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الحكومية في لواء الجيزة درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى مديري المدارس 
 وعالقتها بالرضا الوظيفي من وجهة نظر المعلمين

 نسرين محمد الشريف: إعداد
 األستاذ الدكتور علي حسين حورية: إشراف

 صالملخ  

درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى مديري المدارس الحكومية في لواء  إلىف التعر  هدفت الدراسة 
الجيزة وعالقتها بالرضا الوظيفي من وجهة نظر المعلمين، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي 

تكونت عينة الدراسة من  .التأكد من صدقها وثباتهاو ي، وتم تطوير استبانة لهذا الغرض اإلرتباط
أظهرت نتائج الدراسة أن درجة  .معلم ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة 310

جاءت بدرجة ممارسة مديري المدارس للقيادة األخالقية من وجهة نظر المعلمين في لواء الجيزة 
ارتباطية وجود عالقة  كما أظهرت النتائج، جاءت بدرجة متوسطةوأن درجة الرضا الوظيفي كبيرة، 

ة بين درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة األخالقية ومستوى الرضا الوظيفي إحصائيداللة  تذا
للمعلمين في المدارس الحكومية في لواء الجيزة، وأوصت الدراسة بضرورة التأكيد على اهتمام 

القيادة األخالقية لدى مديري  ئتعزيز مبادبالجهات الرسمية المعنية في وزارة التربية والتعليم 
المدارس من خالل التأكيد عليها كجزء من تقييم المديرين وترقيتهم واعتبار امتالك الضوابط 
األخالقية مكونًا أساسيًا لها، ومعيارًا الختيار مديري المدارس وضرورة إبراز النماذج الناجحة من 

 في لواء الجيزة ليكونوا قدوة لزمالئهم. مديري المدارس المتميزين في مجال القيادة األخالقية

 الكلمات المفتاحية: القيادة األخالقية، مديري المدارس، الرضا الوظيفي.
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Abstract 

The study aimed to identify the degree of practicing ethical leadership by public school 

principals in Al-Giza District and its relationship to job satisfaction from the teachers' 

perspectives, the study used the relational descriptive approach. A questionnaire was 

developed for this purpose after ensuring its validity and consistency, and the study 

sample consisted of 310 male and female teachers who were chosen in a simple random 

sampling, the results of the study showed the degree of practicing ethical leadership by 

public school principals in Al-Giza district from the teachers' perspectives is in a high 

level, and it also showed that the degree of job satisfaction was medium, the results 

indicated a positive and statistically significant relationship between the degree of 

practicing ethical leadership by public school principals and the level of job satisfaction 

for teachers in public schools in Al-Giza District, the study recommended the need of 

emphasizing the attention of the official concerned authorities in the Ministry of 

Education about promoting the concepts of ethical leadership among school principals 

by highlighting it as part of managers' evaluation and promotion, and considering the 

possession of ethical controls is as a basic component of it, and a basic criterion for 

choosing school principals, and the need to highlight successful examples of 

distinguished school principals in the field of moral leadership in Al-Giza District, so 

that they could be an example to their colleagues. 

Keywords: Ethical Leadership, School Principals, Job Satisfaction.  
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة

في المؤسسات ألنها تقوم بدور كبير ومهم في بناء الجماعات داخل  مهمةر القيادة عملية بتعت

ستراتيجيات وتسعى لتحقيق األهداف كما تتولى رسم السياسات واال .له العمل وتأمين البيئة المناسبة

لما لها من دور  ،فالقيادة تستدعي البحث والتقصي في أي مؤسسة من خالل نشاطاتها المتعددة.

 .سة والرضا الوظيفي للعاملين فيهاكبير في رفع كفاءة المؤس

سسة يعتمد بشكل النجاح في تحقيق الرؤية والرسالة واألهداف في أي مؤ يمكن القول بأن و 

صفاته  إلىفي القائد والنمط القيادي الذي يمارسه، إضافة  المتمثلةالقيادة لية وثيق على ا

يجابيةنساناإلالشخصية، ومهارته   ية والفنية واإلدارية، وذلك من أجل توفير بيئة عمل جاذبة وا 

 (.2019)عميرة، 

انعكس  ،اإلجتماعيةو  ،والسياسية ،اإلقتصاديةو  ،الصناعيةومع تقدم علم القيادة في المجاالت 

في والمهتمون الباحثون ي اجتهد القيادة التربوية الذوظهر مصطلح على المجال التربوي المفهوم 

العملية التي يتمكن من خاللها القائد  " :أنهب الذي عرفه (002، 2108) العطوي منهم تعريفه؛

وعليه فإن مفهوم القيادة في الميدان التربوي . التربوي أن يؤثر في تفكير اآلخرين ويوجه سلوكهم"

في الميدان التربوي عملية  قيادةوالميادين األخرى؛ فالن ذات المفهوم في باقي المؤسسات يختلف ع

 سين، والموقف )العمل(.و تعتمد على عناصر أساسية ثالث: القائد التربوي، والمرؤ  ،اجتماعية

ديننا الحنيف والديانات السماوية األخرى على االلتزام بمكارم األخالق، وجعلها ركيزة  وقد حث  

في العمل والتعامل في جميع مناحي  والبشرية جمعاء وأوالها أهمية كبيرة اإلنسانأساسية لسعادة 
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فقد  والقيادي،تمثل القيم واألخالق صميم السلوك التنظيمي حيث (. 2013)األشعري،  الحياة

هو الحل األمثل لبقاء المؤسسة  أصبح دمج القيم والمعايير األخالقية في ممارسة التعليم والتربية

تجسيد  إلىوقد دعت العديد من المؤسسات التعليمية والجامعات  الطويل،التعليمية على المدى 

ظهار  المدرسة،األخالق والقيم اإليجابية داخل  من أجل المحافظة على في القيادة هميتها ودورها أوا 

، غسان وصبيرة وتفاحة) وتجويدهالمستوى المطلوب من اإلنتاجية واالستمرار في تطوير األداء 

2018.) 

خاصة في ظل التقدم التكنولوجي  يوم،يوما بعد  اإلنسانالتحديات التي يواجها  ومع ازدياد

صراعات قيمية تولدت  إلىت، إضافة اإلتصاالوالتغيرات السريعة على نظم المعلومات الرقمية و 

المؤسسات التعليمية أن تواجه هذه التحديات  على اً صبح لزامأ ،وانفتاحهاة المجتمعات ممن عول

ادرة على ذلك من خالل إعداد القيادات الناجحة القو  ورسالتها،وفاعلية لتحقيق رؤيتها  بكل كفاءة

حل المشكالت واتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب  والتمكن من ،واإلبتكار التغير ثإحدا

 .(2017، )درادكة والمطيري تحكمه ضوابط سلوكيةفي إطار 

( أن القادة األخالقيين يؤدون دورًا ال يستهان به kang, 2019وفي هذا اإلطار يرى كانج )

 والمواقف،وتحفيز التغير في القيم  المدرسة،لضمان تنفيذ الممارسات األخالقية في جميع أنحاء 

وتعزيز استيعاب رؤية العملية التعليمية ونشرها. كما  الذاتية،كفاءتهم  لرفعأتباعهم ويدعمون تمكين 

ويؤكدون بثقة  األخالقية،خذون قرارات تنظيمية تتماشى بعناية مع القيم يتقد القادة األخالقيون  أن

أهمية للعاملين ويبرزون  معه،ويتوافق  الجانب األخالقي ينسجم معالقرار الصحيح  أن ومسؤولية

أن الحفاظ على األخالقيات هو عنصر حيوي ومهم  حون لهمويوض   ومضمونه،السلوك األخالقي 

 . ورفع مستوى انتاجيته في تجويد العمل
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ومن  ،ئد المدرسة المحفز األساس الذي يؤثر بقوة على جودة التعليم بشكل عامايعد قو 

بشكل يسعى  نفسه الوقتب وأن يسعى ،ا لهالمفترض أن يتمثل السلوك األخالقي وان يكون ملهمً 

 ،واألخالقية ،كيةيالديناميمتلك مميزات القيادة أن و  ،أخالق اآلخرين واستشعار استباقي لإلحاطة

التي  ، ومصدر ثقة القراراتعن العاملين معهكونه المسؤول  ،في ضبطها وتوجيهها والفكرية

 همدعمل مصدرالإذ إنه يمثل  ،أتباعه من المعلمين والعاملين متين معلديه تفاعل  ،يتخذها

 ,Abdullah, Mwingi) المجتمع بأسره رفاهية تحقيق إلىمن خاللهم  ومساندتهم، ويسعى

Wachira, Okoko, & Webbe, 2019.) 

( المشار إليه في Rubensten) ربنــستنالتي عرفها  القيادة األخالقيةت الحاجة من هنا ظهر 

واعد وضعية تتضمن ما ا عـلى قا قائمًـ ـا فكريًـ " نظامً  على أنها (139: 2011ح )تتـالالشريفي و 

اإلدارية في قطاع في كل المستويات  ن يظهراألخالقي ال بد أط القيادي مهذه الن .ينبغي عمله"

على مثل  المجتمعات يتوقف مستقبلإذ إن ،التربية والتعليم بعامة وفي اإلدارة المدرسية بخاصة

القادة في  وأن نجاح ،ممارسة قيادة قوية تتضمن خدمة اآلخرين يستطيعونهؤالء القادة الذين 

المؤسسة التي يعملون  أوالمدرسة لتزامهم األخالقي في تحقيق أهداف اعمالهم يتوقف على مدى أ

  (.Prince, 2006) فيها

نسجم مع األسس اإلدارية السليمة ي األخالق،من مستوى رفيع ينتظر من القائد في مدرسته 

 ،أفضل النتائج )الحمادات ايحققو ليعمل على تطويرهم و كسب األفراد كي ي القويمة،والفلسفة التربوية 

2006). 

 ويعد موضوع الرضا الوظيفي من الموضوعات التي تحظى باهتمام السلوكيين واإلداريين وذلك

قياس درجة رضا األفراد نحو لية آو  الموظف، رضا المختلفة لمصادرمن خالل بحث الجوانب 
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 كالعواملمجموعة من العوامل التي تحقق الرضا الوظيفي المنشود للموظف  وهناكوظائفهم 

السائد في  القيادة اإلدارية ونمط تنظيمية،والعوامل  باإلنجاز،تتعلق التي عوامل وال شخصية،ال

 (2015، )البارودي .المؤسسة

حاجات األفراد بالمنظمة لتحقيق مستوى عال من  شباعإلالعوامل كأحد  القيادة اإلداريةوتسعى 

وذلك من خالل مشاركتهم في صنع القرارات وتحفيزهم على األداء  لديهم،الرضا الوظيفي 

ما تسعى إليه القيادة وبالتالي تحقيق  لهم،مناسبة يئة عمل وتهيئة ب تحيز،جميعًا بدون  معاملتهمو 

 .(2017، )أحمدمن أهداف 

وضبط العالقات بين الرؤساء والمرؤوسين من جهة  ،التنظيمالرضا الوظيفي له دور مهم في ف

وتعزيز رضا  اإلنتاجية،زيادة  إلىيؤدي كما أنه  أخرى،من جهة  وبين المرؤوسين عامة والوظائف

الوالء  يزيدو  ،العاملينلتزام من قبل االعزز الحضور و يو  ،الجماعيوتحسين العمل  العاملين،

 بالثقة،حفز الشعور يو  النزاهة،مستوى  يدفع منوهذا  .(Elewa, 2017نتماء للمنظمة )واال

شجع المعلمين والعاملين على قبول الرؤية العامة والعمل على تنفيذها ومتابعتها من أجل الحفاظ يو 

 على المدرسة.

الرضا الوظيفي  مستوىفي يؤثر أن الجانب األخالقي للقيادة يمكن أن  إلى الباحثونوتوصل 

عرفه بأنه:" حصيلة 133) :2008، )الصرفيكما ورد في  سترونج الذي عرفه العاملين،لدى 

 ". العوامل المتعلقة بالعمل والتي تجعل الفرد محبا له مقبال عليه في بدء يومه دون أي عضاضة

" مجموعة المشاعر الوجدانية اإليجابية التي يشعر بها الفرد اتجاه  :بأنه (2007) كما عرفه طلعت

 (.178" )ص الذي يحققه العمل بالنسبة للفرد شباعوالتي تعبر عن مدى اإل وظيفته، أوعمله 
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 الوظيفي في القيادة األخالقية في تحقيق الرضا عالقة بحثلت هذه الدراسةمن هنا جاءت 

 الحكومية.ممثلة في المدارس  التعليمية،المؤسسات 

 مشكلة الدراسة 

فهو  التربوية،ا فعااًل في تحقيق أهداف العملية م في مدارس وزارة التربية والتعليم عنصرً المعل   د  ـعيُ 

يقوم بعملية التدريس ويعمل على حل المشكالت التعليمية التي تواجه الطلبة وساهم في بناء  من

  .والثقافية اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةالتنمية في المجتمع و 

ناقشت مشكلة الدراسة ومنها ما  التي مؤتمراتعقدت الكثير من العدة دراسات و أجريت وقد 

 منها ،أكثرخرج بتوصيات جعلت هذه المتغيرات موضوعا ذو أهمية يستحق البحث والدراسة 

التي  (2019دراسة عميرة )كعالقة النمط القيادي في الرضا الوظيفي للعاملين  إلىأشارت  دراسات

لدى مديري المدارس عن طريق  يةأوصت بالعمل على تعميق وزيادة الوعي بأهمية القدرات القياد

طالعهم على التجارب العالمية والعمل على تعزيز القيادات التربوية الناجحة من قبل اتدريبهم و 

في المدارس  .مينتعميق وزيادة الوعي بأهمية الرضا الوظيفي للمعل إلىإضافة  عليا.اإلدارات ال

( التي تناولت القيادة األخالقية وعالقتها 2018) وعبدالعزيزدراسة العنزي . و الحكومية في عمان

بتعزيز القيادة األخالقية لدى مديري اهتمام وزارة التعليم  ضرورةبأوصت و  ،بالرضا الوظيفي

الضوابط تمثل عتبار او  واختيارهم، يد عليها كجزء من تقييم المديرينالمدارس من خالل التأك

جراء دراسات وبحوث عن القيادة إ الدراسة بضرورة كما أوصت لها، أساسياً  متطلباً األخالقية 

 .أخرى ومجتمعات عينات جديدة علىاألخالقية وعالقتها بالرضا الوظيفي 

تمكين القيادات التربوية لبناء  " عمان بعنوانالذي عقد في  العربي المعلمكما أوصى مؤتمر 

ضرورة تدريب مديري ومديرات  إلى (2018، )المعلم العربي جيل قادر على قيادة المستقبل
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رشادية في كيفية  هتمام بتأهيل توظيف مهارات التفكير العليا واالالمدارس على برامج تدريبية وا 

 يريضرورة تأهيل مد إلىهذه التوصية تشير ليتمكن من أداء مهامه. و د التربوي ودعمه ئالقا

خضاعهم لبرامج تدريبية متعلقة بإكسابهم القدرات القيادية مما يصقل شخصية المدير  المدارس وا 

تخاذ االمعلمين في  بأهمية إشراكلحديثة كما أوصى المؤتمر ويؤهله للقيادة وفق نظريات القيادة ا

 والتدريس،وتدريبهم على التصميم المفهومي للمناهج  لهم،م بالنمو المهني هتماالت وااالقرار 

 وتحفيزهم المستمر.

من  االهتمام بالرضا الوظيفي للمعلمينضرورة أن هذه التوصيات تؤكد على الحظ يعليه و  

  وخلق مكانة معنوية لهم. ت وتحفيزهم وتنميتهماي صنع القرار خالل إشراكهم ف

درجات تم مالحظة  والتعليمفي وزارة التربية ء زمالئي اواستطالع أر  كمعلمةومن خالل عملي 

النمط من القيادة على  أثر ممارسة هذا إلىإضافة  ،األخالقيةللقيادة متفاوتة من ممارسة المديرين 

. مع الزمالء حول هذا الموضوعرأي جراء استطالع إوذلك بعد  ،العاملينوظيفي لدى  إحداث رضا

العالقة بين درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في لواء جاءت هذه الدراسة الستقصاء  لذا

 الجيزة للقيادة األخالقية وعالقتها بالرضا الوظيفي من وجهة نظر المعلمين.

 الدراسة وأسئلتها هدف

التعرف على درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى مديري المدارس الحكومية في  إلىهدفت الدراسة 

اإلجابة عن األسئلة لواء الجيزة وعالقتها بالرضا الوظيفي من وجهة نظر المعلمين من خالل 

 التالية:
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من وجهة نظر مديري المدارس في لواء الجيزة  جة ممارسة القيادة األخالقية لدىما در  -0

 هم؟أنفس المعلمين

زة من وجهة نظر يما درجة الرضا الوظيفي لدى المعلمين في المدارس الحكومية في لواء الج -2

 المعلمين؟

( بين متوسطات α=0.05) الداللة ة عند مستوىإحصائيهل توجد فروق ذات داللة   -2

من وجهة  لدرجة ممارسة مديري المدارس في لواء الجيزة للقيادة األخالقية استجابات المعلمين

 سنوات الخبرة؟و  العلمي،المؤهل و  الجنس،لمتغيرات تعزى  نظر المعلمين

 استجابات( بين متوسطات α=0.05ة عند مستوى )إحصائيهل توجد فروق ذات داللة   -9

المؤهل و  الجنس،لمتغيرات المعلمين في لواء الجيزة لمستوى الرضا الوظيفي لديهم تعزى 

 سنوات الخبرة(؟و  العلمي،

( بين درجة ممارسة α=0.05) الداللة ة عند مستوىإحصائيداللة  وجد ارتباط ذويهل   -3

في لواء الجيزة من  مديري المدارس للقيادة األخالقية ومستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين

  أنفسهم؟وجهة نظرهم 

 أهمية الدراسة

المؤسسات التربوية في األردن  قطاع هام يتمثل فيفي أنها تستهدف الدراسة هذه تكمن أهمية 

أخالقيات المهنة بالقيادة األخالقية و  ن التزامهاأو  التربوية،والتي يقع على عاتقها عبء العملية 

وعلى وجه التحديد تكمن  وفعالية.يساعد في تحقيق غايات وأهداف وزارة التربية والتعليم بكفاءة 

 :ويؤمل منهاأهمية الدراسة 
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  في الميدان التربوي لدراسات تناولت أثر ممارسة القيادة األخالقيةأن تكون إضافة جديدة 

ودورها في رفع مستوى الرضا الوظيفي لدى  اإلدارية،مهما في العملية  باعتبارها جانباً 

 العاملين في المؤسسات التعليمية. 

  األردنية خاصة لقيادة األخالقية والرضا الوظيفي للمكتبات احول  نظرياً  توفر الدراسة أدباً أن

 والعربية عامة.

  اجراء دراسات مماثلة حول موضوع القيادة األخالقية والرضا الوظيفي الباحثين في مساعدة

 .في بيئات مماثلة

  لديهم من خالل تنميتها والعمل على  القيادة األخالقية ومبادئ بمفاهيممديري المدارس تزويد

رتقاء والتميز واال أدائهم،تحسن  إلىتؤدي سالتي  لتحاق بالدورات والمؤتمرات والندواتاال

 بمجال عملهم.

  واألسس التي تنطلق منها القيادة  بالمبادئتساهم في رفع وعي مديري المدارس الحكومية

 لرفع مستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين. ميدانياً  األخالقية وتوظيفها

 لمديري المدارس تطويرية برامج  بضرورة توفيرالقيادات العليا في وزارة التربية والتعليم  هتوجي

 القيادة األخالقية. من ممارسة تمكنهم

   وقدرتهم  لدى الميرين ممارسة القيادة األخالقيةحول وزارة التربية والتعليم ل م تغذية راجعةتقد

 على تحقيق الرضا الوظيفي لمعلميهم.

 حدود الدراسة

 .لواء الجيزةالحكومية في مدارس المعلمي حدود الدراسة على  اقتصرت: بشريةالحدود ال

 .لواء الجيزةالمدارس الحكومية في  على اقتصرت حدود الدراسة :المكانيةحدود ال
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 .2020/2021الدراسي  الثاني العامالفصل  فيالدراسة  طبقت :زمانيةالحدود ال

للقيادة  درجة ممارسة مديري المدارس الحكوميةتحدد موضوع الدراسة ب: موضوعيةالحدود ال

 .القتها بالرضا الوظيفي للمعلميناألخالقية وع

 جرائيةوتعريفاتها اإل مصطلحات الدراسة

مجموعة السلوكيات واألفعال التي يقوم  " بأنها( 250، 2008) عرفها عثمان: القيادة األخالقية

خاللها إكساب  التي يمكن من المالئمة،في ذلك الوسائل والسبل  امستخدمً  ،تجاه المتعلمابها القائد 

  ." ا لمجتمعه ووطنها نافعً حً صال المتعلم الفضائل األخالقية التي تجعل منه إنساناً 

المدارس في  ومدير المناسب الذي يظهره  السوي السلوك :جرائياا بأنهاإ لقيادة األخالقيةوتعرف ا

متمثلة  متوازنة ويراعون فيه حاجات وخصائص المعلمين ضمن قواعد أخالقية ،الجيزةلواء 

من خالل أداة  تم قياسها التيو  ،اإلداريةالصفات و  ،الشخصيةوالصفات  ،يةاإلنسانبالعالقات 

 الدراسة.

الفرد بأن التنظيم الذي ينتمي إليه قادر  شعور "بأنه (38، 2002) ةعرفه الخصاون الرضا الوظيفي

وشعوره بأن ما يقوم به ذو قيمة وفائدة ومنفعة حتى يحقق  العمل،حاجاته ورغباته في  إشباععلى 

التي  من أجل تحقيق أهداف المؤسسة ويستثمر قدراته العملية وخبراته ويتفاعل مع العمل طموحاته،

 ."يعمل بها

التطابق بين ما يتوقعه الفرد من عمله ومقدار ما يحصل عليه  :اجرائياا بأنه لرضا الوظيفيويعرف ا

والتي  ،الرضا الوظيفي في المكونات التي تدفع الفرد لإلنتاج والعمليتمثل و  ؛في هذا العمل فعالً 

نمط  والتطور،النمو المهني  ،ومعايير تقويم األداء ومجاله، )طبيعة العمل تتمثل في األبعاد اآلتية

قياسها من خالل أداة التي تم  والزمالء(،المسؤولين واإلدارة  العالقة مع ،وصناعة القرار القيادة

 الدراسة.
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 الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة

القيادة  هما:دراسة والذي تناول محورين ال لهذه النظريطار لإل هذا الفصل عرضاً  يتضمن

ا للدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسة الحالية عرضً ن كما يتضم   والرضا الوظيفي. األخالقية،

 اآلتي: وعلى النحو عليها،والتعليق 

 أوًل: األدب النظري

 األخالقية القيادة: المحور األول

 مفهوم القيادة

هي جوهر العملية  القيادة القول بأن إلى اإلداريينأهمية القيادة من خالل ذهاب كثير من  تكمن

من كونها تقوم بدور  تنبعمكانتها و أن أهميتها و  اإلدارة،وهي مفتاح  ،النابضوهي قلبها  اإلدارية،

وتساعد اإلدارة  وفعالية، ديناميكيةدارة أكثر فتجعل اإل اإلدارية،في جميع جوانب العملية  مهم

 (.2001، )كنعان لتحقيق أهدافها

من كبيرة وعمل أعداد  أنشطتها،حجم المنظمات وعدد  إلىكما يرجع زويل أهمية القيادة 

مما يلقي  العالقات،تعدد  إلىمر الذي أدى األ فيها، المستويات والتخصصات ففي مختل العاملين

 ،)زويل مختلف المستويات في اإلدارة الوسطى واإلدارة المباشرة فيمسؤولية كبيرة على القادة 

2013). 

 ،العاملين معهالذي يحدد أهداف  المسؤول هون القائد بأ ى أهمية القيادةر ( في2012) أما عواد

من  أما ،كفريق واحدالعاملين للعمل وينظم نشاط  ،لتنفيذها يعمل بجديخطط أساليب العمل و و 
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نشر المناخ الصحي فإن أهمية القيادة تكمن في  (2011 ،وجهة نظر خيري والصايغ )الصائغ

 الرسمي وتوظيفه التنظيم غير كسب والءمن خالل  ،من الصراعات التنظيمية التقليلاإليجابي و 

لمؤسسة ا مكون من مكونات أهمكونهم العاملين  تنميةوالقدرة على  ،منه لالستفادةإيجابي  بشكل

والتدريب بناء على القناعة  ،اإلتصالو  ،التحفيزاألمثل لبرامج  االستثمار كما أنها تضمن ،التعليمية

السيطرة على مشكالت و  ،البرامج عملياً هذه أهمية تبني مثل  علىوالتأكيد التي يتملكها القائد الكبيرة 

 .وجهات النظربين  والموازنة ،الخالفات الحد منو  ،العمل وحلها

سواء كانت  المؤسساتضرورية لكافة  بأنهاتكمن  القيادة أهمية مما سبق أن الباحثة جتوتستن

بغض النظر عن  له،قيادة واعية فوجود العنصر البشري يستلزم  إدارية، أوسياسية  أواجتماعية 

يشعرون بأنهم يحققون أهداف  معه القائد وذلك لجعل العاملينالذي يمتلكه سلوب األ أونمط ال

 جهة،واستجابتهم من  كسب رضاهم يضمن القائدوبذلك  أهدافهم،كانت  المنظمة بكفاءة كما لو

 أخرى.من جهة المؤسسة وتحقيق أهداف 

  ( 2008،109) عطوي حديد مفهومها منهمتونظًرا ألهمية القيادة فقد حاول العديد من العلماء 

فن التأثير في السلوك البشري لتوجيه جماعة  أوبأنها: "فن التعامل مع الطبيعة البشرية عرفها الذي 

الوارد أما هالين ، من الناس نحو هدف معين بطريقة تضمن طاعتهم وثقتهم واحترامهم وتعاونهم"

معقدة ال يمكن التعامل معها  اجتماعيةظاهرة "عرفها أنها:  فقد (2014ذكره في محمد حسن )

ولذلك نراه يفضل استخدام تعبير سلوك " بطريقة هادفة بمعزل عن العوامل الموفقية المتصلة بها.

عملية  " بأنها: (2001) عرفها الطويل كما ،(19)ص .قيادي بدل التركيز على ظاهرة القيادة

 التخطيط،توجيه العاملين واإلشراف عليهم حيث أنهم مسؤولون عن تنفيذ األهداف التي أرساها 

 ."كفاءة التنظيم أوويتحمل القائد التربوي مسؤولية توفير الدافعية للعاملين مهما كانت دقة الخطط 
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وتعبر عن عالقة  عملية تتميز بفاعلية مستمرة"  بأنها: (2004) المغرب حيوضو  (،47)ص

خر وهي العالقة بين الرئيس والمرؤوس وبهذه العملية يمكن للرئيس أن يؤثر على سلوك آشخص ب

 ."األفراد تأثيرا مباشرا كما أن بواسطتها يمكن للمرؤوس تقديم المعلومات الضرورية لقرارات المدير

 (.199)ص

تأثير في المعلمين والطلبة قدرة المدير على الأن القيادة هي مما سبق  ثةالباحوتستنج 

 وقيامهم بالمهام المطلوبة منهم طواعية دون إجبار. والئهم،والمجتمع المحلي وكسب 

 القيادة األخالقية

األساس لجميع المعامالت  تواعتبر  كبيًرا،اهتماًما باألخالق  والديانات األخرى اهتم الدين اإلسالمي

من الوقوع في  اإلنسانليحمي  ؛باألخرين أو سبحانه وتعالىباهلل  اإلنسان عالقة والعالقات سواءً 

حثنا الرسول عليه السالم  ا، كمفي حفظ والمجتمعات األساسكون األخالق هي  والفتن،األخطاء 

ن اهلل ليبغض  شيءفي قوله "ما من  أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وا 

 .ححه األلباني(" )رواه الترمذي وصالبذيءالفاحش 

، وفي اإلقتصاديةوالسياسية و  اإلجتماعيةالحياة الدينية و األخالق ترتبط بكافة مناحي  نإحيث 

 اإلنسانترتبط بشكل وثيق في ألنها  علم القانون والنفس واالجتماع وغيرها؛مختلف العلوم مثل 

" ممارسة فردية  أنها( 164 ،2008)األشعري فها عر   وقد ،(2010 ،)الطراونة وأفعاله وتصرفاته

ن عدم  ته الشخصية،حعدم موافقته لمصل أو تلزمه بها بصرف النظر عن موافقته، للشخص، وا 

والتي   ،" تزام بالقواعد األخالقية يعد مخالفة تعرض الشخص للعقاب حسب التشريعات النافذةلاال

التي تهيمن على سلوك الفرد  والمبادئاألخالق هي المعايير "  ( بأنها2006،16) فها أيضأ نجمعر  

 ."المجموعة من األفراد أو
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 إلىالقيادة  تهدف ،مشتركهدف  العامة هيفالمصلحة  باألخالق،لقيادة أن تتصف لذا على ا

تحدث تغيرًا إيجابيًا في حياة  يمكن أن الدرجة التي إلىوتصل هذه المنفعة  ،منفعة المجتمعه لقتحقي

 قيادتهونمط  المصلحة العامة أيا كان أسلوبتحقيق فالقائد هدفه األول هو  ،األفراد

 (.2012، )الطراونة

 إلىعـود يالتربويـة  المؤسساتأن أهمية البعد األخالقي في  إلى( 2001)وقد أشار الطويل 

األخالقي  للبعد نظام إنساني في معظم مكوناته؛ لذا فإن المؤسسات التربوية تقوم علىكـون 

ي هذا النظام مواقف ف الكادر التعليمييواجه  حيث ،أهميـةللقائمين عليه ولمختلف العاملين فيه 

 المحك. عـلى تضعهاخصالهم األخالقيـة و  متكررة تختبر

فهي التي  ،أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع في كل نجاحخلف القيادة األخالقية تقف 

تأتي  ،عاتق المدارس مهمة مجتمعية كبيرةيقع على وعليه ، تخلفه أومدى تقدم المجتمع  توضح

، وصقله وتمكينه من مهارات الحياة ،والمهام الموكلة في إعداد جيل المستقبل من طبيعة عملها

عداد المواطن الصالح المنتمي لمجتمعه و  ،قيم األخالقية النبيلةوتوجيهه بالبالمعارف الحديثة،  ا 

قادة  اختياربوي أن تحرص على القائمة على الشأن التر  لسلطاتاوهذا يفرض على  ،ووطنه وأمته

دارياً  ة ميتصفون بالصفات األخالقية التي ستنعكس على األجيال القاد، و مدارس مؤهلين تربويًا وا 

 (. 2020،وسلوكهم المستقبلي )المرقطن

معرفة تكون قادرة على دور كبير في توجيه المؤسسات التربوية حتى لها  لقيادة األخالقيةفا

تطوير قدراتهم قيق الرضا لديهم من خالل حعلى ت فيها مساعدة العاملينو وأدوارها  مسؤولياتها

أهداف و  ورسالة رؤيةأكبر في تحقيق  لكل لديهم الدافعية للمشاركة بشكشمما ي، اناتهمكما  و 
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 تنعكس آثاره على إحداث التميز الذي الجماعي،واكتساب قناعة شخصية للعمل  ،المؤسسة

  (.2012 ،العرايضة)التعليمية ورفع اإلنتاجية للمؤسسات  اإليجابي،والتغير  الوظيفي،

 ،هتمام وخاصة في النظام التربـويأن القيادة األخالقية تحظى باال( 2004)وأوضح العمرات 

نجـاح المؤسـسات اإلداريـة  ىالتـي تـؤثر عـلى مـستو  الجوانبهذه القيادة تهتم بالعديـد مـن  ألن

 تحكـم عـلى مخرجـات النظـامس، والتـي والنزاهة، والعدالـة الشفافية، التربوية، كالمساءلة، وخاصـة

 .أفرادهالتربوي من خالل سلوك 

جهة من  صطلح مركب يجمع بـين القائـد التربـوي اإلداريمهي  القيادة األخالقية أن لذلك نجد

 ، لهذا تنوعتومبادئ هذه القيادة لقـيم تطبيقه، ومـدى من جهة أخرى مهمتـه األخالقيـة وبـين

 مبادئالمفاهيم التي تناولت القيادة األخالقية منها ما ركز على صفات القائد ومنها ما ركز على 

  .القيادة األخالقية

القائد  إظهار" هي لقيادة األخالقيةأن ا إلى( 337، 2012فقد أشار عابدين وشعيبات وحلبيه )

 مه بالمعايير المقبولة والمعتمدة في العالقات بين األشخاصالسلوكه اإلداري من خالل التز 

( 58 ،2016) أما الكبير ،."والتصرفات الشخصية ونشر ذلك السلوك بين العاملين والموظفين لديه

سمات ومقدرات فائقة تمكن القائد من التأثير في اآلخرين لتحقيق أهداف مشتركة  فقد عرفها بأنها"

األخالقية والقانونية والمصالح  بمراعاة دقيقة لألبعاد وفق رؤية ملهمة في إطار موقفي محدد،

األفعال والسلوك التي يمارسها قائد  " بأنها( 228، 2017)والمطيري  درادكة". كما رأى المختلفة

الوسائل والسبل المالئمة التي يمكن من خاللها إكساب المعلمين والمتعلمين  ة، باستخدامالمدرس

 مخامرة". واجتهد القيم والفضائل األخالقية التي تجعلهم أفراد صالحين ونافعين لمجتمعهم ووطنهم

يع القيم التي يحملها قائد المدرسة والتي تجعله يتصرف بأخالقية في جمأنها" في ( 324، 2019)
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لى إيجاد روح  تمكين العاملين في المدرسة بهدف تحقيق النمو والتطور، إلىا متطلعً  المواقف، وا 

 "مجموعة من السلوكيات واألفعال التي يقـوم عرفها بأنها فقد (250: 2008)عثمان أما  ."لؤ التفا

والتي يمكن مـن  المالئمة،ا في ذلك الوسائل والسبل بها القائد المدرسي تجاه المتعلم، مستخدمً 

ــا لمجتمعــه ا نافعً المــتعلم الفــضائل األخالقيــة التــي تجعــل منــه إنــسانا صــالحً  خاللهـا إكـساب

 .ووطنــه"

والمهارات  بالقيم األخالقيةالقيادة األخالقية هي تحلي القائد  ج الباحثة مما سبق أنتتنوتس

 األفرادمعايير وأنظمة تنظم عالقات وسلوك  وضعالتي تمكنه من  المرتفعةوالمؤهالت المهنية 

 مستويات مرتفعة من المهنية األخالقية.ب متمثلينفي المؤسسة العمل جاه ات

 القيادة األخالقية مبادئ

وهي باألصل  القيادي،عليها السلوك  األخالقية التي قام المبادئا من تتضمن القيادة األخالقية عددً 

مجتمعات تتحلى  إلىإنسانية حثت عليها جميع لديانات السماوية من أجل الوصول  مبادئ

التي يقع على عاتقها  ميةيالتعلالعاملين في المؤسسات  وتحديًدا النبيلة،باألخالق والقيم والصفات 

  لقادمة.انقل الموروث القيمي واألخالقي لألجيال 

ألخالقية والتي تتضمن قيم  المبادئ( جملة من 2008) وقد أورد زاهر الوارد ذكره في المومني

 واالحتراموالمودة  واإلخاء، والتراحم، والتكافل، والمشاركة، والنزاهة، والموضوعية، والوقت، العمل،

 المتبادل. 

عشرة أبعاد أخالقية لهـا داللتهـا في سـلوك ( AASA)حددت الجمعية األمريكية للمديرين كما 

ا لفعاليات القيادة ا أساسيً جعل الطالب محورً يأتي: كما ( 2001)اإلداري التربوي، ولخصها الطويل 

 ، واالهتمامالمهني الواجبتمثل األمانة والصدق واإلخالص في ، و التربوية ةمؤسسالالتربوية في 
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المعمول به في  القوانين واألنظمة ، واحترام وتنفيذاألفرادلكل  حمايتهاية و اإلنسانبمبادئ العالقات 

تجنب استغالل ، و بشتى الوسائل المشروعة التربويةتطوير القوانين والسياسات ، و المؤسسة التربوية

 أو، اإلجتماعية أوسواء كـان ذلـك في المجـاالت الـسياسية  مصلحة شخصية أولمكسب  المركز

 ،نية من جامعات ومؤسسات معترف بهاللحصول على مؤهالت مه والسعي، غيرها أو اإلقتصادية

احترام و  ،الل البحث واستمرار النمو المهنيالمحافظة على مستوى المهنة، والسعي لتحسينها من خو 

 بنودها.في تزام لجميع العقود واالتفاقيات السارية، واال

 في:القيادة األخالقية تتمثل  مبادئ( فيرى 2013) أما دواني

  والتعامل بشكل موضوعي مع  والمعتقدات،والقيم  االتجاهاتاحترام االخرين: من خالل

 العاملين والمرؤوسين. إلى باهتمامواإلنصات  الفردية،الفروق 

  اآلخرين في  ووضع مصالحوبناء فرق العمل  العاملين،خدمة اآلخرين: من خالل تدريب

 صدارة أعمالهم.

 عاملين متساويين في المعاملة دون تمييز ودون معاملة خاصة إال العدالة التنظيمية: جميع ال

ووضع  بإنصاف،البد من توزيع المهام والواجبات الوظيفية  ذلك،إذا كان موقفه يتطلب 

 العدالة محور اتخاذ القرارات. قضايا

  المشاكل.عن الكذب الذي يولد العديد من  واالبتعادالتحلي بالصدق 

  فال يمكن  فصلها،رد يرتبط بالمجتمع من خالل عالقة ال يمكن ن الفإ المجتمع إذخدمة

وذلك  األفراد،لإلنسان العيش بدون المجتمع والمجتمع يقوم على أساس قوي من التعاون بين 

 يوجب على القائد إيجاد عالقة منسجمة بين األفراد والمجتمع المحيط.
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 مجاًلت القيادة األخالقية

الصفات مجال مجاالت للقيادة األخالقية وهي  ةأربعوجود  إلى( 2012العرايضة )ت أشار 

ية. اإلنسانالعالقات مجال  الفريق،العمل بروح مجال  اإلدارية،مجال الصفات  األخالقية،الشخصية 

مجال  ،العالقات الشخصية مجالأخرى وهي  أربعة مجاالت إلى (2015)علبة كما أشارت أبو 

اسة ر ية. وجاءت هذه الداإلنسانمجال العالقات  ،الجماعيالعمل الفرقي مجال  ،العمل اإلداري

 لتركز على ثالثة مجاالت وهي:

مجموعة الخصائص والسمات التي يجب أن يتحلى بها القائد : مجال الخصائص الشخصية

القيادة  مبادئ وذلك بتمثل ،ثقتهم بأنفسهموزيادة  ،له للتفاعل اإليجابي مع المعلميناألخالقي وتؤه

االخالقية وتطبيقها في مؤسسته مثل العدالة في توزيع الواجبات واألعمال على المرؤوسين، 

باألخطاء إن وجدت،  عترافواالبالتعهدات والوعود المقطوعة، والصدق عند الحديث معهم، والوفاء 

بأمانة  توقيع العقاب على منتهك المعايير األخالقية، والعمل على رفع تقارير عن األعمالو 

راته اوال تتأثر قر  ،يمتلك اتزان عاطفي بحيث ال يستثار بسهولةو  ،وصدق، وتقبل نقد اآلخرين

وحتى يستطيع القائد تحقيق رؤية ورسالة وأهداف مؤسسته ال بد أن يمتلك مجموعة من  ،بعاطفته

لديه  ،( مثل أن يؤمن بعمله ولديه استعداد لتحمل المسؤولية2011عطوي ) السمات من وجهة نظر

 ،م وملتزم بالقوانين واللوائح التي تحكم عملهلِ مُ  ،عن التحيز بعيدةشخصية قوية وموضوعية و 

 يشجع معلميه لتطوير وتنمية أنفسهم ،بأنفسهم السلطة للعاملين معه لزيادة ثقة العاملينيفوض 

 .بشكل مستمر

مجموعة الخصائص التي يجب أن  ( أنها2009يرى عايش ): لخصائص اإلداريةامجال 

يتحلى بها مدير المدرسة األخالقي والتي تتمثل في حرصه الواضح على تحقيق رؤية المدرسة 
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يوزع  وشفافية،وتطبيق القوانين والنظم بعدالة  ،القراراتالموضوعية في مجال اتخاذ و  ،وأهدافها

 الموقف،يدير مؤسسته بأسلوب يتفق مع ظروف  ،عليهم المهام وفق قدراتهم ورغباتهم وميولهم

عطاء حرية التعبير  يشرف على و  مهامهم،التسهيالت االزمة لتنفيذ يمنح العاملين معه و  للعاملين،وا 

ويشجع إنجازاتهم  بها،ويقيم المرؤوسين وفقًا لمعايير موثوق  بنفسه،تنفيذ العمل داخل مؤسسته 

ع العاملين يشج   ،نسجام بين أعضاء فريقهروح التعاون واإلويعزز  ويحفزهم على العمل بروح الفريق

 .يوفر بيئة مناسبة للتواصل ،معه على اإلبداع واالبتكار والتجديد

ية تتطلب من القائد اإلنسان الخصائص( أن 2002) يرى العمايرة :يةاإلنسانالخصائص مجال 

 همقتراحاتيتقبل ا لمشاعرهم، متفهماً  فريقه،مع  جيدةبناء عالقات  على المقدرة لهكون تأن 

يتعامل مع فريقه وطالبه  ،بتكاراإل اإلبداع إلظهار روح همالمجال ل ويفسح البناءة،وانتقاداتهم 

 ،بشكل دائملهم  ينصتو  ،معه العاملينعلى أسرار  يحافظ وتواضع، وتقدير،حترام باوأولياء األمور 

نفسي مريح لفريقه  يسعى لتوفير جو   .اإلجتماعيةمناسباتهم  ويشاركهم ،الخاصة ظروفهميراعي و 

 وأن يهتم بين القائد وفريقهوهذا يتطلب وجود الفهم المتبادل ومناخ صحي لسير العملية التعليمية؛ 

مدى  القائد تعكسالخصائص التي يتحلى بها وهذه  .حاجاتهم وتقديرها بشكل موضوعي إشباعب

 ويمكن أن تتضح هذه السمات كما يرى الجعيثني. وسهولة سرٍ بكل يُ  على التعامل قدرته

يبادر  القانون،يعمل بروح  مؤسسته،( بأن يبتعد القائد عن البيروقراطية والتسلط في إدارة 2017)

 لحل المشكالت بين العاملين.

من  ةمجموع القائدتتوافر في للقائد فال بد أن  ية غير كافٍ اإلنسان السماتي بهذه ل ـ إن التح

 خالص، الخلقاإل ،ةاألمان ،الصدق ستقامةاإلمثل ية اإلنسانالخصائص تدعم  التي السمات

 .( 2009،ألن هذه الصفات تخلق الثقة بين المدير والمرؤوسين )عايشالعدالة؛  النزاهة، الطيب،
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 مصادر األخالق في القيادة األخالقية

تمثل األصول والثوابت الفكرية التي  كونهاتتنوع مصادر األخالق التي يتحلى بها القائد التربوي 

 :في اآلتي (2018)الخريشا  وقد حصرهاالعمل التربوي، ء في السلوك األخالقي أثنا إليهايحتكم 

يحفز المصدر  األخالقية، إذ القيادةعليها  التي بنيت المصادر أهم منيعد  المصدر الديني

الديني مدير المدرسة على ممارسة واجباته اإلدارية، والتعامل مع المعلمين بأسلوب يعتمد على 

 الواسطة والبعد عن واحترامه،رقابة ربانية تتضمن العديد من التعليمات مثل االنضباط بالوقت 

 فشاءإوتقديم المصلحة العامة للمؤسسة التعليمية على المصلحة الشخصية، وعدم  المحسوبية،

 .بكافة أشكالها ، وعدم قبول الرشوةبهاالمعلومات والبيانات المتعلقة أسرار المؤسسة و 

 ةالوضع االقتصادي الجيد الذي ينتج عنه أخالقيات نبيلالذي يشمل  اًلقتصادي المصدرو 

المدير قد يكون الموجه األكبر  أوللقائد  الفكري أوالمصدر الفلسفي ثم  كبير،والتزام مهني  سامية،

 بالمؤسسة. إلى يسئانحرافات في العمل وتطرف فكري  إلىاألخالقي، مما يقود  لسلوكه

مستمدة من  بأخالقالمديرين  أوالذي من المفترض أن يزود القادة  المصدر اًلجتماعيوكذلك 

ويحدد عالقاتهم ومعتقداتهم وقيمهم ووالئهم  يضبط تحركاتهم ثقافة المجتمع الذي يعيشون فيه والذي

 المختلفة مثل العادات اإلجتماعيةتتكون ثقافة المجتمعات من الجوانب العادة وفي  وانتمائهم،

 وتقاليد أخالق وعادات حيث إن قائد المؤسسة التعليمية قد يتمثل والقيم، والتقاليد والمعتقدات

ابًا جيإالقيادي  سلوكهمر الذي يؤثر في سلبية أم إيجابية، األالمجتمع الذي يعيش فيه، سواء أكانت 

الذي يلزم القادة بالقوانين واألنظمة والتعليمات التي  التنظيمي أوالمصدر اإلداري  وأخيراا ،سلباً  أو

 أي دون بعدالة في المؤسسة العاملينالعملية التعليمية وتطبيقها على جميع  سير تضمن سالمة

 تمييز. أواستثناء 
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 أهمية القيادة األخالقية في المجال التربوي

 بمستوى العملية التعليمية رتقاءاإلجل أمن  كبيرةا شهد النصف الثاني من القرن العشرين جهودً 

 إلىوصواًل المناهج الدراسية من ا عناصر العملية التعليمية بدءً  كلفي المدرسة لتشمل مية التعل  

على  ارتكاًزا دائم،م بشكل اإلدارة المدرسية وتحديثهحتى إعداد المعلم و  ومرافقه،المدرسي  المبنى

 إال بالتعليم.  األمثل وأن بناءه ال يتم ستثمار في العنصر البشري يعتبر االستثمارأن اإلمبدأ 

في د من البدء بالقيادة التربوية ومعرفة األساليب المستخدمة النظام التربوي ال بولتطوير 

 التي تقنياتالمعارف و المفاهيم و من ال مجموعةمجرد العملية القيادية ليست  حيث أن ،اإلدارة

العاملين معه على تحمل  لدفع القائديعيشها  أخالقياتيمتلكها القائد بل تتعدى ذلك كله فهي 

. كما أن التزام القائد التربوي بأخالقيات (2009، )ناصر بكل رضى نفس وقناعة عقلياتهم مسؤول

ورفع مستوى  إنتاجيتها،زيادة و  كفاءتها،رفع و  التربوية، اح المؤسسةفي نج مهًما عامالً  المهنة يعد

تأدية جهد كبير في بذل و  المسؤولية،تحمل عليه تفرض حيث أن أخالقيات القائد  مخرجاتها،جودة 

خالصكل العمل ب    .(2021، )السعود أمانه وا 

األعباء الوظيفية في المدرسة  بمعظملقيام المطلوب منه االقائد التربوي هو مدير المدرسة 

وتترسخ  ،الحسن علمية تتمتع بالخلق اتشخصي صقلويساعده في ذلك المعلمون؛ حتى يستطيع 

على المدرسة في  هويؤثر فساد ،يفسد المدرسة أوإما أن يصلح  كقائد لذا فالمدير ،فيها القيم السامية

القيادي  وقعهولم لهاحترام المعلمين  مستوى تدني( إما من خالل 2001ن، )عابدي يرىكما  ناحيتين

ما من خالل  ،لي على مخرجات العملية التعليميةوبالتا مع المعلمين  تهعالقمما يؤثر على  وا 

 لمواقعوتولي ا ،الوظائف الشاغرة ئلملاألشخاص غير المناسبين  الختيارالمديرين الفاسدين  انحياز

 مما يؤثر على القيادة األخالقية لمدير المدرسة.؛ الحساسة
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القائد ويعود عليه  مهمة ويسهل ينظمس التربوية،وبالتالي وجود دستور أخالقي في المؤسسة 

لعاملين الجدد اسلوك  يوجهس بأنه (2001) من وجهة نظر عابدين بالنفع في األوجه اآلتية

 لمسؤوليةل هتحملمدى و  المؤسسة، في دكل فر د مستوى مسؤولية حد  يو  المؤسسة،الملتحقين في 

 أوزمالئهم  أومديريهم من تعسف  عاملين في المؤسسةالحماية  ويساعد في .القانونيةو  خالقيةاأل

أفراد  إهمالمن  الحماية للعاملين أيضا كما أن هذا الدستور يوفر ،خارجية من جهة االعتداء عليهم

 وتقديمها للجمهور ،مكلفين بهاللالمهام تحديد معايير الكفاءة في تنفيذ ساعد في ي هكما أن ،المؤسسة

 العاملينوالوالء لدى  االلتزامروح  ينم  يو  ،بأفضل صورة المجتمع المحلي( ،أولياء األمور، )الطلبة

 ،رضاهم واستقرارهم الوظيفي من خالل تحقيق العدالة في العمل زيد منيو  ،المؤسسة التعليميةفي 

ثقة الفرد بنفسه  زيد منيو  ،يسوده المودة والعمل بروح الفريق اإيجابيً  اتنظيميً  اا مناخً ر أيضً ـوف  يو 

 الصراعات السلبية والضغوطات الوظيفية. ويحد من ضوبالمؤسسة التربوية وقائدها مما يخف  

ا ا له في عمله ومرجعً ى تكون دستورً حتوعليه فإن األخالق هي ضرورة لدى القائد التربوي 

 لتزام جميع األفراد بأخالق المهنة.إ إلىوجيه عملية القيادة التربوية مما يؤدي وت ،القرارات التخاذ

 الرضا الوظيفيالمحور الثاني: 

 يمفهوم الرضا الوظيف

وذلك الرتباطه والحكومية، في المنظمات الخاصة  امهمً  إدارًياا ضا الوظيفي موضوعً الر   د  عيُ 

والوالء التنظيمي. ورغم وضوح موضوع الرضا الوظيفي من الناحية  ،واإلنتاجية ،بموضوع األداء

 نتيجة متغيراً  ارتباطه بكثير من المتغيرات الداخلية والخارجية للمنظمة يجعله موضوعاً فإن  ،النظرية

 . لقلة الدراسات
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ومن  ،ومن مجموعة العمل التي يعمل معها، من وظيفته رضاه الوظيفي الموظف يستمدحيث 

وفي ضوء محاوالت العديد من الباحثين حول ، التي يعمل بهاوبيئة العمل ومن المؤسسة  ،رؤسائه

اتخذت اتجاهات مختلفة في ذلك، مما جعل اإلجماع على ، مفهوم الرضا الوظيفي، وتعريفةتحديد 

تعريف موحد أمرًا في غاية الصعوبة وذلك الختالف نظرة واتجاهات الباحثين الذين تعرضوا لهذا 

 وناختالف الظروف البيئية والقيم والمعتقدات وطبيعة االتجاه الذي يركز  إلىالموضوع، إضافة 

( أن الرضا 38:2015)البارودي حيث ذكرت  ،وظيفيدت مفاهيم الرضا التعد  وعليه ، عليه

الذي يستمده من  شباعنتيجة تفاعل الفرد مع وظيفته وهو انعكاس لمدى اإل "عباره عن الوظيفي 

هذا العمل وانتمائه وتفاعله مع جماعة عمله ومع بيئة العمل الداخلية والخارجية وبالتالي هو يشير 

الخيري  هعرفو ، " الحالة النفسية التي يشعر بها نحو عمله. أومجموع المشاعر الوظيفية  إلى

تقبل الموظف لعمله من جميع وجوهه، أي لنوع هذا العمل ومتطلباته وظروفه  "( بأنه2118)

، وما يتخلله من عالقات إنسانية بين الرؤساء والزمالء اإلقتصاديةو  اإلجتماعيةالفيزيقية ومكانته 

المدى الذي  الرضا الوظيفي باعتباره " إلى(  (Smith, 2002سميثبينما ينظر  ،"والمرؤوسين.

لوكيا الهاشمي أما لوك الوارد ذكره في ". إيجابية ر معه الوظيفة لشاغلها نتائج ذات قيم ـتوف  

 أوحالة عاطفية سارة ناتجة عن إدراك الفرد لوظيفته على أنها مشبعة  " ( رأى أنه119، 2014)

ضح و أ" و شرط أن تكون هذه القيم متطابقة مع حاجات الفرد. المهمة، على أومحققة لقيم الوظيفة 

مجموعة المشاعر المتعلقة  " أنه (212-211ص ،2002) الوارد ذكره في عبد الباقي سيكنز

 ." عوامل معينة للوظيفة أونحو عناصر  االتجاهات أو ،بالعمل
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الوظيفي ناتج من تفاعل مجموعة من الرضا الباحثة من خالل التعريفات السابقة بأن  وتستنتج

ترتبط هذه العوامل في مجملها بتركيبة الفرد و الخارجية،  أو ،العوامل التي تتصل بالبيئة الداخلية

 .فكلما أشبعت االحتياجات األساسية كلما تم الحصول على شعور ايجابي لدى الفرد ،هوبيئة عمل

 أهمية الرضا الوظيفي

 الذيوالرضا الوظيفي،  النجاح في الحياةأن هناك ارتباطًا إيجابيًا بين  الدراساتأظهرت العديد من 

ن زيادة الرضا إ، إذ في السلوك العامتنعكس آثاره على الصحة البدنية والعقلية وطول العمر. ويؤثر 

أكثر إبداعًا،  في العادة يكون والفرد الراضي عن عمله ،النفسي الضغطتقليل  إلىالوظيفي تؤدي 

دوران  انخفاض معدالت إلىم بصورة عامة، وأن زيادة الرضا تؤدي ستوى عاٍل من التقد  ولديه م

. المؤسسةالتغيب. ويعزز حاالت االلتزام التنظيمي لدى األفراد تجاه  معدالت انخفاضو العمل، 

 . (2015)اللبدي، 

، مؤسسةالرضا الوظيفي يلعب دورًا مهمًا في التنمية المستدامة ألية ( أن 2018ويؤكد محمد )

يؤثر ر بثمن، و تعني خسارة للموجودات غير الملموسة التي ال تقد   للموظفألن خسارة المؤسسة 

المنظمي، فكلما زاد  يساعد المؤسسة على التنبؤ بالسلوك إذ إنهكذلك في القدرة التنافسية للمنظمة، 

 تهمالموظفين، ودرجة مقاوم شكاوى وانخفضتالشائعات في مكان العمل،  انخفضتلرضا الوظيفي ا

. وفي داخل المؤسسة ات فيالصراع تقلزيادة سلوكيات المواطنة التنظيمية، و  إلى، كما يؤدي لتغييرل

عالقة إيجابية بالتالي هناك دورًا مهمًا في تحقيق أهداف المؤسسة. و  المجمل يلعب الرضا الوظيفي

 والرضا الوظيفي.  اإلجتماعيةلمسؤولية بين ا

مع تألفراد والمجلأن الرضا الوظيفي يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة  (2018منيف ) وضحكما 

مع بيئة  ف والتفاعلـالتكي  القدرة على  ملديه يحقق الرضا الوظيفي فرادفبالنسبة لأل ات،والمؤسس
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ألن األفراد وفق نظرية ماسلو الوظيفي بشكل مستمر؛  زالتمي  و  رالتطو   في مرغبتهزيد من يو  العمل،

غير المادية من تقدير واحترام  ، وحاجاتهمهم المادية من مأكل ومشرب وغيرهاحاجات إشباععند 

أما أهميته بالنسبة للمؤسسات فهي تتمثل في أداء مرتفع  ز وتحقيق الذات.للتمي   تزداد لديهم الرغبة

تقليل تكاليف اإلنتاج بسبب انخفاض معدالت الغياب، ودوران  إلىي كذلك وجودة عالية؛ ويؤد  

لتحقيق أهداف  كبير استعداد لديه دائًماالموظف الراضي عن عمله  العمل، والتأخير. كما أن

. أما أهميته مووالءه العمالءوالموظفون الراضون يزيدون من رضا  وحيوية،نشاط  بكلمؤسسته 

بالنسبة للمجتمعات تتمثل في رفع معدالت النمو والتطور فيها، وخفض مستوى البطالة، ومعدالت 

 دوران عجلة االقتصاد، وزيادة تماسك المجتمع. إلىترك العمل مما يؤدي 

 نظريات الرضا الوظيفي

ألن  ذلك ،نفساليعتبر الرضا الوظيفي أحد الموضوعات التي حظيت باهتمام الكثير من علماء 

وبالتالي من األهمية بمكان أن يبحثوا عن الرضا  العمل.معظم األفراد يقضون جزءًا من حياتهم في 

 الشخصية والمهنية. الموظفينالوظيفي ودوره في حياة 

لذلك اجتهدت المدارس اإلدارية في محاولة تفسيره فجاءت نظرية اإلدارة العلمية من أوائل 

حيث اهتمت بالحوافز المادية  ،تفسير الرضا عن العمل والعوامل المؤثرة فيهالنظريات التي حاولت 

ية التي أولت اإلنسان. ثم تلتها المدرسة الرضا الوظيفي إلىمن الحوافز التي تؤدي باعتبارها 

وجاءت نتائج هوثورن لتؤكد أن العوامل المادية لم تكن الحافز الوحيد  ،اهتمامًا كبيراً  الموظفين

 ،وجاءت نظريات أخرى مثل نظرية ماسلو ،لرضا عن العمل بل هناك عوامل أخرىالمحقق ل

 ،لتفسير الرضا الوظيفي ،التوقعات ونظرية ،اإلنجازونظرية  لهيرزبيرج، الموظفينونظرية ذات 

 وفيما يلي عرض لبعض هذه النظريات:
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 ومنها: وتفسير الرضا الوظيفي ةنظريات الحاج -2

 نظرية تدرج الحاجات أ. 

من أجل ية التي يحتاجها الفرد اإلنسانفي نظريته حول سلم الحاجات  0999 تطرق ماسلو

الواقعة األساسية  حاجاته إشباعبن الفرد عند قيامة أ ماسلو يعتبرحيث ، حقيق الرضا الوظيفيت

، والتأثير في ذاتهحاجات أخرى لإلسهام في تحقيق بالبحث عن  فإنه يبدأفي قاعدة الهرم 

مجموعة من األولويات تمثلت  ماسلو حدده. زيادة انتاج إلىوالسعي  ،الوظيفيرضاه درجة 

، اإلجتماعية والحاجات ،واألمن، وحاجات الحماية والطمأنينة الحاجات المادية والفسيولوجيةبـ

يشبع ماسلو أن العمل إذا كان  وأكد .(2003، البطاينة) نجازإلل والحاجة للتقدير،والحاجة 

 ا والعكس صحيح.يكون راضي وظيفيً ه الفرد فان حاجات

 وتفسير الرضا الوظيفي (Alderfer theoryالدرفر)نظرية ب. 

كما ورد في  فيهشكل هرم يشابه هرم ماسلو وقسم الحاجات  علىألدرفر تصنيف للحاجات  وضع

 :(2010) الشرايدة

  :والجنس والملبس والنشاط. والشرب المأكلوتمثل حاجات البقاء 

 والحاجات  ،االنتماءحاجات و ، درجة ارتباط الفرد ببيئته وتتمثل في: اإلرتباطاجات ح

 من الحاجة للتقدير. وجزء ،اإلجتماعية

  التقدير  إلىجزء من الحاجة  تعتبرقدراته ومؤهالته و  الفرد تطوير النمو: تمثلحاجات

 وحاجات تحقيق الذات عند ماسلو. ،واالحترام
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 إشباعكون الرضا يتحقق بدرجة  يتفقان في المبدأ ماسلو، حيثنعتبر هذه النظرية مكملة لنظرية 

له أن  الفرد يمكنولكن االختالف الجوهري يكمن في أن ألدرفر يرى أن  لديهم،االحتياجات 

 على عكس نظرية ماسلو. أكثر من حاجة في وقت واحد شباعيسعى إل

 وتفسير الرضا الوظيفي David MCcleland)) لمكيالندنظرية الحاجات الثالثية ج. 

مواقف للالدافع  تشكلهي ها و إشباع إلى يسعى الفردأن هناك ثالث حاجات  إلى أكد ميكالندو 

 (:1993، األفراد وهي كما ذكرها )النجار عنالتي تصدر  سلوكياتالو 

   إشباعوتعني أن األفراد يرغبون في  العمل، إلتماماإلنجاز: الرغبة في النجاح  إلىالحاجة 

أعمالهم كمال إ إلىولذلك فهم يسعون  إلمكانياتهم، يوظائف فيها تحد   حاجاتهم هذه من خالل

 ورغبتهم في تحمل المسؤولية. نفسهم وقدرتهمثبات إلومحاولة 

   وشخصية مع  اجتماعيةالرغبة أن يكون للفرد عالقات وتمثل في : االنتماء إلىالحاجة

من خالل التفاعل مع الزمالء و  تنجز ويمكن أن يحصل ذلك من خالل األعمال التي خرين،اآل

 فرق العمل. أوالعمل  بيئة في

   على كل ما يحيط به  سيطرةرغبة الفرد في أن يكون له  النفوذ: وهي أوالسلطة  إلىالحاجة

مراكز السلطة في  إلىوصول للسعي الفرد يهذه الحاجة  شباعإلو  وأحداث،من أشخاص 

 (.2004، المؤسسة )بوسنر

شباعلة الرضا في تلبية و الباحثة أن هذه النظريات الثالثة مثلت حا وتستنتج  حاجات األفراد ا 

 .والعاملين في بيئات العمل المؤسسي
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 نظريات المقارنة -0

تفسير الرضا الوظيفي من خالل المقارنة التي يجريها الفرد بين بعض  إلىتسعى هذه النظريات 

 العوامل وفيما يلي عرض ألهمها:

 (Equity theory, Adams) دمزألنظرية العدالة  .أ

أنها تقوم على مسلمة وهي رغبة الفرد  ، حيثاإلجتماعيةهي إحدى النظريات المشتقة من المقارنة 

  .(2007، في الحصول على معاملة عادلة ومنصفة )وادي

الفرد حيث يقدم  بها،التي يعمل  الفرد والمؤسسةبين  تبادليةحيث اعتبر أدمز أن هناك عالقة 

ا على وبناءً  الصحية.والتأمينات  ةوالترقي ،الراتبعلى العوائد مثل أن يحصل والخبرة مقابل  دالجه

يبذلونه من وعوائد االخرين وما  ،يبذلهمقارنه بين معدل عوائده وما  يقوم الفرد بعملهذه النظرية 

ذا العمل،فإذا تساوى المعدالن شعر الفرد بالرضا عن  ،المؤسسةاتجاه  جهد وجد أي اختالف  وا 

وقد يغادر  عملفيكثر تغيبه عن البينهم من وجهة نظره فإنه يشعر بالظلم مما يؤثر على أدائه 

 (.1993، )النجار وجد أفضل منها إذا المؤسسة

 الحوافز وبالحصول علىبالتعامل  تتحقق العدالة أن الباحثة أن هذه النظرية اعتبرت وتستنتج

 معنوية عن األعمال التي يقوم بها الفرد. أومادية سواء 

 (Vroom) لفروم نظرية التوقع  .ب

االستمرار في العمل وفعالية الدافع له تعتمد على اعتبار يتمثل بأن  إلىنظرية ال فروم في هذه شيري

أن سلوك ب المتمثلهذه النظرية على االفتراض وتستند ، الوظيفي ورضاه العامل قناعة الفردمستوى 

أن  متوقعبسلوك معين  له للقيام المقدمةالفرد يرتكز على عملية التحليل والمفاضلة بين البدائل 

يتأثر الفرد بالبيئة المرتبطة بالعمل وبالبيئة  حيث، مواجهة العقباتويجنبه  كثيرة يحقق له فوائد
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الفرد ألداء العمل هي  دافعية إنبالمحصلة  ة.الخارجية ويختار سلوكًا يتوافق ودرجة رضاه عن عمل

نشوان، ) هذه العوائد إلىبإمكانية الوصول شعوره واعتقاده  أو عليها،محصلة للعوائد التي يحصل 

(2000. 

ر عن مقدار ما الرضا الوظيفي يعب   أن على تؤكد هذه النظرية( أن 2004ح راوية )يوض  

 :جوانبوتعتمد على ثالثة  عملهتوقع الحصول عليه نتيجة ييحصل عليه الفرد ومقدار ما كان 

  أن يحققها في عمله  المحتملالجاذبية )المنفعة(: وهي مدى األهمية التي يعطيها الفرد للنواتج

 وتتمثل في الحاجات غير المشبعة.

 العوائد  سيحقق)المكافأة(: وهي درجة اعتقاد الفرد بأن مستوى أدائه العائد والجهد بين  اإلرتباط

 المرغوبة.

 إلىؤدي تس ةالمبذول ودالمدرك للفرد بأن الجه االحتمالداء: وهي بين الجهد واأل اإلرتباط 

وتتوقف  وقت،تحقيق عائد معين في أي  أو العمل،أي مدى رغبة الفرد في  األداء،تحقيق 

دراكهعلى أهداف الفرد   للقيمة النسبية لهذا األداء كوسيلة لتحقيق هذه األهداف. وا 

  نظرية القيمة  .ج

درجة التوافق الذي يحصل بين ما يحصل عليه  الوظيفي أنهوفق هذه النظرية يعرف الرضا 

مقارنة ما هو  من خالللحصول عليه. وتحدد درجة الرضا امن عوائد وما يرغب في  الفرد فعالً 

 ل  ـق ،موجودفإذا زادت توقعات الفرد حول ما ينبغي أن يكون عما هو  ،يكونبما ينبغي أن  موجود

 (.2003، )سلطان عنده الرضا

ل الفرد في ما يأم رد يتحدد في ثالث نقاط وهي مقدارن الرضا الوظيفي للفأالباحثة  وتستنتج

 وأهمية هذا العمل بالنسبة له. منه،ومقدار ما يحصل عليه فعال  ،العملالحصول عليه من 
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  (Hrzberg's tow factor theory) هرزبرجلنظرية العاملين  -3

ما يطلق  أوالعوامل المرتبطة بالوظيفة  :وهي استطاع هرزبرج أن يميز بين مجموعتين من العوامل

الرضا الوظيفي، وهي  إلىحيث أن هذه العوامل تزود الفرد بالدافعية وتؤدي  عليها العوامل الدافعة.

تتشابه مع الحاجات في المستويات في المستويات العليا لهرم ماسلو وقام بحصرها في النقاط 

خرين، والحصول اآلتية: القدرة على إنجاز العمل، ووضوح مسؤولية الفرد عن عمله وعن عمل اآل

على تقدير واحترام اآلخرين، وفرص الترقية والتقدم في العمل، وأداء عمل ذو قيمة وأهمية 

 ما يطلق عليه العوامل الوقائية. أوالمجموعة الثانية العوامل المرتبطة بمحيط العوامل للمنظمات. و 

ا أنها تحقق الرضا للفرد توافرها يمنع حالة عدم الرضا ونقص الحماس، ولكن توافرها ال يعني أيضً 

وتم حصرها في: ظروف العمل المادية، العالقة بين الف ورؤسائه في العمل، العالقة بين الفرد 

 (2008، )ماهر وزمالئه في العمل، ونمط القيادة واإلشراف وسياسات المنظمة وأساليب إدارتها.

أن تصميم الوظيفة يؤثر في  إلىوقد القت هذه النظرية قبواًل كبًيرا ألنها لفتت انتباه المؤسسات 

 مستويات الرضا الوظيفي.

  يةاإلنساننظرية العالقات  -4

بكافة هم العاملون في المؤسسات المهنية فعلى ضرورة ية اإلنسانتستند نظرية العالقات 

 ،تصرفاتهمو  ،في حتمية طابع العاملين بشكل أساسييث يتمثل الفهم ، حبعضهم البعض شكالهاأ

التعاون و يسوده التفاهم المتبادل، وتحقيق جورغبتهم بالعيش ضمن  ،ومسلكياتهم ،مهوميوالت

أن هؤالء األفراد يساهمون في تحقيق األهداف المشتركة باعتبار ، على الجماعي والعملالمشترك 

على درجة التفاهم وطبيعة  يتوقف ذلكالمؤسسات، حيث  ركة لهذهالمشتالجماعية، واألهداف 

 (2005، )العميان. أنفسهموس، والعالقة بين العاملين العالقات بين الرئيس والمرؤ 
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 فتحديد األهدا المشاركة فينظرية  -5

العاملين في  فرادالتي يمتلكها األتحديد األهداف على أن الدافعية  المشاركة فيتؤكد نظرية 

وأن سلوك األفراد محكوم باألهداف التي  والمحددة،الواضحة  باألهداف ترتبطالمؤسسات المهنية 

 األداء واإلنجازوأنه كلما كانت األهداف واضحة ومقبولة وتتناسب ومستوى  ،يسعون لتحقيقها

للعمل. تشجع هذه النظرية المديرين على مشاركة األفراد في وضع  ةدافعيالاستثارة  إلىستؤدي 

مالئمة مما يزيد من رضاهم على  بصورةأهدافهم ألن ذلك يساعدهم ويستثير دافعيتهم لتحقيقها 

 (.2117ة، الشوامر ) أنفسهم

فالعامل المادي كان  بها،رت الرضا وفًقا للعوامل المحيطة كل نظرية فس   بناًء على ما سبق إن

ال توجد نظرية شاملة تفسر الرضا الوظيفي، ألن  وبالتاليعاماًل أساسًيا في تفسير الرضا الوظيفي 

بسبب تتداخل العوامل المؤثرة في الرضا  أخرى،كل نظرية ركزت على جوانب وأهملت جوانب 

 طبيعة العمل، والبيئة المحيطة. الرواتب،مثل  الوظيفي

 وظيفيأبعاد الرضا ال

توضيح  ساهمت فيالتعريفات التي المتعلقة بالرضا الوظيفي و النظريات  االطالع على من خالل

 :(2000 ،)شوقي حدوثه نجد أنه يأخذ أحد البعدين كما وضحهاوكيفية  همفهوم

  يكون ككل فإما  يؤديهالعمل الذي العام: يعرف بأنه االتجاه العام للفرد نحو الوظيفي الرضا

تحديد الجوانب القيام بال يسمح هذا المؤشر بحيث  ،غير راض بصفة مطلقة أوراض  الفرد

التعرف في يفيد الرضا العام و  ،أكثر من غيرهافي العمل  الفرد العاملالنوعية التي يرضى عنها 

 عمله بصفة عامة. العامل اتجاه فردموقف ال إلى
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 رضا الفرد عن كل جانب من جوانب الرضا على  إلىالنوعي )الجزئي(: يشير  الوظيفي الرضا

الرعاية الصحية  الترقية،فرص  االشراف، األجور، ،المؤسسةوتشمل تلك الجوانب سياسة  ،حدة

وتفيد  الزمالء،العالقات مع  ،المؤسسةداخل  اإلتصالأساليب  العمل،ظروف  ،اإلجتماعيةو 

تخفيض  أوف على المصادر التي يمكن أن تساهم في زيادة معرفة هذه الجوانب في التعر  

 الرضا.

ومن هذا المنطلق تعددت الدراسات واألبحاث حول تحديد األبعاد والعوامل التي تؤثر في 

من حيث  السابقة، ولكنها تختلفتدور حول أغلب الجوانب األساسية  والتي الوظيفي،الرضا 

 ( في اآلتي:2116) عباس حددها بعاد فرعية للرضا الوظيفيأ إلىتقسيمها 

 وقد  لألفراد، اإلجتماعيةو الحاجات المادية  شباعاألجور والرواتب: يعد األجر وسيلة مهمة إل

 العمل،وجود عالقة طردية بين مستوى الدخل والرضا عن  إلىأشارت الكثير من الدراسات 

 فكلما زاد مستوى دخل األفراد ارتفع رضاهم عن العمل والعكس صحيح.

  المهام أهمية  وصالحية وتنوع في مسؤوليةمحتوى العمل: يمثل محتوى العمل وما يتضمنه من

لذلك يرتفع مستوى رضاه  عمله،حيث يشعر الفرد بأهمية عندما يمنح صالحيات إلنجاز  للفرد،

 يمكن التأثير على مستويات الرضا وتنوعها تصميم الوظائف وكذلك من خالل العمل،عن 

 .الوظيفي لدى العالمين

  إمكانات الفرد وقدراته ومعرفته بالعمل: يتوقف األداء على متغيري الرغبة في العمل والقدرة

تدعيم  إلى ومعرفتهم يؤدي العاملينقدرة ن إسناد أعمال ومهام تتناسب مع أحيث  والمعرفة،

والتطويرية لرفع  التدريبيةولذلك فإن تهيئة البرامج  لديهم،ورفع مستوى الرضا الوظيفي دائهم أ
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مكانات ومعرفة العاملين يساهم في شعورهم بأهميتهم في  ويترتب على ذلك  المنظمة،قدرات وا 

 الوظيفي. ارتفاع في رضاهم

  تساهم في  للكفاءة،المنظمة التي تتيح لألفراد فرصة للترقية وفقًا  والترقية: إنفرص التطور

حاجات العليا )التطور والنمو( ذو أهمية لدى األفراد ال إشباعن أإذ  الوظيفي،تحقيق الرضا 

 .الذين لديهم طموح وسعي لتحقيق الذات

 اإليجابية نحو العمل  تنمية المشاعر إلى النمط القيادي الديموقراطي يؤدي قد: ينمط القيادال

والعكس يكون في ظل القيادة  اهتمام،يشعرون بأنهم مركز  نحي العاملين،والمنظمة لدى األفراد 

 الوظيفي تبلور مشاعر االستياء وعدم الرضا إلىيؤدي  ربما البيروقراطية إذ إن هذا األسلوب

 .لدى األفراد

  بما يمتلكه من مهارات عدالة العائد: أوضح ادمز بأن الفرد يقارن معدل عوائده المستلمة قياسًا

ن  يمتلكون،بما  األفراد العاملين معه قياساً مع معدل عوائد  وقدرات وخبرات ومؤهالت علمية وا 

 .الوظيفي عدم الرضا إلىيؤدي مما بعدم العدالة  هنقص معدل ما يستلمه عن معدل غيره يشعر 

من خالل ما سبق تستنتج الباحثة أن القيادة األخالقية لها تأثير ضمني إيجابي على كل من 

ويعد غياب القيادة األخالقية في المؤسسة سبًبا في فشلها لتحقيق أهدافها  والمؤسسة،العاملين 

والذي ال يتحقق إال إذا  التعليمية،التي من ضمنها تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين في المؤسسة 

تمثلت اإلدارة المدرسية األخالق على كافة المستويات في األعمال الفنية واإلدارية والعالقات 

 ية.اإلنسان
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 ثانيا: الدراسات السابقة ذات الصلة

 القيادة األخالقيةبالدراسات ذات الصلة 

تحديد أثر  إلىدراسة هدفت التعرف  (Turhan & Celike, 2011) تورهان وسيليكأجرى 

العدالة  سلوكيات القيادة األخالقية لمديري المدارس الثانوية المهنية على تصورات المعلمين حول

تم اختيار العينة من معلمي ومعلمات المدارس  للدراسة،ستبانة كأداة التنظيمية. استخدمت اإل

 82ومعلمة في العينة و امعلمً  1195ي عدد من المدارس التركية حيث بلغ عدد المعلمين فالمهنية 

القيادة  لسلوكيات والمهنيةأن مستوى ممارسة مديري المدارس العادية  إلىوتوصلت الدراسة  مديرًا،

األخالقية  القراراتخاصة فيما يتعلق باتخاذ  والمعلمات،األخالقية متدنية من وجهة نظر المعلمين 

لى وجود عالقة  والمعلمات،الخاصة بالعدالة بين المعلمين  إيجابية بين ممارسة القيادة  ارتباطيةوا 

 األخالقية لمديري المدارس والعدالة التنظيمية.

التعرف على  إلىدراسة هدفت  (Senyurt & Dink, 2015) رت ودينيكسينيو أجرى 

دراسة على معلمي المدارس طبقت ال ،العالقة بين القيادة األخالقية وسلوك المواطنة التنظيمية

اختيار  تم ،استخدمت االستبانة لجمع البيانات ،العليا الخاصة في البوسنة والهرسك ،االبتدائية

وأظهرت الدراسة أنه ال  .100خاصة في العاصمة سراييفو بلغ عددهم  العينة من معلمي ومعلمات

بين القيادة األخالقية وسلوك المواطنة  إيجابيةووجود عالقة  ،الجنس تبًعا لمتغيرتوجد فروق 

المواطنة  بين القيادة األخالقية وكل مجال من مجاالت سلوك إيجابيةووجود عالقة  ،التنظيمية

 االيثار(. ،االلتزام ،التنظيمية )الكياسة

ف على درجة ممارسة التعر   إلىهدفت دراسة  (2017) الشتوي وسليمان عبداهلل أجرى

ف على الفروق الدالة مديري المدارس الثانوية للقيادة األخالقية من وجهة نظر معلميهم. والتعر  
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للقيادة األخالقية تعزى  المديرينا بين متوسطات استجابات عينة الدراسة لدرجة ممارسه إحصائي

نظام الدراسة. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج و عدد سنوات الخدمة، و لمتغيرات المؤهل العلمي، 

االستبانة كأداة للدراسة والتي طبقت على العينة أثناء الفصل  وتم استخدامالوصفي المسحي، 

ه، وتكون مجتمع الدراسة من معلمي مدارس 0927ه/0926الدراسي األول من العام الدراسي 

تم أخذ  ،ا( معلمً 9720المرحلة الثانوية الحكومية في التعليم العام بمنطقة الرياض، وبلغ عددهم )

أن مديري المدارس الثانوية بمنطقة  إلىوقد توصلت الدراسة  عينة عشوائية مجتمع الدراسة،

حيث تأتي الخصائص الشخصية األخالقية ، بالرياض يمارسون القيادة األخالقية بدرجة كبيرة

ية، وفي األخير تأتي السلوكيات اإلدارية األخالقية كأقل اإلنسانبالمرتبة األولى، تليها العالقات 

دى مديري المدارس الثانوية بمنطقة الرياض، كما توصلت الدراسة أن هناك أبعاد القيادة األخالقية ل

ة بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة مديري إحصائيفروقا ذات داللة 

المدارس الثانوية بمنطقة الرياض للقيادة األخالقية باختالف متغير المؤهل العلمي، وعدم وجود 

ة بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة مديريهم إحصائيفروق ذات داللة 

 للقيادة األخالقية باختالف متغير سنوات الخدمة، وباختالف متغير نظام الدراسة.

درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى مديري  إلىف دراسة هدفت التعر   (0228الدجاني ) أجرت

التنظيمي للمعلمين من  بااللتزامالمدارس الثانوية الخاصة في محافظة العاصمة عمان وعالقتها 

ي واالستبانة كأداة للدراسة والتي طبقت في أثناء اإلرتباطوجهة نظرهم. استخدم المنهج الوصفي 

كون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات م، وت2107/2108م الفصل الدراسي األول للعا

( موزعين على أربع 01311) المدارس الثانوية الخاصة في محافظة العاصمة وبلغ عددهم

ومعلمة،  ا( معلمً 271مديريات من العاصمة عمان تم أخذ عينة عشوائية عنقودية، إذ بلغ عددهم )
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ية وااللتزام التنظيمي جاءت بدرجة أن درجة ممارسة القيادة األخالق إلىوقد توصلت الدراسة 

لى متوسطة، و  ة بين درجة القيادة األخالقية وااللتزام إحصائيوجود عالقة إيجابية ذات داللة ا 

( لدرجة ممارسة القيادة α≤0.05ة عند مستوى )إحصائيالتنظيمي، ووجود فروق ذات داللة 

سنوات فأكثر، وعدم وجود  01األخالقية وااللتزام التنظيمي تبعا لمتغير الخبرة العملية لصالح الفئة 

عقد بة تعزى لمتغيري الجنس والمؤهل العلمي، وقد أوصت الدراسة إحصائيفروق ذات داللة 

قامة ورش عمل لت طبيق القيادة األخالقية لزيادة االلتزام الدورات وتنظيم البرامج المهنية واإلدارية، وا 

أخالقية للقيادة التربوية تالئم مديري  ومبادئالتنظيمي عند المعلمين، ووضع منظومة قيمية 

 المدارس وتتناسب مع معطيات الدين والتراث والمجتمع األردني.

التعرف على درجة ممارسة قادة المدارس  إلى (2018والزهراني ) باداووددراسة هدفت 

تكون مجتمع الدراسة من  المعلمين.االبتدائية في محافظة جدة للقيادة األخالقية من وجهة نظر 

 الدراسة،استخدم المنهج الوصفي لتنفيذ  جدة،تدائية الحكومية في محافظة بجميع معلمي المرحلة اال

تم اختيارها بالطريقة العشوائية  معلماً  372ينة بلغت االستبانة كأداة للدراسة والتي طبقت على عو 

أن مستوى ممارسة قادة مدارس المرحلة االبتدائية بمحافظة جدة  إلى. وقد توصلت الدراسة الطبقية

محور  أما على مستوى المحاور فقد حقق ،على المستوى الكلي للقيادة األخالقية كانت بنسبة كبيرة

كأقل أبعاد القيادة األخالقية لدي قادة  ،الممارسات االدارية االخالقية ثم محور ،يةاإلنسانالعالقات 

 المدارس.ضرورة وضع ميثاق أخالقي لقادة  إلىأوصت الدراسة و  ،المدارس االبتدائية

 ,Waheed, Hussin, Khan) روبهادو  ،غافيفيكير ،خان ،حسين ،وحيد أجرى

Ghavifeker, & Bahadur, 2019)  ف على أثر القيادة األخالقية على التعر   إلىدراسة هدفت

تم اختيار  ،والمستندات كأداة للدراسة ،والمراجعات ،والمالحظات ،استخدمت المقابالت ،التغير
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أظهرت الدراسة أن القادة في المدارس  ،28دارس ابتدائية وثانوية بلغ عددهمالعينة من مديري م

وأن أهم السلوكيات المناسبة أخالقيًا هي العالقات الودية  ،يا في القيادة األخالقيةا قوً أظهروا سلوكً 

 والعمل كنموذج يحتذى به. ،على أعضاء المدرسة وااللتزام المهني واالنفتاحوالثقة 

التعرف على القيادة األخالقية وعالقتها بالثقافة  إلىدراسة هدفت  (2020)المرقطن  ىأجر 

 التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الزرقاء من وجهة نظر المعلمين.

مع الدراسة من جميع معلمي المرحلة تن مجوتكو   الدراسة،ي لتنفيذ اإلرتباطاستخدم المنهج الوصفي 

بلغ  ،تم أخذ عينة طبقية عشوائية ،استخدمت االستبانة كأداة للدراسةو  الزرقاء،الثانوية في محافظة 

مديري المدارس للقيادة أن درجة ممارسة  إلىوقد توصلت الدراسة . معلم ومعلمة 331 اعدده

لدرجة  ةإحصائيذات داللة  اً وأن هناك فروق ،من وجهة نظر المعلمين جاءت مرتفعة األخالقية

والمؤهل العلمي في جميع المجاالت  ،عزى لمتغير سنوات الخدمةـممارسة القيادة األخالقية تُ 

ولصالح مؤهل  ،سنوات 5ن وجاءت الفروق لصالح الفئة أقل م ،يةاإلنسانباستثناء مجال العالقات 

 ،عزى لمتغير الجنسة تُ إحصائيفروق ذات داللة وجود  إلىولم تتوصل الدراسة البكالوريوس 

الحفاظ  إلىأوصت الدراسة و  ،وجاءت الفروق لصالح الذكور ،يةاناإلنسباستثناء مجال العالقات 

على هذا المستوى المرتفع الذي أظهرته نتائج الدراسة من خالل تعزيز ثقافة القيادة األخالقية 

 والتعريف بمبادئها وسماتها ومتطلباتها في ضوء التوقعات المستقبلية بتقديم الدعم المناسب.

رصد واقع ممارسة القيادات الوسطى باإلدارات  إلىدراسة هدفت ( 2020غنيم )أجرى 

تكون مجتمع و  ،تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي التعليمية للقيادة األخالقية بأبعادها الستة،

الدراسة من عدد من العاملين في اإلدارات التعليمية في وزارة التربية والتعليم في محافظة القاهرة 

وقد توصلت  ،ا من العاملين في هذه اإلداراتفردً  99عينة فكانت قصدية وتكونت من أما ال ،والجيزة
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تحقق اإلدارة األخالقية في اإلدارات التعليمية في أربعة أبعاد بدرجة متوسطة، وفي بعد  إلىالدراسة 

تتحقق في بعد واحد هو بعد العدالة. وقد أوصت  لموضوح الدور بدرجة أعلى من المتوسط، و 

ة بضرورة االهتمام بممارسة مديري اإلدارات التعليمية للقيادة األخالقية بجميع أبعادها، الدراس

وتشجيع العاملين على ممارسة السلوكيات األخالقية وتجنب السلوكيات غير األخالقية، مع ضرورة 

ر وجود دليل إجرائي يوضح ممارسات القيادة األخالقية لنشر ثقافتها بين المديرين، ووضع معايي

موضوعية ومحددة الختيار القيادات التعليمية والتربوية على كافة المستويات اإلدارية يكون المكون 

 األخالقي من ضمنها.

التعرف على درجة ممارسة أبعاد القيادة األخالقية  إلىدراسة هدفت  (2020) السبيعي أجرت

لدى قائدات المدارس الثانوية بمحافظة الخرج، والتعرف على المعوقات التي تواجه قائدات المدارس 

المنهج الوصفي المسحي،  تم استخدامالثانوية بمحافظة الخرج لممارسة أبعاد القيادة األخالقية؛ 

تكون من معلمات المدارس الثانوية فمجتمع الدراسة  أما؛ اسةواستخدمت االستبانة كأداة للدر 

 101بلغ عددها من المجتمع تم أخذ عينة عشوائية معلمة،459 نلبالغ عددهبمحافظة الخرج وا

معلمات المرحلة الثانوية موافقات على ممارسة قائدات المدارس  أن   إلىوتوصلت الدراسة  ،معلمة

وجاءت في المرتبة األولى . وعلى مستوى المجاالت الثانوية ألبعاد القيادة األخالقية بدرجة عالية

كما توصلت الصفات الشخصية. مجال  فقد جاء األخيرة، أما بالمرتبة الصفات اإلداريةمجال 

أفراد الدراسة من معلمات المرحلة الثانوية موافقات بدرجة منخفضة على معوقات  أن   إلىالدراسة 

، المعوقات الشخصيةمجال بالمرتبة األولى  جاء . وعلى مستوى المجاالتأبعاد القيادة األخالقية

وقد أوصت الدراسة بأن تهتم القائدات  ،يةاإلنسانالمعوقات مجال  فقد جاء األخيرةأما بالمرتبة 
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باللوائح واألنظمة المدرسية والتأكيد  وااللتزامهن الشخصي والتصرف بنزاهة وأمانة شديدة بمظهر 

 .على الضوابط القانونية قبل بدء العمل مما يساهم في تحقيق رؤية المدرسة

 دراسات تتعلق بالرضا الوظيفي 

بالرضا عن ( دراسة بعنوان عملية اتخاذ القرار وعالقتها Mcdonnell, 2003) ماكدونيلأجرى 

العمل من وجهة نظر مدرسي المدارس االبتدائية في مدارس المناطق التعليمية التابعة لمنطقة 

 للدراسة.واستخدمت االستبانة كأداة  ،من المعلمين 195 تم أخذ عينة عددها ،في نيويورك كوينز

أظهرت الدراسة ان هناك عالقة بين مستوى الرضا الوظيفي للمدرسين ودرجة االحساس بالمشاركة 

أن لدى المدرسين رغبة كبيرة في المشاركة  إلىالنتائج  خلصتو  ،اإلداري أوسواء في المجال الفني 

 وأنها ستؤثر إيجابيًا في مستوى رضاهم الوظيفي.

بعنوان الرضا الوظيفي لدى مساعدي مديري ( دراسة Cornell, 2003)كورنيل أجرى 

وأخذ عينه  ،تم استخدام المنهج الوصفي ،رس االبتدائية في منطقة انالند بوالية كاليفورنياداالم

وتوصلت  ،استخدم االستبيان كأداة للدراسة ،مساعد من جنوب كاليفورنيا 40عشوائية تكونت من 

إذ  ،مستوى الرضا وهما العمل نفسه واإلنجاز أن هناك عاملين أساسين يؤثران في إلىالدراسة 

ظهر أن ظروف العمل واإلدارة والعالقات الشخصية مع المشرفين أسهمت في مستوى الرضا 

ج أيضا أن العوامل التي أثرت في اتخاذ ئكما أظهرت النتا ،الوظيفي لمساعدي مديري المدارس

والثقة في القدرات  ،في العمل نفسه رة المدرسية تمثلتقرار مساعدي المديرين للعمل في اإلدا

 والرغبة في تحقيق رؤية معينة في أسلوب العمل وتأثيرها في الحياة الشخصية.  ،الذاتية

درجة تطبيق أسلوب اإلدارة باألهداف  إلىف دراسة هدفت التعر   (2015ة )اشتيأجرت 

وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى المعلمين في المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية 
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تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي  الدراسة،استخم المنهج الوصفي لتنفيذ  من وجهة نظرهم.

تم و  ،مالحظة واالستبانة كأداة للدراسةاستخدمت ال الغربية،المدارس الحكومية في شمال الضفة 

درجة  أن   إلىتوصلت الدراسة  وقد .ومعلمة امعلمً  230بلغ عددهم  ،أخذ عينة طبقية عشوائية

 جاءتالرضا الوظيفي في المدارس الحكومية في شمال الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين 

الحاجات المهنية للمعلمين والعمل على  تحديدأهمية  إلىوقد أوصت الدراسة  .بدرجة مرتفعة

والعمل على تحسين المردود المالي  ،لما في ذلك أثر على رضاهم الوظيفي ،تطويرها وتنميتها

 احتياجاتهم الحياتية وتحقيق الرضا الوظيفي. إشباعوالحوافز للمعلمين من أجل 

الرضا الوظيفي ودرجة العالقة بين درجة  إلىف دراسة هدفت التعر  ( 2018) القائد أجرى

كما تم  ،استخدم المنهج الوصفي في الدراسة األداء الوظيفي لموظفي مكتبات جامعة مصراته،

على جميع الموظفين بمكتبات جامعة  مع الدراسةوقد اشتمل مجت ،استخدام االستبانة كأداة للدراسة

من  %55بنسبة  تم أخذ عينة الدراسة، 2017-2016موظف لسنة  120مصراته وعددهم 

هناك عالقة ارتباط "طردية " بين حيث أظهرت الدراسة أن ، اموظفً  66المجتمع وبلغ عددهم 

أن الموظفين يتأثر أدائهم  إلىالوظيفي واألداء، إال أنه ارتباط ضعيف "موجب"، يشير  االرض

رضا لل 3.03ن المتوسط الكلي إلجابات عينة البحث وأ ،بالرضا الوظيفي ولكن بشكل ضعيف

ن المتوسط الكلي لمحور األداء  وأ ،جيد إلىته متوسط االوظيفي لموظفي المكتبات بجامعة مصر 

وجد عالقة ذات داللة وال ت ،جيد جدا إلىمكتبات جامعة مصراته مرتفع لموظفي  3.81الوظيفي 

ة في تقديرات الذكور واإلناث حول الرضا الوظيفي وعالقته بمستوى أداء الموظفين إحصائي

ة حول الرضا الوظيفي إحصائيتوجد عالقة ذات داللة  كما أنه ال ،بمكتبات جامعة مصراته

توجد عالقة ذات  وال ،وعالقته بمستوى أداء الموظفين بمكتبات جامعة مصراته تعود لمتغير العمر
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ة حول الرضا الوظيفي وعالقته بمستوى أداء الموظفين بمكتبات جامعة مصراته يعود إحصائيداللة 

ة حول الرضا الوظيفي وعالقته بمستوى إحصائيتوجد عالقة ذات داللة  وال ،متغير المؤهل العلميل

وقد أوصت الدراسة برفع  ،أداء الموظفين بمكتبات جامعة مصراته تعود لمتغير لسنوات الخبرة

 .وتوفير اإلمكانات المادية والمتطورة لتحسين عمل المكتبات ،رواتب موظفي المكتبات الجامعية

الكشف عن درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة  إلىدراسة هدفت  (2018) العليأجرى 

لسعودية وعالقته ببعض التدريسية بأقسام التربية الخاصة في المنطقة الجنوبية من المملكة العربية ا

تكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بأقسام و  الوصفي،تم استخدام المنهج  المتغيرات،

التربية الخاصة في جامعات المنطقة الجنوبية من المملكة العربية في الفصل الدراسي األول للعام 

تم استخدام . وتكونت من جميع أعضاء هيئة التدريس اعضوً 32 وبلغت العينة 2016/2017

أظهرت نتائج الدراسة ان درجة الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس كأداة للدراسة.  ستبانةاإل

على األداة ككل كانت بدرجة متوسطة، كذلك كانت الدرجة متوسطة على األبعاد األربعة لألداة، 

ا لمتغير الجنس، ومتغير عدم وجود فروق في درجة الرضا الوظيفي تبعً  كما أظهرت النتائج

وقد  الخبرة،ا لمتغير سنوات درجة الرضا الوظيفي تبعً في  وقفر  ي حين كان هناكالجامعة. ف

أوصت الدراسة بزيادة االهتمام بتوفير المستلزمات الالزمة إلنجاز مهام التدريس من تجهيز 

 .وتوفير الفرص لهم للترقية والتطور المهني والمختبرات،للقاعات المدرسة 

التعرف على القدرة القيادية لدى مديري المدارس  إلىدراسة هدفت  (2019) عميرةأجرت 

الحكومية في العاصمة عمان وعالقتها بالرضا الوظيفي للمعلمين من وجهة نظر مساعدي 

مساعدي مديري المدارس من وتكون مجتمع الدراسة  للدراسة،استخدمت االستبانة كأداة  المديرين.

أخذ عينة عنقودية طبقية  وتم ،مساعًدا ومساعدة513 عددهم  وبلغعمان العاصمة  الحكومية في
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درجة ممارسة القدرة القيادية  أن   إلىقد توصلت الدراسة . ومعلمة امعلمً  220ها بلغ عدد ،عشوائية

استمرارية  إلىأوصت الدراسة و  .لدى مديري المدارس الحكومية في العاصمة عمان جاءت مرتفعة

السعي المتالك القدرات القيادية لدى المديرين عن طريق تدريبهم واطالعهم على القيادات التربوية 

 والبرامج التدريبية الستمرارية القدرات القيادية لديهم. ،الريادية

دراسة هدفت الكشف عن درجة ممارسة مديرات المدارس الثانوية  (2019) الهندي أجرت

المنهج الوصفي  واستخدم، فيهاية بتبوك، ومستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمات للقيادة التشارك

، وتكون مجتمع الدراسة من معلمات المدارس الثانوية بالتعليم العام بتبوك لتنفيذ الدراسة ياإلرتباط

االستبانة  . واستخدمتمعلمة 251معلمة، وأخذت عينة عشوائية تعدادها  733والبالغ عددهن 

أن درجة ممارسة مديرات الثانوية للقيادة التشاركية كانت  إلى ت الدراسة. وتوصلدراسةكأداة ل

ا، ، وأن مستوى الشعور بالرضا الوظيفي لدى معلمات الثانوية كان عاليً 2.42م عالية، وبمتوسط عا

، ووجود عالقة ارتباطية بين ممارسة مديرات الثانوية للقيادة التشاركية 2.47م وبمتوسط عا

ا في مستوى ممارسة إحصائيتوى الرضا الوظيفي لدى المعلمات، وعدم وجود فروق دالة ومس

مديرات الثانوية للقيادة التشاركية، وفي تقدير مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمات الثانوية تعزى 

وقد أوصت الدراسة على إشراك المعلمات في تقويم نتائج  ،لمتغيري سنوات الخبرة، والتخصص

وتدريب  ،العمل وذلك من خالل مشاركتهن في اقتراح أساليب التقويم المناسبة للعملية التعليمية

المعلمات على كيفية التعامل مع الطالبات من خالل عقد دورات توعوية وتأهيلية حول مهارات 

 .مع الطالبات اإلتصال

العالقة بين األنماط القيادية وعالقتها  الكشف عن إلىدراسة هدفت  (2019)ي المطير  أجرت

استخدام تم بالرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة حائل من وجهة نظرهم، 
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 اضوً ع 188من عينة وتكونت ال، وتم استخدام االستبانة كأداة للدراسةالوصفي التحليلي.  المنهج

أن هناك فروق  إلىوتوصلت الدراسة  من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة حائل فرًدا

ة في األنماط القيادية المتبعة من قبل القيادات األكاديمية بكلية التربية بجامعة إحصائيذات داللة 

ية والتراسلية حائل. وكما أوضحت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبه بين أنماط القيادة الديموقراط

ا لسنوات ا "في الرضا الوظيفي تبعً إحصائيوالرضا الوظيفي وسنوات الخبرة. كما وجد تباين دال 

لما  ايمقراطي في العمل األكاديمي نظرً الخبرة. وكان من أهم توصيات البحث تفعيل نمط القيادة الد

 .أثر فعال في تحقيق الرضا الوظيفيمن له 

مستوى الرضا الوظيفي ومستوى دافعية  تقدير إلىدراسة هدفت  (2019) حميدةأ أجرت

اإلنجاز، وتحديد طبيعة العالقة بينهما لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية، والكشف عن الفروق 

أفراد عينة الدراسة في مستوى الرضا الوظيفي ودافعية اإلنجاز تبعًا لمتغير الخبرة المهنية لدى 

أستاذ بوالية  113بالمرحلة الثانوية، تم اختيارهم بطريقة عشوائية من  اأستاذً  65بـ  اوالمقدر عدده

 توتوصل ،وتم استخدام اإلستبانة كأداة للدراسة ي،اإلرتباطورقلة، واتبع الباحثون المنهج الوصفي 

وجود مستوى مرتفع في الرضا الوظيفي وفي دافعية اإلنجاز لدى أساتذة التربية البدنية  إلى الدراسة

ة في مستوى الرضا الوظيفي وفي مستوى دافعية إحصائيوالرياضية، وال توجد فروق ذات داللة 

اإلنجاز لدى األساتذة تبعًا لمتغير الخبرة المهنية، ووجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة 

 ،ة بين مستوى الرضا الوظيفي ومستوى دافعية اإلنجاز لدى أساتذة التربية البدنية والرياضيةيإحصائ

في  مالقيام بعمله محتى يتسنى له ةتذاوقد أوصت الدراسة بتوفير أفضل الظروف المادية لألس

وعقد لقاءات وندوات دورية  ،مالية خاصةوتشجيع األساتذة المتميزين بمكافئات  ،أحسن حال

 .ينية لتطوير مستوى الدافعية لدى األساتذةتحس
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العالقة بين الرضا الوظيفي لمعلمي المرحلة  معرفة إلىهدفت  دراسة (2019) محمد أجرت

الثانوية بنجران وأساليب تنمية التفكير لدى الطلبة وفقا للمتغيرات عدد سنوات الخبرة في مجال 

وتم استخدام  الوصفي،حيث تم استخدام المنهج والعمر.  التدريبيةوالدورات  ،والنوع ،التدريس

 نجران،تمثل مجتمع الدراسة في جميع معلمين المرحلة الثانوية في مدينة  ،اإلستبانة كأداة للدراسة

وتوصلت الدراسة  .ا ومعلمةعلمً م 171وتكونت من  البسيطة،عينة بالطريقة العشوائية تم اختيار ال

ن درجة أساليب التفكير التي أو  ضعيفة،جاءت  المرحلة الثانويةرضا المعلمين في درجة ن أ إلى

عالقة بين الرضا وجود  إلىوتوصلت الدراسة درجة متوسطة. جاءت ب يتبعها هؤالء المعلمين

وفقا لمتغير الوظيفي لمعلمي المرحلة الثانوية بنجران واألساليب التي يتبعونها لتنمية تفكير طالبهم 

لمعلمي المرحلة الثانوية بنجران توجد عالقة بين الرضا الوظيفي  ال ،الجنس لصالح اإلناث

ال توجد عالقة بين و  ،األساليب التي يتبعونها لتنمية تفكير طالبهم تعزى لمتغير عمر المعلمينو 

الرضا الوظيفي لمعلمي المرحلة الثانوية بنجران واألساليب التي يتبعونها لتنمية تفكير طالبهم تعزى 

ة للعالقة بين الرضا إحصائيال توجد فروق ذات داللة و  ،نوات الخبرة في مجال التعليملمتغير عدد س

ا لعدد الوظيفي لمعلمي المرحلة الثانوية بنجران واألساليب التي يتبعونها لتنمية تفكير طالبهم وفقً 

مة؛ ألن وقد أوصت الدراسة بضرورة تأهيل وتدريب المعلمين أثناء الخد ،الدورات التدريبية المهنية

وضرورة إعطاء المعلمين الحوافز لتحسين  ،الوظيفي ذلك يسهم بشكل فعال في تحقيق الرضا

 .الجوانب المادية كالزيادات السنوية وغيرها لتشجيع المعلم

الكشف عن درجة الرضا الوظيفي لمعلمات رياض  إلىدراسة هدفت  (0202)حمد  بنيأجرى 

  312وتكونت عينة الدراسة من ،لتنفيذ الدراسة المنهج الوصفياستخدم  ،األطفال في محافظة إربد

وقد أظهرت نتائج  ،تم استخدام اإلستبانة كأداة للدراسةمعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، 
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بمستوى  ءالدراسة أن مستوى الرضا الوظيفي ككل لمعلمات رياض األطفال في محافظة إربد، جا

ة بين المتوسطات الحسابية لتقديرات إحصائيجود فروق ذات داللة متوسط، كما أظهرت الدراسة و 

نوات س 10لصالح  تعزى لمتغير سنوات التدريس لدراسة على فقرات الرضا الوظيفيأفراد عينة ا

وجود فروق ذات عدم ، كما أظهرت النتائج دينار 200-100الفئة  والراتب الشهري لصالح ،فأكثر

اإلدارة( يعزى الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجال )ة بين المتوسطات إحصائيداللة 

جراء المزيد من الدراسات على معلمات رياض إأوصت الدراسة بوقد  ،فلمتغير جهة اإلشرا

 كفاءتهنبعمل تنمية مهنية لهن تستهدف رفع  واالستمرار ،األطفال نظًرا لقلة الدراسات المتعلقة بهن

 .ًيا على رضاهن الوظيفيالمهنية مما ينعكس إيجاب

قياس مستوى الشعور بالرضا الوظيفي لدى أعضاء  إلىدراسة هدفت  (0202)البرعي أجرت 

 ،هيئة التدريس، ودراسة الفروق بين أفراد عينة الدراسة في بعض المتغيرات الديموغرافية )النوع

 استخدام المنهج المسحيتم سنوات الخبرة(،  ،التخصص األكاديمي، الدرجة الوظيفية ،الجنسية

عضو هيئة تدريس بجامعة األمير سطام بن عبد  319ر ب وذلك على عينة تقد   ،لتنفيذ الدراسة

، كأداة للدراسة وهي من إعداد الباحثة االستبانةم اوتم استخدالعزيز بالمملكة العربية السعودية، 

أن المستوى التقييمي للمتوسط المرجح لمقياس الشعور بالرضا الوظيفي  إلىوأشارت نتائج الدراسة 

 وحصل بعدا، بينما ارتفع المتوسط المرجح في بعد واحد فقط كفاءة النظام اإلداري، جاء متوسطً 

البحث و خدمة المجتمع، و العملية التدريسية، و المناخ االجتماعي واألكاديمي، و نمط القيادة بالقسم، 

ر على مستوى تقييمي متوسط للمتوسط المرجح، وجاء البعدين كفاية األبنية العلمي والنش

والتجهيزات والخدمات، والدعم المالي بمستوى تقييمي منخفض للمتوسط المرجح، كما أشارت نتائج 

ا لمتغيرات )الجنسية، الدرجة الوظيفية، عدد إحصائيوجود تأثيرات دالة  إلىتحليل التباين المتعدد 
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ا إحصائيبرة( على أبعاد الرضا الوظيفي والدرجة الكلية، بينما لم يوجد تأثير دال سنوات الخ

لمتغيرات النوع والتخصص األكاديمي على أبعاد الرضا الوظيفي والدرجة الكلية، وعلى ضوء نتائج 

جراء المزيد من التطوير لتحسين مستوى الخدمات والتجهيزات بالجامعة لتيسير إأوصت الدراسة ب

وتحفيز  ،وتقديم الدعم المادي في مجال البحث العلمي والنشر ،أعضاء هيئة التدريسعمل 

 األساتذة في مجال خدمة المجتمع.

األنماط القيادية السائدة لدى مديري مدارس  إلى التعرف هدفت ةدراس (0202)الشحنة أجرى 

المنهج  استخدم تمضا الوظيفي للمعلمين، ر التعليم االبتدائي بمحافظة بورسعيد وعالقتها بال

سة بأن احيث أوصت الدر واالستبيان كأدوات للدراسة مقابالت، التقارير، و واستخدمت ال ، الوصفي

قيادات واعية مسئولة  إلىالمؤسسات التعليمية تحتاج  بكل مراحلها المتنوعة واختالف مستوياتها 

مل وجه، كما أن اختيار النمط القيادي المالئم وقادرة على تحقيق أهداف هذه المؤسسات على أك

دراسة ظروف المؤسسة التعليمية التي تمارس فيها القيادة واختالف  إلىلكل مؤسسة يحتاج 

 .العاملين واختالف مستوياتهم العلمية

 دراسات تناولت القيادة األخالقية والرضا الوظيفي

التعرف على واقع القيادة األخالقية في مدارس المرحلة  إلى دراسة هدفت (2018)العنزي أجرت 

الثانوية في دولة الكويت من وجهة نظر المعلمين، وتحديد مستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين، 

والمنطقة التعليمية في ذلك، والكشف عن  الخبرة،وسنوات  العلمي،والمؤهل  الجنس،وأثر متغيرات 

يث ح والرضا الوظيفي. واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، العالقة بين القيادة األخالقية

وتكونت  ،13988لة الثانوية في دولة الكويت وبلغ عددهم حتكون مجتمع الدراسة من معلمي المر 

استخدام االستبانة كأداة وتم ، معلمًا ومعلمة من معلمي المرحلة الثانوية 457عينة الدراسة من 
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أن القيادة األخالقية ككل واألبعاد كٍل على حدة جاءت بدرجة كبيرة،  إلىوتوصلت النتائج  للدراسة،

وأن مستوى الرضا الوظيفي ككل لدى المعلمين واألبعاد كٍل على حدة جاءت بدرجة كبيرة. كما 

ة بين متوسطات أفراد عينة الدراسة حول إحصائيأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 

، بينما ال توجد لصالح الذكور خصية األخالقية لمدير المدرسة تعزى لمتغير الجنسالخصائص الش

ية؛ ووجود فروق حول الخصائص اإلنسانفروق حول السلوكيات اإلدارية األخالقية والعالقات 

ية تعزى لمتغير اإلنسانالشخصية األخالقية لمدير المدرسة والسلوكيات اإلدارية األخالقية والعالقات 

، بينما ال توجد فروق تعزى لمتغير المؤهل العلمي لصالح منطقة العاصمة قة التعليميةالمنط

وسنوات الخبرة. كما أظهرت النتائج وجود فروق حول بعض أبعاد الرضا الوظيفي تعزى لمتغيرات 

كما أظهرت النتائج وجود عالقة  ،الجنس لصالح الذكور والمؤهل العلمي لصالح البكالوريوس

وقد أوصت الدراسة بأن تهتم  ،ًا بين القيادة األخالقية والرضا الوظيفيإحصائيارتباطية إيجابية دالة 

وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت بتعزيز القيادة األخالقية لدى مديري المدارس من خالل 

بممارسة المديرين للقيادة  االهتماموضرورة  ،همالتأكيد عليها كجزء من تقييم المديرين وترقيت

 األخالقية بجميع أبعادها نظًرا لما ثبت من أهميتها في رفع مستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين.

الكشف عن درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى  إلىهدفت  دراسة (2020)الشهري أجرت 

قادة مدارس مدينة الدمام من وجهة نظر المعلمين، والتعرف على مستوى الرضا الوظيفي عند 

الكشف عن العالقة بين درجة ممارسة قادة المدارس  إلىالمعلمين من وجهة نظرهم، كما هدفت 

وكذلك التحقق من وجود فروق ذات داللة للقيادة األخالقية والرضا الوظيفي عند المعلمين، 

( في متوسطات درجات تقديرات المعلمين لمستوى رضاهم α≤0.05ة عند مستوى داللة )إحصائي

المرحلة الدراسية(. ولتحقيق -سنوات الخبرة-الوظيفي تعزي للمتغيرات اآلتية: )المؤهل العلمي
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وقد  البيانات،استبانة كأداة لجمع  ي، وتم بناءاإلرتباطأهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي 

 إلى توصلت الدراسةوقد ( معلمًا بالمدارس الحكومية بمدينة الدمام، 357تألفت عينة الدراسة من )

 أن درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى قادة مدارس مدينة الدمام من وجهة نظر المعلمين جاءت

 المجال ثم ،المرتبة األولى السمات الشخصيةحتل مجال وعلى مستوى المجاالت ا، بدرجة مرتفعة

كما توصلت . بدرجة مرتفعةوجميعها جاءت  ،العالقات والتواصل مجال والمهني، ثم اإلداري

 أن مستوى الرضا الوظيفي عند معلمي مدارس مدينة الدمام من وجهة نظرهم جاء إلىالدراسة 

 مرتفعة،بدرجة المرتبة األولى  واالحترامالتقدير احتل مجال  وعلى مستوى المجاالت مرتفعة،بدرجة 

كما توصلت  متوسطة،بدرجة وكان  طبيعة العمل مجال ثم مرتفعة،بدرجة االنتماء للمهنة مجال  ثم

وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى قادة المدارس  إلىالدراسة 

 نظرهم.والرضا الوظيفي عند المعلمين من وجهة 

 التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منهاثالثا: 

 :من حيث الهدف

وجدت الباحثة بأن بعض الدراسات قد  ذات الصلة بالقيادة األخالقيةعلى الدراسات بعد االطالع 

هدفت التعرف التي ( 2018الدجاني )ها ببعض المتغيرات كدراسة تتناولت القيادة األخالقية وربط

درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى مديري المدارس الثانوية الخاصة في محافظة العاصمة  إلى

 التي( Turhan & Celike, 2011تورهان وسيليك )، ودراسة التنظيمي بااللتزامعمان وعالقتها 

ة المهنية على تحديد أثر سلوكيات القيادة األخالقية لمديري المدارس الثانوي إلىهدفت التعرف 

( Senyurt & Dink, 2015سينيورت ودينيك )، ودراسة تصورات المعلمين حول العدالة التنظيمية

، ودراسة ف على العالقة بين القيادة األخالقية وسلوك المواطنة التنظيميةالتعر   إلىهدفت  التي
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تحقيق مجموعة من األهداف والتي من  إلى( دراسة هدفت  2017) الشتوي وسليمان عبد اهلل

أبرزها التعرف على درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للقيادة األخالقية من وجهة نظر 

التعرف على القيادة األخالقية وعالقتها  إلى( دراسة هدفت 2020)، ودراسة المرقطن معلميهم

في محافظة الزرقاء من وجهة نظر بالثقافة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية 

والزهراني  درجة ممارسة القيادة األخالقية كدراسة باداوود إلىوالبعض منها حاول التعرف  .المعلمين

 .(2020) السبيعي، ودراسة (2018)

وجدت الباحثة بأن بعض  رضا الوظيفيذات الصلة بالعلى الدراسات  كذلك بعد االطالعو 

التي ( 2003) ماكدونيلببعض المتغيرات كدراسة  اتهوربط الوظيفيالرضا الدراسات قد تناولت 

( التي 2015) ودراسة اشتية ،عملية اتخاذ القرار وعالقتها بالرضا الوظيفي إلىهدفت التعرف 

درجة تطبيق أسلوب اإلدارة باألهداف وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى المعلمين  إلىهدفت التعرف 

التعرف على  إلىودراسة القائد التي هدفت  ،في المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة

ودراسة  ،العالقة بين درجة الرضا الوظيفي ودرجة األداء الوظيفي لموظفي مكتبات جامعة مصراته

التعرف على القدرة القيادية لدى مديري المدارس الحكومية في العاصمة  إلى عميرة التي هدفت

ولكن كما وجدت بعض الدراسات لها نفس هدف الدراسة الحالية عمان وعالقتها بالرضا الوظيفي. 

 والشهري، (2018) للدراسة مثل دراسة العنزي في الحدود الزمانية والمكانية اختلفت عنهم

(2020.) 

 المنهجمن حيث 

حيث أن طبيعة  ياإلرتباط استخدام المنهج الوصفي فياالتية تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات 

 المرقطن (،2018)الدجانيالدراسات ومن هذه  الدراسة تتطلب استخدام مثل هذا المنهج،
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 الشحنة ،(2020) الزهراني ،(2018) القائد ،(2019) عميرة ،(2020) الشهري (،2020)

، (2017) واختلفت مع كال من الشتوي والحبيب ،(2019) حميدة ،(2019) الهندي ،(2020)

 .المسحيالمنهج الوصفي  اعتمدواالذين  ،(2020) السبيعيو 

 من حيث األداة

حاور المراد في الدراسات السابقة مع اختالف الم المستخدمةتشابهت الدراسة الحالية في األداة 

 عميرة ،(2020) الشهري ،(2020) المرقطن ،(2018) الدجاني دراسةا مثل العمل والتركيز عليه

 ،(2017) والشتوي والحبيب ،(2019) حميدة ،(2019) الهندي ،(2020) الزهراني ،(2019)

 ،(2019) المطيري ،(2019) محمد ،(2018) العنزي ،(2018) القائد ،(2020) السبيعي

الذي استخدم  ،(2020) الشحنة واختلفت مع ،(2121ودراسة الشهري ) ،(2108نزي )العو 

 إلى( الذي استخدم المالحظة إضافة 2015) واشتيه ،االستبانة إلىالتقارير والمقابالت باإلضافة 

الذي استخدم  ((Waheed , Hussin, Khan, Ghavifeker & Bahadur, 2019، االستبيان

 للدراسة.والمراجعات والمستندات كأدوات  المقابالت والمالحظات

 العينةمن حيث 

فمنها ما كان يتكون من الذكور واإلناث مثل  ،تنوعت عينات الدراسات تبعا الختالف أهدافها

( 2015) واشتيه ،(2020) المرقطن، (2011) تورهان وسيليك ،(2019) دراسة الدجاني

معلمات الذي تكونت عينته من  (2019الهندي ) واختلفت مع  ،وتشابهت الدراسة الحالية معهم

كما  ،في جامعة حائل أعضاء هيئة التدريس ( التي تكونت عينتها من 2019) والمطيري، فقط

 :تيةمع الدراسات اآلالحالية  تشابهت الدراسةحيث للعينة  تنوعت في طرق اختيارها

(Turhan & Celike, 2011)، (2019) عميرة ،(2020) الشهري ،(2019) والهندي، 
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((Senyurt & Dink, 2015، (2019) الهندي ،(2018بادود والزهراني ) ،(2018) والقائد، 

 ،(2019) محمد ،(2018) العنزي ،(2020) ( السبيعي2020) بني حمد ،(2019) حميدة

 والمرقطن ،(2018) الدجانيواختلفت مع  ،ختيار العينة العشوائيةبطريقة ا (2019) المطيري

 ،عينة عشوائية طبقية اختارواالذين  (2015) واشتية ،(2018) والزهرانيوبادود  ،(2020)

 .عينات قصدية اختاروا( الذين 2020) وغنيم ،(2018) واختلفت أيضا مع العلي

في منهجية الدراسة، و في إعداد األدب النظري و  في السابقةالدراسات  استفادت الباحثة منوقد 

وتميزت الدراسة  .نتائج الدراسة الحالية تدعيمفي الدراسة، و  أداةتطوير في و اختيار عينة الدراسة، 

 الحالية على حد علم الباحثة بأنها الدراسة الوحيدة التي تناولت مجتمع معلمين الجيزة للدراسة.
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 :لفصل الثالثا
 اإلجراءاتالطريقة و 
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 لفصل الثالثا
 اإلجراءاتالطريقة و 

وعينتها، وأداة الدراسة، إضافة الدراسة  ، ومجتمعالمنهج المستخدم في الدراسةهذا الفصل  حيوض  

جراءات اتبعتهاالتي  اإلجراءات إلى  الدراسة، تطبيق الباحثة للتحقق من صدق األداة وثباتها، وا 

 .وتحليلها ة المناسبة في معالجة البياناتحصائيواألساليب اإل

 منهج الدراسة

ممارسة مديري درجة  إلىبهدف التعرف  ياإلرتباطالمنهج الوصفي  الحالية الدراسة استخدمت

، إذ ُيعد الحكومية للقيادة األخالقية وعالقتها بالرضا الوظيفي من وجهة نظر المعلمين المدارس

 .المنهج األكثر مالءمة لمثل هذا النوع من الدراسات

 مجتمع الدراسة 

للعام  الثاني الفصلمن لواء الجيزة  في الحكوميةتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس 

ة وزارة التربية والتعليم إحصائي حسبًا ومعلمة معلم (0382) م، وبلغ عدده2020/2021الدراسي 

 .(1ح الجدول )، كما يوض  2020/2021لعام 

  (1الجدول رقم )
 توزيع أفراد مجتمع الدراسة في لوائي قصبة عمان والقويسمة

 المديرية
 المعلمين والمعلماتعدد 

 المجموع
 اإلناث الذكور

 1583 1045 538 الجيزة
 



55 

 عينة الدراسة 

الحكومية في لواء المدارس  ومعلمات من معلمي العنقودية تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية

 إلىحيث تم التواصل مع مديري مدارس الجيزة الذين بدورهم ساهمو في توصيل االستبانة ، الجيزة

من  %5وهامش خطأ  %95بمستوى ثقة  ( معلماً و معلمة310من ) العينة تكونت  الجيزة،معلمي 

 ة لـ صحااييالجداول اإل إلىتم اختيارهم من مجتمع الدراسة الكلي بعد الرجوع ، مجتمع الدراسة
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب  كما تم (،Krejcie & anamorgan, 1970) كيرجسي ومورغان

 (.2سنوات الخبرة كما يوضحها جدول )و المؤهل العلمي، و الجنس، الدراسة متغيرات 

 (2جدول رقم )ال

 متغيرات الدراسةحسب  التكرارات والنسب المئوية

 النسبة % التكرار الفئات 

 الجنس
 82.9 257 أنثى
 17.1 53 ذكر

 الخبرة
 18.7 58 فأقل 5

5-10 89 28.7 
 52.6 163 10أكثر من 

 المؤهل العلمي
 69.0 214 بكالوريوس فما دون

 31.0 96 دراسات عليا
 %100.0 310 المجموع

أما ، %17.1الذكور  ت نسبةبلغ إذتوزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغيراتها،  2الجدول  يبي ن

أعلى أما بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة فكانت . %82.9نسبة وشكلت النسبة األعلى  اإلناث فكانت

، تالها المعلمين الذين خدمتهم %52.6سنوات فأكثر بنسبة  10دمتهم نسبة للمعلمين الذين خ

بنسبة بلغت  سنوات 5وأخيرًا المعلمين الذين خبرتهم أقل من  ،%2.7سنوات( وبنسبة  5-10)
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 فما دون لألفراد حاملي شهادة البكالوريوس العلمي، بلغت أعلى نسبة متغير المؤهل أما .18.7%

 . (%31.0) لي شهادة الدراسات العليا وبنسبةحام تالها ،%69.0بنسبة 

 أداة الدراسة

الدراسات الَسابقة  بعضتم تطوير استبانة اعتمادًا على مسح األدب النظري و  الدراسةلتحقيق هدف 

وذلك  ،(2019( وعميرة )2020) المرقطنمثل  ،بالقيادة األخالقية والرضا الوظيفيالمتعلقة 

ممارسة القيادة األخالقية لدى مديري المدارس الحكومية في لواء الجيزة وعالقتها للكشف عن درجة 

ثالثة أجزاء: المتغيرات واشتملت االستبانة على ، بالرضا الوظيفي من وجهة نظر المعلمين

 ،فقرة  31منوتكون  القيادة األخالقية لمديري المدارس محورو  ،الديموغرافية )البيانات األولية(

ستجابات على االستبانة االكما وزعت  .قرةف 37 وتكون من  لدى المعلمينرضا الوظيفي محور الو 

 ،متوسطةموافق بدرجة  ،كبيرةموافق بدرجة  ،موافق بدرجة كبيرة جًدا) وفقًا لمقياس ليكرت الخماسي

 .( على الترتيب1، 2، 3، 4، 5( وتمثل رقميًا )موافق بدرجة قليلة جًدا قليلة،موافق بدرجة 

 صدق أداة الدراسة

 للتحقق من صدق أداة الدراسة، تم استخدام نوعين من الص دق، وهما:

 )الصدق الظاهري(   أوًلا: صدق المحتوى

(. من أعضاء هيئة الت دريس في 2 ملحق)محكمًا  16ى األولية عل بصورتهاض االستبانة تم عر 

في تخصصات القيادة واإلدارة الت ربوية، وأصول التربية، جامعة الشرق األوسط والجامعات األردنية، 

وذلك بهدف الت عرف على مدى مألمة فقرات االستبانة  ؛والمناهج، من ذوي الكفاءة والخبرة

جراء أي تعديل  إضافة،  أوحذف  أوللمجاالت المراد قياسها، وسالمة صياغتها ووضوح معانيها، وا 
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فأكثر من  %81ل الفقرات التي أجمع على تعديلهاومالحظاتهم بتعديمين وتم األخذ بآراء المحك  

  .مينالمحك  

  )صدق اًلتساق الداخلي( صدق البناء ثانياا:

 ومعلمةمعلًما  30على عينة استطالعية مكونة من ها تم تطبيق لالستبانة، البناء صدقللتحقق من 

حساب معامل  وبعد جمع البيانات تم ،، من خارج عينة الدراسة المستهدفةالحكومية المدارسفي 

استخرجت معامالت ارتباط الفقرات مع المجال الذي تنتمي  (، حيثPearsonارتباط بيرسون )

لكل فقرة من الفقرات، حيث أن معامل بيرسون  ارتباطاليه، تم تحليل الفقرات وحساب معامل 

هنا يمثل داللة للصدق بالنسبة لكل فقرة في صورة معامل ارتباط بين كل فقرة وبين  اإلرتباط

 .تبين ذلك ةنتمي اليه، والجداول التاليالمجال الذي ت

 (3)جدول ال
 محور القيادة األخالقية ومجاًلتهابين فقرات  اإلرتباطمعامالت 

 يةاإلنسانالعالقات : المجال الثالث اإلداريةالصفات : المجال الثاني الصفات الشخصية: المجال األول

مع  اإلرتباطمعامل  رقم الفقرة
مع  اإلرتباطمعامل  رقم الفقرة المجال

مع  اإلرتباطمعامل  رقم الفقرة المجال
 المجال

0 )**(.715 8 )**(.889 08 )**(.916 
2 )**(.856 9 )**(.824 09 )**(.914 
2 )**(.769 01 )**(.864 21 )**(.900 
9 )**(.873 00 )**(.905 20 )**(.892 
3 )**(.715 02 )**(.892 22 )**(.831 
6 )**(.887 02 )**(.895 22 )**(.779 
7 )**(.845 09 )**(.839 29 )**(.917 
  03 )**(.859 23 )**(.822 
  06 )**(.821 26 )**(.820 
  07 )**(.938 27 )**(.776 
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عند المستوى  اإحصائيودالة  كانت ذات درجات مقبولة اإلرتباطأن جميع معامالت  3 الجدول يبي ن

 ، ولذلك لم يتم حذف أي من هذه الفقرات.(0.01)

بين مجاالت القيادة األخالقية ببعضها والدرجة الكلية كما  اإلرتباطمعامالت  استخراجوتم 

  .دناهأبالجدول 

 (4جدول )ال
  القيادة األخالقية والدرجة الكلية بين مجاًلت اإلرتباطمعامالت 

الصفات  
 الشخصية

مجال الصفات 
 اإلدارية

مجال العالقات 
 يةاإلنسان

 الدرجة الكلية

    1 الصفات الشخصية
   1 )**(881. الصفات اإلدارية

  1 )**(790. )**(884. يةاإلنسانالعالقات 
 1 )**(940. )**(944. )**(963. الدرجة الكلية

، مما اإحصائيودالة  كانت ذات درجات مقبولة اإلرتباطان جميع معامالت  4 الجدول يبي ن

 البناء.درجة مناسبة من صدق  إلىيشير 

 (5) جدولال
 محور الرضا الوظيفي ومجاًلتهابين فقرات  اإلرتباطمعامالت 

 المجال األول
 طبيعة العمل

 المجال الثاني
 معايير تقويم األداء

 المجال الثالث
المهني  النمو

 والتطور

 المجال الرابع
نمط القيادة وصناعة 

 القرار

 المجال الخامس
العالقة مع المسؤولين 

 والزمالء

رقم 
 الفقرة

معامل 
مع  اإلرتباط

 المجال

رقم 
 الفقرة

معامل 
مع  اإلرتباط

 المجال

رقم 
 الفقرة

معامل 
مع  اإلرتباط

 المجال

رقم 
 الفقرة

معامل 
مع  اإلرتباط

 المجال

رقم 
 الفقرة

 اإلرتباطمعامل 
 مع المجال

0 )**(.715 01 )**(.687 06 )**(.783 22 )**(.820 20 )**(.638 
2 )**(.824 00 )**(.891 07 )**(.839 29 )**(.839 22 )**(.718 
2 )**(.876 02 )**(.865 08 )**(.794 23 )**(.933 22 )**(.815 
9 )**(.803 02 )**(.718 09 )**(.594 26 )**(.824 29 )**(.775 
3 )**(.864 09 )**(.782 21 )**(.903 27 .940 23 )**(.835 
6 )**(.705 03 )**(.919 20 )**(.876 28 )**(.843 26 )**(.721 
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 المجال األول
 طبيعة العمل

 المجال الثاني
 معايير تقويم األداء

 المجال الثالث
المهني  النمو

 والتطور

 المجال الرابع
نمط القيادة وصناعة 

 القرار

 المجال الخامس
العالقة مع المسؤولين 

 والزمالء

رقم 
 الفقرة

معامل 
مع  اإلرتباط

 المجال

رقم 
 الفقرة

معامل 
مع  اإلرتباط

 المجال

رقم 
 الفقرة

معامل 
مع  اإلرتباط

 المجال

رقم 
 الفقرة

معامل 
مع  اإلرتباط

 المجال

رقم 
 الفقرة

 اإلرتباطمعامل 
 مع المجال

7 )**(.615   22 )**(.843 29 )**(.912 27 )**(.717 
8 )**(.669   07 )**(.839 21 )**(.873   
9 )**(.823         

، ولذلك اإحصائيودالة  كانت ذات درجات مقبولة اإلرتباطأن جميع معامالت  5الجدول  يبي ن

 لم يتم حذف أي من هذه الفقرات.

بين مجاالت الرضا الوظيفي ببعضها والدرجة الكلية كما  اإلرتباطمعامالت  استخراجوتم 

  .دناهأبالجدول 

 (6) جدولال
 (الرضا الوظيفي)عضها والدرجة الكلية المجاًلت بببين  اإلرتباطمعامالت 

 
طبيعة 
 العمل.

معايير 
تقويم 
 األداء

النمو المهني 
 والتطور

نمط القيادة 
وصناعة 

 القرار

العالقة مع 
المسؤولين 

 والزمالء

الدرجة 
 الكلية

      1 طبيعة العمل.
     1 )**(730. معايير تقويم األداء

    1 )**(838. )**(787. النمو المهني والتطور
   1 )**(875. )**(846. )**(815. نمط القيادة وصناعة القرار
العالقة مع المسؤولين 

 والزمالء
.739)**( .716)**( .679)**( .765)**( 1  

 1 )**(851. )**(954. )**(921. )**(901. )**(907. الدرجة الكلية
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ا، مما إحصائيكانت ذات درجات مقبولة ودالة  اإلرتباطان جميع معامالت  6الجدول  يبي ن

 البناء.درجة مناسبة من صدق  إلىيشير 

 ثبات أداة الدراسة

التحقق من ثبات االستبانة بتطبيقها على عينة استطالعية من معلمي المدارس الحكومية  تم

حساب معلمًا ومعلمة، وتم  30في لواء الجيزة من داخل المجتمع ومن خارج العينة، إذ بلغت 

معامل التجزئة النصفية من خالل و ( Cronbach– Alphaألفا ) الثبات باستخدام معامل كرونباخ

 يوضح ذلك. 7والجدول المصحح بمعادلة سبيرمان براون 

 (7جدول )ال
 معامل اًلتساق الداخلي كرونباخ ألفا 

 المجال
اًلتساق 
 الداخلي

التجزئة النصفية المصحح 
 بمعادلة سبيرمان براون

 عدد
 الفقرات

 7 0.878 0.912 الصفات الشخصية
 10 0.923 0.964 الصفات اإلدارية

 10 0.950 0.959 يةاإلنسانالعالقات 
 9 0.952 0.979 طبيعة العمل

 6 0.884 0.893 معايير تقويم األداء
 7 0.889 0.896 النمو المهني والتطور

 8 0.889 0.908 نمط القيادة وصناعة القرار
 7 0.958 0.955 المسؤولين والزمالء العالقة مع

 27 0.885 0.860 القيادة اًلخالقية
 37 0.960 0.974 الرضا الوظيفي

ن جميع قيم معامالت الثبات كانت مرتفعة، وهذا يعزز من دقة من الجدول من أويالحظ 

 األداة ومناسبتها للتطبيق لتحقيق أغراض الدراسة.
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 متغيرات الدراسة

 على المتغيرات اآلتية:اشتملت الدراسة 

 :نتمتغيرات أفراد عينة الدراسة وتضم   -2

 الجنس: له فئتان ذكر، أنثى.

 ، دراسات عليا.فما دون ، بكالوريوسمستويانالمؤهل العلمي: 

سنوات  10( سنوات، 10أقل من  -5سنوات، من ) 5لخبرة: لها ثالثة مستويات أقل منسنوات ا

 فأكثر.

 متغيرات الدراسة ومحاوره -0

 .وتشمل القيادة األخالقية والرضا الوظيفي

 إجراءات الدراسة

راسات السابقة حول مراجعة األدب النظري والد اآلتية: اإلجراءاتلتحقيق أهداف الدراسة تم القيام ب

تطوير أداة الدراسة بصورتها األولية من  ثم ،راسةاختيار االستبانة كأداة للدو  ،الدراسةموضوع 

 وصممت ،وثباتهاها التحقق من صدقثم  السابقة،األدب النظري والدراسات  إلىخالل الرجوع 

 الحصولتم . لتسهيل عملية توزيعها (Google Forme) برمجيةاالستبانة إلكترونيًا باستخدام 

تطبيق أداة  ثم تم نية،المعالجهات  إلىعلى طلب كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط 

بالتواصل مع قسم التخطيط في مديرية التربية والتعليم للواء الجيزة وذلك  ،العينةالدراسة على أفراد 

الذي زود الباحثة بأرقام هواتف المديرين للمدارس في اللواء وتم التواصل معهم لتوزيع االستبانة 

 تجمعها، جمعتأكد من المعلومات التي تم وترك الوقت الكافي لهم لإلجابة، والمعل ميهم. على 

استخدام المعالجة و  ،حصائياإلالعينة لغايات التحليل  ستبانة بعد التأكد من استجابات أفرادالا
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 تووضع ،النتائج النهائية لصتاستخثم  العينة،بة وتحليل استجابات أفراد ة المناسحصائياإل

 التوصيات المناسبة في ضوء النتائج.

 ةحصائيالمعالجة اإل

 ة اآلتية:حصائياستخدام األساليب اإللإلجابة عن أسئلة الدراسة تم 

o ( معامل ارتباط بيرسونPearson Correlationللتحقق من صدق البناء لالستبانة )، 

 .واإلجابة عن السؤال الخامس للدراسة

o ( معامل كرونباخ ألفا(Cronbach-Alpha .للتحقق من ثبات االستبانة 

o  على استجابات أفراد العينة على كل فقرة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف

 من فقرات االستبانة.

o ( تحليل التباين األحاديANOVAلمعرفة داللة الفروق في متغي )نوات الخبرة.ر س 

o ( اختبار (t- test والمؤهل العلمي الجنس يلمعرفة داللة الفروق في متغير. 

بإعطاء كل فقرة من فقراته درجة تم اعتماد سلم ليكرت الخماسي لتصحيح أدوات الدراسة، و 

موافق بدرجة  ،كبيرةموافق بدرجة  ،جًداموافق بدرجة كبيرة واحدة من بين درجاته الخمس )

( على 1، 2، 3، 4، 5( وهي تمثل رقميًا )موافق بدرجة قليلة جًدا قليلة،موافق بدرجة  ،متوسطة

 ج:الترتيب، وقد تم اعتماد المقياس التالي ألغراض تحليل النتائ

 قليلةبدرجة   2033 -1011من 

 متوسطة بدرجة    3061 -2034 من

 كبيرةبدرجة    5011 -3061 من

 وهكذا
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 وقد تم احتساب المقياس من خالل استخدام المعادلة التالية:

 (1الحد األدنى للمقياس ) -( 5الحد األعلى للمقياس )

 (3عدد الفئات المطلوبة )          

     5-1            =1033  

       3 
 نهاية كل فئة. إلى (1033)ومن ثم إضافة الجواب 
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

ممارسة القيادة النتائج التي توصلت إليها الدراسة بهدف التعرف على درجة  الفصليوضح هذا 

المدارس الحكومية في لواء الجيزة وعالقتها بالرضا الوظيفي من وجهة نظر األخالقية لدى مديري 

 ، وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلتها:المعلمين
 النتائج المتعلقة بالسؤال األول

 لواء في المدارس مديري لدى األخالقية القيادة ممارسة درجة ما: األول السؤالالنتائج المتعلقة ب
 المعلمين؟ نظر وجهة من الجيزة

المعيارية لممارسة القيادة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  لإلجابة

ها على يوضح 8والجدول  المعلمين،األخالقية لدى مديري المدارس في لواء الجيزة من وجهة نظر 

 مستوى المجاالت الثالثة واألداة ككل.

 (8جدول )ال
 لواء في المدارس مديري لدى األخالقية القيادة ممارسةلالمتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية 

  مرتبة تنازلياا حسب المتوسطات الحسابية المعلمين نظر وجهة من الجيزة

 حيث جاء، (3.87- 3.66بين ) المتوسطات الحسابية قد تراوحت ماأن  8الجدول  يبي ن

 كبيرة،وبدرجة  3.87متوسط حسابي بلغ بأعلى في المرتبة األولى  يةاإلنسانالعالقات مجال 

مجال ، بينما جاء وبدرجة كبيرة 3.73ومجال الصفات اإلدارية في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي 

 الدرجة اًلنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم الرتبة
 كبيرة 986. 3.87 يةاإلنسانالعالقات  2 0
 كبيرة 991. 3.73 الصفات اإلدارية 2 2
 متوسطة 1.032 3.66 الصفات الشخصية 0 2

 كبيرة 966. 3.76 القيادة األخالقية 
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 محور وجاء متوسطة،وبدرجة  3.66حسابي بلغ  وبمتوسط األخيرةفي المرتبة  الصفات الشخصية

 .وبدرجة كبيرة 3.76 ككل بمتوسط حسابي القيادة األخالقية

الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على  المتوسطاتتم حساب  كما

 ( توضح ذلك.00، 01، 9والجداول )فقرات كل مجال على حدة، 

 الشخصية الصفات ول:األ المجال 

 (9جدول )ال
 مرتبة تنازلياا  الشخصية الصفات لفقرات مجال المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية

  حسب المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 كبيرة 1.149 3.84 يتحمل مدير المدرسة مسؤولية القرارات المدرسية 2 0
 كبيرة 1.071 3.80 يلتزم مدير المدرسة الصدق في التعامل مع المعلمين 0 2
 كبيرة 1.133 3.71 مدير المدرسة النزاهة في تصرفاته مع المعلمين يتمثل 2 2
 متوسطة 1.203 3.65 ينسب المدير النجاح للفريق المدرسي. 6 9
 متوسطة 1.175 3.64 .المعلمين يتصف بالمرونة في تعامله مع 3 3
 متوسطة 1.198 3.63 يتصرف بحكمة في األزمات. 7 6
 متوسطة 1.275 3.33 برحابة صدر.يتقبل النقد البناء  9 7

 متوسطة 1.032 3.66 الصفات الشخصية 

، حيث جاءت (3.84-3.33بين ) المتوسطات الحسابية قد تراوحت مان أ 9الجدول  يبي ن

" في المرتبة يتحمل مدير المدرسة مسؤولية القرارات المدرسية " والتي تنص على 3رقم  ةالفقر 

يتمثل مدير  التي تنص على" 1 والفقرة رقم ،كبيرةوبدرجة  3.84االولى وبمتوسط حسابي بلغ 

وبدرجة  3.80 بلغ وبمتوسط حسابيفي المرتبة الثانية " المدرسة النزاهة في تصرفاته مع المعلمين

في المرتبة " .يتقبل النقد البناء برحابة صدروالتي تنص على " 4بينما جاءت الفقرة رقم  .كبيرة

يتصرف  والتي تنص على " 7والفقرة رقم  متوسطة،وبدرجة  3.33وبمتوسط حسابي بلغ  األخيرة
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وبلغ  ،وبدرجة متوسطة 3.63حسابي بلغ  وبمتوسط األخيرةفي المرتبة قبل  "بحكمة في األزمات.

 .وبدرجة متوسطة 3.66 ككل الشخصية الصفاتالمتوسط الحسابي لمجال 

 اإلدارية الصفات الثاني:المجال 

 (10جدول )ال
المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لفقرات مجال الصفات اإلدارية مرتبة تنازلياا حسب 

 المتوسطات الحسابية 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 كبيرة 1.007 3.98 يلتزم باللوائح والقوانين والتعليمات الضابطة للعمل. 2 0
 كبيرة 1.121 3.86 يشجع المعلمين على االلتزام بأخالقيات المهنة. 01 2
 كبيرة 1.079 3.82 لكل معلم. يوضح المهام والمسؤوليات 7 2
 كبيرة 1.167 3.81 العمل بروح الفريق. يشجع 6 9
 كبيرة 1.105 3.79 يستثمر الموارد البشرية والمادية لصالح المدرسة. 2 3
 كبيرة 1.108 3.77 لتحقيق رؤية المدرسة.يبذل جهده  0 6
 كبيرة 1.125 3.69 يحرص على التنمية المهنية للمعلمين باستمرار. 9 7
 متوسطة 1.165 3.61 المعلمين في التخطيط. يحرص على مشاركة 3 8
 متوسطة 1.208 3.51 يعزز لدى المعلمين مهارات التقييم الذاتي. 9 9
 متوسطة 1.268 3.46 .بإتقانيقدم الحوافز للمعلمين الذين ينجزون أعمالهم  8 01

 كبيرة 991. 3.73 الصفات اإلدارية 

، حيث جاءت (3.98-3.46بين ) المتوسطات الحسابية قد تراوحت مان أ 10الجدول  يبي ن

" في المرتبة للعمليلتزم باللوائح والقوانين والتعليمات الضابطة  " والتي تنص على 2رقم  ةالفقر 

يشجع  التي تنص على " 10والفقرة رقم  كبيرة،وبدرجة  3.98ولى وبمتوسط حسابي بلغ األ

وبدرجة  3.86" في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بلغ المعلمين على االلتزام بأخالقيات المهنة.

 ينجزون أعمالهميقدم الحوافز للمعلمين الذين والتي تنص على " 8بينما جاءت الفقرة رقم  ،كبيرة

في المرتبة  9والفقرة رقم  ،وبدرجة متوسطة 3.46حسابي بلغ  وبمتوسط األخيرةفي المرتبة " .بإتقان



68 

 الصفاتوبلغ المتوسط الحسابي لمجال  متوسطة،وبدرجة  3.51وبمتوسط حسابي بلغ  األخيرةقبل 

 .وبدرجة كبيرة 3.73ككل  اإلدارية

 يةاإلنسان العالقات الثالث:المجال 

 (11جدول )ال
 مرتبة تنازلياا  يةاإلنسان العالقات لفقرات مجال المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية

  حسب المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 كبيرة 995. 4.05 المقبولة اجتماعًيا واخالقًيا.يراعي العادات والتقاليد  3 0
 كبيرة 1.054 3.96 ية عند المعلمين.اإلنسانيراعي الظروف  6 2
 كبيرة 1.070 3.93 يتعامل مع اآلخرين باحترام ووضوح. 8 2
 كبيرة 1.138 3.91 .اإلجتماعيةيشارك المعلمين مناسباتهم  9 9
 كبيرة 1.064 3.90 عن العاملين معه. يجابًيا للمسؤولينإيعطي انطباًعا  7 3
 كبيرة 1.204 3.87 يتعامل مع المعلمين بتواضع. 0 6
 كبيرة 1.198 3.79 ينصت باهتمام لجميع العاملين. 2 7
 كبيرة 1.175 3.79 يشجع المعلمين على التسامح مع زمالئهم. 2 7
 كبيرة 1.147 3.75 يعزز ثقة العاملين بأنفسهم وقدراتهم. 9 9
 كبيرة 1.174 3.72 .يشجع الحوار البناء في مدرسته 01 01

 كبيرة 986. 3.87 يةاإلنسانالعالقات  

، حيث جاءت (4.05-3.72بين ) المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما ان 11الجدول  يبي ن

المرتبة " في يراعي العادات والتقاليد المقبولة اجتماعًيا واخالقًيا " والتي تنص على 5رقم  ةالفقر 

يراعي الظروف  التي تنص على" 6 موالفقرة رق ،كبيرةوبدرجة  4.05ولى وبمتوسط حسابي بلغ األ

بينما جاءت  كبيرة،وبدرجة  3.96في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بلغ  "ية عند المعلمين.اإلنسان

 وبمتوسط األخيرةفي المرتبة " .يشجع الحوار البناء في مدرستهوالتي تنص على " 10الفقرة رقم 

يعزز ثقة العاملين بأنفسهم  التي تنص على "9 والفقرة رقم  ،وبدرجة كبيرة 3.72حسابي بلغ 
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 العالقاتوبلغ المتوسط الحسابي لمجال  ،كبيرة بدرجةو  3.75بلغ " وبمتوسط حسابي وقدراتهم.

 .وبدرجة كبيرة 3.87ككل  يةاإلنسان
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

: ما درجة الرضا الوظيفي لدى المعلمين في المدارس الحكومية الثانيلسؤال االمتعلقة ب النتائج
 زة من وجهة نظر المعلمين أنفسهم؟يفي لواء الج

 الوظيفي رضاالمعيارية للعن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  لإلجابة

 12ل والجدو  أنفسهم، المعلمين نظر وجهة من الجيزة لواء في الحكومية المدارس في المعلمين لدى

 ها على مستوى المجاالت الخمسة واألداة ككل.يوضح

 (12جدول )ال
 في الحكومية المدارس في المعلمين لدى الوظيفي للرضاالمتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية 

  المتوسطات الحسابيةمرتبة تنازلياا حسب  أنفسهم المعلمين نظر وجهة من الجيزة لواء

 الدرجة اًلنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم الرتبة
 كبيرة 795. 3.81 العالقة مع المسؤولين والزمالء 3 0
 كبيرة 696. 3.75 طبيعة العمل. 0 2
 متوسطة 993. 3.58 معايير تقويم األداء 2 2
 متوسطة 1.072 3.50 نمط القيادة وصناعة القرار. 9 9
 متوسطة 993. 3.27 النمو المهني والتطور 2 3

 متوسطة 816. 3.59 الرضا الوظيفي 

 حيث جاء، (3.81-3.27بين ) المتوسطات الحسابية قد تراوحت ماأن  12الجدول  يبي ن

وبدرجة  3.81متوسط حسابي بلغ بأعلى في المرتبة األولى  العالقة مع المسؤولين والزمالءمجال 

ومجال  ،وبدرجة كبيرة 3.75في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بلغ  طبيعة العمل ومجال ،كبيرة

ومجال نمط القيادة  ،وبدرجة متوسطة3.58 معايير تقويم األداء في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي 

مجال بينما جاء  ،وبدرجة متوسطة 3.50وصناعة القرار في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي بلغ 
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 وجاء ،وبدرجة متوسطة 3.27وبمتوسط حسابي بلغ  األخيرةرتبة في الم النمو المهني والتطور

 .وبدرجة متوسطة 3.59ككل بمتوسط حسابي  الوظيفي الرضا محور

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على  حسابتم  كما

 .( توضح ذلك17-13)والجداول فقرات كل مجال على حدة، 

 العمل طبيعة ول:األ المجال 

 (13جدول )ال
 مرتبة تنازلياا  العمل طبيعة لفقرات مجال المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية

  حسب المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 كبيرة 793. 4.26 المناسبة لتخصصي.أقوم بالمهام التدريسية  0 0
 كبيرة 840. 4.18 أشعر بأهمية ومكانة المادة العلمية التي أدرسها. 6 2
 كبيرة 758. 4.14 الدراسية.أخطط لألنشطة وفق رؤيتي وبما يخدم مادتي  8 2
 كبيرة 1.016 3.95 يحقق عملي مكانة اجتماعية لي. 7 9
 كبيرة 1.131 3.69 الحصص أسبوعًيا.العدد المناسب من  أقوم بتدريس 9 3
 متوسطة 1.067 3.65 يوزع جدول حصصي بشكل مناسب. 3 6
 متوسطة 1.110 3.38 توفر المدرسة الوسائل التي احتاجها. 2 7
 متوسطة 1.212 3.32 تقدم المدرسة الدعم المادي لألنشطة. 2 8
 متوسطة 1.221 3.20 المبنى المدرسي مجهز وفق البيئة التعليمية المناسبة. 9 9

 كبيرة 696. 3.75 طبيعة العمل 

، حيث جاءت (4.26-3.20) نما بيالمتوسطات الحسابية قد تراوحت ن أ 13الجدول  يبي ن

ولى األ" في المرتبة أقوم بالمهام التدريسية المناسبة لتخصصي " والتي تنص على 1 رقم ةالفقر 

أشعر بأهمية ومكانة  التي تنص على" 6والفقرة رقم  ،وبدرجة كبيرة 4.26وبمتوسط حسابي بلغ 

بينما  وبدرجة كبيرة 4.18" في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بلغ المادة العلمية التي أدرسها.
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في " .المبنى المدرسي مجهز وفق البيئة التعليمية المناسبةوالتي تنص على " 9جاءت الفقرة رقم 

 األخيرةفي المرتبة قبل  3رقم والفقرة  ،رجة متوسطةدوب 3.20 حسابي بلغ وبمتوسط األخيرةالمرتبة 

ككل  العمل طبيعةالمتوسط الحسابي لمجال  وبلغمتوسطة، وبدرجة  3.32وبمتوسط حسابي بلغ 

 .وبدرجة كبيرة 3.75

 األداء تقويم معايير الثاني:المجال 

 (14جدول )ال
مرتبة تنازلياا حسب  األداء تقويم معايير لفقرات مجال المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية

  المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 كبيرة 1.055 3.70 يِقيم المدير أداء المعلمين وفق معايير وآليات محددة. 0 0
 كبيرة 1.111 3.70 اطالعي على التقارير بشفافية يحسن أدائي. 9 0
 متوسطة 1.189 3.58 دراسي.يعمم المدير معايير التقييم في بداية كل عام  3 2

9 2 
تساعدني ارشادات المدير على تطوير أساليب 

 تقويمية لطالبي.
 متوسطة 1.139 3.52

9 6 
يحرص المدير على تكافؤ الفرص بين المعلمين في 

 التقييم.
 متوسطة 1.203 3.52

 متوسطة 1.143 3.43 التقييم المستخدمة تحفز دافعيتي لإلنجاز. أساليب 2 6
 متوسطة 993. 3.58 معايير تقويم األداء 

، حيث جاءت (3.70-3.43) نما بيالمتوسطات الحسابية قد تراوحت ن أ 14الجدول  يبي ن

في المرتبة  "محددةالمعلمين وفق معايير وآليات أداء يِقيم المدير  " والتي تنص على 1رقم  ةالفقر 

اطالعي على  التي تنص على"4 والفقرة رقم  ،وبدرجة كبيرة 3.70ولى وبمتوسط حسابي بلغ األ

بينما جاءت الفقرة  ،3.70ولى وبمتوسط حسابي بلغ " في المرتبة األالتقارير بشفافية يحسن أدائي

 األخيرةفي المرتبة " .المستخدمة تحفز دافعيتي لإلنجاز أساليب التقييموالتي تنص على " 2رقم 
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وبمتوسط  األخيرةفي المرتبة قبل  6والفقرة رقم  ،وبدرجة متوسطة 3.43حسابي بلغ  وبمتوسط

 3.58ككل  األداء تقويم معاييروبلغ المتوسط الحسابي لمجال  وبدرجة متوسطة 3.52حسابي بلغ 

 .وبدرجة متوسطة

 والتطور المهني النمو الثالث:المجال 

 (15جدول )ال
 مرتبة تنازلياا  والتطور المهني النمو لفقرات مجال المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية

  حسب المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.170 3.52 تتيح المدرسة الفرص التدريبية لتطوير مهاراتي. 0 0
 متوسطة 1.173 3.48 .االبتكارية واإلبداعية المدرسة األفكارتدعم  2 2
عداد المعلمين مهنًيا. 6 2  متوسطة 1.187 3.28 تعمل المدرسة على تأهيل وا 

9 9 
يتناســــــب األجــــــر الــــــذي أتقضــــــاه وفــــــق قــــــانون العمــــــل 

 متوسطة 1.134 3.23 والعمال.

 متوسطة 1.157 3.23 بيئة العمل تتيح الفرصة لدي إلثراء خبرتي. 3 9
 متوسطة 1.219 3.13 تقدم المدرسة الحوافز المختلفة للعمل المتميز. 7 6

يتناسب األجر الـذي أتقاضـاه مـع حجـم العمـل والمؤهـل  2 7
 العلمي الذي أمتلكه.

 متوسطة 1.320 3.00

 متوسطة 993. 3.27 النمو المهني والتطور 

، حيث جاءت (3.52-3.00بين ) ماالمتوسطات الحسابية قد تراوحت ن أ 15الجدول  يبي ن

ولى " في المرتبة األتتيح المدرسة الفرص التدريبية لتطوير مهاراتي " والتي تنص على 1رقم  ةالفقر 

تدعم المدرسة  التي تنص على "2 والفقرة رقم  ،متوسطةوبدرجة  3.52وبمتوسط حسابي بلغ 

 متوسطة،وبدرجة  3.48" في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بلغ  االبتكارية واإلبداعية. األفكار

يتناسب األجر الذي أتقاضاه مع حجم العمل والمؤهل والتي تنص على " 3بينما جاءت الفقرة رقم 

التي تنص   7والفقرة رقم ،3.00وبمتوسط حسابي بلغ  األخيرةفي المرتبة " العلمي الذي أمتلكه
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وبمتوسط حسابي بلغ  األخيرةفي المرتبة قبل " الحوافز المختلفة للعمل المتميز.تقدم المدرسة  على"

وبدرجة  3.27ككل  والتطور المهني النمووبلغ المتوسط الحسابي لمجال  ،وبدرجة متوسطة 3.13

 .متوسطة

 نمط القيادة وصناعة القرار الرابع:المجال 

 (16جدول )ال
 المعيارية لفقرات مجال نمط القيادة وصناعة القرار مرتبة تنازلياا المتوسطات الحسابية واًلنحرافات 

 حسب المتوسطات الحسابية 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

 الدرجة

0 0 
يتخذ المدير القرارات المناسبة في المواقف 

 متوسطة 1.120 3.65 المختلفة.

 متوسطة 1.154 3.56 في المدرسة. أثق في قرارات الفريق االداري 2 2
 متوسطة 1.138 3.55 يدار الحوار في االجتماعات بأسلوب ديمقراطي. 6 2
 متوسطة 1.112 3.54 إنجاز مهامي الوظيفية. مديري فيأتلقى الدعم من  2 9

يتم حل الصعوبات والمشاكل داخل المدرسة بكفاءة  7 3
 وفاعلية.

 متوسطة 1.184 3.50

 متوسطة 1.189 3.47 التي يتم اتخاذها في المدرسة. تالقراراأطلع على  9 6

يشجع المدير المعلمين على طرح مشكالتهم التي  3 7
 حلول. إلىتحتاج 

 متوسطة 1.219 3.42

 متوسطة 1.284 3.36 يشارك المعلمين في صنع القرار داخل المدرسة. 8 8
 متوسطة 1.072 3.50 نمط القيادة وصناعة القرار 

، حيث جاءت (3.65-3.36بين ) المتوسطات الحسابية قد تراوحت مان أ 16الجدول  يبي ن

" في المرتبة يتخذ المدير القرارات المناسبة في المواقف المختلفة "على والتي تنص  1رقم  ةالفقر 

أثق في التي تنص على " 2والفقرة رقم  ،متوسطةوبدرجة  3.65االولى وبمتوسط حسابي بلغ 

وبدرجة  3.56" في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بلغ قرارات الفريق االداري في المدرسة.
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يشارك المعلمين في صنع القرار داخل والتي تنص على " 8بينما جاءت الفقرة رقم  ،متوسطة

التي  5 والفقرة رقم ،وبدرجة متوسطة 3.36حسابي بلغ  وبمتوسط األخيرةفي المرتبة " المدرسة

" في المرتبة قبل .حلول إلىرح مشكالتهم التي تحتاج يشجع المدير المعلمين على ط تنص على"

نمط القيادة وبلغ المتوسط الحسابي لمجال  متوسطة،وبدرجة  3.42وبمتوسط حسابي بلغ  األخيرة

 .وبدرجة متوسطة 3.50ل كك وصناعة القرار

 والزمالءالعالقة مع المسؤولين  :خامسالالمجال 

 (17جدول )ال
مرتبة تنازلياا  العالقة مع المسؤولين والزمالء لفقرات مجال المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية

  حسب المتوسطات الحسابية

، حيث جاءت (4.21-3.57بين ) الحسابية قد تراوحت ما المتوسطاتن أ 17الجدول  يبي ن

" في المرتبة األولى وبمتوسط أحظى باالحترام والتقدير من الزمالء " علىوالتي تنص  2 رقم ةالفقر 

العالقة بين الزمالء تقوم على  التي تنص على " 4والفقرة رقم  ،كبيرةوبدرجة  4.21حسابي بلغ 

بينما جاءت الفقرة رقم  كبيرة،وبدرجة  3.92" في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بلغ المودة والثقة.

وبمتوسط حسابي بلغ  األخيرةفي المرتبة " يلتقي الزمالء خارج أوقات العملوالتي تنص على " 6

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 كبيرة 738. 4.21 أحظى باالحترام والتقدير من الزمالء. 2 0
 كبيرة 928. 3.92 العالقة بين الزمالء تقوم على المودة والثقة  9 2
 كبيرة 940. 3.89 يتعاون الزمالء في حل المشكالت. 2 2
 كبيرة 1.022 3.84 يتبادل المعلمين الخبرات فيما بينهم. 7 9
 متوسطة 1.165 3.65 الشفافية.العالقة مع المدير تقوم على  3 3
 متوسطة 1.147 3.62 اإلدارة الجهود المبذولة في العمل.تقدر  0 6
 متوسطة 1.102 3.57 يلتقي الزمالء خارج أوقات العمل. 6 7

 كبيرة 795. 3.81 العالقة مع المسؤولين والزمالء 
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" تقدر اإلدارة الجهود المبذولة في العمل. التي تنص على" 1 والفقرة رقم ،وبدرجة متوسطة 3.57

وبلغ المتوسط الحسابي  متوسطة،وبدرجة  3.62وبمتوسط حسابي بلغ  األخيرةفي المرتبة قبل 

 .وبدرجة كبيرة 3.81ككل  والزمالء المسؤولين مع العالقةلمجال 
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

( α≤0.05) مستوى عند ةإحصائي دًللة ذات فروق توجد هل: الثالث السؤالالنتائج المتعلقة ب
 للقيادة الجيزة لواء في المدارس مديري ممارسة لدرجة المعلمين استجابات متوسطات بين

 سنواتو  العلمي، المؤهلو  الجنس،الدراسة  متغيرات إلى تعزى المعلمين نظر وجهة من األخالقية
 الخبرة؟

 ستجاباتال استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تم عن هذا السؤال لإلجابة

 المعلمين نظر وجهة من األخالقية للقيادة الجيزة لواء في المدارس مديري ممارسة لدرجة المعلمين

 وضح ذلك.ت( 22-18)ول اوالجد ،الخبرة سنواتو  العلمي، المؤهلو  الجنس،الدراسة  متغيراتحسب 

 الجنس وًل:أ

 (18جدول )ال
ستجابات المعلمين لدرجة الجنس على االمتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية واختبار "ت" ألثر 

 لواء الجيزة للقيادة األخالقية من وجهة نظر المعلمين ممارسة مديري المدارس في

 العدد الفئات المجاًلت
المتوسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الدًللة 
 ةحصائياإل

الصفات 
 الشخصية

 *021. 308 -2.319 1.030 3.60 257 أنثى
    998. 3.95 53 ذكر

الصفات 
 اإلدارية

 060. 308 -1.913 996. 3.68 257 أنثى
    941. 3.97 53 ذكر

العالقات 
 يةاإلنسان

 *019. 308 -2.356 994. 3.81 257 أنثى
    898. 4.16 53 ذكر

القيادة 
 اًلخالقية ككل

 *025. 308 -2.260 968. 3.71 257 أنثى
    917. 4.03 53 ذكر
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 تعزى (=0.05مستوى الداللة )ة عند إحصائيوجود فروق ذات داللة  18 الجدولمن  يتبي ن

 للقيادة الجيزة لواء في المدارس مديري ممارسة لدرجة الدراسة عينة استجابات الجنس على ألثر

ية اإلنسانالعالقات مجال الصفات الشخصية، و مجال  في المعلمين نظر وجهة من األخالقية

  .وجاءت الفروق لصالح الذكور ككل االخالقية القيادةوكذلك في 

ة عند مستوى الداللة إحصائيوجود فروق ذات داللة عدم 18من الجدول  يتبي نكما 

(=0.05) في المدارس مديري ممارسة لدرجة الدراسة عينة استجابات الجنس على ألثر تعزى 

 .اإلداريةالصفات مجال  في المعلمين نظر وجهة من األخالقية للقيادة الجيزة لواء

 العلمي ثانيا: المؤهل

 (19جدول )ال
 المعلمين ستجاباتاعلى  المؤهل العلميألثر المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية واختبار "ت" 

 المعلمين نظر وجهة من األخالقية للقيادة الجيزة لواء في المدارس مديري ممارسة لدرجة

 العدد الفئات المجاًلت
المتوسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الدًللة 
 ةحصائياإل

الصفات 
 الشخصية

 114. 308 -1.584 1.064 3.60 214 بكالوريوس فما دون
    949. 3.80 96 دراسات عليا

الصفات 
 اإلدارية

 128. 308 -1.526 1.035 3.67 214 بكالوريوس فما دون
    876. 3.86 96 دراسات عليا

العالقات 
 يةاإلنسان

 269. 308 -1.108 1.013 3.83 214 بكالوريوس فما دون
    921. 3.96 96 دراسات عليا

القيادة 
 اًلخالقية ككل

 152. 308 -1.437 998. 3.71 214 بكالوريوس فما دون
    884. 3.88 96 دراسات عليا

 (=0.05ة عند مستوى الداللة )إحصائيوجود فروق ذات داللة عدم  19 من الجدول يتبي ن

 لواء في المدارس مديري ممارسة لدرجة الدراسة عينة استجابات على المؤهل العلمي ألثر تعزى

  .المعلمين نظر وجهة من األخالقية للقيادة الجيزة
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 الخبرة سنوات ثالثا:

 (20جدول )ال
 ممارسة لدرجة المعلمين ستجاباتاعلى  الخبرة سنوات المعيارية ألثرالمتوسطات الحسابية واًلنحرافات 

 المعلمين نظر وجهة من األخالقية للقيادة الجيزة لواء في المدارس مديري

 اًلنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئات المجاًلت

 الصفات الشخصية

 1.041 3.94 58 سنوات فأقل  3
 1.000 3.33 89 سنوات 10 – 5

 1.008 3.73 163 سنوات 10أكثر من 
 1.032 3.66 310 الكلي

 اإلداريةالصفات 

 948. 3.96 58 سنوات فأقل  3
 961. 3.45 89 سنوات 10 – 5

 995. 3.80 163 سنوات 10أكثر من 
 991. 3.73 310 الكلي

 يةاإلنسانالعالقات 

 973. 4.07 58 سنوات فأقل  3
 1.004 3.60 89 سنوات 10 – 5

 955. 3.94 163 سنوات 10أكثر من 
 986. 3.87 310 الكلي

 القيادة اًلخالقية ككل

 962. 3.99 58 سنوات فأقل  3
 936. 3.48 89 سنوات 10 – 5

 954. 3.84 163 سنوات 10أكثر من 
 966. 3.76 310 الكلي

تباينًا ظاهريًا في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  20الجدول  يبي ن

المعلمين لدرجة ممارسة مديري المدارس في لواء الجيزة للقيادة األخالقية من وجهة نظر المعلمين 

ة بين المتوسطات حصائيولبيان داللة الفروق اإل الخبرة،بسبب اختالف فئات متغير سنوات 

 .21تخدام تحليل التباين االحادي حسب الجدول الحسابية تم اس
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 (21جدول )ال
ستجابات المعلمين لدرجة ممارسة مديري المدارس في على ا سنوات الخبرةتحليل التباين اًلحادي ألثر 

 لواء الجيزة للقيادة األخالقية من وجهة نظر المعلمين

تعزى  (0.05=ة عند مستوى الداللة )إحصائيوجود فروق ذات داللة  21من الجدول  يتبي ن

ا إحصائي، ولبيان الفروق الدالة ككلالقيادة االخالقية جميع المجاالت وفي  الخبرة فيسنوات لمتغير 

للمقارنات البعدية كما هو مبين في الجدول  LSDبين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار 

22. 

  

 المصدر المجاًلت
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الدًللة 

 ةحصائياإل

الصفات 
 الشخصية

 *001. 7.219 7.399 2 14.799 بين المجموعات

   1.025 307 314.667 داخل المجموعات

    309 329.466 الكلي

 الصفات اإلدارية

 *004. 5.525 5.277 2 10.554 بين المجموعات

   955. 307 293.216 داخل المجموعات

    309 303.770 الكلي

العالقات 
 يةاإلنسان

 *006. 5.196 4.919 2 9.838 بين المجموعات

   947. 307 290.648 داخل المجموعات

    309 300.486 الكلي

القيادة اًلخالقية 
 ككل

 *002. 6.247 5.646 2 11.292 بين المجموعات

   904. 307 277.454 داخل المجموعات

    309 288.746 الكلي
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 (22جدول )ال
المعلمين لدرجة ممارسة مديري  تاستجاباعلى  سنوات الخبرةألثر ( LSD)المقارنات البعدية بطريقة  

 المدارس في لواء الجيزة للقيادة األخالقية من وجهة نظر المعلمين

 الفئات المجاًلت
المتوسط 
 الحسابي

سنوات  5 
 فأقل 

5 – 10 
 سنوات

أكثر من 
 سنوات10

الصفات 
 الشخصية

   1 3.94 سنوات فأقل  3
  1 60.* 3.33 سنوات 10 – 5

 1 -40.* 20. 3.73 سنوات 10أكثر من 

الصفات 
 اإلدارية

   1 3.96 سنوات فأقل  3
  1 50.* 3.45 سنوات 10 – 5

 1 -34.* 15. 3.80 سنوات 10أكثر من 

العالقات 
 يةاإلنسان

   1 4.07 سنوات فأقل  3
  1 47.* 3.60 سنوات 10 – 5

 1 -34.* 12. 3.94 سنوات 10أكثر من 

القيادة 
 اًلخالقية ككل

   1 3.99 سنوات فأقل  3
  1 51.* 3.48 سنوات 10 – 5

 1 -36.* 15. 3.84 سنوات 10أكثر من 
 ( 0.05دالة عند مستوى الداللة )*

  يلي:ا م 22 من الجدول يتبي ن

فأقل  سنوات 3ومن جهة  سنوات 10-5 بين (  =0.05)ة إحصائيوجود فروق ذات داللة  -

القيادة االخالقية في جميع المجاالت و  سنوات فأقل 3جهة أخرى، وجاءت الفروق لصالح فئة  من

 .ككل

من  سنوات 10-5ن جهة م 10 من أكثربين  (  =0.05)ة إحصائيوجود فروق ذات داللة  -

 .القيادة االخالقية ككلفي جميع المجاالت و  10أكثر من جهة أخرى، وجاءت الفروق لصالح فئة 
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 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

(   =0.05) مستوى عند ةإحصائي دًللة ذات فروق توجد هل: الرابع السؤالالنتائج المتعلقة ب
 إلى تعزى لديهم الوظيفي الرضا لمستوى الجيزة لواء في المعلمين استجابات متوسطات بين

 ؟(الخبرة سنوات العلمي، المؤهل الجنس،) اًلتية المتغيرات

 ستجاباتال استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تم جابة عن هذا السؤاللإل

 المؤهلو  الجنس،الدراسة  متغيراتحسب  لديهم الوظيفي الرضا لمستوى الجيزة لواء في المعلمين

 وضح ذلك.ت (21 إلى 23من ) ولاوالجد ،الخبرة سنواتو  العلمي،

 الجنس وًل:أ

 (23جدول )ال
في لواء ستجابات المعلمين الجنس على االمتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية واختبار "ت" ألثر 

 الجيزة لمستوى الرضا الوظيفي لديهم

 العدد الفئات المجاًلت
المتوسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

 درجات
 الحرية

 الدًللة
 ةحصائياإل

 طبيعة العمل
 261. 308 -1.126 685. 3.73 257 أنثى
    746. 3.85 53 ذكر

 معايير تقويم األداء
 124. 308 -1.544 982. 3.54 257 أنثى
    1.033 3.77 53 ذكر

 النمو المهني والتطور
 228. 308 -1.207 966. 3.24 257 أنثى
    1.114 3.42 53 ذكر

نمط القيادة وصناعة 
 القرار

 *030. 308 -2.176 1.079 3.44 257 أنثى
    1.001 3.79 53 ذكر

العالقة مع المسؤولين 
 والزمالء

 183. 308 -1.335 765. 3.79 257 أنثى
    924. 3.95 53 ذكر

 الرضا الوظيفي ككل
 094. 308 -1.681 801. 3.56 257 أنثى
    873. 3.76 53 ذكر

 (=0.05ة عند مستوى الداللة )إحصائيوجود فروق ذات داللة  عدم 23 الجدولمن  يتبي ن

 في جميع لديهم الوظيفي الرضا لمستوى الجيزة لواء في المعلمين استجابات الجنس على ألثر تعزى
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وجاءت الفروق  ،القرار وصناعة ،القيادة نمطباستثناء مجال  ،ككل الوظيفي الرضاو المجاالت 

  .لصالح الذكور

 العلمي ثانيا: المؤهل

 (24جدول )ال
ستجابات المعلمين على ا المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية واختبار "ت" ألثر المؤهل العلمي

 في لواء الجيزة لمستوى الرضا الوظيفي لديهم

 (=0.05ة عند مستوى الداللة )إحصائيوجود فروق ذات داللة عدم  24 من الجدول يتبي ن

 لديهم الوظيفي الرضا لمستوى الجيزة لواء في المعلمين استجابات على المؤهل العلمي ألثر تعزى

 ككل. الوظيفيوالرضا في جميع المجاالت 

 العدد الفئات المجاًلت
المتوسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الدًللة 
 ةحصائياإل

 طبيعة العمل
 707. 3.72 214 بكالوريوس فما دون

1.347- 308 .179 
 667. 3.83 96 دراسات عليا

 معايير تقويم األداء
 1.012 3.52 214 بكالوريوس فما دون

1.438- 308 .152 
 943. 3.70 96 دراسات عليا

النمو المهني 
 والتطور

 998. 3.21 214 بكالوريوس فما دون
1.599- 308 .111 

 975. 3.40 96 دراسات عليا

نمط القيادة 
 وصناعة القرار

 1.086 3.44 214 بكالوريوس فما دون
1.576- 308 .116 

 1.033 3.65 96 دراسات عليا

العالقة مع 
 المسؤولين والزمالء

 809. 3.76 214 بكالوريوس فما دون
1.764- 308 .079 

 752. 3.93 96 دراسات عليا

 الرضا الوظيفي ككل
 823. 3.54 214 بكالوريوس فما دون

1.706- 308 .089 
 790. 3.71 96 دراسات عليا
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 الخبرة سنوات ثالثا:

 (25جدول )ال
في لواء الجيزة ستجابات المعلمين على ا سنوات الخبرةالمتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ألثر 

 لمستوى الرضا الوظيفي لديهم

 المعيارياًلنحراف  المتوسط الحسابي العدد الفئات المجاًلت

 طبيعة العمل

 682. 3.78 58 سنوات فأقل  3
 751. 3.62 89 سنوات 5-10
 664. 3.81 163 سنوات 10أكثر من 

 696. 3.75 310 الكلي

 معايير تقويم األداء

 1.018 3.70 58 سنوات فأقل  3
 991. 3.31 89 سنوات 5-10
 963. 3.68 163 سنوات 10أكثر من 

 993. 3.58 310 الكلي

 النمو المهني والتطور

 931. 3.41 58 سنوات فأقل  3
 1.095 3.01 89 سنوات 5-10
 935. 3.36 163 سنوات 10أكثر من 

 993. 3.27 310 الكلي

نمط القيادة وصناعة 
 القرار

 1.076 3.51 58 سنوات فأقل  3
 1.136 3.18 89 سنوات 5-10
 999. 3.68 163 سنوات 10أكثر من 

 1.072 3.50 310 الكلي

العالقة مع 
 المسؤولين والزمالء

 822. 3.79 58 سنوات فأقل  3
 839. 3.62 89 سنوات 5-10
 742. 3.93 163 سنوات 10أكثر من 

 795. 3.81 310 الكلي

 الرضا الوظيفي ككل

 798. 3.64 58 سنوات فأقل  3
 870. 3.36 89 سنوات 5-10
 770. 3.70 163 سنوات 10أكثر من 

 816. 3.59 310 الكلي
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الستجابات  تباينًا ظاهريًا في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 25الجدول  يبي ن

استجابات المعلمين في لواء الجيزة لمستوى الرضا الوظيفي لديهم بسبب اختالف فئات متغير 

حليل التباين المتوسطات الحسابية تم استخدام تة بين حصائيولبيان داللة الفروق اإل الخبرة،سنوات 

 .26حادي حسب الجدول األ

 (26جدول )ال
 الرضا لمستوى الجيزة لواء في المعلمين ستجاباتاعلى  الخبرة سنواتألثر اًلحادي تحليل التباين 

 لديهم الوظيفي

 مجموع المربعات المصدر المجاًلت
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
 الدًللة

 ةحصائياإل

 طبيعة العمل
 111. 2.212 1.064 2 2.128 بين المجموعات
   481. 307 147.705 داخل المجموعات

    309 149.834 الكلي

 معايير تقويم األداء
 *011. 4.579 4.415 2 8.830 بين المجموعات
   964. 307 295.989 داخل المجموعات

    309 304.819 الكلي

النمو المهني 
 والتطور

 *013. 4.440 4.291 2 8.581 بين المجموعات
   966. 307 296.697 داخل المجموعات

    309 305.279 الكلي

نمط القيادة وصناعة 
 القرار

 *002. 6.340 7.055 2 14.110 بين المجموعات
   1.113 307 341.598 داخل المجموعات

    309 355.708 الكلي

العالقة مع 
 والزمالء المسؤولين

 *013. 4.394 2.720 2 5.440 بين المجموعات
   619. 307 190.046 داخل المجموعات

    309 195.485 الكلي

 الرضا الوظيفي ككل
 *006. 5.188 3.365 2 6.729 بين المجموعات
   649. 307 199.112 داخل المجموعات

    309 205.841 الكلي



84 

تعزى  (=0.05) عند مستوى الداللة ةإحصائيوجود فروق ذات داللة  26من الجدول  يتبي ن

 .العمل طبيعةمجال باستثناء  ككل، الرضا الوظيفيت وفي الجميع المجا في الخبرة سنواتلمتغير 

 للمقارنات LSD اختباربين المتوسطات الحسابية تم استخدام ا إحصائيالدالة ولبيان الفروق 

 .27كما هو مبين في الجدول  البعدية

 (27جدول )ال
 لمستوى الجيزة لواء في المعلمينستجابات على ا سنوات الخبرةألثر ( LSD)المقارنات البعدية بطريقة  

 لديهم الوظيفي الرضا

 

 الفئات المجاًلت
المتوسط 
 الحسابي

سنوات  5
 فأقل 

5-10 
 سنوات

 10أكثر من 
 سنوات

 معايير تقويم األداء
   1 3.70 سنوات فأقل  3

  1 38.* 3.31 سنوات  5-10
 1 -36.* 01. 3.68 سنوات 10أكثر من 

 النمو المهني والتطور
   1 3.41 سنوات فأقل  3

  1 40.* 3.01 سنوات  5-10
 1 -35.* 05. 3.36 سنوات 10أكثر من 

نمط القيادة وصناعة 
 القرار

   1 3.51 سنوات فأقل  3
  1 33. 3.18 سنوات  5-10
 1 -49.* 16.- 3.68 سنوات 10أكثر من 

العالقة مع المسؤولين 
 والزمالء

   1 3.79 سنوات فأقل  3
  1 16. 3.62 سنوات  5-10
 1 -30.* 14.- 3.93 سنوات 10أكثر من 

 الرضا الوظيفي ككل
   1 3.64 سنوات فأقل  3

  1 28.* 3.36 سنوات  5-10
 1 -33.* -05.- 3.70 سنوات 10أكثر من 
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  يلي:ما  27ل من الجدو  يتبي ن

 النمو ومجال األداء، تقويم معايير) مجاالت في (  =0.05)ة إحصائيوجود فروق ذات داللة  -

 في وكذلك( والزمالء المسؤولين مع والعالقة القرار، وصناعة القيادة ونمط والتطوير، المهني

 سنوات، 10 من وأكثر ،سنوات( 10-5) من خبرته كانت من بين الكلي الوظيفي الرضا مستوى

 .سنوات 10 من أكثر لصالح

 ومجال األداء، تقويم معايير مجال) مجالي في (  =0.05)ة إحصائيوجود فروق ذات داللة  -

 فأقل سنوات 5 من خبرته كانت من بين الكلي الوظيفي الرضا مستوى في وكذلك( المهني النمو

 .فأقل سنوات 5 خبرته كانت من لصالح سنوات،( 10-5) من خبرته كانت من وبين

 النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

( α≤0.05ة عند مستوى )إحصائييوجد ارتباط ذو دًللة  الخامس: هل السؤالبالنتائج المتعلقة 
 بين درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة األخالقية ومستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين؟

 للقيادة المدارس مديري ممارسة درجة بين اإلرتباطتم استخراج معامل  السؤاللإلجابة عن هذا 

 يوضح ذلك. 28والجدول  المعلمين، لدى الوظيفي الرضا ومستوى األخالقية

 (28جدول )ال
 الرضا ومستوى األخالقية للقيادة المدارس مديري ممارسة درجة بين بينللعالقة معامل ارتباط بيرسون 

 المعلمين لدى الوظيفي

 النتيجة اإلجراءات المحور

 القيادة األخالقية
 الرضا الوظيفي

 866.**  اإلرتباطمعامل 
 000. ةحصائيالداللة اإل
 310 العدد

 المدارس مديري ممارسة درجة بينا إحصائيدالة ايجابية وجود عالقة  28 من الجدول يتبي ن

 .المعلمين لدى الوظيفي الرضا ومستوى األخالقية للقيادة



86 

 الرضا مستوى ومجاالت األخالقية لقيادةات بين مجاالت ااإلرتباطاستخراج مصفوفة  وتم -

 وضح ذلك.ي 29والجدول  ببعضها،والمحاور ككل  الوظيفي

 (29) جدولال
 عضها والدرجة الكلية بب المجاًلتبين  اإلرتباطمعامالت 

 

ًا، حيث كانت جميع قيم إحصائيوجود معامالت ارتباط مرتفعة ودالة  29ل من الجدو  يتبي ن

 (.α=  0.05) عند اً إحصائيدالة  اإلرتباطمعامالت 

 

 

 

 

 

القيادة  يةاإلنسان اًلدارية الشخصية المجاًلت
 اًلخالقية

طبيعة 
 العمل

معايير 
 تقويم

النمو 
 المهني

نمط 
 القيادة

العالقة مع 
 المسؤولين

الرضا 
 الوظيفي

 844.** 695.** 858.** 728.** 817.** 691.** 962.** 896.** 913.** 1 الشخصية
 855.** 711.** 850.** 737.** 831.** 715.** 971.** 894.** 1  اًلدارية
 815.** 700.** 828.** 677.** 787.** 671.** 966.** 1   يةاإلنسان

 866.** 727.** 873.** 737.** 839.** 717.** 1    القيادة اًلخالقية
 870.** 687.** 753.** 743.** 763.** 1     طبيعة العمل
 931.** 734.** 884.** 820.** 1      معايير تقويم
 902.** 686.** 806.** 1       النمو المهني
 949.** 804.** 1        نمط القيادة
العالقة مع 
 المسؤولين

        1 **.858 

 1          الرضا الوظيفي
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 :الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

ممارسة النتائج التي توصلت إليها الدراسة بهدف التعرف على درجة مناقشة ح هذا الفصل يوض  

من وجهة  القيادة األخالقية لدى مديري المدارس الحكومية في لواء الجيزة وعالقتها بالرضا الوظيفي

  نظر المعلمين.
ئج المتعلقة بالسؤال األول شة النتا  مناق

السؤال األول: ما درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى مديري المدارس ب المتعلقةمناقشة النتائج 
 في لواء الجيزة من وجهة نظر المعلمين؟

 حيث جاء، (3.87- 3.66) نما بيالمتوسطات الحسابية قد تراوحت نتائج الدراسة أن  أظهرت

ومجال الصفات ، 3.87متوسط حسابي بلغ بأعلى في المرتبة األولى  يةاإلنسانالعالقات مجال 

في المرتبة  الصفات الشخصيةمجال بينما جاء  ،3.73اإلدارية بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي 

 3.76ككل بمتوسط حسابي  القيادة األخالقية محور ( وجاء3.66حسابي بلغ ) وبمتوسط األخيرة

 .بدرجة كبيرة

المدارس لمجاالت القيادة األخالقية يأتي من  يأن تطبيق مدير  إلىالنتيجة  هذه تعزىوقد 

دراك المد هداف األخرين لتحقيق ألهمية القيادة األخالقية وما لها من تأثير في اآل يرينخالل فهم وا 

أن المديرين  إلىوتعزى كذلك  ،مصلحة العملوتصب في  ،المؤسسة رؤيةالتي تتفق مع  مشتركةال

بالصفات األخالقية يلعبون دوًرا مهمًا في تحسين العالقات بين المديرين والمعلمين  يتمتعونالذين 

كما  ،فيهاجابي يوتوفر مناخ صحي إ ةمؤسسالمما ينعكس على تحسن سير العملية التعليمية في 

ا صالحين في لقيم والفضائل األخالقية تجعلهم أفرادً العمل على إكساب المعلمين والمتعلمين اأن 
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، المهني والتطورتمكين الموظفين في المدرسة بهدف تحقيق النمو كذلك العمل على المجتمع، و 

لى إيجاد روح التفا  .لؤ وا 

أن درجة ممارسة مديري المدارس  إلى( التي أشارت 2121، ندراسة )المرقط ويؤكد هذا الرأي

التي و  (2108)العنزي،  دراسةوكذلك  ،مرتفعةللقيادة األخالقية من وجهة نظر المعلمين جاءت 

في دولة الكويت  ةالمدارس القانوني أن واقع ممارسة القيادة األخالقية من قبل مديري إلىأشارت 

 (Waheed, Hussin, Khan, Ghavifeker, & Bahadur, 2019) دراسةو  جاء بدرجة مرتفعة.

واختلفت مع الدجاني  ،في القيادة األخالقية قوياً  أن القادة في المدارس أظهروا سلوكاً التي أشارت 

أن درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى مديري المدارس الثانوية الخاصة  إلى( التي أشارت 2018)

 من وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة.

 فأظهرت نتائج الدراسة اآلتي:مستوى المجاالت  علىأما 

 الصفات الشخصيةأوًل: مجال 

ما المتوسطات الحسابية قد تراوحت ن أ الصفات الشخصيةالمتعلقة بمجال الدراسة  نتائج أظهرت

" في يتحمل مدير المدرسة مسؤولية القرارات المدرسية " ة، حيث جاءت الفقر (3.84-3.33) نبي

" .يتقبل النقد البناء برحابة صدربينما جاءت الفقرة "، 3.84وبمتوسط حسابي بلغ  األولىالمرتبة 

الصفات الشخصية وبلغ المتوسط الحسابي لمجال  ،3.33حسابي بلغ  وبمتوسط األخيرةفي المرتبة 

 .بدرجة متوسطةو  3.66ككل 

إدراك مديري المدارس بأهمية الصفات الشخصية من خالل العمل  إلىهذه النتيجة  ىوقد تعز 

على تحمل المسؤوليات المناطة بهم والمتعلقة بالقرارات المدرسية باعتبارها أساس القيادة األخالقية 

التي يتمتع بها فئة كبيرة من القيادات المدرسية من خالل العمل على توزيع األعمال على 
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إدراك القيادة المدرسية بأهمية  إلىهذه النتيجة ى قد تعز  كماونزاهة، الة بعد الموظفين في المدرسة

وهذا ما  االلتزام بالصفات الشخصية في العمل المؤسسي الذي يسهم وبشكل كبير في نجاح العمل.

( في اإلطار النظري للصفات الشخصية التي يجب أن يتحلى بها القائد 2011) عطوي أشار إليه

في المرتبة " .يتقبل النقد البناء برحابة صدر"أما فقرة  وصدق وعدالة وشفافية.التربوي من نزاهة 

 راء.ل اآلـالمديرين بأساليب الحوار والنقد وتقب  قلة خبرة بعض  إلىزى هذه النتيجة األخيرة تع

 ( وغنيم2020) والسبيعي (،2018) الدجانيوتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 

 (2121الشهري )واختلفت مع نتائج  المجال،لهذا  نتائجهم بدرجة متوسطة ( التي جاءت2020)

 .لهذا المجال ( التي جاءت نتائجهم بدرجة كبيرة2018) ( وبادود والزهراني2020والمرقطن )

 الصفات اإلداريةمجال  ثانياا:

 نما بيالمتوسطات الحسابية قد تراوحت ن أ الصفات اإلداريةالمتعلقة بمجال الدراسة  نتائج أظهرت

" في يلتزم باللوائح والقوانين والتعليمات الضابطة للعمل " ة، حيث جاءت الفقر (3.46-3.98)

يقدم الحوافز للمعلمين بينما جاءت الفقرة " كبيرة،وبدرجة 3.98 وبمتوسط حسابي بلغ األولىالمرتبة 

 ،وبدرجة متوسطة 3.46 حسابي بلغ وبمتوسط األخيرةفي المرتبة " .بإتقان ينجزون أعمالهمالذين 

 .بدرجة كبيرة 3.73ككل  الصفات اإلداريةوبلغ المتوسط الحسابي لمجال 

أن النجاح في األداء المؤسسي وخاصة في المؤسسات التعليمية  إلىهذه النتيجة ى وقد تعز 

والتركيز  ،معرفة القيادة المدرسية بأهمية الصفات اإلدارية الواجب امتالكها من قبلهم إلىيحتاج 

على أسس االلتزام في العمل، وكذلك تطبيق القوانين واألنظمة المتعلقة بالعمل، والعمل على 

 تشجيع الموظفين بااللتزام بأخالقيات العمل حيث أن نظرة القيادة المدرسية تأتي وبشكل مباشر من

خالل التنفيذ الواقعي والملموس حفاظًا على ديمومة المؤسسة التعليمي والقيام بأداء المهمات 
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والواجبات بالشكل السليم والمناسب التي يتوافق مع متطلبات عمل البيئة المدرسية النابعة من 

( في مجال الخصائص اإلدارية الذي وضح أنه البد أن 2009عايش) إليهأشار وهذا ما  األخالق.

يحرص مدير المدرسة على الموضوعية في اتخاذ القرارات وأن يلتزم بتطبيق القوانين والنظم بعدالة 

 األخيرةفي المرتبة " .بإتقان ينجزون أعمالهميقدم الحوافز للمعلمين الذين فقرة "أما وشفافية. 

أن المديرين ال  إلىة متوسطة يمكن أن تعزى هذه النتيجة وبدرج 3.46 حسابي بلغ وبمتوسط

  .ضمن موازنة مدارسهم يمتلكون الصالحيات الكافية لتقديم الحوافز من

( 2020( والمرقطن )2020( والشهري )2020) وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج السبيعي

 ( وغنيم2018) واختلفت مع نتيجة الدجاني المجال،لهذا  التي جاءت نتائجهم بدرجة كبيرة

 .لهذا المجال ( التي جاءت نتائجهم متوسطة2020)

 يةاإلنسانالعالقات 

ما المتوسطات الحسابية قد تراوحت ن أية اإلنسانالعالقات المتعلقة بمجال نتائج الدراسة  أظهرت

" في المرتبة وأخالقيايراعي العادات والتقاليد المقبولة اجتماعًيا "، حيث جاءت (4.05-3.72) نبي

يشجع الحوار البناء في بينما جاءت الفقرة " ،وبدرجة كبيرة 4.05وبمتوسط حسابي بلغ  األولى

وبلغ المتوسط الحسابي  ،وبدرجة كبيرة 3.72حسابي بلغ  وبمتوسط األخيرةفي المرتبة " .مدرسته

 .بدرجة كبيرة 3.87ككل  يةاإلنسانالعالقات لمجال 

ية في العمل كركيزة اإلنسانالعالقات  إلىأن القيادة المدرسية تنظر  إلىهذه النتيجة ى وقد تعز 

ويجب الحفاظ عليها والتأكد من ديمومتها بين الرئيس والمرؤوسين وبين المرؤوسين أنفسهم  .أساسية

لما لها من أثار إيجابية على المعلمين في المدرسة، والتي يؤديها المديرون من خالل مراعاة 

ية لدى ساناإلنالعادات والتقاليد المقبولة اجتماعيًا، وأخالقيا، واالحترام المتبادل، ومراعاة الظروف 
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القيادة  ما يدل على حرصنفإ شيءوهذا إن دل على الموظفين وأشعارهم بالراحة والطمأنينة، 

العمايرة  أشار إليهوهذا ما  محافظة على مستوى أداء الموظفين في المدرسة.لل إلىالمدرسية 

في إدارة  ية أن القائد الذي يبتعد عن البيروقراطية والتسلطاإلنسان( في مجال العالقات 2002)

ويعمل بروح القانون مع فريقه ويبادر في حل مشكالتهم هو قائد ناجح قادر على السير  مؤسسته،

 نحو تحقيق رؤية ورسالة مؤسسته.

( 2020( والمرقطن )2020( والشهري )2020) وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج السبيعي

 ( وغنيم2018) واختلفت مع نتيجة الدجاني المجال،لهذا  التي جاءت نتائجهم بدرجة كبيرة

 .لهذا المجال ( التي جاءت نتائجهم متوسطة2020)
ئج المتعلقة بالسؤال الثاني شة النتا  مناق

السؤال الثاني: ما درجة الرضا الوظيفي لدى المعلمين في المدارس مناقشة النتائج المتعلقة ب
 لواء الجيزة من وجهة نظر المعلمين أنفسهم؟ فيالحكومية 

 حيث جاء، (3.81-3.27) نما بيالمتوسطات الحسابية قد تراوحت ن أالدراسة  نتائج أظهرت

وبدرجة  3.81متوسط حسابي بلغ بأعلى في المرتبة األولى  العالقة مع المسؤولين والزمالءمجال 

   3.27بلغ حسابي  بمتوسط األخيرةفي المرتبة  النمو المهني والتطورمجال ، بينما جاء كبيرة

 .بدرجة متوسطة 3.59ككل بمتوسط حسابي الرضا الوظيفي  محور وجاءوبدرجة متوسطة، 

طبيعة العالقة بين المديرين والمعلمين في المدارس الحكومية  أن إلى هذه النتيجةتعزى قد 

دراك ،يسودها نوع من المحبة المتبادلة قة بين المسؤولين ة والمعلمين أهمية العالاإلدارة المدرسي وا 

والتي تزداد بشكل كبير  ،والروابط القوية واالهتمامات المشتركة الةمبنية على الشراكة الفعال والزمالء

العمل بروح الفريق الواحد، واالحترام العالقة القائمة على عند حدوث الضغوطات في العمل، 

المشكالت وتبادل الخبرات فيما بين العاملين، وتقدير اإلدارة  المتبادل بين الطرفين والتعاون في حل
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لعب دور كبير في يمر الذي ، األللجهود التي يبذلها المعلمون في أدائهم للمهمات الموكولة بهم

تحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين، حيث تعد طبيعة العالقة بين المسؤولين والزمالء ، والرضا 

 إيجابي. عملمناخ يأتي نتيجة حتمية لتوفير الوظيفي لدى العاملين 

عدم  إلىأما مجال النمو المهني والتطور فقد جاء بدرجة متوسطة وقد تعزى هذه النتيجة 

عزوف المعلمين  إلىة مما يؤدي يحاجات المعلمين التدريب إلىمالئمة البرامج التدريبية المطروحة 

 خر منهم.يناسب البعض اآل ه البرامج قد الن مكان وموعد هذكما أ عنها،

 إلى( التي أشارت Mcdonnell, 2003وتتفق النتائج السابقة مع نتيجة دراسة ماكدونيل )

بالمشاركة سواء في  اإلحساسهناك عالقة بين مستوى الرضا الوظيفي للمدرسين ودرجة  أنالدراسة 

وتلخصت النتائج أيضًا في أن لدى المدرسين رغبة كبيرة في المشاركة  اإلداري، أوالمجال الفني 

واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )العنزي،  .وأنها ستؤثر إيجابيًا في مستوى رضاهم الوظيفي

 أن مستوى الرضا الوظيفي جاء بدرجة مرتفعة في جميع األبعاد. إلى( التي أشارت 2018

 :هرت نتائج الدراسة اآلتيأظأما على مستوى المجاالت 

 طبيعة العملمجال أوًلا 

 نما بيالمتوسطات الحسابية قد تراوحت  أن طبيعة العمل المتعلقة بمجالالدراسة  نتائج أظهرت

" في المرتبة أقوم بالمهام التدريسية المناسبة لتخصصي " ة، حيث جاءت الفقر (3.20-4.26)

المبنى المدرسي مجهز وفق بينما جاءت الفقرة " كبيرة،وبدرجة   4.26وبمتوسط حسابي بلغ األولى

وبلغ  ،وبدرجة متوسطة 3.20 حسابي بلغ وبمتوسط األخيرةفي المرتبة " .البيئة التعليمية المناسبة

 .بدرجة كبيرة 3.75ككل طبيعة العمل المتوسط الحسابي لمجال 
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 ،العملفهم الموظفين بالمدارس، وخاصة المديرين بأهمية طبيعة  إلىهذه النتيجة  ىوقد تعز 

ن طبيعة العمل تكون على تماس مع األفراد المراد تشكيلهم لبناء من خالل الوعي واإلدراك بأ

ل، وتمكينهم من مهارات الحياة المختلفة وصقل شخصياتهم، والوعي بمدى قدرتهم على بالمستق

 والتأكيد على ضرورة فهم كل فرد لطبيعة العمل الموكول له لتأديته بشكل صحيح. ،اإلنجاز

أن إدراك المعلمين لطبيعة العمل الذي يقومون به من خالل  إلىالنتيجة كذلك ى وقد تعز 

قيامهم بالمهام التدريسية التي تناسب تخصصاتهم، وقيام المدرسة بتقديم الدعم المادي لتنفيذ 

بهم، كذلك يعد من األمور التي تساعد المعلمين في تأدية ما يتناسب مع طبيعة األنشطة الخاصة 

العمل الذي يقومون به خالل العملية التعليمية، وكذلك قيام المعلمون بتوزيع جدول الحصص من 

 الدالئل والمؤشرات التي تؤكد على فهم المعلمون لطبيعة عملهم.

جاءت بالمرتبة  " .وفق البيئة التعليمية المناسبة المبنى المدرسي مجهز "أما بالنسبة لفقرة 

عدم مقدرة وزارة التربية والتعليم بتجهيز كافة  إلىاألخيرة وبدرجة متوسطة وقد تعزى هذه النتيجة 

 المدارس بنفس الدرجة بسبب قلة الموارد المالية لها.

التي جاءت نتائجهم  (2019) ودراسة عميرة (،2019وتتفق هذه النتائج مع نتيجة الهندي )

 المجال،( التي جاءت نتائجه متوسطة لهذا 2020واختلفت مع دراسة العلي ) مرتفعة لهذا المجال.

 ( التي جاءت نتائجه ضعيفة لهذا المجال. 2020) ومحمد

 معايير تقويم األداءمجال ثانياا:  

ما المتوسطات الحسابية قد تراوحت ن أ معايير تقويم األداءالمتعلقة بمجال نتائج الدراسة  أظهرت

" المعلمين وفق معايير وآليات محددةأداء يِقيم المدير  " ة، حيث جاءت الفقر (3.70-3.43) نبي

وبمتوسط حسابي بلغ  األولى" في المرتبة اطالعي على التقارير بشفافية يحسن أدائي" والفقرة
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 األخيرةفي المرتبة " ..تحفز دافعيتي لإلنجاز.أساليب التقييم المستخدمة بينما جاءت الفقرة " ،3.70

 3.58ككل  معايير تقويم األداءوبلغ المتوسط الحسابي لمجال  ،3.43 حسابي بلغ وبمتوسط

 .بدرجة متوسطة

وجود اهتمام من قبل اإلدارة المدرسية والمعلمين بمعايير تقويم  إلىهذه النتيجة ى وقد تعز 

وتقديم  ،وفقًا لمعايير وآليات محددة ،المعلميناألداء من خالل قيام اإلدارة المدرسية بتقييم أداء 

بأن  علًمااإلرشادات التي تساهم بشكل جيد في تطوير أساليب التقييم العامة في العملية التعليمية. 

المستويات التي يكون فيها األداء ُمرضيًا؛ لذلك ُيعد  اختيار هذه  إلىتشير معايير تقييم األداء 

المعايير من األمور الضروري ة لنجاح تنفيذ تقييم األداء؛ بسبب دورها في مساعدة الموظفين على 

هم في تقديم الدعم معرفة المهام المترتبة عليهم لتحقيق أهداف الُمنشأة التي يعملون بها، كما ُتسا

 .لإلدارة في اختيار األمور التي ُتساعد على تطوير األداء بشكٍل عام

واختلفت مع  المجال،( التي جاءت نتائجه متوسطة لهذا 2020وتتفق هذه النتيجة مع العلي )

 ( التي جاءت نتيجتها مرتفعة لهذا المجال.2019نتيجة عميرة)

 النمو المهني والتطورمجال ثالثاا: 

المتوسطات الحسابية قد تراوحت ن أ النمو المهني والتطور المتعلقة بمجال الدراسةنتائج  أظهرت

" في تتيح المدرسة الفرص التدريبية لتطوير مهاراتي " ة، حيث جاءت الفقر (3.52-3.00) نما بي

أتقاضاه مع يتناسب األجر الذي بينما جاءت الفقرة " ،3.52 وبمتوسط حسابي بلغ األولىالمرتبة 

وبلغ  ،3.00حسابي بلغ  وبمتوسط األخيرةفي المرتبة " حجم العمل والمؤهل العلمي الذي أمتلكه

 .بدرجة متوسطة 3.27 ككلالنمو المهني والتطور المتوسط الحسابي لمجال 
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برامج ( بأن المؤسسة التي تتيح لألفراد 2006ما أشار إليه عباس ) إلىهذه النتيجة ى قد تعز 

زيد من شعورهم بأهميتهم بالنسبة تتدريبية تتناسب مع احتياجاتهم  بهدف رفع قدراتهم وامكاناتهم 

وعليه فإن التحفيز الكبير من قبل المديرين للمعلمين  ،للمنظمة مما يزيد في رضاهم الوظيفي

قية والعائد المالي لإللتحاق بدورات متعددة مثل دورة إنتل والشبكات وغيرها كونها ترتبط بنظام التر 

ولكن نالحظ أن المجال ككل جاء بدرجة متوسطة وقد تعزى هذه ، يزيد من رضاهم الوظيفي

يث حوعدم توفير ظروف تدريب مناسبة للمعلمين من  ،مكثرة المهام المطلوبة من المعل   إلىالنتيجة 

ل فيها من قبل المعلم مما عدم تناسب الحوافز المالية لهذه البرامج مع الجهد المبذو  ،الوقت والمكان

 يجعل المعلمون يعزفون عن االلتحاق بمثل هذه البرامج التدريبية.

 المجال،( الذي جاءت نتائجه متوسطة لهذا 2020وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة العلي)

( 2020) ودراسة محمد المجال،( التي جاءت نتائجها مرتفعة لهذا 2019) واختلفت مع عميرة

 نتائجه ضعيفة لهذا المجال. الذي جاءت

 نمط القيادة وصناعة القرارمجال رابعاا: 

المتوسطات الحسابية قد ن أ نمط القيادة وصناعة القرارالمتعلقة بمجال نتائج الدراسة  أظهرت

يتخذ المدير القرارات المناسبة في المواقف  " ة، حيث جاءت الفقر (3.65-3.36بين ) تراوحت ما

بينما جاءت الفقرة  ،وبدرجة متوسطة 3.65 وبمتوسط حسابي بلغ األولى" في المرتبة المختلفة

   3.36غ حسابي بل وبمتوسط األخيرةفي المرتبة " يشارك المعلمين في صنع القرار داخل المدرسة"

بدرجة  3.50 ككل نمط القيادة وصناعة القراروبلغ المتوسط الحسابي لمجال  ،وبدرجة متوسطة

 متوسطة.
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أن بعض العاملين في مجال اإلدارة المدرسية يمتلكون معرفة بطبيعة  إلىهذه النتيجة ى قد تعز 

كونه يرتبط بعملية صناعة القرارات، والبعض األخر  العمل اإلدارينمط القيادة الواجب اتباعه في 

تطوير  لكون الرغبة فيأن بعض المدراء ال يمت إلىال يمتلك المعرفة والوعي بذلك والسبب يعود 

وتطوير العمل اإلداري وفقًا لمتطلبات القيادة الحديثة واتباع أنماط العمل التقليدية وعدم  أنفسهم

الرغبة في إشراك العاملين معهم في اتخاذ وصناعة القرارات وحصر السلطة بأنفسهم والبعض منهم 

 ينتابه الخوف من األخرين وال يمتلك أسس الثقة المتبادلة.

أن هناك بعض العوامل التي تلعب دورًا في عملية صناعة  إلىثة هذه النتيجة وقد تعزو الباح

ية والعوامل البيئية اإلنسانبرزها العوامل الشخصية والعوامل من أالمدارس و  يريالقرارات لدى مد

أن عملية صناعة القرارات تعد من ضمن المسؤوليات التي  إلى المديرين، حيث ينظر اإلجتماعيةو 

يتبعون أساليب تقليدية  نالمديريدارة المدرسية منفردة أمام المسؤولين، مما يجعل بعض تتحملها اإل

في عملية صناعة القرارات خوفًا من الوقوع في الخطأ وتحمل مسؤولية هذه األخطاء، حيث تلعب 

العوامل المؤثرة في عملية صناعة القرارات لدى المدراء دورًا مهمًا والعوامل السابقة ذكر تتمثل 

ا على العاملين معه، ت وعرضهومنهجيته في تناول المشكال بذكاء المدير وقيمة وطريقة تفكيره

وكذلك األسلوب المتبع في عملية توزيع األدوار والصالحيات والمسؤوليات وغيرها من األمور 

التنظيمية واإلدارية، كما تلعب المحسوبيات والعادات والتقاليد دورًا بارزًا في التأثير على عملية 

 صناعة القرارات لدى المديرين.

مع  بينما اختلف المجال،( الذي جاءت نتائجه متوسطة لهذا 2020العلي ) هذا الرأي دـويؤك  

الذي  (2020) ودراسة محمد المجال،التي جاءت نتائجها مرتفعة لهذا  (2019) دراسة عميرة

 جاءت نتائجه ضعيفة لهذا المجال
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 العالقة مع المسؤولين والزمالءمجال خامساا: 

المتوسطات الحسابية قد ن أ العالقة مع المسؤولين والزمالءالمتعلقة بمجال  الدراسةنتائج  أظهرت

" في أحظى باالحترام والتقدير من الزمالء " ة، حيث جاءت الفقر (4.21-3.57) نما بيتراوحت 

يلتقي الزمالء خارج "بينما جاءت الفقرة ، وبدرجة كبيرة 4.21وبمتوسط حسابي بلغ  األولىالمرتبة 

وبلغ المتوسط الحسابي لمجال  ،3.57حسابي بلغ  وبمتوسط األخيرةفي المرتبة " أوقات العمل

 .بدرجة كبيرة 3.81ككل العالقة مع المسؤولين والزمالء 

أن هناك اهتمام من قبل اإلدارة المدرسية  إلىهذه النتيجة والتي جاءت بدرجة كبيرة ى قد تعز 

 ،العملببناء جسور وعالقات بين الموظفين، والتأكيد على شفافية العالقة واالبتعاد عن التحيز في 

التأكيد على ديمومة العالقات بين و  ،المدرسةوتقديم االحترام لبناء الثقة بين اإلدارة والموظفين في 

لها من أثار إيجابية في نفوس الموظفين وكل ذلك يصب لما  هالزمالء خالل العمل وخارج

تقسيم  من خاللفي محيط العمل إن العالقة بين الزمالء  إلىبمصلحة العمل في المدرسة. إضافة 

المنوط العمل  ، فكل يؤديوتوزيع المهام بين العاملينالعمل على الموظفين يوفر نوعًا من العدل 

القة وتجنب االزدواجية يجب أن يكون رئيس العمل على درجة به، ولضمان تناغم وانسجام هذه الع

رأسيًا بنشر الوعي والشفافية  معالية من المهارة والخبرة لتحقيق االنسجام الفعال سواء كان أفقيًا أ

 .العاملينبين 

( حيث أن نتائجهم جاءت 2019) والهندي (،2019) وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة عميرة

 ( التي جاءت نتائجه متوسطة لهذا المجال.2020واختلفت مع دراسة العلي) المجال،مرتفعة لهذا 
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ئج المتعلقة بالسؤال الثالث شة النتا  مناق

ة عند مستوى إحصائيمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: هل توجد فروق ذات دًللة 
(α≤0.05 بين متوسطات استجابات المعلمين لدرجة ممارسة مديري المدارس في لواء الجيزة )

متغيرات الجنس، المؤهل العلمي، سنوات  إلىللقيادة األخالقية من وجهة نظر المعلمين تعزى 
 الخبرة؟

 الجنس وًل:أ

ألثر الجنس على استجابات عينة  ة تعزىإحصائيوجود فروق ذات داللة الدراسة  نتائج أظهرت

 الدراسة لدرجة ممارسة مديري المدارس في لواء الجيزة للقيادة األخالقية من وجهة نظر المعلمين

ككل وجاءت  األخالقيةوكذلك في القيادة  ،يةاإلنسانالصفات الشخصية، والعالقات مجال  في

 الفروق لصالح الذكور.

ى الذكور دون اإلناث، لالتي لها دور تأثير ع اإلجتماعيةدور البيئة  إلىهذه النتيجة ى قد تعز 

حيث أن الذكور يمرون بخبرات وظروف عمل تختلف عن طبيعة الخبرات والظروف التي تمر بها 

وطبيعة عمل وتحمل الذكور للعمل القيادي يلعب دورًا بارزًا في ممارسة القيادة األخالقية  اإلناث،

 لطبيعة الصفات الشخصية. من قبل الذكور وخاصة

ألثر الجنس على  ة تعزىإحصائيوجود فروق ذات داللة نتائج الدراسة عدم  كما أظهرت

استجابات عينة الدراسة لدرجة ممارسة مديري المدارس في لواء الجيزة للقيادة األخالقية من وجهة 

 .اإلداريةالصفات مجال  في نظر المعلمين

ن الصفات اإلدارية يميل لها كال الجنسين في عصرنا أ إلى أيًضا النتيجةى هذه قد تعز 

وخاصة في المؤسسات التعليمية، وامتالكها  ،قياديةالحاضر حيث أصبحت األنثى تتولى مناصب 

للصفات اإلدارية المناسبة جاء من خالل إشراكها في الدورات التدريبية المختصة في مجال القيادة 

 واإلدارة المدرسية. 
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عدم  إلى( التي أشارت 2108نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة )الدجاني،  وقد اختلفت

سينيورت ودينيك ًا تعزى لمتغير الجنس، واختلفت كذلك مع نتيجة دراسة إحصائيوجود فروق دالة 

(Senyurt & Dink, 2015)  ًا تعزى لمتغير إحصائيعدم وجود فروق دالة  إلىالتي أشارت

 الجنس.

 العلمي المؤهلثانيا: 

على  المؤهل العلميألثر  ة تعزىإحصائيوجود فروق ذات داللة عدم  الدراسةنتائج  أظهرت

استجابات عينة الدراسة لدرجة ممارسة مديري المدارس في لواء الجيزة للقيادة األخالقية من وجهة 

  .المعلميننظر 

أن جميع الموظفين في مجال القيادة المدرسية، وباختالف مؤهالتهم  إلىهذه النتيجة  ىقد تعز 

ممارستها في العمل اإلداري في  إلىالقيادة األخالقية بذات الطريقة، ويميلون  إلىالعلمية ينظرون 

 وقد يكون سبب ذلك ارتباط العمل القيادي بكافة المؤهالت العلمية. المدرسة،

عدم وجود فروق  إلى( التي أشارت 2018النتيجة مع نتيجة دراسة )العنزي،  هذه اتفقتقد و 

الشتوي ، واختلفت مع نتائج دراسة )تعزى لمتغير المؤهل العلمي وسنوات الخبرةًا إحصائيدالة 

المؤهل ألثر  ة تعزىإحصائيوجود فروق ذات داللة  إلى( التي أشارت 2017، وسليمان عبد اهلل

 العلمي.

 سنوات الخبرة ثالثا:

جميع  الخبرة فيسنوات ة تعزى لمتغير إحصائيجود فروق ذات داللة و الدراسة  نتائج أظهرت

ًا بين المتوسطات الحسابية تم إحصائي، ولبيان الفروق الدالة ككل األخالقيةالقيادة المجاالت وفي 

 ، وقد بينت نتائج المقارنات:للمقارنات البعدية LSDاستخدام اختبار 
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  جهــة أخــرى،  مــنفأقــل ســنوات  3ومــن جهــة ســنوات  01 – 3بــين  اً إحصــائيدالــة وجــود فــروق

 ككل. األخالقية القيادةو جميع المجاالت  فيفأقل سنوات  3وجاءت الفروق لصالح فئة 

  مــن جهــة أخــرى،  ســنوات 01 – 3مــن جهــة و 01بــين أكثــر مــن  اً إحصــائيدالــة وجــود فــروق

 ككل. األخالقية القيادةو في جميع المجاالت  01أكثر من وجاءت الفروق لصالح فئة 

أن هناك اختالف في آراء أفراد عينة الدراسة حول ممارسة القيادة  إلىهذه النتيجة  ىقد تعز 

األخالقية للمديرين وفقًا لمتغير سنوات الخبرة في جميع المجاالت، حيث إن سنوات الخبرة تلعب 

دورًا كبيرًا في العملية اإلدارية، وأن أصحاب الخبرة القصيرة يمتلكون الحماس والرغبة في ممارسة 

ديثة في تنفيذ األعمال القيادة والممارسات القيادية المطلوبة، ويتضح لدى الجميع أنماط قيادية ح

اإلدارة المدرسية نتيجة  إلىبأن فكرة تنفيذ المتطلبات القيادية وأن أصحاب الخبرة الطويلة ينظرون 

لمعايشتهم للعديد من األفكار والشخصيات واالتجاهات تشكل لديهم صورة عن القيادة األخالقية 

 لدى المدراء.

درجة  إلى( التي أشارت 2108وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة )الدجاني، 

سنوات، واتفقت  01من  أكثرالفئة  ولصالح الخبرةممارسة القيادة األخالقية تعزى لمتغير سنوات 

تعزى ًا إحصائيعدم وجود فروق دالة  إلى( التي أشارت 2108كذلك مع نتيجة دراسة )العنزي، 

 .لمتغير المؤهل العلمي وسنوات الخبرة
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ئج المتعلقة بالسؤال الرابع شة النتا  مناق

=  α)عند مستوى  ةإحصائيالسؤال الرابع: هل توجد فروق ذات دًللة مناقشة النتائج المتعلقة ب
متوسطات استجابات المعلمين في لواء الجيزة لمستوى الرضا الوظيفي لديهم تعزى  بين( 2.25

 سنوات الخبرة؟و المؤهل العلمي، و متغيرات الجنس،  إلى

 الجنس وًل:أ

ألثر الجنس على استجابات المعلمين  ة تعزىإحصائيوجود فروق ذات داللة  عدمأظهرت النتائج 

الوظيفي ككل باستثناء  والرضاالمجاالت  في جميعفي لواء الجيزة لمستوى الرضا الوظيفي لديهم 

 .مجال نمط القيادة وصناعة القرار وجاءت الفروق لصالح الذكور

يراعون طبيعة  يرينأن المد إلىأن نظرة المعلمين من كال الجنسين  إلى النتيجةهذه ى وقد تعز 

والمديرات يتبعون أساليب مناسبة تراعي طبيعة العمل في التعامل مع  المديرينالعمل، حيث أن 

 العاملين، سعيًا منهم لتحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين.

يراعون معايير  المديرينأن  إلىأن نظرة المعلمين من كال الجنسين  إلىالنتيجة  هذهى وقد تعز 

أن المدراء يمارسون أسس أخالقية في عملية تقويم أداء العاملين، ويسعون  إلىيعود  تقويم األداء،

ومحاباة  تحيزتحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين من خالل تقديم تقويم حقيقي للعاملين دون  إلى

 تحقيق للعدل والمساواة بين جميع العاملين.

 إلىيسعون  المديرينأن  إلى الجنسين المعلمين من كال نظرةأن  إلىهذه النتيجة  ىوقد تعز  

طوير تأن المدراء لديهم المعرفة بأهمية التنمية وال إلىالتنمية المهنية والتطوير لدى العاملين، يعود 

ورفع مستوى األداء وتحقيق الرضا  للمدرسة،ومدى االستفادة منه في تحقيق اإلنجازات  المهني،

 الوظيفي لدى المعلمين بشكل جيد.
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أن نظرة المعلمين من كال الجنسين للعالقة بين المسؤولين  إلى النتيجةهذه ى تعز وقد 

يتبعون أساليب جيدة في التعامل مع العاملين وبناء جسور  المديرينأن  إلىوالزمالء، يعود 

للتواصل معهم لتحقيق أهداف المدرسة وتحقيق أكبر قدر ممكن من اإلنجاز بشكل يسهم في تحقيق 

 ي لديهم.الرضا الوظيف

أن  إلىوقد تعزو الباحث وجود فروق في مجال نمط القيادة وصناعة القرار لصالح الذكور 

اإلدارة  إلىصناعة القرار بانها مرتبطة بالنمط القيادي وذلك لميول الذكور  إلىالذكور ينظرون 

 والقيادة، وتنفيذ األدوار القيادية مما يجعلهم يمتلكون السلطة في صناعة القرارات.

 العلمي ثانيا: المؤهل

على استجابات  المؤهل العلميألثر  ة تعزىإحصائيوجود فروق ذات داللة عدم  النتائجأظهرت 

 ككل.الوظيفي  والرضافي جميع المجاالت  المعلمين في لواء الجيزة لمستوى الرضا الوظيفي لديهم

أن جميع الموظفين في مجال التعليم بكافة مؤهالتهم العلمية  إلى النتيجةهذه ى وقد تعز 

الرغبة الحتمية في  إلىالرضا الوظيفي بنفس المستوى، ودون وجود فروق قد ترجع  إلىينظرون 

الواجبات الموكولة إليهم، ولكون أن الجميع يقوم بعمله وفقًا الختصاصه ومؤهله  تنفيذ أوالعمل 

من االستقاللية في العمل، وهذا ما يجعل الفروق غير ظاهرة لدى العلمي، فنجد بأن هناك نوع 

 أفراد عينة الدراسة.

 سنوات الخبرة ثالثا:

جميع المجاالت  الخبرة فية تعزى لمتغير سنوات إحصائيوجود فروق ذات داللة  النتائجأظهرت 

ًا بين إحصائيولبيان الفروق الدالة (، طبيعة العمل)مجال  ككل، باستثناءوفي الرضا الوظيفي 

 وبينت نتائج المقارنات: للمقارنات البعدية LSDالمتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار 
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  في مجاالت )معايير تقويم األداء، ومجال النمو المهني والتطوير،  اً إحصائيدالة وجود فروق

لرضا ونمط القيادة وصناعة القرار، والعالقة مع المسؤولين والزمالء( وكذلك في مستوى ا

سنوات، لصالح  01( سنوات وأكثر من 01-3الوظيفي الكلي بين من كانت خبرته من )

 سنوات. 01أكثر من 

  في مجالي )مجال معايير تقويم األداء، ومجال النمو المهني(  اً إحصائيدالة وجود فروق

وبين من  فأقلسنوات  3وكذلك في مستوى الرضا الوظيفي الكلي بين من كانت خبرته من 

 .فأقلسنوات  3( سنوات، لصالح من كانت خبرته 01-3كانت خبرته من )

قد تعزو الباحثة بأن الفروق في عامل سنوات الخبرة من األمور الحتمية وذلك لالختالف في 

الموضوع من  إلىوجهات النظر بين أفراد العينة وفقًا لتوزيعهم حسب سنوات الخبرة، فكل فئة تنظر 

بالتالي فإن نظرة أصحاب الخبرة الطويلة ناشئة عن ممارسات وتجارب تم خوضها خالل خبرته و 

لفترات طويلة في حين أن أصحاب الخبرة القصيرة يمتلكون الحماس في خوض التجارب الجديدة، 

النمو والتطور المهني، وذلك النهم  إلىمعايير التقييم والسعي  إلىووفقًا لمتطلبات العصر فينظرون 

المستقبل بشكل أعمق من أصحاب الخبرات الطويلة الذي يمثل البعض منهم فئة قد  ىإلينظرون 

 على نهاية مدة الخدمة المطلوبة منهم. تاوشك

وجود فروق  إلى( التي أشارت 2109نتيجة الدراسة مع نتيجة دراسة )المطيري،  اتفقتوقد 

 (، كما اختلفت نتيجةالخبرةسنوات عزى لمتغير )"في الرضا الوظيفي تًا في مستوى إحصائيداله 

ًا في إحصائيعدم وجود فروق دالة  إلى( التي أشارت 2109الدراسة مع نتيجة دراسة )الهندي،  هذه

مستوى ممارسة مديرات الثانوية للقيادة التشاركية، وفي تقدير مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمات 

 (.الثانوية تعزى لمتغير )سنوات الخبرة
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ئج ا شة النتا  لمتعلقة بالسؤال الخامسمناق

ة عند مستوى إحصائيمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: هل يوجد ارتباط ذو دًللة 
(α≤0.05 بين درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة األخالقية ومستوى الرضا الوظيفي لدى )

 المعلمين؟

ممارسة مديري المدارس للقيادة بين درجة ًا إحصائيدالة  إيجابيةوجود عالقة  النتائجأظهرت 

مرتفعة ودالة  اإلرتباطمعامالت ، وكانت األخالقية ومستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين

 ًا.إحصائي

درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة األخالقية ومستوى وجود عالقة إيجابية بين  يعزىقد 

وجود ترابط واضح بين مجاالت القيادة األخالقية والرضا  إلى الرضا الوظيفي لدى المعلمين

تعد المبادئ األخالقية أداة القائد في عمله لتكون سلوكًا وصفة أصيلة في ممارساته الوظيفي، حيث 

دورها في عملية اإلدارة الذاتية وتوجيه السلوك للقائد في  إلىاإلدارية، فأهمية أخالقيات القيادة تعود 

وتعكس ، وقد المبادئ األخالقية كالعدل والمساواة واألمانة في معاملة الموظفين مؤسسته، وتحقيق

النتائج السابقة الدور الذي تلعبه القيادة األخالقية لمديري المدارس في الرضا الوظيفي لدى 

 .المناسب لنجاحها اإليجابي الصحي سير العملية التعليمية وتوفير المناخمن خالل تالمعلمين، 

وجود عالقة ارتباطية إيجابية  إلى( التي أشارت 2108دراسة )العنزي، مع نتائج  قتاتفوقد 

وأكدت على تأثير القيادة األخالقية بشكل  ًا بين القيادة األخالقية والرضا الوظيفيإحصائيدالة 

وفير المناخ المناسب لنجاحها توسير العملية التعليمية و  للمعلمين،إيجابي على الرضا الوظيفي 

( والتي أكدت أيًضا على أهمية القيادة 2018كما تتفق أيًضا مع دراسة الشهري ) .وتحقيق أهدافها

األخالقية في تحقيق الرضا الوظيفي للمعلمين ودورها المهم في توفير مناخ صحي إيجابي 

لألنماط  المديرينفي أن تبني ( 2006كما تتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه عباس ) المؤسسة،

  تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين. يساهم فيالقيادية الحديثة 
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 التوصيات

 في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة فإن الباحثة توصي اآلتي:

 مبادئ تعزيزضرورة التأكيد على اهتمام الجهات الرسمية المعنية في وزارة التربية والتعليم حول  .0

القيادة األخالقية لدى مديري المدارس من خالل التأكيد عليها كجزء من تقييم المديرين وترقيتهم، 

 واعتبار امتالك الضوابط األخالقية مكونًا أساسيًا لها، ومعيارًا أساسيًا الختيار مديري المدارس.

جميع أبعادها، نظرًا للقيادة األخالقية بفي لواء الجيزة ضرورة االهتمام بممارسة مديري المدارس  .2

 لما ثبت من أهميتها في رفع مستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين.

إبراز النماذج الناجحة من مديري المدارس المتميزين في مجال القيادة األخالقية في لواء الجيزة  .2

 قدوة لزمالئهم. اليكونو 

بأهمية القيادة  الجيزةفي لواء عقد دورات تدريبية وندوات وورش عمل لتوعية مديري المدارس  .9

 األخالقية ودورها في رفع مستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين.

بأهمية إعادة النظر في طرق تقييم أداء المعلمين حتى  في لواء الجيزة توعية المشرفين التربويين .3

 ال ينعكس ذلك سلبًا على دافعيتهم نحو العمل والرضا الوظيفي.

لملقى على عاتق المعلم حتى ينعكس ذلك إيجابيا على الرضا توعية المجتمع بأهمية العبء ا .6

 الوظيفي لديه.

 التأكيد على أهمية زيادة فرص التطور والنمو المهني في مهنة التدريس مقارنة بالمهن األخرى. .7

إجراء دراسات وبحوث حول القيادة األخالقية وعالقتها بالرضا الوظيفي مع عينات أخرى تختلف  .8

مدارس الثقافة التنظيمية والوالء التنظيمي في ومتغيرات أخرى مثل  الحاليةعن عينة الدراسة 

 .األردن



107 

 قائمة المراجع

 العربية المراجعأوًل: 

 القران الكريم

القيادة األخالقية لدى مديري المدارس في وكالة الغوث في محافظة غزة  (.2015أبو علبة، نور )
. )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة وعالقتها بالوًلء التنظيمي من وجهة نظر المعلمين

 بغداد، العراق.

قدير مستوى الرضا الوظيفي وعالقته بدافعية االنجاز: دراسة ميدانية ت . 2019)احميدة، نصير )
مجلة العلوم على أساتذة التربية البدنية والرياضية بمرحلة التعليم الثانوي بوالية ورقلة، 

 .170-154(52، )اإلجتماعيةو ية اإلنسان

وعالقتها بالرضا الوظيفي درجة تطبيق أسلوب اإلدارة باألهداف (. 2015اشتية، أمية عبد اهلل )
. لدى المعلمين في المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظرهم

 )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة النجاح الوطنية، نابلس.

 جدة: خوارزم العلمية. ،3. طالوجيز في أخالقيات العمل(. 2013األشعري، أحمد )

( درجة ممارسة قادة مدارس المرحلة االبتدائية في 2102عبد اهلل ) باداوود، عمر؛ والزهراني،
 43،والنفسية مجلة العلوم التربوية. «محافظة جدة للقيادة األخالقية من وجهة نظر المعلمين

(2) 2. 

. القاهرة: دار الرضا الوظيفي وفن التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين(. 2015البارودي، منال )
 للتدريب والنشر.المجموعة العربية 

. مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بالمملكة 2020)البرعي، هانم مصطفى )
-110(21) 6، مجلة البحث العلمي في التربيةالعربية السعودية في ضوء بعض المتغيرات، 

136. 

اربد، ظة ف. درجة الرضا الوظيفي لمعلمات رياض األطفال في محا2020)بني حمد، بالل محمد )
 .092-021( 6) مجلة كلية الفنون واإلعالم،
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 . مكتبة جرير، الرياض.القيادة تحدي(. 2004بوسنر، ويلي )

 ، القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي.سنن الترمذيالترمذي، محمد بن عيسى، 

درجة ممارسة مديري المدارس اًلبتدائية للقيادة األخالقية . 2017)الجعيثني، ختام قاسم )
، الجامعة غير منشورة( رسالة ماجستير) ،وعالقتها بسلوك المواطنة التنظيمية لدى معلميهم

 اإلسالمية غزة.

 ، عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع.منظور كلي –إدارة المنظمات  .(2119حريم، حسين )

 الدار الجامعية، اإلسكندرية. .السلوك في المنظمات(. 2001حسن، راوية )

قيم العمل واًللتزام الوظيفي لدى المعلمين والمديرين في  (.2006محمد حسن )حمادات، 
 . عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع.المدارس

(. درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للقيادة األخالقية وعالقتها 2018الخريشا، سعود )
، مجلة العلوم التربويةبمستوى قيمهم التنظيمية من وجهة نظر المشرفين التربويين في األردن، 

(4) 45 286-270. 

(. درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للقيادة األخالقية وعالقتها 2018الخريشا، سعود )
، مجلة العلوم التربويةوى قيمهم التنظيمية من وجهة نظر المشرفين التربويين في األردن، بمست

(4) 45 ،286-270. 

واًلتجاهات تقويم أداء المشرفين التربويين في ضوء مهامهم  (.2002الخصاونة، فؤاد شبيب )
 لسطين.. )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة األزهر، غزة، فغزةالحديثة في األشرفية 

الرضا الوظيفي ودافعية اإلنجاز لدى عينة من المرشدين بمراحل (. 2118، حسين )الخيري
، كلية التربية، جامعة (رسالة ماجستير غير منشورة) التعليم العام بمحافظتي الليث والقنفذة،

 أم القرى.

(. دور القيادة األخالقية في تعزيز الثقة التنظيمية لدى 2017درادكة، أمجد، والمطيري، هدى )
المجلة األردنية بمدينة الطائف من وجهة نظر المعلمات،  االبتدائيةمديرات مدارس المرحلة 

 .223-237،  13 (2)،التربويةفي العلوم 
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 والطباعة.، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع القيادة التربوية(. 2013دواني، كمال سليم )

، األردن: البراعم لإلنتاج مختار الصحاحالرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر )د.ت(. 
 الثقافي.

 . عمان: مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع.المدير المدرسي الناجح(. 2006ربيع، هادي )

 الجامعية.. اإلسكندرية: الدار السلوك التنظيمي المعاصر(. 2002رواية، حسن رواية )

(. درجة ممارسة قائدات مدارس محافظات قلوة للقيادة 2018الزهراني، سلوى بنت عطية )
 2، مجلة التربيةاألخالقية وعالقتها بالرضا الوظيفي للمعلمات من وجهة نظرهن، 

(15)673-723 . 

فاء ، مكتبة الو 0. طالفكر اإلداري واإلدارة في التطبيق العلمي(. 2013زويل، محمود أمين )
 القانونية: اإلسكندرية.

. درجة ممارسة أبعاد القيادة األخالقية لدى قائدات المدارس 2020)السبيعي، هياء بنت شافي )
 .224-193) 126، )رابطة التربويين العربالثانوية بمحافظة الخرج، 

طارق ، عمان: شركة 0. طاتجاهات معاصرة في القيادة التربوية(. 2021السعود، راتب سالمة )
 وشركاه.

 . االسكندرية: دار الجامعة الجديدة.السلوك التنظيمي. (2003سلطان، محمد سعيد )

المجلة التربوية ، «. القيادة األخالقية لمديري المدارس الثانوية2017)الشتوي، سليمان عبد اهلل )
 .143-120(4) 6، الدولية المتخصصة

. أنماط القيادة السائدة لدى مديري مدارس التعليم االبتدائي 2020)الشحنة، عبد المنعم الدسوقي )
، مجلة التربية جامعة بورسعيدبمحافظة بورسعيد وعالقتها بالرضا الوظيفي للمعلمين، 

(29)72-172. 

. عمان: دار الصفا الرضا الوظيفي أطر نظرية وتطبيقات عملية(. 2010الشرايدة، سالم تيسير )
 للطباعة.
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(. درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بإمارة الشارقة 2011والتنح، منال )الشريفي، عباس 
مجلة العلوم التربوية والنفسية، الخاصة للقيادة األخالقية وعالقتها بدرجة تمكين المعلمين، 

12( ،3)132-163 . 

قتها درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى قادة مدارس الدمام وعال 2020)الشهري، عبد العزيز )
 .751-701(186)2، مجلة التربية جامعة األزهربالرضا الوظيفي عند المعلمين، 

 . عمان: دار وائل للنشر. السلوك القيادي والفعالية اإلدارية (.2000شوقي، فرج طريف )

. د. ط. دار ومكتبة الكندي للنشر وأساسيات مبادئاإلدارة (. 2011الصائغ، نبيل ذنون )
 والتوزيع: عمان.

. دار الوفاء للدنيا والطباعة يةاإلنسانالسلوك اإلداري والعالقات (. 2008الصرفي، محمد )
 والنشر: مصر.

 الكويت: دار المعرفة للنشر. ،2. طاألخالق والقيادة(. 2010الطراونة، تحسين )

. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع: علم اًلجتماع التنظيم(. 2007طلعت، ابراهيم لطفي )
 مصر

. عمان: دار وائل للنشر اإلدارة التربوية والسلوك التنظيمي(. 1997الطويل، هاني عبدالرحمن )
 والتوزيع.

. عمان: دار وائل للنشر فاقآاإلدارة التعليمية مفاهيم و (. 2001الطويل، هاني عبدالرحمن )
 والتوزيع.

 دار الشروق للنشر والتوزيع.. عمان: . اإلدارة المدرسية الحديثة(2001عابدين، محمد عبدالقادر )

درجة ممارسة المديرين القيادة األخالقية . 2012)عابدين، محمد وشعيبات محمد وحلبية بنان )
، جامعة القدس المفتوحة لألبحاث كما يقدرها معلمو المدارس الحكومية في محافظة القدس

 .363-327(28والدراسات، )

. عمان: دار المسيرة رياتها وتطبيقاتها التربويةإدارة المدرسة نظ(. 2009عايش، أحمد جميل )
 للنشر والتوزيع والطباعة.
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 . عمان: دار وائل للنشر.إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي (.2006عباس، سهيلة محمد )

. اإلسكندرية: الدار الجامعية السلوك الفعال في المنظمات(. 2003عبد الباقي، صالح الدين )
 الجديدة للنشر.

المدرسية في ضوء بعض  المتطلبات األخالقية للقيادة (.2008عثمان، أسامة زين الدين )
دراسة تحليلية، المؤتمر العلمي العربي الثالث، التعليم : المعاصرة اإلجتماعيةالمتغيرات 

 .2008ابريل  21/20وقضايا المجتمع المعاصر 

ومواقف موظفي  اًلتجاهاتالوظيفي، دراسة ميدانية  الرضا (.1993العديلي، ناصر محمد )
)رسالة ماجستير غير منشورة(،  ،األجهزة الحكومية في الرياض والمملكة العربية السعودية

 معهد اإلدارة العامة، جامعة كاليفورنيا، الواليات المتحدة.

الحكومية في عمان  مستوى القيادة األخالقية لمديري المدارس الثانوية(. 2012العرايضة، رائدة )
. )رسالة وعالقتها بمستوى ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين

 ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن.

 ، عمان: دار يافا للنشر والتوزيع.المفاهيم اإلدارية الحديثة( 2118) ياسرعربيات، 

 عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. ،13ط المدرسية الحديثة،اإلدارة (. 2018عطوي، جودت )

. دار الثقافة للنشر اإلدارة المدرسية الحديثة مفاهيمها النظرية(. 2012عطوي، جودت عزت )
 والتوزيع.

( درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية بأقسام التربية الخاصة 2108العلي، وائل )
(، 3)2، مجلة العلوم التربوية والنفسيةة من المملكة العربية السعودية، في المنطقة الجنوبي

099-062. 

. عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع اإلدارة المدرسية مبادئ(. 2002العمايرة، محمد حسن )
 والطباعة.

. نيولينك للنشر الرضا الوظيفي ومهارة إدارة ضغوط العمل(. 2015عمر، عصام عبداللطيف )
 والتدريب.
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. استرجع من اإلنترنت القيادة واألبعاد األخالقية(. 2004العمرات، محمد سالم )
www.moe.gov.jo/petra. 

للنشر  وائل، عمان: دار السلوك التنظيمي في منظمات األعمال .(2113) محمود، العميان
 والتوزيع.

القدرة القيادية لدى مديري المدارس الحكومية في العاصمة عمان  (.2019عميرة، إيمان طالب )
)رسالة ماجستير  وعالقتها بالرضا الوظيفي للمعلمين من وجهة نظر مساعدي المديرين.

 غير منشورة(، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن.

معلمي المرحلة  . القيادة األخالقية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى2018)العنزي، تهاني صالح )
 ،اإلجتماعيةو ية اإلنسانمجلة جيل العلوم الثانوية في دولة الكويت من وجهة نظرهم، 

(44)49-70. 

(. أثر ممارسة القيادة األخالقية للمديرين في تحقيق التميز التنظيمي 2014العنقري، عبد العزيز )
المجلة من وجهة نظر العاملين، دراسة تطبيقية على المحافظات التابعة إلمارة مكة المكرمة، 

 .255-260، 12 (57)كلية التجارة، جامعة أسيوط،  العلمية،

، 0. طالمدير في المؤسسة المعاصرةإدارة األعمال ووظائف (. 2012عواد، ذياب فتحي أحمد )
 دار صفاء للنشر والتوزيع: عمان.

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية  (.2018غسان، بركات، وصبيرة، فؤاد، وتفاحة، عصام )
للقيادة األخالقية وعالقتها ببعض المتغيرات دراسة ميدانية من وجهة نظر المدرسين في مدينة 

 ين للبحوث والدراسات العلمية.مجلة جامعة تشر الذقية، لا

 مجلة جامعة الزيتونة،. المناخ التنظيمي وعالقته بالرضا الوظيفي، 2019)غنائم، صالح سالم )
(30).78-100  

  77،المجلة التربويةالقيادة األخالقية في اإلدارات التعليمية،  .2020)غنيم، صالح الدين )
2193-2229. 

الرضا الوظيفي وعالقته باألداء الوظيفي لدى موظفي مكتبات . 2018)القائد، خالد مصطفى )
 .76-47(1) 26، مجلة المنارة للبحوث والدراساتجامعة مصراته، 
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، القيادة األخالقية من منظور إسالمي دراسة نظرية تطبيقية مقارنة(. 2016الكبير، أحمد )
 الرياض: مكتبة الملك فهد.

 ، عمان: مكتبة دار الثقافة.0. طةالقيادة اإلداري(. 2001كنعان، نواف )

 ، عمان: دار دجلة للنشر والتوزيع.تنمية األداء الوظيفي واًلداري( 2103) نزاراللبدي، 

. شركة الجالل للطباعة، السلوك التنظيمي مدخل بناء المهارات(. 2008ماهر، أحمد )
 اإلسكندرية: الدار الجامعية.

الرضا الوظيفي لمعلمي المرحلة الثانوية وعالقته باألساليب تنمية  .2019)محمد، ليلى بايكر )
 .70-92(، 11)8، المجلة التربوية الدولية المتخصصةالتفكير، 

، عمان: ابن النفيس للنشر الرضا الوظيفي وأثره على تطوير األداء .(2108) مصطفىمحمد، 
 والتوزيع.

(. درجة ممارسة مديري المدارس األساسية بحافظة أريحا واألغوار للقيادة 2019مخامرة، كمال )
ية، اإلنسانمجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية و األخالقية من وجهة نظر المعلمين، 

 .222-222(، 92، )جامعة بابل

دى مديري القيادة األخالقية وعالقتها بالثقافة التنظيمية ل (.2020المرقطن، محمد موسى )
. )رسالة ماجستير المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الزرقاء من وجهة نظر المعلمين

 غير منشورة(، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن.

. األنماط القيادية وعالقتها بالرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس 2019)المطيري، ندى زويد )
 .1536-1500(184) 3، مجلة التربيةة نظرهم، بكلية التربية بجامعة حائل من وجه

 : دار المثقف للنشر والتوزيع.0. طتحفيز العاملين وبناء الرضا الوظيفي(. 2018منيف، لكحل )

، «تمكين القيادات التربوية لبناء جيل قادر على قيادة المستقبل .(2018مؤتمر المعلم العربي )
، األردنعمان،  ،األردنيينآب، نقابة المعلمين  7-3مؤتمر المعلم العربي، للفترة من 

https://kenanahnews.com/?p=37880 13/12/2020 :تم استرجاعه بتاريخ. 

 موقع وزارة التربية والتعليم.

https://kenanahnews.com/?p=37880
https://kenanahnews.com/?p=37880
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مستوى الثقافة التنظيمية في المدارس الثانوية في عجلون باألردن من  (.2017المومني، خالد )
 .426، 17(1)، يةاإلنسانمجلة الزرقاء للبحوث والدراسات  .وجهة نظر المعلمين

التعليم  واقع ممارسات القيادة األخالقية في مدارس. (2009بنت سليمان ) رضية، ناصر
رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة السلطان ، )بسلطنة عمان 22-5األساسي الصفوف 

 قابوس، سلطنة عمان.

 . مصر: الشركة العربية.اإلدارة وأصولها واتجاهاتها(. 1993النجار، نبيل )

لتنمية القاهرة: المنظمة العربية ل 1، طأخالقيات اإلدارة في عالم متغير(. 2006نجم، عبود نجم )
 اإلدارية.

 : المنارة، فلسطين.2(. السلوك التنظيمي في اإلدارة، ط2000) جميلنشوان، 

. عمان: دار المناخ التنظيمي وعالقته بالرضا الوظيفي (.2014الهاشمي لوكيا، مراد بومنقار )
 األيام للنشر والتوزيع.

 والتوزيع، عمان.، دار صفاء للنشر اإلجتماعيةالتنشئة  .(2119) عمرالهمشري، 

. القيادة التشاركية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى معلمات 2019)الهندي، ايمان بنت خليل )
 .321-294(111، )رابطة التربويين العربالمدارس الثانوية بمدينة تبوك، 

رسالة )العدالة التنظيمية وعالقتها باًللتزام التنظيمي. (. 2007عبد اللطيف ) رشدي، وادي
 ، غزة.ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية
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 (2الملحق )
 اًلستبانة بصورتها األولية

 

 

 استبانة تحكيم

 الدكتور.................................................المحترم/ة

 وبعد،تحية طيبة 

درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى مديري المدارس " إلىتجري الباحثة دراسة تهدف التعرف 

وذلك استكمااًل  الحكومية في لواء الجيزة وعالقتها بالرضا الوظيفي من وجهة نظر المعلمين"

 األوسط،بات الحصول على درجة الماجستير في تخصص القيادة التربوية من جامعة الشرق لمتطل

وتحقيقًا ألهداف الدراسة تم تطوير أداة الدراسة وهي استبانة تكونت من محورين. المحور األول 

الصفات درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى مديري المدارس وتناول ثالثة مجاالت وهي: 

والمحور الثاني الرضا الوظيفي  ية،اإلنسانالعالقات و  اإلدارية،الصفات  المدرسة،دير الشخصية لم

نمط  والتطور،النمو المهني  األداء،معايير تقويم  ،العملطبيعة  وتناول خمسة مجاالت وهي:

صممت األداة وفق مقياس ليكرت  .العالقة مع المسؤولين والزمالء القرار،القيادة وصناعة 

ونظرًا لما تتمتعون به من خبرة علمية وعملية تأمل الباحثة تحكيم أداة الدراسة وفقا للبنود  ،الخماسي

مع العلم أن هذه المعلومات  ،وأي تعديالت مقترحة ،صالحية الفقرة ،األتية: درجة انتماء الفقرات

 لن تستخدم إال في أغراض البحث العلمي.

 فائق االحترام. واقبلوا

 الشريفالطالبة: نسرين 
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  التخصص  اًلسم
  جهة العمل  الرتبة األكاديمية

 

 )البيانات الديمغرافية( البيانات األولية

 النوع اًلجتماعي      

 أنثى                  

 ذكر    

        سنوات الخدمة

                    فأقلسنوات  5

 ( سنوات                                10-5) من

 سنوات10أكثر من 

  المؤهل العلمي

         ()كلية متوسطة دبلوم  

                      بكالوريوس 

        ماجستير

 دكتوراة 
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 الفقرة الرقم

 المؤشرات
موافق 
بدرجة 
 كبيرةجداا

موافق 
بدرجة 

 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسط

موافق 
بدرجة 

 قليلة

موافق 
بدرجة 
 قليلة جداا

 األول: القيادة األخالقية لدى مديري المدارس الحكومية في لواء الجيزةالمحور 
 أوًلا: مجال الصفات الشخصية لمدير المدرسة

      يتحرى الصدق في التعامل مع المعلمين. -1
      يتمثل النزاهة واألمانة والعدالة في تصرفاته. -2
      يتحمل المسؤولية اتجاه أخطائه. -3
      النقد البناء برحابة صدر.يتقبل  -4
      يتصف بالمرونة في تعامله مع العاملين معه. -5
      ينسب المدير النجاح لنفسه وللفريق معه. -6
      يتحمل المسؤولية عندما يتخذ القرارات. -7
      يعترف بالخطأ ويتراجع عنه. -8
      يتصرف بحكمة في األزمات. -9

 الصفات اإلدارية لمدير المدرسة.ثانياا: مجال 
      يعمل لتحقيق رؤية المدرسة. -10
      والقوانين والتعليمات الضابطة للعمل. باللوائحيلتزم  -11
      يستثمر الموارد البشرية والمادية لصالح المدرسة. -12
      يحرص على التنمية المهنية للعاملين معه باستمرار. -13

مشاركة العاملين معه في التخطيط وصنع  يحرص على -14
 القرار.

     

      يمتلك القدرة على اتخاذ القرارات المتوازنة والعادلة. -15
      يدعم العمل بروح الفريق. -16
      .معلميوضح المهام والمسؤوليات لكل  -17

18- 
 الذين يؤدوا أعمالهميقدم الحوافز واالمتيازات للمعلمين 

 .بإتقان
     

      يعزز لدى العاملين مهارات التقييم الذاتي. -19
      يشجع المعلمين على االلتزام بأخالقيات المهنة. -20
      تطبيق مفاهيم الشفافية والمساءلة -21

 يةاإلنسانالمجال الثالث: مجال العالقات 
      يتعامل مع المعلمين بوضوح واحترام وتواضع. -22
      باهتمام لجميع العاملين.ينصت  -23
      يعمل على تأليف القلوب وحل المشكالت بين المعلمين. -24
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 الفقرة الرقم

 المؤشرات
موافق 
بدرجة 
 كبيرةجداا

موافق 
بدرجة 

 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسط

موافق 
بدرجة 

 قليلة

موافق 
بدرجة قليلة 

 جداا
      .اإلجتماعيةيشارك المعلمين مناسباتهم  -25
      يحرص على العادات والتقاليد في التعامل مع المعلمين. -26
      ية والطارئة عند المعلمين.اإلنسانيراعي الظروف  -27
      يعطي انطباعًا ايجابيًا للمسؤولين عن العاملين معه. -28
      يتعامل مع االخرين باحترام ووضوح. -29
      وقدراتهم.يعزز ثقة العاملين بأنفسهم  -30
      .يشجع الحوار البناء في مدرسته -31
      يتعامل مع المعلمين بوضوح واحترام وتواضع. -32

 المحور الثاني: الرضا الوظيفي
 أوًلا: مجال طبيعة العمل.

      أقوم بالمهام التدريسية المناسبة لتخصصي. -33
      الغرفة الصفية.توفر المدرسة الوسائل التي احتاجها في  -34
      تقدم المدرسة الدعم المادي الكافي لألنشطة. -35
      أدرس العدد المناسب من الحصص أسبوعيًا. -36
      يوزع جدول حصصي بشكل مناسب. -37
      تدعم المدرسة المادة التي أقوم بتدريسها. -38
      يحقق عملي مكانة اجتماعية لي. -39
      الدراسية.أخطط لألنشطة وفق رؤيتي وبما يخدم مادتي  -40
      .المبنى المدرسي وتجهيزاته متوفرة -41

 ثانياا: مجال معايير تقويم األداء.
      يقِوم المدير ادائي بشكل مناسب. -42
      العاملين وفق معايير واليات محددة. أداءيِقيم المدير  -43
      تحفز دافعيتي لإلنجاز.أساليب التقييم  -44

45- 
تساعدني ارشادات المدير على تطوير أساليب تقويمية 

 لطالبي.
     

      لدى المدير معايير خاصة لتقييم األداء.  -46
      االطالع على التقارير بشفافية تحسن أدائي. -47
      دراسي.يعمم المدير معايير التقييم في بداية كل عام  -48
      يحرص المدير على تكافؤ الفرص بين المعلمين في التقييم. -49
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 الفقرة الرقم

 المؤشرات
موافق 
بدرجة 
 كبيرةجداا

موافق 
بدرجة 

 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسط

موافق 
بدرجة 

 قليلة

موافق 
بدرجة قليلة 

 جداا
 ثالثاا: مجال النمو المهني والتطور.

50- 
التي احتاجها لرفع مستوى  تتيح المدرسة الفرص التدريبية

 أدائي.
     

      . االبتكارية واإلبداعية تدعم المدرسة األفكار -51

52- 
يتناسب األجر الذي أتقضاه مع حجم العمل والمؤهل العلمي 

 الذي أمتلكه.
     

      يتناسب األجر الي أتقضاه مع سلم الرواتب المعتمد. -53
      خبرتي. إلثراءوجودي في العمل يتيح الفرصة لدي  -54
عداد المعلمين مهنيُا. -55       تعمل المدرسة على تأهيل وا 
      تقدم المدرسة الحوافز المادية والمعنوية للعمل المتميز. -56

 رابعاا: مجال نمط القيادة وصناعة القرار.
      المواقف المختلفة.يتخذ المدير القرارات المناسبة في  -57
      أثق في قرارات الفريق االداري في المدرسة. -58
      المهام الموكلة لي. أداءأتلقى الدعم من مديري في  -59
      التي يتم اتخاذها في المدرسة. القراراتأطلع على  -60

61- 
يشجع المدير المعلمين على طرح مشكالتهم التي تحتاج 

 حلول. إلى
     

      يدار الحوار في اللقاءات بأسلوب ديمقراطي. -62

يتم حل الصعوبات والمشاكل داخل المدرسة بكفاءة  -63
 وفاعلية.

     

      يشارك المعلمين في صنع القرار داخل المدرسة. -64
 خامساا: مجال العالقة مع المسؤولين والزمالء.

      العمل.تقدر اإلدارة الجهود المبذولة في  -65
      أحظى باالحترام والتقدير من الزمالء. -66
      يتعاون الزمالء في حل المشكالت.  -67
      العالقة بين الزمالء تقوم على المودة والثقة. -68
      العالقة مع المدير تقوم على الشفافية والنزاهة. -69
      أوقات الدوام.يوجد عالقات اجتماعية بين الزمالء خارج  -70
      يتبادل المعلمين الخبرات فيما بينهم. -71
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 (0الملحق )
 قائمة بأسماء األساتذة المحكمين

 
  

 الجامعة الرتبة األكاديمية التخصص اللقب العلمي واًلسم الرقم
 الجامعة األردنية أستاذ إدارة تربوية أ.د. أنمار الكيالني  .0
 الجامعة األردنية أستاذ إدارة تربوية هاني الطويلأ.د.   .2
 جامعة البلقاء التطبيقية أستاذ إدارة تربوية أ.د. عمر محمد الخرابشة  .2
 جامعة البلقاء التطبيقية أستاذ إدارة تربوية أ.د. احمد محمد بدح  .9
 جامعة البلقاء التطبيقية أستاذ أساليب تدريس علوم أ.د. منذر بشارة السويلميين  .3
 الجامعة األردنية أستاذ إدارة تربوية أ.د. خالد السرحان  .6
 جامعة البلقاء التطبيقية أستاذ إدارة وأصول تربية أ.د. نذير سيحان العبادي  .7
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 (3حق )المل
 اًلستبانة بصورتها النهائية

 

 

 وبعد،تحية طيبة 

درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى مديري المدارس " إلىتجري الباحثة دراسة تهدف التعرف 

وذلك استكمااًل  الحكومية في لواء الجيزة وعالقتها بالرضا الوظيفي من وجهة نظر المعلمين"

 األوسط،لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص القيادة التربوية من جامعة الشرق 

وتحقيقًا ألهداف الدراسة تم تطوير أداة الدراسة وهي استبانة تكونت من محورين. المحور األول 

الصفات هي: درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى مديري المدارس وتناول ثالثة مجاالت و 

والمحور الثاني الرضا الوظيفي  ية،اإلنسانالعالقات و  اإلدارية،الصفات  المدرسة،الشخصية لمدير 

نمط  والتطور،النمو المهني  األداء،معايير تقويم  ،العملطبيعة  وتناول خمسة مجاالت وهي:

ونظًرا لكونكم عينة الدراسة التي سأقوم بها  .العالقة مع المسؤولين والزمالء القرار،القيادة وصناعة 

من قبل حضرتكم عبر النموذج المرفق بوضع اشارة في  اإلستبانةأتشرف بطلب اإلجابة على 

 الخانة التي تمثل رأيكم شاكرة لكم تعاونكم.

 فائق االحترام. واقبلوا

 الطالبة: نسرين الشريف
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 المدارس الحكومية في لواء الجيزةالمحور األول: القيادة األخالقية لدى مديري 
 أوًلا: مجال الصفات الشخصية لمدير المدرسة

 الفقرة الرقم

5 4 3 2 1 
موافق 
بدرجة 

 جداا كبيرة

موافق 
بدرجة 

 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسط

موافق 
بدرجة 

 قليلة

موافق 
بدرجة 
 قليلة جداا

      يلتزم مدير المدرسة الصدق في التعامل مع المعلمين. 1
      يتمثل مدير المدرسة النزاهة في تصرفاته مع المعلمين. 2
      يتحمل مدير المدرسة مسؤولية القرارات المدرسية. 3
      يتقبل النقد البناء برحابة صدر. 4
      .المعلمين يتصف بالمرونة في تعامله مع 5
      ينسب المدير النجاح للفريق المدرسي. 6
      في األزمات.يتصرف بحكمة  7

 ثانياا: مجال الصفات اإلدارية لمدير المدرسة.
      يبذل جهده لتحقيق رؤية المدرسة. 8
      يلتزم )باللوائح والقوانين والتعليمات( الضابطة للعمل. 9
      يستثمر الموارد )البشرية والمادية( لصالح المدرسة. 10
      للمعلمين باستمرار.يحرص على التنمية المهنية  11
      يحرص على مشاركة المعلمين في التخطيط. 12
      العمل بروح الفريق. يشجع 13
      .معلميوضح المهام لكل  14
      .بإتقان ينجزون أعمالهميقدم الحوافز للمعلمين الذين  15
      يعزز لدى المعلمين مهارات التقييم الذاتي. 16
      المعلمين على االلتزام بأخالقيات المهنة.يشجع  17

 يةاإلنسانثالثاا: مجال العالقات 
      يتعامل مع المعلمين بتواضع. 18
      ينصت باهتمام لجميع العاملين. 19
      يشجع المعلمين على التسامح مع زمالئهم. 20
      .اإلجتماعيةيشارك المعلمين مناسباتهم  21
      والتقاليد المقبولة اجتماعًيا واخالقًيا.يراعي  22
      ية عند المعلمين.اإلنسانيراعي الظروف  23
      يجابًيا للمسؤولين عن العاملين معه.إيعطي انطباًعا  24
      يتعامل مع اآلخرين باحترام ووضوح. 25
      يعزز ثقة العاملين بأنفسهم وقدراتهم. 26
      .البناء في مدرستهيشجع الحوار  27
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 المحور الثاني: الرضا الوظيفي
 أوًلا: مجال طبيعة العمل.

 الفقرة الرقم

5 4 3 2 1 
موافق 
بدرجة 
 كبيرةجداا

موافق 
بدرجة 

 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسط

موافق 
بدرجة 

 قليلة

موافق 
بدرجة 
 قليلة جداا

      مع تخصصات المعلمين.التدريسية  تتناسب المهام 1
      توفر المدرسة الوسائل التي احتاجها. 2
      تقدم المدرسة الدعم المادي لألنشطة. 3
      العدد المناسب من الحصص أسبوعًيا. يدرس المعلمون 4
      يوزع جدول حصصي بشكل مناسب. 5
      أشعر بأهمية ومكانة المادة العلمية التي أدرسها. 6
      اجتماعية لي.يحقق عملي مكانة  7
      تخدم المادة الدراسية. ةألنشطة وفق رؤييتم تخطيط ا 8
      المبنى المدرسي مجهز وفق البيئة التعليمية المناسبة. 9

 ثانياا: مجال معايير تقويم األداء.
      المعلمين وفق معايير محددة. أداء يِقيم المدير  10
      لإلنجاز. الدافعيةأساليب التقييم المستخدمة تحفز  11
      .بةتساعد ارشادات المدير على تطوير أساليب تقويمية لطل 12
      .األداءعلى التقارير بشفافية يحسن الطالع ا 13
      دراسي.يعمم المدير معايير التقييم في بداية كل عام  14
      بين المعلمين في التقييم. يحرص المدير على تكافؤ الفرص 15

 ثالثاا: مجال النمو المهني والتطور.
      تتيح المدرسة الفرص التدريبية لتطوير مهاراتي. 16
      االبتكارية. األفكارتدعم المدرسة  17
      يتناسب األجر الذي أتقاضاه مع حجم العمل. 18
      العمل.يتناسب األجر الذي أتقضاه وفق قانون  19
      .الخبرات الفرصة إلثراءبيئة العمل تتيح  20
عداد)تعمل المدرسة على  21       المعلمين مهنًيا. (تأهيل وا 
      تقدم المدرسة الحوافز المختلفة للعمل المتميز. 22

 رابعاا: مجال نمط القيادة وصناعة القرار.
      المواقف المختلفة.يتخذ المدير القرارات المناسبة في  23
      أثق في قرارات الفريق االداري في المدرسة. 24
      إنجاز مهامي الوظيفية. مديري فيأتلقى الدعم من  25
      التي يتم اتخاذها في المدرسة. القراراتأطلع على  26
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 الفقرة الرقم

5 4 3 2 1 
موافق 
بدرجة 

 جداا كبيرة

موافق 
بدرجة 

 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسط

موافق 
بدرجة 

 قليلة

موافق 
بدرجة 
 قليلة جداا

يشجع المدير المعلمين على طرح مشكالتهم التي تحتاج  27
 حلول. إلى

     

      يدار الحوار في االجتماعات بأسلوب ديمقراطي. 28
      يتم حل الصعوبات داخل المدرسة بكفاءة. 29
      القرار داخل المدرسة.يشارك المعلمين في صنع  30

 العالقة مع المسؤولين والزمالء. خامساا: مجال
      تقدر اإلدارة الجهود المبذولة في العمل. 31
      أحظى باالحترام والتقدير من الزمالء. 32
      يتعاون الزمالء في حل المشكالت.  33
      والثقة.العالقة بين الزمالء تقوم على المودة  34
      الشفافية.العالقة مع المدير تقوم على  35
      يلتقي الزمالء خارج أوقات العمل. 37
      يتبادل المعلمين الخبرات فيما بينهم. 38
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 (4حق )المل
 وزارة التربية والتعليم إلىكتاب تسهيل المهمة من جامعة الشرق األوسط 
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 (5حق )المل
 الجيزة للواء والتعليم التربية مديرية إلى والتعليم التربية وزارة من المهمة تسهيل كتاب
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 (6حق )المل
 البراءة البحثية


