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ممارسات القيادة األخالقية باملدارس اليابانية وإمكانية اإلفادة منها
باملدارس السعودية

إعـداد

هند بنت محميد الفقيه

مديرإدارة الجودة بتعليم حائل ـ ـ ـ اململكة العربية السعودية
قبول النشر2102 / 2 / 21 :
استالم البحث 2102/ 2 / 4 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمة :

ال يتوقع نجاح أي عمل تربوي بدون قيادة فاعلة؛ بل أن القيادة تعدُّ مصدرا ً
لنجاح المؤسسات التربوية؛ ذلك ألن كل عمل في اإلدارة يتطلَّب عقالً يستوعب
مختلف إمكانات المنظومة التربوية ،ويستثمر ذلك االستيعاب بالدرجة التي تتيح
االستفادة القصوى من تلك اإلمكانات ،خاصة أن القائد هو المسؤول عن توفّر كافة
عناصر ال تنظيم السليم لإلدارة ،ومدى ممارستها لكافة مسؤولياتها بشكل سليم ،ومدى
تحقيقها ألهدافها ،وأساليب تحقيق تلك األهداف.
ومع كون القيادة مصدرا ً للنجاح؛ إال أن عدم استخدام األساليب القيادية المالئمة
إلمكانات المؤسسة التربوية؛ قد يؤدي إلى عدم تحقيق األهداف المنشودة( .خالد
الشمالن ،7102 ،ص  . )07ومما يدعم ذلك تزايد االنتقادات الحادة الموجهة
للمدارس ،نتيجة سوء اإلدارة من جانب وتفشي حاالت الفساد بما تتضمنه من
المخالفات والتجاوزات المالية واألخالقية من جانب آخر؛ مما أدى إلى تعالي
األصوات والدراسات العلمية ،التي تنادي بضرورة تطوير المدارس لمعايير عمل
أكثر رقياً ،توفر التوازن بين تميز األداء وأخالقياته(Susan Everson; Leslie .
)Bussey ,2007,p.45
ومما زاد الحاجة إلى االهتمام بالسلوكيات األخالقية في إدارة المدارس ،تزايد
التوجهات الحديثة في اإلدارة التي تنادي بقيادة أخالقية للمؤسسات التربوية؛ قيادة
تطبق معايير الشفافية والنزاهة  ،وتفعل إجراءات محاربة الفساد ومجابهة الرشوة
التي صارت سرطانا ً يهدد قيم المدارسChichibu, Toshiya; Kihara, ( .
)Toshiyuki, 2013,p.14
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األمر الذي تطلب من المدارس في كثير من الدول ــــ خاصة ـــــ المتقدمة
كاليابان إلى نشر وتفعيل وتأصيل سلوكيات القيادة األخالقية لتزيد الثقة المتبادلة بين
كافة األطراف ذات العالقة بالمؤسسة التربوية.
فالقيادة الخلقية الناجحة في المدارس اليابانية تطلبت مراعاة الجانب األخالقي،
وقد أصبح من الممارسات أن تصدر المدارس اليابانية مدونات أخالقية Code
 ،of Ethicsوهي بمثابة موجه ومرشد أخالقي للقيادات فيها فيما يجب عليهم فعله
وما ال يجب)Dion, Michel,2012,p.8) .
وهذا ما كانت له انعكاساته اإليجابية في توافر قيادات أخالقية يابانية لديها من
القيم والمبادئ األخالقية ما جعلها تلتزم بالحفاظ على جودة العمل وتميز األداء قوالً
وفعالً.
الهدف :
توضيح األسس النظرية للقيادة األخالقية ،إضافة إلى تحليل ممارسات القيادة
األخالقية بالمدارس اليابانية وتحديد آليات اإلفادة منها بالمدارس السعودية.
المنهج المستخدم
استخدمت الورقة البحثية المنهج الوصفي لمالئمته لطبيعة الدراسة.
المحور األول األسس النظرية للقيادة األخالقية:
مفهوم القيادة األخالقية
تعرف القيادة األخالقية بأنها مجموعة من السلوكيات واألفعال التي يقوم بها القائد
المدرسي اتجاﻩ المتعلم مستخدماً في ذلك الوسائل والسبل المالئمة والتي يمكن من
خاللها إكساب المتعلم الفضائل األخالقية التي تجعل منه إنسانًا صالحا ً نافعا ً لنفسه
ومجتمعه ( ياسمين "محمد ناصر" محمود الدجاني ، 7102ص )9كما تعرف بأنها
مجموع القيم  ،والمعايير والسلوكيات األخالقية التي تمارسها اإلدارة المدرسية عند
تعاملها مع العاملين بها ،وتقاس من خالل رضى العاملين عن تلك اإلدارة في
جوانب الصفات الشخصية ،والصفات اإلدارية ،والعالقات اإلنسانية (.أمجد درادكة،
هدى المطيري ،7102ص . )72وينظر إليها على أنها إظهار سلوك قيادي أخالقي
يلتزم بالمعايير المعتمدة والمقبولة في السلوكيات الشخصية والعالقات بين األشخاص،
ونشر ذلك السلوك لدى المرؤوسين لالقتداء به
() Wang, An-chih,etal,2017,p .712
ووف ق المنظور السابق فإن مفهوم القيادة األخالقية يتكون من مدخلين متكاملين
أولهما القيادة ،والثاني األخالقي ،فالمنظور القيادي يتكون من ثالثة مستويات هي:
العالقة بين القادة وأتباعهم ،قدرة وقوة القادة التي يستخدمون بها السلطة ،وعملية
وضع مجموعة واضحة من المعايير األخالقية والتي يستخدم فيها القادة المكافآت
والعقوبات بحسب اتباع المعايير األخالقية ،بينما يتكون المنظور األخالقي من
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مستويين هما :أن القيادة في حد ذاتها هي األخالق ،وهذا يعني أن القادة يستخدمون
أدوات وأساليب وأنماط أخالقية بشكل مناسب للتأثير على أتباعهم ،ويتمثل المستوى
الثاني في أن الهدف من القيادة هو خلق مناخ أخالقي ،واتخاذ القرارات األخالقية.
(دمحم عبد القادر عابدين .دمحم عوض شعيبات ،بنان دمحم حلبية  ،7107،ص ص -337
. )333
ونستخلص مما سبق ،أن مفهوم القيادة األخالقية يذهب إلى ما هو أبعد من
االلت زام والتأكيد على المثل والقيم والسلوكيات األخالقية السامية من قبل القيادات
األخالقية ،لتشمل دعم والتزام المرؤوسين بالسلوكيات األخالقيات في العمل ،والذي
يتم بشكل منهجي موضوعي ،وصوالً لتشكيل ثقافة تنظيمية أخالقية ،تهدف إلى بناء
المؤسسة التربوية بقيادة أخالقية.
أﻫمية القيادة األخالقية للمؤسسات الﺗرﺑوية:
إن التزام القائد التربوي بأخالقيات المهنة يعد عامالً مهماً وأساسياً في نجاح
المؤسسات التربوية ،وتعزيز إنتاجيتها ،وتحسين جودة مخرجاتها ،حيث أن أخالقيات
القائد تقود إلى بذل الجهد ،وتأدية العمل بأمانة وتحمل المسؤولية بﻐير تردد )
ويعد مدير المدرسة القائد التربوي المكلف بالقيام بجميع األعباء الوظيفية في
المدرسة ،ويساعدﻩ في ذلك المعلمون لينتج من خالل ذلك صياﻏة شخصية علمية
قويمة سليمة تتمتع بالخلق القويم ،وتترسﺦ فيها القيم السامية ،لذا فإن المدير له الدور
الكبير في صالح المدرسة أو إفسادها ،ويؤثر فساد المدير على المدرسة من ناحيتين
كما يأتي( :دمحم فضل الهندي " ،"7103ص)01
األولى :ميل المديرين الفاسدين الختيار من هم على شاكلتهم لملﺊ الوظائف
الشاﻏرة ،وتولي المسؤوليات الحساسة ،مما يؤثر على القيادة األخالقية لمدير
المدرسة.
الثانية :تدني احترام المرؤوسين للمدير ،ولمركزﻩ القيادي بشكل عام ،مما
يؤثر على عالقة المدير مع المعلمين وباﻵتي على مخرجات العملية التعليمية .
ومن أبرز األسباب التي دعت إلى تطبيق مدخل القيادة األخالقية بالمدارس ما يلي:
(دمحم فضل الهندي " ،"7103ص)72
 .1المشكالت واألزمـات التي تحدث بالمدارس؛ والتي دعت إلـى وجود قيـادات
أخالقيـة تتمتـع بالمهـارات الالزمـة للقيـادة بطـرق فعالــة للمضـــي إلـــى النجـــاح
والتفـــوق.
 .2ﻏيـــاب القيـــادة األخالقيـــة فـــي المدارس يعد ســـبباً في فشلها في تحقيق
أهدافها؛ وذلك ألنـه يضـعف معنويـات العاملين ويفقدهم ثقـتهم بالقائـد .
 .3ضعف العالقات اإلنسانية بين القيادات والعاملين مما يؤثر على إنتاجية العاملين
واألداء الكلي العام بالمدارس.
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 .4فقدان العاملين بالمؤسسة التربوية الشعور باألمن واألمان الوظيفي؛ مما يستدعي
وجود قيادة أخالقية تشعرهم بأهميتهم ودورهم الحيوي في تميز أداء المدارس.
سمات القيادة األخالقية )) Ethical leadership advantages
تنظر العديد من الدراسات إلى القيادة األخالقية على أنها أبعد من كونها مجموعة
معارف ومفاهيم ،إنها احترام وأخالق يعيشها القائد مع ذاته أوالً ليدعم ويشجع
العاملين معه على تحمل مسؤولياتهم بعقول مفتوحة وبقلوب راضية .إن مثل هذا
الرضا وهذا التفاني ال يتحقق للعاملين مصادفة؛ بل من خالل قيادة أخالقية تتسم
بالعديد من السمات ،من أبرزها:
 -0الصفات الشخصية :فالقائد األخالقي يتحرى الصدق في تعامالته ،ويتميز بالنزاهة
واألمانة في سلوكه وتصرفاته ،ويتحمل المسؤولية تجاﻩ أخطائه ويعترف بها ،ويتقبل
النقد ،وال يستثار بسهولة ،وهو القائد الذي يمثل قدوة لآلخرين في سلوكه وتعامالته.
(السيد الحضري  ،7101،ص ص )6-7
 -7الصفات اإلدارية :والتي تتمثل في حرصه الواضح على تحقيق رؤية المدرسة
وأهدافها ،وتشجيعه للعاملين على اإلبد اع والتجديد؛ فيشركهم في التخطيط وصناعة
القرارات ،ويوزع المهام عليهم حسب قدراتهم ورﻏباتهم ،كما يحرص على تنمية
المعلمين مهنياً ،وهو قائد يعتمد معايير واضحة لتقييم أداء العاملين ،ويتخذ القرارات
العادلة والمتوازنة( .خالد الشمالن ،7106 ،ص)07
 -3العالقات اإلنسانية :يحرص القائد األخالقي على بناء عالقات إنسانية مع
العاملين ،وأولياء األمور ،والطالب والمسؤولين ،فنجدﻩ يتعامل مع معلميه بتواضع
واحترام وينصت لهم باهتمام ،ويراعي حاجاتهم ومشاعرهم ،ويقدر ظروفهم ،وهو
القائد اإلنسان الذي يتمثل معاني اإلنسانية في تعامالته مع طالبه فيكتسب حبهم وثقتهم
وتقدير آبائهم ومجتمعهم( .محمود خليل أبوالدف  ،7102،ص)37
 -1العمل ﺑروح الفريق :حيث يحرص القائد األخالقي على أن يعزز ثقة العاملين
بأنفسهم وبقدراته م ،ويعزز لديهم روح التعاون واالنسجام ،وروح المسؤولية الجماعية
وااللتزام في البيئة المناسبة للتواصل وتنسيق العمل الجماعي ،ويعزز لديهم مهارة
صناعة القرارات الجماعية ويستثمر طاقاتهم من أجل مصلحة الطالب ،ﻵرائهم
وأفكارهم؛ وينسب النجاحات التي تتحقق إليهم وإلى تعاونهم واجتهادهم( .السيد
الحضري  ،7101،ص ص )6-7
يتضح مما سبق ّ
إن اتصاف القيادة التربوية األخالقية والتزامها بال ُمثل والمبادئ
األخالقيّة السامية لها تأثير واضح يتجاوز القيادات ليشمل المرؤوسين من خالل
دعمهم وحثهم على االلتزام بالسُّلوكيَّات األخالقيّة ،والذي ال يتم ﻏالبًا بشكل عفوي،
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بل بشكل مخطط ومدروس ،وذلك لبناء ثقافة تنظيميَّة ؛ تهدف لتفعيل وتأصيل القيم
األخالقيَّة في عقول وقلوب الكوادر البشرية قيادات ومرؤوسين.
مﺻادر األخالق ﻓﻲ القيادة األخالقية( morals in moral leadership
)sources of
تتعدد مصادر األخالق للقائد التربوي التي يعتمد عليها في تكوين مبادئه وقيمه
األخالقية  ،ومن هذﻩ المصادر(Houle, Judith C.; Gimas, Priscilla, :
)2006 ,p.13
 -1المﺻدر الدينﻲ :يعد من أهم المصادر األخالقية التي تنظم معامالت الناس
وأعمالهم ،حيث تستمد أخالقيات مهنة التعليم من المصدر الديني اإلسالمي الذي ينظر
إلى مهنة التعليم على أنها رسالة سامية وعمالً دينياً قبل أن تكون مهنة.
 -2المﺻدر اﻻﺟﺗماﻋﻲ :فأخالقيات القيادة التربوية تتأثر بعادات وتقاليد وأخالق
المجتمع ومعارفه؛ لذا فهناك عالقة قوية بين أخالقيات القيادة التربوية وبين المجتمع
وعاداته وتقاليدﻩ.
 -3المﺻدر اﻻقﺗﺻادي :ويركز هذا المصدر اهتمامه على الظروف االقتصادية للقائد
التربوي األخالقي ،فالقائد التربوي الذي يعيش في وضع اقتصادي مقبول تتوقع منه
أخالقيات رفيعة ٕوالتزام أكيد بقواعد وأسس المهنة ،أما إذا كان وضعه االقتصادي
متدنياً فقد تتأثر أخالقيات بعض القيادات بهذا الوضع وتصبغ سلوكياته بطابع المادية
على حساب الجوانب األخالقية.
 -4المﺻدر الفلسفﻲ أوالفﻛري :إن القائد التربوي قد يتأثر بمنظومته الفكرية
والفلسفية أكثر من مصادر األخالق ،وتكون هي الموجه لسلوكه األخالقي؛ وعلى ذلك
فقط تتأثر القيادة التربوية بمصدر فكري متطرف مما يؤدي إلى انحرافات شديدة في
مجال العمل.
 .5المﺻدر اإلداري والﺗنظيمﻲ :وتشير إلى القوانين واللوائح واإلجراءات اإلدارية
التي يعمل في ضوئها القيادة التربوية األخالقية ؛ والتي يتعين التزامها بها وتطبيقها
في مجال العمل التربوي عند تنفيذ المهام المختلفة .
يتضح من العرض السابق أن القيادة األخالقية ال تهتم فقط بالتركيز على تفعيل
السمات والسلوكيات األخالقية للقيادات التربوية ،بل تهتم أيضا ً بعملية تشجيع مثل هذﻩ
السلوكيات بين المرؤوسين؛ لتحسين األداء الكلي للمؤسسة التربوية ،من خالل تدعيم
العالقات اإلنسانية بين القيادات والمرؤوسين  ،تفعيل العمل الجماعي من خالل تطبيق
منهجية عمل الفريق  ،وتشجيع القضايا األخالقية ومناقشتها ،كما أن القيادة األخالقية
لكي يتم إدراكها من ِقبل اﻵخرين ،يجب أن تتضمن :السمات األخالقية للقيادة
التربوية ،ومدى قيام القائد التربوي بتشجيع السلوكيات األخالقية ودعمها لدى
مرؤوسيه في كافة مواقف العمل .

5

هند بنت حمميد الفقيه
المحور الثانﻲ:
القيادة األخالقية ﺑالمدارس الياﺑانية )Ethical in Japanese schools
)leadership
ﺗقديم:
من أبرز عوامل النهضة اليابانية بعد االنهيار االقتصادي عقب الهزيمة في الحرب
عرف بـ "فن القيادة اإلدارية اليابانية" والتي ارتبط بتطبيق
العالمية الثانية ما ُ
االتجاهات اإلدارية الحديثة وتحويلها إلى قيم سلوكية إيجابية ارتبطت بالثقافة اليابانية
الساعية إلى االبتكار والتجديد.
وقد انطوت كافة المهام في اإلدارة اليابانية على عنصر أخالقي لرجل اإلدارة
حيث ركزت تلك اإلدارة على استخدام القيم والعادات التي تحث على االلتزام ،وهو
ما يُطلق عليه أسلوب استخدام القيم في التحكم في السلوك اإلنساني Ethics as
Behavior Controlأو ما يُسمى بـ  Good Manners Right Conductوالذي
يعني اتخاذ السلوكيات الصحيحة في المواقف المختلفة(Houle, Judith C.; .
)Gimas, Priscilla, 2006 ,p.12
مالمح القيادة األخالقية الياﺑانية Dimensions of Japanese's Ethical
leadership
أوﻻً مفهوم القيادة األخالقية Concept of Ethical Leadership
القائد األخالقي من المنظور الياباني هو القائد التربوي الذي يلتزم بالمعايير
األخالقية في حياته الشخصية المهنية .ومن ثم فإنه يجب أن يتمتع بالصدق ،والثقة،
والنزاهة ،واألمانة والشرف ويلتزم بأداء المهام المنوطة به بكل اتقان ،كما أنه مثال
يحتذى به ويسعى لتحسين مدرسته وتطويرها والقيام باألمور المناسبة لكل من
المدرسة والمستفيدين الداخليين(العاملين) والمستفيدين الخارجيين (أصحاب
المصلحة) .والقائد األخالقي الياباني يبدي دوما ً اهتماما ً بمصلحة مدرسته من خالل
اتخاذ قرارات عادلة ومناسبة وتفضيل األخالق على أية مكاسب أخرى( Wang, .
)An-chih,etal, 2017,pp507-508
ثانيا ً أﻫداف القيادة األخالقية goals of Ethical Leadership
تهدف القيادة األخالقية اليابانية إلى( Wang, An-chih,etal, 2017,p508) :
 -0تحفيز القيادات التربوية على تحمل متطلبات أدوارهم ومسؤولياتهم بعقول مفتوحة
وبقلوب راضية.
 -7تفعيل آليات المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد والممارسات ﻏير السليمة.
 -3إيجاد الفرص للقادة التربويين الطموحين لمراجعة المعتقدات والقيم والخبرات التي
كان لها أكبر األثر في تشكيل حياتهم كأفراد.
 -1زيادة وعي القيادات التربوية بالقيم التي يتعين أن يوظفونها في أعمالهم.
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 -7زيادة تأثير قيادات المدارس اليابانية في تشكيل سلوكيات العاملين معهم وتهذيب
أخالقهم.
 -6ممارسة العمل الجماعي من خالل فرق العمل وحلقات الجودة قوالً وفعالً.
 -2تشكيل صف ثان من القيادات الشابة التي يتشرب القيم واألخالقيات اليابانية
ويعمل على تفعيل العمل بها .
ثالثا ً أساليب القيادة األخالقية ﻓﻲ المدارس الياﺑانية Ethical techniques
Leadership
 -1الترﻛيز ﻋلى العوامل المعنوية
قدم "باسكال وأثوس " Pascal and Athosمدخالً يتكون من سبعة متﻐيرات هي
"اإلسات السبعة" ، Seven S'sوتبدأ بـ "اإلسات الناعمة" المرتبطة بالبشر واألقرب
إلى أخالقيات اإلدارة( .)012أو ما يُطلق عليها العوامل المعنوية الناعمة (الصدق –
الشجاعة – االنضباط الذاتي – حب العمل – االستجابة لرﻏبات العمالء – األلفة
والمودة – العالقة الحميمة بين الرؤساء والمرؤوسين) ،وعلى أساس هذﻩ العوامل
ينظر إلى المؤسس ة اليابانية كبيت عائلي له قيادة محددة تتمسك باألخالق والمثل العليا
حيث تتقاسم مع العاملين المهام الفنية والعالقات اإلنسانية بحيث تعيش القيادة مع
العاملين وتشاطرهم وتشاركهم مسراتهم وأحزانهم معاً" ،
))Pascale and A. G. Athos ,1981.pp5-7
كما تستعمل القيادات التربوية اليابانية تعبيرات لها داللتها في التعامل مع العاملين
الجدد بهدف إشعارهم بالقبول تماماً ،ومن تعبيراتهم الشائعة قولهم للعامل الجديد أنت
واحد منا  Now You Are one of Usكناية عن الترحيب والقبول.
وتُحدد اإلدارة أدق التفاصيل في أشكال العالقة مع المستفيدين وطريقة الترحيب
بالعميل وطريقة الجلوس معه ،وتخصص ساعة أسبوعية في المنهاج الدراسي تتعلق
بأخالق العمل على أن تُراجع هذﻩ المناهج كل عشر سنوات لتطويرها انسجاما ً مع
روح العصر ومقتضيات المصلحة اليابانية العليا.
 -2التمكين اإلداري
تعتمد اإلدارة اليابانية على التمكين  Empowermentحيث يُزود القادة
التربويين المرؤوسين بالوسائل والمعارف والمهارات التي يستطيعون من خاللها
المشاركة في إدارة المؤسسة التربوية؛ بحيث ال يقتصر ذلك على الوظائف القيادية بل
األفراد الذين أثبتوا كفاءتهم ويتمتعون بمؤهالت ومهارات فائقة ،حيث يُمنحون
صالحيات كاملة في اتخاذ ما يرونه من قرارات وأساليب ووسائل مناسبة مع
مسائلتهم عن النتيجة النهائية .مما يُساعد على تسهيل عملية التنفيذ وبناء الصف الثاني
من القيادات وتحقيق مستويات عالية من الثقة في اﻵخرين Trust in Other
) .People.ناصر دمحم عامر،7107،ص ص )707-719

7

هند بنت حمميد الفقيه
 -3اإلدارة ﻋلى المكشوف:
تعد اإلدارة على المكشوف ) (Open Book Managementإحدى التجارب
الحديثة في المدارس اليابانية ،حيث تستخدم القيادة التربوية اليابانية هذا األسلوب في
التقرب من العاملين واالطالع على امكاناتهم ومهاراتهم أثناء تنفيذ المهام المختلفة ،
وتعتمد في استخدام هذا األسلوب على القواعد التالية ) :ناصر دمحم عامر،7107،ص
ص )707-719
أ -فشل المؤسسة التربوية ال يأتي من المنافسين في المقام األول إذ تفشل المنظمة
بفعل ضعف دوافع العاملين نحو العمل ،وليس بفعل تسريب معلومات للمنافسين.
ب -اإلدارة بيت من زجاج كل ما به مكشوف ومنشور على االنترنت للعاملين
والجمهور ومن حق كل مواطن االطالع على المعلومات والوثائق اإلدارية ومعرفة
آليات اتخاذ القرار.
ت -الرؤية خير وسيلة للتواصل الجيد " "Good Communicationمن حيث
وصول الرسالة محددة وواضحة وشاملة وفي أقل وقت.
ث -ال يتحقق الرضا الوظيفي واالنتماء المؤسسي في ظل الﻐموض والسرية والخوف
حتى من المعلوم .كما ال يتحقق في ظل وجود القيادات اإلدارية المنشﻐلة بالورقيات
والمكاتبات الروتينية وبأمورها الخاصة والتي تقضي معظم الوقت في المكاتب.
ج -الموظفون شركاء وليسوا أجراء ومن ثم فإن إطالع المرؤوسين على األرقام
المالية والخطط المستقبلية ومناقشة إحصاءات األداء والمعلومات الحساسة عن
المنظمة ودالالتها يعمل على تحفيز األفراد وأعضاء المنظمة على التفكير بعقلية
المالك الحقيقي للمؤسسة التربوية.
 -4اإلدارة األﺑوية:
القائد التربوي األخالقي في المدارس اليابانية بمثابة األب قبل أن يكون صاحب
السلطة ،ويتعامل مع العاملين معه كما يتعامل األب مع أبنائه؛ فيشملهم بعطفه ويُساهم
في حل مشكالتهم العائلية ،ومثلما يتحمل األب تربية أبنائه كذلك يتحمل القائد
مسؤولية تربية وإعداد قيادات المستقبل ،وكل القيادات التربوية في اليابان يجب أن
يتدربوا في المستويات الدنيا قبل الصعود إلى المناصب العليا اإلدارية  ،وفي السنوات
األولى من عمل قائد المستقبل يقوم بإنجاز األعمال اإلدارية ﻏير الرسمية وهي التي
أطلق عليها  God Fatherفيصبح قائدا ً ﻏير رسمي أي أنه يقوم بأعمال اإلدارة
تحت إشراف القائد األعلى فيسمع شكاوي الموظفين وله صالحية نقل الموظف من
مستوى ﻵخر يُناسبه )ناصر دمحم عامر،7107،ص ص .)707-719
 -5ميثاق األخالق
يأخذ االهتمام بأخالقيات القيادة شكالً رسميا ً وقانونيا ً في المدارس اليابانية حيث
تضع لنفسها ميثاقا ً لألخالق ،ووجود هذا الميثاق يجعل األمر إلزامي وال يعتمد على
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شخصية القائد ووجهة نظرﻩ في االلتزام باألخالق فحسب بل يشاركه وضعه وتنفيذﻩ
فرق العمل من العاملين معه في المدارس.
وهذا الميثاق يأخذ شكل المدونات وتسمى " المدونة األخالقية للساموراي "
 Samurai Codeوهذﻩ المدونة هي التي تلهم القيادات اليابانيين وتوجه سلوكياتهم
نحو اإلنجاز والتطوير والتحسين المستمر وتتضمن المدونة مجموعة من الفضائل
األخالقية مثل االستقامة والصدق والشجاعة والوالء واالنضباط الذاتي وروح الجرأة
والشرف والتضحية بالذات واالقتصاد في اإلنفاق)(Toshiyuki 2013,pp14-15
Chichibu, Toshiya; Kihara,
راﺑعا ً مبادئ القيادة األخالقية ﻓﻲ المدارس الياﺑانية Ethical principles
Leadership
أوردت الدراسات والبحوث ثمانية مبادئ يرتكز عليها تطبيق منهجية القيادة
األخالقية في المدارس اليابانية ،على النحو التالي( :وليد مجلي العواودﻩ،7119 ،
ص)37-31
 -0التطوير الذاتي  :حيث يتم تنظيم بعض البرامج التدريبية وورش العمل التطبيقية،
وبعض برامج التطوير الذ اتي التي تدعم من فكر القيادة األخالقية في إدارة المدارس
اليابانية.
 -7التطوع :حيث قيام قيادة المؤسسة التربوية بحث العاملين وتشجيعهم لالجتماع
بشكل دوري لمناقشة المواضيع والمشكالت المتعلقة بالعمل واقتراح الحلول المناسبة
لها.
 -3مشاركة جميع العاملين :حيث تحث القيادة التربوية العاملين على المشاركة في
جهود التحسين المستمر ،بهدف استثمار قدراتهم ومواهبهم الذاتية في تطوير العمل،
وفي الوقت نفسه دعم النواحي اإلنتاجية.
 -1العمل بشكل جماعي :حيث تقوم القيادة التربوية بالتعاون مع العاملين في تشكيل
فرق عمل محددة المه ام والواجبات لتتحمل مسئوليات تنفيذ تلك المهام ،واعتبار العمل
الفردي داخل المدارس ال قيمة له إال بتعاون األفراد واشتراكهم في فرق العمل.
 -7األصالة واإلبداع  :حيث ال تكتفي القيادة التربوية باإلفادة من نماذج الجودة والتميز
المطبقة في المدارس األخرى ،بل تسعى إلى من تطوير نماذج مبتكرة تفي
باحتياجاتها التنموية.
 -6االلتزام بالمسئولية الفردية والجماعية :تعني المسئولية في ظل القيادة اليابانية
األخالقية التزام القائد التربوي بأن ينهض باألعباء الموكلة إليه وتحمل نتائجها؛ من
خالل التعاون والمشورة الصادقة المخلصة ،وعلى العدل والمساواة مع العاملين معه.
 -2تطوير أساليب مناسبة للرقابة على جودة األداء  :حيث تقوم القيادة بالتقييم
الموضوعي لألداء الحالي ومقارنته باألهداف المحددة والعمل على تطوير األداء في
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ضوء النتائج المقارنة  .كما تعمل على استخدام أساليب حديثة في التقييم كمؤشرات
األداء والقياس المقارن باألفضل.
 -2التمسك بالقيم اليابانية  :حيث تسعى القيادة التربوية على تفعيل العمل باألخالقيات
اليابانية من قيم ومثل وسلوكيات واتجاهات إيجابية كاحترام اﻵخرين وخدمتهم
والعدالة والصدق وترجمتها إلى إجراءات تنفذ على أرض الواقع.
يتضح مما سبق أن القيادة األخالقيّة أصبحت تحظى باهتمام بالغ من قبل الجميع
في المدارس اليابانية ،وهذا االهتمام ينطلق من ضرورة االلتزام بالمبادئ والقيم
السُّلوكيَّة األخالقيّة على مستوى الجوانب الشخصيَّة والجماعيَّة والمهنيَّة ،بل إن
التوجه الحديث للمدارس اليابانية قد حتم وجود نظام قيمي يكون بمثابة المرجع الذي
يُحت َكم إليه في تقويم ممارسات القيادات السُّلوكيَّة والمهنيَّة.
خامسا ً خصائص القيادة األخالقية ()Ethical Leadership Characteristics
تتسم القيادة األخالقية اليابانية في المدارس بمجموعة من الخصائص أبرزها:
)(Toshiyuki Chichibu, Toshiya; Kihara, 2013,pp18-19
 -0الرقابة الذاتية  :فالقائد في مدرسته رقيب على ذاته بدافع من ضميرﻩ  ،وإذا أخطأ
يعترف بالخطأ ويبادر إلى إصالحه ويعمل على عدم تكرارﻩ .
 -7حياد القيادة فيما يختص بكافة القضايا داخل وخارج مدرسته ،والعمل على تطبيق
معايير العدالة بكل نزاهة ووضوح .
 -3المرونة :حيث تتسم القيادة اليابانية بالقدرة على التﻐيير واالنفتاح على البيئة
المحيطة دون االلتزام بشكل محدد من أشكال.
 -1التأكيد على سياسة الباب المفتوح :فال حواجز أو موانع من عقد لقاءات مستمرة
بين القيادات والعاملين  ،وال فظاظة في التعامل من قبل القيادة للعاملين تحت أي
ظرف .
 -7التأكيد على قيمة العمل الجماعي :يعتبر العمل الجماعي من أهم الخصائص
المميزة للقيادة اليابانية؛ فالقيادات يفضلون العمل بروح الفريق مثلهم في ذلك األسرة
الواحدة ،وأصبح إتمام عمل معين بصفة جماعية نوعا من االستمتاع الذاتي لدى
القيادات.
 -6التأكيد على العالقات اإلنسانية :فمثال يقوم القائد بإعطاء اهتمام أكثر لألفراد الذين
يعملون تحت مسئوليته وينظر إلى المؤسسة التربوية في المقام األول واألخير على
أنها مجموعة من األفراد تجمعهم عالقات إنسانية واحدة.
 -2االهتمام باختيار وتدريب وتحفيز العاملين :حيث تهتم القيادة اليابانية األخالقية
بوضع معايير علمية عملية في اختيارها وتدريبها وتحفيزها للعاملين معها في
المؤسسة التربوية؛ حيث ينصب التركيز على توافر صفات أخالقية في الموظف من
أبرزها :الحياء  ،والجدية والقدرة على بذل أقصى درجة من الجهد في العمل.
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 -2التمسك باألخالقيات اليابانية بما تتضمنه من سلوكيات وقيم واتجاهات إيجابية
تحكم العالقة بين القيادات والعاملين والمستفيدين الخارجيين.
 -9إعطاء عناية خاصة ومتميزة الحتياجات المستفيدين ورﻏباتهم :فالقيادات
األخالقية اليابانية تتميز بقدرة ملموسة في العمل على نيل رضى المستفيدين عن
الخدمات التي تقدمها المؤسسة التربوية وفي ذلك تعمل على دراسة وتحليل احتياجات
المستفيدين والعمل على الوفاء بتلك االحتياجات.
سادسا ً :القيادة األخالقية وممارستها للعمليات اإلدارية administrative
))Ethical leadership & processes
من المعروف أن العمليات اإلدارية في المدارس تتمثل في التخطيط والتنظيم
واالشراف ،والرقابة ،والتقويم ،وتختلف ممارسة القيادة األخالقية اليابانية لتلك
العمليات على النحو التالي( :محمود سعيد عبد الخالق ، ،ص)31
Chen, Yi-Gean; Cheng, Jao-Nan; Sato,
(,2017,pp. 012-019
) Mikio
 -0التخطيط :يعرف التخطيط بأنه اإلعداد المسبق قبل القيام بتنفيذ أية مهام ،وتنطوي
عملية اإلعداد على مشاركة العاملين للقيادات التربوية في تلك العملية بما تتضمنه من
وضع ألهداف جميع المهام وتحديد سبل تحقيقها.
 -7التنظيم :تعمل القيادات التربوية اليابانية على المشاركة في وضع هياكل تنظيمية
مرنة وليست نمطية تقليدية ،كما أنها تهتم كثيرا بالتنظيم ﻏير الرسمي ،كجماعات
الصداقة ،جماعات المصلحة ،والتي لها تأثير واضح على تطوير وتحسين أداء
المدارس اليابانية.
 -3اإلشراف :القيادة األخالقية تعمل على متابعة تنفيذ ما تم التخطيط والتنظيم له،
لمعرفة نقاط القوة لتعظيمها ،ونقاط الضعف من اجل تصويبها؛ واإلشراف كعملية ال
تهدف إلى تصيد األخطاء بل تحسين وتطوير األداء من خالل (االهتمام بالعاملين قبل
وظائفهم ،وتشجيعهم وتحفيزهم على النجاح ،المتابعة في إطار من االحترام ،تهيئة
الجو المناسب للعمل المثمر بما يشيع فيه من تعاون وتآلف .سياسة األفراد( .
 -1التوﺟيه :يعد عمالً تربويا ً على درجة كبيرة من األهمية بالنسبة للعمل التربوي،
وتقوم به القيادة التربوية األخالقية ،فتتولى توجيه العاملين معهم من معلمين وطالب
وعاملين ،ويتم التوجيه في إطار من التفاهم واالحترام وفق وسائل وأساليب التوجيه
المتعددة ،فتقوم القيادة التربوية بتوجيه العاملين عن طريق االتصال المباشر أو عقد
االجتماعات الدورية معهم لتوجيههم ألفضل السبل المؤدية إلى تحقيق أهداف العملية
التربوية.
 -7التقويم :التقويم في ضوء القيادة األخالقية اليابانية عملية تعاونية يشترك فيها
القائد التربوي مع العاملين معه بالمؤسسة التربوية بهدف الوصول إلى نتائج أفضل،
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بحيث يكون التقويم شامالً لجميع أبعاد العمل التربوي وعناصرﻩ ،ويبنى التقويم على
معايير موضوعية تبعد عن الذاتية فال مجال للمحاباة؛ ألن الهدف الرئيس منه ليس
اصدار أحكام وإنزال العقاب بل التطوير والتحسين المستمر لألداء.
المحور الثالث :آليات اإلﻓادة من ممارسات القيادة األخالقية الياﺑانية ﺑالمدارس
السعودية
يُجمع كل من يتابع مسيرة النظم التعليمية بالدول المتقدمة كاليابان أنها ال تدخر
جهدا ً من أجل رفع مستوى العملية التعليمية ،انطالقا ً من أن اإلنسان هو االستثمار
األمثل ،وأن بناءﻩ ال يكون إال بالتعليم األجود .
وعلى هذا األساس كان من الحتمي أن تكون نقطة البداية الصحيحة في محاولة
تطوير النظام التعليمي السعودي هي القيادة التربوية وتطبيق أبرز االتجاهات الحديثة
في مجال القيادة أال وهي القيادة األخالقية والوقوف على أساليب تطبيقها في
الممارسات اإلدارية.
ومن نافلة القول التأكيد بأن نجاح تطبيق مفهوم القيادة األخالقية في المدارس
السعودية سيعتمد بصورة أساسية على مدى التزام مديري المدارس بالسلوكيات
األخالقية بما تتضمنه من قيم وأخالقيات وتقاليد إسالمية أصيلة؛ وذلك لالرتقاء
بمستوى األداء العام بالمدارس ،من خالل عملية مخططة ومنتظمة.
ونظرا لطبيعة العمل (بشقيه الفني واإلداري) بالمدارس ،يتطلب األمر أن يكون
ً
العمل قائم على فكرة العمل الجماعي وتمكين العاملين ،التي تعمل على تقوية معتقدات
وسلوكيات األفراد ،وتعزيز قدراتهم الذاتية في التأثير على سير العمل ،عن طريق
توفير االستقاللية والمرونة الالزمة التخاذ القرارات في أسرع وقت من منظور
أخالقي تشاركي.
وفي ضوء ما سبق ،ولكي يتم التطبيق السليم لمفهوم القيادة األخالقية بالمدارس
السعودية باإلفادة من الخبرة اليابانية في هذا المجال؛ فإنه البد من اتباع سلسلة من
اإلجراءات أبرزها:
 -0نشر ثقافة القيادة األخالقية بما تتضمن من قيم وأخالقيات وسلوكيات عن طريق:
 برامج تدريبية مكثفة لفئات المديرين والعاملين.
 ورش عمل تطبيقية؛ وذلك للربط ما بين الجوانب النظرية بالعملية عند تطبيق
مفهوم القيادة األخالقية.
 عرض وتحليل ألبرز نماذج تطبيق القيادة األخالقية بمدارس بعض الدول
المتقدمة كاليابان وبريطانيا وألمانيا.
 عمل دليل لممارسات القيادة األخالقية وتوزيعه على المدارس السعودية لتقتنيه
الكوادر البشرية بها (مديرين ،عاملين).

12

عدد (  ) 9أبريل 9109م

اجمللة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية

 وضع آلية لتحفيز الكوادر البشرية على تطبيق مفهوم القيادة األخالقية ،وقد تكون
تلك اﻵلية (مالية ،أو معنوية) بما تتضمنه هذﻩ اﻵلية من منافسات بين المدارس ألكثر
المدارس نجاحا ً في تطبيق القيادة األخالقية.
 -7أن تهتم قيادات المدارس السعودية بتحقيق شراكة فاعلة مع أولياء األمور
والمجتمع المحلي بوصف ذلك مدخالً للقيادة األخالقية من حيث التأثير في أولياء
األمور وأفراد المجتمع المحلي ،وكسب ودهم؛ وذلك من خالل:
 إشراك أولياء األمور وأفراد المجتمع المحلي في التخطيط ورسم سياسات
المدرسة.
 تشكيل مجلس إدارة للمدرسة وتزويدﻩ ببعض أولياء األمور وأفراد المجتمع
المحلي.
 دعوة أولياء األمور وأفراد المجتمع المحلي لحضور ندوات وورش العمل التي
تنظمها المدرسة وتناقش فيها أبرز القضايا واألحداث التي تهم المدرسة والوطن.
 إشراك أولياء األمور وأفراد المجتمع المحلي في إدارة مشكالت وأزمات
المدرسة.
 -3أن تهتم قيادات المدارس السعودية بتنمية المسؤولية الفردية المباشرة والحس
اإليماني في تكوينهم األخالقي في القيادة المدرسية ،من خالل:
 ( استحضار عظم األمانة والمسؤولية التي يحملونها ،والمسؤولية عن السلوك
القيادي الذي يمارسونه ،تمثالً بقول هللا عز وجلَ ( :ي ْو َم ِئ ٍذ ت ُ ْع َرضُونَ ال ت َْخفَى ِم ْن ُك ْم
َاب
خَافِيَة) (الحاقة :اﻵية  ،)02وقوله عز وجلَ ( :و َع َن ِ
ُّوم َوقَ ْد خ َ
ي ِ ْال َقي ِ
ت ْال ُو ُجوﻩُ ِل ْل َح ّ
َم ْن َح َم َل ُ
ظ ْل ًما) (طه :اﻵية .)000
 اعتبار الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص قدوة للقيادات التربوية في سلوكياته وتصرفاته في كافة
المواقف التي مر بها.
 تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لتنمية المسؤولية الخلقية نظريا ً وعمليا ً.
 االطالع على بعض الخبرات في الداخل والخارج الكتساب الخبرة والتعرف على
آليات تنمية المسؤولية عند اﻵخرين.
 -1أن تهتم وزارة التربية والتعليم بتعزيز مفهوم القيادة األخالقية للمديرين الحاليين
من خالل:
 التأكيد على اعتبار الممارسة األخالقية جز ًءا أساسيًا من تقييم المديرين وترقيتهم.
 تضمين البعد األخالقي في برامج إعداد المديرين ،وباعتبار امتالك الضوابط
األخالقية مكونًا أساسيًا لهم.
 التأكيد على المعايير األخالقية في اختيار المديرين وتعيينهم الحقا ً.
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 -7التأكيد على المثل والقيم والسلوكيات األخالقية السامية من قبل قيادات المدارس
السعودية ،لتشمل ( دعم والتزام المرؤوسين بالسلوكيات األخالقيات في العمل ،والذي
يتم بشكل منهجي  ،وصوالً لتشكيل ثقافة أخالقية ،تهدف إلى بناء المؤسسة التربوية
بقيادة أخالقية).
 -6تفعيل العالقات اإلنسانية بين قيادات المدارس السعودية والعاملين بها ،من خالل:
 التقرب من العاملين واالطالع على امكاناتهم ومهاراتهم أثناء تنفيذ المهام
المختلفة.
 تنظيم فعاليات ترفيهيه ورياضية كل فترة زمنية لتوفير مناخ من األلفة والمحبة
بين كل منهما.
ً
 مشاطرتهم أفراحهم وأحزانهم للتأكيد على أنهم جميعا أسرة واحدة.
 تنفيذ سياسة الباب المفتوح لكسر العزلة بين القيادات والعاملين.
 -2الوضوح والمكاشفة بين قيادات المدارس والعاملين بها وخاصة للمعلومات
الضرورية والمهمة المتعلقة بالعمل ،وتفعيل النقاش البناء حول تلك المعلومات
والحقائق .فالمصداقية إحدى أهم السمات اإلنسانية التي تُعين القادة الحقيقين على
توفير المشاركة الحقيقية لمرؤوسيهم في العمل ،وفيها يزداد اعتماد الطرفين على
بعضهم في تعظيم األهداف المشتركة والمنشودة.
 -2التمسك بالقيم اإلسالمية األصيلة حيث تسعى القيادة التربوية على تفعيل العمل
بتلك األخالقيات من قيم ومثل وسلوكيات واتجاهات إيجابية كاحترام اﻵخرين
وخدمتهم والعدالة والصدق واألمانة والنزاهة وترجمتها إلى إجراءات تنفذ على أرض
الواقع.
 -9ممارسة العمليات اإلدارية بالمدارس السعودية في إطارها األخالقي من حيث:
 تهيئة القيادات للمناخ المناسب للعمل المثمر بالتعاون مع العاملين بالمدارس.
 مشاركة العاملين مع القيادات في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم والتقويم من
خالل فرق العمل.
 عقد اجتماعات بصفة دورية للتشاور في القضايا التي تؤثر على األداء العام
للمدرسة.
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