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 شكر وتقدير

أن احقق ما أصبو اليه في استكمال  الشكر هلل سبحانه وتعالى أن أنعم علي  

 درجة الماجستير

تعجز كلماتي أمام من أعطاني حصيلة علمه وفكره لينير دربي الى مشرفي 

واستاذي الدكتور عباس الشريفي الذي زرع التفاؤل في دربي وكان عونًا لي في 

 رسالتي

الشكر والعرفان بالجميل لكل من وقفوا بجانبي وساندوني وكانوا نعم الهيئة 

 التدريسية لي 

 

 فجزاهم اهلل كل خير
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 هداءاإل

 ألنعم بالراحة والهناء تعبتإلى من علمتني الُخلق، واألدب، ومن سعت و 

الى رمز الحب والعطاء ،الى من  وصبر ، إلى التي علمتني أن أرتقي ُسلم الحياة بحكمة ،

ن اردت ان يتم إلى مربتني وأفنت عمرها من أجلي الى من حاكت سعادتي بخيوط من قلبها ،

 هذا الجهد بوجودها، الى من يرتعش قلبي لذكراها الى روح والدتي الحبيبة .

 إلى روح أبي الذي لم أعش معه إال أربع سنوات من عمري

اهلل إلى من آثرني على نفسه ، وشاركني رحلة الجهد  إلى سندي وقوتي ومالذي بعد

لى زوجي إوالمشقة والتعب والسهر إلى من كان وما زال بجانبي يساندني، ويشد من أزري 

 "الحبيب "علي 

 لى فرحة عمري التي انتظرتها خمسة عشر عاما شعلة الذكاء والنور الى البراءةإ

 ابنائي "باسل وحمزة " إلى

 

 

 

 الباحثة

 

 

 

 

 



 ز

 

  



 ح

 

 فهرس المحتويات

 

 الصفحة الموضوع
 أ ..........................................................................................................العنوان 

 ب .......................................................................................................تفويض ال
 ج .........................................................................................قرار لجنة المناقشة 

 د ...................................................................................................شكر وتقدير 
 هـ ..........................................................................................................اإلهداء 

 و ............................................................................................فهرس المحتويات 
 ط ................................................................................................قائمة الجداول 
 ل ...............................................................................................قائمة الملحقات 

 م ....................................................................................الملخص باللغة العربي ة 
 س ................................................................................الملخص باللغة اإلنجليزي ة 

 الفصل األول 
  خلفية الدراسة وأهميتها

 2 ............................................................................................................مقدمة 
 5 ................................................................................................مشكلة الدراسة 

 7 ...................................................................................ف الدراسة وأسئلتها هد
 8 .................................................................................................أهمية الدراسة 

 9 .........................................................................................مصطلحات الدراسة 
 10 .................................................................................................حدود الدراسة 

 10 .............................................................................................محددات الدراسة 
 الفصل الثاني

  ذات الصلة األدب النظري والدراسات السابقة

 21 ................................................................................................األدب النظري 
 45 .............................................................................................الدراسات السابقة 

 54 .........................................الحالية منها  ص الدراسات السابقة وموقع الدراسةملخ



 ط

 

 

 الفصل الثالث 
  الطريقة واإلجراءات

 75 ....................................................................................منهج الدراسة المستخدم 
 75 ................................................................................................مجتمع الدراسة 
 75 ...................................................................................................عينة الدراسة 

 60 ...................................................................................................الدراسة  اأدات
 60 ...........................................اداة الدراسة األولى: استبانة أخالقيات االدارة المدرسية 

 60 ....................................المدرسية: استبانة اخالقيات االدارة االولى الدراسة اداةصدق 
    ...................................المدرسيةاالولى: استبانة أخالقيات االدارة الدراسة  ثبات أداة

   .........................................................اداة الدراسة الثانية: استبانة االلتزام التنظيمي 
61 
62 

 62   ................................................صدق أداة الدراسة الثانية: استبانة االلتزام التنظيمي 
  ...............................................ثبات أداة الدراسة الثانية: استبانة االلتزام التنظيمي

 .............................................................................................متغيرات الدراسة
  63 
  64   

 64 ..........................................................................................اإلحصائيةالمعالجة 
 65 ................................................................................................إجراءات الدراسة

 الفصل الرابع
  الدراسة نتائج

 85 ..........................................................النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول 
 55 ..........................................................النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني 
 58 ..........................................................النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث 
 57 ...........................................................النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع 

 12 ........................................................النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الخامس 
 الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

 15 .................................................................مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول 
 207 ................................................................مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 
 220 ................................................................مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 



 ي

 

 222 .................................................................مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع 
 227 ...............................................................مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس 

 225 ......................................................................................................التوصيات 
  المراجع

 210 ...............................................................المراجع باللغة العربية 
 215 ............................................................المراجع باللغة اإلنجليزية 

 281 ..........................................................................ات قالملح
 

 

 

 



 ك

 

 قائمة الجداول

-رقم الفصل

 رقم الجدول
 الصفحة الجدول محتوى

 85 ع أفراد مجتمع الدراسة من المعلمين والمعلمات حسب المديرية والجنسيتوز  3-1
 85 ومديرية التربية والتعليمتوزع أفراد العينة وفقًا لمتغيري الجنس  3-2

قيم معامالت ثبات استبانة "أخالقيات االدارة المدرسية " باعتماد طريقتي االختبار  3-3
 الداخلي.واعادة االختبار واالتساق 

11 

استبانة " االلتزام التنظيمي " وفقًا لطريقتي االختبار واعادة  معامالت ثباتقيم  3-4
 االختبار واالتساق الداخلي.

13 

4-8 
ودرجة التزام مديري المدارس المتوس طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة والر تب 

عمان بأخالقيات اإلدارة المدرسية من وجهة  محافظة العاصمة األساسية الخاصة في
 تنازليًا؟حسب المجاالت مرتبة  نظر المعلمين

15 

4-1 
اخالقيات " مجاللفقرات  الدرجةوالر تب و المتوس طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة 

في محافظة العاصمة  االساسية الخاصة،لدى مديري المدارس  المدير نحو الوطن"
 عم ان من وجهة نظر المعل مين مرت بة تنازليًّا.

07 

4-0 
أخالقيات  مجاللفقرات  والدرجةالمتوس طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة والر تب 

في محافظة  االساسية الخاصة،لدى مديري المدارس  اولياء االمور"المدير مع 
 العاصمة عم ان من وجهة نظر المعل مين مرت بة تنازليًّا.

01 

4-5 
اخالقيات " مجاللفقرات  لدرجةالمتوس طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة والر تب وا

في محافظة العاصمة  االساسية الخاصة،لدى مديري المدارس  المدير مع الطلبة"
 عم ان من وجهة نظر المعل مين مرت بة تنازليًّا.

03 

4-5 
اخالقيات " مجاللفقرات  الدرجةالمتوس طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة والر تب و 

في محافظة العاصمة  االساسية الخاصة،لدى مديري المدارس  المدير مع المعلمين"
 .مرت بة تنازليًّاعم ان من وجهة نظر المعل مين 

04 



 ل

 

4-17 
اخالقيات  " مجاللفقرات  الدرجةالمتوس طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة والر تب و 

في محافظة  االساسية الخاصة،لدى مديري المدارس  المدير في العمل اإلداري"
 العاصمة عم ان من وجهة نظر المعل مين مرت بة تنازليًّا.

01 

4-11 
لدرجة االلتزام التنظيمي لمعلمي المتوس طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة والر تب 

حسب  عمان من وجهة نظرهم محافظة العاصمة المدارس األساسية الخاصة في
 مرت بة تنازليًّا المجاالت

05 

4-12 
المسؤولية  "مجاللفقرات الدرجة المتوس طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة والر تب و 

في محافظة العاصمة عم ان  االساسية الخاصة،المدارس  معلميلدى  تجاه المدرسة"
 مرت بة تنازليًّاهم من وجهة نظر 

05 

4-13 
االلتزام " مجاللفقرات  الدرجةالمتوس طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة والر تب و 

في محافظة العاصمة عم ان  االساسية الخاصة،المدارس  معلميلدى  االستمراري"
 مرت بة تنازليًّاهم من وجهة نظر 

51 

4-14 
االلتزام " مجاللفقرات  الدرجةالمتوس طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة والر تب و 

في محافظة العاصمة عم ان من  االساسية الخاصة،المدارس  معلميلدى  "االتجاهي
 مرت بة تنازليًّاهم وجهة نظر 

52 

4-18 
لدى  بأخالقيات االدارة المدرسية درجة االلتزامقيم معامالت ارتباط )بيرسون( بين 

ودرجة االلتزام  في محافظة العاصمة عم ان االساسية الخاصةمديري المدارس 
 .التنظيمي للمعلمين

54 

4-11 
رجة لدلعي نتين مستقل تين  التائي المتوس طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة واالختبار

عمان بأخالقيات  محافظة العاصمة التزام مديري المدارس األساسية الخاصة في
 تبًعا لمتغير جنس المعل م. اإلدارة المدرسية

58 

4-10 
لدرجة التزام مديري المدارس األساسية المتوس طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة 

، تبًعا لمتغي ر خبرة عمان بأخالقيات اإلدارة المدرسية محافظة العاصمة الخاصة في
 المعل م

50 

لدرجة التزام مديري المدارس تحليل الت باين األحادي  للفروق بين المتوس طات الحسابي ة  4-15
، تبًعا بأخالقيات اإلدارة المدرسية عمانالعاصمة محافظة  األساسية الخاصة في

55 



 م

 

 لمتغي ر خبرة المعل م.

4-15 
لدرجة التزام مديري نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدي ة بين المتوس طات الحسابي ة 

، عمان بأخالقيات اإلدارة المدرسية محافظة العاصمة المدارس األساسية الخاصة في
 لمتغي ر الخبرة للمعل م

55 

4-27 
لدرجة المتوس طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة واالختبار الت ائي لعي نتين مستقل تين 

عمان بأخالقيات  محافظة العاصمة التزام مديري المدارس األساسية الخاصة في
 المعل م. تخصصتبًعا لمتغير  اإلدارة المدرسية

57 

4-21 
لدرجة الختبار الت ائي لعي نتين مستقل تين المتوس طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة وا

 محافظة العاصمة المدارس األساسية الخاصة في لدى معلميااللتزام التنظيمي 
 تبًعا لمتغير جنس المعل م. عمان

52 

لدى معلمي لدرجة االلتزام التنظيمي المتوس طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة  4-22
 ، تبًعا لمتغي ر خبرة المعل م.عمان محافظة العاصمة األساسية الخاصة في المدارس

53 

4-23 
لدرجة االلتزام بين المتوس طات الحسابي ة ال يجاد داللة الفروق  تحليل الت باين األحادي  

، تبًعا عمان محافظة العاصمة المدارس األساسية الخاصة في لدى معلميالتنظيمي 
 لمتغي ر خبرة المعل م.

54 

4-24 
لدرجة االلتزام نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدي ة بين المتوس طات الحسابي ة 

 عمان، محافظة العاصمة المدارس األساسية الخاصة في لدى معلميالتنظيمي 
 لمتغي ر عدد سنوات الخبرة للمعل م.

58 

4-28 
لدرجة االلتزام المتوس طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة واالختبار الت ائي لعي نتين 

تبًعا  عمان محافظة العاصمة المدارس األساسية الخاصة في لدى معلميالتنظيمي 
 المعل م. تخصصلمتغير 

51 

 



 ن

 

 قائمة الملحقات

 الصفحة المحتوى الرقم

 133 ها األولية يأداتا الدراسة بصورت 1

 135 قائمة بأسماء المحكمين  2

 147 ها النهائيةيأداتا الدراسة بصورت 3

 141   الشرق األوسط موجه إلى وزير التربية و التعليم  كتاب تسهيل مهمة من حامعة 4

 140 كتاب تسهيل مهمة من وزارة التربية والتعليم موجه إلى إدارة التعليم الخاص 8

 145 المدارس الخاصة ومديراتها يالى مدير موجه كتاب تسهيل مهمة من إدارة التعليم الخاص  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 س

 

درجة التزام مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان 
 بأخالقيات اإلدارة المدرسية وعالقتها بدرجة االلتزام التنظيمي للمعلمين

 إعداد
 الهربيشيعالية محمد حسين 
 إشراف 

 األستاذ الدكتور عباس عبد مهدي الشريفي
 الملخص 

في محافظة  الخاصة األساسيةاس ر رف  درجة التزام مديري المدفت هذه الدراسة إلى تع  هد

العاصمة عمان بأخالقيات االدارة المدرسية وعالقتها بدرجة االلتزام التنظيمي للمعلمين . وقد 

واستخدم المنهج الوصفي االرتباطي . وتم  .ومعلمة  ( معلماً 315تكونت عينة الدراسة من )

خالقيات تطوير استبانتين : األولى لقياس درجة التزام مديري المدارس االساسية الخاصة بأ

االلتزام الثانية لقياس درجة و  خمسة مجاالت موزعةعلى، فقرة  (82مكونة من )االدارة المدرسية"

هما يجاد صدقإو تم  .ثالثة مجاالت  ( فقرة موزعة على23التنظيمي للمعلمين ، مكونة من )

 :تي أالنتائج ما ي واظهرت. وثباتهما

العاصمة عمان  محافظة الخاصة في األساسيةان درجة التزام مديري المدارس  -

 .من وجهة نظر المعلمينجاءت متوسطة  خالقيات االدارة المدرسية أب

 المعلمين كانت مرتفعة من وجهة نظرهم . ان درجة االلتزام التنظيمي لدى -

( بين الد رجة α≤ 0.02مستوى )عالقة ارتباطي ة إيجابي ة ذات داللة إحصائي ة عند  دوجت -

للمعلمين  االلتزام التنظيميوالد رجة الكل ية الستبانة  اخالقيات االدارة المدرسيةالكل ية الستبانة 

 . تهماوكذلك مجاال



 ع

 

فــــــــــــــــي  (α≤0.07)ال توجـــــــــــــــد فــــــــــــــــروق ذات داللــــــــــــــــة إحصــــــــــــــــائية عنــــــــــــــــد مســــــــــــــــتوى  -

ســـــــــــــــتبانة أخالقيـــــــــــــــات اإلدارة المدرســـــــــــــــية وجميـــــــــــــــع مجاالتهـــــــــــــــا تعـــــــــــــــزى إلالدرجـــــــــــــــة الكليـــــــــــــــة 

لصـــــــــــــــال   "لمـــــــــــــــدير مـــــــــــــــع الطلبـــــــــــــــةلمتغيـــــــــــــــر الجـــــــــــــــنس باســـــــــــــــتثناء مجـــــــــــــــال " أخالقيـــــــــــــــات ا

 المعلمين.

 فــــــــــــــــي (α≤ 0.07)ال توجـــــــــــــــد فــــــــــــــــروق ذات داللــــــــــــــــة إحصــــــــــــــــائية عنــــــــــــــــد مســــــــــــــــتوى -

ســـــــــــــــتبانة أخالقيـــــــــــــــات اإلدارة المدرســـــــــــــــية وجميـــــــــــــــع مجاالتهـــــــــــــــا تعـــــــــــــــزى الدرجـــــــــــــــة الكليـــــــــــــــة إل

اإلداري " لصــــــــــــال  لمتغيـــــــــــر الخبــــــــــــرة باســــــــــــتثناء مجــــــــــــال "اخالقيــــــــــــات المــــــــــــدير فــــــــــــي العمــــــــــــل 

فئــــــــــة )عشـــــــــــر ســــــــــنوات فـــــــــــاكثر ( ومجـــــــــــال " أخالقيــــــــــات المـــــــــــدير نحــــــــــو الـــــــــــوطن " لصـــــــــــال  

 أقل من عشر سنوات (. –فئة )خمس سنوات 

ــــــــــــــــة إحصــــــــــــــــائية عنــــــــــــــــد  - ( فــــــــــــــــي α ≤ 0.07)مســــــــــــــــتوى توجــــــــــــــــد فــــــــــــــــروق ذات دالل

الدرجـــــــــــــة الكليـــــــــــــة الســـــــــــــتبانة أخالقيـــــــــــــات اإلدارة المدرســـــــــــــية ومجـــــــــــــالي "اخالقيـــــــــــــات المـــــــــــــدير 

و" أخالقيــــــــــــــــات المــــــــــــــــدير مــــــــــــــــع المعلمــــــــــــــــين " لصــــــــــــــــال  التخصصــــــــــــــــات  نحــــــــــــــــو الــــــــــــــــوطن "

 اإلنسانية .

ــــــــــــــد مســــــــــــــتوى  - ــــــــــــــة إحصــــــــــــــائية عن ــــــــــــــروق ذات دالل ــــــــــــــي α ≤ 0.07)ال توجــــــــــــــد ف ( ف

الدرجـــــــــــــة الكليـــــــــــــة الســـــــــــــتبانة االلتـــــــــــــزام التنظيمـــــــــــــي للمعلمـــــــــــــين وجميـــــــــــــع مجاالتهـــــــــــــا تعـــــــــــــزى 

 لمتغير الجنس .

ــــــــــــــروق ذات  ال توجــــــــــــــد- ــــــــــــــد مســــــــــــــتوى  ف ــــــــــــــة إحصــــــــــــــائية عن ــــــــــــــي  (α ≤ 0.07)دالل ف

الدرجـــــــــــــة الكليـــــــــــــة إلســـــــــــــتبانة االلتـــــــــــــزام التنظيمـــــــــــــي للمعلمـــــــــــــين وجميـــــــــــــع مجاالتهـــــــــــــا تعـــــــــــــزى 

 الخبرة والتخصص باستثناء مجال "االلتزام االتجاهي ". لمتغيري 

المدارس االساسية  ،الكلمات المفتاحية : أخالقيات االدارة المدرسية، االلتزام التنظيمي

 عمان. محافظة العاصمة الخاصة في



 ف

 

The Commitment Degree of Private Basic School Principals in the 

Capital of Amman Governorate to the Ethics of School 

Administration  and its Relation to the Degree of Teachers´ 

Organizational Commitment 

 

Prepared by 
Alia M.H.AL- Hirbishy 

 

Supervised by 

Prof. Abbas A.M. Al _ sharifi 

 

Abstract 

 
This study aimed at finding out the degree of commitment of private basic school 

principals in the capital Amman governorate to the ethics of school administration and 

its relation to the organizational commitment of teachers. The sample of the study 

consisted of (368) male and female teachers. The descriptive correlational 

methodology was used. Two questionnaires were developed. The first was to measure 

the degree of commitment of private basic school principals in the capital Amman 

governorate consisted of (52) items, distributed on five domains. The second was to 

measure the degree of teachers’ organizational commitment, consisted of (23) items, 

distributed on three domains. Validity and reliability of the two tools were assured. 

The findings showed the following:  

_ The degree of commitment of private basic school principals in the capital Amman 

governorate to the ethics of school administration was medium from teachers’ point of 

view. 

_ The degree of teachers organizational commitment was high from teachers point of 

view. 

_ There was a significant positive correlational relationship at (α ≤ 0.05) between the 

total score of school administration questionnaire and the total score of teachers 

organizational commitment questionnaire, as well as their domains. 

_ There were no significant differences at (α  0.05) in the total score of school 

administration questionnaire and all its domains attributed to sex variable, except " the 

ethics of the principal with students " domain , in favor of male teachers . 

_ There were no significant differences at (α 0.05) in the total score of school 

administration questionnaire and all its domains attributed to experience variable, 

except " the ethics of the principal in the administrative work " domain, in favor of 

(ten years and more) category, and in "the ethics of the principal towards homeland " 

domain in favor of (5_less than 10 years) category. 

_ There were significant differences at (α  0.05) in the total score of school 

administration questionnaire, “the ethics of the principal towards homeland " and " the 

ethics of the principal with teachers “domains in favor of humanitarian disciplines. 



 ص

 

_ There were no significant differences at (α 0.05) in the total score of teachers 

organizational commitment questionnaire and all its domains attributed to sex 

variable. 

_ There were no significant differences at (α  0.05) in the total score of teachers 

organizational commitment questionnaire and all its domains attributed to experience 

and disciplines variables, except directional commitment domain. 

 

Keywords   : School administration ethics, Organizational commitment, Private 

basic school in Amman.
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمة:

 في نجاح العملية التربوية المهمةضروريا من العناصر  االمدرسية عنصر  اإلدارةتعد 

تصف باألخالق التي تساعد على النهوض بالتعليم ي أن يجب اإلدارةرجل  ، لهذا فإنوتطورها

يساعد على رفع درجة االلتزام التنظيمي للمعلمين في  قد وذلك ةالتعلميوالعملية التعليمية 

 .المدارس

وعليه  .اليوميةاوحياته افي حياة الشعوب ويرتبط بمصالحه مهمادورا  بشريالسلوك اليؤدي 

نتاجيتهالمهني  أدائهفي  نجاحهاألخالقي الذي يمارسه اإلداري ينعكس على  فان السلوك ومن  وا 

 .معلمينااللتزام التنظيمي لل على ثم

كما في  نابع من القران الكريم األخالقأن منهج  اذ األخالقلمكارم  مامتم اإلسالمجاء  لقد

وْا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف قوله تعالى  }َفِبَما َرْحَمٍة مَِّن الل ِه ِلنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنَفضُّ

ِإنَّ الل َه ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِِّلين{]آل  َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّْل َعَلى الل هِ 

 .[185عمران:

أن  إذ ،أهدافها تحقيقلنجاح المؤسسات في  أساسيا شرطااللتزام بأخالقيات المهنة  ويعد

ذا كان  ،وأمانةتأدية العمل بدقة  إلىيؤدي  قد ذلك  في اً مهم اً أمر  المهنة بأخالقياتااللتزام وا 

وظيفة هذه  إنمعروفا  أصب  فقد، في المؤسسات التربوية أهمؤسسات المجتمع المختلفة فانه م
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من  تحتويهطار ثقافة المجتمع وما إفي  الطلبة وسلوكهمشخصيات  صنعالمؤسسات توثر في 

 (.2770 ،)الغامدي أخالقية صفات

أبو  فقد أشار بين االفرادالعالقات  تنظيم في  لحياة األمم مهماً  أمرا ضرورياً تعد األخالق و 

ضت هذه الضرورة، أن اقتو  ،ضروري ال بد منه أمرالتجمع البشري  الى أن( 2775)النصر

 بين الخير والشر والفضيلة والرذيلة. زيللتمييترتب عليه وجود قيم أخالقية توظف  يكون بينهم من

 ((Robbins,2001روبنز  ذكرفقد  ،األعمالمشتركا بين مختلف  أساسا  األخالق لقد عد ت

التي ظهرت في حقول  المهمةألخالقيات من الموضوعات أن ا  (2778)قزق في  اليهالمشار 

. بسبب التقدم والتطور المتزايد والمستمر في هذه العلوم ،اإلدارةالعلوم االجتماعية كافة ومنها 

 ،نتائج ايجابية إلىالوظيفة يؤدي  ادارةوحسن  ،الناسمن الركائز األساسية لخدمة  فاألخالقيات

 ألن ،المهنة االخالص في و  األمانة ،القائد بصفات عدة منها يتصفال بد من أن  ،وعليه

التي  األهداف للوصول إلى تحقيق األخالقيااللتزام  هوأعمالهم  أداءنجاح القادة في األساس في 

 .المنظمةإليها تسعى 

من أهم الموجهات المؤثرة في سلوك  بوصفها أخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية ينظر الى

مرجعية ذاتية يسترشدون بها في  بأطررقيب داخلي وتزودهم ب تمدهم ألنها ،المربينالمديرين و 

القرارات الحكيمة  اتخاذنهم على يتقويما ذاتيا يع اآلخرينوعالقاتهم مع  اداءهمومون عملهم ويق  

االلتزام  أنو  ،اآلخرينومع مهنتهم ومع  ذواتهمانسجاما وتوافقا مع  أكثرليكونوا  ،التي يحتاجونها

بقواعد  بموجب االلتزامللمهنة  االنتماءمقدار  يتحدد إذ ،ضروري وواجب أمر األخالقيات بهذه

التزام القيادة أن ( و 2770 ، األونروا)األحوال والمواقفلجميع  ومراعاتها ،وأخالقياتهاتلك المهنة 

 تجاه المسؤولين ،االنتماء والوفاء لدى العامليند من مشاعر سيزي األخالقيةبالممارسات  اإلدارية
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بالرضا الوظيفي  مفي العمل ويشعره قصارى جهدهمبذل  إلى ممما يدفعه ،وتجاه المنظمة ككل

 .(2773 ،روعيالمز )واألمانواالستقرار 

تمثل مجموعة من المبادئ والمعايير التي تحكم  ألخالقياتا أن (2778قزق ) وأوض  

 أهمية(2712العرايضة )وذكرت  .سلوك الفرد والمجتمع وتحدد السلوك الصواب في موقف معين

نتائج  إلىيؤدي  المديرين التزاموطلب االهتمام بذلك ألن المهنة  بأخالقياتالتزام مديري المدارس 

مجموعة من المبادئ التربوية التي تتضمن إلى  (2771) واشار نزال .األهدافحسنة في تحقيق 

وزمالء  ،والمجتمع المحلي ،والزمالء ،والطلبة ،تجاه المعلمين ،واألخالقية ،الواجبات المهنية

يتمتع بقدر كبير من الحكمة،  ( أن على مدير المدرسة أن2717)يحيى ت سجىوأضافالمهنة، 

واالتزان، والعطف، واللين مع الطلبة، والصبر، والحزم، وحسن التصرف، ويؤدي مهمته التربوية 

 ًا.تربوي اً قائد،بوصفه على أكمل وجه 

( اخالقيات مهنة التعليم :بانها عبارة عن مجموعة من القواعد 2711)داوود  عرفقدل

 العاملين اتباعها ،وااللتزام بها وضرورة الحفاظ عليها حفاظاً  واألصول األخالقية التي يجب على

 مستوى المهنة ورفعا لشأنها في ضوء عموميات المجتمع وخصوصيات المؤسسات التربوية. على

حاول تنسيق يويعد االلتزام التنظيمي مهمًا في ضمان ارتباط العاملين في المنظمة، إذ 

وجماعات لتحقيق األهداف التي نشأت من أجلها، ومن جهود المرؤوسين في المنظمة من افراد 

الكفيلة  الطرق يجادإذلك غرس ثقافة االلتزام لدى المرؤوسين، ومحاولة تحقيق ه تطلبيبين ما 

ذاته  التي تؤمنها القيادة للحصول على التزام شامل للفرد حيال المنظمة، لكنها تدرك في الوقت 

 المرؤوسين ولذلك ال ولجميعقد يكون من الصعب الحصول عليه دائما ان مثل هذا االلتزام 
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، بل ينبغي تشجيعه وصوال الى داخلهاا على مستوى معين من أن يكون الزامً المنظمة  ترفض

 (. 2775التزام أوسع ) العنزي، وصال  

ين بدأ االهتمام بموضوع االلتزام التنظيمي منذ مطلع النصف الثاني من القرن العشر لقد 

( برز 1587بدايات عام )في  الى أن ( Rowden,2000رودن)الوقت الحاضر وكما أشار  حتى

بالمنظمة مع توافق وعالقته على تفسير طبيعة الفرد  اقتصرو  مفهوم االلتزام في السلوك التنظيمي

 .والقيم بين الطرفين األهداف

ظاهرة تحدث نتيجة العالقات التبادلية بين  بانه( االلتزام التنظيمي 2778رفي)يوعرف الص

 الفرد والمنظمة ، والتي يترتب عليها اتفاق متبادل يبقي العالقة التعاقدية مثمرة.

استثمار متبادل بين الفرد والمنظمة باستمرار العالقة  بأنهكماُعرف االلتزام التنظيمي 

من جانب  قع منه والمرغوب فيهالتعاقدية يترتب عليه سلوك الفرد سلوكا يفوق السلوك المتو 

 (.2717المنظمة ،كاالستعداد لبذل مجهود اكبر وتحمل مسؤوليات جديدة )الغامدي،

أدى االهتمام بمفهوم االلتزام التنظيمي ،خالل العقدين الماضيين إلى شيوعه لدى و 

وأكثر  بمنظمته إهتماماً  المديرين واالكاديميين ، على اعتبار أن الموظف الملتزم يكون أكثر

ارتباط مفهوم االلتزام بمفهوم الوالء ،وأن زيادة المعرفة  عنفضالً  اجتهادا في تحقيق أهدافها ،

ندماج الذاتي اإل ليةملعبمفهوم االلتزام تكون عامال مساعدا في فهم الطبيعة السيكولوجية 

 (.2778.)العوفي ،

 : مشكلة الدراسة
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 ،كل إنسان هايهتم ب التي األساسياتمن  أمرالمدرسية  اإلدارةااللتزام بأخالقيات  إن

الن عدم االلتزام بأخالقيات المهنة يؤثر  ،إلداريين منهما والسيمافي المؤسسات  العاملين وجميع 

 .العاملين وثم عملالمؤسسات عمل في 

من  أساسالمدرسة هي المؤسسة االجتماعية التي تقوم على تربية الناشئين على  أنوبما 

العملية التربوية داخل المدرسة وخارجها مبنية  إطرافتكون العالقة بين  أنالقيم لهذا يتوجب 

 أهمية خالقمتمثاًل باأللمدير المدرسة  اإلنسانيويشكل البعد ، من االلتزام الخلقي أساسعلى 

وأن أي انحراف في  (.2717)يحيى ،اإلداريةتمكنه من المعارف والمهارات  فضاًل عن  خاصة 

المعرفية واإلدارية والثقافية ألنه حتى وان توافرت اإلبعاد أدائه يشكل بعدا خطيرا في  توجه القائد

 أنواعاويواجه المدير يوميًا " .(2771)الطويل ، ياقها السليمفي غير س اإلبعاديوظف هذه  قد

اتخاذ قرارات بشأنها وبعض هذه المشكالت واضحة  إلىمختلفة من مشكالت العمل التي تحتاج 

 .(135: 2778 ،السهالوي) "المدير باألمانة واحترام النظام ويتطلب حلها بان يتحلى

ويعود سبب االهتمام بااللتزام التنظيمي بوصفه ظاهرة إدارية إلى االهتمام والعناية بدور 

أي منظمة وأهميته تفوق أهمية عناصر  الفرد في المنظمة إذ أن الفرد هو اللبنة االساسية في

ه الخاصة وعواطفه ودوافعه ؤ فإن الفرد له اتجاهاته وتفكيره وآرا ذاتهاالنتاج االخرى ، وفي الوقت 

وطموحاته التي توجه سلوكه وتتحكم به وبذلك يصعب التحكم والسيطرة على أي من مكونات 

ثابته للتحكم في التصرفات االدارية والسلوك البيئة النفسية للفرد ، كما ال يمكن استخدام معايير 

األخرين  يميزه عن العاملين في المنظمة إذ أن كل فرد منهم له ما األفرادالتنظيمي تجاه جميع ا

 (.2778ة وعبد المجيد ،يوالفرد يتغير من موقف الى آخر ومن وقت الى آخر )فيل
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لمنظمة، وتعزيز اإلبداع ودعم االلتزام التنظيمي عنصرًا حيويًا في بلوغ أهداف ا وُيعد

 .( 2771)حنونة ،المدير والمعلمين  االستقرار وغرس الثقة بين

ومديرة  خاصة في العاصمة عمانال معلمة في بعض المدارسومن خالل عمل الباحثة 

وجد مؤشرات عديده تدل على تلواء سحاب فقد لفت انتباهها الى أنه ب الحدى المدارس الخاصة

هميتها وانعكاسها االيجابي على على الرغم من ااخالقيات االدارة المدرسية  ممارسة قصور في

ال يعطونها  اهتمامًا كبيرًا ، كما واجهت  ينر يسلوك المعلمين والتزامهم التنظيمي، ذلك الن المد

من المشكالت وحدوث فجوة كبيرة عندما كانت تعمل معلمة في مدرسة اساسية  عديداً الباحثة 

غير المنصفة وغير العادلة   ةالسلوكياالنماط المدرسة الذي كان يمارس بعض  خاصة مع مدير

 وشعرت بكثير من الظلم من عدم ممارسة االخالقيات االدارية .

وفي ضوء ما تقدم يمكن تحديد مشكلة الدراسة بالسؤال اآلتي: ما درجة التزام مديري 

قيات االدارة المدرسية، وما عالقتها المدارس االساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان بأخال

 بااللتزام التنظيمي  للمعلمين؟

 :تهاأسئلهدف الدراسة و 

 مـــــــــديري المـــــــــدارسالعالقـــــــــة بـــــــــين درجـــــــــة التـــــــــزام  تعـــــــــر ف إلـــــــــىة هـــــــــدفت هـــــــــذه الدراســـــــــ

ـــــــــــــي ـــــــــــــات  عمـــــــــــــان محافظـــــــــــــة العاصـــــــــــــمة االساســـــــــــــية الخاصـــــــــــــة ف  المدرســـــــــــــية اإلدارةبأخالقي

مـــــــــــن خـــــــــــالل اإلجابـــــــــــة عـــــــــــن األســـــــــــئلة وعالقتهـــــــــــا بدرجـــــــــــة االلتـــــــــــزام التنظيمـــــــــــي للمعلمـــــــــــين 

 اآلتية:

محافظــــــــــــــة  األساســــــــــــــية الخاصــــــــــــــة فــــــــــــــي المــــــــــــــدارسالتــــــــــــــزام مــــــــــــــديري مــــــــــــــا درجــــــــــــــة  .1

 ؟وجهة نظر المعلمين من المدرسية اإلدارةبأخالقيات عمان  العاصمة
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 المـــــــــدارس األساســـــــــية الخاصـــــــــة فـــــــــي لـــــــــدى معلمـــــــــيدرجـــــــــة االلتـــــــــزام التنظيمـــــــــي مـــــــــا  .2

 عمان من وجهة نظرهم ؟ محافظة العاصمة

ــــــــــــــــة  .3 ــــــــــــــــد مســــــــــــــــتوى   ارتباطيــــــــــــــــة ذات هــــــــــــــــل توجــــــــــــــــد عالق ــــــــــــــــة إحصــــــــــــــــائية عن دالل

(7078 بــــــــــــين درجــــــــــــة ) األساســــــــــــية  الخاصــــــــــــة فــــــــــــي التــــــــــــزام مــــــــــــديري المــــــــــــدارس 

درجـــــــــــــــة االلتـــــــــــــــزام و المدرســـــــــــــــية  اإلدارةبأخالقيـــــــــــــــات عمـــــــــــــــان محافظــــــــــــــة العاصـــــــــــــــمة 

 ؟التنظيمي للمعلمين

التزام مديري درجة ( في 7078فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) توجدهل  .1

عمان بأخالقيات اإلدارة المدرسية  محافظة العاصمة المدارس األساسية الخاصة في

 ؟ والتخصصتعزى لمتغيرات الجنس والخبرة 

 االلتزام التنظيمي( في درجة 7078هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .2

 :اتعزى لمتغير ت عمان  محافظة العاصمة للمعلمين في المدارس االساسية الخاصة في

 ؟التخصص و  الخبرة،  و الجنس،

 أهمية الدراسة:

المدارس التزام مديري بين درجة معرفة العالقة تها من خالل تكتسب هذه الدراسة أهمي

ودرجة االلتزام التنظيمي أخالقيات اإلدارة المدرسية ب العاصمة عمان في الخاصة األساسية

في محافظة العاصمة قل ة الدراسات التي تناولت هذه الظاهرة، وبخاصة وذلك لللمعلمين 

 وفقًا لما يأتي :.عم ان

 األهمية النظرية للدراسة:

 :إن لهذه الدراسة أهمية نظرية تتلخص في
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في مجالي األخالقيات ، التربوية  دبياتإلى األ جديدة ضافة علميةا  و  انظري اتوفر أدب -

 وااللتزام التنظيمي 

 .الدراسة ييمكن للباحثين اآلخرين أن يستفيدوا من طريقة تطوير أدات -

المصال   طغت عليه العصر الحاليلهذه الدراسة أهمية أخالقية واجتماعية بسبب أن  -

على اخالقيات العمل االداري تسليط الضوء  إلىمما يدعو  داألفراالشخصية في التعامل بين 

 .المدرسي 

حسب  – من الدراسات الرائدة ان تثري هذه الدراسة المكتبة األردنية كونها  ومن المؤمل -

 .دارة المدرسية بااللتزام التنظيميعلم الباحثة التي ربطت أخالقيات اإل
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 األهمية التطبيقية :

 أما من الناحية التطبيقية:

في إعداد الدورات التدريبية  في وزارة التربية والتعليم لونؤو المسيؤمل أن يستفيد منها  -

ختيارو   مديري المدارس األساسية. ا 

من خالل تعرفهم درجة أخالقيات االدارة  ةاألساسي مديري المدارس يمكن ان تفيد -

 المدرسية لديهم 

مجال االدارة التربوية في ابحاثهم يمكن لهذه الدراسة أن تفيد الباحثين والدارسين في  -

 . تم التأكد من صدقهما وثباتهما  وأداتينبما توفره من أدب نظري ودراسات سابقة  تهماودراس

 مصطلحات الدراسة:

 : اآلتيمصطلحين اثنين تم تعريفهما مفاهيميًا واجرائيًا وعلى النحو  الدراسة الحالية تضمنت

عليها  تتفق وتتعارفعراف والتقاليد التي موعة القيم واألهي مج اإلدارة المدرسية: أخالقيات

هو خير وحق وعدل في نظرهم ، وما يعدونه أساسا لتعاملهم وتنظيم أمورهم  حول ما االدارة

 .(2712العرايضة، ) االدارةطار ي إوسلوكهم ف

التي ُتعكس من  واألخالقي والمبادئ قيميال عرف هذا المصطل  إجرائيا بأنه اإلطاريُ و 

قاس بالدرجة التي يحصل خالل اخالقيات المهنة التي صدرت عن وزارة التربية والتعليم ، كما ت

ة ستباناعن فقرات من المعلمين عليها المديرون من خالل استجابات افراد عينة الدراسة 

 .تطويرها واعتمادها في هذه الدراسة تمالمدرسية التي  أخالقيات اإلدارة
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 ام التنظيمي:االلتز 

االلتزام التنظيمي بأنه حالة نفسية تربط الفرد بالمؤسسة "( (Dockel,2003:45عرف دوكل  

التعليمية التي يعمل فيها، بحيث تفيد نواتج االلتزام التنظيمي المدرسة من حيث األداء التنظيمي 

،واإلبداع والتعاون المتزايد، والرغبة في البقاء وزيادة الحضور والوالء ونقص في دوران العمل 

 ."المشترك للعمل اإلنتاجي لصال  المدرسة

ويعرف إجرائيا بأنه: الدرجة التي حصل عليها المعلمون من خالل استجاباتهم عن فقرات 

 استبانة االلتزام التنظيمي التي تم تطويرها واعتمادها في هذه الدراسة.

 حدود الدراسة:

محافظة  الخاصة في األساسية العاملين في المدارس وتشمل المعلمين :البشريةالحدود 

 .عمان العاصمة

 المكانية: محافظة العاصمة األردنية )عم ان(.الحدود 

 .2710/2715من العام الدراسي الثاني الفصل الدراسي  :مانيةز الالحدود 

 محددات الدراسة:

ومدى دقة استجابة الصدق والثبات ألداتي الدراسة  الدراسة في درجتي هذه نتائج تتحدد

نتائج هذه الدراسة إال على أفراد المجتمع الذي سحبت منه  تعممال و  أفراد العينة وموضوعيتهم

 العينة والمجتمعات األخرى المماثلة.
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 الفصل الثاني 

 ظري والدراسات السابقة ذات الصلةنال األدب
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 الفصل الثاني

 السابقةاألدب النظري والدراسات 

 ،لألدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة عرضاً تضمن هذا الفصل 

 وعلى النحو اآلتي:

 النظري األدب :أوال

أخالقيــــــــــــات وهمــــــــــــا  تضـــــــــــمن هــــــــــــذا الجــــــــــــزء عرضــــــــــــا لمتغيـــــــــــري الدراســــــــــــة األساســــــــــــيين

 : اآلتيوعلى النحو  وااللتزام التنظيميالمدرسية  اإلدارة 

 المدرسية : وشملت ما يأتي : اإلدارةأخالقيات -1

 األخالقياتمعنى 

بأن األخالقيات تعني دراسة طبيعة المبادئ (  Longman) جماني قاموس لونجاء ف

 مبادئ السلوك أووهي ، األدبية والقيممجموعة من المبادئ ، وهي واألحكام وأساسها األدبية

أخالقياتها أدب التصرفات واألحكام و استقامة وهي التي تحكم الفرد أو الجماعة،  اآلداب

 .(2771،)ياغي

العادة والسجية والطبع والمروءة والدين وعند القدماء  يفي اللغة جمع خلق وه واألخالق

 .(2771 ،)البرازي عن النفس األفعالملكة تصدر بها 

ذا كانت  فأنها أكثر ضرورة لمن  ،المهنة ضرورية لكل فرد يعمل في مهنة ما أخالقياتوا 

الى بناء  اذ تهدف ،وأثرها في المجتمع ،وذلك بسبب مكانتها ،يعمل في مهنة التربية والتعليم
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 بهافاعل مع المجتمع المحيط متكاملة العناصر التي تمكنها من الت المواطن الصال  بشخصية

 .(2771،فراد )ياغيواأل

ن المجتمع إ ذإ ،مجتمع بما يؤمن به من مبادئ ومعتقدات ألياألخالقيات وترتبط 

 الرسول الكريم في جميع شؤون حياته من القران الكريم وسنة  أخالقياتهيستمد مبادئ  اإلسالمي

 .واألخالقوالعقيدة وبين المعامالت  األخالقيربط بين  فاإلسالم ،اهلل عليه وسلم لىمحمد ص

شملت  وقد لإلنسانقد أحاطت بمختلف مجاالت النشاط العملي  اإلسالمفي  اإلدارة وأخالقيات
 إلتقانافأوجبت  األداءكما شملت  األخالقيةالعمل بحيث استبعدت كل صور الممارسات غير 

و ِِ يَأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوْا أَْوفُوْا بِاْلُعقُ }قال تعالى  .والوفاء بالوعود والعقود واألمانة واإلحسان

(.0:المائدة){  

تقانعلى تأدية الواجبات الوظيفية  اإلسالموحث  خالص ةالعمل بكل أمان وا   كما يعد ،وا 

قال رسول اهلل صل اهلل  ،في أدائه واإلخالص اإلتقانيجب  ةموظف أمانلذي يقوم به الا العمل

 ،نابعة من الدين اإلسالمية فاألخالق، "يتقنه إنعمل أحدكم عمال  إذايحب  اهلل نإ :عليه وسلم

 .(2771 ،وال دين بال خلق )أحمد

 ،الكريمن آالقر  :والمنبثقة من مصدري التشريع اإلدارةمدير المدرسة ألخالقيات  إدراكعد وي

 األجراءاتخاذ وبذلك يتسنى له  ،اإلداريوالسنة النبوية المطهرة منطلقا لتحديد سلوكه في موقعه 

ن مدير وأ السيما ،التي لها الصلة بأخالقيات العمل اإلداريةالقرارات  مراجعةالمناسب عند 

 .(2770،)الزهراني باألخالقمحيط عمله مشكالت لها صلة  في ة يقابلالمدرس

"التزام الموظف  :بأنها اإلداريالعمل  أخالقياتفقد عرف  (174، 2772أما العمر )

وقيم المجتمع  ،القوانينن وتشمل احترام الموظف لألنظمة و بواجباته الوظيفية كما حددها القانو 
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المنظمة  أسراروالحفاظ على  ،والعدالة وعدم التحيز والعمل من أجل المصلحة العامة ،وعاداته

 ". اإلنتاجلتحقيق أكبر قدر من  كذلك احترام الوقت والتقيد بالدوام ،التي يعمل فيها
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 المدرسية اإلدارةأهمية األخالقيات في 

بصـــــــــــــورة  تنفيـــــــــــــذهعـــــــــــــداد الخلقـــــــــــــي للعـــــــــــــاملين يـــــــــــــوفر فـــــــــــــي حالـــــــــــــة إلإن االهتمـــــــــــــام با

ممــــــــا يبســــــــط تأثيرهــــــــا المباشــــــــر فــــــــي التــــــــزام  ،فاعلــــــــة نخبــــــــة إداريــــــــة وقياديــــــــة واعيــــــــة وملتزمــــــــة

وهــــــــذا يــــــــؤدي بـــــــــدوره إلــــــــى التـــــــــزام  ،ممـــــــــن يعملــــــــون تحــــــــت ســـــــــلطتهم وانضــــــــباطهم  اآلخــــــــرين

 .(2771 ،البشري)الجهاز اإلداري بأكمله 

( أن أهميــــــــــــة دراســــــــــــة أخالقيــــــــــــات العمــــــــــــل وكيفيــــــــــــة تأسيســــــــــــها 2772وأكــــــــــــد العمــــــــــــر )

خــــــــــــالق ســــــــــــيكون أدون بــــــــــــ العمــــــــــــل تنبــــــــــــع مــــــــــــن أن ،نفــــــــــــوس المــــــــــــوظفين وضــــــــــــمائرهمفــــــــــــي 

كمـــــــــا ســـــــــيكون  ،وغيـــــــــر متجـــــــــاوب مـــــــــع حاجـــــــــات الن ـــــــــاس ،عـــــــــالهنـــــــــاك جهـــــــــاز إداري غيـــــــــر ف

ن كــــــــــان للفســــــــــاد اإلداري تكلفــــــــــة ماليــــــــــة علــــــــــى الــــــــــدول  ،فيــــــــــه كثيــــــــــر مــــــــــن الفســــــــــاد اإلداري وا 

هــــــــــذه ارد وخاصــــــــــة مــــــــــع قلــــــــــة مــــــــــو  ،فــــــــــإن تكلفتــــــــــه علــــــــــى الــــــــــدول الناميــــــــــة أكبــــــــــر ،المتقدمــــــــــة

 .الدول

 :إلىالعمل يؤدي  بأخالقيات( أن االلتزام 2771) البشري وأوضحت

يسود العدل ويحصل كل ذي  ذإ ،دعم الرضا واالستقرار االجتماعيين بين غالبية الناس -

 .رواستقرا ،ه مما يجعل غالبية الناس في حالة رضاقحق على ح

 .وهو ما يعود بالفائدة على الجميع ،توفر بيئة مواتية لروح الفريق وزيادة اإلنتاجية -

 ويقلل القلق والتوتر بين االفراد ،والمجتمع ،وثقته بالمنظمةرد بنفسه زيادة ثقة الف -

تمسك ا ذإ ،والمنازعات تقل ،والجرائم ،الن المخالفات ،تعريض المؤسسات للخطر قلة -

 .أخالقية ةيمق وأخيرا أوالالجميع بالقانون الذي هو 
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يوفر المرجع الذي يحتكم اليه الناس ليقرروا السلوك  ،مواثيق أخالقية معلنةوجود  إن -

 .أو ليحكموا على السلوك الذي وقع فعال ،الواجب

 :االدارة المدرسيةمصادر أخالقيات 

 أن هناك خمسة مصادر لألخالقيات فهناك من يرى ،مصادر أخالقيات المهنة تتعدد

 :هي  المهنية

أهم مصادر  ،وبخاصة في المجتمع اإلسالمي ،يمثل هذا المصدر :المصدر الديني -

من الرقابة  فالمهني يمكن أن يتهرب ،الرقابة الذاتية في الفردتكوين أنه يوفر  إذ ،أخالقيات المهنة

أو االجتماعية أو القانونية لكنه ال يستطيع أبدا أن يتهرب من رقابة اهلل سبحانه  ،السياسية

في  التي تحقق سعادة اإلنسان والمجتمع اتعتقدالمالمصدر على المبادئ و مل هذا تويش .وتعالى

 ،وتنظيم حياتهم في كل زمان ومكان ،وعلى القواعد العامة الصالحة لهداية الناس ،كل المجاالت

لتنظيم  ،وهي األوامر والنواهي التي وضعها البشر أنفسهم ،ويشمل أيضا القوانين الوضعية

لذلك تعد  ،بينهم وتحديد واجباتهم لنشر العدالة والمساواة ،حياتهم بالمحافظة على حقوق الناس

اذ يقصد بالتشريعات  ،األخالقيةالمعمول بها مصدرا من المصادر  واألنظمةالتشريعات والقوانين 

 األخرىوالتعليمات  واللوائ  ،ونظام الخدمة المدنية ،المنبثقة عنهدستور الدولة والقوانين كافة 

والتقيد به  ،بالوقت نضباطمن حيث اال ،أخالقيات كثيرة تتضمنالمختلفة التي  أنواعهاعلى 

 إفشاءوعدم  ،وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ،واالبتعاد عن المحسوبية ،واالحترام

 (.1555 ،السعود وبطاح ).وقبول الرشاوى ،أسرار العمل

هو قيم المجتمع الذي يعمل فيه الشخص والمقصود بهذا المصدر  :االجتماعيالمصدر  -

ر على آخال بد أن تنعكس بشكل او ب التي ،في مهنة ما وعاداته وتقاليده وقوانينه ومعاييره
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معينة ال ينعزل عن مجتمعه  مهنةفالفرد عندما ينخرط في  ،المختلفة واألخالقيةتعامالته المهنية 

فهو من جهة نشأ على هذه ، ،ومعاييرهم لآلخريناألنماط السلوكية  علىيقفز  أنوال يستطيع 

الذين يتعاملون معه في الميدان  اآلخرينكما أن  ،األنماط والمعايير وال يستطيع أن يتحرر منها

ذلك أن لكل مجتمع  .فهو يؤثر ويتأثر بهم ،في ظل الثقافة االجتماعية ذاتها التي نشأ فيها نشأوا

 ،وانتمائهم  فرادهإووالء  ،ومعتقداته وعالقاته هوتحدد قيم ،التي تنظم حركته ،ثقافته الخاصة به

 ،ون ثقافة المجتمع الجوانب االجتماعية المتمثلة في القيميك  أن أهم ما  ومن المعروف

حمل المهنيون إلى أي وقد ي .وممارسات الحياة االجتماعية ،ونمط العيش ،والعادات ،والمعتقدات

هذه  كانتأسواء  ،وتقاليده وأعرافه ،مؤسسة يعملون فيها عادات المجتمع األكبر الذي يعيشون فيه

الذي يتمسك أفراده  تمعمجفال ،أم قيما وتقاليد إيجابية ،العادات والتقاليد أمراضا اجتماعية

 السلوك إلى مؤسسة العمل فينقل هذه األنماط من ،يؤثر في السلوك المهني ،بمصالحهم الضيقة

 (.2771 ،عابدين)

يؤمن به الفرد ولقناعاته  الذي الفلسفياإلطار الفكري  إن :المصدر الفكري الفلسفي -

 لمهنيةا أخالقياتهاببمعنى أن المنتسب لمهنة ما يتأثر  ،تهامن عقيدته أو من قراءالمستقاة  ةالفكري

بكل ما  بالبيئة االجتماعية الفرد تأثروقد ي ،فيه السياسي الذي يقود البلد الذي يعيش بالنظام و

 تشتمل عليه من أغراض وعادات وتقاليد وقد يتأثر بالمناخ التنظيمي الذي يعمل في ظله

 (.2778 ،الحوراني)

وانعكاس توجهات  ،ويقصد به النظام السياسي الذي يسي ر المجتمع :المصدر السياسي -

مثال بالتعددية والمشاركة مفاذا كان النظام السياسي ديمقراطيا  ،هذا النظام على أخالقيات األفراد

 ،المهنية ناعاتهمإيجابيا في قيم األفراد وق فال شك سوف يؤثر تأثيرا ،واحترام الرأي األخروالحوار 
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ذا كان النظام السياسي دكتاتوريا فاسدا ال يتورع عن النهب ويشجع على القيم الفاسدة فال بد أن  وا 

وبذلك فإن المناخ السياسي في أي بلد  ،توجهات األفراد في كل مؤسسة فييكون تأثيره سلبيا 

 (.2775 ،أبو النصر)يفرض قيما معينة تصل إلى عقول معظم أبناء المجتمع ووجدانهم

للقائد  االقتصاديةويركز هذا المصدر اهتمامه على الظروف  :االقتصاديالمصدر  -

توقع منه أخالقيات رفيعة والتزام يُ مقبول  اقتصاديفالقائد التربوي الذي يعيش في وضع  ،التربوي

 ،بالتزاماتهأما إذا كان وضعه االقتصادي متدنيا ال يمكنه من الوفاء  ،وُأسسها أكيد بقواعد المهنة

 .(1555 ،السعود وبطاح) مهنته عن فيتوقع منه االنحراف

ويقصد به البناء التنظيمي الذي يعمل فيه الممارس لمهنة  :المصدر اإلداري والتنظيمي -

 .(2778 ،الحوراني )بكل ما فيهاالتعليم 

 لإلدارة المهنية األخالقيات في المؤثرة العوامل

فقد المهنية لإلدارة ، األخالقيات على تأثيرها في حصرها يصعب التي العوامل من عديد هناك

، وانما  أن اإلدارة ال تعمل في فراغ (2773( المشار إليه في المزروعي )1554ذكر غوشة )

تعمل في وسط اجتماعي ، وتتأثر بالعوامل السياسية ، واالقتصادية ، والحضارية للدولة التي 

هو المواطن الذي يعيش في بيئة اإلدارة وينقل إليها القيم  ذاتهوالموظف في الوقت  .هافيتعمل 

 على الرغم منداخل المنظمات ،والعادات السائدة في مجتمعه ، ويبقى لتلك العوامل أثر واض  

 وجود القوانين واللوائ  التي تقوم بدورها في الحد من أثرها في سلوك الموظف.

 : في األخالقيات المهنية لإلدارة ما يأتيولعل من أهم العوامل التي لها األثر الواض  

 البيئة االجتماعية .0
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وهي البيئة التي تجمع بين المنزل ،والحي ، والعمل ، والمجتمع الذي يعيش فيه الفرد، وما 

تسهم واجتماعية ،وسياسية، والتي يسودها من تقاليد ،وعادات ، ومعتقدات ،وأحوال اقتصادية ،

في تشكيل سلوك الفرد وتكوين اتجاهاته ، اذ تنمو هذه االتجاهات والممارسات  اسهامًا كبيراً 

السلوكية وتتطور بتطور مراحل النمو التي يمر بها الفرد ، من واقع ما يعايشه في البيئة 

 (.2771)ياغي،

 البيئة السياسية .2

دورًا مهمـــــــــًا ،فـــــــــي تكـــــــــوين  تـــــــــؤديال شـــــــــك ان البيئـــــــــة التـــــــــي يعـــــــــيش فيهـــــــــا الموظـــــــــف 

ــــــــــــه وانمــــــــــــاط ــــــــــــذي  اتجاهات ــــــــــــاخ السياســــــــــــي ال ــــــــــــة السياســــــــــــية ، المن ســــــــــــلوكه ، ويقصــــــــــــد بالبيئ

يعيشـــــــــــه المجتمـــــــــــع كشـــــــــــكل النظـــــــــــام السياســـــــــــي ، ومـــــــــــدى تمتـــــــــــع األفـــــــــــراد بحريـــــــــــة التعبيـــــــــــر 

 (1008)المزروعي،

 البيئة االقتصادية .3

تــــــــــؤدي األوضــــــــــاع االقتصــــــــــادية فــــــــــي المجتمــــــــــع الــــــــــذي يعــــــــــيش فيــــــــــه الموظــــــــــف مــــــــــن 

ــــــــــى ــــــــــب واألجــــــــــور غن ــــــــــدني مســــــــــتوى الروات ــــــــــل ت ــــــــــاع مســــــــــتوى المعيشــــــــــة مقاب ــــــــــر ، وارتف ، وفق

ـــــــــرًا فـــــــــي تكـــــــــوين األخالقيـــــــــات الوظيفيـــــــــة مـــــــــن مبـــــــــادئ واتجاهـــــــــات وســـــــــلوك ، كمـــــــــا  دورًا كبي

أنهـــــــــا تــــــــــؤدي الــــــــــى نشــــــــــوء طبقــــــــــات اقتصـــــــــادية متعــــــــــددة داخــــــــــل المجتمــــــــــع الواحــــــــــد )يــــــــــاغي 

،1002) 

 وسائل ترسيخ اخالقيات المهنة

مـــــــــــــــــن وســـــــــــــــــائل ترســـــــــــــــــي   عديــــــــــــــــداً ان هنـــــــــــــــــاك الـــــــــــــــــى  (1001)أشــــــــــــــــار الهـــــــــــــــــدبان 

 اخالقيات المهنة منها :
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تنميــــــــــــة الرقابــــــــــــة الذاتيــــــــــــة : فــــــــــــالموظف النــــــــــــاج  هــــــــــــو الــــــــــــذي يراقبــــــــــــه اهلل تعــــــــــــالى  -

ة ، ويراعـــــــــــي المصــــــــــــلحة العامـــــــــــة قبـــــــــــل المصـــــــــــلحة الشخصــــــــــــيالمســـــــــــؤول قبـــــــــــل أن يراقبـــــــــــه 

ألن  فــــــــــاذا تكــــــــــون هــــــــــذا المفهــــــــــوم فــــــــــي نفــــــــــس الموظــــــــــف فســــــــــتنج  المؤسســــــــــة بــــــــــال شــــــــــك ،

 الموظفين مخلصون لها .

ـــــــــــــي  - ـــــــــــــىوضـــــــــــــع األنظمـــــــــــــة الت ـــــــــــــة الخطـــــــــــــأ : ألن  ُتشـــــــــــــجع عل االجتهـــــــــــــادات الفردي

الممارســـــــــــات األخالقيـــــــــــة غيـــــــــــر الســـــــــــوية تنـــــــــــتج أحياًنـــــــــــا مـــــــــــن ضـــــــــــعف النظـــــــــــام ، أو عـــــــــــدم 

بجميـــــــــع محتوياتــــــــــه ، ليكــــــــــون  وضـــــــــوحه . لــــــــــذا ال بـــــــــد مــــــــــن معرفــــــــــة احكـــــــــام نظــــــــــام العمــــــــــل

ــــــــى  ــــــــه ، وأن توضــــــــع فــــــــي مكــــــــان  بينــــــــه مــــــــنالموظــــــــف عل ــــــــه ومــــــــا علي أمــــــــره وعالمــــــــًا بمــــــــا ل

المك لــــــــــــــف بهــــــــــــــا الموظــــــــــــــف  االلتزامــــــــــــــاتظــــــــــــــاهر فــــــــــــــي المؤسســــــــــــــة الئحــــــــــــــة باألحكــــــــــــــام و 

 المخالفات وعدم تنفيذ األوامر . العقوبات المترتبة علىو 

ـــــــــإذا القـــــــــدوة الحســـــــــنة :  - ـــــــــأخالق  ف ـــــــــى المـــــــــدير وهـــــــــو ال يلتـــــــــزم ب نظـــــــــر العـــــــــاملون ال

اقتـــــــــداء  اً طبيعيـــــــــ اً ذلـــــــــك يجعـــــــــل مـــــــــن عـــــــــدم التـــــــــزامهم بـــــــــأخالق المهنـــــــــة أمـــــــــر  فـــــــــإنالمهنـــــــــة ، 

 بمديرهم .

فــــــــــإذا اقتنــــــــــع الموظــــــــــف بــــــــــان العمــــــــــل عبــــــــــادة ، لوظيفــــــــــة : لتصــــــــــحي  الفهــــــــــم الــــــــــديني 

وانـــــــــــه وســـــــــــيلة لتنميـــــــــــة البلـــــــــــد، وازدهـــــــــــاره ، وتحســـــــــــين مســـــــــــتوى الـــــــــــدخل زاد لديـــــــــــه االلتـــــــــــزام 

 بأخالق المهنة .

المحاســـــــــــــــبة للتأكـــــــــــــــد مـــــــــــــــن  مـــــــــــــــن ال بـــــــــــــــدوالمـــــــــــــــوظفين :  المســـــــــــــــؤولينمحاســـــــــــــــبة  -

ـــــــــى  تطبيـــــــــق النظـــــــــام ، مـــــــــن خـــــــــالل األجهـــــــــزة الرقابيـــــــــة االداريـــــــــة والماليـــــــــة التـــــــــي تشـــــــــرف عل

 . تطبيق النظام



22 

 

ــــــــــــى التطــــــــــــوير إذا علمــــــــــــوا أن  - التقيــــــــــــيم المســــــــــــتمر للمــــــــــــوظفين : ممــــــــــــا يحفــــــــــــزهم عل

ــــــــــك ،  تقويمــــــــــاً  مو  يقــــــــــمــــــــــن يطــــــــــور نفســــــــــه  ــــــــــى ذل ــــــــــال مكافأتــــــــــه عل  والتقــــــــــويمصــــــــــحيحًا ، وين

 على معرفة مستويات موظفيه وكفاءاتهم ومواطن إبداعهم . المسؤوليعين 

( أن عملية صياغة أو نسج المنظومة األخالقية في المؤسسة 1020بو عباس ) ذكرتو 

يتم في إطار الثقافة التنظيمية وفي استمرارية أعمالها إلعادة تجديد أو تحديث القيم األخالقية 

ن هم الذين يدعمون تلك المنظومة في إطار األفعال والتصرفات غير الثابتة ، وأن األفراد العاملي

يمكن أن تقود إلى  المؤسسةفي  ةوالمكافأة المعتمد التقويمالتي يمارسونها . كما أن أنظمة 

والعاملين بمالمسة العمل األخالقي في  المديرين كل اكتشاف االرتباط في الكيفية التي يقوم بها 

ن استخدام أنظمة المكافأة ومراجعة األداء بشكل فاعل يمكن أن أعمالهم وتصرفاتهم اليومي ة . وا 

يكون طريقًا فاعال يعتمده المديرون في االستدالل على أثر األخالقيات في المؤسسة ، وأن 

المناقضة وفي مستويات المؤسسة جميعها يعد  أنماط السلوكمكافأة السلوك األخالقي ومعاقبة 

 .ة االخالقيين في منظمات األعمال من المكونات الحاسمة لبناء القاد

إلى أن هناك مجموعة من الخصائص التي يتميز بها القائد  (1022) نجمواشار 

 االخالقي وهي :

ول منهما في :وهي تتسم أنها ذات بعدين أساسيين يتمثل األ امتالك القيم االخالقية -

في كل األوقات والظروف ،فاحترام   كونها قيما أخالقية تصل  ألن تكون دلياًل للقرارات والسلوك

األخرين قيمة أخالقية تصل  في كل الظروف ، ويتمثل المعيار الثاني في كون القيم تتطور في 

 : ويشمل ذلك ضوء القضايا األخالقية التي تتعرض لها المنظمة في مجال العمل .
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: فضاًل عن ما يمتلكه القائد من رؤية استراتيجية يمتلك أيضًا  الرؤية واأللتزام األخالقي  -

 ُبعدا أخالقيا يلتزم فيه .

 وجود مقاييس أخالقية واضحة -

  امتالك الحس األخالقي -

 العالقات األخالقية المتميزة  -

 األخالقيات التي يجب توافرها في مدير المدرسة

 :على النحو اآلتي( األخالقيات التي يجب توافرها في مدير المدرسة 1007ذكر عابدين )

لمحاباة في تطبيق األنظمة االمدرسة بالموضوعية وعدم التحيز أو  أن يتحلى مدير -

 . هوالتعليمات وفي عالقاته مع التالميذ والمعلمين بحيث يعطي كل ذي حق حق

أن يحترم مدير المدرسة القوانين واألنظمة و التعليمات واللوائ  المعمول بها دون  -

وأن يحترم  درجات األمانة واإلخالص والشعور بالمسؤولية . تالعب بها أو تحايل عليها ُمظهرا 

 قره .تكرامة كل فرد وقيمته وشخصيته وال يخذله وال يح

االنتماء الصادق لعمله ومن الروح المعنوية أن ُيظهر مدير المدرسة مستوى الئقا من  - 

 العاليين .

اتخاذ القرار ويتشاور  عندقدراتهم مُيراعي مدير المدرسة استعدادات المرؤوسين و  أن -

 معهم ويقوم ببيان أسباب قراره .

 ةأن يتعهد مدير المدرسة بإقرار الحق والعدالة في المدرسة والمجتمع بحيث ال يخفي أي -

 فيلومات يمكن أن تساعد في ذلك وال يخضع ألية ضغوط أو ابتزاز يمكن أن يؤثر شواهد أو مع

 الحق والعدالة .
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)األكاديمي( وفي أن يهتم مدير المدرسة بالنمو المهني في مجال تخصصه الدراسي  -

مجال مهنة اإلدارة المدرسية فيحرص على المشاركة في المؤتمرات والندوات واألنشطة التي 

ذلك ، وأن يحرص على ممارسة دوره القيادي بتزويد معلميه وتالميذه بأفضل تساعده على 

 الممكن توافرها .الفرص والخبرات واألفكار والبدائل التربوية 

أن يترفــــــــــــع مــــــــــــدير المدرســـــــــــــة بســــــــــــلوكه عــــــــــــن التوجـــــــــــــه نحــــــــــــو تحقيــــــــــــق مكاســـــــــــــب  -

 سلوكه المهني كمدير للمدرسة . فيشخصية أو معنوية أو مادية قد تؤثر 

يلتــــــــــــــزم مـــــــــــــــدير المدرســــــــــــــة بتشـــــــــــــــجيع االبتكـــــــــــــــار واإلبــــــــــــــداع والمبـــــــــــــــادرة لـــــــــــــــدى أن  -

ماتهم . وأن يلتــــــــــــزم بتــــــــــــوفير منــــــــــــاخ أو بيئــــــــــــة عمــــــــــــل المعلمــــــــــــين والتالميــــــــــــذ وتقــــــــــــدير إســــــــــــها

صــــــــــــحية تســــــــــــاعد علــــــــــــى العمــــــــــــل وتســــــــــــودها األلفــــــــــــة والمحبــــــــــــة والمــــــــــــودة والتعــــــــــــاون فيمــــــــــــا 

 .بينهم

ــــــــــة  ــــــــــات المهن ــــــــــزام مــــــــــدير المدرســــــــــة بأخالقي ــــــــــدوة  لهــــــــــذا مــــــــــن الضــــــــــروري الت فهــــــــــو الق

أنهـــــــــــــم يتـــــــــــــأثرون بتصـــــــــــــرفاته وتعاملـــــــــــــه  إذلجميـــــــــــــع أفـــــــــــــراد المجتمـــــــــــــع المدرســـــــــــــي التربـــــــــــــوي 

خارجهــــــــا ،كمــــــــا انــــــــه هــــــــو العنصــــــــر  أمكــــــــان ذلــــــــك داخــــــــل المدرســــــــة أاليــــــــومي معهــــــــم ســــــــواء 

واإلنجــــــــــــاز ، ونجــــــــــــاح  األهــــــــــــدافالفاعــــــــــــل فــــــــــــي توجيــــــــــــه افــــــــــــراد المدرســــــــــــة نحــــــــــــو تحقيــــــــــــق 

ه بــــــــــــأخالق المهنــــــــــــة ، كمــــــــــــا أن المدرســــــــــــة يتوقــــــــــــف علــــــــــــى كيفيــــــــــــة إدارتــــــــــــه ومــــــــــــدى التزامــــــــــــ

مخالفـــــــــــة ألخالقيــــــــــات المهنـــــــــــة ســــــــــيدفع مـــــــــــن  ألنمـــــــــــاط ســــــــــلوكية ممارســــــــــة مـــــــــــدير المدرســــــــــة

ــــــــــي  ــــــــــيم ، وبهــــــــــذا يكــــــــــون ســــــــــببًا ف ــــــــــة التعل ــــــــــات مهن ــــــــــده وعــــــــــدم التــــــــــزامهم بأخالقي ــــــــــه لتقلي حول

 درسة واالنحراف بها بعيدًا عن تحقيق أهدافها التربوية والتعليمية .فشل الم

 الحياه التنظيميةدور األخالقيات في 
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إن االلتـــــــــــزام بأخالقيـــــــــــات العمـــــــــــل ُيســـــــــــهم فـــــــــــي تحســـــــــــين المجتمـــــــــــع بصـــــــــــفة عامـــــــــــة ، 

ــــــــــرص ، ــــــــــاس بتكــــــــــافؤ الف ــــــــــع الن ــــــــــة ، ويتمت ــــــــــر العادل ــــــــــل الممارســــــــــات غي ــــــــــي كــــــــــل  إذ تق ويجن

لألكثـــــــــر كفـــــــــاءة وعلمـــــــــًا جـــــــــزاء تقصـــــــــيره ، وتســـــــــند األعمـــــــــال  ىثمـــــــــرة جهـــــــــده ، أو يلقـــــــــ فـــــــــردٍ 

ـــــــــــه المـــــــــــوارد هـــــــــــو أنفـــــــــــع ، و  ـــــــــــى المحتـــــــــــالين ، واالنتهـــــــــــازيين ، ا تضـــــــــــييق، وتوج  لخنـــــــــــاق عل

ــــــــــــ ــــــــــــق إذا الت ــــــــــــره يتحق ــــــــــــرص أمــــــــــــام المجتهــــــــــــدين ، كــــــــــــل هــــــــــــذا وغي ــــــــــــع الف ــــــــــــع ز وتوَس م الجمي

 (2118)مرعي وبلقيس،:تؤدي إلى  التيباألخالقيات 

دعـــــــــــــم الرضـــــــــــــا واالســـــــــــــتقرار االجتمـــــــــــــاعيين ، إذ يســـــــــــــود العـــــــــــــدل ويحصـــــــــــــل كـــــــــــــل  -

ــــــــة مــــــــن الرضــــــــا ، واالســــــــتقرار  ــــــــي حال ــــــــاس ف ــــــــة الن ــــــــه ممــــــــا يجعــــــــل غالبي ــــــــى حق ذي حــــــــق عل

نتاجيــــــــة ، وهــــــــو مــــــــا يعــــــــود بالفائــــــــدة علــــــــى تــــــــوفر بيئــــــــة مالئمــــــــة لــــــــروح الفريــــــــق وزيــــــــادة اال -

 الجميع .

تمـــــــــــــع  ويقلـــــــــــــل القلــــــــــــــق والمج وثقتـــــــــــــه بالمنظمــــــــــــــة ، هزيـــــــــــــادة ثقـــــــــــــة الفــــــــــــــرد بنفســـــــــــــ -

 والتوتر بين األفراد .

تقلــــــــــــــــــــل تعــــــــــــــــــــريض المؤسســــــــــــــــــــات للخطــــــــــــــــــــر ، ألن المخالفــــــــــــــــــــات ، والجــــــــــــــــــــرائم ،  -

 .والمنازعات تقل ، إذ يتمسك الجميع بالقانون

ليـــــــــــــه إن وجـــــــــــــود مواثيـــــــــــــق اخالقيـــــــــــــة معلنـــــــــــــة ، يـــــــــــــوفر المرجـــــــــــــع الـــــــــــــذي يحـــــــــــــتكم إ -

 وقع فعاًل. الناس ليقرروا السلوك الواجب ، أو ليحكموا على السلوك الذي

 وفـــــــــــي الحيـــــــــــاة التنظيميـــــــــــة فـــــــــــإن الـــــــــــذي يلـــــــــــزم الجميـــــــــــع باألنظمـــــــــــة والقـــــــــــوانين، هـــــــــــي

ــــــــــــــــدوة االدارة المدرســــــــــــــــية فهــــــــــــــــي  أخالقيــــــــــــــــات  ــــــــــــــــع المــــــــــــــــوظفين والق ــــــــــــــــة القائــــــــــــــــد لجمي بمثاب

واألنمــــــــــــــوذج لهــــــــــــــم، ويكــــــــــــــون تعاملهــــــــــــــا مــــــــــــــع الجمهــــــــــــــور علــــــــــــــى مســــــــــــــتوى عــــــــــــــاٍل مــــــــــــــن 
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ــــــــــات ــــــــــار، كمــــــــــا  ،األخالقي ــــــــــوق كــــــــــل اعتب ــــــــــديها ف ــــــــــد أن تكــــــــــون المصــــــــــلحة العامــــــــــة ل ــــــــــال ب ف

يجــــــــــــب أن ُتشــــــــــــعر الموظــــــــــــف بقيمتــــــــــــه الذاتيــــــــــــة ، واهميــــــــــــة وجــــــــــــوده فــــــــــــي المنظمــــــــــــة ، وأن 

تتمثـــــــــل العدالـــــــــة فـــــــــي معاملـــــــــة جميـــــــــع المـــــــــوظفين ، خاصـــــــــة فيمـــــــــا يتعلـــــــــق بشـــــــــؤون الترقيـــــــــة 

ــــــــــــــــــرامج التــــــــــــــــــدريب اإلداري ــــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــــوظيفي ، واالشــــــــــــــــــتراك ف ــــــــــــــــــل ال ،  واإلجــــــــــــــــــازات ، والنق

ــــــــــــي يمنحهــــــــــــا النظــــــــــــام وحضــــــــــــور المــــــــــــؤتمرات ، واالســــــــــــتفادة مــــــــــــن ا لمميــــــــــــزات األخــــــــــــرى الت

 (.1008والقانون )المزروعي ،
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 المهارات المطلوب توافرها في مدير المدرسة :

مـــــــــــــدير أن يمتلكهـــــــــــــا هنـــــــــــــاك مجموعـــــــــــــة مـــــــــــــن المهـــــــــــــارات األساســـــــــــــية التـــــــــــــي يجـــــــــــــب 

فــــــــــي تعزيــــــــــز ميثــــــــــاق أخالقيــــــــــات مهنــــــــــة التعلــــــــــيم لــــــــــدى  هالمدرســــــــــة حتــــــــــى يســــــــــتطيع أداء دور 

 نقصًا في أدائه . يعده المطلوب ونقص أحدها جلمعلمين على الو ا

 : أنواعوتصنف هذه المهارات إلى ثالثة 

 المهارات الفنية . -

 المهارات اإلنسانية . -

 :الذهنية ( . –المهارات اإلدراكية )التصورية  -

 ويما يأتي عرض لكل نوع من هذه المهارات 

 : المهارات الفنية

ينظـــــــــــــر إلـــــــــــــى المهـــــــــــــارات الفنيـــــــــــــة علـــــــــــــى أنهـــــــــــــا معرفـــــــــــــة متخصصـــــــــــــة فـــــــــــــي اإلدارة 

متــــــــــوافرة لمــــــــــدير المدرســــــــــة ،  التربويــــــــــة ومــــــــــا يــــــــــرتبط بهــــــــــا مــــــــــن حقــــــــــائق ومفــــــــــاهيم وأســــــــــس

وتمكنــــــــــــه مـــــــــــــن القيـــــــــــــام بعملــــــــــــه ومســـــــــــــؤولياته ، ومـــــــــــــن تحويــــــــــــل األفكـــــــــــــار النظريـــــــــــــة إلـــــــــــــى 

يـــــــــــة تـــــــــــرتبط ناي أن المهـــــــــــارات الف نظـــــــــــم التعلـــــــــــيم وقوانينـــــــــــه .ومنهـــــــــــا ت عمليـــــــــــة ، ممارســـــــــــا

 ة.إشــــــــــــــرافي مالمــــــــــــــدير ومســــــــــــــؤولياته ، ســــــــــــــواًء أكانــــــــــــــت مســــــــــــــؤوليات إداريــــــــــــــة ، أ تامــــــــــــــبمه

يســـــــــاعده علـــــــــى الوفـــــــــاء بمتطلبـــــــــات عملـــــــــه ، والقيـــــــــام بهـــــــــا وممارســـــــــتها لبلـــــــــوغ غايـــــــــة وذلـــــــــك 

 (.1007اإلدارة والتعليم)عابدين ،

تقـــــــــــان طــــــــــرق محـــــــــــددة وأســــــــــاليب معينـــــــــــة فــــــــــي ممارســـــــــــة كمــــــــــا أنهــــــــــا تعنـــــــــــي  فهــــــــــم وا 

ــــــــــــة األ ــــــــــــدر مــــــــــــن نشــــــــــــطة المتخصصــــــــــــة بكفــــــــــــاءة عالي ــــــــــــى ق ــــــــــــوم هــــــــــــذه المهــــــــــــارات عل ، وتق
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المعلومــــــــــات والمعــــــــــارف اإلداريــــــــــة المتخصصــــــــــة فــــــــــي العمــــــــــل والتــــــــــي تــــــــــرتبط فــــــــــي الجانــــــــــب 

العلمـــــــــــي فـــــــــــي اإلدارة . ومـــــــــــن بـــــــــــين المهـــــــــــارات الفنيـــــــــــة التـــــــــــي يحتاجهـــــــــــا المـــــــــــدير التربـــــــــــوي 

 واتخـــــــــــاذ القـــــــــــرار( إجـــــــــــراء المقـــــــــــابالت و االتصـــــــــــال و ظائفـــــــــــه اإلداريـــــــــــة )القيـــــــــــادة لممارســـــــــــة و 

 وتحديـــــــــــــــــد األهـــــــــــــــــداف و كتابـــــــــــــــــة التقـــــــــــــــــارير  وتشـــــــــــــــــكيل اللجـــــــــــــــــان  وإدارة االجتماعـــــــــــــــــات 

 وتطبيــــــــــــــق اإلجــــــــــــــراءات والطــــــــــــــرق المتخصصــــــــــــــة فــــــــــــــي العمــــــــــــــل  وتفــــــــــــــويض الســــــــــــــلطات 

رات المهـــــــــــاوهـــــــــــذه  المقارنـــــــــــة بـــــــــــين البـــــــــــدائل ، وغيـــــــــــر ذلـــــــــــك مـــــــــــن المهـــــــــــارات والمالحظـــــــــــة 

يحتاجهـــــــــــا المـــــــــــديرون فـــــــــــي المســـــــــــتوى اإلشـــــــــــرافي والتنفيذي)مـــــــــــدير المدرســـــــــــة    المشـــــــــــرف 

ـــــــــيس قســـــــــم( ـــــــــة التربـــــــــوي   رئ ـــــــــي تنفيـــــــــذ األنشـــــــــطة اليومي  .بدرجـــــــــة كبيـــــــــرة ألنهـــــــــا تســـــــــتخدم ف

 .(1021)مصطفى ،

 المهارات اإلنسانية :

 ئهزمال بالطريقة التي يمكن لمدير المدرسة التعامل بها معيتعلق هذا النوع من المهارات 

شاعة جو التعاون والعمل الجماعي واالنسجام بينهم ، والو  بنجاح ، وتنسيق الجهود بينهم ، قدرة ما 

خالص . ويتطلب ذلك استعداد المدير لفهم اآلخرين ، وفهم  على تشجيعهم وحفزهم للعمل بجد وا 

تاحة الفرصة لهم للتعبير عن ميولهم و  آرائهم ومشكالتهم آرائهم واتجاهاتهم ، واإلنصات إليهم ، وا 

روحهم المعنوية واستعدادهم ، بل  فيلما لذلك من أثر  صنع القراروحاجاتهم وللمشاركة في 

تقانه . كما أنها أكثر إلحاحًا لمير المدرسة كونها تتعلق بالعالقة بين المدير  وتفانيهم في العمل وا 

واألشخاص اآلخرين المتنوعين :الرؤساء ، والمعلمين ، والفنيين ، والطلبة ، وأولياء األمور، 

لمدير االستغناء عن االتصال بهم أو التعامل معهم وأفراد المجتمع بشكل عام والذين ال يستطيع ا

 . (1007 ،)عابدين
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اإلدارة  العالقات الطيبة بين إدارة المدرسة وجميع العاملين أساس نجاح أنيمكن القول و 

 ،الصراعات بين أفراد المجتمع المدرسي التقليل منإال من خالل ولن يتحقق ذلك  المدرسية 

والخالفات  تفراد ألن ذلك يسهم بدرجة كبيرة في اختفاء المشكالاأل وتنمية العالقات الحميمة بين

باعثًا قويًا في نفوس المعلمين لاللتزام بأخالقيات مهنة التعليم والبذل والعطاء بكفاءة ويكون  ،

النهاية ينعكس كل ذلك إيجابيًا وينمي دوافعهم نحو التعلم وفي الطلبة  إلىعالية ، ويمتد أثر ذلك 

 وحجر الزاوية في هذا هو المدير الذي يتميز باحترام اآلخرين  المدرسة ونجاحها .على سمعة 

 ، ويدير المدرسة بروح التسام  والعالقات اإلنسانية .وحبهم 

 المهارات االدراكية )التصورية ( : -

قدرتـــــــــه فــــــــي رؤيـــــــــة مر و ويتعلــــــــق هــــــــذا النـــــــــوع مــــــــن المهــــــــارات   بمـــــــــدى كفــــــــاءة المــــــــدي

ـــــــــــــات بـــــــــــــين األجـــــــــــــزاء م مدرســـــــــــــته ، وفهمـــــــــــــه ور يتنظـــــــــــــ دراك أثـــــــــــــر العالق ـــــــــــــه ، وا  بـــــــــــــط أجزائ

قـــــــــــــدرة علـــــــــــــى مكمـــــــــــــا أن المـــــــــــــدير البــــــــــــد أن يتمتـــــــــــــع بالوالتغيــــــــــــرات التـــــــــــــي تحـــــــــــــدث فيهــــــــــــا .

الدراســـــــــــة والتحليـــــــــــل واالســـــــــــتنتاج والمقارنـــــــــــة وكـــــــــــذلك المرونـــــــــــة واالســـــــــــتعداد الـــــــــــذهني لتقبـــــــــــل 

ـــــــــر اإليجـــــــــابي للعمـــــــــل مافكـــــــــار اآلخـــــــــرين ، وكـــــــــذلك ال ـــــــــى التطـــــــــوير والتغي ـــــــــدرة عل وتطـــــــــوير ق

أســــــــــــــاليبه حســــــــــــــب متطلبــــــــــــــات الظــــــــــــــروف والمتغيــــــــــــــرات والتنســــــــــــــيق بــــــــــــــين فــــــــــــــرق البحــــــــــــــث 

 (.1001المختلفة )بن دهيش :

بالتصـــــــــــورية أي رؤيـــــــــــة المنظمـــــــــــة بشـــــــــــكل كامـــــــــــل والعالقـــــــــــة بـــــــــــين أجزائهـــــــــــا  يقصـــــــــــدو 

ـــــــــــادل بـــــــــــين وظـــــــــــائف  ـــــــــــدائم بـــــــــــالترابط والـــــــــــتالحم المتب ـــــــــــة ، واالعتـــــــــــراف والشـــــــــــعور ال المختلف

م المختلفـــــــــــة ، وتوقـــــــــــع مـــــــــــا يحـــــــــــدث بســـــــــــبب التغييـــــــــــر الـــــــــــذي و األقســـــــــــا تهاوانشـــــــــــط اإلدارات

األقســـــــــام واإلدارات األخـــــــــرى ، والمقـــــــــدرة علـــــــــى تفهـــــــــم  فـــــــــييحـــــــــدث فـــــــــي كـــــــــل قســـــــــم وتـــــــــأثيره 
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مل هـــــــــــــذه المهـــــــــــــارات علـــــــــــــى التفكيـــــــــــــر تالعالقـــــــــــــة بـــــــــــــين األســـــــــــــباب والنتـــــــــــــائج ، ولـــــــــــــذا تشـــــــــــــ

قــــــــــــــدرات التخطيطيــــــــــــــة والبراعــــــــــــــة فــــــــــــــي التعامــــــــــــــل مــــــــــــــع المعلومــــــــــــــات وابتكــــــــــــــار ماإلداري وال

ــــــــــــــــة المحيطــــــــــــــــة . األف ــــــــــــــــة للبيئ وهــــــــــــــــذه كــــــــــــــــار واإلحســــــــــــــــاس بالمشــــــــــــــــكالت والنظــــــــــــــــرة العميق

ــــــــــــة ) التخطــــــــــــيط   اتخــــــــــــاذ المهــــــــــــارات تُ  ــــــــــــى ممارســــــــــــة الوظــــــــــــائف اإلداري عــــــــــــين المــــــــــــدير عل

القـــــــــــــــــرارات   تشـــــــــــــــــخيص المشـــــــــــــــــكالت واألزمـــــــــــــــــات وتحليلهـــــــــــــــــا ومواجهتهـــــــــــــــــا باألســـــــــــــــــاليب 

ــــــــــي الم –المناســــــــــبة  ــــــــــي تحــــــــــدث ف ــــــــــع األمــــــــــور الت ــــــــــة   توق ســــــــــتقبل وضــــــــــع المعــــــــــايير الرقابي

 (.1021)مصطفى :

وتتجلــــــــــــــى اهميــــــــــــــة دراســـــــــــــــة موضــــــــــــــوع اخالقيــــــــــــــات مهنـــــــــــــــة اإلدارة المدرســــــــــــــية فـــــــــــــــي 

تعزيـــــــــــز الممارســـــــــــات األخالقيـــــــــــة التـــــــــــي ينبغـــــــــــي أن تـــــــــــنعكس بشـــــــــــكل أكثـــــــــــر إيجابيـــــــــــة فـــــــــــي 

ـــــــــــات الوســـــــــــط  لمنهجيـــــــــــة العمـــــــــــ ـــــــــــف مكون ـــــــــــين مختل ـــــــــــات التربويـــــــــــة ب اإلداري ، وفـــــــــــي العالق

ن اتجاهـــــــــــات إيجابيـــــــــــة نحـــــــــــو المهنـــــــــــة هم ، إذ تبصـــــــــــر   لـــــــــــدى المـــــــــــديرين  المدرســـــــــــي ، وتكـــــــــــو 

ــــــــــــى أســــــــــــاليب  ــــــــــــدربهم عل ــــــــــــة، وت ــــــــــــة واالجتماعي ــــــــــــوعيتهم اإلداري ــــــــــــة ، وت بالتزامــــــــــــاتهم األخالقي

عــــــــن معـــــــــرفتهم  ، هــــــــذا فضــــــــالً مــــــــع مختلــــــــف مكونــــــــات المجتمــــــــع المحلــــــــي العامــــــــل الالئــــــــق 

ـــــــــــــــي  لقواعـــــــــــــــد االنضـــــــــــــــباط األخالقيـــــــــــــــة ،والقـــــــــــــــدوة الحســـــــــــــــنة ، والتحل ـــــــــــــــي بالضـــــــــــــــمير المهن

ــــــــق ــــــــوعي واالبتعــــــــاد عــــــــن الشــــــــبهات ، مــــــــن أجــــــــل تحقي ــــــــة ال ــــــــي  بأهمي البعــــــــد القيمــــــــي األخالق

ـــــــــــرام  ـــــــــــة روح التواصـــــــــــل والتعـــــــــــاون واالحت ـــــــــــة ، هـــــــــــذا فضـــــــــــاًل عـــــــــــن تنمي ـــــــــــي مجـــــــــــال التربي ف

يتواصــــــــــــــلون معهــــــــــــــم )احســــــــــــــينات ،  وجميــــــــــــــع مــــــــــــــن العــــــــــــــاملينالمتبــــــــــــــادل بــــــــــــــين مختلــــــــــــــف 

1002.)  

 :االلتزام التنظيمي-1
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رين يالمدوربطه بين  ألهميتهتزايد االهتمام من الباحثين بمفهوم االلتزام التنظيمي وذلك 

 (1007 ،الحربي) بمنظمتهالن الموظف الملتزم أكثر التصاقا  األكاديميينوالتربويين أو 

خالل منظمة  معروفاً من  التي يكون فيها الفرد بانه الحالة  رف االلتزام التنظيميع  وُ 

 .( 1007)العوفي، وأهدافها ويرغب باالستمرار فيها معنية

جزء من االنتماء االجتماعي العام الذي يتمثل في تنمية  بأنه( 2011فه الخشروم )عر  و 

من أفراد ومنظمات وما يسود فيه من  يتضمنهمشاعر الفرد نحو المجتمع الذي يعيش فيه وبما 

 . أفكار ومبادئ وقيم

 وستيرز مودي وبورتر قدمه التعريف الذيالتنظيمي لأللتزام ومن التعريفات األكثر شموال 

(Mowday, Porter & Steers,1982والذي )االلتزام التنظيمي بأنه اعتقاد قوى وقبول  وافر  عُ  ن

في بذل أكبر عطاء أو جهد ممكن لصال   ممن جانب األفراد ألهداف المنظمة وقيمها ورغبته

  أورجان ونظر .مع رغبة قوية في االستمرار في عضويتها ،يعملون فيهاالمنظمة التي 

حساس الفرد إإلى االلتزام كمتغير اتجاهي يتمثل في  (Organ, & Moorman1993)ومورمان

االهتمام بمفهوم االلتزام التنظيمي في مجال السلوك التنظيمي  وقد بدأ .باالنجذاب نحو المنظمة

 ،وعلم النفس االجتماعي منذ مطلع النصف الثاني من القرن العشرين وحتى الوقت الحاضر

وما قد يترتب عليه من  ومحدداته  زام التنظيميااللتوركزت األبحاث بصفة عامة حول مسببات 

تحقيق  في من اثر كبيرنتائج سلوكية قد تؤثر في مستقبل المنظمة والعاملين فيها، لما له 

وأشار  .اليابانية واأللمانية التجربتانوخير مثال على ذلك  ،األهداف المخطط لها بكفاءة وفاعلية

االلتزام التنظيمي لألفراد العاملين شيئ مقدس لديهم ويلتزمون بالعمل في  ( الى أن1008الوزان )

 الخدمات لمنظماتهم.مؤسساتهم الى التقاعد ويحرصون على تقديم أفضل 
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لم  أن الدراسات العديدة التي تناولته االهتمام الكبير بظاهرة االلتزام إال وعلى الرغم من

وهذا  ،ع بعض المفاهيم النفسية والسلوكية األخرىتستطع تقديم مفهوم واض  ومحدد لتداخله م

فقد ورد مفهوم االلتزام في اللغة العربية  ،اشتقاقهاااللتزام ومصدر  كلمة أصل إلىالرجوع  تط لب

 معناها االصطالحي وطبقا للمعجم( أما 27 :2155 ،)ابن منظور الشيء يلزم ،من الفعل لزم

بحيث يشعر من  اه اآلخرينيتعهد به الشخص تج شيءأي  فهي ( Oxford،1008االنكليزي )

بطرائق استخدمت التنظيمي التي  ولقد وردت تعريفات متعددة لاللتزام.خالل تعهده بالمسؤولية

عن  معينة كالدفاع الذي يحرص على أن يظهر نماذج سلوكية مختلفة لتشير إلى الفرد الملتزم

كما انه يبرر  ،في البقاء فيها ألطول مدةواالعتزاز باالنتماء لها والرغبة  المنظمة والشعور بالفخر

 . كما ذكر بيشوب وسكوت وجولدسبيمنها لاللتزام التنظيمي من سلوك التميزعالية  مستويات

 (.Bishop, Scott, Goldsby,& Cropanzano, 2003)وكروبانزانو

 .وقيم المنظمة األهدافاعتقاد قوي في قبول -2

 .الرغبة لممارسة جهود كبيرة نيابة عن المنظمة -1

   واستمرارها العضوية مع المنظمة رغبة قوية إلبقاء -8

 :منها ما يأتيهناك عدة تعريفات لاللتزام التنظيمي و 

ـــــــــــــه الفعـــــــــــــال بأهـــــــــــــدا ـــــــــــــرد وتعلق ـــــــــــــزام التنظيمـــــــــــــي هـــــــــــــو "انتمـــــــــــــاء الف المنظمـــــــــــــة  فااللت

 "وقيمهــــــــــــــــا ، بصــــــــــــــــرف النظــــــــــــــــر عــــــــــــــــن القيمــــــــــــــــة الماديــــــــــــــــة المتحققــــــــــــــــة مــــــــــــــــن المنظمــــــــــــــــة

(Joo&Shim, J.2010 :17). 
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القــــــــــــــوة النســــــــــــــبية لتعريــــــــــــــف  بأنــــــــــــــه( االلتــــــــــــــزام التنظيمــــــــــــــي 2111يوســــــــــــــف)وعــــــــــــــرف 

هـــــــــا واندفاعـــــــــه فيفـــــــــي منظمتـــــــــه التـــــــــي يعمـــــــــل  اً كونـــــــــه موظفـــــــــ مـــــــــن حيـــــــــثالشـــــــــخص بنفســـــــــه 

 لتحقيق أهدافها.

 :أهمية االلتزام التنظيمي 

 من األسباب التي تبرز أهمية االلتزام التنظيمي ما يأتي 

فــــــــــي الــــــــــربط بــــــــــين المنظمــــــــــة واألفــــــــــراد  مهمــــــــــاً يمثــــــــــل االلتــــــــــزام التنظيمــــــــــي عنصــــــــــرا  -

األوقــــــــــــات التـــــــــــي ال تســــــــــــتطيع فيهــــــــــــا المنظمــــــــــــات أن تقــــــــــــدم  يالعـــــــــــاملين بهــــــــــــا الســــــــــــيما فــــــــــــ

 أعلى مستوى من االنجاز. الحوافز المالئمة لموظفيها ، ودفعهم لتحقيق

ـــــــــون  - ًا أكثـــــــــر مـــــــــن مهمـــــــــعـــــــــاماًل  يعـــــــــدفيهـــــــــا التـــــــــزام األفـــــــــراد للمنظمـــــــــات التـــــــــي يعمل

الرضـــــــــا الـــــــــوظيفي فـــــــــي التنبـــــــــؤ ببقـــــــــائهم فـــــــــي منظمـــــــــاتهم أو تـــــــــركهم العمـــــــــل فـــــــــي منظمـــــــــات 

 (.1008أخرى )الوزان ،

ؤشـــــــــــــرات األساســـــــــــــية للتنبـــــــــــــؤ بعديـــــــــــــد مـــــــــــــن ميمثــــــــــــل األلتـــــــــــــزام التنظيمـــــــــــــي أحـــــــــــــد ال -

لوكية وخاصـــــــــــــة دوران العمـــــــــــــل ، إذ يفتـــــــــــــرض أن يكـــــــــــــون األفـــــــــــــراد أطـــــــــــــول النـــــــــــــواحي الســـــــــــــ

 نحو تحقيق أهداف المنظمة . عمالً بقاء في المنظمة ، وأكثر 

أن مجالــــــــــه قــــــــــد جــــــــــذب كــــــــــاًل مــــــــــن المــــــــــديرين وعلمــــــــــاء الســــــــــلوك األنســــــــــاني نظــــــــــرًا  -

 (.1022نعساني ،الالنه سلوك مرغوب فيه من قبل المنظمات )

ـــــــــــي إنـــــــــــه يمثـــــــــــل عنصـــــــــــراً  - ـــــــــــربط بـــــــــــين المنظمـــــــــــات واألفـــــــــــراد العـــــــــــاملين  مهمـــــــــــًا ف ال

فيهـــــــــا، خاصــــــــــة فــــــــــي األوقـــــــــات التــــــــــي ال تســــــــــتطيع المنظمـــــــــات تقــــــــــديم الحــــــــــوافز والمكافــــــــــأت 

 لتحفيز األفراد للعمل لتحقيق مستويات عالية من االداء.
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ظمـــــــــــات مؤشـــــــــــرًا أقـــــــــــوى مـــــــــــن الرضـــــــــــا الـــــــــــوظيفي نالتـــــــــــزام األفـــــــــــراد تجـــــــــــاه الم ُيعـــــــــــد -

 مكان عملهم .الستمرار العاملين وبقائهم في 

يعــــــــــــد التــــــــــــزام األفــــــــــــراد تجــــــــــــاه منظمــــــــــــاتهم عــــــــــــاماًل مهمــــــــــــًا فــــــــــــي التنبــــــــــــؤ بفاعليــــــــــــة  -

 (1007المنظمة )عبد الباقي، 

 أبعاد االلتزام التنظيمي

اهتمــــــــــــوا بدراســــــــــــة االلتــــــــــــزام التنظيمــــــــــــي وعالقتــــــــــــه بــــــــــــبعض  الــــــــــــذين ونالبــــــــــــاحث ذكــــــــــــر

 التنظيمـــــــــــيالتـــــــــــي توضـــــــــــ  طبيعـــــــــــة االلتـــــــــــزام  اإلبعـــــــــــادالمتغيـــــــــــرات التنظيميـــــــــــة عـــــــــــددا مـــــــــــن 

 (.1007رفي، ي)الص :وهي

ًا هــــــــــــــو الدرجــــــــــــــة التـــــــــــــي يكــــــــــــــون فيهـــــــــــــا الفــــــــــــــرد مرتبطــــــــــــــ :االلتززززززززززززززام الشززززززززززززززعوري-أ

 ،الحنـــــــــان ،التعلـــــــــق ،الـــــــــوالء)مـــــــــن المشـــــــــاعر مـــــــــن خـــــــــالل مجموعـــــــــة ســـــــــيكولوجيا بالمنظمـــــــــة

ــــــــــةو االنتمــــــــــاء  ،الســــــــــعادة ــــــــــاط نحــــــــــو  .(الرغب ــــــــــرد باالرتب ــــــــــابع مــــــــــن شــــــــــعور الف ــــــــــزام ن فهــــــــــو الت

 المنظمة واالنغماس فيها وتطابق أهدافه مع أهدافها.

ويعكــــــــــــس شــــــــــــعور الفــــــــــــرد بالمســــــــــــؤولية والواجــــــــــــب تجــــــــــــاه :االلتزززززززززززززام المعيززززززززززززاري -ب

ـــــــــرد لهـــــــــا دور كبيـــــــــر  ،المنظمـــــــــة والعـــــــــاملين فيهـــــــــا ـــــــــؤمن بهـــــــــا الف والقـــــــــيم الشخصـــــــــية التـــــــــي ي

 .  في بلورة هذا النوع من االلتزام

ــــــــي التمســــــــك  :االلتزززززززززام المسززززززززتمر -ج ــــــــة ف ــــــــة القوي ــــــــر عــــــــن الرغب  بأهــــــــدافوهــــــــو يعب

 .وقيمها المنظمة

)الخفــــــــــاجي  :هنــــــــــاك ثالثــــــــــة مــــــــــداخل تعكــــــــــس مفهــــــــــوم االلتــــــــــزام التنظيمــــــــــي أنتبــــــــــين و 

 (2118.عليو  النعيمي ،و 
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 المدخل التبادلي. 2

حفزة بين المنظمة ومُ مشتركة نابع عن صفقات  وفقًا لهذا المدخل التنظيمي االلتزام إن

 فيعناصر ايجابية تسهم  بانهاالمنافع التي يحصلون عليها  األفرادوبهذا المنظور يدرك ، والفرد

عملية توازن بين  بانهيعرف االلتزام  ووفقًا لهذا المدخل ،الرغبة بالبقاء واالستمرار في المنظمة

 .يحصل عليها الفرد والمرتبطة بعضويته في المنظمةالتي  المكافآتف و ليكتال

 المدخل النفسي. 1

 :مكونات وهي ةعلى انه توجه ذو ثالث بموجب هذا المدخل يفسر االلتزام التنظيمي

 .وقيمها  المنظمة أهدافالمطابقة مع  .2

 .أهدافهاتركيز الجهد نحو مساعدة المنظمة لتحقيق  في الرغبة -ب

 .مرار العضوية في المنظمة الرغبة القوية في است-ج

مع  وقيمها المنظمة أهدافالقوة النسبية لمطابقة  بأنهتحت هذا المنظور يعرف االلتزام و 

 .وقيمه الفرد أهداف

 المدخل التكاملي. 8 

بمجموعة مبادالت بين الفرد والمنظمة من  حسب هذا المجالالتنظيمي  االلتزام يتمثل

 ماير والين وبيكر واندنبرج والتي تتفق مع وجهة نظر أخرجانب  من جانب والرغبة القوية

(Meyer, Allen, Becker, & Andenberg, 2004).  

 العوامل المساعدة في تكوين االلتزام التنظيمي :

التي أشارت الى العوامل المساعدة  من الدراسات المتميزة (  1027عاشوري )تعد دراسة 

 على تكوين االلتزام التنظيمي وهي :
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: ضرورة العمل على تبني سياسات داخلية تساعد على إشباع حاجات  األفراد  السياسات

، فإذا أشبعت هذه الحاجات فإن ذلك سيترتب عليه إتباع نمط سلوكي المنظمة العاملين في 

للفرد في  المنظمةيسمى بالسلوك المتوازن الناتج عن مساندة ما ايجابي بشكل يساعد على تكوين 

يتولد عنه الشعور بالرضا واالطمئنان  واالنتماء ثم االلتزام أو الوالء ،  والذيإشباع هذه الحاجات 

األهمية واألولوية في العمل على إشباعها ،  حيث األفراد العاملين من عندوتتفاوت هذه الحاجات 

الحاجات الفسيولوجية والحاجة  الىفي نظرية الحاجات اإلنسانية  (.Maslow)وقد أشار ماسلو 

 إلى الحب واالنتماء ، والحاجة إلى االحترام ، والحاجة إلى تحقيق الذات .

: يساعد وضوح األهداف على التزام العاملين ، فكلما كانت األهداف  وضوح األهداف

 أو الوالء التنظيمي  أكبر . وفهمهم واضحة ومحددة ، كلما كانت عملية إدراك األفراد لاللتزام

: إن المشاركة تعمل على زيادة  المنظمةالعمل على تنمية مشاركة األفراد العاملين في  -

 ر .ثعل األفراد العاملين يرتبطون ببيئة عملهم بشكل أكااللتزام التنظيمي ، وتج

العمل على تحسين المناخ التنظيمي : المناخ التنظيمي هو ذلك المجال للطرق  -

 واألساليب واألدوات والعناصر والعالقات المتفاعلة داخل بيئة المنظمة بين األفراد .

يعمل على تحقيق االستقرار جو عمل إيجابي  تهيئةالمناخ التنظيمي الجيد على ويشجع 

 صنعيشعرون بأهميتهم في العمل من حيث المشاركة في  ين، ويجعل العامل المنظمةلألفراد و 

 اً ومن  العاملين مناخ القرارات ورسم السياسات والشعور بوجود درجة عالية من الثقة المتبادلة

وصول إلى تحقيق األهداف من حيث الوفاق والتعاون والعدالة والمساواة لل اً مالئم اً تنظيمي

التنظيمية يعزز الثقة المتبادلة ويرفع الروح المعنوية ، ويزيد درجة الرضا الوظيفي ، ويدعم 

 والوالء التنظيمي . اللتزامالشعور با
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توافر األنظمة المناسبة إلى زيادة الرضا الوظيفي  يؤدي:  تطبيق أنظمة حوافز مناسبة

 وبالتالي زيادة االلتزام وارتفاع معدالت األداء واإلنتاج وتقليل التكاليف .

: إن االهتمام بإشباع حاجات العاملين والنظر إليهم العمل على بناء ثقافة مؤسسية -

، وتعمل على توفير درجة كبيرة كأعضاء في بيئة عمل واحدة ترس  معايير أداء متميز ألفرادها 

عطائهم دورا كبيرا في اتخاذ القرارات  من االحترام المتبادل بين اإلدارة واألفراد العاملين ، وا 

 وزيادة االلتزام لها . وتماسكها زيادة قوة المنظمة هسيترتب علي

اإلدارية  : إن اإلدارة الناجحة هي اإلدارة القادرة على تنمية مهارات األفرادنمط القيادة

باستخدام أنظمة حوافز مناسبة ، والقائد الناج  هو الذي يستطيع زيادة درجات االلتزام لدى 

 األفراد .

في أي نظام  بآخرين : ويقصد بها الرتبة االجتماعية للشخص مقارنةالمكانة االجتماعية

ا تعبيرا عن اجتماعي وقد تكون المكانة رسمية أو رتبة اجتماعية تضفيها الجماعة على شخص م

ببعضهم بعضا حسب  المنظمةشعورهم نحوه فتكون مكانة غير رسمية، ويرتبط األفراد في 

، ويسعى المنظمةفي  لآلخرين مراتبهم بترتيب هرمي معين تتحدد فيه رتبة كل فرد بالنسبة

وللمكانة االجتماعية أسباب  .العاملون ببذل قصارى جهودهم للمحافظة على مكانتهم وتنميتها

المنظمة وانماط العمل ومهاراته  هيكليدة كالدرجة الرسمية التي يحصل عليها الشخص في عد

التي يحصل عليها الشخص من خارج  فضاًل عنوظروف العمل، واألجور واألقدمية في التعيين 

 المنظمة كالتعليم والمكانة المهنية .

: يقصد بالرضا الوظيفي المشاعر التي يبديها الفرد نحو عمله في الرضا الوظيفي -

 ه، ،ينشأ الرضا من إدراك الفرد للفرق بين ما تقدمه له الوظيفة وما يجب عليها أن تقدم المنظمة
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، فكلما قل الفرق بينهما ، ازدادت درجة الرضا الوظيفي لديه، وزيادة درجة الرضا الوظيفي تدعم 

 التنظيمي.الشعور بااللتزام 

 خصائص االلتزام التنظيمي:

 ( خصائص االلتزام التنظيمي بما يأتي:1008حدد حنونة )

ستعداد الفرد لبذل أقصى جهد ممكن لصال  المنظمة في إيعبر االلتزام التنظيمي عن  -

يمانه بأهدافها وقيمها.فيالبقاء   ها ، وقبوله وا 

يبديها الفرد للتفاعل االجتماعي من أجل تزويد يشير االلتزام التنظيمي إلى الرغبة التي  -

 ظمة بالحيوية والنشاط ومنحها الوالء.نالم

 يتصف االلتزام التنظيمي بأنه متعدد األبعاد. -

  .إن االلتزام التنظيمي حالة نفسية تصف العالقة بين الفرد والمنظمة -

 :اآلتيةيتميز األفراد الذين لديهم التزام تنظيمي بالصفات و 

اإلنسانية واإليمان بها ، وبذل مزيد من الجهد لتحقيق  وقيمها ول أهداف المنظمةقب 

من االنخراط في المنظمة لفترة طويلة، ووجود الميل لتقويم  عالٍ  أهداف المنظمة، ووجود مستوى

قرار الفرد فيما يتعلق ببقائه أو تركه  فييؤثر االلتزام التنظيمي و  المنظمة التقويم االيجابي

لمنظماتهم  العاملينحالة غير ملموسة تتجسد في والء  بأنه يتصف االلتزام التنظيمي و للمنظمة.

وأبعاده متعددة ومؤثرة في بعضها لأللتزام التنظيمي  ليست مطلقة  انها إال درجة ثابتة هناكو 

 بعضًا.

 مراحل تطور االلتزام التنظيمي:

 لتزام التنظيمي للفرد بثالث مراحل، وهي متتابعة كما يأتي:يمر اال
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 :مرحلة التجربة

وهي التي تمتد من تاري  مباشرة الفرد لعمله ولمدة عام واحد يكون الفرد خاللها خاضعا 

خالل تلك الفترة منصبا على تأمين قبوله في  اهتمامه ويكون للتدريب واإلعداد والتجربة،

المنظمة، ومحاولة التأقلم مع الوضع الجديد، والهيئة التي يعمل فيها ومحاولة التوفيق بين 

نه خالل هذه الفترة يواجه و ومحاولة  إثبات ذاته،  وأهدافها اتجاهاته  وأهدافه واتجاهات المنظمة ا 

التجربة وتهيئة للمرحلة التي تليها ومن هذه المواقف عددا من المواقف التي تكون عنده مرحلة 

دراك التوقعات،و ظهور جماعات متالحمة، و  عدم وضوح الدور،و  تحديات العمل، نمو و  ا 

 .(1002)جالب  ، والشعور بالصدمةالمنظمةاالتجاهات نحو 
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 :مرحلة العمل واالنجاز

وخالل هذه الفترة يحاول الفرد تأكيد  بين العامين واألربعة أعوام، ةتتراوح  مدة هذه المرحل

مفهوم االنجاز، واهم ما يميز هذه الفترة، تخوفه من العجز، ويتبلور وضوح الوالء للعمل 

 والمنظمة.

 :بالمنظمةمرحلة الثقة 

 إذ وتبدأ تقريبا من السنة الخامسة من التحاق الفرد بالمنظمة وتستمر إلى ما ال نهاية، 

في وعملية انتقال الفرد  واالنتقال إلى مرحلة النضج، لمنظمةوتتقوى عالقته با والؤهيزداد 

 ( 1007)العوفي : هماتمر بمرحلتين  المنظمة. "

يختار الفرد المنظمة  اموغالبا  فيهامرحلة االنضمام إلى المنظمة التي يريد الفرد العمل -أ

 .التي يعتقد أنها تحقق رغباته وتطلعاته

 : وهناك ثالث مراحل لاللتزام التنظيمي: االلتزام التنظيميمرحلة  -ب

لفوائد التي ايكون التزام الفرد في البداية مبنيا على إذ :  مرحلة اإلذعان أو االلتزام -2

 يحصل عليها من المنظمة، وبالتالي فهو يقبل سلطة األخرين ويلتزم بما يطلبونه.

سلطة األخرين رغبة منه في االستمرار بالعمل في يتقبل إذ :  مرحلة التطابق والتماثل -1

 المنظمة، ألنها تشبع حاجاته لالنتماء وبالتالي فهو يفخر بها.

أهدافا وقيما له، وهنا يكون االلتزام  وقيمها أهداف المنظمة الفرد عد  :  مرحلة التبني .1

 .نتيجة لتطابق األهداف والقيم
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 ذات الصلة نياا: الدراسات السابقةثا

االدارة المدرسية  فيما يأتي عرض لبعض الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت أخالقيات

وذلك وفق محورين منفصلين ومرتبة حسب التسلسل الزمني  ،العمل اإلداري وااللتزام التنظيميو 

 :كاآلتيمن األقدم إلى األحدث 

 :العمل اإلداري االدارة المدرسية و الدراسات التي تناولت أخالقيات :المحور األول

األخالقيات اإلدارية لمديري  ىال ( التعرف,2115Segarsهدفت دراسة سيجارز )

اتساقها مع المناطق التعليمية والتربويين التنفيذيين في المدارس العامة بوالية ميسيسبي، ومدى 

(، فقد أظهرت النتائج أن مديري AASAأخالقيات المهنة للجمعية األمريكية لمديري المدارس )

المناطق التعليمية يتوافقون مع مبادئ أخالقيات المهنة، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

( في نماذج السلوك األخالقي لمديري المناطق التعليمية تعزى لحجم المنطقة  0.07(مستوى 

( في نماذج السلوك  0.07(توى ولم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مس التعليمية،

االخالقي لمديري المناطق التعليمية والتربويين التنفيذيين في الوالية، وبين النماذج السلوكية 

 األخالقية للمديرين التي طبقت عليهم.

بدراسة هدفت إلى  (,Walker,& Bodycott , 2000 Lee) قام لي ووكر وبوديكوتو 

 .المعلمين قبل الخدمة وتوقعاتهم عن السلوك األخالقي لدى مديري المدارس إدراكاتالكشف عن 

والمسجلين في برنامج التربية  ،( معلما ممن لم يلتحقوا بالخدمة بعد278وتكونت العينة من )

ووزعت  ،تم إجراء مقابالت مع هؤالء المعلمينوقد   ،العملية في إحدى جامعات هونج كونج

دراكاتهم مبتوقعاتهاستبانات عليهم تتعلق  سواء  ،نحو التزام مديري المدارس بأخالقيات المهنة وا 

وأساليب التدريس  ،ما يتعلق بالدعم والتشجيع وتقديم االستشارات واالتصال مع المعلمين
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جابات المفحوصين  ،وتم الحصول على بيانات من المقابالت .المختلفة  .االستبانات عنوا 

كما يدعي ذلك  ،مديري المدارس ال يلتزمون بكثير من األخالقياتإن  ،وأظهرت نتائج الدراسة

 ،تصالهم بالمعلمين يكون ضعيفاوأن ا ،مما هو مطلوب منهم مزيداً ال يبذلون  أنهمإذ  ،المعلمون

ال يهتمون بمشكالت التدريس  وأنهم ،فضال عن عدم متابعتهم لما يحدث في الغرف الصفية

 .سلبية كانت نحو المعلمين وان نظرتهم ،الملحة وغير الملحة

بية والتعليم في ضوء التر ( هو تعرف أخالقيات مهنة 1002كان الهدف من دراسة نزال )و 

الفكر اإلسالمي، ومدى التزام المعلمين بها من وجهة نظر المديرين والمشرفين الفلسطينيين. وقد 

( مديرًا ومشرفًا تربويًا .واعتمدت االستبانة اداة لجمع البيانات، 247)تكونت عينة الدراسة من 

من وجهة نظر المعلمين  وأظهرت النتائج أن درجة التزام المعلمين بأخالقيات المهنة كانت كبيرة 

 .والمشرفين

المعلمين والمديرين  إدراكاتدراسة هدفت إلى تعرف  (Awender,2001)وأجرى أوندر

 ،( مدارس أساسية في مدينة اونتاريو207وأجريت الدراسة على ) ،رة المدرسيةألخالقيات اإلدا

إذ تم توزيع استبانات الدراسة على المعلمين ومديري المدارس والمشرفين العاملين في  ،في كندا

دراكات المعلمين والمشرفين مختلفة نحو التزام مديري إإن  ،وأظهرت نتائج الدراسة .هذه المدارس

وكانت هناك  ،وما يتعلق بعملية التدريس بشكل خاص ،بأخالقيات عملهم بشكل عامالمدارس 

فقد ركز المعلمون  ،اختالفات بين المعلمين والمشرفين والمديرين في تحديد نوعية هذه األخالقيات

وكانت ادراكات  ،والمشرفون على أخالقيات معينة، في حين ركز المديرون على أخالقيات أخرى

وبخاصة الجانب الفني  ،لمشرفين تتركز على األخالقيات المتعلقة بالعملية التدريسيةالمعلمين وا
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سواء أكانت  ،ادراكات المديرين على أخالقيات تتعلق بالجوانب اإلدارية ركزتمنها، في حين 

 أم المرتبطة بالمجاالت األخرى التي تتعلق بالمدرسة. ،المرتبطة منها بالعملية التدريسية

( بدراسة هدفت إلى تعَرف واقع أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري 1008) وقام طرخان

( معلمين 408وقد تكونت العينة من ) مدارس وكالة الغوث في األردن وعالقته بسلوكهم القيادي.

ومعلمات، اختيروا بالطريقة الطبقية العشوائية، واستخدمت استبانتان لجمع البيانات، إحداهما 

العمل اإلداري ، واألخرى لتحديد السلوك القيادي للمديرين. وتوصلت الدراسة لقياس أخالقيات 

إلى أن المديرين والمديرات يعتمدون في ممارسة سلوكهم القيادي على المعايير األخالقية اآلتية 

مرتبة تنازليًا تبعًا لتأثيرها في سلوكهم: عالقة المدير بالمعلمين، عالقة المدير بالمهنة نفسها، 

قة المدير بالقوانين واألنظمة المدرسية المرعية، عالقة المدير مع المجتمع المحلي، وعالقة وعال

 المدير بالتالميذ.

( إلى بناء برنامج تدريبي مقترح لتنمية أخالقيات المهنة 1004وهدفت دراسة دراوشة )

لمديري المدارس الحكومية في األردن في ضوء احتياجاتهم التدريبية. وقد تكونت عينة الدراسة 

واستخدمت االستبانة  ( معلمًا اختيروا بالطريقة الطبقية العشوائية،2440و)( مديرًا 270من )

ومن بين النتائج التي تم التوصل إليها: أن درجة ممارسة المديرين  لجمع البيانات.وسيلة 

 ألخالقيات المهنة كانت مرتفعة بشكل عام وكانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

)0.07 )   في درجة ممارسة المديرين ألخالقيات المهنة، بين المعلمين والمديرين، ولصال

( بين المتوسطات  0.07(ولم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  المديرين.

 الحسابية تعزى لمتغيري: الجنس والخبرة اإلدارية.
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 دراسة (Harris ,Ballenger, & Leonard.2004 ) ناردو ولي وأجرى هاريس وبالنجر

التي تتعلق  األخالقيةالمديرين المستجدين نحو التزامهم بالمعايير  إدراكاتهدفت إلى تحديد 

في  ( مديرات ممن شاركوا208)و ،( مديرا78بالقيادة التربوية. وتكونت عينة الدراسة من )

مدى  سيلتقوتم الحصول على البيانات من استبانات بنيت  ،برنامج تأهيل المديرين في تكساس

أن مديري المدارس يلتزمون بالمعايير  ،أظهرت نتائج الدراسةو  .التزام المديرين بالقيادة التربوية

في حين أشاروا إلى وجود ضعف في التزام بعض المديرين  ،االخالقية الخاصة بالعملية التربوية

 .وأشاروا أيضا إلى عدم التزام بعض المديرين بتلك االخالقيات ،بمثل هذه االخالقيات

ساتذة الجامعات بأخالق ( بدراسة هدفت إلى تعرف مدى التزام أ,1008Dahlوقام داهل )

وتم استخدام  ،طالباً  (601تكونت عينة الدراسة من ) وقد .مهنة التعليم من وجهة نظر الطلبة

تسعة مبادئ أخالقية في التعليم  وأظهرت نتائج الدراسة إمكانية تحديد ،لجمع البيانات ةاالستبان

هذه المبادئ  من و  .الفعال والناج ف أساتذة الجامعة طرق التعليم من شأنها أن تعر   ،الجامعي

 ،وتقدير مشاعرهم واحترامهم ،والمقدرة على تفهم ظروف الطلبة ،إقامة عالقات حميمة مع الطلبة

ساتذة أن أسلوب األًا وأظهرت نتائج الدراسة أيض .والمقدرة على إدارة المنهاج والتحضير للدروس

خراجه من التلقين الممل  ،ير المسار األكاديمييالمتمثل بالدقة والفعالية يؤدي دورا كبيرا في تغ وا 

 .إلى فضاء االبداع والتقدم

 ( دراسة هدفت إلى تعرف درجة التزام مديري المدارس الثانوية1008) يوأجرت البشر 

رت يوقد اخت ،بأخالقيات المهنة من وجهة نظر معلمي مدارسهمالمتحدة  العربية اإلماراتبدولة 

 وتم استخدام أداة تم تطويرها باالستعانة .معلما ومعلمة (170رادها )عينة عشوائية بلغ عدد اف

وقد أظهرت النتائج أن متوسط درجة التزام مديري المدارس  مجال الدراسة. في المقاييس ببعض
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قد  المهنة من وجهة نظر معلمي مدارسهم، بأخالقياتالعربية المتحدة  اإلماراتالثانوية في دولة 

عند إحصائيا وعدم وجود فروق دالة  .م المرتفعة لجميع مجاالت الدراسةااللتزاوقع ضمن درجة 

المهنة من وجهة نظر معلمي مدارسهم  أخالقياتبفي درجة التزام المديرين (  0.07(مستوى 

زى لمتغير تع إحصائية، ووجود فروق ذات داللة ر المؤهل العلمي، وسنوات الخبرةتعزى لمتغي

 الذكور.الجنس ولصال  

مدى التزام  مديري المدارس  الى( بدراسة هدفت إلى التعرف 1005قام ابو طبي  )

 تاالساسية الدنيا بأخالقيات مهنة التعليم بمحافظة غزة من وجهة نظر المعلمين وقد استخدم

األساسية المدارس ومعلمة ،في  اً ( معلم187، وقد بلغت عينة الدراسة ) البياناتلجمع  االستبانة

 الدنيا وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها:

المديرين بأخالقيات مهنة التعليم بنسب كبيرة في جميع  ليهناك اتفاق على تح -

 .بنسب مختلفة و المجاالت

هناك تباين في ترتيب أخالقيات المدير لمجاالت االستبانة ككل من وجهة نظر  -

الترتيب االول، ثم مجال اخالقيات على  لمدير تجاه الطلبةالمعلمين، فقد حصل مجال اخالقيات ا

أما أخالقيات المدير تجاه المرافق والتجهيزات  الترتيب الثاني، على المدير تجاه المعلمين

 على أخالقيات المدير تجاه المدرسةالترتيب الثالث وحصل مجال  على احتلت فقد المدرسية

 حصلت على الترتيب الخامس. فقد تجاه المناهج الدراسيةاما أخالقيات المدير  الترتيب الرابع،

( بين مدى التزام مديري 0.07(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

المدرسة األساسية الدنيا بأخالقيات مهنة التعليم بمحافظة غزة من وجهة نظر المعلمين تعزى 

 لصال  اإلناث. و لمتغير الجنس
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في  التربوييندرجة التزام المشرفين  الى دراسة هدفت التعرف( 1001)الرومي  ىجر وأ

أداة  االستبانةوقد استخدمت  ،انظرهم وسبل تطويره ةالمهنة من وجه بأخالقياتمحافظات غزة 

مدارس وكالة ,الوزارة وفي مدارس  تربوياً مشرفًا  (240. وتكونت عينة الدراسة من )لجمع البيانات

 :أهمهاعدة نتائج  إلى، وقد توصلت الدراسة في محافظات غزة الغوث

 بأخالقياتمئوية لدرجات تقدير المشرفين التربويين لدرجة التزامهم النسبة ال تراوحت -

كلية وكان متوسط الدرجة ال (%80) وأدناها(  %17ككل ) ةستبانلالاستجابة  ىعلأالمهنة بين 

بين متوسطات درجات تقدير  إحصائياال توجد فروق دالة و  .( وهي نسبة جيدة جداً 57.7%)

المشرفين التربويين في محافظات غزة لدرجة التزامهم بأخالقيات المهنة من وجهة نظرهم تعزى 

المؤهل  أو ( آدابعلوم /)التخصص  أوالتربوي أو التدريس  اإلشرافير سنوات الخدمة في لمتغ

تعزى لمتغير التخصص  إحصائياتوجد فروق دالة و  .(الوزارة / الوكالة )العمل  جهة أوالعلمي 

لمتغير  ىفروق تعز  وجود ، وكذلكاآلدابتخصص فقط نحو المعلمين لصال   األولفي المجال 

 .الوكالة جهة جهة العمل في المجال الثالث فقط نحو الزمالء ولصال 

تعرف درجة التزام رؤساء األقسام العلمية  إلى( بدراسة هدفت 1020عباس ) بووقامت 

هيئة التدريس في كليات  ألعضاءوعالقتها بمستوى الروح المعنوية  اإلداريالعمل  بأخالقيات

.ولتحقيق  أنفسهم األعضاءم التطبيقي والتدريب في دولة الكويت كما يراها الهيئة العامة للتعلي

عينة طبقية عشوائية بلغ عدد أفرادها  اختيار تم أسئلتهاعن  باإلجابةالدراسة  أهداف

 (عضو هيئة تدريس موزعين على كليات الهيئة في جميع محافظات الكويت .وتم تطوير877)

الثانية  األداةأما  األولى لقياس االلتزام بأخالقيات العمل االداري..أداتين لقياس متغيري الدراسة

سة االدر  أسفرتوقد  .هيئة التدريس ألعضاءجاهزة لتستخدم في قياس الروح المعنوية  اختيارهافتم 
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العمل  بأخالقياتالعلمية  األقسامعن مجموعة من النتائج كان أهمها أن درجة التزام رؤساء 

أن مستوى الروح ريس كانت مرتفعة ولجميع المجاالت. و هيئة التد أعضاءكما يراها  اإلداري

هيئة التدريس في كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في دولة  اءألعضالمعنوية 

في درجة  إحصائيةوجود فروق ذات داللة و  متوسطًا،كان  أنفسهمالكويت كما يراها األعضاء 

بعا لمتغير العمل تالعالقة مع هيئة التدريس ومجال  في مجاالت العلمية األقسامالتزام رؤساء 

 األقسامدرجة التزام رؤساء  في إحصائية، وعدم وجود فروق ذات داللة الذكورالجنس، ولصال  

 .تجاه المجتمع تبعا لمتغير الجنسالعلمية في مجال الخصائص للشخصية والمسؤولية 

ومية الثانوية تعرف درجة التزام مديري المدارس الحك ( إلى1020يحيى ) هدفت دراسةو 

من وجهة نظر معلمي مدارسهم ولتحقيق أهداف  المدرسية اإلدارة مهنةات الفلسطينية بأخالقي

وقد طورت استبانة  ( معلما ومعلمة2841)إفرادهاعدد  بلغاختيرت عينة طبقية عشوائية  ةالدراس

درجة  إن :اآلتيةوتم التحقق من صدقها وثباتها وقد أسفرت الدراسة عن النتائج  ،لجمع البيانات

المدرسية من وجهة  اإلدارةثانوية الفلسطينية بأخالقيات مهنة التزام مديري المدارس الحكومية ال

في درجة التزام مديري  إحصائيةفروق ذات داللة  وجدتو  .لمي مدارسهم كانت كبيرة جداً نظر مع

من وجهة نظر معلمي  المدرسية اإلدارةمهنة  بأخالقياتالمدارس الحكومية الثانوية الفلسطينية 

 8من ) أقلتعزى لمتغير الجنس لصال  الذكور، ولمتغير سنوات الخبرة لصال  الفئة  ،مدارسهم

، مديرية مديرية طوباس :مرتبة تنازليا اآلتية(، ولمتغير المديرية ولصال  المديريات سنوات

ال توجد فروق ذات و  .ومديرية طول كرم (،حوارهومديرية جنوب نابلس )، ، مديرية قلقيليةقباطية

في درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية الفلسطينية بأخالقيات مهنة  ائيةإحصداللة 

 .درسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم، تعزى لمتغير المؤهل العلميالم اإلدارة
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( الى تعرف درجة التزام مديري المدارس الثانوية الحكومية 1028)وهدفت دراسة الخميس

االدارة المدرسية وعالقتها بالوالء التنظيمي للمعلمين من وجهة  في دولة الكويت بأخالقيات مهنة

( 250( معلمًا ومعلمًة، بواقع )854نظر المعلمين، وتم تطبيق الدراسة على عينة مؤلفة من )

 لقياس االولىاستبانتان رت و  وطُ  ( معلمات، تم اختيارهم بطريقة طبقية عشوائية،104معلمًا، و )

 تم التأكدالوالء التنظيمي للمعلمين وقد  لقياس ، واالستبانة الثانيةالمدرسيةأخالقيات مهنة االدارة 

الى عدة نتائج منها ان درجة التزام مديري المدارس  الدراسةمن صدقهما وثباتهما وتوصلت 

الثانوية الحكومية في الكويت بأخالقيات مهنة االدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم 

ان هناك عالقة ارتباطية ايجابية ذات داللة احصائية بين درجة التزام مديري كانت مرتفعة، و 

 المدارس الثانوية الحكومية في الكويت بأخالقيات مهنة االدارة المدرسية ومستوى الوالء 

التزام  في درجةوجود فروق ذات داللة احصائية لدى معلمي تلك المدارس، وعدم التنظيمي 

بأخالقيات مهنة االدارة المدرسية من وجهة نظر الحكومية في الكويت  مديري المدارس الثانوية

 .معلمي مدارسهم تبعا لمتغيرات الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي

هدفت إلى التعرف إلى درجة التزام مديري المدارس ( بدراسة 1027وقامت ابو شرشوح )

المدرسية وعالقتها بسلوكهم  الثانوية العامة في محافظة العاصمة عمان بأخالقيات االدارة

بقية ( معلما ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة الط852القيادي، وقد تكونت عينة الدراسة من )

ستخدمت استبانتان لجمع البيانات ،األولى لقياس درجة التزام العشوائية من مجتمع الدراسة ، وقد اُ 

ية والثانية لقياس درجة ممارسة المديرين مديري المدارس الثانوية العامة بأخالقيات االدارة المدرس

قيادية :التسلطي، والديمقراطي، والترسلي، وقد تم للسلوك القيادي، من خالل ممارستهم لألنماط ال

 التأكد من صدق االداتين وثباتهما، وأظهرت الدراسة النتائج اآلتية:
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ة عمان بأخالقيات أن درجة التزام مديري المدارس الثانوية العامة في محافظة العاصم -

 (.0.78( بانحراف معياري)8.48) الحسابي االدارة المدرسية كان متوسطا، إذ بلغ المتوسط

لمدارس الثانوية العامة في محافظة العاصمة عمان من اإن النمط القيادي السائد في  -

 وجهة نظر المعلمين هو النمط الديمقراطي، تاله النمط التسلطي، فالنمط الترسلي.
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 التي تناولت االلتزام التنظيمي السابقة الدراسات : المحور الثاني

 هدفت إلى تحديد العالقة بين خصائص المنظمةبدراسة  (,2115Hawkins)قام هوكينز 

العدالة في التوزيع( ومستوى االلتزام التنظيمي لدى قطاع و طبيعة العمل، و  الدعم المؤسساتي،)

والخاصة في الواليات المتحدة األمريكية، وتحديد العالقة بين العاملين بالمدارس الحكومية 

الجنس( ومستوى االلتزام التنظيمي لدى العاملين، وقد  و مدة الخدمةو  السن) المتغيرات الشخصية

 (45)موزعين على  اً وخاص اً حكومي اموظفة وموظف (818)أجريت الدراسة على عينة مكونة من 

عالقة ايجابية بين كل من مستوى االلتزام التنظيمي  وجودالنتائج  أظهرتوالية أمريكية و 

 وخصائص المنظمة المتمثلة في العدالة في التوزيع والدعم المؤسساتي.

( إلـــــــــــــــى اختبـــــــــــــــار ,Brown&Gaylor 1001وهـــــــــــــــدفت دراســـــــــــــــة بـــــــــــــــراون وجـــــــــــــــايلور )

 العالقــــــــــة بــــــــــين مســــــــــتوى االلتــــــــــزام التنظيمــــــــــي للعــــــــــاملين وعالقــــــــــة العــــــــــاملين بالرؤســــــــــاء مــــــــــن

خــــــــــــالل مــــــــــــدى إدراكهــــــــــــم لطبيعــــــــــــة التصــــــــــــرفات الخاصــــــــــــة بالمســــــــــــؤولين المباشــــــــــــرين علــــــــــــى 

ـــــــــة مـــــــــن ) ـــــــــة مكون ـــــــــى عين ـــــــــت الدراســـــــــة عل ـــــــــد أجري ـــــــــًا 882العمـــــــــل، وق ـــــــــًا وفني ـــــــــًا إداري ( موظف

يعملـــــــــــون فـــــــــــي مؤسســـــــــــات حكوميـــــــــــة بواليـــــــــــة فرجينيـــــــــــا األمريكيـــــــــــة وقـــــــــــد خلصـــــــــــت الدراســـــــــــة 

ــــــــــــــزام التنظيمــــــــــــــي وم ــــــــــــــين مســــــــــــــتوى االلت ــــــــــــــة ب ــــــــــــــة ايجابي ــــــــــــــى وجــــــــــــــود عالق ســــــــــــــتوى إدراك إل

العــــــــــــــاملين لتصـــــــــــــــرفات رؤســـــــــــــــائهم المباشـــــــــــــــرين علــــــــــــــى المهمـــــــــــــــات مـــــــــــــــن خـــــــــــــــالل )حـــــــــــــــل 

 المشاركة في اتخاذ القرارات(.و  االعتراف باإلنجاز،و  المشكالت اآلنية،

( إلـــــــــــــــى التعـــــــــــــــرف إلــــــــــــــى درجـــــــــــــــة ممارســـــــــــــــة 1004وهــــــــــــــدفت دراســـــــــــــــة العظامــــــــــــــات )

ـــــــــــيم فـــــــــــي األردن وعالقتهـــــــــــا بالرضـــــــــــا ـــــــــــوظيفي  الســـــــــــلوك القيـــــــــــادي لمـــــــــــديري التربيـــــــــــة والتعل ال

 مـــــــــنالدراســـــــــة  تك ــــــــون مجتمـــــــــعوااللتــــــــزام التنظيمـــــــــي لرؤســـــــــاء األقســــــــام التـــــــــابعين لهـــــــــم، وقـــــــــد 



52 

 

جميـــــــــــع رؤســـــــــــاء األقســـــــــــام فـــــــــــي مـــــــــــديريات التربيـــــــــــة والتعلـــــــــــيم فـــــــــــي األردن البـــــــــــالغ عـــــــــــددهم 

( رئــــــــــيس 184( رئـــــــــيس قســــــــــم، وتـــــــــم اختيــــــــــار عينـــــــــة عشــــــــــوائية بلـــــــــغ عــــــــــدد أفرادهـــــــــا )715)

ـــــــــــي األردن يمارســـــــــــون  قســـــــــــم . وأظهـــــــــــرت نتـــــــــــائج الدراســـــــــــة أن مـــــــــــديري ـــــــــــيم ف ـــــــــــة والتعل التربي

الســـــــــلوك القيـــــــــادي بدرجـــــــــة عاليــــــــــة، كمـــــــــا أن مســـــــــتوى الرضــــــــــا الـــــــــوظيفي لرؤســـــــــاء األقســــــــــام 

ــــــــــــادي  ــــــــــــين درجــــــــــــة ممارســــــــــــة الســــــــــــلوك القي ــــــــــــة ب ــــــــــــة إيجابي ــــــــــــاك عالق ــــــــــــًا، وأن هن كــــــــــــان عالي

لمــــــــــديري التربيــــــــــة والتعلــــــــــيم والرضــــــــــا الــــــــــوظيفي، كمــــــــــا أظهــــــــــرت نتــــــــــائج الدراســــــــــة أن درجــــــــــة 

 ك القيادي قد ارتبط ارتباطا إيجابيًا بااللتزام التنظيمي.ممارسة السلو 

القـــــــــــــيم الســـــــــــــائدة  إلـــــــــــــىهـــــــــــــدفت إلـــــــــــــى التعـــــــــــــرف بدراســـــــــــــة ( 1007قـــــــــــــام العـــــــــــــوفي )و 

ــــــــــة والتعــــــــــرف  ــــــــــة التنظيمي ــــــــــة للثقاف ــــــــــىالمكون ــــــــــزام التنظيمــــــــــي،  ال  فضــــــــــاًل عــــــــــنمســــــــــتوى االلت

الوقـــــــــــوف علـــــــــــى مـــــــــــدى اخـــــــــــتالف قـــــــــــيم الثقافـــــــــــة التنظيميـــــــــــة ومســـــــــــتوى االلتـــــــــــزام التنظيمـــــــــــي 

ــــــــــــــة  ــــــــــــــين الثقاف ــــــــــــــى كشــــــــــــــف طبيعــــــــــــــة العالقــــــــــــــة ب ل بــــــــــــــاختالف الخصــــــــــــــائص الشخصــــــــــــــية وا 

ـــــــــــة علـــــــــــى  ـــــــــــة التنظيمي ـــــــــــة للثقاف ـــــــــــيم المكون ـــــــــــى أثـــــــــــر الق ل ـــــــــــزام التنظيمـــــــــــي وا  ـــــــــــة وااللت التنظيمي

ــــــــــــــى )ســــــــــــــتبانا، ولتحقيــــــــــــــق هــــــــــــــذه األهــــــــــــــداف وزعــــــــــــــت االااللتــــــــــــــزام التنظيمــــــــــــــي ( 101ت عل

، وتوصـــــــــــلت الدراســـــــــــة إلـــــــــــى أن هنـــــــــــاك موافقــــــــــة علـــــــــــى وجـــــــــــود التـــــــــــزام تنظيمـــــــــــي، ينمــــــــــوظف

وعـــــــــــدم وجـــــــــــود عالقــــــــــــة ذات داللـــــــــــة إحصـــــــــــائية بــــــــــــين الخصـــــــــــائص الشخصـــــــــــية ومســــــــــــتوى 

 االلتزام التنظيمي.

(  Rothmann  &Coetzee، 1007أمـــــــــــــــــــــــا دراســـــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــوتزي  وروثمـــــــــــــــــــــــان ) 

ــــــــــى تقيــــــــــيم مؤشــــــــــرات الضــــــــــغوط المهنيــــــــــة فــــــــــي  ــــــــــيم فقــــــــــد هــــــــــدفت إل إحــــــــــدى مؤسســــــــــات التعل

العـــــــــالي فـــــــــي جنـــــــــوب إفريقيـــــــــا وعالقتهـــــــــا بـــــــــااللتزام التنظيمـــــــــي، فضـــــــــال عـــــــــن الكشـــــــــف عـــــــــن 
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ـــــــــت الدراســـــــــة  ـــــــــد أجري ـــــــــي المؤسســـــــــة. وق ـــــــــى اللغـــــــــة وســـــــــنوات الخبـــــــــرة ف ـــــــــروق المســـــــــتندة إل الف

فـــــــــــي إحـــــــــــدى مؤسســـــــــــات التعلـــــــــــيم  اكاديميـــــــــــًا وموظفـــــــــــاً ( 851علـــــــــــى عينـــــــــــة تكونـــــــــــت مـــــــــــن )

ـــــــــــا. وأشـــــــــــارت ا ـــــــــــوب إفريقي ـــــــــــي جن ـــــــــــى أن ضـــــــــــغوط العمـــــــــــل والســـــــــــيطرة العـــــــــــالي ف ـــــــــــائج إل لنت

وعالقـــــــــــات العمـــــــــــل والرواتـــــــــــب والفوائـــــــــــد تمثـــــــــــل جميعهـــــــــــا ضـــــــــــغوطا مهنيـــــــــــة أساســـــــــــية فـــــــــــي 

ـــــــــي أداء الموظـــــــــف والتزامـــــــــه، فقـــــــــد أظهـــــــــر المشـــــــــتركون   ـــــــــيم العـــــــــالي تـــــــــؤثر ف مؤسســـــــــات التعل

مســـــــــــتويات عاليـــــــــــة مـــــــــــن األمـــــــــــراض النفســـــــــــية والجســـــــــــدية ونســـــــــــبة متدنيـــــــــــة مـــــــــــن االلتـــــــــــزام 

ل علـــــــــى أن ارتفـــــــــاع نســـــــــبة ضـــــــــغوط العمـــــــــل ومـــــــــا قـــــــــد يـــــــــنجم عنهـــــــــا التنظيمـــــــــي، وهـــــــــذا يـــــــــد

 من أمراض نفسية وجسدية يؤثر سلبا في االلتزام التنظيمي.

ــــــــــــــى الكشــــــــــــــف عــــــــــــــن مســــــــــــــتوى التمكــــــــــــــين 1008وهــــــــــــــدفت دراســــــــــــــة العســــــــــــــاف )  ( إل

الـــــــــــــوظيفي لـــــــــــــدى القيـــــــــــــادات االكاديميـــــــــــــة فـــــــــــــي الجامعـــــــــــــات األردنيـــــــــــــة العامـــــــــــــة، وعالقتـــــــــــــه 

ر الـــــــــــوظيفي الطـــــــــــوعي لـــــــــــدى أعضـــــــــــاء هيئـــــــــــة التـــــــــــدريس بـــــــــــااللتزام التنظيمـــــــــــي ، واالســـــــــــتقرا

( عضـــــــــــو 742فيهـــــــــــا مـــــــــــن وجهـــــــــــة نظـــــــــــر هـــــــــــؤالء األعضـــــــــــاء، وشـــــــــــملت عينـــــــــــة الدراســـــــــــة )

( مــــــــن أفـــــــــراد مجتمـــــــــع الدراســـــــــة، تـــــــــم اختيـــــــــارهم %27هيئــــــــة تـــــــــدريس ، مثلـــــــــوا مـــــــــا نســـــــــبته ) 

ـــــــــــــــالث أدوات لجمـــــــــــــــع البيانـــــــــــــــات هـــــــــــــــي اســـــــــــــــتبانة  بالطريقـــــــــــــــة العشـــــــــــــــوائية، واســـــــــــــــتخدمت ث

واســـــــــــــتبانة االســـــــــــــتقرار الـــــــــــــوظيفي  واســـــــــــــتبانة االلتـــــــــــــزام التنظيمـــــــــــــي،،  التمكـــــــــــــين  الـــــــــــــوظيفي

ـــــــــــوظيفي لـــــــــــدى  الطـــــــــــوعي ، وأظهـــــــــــرت نتـــــــــــائج الدراســـــــــــة أن مســـــــــــتوى ممارســـــــــــة التمكـــــــــــين ال

ـــــــــــة العامـــــــــــة جـــــــــــاء متوســـــــــــطا، وأن مســـــــــــتوى  ـــــــــــي الجامعـــــــــــات األردني ـــــــــــة ف ـــــــــــادات األكاديمي القي

ــــــــــة الع ــــــــــي الجامعــــــــــات الحكومي ــــــــــدريس ف ــــــــــة الت ــــــــــدى أعضــــــــــاء هيئ ــــــــــزام التنظيمــــــــــي ل امــــــــــة االلت

جــــــــــــاء مرتفعــــــــــــًا  ، وأن مســــــــــــتوى االســــــــــــتقرار الــــــــــــوظيفي الطــــــــــــوعي لــــــــــــدى أعضــــــــــــاء هيئــــــــــــة 
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التـــــــــــدريس فـــــــــــي الجامعـــــــــــات االردنيـــــــــــة العامـــــــــــة جـــــــــــاء مرتفعـــــــــــًا ايضـــــــــــًا، وأن هنـــــــــــاك عالقـــــــــــة 

ـــــــــــادات  ـــــــــــدى القي ـــــــــــوظيفي ل ـــــــــــين مســـــــــــتوى ممارســـــــــــة التمكـــــــــــين ال ـــــــــــة إحصـــــــــــائيا ب ـــــــــــة دال إيجابي

ـــــــــة األكاديميـــــــــة فـــــــــي الجامعـــــــــات األردنيـــــــــة العامـــــــــة، وااللتـــــــــزام  ـــــــــدى أعضـــــــــاء هيئ التنظيمـــــــــي ل

التـــــــــدريس فيهـــــــــا، وكـــــــــذلك وجـــــــــود عالقـــــــــة إيجابيـــــــــة دالـــــــــة إحصـــــــــائيا بـــــــــين مســـــــــتوى ممارســـــــــة 

التمكـــــــــــــين الـــــــــــــوظيفي لـــــــــــــدى القيـــــــــــــادات األكاديميـــــــــــــة فـــــــــــــي الجامعـــــــــــــات األردنيـــــــــــــة العامـــــــــــــة، 

 واالستقرار الوظيفي الطوعي لدى أعضاء هيئة التدريس فيها.

ـــــــــــــــــــار )  ـــــــــــــــــــى  Zafar  &Chughtai،1008وهـــــــــــــــــــدفت دراســـــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــاغتاي وزاف ( إل

ي وبعــــــــــدي العدالــــــــــة التنظيميــــــــــة فتحديــــــــــد فيمــــــــــا إذا كانــــــــــت الســــــــــمات وأوجــــــــــه الرضــــــــــا الــــــــــوظي

ــــــــي تالم ــــــــوع ف ــــــــة(  مــــــــن شــــــــأنهما شــــــــرح التن ــــــــة اإلجرائي ــــــــة والعدال ــــــــة التوزيعي ــــــــي )العدال ــــــــين ف مثل

ــــــــــدى أســــــــــاتذة الجامعــــــــــات الباكســــــــــتانية، كمــــــــــا هــــــــــدفت الدراســــــــــة إلــــــــــى  ــــــــــزام التنظيمــــــــــي ل االلت

ــــــــــيام التنظيمــــــــــي الكشــــــــــف عــــــــــن أثــــــــــر االلتــــــــــز   مــــــــــانتيجتــــــــــين مــــــــــن النتــــــــــائج التنظيميــــــــــة وه ف

عــــــــــــــــدد األداء الــــــــــــــــوظيفي ودوران العمــــــــــــــــل. وقــــــــــــــــد تــــــــــــــــم جمــــــــــــــــع البيانــــــــــــــــات مــــــــــــــــن عينــــــــــــــــة 

( جامعـــــــــة فـــــــــي ثـــــــــالث مـــــــــدن فـــــــــي 18( أســـــــــتاذًا يعملـــــــــون بـــــــــدوام كامـــــــــل فـــــــــي )217)أفرادهـــــــــا

ســــــــــالم أبــــــــــاد، وبيشــــــــــا ــــــــــى أن ورباكســــــــــتان ، هــــــــــي ال هــــــــــور وا  . واشــــــــــارت نتــــــــــائج الدراســــــــــة إل

لشخصـــــــــــــية وأوجـــــــــــــه الرضـــــــــــــا الـــــــــــــوظيفي وبعـــــــــــــدي العدالـــــــــــــة التنظيميـــــــــــــة تـــــــــــــرتبط الســـــــــــــمات ا

ـــــــــــة  كمجموعـــــــــــة بـــــــــــااللتزام التنظيمـــــــــــي لألســـــــــــاتذة، وأن كـــــــــــال مـــــــــــن العدالـــــــــــة التوزيعيـــــــــــة والعدال

، فضــــــــــــاًل عــــــــــــن كــــــــــــون االلتــــــــــــزام التنظيمــــــــــــي اإلجرائيــــــــــــة همــــــــــــا األقــــــــــــوى ارتباطــــــــــــا بــــــــــــااللتزام

ارتباطـــــــــــا إيجابيـــــــــــا بمقيـــــــــــاس تباطـــــــــــا ســـــــــــلبيا بـــــــــــدوران العمـــــــــــل ويـــــــــــرتبط ار التنظيمـــــــــــي يـــــــــــرتبط 

 التقرير الذاتي لألداء الوظيفي .
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، إلــــــــــــــــــى تعــــــــــــــــــرف االلتــــــــــــــــــزام التنظيمــــــــــــــــــي ( 1008لــــــــــــــــــة ) وهــــــــــــــــــدفت دراســــــــــــــــــة الحوي

ــــــــــادة االكــــــــــاديميين  ــــــــــدى الق ــــــــــة ل ــــــــــدريس ودرجــــــــــة شــــــــــيوع األنمــــــــــاط القيادي ــــــــــة الت ألعضــــــــــاء هين

فـــــــــي مؤسســـــــــات التعلـــــــــيم العـــــــــالي فـــــــــي دولـــــــــة الكويـــــــــت فضـــــــــاًل عـــــــــن التعـــــــــرف إلـــــــــى طبيعـــــــــة 

ـــــــــر  العالقـــــــــة بـــــــــين االلتـــــــــزام التنظيمـــــــــي ألعضـــــــــاء هيئـــــــــة التـــــــــدريس، واألنمـــــــــاط القياديـــــــــة األكث

( عضــــــــــو 427شـــــــــيوعًا لــــــــــدى قــــــــــادتهم األكــــــــــاديميين. وقــــــــــد تكونــــــــــت عينــــــــــة الدراســــــــــة مــــــــــن ) 

ــــــــى أن األنمــــــــاط القياديــــــــة  ــــــــدًا أكاديميــــــــًا، وقــــــــد أشــــــــارت نتــــــــائج الدراســــــــة إل ــــــــة تــــــــدريس وقائ هيئ

ـــــــــــى النحـــــــــــو اآلتـــــــــــي نمـــــــــــط قيـــــــــــادة  األكثـــــــــــر شـــــــــــيوعًا لـــــــــــدى القـــــــــــادة األكـــــــــــاديميين كانـــــــــــت عل

ـــــــــنمط  ـــــــــادي االجتمـــــــــاعي، وال ـــــــــادة الن ـــــــــق، ونمـــــــــط قي ـــــــــادة منتصـــــــــف الطري ـــــــــق ، ونمـــــــــط قي الفري

ـــــــــادة المهمـــــــــات، ـــــــــم قي ـــــــــنمط االنتهـــــــــازي، ث ـــــــــوي، وال ـــــــــرة. كمـــــــــا و  األب ـــــــــادة الفقي ـــــــــرا نمـــــــــط القي أخي

فـــــــــي جميــــــــــع   ،أظهـــــــــرت نتـــــــــائج الدراســـــــــة أن درجــــــــــة االلتـــــــــزام التنظيمـــــــــي جــــــــــاءت متوســـــــــطة

 مجاالت األداة.

( إلـــــــــــــى تعـــــــــــــرف طبيعـــــــــــــة األنمـــــــــــــاط القياديـــــــــــــة 1008وهـــــــــــــدفت دراســـــــــــــة الحراحشـــــــــــــة )

التــــــــــي يمارســــــــــها مــــــــــديرو المــــــــــدارس ومســــــــــتوى االلتــــــــــزام التنظيمــــــــــي للمعلمــــــــــين فــــــــــي مــــــــــدارس 

مديريــــــــــــــة التربيــــــــــــــة والتعلــــــــــــــيم فــــــــــــــي محافظــــــــــــــة الطفيلــــــــــــــة، وعالقــــــــــــــة كــــــــــــــل  مــــــــــــــن الجــــــــــــــنس 

ن، وقـــــــــــد والتخصـــــــــــص والخبـــــــــــرة والمؤهـــــــــــل العلمـــــــــــي بمســـــــــــتوى االلتـــــــــــزام التنظيمـــــــــــي للمعلمـــــــــــي

يــــــــــــــارهم بالطريقــــــــــــــة (  معلمــــــــــــــًا ومعلمــــــــــــــة تــــــــــــــم اخت187تكونــــــــــــــت عينــــــــــــــة الدراســــــــــــــة مــــــــــــــن ) 

ـــــــــــى العشـــــــــــوائية ـــــــــــد اســـــــــــتخدمت اســـــــــــتبانتان لجمـــــــــــع المعلومـــــــــــات، وتوصـــــــــــلت الدراســـــــــــة إل ، وق

ـــــــــي يمارســـــــــها مـــــــــديرو المـــــــــدارس جـــــــــاءت بدرجـــــــــة ممارســـــــــة  ـــــــــة الت ـــــــــع األنمـــــــــاط القيادي أن جمي

مــــــــــا بــــــــــين مســــــــــتوى عــــــــــاٍل  راوحمتوســــــــــطة، وأن مســــــــــتوى االلتــــــــــزام التنظيمــــــــــي للمعلمــــــــــين تــــــــــ
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ــــــــــــي مســــــــــــتوى ومســــــــــــتوى متوســــــــــــط ــــــــــــة إحصــــــــــــائية ف ــــــــــــروق ذات دالل ــــــــــــاك ف ــــــــــــم تكــــــــــــن هن . ول

ــــــــــــــاك  ــــــــــــــري الجــــــــــــــنس والتخصــــــــــــــص، وأن هن ــــــــــــــزام التنظيمــــــــــــــي للمعلمــــــــــــــين تعــــــــــــــزى لمتغي االلت

فروقــــــــــــــًا ذات داللــــــــــــــة إحصــــــــــــــائية فــــــــــــــي مســــــــــــــتوى االلتــــــــــــــزام التنظيمــــــــــــــي للمعلمــــــــــــــين تعــــــــــــــزى 

هــــــــــــر فــــــــــــروق ذات داللــــــــــــة لمتغيــــــــــــر مســــــــــــتوى الخبــــــــــــرة فــــــــــــي التعلــــــــــــيم .فــــــــــــي حــــــــــــين لــــــــــــم تظ

  .إحصائية في مستوى االلتزام التنظيمي للمعلمين تعزى لمتغير المؤهل العلمي

( إلــــــــــــــى الكشــــــــــــــف عــــــــــــــن العالقــــــــــــــة Ugboro، 1008وهــــــــــــــدفت دراســــــــــــــة أوغبــــــــــــــورو  )

عــــــــــادة هيكلــــــــــة الوظيفــــــــــة وتمكــــــــــين العامــــــــــل، والميــــــــــل لالســــــــــتقالة   بــــــــــين االلتــــــــــزام التنظيمــــــــــي وا 

ــــــــــى مــــــــــديري و  التنظيميــــــــــة،مشــــــــــرفين فــــــــــي إعــــــــــادة الهيكلــــــــــة البــــــــــين  قــــــــــد ركــــــــــزت الدراســــــــــة عل

. وقـــــــــــــد أشـــــــــــــارت اإلشـــــــــــــرافيةالمســـــــــــــتوى اإلداري المتوســـــــــــــط  والمـــــــــــــوظفين فـــــــــــــي المناصـــــــــــــب 

ـــــــــى وجـــــــــود عالقـــــــــات  ـــــــــة الوظيفـــــــــةنتـــــــــائج الدراســـــــــة إل ـــــــــة بـــــــــين إعـــــــــادة هيكل ، والتمكـــــــــين إيجابي

وااللتــــــــزام الفعـــــــــال، كمـــــــــا أكـــــــــدت ضــــــــرورة تـــــــــوفير نمـــــــــاذج نظريـــــــــة مــــــــن شـــــــــأنها تقليـــــــــل ميـــــــــل 

المســــــــــــؤولين عــــــــــــن عمليــــــــــــات إعــــــــــــادة الهيكلــــــــــــة إلــــــــــــى االســــــــــــتقالة مــــــــــــن خــــــــــــالل المشــــــــــــرفين 

 تمكينهم ورفع مستوى التزامهم التنظيمي.

( فقد هدفت إلى Popoola   ، & Ayeni ،Tella،1005أما دراسة تيال وأين وبوبوال )

، االلتزام التنظيمي لموظفي الدافعية للعمل، والرضا الوظيفيالكشف عن العالقة بين كل من 

أشارت النتائج إلى عدم وجود عالقة بين االلتزام التنظيمي وسنوات الخبرة. كما  وقد، اتكتبالم

 تهأكدت على ضرورة تركيز مديري المكتبات على تلبية احتياجات الموظف بهدف تعزيز دافعي

 .ورضاه والتزامه
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ـــــــــــــى مســـــــــــــتوى 1005وكـــــــــــــان الهـــــــــــــدف مـــــــــــــن دراســـــــــــــة فلمبـــــــــــــان ) ( هـــــــــــــو التعـــــــــــــرف إل

والمشــــــــــــــرفات  التنظيمــــــــــــــي للمشــــــــــــــرفين التربــــــــــــــويين  االلتــــــــــــــزام الرضــــــــــــــا الــــــــــــــوظيفي ومســــــــــــــتوى

االلتــــــــــــــزام التنظيمــــــــــــــي و التربويــــــــــــــات، والتعــــــــــــــرف إلــــــــــــــى العالقــــــــــــــة بــــــــــــــين الرضــــــــــــــا الــــــــــــــوظيفي 

للمشـــــــــــرفين التربـــــــــــويين والمشـــــــــــرفات التربويـــــــــــات بمكـــــــــــة المكرمـــــــــــة، والوقـــــــــــوف علـــــــــــى عالقـــــــــــة 

ض المتغيــــــــــــــرات الشخصــــــــــــــية كــــــــــــــل مــــــــــــــن االلتــــــــــــــزام التنظيمــــــــــــــي والرضــــــــــــــا الــــــــــــــوظيفي بــــــــــــــبع

ـــــــــــة فـــــــــــيالمتمث ـــــــــــة االجتماعيـــــــــــة، وقـــــــــــد ل : الجـــــــــــنس والمؤهـــــــــــل التعليمـــــــــــي والتخصـــــــــــص والحال

ــــــــــة الدراســــــــــة مــــــــــن  ــــــــــت عين ــــــــــويين208)تكون ــــــــــة مــــــــــن ( 257و) ( مشــــــــــرفين ترب مشــــــــــرفة تربوي

مختلـــــــــــف مراكـــــــــــز اإلشـــــــــــراف التربـــــــــــوي واســـــــــــتخدمت االســـــــــــتبانة أداة لجمـــــــــــع البيانـــــــــــات وقـــــــــــد 

لاللتــــــــــــزام التنظيمــــــــــــي، وكــــــــــــان مــــــــــــن  (.Porter,etal) آخــــــــــــروناســــــــــــتخدم مقيــــــــــــاس بــــــــــــورتر و 

أهـــــــــم نتـــــــــائج الدراســـــــــة وجـــــــــود عالقـــــــــة ارتباطيـــــــــة إيجابيـــــــــة متوســـــــــطة بـــــــــين الرضـــــــــا الـــــــــوظيفي 

روق ذات داللــــــــــــة إحصــــــــــــائية (، ووجــــــــــــود فــــــــــــ0.75)  بلغــــــــــــت بأبعــــــــــــاده وااللتــــــــــــزام التنظيمــــــــــــي

ـــــــــــــــدى المشـــــــــــــــرفين  0.07(  عنـــــــــــــــد مســـــــــــــــتوى ( فـــــــــــــــي درجـــــــــــــــات االلتـــــــــــــــزام التنظيمـــــــــــــــي ل

يـــــــــــــات تبعـــــــــــــًا للتخصـــــــــــــص لصـــــــــــــال  التخصصـــــــــــــات العلميـــــــــــــة التربـــــــــــــويين والمشـــــــــــــرفات التربو 

 .والجنس لصال  الذكور، والمؤهل التعليمي لصال  حملة الدكتوراه

 Danish &Naeem، 1020أمــــــــــــــــا دراســــــــــــــــة مالــــــــــــــــك ونــــــــــــــــواب ونعــــــــــــــــيم ودانــــــــــــــــش ) 

،Nawab  ،Malik  ـــــــــــزام ـــــــــــي االلت ـــــــــــوظيفي ف ـــــــــــد أثـــــــــــر الرضـــــــــــا ال ـــــــــــى تحدي ( فقـــــــــــد هـــــــــــدفت إل

الباكســــــــــتان. فضــــــــــاًل عــــــــــن الكشــــــــــف عــــــــــن التنظيمــــــــــي فــــــــــي جامعــــــــــات القطــــــــــاع العــــــــــام فــــــــــي 

ـــــــــزام أســـــــــاتذة هـــــــــذه الجامعـــــــــات لجامعـــــــــا . تهم ومـــــــــدى شـــــــــعورهم بالرضـــــــــا بوظـــــــــائفهممـــــــــدى الت

ــــــــــــــة الدراســــــــــــــة مــــــــــــــن )  ــــــــــــــت عين ــــــــــــــد تكون ــــــــــــــدريس واســــــــــــــتخدمت 870وق ــــــــــــــة ت ( عضــــــــــــــو هيئ
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وباليـــــــــــد اداة لجمـــــــــــع بيانـــــــــــات االســـــــــــتبانة التـــــــــــي وزعـــــــــــت عـــــــــــن طريـــــــــــق البريـــــــــــد اإللكترونـــــــــــي 

وجــــــــــــودة  ذاتــــــــــــه. وخلصــــــــــــت الدراســــــــــــة إلــــــــــــى أن الشــــــــــــعور بالرضــــــــــــا عــــــــــــن العمــــــــــــل الدراســــــــــــة

اإلشـــــــــراف والرضـــــــــا عـــــــــن الراتـــــــــب لهـــــــــا تـــــــــأثير إيجـــــــــابي فـــــــــي االلتـــــــــزام التنظيمـــــــــي ألعضـــــــــاء 

هيئــــــــــــة التــــــــــــدريس. وأن هنــــــــــــاك درجــــــــــــة عاليــــــــــــة مــــــــــــن االلتــــــــــــزام التنظيمــــــــــــي والرضــــــــــــا نحــــــــــــو 

 العمل واإلشراف و الراتب و الزمالء وفرص الترقية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــو ) ـــــــــــــــــــــــــــــــغ ول  Lau، 1022كمـــــــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــــــدفت دراســـــــــــــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــــــــــــونغ وون

&Wong،Choong إلــــــــــــــــــى اختبــــــــــــــــــار العالقــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــين الدافعيــــــــــــــــــة الفعليــــــــــــــــــة وااللتــــــــــــــــــزام )

ــــــــــــي  ــــــــــــة الخاصــــــــــــةالتنظيمــــــــــــي لألكــــــــــــاديميين  ف ــــــــــــيم العــــــــــــالي الماليزي ــــــــــــد مؤسســــــــــــات التعل . وق

( أكاديميــــــــــــا يعملــــــــــــون فــــــــــــي الجامعــــــــــــات الماليزيــــــــــــة  145تكونــــــــــــت عينــــــــــــة الدراســــــــــــة مــــــــــــن ) 

ـــــــــات أساســـــــــية الخاصـــــــــة. وتوصـــــــــلت  ـــــــــة مكون ـــــــــة بثالث ـــــــــة الفعلي ـــــــــاط الدافعي ـــــــــى ارتب الدراســـــــــة إل

، وااللتــــــــــــــزام المســــــــــــــتمر وااللتــــــــــــــزام المعيــــــــــــــاري. كمــــــــــــــا ، هــــــــــــــي: االلتــــــــــــــزام الفعــــــــــــــاللاللتــــــــــــــزام

 .ائيا إلى تولد االلتزام التنظيميافترضت النتائج أن الدافعية الفعلية تؤدي تلق

واقــــــــــــع االلتــــــــــــزام  الــــــــــــى( بدراســــــــــــة هــــــــــــدفت الــــــــــــى التعــــــــــــرف 2718قــــــــــــام اللحيــــــــــــاني )و 

التنظيمــــــــــي لــــــــــدى المــــــــــوظفين االداريــــــــــين فــــــــــي ادارة التربيــــــــــة والتعلــــــــــيم بمكــــــــــة المكرمــــــــــة مــــــــــن 

ــــــــــــة، ــــــــــــادات التربوي والمــــــــــــنهج  ســــــــــــتخدم المــــــــــــنهج الوصــــــــــــفي المســــــــــــحي،أ  و  وجهــــــــــــة نظــــــــــــر القي

أربعـــــــــــــة ( فقـــــــــــــرة موزعــــــــــــة علـــــــــــــى 41تطــــــــــــوير اســـــــــــــتبانة مكونـــــــــــــة مــــــــــــن ) إذا تـــــــــــــم النــــــــــــوعي،

وتـــــــــــم وضـــــــــــع لـــــــــــدى المـــــــــــوظفين االداريـــــــــــين، مجـــــــــــاالت لقيـــــــــــاس واقـــــــــــع االلتـــــــــــزام التنظيمـــــــــــي 

الكشـــــــــف عـــــــــن اهـــــــــم العوامـــــــــل التـــــــــي مـــــــــن الممكـــــــــن  تضـــــــــمنســــــــؤال مفتـــــــــوح لعينـــــــــة الدراســـــــــة 

ــــــــدى المــــــــوظفين و  ــــــــزام التنظيمــــــــي ل ــــــــي مســــــــتوى االلت ــــــــؤثر ف ــــــــم أن ت التأكــــــــد مــــــــن صــــــــدق اداة ت
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ـــــــــــــت ـــــــــــــة الدراســـــــــــــة مـــــــــــــن ) الدراســـــــــــــة وثباتهـــــــــــــا وتكون ـــــــــــــًا، و 113عين ـــــــــــــداً تربوي العـــــــــــــاملين ( قائ

ـــــــــــت2718خـــــــــــالل الفصـــــــــــل االول مـــــــــــن العـــــــــــام الدراســـــــــــي ) المـــــــــــزاولين لعملهـــــــــــم ـــــــــــد طبق  ( وق

ـــــــــــــى كامـــــــــــــل المجتمـــــــــــــع، أداة الدراســـــــــــــة ـــــــــــــة االســـــــــــــتطالعية  عل ـــــــــــــك بعـــــــــــــد اســـــــــــــتثناء العين وذل

التربـــــــــــويين ومـــــــــــن نتـــــــــــائج الدراســـــــــــة ان واقـــــــــــع مـــــــــــن القـــــــــــادة  عشـــــــــــرة أفرادهـــــــــــا عـــــــــــدد والبـــــــــــالغ

ــــــــادة التربــــــــويين كــــــــان  ــــــــدى المــــــــوظفين االداريــــــــين مــــــــن وجهــــــــة نظــــــــر الق ــــــــزام التنظيمــــــــي ل االلت

ــــــــى  ــــــــى، ثــــــــم جــــــــاء مجــــــــال  الرتبــــــــةبدرجــــــــة متوســــــــطة، وحصــــــــل مجــــــــال بيئــــــــة العمــــــــل عل االول

ــــــــــزام المســــــــــتمر  ــــــــــةبااللت ــــــــــة، الرتب ــــــــــةوجــــــــــاء  الثاني ــــــــــزام الشــــــــــعوري، بالرتب ــــــــــة مجــــــــــال االلت  الثالث

وان اهــــــــــم العوامــــــــــل التــــــــــي مــــــــــن  اء فــــــــــي الرتبــــــــــة االخيــــــــــرة مجــــــــــال االلتــــــــــزام المعيــــــــــاري،وجــــــــــ

الممكـــــــــــن ان تـــــــــــؤثر فـــــــــــي مســـــــــــتوى االلتـــــــــــزام التنظيمـــــــــــي لـــــــــــدى المـــــــــــوظفين االداريـــــــــــين هـــــــــــي 

محدوديـــــــــــة الراتــــــــــــب الـــــــــــذي يتقاضــــــــــــاه اإلداريــــــــــــون وبيئـــــــــــة العمــــــــــــل االيجابيـــــــــــة بعيــــــــــــدًا عــــــــــــن 

  .الضغوط والصراعات

ـــــــــــدجاني ) ـــــــــــى التعـــــــــــرف  ( دراســـــــــــة هـــــــــــدفت2715اجـــــــــــرت ال ـــــــــــىإل درجـــــــــــة ممارســـــــــــة  ال

القيــــــــــادة األخالقيــــــــــة لــــــــــدى مــــــــــديري المــــــــــدارس الثانويــــــــــة الخاصــــــــــة فــــــــــي محافظــــــــــة العاصــــــــــمة 

ســـــــــــتخدام إوتـــــــــــم عمــــــــــان وعالقتهـــــــــــا بـــــــــــااللتزام التنظيمــــــــــي للمعلمـــــــــــين مـــــــــــن وجهــــــــــة نظـــــــــــرهم، 

وتكونـــــــــــــت مـــــــــــــن الطبقيـــــــــــــة العشــــــــــــوائية عينــــــــــــة الدراســـــــــــــة بالطريقــــــــــــة  واختيـــــــــــــرت؛ يناســــــــــــتبانت

ـــــــــــ307) ـــــــــــة الخاصـــــــــــة( معلمـــــــــــا ومعلمـــــــــــة ف ـــــــــــائج الدراســـــــــــة  ،ي المـــــــــــدارس الثانوي وأظهـــــــــــرت نت

 :اآلتي

بدرجــــــــــــــة  اإن درجتـــــــــــــي ممارســـــــــــــة القيـــــــــــــادة األخالقيــــــــــــــة وااللتـــــــــــــزام التنظيمـــــــــــــي جاءتـــــــــــــ

، ووجـــــــــــود عالقـــــــــــة ايجابيـــــــــــة ذات داللـــــــــــة إحصـــــــــــائية بـــــــــــين درجـــــــــــة لكـــــــــــل منهمـــــــــــا متوســـــــــــطة
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ــــــــــــة إحصــــــــــــائية  ــــــــــــي القيــــــــــــادة األخالقيــــــــــــة وااللتــــــــــــزام التنظيمــــــــــــي، ووجــــــــــــود فــــــــــــروق ذات دالل ف

ــــــــــة  ــــــــــة درجــــــــــة ممارســــــــــة القيــــــــــادة األخالقي ــــــــــر الخبــــــــــرة العملي وااللتــــــــــزام التنظيمــــــــــي تبعــــــــــا لمتغي

ــــــــــة احصــــــــــائية تعــــــــــزى 17لصــــــــــال  الفئــــــــــة  ــــــــــروق ذات دالل ــــــــــأكثر ،وعــــــــــدم وجــــــــــود ف ســــــــــنوات ف

 لمتغيري الجنس والمؤهل العلمي.
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 ملخص الدراسات السابقة وموقع الدارسة الحالية منها :

 تمــــــــــتتبــــــــــين تعــــــــــدد المتغيــــــــــرات التــــــــــي مــــــــــن خــــــــــالل اســــــــــتعراض الدراســــــــــات الســــــــــابقة 

دراســــــــــــــتها مــــــــــــــن قبــــــــــــــل البــــــــــــــاحثين، اال انهــــــــــــــا اشــــــــــــــتركت بموضــــــــــــــوعين اساســــــــــــــين وهمــــــــــــــا: 

ـــــــــــي  ـــــــــــى حـــــــــــده. فالدراســـــــــــات الت أخالقيـــــــــــات االدارة المدرســـــــــــية وااللتـــــــــــزام التنظيمـــــــــــي كـــــــــــال عل

ـــــــــــــــات االدارة المدرســـــــــــــــية  درســـــــــــــــت عالقتهـــــــــــــــ ـــــــــــــــرات اخـــــــــــــــرى،  ابحثـــــــــــــــت فـــــــــــــــي اخالقي بمتغي

عالقــــــــــــــة بمســــــــــــــتوى الــــــــــــــروح المعنويــــــــــــــة مثــــــــــــــل دراســــــــــــــة بــــــــــــــو عبــــــــــــــاس الفبعضــــــــــــــها تنــــــــــــــاول 

(، وهـــــــــــــدفت بعــــــــــــــض الدراســـــــــــــات الســــــــــــــابقة المتعلقـــــــــــــة بأخالقيــــــــــــــات العمــــــــــــــل االداري 1020)

ــــــــــى  ــــــــــل دارســــــــــة يحي ــــــــــين بأخالقيــــــــــات العمــــــــــل االداري مث ــــــــــى تعــــــــــرف درجــــــــــة التــــــــــزام االداري إل

(، وبعـــــــــــــــــــض 1008، ودراســـــــــــــــــــة البشـــــــــــــــــــري )(Dahl,2006)(، ودراســـــــــــــــــــة داهـــــــــــــــــــل 1020)

ـــــــــد إدراكـــــــــات الدراســـــــــات هـــــــــدف ـــــــــى تحدي ـــــــــة  العـــــــــاملينت ال ـــــــــزامهم بالمعـــــــــايير األخالقي نحـــــــــو الت

ـــــــــــــــإلدارة مثـــــــــــــــل دراســـــــــــــــة هـــــــــــــــاريس و  ، ودراســـــــــــــــة اونـــــــــــــــدر (Harris,etal,2004) آخـــــــــــــــرونل

Awender,2001) وآخرون(، ودارسة لي (Lee ,etal,2000) 

ـــــــــــى  تعـــــــــــرف وهـــــــــــدفت بعـــــــــــض الدراســـــــــــات الســـــــــــابقة المتعلقـــــــــــة بـــــــــــااللتزام التنظيمـــــــــــي ال

المــــــــــــــدارس ومســــــــــــــتوى االلتــــــــــــــزام  وقياديــــــــــــــة التــــــــــــــي يمارســــــــــــــها مــــــــــــــدير طبيعــــــــــــــة األنمــــــــــــــاط ال

ــــــــ ــــــــة مث ــــــــي محافظــــــــة الطفيل ــــــــيم ف ــــــــة والتعل ــــــــة التربي ــــــــي مــــــــدارس مديري  لالتنظيمــــــــي للمعلمــــــــين ف

ـــــــــزام  هـــــــــدفت ، بينمـــــــــا(1008ة الحراحشـــــــــة )دراســـــــــ ـــــــــى تعـــــــــرف درجـــــــــة الت الدراســـــــــة الحاليـــــــــة ال

مــــــــــــــديري المــــــــــــــدارس االساســــــــــــــية  الخاصــــــــــــــة فــــــــــــــي العاصــــــــــــــمة عمــــــــــــــان بأخالقيــــــــــــــات االدارة 

 المدرسية  وعالقتها بااللتزام التنظيمي للمعلمين.
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(، ودراسة 1020لدراسات السابقة من المعلمين مثل دراسة يحيى )ا تكونت عينات بعضو 

سابقة أخرى من مديري المدارس مثل دراسة دراسات  ينات(، في حين تكونت ع1008البشري )

 (Harriss, etal,2004).                        وآخرون هاريس

وبعـــــــــــض الدراســـــــــــات الســـــــــــابقة تكونـــــــــــت عيناتهـــــــــــا مـــــــــــن المعلمـــــــــــين والمـــــــــــديرين مثـــــــــــل 

ـــــــــــــــدر ـــــــــــــــات بعـــــــــــــــض الدراســـــــــــــــات الســـــــــــــــابقة  (Awender,2001)دراســـــــــــــــة اون ـــــــــــــــت عين وتكون

امـــــــــا ، ( 1020) فـــــــــي الجامعـــــــــة مثـــــــــل دراســـــــــة بـــــــــو عبـــــــــاسمـــــــــن رؤســـــــــاء االقســـــــــام العلميـــــــــة 

الدراســــــــــة الحاليــــــــــة فقــــــــــد أجريــــــــــت علــــــــــى عينــــــــــة مــــــــــن المعلمــــــــــين والمعلمــــــــــات العــــــــــاملين فــــــــــي 

بلــــــــــغ عــــــــــدد أفرادهــــــــــا و  ،العاصــــــــــمة عمــــــــــان المــــــــــدارس  االساســــــــــية الخاصــــــــــة فــــــــــي محافظــــــــــة

  .ومعلمة ( معلماً 885)

ـــــــــــــــــات وكـــــــــــــــــذلك الدو  ـــــــــــــــــت أدوات الدراســـــــــــــــــة باالســـــــــــــــــتبانات لجمـــــــــــــــــع البيان راســـــــــــــــــة تمثل

ــــــــــــــي  ــــــــــــــة الت ــــــــــــــتالحالي ــــــــــــــق اهــــــــــــــداف  اداتاهــــــــــــــا تمثل ــــــــــــــات وتحقي باالســــــــــــــتبانات لجمــــــــــــــع البيان

   .الدراسة

ن مـــــــــا يميـــــــــز الدراســـــــــة الحاليـــــــــة عـــــــــن ســـــــــابقاتها مـــــــــن الدراســـــــــات هـــــــــو أنهـــــــــا ربطـــــــــت إ

ـــــــــــين ـــــــــــي محافظـــــــــــة العاصـــــــــــمة  درجـــــــــــة ب ـــــــــــزام مـــــــــــديري المـــــــــــدارس االساســـــــــــية الخاصـــــــــــة ف الت

عمـــــــــــــــان بأخالقيـــــــــــــــات االدارة المدرســـــــــــــــية وااللتـــــــــــــــزام التنظيمـــــــــــــــي للمعلمـــــــــــــــين مـــــــــــــــن وجهـــــــــــــــة  

ــــــــــاء مشــــــــــكلة نظــــــــــرهم ــــــــــي إغن ــــــــــة مــــــــــن الدراســــــــــات الســــــــــابقة ف ــــــــــادت الدراســــــــــة الحالي ــــــــــد أف ، وق

داتـــــــــــــي تطـــــــــــــوير ا نتـــــــــــــائج فضـــــــــــــاًل عـــــــــــــنالدراســـــــــــــة وبلورتهـــــــــــــا واألدب النظـــــــــــــري ومناقشـــــــــــــة ال

الدراســــــــة بــــــــالرجوع الــــــــى بعــــــــض الدراســــــــات الســــــــابقة التــــــــي تمــــــــت االشــــــــارة اليهــــــــا فــــــــي هــــــــذا 

 الفصل.
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 الفصل الثالث

 الطريقة واألجراءات
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 الفصل الثالث

 جراءاتالطريقة واإل

أشـــــــــــتمل هـــــــــــذا الفصـــــــــــل علـــــــــــى عـــــــــــرض لمنهجيـــــــــــة الدراســـــــــــة المســـــــــــتخدمة ومجتمعهـــــــــــا 

تـــــــــــي الدراســـــــــــة وصـــــــــــدقهما وثباتهمـــــــــــا واجـــــــــــراءات الدراســـــــــــة اوكيفيـــــــــــة اختيارهـــــــــــا، واد هـــــــــــاوعينت

، وعلـــــــــــــــى واجـــــــــــــــراءات الدراســـــــــــــــة واالدوات اإلحصـــــــــــــــائية المســـــــــــــــتخدمة لمعالجـــــــــــــــة البيانـــــــــــــــات

 النحو اآلتي:

 المستخدم: دراسةمنهج الأوال: 

ـــــــــــــاطي ُأســـــــــــــتخدم  ـــــــــــــي هـــــــــــــذه الدراســـــــــــــة المـــــــــــــنهج الوصـــــــــــــفي االرتب ـــــــــــــه المـــــــــــــنهج ف لكون

 .من الدراسة المناسب لهذا النوع

 مجتمع الدراسة:ثانيا:  

فــــــــــــي المــــــــــــدارس  العــــــــــــاملين المعلمــــــــــــين والمعلمــــــــــــاتتكــــــــــــون مجتمــــــــــــع الدراســــــــــــة مــــــــــــن 

الثـــــــــــاني مـــــــــــن  الد راســـــــــــيللفصـــــــــــل عمـــــــــــان  العاصـــــــــــمة األساســـــــــــية الخاصـــــــــــة فـــــــــــي محافظـــــــــــة

ـــــــــــــــــا (،2715-2710)العـــــــــــــــــام الدراســـــــــــــــــي  معلمـــــــــــــــــًا ومعلمـــــــــــــــــة، (  27301لغ عـــــــــــــــــددهم )والب

( معلمــــــــــــــــة حســــــــــــــــب اإلحصــــــــــــــــائية الصــــــــــــــــادرة مــــــــــــــــن 10858 و) معلمــــــــــــــــا (2001بواقــــــــــــــــع )

 ( يبين ذلك1. والجدول ) 2711/2710وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 
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(1)الجدول   
  أفراد مجتمع الدراسة من المعلمين والمعلمات حسب المديرية والجنسع يتوز 

 

 :الدراسة ثالثا: عينة

 :مرحلتينل وفقاً  الد راسة هذه عينةُاختيرت  

ختيـــــــــرت عينـــــــــة عنقوديــــــــــة عشـــــــــوائية مـــــــــن األلويـــــــــة التســـــــــعة فــــــــــي اُ  :المرحلـــــــــة األولـــــــــى

 ، ولـــــــــــواء ماركـــــــــــا، ولـــــــــــواء القويســـــــــــمة وهـــــــــــذه األلويـــــــــــة هـــــــــــي: محافظـــــــــــة العاصـــــــــــمة عمـــــــــــان.

 لواء وادي السير.

 المجموع الجنس مديرية التربية التعليم

                اناث   ذكور

 3552 3385 823 قصبة عمان

 1155 8408 1224 لواء الجامعة

 3718 2155 301 لواء القويسمة

 444 413 31 لواء سحاب

 3354 3130 240 لواء ماركا

 2108 1558 257 لواء وادي السير

 131 881 57 ناعور

 35 24 18 الجيزة

 82 82 7 الموقر

 27301 10858 2001 المجموع
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عينــــــــــة طبقيــــــــــة عشــــــــــوائية نســــــــــبية مــــــــــن األلويــــــــــة الثالثــــــــــة  ختيــــــــــرت: اُ المرحلــــــــــة الثانيــــــــــة

مـــــــــــن المعلمـــــــــــين والمعلمـــــــــــات فـــــــــــي المـــــــــــدارس األساســـــــــــية الخاصـــــــــــة .وحـــــــــــدد حجـــــــــــم العينـــــــــــة 

ـــــــــام بإعـــــــــداده  ـــــــــذي ق ـــــــــة مـــــــــن حجـــــــــم المجتمـــــــــع ال ـــــــــد حجـــــــــم العين ـــــــــى جـــــــــدول تحدي ـــــــــالرجوع إل ب

وقـــــــــــــــــد تكونـــــــــــــــــت عينـــــــــــــــــة الدراســـــــــــــــــة  Krejcie&Morgan,1970)كريجســـــــــــــــــي ومـــــــــــــــــورجن) 

 (1( معلمــــــــــــــة. والجــــــــــــــدول )880( معلمــــــــــــــًا و)85ومعلمــــــــــــــة بواقــــــــــــــع ) ( معلمــــــــــــــاً 885مــــــــــــــن )

 أفراد عينة الدراسة حسب متغيري الجنس ومديرية التربية والتعليم. توزع يبين 

(2الجدول )  
 توزع أفراد العينة وفقاا لمتغيري الجنس ومديرية التربية والتعليم

 المجموع الجنس مديرية التربية والتعليم

 اناثذكور             

 131 118 11 لواء القويسمة

 144 134 17 لواء ماركا

 53 51 12 لواء وادي السير

 315 337 35 المجموع

 

 



68 

 

 : الدراسة رابعا: أداتا

ـــــــــــــات االدارة عتاُ  ـــــــــــــى اســـــــــــــتبانة أخالقي ـــــــــــــان، األول ـــــــــــــة ادات ـــــــــــــي الدراســـــــــــــة الحالي مـــــــــــــدت ف

المدرســـــــــية والثانيـــــــــة اســـــــــتبانة االلتـــــــــزام التنظيمـــــــــي. وقـــــــــد تـــــــــم تطـــــــــوير هـــــــــاتين األداتـــــــــين بعـــــــــد 

الرجـــــــــــــوع الـــــــــــــى األدب النظـــــــــــــري ذي العالقـــــــــــــة والدراســـــــــــــات الســـــــــــــابقة ذات الصـــــــــــــلة وعلـــــــــــــى 

 آلتي:االنحو 

 أخالقيات االدارة المدرسية:استبانة  الدراسة االولى :اداة 

ـــــــــــى دراســـــــــــتي الرومـــــــــــي  طـــــــــــو رت الباحثـــــــــــة هـــــــــــذه االســـــــــــتبانة مـــــــــــن خـــــــــــالل الرجـــــــــــوع ال

ــــــــــــــــــــاإلدارة 2713( والخمــــــــــــــــــــيس )2775) ــــــــــــــــــــق ب ( فضــــــــــــــــــــاًل عــــــــــــــــــــن األدب النظــــــــــــــــــــري المتعل

( فقـــــــــــــــرة 88المدرســـــــــــــــية وأخالقياتهـــــــــــــــا. وتكونـــــــــــــــت االســـــــــــــــتبانة بصـــــــــــــــيغتها األوليـــــــــــــــة مـــــــــــــــن )

 .( يبين ذلك1والملحق )

 ":األولى "استبانة أخالقيات االدارة المدرسيةصدق اداة الدراسة 

تم التأكد من صدق اداة الدراسة األولى "استبانة أخالقيات االدارة المدرسية" بإيجاد الصدق 

لألداة وذلك من خالل عرض االستبانة على عدد من المحكمين المختصين في العلوم الظاهري 

( يبين ذلك. وقد حصلت الباحثة على 2والملحق )، التربوية في بعض الجامعات االردنية

. فأكثر (%57التي نالت نسبة موافقة )واالبقاء على الفقرات  وتم األخذ بها مالحظات المحكمين،

ها وحذف ما ُطلب حذفه، وبذلك اصبحت إذ تم تعديل الفقرات التي طلب المحكمون تعديل

 يبين ذلك.( 3( فقرة والملحق )82)االستبانة بصورتها النهائية مكونة من 
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ُاستخدمت طريقتان  "ثبات اداة الدراسة األولى " استبانة أخالقيات االدارة المدرسية

 إليجاد ثبات استبانة اخالقيات االدارة المدرسية:

( : فقد تم تطبيق االستبانة test -retestعاده االختبار )ا  األولى هي طريقة االختبار و 

خارج عينة الدراسة. وبعد مرور اسبوعين على  ( معلما ومعلمة من10) على عينة مكونة من

باستخدام معامل  االداةوتم ايجاد معامل ثبات  فترة التطبيق ُاعيد تطبيقها على العينة ذاتها،

 ارتباط بيرسون بين التطبيقين االول والثاني.

معامل الثبات فهي طريقة االتساق الداخلي، وذلك  إليجادأما الطريقة الثانية المستخدمة 

قيم معامالت  (  يوض  8والجدول )  (Cronbach-Alpha) الفا -استخدام معادلة كرو نباخب

 الثبات لألداة األولى باستخدام كلتا الطريقتين.

(3الجدول )  
اعادة قيم معامالت ثبات استبانة "أخالقيات االدارة المدرسية " باعتماد طريقتي االختبار و 

الداخلي.االختبار واالتساق   

 

 االختبار االختبار واعادة المجال الّتسلسل

االختبار باستخدام معامل 

 ارتباط بيرسون

 معامل االّتساق الداخليّ 

-نباخ باستخدام معادلة كرو

 ألفا

10.5 اخالقيات المدير في العمل االداري 1  0.85 

55.0 اخالقيات المدير مع المعلمين 2  0.80 

70.5 اخالقيات المدير مع الطلبة 3  0.82 

51.0 اخالقيات المدير مع اولياء االمور 4  0.81 

 0.86 0.54 اخالقيات المدير نحو الوطن 5

  0.55 الد رجة الكلي ة  
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لقد بلغت الدرجة الكلية لثبات استبانة "أخالقيات االدارة المدرسية بطريقة االختبار واعادة 

الثبات قيم ( وتراوحت 7050)باستخدام معامل االرتباط بيرسون  (test-retestاالختبار)

 (.7058( و)7005للمجاالت الخمسة )

-تساق الداخلي لألستبانة ذاتها باستخدام معادلة كرونباخ وتراوحت قيم معامل اإل

(.  وتعد قيم الثبات هذه مقبولة الغراض 7051( و)7057مابين ) (Cronbach-Alphالفا)

 الدراسة الحالية.

 

 " استبانة االلتزام التنظيمياداة الدراسة الثانية " 

" بعد االطالع على األدب تم تطوير اداة الدراسة الثانية " استبانة االلتزام التنظيمي 

النظري ذي العالقة والرجوع الى الدراسات السابقة المتعلقة بااللتزام التنظيمي مثل دراسة العوفي 

مجاالت والملحق  ثالثةفقرة موزعة على  (23(. وقد تضمنت االستبانة بصيغتها األولية )2778)

 ( يبين ذلك.  1) 

 صدق اداة الدراسة الثانية " استبانة االلتزام التنظيمي"

تم إيجاد الصدق الظاهري الستبانة االلتزام التنظيمي بعرضها على مجموعة من المحكمين 

لك. وقد أخذت الباحثة ( يبين ذ2، والملحق )المختصين في العلوم التربوية في الجامعات االردنية

بالمالحظات التي ابداها المحكمون بصدد فقرات االستبانة من حيث الحذف والتعديل واالضافة 

، وبذلك اصبحت فأكثر ( من المحكمين%57واالبقاء على الفقرات التي حصلت على موافقة )

 يبين ذلك. (3)والملحق دون حذف او إضافة   فقرة (23االستبانة بصيغتها النهائية مكونة من )
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 ثبات اداة الدراسة الثانية : "استبانة االلتزام التنظيمي "

طريقة تم استخدام طريقتين إليجاد ثبات اداة الدراسة الثانية . تمث لت الطريقة األولى ب

( معلمًا 10، الذي ُطب ق على عينة مكونة من )(test -retestواعادة االختبار ) االختبار

اسبوعين ومعلمة من خارج عينة الدراسة. وُاعيد تطبيق األداة على افراد العينة أنفسهم بعد مرور 

على التطبيق األول، ثم ايجاد معامل الثبات لألداة باستخدام معامل ارتباط بيرسون بين كال 

من خالل استخدام  التطبيقين )االول والثاني(. وتمثلت الطريقة الثانية بطريقة االتساق الداخلي

لألداة ( يبين قيم معامالت الثبات 4( والجدول )(Cronbach Alphaالفا –معادلة كرو نباخ 

 الثانية باستخدام كلتا الطريقتين.

(4الجدول )  
ختبار استبانة " االلتزام التنظيمي " وفقاا لطريقتي االختبار واعادة اال معامالت ثباتقيم 

 واالتساق الداخلي.

  

كانـــــــــــــت الدرجـــــــــــــة الكليـــــــــــــة لثبـــــــــــــات اســـــــــــــتبانة "االلتـــــــــــــزام التنظيمـــــــــــــي " بتطبيـــــــــــــق  لقـــــــــــــد

( 1820) باســــــــــــــتخدام معامــــــــــــــل ارتبــــــــــــــاط بيرســــــــــــــون طريقــــــــــــــة االختبــــــــــــــار واعــــــــــــــادة االختبــــــــــــــار

( وفيمـــــــــــــا يتعلـــــــــــــق 7052( و)7005وتراوحـــــــــــــت قـــــــــــــيم معامـــــــــــــل الثبـــــــــــــات للمجـــــــــــــاالت مـــــــــــــابين )

لالّتسلس عادة االختباراالختبار  المجال   باستخدام وا 
 معامل االرتباط بيرسون 

 ركمعادلة االتساق الداخلي باستخدام 
ألفا-ونباخ  

 0.86 0.50 االلتزام االتجاهي 2

اريااللتزام االستمر  1  0.51 0.92 

المسؤولية تجاه  8
 المدرسة

0.51 0.88 

  0.57 الكلي ة الد رجة
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ـــــــــة ك ـــــــــات باســـــــــتخدام معادل ـــــــــيم الثب ـــــــــد بلغـــــــــت ق ـــــــــداخلي فق ـــــــــا بمعامـــــــــل االتســـــــــاق ال ـــــــــاخ الف رونب

(. وتعـــــــــــد هـــــــــــذه القـــــــــــيم مقبولـــــــــــة فـــــــــــي مثـــــــــــل هـــــــــــذا النـــــــــــوع مـــــــــــن 7052( و)7005مـــــــــــا بـــــــــــين )

 الدراسات.

 : متغيرات الدراسةخامساا :

 إشتملت الدراسة على المتغيرات االتية:

 (.)ذكر وأنثى فئتين متغير الجنس ويشمل -

 17، ) سنوات(17أقل من  -سنوات  8سنوات(،) 8متغير الخبرة ويشمل )أقل من  -

 .سنوات فاكثر(

 ) بكالوريوس فأقل، دراسات عليا (. ويشمل المؤهل العلمي: -

  االلتزام التنظيمي.و  ،: أخالقيات اإلدارة المدرسيةالمتغيرات التابعة -

 :الوسائل االحصائيةسادساا :

 لمعالجة البيانات إحصائيًا ثم استخدام الوسائل االحصائية اآلتية: 

والثـــــــــــــاني، ُاســـــــــــــتخدمت المتوســـــــــــــطات الحســـــــــــــابية لإلجابـــــــــــــة عـــــــــــــن الســـــــــــــؤالين األول  -

 .االلتزامواالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة 

ـــــــــاط بيرســـــــــون إليجـــــــــاد  - ـــــــــم اســـــــــتخدام معامـــــــــل ارتب ـــــــــث ت ـــــــــة عـــــــــن الســـــــــؤال الثال لإلجاب

ــــــــــــي محافظــــــــــــة  ــــــــــــزام مــــــــــــديري المــــــــــــدارس االساســــــــــــية الخاصــــــــــــة ف ــــــــــــين درجــــــــــــة الت ــــــــــــة ب العالق

ـــــــــــــــــــات االدارة المدرســـــــــــــــــــية ودرجـــــــــــــــــــةالعاصـــــــــــــــــــمة عمـــــــــــــــــــان بأخال ـــــــــــــــــــزام قي التنظيمـــــــــــــــــــي  االلت

للمعلمـــــــــــــين. كمـــــــــــــا ُاســــــــــــــتخدمت الجـــــــــــــداول االحصــــــــــــــائية لمعرفـــــــــــــة داللــــــــــــــة قيمـــــــــــــة معامــــــــــــــل 

 االرتباط.
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  ئيُاستخدم االختبار التا لإلجابة عن السؤالين الرابع والخامس، -

(t-test)  ــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــين مســــــــــــــــــــتقلتين بالنســــــــــــــــــــبة لمتغي والتخصــــــــــــــــــــص  الجــــــــــــــــــــنس يلعينت

ــــــــــــــــل التبــــــــــــــــاين  واختيــــــــــــــــار شــــــــــــــــيفيه للمقارنــــــــــــــــات ANOVA) (One-way حــــــــــــــــادياأل وتحلي

 بالنسبة لمتغير الخبرة.البعدية 

-ومعادلــــــــــــــة كــــــــــــــرو نبــــــــــــــاخ  (Pearson)معامــــــــــــــل ارتبــــــــــــــاط بيرســــــــــــــون  ســــــــــــــتخدماُ  -

 إليجاد ثبات األداتين. (Cronbach-Alpha) الفا

 اجراءات الدراسة:سابعاا :

قامــــــــــــت الباحثــــــــــــة بـــــــــــــاإلجراءات  بعــــــــــــد تحديــــــــــــد مجتمــــــــــــع الدراســــــــــــة واختيـــــــــــــار العينــــــــــــة

 :اآلتية

 تطوير أداتي الدراسة والتحقق من صدقهما وثباتهما. -

الحصــــــــــول علــــــــــى كتــــــــــاب تســــــــــهيل مهمــــــــــة مــــــــــن جامعــــــــــة الشــــــــــرق االوســــــــــط موجــــــــــه  -

 ( يبين ذلك4)الملحق  إلى وزارة التربية والتعليم،

الحصــــــــــــول علــــــــــــى كتــــــــــــاب تســــــــــــهيل مهمــــــــــــة مــــــــــــن وزارة التربيــــــــــــة والتعلــــــــــــيم موجــــــــــــه  -

 ذلك ( يبين8مديرية التعليم الخاص ، والملحق )إلى 

الحصــــــــــول علـــــــــــى كتـــــــــــاب تســـــــــــهيل مهمـــــــــــة مــــــــــن مديريـــــــــــة التعلـــــــــــيم الخـــــــــــاص إلـــــــــــى  -

المـــــــــــدارس االساســـــــــــية الخاصـــــــــــة فـــــــــــي الويـــــــــــة: القويســـــــــــمة وماركـــــــــــا ووادي الســـــــــــير والملحـــــــــــق 

 ( يبين ذلك.1)
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ــــــــــــــراد عينــــــــــــــة الدراســــــــــــــة  - ــــــــــــــى اف مــــــــــــــن المعلمــــــــــــــين توزيــــــــــــــع اســــــــــــــتبانتي الدراســــــــــــــة عل

 الثالثة. العاملين في المدارس االساسية الخاصة في األلويةوالمعلمات 

ــــــــــــــي الفصــــــــــــــل  - ــــــــــــــع ومناقشــــــــــــــتها ف ــــــــــــــي الفصــــــــــــــل الراب ــــــــــــــائج الدراســــــــــــــة ف عــــــــــــــرض نت

 الخامس وتقديم التوصيات في ضوء النتائج التي تم التوصل اليها.

لقــــــــــد تــــــــــم تحديــــــــــد درجــــــــــة اإلجابــــــــــة عــــــــــن أداتــــــــــي الدراســــــــــة باســــــــــتخدام خمســــــــــة أبــــــــــدال 

أبـــــــــدًا. وقــــــــد اعطــــــــى للبـــــــــديل األول )دائمــــــــًا ( خمـــــــــس  ا،نــــــــادرً  يانــــــــًا،أح ،، غالبـــــــــاً هــــــــي: دائمــــــــاً 

)أحيانـــــــــــًا( ثـــــــــــالث  الثالـــــــــــث درجـــــــــــات، وللبـــــــــــديل الثـــــــــــاني )غالبـــــــــــًا( أربـــــــــــع درجـــــــــــات، وللبـــــــــــديل

درجــــــــات ،فــــــــي حــــــــين أعطــــــــى البــــــــديل الرابــــــــع )نــــــــادرًا( درجتــــــــين، أمــــــــا البــــــــديل الخــــــــامس فقــــــــد 

 درجة واحدة حسب سلم ليكرت الخماسي. ياعط

 االستبانتين:تصحي  

ة التـــــــــــزام مــــــــــديري المـــــــــــدارس االساســـــــــــية ًاســــــــــتخدمت المعادلـــــــــــة اآلتيــــــــــة لتعـــــــــــرف درجــــــــــ

 .الخاصة بأخالقيات االدارة المدرسية ودرجة االلتزام التنظيمي للمعلمين

 

   1033=    4  =  1-8=  القيمة الدنيا للبديل–طول الفئة= القيمة العليا للبديل 

 3 3 عدد المستويات  

 :األتيعلى النحو  االلتزاموبذلك تكون درجة 

 (2033 – 1077: من )ةالمنخفض الدرجة

 (3010 – 2034: من )ةالمتوسط الدرجة

 (8077 – 3015: من )ةالمرتفع الدرجة
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 الفصل الرابع

 عرض نتائج الدراسة

الد راسة التي تم  الت وص ل إليها من خالل اإلجابة عن أسئلتها، تناول هذا الفصل عرًضا لنتائج 

 وعلى النحو اآلتي:

: الّنتائج المتعّلقة باإلجابة عن الّسؤال األّول الذي نّصه: ما درجة التزام مديري المدارس  أّوالا

عمان بأخالقيات اإلدارة المدرسية من وجهة نظر  محافظة العاصمة األساسية الخاصة في

 المعلمين؟

لإلجابة عن هذا الس ؤال تم  حساب المتوس طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة والر تب 

عمان بأخالقيات اإلدارة  محافظة العاصمة درجة التزام مديري المدارس األساسية الخاصة فيل

 ( ُيبي ن ذلك.7)جدول المدرسية من وجهة نظر المعلمين وال

(5الجدول )  
ألساسية درجة التزام مديري المدارس او المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب 

 عمان بأخالقيات اإلدارة المدرسية من وجهة نظر المعلمين محافظة العاصمة الخاصة في
؟حسب المجاالت مرتبة تنازلياا   

لالّتسلس يّ االنحراف المعيار  الحسابيّ المتوّسط  المجال   الدرجة الّرتبة 

  مرتفعة 1 0.45 3.88 اخالقيات المدير نحو الوطن 5

  مرتفعة 2 0.54 3.79 اخالقيات المدير مع اولياء االمور 4

 مرتفعة 3 0.70 3.71 اخالقيات المدير مع الطلبة 3

 متوسطة 4 0.51 3.67 اخالقيات المدير مع المعلمين 2

 متوسطة 5 0.36 3.37 اخالقيات المدير في العمل االداري 1
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 متوسطة  0.37 3.66 الدرجة الكلية

ــــــــــــط الحســــــــــــابي  7الحــــــــــــظ مــــــــــــن الجــــــــــــدول )يُ  لدرجــــــــــــة التــــــــــــزام مــــــــــــديري المــــــــــــدارس ( أن  المتوس 

ـــــــــــــي ـــــــــــــات اإلدارة المدرســـــــــــــية  محافظـــــــــــــة العاصـــــــــــــمة األساســـــــــــــية الخاصـــــــــــــة ف عمـــــــــــــان بأخالقي

ـــــــــــــط المتوســـــــــــــطة الدرجـــــــــــــةجـــــــــــــاء فـــــــــــــي مـــــــــــــن وجهـــــــــــــة نظـــــــــــــر المعلمـــــــــــــين،  ، إذ بلـــــــــــــغ المتوس 

فـــــــــــــــــي المجـــــــــــــــــاالت (، كمـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــاءت 0.85( بـــــــــــــــــانحراف معيـــــــــــــــــاري  )8.88الحســـــــــــــــــابي  )

ـــــــــــــــدرجتين ـــــــــــــــين إذ   ة والمتوســـــــــــــــطةالمرتفعـــــــــــــــ ال ـــــــــــــــطات الحســـــــــــــــابي ة مـــــــــــــــا ب تراوحـــــــــــــــت المتوس 

تبـــــــــــــــة األولـــــــــــــــى 8.85 -8.55) اخالقيـــــــــــــــات المـــــــــــــــدير نحـــــــــــــــو " مجـــــــــــــــال(، وجـــــــــــــــاء فـــــــــــــــي الر 

ـــــــــــــط حســـــــــــــابي  )الـــــــــــــوطن ، وبدرجـــــــــــــة مرتفعـــــــــــــة( 0.47نحـــــــــــــراف معيـــــــــــــاري  )(، وا8.55" بمتوس 

( 8.51" بمتوس ــــــــــــط حســـــــــــــابي  )اخالقيــــــــــــات المــــــــــــدير مـــــــــــــع اوليــــــــــــاء االمــــــــــــور" مجــــــــــــاليليــــــــــــه 

تبــــــــــة مــــــــــا قبــــــــــل األخيــــــــــرة وبدرجــــــــــة مرتفعــــــــــة(، 0.74وانحــــــــــراف معيــــــــــاري  ) ، وجــــــــــاء فــــــــــي الر 

( وانحــــــــــــــراف 8.85" بمتوســــــــــــــط حســــــــــــــابي )اخالقيــــــــــــــات المــــــــــــــدير مــــــــــــــع المعلمــــــــــــــين" مجــــــــــــــال

تبـــــــــــة األخيـــــــــــرة متوســـــــــــطة درجـــــــــــة( وب0.72معيـــــــــــاري ) اخالقيـــــــــــات " مجـــــــــــال، وجـــــــــــاء فـــــــــــي الر 

ــــــــــــــــــي العمــــــــــــــــــل االداري ــــــــــــــــــط حســــــــــــــــــابي  )المــــــــــــــــــدير ف ــــــــــــــــــاري  8.85" بمتوس  ( وانحــــــــــــــــــراف معي

 .ةمتوس ط وبدرجة( 0.88)

 فكانت الن تائج على الن حو اآلتي: مجالأم ا بالن سبة لفقرات كل          

 ":اخالقيات المدير نحو الوطن "مجال. 1

ودرجة التزام مديري المدارس تم  إيجاد المتوس طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة والر تب         

" من وجهة نظر االساسية في محافظة العاصمة عمان في "مجال أخالقيات المدير نحو الوطن 

 ( يبين ذلك8)المعلمين والجدول 
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(6الجدول )  
ات المدير اخالقي" مجاللفقرات  الدرجةالمعيارّية والّرتب و المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات 

 في محافظة العاصمة عّمان من وجهة االساسية الخاصة،لدى مديري المدارس  نحو الوطن"
 نظر المعّلمين مرتّبة تنازليًّا.

 المتوّسط الفقرة الّتسلسل
 الحسابيّ 

 االنحراف
 الدرجة الّرتبة المعياري

 مرتفعة 2 0.87 4.19 يغرس روح االنتماء للوطن في نفوس طلبته  72

 مرتفعة 1 0.96 4.03 يخطط لنشاطات الصفية في المناسبات الوطنية 71

 مرتفعة 8 0.40 3.86 يغرس في نفوس المعلمين التفاني لخدمة الوطن  70

 مرتفعة 4 0.44 3.84 يوجه العملية التربوية التوجيه الوطني السليم  41

 مرتفعة 7 0.93 3.70 يغرس ُحب الوطن والدفاع عنه في نفوس طلبته  45

 مرتفعة 8 1.06 3.61 الطلبة.َيهتم بتقوية الوعي بالقيم الوطنية لدى  45

 مرتفعة 0.45 3.88 الكلي ة الد رجة

االساسية الخاصة في محافظة  مديري المدارس التزام درجة( أن  8يتبي ن من الجدول )

 تكان "اخالقيات المدير نحو الوطن" مجال فيالمدرسية بأخالقيات االدارة  العاصمة عمان

(، وجاءت جميع فقرات هذا 0.47( بانحراف معياري  )8.55إذ بلغ المتوس ط الحسابي  ) ،ةمرتفع

(، وجاءت 8.81-4.21ين )، فقد تراوحت المتوس طات الحسابي ة ما بالمرتفعة الدرجةفي  المجال

تبة األولى الفقرة )  ".يغرس روح االنتماء للوطن في نفوس طلبته ( التي تنص  على "72في الر 

تبة الث انية جاءت الفقرة )0.55( وانحراف معياري )4.21بمتوس ط حسابي  ) ( التي 71(، وفي الر 

( وانحراف 4.08سابي  )ح بمتوس ط“الوطنية في المناسبات  صفيةاليخطط لنشاطات تنص  على 

تبة ما قبل األخيرة الفقرة )0.18معياري  ) يغرس ُحب  ( التي تنص  على "45(، وجاءت في الر 

(، وفي 0.18( وانحراف معياري  )8.50" بمتوس ط حسابي  )طلبته.الوطن والدفاع عنه في نفوس 
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َيهتم بتقوية الوعي بالقيم الوطنية لدى  ( التي تنص  على "45الر تبة األخيرة جاءت الفقرة )

 (.2.08( وانحراف معياري )8.81" بمتوس ط حسابي  )الطلبة.

 ":اخالقيات المدير مع اولياء االمور" مجال. 2

ودرجة التزام مديري المدارس تم  إيجاد المتوس طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة والر تب         

 "العاصمة عمان في مجال "أخالقيات المدير مع اولياء االمورلخاصة في محافظة األساسية ا

 ( ُيبي ن ذلك.5من وجهة نظر المعل مين، والجدول )

(7الجدول )  
المدير مع ت مجال أخالقيالفقرات  والدرجةالمتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب 

هة في محافظة العاصمة عّمان من وج االساسية الخاصة،لدى مديري المدارس  اولياء االمور"
 نظر المعّلمين مرتّبة تنازليًّا.

 المتوّسط الفقرة الّتسلسل
 الحسابيّ 

 االنحراف
 الدرجة الّرتبة المعياري

 مرتفعة 2 0.79 4.04 ابنائهم. األمور بصدديعمل على االتصال مع أولياء  81

 مرتفعة 1 0.83 4.03 ألبنائهم.يتعاون مع اولياء االمور في القضايا الدراسية  38

 مرتفعة 8 0.90 4.02 يكتم اسرار أولياء األمور. 47

 مرتفعة 4 0.85 3.97 التربوية.يعزز دور أهمية أولياء األمور في العملية  44

 مرتفعة 7 0.79 3.95 العلمية باستمرار.ُيطلع اولياء األمور على أوضاع أبنائهم  40

 مرتفعة 8 0.79 3.87 يحدد االوقات المناسبة لالستماع الى شكاوى أولياء األمور. 42

 مرتفعة 5 0.97 3.75 للمدرسة.يحترم أولياء األمور عند زياراتهم  41

 متوسطة 5 1.07 3.60 المدرسة.ُيفًعل أدوار مجالس اآلباء في  48

 متوسطة 1 0.39 2.84 مناسباتهم.يتزاور مع أولياء األمور في  48
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 مرتفعة 0.54 3.79 الكلي ة الد رجة

االساســــــــــية الخاصــــــــــة فــــــــــي  مــــــــــديري المــــــــــدارس التــــــــــزام درجــــــــــة( أن  5يتبــــــــــي ن مــــــــــن الجــــــــــدول )

 "اخالقيـــــــــــات المـــــــــــدير مـــــــــــع اوليـــــــــــاء االمـــــــــــور" مجـــــــــــاللفقـــــــــــرات  محافظــــــــــة العاصـــــــــــمة عمـــــــــــان

ــــــــــــــط الحســــــــــــــابي  ) ،ةمرتفعــــــــــــــ تكانــــــــــــــ (، 0.74معيــــــــــــــاري  )( بــــــــــــــانحراف 8.51إذ بلــــــــــــــغ المتوس 

ـــــــــــرات هـــــــــــذا  ـــــــــــي  المجـــــــــــالوجـــــــــــاءت فق ـــــــــــدرجتين المرتفعـــــــــــة والمتوســـــــــــطةف ـــــــــــد تراوحـــــــــــت ال ، فق

ــــــــــــــين ) ــــــــــــــطات الحســــــــــــــابي ة مــــــــــــــا ب ــــــــــــــى 1.54-4.04المتوس  ــــــــــــــة األول تب ــــــــــــــي الر  (، وجــــــــــــــاءت ف

يعمـــــــــل علـــــــــى االتصـــــــــال مـــــــــع أوليـــــــــاء األمـــــــــور  بصـــــــــدد  ( التـــــــــي تـــــــــنص  علـــــــــى "81الفقـــــــــرة )

ــــــــــــــــط حســــــــــــــــابي  )ابنــــــــــــــــائهم "  تبــــــــــــــــة 0.51عيــــــــــــــــاري )( وانحــــــــــــــــراف م4.04بمتوس  (، وفــــــــــــــــي الر 

"يتعـــــــــــاون مــــــــــع اوليـــــــــــاء االمـــــــــــور فـــــــــــي  علـــــــــــى ( التــــــــــي تـــــــــــنص  85الث انيــــــــــة جـــــــــــاءت الفقـــــــــــرة )

ــــــــــــــــــط حســــــــــــــــــابي  )القضــــــــــــــــــايا الدراســــــــــــــــــية ألبنــــــــــــــــــائهم  ( وانحــــــــــــــــــراف معيــــــــــــــــــاري  4.08" بمتوس 

تبـــــــــــة مـــــــــــا قبـــــــــــل األخيـــــــــــرة الفقـــــــــــرة )0.58)  ( التـــــــــــي تـــــــــــنص  علـــــــــــى "48(، وجـــــــــــاءت فـــــــــــي الر 

ـــــــــــــي ـــــــــــــاء ف ـــــــــــــل أدوار مجـــــــــــــالس اآلب ـــــــــــــط حســـــــــــــابي  )المدرســـــــــــــة ُيفًع ( وانحـــــــــــــراف 8.80" بمتوس 

تبـــــــــــة األخيــــــــــــرة جـــــــــــاءت الفقــــــــــــرة )2.05معيـــــــــــاري  )  ( التـــــــــــي تــــــــــــنص  علــــــــــــى "48(، وفــــــــــــي الر 

ــــــــــي مناســــــــــباتهم .. ــــــــــاء األمــــــــــور ف ــــــــــزاور مــــــــــع أولي ــــــــــط حســــــــــابي  )يت ( وانحــــــــــراف 1.54" بمتوس 

 (.0.81معياري )

 

 ":اخالقيات المدير مع الطلبة" مجال. 3
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التزام مديري المدارس  درجةتم  إيجاد المتوس طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة و         

وجهة  "من ساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان في مجال "اخالقيات المدير مع الطلبةاال

 ( ُيبي ن ذلك.5نظر المعل مين، والجدول )

(8الجدول )  
ات المدير مع اخالقي" مجاللفقرات  لدرجةالمعيارّية والّرتب واالمتوّسطات الحسابّية واالنحرافات 

ر في محافظة العاصمة عّمان من وجهة نظ االساسية الخاصة،لدى مديري المدارس  الطلبة"
 المعّلمين مرتّبة تنازليًّا.

 المتوّسط الفقرة الّتسلسل
 الحسابيّ 

 االنحراف
 الدرجة الّرتبة المعياري

ةمرتفع 1 0.82 4.11 يغرس في طلبته األخالق الفاضلة  11  

 مرتفعة 1 0.92 3.95 الطلبة.التعاوني لدى  روح العملُيعزز  85

 مرتفعة 8 1.07 3.80 بالطلبة.معلومات الخاصة اليلتزم بسرية  87

 مرتفعة 4 1.04 3.78 بعدالة.يتعامل مع الطلبة  82

 مرتفعة 7 1.15 3.77 معهم.التعامل  الطلبة عنديراعي مشاعر  88

 مرتفعة 8 1.03 3.71 واجباتهم.يشجع الطلبة على أداء  81

يتصل مع الطلبة لمساعدتهم في التغلب على  80
 مشكالتهم 

3.63 1.25 5 
 متوسطة

 متوسطة 5 1.12 3.60 الطلبة.يعزز روح النظام باحترام القوانين لدى  84

 متوسطة 1 0.91 3.04 مساعدتهم.هدف بيتفقد الحالة االقتصادية للطلبة  88

 مرتفعة 0.70 8.52 الكلي ة الد رجة

االساسية الخاصة في محافظة العاصمة  مديري المدارس التزام درجة( أن  5يتبي ن من الجدول )

إذ بلغ المتوس ط الحسابي   كانت مرتفعة، "اخالقيات المدير مع الطلبة" مجاللفقرات  عمان

الدرجتين المرتفعة في  المجال(، وجاءت فقرات هذا 0.50معياري  )( بانحراف 8.52)
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(، وجاءت في الر تبة األولى 8.04-4.22، فقد تراوحت المتوس طات الحسابي ة ما بين )والمتوسطة

( 4.22بمتوس ط حسابي  )يغرس في طلبته األخالق الفاضلة "  ( التي تنص  على "11الفقرة )

تبة الث انية جاءت الفقرة ) وبدرجة مرتفعة، (،0.51وانحراف معياري )  ( التي تنص  85وفي الر 

( وانحراف معياري  8.17" بمتوس ط حسابي  )" ُيعزز روح  العمل التعاوني لدى الطلبة  على

تبة ما قبل األخيرة الفقرة )وبدرجة مرتفعة (0.11) يعزز  ( التي تنص  على "84، وجاءت في الر 

 (،2.21( وانحراف معياري  )8.80بمتوس ط حسابي  )وانين لدى الطلبة  " روح النظام باحترام الق

يتفقد الحالة  ( التي تنص  على "88وفي الر تبة األخيرة جاءت الفقرة ) وبدرجة متوسطة

( 0.12( وانحراف معياري )8.04" بمتوس ط حسابي  )هدف مساعدتهم.باالقتصادية للطلبة 

 وبدرجة متوسطة.

 ":المدير مع المعلمين اخالقيات" مجال. 4

ودرجة التزام مديري المدارس تم  إيجاد المتوس طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة         

من االساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان في مجال "أخالقيات المدير مع المعلمين "

 ( ُيبي ن ذلك.1وجهة نظر المعل مين، والجدول )

(9الجدول )  
ات المدير مع اخالقي" مجاللفقرات  الدرجةالحسابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب و  المتوّسطات
ظر في محافظة العاصمة عّمان من وجهة ن االساسية الخاصة،لدى مديري المدارس  المعلمين"

 المعّلمين مرتّبة تنازليًّا.

 المتوّسط الفقرة الّتسلسل
 الحسابيّ 

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الّرتبة

 مرتفعة 2 0.85 4.11 المعلمين.يستخدم األلفاظ التربوية في التحدث الى  15
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 مرتفعة 1 0.87 4.08 المعلمين.يتقبل النقد الهادف من  15

 مرتفعة 8 0.79 3.98 المعلمين.يكتم اسرار  18

 مرتفعة 4 0.98 3.83 مشكالتهم.يتعاون مع المعلمين في حل  28

 مرتفعة 7 0.97 3.77 بحزم.يتعامل مع المعلمين في بعض المواقف  17

 مرتفعة 8 0.88 3.71 االجتماعية.يتواصل مع المعلمين في مناسباتهم  18

 مرتفعة 5 0.92 3.70 الصف.يستأذن من المعلم عند دخوله غرفة  25

 متوسطة 5 0.90 3.64 السنوية.ُيطلع المعلمين على تقيمهم في تقاريره  11

 متوسطة 5 0.98 3.64 المعلمين.يقيم عالقات حسنة مع  14

 متوسطة 20 1.03 3.63 مهنيا.يشجع المعلمين على تطوير أنفسهم  25

 متوسطة 22 0.94 3.57 المعلمين.االيجابية لدى  تنمية الجوانبيعمل على  12

 متوسطة 21 0.99 3.55 األفضل.ُيحفز المعلمين على االداء  10

 متوسطة 28 1.01 3.49 اداء المعلمين بفاعلية. يشرف على 21

 متوسطة 24 0.57 3.48 بفاعلية.يمارس عملية االتصال مع المعلمين  28

 متوسطة 27 0.58 3.46 يساند المعلمين عند رصد العالمات النهائية للطلبة. 21

 متوسطة 28 0.62 3.39  ثابتة.يعمل على تقويم المعلمين وفق معايير  24

 متوسطة 25 0.62 3.38 بينهم. الزيارات فيمايحث المعلمين على تبادل  27

 متوسطة 0.51 8.85 الكلي ة الد رجة

االساســــــــــية الخاصــــــــــة فــــــــــي  مــــــــــديري المــــــــــدارس التــــــــــزام درجــــــــــة( أن  1يتبــــــــــي ن مــــــــــن الجــــــــــدول )

كانــــــــــت  "اخالقيــــــــــات المــــــــــدير مــــــــــع المعلمــــــــــين" مجــــــــــاللفقــــــــــرات  محافظــــــــــة العاصــــــــــمة عمــــــــــان

ـــــــــــــــــــط الحســـــــــــــــــــابي  ) متوســـــــــــــــــــطة، ـــــــــــــــــــغ المتوس  ـــــــــــــــــــاري  )8.85إذ بل ـــــــــــــــــــانحراف معي (، 0.72( ب

ـــــــــــرات هـــــــــــذا  ـــــــــــي  المجـــــــــــالوجـــــــــــاءت فق ـــــــــــدرجتين المرتفعـــــــــــة والمتوســـــــــــطةف ـــــــــــد تراوحـــــــــــت ال ، فق

ــــــــــــــين ) ــــــــــــــطات الحســــــــــــــابي ة مــــــــــــــا ب ــــــــــــــى 8.85-4.22المتوس  ــــــــــــــة األول تب ــــــــــــــي الر  (، وجــــــــــــــاءت ف
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ــــــــــــى "15الفقــــــــــــرة ) ــــــــــــنص  عل ــــــــــــي ت ــــــــــــى  ( الت ــــــــــــي التحــــــــــــدث ال ــــــــــــة ف ــــــــــــاظ التربوي يســــــــــــتخدم األلف

ـــــــــــــــــــط حســـــــــــــــــــابي  )" معلمـــــــــــــــــــين.ال وبدرجـــــــــــــــــــة  (،0.57( وانحـــــــــــــــــــراف معيـــــــــــــــــــاري )4.22بمتوس 

ـــــــــرة ) مرتفعـــــــــة، ـــــــــة الث انيـــــــــة جـــــــــاءت الفق تب ـــــــــى ( التـــــــــي تـــــــــنص  15وفـــــــــي الر  " يتقبـــــــــل النقـــــــــد  عل

ــــــــــــــط حســــــــــــــابي  )المعلمــــــــــــــين.الهــــــــــــــادف مــــــــــــــن  ــــــــــــــاري  )4.05" بمتوس   (0.55( وانحــــــــــــــراف معي

ــــــــــرة )وبدرجــــــــــة مرتفعــــــــــة ــــــــــرة الفق ــــــــــل األخي ــــــــــة مــــــــــا قب تب ــــــــــي الر  ــــــــــنص  24، وجــــــــــاءت ف ــــــــــي ت ( الت

ـــــــــط حســـــــــابي  )ةثابتـــــــــ يعمـــــــــل علـــــــــى تقـــــــــويم المعلمـــــــــين وفـــــــــق معـــــــــايير علـــــــــى " ( 8.81" بمتوس 

تبـــــــــــة األخيـــــــــــرة جـــــــــــاءت الفقـــــــــــرة  وبدرجـــــــــــة متوســـــــــــطة (،0.81وانحـــــــــــراف معيـــــــــــاري  ) وفـــــــــــي الر 

" بيـــــــــــنهم .. الزيـــــــــــارات فيمـــــــــــايحـــــــــــث المعلمـــــــــــين علـــــــــــى تبـــــــــــادل  ( التـــــــــــي تـــــــــــنص  علـــــــــــى "27)

 ( وبدرجة متوسطة.0.81معياري )( وانحراف 8.85بمتوس ط حسابي  )

 ":اخالقيات المدير في العمل اإلداري" مجال. 7

مديري المدارس ودرجة التزام تم  إيجاد المتوس طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة والر تب         

االساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان في مجال "اخالقيات المدير في العمل االداري 

 ( ُيبي ن ذلك.20وجهة نظر المعل مين، والجدول )من "

(11الجدول )  
ات المدير في اخالقي " مجاللفقرات  الدرجةالمتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب و 

هة في محافظة العاصمة عّمان من وج االساسية الخاصة،لدى مديري المدارس  العمل اإلداري"
زليًّا.نظر المعّلمين مرتّبة تنا  

 الدرجة الّرتبة المعياري االنحراف الحسابيّ  المتوّسط الفقرة الّتسلسل
 متوسطة 2 0.61 3.49 بأمانة.ينقل التعليمات  5
 متوسطة 1 0.63 3.41 شيء.يتقيد بالصدق في كل  1
 متوسطة 1 0.63 3.41 باحترام. مع االخرينيتعامل  22
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 متوسطة 4 0.57 3.40 رحب. البناء بصدريتقبل النقد  1
 متوسطة 7 0.56 3.39 بها.يتحمل المسؤولية عن المهمات المكلف  5
 متوسطة 8 0.60 3.38 للمدرسة.يحدد القيم الجوهرية  8
 متوسطة 5 0.66 3.36 النفس.يتصف بمقدرته على ضبط  20
 متوسطة 5 0.74 3.33 يلتزم بالتشريعات االدارية التربوية  7
 متوسطة 1 0.68 3.32 العمل.يلتزم بمواعيد  4
 متوسطة 20 0.66 3.30 يتعامل بحكمة في المواقف المختلفة. 2
 متوسطة 22 0.63 3.24 األخرين.يتصف بالديمقراطية في تعامله مع  8

 متوسطة 0.85 8.85 الكلي ة الد رجة

االساســـــــــية الخاصـــــــــة فـــــــــي  مـــــــــديري المـــــــــدارس التـــــــــزام درجـــــــــة( أن  20يتبـــــــــي ن مـــــــــن الجـــــــــدول )

ـــــــــــرات محافظـــــــــــة العاصـــــــــــمة عمـــــــــــان ـــــــــــي العمـــــــــــل اإلداري" مجـــــــــــال لفق  "اخالقيـــــــــــات المـــــــــــدير ف

ـــــــــــــــــــت متوســـــــــــــــــــطة، ـــــــــــــــــــط الحســـــــــــــــــــابي  ) كان ـــــــــــــــــــغ المتوس  ـــــــــــــــــــاري  8.85إذ بل ـــــــــــــــــــانحراف معي ( ب

ـــــــــــــرات هـــــــــــــذا 0.85) ـــــــــــــي  المجـــــــــــــال(، وجـــــــــــــاءت فق ـــــــــــــد تراوحـــــــــــــت الدرجـــــــــــــة المتوســـــــــــــطةف ، فق

ــــــــــــــين ) ــــــــــــــطات الحســــــــــــــابي ة مــــــــــــــا ب ــــــــــــــى  (، وجــــــــــــــاءت8.14-8.41المتوس  ــــــــــــــة األول تب ــــــــــــــي الر  ف

ــــــــــــــرة ) ــــــــــــــى "5الفق ــــــــــــــي تــــــــــــــنص  عل ــــــــــــــط حســــــــــــــابي  ينقــــــــــــــل التعليمــــــــــــــات بأمانــــــــــــــة "  ( الت بمتوس 

تبـــــــــــة الث انيـــــــــــة جــــــــــــاءت الفقـــــــــــرة ) ،(0.82( وانحـــــــــــراف معيـــــــــــاري )8.41) ( التــــــــــــي 1وفــــــــــــي الر 

( التـــــــــــي تـــــــــــنص علـــــــــــى 22والفقـــــــــــرة )"" يتقيـــــــــــد بالصـــــــــــدق فـــــــــــي كـــــــــــل شـــــــــــيء  علـــــــــــى تـــــــــــنص  

ــــــــــــــط ح "يتعامــــــــــــــل مــــــــــــــع االخــــــــــــــرين بــــــــــــــاحترام " ( وانحــــــــــــــراف معيــــــــــــــاري  8.42ســــــــــــــابي  )بمتوس 

تبــــــــــــة مــــــــــــا قبــــــــــــل األخيــــــــــــرة الفقــــــــــــرة )0.88)  ( التــــــــــــي تــــــــــــنص  علــــــــــــى "2(، وجــــــــــــاءت فــــــــــــي الر 

ـــــــــــــة" ،  ( وانحـــــــــــــراف 8.80متوس ـــــــــــــط حســـــــــــــابي  )بيتعامـــــــــــــل بحكمـــــــــــــة فـــــــــــــي المواقـــــــــــــف المختلف

ــــــــــــاري  ) ــــــــــــرة ) (،0.88معي ــــــــــــرة جــــــــــــاءت الفق تبــــــــــــة األخي ــــــــــــي الر  ــــــــــــنص  علــــــــــــى "8وف  ( التــــــــــــي ت
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ـــــــــــــــط حســـــــــــــــابي  )ه مـــــــــــــــع األخـــــــــــــــرين " يتصـــــــــــــــف بالديمقراطيـــــــــــــــة فـــــــــــــــي تعاملـــــــــــــــ ( 8.14بمتوس 

 (.0.88وانحراف معياري )

مزززززا درجزززززة االلتززززززام ثانيازززززا: نتزززززائج اإلجابزززززة عزززززن سزززززؤال الّدراسزززززة الثّزززززاني والزززززذي نّصزززززه: 

 محافظززززززززة العاصززززززززمة المززززززززدارس األساسززززززززية الخاصززززززززة فززززززززيلززززززززدى معلمززززززززي التنظيمززززززززي 

 نظرهم؟عمان من وجهة 

ـــــــــــطات الحســـــــــــابي ة واالنحرافـــــــــــات          ـــــــــــؤال تـــــــــــم  حســـــــــــاب المتوس  لإلجابـــــــــــة عـــــــــــن هـــــــــــذا الس 

تـــــــــــــــب  معلمــــــــــــــي المـــــــــــــــدارس لــــــــــــــدى  لدرجــــــــــــــة االلتــــــــــــــزام التنظيمـــــــــــــــيالمعياري ــــــــــــــة وتحديــــــــــــــد الر 

والجـــــــــــدول  نظـــــــــــرهم،عمـــــــــــان مـــــــــــن وجهـــــــــــة  محافظـــــــــــة العاصـــــــــــمة األساســـــــــــية الخاصـــــــــــة فـــــــــــي

 :( يوض   ذلك22)

(11الجدول )  
لمي المدارس لدرجة االلتزام التنظيمي لمعالمتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب 

نازليًّا.مرتّبة ت حسب المجاالت عمان من وجهة نظرهم محافظة العاصمة األساسية الخاصة في  
 الدرجة الّرتبة المعياريّ  االنحراف الحسابيّ  المتوّسط المجال الّتسلسل

 مرتفعة 2 0.54 4.09 تجاه المدرسةالمسؤولية  8

4. االستمراريااللتزام  2  مرتفعة 2 0.91 01

 مرتفعة 3 0.74 83 .3 االتجاهيااللتزام  1

 مرتفعة 0.54 8.55 الكلي ة الد رجة

 معلمـــــــــــــــيلـــــــــــــــدى  درجـــــــــــــــة االلتـــــــــــــــزام التنظيمـــــــــــــــي( إلـــــــــــــــى أن  22ُيشــــــــــــــير الجـــــــــــــــدول )

عمـــــــــــان مـــــــــــن وجهـــــــــــة نظـــــــــــرهم  محافظـــــــــــة العاصـــــــــــمة المـــــــــــدارس األساســـــــــــية الخاصـــــــــــة فـــــــــــي

ــــــــــــــط الحســــــــــــــابي  )كانــــــــــــــت مرتفعــــــــــــــة (، 0.74( بــــــــــــــانحراف معيــــــــــــــاري  )8.55، إذ بلــــــــــــــغ المتوس 
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ـــــــــــي  مجـــــــــــاالتوجـــــــــــاءت  ـــــــــــطات الدرجـــــــــــة المرتفعـــــــــــةهـــــــــــذه االســـــــــــتبانة ف ، إذ تراوحـــــــــــت المتوس 

تبـــــــــــة األولـــــــــــى 8.58 – 4.01ن )مـــــــــــا بـــــــــــي الحســـــــــــابية المســـــــــــؤولية  " مجـــــــــــال(، وجـــــــــــاء فـــــــــــي الر 

ــــــــــــط حســــــــــــابي   "تجــــــــــــاه المدرســــــــــــة تبــــــــــــة 0.74( وانحــــــــــــراف معيــــــــــــاري  )4.01) بمتوس  (، وفــــــــــــي الر 

ــــــــــــــط"االلتــــــــــــــزام االســــــــــــــتمراري الثانيــــــــــــــة جــــــــــــــاء مجــــــــــــــال ( وانحــــــــــــــراف 4.02حســــــــــــــابي  ) " بمتوس 

ــــــــــاري  ) ــــــــــرة جــــــــــاء مجــــــــــال "االلتــــــــــزام االتجــــــــــاهي " بمتوســــــــــط  .(0.12معي ــــــــــي الرتبــــــــــة األخي وف

ــــــــــــــا(، 0.54معيــــــــــــــاري ) ف( وانحــــــــــــــرا8.58حســــــــــــــابي )  مجــــــــــــــالبالن ســــــــــــــبة لفقــــــــــــــرات كــــــــــــــل   أم 

 فكانت الن تائج على الن حو اآلتي:

 

 ":المسؤولية تجاه المدرسة" مجال. 1

مجال لفقرات  الدرجةتم  إيجاد المتوس طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة والر تب و         

في محافظة العاصمة عم ان  االساسية الخاصة،المدارس  معلميلدى  المسؤولية تجاه المدرسة""

 .( ُيبي ن ذلك21، والجدول )هممن وجهة نظر 

(21الجدول )  
المسؤولية تجاه  "مجاللفقرات الدرجة المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب و 

من وجهة  عّمانفي محافظة العاصمة  االساسية الخاصة،المدارس  معلميلدى  المدرسة"
 مرتّبة تنازليًّا.هم نظر 

 المتوّسط الفقرة الّتسلسل
 الحسابيّ 

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الّرتبة

 مرتفعة 2 0.72 4.47 بالمدرسة.الخاصة  التشريعات اإلداريةالتزم بتطبيق  25

 مرتفعة 1 0.80 4.37 االدارية.أقوم بأداء المهمات الوظيفية دون الحاجة للرقابة  10

 مرتفعة 8 0.84 4.26 المدرسة.التزم بأوقات العمل الرسمي لتحقيق أهداف  11

 مرتفعة 4 0.88 4.24 ممتلكات المدرسة.أشجع نفسي واألخرين للمحافظة على  21
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 مرتفعة 7 0.86 4.17 للمدرسة.ُاتابع الحصول على المعلومات المهمة  25

 مرتفعة 8 0.95 3.92 المدرسة.ًأشعر بواجبي في بذل قصارى جهدي تجاه تحقيق أهداف  28

 مرتفعة 5 1.00 3.70 عليها.أهتم بسمعة المدرسة للحفاظ  12

 متوسطة 5 1.04 3.61 المدرسة.أشجع االهتمام بالعمل لتحقيق نجاح  18

 مرتفعة 0.54 4.09 الكلي ة الد رجة

االساسية الخاصة في  المدارس معلمي االلتزام التنظيمي لدى درجة( أن  28يتبي ن من الجدول )

إذ بلغ المتوس ط  كانت مرتفعة، "المسؤولية تجاه المدرسة" مجاللفقرات  محافظة العاصمة عمان

 الدرجةفي  المجال(، وجاءت جميع فقرات هذا 0.74( بانحراف معياري  )4.01الحسابي  )

طات الحسابي ة ما ، فقد تراوحت المتوس  المرتفعة باستثناء فقرة واحدة جاءت في الدرجة المتوسطة

تبة األولى الفقرة )8.82-4.45بين ) التزم بتطبيق  ( التي تنص  على "25(، وجاءت في الر 

 (0.51( وانحراف معياري )4.45بمتوس ط حسابي  )التشريعات  اإلدارية الخاصة بالمدرسة " 

تبة الث انية جاءت الفقرة )وبدرجة مرتفعة بأداء المهمات " أقوم ( التي تنص  على 10، وفي الر 

 (0.50( وانحراف معياري  )4.85" بمتوس ط حسابي  )الوظيفية دون الحاجة للرقابة االدارية .

تبة ما قبل األخيرة الفقرة )وبدرجة مرتفعة أهتم بسمعة  ( التي تنص  على "12، وجاءت في الر 

، رجة مرتفعةوبد (2.00( وانحراف معياري  )8.50" بمتوس ط حسابي  )عليها.المدرسة للحفاظ 

أشجع االهتمام بالعمل لتحقيق نجاح  ( التي تنص  على "18وفي الر تبة األخيرة جاءت الفقرة )

 ، وبدرجة متوسطة.(0.74( وانحراف معياري )8.82" بمتوس ط حسابي  )المدرسة.

 ":االلتزام االستمراري" مجال.3 
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االلتزام " مجاللفقرات  الدرجةوالر تب و تم  إيجاد المتوس طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة 

في محافظة العاصمة عم ان من وجهة  االساسية الخاصة،المدارس  معلميلدى  االستمراري"

 ( ُيبي ن ذلك.28، والجدول )همنظر 
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(31الجدول )  
لدى  ستمراري"االلتزام اال" مجاللفقرات  الدرجةالمتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب و 

زليًّا.مرّتبة تناهم في محافظة العاصمة عّمان من وجهة نظر  االساسية الخاصة،المدارس  معلمي  

 المتوّسط الفقرة الّتسلسل
 الحسابيّ 

 االنحراف
 الدرجة الّرتبة المعياري

 مرتفعة 2 0.82 4.39 مدرستي.أرغب في الحصول على ترقية مهنية من ادارة  22

 مرتفعة 1 0.93 4.24 المدرسة.سأرضى بأي مهمة أكلف بها مقابل استمراري في  28

 مرتفعة 8 0.97 4.18 بديلة.أتمسك في عملي الحالي مهما توفرت فرص  20

 مرتفعة 4 1.04 4.01 العمل.أفتخر باستمرار عالقاتي مع زمالئي في  27

 مرتفعة 7 1.04 3.89 المدرسية.اقوم بالمشاركة في اللجان  21

 مرتفعة 8 1.12 3.80 عملي.االستثمار الوظيفي لي هو وجودي على رأس  24

 متوسطة 5 1.08 3.49 للمدرسة.اتوقع الحصول على المكاسب عندما أنتمي  1

24.0 الكلي ة الد رجة  مرتفعة 0.51 

 معلمـــــــــــــــي االلتـــــــــــــــزام التنظيمـــــــــــــــي لـــــــــــــــدى درجـــــــــــــــة( أن  28يتبـــــــــــــــي ن مـــــــــــــــن الجـــــــــــــــدول )

"االلتـــــــــزام  مجـــــــــاللفقـــــــــرات  االساســـــــــية الخاصـــــــــة فـــــــــي محافظـــــــــة العاصـــــــــمة عمـــــــــان المـــــــــدارس

( بــــــــــــــــــانحراف 4.02إذ بلــــــــــــــــــغ المتوس ـــــــــــــــــط الحســـــــــــــــــابي  ) كانـــــــــــــــــت مرتفعـــــــــــــــــة، االســـــــــــــــــتمراري"

 ،المرتفعــــــــــــــة الدرجــــــــــــــة(، وجــــــــــــــاءت جميــــــــــــــع فقــــــــــــــرات هــــــــــــــذا البعــــــــــــــد فــــــــــــــي 0.51معيــــــــــــــاري  )

ــــــــــــــطات  المتوســـــــــــــطة، وتراوحـــــــــــــتباســـــــــــــتثناء فقـــــــــــــرة واحـــــــــــــدة جـــــــــــــاءت فـــــــــــــي الدرجـــــــــــــة  المتوس 

ــــــــــرة )8.41-4.81الحســــــــــابي ة مــــــــــا بــــــــــين ) ــــــــــى الفق ــــــــــة األول تب ــــــــــي 22(، وجــــــــــاءت فــــــــــي الر  ( الت

أرغــــــــــــب فــــــــــــي الحصـــــــــــــول علــــــــــــى ترقيــــــــــــة مهنيــــــــــــة مــــــــــــن ادارة مدرســـــــــــــتي."  تــــــــــــنص  علــــــــــــى "

ـــــــــــــــط حســـــــــــــــابي  ) وفـــــــــــــــي  مرتفعـــــــــــــــة،وبدرجـــــــــــــــة  (0.51( وانحـــــــــــــــراف معيـــــــــــــــاري )4.81بمتوس 

تبـــــــــة الث انيـــــــــة جـــــــــاءت الفقـــــــــرة ) سأرضـــــــــى بـــــــــأي مهمـــــــــة أكلـــــــــف " ( التـــــــــي تـــــــــنص  علـــــــــى 28الر 

ــــــــــي  ــــــــــل اســــــــــتمراري ف ــــــــــط حســــــــــابي  )المدرســــــــــة.بهــــــــــا مقاب ــــــــــاري  4.14" بمتوس  ( وانحــــــــــراف معي
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ـــــــــرة )وبدرجـــــــــة مرتفعـــــــــة، (، 0.18) ـــــــــرة الفق ـــــــــل األخي ـــــــــة مـــــــــا قب تب ـــــــــي الر  ( التـــــــــي 24وجـــــــــاءت ف

ــــــــــى " ــــــــــي تــــــــــنص  عل ــــــــــى رأس عمل ــــــــــي هــــــــــو وجــــــــــودي عل ــــــــــط  ."االســــــــــتثمار الــــــــــوظيفي ل بمتوس 

تبـــــــــــــــــة وبدرجـــــــــــــــــة مرتفعـــــــــــــــــة (2.21)( وانحـــــــــــــــــراف معيـــــــــــــــــاري  8.50حســـــــــــــــــابي  ) ، وفـــــــــــــــــي الر 

اتوقـــــــــــع الحصـــــــــــول علـــــــــــى المكاســـــــــــب  ( التـــــــــــي تـــــــــــنص  علـــــــــــى "1األخيـــــــــــرة جـــــــــــاءت الفقـــــــــــرة )

ــــــــــــــط حســــــــــــــابي  )عنــــــــــــــدما أنتمــــــــــــــي للمدرســــــــــــــة "   (2.05( وانحــــــــــــــراف معيــــــــــــــاري )8.41بمتوس 

 وبدرجة متوسطة.

 ":االلتزام االتجاهي" مجال. 3

 مجاللفقرات  لدرجةتم  إيجاد المتوس طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة والر تب وا        

في محافظة العاصمة عم ان من  االساسية الخاصة،المدارس  معلميلدى  االلتزام االتجاهي""

 ( ُيبي ن ذلك.24، والجدول )هموجهة نظر 

(41الجدول )  

 "التجاهياااللتزام " مجاللفقرات  الدرجةالمعيارّية والّرتب و المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات 

مرتّبة هم في محافظة العاصمة عّمان من وجهة نظر  االساسية الخاصة،المدارس  معلميلدى 

 .تنازليًّا
 الدرجة الّرتبة المعياري االنحراف الحسابيّ  المتوّسط الفقرة الّتسلسل

 مرتفعة 2 0.88 3.96 استمتع مع زمالئي بالحديث عن عملي خارج المدرسة.  2

 مرتفعة 1 1.02 3.97  المدرسة.أحس بالفخر ألنني أحد األفراد العاملين في  1

 مرتفعة 8 0.90 3.85 ذاتية.التزم بالعمل بدوافع داخلية  8

 مرتفعة 4 0.90 3.86 عملي.أشعر بااللتزام بدرجة عالية تجاه  4

 مرتفعة 8 0.90 3.79 اهتم بمشكالت عملي كأنها مشكالتي الخاصة. 8

 مرتفعة 5 0.99 3.78 معهم.أثق بأغلب معلمي مدرستي عند التعامل  5

 مرتفعة 5 0.91 3.71 لمدرستهم.أشعر بوالء المعلمين  5
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 مرتفعة 7 0.98 3.70 بيتي.أحرص على مدرستي بوصفها  7

 مرتفعة 0.54 8.58 الكلي ة الد رجة

االساسية  المدارس معلمي تزام التنظيمي لدىاالل درجة( أن  24يتبي ن من الجدول )

إذ بلغ  كانت مرتفعة، االلتزام االتجاهي" "مجاللفقرات  الخاصة في محافظة العاصمة عمان

في  المجال(، وجاءت جميع فقرات هذا 0.54( بانحراف معياري  )8.58المتوس ط الحسابي  )

(، وجاءت في الر تبة 8.50-8.18، فقد تراوحت المتوس طات الحسابي ة ما بين )المرتفعة الدرجة

استمتع مع زمالئي بالحديث عن عملي خارج المدرسة."  ( التي تنص  على "2األولى الفقرة )

تبة الث انية جاءت الفقرة ) (،0.55( وانحراف معياري )8.18بمتوس ط حسابي  ) ( التي 1وفي الر 

( 8.17" بمتوس ط حسابي  )" أحس بالفخر ألنني أحد األفراد العاملين في المدرسةتنص  على 

تبة ما قبل األخيرة الفقرة )2.01وانحراف معياري  ) أشعر  ( التي تنص  على "5(، وجاءت في الر 

تبة (، وفي الر  0.12( وانحراف معياري  )8.52حسابي  ) بمتوس ط“لمدرستهم بوالء المعلمين 

" بمتوس ط حسابي  أحرص على مدرستي بوصفها بيتي"( التي تنص  على 7األخيرة جاءت الفقرة )

 .(0.15( وانحراف معياري )8.50)

( بين درجة التزام 1.15إحصائية عند مستوى ) ذات داللةهل توجد عالقة ارتباطية ثالثاا: 

عمان بأخالقيات اإلدارة المدرسية  محافظة العاصمة في المدارس األساسية الخاصةمديري 

 للمعلمين؟ودرجة االلتزام التنظيمي 

ـــــــــة  ـــــــــين الد رجـــــــــة الكل ي ـــــــــاط بيرســـــــــون ب ـــــــــم  إيجـــــــــاد معامـــــــــل ارتب ـــــــــؤال ت ـــــــــة عـــــــــن هـــــــــذا الس  لإلجاب

ومجاالتهــــــــــــا والدرجــــــــــــة الكليــــــــــــة الســــــــــــتبانة االلتــــــــــــزام  اخالقيــــــــــــات االدارة المدرســــــــــــيةالســــــــــــتبانة 

 ُيبي ن ذلك:( 27والجدول ) ومجاالتها،التنظيمي 
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 (15الجدول )

لدى مديري  االدارة المدرسية بأخالقيات درجة االلتزامقيم معامالت ارتباط )بيرسون( بين 
 .ودرجة االلتزام التنظيمي للمعلمين في محافظة العاصمة عّمان االساسية الخاصةالمدارس 

 استبانة االلتزام التنظيمي         

 

 استبانة اخالقيات 

 المدرسيةاالدارة 

االلتزام 
 االتجاهي

 االلتزام االستمراري
المسؤولية تجاه 

 المدرسة

 

 الّدرجة الكّلية الستبانة 

 االلتزام التنظيمي

 **0.82 **0.78 **0.70 **0.48 اخالقيات المدير في العمل االداري

 **0.52 **0.82 **0.71 **0.41 اخالقيات المدير مع المعلمين

الطلبةاخالقيات المدير مع   0.72** 0.80** 0.74** 0.85** 

 **0.75 **0.40 **0.71 **0.48 اولياء األمور المدير معاخالقيات 

 **0.50 **0.78 **0.45 **0.41 اخالقيات المدير نحو الوطن

الدرجة الكلية الستبانة اخالقيات االدارة 
 المدرسية

0.78** 0.85** 0.81** 0.58** 

 (α≤ 0.02دالة عند )** 

( وجـــــــــــــــود عالقـــــــــــــــة ارتباطي ــــــــــــــة إيجابي ـــــــــــــــة ذات داللـــــــــــــــة 27يتبــــــــــــــي ن مـــــــــــــــن الجــــــــــــــدول )       

اخالقيـــــــــــــــات ( بـــــــــــــــين الد رجـــــــــــــــة الكل يـــــــــــــــة الســـــــــــــــتبانة α≤0.02مســـــــــــــــتوى )إحصـــــــــــــــائي ة عنـــــــــــــــد 

بلغـــــــــــــــت قيمـــــــــــــــة  التنظيمـــــــــــــــي إذااللتـــــــــــــــزام والد رجـــــــــــــــة الكل يـــــــــــــــة الســـــــــــــــتبانة  االدارة المدرســـــــــــــــية

ة إيجابي ـــــــــــــة ذات داللــــــــــــــة ، كمـــــــــــــا وجــــــــــــــدت عالقـــــــــــــات ارتباطي ـــــــــــــ(0.58معامـــــــــــــل االرتبـــــــــــــاط )

اخالقيـــــــــــــــات االدارة  اســـــــــــــــتبانة مجـــــــــــــــاالت بـــــــــــــــين( α≤ 0.02إحصـــــــــــــــائي ة عنـــــــــــــــد مســـــــــــــــتوى )

، إذ تراوحـــــــــــــــت قـــــــــــــــيم معــــــــــــــــامالت االلتــــــــــــــــزام التنظيمـــــــــــــــي اســـــــــــــــتبانة مجـــــــــــــــاالتالمدرســـــــــــــــية و 

 (.0.52( و)0.40االرتباط ما بين )
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عنززد مسززتوى هززل توجززد فززروق ذات داللززة إحصززائية  نصززه:والززذي  الّسززؤال الرّابززعرابعززاا: نتززائج 
(1.15في درجة التزام مزديري المزدارس األساسزية الخاصزة فزي ) عمزان  محافظزة العاصزمة

   والتخصص؟بأخالقيات اإلدارة المدرسية تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة 
 تم ت اإلجابة عن هذا الس ؤال وفًقا لمتغي راته وعلى الن حو اآلتي:       

 الجنس: متغّير-أ 
لدرجة التزام مديري المدارس األساسية تم  حساب المتوس طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة  

تبًعا لمتغي ر جنس المعل م، كما عمان بأخالقيات اإلدارة المدرسية  محافظة العاصمة الخاصة في
 ذلك.( ُيبي ن 28والجدول ) مستقلتين ( لعي نتينt-testتم  استخدام االختبار الت ائي )

 (16الجدول )
لدرجة التزام لعّينتين مستقّلتين  التائي المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية واالختبار

تبعاا  عمان بأخالقيات اإلدارة المدرسية محافظة العاصمة مديري المدارس األساسية الخاصة في
 لمتغير جنس المعّلم.

المتوّسط  العدد الجنس المجال
 الحسابيّ 

االنحراف 
مستوى  قيمة ت المعياريّ 

 الّداللة

 0.072 2.181 0.37 3.47 38 ذكور اخالقيات المدير في العمل االداري
 0.35 3.35 330 إناث

 
 0.841 -0.185 0.45 3.60 38 ذكور اخالقيات المدير مع المعلمين

 0.52 3.68 330 إناث
 

 0.008 8.407 0.52 4.07 38 ذكور اخالقيات المدير مع الطلبة
 0.70 3.67 330 إناث

 
 0.041 -2.157 0.53 3.62 38 ذكور اخالقيات المدير مع اولياء االمور

 0.54 3.81 330 إناث
 

 0.815 0.151 0.41 3.95 38 ذكور اخالقيات المدير نحو الوطن
 0.45 3.88 330 إناث

 
 الد رجة الكل ية

 0.37 3.70 38 ذكور
0.522 

0.455 
 0.37 3.65 330 إناث
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وجــــــــــــــــود فــــــــــــــــروق ذات داللــــــــــــــــة عــــــــــــــــدم ( 28ظهــــــــــــــــرت الن تــــــــــــــــائج فــــــــــــــــي الجــــــــــــــــدول )أ

ــــــــــــــطات الحســــــــــــــابي ة ≥0.07αإحصــــــــــــــائي ة عنــــــــــــــد مســــــــــــــتوى ) لدرجــــــــــــــة التــــــــــــــزام ( بــــــــــــــين المتوس 

ـــــــــــي  عمـــــــــــان بأخالقيـــــــــــات  محافظـــــــــــة العاصـــــــــــمة مـــــــــــديري المـــــــــــدارس األساســـــــــــية الخاصـــــــــــة ف

فـــــــــــي الد رجـــــــــــة الكل يـــــــــــة إذ بلغـــــــــــت القيمـــــــــــة  لمتغيزززززززززززر جزززززززززززنس المعّلزززززززززززم تبًعـــــــــــا اإلدارة المدرســـــــــــية

(، وكانــــــــــــــــــت القــــــــــــــــــيم الت ائي ــــــــــــــــــة ذات داللــــــــــــــــــة ≥0.455α( وبمســــــــــــــــــتوى ) 0.522الت ائي ــــــــــــــــــة )

ــــــــــذكور"،  " اخالقيــــــــــات المــــــــــدير مــــــــــع الطلبــــــــــة " لمجــــــــــال إحصــــــــــائي ة   " لمجــــــــــالو ولصــــــــــال  "ال

ـــــــــاء االمـــــــــور ـــــــــات المـــــــــدير مـــــــــع اولي ـــــــــيم التائيـــــــــة "،  اخالقي ـــــــــم تكـــــــــن الق ـــــــــاث، ول ولصـــــــــال  االن

لمجـــــــــــــال " أخالقيـــــــــــــات المـــــــــــــدير فـــــــــــــي العمـــــــــــــل االداري اذ بلغـــــــــــــت  لـــــــــــــة احصـــــــــــــائية ذات دال

اخالقيـــــــــــــــات المـــــــــــــــدير  لمجـــــــــــــــال و (≥0.07α 2) ( وبمســـــــــــــــتوى داللـــــــــــــــة2.181قيمـــــــــــــــة ت )

ــــــــــــــــات المــــــــــــــــدير نحــــــــــــــــو لمجــــــــــــــــال( ، و -0.185إذ بلغــــــــــــــــت )"،  مــــــــــــــــع المعلمــــــــــــــــين  "  اخالقي

 .(0.151) الوطن" إذ بلغت القيمة التائية 

 الخبرة: متغّير-ب 

لدرجة التزام مديري المدارس واالنحرافات المعياري ة  تم  حساب المتوس طات الحسابي ة       

، تبًعا لمتغي ر خبرة عمان بأخالقيات اإلدارة المدرسية محافظة العاصمة األساسية الخاصة في

 ( ُيبي ن ذلك.25المعل م، والجدول )
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 (17الجدول )

لدرجززززززززة التزززززززززام مززززززززديري المززززززززدارس المتوّسززززززززطات الحسززززززززابّية واالنحرافززززززززات المعيارّيززززززززة 
، عمزززززززان بأخالقيزززززززات اإلدارة المدرسززززززززية محافظزززززززة العاصزززززززمة األساسزززززززية الخاصزززززززة فزززززززي

 تبعاا لمتغّير خبرة المعّلم.

 االنحراف المعياريّ  المتوّسط الحسابيّ  العدد مستويات متغّير الخبرة المجال

اخالقيات المدير 
 في العمل اإلداري

 0.40 3.35 83 أقل من خمس سنوات
 0.34 3.44 141 من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

 0.33 3.30 144 عشر سنوات فأكثر
اخالقيات المدير 

 مع المعلمين
 0.54 3.61 83 أقل من خمس سنوات

 0.42 3.68 141 من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات
 0.57 3.70 144 عشر سنوات فأكثر

اخالقيات المدير 
 مع الطلبة

 0.69 3.69 83 أقل من خمس سنوات
 0.69 3.73 141 من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

 0.71 3.70 144 عشر سنوات فأكثر

اخالقيات المدير 
 مع اولياء األمور

 0.61 3.67 83 أقل من خمس سنوات
 0.48 3.82 141 من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

 0.56 3.82 144 عشر سنوات فأكثر
اخالقيات المدير 

 نحو الوطن

 

 0.51 3.83 83 أقل من خمس سنوات
 0.41 3.81 141 من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

 0.45 3.97 144 عشر سنوات فأكثر

 الد رجة الكل ية
 0.42 3.61 83 أقل من خمس سنوات
 0.30 3.68 141 عشر سنواتمن خمس سنوات إلى أقل من 
 0.40 3.67 144 عشر سنوات فأكثر

ــــــــــــــــطات 25ُيالحــــــــــــــــظ مــــــــــــــــن الجــــــــــــــــدول ) ــــــــــــــــة بــــــــــــــــين المتوس  ( وجــــــــــــــــود فــــــــــــــــروق ظاهري 
محافظـــــــــــــــة  لدرجـــــــــــــــة التـــــــــــــــزام مـــــــــــــــديري المــــــــــــــدارس األساســـــــــــــــية الخاصـــــــــــــــة فـــــــــــــــيالحســــــــــــــابي ة 
ـــــــــات اإلدارة المدرســـــــــية العاصـــــــــمة ـــــــــرة عمـــــــــان بأخالقي ـــــــــا لمتغي ـــــــــر خب ـــــــــي، تبًع كـــــــــل   المعل ـــــــــم، ف
مجتمعــــــــــــة، إذ حصــــــــــــل  للمجــــــــــــاالت االســــــــــــتبانة والد رجــــــــــــة الكل يــــــــــــة مجــــــــــــاالتمــــــــــــن  مجــــــــــــال

ـــــــرة ) ـــــــة الخب ـــــــل مـــــــن أصـــــــحاب فئ ـــــــى أعلـــــــى مـــــــن خمـــــــس ســـــــنوات إلـــــــى أق عشـــــــر ســـــــنوات( عل
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ـــــــــغ ) ـــــــــط حســـــــــابي  بل ـــــــــة الخبـــــــــرة )عشـــــــــر ســـــــــنوات8.85متوس  ( فـــــــــأكثر (. يلـــــــــيهم أصـــــــــحاب فئ
ــــــــــطهم الحســــــــــابي  ) ــــــــــغ متوس  ــــــــــل  8.85إذ بل ــــــــــرة )أق ــــــــــة الخب ــــــــــي حــــــــــين جــــــــــاء أصــــــــــحاب فئ  (، ف

ــــــــــط حســــــــــابي  ) ــــــــــرة بمتوس  ــــــــــة األخي تب ــــــــــد فيمــــــــــا إذا 8.82مــــــــــن خمــــــــــس ســــــــــنوات( بالر  (، ولتحدي
ـــــــــــــطات الحســـــــــــــابي ة ذات داللـــــــــــــة إحصـــــــــــــائي ة عنـــــــــــــد مســـــــــــــتوى  كانـــــــــــــت الفـــــــــــــروق بـــــــــــــين المتوس 

(α≤0.05  تـــــــــم  تطبيـــــــــق تحليـــــــــل الت بـــــــــاين األحـــــــــادي )(One -Way ANOVA) 
 (.25وجاءت الن تائج كما في الجدول )

 (18الجدول )
لدرجة التزام مديري بين المتوّسطات الحسابّية  داللة الفروق إليجادتحليل الّتباين األحادّي 

، تبعاا اإلدارة المدرسية بأخالقيات عمان محافظة العاصمة المدارس األساسية الخاصة في
 لمتغّير خبرة المعّلم.

 مستوى الّداللة ف متوّسط المرّبعات درجة الحرّية مجموع المرّبعات مصدر الّتباين

اخالقيات المدير في العمل 
 االداري

 0.004 5.679 0.705 2 1.41 بين المجموعات
  0.124 365 45.298 داخل المجموعات

  367 46.708 المجموع 
اخالقيات المدير مع 

 المعلمين

 0.450 0.801 0.208 2 0.416 بين المجموعات
  0.259 365 94.68 داخل المجموعات

  367 95.096 المجموع 
اخالقيات المدير مع 

 الطلبة

 0.892 0.115 0.056 2 0.112 بين المجموعات
  0.486 365 177.425 داخل المجموعات

  367 177.537 المجموع 
اخالقيات المدير مع اولياء 

 االمور

 0.096 2.362 0.688 2 1.377 بين المجموعات
  0.291 365 106.385 داخل المجموعات

  367 107.762 المجموع 
اخالقيات المدير نحو 

 الوطن

 0.017 4.145 0.826 2 1.652 بين المجموعات
  0.199 365 72.735 داخل المجموعات

  367 74.386 المجموع 

 الد رجة الكل ية
 0.330 1.113 0.15 2 0.301 بين المجموعات
  0.135 365 49.345 داخل المجموعات

   367 49.646 المجموع 
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وجود فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى عدم ( 25أظهرت نتائج الجدول )

(α≤0.05في الد رجة ) محافظة العاصمة الكلية اللتزام مديري المدارس األساسية الخاصة في 

( 2.228الفائي ة )، تبًعا لمتغي ر خبرة المعل م ، إذ بلغت القيمة عمان بأخالقيات اإلدارة المدرسية

مجال "أخالقيات المدير في العمل وكانت الفروق دال ة إحصائيًّا في  (α≤0.330وبمستوى )

اخالقيات المدير " ومجال (≥α 0.004( بمستوى داللة)7.851االداري "اذ بلغت القيمة الفائية )

هذا ولم  (، α≤0.017( وبمستوى )4.247) المجال" إذ بلغت القيمة الفائي ة لهذا نحو الوطن

" إذ بلغت القيمة الفائي ة اخالقيات المدير مع المعلمين" مجالدال ة إحصائيًّا في  الفروق تكن

" إذ بلغت القيمة اخالقيات المدير مع الطلبة" مجالفي و (، α≤0.450( وبمستوى )0.502)

" إذ االموراخالقيات المدير مع اولياء " مجالفي و  (،α≤0.892( وبمستوى )0.227الفائي ة )

 المجالينعلى  الفروق عائديهولمعرفة  . (α≤0.096( وبمستوى )1.881بلغت القيمة الفائي ة )

( 21للمقارنات البعدي ة، والجدول ) (Scheffe)استخدام اختبار شيفيه  االحصائية تم  الداللة  ذوي

 ُيبي ن ذلك. 
 (19الجدول )

لدرجة التزام مديري المدارس نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدّية بين المتوّسطات الحسابّية 
، لمتغّير الخبرة عمان بأخالقيات اإلدارة المدرسية محافظة العاصمة األساسية الخاصة في

 للمعّلم.

 المجال
 

 
 مستويات متغّير الخبرة

المتوّسط 
 الحسابيّ 
 

أقّل من 
خمس 
 سنوات

سنوات من خمس 
إلى أقل من عشر 

 سنوات

عشر سنوات 
 فأكثر

اخالقيات المدير 
في العمل 
 االداري

  0.07 -0.01 - 3.35 أقل من خمس سنوات
 *0.24  - 3.44 من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

    3.30 عشر سنوات فأكثر

اخالقيات المدير 
 نحو الوطن

 -0.24 0.02 - 3.83 أقل من خمس سنوات
 -0.27 - - 3.81 خمس سنوات إلى أقل من عشر سنواتمن 
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    3.97 عشر سنوات فأكثر

التزام مديري المدارس األساسية الخاصة  درجة ( أن  الفروق في21يالحظ من الجدول )       

 مجالتبًعا لفئات متغي ر الخبرة على  عمان بأخالقيات اإلدارة المدرسية محافظة العاصمة في

 مجالللمعل مين ذوي فئة )عشر سنوات فأكثر(، وعلى  " تعزى"اخالقيات المدير نحو الوطن

من خمس الفروق تعزى للمعل مين ذوي فئة الخبرة ) " كانتاخالقيات المدير نحو العمل االداري"

 .و)عشر سنوات فأكثر( (عشر سنوات فأكثرسنوات إلى أقل من 

 :التخصص متغّير- ج

لدرجة التزام مديري المدارس األساسية تم  حساب المتوس طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة  

المعل م،  تخصصتبًعا لمتغي ر عمان بأخالقيات اإلدارة المدرسية  محافظة العاصمة الخاصة في

 ذلك.( ُيبي ن 10( لعي نتين مستقل تين والجدول )t-testكما تم  استخدام االختبار الت ائي )

 (21الجدول )
لدرجة التزام مديري المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية واالختبار التّائي لعّينتين مستقّلتين 

تبعاا لمتغير  عمان بأخالقيات اإلدارة المدرسية محافظة العاصمة المدارس األساسية الخاصة في
 المعّلم. تخصص

 مستوى الّداللة قيمة ت االنحراف المعياريّ  المتوّسط الحسابيّ  العدد التخصص المجال

 0.37 3.35 159 علمي اخالقيات المدير في العمل االداري

0.150- 
0.888 

  0.35 3.38 209 إنساني

 0.49 3.58 159 علمي اخالقيات المدير مع المعلمين

8.285- 
0.001 

  0.51 3.74 209 إنساني

 0.67 3.63 159 علمي اخالقيات المدير مع الطلبة
2.510- 

0.071 

  0.71 3.77 209 إنساني

 0.54 3.76 159 علمي اخالقيات المدير مع اولياء االمور
0.554- 

0.808 

  0.54 3.81 209 إنساني
 0.005 -1.845 0.40 3.81 159 علمي اخالقيات المدير نحو الوطن
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  0.48 3.94 209 إنساني

 الد رجة الكل ية
 0.35 3.60 159 علمي

1.578- 
0.007 

  0.37 3.70 209 إنساني

( وجـــــــــــــود فـــــــــــــروق ذات داللـــــــــــــة إحصـــــــــــــائي ة 10ظهـــــــــــــرت الن تـــــــــــــائج فـــــــــــــي الجـــــــــــــدول )أ

ــــــــــــــــطات الحســـــــــــــــابي ة  (.07α≤0)عنـــــــــــــــد مســــــــــــــــتوى  لدرجــــــــــــــــة التــــــــــــــــزام مــــــــــــــــديري بــــــــــــــــين المتوس 

عمـــــــــــــان بأخالقيـــــــــــــات اإلدارة  محافظـــــــــــــة العاصـــــــــــــمة المـــــــــــــدارس األساســـــــــــــية الخاصـــــــــــــة فـــــــــــــي

ــــــــة إذ بلغــــــــت القيمــــــــة الت ائي ــــــــة  تخصــــــــصتبًعــــــــا لمتغيــــــــر  المدرســــــــية المعل ــــــــم فــــــــي الد رجــــــــة الكل ي

 ولصـــــــــــــــــــــــــــــال  التخصصـــــــــــــــــــــــــــــات االنســـــــــــــــــــــــــــــانية، (،≥0.007α( وبمســـــــــــــــــــــــــــــتوى ) -1.578)

ـــــــــــــة إحصـــــــــــــائي ة  ـــــــــــــة ذات دالل ـــــــــــــات المـــــــــــــدير نحـــــــــــــو  " لمجـــــــــــــال وكانـــــــــــــت القـــــــــــــيم الت ائي  اخالقي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطن ، ولصــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  (≥0.005α)( وبمســــــــــــــــــــــــــــــــــــتوى  -1.845إذ بلغــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ) " ال

إذ بلغــــــــــــــت "، اخالقيــــــــــــــات المـــــــــــــدير مــــــــــــــع المعلمـــــــــــــين "لمجـــــــــــــالو التخصصـــــــــــــات االنســــــــــــــانية، 

ولصـــــــــــــــــــــــال  التخصصـــــــــــــــــــــــات  (≥0.001α)( وبمســـــــــــــــــــــــتوى -8.285القيمـــــــــــــــــــــــة التائيـــــــــــــــــــــــة )

ـــــــــــــة احصـــــــــــــائية  ـــــــــــــة ذات دالل ـــــــــــــم تكـــــــــــــن القـــــــــــــيم التائي ـــــــــــــات  " لمجـــــــــــــال االنســـــــــــــانية، ول اخالقي

ـــــــــــــــــــــــــي العمـــــــــــــــــــــــــل االداري ـــــــــــــــــــــــــة ( -0.150إذ بلغـــــــــــــــــــــــــت )"،  المـــــــــــــــــــــــــدير ف بمســـــــــــــــــــــــــتوى دالل

(0.888α≤) ات المــــــــــــدير مــــــــــــع الطلبــــــــــــة" إذ بلغــــــــــــت القيمــــــــــــة التائيــــــــــــة "  اخالقيــــــــــــ لمجــــــــــــال، و

ــــــــــــــــــــاء  لمجــــــــــــــــــــال، و (0.071وبمســــــــــــــــــــتوى ) (-2.510) ــــــــــــــــــــات المــــــــــــــــــــدير مــــــــــــــــــــع اولي "اخالقي

 (.0.808وبمستوى )(.-0.554االمور" إذ بلغت القيمة التائية )

خامساا: نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة الخامس والذي نصه: هل هناك فروق ذات 

( في درجة االلتزام التنظيمي للمعلمين في المدارس 1810مستوى )داللة إحصائية عند 

 ؟التخصصو الخبرة، و لمتغيرات: الجنس،  عمان تعزى محافظة العاصمة االساسية الخاصة في
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 تم ت اإلجابة عن هذا الس ؤال وفًقا لمتغي راته وعلى الن حو اآلتي:       

 

 الجنس: متغّير-أ 

 لدى معلميلدرجة االلتزام التنظيمي تم  حساب المتوس طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة  

تبًعا لمتغي ر جنس المعل م، كما تم  عمان  محافظة العاصمة المدارس األساسية الخاصة في

 ( ُيبي ن ذلك.12( لعي نتين مستقل تين والجدول )t-testاستخدام االختبار الت ائي )

 

 (21)الجدول 
لدرجة االلتزام المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية واالختبار التّائي لعّينتين مستقّلتين 

تبعاا لمتغير جنس  عمان محافظة العاصمة المدارس األساسية الخاصة في لدى معلميالتنظيمي 
 المعّلم.

 مستوى الّداللة تقيمة  االنحراف المعياريّ  المتوّسط الحسابيّ  العدد الجنس المجال  

 0.52 3.90 38 ذكور االلتزام االتجاهي

0.847 0.710 
 0.76 3.82 330 إناث

 0.63 4.18 38 ذكور االلتزام االستمراري

2.711  0.222 
 0.73 3.98 330 إناث

 المسؤولية تجاه المدرسة
 0.56 4.20 38 ذكور

 0.54 4.08 330 إناث 0.121 2.172

 0.42 4.09 38 إناث

 الد رجة الكل ية
 0.53 3.96 330 ذكور

2.481 0.272 
 0.52 3.90 38 إناث

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى 12أظهرت الن تائج في الجدول )

(0.07α≤ بين المتوس طات الحسابي ة لدرجة االلتزام التنظيمي )المدارس األساسية  لدى معلمي

عمان تبًعا لمتغير جنس المعل م في الد رجة الكل ية إذ بلغت القيمة  محافظة العاصمة الخاصة في
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 لمجاالتتكن القيم التائية ذات داللة احصائية ل (، ولم≥0.272αوبمستوى ) (2.481الت ائي ة )

" االستمراري االلتزام“ لمجالو  (،0.847" االلتزام االتجاهي "، ) بلغت لمجالجميعها إذ 

 (.2.172" )"المسؤولية تجاه المدرسة لمجالو ( 2.711)

 الخبرة: متغّير-ب 

لدى لدرجة االلتزام التنظيمي تم  حساب المتوس طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة        

، تبًعا لمتغي ر خبرة المعل م، عمان محافظة العاصمة المدارس األساسية الخاصة في معلمي

 ( ُيبي ن ذلك.11والجدول )

 (22الجدول )
 لدى معلمي المدارسلدرجة االلتزام التنظيمي المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية 

 ، تبعاا لمتغّير خبرة المعّلم.عمان محافظة العاصمة األساسية الخاصة في
 االنحراف المعياريّ  المتوّسط الحسابيّ  العدد مستويات متغّير الخبرة لمجالا

 االلتزام االتجاهي

 

 0.76 3.64 83 أقل من خمس سنوات

 0.67 3.86 141 من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

 0.78 3.90 144 عشر سنوات فأكثر

االلتزام 
 االستمراري

 0.72 3.94 83 أقل من خمس سنوات

 0.65 4.02 141 من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

 0.79 4.02 144 عشر سنوات فأكثر

 
المسؤولية تجاه 

 المدرسة

 0.53 4.07 83 أقل من خمس سنوات

 0.53 4.09 141 من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

 0.57 4.11 144 عشر سنوات فأكثر

 الد رجة الكل ية
 0.51 3.88 83 أقل من خمس سنوات

 0.47 3.99 141 من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات

 0.58 4.01 144 عشر سنوات فأكثر



104 

 

لدرجة االلتزام ( وجود فروق ظاهري ة بين المتوس طات الحسابي ة 11ُيالحظ من الجدول )

، تبًعا لمتغي ر خبرة عمان محافظة العاصمة المدارس األساسية الخاصة في لدى معلميالتنظيمي 

مجتمعة، إذ حصل  للمجاالتاالستبانة والد رجة الكل ية  مجاالت منمجال كل   المعل م، في

(. يليهم 4.02( على أعلى متوس ط حسابي  بلغ )فأكثر أصحاب فئة الخبرة )عشر سنوات

(، 8.11عشر سنوات( إذ بلغ متوس طهم الحسابي  )من خمس سنوات إلى أصحاب فئة الخبرة )

في حين جاء أصحاب فئة الخبرة )أقل  من خمس سنوات( بالر تبة األخيرة بمتوس ط حسابي  

(، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوس طات الحسابي ة ذات داللة إحصائي ة عند 8.55)

وجاءت  (One -Way ANOVA)( تم  تطبيق تحليل الت باين األحادي  α≤0.05مستوى )

 (.18)الن تائج كما في الجدول
 (23الجدول )

لدرجة االلتزام بين المتوّسطات الحسابّية داللة الفروق  ال يجاد تحليل الّتباين األحاديّ 
، تبعاا لمتغّير عمان محافظة العاصمة المدارس األساسية الخاصة في لدى معلميالتنظيمي 

 خبرة المعّلم.
 مستوى الّداللة ف متوّسط المرّبعات درجة الحرّية مجموع المرّبعات مصدر الّتباين

 االلتزام االتجاهي

 

 0.027 3.643 1.958 2 3.916 بين المجموعات

  0.537 365 196.182 داخل المجموعات

 367 200.098 المجموع 
 

االلتزام 
 االستمراري

 0.659 0.417 0.217 2 0.435 بين المجموعات

  0.521 365 190.178 داخل المجموعات

 367 190.612 المجموع 
 

 
المسؤولية تجاه 

 المدرسة

 0.891 0.116 0.035 2 0.069 بين المجموعات

  0.298 365 108.876 داخل المجموعات

 367 108.945 المجموع 
 

 0.184 1.699 0.465 2 0.929 بين المجموعات الد رجة الكل ية
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  0.273 365 99.822 داخل المجموعات

   367 100.751 المجموع 

مستوى وجود فروق ذات داللة إحصائي ة عند عدم ( 18أظهرت نتائج الجدول )

(α≤0.05في الد رجة )   المدارس األساسية الخاصة في معلميالكلية لاللتزام التنظيمي لدى 

( وبمستوى 2.811، تبًعا لمتغي ر خبرة المعل م ، إذ بلغت القيمة الفائي ة ) عمان محافظة العاصمة

(α≤0.184 ) بلغت القيمة "المسؤولية تجاه المدرسة" إذ  لمجالدال ة إحصائيًّا  الفروق ولم تكن

" بلغت القيمة الفائي ة االلتزام االستمراري" لمجالو  (، α≤0.891( وبمستوى )0.228) الفائية

االلتزام " لمجالوكانت الفروق ذات داللة احصائية  (،α≤0.659( وبمستوى )0.425)

 الفروق عائديهولمعرفة  . (α≤0.027( وبمستوى )8.848بلغت القيمة الفائي ة )إذ " االتجاهي

( ُيبي ن 14للمقارنات البعدي ة، والجدول ) (Scheffe)استخدام اختبار شيفيه  تم   المجال هذاعلى 

 ذلك. 

 (24الجدول )
لدى لدرجة االلتزام التنظيمي نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدّية بين المتوّسطات الحسابّية 

لمتغّير عدد سنوات الخبرة  عمان، محافظة العاصمة المدارس األساسية الخاصة في معلمي
 للمعّلم.

 المجال
 

 
 مستويات متغّير الخبرة

المتوّسط 
 الحسابيّ 
 

أقّل من خمس 
 سنوات

من خمس 
سنوات إلى أقل 
 من عشر سنوات

عشر سنوات 
 فأكثر

 االلتزام االتجاهي

 * -0.18 *-0.11 - 3.64 أقل من خمس سنوات
من خمس سنوات إلى أقل 

 من عشر سنوات
3.86 -  0.04- 

    3.90 عشر سنوات فأكثر
 المدارس لدى معلميدرجة االلتزام التنظيمي ( أن  الفروق في 14يالحظ من الجدول )   

"االلتزام  مجالتبًعا لفئات متغي ر الخبرة على  عمان محافظة العاصمة األساسية الخاصة في
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و  )من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات( الخبرة للمعل مين ذوي فئة " تعزىاالتجاهي

 .( مقارنة بالمعلمين ذوي الخبرة )أقل من خمس سنوات(فأكثر)عشر سنوات 

 :التخصص متغّير- ج

معلمي لدرجة االلتزام التنظيمي لدى تم  حساب المتوس طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة  

المعل م، كما تم   تخصصتبًعا لمتغي ر  عمان محافظة العاصمة المدارس األساسية الخاصة في

 ( ُيبي ن ذلك.17( لعي نتين مستقل تين والجدول )t-testاستخدام االختبار الت ائي )

 (25لجدول )ا
لدى لدرجة االلتزام التنظيمي  مستقلتين المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية واالختبار الّتائي لعّينتين

 المعّلم. تخصصتبعاا لمتغير  عمان محافظة العاصمة األساسية الخاصة فيالمدارس  معلمي

 مستوى الّداللة قيمة ت االنحراف المعياريّ  المتوّسط الحسابيّ  العدد التخصص المجال

 0.78 3.72 159 علمي االلتزام االتجاهي

1.858- 0.025 
 0.69 3.91 209 إنساني

 0.72 3.97 159 علمي االلتزام االستمراري

0.572- 0.478 
 0.72 4.02 209 إنساني

 0.56 4.07 159 علمي المسؤولية تجاه المدرسة
0.518 0.450 

 0.53 4.11 209 إنساني

 الد رجة الكل ية
 0.54 3.92 159 علمي

2.585- 0.058 
 0.50 4.01 209 إنساني

إحصائي ة عند مستوى وجود فروق ذات داللة عدم ( 17ظهرت الن تائج في الجدول )أ

(0.07α≤ بين المتوس طات الحسابي ة )  المدارس األساسية  معلميلدرجة االلتزام التنظيمي لدى

المعل م في الد رجة الكل ية إذ بلغت  تخصصتبًعا لمتغير  عمانمحافظة العاصمة  الخاصة في

 ة ذات داللة إحصائي ة الت ائي   ةوكانت القيم  (،≥0.058α( وبمستوى ) -2.585القيمة الت ائي ة )

، ولصال  التخصصات (≥0.025α)( وبمستوى  -1.858إذ بلغت )" االلتزام االتجاهي " لمجال
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إذ بلغت "،  االلتزام االستمراري " لمجالالتائية ذات داللة احصائية  ةاالنسانية، ولم تكن القيم

 (.0.518"  المسؤولية تجاه المدرسة" إذ بلغت القيمة التائية ) لمجال( ، و -0.572)

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات 
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 الفصل الخامس 

  مناقشة النتائج والتوصيات

تناول هذا الفصل عرضا لمناقشة النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية من خالل        

 يأتي:وكما  اسئلتها،االجابة عن 

 ما درجة التزام مديري المدارس األساسية الخاصة في نصه:مناقشة نتائج السؤال االول الذي  -

 من وجهة نظر المعلمين؟ بأخالقيات اإلدارة المدرسيةعمان  محافظة العاصمة

 في أن درجة التزام مديري المدارس األساسية الخاصةالى  (7)أشارت النتائج في الجدول      

إذ  متوسطة،من وجهة نظر المعلمين كانت  اإلدارة المدرسيةعمان بأخالقيات  محافظة العاصمة

وجاءت المجاالت الخمسة ألخالقيات  (0.85)بانحراف معياري  (8.88)بلغ متوسطها الحسابي 

إذ تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين  والمتوسطة،االدارة المدرسية في الدرجتين المرتفعة 

(8.55 – 8.85). 

 محافظة العاصمة  هذه النتيجة الى ان مديري المدارس األساسية الخاصة في وقد تنسب       

يرغبون في االلتزام  باألخالقيات بشكل  –افراد العينة من المعلمين والمعلمات  ىكما ير  -عمان  

اإلدارة  المدرسية بشكل خاص ، نظرا ألهميتها في الحياة االجتماعية  والتربوية ،  خالقياتأو عام 

وكونها الركن االساسي الذي يستند اليه في بناء اإلنسان وتطويره واالرتقاء بمستواه من  الجوانب 

رين يتعاملون بأسلوب إيجابي وطريقة محترمة مع يوربما تعزى هذه النتيجة الى أن المد، كافة 

اولياء امور الطلبة ، والطلبة انفسهم والمعلمين ، فضال عن االلتزام باألخالقيات  نحو الوطن 

اليوم الدراسي ،  واخالقيات العمل اإلداري في اثناء تعاملهم مع افراد المجتمع المدرسي خالل

تربوية أوجدها المجتمع لتحقيق أهدافه واغراضه من خالل صناعة الفرد  فالمدرسة مؤسسة
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النتيجة الى هذه د و قد تعطالب صناعة اجتماعية بتحويله الى  مواطن صال  يلتزم بما عليه . و ال

دارتها لها مكونات و المدرسة ان  إعداد بناء على مبادئ وأخالقيات هدفها  وخصائص قامتا 

 فااللتزام بأخالقيات األخالقي.الجانب  شخصيته ومنهاإعدادًا متكاماًل في جميع جوانب  اإلنسان

وتقيد المدير بهذه األخالقيات ممارسة إيجابية تنعكس نتائجها  ،إلدارة المدرسية ضرورة حتميةا

إذ يتعاون جميع األفراد داخل المدرسة  الطالب.في المحصلة النهائية للعملية التربوية وهو 

ومساندة اعضاء المجتمع المحلي بدعم دور المدرسة في تربية الطالب تربية أخالقية تتناسب 

  .متطلبات المجتمع وحاجاته وأهدافه وطموحاتهو 

في التعامل مع األطراف المتعددة  بالممارسات االخالقيةإن التزام مدير المدرسة األساسية       

إيجابية طيبة قد تكون لها  والعاملين فيها سماتداخل المدرسة وخارجها يضفي على المدرسة 

على  وان حرص المدير المستقبلية.بناء شخصيات الطلبة واعدادهم للحياة  واضحة فيآثار 

من  التربوية،بوصفهم فريقًا متكاماًل لتحقيق األهداف  االمور،المعلمين والطلبة واولياء  احترام

واألخذ  أجل ابنائهم،شأنه أن يرقى بمستوى المدرسة واداء المعلمين والطلبة وتعاون اآلباء من 

 المستقبل.و بأيديهم نح

( واختلفت هذه 1027)واتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت اليه دراسة ابو شرشوح         

 (1004)ودراوشة  (2001ونزال ) ((Lee.etal.2000 وآخرونلي  دراسات:النتائج مع 

وبوعباس  (2008وابو طبي  ) ،(8200والبشري ) ((Harris.exal.2004 وآخرونوهاريس 

تائجها درجة مرتفعة من حيث التي أظهرت ن (،1028)( والخميس 2010) ( ويحيى(2010

  .المدرسية االدارة المدرسية واخالقيات مهنة اإلدارة بأخالقياتن ير يالمد مالتزا
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حسب أما بالنسبة لمجاالت استبانة " اخالقيات اإلدارة المدرسية " فقد تمت مناقشتها      

  االتي:من األعلى الى األدنى من حيث المتوسطات الحسابية وعلى النحو تسلسلها 
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  “. مجال " اخالقيات المدير نحو الوطن .2
الخاصة في ان درجة التزام مديري المدارس األساسية  (8أظهرت النتائج في الجدول )       

مرتفعة، إذ بلغ محافظة العاصمة عمان بأخالقيات االدارة المدرسية في هذا المجال كانت 

وقد تعود هذه النتيجة الى قيام مدير  (.0.47)معياري  بانحراف) 3.88الحسابي ) المتوسط

 الطلبة،المدرسة بغرس روح الوالء واالنتماء للوطن لدى الطلبة من خالل لقاءاته اليومية مع 

لك من خالل بأهمية االلتزام بالوطن والوالء له وكذ المدرسية، إيماناً وعند زيارته للصفوف 

توظيف المناسبات الوطنية المتنوعة لغرس بذرة االنتماء لهذا الوطن العزيز والدفاع عنه 

التي  الالصفيةللنشاطات  ولذلك قد يعمل المدير على وضع خططٍ  أجله،والتضحية من 

 فيها،ويشجع المعلمين والطلبة على المشاركة  الوطنية،يمكن القيام بها في هذه المناسبات 

وربما جاءت هذه النتيجة لتأكيد المدير على دور المعلم في  الوالء.مما قد يعزز لديهم سمة 

هذا المجال الوطني وحثه على االسهام في النشاطات والممارسات التي من شأنها تعزيز فكرة 

االنتماء للوطن وخدمته كل من موقعه ومن النشاطات التي يؤديها سواء داخل المدرسة أم 

من خالل المشاركة مع اعضاء المجتمع المحلي بأداء مثل هذه الممارسات في  هاخارج

وقد تنسب هذه النتيجة المرتفعة الى تأكيد المدير على توجيه العملية  الوطنية.المناسبات 

وتحديد  المحلي.التربوية بما يخدم الوطن وذلك بالتعاون مع المعلمين واعضاء المجتمع 

         .من جميع العاملين في المدرسة االلتزام بهاني التي البد من المسارات ذات الطابع الوط

فقد يعمل المدير على غرس حب الوطن في نفوس  التربوية،تعزيز هذا التوجيه للعملية و 

الطلبة والدفاع عنه والتضحية من أجله من خالل تعزيز القيم الوطنية لدى الطلبة وتمثلها 

 المدرسية.سلوكًا في حياتهم 
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  األمور:مجال أخالقيات المدير مع أولياء -1

درجة التزام مديري المدارس األساسية الخاصة في  ( أن5)أوضحت النتائج في الجدول      

بمتوسط  مرتفعة،جاءت  األمور.محافظة العاصمة عمان في مجال " اخالقيات المدير مع أولياء 

( وقد تعزى هذه النتيجة الى قيام مدير المدرسة 0.54وانحراف معياري ) (8.51حسابي )

من أجل أن يعر فهم  ذلك،كلما دعت الضرورة  بأبنائهم،أولياء األمور فيما يتعلق  باالتصال مع

مما قد يثير حالة من االهتمام والتعاون  بهم،بمستوى أبنائهم العلمي وتصرفاتهم وكل ما يتعلق 

 المدير بما عكست هذه النتيجة درجة التعاون التي يبديهاور  الطالب.لما فيه مصلحة بين الطرفين 

نحو  الطلبة هؤالءمع اولياء امور الطلبة والمتعلقة بالموضوعات الدراسية من أجل األخذ بأيدي 

طلبة قادرين على مواصلة دراستهم الثانوية  عدادهمإلالتفوق والتميز واالرتقاء بمستواهم األكاديمي 

سب هذه النتيجة المرتفعة أيضًا الى سمة نومن ثم االلتحاق بالجامعة أو سوق العمل. وقد تُ 

أخالقية مهمة يتمتع بها مدير المدرسة وهي كتمان االسرار سواء ما يتعلق بأولياء األمور أنفسهم 

فينفتحون عليه ويتعاونون معه لخدمة المؤسسة  أم الطلبة وهذا قد يعزز ثقة اآلباء بالمدير

لذلك فقد يسعى المدير الى تعزيز الدور الذي يؤديه أولياء األمور وأهميته في  وابنائهم.التربوية 

وتأكيد أهمية التعاون في هذا المجال من جميع  ألهدافها،نجاح العملية التربوية وتحقيقها 

وربما تعود هذه النتيجة الى أن مدير  فيها.ية التربوية األطراف التي يهمها شأن المدرسة والعمل

فضاًل عن أوضاعهم  ،ألبنائهمعلى النتائج االكاديمية باء آلاالمدرسة يعمل جاهدًا على إطالع 

ويتمكنوا من تجاوز االخطاء والسلبيات التي ارتكبها أبناؤهم في  بينة،ليكونوا على  عام،بشكل 

الوقات اجة أيضًا الى تنظيم المدير لعمله المدرسي وتحديده وقد تعزى هذه النتي مبكر.وقت 
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 بأبنائهمتتعلق  التي-أن وجدت  –لبحث القضايا والمشكالت  بأولياء االمورمناسبة لاللتقاء ال

حاالت طارئة يستطيع تنظيم الوقت المناسب لاللتقاء  استجدتوان  الدراسي.خالل االسبوع 

المتعلقة  باءآلاوبالمقابل فقد يعمل المدير على االستماع لشكاوى  األبناء.من أجل  باءآلبا

ومحاولة إيجاد  المدرسية،سواء ما يتعلق منها بالمعلمين أم الطلبة أنفسهم أم اإلدارة  بأبنائهم

الحلول المناسبة للتغلب على المعوقات التي تواجه الطلبة او التي تحول دون استمرارهم في 

مما يعزز  للمدرسة،االمور عند زيارتهم  ولياءألالمدير االحترام المطلوب لذلك يبدي  الدراسة.

دارة  اآلباءلديهم االحترام المتبادل والثقة في التعامل فتزداد الرابطة بين  ومتانة  المدرسة قوةوا 

يمانًا من مدير المدرسة بأهمية األدوار التي  عام.تخدم الطالب نفسه والعملية التربوية بشكل  وا 

فانه يعمل باستمرار على زيادة درجة فاعلية هذه المجالس بما يخدم  اآلباءيها مجالس تؤد

فالعالقة بين البيت والمدرسة ينبغي ان تكون عالقة  خاص.المدرسة والعاملين فيها والطلبة بشكل 

 وكلما توطدت هذه العالقة عمت الفائدة االخالقية.إنسانية أخالقية قائمة على المودة والمبادئ 

لكال الطرفين ويبدو هنا دور المدير واضحًا في تقوية هذه العالقة أو إضعافها من خالل االهتمام 

 اآلباءوتعزيزًا لتوطيد هذه العالقة فان قيام المدير بزيارة  اهدافها.بهذه المجالس سعيًا لتحقيق 

تهم يعد عاماًل إيجابيًا فاعالً  لتحقيق األهداف المرجوة من المدرسة ومن اوتفقدهم في مناسب

  التربوية.العملية 

  الطلبة:أخالقيات المدير مع مجال  .1

في ( أن درجة التزام مديري المدارس االساسية الخاصة 5أظهرت النتائج في الجدول )        

إذ بلغ  مرتفعة،لطلبة " كانت العاصمة عمان في مجال " أخالقيات المدير مع ا محافظة

المدير  اهتمامويستدل من هذه النتيجة  (0.70وانحراف معياري ) (3.71متوسطها الحسابي )
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وربما تنسب هذه  وعماًل.بطلبته وتوجيههم نحو االخالق الفاضلة والصفات الحميدة وتمثلها قواًل 

ذلك أن التعاون سمة  الطلبة،النتيجة المرتفعة الى تعزيز المدير لروح العمل التعاوني بين 

هو  التربوي وحيث أن العمل .أخالقية إيجابية ال يمكن أن تؤدي الجماعات مهماتها من غيرها

يحتاج الى تعاون األفراد فيما بينهم في مختلف النشاطات والممارسات  جماعي، فهوعمل 

طلبة بشكل مباشر من يؤكد المدير دائمًا على أهمية العمل التعاوني ويحث ال والمهمات، لذلك

أو عن طريق المعلمين للتعاون فيما بينهم خدمة للعملية التربوية وتحقيقًا  معهمخالل لقاءاته 

 بهم،ألهدافها وقد تعود هذه النتيجة الى حفاظ المدير على اسرار الطلبة والمعلومات الخاصة 

فضاًل عن  المدير والطلبة.ن ز اواصر العالقة التربوية بييمما يزيد من ثقة الطلبة بمديرهم وتعز 

ذلك فقد تؤثر العدالة التي يمارسها المدير في اثناء تعامله مع الطلبة او مواجهته للمواقف 

لد لديهم  الطلبة،إيجابيًا في  المدرسي،المتعددة في اليوم  عن مديرهم  إيجابياً  اً انطباعوربما تو 

وبخاصة عندما يأخذ في االعتبار  اًل،عادفيسمعون ما يقوله وينفذون ما يطلبه بوصفه قائدًا 

فيزيدهم التصاقًا به والتزامًا بما يؤكده اعتقادًا منهم بأنه يعمل  معهم،مشاعرهم في اثناء التعامل 

لذلك فهم يستجيبون له عندما يطلب منهم اداء الواجبات المدرسية المكلفين  مصلحتهم.من أجل 

مع طلبته لتعر ف أحوالهم ومشكالتهم  باالتصاللمدير وقد تعزى هذه النتيجة كذلك الى قيام ا بها.

وعندما يشعر الطلبة بان المدير  المشكالت.للتغلب على هذه  إليهمومد يد العون والمساعدة 

فانهم يحترمونه ويقدرونه ويستجيبون له وال سيما  احتياجاتهم،قريب منهم يستجيب لهم في معظم 

فيما يتعلق بالحفاظ على النظام داخل المدرسة واحترام التشريعات والتعليمات والقوانين وعدم 

لبعض  االقتصادية الضعيفةوربما تنسب هذه النتيجة الى تفقد المدير للحالة  عليها.الخروج 

 والتفوق.األخذ بأيديهم نحو مواصلة الدراسة و  إليهمالطلبة وتقديم المساعدة الممكنة 
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 .مجال " اخالقيات المدير مع المعلمين " 4

أن درجة التزام مديري المدارس االساسية الخاصة في  الى (1)جدول الأشارت النتائج في 

إذ بلغ  متوسطة،محافظة العاصمة عمان في مجال " اخالقيات المدير مع المعلمين" كانت 

وقد تعود هذه النتيجة الى االسلوب  (،0.72)معياري  ( بانحراف3.67) المتوسط الحسابي

االيجابي الذي يمارسه المدير في تعامله مع المعلمين في تحدثه او في الطلب منهم إنجاز مهمة 

وهذا التعامل االيجابي الخالق بين  المدرسي.أو القيام بأي نشاط تتطلبه طبيعة العمل  معينة.

جميع أطراف  فيااليجابية في خلق مناخ مدرسي مناسب ينعكس تأثيره له نتائجه  الطرفين

 المعلمين،ونتيجة لهذه العالقة الطيبة فقد يبدي المدير تقب ال للنقد الهادف من  التربوية.العملية 

فضاًل عن اعتقاده ان مثل هذا النقد من شأنه  فيها.بما أن الغاية هي مصلحة المدرسة والعاملين 

بما أن العالقة بين جميع االطراف قائمة على الثقة  التربوي،توى العمل اإلداري بمس االرتقاء

وربما تنسب هذه النتيجة الى قيام المدير بالمحافظة على اسرار المعلمين  التعامل.والشفافية في 

وهذا من شأنه ان يؤدي  المدرسة.بوصفه قائدًا وموجهًا ومنظمًا للعملية االدارية التربوية داخل 

قيامه بمد يد العون  فضاًل عن ثانيًا.لى زيادة ثقة المعلمين بالمدير أواًل وببعضهم بعضًا ا

وقد  لها.للمعلمين كافة إذا طلبوا ذلك من أجل التغلب على مشكالتهم وايجاد الحلول المناسبة 

تعزى هذه النتيجة الى ان المدير يتعامل مع المعلمين في ضوء متطلبات الموقف، فاذا كان 

ال يتردد  في ذلك من أجل الحفاظ على سمعة المدرسة  لموقف يتطلب حزمًا من المدير فانها

وربما  ،الى تحقيق األهداف المطلوبة بمستوى العملية التعليمية التعلمية وصوالً  لالرتقاءومكانتها 

رجة هذه النتيجة أيضًا الى تواصل المدير مع المعلمين في افراحهم واتراحهم مما يزيد د تنسب

التعامل االيجابي والتعاون الخالق بين الطرفين والذي يؤثر بدوره في اداء الطالب وتحصيله 
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المدير عن الزيارات المفاجئة للمعلمين في صفوفهم وطلب  ابتعاداألكاديمي فضاًل عن ذلك فان 

ي معظم الى جنبه ودعمه ف وتقدير لهم يدفعهم لمساندته والوقوف احتراماإلذن منهم للدخول دليل 

األفكار والمشروعات التي يقدمها للمدرسة .وربما تأتي هذه النتيجة بناء على العالقات الحسنة 

ذلك في سير  تأثيرهالقائمة مع المعلمين والتي تعكس طبيعة التعامل والتفاعل في المدرسة و 

وتقديم الخدمة  العملية التربوية، ولذلك فهو يحث المعلمين على تقديم االداء االفضل دائما ،

 وللمساعدة لمن يطلبها.

 

 

  اإلداري:.مجال أخالقيات المدير في العمل 5

( ان المتوسط الحسابي لدرجة التزام مديري المدارس 20أظهرت النتائج في الجدول )    

( وبانحراف معياري 3.37 (األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان في هذا المجال بلغ 

ات دشار وقد تعزى هذه النتيجة الى قيام المدير بنقل التوجيهات واإل الكلية.( للدرجة (0.37

والتعليمات الى المعلمين والعاملين األخرين بأمانة وصدق، ويغلب االحترام على تعامله معهم ، 

فضاًل عن تقبله النقد من العاملين معه وبخاصة ذلك النقد البناء ،وربما تعود هذه النتيجة الى أن 

ويعمل على تحديد القيم  بإخالصر يتحمل مسؤولية المهمات المنوطة به ويؤدي المهمات المدي

االساسية التي ينبغي االلتزام بها حفاظًا على كيان  المدرسة ومكانتها وسمعتها العلمية واألخالقية 

رف بعقالنية في المواقف صوقد تنسب هذه النتيجة الى مقدرة المدير على ضبط انفعاالته والت

 . لتعامل مع العاملين داخل المدرسةالديمقراطي في ا لألسلوبالحرجة من خالل استخدامه 



118 

 

ما درجة االلتزام التنظيمي لدى  على:مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي ينص  ثانياا:

 نظرهم.عمان من وجهة  محافظة العاصمة معلمي المدارس األساسية الخاصة في

ان درجة االلتزام التنظيمي لدى معلمي المدارس  الى (22)أشارت النتائج في الجدول       

إذ بلغ المتوسط  مرتفعة،عمان من وجهة نظرهم كانت محافظة العاصمة  االساسية الخاصة في

التنظيمي في  لاللتزاموجاءت المجاالت الثالثة  (0.45بانحراف معياري ) (3.87الحسابي )

  (.8.58و) (4.01)الحسابية ما بين  تراوحت المتوسطاتدرجة المرتفعة إذ ال

ــــــــــــد        ــــــــــــى التقي ــــــــــــى حــــــــــــرص المعلمــــــــــــين والمعلمــــــــــــات عل ــــــــــــد تعــــــــــــود هــــــــــــذه النتيجــــــــــــة ال وق

ـــــــــــــة  ـــــــــــــى التعليمـــــــــــــات والتشـــــــــــــريعات االداري بمتطلبـــــــــــــات العمـــــــــــــل اإلداري وعـــــــــــــدم الخـــــــــــــروج عل

ق األهـــــــــداف التنظيميـــــــــة بمســـــــــتوى المدرســـــــــة اكاديميـــــــــًا وتربويـــــــــًا وتحقيـــــــــ االرتقـــــــــاءمـــــــــن اجـــــــــل 

والتعهــــــــــــــد أمــــــــــــــام  وقيمهــــــــــــــا،الــــــــــــــى المدرســــــــــــــة واالرتبــــــــــــــاط بأهــــــــــــــدافها  باالنتمــــــــــــــاءوالشــــــــــــــعور 

األخــــــــــرين بإنجــــــــــاز االعمــــــــــال والمهمــــــــــات المكلفــــــــــين بهــــــــــا وتحمــــــــــل المســــــــــؤولية كاملــــــــــة عــــــــــن 

وربمــــــــــا تعــــــــــزى هــــــــــذه النتيجــــــــــة الــــــــــى أن المعلمــــــــــين يــــــــــرون فــــــــــي االلتــــــــــزام التنظيمــــــــــي  ذلــــــــــك.

لـــــــــذلك يحرصـــــــــون علـــــــــى تقـــــــــديم أفضـــــــــل  مقدســـــــــًا،يهـــــــــا شـــــــــيئًا إزاء المدرســــــــة التـــــــــي يعملـــــــــون ف

أال وهـــــــــــــم  ألجلهـــــــــــــم، ُأنشـــــــــــــئت المدرســـــــــــــةالخـــــــــــــدمات لجميـــــــــــــع العـــــــــــــاملين وبخاصـــــــــــــة لمـــــــــــــن 

وقـــــــــــد  التربويـــــــــــة.خــــــــــرج الـــــــــــرئيس للعمليــــــــــة الطلبــــــــــة الـــــــــــذين يمثلــــــــــون الهـــــــــــدف االساســـــــــــي والمُ 

تعكــــــــــس هــــــــــذه النتيجــــــــــة القــــــــــيم والمبــــــــــادئ األخالقيــــــــــة التــــــــــي يتمتــــــــــع بهــــــــــا هــــــــــؤالء المعلمــــــــــون 

ــــــــــع المدرســــــــــي ومــــــــــن وا لتــــــــــي يعبــــــــــرون عنهــــــــــا بأنمــــــــــاط ســــــــــلوكية مرغوبــــــــــة ذات فائــــــــــدة للجمي

 التنظيمي.بينها االلتزام 
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 (1008)واتفقـــــــــت نتــــــــــائج هــــــــــذه الدراســــــــــة مــــــــــع مــــــــــا توصــــــــــلت اليــــــــــه دراســــــــــة العســــــــــاف       

ــــــــــــــك  واختلفــــــــــــــت هــــــــــــــذه النتــــــــــــــائج مــــــــــــــع مــــــــــــــا  (Malik,etal.2010) وآخــــــــــــــرونودراســــــــــــــة مال

ـــــــــــــــــــه دراســـــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــوتزي  ( (Coetzee&Rothmann,2005   روثمـــــــــــــــــــان و توصـــــــــــــــــــلت الي

التــــــــــي أظهــــــــــرت نتائجهــــــــــا نســــــــــبة متدنيــــــــــة مــــــــــن االلتــــــــــزام التنظيمــــــــــي للعــــــــــاملين فــــــــــي إحــــــــــدى 

  هكمـــــــــــا اختلفـــــــــــت مـــــــــــع مـــــــــــا توصـــــــــــلت اليـــــــــــه دراســـــــــــة الحويلـــــــــــ العـــــــــــالي.مؤسســـــــــــات التعلـــــــــــيم 

ــــــــــــــــاني (2006 ــــــــــــــــدجاني  (1027)( ودراســــــــــــــــة اللحي ــــــــــــــــي أظهــــــــــــــــرت  ((2018ودراســــــــــــــــة ال الت

 التنظيمي.نتائجها مستوى متوسطًا من االلتزام 

  االتي:أما بالنسبة لمجاالت االلتزام التنظيمي الثالثة فقد تمت مناقشتها على النحو 

 المدرسة:مجال المسؤولية تجاه  .2

( أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لفقرات هذا 21)الجدول  النتائج فيأوضحت           

وقد تراوحت المتوسطات  مرتفعة.وبدرجة  (0.74)بانحراف معياري  (4.01)المجال بلغ 

. وقد تنسب هذه النتيجة الى أن المعلمين لديهم (8.82)و  (4.45)الحسابية للفقرات ما بين 

إيمانًا منهم بأهمية هذا االلتزام  بالمدرسة،التزام عال بتطبيق التشريعات االدارية ذات العالقة 

فضاًل  أهدافهم،املين وتحقيق الذي يصب في مصلحة المدرسة وتحقيق أهدافها ومصلحة الع

وربما ادى هذا االلتزام  .عن كونه قيمة تنظيمية أخالقية ترفع مستوى المدرسة واداء طلبتها

فالتزامه  عليه،الى اداء المعلم للمهمات والواجبات المكلف بها من غير الحاجة الى رقيب 

فعة للمعلم بالدوام الرسمي في خير رقيب. وقد تعزى هذه النتيجة أيضًا الى درجة االلتزام المرت

دوام  فيالمدرسة والتقيد بالوقت المحدد من أجل تحقيق األهداف التربوية للمدرسة وأثر ذلك 

ل قدوة لهم في سلوكه ث  ألن المعلم يم التعلمية،الطلبة والتزامهم بمتطلبات العملية التعليمية 
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ايجابي في سلوك الطلبة الذي  تأثيرولهذه القدوة  المدرسة،داخل الغرفة الصيفية أو داخل 

المعلم بالمحافظة على الممتلكات  أيضًا قياموربما عكست هذه النتيجة  لهم.يعدونه مثااًل 

خرين على السلوك بهذا االتجاه آلويحث المعلمين ا ممتلكاته،العائدة للمدرسة بوصفها 

للحصول على المعلومات  وقد تعود هذه النتيجة الى ما يؤديه المعلم من متابعة االيجابي.

المهمة للمدرسة بوصفه أحد اعضائها المهمين ، وان المعلومات ذات الصلة بالمدرسة 

صل مدرسته الى المكانة توطبيعة عملها تشمل العاملين فيها ، وأن المعلم من رغبته في ان 

وتوقع  المناسبة قد يبذل جهدًا في الحصول على مثل هذه المعلومات لالطمئنان على مدرسته

النتائج المرغوبة للمدرسة في ضوء تلك المعلومات إن كانت ذات طابع إيجابي فضاًل عن 

ذلك ، فقد تأتي هذه النتيجة بناء على ما يشعر به المعلم من واجبات إزاء مدرسته من أجل 

تحقيق أهدافها ،  وكذلك اهتمامه بسمعة المدرسة التي تنعكس بدورها على سمعة العاملين 

خرين من اعضاء آلهو أحدهم . كما قد تعكس هذه النتيجة قيام المعلم بتشجيع افيها و 

ولكونه يؤدي الى تحقيق  جهة،المجتمع المدرسي على االهتمام بالعمل بوصفه عبادة من 

 .أخرىمن جهة  األهداف التنظيمية للمدرسة

 االستمراري:مجال االلتزام  .2

 هابلغ متوسطة الكلية لهذا المجال درجالأن  (28)جدول الالنتائج في  أظهرت         

وبدرجة مرتفعة وتراوحت المتوسطات الحسابية ، ( (0.72معياري ( بانحراف4.01الحسابي )

ان المعلم يرغب في  تعود هذه النتيجة الى ( وقد(3.49و (4.81)لفقرات هذا المجال ما بين 

وربما يرى  المهنية،الحصول على ترقية مهنية من ادارة مدرسته تنفعه في مستقبل حياته 

إيجابيًا تجاهه فتندفع طاقاته النفسية والفسيولوجية لبذل الجهد  اً مؤشر  يعد حصوله عليها
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القيام وربما تنسب هذه النتيجة الى رضا المعلم عن  المنشودة.المطلوب لتحقيق األهداف 

وقد يدل هذا على  العمل.المهمات التي تكلفه بها المدرسة بهدف االستمرار في  بالمهمة او

وقد تعزى هذه  التنظيمي.والء المعلم وانتمائه الى المدرسة وتأثير ذلك إيجابيًا في التزامه 

النتيجة الى تمسك المعلم بعمله والبقاء في مدرسته وعدم مغادرتها مهما توفرت له من أبدال 

ويمكن ان  المدرسية.بسبب ما يلقاه من رعاية واهتمام من االدارة  أخرى،للعمل في مدارس 

قامته لعالقات وا الحالية،تعود هذه النتيجة الى الفترة الطويلة التي قضاها المعلم في مدرسته 

قد تكون متينة مع الزمالء تؤدي به الى البقاء في المدرسة من أجل الحفاظ على العالقات 

وربما تنسب هذه النتيجة أيضًا الى مشاركة المعلم في اعمال  العمل.االيجابية مع زمالئه في 

ل للمدرسة وتقديم األفض العمل،اللجان المدرسية وارتباط ذلك بالعالقات الشخصية مع زمالء 

هو نوع من  ةوقد يرى هذا المعلم أن بقاءه في المدرس ومستواها.لالرتقاء بسمعتها ومكانتها 

فيحاول بذل الجهد من  ايجابيًا،االستثمار الوظيفي الذي يعود على المؤسسة التربوية وعليه 

ة لمن خرين والمشاركة في نشاطاتهم المتنوعة وتقديم الخدمة المطلوبآلأجل االندماج مع ا

للمدرسة مكسبًا شخصيًا له قبل ان يكون مكسبا تنظيميًا  هذا االنتماءوقد يعد  بها.يرغب 

  للمدرسة.

 

  االتجاهي:االلتزام  .مجال-3

ة الكلية في هذا درجلل المتوسط الحسابي ن ( أ 24جدول ) الالنتائج في  أشارت          

درجة الوجاءت فقرات هذا المجال في   ( 0.74نحراف معياري ) با3.83)بلغ )المجال 

هذه  عزىوقد ت(   370و)   3.96)مرتفعة وتراوحت متوسطاتها  الحسابية ما بين ) ال
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خرين خارج آلاستمتاع المعلم بالتحدث عن طبيعة عمله سواء مع زمالئه ام مع ا النتيجة الى

وتفكيره لما تتضمنه من جوانب ايجابية  اهتمامهالمدرسة فالمدرسة هي المؤسسة التي تشغل 

وعوامل جذب تجعله يرتبط بها فكرًا وجسدًا يسعى لالستجابة لتعليماتها وااللتزام بضوابطها 

والعمل على تحقيق متطلباتها وصواًل الى تحقيق أهدافها . لذلك فقد يشعر هذا المعلم بالفخر 

خرين من الزمالء على أن يكون لديهم آلوربما يشجع ا المدرسة،لكونه أحد المنتسبين لهذه 

وقد تنسب هذه النتيجة الى أن المعلم يؤدي عمله بدافع ذاتي داخلي من  توجهه.توجه مثل 

غير الحاجة الى االبالغ او التأثير ، فالدافع الذاتي للعمل يعود الى نتائج مرغوب فيها ويمتد 

ذا فقد يشعر بدرجة عالية من االلتزام خرين ، ولهآلتأثير ذلك الى الطلبة واألفراد العاملين ا

ربما أن و  إزاء العمل المنوط به سواء أكان تدريسًا أم مشاركة في لجان أم نشاطات الصفية ،

، والحفاظ على سمعة المدرسة  هاالهدف من وراء ذلك تنمية شخصية الطالب وتطوير 

التي تواجه عمله بوصفها  تعكس هذه النتيجة تصور المعلم للمشكالت وقدأكاديميًا وتربويًا ، 

الحلول المناسبة بالتعاون مع  بإيجادمشكالت خاصة به ، فيسعى للتغلب عليها وتجاوزها 

خرين من الزمالء من خالل ثقته بهؤالء الزمالء واعتقاده بأنهم سيمدون له يد العون إذا ما آلا

لم االيجابي إزاء طلب ذلك من أجل المدرسة ، وقد تعود هذه النتيجة كذلك الى شعور المع

المعلمين العاملين معه بأن لديهم والء لمدرستهم ، مما يؤدي الى تماسك جماعة المعلمين 

تحقق أهدافهم الخاصة ، فضاًل عن  هاوتوحيد جهودهم تحقيقًا ألهداف المدرسة التي بدور 

عنها  ذلك فان نظرة المعلم الى المدرسة بوصفها بيته الثاني تدفعه للحفاظ عليها والدفاع

 خرين على القيام بمثل هذا االتجاه نحو المدرسة وجميع العاملين فيها .آلوحث الزمالء ا
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هل توجد  على:مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث الذي ينص  ثالثاا:

بين درجة التزام مديري  α 0.05))مستوى عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند 

عمان بأخالقيات االدارة المدرسية ودرجة  محافظة العاصمة المدارس االساسية الخاصة في

  ؟االلتزام التنظيمي للمعلمين

إيجابية ذات داللة  ارتباطية( أن هناك عالقة 27)أشارت النتائج في الجدول           

بين الدرجة الكلية الستبانة " أخالقيات اإلدارة المدرسية    α 0.01)) إحصائية عند مستوى

بيرسون   ارتباط" االلتزام التنظيمي " إذ بلغت قيمة معامل  الستبانة" والدرجة الكلية 

Pearson) )0.73) إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى ارتباطية(. ووجدت عالقات 

((α 0.01  االلتزام  استبانةالمدرسية " ومجاالت  اإلدارةأخالقيات "  استبانةبين مجاالت "

ويستدل من هذه  (.0.52)و  (0.40)التنظيمي " اذ تراوحت قيم معامل االرتباط ما بين 

اإلدارة المدرسية لها تأثير في درجة  بأخالقياتالنتيجة أن درجة التزام مديري المدارس 

قيمة أخالقية ترتبط بشكل مباشر او غير ألن االلتزام التنظيمي  للمعلمين.االلتزام التنظيمي 

الملتزم  خاص. فالمديرخالقيات اإلدارة المدرسية بشكل أو  بصورة عامة باألخالقمباشر 

احتمااًل لكسب ود المعلمين ورضاهم وبالتالي يؤثر في  أكثراإلدارية قد يكون  باألخالقيات

يؤدي الى زيادة التزام  إظهارها قدذلك ان ممارسة هذه االخالقيات أو  المدرسة.التزامهم إزاء 

خالقي الذي إذ قد يرى المعلمون في مديرهم مثاال للقائد الناج  والرمز األ تنظيميًا.المعلمين 

اإلدارة المدرسية من  بأخالقياتدرجة االلتزام  ارتفعتوبذلك فكلما  به.ينبغي االقتداء 

نى أن العالقة إيجابية بين المتغيرين بمع للمعلمين،المديرين ارتفعت درجة االلتزام التنظيمي 
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خالقية التي يبديها المدير في أثناء تفاعله األ وااللتزاماتمن خالل عديد من الممارسات 

  المدرسة.خرين في آلاليومي مع المعلمين والعاملين ا

رابعاا: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع الذي ينص على " هل توجد فروق ذات داللة 

 في درجة التزام مديري المدارس االساسية الخاصة في α 0.05)صائية عند مستوى )إح

تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة  اإلدارة المدرسية بأخالقياتعمان  محافظة العاصمة

   ؟والتخصص

   يأتي:تمت مناقشة هذا السؤال حسب متغيراته كما 

  الجنس:متغير  – أ

( الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 28أشارت النتائج في الجدول )      

( t-test) فقد بلغت القيمة التائية  المعلم.تعزى لمتغير جنس  α 0.05))مستوى 

( وكانت هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  0.477( وبمستوى داللة )(0.711

((α 0.05 المدير مع أولياء ر مع الطلبة " و"اخالقيات يتعزى لمجالي " اخالقيات المد

( على التوالي   في حين لم 975-1-( و )  3.405)  لتائيتاناالمور " إذ بلغت القيمتان ا

في المجاالت الثالثة  α 0.05))تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

" أخالقيات المدير في العمل اإلداري " و أخالقيات المدير مع المعلمين " و"  :األخرى

يات المدير نحو الوطن " وقد تعود هذه النتيجة الى أن متغير الجنس ليس من أخالق

في وصف المعلمين والمعلمات ألخالقيات اإلدارة  اً اختالفالمتغيرات المؤثرة التي تحدث 

المدرسية ، ذلك أن هذه االخالقيات ممارسات ُيعبر عنها بسلوك المدير في المواقف المختلفة 

وادراك هذه األخالقيات وتعر فها ال يتباين مع تباين جنس المعلم . أما الفروق الدالة إحصائيًا 
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" و " أخالقيات المدير مع اولياء االمور " فقد يعزى في مجال " أخالقيات المدير مع الطلبة 

ذلك ان التعامل مع الطلبة قد ينعكس على التعامل مع  المجالين،ذلك الى الترابط بين هذين 

وقد ينظر المعلم الى طبيعة تعامل المدير  مشترك.آبائهم والعكس صحي  ذلك أن الموضوع 

ال سيما ان طبيعة التعامل مع  المعلمة.ة مع الطلبة او مع آبائهم بطريقة تختلف عن نظر 

وربما كان للعامل االقتصادي أثر في  خاصة،هذين الطرفين مرتبطة بكون المدرسة مؤسسة 

مثل هذا التعامل والذي قد ينطلق من فكرة " أن الطالب على حق " وفكرة من هذا النوع قد 

سين في طبيعة التعامل مع ولذلك ظهر االختالف بين الجن المعلمة.ختلف من المعلم الى ت

وهكذا جاءت النتيجة  الموضوع.وهذا قد يعكس نظرتين متباينتين إزاء  امورهم.الطلبة واولياء 

مع الطلبة جاءت النتيجة  بأخالقيات المديرففيما يتعلق  والمعلمات.مختلفة بين المعلمين 

المدير مع  قياتألخالفي حين جاءت النتيجة لصال  المعلمات بالنسبة  المعلمين،لصال  

ضوء  المرأة فيوقد يعزى ذلك الى طبيعة الرجل التي تختلف عن طبيعة  االمور.اولياء 

البيولوجي ونظرة المجتمع لكل منهما والعرف والتقاليد التي تحكم سلوك كال الطرفين  التكوين

  االخالقيات.وتأثير ذلك في تكوين النظرة المناسبة إزاء هذه 

 2013)ودراسة الخميس ) (1004)مع ما توصلت اليه دراسة دراوشة  واتفقت هذه النتيجة

عباس   ودراسة بو (2008مع ما توصلت اليه دراسة البشري ودراسة ابو طبي  ) واختلفت

  (.(2010( ودراسة يحيى (2010

 

 الخبرة:متغير  -2
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عدم وجود  (25)( في الجدول One way ANOVAنتائج تحليل التباين ) اظهرت     

في الدرجة الكلية اللتزام مديري المدارس  α 0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

اإلدارة المدرسية وفقًا لمتغير  بأخالقياتعمان  محافظة العاصمة األساسية الخاصة في

. ولم تكن هناك فروق دالة (α 0.330( وبمستوى )2.228) الفائية اذ بلغت القيمة الخبرة،

اخالقيات المدير مع المعلمين وأخالقيات المدير مع الطلبة وأخالقيات  مجاالت:إحصائيًا في 

 α)في حين كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) االمور.المدير مع أولياء 

0.05 الوطن.و في مجالي أخالقيات المدير في العمل اإلداري وأخالقيات المدير نح 

( أن الفروق 21)للمقارنات البعدية في الجدول  (Scheffeشيفيه ) اختباروأظهرت نتائج 

خمس  )منعلى مجال " أخالقيات المدير نحو العمل اإلداري لصال  المعلمين ذوي الخبرة 

بينما كانت الفروق على مجال " أخالقيات المدير نحو  سنوات(سنوات الى أقل من عشر 

  فأكثر(.سنوات  )عشرالوطن " لصال  المعلمين ذوي الخبرة 

وقد يعزى عدم وجود الفروق ذات الداللة اإلحصائية سواء بالنسبة للدرجة الكلية أم للمجاالت 

طابع اإلداري لمدير الثالثة األخرى ، الى أن المعلمين يدركون الممارسات األخالقية ذات ال

المدرسة بغض النظر عن سنوات خبرتهم ،مما يشير الى ان متغير الخبرة غير مؤثر في 

الدرجة الكلية والمجاالت الثالثة )اخالقيات المدير مع المعلمين وأخالقيات المدير مع الطلبة 

أخالقيات وأخالقيات المدير مع أولياء االمور ( ، لكن هذا المتغير بدا مؤثرًا في مجال 

من خمس سنوات الى اقل من عشر ) المدير نحو العمل اإلداري ، وكان الفرق لصال 

 ينكون لديها الوعي واإلدراك الكافييسنوات ( وقد يعزى ذلك الى أن هذه الفئة من الخبرة قد 

 اهتمهية االخالقيات اإلدارية بشكل اكثر من اصحاب فئة الخبرة القليلة . وربما مافي معرفة 
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الوطن بوصفها ذات بعد وطني ولها  باألخالقيات نحو سنوات فأكثر( )عشرحاب الفئة اص

 الفئة،واقتصادية وانسانية واخالقية وهذا يفسر الفرق كان لصال  هذه  اجتماعيةامتدادات 

 إدراكفضاًل عن ان وعي هذه الفئة ونضجها االجتماعي واالخالقي قد يمكنها من 

  له.الممارسات االخالقية للمدير فيما يخص الوطن واالنتماء اليه والوالء 

واتفقت هذه النتيجة للدرجة الكلية والتي أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند     

ي مودراسة الرو  (1008)دراسة البشري و  (1004)مع دراسة دراوشة  α 0.05)مستوى )

واختلفت هذه النتيجة مع ما توصلت اليه دراسة يحيى  (.1028)( ودراسة الخميس 1001)

(1020)  

 متغير التخصص: -3

( وجـــــــــــــــــود فـــــــــــــــــروق ذات داللـــــــــــــــــة 10أوضـــــــــــــــــحت النتـــــــــــــــــائج فـــــــــــــــــي الجـــــــــــــــــدول )        

اإلدارة  ألخالقيـــــــــــــــاتفـــــــــــــــي الدرجـــــــــــــــة الكليـــــــــــــــة ( 0.05) αإحصـــــــــــــــائية عنـــــــــــــــد مســـــــــــــــتوى 

( 0.005( وبمســــــــــــــــتوى داللــــــــــــــــة )2.853-)  ، اذ بلغــــــــــــــــت القيمــــــــــــــــة التائيــــــــــــــــةالمدرســـــــــــــــية

ولصــــــــــــال  التخصصـــــــــــــات اإلنســـــــــــــانية وأظهـــــــــــــرت النتــــــــــــائج أيضـــــــــــــًا وجـــــــــــــود فـــــــــــــروق ذات 

ــــــــــة  ــــــــــات "مجــــــــــالي " اخالقيــــــــــات المــــــــــدير مــــــــــع المعلمــــــــــين " و  إحصــــــــــائية فــــــــــيدالل اخالقي

ــــــــــــــوطن " ولصــــــــــــــال  التخصصــــــــــــــات اإلنســــــــــــــانية أيضــــــــــــــا، إذ بلغــــــــــــــت  المــــــــــــــدير نحــــــــــــــو ال

اك ( علـــــــــــــى التـــــــــــــوالي ولـــــــــــــم تكـــــــــــــن هنـــــــــــــ2.647-( و )3.168-القيمتـــــــــــــان التائيتـــــــــــــان ) 

فــــــــــــي المجــــــــــــاالت الثالثــــــــــــة  α0.05))فــــــــــــروق ذات داللــــــــــــة إحصــــــــــــائية عنــــــــــــد مســــــــــــتوى 

األخـــــــــــــرى )اخالقيـــــــــــــات المـــــــــــــدير مـــــــــــــع المعلمـــــــــــــين وأخالقيـــــــــــــات المـــــــــــــدير مـــــــــــــع الطلبـــــــــــــة 

 وأخالقيات المدير مع أولياء االمور(.
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وقــــــــــد تعــــــــــزى الفــــــــــروق الدالــــــــــة إحصـــــــــــائيًا لــــــــــذوي التخصصــــــــــات اإلنســــــــــانية مـــــــــــن        

كـــــــــــــز اكثـــــــــــــر علـــــــــــــى تلتـــــــــــــي يقومـــــــــــــون بتدريســـــــــــــها المعلمـــــــــــــين، لكـــــــــــــون الموضـــــــــــــوعات ا ر 

الموضـــــــــــوعات االجتماعيـــــــــــة واالخالقيـــــــــــة والتاريخيـــــــــــة وغيـــــــــــر ذلـــــــــــك مـــــــــــن الموضـــــــــــوعات 

إلنســـــــــــانية فهـــــــــــذه الموضـــــــــــوعات ضـــــــــــمن اهتمامـــــــــــاتهم وتخصصـــــــــــاتهم ويميلـــــــــــون اكثـــــــــــر ا

ـــــــــــذين  الفيزيـــــــــــاءمـــــــــــن معلمـــــــــــي المـــــــــــواد العلميـــــــــــة كالرياضـــــــــــيات واألحيـــــــــــاء والكيميـــــــــــاء و  ال

ـــــــــــرون  ـــــــــــام والرمـــــــــــوز، وربمـــــــــــا ال يعي ـــــــــــًا مـــــــــــا يكـــــــــــون تعـــــــــــاملهم مـــــــــــع األرق  االهتمـــــــــــامغالب

الكـــــــــــافي لـــــــــــبعض القضـــــــــــايا اإلنســـــــــــانية، إال مـــــــــــا أكـــــــــــد عليـــــــــــه المجتمـــــــــــع مـــــــــــن خـــــــــــالل 

ـــــــــــــة  ـــــــــــــى أن االخـــــــــــــالق والممارســـــــــــــة األخالقي ـــــــــــــده، بمعن ـــــــــــــه وتقالي ـــــــــــــه وقيمـــــــــــــه وعادات ثقافت

ـــــــــى المـــــــــادة جـــــــــزء اساســـــــــي مـــــــــن شخصـــــــــياتهم واهتمامـــــــــاتهم ، لكـــــــــنهم ربمـــــــــا يركـــــــــ زون عل

 العلمية بشكل أكثر من الموضوعات األخرى. 

أمــــــــــا بالنســــــــــبة للمجــــــــــاالت التــــــــــي لــــــــــم تكــــــــــن فيهــــــــــا فــــــــــروق دالــــــــــة إحصــــــــــائيًا بــــــــــين       

المعلمــــــــــــين حســــــــــــب تخصصــــــــــــاتهم فقــــــــــــد يعنــــــــــــي ذلــــــــــــك ان التخصــــــــــــص ال يــــــــــــؤثر فــــــــــــي 

ــــــــــة  المجــــــــــاالت،وصــــــــــف الممارســــــــــات األخالقيــــــــــة وفقــــــــــًا لهــــــــــذه  فجــــــــــاءت اإلجابــــــــــات متفق

 واإلنساني.العلمي  ينمن التخصص بين المعلمين

فــــــــــي  (1001)واتفقــــــــــت هــــــــــذه النتيجــــــــــة مــــــــــع مــــــــــا توصــــــــــلت اليــــــــــه دراســــــــــة الرومــــــــــي     

  اآلداب.وجود فروق ذات داللة إحصائية لصال  تخصص 

 على:مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس الذي ينص 
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درجة االلتزام التنظيمي  في α 0.05)عند مستوى ) داللة إحصائيةهناك فروق ذات  

تعزى لمتغيرات عمان  محافظة العاصمة للمعلمين في المدارس االساسية الخاصة في

 والخبرة والتخصص؟لجنس ا

 اآلتي:وعلى النحو تمت مناقشة هذا السؤال حسب متغيراته 

 متغير الجنس  .1

 عند مستوى( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 12أظهرت النتائج في الجدول )       

 (7(α 0.0 ( وبمستوى )2.481) ئيةتاإذ بلغت القيمة ال(α 0.151.  هناك ولم تكن

التنظيمي وقد تنسب هذه النتيجة الى أن  لاللتزامفروق دالة إحصائيًا في المجاالت الثالثة 

في  اختالفالمعلمين والمعلمات متفقون في وصف التزامهم التنظيمي ولم يكن هناك اي 

وهذا قد يشير الى ان هذا المتغير غير مؤثر  المتغير،تصوراتهم أو وجهات نظرهم إزاء هذا 

حداث اي فرق في إجابات المعلمين عن فقرات استبانة " السلوك التنظيمي " المستخدمة إفي 

وربما يعود ذلك الى ان المعلمين والمعلمات مكلفون بمهمات مماثلة  الدراسة.في هذه 

وان  الجنسين.ينظر من خاللها بشكل مختلف ألي من  وال واحدة،تعليمات ويخضعون ل

 المعلم.التشريعات االدارية تشمل جميع المدارس بغض النظر عن جنس 

واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع ما توصلت اليه دراسة الحراحشة ودراسة الدجاني        

 (.1005)واختلفت هذه النتيجة مع ما توصلت اليه دراسة فلمان  (.(2018

 .متغير الخبرة .1

 (18)في الجدول  ((One way ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي  أشارت        

 درجة االلتزام في α 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) عدم الى
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لمتغير  عمان وفقاً  محافظة العاصمة الخاصة فيللمعلمين في المدارس االساسية التنظيمي 

ولم تكن هناك  .α 0.184)( وبمستوى داللة 2.811)بلغت القيمة الفائية  إذا المعلم،خبرة 

بينما أظهرت  المدرسة.تجاه  والمسؤوليةفروق دالة إحصائيًا في مجال " االلتزام االستمراري 

مجال االلتزام االتجاهي اذ بلغت  في α 0.05)النتائج فروقًا دالة إحصائيًا عند مستوى )

 (Scheffe)شيفيه  اختباروبتطبيق  α0.027)وبمستوى ) (3.643)القيمة الفائية 

أن الفرق كان لصال  اصحاب فئة الخبرة  (14)للمقارنات البعدية أظهرت النتائج في الجدول 

وقد يعزى  وفئة الخبرة )عشر سنوات فأكثر( سنوات(خمس سنوات الى أقل من عشر  )من

 لمجالي درجة الكليةال في α 0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

الى أن الخبرة كمتغير غير مؤثر في  المدرسة( تجاه المسؤوليةو االستمراري  )االلتزام

فجاءت متفقة في وصف درجة االلتزام التنظيمي من وجهة نظر  العينة،استجابات افراد 

وهذا قد يعني أن االلتزام التنظيمي كقيمة أخالقية وممارسة يومية يمثل قاعدة  المعلمين،

أما  خبرتهم.بغض النظر عن سنوات  عليها،مهمة للمعلمين ينبغي التقيد بها وعدم الخروج 

فقد  االتجاهيمجال االلتزام  في α 0.05)وى )بالنسبة للفروق الدالة إحصائية عند مست

بشكل عاٍل  االتجاهي يكون لديهم شعور بااللتزام من هاتين الفئتينيعزى ذلك الى المعلمين 

لقناعتهم بأهميتها للمجتمع  أكثر اهتمامااو أنهم يولون المدرسة  ،بالفئة األخرىمقارنة 

 انطالقامعلمين عاملين في هذه المدارس  ألن يكونوافضاًل عن إحساسهم بالرغبة  وفائدتهم،

 المحلي.من نوع الخدمات التي تقدمها للطلبة وللمجتمع 
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. (1008) البشريواتفقت نتيجة الدرجة الكلية لهذه الدراسة مع ما توصلت اليه دراسة        

التي أظهرت نتائجها وجود  ((2018ودراسة الدجاني  (1008)واختلفت مع دراسة الحراحشة 

  فأكثر(سنوات 20)لصال  فئة الخبرة  α 0.05)ق ذات داللة إحصائية عند مستوى )فرو 

 التخصص:متغير  – 3

 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( عدم17أظهرت النتائج في الجدول )        

0.05) α) المدارس االساسية الخاصة في عمان  لدى معلميالتنظيمي  درجة االلتزام في

االستمراري  االلتزام مجال:ولم تكن كذلك فروق دالة إحصائيًا في  التخصص.تعزى لمتغير 

 α 0.05)في حين كانت هناك فروق دالة إحصائيًا عند مستوى ) المدرسة. والمسؤولية تجاه

 α 0.018)وبمستوى ) (2.373-)  ةاذ بلغت القيمة التائي االتجاهيمجال االلتزام  في

 .اإلنسانيولصال  التخصص 

الدرجة  في α 0.05))إحصائية عند مستوى  ذات داللةوقد يعزى عدم وجود فروق         

االلتزام االستمراري والمسؤولية تجاه المدرسة الى ان الخبرة بوصفها متغيرًا  وفي مجاليالكلية 

لذلك كانت  والمعلمات.مستقاًل وسيطًا لم تؤثر في استجابات افراد العينة من المعلمين 

إجاباتهم متفقة فيما يتعلق بوصفهم لاللتزام التنظيمي في هذين المجالين بغض النظر عن 

  األكاديمي.التخصص 

والذي كان لصال   α 0.05))أما بالنسبة للفرق الدال إحصائيًا عند مستوى         

االلتزام يتعلق بالوالء  النوع منفقد يعزى ذلك الى ان هذا  اإلنساني،المعلمين من التخصص 

واالنتماء والمشاعر وربما كانت هذه المتغيرات أقرب الى التخصص اإلنساني منها الى 

ال سيما ان المعلمين من التخصص اإلنساني يواجهون هذه الحاالت  العلمي،التخصص 
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من أصحاب التخصص  أكثربها  اهتماماتفقد تتولد لديهم  عنها،يوميًا وربما ُيستفسر منهم 

 العلمي.

 التوصيات:

ــــــــــي هــــــــــذه        ــــــــــم التوصــــــــــل اليهــــــــــا ف ــــــــــي ت ــــــــــائج الت ــــــــــى النت ــــــــــدم  الدراســــــــــة،اســــــــــتناًدا ال تق

  :الباحثة التوصيات األتية

ـــــــــــــــزام مـــــــــــــــديري المـــــــــــــــدارس  .2 ـــــــــــــــى أن درجـــــــــــــــة الت ـــــــــــــــائج الســـــــــــــــؤال األول ال أشـــــــــــــــارت نت

بأخالقيــــــــــــــــات االدارة  عمــــــــــــــــانالعاصــــــــــــــــمة  األساســــــــــــــــية الخاصــــــــــــــــة فــــــــــــــــي محافظــــــــــــــــة

 وعليـــــــــــــه توصـــــــــــــي  متوســـــــــــــطةالمدرســـــــــــــية مـــــــــــــن وجهـــــــــــــة نظـــــــــــــر المعلمـــــــــــــين كانـــــــــــــت 

تنظـــــــــيم دورات تدريبيـــــــــة للمــــــــــديرين فـــــــــي مجـــــــــال أخالقيــــــــــات بالعمـــــــــل علــــــــــى الباحثـــــــــة 

 المدرسية.االدارة 

ت نتـــــــــــائج الســـــــــــؤال الثـــــــــــاني ان درجـــــــــــة االلتـــــــــــزام التنظيمـــــــــــي للمعلمـــــــــــين فـــــــــــي أظهـــــــــــر  .1

 مرتفعـــــــــة.المـــــــــدارس االساســـــــــية الخاصـــــــــة فـــــــــي محافظـــــــــة العاصـــــــــمة عمـــــــــان كانـــــــــت 

ــــــــــى هــــــــــذه الدرجــــــــــة  ــــــــــى الحفــــــــــاظ عل ــــــــــة بحــــــــــث المعلمــــــــــين عل وبــــــــــذلك توصــــــــــي الباحث

المرتفعــــــــــــة مـــــــــــــن االلتـــــــــــــزام وتقـــــــــــــديم المكافــــــــــــآت واالمتيـــــــــــــازات التـــــــــــــي تثيـــــــــــــر لـــــــــــــديهم 

 المتميز.الملتزم واالداء دافعية العمل 

اجــــــــــراء دراســــــــــة ارتباطيــــــــــة بـــــــــــين االلتــــــــــزام بأخالقيــــــــــات االدارة المدرســــــــــية ومتغيـــــــــــرات  .8

 الوظيفي.أخرى مثل الثقة التنظيمية والروح المعنوية واالداء 
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ــــــــــى  .4 لمــــــــــدارس االساســــــــــية الحكوميــــــــــة ااجــــــــــراء دراســــــــــة مماثلــــــــــة للدراســــــــــة الحاليــــــــــة عل

بالنتـــــــــــائج التــــــــــــي توصــــــــــــلت  العاصـــــــــــمة عمــــــــــــان ومقارنـــــــــــة نتائجهــــــــــــافـــــــــــي محافظــــــــــــة 

      الحالية.اليها الدراسة 
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 المراجع العربية:

 القران الكريم

 .للنشر دار صادر بيروت:. العرب لسان قاموس(. 1978) ، أبي الفضل جمال الدينمنظور ابن

درجة التزام مديري المدارس الثانوية العامة في محافظة (، 2718ابو شرشوح، فاطمة كايد )

رسالة ) القيادي.العاصمة عمان بأخالقيات االدارة المدرسية وعالقتها بسلوكهم 

 عمان، األردن. العربية،ماجستير غير منشورة(، جامعة عمان 

التزام مديري المدارس األساسية الدنيا بأخالقيات مهنة  ىمد (.2775هشام نعيم ) طبي ،ابو 

رة(، )رسالة ماجستير غير منشو. التعليم في محافظة غزة من وجهة نظر المعلمين

 .، فلسطينغزة اإلسالمية،الجامعة 

الدار العلمية للنشر  :القاهرة .قيم وأخالقيات العمل واإلدارة. (2775مدحت محمد ) ،ابو النصر

 .والتوزيع

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في االردن ألخالقيات . (2771أسامة فتحي )، أحمد

رسالة . )اإلدارة المدرسية من منظور إسالمي من وجهة نظر المعلمين والمعلمات

 .األردن ،عمان ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا(، ماجستير غير منشورة

 متوفر على الموقع ) .(المهنة وأخالقيات التربوي المجال .(2001) .عيسى بن احسينات،

(http://www.malak/vb/t9313.html (rouhi.com. 

 5/4/1025استرجع بتاري    

 ردن.األ ،عمان، دائرة التربية والتعليم .لخدمة ا دورات التربية في أثناء(. 2770األونروا )

http://www.malak/
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. أخالقيات مهنة التربية والتعليم في الكتاب والسنة(. 2771الباكير )مجد محمد ، البرازي

 .مؤسسة الوراق للنشر :عمان

درجة التزام مديري المدارس الثانوية في دولة األمارات العربية . (2771قدرية محمد )، البشري

رسالة ماجستير غير . )المتحدة بأخالقيات المهنة من وجهة نظر معلمي مدارسهم

 .األردن ،عمان ،للدراسات العليا جامعة عمان العربية ،(منشورة

 التربوي، والتخطيط االدارة(. 2775) سامي ورضوان، الرحمن عبد والشالش، خالد دهيش، بن

 .الرشد مكتبة: الرياض

التزام رؤساء األقسام العلمية بأخالقيات العمل اإلداري  (. درجة2717بو عباس، فوزية عباس )

وعالقتها بمستوى الروح المعنوية ألعضاء هيئة التدريس في كليات الهيئة العامة 

)رسالة  للتعليم التطبيقي والتدريب في دولة الكويت كما يراها األعضاء أنفسهم.

 األوسط، عمان، األردن.ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق 

دار صفاء  عمان:. السلوك التنظيمي في عصر التغير ةإدار  (.2771إحسان دهش) جالب،

 للنشر.

(. العالقة بين األنماط القيادية التي يمارسها مديرو المدارس 2771، محمد عبود )الحراحشة

ومستوى االلتزام التنظيمي للمعلمين في مدارس مديرية التربية والتعليم في محافظة 

 . 44-43(، 1، )والنفسيةمجلة العلوم التربوية الطفيلة، 

أثر العدالة التنظيمية والمتغيرات الشخصية على (. 2778مقبل ضيف اهلل مقبل ) الحربي،

رسالة ماجستير ) جدة،دراسة ميدانية على شركات االدوية بمدينة  التنظيمي،االلتزام 

 السعودية.غير منشورة(، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، المملكة العربية 
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ية لألستاذ الجامعي من مدونة األخالقيات األكاديم تطوير(. 2778الحوراني، غالب صال  )

دكتوراه غير  )أطروحةاألردنية. ريس والطلبة في الجامعة عضاء هيئة التدوجهة نظر أ

 األردن. عمان، األردنية،، الجامعة (منشورة

االلتزام التنظيمي ألعضاء الهيئات التدريسية وعالقته بدرجة (. 2771الحويلة، محمد هادئ )

شيوع األنماط القيادية لدى القادة األكاديميين في مؤسسات التعليم العالي بدولة 

 اربد، األردن. اليرموك،، جامعة منشورة(اطروحة دكتوراه غير )، الكويت

قياس مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاملين بالجامعات (. 2771حنونة، سامي حماد )

 غزة،رسالة ماجستير غير منشورة( الجامعة االسالمية، ) غزة.الفلسطينية بقطاع 

 .فلسطين

دراسة ميدانية على ، مناخ في االلتزام التنظيميالتأثير  ".(2711محمد مصطفى)، الخشروم

مجلة جامعة دمشق للعلوم . "هد التقنية التابعة لجامعة حلبعاالعاملين في الم

 .155-115(، 3) 20، االقتصادية والقانونية

 العالقة قياس( 1551) محمد، الغفور عبد وعلي، تايه، فالح والنعيمي، عباس، نعمة الخفاجي،

 العلوم مجلة تعليمية، منظمة في حالة دراسة. التنظيمي وااللتزام األخالقي المناخ بين ما

 للطباعة الكتب دار السادس، العلمي المؤتمر ببحوث خاص عدد واالدارية، االقتصادية

 .بغداد والنشر،

التزام مديري المدارس الثانوية الحكومية في دولة  ة. درج(2713الخميس، منتهى ابراهيم احمد)

ين من الكويت بأخالقيات مهنة االدارة المدرسية وعالقتها بالوالء التنظيمي للمعلم

 الشرق االوسط، عمان، االردن. ، جامعة(منشورةرسالة ماجستير غير )نظرهم. وجهة 
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المجال  العاملين فيالمهنة التربوية التعليمية لدى  تأخالقيا" .(2711)العزيز. داوود، عبد 

 .30-37( .23) ،التربية . رسالة"التربوي

درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى مديري ( 2715ياسمين "محمد ناصر" محمود) الدجاني،

المدارس الثانوية الخاصة في محافظة العاصمة عمان وعالقتها بااللتزام التنظيمي من 

 االردن. األوسط، عمان،الشرق  منشورة(، جامعةرسالة ماجستير غير ). نظرهموجهة 

برنامج تدريبي مقترح لتنمية أخالقيات المهنة لمديري (. 2774سام  خلف يوسف ) دراوشة،

)أطروحة دكتوراه غير المدارس الحكومية في األردن في ضوء احتياجاتهم التدريبية 

  األردن. عمان،، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، منشورة(

ت غزة درجة التزام المشرفين التربويين في محافظا(. 2775الرومي، سليمان بن سالم )

، (ماجستير غير منشورة )رسالةتطويرها. بأخالقيات المهنة من وجهة نظرهم وسبل 

 الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.  

التعليم العام  ارسدمأخالقيات العمل اإلداري لدى مديري . (2770سعد بن عوض )، الزهراني

مكة  ،جامعة أم القرى (،رسالة ماجستير غير منشورة. )للبنين بمدينة مكة المكرمة

 .المملكة العربية السعودية ،المكرمة

مدى التزام مديري المدارس في محافظة الكرك (. 1555أحمد ) وبطاح،السعود، راتب 

الجامعة ، دراسات العلوم التربوية نظرهم. مجلةالمهنية من وجهة باألخالقيات 

 .47-23(،2) 3.االردنية

مدير المدرسة وأخالقيات االدارة من وجهة نظر مديري مدارس . (2778عبد اهلل )، السهالوي

 .157-138(، 1) 1 ،فيصلالمجلة العلمية لجامعة الملك في اإلحساء. التعليم 
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 .مؤسسة مورس للنشر :القاهرة. السلوك التنظيمي(. 2005) محمد، الصيرفي

واقع أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري ومديرات (. 2773عبد المنعم أحمد محمد ) طرخان،

اطروحة دكتوراه وعالقته بسلوكهم القيادي ) األردن،مدارس وكالة الغوث الدولية في 

 األردن. عمان،. جامعة عمان العربية للدراسات العليا، منشورة(غير 

 .دار وائل للنشر :عمان. اإلدارة التعليمية ومفاهيم وآفاق(. 2771هاني )، الطويل

دار الشروق للنشر  :عمان .المدرسية الحديثة ةاإلدار  .(2771محمد عبد القادر ) ،عابدين

 .والتوزيع

: دار الشروق للنشر عمان .اإلدارة المدرسية الحديثة(. 2778محمد عبد القادر ) عابدين،

 والتوزيع

)رسالة  وعالقته بالثقافة التنظيميةااللتزام التنظيمي داخل المؤسسة (. 2718) عاشوري، ابتسام

 ، الجزائر، جامعة محمد خيضر، بسكرةمنشورة(ماجستير غير 

مستوى القيادة األخالقية لمديري المدارس الثانوية الحكومية . (2712رائدة هاني )، العرايضة

في عمان وعالقته بمستوى ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية من وجهة نظر 

 األردن.، عمان، جامعة الشرق األوسط (،ماجستير غير منشورة)رسالة . المعلمين

الوظيفي لدى القيادات األكاديمية في الجامعات  نالتمكي (.2771العساف، حسين موسى )

األردنية العامة وعالقته بااللتزام التنظيمي واالستقرار الوظيفي الطوعي لدى أعضاء 

للدراسات عمان العربية  (، جامعة)أطروحة دكتوراه غير منشورة هيئاتها التدريسية،

 عمان، االردن.العليا، 
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درجة ممارسة السلوك القيادي لمديري التربية والتعليم (. 2774العظامات، خلف دهر محمد )

 لهم،في األردن وعالقتها بالرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي لرؤساء األقسام التابعين 

 عمان األردن. العليا،عمان العربية للدراسات  منشورة(، جامعةراه غير أطروحة دكتو )

أخالق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة والرقابة عليها . (2772) فؤاد عبداهلل ،العمر

 : البنك اإلسالمي للبحوث والتدريب.جدة. من منظور إسالمي

 .المال الفكري في منظمات االعمال ادارة راس(. 2775العنزي، سعد علي وصال ، أحمد علي )

  عمان: دار اليازوري   

: دراسة التنظيمي عالقتها بااللتزامو  الثقافة التنظيمية. (2778محمد بن غالب ) ،العوفي

 (،)رسالة ماجستير غير منشورة .ميدانية على هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض

 .العربية السعودية األمنية، الرياض، المملكةنايف للعلوم  ، أكاديميةالعلياكلية الدراسات 

 .مكتبة الرشد :الرياض .أخالقيات مهنة التعليم العام. (2770) حمدان، الغامدي

الثقافة اإلسالمية أخالق المهنة أصالة إسالمية  .(2717علي )، سعيد وبادحدح، الغامدي

 .دار حافظ: جدة .ورؤية عصرية

الوظيفي وعالقته بااللتزام التنظيمي لدى المشرفين  االرض (.2775نواوي )فلمبان، إيناس فؤاد 

 )رسالة المكرمة،التربويين والمشرفات التربويات بإدارة التربية والتعليم بمدينة مكة 

 ماجستير غبر منشورة(، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.

السلوك التنظيمي في إدارة المؤسسات (، 2778)محمد،  المجيد،، فاروق عبده وعبد فلية

 المسيرة للنشر والتوزيع. عمان: دار التعليمية،
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درجة التزام رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية (. 2778محمود نايف ) ،قزق

رسالة ماجستير . )الرسمية بأخالقيات المهنة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 .األردن ،عمان، جامعة عمان العربية للدراسات العليا (،ةغير منشور 

واقع االلتزام التنظيمي لدى الموظفين االداريين في  (.2718اللحياني، سلطان حميد عبد الحميد)

رسالة ماجستير )التربوية. ادارة التربية والتعليم بمكة المكرمة من وجهة نظر القيادات 

 المملكة العربية السعودية.  المكرمة، القرى، مكةأم  ة(، جامعغير منشورة

مطبعة ُعمان  . مسقط: شركةالتعليمأخالقيات مهنة ( 1553أحمد ) وبلقيس،توفيق ، مرعي

  على الموقع االلكتروني المحدودة. متوفرومكتباتها 

http://forum.moe.gov.om/~moeoman/vb/showthread.php?p=1661673 
مدى التزام مديري المدارس الثانوية بأخالقيات المهنة (. 2773خميس بن محمد ) المزروعي،

 . )رسالة ماجستير غيرمن وجهة نظر الهيئات اإلدارية والتدريسية بسلطنة عمان

 .سلطنة عمان ، صاللة،جامعة السلطان قابوس(، منشورة

 الرشيد.مكتبة  الرياض: ،الحديثةالمدرسية  ةاإلدار  (.2712صالح ) مصطفى،

دار صفاء  . عمان:نيوالعشر لقيادة االدارية في القرن الواحد ا (.2711عبود ) نجم، نجم

 .للطباعة والنشر

أخالقيات مهنة التربية والتعليم في ضوء الفكر اإلسالمي ومدى . (2771ماهر محمد )، نزال

التزام المعلمين بها من وجهة نظر المعلمين بها من وجهة نظر المديرين والمشرفين 

 .فلسطين، القدس، جامعة القدس (،رسالة ماجستير غير منشورة) .في فلسطين
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أثر تفاعل المتغيرات التنظيمية والفردية مع الرضا الوظيفي (. 2711النعساني، عبد المحسن )

أطروحة ). على االنتماء التنظيمي بالتطبيق على المستشفيات الجامعية بالقاهرة

 القاهرة، مصر.دكتوراه غير منشورة(، جامعة عين شمس، 

درجة االلتزام بممارسة المدونة األخالقية في السلوك (. 2775إسالم محمد بخيت ) الهدبان،

رسالة  .الكبرىاإلداري لدى مديري المدارس األساسية في مديريات تربية عمان 

 األردن. عمان، الجامعة األردنية، منشورة،ماجستير غير 

إحصائية ألعداد المعلمين في محافظة العاصمة حسب (. 2711/2710وزارة التربية والتعليم )

 .المديرية والجنس والسلطة

. )رسالة المناخ التنظيمي وعالقته بااللتزام التنظيمي(. 2771خالد محمد احمد ) الوزان،

 ، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، الرياض، السعودية.منشورة(ماجستير غير 

 مان: مكتبة اليقظة للنشر والتوزيع.ع: األخالقيات في اإلدارة .(2771محمد عبد الفتاح ) ،ياغي

درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية الفلسطينية . (2717سجى أحمد )، يحيى

رسالة ماجستير . )بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم

 فلسطين.، نابلس، جامعة النجاح الوطنية(، غير منشورة

(. العالقة بين دافعية العمل واألداء التنظيمي والخصائص 1555يوسف، درويش عبد الرحمن)

 .121-115( 3)35. اإلدارة العامة الفردية. مجلة
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 ( 0الملحق ) 

ها االوليةيصورتباداتا الدراسة   

 

 وية والقيادة الترب التخصص: االدارة        كلية العلوم التربوية                                  
                             

7102/7102العام الجامعي                     قسم االدارة والمناهج                             

   الثانيالفصل الدراسي:                                                                       

 تحكيم استبانة  

 

 الدكتور / ة  ............................................................................ المحترم /ة

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ....... وبعد                        

"درجة التزام مديري االساسية الخاصة في محافظة  بإعداد رسالة ماجستير عنة الباحثتقوم   
العاصمة عمان بأخالقيات اإلدارة المدرسية وعالقتها بدرجة االلتزام التنظيمي للمعلمين "كما 
تهدف الى معرفة درجة اختالف وجهات النظر باختالف متغيرات )الجنس، والتخصص، وعدد 

 سنوات الخبرة(.

( فقرة موزعة على 77انتين، االستبانة االولى مكونة من )ولتحقيق هذا الغرض تم تطوير استب
المدير في العمل االداري، واخالقيات المدير مع المعلمين،  هي: خمسة مجاالت اخالقيات

واخالقيات المدير مع الطلبة، واخالقيات المدير مع اولياء االمور، واخالقيات المدير نحو 
االلتزام  هي: ( فقرة موزعة على ثالثة مجاالت18من )الوطن. اما االستبانة الثانية فهي مكونة 

 االتجاهي، وااللتزام االستمراري، والمسؤولية تجاه المدرسة. 

 وفقًا لتدرج ليكرت الخماسي )دائمًا، غالبًا، احياننًا، نادرًا، ابدًا( انالمرفقت انوقد صممت االستبانت
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ي هذا المجال، وألهمية رأيكم الصائب في ونظراً لما تتمتعون به من مكانة تربوية مهمة وخبرة ف
تحقيق أهداف هذه الدراسة، نرجو التكرم بتحكيم االستبانتين المرفقتين، وابداء رأيكم حول عباراتها 

 الدراسة  لتحقيق أهداف من حيث انتمائها للمجال او عدم انتمائها، ومدى صالحه

 

                                                       االستاذ الدكتور عباس الشريفي :اسم المشرف

      : عالية محمد الهربيشي اسم الطالب

 بيانات المحكم:

 االسم 

 الرتبة االكاديمية 

 التخصص 

/ الكلية( )الجامعةجهة العمل    

 

 

ثل الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة يرجى وضع اشارة )    ( في المكان الذي يم    
 اجابتك:

 

)      ( ذكر                      )     ( انثى                     :  الجنس   

:           )      ( علمي                     )     ( انساني التخصص  

سنوات  01اقل من  –سنوات  5)      (    -سنوات    5)     ( اقل من عدد سنوات الخبرة   

سنوات فأكثر  01)     (                               
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إستبانة " أخالقيات اإلدارة المدرسية "-0  

 

قم
لر
 ا

 الفقرات

 وضوح الفقرة
 مدى انتمائها

 للمجال الذي تقيسه
حالتعديل المقتر  

 واضحة
 غير

 واضحة
 منتمية

 غير

 منتمية

 المجال االول: أخالقيات المدير في العمل اإلداري

 يقوم مدير المدرسة بما يأتي:

      يتعامل بحكمة في المواقف المختلفة. 0

      يتقيد بالصدق في كل شيء. 2

      يتصف بالديمقراطية في تعامله مع األخرين. 3

      يلتزم بمواعيد العمل. 4

بالتشريعات االدارية التربوية.يلتزم  5       

      يحدد القيم الجوهرية للمدرسة. 6

      يؤدي عمله بإخالص. 7

      يتحمل المسؤولية عن المهمات المكلف بها. 8

      ينقل التعليمات بأمانة. 9

      يتقبل النقد البناء بصدر رحب. 01

      يوزع االعمال على المعلمين بعدالة. 00

      يتصف بمقدرته على ضبط النفس. 02

      يتعامل مع االخرين باحترام. 03

 المجال الثاني: اخالقيات المدير مع المعلمين

لبة.يساند المعلمين عند رصد العالمات النهائية للط 04       

      يمارس عملية االتصال مع المعلمين بفاعلية. 05

وفق معايير ثابتة.يعمل على تقويم المعلمين  06       

      يحث المعلمين على تبادل الزيارات فيما بينهم. 07

      يتعاون مع المعلمين في حل مشكالتهم. 08

      يستأذن عند دخوله غرفة الصف. 09
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      يشجع المعلمين على تطوير أنفسهم مهنيا. 21

      يشرف على اداء المعلمين. 20

على االداء األفضل.ُيحفز المعلمين  22       

      يعمل على تنمية الجوانب االيجابية لدى المعلمين. 23

.ُيعلم المعلمين بما كتبه عنهم في تقاريره السنوية 24       

      يتواصل مع المعلمين في مناسباتهم االجتماعية. 25

      يحل المشكالت بين المعلمين بطرق موضوعية. 26

حسنة مع المعلمين.يقيم عالقات  27       

      يتعامل مع المعلمين في بعض المواقف بحزم. 28

      يكتم اسرار المعلمين. 29

      يتقبل النقد الهادف من المعلمين. 31

.يستخدم األلفاظ التربوية في التحدث الى المعلمين 30       

 المجال الثالث: اخالقيات المدير مع الطلبة

طلبته األخالق الفاضلة.يغرس في  32       

تهم.يتصل مع الطلبة لمساعدتهم في التغلب على مشكال 33       

      يتعامل مع الطلبة بعدالة. 34

      يشجع الطلبة على أداء واجباتهم. 35

      يتفقد الحالة االقتصادية للطلبة بهدف مساعدتهم. 36

القوانين.يعزز لدى الطلبة روح النظام باحترام  37       

      يلتزم بسرية المعلومات الخاصة بالطلبة. 38

      يراعي مشاعر الطلبة عند التعامل معهم. 39

      ُيعزز روح العمل التعاوني لدى الطلبة. 41

 المجال الرابع: أخالقيات المدير مع أولياء األمور

ئهم.ألبنايتعاون مع اولياء االمور في القضايا الدراسية  40       

      يعمل على االتصال مع أولياء األمور بصدد ابنائهم. 42

مرار.ُيطلع اولياء األمور على أوضاع أبنائهم العلمية باست 43       

مور.يحدد االوقات المناسبة لالستماع الى شكاوى أولياء األ 44       

      يحترم أولياء األمور عند زياراتهم للمدرسة. 45

      ُيفًعل أدوار مجالس اآلباء في المدرسة. 46
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      يعزز دور أهمية أولياء األمور في العملية التربوية. 47

      يكتم اسرار أولياء األمور. 48

      يتزاور مع أولياء األمور في مناسباتهم. 49

 المجال الخامس: أخالقيات المدير نحو الوطن

الوطنية لدى الطلبة. َيهتم بتقوية الوعي بالقيم 51       

      يغرس ُحب الوطن والدفاع عنه في نفوس طلبته. 50

      يوجه العملية التربوية التوجيه الوطني السليم. 52

      يهتم باألحداث الجارية في هذا الوطن. 53

      يغرس في نفوس المعلمين التفاني لخدمة الوطن. 54

في نفوس طلبته.يغرس روح االنتماء للوطن  55       

 

 2 - للمعلمين " استبانة االلتزام التنظيمي"  

 الرقم

 

 

 

 

 

 

 

 

  وضوح الفقرة الفقرات

 مدى انتمائها 

 للمجال الذي تقيسه

 التعديل المقترح

 غير واضحة

 واضحة

 غير  منتمية

 منتمية

 االلتزام االتجاهي االول:المجال 

      استمتع مع زمالئي بالحديث عن عملي خارج المدرسة.  0

      أحس بالفخر ألنني أحد األفراد العاملين في المدرسة.  2

      التزم بالعمل بدوافع داخلية ذاتية. 3

      أشعر بااللتزام بدرجة عالية تجاه عملي. 4

      أحرص على مدرستي بوصفها بيتي. 5

      عملي كأنها مشكالتي الخاصة.اهتم بمشكالت  6

      أثق بأغلب معلمي مدرستي عند التعامل معهم. 7

      يشعر المعلمون بالوالء للمدرسة. 8

 المجال الثاني: االلتزام االستمراري   
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      اتوقع الحصول على المكاسب عندما أنتمي للمدرسة. -9

      بديلة.أتمسك في عملي الحالي مهما توفرت فرص  01

      مدرستي.أرغب في الحصول على ترقية مهنية من ادارة  -00

      اقوم بالمشاركة في اللجان المدرسية. -02

      المدرسة.سأرضى بأي مهمة أكلف بها مقابل استمراري في  -03

      عملي.االستثمار الوظيفي لي هو وجودي على رأس  -04

      العمل.أفتخر باستمرار عالقاتي مع زمالئي في   -05

  تجاه المدرسة الثالث: المسؤوليةالمجال 

أًشعر بواجبي في بذل قصارى جهدي تجاه تحقيق أهداف  -06

 المدرسة.

     

      للمدرسة.اُتابع الحصول على المعلومات المهمة  -07

      بالمدرسة.الخاصة  التشريعات اإلداريةالتزم بتطبيق  -08

      ممتلكات المدرسة.أشجع نفسي واألخرين للمحافظة على  -09

      االدارية.أقوم بأداء المهمات الوظيفية دون الحاجة للرقابة  -21

      عليها.أهتم بسمعة المدرسة للحفاظ  -20

      المدرسة.التزم بأوقات العمل الرسمي لتحقيق أهداف  -22

      المدرسة.أشجع االهتمام بالعمل لتحقيق نجاح   -23
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 ( 8الملحق ) 

 قائمة أسماء المحكمين

 الجامعة التخصص اللقب العلمي  واالسم الرقم

 جامعة الشرق األوسط ادارة تربوية األستاذ الدكتور أحمد ابو كريم 1

 الشرق األوسطجامعة  مناهج وطرق تدريس األستاذ الدكتور محمود الحديدي 2

 جامعة الشرق األوسط مناهج وطرق تدريس األستاذ الدكتورة ابتسام مهدي 3

 جامعة مؤته ادارة تربوية األستاذ الدكتور باسم الحوامدة 4

 جامعة الشرق األوسط ادارة تربوية الدكتور أمجد درادكة 8

 جامعة الشرق األوسط مناهج وطرق تدريس الدكتور فواز شحادة 1

 جامعة الشرق األوسط االدارة التربوية الدكتور منذر الشبول 0

 جامعة مؤته االدارة التربوية الدكتور خالد الصرايرة 5

 جامعة مؤته تكنولوجيا التعليم الدكتور محمود نايف قزق 5
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 ( 3الملحق ) 

  الدراسة بصورتيها النهائية اداتا

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 
 

 حضرة عضو هيئة التدريس المحترم 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ....... وبعد  
درجة التزام مديري المدارس االساسية الخاصة  بإعداد رسالة ماجستير عن "ة قوم الباحثت

في محافظة العاصمة عمان بأخالقيات االدارة المدرسية وعالقتها بدرجة االلتزام التنظيمي 
جة الماجستير في تخصص االدارة والقيادة ر ، كمتطلب اساسي للحصول على د“للمعلمين 

هيئة التدريس في المدارس  التربوية في جامعة الشرق االوسط ونظرًا لكونكم أحد أعضاء
خاصة ولديكم معرفة بما يحدث من تفاعالت بين المديرين والمعلمين داخل المدرسة، ال

 يرجى التفضل بملء االستبانتين المرفقتين، وهما:

 استبانة أخالقيات االدارة المدرسية. .2

 استباتة االلتزام التنظيمي للمعلمين. .1

 

علما بان  تعاونكم،شاكرة لكم  فقرة،يرجى وصع اشارة )   ( في المكان المناسب لكل 
ولن تستخدم اال ألغراض  تامة،معها بسرية  لاالجابات التي سوف تقدمونها سأتعام

 العلمي.البحث 

 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام                           

 الهربيشيالباحثة: عالية محمد          

 

ةاألردنية الهاشميالمملكة   

العالي وزارة التعليم  

الشرق األوسطزة زامعزج  

التربوية العلومكزلزيززة   

تربويةقسم العــلوم ال  
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 أنثى          (    )ذكر        (     )              الجنس:

علمي              )     ( إنسانيالتخصص:             )     (  

سنوات 20أقل من  -سنوات   7سنوات    )    (  7 (أقل من    :    ) عدد سنوات الخبرة  

سنوات فأكثر   20)    (                          
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 إستبانة " أخالقيات اإلدارة المدرسية "-0
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قم
لر
 ا

 

ا غالبا دائما   الفقرات  ابدا   نادرا   أحيان 

 المجال االول: أخالقيات المدير في العمل اإلداري

 يقوم مدير المدرسة بما يأتي:  

      يتعامل بحكمة في المواقف المختلفة. 0

بالصدق في كل شيء.يتقيد  2       

      يتصف بالديمقراطية في تعامله مع األخرين. 3

      يلتزم بمواعيد العمل. 4

      يلتزم بالتشريعات االدارية التربوية. 5

      يحدد القيم الجوهرية للمدرسة. 6

      يتحمل المسؤولية عن المهمات المكلف بها. 7

      ينقل التعليمات بأمانة. 8

      يتقبل النقد البناء بصدر رحب. 9

      يتصف بمقدرته على ضبط النفس.  01

      يتعامل مع االخرين باحترام. 00

 المجال الثاني: اخالقيات المدير مع المعلمين

      يساند المعلمين عند رصد العالمات النهائية للطلبة. 02

بفاعلية.يمارس عملية االتصال مع المعلمين  03       

      يعمل على تقويم المعلمين وفق معايير ثابتة.  04

      يحث المعلمين على تبادل الزيارات فيما بينهم. 05

      يتعاون مع المعلمين في حل مشكالتهم. 06

      يستأذن من المعلم عند دخوله غرفة الصف. 07

      يشجع المعلمين على تطوير أنفسهم مهنيا. 08

      يشرف على اداء المعلمين بفاعلية. 09

      ُيحفز المعلمين على االداء األفضل. 21

      يعمل على تنمية الجوانب االيجابية لدى المعلمين. 20

      ُيطلع المعلمين على تقيمهم في تقاريره السنوية. 22

      يتواصل مع المعلمين في مناسباتهم االجتماعية. 23

      يقيم عالقات حسنة مع المعلمين. 24
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      يتعامل مع المعلمين في بعض المواقف بحزم. 25

      يكتم اسرار المعلمين. 26

      يتقبل النقد الهادف من المعلمين. 27

      يستخدم األلفاظ التربوية في التحدث الى المعلمين. 28

 المجال الثالث: اخالقيات المدير مع الطلبة 

      يغرس في طلبته األخالق الفاضلة.  29

      يتصل مع الطلبة لمساعدتهم في التغلب على مشكالتهم. 31

      يتعامل مع الطلبة بعدالة. 30

      يشجع الطلبة على أداء واجباتهم. 32

      يتفقد الحالة االقتصادية للطلبة يهدف مساعدتهم.  33

      يعزز روح النظام باحترام القوانين لدى الطلبة.  34

      يلتزم بسرية معلومات الخاصة بالطلبة. 35

      يراعي مشاعر الطلبة عند التعامل معهم. 36

      ُيعزز روح العمل التعاوني لدى الطلبة. 37

 المجال الرابع: أخالقيات المدير مع أولياء األمور 

      يتعاون مع اولياء االمور في القضايا الدراسية ألبنائهم.  38

      يعمل على االتصال مع أولياء األمور بصدد ابنائهم. 39

      ُيطلع اولياء األمور على أوضاع أبنائهم العلمية باستمرار. 41

      يحدد االوقات المناسبة لالستماع الى شكاوى أولياء األمور. 40

أولياء األمور عند زياراتهم للمدرسة. يحترم 42       

      ُيفًعل أدوار مجالس اآلباء في المدرسة. 43

      يعزز دور أهمية أولياء األمور في العملية التربوية. 44

      يكتم اسرار أولياء األمور. 45

      يتزاور مع أولياء األمور في مناسباتهم. 46

 المجال الخامس: أخالقيات المدير نحو الوطن 

      َيهتم بتقوية الوعي بالقيم الوطنية لدى الطلبة. 47

      يغرس ُحب الوطن والدفاع عنه في نفوس طلبته. 48

      يوجه العملية التربوية التوجيه الوطني السليم. 49
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"استبانة االلتزام التنظيمي للمعلمين "    - 2 

 الرقم  

 

 الفقرات
 ابداً  نادراً  أحياناً  غالبا دائما

 المجال االول: االلتزام االتجاهي

      استمتع مع زمالئي بالحديث عن عملي خارج المدرسة.  0

      أحس بالفخر ألنني أحد األفراد العاملين في المدرسة.  2

      التزم بالعمل بدوافع داخلية ذاتية. 3

      أشعر بااللتزام بدرجة عالية تجاه عملي. 4

      أحرص على مدرستي بوصفها بيتي. 5

      عملي كأنها مشكالتي الخاصة.اهتم بمشكالت  6

      أثق بأغلب معلمي مدرستي عند التعامل معهم. 7

      أشعر بوالء المعلمين لمدرستهم. 8

 المجال الثاني: االلتزام االستمراري   

      اتوقع الحصول على المكاسب عندما أنتمي للمدرسة. -9

      بديلة.أتمسك في عملي الحالي مهما توفرت فرص  01

      أرغب في الحصول على ترقية مهنية من ادارة مدرستي. -00

      اقوم بالمشاركة في اللجان المدرسية. -02

      يغرس في نفوس المعلمين التفاني لخدمة الوطن. 51

      يغرس روح االنتماء للوطن في نفوس طلبته.  50

      يخطط لنشاطات ال صفية في المناسبات الوطنية   52
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      سأرضى بأي مهمة أكلف بها مقابل استمراري في المدرسة. -03

      االستثمار الوظيفي لي هو وجودي على رأس عملي. -04

      عالقاتي مع زمالئي في العمل.أفتخر باستمرار   -05

  المجال الثالث: المسؤولية تجاه المدرسة

      أًشعر بواجبي في بذل قصارى جهدي تجاه تحقيق أهداف المدرسة. -06

      اُتابع الحصول على المعلومات المهمة للمدرسة. -07

      التزم بتطبيق التشريعات اإلدارية الخاصة بالمدرسة. -08

      أشجع نفسي واألخرين للمحافظة على ممتلكات المدرسة. -09

      أقوم بأداء المهمات الوظيفية دون الحاجة للرقابة االدارية. -21

      أهتم بسمعة المدرسة للحفاظ عليها. -20

      التزم بأوقات العمل الرسمي لتحقيق أهداف المدرسة. -22

      لتحقيق نجاح المدرسة.أشجع االهتمام بالعمل   -23
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 ( 4الملحق ) 

  التربية والتعليم يرالى وز  موجه كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط
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 ( 0الملحق ) 

  التعليم الخاص ادارة الى موجه كتاب تسهيل مهمة من وزارة التربية والتعليم
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 ( 6الملحق ) 

 المدارس الخاصة يالى مدير  موجه كتاب تسهيل مهمة من وزارة التربية والتعليم
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