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  :ملخص الدراسة
ھدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع ممارسة قادة المدارس الثانویة بمدینة الریاض للقیادة 

) إلنسانیة، والعمل بروح الفریقالصفات الشخصیة، واإلداریة، والعالقات ا(األخالقیة في مجاالت 
  .من وجھة نظرھم ووجھة نظر المعلمین

 :وتوصلت الدراسة إلى العدید من النتائج، وذلك على النحو التالي
أن قادة المدارس الثانویة بمدینة الریاض یمارسون القیادة األخالقیة بدرجة عالیة جدًا من  .١

مجاالت القیادة األخالقیة، حیث ، في جمیع )٤٫٤٠(، وبمتوسط حسابي عام وجھة نظرھم
، یلیھ محور )٤٫٤٢(یأتي محور العالقات اإلنسانیة بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي عام 

وبالمرتبة الثالثة یأتي محور الصفات ) ٤٫٤٠(الصفات اإلداریة بمتوسط حسابي عام 
، ویأتي محور العمل بروح الفریق بالمرتبة )٤٫٣٩(الشخصیة بمتوسط حسابي عام 

  ).٤٫٣٨(األخیرة بمتوسط حسابي عام 
من وجھة أن قادة المدارس الثانویة بمدینة الریاض یمارسون القیادة األخالقیة بدرجة عالیة  .٢

، في جمیع مجاالت القیادة األخالقیة، حیث )٤٫٠٨(، وبمتوسط حسابي عام نظر المعلمین
، یلیھ محور )٤٫١٧(یأتي محور الصفات اإلداریة بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي عام 

، وبالمرتبة الثالثة یأتي محور العالقات )٤٫١١(العمل بروح الفریق بمتوسط حسابي عام 
، ویأتي محور الصفات الشخصیة بالمرتبة األخیرة )٤٫٠٨(اإلنسانیة بمتوسط حسابي عام 

 ).٣٫٩٤(بمتوسط حسابي عام 
راد الدراسة حول الدرجة أن ھناك فروقًا ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات أف .٣

الكلیة لممارسة قادة المدارس الثانویة في مدینة الریاض للقیادة األخالقیة وأبعادھا الفرعیة 
باختالف متغیر العمل، لصالح أفراد الدراسة من قادة المدارس، وباختالف متغیر نوع 

 سنوات الخبرة التعلیم، لصالح أفراد الدراسة ممن یعملون بمدارس أھلیة، وباختالف متغیر
 ). سنوات٥أقل من (في مجال التعلیم، وذلك لصالح أفراد الدراسة ممن خبرتھم 

ال توجد ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول  .٤
الصفات الشخصیة كأحد مجاالت القیادة األخالقیة لدى قادة المدارس الثانویة بمدینة 

  .یر الخبرة في مجال التعلیمالریاض باختالف متغ
 الصفات - العالقات اإلنسانیة  - قادة المدارس– القیادة األخالقیة – أخالق :الكلمات الدالة

   العمل بروح الفریق-  الصفات اإلداریة -الشخصیة 
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Abstract :  
This study aims at revealing the reality of practicing ethical leadership 

by secondary school leaders in Riyadh – in the fields of personal qualities, 
administrative qualities, human relations and teamwork spirit – from their 
perspective and the teachers’.  
The study concluded a number of outcomes, as follows:  

1- From their perspective, the secondary schools leaders in Riyadh 
practice ethical leadership at a very high degree, with an average of 
4.40 in all ethical leadership fields; where the field of human 
relations ranked first with an average of 4.42, followed by 
administrative qualities field with an average of 4.40, while personal 
qualities ranked third with an average of 4.39 and teamwork spirit 
comes last with an average of 4.38.   

2- From the teachers’ perspective, the secondary schools leaders in 
Riyadh practice ethical leadership at a very high degree, with an 
average of 4.08 in all ethical leadership fields; where the field of 
administrative qualities ranked first with an average of 4.17, 
followed by teamwork spirit with an average of 4.11, while human 
relations field ranked third with an average of 4.08 and personal 
qualities comes last with an average of 3.94.  

3- There were statistically significant differences between the averages 
of the study participants’ responses  on the total score of secondary 
school leaders’ practice of ethical leadership and its sub-dimensions 
in Riyadh, based on the variations of the work variable, the score was 
in favor of the school leaders of the study participants; and based on 
the variable of the kind of education, the score was in favor of the  
participants who work in private schools; while based on the variable 
of years of experience in the field of education, the score was in 
favor of the study participants having less than 5 years of experience. 

4- There were no statistically significant differences between the 
averages of the study participants’ responses on personal qualities 
being one of the aspects of ethical leadership for the secondary 
school leaders in Riyadh based on the variable of the experience in 
the field of education. 

Keywords: Ethics – Ethical Leadership – School Leaders – Human 
Relations – Personal Qualities – Administrative Qualities – Teamwork 
Spirit. 
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  : مقدمة- أوًال
یعد موضوع القیادة من الموضوعات التي حظیت باھتمام الباحثین والمفكرین منذ العصور 

والكتاب  كثیرا، وتزاید االھتمام بھا في العصر الحدیث القدیمة، وتناولھا المؤرخون والفالسفة 
بصورة ملحوظة؛ نظرًا لما تشھده ھذه المؤسسات من تحدیات، ومتطلبات عدید معقدة ومترابطة، و 
لزیادة حاجة المؤسسات إلى قیادة فاعلة قادرة على التعامل مع ھذه التحدیات والتطورات 

  .ستمرةوالمشكالت التي تشھدھا المؤسسات بصفة م
مع نھایة القرن العشرین، ظھر توجھ جدید في المؤسسات العالمیة، مما أدى إلى تأثیره في و

المؤسسات التربویة، وذلك ألن النظام العالمي نظام مترابط یؤثر بعضھ في بعض، حیث یدعو ھذا 
زیة، وتبّني التوجھ إلى التخلي عن المفھوم التقلیدي للقیادة المستندة إلى الھرمیة والسلطة المرك

أنماط ونماذج قیادیة جدیدة، تشجع العمل التعاوني، وتشارك في صنع القرارات، وتھتم بالمرؤوسین 
من جمیع الجوانب، وذلك من خالل إطار أخالقي إنساني یسھم في االرتقاء بأداء المؤسسة وتحقیق 

  ).١٤٠م، ص٢٠٠٧أبو تینة، وخصاونة، والطحاینة، (أھدافھا 
المبادئ األخالقیة تعد أداة القائد في عملھ، لتكون سلوكًا أن ) Daft,2003(ویرى دیفت 

وصفة أصیلة في ممارساتھ اإلداریة، فأھمیة القیادة األخالقیة تعود إلى دورھا في عملیة اإلدارة 
الذاتیة وتوجیھ السلوك للقائد في مؤسستھ، وتحقیق المبادئ األخالقیة كالعدل، والمساواة، واألمانة 

  .لة الموظفینفي معام
من المواضیع المھمة التي تحظى باھتمام المؤسسات التربویة القیادة األخالقیة لقد أصبحت 

المختلفة؛ انطالقًا من ضرورة االلتزام بالمبادئ والقیم السلوكیة األخالقیة على الصعید الفردي 
  ). ٢٠١٠بو عباس، (والجماعي في المھنة 

مدى  على یتوقف المدرسیة القیادة نجاح ألن قیة؛األخال للقیادة ماسة بحاجة فالمدرسة
 في یؤثر األخالقیة المدرسة الذي یمارس القیادة فقائد المدرسة، أھداف تحقیق في األخالقي التزامھا

 من ویزید المتبادل، واالحترام الثقة من جو إیجاد على ویعمل للمدرسة، بالوالء إحساس المعلمین
 ویزید مدرستھم، تجاه بالمسؤولیة الشعور لدیھم یولد مما نصاف؛واإل بالمساواة إحساس المعلمین

  ) ١١ص  م،٢٠١٢العرایضة، ( للعمل من دافعیتھم
 واألمانة الشرف بقیم تتحدد والتي القیم، في تتمثل األخالقیة القیادة الحقیقیة لفھم البدایة إن

 لدى توافرھا ینبغي لقیم التيتصرفاتھم، ھذه ھي ا مسؤولیة اآلخرین وتحمیل والعدالة واالستقامة،
 وسلوكیة، أخالقیة، معاییر تتضمن قیمیة، لمنظومة األخالقیة القیادة األخالقي، لذلك تحتاج القائد

  .تھhإدارة القائد وقرار إیجابًا في تؤثر وشخصیة
وقد ورد في الحدیث الشریف عن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ما یدل على أھمیة األخالق 

إنما بعثت ألتمم مكارم : "اس السلوك اإلنساني فقد قال علیھ أفضل الصالة والسالموأنھا ھي أس
حیث تكمن الحكمة من الوحي اإللھي والنبوة في إحیاء القیم ) ٤٥/١١٢األلباني، " (األخالق

األخالقیة الفاضلة و إعداد الطاقات البشریة الصالحة لتسییر المجتمع اإلنساني نحو الفضیلة 
  .والكمال

ا اھتمت وزارة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة بالممارسات األخالقیة لكل من ینتسب كم
إلى حقل التعلیم سواًء كان معلمًا أو مشرفًا أو قائدًا أو طالبًا، ولكنھا ركزت على المعلم سواء كان 

التعلیم الذي تم  نةمھ أخالقیات في الفصل أو مشرفًا تربویًا، أو قائدًا مدرسیًا، وأصدرت لذلك میثاق
 التي الضوابط ھـ، وھو مجموعة٨/١/١٤٢٧م ب في /٢١١اعتماده وفق األمر السامي الكریم رقم 

 بمثابة  وتكون- والطالب واإلداریون المعلمون – التعلیمیة أطراف العملیة بھا یلتزم أن ینبغي
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 المعتقد من مستمدة لضوابطا والمھنیة، وھذه ممارستھم السلوكیة تقویم في إلیھ یحتكم الذي المرجع
  ).ه١٤٢٧وزارة التربیة والتعلیم، . (المجتمع في السائدة الثقافة أو من

على تعزیز الثقافة ) م٢٠١٩-٢٠١٥(وتؤكد خطة التنمیة العاشرة للمملكة العربیة السعودیة 
ترسیخ مبادئ : األخالقیة في جمیع قطاعاتھا، كما ورد ذلك في الھدف الثالث والعشرین وھو

المساءلة، والشفافیة وحمایة النزاھة ومكافحة الفساد وذلك من خالل تعزیز الرقابة الذاتیة بالقیم 
  ). م٢٠١٥وزارة االقتصاد والتخطیط ، (الدینیة واألخالقیة والتربویة 

ومع اتساع أعمال المؤسسات التربویة وتعاظم مسؤولیاتھا وكثرة أعبائھا بشكل عام وفي 
اص، فإنھا تتطلب من القائمین على إدارتھا مسؤولیات ومھمات صعبة البد من التعلیم العام بشكل خ

أن تدار بمعاییر أخالقیة وأنماط من السلوك القیادي منسجمة ومتوافقة مع ھذه المنظومة، حیث إن 
كل مؤسسة تشتمل على قواعد وآداب أخالقیة عملیة تختلف عن األخرى، وكل عمل یتضمن 

لتزم بھا القادة والعاملون سواء في العالقات اإلنسانیة أو السلوكیات مجموعة من األخالقیات ی
  .اإلداریة أو السمات الشخصیة

  : مشكلة الدراسة-ثانیًا
 تكون عوامل فتارة عدة تحكمھا حیث آلخر قائد من األخالقیة القیادة تختلف ممارسة

 لھ یكون مما العام للقائد اجالمز األحیان بعض في یحكمھا وقد بیئیة، وتارة نفسیة، وتارة شخصیة،
 اإلیجابي األحیان الشكل بعض في التأثیر ھذا یتخذ وقد بالمرؤوسین، عالقتھ في مباشُر تأثیٌر

 كأسلوب األخالقیة القیادة ھنا أھمیة فتبرز التعلیمیة، عملیةال على یؤثر مما السلبي، الشكل وأحیانا
 للباحث یبرر ما وھذا والعادات واألعراف نالدی من النابعة األخالق على قواعده ترتكز إداري
  .المشكلة ھذه في البحث

على ) م٢٠١٤(فقد أكدت عدد من  الدراسات على أھمیة القیادة األخالقیة، كدراسة الزھراني 
أھمیة القیادة األخالقیة في مدارس التعلیم العام، وأوصت بإعطاء القادة مزیدًا من الصالحیات، كما 

على أھمیة القیادة األخالقیة وأنھا تشكل محورا أساسیا یجب العنایة ) ٢٠٠٩ (أكدت دراسة الھدبان
م، ٢٠١١(بھ خصوصا عند استقطاب المعلمین وتدریبھم، وأشارت دراسة الشریفي والتنح 

إلى أن ھناك حاجة لقادة أخالقیین بارعین في كل مستوى، باستطاعتھم ممارسة قیادة ) ١٣٨ص
عھدا لھم، ألن نجاح القادة في أداء أعمالھم یتوقف على مدى قویة تتضمن خدمة لآلخرین وت

أن درجة ) ه١٤٣٦(التزامھم األخالقي في تحقیق أھداف المؤسسة، وأظھرت نتائج دراسة السعدان 
. ممارسة القیادة األخالقیة لدى مدیرات المرحلة الثانویة الحكومیة  بالریاض كانت بدرجة كبیرة

 مدیرات بممارسة االھتمام التي أكدت على ضرورة) م٢٠١٧(ي وأكدت دراسة درادكة والمطیر
  .مجاالتھا، وأكدت كافة على للقیادة األخالقیة االبتدائیة المدارس

كما تبرز أھمیة القیادة األخالقیة للقادة بكونھا مرتبطة بعامل التأثیر، فقد كشفت دراسة 
ر بثقة المرؤوسین في قادتھم وبرضاھم ، بأن ممارسة القائد للقیادة األخالقیة تؤث)٢٠١٤(المطیري 

  .عنھم وبمستوى الروح المعنویة
، إلى إن )٢٠١٤(والشمالن ) ٢٠١٠(وراضي وحسن ) ٢٠٠٥(وأكد الغالبي والعامري 

عدم االلتزام بالقیادة األخالقیة یؤدي إلى تدني احترام العاملین للقائد وكذلك تدني االلتزام التنظیمي، 
لتنظیمي لدیھم، وتزداد منازعات العمل ویتولد اإلحباط، وقد یكون سبب وانخفاض مستوى الوالء ا

لفشلھا في تحقیق أھدافھا، وذلك لتأثیره السلبي في معنویات المرؤوسین، الذي بدوره یسھم في 
  .إفقادھم ثقتھم بالقائد
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 في معینة قیادیة مھارات تتطلب التي المشكالت من العدید قائد المدرسة یومیًاویواجھ 
 ومن وتعقیداتھا بساطتھا حیث من المشكالت تلك تختلف متعددة، تحلیلیة معھا، وقدرات تعاملال

 والفكریة التحلیلیة والقدرات اإلداریة المھارات ھذه معًا، والمؤسسة القائد أداء تأثیراتھا على حیث
 مھاراتھ تطبیق في ألسلوبھ العام اإلطار وتشكل غیره، عن تمیزه التي القائد غالبًا بشخصیة ترتبط

أظھرت بعض الدراسات قصورًا في ممارسة بعض القادة فقد ). ٢، ص٢٠٠١أیوب، (اإلداریة، 
التي أظھرت أن مستوى ) Turhan & celik, 2011(للقیادة األخالقیة، كدراسة تورھان وسلیلیك 

، ودراسة ممارسة مدیري المدارس العادیة والمھنیة في تركیا لسلوكیات القیادة األخالقیة متدِن
والتي بّینت أن درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة للقیادة األخالقیة ) م٢٠١١(الشریفي والتنح 

التي أظھرت أن مستوى )  ٢٠١٢(من وجھة نظر المعلمین كانت متوسطة، ودراسة العرایضة 
توسطًا، ممارسة مدیري المدارس الحكومیة في عمان للقیادة األخالقیة والسلوك التنظیمي كان م

التي بینت نتائجھا أن مستوى ممارسة مدیري المعاھد العلمیة للقیادة ) م٢٠١٥(ودراسة الجعید 
  .األخالقیة جاء بدرجة متوسطة

ونظرًا لقلة الدراسات المحلیة التي تناولت ممارسة قادة المدارس السعودیة للقیادة األخالقیة 
 بمعلمیھا، االھتمام على تحرص أخالقیة دةإلى قیا ـــ حسب علم الباحث ــــ ولحاجة المدارس

 إلى باإلضافة وإمكاناتھم، ظروفھم ومراعاة احتیاجاتھم، تلبیة على والعمل في معاملتھم، والعدل
 التربوي والعمل على الواقع خالل اطالع الباحث ومن المدرسیة، النشاطات في تقدیرھم وإشراكھم

 آلخر، قائد من تتغیر وتتأثر األخالقیة للقیادة ارسالمد قادة ممارسة واقع أن الحظ المدارس، في
 سعى  سلبي، لذلك أو بشكل إیجابي بشكل إما والمعلمین القائد بین العالقات نوع فیھا یؤثر كما

 للقیادة المدارس الثانویة بشمال مدینة الریاض  قادة ممارسة التعرف على واقع إلى الباحث
  .لمعلمینمن وجھة نظرھم ووجھة نظر ا األخالقیة

  :أسئلة الدراسة: ثالثًا
ما واقع ممارسة قادة المدارس الثانویة بمدینة الریاض لمجال الصفات الشخصیة لقائدة المدرسة  -١

  من وجھة نظرھم ووجھة نظر المعلمین؟
ما واقع ممارسة قادة المدارس الثانویة بمدینة الریاض لمجال الصفات اإلداریة لقائدة المدرسة  -٢

  .لدراسةمن وجھة أفراد ا
ما واقع ممارسة قادة المدارس الثانویة بمدینة الریاض لمجال العالقات اإلنسانیة لقائدة المدرسة  -٣

  من وجھة أفراد الدراسة؟
ما واقع ممارسة قادة المدارس الثانویة بمدینة الریاض لمجال العمل بروح الفریق لقائدة  -٤

  المدرسة لقائدة المدرسة من وجھة أفراد الدراسة؟
في استجابات أفراد الدراسة حول ) a≥٠٫٠٥(د فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ھل توج -٥

ممارسة قائدي المدارس الثانویة في مدینة الریاض لمجاالت القیادة األخالقیة تبعًا لمتغیرات 
 ؟ )العمل، والتخصص، والخبرة في مجال التعلیم(
   أھداف الدراسة - رابعًا

قع ممارسة قادة المدارس الثانویة بمدینة الریاض للقیادة تھدف الدراسة إلى الكشف عن وا
الصفات الشخصیة، الصفات اإلداریة، العالقات اإلنسانیة، العمل بروح (األخالقیة في مجاالت 

  .من وجھة نظرھم ووجھة نظر المعلمین، ومن ثم تقدیم توصیات على نتائج الدراسة) الفریق
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 : أھمیة الدراسة-خامسًا
  :الدراسة الحالیة من عدة منطلقات منھاتنبع أھمیة 

  :أھمیة علمیة، تتمثل في
تعد القیادة األخالقیة واحدة من أنماط القیادة الحدیثة فھي تحتاج إلى مزید من البحوث  -١

  .والدراسات لإلفادة منھا
 أھمیة ممارسة القیادة األخالقیة كما وردت في دیننا الحنیف، ثم في توصیات الدراسات التي  -٢

  . لممارسة القیادة األخالقیةتطرقت
قد تفتح المجال للباحثین إلجراء مزید من البحوث في القیادة األخالقیة في المؤسسات التربویة  -٣

  .وفي قطاعات العمل المختلفة
 التربویین بأساس نظري یساعدھم في فھم والمسئولینیمكن أن تزود الدراسة الحالیة الباحثین  -٤

  .مل التربويطبیعة الجانب األخالقي في الع
 :أھمیة عملیة، تتمثل في

السعي بأن تفید نتائج الدراسة في تحسین الممارسات القیادیة في ضوء مدخل القیادة  -١
األخالقیة، من خالل معرفة مواطن القوة في الممارسات الحالیة وتعزیزھا، وتالفي مواطن 

  .الضعف
واختیار القیادات وفق ما تنصح إمكانیة االستفادة العلمیة في ھذا المجال من خالل استقطاب  -٢

  .بھ دراسات القیادة األخالقیة، ومن بینھا الدراسة الحالیة
 التربویة، والقیادات المدارس، قادة وعي زیادة في الدراسة ھذه تسھم من المأمول أن -٣

 إلى یدفعھم مما األخالقیة، للقیادة اإلیجابیة والجوانب والمبادئ التربویین باألسس والمسئولین
 .المدارس في التعلیمیة العملیة على إیجابیا بما ینعكس بتوظیفھا ھتماماال

 قادة وضع معاییر واضحة ومحددة عند اختیار في الدراسة نتائج ھذه تسھم من المأمول أن -٤
 .المدارس وخاصة في المرحلة الثانویة

 .عملھم مجالب واالرتقاء التمیز إلى الساعین المدارس قادة الدراسة ھذه من المأمول أن تفید -٥
 للقیادة بمدینة الریاض الثانویة المدارس قادة ممارسة بدرجة الرقي في تسھم توصیات تقدیم -٦

 .األخالقیة ألھمیة المرحلة الُعمریة التي یتولون قیادتھا
 :  حدود الدراسة- سادسًا

 اقتصرت الدراسة على الكشف عن واقع ممارسة قادة المدارس الثانویة :الحدود الموضوعیة
مال مدینة الریاض للقیادة األخالقیة في مجال الصفات الشخصیة، واإلداریة، والعالقات بش

  .اإلنسانیة، والعمل بروح الفریق، من وجھة نظرھم ووجھة نظر المعلمین
 . المدارس الثانویة بشمال مدینة الریاض:الحدود المكانیة
  .ھـ٣٨/١٤٣٩لجامعي  ُطبقت في الفصل الدراسي الثاني من العام ا:الحدود الزمانیة

  : مصطلحات الدراسة-سابعًا
  :القیادة األخالقیة

 علیھم واإلشراف العاملین توجیھ عملیة :أنھا على )٤٧، ص ٢٠٠١(الطویل  عرفھا: القیادة -١
 مسؤولیة التربوي القائد ویتحمل التخطیط، أرساھا التي تنفیذ األھداف عن مسئولون ھمإن حیث
  .التنظیم كفاءة أو الخطط كانت دقة مھما للعاملین الدافعیة توفیر
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في  التأثیر من القائد تمكن فائقة وقدرات سمات ":بأنھا) ٤١، ص ٢٠١٦(الكبّیر  وعرفھا
 ".محدد موقفي إطار في ملھمة رؤیة وفق مشتركة أھداف لتحقیق اآلخرین

من  اإلسالمیة الشریعة أقرتھ عما عبارة": بأنھا )١٣، ص ٢٠١٠(یحیى   عرفتھاأما األخالق -٢
تضبط  والتي وتقالید، وعادات، قیم، من المجتمع أقره وما وتشریعات، ومبادئ، قوانین،

للسمو  والمجتمع، الدین عن صدر بما بالتزامھم األفراد صدقھ وما بینھم، فیما األفراد معامالت
  ".أفضل ھو ما إلى واالرتقاء

عة المبادئ مجمو: "من وجھة نظر إسالمیة بأنھا) ٧٥م، ص١٩٩٦(وعرفھا یالجن 
والقواعد المؤسسة للسلوك اإلنساني، التي یحددھا الوحي؛ لتنظیم حیاة اإلنسان، وتحدید عالقتھ 

 ".بغیره على نحو یحقق الغایة من وجوده في ھذا العالم على أكمل وجھ
مجموعة من السلوكیات واألفعال "بأنھا ) ٢٥٠، ص ٢٠٠٨(عرفھا عثمان : القیادة األخالقیة -٣

ا القائد المدرسي تجاه المعلم، مستخدمًا في ذلك الوسائل والسبل المالئمة والتي التي یقوم بھ
یمكن من خاللھا إكساب المتعلم الفضائل األخالقیة التي تجعل منھ إنسانًا صالحًا نافعًا لمجتمعھ 

  ".ووطنھ
السلوك المناسب : " بأنھا،)م ,Trevino and Brown 2003(وعرفھا تریفینو وبراون 

ھره الفرد من خالل نشاطاتھ البین شخصیة، وتعزیز ھذه السلوك لدى األتباع عن طریق الذي یظ
 ".عملیات االتصال ذي االتجاھین، والتعزیز، واتخاذ القرار

بأنھا السلوكیات األخالقیة المالئمة لألعراف والمعاییر التي : وُیَعّرفھا الباحث إجرائیًا -٤
لریاض في تعاملھم مع المعلمین والموظفین في امدینة یمارسھا قادة المدارس الثانویة ب

المدرسة أثناء عملھم والتي تظھر من خالل الصفات الشخصیة واإلداریة والعالقات بین 
األشخاص والعمل بروح الفریق، وتعزیز ھذا السلوك لدى المرؤوسین إلیجاد المناخ التنظیمي 

 .الجید ولتحقیق درجة عالیة من الفاعلیة
بأنھا مجموعة من السمات التي : لقائد المدرسة الشخصیة الصفات إجرائیًا وُیَعّرف الباحث -٥

یتحلى بھا قائد المدرسة والتي تعكس قیمھ واتجاھاتھ ومبادئھ التي یؤمن بھا وعاداتھ التي 
 .فعاًال أخالقیًا قائدًا یمارسھا في حیاتھ الیومیة، وتحدد عالقاتھ باآلخرین، لیكون

 القیام على قائد المدرسة مقدرة بأنھا: لقائد المدرسة اإلداریة الصفات وُیَعّرف الباحث إجرائیًا -٦
 .أخالقي إطار ضمن بھا والقوانین المعمول وتطبیق األنظمة اإلداریة بالوظائف

 المدرسة قائد  قدرة بھا ویقصد: لقائد المدرسة العالقات اإلنسانیةوُیَعّرف الباحث إجرائیًا  -٧
  والتواضع واالحترام بالمودة تتسم التي المعلمین بین متبادلةالعالقات ال مجموعة إدامة على

 .الداخلیة والخارجیة وتماسك أجزائھ وتوحده قوتھ النظام منھا والتأثیر اإلیجابي ویستمد
 المعلمین بین التعاون دعم في المدرسة قائد دور: العمل بروح الفریقوُیَعّرف الباحث إجرائیًا  -٨

 .لدیھم بالمسؤولیة اإلحساس ینمي بدوره والذي المتمیز، األداء إلى أجل الوصول من
  اإلطار النظري، والدراسات السابقة

  القیادة األخالقیة : اإلطار النظري
یمثل البعد األخالقي في القیادة التربویة أھمیة خاصة، ألن القیادة التربویة ما ھي إال رسالة 

 والعاملین نحو تحقیق رسالتھا، فالقیادة األخالقیة أخالقیة یتولى قائد المدرسة قیادتھا، وتوجیھ العمل
بھذا المعنى مصطلح مركب یجمع بین القائد التربوي اإلداري وبین مھمتھ األخالقیة في المدرسة، 

  .ومدى تمثلھ لقیم ومبادئ ھذه القیادة
إلى أن ھدف ) Barnard(لقد اھتم المفكرون واإلداریون بالبعد األخالقي إذ أشار برنارد 

أن اإلداریین یمارسون ) Dessler(مؤسسات اإلداریة یجب أن یكون أخالقیًا، وقد أرتأى دسلر ال
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أعمالھم اإلداریة وفقًا لقیمھم األخالقیة، وإن كانت ھذه القیم والمعاییر األخالقیة تتأثر بشكل واضح 
   ).٢٠٠٦بطاح، (بالمعاییر لإلدارات العلیا 

القیم  وضع تأكید على التربویة اإلدارة مجال في الباحثین من عدد بین اتفاق وھناك
 المبادئ إلى االستناد فضًلا  عن األكادیمي التمیز تحقیق عند إغفالھ یمكن ال تكاملي كجزء األخالقیة
 تحملھم في المعلمین وتوضح مسؤولیة المدرسیة، القیادة مجال في العاملین ترشد التي األخالقیة
  ).٢٠م، ص١٩٩٧علي،(المدرسة  في وتنفیذھا األخالقیة القواعد تنمیة لمھمات

 قدوة یكون المدرسة عندما قائد في تتمثل األخالقیة القیادة فإن المدرسیة، القیادة مجال وفي
 المدرسة في العامة وتكون المصلحة حسن، بخلق معھم ویتعامل والطلبة، العاملین لجمیع ونموذًجًا

  .أخالقیة تنظیمیة بناء ثقافة على ویحرص ،التنظیمیة العدالة یراعي وأن اعتبار، كل فوق
  : األخالقیة القیادة  مفھوم- أوًال

تختلف القیادة األخالقیة عن غیرھا من المفاھیم اإلداریة األخرى، اذا أنھا تركز على البعد 
األخالقي بشكل مباشر لتحقیق األھداف المنشودة من خالل االھتمام بالسمات والسلوكیات 

ھا بین المرؤوسین لتحسین جودة العمل، كما أنھا تناقش القضایا والسلوكیات األخالقیة، وتشجیع
  ). م٢٠١٤الشمالن، (األخالقیة، وتدعم اتخاذ القرارات األخالقیة 

  -:یلي ما أھمھا من األخالقیة للقیادة التعاریف من وھناك مجموعة
اء السلوك قدرة القیادات على إبد: "بأنھا) Brown,2007,p.120(براون  فقد عرفھا

المناسب معیاریا من خالل األفعال والعالقات الشخصیة، وتعزیز ھذا السلوك لدى المرؤوسین 
  ".وذلك عن طریق االتصاالت ثنائیة االتجاه والتحفیز، واتخاذ القرارات

مجموعة من السلوكیات التي تتسم : "بأنھا) ١٠٢٠م، ص ٢٠١٢(وعرفھا أكریم 
داقیة واألمانة و العدالة والرحمة، الصادرة عن القیادات، بخصائص أخالقیة مالئمة مثل المص

 في العمل، وذلك عن طریق توضیح األخالقیةقاصدة بذلك تعدیل وتعزیز وتحسین السلوكیات 
التوقعات األخالقیة، ومناقشة القضایا األخالقیة، وتشجیع القرارات األخالقیة، ودعم المعاییر 

  ". تحقیق منافع لكل األطراف ذات العالقة بالمؤسسةوالسلوكیات األخالقیة، وذلك من أجل
 للعدل األخالقي ممارسة القائد أنومن خالل تعریفات القیادة األخالقیة یتضح للباحث 

والء  زاد كلما األخالقیة للقیادة ممارساتھ زادت كلما بأنھ مقتنعًا تجعلھ جمیع تعامالتھ في والمساواة
  :ادة األخالقیة تشتمل على عدد من األفكار الرئیسة، وھي كما یتضح أن القیلمؤسسة التربویة

  ،أن القیادة األخالقیة تتكون من مجموعة من السلوكیات المالئمة للمعاییر المعتمدة والمقبولة
  .تظھر في التصرفات الشخصیة والعالقات بین األشخاص

 ناخ التنظیمي المناسبأن القیادة األخالقیة تسھم في رفع مستوى الكفاءة والدافعیة وإیجاد الم. 
  تسعى القیادة األخالقیة إلى بناء العالقات اإلنسانیة المتمیزة عن طریق االتصال والتحفیز

 .والتعاون
  أن قائد المدرسة یعتبر قائدًا أخالقیًا، یستند في سلوكیاتھ وممارساتھ إلى الضوابط والمبادئ

  .األخالقیة
 باالستقامة واإلخالص والعدل وأن یكونوا جدیرین البد في القیادة األخالقیة أن یتصف القادة 

 .بالثقة
 أن القیادة األخالقیة لھا دور بالفعالیة الجماعیة وبااللتزام التنظیمي للمعلمین. 
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 :  األخالقیة القیادة  أھمیة-ثانیًا
 ویكون القائد وتعلیمات، وأنظمة قوانین ھناك یكون ال عندما األخالقیة القیادة أھمیة تبرز

 القرار أن ھذا ومعرفة اإلدارة، عن یصدر قد قرار أي في الضمیر وتحكیم االجتھاد، إلى بحاجة ھنا
 وھذا ممكن، أفضل إنجاز على منھم والحصول بالعمل، العاملین تفاني في المساعدة على یعمل قد
 كلھم،مشا وفھم فھم مشاعرھم، على والعمل حسنة، معاملة العاملین بمعاملة بل فراغ، من یتأتى لن

 كلھ وھذا البعض، وعضھم بین العاملین األلفة تحقیق على والعمل حلھا، في المساھمة على والعمل
  .أخالقیة قیادة إلى بقوة یحتاج

فالبعد األخالقي لھ أھمیتھ الخاصة في النظم التربویة باعتبارھا نظما معنیة ببلورة وإثراء 
أكید ھذا البعد في ممارسة عملیاتھا المتعددة ودعم البعد األخالقي لمدخالتھا البشریة، وكذلك ت

  ).٤١م، ص٢٠١٢الحبسیة، (وتجسید بعد فاعلیتھا الداخلیة وكذلك بعد فاعلیتھا الخارجیة 
وعلى ذلك ینبغي أن تكون المؤسسة التربویة بیئة منتقاة بالقیاس إلى البیئات األخرى 

ة، وھذا یعني أن تكون القیادات نموذجًا الموجودة في المجتمع، وھي لن تكون كذلك إال بإدارة منتقا
صالحًا في العالقات اإلنسانیة، وفي سیر العمل، وفي احترام القوانین، وفي األمانة، وفي محاولة 

  .التطور والتطویر مھنیًا
 نقاط، عدة في ولخصتھا األخالقیة، القیادة أھمیة إلى) ٢٧، ص ٢٠١٤(شراد  كما أشارت

  :كالتالي وھي

 بالمعاییر األخالقیة االلتزام تجاھل جراء المؤسسة تتحملھا أن یمكن التي الخسائر من تقلل أنھا.  
 والدولي المحلي الصعید على المؤسسة سمعة تعزیز على تعمل. 
 سلبیة تكون والتي األخرى، األطراف فعل ردود إلى یؤدي العمل في األخالقیات تجاھل 

 .المؤسسة على بالضرر یعود مما بالتأكید،
 وكانت  القیادة بأخالقیات االھتمام أھمیة عن تساؤلھا في )٤٠، ص ٢٠١٥(سیمة ن وذكرت

 :التالي النحو على اإلجابة

 المؤسسات وألھداف للكفاءة المفاھیم في التغیر. 

 الحالیة المؤسسات في للمصالح والتداخل التعقید. 
 الحوكمة (السلیمة اإلدارة مبادئ إرساء( . 
 بوالتدری التعلیم على التركیز. 
 حیاتھم نوعیة ویحسن الناس یفید ما إنتاج. 

للقائد  نفًعا تحقق األخالقیة القیادة  أن(Fulmer, 2004, p. 312)فولمر  ویرى
 وعدل في ومصلحة أمن من ونھیجد لما والمستفیدین، األمور وأولیاء المعلمین فتجذب والمؤسسة،

 .ظلھا
 على قدرتھا: جوانب مھمة، منھا عدة إلى ترجع األخالقیة القیادة أھمیة أن الباحث ویرى

 المؤسسات، وأن تعمل في العمل ترك ظاھرة من والعاملین، والحد اإلدارة بین االحتكاك ومنع تقلیل
 اإلنتاجیة، وتشبع الحاجات زیادة على العاملین العاملین، وأن تشجع لدى الوالء زیادة على

  .للعاملین االجتماعیة
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  :إلسالمي األخالق في الفكر ا-ثالثًا
كل  إلیھ تستند الذي األساس واعتبرھا اھتمام أشد الحمیدة باألخالق اإلسالمي الدین اھتم لقد

كیان  حفظ في األول العامل األخالق ولكون اآلخرین، ومع نفسھ ومع خالقھ مع اإلنسان معامالت
 صاحبھا من تحمى والقیم باألخالق فالتحلي الرذیلة، في الوقوع من للمجتمعات الحامیة وھي األمم،

  .المحرمة والشھوات المغریات من العصر فتنة مخالب في الوقوع
ولألخالق أھمیة عظیمة في اإلسالم، وذلك آلثارھا في سلوك الفرد والجماعة، والرتباطھا 
بالعقیدة والشریعة، وعالقتھا بتكوین شخصیة اإلنسان بشكل عام، واألخالق ھي اإلطار الذي یشكل 

  .سلوك المسلم
 للفرد والفساد االنحالل وجھ في منیعًا سدًا وجعلھا بالدین، األخالق اإلسالم ربط قدو

 وقاعدة .مجتمعھ وبین وبینھ ونفسھ، اإلنسان بین الصحیحة العالقة وأقام واالنھیار للمجتمعات،
 لبقوا في یضعھا بأن منھا یحمیھ ولكنھ رغباتھ، من شیئًا اإلنسان یمنع ال أنھ اإلسالم األخالقیة

 وجسده روحھ وبین وغایتھ، حاجتھ وبین وقلبھ، عقلھ بین الموازنة على فیعمل لھا ضوابط، ویضع
بھ  تلیق التي الكریمة الصورة إلى باإلنسان واالرتفاع اإلنساني، الرقي إلى سبیل الوصول في

  ).٥١٩م، ص١٩٩٢العسال،(
  :أقساموفق منظور إسالمي إلى عدة ). ٥٢ - ٣٢م، ص ١٩٩٦(وقد قسمھا صدیق 

  .روحیة، ومنھا الرضا والقناعة، وإخالص النیة -
 .علمیة، وتشمل االجتھاد في طلب العلم ونشره -
 .اجتماعیة، وتشمل التواضع وطیب النصح -
 .جمالیة، كنظافة المظھر وحسنھ، وجمال الحدیث -
 .سیاسة، كعدل القائد، وتحقیق الشورى، وحفظ الحقوق -
 .لصدقاقتصادیة، ومنھا عدم الغش، والسماحة وا -

 وابتغاء ونواھیھ أوامره في اإلیمان باهللا ربًا وطاعتھ من نابعة إلھیة عقیدة اإلسالم في واألخالق
 لما وإلزامیة، إیجابیة بأنھا اإلسالمفي  األخالق تتمیز الحیاة، كما مجاالت سائر  فيرضوانھ
 اإلسالمیة األخالق في الوازعة الوجود، والقوة في آخر ُخلقي نظام أي ال یملكھا قوة من وراءھا

 معصیتھ من والخوف ونعیمھ، جنتھ في والطمع الدنیا، في رضاه وطلب خشیة هللا تمثلھا نفسیة
 )٢٢، ص ٢٠٠٨الشمري، (واآلخرة الدنیا في وعقابھ

وھناك العدید من النصوص التي تؤكد على أھمیة األخالق في النھج اإلسالمي وحرصھ على 
والحیاء، وغیرھا من الفضائل التي تنعكس على سلوك اإلنسان، زرع قیم الصدق واألمانة والعفة 

  :وتمتد آثارھا للمجتمع، ومن ھذه النصوص
  ).١سورة المائدة، آیة (} َیا أُیھا الذیَن آَمُنوا أوُفوا بالُعُقود{: قولھ تعالى -
 ).١٥٢سورة األنعام، آیة (} َوِإَذا ُقلتُم َفاعِدُلوا{: وقولھ تعالى -
البخاري، " (إن ِمن ِخیاِركم أحسنكم أخالًقا: "..... لصالة والسالموقولھ علیھ أفضل ا -

٣٥٥٩.( 
 ).٤٧٩٨أبو داود، " (إن المؤمن لیدرك بحسن ُخلقھ، درجة الصائم القائم: "وقولھ أیًضا -

ولیست المسألة في األخالق مقتصرة على نصوص نظریة أو تطبیقات نبویة، وإنما ھي ممتدة 
رضوان –، سواء في عھد النبي صلى اهللا علیھ وسلم أو جیل الصحابة لتشمل تطبیقات بشریة عدیدة

  ).٦٠م، ص ٢٠١٦الكبّیر، ( أو األجیال التي تلیھم –اهللا علیھم
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إلى أن األخالق في اإلسالم تتمیز بخصائص ) ٦٣- ٥٣ه، ص ١٤٢٧( المرسي إلیھاوأشار 
  :انفردت بھا عن غیرھا من الدیانات، وھي

صلَّى -األخالق اإلسالمیة مصدرھا كتاب اهللا وسنة نبیھ : انیة المصدر األخالق اإلسالمیة رب-١
 وال مدخل فیھا لآلراء البشریة أو النظم الوضعیة أو األفكار الفلسفیة؛ ولذا - اهللا علیھ وسلَّم

  .اتسمت بسمة الخلود والصدق والصحة
راعي اإلنسان، وھي خاصیة منبثقة من الخاصیة األولى، وذلك ألنھا ت:  الشمول والتكامل-٢

والمجتمع الذي یعیش فیھ، وأھداف حیاتھ طبًقا للتصور اإلسالمي، تحدد أھداف الحیاة 
وغایتھا وما وراءھا، وتشمل مناشط اإلنسان وتوجھاتھ كافة، وتستوعب حیاتھ كلھا من 

  .جمیع جوانبھا
نیة المصدر لما كانت األخالق اإلسالمیة ربا:  األخالق اإلسالمیة صالحة لكل زمان ومكان-٣

كانت صالحة لجمیع الناس في كل زمان، وفي أي مكان؛ نظًرا لما تتمیز بھ من خصائص، 
فال یطرأ علیھا أي تغییر أو تبدیل بسبب تغیر الظروف واألزمان؛ ألنھا لیست نتاًجا بشریا، 

  . لنبیھ - تعالى–بل ھي وحي من اهللا 
وافق العقول الصحیحة، وتتواءم مع الفطرة تشریعات اإلسالم ت:  اإلقناع العقلي والوجداني-٤

السلیمة، وتحصل القناعة الكاملة واالنسجام التام مع ما أتت بھ الشریعة اإلسالمیة من نظم 
أخالقیة؛ فیقتنع فیھا العقل السلیم، ویرضى بھا القلب، فیجد اإلنسان ارتیاًحا واطمئناًنا تجاه 

  .خلقالحسن من الخلق، ویجد نفرة تجاه السیئ من ال
 عما یصدر منھ في كل جوانب الحیاة، مسئوالاألخالق اإلسالمیة تجعل اإلنسان :  المسؤولیة-٥

سواء أكانت ھذه المسؤولیة مسؤولیة شخصیة، أم مسؤولیة جماعیة، وال تجعلھ اتكالیا ال 
  .یأبھ بما یدور حولھ من أشیاء

المیة ال تكتفي بالظاھر من األعمال، أخالقنا اإلس:  العبرة بالظاھر والباطن من األعمال مًعا-٦
وال تحكم علیھ بالخیر والشر بمقتضى الظاھر فقط، بل یمتد الحكم؛ لیشمل النوایا ولمقاصد، 

  .وھي أمور باطنیة، فالعبرة إذا بالنیة، والنیة ھي مدار التكلیف
اة، وعلى ھذا الرقابة تعني مراقبة المسلم لجانب مواله في جمیع أمور الحی:  الرقابة الدینیة-٧

فإن الرقابة في أخالقنا اإلسالمیة لھا مدلولھا المستقل والمختلف عن الرقابة في مصادر 
األخالق األخرى، حیث تكون رقابة خارجیة من الغیر، تتمثل في رقابة السلطة واألفراد، 

یة أما الرقابة في اإلسالم؛ فھي رقابة ذاتیة في المقام األول، وھي رقابة نابعة من الترب
  .اإلسالمیة الصحیحة، ومن إیقاظ الضمیر

فقد جاء الوعد والوعید، والترغیب :  األخالق اإلسالمیة ترتبط بالجزاء الدنیوي واألخروي-٨
  .والترھیب

كما یزخر التراث اإلسالمي بشواھد كثیرة على اھتمام مفكري اإلسالم بموضوع األخالق 
الق البن حزم ومكارم األخالق البن أبي الدنیا بشكل عام، كتھذیب األخالق البن مسكویھ، واألخ

  .وأخالق الطبیب للرازي
كما ُألِّفت كتب خاصة بأخالق القادة، كاألحكام السلطانیة للمارودي، والسیاسة الشرعیة في 
إصالح الراعي والرعیة البن تیمیة، والتبر المسبوك في أخالق الملوك للغزالي، واألحكام 

 ).٣٦ه، ص ١٤٣٧الكبّیر، (لى الحنبلي السلطانیة للقاضي أبي یع
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ومن ما سبق تخلص الدراسة إلى أن األخالق في اإلسالم ثوابت وإیمان داخل النفس 
وخارجھا، وھي لیست فضائل منفصلة، بل ھي سلسلة واحدة، واإلسالم من خالل العقیدة واألحكام 

 .ح دستوًرا خاصا بكل مسلمیقوم بدور إیجابي كبیر في تھذیب الدوافع األخالقیة وإعالئھا لتصب
كما اھتم اإلسالم بأخالقیات القیادة ونتائجھا في المجتمع وَرَبطھا بالمسؤولیات الواجبة هللا 
تعالى كما ورد في العدید من النصوص، حیث یجب على القائد أن ینطلق في تصرفاتھ وفق تعالیم 

كما یؤكد على ) ٩٠سورة النحل، آیة(} اإلحَسانِإَن اهللا یأُمُر بالَعدِل و{: الدین الحنیف كما قال تعالى
ِإَن َخیَر َمن {: أن یتولى القیادة أھلھا من الذین تتوفر فیھم مجموعة من الصفات الضروریة كما قال

، فالخلق الحسن في اإلسالم یعتبر دعامة )٢٦سورة القصص، آیة (} اسَتأَجرَت الَقويُّ اَألِمین
  . تؤھل اإلنسان للقیادة الرشیدةأساسیة ومقوًما من المقومات التي

  :   مبادئ القیادة األخالقیة ومكوناتھا- رابعًا
یقصد بھا المبادئ التي یرتكز علیھا السلوك األخالقي في قیادة المؤسسات واألفراد،  وھي 
مبادئ تحدد الصواب والخطأ في السلوك اإلنساني، وھي واضحة بذاتھا، وتحمل صدقھا في ذاتھا، 

ال تتحول، بل تقدم الوجھة الصحیحة لحیاتنا، وھي البوصلة التي تشیر دائما إلى و ال تتغیر و
  .الوجھة الصحیحة

األمانة : مبادئ القیادة األخالقیة في عدة أمور وھي) ٩٩-٩٥م، ص ٢٠٠٤( حدد العقیل فقد
اجع والعدل، والتواضع، والرحمة، والصبر، والحلم، والعفو وتقبل النقد، واالعتراف بالخطأ والتر

عنھ، واحترام العھد، والثبات على القیم، واستقرار الشخصیة، وحفظ السر، وحسن السمت، 
  .واإلنصات، وأدب الحوار، وأدب الخالف

إلى أن الجمعیة األمریكیة لقائدي المدارس حددت مبادئ القیادة ) ٢٠٠٥(وأشار قزق 
الھتمام بالمصلحة العامة، ا: األخالقیة بمجموعة من األسس التي تحكم عمل قائد المدرسة وھي

وتقدیمھا على المصلحة الشخصیة، والصدق واألمانة في التعامل، ودعم وتطویر العاملین مھنیًا، 
  .واالھتمام بالجدیة في العمل والحفاظ على أسرار العمل الوظیفي

نموذجًا للقیادي التربوي اإلسالمي، ویقوم ) ٣٨٦-٣٧٤م، ص ٢٠٠٧( في حین حدد طاھر 
عة من المبادئ وھي التقوى، والتعفف واالستقامة، واإلخالص، والمراقبة، واألمانة، على مجمو

والتعاون، والنصیحة، والمساواة والعدل، واالعتدال، والوفاء، والصبر، والحلم، والقدوة، 
  .والتضحیة، والتغییر، والتطویر

ناك فقد ذكر أن ھ)  (De Hoogh Den Hartog  2008أما دي ھوقة  ودون ھارتوغ 
العدالة، والمشاركة في السلطة، : ثالث مبادئ ومكونات تنطلق من خاللھا القیادة األخالقیة، وھي

  .ووضوح الدور
 یصعب وصفھ، السامیة األخالقّیة بالمبادئ القادة التزام مفعول بأّن) "٢٠١٦(الشتوي  وأكد

 أو عفویا یكون ذلك ال حیث األخالقیة، بالسلوكیات لاللتزام للمرؤوسین الدعم تقدیم على تعمل فھي
 لبناء تھدف التي التنظیمیة الجیدة، الثقافة بناء في یساعد مما ، ومدروسا لھ مخططا یكون بل تلقائیا،
 القیادة تعد لذلك ذات العالقة، األطراف كل بین الثقة تبادل على قائما یكون للمؤسسة أخالقي

  .اإلدارة علم في المستقبلیة القوة أسس أحد باألخالق
  :   مصادر القیادة األخالقیة-خامسًا

أن ھناك عدد من المصادر األساسیة ) م٢٠٠٧(وبني خالد ) م٢٠٠٢(الغامدي : ذكر كل من
ألخالق القائد التربوي التي ُیعَتَمد علیھا في تكوین مبادئھ وقیمھ األخالقیة في عملة التربوي 

  :اإلداري وھي
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 المصادر األخالقیة التي ُتَنظم معامالت الناس یعد المصدر الدیني من أھم: المصدر الدیني .١
وأعمالھم خصوصًا في المجتمع اإلسالمي، حیث أرسى الدین اإلسالمي أعظم المبادئ 
األخالقیة التي تضبط المھن والوظائف المتنوعة، و تستمد أخالقیات مھنة التعلیم من 

لة وعمال دینیا قبل أن تكون المصدر الدیني اإلسالمي الذي ینظر إلى مھنة التعلیم كونھا رسا
  . مھنة

 إن لكل مجتمع ثقافتھ الخاصة بھ التي تنظم حركتھ وتحدد قیمھ :المصدر االجتماعي  .٢
ومعتقداتھ وعالقاتھ، ومن المعروف أن أھم ما ُیكَّون ثقافة المجتمع الجوانب االجتماعیة 

 مؤسسھ یعملون فیھا المتمثلة في القیم والمعتقدات والعادات، وقد یحمل المھنیون إلى أي
عادات المجتمع األكبر الذي یعیشون فیھ وأعرافھ وتقالیده سواء كانت إیجابیھ أو سلبیھ، 
فسلوكیات القادة تتأثر بعادات وتقالید وأخالق المجتمع وأعرافھ، وھناك عالقة قویة بین 

  .أخالقیات القیادة التربویة وبین المجتمع وعاداتھ وتقالیده
 ویركز ھذا المصدر اھتمامھ على الظروف االقتصادیة للقائد التربوي، :يالمصدر االقتصاد  .٣

حیث تتحكم الظروف االقتصادیة السائدة في المجتمع في جمیع أفراده، فالقائد الذي یعیش 
وضع اقتصادي مقبول تتوقع منھ أخالق رفیعة والتزام أكید بقواعد وأسس المھنة، وعلى 

ة تدفع بأفراد المجتمع غالبا إلى أنماط من السلوك بعیده العكس  فالظروف االقتصادیة الصعب
عن المعاییر الُخلقیة بحیث ال یمكن للفرد الوفاء بالتزاماتھ، وقد یلجأ الستغالل الوظیفة مثًال 

  . أو االرتشاء وغیرھا
 ویقصد بھ النظام السیاسي الذي ُیَسّیر المجتمع، وانعكاس توجھات ھذا :المصدر السیاسي  .٤

لى أخالقیات األفراد، فإذا كان النظام السیاسي یؤمن بالتعددیة، والمشاركة، النظام ع
 األخر فإنھ سیؤثر إیجابا في قیم األفراد وقناعاتھم المھنیة، وإن كان الرأيوالحوار، واحترام 

النظام السیاسي دكتاتوریًا ال یتورع عن النھب، وال یبتعد عن القیم البالیھ، فإن تأثیره سیكون 
  . في توجھات األفراد في كل مؤسسةسلبیًا

 یقصد بالمصدر اإلداري التنظیمي ھي البیئة التنظیمیة التي یعمل فیھا :المصدر اإلداري التنظیمي
  الفرد، بكل ما فیھا 

أما نظام الخدمة المدنیة في المملكة العربیة السعودیة فقد عد األخالق وحسن السیرة 
- ١١(شرط لتعیین الموظفین في الدولة، حیث جاء في المادة والسلوك من أھم األمور التي أكدھا ك

أن یترفع الموظف عن كل ما یخل بشرف الوظیفة : من نظام الخدمة المدنیة ما نصھ) ١٢
والكرامة، وأن یراعي آداب اللباقة في تصرفاتھ مع الجمھور ورؤسائھ وزمالئھ ومرؤوسیھ، 

وزارة الخدمة (ول الرشوة، واستغالل النفوذ ویحظر علیھ إساءة استعمال السلطة الوظیفیة، وقب
  ).ھـ١٣٩٧المدنیة، 

  : األخالقیة القیادة  أبعاد- سادسًا
 أن األبعاد مفادھا القائد من رسالة بمثابة فھي خاصة، أھمیة األخالقیة القیادة أبعاد تمثل

  واستمرارھا المؤسسة، نجاح في مباشر وغیر مباشر بشكل تسھم األخالقیة
أبعاد أخالقیة لھا داللتھا في سلوك ) AASA(جمعیة األمریكیة للقائدین وقد أوردت ال

  :كما یأتي) ٢٠٠١(اإلداري التربوي، لخصھا الطویل 

  لفعالیات القیادة التربویة في مؤسستھ التربویةأساسیایجعل الطالب محورًا .  

 یتمثل األمانة والصدق واإلخالص في واجبھ المھني. 
 نسانیة ویحمیھا لكل األفرادیھتم بمبادئ العالقات اإل . 
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 أن یحترم ویطیع القوانین واألنظمة المعمول بھا في المؤسسة التربویة . 
 تطویر القوانین والسیاسات التربویة، بشتى الوسائل المشروعة. 
  یتجنب استغالل مركزه لمكسب أو مصلحة شخصیة، سواء كان ذلك في المجاالت السیاسیة أم

 .ة أم غیرھااالجتماعیة أم االقتصادی
 أن یسعى للحصول على مؤھالت مھنیة من جامعات ومؤسسات معترف بھا. 
 المحافظة على مستوى المھنة، والسعي لتحسینھا من خالل البحث واستمرار النمو المھني. 
 احترام جمیع العقود واالتفاقیات الساریة، والتزام بنودھا. 

 :التالي خالل من ألخالقیةا القیادة أبعاد) ١١١، ص ٢٠١٠(وحسن  راضي كما حدد

 للقیادة الرئیسیة المكونات من یعد حیث وتوافره، األخالقي السلوك.  

 وطریقة  أسلوب في أساسیا ركنا األخالق یعد أن للقائد البد حیث األخالقي، السلوك ممارسة
 وفي العالقات الشخصیة، الحیاة في األخالقي السلوك یمارس أن لھ البد حیث بالمؤسسة، العمل

 حقوق اآلخرین، ویحترم أذى یتجنب أن علیھ ویجب بھا، یعمل التي المؤسسة وفي بھ، الخاصة
 . كاذبا أو مخادعا یكون وأال الغیر،

 عن  یبتعد من ویعاقب العاملین یراقب أن القائد على یجب حیث األخالقي، السلوك تعزیز
 التدریب األخالقي، یوفر وأن قیمة، أخالقیة مدونات یطور أن أیضا وعلیھ األخالقي، السلوك
 .األخالقي السلوك خاللھا من یعزز مكافآت نظام ویوفر

 :وھي األخالقیة للقیادة األبعاد أھم) ٢٠٣، ص ٢٠١٦(الكبّیر  وذكر

 ،لماموجودة تكن لم لو األمور ھذه وأن النقد وتقبل واإلنصات، الوالدین، وبر والصدق، األمانة  
 .القیادة وال األخالق وجدت

 والعدل والصدق، اآلخر، الرأي وفھم لتعامل،ا حسن. 
 من اإلسالمیة العمل أخالقیات أبعاد )٣٠٦، ص ٢٠١١(وآخرون  الحیاصات كما حدد

بالمسؤولیة،  النصیحة، والشعور بھم، وتقدیم والرفق العاملین مع العمل، والتسامح إتقان خالل
 یسئ قد بعمل اإلتیان ألمر، وعدما لولي بالمعروف وإنصاف، واألمانة، والطاعة بعدل والتعامل

 .الفریق بروح وظیفتھ، والعمل إلى
 توفرھا في  یجباألخالقیة للقیادة أبعاد أربعة إلى )١٧٢، ص ٢٠١٥(نسیمة  وأشارت

  .القدوة، والتمكین، والتقویم، والریادة: األخالقي، وھي القائد
 : األخالقیة القیادة  مجاالت-سابعًا

، ص ٢٠١٥(، وأبو علبة )١٩٥، ص ٢٠١٣(، والھندي )٨٥، ص ٢٠١٢(العرایضة  أشار
  :وھي األخالقیة، للقیادة مجاالت أربعة ، إلى)١٥٤

  .الشخصیة األخالقیة الصفات -١
 . الصفات اإلداریة األخالقیة -٢
 . صفات العالقات اإلنسانیة -٣
 . صفات العمل بروح الفریق -٤

 األخالقي واإلطار األخالقیة القیادة أدبیات )٣٢، ٣١، ص  ٢٠١٧(ولخصت الجعیثني 
 المدرسة في قائد تتوفر أن یجب التي والصفات الخصائص توضح مجاالت المدرسة في أربعة لقائد
  :یلي فیما توضیحھا یمكن والتي أخالقي كقائد
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 أو القائد بھا یتمیز أن یجب التي والسمات الخصائص مجموعة وھي :الشخصیة الصفات -١
 یتحرى قائد فھو بھ، ثقتھم من وتزید المعلمین مع جابياإلی للتفاعل األخالقي وتؤھلھ القائد

 ویتحمل وتصرفاتھ، سلوكھ في واألمانة بالنزاھة ویتمیز تعامالتھ معھم، في الصدق
 ویفي بسھولة، یستثار وال صدر، برحابة النقد ویتقبل بھا، ویعترف أخطائھ تجاه المسؤولیة

  .وتعامالتھ سلوكھ في لآلخرین قدوة ثلیم الذي وھو القائد نفسھ، على یقطعھا التي بوعوده
 المدرسة قائد بھا یتحلى أن یجب التي الصفات من مجموعة وھي :اإلداریة الصفات -٢

 وتشجیعھ وأھدافھا، المدرسة رؤیة تحقیق على الواضح حرصھ في والتي تتمثل األخالقي
 المھام زعویو القرارات، وصناعة التخطیط في فیشركھم اإلبداع والتجدید؛ على للعاملین

 على یحرص كما أعمالھم، ألداء التسھیالت كل لھم ویوفر ورغباتھم، قدراتھم حسب علیھم
 بعد المقصرین ویحاسب المجتھدین یكافئ فنجده واالرتقاء بكفایاتھم، مھنًیا المعلمین تنمیة

 ویتخذ العاملین، أداء لتقییم واضحة معاییر یعتمد وھو قائد لدیھم، القصور جوانب توضیح
 .والمتوازنة العادلة القرارات

 العاملین، مع إنسانیة عالقات بناء على األخالقي القائد یحرص  :اإلنسانیة العالقات  -٣
 وینصت واحترام بتواضع معلمیھ مع یتعامل فنجده ،والمسئولین األمور، والطالب وأولیاء

 مشكالتھم، حل في ویساعدھم ظروفھم، ویقدر ومشاعرھم، حاجاتھم ویراعي باھتمام، لھم
 أحوالھم، على ویطمئن عنھم ویسأل صداقتھم، ویكسب أسرارھم حفظ على ویحرص

 معاني یتمثل الذي اإلنسان القائد وھو منھم، مع المخطئین ویتسامح مناسباتھم، ویشاركھم
 .ومجتمعھم آبائھم وتقدیر وثقتھم حبھم طالبھ فیكتسب مع تعامالتھ في اإلنسانیة

 بأنفسھم العاملین ثقة یعزز أن على األخالقي القائد رصیح  :الفریق بروح العمل -٤
 التعاون روح لدیھم ویعزز وااللتزام، الجماعیة المسؤولیة لدیھم روح وینمي وبقدراتھم،
 ویعزز الجماعي، العمل وتنسیق للتواصل المناسبة البیئة توفیر على ویحرص واالنسجام،

 من طاقاتھم ویستثمر وأفكارھم، آلرائھم مقًدرًا الجماعیة القرارات صناعة مھارة لدیھم
 .واجتھادھم تعاونھم وإلى إلیھم تتحقق التي النجاحات وینسب الطالب؛ مصلحة أجل
 .في إجراءات دراستھ الحالیة األخالقیة القیادة ھذه المجاالت الباحث ویتبنى

  : األخالقیة القیادة  مھام وواجبات- ثامنًا
 على ترغیب تعمل أن األخالقیة القیادة ومھام وواجبات أبجدیات من إن :القول یمكن بدایة

 القوى وتنشیطھم، ودعم جھودھم، وتوحید وثقتھم، ودھم، كسب على والعمل بمنظمتھم، العاملین
 مع التعامل العدالة في وتوخي المنظمة، داخل العمل سیر تالئم طیبة أجواء وخلق لدیھم، اإلیجابیة

 وواجبات مھام الباحثین إلى من عدد تطرق وقد لھم الحقیقة ولوق لھم، العون ید ومد المرؤوسین،
  :حیث األخالقیة القیادة

العامة  المؤسسات في األخالقیة القیادة واجبات إلى  )١٩٩، ص ٢٠٠٩(السكارنة  أشار
  :التالي النحو على منھا البعض نورد

  .سیاسیة اعتبارات على بناء معینة جھة خدمة في العامة الممتلكات استخدام عدم -١
 .القرارات التخاذ الالزم الوقت وتقلیص اإلجراءات، تسھیل على العمل -٢
 .المواطنین كرامة احترام تضمن عمل بیئة توفیر -٣
 .الحكومة سیاسة في إلدماجھا وجمعھا الدائرة بعمل المتعلقة المواطنین بآراء األخذ -٤
 .حیاتالصال بموجب علیھا الحصول تم منشورة غیر عامة معلومات استخدام عدم -٥
 .المشروع غیر الكسب قضایا اكتشاف حال في وأمانة بجدیة تتعامل -٦

 :یلي ما خالل من األخالقیة للقیادة األساسیة المھام) ٣٥٢، ص ٢٠١١(عبود  أوضح كما
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  .والكفاءة الربحیة معاییر جانب إلى المؤسسة أداء تقییم في أخالقیة معاییر اعتماد -١
 .الكفاءة معاییر إلى إضافة أخالقیة، أسس على الشركة في العاملین اختیار -٢
 .قراراتھم في للمدیرین مرشدًا وتكون المؤسسة، قیم تحدد أخالقیة مدونة إصدار -٣
 لممارسات األخالقي المستوى تقییم على تعمل المنظمة في لألخالقیات لجنة تشكیل -٤

 .اإلدارة والعاملین
 .والمعقدة المحیرة األخالقیة المشكالت مع بفعالیة التعامل -٥
 .األخالقیات ومطالب الكفاءة مطالب تراعي متوازنة ثقافة بناء على العمل -٦
 .الجدیدة للمشكالت والتصدي األخالقي االبتكار -٧
 .المصالح أصحاب مع عالقاتھا خالل من العكسیة التغذیة تحقیق -٨
 .األخالقیة والمعاییر المبادئ لتطویر األخرى الشركات مع التعاون -٩

مجال  في المنافسین ألفضل األخالقي بالمستوى للمؤسسة األخالقي المستوى مقارنة - ١٠
 .األخالقیات

 :یلي ما ومھامھا األخالقیة القیادة واجبات من أنھ الباحث ویرى
 .العاملین بین واأللفة الحب إشاعة -١
 .صغیرھم إلى كبیرھم من العاملین جمیع لمستوى النزول -٢
 .تمییز أو تفرقة دون المعاملة نفس یتلقون بأنھم العاملین إقناع -٣
 .وخارجھا المنظمة داخل بالعاملین االھتمام -٤
 .ممكن وقت أقل في حلھا على والعمل العاملین، مشكالت فھم -٥
 :األخالقیة القیادة  معاییر-تاسعًا

 بفعالیة دورھا ممارسة من تتمكن لكي مختلفة؛ وأنظمة معاییر األخالقیة القیادة تتطلب
 یكون ما دائما المورد بشري، وأن ھذا مورد مع تتعاملوأنھا  وجھ أكمل على بواجباتھا والقیام

 إلى  )١١٤، ص ٢٠١٢(الطراونة  سلبیة، فقد أشار تكون وقد إیجابیة تكون قد لمؤثرات خاضعا
  :وھي بالمھن غالبیة العاملین بسلوك تتحكم أخالقیة قواعد عدة وجود
الھدف  یكون أن دون لھ ةالخدم بتقدیم والقیام الخدمة، متلقي مع والصدق باألمانة التحلي -١

  .المنفعة على الحصول تقدیمھا من
العدالة  المھنة مزاولة عند بالمجتمع الشرائح كافة مع التعامل في المرفوع الشعار یكون أن -٢

 .والمساواة
 .الشخصیة المصلحة قبل العامة المصلحة باالعتبار األخذ -٣
كاستغالل  ، معنویا أو مادیا نكا شكل بأي استغاللھ دون لطالبھا الخدمة تقدیم على الحرص -٤

بھدف  ومتعمد مقصود بشكل یحتاجھا قد معلومات تقدیم عدم أو بھا، االتجار أو أسراره،
 .الضرر إلحاق

 .لعملھ حاجة في المجتمع دام ما العمل متابعة -٥
 .بالواجب اإلحساس -٦

 العمل وأن كافة  في للسلوك األخالقیة المعاییر إلى) ٥٥٩، ص ٢٠١٢(أكریم  وأشار
) اإلیثاریة العدالة، الرحمة، األمانة، المصداقیة،(المعاییر وھذه ملتزمون بھا، بأي منظمة العاملین

 التي المؤسسة نأل الثقة المتبادلة، بناء في أساسي وتأثیر إیجابي دور لھا المعاییر ھذه ألن وذلك
 وبالتالي الظروف، أسوأ العمل تحت على القدرة یمتلكون األعضاء تجعل الثقة ھذه مثل بھا توجد

 ".جماعیة بصورة العمل مشكالت حل
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  :منھا متعددة معاییر على اشتملت األخالقیة القیادة أن إلى )٢٠١٦(الشتوي  وأشار  
وضوابط  مبادئ لھا معیاریة وممارسات سلوكیات مجموعة من مكونة األخالقیة القیادة أّن -١

 .محددة
كل  مع متبادلة تكون التي الثقة نم عال مستوى تحقیق على األخالقیة القیادة تعمل -٢

 .بالمؤسسة عالقة لھا التي األطراف
منتج  تنظیمي مناخ خلق في المحددة واألنظمة القوانین وفق األخالقیة القیادة تساھم -٣

 .وإیجابي
المنشودة  األھداف مع یتالءم بما متمیزة إنسانیة عالقات بناء على األخالقّیة القیادة تعمل -٤

 .للمنظمة
تعزیز  على العمل من تمكنھ التي الشخصیة بالمھارات األخالقي القائد یتمتع وأن البد -٥

 .المؤسسة في اإلیجابي السلوك
 تكون المرؤوسین في تأثیره درجة فإن المؤسسة داخل أخالقي سلوك أي القائد طبق إذا -٦

 .كبیرة
القائد قدوة ویرى الباحث أن من أھم المعاییر األساسیة للقیادة األخالقیة الناجحة أن یكون 

حسنة في مظھره وسلوكھ وتصرفاتھ، وأن یكون لدیھ المقدرة على تكوین عالقات إنسانیة قائمة 
على روح األخوة، ویتصف بالعدالة بین زمالئھ وطالبھ، وباإلخالص واألمانة في العمل، والمرونة 

ھة المواقف في تسییر أعمال المدرسة، ویستفید من آراء اآلخرین وأفكارھم، وأن یتسم بمواج
واألزمات بھدوء وثبات، ولدیھ القدرة على معرفة أخطائھ ویتفادى تكرارھا، ویسعى لتحقیق 

 .المصلحة العامة، ولدیھ القدرة في التواصل مع أولیاء أمور التالمیذ والمجتمع المحلي
 : األخالقیة القیادة  خصائص-عاشرًا

یمتلك  وأن البد أخالقیة بطریقة سسةالمؤ داخل األمور یحكم الذي القائد إن :القول یمكن
ھذا  صفات أھم من وتكون ملزمًا أخالقیًا میثاقًا لنفسھ یضع وأن والبد المھمة، الصفات من عددًا
 على بالقدرة وأن یتمتع المواقف، تقدیر في لھواه متبعا یكون فال األمور؛ على بالمنطق الحكم القائد

 على والعمل العاملین، والصراع بین التوتر تخفیف ببا من وذلك المؤسسة، داخل الفرقاء تقریب
  .اإلیجابیة األخالقیة االتجاھات تنمیة

 خصائص بأن)  15م، ص  ,Trevino and Brown 2003(فقد ذكر تریفینو وبراون 
   - :في ما یلي تتمثل األخالقیة القیادة
ألداء  العاملین ىلد للوعي األخالقي المستوى زیادة على العمل خالل  من:باألفراد التوجھ -١

  .بكفاءة أعمالھم
متطلبات  بین الموازنة ضرورة على التأكید خالل من :والمساءلة األخالقیة المعاییر وضع -٢

إنجاز  تحكم أخالقیة معاییر مجموعة وجود یفترض وھذا األفراد یحتاجھ ما أو المنظمة
 .العمل

 .األخالقیة والتصرفات السمات وضوح -٣
 .األعمال إنجاز في واألمانة بالصدق التحلي طریق  عن:األخالقي الوعي اتساع -٤

 ھي یمارسھا التي القائد وتصرفات أفعال أن  إلى156) ص  م، Daft 2003,(أشار دیفت  كما
 من رؤسائھم لھم المحددة األخالقیة للقیم األفراد یھتم ال وعندما األخالقیة، المنظمة نغمة تحدد التي 

 .داخل المؤسسة في األخالقیة للقیم األھمیة عدم حول ورتد أفكارھم أن إلى مؤشرا ھذا یعد
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 عن القائد األخالقي تمیز كثیرة خصائص ھناك أن إلى) ٣٣٧، ص٢٠١١(عبود  أشار كما
األخالقي،  الحس األخالقیة، وامتالك الرؤیة :أھمھا القادة، ویجب علیھ أن یمتلكھا من من غیره

 عالقات إنشاء على واضحة، وأن یعمل أخالقیة اییسمق لدیھ األخالقیة، وأن یوجد وامتالك القیم
 المصالح، أصحاب مع أو مع الموردین، أو الزبائن، مع سواء المصلحة أصحاب مع أخالقیة

  .األخرى واألطراف والجمھور، والحكومة،
فترى أن خصائص القادة األخالقیین تتمثل في توضیح ) ١٠٣- ١٠٠م، ص٢٠١٢(أما الحبسیة 

لمؤسسة، والتركیز على النجاح التنظیمي بدًال من األنا الشخصي، واكتشاف وتجسید غرض وقیم ا
أفضل الناس وتطویرھم، واستخدام مصطلحات األخالق والقیم في المحادثات مع األعضاء، وإیجاد 
آلیات للمعارضة وااللتزام بمیثاق العمل، واتباع األنظمة والقوانین المتفق علیھا، وإعطاء الفرصة 

مناقشة، وإبداء الرأي في بعض األعمال التي یقوم بھا القائد أو زمالؤھم، واالستفادة من للعاملین لل
قیم اآلخرین، وإجراء اتصاالت حاسمة وإبداعیة، ومعرفة حدود القیم والمبادئ األخالقیة التي 

 .یعاصرونھا، والعمل في إطار الشروط األخالقیة، وإیصال القیم األساسیة لدعم المستخدمین
خصائص،  ثالث في األخالقیة القیادة فقد لخص خصائص )٢٤٠م، ص ٢٠١٤(العنقري أما 

 .اإلنسانیة بالعالقات المرتبطة الشخصیة، والخصائص اإلداریة، والخصائص الخصائص: وھي
مما سبق یتضح أن ھناك خصائص یتمیز بھا القائد األخالقي والتي تختلف عن أي فرد أخر 

ء حول ماھیة الخصائص، لكن في نھایة األمر تتفق في كونھا في أي مھنھ، وقد تعددت اآلرا
خصائص تتمحور حول معاییر معتمدة ومقبولة في تعامالت القائد مع اآلخرین، ومن الممكن أن 
تساعد ھذه الخصائص في انتقاء القائد األخالقي الفّعال في إدارة المؤسسة التربویة، وكذلك تحسین 

في المؤسسة، كما أنھا دلیل للحكم على سلوكیات القائد األخالقي من القیادة األخالقیة وفاعلیتھا 
 .غیره

  :  عناصر القیادة األخالقیة-الحادي عشر
العدید من القادة یمارسون مبادئ جیدة وسویة إال أنھ من الواضح أنھ البد من التفكیر الدقیق 

دة األقویاء ومع ذلك فإن القیادة ھي لما یعنیھ أن یقود الفرد وھو یتحلى باألخالق، فالعالم مليء بالقا
مصطلح محاید، ومن الممكن أن تكون جیدة أو سیئة، وفیما یلي توضیح لعناصر القیادة األخالقیة 

  :والتي تمثل معاییر للممارسة الممیزة والفضلى للقادة األخالقیین، وھي
 والحقیقة لكل القادة األخالقیون یضعون معیارًا أو مستوى من الصدق: االتصال األخالقي -١

موظف یقودونھ، و من مستلزمات تطویر وتحدیث اإلدارة ھو ترشید االتصاالت 
واستخدامھا لمصلحة العمل وفاعلیتھ، مما یتطلب نوعًا من العالقات القائمة على 

، فقد تكون ھناك اتصاالت خفیة غیر رسمیة اآلخرینالموضوعیة والعدالة والتعامل مع 
ثر في فعالیة وتماسك المنظمة اإلداریة بالكامل، كما أن ھذا واتصاالت رسمیة، وھذا یؤ

النمط الشخصي في العالقات یؤدي إلى اتصاالت یقصد منھا المدیح والثناء والمجامالت 
للقائد، لذلك فانھ ینبغي تحیید عواطف الناس في االتصاالت التي تقوم على العقالنیة، 

  .والمصلحة العامة
لقائد األخالقي أن ھناك ثالثة عوامل تؤكد على منافسة السوق یدرك ا: الجودة األخالقیة -٢

جودة المنتج وجودة خدمة الزبون وجودة التوصیل، ویجب : العالمي المتعلق باألنظمة وھي
على القائد أن یؤید ویدافع عن أسالیب الجودة، من خالل المؤسسة وان یدعم اإلبداع في 

القادة لدیھم وسائل متعددة لیتأكدوا من الجودة ویضع معاییر ومقاییس في كل قسم، و
 .الجودة، أنھا مسؤولیة القائد أن یقود ویحفز ویعتمد مبادرة الجودة عبر أنحاء المؤسسة
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 إن القادة األخالقیین یحتاجون للعدید من المستشارین، حیث یختارون :التعاون األخالقي -٣
 الحكماء یتعاونون لتجسید األكثر ذكاء من منظماتھم ویحیطون أنفسھم بالحلول، والقادة

أفضل الممارسات وحل المشكالت وینكبون على القضایا التي تواجھ منظماتھم، والقائد 
إن القادة الذین یستخدمون التعاون . الذي یتعاون أخالقیا یصنع قرارات أفضل للمنظمة

  .األخالقي یجعلون دائرتھم من المستشارین أكثر اتساعا وانفتاحًا
 یجب على القادة األخالقیین من أجل نجاح المنظمة على المدى :األخالقيتخطیط التعاقب  -٤

 بالظھور داخل المؤسسة ویعطوا خلفائھم المحتملین اآلخرینالبعید أن یسمحوا للقادة 
الفرص من أجل ممارسة وبناء مھاراتھم القیادیة، ویجب على القائد أن یقوم بمنحھم 

یقوم بتدریبھم على األدوار المحتمل أن نصائح مخلصة، ویعطیھم الفرص لالتصال و
  .یقوموا بھا في المستقبل

أن نستخدم حریتنا وقدرتنا على االختیار وفقًا :  السلطة األخالقیة تعني:السلطة األخالقیة -٥
م، ٢٠١٢الحبسیة ،)  (كاالحترام واإلخالص واللطف والصدق والخدمة والعدالة(للمبادئ 

 ).٨٢- ٧٧ص
 : ادة األخالقیة أسالیب القی- الثاني عشر

القیادة األخالقیة یجب أن تكون معتدلة وال تكون بعیدة عن الحقیقة، ووصف القائد بأنھ 
أخالقي یعني تطبیق القدر الصحیح من السلطة في كل موقف، وُینظر إلى القائد األخالقي كممارس 

  :للسلطة من خالل خمسة أسالیب كالتالي
اذج التي تدفع األعضاء للمساھمة بقدراتھم الكامنة عن طریق إعطاء األمثلة والنم: اإللھام -١

  .إلنجاز األھداف التنظیمیة
 دعم األعضاء وإرشادھم عند الضرورة؛ لكي یستطیعوا اإلسھام بقدراتھم الكاملة :التسھیل -٢

  .بقدر اإلمكان
  . باإلسھام في إنجاز األھداف التنظیمیةاآلخرین اللجوء للمنطق؛ إلقناع األعضاء :اإلقناع -٣
 تقدیم حوافز أكثر من قیمة المساھمة الجوھریة لألعضاء لإلسھام في تحقیق :ناورةالم -٤

  .األھداف التنظیمیة وإنجازھا، برغم تقصیرھم في بلوغ األھداف
 البعض ممن یتسمون بضعف االلتزام، وبذل وتوجیھ قدراتھم إلزام :اإللزام أو اإلجبار -٥

 ).٧٢م، ص٢٠١٢ الحبسیة،.(للمساھمة في تحقیق األھداف التنظیمیة
  الدراسات السابقة

یشتمل ھذا الجزء على الدراسات والبحوث العربیة واألجنبیة المتصلة بموضوع الدراسة، 
التي سعى الباحث إلى االطالع علیھا، وذلك بھدف االستفادة منھا في توضیح الحاجة إلى إجراء 

صلت إلیھ من نتائج قد تفید في بناء ھذا فضًال عن معرفة أھم ما تو. الدراسة الحالیة، وتحدید منھجھا
الدراسة الحالیة، وتأصیل إطارھا النظري، وأخیًرا إبراز موقع الدراسة الحالیة بالنسبة للدراسات 

  .السابقة، وما یمكن أن تسھم بھ في ھذا المجال

ھدفت إلى التعرف على درجة ممارسة مدیري ) Karakose،2007(دارسة كاراكوس  .١
 تحقیق ھدف  یا للقیادة األخالقیة من وجھة نظر المعلمین، ومن أجلالمدارس العلیا بترك

) م٢٠٠٦(الدراسة استخدم الباحث المنھج الوصفي مستعینا بمقیاس القیادة األخالقیة لیلماز 
أخالقیات التواصل، والمناخ األخالقي، وأخالقیات اتخاذ : والذي یتكون من أربعة مجاالت

معلما ومعلمة من مدارس ) ٤١٦(تكونت عینة الدراسة من و. القرار، أو أخالقیات السلوك
أن ممارسة القیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس : وكان من أھم نتائج الدارسة. أنقرة

كانت بدرجة عالیة جدًا فیما یخص بعد أخالقیات التواصل، وبدرجة متوسطة فیما یخص 
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، وبدرجة ضعیفة فیما یخص بعد )أخالقیات اتخاذ القرار(، وبعد )المناخ األخالقي(بعد 
، كما بینت وجود فروق ذات داللة إحصائیة في تصورات المعلمین )أخالقیات السلوك(

لدرجة ممارسة المدیرین للقیادة األخالقیة لصالح الذكور ولصالح خریجي الكلیات مقارنة 
  .بخریجي الدارسات العلیا

التزام مدیري المدارس األساسیة ھدفت إلى التعرف على مدى ) م٢٠٠٨(دارسة أبو طبیخ  .٢
ومن . الدنیا بمحافظات غزة بأخالقیات مھنة التعلیم بمحافظة غزة من وجھة نظر المعلمین

أجل تحقیق ھدف الدراسة استخدم الباحث المنھج الوصفي التحلیلي مستعینا باالستبانة كأداة 
ة تم اختیارھم بطریقة معلما ومعلم) ٢٣٥(لجمع البیانات من عینة الدراسة التي تكونت من 

معلما ومعلمة من ) ١٥٩٣(من مجتمع الدراسة الذي یبلغ  %) ١٥(عشوائیة بنسبة 
أن درجة التزام مدیري المدارس : المدارس األساسیة الدنیا، وكان من أھم نتائج الدارسة

األساسیة الدنیا بأخالقیات مھنة التعلیم كانت عالیة في جمیع المجاالت، كما بینت وجود 
روق ذات داللة إحصائیة لمدى التزام المدیرین بأخالقیات مھنة التعلیم تعزى لمتغیر ف

بینما ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر سنوات : الجنس ولصالح اإلناث
 .الخبرة

ھدفت إلى التعرف على درجة التزام مدیري المدارس األساسیة في ) م٢٠٠٩(دراسة الھدبان  .٣
عمان الكبرى بالمدونة األخالقیات المھنیة من وجھة نظرھم ومن وجھة مدیریات تربیة 

ومن أجل تحقیق ھدف الدراسة استخدم الباحث المنھج الوصفي مستعینا . نظر معلمیھم
من المدیرین ) ٢٠٣(باالستبانة كأداة لجمع البیانات من عینة الدارسة التي تكونت من 

درجة    أن : لمة، وكان من أھم نتائج الدراسةمعلمًا ومع) ٨١٢(والمدیرات باإلضافة إلى 
التزام مدیري المدارس األساسیة بمدیریات تربیة عمان الكبرى بأخالقیات المھنة كان 
مرتفعا في جمیع مجاالت االستبانة، كما بینت وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة 

 . اإلناثالتزام المدیرین بأخالقیات المھنة تعزى لمتغیر الجنس ولصالح
ھدفت إلى التعرف على األسس الفكریة للقیادة األخالقیة في مدارس ) ٢٠٠٩(دراسة الحبسیة  .٤

بسلطنة عمان كأحد االتجاھات القیادیة الحدیثة، والكشف عن ) ١٠- ٥(التعلیم األساسي 
الواقع الراھن لممارسات القیادة المدرسیة لدى مدیري التعلیم األساسي بسلطنة عمان في 

معلمًا ومعلمة بجمیع محافظات ) ٤٤٧(ك األسس، تكونت عینة الدراسة من ضوء تل
ومناطق سلطنة عمان، ولتحقیق أھداف الدراسة استخدمت الباحثة المنھج الوصفي، وتم 

فقرة مثلت مكونات القیادة األخالقیة، توزعت على أربعة ) ٦٠(بناء استبانة مكونة من 
ثقة، وكان من أھم النتائج التي توصلت إلیھا الھدف، والمعرفة، والسلطة، وال: محاور

الدراسة أن واقع ممارسات القیادة األخالقیة لدى مدیري التعلیم األساسي بسلطنة عمان 
كان عالیًا، وأظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات أفراد 

یة، المسمى الوظیفي، وسنوات المنطقة التعلیم: عینة الدراسة، تعزي للمتغیرات التالیة
 . الخبرة، بینما ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة، تعزي لمتغیر المؤھل العلمي

ھدف إلى التعرف على درجة التزام مدیري المدارس الحكومیة ) ٢٠١٠(دراسة یحیى  .٥
الثانویة الفلسطینیة بأخالقیات مھنة اإلدارة المدرسیة من وجھة نظر معلمي المدارس، 

معلمًا ومعلمة موزعین على المدارس الحكومیة ) ١٣٤٩(نت عینة الدراسة من وتكو
ومن أجل تحقیق ھدف الدراسة استخدم الباحث المنھج . الثانویة في الضفة الغربیة

الوصفي، وتم تطویر استبانة لقیاس درجة التزام مدیري المدارس بأخالقیات المھنة تكونت 
لى أن درجة التزام مدیري المدارس الحكومیة الثانویة وقد أشارت النتائج إ. فقرة) ٦٤(من 

الفلسطینیة بأخالقیات مھنة اإلدارة من وجھة نظر المعلمین تعزي لمتغیر الجنس ولصالح 
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 سنوات، وعدم وجود فروق إحصائیة ٦الذكور، ولمتغیر سنوات الخبرة، ولصالح أقل من 
 .تعزي لمتغیر المؤھل العلمي

ھدفت إلى تحدید أثر سلوكیات ) Turhan & celik, 2011(دراسة تورھان وسلیلیك  .٦
القیادة األخالقیة لمدیري المدارس الثانویة والمھنیة على تصورات المعلمین حول العدالة 

مدیر مدرسة ) ٨٢(التنظیمیة في عدد من المناطق التركیة، تكونت عینة الدراسة من 
المنھج المسحي االرتباطي، معلم ومعلمة، والمنھج المتبع في الدراسة ھو ) ١١٩٥(و

واألداة المستخدمة ھي االستبانة، و أشارت النتائج إلى أن مستوى ممارسة مدیري 
المدارس العادیة والمھنیة لسلوكیات القیادة األخالقیة متدِن من وجھة نظر المعلمین 

مات، والمعلمات، خاصة فیما یتعلق باتخاذ القرارات الخاصة بالعدالة بین المعلمین والمعل
كما كشفت عن وجود عالقة ارتباطیة إیجابیة بین ممارسة القیادة األخالقیة لمدیري 

 .المدارس والعدالة التنظیمیة
ھدفت إلى التعرف على درجة ممارسة مدیري المدارس ) م٢٠١١(دارسة الشریفي والتنح  .٧

ومن أجل تحقیق . الثانویة بإمارة الشارقة للقیادة األخالقیة وعالقتھا بدرجة تمكین معلمیھم
أھداف الدارسة استخدم الباحثان المنھج الوصفي االرتباطي، وتكونت أداة الدراسة من 

فقرة ) ٣٩(األولى لقیاس درجة ممارسة المدیرین للقیادة األخالقیة وتتكون من : استبانتین
فقرة موزعة على ) ٧٥(في محور واحد والثانیة لقیاس درجة تمكین المعلمین وتتكون من 

معلم ومعلمة تم اختیارھم بطریقة طبقیة ) ٢٠٠(وتكونت عینة الدراسة من .  مجاالتستة
معلم ومعلمة من المدارس الثانویة ) ٦١٠(عشوائیة من مجتمع الدراسة الذي تكون من 

الخاصةـ وكان من أھم نتائج الدارسة أن درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة بإمارة 
من وجھة نظر المعلمین كانت متوسطة، وأنھ توجد عالقة الشارقة للقیادة األخالقیة 

بین درجة ممارسة المدیرین ) α ≥٠٫٠١(ارتباطیة موجبة دالة إحصائیا عند مستوى 
 .للقیادة األخالقیة ودرجة تمكین معلمیھم

وھدفت إلى التعرف على تقدیرات المعلمین في محافظة ) ٢٠١٢(دارسة عابدین وآخرون  .٨
 من خالل التزامھم بأخالقیات عملھم في األخالقیةمدیریھم القیادة القدس لدرجة ممارسة 

ووظفت . العاملون في المدرسة، والطلبة، وأولیاء األمور: تعاملھم مع ثالث فئات وھي
الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي، واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البیانات، حیث تكون 

 تم اختیارھا بطریقة طبقیة عشوائیة مـن مجتمع معلمًا ومعلمة) ٣٤١(عینة الدراسة من 
: معلما ومعلمــة، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أھمھا) ١٧٠٩(الدراسة البالغ 

أن درجـة ممارســة المدیرین للقیادة األخالقیـة كمــا یقدرھا المعلمـون مرتفعـة، وأنھ ال 
بین متوسط تقدیرات ) α < ٠٫٠٥ (توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة

المعلمین لدرجة ممارسة المدیرین القیادة األخالقیة بحسب المؤھل العلمي، وسنوات الخبرة 
والمرحلة الدراسیة وحسب المدیریة التي یتبع لھا المعلمون، وأنھ توجد فروق ذات داللة 

ن لدرجة ممارسة بین متوسط تقدیرات المعلمی) α < ٠٫٠٥(إحصائیة عند مستوى الداللة 
 .المدیرین القیادة األخالقیة بحسب الجنس لصالح المعلمین

ھدفت إلى الكشف عن مستوى ممارسة مدیري المدارس الثانویة ) ٢٠١٢(دراسة العرایضة  .٩
الحكومیة في عمان للقیادة األخالقیة وعالقتھ بمستوى ممارستھم لسلوك المواطنة التنظیمیة 

معلمًا ومعلمة تم اختیارھم ) ٣٥١( عینة الدراسة من تكونت. من وجھة نظر المعلمین
ولتحقیق أھداف الدراسة . بالطریقة العشوائیة من المدارس الثانویة في عمان باألردن

استخدمت الباحثة المنھج الوصفي، وتم تطویر استبانة القیادة األخالقیة واستبانة السلوك 
مارسة مدیري المدارس الحكومیة في وكان من أھم نتائج الدراسة أن مستوى م. التنظیمي
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عمان للقیادة األخالقیة والسلوك التنظیمي كان متوسطًا، ووجود عالقة ارتباطیة بین القیادة 
 .األخالقیة وسلوك المواطنة التنظیمیة لدي مدیري المدارس الثانویة

ھدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة مدیري ) م٢٠١٣(دراسة العتیبي  .١٠
 الثانویة للقیادة األخالقیة وعالقتھا بقیمھم التنظیمیة من وجھة نظر المعلمین في المدارس
ومن أجل تحقیق ھدف الدراسة استخدم الباحث المنھج الوصفي االرتباطي، . الكویت

معلمًا ومعلمة تم اختیارھم بطریقة عشوائیة من معلمي ) ٢٥٦(وتكونت عینة الدراسة من 
ویت، واستخدم االستبانة أداة للدراسة، وكان من أھم نتائج المدارس الثانویة بدولة الك

والقیم التنظیمیة لمدیري المدارس الثانویة بدولة . الدراسة أن الدرجة الكلیة للقیادة األخالقیة
الكویت من وجھة نظر المعلمین كانت مرتفعة، وأنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في 

ادة األخالقیة تبعا لمتغیر الجنس، بینما وجدت فروق درجة ممارسة مدیري المدارس للقی
 ).  سنوات١٠ سنوات وأكثر من ٥أقل من (ذات داللة إحصائیة وفقا لمتغیر الخبرة لصالح 

ھدفت إلى التعرف على درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة ) م٢٠١٣(دارسة الھندي  .١١
ولتحقیق ھدف الدراسة . معلمیھممحافظات غزة للقیادة األخالقیة وعالقتھا بدرجة تمكین 

استخدم الباحث المنھج الوصفي التحلیلي، واالستبانة أداة لجمع البیانات، وتكون مجتمع 
معلما ومعلمة، وكان ) ٣٩(معلما ومعلمة بینما تكونت عینة الدارسة من ) ٥٣(الدارسة من 

ات غزة للقیادة من أھم نتائج الدارسة أن درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة بمحافظ
) α ≥٠٫٠٥(األخالقیة كانت مرتفعة، وأنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

في درجة ممارسة المدیرین للقیادة األخالقیة بصفة عامة وكل مجال من مجاالتھا تعزى 
لمتغیري التخصص وسنوات الخبرة، وتعزى لمتغیر الجنس ماعدا مجال العمل بروح 

انت الفروق لصالح الذكور، كما بینت النتائج أنھ توجد فروق ذات داللة حیث ك" الفریق
في درجة ممارسة المدیرین للقیادة األخالقیة تعزى ) α ≥٠٫٠٥(إحصائیة عند مستوى 

 .لمتغیر المنطقة التعلیمیة ولصالح شرق غزة
ھدفت إلى التعرف على درجة التزام مدیري المدارس ) م٢٠١٤(دراسة الزھراني  .١٢

ظة قلوة لمبادئ القیادة األخالقیة من وجھة نظر المعلمین، وتحدید ما إذا كانت ھناك بمحاف
فروق دالة إحصائیًا في استجابات أفراد العینة حول درجة التزام مدیري المدارس بمبادئ 
القیادة األخالقیة تعزى لمتغیرات التخصص، المرحلة التعلیمیة، سنوات الخبرة، الدورات 

معلم، واتبعت الدراسة المنھج الوصفي ) ١٨٨(نت عینة الدراسة من ، وتكوةالتدریبی
أن درجة : المسحي، وأداة الدراسة ھي االستبانة، وتلخصت أھم نتائج الدراسة في التالي

التزام مدیري مدارس التعلیم العام بمحافظة قلوة بمبادئ القیادة األخالقیة كانت بدرجة 
ألخالقیة المتعلق بالعالقات اإلنسانیة على الرتبة كبیرة، حیث حاز مجال سمات القیادة ا

األولى، بینما حاز مجال سمات القیادة األخالقیة المتعلق بالمھام اإلداریة، على الرتبة 
الثانیة، وأخیًرا حصل مجال سمات القیادة األخالقیة المتعلق بالسلوك الشخصي، على 

 داللة إحصائیة في استجابات الرتبة األخیرة، وأظھرت الدراسة عدم وجود فروق ذات
أفراد عینة الدراسة حول درجة التزام مدیري مدارس التعلیم العام بمحافظة قلوة بمبادئ 

 . القیادة األخالقیة من وجھة نظر المعلمین تعزى إلى متغیرات الدراسة
ھدفت إلى تحدید مستوى ممارسة مدیري المعاھد العلمیة في ) م٢٠١٥(دراسة الجعید  .١٣

مام للقیادة األخالقیة من وجھة نظر المعلمین، ودراسة متطلبات تطبیق القیادة جامعة اإل
األخالقیة من قبل مدیري المعاھد العلمیة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، 

معلمًا، واستخدمت الباحثة المنھج الوصفي، بینما األداة ) ٤٠٧(وتكونت عینة الدراسة من 
أن مستوى ممارسة مدیري المعاھد : وصلت الدراسة للنتائج التالیةكانت ھي االستبانة، وت

 .العلمیة للقیادة األخالقیة جاء بدرجة متوسطة
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ھدفت إلى التعرف على درجة تقدیر المعلمین للقیادة األخالقیة ) م٢٠١٥(دارسة أبو علبة  .١٤
 وجھة لدى مدیري المدارس بوكالة الغوث بمحافظة غزة وعالقتھا بالوالء التنظیمي من

ومن أجل تحقیق ھدف الدارسة استخدمت الباحثة المنھج الوصفي التحلیلي، . نظر المعلمین
معلما ومعلمة تم ) ٣٣٦(واالستبانة أداة لجمع البیانات، وتكونت عینة الدراسة من 

اختیارھم بطریقة عشوائیة من مدارس وكالة الغوث بمحافظة غزة، وكان من أھم نتائج 
دیر المعلمین للقیادة األخالقیة لدى مدیري مدارس وكالة الغوث في الدارسة أن درجة تق

 مراتب في أعلى واإلداري الفني العمل سمات محافظة غزة كانت عالیة، حیث حصلت
 القیادة مراتب في الثالثة المرتبة على الشخصیة العالقات مجال وحصل األخالقیة، القیادة

رجة ممارسة مدیري مدارس وكالة الغوث األخالقیة، وبینت وجود عالقة موجبھ بین د
 . ودرجة الوالء التنظیمي عند المعلمیناألخالقیةبمحافظة غزة للقیادة 

ھدفت إلى تحدید درجة ممارسة القیادة األخالقیة لدى مدیرات ) ه١٤٣٦(دراسة السعدان  .١٥
مدارس المرحلة الثانویة بمدینة الریاض من وجھة نظر المعلمات، والكشف عن معوقات 

طبیق القیادة األخالقیة في مدارس المرحلة الثانویة الحكومیة، والتعرف على أھم ت
المقترحات التطویریة لتطبیق القیادة األخالقیة في مدارس المرحلة الثانویة، وتكونت عینة 

معلمة، واتبعت الباحثة في دراستھا المنھج الوصفي المسحي، وكانت ) ٦٧١(الدراسة من 
 االستبانة، و أظھرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة القیادة األداة المستخدمة ھي

األخالقیة لدى مدیرات المرحلة الثانویة الحكومیة كانت بدرجة كبیرة، حیث حصل مجال 
العالقات اإلنسانیة على الرتبة األولى، بینما حصل مجال الخصائص الشخصیة األخالقیة 

 .ئص اإلداریة األخالقیة على الرتبة الثالثةعلى الرتبة الثانیة، وأخیًرا حصل مجال الخصا
 مدیري ممارسة درجة على التعرف الدراسة إلى ھدفت، )ھـ١٤٣٨(دراسة الجعیثني  .١٦

 وعالقتھا األخالقیة للقیادة غزة  الدولیة في محافظات الغوث وكالة في االبتدائیة المدارس
 واستخدمت أنفسھم، نظر المعلمین وجھة من معلمیھم لدى التنظیمیة المواطنة بسلوك
 معلًما) ٤٥٠(من  الدراسة عینة وتكونت ،)واالرتباطي التحلیلي( الوصفي المنھج الباحثة

 البیانات، وكان من أھم النتائج أن درجة لجمع استبانتین الباحثة ومعلمة، واستخدمت
 وفق داللة ذات فروق توجد لم جدًا، بینما عالیة كانت األخالقیة للقیادة المدیرین ممارسة

 .الخدمة وسنوات المؤھل العلمي متغیر
مدیرات  ممارسة مستوى على التعرف إلى ھدفت) م٢٠١٧(دراسة درادكة والمطیري  .١٧

 نظر من وجھة التنظیمیة الثقة تعزیز في ودورھا األخالقیة للقیادة االبتدائیة المدارس
 تغیراتم باختالف النظر ھذه وجھات اختالف درجة معرفة إلى ھدفت كما المعلمات،

 عینة وتكونت ،)اإلشرافي الخبرة، والمكتب وسنوات العلمي، والمؤھل التخصص،(
 القیادة محور جمیع أبعاد إلى أن الدراسة نتائج أشارت وقد معلمة، )٤٣٢(من  الدراسة

 نظر وجھة من الطائف االبتدائیة بمدینة المدارس مدیرات تمارسھا التي األخالقیة
 .جدًا ةالمعلمات كانت بدرجة عالی

 :التعلیق على الدراسات السابقة
  :أوجھ االتفاق واالختالف بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة

اتفقت الدراسة الحالیة في موضوع القیادة األخالقیة مع جمیع الدراسات السابقة عدا دراسة  -
حیث بحثت في أثر سلوكیات القیادة ) Turhan & celik, 2011(تورھان وسلیلیك 

خالقیة لمدیري المدارس الثانویة والمھنیة على تصورات المعلمین، ودراسة الزھراني األ
  .حیث كان موضوعھا مبادئ القیادة األخالقیة) م٢٠١٤(
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اتفقت الدراسة الحالیة مع جمیع الدراسات السابقة أجریت في مجال التعلیم العام، بینما  -
معاھد العلمیة بجامعة اإلمام محمد حیث ُأجریت في ال) م٢٠١٥(اختلفت مع دراسة الجعید 

  . بن سعود اإلسالمیة
اتفقت الدراسة الحالیة مع جمیع الدراسات السابقة عدا استخدام المنھج الوصفي المسحي،  -

حیث كان المنھج  ) Turhan & celik, 2011(واختلفت مع دراسة تورھان وسلیلیك 
حیث كان المنھج ) ھـ١٤٣٨(المتبع ھو المنھج المسحي االرتباطي، ودراسة الجعیثني 

 .المتبع ھو المنھج الوصفي التحلیلي االرتباطي
  .اتفقت الدراسة الحالیة مع جمیع الدراسات السابقة في استخدام االستبانة أداة للدراسة -

      :أوجھ االستفادة من الدراسات السابقة
    :استفاد الباحث من الدراسات السابقة عدة أمور من أھمھا

 نظري للدراسة الحالیة وإثراؤھابناء اإلطار ال.  

 اختیار منھج الدراسة المناسب، وھو المنھج الوصفي المسحي.  

  تحدید نوعیة األداة المناسبة والتي یمكن استخدامھا في مجال القیادة األخالقیة وھي
 . االستبانة

 واالستفادة من المضمون الفكري والمنھجي في بناء االستبانة. 

 ائیة المناسبة للدراسةاختیار المعالجات اإلحص. 

 تفسیر نتائج الدراسة الحالیة ومقارنتھا بالدراسات السابقة. 
 : منھج الدراسة

استخدمت الدراسة المنھج الوصفي المسحي، نظرًا لمالئمتھ لمشكلة الدراسة وأسئلتھا 
ذلك النوع من البحوث الذي یتم بواسطة " بأنھ ) ١٩١ه، ص١٤٢٧(وأھدافھا، وقد عرفھ العساف 

ستجواب جمیع أفراد المجتمع أو عینة كبیرة منھم، وذلك بھدف وصف الظاھرة المدروسة من ا
  .حیث طبیعتھا ودرجة وجودھا فقط، دون أن یتجاوز ذلك إلى دراسة العالقة أو استنتاج األسباب

  : مجتمع الدراسة
 في شمال یتكون مجتمع الدراسة من جمیع قادة ومعلمي المدارس الثانویة الحكومیة واألھلیة

 یوضح توزیع مجتمع الدراسة )١(والجدول معلمًا ) ٢٥١٥(قائدًا و) ١٠٩(وعددھم . مدینة الریاض
  .ھـ١٤٣٨/١٤٣٩وفق إحصائیة غیر منشورة لمكتب التعلیم في شمال مدینة الریاض للعام الدراسي 

 العدد  النوع  م
  قائد٤٤ قائد مدرسة ثانویة حكومیة شمال الریاض  ١
  قائد٦٥ ثانویة أھلیة شمال الریاضقائد مدرسة   ٢
  معلمًا٩٠٢ معلم مدرسة ثانویة حكومیة شمال الریاض  ٣
٤  

  معلمًا١٦١٣ معلم مدرسة ثانویة أھلیة شمال الریاض
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   : عینة الدراسة-٣
األصل في البحوث العلمیة أن تجرى على جمیع أفراد "أن ) ٩٦ص، ھـ١٤٣١(ذكر العساف 

ولكن یلجأ الباحث الختیار عینة منھم إذا تعذر ذلك ، دق النتائجمجتمع البحث؛ ألن ذلك أدعى لص
، ونظرًا لقلة عدد القادة فقد تم استجوابھم بطریقة الحصر الشامل، أما "بسبب كثرة عددھم مثال

المعلمین فقد تم تطبیق ھذه الدراسة على عینة عشوائیة بسیطة من مجتمع المعلمین نظرًا لكبر 
حیث بلغ  (Krejcie & Morgan, 1970)  مورقان لتحدید حجم العینةحجمھم ، وباستخدام جدول

معلمًا، ومن معلمي ) ٢٧٠(إجمالي العینة من معلمي المدارس الثانویة الحكومیة شمال الریاض 
قائدًا ) ٤١(معلمًا، وقد أجاب على االستبانة ) ٣١٠(المدارس الثانویة األھلیة شمال الریاض 

 أھلیة قائدًا لمدرسة) ٥٧(من مجتمع الدراسة، كما أجاب %) ٩٣(لمدرسة حكومیة وھو ما یمثل 
) ٢٥٣(من مجتمع الدراسة، أما بالنسبة للمعلمین فقد أجاب على الدراسة %) ٨٧٫٧(وھو ما یمثل 

معلمًا أھلیًا ) ٢٧٨(من عینة الدراسة، وأجاب على الدراسة %) ٩٣٫٧(معلمًا حكومیًا وھو ما یمثل 
  .من عینة الدراسة%) ٨٩٫٦(وھو ما یمثل 

   : خصائص عینة الدراسة١-٣
العمل، نوع التعلیم، : الدراسة بعدد من الخصائص الدیموغرافیة تتمثل فيیتصف أفراد 

  : یوضح ذلك على النحو التالي)٢(والجدول سنوات الخبرة في مجال التعلیم، 

 النسبة المئویة التكرارات العمل
 ١٥٫٦ ٩٨ قائد مدرسة

 ٨٤٫٤ ٥٣١ معلم
 ١٠٠٫٠ ٦٢٩ اإلجمالي

 ویةالنسبة المئ التكرارات نوع التعلیم
 ٤٦٫٧ ٢٩٤ حكومي

 ٥٣٫٣ ٣٣٥ أھلي
 ١٠٠٫٠ ٦٢٩ اإلجمالي

 النسبة المئویة التكرارات سنوات الخبرة في مجال التعلیم

 ٢٥٫٩ ١٦٣  سنوات٥أقل من 
 ٣٦٫١ ٢٢٧  سنوات١٠ إلى أقل من ٥

 ٣٨٫٠ ٢٣٩  سنوات فأكثر١٠
 ١٠٠٫٠ ٦٢٩ اإلجمالي

%) ٨٤،٤(راد الدراسة یمثلون ما نسبتھ من أف) ٥٣١(أن ھناك ) ٢(یتضح من خالل الجدول 
من قادة المدارس، وفیما %) ١٥٫٦(من أفراد الدراسة بنسبة ) ٩٨(من المعلمین، في حین أن ھناك 

یعملون بالتعلیم %) ٥٣٫٣(من أفراد الدراسة بنسبة ) ٣٣٥(یتعلق بمتغیر نوع التعلیم، فإن ھناك 
یعملون بالتعلیم الحكومي، وبالنسبة %) ٤٦٫٧(من أفراد الدراسة بنسبة ) ٢٩٤(األھلي، مقابل 

%) ٣٨٫٠(من أفراد الدراسة بنسبة ) ٢٣٩(لمتغیر سنوات الخبرة في مجال التعلیم، فإن ھناك 
من أفراد الدراسة بنسبة ) ٢٢٧(سنوات فأكثر، في حین أن ھناك ) ١٠(خبرتھم في مجال التعلیم 
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سنوات، وھناك ) ١٠(إلى أقل من ) ٥(ین تتراوح سنوات خبرتھم في مجال التعلیم ما ب%) ٣٦٫١(
  .سنوات) ٥(خبرتھم في مجال التعلیم أقل من %) ٢٥٫٩(من أفراد الدراسة بنسبة ) ١٦٣(
  :  أداة الدراسة-٤

تعتمد الدراسة على االستبانة أداة رئیسیة لجمع البیانات، وقد تكونت االستبانة في صورتھا 
: لبیانات األولیة الخاصة بأفراد الدراسة والتي تتمثل فيالنھائیة من جزأین، الجزء األول یتناول ا

عبارة ) ٤٥(العمل، نوع التعلیم، سنوات الخبرة في مجال التعلیم، أما الجزء الثاني فھو یتكون من 
مقسمة على أربعة محاور تتناول واقع ممارسة قادة المدارس الثانویة بمدینة الریاض للقیادة 

عبارات، الصفات ) ١٠(الصفات الشخصیة، ویتكون من : (التالياألخالقیة، وذلك على النحو 
عبارة، العمل بروح ) ١١(عبارة، العالقات اإلنسانیة، ویتكون من ) ١٢(اإلداریة، ویتكون من 

  ).عبارة) ١٢(الفریق، ویتكون من 
وبعد االنتھاء من بناء أداة الدراسة تم عرضھا على مجموعة من المحكمین وذلك لالسترشاد 

ائھم، وبناء على التعدیالت واالقتراحات التي أبداھا المحكمون، قام الباحث بإجراء التعدیالت بآر
الالزمة التي اتفق علیھا ثالثة محكمین، من تعدیل بعض العبارات وحذف عبارات أخرى، حتى 

  .أصبح االستبیان في صورتھ النھائیة
 عینة استطالعیة مكونة من وللتحقق من صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة من خالل

  :، وذلك على النحو التالي)٣(قائد ومعلم، وذلك كما یتضح من خالل الجدول ) ٥٠(
واقع ممارسة قادة المدارس الثانویة  بمدینة الریاض (معامالت ارتباط بیرسون ألبعاد ) ٣(جدول 

  بالدرجة الكلیة لألداة) للقیادة األخالقیة
 معامل االرتباط المحور

 **٠٫٧٠٣ ت الشخصیةالصفا
 **٠٫٨٤٥ الصفات اإلداریة

 **٠٫٨٣٨ العالقات اإلنسانیة
 **٠٫٨٤٨ العمل بروح الفریق

    ٠٫٠١ دال عند مستوى **
وھذا یعطي داللة ) ٠٫٠١(أن جمیع األبعاد دالة عند مستوى ) ٣(یتضح من خالل الجدول 

صدق مرتفعة وكافیة یمكن الوثوق على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي، كما یشیر إلى مؤشرات 
بھا في تطبیق الدراسة الحالیة، وبالنظر إلى معامالت االرتباط في الجداول السابقة یتبین أنھا 

  .، مما یدل على أنھا قیمة ارتباط عالیة جدًا)٠٫٥(تجاوزت 
لك كما أما بالنسبة لثبات األداة، فقد قام الباحث باالعتماد على معامل ثبات الفا كرونباخ، وذ

  : وذلك على النحو التالي،)٤(الجدول یتضح من خالل 

 معامل الثبات عدد العبارات المحور الرقم
 ٠٫٨٣٨ ١٠ الصفات الشخصیة ١
 ٠٫٨٥٦ ١٢ الصفات اإلداریة ٢
 ٠٫٨٤٤ ١١ العالقات اإلنسانیة ٣
 ٠٫٨٥٨ ١٢ العمل بروح الفریق ٤

 ٠٫٨٨٢ ٤٥ الثبات الكلي
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أن مقیاس الدراسة یتمتع بثبات مقبول إحصائیًا، حیث بلغت ) ٤(یتضح من خالل الجدول 
وھي درجة ثبات عالیة، كما تراوحت معامالت ثبات أداة ) ٠٫٨٨٢) (ألفا(قیمة معامل الثبات الكلیة 

، وھي معامالت ثبات مرتفعة یمكن الوثوق بھا في تطبیق )٠٫٨٥٨ ، ٠٫٨٣٨(الدراسة ما بین 
  . الدراسة الحالیة

  :  اإلحصائیة المستخدمةاألسالیب -٥
لتحقیق أھداف الدراسة وتحلیل البیانات التي تم تجمیعھا، فقد تم استخدام العدید من األسالیب 

 Statistical Package forاإلحصائیة المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 
Social Sciences والتي یرمز لھا اختصارًا بالرمز )SPSS(ذلك تم حساب المقاییس ، وبعد 

  :اإلحصائیة التالیة
التكرارات والنسب المئویة للتعرف على الخصائص الوظیفیة ألفراد الدراسة، معامل 

لحساب صدق االتساق الّداخلي ألداة الدراسة، معامل ) Pearson Correlation(ارتباط بیرسون 
المختلفة ألداة الدراسة، لحساب معامل ثبات المحاور ) Cronbach's Alpha(ألفاكرونباخ 

وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة عن " Mean" المتوسط الحسابي 
، مع العلم بأنھ یفید في ترتیب المحاور حسب أعلى متوسط )متوسطات العبارات(المحاور الرئیسة 

ف على مدى انحراف  للتعر"Standard Deviation"حسابي، تم استخدام االنحراف المعیاري 
استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغیرات الدراسة، ولكل محور من المحاور 

 Independent(لعینتین مستقلتین ) ت(الرئیسة عن متوسطھا الحساب، تم استخدم اختبار 
Sample T-Test (سة للتعرف على الفروق في استجابات أفراد الدراسة باختالف متغیرات الدرا

 One Way(، كما تم استخدام تحلیل التباین األحادي )العمل، نوع التعلیم(والتي تنقسم إلى فئتین 
Anova ( للتعرف على الفروق في استجابات أفراد الدراسة باختالف متغیرات الدراسة والتي

ھ ، كما تم استخدام اختبار شیفی)سنوات الخبرة في مجال التعلیم(تنقسم إلى أكثر من فئتین 
)scheffe (للتعرف على اتجاھات الفروق باختالف متغیر سنوات الخبرة.  

  :عرض نتائج الدراسة ومناقشتھا
یتناول ھذا الجزء عرض نتائج الدارسة المیدانیة ومناقشتھا من خالل اإلجابة عن أسئلة 

  :الدراسة على النحو التالي
نة الریاض لمجال الصفات الشخصیة ما واقع ممارسة قادة المدارس الثانویة بمدی: السؤال األول

  لقائد المدرسة من وجھة نظرھم ووجھة نظر المعلمین؟
لإلجابة على السؤال األول تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري الستجابات 
أفراد الدراسة من قادة المدارس والمعلمین حول واقع ممارسة قادة المدارس الثانویة بمدینة الریاض 

    )٥(، كما یتضح في الجدول ل الصفات الشخصیة لقائدة المدرسةلمجا
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 معلم قائد
المتوسط  العبارات م

 الحسابي
االنحراف 
المتوسط  الترتیب المعیاري

 الحسابي
االنحراف 
 الترتیب المعیاري

 مع في تعاملھ الصدق یتحرى ١
 ٥ ٠٫٩١ ٤٫٠٥ ٢ ٠٫٥٩ ٤٫٥٩ المعلمین

 ٩ ١٫٠٣ ٣٫٥٨ ٨ ٠٫٨٨ ٤٫٢٠ صدر رحابةب البناء النقد یتقبل ٢

 في الحسنة القدوة سلوكھ یعكس ٣
 ٦ ٠٫٩٩ ٣٫٩٢ ٧ ٠٫٨٠ ٤٫٢٩ المعلمین التعامل مع

 ٧ ٠٫٩٥ ٣٫٧٩ ٩ ٠٫٨١ ٤٫١٩ یتصف بقوة التأثیر في تعامالتھ ٤

 المھمات أداء في باألمانة یتصف ٥
 ٢ ٠٫٨٩ ٤٫٢٨ ٤ ٠٫٧٥ ٤٫٥٢ إلیھ الموكلة

 مع تعاملھ في بالمرونة یتصف ٦
 ١٠ ١٫١٢ ٣٫٥٦ ١٠ ٠٫٩٧ ٤٫١٤ المعلمین

 المھمات إنجاز في بالصبر یتحلى ٧
 ٤ ٠٫٨٤ ٤٫٠٨ ٥ ٠٫٦٩ ٤٫٤١ إلیھ الموكلة

 مع تعاملھ في بالنزاھة یتصف ٨
 ٣ ٠٫٩٦ ٤٫١٣ ٣ ٠٫٦٢ ٤٫٥٩ المعلمین

في تعاملھ  األخالقیة بالقیم یتمسك ٩
 ١ ٠٫٨٨ ٤٫٣٢ ١ ٠٫٦٤ ٤٫٦٥ مع المعلمین

 في المعلمین مالحظات من تفیدیس ١٠
 ٨ ١٫٢٣ ٣٫٦٩ ٦ ٠٫٧٥ ٤٫٣٥ أدائھ تطویر

 - ٠٫٧٩ ٣٫٩٤ - ٠٫٥٦ ٤٫٣٩ المتوسط الحسابي العام

 المدارس الثانویة قادة عالیة جدًا بینأن ھناك موافقة بدرجة ) ٥(یتضح من خالل الجدول 
شخصیة بمتوسط حسابي عام بمدینة الریاض على ممارستھم للقیادة األخالقیة في محور الصفات ال

) یتمسك بالقیم األخالقیة في تعاملھ مع المعلمین(والتي تنص على ) ٩(، وجاءت العبارة )٤٫٣٩(
یتصف (والتي تنص على ) ٦(، وتأتي العبارة )٤٫٦٥(بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي عام 

 ).٤٫١٤(بالمرتبة األخیرة بمتوسط حسابي عام ) بالمرونة في تعاملھ مع المعلمین
 المرحلة الثانویة على عالیة بین معلميأن ھناك موافقة بدرجة ) ٥(كما یوضح الجدول 

ممارسة قادة المدارس للقیادة األخالقیة في محور الصفات الشخصیة بالمرتبة األخیرة بین أبعاد 
القیادة األخالقیة من حیث درجة الممارسة بالمدارس الثانویة بمدینة الریاض من وجھة نظر 

) یتمسك بالقیم األخالقیة في تعاملھ مع المعلمین(والتي تنص على ) ٩(المعلمین، وجاءت العبارة 
والتي ) ٦(، وتأتي العبارة )٤٫٣٢(بالمرتبة األولى بمحور الصفات الشخصیة بمتوسط حسابي عام 

یة بالمرتبة األخیرة بمحور الصفات الشخص) یتصف بالمرونة في تعاملھ مع المعلمین(تنص على 
، وقد تعود ھذه النتیجة إلى أن غالب الصفات الشخصیة األخالقیة، )٣٫٥٦(بمتوسط حسابي عام 

ھي قیم إسالمیة عظیمة، حث الشرع علیھا ورتب علیھا األجر، وبالتالي فالنفس البشریة بطبیعتھا 
 ابطضو وفق -اهللا بفضل- یتعامل السعودي تمیل إلى االتصاف بھا طلًبا لألجر كما أن المجتمع
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 واألمانة أھمھا الصدق اإلیجابي، ومن والسلوك القویم بالخلق تأمرنا التي الشریعة اإلسالمیة
من  الصفات ھذه وأن,الناس وذلك بسبب التنشئة الدینیة للقادة في المجتمع السعودي،  مع والتواضع
 علمینالم نفوس في القیم تلك في غرس تصب ممارستھا المدارس قادة على الواجب السلوكیات
 المرؤوسین على تسھل الشخصیة القائد العاملین بالمدرسة، كما أن أخالقیات وكافة والطالب
 قدوة یعتبرونھ حیث المرؤوسین، لدى كبیر الوالء بشكل زیادة على یعمل مما علیھ، مالحظتھا

 كبیًرا في بینھم، كما أن للخبرة العملیة والمؤھالت العلمیة دوًرا فیما المعامالت شتى في لھم حسنة
 عابدین دراسة أكدتھ ما تشكیل شخصیة قادة المدارس، وتسھم في تكوین الشخصیة األخالقیة، وھذا

 بدرجة األخالقیة ممارسة والصفات السلوكیاتأن ) م٢٠١٠(یحیي  ودراسة ،)م٢٠١٢(وآخرون 
التي )  م٢٠١٧(المدیرین، وقد اتفقت ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة درادكة والمطیري  قبل من كبیرة

 االبتدائیة بمدینة المدارس مدیرات تمارسھا التي االخالقیة القیادة محور جمیع أبعاد إلى أن أشارت
، )م٢٠١٤(الطائف من وجھة نظر المعلمات كانت بدرجة عالیة جدًا، ومع نتائج دراسة الزھراني 

ممارسة القیادة ، التي بینت أن درجة )١٤٣٦(، ودراسة السعدان )م٢٠١٥(ودراسة أبو عبلة 
األخالقیة، في المجال المتعلق بالخصائص الشخصیة األخالقیة لدى قادة مدارس المرحلة الثانویة، 

والتي توصلت إلى أن مستوى ) م٢٠١٥(كانت بدرجة كبیرة، وتختلف مع نتیجة دراسة الجعید 
ة متوسطة، ومع نتیجة القیادة أن مستوى ممارسة مدیري المعاھد العلمیة للقیادة األخالقیة جاء بدرج

والتي بینت ممارسة مدیري المدارس العلیا بتركیا للقیادة ) Karakose،2007( دارسة كاراكوس
األخالقیة في  مجال أخالقیات السلوك جاء بدرجة ضعیفة، ونتیجة دراسة تورھان وسلیلیك 

)Turhan&Celik,2011 (ة والتي توصلت إلى أن مستوى ممارسة مدیري المدارس العادی
والمھنیة لسلوكیات القیادة األخالقیة كان متدنیًا، كما أنھا تختلف مع نتیجة دراسة الشریفي والتنح 

التي توصلت إلى أن درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة الخاصة بإمارة الشارقة ) م٢٠١١(
لت إلى والتي توص) م٢٠١٢(للقیادة األخالقیة جاءت بدرجة متوسطة،  ونتیجة دراسة العرایضة 

أن مستوى القیادة األخالقیة لمدیري المدارس الثانویة الحكومیة في عمان من وجھة نظر المعلمین 
  .جاءت بدرجة متوسطة

ما واقع ممارسة قادة المدارس الثانویة بمدینة الریاض لمجال الصفات اإلداریة : السؤال الثاني
  لقائد المدرسة وجھة نظرھم ووجھة نظر المعلمین؟

على السؤال الثاني تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري لإلجابة 
الستجابات أفراد الدراسة من قادة المدارس والمعلمین حول واقع ممارسة قادة المدارس الثانویة 

    )٦(، كما یتضح في الجدول بمدینة الریاض لمجال الصفات اإلداریة لقائد المدرسة
 معلم قائد

وسط المت العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
المتوسط  الترتیب المعیاري

 الحسابي
االنحراف 
 الترتیب المعیاري

 مع فریقھ لتحقیق بجد یعمل ١
 ٤ ٠٫٨٢ ٤٫٣٠ ٣ ٠٫٧٧ ٤٫٤٥ المدرسة رؤیة ورسالة

یطبق األنظمة واللوائح على  ٢
 ٩ ١٫٠١ ٤٫٠٢ ١٢ ٠٫٨٧ ٤٫١٧ الجمیع بعدالة 

 المالیة الموارد استثمار یحسن ٣
 ٧ ٠٫٩١ ٤٫١٥ ٥ ٠٫٧٧ ٤٫٤٣ المدرسة لحلصا

 ٦ ٠٫٨٥ ٤٫٢١ ٦ ٠٫٧٣ ٤٫٣٩ اإلبداع على المعلمین یشجع ٤
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 معلم قائد
وسط المت العبارات م

 الحسابي
االنحراف 
المتوسط  الترتیب المعیاري

 الحسابي
االنحراف 
 الترتیب المعیاري

 والتجدید

 المعلمین على المھام یوزع ٥
 ١١ ٠٫٩٦ ٣٫٩٨ ١٠ ٠٫٧٤ ٤٫٣٣ ورغباتھم قدراتھم وفق

 بتقدیم الجدد المعلمین ُیراعى ٦
 ١٢ ٠٫٩٦ ٣٫٨٩ ٨ ٠٫٧١ ٤٫٣٧ المساعدة لھم

٧ 
من   عادلةیطبق معاییر

 تقییم عند والنزاھة الشفافیة
 المعلمین أداء

٨ ٠٫٩٦ ٤٫١٣ ٩ ٠٫٨٢ ٤٫٣٦ 

 لدى اإلیجابیة الجوانب یعزز ٨
 ٥ ٠٫٨٦ ٤٫٢٣ ٧ ٠٫٧٣ ٤٫٣٨ المعلمین

 المنافسة أسلوب یعتمد ٩
 ١٠ ١٫٠٦ ٣٫٩٩ ١١ ٠٫٨٨ ٤٫٢٦ المعلمین بین األخالقیة

 ١ ٠٫٨٦ ٤٫٤٧ ١ ٠٫٦٤ ٤٫٦٦  العمل أسرار على یحافظ ١٠

 اإلحساس تنمیة على یعمل ١١
 ٣ ٠٫٨٥ ٤٫٣١ ٤ ٠٫٦٣ ٤٫٤٥ لدى المعلمین بالمسؤولیة

١٢ 
یحرص على تجنب استغالل 
منصبھ لتحقیق مصالح 

 شخصیة
٢ ٠٫٩٦ ٤٫٣٦ ٢ ٠٫٧١ ٤٫٦٠ 

 - ٠٫٧١ ٤٫١٧ - ٠٫٥٨ ٤٫٤٠ المتوسط الحسابي العام

 المدارس الثانویة جدًا بین قادةعالیة أن ھناك موافقة بدرجة ) ٦(یتضح من خالل الجدول 
بمدینة الریاض على ممارستھم للقیادة األخالقیة في محور الصفات اإلداریة بمتوسط حسابي عام 

بالمرتبة األولى ) یحافظ على أسرار العمل(والتي تنص على ) ١٠(، وجاءت العبارة )٤٫٤٠(
یعمل بجد مع فریقھ لتحقیق (والتي تنص على ) ٢(، وتأتي العبارة )٤٫٦٦(بمتوسط حسابي عام 
  ).٤٫١٧(بالمرتبة األخیرة بمتوسط حسابي عام ) رؤیة ورسالة المدرسة

 المرحلة الثانویة على عالیة بین معلميأن ھناك موافقة بدرجة ) ٦(كما یوضح الجدول 
 ممارسة قادة المدارس للقیادة األخالقیة في محور الصفات اإلداریة بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي

بالمرتبة األولى ) یحافظ على أسرار العمل(والتي تنص على ) ١٠(، وجاءت العبارة )٤٫١٧(عام 
ُیراعي المعلمین الجدد بتقدیم (والتي تنص على ) ٦(، وتأتي العبارة )٤٫٤٧(بمتوسط حسابي عام 

 مھمة النتیجة إلى أنوقد تعود ھذه ، )٣٫٨٩(بالمرتبة األخیرة بمتوسط حسابي عام ) المساعدة لھم
ھي قدرتھ على تحمل المسؤولیة واألمانة ومنع كل ما یخل بسیر العمل، وممارسة  األساسیة القائد
، كما أن األخالق واإلدارة متالزمان؛ فال یمكن أن وإتقان وفعالیة بكفاءة اإلداري، وتنفیذه العمل

 تحقیق إلى السیر إن یحقق العمل اإلداري نجاحھ وتمیزه دون االرتباط بالجانب األخالقي، حیث
للعمل، كما أن  واستثارتھم المرؤوسین من جذب القائد یتمكن كي باألخالق التزام یتطلب األھداف
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 تحقیق في وااللتزام بھا یساعد العلیا اإلداریة الجھات من التعلیمیة الواردة واألنظمة القوانین تطبیق
نتیجة دراسة درادكة والمطیري ة مع وقد اتفقت ھذه النتیجكامل،  بشكل العملیة التعلیمیة أھداف

 المدارس مدیرات تمارسھا التي األخالقیة القیادة محور جمیع أبعاد إلى أن التي أشارت)  م٢٠١٧(
ومع نتائج دراسة المعلمات كانت بدرجة عالیة جدًا،  نظر وجھةالطائف من  االبتدائیة بمدینة

، التي بینت أن درجة )١٤٣٦( السعدان ، ودراسة)م٢٠١٥(، ودراسة أبو عبلة )م٢٠١٤(الزھراني 
ممارسة القیادة األخالقیة، في المجال المتعلق بالخصائص الشخصیة األخالقیة لدى قادة مدارس 

، )م٢٠١٢(وآخرون  عابدین المرحلة الثانویة، كانت بدرجة كبیرة، كما اتفقت مع نتیجة دراسة
المدراء،  قبل من كبیرة بدرجة ممارسةاإلداریة  والصفات السلوكیاتأن )  م٢٠١٠(ودراسة یحیي 

والتي توصلت إلى أن مستوى القیادة أن مستوى ) م٢٠١٥(مع نتیجة دراسة الجعید وتختلف 
 ، ومع نتیجة دارسة كاراكوسممارسة مدیري المعاھد العلمیة للقیادة األخالقیة جاء بدرجة متوسطة

)Karakose،2007 (ا بتركیا للقیادة األخالقیة في  والتي بینت ممارسة مدیري المدارس العلی
نتیجة دراسة تورھان وسلیلیك مجال اتخاذ القرار جاء بدرجة متوسطة، ومع 

)Turhan&Celik,2011 ( والتي توصلت إلى أن مستوى ممارسة مدیري المدارس العادیة
في والتنح نتیجة دراسة الشری، كما أنھا تختلف مع والمھنیة لسلوكیات القیادة األخالقیة كان متدنیًا

التي توصلت إلى أن درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة الخاصة بإمارة الشارقة ) م٢٠١١(
والتي توصلت إلى أن ) م٢٠١٢(للقیادة األخالقیة جاءت بدرجة متوسطة، ونتیجة دراسة العرایضة 

المعلمین مستوى القیادة األخالقیة لمدیري المدارس الثانویة الحكومیة في عمان من وجھة نظر 
  .جاءت بدرجة متوسطة

ما واقع ممارسة قادة المدارس الثانویة بمدینة الریاض لمجال العالقات اإلنسانیة : السؤال الثالث
  لقائد المدرسة لقائدة المدرسة وجھة نظرھم ووجھة نظر المعلمین؟

لإلجابة على السؤال األول تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري 
بات أفراد الدراسة من قادة المدارس والمعلمین حول واقع ممارسة قادة المدارس الثانویة الستجا

    )٧(، كما یتضح في الجدول بمدینة الریاض لمجال العالقات اإلنسانیة لقائد المدرسة

 معلم قائد
المتوسط  العبارات م

 الحسابي
االنحراف 
المتوسط  الترتیب المعیاري

 الحسابي
االنحراف 

 الترتیب یاريالمع

 بتواضع المعلمین مع یتعامل ١
 ٦ ٠٫٨٧ ٤٫١٢ ١ ٠٫٦٤ ٤٫٥٩ واحترام

 بمراعاة المعلمین ظروف یقدر ٢
 ٥ ١٫٠٣ ٤٫٢٢ ٥ ٠٫٦١ ٤٫٤٧ ومشاعرھم حاجاتھم

 ٧ ١٫١٥ ٣٫٩٣ ٨ ٠٫٧٩ ٤٫٣٦ علیھم لالطمئنان المعلمین یتفقد ٣

 مناسباتھم المعلمین في یشارك ٤
 ١٠ ١٫٠٦ ٣٫٧٩ ١١ ٠٫٩١ ٤٫١٧ االجتماعیة

 وبین بینھ الصداقة أواصر یعزز ٥
 ٩ ١٫١٠ ٣٫٨٤ ٩ ٠٫٧٥ ٤٫٣٢ المعلمین

 المجتمع مع عالقتھ یستثمر ٦
 ١١ ١٫١٢ ٣٫٧٥ ١٠ ٠٫٩١ ٤٫٢٢ لمصلحة العمل المحلي
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 معلم قائد
المتوسط  العبارات م

 الحسابي
االنحراف 
المتوسط  الترتیب المعیاري

 الحسابي
االنحراف 

 الترتیب یاريالمع

٧ 
 مع التواصل حالة یعزز

 سیاسة الباب عبر المعلمین
 المفتوح

٨ ١٫٠٠ ٣٫٩٣ ٧ ٠٫٧٥ ٤٫٣٩ 

٨ 
 اظاأللف بانتقاء یقوم

 والمصطلحات األخالقیة مع
 المعلمین

٣ ٠٫٨٤ ٤٫٣٣ ٣ ٠٫٦٧ ٤٫٥٧ 

 عند للمعلمین جیدا یستمع ٩
 ٤ ٠٫٨٩ ٤٫٢٩ ٦ ٠٫٦٨ ٤٫٤٧ إشكاالت أي حدوث

 ویقدر الطلبة مشاعر یحترم ١٠
 ٢ ٠٫٨٢ ٤٫٣٥ ٤ ٠٫٦٦ ٤٫٤٨ احتیاجاتھم

 األمور أولیاء مع یتعامل ١١
 ١ ٠٫٧٥ ٤٫٣٧ ٢ ٠٫٦٢ ٤٫٥٩ وتقدیر باحترام

 - ٠٫٧٧ ٤٫٠٨ - ٠٫٥٥ ٤٫٤٢ المتوسط الحسابي العام
المدارس الثانویة قادة  عالیة جدًا بینأن ھناك موافقة بدرجة ) ٧(یتضح من خالل الجدول 

بمدینة الریاض على ممارستھم للقیادة األخالقیة في محور العالقات اإلنسانیة بالمرتبة بمتوسط 
یستمع جیدًا للمعلمین عند حدوث أي (والتي تنص على ) ٩(، وجاءت العبارة )٤٫٤٢(حسابي عام 

والتي تنص على ) ٤(، وتأتي العبارة )٤٫٥٩(بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي عام ) إشكاالت
  ).٤٫١٧(بالمرتبة األخیرة بمتوسط حسابي عام ) ُیشارك المعلمین في مناسباتھم االجتماعي(

 المرحلة الثانویة على لیة بین معلميعاأن ھناك موافقة بدرجة ) ٧(كما یوضح الجدول 
، )٤٫٠٨(ممارسة قادة المدارس للقیادة األخالقیة في محور العالقات اإلنسانیة بمتوسط حسابي عام 

بالمرتبة األولى ) یتعامل مع أولیاء األمور باحترام وتقدیر(والتي تنص على ) ١١(وجاءت العبارة 
یستثمر عالقاتھ مع المجتمع (والتي تنص على ) ٦(، وتأتي العبارة )٤٫٣٧(بمتوسط حسابي عام 

، وتعود ھذه النتیجة إلى )٣٫٧٥(بالمرتبة األخیرة بمتوسط حسابي عام ) المحلي لمصلحة العمل
االجتماعیة في تماسك  واألمور إدراك قادة المدارس للدور الفاعل الذي تقوم بھ العالقات اإلنسانیة

التعاون والتآلف والرضا والثقة المتبادلة بینھم، كما أنھا تسھم الزمالء العاملین في المدرسة، وزیادة 
مما یجعل القائد یھتم ویقدر ویحترم  إسھاًما فعاًلا في تأدیة رسالة المدرسة وتحقیق أھدافھا،

 تجعل القائد العمل في حمیمة أجواء حتى یوجد االجتماعیة مناسباتھم في ویشاركھم المرؤوسین،
 تأثیر واضح ھناك وكان لدیھم، ما أفضل یقدمون یجعلھم مما مرؤوسیھ، من كبیر بتقدیر یتمتع

وقد اتفقت ھذه النتیجة مع نتائج دراسة الزھراني  والرؤساء، المرؤوسین بین الطیبة للعالقات
، التي أشارت إلى أن درجة االلتزام بمبادئ القیادة األخالقیة، في المجال المتعلق )٢٠١٤(

 من بین مجاالت القیادة األخالقیة، األولى بدرجة مرتفعة، وجاء بالمرتبة بالعالقات اإلنسانیة كان
، التي بینت أن درجة ممارسة القیادة األخالقیة، )١٤٣٦(كما اتفقت كذلك مع نتیجة دراسة السعدان 

في المجال المتعلق بالعالقات اإلنسانیة لدى مدیرات مدارس المرحلة الثانویة كان بدرجة كبیرة، 
 عابدین ة األولى أیضًا من بین مجاالت القیادة األخالقیة، كما اتفقت مع نتیجة دراسةوبالمرتب

 ممارسة األخالقیة اإلداریة الصفات كانت فیھا حیث) م٢٠١٠(ودراسة یحیى ) م٢٠١٢(وآخرون 
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، )م٢٠١١(والتنح  ، ودراسة والشریفي)م٢٠١٢(العرایضة  واختلفت مع دراسة كبیرة، بدرجة
  .متوسطة بدرجة ممارسة األخالقیة اإلداریة تالصفا كانت حیث

ما واقع ممارسة قادة المدارس الثانویة بمدینة الریاض لمجال العمل بروح الفریق : السؤال الرابع
  لقائد المدرسة لقائدة المدرسة وجھة نظرھم ووجھة نظر المعلمین؟

معیاري الستجابات لإلجابة على السؤال األول تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحراف ال
أفراد الدراسة من قادة المدارس والمعلمین حول واقع ممارسة قادة المدارس الثانویة بمدینة الریاض 

    )٨(، كما یتضح في الجدول لمجال العمل بروح الفریق لقائد المدرسة

 معلم قائد
المتوسط  العبارات م

 الحسابي
االنحراف 
المتوسط  الترتیب المعیاري

 الحسابي
النحراف ا

 الترتیب المعیاري

 ٣ ٠٫٧٩ ٤٫٢٧ ١ ٠٫٦٠ ٤٫٥٢ وقادتھم بزمالئھم المعلمین ثقة یعزز ١

٢ 
 المناسبة البیئة یعمل على توفیر

 بین العمل وتنسیق للتواصل
 المعلمین

٥ ٠٫٨٢ ٤٫١٢ ٣ ٠٫٦٠ ٤٫٤٨ 

یشجع المعلمین بتشكیل فرق العمل  ٣
 ٢ ٠٫٨٨ ٤٫٢٧ ٤ ٠٫٦٩ ٤٫٤٣ إلنجاز المھام

 وأفكارھم المعلمین آراء دریق ٤
 ٧ ٠٫٩١ ٤٫٠٧ ٥ ٠٫٧٢ ٤٫٤١ العمل لصالح ویستثمرھا

 صناعة في المعلمین ُیشرك ٥
 ١٢ ١٫٠٦ ٣٫٨٤ ١١ ٠٫٨٠ ٤٫٢٨ المدرسیة القرارات

 عن للتعبیر للمعلمین الفرصة ُیتیح ٦
 ٤ ٠٫٩٦ ٤٫١٧ ٦ ٠٫٧٤ ٤٫٤٠ آرائھم

 ٨ ٠٫٨٥ ٤٫٠٦ ٧ ٠٫٦١ ٤٫٣٥ المعلمین یثق في قدرات ٧

 بین المختلفة النظر وجھات ُیقرب ٨
 ١١ ٠٫٩١ ٣٫٩٢ ١٢ ٠٫٨٠ ٤٫٢٦ المعلمین

 البناء الحوار على المعلمین ُیشجع ٩
 ٩ ١٫٠٥ ٤٫٠٥ ١٠ ٠٫٧٨ ٤٫٣١ والفعال

 من االستفادة على المعلمین ُیشجع ١٠
 ١٠ ٠٫٨٨ ٤٫٠٤ ٨ ٠٫٧٥ ٤٫٣٤ زمالئھم خبرات

 الذي للفریق تحقق إذا النجاح ینسب ١١
 ٦ ٠٫٩٦ ٤٫١٢ ٩ ٠٫٨٨ ٤٫٣٤ معھ لیعم

لدى  بالمسؤولیة اإلحساس ینمي ١٢
 ١ ٠٫٨٣ ٤٫٣٦ ٢ ٠٫٦١ ٤٫٥٠ المعلمین

 - ٠٫٧٥ ٤٫١١ - ٠٫٥٩ ٤٫٣٨ المتوسط الحسابي العام

 المدارس الثانویة قادة عالیة جدًا بینأن ھناك موافقة بدرجة ) ٨(یتضح من خالل الجدول   
یادة األخالقیة في محور العمل بروح الفریق بالمرتبة األخیرة بین بمدینة الریاض على ممارستھم للق
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أبعاد القیادة األخالقیة من حیث درجة الممارسة بالمدارس الثانویة بمدینة الریاض من وجھة نظر 
ُیعزز ثقة (والتي تنص على ) ١(، وجاءت العبارة )٤٫٣٨(قادة المدارس بمتوسط حسابي عام 

) ٨(، وتأتي العبارة )٤٫٥٢(بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي عام ) مالمعلمین بزمالئھم وقادتھ
بالمرتبة األخیرة بمتوسط حسابي ) ٌیقرب وجھات النظر المختلفة بین المعلمین(والتي تنص على 

  ).٤٫٢٦(عام 
 المرحلة الثانویة على معلمي عالیة بینأن ھناك موافقة بدرجة ) ٨(كما یوضح الجدول 

س للقیادة األخالقیة في محور العمل بروح الفریق بمتوسط حسابي عام ممارسة قادة المدار
) ُینمي اإلحساس بالمسؤولیة لدى العاملین(والتي تنص على ) ١٢(، وجاءت العبارة )٤٫١١(

ُیشرك (والتي تنص على ) ٥(، وتأتي العبارة )٤٫٣٦(بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي عام 
، وتعود )٣٫٨٤(بالمرتبة األخیرة بمتوسط حسابي عام ) سیةالمعلمین في صناعة القرارات المدر

 جو یسودھا التي المدرسة أن باعتبار العمل في عالقات الثقة إدراك القادة ألھمیة ھذه النتیجة  إلى
 بعضھم، مع ویتعاونون ومشاعرھم، أفكارھم اإلفصاح عن فیھا العاملون یستطیع الثقة من

 أنفسھم وبینھم المعلمین بین الثقة تعمیق خالل من صحیة تعلیمیة ةبیئ توفیر أن كما مًعا، ویتعلمون
 قادة فھم واالبتكار، كما أن اإلبداع وتشجیع المتمیز واألداء للتفاعل قاعدة یكون اإلدارة وبین

 استثماره بحل االختالف في وجھات نظر العاملین في المدرسة یمكن لموضوع المدارس
 أدوارھا فتتكامل تتحفز بالمنافسة التي الكامنة للطاقات قوًیا محرًكا دبناءة، ویع بطریقة االختالفات 

ونجاحھا، وأن دور القادة ال یقتصر على الدور اإلداري فقط بل یشمل الدور  المؤسسة تقدم أجل من
 جاد جو مدرسي صحي، وإعداد جیل قادر على اتخاذ القرار عن طریق ببناءیحل الخالفات وإ

 دراسة مع ھذه النتیجة وتتفق صناعة القرارات، في الجماعي والمشاركة العمل وتعزیز الفرق
علبة  أبو ودراسة ،)م٢٠١٣(العتیبي  ودراسة ،)م٢٠١٠(یحیى  ودراسة ،)م٢٠١٣(الھندي 

  ).م٢٠١٥(
ومن خالل العرض السابق الستجابات أفراد الدراسة في التعرف على واقع ممارسة قادة 

الصفات الشخصیة، واإلداریة، : ض للقیادة األخالقیة في مجالالمدارس الثانویة بمدینة الریا
والعالقات اإلنسانیة، والعمل بروح الفریق من وجھة نظرھم ووجھة نظر المعلمین تم حساب 
المتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري الستجابات لمجاالت ممارسة قادة المدارس الثانویة 

  )٩(ما یتضح في الجدول كبمدینة الریاض للقیادة األخالقیة، 

 المعلمین القادة
المتوسط  القیادة األخالقیة م

 الحسابي
االنحراف 
المتوسط  الترتیب المعیاري

 الحسابي
االنحراف 
 الترتیب المعیاري

 ٤ ٠٫٧٩ ٣٫٩٤ ٣ ٠٫٥٦ ٤٫٣٩ الصفات الشخصیة ١
 ١ ٠٫٧١ ٤٫١٧ ٢ ٠٫٥٨ ٤٫٤٠ الصفات اإلداریة ٢
 ٣ ٠٫٧٧ ٤٫٠٨ ١ ٠٫٥٥ ٤٫٤٢ العالقات اإلنسانیة ٣
 ٢ ٠٫٧٥ ٤٫١١ ٤ ٠٫٥٩ ٤٫٣٨ العمل بروح الفریق ٤

 - ٠٫٧٠ ٤٫٠٨ - ٠٫٥٣ ٤٫٤٠ المتوسط الحسابي العام
 - ٠٫٧٦ ٤٫٢٤ المتوسط الحسابي العام من وجھة نظر القادة والمعلمین

یة  المدارس الثانوعالیة جدًا بین قادةأن ھناك موافقة بدرجة ) ٩(یتضح من خالل الجدول 
وبانحراف معیاري ) ٤٫٤٠(بمدینة الریاض على ممارستھم للقیادة األخالقیة بمتوسط حسابي عام 

) ٤٫٤٢(، حیث یأتي محور العالقات اإلنسانیة بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي عام )٠٫٥٣(
وبانحراف ) ٤٫٤٠(، یلیھ محور الصفات اإلداریة بمتوسط حسابي عام )٠٫٥٥(وبانحراف معیاري 



  
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                        التربیةفي العلميمجلة البحث    

 

 

- 326 - 

) ٤٫٣٩(، وبالمرتبة الثالثة یأتي محور الصفات الشخصیة بمتوسط حسابي عام )٠٫٥٨(ري معیا
، وأخیرًا یأتي محور العمل بروح الفریق بالمرتبة األخیرة بین أبعاد )٠٫٥٦(وبانحراف معیاري 

القیادة األخالقیة من حیث درجة الممارسة بالمدارس الثانویة بمدینة الریاض من وجھة نظر قادة 
  .دارسالم

 المرحلة الثانویة على عالیة بین معلميأن ھناك موافقة بدرجة ) ٩(كما یوضح الجدول 
، )٠٫٧٠(وبانحراف معیاري ) ٤٫٠٨(ممارسة قادة المدارس للقیادة األخالقیة بمتوسط حسابي عام 

وبانحراف ) ٤٫١٧(حیث یأتي محور الصفات اإلداریة بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي عام 
وبانحراف معیاري ) ٤٫١١(، یلیھ محور العمل بروح الفریق بمتوسط حسابي عام )٠٫٧١(معیاري 

وبانحراف ) ٤٫٠٨(، وبالمرتبة الثالثة یأتي محور العالقات اإلنسانیة بمتوسط حسابي عام )٠٫٧٥(
، ویأتي محور الصفات الشخصیة بالمرتبة األخیرة بین أبعاد القیادة األخالقیة من )٠٫٧٧(معیاري 

 درجة الممارسة بالمدارس الثانویة بمدینة الریاض من وجھة نظر المعلمین، وقد تعود ھذه حیث
تحفیز  في تلعبھ الذي المھم والدور األخالقیة، القیادة ألھمیة المدرسیة القیادات النتیجة إلى إدراك

 ائص النجاحخص من خاصیة األخالقیة القیادة ألن إیجابیًا؛ مؤشرًا تعد حیث العمل، تجاه العاملین
 نظرًا كبیر؛ بشكل األخالقیة الممارسات توفر على حریصون العاملین أن المؤسسات التربویة، في
 إیجابي، فیظھر بشكل العمل معطیات مع التفاعل على وقدراتھم ،إنسانیتھم الجانب یالمس ھذا ألن
وقد م بشكل عام، مدرستھ وتجاه خاص، بشكل قیادتھم تجاه والسلوكیة المھنیة ممارساتھم في ذلك

والتي توصلت إلى أن درجة ) م٢٠١٤( مع نتیجة دراسة الزھراني اتفقت نتیجة الدراسة الحالیة
التزام مدیري المدارس بمحافظة قلوة بمبادئ القیادة األخالقیة من وجھة نظر المعلمین جاءت 

سة القیادة والتي توصلت إلى أن واقع ممار) ھـ١٤٣٦(بدرجة كبیرة، ونتیجة دراسة السعدان 
األخالقیة لدى مدیرات مدارس المرحلة الثانویة بمدینة الریاض من وجھة نظر المعلمات جاءت 

 محور جمیع أبعاد إلى أن التي أشارت)  م٢٠١٧(بدرجة كبیرة، ونتیجة دراسة درادكة والمطیري 
المعلمات  نظر ھةوج من الطائف االبتدائیة بمدینة المدارس مدیرات تمارسھا التي األخالقیة القیادة

والتي توصلت إلى أن درجة التزام ) م٢٠٠٨(كانت بدرجة عالیة جدًا، ونتیجة دراسة أبو طبیخ 
مدیري المدارس األساسیة الدنیا بأخالقیات مھنة التعلیم بمحافظات غزة من وجھة نظر المعلمین 

 المعلمین لممارسة والتي توصلت إلى أن درجة تقدیر) ٢٠٠٩(كانت عالیة، ونتیجة دراسة الحبسیة 
والتي توصلت ) م٢٠١٢(المدیرین للقیادة األخالقیة كانت عالیة، ونتیجة دراسة عابدین وآخرون 

إلى أن درجة ممارسة المدیرین للقیادة األخالقیة في محافظة القدس من وجھة نظر المعلمین كانت 
رسة مدیري المدارس والتي توصلت إلى أن درجة مما) م٢٠١٣(مرتفعة، ونتیجة دراسة العتیبي 

الثانویة للقیادة األخالقیة من وجھة نظر المعلمین جاءت بدرجة مرتفعة، ونتیجة دراسة الھندي 
والتي توصلت إلى أن درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة للقیادة ) م٢٠١٣(

والتي توصلت ) ٢٠١٥(األخالقیة من وجھة نظر المعلمین كانت مرتفعة، ونتیجة دراسة أبو علبة 
إلى أن درجة تقدیر المعلمین للقیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس بوكالة الغوث بمحافظة غزة 

والتي توصلت إلى أن تصورات ) karakose,2007(كانت مرتفعة، ونتیجة دراسة كاراكوس 
ا اختلفت نتیجة بینممعلم المدارس الثانویة حیال القیادة األخالقیة لمدراءھم كانت عالیة جدًا، 

والتي توصلت إلى أن مستوى القیادة أن ) م٢٠١٥( مع نتیجة دراسة الجعید الدراسة الحالیة
مستوى ممارسة مدیري المعاھد العلمیة للقیادة األخالقیة جاء بدرجة متوسطة، ونتیجة دراسة 

 الخاصة التي توصلت إلى أن درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة) م٢٠١١(الشریفي والتنح 
 Turhan(بإمارة الشارقة للقیادة األخالقیة جاءت بدرجة متوسطة، ونتیجة دراسة تورھان وسلیلیك 

& Celik,2011 ( والتي توصلت إلى أن مستوى ممارسة مدیري المدارس العادیة والمھنیة
إلى أن والتي توصلت ) م٢٠١٢(لسلوكیات القیادة األخالقیة كان متدنیًا،  ونتیجة دراسة العرایضة 
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مستوى القیادة األخالقیة لمدیري المدارس الثانویة الحكومیة في عمان من وجھة نظر المعلمین 
  .جاءت بدرجة متوسطة

أن واقع ممارسة قادة المدارس الثانویة بمدینة الریاض ) ٩(كما أوضحت النتائج بالجدول 
كان عالیًا جدًا بمتوسط حسابي عام ) القادة والمعلمین(للقیادة األخالقیة من وجھة نظر أفراد الدراسة 

، وقد اتفقت نتیجة الدراسة الحالیة مع نتیجة دراسة الھدبان )٠٫٧٦(وبانحراف معیاري ) ٤٫٢٤(
والتي توصلت إلى أن درجة االلتزام بممارسة المدونة األخالقیة في السلوك اإلداري ) م٢٠٠٩(

  .كان مرتفعًا) األردن(برى لدى مدیري المدارس األساسیة في مدیریات تربیة عمان الك
في درجة ممارسة ) a≤0.05 (ھل توجد فروق ذات داللة إحصائي عند مستوى: السؤال الخامس

قائدي المدارس الثانویة في مدینة الریاض للقیادة األخالقیة تبعًا لمتغیرات العمل والتخصص 
  والخبرة في مجال التعلیم؟

  الفروق باختالف متغیر العمل: أوًال
ة إذا ما كانت ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد ولمعرف

باختالف الدراسة حول درجة ممارسة قائدي المدارس الثانویة في مدینة الریاض للقیادة األخالقیة 
كما ، )independent sample t-test(لعینتین مستقلتین ) ت(؛ تم استخدام اختبار متغیر العمل

  ):١٠(ل یتضح في الجدو

المتوسط  العدد العمل األبعاد
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  قیمة ت المعیاري

 الداللة
 ٠٫٥٦ ٤٫٣٩ ٩٨ قائد مدرسة

 الصفات الشخصیة
 ٠٫٧٩ ٣٫٩٤ ٥٣١ معلم

٠٫٠٠١ ٦٫٨٦٣ 

 ٠٫٥٨ ٤٫٤٠ ٩٨ قائد مدرسة
 الصفات اإلداریة

 ٠٫٧١ ٤٫١٧ ٥٣١ معلم
٠٫٠٠١ ٣٫٥٣٦ 

 ٠٫٥٥ ٤٫٤٢ ٩٨ ئد مدرسةقا
 العالقات اإلنسانیة

 ٠٫٧٧ ٤٫٠٨ ٥٣١ معلم
٠٫٠٠١ ٥٫١٨٨ 

 ٠٫٥٩ ٤٫٣٨ ٩٨ قائد مدرسة
 العمل بروح الفریق

 ٠٫٧٥ ٤٫١١ ٥٣١ معلم
٠٫٠٠١ ٤٫٠٤٧ 

 ٠٫٥٣ ٤٫٤٠ ٩٨ قائد مدرسة
 الدرجة الكلیة للقیادة األخالقیة

 ٠٫٧٠ ٤٫٠٨ ٥٣١ معلم
٠٫٠٠١ ٥٫٢٨٢ 

قًا ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد أن ھناك فرو) ١٠(یوضح الجدول 
الدراسة حول الدرجة الكلیة لممارسة قادة المدارس الثانویة في مدینة الریاض للقیادة األخالقیة 

الصفات الشخصیة، الصفات اإلداریة، العالقات اإلنسانیة، العمل (ومجاالتھا الفرعیة المتمثلة في 
العمل، وذلك لصالح أفراد الدراسة من قادة المدارس  بمتوسط باختالف متغیر ) بروح الفریق

ولمحور الصفات اإلداریة، ) ٤٫٤٠(لمحور الصفات األخالقیة، بمتوسط حسابي ) ٤٫٣٩(حسابي 
ولمحور العمل ) ٤٫٣٨(ولمحور العالقات اإلنسانیة، بمتوسط حسابي ) ٤٫٤٢(بمتوسط حسابي 

 الكلیة للقیادة األخالقیة، وُتشیر النتیجة السابقة إلى للدرجة) ٤٫٤٠(بروح الفریق، بمتوسط حسابي 
أن قادة المدارس یوافقون بدرجة أكبر على ممارستھم للقیادة األخالقیة بمدارس المرحلة الثانویة 
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بمدینة الریاض، وھذا أمر طبیعي ألن الذي أوجد الفروق في ھذه النتیجة ھم القادة الذین أجابوا على 
ھم، بینما المعلمون أجابوا بدرجة أقل مما أوجد الفروق بین استجابات أفراد العبارات وزكوا أنفس

، ولم یجد ) عالیة–عالیة جدًا (الدراسة، ورغم ذلك فالنتیجة تتراوح بین المقیاس الخامس والرابع 
  .الباحث دراسة بحثت عن الفروق باختالف متغیر العمل لیوجد اتفاق أو اختالف

  :متغیر نوع التعلیمالفروق باختالف : ثانیًا
ولمعرفة إذا ما كانت ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد 

باختالف الدراسة حول درجة ممارسة قائدي المدارس الثانویة في مدینة الریاض للقیادة األخالقیة 
، )independent sample t-test(لعینتین مستقلتین ) ت(؛ تم استخدام اختبار متغیر نوع التعلیم

  ):١١(كما یتضح من الجدول 

المتوسط  العدد نوع التعلیم األبعاد
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  قیمة ت المعیاري

 الداللة

 ٠٫٨٤ ٣٫٩٤ ٢٩٤ حكومي
 الصفات الشخصیة

 ٠٫٧١ ٤٫٠٨ ٣٣٥ أھلي
-٠٫٠٢٢ ٢٫٢٩٥ 

 ٠٫٧٥ ٤٫١٢ ٢٩٤ حكومي
 الصفات اإلداریة

 ٠٫٦٣ ٤٫٢٨ ٣٣٥ أھلي
-٠٫٠٠٤ ٢٫٩٠٩ 

 ٠٫٨١ ٤٫٠٥ ٢٩٤ حكومي
 العالقات اإلنسانیة

 ٠٫٦٩ ٤٫٢١ ٣٣٥ أھلي
-٠٫٠٠٨ ٢٫٦٧٨ 

 ٠٫٧٩ ٤٫٠٧ ٢٩٤ حكومي
 العمل بروح الفریق

 ٠٫٦٨ ٤٫٢٢ ٣٣٥ أھلي
-٠٫٠٠٨ ٢٫٦٥٨ 

 ٠٫٧٥ ٤٫٠٤ ٢٩٤ حكومي
 الدرجة الكلیة للقیادة األخالقیة

 ٠٫٦٣ ٤٫٢٠ ٣٣٥ أھلي
-٠٫٠٠٥ ٢٫٨١٧ 

أن ھناك فروقًا ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد ) ١١(لجدول یوضح ا
الدراسة حول الدرجة الكلیة لممارسة قادة المدارس الثانویة في مدینة الریاض للقیادة األخالقیة 

الصفات الشخصیة، الصفات اإلداریة، العالقات اإلنسانیة، العمل (ومجاالتھا الفرعیة المتمثلة في 
باختالف متغیر نوع التعلیم، وذلك لصالح أفراد الدراسة ممن یعملون بمدارس أھلیة ) الفریقبروح 

لمحور الصفات ) ٤٫٢٨(لمحور الصفات األخالقیة، وبمتوسط حسابي ) ٤٫٠٨(بمتوسط حسابي 
لمحور ) ٤٫٢٢(لمحور العالقات اإلنسانیة، وبمتوسط حسابي ) ٤٫٢١(اإلداریة، وبمتوسط حسابي 

للدرجة الكلیة للقیادة األخالقیة، وُتشیر النتیجة ) ٤٫٢٠( الفریق، وبمتوسط حسابي العمل بروح
السابقة إلى أن أفراد الدراسة ممن یعملون بمدارس أھلیة یوافقون بدرجة أكبر على ممارسة قادة 
المدارس للقیادة األخالقیة بمدارس المرحلة الثانویة بمدینة الریاض، وقد تعود ھذه النتیجة حسب 
علم الباحث إلى أن طبیعة عمل القائد في المدارس األھلیة شرفیة فھو شخصیة تعینھا الوزارة 
وتفرضھا على مالك المدارس مما یجعلھ یفوض صالحیاتھ للوكیل ویترك لھ اإلدارة الفعلیة 
وبالتالي یكون الوكیل ھو الذي یتعامل مع المعلمین بشكل مباشر فالقائد ال یجد أي صراع داخل 

درسة مما یجعلھ یبادل الجمیع الحب واالحترام ، كما أن معلمي المدارس األھلیة یتم تعیینھم الم
بعقود سنویة سواء كان مواطن أو مقیم مما یجعلھ یبتعد عن الصراع وینفذ كل ما یطلب منھ، عكس 
ذلك في المدارس الحكومیة فالقائد ھو الذي یمارس الصالحیات، والمعلم بعقد ثابت، ویخضع 

نظمة ولوائح وزارة الخدمة المدنیة، فھو یستطیع أن یناقش ویعترض ویرفض دون الخوف من أل
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، ولم یجد ) عالیة–عالیة جدًا (إلغاء عقده، ورغم ذلك فالنتیجة تتراوح بین المقیاس الخامس والرابع 
  .الباحث دراسة بحثت عن الفروق باختالف متغیر العمل لیوجد اتفاق أو اختالف

  فروق باختالف متغیر سنوات الخبرة في مجال التعلیمال: ثالثًا
ولمعرفة إذا ما كانت ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد 

باختالف الدراسة حول درجة ممارسة قائدي المدارس الثانویة في مدینة الریاض للقیادة األخالقیة 
، )one way Anova(ام تحلیل التباین األحادي ؛ تم استخد في مجال التعلیممتغیر سنوات الخبرة

  ): ١٢(كما یتضح من الجدول 

  مجموع المجموعات األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحریة

  متوسط 
مستوى  قیمة ف المربعات

 الداللة
 ٠٫١٧٥ ٢ ٠٫٣٤٩ بین المجموعات
 ٠٫٦٠٩ ٦٢٦ ٣٨١٫٣٨٣ داخل المجموعات

٠٫٧٥١ ٠٫٢٨٧ 
 الصفات الشخصیة

  ٦٢٨ ٣٨١٫٧٣٣ المجموع
 ٣٫٠٨٣ ٢ ٦٫١٦٥ بین المجموعات
 ٠٫٤٧٤ ٦٢٦ ٢٩٦٫٧٩٦ داخل المجموعات

٠٫٠٠٢ ٦٫٥٠٢ 
 الصفات اإلداریة

  ٦٢٨ ٣٠٢٫٩٦١ المجموع
 ٣٫٠٩٤ ٢ ٦٫١٨٩ بین المجموعات
 ٠٫٥٥٤ ٦٢٦ ٣٤٦٫٨٣٠ داخل المجموعات

٠٫٠٠٤ ٥٫٥٨٥ 
 العالقات اإلنسانیة

  ٦٢٨ ٣٥٣٫٠١٨ المجموع
 ٢٫١١٥ ٢ ٤٫٢٣٠ بین المجموعات
 ٠٫٥٣٥ ٦٢٦ ٣٣٥٫١١٧ داخل المجموعات

٠٫٠٢٠ ٣٫٩٥١ 
 روح الفریقالعمل ب

  ٦٢٨ ٣٣٩٫٣٤٦ المجموع
 ١٫٧٠١ ٢ ٣٫٤٠٣ بین المجموعات
 ٠٫٤٧٢ ٦٢٦ ٢٩٥٫٧٢٥ داخل المجموعات

 الدرجة الكلیة للقیادة ٠٫٠٢٨ ٣٫٦٠١
  األخالقیة

  ٦٢٨ ٢٩٩٫١٢٧ المجموع
أنھ ال توجد ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات ) ١٢(ل الجدول یتضح من خال

استجابات أفراد الدراسة حول الصفات الشخصیة كأحد أبعاد القیادة األخالقیة لدى قادة المدارس 
الثانویة بمدینة الریاض باختالف متغیر الخبرة في مجال التعلیم، حیث بلغت قیمة مستوى الداللة 

أي غیر دالة إحصائیًا، وتعود ھذه النتیجة إلى تقدیر ) ٠٫٠٥( قیمة أكبر من وھي ،)٠٫٧٥١(
 بسنوات أو باألعوام وال تتغیر كثیرًا أنھا ال تتأثر األخالقیة للقیادة قادتھم ممارسة لدرجة المعلمین
 ميإسال دیني ثابتة وقواعد دینیة مترسخة ذات طابع قیم ألنھم یرون أنھا ترتكز وتستمد من الخبرة،

  .يأخالق
في حین أوضحت النتائج أن ھناك فروقًا ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد 
الدراسة حول الدرجة الكلیة لواقع ممارسة قادة المدارس الثانویة بمدینة الریاض للقیادة األخالقیة 

) یة، العمل بروح الفریقالصفات اإلداریة، العالقات اإلنسانیة، العالقات اإلنسان(وأبعادھا الفرعیة 
باختالف متغیر سنوات الخبرة في مجال التعلیم، ولمعرفة اتجاه الفروق ولصالح أي فئة من فئات 

كما یتضح من خالل الجدول ، وذلك )Scheffe(متغیر سنوات الخبرة تم استخدام اختبار شیفیھ 
)١٣:(  



  
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                        التربیةفي العلميمجلة البحث    

 

 

- 330 - 

المتوسط  ن سنوات الخبرة المحاور
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

أقل من 
٥ 

 سنوات

 إلى أقل ٥
 ١٠من 

 سنوات

 سنوات ١٠
 فأكثر

 **٠٫٢٤٥ *٠٫١٩٢ - ٠٫٥٤ ٤٫٣٧ ١٦٣  سنوات٥أقل من 

 ١٠ إلى أقل من ٥
الصفات   -  ٠٫٦٩ ٤٫١٨ ٢٢٧ سنوات

 اإلداریة

 -   ٠٫٧٧ ٤٫١٢ ٢٣٩  سنوات فأكثر١٠

 *٠٫٢٠٢ **٠٫٢٤٤ - ٠٫٥٧ ٤٫٣٠ ١٦٣  سنوات٥أقل من 

 ١٠ إلى أقل من ٥
العالقات   -  ٠٫٧٩ ٤٫٠٦ ٢٢٧ سنوات

 اإلنسانیة

 -   ٠٫٨٠ ٤٫١٠ ٢٣٩  سنوات فأكثر١٠

 *٠٫٢٠٢  - ٠٫٥٩ ٤٫٢٩ ١٦٣  سنوات٥أقل من 

 ١٠ إلى أقل من ٥
  -  ٠٫٧٣ ٤٫١٢ ٢٢٧ سنوات

العمل 
بروح 
 الفریق

 -   ٠٫٨١ ٤٫٠٨ ٢٣٩  سنوات فأكثر١٠

 *٠٫١٧٧  - ٠٫٥٤ ٤٫٢٥ ١٦٣ سنوات ٥أقل من 

 ١٠ إلى أقل من ٥
  -  ٠٫٦٧ ٤٫٠٩ ٢٢٧ سنوات

الدرجة 
الكلیة 
للقیادة 
 األخالقیة

 -   ٠٫٧٨ ٤٫٠٧ ٢٣٩  سنوات فأكثر١٠

، والذي ُیبین نتائج المقارنات البعدیة لمتوسطات استجابات )١٣(یتضح من خالل الجدول 
ویة بمدینة الریاض للقیادة أفراد عینة الدراسة حول الدرجة الكلیة لواقع ممارسة قادة المدارس الثان

الصفات اإلداریة، العالقات اإلنسانیة، العالقات اإلنسانیة، العمل (األخالقیة ومجاالتھا الفرعیة 
باختالف متغیر سنوات الخبرة في مجال التعلیم، حیث یتضح أن تلك الفروق جاءت ) بروح الفریق

 إلى أقل من ٥( الدراسة ممن خبرتھم سنوات، وأفراد) ٥(بین أفراد الدراسة ممن خبرتھم أقل من 
)  سنوات٥أقل من (وذلك لصالح أفراد الدراسة ممن خبرتھم )  سنوات فأكثر١٠ سنوات، ١٠

لمحور العالقات ) ٤٫٣٠(لمحور الصفات اإلداریة، وبمتوسط موافقة ) ٤٫٣٧(بمتوسط موافقة 
للدرجة ) ٤٫٢٥(وسط موافقة لمحور العمل بروح الفریق، وبمت) ٤٫٢٩(اإلنسانیة، وبمتوسط موافقة 

 ٥أقل من (الكلیة للقیادة األخالقیة، وتشیر النتیجة السابقة إلى أن أفراد الدراسة ممن خبرتھم 
یوافقون بدرجة أكبر على ممارسة قادة المدارس الثانویة بمدینة الریاض للقیادة األخالقیة، ) سنوات

 األنظمة لھم تمنحھا التي صالحیاتال ضوء وتعود ھذه النتیجة إلى أن القادة یتصرفون في
 عدد عن النظر بغض ذاتھ والنمط نفسھا بالطریقة المعلمین جمیع مع ویكون تعاملھم والقوانین،

، وقد اتفقت نتیجة الدراسة الحالیة مع والواجبات الحقوق في متساوون معلمون الخدمة، فھم سنوات
ق ذات داللة إحصائیة في درجة التزام والتي توصلت إلى وجود فرو) م٢٠١٠(نتیجة دراسة یحیى 

 ٥مدیري المدارس الحكومیة الثانویة الفلسطینیة باختالف متغیر سنوات الخبرة، ولصالح أقل من 
والتي ) م٢٠٠٨(سنوات، في حین اختلفت نتیجة الدراسة الحالیة مع نتیجة دراسة أبو طبیخ 

زام مدیري المدارس األساسیة الدنیا توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة الت
بأخالقیات مھنة التعلیم بمحافظات غزة باختالف متغیر سنوات الخدمة، كما اختلفت نتیجة الدراسة 

والتي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة  ) ٢٠٠٩(الحالیة مع نتیجة دراسة الحبسیة 
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ة األخالقیة باختالف متغیر سنوات إحصائیة في درجة تقدیر المعلمین لممارسة المدیرین للقیاد
والتي ) م٢٠١٢(الخبرة، كما اختلفت نتیجة الدراسة الحالیة مع نتیجة دراسة عابدین وآخرون 

توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة ممارسة المدیرین للقیادة األخالقیة في 
تیجة الدراسة الحالیة مع نتیجة دراسة محافظة القدس باختالف متغیر سنوات الخبرة، كما اختلفت ن

والتي توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة ممارسة مدیري ) م٢٠١٣(العتیبي 
) ٥(المدارس الثانویة للقیادة األخالقیة  بدولة الكویت باختالف متغیر سنوات الخبرة لصالح أقل من 

دراسة الحالیة مع نتیجة دراسة الھندي سنوات، كما اختلفت نتیجة ال) ١٠(سنوات وأكثر من 
والتي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة درجة ممارسة مدیري ) م٢٠١٣(

المدارس الثانویة بمحافظات غزة للقیادة األخالقیة باختالف متغیر سنوات الخبرة، كما اختلفت 
 توصلت إلى عدم وجود فروق والتي) م٢٠١٤(نتیجة الدراسة الحالیة مع نتیجة دراسة الزھراني 

ذات داللة إحصائیة في درجة التزام مدیري المدارس بمحافظة قلوة بمبادئ القیادة األخالقیة 
  .باختالف متغیر سنوات الخبرة

  خالصة ألھم نتائج الدراسة وتوصیاتھا
یشمل ھذا الفصل على عرض ألبرز النتائج التي تم التوصل إلیھا ومن ثم التوصیات، 

  : لدراسات مستقبلیة في ضوء تلك النتائج، وذلك على النحو التاليومقترحات
  نتائج الدراسة: أوًال

  :توصلت الدراسة إلى العدید من النتائج، وذلك على النحو التالي
أن ھناك موافقة بدرجة عالیة جدًا بین قادة المدارس الثانویة بمدینة الریاض على ممارستھم  .١

، كما أن ھناك )٤٫٣٩(فات الشخصیة بمتوسط حسابي عام للقیادة األخالقیة في محور الص
موافقة بدرجة عالیة بین معلمي المرحلة الثانویة على ممارسة قادة المدارس للقیادة األخالقیة 

  ).٣٫٩٤(في محور الصفات الشخصیة بمتوسط حسابي عام 
 على ممارستھم أن ھناك موافقة بدرجة عالیة جدًا بین قادة المدارس الثانویة بمدینة الریاض .٢

، كما أن ھناك )٤٫٤٠(للقیادة األخالقیة في محور الصفات اإلداریة بمتوسط حسابي عام 
 المرحلة الثانویة على ممارسة قادة المدارس للقیادة عالیة بین معلميموافقة بدرجة 

 ).٤٫١٧(األخالقیة في محور الصفات اإلداریة بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي عام 
المدارس الثانویة بمدینة الریاض على ممارستھم قادة  عالیة جدًا بینافقة بدرجة أن ھناك مو .٣

، كما )٤٫٤٢(للقیادة األخالقیة في محور العالقات اإلنسانیة بالمرتبة؟؟؟بمتوسط حسابي عام 
 المرحلة الثانویة على ممارسة قادة المدارس للقیادة عالیة بین معلميأن ھناك موافقة بدرجة 

 ).٤٫٠٨(في محور العالقات اإلنسانیة بمتوسط حسابي عام األخالقیة 
 المدارس الثانویة بمدینة الریاض على ممارستھم قادة عالیة جدًا بینأن ھناك موافقة بدرجة  .٤

، كما أن ھناك )٤٫٣٨(للقیادة األخالقیة في محور العمل بروح الفریق بمتوسط حسابي عام 
لثانویة على ممارسة قادة المدارس للقیادة  المرحلة امعلمي عالیة بینموافقة بدرجة 

 ).٤٫١١(األخالقیة في محور العمل بروح الفریق بمتوسط حسابي عام 
أن ھناك فروقًا ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول الدرجة  .٥

تھا الفرعیة الكلیة لممارسة قادة المدارس الثانویة في مدینة الریاض للقیادة األخالقیة ومجاال
) الصفات الشخصیة، الصفات اإلداریة، العالقات اإلنسانیة، العمل بروح الفریق(المتمثلة في 

 .باختالف متغیر العمل، وذلك لصالح أفراد الدراسة من قادة المدارس
أن ھناك فروقًا ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول الدرجة  .٦

ادة المدارس الثانویة في مدینة الریاض للقیادة األخالقیة ومجاالتھا الفرعیة الكلیة لممارسة ق
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) الصفات الشخصیة، الصفات اإلداریة، العالقات اإلنسانیة، العمل بروح الفریق(المتمثلة في 
  .باختالف متغیر نوع التعلیم، وذلك لصالح أفراد الدراسة ممن یعملون بمدارس أھلیة

 داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول ال توجد ھناك فروق ذات .٧
الصفات الشخصیة كأحد مجاالت القیادة األخالقیة لدى قادة المدارس الثانویة بمدینة الریاض 

  .باختالف متغیر الخبرة في مجال التعلیم
أن ھناك فروقًا ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول الدرجة  .٨

الكلیة لواقع ممارسة قادة المدارس الثانویة بمدینة الریاض للقیادة األخالقیة ومجاالتھا 
) الصفات اإلداریة، العالقات اإلنسانیة، العالقات اإلنسانیة، العمل بروح الفریق(الفرعیة 

باختالف متغیر سنوات الخبرة في مجال التعلیم، وذلك لصالح أفراد الدراسة ممن خبرتھم 
  ). سنوات٥ أقل من(

 توصیات الدراسة: ثالثًا
  :في ضوء النتائج التي تم التوصل إلیھا یوصي الباحث بما یلي

تفویض  خالل من المدرسیة القرارات صنع في للمشاركة األكبر الفرصة المعلمین إعطاء -١
  .أكبر صالحیات المعلمین

 الختیار القادة أساسا ومعیارًا القادة، تقییم من أساسیًا جزءًا األخالقیة الممارسة اعتبار -٢
  الحقًا وتعینھم

االستمرار في عقد الدورات التدریبیة وورش العمل لقادة المدارس في مجال القیادیة  -٣
 . األخالقیة إلبقائھم على اطالع دائم بكل ما ھو جدید في مجال األسالیب القیادیة المختلفة

ت ودورات خارجیة ألفضل التحفیز المادي بصرف مكافآت، والتحفیز المعنوي بمنح شھادا -٤
مدیر في المنطقة یمارس القیادة األخالقیة؛ تشجیعًا للمتمیز وحثًا للمقصر لممارسة القیادة 

  . األخالقیة
اإلداریة  المستویات كافة إلى أشكالھا بجمیع األخالقیة والممارسات القیم نقل على العمل -٥

 .عبر الدورات التدریبیة
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and Sonelgaz (Unpublished Master Thesis), Mohamed Khider 
Biskra University. 

  عمان:والتوزیع للنشر المناھج ردا النبویة، السنة في ، األخالق)٢٠٠٨(جواد  علي ھدى الشمري،
Al-Shammari, Huda Ali Jawad (2008), Ethics in the Prophetic Sunnah, Dar 

Al-Manakh for Publishing and Distribution: Amman 
 الوالء بمستویات وعالقتھا األخالقیة ، القیادة)م، دیسمبر٢٠١٤(العزیز  عبد خالد الشمالن،

 العربیة المملكة في الحكومیة اإلداریة القیادات مؤتمر ة إلىورقة مقدم .التنظیمي
  .السعودیة العربیة المملكة .الریاض .السعودیة

Al-Shamalan, Khalid Abdul Aziz (December 2014). Ethical Leadership 
and its Relevance to Organizational Loyalty Levels, A paper 
presented to the Conference of Government Administrative Leaders 
in the Kingdom of Saudi Arabia. Riyadh. Kingdom of Saudi Arabia. 

، دور القیم في نجاح البنوك اإلسالمیة، في سلسلة دراسات في )م١٩٩٦(صدیق، محمد جالل 
 .المعھد العالمي للفكر اإلسالمي: االقتصاد اإلسالمي، القاھرة

Sddeq, Mohammed Jalal (1996), The role of values in the success of 
Islamic banks, in a series of studies in Islamic economics, Cairo: 

International Institute of Islamic Thought.  
 ة،العمل األمنی فرق قیادة في وتطبیقاتھا القیادة وعلم األخالقیة الفلسفة). م٢٠١٢(تحسین  الطراونة،

  .األمنیة للعلوم العربیة نایف جمعیة :الریاض ،١ ط
Attarawneh, Tahseen (2012). Ethical Philosophy and Leadership Science 

and their Applications in Leading Security Teams, First edition, 
Riyadh: Naif Arab University for Security Sciences (NAUSS). 

 األفراد والجماعات سلوك المنظمي والسلوك التربویة اإلدارة). ٢٠٠١(الرحمن  عبد نيھا الطویل،
 .للنشر وائل دار :األردن. ٣ط. النظم في

Attaweel, Hani Abdel Rahman (2001). Educational Management and 
Organizational Behavior of Individuals and Groups in Systems, 
Third edition. Jordan: Dar Wael Publishing House. 
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القیادة  المدیرین ممارسة درجة). م٢٠١٢(بنان  وحلبیة، محمد؛ وشعیبات، محمد؛ عابدین،
القدس  جامعة مجلة .القدس محافظة في الحكومیة المدارس معلمو یقدرھا كما األخالقیة
 .٣٦٣- ٣٢٧ص ص ) ٢ (٢٨والدراسات،  لألبحاث المفتوحة

Abdeen, Mohammed; Shuaibat, Mohammed; and Halabeya, Banan (2012). 
The Degree of Principals’ Practice of Ethical Leadership as 
Perceived by the Public Schools Teachers in the Governorate of 
Jerusalem, Al-Quds Open University Journal for Research and 
Studies, 28 (2) p. 327-363. 

 ١عمان، ط للطباعة، صفاء دار والعشرین، الواحد القرن في اإلداریة القیادة). م٢٠١١(عبود، نجم 
Aboud, Najm (2011). Administrative Leadership in the 21st Century, Dar 

Safa for Printing, Amman, First edition. 
 وعالقتھا األخالقیة الثانویة للقیادة المدارس مدیري ممارسة درجة ). م٢٠١٣(أحمد  العتیبي،

 غیر ماجستیر رسالة (الكویت دولة في نظر المعلمین وجھة من التنظیمیة بقیمھم
 .االردن األوسط، الشرق جامعة التربویة، كلیة العلوم ،)منشورة

Al-Otaibi, Ahmed (2013). The Degree of Secondary School Principals’ 
Practice of Ethical Leadership and its Relation to their 
Organizational Values from the Teachers' Perspective in Kuwait 
(Unpublished Master Thesis), Faculty of Educational Sciences, 
Middle East University, Jordan. 

 في ضوء المدرسیة للقیادة قیةاألخال المتطلبات). م٢٠٠٨ أبریل ٢١- ٢٠(الدین  زید أسامة عثمان،
العلمي  للمؤتمر مقدمة ورقة .تحلیلیة دراسة :المعاصرة االجتماعیة المتغیرات بعض

 .سوھاج جامعة :مصر المعاصر، المجتمع وقضایا التعلیم الثالث، العربي
Othman, Osama Zeid Addin (April 20-21, 2008). Ethical Requirements of 

School Leadership in the Light of Some Contemporary Social 
Variables: An Analytical Study, A paper presented to the Third 
Arab Scientific Conference, Education and Issues of Contemporary 
Society, Egypt: Sohag University. 

 الحكومیة في الثانویة المدارس لمدیري ةاألخالقی القیادة مستوى). م٢٠١٢(ھاني  رائدة العرایضة،
المعلمین  نظر وجھة من التنظیمیة المواطنة سلوك ممارسة بمستوى وعالقتھا عمان

 .األردن األوسط، الشرق ، جامعة)منشورة غیر ماجستیر رسالة(
Al-Araida, Raeda Hani (2012). The Level of Ethical Leadership of the 

Principals of Public Secondary Schools in Amman and its 
Relevance to the Level of Practicing Organizational Citizenship 
Behavior from the Teachers' Perspective (Unpublished Master 
Thesis), Middle East University, Jordan. 

 والدراسات الشریعة كلیة مجلة الكریم، القرآن في الُخلقیة التربیة ،)م١٩٩٢(حسین  خلیفة العسال،
 .٥٥٠، ٥٠٧، ص ص )١٠ (٨ قطر،  جامعة – اإلسالمیة
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Al-Assal, Khalifa Hassin (1992), Moral Education in the Holy Quran, 
Journal of Sharia and Islamic Studies, University of Qatar, 8 (10), 
pp. 507, 550. 

  .العبیكان :الریاض .الشاملة القیادیة اإلدارة ).٢٠٠٤(طیفالل عبد اهللا عبد العقیل،
Al-Aqeel, Abdullah Abdul Latif (2004). Comprehensive Leadership 

Management, Riyadh: Al-Obeikan. 
 في تحقیق للمدیرین األخالقیة القیادة ممارسات أثر. )م٢٠١٤(ن سلطا بن العزیز عبد العنقري،

 المكرمة، المجلة مكة إلمارة التابعة المحافظات على تطبیقیة اسةدر التنظیمي، التمیز
 .٢٦٠-٢٢٥، )٥٧(أسیوط  جامعة التجارة كلیة العلمیة،

Al-Anqari, Abdulaziz Bin Sultan (2014). The Impact of Managers’ Ethical 
Leadership Practices in Achieving Organizational Excellence, An 
Applied Study on the Governorates of Makkah, the Scientific 
Journal, Faculty of Commerce, Assiut University (57), 225-260. 

، درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة للقیادة األخالقیة )م٢٠١٣(محمد  الھندي،
 اإلسالمیة، ، الجامعة)منشورة غیر ماجستیر رسالة(وعالقتھا بدرجة تمكین معلمیھم، 

  .غزة
Al-Hendi, Muhammad (2013). The Degree of Practicing Ethical 

Leadership by Secondary School Principals in Gaza Governorates 
and its Relevance to Empowering Teachers, (Unpublished Master 
Thesis), the Islamic University, Gaza.  

  ورقة.األمریكي المجتمع في التعلیمیة اإلدارة أخالقیات). ١٩٩٧ ینایر ٢٧- ٢٥(الدین  بدر علي،
 ینایر ٢٧- ٢٥بتاریخ  المنعقدة التعلیمیة، اإلدارة أخالقیات الخامس السنوي للمؤتمر مقدمة

 التربیة، كلیة التعلیمیة، واإلدارة المقارنة للتربیة المصریة- الجمعیة :م،القاھرة١٩٩٧
 .شمس عین جامعة

Ali, Badreddin (January 25th-27th, 1997). Ethics of Educational 
Administration in the American Society.  A paper presented to the 
Fifth Annual Conference on Ethics of Educational Administration 
held on January 25th-27th, 1997, Cairo: the Egyptian Association of 
Comparative Education and Educational Administration, Faculty of 
Education, Ain Shams University. 

 األخالقیة والسلوك القیادة بین العالقة في وسیط كمتغیر األجر عن الرضا) م٢٠١٤(راشد  عواد،
اإلداریة  البحوث لةمج لالتصاالت، المصریة الشركة على تطبیقیة دراسة األخالقي

٢٤٠-٢٢٤، )١(٣٥.  
Awad, Rashed (2014). Satisfaction with Wages Being A Moderator 

Variable in the Relation Between Ethical Leadership and Ethical 
Behavior, An Applied Study on Telecom Egypt, Journal of 
Administrative Research 35 (1), 224-240. 
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 وأخالقیات االجتماعیة ، المسؤولیة)٢٠١٠(مھدي  صالح العامري، ؛ محسن طاھر الغالبي،
 .والتوزیع للنشر وائل دار :، عمان١ط .األعمال

Al-Ghalbi, Taher Mohsen & Al-Amri, Saleh Mahdi (2010). Social 
Responsibility and Business Ethics, First edition, Amman: Dar Wael 
for Publishing and Distribution. 

 األردنیة الجامعات في األكادیمیة األقسام رؤساء التزام ،  درجة)م٢٠٠٥(نایف  محمود قزق،
 غیر ماجستیر رسال .التدریس ھیئة أعضاء نظر وجھة من بأخالقیات المھنة الرسمیة
 : العربیة عمان ةجامع التربویة العلیا، الدراسات كلیة ، التربویة اإلدارة قسم .منشورة

 .عمان
Qazaq, Mahmoud Nayef (2005). The Degree of Commitment of the Heads 

of Academic Departments in Jordanian Official Universities to the 
Professional Ethics from the Perspective of Faculty Members, 
Unpublished Master Thesis, Department of Educational 
Administration, College of Higher Education Studies, Amman Arab 
University: Amman. 

 ،١ج .مقارنة تطبیقیة نظریة دراسة إسالمي منظور من األخالقیة القیادة). ٢٠١٦(أحمد  الكبّیر،
 .للطباعة فھد الملك دار :السعودیة

Al-Kabeer, Ahmed (2016). Ethical Leadership from an Islamic Perspective, 
A Theoretical Applied Comparative Study, Part 1, Saudi Arabia: 
King Fahd Press House. 

 .مكتبة المتنبي: ، الدمام٢األخالق اإلسالمیة، ط) ه١٤٢٧(المرسي، حسن السعید 
Al-Morsi, Hassan Al-Saeed (1427) Islamic Ethics, I 2, Dammam: Al-

Mutanabi Library.  
 للقیادة الكویت دولة في الثانویة المدارس مدیري ، درجة ممارسة)م٢٠١٤(الفي  ماجد  المطیري،

 غیر ماجستیر رسال .معلمیھم نظر وجھة من الوظیفي باألداء األخالقیة وعالقتھا
 عمان جامعة ، والنفسیة التربویة كلیة العلوم ، التربوي واإلدارة األصول قسم .منشورة
 .عمان : العربیة

Al-Mutairi, Majid Lafi (2014). The Level of Practicing Ethical Leadership 
by Secondary School Principals in Kuwait and its Relevance to Job 
Performance from the Teachers’ Perspective, Unpublished Master 
Thesis, Department of Assets and Educational Management, Faculty 
of Educational and Psychological Sciences, Amman Arab 
University: Amman. 

االقتصادیة  المنظمات ریادة في اإلداریة القیادة أخالقیات مساھمة). ٢٠١٥(خدیر  نسیمة،
 .الجزائر قرة، بو محمد جامعة ،)دكتوراه رسالة( الجزائریة،
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Nasima, Khadir (2015). The Contribution of Administrative Leadership 
Ethics to the Leadership of the Algerian Economic Organizations, 
(Ph.D. Thesis), University of M’Hamed Bougara, Algeria. 

 لدى دارياإل السلوك األخالقیة في المدونة بممارسة االلتزام درجة، )م٢٠٠٩(إسالم  الھدبان،
 غیر ماجستیر رسالة(الكبرى،  عمان تربیة في مدیریات األساسیة المدارس مدیري

 .األردن عمان، األردنیة، ، الجامعة)منشورة
Al-Hadban, Islam (2009). The Degree of Basic Schools Principals’ 

Commitment to Applying the Ethical Code in the Administrative 
Behavior in Greater Amman Education Directorates, (Unpublished 
Master Thesis), University of Jordan, Amman, Jordan. 

، درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة للقیادة األخالقیة )م٢٠١٣(محمد  الھندي،
 اإلسالمیة، لجامعة، ا)منشورة غیر ماجستیر رسالة(وعالقتھا بدرجة تمكین معلمیھم، 

 .غزة
Al-Hendi, Mohammed (2013), The Degree of Secondary School 

Principals’ -in Gaza Governorates- Practice of Ethical Leadership 
and its Relevance to the Degree of Teachers’ Empowerment, 
(Unpublished Master Thesis), the Islamic University, Gaza. 

 .ـ، الالئحة التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة)ه١٣٩٧(وزارة الخدمة المدنیة، 
Ministry of Civil Service, (1397 AH), the executive regulations of the civil 

service system. 
  .، الریاض١ھـ، میثاق أخالقیات مھنة التعلیم، ط ١٤٢٧(وزارة التربیة والتعلیم، 

Ministry of Education, (1427H), Code of Ethics of the Teaching 
Profession, First edition, Riyadh. 

 .وأولویاتھا العاشرة التنمیة خطة موجز ،)م٢٠١٥(والتخطیط  االقتصاد وزارة
Ministry of Economy and Planning (2015). Summary and Priorities of the 

Tenth Development Plan. 
 .والنشر. للطباعة الكتب  عام دار :الریاض .اإلسالمیة األخالقیة التربیة ).١٩٩٦(د مقدا الجن،ی

Yalgen, Meqdad (1996). Islamic Ethical Education, Riyadh: Dar Aam Al 
Kotob Press and Publishing House.   

بأخالقیات  الفلسطینیة الثانویة الحكومیة المدارس مدیري التزام درجة). م٢٠١٠(سجى  یحیى،
 غیر ماجستیر رسالة(مدارسھم  معلمي نظر وجھة من المدرسیة اإلدارة مھنة

  .فلسطین نابلس، الوطنیة، النجاح جامعة).منشورة
Yahya, Saji (2010). The Degree of Palestinian Public Secondary Schools 

Principals’ Commitment to the Ethics of the School Administration 
Profession from the Teachers’ Perspective, (Unpublished Master 
Thesis), An-Najah National University, Nablus, Palestine. 
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