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   المدارس مدیري لدى األخالقیة القیادة ممارسة درجة
   المدارس معلمي نظر وجهة من الشمالیة األغوار لواء في

  عدنان بدري رزق اإلبراهیم /أ.دو  أحمد عبد اهللا العباديأ/ 

    الملخص:
هدفت الدراسة إلى الكشف عن درجة ممارسة مدیري المدارس في لواء 

مالیة للقیادة األخالقیة من وجهة نظر معلمي المدارس. اتبعت الدراسة األغوار الش
) معلًما ومعلمًة ٣١٧المنهج الوصفي التحلیلي، حیث تكونت عینة الدراسة من  (

تم اختیارهم بالطریقة المتناسبة، ولتحقیق هدف الدراسة تم تطبیق استبانة مكونة 
ة، والسمات اإلداریة، السمات الشخصی) فقرة موزعة على مجاالت: ٢٦من (

أنَّ درجة  والعالقات اإلنسانیة، واالتصال مع اآلخرین، وقد أظهرت نتائج الدراسة
ممارسة القیادة األخالقیة ومجاالتها لدى مدیري المدارس في لواء األغوار الشمالیة 
من وجهة نظر معلمي المدارس قد جاءت (متوسطًة). وبینت النتائج عدم وجود 

بین الوسطین الحسابیین للقیادة  (α=0.05)ًیا عند مستوى الداللة فرق دال إحصائ
األخالقیة لدى مدیري المدارس في لواء األغوار الشمالیة من وجهة نظر معلمي 

وجود فروق دالة إحصائًیا عند مستوى الداللة  المدارس ُیعزى للجنس والتخصص، و
(α=0.05) مدیري المدارس في لواء األغوار  بین األوساط الحسابیة للقیادة األخالقیة لدى

لصالح معلمي المدارس من ذوي الشمالیة من وجهة نظر معلمي المدارس تُعزى للخبرة؛ 
سنوات فأكثر)، وفي ضوء نتائج الدراسة تم تقدیم  ١٠الخبرات المتقدمة (من 

عقد دورات تدریبیة لمدیري المدارس تختص بآلیات مجموعة من التوصیات منها: 
اوني مع المعلمین والقادة اإلداریین، لتمكینهم من ممارسة هذا البعد العمل التع

  األخالقي في القیادة بشكل أكثر فاعلیة.
القیادة األخالقیة. مدیرو المدارس. المعلمون. لواء  الكلمات المفتاحیة:

  .األغوار الشمالیة
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Abstract: The purpose of the study was to investigate 

the degree of practicing ethical leadership by school principals 
in Northern Ghour district as perceived by school teachers. 
The study adopted the descriptive analytical approach, as the 
sample consisted of (317) male and female teachers selected 
through  proportional sampling. To achieve the aim of the 
study a (26) items questionnaire distributed into for domains: 
personal features, administrative features, humanitarian 
relationships and communication with others was 
administrated on the sample. The findings of the study showed 
that the degree of practicing ethical leadership by school 
principals in Northern Ghour district is in an average level. 
Further, there were no significant statistical differences at the 
level of (α= 0.05) between the means of practicing ethical 
leadership of school principals attributed to gender and major, 
while; the differences were attributed to experience in favor of 
teachers with more than 10 years of experience. Based on the 
findings the study presented several recommendations such as: 
conducting training courses for school principals regarding 
cooperative working techniques with teachers and 
administrative leaders to enable them form practicing this 
ethical domain more effectively.  

Key Words: Ethical Leadership. School Principals. 
Teachers. Northern Ghour District 
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  :مقدمة
 ظــل فــي وأنشــطته مجاالتــه مختلــف فــي اواســعً  اتطــورً  الحــالي عصــرنا شــهد         

 الــذي فالعصــر. وأنظمتــه مؤسســاته علــى جلیــاً  ظهــر، الســریعة المســتجدة المتغیــرات
 مـــن إال مواكبتهــا یمكــن ال والتــي، والمعرفیــة التكنولوجیــة الثــورة عصــر هــو نعیشــه
 المجتمعــات تحققــه نجــاح كــل وراء القیــادة تقــف حیــث، فعالــة أخالقیــة قیــادة خــالل
 . المجتمعات تلك وتقدم لبناء األساسیة اللبنة أنها ذلك

 أجل من الجماعیة الجهود فیها تستثمر التي المتكاملة العملیة هي اإلدارة إن      
 فیهـــا دتحشـــ حیـــث، المجتمـــع وتطـــور تقـــدم تحقیـــق فـــي یســـهم الـــذي الهـــدف تحقیـــق

 لقــدو . )٢٠١٠، عطیــة( تربویــة أهــداف لتحقیــق والبشــریة والمادیــة الفكریــة الطاقــات
 معقدة غیر بسیطة كانت أنها الإ  الكون، هذا في اإلنسان وجود منذ اإلدارة وجدت

 إنسـاني ككـائن اإلنسـان وجـود حقیقـة علـى دالـةً  الحاضـر، الـزمن فـي علیه هي كما
 ملحـــة وضـــرورة مختلفـــة، بـــروابط األخـــرى انیةاإلنســـ المخلوقـــات مـــن بغیـــره یـــرتبط
، عطــــوي( حیاتهــــا  أســــلوب فــــي التــــوازن لضــــمان والمجتمعــــات والشــــعوب لألفــــراد
٢٠٠٤.( 
 یتعلــــــق فیمــــــا اختالفهــــــا مســــــتوى علــــــى اإلدارة أن) ٢٠١٢( اإلبــــــراهیم ویــــــرى     

 اإلداري یســـــتطیع وال الـــــبعض بعضـــــها مـــــع متداخلـــــة  فأنهـــــا وتعـــــددها بالعناصـــــر
 وتعتمـــد اإلدارة، العملیـــة فــي كبیـــر ثــرمـــن أ لهـــا لمــا العناصـــر هــذه نعـــ االســتغناء

 فــي المــدارس مــدیري بــه یقــوم الــذي الــدور علــى اإلداریــة العناصــر وتكامــل فاعلیــة
 وتتمثــل التربویــة العملیــة یخــدم وفعــالإیجــابي  لكبشــ العناصــر هــذه وتطبیــق تفعیــل

 .الرقابة، التنسیق، القیادة، التنظیم، التخطیطب اإلداریة العناصر
 بأدوارهـــــــا لالضـــــــطالع  المؤسســـــــات توجیــــــه فـــــــي كبیـــــــراً  دوراً  اإلدارة ؤديوتــــــ     

 بواجبـاتهم القیـام علـى العـاملین تسـاعد خدمـة مـن تقدمـه مـا خـالل مـن ومسؤولیاتها
 عـن المجـال هـذا فـي البـاحثون تحـدث اإلدارة علـم وفـي، المرغوبة األهداف لتحقیق
 القیــــادة إن حیـــث، كبیـــرة أهمیـــة مـــن لـــه لمـــا اضـــرالح لوقتنـــا القیـــادة ودور القیـــادة

 النفســــــیة الدراســــــات مثــــــل الدراســــــات البــــــاحثین وتركیــــــز اهتمــــــام محــــــل أصــــــبحت
  ).٢٠٠٤حسن، ( .اإلداریة والدراسات واالجتماعیة

) أن اإلدارة مبنیـــة علـــى افتـــراض أساســـي یقـــوم علـــى ٢٠٠٣ویـــرى الصـــیرفي (
والتطـویر إال مـن خـالل التنظیمـات عدم تحقیـق اإلنتـاج والفاعلیـة والرضـا الـوظیفي 

 الرسمیة التي تعمل في بیئة تتمتع بقیادة فعالة، وتتمتع بقیم القیادة األخالقیة. 
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 من والتقدم الرقي في المجتمع علیه یعتمد الذي األساس الركن القیادة نإ حیث    
 الصـــعوبات مواجهــة علــى قــادرة  أجیــال إلعــداد وطموحاتــه  أهدافــه تحقیــق خــالل

 أیــدي علــى وتطورهــا اإلدارة تقــدم فــي اســتمرار یتطلــب ممــا المســتقبلیة، تحــدیاتوال
 والتكنولوجي، المعرفي  التقدم مواكبة على تعمل فعالة قیادیة بأخالق یتمتعون قادة
  .)(Karakose, 2007 المؤسسة وأهداف األفراد أهداف تحقیق في یسهم مما

 القــرار اتخــاذ عملیــة فــي االنســجام  علــى تمیزهــا فــي تعتمــد الفعالــة القیــادة إن     
 والسمات المتبع والنمط الموقف بین التوافق على تعمل والتي المواقف في المناسب

 التربویـة األهـداف أعینهـا نصـب تضـع أن یجـب المتمیـزة فالقیـادة، للقائـد الشخصیة
 یمتلــك أن یجــب فالقائــد األهــداف؛ هــذه تحقیــق علــى نالمرؤوســی خــالل مــن والعمــل
 تـدعم التـي  والشـفافیة والمسـاواة والعدالـة الحریـة مثـل األخالقیـة السـمات من العدید
 األخالقیــة القــیم خــالل مــن یبــدأ المتمیــز القائــد فســلوك، التمیــز نحــو اإلداري العمــل
 .)٢٠١٣، السعود( یمتلكها التي

 یتحلــى التــي األخالقیــة الصــفات مــن بعدیــد یتصــف شــخص القیــادي كمــا إن      
 والعمل معهم،یجابي اإل التفاعل خالل من باآلخرین یؤثر الذي خصالش وهو بها،
: مثـلاإلیجابیـة  السـمات مـن العدیـد یمتلـك شـخص فهو لدیهم، السلوك تعدیل على

 الواحــــــد الفریــــــق بــــــروح والعمــــــل العــــــاملین، وحفــــــز والتعــــــاون، واألمانــــــة، الصــــــدق،
McManus, 2011).(  

 التربویـة بالمؤسسـة السـعي واألفراد ائدالق خاللها من یرغب عملیة هي فالقیادة     
 أخالقیـــة رمـــوز إلـــى والقـــادة قـــادة إلـــى األفـــراد تحویـــل علـــى والعمـــل، التمیـــز نحـــو

 تمتـاز للجمیع مناسبة بیئة إیجاد على والعمل، المستویات أعلى إلى بهم والنهوض
 حبـــرو  والعمـــل التعـــاون أساســـها اإلنســـانیة فالعالقـــات، المتبـــادل والتقـــدیر بـــاالحترام

 یسـودها ایجابیـة إنسـانیة عالقـات إقامـة علـى تعمـل المتمیـزة فالقیـادة، الواحد الفریق
 المؤسســة داخــل اإلنتــاج وتعزیــز التقــدم إلــى وتســعى، العــاملین بــین العالقــات دفء

  ).(Bass and Avolio, 1990 واالبتكار اإلبداع نحو وتتجه التربویة
 یتعلـــق فیمـــا األخالقیـــة یـــادةالق أهمیـــة) (Pucic, 2012بیوســـك  كمـــا أوضـــح    

 اإلدارة نجـــاح حیـــث إن، التربویـــة المؤسســـة بمســـتقبل وارتباطهـــا، المدرســـیة بـــاإلدارة
 التربویـة األهـداف تحقیـق فـي تسـهم والتي األخالقیة بالقیم القادة التزام بمدى مرتبط

 زالتمیـ زاد اإلدارة لـدى األخالقیـة القـیم زادت فلمـا، اإلداري العمـل تفعیـل خـالل من
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    وزادت القدرة على اإلنتاج.
 لالضــــطالع التربویــــة المؤسســــات توجیــــه فــــي كبیــــراً  دوراً  األخالقیــــة وللقیــــادة      

 القیــام علــى العــاملین تســاعد خدمــة مــن تقدمــه مــا خــالل مــن ومســؤولیاتها بأدوارهــا
 أهــم ومــن. والمجتمــع التربویــة النظــام لخدمــة المرغوبــة األهــداف لتحقیــق بواجبــاتهم

 الكفـــاءة ورفـــع المؤسســـي التمیـــز تحقیـــق علـــى العمـــل المؤسســـات فـــي لنجـــاحا ســـبل
 كمــا أو ومحــوري، أساســي ركــن فهــي المجــاالت، مختلــف فــي واإلنتاجیــة والفاعلیــة

 بـــل للمؤسســـات المســـتمر والنمـــو االســـتقرار یحقـــق حـــرج نجـــاح عامـــل بأنهـــا یقـــال
 علـى التأكیـد لخـال مـن التحدیات لمواجهة  للقادة مساعدة عامل فهي. للمجتمعات
 والشـعور التعـاون یسـودها أن یجـب التي العمل بیئة داخل األخالقیة والقیم المبادئ
  ).(Milyani, 2011 باالنتماء

 وذلــــك، معهــــم حســــنة عالقــــات وٕاقامــــة العــــاملین مراعــــاة القائــــد علــــى ویتوجــــب    
 مــن المشـكالت هـذه حـل علـى والعمـل وأفكـارهم مشـكالتهم وتحسـس مـنهم لالقتـراب

 القیــــادة إن، التربویــــة المؤسســــة بمصــــلحة یضــــر ال بمــــا تحقیقــــه یمكــــن مــــا لخــــال
 یجعـل ممـا،  الرسـمي وغیر الرسمي الطابع بین الحواجز كسر في تسهم األخالقیة

 وعقلیــاً  جســدیاً  یحتــویهم وبــذلك،  المؤسســة فــي العــاملین الحتیاجــات متفهمــاً  المــدیر
 المؤسسـة ألفـراد النظـر هـاتوج تقریـب على ویعمل،  المشكالت إبعاد على ویعمل
 . )٢٠١٣ المعاني،( للجمیع النجاح وتحقیق والتفاهم

ــــة لتــــوفیر تســــعى المتمیــــزة المدرســــیة اإلدارة أن )٢٠٠٧المخالفــــي ( ویــــرى      بیئ
 وعلــــى المـــدارس مــــدیري أداء علـــى یــــنعكس والـــذي اإلبــــداع أساســـها فعالــــة تربویـــة

 ووضـع، ووضـوح بواقعیة التربویة األهداف تحدید خالل من وذلك والطلبة العاملین
 اإلداري التمیـز یحقـق والـذي المنشودة األهداف تحقیق على للعمل التربویة الخطط

 .التربویة المؤسسات لهذه
 أو المنظمــات مــن منظمــة ألي نجــاح كــل وراء تقــف األخالقیــة القیــادة وألن       
 أن إذ، كـان مـعمجت أي تخلـف أو لتقـدم المفسـر وألنها، المجتمعات من مجتمع أي
 للعمـل أدائـه ومسـتوى البشـري العنصـر فاعلیـة علـى كبیـر بشـكل یعتمـد النجاح هذا

 القضـایا بـرزأ مـن ةواحـد علـى الضـوء تسـلیط بهـدف الدراسة هذه تأتي به، المكلف
 التحـدیات ظل في  المدارس بمدیري المتعلقة التربویة السلوكیات أهم واحد التربویة

ـــــة المســـــتقبلیة ـــــةاإلد للعملی ـــــادة  وهـــــي أال اری درجـــــة ممارســـــة مـــــدیري المـــــدارس للقی
  .األخالقیة
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  :وأسئلته الدراسة مشكلة
 وبهـا اإلدارة، علـم فـي ظهـرت التـي الحدیثـة المفاهیم من األخالقیة القیادة تعد     
 وركیـــزة امحـــورً   األخالقیـــة القیـــادة وتعتبـــر كمـــا اإلدارة، ونجـــاح فاعلیـــة مـــدى تقـــاس

 التنظیمــي مناخهــا علــى ایجابیــة انعكاســات مــن لهــا لمــا  ؛العمــل بیئــة فــي أساســیة
 خـالل مـن الباحث الحظ وقد اإلداري، للتمیز إلیها المدارس وحاجة العاملین وحفز
 القیـــادة ممارســـة  بأهمیـــة الشـــمالیة األغـــوار لـــواء مـــدارس إحـــدى فـــي مدرســـاً  عملـــه

 عملهــم، إنجــاز فــي فــاعلیتهم علــى یــنعكس والــذي المــدارس مــدیري لــدى األخالقیــة
 لـــواء فـــيدرجـــة ممارســـة مـــدیري المـــدارس  لتعـــرف الدراســـة هـــذه جـــاءت هنـــا ومـــن

 . فـــي اللـــواء المـــدارس معلمـــي نظـــر وجهـــة مـــن األخالقیـــة لقیـــادةل الشـــمالیة األغـــوار
 :اآلتیة األسئلة عن اإلجابة في الدراسة مشكلة تتمثلو 
اء األغـــوار مـــا درجـــة ممارســـة القیـــادة األخالقیـــة لـــدى مـــدیري المـــدارس فـــي لـــو ) ١

 ؟ظر معلمي المدارسالشمالیة من وجهة ن
) بـــین ٠.٠٥= αهـــل هنـــاك فـــروق ذات دالـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى الداللـــة () ٢

األوسـاط الحسـابیة لدرجـة ممارسـة القیــادة األخالقیـة لـدى مـدیري المـدارس فــي 
معلمـــي  المـــدارس تعـــزى لمتغیـــرات  لـــواء األغـــوار الشـــمالیة مـــن وجهـــة نظـــر

  ع المدرسة، والجنس، والخبرة)؟ التخصص، ونو (
 :الدراسة أهمیة

 القیـــادة فـــي یبحـــث الـــذي موضـــوعها خـــالل مـــن الدراســـة هـــذه أهمیـــة تتضـــح
 علـــى یـــنعكس وممـــا الشـــمالیة، األغـــوار لـــواء فـــي المـــدارس مـــدیري لـــدى األخالقیـــة
 خـــالل مـــن الدراســـة هـــذه أهمیـــة تتحـــدد  هنـــا ومـــن ومهمـــاتهم، أعمـــالهم ممارســـتهم

 :اآلتي
 للقیــــادة الشــــمالیة األغــــوار لــــواء فــــي المــــدارس مــــدیري ممارســــة جــــةدر  تعــــرف ■

 .األخالقیة
 لـواء فـي والتعلـیم التربیـة مجـال فـي العـاملین إفادة في الدراسة هذه نتائج تسهم ■

 األخالقیــة القیـادة تعـرف فـي ومعلمـین ومــدیرین مشـرفین مـن الشـمالیة األغـوار
 .المدارس لمدیري

 قلمـا والتي الشمالیة األغوار لواء في مدارسال مدیري واقع على الضوء تسلط  ■
 .  الباحثین باهتمام تحظى
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 حیـث المجـال، هـذا فـي والمهتمـون البـاحثون الدراسـة هذه من یستفید أن یؤمل ■
 لكـن نفسـه المجـال وفـي أخـرى دراسـات إجـراء أجـل مـن الطریق لهم تمهد نهاإ

 .مختلفة بحثیة زوایا من
 :الدراسة أهداف
 :تعرف إلى راسةالد هذه هدفت     

ــــادة ممارســــة درجــــة .١ ــــدى األخالقیــــة القی ــــواء فــــي المــــدارس مــــدیري ل  األغــــوار ل
 .الشمالیة

 أفـــراد تقـــدیرات فـــي إحصـــائیة داللـــة ذات فـــروق هنـــاك كانـــت إذا عمـــا الكشـــف .٢
 لمتغیــرات وفقــا المــدارس مــدیري لــدى األخالقیــة القیــادة ممارســة لدرجــة العینــة
 ).والخبرة والجنس،  التخصص،( الدراسة
  :الدراسة مصطلحات

 الدراسـة، بمشـكلة المتعلقـة التعریفات من مجموعة على الدراسة هذه اشتملت
 :یأتي كما وٕاجرائیاً  اصطالحیاً  تعریفها وتم

 إیجابـاً  التـأثیر خـالل مـن والقائـد العـاملین سلوك بین تفاعل هي :األخالقیة القیادة
 عالقات یسودها مناسبة عمل بیئة إیجاد على والعمل بكفاءة، األهداف لتحقیق بهم

الــــدوري، ( والتشــــریعات واألنظمــــة القــــوانین تحكمــــه أخالقــــي إطــــار ضــــمن إنســــانیة
 إجرائًیا بأنها ث). ویعرفها الباح٢٠١٠

 ضـــوء فـــي العـــاملین احتیاجـــات تحســـس خـــالل مـــن اإلداري بـــه یقـــوم قیـــادي نمـــط 
 مـــدارس،ال مـــدیري لـــدى تتـــوفر أن یجـــب التـــي الصـــفات وفـــي اإلنســـانیة العالقـــات

 فقـــرات علـــى اإلجابـــة خـــالل مـــن المســـتجیب علیهـــا یحصـــل التـــي بالدرجـــة وتقـــاس
 .  الدراسة لهذه المعدة االستبانة

 األردنیـــة المملكـــة شـــمال فـــي تقـــع  حدودیـــة منطقــة هـــي :الشـــمالیة األغـــوار لـــواء
 وقـاص، المنشیة،:  منها القرى من العدید وتتضمن اربد، محافظة ضمن الهاشمیة

  . كریمة المشارع، الریان، وادي الصقر، حي الزمالیه، حسین، الشیخ ،األربعین تل
 :یأتي ما على الدراسة حدود تمثلت  :ومحدداتها الدراسة حدود

 لـــدى األخالقیـــة القیـــادة علـــى الدراســـة هـــذه اقتصـــرت :الموضـــوعیة الحـــدود
 .المدارس مدیري

 فــي املینالعــ والمعلمــات المعلمــین علــى الدراســة اقتصــرت: البشــریة الحــدود
 . الشمالیة األغوار لواء
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 والخاصـة الحكومیـة المـدارس جمیـع علـى الدراسـة اقتصـرت :المكانیة الحدود
 .الشمالیة األغوار لواء في

 الدراســي العـام مـن الثـاني الفصــل خـالل الدراسـة تطبیـق تــم :الزمانیـة الحـدود
 .م٢٠١٨/ ٢٠١٧

، الغایـــة لهـــذه بانةاالســـت اســـتخدام علـــى الدراســـة اقتصـــرت :القیاســـیة الحـــدود
ویتحــدد تعمــیم النتــائج بمــدى صــدق وثبــات االســتبانة، وموضــوعیة أفــراد العینــة فــي 

  اإلجابة على فقراتها.
 :الدراسات السابقة

درجة ممارسة مدیري المدارس هدفت إلى تعرف ) دراسة 2006( أجرى أحمد
وجهة نظر  الثانویة في األردن ألخالقیات اإلدارة المدرسیة من منظور إسالمي من

درجة تعرف إلى كة األردنیة الهاشمیة هدفت المعلمین والمعلمات. في الممل
ممارسة مدیري المدارس الثانویة في األردن ألخالقیات اإلدارة المدرسیة من وجهة 
نظر المعلمین والمعلمات من منظور إسالمي، استخدم الباحث المنهج الوصفي 

وقد أظهرت نتائج  ) معلمًا ومعلمة. ٣٩٦التحلیلي، وتكونت عینة الدراسة من (
دارة من وجهة نظر معلمي درجة  ممارسة مدیري المدارس ألخالقیة اإلالدراسة أن 

فروق ذات داللة  ، كما بینت النتائج وجودالمدارس الثانویة كانت مرتفعة ومعلمات
في درجة ممارسة مدیري المدارس ألخالقیات المدیر الشخصیة وفقًا  إحصائیة

 یر الجنس ولصالح اإلناث.لمتغ
دراسة ) (Dufresne and Mckanzie, 2009دوفرسیني ومكینزي  وأجرى

في عدد من مدارس مدینة بوسطن،  األخالقیةتعرف صفات القیادة إلى هدفت 
) مدیرًا ومدیرة، تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة. ١٨وتكونت عینة الدراسة من (

أن نتائج الدراسة   أظهرتجمع البیانات. استخدم الباحثین بطاقة المالحظة ل
تسهم  األخالقیةن القیادة أالفرص بین العاملین للتواصل، و  أتاحت األخالقیةالقیادة 

ن أللمدرسة. و  اإلداريفي عملیة التعاون بین العاملین في المدرسة لتحقیق التمیز 
رة على بیئة مدرسیة  متكاملة قاد إیجادیعمل على  األخالقیةمفهوم القیادة 

  االستفادة من جمیع الموارد المتاحة.  
بدراسة هدفت  للكشف  )(Fook and Sidhu, 2009وقام فوك وسدهو 

الخصائص القیادیة لمدیر متمیز، وتم اختیار هذه المدرسة بناًء على عدد الجوائز 
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) طالب، ١١٠٥) معلمًا و(٨٧التي حازت علیها. وتكونت عینة الدراسة من (
 اإلداريالتمیز  أنالدراسة  وأظهرتلجمع البیانات،  أدواتن عدة استخدم الباحثا

القائد الذي یمارس القیادة التعاونیة،  أنالدراسة  وأظهرتیحتاج مشاركة كاملة، 
  مسئولیة القیادة.   اآلخرین، والتشاركیة، والدیمقراطیة. الذي یمنح واألخالقیة

عرف التوجهات تالدراسة إلى  فهدفت) Feng، 2011(أما دراسة فنج 
، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، في تایوان لقادة المدارس األخالقیة

أجابوا على استبانة تم إعدادها ) مدیر مدرسة. ٥٧٣وتكونت عینة الدراسة من (
تكرارًا لدى مدیر  األكثرالتوجه األخالقي  لغایات الدراسة، وقد أظهرت النتائج أن

وجود تباین لدى مدیري المدارس في بینت النتائج ، و المدارس كان العدالة
  وفقًا لمتغیرات الدراسة. األخالقیةالتوجهات 

ممارسة  درجةتعرف لى إ) دراسة هدفت ٢٠١١والتنح ( الشریفيوأجرى 
ین المعلمین. كالشارقة وعالقتها بدرجة تم بإمارة األخالقیةمدیري المدارس للقیادة 

لقیاس درجة ممارسة مدیري  األولىبیانات، لجمع ال أداتیناستخدم الباحثین 
، والثانیة لقیاس درجة تمكین المعلمین. وتكونت عینة األخالقیةالمدارس للقیادة 
ومعلمة، تم اختیارهم بالطریقة الطبقیة العشوائیة،  معلم) ٢٠٠الدراسة من (

لدى مدیري المدارس  األخالقیةة ممارسة القیادة جدر  أنالدراسة  جنتائ وأظهرت
ة ممارسة جبین در  إحصائًیاجاءت متوسطة، وتوجد عالقة ارتباطیة ایجابیة دالة 

  .  اإلداريوالتمكین  األخالقیةالقیادة 
تعرف تقدیرات بدراسة هدفت إلى  )٢٠١٢وشعیبات وحلبیة (وقام عابدین 

، األخالقیة في محافظة القدس بفلسطینالمعلمین درجة ممارسة مدیریهم القیادة 
 إلى أن درجة ) معلمًا، وتوصلت نتائج الدراسة٣٣٩الدراسة من( وتكونت عینة

كما بینت  كما یقدرها المعلمون جاءت مرتفعة. األخالقیةممارسة المدیرین للقیادة 
في متوسطات استجابات المعلمین بحسب  إحصائیةفروق ذات داللة النتائج وجود 

في  إحصائیةفروق ذات داللة  وعدم وجود جنس المعلم، ولصالح الذكور.
متوسطات استجابات المعلمین بحسب المؤهل العلمي، والمرحلة التعلیمیة، 

 والمدیریة التي یتبعها المعلم.
) بدراسة هدفت إلى الكشف عن مستوى ممارسة ٢٠١٢وقامت العرایضة (

وعالقته بمستوى  األخالقیةمدیري المدارس الثانویة الحكومیة في عمان للقیادة 
لمواطنة التنظیمیة من وجهة نظر المعلمین. وتكون مجتمع ممارستهم لسلوك ا
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) معلمًا ٣٥١) معلمًا ومعلمة، وتكونت عینة الدراسة من(٣٧٦٤الدراسة من (
ن مستوى ممارسة مدیري المدارس الحكومیة في أ ومعلمة. وأظهرت نتائج الدراسة

ط والسلوك التنظیمي جاء متوسطًا إذ بلغ المتوس األخالقیةعمان للقیادة 
وسلوك  األخالقیةتوجد عالقة ارتباطیه إیجابیة بین القیادة  ، كما )٣.٥٥الحسابي(

 المواطنة التنظیمیة لدى مدیري المدارس الثانویة.
تعرف درجة ممارسة مدیري إلى  فقد هدفت) ٢٠١٣أما دراسة العتیبي (

لمین في وعالقتها التنظیمیة من وجهة نظر المع األخالقیةالمدارس الثانویة للقیادة 
وقد أظهرت نتائج ) معلمًا ومعلمة. ٢٥٦الكویت. وتكونت عینة الدراسة من (

والقیم التنظیمیة لمدیري المدارس كانت  األخالقیةأن الدرجة الكلیة للقیادة  الدراسة 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في إجابات أفراد الدراسة على درجة و  مرتفعة.

تبعًا لمتغیر الجنس، توجد فروق ذات  األخالقیةدة ممارسة مدیري المدارس للقیا
داللة إحصائیة في إجابات أفراد الدراسة على درجة ممارسة مدیري المدارس 

 تبعًا لمتغیر الخبرة.  األخالقیةللقیادة 
تعرف مستوى ممارسة  ) بدراسة هدفت إلى٢٠١٧وقام درادكة والمطیري (

ودورها في تعزیز الثقة التنظیمیة من  قیةاألخالمدیرات المدارس االبتدائیة للقیادة 
) معلمة. ٤٣٢. وتكونت عینة الدراسة من(في مدینة الطائف وجهة نظر المعلمات

التي تمارسها  األخالقیةمحور القیادة  أبعادأن  توصلت نتائج الدراسة إلىوقد 
 محور الثقة التنظیمیة التي أبعادأن و  مدیرات المدارس االبتدائیة عالیة جدًا.

عالقة ذات كما بینت النتائج وجود  تمارسها مدیرات المدارس االبتدائیة عالیة جدًا.
وبین الثقة  ،وجمیع مجاالتها  األخالقیةبین متغیري القیادة  إحصائیةداللة 

 التنظیمیة وجمیع مجاالتها.
لتعرف درجة ممارسة مدیري ) دراسة هدفت ٢٠١٧جعثیني (كما أجرت ال     

وعالقتها بسلوك  األخالقیةئیة في وكالة الغوث الدولیة للقیادة المدارس االبتدا
المواطنة التنظیمیة لدى معلمیهم من وجهة نظر المعلمین أنفسهم. تكونت عینة 

بالطریقة العشوائیة البسیطة،  اختیارهم) معلمًا ومعلمة، تم ٤٥٠الدراسة من(
كانت  األخالقیةدة درجة ممارسة مدیري المدارس للقیاأن  وكشفت نتائج الدراسة

فروق دالة إحصائیًا بین تقدیرات عینة الدراسة لدرجة ممارسة ووجود  مرتفعة جدًا.
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درجة  كما بینت النتائج أن  تعزى لمتغیر الجنس ولصالح اإلناث. األخالقیةللقیادة 
توجد عالقة  ، حیث ممارسة المعلمین لسلوك المواطنة التنظیمیة جاءت عالیة جداً 

وسلوك المواطنة  األخالقیةن درجة ممارس مدیري المدارس للقیادة ارتباطیه بی
 التنظیمیة. 

   :التعقیب على الدراسات السابقة
یتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة أن عینة الدراسات قد تنوعت 
بین مدیرین، ومعلمین، وطلبة، ومعظم الدراسات السابقة استخدمت االستبانه أداة 

 )٢٠١٣)، ودراسة العتیبي (٢٠١٧دراسة دراسة الجعثیني(لجمع البیانات ك
لى ؛ فعكما تنوعت الدراسات السابقة في الموضوعات  والمكان  والزمان وغیرها.

) درجة ممارسة مدیري المدارس ٢٠١٣یبي (تالع تناولت دراسة :سبیل المثال
معلمین في وعالقتها بقیمهم التنظیمیة من وجهة نظر ال األخالقیةالثانویة للقیادة 
  دولة الكویت. 

ومن خالل اإلطالع على الدراسات السابقة یمكن القول أن الدراسة الحالیة 
في األداة المستخدمة في جمع البیانات الالزمة لتحقیق هدفها  اتفقت معها 

الدراسة الحالیة المنهج  تستخدم، حیث تبع في الدراسةواختلفت معها في المنهج الم
تتمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات   ا إن الدراسة الحالیة التحلیلي، كمالوصفي 

لدى مدیري  األخالقیةالسابقة في محاولة التعرف إلى درجة ممارسة القیادة 
، وهي تعد من وجهة نظر المعلمین في اللواء في لواء األغوار الشمالیة المدارس

استفاد الباحث من في اللواء. وأخیرًا  – في حدود علم الباحث –الدراسة األولى 
هذا الكم من الدراسات في إثراء اإلطار النظري للدراسة الحالیة، وفي اإلطالع 

  على منهجیتها وأدواتها إلعداد أداة الدراسة الحالیة، ومناقشة نتائجها.
 :الطریقة واإلجراءات
للكشــف عــن: درجــة  التحلیلــيتــم اســتخدام المــنهج الوصــفي  :مــنهج الدراســة

األخالقیة، وأثر المتغیرات الدیموغرافیـة لمعلمـي المـدارس فـي درجـة ممارسة القیادة 
مالیة مـــن ممارســـة القیـــادة األخالقیـــة، لـــدى مـــدیري المـــدارس فـــي لـــواء األغـــوار الشـــ

  ، وذلك لمناسبته وطبیعة هذه الدراسة وأهدافها.وجهة نظر معلمي المدارس
فـي لـواء  تكون مجتمع الدراسـة مـن جمیـع معلمـي المـدارس مجتمع الدراسة:

) معلًمـــا ومعلمـــًة خـــالل الفصـــل الدراســـي ١٥٢٣األغـــوار الشـــمالیة البـــالغ عـــددهم (
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) معلًمــا یعملــون فــي ٦٢٨؛ حیــث یتوزعــون إلــى (٢٠١٧/٢٠١٨الثــاني مــن العــام 
) مدرســة، وذلــك كمــا هــو ُمبــیَّن فــي ٣٧) معلمــًة یعملــن فــي (٨٩٨و( ) مدرســة٢٦(
  ).١(جدول ال

  دراسة من المدارس والمعلمین وفًقا للجنس.أفراد مجتمع ال توزیع )١(جدول 
  مجتمع  الجنس

  المعلمین  المدارس
  النسبة%  العدد  النسبة%  العدد  
  ٤١.١٥  ٦٢٨  ٤١.٢٧  ٢٦  ذكور
  ٥٨.٨٥  ٨٩٨  ٥٨.٧٣  ٣٧  إناث
  ١٠٠.٠٠  ١٥٢٦  ١٠٠.٠٠  ٦٣  الكلي

تم اختیار عینة الدراسة بالطریقة الطبقیة الُمتناسبة؛ حیث تـم  عینة الدراسة:
عاة نسبة المعلمین والمعلمات إلى نسبتهما في مجتمع الدراسة؛ حیث تم حساب مرا

التـــي تـــنّص علـــى  (Yamane, 1967)حجـــم عینـــة الدراســـة باســـتخدام ُمعادلـــة 
[ ترمــــز  eترمـــز لحجــــم مجتمـــع الدراســـة، و N؛ حیـــث [

ینـــة ) فـــي هـــذه الدراســـة؛ لیبلـــغ حجـــم ع٠.٠٥لمقـــدار خطـــأ المعاینـــة البـــالغ قیمتـــه (
ــــى (٣١٧الدراســــة ( ــــا ومعلمــــًة لیتوزعــــوا إل ــــ١٣٠) معلًم ســــٍة ) مدر ٢٢مــــن ( ا) معلًم

  ).٢(جدولال، وذلك كما هو ُمبیَّن في ) مدرسة٣٢) معلمة من (١٨٧و(
  أفراد عینة الدراسة وفًقا للجنس وللخبرة وللتخصص توزیع )٢(جدول ال

  المتغیر
  النسبة  التكرار ومستویاته

  المئویة
  الجنس

 41.01  130 ذكر  
 58.99  187 أنثى

 100.00  317 الكلي
  الخبرة

 15.14  48 سنوات ٥أقل من   
 35.65  113 سنوات ١٠إلى أقل من  ٥من 
 49.21  156 سنوات فأكثر ١٠من 

 100.00  317 الكلي
  التخصص

 48.26  153 علمي  
 51.74  164 إنساني
 100.00  317 الكلي
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  :الدراسة اةأد
أهداف الدراسة؛ فقد تم بنـاء  اسـتبانة درجـة ممارسـة القیـادة ألغراض تحقیق 

األخالقیة لـدى مـدیري المـدارس فـي لـواء األغـوار الشـمالیة مـن وجهـة نظـر معلمـي 
بهدف الكشـف عـن درجـة ممارسـة القیـادة األخالقیـة لـدى مـدیري المـدارس فـي ، المدارس

بهـذه  اسـتبانة خاصـةم بنـاء لواء األغوار الشمالیة من وجهة نظر معلمي المدارس ، فقد ت
الدراســة، اســتناًدا إلــى مجموعــة مــن الخطــوات التــي حــدَّدها هیــولینج ودراســجو وبیرســونس 

)Huling, Drasgow & Parsons, 1983 ،( التـي تـتلخص بمـا یلـي: الخطـوة األوَّلـى؛
تحدیــــد مجــــاالت المقیــــاس، الخطــــوة الثانیــــة؛ كتابــــة فقــــرات المقیــــاس اعتمــــاًدا علــــى خبــــرة 

صصــین واألدب النظــري، كمــا تــم تبنــي بعــض مضــامین الفقــرات الــواردة فــي صــورة المتخ
لیــة مــن بعــض الدراســات الســابقة ذوات الصــلة بموضــوع الدراســة بعــد  اســتبانة الدراســة األوَّ

ــــي، ی(الجعالرجــــوع إلیهــــا؛ منهــــا  ــــري،  ة؛ درادكــــ٢٠١٣؛ العتیبــــي، ٢٠١٧ثن ؛ )٢٠١٧والمطی
نــت المقیــاس فــي صــورته األوَّ  فقــرٍة موَّزعــة علــى أربعــة لیــة مــن اثنــیَن وخمســیَن حیــث تكوَّ

) وحتـــى ١؛ هـــي: الســـمات الشخصـــیة ولـــه أربـــع عشـــرَة فقـــرٍة ذوات األرقـــام مـــن (مجـــاالت
)، ٢٩) وحتـــى (١٥)، الســـمات اإلداریـــة ولـــه خمـــس عشـــرَة فقـــرٍة ذوات األرقـــام مـــن (١٤(

) ٣٠وات األرقـام مـن (العالقات اإلنسانیة واالتصال مـع اآلخـرین ولـه ثـالُث عشـرَة فقـرٍة ذ
) وحتــى ٤٣)، وأخیــرًا؛ العمــل التعــاوني ولــه عشــرةُ فقــراٍت ذوات األرقــام مــن (٤٢وحتــى (

)٥٢.(  
  :دالالت صدق وثبات مقیاس القیادة األخالقیة

 :صدق المحتوى .أ 
درجة ممارسة القیادة األخالقیة لدى  الستبانةتم التحقق من الصدق الظاهري 

 اار الشمالیة من وجهة نظر معلمي المدارس؛ بعرضهمدیري المدارس في لواء األغو 
على مجموعة من الُمحكِّمین مؤلفة من عشریَن عضو هیئة تدریس من ذوي الخبرة 
واالختصاص من ذوي الرتب األكادیمیة (أستاذ دكتور، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) 

هج اللغة العربیة، في مجاالت (أصول التربیة، اإلدارة التربویة، علم النفس التربوي، منا
آل البیت  القیاس والتقویم، مناهج الدراسات االجتماعیة) في جامعة الیرموك وجامعة

 االستبانة، وذلك بهدف إبداء آرائهم حول دقة وصحة محتوى وجامعة الزرقاء الخاصة
من حیث: وضوح الفقرات، والصیاغة اللغویة، ومناسبتها لقیاس ما وضعت ألجله، 

ل الذي تتبع له، وٕاضافة أو تعدیل أو حذف ما یرونه مناسًبا على وانتماءها للمجا
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الفقرات. وتم األخذ بكافة مالحظات المحكمین حیث تم القیام بحذف مجموعة من 
النهائیة  افي صورته االستبانةالفقرات، وتعدیل فقرات أخرى؛ وبهذا أصبح عدد فقرات 

ًنا من سٍت وعشریَن فقرٍة موَّز  عة على أربعِة مجاالت؛ هي: السمات بعد التحكیم مكوَّ
)، السمات اإلداریة وله ٥) وحتى (١الشخصیة وله خمُس فقراٍت ذوات األرقام من (

)، العالقات اإلنسانیة واالتصال مع ١٧) وحتى (٦اثنتي عشرَة فقرٍة ذوات األرقام من (
ل التعاوني )، وأخیًرا؛ العم٢٢) وحتى (١٨اآلخرین وله خمُس فقراٍت ذوات األرقام من (

  ).٢٦) وحتى (٢٣وله أربُع فقراٍت ذوات األرقام من (
  :صدق البناء لالستبانة .ب 

 ا) معلًمــ٣٠الدراســة علــى عینــة اســتطالعیة مؤلفــة مــن ( اســتبانةتــم تطبیــق 
ومعلمــــة مــــن معلمــــي مــــدارس لــــواء األغــــوار الشــــمالیة مــــن خــــارج عینــــة الدراســــة 

حح لعالقـــة الفقـــرات بمقیـــاس المســـتهدفة، وذلـــك لحســـاب معـــامالت االرتبـــاط الُمصـــ
  ).٣(جدول الالدراسة وبمجاالته، وذلك كما هو ُمبیَّن في 
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  )٣(جدول ال
  .قیم معامالت االرتباط الُمصحح لعالقة الفقرات بمقیاس الدراسة وبمجاالته

  المجال
 ورقم الفقرة

  مضمون فقرات مقیاس
  القیادة األخالقیة وفًقا للمجال التابعة له

  ارتباط الفقرة
  ُمصحح مع:ال

  المقیاس  المجال
  السمات الشخصیة

 0.64  0.73 ینصت لآلخرین بإمعان 1  
 0.74  0.81 یتقبل الرأي والرأي األخر 2
 0.64  0.78 یعترف بأخطائه بإیجابیة 3
 0.77  0.79 یلتزم على أن یكون القدوة الحسنة لجمیع العاملین 4
 0.76  0.76 یلتزم بالوعود التي یتعهد بها 5

 السمات اإلداریة
 0.83  0.84 یسعى إلى تحقیق (الرؤیة والرسالة المستقبلیة) للمدرسة 6  

 0.78  0.82 یعزز روح (اإلبداع واالبتكار والتطور) لدى العاملین معه 7
 0.80  0.83 یوفر بیئة مدرسیة مناسبة تخدم العملیة التربویة 8
 0.82  0.86 لمعلمینیتعامل بجدیة مع المقترحات التي یقدمها ا 9
 0.79  0.83 یحافظ على ممتلكات المدرسة بالشكل الصحیح 10
 0.79  0.82 یشرك المعلمین معه بعملیة التخطیط واتخاذ القرار 11
 0.80  0.82 یضع جدوًال زمنًیا لتنفیذ األعمال اإلداریة 12
 0.77  0.78 یحدد االحتیاجات التدریبیة للمعلمین في ضوء أدائهم الصفي 13
 0.81  0.82 یقف بمسافة واحدة بین المعلمین 14
 0.82  0.83 یحفز المعلم المتمیز ویكافئه 15
 0.78  0.78 یوجه المعلم المقصر بطریقة إیجابیة لتعدیل سلوكه 16
 0.81  0.82 یوفر المعلومات الالزمة للمعلمین 17

 العالقات اإلنسانیة واالتصال مع اآلخرین
 0.77  0.80 اعر المعلمینیحترم مش 18  

 0.77  0.84 یشرك المدرسة في نشاطات المجتمع المحلي 19

من أولیاء األمور في حلِّ بعض اإلیجابیة یتقبل المشاركة  20
 0.82  0.88 المشكالت المدرسیة

 0.78  0.86 یضع إمكانیات المدرسة في خدمة المجتمع المحلي 21
 0.79  0.81 ین والطلبةیغرس القیم الحمیدة لدى المعلم 22

 العمل التعاوني

  
 0.80  0.83 ینمي لدى المعلمین العمل بروح الفریق الواحد 23
 0.82  0.89 یعمل على تعزیز الثقة المتبادلة بینه وبین العاملین معه 24
 0.83  0.87 ینمي حس المسؤولیة المشتركة بین جمیع المعلمین 25
 0.78  0.81 المعلمین یعزز مبدأ تكامل األدوار بین 26
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أنَّ قیم معامالت االرتباط الُمصحح لعالقة فقرات  )٣(جدول الیالحظ من 
) ٠.٨١) وحتى (٠.٧٣مجال السمات الشخصیة بمجالها قد تراوحت من (

)، وأنَّ قیم معامالت ٠.٧٧) وحتى (٠.٦٤وبمقیاس الدراسة قد تراوحت من (
اإلداریة بمجالها قد تراوحت من  االرتباط الُمصحح لعالقة فقرات مجال السمات

) وحتى ٠.٧٧) وبمقیاس الدراسة قد تراوحت من (٠.٨٦) وحتى (٠.٧٨(
)، وأنَّ قیم معامالت االرتباط الُمصحح لعالقة فقرات مجال العالقات ٠.٨٣(

) ٠.٨٨) وحتى (٠.٨٠بمجالها قد تراوحت من ( اآلخریناإلنسانیة واالتصال مع 
)، وأخیًرا؛ أنَّ قیم ٠.٨٢) وحتى (٠.٧٧من ( وبمقیاس الدراسة قد تراوحت

معامالت االرتباط الُمصحح لعالقة فقرات مجال العمل التعاوني بمجالها قد 
) ٠.٧٨) وبمقیاس الدراسة قد تراوحت من (٠.٨٩) وحتى (٠.٨١تراوحت من (

 ).٠.٨٣وحتى (
یالحــــظ مــــن القــــیم ســــالفة الــــذكر الخاصــــة بصــــدق البنــــاء؛ أنَّ قــــیم معــــامالت 

)؛ ٠.٢٠وبمجاالته لم تِقّل دون معیار ( رتباط الُمصحح لعالقة الفقرات بالمقیاساال
كمــا تــم حســاب . )٢٠١٠ممـا یشــیر إلــى جــودة بنـاء فقــرات مقیــاس الدراســة (عـودة، 

معامالت ارتباط بیرسون لعالقة مقیاس الدراسة بالمجاالت التابعة لها، عالوة على 
بیرسون لعالقة المجـاالت  (Intra-correlation)حساب معامالت االرتباط البینیة 

  ).٤(جدول الببعضها البعض، وذلك كما هو ُمبیَّن في 
  قیم معامالت ارتباط بیرسون لعالقة مقیاس الدراسة )٤(جدول ال

  بالمجاالت التابعة لها، ومعامالت االرتباط البینیة لمجاالت مقیاس الدراسة 

  السمات  اإلحصائي العالقة
  الشخصیة

  السمات
  إلداریةا

  العالقات اإلنسانیة
  واالتصال مع

  اآلخرین
  العمل

  التعاوني
    ρ  0.77  السمات اإلداریة

     0.00 الداللة اإلحصائیة
  العالقات اإلنسانیة

 واالتصال مع اآلخرین
ρ  0.70 0.79   

   0.00  0.00 الداللة اإلحصائیة
  ρ  0.72 0.81 0.82 العمل التعاوني

  0.00 0.00  0.00 الداللة اإلحصائیة
 ρ  0.85 0.96 0.90 0.90 الكلي للمقیاس

 0.00 0.00 0.00  0.00 الداللة اإلحصائیة
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أنَّ قـــیم معــــامالت ارتبــــاط بیرســـون لعالقــــة مقیــــاس  )٤(جــــدول الیالحـــظ مــــن 
)، وأنَّ قــیم ٠.٩٦) وحتــى (٠.٨٥الدراســة بالمجــاالت التابعــة لهــا قــد تراوحــت مــن (

بیرسون لعالقة مجاالت مقیاس الدراسـة ببعضـها الـبعض  معامالت االرتباط البیني
 ).٠.٨٢) وحتى (٠.٧٠قد تراوحت من (

 :االستبانةثبات  .ج 
ألغراض حساب ثبات االتساق الداخلي لمقیاس الدراسة وللمجاالت التابعة 

باالعتماد على  (Cronbach’s α) لها؛ فقد تم استخدام معادلة كرونباخ ألفا 
ل للعینة االستطالعیة، وألغراض حساب ثبات اإلعادة لمقیاس بیانات التطبیق األوَّ 

الدراسة وللمجاالت التابعة لها؛ فقد تم إعادة التطبیق على العینة االستطالعیة 
ن بین یمقداره أسبوعبفاصل زمني  (Test-Retest)بطریقة االختبار وٕاعادته 

ل والثاني، حیث تم استخدام معامل ارتباط بیر  سون لعالقة التطبیق التطبیقین األوَّ
ل بالتطبیق الثاني للعینة االستطالعیة، وذلك كما هو ُمبیَّن في   ).٥(جدولالاألوَّ

  قیم معامالت ثبات االتساق الداخلي )٥(جدول ال
  واإلعادة لمقیاس الدراسة والمجاالت التابعة لها. 

  المقیاس
 ومجاالته

  عدد  معامالت ثبات:
  ةاإلعاد  االتساق الداخلي  الفقرات

 5 0.86  0.91  السمات الشخصیة
 12 0.88  0.96 السمات اإلداریة

 5 0.85  0.94 العالقات اإلنسانیة واالتصال مع اآلخرین
 4 0.89  0.94 العمل التعاوني

 26 0.84  0.98 الكلي للمقیاس
أنَّ ثبات االتساق الداخلي لمقیاس الدراسة قد بلغت  )٥(جدول الیالحظ من 

). في حین أنَّ ٠.٩٦) وحتى (٠.٩١االتها تراوحت من () ولمج٠.٩٨قیمته (
) ولمجاالتها تراوحت من ٠.٨٤ثبات اإلعادة لمقیاس الدراسة قد بلغت قیمته (

 ).٠.٨٩) وحتى (٠.٨٥(
ــار تصــحیح االســتبانة:د.  درجــة ممارســة القیــادة األخالقیــة  اســتبانةاشــتملت  معی

وجهة نظر معلمي المـدارس لدى مدیري المدارس في لواء األغوار الشمالیة من 
النهائیة على سٍت وعشریَن فقرٍة، ُیجاب علیها بتـدریج خماسـي یشـتمل  ابصورته

ـــدائل [كبیـــرة جـــًدا وتعطـــى عنـــد تصـــحیح المقیـــاس ( )، كبیـــرة وتعطـــى عنـــد ٥الب
)، قلیلـــة ٣)، متوســـطة وتعطـــى عنـــد تصـــحیح المقیـــاس (٤تصـــحیح المقیـــاس (
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ًدا وتعطــى عنــد تصــحیح المقیــاس )، قلیلــة جــ٢وتعطــى عنــد تصــحیح المقیــاس (
) درجـــة، ١٣٠) وحتـــى (٢٦)]، وبـــذلك تتـــراوح درجـــات المقیـــاس ككـــل مـــن (١(

حیــث كلمــا ارتفعــت الدرجــة كــان ذلــك مؤشــر علــى ازدیــاد درجــة ممارســة القیــادة 
ـــدى مـــدیري المـــدارس فـــي لـــواء األغـــوار الشـــمالیة مـــن وجهـــة نظـــر  األخالقیـــة ل

تبني النموذج اإلحصـائي ذي التـدریج معلمي المدارس والعكس صحیح، وقد تم 
النسبي بغرض تصنیف األوساط الحسابیة السـتجابات أفـراد عینـة الدراسـة علـى 
مقیاس درجة ممارسة القیادة األخالقیة والمجاالت التابعة له والفقرات التـي تتبـع 
ـــواء األغـــوار الشـــمالیة مـــن وجهـــة نظـــر  للمجـــاالت لـــدى مـــدیري المـــدارس فـــي ل

لــى ثالثــة درجــات ممارســة علــى النحــو اآلتــي: كبیــرة وُتعطــى معلمــي المــدارس إ
)، متوســطة وُتعطــى للحاصــلین علـــى ٣.٦٦للحاصــلین علــى درجــة أكبــر مــن (

)، قلیلة وُتعطـى للحاصـلین علـى درجـة ٣.٦٦) وحتى (٢.٣٤درجة تتراوح من (
 ).٢.٣٤أقل من (

   المعالجات اإلحصائیة:
باستخدام الرزمة اإلحصائیة تمت المعالجات اإلحصائیة لبیانات الدراسة 

 ، وذلك على النحو اآلتي:(SPSS)للعلوم االجتماعیة 
ل • تــــم حســـــاب األوســــاط الحســـــابیة فقـــــد  ؛لإلجابــــة عـــــن ســـــؤال الدراســــة األوَّ

واالنحرافــات المعیاریــة لدرجــة ممارســة القیــادة األخالقیــة والمجــاالت التابعــة لهــا 
مالیة فــي لــواء األغــوار الشــ والفقــرات التــي تتبــع للمجــاالت لــدى مــدیري المــدارس

، مــع مراعــاة ترتیــب المجــاالت ثــم الفقــرات فــي مــن وجهــة نظــر معلمــي المــدارس
 .ضوء المجاالت التي تتبع لها وفًقا ألوساطها الحسابیة تنازلًیا

فقــــد تــــم حســــاب األوســــاط الحســــابیة  لإلجابــــة عــــن ســــؤال الدراســــة الثــــاني؛ •
األخالقیــة والمجــاالت التابعــة لهــا  واالنحرافــات المعیاریــة لدرجــة ممارســة القیــادة

لدى مدیري المدارس في لواء األغوار الشمالیة من وجهة نظر معلمي المـدارس 
دون -وفًقـــا للجـــنس وللخبـــرة وللتخصـــص. ثـــم تـــم إجـــراء تحلیـــل التبـــاین الثالثـــي 

لدرجة ممارسة القیادة األخالقیة لدى مدیري المـدارس فـي لـواء األغـوار  -تفاعل
ثــم تــم إجــراء تحلیــل وفًقــا للمتغیــرات. هــة نظــر معلمــي المــدارس الشــمالیة مــن وج
 .وفًقا للمتغیراتمجتمعة لمجاالتها  -دون تفاعل-المتعدد التباین الثالثي 
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على: "ما درجة ممارسة  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الذي نصَّ  - أوالً 
من  مالیةالقیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس في لواء األغوار الش

  "؟وجهة نظر معلمي المدارس
ل؛ فقد تم حساب األوساط الحسابیة  لإلجابة عن سؤال الدراسة األوَّ

لدى مدیري المدارس في لواء  واالنحرافات المعیاریة للقیادة األخالقیة ومجاالتها
األغوار الشمالیة من وجهة نظر معلمي المدارس، مع مراعاة ترتیب مجاالتها 

  .)٦(جدول الطها الحسابیة، وذلك كما هو ُمبیَّن في تنازلًیا وفًقا ألوسا
  األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للقیادة األخالقیة  )٦(جدول ال

  لدى مدیري المدارس في لواء األغوار الشمالیة ومجاالتها
  من وجهة نظر معلمي المدارس مرتبًة تنازلًیا. 

  القیادة األخالقیة  الرقم الرتبة
  التابعة لهاوالمجاالت 

  الوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعیاري

  درجة
  الممارسة

 متوسطة 0.87  3.62 السمات الشخصیة 1  1
 متوسطة 1.00  3.32 السمات اإلداریة 2  2
 متوسطة 1.12  3.31 العالقات اإلنسانیة واالتصال مع اآلخرین 3  3
 متوسطة 1.08  3.23 العمل التعاوني 4  4

 متوسطة 0.93  3.36  الكلي للمقیاس
لدى  أنَّ درجة ممارسة القیادة األخالقیة ومجاالتها )٦(جدول الیالحظ من 

مدیري المدارس في لواء األغوار الشمالیة من وجهة نظر معلمي المدارس قد 
جاءت (متوسطًة) وفًقا لمعیار تصنیف األوساط الحسابیة الوارد ذكره في الطریقة 

لترتیب التالي: مجال السمات الشخصیة في وفًقا ل وقد جاءت مجاالتها. واإلجراءات
لى، ثم مجال السمات اإلداریة في المرتبة الثانیة، ثم مجال العالقات  المرتبة األوَّ

في المرتبة الثالثة، ثم مجال العمل التعاوني في  اآلخریناإلنسانیة واالتصال مع 
مجال القیادة  ة لفقراتوتم حساب األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاری المرتبة الرابعة.

لدى مدیري المدارس في لواء األغوار الشمالیة من ) السمات الشخصیة(األخالقیة 
، مع مراعاة ترتیب فقراته تنازلًیا وفًقا ألوساطها الحسابیة، وجهة نظر معلمي المدارس

  .)٧(جدول الوذلك كما هو ُمبیَّن في 
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عیاریة لفقرات مجال القیادة األوساط الحسابیة واالنحرافات الم )٧(جدول ال
  األخالقیة (السمات الشخصیة) لدى مدیري المدارس في لواء األغوار الشمالیة 

  من وجهة نظر معلمي المدارس مرتبًة تنازلًیا

  رقم الرتبة
  الفقرة

  مضمون فقرات مجال
السمات الشخصیة التابع للقیادة 

  األخالقیة
  الوسط

  الحسابي
  االنحراف
  المعیاري

  درجة
  ارسةالمم

 كبیرة 0.96  3.83 ینصت لآلخرین بإمعان 1  1
 متوسطة 0.98  3.64 یتقبل الرأي والرأي األخر 2  2
یلتزم على أن یكون القدوة الحسنة  4  3

 متوسطة 1.04  3.61 لجمیع العاملین
 متوسطة 1.07  3.55 یلتزم بالوعود التي یتعهد بها 5  4
 ةمتوسط 1.02  3.48 یعترف بأخطائه بإیجابیة 3  5

أنَّ فقرات مجال القیادة األخالقیة (السمات  )٧(جدول الیالحظ من 
مالیة من وجهة نظر معلمي الشخصیة) لدى مدیري المدارس في لواء األغوار الش

، ١؛ قد ُصنِّفت ضمن درجتي ممارسة؛ هما: (كبیرًة) للفقرة ذات الرتبة المدارس
وفًقا لمعیار تصنیف ؛ وذلك ٥وحتى  ٢و(متوسطًة) للفقرات ذوات الرتب من 

وتم حساب األوساط الحسابیة  األوساط الحسابیة الوارد ذكره في الطریقة واإلجراءات.
واالنحرافات المعیاریة لفقرات مجال القیادة األخالقیة (السمات اإلداریة) لدى مدیري 

، مع مراعاة ترتیب من وجهة نظر معلمي المدارس المدارس في لواء األغوار الشمالیة
 .)٨(جدول الاته تنازلًیا وفًقا ألوساطها الحسابیة، وذلك كما هو ُمبیَّن في فقر 

األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات مجال القیادة  )٨(جدول ال
األخالقیة (السمات اإلداریة) لدى مدیري المدارس في لواء األغوار الشمالیة من 

  وجهة نظر معلمي المدارس مرتبًة تنازلًیا.

  رقم الرتبة
  الفقرة

  فقرات مجال مضمون
  اإلداریة التابع للقیادة األخالقیة السمات

  الوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعیاري

  درجة
  الممارسة

 متوسطة 1.24  3.67 على ممتلكات المدرسة بالشكل الصحیح یحافظ 10 1
إلى تحقیق (الرؤیة والرسالة المستقبلیة)  یسعى 6  2

 سطةمتو  1.20  3.47 للمدرسة

بجدیة مع المقترحات التي یقدمها  یتعامل 9  3
 متوسطة 1.07  3.32 المعلمین

 متوسطة 1.18  3.32 بیئة مدرسیة مناسبة تخدم العملیة التربویة یوفر 8  4



٢٠١٩ یرینا/ ١ج– األولالعلوم التربویة/ العدد   
 

  

  

٤١٣

  رقم الرتبة
  الفقرة

  فقرات مجال مضمون
  اإلداریة التابع للقیادة األخالقیة السمات

  الوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعیاري

  درجة
  الممارسة

المعلمین معه بعملیة التخطیط واتخاذ  یشرك 11  5
 متوسطة 1.12  3.31 القرار

 روح (اإلبداع واالبتكار والتطور) لدى یعزز 7  6
 متوسطة 1.16  3.29 العاملین معه

 متوسطة 1.19  3.28 المعلومات الالزمة للمعلمین یوفر 17  7
 متوسطة 1.17  3.28 لتنفیذ األعمال اإلداریة ازمنیً  جدوًال  یضع 12  8
المعلم المقصر بطریقة إیجابیة لتعدیل  یوجه 16  9

 متوسطة 1.19  3.24 سلوكه
 متوسطة 1.25  3.24 المعلم المتمیز ویكافئه یحفز 15  10
 متوسطة 1.18  3.23 بمسافة واحدة بین المعلمین یقف 14  11
االحتیاجات التدریبیة للمعلمین في ضوء  یحدد 13  12

 متوسطة 1.14  3.19 أدائهم الصفي

أنَّ درجة ممارسة جمیع فقرات مجال القیادة  )٨(جدول الیالحظ من 
س في لواء األغوار الشمالیة من األخالقیة (السمات اإلداریة) لدى مدیري المدار 

 ١للفقرات ذوات الرتب من ) وجهة نظر معلمي المدارس قد جاءت (متوسطةً 
؛ وذلك وفًقا لمعیار تصنیف األوساط الحسابیة الوارد ذكره في الطریقة ١٢وحتى 

وتم حساب األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات مجال القیادة  .واإلجراءات
ة (العالقات اإلنسانیة واالتصال مع اآلخرین) لدى مدیري المدارس في لواء األخالقی

األغوار الشمالیة من وجهة نظر معلمي المدارس والقادة اإلداریین، مع مراعاة ترتیب 
  ).٩(جدولالفقراته تنازلًیا وفًقا ألوساطها الحسابیة، وذلك كما هو ُمبیَّن في 

رافات المعیاریة لفقرات مجال القیادة الخالقة األوساط الحسابیة واالنح )٩(جدول ال
) لدى مدیري المدارس في لواء األغوار اآلخرین(العالقات اإلنسانیة واالتصال مع 

  الشمالیة من وجهة نظر معلمي المدارس مرتبًة تنازلًیا.

  رقم الرتبة
  الفقرة

  مضمون فقرات مجال
ادة العالقات اإلنسانیة واالتصال مع اآلخرین التابع للقی

  األخالقیة
  الوسط

  الحسابي
  االنحراف
  المعیاري

  درجة
  الممارسة

 متوسطة 1.36  3.42 یحترم مشاعر المعلمین 18  1
 متوسطة 1.27  3.34 یغرس القیم الحمیدة لدى المعلمین والطلبة 22  2
 متوسطة 1.24  3.32 یشرك المدرسة في نشاطات المجتمع المحلي 19  3
من أولیاء األمور في حلِّ یة اإلیجابیتقبل المشاركة  20  4

 متوسطة 1.22  3.29 بعض المشكالت المدرسیة
 متوسطة 1.17  3.20 یضع إمكانیات المدرسة في خدمة المجتمع المحلي 21  5



   المدارس مدیري لدى األخالقیة القیادة ممارسة درجة
  المدارس معلمي نظر وجهة من الشمالیة األغوار لواء في

  

  

٤١٤

أنَّ درجة ممارسة جمیع فقرات مجال القیادة  )٩(جدول الیالحظ من 
المدارس في  ) لدى مدیرياآلخریناألخالقیة (العالقات اإلنسانیة واالتصال مع 

لواء األغوار الشمالیة من وجهة نظر معلمي المدارس قد جاءت (متوسطًة) 
؛ وذلك وفًقا لمعیار تصنیف األوساط الحسابیة ٥وحتى  ١للفقرات ذوات الرتب من 

وتم حساب األوساط الحسابیة واالنحرافات  .الوارد ذكره في الطریقة واإلجراءات
العمل التعاوني) لدى مدیري المدارس في لواء (خالقیة المعیاریة لفقرات مجال القیادة األ

األغوار الشمالیة من وجهة نظر معلمي المدارس والقادة اإلداریین، مع مراعاة ترتیب 
  ).١٠(جدول الفقراته تنازلًیا وفًقا ألوساطها الحسابیة، وذلك كما هو ُمبیَّن في 

لفقرات مجال القیادة  األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة )١٠(جدول ال
  األخالقیة (العمل التعاوني) لدى مدیري المدارس في لواء األغوار الشمالیة

  من وجهة نظر معلمي المدارس مرتبًة تنازلًیا 

  رقم الرتبة
  الفقرة

  مضمون فقرات مجال
  العمل التعاوني التابع للقیادة األخالقیة

  الوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعیاري

  درجة
  الممارسة

ینمي لدى المعلمین العمل بروح الفریق  23  1
 متوسطة 1.21  3.34 .الواحد

یعمل على تعزیز الثقة المتبادلة بینه وبین  24  2
 متوسطة 1.18  3.31 .العاملین معه

ینمي حس المسؤولیة المشتركة بین جمیع  25  3
 متوسطة 1.14  3.16 .المعلمین

 متوسطة 1.17  3.10 .یعزز مبدأ تكامل األدوار بین المعلمین 26  4
أنَّ درجة ممارسة جمیع فقرات مجال القیادة  )١٠(جدول الیالحظ من 

العمل التعاوني) لدى مدیري المدارس في لواء األغوار الشمالیة من (األخالقیة 
 ١وجهة نظر معلمي المدارس قد جاءت (متوسطًة) للفقرات ذوات الرتب من 

اط الحسابیة الوارد ذكره في الطریقة ؛ وذلك وفًقا لمعیار تصنیف األوس٤وحتى 
 .واإلجراءات

: "هل توجد فروق دالة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الذي نصَّ على -ثانًیا
بین األوساط الحسابیة للقیادة  (α=0.05)إحصائًیا عند مستوى الداللة 

األخالقیة لدى مدیري المدارس في لواء األغوار الشمالیة من وجهة نظر 
 "المدارس تُعزى للجنس وللخبرة وللتخصص؟معلمي 



٢٠١٩ یرینا/ ١ج– األولالعلوم التربویة/ العدد   
 

  

  

٤١٥

لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني؛ فقد تم حساب األوساط الحسابیة 
لدى مدیري المدارس في لواء  واالنحرافات المعیاریة للقیادة األخالقیة ومجاالتها

األغوار الشمالیة من وجهة نظر معلمي المدارس وفًقا للجنس وللخبرة 
 ).١١(جدول الهو ُمبیَّن في وللتخصص، وذلك كما 

  األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للقیادة األخالقیة  )١١(جدول ال
لدى مدیري المدارس في لواء األغوار الشمالیة من وجهة نظر معلمي  ومجاالتها

  المدارس وفًقا للجنس وللخبرة وللتخصص
  المتغیر ومستویاته

  الكلي  الت التابعة لهاالقیادة األخالقیة والمجا واإلحصائي
  السمات   للمقیاس

  الشخصیة
  السمات
  اإلداریة

  العالقات اإلنسانیة
  واالتصال مع اآلخرین

  العمل
  التعاوني

  الجنس
 ذكر  

 
 3.28 3.12 3.32 3.20  3.58 س  

 0.88 1.06 1.05 0.97  0.83 ع
 أنثى

 3.42 3.30 3.31 3.40  3.65 س  
 0.96 1.09 1.17 1.01  0.90 ع

 الخبرة
 سنوات ٥أقل من   

 

 2.98 2.84 2.85 2.88  3.46 س  
 0.77 0.96 1.05 0.91  0.67 ع

 سنوات ١٠إلى أقل من  ٥من 
 3.31 3.12 3.27 3.29  3.55 س  

 0.84 1.05 1.05 0.91  0.78 ع
 سنوات فأكثر ١٠من 

 3.52 3.42 3.49 3.47  3.72 س  
 1.00 1.09 1.16 1.05  0.97 ع

 لتخصصا
 علمي  

 
 3.30 3.15 3.23 3.26  3.58 س  

 0.94 1.07 1.16 1.00  0.85 ع
 إنساني

 3.42 3.30 3.39 3.38  3.66 س  
 0.92 1.08 1.09 0.99  0.89 ع

  ع: االنحراف المعیاري                س: الوسط الحسابي
  



   المدارس مدیري لدى األخالقیة القیادة ممارسة درجة
  المدارس معلمي نظر وجهة من الشمالیة األغوار لواء في

  

  

٤١٦

لقیادة األخالقیة وجود فروق ظاهرة بین األوساط الحسابیة ل )١١(جدول الیالحظ من 
لدى مدیري المدارس في لواء األغوار الشمالیة من وجهة نظر معلمي المدارس ناتجة عن 
اختالف مستویات الجنس والخبرة والتخصص؛ وللتحقق من جوهریة الفروق الظاهرة سالفة 

بین األوساط الحسابیة للقیادة  - دون تفاعل- الذكر؛ فقد تم إجراء تحلیل التباین الثالثي 
ألخالقیة لدى مدیري المدارس في لواء األغوار الشمالیة من وجهة نظر معلمي المدارس ا

  ).١٢(جدول الوالقادة اإلداریین وفًقا للجنس وللخبرة وللتخصص، وذلك كما هو ُمبیَّن في 
بین األوساط الحسابیة  -دون تفاعل- نتائج تحلیل التباین الثالثي  )١٢(جدول ال

مدیري المدارس في لواء األغوار الشمالیة من وجهة نظر للقیادة األخالقیة لدى 
 معلمي المدارس والقادة اإلداریین وفًقا للجنس وللخبرة وللتخصص

  مصدر
  التباین

  مجموع
  المربعات

  درجة
  الحریة

  وسط مجموع
  الداللة  F  المربعات

 اإلحصائیة
 0.59 0.30 0.25 1  0.25  الجنس
 0.00 5.75 4.80 2  9.60 الخبرة

 0.31 1.02 0.85 1  0.85 التخصص
   0.84 312  260.72 الخطأ
    316  272.85 الكلي

عدم وجود فرق دال إحصائًیا عند مستوى الداللة  )١٢(جدول الیالحظ من 
(α=0.05)  بین الوسطین الحسابیین للقیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس في

  زى للجنس.لواء األغوار الشمالیة من وجهة نظر معلمي المدارس ُیع
وجـــــود فــــروق دالـــــة إحصـــــائًیا عنـــــد مســـــتوى الداللـــــة  )١٢(جـــــدول الكمــــا یالحـــــظ مـــــن 

(α=0.05)  بــین األوســاط الحســابیة للقیــادة األخالقیــة لــدى مــدیري المــدارس فــي لــواء األغــوار
الشمالیة من وجهة نظر معلمي المدارس تُعزى للخبرة؛ ولكون الخبرة ُمتَعدِّد المستویات، فقد تـم 

) للكشـف عـن انتهـاك تجـانس التبـاین مـن عدمـه بـین األوســاط Leveneختبـار لیفـین (إجـراء ا
الحســابیة للقیــادة األخالقیــة لــدى مــدیري المــدارس فــي لــواء األغــوار الشــمالیة مــن وجهــة نظــر 

) ٢.٠١( اختبــار لیفــین معلمــي المــدارس وفًقــا للجــنس وللخبــرة وللتخصــص، حیــث كانــت قیمــة
) للمقـــام دالـــًة ٣٠٥) للبســـط، و(١١حتمـــالي عنـــد درجتـــي حریـــة (اال Fالمحســـوبة وفًقـــا لتوزیـــع 

؛ بمــا یفیــد وجــود انتهــاك فــي تجــانس التبــاین؛ ممــا )α=0.05إحصــائًیا عنــد مســتوى الداللــة (
الـذي  للمقارنـات البعدیـة المتعـددة (Games-Howell)هویلـل - أوجب استخدام اختبـار جـیمس
األوساط الحسابیة للقیادة األخالقیة لدى مدیري  بهدف تحدید أيُّ  یراعي انتهاك تجانس التباین؛



٢٠١٩ یرینا/ ١ج– األولالعلوم التربویة/ العدد   
 

  

  

٤١٧

المدارس في لواء األغوار الشمالیة من وجهة نظر معلمي المدارس قد اختلفت بداللٍة إحصائیة 
 جـدولالبـاختالف مسـتویات الخبـرة، وذلـك كمـا هـو ُمبـیَّن فـي  (α=0.05)عند مستوى الداللـة 

)١٣.( 
  مقارنات البعدیة هویلل لل-نتائج اختبار جیمس )١٣(جدول ال

بین األوساط الحسابیة للقیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس في لواء األغوار 
  وفًقا للخبرة الشمالیة من وجهة نظر معلمي المدارس والقادة اإلداریین

 ٥أقل من   الخبرة
  سنوات

إلى أقل من  ٥من 
  سنوات ١٠

Games-Howell   الوسط
 3.31  2.98 الحسابي

  0.33  3.31 سنوات ١٠ن إلى أقل م ٥من 
 0.21 0.54  3.52 سنوات فأكثر ١٠من 

أنَّ الفروق ذات الداللة اإلحصائیة عند مستوى  )١٣(جدول الیتضح من 
بین األوساط الحسابیة للقیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس  (α=0.05)الداللة 

رة؛ قد كانت في لواء األغوار الشمالیة من وجهة نظر معلمي المدارس وفًقا للخب
) معلمي المدارس والقادة اإلداریین من ذوي ١لصالح ُوجهات نظر كلٍّ من: 

سنوات فأكثر) مقارنًة بوجهات نظر زمالئهم من ذوي  ١٠الخبرات المتقدمة (من 
) ثم معلمي المدارس والقادة اإلداریین ٢سنوات)،  ٥الخبرات المنخفضة (أقل من 

سنوات) مقارنًة بوجهات نظر  ١٠ى أقل من إل ٥من ذوي الخبرات المتوسطة (من 
جدول الویالحظ من  سنوات). ٥زمالئهم من ذوي الخبرات المنخفضة (أقل من 

بین الوسطین  (α=0.05)عدم وجود فرق دال إحصائًیا عند مستوى الداللة  )١٣(
الحسابیین للقیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس في لواء األغوار الشمالیة من 

 .ر معلمي المدارس ُیعزى للتخصصوجهة نظ
وجود فروق ظاهرة بین األوساط  )١٢(جدول الفي حین یالحظ من 

القیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس في لواء األغوار الشمالیة من  لمجاالتالحسابیة 
ناتجة عن اختالف مستویات الجنس والخبرة وجهة نظر معلمي المدارس 

لفروق الظاهرة سالفة الذكر؛ فقد تم حساب والتخصص؛ وللتحقق من جوهریة ا
معامالت ارتباط بیرسون لعالقة المجاالت بین بعضها البعض؛ متبوعة بإجراء 

للكرویة وفًقا للجنس وللخبرة وللتخصص؛ بهدف التحقق  Bartlettاختبار بارتلیتت 
من عدمه بین  - دون تفاعل-من إمكانیة إجراء تحلیل التباین الثالثي المتعدد 

وساط الحسابیة لمجاالت القیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس في لواء األغوار األ
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الشمالیة من وجهة نظر معلمي المدارس وفًقا للجنس وللخبرة وللتخصص، وذلك 
  ).١٤(جدول الكما هو ُمبیَّن في 

نتائج اختبار بارتلیتت للكرویة لمعامالت ارتباط بیرسون لعالقة  )١٤(جدول ال
یادة األخالقیة لدى مدیري المدارس في لواء األغوار الشمالیة من مجاالت الق

 وجهة نظر معلمي المدارس وفًقا للجنس وللخبرة وللتخصص
  العالقة وفًقا للجنس
 وللخبرة وللتخصص

  السمات
  الشخصیة

  السمات
  اإلداریة

  العالقات اإلنسانیة
  واالتصال مع اآلخرین

    0.76  السمات اإلداریة
  0.79  0.70 سانیة واالتصال مع اآلخرینالعالقات اإلن

 0.81 0.80  0.72 العمل التعاوني
 للكرویة Bartlettاختبار 

  الداللة اإلحصائیة  درجة الحریة  التقریبیة 2χ  نسبة األرجحیة
0.000  1031.937 9 0.000 

وجود عالقة دالة إحصائًیا عند مستوى الداللة  )١٤(جدول الیتضح من 
(α=0.05) ت القیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس في لواء األغوار بین مجاال

الشمالیة من وجهة نظر معلمي المدارس ُتعزى للجنس وللخبرة وللتخصص؛ مما ترتب 
بین األوساط الحسابیة  - دون تفاعل- علیه ضرورة إجراء تحلیل التباین الثالثي المتعدد 

ارس في لواء األغوار الشمالیة من لمجاالت القیادة األخالقیة مجتمعًة لدى مدیري المد
وجهة نظر معلمي المدارس والقادة اإلداریین وفًقا للجنس وللخبرة وللتخصص، وذلك 

  ).١٥(جدول الكما هو ُمبیَّن في 
بین األوساط  -دون تفاعل-نتائج تحلیل التباین الثالثي المتعدد  )١٥(جدول ال

مدیري المدارس في لواء األغوار  الحسابیة لمجاالت القیادة األخالقیة مجتمعًة لدى
 الشمالیة من وجهة نظر معلمي المدارس وفًقا للجنس وللخبرة وللتخصص

 F  تحلیل التباین المتعدد األثر
  الكلیة

  الداللة : ِ درجة الحریة ل
  الخطأ  الفرضیة  قیمته  نوعه  اإلحصائیة

 Hotelling's Trace  0.03 2.69 4 309 0.03  الجنس
 Wilks' Lambda  0.94 2.52 8 618 0.01 الخبرة

 Hotelling's Trace  0.00 0.37 4 309 0.83 التخصص
عدم وجود أثر دال إحصائًیا عند مستوى الداللة  )١٥(جدول الیتضح من 

)α=للتخصص ووجود أثر دال إحصائًیا عند مستوى الداللة ) ٠.٠٥(α=0.05) 



٢٠١٩ یرینا/ ١ج– األولالعلوم التربویة/ العدد   
 

  

  

٤١٩

لدى مدیري المدارس في للجنس وللخبرة في مجاالت القیادة األخالقیة مجتمعًة 
لواء األغوار الشمالیة من وجهة نظر معلمي المدارس؛ ولتحدید على أيِّ مجاٍل 
من مجاالت القیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس في لواء األغوار الشمالیة من 
وجهة نظر معلمي المدارس كان أثر الجنس والخبرة؛ فقد تم إجراء تحلیل التباین 

بین األوساط الحسابیة لمجاالت القیادة األخالقیة كلٍّ على  -علدون تفا-الثالثي 
حدٍة لدى مدیري المدارس في لواء األغوار الشمالیة من وجهة نظر معلمي 

 ).١٦(جدول الالمدارس وفًقا للجنس وللخبرة وللتخصص، وذلك كما هو ُمبیَّن في 
ألوساط الحسابیة بین ا -دون تفاعل- نتائج تحلیل التباین الثالثي  )١٦(جدول ال

لمجاالت القیادة األخالقیة كلٍّ على حدٍة لدى مدیري المدارس في لواء األغوار 
 الشمالیة من وجهة نظر معلمي المدارس وفًقا للجنس وللخبرة وللتخصص

  مصدر التباین
  والمتغیر التابع له

  مجموع
  المربعات

  درجة
  الحریة

  وسط مجموع
  الداللة  F  المربعات

 اإلحصائیة
 سالجن

 0.76 0.10 0.07 1  0.07  السمات الشخصیة  
 0.00 23.63 21.21 1  21.21 السمات اإلداریة

 0.40 0.71 0.87 1  0.87 العالقات اإلنسانیة واالتصال مع اآلخرین
 0.47 0.53 0.59 1  0.59 العمل التعاوني

 الخبرة
 0.13 2.03 1.53 2  3.06  السمات الشخصیة 

 0.00 5.98 5.37 2  10.74 السمات اإلداریة
 0.00 6.35 7.76 2  15.52 العالقات اإلنسانیة واالتصال مع اآلخرین

 0.00 5.42 6.07 2  12.15 العمل التعاوني
 التخصص

 0.54 0.37 0.28 1  0.28  السمات الشخصیة 
 0.35 0.86 0.78 1  0.78 السمات اإلداریة

 0.26 1.26 1.54 1  1.54 العالقات اإلنسانیة واالتصال مع اآلخرین
 0.28 1.17 1.32 1  1.32 العمل التعاوني

 الخطأ
   0.75 312  235.02  السمات الشخصیة 

   0.90 312  280.11 السمات اإلداریة
   1.22 312  381.24 العالقات اإلنسانیة واالتصال مع اآلخرین

   1.12 312  349.91 العمل التعاوني
 الكلي

    316  238.44  السمات الشخصیة 
    316  312.84 السمات اإلداریة

    316  399.16 العالقات اإلنسانیة واالتصال مع اآلخرین
    316  363.96 العمل التعاوني
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عدم وجود فرق دال إحصائًیا عند مستوى الداللة  )١٦(جدول الیالحظ من 
(α=0.05) ات الشخصیة، بین الوسطین الحسابیین لمجاالت القیادة األخالقیة (السم

، العمل التعاوني) لدى مدیري المدارس في لواء اآلخرینالعالقات اإلنسانیة واالتصال مع 
األغوار الشمالیة من وجهة نظر معلمي المدارس ُیعزى للجنس. في حین یالحظ وجود فرق 

لمجال القیادة  بین الوسطین الحسابیین (α=0.05)دال إحصائًیا عند مستوى الداللة 
ة (السمات اإلداریة) لدى مدیري المدارس في لواء األغوار الشمالیة من وجهة نظر األخالقی

 ُیعزى لصالح المعلمات مقارنًة بالمعلمین.معلمي المدارس ُیعزى للجنس؛ 
وجود فروق دالة إحصائًیا عند مستوى الداللة  )١٦(جدول الكما یتبین من 

(α=0.05) ألخالقیة (السمات اإلداریة، العالقات بین األوساط الحسابیة لمجاالت القیادة ا
، العمل التعاوني) لدى مدیري المدارس في لواء األغوار اآلخریناإلنسانیة واالتصال مع 

الشمالیة من وجهة نظر معلمي المدارس تُعزى للخبرة؛ ولكون الخبرة ُمتَعدِّد المستویات، فقد 
التباین من عدمه بین  ) للكشف عن انتهاك تجانسLeveneتم إجراء اختبار لیفین (

األوساط الحسابیة لمجاالت القیادة األخالقیة (السمات اإلداریة، العالقات اإلنسانیة 
، العمل التعاوني) لدى مدیري المدارس في لواء األغوار الشمالیة من اآلخرینواالتصال مع 

في وجهة نظر معلمي المدارس وفًقا للجنس وللخبرة وللتخصص، وذلك كما هو ُمبیَّن 
 ).١٧(جدول ال
نتائج اختبار لیفین بین األوساط الحسابیة لمجاالت القیادة األخالقیة  )١٧(جدول ال

، العمل التعاوني) اآلخرین(السمات اإلداریة، العالقات اإلنسانیة واالتصال مع 
لدى مدیري المدارس في لواء األغوار الشمالیة من وجهة نظر معلمي المدارس 

 .وللتخصص وفًقا للجنس وللخبرة
  مجاالت

 القیادة األخالقیة
F  

  الختبار لیفین
  الداللة : ِ درجة الحریة ل

  المقام  البسط  اإلحصائیة
 0.07 305 11  1.71  السمات اإلداریة

 0.58 305 11  0.86 العالقات اإلنسانیة واالتصال مع اآلخرین
 0.94 305 11  0.43 العمل التعاوني

انتهـــــاك فـــــي تجـــــانس التبـــــاین دال  عـــــدم وجـــــود )١٧(جـــــدول الیتضـــــح مـــــن 
بـین األوسـاط الحسـابیة لمجـاالت القیـادة  (α=0.05)إحصـائًیا عنـد مسـتوى الداللـة 

، العمــل اآلخــریناألخالقیــة (الســمات اإلداریــة، العالقــات اإلنســانیة واالتصــال مــع 
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التعاوني) لدى مـدیري المـدارس فـي لـواء األغـوار الشـمالیة مـن وجهـة نظـر معلمـي 
 اختبـــار شـــیفیهعـــزى للجـــنس وللخبـــرة وللتخصـــص؛ ممـــا أوجـــب اســـتخدام المـــدارس تُ 
(Scheffe) بهـــدف تحدیـــد أيُّ الـــذي یراعـــي تجـــانس التبـــاین؛  للمقارنــات البعدیـــة المتعـــددة

األوساط الحسابیة لمجاالت القیادة األخالقیة (السمات اإلداریـة، العالقـات اإلنسـانیة واالتصـال 
ى مدیري المدارس في لواء األغـوار الشـمالیة مـن وجهـة نظـر ، العمل التعاوني) لداآلخرینمع 

بـــاختالف  (α=0.05)معلمـــي المـــدارس قـــد اختلفـــت بداللـــٍة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى الداللـــة 
 ).١٨(جدول الوذلك كما هو ُمبیَّن في  مستویات (الخبرة)،

نتائج اختبار شیفیه للمقارنات البعدیة بین األوساط الحسابیة  )١٨(جدول ال
  الت القیادة األخالقیة (السمات اإلداریة، العالقات اإلنسانیة واالتصال لمجا
  ، العمل التعاوني) لدى مدیري المدارس في لواء األغوار الشمالیةاآلخرینمع 

 .من وجهة نظر معلمي المدارس وفًقا للخبرة 
  السمات
إلى أقل من  ٥من   سنوات ٥أقل من   الخبرة اإلداریة

  سنوات ١٠
Scheffe  3.29  2.88 وسط الحسابيال 

 ١٠إلى أقل من  ٥من 
  0.41  3.29 سنوات

 0.18 0.59  3.47 سنوات فأكثر ١٠من 
  العالقات
  اإلنسانیة
  واالتصال

مع 
 اآلخرین

إلى أقل من  ٥من   سنوات ٥أقل من   الخبرة
  سنوات ١٠

Scheffe  3.27  2.85 الوسط الحسابي 
 ١٠إلى أقل من  ٥من 

  0.42  3.27 سنوات

 0.22 0.64  3.49 سنوات فأكثر ١٠من 
  العمل

إلى أقل من  ٥من   سنوات ٥أقل من   الخبرة التعاوني
  سنوات ١٠

Scheffe  3.12  2.84 الوسط الحسابي 
 ١٠إلى أقل من  ٥من 

  0.28  3.12 سنوات

 0.31 0.58  3.42 سنوات فأكثر ١٠من 
ة عنـــد مســـتوى ) أنَّ الفـــروق ذات الداللـــة اإلحصـــائی١٨یتضـــح مـــن الجـــدول (

بـــین األوســـاط الحســـابیة لمجـــاالت القیـــادة األخالقیـــة (الســـمات  (α=0.05)الداللـــة 
اإلداریة، العالقات اإلنسانیة واالتصال مع اآلخـرین، العمـل التعـاوني) لـدى مـدیري 
المدارس في لواء األغوار الشمالیة من وجهة نظر معلمي المدارس وفًقا للخبرة؛ قد 
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) معلمــــي المــــدارس مــــن ذوي الخبــــرات ١ر كــــلٍّ مــــن: كانــــت لصــــالح ُوجهــــات نظــــ
سنوات فـأكثر) مقارنـًة بوجهـات نظـر زمالئهـم مـن ذوي الخبـرات  ١٠المتقدمة (من 

) ثـــــم معلمـــــي المـــــدارس مـــــن ذوي الخبـــــرات ٢ســـــنوات)،  ٥المنخفضـــــة (أقـــــل مـــــن 
سنوات) مقارنًة بوجهات نظر زمالئهم من ذوي  ١٠إلى أقل من  ٥المتوسطة (من 

  سنوات). ٥منخفضة (أقل من الخبرات ال
 :مناقشة النتائج والتوصیات

مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الذي نصَّ على: "ما درجة ممارسة  - أوالً 
مالیة من القیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس في لواء األغوار الش

  "؟وجهة نظر معلمي المدارس
ل؛ توســط د رجــة ممارســة القیــادة األخالقیــة أظهــرت نتــائج ســؤال الدراســة األوَّ

ومجاالتها (السمات الشخصیة، السمات اإلداریة، العالقات اإلنسانیة واالتصال مع 
اآلخــرین، العمــل التعـــاوني) لــدى مـــدیري المــدارس فـــي لــواء األغـــوار الشــمالیة مـــن 
وجهة نظر معلمي المدارس ؛ وذلك لوجود عدم إلمام وٕادراك فاعل لحیثیَّات القیـادة 

العملیـة المتكاملــة التـي تســتثمر فیهـا الجهــود  قیـة ُممثَّلـًة بمجاالتهــا مـن كونهــااألخال
للمــــدیرین ولمرؤوســــیهم ضــــمن بیئــــِة عمــــٍل (الفكریــــة، المادیــــة، البشــــریة)  الجماعیــــة

مناسبٍة لهم؛ المترتبة عن تفاعل سلوك المدیرین المتسمین بالقیم األخالقیة وبأنماط 
اإلیجابیة حسن توزیع المهام والواجبات واألدوار المهنیة وبالقیادة الرشیدة الُمحفِّزة وب

، التنســیق، قیــادةعناصــر اإلدارة التربویــة (التخطــیط، التنظــیم، الالتــي تتمحــور فــي 
 بمــا یتحسســونه مـن احتیاجــات المرؤوســین فــي مدارسـهم، مــن منطلــق أنَّهــمالرقابـة) 

قـــوانین واألنظمـــة تحكمـــه ال يأخالقـــمـــؤطرة بإطـــار  یرتبطـــون بمرؤوســـیهم بعالقـــات
، ومن منطلق أنَّها ضرورة ملحة لضمان التوازن في أدائهم ومرؤوسیهم والتشریعات

تســتهدف  بكفــاءةٍ  أهــداف تربویــةلتحقیــق داخــل المــدارس التــي یعملــون فیهــا؛ وذلــك 
تقدم وتطور العملیة التعلیمیة التعلمیة؛ فلعلَّه یوجد قصور في تكاملیة عملیة القیادة 

لوجود قصور فـي الجهـود الجماعیـة (الفكریـة، المادیـة، البشـریة) لكـال األخالقیة أو 
طرفي القیادة األخالقیة أو لوجود قصور في بیئة العمل أو لوجود قصور فـي القـیم 
األخالقیــــة لــــدى مــــدیري المــــدارس أو لوجــــود قصــــور فــــي أنمــــاط القیــــادة الرشــــیدة 

أو لوجــود قصــور بعدالــة (الــدیموقراطي) ممــا یحــدُّ مــن حافزیــة ودافعیــة المرؤوســین 
توزیع المهام والواجبات واألدوار المهنیة أو لوجود قصور فـي مـدى إیجابیـة مـدیري 
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المــدارس فــي تفعیــل عناصــر اإلدارة التربویــة أو لوجــود قصــور فــي كفــاءة تحســس 
احتیاجــات المرؤوســین أو لوجــود قصــور فــي كفــاءة العالقــات المتبادلــة بــین مــدیري 

لوجــود قصــور فــي تمثُّــل األهــداف التربویــة المتوخــاة فــي  المــدارس ومرؤوســیهم، أو
  ضوء قیادتهم األخالقیة.

نَّ إ) مــــن حیــــث ٢٠١٢ة دراســــة العرایضــــه (وتتفــــق هــــذه النتیجــــة مــــع نتیجــــ
ممارســة القیــادة األخالقیــة قــد كــان (متوســًطا) لــدى مــدیري المــدارس الحكومیــة فــي 

 ,Dufresne & Mckenzieعمـان، وتتفـق مـع نتیجـة دراسـة دیفــرنس ومكنیـز (
مـــن حیـــث أنَّ القیـــادة األخالقیـــة تعمـــل علـــى إتاحـــة الفـــرص بـــین العـــاملین ) 2009

للتواصــل، كمــا تعمــل علــى إیجــاد بیئــة مدرســیة متكاملــة قــادرة علــى االســتفادة مــن 
 ,Fook،2009فـــوك وســـدهو(جمیـــع المـــوارد المتاحـــة، وتتفـــق مـــع نتیجـــة دراســـة 

Sidhuیــز هــو الــذي یمــارس أخالقیــات القیــادة ) مــن حیــث أنَّ مــدیر المدرســة المتم
 (القیـــادة التعاونیـــة، واألخالقیـــة، والتشـــاركیة، والدیمقراطیـــة)؛ ممـــا یمـــنح  ِ  المتمثلـــة ب

          ، اآلخرین مسؤولیة القیادة
نَّ ممارســة إ) مــن حیــث ٢٠١١ح (وتتفــق مــع نتیجــة دراســة الشــریفي والتــن  

وتختلـف هـذه النتیجـة یري المـدارس، القیادة األخالقیة قد كانـت (متوسـطًة) لـدى مـد
ألخالقیــة  ) مــن حیــث أنَّ ممارســة مــدیري المــدارس2006مــع نتیجــة دراســة أحمــد (

المـــدارس الثانویـــة، ومعلمـــات  مـــن وجهـــة نظـــر معلمـــي قـــد كانـــت (مرتفعـــًة) اإلدارة
) مــن حیــث أنَّ التوجــه األخالقــي Feng، 2011وتختلــف مــع نتیجــة دراســة فــنج (

حمایة حقوق الطالب في التعلم على قدم المساواة (العدالـة)؛ ثـم ومجاالته [احترام و 
رعایــة رفــاه الطــالب كأولویــة (النفعیــة)، ثــم احتــرام خصوصــیة أصــحاب المصــلحة 
(الفضیلة)، ثم أداء الواجبات اإلداریة والتصرف وفًقا للقانون (الرعایة)؛ ثـم التعامـل 

قــد كانــت (كبیــرًة) لــدى مــدیري مــع الشــؤون اإلداریــة بأمانــة نزاهــة وٕانصــاف (النقــد)] 
مـن حیـث  )٢٠١٢( وشـعیبات وحلبیـة المدارس، وتختلف مـع نتیجـة دراسـة عابـدین

ممارسة المدیرین للقیادة األخالقیة ومجاالتها (أخالقیات المـدیر تجـاه العـاملین، أنَّ 
أخالقیـــات المـــدیر تجـــاه الطلبـــة، أخالقیـــات المـــدیر تجـــاه أولیـــاء األمـــور والمجتمـــع 

قــد كانــت (مرتفعــًة) مــن وجهــة نظــر المعلمــین، وتختلــف مــع نتیجــة دراســة المحلـي) 
) مــن حیــث أنَّ القیــادة األخالقیــة قــد كانــت (مرتفعــًة) لــدى مــدیري ٢٠١٣العتیبــي (

 اإلدارةمـن حیـث أنَّ دور 2013) المدارس، وتختلف مع نتیجة دراسـة الخصـاونة (
ا (عالقـة الطلبـة مـع البیئـة المدرسیة فـي تحقیـق أهـداف التربیـة األخالقیـة ومجاالتهـ
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المدرســـیة، عالقـــة الطلبـــة مـــع المعلمـــین، عالقـــة الطلبـــة مـــع بعضـــهم) لـــدى طلبـــة 
المدارس في محافظة إربـد قـد كـان (مرتفًعـا) مـن وجهـة نظـر المعلمـین والمعلمـات، 

ــــف مــــع نتیجــــة دراســــة درادكــــ ) مــــن حیــــث أنَّ ممارســــة ٢٠١٧والمطیــــري ( ةوتختل
ــــة مجــــاالت القیــــادة األخالقیــــة ( الصــــفات الشخصــــیة واألخالقیــــة، الصــــفات اإلداری

واألخالقیـــــة، العالقـــــات اإلنســـــانیة) قـــــد كانـــــت (مرتفعـــــًة) لـــــدى مـــــدیرات المـــــدارس 
نَّ ممارســـة إ) مـــن حیـــث 2017االبتدائیـــة، وتختلـــف مـــع نتیجـــة دراســـة الجعثینـــي (

مــدیري المــدارس للقیــادة األخالقیــة قــد كانــت (مرتفعــًة)، وتختلــف مــع نتیجــة دراســة 
) مـــن حیـــث أنَّ ممارســـة القیـــادة األخالقیـــة ومجاالتهـــا (الطلبـــة، ٢٠١٣فلیحـــات (ال

المجتمع، المعلمین) لدى مدیري مدارس لواء قصبة المفرق قد كانت (مرتفعـًة) مـن 
  وجهة نظر المعلمین.

ـــادة األخالقیـــة  ل؛ مجـــيء مجـــال القی ـــائج ســـؤال الدراســـة األوَّ كمـــا أظهـــرت نت
لــى لــدى مــدیري المــدارس فــي لــواء األغــوار (الســمات الشخصــیة) فــي المرتبــة  األوَّ

الشــــمالیة مــــن وجهــــة نظــــر معلمــــي المــــدارس ؛ ذلــــك أنَّ مــــدیري المــــدارس یمیلــــون 
لالتسام بالموضوعیة أثناء ُمحاوراتهم التي ال تخلو من حسن االستیعاب لآلخـرین، 
وحرصــهم كــل الحــرص علــى اإلیفــاء بــالوعود التــي یقطعونهــا علــى أنفســهم، ومــیلهم 

بأخطــائهم حــال حــدوثها؛ ممــا ُیمهِّــد الطریــق لتجــاوز إیجــابي ى االعتــراف بشــكل إلــ
اإلشكالیات التي تعترض تعامالتهم مـع أطـرف العملیـة التربویـة (الهیئـة التدریسـیة، 
الهیئـــة اإلداریـــة، الطلبـــة، أولیـــاء األمـــور، المســـؤولین ممثلـــین بالمشـــرفین التربـــویین 

)، وذلــك لــدرایتهم بــأنَّ الموضــوعیة هــي الوســیلة وبمدیریــة التربیــة التــي یتبــع لهــا...
الناجعة في فرض احترامهم لدى اآلخرین، وبأنَّهـا الُمحـرك الـدافع النخـراط اآلخـرین 
طواعیــًة لالحتــذاء بحــذوِه فــي آلیــة التعامــل معــه بتســییر ُكــلِّ صــغیرٍة علــى النطــاق 

و الُمرتجـى بهـا؛ الداخلي للمدرسـة وكـلِّ كبیـرٍة علـى النطـاق الخـارجي لهـا علـى النحـ
ـا  وذلك أنَّ نمط شخصیة مدیر المدرسة یتمحور في خمسة محاور؛ هي: العقل فإمَّ
ا أن یكون انطوائي؛ وهو هنا لكي ُیحقق هذا الوجه مـن النجـاح  أن یكون منفتح وٕامَّ
ــا بعقــل ُمتــِزن یمــازج بــین االنفتــاح علــى اآلخــرین دون  فــي إدارتــه یجــد نفســه مطالًب

ى االنطـواء الـذي یستبصـر خفایـا ُمجریـات األحـداث التـي تـدور إخالٍل بالتركیز علـ
ـــا أن یكـــون واقعـــي أو أن یكـــون حدســـي؛ وهـــو هنـــا لكـــي  مـــن حولـــه، ثـــم الطاقـــة فإمَّ
ُیحقق هذا الوجه مـن النجـاح فـي إدارتـه یجـد نفسـه مطالًبـا بطاقـة متزنـة تمـازج بـین 
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لدیه فـي استشـراف  الواقعیة في تعامالته مع اآلخرین دون إخالٍل بالجانب الحدسي
ـا أن یكـون مركـز علـى المنطـق  ُمسببات اإلشكالیات التي تعترضه، ثـم الطبیعـة فإمَّ
وٕامَّا أن یكون مركز على المبادئ؛ وهو هنا لكي ُیحقـق هـذا الوجـه مـن النجـاح فـي 
إدارته یجد نفسه مطالًبا بطبیعة متزنة تمازج بین التركیز على المنطق دون إخالٍل 

ـا أن یكـون ُمخطـط وٕامـا أن یكـون باحـث؛ بالتركیز على ا لمبادئ، ثم التكتیكـات فإمَّ
وهو هنا لكي ُیحقق هـذا الوجـه مـن النجـاح فـي إدارتـه یجـد نفسـه مطالًبـا بتكتیكـات 
متزنـة تمــازج بـین الُمخطــط لهـا دون إخــالٍل بمزیــة البحـث لدیــه؛ لتتحـول الحًقــا إلــى 

ـا أن یكـون حـازم نوع من التغذیة الراجعة لجانب التخطـیط لدیـه، وأخ یـًرا؛ الهویـة فإمَّ
ــا أن یكــون حــذر؛ وهــو هنــا لكــي ُیحقــق هــذا الوجــه مــن النجــاح فــي إدارتــه یجــد  وٕامَّ
ــا بهویــة ُمتِزنــة تمــازج بــین الحــزم فــي تصــریف شــؤون حــدود مســؤولیاته  نفســه مطالًب
ر مــن الناحیــة المنطقیــة الــذي  دون إخــالٍل بمزیــة الحــذر القائمــة علــى الشــك الُمبــرَّ

ب الحًقــا فــي حــال تحُقــق ُمخرجــات الحــذر إلــى الحــزم فــي تســییر شــؤون حــدود ینقلــ
  مسؤولیاته تجاه إدارته للمدرسة على النطاقین الداخلي والخارجي.

ـــادة األخالقیـــة  ل؛ مجـــيء مجـــال القی ـــائج ســـؤال الدراســـة األوَّ كمـــا أظهـــرت نت
ون علـــى (الســمات اإلداریـــة) فـــي المرتبـــة الثانیـــة؛ ذلـــك أن مـــدیري المـــدارس یحـــافظ

ممتلكــات المدرســة كمــا ینبغــي أن تكــون علیــه، ویعملــون علــى تــوفیر بیئــة مدرســیة 
ـــا لتنفیـــذ األعمـــال اإلداریـــة،  مناســـبة تخـــدم العملیـــة التربویـــة، ویضـــعون جـــدوًال زمنًی
ویقفون على مسافٍة واحدة من المعلمین وحیادیة تامة، ویوفرون المعلومات الالزمة 

معهـــم بعملیـــة التخطـــیط واتخـــاذ القـــرار، ویتعـــاملون للمعلمـــین، ویشـــركون المعلمـــین 
بجدیـــة مـــع المقترحـــات التـــي یقـــدمها المعلمـــین، ویعـــززون روح (اإلبـــداع واالبتكـــار 
والتطور) لدى العاملین معهم، ویحفزون المعلم المتمیز ویكافئونه، ویوجهون المعلم 

یـة للمعلمــین المقصـر بطریقـة إیجابیـة لتعـدیل ســلوكه، ویحـددون االحتیاجـات التدریب
في ضوء أدائهم الصفي؛ وذلك سعًیا منهم في تحقیق (الرؤیـة والرسـالة المسـتقبلیة) 

  للمدرسة.
ـــادة األخالقیـــة  ل؛ مجـــيء مجـــال القی ـــائج ســـؤال الدراســـة األوَّ كمـــا أظهـــرت نت
(العالقــات اإلنســانیة واالتصــال مــع اآلخــرین) فــي المرتبــة الثالثــة؛ ذلــك أن مــدیري 

ــــدة لــــدى المعلمــــین المــــدارس یحترمــــون مشــــاع ر المعلمــــین، ویغرســــون القــــیم الحمی
من أولیـاء األمـور فـي حـلِّ بعـض المشـكالت اإلیجابیة والطلبة، ویتقبلون المشاركة 

المدرســیة، ویضــعون إمكانیــات المدرســة فــي خدمــة المجتمــع المحلــي؛ وذلــك ســعًیا 
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  منهم بإشراك المدرسة في نشاطات المجتمع المحلي.
ل؛ مجــال القیــادة األخالقیــة (العمــل وكــذلك أظهــرت نتــائج ســ ؤال الدراســة األوَّ

التعــاوني) فــي المرتبــة الرابعــة؛ ذلــك أنَّ مــدیري المــدارس یعملــون علــى تعزیــز الثقــة 
المتبادلة بینهم وبین العاملین معهم، ویعملون على تنمیة حس المسؤولیة المشتركة 

ل األدوار وتنمیـة العمـل بین جمیع المعلمین؛ وذلك سعًیا منهم في تعزیز مبدأ تكامـ
  بروح الفریق الواحد لدى المعلمین.

ولتباین خصوصیة رتبیة مجاالت القیادة األخالقیة؛ فقد أظهرت نتائج سؤال 
الدراســـة األوَّل؛ أنَّ مجـــال القیـــادة األخالقیـــة (الســـمات الشخصـــیة) یختلـــف اختالًفـــا 

ت القیـادة األخالقیـة ) عـن بقیـة مجـاالα=0.05داًال إحصائًیا عند مستوى الداللـة (
(الســمات اإلداریــة، العالقــات اإلنســانیة واالتصــال مــع اآلخــرین، العمــل التعــاوني) 
علــى اخــتالف الرتــب التــي تبْوأتهــا  ؛ ممــا ُیعنــي وجــود قاســم مشــترك بــین مجــاالت 
القیــادة األخالقیــة (الســمات اإلداریــة، العالقــات اإلنســانیة واالتصــال مــع اآلخــرین، 

ـــــة (الســـــمات  العمـــــل التعـــــاوني) یتمـــــایز عـــــن خصوصـــــیة مجـــــال القیـــــادة األخالقی
الشخصــــیة)؛ األمــــر الــــذي یــــدفع باتجــــاه عــــدم أهمیــــة خصوصــــیة ترتیــــب أيٍّ مــــن 
مجـــاالت القیـــادة األخالقیـــة (الســـمات اإلداریـــة، العالقـــات اإلنســـانیة واالتصـــال مـــع 

مرتبـــة اآلخــرین، العمـــل التعــاوني) لیـــتم التعامــل معهـــا علــى أنَّهـــا جمیًعــا تـــأتي فــي 
متأخرة مقارنًة بمرتبة مجال القیادة األخالقیة (السمات الشخصیة) المتقدمة؛ وبذلك 

السبب الكامن وراء مجيء مجال القیادة األخالقیة (السـمات الشخصـیة) یتضح أنَّ 
 (السمات  ِ في المرتبة األولى مقارنًة ببقیة مجاالت القیادة األخالقیة األخرى ممثَّلة ب

قــــات اإلنســــانیة واالتصــــال مــــع اآلخــــرین، العمــــل التعــــاوني) علــــى اإلداریــــة، العال
فـــي شـــخص اإلیجابیـــة اخـــتالف ترتیبهـــا؛ أنَّـــه فـــي حـــال انتفـــاء الســـمات الشخصـــیة 

مــدیري المــدارس؛ فــإنَّ مــدیري المــدارس ینتقلــون مــن نمــط القیــادة الــدیموقراطي إلــى 
تـــداعیاتها علـــى أنمـــاط قیادیـــة غیـــر مرغـــوب بهـــا (الترســـلي، التســـیبي، األُتقراطـــي) ل

ــــر  المــــدى الطویــــل، ویتــــزامن مــــع انحــــراف المــــدیر إلــــى هــــذه األنمــــاط القیادیــــة غی
المرغوب بها في إدارته للمدرسة انحراف أخر فـي أنمـاط اتصـاله بمرؤوسـیه باتجـاه 
أنماط االتصال (الهابط، الصاعد، األفقي) مع أطراف العملیة التربویة في مدرسـته 

وب بـــه فـــي شـــخص مـــدیري المـــدارس (متعـــدد علـــى حســـاب نمـــط االتصـــال المرغـــ
االتجاهات)؛ مما یقود إلى تراجـع فـي موضـوعیة القیـادة األخالقیـة ممثَّلـة بالسـمات 
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 (السـمات  ِ الشخصیة للمدیرین؛ وبهذا تصبح بقیة مجاالت القیادة األخالقیة ممثَّلة ب
یــر ذات اإلداریــة، العالقــات اإلنســانیة واالتصــال مــع اآلخــرین، العمــل التعــاوني) غ

شأٍن وعبثیة األهداف ویغلب علیها الشكلیة وخلوها من المضمون والروح فـي أدائـه 
لها جمیًعا؛ مما یؤكد أنَّ قمة هرم القیادة األخالقیة هو السـمات الشخصـیة لمـدیري 
المدارس على حساب بقیة مجاالت القیادة األخالقیة التي لها نفس الثقل من حیث 

 بالسمات الشخصیة لمدیري المدارس.الترتیب في معرض مقارنتها 
مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الذي نصَّ على: "هل توجد  -ثانًیا

بــین األوســاط الحســابیة  (α=0.05)فــروق دالــة إحصــائًیا عنــد مســتوى الداللــة 
لدرجة ممارسة القیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس في لواء األغـوار الشـمالیة 

 س ُتعزى للجنس وللخبرة وللتخصص؟"علمي المدار من وجهة نظر م
أظهـــرت نتـــائج ســـؤال الدراســـة الثـــاني؛ عـــدم وجـــود فـــرق دال إحصـــائًیا عنـــد 

بــین الوســطین الحســابیین للقیــادة األخالقیــة ومجاالتهــا  (α=0.05)مســتوى الداللــة 
لـــدى (الســمات الشخصــیة، العالقــات اإلنســانیة واالتصـــال مــع اآلخــرین، العمــل التعــاوني) 

مدیري المدارس في لـواء األغـوار الشـمالیة مـن وجهـة نظـر معلمـي المـدارس ُیعـزى 
للجــــنس؛  وربمــــا یعــــود تشــــابه اســــتجابات أفــــراد العینــــة حــــول الســــمات الشخصــــیة 
والعالقــات اإلنســانیة واالتصــال مــع اآلخــرین والعلــم التعــاوني، لتشــابه طریقــة عمــل 

عــزى ذلــك للتشــابه فــي اإلعــداد یري المــدارس وممارســاتهم القیادیــة، ویمكــن أن یدمــ
ونوعیـة المماریـة اإلداریـة لـدى مـدیري المـدارس فـي اللـواء، كـون الطبیعـة الجغرافیـة 

  متشابهة، وكذلك طریقة العمل وكیفیة تسییره.
ّنـه إ) مـن حیـث ٢٠١٨لـدجاني (تتفق نتیجة هذه الدراسة مـع نتیجـة دراسـة او 

تعــزى للجــنس، وتتفــق مــع نتیجــة  ال یوجــد فــرق دال إحصــائًیا فــي القیــادة األخالقیــة
) من حیث أنَّه ال یوجد فرق دال إحصائیMا في القیادة المرتكـزة ٢٠١٤دراسة أحمد (

علــى مبــادئ القیــادة األخالقیــة لــدى القیــادات األكادیمیــة فــي جامعــة ســرت اللیبیــة 
) من حیث أنَّه ال یوجد فرق ٢٠١٣ُیعزى للجنس، وتتفق مع نتیجة دراسة الهندي (

حصــائیMا فــي القیــادة األخالقیــة لــدى مــدیري المــدارس الثانویــة بمحافظــات غــزة دال إ
) ٢٠١٣مـن وجهـة نظـر معلمـیهم ُیعـزى للجـنس، وتتفـق مـع نتیجـة دراسـة الهنـدي (

مــــــن حیــــــث أنَّــــــه ال یوجــــــد فــــــرق دال إحصــــــائیMا فــــــي مجــــــاالت القیــــــادة األخالقیــــــة 
ات اإلنســـانیة) لـــدى (الخصـــائص الشخصـــیة، الصـــفات اإلداریـــة األخالقیـــة، العالقـــ

مــدیري المــدارس الثانویــة بمحافظــات غــزة مــن وجهــة نظــر معلمــیهم ُیعــزى للجــنس، 
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نَّه ال یوجد فرق دال إحصـائًیا إ) من حیث ٢٠١٧یجة دراسة الشاعر (وتتفق مع نت
فــــــي الممارســــــات األخالقیــــــة للقیــــــادة ومجالیــــــه (األخالقیــــــات الشخصــــــیة للقیــــــادة، 

) فــي الجامعــات الفلســطینیة ُیعــزى للجــنس، وتتفــق مــع األخالقیــات العالئقیــة للقیــادة
) مـــن حیـــث أنَّـــه ال توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائیMا فـــي ٢٠١٣العتیبـــي (نتیجـــة دراســـة 

  القیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس ُیعزى للجنس.
نَّـه یوجـد فـرق دال إ) مـن حیـث 2017وتختلف مـع نتیجـة دراسـة الجعثینـي (

تختلـــف هـــذه قیـــة ُیعـــزى للجـــنس لصـــالح اإلنـــاث، كمـــا إحصـــائًیا فـــي القیـــادة األخال
) مــن حیــث أنَّــه یوجــد ٢٠١٢( وشــعیبات وحلبیــةالنتیجــة مــع نتیجــة دراســة عابــدین 

فـــــرق دال إحصـــــائیَّا فـــــي القیـــــادة األخالقیـــــة ومجاالتهـــــا (أخالقیـــــات المـــــدیر تجـــــاه 
مـــور العـــاملین، أخالقیـــات المـــدیر تجـــاه الطلبـــة، أخالقیـــات المـــدیر تجـــاه أولیـــاء األ

والمجتمــع المحلــي) لــدى المــدیرین مــن وجهــة نظــر المعلمــین ُیعــزى للجــنس لصــالح 
  الذكور

في حین أظهرت نتـائج سـؤال الدراسـة الثـاني؛ وجـود فـرق دال إحصـائًیا عنـد مسـتوى 
بین الوسطین الحسابیین لمجال القیادة األخالقیة (السمات اإلداریة) لدى  (α=0.05)الداللة 

اء األغـوار الشـمالیة مـن وجهـة نظـر معلمـي المـدارس ُیعـزى للجـنس؛ مدیري المدارس في لو 
  لصالح المعلمات مقارنًة بالمعلمین.

تعــزى هــذه النتیجــة لقــرب المعلمــات مــن مــدیراتهن بشــكل أكبــر مــن المعلمــین،  دوقــ
وصغر حجم مدارس اإلنـاث فـي اللـواء مقارنـة بالـذكور ممـا یجعـل اطـالع المعلمـات والقـادة 

وتتفـــق مـــع نتیجـــة دراســـة ســـمات المـــدیرة اإلداریـــة أكثـــر وضـــوًحا ودقـــة. اإلداریـــین علـــى 
 اإلدارةمـــن حیـــث أنَّـــه یوجـــد فـــرق دال إحصـــائًیا فـــي دور 2013) الخصـــاونة (

المدرســـیة فـــي تحقیـــق أبعـــاد أهـــداف التربیـــة األخالقیـــة (عالقـــة الطلبـــة مـــع البیئـــة 
) لـــدى طلبـــة المدرســـیة، عالقـــة الطلبـــة مـــع المعلمـــین، عالقـــة الطلبـــة مـــع بعضـــهم

؛ وذلـك علـى اعتبـار وجـود اإلنـاثالمدارس في محافظة إربد ُیعـزى للجـنس لصـالح 
رابــط مشــترك بــین مضــامین مجــاالت أهــداف التربیــة األخالقیــة (عالقــة الطلبــة مــع 
البیئـــة المدرســـیة، عالقـــة الطلبـــة مـــع المعلمـــین، عالقـــة الطلبـــة مـــع بعضـــهم) وبـــین 

  داریة)، .مجال القیادة األخالقیة (السمات اإل
 وشــعیبات وحلبیـــةتختلـــف هــذه النتیجــة مـــع نتیجــة دراســة عابـــدین فــي حــین 

) مــن حیــث أنَّــه یوجــد فــرق دال إحصــائیَّا فــي القیــادة األخالقیــة ومجاالتهــا ٢٠١٢(
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(أخالقیات المدیر تجاه العاملین، أخالقیات المـدیر تجـاه الطلبـة، أخالقیـات المـدیر 
ي) لـــدى المـــدیرین مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــین تجـــاه أولیـــاء األمـــور والمجتمـــع المحلـــ

ـــى اعتبـــار وجـــود رابـــط مشـــترك بـــین مضـــامین  ـــذكور؛ عل ُیعـــزى للجـــنس لصـــالح ال
مجاالت القیادة األخالقیة (أخالقیات المدیر تجاه العاملین، أخالقیـات المـدیر تجـاه 
 الطلبة، أخالقیات المدیر تجاه أولیاء األمور والمجتمع المحلي) وبین مجال القیـادة

  األخالقیة (السمات اإلداریة).
أنَّ الفـروق ذات الداللـة اإلحصـائیة عنـد كما أظهرت نتائج سـؤال الدراسـة الثـاني؛ 

بـــین األوســـاط الحســـابیة للقیـــادة األخالقیـــة ومجاالتهـــا  (α=0.05)مســـتوى الداللـــة 
(الســمات اإلداریــة، العالقــات اإلنســانیة واالتصــال مــع اآلخــرین، العمــل التعــاوني) 

دیري المــدارس فــي لــواء األغــوار الشــمالیة مــن وجهــة نظــر معلمــي المــدارس لــدى مــ
وفًقـا للخبـرة؛ قـد كانـت لصـالح ُوجهـات نظـر معلمـي المـدارس والقـادة اإلداریـین مـن 

سـنوات فـأكثر) مقارنـًة بوجهـات نظـر زمالئهـم مـن  ١٠ذوي الخبرات المتقدمة (من 
ح وجهــات نظــر معلمــي ســنوات) ، ثــم لصــال ٥ذوي الخبــرات المنخفضــة (أقــل مــن 

 ١٠إلــى أقــل مــن  ٥المــدارس والقــادة اإلداریــین مــن ذوي الخبــرات المتوســطة (مــن 
 ٥ســنوات) مقارنــًة بوجهــات نظــر زمالئهــم مــن ذوي الخبــرات المنخفضــة (أقــل مــن 

األكثــر خبــرة  اإلداریــینوربمــا تعــود هــذه النتیجــة إلــى أن المعلمــین والقــادة  ســنوات).
ـــادة األخالقیـــة لـــدى مـــدیریهم مـــن المعلمـــین علـــى تحدیـــد مما قـــدرة أكثـــر رســـات القی

الجــــدد، فــــالمعلم والقائــــد األقــــل خبــــرة یحتــــاج لمزیــــد مــــن الوقــــت للتفاعــــل مــــع هــــذه 
  الممارسات وتمییزها، والتفریق فیما بینها، ومعرفة درجة ممارستها لدى المدیر.

) مــن حیــث أنَّــه توجــد فــروق دالــة ٢٠١٣العتیبــي (وتتفــق مــع نتیجــة دراســة 
ـــدى مـــدیري المـــدارس ُتعـــزى للخبـــرة لصـــالح ذوي إ حصـــائیMا فـــي القیـــادة األخالقیـــة ل

) ٢٠١٧( والمطیــري ةالخبــرات المتقدمــة. فــي حــین تختلــف مــع نتیجــة دراســة درادكــ
مـــن حیـــث أنَّـــه ال توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائیMا فـــي دور القیـــادة األخالقیـــة وأبعادهـــا 

یة واألخالقیة، العالقات اإلنسـانیة) (الصفات الشخصیة واألخالقیة، الصفات اإلدار 
التــي تمارســها مــدیرات المــدارس االبتدائیــة ُتعــزى للخبــرة؛ علــى اعتبــار وجــود رابــط 
مشترك بین أبعاد دور القیادة األخالقیـة (الصـفات الشخصـیة واألخالقیـة، الصـفات 

راســة اإلداریــة واألخالقیــة، العالقــات اإلنســانیة) وبــین القیــادة األخالقیــة فــي هــذه الد
وأبعادهـــا (الســـمات اإلداریـــة، العالقـــات اإلنســـانیة واالتصـــال مـــع اآلخـــرین، العمـــل 

  التعاوني).
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كما أظهرت نتائج سؤال الدراسـة الثـاني؛ عـدم وجـود فـرق دال إحصـائًیا عنـد 
ـــــة  بـــــین الوســـــطین الحســـــابیین لدرجـــــة ممارســـــة القیـــــادة  (α=0.05)مســـــتوى الدالل

ء األغـوار الشـمالیة مـن وجهـة نظـر معلمـي األخالقیة لـدى مـدیري المـدارس فـي لـوا
ویــرى الباحــث أن هــذه النتیجــة مبــررة  المــدارس والقــادة اإلداریــین ُیعــزى للتخصــص.

فجمیـــع المعلمـــین یتفـــاعلون مــــع مـــدیري المـــدارس الــــذي بـــدورهم یمارســـون القیــــادة 
األخالقیــة وأبعادهــا المختلفــة علــى الجمیــع، ویشــعرون الجمیــع بهــذه الممارســة دون 

والمطیــري  ةوتتفــق مــع نتیجــة دراســة درادكــز بــین تخصــص وتخصــص آخــر. تمییــ
) مــن حیـــث أنَّــه ال توجـــد فــروق دالـــة إحصــائیMا فـــي دور القیــادة األخالقیـــة ٢٠١٧(

وأبعادهــا (الصــفات الشخصــیة واألخالقیــة، الصــفات اإلداریــة واألخالقیــة، العالقــات 
 ُتعزى للتخصص.اإلنسانیة) التي تمارسها مدیرات المدارس االبتدائیة 

  التوصیات:
  في ضوء نتائج الدراسة الحالیة یوصي الباحث باآلتي: 

ــــات العمــــل التعــــاوني مــــع ) ١ ــــة لمــــدیري المــــدارس تخــــتص بآلی ــــد دورات تدریبی عق
، لتمكیـــنهم مـــن ممارســـة هـــذا البعـــد األخالقـــي فـــي اإلداریـــینالمعلمـــین والقـــادة 

 القیادة بشكل أكثر فاعلیة.
ارسات المدیر المرتبطة بالقیادة األخالقیة من خالل الدورات زیادة االهتمام بمم) ٢

 التدریبیة وورش العمل التي تعقدها وزارة التربیة والتعلیم.
إجــــراء المزیــــد مــــن الدراســــات واألبحــــاث فــــي مجــــال القیــــادة األخالقیــــة ضــــمن ) ٣

متغیــــرات لــــم تســــتخدم فــــي الدراســــة الحالیــــة، ومقارنــــة النتــــائج بنتــــائج الدراســــة 
 ة.الحالی



٢٠١٩ یرینا/ ١ج– األولالعلوم التربویة/ العدد   
 

  

  

٤٣١

  عــــــــــــــالمراج
  :المراجع العربیة -أ

). درجــة تطبیــق الجامعــات الحكومیــة األردنیــة معــاییر ٢٠١٢اإلبــراهیم، عــدنان. (
المجلــــة . القــــادة األكــــادیمیین فیهــــا  االعتمــــاد األكــــادیمي مــــن وجهــــة نظــــر 

  .٨٠-٦١)، ٨(١السعودیة للتعلیم العالي، 
 األردن فـــي الثانویـــة المـــدارس ريمـــدی ممارســـة درجـــة ).٢٠٠٦. (أســـامة أحمــد،

 المعلمـین نظـر وجهـة مـن إسالمي منظور من المدرسیة اإلدارة ألخالقیات
 للدراسـات العربیـة عمـان جامعة ،)منشورة غیر ماجستیر رسالة(. والمعلمات

 .األردن العلیا،
ــدیري ممارســة درجــة). ٢٠١٧. (ختــام الجعیثنــي، ــة المــدارس م  للقیــادة االبتدائی

 رســـالة(. معلمـــیهم لـــدى التنظیمیـــة المواطنـــة بســـلوك وعالقتهـــا األخالقیـــة
 .فلسطین غزة، اإلسالمیة، جامعةال ، التربیة كلیة ،)منشورة غیر ماجستیر

 الكنـدي دار :إربـد. ومفـاهیم ونظریـات أساسـیات القیـادة ). ٢٠٠٤( حسن، ماهر
  .والنشر للطباعة

تحقیــق أهــداف القیــادة دور اإلدارة المدرســیة فــي ).  ٢٠١٣الخصــاونة، ســناء. (
(أطروحـة دكتـوراه  األخالقیة في مدارس محافظة إربـد ومقترحـات التطـویر.

  غیر منشورة)، جامعة الیرموك، إربد، األردن.
 الثقة تعزیز في األخالقیة القیادة دور). ٢٠١٦.(هدى المطیري، و مجدأ داردكة،

ــة ــدى التنظیمی ــة مــدارس مــدیرات ل ــة المرحل ــة االبتدائی  مــن ائفالطــ بمدین
 )،٢(١٣،  التربویــــة العلــــوم فــــي األردنیــــة المجلــــة. المعلمــــات نظــــر وجهــــة
٢٣٧-٢٢٣. 

درجـــة ممارســـة القیـــادة األخالقیـــة لـــدى مـــدیري ). ٢٠١٨الـــدجاني، یاســـمین. (
 مالمدارس الثانویة الخاصة في محافظة العاصـمة عمـان وعالقتهـا بـااللتزا

ر غیــر منشــورة)، (رســالة ماجســتی التنظیمــي للمعلمــین مــن وجهــة نظــرهم.
 جامعة الشرق الوسط، عمان، األردن.

 .دراسـیة وحـاالت وعملیـات مفاهیم اإلستراتیجیة اإلدارة). ٢٠١٠. (زكریا الدوري،
  .والتوزیع للنشر العلمیة الیازوري دار عمان:

 صـــفاء دار: عمـــان. وآفـــاق مفـــاهیم التربویـــة القیـــادة). ٢٠١٣. (راتـــب الســـعود،
 .والتوزیع للنشر
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). درجـة ممارسـة مـدیري المـدارس الثانویـة ٢٠١١، عبـاس والتـنح، منـال. (الشریفي
الخاصـــة بإمـــارة الشـــارقة للقیـــادة األخالقیـــة وعالقتهـــا بدرجـــة تمكـــین المعلـــم. 

  .١٤٤-١١٧)، ٣(١٢مجلة العلوم التربویة والنفسیة، جامعة البحرین، 
  .والتوزیع رللنش الصفاء دار عمان:. الرائدة اإلدارة). ٢٠٠٣. (محمد الصیرفي،

 المـدیرین ممارسة درجة). ٢٠١٢.(، محمد وشعیبات، محمد وحلبیة، بنـانعابدین
 محافظـــة فـــي الحكومیـــة المـــدارس معلمـــو یقـــدرها كمـــا األخالقیـــة القیـــادة
ــــدس )، ٢(٢٨مجلــــة جامعــــة القــــدس المفتوحــــة لألبحــــاث والدراســــات،   .الق

٣٦٣-٣٢٨. 
 للقیـــادة الثانویـــة دارسالمـــ مـــدیري ممارســـة درجـــة). ٢٠١٣. (حمـــدأ العتیبـــي،

 دولـة فـي المعلمـین نظـر وجهـة مـن التنظیمیـة بقیمهم وعالقتها األخالقیة
 الشـرق جامعـة التربویـة، العلوم كلیة ،)منشورة غیر ماجستیر رسالة(.الكویت

 .األردن األوسط،
 الثانویـة المـدارس لمـدیري األخالقیـة ادةیـالق مسـتوى). ٢٠١٢. (رائـدة العرایضة،

 التنظیمیـة المواطنـة سـلوك ممارسـة بمستوى وعالقته عمان في الحكومیة
غیـر منشـورة)، جامعـة الشـرق  ماجسـتیر رسـالة(. المعلمـین نظـر وجهـة من

 األوسط، األردن.
ـــــــة المدرســـــــیة اإلدارة). ٢٠٠٤( . جـــــــودت عطـــــــوي، ـــــــة مفاهیمهـــــــا  :الحدیث  النظری

  .والتوزیع للنشر الثقافة دار عمان:. العملیة وتطبیقاتها
: الریـــاض. ومســـتقبلها حاضـــرها المدرســـیة اإلدارة). ٢٠١٠. (محمـــد مـــادع عطیـــة،

 .السعودیة الرشد، مكتبة
. إربـد: دار األمـل القیاس والتقویم في العملیة التدریسیة). ٢٠١٠عودة، أحمـد. (

  للنشر والتوزیع.
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ـــادة ثـــرأ). ٢٠١٣. (أیمـــن المعـــاني،  لـــدى التنظیمیـــة نـــةالمواط علـــى التحویلیـــة القی
ــة. میدانیــة دراســة: األردنیــة الجامعــة فــي العــاملین ــة المجل ــي األردنی  إدارة ف
 .٢٢٤-٢٥٧ ،)٢( ٩ األعمال،
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