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  ]5-3سورة العلق: آیة [یعلم ﴾لم ﴿اقرأ وربك األكرم، الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما 

ا أصبو إلیه في أشكر اهللا تعالى فهو المنعم والمتفضل قبل كل شيء، أشكره أن حقق لي م

مُ على استكمال درجة الماجستیر، بل هیأ لي من سهل علي الصعاب، والصالةُ والسال

رسولنا محمٍد صلى اهللا علیه وسلم المعلمُ األوُل وعلى آله وصحبه أجمعین.  

علمِه ولكل من لكل صاحب فضٍل ولكل من غمرني بتواضعه و ثم الشكر والعرفان بالجمیل 

إلى أستاذي  قدم لي التوجیهات والنصائح التي أسهمت في إثراء رسالتي، وعظیم الشكر

علوم التربویة لهیئة التدریسیة في كلیة العضاء االدكتور أمجد درادكة، والشكر موصوٌل أل

 في جامعة الشرق األوسط.
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توزیـــــــــع مجتمـــــــــع الدراســـــــــة لمعلمـــــــــي ومعلمـــــــــات المـــــــــدارس الخاصـــــــــة ضـــــــــمن المـــــــــدیریات  1-3
انالتابعة للعاصمة  92  2018-2017للعام الدراسي  عمَ  

ــــــــــة الخاصــــــــــة مــــــــــن  2-3 ــــــــــة الدراســــــــــة مــــــــــن معلمــــــــــي ومعلمــــــــــات المــــــــــدارس الثانوی ــــــــــوزع عین ت
انمدیریات التربیة والتعلیم في العاصمة   30  عمَ

 30  توزع عینة الدراسة حسب متغیراتها 3-3

قـــــــــــیم معـــــــــــامالت الثبـــــــــــات وقـــــــــــیم االتســـــــــــاق الـــــــــــداخلي كرونبـــــــــــاخ ألفـــــــــــا لمجـــــــــــاالت أداة  4-3
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ـــــــــــب لدرجـــــــــــة ممارســـــــــــة القیـــــــــــادة المتوســـــــــــطات  ـــــــــــات المعیاریـــــــــــة والرت الحســـــــــــابیة واالنحراف

ـــــــــة الخاصـــــــــة مـــــــــن وجهـــــــــة نظـــــــــر المعلمـــــــــین  ـــــــــدى مـــــــــدیري المـــــــــدارس الثانوی األخالقیـــــــــة ل
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ـــــــــــة  ـــــــــــدى مـــــــــــدیري المـــــــــــدارس الثانوی الخاصـــــــــــة لفقـــــــــــرات مجـــــــــــال الصـــــــــــفات األخالقیـــــــــــة ل
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ــــــــــزام التنظیمــــــــــي  ــــــــــب لدرجــــــــــة االلت ــــــــــات المعیاریــــــــــة والرت المتوســــــــــطات الحســــــــــابیة واالنحراف

ــــــــــانلـــــــــدى معلمـــــــــي ومعلمـــــــــات المـــــــــدارس الثانویـــــــــة الخاصـــــــــة بمحافظـــــــــة العاصـــــــــمة   عمَ
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ــــــــــزام التنظیمــــــــــي  ــــــــــب لدرجــــــــــة االلت ــــــــــات المعیاریــــــــــة والرت المتوســــــــــطات الحســــــــــابیة واالنحراف

ــــــــــانومعلمـــــــــات المـــــــــدارس الثانویـــــــــة الخاصـــــــــة بمحافظـــــــــة العاصـــــــــمة لـــــــــدى معلمـــــــــي   عمَ
34  من وجهة نظرهم لفقرات مجال المسؤولیة اتجاه المدرسة مرتبة تنازلیاً   

11 ــــــــــزام التنظیمــــــــــي  4- ــــــــــب لدرجــــــــــة االلت ــــــــــات المعیاریــــــــــة والرت المتوســــــــــطات الحســــــــــابیة واالنحراف
ــــــــــانلـــــــــدى معلمـــــــــي ومعلمـــــــــات المـــــــــدارس الثانویـــــــــة الخاصـــــــــة بمحافظـــــــــة العاصـــــــــمة   45 عمَ
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  من وجهة نظرهم لفقرات مجال االلتزام اإلتجاهي مرتبة تنازلیاً 

21 -4 
ــــــــــزام التنظیمــــــــــي  ــــــــــب لدرجــــــــــة االلت ــــــــــات المعیاریــــــــــة والرت المتوســــــــــطات الحســــــــــابیة واالنحراف

ــــــــــانلـــــــــدى معلمـــــــــي ومعلمـــــــــات المـــــــــدارس الثانویـــــــــة الخاصـــــــــة بمحافظـــــــــة العاصـــــــــمة   عمَ
 46  من وجهة نظرهم لفقرات مجال االلتزام اإلستمراري مرتبة تنازلیاً 

31 -4 
معامـــــــــل االرتبـــــــــاط  بـــــــــین درجـــــــــة بـــــــــین القیـــــــــادة األخالقیـــــــــة واإللتـــــــــزام التنظیمـــــــــي لـــــــــدى 

ـــــــــــي العاصـــــــــــمة  ـــــــــــة الخاصـــــــــــة ف ـــــــــــانمعلمـــــــــــي المـــــــــــدارس الثانوی باســـــــــــتخدام معامـــــــــــل  عمَ
 48  ارتباط بیرسون

41 -4 
المتوســــــــــطات الحســـــــــــابیة واالنحرافــــــــــات المعیاریـــــــــــة لدرجــــــــــة ممارســـــــــــة ممارســــــــــة القیـــــــــــادة 
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ــــــــة الخاصــــــــة تبعــــــــا لمتغیــــــــر  ــــــــدى مــــــــدیري المــــــــدارس الثانوی ــــــــادة األخالقیــــــــة ل ممارســــــــة القی

 53  الخبرة

81 -4 
الحســـــــــــابیة واالنحرافــــــــــات المعیاریـــــــــــة لدرجــــــــــة ممارســـــــــــة ممارســــــــــة القیـــــــــــادة المتوســــــــــطات 
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 درجة ممارسة القیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس الثانویة الخاصة في محافظة
انالعاصمة  وعالقتها باإللتزام التنظیمي للمعلمین من وجهة نظرهم  عمَ  

 إعداد
 یاسمین محمد ناصر الدجاني

إشراف   
 الدكتور أمجد محمود درادكة

 الملخص
التعرف إلى درجة ممارسة القیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس الثانویة الخاصة في هدفت الدراسة

انمحافظة العاصمة  ولتحقیق أهداف وعالقتها باإللتزام التنظیمي للمعلمین من وجهة نظرهم،  عمَ
مكونة  األخالقیةالقیادة الّدراسة تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي وتمّ استخدام استبانتان؛ األولى 

العالقات و الصفات اإلداریة األخالقیة، و الصفات الشخصیة األخالقیة،) فقرة موزعة على (36من (
االلتزام االتجاهي، االلتزام ) فقرة موزعة على (23مكونة من ( والثانیة اإللتزام التنظیمي ،اإلنسانیة)

عینة الدراسة ما وثباتهما، تم اختیار التأكد من صدقهوتم  ،)االستمراري، المسؤولیة اتجاه المدرسة
، وأظهرت خاصةفي المدارس الثانویة ال ) معلما ومعلمة370من(بالطریقة الطبقیة المنتظمة وتكونت 

، متوسطة بدرجة جاءت وااللتزام التنظیمي ممارسة القیادة األخالقیة تين درجإ: االتينتائج الدراسة 
وجود و ، بین درجة بین القیادة األخالقیة واإللتزام التنظیميوجود عالقة ایجابیة ذات داللة إحصائیة و 

وااللتزام لدرجة ممارسة ممارسة القیادة األخالقیة )α≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
، وعدم وجود فروق ذات داللة سنوات فأكثر 10الفئة لصالح  العملیة الخبرةتبعا لمتغیر التنظیمي 

 الجنس والمؤهل العلمي. يإحصائیة تعزى لمتغیر 

ة: ن، مدیري معلمی، الااللتزام التنظیمي، القیادة األخالقیةدرجة ممارسة  الكلمات المفتاحیّ
  المدارس
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Abstract 

Thecurrent study aims to identify the degree of practicing ethical leadership by the 

principals of  private secondary schools in the capital ,Amman and its relationship to the 

organizational commitment of the teachers from their point of view. In order to achieve the 

goals of  this study the descriptive associative approach  has been applied on a sample 

consisted of (370) teachers who work in private high schools. The study used two 

questionnaires : the first questionnaire  of the ethical leadership consists of (36) items 

distributed  on ( personal ethical and moral characteristics, ethical- administrative 

characteristics , human relationships). The second questionnaire of the organizational 

commitment consisted of (23) items distributed on ( directional commitment, continuing 

commitment, responsibility towards the school). 

The validity and reliability of the two studies has been verified and secured .Furthermore, 

the  findings of the study showed that the degrees of practicing ethicalleadership and 

organizational commitment was moderate, and there is a positive relationship statistically 

significant at the significance level (a <_ 0.05)between the ethical leadership and 

organizational commitment due to the principal  “experience” in favor of 10 years and 

above , but no statisticallysignificant differences were found  due to both principals  of 

experience ,gender and scientific qualification. 

Key words:  Degree of Practicing Ethical Leadership ,Organizational Commitment, 
Principals. 
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  الفصل األول

  خلفیة الدراسة وأهمیتها

  مقدمة:

قوم علیها المجتمعات اإلنسانیة، وتؤدي دور الضابط في من األركان التي ت أساسیاً  ق ركناً تعد األخال

بین القوى العاملة في المؤسسات كافة والتربویة خاصة، لذلك فقد استوجب على القائد  االجتماعیةالعالقات 

للمهارات اإلداریة والفنیة والشخصیة التي تمكنه من إتمام واجباته وتلبیة احتیاجات  أن یكون مدركاً 

مع الرؤیة المتمثلة في تنمیة المؤسسة وتطورها وایجاد مجتمع تنظیمي  تماشیاً  ،على أكمل وجه المرؤوسین

  .مكارم األخالقتسوده 

یحكم هذا التطور  نمط قیاديعدد المدارس كان البد من وجود  وفي ظل التزاید المعرفي من حیث

لقادة أن یمتلكون المهارات الالزمة لتطبیق وتعزیز وعلیه یتوجب على ا،یر السریع في المجتمعوالتزاید والتغ

بالمؤسسة سواء في مكونات الوسط التربوي  واالرتقاءالممارسات االیجابیة التي تحقق الوصول إلى الهدف 

  أو في منهجیة العمل اإلداري.

كسابهم المعارف إعلى بناء شخصیة أخالقیة للقادة من خالل  هنا اقتضت الضرورة التركیزومن "

التواضع، و الصدق، و األمانة، و القیادة األخالقیة لدیهم ومنها: اإلخالص،  مبادئ، وتفعیل الالزمة والمهارات

 "بصدق تقییم أداء العاملینو الموضوعیة، و ، السریة في العملو الوضوح، و ، االلتزامو العدالة، و المساءلة، و 

  ).2002(الغامدي، 
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وتعرف القیادة األخالقیة:" القیادة التي تعتمد المبادئ األخالقیة التي توفر األسس الالزمة لمختلف 

  ).2005المفاهیمالحدیثة للعمل واألعمال اإلداریة والمنظمات"(العمیان، 

من الباحثین، فهو سلوك غیر  اً كبیر  اً اإللتزام التنظیمي من المتغیرات الحدیثة التي القت اهتمام دیعو 

ملموس نابع من ذات الفرد تلمسهفي تصرفات العامل من حیث انتمائه للمؤسسة ووالئه لها وبذل الجهد 

الفرد وجماعة العمل  لها أثر كبیر في المؤسسات ونتائجها على مستوى األهمیةوالوقت إلنجاحها، وهذه 

  والمؤسسة ذاتها.

ویوجه االلتزام التنظیمي سلوك العاملین ضمن الظروف التنظیمیة المختلفة، كما أنه یعكس الخصائص 

الداخلیة للمنظمة ومدى استجابة العاملین لاللتزام التنظیمي وتفاعلهم داخل البیئة المدرسیة، وما تحققه هذه 

یة لدى المعلمین في المدرسة، ویشیر بوتر وسمیث المشار إلیه في العوفي العالقة من رفع مستوى اإلنتاج

  ). بأن االلتزام التنظیمي هو:" توجه یتسم بالفاعلیة واالیجابیة نحو المنظمة".33: 2005(

إن التزام األفراد في عملهم یشیر إلى تقبلهم لقیم وأهداف المنظمة التي یعملون بها، وتفانیهم ورغبتهم 

مهمًا في  االلتزام التنظیمي مفتاحًا أساسیاً جهدهم المتواصل في تحقیق أهدافها، وسیظل موضوع القویة و 

كاٍف لتكریس نحو المنظمة سیكون هناك استعدادًا تحدید توافق العمال مع منظماتهم، فإذا كان هناك التزام 

تمرار بالعمل، أما انخفاض كل الجهود والتفاني في إنجاز المهام والسعي وراء البقاء في المنظمة واالس

وانخفاض الرضا  مستوى االلتزام التنظیمي ستتبعه آثار سلبیة وكلفة على المنظمة، كالتسییب الوظیفي 

داء والكفاءة في وغیرها، لذا أصبح االلتزام التنظیمي مطلبًا أساسیًا لتحقیق الفعالیة في األالوظیفي 

  .  اإلنتاجیة، ومؤشرًا داًال على نجاح المنظمات
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یعبر االلتزام التنظیمي عن اتجاه الفرد نحو المنظمة، ویشمل الرغبة القویة في البقاء كعضو فیها، 

اتجاه منظماتهم مصدر قوة ویظهر االلتزام في بذل العامل جهود إضافیة في العمل، ویعد األفراد الملتزمون 

  تساعد على بقائها ومنافستها للمنظمات األخرى.

  مشكلة الدراسة:

یعتبر مدیر المدرسة هو المسؤول األول والمشرف على جمیع شؤونها التربویة واالجتماعیة واالداریة     

والتعلیمیة، فقد زادت وتشعبت مهماته، فقد أصبح من الضروري أن یرسخ القیم األخالقیة في نفوس 

ویراعي قواعد اآلداب  العاملین، وأن یحتكم إلى الشریعة االسالمیة، واجتناب ما هو مخل بشرف المهنة،

واالحترام في جمیع مجاالت العمل ومع جمیع العاملین، وینشىء الطلبة في بیئة صحیة آمنة تضمن أن 

  یكون هذا الجیل وهذه المخرجات تعود بالنفع والفائدة على أنفسهم وعلى مجتمعهم.

ثارها االیجابیة على آتنعكس تعد القیادة األخالقیة من الضروریات األساسیة في اإلدارة المدرسیة، و     

، فالمدرسة العملیة التربویة وعلى مستوى االلتزام التنظیمي للمعلمین، والعالقات االجتماعیة داخل المدرسة

ع هي الجهة المسؤولة عن ، وتقع مهمة نجاحها في آداء رسالتها على داد الطلبةتحقیق األهداف وتنمیة وإ

وألن المدیر هو القائد علیه أن یتمتع بأخالقیات المهنة كي یجعل ، العنصر البشري (معلمین ومدیرین)

  ).2017، والمطیري (درادكه العاملین یسهمون معه في تحقیق األهداف كونه مصدر ثقة لدیهم

ودراسة العرایضة ،)2011الشریفي والتنح( كدراسة السابقة من خالل توصیاتها دراساتال بعض كدتأ    

انعكاس ایجابي على سلوك بمستویات متوسطة، ولها  جاءت القیادة األخالقیةممارسة )، أن 2012(

 أن االلتزام التنظیمي)2005العوفي (دراسة )، و 2003الخشالي (ودراسة )،2003( براونالمعلمین، ودراسة 

  األخالقیة للمدراء. ممارساتالمرتبط ب للمعلمین
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انومن خالل عمل الباحثة كمدیرة مدرسة خاصة في مدینة       فقد لفت انتباهها أنه یوجد عدد من  عمَ

المؤشرات الدالة على قصور في ممارسة القیادة األخالقیة رغم أهمیتها وانعكاسها االیجابي على سلوكیات 

كما واجهت الباحثة فجوة كبیرة  ،كبیراً  المعلمین والتزامهم التنظیمي، وذلك ألن المدراء ال یولونها اهتماماً 

عندما عملت كمعلمة في التربیة والتعلیم بینها وبین مدیر المدرس الذي كان یمارس بعض السلوكیات غیر 

  .المنصفة وشعرت في كثیر من المواقف بالظلم

یة لدى مما سبق تتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئیسي: ما درجة ممارسة القیادة األخالق   

انمدیري المدارس الثانویة الخاصة في العاصمة  االلتزام التنظیمي للمعلمین بدرجة ممارسة  وعالقتها عمَ

 من وجهة نظرهم؟

  :ف الدراسة وأسئلتهااهدأ

المدارس  لدى مدیريممارسة القیادة األخالقیة درجة العالقة بیناستقصاءهدفت هذه الدراسة إلى 

انفي  التنظیمیمن وجهة نظر المعلمینواإللتزام الثانویة الخاصة    من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتیة:،عمَ

 ؟لدى مدیري المدارس الثانویة الخاصة من وجهة نظر المعلمینممارسة القیادة األخالقیةما درجة  .1

انبمحافظة العاصمة  الخاصة معلمي ومعلمات المدارس الثانویةلدى تنظیمیال االلتزامممارسة درجة ما  .2  عمَ

 من وجهة نظرهم؟

القیادة األخالقیة  درجة ممارسة بین) 0.05هل توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة عند مستوى ( .3

انفي العاصمة  المدارس الثانویة الخاصة معلميي لتنظیمال لتزاماإلدرجة و لدى مدیري المدارس    ؟عمَ
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درجة في  المعلمیناستجابة ) بین متوسطات 0.05عند مستوى (هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة  .4

الخبرة، و الجنس،  اتعزى إلى متغیر ت ممارسة القیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس الثانویة الخاصة

 المؤهل العلمي؟ و 

درجة ) بین متوسطات استجابة المعلمین في 0.05عند مستوى (هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة  .5

 المؤهل العلمي؟ و الخبرة، و الجنس، متغیرات عزى إلى تنظیمي ممارستهم االلتزام الت

  أهمیة الدراسة:

لدى مدیري المدارس ممارسة القیادة األخالقیة درجة العالقة بین تكتسب هذه الدراسة أهمیة في معرفة 

ان المدارسالثانویة الخاصة في العاصمة التنظیمي لدى معلمي لتزاماالدرجة و    .عمَ

 :للدراسةاألهمیة النظریة 

إلجراء دراسات أخرى تتناول متغیرات أخرى غیر تلك التي  اوأداة یمكن توظیفه اً نظری اً توفر أدب .1

 الباحثة.تناولتها 

قد تسهم هذه الدراسة في زیادة الوعي لدى مدیري المدارس الثانویة الخاصة في محافظة  .2

انالعاصمة   .بمبادىء وأسس القیادة األخالقیة وطریقة تطبیقها في المدارس بفاعلیة وكفاءة  عمَ

انیؤمل أن تفید هذه الدراسة مدیري المدارس في محافظة العاصمة  .3 ومعلمیها من خالل  عمَ

 لتزام التنظیمي للمعلمین في مدارسهم.خالقیة لدیهم وعالقتها بدرجة اإلتعرفهم على درجة ممارسة القیادة األ

یفید أصحاب القرار في  علمیاً  مرجعاً  وتوصیات تصبحأن تشكل نتائج  للدراسة الحالیة یمكن .4

في تحسین ورفع مستوى األداء في المجال التربوي وضع الخطط واإلجراءات التي یمكن أن تساهم 

 .والتعلیمي
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  :للدراسة التطبیقیة األهمیة

في العاصمة  مدیري المدارس الثانویة الخاصة المعرفةلدىمدى  اتساعفییین ه الدراسة التربو ستُفید هذ -1

اناألردنیة ( والسلوك الناتج عن هذه  ممارسة القیادة األخالقیةوعالقتها باإللتزام التنظیميبأهمیة  ،)عمَ

 .الممارسات

 .في قطاع اإلدارة التربویة مدیري المدارسأداء تحسین  -2

 من قبل وزارة التربیة والتعلیم. لة الختیار مدیري المدارسعوضع أسس ومعاییر فا -3

  حدود الدراسة:

  تتمثل حدود الدراسة باآلتي:

 .المدارس الثانویة الخاصة في والمعلمات ونالمعلمالبشریة:  .1

انالعاصمة األردنیة (محافظة المكانیة:  .2  .)عمَ

 .2017/2018 الدراسي لعاملالفصل الدراسي األول  الزمانیة: .3

  محددات الدراسة

ا كما تتحدد نتائج هذه الدراسة بموضوعیة مالدراسة وثباته تاهذه الدراسة بدرجة صدق أدا تتحدد نتاج    

خذت منه هذه العینة و ج هذه الدراسة على المجتمع الذي أالمستجیبین وأمانتهم العلمیة وتعمم نتائ

 .المجتمعات المماثلة
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  مصطلحات الدراسة:

) القیادة األخالقیة 145:2011في الشریفي والتنح( إلیه) المشار Brown(عرف براون: القیادة األخالقیة

شخصیة، وتعزیز هذا السلوك البین"السلوك المناسب الذي یظهره الفرد من خالل نشاطاته وعالقاته : بأنها

  لدى األتباع عن طریق عملیات االتصال ذي اإلتجاهین، والتعزیز واتخاذ القرار".

فتو  الثانویة الخاصة في محافظة  ي المدارسالدرجة التي حصل علیها مدیر إجرائیًا بأنها:  ها الباحثةعرّ

انالعاصمة  ت االستبانة الخاصة بهذه الدراسة، والتي احتوت على فقرامن خالل استجابة المعلمین على  عمَ

  ثالثة مجاالت هي: الصفات الشخصیة األخالقیة، الصفات اإلداریة األخالقیة، العالقات اإلنسانیة.

ظاهرة تحدث نتیجة العالقات التبادلیة بین الفرد والمنظمة، والتي یترتب علیها اتفاق : التنظیمي لتزاماإل 

 ).18: 2005الصرفي ،( مثمرةالمتبادل یبقى ببقاء العالقة التعاقدیة 

فتو  : شعور المعلمین باإلنتماء واإللتزام وتحمل المسؤولیة والرغبة بالعمل في أنه إجرائیاً  ه الباحثةعرّ

الخاصة بهذه  على فقرات االستبانة المعلمینالمدرسة من أجل تحقیق أهدافها، ویقاس من خالل استجابات 

اتجاه  الدراسة، والتي احتوت على ثالثة مجاالت هي: االلتزام االتجاهي، االلتزام االستمراري، والمسؤولیة

 المدرسة.
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  الفصل الثاني

  األدب النظري والدراسات السابقة

: األدب النظري    :أوًال

یتناول هذا الفصل عرضا لألدب النظري المتعلق بالقیادة األخالقیة من حیث مفهومها، ومصادر األخالق 

األخالقي، وخصائص القائد في القیادة األخالقیة، وأبعاد القیادة األخالقیة، كذلك طریقة تعزیز السلوك 

یشتمل على : واإللتزام التنظیمي ،وأهمیة القیادة للمؤسسات التربویة ، ومرتكزات القیادة األخالقیةاألخالقي

  .وبناؤه مفهومه، ونتائجه، والمرتكزات التي یقوم علیها، ومراحله وأنواعه

 :مفهوم القیادة األخالقیة

القیادة هي مصدر الفعل "قاد"، ومنها القائد، وهو الذي یتولى توجیه الناس،  :جاء في لسان العرب أن

ذا كان القرآن  ،وتعني "القود" وهو نقیض "السوق"، فالقود من أمام، والسوق من خلف الكریم لم یتضمن وإ

ة سور (أي من تصریفاته، إال أن المعنى الروحي للقیادة قد ورد في قولهتعالى في  لفظ القیادة، وال

أما في ألمر منكم" صدق اهللا العظیم.وأطیعوا الرسول وأولي ا یا أیها الذین آمنوا أطیعوا اهللا":) 94،النساء

ثة في سفر فلیؤمروا الثصلى اهللا علیه وسلم قوله: "إذا خرج  السنة النبویة المطهرة، فقد ورد عن الرسول

  .)546ه:1414، " (ابن منظورأحدهم

تشیر كلها إلى مضمون واحد ، قد ظهرت تعریفات كثیرة لهدة، فللقیا االصطالحيوفیما یتعلق بالمعنى 

هو القائد وهو الذي یمتلك القدرة على التأثیر، وتوجیه جماعة ما (التابعین) ضمن ظروف  هو أن هناك فرداً 

  معینة(الموقف) من أجل تحقیق أهداف معینة.
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، واألفعال التي یقوم بها القائد المدرسي اتجاه المتعلمهي مجموعة من السلوكیات :"القیادة األخالقیة

السبل المالئمة والتي یمكن من خاللها إكساب المتعلم الفضائل األخالقیة التي و في ذلك الوسائل  مستخدماً 

  ).250:2008لمجتمعه ووطنه"(عثمان، نافعاً  صالحاً  تجعل منه إنساناً 

من خالل التصرفات الشخصــیة، والعالقــات التفاعلیــة،  اســب طبیعیــاً ف "التوضــیح العملــي للســلوك المنوتعــرَ 

 & Ponnu).وتعزیــز هــذا الســلوك لــدى العــاملین مــن خــالل االتصــال باتجــاهین، واتخــاذ القرار

Tennakoon, 2009: 21)  

بها القائد الذي یعیش في جماعة،  ) هي القاعدة أو القواعد من السلوك التي یلتزم2011یاغي (فها وعرَ     

وتنقسم إلى قسمین: منها ما یكون طبیعیًا من أصل المزاج، ومنها ما یكون مستفادًا بالعادة والتدریب، وربما 

  الفكر ثم یستمر علیه أوًال فأوًال حتى یصیر ملكة وفكرًا عند القائد. بدایةكان ب

ا أنها تشكل قواعد من السلوك الذي یلتزم به القائد، وهو ) القیادة األخالقیة وعرفه2008وتناول العوا (   

تنزع إلى اختیار ما هو خیر وصالح إن كان الخلق خیرًا، أو اختیار ما هو شر إن قوة راسخة في االدارة 

، وب فهو شكل من أشكال الوعي القائم على ضبط سلوك األفراد والعاملین في  اآلتيكان الخلق ذمیمَا

  المنظمة.

وخاصة في النظام التربوي، ألن  م) إلى أن القیادة األخالقیة تحظى باالهتما2010وأوضح العمرات(    

الداریة وخاصة التربویة، هذه القیادة تهتم بالعدید من العوامل التي تؤثر على مستویات نجاح المؤسسات ا

عوالنزاهةو  المساءلة والعدالةك النظام التربوي من خالل على مخرجات  طاء كل ذي حق حقه، والتي تحكمإ

  سلوك األفراد.  
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هناك عدد من المصادر األساسیة ألخالق القائد التربوي التي  مصادر األخالق في القیادة األخالقیة:

  :من هذه المصادر ما یأتيیعتمد علیها في تكوین مبادئه وقیمه األخالقیة في عمله التربوي اإلداري، و 

الدیني من أهم المصادر األخالقیة التي تنظم معامالت الناس وأعمالهم، لقد : یعد المصدر المصدر الدیني

أرسى الدین اإلسالمي أعظم القواعد األخالقیة التي تضبط المهن والوظائف المتنوعة، وتستمد أخالقیات 

بل أن دینیا ق مهنة التعلیم من المصدر الدیني اإلسالمي الذي ینظر إلى مهنة التعلیم كونها رسالة وعمالً 

  تكون مهنة.

: فأخالقیات القیادة التربویة تتأثر بعادات وتقالید وأخالق المجتمع وأعرافه، لذا فهناك االجتماعيالمصدر 

  ).1996ة وبین المجتمع وعاداته وتقالیده (السعود وبطاح، عالقة قویة بین أخالقیات القیادة التربوی

للقائد التربوي، فالقائد التربوي  االقتصادیة: ویركز هذا المصدر اهتمامه على الظروف االقتصاديالمصدر 

لتزام أكید بقواعد وأسس المهنة، أما  إذا الذي یعیش في وضع اقتصادي مقبول تتوقع منه أخالقیات رفیعة وإ

مما یسيء إلى مهنته اف ال یمكنه من الوفاء بالتزاماته، فیتوقع منه اإلنحر  متدنیاً  االقتصاديكان وضعه 

  ).1999(الشیخلي، 

قد یتأثر بمنظومته الفكریة والفلسفیة أكثر من مصادر إن القائد التربوي  :والفكريأالمصدر الفلسفي 

  األخالق، وتكون هي الموجه لسلوكه األخالقي.

التعلیم بكل ما فیها : ویقصد به البناء التنظیمي الذي یعمل فیه الممارس لمهنة المصدر اإلداري والتنظیمي

 ).2002سلوك العاملین فیه وتوجه مسارهم (الغامدي،  من قوانین وأنظمة وقیم وتقالید تحدد

  :أبعاد القیادة األخالقیة



11 

 

 :Morgan,1993)(في القیادة  رئیساً  األخالقـي مكونـاً  یعد توافر السلوك :توافر السلوك األخالقي أوال:

لفاعلیـة ن النمـاذج المتعـددة النجاح الفرد كقائد في المنظمة، وأ ن السـلوك األخالقـي ضـروريأ203

 بالقضـایا األخالقیة یعد أحد العناصر األساسیة للقیادة. االهتماموالقیـادة أكـدت بـأن  نظیمیـةالت

إلـى المبـادئ األساسـیة:  االهتمام) بأن القائـد اإلداري ینبغـي أن یوجـه 342 :2006(كد هاوسوأ   

یتضـمن تقـدیر أفكـار اآلخـرین واحتـرامهم باعتبـارهم  واالحتراماالحتـرام، العدالـة والنزاهة، والعدالة، واألمانـة 

  .أن یضع القائد قضایا العدالة محور اتخاذ قراراته، وعند توزیع المكافآت أو توجیه العقوبات،و بشـراً 

 إذ أن عدم األمانة شكل من ن یكـون صـادقاً أـان القائـد األخالقـي بحاجـة إلـى أمـا بالنسـبة للصـدق، ف

  .م الثقــة بالقائــدأشــكال الكــذب، وعــدم األمانــة تجــر العدیــد مــن النتــائج المرفوضــة، وأولهــا خلــق عــد

العـاملین یتعلمـوا القـیم،  بـأن )Daft, 2004: 380فت(اد أشـار :ممارسات السلوك األخالقي ثانیا:

ن یستخدم الرموز، أالقائد، ولذلك ینبغي على القائد  داف مـن مشـاهدة ومراقبـة سلوكوالمعتقـدات واألهـ

والشـعارات، والخطابـات، ویراعـي قواعـد السـلوك التـي تتطـابق مـع القـیم األخالقیـة، فالتصـرفات لهـا وقـع 

  كبـر مـن الكلمـات.أ

 &kreitner(وكینك كریتنر كما یرىتعزیز السلوك األخالقي  یمكن للمدیرین :تعزیز السلوك األخالقي ثالثًا:

Kinicki, 2007( تي:من خالل اآل  

  ًومهاراته  للدور هو الذي یكون سلوكه الفعلي قویاً  أنموذجاً : القائد الذي یمكن أن یكون التصرف أخالقیا

 تعطي رسالة واضحة بأهمیة التصرف األخالقي.

 عاقبة الذین یبتعدون عن السلوك األخالقيمراقبة العاملین وم. 

 .تطویر مدونات أخالقیات قیمة 
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 توفیر التدریب األخالقي. 

 ت یعزز السلوك األخالقي.توفیر نظام مكافآ 

یتمیز بها القائد األخالقي عن  ) إلى أن هناك مجموعة من الخصائص التي45: 2011ویشیر نجم (

  غیره، ومنها:

: إضافة إلى ما یمتلكه القادة من رؤیة إستراتیجیة یمتلك القائداألخالقي رؤیة الرؤیة وااللتزام األخالقي -1

أكثر من األبعاد العادیة للرؤیة اإلستراتیجیة فیضفي البعد األخالقي إلى خیاراته ستراتیجیة ذات أبعاد ا

 لما یرید أن یصل إلیه سواء في األهداف أو الوسائل واألسالیب. ممیزاً  ومقیاساً  وتعتبر معیاراً اإلستراتیجیة، 

وهي التي تتسم بأنها ذات بعدین أساسیین یتمثل األول منهما في كونها قیما : امتالك القیم األخالقیة -2

قیمة  م االخرینافاحتر أخالقیة تصلح ألن تكون دلیال للقرارات والسلوكات في كل األوقات والظروف، 

أخالقیة تصلح في كل الظروف، ویتمثل المعیار الثاني في كون القیم تتطور في ضوء القضایا األخالقیة 

 التي تتعرض لها المنظمة في مجال عملها.

یمتلك القائد الحس األخالقي في التعامل الیومي مع األنشطة والمهام الیومیة : امتالك الحس األخالقي -3

 ارسات األخالقیة بتعامله اإلنساني الخالق مع أفراده.ویطبق المم

: فالقائد ینشئ قواعد أو معاییر أخالقیة توضح ما هو الصحیح من الخطأ، وجود مقاییس أخالقیة واضحة -4

 وبموجبها یصبح من السهل الحكم على السلوك.

 األطراف سواء في بیئة العمل: یكون للقائد عالقات أخالقیة متمیزة مع جمیع العالقات األخالقیة المتمیزة -5

 بناء سمعة طیبة للمنظمة.الداخلیة أو الخارجیة وهي تعمل على 
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  مرتكزات القیادة األخالقیة:

العالقات االنسانیة بین القائد ومرؤوسیه: وهي العالقة التي تدفع العاملین إلنجاز العمل بشكل تعاوني  - 1

 حول ما یلي:وتتمحور العالقات االنسانیة بین القائد ومرؤوسیه 

 الذي یعملون فیه، مما ینعكس على إنجاز العاملین.حصول اندماج بین العاملین والتنظیم  -

 عدم وجود تعارض بین مصالح العاملین ومصالح التنظیم. -

نساني یحفظ لهم كرامتهم. -  أن یتم التعامل مع العاملین في التنظیم بشكل أخالقي وإ

 ).85: 2008التنظیم (السلمي، االهتمام بإشباع حاجات العاملین في  -

القیادة كوسیلة لإلدارة تحفز العاملین وتستخدم مصادر القوة المتاحة للتأثیر في األفراد بقصد تحقیق أهداف  

  التنظیم، وتتعامل القیادة مع تعارض األهداف بأحد األسالیب االتیة:

  وضوح األسالیب والنتائج المترتبة على القرارات. : وتعني انفراد القائد بالقرارات الملزمة لألفراد عند عدمااللهام

  على األسباب واالتفاق على النتائج.: وتعني مشاركة األفراد في صناعة القرارات عند االختالف المشاركة

 : وتتم المساومة عند االتفاق على األسباب ولكن االختالف على النتائج.المساومة

إلیها عند عدم وجود اتفاق على األسباب والنتائج، ویتم دراسة الكلفة قرارات كمیة بیروقراطیة: یتم اللجوء 

والنتائج المترتبة على كل بدیل ویتم اختیار البدیل الذي یكون قابًال للتطبیق بأقل كلفة وأفضل نتائج من خالل 

  .)137: 2010(الطراونة،  األسالیب الكمیة في اتخاذ القرار
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  :سات التربویة أهمیة القیادة األخالقیة للمؤس

وتعزیز في نجاح المؤسسات التربویة،  وأساسیاً  مهماً  إن التزام القائد التربوي بأخالقیات المهنة یعد عامالً    

إنتاجیتها، وتحسین جودة مخرجاتها، حیث أن أخالقیات القائد تقود إلى بذل الجهد، وتأدیة العمل بأمانة 

  ).1996 وتحمل المسؤولیة بغیر تردد (السعود وبطاح،

ویعد مدیر المدرسة القائد التربوي المكلف بالقیام بجمیع األعباء الوظیفیة في المدرسة، ویساعده في 

من خالل ذلك صیاغة شخصیة علمیة قویمة سلیمة تتمتع بالخلق القویم، وتترسخ فیها  ذلك المعلمون لینتج

ة أو إفسادها، ویؤثر فساد المدیر على القیم السامیة، لذا فإن المدیر له الدور الكبیر في صالح المدرس

  .)2011(عابدین،  :المدرسة من ناحیتین كما یأتي

  ،میل المدیرین الفاسدین الختیار من هم على شاكلتهم لملئ الوظائف الشاغرة، وتولي المسؤولیات الحساسة

 مما یؤثر على القیادة األخالقیة لمدیر المدرسة.

  ،ولمركزه القیادي بشكل عام، مما یؤثر على عالقة المدیر مع المعلمین تدني احترام المرؤوسین للمدیر

 التعلیمیة. على مخرجات العملیة اآلتيوب

  تعریف االلتزام التنظیمي:

: 2005 المشار إلیهما في (العوفي،لتزام التنظیمي كان(بوتر وسمیث) لإل ومن أوائل من قدموا تعریفاً     

نحو المنظمة"وهو  واإلیجابیةحیث نظرا إلیه من منظور نفسي ووصفاه بأنه " توجه یتسم بالفاعلیة ) 33

إن تعریف بورتر وسمیث من أكثر تعاریف  ،التنظیمي االلتزامعلیه الباحثین في مجال  جمعالتعریف الذي أ

رادفان الوالء)هما مت،(اإللتزام ان المصطلحین الواردین في هذأعلى  ویعد هذا دلیالً ،اإللتزام التنظیمي شیوعاً 

  بمعنى واحد.
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من خالل منظمة  لفرد معروفاً ف اإللتزام بأنه " الحالة التي یكون فیها افقد عرَ ) 25: 1998العجمي (أما   

مدى اقتناع العاملین بقیم وأهداف المنظمة إلى  بأنهویمكن تعریفه، وأهدافها ویرغب باالستمرار فیها" معینة

فیها ویشعر العاملون أنهم جزء ال یتجزأ منها مما یدفعهم إلى بذل الجهود  واالندماجدرجة التوافق معها 

 .المطلوبة والتطوعیة من أجل نجاح المنظمة وتقدمها ورفاهیتها

المنظمة وقیمها، بصرف النظر عن القیمة المادیة  انتماء الفرد وتعلقه الفعال بأهداف"االلتزام التنظیمي هو و 

  ).joo & shim, 2010: 17( "المتحققة من المنظمة

االلتزام التنظیمي أنه القوة النسبیة لتعریف الشخص بنفسه على أنه موظف في ) 44: 1999(یوسف،رفوَع 

  المنظمة التي یعمل بها، واندفاعه نحو تحقیق أهدافها. 

  :اإللتزام التنظیمي نتائج

  تتضمن نتائج اإللتزام التنظیمي على جمیع المستویات نتائج سلبیة وأخرى ایجابیة:

النتائج االیجابیة على أن ارتفاع مستوى اإللتزام التنظیمي یرتبط بالعدید من  تكدأحیث : على مستوى الفرد

النتائج أو المخرجات االیجابیة لألفراد مثل زیادة مشاعر اإلنتماء،األمان، التصور الذاتي االیجابي، القوة، 

األفراد غیر الملتزمین،  ت أكثر من زیادةزیادة اإللتزام إلى زیادة المكافآوجود أهداف لحیاة الفرد، كما تؤدي 

  حیث یشجعهم ذلك على بذل الجهد. 

  من االیجابیات إال أن هناك بعض السلبیات وتكمن في: فبالرغم

  أ ـ قلة الفرص المتاحة للتطور والنمو الذاتي

نه یبذل الوقت والجهد بها، مما  واالجتماعیةب ـ زیادة الضغوط العائلیة  فالفرد یلتزم اتجاه منظمة معینة وإ

  .)2009الفریجات، ( یؤثر على اإللتزامات األخرى مما یؤدي إلى زیادة الضغوط على الفرد
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  جماعات العمل فیما یلي:لتزام إلیث تتمثل النتائج االیجابیة ح :على مستوى الجماعة

 زیادة فاعلیة  اآلتيكلما زادت درجة اإللتزام عند مجموعة العمل كانت على استعداد لبذل جهد أكبر وب

 .مجموعة العمل

 .كلما زادت درجة اإللتزام عند المجموعة زادت درجة التماسك بینهم 

  في حین أن النتائج السلبیة على مستوى جماعة العمل تتمثل في:

 انخفاض القدرة على الخلق واإلبداع والتكیف من خالل استقرار العمالة        

 أنه من عدم دخول أفراد لدیهم أفكار جدیدة ونافعة وفي هذا الصدد  اآلتيانخفاض معدل دوران العمل وب

فعندما یترك األفراد األقل على طول الخط، سلبیاً  ن ارتفاع معدل الدوران یمثل مؤشراً بأ االعتقادالخطأ 

 ).34: 2015(أبوعلبة،  المنظمة قد یأتي أفراد آخرون لدیهم أفكار جدیدة ونافعة بصورة أفضل التزاماً 

 على اآلراء والقیم الجدیدة. فكیر الجماعي یجعل مجموعة العمل أقل انفتاحاً الت 

 48 :2006ن، زیادة فرصة الصراع بین المجموعة والمجموعات األخرى (الوزا.( 

  حیث تتمثل النتائج االیجابیة إللتزام المنظمة فیما یلي: :على مستوى المنظمات

 خالل زیادة الجهد المبذول، انخفاض نسبة الغیاب والتأخیر،  زیادة فرص الفاعلیة بالنسبة للتنظیم وذلك من

 انخفاض معدل الدوران.

  ًصورةیعطون  زیادة جاذبیة المنظمة بالنسبة لألفراد الموجودین خارج التنظیم ألن األفراد األكثر إلتزاما 

 لیة.وواضحة عن المنظمة مما یجعلها أكثر قدرة على جذب األفراد ذوي المهارات العاایجابیة 

 ،العقد النفسي هو اعتقاد شخصي بوجود عالقة متبادلة بین الفرد وطرف اخر كمؤسسة أو كصاحب العمل 

فالعقد النفسي عند روسو هو عقد مبني على وعود أو توقعات ذاتیة ویشترط تقبل محتواها وظروفها منكل 
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مكانیاتاألطراف المرتبطة بالعقد، وهنا یشترط أهمی : 2003،ألطراف (مزیانيكل ا ة الثقة في النوایا وإ

33.( 

  أما النتائج السلبیة لإللتزام التنظیمي على المنظمة فتتمثل فیما یلي: 

  انخفاض القدرة على اإلبتكار والتكیف، إذ أن األفراد الذین یلتزمون بدرجة كبیرة للتنظیم یمیلون عادة منافسة

 ).51: 2006،وزان(السیاسات المنظمة مما یحد من قدرة المنظمة على اإلبتكار

  هناك فرق بین ثالث مرتكزات رئیسیة یقوم علیها االلتزام التنظیمي:

  ه وقناعته الذاتیة بأهدافها وقیمها.تأوال: اإلحساس باإلنتماء، ویتضح ذلك في تعبیر الفرد عن الفخر بمؤسس

میة أنشطتها ودوره الذي بأه ثانیا: المشاركة والمساهمة الفاعلة، من قبل الفرد التي تنبع من رضاه نفسیاً 

  یقوم به.

بالمؤسسة رغم كل الظروف ثالثا: الوالء الذي یعبر عنه الفرد بالرغبة األكیدة باإلستمرار والعمل 

  .)55: 2010الغامدي، (ومضاعفة

  مراحل االلتزام التنظیمي:

 الفرد خاضعاً  وهي تمتد من تاریخ مباشرة الفرد لعمله ولمدة عام واحد، ویكون خاللها: مرحلة التجربة

منصبا على تأمین قبوله في المنظمة ومحاولة اهتمامه الفترة هللتدریب واإلعداد والتجربة، ویكون خالل هذ

، ویقول بوكنان أن الفرد في التوفیق بین اتجاهاته وأهدافه واتجاهات وأهداف المنظمة ومحاولة إثبات ذاته

وتهیئة للمرحلة التي تلیها، ومن هذه مرحلة التجربة هذه المرحلة یواجه عددا من المواقف التي تكون في 

المواقف تحدیات العمل، تضارب الوالء، عدم وضوح الدور، ظهور الجماعات المتالحمة، إدراك التوقعات، 

  ).2001(جالب، ات نحو التنظیم، والشعور بالصدمةنمو االتجاه
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واألربعة أعوام وخالل هذه الفترة یحاول الفرد تأكید : وتتراوح هذه المرحلة بین العامین مرحلة العمل واإلنجاز

مفهوم االنجاز، وأهم ما یمیز هذه الفترة األهمیة الشخصیة للفرد، وتخوفه من العجز، ویتبلور وضوح الوالء 

  للعمل.

: وتبدأ من السنة الخامسة من التحاق الفرد بالمنظمة وتستمر إلى ما ال نهایة، حیث مرحلة الثقة بالتنظیم

  ).2005وتتقوى عالقته بالتنظیم واالنتقال إلى النضج( العوفي، داد والؤه یز 

  :أنواع االلتزام التنظیمي

  ًااللتزام المستمر: ویشیر إلى رغبة العاملین للبقاء في العمل بالمنظمة العتقاده بأن ترك العمل سیكون مكلفا 

فقدان الكثیر مما استثمره في حیاته یصبح ترك العمل سببا في خدمة العامل في المنظمة فكلما طالت 

 الوظیفیة.

 وهو قوة رغبة العاملین في االستمرار في العمل في منظمة معینة ألنه موافق على أهدفها االلتزام العاطفي :

 وقیمتها ویرید المشاركة في تحقیق تلك األهداف.

  :بالبقاء(  المعیاري على أنه إحساس العاملین األدبي االنتماءااللتزام المعیاريHackett,1992  .( 

  إلى نقاط مهمة منها: االلتزام التنظیمي یشیرو 

 منظمته وااللتزام بقیمها واإلخالص ألهدافها والشعور الدائم  ءمستوى الشعور االیجابي المتولد لدى الفرد إزا

 .)Sandmann&Vandenberg1995لها(معها واالفتخار باإلنتماءباإلرتباط 

  بة قویة في منظمته وارتباطه بها ورغبته في بذل أكبر جهد ممكن صالحها، مع رغدرجة تطابق الفرد مع

 .) 78 :2009، (ابو العالاالستمرار في عضویتها

  



19 

 

  :بناء االلتزام التنظیمي

) اإلستعانة ببعض النقاط لبناء االلتزام التنظیمي وهي Meshane & Glinow, 2007: 78( حددلقد 

  كاالتي:

  :فااللتزام الشعوري في المنظمات یماله الزام العاملین بالقیم اإلنسانیةالعدالة والدعم. 

  القیم المشتركة: وسوف یكون االلتزام الشعوري عالیًا إذا اعتقد العاملین بمشاركة قیمهم مع قیم

 .المنظمة والذي سیولد ارتیاح لدیهم بالبقاء في المنظمة

  بالمجموعة عن طریق العاملون الذین لدیهم إلتزام عاٍل الثقة: تعني وضع االیمان بشخص آخر أو

 في المنظمة والذي یولد الثقة بقیادتهم.

 عند معرفة العامل بماضي وحاضر ومستقبل التنظیمیة: یزداد االلتزام الشعوري  الشمولیة

 المؤسسة، وبالتالي اتجاه الوالء سوف یزداد.

 بغي تقویة العالقات اإلجتماعیة داخل المنظمة، مستلزمات العاملین: لزیادة االلتزام الشعوري ین

 وعندها یشعر العامل على أنه جزء من المنظمة عندما یشارك في صنع القرار.

  تعود هذه األهمیة لعدة أسباب منها: : أهمیة االلتزام التنظیمي

إنه یمثل أحد المؤشرات األساسیة للتنبؤ بالعدید من من النواحي السلوكیة، وخاصة معدل  - 1

دوران العمل، حیث یفترض أن یكونوا األفراد الملتزمون أطول بقاء في المنظمة، وأكثر عمًال 

 نحو تحقیق أهدافها.

إن مجاله قد جذب كًال من المدیرین وعلماء السلوك االنساني، نظرًا لكونه سلوكًا مرغوبًا به  - 2

 ).2001، يمن قبل المنظمات (نعسان
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فراد العاملین فیها، ال سیما في األوقات التي ن المنظمة واألإنه یمثل عنصرًا هامًا في الربط بی - 3

ال تستطیع المنظمات أن تقدم الحوافز المالئمة لتحفز هؤالء األفراد للعمل وتحقیق مستویات 

 عالیة من األداء.

یعتبر التزام األفراد اتجاه المنظمات مؤشرًا أقوى من الرضا الوظیفي الستمرار وبقاء العاملین  - 4

 ن عملهم.في أماك

 ).78: 2005یعتبر التزام األفراد اتجاه منظماتهم عامًال هامًا في التنبؤ بفاعلیة المنظمة ( عبدالباقي،  -5
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 :   :الدراسات السابقةثانیًا

قدم إلى قامت الباحثة بترتیبها من األ لسابقة ذات الصلة بالموضوع،یتضمن هذا الجزء عرضًا للدراسات ا

  وتم تصنیفها إلى محورین رئیسین هما: األحدث،

 ذات الصلة بالقیادة األخالقیة: السابقة دراساتال .1

یربي ولنجلنج ( قامت    ) دراسة هدفت التعرف إلى مستوى Brown,  Irby & Lingling, 2008براون وإ

لدى مدیري المدارس من وجهة نظر المعلمین، تكونت عینة الدراسة  االجتماعیةخالقیة، والعدالة القیادة األ

ائیا من مجموع ومعلمة من معلمي المراحل المتوسطة والثانویة الذین تم اختیارهم عشو  اً ) معلم514من (

سة مدیري المدارس ر تم استخدام استبانة، أشارت النتائج إلى أن مماو  ،في والیة فرجینیا المدارس األمریكیة

  یعزز من تمیز الطلبة األكادیمي، وتحقیق المساواة بین الطلبة. االجتماعیةللقیادة األخالقیة وقیادة العدالة 

القیادیة  االتجاهاتتعرف األسس الفكریة للقادة األخالقیة، كأحد هدفت ال )2009(دراسة  ناصر وأجرى    

انلممارسات القیادة المدرسیة لدى مدیري التعلیم األساسي بسلطنة  الحدیثة، والكشف عن الواقع الراهن ، عمَ

) 60بناء استبانة مكونة من( ، ولتحقیق أهداف الدراسة تمومعلمة ) معلماً 447نة الدراسة من(تكونت عی

لیم ممارسة القیادة األخالقیة لدى مدیري التعوكانت أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة أن واقع  فقرة،

اناألساسي بسلطنة    .كان عالیا عمَ

) بإجراء دراسة هدفت إلى الكشف عن تعرف درجة ممارسة مدیري المدارس 2011وقام الشریفي والتنح(    

الثانویة الخاصة بإمارة الشارقة للقیادة األخالقیة وعالقتها بدرجة تمكین المعلمین، وقد تكونت عینة الدراسة 

، وتم استخدام أداتین لجمع البیانات، األولى لقیاس المدارس الثانویة الخاصةلمة في ) معلم ومع200من (

، والثانیة لقیاس درجة تمكین المعلمین، وكان من نتائج الدراسة أن درجة ممارسة المدیرین للقیادة األخالقیة
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ة إحصائیا بین درجة ممارسة المدیرین للقیادة األخالقیة متوسطة، وكان هناك عالقة ارتباطیة ایجابیة دال

  األخالقیة، وبین التمكین اإلداري.درجة ممارسة المدیرین للقیادة 

) إلى الكشف عن مستوى ممارسة مدیري المدارس الثانویة الحكومیة في 2012وهدفت دراسة العرایضة (   

ان وقد علمین، وعالقته بمستوى ممارستهم لسلوك المواطنة التنظیمیة من وجهة نظر الم للقیادة األخالقیة عمَ

، وكانت أهم نتائج الدراسة أن مستوى استبانةتطویر تم ومعلمة،  ) معلماً 351تكونت عینة الدراسة من(

انممارسة مدیري المدارس الحكومیة في  ، ووجود للقیادة األخالقیة والسلوك التنظیمي كان متوسطاً  عمَ

  .ایجابیة بین القیادة األخالقیة وسلوك المواطنة التنظیمیة لدى مدیري المدارس الثانویة ارتباطیةعالقة 

كیفیة توجیه مدیري التعلیم الخاص للمعضالت إلى التعرف ) (Big bee, 2012بیج بي دراسة جاءتو    

ومعلمة یعملون في التعلیم الخاصفي الوالیات المتحدة  ) معلماً 1000األخالقیة، وتكونت العینة من (

وتبین من نتائج الدراسة أن تعلیق المدیرین والمعلمین تم تطویر استبانة،، في والیة تكساس األمریكیة

والمعلمات بأنه لم یتم تدریبهم بالشكل الكافي والجید للتعامل مع المشاكل والمعضالت األخالقیة، كما 

اسة إلى أن مبادىء المهنیة األخالقیة هي التي تتحكم في عملیة صناعة القرار على توصلت نتائج الدر 

  مستوى األفراد ومستوى الجماعات الدینامیكیة. 

 اإلیمانیة التي ترتكز على القیم مستوى القیادة هدفتالتعرف إلى دراسة )2012(أجرت الخضیراتو    

) 150وعالقته بدرجة اإللتزام التنظیمي، وتكونت العینة من (األخالقیة الجوهریة لدى القیادات المدرسیة 

االستبانة لتحقیق أهداف الدراسة،  وتم استخدام) معلم ومعلمة في محافظة الزرقاء، 350ومدیرة و( مدیراً 

إلى أن العالم في الوقت الحالي بحاجة إلى قیادة مستندة إلى قاعدة متینة وصلبة من العلوم  وأشارت النتائج
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وقد أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطیة موجبة بین القیادة االیمانیة  ارف والمفاهیم المتعلقة باألخالق،عوالم

  .وكل مجال من مجالتها واإللتزام التنظیمي

للقیادة األخالقیة لدى مدیري ) بدراسة للتعرف إلى درجة تقدیر المعلمین 2015وقامت أبو علبة(    

تم استخدام بمحافظة غزة وعالقتها بالوالء التنظیمي من وجهة نظر المعلمین، و المدارس بوكالة الغوث 

المنهج الوصفي التحلیلي مستعینة باستبانتینلجمع البیانات المتعلقة بالدراسة، وتكونت عینة الدراسة 

 ) معلمًا ومعلمة تم اختیارهم بطریقة عشوائیة من مدارس وكالة الغوث بمحافظة غزة، ومن أهم336من(

نتائج الدراسة التي جاءت أن درجة تقدیر المعلمین للقیادة األخالقیة لدى مدیري مدارس وكالة الغوث في 

  محافظة غزة كانت عالیة. 

) بدراسة هدفت للتعرف على ممارسات مدیرات المدارس اإلبتدائیة للقیادة 2017قام درادكه والمطیري (    

) معلمة، تم اختیارهن بالطریقة 432األخالقیة ودورها في تعزیز الثقة التنظیمیة، تكونت عینة الدراسة من (

عاد محور القیادة األخالقیة التي جمیع أبوأشارت نتائج الدراسة أن وتم استخدام االستبانة، العشوائیة، 

تمارسها مدیرات المدارس اإلبتدائیة في مدینة الطائف من وجهة نظر المعلمات عالیة جدًا، وأیضًا ال یوجد 

فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات أفراد عینة الدراسة في مستوى القیادة األخالقیة والثقة التنظیمیة 

 .االبتدائیة تعزى لمتغیرات (التخصص، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة)مدارس الالتي تمارسها مدیرات 

 دراسات ذات الصلة باإللتزام التنظیمي:

التنظیمي لدى موظفي القطاع قیاس درجة االلتزام هدفت إلى ) 2000دراسة (المعیوف  أجرى

ن تبعا للمتغیرات الشخصیة تحدید مدى وجود اختالفات إحصائیة في االلتزام التنظیمي لدى المبحوثیالعام، و 
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 2715 طبقت على عینةمدة الخدمة، والمرتبة الوظیفیة، و الحالة االجتماعیة،و المستوى التعلیمي، و العمر، 

 من االلتزام التنظیمي لدى وجود مستوى عالٍ لى إج لنتائوخلصت ا ،موظف من كل جهاز 15وبواقع  موظفاً 

  عالقة طردیة بین مستوى االلتزام ومتغیر السن للفرد.وجود العاملین بالقطاع العام السعودي، و 

إلى مستویات االلتزام التنظیمي لهیئة التدریس في التعرف هدفت بدراسة ) 2003قام الخشالي بدراسة(و    

الجامعات األردنیة الخاصة، والتعرف على طبیعة األنماط القیادیة المستخدمة من قبل رؤساء األقسام في 

وقد أجریت هذه الدراسة على ، وأبعاد االلتزام التنظیمي(العاطفي، المستمر، األخالقي) هذه الجامعات

وجود مستوى متوسط ة، اآلتیوخلصت الدراسة للنتائج عضو تدریس، وقد استخدمت اإلستبانة،  )316(عینة

بأن مستوى  في متوسط االلتزام بشكل عام لدى أعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیة الخاصة، علماً 

عالقة ذات داللة  دال توجمن مستوى االلتزام المستمر لدیهم، وأیضا االلتزام العاطفي واألخالقي كان أعلى 

إحصائیة بین االلتزام والخصائص الشخصیة مثل الدرجة العلمیة، العمر، الحالة االجتماعیة، الراتب 

 الشهري، مدة الخدمة في الوظیفة الحالیة أو الجنس.

إلى اختبار العالقة بین مستوى االلتزام التنظیمي للعاملین ) Brown)2003 براون دراسة وهدفت    

سؤولین المباشرین على وعالقة العاملین بالرؤساء من خالل مدى إدراكهم لطبیعة التصرفات الخاصة بالم

ون في مؤسسات موظف إداري وفني یعمل) 361(وقد أجریت الدراسة على عینة مكونة منمهام العمل، 

وجود عالقة ایجابیة بین مستوى االلتزام إلى وقد خلصت الدراسة  ،حكومیة بوالیة فرجینیا األمریكیة

باشرین على المهام من خالل ( حل المشكالت مالتنظیمي ومستوى إدراك العاملین لتصرفات رؤسائهم ال

 االنیة، االعتراف باالنجاز، المشاركة في اتخاذ القرارات).
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إلى القیم السائدة المكونة للثقافة التنظیمیة والتعرف على التعرف ) هدفت 2005العوفي بدراسة ( جرىأو    

مستوى االلتزام التنظیمي، إضافة إلى الوقوف على مدى اختالف قیم الثقافة التنظیمیة ومستوى االلتزام 

لى كشف طبیعة العالقة بین الثقافة  التنظیمیة وااللتزام التنظیمي التنظیمي باختالف الخصائص الشخصیة وإ

لى أثر القیم المكونة للثقافة التنظیمیة على االلتزام التنظیمي ولتحقیق هذه األهداف وزعت االستبانات ، وإ

عدم وجود عالقة ك موافقة على وجود التزام تنظیمي، و هناصلت الدراسة إلى أن تو و ، ) موظفاً 209على (

 یة ومستوى االلتزام التنظیمي.شخصذات داللة إحصائیة بین الخصائص ال

إلى التعرف على أثر العدالة التنظیمیة والمتغیرات الشخصیة على هدفت  دراسة)2006(الحربي وأجرى   

كأداة مناسبة للدراسة، وتوصلت  االستبانة، وتم استخدام فرداً  )330(على عینة  طبقتااللتزام التنظیمي،

معنوي على األبعاد المختلفة  الدراسة إلى عدة نتائج منها أن األبعاد المختلفة للعدالة التنظیمیة تؤثر بشكل

، كما أظهرت نتائج الدراسة أن السن كأحد المتغیرات الشخصیة له ارتباط معنوي وموجب لتنظیميلإللتزام ا

ال یوجد فروق معنویة للمستوى التعلیمي الجامعي وما قبل الجامعي على  كما أنه،االتجاهيمع اإللتزام 

  األنواع المختلفة لإللتزام التنظیمي.

دراسة هدفت التعرف إلى مستوى االلتزام التنظیمي لدى العاملین في الجامعات  )2006(حنونة وأجرى   

) موظفًا 340انت عینة الدراسة (الفلسطینیة في قطاع غزة، واستخدمت االستبانة لمنهجیة الدراسة، وك

وموظفة، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: وجود مستوى عاٍل من االلتزام التنظیمي لدى 

  موظفي الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة.

) التي هدفت إلى تعرف مستوى االلتزام التنظیمي والكشف عن النمط 2016وجاءت دراسة الشنطي (   

السائد بالوزارات الفلسطینیة، ولتحقیق هذه األهداف فقد استخدم المنهج الوصفي التحلیلي واالستبانة القیادي 
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) موظفًا، تم اختیارهم بطریقة العینة 356كأداة رئیسة لجمع البیانات الالزمة، وتكونت عینة الدراسة (

توى االلتزام التنظیمي جاء إلى أن اتجاهات المبحوثین حول مسالعشوائیة البسیطة، وقد خلصت الدراسة 

  بدرجة متوسطة.

  :بالدراسة الحالیة وعالقتها الدراسات السابقة على التعقیب

یربي ولنجلنج (دراسة كًال من هدفت     إلى أهمیة ممارسة القیادة  )Brown  Irby & Lingling, 2008وإ

وأشارت النتائج إلى أن ممارسة مدیري المدارس للقیادة األخالقیة وقیادة العدالة األخالقیة لدى مدیري المدارس

) 2015مع دراسة أبو علبة () 2009دراسة ناصر ( واتفقتاالجتماعیة یعزز من تمیز الطلبة األكادیمي، 

أن واقع ممارسة القیادة األخالقیة لدى مدیري التعلیم  الدراستان أهم النتائج التي توصلت إلیهافقد كانت 

) التي كانت من أهم النتائج التي توصل إلیها 2012العرایضة ( دراسةمع  اوهنا اختلفت عالیا، جاءاألساسي 

أظهرت نتائجها وجود ) التي 2012، أما دراسة الخضیرات (أن واقع ممارسة القیادة األخالقیة جاء متوسطا

  طیة موجبة بین القیادة االیمانیة وكل مجال من مجالتها واإللتزام التنظیمي. عالقة ارتبا

جاءت نتائج الدراسة )، 2003الخشالي (دراسة وتناولت بعض الدراسات موضوع االلتزام التنظیمي مثل    

 وجود مستوى متوسط في االلتزام التنظیمي بشكل عام لدى أعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیة

) التي Brown )2003 الخاصة، وهذا یتفق مع الدراسة الحالیة، واتفقت الدراسة الحالیة مع دراسة براون

وجود عالقة ایجابیة بین مستوى االلتزام التنظیمي ومستوى إدراك العاملین لتصرفات كان من أهم نتائجها 

) التي كانت من 2005العوفي (رؤسائهم المباشرین على المهام، واختلفت الدراسة الحالیة مع دراسة 

شخصیة ومستوى االلتزام التنظیمي، كما نتائجها عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین الخصائص ال
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) التي جاء من نتائجها وجودمستوىعاٍل منااللتزامالتنظیمي 2006واختلف الدراسة الحالیة مع داسة حنونة (

  .اً والدراسة الحالیة كان مستوى االلتزام متوسط

فقد جاء من نتائجها ال یوجد فروق معنویة للمستوى ) 2006واتفقت الدراسة الحالیة مع دراسة الحربي (

 التعلیمي الجامعي وما قبل الجامعي على األنواع المختلفة لإللتزام التنظیمي.

ألخالقیة لدى وقد اتفقت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في الهدف العام وهو درجة ممارسة القیادة ا

، واتفقت الدراسة الحالیة مع الدراسات مدیري المدارس وعالقتها بااللتزام التنظیمي من وجهة نظر المعلمین

والحدود  السابقة في استخدام االستبانة التي ستصممها الباحثة،واختلفت عن الدراسات في عینة الدراسة

إلى درجة ممارسة القیادة األخالقیة لدى مدیري  الزمنیة، وما یمیز الدراسة الحالیة أنها تهدف للتعرف

ان وعالقتها بدرجة ممارسة االلتزام التنظیمي للمعلمین  المدارس الثانویة الخاصة في محافظة العاصمة عمَ

 من وجهة نظرهم.
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  الفصل الثالث

 جراءاتالطریقة واإل

لمنهج الدراسة ومجتمعها وأفراد عینتها والطریقة التي تم اختیار العینة  ینتاول هذه الفصل عرضاً 

بها واألداة المستخدمة في جمع البیانات وكیفیة ایجاد صدقها وثباتها وكذلك اجراءات الدراسة 

  ومتغیراتها والمعالجة االحصائیة المتبعة في تحلیل البیانات.

  :الدراسة یةمنهج

وذلك لمالئمته لطبیعة الدراسة  االرتباطيراسة المنهج الوصفي استخدمت الباحثة في هذه الد

ولتحقیق أغراض هذه الدراسة استخدمت الباحثة استبانة للكشف عن درجة ممارسة القیادة األخالقیة 

انلدى مدیري المدارس الثانویة الخاصة في محافظة العاصمة  وعالقتها باإللتزام التنظیمي للمعلمین  عمَ

  من وجهة نظرهم.

  مجتمع الدراسة:

للعام الدراسي بالمدارس الثانویة الخاصة  والمعلمات یتكون مجتمع الدراسة من جمیع المعلمین

ان محافظة العاصمةفي  )10500() إذ بلغ عددهم  2017-2018( وتم اختیار عینة طبقیة ،عمَ

وزارة التربیة  عنمنتظمة شملت معلمي ومعلمات المادرس الثانویة الخاصة وفق االحصائیة الصادرة 

) 2017). (وزارة التربیة والتعلیم، المملكة األردنیة الهاشمیة، 2018-2017والتعلیم للعام الدراسي (

  ) یوضح ذلك.1والجدول (
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  )1جدول (

انتوزیع مجتمع الدراسة لمعلمي ومعلمات المدارس الخاصة ضمن المدیریات التابعة للعاصمة  للعام الدراسي  عمَ

2017-2018  

  العدد الكلي  إناث -عدد المعلمین  ذكور–عدد المعلمین   اللواء
انلواء قصبة    1868  1394  474  عمَ

  4946  3815  1131  لواء الجامعة
  1182  860  322  لواء القویسمة
  105  80  25  لواء سحاب
  885  726  159  لواء ماركا
  377  302  75  لواء ناعور

  1137  928  209  لواء وادي السیر
  10500  8105  2395  محافظة العاصمةإجمالي 

  

  عینة الدراسة

انفي العاصمة  بالطریقة العنقودیة العشوائیة تم اختیار أربع مدیریات للتربیة والتعلیم من مجموع  عمَ

انسبع مدیریات بالطریقة الطبقیة المنتظمة وهي: مدیریة تربیة  الثانیة/ لواء الجامعة، مدیریة لواء  عمَ

) وقد بلغ عدد أفراد العینة 2القویسمة، مدیریة لواء ناعور، مدیریة وادي السیر كما هو مبین بالجدول (

  ) من (معلمي ومعلمات المداس الثانویة الخاصة).370(

  

  

 

  



30 

 

  )2جدول(

انع عینة الدراسة من معلمي ومعلمات المدارس الثانویة الخاصة من مدیریات التربیة والتعلیم في العاصمة یتوز    .عمَ

  العدد الكلي  اناث –عدد معلمات   ذكور –عدد معلمین   المدیریة
  4946  3815  1131  لواء الجامعة
  118  860  322  لواء القویسمة

  1137  928  209  لواء وادي السیر
  377  302  75  لواء ناعور

  6578  المجموع
 

  )3جدول(

  ع عینة الدراسة حسب متغیراتهایتوز 

  النسبة  العدد  الفئة  المتغیر
  %27.8  103  ذكور  الجنس

  %72.2  267  إناث
  %15.7  58  سنوات5أقل من   الخبرة

  %42.4  157  فأكثر سنوات10 -سنوات5من أقل 
  %41.9  155  سنوات فأكثر 10

  %68.9  255  بكالوریوس فأقل  المؤهل العلمي
  %31.1  115  دراسات علیا

  

  الدراسة اتاأد

درجــة ممارســة القیــادة األخالقیــة لــدى إعــداد اســتبانة لقیــاس ب بنــاء علــى هــدف الدراســة فقــد قامــت الباحثــة

ـانمدیري المدارس الثانویة الخاصة في محافظة العاصمة  وعالقتهـا بـاإللتزام التنظیمـي للمعلمـین مـن  عمَ

وجهة نظرهم، وذلك بالرجوع لألدب النظـري المتعلـق بالقیـادة األخالقیـة وااللتـزام التنظیمـي ومجموعـة مـن 



31 

 

الشـــریفي  دراســـةلدرجـــة ممارســـة القیـــادة األخالقیـــة التـــي تـــم االســـتفادة منها ذات الصـــلة الدراســـات الســـابقة

)، والدراســـات التـــي تـــم االســـتفادة منهـــا لممارســـة االلتـــزام التنظیمـــي 2012والعرایضـــة ( ،)2011والتـــنح(

  الدراسة: وفي ما یلي وصف ألداتا )،2006الحربي(و )، 2005دراسة العوفي(

  )3) فقرة موزعة على ستة مجاالت (ملحق رقم 59تكونت االستبانة بصورتها النهائیة من (

  وعلى النحو االتي:

 :مجاالت القیادة األخالقیة  

  ، والعالقات االنسانیة.األخالقیةوالصفات اإلداریة مجال الصفات الشخصیة -

 :مجاالت االلتزام التنظیمي  

  .المسؤولیة اتجاه المدرسةو وااللتزام االستمراري،  مجال االلتزام اإلتجاهي-

أبدال ) الخماسي، وكانت Likertوقد أعطي لكل فقرة من فقرات االستبانة وزن متدرج وفق سلم لیكرت (

( مرتفعة جدا) اإلجابة هي (مرتفعة جدا، مرتفعة، متوسطة، منخفضة، منخفضة جدا) وقد أعطي البدیل

خمس درجات، والبدیل(مرتفعة) أربع درجات، والبدیل(متوسطة) ثالث درجات، والبدیل (منخفضة) 

  درجتین، والبدیل (منخفضة جدا) درجة واحدة.

  اسةالدر  تاصدق أدا

الدراسة تم ایجاد الصدق الظاهري، إذ تم عرض االستبانة على عدد من  تاللتحقق من صدق أدا

)، من ذوي االختصاص والخبرة في العلوم التربویة في عدد من 2(ملحق رقم ) محكماً 10المحكمین (

الفقرات، الجامعات االردنیة، وذلك للحكم على مدى انتماء الفقرات التي تم تحدیدها، ومدى صالحیة 

)یبین االستبانة قبل التعدیل، وتم اختیار 1إلى تعدیل والتعدیل المقترح (الملحق رقم  وهل هي بحاجة
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) یوضح االستبانة 3فأكثر من المحكمین و(الملحق رقم  %80الفقرات التي حصلت على موافقة بنسبة 

  بصورتها النهائیة.

  الدراسة تاأدا ثبات

  بطریقتین، وعلى النحو االتي: قامت الباحثة بحساب الثبات لألداتین   

عادة االختبار(بالط ) من 20)، إذ تم تطبیق االستبانة على (test-retestقة األولى: طریقة االختبار وإ

عادة تطبیقها علیهم بعد مضي  معلمي ومعلمات المدارس الثانویة الخاصة من خارج عینة الدراسة، وإ

بین نتائج  Person ام معامل ارتباط بیرسونأسبوعین وبعد ذلك تم حساب معامل الثبات باستخد

  ) یوضح ذلك.  3التطبیقین والجدول (

إن جمیع Coronbach(كرونباخ الفا) الطریقة الثانیة: حسبت معامالت ثبات االتساق الداخلي

إلى  األخالقیة مجال الصفات الشخصیةبولة ألغراض الدراسة، حیث تراوحت في المعامالت مق

)، 0.84وفي مجال العالقات االنسانیة ( ، )0.80)، في مجال الصفات االداریة األخالقیة (0.80(

  ) یوضح ذلك.4)، والجدول (0.85بلغت النسبة الكلیة (و 

  

  )4جدول (

  قیم معامالت الثبات وقیم االتساق الداخلي كرونباخ ألفا لمجاالت أداة الدراسة

  معامل بیرسون  كرونباخ ألفا  المجال  الرقم 
  0.76  0.80  الصفات الشخصیة األخالقیة  1
  0.73  0.80  الصفات اإلدرایة األخالقیة  2
  0.79  0.84  العالقات اإلنسانیة  3

  0.82    الدرجة الكلیة للقیادة األخالقیة
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  0.82  0.87  االلتزام االتجاهي  1
  0.81  0.81  االلتزام اإلستمراري  2
  0.79  0.86  المسؤولیة اتجاه المدرسة  3

  0.88    الدرجة الكلیة لاللتزام التنظیمي

  متغیرات الدراسة:

  اشتملت الدراسة على المتغیرات  االتیة:

 المتغیرات المستقلة:

 متغیر الجنس ویشمل ( ذكر، أنثى) -

سنوات،   10أقل من –سنوات 5منسنوات،   5من أقل ویشمل ( العملیة متغیر الخبرة -

 سنوات فأكثر) 10

 (بكالوریوس فأقل، دراسات علیا)المؤهل العلمي:  -

 المتغیرات التابعة:

  االلتزام التنظیمي.ودرجة القیادة األخالقیة، درجة ممارسة  -

  :جراءات الدراسةإ

  جراءات االتیة:باإل ةالباحث تلتحقیق  أهداف الدراسة من خالل اإلجابة عن أسئلتها، قام

 الدراسة تيتطویر أدا 

  تحدید مجتمع الدراسة الذي یتكون من جمیع العاملین في المدارس الثانویة الخاصة بالعاصمة

ان  ، واختیار عینة الدراسة.عمَ

 ا.موثباته تینایجاد صدق األدا 
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  الحصول على كتاب تسهیل مهمة من جامعة الشرق األوسط موجه إلى مدیریة التربیة والتعلیم

 ) یبین ذلك. 4إلجراء هذه الدراسة والملحق رقم (

  الحصول على كتاب تسهیل مهمة من مدیریة التربیة والتعلیم موجه إلى المدارس الثانویة

انالخاصة في العاصمة   ) یبین ذلك.5الدراسة فیها، والملحق رقم (، والتي سیتم تطبیق عمَ

 ) حث ) استبانة، حصل البا450تطبیق االستبانات على العینة التي تم تحدیدها، إذ تم توزیع

 ).370فأصبح المجموع ( ) كونها غیر مكتملة30) وتم استبعاد (400على (

 .تحلیل البیانات إحصائیا 

  في الفصل الخامس.عرض النتائج في الفصل الرابع ومناقشتها 

 .تقدیم التوصیات والمقترحات بناًء على ما سیتم التوصل إلیه من نتائج 

     1.33       4=     1 -5=  القیمة الدنیا للبدیل     –القیمة العلیا للبدیل 

  3        3   عدد المستویات                                

  :اآلتيوبذلك تكون درجة ممارسة القیادة األخالقیة على النحو 

  )2.33 – 1.00المستوى المنخفض: من (

  )3.67 – 2.34المستوى المتوسط: من (

  )5.00 – 3.68المستوى المرتفع: من (

 .وتم تطبیق المعادلة نفسها لتحدید درجة االلتزام التنظیمي 
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  المعالجة االحصائیة

) في التحلیل االحصائي SPSSتم االعتماد على برنامج الحزمة االحصائیة للعلوم االجتماعیة (

  لالجابة عن أسئلة الدراسة كما یلي:

 والرتب. المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة تم استخدام والثاني األول . لإلجابة عن السؤالین1

القیادة ممارسة بین درجة بیرسون حساب معامل االرتباط تم استخدام . لإلجابة عن السؤال الثالث 2

  .األخالقیة واإللتزام التنظیمي

 One way( المتغیرات استخدام تحلیل التباین األحادي تم والخامس الرابع ین. لإلجابة عن السؤال3

anovaالعملیة، واختبار شیفیه ) فیما یتعلق بمتغیر الخبرة   Sheffe وتم استخدام  ،للمقارنات البعدیة

  .والمؤهل العلمي الجنس ي) لعینتین مستقلتین فیما یتعلق بمتغیر t-testاختبار (
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  الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن درجة ممارسة القیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس الثانویة 

االلتزام التنظیمي لدى معلمي ومعلمات المدارس الثانویة الخاصة بمحافظة العاصمة وعالقتهاب الخاصة

ان   ، وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتیة: عمَ

القیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس الثانویة الخاصة من وجهة السؤال األول: ما درجة ممارسة 

 نظر المعلمین؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة ممارسة القیادة 

األخالقیة لدى مدیري المدارس الثانویة الخاصة من وجهة نظر المعلمین بشكل عام ولكل مجال من 

  ) ذلك.5الت أداة الدراسة،  ویظهر الجدول (مجا

 )5الجدول (

ممارسة القیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس الثانویة لدرجة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب 
  مرتبة تنازلیاً الخاصة من وجهة نظر المعلمین 

المتوسط   المجال الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة   الرتبة
  الممارسة

 متوسطة 1 0.76 3.40 الصفات الشخصیة األخالقیة 1
 متوسطة 2 0.59 3.25 العالقات اإلنسانیة 3
 متوسطة 3 0.73 3.10 الصفات اإلداریة األخالقیة 2

 متوسطة   0.52 3.24 الدرجة الكلیة للقیادة األخالقیة 
لدى مدیري المدارس الثانویة الخاصة من  ) أن درجة ممارسة القیادة األخالقیة5یالحظ من الجدول (

)، 0.52) وانحراف معیاري (3.24وجهة نظر المعلمین كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي (
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 - 3.40وجاءت المجاالت جمیعها في الدرجة المتوسطة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بین (

) 3.40"، بمتوسط حسابي ( ألخالقیةالصفات الشخصیة ا)، وجاء في الرتبة األولى " مجال 3.10

) وبدرجة متوسطة، وجاء في الرتبة الثانیة " مجال العالقات اإلنسانیة " 0.76وانحراف معیاري (

) وبدرجة متوسطة، وجاء في الرتبة االخیرة  " 0.59) وانحراف معیاري (3.25بمتوسط حسابي (

) وبدرجة 0.73وانحراف معیاري () 3.10مجااللصفات اإلداریة األخالقیة " بمتوسط حسابي (

  :اآلتيمتوسطة. أما فیما یتعلق بفقرات كل مجال فجاءت على النحو 

  الصفات الشخصیة األخالقیةمجال  - 1

تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة ممارسة القیادة األخالقیة لدى مدیري 

  ) ذلك.6لفقرات هذا المجال،  ویظهر الجدول (المدارس الثانویة الخاصة من وجهة نظر المعلمین 

  

 )6الجدول (

ممارسة القیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس الثانویة لدرجة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب 
  مرتبة تنازلیاً من وجهة نظر المعلمین  لصفات الشخصیة األخالقیةالخاصة لفقرات مجاال 

المتوسط   الفقرة الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  الرتبة
درجة 
الممارس

  ة
 مرتفعة 1 1.24 3.68 یخصص الوقت الكافي لالستماع آلراء المعلمین. 7
 متوسطة 2 1.13 3.53 یطبق المدیر العدالة على جمیع المعلمین. 1
 متوسطة 3 1.32 3.52 یحترم شخصیة كل معلم . 8
 متوسطة 4 1.34 3.50 یحفظ على أسرار المعلمین. 6

2 
یطبق المنظومة األخالقیة الشخصیة في تعامله مع 

 المعلمین. 
 متوسطة 5 1.19 3.47

 متوسطة 5 1.42 3.47 یمد ید العون للمعلمین.  5
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 متوسطة 7 1.14 3.40 یتحرى الصدق في تعامله مع المعلمین. 3
 متوسطة 8 1.28 3.35 یفي بوعوده للمعلمین. 9
 متوسطة 9 1.32 3.21 الظروف اإلنسانیة عند المعلمین.یراعي  4
 متوسطة 10 1.41 3.19 یتقبل نقد اآلخرین برحابة صدر. 11
 متوسطة 11 1.38 3.08 یتواضع في تعامله مع المعلمین. 10

 متوسطة  0.76 3.40  الدرجة الكلیة للصفات الشخصیة األخالقیة 
القیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس الثانویة الخاصة ) أن درجة ممارسة 6یالحظ من الجدول (

لفقرات مجال الصفات الشخصیة األخالقیة من وجهة نظر المعلمین كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط 

)، وجاءت الفقرات جمیعها في الدرجة المتوسطة باستثناء 0.76) وانحراف معیاري (3.40الحسابي (

)، وجاءت في الرتبة األولى 3.08 -3.68الحسابیة بین ( فقرة واحدة، إذ تراوحت المتوسطات

) التي تنص على" یخصص الوقت الكافي لالستماع آلراء المعلمین"، بمتوسط حسابي 7الفقرة(

) التي تنص 1) وبدرجة متوسطة، وجاءت في الرتبة الثانیة الفقرة(1.24) وانحراف معیاري (3.68(

) 1.13) وانحراف معیاري (3.53علمین"، بمتوسط حسابي (على" یطبق المدیر العدالة على جمیع الم

) التي تنص على" یتقبل نقد اآلخرین 11وبدرجة متوسطة، وجاءت في الرتبة  قبل االخیرة الفقرة (

)، وبدرجة متوسطة ، وجاءت في 1.41) وانحراف معیاري (3.20برحابة صدر " بمتوسط حسابي (

لى" یتواضع في تعامله مع المعلمین " بمتوسط حسابي ) التي تنص ع10الرتبة االخیرة الفقرة (

  ) وبدرجة متوسطة.1.38) وانحراف معیاري (3.08(

  العالقات اإلنسانیةمجال  - 2

تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة ممارسة القیادة األخالقیة لدى مدیري 

  ك.) ذل7لفقرات هذا المجال،  ویظهر الجدول (المدارس الثانویة الخاصة من وجهة نظر المعلمین 
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 )7الجدول (

ممارسة القیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس الثانویة لدرجة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب 
  العالقات اإلنسانیة من وجهة نظر المعلمین مرتبة تنازلیاً  الخاصة لفقرات مجال

  الفقرة الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الرتبة  المعیاري

درجة 
  الممارسة

 متوسطة 1 1.43 3.39 یحرص أن یكون أسوة حسنة للمعلمین. 33
 متوسطة 2 1.30 3.36 یتمتع بثقة عالیة من المعلمین. 27
 متوسطة 2 1.42 3.36 یعطي انطباعًا إیجابیًا للمسؤولین عن العاملین معه. 32
 متوسطة 4 1.42 3.35 أوضاع المعلمین.یبذل جهدا كبیرا لتحسین  35
 متوسطة 5 1.43 3.33 یهتم بالحاجات اإلنسانیة لدى المعلمین. 36

ینسب النجاح الذي تحققه المدرسة إلى العاملین معه  34
 كافة.

 متوسطة 6 1.47 3.27

 متوسطة 7 1.30 3.23 یتصف بالمرونة في تعامله مع االخرین. 28

26 
یشارك المعلمین مناسباتهم االجتماعیة خارج المدرسة 

 متوسطة 8 1.24 3.19 وداخلها. 

 متوسطة 9 1.39 3.13 یحب للمعلمین مثلما یحب لنفسه. 31
 متوسطة 10 1.48 3.12 یتصف بالنزاهة في تعامله الیومي مع االخرین. 29
 متوسطة 11 1.35 2.99 یتصف بالهدوء في تعامله مع االخرین. 30

 متوسطة 0.59 3.25 الدرجة الكلیة  للعالقات اإلنسانیة 
) أن درجة ممارسة القیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس الثانویة الخاصة 7یالحظ من الجدول (

لفقرات مجال العالقات اإلنسانیة من وجهة نظر المعلمین كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي 

)، وجاءت الفقرات جمیعها في الدرجة المتوسطة، إذ تراوحت 0.59) وانحراف معیاري (3.25(

) التي تنص على" 33)، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة(2.99 -3.39المتوسطات الحسابیة بین (

) وبدرجة 1.43) وانحراف معیاري (3.39یحرص أن یكون أسوة حسنة للمعلمین"، بمتوسط حسابي (
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) التي تنص على" یتمتع بثقة عالیة من المعلمین" 27ة الفقرتان(متوسطة، وجاءت في الرتبة الثانی

) التي تنص على"یعطي انطباعًا إیجابیًا للمسؤولین عن العاملین معه"، بمتوسط حسابي 32و(

) وبدرجة متوسطة، وجاءت في الرتبة  قبل االخیرة 1.42) و( 1.30() وانحرافین معیاریین 3.36(

صف بالنزاهة في تعامله الیومي مع االخرین" بمتوسط حسابي ) التي تنص على" یت29الفقرة (

) التي 30)، وبدرجة متوسطة ، وجاءت في الرتبة االخیرة الفقرة (1.48) وانحراف معیاري (3.12(

) وانحراف معیاري 2.99تنص على" یتصف بالهدوء في تعامله مع االخرین" بمتوسط حسابي (

  ) وبدرجة متوسطة.1.35(

  داریة األخالقیةالصفات اإلمجال  - 3

تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة ممارسة القیادة األخالقیة لدى مدیري 

  .) ذلك8المدارس الثانویة الخاصة من وجهة نظر المعلمین لفقرات هذا المجال،  ویظهر الجدول (

 )8الجدول (
ممارسة القیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس الثانویة لدرجة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب 

  لصفات اإلداریة األخالقیة من وجهة نظر المعلمین مرتبة تنازلیاً الخاصة لفقرات مجاال 

  الفقرة الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الرتبة  المعیاري

درجة 
  الممارسة

 متوسطة 1 1.29 3.31 یوضح مهمات كل معلم. 18
 متوسطة 2 1.26 3.25 یركز على قیم القیادة وأخالقیاتها في عمله. 12
 متوسطة 3 1.30 3.22 یوضح أولویات العمل للمعلمین بشكل واضح. 19
 متوسطة 4 1.35 3.16 یتحمل مسؤولیة قراراته. 17
 متوسطة 5 1.43 3.13 یحاسب المقصرین بعد التأكد من تقصیرهم. 23

المدرسة من خالل التزامه بالمبادئ یسعى لتحقیق رسالة  16
 األخالقیة.

 متوسطة 6 1.30 3.10

 متوسطة 7 1.31 3.09 یسهل أمور سیر العمل للمعلمین.  14
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 متوسطة 7 1.35 3.09 یحدد مسؤولیة كل معلم بشكل مباشر. 20
 متوسطة 9 1.26 3.07 یشعر المعلمین باالستقرار الوظیفي. 15
تقان . یحفز المعلمین على أداء 13  متوسطة 10 1.48 3.01 العمل بدقة وإ
 متوسطة 10 1.35 3.01 یستخدم األسلوب الدیمقراطي في إدارة شؤون المدرسة. 24
 متوسطة 12 1.30 2.98 یلتزم الموضوعیة عند تقویمه لآلخرین. 21
 متوسطة 12 1.35 2.98 یتفقد المعلمین ویطمئن علیهم أثناء ساعات العمل. 22
 متوسطة 14 1.28 2.94 على أسرار العمل اإلداري.یحافظ  25

 0.73 3.10 الدرجة الكلیة للصفاتاإلداریة األخالقیة
 

 متوسطة
) أن درجة ممارسة القیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس الثانویة الخاصة 8یالحظ من الجدول (

متوسطة، إذ بلغ المتوسط لفقرات مجال الصفات اإلداریة األخالقیة من وجهة نظر المعلمین كانت 

)، وجاءت الفقرات جمیعها في الدرجة المتوسطة، إذ 0.73) وانحراف معیاري (3.10الحسابي (

) التي تنص 18)، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة(2.94 - 3.31تراوحت المتوسطات الحسابیة بین (

) وبدرجة 1.29) وانحراف معیاري (3.31على" یوضح مهمات كل معلم"، بمتوسط حسابي (

ادة وأخالقیاتها في ) التي تنص على" یركز على قیم القی12متوسطة، وجاءت في الرتبة الثانیة الفقرة(

) وبدرجة متوسطة، وجاءت في الرتبة  قبل 1.26) وانحراف معیاري (3.25، بمتوسط حسابي (عمله"

اء ساعات العمل " بمتوسط ) التي تنص على" یتفقد المعلمین ویطمئن علیهم أثن22االخیرة الفقرة (

) 25)، وبدرجة متوسطة ، وجاءت في الرتبة االخیرة الفقرة (1.35) وانحراف معیاري (2.98حسابي (

) وانحراف معیاري 2.94التي تنص على" یحافظ على أسرار العمل اإلداري " بمتوسط حسابي (

  ) وبدرجة متوسطة.1.28(
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درجة االلتزام التنظیمي لدى معلمي ومعلمات المدارس الثانویة الخاصة بمحافظة السؤال الثاني: ما 

انالعاصمة    من وجهة نظرهم؟ عمَ

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة االلتزام التنظیمي 

انعلدى معلمي ومعلمات المدارس الثانویة الخاصة بمحافظة العاصمة  من وجهة نظرهم بشكل عام  مَ

  ) ذلك.9ولكل مجال من مجاالت أداة الدراسة،  ویظهر الجدول (

 )9الجدول (

االلتزام التنظیمي لدى معلمي ومعلمات المدارس الثانویة لدرجة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب 
انالخاصة بمحافظة العاصمة    مرتبة تنازلیاً  من وجهة نظرهم عمَ

 الرقم
  المجال

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الرتبة  المعیاري

درجة 
  االلتزام

 متوسطة 1 0.70 3.46 المسؤولیة اتجاه المدرسة 3
 متوسطة 2 0.82 3.29 االلتزام اإلتجاهي 1
 متوسطة 3  0.81 3.01 االلتزام اإلستمراري 2

 متوسطة  0.58 3.27 الدرجة الكلیة لاللتزام التنظیمي
) أن درجة االلتزام التنظیمي لدى معلمي ومعلمات المدارس الثانویة الخاصة 9یالحظ من الجدول (

انبمحافظة العاصمة  ) 3.27من وجهة نظرهم كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي ( عمَ

المتوسطات )، وجاءت المجاالت جمیعها في الدرجة المتوسطة، إذ تراوحت 0.58وانحراف معیاري (

"، بمتوسط المسؤولیة اتجاه المدرسة )، وجاء في الرتبة األولى " مجال 3.01 - 3.46الحسابیة بین (

) وبدرجة متوسطة، وجاء في الرتبة الثانیة " مجال االلتزام 0.70) وانحراف معیاري (3.46حسابي (

وجاء في الرتبة  ) وبدرجة متوسطة،0.82) وانحراف معیاري (3.29اإلتجاهي " بمتوسط حسابي (
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) وبدرجة 0.81) وانحراف معیاري (3.01االخیرة  " مجاالاللتزام اإلستمراري " بمتوسط حسابي (

  :اآلتيمتوسطة. أما فیما یتعلق بفقرات كل مجال فجاءت على النحو 

  المسؤولیة اتجاه المدرسةمجال  .1

تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة االلتزام التنظیمي لدى معلمي ومعلمات 

انالمدارس الثانویة الخاصة بمحافظة العاصمة  من وجهة نظرهم لفقرات هذا المجال،  ویظهر  عمَ

  ) ذلك.10الجدول (

 )10الجدول (
االلتزام التنظیمي لدى معلمي ومعلمات المدارس الثانویة لدرجة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب 

انالخاصة بمحافظة العاصمة    مرتبة تنازلیاً لمسؤولیة اتجاه المدرسةمن وجهة نظرهم لفقرات مجاال  عمَ
المتوسط   الفقرة الرقم

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

درجة   الرتبة
  االلتزام

 متوسطة 1 1.37 3.62 الفائدة للمدرسة.أهتم بالحصول على المعلومات ذات  17

20 
أقوم بأداء الجزء األكبر من مهماته الوظیفیة دون الحاجة إلى 

 متوسطة 2 1.32 3.52 رقابة المدیر.

أشعر أن من واجبي أن أبذل قصارى جهدي لتحقیق أهداف  16
 المدرسة.

 متوسطة 3 1.37 3.51

 متوسطة 4 1.32 3.47 بالمدرسة. أحافظ على تطبیق اللوائح والقوانین الخاصة 18
 متوسطة 5 1.16 3.46 أعمل على نجاح المدرسة. 23

19 
أحث نفسي واآلخرین بالمحافظة على الممتلكات الخاصة 

 متوسطة 6 1.33 3.30 بالمدرسة

 متوسطة 7 1.22 3.16 أحافظ على أوقات العمل واإلنجاز لتحقیق األهداف . 22
 متوسطة 8 1.38 3.10 المدرسة لدى التي أعمل بها.أحافظ على سمعة ومستقبل  21

 متوسطة  0.70 3.46 الدرجة الكلیة للمسؤولیة اتجاه المدرسة 
  

) أن درجة االلتزام التنظیمي لدى معلمي ومعلمات المدارس الثانویة الخاصة 10یالحظ من الجدول (

انبمحافظة العاصمة  من وجهة نظرهم لفقرات مجال المسؤولیة اتجاه المدرسة كانت متوسطة، إذ  عمَ
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)، وجاءت الفقرات جمیعها في الدرجة 0.70) وانحراف معیاري (3.46بلغ المتوسط الحسابي (

)، وجاءت في الرتبة األولى 3.10 -3.62المتوسطة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بین (

م بالحصول على المعلومات ذات الفائدة للمدرسة "، بمتوسط حسابي ) التي تنص على" أهت17الفقرة(

) التي تنص 20) وبدرجة متوسطة، وجاءت في الرتبة الثانیة الفقرة(1.37) وانحراف معیاري (3.62(

على" أقوم بأداء الجزء األكبر من مهماته الوظیفیة دون الحاجة إلى رقابة المدیر" ، بمتوسط حسابي 

) 22) وبدرجة متوسطة، وجاءت في الرتبة  قبل االخیرة الفقرة (1.32عیاري () وانحراف م3.52(

) 3.16التي تنص على" أحافظ على أوقات العمل واإلنجاز لتحقیق األهداف " بمتوسط حسابي (

) التي تنص على" 21)، وبدرجة متوسطة ، وجاءت في الرتبة االخیرة الفقرة (1.22وانحراف معیاري (

) وانحراف معیاري 3.10مستقبل المدرسة لدى التي أعمل بها " بمتوسط حسابي (أحافظ على سمعة و 

  ) وبدرجة متوسطة.1.38(

  االلتزام اإلتجاهيمجال  .2

تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة االلتزام التنظیمي لدى معلمي ومعلمات 

انالمدارس الثانویة الخاصة بمحافظة العاصمة  من وجهة نظرهم لفقرات هذا المجال،  ویظهر  عمَ

  ) ذلك.11الجدول (
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 )11الجدول (

االلتزام التنظیمي لدى معلمي ومعلمات المدارس الثانویة لدرجة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب 
انالخاصة بمحافظة العاصمة    مرتبة تنازلیاً اللتزام اإلتجاهیمن وجهة نظرهم لفقرات مجاال عمَ

  الفقرة الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الرتبة  المعیاري

درجة 
  االلتزام

 متوسطة 1 1.37 3.41 أستمتع بالحدیث عن عملي مع زمالئي خارج المدرسة. 1
 متوسطة 2 1.47 3.34 أشعر بالفخر كوني أحد األفراد العاملین في المدرسة. 2
 متوسطة 3 1.52 3.31 الخاصة.أعتبر مشاكل عملي هي مشاكلي  6
 متوسطة 4 1.44 3.29 أعتقد أني ملتزم بدرجة عالیة نحو عملي. 4
 متوسطة 5 1.40 3.25 ارتبط بعملي بدوافع ذاتیة. 3
 متوسطة 6 1.47 3.21 أشعر باالنتماء لمدرستي كما أنها بیتي الذي أحرص علیه. 5
 متوسطة 7 1.43 3.16 ثقتي كبیرة  بأغلب المعلمین في المدرسة. 7
 متوسطة 8 1.58 2.87 تستحق مدرستي الوالء من قبل المعلمین فیها. 8

 متوسطة 0.82 3.29 الدرجة الكلیة لاللتزام اإلتجاهي
  

) أن درجة االلتزام التنظیمي لدى معلمي ومعلمات المدارس الثانویة الخاصة 11یالحظ من الجدول (

انبمحافظة العاصمة  من وجهة نظرهم لفقرات مجال االلتزام اإلتجاهي كانت متوسطة، إذ بلغ  عمَ

)، وجاءت الفقرات جمیعها في الدرجة المتوسطة، 0.82) وانحراف معیاري (3.29المتوسط الحسابي (

) التي 1)، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة(2.87 -3.41إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بین (

) 3.41حدیث عن عملي مع زمالئي خارج المدرسة "، بمتوسط حسابي (تنص على" أستمتع بال

) التي تنص على" 2) وبدرجة متوسطة، وجاءت في الرتبة الثانیة الفقرة(1.37وانحراف معیاري (

) وانحراف معیاري 3.34أشعر بالفخر كوني أحد األفراد العاملین في المدرسة " ، بمتوسط حسابي (

) التي تنص على" ثقتي كبیرة  7اءت في الرتبة  قبل االخیرة الفقرة () وبدرجة متوسطة، وج1.47(

)، وبدرجة متوسطة 1.43) وانحراف معیاري (3.16بأغلب المعلمین في المدرسة " بمتوسط حسابي (
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) التي تنص على" تستحق مدرستي الوالء من قبل المعلمین فیها 8، وجاءت في الرتبة االخیرة الفقرة (

  ) وبدرجة متوسطة.1.58) وانحراف معیاري (2.87(" بمتوسط حسابي 

  االلتزام اإلستمراريمجال  .3

تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة االلتزام التنظیمي لدى معلمي ومعلمات 

انالمدارس الثانویة الخاصة بمحافظة العاصمة  من وجهة نظرهم لفقرات هذا المجال،  ویظهر  عمَ

  ) ذلك.12الجدول (

 )12الجدول (
االلتزام التنظیمي لدى معلمي ومعلمات المدارس الثانویة لدرجة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب 

انالخاصة بمحافظة العاصمة    مرتبة تنازلیاً  اللتزام اإلستمراريمن وجهة نظرهم لفقرات مجاال عمَ

  الفقرة الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الرتبة  المعیاري

درجة 
  االلتزام

15 
أعتز في استمرار العالقات التي قامت بیني وبین زمالئي في 

 متوسطة 1 1.34 3.35 العمل.

وجودي على رأس عملي حالیًا یمثل استثمارًا وظیفیًا جیدًا بالنسبة  14
 لي. 

 متوسطة 2 1.36 3.30

 متوسطة 3 1.51 3.05 أشارك في اللجان التي تقدم خدمة لصالح للمدرسة.  12
 متوسطة 4 1.53 3.00 یمكن الحصول على مكاسب كثیرة عند االنتماء لهذه المدرسة. 9

13 
سأقبل أي وظیفة أو مهمة أكلف بها مقابل استمراري في 

 المدرسة.
 متوسطة 5 1.47 2.96

 متوسطة 6 1.64 2.94 أتطلع للحصول على ترقیة وظیفیة في مدرستي. 11
 متوسطة 7 1.49 2.85 البقاء في عملي مهما توفرت فرص بدیلة لي.أرغب في  10

 متوسطة   0.81 3.01 الدرجة الكلیة لاللتزام اإلستمراري
) أن درجة االلتزام التنظیمي لدى معلمي ومعلمات المدارس الثانویة الخاصة 12یالحظ من الجدول (

انبمحافظة العاصمة  من وجهة نظرهم لفقرات مجال االلتزام اإلستمراري كانت متوسطة، إذ بلغ  عمَ

)، وجاءت الفقرات جمیعها في الدرجة المتوسطة، 0.81) وانحراف معیاري (3.01المتوسط الحسابي (
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) التي 15)، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة(2.85 - 3.35إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بین (

استمرار العالقات التي قامت بیني وبین زمالئي في العمل "، بمتوسط حسابي  تنص على" أعتز في

) التي تنص 14) وبدرجة متوسطة، وجاءت في الرتبة الثانیة الفقرة(1.34) وانحراف معیاري (3.35(

على" وجودي على رأس عملي حالیًا یمثل استثمارًا وظیفیًا جیدًا بالنسبة لي" ، بمتوسط حسابي 

) 11) وبدرجة متوسطة، وجاءت في الرتبة  قبل االخیرة الفقرة (1.36راف معیاري () وانح3.30(

) وانحراف 2.94التي تنص على" أتطلع للحصول على ترقیة وظیفیة في مدرستي" بمتوسط حسابي (

) التي تنص على" أرغب 10)، وبدرجة متوسطة ، وجاءت في الرتبة االخیرة الفقرة (1.64معیاري (

) وانحراف معیاري 2.85عملي مهما توفرت فرص بدیلة لي " بمتوسط حسابي (في البقاء في 

  ) وبدرجة متوسطة.1.49(

درجــة  ) بــین0.05السـؤال الثالــث: هــل توجـد عالقــة ارتباطیــة ذات داللـة إحصــائیة عنــد مسـتوى (

اإللتـــزام التنظیمـــي لـــدى معلمـــي المـــدارس الثانویـــة الخاصـــة فـــي درجـــة القیـــادة األخالقیـــة و  ممارســـة

انالعاصمة    ؟عمَ

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب معامل االرتباط بین درجة القیادة األخالقیة واإللتزام التنظیمي لدى 

انمعلمي المدارس الثانویة الخاصة في العاصمة  ) 13باستخدام معامل ارتباط بیرسون،  والجدول ( عمَ

  یبین هذه النتائج.
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  )13الجدول (

بین القیادة األخالقیة واإللتزام التنظیمي لدى معلمي المدارس الثانویة الخاصة في درجة معامل االرتباط  بین 
انالعاصمة    باستخدام معامالرتباط بیرسون عمَ

   المجال
االلتزام 
 اإلتجاهي

االلتزام 
 اإلستمراري

 المسؤولیة اتجاه
 المدرسة

االلتزام 
 التنظیمي

الصفات الشخصیة 
 األخالقیة

 **0.689 **0.420 **0.336 **0.487 معامل االرتباط
 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة

الصفات اإلداریة 
 األخالقیة

 **0.712 **0.445 **0.342 **0.460 معامل االرتباط
 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة

 العالقات اإلنسانیة
 **0.502 **0.340 **0.287 **0.264 معامل االرتباط
 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة

 القیادة األخالقیة
 **0.868 **0.546 **0.435 **0.559 معامل االرتباط
 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة
  ) 0.01** االرتباط دال احصائیًا عند مستوى ( 

) وجود عالقة ایجابیة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 13یظهر من الجدول ( ) بین درجة (0.05 

انلثانویة الخاصة في العاصمة بین القیادة األخالقیة واإللتزام التنظیمي لدى معلمي المدارس ا ، إذ عمَ

)، وكذلك وجود عالقة ایجابیة ذات داللة 0.000) وبمستوى داللة (8680.بلغ معامل االرتباط(

عند مستوى إحصائیة   ) بین جمیع مجاالت القیادة األخالقیة وومجاالت اإللتزام التنظیمي.(0.05 

) بین متوسطات 0.05السؤال الرابع: هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى (

استجابة المعلمین في درجة ممارسة القیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس الثانویة الخاصة تعزى 

 إلى متغیرات الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي؟ 

  تمت االجابة عن هذا السؤال على النحو االتي:

 متغیر الجنس: - 1
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تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة ممارسة القیادة األخالقیة لدى مدیري   

) 14) ویظهر الجدول (t-testالمدارس الثانویة الخاصة، تبعا لمتغیر الجنس، كما تم تطبیق اختبار (

  ذلك.

  )14الجدول (

ارسة القیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس الثانویة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة ممارسة مم
  )، تبعا لمتغیر الجنسt-testالخاصة ، واختبار (

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 مستوى  قیمة ت
 الداللة

الصفات الشخصیة 
 األخالقیة

 0.508 0.663 0.81 3.44 103 ذكر
   0.75 3.38 267 انثى

اإلداریة  الصفات
 األخالقیة

 0.463 0.735- 0.75 3.05 103 ذكر
   0.73 3.11 267 انثى

 العالقات اإلنسانیة
 0.056 1.943- 0.69 3.15 103 ذكر
   0.54 3.28 267 انثى

 القیادة األخالقیة
 0.442 0.769- 0.59 3.20 103 ذكر
   0.50 3.25 267 انثى

 
) لدرجة ≥0.05إلىعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى () 14تشیر النتائج في الجدول (

ممارسة القیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس الثانویة الخاصة ، تبعا لمتغیر الجنس، استنادًا إلى قیمة 

) وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة 0.442) وبمستوى داللة (0.769-(ت) المحسوبة إذ بلغت (

) في جمیع مجاالت القیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس الثانویة ≥0.05ى (إحصائیة عند مستو 

) 0.663 -   1.943-الخاصة ، تبعا لمتغیر الجنس، استنادًا إلى قیم (ت) المحسوبة إذ بلغت بین (

  ). 0.508-60.05وبمستوى داللة بین (
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 العملیة متغیر الخبرة -2

المعیاریة لدرجة ممارسة القیادة األخالقیة لدى مدیري تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات 

  ) ذلك.15المدارس الثانویة الخاصة، تبعا لمتغیر الخبرة ، ویظهر الجدول (
  )15الجدول (

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة ممارسة ممارسة القیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس الثانویة 
  الخبرة الخاصة تبعا لمتغیر

المتوسط  العدد الخبرة المجال
 الحسابي

 االنحراف المعیاري

الصفات الشخصیة 
 األخالقیة

 0.83 3.31 58 سنوات 5أقل من 

 0.77 3.40 157 قلفأ سنوات 10–سنوات 5من 

 0.74 3.44 155 سنوات فأكثر 10

 0.76 3.40 370 المجموع

الصفات اإلداریة 
 األخالقیة

 0.68 2.90 58 سنوات 5أقل من 

 0.73 3.11 157 قلفأ سنوات 10–سنوات5من 

 0.74 3.16 155 سنوات فأكثر 10

 0.73 3.10 370 المجموع

 العالقات اإلنسانیة

 0.63 3.03 58 سنوات 5أقل من 

 0.58 3.28 157 قلفأ سنوات 10–سنوات 5من  

 0.57 3.29 155 سنوات فأكثر 10

 0.59 3.25 370 المجموع

 0.57 3.06 58 سنوات 5أقل من  القیادة األخالقیة
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 0.51 3.25 157 قلفأ سنوات 10–سنوات 5من  

 0.50 3.28 155 سنوات فأكثر 10

 0.52 3.24 370 المجموع

 
القیادة األخالقیة  لدرجة ممارسةوجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة ) 15حظ من الجدول(یال

سنوات فأكثر  10لدى مدیري المدارس الثانویة الخاصة تبعا لمتغیر الخبرة، إذ حصل أصحاب فئة 

أقل من –سنوات 5) وهو أعلى متوسط حسابي، یلیه المتوسط الحسابي لفئة 3.28علىمتوسط حسابي  (

 )،3.06سنوات إذ بلغ ( 5)، وأخیرًا جاء المتوسط الحسابي لفئة أقل من 3.25سنوات إذ بلغ( 10

تم  )≥ 0.05(ولتحدید فیما إذا كانت الفروق بین المتوسطات ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

)، وجاءت نتائج تحلیل التباین على النحو الذي One way ANOVAتطبیق تحلیل التباین االحادي (

  ):16یوضحه الجدول (

  )16الجدول (
لدرجة ممارسة القیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس الثانویة )الیجاد داللة الفروق ANOVAتحلیل التباین االحادي(

  الخاصة تبعا لمتغیر الخبرة

درجات  مجموع المربعات مصدر التباین المجال
 الحریة

مستوى  قیمة ف متوسط المربعات
 الداللة

الصفات الشخصیة 
 األخالقیة

 0.551 0.597 0.349 2 698. بین المجموعات
   0.585 367 214.679 داخل المجموعات

    369 215.377 الكلي

الصفات اإلداریة 
 األخالقیة

 0.067 2.726 1.443 2 2.886 بین المجموعات
   0.529 367 194.227 داخل المجموعات

    369 197.112 الكلي

 العالقات اإلنسانیة
 *0.009 4.732 1.607 2 3.215 بین المجموعات

   0.34 367 124.676 المجموعاتداخل 
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    369 127.891 الكلي

 القیادة األخالقیة
 *0.021 3.916 1.053 2 2.106 بین المجموعات

   0.269 367 98.704 داخل المجموعات
    369 100.810 الكلي

 الفرق دال احصائیا 
 0.05() إلىوجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 16تشیر النتائج في الجدول (      

لدرجة ممارسة ممارسة القیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس الثانویة الخاصة تبعا لمتغیر الخبرة  )≥

)، وبمستوى 3.916، استنادًا إلى قیمة ف المحسوبة إذ بلغت (على الدرجة الكلیة للقیادة االخالقیة

وجود فروق في مجااللعالقات اإلنسانیة استنادًا إلى قیمة ف المحسوبة إذ )، وكذلك 0.021داللة (

، في حین ال توجد فروق في مجالي: الصفات الشخصیة )0.009)، وبمستوى داللة (4.732بلغت (

 -2.726األخالقیة، والصفات اإلداریة األخالقیة،استنادًا إلى قیمة ف المحسوبة إذ بلغت بین (

الدرجة الكلیة ). ومن أجل معرفة عائدیة الفروق في 0.551-0.067داللة ()، وبمستوى 0.597

، ومجال العالقات اإلنسانیة، فقد تم تطبیق اختبار شیفیه لمعرفة عائدیة الفروق، للقیادة االخالقیة

  یبین النتائج. )17(والجدول 
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  )17الجدول (

درجة ممارسة ممارسة القیادة األخالقیة لدى مدیري اختبار شفیه للمقارنات البعدیة الیجاد داللة الفروق  في 
  العملیة المدارس الثانویة الخاصة تبعا لمتغیر الخبرة

 المتوسط الخبرة المجال

سنوات 10
 فأكثر

 5أقل من  قلفأ سنوات 10–سنوات 5من 
 سنوات

3.29 3.28 3.03 

مجااللعالقات 
 اإلنسانیة

سنوات فأكثر10  3.29 - 0.01 0.26*  
 سنوات 10–سنوات 5من  

قلفأ  
3.28  - 0.25*  

سنوات 5أقل من   3.03   - 

الدرجة الكلیة للقیادة 
 االخالقیة

 المتوسط الخبرة
سنوات 10

 فأكثر
قلسنوات فأ 10-سنوات  5أقل من  من 5

 سنوات
3.28 3.25 3.06 

فأكثرسنوات 10  3.28 - 0.03 0.22*  

قلفأ سنوات 10–سنوات 5من   
3.25  - 0.19*  

 -   3.06 سنوات 5أقل من 
  الفرق دال احصائیاً 

درجة ممارسة ممارسة القیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس ) ان الفرق في 17یالحظ من الجدول ( 

 10أقل من –سنوات 5سنوات فأكثر،  10، كان لصالح فئتي ( الثانویة الخاصة تبعا لمتغیر الخبرة

  سنوات. 5أقل من سنوات) عند مقارنتهما مع فئة 
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 متغیر المؤهل العلمي:- 3

تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة ممارسة القیادة األخالقیة لدى         

) ویظهر t-testمدیري المدارس الثانویة الخاصة، تبعا لمتغیر المؤهل العلمي، كما تم تطبیق اختبار (

  ) ذلك.18الجدول (
  )18الجدول (

درجة ممارسة ممارسة القیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس الثانویة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ل
  )، تبعا لمتغیر المؤهل العلميt-testالخاصة ، واختبار (

المتوسط  العدد المؤهل العلمي المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 مستوى  قیمة ت
 الداللة

الصفات الشخصیة 
 األخالقیة

بكالوریوس 
 فأقل

255 3.40 0.76 -.164 .870 

   0.78 3.41 115 دراسات علیا

الصفات اإلداریة 
 األخالقیة

بكالوریوس 
 فأقل

255 3.09 0.73 -.383 .702 

   0.74 3.12 115 دراسات علیا

 العالقات اإلنسانیة
بكالوریوس 

 فأقل
255 3.27 0.59 .966 .335 

   0.59 3.20 115 دراسات علیا

 القیادة األخالقیة
بكالوریوس 

 فأقل
255 3.24 0.53 .050 .960 

   0.51 3.23 115 دراسات علیا
  

) لدرجة ≥0.05) إلىعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى (18تشیر النتائج في الجدول (

ممارسة القیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس الثانویة الخاصة ، تبعا لمتغیر المؤهل العلمي، استنادًا 

) وكذلك عدم وجود فروق ذات 9600.) وبمستوى داللة (0500.(ت) المحسوبة إذ بلغت (إلى قیمة 
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) في جمیع مجاالت القیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس ≥0.05داللة إحصائیة عند مستوى (

الثانویة الخاصة ، تبعا لمتغیر المؤهل العلمي، استنادًا إلى قیم (ت) المحسوبة إذ بلغت بین 

  ). 8700.-3350.)وبمستوى داللة بین (-1640.-9660.(

ــد مســتوى (الســؤال الخــامس:  ــاك فــروق ذات داللــة إحصــائیة عن ــین متوســطات 0.05هــل هن ) ب

اســـتجابة المعلمـــین فـــي درجـــة ممارســـتهم االلتـــزام التنظیمـــي تعـــزى إلـــى متغیـــرات الجـــنس، والخبـــرة، 

 والمؤهل العلمي؟ 

  االتي:تمت االجابة عن هذا السؤال على النحو 

 متغیر الجنس:-1

تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة االلتزام التنظیمي لدى معلمي         

انومعلمات المدارس الثانویة الخاصة بمحافظة العاصمة  من وجهة نظرهم، تبعا لمتغیر الجنس،  عمَ

  ) ذلك. 19) ویظهر الجدول (t-testكما تم تطبیق اختبار (

  )19الجدول (

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة االلتزام التنظیمي لدى معلمي ومعلمات المدارس الثانویة الخاصة 
انبمحافظة العاصمة    )، تبعا لمتغیر الجنسt-testمن وجهة نظرهم ، واختبار ( عمَ

 العدد الجنس المجال
المتوسط 
 قیمة ت االنحراف المعیاري الحسابي

 مستوى 
 الداللة

 االلتزام اإلتجاهي
 0.526 0.635- 0.86 3.24 103 ذكر
   0.81 3.30 267 انثى

 االلتزام اإلستمراري
 0.899 0.127 0.90 3.02 103 ذكر
   0.78 3.01 267 انثى

المسؤولیة اتجاه 
 المدرسة

 0.668 0.429- 0.78 3.44 103 ذكر
   0.67 3.47 267 انثى
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 التنظیميااللتزام 
 0.363 0.910- 0.66 3.22 103 ذكر

   0.55 3.28 267 انثى

 
) لدرجة ≥0.05) إلىعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى (19تشیر النتائج في الجدول (

انااللتزام التنظیمي لدى معلمي ومعلمات المدارس الثانویة الخاصة بمحافظة العاصمة  من وجهة  عمَ

) وبمستوى داللة 0.910-نظرهم، تبعا لمتغیر الجنس، استنادًا إلى قیمة (ت) المحسوبة إذ بلغت (

) في جمیع مجاالت ≥0.05) وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى (3630.(

من وجهة  انعمَ االلتزام التنظیمي لدى معلمي ومعلمات المدارس الثانویة الخاصة بمحافظة العاصمة 

) 0.127 -   -0.635لمتغیر الجنس، استنادًا إلى قیم (ت) المحسوبة إذ بلغت بین ( نظرهم، تبعاً 

 ). 6680.-0.526وبمستوى داللة بین (

  العملیة متغیر الخبرة-2

تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة االلتزام التنظیمي لدى معلمي ومعلمات 

انالمدارس الثانویة الخاصة بمحافظة العاصمة  من وجهة نظرهم، تبعا لمتغیر الخبرة ، ویظهر  عمَ

 ) ذلك. 20الجدول (
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  )20الجدول (

لدرجة االلتزام التنظیمي لدى معلمي ومعلمات المدارس الثانویة الخاصة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 
انبمحافظة العاصمة    من وجهة نظرهم تبعا لمتغیر الخبرة عمَ

 العدد الخبرة المجال
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعیاري

 االلتزام اإلتجاهي

 0.83 3.10 58 سنوات 5أقل من 
 0.83 3.29 157 سنوات 10أقل من –سنوات 5

 0.80 3.35 155 سنوات فأكثر 10

 0.82 3.29 370 المجموع

 االلتزام اإلستمراري

 0.88 2.78 58 سنوات 5أقل من 

 0.81 2.94 157 قلفأ سنوات 10–سنوات  5من  

 0.75 3.17 155 سنوات فأكثر 10

 0.81 3.01 370 المجموع

المسؤولیة اتجاه 
 المدرسة

 0.71 3.31 58 سنوات 5أقل من 

 0.68 3.51 157 قلفأ سنوات 10–سنوات  5من  

 0.72 3.47 155 سنوات فأكثر 10

 0.70 3.46 370 المجموع

 االلتزام التنظیمي

 0.76 3.02 58 سنوات 5أقل من 

 0.56 3.29 157 قلفأ سنوات 10–سنوات  5من  

 0.50 3.34 155 سنوات فأكثر 10

 0.58 3.27 370 المجموع

 



58 

 

لدرجة االلتزام التنظیمي لدى وجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة ) 20من الجدول (یالحظ 

انمعلمي ومعلمات المدارس الثانویة الخاصة بمحافظة العاصمة  من وجهة نظرهم تبعا لمتغیر  عمَ

) وهو أعلى متوسط 3.34سنوات فأكثر علىمتوسط حسابي  ( 10الخبرة، إذ حصل أصحاب فئة 

)، وأخیرًا جاء 3.29سنوات إذ بلغ( 10أقل من –سنوات 5یلیه المتوسط الحسابي لفئة حسابي، 

ولتحدید فیما إذا كانت الفروق بین  )،3.02سنوات إذ بلغ ( 5المتوسط الحسابي لفئة أقل من 

تم تطبیق تحلیل التباین االحادي  )≥ 0.05(المتوسطات ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

)One way ANOVA) 21)، وجاءت نتائج تحلیل التباین على النحو الذي یوضحه الجدول:(  

  )21الجدول (
االلتزام التنظیمي لدى معلمي ومعلمات المدارس الثانویة )الیجاد داللة الفروق ANOVAتحلیل التباین االحادي(

انالخاصة بمحافظة العاصمة    من وجهة نظرهم تبعا لمتغیر الخبرة عمَ
 

التباینمصدر  المجال  مجموع المربعات 
درجات 
 الحریة

 قیمة ف متوسط المربعات
مستوى 
 الداللة

 االلتزام اإلتجاهي
 0.139 1.982 1.334 2 2.667 بین المجموعات

   0.673 367 246.965 داخل المجموعات
    369 249.632 الكلي

 االلتزام اإلستمراري
 *0.003 6.07 3.874 2 7.748 بین المجموعات

   0.638 367 234.209 داخل المجموعات
    369 241.957 الكلي

المسؤولیة اتجاه 
 المدرسة

 0.178 1.732 0.851 2 1.701 بین المجموعات
   0.491 367 180.269 داخل المجموعات

    369 181.970 الكلي

 االلتزام التنظیمي
 *0.001 6.958 2.274 2 4.549 بین المجموعات

   0.327 367 119.962 المجموعاتداخل 
    369 124.511 الكلي
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 الفرق دال احصائیا 
 0.05() إلىوجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 21تشیر النتائج في الجدول (

ان العاصمة بمحافظة الخاصة الثانویة المدارس ومعلمات معلمي لدى التنظیمي االلتزاملدرجة)≥  عمَ

ف  ، استنادًا إلى قیمةالتنظیمي على الدرجة الكلیة لاللتزام لمتغیر الخبرة نظرهم تبعاً  وجهة من

 االلتزام )، وكذلك وجود فروق في مجال0.001)، وبمستوى داللة (6.958إذ بلغت ( المحسوبة

، في حین ال )0.003داللة ( )،وبمستوى6.07بلغت ( إذ المحسوبة ف قیمة إلى اإلستمراري استنادا

ف المحسوبة إذ  المدرسة،استنادًا إلى قیمة اتجاه اإلتجاهي، والمسؤولیة مجالي:االلتزامتوجد فروق في 

). ومن أجل معرفة عائدیة 0.178-0.139)، وبمستوى داللة (1.732 - 1.982بلغت بین (

، ومجال االلتزاماإلستمراري، فقد تم تطبیق اختبار شیفیه الدرجة الكلیة لاللتزامالتنظیميالفروق في 

  یبین النتائج. )22(ة عائدیة الفروق، والجدول لمعرف

  )22الجدول (

 المدارس ومعلمات معلمي لدى التنظیمي درجة االلتزاماختبار شفیه للمقارنات البعدیةالیجاد داللة الفروق  في 
ان العاصمة بمحافظة الخاصة الثانویة  لمتغیر الخبرة نظرهم تبعاً  وجهة من عمَ

 المتوسط الخبرة المجال
 سنوات 10–سنوات5من  سنوات فأكثر 10

 قلفأ
 سنوات 5أقل من 

3.17 2.94 2.78 

االلتزام 
 اإلستمراري

سنوات فأكثر10  3.17 - 0.23*  0.39*  
قلفأ سنوات 10–سنوات5من    2.94  - 0.16 

سنوات 5أقل من   2.78   - 

الدرجة 
االلتزام الكلیة

 التنظیمي
 المتوسط الخبرة

سنوات  10–سنوات5من  سنوات فأكثر 10
 قلفأ

 سنوات 5أقل من 

3.34 3.29 3.02 
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سنوات فأكثر10  3.34 - 0.05 0.32*  
قلسنوات فأ 10–سنوات5من   3.29 

 - 0.27*  

 -   3.02 سنوات 5أقل من 

  ًالفرق دال احصائیا  

درجة االلتزام التنظیمي لدى معلمي ومعلمات المدارس ) ان الفرق في 22یالحظ من الجدول (      

انالثانویة الخاصة بمحافظة العاصمة  ، كان لصالح فئتي  من وجهة نظرهم تبعا لمتغیر الخبرة عمَ

سنوات في  5أقل من سنوات) عند مقارنتهما مع فئة  10أقل من –سنوات 5سنوات فأكثر، 10(

 5أقل من سنوات فأكثر) عند مقارنتها مع فئة  10فئة (لصالح الدرجة الكلیة لاللتزام التنظیمي، 

  سنوات في مجاالاللتزام اإلستمراري .

 :المؤهل العلميمتغیر -3

تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة االلتزام التنظیمي لدى معلمي ومعلمات   

انالمدارس الثانویة الخاصة بمحافظة العاصمة  من وجهة نظرهم، تبعا لمتغیر المؤهل العلمي ،  عمَ

  ) ذلك. 23) ویظهر الجدول (t-testكما تم تطبیق اختبار (
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  )23الجدول (
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة االلتزام التنظیمي لدى معلمي ومعلمات المدارس الثانویة الخاصة 

انبمحافظة العاصمة    )، تبعا لمتغیر المؤهل العلميt-testمن وجهة نظرهم ، واختبار ( عمَ

 العدد المؤهل العلمي المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قیمة ت المعیاري

 مستوى 
 الداللة

 االلتزام اإلتجاهي

بكالوریوس 
 فأقل

255 
3.30 0.81 0.538 0.591 

   0.85 3.25 115 دراسات علیا

 االلتزام اإلستمراري

بكالوریوس 
 فأقل

255 3.03 0.81 0.727 0.468 

   0.82 2.97 115 دراسات علیا

المسؤولیة اتجاه 
 المدرسة

بكالوریوس 
 فأقل

255 3.43 0.72 -1.418 0.157 

   0.67 3.54 115 دراسات علیا

 االلتزام التنظیمي

بكالوریوس 
 فأقل

255 3.28 0.56 0.535 0.593 

   0.63 3.24 115 دراسات علیا

) لدرجة ≥0.05) إلىعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى (23تشیر النتائج في الجدول (

انااللتزام التنظیمي لدى معلمي ومعلمات المدارس الثانویة الخاصة بمحافظة العاصمة  من وجهة  عمَ

) وبمستوى 0.535نظرهم، تبعا لمتغیر المؤهل العلمي، استنادًا إلى قیمة (ت) المحسوبة إذ بلغت (

) في جمیع α≥0.05) وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى (0.593داللة (

انمجاالت االلتزام التنظیمي لدى معلمي ومعلمات المدارس الثانویة الخاصة بمحافظة العاصمة   عمَ

ذ بلغت بین من وجهة نظرهم، تبعا لمتغیر المؤهل العلمي، استنادًا إلى قیم (ت) المحسوبة إ

  ). 0.591-0.157) وبمستوى داللة بین (1.418-    -0.538(
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصیات

 والتي تم عرضها في الفصل السابق، التي توصلت إلیها هذه الدراسةیتضمن هذا الفصل مناقشة النتائج 

  وسیتم مناقشة النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة كاالتي:

مـا درجـة ممارسـة القیـادة األخالقیـة أوال: مناقشة النتائج المتعلقـة باإلجابـة عـن السـؤال األول الـذي نصـه 

 لدى مدیري المدارس الثانویة الخاصة من وجهة نظر المعلمین؟

أشارت نتائج الدراسة المتعلقة بهذا السؤال أن درجة ممارسة القیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس الثانویة 

فهوم مخاصة من وجهة نظر المعلمین جاءت متوسطة ویمكن تبریر ذلك بسبب قلة وعي مدیري المدارس لال

، كذلك یعزى ممارسة هذا النوع من القیادةالقیادة األخالقیة وكیفیة ممارستها في بیئة العمل، وتخوفهم من 

والدورات المدارس قبل الخدمة السبب إلى قلة الدورات التأهیلیة والورش التدریبیة التي یخضع لها مدیري 

عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب،  ، ویمكن أن یكون السبب أیضاً اإلنعاشیة أثناء الخدمة

في وجود الواسطة  أن یكون  وكذلك تقصیر وزارة التربیة والتعلیم في إعداد كادر المدراء، ویمكن السبب

إلى الحرفیة في النظام والتعلیمات والتطبیق أرض الواقع، مثل لك أرجح السبب ذوالمحسوبیة في التعیین، وك

المرتبة  األخالقیة ، واحتلت الصفات الشخصیةهمال شخصیة المدیرإ التركیز على المؤهل العلمي للتعیین و 

هذا وقد جاءت فقرة " یخصص الوقت  التربوي، وذلك ألنها صفات أساسیة یجب توافرها في القائداألولى 

تماع آلراء المعلمین" في المرتبة المرتبة األولى وتعزو الباحثة السبب في ذلك كون القائد الذي الكافي لالس

یخصص الوقت الكافي لالستماع آلراء ومقترحات المعلمین هو مثال للقائد األخالقي، أما في المرتبة 

كون بعض المعلمین األخیرة فقد جاءت فقرة "یتواضع في تعامله مع المعلمین" وقد یعزى السبب في ذلك 
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المتواجدین في المؤسسة التربویة یتخذون من تواضع القائد سبب في خرق الحواجز والتعدي على بعض 

وفي المرتبة الثانیة جاءت العالقات االنسانیة وتعزو  القوانین التي من شأنها تحقیق رؤیة ورسالة المؤسسة،

جال بین القائد والمعلم، كما تعزو الباحثة السبب الباحثة ذلك ألن هناك عالقة واضحة ومتینة في هذا الم

بأنه عند توافر العالقات االنسانیة االیجابیة بین القائد والمعلم یسود جو العمل نوعَا من المحبة واأللفة 

أعلى مرتبة وقد یعزى السبب وجاءت فقرة "یحرص أن یكون أسوة حسنة للمعلمین" في واالستقرار الوظیفي، 

ائد هو القدوة الحسنة والمثل األعلى الذي یحتذى به بالنسبة للمعلمین، وفقرة "یتصف في ذلك كون الق

بالهدوء في تعامله مع االخرین" جاءت أقل نسبة ومن المحتمل أن یكون السبب في ذلك التفسیر المغلوط 

  لشخصیة القائد المتزن الذي یسیطر على انفعاالته ویتصف بالهدوء أنه ضعف شخصیة في القائد.

رتبة الثالثة كونها تشمل مهام إداریة وتطبیق للوائح مأما الصفات اإلداریة األخالقیة جاءت في ال 

وجاءت فقرة "یوضح مهمات كل معلم" في المرتبة األولى ویمكن أن یكون السبب هو شعور  والتعلیمات،

المعلم باالرتیاح عند علمه المسبق بما هو مطلوب منه وموكل إلیه، أما فقرة "یحافظ على أسرار العمل 

یهم المعلم األمور  اإلداري" جاءت في المرتبة األخیرة كون العمل اإلداري یحتاج لنوع من السریة والتكتم وال

وبهذا تكون اتفقت هذه الدراسة مع  السریة اإلداریة مقارنة بما یهمه من تعامل انساني وتلبیة احتیاجاته

  ).Big bee)2012دراسة

)، حیث كانت درجة ممارسة القیادة األخالقیة 2011وقد اتفقت الدراسة مع دراسة الشریفي والتنح (

سة ) حیث كانت درجة ممار 2009وقد اختلفت مع دراسة ناصر( ).2012متوسطة، ودراسة العرایضة (

) حیث جاءت النتائج 2017، ودراسة درادكه والمطیري ()2015(أبو علبةالقیادة األخالقیة مرتفعة، ودراسة 

  مرتفعة جدا.
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ما درجة االلتزام التنظیمي لدى ثانیا: مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني الذي نصه 

انمعلمي ومعلمات المدارس الثانویة الخاصة بمحافظة العاصمة    من وجهة نظرهم؟ عمَ

الخاصة جاءت أشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة االلتزام التنظیمي لدى معلمي ومعلمات المدارس الثانویة 

ارسون القیادة األخالقیة، فهناك عالقة طردیة متوسطة، ویعزى ذلك كون مدراء المدارس الثانویة الخاصة یم

بین ممارسة القیادة األخالقیة وبین درجة االلتزام التنظیمي حیث أن ممارسة هذا النوع من القیادة یوفر 

الراحة النفسیة للمعلمین والمعلمات ویزید من والئهم وانتمائهم للبیئة الداخلیة مما یزید من درجة التزامهم 

هي االثار الناتجة عن ممارسة القیادة المحتمل أن یكون السبب في درجة االلتزام التنظیمي ومن  ،التنظیمي

األخالقیة وما یترتب علیها من غرس للقیم واألخالق والمبادىء االیجابیة وردع المعلمین والمعلمات عن 

، واحتلت ألخالقیةالتصرفات غیر األخالقیة أو سلبیة أو تصرفات منافیة لما جاءت به مبادىء القیادة ا

المرتبة األولى مجال المسؤولیة اتجاه المدرسة وتعزو الباحثة ذلك بأنه یوجد تأثیر طبیعي وعالقة صحیة 

بین درجة ممارسة القیادة األخالقیة وبین الشعور العالي بالمسؤولیة واالنتماء لهذا المكان ألنه تم زرع قیم 

بالحصول على المعلومات ذات الفائدة للمدرسة" ة "أهتم وقد احتلت فقر  ،أخالقیة داخل نفوس المعلمین

وتعزو الباحثة السبب أن المعلم الذي نما لدیه الشعور بالمسؤولیة واالنتماء لمدرسته أصبح من الطبیعي أن 

تكون أولى أولویاته الحصول على أي معلومة من شأنها تطویر المدرسة والنهوض بها، أما فقرة "أحافظ 

جاءت في أقل درجة ویمكن أن یكون السبب وراء ذلك كون  ومستقبل المدرسة التي أعمل بها"على سمعة 

المعلم یترجم انتماؤه وحرصه على عمله من خالل المخرجات التي یقوم بها والتي من البدیهي أن ترفع من 

لكالم نظري في  سمعة ومستقبل المدرسة دون الترویج لسمعة المدرسة، فالمعلم المنتمي لمدرسته ال یحتاج

وجاء بالمرتبة الثانیة االلتزام االتجاهي وتعزو الباحثة ذلك كون المعلم تشكلت  الحفاظ على سمعة المدرسة،
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لدیه اتجاهات ومشاعر ایجابیة نحو المدرسة فأصبح الهدف العام لنجاح المدرسة هو هدفه الشخصي، 

مدرسة" أعلى مرتبة وتعزو الباحثة السبب في واحتلت فقرة "أستمتع بالحدیث عن عملي مع زمالئي خارج ال

ذلك كون انتماء المعلم وحبه وحرصه على مدرسته یدفعه للحدیث عن كل ما من شأنه النهوض بالمدرسة 

ن كان ذلك خارج أوقات العمل الرسمي، أما فقرة "تستحق مدرستي الوالء من قبل المعلمین فیها"  حتى وإ

یعزى السبب في ذلك كون شدة والء المعلم لمدرسته یشعره بالغضب  جاءت في المرتبة األخیرة ویمكن أن

وجاء االلتزام االستمراري بالمرتبة الثالثة وتعزو الباحثة اتجاه بعض المعلمین او اهتمام اتجاه المدرسة، 

السبب وراء ذلك إلى أن المعلم على یقین تام وأمور من المسلمات بقاؤه في مدرسته وحصوله على مكاسبه 

وجاءت في المرتبة األولى فقرة "أعتز في استمرار شخصیة وتحقیق طموحاته وآماله في هذا المكان، ال

" وتعزو الباحثة ذلك أن العالقات هذه قامت على أساس العالقات التي قامت بیني وبین زمالئي في العمل

علمین، وأن أساس هذه المحبة واأللفة والقیم األخالقیة الرفعة التي كانت عنصر مشترك بین هؤالء الم

العالقات قد بني على المحبة التي لیس من ورائها أي مصلحة شخصیة أو مادیة، أما فقرة "أرغب في البقاء 

أن هذه النقطة في عملي مهما توفرت فرصة بدیلة لي" جاءت أقل درجة ویحتمل أن یكون السبب في ذلك 

االنتقال من مكان عمله ألي سبب كان حتى ولو كانت هي الترجمة الحقیقیة لإللتزام االستمراي وألن فكرة  

  ).2003وبذلك تكون الدراسة اتفقت مع براون (فرصة بدیلة هي فكرة مرفوضة وغیر مطروحة، 

راسته تؤكد حیث كانت نتائج د )2016الشنطي (، ودراسة )2004الخشالي (وقد اتفقت الدراسة مع دراسة 

)، وحنونة 2000لمعیوف (بدرجة متوسطة، وقد اختلفت الدراسة مع اعلى أن درجة االلتزام الوظیفي جاءت 

  ) حیث جاءت بدرجة مرتفعة.2006(
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ثالثا: مناقشة النتائج المتعلقة باالجابة عن السؤال الثالث والذي نصه هل توجد عالقة ارتباطیة ذات 

اإللتزام التنظیمي درجة القیادة األخالقیة و درجة ممارسة ) بین 0.05داللة إحصائیة عند مستوى (

انلدى معلمي المدارس الثانویة الخاصة في العاصمة    ؟عمَ

أشارت نتائج الدراسة المتعلقة بهذا السؤال إلى أنه توجد عالقة ایجابیة بین درجة ممارسة القیادة االخالقیة 

وعالقتها بااللتزام التنظیمي، ویعزى ذلك كون القیادة األخالقیة تعزز القیم األخالقیة والمبادىء من عدالة 

وضوح القوانین من البعد عن األنانیة و وحفاظ على المصلحة العامة و وأمانة وصدق ومساواة واخالص 

واجبات ومهام والمعاملة بالحسنى، مما یؤثر بشكل ایجابي في سلوك وأداء المعلمین والمعلمات، وقد نبرر 

علمون والمعلمات بأنهم یقلدون سیاسة القائد القدوة، شعر المكون القائد األخالقي هو قدوة، فی هذه النتیجة

تیة وضوابط وقواعد لدى المعلمین والمعلمات، ویمكن أن یكون السبب بأن وبذلك یصبح هناك رقابة ذا

وقد اتفقت الدراسة تصبح بمثابة دستور ویطبق،  اآلتيالقیادة األخالقیة هي جزء ال تجزء من بیئة العمل وب

  ).2012) ودراسة الخضیرات (2012ة (الحالیة مع دراسة العرایض

ؤال الرابع والذي نصه هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة عند رابعا: مناقشة النتائج المتعلقة بالس

) بین متوسطات استجابة المعلمین في درجة ممارسة القیادة األخالقیة لدى مدیري 0.05مستوى (

  المدارس الثانویة الخاصة تعزى إلى متغیرات الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي؟

احصائیة تعزى لمتغیر الجنس وقد یكون السبب أن القائد  أنه ال یوجد فروق ذات داللةأظهرت النتائج 

األخالقي یحتمل أن یكون ذكر أو أنثى فهذه قیم فطریة ومكتسبة تختزن داخل الفرد وتترجم سلوكه من 

  .الیومیة خالل المواقف
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) حیث أكدت على عدم وجود فروق ذات داللة 2003وقد اتفقت الدراسة الحالیة مع دراسة الخشالي (

ئیة تعزى لمتغیر الجنس، كما أظهرت النتائج أنه یوجد فروق ذات داللة احصائیة لمتغیر الخبرة لفئة احصا

سنوات فأكثر، ویمكن أن یعزى ذلك الخبرة المكتسبة على مر السنین والمواقف الحیاتیة والتجارب  10

القیادة االخالقیة ألن ، فالخبرة هي عامل أساس في نجاح ممارسة یردمالعملیة التي تصقل شخصیة ال

  الخبرة تجارب وممارسة وتطبیق وتعلم وتعلیم.

)، كما اختلفت مع الخشالي 2000) والمعیوف (2009وقد اتفقت الدراسة  الحالیة مع دراسة ناصر (

)2003.(  

وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة تعزى لمتغیر المؤهل العلمي وقد یبرر ذلك إلى 

الذي یتحلى بالصفات القیادیة األخالقیة والتي اكتسبها من خالل المواقف الیومیة أو كانت  مدیرالأن 

و الدرجة العلمیة التي حصل علیها، فطریة، نشأت وتطورت خالل مراحل حیاته لم ترتبط بالمؤهل العلمي أ

و مكمل أو هو شرط تعیین، مي الذي هوهنا أأكد بأن الخبرة هي نقطة ارتكاز وفاعلة أكثر من المؤهل العل

)، كما اختلفت الدراسة مع 2003) ودراسةالخشالي (2009وقد اتفقت الدراسة الحالیة مع دراسة ناصر (

  .)2000المعیوف (

هل هناك فروق ذات داللة خامسا: مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الخامس والذي نصه 

) بین متوسطات استجابة المعلمین في درجة ممارستهم االلتزام 0.05إحصائیة عند مستوى (

  التنظیمي تعزى إلى متغیرات الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي؟ 

أشارت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة تعزى لمتغیر الجنس في درجة ممارسة االلتزام 

التنظیمي ویمكن أن یعزى السبب في ذلك إلى أن المعلم الذي یتحلى بااللتزام التنظیمي وما ینتج عنه من 
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وأن  ،یة بغض النظر عن الجنسوالء وانتماء للبیئة الداخلیة هو من صنع ادارته التي تمارس القیادة األخالق

)، 2003واتفقت الدراسة الحالیة مع دراسة الخشالي ( وطریقة تطبیقها ال عالقة لها بالجنس.القیم واألخالق 

سنوات فأكثر ویمكن أن  10وجود فروق ذات داللة احصائیة تعزى لمتغیر الخبرة لفئة كما أظهرت النتائج 

معلومات وخبرات خالل فترة وجودهم في میدان العمل، باإلضافة یكون السبب في ذلك الكتسابهم مهارات و 

ویمكن أن یكون السبب بأن المعلم وبعد فترة إلى خضوعهم لدورات تدریب وتأهیل تعزز التزامهم التنظیمي، 

من عمله وازدیاد تعامله مع قائده األخالقي یصبح أكثر قناعة به وبممارساته في العمل، مما ینعكس 

) والعیوف 2009واتفقت الدراسة مع دراسة ناصر (اداء المعلم ویزید من التزامه التنظیمي. ایجابیا على 

  ).2003)، واختلفت مع الخشالي (2000(

أن أشارت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة تعزى لمتغیر المؤهل العلمي وقد یعود ذلك إلى 

درسة یقوم بعمله على أكمل وجه بانتمائه ووالئه للم المعلم الذي یتحلى بااللتزام التنظیمي ویعرف عنه

ویمكن أن یكون السبب بأن التطبیق من القائد باألخالق فالمتلقي  عن درجة المؤهل العلمي، تقان بعیداً وبإ

) والخشالي 2009وهذا ما اتفقت معه دراسة ناصر( یعمل باألخالق بصرف النظر عن المؤهل العلمي.

  ).2000عیوف ()، واختلفت مع الم2003(
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  التوصیات والمقترحات

  في ضوء النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة توصي الباحثة بما یأتي: 

أشــــارت النتـــــائج إلـــــى أن درجـــــة ممارســـــة القیـــــادة األخالقیـــــة لـــــدى مـــــدیري المـــــدارس كانـــــت  -

 ممارستها.متوسطة، لذا یوصى بالتركیز على اإلستفادة المثلى من القیادة األخالقة ودعم 

قامـة ورش عمـل لتطبیـق القیـادة اإلستمرار بعقد الدورات   - وتنظیم البرامج المهنیـة واإلداریـة وإ

 األخالقیة لزیادة اإللتزام التنظیمي عند المعلمین  .

وضــع منظومــة قیمـــة ومبــادىء أخالقیــة للقیـــادة التربویــة األخالقیــة تالئـــم مــدیري المـــدارس،  -

 راث والمجتمع األردني.وتتناسب مع معطیات الدین والت

تعزیــــز أســــس ومبــــادىء وممارســــات القیــــادة األخالقیــــة فــــي إدارة المــــدارس فــــي العاصــــمة    -

ان  .عمَ

تتنـــاول متغیـــرات غیـــر التـــي تـــم إجـــراء المزیـــد مـــن الدراســـات حـــول مفهـــوم القیـــادة األخالقیـــة  -

علیهـا مثـل یـر التـي تـم تطبیـق الدراسـة تناولها في الدراسة الحالیة، وعلى مجتمعات أخرى غ

 والقیادة التحویلیة وعالقتها بااللتزام التنظیمي. القیادة األخالقیة وعالقتها بالثقافة التنظیمیة
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  :العربیة المراجع

 القرآن الكریم.

  ، بیروت: دار صادر للنشر.3. طلسان العربهـ).1414(أبو الفضل جمال الدین محمدابن منظور، 

ضغوط العمل وأثرها على الوالء، دراسة تطبیقیة على ). 2009أبو العال، محمود صالح الدین(

. (رسالة ماجستیر غیر منشورة)،كلیة المدیرین العاملین في وزارة الداخلیة في قطاع غزة

  التجارة، الجامعة اإلسالمیة، غزة.

كالة الغوث بمحافظة غزة وعالقتها القیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس بو ). 2015أبو علبة، نور(

. (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، جامعة األزهر، بالوالء التنظیمي من وجهة نظر المعلمین

  غزة.

ان. إدارة السلوك التنظیمي في عصر التغییر).2001جالب، إحسان دهش( : دار صفاء للنشر عمَ

  والتوزیع.

التنظیمیة والمتغیرات الشخصیة على االلتزام أثر العدالة ه).1426الحربي، مقبل ضیف اهللا مقبل(

، دراسة میدانیة على شركات األدویة بمدینة جدة، (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، التنظیمي

  جامعة الملك عبد العزیز، جدة المملكة العربیة السعودیة.

الفلسطینیة قیاس مستوى االلتزام التنظیمي لدى العاملین بالجامعات ).2006حنونة، سامي حماد(

  .(رسالة ماجستیر غیر منشورة) الجامعة االسالمیة، غزة.بقطاع غزة
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). أثر األنماط القیادیة لرؤساء األقسام العلمیة على االلتزام التنظیمي 2003الخشالي، شاكر جاد اهللا(

 6 المجلة األردنیة للعلوم التطبیقیة،ألعضاء هیئة التدریس في الجامعات االردنیة الخاصة. 

)1( ،33-42.  

مستوى القیادة اإلیمانیة لدى القیادات المدرسیة وعالقته بدرجة االلتزام ).2012( الخضیرات، أمینة

. (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الهاشمیة، الزرقاء، التنظیمي

  األردن.

تعزیز الثقة التنظیمیة لدى مدیرات ). دور القیادة األخالقیة في 2017أمجد والمطیري، هدى ( درادكه،

المجلة األردنیة للعلوم مدارس المرحلة االبتدائیة بمدینة الطائف من وجهة نظر المعلمات. 

  .237-223)، 2( 13. التربویة

). مدى إلتزام مدیري المدارس في محافظة الكرك باألخالقیات 1996السعود، راتب وبطاح، أحمد (

  .40-23)، 2( 3، الجامعة األردنیة، ة دراسات العلوم التربویةمجلالمهنیة من وجهة نظرهم. 

. جمهوریة مصر العربیة، القاهرة: دار العلوم السلوكیة في التطبیق الإلداري). 2008السلمي، علي (

  المعارف.

). درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة 2011الشریفي، عباس عبد مهدي والتنح، منال محمود (

مجلة العلوم التربویة الخاصة بإمارة الشارقة للقیادة األخالقیة وعالقتها بدرجة تمكین المعلمین. 

  .140-122)، 3( 20، والنفسیة
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لتنظیمي: الرضا القیادیة وااللتزام ا العالقة بین األنماط). 2016الشنطي، محمود عبد الرحمن (

. (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، أكادیمیة اإلدارة والسیاسة للدراسات العلیا، الوظیفي كمتغیر

  غزة. 

ندوة تحدیث اإلدارة الجامعیة، اتحاد ). "أخالقیات األستاذ الجامعي". 1999الشیخلي، عبد القادر (

 – 18، جامعة الیرموك، اربد الیونسكو وجامعة الیرموكالجامعات العربیة بالتعاون مع منظمة 

  اذار. 20

  . القاهرة: مؤسسة مورس للنشر.السلوك التنظیمي). 2005الصرفي، محمد (

  . اإلسكندریة: حورس  للنشر والتوزیع.السلوك التنظیمي. 2010الطراونة، تحسین (

ویة للقیادة األخالقیة وعالقتها درجة ممارسة مدیري المدارس الثان). 2013العتیبي، أحمد تركي (

. (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، بقیمهم التنظیمیة من وجهة نظر المعلمین في دولة الكویت

انجامعة الشرق األوسط،    .عمَ

ان. اإلدارة المدرسیة الحدیثة). 2011عابدین، محمد عبدالقادر (   : دار الشروق للنشر والتوزیع.عمَ

  ). مبادىء السلوك التنظیمي. االسكندریة: الدار الجامعیة.2005(عبد الباقي، صالح الدین 

). تحلیل العالقة بین االلتزام التنظیمي واحساس العاملین بالعدالة 1998العجمي، راشد شبیب (

  .25- 23)، 72( 14، المجلة اإلداریةالتنظیمیة. 

مدرسیة في ضوء بعض ). "المتطلبات األخالقیة للقیادة ال2008عثمان، أسامة زین العابدین (

المؤتمر العلمي العربي الثالث، التعلیم وقضایا المتغیرات االجتماعیة المعاصرة: دراسة تحلیله". 

  ابریل.  21-20 المجتمع المعاصر،
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مستوى القیادة األخالقیة لمدیري المدارس الثانویة الحكومیة في ). 2012العرایضة، رائدة هاني (

ان . (رسالة سلوك المواطنة التنظیمیة من وجهة نظر المعلمین وعالقته بمستوى ممارسة عمَ

انماجستیر غیر منشورة)، جامعة الشرق األوسط،    .عمَ

). درجة فاعلیة آداء مدیري المدارس في مدیریة تربیة البتراء من وجهة نظر 2010العمرات، محمد (

  . 349- 359) 4( 6. المجلة األردنیة في العلوم التربویةالمعلمین فیها. 

ان، 3. طالسلوك التنظیمي في منظمات األعمال). 2005العمیان، محمود سلمان ( : دار وائل عمَ

  للنشر والتوزیع.

  . دمشق: المطبعة الجدیدة للنشر والتوزیع.أسس األخالق االقتصادیة). 2008العوا، عادل (

  

بااللتزام التنظیمي: دراسة میدانیة على الثقافة التنظیمیة وعالقتها ). 2005العوفي، محمد بن غالب(

(رسالة ماجستیر غیر منشورة)، كلیة الدراسات العلیا، هیئة الرقابة والتحقیق بمنطقة الریاض. 

  أكادیمیة نایف للعلوم األمنیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة.

. (رسالة زام التنظیميالنمط القیادي وأثره على االلت). 2010الغامدي، سعید بن محمد ال عاتق (

  ماجستیر غیر منشورة)، كلیة التربیة، جامعة أم القرى. 

. تطور نظام التعلیم في المملكة العربیة السعودیة). 2005الغامدي،عبدالجواد وحمدان، نور الدین (

  الریاض: مكتبة الرشد.

. الخلیج العربيمیثاق مقترح ألخالقیات مهنة التعلیم في دول ). 2002الغامدي، حمدان أحمد (

  مكتب التربیة العربي لدول الخلیج.
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ان. السلوك التنظیمي مفاهیم معاصرة). 2009الفریجات، خضیر كاظم حمود ( : دار إثراء للنشر عمَ

  والتوزیع.

). أثر المتغیرات الدیمغرافیة والتنظیمیة على االلتزام التنظیمي لدى 2000المعیوف، صالح بن معاذ (

)، 28(107. مجلة دراسات الخلیج والجزیرة العربیةالعام السعودي.  الموظفین في القطاع

18-23.  

  . وهران: دار الغرب.العقد النفسي نحو فهم العالقة بین األفراد والمنظمات).2003مزیاني، محمد (
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  الملحقات

  )1ملحق رقم (ال

  بصورتها األولیةاالستبانة  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  
  
 استبانةتحكیم 

 الفاضل:................................................ وفقه اهللا سعادة األستاذالدكتور
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته ....... وبعد

ـــة لـــدى مـــدیري المـــدارس الثانویـــة تقـــوم الباحثةبإعـــداد رســـالة ماجســـتیر عـــن " ـــادة األخالقی القی
ــانالخاصــة فــي محافظــة العاصــمة  "؛إذ وعالقتهــا بــااللتزام التنظیمــي للمعلمــین مــن وجهــة نظــرهم عمَ

ــــاء العالقــــــة بینممارســــــةالقیادة األخالقیةلــــــدى مــــــدیري المــــــدارس الثانویــــــة  ــــــى استقصــ تهــــــدف الدراســــــة إل
انالخاصةوااللتزام التنظیمي للمعلمیـنمن وجهـة نظـرهم فـي محافظـة العاصـمة  ،كمـا تهـدف إلـى معرفـة عمَ

بــاختالف متغیــرات الجــنس، والتخصــص، والمؤهــل العلمــي، وعــدد ســنوات درجــة اخــتالف وجهــات النظــر 
 الخبرة.

ولتحقیق هذا الغرض تم تطویر استبانة وقد صممت وفقًا لتدرج لیكرت الخماسي كما یأتي: 
  (أوافق بشدة، أوافق، أوافق إلى حد ما، ال أوافق, ال أوافق بشدة).

ونظرًا لما تتمتعون به مـن مكانـة تربویـة مهمـة وخبـرة فـي هـذا المجـال، وألهمیـة رأیكـم السـدید فـي 
بــداء رأیكــم حــول عباراتهــا مــن حیــث  تحقیــق أهــداف هــذه الدراســة، نرجــو التكــرم بتحكــیم هــذه االســتبانة، وإ

  انتماؤها للمحور أو عدم انتمائها، ومدى مناسبة الصیاغة اللغویة للعبارات. 
  حثةالبا

  

 یاسمین "محمد ناصر" محمود الدجاني

األردنیة الهاشمیةالمملكة   
العالي وزارة التعلیم  

الشرق األوسطـة ـامعـج  
العلوم التربویةكـلـیــة   
اإلدارة والمناهجقسم   
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  الرجاء كتابة البیانات اآلتیة:
  

    االسم

    الرتبة األكادیمیة

    جهة العمل

    التخصص

  

  

  ) في المكان الذي یمثل إجابتك:√الخصائص الدیموغرافیة لعینة الدراسة یرجى وضع إشارة (

  أنثى         :   ذكر الجنس

  دراسات علیا       فأقل بكالوریوس:  المؤهل العلمي

سنوات    10سنوات  10أقل من –سنوات   5سنوات  5: أقل من العملیة عدد سنوات الخبرة
  فأكثر 
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  القیادة األخالقیة: .1

  
 م

  
  الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
لممارسة المدیر للقیادة 

  األخالقیة

دقة الصیاغة اللغویة 
التعدیل  وسالمتها

 المقترح
 منتمیة

 غیر
 مناسبة منتمیة

غیر 
 مناسبة

 المجال األول: الصفات الشخصیة األخالقیة
       یطبق العدالة على جمیع المعلمین. .1

یطبـــق ویطــــور المنظومـــة األخالقیــــة الشخصـــیة فــــي  .2
  تعامله مع المعلمین. 

     

      یتحرى الصدق في تعامله مع المعلمین. .3

خالص. .4       ینجز المهام المطلوبة منه بصدق وإ

یبادر بالمشاركة فـي المناسـبات االجتماعیـة الخاصـة  .5
 بالمعلمین.

     

      یراعي الظروف اإلنسانیة والطارئة عند المعلمین. .6

       یمد ید العون والمساعدة للمعلمین.  .7

       یحفظ أسرار المعلمین. .8

      یخصص الوقت الكافي لالستماعآلراء المعلمین. .9

كــــل معلــــم ویتعامــــل بطریقــــة الئقــــة یحتــــرم شخصــــیة  .10
  معه.

     

       یفي بوعوده ویلتزم في تنفیذها. .11

       یتواضع في تعامله مع المعلمین. .12

       یتقبل نقد االخرین برحابة صدر. .13

  أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
...................................................................................................................  

...................................................................................................................  
...................................................................................................................  

...................................................................................................................  
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 م

  
  الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
للقیادة لممارسة المدیر 
 األخالقیة

دقة الصیاغة اللغویة 
التعدیل  وسالمتها

 المقترح
غیر  منتمیة

 منتمیة
غیر  مناسبة

 مناسبة

  المجال الثاني: الصفات اإلداریة األخالقیة
      یركز على قیم القیادة وأخالقیاتها في عمله. .1

ــــم الــــذي أدى  .2 ــــازات للمعل ــــدیم الحــــوافز واالمتی ــــوم بتق یق
 عمله بإتقان.

     

تقان. .3       یحفز المعلمین على اداء العمل بدقة ومهارة وإ

      یشعر بأهمیة دوره القیادي. .4

      یسهل أمور سیر العمل للمعلمین.  .5

یشـــعر المعلمـــین باالســــتقرار الـــوظیفي وأهمیـــة دورهــــم  .6
 في المدرسة.

     

یســــــــــعى لتحقیــــــــــق رســــــــــالة المدرســــــــــة مــــــــــن خــــــــــالل  .7
 األخالقیة.التزامهبالمبادئ 

     

      ال ینتقد عمل المعلم إذا لم یكن موجب لالنتقاد. .8

      یتحمل مسؤولیة قراراته وتصرفاته. .9

      یوضح مهام كل معلم والعمل المطلوب إنجازه. .10

      یوضح أولویات العمل للمعلمین بشكل واضح. .11

      یحدد مسؤولیة كل معلم بكل مباشر. .12

       الموضوعیة عند تقویمه لآلخرین.یلتزم  .13

       یتفقد المعلمین ویطمئن علیهم أثناء ساعات العمل. .14

       یتحلى بالصبر في إنجاز المهمات. .15

ال یتـــــردد فـــــي محاســـــبة المقصـــــرین بعـــــد التأكـــــد مـــــن  .16
  تقصیرهم.

     

یســــــــتخدم األســــــــلوب الــــــــدیمقراطي فــــــــي إدارة شــــــــؤون  .17
  المدرسة.

     

ــــه مفتــــوح للمــــراجعین مــــن داخــــل المدرســــة  .18 ــــاب مكتب      ب
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 م

  
  الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
للقیادة لممارسة المدیر 
 األخالقیة

دقة الصیاغة اللغویة 
التعدیل  وسالمتها

 المقترح
غیر  منتمیة

 منتمیة
غیر  مناسبة

 مناسبة
  وخارجها.

       یحافظ على أسرار العمل اإلداري. .19

  
  

  أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

.................................................................................................................  

  
 م

  
  الفقرات

الفقرة مدى انتماء 
لممارسة المدیر للقیادة 

 األخالقیة

دقة الصیاغة اللغویة 
التعدیل  وسالمتها

 المقترح
 منتمیة

غیر 
 منتمیة

 مناسبة
غیر 
 مناسبة

 المجال الثالث: العالقات اإلنسانیة
ـــــــة خـــــــارج  .1 یشـــــــارك المعلمـــــــین مناســـــــباتهم االجتماعی

  المدرسة وداخلها. 
     

      المعلمین.یتمتع بثقة عالیة مع  .2

      یتصف بالمرونة في تعامله مع االخرین. .3

      یتصف بالنزاهة في تعامله الیومي مع االخرین. .4

      یتصف بالهدوء فال ینفعل أثناء تعامله مع االخرین. .5

      یحب للمعلمین مثلما یحب لنفسه. .6

یعطـــــي انطباعـــــا إیجابیـــــا للمســـــؤولین عـــــن العـــــاملین  .7
 معه.

     

      یحرص أن یكون أسوة حسنة للمعلمین. .8

ـــى العـــاملین  .9 ـــه المدرســـة إل      ینســـب النجـــاح الـــذي تحقق
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 م

  
  الفقرات

الفقرة مدى انتماء 
لممارسة المدیر للقیادة 

 األخالقیة

دقة الصیاغة اللغویة 
التعدیل  وسالمتها

 المقترح
غیر  منتمیة

 منتمیة
غیر  مناسبة

 مناسبة
 معه كافة.

یعتمــد علـــى المبــادئ األخالقیـــة والقــیم اإلنســـانیة فـــي  .10
 تعامله مع االخرین.

     

یبــذل جهــدا كبیــرا لتحســین أوضــاع المعلمــین وتحقیــق  .11
 طموحاتهم.

     

       اإلنسانیة لدى المعلمین.یهتم بالحاجات  .12

  أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  
 االلتزام التنظیمي: .2

 

  
  م

  
  الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
لاللتزام التنظیمي 

 للمعلمین
دقة الصیاغة اللغویة 

التعدیل  وسالمتها
 المقترح

 منتمیة
غیر 
 منتمیة

 مناسبة
غیر 
 مناسبة

 المجال األول: االلتزام اإلتجاهي
أســــتمتع بالحــــدیث عــــن عملــــي مــــع أصــــداقي خــــارج  .1

  المدرسة.

     

ــالفخر واالعتــزاز كــوني  .2 أحــد األفــراد العــاملین أشــعر ب
 في المدرسة.

     

      ارتبط بعملي بدوافع ذاتیة. .3

      ال أتنازل عن عملي لصالح مدرسة أخرى. .4

أعتبــــر نفســــي علــــى درجــــة عالیــــة مــــن االلتزاماتجــــاه  .5
 عملي.
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  م

  
  الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
لاللتزام التنظیمي 

 للمعلمین
دقة الصیاغة اللغویة 

التعدیل  وسالمتها
 المقترح

 منتمیة
غیر 
 مناسبة منتمیة

غیر 
 مناسبة

أشـــــعر باالنتمـــــاء لمدرســـــتي كمـــــا وأنهـــــا بیتـــــي الـــــذي  .6
  أحرص علیه.

     

       مشاكلي الخاصة.أعتبر مشاكل عملي هي  .7

       ثقتي بأغلب المعلمین في المدرسة كبیرة. .8

تســـــــتحق مدرســـــــتي الـــــــوالء واإلخـــــــالص مـــــــن قبـــــــل  .9
  المعلمین فیها.

     

  أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
...................................................................................................................  

...................................................................................................................  
................................................................................................................... 

  
  م

  
  الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
لإللتزام التنظیمي 

 للمعلمین 
دقة الصیاغة اللغویة 

التعدیل  وسالمتها
 المقترح

غیر  منتمیة
 منتمیة

غیر  مناسبة
 مناسبة

  االلتزام اإلستمراريالمجال الثاني: 
ـــد االنتمـــاء  .1 ـــرة عن ـــى مكاســـب كثی یمكـــن الحصـــول عل

  لهذه المدرسة.
     

أرغــب فــي البقــاء فــي عملــي مهمــا تــوفرت فــرص  .2
  بدیلة لي.

     

ــــــــي  .3 ــــــــى ترقیــــــــة وظیفیــــــــة ف أتطلــــــــع للحصــــــــول عل
  مدرستي.

     

أســعى إلــى المشــاركة فــي أحــد اللجــان التــي تقــدم  .4
  خدمة لصالح للمدرسة. 

     

     ســـــأقبل أي وظیفـــــة أو مهمـــــة أكلـــــف بهـــــا مقابـــــل  .5
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  م

  
  الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
لإللتزام التنظیمي 

 للمعلمین 
دقة الصیاغة اللغویة 

التعدیل  وسالمتها
 المقترح

 منتمیة
غیر 
 مناسبة منتمیة

غیر 
 مناسبة

  استمراري في المدرسة.
وجـــودي علـــى رأس عملـــي حالیـــا یمثـــل اســــتثمارا  .6

  وظیفیا جیدا بالنسبة لي. 

     

أعتـــز فـــي اســـتمرار العالقـــات التـــي قامـــت بینــــي  .7
  وبین زمالئي في العمل.

     

  
  أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  
 

  
  م

  
  الفقرات

الفقرة مدى انتماء 
لاللتزام التنظیمي 

 للمعلمین
دقة الصیاغة اللغویة 

التعدیل  وسالمتها
 المقترح

غیر  منتمیة
 منتمیة

غیر  مناسبة
 مناسبة

  المجال الثالث: المسؤولیة اتجاه المدرسة
أشـــعر أنـــه مـــن واجبـــي أن أبـــذل قصـــارى جهـــدي  .1

  لتحقیق أهداف المدرسة.

     

ـــــم فـــــي المدرســـــة  .2 االهتمـــــام مـــــن واجـــــب كـــــل معل
بالحصــــــــــــول علــــــــــــى المعلومــــــــــــات ذات الفائــــــــــــدة 

  للمدرسة.

     

ــــى تطبیــــق  .3 ــــم أن یحــــافظ عل مــــن واجــــب كــــل معل
  اللوائح والقوانین الخاصة بالمدرسة.
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  م

  
  الفقرات

الفقرة مدى انتماء 
لاللتزام التنظیمي 

 للمعلمین
دقة الصیاغة اللغویة 

التعدیل  وسالمتها
 المقترح

 منتمیة
غیر 
 مناسبة منتمیة

غیر 
 مناسبة

یجــب أن یقــوم كــل فــرد بالحفــاظ علــى الممتلكــات  .4
  الخاصة بالمدرسة وكأنها ممتلكاته.

     

ـــم بـــأداء الجـــزء األكبـــر مـــن  .5 مهامـــه یقـــوم كـــل معل
  الوظیفیة دون الحاجة إلى رقابة من قبل مدیره.

     

ـــــــي كمعلـــــــم أن أحـــــــافظ علـــــــى ســـــــمعة  .6 مـــــــن واجب
  المدرسة لدى المجتمع.

     

أهــم أولویـــاتي فــي المدرســـة هــي المحافظـــة علـــى  .7
نجازه.    العمل وإ

     

       أشعر بالواجب اتجاه نجاح المدرسة واستمرارها. .8

  
  وهي:أقترح إضافة بعض الفقرات 

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  
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  )2الملحق رقم (

  سماء المحكمینأقائمة 

  الجامعة  التخصص  اللقب العلمي واإلسم  رقمال

  جامعة الشرق األوسط  التربیةفي التكنولوجیا   أ.دابتسام مهدي  1

  جامعة الشرق األوسط  دارة التربویةاإل  أ.دأحمد أبو كریم  2

  جامعة الشرق األوسط  اإلدارة التربویة  أ.دعباس الشریفي  3

  جامعة الشرق األوسط  اإلدارة التربویة  أ.دعبدالحافظ سالمة  4

البحرینجامعة   اإلدارة التربویة  د.أحمد ملحم  5  

  جامعة مؤتة  اإلدارة التربویة  د.حسام داود  6

  جامعة مؤتة  مناهج وطرق تدریس   د.خالد المجالي  7

  جامعة البلقاء التطبیقیة  تربیة خاصة  د.سمیر الریماوي  8

انجامعة   التربویةاإلدارة   د.محمد السكران  9   األهلیة عمَ

  جامعة الشرق األوسط  اإلدارة التربویة  د.محمد بني مفرج  10
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  )3الملحق رقم (

  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  
  

 

  الزمیل/ ـة .........................................المحترم/ـةحضرة 
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته ....... وبعد

ـــة لـــدى مـــدیري المـــدارس الثانویـــة عـــن "تقـــوم الباحثةبإعـــداد رســـالة ماجســـتیر  ـــادة األخالقی القی
ــانالخاصــة فــي محافظــة العاصــمة  "؛إذ وعالقتهــا بــااللتزام التنظیمــي للمعلمــین مــن وجهــة نظــرهم عمَ

تهـــدف الدراســـة إلـــى استقصـــاء العالقـــة بـــین درجةممارســـةالقیادة األخالقیلـــدى مـــدیري المـــدارس الثانویــــة 
ـــانالخاصـــةوااللتزام التنظیمـــي للمعلمیـــنمن وجهـــة نظـــرهم فـــي محافظـــة العاصـــمة  لى معرفـــة درجـــة عمَ ،وإ

 الف متغیرات الجنس، والتخصص، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة.اختالف وجهات النظر باخت

األول؛ القیــادة ) فقــرة موزعــة علــى جــزئین: 59ولتحقیــق هــذا الغــرض تــم تطــویر اســتبانة مكونــة مــن(
، ومكـــون مـــن ثالثـــة مجـــاالت (الصـــفات الشخصـــیة األخالقیـــة، والصـــفات اإلداریـــة األخالقیـــة، األخالقیـــة

ــــزام التنظیمــــي، والعالقــــات اإلنســــانیة) ، ومكــــون مــــن ثالثــــة مجــــاالت (اإللتزاماإلتجــــاهي، والثــــاني؛ اإللت
: اآلتيواإللتزاماإلســــتمراري، والمســــؤولیة اتجــــاه المدرســــة) وقــــد صــــممت وفقــــًا لتــــدرجلیكرت الخماســــي كــــ

.( ، مرتفعة، متوسطة، منخفضة, منخفضة جدًا  (مرتفعة جدًا
شــــاكرین لكــــم حســــن تعــــاونكم، آملــــین أن تمنحــــوني مــــن وقــــتكم الثمــــین جــــزءًا فــــي ملــــئ فقــــرات  

االسـتبانة، وكلــي ثقـة بــأن تــتم اإلجابـة بدقــة وصـدق وأمانــة وموضــوعیة حـول جمیــع الفقـرات الــواردة فیهــا, 
نــه ســـیتم ألهمیــة الدراســة ونتائجهــا تعتمــد فــي المقــام األول علـــى المعلومــات المقدمــة مــن قــبلكم, علمــًا بأ

  التعامل مع البیانات بسریة تامة وألغراض البحث العلمي فقط.
  

  الباحثة

األردنیة الهاشمیةالمملكة   
العالي وزارة التعلیم  

الشرق األوسطـة ـامعـج  
العلوم التربویةكـلـیــة   
اإلدارة والمناهجقسم   
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  یاسمین "محمد ناصر" محمود الدجاني

  ) في المكان الذي یمثل إجابتك:√الخصائص الدیموغرافیة لعینة الدراسة یرجى وضع إشارة (

  أنثى         :   ذكر الجنس
  دراسات علیا       بكالوریوس فأقل:  المؤهل العلمي

سنوات    10سنوات  10أقل من –سنوات   5سنوات  5: أقل من العملیة عدد سنوات الخبرة
  فأكثر 
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  القیادة األخالقیة: .3

  
 م

  
  الفقرات

 درجة الممارسة
 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة مرتفعة مرتفعة جداً 

 المجال األول: الصفات الشخصیة األخالقیة
       العدالة على جمیع المعلمین. یطبق المدیر .1
یطبـق المنظومــة األخالقیــة الشخصـیة فــي تعاملــه  .2

  مع المعلمین. 
     

      یتحرى الصدق في تعامله مع المعلمین. .3
      یراعي الظروف اإلنسانیة عند المعلمین. .4
       یمد ید العون للمعلمین.  .5
       یحفظ على أسرار المعلمین. .6
الوقــــــــــــت الكــــــــــــافي لالســــــــــــتماع آلراء یخصــــــــــــص  .7

 المعلمین.
     

       یحترم شخصیة كل معلم . .8
       یفي بوعوده للمعلمین. .9

       یتواضع في تعامله مع المعلمین..10
       یتقبل نقد اآلخرین برحابة صدر..11

  المجال الثاني: الصفات اإلداریة األخالقیة
      عمله.یركز على قیم القیادة وأخالقیاتها في .12
تقان ..13       یحفز المعلمین على أداء العمل بدقة وإ
      یسهل أمور سیر العمل للمعلمین. .14
      یشعر المعلمین باالستقرار الوظیفي..15
یســعى لتحقیــق رســالة المدرســة مــن خــالل التزامــه .16

 بالمبادئ األخالقیة.
     

      یتحمل مسؤولیة قراراته..17
      معلم.یوضح مهمات كل .18
      یوضح أولویات العمل للمعلمین بشكل واضح..19
      یحدد مسؤولیة كل معلم بشكل مباشر..20
       یلتزم الموضوعیة عند تقویمه لآلخرین..21
یتفقـــــد المعلمـــــین ویطمـــــئن علـــــیهم أثنـــــاء ســـــاعات .22

  العمل.
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 م

  
  الفقرات

 درجة الممارسة
 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة مرتفعة مرتفعة جداً 

       یحاسب المقصرین بعد التأكد من تقصیرهم..23
الــــدیمقراطي فــــي إدارة شــــؤون یســــتخدم األســــلوب .24

  المدرسة.
     

  یحافظ على أسرار العمل اإلداري..25
  

     

 المجال الثالث: العالقات اإلنسانیة
ــــة خــــارج .26 یشــــارك المعلمــــین مناســــباتهم االجتماعی

  المدرسة. 
     

      یتمتع بثقة عالیة من المعلمین..27

      یتصف بالمرونة في تعامله مع االخرین..28

      یتصف بالنزاهة في تعامله الیومي مع االخرین..29

      یتصف بالهدوء في تعامله مع االخرین..30

      یحب للمعلمین مثلما یحب لنفسه..31

یعطــي انطباعــًا إیجابیــًا للمســؤولین عــن العــاملین .32
 معه.

     

      یحرص أن یكون أسوة حسنة للمعلمین..33

إلـى العـاملین  ینسب النجاح الذي تحققـه المدرسـة.34
 معه كافة.

     

      یبذل جهدا كبیرا لتحسین أوضاع المعلمین..35

       یهتم بالحاجات اإلنسانیة لدى المعلمین..36

  
  
  

 االلتزام التنظیمي: -2
  
  الفقرات  م

 درجة الممارسة
مرتفعة 

 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة مرتفعة جداً 

 المجال األول: االلتزاماإلتجاهي
أســـتمتع بالحـــدیث عـــن عملـــي مـــع زمالئـــي خـــارج  .10

  المدرسة.
     

ــــالفخر كــــوني أحــــد األفــــراد العــــاملین فــــي  .11      أشــــعر ب
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  الفقرات  م

 درجة الممارسة
مرتفعة 

 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة مرتفعة جداً 

 المدرسة.
      ارتبط بعملي بدوافع ذاتیة. .12
      أعتقد أني ملتزم بدرجة عالیة نحو عملي. .13
أشــــعر باالنتمــــاء لمدرســــتي كمــــا أنهــــا بیتــــي الــــذي  .14

  أحرص علیه.
     

       مشاكل عملي هي مشاكلي الخاصة.أعتبر  .15
       ثقتي كبیرة  بأغلب المعلمین في المدرسة. .16
       تستحق مدرستي الوالء من قبل المعلمین فیها. .17

  المجال الثاني: االلتزاماإلستمراري
یمكـن الحصـول علــى مكاسـب كثیــرة عنـد االنتمــاء  .18

  لهذه المدرسة.
     

تــوفرت فـــرص أرغــب فــي البقــاء فـــي عملــي مهمــا  .19
  بدیلة لي.

     

       أتطلع للحصول على ترقیة وظیفیة في مدرستي. .20
ـــــي تقـــــدم خدمـــــة لصـــــالح  .21 أشـــــارك فـــــي اللجـــــان الت

  للمدرسة. 
     

ســـــأقبل أي وظیفـــــة أو مهمـــــة أكلـــــف بهـــــا مقابــــــل  .22
  استمراري في المدرسة.

     

ــــل اســــتثمارًا  .23 ــــي حالیــــًا یمث ــــى رأس عمل وجــــودي عل
  وظیفیًا جیدًا بالنسبة لي. 

     

أعتــــز فــــي اســــتمرار العالقــــات التــــي قامــــت بینــــي  .24
  وبین زمالئي في العمل.

     

  المجال الثالث: المسؤولیة اتجاه المدرسة
أشــــعر أن مــــن واجبــــي أن أبــــذل قصــــارى جهــــدي  .25

  لتحقیق أهداف المدرسة.
     

بالحصــــــول علــــــى المعلومــــــات ذات الفائــــــدة أهــــــتم  .26
  للمدرسة.

     

ــــوائح والقــــوانین الخاصــــة  .27 أحــــافظ علــــى تطبیــــق الل
  بالمدرسة.

     

     أحث نفسي واآلخـرین بالمحافظـة علـى الممتلكـات  .28
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  الفقرات  م

 درجة الممارسة
مرتفعة 

 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة مرتفعة جداً 

  الخاصة بالمدرسة
أقــــوم بــــأداء الجــــزء األكبــــر مــــن مهماتــــه الوظیفیــــة  .29

  دون الحاجة إلى رقابة المدیر.
     

أحــافظ علــى ســمعة ومســتقبل المدرســة لــدى التــي  .30
  أعمل بها.

     

أحــــــافظ علــــــى أوقــــــات العمــــــل واإلنجــــــاز لتحقیــــــق  .31
  األهداف .

     

       أعمل على نجاح المدرسة. .32
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  )4الملحق رقم (

 كتاب تسهیل مهمة من جامعة الشرق األوسط إلى وزارة التربیة والتعلیم
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  )5الملحق رقم (    

 لیم إلى المدارس الثانویة الخاصةالتربیة والتع وزارةكتاب تسهیل مهمة من 

  


