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هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين القيادة األخالقية لدى قادة المدارس واألداء الوظيفي 

قيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج للمعلمين من وجهة نظر كل من المعلمين وقادة المدارس، ولتح

( 653)قائداً، و( 211)الوصفي، حيث تم اختيار عينة عشوائية طبقية من قادة المدارس بلغت 

معلماً بمحافظة الطائف، وتم تطبيق االستبانة عليهم، وتوصلت الدراسة إلى وجود درجة ممارسة 

من األداء الوظيفي لدى ( كبيرة)د درجة للقيادة األخالقية لدى قادة المدارس، وكذلك وجو( كبيرة)

بين ( 0.2.)المعلمين بمحافظة الطائف، كما وجدت عالقة ارتباطية دالة إحصائياً عند مستوى 

القيادة األخالقية للقادة واألداء الوظيفي لمعلميهم، فيما وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند 

مارسة القادة للقيادة األخالقية لصالح قادة بين متوسطات عينة الدراسة في درجة م( 0.2.)مستوى 

المدارس، وكذلك وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عينة الدراسة في درجة األداء 

: الوظيفي للمعلمين لصالح المعلمين، وبناًء على هذه النتائج تم تقديم مجموعة من التوصيات ومنها

وجود درجة مرتفعة للممارسات اإلدارية القائمة ضرورة الحفاظ على ما كشفت عنه النتائج من 

على مهارات القيادة األخالقية لدى قادة مدارس التعليم العام، وكذلك تدعيم المستويات المرتفعة 

لألداء الوظيفي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة الطائف عبر توجيههم نحو الطرق 

ع استمراريه االحتفاظ بمستويات مرتفعة منه، مع توثيق واألساليب التي تدعم إيجابية هذا األداء م

 .أدائهم حتى يمكن تقييمه بالشكل المرجو

 .األداء الوظيفي -القيادة األخالقية :الكلمات المفتاحية
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The study aimed at identifying the relationship between Ethics leadership 

among school leaders and functional disease of teachers from the point of 

view of both teachers and school leaders, and to achieve the objectives of 

the study were followed descriptive approach, was chosen as a stratified 

random sample of school leaders reached (122) leader, and (356) teachers 

in Taif, was the application of the questionnaire to them, and reached the 

study to the existence of the degree of (big) moral leadership among school 

leaders, as well as a degree (large) of the job performance of teachers in 

Taif, also found relationship correlation is statistically significant at the 

level (0.01) between the moral leadership of the leaders of the job 

performance of their teachers, as found statistically significant differences 

at the level (0.01) between the averages of the study sample in the degree 
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of leaders of ethical leadership for the benefit of school leaders, and also 

found statistically significant differences between the mean differences the 

study sample in the job performance of teachers in favor of the teachers' 

degrees, based on these findings was presented a set of recommendations, 

including: the need to maintain as revealed by the results and that there is a 

high degree of existing management practices on ethical leadership skills 

in general education schools leaders, as well as strengthen the high levels 

of performance Career teachers at public schools in Taif through direct 

them towards ways and methods that support this positive performance and 

maintain high levels of it, with documentation of their performance can be 

evaluated so as desired. 

Keywords: Ethics Leadership -Job Performance 

  

 : مقدمة

ظهرت الحاجة إلى القيادة مع وجود الجماعة؛ إذ ال بد لكل جماعة من قائد يسير أمورها وينظم 

وتتجلى أهميتها من خالل تأثيرها في سلوك العاملين  ، أعمالها ويوحد أهدافها التي تصبو لتحقيقها

 . بالمؤسسات التربوية كونها تتعامل مع العقول وتنمي المدارك والسلوكيات

فالتطور السريع الذي ، حكيمة تسعى في مصالح العاملين معها"جب أن تكون القيادة وي

تشهده  األمم في هذه األيام زاد من الحاجة إلى المرونة في القيادة حتى يمكن مجابهة التحديات 

والمتغيرات العالمية، وأصبحت المؤسسات اإلدارية أحوج إلى القيادة منها إلى اإلدارة، فالقيادة 

 (.4، 2..1أبو زعيتر، ) "دارية أصبحت المعيار الذي يحدد نجا  أو فشل أي تنظيماإل

 في حيوية أداة" التربوية، فهي ومن المؤسسات التي تحتاج إلى نوعية خاصة من القيادة؛ المؤسسة

ذا وإ الشاملة، إلى التنمية تمثل المدخل الطبيعي التربية ألن إال ذلك وما اإلنسانية، بناء المجتمعات

البدء  ونقطة المفتا  هي التربوية اإلدارة فإن المجتمع، في الحيوية األداة التربوية المؤسسات كانت

 (.22، 3..1عياصرة، ) "وتطلعاته المجتمع ليواكب وتطويره التعليم إصال  عملية في

المدرسية وخصائصها  تناولها لإلدارة في شهدت تطوراً  الماضية وياُلحظ أن السنوات

الظروف  توفير على ينصب "المدرسية القيادة  محور أصبح حيث اختيار القائمين عليها، ومعايير

العقلي  النمو لتنميه  الطالب وعلى قيام، خير بدوره القيام على المعلم تساعد التي واإلمكانيات

 التربوية، العملية على إيجابياً  ينعكس بدوره هذا له، واالجتماعي والروحي واألخالقي والجسمي

عابدين وشعيبات وحلبية، ) "األفضل نحو التعليم بمخرجات نوعية نقلة إحداث إلى مما يؤدي

1.21 ،612.) 

تندمج مع بعضها البعض "؛ التي يمكن أن وتحتاج القيادة األخالقية لمجموعة من المهارات

ية داخل لتكون معايير أخالقية ونمط سلوكي ينسجم مع هذه المعايير، ولذلك فإن القيادة األخالق

المؤسسات التربوية تحظى باهتمام ورعاية من قبل الجهات المسئولة، بسبب ما تعكسه النظم 

 . (Ruiz& Martines, 2011, 587)التربوية على المجتمعات

 يستمع األخالقي القائدأن  (Mirk, 2009, 19)، وميرك (.1.2)كل من يحيى  أورد وقد

 المعلمين تقويم في ويعدل العمل، في دية واإلخالصبالج ويتسم آراءهم، ويحترم المعلمين إلى
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 على ويحرص للمعلمين، الوجدانية المشاعر ويعززها، ويراعي األخالقية بالقيم ويؤمن والتالميذ،

 .المتعلمين نحو إنسانية كما أن لديه اتجاهات المعلمين، بين الجماعي العمل تعزيز

 وتحقيق أهدافها، التربوية، العملية تطوير فيلمدير المدرسة  القيادي الدور ألهمية نظراً و

فإن  مدرسته، في مقيم وفني، ومشرف إداري، فهو واالجتماعية، الفنية اإلدارية ومسئولياته

المدرسة، وتم ( قائد)ه جعل مسمى مدير المدرسة هو 2467القراري الوزاري الصادر في العام 

نح ومُ ، ، وتم العمل به من تاريخه  المملكة تعميم هذا المسمى على إدارات التعليم في كافة مناطق

 .عدد من الصالحيات التي تخوله القيام بدوره القيادي المأمول 

 األخالقية القيادة أبعاد امتالك على المدرسة مطالب بالعمل قائدوتأسيساً على ما سبق، فإن  

 كانت كلما أنه حيث المدرسة، أهداف لتحقيق معلميه كفاءة ورفع مدرسته للنهوض بمستوى الالزمة

 يدفع المدرسة داخل المناخ كان والمحبة، بالود تتسم والمعلمين القائد بين داخل المدرسة العالقة

والعطاء، ولذا فإن الدراسة الحالية تسعى إلى الكشف عن واقع القيادة  إلى اإلنجاز المعلمين

 ها باألداء الوظيفي من وجهة نظرمدارس التعليم العام بمدينة الطائف، وعالقت قادةاألخالقية لدى 

 .المعلمينو كل من قادة المدارس

دراسة هيوز وقد تباينت الدراسات السابقة التي تناولت متغيري الدراسة وكان من أبرزها 

(Hughes, 2006)  التي هدفت إلى تعرف العالقة بين ممارسات التقويم التي يقوم بها المعلمون

الجنس، وسنوات التدريس، والصف الذي : وعالقته بمتغيراتوبين رضاهم عن أدائهم الوظيفي 

معلماً ومعلمة ممن درسوا في مدارس لمدة سنة واحدة ( 112)وقد تكونت عينة الدراسة من . يدرسه

: على األقل في إحدى المقاطعات في الوسط الغربي من أمريكا، وقد استخدمت الدراسة أداتين هما

ضا المعلمين عن عملهم، وأظهرت النتائج وجود عالقة ايجابية بين ملف تقويم المعلمين، واستبانة ر

تصورات المعلمين لممارسات التقويم وبين رضاهم عن أدائهم، في حين أن متغيرات الجنس، 

وسنوات التدريس، والصف الذي يدرسه المعلم، لم تكن عوامل مهمة في العالقة بين إدراك 

 .عن أدائهم المعلمين لممارسات التقويم وبين رضاهم

بهدف بناء أنموذج لتطوير األداء الوظيفي لمعلمي مدارس التعليم ( 7..1)وجاءت دراسة خليف 

األساسي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وتكونت عينة الدراسة من جميع مديري ومديرات 

ة الشارقة أبو ظبي التعليمية، ومنطقة العين، ومنطق :مدارس التعليم األساسي في كل من منطقة

وتم بناء أداة لقياس مستوى األداء الوظيفي لمعلمي . مديًرا ومديرة( 221)التعليمية والبالغ عددهم 

أن درجة : فقرة، وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية( 57)مدارس التعليم األساسي تكونت من 

متوسطة في المجاالت ممارسة معلمي مدارس التعليم األساسي في اإلمارات العربية المتحدة جاءت 

التقويم، والتدريس وإدارة الصف، والتخطيط من وجهة نظر مديريهم، وأن درجة ممارسة : اآلتية

معلمي مدارس التعليم األساسي في اإلمارات العربية المتحدة جاءت منخفضة في مجالي التنمية 

 .المهنية والعالقة مع المجتمع المحلي من وجهة نظر مديريهم

إلى استقصاء العالقة ما بين ممارسة القيادة األخالقية ( Bowers, 2009)بورز  وهدفت دراسة

ومستويات الكفاءة الجماعية في المدارس األمريكية من وجهة نظر المعلمين، حيث تكونت عينة 

معلماً من مختلف المراحل الدراسية، وطبق عليهم مقياساً للقيادة األخالقية، ( 35)الدراسة من 

كفاءة الجماعية، وبينت نتائجها ارتفاع درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة األخالقية واستبانة لل

هدفت إلى تحديد واقع ممارسة القيادة المدرسية ( 2..1)وأجرى الحبسي . من وجهة نظر المعلمين

لدى مديري مدارس التعليم األساسي بسلطنة ُعمان، ولتحقيق أغراض الدراسة تم بناء استبانة 

معلماً، وتوصلت نتائجها إلى ( 221)دة األخالقية، وتطبيقها على عينة من المعلمين بلغ قوامها للقيا

أن واقع ممارسات القيادة األخالقية لدى مديري مدارس التعليم األساسي كان عالياً؛ إذ بلغ المتوسط 

 (. 4011)الحسابي لها 
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 مديريات في األساسية المدارس يريمد التزام درجة تعرف التي هدفت إلى( 2..1) الهدبان دراسة

 جميع من الدراسة عينة وتكونت معلميهم، نظر وجهة من للمهنة األخالقية الكبرى بالمدونة عمان تربية

مديرا  (6.1)عددهم  والبالغ األربعة الكبرى عمان تربية مديريات في األساسية مديري المدارس

( 121)عددهم  والبالغ الذكر، السالفة المديريات في أساسية مدرسة لكل معلمين أربعة ومن ومديرة،

 مديري التزام درجة متوسط أن إلى الدراسة وخلصت( 1..1-7..1) الدراسي للعام ومعلمة معلًما

 والمعلمين المديرين نظر وجهة من المهنة بأخالقيات الكبرى تربية عمان لمديريات األساسية المدارس

  .التسع الدراسة مجاالت لجميع المرتفعة درجة االلتزام ضمن وقعت قد

إلى التعرف على درجة استخدام مديري المدارس الثانوية في ( .1.2)وهدفت دراسة الزبون 

محافظة جرش ألسلوب العالقات اإلنسانية في اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلميهم، حيث تم 

ثانوية بمدينة جرش األردنية، تطبيق أداة الدراسة وهي االستبانة على عينة من معلمي المرحلة ال

وأوضحت نتائجها أن درجة استخدام مديري المدارس الثانوية في محافظة جرش ألسلوب العالقات 

وجاءت دراسة (.6067)اإلنسانية في اإلدارة المدرسية كانت بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي 

الثانوية الخاصة بهدف التعرف على درجة ممارسة مديري المدارس ( 1.22)الشريفي والتنح 

وقد استخدم المنهج المسحي ، بإمارة الشارقة للقيادة األخالقية وعالقتها بدرجة تمكين المعلمين

معلماً ( ..1)واستخدمت فيها أداة االستبانة لجمع المعلومات، وتكونت العينة من ، االرتباطي

ة إلى أن درجة ممارسة وتوصلت الدراس،ومعلمة في المدارس الثانوية الخاصة في إمارة الشارقة 

 . المديرين للقيادة األخالقية كانت متوسطة

بدراسة هدفت إلى تحديد أثر المناخ التنظيمي على األداء الوظيفي ( 1.26)وقام العمري والطعاني 

للمعلمين في المدارس التابعة لمحافظة إربد، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام استبانة وصف المناخ 

معلما ومعلمة، وبعد إجراء التحليالت اإلحصائية ( 462)وقد تكونت عينة الدراسة من   معدلالتنظيمي ال

أظهرت النتائج أن درجة تأثير المناخ التنظيمي على األداء الوظيفي كانت متوسطة وقد حصلت على 

( α < 0.05)كما أظهرت عدم وجود فروق إحصائية عند مستوى الداللة ( 5/ 6012)متوسط حسابي 

بغض )زي لسلوك المعلمين أو سلوك المدير تظهر اثر للمناخ التنظيمي على األداء الوظيفي للمعلمين تع

ضرورة االهتمام : ومن أهم التوصيات التي توصلت الدراسة إليها(. النظر عن متغيراتهم الديمغرافية

ر على عمليتي التعليم بسلوك كل من مديري المدارس والمعلمين في العملية التربوية لما يشكل ذلك من اث

والتعلم، وضرورة خفض سمة التباعد بين المعلمين من خالل تشجيع العمل التعاوني وتنمية رو  

دراسة هدفت إلى التعرف على مستوى القيادة األخالقية لمديرات ( 1.25)وأجرى سجكها  .اإليثار

ت في صنع القرار من رياض األطفال الخاصة في محافظة عمان وعالقته بمستوى مشاركة المعلما

معلمة رياض أطفال، تم اختيارهن بالطريقة الطبقية ( 662)وجهة نظرهن، وتكونت عينة الدراسة من 

العشوائية النسبية، واستخدمت أداتان لجمع البيانات األولى لقياس مستوى القيادة األخالقية لمديرات 

ات في صنع القرار، وتوصلت الدراسة رياض األطفال الخاصة، والثانية لقياس مستوى مشاركة المعلم

أن مستوى القيادة األخالقية لمديرات رياض األطفال الخاصة من وجهة نظر المعلمات : النتائج األتية

كان متوسطاً، أن مستوى مشاركة المعلمات في صنع القرار في رياض األطفال الخاصة كان متوسطًا، 

بين مستوى القيادة األخالقية ( 0.5.)حصائية عند مستوى وأن هناك عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إ

لمديرات رياض األطفال الخاصة ومستوى مشاركة المعلمات في صنع القرار، فيما ال توجد فروق ذات 

إلى تحديد ( 1.25)دراسة صالحة وهدفت . داللة في مستوى القيادة تعزى لمتغير الخبرة للدرجة الكلية

جوال من قبل مديري مدارس وكالة الغوث في محافظات قطاع غزة وأثرها درجة ممارسة اإلدارة بالت

معلماً، ( .41)على األداء الوظيفي للمعلمين من وجهة نظر المعلمين، وقد تكونت عينة الدراسة من 

ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتطوير أداة الدراسة وتمثلت أداة الدراسة في االستبانة، 

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة ممارسة اإلدارة : نتائج التي توصلت لها الدراسةومن أهم ال

بالتجوال من قبل مدراء مدارس وكالة الغوث في محافظات غزة واألداء الوظيفي للمعلمين خالل 
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األداء استخدام نموذج تحليل االنحدار الخطي المتعدد تبين أن المتغيرات المؤثرة على المتغير التابع 

الوظيفي هي التغذية الراجعة والتحفيز وتحسين االتصال والتطوير واإلبداع ،وأن متغير اكتشاف 

 . الحقائق له تأثير ضعيف على األداء الوظيفي

 :مشكلة الدراسة

، وإحدى وسائل االرتقاء للقائد في المدرسةتمثل القيادة األخالقية انعكاساً للسلوك األخالقي 

ظومة العمل داخل المدرسة، ولذا سعت العديد من الدراسات إلى الكشف عن بقيم وسلوكيات من

القيادة األخالقية، والتي أظهرت ألبعاد درجة ممارسة مديري المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة 

مديري المدارس لهذه ارسة القيادة األخالقية أو مدى مم أبعادنتائجها تبايناً واضحاً حول درجة توفر 

من ارتفاع في درجة التزام مديري ( 3..1)ومن ذلك ما أشارت إليه نتائج دراسة البشري . عاداألب

المدارس الثانوية بدولة اإلمارات بأخالقيات المهنة من وجهة نظر المعلمين، كذلك أظهرت نتائج 

درجة أن القيادات األكاديمية بجامعة سرت تمارس مهارات القيادة األخالقية ب( 1.24)دراسة أحمد 

 قادةإلى أن درجة ممارسات ( 1.22)وبدرجة أقل، أشارت نتائج دراسة الشريفي والتنح   .كبيرة

المدارس الحكومية للقيادة األخالقية من وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة، وإلى ذات النتيجة 

، حيث بينت نتائجها أن مستوى ممارسة مديري المدارس (1.22)توصلت دراسة العرايضة 

 .ومية بسلطنة ُعمان لمهارات القيادة األخالقية كان متوسطاً من وجهة نظر المعلمينالحك

أن هناك تفاوتاً ( (Harris & Leonard, 2004في حين أظهرت دراسة هاريس وليونارد 

المستجدين نحو ممارساتهم لمهارات القيادة األخالقية التي تتعلق بالقيادة، حيث  القادةفي إدراك 

وعلى نحو أكثر . في درجة ممارسة ببعض هذه المهارات، وانخفاض في بعضها اآلخرُوجد ارتفاع 

وجود درجة ( .246)الغامدي  فقد أشارت نتائج دراسة -يرتبط بمجتمع الدراسة الحالية -تحديداً 

المدارس، وهذا ما انعكس على ارتفاع درجة  قادةأخالقيات العمل اإلداري لدى  مرتفعة من ممارسة

فقد أشارت إلى أن ( 2464)أما دراسة القحطاني .ي والوالء التنظيمي لدى معلميهميفالرضا الوظ

فيما مدارس التعليم العام الحكومي بميثاق أخالقيات مهنة التعليم كان متوسطاً،  قادةدرجة التزام 

كاالهتمام )إلى ضعف ممارسة بعض الجوانب األخالقية ( ه2466الجهني )دراسة  أشارت نتائج

   .(والمبادأةبالعمل 

القيادة  المدارس ألبعاد قادةومع تباين نتائج الدراسات السابقة وعدم حسمها لمستوى ممارسة 

التي تناولت تحديداً  -في حدود علم الباحث -األخالقية من جهة، ومن جهة أخرى ندرة الدراسات

على خبرة الباحث في الميدان المدارس في البيئة السعودية، ثم بناًء  قادةالقيادة األخالقية لدى  أبعاد

المدارس، وما  قادةالتعليمي وعمله كمدير لمدرسة ابتدائية بمدينة الطائف، واحتكاكه بالعديد من 

القيادة األخالقية؛ وهذا ما  أبعادب قادة المدارس تفاوٌت في درجة التزام  -أيضاً  -تبين له من أن هناك

لتعليم العام، فإن هذا ما أوجد اإلحساس لديه بمشكلة انعكس على األداء الوظيفي للمعلمين بمدارس ا

أبعاد الدراسة الحالية، والتي أمكن تحديدها في سعي الدراسة الحالية نحو تحديد درجة ممارسة 

نظر كل من القيادة األخالقية لدى مديري مدارس التعليم العام، وعالقته باألداء الوظيفي من وجهة 

 .المعلمينو قادة المدارس

 :ف الدراسةأهدا

 : هدفت الدراسة الحالية إلى

 -المتوسط -االبتدائي)القيادة األخالقية لدى قادة مدارس التعليم العام  أبعادتحديد درجة ممارسة  (2

 .بمدينة الطائف من وجهة نظر كل من المعلمين وقادة المدارس( الثانوي

( الثانوي -المتوسط -االبتدائي)الكشف عن درجة األداء الوظيفي للمعلمين في مدارس التعليم العام  (1

 .بمدينة الطائف من وجهة كل من المعلمين وقادة المدارس

 -االبتدائي)القيادة األخالقية لدى قادة مدارس التعليم العام أبعاد تحديد طبيعة العالقة االرتباطية بين  (6

 .بمدينة الطائف، واألداء الوظيفي للمعلمين( الثانوي -المتوسط
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ة الفروق اإلحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة على درجة ممارسة التعرف على دالل (4

قائد )القيادة األخالقية لدى قادة مدارس التعليم العام والتي تعزى الختالفهم في الوظيفية أبعاد 

 (.معلم -مدرسة

اء التعرف على داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة في درجة األد  (5

 (.معلم -قائد مدرسة)الوظيفي للمعلمين بمدارس التعليم العام والتي تعزى الختالفهم في الوظيفية 

 :أسئلة الدراسة

مدارس التعليم العام  قادةممارسة  درجةما : الدراسة الحالية نحو اإلجابة عن السؤال الرئيس التاليسعت 

 ؟داء الوظيفيألالقيادة األخالقية، وعالقته باألبعاد بمدينة الطائف 

 :ويتفرع من هذا السؤال مجموعة األسئلة اآلتية

مدارس التعليم العام بمدينة الطائف من وجهة نظر  قادةالقيادة األخالقية لدى أبعاد ما درجة ممارسة  (2

 ؟قادة المدارس والمعلمين 

قادة المدارس  نظرما درجة األداء الوظيفي للمعلمين بمدارس التعليم العام بمدينة الطائف من وجهة  (1

 ؟والمعلمين 

 -االبتدائي)مدارس التعليم العام  قادةالقيادة األخالقية لدى أبعاد ما طبيعة العالقة االرتباطية بين  (6

 بمدينة الطائف، واألداء الوظيفي للمعلمين؟( الثانوي -المتوسط

أبعاد ممارسة  حصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة على درجةاإلداللة الفروق ذات ال ما (4

 ؟(معلم -قائد مدرسة)القيادة األخالقية لدى قادة مدارس التعليم العام تعزى الختالفهم في الوظيفية 

حصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة في درجة األداء الوظيفي اإلداللة الذات  ما الفروق  (5

 .(معلم -قائد مدرسة)للمعلمين بمدارس التعليم العام تعزى الختالفهم في الوظيفية 

 :أهمية الدراسة

 :الدراسة الحالية أهميتها على مستويين، وهما اكتسبت

على في أنها تلقي الضوء ( النظرية)العلمية حيث تكمن أهمية هذه الدراسة من الناحية : األهمية العلمية

يمثل أحد  الذي ء الوظيفياألداو الحديثة أحد أهم المفاهيم اإلداريةوالذي يُعد : القيادة األخالقيةمفهوم 

. لى نوعية العالقات السائدة فيهاالمتغيرات الدالة على طبيعة المناخ التنظيمي داخل المدرسة، ودليالً ع

  :الحالية فيللدراسة ( التطبيقية)تكمن األهمية العملية  

 .قيةالقيادة األخال أبعادتوفر هذه الدراسة معلومات مهمة للمسئولين بإدارة التعليم بقد  (2

 .المدارس في تعرف رأي من يعملون ويتعاملون معهم في سلوكهم، قادةتساعد قد  (1

لممارسة  المدارسقادة تفيد الدراسة الحالية وزارة التعليم من خالل الوقوف على جوانب قصور قد  (6

 .الخالقةالقيادة 

 :مصطلحات الدراسة 

 :القيادة األخالقية -

إظهار سلوك قيادي مالئم "القيادة األخالقية بأنها ( 663، 1.21عابدين وشعيبات وحليبة )يعرف 

من حيث االلتزام بالمعايير المعتمدة والمقبولة في التصرفات الشخصية والعالقات بين األشخاص، 

 ."وترويج ذلك السلوك لدى األتباع والمرؤوسين

 -والصدق والعدل القائمة على األمانة -الممارسات القياديةويعرفها الباحث إجرائياً بأنها مجموع 

مع المعلمين في المدرسة؛  ممدارس التعليم العام في مدينة الطائف أثناء تعامله قادةالتي يمارسها 

القيادة األخالقية المتعلقة  -القيادة األخالقية المتعلقة بالسلوك الشخصي :رئيسة، وهي أبعادوتتضمن ثالثة 

 .مرتبطة بالعالقات اإلنسانيةالقيادة األخالقية ال -بالمهام اإلدارية والمهنية

 :الوظيفي األداء -

 بالقدرات تبدأ التي الفرد لجهود الصافي األثر"بأنه ( 3.6، .1.2 خليفات والطراونة)يعرفه  

 ."الفرد لوظيفة والمكونة الموكلة المهام وإتمام تحقيق درجة إلى يشير والذي أو المهام، الدور وإدراك
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 تم التي االستبانة على اإلجابة خالل من العينة أفراد عليها وإجرائياً هو الدرجة التي يحصل

 .تصميمها ألغراض الدراسة الحالية

 :حدود الدراسة

المدارس  القيادة األخالقية لقادةأبعاد اقتصرت الدراسة الحالية على تناول : الحدود الموضوعية (2

 (.الثانوي -المتوسط -ياالبتدائ)ألداء الوظيفي للمعلمين بمدارس التعليم العام عالقتها باو

 -المتوسط -االبتدائي)اقتصرت هذه الدراسة على قادة ومعلمي مراحل التعليم العام : الحدود البشرية (1

 .بمدينة الطائف( الثانوي

( الثانوي -المتوسط -االبتدائي)اقتصرت هذه الدراسة على مدارس التعليم العام : الحدود المكانية (6

 .بمدينة الطائف

 . الوصفي المنهج :منهج الدراسة

 :مجتمع الدراسة

 (4256)عددهم  معلمي مدارس التعليم في محافظة الطائف، والبالغ جميع من الدراسة مجتمع تكّون

والجدول  بمحافظة الطائف التعليم تابعة إلدارة مدرسة( 126)قائداً؛ موزعين على ( 1.5)معلماً، و

 .يمية التي يعملون بهايبين توزيع مجتمع الدراسة بحسب المرحلة التعل( 1)

 

 توزيع مجتمع الدراسة حسب المرحلة التي يعملون بها( 1)جدول 

 عدد المعلمين عدد المدراء  عدد المدارس المرحلة م

 .162 2.2 243 االبتدائية 2

 2612 31 24 المتوسطة 1

 2274 41 56 الثانوية 6

 4256 1.5 126 المجموع

 

 :عينة الدراسة

معلماً، حيث قام الباحث باختيار عينة الدراسة عشوائياً ( 653)قائد مدرسة، و( 212)تم اختيار 

وبطريقة طبقية من قادة ومعلمي مدارس المراحل التعليمية المختلفة، بحيث تمثل تلك العينة لكل من 

هذه قادة ومعلمي مدارس التعليم العام بمراحله الثالث، وفيما يلي وصف ألفراد عينة الدراسة وفقاً ل

 :المتغيرات

 

 (الديموجرافية)توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها المستقلة ( 6)جدول 

 النسبة التكرار الفئة المتغير م

 الوظيفة (2)
 %74043 653 معلم

 %15054 212 قائد مدرسة

 %..2 477 المجموع

 المرحلة التعليمية (1)
 %450.7 125 االبتدائية

 %.6107 253 المتوسطة
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 النسبة التكرار الفئة المتغير م

 %11016 2.3 الثانوية

 %..2 477 المجموع

 :أداة الدراسة 

استبانة القيادة األخالقية لدى قادة مدارس "تحددت أدوات الدراسة الحالية في أداة رئيسة هي 

 " .التعليم العام، واألداء الوظيفي للمعلمين

 :بناء االستبانة -2

 :سةالدرا أداة بناء أجل من التالية بالخطوات الباحث قام

 .متغيرات الدراسةمراجعة األدبيات التربوية والدراسات السابقة التي تناولت  -

تحديد المعلومات المتعلقة بأبعاد القيادة األخالقية لقادة مدارس التعليم العام وتقسيمها إلى  -

ثالثة محاور خاصة بالسلوك الشخصي والمهام اإلدارية والمهنية والعالقات اإلنسانية داخل 

أما األداء الوظيفي للمعلمين فقد تم النظر إليه باعتباره أداًء كلياً، ومن ثمَّ تم وضع  المدرسة،

 .االستبانة في صورتها األولية

 محكماً ( 7)عرض األداة في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين؛ بلغ عددهم  -1

 .واالستفادة من مالحظاتهم، في إعادة صياغة بعض فقرات االستبانة

 :االستبانة مكونات 

 :عبارة موزعة على جزءين، وهما( 45)تكونت االستبانة المقدمة للمعلمين من 

فقرة موزعة على ثالثة ( .6)القيادة األخالقية لقادة المدارس، ويتضمن : الجزء األول

" المجال الثاني ( .2)، ويتكون من "القيادة األخالقية على المستوى الشخصي" : مجاالت وهي

القيادة "فقرات المجال الثالث ( .2)، ويتكون من "خالقية على المستوى المهني واإلداريالقيادة األ

بحيث تكون  فقرات ( .2)، ويتكون هذا المحور من "األخالقية على مستوى العالقات اإلنسانية

 -ةقليل -متوسطة -كبيرة -كبيرة جداً )االستجابة على فقراتها عبر اختيار بديل من خمسة بدائل، وهي 

 (.قليلة جداً 

فقرة تقيس األداء الوظيفي للمعلمين ( 25)األداء الوظيفي للمعلمين، ويتضمن : الجزء الثاني

 .بصورته الكلية

 :التجربة االستطالعية لالستبانة -6

وثباتها، وذلك  صدقها بالتحقق من الباحث قام األولية، صورتها في االستبانة إعداد من االنتهاء بعد

معلماً ( .5)بلغ عددها  -من خارج عينة الدراسة األساسية -ى عينة استطالعيةمن خالل تطبيقها عل

وقائداً لمدارس التعليم العام بمحافظة الطائف، حيث تمت االستفادة من نتائج هذا التطبيق في حساب 

 :صدق وثبات االستبانة، وذلك على النحو التالي

 :صدق االستبانة - أ

بانة؛ والتي تم الوصول إليها من خالل اتفاق مع توفر مؤشرات الصدق الظاهري لالست

لالستبانة؛ وذلك على ( صدق البناء الداخلي)المحكمين على بنود االستبانة، قام الباحث بحساب 

 :النحو التالي

 (.القيادة األخالقية لقادة المدارس)صدق البناء الداخلي للجزء األول من االستبانة : أوالً 

لفقرات  Personاب معامالت االرتباط البسيط لبيرسون اعتمد حساب هذا الصدق على حس

لحساب هذا النوع من ( 2.6ه، 2464)ومحاور االستبانة وفق المراحل التي أوردها الدوسري 

 :الصدق، والتي تتمثل في ثالث مراحل هي كالتالي

 .حساب معامالت االرتباط بين فقرات االستبانة والدرجة الكلية لها: المرحلة األولى

 .جدول اآلتي يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية لالستبانةوال



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                        مجلة البحث العلمى فى التربية

 

11 

 معامالت االرتباط بين بنود الجزء األول لالستبانة، والدرجة الكلية له( 4)جدول 

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 1552** 11 1558** 71 1554** 

7 1559** 17 1542** 77 1521** 

3 1541** 13 1561** 73 1552** 

4 1549** 14 1541** 74 1559** 

5 1538** 15 1563** 75 1566** 

6 1537* 16 1526** 76 1545** 

2 1534* 12 1564** 72 1564** 

8 1546** 18 1568** 78 1557** 

9 1555** 19 1536* 79 1549** 

11 1527** 71 1541** 31 1562** 

 0.2.دالة عند مستوى )**(       0.5.دالة عند مستوى  )*( 

(= 0.2.)عند مستوى   012.(= 0.5.)عند مستوى ( .5= ن)عند ( ر)قيمة معامل االرتباط 

.067 

أن جميع معامالت االرتباط بين بنود الجزء األول لالستبانة والدرجة الكلية  له ( 4)يتبين من جدول 

في معظم ( 0.2.)قد تراوحت داللة هذه المعامالت بين مستوى كانت ذات داللة إحصائية، و

في ثالث فقرات فقط، وهذا ما يشير إلى تحقق المرحلة األولى من ( 0.5.)فقرات االستبانة، وبين 

 .مراحل حساب صدق االستبانة

 .يهالذي تنتمي إلجال حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للم: لمرحلة الثانيةا

الثالثة   مجاالتالمن  مجالوالجدول اآلتي يبين نتائج حساب معامالت االرتباط بين كل 

 .على حده مجال، والدرجة الكلية لكل الستبانةللجزء األول ل

الستبانة، الجزء األول ل مجاالتمن  مجالمعامالت االرتباط الخاصة ببنود كل ( 5)جدول 

 والدرجة الكلية له

 ةرقم الفقر المحور م
 معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية

 للمجال
 مستوى الداللة

(1) 
القيادة األخالقية على 

 المستوى الشخصي

1 1561 1511 

7 1521 1511 

3 1561 1511 

4 1553 1511 

5 1547 1511 

6 1557 1511 

2 1562 1511 

8 1521 1511 

9 1527 1511 

11 1556 1511 

(7) 

يادة األخالقية على الق

المستوى المهني 

 واإلداري

11 1521 1511 

17 1542 1511 

13 1562 1511 

14 1567 1511 
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 ةرقم الفقر المحور م
 معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية

 للمجال
 مستوى الداللة

15 1563 1511 

16 1581 1511 

12 1559 1511 

18 1528 1511 

19 1551 1511 

71 1556 1511 

(3) 

القيادة األخالقية على 

مستوى العالقات 

 اإلنسانية

71 1553 1511 

77 1522 1511 

73 1523 1511 

74 1522 1511 

75 1529 1511 

76 1562 1511 

72 1529 1511 

78 1528 1511 

79 1523 1511 

31 1583 1511 

المجاالت الثالثة من  مجالأن جميع معامالت االرتباط بين فقرات كل ( 5)يتبين من جدول 

 كانتعلى حده كانت ذات داللة إحصائية، وقد  مجال، والدرجة الكلية لكل لالستبانة للجزء األول

مما يشير إلى تحقق الخطوة الثانية من  بدون استثناء؛( 0.2.)دالة عند مستوى هذه المعامالت 

 .خطوات حساب صدق االستبانة

والدرجة  االستبانة وبعضهل مجاالت الجزء األولحساب معامالت االرتباط بين : المرحلة الثالثة

والجدول اآلتي نتائج مصفوفة معامالت االرتباط المتبادلة بين كل . الكلية لالستبانة

الستبانة وبعضها البعض من جهة، مجاالت الجزء األول لمن  مجالالدرجة الكلية لكل 

 .الستبانة من جهة أخرىهذا الجزء من اوبينها وبين الدرجة الكلية ل

 تباط بين مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لهامصفوفة معامالت االر( 3)جدول 

 (3) (7) (1) المجال
الدرجة 

 الكلية

 **1529 **1546 **1567-  .القيادة األخالقية على المستوى الشخصي (1)

القيادة األخالقية على المستوى المهني  (7)

 .واإلداري
  -1553** 1582** 

القيادة األخالقية على مستوى العالقات  (3)

 .اإلنسانية
   -1529** 

-     الدرجة الكلية لالستبانة

وجود داللة إحصائية لجميع معامالت االرتباط المتبادلة بين كل من ( 3)يتبين من الجدول 

األخرى من جهة،  والمجاالتالستبانة، ل مجاالت الجزء األولمن  مجالالدرجة الكلية لكل 

ثة من خطوات حساب قق الخطوة الثالوالدرجة الكلية لالستبانة من جهة أخرى، مما يشير إلى تح

في  -ومن خالل ما كشفت عنه نتائج المراحل السابقة، يتبين أن االستبانة الحالية. صدق االستبانة
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تتوفر لها مؤشرات قوية في لداللة على صدقها، وهذا ما يسمح باالعتماد عليها في  -جزئها األول

 .تحقيق أهداف الدراسة الحالية، واستخالص نتائجها

حيث تم حساب (. األداء الوظيفي للمعلمين)بانة صدق البناء الداخلي للجزء الثاني من االست: ثانياً 

معامالت االرتباط البسيط لبيرسون بين درجة كل فقرة من فقرات الجزء الثاني لالستبانة البالغ 

 .ا اإلجراءالتالي يبين نتائج هذ (3)فقرة والدرجة الكلية لهذا الجزء، والجدول ( 25)عددها 

 

 

 

 معامالت االرتباط بين بنود الجزء األول لالستبانة، والدرجة الكلية له( 7)جدول 

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

2 .051** 3 .073** 22 .074** 

1 .037** 7 .072** 21 .035** 

6 .016** 1 .071** 26 .055** 

4 .074** 2 .071** 24 .071** 

5 .075** 2. .071** 25 .032** 

 0.2.دالة عند مستوى )**(       0.5.دالة عند مستوى  )*( 

(= 0.2.)عند مستوى   012.(= 0.5.)عند مستوى ( .5= ن)عند ( ر)قيمة معامل االرتباط 

.067 

ية  أن جميع معامالت االرتباط بين بنود الجزء األول لالستبانة والدرجة الكل( 7)يتبين من جدول 

وبذلك  .هذا الجزء من االستبانةفقرات  جميعفي ( 0.2.)مستوى  عند له كانت ذات داللة إحصائية

تتوفر لها مؤشرات قوية في لداللة على صدقها، وهذا  -في جزئها الثاني -يتبين أن االستبانة الحالية

 .ما يسمح باالعتماد عليها في تحقيق أهداف الدراسة الحالية، واستخالص نتائجها

باستخدام ( الدرجة الكلية والمحاور الثالثة)تم التحقق من ثبات االستبانة  :ثبات االستبانة - ب

 .يبين نتائج هذا اإلجراء( 1)ألفا، لحساب معامل ألفا للثبات، والجدول  -اختبار كرونباخ

 وجزأيهاكرونباخ للثبات لالستبانة  -معامالت ألفا( 1)جدول 

 باخمعامل ألفا كرون المتغير الجزء

 .01. .القيادة األخالقية على المستوى الشخصي .2 األول

 011. .القيادة األخالقية على المستوى المهني واإلداري .1

 .02. .القيادة األخالقية على مستوى العالقات اإلنسانية .6

 022. الدرجة الكلية للجزء األول لالستبانة

 026. الدرجة الكلية للجزء الثاني لالستبانة الثاني
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، ومن ثمَّ 0.2.كانت دالة عند مستوى  بجزأيهاأن معامالت ثبات االستبانة  (1)يظهر من الجدول 

فإنها تعطي مؤشراً قوياً على تميز االستبانة بشكلها الحالي بقدر كبير من الثبات يدفع نحو الثقة في 

 .اإلجراءات السابقة عداستخدامها في الدراسة الحالية، وبالشكل النهائي الذي تم االستقرار عليه ب

 :إجراءات الدراسة

بدأ الباحث بتطبيق أداة الدراسة على أفراد عينة الدراسة، حيث أعد جدوالً زمنياً  -1

يوماً لتطبيق أداة الدراسة خالل الفصل الدراسي ( .6)لتطبيق األداة، وذلك بتخصيص 

 .هـ2463/2467للعام الدراسي  األول

الحزمة اإلحصائية في : ستخدام البرنامج اإلحصائيتم تحليل البيانات والمجمعة عبر ا -2

، ومن ثمَّ أمكن اإلجابة على أسئلة الدراسة والوصول إلى (SPSS)العلوم االجتماعية 

 .نتائجها

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة بيانات الدراسة

 :للتحقق من صدق وثبات أداة الدراسة، تم استخدم أسلوبين إحصائيين، وهما -1

؛ لحساب صدق (Pearson Correlations)معامل االرتباط البسيط لبيرسون  -أ 

 .التجانس الداخلي لالستبانة

 .لحساب معامل ألفا لثبات االستبانة (Cornbach Alpha)ألفا  -اختبار كرونباخ -ب 

للتوصل إلى إجابات لما تم تقديمه من أسئلة، قام الباحث باستخدام مجموعة من األساليب  -2

 :هياإلحصائية، و

لإلجابة على ( المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري)أساليب اإلحصاء الوصفي  -أ 

 .السؤال األول من أسئلة الدراسة

لحساب داللة الفروق بين متوسطي  Independent Sample T- test" ت"اختبار  -ب 

الحصول على  -التخصص)عينتين مستقلتين؛ لتحديد الفروق المتعلقة بمتغيري 

 .في السؤال الثاني من أسئلة الدراسة( دورات تدريبية

 

 نتائج الدراسة  

لإلجابة على السؤال األول من أسئلة الدراسة، : اإلجابة عن السؤال األول وتفسيرها ومناقشتها

ما درجة ممارسة أبعاد القيادة األخالقية لدى قادة مدارس التعليم العام بمدينة : "والذي نص على

 ".راد عينة الدراسة؟الطائف من وجهة نظر أف

قام الباحث بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة من المعلمين 

القيادة )على مجاالت الجزء األول لالستبانة، والدرجة الكلية له ( 477= ن)وقادة المدارس 

لذي يعرض لمجاالت وا( 2)، فجاءت النتائج كما هي مبينة بالجدول (األخالقية لدى قادة المدارس

هذا الجزء من االستبانة مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب متوسط درجة ممارسة قادة مدارس التعليم العام 

 .بمحافظة الطائف لها
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على المحور ( 2)جدول 

 مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية( المجاالت والدرجة الكلية)األول لالستبانة 

رقم 

المجال 

حسب 

 االستبانة

 المجال
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة

رتبة 

 المجال

3 
القيادة األخالقية على مستوى العالقات 

 .اإلنسانية
 1 كبيرة 1511 4517

 7 كبيرة 1598 4511 .القيادة األخالقية على المستوى الشخصي 1

7 
القيادة األخالقية على المستوى المهني 

 .واإلداري
 3 كبيرة 1511 3593

 الدرجة الكلية للجزء األول لالستبانة

 (القيادة األخالقية لدى مديري المدارس)
 كبيرة 1599 4517

القيادة األخالقية )أنه على ضوء وجهة نظر المعلمين، جاء المجال الثالث ( 2)يتبين من الجدول 

بالمرتبة األولى من حيث درجة ممارسة قادة مدارس التعليم العام ( ستوى العالقات اإلنسانيةعلى م

، كما (20.2)وانحراف معياري قدره ( 4021)بمحافظة الطائف للقيادة األخالقية، بمتوسط حسابي 

بالمرتبة الثانية من حيث درجة ( القيادة األخالقية على المستوى الشخصي)جاء المجال األول 

، بينما جاء المجال الثاني (021.)وانحراف معياري قدره ( 40.2)ممارسته، بمتوسط حسابي 

في المرتبة الثالثة واألخيرة بمتوسط حسابي ( القيادة األخالقية على المستوى المهني واإلداري)

، كما حازت الدرجة الكلية لالستبانة على درجة تقدير (..20)وانحراف معياري قدره ( 6026)

وتكشف نتيجة (. 022.)بانحراف معياري قدره ( 40.1)حيث بلغ المتوسط العم لالستبانة ( يرةكب)

بمحافظة الطائف ( المعلمين وقادة المدارس)اإلجابة عن هذا السؤال أن تقديرات عينة الدراسة 

، وذلك في كل (كبيرة)لدرجة ممارسة قادة مدارسهم للقيادة األخالقية حازت على درجة ممارسة 

حيث تعكس النتيجة الحالية درجة ممارسة مرتفعة من  .الدرجة الكلية لالستبانة ومجاالتها الثالثة من

قِبل قادة المدارس ألبعاد القيادة األخالقية في أثناء أدائهم لدورهم القيادي التربوي، وهذا ما ظهر من 

نوعاً إيجابياً من الممارسة خالل اإلدراك العالي لعينة الدراسة لهذه الممارسة؛ والتي قد تمثل لهم 

 .  القيادية المرغوب فيها؛ لكونها تقوم على احترام اإلنسان وتقديره بوصف قيمة عليا

 قادة إدراك: ويرى الباحث أنه يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء مجموعة من العوامل ومنها

 العمل، تجاه دافعية المعلمين زيادة في الفاعل ودورها األخالقية القيادة ألهمية مدارس التعليم العام

 كانت لذلك لمهامهم التربوية، أدائهم على إيجابياً  ينعكس قد مما بقادتهم، االقتداء عن فضالً 

 األخالقي األثر المعلمين بذلك شعور إلى أدى مما مرتفعة، بدرجة القيادة من النوع لهذا ممارستهم

 .معهم مديريهم تعامل على

ونحو مزيد من التفصيل، قام الباحث بتحليل نتائج استجابات عينة الدراسة على مجاالت الجزء 

 :األول لالستبانة على النحو التالي

 .القيادة األخالقية على المستوى الشخصي: المجال األول

= ن)حيث يظهر الجدول اآلتي المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة 

 .على المحور األول (477
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرت ( 11)جدول 

مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات ( القيادة األخالقية على المستوى الشخصي)المجال األول 

 الحسابية

رقم الفقرة 

حسب 

 االستبانة

 المحور
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 ريالمعيا

درجة 

 الممارسة

رتبة 

 الفقرة

 1 كبيرة جداً  0.88 4.19 .ينجز بأمانة المهام والمسئوليات الخاصة به 6

5 

يتحلى بالصبر في انجاز كافة المهام الموكلة 

 0.86 4.17 .إليه
 7 كبيرة

8 

يفي بااللتزامات أو الوعود التي يقطعها على 

 0.98 4.12 .نفسه
 3 كبيرة

 4 كبيرة 0.98 4.08 .ن المرونة في عملهيتمتع بقدر مناسب م 3

10 

يتصف بالنزاهة والعدالة في تعامالته المختلفة 

 0.98 4.07 مع اآلخرين
 5 كبيرة

 6 كبيرة 0.99 3.97 يتصرف في المواقف المختلفة بشجاعة 9

2 

يضبط نفسه عند حدوث تجاوزات غير مقصودة 

 0.97 3.95 من المعلمين
 2 كبيرة

4 

أعمال كافة العاملين بالمدرسة يرفع بموضوعية 

 1.00 3.90 للمسئولين
 8 كبيرة

7 

يضع العالقات الشخصية مع اآلخرين جانباً عند 

 1.05 3.84 إصدار القرارات التي تخصهم
 9 كبيرة

1 

لديه القدرة على تقويم ذاته واالعتراف بالخطأ 

 1.13 3.76 أمام اآلخرين
 11 كبيرة

 كبيرة 1598 4511 الدرجة الكلية لالستبانة

، أي أن (40.2)أن الدرجة الكلية لهذا المجال جاءت بمتوسط حسابي قدره ( .2)يتبين من الجدول 

 ممارسة قادة المدارس بمحافظة الطائف للقيادة درجة ممارسته كانت كبيرة، وهذه النتيجة توضح أن

 بدورها تركز والتي المدارس لقادة األخالقية الشخصية بالخصائص مباشر بشكل مرتبطة األخالقية

وهذا يتفق ، الواحدة والثقافية الدينية الخلفية وعلى اإلنساني، للسلوك المنظمة والقواعد المبادئ على

ومجموعة المبادئ التي يقوم عليها السلوك األخالقي، والتي تشير إلى أن السلوك األخالقي يعتمد 

ة خارجية ألنه صدر من ذات اإلنسان، على أوامر داخلية نابعة من الضمير، فال يمثل سلطة قسري

وهو بذلك يختلف عن السلوك القانوني؛ والذي يعتمد على أوامر خارجية منبعها القانون المستند إلى 

 (..1.2عبد الكريم، )سلطة قسرية مفروضة على اإلنسان 

 نةقيم ومكا الحرص على عليه تفرض المدرسة قائد مهنة أن كما يعزو الباحث هذه النتيجة إلى

 بالموضوعية القائد تمسك هذه والمعلمين والمجتمع، وتعني بالتالميذ وعالقاته إجراءاته في مهنته

 وتنعكس تؤثر قد تحيزية أبعاد ذات خلفيات عن أي النظر بغض للتعليمات، تطبيقه في التحيز وعدم

تائج دراسة الهندي وتتفق النتيجة الحالية مع ن .وهذا كله ينبع من ذات القائد معهم، يتعامل من على

والتي بينت أن ممارسة القيادة األخالقية في المجال السلوك الشخصي لمديري المدارس ( 1.26)

أما على مستوى الفقرات، فيتبين من ، الثانوية كان مرتفعاً من وجهة نظر معلمي هذه المدارس

قد جاءت بالرتبة ( بهينجز بأمانة المهام والمسئوليات الخاصة )أن الفقرة السادسة ( 2)الجدول 

وانحراف معياري قدره ( 4022)األولى من حيث درجة ممارسة قادة المدرسة لها، بمتوسط حسابي 

(.011 .) 
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في ( لديه القدرة على تقويم ذاته واالعتراف بالخطأ أمام اآلخرين)بينما جاءت الفقرة األولى 

 (.2026)، وانحراف معياري قدره (6073)الرتبة األخيرة بمتوسط حسابي 

، وعلى (كبيرة)ويعزو الباحث النتيجة الدالة على حصول الفقرة السادسة على درجة ممارسة 

الترتيب األول من بين فقرات هذا المجال إلى اتصاف سلوك قادة المدارس لشخصي بوجود قدر 

 في رئيسةال أحد العوامل( األمانة)مرتفع من االلتزام الذاتي بمبادئ القيادة األخالقية، حيث تمثل 

 والممارسات، األنشطة أنواع مختلف األساس النطالق القاعدة بوصفها التربوية، اإلدارية العملية

 .والعاملين الطلبة ما يهم كل أخالقياً بحفظ وصيانة ملزمة المدرسية القيادة ولما كانت

 .القيادة األخالقية على المستوى المهني واإلداري: المجال الثاني

على ( 477= ن)آلتي المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة يظهر الجدول ا 

 .المجال الثاني

 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرت ( 11)جدول 

مرتبة تنازلياً حسب ( القيادة األخالقية على المستوى المهني واإلداري)المجال الثاني 

 متوسطات الحسابيةال

رقم 

الفقرة 

حسب 

 االستبانة

 المحور
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة

رتبة 

 الفقرة

19 

يوضح المهام الموكلة للمعلمين قبل أن يحاسبهم 

 0.99 4.10 .على انجازها
 1 كبيرة 

16 

يشجع معلميه على انجاز أعمالهم بالشكل 

 0.93 4.07 .المطلوب
 7 كبيرة

 3 كبيرة 0.96 4.04 .ينمي اإلحساس بالمسؤولية لدى المعلمين 18

14 

يعمل على مشاركة المعلمين في تحقيق رؤية 

 0.96 4.01 .ورسالة المدرسة
 4 كبيرة

 5 كبيرة 0.95 3.96 .يقيم أداء المعلمين وفق المعايير المعتمدة 15

13 

يساهم بجدية في بناء بيئة مناسبة لدعم قدرة 

 0.99 3.90 .ن على اإلبداع واالبتكار داخل فصولهمالمعلمي
 6 كبيرة

12 

يطبق اللوائح واألنظمة على جميع العاملين 

 1.00 3.83 .بالمدرسة بشفافية
 2 كبيرة

17 

يجتهد في توفير كافة المصادر التعليمية التي 

يحتاجها المعلمون لتنفيذ البرامج التربوية 

 1.13 3.82 .بفعالية

 8 كبيرة

11 

زع المسؤوليات على المعلمين في المدرسة يو

 1.06 3.80 .بعدالة
 9 كبيرة

 11 كبيرة 1.04 3.78 .يحرص على متابعة النمو المهني للمعلمين 20

 كبيرة 1511 3593 الدرجة الكلية لالستبانة

أن درجة ممارسة قادة المدارس للقيادة األخالقية على المستوى المهني ( 22)يظهر من الجدول 

وبدرجة كبيرة، وقد حاز هذ المجال على الرتبة الثالثة ( 6026)داري قد جاء متوسطها واإل

 .واألخيرة لمجاالت الجزء األول من االستبانة

 اإلدارية العملية تنفيذ هي المدرسة لقائد األساسية المهمة ويرجع الباحث هذه النتيجة إلى أن

اإلداري  أو القيادي سلوكه يتصف أن د المدرسةاألهمية بمكان لقائ من كان لذلك وكفاءة، بفعالية
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 واإلدارة شيئين األخالق أن أيضاً  ويبدو وجه، أكمل على مهامه أداء من ليتمكن األخالقية، بالسمات

 ممارسته للجانب بدرجة مرتبط اإلداري العمل في المدرسة قائد نجا  وأن يفترقان وال ملتزمين

 تستقيم األمور، ويبدو ال غيره ومن اإلداري العمل في اسيأس ركن األخالق أن باعتبار األخالقي،

 يستطيع حتى القانون برو  معلميهم مع التعامل يحاولون المدارس بمحافظة الطائف قادة أن

 .العمل تجاه دافعيتهم استثارة على يعملون استمالتهم، وبذلك

والتي بينت نتائجها أن  (1.26)دراسة الهندي : وتتفق النتيجة الحالية مع نتائج دراسة كل من

( 2..1)ودراسة الهدبان . محور القيادة األخالقية في المجال اإلداري كان جاء بدرجة مرتفعة

 العناية به يجب أساسياً  محور يشكل الذي لإلداري األخالقي البعد والتي أشارت نتائجها إلى أهمية

 .وتربيتهم المستقبل إداريي عند استقطاب

يقدر الظروف )أن الفقرة التاسعة عشرة ( .2)رات، فيتبين من الجدول أما على مستوى الفق

قد جاءت بالمرتبة األولى من حيث درجة ( الخاصة للعاملين بالمدرسة بشكل يتسم بالموضوعية

 ، (022.)وانحراف معياري قدره ( .402)المدارس لها بمعناها، بمتوسط حسابي  قادةممارسة 

في الرتبة األخيرة ( يحرص على متابعة النمو المهني للمعلمين)بينما جاءت الفقرة العشرون  

 .(20.4)، وانحراف معياري قدره (6071)بمتوسط حسابي 

على الرتبة األولى لفقرات هذا المجال ( 22)ويعزو الباحث النتيجة الدالة على حصول الفقرة  

قدير الظروف الطارئة أو االلتزام بأخالقيات المهنة في الممارسات اإلدارية الخاصة بت إلى أن

الخاصة للمعلمين، إنما يشير إلى توفر قدر من الخبرة لدى قادة المدارس يجعلهم يتصرفون بحكمة 

أما فيما يتعلق . علمين أو يحدث ألحدهم أمر طارئواقتدار في المواقف التي يتغيب فيها أحد الم

إلى يرجعه الباحث  إن هذا ماف لفقرات هذا المجال، على الترتيب األخير (.1)بحصول الفقرة 

إدراك عينة الدراسة أن النمو المهني للمعلمين هو باألساس مسؤولية خاصة بكل معلم، فهو الذي 

يبحث عن الدورات التدريبية ويلتحق بها، إال أن قادة المدارس في ظل التزامهم بالقيادة األخالقية 

و المهني للمعلمين وتوجيههم لما يحقق على المستوى المهني واإلداري يحرصون على متابعة النم

هذا النمو، غير ان انشغال القادة بالعباء اإلدارية اليومية يأتي مقدماً على هذا الدور التحفيزي 

 .للمعلمين نحو النمو المهني، ولذا جاءت هذه الفقرة في الرتبة الخيرة لفقرات هذا المجال

 .لعالقات اإلنسانيةمستوى االقيادة األخالقية على : المجال الثالث

= ن)حيث يظهر الجدول اآلتي المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة 

 .الثالث على المجال ( 477

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرت ( 21)جدول 

مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات ( قات اإلنسانيةمستوى العالالقيادة األخالقية على )لث المجال الثا

 الحسابية

رقم الفقرة 

حسب 

 االستبانة

 المحور
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة

رتبة 

 الفقرة

 1 كبيرة جداً  0.98 4.36 .يتعامل باحترام مناسب مع جميع المعلمين 24

 7 كبيرة جداً  0.93 4.33 .يتواضع في عالقاته مع المعلمين 27

26 

يحرص على إقامة عالقات تعاونية بين كافة العاملين 

 .بالمجتمع المدرسي
 3 كبيرة جداً  0.88 4.28

 4 كبيرة جداً  1.02 4.25 .يحافظ على أسرار المعلمين 23

25 

يحرص على مشاركة المعلمين في مناسباتهم 

 .االجتماعية
 5 كبيرة جداً  1.05 4.24

29 

اصة للعاملين بالمدرسة بشكل يتسم يقدر الظروف الخ

 .بالموضوعية
 6 كبيرة 1.00 4.16
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رقم الفقرة 

حسب 

 االستبانة

 المحور
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة

رتبة 

 الفقرة

30 

يحرص على تكوين عالقات فعالة بين المدرسة 

 .والمجتمع المحلي
 2 كبيرة 1.04 4.03

28 

ينظر بعين االعتبار الحتياجات ومتطلبات المعلمين 

 .الشخصية
 8 كبيرة 1.07 3.91

 9 كبيرة 1.12 3.82 .ل المعلمينيتقبل وجهات النظر المخالفة من قًب 22

 11 كبيرة 0.95 3.81 .يسعى لبناء بيئة حرة تدعم الحوار والمناقشة 21

 كبيرة 1511 4517 الدرجة الكلية لالستبانة

أن درجة ممارسة قادة المدارس للقيادة األخالقية على المستوى ( 21)يظهر من الجدول 

درجة كبيرة، وقد حاز هذ المجال على الرتبة الثالثة وب( 6026)المهني واإلداري قد جاء متوسطها 

 .واألخيرة لمجاالت الجزء األول من االستبانة

 قائدو المعلمين بين تقع التي والتفاعالت االتصاالت ويرجع الباحث هذه النتيجة إلى أن طبيعة

 العالقات ةبأهمي المدارس قادة وعي مدى وإلى -واحدة في مدارس يعملون معاً  أنهم حيث -المدرسة

 عوامل من ضروري رسالتها، وعامل تأدية في المدرسة أساسي لنجا  عنصر وبأنها اإلنسانية،

 فهي المعلمين فيها، بين والرضا الطمأنينة لتثبيت النفسية شروط الصحة من وشرط أهدافها، تحقيق

 توثيق على دوتساع االجتماعي، بنائها وفي المدرسية تماسك الجماعة في فعاالً  إسهاماً  تُسهم

 بين الوعي يرتفع األمور هذه تتحقق وعندما المتبادلة، الوثيق والثقة والتعاون الصالت الودية

 .بإخالص العمل على يقبلون المعنوية وترتفع روحهم التربوي، الميدان في المعلمين

إلى أن نتائجها  والتي توصلت( 1.21)دراسة الفليت : ه النتيجة مع نتائج دراسة كل منوتتفق هذ

 المرحلة الثانوية معلمي نظر وجهة اإلنسانية من للعالقات المدرسية اإلدارة لممارسة الكلية الدرجة

( 1.26)دراسة الهندي و%( 77021)لها  النسبي الوزن بلغ إذ مرتفعة كانت غزة محافظات في

بينما تختلف هذه . في المجال اإلنساني كان مرتفعاً والتي بينت نتائجها أن محور القيادة األخالقية 

 مديري استخدام درجة على والتي سعت نحو التعرف( .1.2)النتيجة ونتائج دراسة الزبون 

 وجهة من المدرسية اإلدارة في اإلنسانية ألسلوب العالقات جرش محافظة في الثانوية المدارس

 جرش ظةمحاف في الثانوية المدارس مديري استخدام معلميهم، وأوضحت نتائجها أن درجة نظر

 (.6067)حسابي  بمتوسط متوسطة بدرجة المدرسية كانت في اإلدارة اإلنسانية العالقات ألسلوب

يتعامل )أن الفقرة الرابعة والعشرون ( 21)أما على مستوى الفقرات فيتبين من الجدول 

قد جاءت بالمرتبة األولى من حيث درجة التزام المديرين ( باحترام مناسب مع جميع المعلمين

، بينما جاءت الفقرة والواحدة (021.)وانحراف معياري قدره ( 4063)معناها، بمتوسط حسابي ب

في الرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( يسعى لبناء بيئة حرة تدعم الحوار والمناقشة)والعشرون 

( 14)ويرى الباحث أن ارتفاع تقدير ممارسة الفقرة ، (025.)وانحراف معياري قدره ( 6012)

جع إلى إدراك المديرين إلى أن االحترام هو قاعدة بناء أي عالقة إنسانية فعالة، وهذا ما إنما ير

أدركه عينة الدراسة بصورة واضحة، لذا يمارس قادة المدارس هذا المبدأ اإلنساني بدرجة كبيرة 

 .جداً 

ا يرجع والتي حازت على الرتبة األخيرة لفقرات هذا المجال إنم( 14)أما فيما يتعلق بالفقرة 

إلى رغبة عينة الدراسة في تحقيق مزيد من الحوار داخل البيئة المدرسية، وإال فإن درجة تقدير 

تائج التي تم وياُلحظ أن جميع الن. دارس لمحتوى الفقرة جاء مرتفعاً العينة لممارسة مديري الم

داللة على ارتفاع اإلجابة عن هذا السؤال تبدو متسقة مع بعضها البعض في ال التوصل إليها في هذه

 .ممارسة القيادة األخالقية لدى قادة المدارس بمحافظة الطائف
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 ::اإلجابة عن السؤال الثاني وتفسيرها ومناقشتها

 : لإلجابة على السؤال الثاني من أسئلة الدراسة، والذي نص على

نظر عينة ما درجة األداء الوظيفي للمعلمين بمدارس التعليم العام بمدينة الطائف من وجهة "

 ".الدراسة؟

قام الباحث بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة من المعلمين 

األداء الوظيفي )على فقرات الجزء الثاني لالستبانة، والدرجة الكلية له ( 477= ن)وقادة المدارس 

فقرات هذا الجزء من والذي يعرض ل( 26)، فجاءت النتائج كما هي مبينة بالجدول (للمعلمين

االستبانة مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب متوسط درجة ممارسة قادة مدارس التعليم العام بمحافظة 

 .الطائف لها

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات ( 13)جدول 

 الحسابيةالثاني لالستبانة مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات  المحور

رقم 

الفقرة 

حسب 

 االستبانة

 الفقرة
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة

رتبة 

 الفقرة

 ألتزم بأخالق مهنة التعليم  14
 1 كبيرة جداً  0.82 4.35

 .أسعى نحو التميز في تخصصي العلمي 15
 7 كبيرة 0.93 4.15

 .أُواظب على حضور االجتماعات المدرسية 13
 3 كبيرة 0.96 4.10

أسعى جاهداً ألداء األعمال الموكلة إليَّ على أحسن  5

 0.86 4.08 .وجه ممكن
 4 كبيرة

 .أستمع لطالبي، وألبي احتياجاتهم 12
 5 كبيرة 0.98 4.04

 .أبحث عن االنجاز في عملي وأسعى له 11
 6 كبيرة 0.83 4.04

ومكانتها في  -التي أعمل بها -اهتم بمستقبل المدرسة 1

 0.94 3.99 .المجتمع المحلي
 2 كبيرة

أبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف مهنة التعليم  2

 0.86 3.95 .بفعالية وكفاية
 8 كبيرة

أحرص عل التنسيق مع الزمالء النجاز المهام  7

 0.93 3.92 .والتكليفات
 9 كبيرة

أحرص على تطوير قدراتي وإمكاناتي المهنية  3

 0.91 3.81 .باستمرار
 11 بيرةك

أشعر في المدرسة التي أعمل بها وكأنني جزء من  9

 1.11 3.80 .عائلة كبيرة
 11 كبيرة

4  ً  .أستغل وقت الدوام المدرسي استغالالً مناسبا
 17 كبيرة 0.97 3.74

أقدم العديد من المقترحات لتطوير طرق العمل  6

 0.97 3.68 .بالمدرسة
 13 كبيرة

التي  -داخل المدرسة -اتأُقبل على المهام والتكليف 10

 0.99 3.64 .تتطلب مجهوداً مضاعفاً 
 14 كبيرة

 .أتجنب التذمر من العمل حتى مع وجود ضغط فيه 8
 15 كبيرة 1.08 3.49
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رقم 

الفقرة 

حسب 

 االستبانة

 الفقرة
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة

رتبة 

 الفقرة

 كبيرة 1594 3597 الدرجة الكلية لألداء الوظيفي للمعلمين

نظر عينة أن الدرجة الكلية لألداء الوظيفي للمعلمين من وجهة ( 26)يتبين من الجدول 

( 6021)الدراسة جاء بدرجة كبيرة، حيث بلغ متوسط الدرجة الكلية للجزء الثاني من االستبانة 

 (.024.)وبانحراف معياري قدره 

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى عدة عوامل؛ منها أن عينة الدراسة تدرك الجهود التي يبذلها 

واء في المجال التدريسي مع الطالب، أم المعلمون في تحقيق نجاحات كبيرة في مجال عملهم، س

إلى تمتع معلمي التعليم العام  -بدوره -في المجال اإلداري مع قادة مدارسهم، وهو ما يرجع

بمحافظة الطائف لقدر كبير من الكفاءة، وهو ما تحقق منه الباحث بالرجوع إلى عينات عشوائية 

لمدارس والمشرفين التربويين المرفقة بملفات من تقييمات األداء الوظيفي للمعلمين من قِبل قادة ا

 .المعلمين في إدارات المدارس

للمعلمين والتي بينت أن األداء الوظيفي ( 1.25)وتتفق النتيجة الحالية مع نتائج دراسات صالحة 

والتي بينت أن مستوى األداء الوظيفي لمعلمي ( 1..1)دراسة فاخوري بقطاع غزة كان مرتفعاً و

نوية الخاصة في األردن من وجهة نظر مديريهم كان بشكل عام مرتفًعا في الدرجة المدارس الثا

( 1.26)بينما تختلف النتيجة الحالية عن نتائج دراسة العمري والطعاني  .الكلية وكافة المجاالت

والتي أظهرت وجود مستوى متوسط من األداء الوظيفي للمعلمين في المدارس التابعة لمحافظة 

 .إربد

( 24)لى مستوى الفقرات الخاصة بهذا الجزء من االستبانة، فيتبين أن الفقرة رقم أما ع

قد حازت على الرتبة األولى لفقرات هذا الجزء من االستبانة ( ألتزم بأخالق مهنة التعليم)ونصها 

، ودرجة (011.)بانحراف معياري ( 4065)فقرة، حيث بلغ متوسطها ( 25)والبالغ عددها 

أتجنب التذمر من العمل حتى مع وجود )ونصها ( 1)، بينما جاءت الفقرة رقم (جداً كبيرة )ممارسة 

بانحراف معياري ( 6042)في الرتبة األخيرة لهذه الفقرات حيث بلغ متوسطها ( ضغط فيه

 (.كبيرة)، ودرجة ممارسة (20.1)

من )اسة على الرتبة األولى نظراً إلدراك عينة الدر( 24)ويعزو الباحث حصول الفقرة رقم 

أن المعلمين في المدارس التي يعملون بها هم حريصون على االلتزام بما ( المعلمين وقادة المدارس

تستجوبه هذه المهنة السامية من أخالقيات رفيعة، ومع إدراك المعلمين لهذا األمر في أدائهم 

األمر، كذلك الوظيفي جاء متسماً بمستوى أخالقي مهني مرتفع حسب تقدير عينة الدراسة لذلك 

ترجع هذه النتيجة إلى وجود أنظمة وتعليمات إدارية واضحة لكل العاملين في المدارس، مع جدية 

تفعيلها عند الضرورة، حيث تتم مساءلة كل من يخالف هذه التعليمات اإلدارية، وهو ما حث 

 .المعلمين نحو االلتزام بأخالقيات مهنة التعليم بدرجة كبيرة

على الرتبة األخيرة، فهو ما يعزوه الباحث إلى جو ( 1)صول الفقرة رقم أما فيما يتعلق بح

الحرية التي يتمتع بها المعلمون داخل المدارس فهم يبدون آراءهم حول العمل داخل المدرسة، ولذا 

يجعلهم يتذمرون، ولذلك فهم يتجنبون هذا األمر بدرجة كبيرة، ومع  رفهم ال يتعرضون لكبت او قه

السعي نحو التخصص : مثل -من وجهة نظر عينة الدراسة -ن بجوانب أكثر أهميةقيام المعلمي

 . العلمي، والمواظبة على حضور االجتماعات المدرسية، جاءت رتبة هذه الفقرة متأخرة

 ::اإلجابة عن السؤال الثالث وتفسيرها ومناقشتها

 : لإلجابة على السؤال الثالث من أسئلة الدراسة، والذي نص على
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 -االبتدائي)القيادة األخالقية لدى قادة مدارس التعليم العام أبعاد طبيعة العالقة االرتباطية بين ما "

 ؟"بمدينة الطائف، واألداء الوظيفي للمعلمين( الثانوي -المتوسط

القيادة األخالقية )قام الباحث بحساب مصفوفة معامالت االرتباط بين الجزء األول لالستبانة 

، (األداء الوظيفي للمعلمين)ومجاالته الثالثة، وبين الجزء الثاني لالستبانة ( لدى قادة المدارس

 .يوضح ذلك( 26)والجدول 

مصفوفة معامالت االرتباط بين القيادة األخالقية لقادة المدارس واألداء الوظيفي ( 24)جدول 

 للمعلمين

 الجزء األول

 

 الجزء الثاني

 مجاالت القيادة األخالقية

ة الدرجة الكلي

 للقيادة األخالقية
المستوى 

 الشخصي

المستوى 

المهني 

 واإلداري

مستوى 

العالقات 

 اإلنسانية

 **.06. **011. **013. **012. الدرجة الكلية لألداء الوظيفي

       021.(= 0.2.)عند مستوى               .. 2.= 0.5.عند مستوى ( 477= ن)عند ( ر)قيمة 

 0.2.دالة عند مستوى )***( 

السابق وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( 24)يظهر من الجدول 

لدى قادة المدارس وبين األداء ( الدرجة الكلية واألبعاد الفرعية)بين القيادة األخالقية ( 0.2.)

ي ، وهذا ما يعن(المعلمين وقادة المدارس)الوظيفي لمعلميهم، وذلك من وجهة نظر عينة الدراسة 

أنه كلما زادت درجة ممارسة قادة المدارس الثانوية للقيادة األخالقية كلما ارتفع مستوى األداء 

 .الوظيفي لمعلمي تلك المدارس

ويرى الباحث أن هذه النتيجة تُعد طبيعية ألنه كلما زاد اهتمام قادة المدارس بتوفير بيئة 

ق عليها؛ تجعلهم يسعون نحو مصلحة تربوية إدارية تعلوها األخالق، وتحدها مبادئ وقيم متف

الطالب، وتزيد من تركيزهم على االرتقاء بمستوى أداء معلميهم والعمل على توفير التسهيالت 

وتقديم الدعم لهم، والحرص على خلق بيئة ومناخ مالئمين لسير العملية التعليمية التعلمية، كلما 

تتفق النتيجة و .، وهذا ما أكدته النتيجة الحاليةانعكس ذلك إيجابياً على مستوى أداء المعلمين المهني

الحالية مع نتائج الدراسات السابقة التي ربطت بين أنماط القيادة واألداء المهني للمعلمين، ومن 

، وممارسة قادة (1.25صالحة، )ممارسة قادة المدارس لإلدارة بالجوال، كما في دراسة  :ذلك

 (.1.25فاخوري، )راسة المدارس للقيادة التعليمية، كما في د

 :اإلجابة عن السؤال الرابع وتفسيرها ومناقشتها

 : من أسئلة الدراسة، والذي نص على الرابعلإلجابة على السؤال 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة على درجة "

قائد )عام تعزى الختالفهم في الوظيفية القيادة األخالقية لدى قادة مدارس التعليم الأبعاد ممارسة 

 ؟("معلم -مدرسة

حيث تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لكل مجال من المجاالت الثالثة 

لداللة الفروق ( ت)التي يتضمنها الجزء األول لالستبانة، والدرجة الكلية لها، ثم تم استخدام اختبار 

قائد )، نظراً لتوزيع عينة الدراسة وفقاً لهذا المتغير إلى مجموعتين بين متوسطي عينتين مستقلتين

معلماً، فجاءت النتائج كما في الجدول ( 653)ويمثلها ( معلم)قائداً، و( 212)ويمثلها ( مدرسة

 :اآلتي( 24)
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لداللة الفروق بين استجابات عينة الدراسة على فقرات القيادة ( ت)نتائج اختبار ( 25)جدول 

 (معلم -قائد مدرسة)وفق متغير الوظيفية ( المجاالت والدرجة الكلية)ألخالقية ا

  

 المجال

القيادة األخالقية )

 ............(على

 العدد المجموعات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية
 (ت)قيمة 

الداللة 

اإلحصائ

 ية

 المستوى الشخصي 1
 4.27 40.63 171 قائد مدرسة

425 1519 
1578 

 8.32 39.77 356 معلم غير دالة

7 
المستوى المهني 

 واإلداري

 4.22 42.41 171 قائد مدرسة
425 5516 1511 

 8.78 38.14 356 معلم

3 
مستوى العالقات 

 اإلنسانية

 3.82 43.70 171 قائد مدرسة
425 4576 1511 

 8.74 40.21 356 معلم

الدرجة الكلية للقيادة 

 خالقيةاأل

 10.39 126.74 171 قائد مدرسة
425 3529 1511 

 24.31 118.11 356 معلم

 :السابق ما يلي( 25)يتبين من الجدول 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة على درجة ممارسة  -

قائد )تالفهم في الوظيفية القيادة األخالقية لدى قادة مدارس التعليم العام تعزى الخأبعاد 

 .في مجال القيادة األخالقية على المستوى الشخصي( معلم -مدرسة

بين متوسطات استجابات عينة ( 0.2.)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -

القيادة األخالقية لدى قادة مدارس التعليم العام تعزى أبعاد الدراسة على درجة ممارسة 

المهني : في مجالي القيادة األخالقية على المستوى( معلم -قائد مدرسة)الوظيفية الختالفهم في 

 .واإلداري، والعالقات اإلنسانية

بين متوسطات استجابات عينة ( 0.2.)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -

عام تعزى القيادة األخالقية لدى قادة مدارس التعليم الأبعاد الدراسة على درجة ممارسة 

ولكون متوسط  .في الدرجة الكلية للقيادة األخالقية( معلم -قائد مدرسة)الختالفهم في الوظيفية 

مجموعة قادة المدرسة أكبر من متوسط مجموعة المعلمين في مجالي القيادة األخالقية على 

ية، وحيث إن المهني واإلداري، والعالقات اإلنسانية، والدرجة الكلية للقيادة األخالق: المستوى

 .اتجاه داللة الفروق يميل لصالح المتوسط العلى، فإن الفروق تكون لصالح قادة المدارس

في داللتها على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -ويعزو الباحث النتيجة الحالية

خالقية القيادة األ ألبعادبين قادة المدارس والمعلمين في تقدير ممارسة قادة المدارس ( 0.2.)

إلى وجود قناعات لدى قادة المدارس بأنهم يبذلون قصارى جهدهم في  -لصالح قادة المدارس

تحقيق بيئة تربوية ذات طابع أخالقي على مستوى الممارسات اإلدارية والمهنية، وكذلك على 

 .مستوى العالقات اإلنسانية

فهو ما يشير إلى ( ى الشخصيالقيادة األخالقية على المستو)أما عدم داللة الفروق في مجال 

وجود إدراك حقيقي مشترك بين قادة المدارس والمعلمين حول التزام قادة المدارس بالمبادئ 

األخالقية وممارستها وتطبيقها على أنفسهم قبل مطالبة اآلخرين بها، ولذا فإنه مع إدراك المعلمين 

للقيادة األخالقية على المستوى  لهذا الجانب في سلوك قادة مدارسهم، لم يختلف متوسط تقيمهم

 .     الشخصي مع تقييم القادة ألنفسهم، فجاءت الفروق في هذا المجال غير دالة

ومع داللة الفروق في مجالين من مجاالت القيادة األخالقية في مقابل عدم داللتها في مجال 

 . ح قادة المدارسواحد فإن الفروق في الدرجة الكلية للقيادة األخالقية جاءت داللة ولصال

 :اإلجابة عن السؤال الخامس وتفسيرها ومناقشتها
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 : لإلجابة على السؤال الثالث من أسئلة الدراسة، والذي نص على

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة درجة األداء "

 ؟("معلم -قائد مدرسة)لوظيفية الوظيفي للمعلمين بمدارس التعليم العام تعزى الختالفهم في ا

حيث تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لكل مجال من المجاالت الثالثة 

لداللة الفروق ( ت)التي يتضمنها الجزء األول لالستبانة، والدرجة الكلية لها، ثم تم استخدام اختبار 

قائد )راسة وفقاً لهذا المتغير إلى مجموعتين بين متوسطي عينتين مستقلتين، نظراً لتوزيع عينة الد

معلماً، فجاءت النتائج كما في الجدول ( 653)ويمثلها ( معلم)قائداً، و( 212)ويمثلها ( مدرسة

 :اآلتي( 23)

لداللة الفروق بين استجابات عينة الدراسة على فقرات األداء ( ت)نتائج اختبار ( 23)جدول 

 (معلم -قائد مدرسة)ظيفية الوظيفي للمعلمين وفق متغير الو

  

 المتغير
 العدد المجموعات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية
 (ت)قيمة 

الداللة 

اإلحصا

 ئية

الدرجة الكلية لألداء 

 المهني

 6.92 55.12 212 قائد مدرسة
475 4064- .0.2 

 11.23 59.83 653 معلم

جد ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة السابق  أنه تو( 25)يتبين من الجدول 

قائد )الدراسة درجة األداء الوظيفي للمعلمين بمدارس التعليم العام تعزى الختالفهم في الوظيفية 

أي أن المعلمين يقيمون األداء الوظيفي لهم بدرجة أعلى من تقييم . لصالح المعلمين (معلم -مدرسة

ن عزوه إلى إدراك المعلمين للجهود التي يبذلونها في تنفيذ المهام قادة المدارس لهم، وهو ما يمك

الموكلة إليهم، فهم يرون أنفسهم أنهم يقدمون أفضل ما لديهم من أداءات خاصة بأدوارهم المهنية 

داخل المدرسة سواء الدور التدريسي أو الدور اإلداري المساند، ولذا جاء تقييمهم لألداء الوظيفي 

 قادة المدارس لذات األداء أعلى من تقييم

 ملخص النتائج 

الطائف للقيادة األخالقية، وذلك بلدى قادة مدارس التعليم العام ( كبيرة)وجود درجة ممارسة  .2

 .في كل من الدرجة الكلية ومجاالت القيادة األخالقية الثالثة

 .لطائفلألداء الوظيفي لدى معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة ا( كبيرة)وجود درجة  .1

لدى ( الدرجة الكلية واألبعاد الفرعية)توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين القيادة األخالقية  .6

  .قادة المدارس وبين األداء الوظيفي لمعلميهم، وذلك من وجهة نظر عينة الدراسة

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة على درجة ممارسة  .4

قائد )القيادة األخالقية لدى قادة مدارس التعليم العام تعزى الختالفهم في الوظيفية اد أبع

 .في الدرجة الكلية للقيادة األخالقية لصالح قادة المدارس( معلم -مدرسة

توجد ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة درجة األداء الوظيفي  .5

لصالح ( معلم -قائد مدرسة)م تعزى الختالفهم في الوظيفية للمعلمين بمدارس التعليم العا

 .المعلمين

 

 :توصيات الدراسة

بالممارسات القيادية  -الوضع الراهن عليه مما بشكل أكبر -المدارس نحو االهتمام قادةحث  -2

 .شيوعاً  األقل األخالقية ممارسات جوانب القيادة في األخالقية، وبخاصة

 الممارسة اعتبار على خالل التأكيد وذلك من لدى قادة المدارس، األخالقية القيادة تعزيز  -1

 .الحقاً  وتعيينهم قادة المدرس الختيار ومعياراً أساسياً  ،قادةال تقييم من أساسياً  جزءً  األخالقية
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القيادة األخالقية  ماهية لتوضيح لكل من قادة المدارس والمعلمين تدريبية دورات عقد -6

 . تحقيق أهداف العملية التعليمية اإليجابي في اوأهدافها ومبادئها، ودوره

 :مقترحات الدراسة

إجراء دراسة حول عالقة درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى القيادات التربوية بالمناخ  .2

 .التنظيمي للمؤسسات التربوية

المناخ المدرسي واالستقرار الوظيفي في دعم الممارسات : إجراء دراسة لتحديد أثر كل من .1

 .تربوية ذات العالقة باألداء الوظيفي للمعلمينال

 

 .المراجع العربية: أوالً 

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة للمهارات (. م7119)أبو زعيتر، منير  -

 .رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة. القيادية وسبل تطويرها

درجة ممارسة القيادات األكاديمية في جامعة سرت للقيادة المرتكزة على . (7114)أحمد، فتحي  -

قسم . رسالة ماجستير غير منشورة. مبادئ القيادة األخالقية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 .إدارة تربوية، كلية العلوم التربوية، جامعة جرش، األردن

الثانوية في دولة اإلمارات العربية المتحدة  درجة التزام مديري المدارس(. 7116)البشري، قدرية  -

رسالة ماجستير غير منشورة، قسم اصول . بأخالقيات المهنة من وجهة نظر معلمي مدارسهم

 .التربية، عمادة الدراسات العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا

زيز أخالقيات المهنة دور مديري مدارس المدينة المنور في تع(. ه1433)الجهني، خليل إبراهيم  -

 .كلية التربية، جامعة طيبة. رسالة ماجستير غير منشورة. لدى المعلمين

واقع ممارسات القيادة األخالقية في مدارس التعليم األساسي الصفوف (. 7119)الحبسي، رضية  -

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس، . بسلطنة عمان( 11 -5)

 .ة ُعمانسلطن

أنموذج مقترح لتطوير األداء الوظيفي لمعلمي مدارس التعليم األساسي في (. 7112)خليف، نبيل  -

رسالة دكتوراه غير منشورة، عمادة الدراسات العليا، جامعة عمان . دولة اإلمارات العربية المتحدة

 .العربية

األداء الوظيفي لدى مديري أثر ضغوط العمل في (. 7111)خليفات، عبد الفتاح والمطارنة، شرين  -

-647، (1)76مجلة جامعة دمشق، مجلد . المدارس األساسية الحكومية في إقليم جنوب األردن

599. 

مكتب التربية : ، الرياض4ط.إطار مرجعي للقياس والتقويم التربوي(. 1434)الدوسري، إبراهيم  -

 .العربي لدول الخليج

المدارس الثانوية في محافظة جرش ألسلوب درجة استخدام مديري (. 7111)الزبون، سليم  -

، ص (7)76مجلة جامعة دمشق، . العالقات اإلنسانية في اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلميهم

652- 693. 

مستوى القيادة األخالقية لمديرات رياض األطفال الخاصة في محافظة عمان (. 7115)سكجها، آية  -

رسالة دكتوراه غير . ع القرار من وجهة نظرهنوعالقته بمستوى مشاركة المعلمات في صن

 .منشورة، كلية العلوم التربوية، جامعة الشرق األوسط

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية (. 7111)الشريفي، عباس عبد مهدي والتنح، منال  -

تربوية الخاصة بإمارة الشارقة للقيادة األخالقية وعالقتها بدرجة تمكين المعلمين، مجلة العلوم ال

 .167 -136، (17)3جامعة البحرين، مجلد  -والنفسية
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درجة ممارسة مدراء مدارس وكالة الغوث لإلدارة بالتجوال (. 7115)صالحة، مؤمن عبد العزيز  -

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية . وأثر تطبيقه على األداء الوظيفي للمعلمين من وجية نظرهم

 .التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة

درجة ممارسة المديرين (. 7117)عابدين، محمد وشعيبات، محمد عوض وحلبيّة، بنان محمد  -

مجلة جامعة القدس . القيادة األخالقية كما يقدرها معلمو المدارس الحكومية في محافظة القدس

 .363 -371، 78)المفتوحة لألبحاث والدراسات، ع

جتماعي المدرسي في رفع مستوى أداء فاعلية النشاط اال(. 7111)عبد الكريم، نصر الدين  -

 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر. المؤسسة التربوية

مستوى القيادة األخالقية لمديري المدارس الثانوية الحكومية في (. 7111)رائدة هاني ، العرايضة -

رسالة . ة نظر المعلمينعمان وعالقته بمستوى ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية من وجه

 .كلية الدراسات العليا، جامعة الشرق األوسط، األردن. ماجستير غير منشورة

أثر المناخ التنظيمي على األداء الوظيفي (. 7113)العمري، حيدر محمد والطعاني، شيرين صايل  -

 .136 – 111، (96)74، مصر -( جامعة بنها ) مجلة كلية التربية . للمعلمين في محافظة إربد

ان. القيادة والدافعية في اإلدارة التربوية(. 7116)عياصرة، على  -  .دار الحامد للنشر والتوزيع: عمَّ

أخالقيات العمل اإلداري لدى مديرات المدارس الثانوية وعالقتها (. ه1431)الغامدي، رحمة  -

كلية . ر منشورةرسالة ماجستير غي. بالرضا الوظيفي و الوالء التنظيمي للمعلمات بمنطقة الباحة

 .التربية، جامعة أم القرى

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة في األردن للقيادة (. 7118)فاخوري، رلى جمال  -

رسالة ماجستير غير منشورة، عمادة . التعليمية وعالقتها بمستوى األداء الوظيفي للمعلمين

 .الدراسات العليا، جامعة عمان العربية

درجة ممارسة اإلدارة المدرسية للعالقات اإلنسانية من وجهة نظر معلمي (. 7117)ء الفليت، آال -

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، . المرحلة الثانوية في محافظات غزة وسبل تفعيلها

 .الجامعة اإلسالمية بغزة، فلسطين

لعام الحكومية في محافظة درجة التزام مديري مدارس التعليم ا(. ه1434)القحطاني، حسين ناصر  -

رسالة ماجستير غير . خميس مشيط بميثاق أخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر المعلمين

 .كلية التربية، جامعة أم القرى. منشورة

درجة االلتزام بممارسة المدونة األخالقية في السلوك اإلداري لدى (. 7119)الهدبان، إسالم  -

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية . يات تربية عمان الكبرىمديري المدارس األساسية في مدير

 .التربية، الجامعة األردنية، األردن

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة للقيادة (. 7113)الهندي، محمد فضل  -

ة رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامع. األخالقية وعالقتها بدرجة تمكين معلميهم

 .اإلسالمية بغزة

درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية الفلسطينية بأخالقيات (. 7111)يحيى، سجى أحمد  -

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية . مهنة اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم

 .الدراسات العليا في نابلس، جامعة النجاح الوطنية

 .يةالمراجع األجنب: ثانياً 
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