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  المدارس مديري لدى األخالقية القيادة ممارسة درجة
  المدارس معممي نظر وجهة من الشمالية األغوار لواء في

 عدنان بدري رزق اإلبراهيم /أ.دو  أحمد عبد اهلل العباديأ/ 

   الممخص:
هدفت الدراسة إلى الكشف عن درجة ممارسة مديري المدارس في لواء 

مالية لمقيادة األخبلقية من وجهة نظر معممي المدارس. اتبعت الدراسة األغوار الش
( معمًما ومعممًة ٖٚٔالمنهج الوصفي التحميمي، حيث تكونت عينة الدراسة من  )

تم اختيارهم بالطريقة المتناسبة، ولتحقيق هدف الدراسة تم تطبيق استبانة مكونة 
ة، والسمات اإلدارية، السمات الشخصي( فقرة موزعة عمى مجاالت: ٕٙمن )

أنَّ درجة  والعبلقات اإلنسانية، واالتصال مع اآلخرين، وقد أظهرت نتائج الدراسة
ممارسة القيادة األخبلقية ومجاالتها لدى مديري المدارس في لواء األغوار الشمالية 
من وجهة نظر معممي المدارس قد جاءت )متوسطًة(. وبينت النتائج عدم وجود 

بين الوسطين الحسابيين لمقيادة  (α=0.05)ًيا عند مستوى الداللة فرق دال إحصائ
األخبلقية لدى مديري المدارس في لواء األغوار الشمالية من وجهة نظر معممي 

وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة  المدارس ُيعزى لمجنس والتخصص، و
(α=0.05) مديري المدارس في لواء األغوار  بين األوساط الحسابية لمقيادة األخبلقية لدى

لصالح معممي المدارس من ذوي الشمالية من وجهة نظر معممي المدارس تُعزى لمخبرة؛ 
سنوات فأكثر(، وفي ضوء نتائج الدراسة تم تقديم  ٓٔالخبرات المتقدمة )من 

عقد دورات تدريبية لمديري المدارس تختص بآليات مجموعة من التوصيات منها: 
اوني مع المعممين والقادة اإلداريين، لتمكينهم من ممارسة هذا البعد العمل التع

 األخبلقي في القيادة بشكل أكثر فاعمية.
القيادة األخبلقية. مديرو المدارس. المعممون. لواء  الكممات المفتاحية:

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

the degree of practicing ethical leadership by school principals 

in Northern Ghour district as perceived by school teachers. 

The study adopted the descriptive analytical approach, as the 

sample consisted of (317) male and female teachers selected 

through  proportional sampling. To achieve the aim of the 

study a (26) items questionnaire distributed into for domains: 

personal features, administrative features, humanitarian 

relationships and communication with others was 

administrated on the sample. The findings of the study showed 

that the degree of practicing ethical leadership by school 

principals in Northern Ghour district is in an average level. 

Further, there were no significant statistical differences at the 

level of (α= 0.05) between the means of practicing ethical 

leadership of school principals attributed to gender and major, 

while; the differences were attributed to experience in favor of 

teachers with more than 10 years of experience. Based on the 

findings the study presented several recommendations such as: 

conducting training courses for school principals regarding 

cooperative working techniques with teachers and 

administrative leaders to enable them form practicing this 

ethical domain more effectively.  

Key Words: Ethical Leadership. School Principals. 

Teachers. Northern Ghour District 
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 :مقدمة
 ظههل فههي وأنشههطت  مجاالتهه  مختمههف فههي اواسههعً  اتطههورً  الحههالي عصههرنا شهههد         
 الههذي فالعصههر. وأنظمتهه  مؤسسههات  عمههى جميههاً  ظهههر، السههريعة المسههتجدة المتغيههرات
 مهههن إال مواكبتههها يمكههن ال والتههي، والمعرفيههة التكنولوجيههة الثههورة عصههر هههو نعيشهه 
 المجتمعههات تحققهه  نجههاح كههل وراء القيههادة تقههف حيههث، فعالههة أخبلقيههة قيههادة خههبلل
 . المجتمعات تمك وتقدم لبناء األساسية المبنة أنها ذلك

 أجل من الجماعية الجهود فيها تستثمر التي المتكاممة العممية هي اإلدارة إن      
 فيهههها دتحشههه حيهههث، المجتمهههع وتطهههور تقهههدم تحقيهههق فهههي يسههههم الهههذي الههههدف تحقيهههق

 لقههدو . (ٕٓٔٓ، عطيههة) تربويههة أهههداف لتحقيههق والبشههرية والماديههة الفكريههة الطاقههات
 معقدة غير بسيطة كانت أنها الإ  الكون، هذا في اإلنسان وجود منذ اإلدارة وجدت
 إنسهاني ككهائن اإلنسهان وجهود حقيقهة عمهى دالهةً  الحاضهر، الهزمن فهي عمي  هي كما

 ممحهههة وضهههرورة مختمفهههة، بهههروابط األخهههرى انيةاإلنسههه المخموقهههات مهههن بغيهههر  يهههرتبط
، عطههههوي) حياتههههها  أسههههموب فههههي التههههوازن لضههههمان والمجتمعههههات والشههههعوب لؤلفههههراد
ٕٓٓٗ.) 

 يتعمههههههق فيمهههههها اختبلفههههههها مسههههههتوى عمههههههى اإلدارة أن( ٕٕٔٓ) اإلبههههههراهيم ويههههههرى     
 اإلداري يسهههههتطيع وال الهههههبعض بعضهههههها مهههههع متداخمهههههة  فأنهههههها وتعهههههددها بالعناصهههههر
 وتعتمهههد اإلدارة، العمميهههة فههي كبيهههر ثههرمهههن أ لهههها لمهها العناصهههر هههذ  نعههه االسههتغناء
 فههي المههدارس مههديري بهه  يقههوم الههذي الههدور عمههى اإلداريههة العناصههر وتكامههل فاعميههة
 وتتمثههل التربويههة العمميههة يخههدم وفعههالإيجههابي  لكبشهه العناصههر هههذ  وتطبيههق تفعيههل

 .الرقابة، التنسيق، القيادة، التنظيم، التخطيطب اإلدارية العناصر
 بأدوارهههههههها لبلضهههههههطبلع  المؤسسهههههههات توجيهههههه  فهههههههي كبيهههههههراً  دوراً  اإلدارة ؤديوتهههههه     

 بواجبهاتهم القيهام عمهى العهاممين تسهاعد خدمهة مهن تقدمه  مها خهبلل مهن ومسؤولياتها
 عهن المجهال ههذا فهي البهاحثون تحهدث اإلدارة عمهم وفهي، المرغوبة األهداف لتحقيق
 القيههههادة إن حيهههث، كبيهههرة أهميهههة مهههن لههه  لمههها اضهههرالح لوقتنههها القيهههادة ودور القيهههادة

 النفسههههههية الدراسههههههات مثههههههل الدراسههههههات البههههههاحثين وتركيههههههز اهتمههههههام محههههههل أصههههههبحت
 (.ٕٗٓٓحسن، ) .اإلدارية والدراسات واالجتماعية

( أن اإلدارة مبنيهههة عمهههى افتهههراض أساسهههي يقهههوم عمهههى ٖٕٓٓويهههرى الصهههيرفي )
والتطهوير إال مهن خهبلل التنظيمهات عدم تحقيهق اإلنتهاج والفاعميهة والرضها الهوظيفي 

 الرسمية التي تعمل في بيئة تتمتع بقيادة فعالة، وتتمتع بقيم القيادة األخبلقية. 
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 من والتقدم الرقي في المجتمع عمي  يعتمد الذي األساس الركن القيادة نإ حيث    
 الصهههعوبات مواجهههة عمههى قههادرة  أجيههال إلعههداد وطموحاتهه   أهدافهه  تحقيههق خههبلل

 أيههدي عمههى وتطورههها اإلدارة تقههدم فههي اسههتمرار يتطمههب ممهها المسههتقبمية، تحههدياتوال
 والتكنولوجي، المعرفي  التقدم مواكبة عمى تعمل فعالة قيادية بأخبلق يتمتعون قادة
 .((Karakose, 2007 المؤسسة وأهداف األفراد أهداف تحقيق في يسهم مما

 القههرار اتخههاذ عمميههة فههي االنسههجام  عمههى تميزههها فههي تعتمههد الفعالههة القيههادة إن     
 والسمات المتبع والنمط الموقف بين التوافق عمى تعمل والتي المواقف في المناسب
 التربويهة األههداف أعينهها نصهب تضهع أن يجهب المتميهزة فالقيهادة، لمقائهد الشخصية
 يمتمههك أن يجههب فالقائههد األهههداف؛ هههذ  تحقيههق عمههى نالمرؤوسههي خههبلل مههن والعمههل
 تهدعم التهي  والشهفافية والمسهاواة والعدالهة الحريهة مثهل األخبلقيهة السهمات من العديد
 األخبلقيههة القههيم خههبلل مههن يبههدأ المتميههز القائههد فسههموك، التميههز نحههو اإلداري العمههل
 .(ٖٕٔٓ، السعود) يمتمكها التي

 يتحمههى التههي األخبلقيههة الصههفات مههن بعديههد يتصههف شههخص القيههادي كمهها إن      
 والعمل معهم،يجابي اإل التفاعل خبلل من باآلخرين يؤثر الذي خصالش وهو بها،
: مثهلاإليجابيهة  السهمات مهن العديهد يمتمهك شهخص فهو لديهم، السموك تعديل عمى

 الواحههههههد الفريههههههق بههههههروح والعمههههههل العههههههاممين، وحفههههههز والتعههههههاون، واألمانههههههة، الصههههههدق،
McManus, 2011).) 

 التربويهة بالمؤسسهة السهعي واألفراد ائدالق خبللها من يرغب عممية هي فالقيادة     
 أخبلقيهههة رمهههوز إلهههى والقهههادة قهههادة إلهههى األفهههراد تحويهههل عمهههى والعمهههل، التميهههز نحهههو

 تمتهاز لمجميع مناسبة بيئة إيجاد عمى والعمل، المستويات أعمى إلى بهم والنهوض
 حبهههرو  والعمهههل التعهههاون أساسهههها اإلنسهههانية فالعبلقهههات، المتبهههادل والتقهههدير بهههاالحترام
 يسهودها ايجابيهة إنسهانية عبلقهات إقامهة عمهى تعمهل المتميهزة فالقيهادة، الواحد الفريق
 المؤسسههة داخههل اإلنتههاج وتعزيههز التقههدم إلههى وتسههعى، العههاممين بههين العبلقههات دفء

 (.(Bass and Avolio, 1990 واالبتكار اإلبداع نحو وتتج  التربوية
 يتعمهههق فيمههها األخبلقيهههة يهههادةالق أهميهههة( (Pucic, 2012بيوسهههك  كمههها أوضهههح    

 اإلدارة نجهههاح حيهههث إن، التربويهههة المؤسسهههة بمسهههتقبل وارتباطهههها، المدرسهههية بهههاإلدارة
 التربويهة األههداف تحقيهق فهي تسههم والتي األخبلقية بالقيم القادة التزام بمدى مرتبط
 زالتميه زاد اإلدارة لهدى األخبلقيهة القهيم زادت فممها، اإلداري العمهل تفعيهل خهبلل من
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    وزادت القدرة عمى اإلنتاج.
 لبلضههههطبلع التربويههههة المؤسسههههات توجيهههه  فههههي كبيههههراً  دوراً  األخبلقيههههة ولمقيههههادة      
 القيههام عمههى العههاممين تسههاعد خدمههة مههن تقدمهه  مهها خههبلل مههن ومسههؤولياتها بأدوارههها
 أهههم ومههن. والمجتمههع التربويههة النظههام لخدمههة المرغوبههة األهههداف لتحقيههق بواجبههاتهم

 الكفهههاءة ورفهههع المؤسسهههي التميهههز تحقيهههق عمهههى العمهههل المؤسسهههات فهههي لنجهههاحا سهههبل
 كمهها أو ومحههوري، أساسههي ركههن فهههي المجههاالت، مختمههف فههي واإلنتاجيههة والفاعميههة

 بهههل لممؤسسهههات المسهههتمر والنمهههو االسهههتقرار يحقهههق حهههرج نجهههاح عامهههل بأنهههها يقهههال
 عمهى التأكيهد لخهبل مهن التحديات لمواجهة  لمقادة مساعدة عامل فهي. لممجتمعات

 والشهعور التعهاون يسهودها أن يجهب التي العمل بيئة داخل األخبلقية والقيم المبادئ
 (.(Milyani, 2011 باالنتماء

قامههههة العههههاممين مراعههههاة القائههههد عمههههى ويتوجههههب      وذلههههك، معهههههم حسههههنة عبلقههههات وا 
 مههن المشهكبلت ههذ  حهل عمهى والعمهل وأفكهارهم مشهكبلتهم وتحسهس مهنهم لبلقتهراب

 القيههههادة إن، التربويههههة المؤسسههههة بمصههههمحة يضههههر ال بمهههها تحقيقهههه  يمكههههن مهههها لخههههبل
 يجعهل ممها،  الرسهمي وغير الرسمي الطابع بين الحواجز كسر في تسهم األخبلقية
 وعقميههاً  جسههدياً  يحتههويهم وبههذلك،  المؤسسههة فههي العههاممين الحتياجههات متفهمههاً  المههدير
 المؤسسهة ألفهراد النظهر ههاتوج تقريهب عمى ويعمل،  المشكبلت إبعاد عمى ويعمل
 . (ٖٕٔٓ المعاني،) لمجميع النجاح وتحقيق والتفاهم
 بيئههههة لتههههوفير تسههههعى المتميههههزة المدرسههههية اإلدارة أن (ٕٚٓٓالمخبلفههههي ) ويههههرى    

 وعمههههى المهههدارس مههههديري أداء عمهههى يههههنعكس والهههذي اإلبههههداع أساسهههها فعالههههة تربويهههة
 ووضهع، ووضهوح بواقعية التربوية األهداف تحديد خبلل من وذلك والطمبة العاممين
 اإلداري التميهز يحقهق والهذي المنشودة األهداف تحقيق عمى لمعمل التربوية الخطط
 .التربوية المؤسسات لهذ 
 أو المنظمههات مههن منظمههة ألي نجههاح كههل وراء تقههف األخبلقيههة القيههادة وألن       
 أن إذ، كهان مهعمجت أي تخمهف أو لتقهدم المفسهر وألنها، المجتمعات من مجتمع أي
 لمعمهل أدائه  ومسهتوى البشهري العنصهر فاعميهة عمهى كبيهر بشهكل يعتمهد النجاح هذا

 القضهايا بهرزأ مهن ةواحهد عمهى الضهوء تسهميط بههدف الدراسة هذ  تأتي ب ، المكمف
 التحهديات ظل في  المدارس بمديري المتعمقة التربوية السموكيات أهم واحد التربوية

درجهههههة ممارسهههههة مهههههديري المهههههدارس لمقيهههههادة  وههههههي أال اريهههههةاإلد لمعمميهههههة المسهههههتقبمية
 .األخبلقية
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  :وأسئمته الدراسة مشكمة
 وبهها اإلدارة، عمهم فهي ظههرت التهي الحديثهة المفاهيم من األخبلقية القيادة تعد     
 وركيهههزة امحهههورً   األخبلقيهههة القيهههادة وتعتبهههر كمههها اإلدارة، ونجهههاح فاعميهههة مهههدى تقهههاس
 التنظيمههي مناخههها عمههى ايجابيههة انعكاسههات مههن لههها لمهها  ؛العمههل بيئههة فههي أساسههية
 خهبلل مهن الباحث الحظ وقد اإلداري، لمتميز إليها المدارس وحاجة العاممين وحفز
 القيهههادة ممارسهههة  بأهميهههة الشهههمالية األغهههوار لهههواء مهههدارس إحهههدى فهههي مدرسهههاً  عممههه 

 عممهههم، إنجههاز فههي فههاعميتهم عمههى يههنعكس والههذي المههدارس مههديري لههدى األخبلقيههة
 لهههواء فهههيدرجهههة ممارسهههة مهههديري المهههدارس  لتعهههرف الدراسهههة ههههذ  جهههاءت هنههها ومهههن

 . فهههي المهههواء المهههدارس معممهههي نظهههر وجههههة مهههن األخبلقيهههة مقيهههادةل الشهههمالية األغهههوار
 :اآلتية األسئمة عن اإلجابة في الدراسة مشكمة تتمثلو 
اء األغهههوار مههها درجهههة ممارسهههة القيهههادة األخبلقيهههة لهههدى مهههديري المهههدارس فهههي لهههو ( ٔ

 ؟ظر معممي المدارسالشمالية من وجهة ن
( بهههين ٘ٓ.ٓ= αههههل هنهههاك فهههروق ذات دالهههة إحصهههائية عنهههد مسهههتوى الداللهههة )( ٕ

األوسهاط الحسهابية لدرجهة ممارسهة القيههادة األخبلقيهة لهدى مهديري المهدارس فههي 
معممهههي  المهههدارس تعهههزى لمتغيهههرات  لهههواء األغهههوار الشهههمالية مهههن وجههههة نظهههر

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

 القيهههادة فهههي يبحهههث الهههذي موضهههوعها خهههبلل مهههن الدراسهههة ههههذ  أهميهههة تتضهههح
 عمهههى يهههنعكس وممههها الشهههمالية، األغهههوار لهههواء فهههي المهههدارس مهههديري لهههدى األخبلقيهههة
 خهههبلل مهههن الدراسهههة ههههذ  أهميهههة تتحهههدد  هنههها ومهههن ومهمهههاتهم، أعمهههالهم ممارسهههتهم

 :اآلتي
 لمقيههههادة الشههههمالية األغههههوار لههههواء فههههي المههههدارس مههههديري ممارسههههة جههههةدر  تعههههرف ■

 .األخبلقية

 لهواء فهي والتعمهيم التربيهة مجهال فهي العهاممين إفادة في الدراسة هذ  نتائج تسهم ■
 األخبلقيههة القيهادة تعهرف فهي ومعممهين ومههديرين مشهرفين مهن الشهمالية األغهوار
 .المدارس لمديري

 قممها والتي الشمالية األغوار لواء في مدارسال مديري واقع عمى الضوء تسمط  ■
 .  الباحثين باهتمام تحظى
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 حيهث المجهال، ههذا فهي والمهتمهون البهاحثون الدراسهة هذ  من يستفيد أن يؤمل ■
 لكهن نفسه  المجهال وفهي أخهرى دراسهات إجهراء أجهل مهن الطريق لهم تمهد نهاإ

 .مختمفة بحثية زوايا من

 :الدراسة أهداف
 :تعرف إلى راسةالد هذ  هدفت     

 األغههههوار لههههواء فههههي المههههدارس مههههديري لههههدى األخبلقيههههة القيههههادة ممارسههههة درجههههة .1
 .الشمالية

 أفهههراد تقهههديرات فهههي إحصهههائية داللهههة ذات فهههروق هنهههاك كانهههت إذا عمههها الكشهههف .2
 لمتغيههرات وفقهها المههدارس مههديري لههدى األخبلقيههة القيههادة ممارسههة لدرجههة العينههة
 (.والخبرة والجنس،  التخصص،) الدراسة
 :الدراسة مصطمحات

 الدراسهة، بمشهكمة المتعمقهة التعريفات من مجموعة عمى الدراسة هذ  اشتممت
جرائياً  اصطبلحياً  تعريفها وتم  :يأتي كما وا 

 إيجابهاً  التهأثير خهبلل مهن والقائهد العهاممين سموك بين تفاعل هي :األخالقية القيادة
 عبلقات يسودها مناسبة عمل بيئة إيجاد عمى والعمل بكفاءة، األهداف لتحقيق بهم

الههههدوري، ) والتشههههريعات واألنظمههههة القههههوانين تحكمهههه  أخبلقههههي إطههههار ضههههمن إنسههههانية
 إجرائًيا بأنها ث(. ويعرفها الباحٕٓٔٓ

 ضهههوء فهههي العهههاممين احتياجهههات تحسهههس خهههبلل مهههن اإلداري بههه  يقهههوم قيهههادي نمهههط 
 مهههدارس،ال مهههديري لهههدى تتهههوفر أن يجهههب التهههي الصهههفات وفهههي اإلنسهههانية العبلقهههات
 فقهههرات عمهههى اإلجابهههة خهههبلل مهههن المسهههتجيب عميهههها يحصهههل التهههي بالدرجهههة وتقهههاس
 .  الدراسة لهذ  المعدة االستبانة

 األردنيهههة المممكهههة شهههمال فهههي تقهههع  حدوديهههة منطقههة ههههي :الشـــمالية األغـــوار لـــواء
 وقهاص، المنشية،:  منها القرى من العديد وتتضمن اربد، محافظة ضمن الهاشمية

 . كريمة المشارع، الريان، وادي الصقر، حي الزمالي ، حسين، الشيخ ،األربعين تل
 :يأتي ما عمى الدراسة حدود تمثمت  :ومحدداتها الدراسة حدود

 لهههدى األخبلقيهههة القيهههادة عمهههى الدراسهههة ههههذ  اقتصهههرت :الموضـــوعية الحـــدود
 .المدارس مديري

 فههي اممينالعهه والمعممههات المعممههين عمههى الدراسههة اقتصههرت: البشــرية الحــدود
 . الشمالية األغوار لواء
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 والخاصهة الحكوميهة المهدارس جميهع عمهى الدراسهة اقتصهرت :المكانية الحدود
 .الشمالية األغوار لواء في

 الدراسههي العهام مهن الثهاني الفصههل خهبلل الدراسهة تطبيهق تههم :الزمانيـة الحـدود
 .مٕٛٔٓ/ ٕٚٔٓ

، الغايهههة لههههذ  بانةاالسهههت اسهههتخدام عمهههى الدراسهههة اقتصهههرت :القياســـية الحـــدود
ويتحههدد تعمههيم النتههائج بمههدى صههدق وثبههات االسههتبانة، وموضههوعية أفههراد العينههة فههي 

 اإلجابة عمى فقراتها.
 :الدراسات السابقة
درجة ممارسة مديري المدارس هدفت إلى تعرف ( دراسة 2006) أجرى أحمد

وجهة نظر  الثانوية في األردن ألخبلقيات اإلدارة المدرسية من منظور إسبلمي من
درجة تعرف إلى كة األردنية الهاشمية هدفت المعممين والمعممات. في الممم

ممارسة مديري المدارس الثانوية في األردن ألخبلقيات اإلدارة المدرسية من وجهة 
نظر المعممين والمعممات من منظور إسبلمي، استخدم الباحث المنهج الوصفي 

وقد أظهرت نتائج  ( معممًا ومعممة. ٜٖٙالتحميمي، وتكونت عينة الدراسة من )
دارة من وجهة نظر معممي درجة  ممارسة مديري المدارس ألخبلقية اإلالدراسة أن 
فروق ذات داللة  ، كما بينت النتائج وجودالمدارس الثانوية كانت مرتفعة ومعممات
في درجة ممارسة مديري المدارس ألخبلقيات المدير الشخصية وفقًا  إحصائية

 ير الجنس ولصالح اإلناث.لمتغ
دراسة ( (Dufresne and Mckanzie, 2009دوفرسيني ومكينزي  وأجرى

في عدد من مدارس مدينة بوسطن،  األخبلقيةتعرف صفات القيادة إلى هدفت 
( مديرًا ومديرة، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية. ٛٔوتكونت عينة الدراسة من )

أن نتائج الدراسة   أظهرتجمع البيانات. استخدم الباحثين بطاقة المبلحظة ل
تسهم  األخبلقيةن القيادة أالفرص بين العاممين لمتواصل، و  أتاحت األخبلقيةالقيادة 

ن ألممدرسة. و  اإلداريفي عممية التعاون بين العاممين في المدرسة لتحقيق التميز 
رة عمى بيئة مدرسية  متكاممة قاد إيجاديعمل عمى  األخبلقيةمفهوم القيادة 

 االستفادة من جميع الموارد المتاحة.  
بدراسة هدفت  لمكشف  ((Fook and Sidhu, 2009وقام فوك وسدهو 

الخصائص القيادية لمدير متميز، وتم اختيار هذ  المدرسة بناًء عمى عدد الجوائز 
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( طالب، ٘ٓٔٔ( معممًا و)ٚٛالتي حازت عميها. وتكونت عينة الدراسة من )
 اإلداريالتميز  أنالدراسة  وأظهرتلجمع البيانات،  أدواتن عدة استخدم الباحثا

القائد الذي يمارس القيادة التعاونية،  أنالدراسة  وأظهرتيحتاج مشاركة كاممة، 
 مسئولية القيادة.   اآلخرين، والتشاركية، والديمقراطية. الذي يمنح واألخبلقية

عرف التوجهات تالدراسة إلى  فهدفت( Feng، 2011)أما دراسة فنج 
، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحميمي، في تايوان لقادة المدارس األخبلقية

أجابوا عمى استبانة تم إعدادها ( مدير مدرسة. ٖٚ٘وتكونت عينة الدراسة من )
تكرارًا لدى مدير  األكثرالتوج  األخبلقي  لغايات الدراسة، وقد أظهرت النتائج أن

وجود تباين لدى مديري المدارس في بينت النتائج ، و المدارس كان العدالة
 وفقًا لمتغيرات الدراسة. األخبلقيةالتوجهات 

ممارسة  درجةتعرف لى إ( دراسة هدفت ٕٔٔٓوالتنح ) الشريفيوأجرى 
ين المعممين. كالشارقة وعبلقتها بدرجة تم بإمارة األخبلقيةمديري المدارس لمقيادة 

لقياس درجة ممارسة مديري  األولىبيانات، لجمع ال أداتيناستخدم الباحثين 
، والثانية لقياس درجة تمكين المعممين. وتكونت عينة األخبلقيةالمدارس لمقيادة 
ومعممة، تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية،  معمم( ٕٓٓالدراسة من )

لدى مديري المدارس  األخبلقيةة ممارسة القيادة جدر  أنالدراسة  جنتائ وأظهرت
ة ممارسة جبين در  إحصائًياجاءت متوسطة، وتوجد عبلقة ارتباطية ايجابية دالة 

 .  اإلداريوالتمكين  األخبلقيةالقيادة 
تعرف تقديرات بدراسة هدفت إلى  (ٕٕٔٓوشعيبات وحمبية )وقام عابدين 

، األخبلقية في محافظة القدس بفمسطينالمعممين درجة ممارسة مديريهم القيادة 
 إلى أن درجة ( معممًا، وتوصمت نتائج الدراسةٜٖٖالدراسة من) وتكونت عينة

كما بينت  كما يقدرها المعممون جاءت مرتفعة. األخبلقيةممارسة المديرين لمقيادة 
في متوسطات استجابات المعممين بحسب  إحصائيةفروق ذات داللة النتائج وجود 

في  إحصائيةفروق ذات داللة  وعدم وجود جنس المعمم، ولصالح الذكور.
متوسطات استجابات المعممين بحسب المؤهل العممي، والمرحمة التعميمية، 

 والمديرية التي يتبعها المعمم.
( بدراسة هدفت إلى الكشف عن مستوى ممارسة ٕٕٔٓوقامت العرايضة )

وعبلقت  بمستوى  األخبلقيةمديري المدارس الثانوية الحكومية في عمان لمقيادة 
لمواطنة التنظيمية من وجهة نظر المعممين. وتكون مجتمع ممارستهم لسموك ا
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( معممًا ٖٔ٘( معممًا ومعممة، وتكونت عينة الدراسة من)ٖٗٙٚالدراسة من )
ن مستوى ممارسة مديري المدارس الحكومية في أ ومعممة. وأظهرت نتائج الدراسة

ط والسموك التنظيمي جاء متوسطًا إذ بمغ المتوس األخبلقيةعمان لمقيادة 
وسموك  األخبلقيةتوجد عبلقة ارتباطي  إيجابية بين القيادة  ، كما (٘٘.ٖالحسابي)

 المواطنة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية.
تعرف درجة ممارسة مديري إلى  فقد هدفت( ٖٕٔٓأما دراسة العتيبي )
ممين في وعبلقتها التنظيمية من وجهة نظر المع األخبلقيةالمدارس الثانوية لمقيادة 

وقد أظهرت نتائج ( معممًا ومعممة. ٕٙ٘الكويت. وتكونت عينة الدراسة من )
والقيم التنظيمية لمديري المدارس كانت  األخبلقيةأن الدرجة الكمية لمقيادة  الدراسة 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد الدراسة عمى درجة و  مرتفعة.

تبعًا لمتغير الجنس، توجد فروق ذات  األخبلقيةدة ممارسة مديري المدارس لمقيا
داللة إحصائية في إجابات أفراد الدراسة عمى درجة ممارسة مديري المدارس 

 تبعًا لمتغير الخبرة.  األخبلقيةلمقيادة 
تعرف مستوى ممارسة  ( بدراسة هدفت إلىٕٚٔٓوقام درادكة والمطيري )

ودورها في تعزيز الثقة التنظيمية من  قيةاألخبلمديرات المدارس االبتدائية لمقيادة 
( معممة. ٕٖٗ. وتكونت عينة الدراسة من)في مدينة الطائف وجهة نظر المعممات

التي تمارسها  األخبلقيةمحور القيادة  أبعادأن  توصمت نتائج الدراسة إلىوقد 
 محور الثقة التنظيمية التي أبعادأن و  مديرات المدارس االبتدائية عالية جدًا.

عبلقة ذات كما بينت النتائج وجود  تمارسها مديرات المدارس االبتدائية عالية جدًا.
وبين الثقة  ،وجميع مجاالتها  األخبلقيةبين متغيري القيادة  إحصائيةداللة 

 التنظيمية وجميع مجاالتها.
لتعرف درجة ممارسة مديري ( دراسة هدفت ٕٚٔٓجعثيني )كما أجرت ال     

وعبلقتها بسموك  األخبلقيةئية في وكالة الغوث الدولية لمقيادة المدارس االبتدا
المواطنة التنظيمية لدى معمميهم من وجهة نظر المعممين أنفسهم. تكونت عينة 

بالطريقة العشوائية البسيطة،  اختيارهم( معممًا ومعممة، تم ٓ٘ٗالدراسة من)
كانت  األخبلقيةدة درجة ممارسة مديري المدارس لمقياأن  وكشفت نتائج الدراسة

فروق دالة إحصائيًا بين تقديرات عينة الدراسة لدرجة ممارسة ووجود  مرتفعة جدًا.
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درجة  كما بينت النتائج أن  تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث. األخبلقيةلمقيادة 
توجد عبلقة  ، حيث ممارسة المعممين لسموك المواطنة التنظيمية جاءت عالية جداً 

وسموك المواطنة  األخبلقيةن درجة ممارس مديري المدارس لمقيادة ارتباطي  بي
 التنظيمية. 

  :التعقيب عمى الدراسات السابقة
يتضح من خبلل استعراض الدراسات السابقة أن عينة الدراسات قد تنوعت 
بين مديرين، ومعممين، وطمبة، ومعظم الدراسات السابقة استخدمت االستبان  أداة 

 (ٖٕٔٓ(، ودراسة العتيبي )ٕٚٔٓدراسة دراسة الجعثيني)لجمع البيانات ك
مى ؛ فعكما تنوعت الدراسات السابقة في الموضوعات  والمكان  والزمان وغيرها.

( درجة ممارسة مديري المدارس ٖٕٔٓيبي )تالع تناولت دراسة :سبيل المثال
معممين في وعبلقتها بقيمهم التنظيمية من وجهة نظر ال األخبلقيةالثانوية لمقيادة 
 دولة الكويت. 

ومن خبلل اإلطبلع عمى الدراسات السابقة يمكن القول أن الدراسة الحالية 
في األداة المستخدمة في جمع البيانات البلزمة لتحقيق هدفها  اتفقت معها 

الدراسة الحالية المنهج  تستخدم، حيث تبع في الدراسةواختمفت معها في المنهج الم
تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات   ا إن الدراسة الحالية التحميمي، كمالوصفي 

لدى مديري  األخبلقيةالسابقة في محاولة التعرف إلى درجة ممارسة القيادة 
، وهي تعد من وجهة نظر المعممين في المواء في لواء األغوار الشمالية المدارس

استفاد الباحث من في المواء. وأخيرًا  – في حدود عمم الباحث –الدراسة األولى 
هذا الكم من الدراسات في إثراء اإلطار النظري لمدراسة الحالية، وفي اإلطبلع 

 عمى منهجيتها وأدواتها إلعداد أداة الدراسة الحالية، ومناقشة نتائجها.
 :الطريقة واإلجراءات

لمكشههف عههن: درجههة  التحميمههيتههم اسههتخدام المههنهج الوصههفي  :مــنها الدراســة
األخبلقية، وأثر المتغيرات الديموغرافيهة لمعممهي المهدارس فهي درجهة ممارسة القيادة 

مالية مهههن ممارسهههة القيهههادة األخبلقيهههة، لهههدى مهههديري المهههدارس فهههي لهههواء األغهههوار الشههه
 ، وذلك لمناسبت  وطبيعة هذ  الدراسة وأهدافها.وجهة نظر معممي المدارس

فهي لهواء  تكون مجتمع الدراسهة مهن جميهع معممهي المهدارس مجتمع الدراسة:
( معمًمههها ومعممهههًة خهههبلل الفصهههل الدراسهههي ٖٕ٘ٔاألغهههوار الشهههمالية البهههالغ عهههددهم )
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( معمًمهها يعممههون فههي ٕٛٙ؛ حيههث يتوزعههون إلههى )ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓالثههاني مههن العههام 
( مدرسههة، وذلههك كمهها هههو ُمبههيَّن فههي ٖٚ( معممههًة يعممههن فههي )ٜٛٛو) ( مدرسههةٕٙ)
 (.ٔ)جدول ال

 دراسة من المدارس والمعممين وفًقا لمجنس.أفراد مجتمع ال توزيع (ٔ)جدول 
 مجتمع الجنس

 المعممين المدارس
 النسبة% العدد النسبة% العدد 

 41.15 628 41.27 26 ذكور
 58.85 898 58.73 37 إناث
 100.00 1526 100.00 63 الكمي

تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية الُمتناسبة؛ حيث تهم  عينة الدراسة:
عاة نسبة المعممين والمعممات إلى نسبتهما في مجتمع الدراسة؛ حيث تم حساب مرا

التهههي تهههنّص عمهههى  (Yamane, 1967)حجهههم عينهههة الدراسهههة باسهههتخدام ُمعادلهههة 
[ ترمههههز  eترمهههز لحجههههم مجتمهههع الدراسهههة، و N؛ حيهههث [

ينهههة ( فهههي ههههذ  الدراسهههة؛ ليبمهههغ حجهههم ع٘ٓ.ٓلمقهههدار خطهههأ المعاينهههة البهههالغ قيمتههه  )
سههههة  ( مدر ٕٕمههههن ) ا( معمًمههههٖٓٔ( معمًمهههها ومعممههههًة ليتوزعههههوا إلههههى )ٖٚٔالدراسههههة )

 (.ٕ)جدولال، وذلك كما هو ُمبيَّن في ( مدرسةٕٖ( معممة من )ٚٛٔو)
 أفراد عينة الدراسة وفًقا لمجنس ولمخبرة ولمتخصص توزيع (ٕ)جدول ال

 المتغير
 النسبة التكرار ومستوياته

 المئوية
 الجنس

 41.01 130 ذكر 
 58.99 187 أنثى
 100.00 317 الكمي

 الخبرة
 15.14 48 سنوات ٘أقل من  

 35.65 113 سنوات ٓٔإلى أقل من  ٘من 
 49.21 156 سنوات فأكثر ٓٔمن 
 100.00 317 الكمي

 التخصص
 48.26 153 عممي 

 51.74 164 إنساني
 100.00 317 الكمي
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 :الدراسة اةأد
أهداف الدراسة؛ فقد تم بنهاء  اسهتبانة درجهة ممارسهة القيهادة ألغراض تحقيق 

األخبلقية لهدى مهديري المهدارس فهي لهواء األغهوار الشهمالية مهن وجههة نظهر معممهي 
بهدف الكشهف عهن درجهة ممارسهة القيهادة األخبلقيهة لهدى مهديري المهدارس فهي ، المدارس

بههذ   اسهتبانة خاصهةم بنهاء لواء األغوار الشمالية من وجهة نظر معممي المدارس ، فقد ت
الدراسههة، اسههتناًدا إلههى مجموعههة مههن الخطههوات التههي حههدَّدها هيههولينج ودراسههجو وبيرسههونس 

(Huling, Drasgow & Parsons, 1983 ،) لهى؛ التهي تهتمخص بمها يمهي: الخطهوة األوَّ
تحديههههد مجههههاالت المقيههههاس، الخطههههوة الثانيههههة؛ كتابههههة فقههههرات المقيههههاس اعتمههههاًدا عمههههى خبههههرة 

صصههين واألدب النظههري، كمهها تههم تبنههي بعههض مضههامين الفقههرات الههواردة فههي صههورة المتخ
ليههة مههن بعههض الدراسههات السههابقة ذوات الصههمة بموضههوع الدراسههة بعههد  اسههتبانة الدراسههة األوَّ

؛ (ٕٚٔٓوالمطيههههري،  ة؛ درادكههههٖٕٔٓ؛ العتيبههههي، ٕٚٔٓثنههههي، ي)الجعالرجههههوع إليههههها؛ منههههها 
نههت المقيههاس فههي صههورت  األوَّ  فقههرة  موَّزعههة عمههى أربعههة ليههة مههن اثنههيني وخمسههيني حيههث تكوَّ

( وحتهههى ٔ؛ ههههي: السهههمات الشخصهههية ولههه  أربهههع عشهههرةي فقهههرة  ذوات األرقهههام مهههن )مجهههاالت
(، ٜٕ( وحتهههى )٘ٔ(، السهههمات اإلداريهههة ولههه  خمهههس عشهههرةي فقهههرة  ذوات األرقهههام مهههن )ٗٔ)

( ٖٓوات األرقهام مهن )العبلقات اإلنسانية واالتصال مهع اآلخهرين وله  ثهبلُث عشهرةي فقهرة  ذ
( وحتههى ٖٗ(، وأخيههًرا؛ العمههل التعههاوني ولهه  عشههرةُ فقههرات  ذوات األرقههام مههن )ٕٗوحتههى )

(ٕ٘.) 
 :دالالت صدق وثبات مقياس القيادة األخالقية

 :صدق المحتوى .أ 
درجة ممارسة القيادة األخبلقية لدى  الستبانةتم التحقق من الصدق الظاهري 

 اار الشمالية من وجهة نظر معممي المدارس؛ بعرضهمديري المدارس في لواء األغو 
عمى مجموعة من الُمحكِّمين مؤلفة من عشريني عضو هيئة تدريس من ذوي الخبرة 
واالختصاص من ذوي الرتب األكاديمية )أستاذ دكتور، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد( 

هج المغة العربية، في مجاالت )أصول التربية، اإلدارة التربوية، عمم النفس التربوي، منا
آل البيت  القياس والتقويم، مناهج الدراسات االجتماعية( في جامعة اليرموك وجامعة

 االستبانة، وذلك بهدف إبداء آرائهم حول دقة وصحة محتوى وجامعة الزرقاء الخاصة
من حيث: وضوح الفقرات، والصياغة المغوية، ومناسبتها لقياس ما وضعت ألجم ، 

ضافة أو تعديل أو حذف ما يرون  مناسًبا عمى وانتماءها لممجا ل الذي تتبع ل ، وا 
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الفقرات. وتم األخذ بكافة مبلحظات المحكمين حيث تم القيام بحذف مجموعة من 
النهائية  افي صورته االستبانةالفقرات، وتعديل فقرات أخرى؛ وبهذا أصبح عدد فقرات 

ًنا من ست  وعشريني فقرة  موَّز  عة عمى أربعِة مجاالت؛ هي: السمات بعد التحكيم مكوَّ
(، السمات اإلدارية ول  ٘( وحتى )ٔالشخصية ول  خمُس فقرات  ذوات األرقام من )

(، العبلقات اإلنسانية واالتصال مع ٚٔ( وحتى )ٙاثنتي عشرةي فقرة  ذوات األرقام من )
ل التعاوني (، وأخيًرا؛ العمٕٕ( وحتى )ٛٔاآلخرين ول  خمُس فقرات  ذوات األرقام من )

 (.ٕٙ( وحتى )ٖٕول  أربُع فقرات  ذوات األرقام من )
 :صدق البناء لالستبانة .ب 

 ا( معمًمههٖٓالدراسههة عمههى عينههة اسههتطبلعية مؤلفههة مههن ) اسههتبانةتههم تطبيههق 
ومعممههههة مههههن معممههههي مههههدارس لههههواء األغههههوار الشههههمالية مههههن خههههارج عينههههة الدراسههههة 

حح لعبلقهههة الفقهههرات بمقيهههاس المسهههتهدفة، وذلهههك لحسهههاب معهههامبلت االرتبهههاط الُمصههه
 (.ٖ)جدول الالدراسة وبمجاالت ، وذلك كما هو ُمبيَّن في 
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 (ٖ)جدول ال
 .قيم معامبلت االرتباط الُمصحح لعبلقة الفقرات بمقياس الدراسة وبمجاالت 

 المجال
 ورقم الفقرة

 مضمون فقرات مقياس
 القيادة األخالقية وفًقا لممجال التابعة له

 ارتباط الفقرة
 ُمصحح مع:ال

 المقياس المجال
 السمات الشخصية

 0.64 0.73 ينصت لآلخرين بإمعان 1 

 0.74 0.81 يتقبل الرأي والرأي األخر 2

 0.64 0.78 يعترف بأخطائ  بإيجابية 3

 0.77 0.79 يمتزم عمى أن يكون القدوة الحسنة لجميع العاممين 4

 0.76 0.76 يمتزم بالوعود التي يتعهد بها 5

 السمات اإلدارية
 0.83 0.84 يسعى إلى تحقيق )الرؤية والرسالة المستقبمية( لممدرسة 6 

 0.78 0.82 يعزز روح )اإلبداع واالبتكار والتطور( لدى العاممين مع  7

 0.80 0.83 يوفر بيئة مدرسية مناسبة تخدم العممية التربوية 8

 0.82 0.86 لمعممينيتعامل بجدية مع المقترحات التي يقدمها ا 9

 0.79 0.83 يحافظ عمى ممتمكات المدرسة بالشكل الصحيح 10

 0.79 0.82 يشرك المعممين مع  بعممية التخطيط واتخاذ القرار 11

 0.80 0.82 يضع جدواًل زمنًيا لتنفيذ األعمال اإلدارية 12

 0.77 0.78 يحدد االحتياجات التدريبية لممعممين في ضوء أدائهم الصفي 13

 0.81 0.82 يقف بمسافة واحدة بين المعممين 14

 0.82 0.83 يحفز المعمم المتميز ويكافئ  15

 0.78 0.78 يوج  المعمم المقصر بطريقة إيجابية لتعديل سموك  16

 0.81 0.82 يوفر المعمومات البلزمة لممعممين 17

 العالقات اإلنسانية واالتصال مع اآلخرين
 0.77 0.80 اعر المعممينيحترم مش 18 

 0.77 0.84 يشرك المدرسة في نشاطات المجتمع المحمي 19

من أولياء األمور في حلِّ بعض اإليجابية يتقبل المشاركة  20
 0.82 0.88 المشكبلت المدرسية

 0.78 0.86 يضع إمكانيات المدرسة في خدمة المجتمع المحمي 21

 0.79 0.81 ين والطمبةيغرس القيم الحميدة لدى المعمم 22

 العمل التعاوني

 
 0.80 0.83 ينمي لدى المعممين العمل بروح الفريق الواحد 23

 0.82 0.89 يعمل عمى تعزيز الثقة المتبادلة بين  وبين العاممين مع  24

 0.83 0.87 ينمي حس المسؤولية المشتركة بين جميع المعممين 25

 0.78 0.81 المعممين يعزز مبدأ تكامل األدوار بين 26



  المدارس مديري لدى األخالقية القيادة ممارسة درجة
  المدارس معممي نظر وجهة من الشمالية األغوار لواء في

 

 

ٗٓٛ 

أنَّ قيم معامبلت االرتباط الُمصحح لعبلقة فقرات  (ٖ)جدول اليبلحظ من 
( 18.ٓ( وحتى )37.ٓمجال السمات الشخصية بمجالها قد تراوحت من )

(، وأنَّ قيم معامبلت 33.ٓ( وحتى )46.ٓوبمقياس الدراسة قد تراوحت من )
اإلدارية بمجالها قد تراوحت من  االرتباط الُمصحح لعبلقة فقرات مجال السمات

( وحتى 33.ٓ( وبمقياس الدراسة قد تراوحت من )14.ٓ( وحتى )31.ٓ)
(، وأنَّ قيم معامبلت االرتباط الُمصحح لعبلقة فقرات مجال العبلقات 17.ٓ)

( 11.ٓ( وحتى )18.ٓبمجالها قد تراوحت من ) اآلخريناإلنسانية واالتصال مع 
(، وأخيًرا؛ أنَّ قيم 18.ٓ( وحتى )33.ٓمن ) وبمقياس الدراسة قد تراوحت

معامبلت االرتباط الُمصحح لعبلقة فقرات مجال العمل التعاوني بمجالها قد 
( 31.ٓ( وبمقياس الدراسة قد تراوحت من )18.ٓ( وحتى )18.ٓتراوحت من )

 (.17.ٓوحتى )

يبلحههههظ مههههن القههههيم سههههالفة الههههذكر الخاصههههة بصههههدق البنههههاء؛ أنَّ قههههيم معههههامبلت 
(؛ ٕٓ.ٓوبمجاالت  لم تِقّل دون معيار ) رتباط الُمصحح لعبلقة الفقرات بالمقياساال

كمهها تههم حسههاب . (ٕٓٔٓممها يشههير إلههى جههودة بنهاء فقههرات مقيههاس الدراسههة )عهودة، 
معامبلت ارتباط بيرسون لعبلقة مقياس الدراسة بالمجاالت التابعة لها، عبلوة عمى 

بيرسون لعبلقة المجهاالت  (Intra-correlation)حساب معامبلت االرتباط البينية 
 (.ٗ)جدول الببعضها البعض، وذلك كما هو ُمبيَّن في 

 قيم معامبلت ارتباط بيرسون لعبلقة مقياس الدراسة (ٗ)جدول ال
 بالمجاالت التابعة لها، ومعامبلت االرتباط البينية لمجاالت مقياس الدراسة 

 السمات اإلحصائي العالقة
 الشخصية

 السمات
 إلداريةا

 العالقات اإلنسانية
 واالتصال مع

 اآلخرين
 العمل

 التعاوني
    ρ 0.77 السمات اإلدارية

    0.00 الداللة اإلحصائية
 العبلقات اإلنسانية

 واالتصال مع اآلخرين
ρ 0.70 0.79   

   0.00 0.00 الداللة اإلحصائية
  ρ 0.72 0.81 0.82 العمل التعاوني

  0.00 0.00 0.00 الداللة اإلحصائية
 ρ 0.85 0.96 0.90 0.90 الكمي لممقياس

 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة اإلحصائية
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أنَّ قهههيم معههههامبلت ارتبههههاط بيرسهههون لعبلقههههة مقيههههاس  (ٗ)جههههدول اليبلحهههظ مههههن 
(، وأنَّ قههيم 84.ٓ( وحتههى )18.ٓالدراسههة بالمجههاالت التابعههة لههها قههد تراوحههت مههن )

بيرسون لعبلقة مجاالت مقياس الدراسهة ببعضهها الهبعض  معامبلت االرتباط البيني
 (.18.ٓ( وحتى )38.ٓقد تراوحت من )

 :االستبانةثبات  .ج 

ألغراض حساب ثبات االتساق الداخمي لمقياس الدراسة ولممجاالت التابعة 
باالعتماد عمى  (Cronbach’s α) لها؛ فقد تم استخدام معادلة كرونباخ ألفا 

ل لمعينة االستطبلعية، وألغراض حساب ثبات اإلعادة لمقياس بيانات التطبيق األوَّ 
الدراسة ولممجاالت التابعة لها؛ فقد تم إعادة التطبيق عمى العينة االستطبلعية 

عادت   ن بين يمقدار  أسبوعبفاصل زمني  (Test-Retest)بطريقة االختبار وا 
سون لعبلقة التطبيق التطبيقين األوَّل والثاني، حيث تم استخدام معامل ارتباط بير 

ل بالتطبيق الثاني لمعينة االستطبلعية، وذلك كما هو ُمبيَّن في   (.٘)جدولالاألوَّ

 قيم معامبلت ثبات االتساق الداخمي (٘)جدول ال
 واإلعادة لمقياس الدراسة والمجاالت التابعة لها. 

 المقياس
 ومجاالته

 عدد معامالت ثبات:
 ةاإلعاد االتساق الداخمي الفقرات

 5 0.86 0.91 السمات الشخصية
 12 0.88 0.96 السمات اإلدارية

 5 0.85 0.94 العبلقات اإلنسانية واالتصال مع اآلخرين
 4 0.89 0.94 العمل التعاوني

 26 0.84 0.98 الكمي لممقياس
أنَّ ثبات االتساق الداخمي لمقياس الدراسة قد بمغت  (٘)جدول اليبلحظ من 

(. في حين أنَّ 84.ٓ( وحتى )88.ٓاالتها تراوحت من )( ولمج81.ٓقيمت  )
( ولمجاالتها تراوحت من 16.ٓثبات اإلعادة لمقياس الدراسة قد بمغت قيمت  )

 (.ٜٛ.ٓ( وحتى )18.ٓ)

درجههة ممارسههة القيههادة األخبلقيههة  اسههتبانةاشههتممت  معيــار تصــحيح االســتبانة:د. 
وجهة نظر معممي المهدارس لدى مديري المدارس في لواء األغوار الشمالية من 

النهائية عمى ست  وعشريني فقرة ، ُيجاب عميها بتهدريج خماسهي يشهتمل  ابصورته
(، كبيهههرة وتعطهههى عنهههد ٘البهههدائل يكبيهههرة جهههًدا وتعطهههى عنهههد تصهههحيح المقيهههاس )

(، قميمهههة ٖ(، متوسهههطة وتعطهههى عنهههد تصهههحيح المقيهههاس )ٗتصهههحيح المقيهههاس )
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ًدا وتعطههى عنههد تصههحيح المقيههاس (، قميمههة جههٕوتعطههى عنههد تصههحيح المقيههاس )
( درجهههة، ٖٓٔ( وحتهههى )ٕٙ([، وبهههذلك تتهههراوح درجهههات المقيهههاس ككهههل مهههن )ٔ)

حيههث كممهها ارتفعههت الدرجههة كههان ذلههك مؤشههر عمههى ازديههاد درجههة ممارسههة القيههادة 
األخبلقيهههة لهههدى مهههديري المهههدارس فهههي لهههواء األغهههوار الشهههمالية مهههن وجههههة نظهههر 

تبني النموذج اإلحصهائي ذي التهدريج معممي المدارس والعكس صحيح، وقد تم 
النسبي بغرض تصنيف األوساط الحسابية السهتجابات أفهراد عينهة الدراسهة عمهى 
مقياس درجة ممارسة القيادة األخبلقية والمجاالت التابعة ل  والفقرات التهي تتبهع 
لممجهههاالت لهههدى مهههديري المهههدارس فهههي لهههواء األغهههوار الشهههمالية مهههن وجههههة نظهههر 

لههى ثبلثههة درجههات ممارسههة عمههى النحههو اآلتههي: كبيههرة وُتعطههى معممههي المههدارس إ
(، متوسههطة وُتعطههى لمحاصههمين عمهههى ٙٙ.ٖلمحاصههمين عمههى درجههة أكبههر مههن )

(، قميمة وُتعطهى لمحاصهمين عمهى درجهة ٙٙ.ٖ( وحتى )ٖٗ.ٕدرجة تتراوح من )
 (.ٖٗ.ٕأقل من )

  المعالجات اإلحصائية:
باستخدام الرزمة اإلحصائية تمت المعالجات اإلحصائية لبيانات الدراسة 

 ، وذلك عمى النحو اآلتي:(SPSS)لمعموم االجتماعية 
 ل تههههم حسهههههاب األوسههههاط الحسهههههابية فقهههههد  ؛لإلجابــــة عـــــن ســـــؤال الدراســــة األو 

واالنحرافههات المعياريههة لدرجههة ممارسههة القيههادة األخبلقيههة والمجههاالت التابعههة لههها 
مالية فههي لههواء األغههوار الشهه والفقههرات التههي تتبههع لممجههاالت لههدى مههديري المههدارس

، مههع مراعههاة ترتيههب المجههاالت ثههم الفقههرات فههي مههن وجهههة نظههر معممههي المههدارس
 .ضوء المجاالت التي تتبع لها وفًقا ألوساطها الحسابية تنازلًيا

  فقههههد تههههم حسههههاب األوسههههاط الحسههههابية  لإلجابــــة عــــن ســــؤال الدراســــة الثــــاني
األخبلقيههة والمجههاالت التابعههة لههها  واالنحرافههات المعياريههة لدرجههة ممارسههة القيههادة

لدى مديري المدارس في لواء األغوار الشمالية من وجهة نظر معممي المهدارس 
دون -وفًقههها لمجهههنس ولمخبهههرة ولمتخصهههص. ثهههم تهههم إجهههراء تحميهههل التبهههاين الثبلثهههي 

لدرجة ممارسة القيادة األخبلقية لدى مديري المهدارس فهي لهواء األغهوار  -تفاعل
ثههم تههم إجههراء تحميههل وفًقهها لممتغيههرات. هههة نظههر معممههي المههدارس الشههمالية مههن وج
 .وفًقا لممتغيراتمجتمعة لمجاالتها  -دون تفاعل-المتعدد التباين الثبلثي 
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عمى: "ما درجة ممارسة  النتائا المتعمقة بسؤال الدراسة الذي نص   -أوالً 
من  ماليةالقيادة األخالقية لدى مديري المدارس في لواء األغوار الش

 "؟وجهة نظر معممي المدارس

ل؛ فقد تم حساب األوساط الحسابية  لئلجابة عن سؤال الدراسة األوَّ
لدى مديري المدارس في لواء  واالنحرافات المعيارية لمقيادة األخبلقية ومجاالتها

األغوار الشمالية من وجهة نظر معممي المدارس، مع مراعاة ترتيب مجاالتها 
 .(ٙ)جدول الطها الحسابية، وذلك كما هو ُمبيَّن في تنازلًيا وفًقا ألوسا

 األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقيادة األخبلقية  (ٙ)جدول ال
 لدى مديري المدارس في لواء األغوار الشمالية ومجاالتها

 من وجهة نظر معممي المدارس مرتبًة تنازلًيا. 

 القيادة األخالقية الرقم الرتبة
 التابعة لهاوالمجاالت 

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة
 الممارسة

 متوسطة 0.87 3.62 السمات الشخصية 1 1
 متوسطة 1.00 3.32 السمات اإلدارية 2 2
 متوسطة 1.12 3.31 العبلقات اإلنسانية واالتصال مع اآلخرين 3 3
 متوسطة 1.08 3.23 العمل التعاوني 4 4

 متوسطة 0.93 3.36 الكمي لممقياس
لدى  أنَّ درجة ممارسة القيادة األخبلقية ومجاالتها (ٙ)جدول اليبلحظ من 

مديري المدارس في لواء األغوار الشمالية من وجهة نظر معممي المدارس قد 
جاءت )متوسطًة( وفًقا لمعيار تصنيف األوساط الحسابية الوارد ذكر  في الطريقة 

مترتيب التالي: مجال السمات الشخصية في وفًقا ل وقد جاءت مجاالتها. واإلجراءات
لى، ثم مجال السمات اإلدارية في المرتبة الثانية، ثم مجال العبلقات  المرتبة األوَّ

في المرتبة الثالثة، ثم مجال العمل التعاوني في  اآلخريناإلنسانية واالتصال مع 
مجال القيادة  ة لفقراتوتم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعياري المرتبة الرابعة.

لدى مديري المدارس في لواء األغوار الشمالية من ( السمات الشخصية)األخبلقية 
، مع مراعاة ترتيب فقرات  تنازلًيا وفقًا ألوساطها الحسابية، وجهة نظر معممي المدارس

 .(ٚ)جدول الوذلك كما هو ُمبيَّن في 
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عيارية لفقرات مجال القيادة األوساط الحسابية واالنحرافات الم (ٚ)جدول ال
 األخبلقية )السمات الشخصية( لدى مديري المدارس في لواء األغوار الشمالية 

 من وجهة نظر معممي المدارس مرتبًة تنازلًيا

 رقم الرتبة
 الفقرة

 مضمون فقرات مجال
السمات الشخصية التابع لمقيادة 

 األخالقية
 الوسط

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 درجة
 ارسةالمم

 كبيرة 0.96 3.83 ينصت لآلخرين بإمعان 1 1
 متوسطة 0.98 3.64 يتقبل الرأي والرأي األخر 2 2
يمتزم عمى أن يكون القدوة الحسنة  4 3

 متوسطة 1.04 3.61 لجميع العاممين
 متوسطة 1.07 3.55 يمتزم بالوعود التي يتعهد بها 5 4
 ةمتوسط 1.02 3.48 يعترف بأخطائ  بإيجابية 3 5

أنَّ فقرات مجال القيادة األخبلقية )السمات  (ٚ)جدول اليبلحظ من 
مالية من وجهة نظر معممي الشخصية( لدى مديري المدارس في لواء األغوار الش

، ٔ؛ قد ُصنِّفت ضمن درجتي ممارسة؛ هما: )كبيرًة( لمفقرة ذات الرتبة المدارس
وفًقا لمعيار تصنيف ؛ وذلك ٘وحتى  ٕو)متوسطًة( لمفقرات ذوات الرتب من 

وتم حساب األوساط الحسابية  األوساط الحسابية الوارد ذكر  في الطريقة واإلجراءات.
واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال القيادة األخبلقية )السمات اإلدارية( لدى مديري 

، مع مراعاة ترتيب من وجهة نظر معممي المدارس المدارس في لواء األغوار الشمالية
 .(ٛ)جدول الات  تنازلًيا وفًقا ألوساطها الحسابية، وذلك كما هو ُمبيَّن في فقر 

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال القيادة  (ٛ)جدول ال
األخبلقية )السمات اإلدارية( لدى مديري المدارس في لواء األغوار الشمالية من 

 وجهة نظر معممي المدارس مرتبًة تنازلًيا.

 رقم الرتبة
 الفقرة

 فقرات مجال مضمون
 اإلدارية التابع لمقيادة األخالقية السمات

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة
 الممارسة

 متوسطة 1.24 3.67 عمى ممتمكات المدرسة بالشكل الصحيح يحافظ 10 1
إلى تحقيق )الرؤية والرسالة المستقبمية(  يسعى 6 2

 سطةمتو  1.20 3.47 لممدرسة

بجدية مع المقترحات التي يقدمها  يتعامل 9 3
 متوسطة 1.07 3.32 المعممين

 متوسطة 1.18 3.32 بيئة مدرسية مناسبة تخدم العممية التربوية يوفر 8 4
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 رقم الرتبة
 الفقرة

 فقرات مجال مضمون
 اإلدارية التابع لمقيادة األخالقية السمات

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة
 الممارسة

المعممين مع  بعممية التخطيط واتخاذ  يشرك 11 5
 متوسطة 1.12 3.31 القرار

 روح )اإلبداع واالبتكار والتطور( لدى يعزز 7 6
 متوسطة 1.16 3.29 العاممين مع 

 متوسطة 1.19 3.28 المعمومات البلزمة لممعممين يوفر 17 7
 متوسطة 1.17 3.28 لتنفيذ األعمال اإلدارية ازمنيً  جدواًل  يضع 12 8
المعمم المقصر بطريقة إيجابية لتعديل  يوج  16 9

 متوسطة 1.19 3.24 سموك 
 متوسطة 1.25 3.24 المعمم المتميز ويكافئ  يحفز 15 10
 متوسطة 1.18 3.23 بمسافة واحدة بين المعممين يقف 14 11
االحتياجات التدريبية لممعممين في ضوء  يحدد 13 12

 متوسطة 1.14 3.19 أدائهم الصفي

أنَّ درجة ممارسة جميع فقرات مجال القيادة  (ٛ)جدول اليبلحظ من 
س في لواء األغوار الشمالية من األخبلقية )السمات اإلدارية( لدى مديري المدار 

 ٔلمفقرات ذوات الرتب من ( وجهة نظر معممي المدارس قد جاءت )متوسطةً 
؛ وذلك وفًقا لمعيار تصنيف األوساط الحسابية الوارد ذكر  في الطريقة ٕٔوحتى 

وتم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال القيادة  .واإلجراءات
ة )العبلقات اإلنسانية واالتصال مع اآلخرين( لدى مديري المدارس في لواء األخبلقي

األغوار الشمالية من وجهة نظر معممي المدارس والقادة اإلداريين، مع مراعاة ترتيب 
 (.ٜ)جدولالفقرات  تنازلًيا وفًقا ألوساطها الحسابية، وذلك كما هو ُمبيَّن في 

رافات المعيارية لفقرات مجال القيادة الخبلقة األوساط الحسابية واالنح (ٜ)جدول ال
( لدى مديري المدارس في لواء األغوار اآلخرين)العبلقات اإلنسانية واالتصال مع 

 الشمالية من وجهة نظر معممي المدارس مرتبًة تنازلًيا.

 رقم الرتبة
 الفقرة

 مضمون فقرات مجال
ادة العالقات اإلنسانية واالتصال مع اآلخرين التابع لمقي

 األخالقية
 الوسط

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 درجة
 الممارسة

 متوسطة 1.36 3.42 يحترم مشاعر المعممين 18 1
 متوسطة 1.27 3.34 يغرس القيم الحميدة لدى المعممين والطمبة 22 2
 متوسطة 1.24 3.32 يشرك المدرسة في نشاطات المجتمع المحمي 19 3
من أولياء األمور في حلِّ ية اإليجابيتقبل المشاركة  20 4

 متوسطة 1.22 3.29 بعض المشكبلت المدرسية
 متوسطة 1.17 3.20 يضع إمكانيات المدرسة في خدمة المجتمع المحمي 21 5



  المدارس مديري لدى األخالقية القيادة ممارسة درجة
  المدارس معممي نظر وجهة من الشمالية األغوار لواء في

 

 

ٗٔٗ 

أنَّ درجة ممارسة جميع فقرات مجال القيادة  (ٜ)جدول اليبلحظ من 
المدارس في  ( لدى مديرياآلخريناألخبلقية )العبلقات اإلنسانية واالتصال مع 

لواء األغوار الشمالية من وجهة نظر معممي المدارس قد جاءت )متوسطًة( 
؛ وذلك وفًقا لمعيار تصنيف األوساط الحسابية 8وحتى  ٔلمفقرات ذوات الرتب من 

وتم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات  .الوارد ذكر  في الطريقة واإلجراءات
العمل التعاوني( لدى مديري المدارس في لواء )خبلقية المعيارية لفقرات مجال القيادة األ

األغوار الشمالية من وجهة نظر معممي المدارس والقادة اإلداريين، مع مراعاة ترتيب 
 (.ٓٔ)جدول الفقرات  تنازلًيا وفًقا ألوساطها الحسابية، وذلك كما هو ُمبيَّن في 

لفقرات مجال القيادة  األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية (ٓٔ)جدول ال
 األخبلقية )العمل التعاوني( لدى مديري المدارس في لواء األغوار الشمالية

 من وجهة نظر معممي المدارس مرتبًة تنازلًيا 

 رقم الرتبة
 الفقرة

 مضمون فقرات مجال
 العمل التعاوني التابع لمقيادة األخالقية

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة
 الممارسة

ينمي لدى المعممين العمل بروح الفريق  23 1
 متوسطة 1.21 3.34 .الواحد

يعمل عمى تعزيز الثقة المتبادلة بين  وبين  24 2
 متوسطة 1.18 3.31 .العاممين مع 

ينمي حس المسؤولية المشتركة بين جميع  25 3
 متوسطة 1.14 3.16 .المعممين

 متوسطة 1.17 3.10 .يعزز مبدأ تكامل األدوار بين المعممين 26 4
أنَّ درجة ممارسة جميع فقرات مجال القيادة  (ٓٔ)جدول اليبلحظ من 

العمل التعاوني( لدى مديري المدارس في لواء األغوار الشمالية من )األخبلقية 
 ٔوجهة نظر معممي المدارس قد جاءت )متوسطًة( لمفقرات ذوات الرتب من 

اط الحسابية الوارد ذكر  في الطريقة ؛ وذلك وفًقا لمعيار تصنيف األوس6وحتى 
 .واإلجراءات

: "هل توجد فروق دالة النتائا المتعمقة بسؤال الدراسة الذي نص  عمى -ثانًيا
بين األوساط الحسابية لمقيادة  (α=0.05)إحصائًيا عند مستوى الداللة 

األخالقية لدى مديري المدارس في لواء األغوار الشمالية من وجهة نظر 
 "المدارس ُتعزى لمجنس ولمخبرة ولمتخصص؟معممي 
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لئلجابة عن سؤال الدراسة الثاني؛ فقد تم حساب األوساط الحسابية 
لدى مديري المدارس في لواء  واالنحرافات المعيارية لمقيادة األخبلقية ومجاالتها

األغوار الشمالية من وجهة نظر معممي المدارس وفًقا لمجنس ولمخبرة 
 (.88)جدول الهو ُمبيَّن في ولمتخصص، وذلك كما 

 األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقيادة األخبلقية  (88)جدول ال
لدى مديري المدارس في لواء األغوار الشمالية من وجهة نظر معممي  ومجاالتها

 المدارس وفًقا لمجنس ولمخبرة ولمتخصص
 المتغير ومستوياته

 الكمي الت التابعة لهاالقيادة األخالقية والمجا واإلحصائي
 السمات  لممقياس

 الشخصية
 السمات
 اإلدارية

 العالقات اإلنسانية
 واالتصال مع اآلخرين

 العمل
 التعاوني

 الجنس
 ذكر 

 
 3.28 3.12 3.32 3.20 3.58 س 

 0.88 1.06 1.05 0.97 0.83 ع
 أنثى
 3.42 3.30 3.31 3.40 3.65 س 

 0.96 1.09 1.17 1.01 0.90 ع
 الخبرة

 سنوات 5أقل من  

 

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

 سنوات 10إلى أقل من  5من 
 3.31 3.12 3.27 3.29 3.55 س 

 0.84 1.05 1.05 0.91 0.78 ع
 سنوات فأكثر 10من 
 3.52 3.42 3.49 3.47 3.72 س 

 1.00 1.09 1.16 1.05 0.97 ع
 لتخصصا

 عممي 

 
 3.30 3.15 3.23 3.26 3.58 س 

 0.94 1.07 1.16 1.00 0.85 ع
 إنساني

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

 ع: االنحراف المعياري                س: الوسط الحسابي
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ٗٔٙ 

مقيادة األخبلقية وجود فروق ظاهرة بين األوساط الحسابية ل (ٔٔ)جدول اليبلحظ من 
لدى مديري المدارس في لواء األغوار الشمالية من وجهة نظر معممي المدارس ناتجة عن 
اختبلف مستويات الجنس والخبرة والتخصص؛ ولمتحقق من جوهرية الفروق الظاهرة سالفة 

بين األوساط الحسابية لمقيادة  -دون تفاعل-الذكر؛ فقد تم إجراء تحميل التباين الثبلثي 
ألخبلقية لدى مديري المدارس في لواء األغوار الشمالية من وجهة نظر معممي المدارس ا

 (.88)جدول الوالقادة اإلداريين وفقًا لمجنس ولمخبرة ولمتخصص، وذلك كما هو ُمبيَّن في 

بين األوساط الحسابية  -دون تفاعل-نتائج تحميل التباين الثبلثي  (88)جدول ال
مديري المدارس في لواء األغوار الشمالية من وجهة نظر لمقيادة األخبلقية لدى 

 معممي المدارس والقادة اإلداريين وفًقا لمجنس ولمخبرة ولمتخصص

 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 وسط مجموع
 الداللة F المربعات

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

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

عدم وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوى الداللة  (88)جدول اليبلحظ من 
(α=0.05)  بين الوسطين الحسابيين لمقيادة األخبلقية لدى مديري المدارس في

 زى لمجنس.لواء األغوار الشمالية من وجهة نظر معممي المدارس ُيع

وجهههههود فههههروق دالهههههة إحصهههههائًيا عنهههههد مسهههههتوى الداللهههههة  (88)جهههههدول الكمهههها يبلحهههههظ مهههههن 
(α=0.05)  بههين األوسههاط الحسههابية لمقيههادة األخبلقيههة لههدى مههديري المههدارس فههي لههواء األغههوار

الشمالية من وجهة نظر معممي المدارس تُعزى لمخبرة؛ ولكون الخبرة ُمتيعدِّد المستويات، فقد تهم 
( لمكشهف عهن انتههاك تجهانس التبهاين مهن عدمه  بهين األوسههاط Leveneختبهار ليفهين )إجهراء ا

الحسههابية لمقيههادة األخبلقيههة لههدى مههديري المههدارس فههي لههواء األغههوار الشههمالية مههن وجهههة نظههر 
( 8.88) اختبههار ليفههين معممههي المههدارس وفًقهها لمجههنس ولمخبههرة ولمتخصههص، حيههث كانههت قيمههة

( لممقهههام دالهههًة 788( لمبسهههط، و)88حتمهههالي عنهههد درجتهههي حريهههة )اال Fالمحسهههوبة وفًقههها لتوزيهههع 
؛ بمهها يفيههد وجههود انتهههاك فههي تجههانس التبههاين؛ ممهها (α=0.05إحصههائًيا عنههد مسههتوى الداللههة )
الهذي  لممقارنهات البعديهة المتعهددة (Games-Howell)هويمهل -أوجب استخدام اختبهار جهيمس
األوساط الحسابية لمقيادة األخبلقية لدى مديري  بهدف تحديد أي   يراعي انتهاك تجانس التباين؛



2019 يرينا/ 1ج– األولالعموم التربوية/ العدد   

 

 

  

ٗٔٚ 

المدارس في لواء األغوار الشمالية من وجهة نظر معممي المدارس قد اختمفت بداللة  إحصائية 
 جهدولالبهاختبلف مسهتويات الخبهرة، وذلهك كمها ههو ُمبهيَّن فهي  (α=0.05)عند مستوى الداللهة 

(87.) 

 مقارنات البعدية هويمل لم-نتائج اختبار جيمس (87)جدول ال
بين األوساط الحسابية لمقيادة األخبلقية لدى مديري المدارس في لواء األغوار 

 وفًقا لمخبرة الشمالية من وجهة نظر معممي المدارس والقادة اإلداريين

 الخبرة
 5أقل من 
 سنوات

إلى أقل من  5من 
 سنوات 01

Games-Howell 
الوسط 
 الحسابي

2.98 3.31 

  0.33 3.31 سنوات 11ن إلى أقل م 5من 
 0.21 0.54 3.52 سنوات فأكثر 11من 

أنَّ الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى  (87)جدول اليتضح من 
بين األوساط الحسابية لمقيادة األخبلقية لدى مديري المدارس  (α=0.05)الداللة 

رة؛ قد كانت في لواء األغوار الشمالية من وجهة نظر معممي المدارس وفًقا لمخب
( معممي المدارس والقادة اإلداريين من ذوي ٔلصالح ُوجهات نظر كلٍّ من: 

سنوات فأكثر( مقارنًة بوجهات نظر زمبلئهم من ذوي  ٓٔالخبرات المتقدمة )من 
( ثم معممي المدارس والقادة اإلداريين ٕسنوات(،  ٘الخبرات المنخفضة )أقل من 

سنوات( مقارنًة بوجهات نظر  ٓٔى أقل من إل ٘من ذوي الخبرات المتوسطة )من 
جدول الويبلحظ من  سنوات(. ٘زمبلئهم من ذوي الخبرات المنخفضة )أقل من 

بين الوسطين  (α=0.05)عدم وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوى الداللة  (87)
الحسابيين لمقيادة األخبلقية لدى مديري المدارس في لواء األغوار الشمالية من 

 .ر معممي المدارس ُيعزى لمتخصصوجهة نظ

وجود فروق ظاهرة بين األوساط  (ٕٔ)جدول الفي حين يبلحظ من 
القيادة األخبلقية لدى مديري المدارس في لواء األغوار الشمالية من  لمجاالتالحسابية 

ناتجة عن اختبلف مستويات الجنس والخبرة وجهة نظر معممي المدارس 
لفروق الظاهرة سالفة الذكر؛ فقد تم حساب والتخصص؛ ولمتحقق من جوهرية ا

معامبلت ارتباط بيرسون لعبلقة المجاالت بين بعضها البعض؛ متبوعة بإجراء 
لمكروية وفًقا لمجنس ولمخبرة ولمتخصص؛ بهدف التحقق  Bartlettاختبار بارتميتت 

من عدم  بين  -دون تفاعل-من إمكانية إجراء تحميل التباين الثبلثي المتعدد 
وساط الحسابية لمجاالت القيادة األخبلقية لدى مديري المدارس في لواء األغوار األ
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الشمالية من وجهة نظر معممي المدارس وفًقا لمجنس ولمخبرة ولمتخصص، وذلك 
 (.ٗٔ)جدول الكما هو ُمبيَّن في 

نتائج اختبار بارتميتت لمكروية لمعامبلت ارتباط بيرسون لعبلقة  (ٗٔ)جدول ال
يادة األخبلقية لدى مديري المدارس في لواء األغوار الشمالية من مجاالت الق

 وجهة نظر معممي المدارس وفًقا لمجنس ولمخبرة ولمتخصص
 العالقة وفًقا لمجنس
 ولمخبرة ولمتخصص

 السمات
 الشخصية

 السمات
 اإلدارية

 العالقات اإلنسانية
 واالتصال مع اآلخرين

   0.76 السمات اإلدارية
  0.79 0.70 سانية واالتصال مع اآلخرينالعبلقات اإلن

 0.81 0.80 0.72 العمل التعاوني

 لمكروية Bartlettاختبار 
2 نسبة األرجحية

χ الداللة اإلحصائية درجة الحرية التقريبية 
0.000 1031.937 9 0.000 

وجود عبلقة دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة  (ٗٔ)جدول اليتضح من 
(α=0.05) ت القيادة األخبلقية لدى مديري المدارس في لواء األغوار بين مجاال

الشمالية من وجهة نظر معممي المدارس تُعزى لمجنس ولمخبرة ولمتخصص؛ مما ترتب 
بين األوساط الحسابية  -دون تفاعل-عمي  ضرورة إجراء تحميل التباين الثبلثي المتعدد 

ارس في لواء األغوار الشمالية من لمجاالت القيادة األخبلقية مجتمعًة لدى مديري المد
وجهة نظر معممي المدارس والقادة اإلداريين وفًقا لمجنس ولمخبرة ولمتخصص، وذلك 

 (.٘ٔ)جدول الكما هو ُمبيَّن في 

بين األوساط  -دون تفاعل-نتائج تحميل التباين الثبلثي المتعدد  (٘ٔ)جدول ال
مديري المدارس في لواء األغوار  الحسابية لمجاالت القيادة األخبلقية مجتمعًة لدى

 الشمالية من وجهة نظر معممي المدارس وفًقا لمجنس ولمخبرة ولمتخصص

 F تحميل التباين المتعدد األثر
 الكمية

 الداللة :   درجة الحرية ل
 الخطأ الفرضية قيمته نوعه اإلحصائية

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

 Hotelling's Trace 0.00 0.37 4 309 0.83 التخصص
عدم وجود أثر دال إحصائًيا عند مستوى الداللة  (88)جدول اليتضح من 

(α=8.88 ) لمتخصص ووجود أثر دال إحصائًيا عند مستوى الداللة(α=0.05) 



2019 يرينا/ 1ج– األولالعموم التربوية/ العدد   

 

 

  

ٜٗٔ 

لدى مديري المدارس في لمجنس ولمخبرة في مجاالت القيادة األخبلقية مجتمعًة 
لواء األغوار الشمالية من وجهة نظر معممي المدارس؛ ولتحديد عمى أيِّ مجال  
من مجاالت القيادة األخبلقية لدى مديري المدارس في لواء األغوار الشمالية من 
وجهة نظر معممي المدارس كان أثر الجنس والخبرة؛ فقد تم إجراء تحميل التباين 

بين األوساط الحسابية لمجاالت القيادة األخبلقية كلٍّ عمى  -علدون تفا-الثبلثي 
حدة  لدى مديري المدارس في لواء األغوار الشمالية من وجهة نظر معممي 

 (.84)جدول الالمدارس وفًقا لمجنس ولمخبرة ولمتخصص، وذلك كما هو ُمبيَّن في 

ألوساط الحسابية بين ا -دون تفاعل-نتائج تحميل التباين الثبلثي  (84)جدول ال
لمجاالت القيادة األخبلقية كلٍّ عمى حدة  لدى مديري المدارس في لواء األغوار 

 الشمالية من وجهة نظر معممي المدارس وفًقا لمجنس ولمخبرة ولمتخصص
 مصدر التباين

 والمتغير التابع له
 مجموع

 المربعات
 درجة

 الحرية
 وسط مجموع

 الداللة F المربعات
 اإلحصائية

 سالجن
 0.76 0.10 0.07 1 0.07 السمات الشخصية 

 0.00 23.63 21.21 1 21.21 السمات اإلدارية
 0.40 0.71 0.87 1 0.87 العبلقات اإلنسانية واالتصال مع اآلخرين

 0.47 0.53 0.59 1 0.59 العمل التعاوني
 الخبرة

 0.13 2.03 1.53 2 3.06 السمات الشخصية 
 0.00 5.98 5.37 2 10.74 السمات اإلدارية

 0.00 6.35 7.76 2 15.52 العبلقات اإلنسانية واالتصال مع اآلخرين
 0.00 5.42 6.07 2 12.15 العمل التعاوني

 التخصص
 0.54 0.37 0.28 1 0.28 السمات الشخصية 

 0.35 0.86 0.78 1 0.78 السمات اإلدارية
 0.26 1.26 1.54 1 1.54 العبلقات اإلنسانية واالتصال مع اآلخرين

 0.28 1.17 1.32 1 1.32 العمل التعاوني
 الخطأ

   0.75 312 235.02 السمات الشخصية 
   0.90 312 280.11 السمات اإلدارية

   1.22 312 381.24 العبلقات اإلنسانية واالتصال مع اآلخرين
   1.12 312 349.91 العمل التعاوني

 الكمي
    316 238.44 السمات الشخصية 

    316 312.84 السمات اإلدارية
    316 399.16 العبلقات اإلنسانية واالتصال مع اآلخرين

    316 363.96 العمل التعاوني
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عدم وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوى الداللة  (84)جدول اليبلحظ من 
(α=0.05) ات الشخصية، بين الوسطين الحسابيين لمجاالت القيادة األخبلقية )السم

، العمل التعاوني( لدى مديري المدارس في لواء اآلخرينالعبلقات اإلنسانية واالتصال مع 
األغوار الشمالية من وجهة نظر معممي المدارس ُيعزى لمجنس. في حين يبلحظ وجود فرق 

لمجال القيادة  بين الوسطين الحسابيين (α=0.05)دال إحصائًيا عند مستوى الداللة 
ة )السمات اإلدارية( لدى مديري المدارس في لواء األغوار الشمالية من وجهة نظر األخبلقي

 ُيعزى لصالح المعممات مقارنًة بالمعممين.معممي المدارس ُيعزى لمجنس؛ 
وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة  (84)جدول الكما يتبين من 

(α=0.05) ألخبلقية )السمات اإلدارية، العبلقات بين األوساط الحسابية لمجاالت القيادة ا
، العمل التعاوني( لدى مديري المدارس في لواء األغوار اآلخريناإلنسانية واالتصال مع 

الشمالية من وجهة نظر معممي المدارس تُعزى لمخبرة؛ ولكون الخبرة ُمتيعدِّد المستويات، فقد 
التباين من عدم  بين  ( لمكشف عن انتهاك تجانسLeveneتم إجراء اختبار ليفين )

األوساط الحسابية لمجاالت القيادة األخبلقية )السمات اإلدارية، العبلقات اإلنسانية 
، العمل التعاوني( لدى مديري المدارس في لواء األغوار الشمالية من اآلخرينواالتصال مع 

في وجهة نظر معممي المدارس وفًقا لمجنس ولمخبرة ولمتخصص، وذلك كما هو ُمبيَّن 
 (.83)جدول ال

نتائج اختبار ليفين بين األوساط الحسابية لمجاالت القيادة األخبلقية  (83)جدول ال
، العمل التعاوني( اآلخرين)السمات اإلدارية، العبلقات اإلنسانية واالتصال مع 

لدى مديري المدارس في لواء األغوار الشمالية من وجهة نظر معممي المدارس 
 .ولمتخصص وفًقا لمجنس ولمخبرة

 مجاالت
 القيادة األخالقية

F 
 الختبار ليفين

 الداللة :   درجة الحرية ل
 المقام البسط اإلحصائية

 0.07 305 11 1.71 السمات اإلدارية
 0.58 305 11 0.86 العبلقات اإلنسانية واالتصال مع اآلخرين

 0.94 305 11 0.43 العمل التعاوني
انتههههههاك فهههههي تجهههههانس التبهههههاين دال  عهههههدم وجهههههود (83)جهههههدول اليتضهههههح مهههههن 

بهين األوسهاط الحسهابية لمجهاالت القيهادة  (α=0.05)إحصهائًيا عنهد مسهتوى الداللهة 
، العمههل اآلخههريناألخبلقيههة )السههمات اإلداريههة، العبلقههات اإلنسههانية واالتصههال مههع 
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التعاوني( لدى مهديري المهدارس فهي لهواء األغهوار الشهمالية مهن وجههة نظهر معممهي 
 اختبهههار شهههيفي عهههزى لمجهههنس ولمخبهههرة ولمتخصهههص؛ ممههها أوجهههب اسهههتخدام المهههدارس تُ 

(Scheffe) بههههدف تحديهههد أي  الهههذي يراعهههي تجهههانس التبهههاين؛  لممقارنههات البعديهههة المتعهههددة
األوساط الحسابية لمجاالت القيادة األخبلقية )السمات اإلداريهة، العبلقهات اإلنسهانية واالتصهال 

ى مديري المدارس في لواء األغهوار الشهمالية مهن وجههة نظهر ، العمل التعاوني( لداآلخرينمع 
بهههاختبلف  (α=0.05)معممهههي المهههدارس قهههد اختمفهههت بداللهههة  إحصهههائية عنهههد مسهههتوى الداللهههة 

 (.81)جدول الوذلك كما هو ُمبيَّن في  مستويات )الخبرة(،

نتائج اختبار شيفي  لممقارنات البعدية بين األوساط الحسابية  (81)جدول ال
 الت القيادة األخبلقية )السمات اإلدارية، العبلقات اإلنسانية واالتصال لمجا
 ، العمل التعاوني( لدى مديري المدارس في لواء األغوار الشماليةاآلخرينمع 

 .من وجهة نظر معممي المدارس وفًقا لمخبرة 

 السمات
 اإلدارية

 سنوات 5أقل من  الخبرة
إلى أقل من  5من 

 سنوات 11

Scheffe 3.29 2.88 وسط الحسابيال 

 11إلى أقل من  5من 
 سنوات

3.29 0.41  

 0.18 0.59 3.47 سنوات فأكثر 11من 

 العالقات
 اإلنسانية

 واالتصال
مع 

 اآلخرين

 سنوات 5أقل من  الخبرة
إلى أقل من  5من 

 سنوات 11

Scheffe 3.27 2.85 الوسط الحسابي 

 11إلى أقل من  5من 
 سنوات

3.27 0.42  

 0.22 0.64 3.49 سنوات فأكثر 11من 

 العمل
 التعاوني

 سنوات 5أقل من  الخبرة
إلى أقل من  5من 

 سنوات 11

Scheffe 3.12 2.84 الوسط الحسابي 

 11إلى أقل من  5من 
 سنوات

3.12 0.28  

 0.31 0.58 3.42 سنوات فأكثر 11من 

ة عنهههد مسهههتوى ( أنَّ الفهههروق ذات الداللهههة اإلحصهههائيٛٔيتضهههح مهههن الجهههدول )
بهههين األوسهههاط الحسهههابية لمجهههاالت القيهههادة األخبلقيهههة )السهههمات  (α=0.05)الداللهههة 

اإلدارية، العبلقات اإلنسانية واالتصال مع اآلخهرين، العمهل التعهاوني( لهدى مهديري 
المدارس في لواء األغوار الشمالية من وجهة نظر معممي المدارس وفًقا لمخبرة؛ قد 
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( معممههههي المههههدارس مههههن ذوي الخبههههرات ٔر كههههلٍّ مههههن: كانههههت لصههههالح ُوجهههههات نظهههه
سنوات فهأكثر( مقارنهًة بوجههات نظهر زمبلئههم مهن ذوي الخبهرات  ٓٔالمتقدمة )من 

( ثهههههم معممهههههي المهههههدارس مهههههن ذوي الخبهههههرات ٕسهههههنوات(،  ٘المنخفضهههههة )أقهههههل مهههههن 
سنوات( مقارنًة بوجهات نظر زمبلئهم من ذوي  ٓٔإلى أقل من  ٘المتوسطة )من 

 سنوات(. ٘منخفضة )أقل من الخبرات ال
 :مناقشة النتائا والتوصيات

مناقشة النتائا المتعمقة بسؤال الدراسة الذي نص  عمى: "ما درجة ممارسة  -أوالً 
مالية من القيادة األخالقية لدى مديري المدارس في لواء األغوار الش

 "؟وجهة نظر معممي المدارس

ل؛ توسههط د رجههة ممارسههة القيههادة األخبلقيههة أظهههرت نتههائج سههؤال الدراسههة األوَّ
ومجاالتها )السمات الشخصية، السمات اإلدارية، العبلقات اإلنسانية واالتصال مع 
اآلخههرين، العمههل التعهههاوني( لههدى مهههديري المههدارس فهههي لههواء األغهههوار الشههمالية مهههن 
دراك فاعل لحيثيَّات القيهادة  وجهة نظر معممي المدارس ؛ وذلك لوجود عدم إلمام وا 

العمميهة المتكاممههة التهي تسههتثمر فيهها الجهههود  قيهة ُممثَّمهًة بمجاالتههها مهن كونهههااألخبل
لممههههديرين ولمرؤوسههههيهم ضههههمن بيئههههِة عمههههل  )الفكريههههة، الماديههههة، البشههههرية(  الجماعيههههة

مناسبة  لهم؛ المترتبة عن تفاعل سموك المديرين المتسمين بالقيم األخبلقية وبأنماط 
اإليجابية حسن توزيع المهام والواجبات واألدوار المهنية وبالقيادة الرشيدة الُمحفِّزة وب

، التنسههيق، قيههادةعناصههر اإلدارة التربويههة )التخطههيط، التنظههيم، الالتههي تتمحههور فههي 
 بمهها يتحسسههون  مهن احتياجههات المرؤوسههين فههي مدارسههم، مههن منطمههق أنَّهههمالرقابهة( 

قهههوانين واألنظمهههة تحكمههه  ال يأخبلقهههمهههؤطرة بإطهههار  يرتبطهههون بمرؤوسهههيهم بعبلقهههات
، ومن منطمق أنَّها ضرورة ممحة لضمان التوازن في أدائهم ومرؤوسيهم والتشريعات

تسههتهدف  بكفههاءة   أهههداف تربويههةلتحقيههق داخههل المههدارس التههي يعممههون فيههها؛ وذلههك 
تقدم وتطور العممية التعميمية التعممية؛ فمعمَّ  يوجد قصور في تكاممية عممية القيادة 

لوجود قصور فهي الجههود الجماعيهة )الفكريهة، الماديهة، البشهرية( لكهبل األخبلقية أو 
طرفي القيادة األخبلقية أو لوجود قصور في بيئة العمل أو لوجود قصور فهي القهيم 
األخبلقيههههة لههههدى مههههديري المههههدارس أو لوجههههود قصههههور فههههي أنمههههاط القيههههادة الرشههههيدة 

أو لوجههود قصههور بعدالههة )الههديموقراطي( ممهها يحههد  مههن حافزيههة ودافعيههة المرؤوسههين 
توزيع المهام والواجبات واألدوار المهنية أو لوجود قصور فهي مهدى إيجابيهة مهديري 
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المههدارس فههي تفعيههل عناصههر اإلدارة التربويههة أو لوجههود قصههور فههي كفههاءة تحسههس 
احتياجههات المرؤوسههين أو لوجههود قصههور فههي كفههاءة العبلقههات المتبادلههة بههين مههديري 

لوجههود قصههور فههي تمث ههل األهههداف التربويههة المتوخههاة فههي  المههدارس ومرؤوسههيهم، أو
 ضوء قيادتهم األخبلقية.

نَّ إ( مههههن حيههههث ٕٕٔٓة دراسههههة العرايضهههه  )وتتفههههق هههههذ  النتيجههههة مههههع نتيجهههه
ممارسههة القيههادة األخبلقيههة قههد كههان )متوسههًطا( لههدى مههديري المههدارس الحكوميههة فههي 

 ,Dufresne & Mckenzieعمهان، وتتفهق مهع نتيجهة دراسهة ديفههرنس ومكنيهز )

مهههن حيهههث أنَّ القيهههادة األخبلقيهههة تعمهههل عمهههى إتاحهههة الفهههرص بهههين العهههاممين ( 2009
لمتواصههل، كمهها تعمههل عمههى إيجههاد بيئههة مدرسههية متكاممههة قههادرة عمههى االسههتفادة مههن 

 ,Fook،2009فهههوك وسهههدهو)جميهههع المهههوارد المتاحهههة، وتتفهههق مهههع نتيجهههة دراسهههة 

Sidhuيههز هههو الههذي يمههارس أخبلقيههات القيههادة ( مههن حيههث أنَّ مههدير المدرسههة المتم
 )القيهههادة التعاونيهههة، واألخبلقيهههة، والتشهههاركية، والديمقراطيهههة(؛ ممههها يمهههنح  ِ  المتمثمهههة ب

         ، اآلخرين مسؤولية القيادة
نَّ ممارسههة إ( مههن حيههث ٕٔٔٓح )وتتفههق مههع نتيجههة دراسههة الشههريفي والتههن  

وتختمهف ههذ  النتيجهة يري المهدارس، القيادة األخبلقية قد كانهت )متوسهطًة( لهدى مهد
ألخبلقيههة  ( مههن حيههث أنَّ ممارسههة مههديري المههدارس2006مههع نتيجههة دراسههة أحمههد )

المهههدارس الثانويهههة، ومعممهههات  مهههن وجههههة نظهههر معممهههي قهههد كانهههت )مرتفعهههًة( اإلدارة
( مههن حيههث أنَّ التوجهه  األخبلقههي Feng، 2011وتختمههف مههع نتيجههة دراسههة فههنج )

حماية حقوق الطبلب في التعمم عمى قدم المساواة )العدالهة(؛ ثهم ومجاالت  ياحترام و 
رعايههة رفهها  الطههبلب كأولويههة )النفعيههة(، ثههم احتههرام خصوصههية أصههحاب المصههمحة 
)الفضيمة(، ثم أداء الواجبات اإلدارية والتصرف وفًقا لمقانون )الرعاية(؛ ثهم التعامهل 

نصههاف )النقههد([  قههد كانههت )كبيههرًة( لههدى مههديري مههع الشههؤون اإلداريههة بأمانههة نزاهههة وا 
مهن حيهث  (ٕٕٔٓ) وشهعيبات وحمبيهة المدارس، وتختمف مهع نتيجهة دراسهة عابهدين

ممارسة المديرين لمقيادة األخبلقية ومجاالتها )أخبلقيات المهدير تجها  العهاممين، أنَّ 
أخبلقيهههات المهههدير تجههها  الطمبهههة، أخبلقيهههات المهههدير تجههها  أوليهههاء األمهههور والمجتمهههع 

قههد كانههت )مرتفعههًة( مههن وجهههة نظههر المعممههين، وتختمههف مههع نتيجههة دراسههة المحمهي( 
( مههن حيههث أنَّ القيههادة األخبلقيههة قههد كانههت )مرتفعههًة( لههدى مههديري ٖٕٔٓالعتيبههي )

 اإلدارةمهن حيهث أنَّ دور 2013) المدارس، وتختمف مع نتيجة دراسهة الخصهاونة )
ا )عبلقهة الطمبهة مهع البيئهة المدرسية فهي تحقيهق أههداف التربيهة األخبلقيهة ومجاالتهه
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المدرسهههية، عبلقهههة الطمبهههة مهههع المعممهههين، عبلقهههة الطمبهههة مهههع بعضههههم( لهههدى طمبهههة 
المدارس في محافظة إربهد قهد كهان )مرتفًعها( مهن وجههة نظهر المعممهين والمعممهات، 

( مههههن حيههههث أنَّ ممارسههههة ٕٚٔٓوالمطيههههري ) ةوتختمههههف مههههع نتيجههههة دراسههههة درادكهههه
الصههههفات الشخصههههية واألخبلقيههههة، الصههههفات اإلداريههههة مجههههاالت القيههههادة األخبلقيههههة )

واألخبلقيهههههة، العبلقهههههات اإلنسهههههانية( قهههههد كانهههههت )مرتفعهههههًة( لهههههدى مهههههديرات المهههههدارس 
نَّ ممارسهههة إ( مهههن حيهههث 2017االبتدائيهههة، وتختمهههف مهههع نتيجهههة دراسهههة الجعثينهههي )

مههديري المههدارس لمقيههادة األخبلقيههة قههد كانههت )مرتفعههًة(، وتختمههف مههع نتيجههة دراسههة 
( مهههن حيهههث أنَّ ممارسهههة القيهههادة األخبلقيهههة ومجاالتهههها )الطمبهههة، ٖٕٔٓفميحهههات )ال

المجتمع، المعممين( لدى مديري مدارس لواء قصبة المفرق قد كانت )مرتفعهًة( مهن 
 وجهة نظر المعممين.

ل؛ مجهههيء مجهههال القيهههادة األخبلقيهههة  كمههها أظههههرت نتهههائج سهههؤال الدراسهههة األوَّ
لههى لههدى مههديري المههدارس فههي لههواء األغههوار )السههمات الشخصههية( فههي المرتبههة  األوَّ

الشههههمالية مههههن وجهههههة نظههههر معممههههي المههههدارس ؛ ذلههههك أنَّ مههههديري المههههدارس يميمههههون 
لبلتسام بالموضوعية أثناء ُمحاوراتهم التي ال تخمو من حسن االستيعاب لآلخهرين، 
وحرصهههم كههل الحههرص عمههى اإليفههاء بههالوعود التههي يقطعونههها عمههى أنفسهههم، ومههيمهم 

بأخطههائهم حههال حههدوثها؛ ممهها ُيمهِّههد الطريههق لتجههاوز إيجههابي ى االعتههراف بشههكل إلهه
اإلشكاليات التي تعترض تعامبلتهم مهع أطهرف العمميهة التربويهة )الهيئهة التدريسهية، 
الهيئهههة اإلداريهههة، الطمبهههة، أوليهههاء األمهههور، المسهههؤولين ممثمهههين بالمشهههرفين التربهههويين 

(، وذلههك لههدرايتهم بههأنَّ الموضههوعية هههي الوسههيمة وبمديريههة التربيههة التههي يتبههع لههها...
الناجعة في فرض احترامهم لدى اآلخرين، وبأنَّهها الُمحهرك الهدافع النخهراط اآلخهرين 
طواعيههًة لبلحتههذاء بحههذوِ  فههي آليههة التعامههل معهه  بتسههيير ُكههلِّ صههغيرة  عمههى النطههاق 

و الُمرتجهى بهها؛ الداخمي لممدرسهة وكهلِّ كبيهرة  عمهى النطهاق الخهارجي لهها عمهى النحه
ها  وذلك أنَّ نمط شخصية مدير المدرسة يتمحور في خمسة محاور؛ هي: العقل فإمَّ
مَّا أن يكون انطوائي؛ وهو هنا لكي ُيحقق هذا الوج  مهن النجهاح  أن يكون منفتح وا 
فههي إدارتهه  يجههد نفسهه  مطالًبهها بعقههل ُمتههِزن يمههازج بههين االنفتههاح عمههى اآلخههرين دون 

ى االنطهواء الهذي يستبصهر خفايها ُمجريهات األحهداث التهي تهدور إخبلل  بالتركيز عمه
ههها أن يكهههون واقعهههي أو أن يكهههون حدسهههي؛ وههههو هنههها لكهههي  مهههن حولههه ، ثهههم الطاقهههة فإمَّ
ُيحقق هذا الوج  مهن النجهاح فهي إدارته  يجهد نفسه  مطالًبها بطاقهة متزنهة تمهازج بهين 
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لدي  فهي استشهراف  الواقعية في تعامبلت  مع اآلخرين دون إخبلل  بالجانب الحدسي
ها أن يكهون مركهز عمهى المنطهق  ُمسببات اإلشكاليات التي تعترض ، ثهم الطبيعهة فإمَّ
مَّا أن يكون مركز عمى المبادئ؛ وهو هنا لكي ُيحقهق ههذا الوجه  مهن النجهاح فهي  وا 
إدارت  يجد نفس  مطالًبا بطبيعة متزنة تمازج بين التركيز عمى المنطق دون إخبلل  

مها أن يكهون باحهث؛ بالتركيز عمى ا ها أن يكهون ُمخطهط وا  لمبادئ، ثم التكتيكهات فإمَّ
وهو هنا لكي ُيحقق ههذا الوجه  مهن النجهاح فهي إدارته  يجهد نفسه  مطالًبها بتكتيكهات 
متزنهة تمههازج بهين الُمخطههط لهها دون إخههبلل  بمزيههة البحهث لديهه ؛ لتتحهول الحًقهها إلههى 

ها أن يكهون حهازم نوع من التغذية الراجعة لجانب التخطهيط لديه ، وأخ يهًرا؛ الهويهة فإمَّ
هها أن يكههون حههذر؛ وهههو هنهها لكههي ُيحقههق هههذا الوجهه  مههن النجههاح فههي إدارتهه  يجههد  مَّ وا 
نفسهه  مطالًبهها بهويههة ُمتِزنههة تمههازج بههين الحههزم فههي تصههريف شههؤون حههدود مسههؤوليات  
ر مههن الناحيههة المنطقيههة الههذي  دون إخههبلل  بمزيههة الحههذر القائمههة عمههى الشههك الُمبههرَّ

ب الحًقهها فههي حههال تحقُههق ُمخرجههات الحههذر إلههى الحههزم فههي تسههيير شههؤون حههدود ينقمهه
 مسؤوليات  تجا  إدارت  لممدرسة عمى النطاقين الداخمي والخارجي.

ل؛ مجهههيء مجهههال القيهههادة األخبلقيهههة  كمههها أظههههرت نتهههائج سهههؤال الدراسهههة األوَّ
ون عمهههى )السههمات اإلداريهههة( فهههي المرتبهههة الثانيهههة؛ ذلهههك أن مهههديري المهههدارس يحهههافظ

ممتمكههات المدرسههة كمهها ينبغههي أن تكههون عميهه ، ويعممههون عمههى تههوفير بيئههة مدرسههية 
مناسهههبة تخهههدم العمميهههة التربويهههة، ويضهههعون جهههدواًل زمنًيههها لتنفيهههذ األعمهههال اإلداريهههة، 
ويقفون عمى مسافة  واحدة من المعممين وحيادية تامة، ويوفرون المعمومات البلزمة 

معههههم بعمميهههة التخطهههيط واتخهههاذ القهههرار، ويتعهههاممون لممعممهههين، ويشهههركون المعممهههين 
بجديهههة مهههع المقترحهههات التهههي يقهههدمها المعممهههين، ويعهههززون روح )اإلبهههداع واالبتكهههار 
والتطور( لدى العاممين معهم، ويحفزون المعمم المتميز ويكافئون ، ويوجهون المعمم 

يهة لممعممههين المقصهر بطريقهة إيجابيهة لتعهديل سههموك ، ويحهددون االحتياجهات التدريب
في ضوء أدائهم الصفي؛ وذلك سعًيا منهم في تحقيق )الرؤيهة والرسهالة المسهتقبمية( 

 لممدرسة.
ل؛ مجهههيء مجهههال القيهههادة األخبلقيهههة  كمههها أظههههرت نتهههائج سهههؤال الدراسهههة األوَّ
)العبلقههات اإلنسههانية واالتصههال مههع اآلخههرين( فههي المرتبههة الثالثههة؛ ذلههك أن مههديري 

ر المعممههههين، ويغرسههههون القههههيم الحميههههدة لههههدى المعممههههين المههههدارس يحترمههههون مشههههاع
من أوليهاء األمهور فهي حهلِّ بعهض المشهكبلت اإليجابية والطمبة، ويتقبمون المشاركة 

المدرسههية، ويضههعون إمكانيههات المدرسههة فههي خدمههة المجتمههع المحمههي؛ وذلههك سههعًيا 
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 منهم بإشراك المدرسة في نشاطات المجتمع المحمي.
ل؛ مجههال القيههادة األخبلقيههة )العمههل وكههذلك أظهههرت نتههائج سهه ؤال الدراسههة األوَّ

التعههاوني( فههي المرتبههة الرابعههة؛ ذلههك أنَّ مههديري المههدارس يعممههون عمههى تعزيههز الثقههة 
المتبادلة بينهم وبين العاممين معهم، ويعممون عمى تنمية حس المسؤولية المشتركة 

ل األدوار وتنميهة العمهل بين جميع المعممين؛ وذلك سعًيا منهم في تعزيز مبدأ تكامه
 بروح الفريق الواحد لدى المعممين.

ولتباين خصوصية رتبية مجاالت القيادة األخبلقية؛ فقد أظهرت نتائج سؤال 
ل؛ أنَّ مجهههال القيهههادة األخبلقيهههة )السهههمات الشخصهههية( يختمهههف اختبلًفههها  الدراسهههة األوَّ

ت القيهادة األخبلقيهة ( عهن بقيهة مجهاالα=0.05دااًل إحصائًيا عند مستوى الداللهة )
)السههمات اإلداريههة، العبلقههات اإلنسههانية واالتصههال مههع اآلخههرين، العمههل التعههاوني( 
عمههى اخههتبلف الرتههب التههي تبْوأتههها  ؛ ممهها ُيعنههي وجههود قاسههم مشههترك بههين مجههاالت 
القيههادة األخبلقيههة )السههمات اإلداريههة، العبلقههات اإلنسههانية واالتصههال مههع اآلخههرين، 

يتمهههههايز عهههههن خصوصهههههية مجهههههال القيهههههادة األخبلقيهههههة )السهههههمات  العمهههههل التعهههههاوني(
الشخصههههية(؛ األمههههر الههههذي يههههدفع باتجهههها  عههههدم أهميههههة خصوصههههية ترتيههههب أيٍّ مههههن 
مجهههاالت القيهههادة األخبلقيهههة )السهههمات اإلداريهههة، العبلقهههات اإلنسهههانية واالتصهههال مهههع 

مرتبهههة اآلخههرين، العمهههل التعههاوني( ليهههتم التعامههل معهههها عمههى أنَّهههها جميًعهها تهههأتي فههي 
متأخرة مقارنًة بمرتبة مجال القيادة األخبلقية )السمات الشخصية( المتقدمة؛ وبذلك 

السبب الكامن وراء مجيء مجال القيادة األخبلقية )السهمات الشخصهية( يتضح أنَّ 
 )السمات  ِ في المرتبة األولى مقارنًة ببقية مجاالت القيادة األخبلقية األخرى ممثَّمة ب

قههههات اإلنسههههانية واالتصههههال مههههع اآلخههههرين، العمههههل التعههههاوني( عمههههى اإلداريههههة، العبل
فهههي شهههخص اإليجابيهههة اخهههتبلف ترتيبهههها؛ أنَّههه  فهههي حهههال انتفهههاء السهههمات الشخصهههية 

مههديري المههدارس؛ فههإنَّ مههديري المههدارس ينتقمههون مههن نمههط القيههادة الههديموقراطي إلههى 
تهههداعياتها عمهههى أنمهههاط قياديهههة غيهههر مرغهههوب بهههها )الترسهههمي، التسهههيبي، األُتقراطهههي( ل

المههههدى الطويههههل، ويتههههزامن مههههع انحههههراف المههههدير إلههههى هههههذ  األنمههههاط القياديههههة غيههههر 
المرغوب بها في إدارت  لممدرسة انحراف أخر فهي أنمهاط اتصهال  بمرؤوسهي  باتجها  
أنماط االتصال )الهابط، الصاعد، األفقي( مع أطراف العممية التربوية في مدرسهت  

وب بههه  فهههي شهههخص مهههديري المهههدارس )متعهههدد عمهههى حسهههاب نمهههط االتصهههال المرغههه
االتجاهات(؛ مما يقود إلى تراجهع فهي موضهوعية القيهادة األخبلقيهة ممثَّمهة بالسهمات 
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 )السهمات  ِ الشخصية لممديرين؛ وبهذا تصبح بقية مجاالت القيادة األخبلقية ممثَّمة ب
يههر ذات اإلداريههة، العبلقههات اإلنسههانية واالتصههال مههع اآلخههرين، العمههل التعههاوني( غ

شأن  وعبثية األهداف ويغمب عميها الشكمية وخموها من المضمون والروح فهي أدائه  
لها جميًعا؛ مما يؤكد أنَّ قمة هرم القيادة األخبلقية هو السهمات الشخصهية لمهديري 
المدارس عمى حساب بقية مجاالت القيادة األخبلقية التي لها نفس الثقل من حيث 

 بالسمات الشخصية لمديري المدارس.الترتيب في معرض مقارنتها 
مناقشة النتائا المتعمقة بسؤال الدراسة الذي نص  عمى: "هل توجد  -ثانًيا

بــين األوســاط الحســابية  (α=0.05)فــروق دالــة إحصــائًيا عنــد مســتوى الداللــة 
لدرجة ممارسة القيادة األخالقية لدى مديري المدارس في لواء األغـوار الشـمالية 

 س ُتعزى لمجنس ولمخبرة ولمتخصص؟"عممي المدار من وجهة نظر م
أظههههرت نتهههائج سهههؤال الدراسهههة الثهههاني؛ عهههدم وجهههود فهههرق دال إحصهههائًيا عنهههد 

بههين الوسههطين الحسههابيين لمقيههادة األخبلقيههة ومجاالتههها  (α=0.05)مسههتوى الداللههة 
لهههدى )السههمات الشخصههية، العبلقههات اإلنسههانية واالتصهههال مههع اآلخههرين، العمههل التعههاوني( 

مديري المدارس في لهواء األغهوار الشهمالية مهن وجههة نظهر معممهي المهدارس ُيعهزى 
لمجههههنس؛  وربمهههها يعههههود تشههههاب  اسههههتجابات أفههههراد العينههههة حههههول السههههمات الشخصههههية 
والعبلقههات اإلنسههانية واالتصههال مههع اآلخههرين والعمههم التعههاوني، لتشههاب  طريقههة عمههل 

عههزى ذلههك لمتشههاب  فههي اإلعههداد يري المههدارس وممارسههاتهم القياديههة، ويمكههن أن يدمهه
ونوعيهة المماريهة اإلداريهة لهدى مهديري المهدارس فهي المهواء، كهون الطبيعهة الجغرافيهة 

 متشابهة، وكذلك طريقة العمل وكيفية تسيير .
ّنه  إ( مهن حيهث ٕٛٔٓلهدجاني )تتفق نتيجة هذ  الدراسة مهع نتيجهة دراسهة او 

تعههزى لمجههنس، وتتفههق مههع نتيجههة  ال يوجههد فههرق دال إحصههائًيا فههي القيههادة األخبلقيههة
( من حيث أنَّ  ال يوجد فرق دال إحصائيًّا في القيادة المرتكهزة ٕٗٔٓدراسة أحمد )

عمههى مبههادئ القيههادة األخبلقيههة لههدى القيههادات األكاديميههة فههي جامعههة سههرت الميبيههة 
( من حيث أنَّ  ال يوجد فرق ُٖٕٔٓيعزى لمجنس، وتتفق مع نتيجة دراسة الهندي )

حصههائيًّا فههي القيههادة األخبلقيههة لههدى مههديري المههدارس الثانويههة بمحافظههات غههزة دال إ
( ٖٕٔٓمهن وجههة نظهر معممهيهم ُيعهزى لمجهنس، وتتفهق مهع نتيجهة دراسهة الهنهدي )

مههههههن حيههههههث أنَّهههههه  ال يوجههههههد فههههههرق دال إحصههههههائيًّا فههههههي مجههههههاالت القيههههههادة األخبلقيههههههة 
ات اإلنسهههانية( لهههدى )الخصهههائص الشخصهههية، الصهههفات اإلداريهههة األخبلقيهههة، العبلقههه

مههديري المههدارس الثانويههة بمحافظههات غههزة مههن وجهههة نظههر معممههيهم ُيعههزى لمجههنس، 
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نَّ  ال يوجد فرق دال إحصهائًيا إ( من حيث ٕٚٔٓيجة دراسة الشاعر )وتتفق مع نت
فههههههي الممارسههههههات األخبلقيههههههة لمقيههههههادة ومجاليهههههه  )األخبلقيههههههات الشخصههههههية لمقيههههههادة، 

( فههي الجامعههات الفمسههطينية ُيعههزى لمجههنس، وتتفههق مههع األخبلقيههات العبلئقيههة لمقيههادة
( مهههن حيهههث أنَّههه  ال توجهههد فهههروق دالهههة إحصهههائيًّا فهههي ٖٕٔٓالعتيبهههي )نتيجهههة دراسهههة 

 القيادة األخبلقية لدى مديري المدارس ُيعزى لمجنس.
نَّه  يوجهد فهرق دال إ( مهن حيهث 2017وتختمف مهع نتيجهة دراسهة الجعثينهي )

تختمهههف ههههذ  قيهههة ُيعهههزى لمجهههنس لصهههالح اإلنهههاث، كمههها إحصهههائًيا فهههي القيهههادة األخبل
( مههن حيههث أنَّهه  يوجههد ٕٕٔٓ) وشههعيبات وحمبيههةالنتيجههة مههع نتيجههة دراسههة عابههدين 

فهههههرق دال إحصهههههائيَّا فهههههي القيهههههادة األخبلقيهههههة ومجاالتهههههها )أخبلقيهههههات المهههههدير تجههههها  
مهههور العهههاممين، أخبلقيهههات المهههدير تجههها  الطمبهههة، أخبلقيهههات المهههدير تجههها  أوليهههاء األ

والمجتمههع المحمههي( لههدى المههديرين مههن وجهههة نظههر المعممههين ُيعههزى لمجههنس لصههالح 
 الذكور

في حين أظهرت نتهائج سهؤال الدراسهة الثهاني؛ وجهود فهرق دال إحصهائًيا عنهد مسهتوى 
بين الوسطين الحسابيين لمجال القيادة األخبلقية )السمات اإلدارية( لدى  (α=0.05)الداللة 

اء األغهوار الشهمالية مهن وجههة نظهر معممهي المهدارس ُيعهزى لمجهنس؛ مديري المدارس في لو 
 لصالح المعممات مقارنًة بالمعممين.

تعههزى هههذ  النتيجههة لقههرب المعممههات مههن مههديراتهن بشههكل أكبههر مههن المعممههين،  دوقهه
وصغر حجم مدارس اإلنهاث فهي المهواء مقارنهة بالهذكور ممها يجعهل اطهبلع المعممهات والقهادة 

وتتفهههق مهههع نتيجهههة دراسهههة سهههمات المهههديرة اإلداريهههة أكثهههر وضهههوًحا ودقهههة. اإلداريهههين عمهههى 
 اإلدارةمهههن حيهههث أنَّههه  يوجهههد فهههرق دال إحصهههائًيا فهههي دور 2013) الخصهههاونة )

المدرسهههية فهههي تحقيهههق أبعهههاد أههههداف التربيهههة األخبلقيهههة )عبلقهههة الطمبهههة مهههع البيئهههة 
( لهههدى طمبهههة المدرسهههية، عبلقهههة الطمبهههة مهههع المعممهههين، عبلقهههة الطمبهههة مهههع بعضههههم

؛ وذلهك عمهى اعتبهار وجهود اإلنهاثالمدارس في محافظة إربد ُيعهزى لمجهنس لصهالح 
رابههط مشههترك بههين مضههامين مجههاالت أهههداف التربيههة األخبلقيههة )عبلقههة الطمبههة مههع 
البيئهههة المدرسهههية، عبلقهههة الطمبهههة مهههع المعممهههين، عبلقهههة الطمبهههة مهههع بعضههههم( وبهههين 

 دارية(، .مجال القيادة األخبلقية )السمات اإل
 وشههعيبات وحمبيهههةتختمهههف هههذ  النتيجههة مهههع نتيجههة دراسههة عابهههدين فههي حههين 

( مههن حيههث أنَّهه  يوجههد فههرق دال إحصههائيَّا فههي القيههادة األخبلقيههة ومجاالتههها ٕٕٔٓ)
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)أخبلقيات المدير تجا  العاممين، أخبلقيات المهدير تجها  الطمبهة، أخبلقيهات المهدير 
ي( لهههدى المهههديرين مهههن وجههههة نظهههر المعممهههين تجههها  أوليهههاء األمهههور والمجتمهههع المحمههه

ُيعهههزى لمجهههنس لصهههالح الهههذكور؛ عمهههى اعتبهههار وجهههود رابهههط مشهههترك بهههين مضهههامين 
مجاالت القيادة األخبلقية )أخبلقيات المدير تجا  العاممين، أخبلقيهات المهدير تجها  
 الطمبة، أخبلقيات المدير تجا  أولياء األمور والمجتمع المحمي( وبين مجال القيهادة

 األخبلقية )السمات اإلدارية(.
أنَّ الفهروق ذات الداللهة اإلحصهائية عنهد كما أظهرت نتائج سهؤال الدراسهة الثهاني؛ 

بهههين األوسهههاط الحسهههابية لمقيهههادة األخبلقيهههة ومجاالتهههها  (α=0.05)مسهههتوى الداللهههة 
)السههمات اإلداريههة، العبلقههات اإلنسههانية واالتصههال مههع اآلخههرين، العمههل التعههاوني( 

ديري المههدارس فههي لههواء األغههوار الشههمالية مههن وجهههة نظههر معممههي المههدارس لههدى مهه
وفًقها لمخبهرة؛ قهد كانهت لصهالح ُوجههات نظهر معممهي المهدارس والقهادة اإلداريهين مهن 

سهنوات فهأكثر( مقارنهًة بوجههات نظهر زمبلئههم مهن  ٓٔذوي الخبرات المتقدمة )من 
ح وجهههات نظههر معممههي سههنوات( ، ثههم لصههال ٘ذوي الخبههرات المنخفضههة )أقههل مههن 

 ٓٔإلههى أقههل مههن  ٘المههدارس والقههادة اإلداريههين مههن ذوي الخبههرات المتوسههطة )مههن 
 ٘سههنوات( مقارنههًة بوجهههات نظههر زمبلئهههم مههن ذوي الخبههرات المنخفضههة )أقههل مههن 

األكثههر خبههرة  اإلداريههينوربمهها تعههود هههذ  النتيجههة إلههى أن المعممههين والقههادة  سههنوات(.
رسهههات القيهههادة األخبلقيهههة لهههدى مهههديريهم مهههن المعممهههين عمهههى تحديهههد مما قهههدرة أكثهههر

الجههههدد، فههههالمعمم والقائههههد األقههههل خبههههرة يحتههههاج لمزيههههد مههههن الوقههههت لمتفاعههههل مههههع هههههذ  
 الممارسات وتمييزها، والتفريق فيما بينها، ومعرفة درجة ممارستها لدى المدير.

( مههن حيههث أنَّهه  توجههد فههروق دالههة ٖٕٔٓالعتيبههي )وتتفههق مههع نتيجههة دراسههة 
حصهههائيًّا فهههي القيهههادة األخبلقيهههة لهههدى مهههديري المهههدارس ُتعهههزى لمخبهههرة لصهههالح ذوي إ

( ٕٚٔٓ) والمطيههري ةالخبههرات المتقدمههة. فههي حههين تختمههف مههع نتيجههة دراسههة درادكهه
مهههن حيهههث أنَّههه  ال توجهههد فهههروق دالهههة إحصهههائيًّا فهههي دور القيهههادة األخبلقيهههة وأبعادهههها 

ية واألخبلقية، العبلقات اإلنسهانية( )الصفات الشخصية واألخبلقية، الصفات اإلدار 
التههي تمارسههها مههديرات المههدارس االبتدائيههة ُتعههزى لمخبههرة؛ عمههى اعتبههار وجههود رابههط 
مشترك بين أبعاد دور القيادة األخبلقيهة )الصهفات الشخصهية واألخبلقيهة، الصهفات 

راسههة اإلداريههة واألخبلقيههة، العبلقههات اإلنسههانية( وبههين القيههادة األخبلقيههة فههي هههذ  الد
وأبعادهههها )السهههمات اإلداريهههة، العبلقهههات اإلنسهههانية واالتصهههال مهههع اآلخهههرين، العمهههل 

 التعاوني(.
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كما أظهرت نتائج سؤال الدراسهة الثهاني؛ عهدم وجهود فهرق دال إحصهائًيا عنهد 
بهههههين الوسهههههطين الحسهههههابيين لدرجهههههة ممارسهههههة القيهههههادة  (α=0.05)مسهههههتوى الداللهههههة 

ء األغهوار الشهمالية مهن وجههة نظهر معممهي األخبلقية لهدى مهديري المهدارس فهي لهوا
ويههرى الباحههث أن هههذ  النتيجههة مبههررة  المههدارس والقههادة اإلداريههين ُيعههزى لمتخصههص.

فجميهههع المعممهههين يتفهههاعمون مههههع مهههديري المهههدارس الههههذي بهههدورهم يمارسهههون القيههههادة 
األخبلقيههة وأبعادههها المختمفههة عمههى الجميههع، ويشههعرون الجميههع بهههذ  الممارسههة دون 

والمطيههري  ةوتتفههق مههع نتيجههة دراسههة درادكههز بههين تخصههص وتخصههص آخههر. تمييهه
( مههن حيهههث أنَّهه  ال توجهههد فههروق دالهههة إحصههائيًّا فهههي دور القيههادة األخبلقيهههة ٕٚٔٓ)

وأبعادههها )الصههفات الشخصههية واألخبلقيههة، الصههفات اإلداريههة واألخبلقيههة، العبلقههات 
 ُتعزى لمتخصص.اإلنسانية( التي تمارسها مديرات المدارس االبتدائية 

 التوصيات:
 في ضوء نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحث باآلتي: 

عقههههد دورات تدريبيههههة لمههههديري المههههدارس تخههههتص بآليههههات العمههههل التعههههاوني مههههع ( ٔ
، لتمكيهههنهم مهههن ممارسهههة ههههذا البعهههد األخبلقهههي فهههي اإلداريهههينالمعممهههين والقهههادة 

 القيادة بشكل أكثر فاعمية.
ارسات المدير المرتبطة بالقيادة األخبلقية من خبلل الدورات زيادة االهتمام بمم( ٕ

 التدريبية وورش العمل التي تعقدها وزارة التربية والتعميم.
إجههههراء المزيههههد مههههن الدراسههههات واألبحههههاث فههههي مجههههال القيههههادة األخبلقيههههة ضههههمن ( ٖ

متغيههههرات لههههم تسههههتخدم فههههي الدراسههههة الحاليههههة، ومقارنههههة النتههههائج بنتههههائج الدراسههههة 
 ة.الحالي
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 عــــــــــــــالمراج
 :المراجع العربية -أ

(. درجههة تطبيههق الجامعههات الحكوميههة األردنيههة معههايير ٕٕٔٓاإلبههراهيم، عههدنان. )
المجمــــة . القههههادة األكههههاديميين فيههههها  االعتمههههاد األكههههاديمي مههههن وجهههههة نظههههر 

 .ٓٛ-ٔٙ(، ٛ)1السعودية لمتعميم العالي، 
 األردن فـــي الثانويـــة المـــدارس ريمـــدي ممارســـة درجـــة (.ٕٙٓٓ. )أسهههامة أحمههد،

 المعممـين نظـر وجهـة مـن إسالمي منظور من المدرسية اإلدارة ألخالقيات
 لمدراسهات العربيهة عمهان جامعة ،(منشورة غير ماجستير رسالة). والمعممات

 .األردن العميا،
 لمقيــادة االبتدائيــة المــدارس مــديري ممارســة درجــة(. ٕٚٔٓ. )ختههام الجعيثنههي،

 رسهههالة). معممـــيهم لـــدى التنظيميـــة المواطنـــة بســـموك وعالقتهـــا األخالقيـــة
 .فمسطين غزة، اإلسبلمية، جامعةال ، التربية كمية ،(منشورة غير ماجستير
 الكنهدي دار :إربهد. ومفـاهيم ونظريـات أساسـيات القيـادة (. ٕٗٓٓ) حسن، ماهر

 .والنشر لمطباعة
تحقيــق أهــداف القيــادة دور اإلدارة المدرســية فــي (.  ٖٕٔٓالخصههاونة، سههناء. )

)أطروحهة دكتهورا   األخالقية في مدارس محافظة إربـد ومقترحـات التطـوير.
 غير منشورة(، جامعة اليرموك، إربد، األردن.

 الثقة تعزيز في األخالقية القيادة دور(. ٕٙٔٓ.)هدى المطيري، و مجدأ داردكة،
ــة ــدى التنظيمي ــة مــدارس مــديرات ل ــة المرحم ــة االبتدائي  مــن ائفالطــ بمدين

 (،ٕ)ٖٔ،  التربويههههة العمههههوم فههههي األردنيههههة المجمههههة. المعممــــات نظــــر وجهــــة
ٕٕٖ-ٕٖٚ. 

درجـــة ممارســـة القيـــادة األخالقيـــة لـــدى مـــديري (. ٕٛٔٓالهههدجاني، ياسهههمين. )
 مالمدارس الثانوية الخاصة في محافظة العاصـمة عمـان وعالقتهـا بـااللتزا

ر غيههر منشههورة(، )رسههالة ماجسههتي التنظيمــي لممعممــين مــن وجهــة نظــرهم.
 جامعة الشرق الوسط، عمان، األردن.

 .دراسـية وحـاالت وعمميـات مفاهيم اإلستراتيجية اإلدارة(. ٕٓٔٓ. )زكريا الدوري،
 .والتوزيع لمنشر العممية اليازوري دار عمان:

 صهههفاء دار: عمهههان. وآفـــاق مفـــاهيم التربويـــة القيـــادة(. ٖٕٔٓ. )راتهههب السهههعود،
 .والتوزيع لمنشر
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(. درجهة ممارسهة مهديري المهدارس الثانويهة ٕٔٔٓ، عبهاس والتهنح، منهال. )الشريفي
الخاصهههة بإمهههارة الشهههارقة لمقيهههادة األخبلقيهههة وعبلقتهههها بدرجهههة تمكهههين المعمهههم. 

 .ٗٗٔ-ٚٔٔ(، ٖ)12مجمة العموم التربوية والنفسية، جامعة البحرين، 
 .والتوزيع رلمنش الصفاء دار عمان:. الرائدة اإلدارة(. ٖٕٓٓ. )محمد الصيرفي،
 المـديرين ممارسة درجة(. ٕٕٔٓ.)، محمد وشعيبات، محمد وحمبية، بنهانعابدين

 محافظـــة فـــي الحكوميـــة المـــدارس معممـــو يقـــدرها كمـــا األخالقيـــة القيـــادة
ــــدس (، ٕ)ٕٛمجمههههة جامعههههة القههههدس المفتوحههههة لؤلبحههههاث والدراسههههات،   .الق
ٖٕٛ-ٖٖٙ. 
 لمقيـــادة الثانويـــة دارسالمـــ مـــديري ممارســـة درجـــة(. ٖٕٔٓ. )حمهههدأ العتيبهههي،

 دولـة فـي المعممـين نظـر وجهـة مـن التنظيميـة بقيمهم وعالقتها األخالقية
 الشهرق جامعهة التربويهة، العموم كمية ،(منشورة غير ماجستير رسالة).الكويت
 .األردن األوسط،

 الثانويـة المـدارس لمـديري األخالقيـة ادةيـالق مسـتوى(. ٕٕٔٓ. )رائهدة العرايضة،
 التنظيميـة المواطنـة سـموك ممارسـة بمستوى وعالقته عمان في الحكومية

غيهر منشهورة(، جامعهة الشهرق  ماجسهتير رسهالة). المعممـين نظـر وجهـة من
 األوسط، األردن.

 النظريهههههههة مفاهيمهههههههها  :الحديثهههههههة المدرسهههههههية اإلدارة(. ٕٗٓٓ) . جهههههههودت عطهههههههوي،
 .والتوزيع لمنشر الثقافة دار عمان:. العممية وتطبيقاتها

: الريهههاض. ومسهههتقبمها حاضهههرها المدرسهههية اإلدارة(. ٕٓٔٓ. )محمهههد مهههادع عطيهههة،
 .السعودية الرشد، مكتبة

. إربهد: دار األمهل القياس والتقويم في العممية التدريسية(. ٕٓٔٓعودة، أحمهد. )
 لمنشر والتوزيع.
ـــدى مـــديري (.  ٖٕٔٓالفميحهههات، ياسهههين. ) ـــة ل ـــادة األخالقي درجـــة ممارســـة القي

. لتعميم لمواء قصبة المفرق وعالقتهـا بالعدالـة التنظيميـةمدارس التربية وا
 )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة آل البيته المفرق، األردن.

دارة التغييــــر. (.ٕٚٓٓالمخبلفههههي، محمههههد. ) الكويههههت: مكتبههههة  القيــــادة الفاعمــــة وات
 .الفبلح، الكويت
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 لهههدى التنظيميهههة نهههةالمواط عمهههى التحويميهههة القيهههادة ثهههرأ(. ٖٕٔٓ. )أيمهههن المعهههاني،
ــة. ميدانيههة دراسههة: األردنيههة الجامعههة فههي العههاممين ــة المجم ــي األردني  إدارة ف
 .ٕٕٗ-ٕٚ٘ ،(ٕ) 9 األعمال،
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