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القيادة األخالقية وعالقتها بتحقيق معايير الجودة الشاملة من وجهة نظر شاغلي الوظائف 

 التعليمية بإدارة التعليم بمحايل عسير

 

 *آمنة بنت سليمان بن هادي ذاكرأ/ 

 الملخص:

الجودة الشاملة من خالل  معاييرالعالقة بين القيادة األخالقية وتحقق تعرف  الدراسة هدفت          

عينة تكونت والمنهج الوصفي االرتباطي،  واستخدمت الدراسة في المؤسسات التعليمية. مارستهام

مشرفًا  (52و) ، ( رئيًسا ورئيسة31ممثلة في ) ، ( من شاغلي الوظائف التعليمية300الدراسة من )

الباحثة  استخدمتو بمراحلها المختلفة. / عسير( معلًما ومعلمة بإدارة تعليم محايل217و) ، ومشرفة

موزعة على  ، عبارةوتضمنت ثالث وخمسين  ، االستبانة لجمع البيانات الالزمة ألغراض الدراسة

مجال درجة ممارسة القيادة األخالقية وضم أربعة أبعاد ويتكون من سبع وعشرين : مجالين رئيسيين هما

 ، عبارةن من ست وعشرين ومجال درجة ممارسة معايير الجودة الشاملة وضم أربعة أبعاد ويتكو ، عبارة

ومن أبرز ما توصلت إليه . أبًدا( ، نادًرا ، أحيانًا ، غالبًا ، ويجاب عليها وفق التدرج الخماسي )دائًما

 ، تمارس القيادة األخالقية في الميدان التربوي وكذلك تطبيق معايير الجودة الشاملة اسة من نتائج:رالد

أظهرت النتائج أن هناك عالقة ارتباطية موجبة  ، ف التعليميةبدرجة عالية من وجهة نظر شاغلي الوظائ

بين الدرجة الكلية لسمات القيادة األخالقية والدرجة الكلية ألبعاد معايير الجودة الشاملة عند مستوى الداللة 

5a=0,0 ، ويدل ذلك على وجود  ، وهو معامل ارتباط مرتفع( 0، 991) حيث بلغ االرتباط للدرجة الكلية

حيث كلما زادت  ، قة طردية بين سمات القيادة األخالقية وبين معايير الجودة الشاملة في العملعال

ممارسات مديري ومديرات المدارس لسمات القيادة األخالقية ظهر ذلك لمعايير الجودة الشاملة في العمل 

 واالرتقاء به إلى المستوى األفضل.

 الوظائف التعليمية. شاغلو ايير الجودة ـ الجودة الشاملة ـالقيادة األخالقية ـ مع الكلمات المفتاحية:

 

 : مقدمة

المدرسية بحاجة إلى قادة تربويون يتصفون بسمات القيادة األخالقية والتي تساعد هم في  اإلدارة

 ،وحفزهم على العمل بأعلى درجة من الكفاءة ، من أجل كسب تعاونهم ، التأثير على العاملين معهم

وينعكس ذلك  ، لتحقيق األهداف المرسومة بفعالية وكفاءة عالية ، عمل كفريق متعاون منسجمودفعهم إلى ال

من خالل تهيئة األجواء المناسبة للعمل والتغلب على  ، على المناخ التعليمي داخل المؤسسة التربوية

 . المعوقات التي تحول دون إنجاز األعمال الموكلة لهم

سلباً مناخ التعليمي داخل مدرسته،  وكل قرار يتخذه ينعكس ومدير المدرسة يؤثر ويتأثر بال

 وإيجاباً على مناخها التعليمي.  وهذا يدل على مدى تأثير القائد على مناخ مؤسسته. 
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ونجاح أي مؤسسة في تحقيق أهدافها ورسالتها مرتبط بالطريقة التي يقود بها القائد هذه المؤسسة، 

وبالصفات القيادية التي يجب أن يوظفها في إيجاد بيئة مناسبة تساهم في  وباألسلوب القيادي الذي يمارسه

(، والقيادة التربوية تعد جوهر العمل اإلداري ألنها تمثل 2، 2014زيادة إنتاجيتها وعطائها )المحمادي، 

)العرابيد،  عنصراً مهماً في نجاح أو فشل اإلدارة التعليمية لما فيها من تأثير مباشر على العملية التعليمية

2010 ،3 .) 

( أن القيادة الناجحة هي إحدى المميزات الرئيسة التي يمكن 71، 2013وترى أبو العال )

المنظمات الناجحة وغير الناجحة، فالقيادة بالنسبة للمنظمة يمكن تشبيهها بالدماغ  بواسطتها التمييز بين 

لفعل وتنسيقها وفقا للظروف المحيطة بها، فهي ألنها تقوم بتوجيه عمليات الفعل ورد ا بالنسبة لإلنسان؛ 

  تعمل فيها. تتأثر وتؤثر في البيئة التي 

إن القيادة في المؤسسات التربوية تمثل جوهر اإلدارة التربوية، فهي عملية تعاونية مشتركة 

لى تجاوزت مرحلة اإلدارة التي تقوم على إدارة شؤون المؤسسة التربوية بشكل روتيني، إلى قدرتها ع

التأثير اإللهامي في العاملين معها، وحفزهم إلنجاز أهدافها على الوجه الصحيح؛ وعليه فإن نجاح 

المؤسسة التربوية في تحقيق أهدافها يتوقف على قدرات القيادة الفاعلة، وخصائصها وإمكاناتها في توجيه 

 (.75، 2013العمل ورعايتها للعاملين معها وتقديم العون والمساعدة لهم )السعود، 

(  أن القيادة الناجحة هي التي تقاس بمدى كفاءة أداء الفريق، فيصنع القادة 2013ويذكر إسليم )

الفعالون بيئة قوامها االحترام المتبادل، كما أنهم يقومون بتحديد االتجاهات التي سيسلكها موظفوهم في 

ي االنضمام إليهم في تحقيق تحقيق األهداف، كما يكون لديهم أيضا القدرة على ترغيب األشخاص ف

 األهداف.

ويتطلب الوقت الحالي قيادة نوعية مختلفة لتحقيقق متطلبقات التحقول. لقذا تعقدي القيقادة محقوراً مهمقاً 

ترتكز إليه مختلف األنشطة في المنظمات خاصة في العصر الحديث،  وما هو متوقع حدوثه فقي المسقتقبل 

(. وفقي هقذا 388،  2015ب الحيقاة،  وأسقاليب العمقل )عيقد،  من تحوالٍت وتغيرات جذرية في كافة جوان

العصر لقم تعقدا القيقادة التقليديقة ققادرة علقى مواجهقة المتغيقرات المتسقارعة؛ لقذا كقان البقدا أنا يطقال  التغيقر 

القيادة في عصر تقدم علمي وتقني شعاره اإلبقدا،،  حيقث أصقبح ظهقورا قيقادٍة تناسقب المتغيقرات،  وتتسقم 

(. والقيادة التربوية الواعية هي تلك القيادة التي تحفِّزا الِهمقم،  وتشقحذا 2،  2011حتمياً )الغامدي،  باإلبدا،

ات،  واألفكققار الحديثققة البناققاءة،  وهققي التققي تسققعى دائمققاً للتطققوير والتجديققد،   الطاقققات،  وتققدعما المبتكققر 

 (.103، 2015وتشجيع المبادرة،  وطرح األفكار)الحريري، 

، وترتبط مع بعضها البعض اإلدارةعلى التوجيه وهي إحدى وظائف  مبنيةدة األخالقية والقيا

 ، وتوجيههم ، وإرشادهم ، ويتم من خاللها تحضير األفراد لألداء الجيد من خالل تقديم المساعدة لهم

فالقيادة  ، وإثارة حماسهم للعمل واإلنجاز لتحقيق أهداف المؤسسة التعليمية ، واالتصال معهم بشكل مستمر

وبصفة خاصة في جميع ( والدنيا ، والوسطى ، بصفة عامة موجودة في جميع المستويات اإلدارية )العليا

حول مفهوم القيادة  اآلراءحيث أن تعدد ( فرق العمل ، األقسام، الوحدات، الوحدات التنظيمية )اإلدارة

ومساعدة المرؤوسين ، وتحديد األهداف ، اتوالجماع ، وقدرتها في التأثير على سلوك األفراد ، األخالقية

واتخاذ القرارات الصحيحة في ، القيادات الواعدة وتهيئة، وحثهم على اإلنجاز ، على تطوير مهاراتهم

 . التعليمية البيئيةالمناخ الصحي في  ، وتهيئةوالتعامل بعقالنية مع األزمات ، األوقات المناسبة
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لمؤسسات التربوية في كونها تتعامل مع اإلنسان وتحاول صياغة تنبع أهمية القيادة األخالقية في ا

شخصيته صياغة سليمة وإيجابية، تنمي فيه الخلق القويم، وترسخ فيه القيم السامية، والشعور بالمسؤولية، 

كما أنها تقوم بصياغة القرارات التي تنعكس على حاضر المجتمع ومستقبله، والتي يمتد تأثيرها ألجيال 

حيث أن القائد التربوي يتبوأ أعلى مركز في المنظمة التربوية فهو المسئول عن صياغة عديدة، و

 (.24، 2013القرارات فيها، فال بد من ممارسة مبادئ القيادة األخالقية وضوابطها. )العتيبي، 

دة وال شك أن األخالق تعتبر محوراً للقيادة، وذات أثر كبير على آلياتها ونتائجها، ومن ثمار القيا

 (. 13، 2016األخالقية االنضباط واالستقامة والبر والقيم المقبولة إنسانياً)الكبير، 

والقيادة األخالقية مهمة في مجال التعليم، نظراً لطبيعة عملية التأثير والتأثر، فقادة التعليم لديهم  

ر في اآلخرين مسؤولية أخالقية خاصة، وتساعدهم طبيعة قيادتهم في الحصول على فرص أكبر للتأثي

بطرق معينة، ولكل قائد جدول أعمال يتضمن مجموعة من العروض والقيم واألفكار التي يرغب في 

طرحها، وللقيم التي يروجها القائد تأثير كبير على القيم التي تظهر في المؤسسة، وللقيادة األخالقية مبادئ 

 (. 5، 2012المجتمع )رائدة العرايضة، متعددة أهمها: االحترام، والخدمة، والعدل، والنزاهة، وبناء 

لذلك فإن أحد متطلبات القيادة األخالقية  ، والقيادة األخالقية ترتكز بشكل تام على خدمة اآلخرين

وروح الخدمة هذه ال تنكر بأي شكل من األشكال الدوافع . وألمته ، خدمة الفرد لعائلته ، هو روح الخدمة

بل إنها تطالب بقيادة أخالقية تعمل على إطالق . تعيق اإلبدا، الفردي كما أنها ال ، والمبادرات الفردية

 . القدرات الكامنة لدى الفرد بينما تضمن خير وسعادة الجميع

أن المبادئ األخالقية تعد أداة القائد في عمله، لتكون سلوكاً  (Daft,2003, 43ويرى ديفت )

األخالقية تعود إلى دورها في عملية اإلدارة الذاتية وصفة أصيلة في ممارساته اإلدارية، فأهمية القيادة 

وتوجيه السلوك للقائد في مؤسسته، وتحقيق المبادئ األخالقية كالعدل، والمساواة، واألمانة في معاملة 

 الموظفين.

لقد أصبحت القيادة األخالقية من المواضيع المهمة التي تحظى باهتمام المؤسسات التربوية 

من ضرورة االلتزام بالمبادئ والقيم السلوكية األخالقية على الصعيد الفردي والجماعي  المختلفة؛ انطالقاً 

 (.146، 2010في المهنة )بو عباس، 

( على 187، 2014أكدت عدد من  الدراسات على أهمية القيادة األخالقية، كدراسة الزهراني )

القادة مزيداً من الصالحيات، كما أكدت  أهمية القيادة األخالقية في مدارس التعليم العام، وأوصت بإعطاء

( على أهمية القيادة األخالقية وأنها تشكل محورا أساسيا يجب العناية به 169، 2009دراسة الهدبان )

( إلى أن 138م، 2011خصوصا عند استقطاب المعلمين وتدريبهم، وأشارت دراسة الشريفي والتنح )

توى، باستطاعتهم ممارسة قيادة قوية تتضمن خدمة لآلخرين هناك حاجة لقادة أخالقيين بارعين في كل مس

وتعهدا لهم، ألن نجاح القادة في أداء أعمالهم يتوقف على مدى التزامهم األخالقي في تحقيق أهداف 

( أن درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى 194، 2016المؤسسة، وأظهرت نتائج دراسة السعدان )

وأكدت دراسة درادكة والمطيري  كومية  بالرياض كانت بدرجة كبيرة.مديرات المرحلة الثانوية الح

( ضرورة االهتمام بممارسة مديرات المدارس االبتدائية للقيادة األخالقية على كافة 211، 2017)

 مجاالتها.
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كما تبرز أهمية القيادة األخالقية للقادة بكونها مرتبطة بعامل التأثير، فقد كشفت دراسة المطيري 

(، بأن ممارسة القائد للقيادة األخالقية تؤثر بثقة المرؤوسين في قادتهم وبرضاهم عنهم وبمستوى 2014)

 الروح المعنوية.

(، إلى إن عدم 2014( والشمالن )2010( وراضي وحسن )2005وأكد الغالبي والعامري)

االلتزام التنظيمي، وانخفاض االلتزام بالقيادة األخالقية يؤدي إلى تدني احترام العاملين للقائد وكذلك تدني 

مستوى الوالء التنظيمي لديهم، وتزداد منازعات العمل ويتولد اإلحباط، وقد يكون سبب لفشلها في تحقيق 

 أهدافها، وذلك لتأثيره السلبي في معنويات المرؤوسين، الذي بدوره يسهم في إفقادهم ثقتهم بالقائد.

لى تطوير أداء المؤسسات عن طريق بناء ثقافة أما الجودة الشاملة فهي أسلوب إداري يهدف إ

وتتحقق جودة التعليم من خالل وجود سياسة واضحة ومحددة للجودة ونظام للمتابعة ، عميقة عن الجودة

لضمان الجودة  واإلداريةوالتقويم لتفادي الوقو، في األخطاء ونظم تدريب عالية المستوى للهيئة التعليمية 

 . في المؤسسات التعليمية

ولققققد تعالقققت صقققيحات مقققن مراكقققز بحثيقققة إقليميقققة وعالميقققة تقققدعو إلقققى تطبيقققق إدارة الجقققودة 

( في قطا، التعليم، إذ إن فهم محتوى ومفهوم نظام إدارة الجودة الشاملة يفسقر لنقا األسقباب TQMالشاملة)

 (:114، 112، 2003الحقيقية من الدعوة إلى تطبيق هذه الفلسفة في التعليم ومن هذه األسباب )محجوب، 

 تمثل إدارة الجودة الشاملة فلسفة تنظيمية تتيح بيئة مناسبة لتحقيق الجودة المستهدفة للعمليات. -1

 توفر إدارة الجودة الشاملة متطلبات إقامة نظام قومي لمخرجات ذات سمات تنافسية. -2

 تساهم إدارة الجودة الشاملة في مهام التقييم المستمر لإلستراتيجية الشاملة للمنظمة. -3

ج كافقة التكوينقات التنظيميقة فقي مهقام التخطقيط والتنفيقذ والرقابقة دمتساهم إدارة الجودة الشاملة في  -4

 وفق معايير أداء متجدد.

تقققود إدارة الجققودة الشققاملة إلققى تحسققين األداء النققوعي ألنشققطة المنظمققة وتحديققد البققرامج الالزمققة  -5

 لزيادة القدرات التنظيمية لرفع كفاءة اإلدارة.

إدارة الجودة الشاملة في تحديد مسقتوى جقودة المقوارد التنظيميقة وغيرهقا، األمقر القذي يتقيح تساهم  -6

 توقع مستوى األداء وفق حاجات المستفيدين ورغباتهم.

تساهم إدارة الجودة الشاملة في تطوير تقاليد العمل وقيمه وفق متطلبقات التغييقر الالزمقة لتطبيقاتهقا  -7

 لتحديات.في إطار نظرة مستقبلية للفرص وا

وتتصف إدارة الجودة الشاملة بالديمومة واالستمرار وليست محطة تنتهقي بانتهقاء برنقامج معقين أو زمقن 

معين، لذا تتطلب المزيد من التدريب المسقتمر لحقل المشقكالت والتفكيقر بأسقاليب ابتكاريقة، وهقي تطمقح للوصقول 

لقب وعضقو هيئقة التقدريس واإلدارة التربويقة، أمقا إلى رضا المستفيد القداخلي فقي المؤسسقة التربويقة أال وهقو الطا

المستفيد الخارجي فهو المجتمع، وما سيحققه ذلك المنتج التعليمقي مقن فائقدة للمجتمقع، لقذا أصقبح مقن أهقم المعقايير 

التي تعكس نجاح المؤسسات التربوية هو نوعية الطالقب القذي يتخقرج مقن تلقك المؤسسقات التربويقة وقدرتقه علقي 



 2019لسنة                     12 الجزء            20العدد                 مجلة البحث العلمي في التربية  

 

 

5 

 

بالطريقققة المطلوبققة، كمققا أن نظققرة المجتمققع اإليجابيققة لتلققك المؤسسققة تكسققبها نوعققاً مققن االحتققرام خدمققة مجتمعققه 

والتقققدير، األمققر الققذي يققؤدي إلققى وجققود منافسققة شققديدة بققين المؤسسققات التربويققة المختلفققة علققي تحسققين برامجهققا 

، 2015المجتمقع )الغامقدي، المختلفة وأهدافها للحصول علي مخرجقات تعليميقة مناسقبة ومالئمقة لخدمقة وتطقوير 

444 ،445.) 

ويتطلب تطبيق الجودة ومعاييرها إيجاد ثقافة جديدة تقوم على المرتكزات األساسية التقي يحتاجهقا 

م(، وهنا اتفقت اآلراء والدراسات علقى أن نجقاح 2006هذا التطبيق بشكل يجعله ممكناً وناجحاً )الحربى، 

سسات، وجعلهقا متناسقبة ومتناغمقة مقع الفلسقفة التقي يتطلبهقا هقذا تطبيق نظام الجودة رهن بتهيئة هذه المؤ

م ( ويؤكد ذلك كقل مقن 2012النظام بمعنى تغيير ثقافتها السائدة إلى ثقافة الجودة بين العاملين بها )عمار، 

م( حيققث أوضققحوا أن بنققاء وترسققيخ ثقافقة الجققودة شققرط مسققبق البققد مققن 2011( )بوزيققان، 2012)السقيد 

 بدء في تطبيق الجودة بالمؤسسات عامة، والمؤسسات التعليمة خاصة.توفيره قبل ال

 : مشكلة الدراسة

لما لألخالق من تأثير في المعلمين  ، تستطيع المدرسة تحقيق أهدافها المخططة والمحددة مسبقًا

ل واإليمان بأهداف المدرسة واالستعداد للعم ، من خالل ممارسة الوظيفة السلوكية في عدة جوانب منها

من أجلها والرغبة في البقاء بها؛ األمر الذي يدفع العديد منهم إلى تقبل أهداف المؤسسة والعمل على 

 (.23: 2015 ، تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة بها )أبوعلبة

 ، العمل في واإلخالص ويتسم الجدية ، آراءهم ويحترم المعلمين إلى يستمع األخالقي المديرو

 الوجدانية المشاعر ويراعي ، األخالقية ويعززها بالقيم ويؤمن ، والطالب المعلمينتقويم  في ويعدل

ولديه اتجاهات إنسانية نحو الطالب بما  ، بين المعلمين الجماعي العمل تعزيز على ويحرص ، للمعلمين

 (.29: 2010 ، يحقق معايير الجودة الشاملة داخل المدرسة )يحيي

إلى أن هناك حاجة لقادة أخالقيين بارعين في كل  (138، 2011)الشريفي والتنح،  وأشار

وأن مستقبل المجتمع يتوقف على مثل هؤالء القادة الذين باستطاعتهم ممارسة قيادة قوية تتضمن  ، مستوى

خدمتهم لآلخرين وتعهًدا لهم؛ ألن نجاح القادة في أداء أعمالهم يتوقف على مدى التزامهم األخالقي في 

 منظمة.تحقيق أهداف ال

 ، إلى تحقيقه المنظمات جميع تسعى األساسية التي األهداف كانت معايير الجودة الشاملة أحد ولما

 فضاًل عن استقرار العمل على تساعد إذ ، نفسه الوقت في والمنظمة الفرد على إيجابية آثار من له لما

 ، بها يعمل التي أهداف المنظمة دالفر وت ق بل ، رضاهم وزيادة العاملين االجتماعية لدى الدوافع تنمية

 أهدافها  لتحقيق المتواصل وجهده القوية ورغبته وتفانيه

 التعليمية بالمسيرة الالزمة للنهوض األخالقية األبعاد امتالك على يعمل أن للقائد البد سبق مما

 المتعلم بين المدرسة داخل كانت العالقة كلما إنه حيث ، التعلم أهداف لتحقيق المتعلم كفاءة ورفع

معايير  ويلبي القيادة روح ويبعث الصفوف إيجابيًا داخل المناخ كان ، والمحبة بالود تتسم والمعلمين

 . والعطاء اإلنجاز نحو دافع يكون للمعلمين أو صعيد الطالب سواء على ، المؤسسة داخل الجودة الشاملة
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يستند في سلوكياته وممارسته إلى  ، أخالقيًا فإن قائد المدرسة يعد قائًدا ، استناًدا إلى ما سبق بيانه

وإنه من  ، الضوابط والمبادئ األخالقية التي بدورها تحقق معايير الجودة الشاملة في العملية التعليمية

فقد لوحظ أن ثمة تنوًعا بين  ، خالل الحضور الميداني والعالقة العملية مع شاغلي الوظائف التعليمية

وتباينًا بين شاغلي الوظائف التعليمية في تقدير قيادة المديرين ورؤساء األقسام   ،المديرين في سلوكياتهم

 ومقدار مراعاتهم لحقوق رعيتهم وواجباتهم.

القيادة األخالقية  هل توجد عالقة بين: التالي مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس وعليه تتحدد

 ؟بإدارة التعليم بمحايل/ عسير تعليميةجهة نظر شاغلي الوظائف المعايير الجودة الشاملة من وو

 ويتفر، من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

 ما األسس النظرية والفكرية للقيادة األخالقية لدى قادة التعليم؟ -1

ما مستوى القيادة األخالقية لكل من مديري ومديرات مدارس إدارة تعليم محايل عسير من وجهة  -2

 نظر شاغلي الوظائف فيها؟

مستوى االلتزام بمعايير الجودة الشاملة لكل من قائدي وقائدات المدارس في إدارة تعليم محايل  ما -3

 عسير من وجهة نظر شاغلي الوظائف التعليمية؟

تحقق معايير الجودة الشاملة لدى مديري ومديرات المدارس في بعالقة القيادة األخالقية  واقع  ما -4

 إدارة التعليم بمحايل عسير؟

 دراسة:أهداف ال

 األسس النظرية والفكرية للقيادة األخالقية لدى قادة التعليم. -1

 التعرف على مدى التزام مديري مدارس التعليم بأخالقيات القيادة. -2

الكشف عن مدى قيام مديري مدارس التعليم بتحقيق معايير الجودة الشاملة من خالل ممارستهم  -3

 للقيادة في المؤسسات التعليمية.

معايير الجودة الشاملة لدى مديري ومديرات تحقق العالقة بين القيادة األخالقية و واقع الكشف عن -4

 المدارس.

التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين مديري ومديرات المدارس في ممارسة القيادة  -5

 والمسمى الوظيفي(. ، والمؤهل ، والخبرة ، األخالقية تعزي لمتغيرات )الجنس

ق ذات الداللة اإلحصائية بين مديري ومديرات المدارس في ممارسة معايير التعرف على الفرو -6

 والمسمى الوظيفي(. ، والمؤهل ، والخبرة ، الجودة الشاملة تعزي لمتغيرات )الجنس

 أهمية الدراسة:

 األهمية النظرية  - أ

ريف مقترح والخلوص إلى تع، سالمية والغربية بطريقة تحليلية نقديةاستعراض األدبيات العربية واإل (1

 . للقيادة األخالقية من منظور عربي إسالمي

 . تناول البيئة اإلدارية مجاالت لتنمية فاعلية القيادة بصفة عامة وعلى وجه التحديد القيادة األخالقية (2
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 . بناء نموذج علمي للقيادة األخالقية من شأنه تعزيز األدبيات العربية اإلسالمية في مجال القيادة (3

وقد تمثل ذلك  . في البيئة اإلدارية ومنها منظمات األعمال األخالقيةس فاعلية القيادة بناء أداة لقيا (4

باستبانة علمية صممت بطريقة منهجية دقيقة صممت بطريقة منهجية دقيقة ضمنت توفير سمتي 

 . الصدق والثبات

 : األهمية التطبيقة - ب

وتعظيم االنتفا، من  ، القيادة األخالقيةتطبيق النموذج العلمي المقترح يمكن أن يسهم في تعزيز فاعلية  (1

 . أنماطها ومهاراتها وأساليبها في بيئة العمل في العالم العربي واإلسالمي

في بيئة ( تم تطبيق النموذج العملي في دراسة تطبيقية باستخدام المنهجين الكمي والكيفي )النوعي (2

 . تعليم محايل عسير بإدارةية وقد تمثلت في عينة من شاغلي الوظائف التعليم ، بحثية معينة

ستبانة العلمية التي جرى تصميمها في قيادة األخالقية والمتمثلة في االتم استخدام أداة قياس فاعلية ال (3

ة المستقبلية على مما يعين الدراسات التطبيقي ، مع القيام بالتحليل اإلحصائي الالزم ، هذا البحث

 ، والقطاعات الخاصة ، تنوعة كالقطاعات الحكوميةستبانة في بيئات بحثية ماستخدام تلك اال

  . والقطاعات الخيرية التعاونية

استخدمت الباحثة في الدراسة الحالية المنهج الوصفي،  حيث قامت الباحثة برصد درجة منهج الدراسة: 

لجودة ممارسة شاغلي الوظائف التعليمية بإدارة تعليم محايل عسير للقيادة األخالقية وكذلك معايير ا

وأيًضا اعتمدت على المنهج الوصفي االرتباطي،  وذلك بمدى معرفة القيادة األخالقية وعالقتها  الشاملة.

 بمعايير الجودة الشاملة من وجهة نظر شاغلي الوظائف التعليمية.

 : حدود الدراسة

 اقتصرت هذه الدراسة على التعرف على وجهة نظر شاغلي وشاغالت : الحدود الموضوعية

ائف التعليمية نحو واقع تطبيق القيادة األخالقية وعالقتها بمستوى االلتزام لمعايير الجودة الشاملة الوظ

 نحو قائدي وقائدات العمل اإلداري.

 ( 400اقتصرت هذه الدراسة على عينة من شاغلي الوظائف التعليمية البالغ عددهم ): الحدود البشرية

 . بمختلف مسمياتهم الوظيفية معلم ومعلمة

 م2018/2019الفصل الدراسي األول من العام الحالي : الحدود الزمانية. 

 إدارة تعليم محايل عسير والقطاعات اإلدارية التابعة لها.: الحدود المكانية 

 : مصطلحات الدراسة

 من مالئم قيادي سلوك "إظهار بأنها (337، 2012)عابدين وآخرون، عرفها : القيادة األخالقية

 وترويج ، األشخاص بين والعالقات الشخصية التصرفات في والمقبولة لمعايير المعتمدةبا االلتزام حيث

 ."األتبا، والمرؤوسين لدى ذلك
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ويراعون فيه  ، السلوك المناسب الذي يظهره شاغلي الوظائف التعليمية: وتعرفها الباحثة إجرائيًا

والصفات اإلدارية  ، خصيةخصائص العاملين وحاجتهم ضمن قواعد أخالقية متمثلة بالصفات الش

عند قيادتهم في مجال عملهم والتي تقاس من  ، والعالقات اإلنسانية ،والعمل بروح الفريق ، األخالقية

 خالل أداة الدراسة.

 معايير الجودة الشاملة:

هي تلك المواصفات والشروط التي ينبغي توافرها في نظام التعليم والتي تتمثل في جودة اإلدارة 

 ، ثم جودة المعلمين ، التعليمية من حيث األهداف وطرائق التدريس ونظام التقويم واالمتحانات والبرامج

والتي تؤدى إلى مخرجات تتصف بالجودة وتعمل على تلبية احتياجات  ، واألبنية والتجهيزات المادية

 (.2002 ، المستفيدين )علي

لمواصفات والمهارات أو القدرات "أنها مجموعة من المقاييس وا: وتعرفها الباحثة إجرائيًا

والسلوكيات والممارسات التي يجب أن تكون متوافقة مع المبادئ المهنية واألخالقية واالجتماعية ويتمتع 

بها كل مدير أو رئيس وتقييم إنجازه في المؤسسات التربوية أو النظام التعليمي وفق إستراتيجية معينة 

 . القائم مما يمكنه من أداء واجبه بشكل كامل"مراعيًا للظروف المحيطة بهذا النظام 

 الدراسات السابقة:

تستعرض الباحثة فيما يلي بعض الدراسات السابقة ذات الصلة بمتغيريها سواء كانت الصلة 

بطريقة مباشرة أم غير مباشرة، وسواء كانت الدراسة تتناول أحد متغيري الدراسة الحالية في عالقته 

متغيري الدراسة الحالية معاً حسبما أتيح االطال، عليه للباحثة، وتعرض الباحثة بمتغير آخر أو تتناول 

 الدراسات السابقة مرتبة زمنياً من األقدم لألحدث على النحو التالي:

هدفت الدراسة تعرف مدى مساهمة سلوكيات القيادة األخالقية ( 2016دراسة الشمالن )

في تعزيز فعالية اإلرشاد ( ع القائد للسلوكيات األخالقيةوتشجي ، ببعديها:)السمات األخالقية للقائد

 ، طالبا  من برامج الماجستير في جامعة الملك سعود 75وكانت عينة الدراسة مكونة من  ، األكاديمي

الشديدة  األهميةوأظهرت النتائج ، مته للبيئة المحليةمالء بعد اختبار2005واعتمدت الدراسة على لبروان 

 قية في تعزيز فاعلية اإلرشاد األكاديمي.للقيادة األخال

هيئة التدريس بجامعة أم  درجة ممارسة عضو هدفت الدراسة تعرف( 2015دراسة الحربي )

 ، فيهم درجة تأثير هذه الممارسة. القرى للقيادة األخالقية بأبعادها الخمسة من وجهة نظر طلبة الجامعة

والتي تعزي  ، يرات الطلبة لدرجة الممارسة والتأثيرومعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين تقد

كما هدفت الرصد ما إذا كان هناك عالقة ارتباطية بين  ، المستوى الدراسي ، التخصص، الجنس: لمتغير

وطبق االستبيان  ، وقد استخدم المنهج الوصفي، ممارسة القيادة األخالقية والتأثير ونوعية هذه العالقة

أن جاءت ممارسة : وكان من أبرز نتائجها ، ( طالب وطالبة900جامعة بلغ عددهم )على عينة من طلبة ال

وجاءت تأثير  ، عضو هيئة التدريس للقيادة األخالقية بدرجة متوسطة في عمومها وفي كافة أبعادها

أثير وثبت وجود عالقة ارتباطية موجبة بين ممارسة القيادة األخالقية والت ، الممارسة متوسطاً على الطلبه

  . وإمكانية التنبوء بهذا التأثير من خالل المعادلة المحددة بالدراسة
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الدراسة معرفة إدارة الجامعات العربية وفق معايير الجودة هدفت : (2013) دراسة المحياوي

ولتحقيق ذلك الهدف  ، بما تسهم من تحقيق مستوى عاٍل من الجودة في مخرجات التعليم الجامعي ، الشاملة

الباحث المنهج الوصفي التحليلي كسبيل لجمع وتفسير المعلومات الالزمة لذلك لالستفادة منها في اعتمد 

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات . تطبيق معايير الجودة الشاملة في إدارة الجامعات العربية

كاديمي على مستوى الجامعة تعد إدارة الجودة الشاملة منهًجا لتنسيق العمل اإلداري واأل: والتي من أهمها

يساهم تطبيق معايير  ، وإمكانية إحداث تغيير شامل يساهم في تحسين جودة أداء التعليم الجامعي ، ككل

 وإلى تحقيق متطلبات سوق العمل. ، الجودة الشاملة إلى تحقيق رضا جميع العاملين بالجامعة

ت المعلمين لدرجة ممارسة هدفت الدراسة تعرف تقديرا: (2012دراسة عابدين وآخرون )

على عينة عشوائية من معلمي  2009/2010وأجريت خالل العام الدراسي  ، مديريهم القيادة األخالقية

( بنًدا موزًعا 52( معلًما باستخدام استبانة مكونة من )339المدارس الحكومية في محافظة القدس بلغت )

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن ممارسة المديرين . هاوتحقق الباحثون من صدقها وثبات ، في ثالثة مجاالت

وأشارت النتائج أيًضا إلى أن هناك فروقًا . القيادة األخالقية كما يقدرها المعلمون جاءت بدرجة مرتفعة

وأما الفروق  ، ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات المعلمين بحسب جنس المعلم ولصالح الذكور

المعلمين بحسب المؤهل العلمي والخبرة والمرحلة الدراسية والمديرية التي يتبع في متوسطات استجابات 

 لها المعلم فلم تكن ذات داللة إحصائية.

تعرف مدى توافر معايير الجودة الشاملة في برنامج  هدفت الدراسة (2012دراسة الزناتي )

ف الدراسة استخدم الباحث المنهج ولتحقيق أهدا ، تدريب معلمي العلوم بالمدارس الحكومية في قطا، غزة

وقد توصلت  ، وعمل بطاقة مالحظة ، ومن أدواته عمل قائمة بمعايير الجودة الشاملة ، الوصفي التحليلي

لم تتحقق معايير الجودة الشاملة في جميع محاور البرنامج التدريبي : هذه الدراسة إلى النتائج التالية

أن هناك قصوًرا  ، %80مطلوب الذي حدده الباحث بنسبة حيث لم تصل إلى المستوى ال ، األربعة

والذين شاركوا في البرنامج التدريبي اختصاص علوم  ، واضًحا في جودة األداء التدريسي لمعلمي العلوم

 حيث أظهرت النتائج أن جميع العبارات كانت مقبولة من حيث جودة األداء. ، في الجانب العملي

الدراسة الكشف عن فاعلية برنامج مقترح في ضوء معايير هدفت  (2012دراسة العرابي )

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث  ، الجودة؛ لتنمية أداء الطالبة المعلمة في تدريس القرآن الكريم

وقد استخدمت األدوات  ، والمنهج شبه التجريبي مع القياس القبلي والبعدي ، المنهج الوصفي التحليلي

وبطاقة مالحظة  ، ر التحصيلي لقياس الجانب المعرفي لمعايير جودة تدريس القرآن الكريماالختبا: اآلتية

: وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ما يلي ، لقياس الجانب األدائي لمعايير جودة تدريس القرآن

في ( بين متوسطي درجات الطالبات المعلمات 0.01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي للجانب األدائي لمعايير جودة تدريس القرآن الكريم لصالح 

( بين متوسطي درجات الطالبات 0.01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ، التطبيق البعدي

يير جودة تدريس القرآن الكريم المعلمات في التطبيق القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة للجانب األدائي لمعا

حجم أثر البرنامج المقترح في ضوء معايير الجودة في تنمية الجانب المعرفي  ، لصالح التطبيق البعدي

 واألدائي لمعايير جودة تدريس القرآن الكريم كان كبيًرا.
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نة (:  هدفت الدراسة تعرف مدى تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في عي2012دراسة عمر )

من الجامعات الخاصة في مصر من وجهة نظر الطالب بها، وقد تكون مجتمع البحث من جميع طالب 

أكتوبر وجامعة مصر الدولية  6الفرقة الرابعة في أهم ثالث جامعات خاصة في مصر وهي جامعة 

لدراسي طالبًا وطالبة في الفصل ا 1734وجامعة فاروس وبجميع الكليات النظرية والعلمية بهم وعددهم 

طالبًا وطالبة فقط لالستقصاء ومن خالل المقابالت الشخصية،  255، وتم استجابة 2011/2012األول 

( 41( طالبًا وطالبة، وقد تكونت قائمة االستقصاء من )255ولذلك فإن عينة الدراسة فقد بلغت هذا العدد )

، ومدى توافر معلومات فقرة موزعة على أربعة مجاالت، وهي: المجال اإلداري، ومجال الخدمات

وتأثيرها، ورضاء الطالب. وبعد جمع البيانات وتفريغها تمت معالجتها باستخدام طرق إحصائية وصفية، 

تمثلت في المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واختبار )ت( وطرق إحصائية تحليلية مناسبة 

( وإجراء SPSSمج التحليل اإلحصائي )تضمنت تحليل التباين األحادي، وتم أيًضا استخدام برنا

التحليالت اإلحصائية، وأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي النتائج اآلتية: أن أعلى تقديرات للطالب لمدى 

تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات المصرية الخاصة في جمهورية مصر العربية كانت في 

(، 3.41معلومات"، ورضا الطالب بمتوسطات حسابية: )مجال "الخدمات" و"اإلداري" و"ونظم ال

( على التوالي، كانت تقديرات الطالب لمدى تطبيق معايير إدارة الجودة 3.24(، و)3.38(، و)3.40و)

(،  عدم وجود 3.32الشاملة في الجامعات الخاصة في مصر متوسطة، حيث بلغ متوسط تقديراتهم )

ير الجامعة على المجاالت اآلتية: اإلداري، والخدمات، ونظم فروق ذات داللة إحصائية تعزي إلى متغ

المعلومات، ورضا الطلبة، واألداة ككل، وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزي إلى متغير الكلية على 

مجالي: )اإلداري، والخدمات لصالح طالب الكليات العلمية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزي إلى 

مجال نظم المعلومات لصالح طالب الكليات النظرية، وعدم وجود فروق ذات داللة متغير الكلية على 

إحصائية تعزي إلى متغير الكلية على مجال )رضا الطالب(، ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزي 

 إلى متغير الكلية لصالح طالب الكليات العلمية على األداة ككل.

واقع إعداد المعلم في كليات التربية بجامعات قا، تعرف  هدفت الدراسة( 2012دراسة الهسي )

وتم تطبيق أداة الدراسة على عينة طبقية عشوائية من الطالب  ، غزة في ضوء معايير الجودة الشاملة

 ، واألقصى( ، واإلسالمية ، الخريجين )طلبة المستوى الرابع( في كليات التربية في الجامعات )األزهر

بينما تم  ، ( طالبًا وطالبةً 5437طالبًا وطالبةً من المجتمع البالغ حجمه ) (546حيث بلغ حجم العينة )

وتوصلت ، ( عضًوا50تطبيق أداة الدراسة على عينة عشوائية من أعضاء هيئة التدريس بلغ حجمها )

ة أن نسبة توافر معايير الجودة الشاملة لواقع إعداد المعلم في كليات التربية من وجه: نتائج الدراسة إلى

 ، %(63.4) ، %(66.0): واألقصى( هي ، واإلسالمية ، نظر الطالب في الجامعات )األزهر

فيما كشفت نتائج الدراسة أن نسبة توافر معايير  ، %(64.6%( على الترتيب وبنسبة عامة )65.2)

ات الجودة الشاملة لواقع إعداد المعلم في كليات التربية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس للجامع

وال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقييمات الطالب ومتوسط تقييمات  ، %(66.6الثالث )

 (.0.05أعضاء هيئة التدريس عند مستوى داللة )

تعرف درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية  هدفت الدراسة( 2011دراسة الشريفي والتنح )

وقد تكونت عينة الدراسة من  ، وعالقتها بدرجة تمكين المعلمينالخاصة بإمارة الشارقة للقيادة األخالقية 

( معلم ومعلمة في المدارس الثانوية الخاصة بإمارة الشارقة للقيادة األخالقية وعالقتها بدرجة تمكين 200)
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ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام  ، وقد وظفت الدراسة المنهج المسحي االرتباطي ، المعلمين

أن درجة ممارسة : وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها ، ستبانة كأداة لجمع المعلوماتاال

( 3.27إذ بلغ المتوسط الحسابي ) ، المديرين للقيادة األخالقية من وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة

هة نظرهم كانت أن درجة تمكين معلمي المدارس الثانوية الخاصة من وج  ، (1.18وانحرافه المعياري )

يوجد عالقة ارتباطية إيجابية   ، (1.23( وانحرافه المعياري )3.31إذ بلغ المتوسط الحسابي ) ، متوسطة

بين درجة ممارسة المديرين للقيادة األخالقية ودرجة تمكين a) <0.01دالة إحصائيًا عند مستوى )

 . المعلمين

دفت هذه الدراسة للتعرف على ه (Yildirim & Bastug, 2010دراسة يلديرم وباشتوق )

 504وقد استخدم الباحث أداة االستبانة وزعت على  ، السلوكيات األخالقية لدى مديري المدرسة االبتدائية

 ، وقد استخدم المنهج الوصفي التحليلي ، من المدارس الحكومية والخاصة في مقاطعة كونيا التركية

 ، وبخاصة في مجال التواصل ، ات األخالقية كان مرتفًعاوأشارت النتيجة إلى أن مستوى ممارسة السلوكي

كما أظهرت النتيجة أن هناك فروقًا في تقديرات المستجيبين بحسب الجهة المشرفة لصالح معلمي 

 المدارس الخاصة.

(: هدفت هذه الدراسة معرفة مدى توفر مبادئ الجودة الشاملة في إدارة 2007دراسة الشعالن )

نوي للبنات بالمملكة العربية السعودية )المنطقة الشرقية(، ورصد أهم معوقات تطبيق مدارس التعليم الثا

نظام الجودة الشاملة في المدارس الثانوية للبنات بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، ومعرفة 

، وكلية، معلمة( حول الفروق ذات الداللة اإلحصائية وفقًا لمتغير الوظيفة بين فئات عينة الدراسة )مديرة

مدى توافر مبادئ إدارة الجودة الشاملة وعوائقها في مدارس تعليم البنات الثانوي في المنطقة الشرقية من 

المملكة العربية السعودية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وقد طبقت على عينة قدرها 

( معلمة يمثلن نسبة 600%(، و)65نسبة ) ( وكلية يمثلن100%(، و)79( مديرة يمثلن نسبة )48)

%(، وكان من أهم نتائج الدراسة اكتشاف وجود قصور في تبني ودعم اإلدارة العليا لتطبيق مبادئ 25)

إدارة الجودة الشاملة من حيث وضع السياسات والهياكل التنظيمية، ونشر الثقافة الخاصة بمبادئ إدارة 

طيط اإلستراتيجي بصورة عامة، والتخطيط إلدارة الجودة الشاملة الجودة الشاملة، ووجود قصور في التخ

بصورة خاصة، ومركزية في التخطيط واتخاذ القرارات من قبل القيادات، وكذلك وجود ضعف في برامج 

التدريب والتعليم المستمر على آليات إدارة الجودة الشاملة بالنسبة لجميع منسوبات المدرسة، وقصور في 

والتطوير المستمر، كما تبين أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية في استجابات عينة  أنشطة التحسين

 الدراسة تبًعا لمتغير الوظيفة حول مدى توفر مبادئ إدارة الجودة الشاملة وتقدير معوقاتها.

 تعقيب عام على الدراسات السابقة:

أستطيع  لي كباحثة والتي أتيحت التي المحاور مختلف في السابقة العربية الدراسات بمراجعة

فقد تم التوصل  المعلومات وقنوات مصادر مختلف من عليها الحصول في جهودي قدرتي وببذل بحسب

 :يلي ما إلى

 بعد استعراض الدراسات السابقة تبين ما يأتي:

 .أوجه التشابه 
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 مما يدل على  ، وبلدان متعددة عربية وأجنبية ، أجريت الدراسات السابقة في فترات زمنية متباينة

 . تزايد االهتمام بدراسة القيادة األخالقية وما لها من ارتباط في الجودة الشاملة

  دور القيادة األخالقية وعالقتها بمعايير في إثبات مع الدراسة الحالية الدراسات السابقة اتفقت

 الجودة الشاملة.

  خدام مديري المدارس ورؤساء أهمية استاتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في توضيح

 . األقسام للعالقات اإلنسانية مع العاملين معهم لما يعود ذلك بالنفع على المؤسسة التعليمية

  ضرورة األخذ بتطبيقات المواصفة الدولية للجودة اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في

 في مراحل التعليم المختلفة.

 :أوجه االختالف 

 راسة مع الدراسات السابقة في مجتمعها وعينتها.اختلفت الد 

  اختلفت الدراسة مع الدراسات السابقة في هدفها الرئيس المتمثل في الكشف عن العالقة بين

 ممارسة القيادة األخالقية وتحقق معايير الجودة الشاملة.

 خالقية ومعايير اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في الجمع بين متغيري القيادة األ

 الجودة الشاملة.

 : إفادة الباحثة من الدراسات السابقة

تمكنت من االستفادة من  ، وما تم التوصل إليه من نتائج ، االطال، على الدراسات السابقة بعد

 جوانب متعددة منها:

 تحديد المشكلة وصياغة أسئلتها . 

 )ذي استخدمته معظم الدراسات.وال ، استخدام المنهج المالئم للدراسة )المنهج الوصفي 

 .إثراء بعض جوانب اإلطار النظري فيما يتعلق بموضوعات الدراسة الحالية 

 .االستفادة من بعض الدراسات السابقة في إعداد االستبانة الخاصة بالدراسة الحالية 

 .التزود ببعض المراجع وخاصة األجنبية منها 

 ن الدراسات السابقة.التأكد أن هذه الدراسة ال تمثل تكراًرا ألي م 

 .تفسير نتائج الدراسة الحالية ومناقشتها 

  االستفادة من التوصيات والمقترحات لبعض الدراسات السابقة في التعرف على الجوانب التي

 تستحق البحث.

 اإلطار النظري:

 القيادة األخالقية:: المحور األول

ى التأثير في اآلخرين من خالل االتصال للقيادة األخالقية عدة أنماط سلوكية تتمثل في المقدرة عل

وتتقن القيادة الفعالة  ، الفعال مع األتبا، والزمالء؛ بهدف حل المشكالت واتخاذ القرارات وتحقيق األهداف

 ، وإثارة الدافعية للعمل ، فن إشبا، حاجات العاملين بغية تحقيق الرضا الوظيفي لديهم من خالل التحفيز

 ، والعدل ، ويتم كل ذلك في إطار من الشفافية ، ص على التدريب وتنمية المهاراتوالحر ، وتوليد الطاقات

 (.15، 2007 ، واالستقامة )النجار ، واألمانة
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السيما عند  ، ويعد موضو، األخالق من أكثر الموضوعات حساسية في المنظمات المعاصرة

ق في اإلدارة ألنها تتغلغل في جميع وتتعاظم أهمية األخال ، التعامل مع ثقافات وقيم واتجاهات متنوعة

 (.210، 2009 ، أنشطة المنظمة ومعامالتها )السالم

وذلك ألنها تدور حول عملية  ، ( أن األخالق هي جوهر القيادةPucic, 2011, 21وأوضح )

 ، ويكون ذلك بطريقة تجسد أساًسا قيم المنظمة ومناخها وثقافتها ، التأثير في اآلخرين لتحقيق األهداف

 ، ويجمع الباحثون على أن األبعاد المركزية للقيادة الفعالة تتضمن اتحاد كل من الفاعلية وااللتزام األخالقي

ويهدف  ، فالمصلحة المشتركة هدف ذو قيمة مشتركة ، وال بد للقيادة من أن تتصف باألخالق والفضيلة

والقائد  ، ا إيجابيًا ومفيًدا في حياة األفرادوتكون هذه المنفعة للدرجة التي تمثل تغييرً  ، إلى منفعة المجتمع

فالقائد بمقاصده النبيلة يكافح من  ، العادل والحقيقي هدفه األول هو المصلحة العامة أيًا كان أسلوب قيادته

 . (25، 2008 ، أجل تنفيذ القوانين والسياسات العامة التي تم االتفاق عليها جماعيًا وتشريعيًا )توفيق

ويفتقد مثل هذا  ، المبنية على القيم واألخالقيات تصبح أنانية وخادمة للمصلحة الذاتية والقيادة غير

وأن القيادة  ، وهو الهدف الحقيقي من القيادة ، النو، من القيادة التركيز على تنمية المنظمة والعاملين فيها

ساعدتهم على تطوير إمكاناتهم وم ، األخالقية مبنية على االهتمام العميق والثابت بتحقيق الرخاء لألتبا،

، 2007 ، مما يمكنهم من المشاركة بشكل أكبر واكتساب قناعة شخصية بالعمل )نيوشل ، ومقدراتهم

57) . 

 مفهوم القيادة األخالقية اصطالًحا:

هي التأثير في األتبا، لتحقيق درجة عالية من الكفاءة : بأنها (158: 2010)الطراونة،  يعرفها 

وبما تسمح به  ، إيجاد المناخ التنظيمي المنتج الذي يسوده التعامل ضمن اإلطار األخالقيو ، والفعالية

 القوانين واألنظمة.

السلوك المناسب الذي يظهره الفرد من خالل نشاطاته : بأنها( Brown, 2005: 122)وعرفها 

 ، ي االتجاهينوتعزيز هذا السلوك لدى األتبا، عن طريق عمليات االتصال ذ ، وعالقاته الشخصية

 والتعزيز واتخاذ القرار.

إظهار سلوك قيادي مالئم من حيث االلتزام بالمعايير : أنها (337، 2012)عابدين،  ويرى 

وترويج ذلك لدى األتبا،  ،المعتمدة والمقبولة في التصرفات الشخصية والعالقات بين األشخاص

 والمرؤوسين.

 قية يتضح للباحثة:ومن خالل التعريفات السابقة للقيادة األخال

 يستند في سلوكه وممارساته على الضوابط والمبادئ  ، أن مدير المؤسسة يعتبر قائًدا أخالقيًا

 األخالقية.

  البد في القيادة األخالقية أن يتصف القادة باالستقامة واإلخالص والعدل وأن يكونوا جديرين

 بالثقة.

 دى المديرين.إن للقيادة األخالقية عالقة باإلبدا، التنظيمي ل 

 .إن القيادة األخالقية لها دور بالفعالية الجماعية وبااللتزام التنظيمي للعاملين 
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 القيادة األخالقية في التعليم:

تعد القيادة األخالقية في التعليم نظاًما فكريًا قائًما على قواعد تتضمن ما ينبغي عمله وتتمثل نقطة 

 ، يم في فهم القيم التي تتحدد بقيم الشرف واألمانة والعدالة واالستقامةالبداية لفهم القيادة األخالقية في التعل

 ، وتحميل اآلخرين مسؤولية تصرفاتهم؛ لذلك تحتاج القيادة األخالقية إلى منظومة قيمية ومعايير أخالقية

ؤثر في فضاًل عن القيم الشخصية للقائد التي ت ، وأنماطًا من السلوك القيادي المنسجمة مع هذه المنظومة

وأكد توماس وآخرون أن القيادة األخالقية ترتبط  ، فيما إذا كان أخالقيًا أم غير أخالقي ، إرادته أو قراره

 ، ودرجة الرضا عن القائد ، مثل الرضا الوظيفي ، بعدد من المخرجات اإليجابية التي تتعلق بجانب التبعية

 (.Tumasjan, et.al, 2011: 612)افية طوًعا واالستعداد لبذل الجهود اإلض ، وإدراك فاعلية القائد

 (.36: 2000 ، ونجد أن القيادة الجيدة تركز على األخالق فيما يتعلق باألمور التالية )عبيدات

 ، فالسمات التي يمتلكها القائد قد تساعده بشكل كبير في تحقيق أهداف الجماعة: التأثير في اآلخرين -أ

لهم أكثر رضا وتقباًل آلراء القائد ليس خوفًا ولكن طواعية فشعور األتبا، بالمحبة والمودة سيجع

 واحتراًما.

فسوء نظام  ، يجب أن تكون قنوات االتصال مفتوحة وواضحة بين القائد واألتبا،: نمط االتصال -ب

أما نظام االتصال الفعال فيعتمد على  ، االتصال يعمل على فقدان التنسيق بين وحدات المنظمة

وهو الذي سيعمل على تحقيق األهداف وجعل كل من القائد  ، ن القائد واألتبا،التغذية الراجعة بي

 واألتبا، شركاء في تحمل المسؤولية.

ويقصد به إعطاء السلطة والمسؤولية إلى المستويات اإلدارية األقل فيما يتعلق باتخاذ : التفويض -ج

ضرورة : عدة شروط وال بد لهذا التفويض من تحقيق ، القرارات وتحقيق األهداف المقررة

ووضع معايير  ، توصيل المعلومة بشكل كامل من القائد للعاملين وإعطاء السلطة والمسؤولية مًعا

والمتابعة فيما  ، وتوفير التدريب الالزم ، وإعطاء المرؤوسين نوًعا من الحرية ، لألداء والرقابة

 يتعلق بالدعم وعدم التهرب من المسؤولية.

لذا فمن الواجب على المسؤولين في القيادات  ، هي إعطاء كل ذي حق حقه: العدالة والموضوعية -د

اإلدارية أن يتوخوا العدالة فيما يتعلق بجميع اإلجراءات والقرارات التي يقومون باتخاذها من 

فذلك يقيد مشاعر التابع تجاه المنظمة وينمي انتماءه  ، ونقل وغيرها ، وإجازات ، وترقية ، تعيين

 لها.

 وجيه القيادة األخالقية:نماذج ت

 ، لقد ذهبت العديد من الدراسات الحديثة على تطوير نماذج لتوجيه القيادة األخالقية نحو المعلمين

التي يكون  ، حيث نجد أن القادة والمديرين يحتاجون إلى مثل هذه النماذج ليستطيعوا التعامل مع المعلمين

 ومن هذه النماذج: ، و العمللها األثر الفعال في رفع دافعية المعلمين نح

: وهي ، ( الذي يعتبر القيادة األخالقية تكوينًا لستة أنوا، من القيمJoseph sonنموذج جوزيف صن ) -أ

ورعاية  ، وااللتزام بالصدق واألمانة ، والسعي للتفوق ، وتحمل المسؤولية ، احترام اآلخرين

 (.Wiklen & Walker, 2008ة )والفضيلة المدني ، واإلنصاف ، اآلخرين وتقديرهم وحبهم
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وهي احترام  ، ( ويرى أن هناك خمسة مبادئ توجه القيادة األخالقيةSchulteنموذج شولت ) -ب

 (.Schulte, 2009واإلخالص ) ، والعدل ، واإلحسان ، وعدم اإلضرار باآلخرين ، الذات

 الحاجة للقيادة األخالقية:

هارات الالزمة للقيادة بطرق فعالة للمضي هناك حاجة ماسة إلى قيادات أخالقية تتمتع بالم

 ، ويعد غياب القيادة األخالقية في المنظمة سببًا لفشلها في تحقيق أهدافها ، بالمنظمات إلى النجاح والتفوق

وتحتاج أي عالقة  ، ويفقدهم ثقتهم بالقائد ، وقد يؤدي هذا الفشل إلى انهيارها ألنه يضعف معنويات األفراد

ومن هنا يأتي دور األخالق في توثيق الصلة بين  ، ادلة بين أطرافها وااللتزام بهذه العالقةإلى الثقة المتب

إذ إن إدراكات األتبا، للقيادة األخالقية التي يمارسها قائدهم تجعلهم يؤمنون به وتزداد  ، القائد واألتبا،

الدائم على االلتزام بعالقاتهم مما يؤدي إلى استجابتهم للمسؤولية عن عملهم من منطلق حرصهم  ، ثقتهم به

 (.Ruiz, P, 2011: 590بالقائد )

( إلى أن الكثير من الدراسات وجدت أن للقيادة Resick, et.at, 2011وأشار ريسك وآخرون )

فالقيادة األخالقية على مستوى األتبا،  ، األخالقية تأثيًرا ضمنيًا إيجابيًا على كل من األتبا، والمنظمة

وينتج عنها الحد من مستوى ممارسة السلوك غير األخالقي  ، للمشكالت وتقديم التقاريرمرتبطة بعرضهم 

فضاًل عن ذلك فإنه ينتج عنها مستوى أعلى في ممارسة سلوك  ، على مستوى وحدات العمل المختلفة

 أما على مستوى المنظمة فإن ممارسة القيادة األخالقية مرتبطة بمستوى أعلى من الشعور ، المواطنة

والثقة والتفاؤل  ، فضاًل عن االلتزام الحقيقي بميثاق المنظمة ، وممارسة السلوك المعلن ، باألمن النفسي

 (.Resick, et.at, 2011المنظم )

والعمل  ، على أهمية استشعار مديري المدارس الحاجة الملحة للقيادة األخالقية ةؤكد الباحثوت

رسهم لما له األثر الكبير في رفع كفاءة المعلمين والروح على تطبيق هذا النموذج من القيادة في مدا

 وتعزيز شعور المعلمين بأن لهم مكانة مرموقة داخل المدرسة. ، المعنوية داخل المدرسة

 البعد األخالقي للعمل اإلداري:

والقادة  ، يكاد يجمع الكتاب على أهمية الدور القيادي في تحديد البعد األخالقي للعمل اإلداري

كما أن التزامهم بالقيم األخالقية واحترامها ينعكس على عمل  ، لون القدوة لمختلف مستويات التنظيميمث

ورغم أن القيم والمعايير األخالقية ال تكون مكتوبة وال يترتب على مخالفتها في الكثير من  ، أجزاء التنظيم

ترام القيم األخالقية العزلة االجتماعية أو فإنه قد يترتب على عدم االلتزام وعدم اح ، األحيان عقوبة قانونية

 االستهجان أو التعامل بحذر مع القائد الذي ال يراعي القيم األخالقية في عمله.

ومن  ، ( إلى أن القيادة مستمدة من معظم جوانب العملية اإلدارية2010ويشير الطراونة )

اإلدارة تشمل القيادة وتشترك معها في  وأن ، الجوانب اإلنسانية واألخالقية في التعامل مع المرؤوسين

واإلدارة تهدف إلى توجيه  ، كونها فكرة جماعية موقفية تتأثر بالجماعة والموقف بما فيه من عوامل مؤثرة

جهود العاملين لتحقيق هدف مشترك وكذلك القيادة كوسيلة لإلدارة تحفز العاملين وتستخدم مصادر القوة 

 . قصد تحقيق أهداف المؤسسة التربويةالمتاحة للتأثير في األفراد ب

 الجودة الشاملة في التعليم: المحور الثاني

 مفهوم الجودة في التعليم:
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والمستويات المتفق عليها لكفاءة  ، الجودة في التعليم هي عملية استيفاء النظام التعليمي للمعايير

والبيئة( بما يحقق  ، والمخرجات ، والعمليات ، وفاعليته بمختلف عناصره )المدخالت ، النظام التعليمي

وتوقعات طالبي الخدمة التعليمية  ، والفاعلية لكل من أهداف النظام ، أعلى مستوى من القيمة والكفاءة

 (.5: 2006 ، والمجتمع( )الخميسي ، )الطلبة

"مجموعة من الخصائص أو السمات التي تعبر عن وضعية المدخالت والعمليات : وعرفت بأنها

 (.376: 2001 ، ومدى إسهام جميع العاملين فيها إلنجاز األهداف )البوهي ، ات المدرسيةوالمخرج

"مجموعة العوامل والظروف التي يهيئها النظام التعليمي من أجل إتقان : وكما تم تعريفها بأنها

ة ركب من خالل تهيئة المناخ التربوي المالئم للوصول إلى بناء جيل قادر على مواكب ، العمل والتميز

: 2007: ونشوان ، وصنع حضارة آمنة )العاجز ، واالستفادة منها في إحداث التنمية الشاملة ، الحضارة

5.) 

فهي عبارة عن ترجمة احتياجات وتوقعات المستفيدين من : أما جودة التعليم من منظور إسالمي

وطريقة  ، ات التعليميةتكون أساًسا في تصميم الخدم ، العملية التعليمية على مجموعة خصائص محددة

 (.3: 2007 ، أداء العمل من أجل تلبية احتياجات وتوقعات المستفيدين وتحقيق رضا هللا )الخطيب

هي عملية متكاملة تشمل : من خالل استقراء التعريفات السابقة نستخلص أن الجودة في التعليم

 ، وأساليب تعليم ، ومناهج ، وطالب  ،ومعلمين ، جميع عناصر العملية التعليمية كافة من )إدارات تعليم

وعلى وجه  ، وغيرها مما يرتبط بالعملية التعليمية(؛ سعيًا لتحقيق أهداف المؤسسات التعليمية بشكل متقن

 وتحقيق رضا المستفيدين. ، يضمن مخرجات عالية الجودة

 إال أنها تضم جوانب أساسية: ، ومهما تنوعت تعاريف الجودة في التعليم

 جودة الت( صميمDesignauality) : وتعني تحديد المواصفات والخصائص التي ينبغي أن

 تراعى عند التخطيط للعمل.

 ( جودة األداءPerformanceqality:) 

أن مفهوم الجودة الشاملة في التعليم يشير إلى معنيين مترابطين؛  (44: 2004)عليمات،  ويرى 

لتعليمية بإنجاز مؤشرات ومعايير حقيقية متعارف فالتزام المؤسسة ا ، واآلخر حسي ، أحدهما واقعي

ومعدالت تكلفة التعليم يشير للمعنى  ، ومعدالت الكفاءة الداخلية الكمية ، معدالت الترفيع: عليها مثل

وأحاسيس متلقي الخدمة التعليمية كالطالب  ، أما المعنى الحسي للجودة فيرتكز على مشاعر ، الواقعي

 وأولياء أمورهم.

 لجودة الشاملة في التعليم:أهداف ا

ووضع الحلول المناسبة لها للحد  ، ضبط شكاوى ومشكالت الطالب وأولياء أمورهم واإلقالل منها .1

 منها.
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والتعامل معها من خالل  ، تمكين إدارة المدرسة من تحليل المشكالت بالطرق العلمية الصحيحة .2

 اإلجراءات التصحيحية من أجل منع حدوثها مستقباًل.

والعالقات اإلنسانية السليمة بين جميع العاملين بعضهم مع بعض في  ، جو من التفاهم والتعاون توفير .3

 المدرسة.

 (.32: 2010 ، تطبيق نظام الجودة يمنح المدرسة االحترام والتقدير المحلي والعالمي )الحريري .4

 فسية والوجدانية.االرتقاء بمستوى الطالب في جميع الجوانب الجسمية والعقلية واالجتماعية والن .5

 (.36-35: 1995 ، زيادة الوعي واالنتماء نحو المؤسسة من قبل الطالب والمجتمع المحلي )الرشيد .6

 اآلتي: التعليم ومما سبق تكمن أهمية الجودة الشاملة في

 .االرتقاء بالمستوى المعرفي والثقافي والمهارى والنفسي واالجتماعي للطالب 

 مين واإلداريين.رفع كفاءة ومستوى أداء المعل 

  رفع مستوى الوعي واإلدراك لدى المعلمين والطالب تجاه عمليات التعليم والتعلم لتطوير

 وتحسين المخرجات التعليمية بما يتماشى مع السياسات واألنظمة وإرضاء جميع المستفيدين.

 .إيجاد بيئة داعمة للتطوير المستمر 

 مراحل تطبيق الجودة في المؤسسات التربوية:

: 2006)راضي،   وهي ، طبيق الجودة الشاملة في التعليم البد من المرور بعدة مراحل رئيسيةلت

36-39): 

 المرحلة األولى:

 اقتنا، وتبني اإلدارة العليا للجودة من خالل اإلجراءات اآلتية: .1

 اتخاذ القرارات من قبل اإلدارة العليا. -أ

 اهيم الجودة.تدريب القيادات في المؤسسة التعليمية على مبادئ ومف -ب

 وضع األهداف المتعلقة بالمؤسسة. -ج

 

 مرحلة التخطيط:: المرحلة الثانية

في تحديد رؤية  ، والتخطيط اإلستراتيجي على وجه الخصوص ، يفيد التخطيط بصفة عامة

واضحة لجودة المؤسسة التعليمية وأدوارها الجديدة واألهداف المناط بها والمحاور والمسارات التي يمكن 

كما يفيد في وضع رؤية تعمل على االستخدام األمثل لإلمكانات المادية  ، ا؛ لتحقيق هذه األهدافاتباعه
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وتحقيق أكبر قدر  ، وتمكين هذه المؤسسة من مواجهة التحديات الداخلية والخارجية ، والبشرية المتاحة

 من المنافسة والتميز.

 مرحلة التنفيذ:: المرحلة الثالثة

وتدريبهم على أحدث الوسائل والمستجدات  ، فراد الذين سيوكل إليهم التنفيذويتم فيها اختيار األ

 المتعلقة بالجودة.

 
 

 مرحلة التقويم:: المرحلة الرابعة

ويتم في هذه المرحلة طرح بعض التساؤالت حول جوانب القوة والضعف في المؤسسة قبل 

 التطبيق للوقوف عليها.

 مرحلة النشر:: المرحلة الخامسة

 ل مرحلة التقويم يتم نشر المخرجات التي تم تحقيقها من التطبيق؛ بغرض تبادل الخبرات.فمن خال

 معايير الجودة الشاملة في التعليم:

هناك العديد من المعايير والمؤشرات التي يتم استخدامها في مجال الجودة في التعليم ويمكن 

ونسبة عدد  ، بطة بالطالب كمعايير االنتقاءمعايير مرت: توزيعها في سبعة مجاالت منها على سبيل المثال

ودافعية الطالب واستعدادهم  ، والخدمات التي تقدم له ، ومتوسط تكلفة الطالب ، الطالب إلى المعلمين

ومدى مساهمة  ، وكفايتهم المهنية ، ومنها المعايير المرتبطة بالمعلمين كحجم الهيئة التدريسية ، للتعليم

ويضاف عليها المعايير المرتبطة بالمناهج  ، واحترام المعلمين لطالبهم ، معالمعلمين في خدمة المجت

ومدى ارتباطها  ، والطريقة واألسلوب التعليمي ، الدراسية كأصالة المناهج وجودة مستواها ومحتواها

سانية والعالقات اإلن ، ومنها المعايير المرتبطة باإلدارة المدرسية كالتزام القيادات بالجودة ، بالواقع

كذلك المعايير المتعلقة باإلدارة التعليمية كالتزام القيادات التعليمية  ، واختيار اإلداريين وتدريبهم ، الجيدة

  . وتفويض السلطات والالمركزية ، بالجودة

وقدرته على تحقيق  ، كما يذكر منها المعايير المتعلقة باإلمكانات المادية كمرونة المبنى المدرسي

وأخيًرا  ، وحجم االعتماد المالي ، مدى استفادة الطالب من المكتبة واألجهزة واألدواتو ، األهداف

 ، المعايير المرتبطة بالعالقة بين المدرسة والمجتمع كمدى وفاء المدرسة باحتياجات المجتمع المحيط

 (.70: 2003 ، والمشاركة في حل مشكالته )أحمد

 ، ظور الذي ينظر به الباحث على العملية التربويةهذا وقد تعددت المعايير وتنوعت بحسب المن

وأن لكل معيار من المعايير  ، كما أكدت اليونسكو على أنه ال يوجد معيار مطلق متفق عليه من الجميع

إذ إنه من بين ثمانية أقطار  ، ويتمثل هذا األمر بشكل واضح في أوروبا على سبيل المثال ، ميزاته وعيوبه

ال يسعى واضعو الخطط عند تحديد  ، بهة وأنظمة تربوية ذات كفاءة متشابهةذات اقتصاديات متشا

 (.1998 ، المعايير إلى تحقيق حالة من الكمال الخيالي بل يقررون األنسب لوضع بالدهم )اليونسكو
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وأخيًرا تجدر اإلشارة إلى أنه ال يوجد نموذج واحد ينصح بتطبيقه في مجال معايير الجودة 

ومن الجدير ذكره أن هذه الدراسة  ، يوجد العديد من المعايير التي يمكن االستفادة منهاولكن  ، الشاملة

 ، (132، 2008تركز على معايير الجودة الشاملة في المجال التربوي والتي أشير إليها عند الفتالوي )

 ، بالعمل اإلداري التصافها بالشمولية ألنشطة الميدان التربوي ابتداءً  ةوالتي تم اختيارها من قبل الباحث

 وتشمل المجاالت والمعايير التالية:

 
 
 
 

 جودة السياسة اإلدارية والتنظيمية:: المجال األول

وتشمل المعايير ضرورة أن توضع الخطط والسياسات الخاصة بحملة التوعية المستهدفة العتماد 

 ، ية والمدرسية بتطبيق نظام الجودةوإيجاد استعداد والتزام من قبل اإلدارات التعليم ، وضمان جودة التعليم

وضرورة  ، وضرورة استثمار كل اإلمكانات المتاحة لتسهيل تحقيق األهداف وتمويلها في العملية التعليمية

وأهمية توزيع المسؤوليات والصالحيات  ، مشاركة جميع أعضاء المجتمع المدرسي لقيادة المدرسة

وإيجاد تخطيط للتأهيل والتطوير المهني المستمر  ، المدرسي والعالقات المهنية بين جميع أعضاء المجتمع

 لجميع العاملين في نظام التعليم من موجهين ومديرين ومعلمين.

 معايير الجودة في أهداف التعليم:: المجال الثاني

كما أنها  ، وتشمل المعايير ضرورة أن تشتق أهداف التعليم األساسي من ثقافة المجتمع وفلسفته

كما أنها يجب أن  ، راعي األهداف حاجات وخصائص المرحلة العمرية لطالب التعليم األساسييجب أن ت

 تكون متوائمة مع المتغيرات البيئية.

 معايير الجودة في المناهج الدراسية:: المجال الثالث

وتقترح هذه المعايير أن يتم تخطيط المناهج المالئمة للطالب في ضوء احتياجات سوق العمل 

وضرورة أن تصمم المناهج على أساس المرونة والتجديد والتكامل في الخبرات استجابة  ، معوالمجت

وأن تدمج التكنولوجيا في المناهج الستخدامها من قبل العاملين والمستفيدين  ، للتغيرات العالمية السريعة

 من النظام التعليمي األساسي.

 معايير جودة الكتاب المدرسي:: المجال الرابع

 ، هذه المعايير أن يساير المضمون العلمي للكتاب متغيرات العصر في العلم والتكنولوجياومن 

وأن تتكفل لجان  ، وأن يتم إخراج الكتب المدرسية بدرجة عالية من الجودة وفق العديد من المتطلبات

بلدان الشقيقة محلية من ذوي الكفاءة والخبرة بتأليف الكتب وفق التخصص مع مراعاة تبادل الخبرات مع ال

 والصديقة في ذلك.

 معايير جودة أداء المعلم:: المجال الخامس
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وأن يتصف المعلم  ، ومن هذه المعايير أن يتمتع المعلمون بمؤهل علمي جامعي ومؤهل تربوي

 وأن يتوفر العدد الكافي من المعلمين لمختلف التخصصات التعليمية. ، بالكفاية في التدريس

 ير جودة طرائق وأساليب التدريس:معاي: المجال السادس

وتحقيق  ، ومن هذه المعايير ضرورة التركيز على تحقيق متوازن لغايات التعليم مثل المعرفة

وتوظيف أسس التعليم عن بعد من خالل تشجيع الطالب على استخدام  ، ومشاركة اآلخرين ، الذات

وضرورة تشجيع الطالب  ، عليمية متنوعةوالبريد اإللكتروني للحصول على مواد ت ، الشبكات كاإلنترنت

 على التفكير اإلبداعي والتخطيط وحل المشكالت.

 
 

 معايير جودة التقويم واالمتحانات:: المجال السابع

 ، وربطها بالمعايير الدولية ، وتشمل وضع معايير وطنية لقياس نتائج أداء خدمات العملية التعليمية

واختبارات  ، الطالب من اختبارات عملية ودراسات ميدانية وأن تستخدم أساليب متنوعة في تقويم

وأن يتم التقويم بشكل دوري ومستمر وشامل طوال العام  ، وكتابة بحوث ، تحصيلية شفوية وتحريرية

 الدراسي.

 معايير جودة الطالب:: المجال الثامن

االستعانة بالوسائل  عن طريق ، وتشمل معايير معرفة الطالب كيفية التوصل إلى المعلومات ذاتيًا

والتزام الطالب باألنظمة واللوائح والقواعد المعمول بها داخل  ، التكنولوجية الحديثة كاإلنترنت وغيرها

 وهل يمتلك الطالب لغة أجنبية واحدة على األقل لإليفاء بأغراض معينة. ، المجتمع

 معايير جودة مراقبة العملية التعليمية ومتابعتها:: المجال التاسع

 ، وتشمل المعايير وضع نظام رقابي للتعرف على العناصر المؤثرة في جودة التعليم ومخرجاته

 ، وضرورة أن يتم دراسة وتحليل الواقع الفعلي لمدخالت وعمليات النظام لتحديد جوانب القوة والضعف

وكيفية  ، المجتمع المدرسي إبداء الرأي في أساليب مواجهة القصوروأهمية أن تتاح الفرصة لكل أعضاء 

 جائزة الملك عبد العزيز للجودة. (136، 2008 ، تصحيح األخطاء )الفتالوي

لقد جاءت رؤية خادم الحرمين الشريفين للجودة الوطنية والتي أطلقها حفظه هللا في المؤتمر 

بية السعودية بمنتجاتها وخدماتها معياًرا عالميًا للجودة المملكة العر»هـ  1432الوطني الثالث للجودة 

لتكون بمثابة البوصلة التي ستقود وتوحد كافة الجهود المبذولة حاليًا في مجال « م 2020واإلتقان في عام 

وهنا فالبد أن يكون قطا، التعليم في مقدمة  ، الجودة والتميز بمختلف قطاعات األعمال ببالدنا الغالية

ت التي ستساهم في ترجمة وتحقيق هذه الرؤية الطموحة والوصول بمنتجات وخدمات بالدنا إلى القطاعا

المستوى العالمي لتتمكن من المنافسة وتعزز اقتصادنا الوطني ومكانة المملكة اإلقليمية والدولية كأكبر 

الشرف العظيم لهذه إضافة إلى  ، اقتصاًدا في العالم اليوم 20مصدر للطاقة في العالم وواحد من أكبر 

 البالد والمتمثل في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزائرين.
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وألن الحاجة ماسة لوجود نموذج وطني للجودة والتميز يكون بمثابة المسار  ، وفي هذا السياق

دالعزيز للجودة لتحقيق هذا فقد جاءت جائزة الملك عب ، والمنهج للوصول إلى المستوى العالمي في األداء

ثم تواصلت المسيرة الميمونة لهذه الجهود  ، وكانت البداية في قطاعات اإلنتاج والخدمات ، الغرض

المباركة ليقترب موعد انضمام قطا، التعليم العام إلى منظومة الجائزة وبمعايير عالمية المستوى تم 

فلن تتحقق الجودة  ، لتميز المؤسسي في قطا، التعليمتطويرها وأعدادها لتحقق مفاهيم الجودة الشاملة وا

فعلى سبيل المثال  ، الشاملة في التعليم إال من خالل تحقيق النظرة الشمولية للمدرسة ومن منظور مؤسسي

يشمل معيار القيادة اإلدارية للمدرسة التحقق من مدى قدرتها على تحديد قيم المؤسسة التعليمية وتوجهاتها 

وكذلك وضع وتنفيذ الخطط والسياسات التعليمية ومدى التمكين  ، قريب والبعيد ونشرهاعلى المدى ال

وكذلك قدرة الفريق القيادي على وضع وقياس ومراجعة  ، وتفويض الصالحيات وتوفر المهارات القيادية

ميز األداء المؤسسي للمدرسة وعمل اإلجراءات التصحيحية الالزمة مع تعزيز ونشر ثقافة الجودة والت

وبهذه الخطوة الموفقة تكون  ، وتحقيق مفهوم القدوة الحسنة للمعلمين والطالب على حد سواء ، بالمدرسة

وسبقت الكثير من دول منطقة  ، المملكة العربية السعودية قد حذت حذو الدول المتقدمة في عالمنا اليوم

يم العام اهتماًما خاًصا فعلى سبيل والتي أولت موضو، الجودة في التعل ، الشرق األوسط في هذا المضمار

المثال ال الحصر أدرجت الواليات المتحدة األمريكية قطا، التعليم ضمن فئات جائزتها الوطنية للجودة 

وأصبحت المدارس والجامعات تتبارى وتتنافس في سبيل الحصول على الجائزة األولى للجودة بالبالد مما 

 تحقيق مفاهيم الجودة والتميز بقطا، التعليم ومؤسساته المختلفة.سبب حراًكا إيجابيًا ساهم في تعزيز و

 منهجية الدراسة وإجراءاتها:

 :الدراسة مجتمع

والمشرفين  إدارة تعليمرؤساء ورئيسات األقسام باإلدارات التعليمية بوتكون مجتمع الدراسة من 

 م. 2018/ 2017  سيبإدارة تعليم محايل بمراحلها المختلفة للعام الدرابمدينة  والمعلمين

 يوضح توزيع االستبانات على شاغلي الوظائف التعليمية بإدارة تعليم محافظة محايل (1جدول )

 عدد أفراد

 عينة الدراسة

 عدد

االستبانات 

 الموزعة

 عدد

 االستبانات العائدة

 عدد

االستبانات 

 المستبعدة

 عدد

االستبانات -*

 المكتملة

 

 النسبة المئوية

400 400 357 57 300 75% 

( 400( أن عدد االستبانات الموزعة على عينة الدراسة بلغت )1ويتضح من الجدول رقم )

في حين كان عدد  ، ( لعدم اكتمالها57وقد تم استبعاد ) ، ( استبانة357منها ). وكان العائد ، استبانة

 سة.% من عينة الدرا75( استبانة حيث شكلت نسبة 300االستبانات الصالحة للتحليل هو )

 عينة الدراسة:

( مشرفًا ومشرفة 52( من رؤساء أقسام اإلدارة وأيًضا )31) النهائية من تكونت عينة الدراسة

 هـ.1437/1438( معلًما ومعلمة بإدارة تعليم محايل عسير للعام الدراسي 217و)



 2019لسنة                     12 الجزء            20العدد                 مجلة البحث العلمي في التربية  

 

 

22 

 

توزيع أداة الدراسة تم اختيار العينة الطبقية العشوائية،  حيث تم تقسيم مجتمع الدراسة إلى طبقات،  وتم و

 .بشكل عشوائي

 (2جدول )            : والتوزيع كالتالي للعينة

 عينة الدراسة العينة المستبعدة فئات المتغير

 31 31=       14-45 قسم رئيس

 52 52 =  33   - 85 مشرف

 217 217 = 53 -270 معلم

 300 100 المجمو،

 

 

 أداة الدراسة:

هو التعرف على مستوى ممارسة القيادة األخالقية ومستوى ممارسة  إن الهدف من هذه الدراسة

كذلك الكشف عن نو،  ، معايير الجودة الشاملة لدى شاغلي الوظائف التعليمية بإدارة تعليم محايل عسير

العالقة بين القيادة األخالقية ومعايير الجودة الشاملة لدى عينة الدراسة ومعرفة الفروق بين القيادة 

قية ومعايير الجودة الشاملة لدى شاغلي الوظائف التعليمية طبقًا )للجنس والمسمى الوظيفي والمؤهل األخال

ولتحقيق هذه األهداف فقد استخدمت الباحثة في هذه الدراسة  ،التعليمي وسنوات الخبرة( إن وجدت

 جزأين.وقد تكونت من  ، االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة

ولقد  ، بقياس مستوى ممارسة القيادة األخالقية لشاغلي الوظائف التعليميةاختص : ولالجزء األ

وذلك بعد االطال، على أدبيات البحث وعن  ، قامت الباحثة بإعداد استبانة خاصة بقياس القيادة األخالقية

 (.Pucic، 2011ودراسة ) ، (Ruiz et al، 2010طريق الرجو، لبعض الدراسات ومنها دراسة )

اة الدراسة على استبانة تقيس القيادة األخالقية وعالقتها بتحقيق معايير الجودة الشاملة اقتصرت أد

من خالل  ، حيث قامت الباحثة بتطويرها وبناء فقراتها ،من وجهة نظر شاغلي الوظائف التعليمية

 الخطوات التالية:

 . الدراسةاالطال، على البحوث التربوية والدراسات السابقة التي لها عالقة بموضو،  -1

االطال، على األدب النظري المرتبط بأبعاد القيادة األخالقية وكذلك بمعايير الجودة الشاملة بصفة  -2

وكذلك التطبيقات الفعلية لممارسات القيادة األخالقية ومعايير الجودة الشاملة في الغدارة  ، عامة

 . المدرسية بصفة خاصة

مت للتعرف على ممارسات القيادة األخالقية مراجعة مقاييس الدراسات السابقة التي استخد -3

 لمديري المدارس أو ممن في حكمهم في البيئة التربوية.
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مراجعة المصادر السابقة والموضوعات المشتملة عليها؛ من أجل تحديد عبارات كل بعد من أبعاد  -4

 ومعايير الجودة الشاملة وصياغة فقراتها. ، القيادة األخالقية

 القيادة األخالقية ومعايير الجودة الشاملة وفق ما يلي: وقد تم صياغة عبارات

 .مراعاة أن تخدم هذه الفقرات األهداف المطلوبة تحقيقها والتي تعمل على تحقيق أهداف الدراسة 

  تم صياغة فقرات أداة الدراسة بحيث تكون واضحة ومفهومة ومناسبة لجميع المستجيبين )عينة

 . الدراسة(

  وأن يكون لكل فقرة هدف محدد يقيس مجااًل حول  ، أداة الدراسة التنو،روعي في اختيار فقرات

 كل بعد من أبعاد المجالين.

وبعد ذلك تم عرض مقياس الدراسة على مجموعة من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس أساتذة 

مناسبة  من مدى وذلك للتأكد ، جامعة أم القرى وجامعة الملك عبد العزيز ومن منسوبي جامعات عربية

 ، وتنو، محتواها ، وشموليتها ، لعباراتوالنظر في مدى كفايتها من حيث عدد ا ، المفردات والعبارات

        . وإضافة أي تعديالت أو اقتراحات

وأجرت بعض التعديالت كحذف  ، وقد قامت الباحثة بدراسة مالحظات المحكمين واقتراحاتهم

 .بعض الفقرات وتعديل صياغة بعض الفقرات

 : وصف االستبانة

 تكونت االستبانة من قسمين:

 ، يشتمل على رسالة توضيحية لشاغلي الوظائف التعليمية حول هدف الدراسة: القسم األول

 باإلضافة إلى المتغيرات المستقلة للدراسة.

حيث تمت صياغتها بطريقة تناسب كاًل من رئيس/ة قسم  ، االستجابة عن االستبانة: القسم الثاني

 شرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات.والم

 ، على الرغم من هذه الدراسة خاصة بالقيادة األخالقية والمهام المنوطة بشاغلي الوظائف التعليمية

إذ إن استجابات شاغلي  ، فإن الباحثة قصدت من بناء االستبانة إللقاء المزيد من الضوء على الموضو،

معلم/ة( يمكن أن تسهم في توضيح الموضو، بصورة  ، رف/ةمش ، الوظائف التعليمية )رئيس/ة قسم

وقد  ، الموجهة طابقة مع اختالف في صياغة العباراتوقد كانت بنود االستبانة متماثلة تماًما ومت ، متكاملة

سمات و ، السمات اإلدارية األخالقيةو ، سمات القائد الشخصية) اشتملت االستبانة على المجاالت التالية:

 ، وجودة السياسة اإلدارية والتنظيمية ، أخالقياته مع المؤسسة ومواردهاو ، اإلنسانية األخالقية العالقات

 .(وجودة مراقبة العملية التعليمية ومتابعتها ، جودة أداء المعلم/ةو ، جودة أهداف التعليمو
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عية ضمن عينة لحساب الصدق والثبات قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية استطال صدق وثبات األداة:

شاغلي الوظائف التعليمية بإدارة تعليم محايل من مجتمع الدراسة األصلي؛ بهدف التحقق من  البحث من

 وذلك من خالل حساب صدقها وثباتها بالطرق المناسبة. ، صالحية األداة للتطبيق على أفراد عينة الدراسة

 االرتباط معامل بحساب ستبانة قامت الباحثةلال الداخلي االتساق صدق من للتأكد صدق االتساق الداخلي:

ارتباط  معامل باستخدام وذلك ، إليه تنتمي الذي المحور عبارة ومتوسط درجات كل بين درجة

 ، أحيانًا ، غالبًا ، تتم االستجابة للمقياس وفقًا لتدرج خماسي على طريقة "ليكرت" )دائًما ، )بيرسون(

 أبًدا(. ، نادًرا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درجة ممارسة القيادة األخالقية من وجهة نظر شاغلي الوظائف فيها:: ل األولالمجا

 القيادة األخالقية )سمات القائد الشخصية(:: البعد األول

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات البعد بالدرجة الكلية للبعد (3الجدول )

 معامل االرتباط مع المحور رقم العبارة

1 .675
**

 

2 .705
**

 

3 .660
**

 

4 .758
**

 

5 .777
**

 

6 .669
**

 

القيادة األخالقية )سمات القائد أن معامالت ارتباط عبارات البعد األول " ، (3يتضح من الجدول )

 مما يدل على صدق اتساقها مع بعدها. ، (0.01" مع بعدها جميعها دالة عند مستوى )الشخصية(

 السمات اإلدارية األخالقية:: البعد الثاني

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات البعد بالدرجة الكلية للبعد (:4) الجدول

 معامل االرتباط مع المحور رقم العبارة

1 .569
*
 

2 .844
**
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3 .837
**

 

4 .645
**

 

5 .859
**

 

6 .879
**

 

" البعد الثاني "السمات اإلدارية األخالقيةأن معامالت ارتباط عبارات  ، (4يتضح من الجدول )

 مما يدل على صدق اتساقها مع بعدها. ، (0.05و) ، (0.01أن جميعها دالة عند مستوى )مع بعدها 

 سمات العالقات اإلنسانية األخالقية:: البعد الثالث

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات البعد بالدرجة الكلية للبعد (:5الجدول )

 معامل االرتباط مع المحور رقم العبارة

1 .688
**

 

2 .892
**

 

3 .650
**

 

4 .850
**

 

5 .861
**

 

6 .724
**

 

7 .875
**

 

8 .906
**

 

البعد الثالث "سمات العالقات اإلنسانية أن معامالت ارتباط عبارات  ، (5يتضح من الجدول )

 مما يدل على صدق اتساقها مع بعدها. ، (0.01" مع بعدها أن جميعها دالة عند مستوى )األخالقية

 المؤسسة ومواردها: أخالقياته مع: البعد الرابع

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات البعد بالدرجة الكلية للبعد (:6الجدول )

 معامل االرتباط مع المحور رقم العبارة

1 .577
*
 

2 .789
**

 

3 .819
**

 

4 .814
**

 

5 .650
**

 

6 .474
*
 

7 .837
**

 

القياته مع المؤسسة البعد الرابع "أخأن معامالت ارتباط عبارات  ، (6يتضح من الجدول )

مما يدل على صدق اتساقها مع  ، (0.05و) ، (0.01" مع بعدها أن جميعها دالة عند مستوى )ومواردها

 بعدها.

 درجة ممارسة معايير الجودة الشاملة من وجهة نظر شاغلي الوظائف فيها:: المجال الثاني

 جودة السياسة اإلدارية والتنظيمية:: البعد األول

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات البعد بالدرجة الكلية للبعد  (:7الجدول )

 معامل االرتباط مع المحور رقم العبارة
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1 .626
**

 

2 .863
**

 

3 .900
**

 

4 .637
**

 

5 .826
**

 

6 .626
**

 

7 .516
*
 

" البعد األول "جودة السياسة اإلدارية والتنظيميةأن معامالت ارتباط عبارات  ، (7يتضح من الجدول )

 مما يدل على صدق اتساقها مع بعدها. ، (0.05و) ، (0.01مع بعدها أن جميعها دالة عند مستوى )

 جودة أهداف التعليم: البعد الثاني

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات البعد بالدرجة الكلية للبعد (:8الجدول )

 معامل االرتباط مع المحور رقم العبارة

1 .805
**

 

2 .814
**

 

3 .652
**

 

4 .848
**

 

5 .788
**

 

6 .826
**

 

" مع البعد الثاني "جودة أهداف التعليمأن معامالت ارتباط عبارات  ، (8يتضح من الجدول )

 مما يدل على صدق اتساقها مع بعدها. ، (0.01بعدها أن جميعها دالة عند مستوى )

 جودة أهداف القائد/ة:: البعد الثالث

 ون لعبارات البعد بالدرجة الكلية للبعدمعامالت ارتباط بيرس (:9الجدول )

 معامل االرتباط مع المحور رقم العبارة

1 .603
**

 

2 .913
**

 

3 .715
**

 

4 .880
**

 

5 .856
**

 

" مع المحور الثالث "جودة أهداف المعلم/ةأن معامالت ارتباط عبارات  ، (9يتضح من الجدول )

 دل على صدق اتساقها مع بعدها.مما ي ، (0.01بعدها أن جميعها دالة عند مستوى )

 جودة مراقبة العملية التعليمية ومتابعتها:: البعد الرابع

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات البعد بالدرجة الكلية للبعد (:10الجدول )

 معامل االرتباط مع المحور 1

1 .794
**

 

2 .891
**

 

3 .821
**

 

4 .940
**

 

5 .768
**

 

6 .804
**
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7 .838
**

 

8 .736
**

 

البعد الرابع "جودة مراقبة العملية أن معامالت ارتباط عبارات  ، (10يتضح من الجدول )

مما يدل على صدق اتساقها مع  ، (0.01أن جميعها دالة عند مستوى ) ، " مع بعدهاالتعليمية ومتابعتها

 بعدها.

 الدراسة: أداة ثبات

 الثبات والجدول التالي يوضح ذلك: " لحسابألفا كرو نباخقامت الباحثة باستخدام معادلة "

 معامل ألفا كرو نباخ لقياس ثبات أداة الدراسة: (:11الجدول )

 ثبات البعد عدد العبارات النهائي البعد

ل
و
أل
 ا
ل
جا

لم
ا

 

 773. 6 القيادة األخالقية )سمات القائد الشخصية(.

 829. 6 السمات اإلدارية األخالقية.

 917. 8 خالقية.سمات العالقات اإلنسانية األ

 823. 7 أخالقياته مع المؤسسة ومواردها.

ي
ان

لث
 ا
ل
جا

لم
ا

 

 815. 7 جودة تطبيق السياسة اإلدارية والتنظيمية.

 847. 6 جودة تطبيق أهداف التعليم.

 875. 5 جودة أهداف القائد/ة.

 898. 8 جودة مراقبة العملية التعليمية ومتابعتها.

 974. 53 الثبات الكلي لألداة 

أن معامالت الثبات حسب معادلة "ألفا كرونباخ" تراوحت بين  ، ( أعاله11يتضح من الجدول )

وهذا يدل على أن  ، 0.974أما الثبات الكلي لالستبانة كان  ، ( في كال المجالين0.917 – 0.773)

 ي للدراسة.االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ويمكن االعتماد عليها في التطبيق الميدان

 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها:

ما مستوى القيادة األخالقية لكل من مديري : نص السؤال األول على إجابة السؤال األول وتفسيره:

 ومديرات مدارس إدارة تعليم محايل عسير من وجهة نظر شاغلي الوظائف فيها؟

سب المئوية والمتوسطات الحسابية ولإلجابة عن هذا السؤال استخدمت الباحثة التكرارات والن

وترتيب المتوسطات الحسابية ترتيبًا تنازليًا لتحديد أي العبارات أعلى درجة من  ، واالنحراف المعياري

القيادة األخالقية لكل من قائدي وقائدات مدارس إدارة وذلك لعبارات محور " ، حيث المتوسط من غيرها

 وجاءت النتائج كما هو موضح في الجداول التالية: ، لدراسة" بكل أبعاده في استبيان اتعليم محايل

 سمات القائد الشخصية:: البعد األول

 التوزيع التكراري والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري (:12الجدول )

  العبارات الرقم باالستبانة

ط 
س

و
مت

ال

ي
اب
س

ح
ال

ف  
را

ح
الن

ا

ي
ار

عي
لم

ا
 

بة
رت

ال
 

1 
في األخالقيات العامة )كالصدق يمثل قدوة حسنة 

 واألمانة واالستقامة( أمام الموظفين.

 4.37 ك

 

.929 

 
1 

% 

 2 973. 4.32 ك يحافظ على أسرار وخصوصيات الموظفين معه. 5
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  العبارات الرقم باالستبانة

ط 
س

و
مت

ال

ي
اب
س

ح
ال

ف  
را

ح
الن

ا

ي
ار

عي
لم

ا
 

بة
رت

ال
 

% 

2 
 4.19 ك يشجع الموظف المتميز.

 

1.035 

 
3 

% 

3 
 ك يسهم في رفع الروح المعنوية للعاملين معه.

4.13 1.041 4 
% 

6 
يهتم بمعالجة الخالفات بين الموظفين بكل 

 موضوعية وعدالة.
 4.03 ك

 

1.109 

 
5 

% 

4 
يفعل أسلوب الحوار اإليجابي والبناء مع 

 الموظفين في الوقت المناسب.

 ك
4.02 1.143 6 

% 

 1.03 4.17 المتوسط العام للمحور واالنحراف المعياري العام للبعد

من  4.17بمتوسط  ، عالية سمات القائد الشخصية"أن درجة " ، (12من الجدول )يتضح 

( وهي الفئة 4.20إلى  3.41وهو متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي )من  5.00

سمات القائد وهذا يدل على أن مستوى " ، التي تشير إلى خيار "غالبًا" الموجود على االستبانة

 حسب رأي المبحوثين. ، الٍ ع الشخصية"

" تتراوح متوسطات إجاباتهم بين سمات القائد الشخصيةوكذلك يتضح أن عبارات هذا البعد "

والتي تدل  ، ( وهي تتوز، بين الفئتين الرابعة والخامسة من فئات المقياس الخماسي4.37إلى  4.02)

تم ترتيبها تنازليًا حسب درجة االستجابة  وقد ، على درجتي )دائًما( و)غالبًا( كما يظهر في الجدول أعاله

 على النحو التالي:

( "يمثل قدوة حسنة في األخالقيات العامة )كالصدق واألمانة 1العبارة رقم ): المرتبة األولى .1

( وهي 5.00من  4.37واالستقامة( أمام الموظفين "من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط )

مما يعني أنها أهم عباراته من  ، متوسط حسابي في عبارات البعد األولوهو أعلى  ، درجة "دائًما"

 وجهة نظر أفراد الدراسة.

( "يفعل أسلوب الحوار اإليجابي والبناء مع الموظفين في الوقت 4العبارة رقم ): المرتبة السادسة .2

 ( وهي تشير إلى "غالبًا".4.02المناسب" بمتوسط حسابي قدره )
 

 :ت اإلدارية األخالقيةالسما: البعد الثاني

 التوزيع التكراري والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري (:13الجدول )

الرقم 

 باالستبانة
  العبارات

ط 
س

و
مت

ال

ي
اب
س

ح
ال

ف  
را

ح
الن

ا

ي
ار

عي
لم

ا
 

بة
رت

ال
 

5 

 
 يلتزم بمواعيد العمل الرسمي بدقة عالية.

 4.32 ك

 

.980 

 
1 

% 

 2 1.105 4.02 كعة الجديدة ويغرس الحماسة لهذه يضع الخطط المبد 2
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الرقم 

 باالستبانة
  العبارات

ط 
س

و
مت

ال

ي
اب
س

ح
ال

ف  
را

ح
الن

ا

ي
ار

عي
لم

ا
 

بة
رت

ال
 

 % .األفكار في اآلخرين

1 

 

يتخذ القرارات اإلدارية بعيًدا عن تأثير العالقات 

 الشخصية.

 3.95 ك

 

1.191 

 
3 

% 

 يشرك العاملين بالمؤسسة في صناعة القرارات. 3
 ك

3.86 1.202 4 
% 

4 

 

بدون استغالل العاملين  ينجز أعماله الشخصية بنفسه

 معه.

 3.85 ك

 

1.287 

 
5 

% 

6 
لديه قدرة على تحول األزمات إلى فرصة عمل 

 ناجحة.

 ك
3.74 1.291 6 

% 

 1.17 3.95 المتوسط العام للمحور واالنحراف المعياري العام للبعد

 3.95لية" بمتوسط " كانت "عاالسمات اإلدارية األخالقيةأن درجة " ، (13يتضح من الجدول )

( وهي الفئة 4.20إلى  3.41وهو متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي )من  5.00من 

السمات اإلدارية وهذا يشير إلى أن مستوى  ، التي تشير إلى خيار "غالبًا" الموجود على االستبانة

 كان عاليًا على حسب وجهة نظر أفراد الدراسة. األخالقية

" تتراوح متوسطات إجاباتهم بين السمات اإلدارية األخالقيةلك يتضح أن عبارات هذا البعد "وكذ

( باستثناء عبارة 4.20إلى  3.41( وهي جميعها داخل الفئة الرابعة التي تقع )من 4.32إلى  3.74)

ا يظهر في كم  ، واحدة كانت في الفئة الخامسة وهي عبارة "يلتزم بمواعيد العمل الرسمي بدقة عالية"

 الجدول أعاله وقد تم ترتيبها تنازليًا حسب درجة االستجابة على النحو التالي:

( "يلتزم بمواعيد العمل الرسمي بدقة عالية" من حيث موافقة أفراد 5العبارة رقم ): المرتبة األولى .1

وهو أعلى متوسط حسابي في  ، ( وهي درجة "دائًما"5.00من  4.32الدراسة عليها بمتوسط )

 مما يعني أنها أهم عباراته من وجهة نظر أفراد الدراسة. ، عبارات البعد الثاني

( "لديه قدرة على تحول األزمات إلى فرصة عمل ناجحة" بمتوسط 6العبارة رقم ): المرتبة السادسة .2

 ( وهي تشير إلى "غالبًا".3.74حسابي قدره )

 

 سمات العالقات اإلنسانية األخالقية:: البعد الثالث

 التوزيع التكراري والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري (:14جدول )ال

الرقم 

 باالستبانة
  العبارات

ط 
س

و
مت

ال

ي
اب
س

ح
ال

ف  
را

ح
الن

ا

ي
ار

عي
لم

ا
 

بة
رت

ال
 

7 
يشجع الموظفين على العمل بروح الفريق 

 الواحد.

 4.18 ك

 

1.150 

 
1 

% 

4 
 ك ة لألكفاء.يسند المهام داخل المؤسسة التعليمي 

4.14 1.050 2 
% 
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الرقم 

 باالستبانة
  العبارات

ط 
س

و
مت

ال

ي
اب
س

ح
ال

ف  
را

ح
الن

ا

ي
ار

عي
لم

ا
 

بة
رت

ال
 

2 
يقيم أصحاب اإلنجازات والنجاحات من 

 الموظفين بأساليب متعددة ومالئمة.

 4.08 ك

 

1.093 

 
3 

% 

5 
يعمل على التحسين المستمر للمستوى المهني 

 للعاملين معه.

 ك
4.07 1.131 4 

% 

1 
 4.06 ك يقيم الموظفين بطريقة موضوعية وعادلة.

 

1.085 

 
5 

% 

6 
يتميز بذكاء اجتماعي عاٍل يمكنه من معرفة 

 التعامل مع موظفيه.
 ك

3.98 1.149 6 
% 

3 
يطبق المساواة بين الموظفين المتساوين في 

 . الخبرة والكفاءة

 3.93 ك

 

1.214 

 
7 

% 

8 
يحدد احتياجات الموظفين المهنية بناًء على طرق 

 علمية مناسبة.

 ك
3.87 1.266 8 

% 

 1.14 4.03 المتوسط العام للمحور واالنحراف المعياري العام للبعد

" كانت "عالية" سمات العالقات اإلنسانية األخالقيةأن درجة " ، (14يتضح من الجدول )

إلى  3.41وهو متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي )من  5.00من  4.03بمتوسط 

سمات وهذا يدل على أن مستوى  ، هي الفئة التي تشير إلى خيار "غالبًا" الموجود على االستبانة( و4.20

 عاٍل حسب رأي أفراد الدراسة. العالقات اإلنسانية األخالقية

" تتراوح متوسطات سمات العالقات اإلنسانية األخالقيةوكذلك يتضح أن عبارات هذا البعد "

( والتي 4.20إلى  3.41وهي جميعها داخل الفئة الرابعة التي تقع )من   ،(4.18إلى  3.87إجاباتهم بين )

كما يظهر في الجدول أعاله وقد تم ترتيبها تنازليًا حسب درجة االستجابة على  ، تدل على درجة )عالية(

 النحو التالي:

يث ( "يشجع الموظفين على العمل بروح الفريق الواحد" من ح7العبارة رقم ): المرتبة األولى .1

وهو أعلى متوسط  ، ( وهي درجة "غالبًا"5.00من  4.18موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط )

 مما يعني أنها أهم عباراته من وجهة نظر أفراد الدراسة. ، حسابي في عبارات البعد الثالث

( "يحدد احتياجات الموظفين المهنية بناًء على طرق علمية 8العبارة رقم ): المرتبة الثامنة .2

 ( وهي تشير إلى "غالبًا".3.87مناسبة" بمتوسط حسابي قدره )

 أخالقياته مع المؤسسة ومواردها:: البعد الرابع

 التوزيع التكراري والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري (:15الجدول )

الرقم 

 باالستبانة
  العبارات

ط 
س

و
مت

ال

ي
اب
س

ح
ال

ف  
را

ح
الن

ا

ي
ار

عي
لم

ا
 

بة
رت

ال
 

6 

 

تخدم وسائل التواصل االجتماعي للتواصل مع الموظفين يس

 . داخل المؤسسة وخارجها

 4.32 ك

 

1.071 

 
1 

% 
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الرقم 

 باالستبانة
  العبارات

ط 
س

و
مت

ال

ي
اب
س

ح
ال

ف  
را

ح
الن

ا

ي
ار

عي
لم

ا
 

بة
رت

ال
 

3 
يحرص على تنفيذ القرارات المتخذة لتطوير المؤسسة 

 التعليمية.
 ك

4.24 1.043 2 
% 

1 

 

يستخدم األساليب اإلدارية المناسبة التي تسهم في تحقيق 

 يمية.أهداف مؤسسته التعل
 4.17 ك

 

1.025 

 
3 

% 

5 
 ك . يفعل االستخدام الرشيد لموارد المؤسسة

4.10 1.148 4 
% 

2 

 

يعمل على تحقيق أهداف الموظفين بما ال يتعارض مع أهداف 

 مؤسسته.

 4.08 ك

 

1.079 

 
5 

% 

7 
 ك يفوض بعض الصالحيات إلى المستويات اإلدارية األقل.

3.99 1.202 6 
% 

4 
يعطي إيجابية عالية لشكاوى الموظفين التي تسهم في تطوير 

 المؤسسة.

 ك
3.94 1.194 7 

% 

 المتوسط العام للمحور واالنحراف المعياري العام للبعد
4.12 1.10 

" كانت "عالية" بمتوسط أخالقياته مع المؤسسة ومواردهاأن درجة " ، (15يتضح من الجدول )

( 4.20إلى  3.41متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي )من  وهو 5.00من  4.12

وهي الفئة التي تشير إلى خيار "غالبًا" الموجود على االستبانة الشيء الذي يشير إلى ارتفا، مستوى 

 بمستوى عاٍل كما يرى أفراد الدراسة. أخالقياته مع المؤسسة ومواردها""

" تتراوح متوسطات أخالقياته مع المؤسسة ومواردهاالبعد "وكذلك يتضح أن عبارات هذا 

وخمس عبارات داخل الفئة  ، ( وتقع منها عبارتان داخل الفئة الخامسة4.32إلى  3.94إجاباتهم بين )

 وكما يظهر في الجدول أعاله وقد تم ترتيبها تنازليًا حسب درجة االستجابة على النحو التالي: ، الرابعة

( "يستخدم وسائل التواصل االجتماعي للتواصل مع الموظفين داخل 6العبارة رقم ) :المرتبة األولى .1

( وهي درجة 5.00من  4.32المؤسسة وخارجها" من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط )

 وهو أعلى متوسط حسابي في عبارات البعد الرابع من وجهة نظر أفراد الدراسة. ، "دائًما"

( "يعطي إيجابية عالية لشكاوى الموظفين التي تسهم في تطوير 4لعبارة رقم )ا: المرتبة السابعة .2

 ( وهي تشير إلى "غالبًا".3.94المؤسسة" بمتوسط حسابي قدره )

 
 
 
 

 للمقارنة بين المتوسطات العامة ألبعاد المحور األول: (16جدول )

 الرتبة الوصف المتوسط الحسابي  البعد

 1 الِ ع 4.17 سمات القائد الشخصية.

 2 عالِ  4.12 أخالقياته مع المؤسسة ومواردها

 3 عالِ  4.03 سمات العالقات اإلنسانية واألخالقية
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 4 عالِ  3,95 السمات اإلدارية األخالقية

  عالِ  4.067 المتوسط العام

 

" درجة ممارسة القيادة األخالقيةأن ترتيب األبعاد األربعة لمحور " ، (16يتضح من الجدول )

و"أخالقياته مع  ، "سمات القائد الشخصية": متوسط العام لإلجابة عن عباراتها جاء كالتاليحسب ال

و"السمات اإلدارية األخالقية"  ، و"سمات العالقات اإلنسانية األخالقية" ، المؤسسة ومواردها"

 – 3.41حيث تقع جميعها داخل فئة واحدة ) ، على التوالي 3.95و ، 4.03 ، 4.12 ، 4.17بمتوسطات 

 ( التي تشير إلى "عاٍل".4.20

وليدرم  ، (2012وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت إليها مع دراسة عابدين وآخرين )

 والتي أشارت إلى أن ممارسة القيادة األخالقية بدرجة عالية.( 2010وباشتوق )

ومع دراسة  ، (2012)بينما تختلف هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت إليها دراسة العرايضة 

 التي أشارت أن ممارسة القيادة األخالقية كانت بدرجة متوسطة.( 2011الشريفي والتنح )

 

ما مستوى االلتزام بمعايير الجودة الشاملة لكل : نص السؤال الثاني على إجابة السؤال الثاني وتفسيره:

 ظر شاغلي الوظائف التعليمية؟من مديري ومديرات المدارس في إدارة تعليم محايل عسير من وجهة ن

 

ولإلجابة عن هذا السؤال استخدمت التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف 

وترتيب المتوسطات الحسابية ترتيبًا تنازليًا؛ لتحديد أي العبارات أعلى درجة من حيث  ، المعياري

ايير الجودة الشاملة لكل من مديري ومديرات االلتزام بمعوذلك لعبارات محور " ، المتوسط من غيرها

وجاءت النتائج كما هو موضح في  ، " بكل أبعاده في استبيان الدراسةالمدارس في إدارة تعليم محايل

 الجدول التالي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جودة تطبيق السياسة اإلدارية والتنظيمية:: البعد األول

 مئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياريالتوزيع التكراري والنسب ال (:17الجدول )
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  العبارات الرقم باالستبانة

ط 
س
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مت

ال
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ف  
را

ح
الن

ا

ي
ار

عي
لم
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بة
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1 
يلتزم من قبل اإلدارات التعليمية والمدرسية بتطبيق 

 نظام الجودة.

 4.26 ك

 
1.025 1 

% 

2 
يستثمر اإلمكانات المتاحة لتحقيق األهداف 

 التعليمية.
 ك

4.22 
 

1.058 
2 

% 

7 
 4.14 ك تشغل الجودة اهتمام القادة في المؤسسات التعليمية.

 

1.133 

 
3 

% 

6 
يعمل على تنمية العالقة اإليجابية للمؤسسة مع 

 المجتمع المحيط.
 ك

4.05 1.157 4 
% 

5 

يشرك الموظفين أصحاب الخبرات في تصميم 

 الخطة اإلستراتيجية للمؤسسة.
 3.95 ك

 

1.274 

 
5 

% 

4 
يفوض المسؤوليات لجميع أعضاء المجتمع 

 . المدرسي

 ك
3.94 1.214 6 

% 

3 
يشرك جميع أعضاء المجتمع المدرسي لقيادة 

 المدرسة.

 ك
3.86 1.305 7 

% 

 1.16 4.06 المتوسط العام للمحور واالنحراف المعياري العام للبعد

 

"عالية" بمتوسط  جودة السياسة اإلدارية والتنظيميةدرجة " أن ، (17يتضح من الجدول )

( 4.20إلى  3.41وهو متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي )من  ، 5.00من  4.06

جودة السياسة وهذا يدل على أن مستوى  ، وهي الفئة التي تشير إلى خيار "غالبًا" الموجود على االستبانة

 عاٍل حسب رأي المبحوثين. يميةاإلدارية والتنظ

" تتراوح متوسطات جودة السياسة اإلدارية والتنظيميةوكذلك يتضح أن عبارات هذا البعد "

( وهي جميعها باستثناء عبارة واحدة داخل الفئة الرابعة التي تقع )من 4.26إلى  3.86إجاباتهم بين )

ى درجة )عالية( كما يظهر في الجدول والتي تدل عل ، ( من فئات المقياس الخماسي4.20إلى  3.41

 وقد تم ترتيبها تنازليًا حسب درجة االستجابة على النحو التالي: ، أعاله

( "يلتزم من قبل اإلدارات التعليمية والمدرسية بتطبيق نظام الجودة" 1العبارة رقم ): المرتبة األولى .1

وهو أعلى  ، ي درجة "دائًما"( وه5.00من  4.26من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط )

 متوسط حسابي في عبارات البعد األول من وجهة نظر أفراد الدراسة.

( "يشرك جميع أعضاء المجتمع المدرسي لقيادة المدرسة" بمتوسط 3العبارة رقم ): المرتبة السابعة .2

 ( وهي تشير إلى "غالبًا".3.86حسابي قدره )

 :جودة تطبيق أهداف التعليم: البعد الثاني

 التوزيع التكراري والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري (:18الجدول )
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1 
يراعي أهداف وحاجات خصائص المرحلة 

 العمرية للطالب.

 4.18 ك

 

1.062 

 
1 

% 

5 
لإلمكانات المادية  يعمل على االستخدام األمثل

 والبشرية المتاحة.

 ك
4.13 1.129 2 

% 

2 
يواءم المتغيرات البيئية وثقافة المجتمع 

 وفلسفته. 
 4.06 ك

 

1.091 

 
3 

% 

6 

يخطط للتعليم لمواجهة التحديات الداخلية 

والخارجية وتحقيقه ألكبر قدر من المنافسة 

 والتمييز. 

 ك

4.00 1.228 4 
% 

4 
يدرس تحليل الواقع الفعلي لمدخالت وعمليات 

 النظام التعليمي.

 3.91 ك

 

1.265 

 
5 

% 

3 
يضع نظاًما أو جهاًزا إداريًا للتعرف على 

 العناصر المؤثرة في جودة التعليم ومخرجاته.

 ك
3.77 1.328 6 

% 

 1.18 4.00 المتوسط العام للمحور واالنحراف المعياري العام للبعد

من  4.00" كانت "عالية" بمتوسط جودة أهداف التعليمأن درجة " ، (18تضح من الجدول )ي

( وهي الفئة 4.20إلى  3.41وهو متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي )من  ، 5.00

كان  لتعليمجودة أهداف اوهذا يشير إلى أن مستوى  ، التي تشير إلى خيار "غالبًا" الموجود على االستبانة

 عاليًا على حسب وجهة نظر أفراد الدراسة.

" تتراوح متوسطات إجاباتهم بين جودة أهداف التعليموكذلك يتضح أن عبارات هذا البعد "

( من فئات المقياس 4.20إلى  3.41( وهي جميعها داخل الفئة الرابعة التي تقع )من 4.18إلى  3.77)

وقد تم ترتيبها تنازليًا حسب درجة  ، ما يظهر في الجدول أعالهالخماسي والتي تدل على درجة )عالية( ك

 االستجابة على النحو التالي:

( "يراعي أهداف وحاجات خصائص المرحلة العمرية للطالب" من 1العبارة رقم ): المرتبة األولى .1

وهو أعلى  ، ( وهي درجة "غالبًا"5.00من  4.18حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط )

 وسط حسابي في عبارات البعد الثاني من وجهة نظر أفراد الدراسة.مت

( "يضع نظاًما أو جهاًزا إداريًا للتعرف على العناصر المؤثرة في 3العبارة رقم ): المرتبة السادسة .2

 ( وهي تشير إلى "غالبًا".3.77جودة التعليم ومخرجاته" بمتوسط حسابي قدره )

 

 

 

 

 

 قائد/ة:جودة أهداف ال: البعد الثالث
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 التوزيع التكراري والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري (:19الجدول )

 

  العبارات الرقم باالستبانة
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1 
 4.41 ك يتصف بمؤهل علمي تربوي. 

 

.992 

 
1 

% 

4 
 ك يعمل على تطوير العملية التعليمية باستمرار. 

4.15 1.150 2 
% 

2 
يحرص على توفر العدد الكافي من المعلمين 

 لمختلف التخصصات التربوية.
 4.14 ك

 

1.174 

 
3 

% 

3 
يوظف أسس التعلم عن بعد من خالل تشجيع 

 المعلمين على استخدام الشبكة المعلوماتية.
 ك

3.97 1.204 4 
% 

5 
ء خدمات يضع معايير وطنية لقياس نتائج أدا

 العملية التعليمية. 
 ك

3.95 1.250 5 
% 

 1.15 4.12 المتوسط العام للمحور واالنحراف المعياري العام للبعد

 

من  3.71" كانت "عالية" بمتوسط جودة أهداف القائدأن درجة " ، (19يتضح من الجدول )

( وهي الفئة 4.20إلى  3.41ن وهو متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي )م 5.00

عاٍل جودة أهداف القائد وهذا يدل على أن مستوى  ، التي تشير إلى خيار "غالبًا" الموجود على االستبانة

 حسب رأي أفراد الدراسة.

 3.95" تتراوح متوسطات إجاباتهم بين )جودة أهداف القائدوكذلك يتضح أن عبارات هذا البعد "

( والتي 4.20إلى  3.41تثناء عبارة واحدة داخل الفئة الرابعة التي تقع )من ( وهي جميعها باس4.41إلى 

كما يظهر في الجدول أعاله وقد تم ترتيبها تنازليًا حسب درجة االستجابة على  ، تدل على درجة )عالية(

 النحو التالي:

الدراسة عليها ( "يتصف بمؤهل علمي تربوي" من حيث موافقة أفراد 1العبارة رقم ): المرتبة األولى .1

وهو أعلى متوسط حسابي في عبارات البعد الثالث  ، ( وهي درجة "دائًما"5.00من  4.41بمتوسط )

 من وجهة نظر أفراد الدراسة.

( "يضع معايير وطنية لقياس نتائج أداء خدمات العملية التعليمية" 5العبارة رقم ): المرتبة الخامسة .2

 ى "غالبًا".( وهي تشير إل3.95بمتوسط حسابي قدره )

 

 

 

 جودة مراقبة العملية التعليمية ومتابعتها:: البعد الرابع
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 التوزيع التكراري والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري (:20الجدول )

 

الرقم 

 باالستبانة
  العبارات
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ال
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5 
 ك أولوياتها وأهميتها.يرتب األعمال المراد تنفيذها حسب 

4.21 1.079 1 
% 

2 
يعدل بعض العمليات الموجودة في مدرسته لكي تصبح 

 أكثر جودة وإنتاًجا.
 ك

4.16 1.102 2 
% 

6 
يتابع المستجدات التقنية والتربوية التي تسهم في تطوير 

 العملية التعليمية.
 4.13 ك

 

1.145 

 
3 

% 

7 
 ك فين دوريًا.يقيم إنجازات الموظ

4.08 1.117 4 
% 

1 
يتيح الفرصة )لمن يرغب من( أعضاء المجتمع المدرسي 

 في إبداء الرأي لمواجهة القصور وتصحيح األخطاء.

 4.05 ك

 

1.238 

 
5 

% 

8 
 ك يقوم األنظمة اإلدارية للمؤسسة باستمرار.

4.04 1.211 6 
% 

3 
 ك ددة ومالئمة.يقيم أداء الموظفين بأساليب متع

4.03 1.178 7 
% 

4 
يفعل مركزية التخطيط وال مركزية التنفيذ عند تنفيذ 

 الموظفين ألعمالهم.

 ك
3.98 1.142 8 

% 

 1.15 4.08 المتوسط العام للمحور واالنحراف المعياري العام للبعد

" كانت "عالية" ابعتهاجودة مراقبة العملية التعليمية ومت( أن درجة "20يتضح من الجدول )

إلى  3.41وهو متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي )من  ، 5.00من  4.08بمتوسط 

( وهي الفئة التي تشير إلى خيار "غالبًا" الموجود على االستبانة الشيء الذي يشير إلى ارتفا، 4.20

 عاٍل كما يرى أفراد الدراسة. بمستوى جودة مراقبة العملية التعليمية ومتابعتهامستوى 

" تتراوح جودة مراقبة العملية التعليمية ومتابعتهاوكذلك يتضح أن عبارات هذا البعد "

( وهي جميعها باستثناء عبارة واحدة في الفئة الخامسة والبقية 3.74إلى  3.45متوسطات إجاباتهم بين )

وكما يظهر في  ، ي تدل على درجة )عالية(والت ، (4.20إلى  3.41داخل الفئة الرابعة التي تقع )من 

 الجدول أعاله وقد تم ترتيبها تنازليًا حسب درجة االستجابة على النحو التالي:

( "يرتب األعمال المراد تنفيذها حسب أولوياتها وأهميتها" من 5العبارة رقم ): المرتبة األولى .1

وهو أعلى  ، درجة "دائًما" ( وهي5.00من  4.21حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط )

 متوسط حسابي في عبارات البعد الرابع من وجهة نظر أفراد الدراسة.

( "يفعل مركزية التخطيط وال مركزية التنفيذ عند تنفيذ الموظفين 4العبارة رقم ): المرتبة الثامنة .2

 ( وهي تشير إلى "غالبًا".3.98ألعمالهم" بمتوسط حسابي قدره )
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 ة بين المتوسطات العامة ألبعاد الدراسة:للمقارن (21جدول )

 الرتبة الوصف المتوسط الحسابي العام البعد

تطبيق جودة السياسة اإلدارية 

 والتنظيمية.
4.06 

 عالٍ 
3 

 4 عالٍ  4.00 تطبيق جودة أهداف التعليم.

 1 عالٍ  4.12 جودة أهداف القائد/ة.

 2 عالٍ  4.08 جودة مراقبة العملية التعليمية ومتابعتها.

  عالٍ  4.065 الدرجة الكلية

درجة ممارسة معايير الجودة أن ترتيب األبعاد األربعة لمحور " ، (21يتضح من الجدول )

و"جودة مراقبة  ، "جودة أهداف القائد": " حسب المتوسط العام لإلجابة عن عباراتها جاء كالتاليالشاملة

و"تطبيق جودة أهداف  ، اسة اإلدارية والتنظيمية"و"تطبيق جودة السي ، العملية التعليمية ومتابعتها"

حيث تقع جميعها داخل فئة واحدة  ، على التوالي 4.00و ، 4.06و ، 4.08و ، 4.12التعليم" بمتوسطات 

 ( التي تشير إلى "مرتفع".4.20 – 3.41)

وكان  ، (2011( وكذلك مع دراسة أبو عبده )2007واختلفت هذه الدراسة مع دراسة الشعالن )

والتي من أهم نتائجها وجود  ، من أهم نتائجها وجود درجة متوسطة لمعايير تطبيق معايير الجودة الشاملة

( 2012سي )وكذلك اختلفت مع دراسة اله ، قصور في تبني ودعم تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة

 . متوسطةالتي كشفت نسبة توافر معايير الجودة الشاملة بواقع إعداد المعلم كان بدرجة 

التي توصلت نتائجها إلى أن هناك جهوًدا واضحة في جودة األداء  ، (2012واختلفت مع دراسة الزناتي )

 التدريسي لمعلمي العلوم.

وكان من أهم نتائجها أن تطبيق معايير الجودة الشاملة  ، (2012وكذلك اختلفت مع دراسة عمر )

 . في الجامعات المصرية كانت بدرجة متوسطة

ما العالقة بين القيادة األخالقية وممارسة : نص السؤال الثالث على ة السؤال الثالث وتفسيره:إجاب

 معايير الجودة الشاملة لدى مديري ومديرات المدارس في إدارة التعليم بمحايل عسير؟

 :ولمعرفة مستوى وقوة االرتباط بين المحورين قامت الباحثة باستخدام معامل ارتباط بيرسون

 لمعامل بيرسون لالرتباط بين المحورين (22جدول )

.911
**

 معامل ارتباط بيرسون بين المحورين 

 

أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين سمات القيادة األخالقية وبين  ، (22يتبين من الجدول )

ذلك مرتفع ويدل ( وهو معامل ارتباط 0(991,حيث بلغ معامل االرتباط  ، ممارسة معايير الجودة الشاملة

 ، على وجود عالقة طردية بين سمات القيادة األخالقية وبين ممارسة معايير الجودة الشاملة في العمل

حيث كلما ازدادت ممارسة مدير المدرسة لسمات القيادة األخالقية ظهر ذلك على ممارسة معايير الجودة 

 .ى األفضلوساعد ذلك على االرتقاء به إلى المستو ، الشاملة في المؤسسة التربوية
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 التوصيات:

العمل على تدعيم وتعزيز ممارسات القيادة األخالقية من خالال التعزيزات المادية والمعنوية للقادة  -1

 .لما لها من دور بارز في تحقق معايير الجودة الشاملة كما أظهرت النتائج

في نفوس  والتي بدورها تغرس الحماس قابلة للتنفيذ والمراعية للواقعضرورة وضع الخطط الم -2

 المعلمين والمعلمات من قبل قائد/ة المدرسة.

إعطاء حوافز تشجيعية لمديري ومديرات المدارس ممن يتسمون بسمات إدارية أخالقية ولديهم  -3

 . قدرة على تحول األزمات إلى فرص عمل ناجحة

أهمية العمل على رفع مستوى العالقات اإلنسانية األخالقية في الميدان التربوي بطريقة  -4

 مما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية. ، موضوعية وعادلة مع الموظفين

تبني تدريب قائدي وقائدات المدارس من خالل إقامة مشرو، تدريبي يتضمن إقامة ورش عمل  -5

 . تطبيقية حول ممارسات القيادة األخالقية بكل إدارة تعليمية

لرفع مستوى تأهيل مديري ومديرات  ضرورة التعاون مع أعضاء الجودة في أقسام اإلدارة -6

المدارس بإعطاء دورات تدريبية حول أهمية االلتزام بمعايير الجودة في التعليم بصفة مستمرة 

 وبمتابعة جادة.

االستخدام األمثل  تدريب القادة من خالل متخصصين في التنمية البشرية على كيفية ضرورة -7

 . قائد/ة المدرسة لتحقيق أكبر قدر من جودة التعليملإلمكانات المادية والبشرية المتاحة من قبل 

من خالل نشر ثقافة الجودة بين  يجب أن تشغل الجودة اهتمام القادة في المؤسسات التعليمية -8

عناصر المنظومة التعليمية وعمل دورات تدريبية لهم في مجالها على أيدي خبراء ومتخصصين 

 .في المجال

 المقترحات:

ماثلة لهذه الدراسة حول القيادة األخالقية لمديري ومديرات المدارس إجراء دراسات أخرى م -1

وعالقتها بمعايير الجودة الشاملة في بيئات أخرى في المملكة العربية السعودية ومقارنتها بهذه 

 الدراسة.

تطبيق الدراسة الحالية وعالقتها بمتغيرات أخرى مثل األداء الوظيفي واإلنتاجية واإلنجاز لدى  -2

 ين والمعلمات.المعلم

 ، والعالقات اإلنسانية ، دراسة القيادة األخالقية والعوامل المؤثرة فيها مثل السمات الشخصية -3

 واألنماط القيادية. ، وأخالقيات المهنة ، والسمات اإلدارية األخالقية

 إجراء دراسات أخرى مماثلة لهذه الدراسة بمتغير عينة الدراسة ومقارنتها بهذه الدراسة. -4
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ه طالب الدراسات العليا في أقسام اإلدارة التربوية والتخطيط في الجامعات السعودية؛ توجي -5

 إلجراء مزيد من البحوث والدراسات حول القيادة األخالقية في اإلدارة المدرسية.

 المصادر والمراجع

 المراجع العربية:  

التربويقة بقين األصقالة والحداثقة،  (. مفاهيم ورؤى في اإلدارة والقيادة2013أبو العال، ليلى محمد حسني.)

 :http:  مقن موققع  2016نقوفمبر  01 ، عمان:  دار يافا العلمية للنشر و التوزيقع،، مسقترجع بتقاريخ  1ط

sa/Book/Preview.aspx?ID=27773%20&pi//platform.almanhal.com.ezp.uod.edu.

=13 

(. القيقادة األخالقيقة لقدى مقديري المقدارس بوكالقة الغقوث فقي محافظقة غقزة 2015أبو علبة، نور محمد .)

وعالقتها بالوالء التنظيمي من وجهة نظر المعلمين .رسالة ماجستير غيقر منشقورة. جامعقة األزهقر 

 غزة. –

دة الشاملة في اإلدارة التعليمية والمدرسية. اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا (. الجو2003أحمد إبراهيم أحمد .)

 الطباعة،.

(.  األنمققاط القياديققة السققائدة لققدى رؤسققاء األقسققام فققي كليققات المجتمققع 2013إسققليم، فققادي سققامي راشققد. )

لجامعقة بمحافظات غزة وعالقتها بالرضا الوظيفي للعقاملين فيهقا، رسقالة ماجسقتير، كليقة التربيقة، ا

 اإلسالمية، غزة.

(. مكانة الثقافقة التنظيميقة فقي نجقاح تطبيقق إدارة الجقودة الشقاملة فقي المؤسسقة 2011بوزيان، أم كلثوم. )

 . 8االقتصادية، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، ، 

ا (. درجققة التققزام رؤسققاء األقسققام العلميققة بأخالقيققات العمققل اإلداري وعالقتهقق2010بوعبققاس، فوزيققة. )

بمستوى الروح المعنوية ألعضاء هيئة التدريس في كليات الهيئة العامة فقي دولقة الكويقت.  )رسقالة 

 :قسم اإلدارة والقيادة التربوية،كلية العلوم التربوية، جامعة الشرق األوسط )ماجستير غير منشورة. 

 .عمان

 دار قباء للنشر والتوزيع. (. اإلدارة التعليمية والمدرسية. القاهرة:2001البوهي، فاروق شوقي .)

 (. الجودة الشاملة. القاهرة: إصدار بمبك.2002توفيق، عبد الرحمن .)

 

( درجقة ممارسقة أعضقاء هيئقة التقدريس بجامعقة أم الققرى للقيقادة األخالقيقة 2015الحربي ، حياة محمد )

 ى ، السقعودية .وانعكاساتها على الطلبة في ضوء توجيهات الجامعقة اإلسقتراتيجية ، جامعقة أم الققر

المجلقد الخقامس والخمسقون دورية علمية محكمة ومتخصصقة، معهقد االدارة العامقة ، العقدد الثالقث 

 2015ابريل -هـ 1436تاريخ العدد : رجب 

 

مققداخل جديققدة لعققالم  –لمدرسققة المسققتقبل  –(. اإلدارة المدرسققية الفعالققة 2006الحربققي، قاسققم بققن عائققل. )

 شرين، دار الفكر العربي، القاهرة.جديد في القرن الحادي والع

http://platform.almanhal.com.ezp.uod.edu.sa/Book/Preview.aspx?ID=27773%20&pi=13
http://platform.almanhal.com.ezp.uod.edu.sa/Book/Preview.aspx?ID=27773%20&pi=13
http://platform.almanhal.com.ezp.uod.edu.sa/Book/Preview.aspx?ID=27773%20&pi=13
http://platform.almanhal.com.ezp.uod.edu.sa/Book/Preview.aspx?ID=27773%20&pi=13
http://platform.almanhal.com.ezp.uod.edu.sa/Book/Preview.aspx?ID=27773%20&pi=13
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(. عمققن: دار الثقافققة 1(. القيققادة وإدارة الجققودة الشققاملة فققي التعلققيم العققالي، )ط.2010الحريققري، رافققدة .)

 للنشر والتوزيع.

 

 (. فنون معاصرة في القيادة التربوية.عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع.2015الحريري، رافدة عمر. )

(. مدخل لتطبيق معايير ونظقام الجقودة الشقاملة فقي المؤسسقات التعليميقة. 2007ات .)الخطيب، محمد شح

ورقة مقدمة في اللقاء السقنوي الرابقع عشقر للجمعيقة السقعودية للعلقوم التربويقة والنفسقية .)جسقتين( 

 مايو ، المملكة العربية السعودية. 16-15الجودة في التعليم العام 

 

يير جودة المدرسة الفعالقة فقي ضقوء منحقى القنظم، رؤيقة منهجيقة. ورققة (. معا2006الخميسي، سالمة .)

مقدمة في اللقاء السنوي الرابع عشر للجمعية السعودية للعلقوم التربويقة والنفسقية .)جسقتين( الجقودة 

 في التعليم العام، كلية التربية للبنات األقسام العلمية، القصيم، السعودية.

 

م(. دور القيادة األخالقية في تعزيز الثقة التنظيميقة لقدى مقديرات 2017)درادكة، أمجد والمطيري، هدى. 

مققدارس المرحلققة االبتدائيققة بمدينققة الطققائف مققن وجهققة نظققر المعلمققات، المجلققة األردنيققة فققي العلققوم 

 .237-223، 2، عدد 13التربوية، المجلد 

خالقققي للقيققادة وااللتققزام م( العالقققة بققين السققلوك األ2010راضققي، جققواد محسققن؛ حسققن، عبققد هللا كققاظم )

 .120-103، 21التنظيمي، الغري للعلوم  االقتصادية واإلدارية، 

(. معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم التقني في محافظقات 2006راضي، ميرفت .)

 غزة وسبل التغلب عليها. رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة اإلسالمية، غزة.

 

(. الجققودة الشققاملة فققي التعلققيم، مجلققة المعلققم، مجلققة تربويققة ثقافيققة جامعيققة، 1995محمققد أحمققد .) الرشققيد،

 جامعة الملك سعود.

 

(. تقويم برنامج تدريب معلمي العلوم أثناء الخدمة بالمقدارس الحكوميقة فقي ضقوء 2012الزناتي، محمد .)

 اإلسالمية، غزة.معايير الجودة الشاملة. رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة 

(. درجققة التققزام مققديري مققدارس التعلققيم العققام بمحافظققة قلققوة بمبققادئ القيققادة 2014الزهرانققي، علققى. )

، قسقم اإلدارة والتخطقيط التربقوي، كليقة التربيقة، جامعقة )األخالقية، )رسالة ماجستير غير منشقورة

 الباحة، الباحة.

(. عمقان: إثقراء 1ية .)مقدخل إسقتراتيجي تكقاملي(، )ط.(. إدارة الموارد البشقر2009السالم، مؤيد سعيد .)

 للنشر والتوزيع.

(. واققع ممارسقة القيقادة األخالقيقة لقدى مقديرات مقدارس المرحلقة الثانويقة 2016السعدان، حصة سعود. )

، قسقم اإلدارة ) الحكومية بمدينة الرياض من وجهة نظر المعلمات، )رسقالة ماجسقتير غيقر منشقورة

 ي، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض.والتخطيط التربو

 ، عمان: دار الصفاء للنشر. 1(.القيادة التربوية مفاهيم وآفاق، ط2013السعود، راتب سالمة. )
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(. مكانة ثقافة الجودة الشاملة في عصر العولمة، المؤتمر العلمي 2012السيد، معين أمين وصالح، دندن. )

 لدولي "عولمة اإلدارة في عصر العولمة"، جامعة الجنان، طرابلس.ا

(. درجققة ممارسققة مققديري المققدارس الثانويققة الخاصققة بإمققارة 2011الشققريفي، عبققاس، والتققنح، منققال. )

، 3الشققارقة للقيققادة األخالقيققة وعالقتهققا بدرجققة تمكققين المعلمققين. مجلققة العلققوم التربويققة والنفسققية، 

135-162. 

( درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة بإمارة الشارقة 2011باس؛ والتنح، منال .)الشريفي، ع

(، ص  3)12للقيققادة األخالقيققة وعالقتهققا بدرجققة تمكققين المعلمققين. مجلققة العلققوم التربويققة والنفسققية، 

136-162 

الثانويققة للبنققات (. مققدى تققوفر مبققادئ الجققودة الشققاملة فققي إدارة المققدارس 2007الشققعالن، نققورة خمققيس .)

بالمملكة العربية السعودية .)المنطققة الشقرقية(. رسقالة ماجسقتير غيقر منشقورة. الجامعقة الخليجيقة، 

 البحرين.

م، ديسقمبر(، القيقادة األخالقيقة وعالقتهقا بمسقتويات القوالء التنظيمقي.  2014الشمالن، خالد عبد العزيقز. )

مية في المملكة العربية السعودية. الريقاض. المملكقة ورقة مقدمة إلى مؤتمر القيادات اإلدارية الحكو

 العربية السعودية.

 دراسقة : األكقاديمى اإلرشقاد فعاليقة تعزيقز فى االخالقية القيادة سلوكيات دور ( .2016 (خالد. الشمالن،

 .34-1(، ص106)27  التربية كلية مقارنة. مجلة

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. (. األخالق والقيادة. الرياض:2010الطراونة، تحسين .)

(. مستوى القيادة األخالقية لمقديري المقدارس الثانويقة الحكوميقة فقي عمقان 2010الطراونة، رائدة هاني.)

وعالقتققه بممارسققة سققلوك المواطنققة التنظيميققة مققن وجهققة نظققر المعلمققين. رسققالة ماجسققتير غيققر 

 منشورة. جامعة الشرق األوسط. 

(. "درجققة ممارسققة 2012القققادر؛ وشققعيبات، محمققد عققوض؛ وحلبيققة، بنققان محمققد .)عابققدين، محمققد عبققد 

المديرين القيادة األخالقية كما يقدرها معلمو المدارس الحكومية فقي محافظقة الققدس". مجلقة جامعقة 

 . 362-327(،  ص28القدس المفتوحة، )

ني في ضوء مفاهيم إدارة الجودة (. تطوير التعليم الجامعي الفلسطي2006العاجز، فؤاد؛ ونشوان، جميل .)

الشاملة. ورقة مقدمة للمؤتمر العلمي الدولي السابع بعنوان مؤسسات إعداد المعلم في الوطن العربي 

 أيلول. 20-18بين الواقع والمأمول، كلية التربية، جامعة القاهرة، فر، الفيوم، مصر في الفترة من 

 

ديري المدارس الثانوية للقيادة األخالقية وعالقتها بققيمهم (. درجة ممارسة م2013العتيبي، أحمد بركي. )

التنظيمية من وجهة نظر المعلمين في دولة الكويت. رسالة ماجستير غير منشقورة. جامعقة الشقرق: 

 عمان. األردن. 
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(. فاعليققة برنققامج تققدريبي مقتققرح فققي ضققوء معققايير الجققودة لتنميققة أداء الطالبققة 2012العرابققي، عبيققر .)

فققي تققدريس القققرآن الكققريم بالمرحلققة المتوسققطة. رسققالة دكتققوراه غيققر منشققورة. جامعققة أم المعلمققة 

 القرى، مكة المكرمة.

(. دور القيادة التشاركية بمديريات التربيقة والتعلقيم فقي حقل مشقكالت 2010العرابيد، نبيل أحمد محمود. )

، جامعقة األزهقر، غقزة، مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة. )رسالة ماجستير غيقر منشقورة(

 فلسطين. 

(. مستوى القيادة األخالقية لمديري المدارس الثانوية الحكوميقة فقي عمقان 2012العرايضة، رائدة هاني .)

وعالقتها بمستوى ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين. رسالة ماجستير غير 

 منشورة. جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن.

 

(. مستوى القيقادة األخالقيقة لققادة المقدارس الثانويقة الحكوميقة فقي 2012لعرايضة، رائدة هاني محمود. )ا

عمققان وعالقتققه بمسققتوى ممارسققة سققلوك المواطنققة التنظيميققة مققن وجهققة نظققر المعلمققين. )رسققالة 

 ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق األوسط. 

ح لتطقوير نظقام التعلقيم بالمملكقة العربيقة السقعودية فقي (. "تصقور مقتقر2002علي، ناديقة حسقن السقيد .)

 (.27ضوء معايير الجودة الشاملة"، مجلة مستقبل التربية العربية، )

(. إدارة الجودة الشقاملة فقي المؤسسقات التربويقة والتطبيقق ومقترحقات التطقوير. 2004عليمات، ناصر .)

 عمان: دار الشروق.

 

تطلبقات تطبيقق نظقام الجقودة الشقاملة فقى مؤسسقات تعلقيم الكبقار فقي (. م2012عمار، هالة محمد السيد. )

مصر في ضوء بعض الخبرات العالمية، رسقالة دكتقوراه غيقر منشقورة، جامعقة بنهقا، كليقة التربيقة 

 بنها.

(. قيققاس مققدى تطبيققق إدارة الجققودة الشققاملة: دراسققة تطبيقيققة علققى الجامعققات 2012عمققر، أيمققن علققي .)

 .106-50(، ص 30)2البحوث اإلدارية، الخاصة في مصر. مجلة 

(. تصققور مقتققرح لتحقيققق القيققادة اإلبداعيققة لققدى القيققادات الجامعيققة بالمملكققة 2015عيققد،  هالققة فققوزي. )

 .426-387(،   61) 9، العربية السعودية. دراسات عربية في التربية وعلم النفس

االجتماعيققة وأخالقيققات األعمققال.  (. المسققؤولية2010الغققالبي، طققاهر محسققن؛ العققامري، صققالح مهققدي. )

 .عمان، دار وائل للنشر والتوزيع

(. درجقات الممارسقة العمليقة واالحتياجقات التدريبيقة للقيقادة اإلبداعيقة كمقا 2011فهقد هقزا،. ) الغامقدي، 

يتصورها القادة األكاديميون بجامعة الباحة.رسالة ماجستير )غيقر منشقورة(،  قسقم اإلدارة التربويقة 

 ،  كلية التربية،  جامعة أم القرى،  مكة.والتخطيط

(. ممارسة مديري مدارس التعليم العام لمهقارات قيقادة فقرق العمقل 2015الغامدي، علي بن محمد زهيد. )

 ، ديسمبر، جامعة البحرين.4، العدد16المدرسية، مجلة العلوم التربوية والنفسية، المجلد 
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المفققاهيم، المعققايير، المواصققفات، المسققؤوليات.  –لتعلققيم (. الجققودة فققي ا2008الفققتالوي، سققهيلة محسققن .)

 (. عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.1)ط.

 

(. القيققادة األخالقيققة مققن منظققور إسققالمي: دراسققة نظريققة تطبيقيققة مقارنققة. 2016الكبيققر، أحمققد عبققد هللا. )

 الرياض: فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر.

(. إدارة الجامعات العربية في ضوء المواصفات العالمية دراسقة تطبيقيقة 2003) محجوب، بسمان فيصل.

 لكليات العلوم اإلدارية والتجارة، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة.

(. درجقة ممارسقة مقدير مكاتقب التربيقة والتعلقيم بمكقة المكرمقة للقيقادة 2014المحمادي، خالد محمد عيد.)

تها بالروح المعنوية مقن وجهقة نظقر المشقرفين. )رسقالة ماجسقتير غيقر منشقورة(، التشاركية وعالق

 جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.  

(. "إدارة الجامعات في ضوء معايير الجودة الشاملة". مجلة رمقاح للبحقوث 2013المحياوي، قاسم نايف.)

 .208-179(، 11والدراسات، )

 (. التغيير والقيادة والتنمية التنظيمية. اإلسكندرية: الدار الجامعية للطباعة.2007د .)النجار، فري

(. )ترجمقة خالقد العقامري(، مصقر:  1. )ط.The Servant Leader(. القائقد 2007نيوشقل، روبقرت .)

 دار الفاروق لالستثمارات الثقافية.

 

يققة بجامعققات قطققا، غققزة فققي ضققوء معققايير (. واقققع إعققداد المعلققم فققي كليققات الترب2012الهسققي، جمققال .)

 الجودة الشاملة. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية، أصول التربية، جامعة األزهر، غزة.

(.درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية ومديراتها بأخالقيات مهنة 2010يحيى، صبحي أحمد .)

لمعلمقين والمعلمقات. رسقالة ماجسقتير غيقر منشقورة. اإلدارة المدرسية في فلسطين من وجهة نظقر ا

 جامعة النجاح. فلسطين.
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Abstract 

Ethics Leadership and its relationship in achieving  the total quality 

standards from the viewpoint of the educational staff members in Mahayil 

Assir Educational Adminstration 

 

Mr. Aminah Bint Soliman Bin hadi Zakir 

Master in Educational Management and planning, Faculty of Education , Om Al Qora 

University 

 

This study aims to identify the extent of commitment by the school principals to 

leadership ethics and total quality standards in their practices within their educational 

institutions. Methodology/approach: The study employs the descriptive correlation approach . 

Research Community: The research community comprises (300) educational staff male and 

female members. Forty-five (31) school principals, (52) educational supervisors, and (217) 

teachers working in the educational institutions of Mohayel, Kingdom of Saudi Arabia, during 

the academic year of (1437-1438 A.H.) (-2016- 2017) Data Collection: The researcher uses a 

questionnaire to collect data. The questionnaire is composed of two main parts, with 53 items 

in total. It uses Likert five-point scale (Always, Often, Sometimes, Rarely, and Never). The 

first part is concerned with the extend of practicing ethics by the school leaderships (male and 

female principals) from the viewpoints of the educational staff members. This part comprises 

four sub-sections, with 27 items in total. The second part is concerned with the extend of 

practicing the total quality standards by the school leaderships from the viewpoints of the 

educational staff members. This part comprises four sub-sections, with 26 items in total. 

Findings: A number of findings have been reached, the most significant of which are: The 

practices of ethical leadership are effectively carried out in the educational institutions, from 

the viewpoints of educational staff members. The total quality standards are effectively 

practiced in the educational institutions, from the viewpoints of educational staff members. 
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