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ملخص: 
هدفت الدرا�سُة احلالّيُة اإىل تعّرَف تقديرات املعّلمني درجَة ممار�سة مديريهم القيادَة 
عّينٍة ع�سوائّيٍة من معّلمي  الدرا�سّي 2009/ 2010 على  العام  واأجريت خالل  الأخالقّية، 
املدار�ص احلكومّية يف حمافظة القد�ص، بلغت )339( معّلمًا با�ستخدام ا�ستبانٍة مكّونٍة من 
)52( بنداً موّزعًا يف ثالثِة جمالٍت، وحتقق الباحثون من �سدِقها وثباتها. واأ�سارت نتائُج 
بدرجٍة  املعّلمون جاءت  ُيقّدرها  كما  الأخالقّية  القيادَة  املديرين  اأّن ممار�سَة  اإىل  الدرا�سِة 
مرتفعٍة. واأ�سارت النتائُج –اأي�سًا- اإىل اأّن هناك فروقًا ذاَت دللٍة اإح�سائّيٍة يف متو�ّسطاِت 
متو�ّسطات  يف  الفروُق  واأّما  الذكور؛  ول�سالح  املعّلم،  جن�ص  بح�سب  املعّلمني  ا�ستجابات 
التي  واملديرّية  الدرا�سّية،  واملرحلة  واخلربة،  العلمّي،  املوؤّهل  بح�سب  املعّلمني  ا�ستجابات 

يتبع لها املعّلم فلم تكن ذاَت دللٍة اإح�سائّية. 
احلكومّية،  املدار�ص  الأخالقّية،  القيادة  املدر�سّية،  الإدارة  املفتاحيرّة:  الكلمات 

القد�ص
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Abstract: 
This study was aimed at determining the government schools teachers’ 

assessment of the degree of principals’ practice of ethical leadership. It was 
undertaken during the 2009/ 2010 academic year. A 52- item questionnaire 
covering three fields was distributed to a 339- teacher random sample after 
having determined its validity and reliability. Results showed that teachers 
estimated their principals’ practice of ethical leadership at a high degree. 
Besides, results showed that there were significant differences in teachers’ 
responses due to gender, in favor of male teachers, whereas differences in 
their responses were not statically significant with regard to qualification, 
experience, stage, and directorate. 

Key words: principalship, ethical leadership, government schools, 
Jerusalem
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مقّدمُة الدراسة وخلفّيتُها: 
كثرياً ما يرتبُط جناُح املدر�سِة بالكيفّية التي يديُرها بها املديُر، وبالأ�سلوب القيادّي 
الذي ميار�ُسه، اإذ اإّنه امل�سوؤوُل عن تنفيِذ ال�سيا�ساِت والربامِج التعليمّيِة، وعن ترجمة الأهداف 
اإىل واقٍع ملمو�ٍص اأمام الآخرين. ويتطّلُب ذلك اأن يتحّلى املديُر مب�ستوياٍت رفيعٍة من ال�سلوك 
الفل�سفِة  ومع  ال�سليمِة،  العقالنّية  الإدارّيِة  الأ�س�ِص  مع  ممار�ساُته  تن�سجَم  واأن  الأخالقّي، 
الرتبوّيِة القوميِة. ويرى كوبر )2001( اأنَّ هذه »امل�سوؤولّيَة املو�سوعّيَة« للمدير هي الفكرُة 
ِة بالدور الإدارّي. ونظراً لأنَّ لقيادِة املدير اآثاَرها يف  الأ�سا�سّيُة يف تطويِر الأخالِق اخلا�سّ
يف  الداخلّيِة  الأخالقّيِة  الِقَيِم  بتحويِل  مطالٌب  فاإّنه   ، املحليِّ واملجتمِع  والطلبِة  املعّلمني 
وجداِنه وتفكريِه لتنعك�ِص اإىل �سلوٍك خارجيٍّ والتزاٍم بال�سدِق، والأمانِة، والعدِل، واحلر�ِص، 

 . )Renner, 2006( وغريها من املمار�سات الأخالقّية
منظوٍر  من  والقيادُة  القائد.  و�سفات  القيادِة  عن  باحلديِث  الرتبويُّ  الأدُب  ويفي�ُص 
 ، عامٍّ ب�سكٍل  واملدر�سِة  والطلبِة  املعّلمني  يف  املدر�سّيِة  الإدارِة  تاأثرِي  عمليُة  هي  تنظيميٍّ 
وتوجيههم نحو حتقيق اأهدافهم؛ ويتطّلب ذلك اأن يكون املديرون قادًة اأخالقّينَي ُيظهرون 
الِقَيَم  تبّني  والطلبة  املعّلمني  على  لي�سُهَل  الأخالقّي  بال�سلوِك  والتزامًا  وقدوًة  اأمنوذجًا 
الأخالقّيَة )Karaköse, 2007( . ومديُر املدر�سِة القائُد يعمُل وفقًا ملعايرِي اجلماعة، منكراً 
لذاته، وخمل�سًا ومتفانيًا يف عمله، ومظِهراً احلما�سَة واملباداأَة والإيجابّيَة واّت�ساَع الأفِق، 
وُيح�سُن الت�رّشَف يف املواقِف املختلفة )�سفيق، 2007( . كما اأنَّ املديَر القائَد ي�ستخدُم وقَته 
 ، بكفاءٍة، ويحرتُم ذاَته وغرَيه، ويتًّ�سُف بالتزاِن العاطفّي والن�سِج العقليِّ والتحليِل املنطقيِّ
ولديه �سرٌب وقّوٌة يف التحّمِل، وُيظهُر الت�سامَح ويتقّبُل الأعذاَر ويعرتُف بخطئه )احلريرّي، 
الرغِم من اختالِف  . وعلى   )Pingle & Cox, 2006 العيا�رشة والفا�سل، 2006؛  2007؛ 
املديريَن يف اأمناِط ممار�ساِتهم القيادّيِة، فاإنهم- يف جميع الأحواِل- يتحّملون م�سوؤولّيَة 

 . )Lashway, 1996( ممار�سِة �سلطاِتهم بطريقٍة اأخالقّيٍة ل�سماِن فاعلّيتهم
واإنَّ اللتزاَم باملبادئ وال�سلوكاِت الأخالقّيِة اأمٌر ذو اأهّمّيٍة بالغٍة، فهو يوؤّدي اإىل اإجناِز 
الأعماِل ال�سحيحِة، ويحمي املدر�سَة من املاآزق الأخالقّية والإدارّية؛ ولذلك اأّكد الباحثون 
ِقَيٍم اأخالقّيٍة.  اأن تقوَم على  اأنَّ القيادَة احلكيمَة ل بّد   )Karaköse, 2007 )حمّمد، 2004؛ 
 Yilmaz,( اأنَّ للقيادة الأخالقّيِة عالقًة بالإبداع التنظيمّي لدى املديريّن  وبّينت الدرا�ساُت 
2010( ، وبالفعالّية اجلماعّية للمعّلمني )Bowers, 2009( ، وباللتزام التنظيمّي للمعّلمني 

 . )Ponn & Tennakoon, 2009( وثقتهم بالقيادة
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الع�سور  عرب  واملفّكرين  الفال�سفة  من  كثرٍي  اهتماَم  والف�سائُل  الأخالُق  �سغلت  لقد 
مكارم  اإمتاُم  كان  وقد  ال�سماوّية.  الر�سالت  باأهداف  ارتبطت  اأّنها  على  عالوًة  املختلفة، 
الأخالق وتنظيُم ال�سلوك الإن�سايّن من اأبرز ما بعَث اهلُل تعاىل به �سّيَدنا حمّمداً �سّلى اهلل عليه 
و�سّلَم، وجاء يف �ُسنن البيهقي قوله �سّلى اهلل عليه و�سّلَم: »اإمّنا ُبعثُت لأمّتَم مكارَم الأخالق« 
باأخالقّياِت  الهتماُم  ازداد  املعا�رشة،  احلياِة  ويف   .  )192 رقم  احلديث  البيهقّي،  )�سنن 
الأخالقّية  الأزمات  ومن  الالاأخالقّي  املادّي  اجلانب  طغيان  من  للتخّل�ص  الإداري  العمل 
يف  الأخالقّيِة  بالقيادِة  بالهتماِم  يخت�ّص  وفيما   .  )2010 )بخاري،  الإدارّي  العمل  يف 
الإدارة املدر�سّية املعا�رشة، فقد ازدهَر يف عدٍد من الدول، ومنها: ال�سويد، وكندا، وا�سرتاليا، 
والوليات املتحدة بعد جولٍت من النزاعات املعّقدة واملتزايدة، ونتج عن ذلك تاأ�سي�ُص مراكز 
القرِن الع�رشين،  الِعقد الأخري من  اأخالقّيٍة لالإدارِة املدر�سّية خالل  اأطٍر  �سٍة وو�سُع  متخ�سّ

 . )Begley & Wong, 2001( وبخا�سة يف الوليات املتحدة وكندا
وثّمة عالقٌة اأو تداخٌل بني الأخالِق )conduct( واأخالقّياِت العمل )ethics( ، خ�سو�سًا 
مديراً،  اأو  معّلمًا  اأو  عاماًل  الفرد،  يتحلى  مل  اإن  تتحّقُق  ل  العمل  اأخالقّيات  من  كثرياً  واأّن 
بالأخالق. والأخالُق هي »هيئٌة را�سخٌة يف النف�ص، ت�سدُر عنها الأفعال بي�رٍش و�سهولٍة، من 
غري حاجٍة اإىل فكٍر وروّية« )الغزايل، د. ت، �ص79( ، وهي اأو�ساٌف ل�سورة الإن�ساِن الباطنِة، 
باخُلُلق  املعروفُة  القبيحُة  والأو�ساُف  احل�سن،  باخُلُلق  املعروفُة  احل�سنُة  الأو�ساُف  وفيها 
ال�سيئ. واأ�سار املْحَدثون )جنم، 2005؛ حمادات، 2006( اإىل الأخالق بو�سفها جمموعًة من 
القواعد واملعايري املقّررة يف املجتمع للتمييز بني ما هو جّيٌد و�سواٌب وما هو �سّيٌئ وخطاأ، 
وما هو مقبوٌل يف املجتمع وما هو غرُي مقبول، وبالتايل فهي تبنّي لالأفراد كيف يجب اأن 

يت�رّشفوا. 
امل�سلُم  ال�سخ�ُص  بها  يتحّلى  التي  امل�رشوعة  الِقَيم  اإىل »جمموعِة  الأخالقّياُت  وت�سرُي 
العاّم واخلا�ّص، واملحقِّقُة للخري، واملانعُة  ال�سلوك  امل�سوؤول، والتي لها تاأثرٌي وا�سٌح على 
للظلم  والرافعُة  والإح�سان،  للعدل  والداعمُة  للباطل،  واملناه�سُة  للحّق،  واملنا�رشُة  لل�رّش، 
اأّن  اإىل  �ص69(   ،1984( احلياري  واأ�سار   . �ص215(   ،1994 )املزجاجي،  والطغيان« 
اأخالقّيات العمل هي »املبادئ واملعايرُي التي تعترب اأ�سا�سًا ل�سلوِك اأفراد املهنة امل�ستحّب، 
ارتباطها  من  اأكرَث  باملهنة  الأخالقّياُت  وترتبُط  بالتزامها«.  املهنة  اأفراد  يتعّهد  والتي 

بال�سلوك العاّم )عابدين، 2005( . 
وم�سادُر الأخالِق املعتربُة هي املبادئ والت�رشيعات الرّبانّية وال�سّنة املّطهرة، والِقَيُم 
)بخاري،  املجتمعّية  والتقاليُد  والأعراُف  التعليمّية،  واملوؤ�ّس�سات  الجتماعّية،  والبيئُة 
2010؛ جنم، 2005؛ غو�سة، 1983( . واأّما م�سادُر اأخالقّياِت العمل، فُت�سَتقى من امل�سادِر 
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الرتبوّي  والأدِب  والعّمال،  العمل  واأنظمِة  املدنّية،  اخلدمة  ت�رشيعات  اإىل  اإ�سافًة  ال�سابقة، 
املتعّلق باملهنة، وقوانني ال�سلوك الأخالقّي واملعريّف لل�سناعات واملهن املختلفة )الغالبي 

والعامري، 2005؛ بخاري، 2010( . 
انخفا�َص  يعني  العمل  باأخالقّيات  اللتزاَم  اأّن   )1993( وبلقي�ص  مرعي  واأو�سَح 
الأعمال لالأكرث علمًا وكفاءًة،  واإ�سناَد  املتكافئة،  الفر�ص  العادلة، وتوافر  املمار�سات غري 
ثقِة  ال�سبل، وزيادَة  النتهازّينَي واحلمقى لأ�سيِق  وا�سطراَر  اأنفع،  املوارد ملا هو  وتوجيَه 

الأفراد باأنف�سهم وموؤ�ّس�سِتهم وجمتمِعهم، وانخفا�َص القلِق والتوّتر داخل املوؤ�ّس�سة. 
وت�سرُي القيادُة الأخالقّيُة اإىل ما يّت�سُم به املديروَن والقادُة نتيجة اخلرباِت التي مّروا 
بها داخَل املدر�سِة وخارَجها، والقيِم التي يحملونها وتقوُدهم اإىل الت�رّشِف باأخالقّيٍة يف كلِّ 
موقف، متطّلعنَي اإىل متكني الآخريَن من النمِو والتطّور، واإىل اإذكاِء روح التفاوؤِل والتحّدي 
)Davies & Ellison, 2005( . وترى �سيول )Ciulla, 2004( اأّن الأخالَق هي قلُب القيادِة، 
اأن ينّمي املديروَن  واأّن القيادَة الأخالقّيَة ترتبُط باحل�صِّ الأخالقيِّ لدى الفرد، مّما يتطّلُب 
ح�ّسهم الأخالقّي من خالل ممار�سِة الف�سائِل، ودمج املبادئ الأخالقّيِة يف �سلوكهم يف كلِّ 

الظروف. 
وُتعدُّ القيادُة الأخالقّيُة نفعّيًة، اأي اأّنها حُتّقُق نفعًا للقائد واملوؤ�ّس�سِة، فتجذُب املعّلمنَي 
 )Fulmer, 2004( واأولياَء الأموِر وامل�ستفيديَن، ملا يجدوه من اأمٍن وم�سلحٍة وعدٍل يف ظّلها
. وُي�ساُر اإىل اأّنه عندما تكون العالقاُت املدر�سّيُة مبنّيًة على اخُلُلِق احل�سِن والطابِع الإن�سايّن، 
فاإّنه يتّم تعزيُز نوعّية الرتبية والتعليم، واإ�سافُة نكهٍة اإيجابّيٍة لها )Easley, 2008( . ومن 
ناحيته، اأ�سار براون )Brown, 2007( اإىل هذا املعنى مبّينًا اأّنه ل بدَّ يف القيادة الأخالقّيَة 
اأن يّت�سَف القادُة بال�ستقامِة والإخال�ِص والعدِل، واأن يكونوا جديريَن بالثقِة، عالوًة على 

اإظهاِر الهتماِم بالرعّيِة، واإظهار اللتزاِم بالأخالق يف حياِتهم املهنّية وال�سخ�سّية. 
وقد اأّكد اإغبارّية )2005( على هذه املعاين الأخالقّية يف ا�ستنباِطه جمموعَة مبادئ 
نًة  تربوّيًا مت�سمَّ اإدارّيًا  مبداأً  اأربعة ع�رش  اإىل  اأ�سار  اإذ  البخارّي،  تربوّيٍة من �سحيح  اإدارّيٍة 
يف اأحاديِث الر�سوِل �سّلى اهلُل عليه و�سّلَم، منها: الو�سوُح يف التعليمات، واختياُر الأ�سلِح، 
وامل�ساواُة،  والعدُل  الإن�سانّيُة،  والعالقاُت  احل�سنُة،  والقدوُة  امل�سوؤولّيِة،  يف  وامل�ساركُة 
القيادّي  اأمنوذجه  يف  املعاين  هذه  على  اأي�سًا   )2007( طاهر  واأكّد  وال�سورى.  وامل�ساءلُة، 
احلياَء،  ت�سّمنت  احلكيِم  اهلل  و�رشِع  الأنبياء  دعوِة  تطبيقاِت  اأّن  مبّينًا  الإ�سالمّي  الرتبوّي 
وامل�ساواَة،  والتعاوَن،  والأمانَة،  واملراقبَة،  والإخال�َص،  وال�ستقامَة،  والتعّفَف،  والتقوى، 
والتوا�سي   ، والتب�رّشَ والت�سيحَة،  والقدوَة،  واحُلُلَم،  وال�سرَب،  والوفاَء،  والعتداَل،  والعدَل، 

باحلقِّ وال�سرِب. 
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وذهبت الدرا�ساُت احلديثُة اإىل تطويِر مناذج لتوجيه القيادِة الأخالقّيِة، منها: منوذُج 
جوزيف�سن )Josephson( الذي يعترُب القيادَة الأخالقّيَة تكوينًا ل�ستِة اأنواٍع من الِقَيِم، وهي: 
للتفّوق، واللتزاُم بال�سدِق والأمانة، ورعايُة  امل�سوؤولّية وال�سعُي  الآخرين، وحتّمُل  احرتاُم 
 )Wilken & Walker, 2008( املدنّية  والف�سيلُة  والإن�ساُف،  وحبُّهم،  وتقديُرهم  الآخريَن 
القيادَة  توّجُه  مبادئ  خم�سَة  هناك  اأنَّ   )Schulte, 2009( �سولت  بنّيَ  اآخر،  تق�سيٍم  ويف   .
الأخالقّيَة، وهي: احرتاُم الّذات، وعدُم الإ�رشار بالآخرين، والإح�ساُن، والعدُل، والإخال�ُص. 
وهناك منوذٌج للقيادة الأخالقّية ي�سّمى منوذَج )V 4m( ، ويت�سّمن املعتقدات والِقَيم، وهي 
mThe Ce (  اأموٌر داخلّية تتناغم مع ال�سلوك والت�رّشفات اخلارجّية املراعية لل�سالح العاّم

 . )ter for Ethical Leadership, 2010

قدوًة  املديُر  يكوَن  اأن  تعني  الأخالقّية  القيادَة  فاإّن  املدر�سّية،  الإدارِة  ميدان  ويف 
واأمنوذجًا جلميع العاملني والطلبة، واأن يتعامَل معهم بُخُلٍق ح�سٍن، واأن تكوَن امل�سلحُة العاّمة 
يف املدر�سِة فوق كّل اعتبار، واأن ُتراعى العدالُة التنظيمّية، وبناُء ثقافٍة تنظيمّيٍة اأخالقّيٍة 
)طاهر، 2007؛ املزروعي، 2003( . واأ�سار كاراكوز )Karaköse, 2007( اإىل اأّن املديريَن 
اأون بالنتائِج، وي�سَعْوَن لإر�ساء  الأخالقّينَي على درجٍة من الن�سِج والب�سريِة جتعُلُهم يَتنبَّ
املعّلمنَي والطلبِة واأولياِء الأمور واإ�سباِع رغباِتهم. وقد اأوردت يحيى )2010، �ص29( اأّن 
يف  والإخال�ص  باجلدّية  ويّت�سُم  اآراَءهم،  ويحرتُم  املعّلمني  اإىل  ي�ستمُع  الأخالقيَّ  “املديَر 
وُيراعي  وُيعّزُزها،  الأخالقّية  بالقيم  ويوؤمُن  والتالميذ،  املعّلمني  تقومي  يف  ويعدُل  العمل، 
ولديه  املعّلمني،  بني  اجلماعّي  العمل  تعزيز  على  ويحر�ُص  للمعّلمني،  الوجدانّية  امل�ساعر 

اجتاهاٌت اإن�سانّية نحو التالميذ”. 
ومن مالمح قيادِة املديِر الأخالقّيِة اأّنه يديُر موؤ�ّس�سَته ويوؤّثر يف املعّلمني والطلبة من 
خالل القدوة، فهو م�ستم�سٌك بِقَيٍم ثابتٍة، وحري�ٌص على اأداء واجباِته، والتعاون مع مروؤو�سيه 
رايان  ذهَب  وقد   .  )Mirk, 2009( الآخرين  مع  للتوا�سِل  وُمدمٌي  وِمقَداٌم  واخلري،  الربِّ  على 
وتوافر  اأخالقيٍّ  التزاٍم  من  تت�سّمنه  وما  الأخالقّيَة،  القيادَة  اعتباِر  اإىل   )Rayan, 2000(
�سخ�سّيٍة قدوٍة لالآخرين اأكرَث اأهّمّيًة يف املوؤ�ّس�سِة من الفعالّية الفنّية، ذلك اأنَّ الهتماَم بالِقَيِم 
الإن�سانّيِة وال�سلوكاِت الأخالقّيِة هي متطّلباٌت للقيادِة الفّعالة. وي�سرُي دفر�سنه وماكينزي 
)Dufresne & Mckenzie, 2009( اإىل هذه املعاين من خالِل حديثهما عن ثقافِة القيادِة 
ًا �سخ�سّيًا وروؤيًة  الأخالقّيِة يف املدر�سِة، مبّيَننْيِ اأنَّ القائَد الأخالقيَّ يبني لنف�سه نظامًا ِقَيِميَّ
وا�سحًة، ويتمّتع بال�ستقامِة واللتزام العلنّي بال�سالح العاّم، وتتوافُق اجتاهاُته ومعتقداُته 
و�سلوُكه. وت�ستوجُب القيادُة الأخالقّيُة اأن يعمل املديُر على تعزيِز اّتخاذ القراراِت بالت�سارك 
َر الفر�ُص املنا�سبُة لهم للعمِل معًا، ولإبداء  من ِقَبل اأطراف املجتمع املدر�سّي كّله، واأن ُتوفَّ
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ُر وُي�سَتَمُع لها بعنايٍة. وُيتوّقُع من املدير اأن يكون را�سداً، فال يّتبع املزاَج  اآرائهم، بحيث ُتّقدَّ
والهوى، بل ي�ستقيم يف الأمور كلِّها، كي يتمّكَن من اإلهام املروؤو�سني وحفِزهم. 

واأ�سار �سليمان )1988( اإىل جمموعٍة من ال�سماِت القيادّية الداّلة على اللتزاِم الأخالقّي 
للمدير منها: تقوى اهلل وحقوق الرعّية، والعتداُل يف الأمور، واحلذُر من النميمة، والوفاُء 
يف  والرقابُة  واليقظُة  الأكفياء،  واختياُر  املحاباة،  وجتّنُب  ني،  املخت�سّ وم�ساورُة  بالوعد، 
العمل، والنظُر يف �سكاوى الأتباع، وح�سُن التعامل مع اجلماعة، واختياُر اجلل�ساء والرفاق. 
وت�سرُي الدرا�ساُت )The Center for Future of Teaching and Learning, 2010( ، اإىل 
اأّن ثّمة �رشورًة للثقِة بالطلبِة والهتماِم بهم، واحرتاِمهم واملرونِة معهم، وتوفرِي بيئٍة اآمنٍة 

لهم، وا�ست�سارِتهم واإ�رشاِكهم يف التفكري وحّل امل�سكالت. 
ويف درا�سٍة مرتبطٍة باملناخ الأخالقّي يف املدر�سة )Saĝnak, 2010( ، تبنّي اأّن ثّمَة 
اإظهاَر  تت�سّمُن  التحويلّية  القيادَة  اإّن  اإذ  التحويلّية،  والقيادِة  الأخالقّي  املناخ  بني  عالقًة 
الدّقِة والهتماِم واحرتاَم القانون والنظام، وهي اأبعاٌد اأخالقّيٌة يف الإدارة املدر�سّية. وميكُن 
نظراً ملا تت�سّمنه من روؤيٍة   )moral leadership( ُخُلقّيًة  التحويلّية قيادًة  القيادة  اعتباُر 
للتوّقعات  واإظهاٍر  ومتعّلمنَي،  معّلمنَي  لالأفراِد  ودعٍم  اجلماعِة،  لأهداِف  وَقبوٍل  وا�سحٍة، 

 . )Leithwood & Jantzi, 2005; Sergiovanni, 1990( العاليِة، واأخٍذ بالعزائم
وتاأ�سي�سًا على ما �سبق، فاإنَّ مديَر املدر�سة م�سوؤوٌل عن حتقيِق جودِة النظام املدر�سّي، 
املديُر  مُيار�َص  اأن  ذلك  ويعني  الطلبة؛  واإيجابّيِة  املعّلمني  جودِة  من  التحقٌِّق  خالل  من 
عابدين،  2006؛  الدين،  )عماد  الأخالقّية  القيادِة  اإىل  و�سوًل  الأخالقّيات  من  جمموعًة 
Strike, 2006; Davies & Elm 2005؛ كوبر، 2001؛ الطويل، 1999؛ املزجاجي، 1994؛

lison, 2005; Ciulla, 2004( ، ومنها: اتخاُذ القرارات ب�سورٍة علنّيٍة بعد مناق�سٍة كافيٍة، 
للعاملني،  الهادف  والنقُد  الرتبوّية،  والبدائل  والأفكار  الفر�ص  باأف�سل  املعّلمني  وتزويُد 
واملعاملُة بالعدل والإن�ساف، وم�ساعدُة املعّلمني على التوافق مع روؤيِة املدر�سة وثقافتها 
والطلبة  املعّلمني  واحرتاُم  مل�سكالتهم،  اجلّيُد  والإ�سغاُء  بالعاملني  والهتماُم  التنظيمّية، 
والثقُة بهم، واحرتاُم القوانني والأنظمة والتعليمات وعدُم التالعِب فيها اأو اإخفائها، والأمانُة 
اإعطاء املهّمات، والثقُة  اأو  اأداء الواجب، واملو�سوعّيُة وعدُم التحّيز يف تطبيق الأنظمة  يف 
بقدرات العاملني على بذل اأق�سى جهودِهم، واإثابُة املح�سنني ومعاقبُة املق�رّشين، والعدالُة 
الجتماعّية وحبُّ الأغيار، والنزاهُة والعّفُة وعدُم َقبول الر�ساوى والهدايا املغر�سة، وت�سجيُع 
وال�رشاحُة  بهم،  والثقُة  الأمور  اأولياِء  واحرتاُم  والطلبة،  املعّلمني  لدى  واملبادرة  البتكار 
وال�سدُق يف التوا�سل مع اأفراد املجتمع املحلّي، والوفاُء بالوعود التي يقطعها على نف�سه 

اأمام الآخرين، وحما�سبُة النف�ص. 
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وُيف�سي عدُم اللتزام باأخالقّيات القيادِة الأخالقّية اإىل اإف�ساد النظام التعليمّي، اإدارًة 
وتعليمًا وتعّلمًا، اإذ يتدّنى احرتاُم العاملنَي والطلبِة للمدير، وتنخف�ُص جودُة التعليم والتعّلم، 
ويزداُد معّدُل الدوران يف املدر�سة، وتزداُد منازعاُت العمل، وينتف�ُص الباطُل، ويتوّلُد الإحباُط 
لدى العاملني، ويزدهُر الت�ساُل القائُم على ردوِد الفعل ال�رشيعة بدًل من الروؤية والتخطيِط 
ال�سليم، وت�سيُع ثقافُة املداهنة والتقّرب من امل�سوؤولني بدًل من املو�سوعّية وال�سدق، ويتُم 
تقديُر الأداِء اخلادع بدًل من الأداء املتمّيز للمبدعني، وتغيُب احللوُل الإبداعّية، ويكون الرتكيُز 

على اجلانب الكمّي بدُل من النتائج النوعّية )عابدين، 2005؛ الغالبي والعامري، 2005( . 
املديرين  اإعداِد  على  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارُة  تعمُل  الفل�سطينّية،  البيئة  ويف 
ومنها:  املدر�سة،  ملدير  الأخالقّيِة  اخل�سائ�ِص  من  جمموعًة  بالعتبار  اآخذًة  وتاأهيِلهم، 
القدوُة ال�ساحلة، وال�سدُق يف القول والعمل، والنتماُء، والبتعاُد عن ال�سللّية، والعدالُة يف 
التعامِل مع جميع املعلمني والطلبة ويف توزيِع الأعمال واملهّمات والأن�سطة عليهم، والبعُد 
عن الت�سّلط اأو الت�ساهل املفرط، والعمُل مع املعّلمني بروِح الفريق، واحرتاُم م�ساعِر املعّلمنَي 
الأنظمة  مع  ين�سجُم  القراراِت مبا  اتخاذ  واجلراأُة يف  الإن�سانّية،  ومراعاُة ظروِفهم  والطلبة 
والقوانني املرعّية، والُبعُد عن الأنانّيِة والأهواِء ال�سخ�سّية، والإقداُم )وزارة الرتبية والتعليم 
العايل، 2010( . وتاأ�سي�سًا على ذلك، حّددت الوزارُة خم�َص قواعد لل�سلوِك الأخالقّي للمديرين، 
الوا�سحِة والنظرِة  الروؤيِة  وهي: الحرتاُف والتمّتع بالكفاءة والفاعلّية، والتب�رّشُ وامتالُك 

الإيجابّيِة، واللياقُة الذهنّية والتفّتح الذهنّي، والعدُل والإن�ساُف، والعمُل اجلماعّي. 
مع  وتعامله  اأعماله  املديُر يف  بها  يّت�سَف  اأن  يجُب  اأموراً  اإّن هناك  القول  وخال�سُة 
اأّنها  للّنا�ص، عالوًة على  الإ�سالُم و�رشَعها  اأمر بها  اأخالقّيٌة عظيمٌة  الآخرين، وهي جوانُب 
�سوابُط ومبادُئ اإدارّيٌة للفعالّية وامل�ساءلة، وهم يتفاوتوَن يف درجة حتقيقها. ول بّد من 
واأّنه ل  را�سخٍة،  وِقَيٍم ومثٍل  اأخالقّيٍة،  تقوُم على مبادئ  املدر�سّيَة  الإدارَة  اأنَّ  التاأكيِد على 
اإن مل  الو�سيلة؛ ول عربّة للمنفعة  الغائّية وامل�سلحِة، فالغايُة ل ترّبُر  اأمُرها مببداأ  ي�ستقيم 
َبَط  يكن املديُر مّمن تزّكى، اأي من حتّلى مبكارِم الأخالق وحما�سِنها يف خمتلف الأمور، و�سَ
قوَله وفعَله وا�ستقاَم على الهدى يف قواعِد العمل واأخالقّياِته. واإّنه يتعنّيُ على مدير املدر�سة، 
بو�سفه قائداً، اأن يكوَن رقيبًا على نف�سه، وحري�سًا على حتقيق التكامِل يف �سلوِكه واأخالِقه، 
لكي يحفَظ للنظام التعليمّي هيبَته، وي�سهَم يف القيام بواجبه يف قيادة املجتمع وحتقيق 
تنميته. ومّلا كان املديُر قائداً، وم�سوؤوًل عن رعّيته، فحريٌّ به اأن يكوَن ح�سيفًا فيّتخَذ من 
الر�سوِل الكرمِي �سّلى اهلل عليه و�سّلم قدوًة يف قيادته، اإذ كان عليه ال�سالة وال�سالم بالرعّية 
رحيمًا، وعليهم حري�سًا؛ قال اهلل تعاىل يف �سورة التوبة: {َلَقْد َجاَءُكْم َر�ُسوٌل ِمْن اأَْنُف�ِسُكْم 

ْم َحِرْي�ٌس َعَلْيُكْم ِبامُلوؤِْمِننْيَ َروؤُوٌف َرِحْيٌم} )الآية 128( .  َعِزيزٌ َعَلْيِه َما َعِنتُّ
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مشكلُة الدراسة وأسئلُتها: 

ا�ستناداً اإىل ما �َسَبَق بياُنه، فاإّن املديَر ُيعّد قائداً اأخالقّيًا، ي�ستنُد يف �سلوكاته وممار�ساته 
اإىل ال�سوابط واملبادئ الأخالقّية. واإّنه من خالل احل�سور امليدايّن والعالقة العملّية للباحِثنَي 
مع املديرين واملعّلمني، فقد لوحظ اأّن ثّمة تنّوعًا بني املديرين يف �سلوكاِتهم، وتباينًا بني 
املعّلمني يف تقديِر قيادة املديريَن ومقدار مراعاِتهم حلقوِق رعّيِتهم. ومن هنا جاءت هذه 
لدرجِة  القد�ص  حمافظة  يف  العربّية  احلكومّية  املدار�ص  معّلمي  تقديرات  لتعّرِف  الدرا�سُة 

ممار�سِة املديريَن القيادَة الأخالقّية. 
وقد حتدرّد يف الدرا�سة ثالثُة اأ�سئلٍة هي: 

ما تقديراُت معّلمي املدار�ص احلكومّية يف حمافظة القد�ص لدرجة ممار�سة املديرين  ● 

القيادَة الأخالقّيَة؟ 
هل تختلُف تقديراُت معّلمي املدار�ص احلكومّية يف حمافظة القد�ص لدرجة ممار�سة  ● 

خربته،  و�سنوات  العلمّي،  وموؤّهله  املعّلم،  جن�ص  باختالف  الأخالقّيَة  القيادَة  املديرين 
واملرحلة الدرا�سّية التي ُيعّلمها، واملديرّية التي يتبع لها؟ 

ما اأبرُز ممار�ساِت القيادة الأخالقّية لدى مديري املدار�ص احلكومّية يف حمافظة  ● 

القد�ص �سيوعًا كما يقّدرها معّلموهم، وما اأقّلها �سيوعًا؟ 

أهداُف الدراسة: 

مديريهم  ممار�سة  لدرجِة  املعّلمني  تقديرات  اإىل  التعّرَف  اإىل  احلالّية  الدرا�سُة  هدفت 
القيادَة الأخالقّية من خالل التزاِمهم –اأي املديرين- باأخالقّيات عملهم يف تعاملهم مع 
واأولياء  والطلبة،  املدر�سة،  العاملون يف  املدر�سّي، وهي:  املجتمع  ب�رشّيٍة يف  فئاٍت  ثالث 
الأمور واملجتمع املحلّي، وامل�سار اإليه بالقيادة الأخالقّية، من اأجل ت�سخي�ص بع�ص اجلوانب 
الإيجابّية الداعمة للتعليم والتعّلم يف القيادة املدر�سّية وتعزيزها، وت�سخي�ص بع�ص جوانب 
الق�سور وال�سعف فيها للتو�سية مبعاجلتها والنعتاق منها. كما هدفت الدرا�سُة الك�سف عن 
اأّي اختالف يف تقديرات املعّلمني لدرجة ممار�سة مديريهم القيادَة الأخالقّية تبعًا جلن�ص 
التي  ُيعّلمها، واملديرّية  التي  الدرا�سّية  العلمّي، و�سنوات خربته، واملرحلة  املعّلم، وموؤّهله 

يتبع لها. 
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أهّميُة الدراسة: 
اكت�سبت الدرا�سُة احلالّيُة اأهّميَتها من جوانب عدة. فالدرا�سة، اأّوًل، فيها توجيٌه لأنظار 
الإدارّية.  �سلوكّياتهم  لتطوير  بها  الأخذ  و�رشورة  الأخالقّية،  القيادة  اأهّمية  اإىل  املديرين 
وثانيًا، فاإّن الدرا�سة تبني اأداًة ُيوؤمل اأن تكون معياراً يتّم اعتماُده للمفا�سلة بني املديرين، 
اأي اأداًة للتقومي معيارّي املرجع، فيما يخت�ّص بقيادتهم الأخالقّية. والدرا�سُة، ثالثًا، توّفر 
بياناٍت ل�سانعي القرار يف مديريَتي الرتبية والتعليم يف حمافظة القد�ص عن واقع اقتناع 
يف  ي�ساعد  الذي  الأمُر  للمديرين،  القيادّية  بالأخالقّيات  احلكومّية  املدار�ص  يف  املعّلمني 
الإدارِة  ميداِن  يف  متوا�سعًا  اإ�سهامًا  الدرا�سة  يف  فاإّن  واأخرياً،  املنا�سبة.  القرارات  اتخاذ 

املدر�سّية والدرا�ساِت الرتبوّية الفل�سطينّية العربّية. 
فرضيّاُت الدراسة: 

انبثقت عن ال�سوؤال الثاين من اأ�سئلة الدرا�سة الفر�سياُت ال�سفريرّة االآتية: 
( بني متو�ّسطاِت  1 .α ≥ 0.05( ل توجد هناك فروٌق ذاُت دللٍة اإح�سائّيٍة عند م�ستوى

تقديراِت املعّلمني درجَة ممار�سِة املديرين القيادَة الأخالقّيَة بح�سب جن�ص املعّلم. 
( بني متو�ّسطات  2 .α ≥ 0.05( ل توجد هناك فروٌق ذاُت دللٍة اإح�سائّيٍة عند م�ستوى
العلمّي  املوؤّهل  بح�سب  الأخالقّيَة  القيادَة  املديرين  ممار�سِة  درجَة  املعّلمني  تقديراِت 

للمعّلم. 
( بني متو�ّسطات  3 .α ≥ 0.05( ل توجد هناك فروٌق ذاُت دللٍة اإح�سائّيٍة عند م�ستوى
تقديراِت املعّلمني درجَة ممار�سِة املديرين القيادَة الأخالقّيَة بح�سب �سنوات اخلربة للمعّلم. 
( بني متو�ّسطات  4 .α ≥ 0.05( ل توجد هناك فروٌق ذاُت دللٍة اإح�سائّيٍة عند م�ستوى
تقديراِت املعّلمني درجَة ممار�سِة املديرين القيادَة الأخالقّيَة بح�سب املرحلة الدرا�سّية التي 

ُيعّلمها املعّلم. 
( بني متو�ّسطات  5 .α ≥ 0.05( ل توجد هناك فروٌق ذاُت دللٍة اإح�سائّيٍة عند م�ستوى
تقديراِت املعّلمني درجَة ممار�سِة املديرين القيادَة الأخالقّيَة بح�سب املديرّية التي يتبع لها 

املعّلم. 
مصطلحاُت الدراسة وتعريفاتها اإلجرائّية: 

اإظهاُر �سلوٍك قياديٍّ مالئٍم من حيث اللتزام باملعايري املعَتَمدة  القيادُة االأخالقيرّة:  ◄
ال�سلوك لدى  الأ�سخا�ص، وترويج ذلك  ال�سخ�سّية والعالقات بني  الت�رّشفات  واملقبولة يف 

الأتباع واملروؤو�سني. 
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املدار�ُص التي تديرها وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينّية  املدار�ُس احلكوميرّة:  ◄
ومتولها وت�رشف عليها. 

تق�سيٌم اإداريٌّ فل�سطينيٌّ ُتَعدُّ مبوجِبه املحاَفَظُة اإحدى حماَفَظاِت  حمافظُة القد�س:  ◄
ال�سلطِة الوطنّيِة الفل�سطينّية ال�سّت ع�رشة؛ وت�سمُل املحاَفَظُة اجلزَء املحتّل من مدينِة القد�ِص 
و�سواحيها وقراها يف حزيران عام 1967م والذي كان قبَل ذلَك التاريِخ جزءاً من اململكِة 
 : هجائّيًا(  َبًة  )ُمرتَّ الآتيَة  وال�سواحي  الأحياَء  حالّيًا  املحافظُة  وت�سّم  الها�سمّيِة.  الأردنّيِة 
اأبو دي�ص، بّدو، البلدة القدمية، بيت اإجزا، بيت اإك�سا، بيت جّمال، بيت حنينا، بيت دّقو، بيت 
�سوريك، بيت �سفافا، بيت عنان، برينبال، جبع، جبل املكرّب، اجلديرة، اجليب، حزما، راأ�ص 
ال�سيخ جراح،  �سعفاط،  ال�رشقية، �رشفات،  ال�سواحرة  �سلوان،  الزعّيم،  الرام،  رافات،  العمود، 
القبيَبة،  العي�سوّية،  العيزرّية،  عناتا،  الطور،  ال�ساحية،  باهر،  �سور  ال�سوانة،  �سعد،  ال�سيخ 
َمنْي  َقَطّنة، قلنديا، كفر عقب، خمما�ص، النبي �سموئيل، وادي اجلوز. وت�سّم املحافظُة خميَّ

لالجئنَي الفل�سطينّينَي، هما: خميُم �سعفاط وخميُم قلنديا )عابدين، 2011، �ص13( . 
املتو�ّسُط احل�سابّي ل�ستجابات املعّلمني على اأداة الدرا�سة والدالُّ  درجُة ممار�سة:  ◄
بواحدٍة من  الدرا�سة احلالّية  الأخالقّية؛ وتتحّدد يف  القيادة  املديرين  على درجة ممار�سة 
اأو  اأو الدرجة املتو�ّسطة،  ِ لحقًا، هي: الدرجة املرتفعة،  ثالث درجاٍت وفقًا للمفتاح املبنيَّ

الدرجة املنخف�سة. 

حدوُد الدراسة: 

راعت الدرا�سُة احلاليرّة احلدوَد االآتية: 
حمافظة  يف  العربّية  احلكومّية  املدار�ص  معّلمي  على  الدرا�سُة  اقت�رشت  اً:  ● ب�رضيرّ
واملدار�ص  ة  اخلا�سّ املدار�ص  معّلمو  ا�ستثني  وقد  والثانوّية.  الأ�سا�سّية  للمرحلتني  القد�ص 
الر�سمّية التي تديرها موؤ�ّس�ساُت �سلطات الحتالل الإ�رشائيلّي يف مدينة القد�ص )بلدّية القد�ص 

ووزارة املعارف الإ�رشائيلّيَتنْي( . 
 . زمانيرّاً: ُطّبقت الدرا�سُة خالل الف�سل الثاين من العام الدرا�سّي 2009/ 2010 ●

مكانّيًا: اقت�رشت الدرا�سُة على حمافظة القد�ص وفقًا للتق�سيم الإدارّي املحّدد يف  ● 

مديرّية  وهما:  املحافظة،  يف  والتعليم  الرتبية  مديرّيتي  خالل  ومن  الدرا�سة،  م�سطلحات 
القد�ص ال�رشيف، ومديرّية �سواحي القد�ص. 
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اإجرائّيًا: اقت�رشت الدرا�سُة على درا�سة تقديرات املعّلمني لدرجة ممار�سة مديريهم  ● 
نتائُج  تتحّدد  وبالتايل  الغر�ص،  لهذا  اأعّدت  ٍة  خا�سّ ا�ستبانٍة  خالل  من  الأخالقّية  القيادَة 
الدرا�سة واإمكانّيُة تعميمها بطبيعة الأداة وجمالتها، ومدى متثيل عّينة املعّلمني املختارة 

للمجتمع، وبطبيعة املعاجلات الإح�سائّية امل�ستخدمة يف حتليل ا�ستجابات املبحوثني. 

الدراساُت السابقُة: 
على الرغم من اأهّميِة القيادِة الأخالقّيِة يف امليدان الرتبوّي، فاإنها مل َتَنل حّظها الوافَر 
من البحث والدرا�سة؛ وقد واجه الباحثون �سعوبًة يف الوقوف على ما يكفي من الدرا�سات 
ال�سابقة لهذه الدرا�سة. ومن الدرا�سات التي اّطلع عليها الباحثون درا�سُة عابدين )2011( 
الثانوّية  املدار�ص  التنظيمّيِة يف  الثقافِة  م�ستوى  لتعّرف  القد�ص  اأجريت يف حمافظة  التي 
من وجهة نظر اإدارّييها ومعّلميها، ومّت تطبيُقها على عّينٍة عنقودّيٍة مكّونٍة من 21 مدر�سًة، 
الثقافِة  م�ستوى  اأّن  اإىل  النتائُج  واأ�سارت  معّلمًا.  و294  اإدارّيًا   42 اأفراِدها  من  وا�ستجاَب 
املجالت  ويف  عامٍّ  ب�سكٍل  مرتفٌع  املبحوثوَن  يراه  كما  الثانوّيِة  املدار�ِص  يف  التنظيمّية 
الفرعّية، با�ستثناء جمال الأعراف، واأّنه ل فروَق ذاَت دللٍة اإح�سائّيٍة يف تقديرات املبحوثني 
تبعًا جلن�ِص امل�ستجيِب وموؤّهِله العلمّي و�سنواِت اخلربِة لديِه، بينما كانت الفروُق فيها ذاَت 

دللٍة اإح�سائّيٍة تبعًا لل�سفِة الوظيفّيِة ومرجعّيِة املدر�سة. 
احلكومّيِة  املدار�ِص  مديري  التزام  درجة  لتعّرِف  درا�سٍة   )2010( يحيى  اأجرت 
ال�سّفة  ا�ستبانة على 1349 معّلمًا من �سمال  الإدارة املدر�سّيِة، ووزِّعت  باأخالقّيات مهنة 
الغربّية جرى اختياُرُهم ع�سوائّيًا. واأ�سارت النتائُج اإىل اأنَّ درجَة التزام املديرين باأخالقّياِت 
الإدارة املدر�سّية كما ُيقّدرها املعّلمون كبريٌة جّداً، واأّنه ل فروَق ذات دللٍة اإح�سائّيٍة بني 
اإح�سائّيٍة  الفروُق ذاَت دللٍة  متو�ّسطات تقديرات املعّلمني بح�سب موؤّهالتهم، بينما كانت 

بح�سِب جن�ص املعّلم، ل�سالح الإناث، وبح�سِب اخلربة، ل�سالح اخلربِة الأقّل من 6 �سنوات. 
واأجرى هلفا�س )Helvaci, 2010( درا�سًة لتعّرف وجهة نظر املعّلمني حيال ال�سلوكاِت 
الأخالقّية ملديري املدار�ص الأ�سا�سّية يف تركيا، اإذ جرى اختيار عّينٍة من معّلمي مقاطعة 
اأوزاك الرتكّية. واأظهرت النتيجُة اأنَّ ممار�سة ال�سلوكات الأخالقّية تتّم بدرجٍة متو�ّسطٍة. كما 
بدرا�سٍة   )Whisenant, Pedersen, & Clavio, 2010( وايزننت وبيدر�سن وكالفيو  قام 
داخل  الأخالقّي  ال�سلوك  مبدّونات  الريا�سّية  الأن�سطة  وم�سوؤويل  املديرين  التزام  لتعّرف 
املدار�ص ويف عالقتها مع املدار�ص الأخرى. واأ�سارت النتائج اإىل اأّن اأبرز م�سكالت اللتزام 
الأخالقّي لدى املبحوثني ارتبطت باأموٍر تتعّلق بالعدالة يف توفري امل�ساركة جلميع الطلبة 

وا�ستخدام املدّربني. ويف درا�سٍة قام بها يلديرم وبا�ستوق 
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الأخالقّية لدى مديري املدر�سة  ال�سلوكات  لتعّرف   )Yildirim & Baştuğ, 2010(  
ة يف مقاطعة  البتدائّية، وزِّعت ا�ستبانة على 504 معّلمني من املدار�ص احلكومّية واخلا�سّ
كونيا الرتكّية. واأ�سارت النتيجُة اإىل اأنَّ م�ستوى ممار�سة ال�سلوكات الأخالقّيِة كان مرتفعًا، 
وبخا�سة يف جمال التوا�سل؛ كما اأظهرت النتيجُة اأنَّ هناك فروقًا يف تقديراِت امل�ستجيبني 

ة.  بح�سب اجلهة امل�رشفة، ل�سالح معلمي املدار�ص اخلا�سّ
ذات  املدار�ص  لإحدى  حالٍة  بدرا�سة   )Hall, 2009( هول  قام  نوعّيٍة،  درا�سٍة  ويف 
التح�سيل العايل وبفح�ص جمموعٍة من الوثائق لتحديد املمار�سات القيادّية واملوازنة بني 
ال�سلوكات الأخالقّية وامل�ساءلة. واأظهرت النتائُج اأّن اأبرز املكّونات الأخالقّية للممار�سات 
، وعالقاٍت داعمٍة للطلبة، وثقافٍة  اإيجابيٍّ القيادّية متّثلت يف توافر روؤيٍة وا�سحة، وتقومٍي 
مدر�سّيٍة مرتكزٍة على التلميذ، واتخاذ قراٍر بامل�ساركة، واحرتاٍم متبادٍل وم�سوؤولّيٍة متبادلٍة، 

وبيئٍة م�سّجعٍة لأولياء الأمور لالنهماك )be involved( يف املدر�سة. 
يف  الأ�سا�سّية  املدار�ِص  مديري  التزاِم  درجة  لتعّرف   )2009( للهدبان  درا�سٍة  ويف 
مديرّيات تربية عّمان الكربى باملدّونة الأخالقّية للمهنة، ُطبِّقت الدرا�سة على عّينٍة بلغت 
302 مديراً و812 معّلمًا. وبّينت النتائُج اأنَّ درجَة التزام املديرين باملدّونة مرتفٌع يف جميع 
املجالت، واأنَّ هناك فروقًا يف حتديد درجة اللتزام بح�سب اجلن�ص، ل�سالح الإناث؛ بينما مل 

تكن هناك فروٌق بح�سب امل�سّمى الوظيفّي. 
واأّما درا�سُة احلب�سي )2009( فهدفت اإىل الك�سف عن واقع ممار�سات القيادة الأخالقّية 
لدى مديري املدار�ص الأ�سا�سّية ب�سلطنة ُعَمان، اإذ وّزعت الباحثُة ا�ستبانًة على 447 مديراً 
بدرجٍة  تتّم  املبحوثني  لدى  الأخالقّية  القيادَة  ممار�سة  اأّن  اإىل  النتائُج  واأ�سارت  ومعّلمًا. 
بح�سِب  املبحوثنَي  تقديراِت  متو�ّسطات  اإح�سائّيٍة بني  دللٍة  ذاَت  فروقًا  واأّن هناك  عاليٍة، 

املنطقة التعليمّية، واجلن�ص، و�سنوات اخلربة، بينما مل توجد فروٌق بح�سب املوؤّهل العلمّي. 
اآراء املديريَن  بدرا�سٍة لفح�ِص   )Aydin & Karaman, 2008( اآيدين وكارمن  وقام 
مع 11  مقابالٍت  باإجراء  وذلك  تركّيا،  البتدائّيِة يف  املدار�ِص  التنظيمّيِة يف  العدالِة  حوَل 
مديراً من مدار�ِص اأنقرة. واأظهرت النتيجُة اأنَّ املديريَن ُيف�ِسدوَن العدالَة التنظيمّيَة يف عّدة 
وتوزيع  الإجناز،  وتقدير  واملديح،  الغياب،  اإجازات  منها:  والطلبِة،  باملعّلمنَي  تتعّلق  اأموِر 
الطلبة على ال�سفوف. كما اأ�سارت النتائُج اإىل اأّنه عندما يخطىء املديروَن، فاإنَّ املعّلمنَي 
يناأَْوَن باأنف�ِسهم عن مديريهم، وينخرطون بالغيبِة والنميمة، ويّتهمون املديرين بالتحّيز، 

وُيبِطئوَن العمل. 
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واأجرى كاراكوز )Karaköse, 2007( درا�سًة لتعّرف ت�سّوراِت املعّلمني حياَل القيادِة 
واأ�سارت  الرتكّية.  املقاطعات  اإحدى  يف  معّلمًا   463 على  وُطبِّقت  للمديرين،  الأخالقّية 
اأّن مديريهم ُيظهروَن �سلوكًا اأخالقّيًا عاليًا جّداً يف الإدارة  َيَرْوَن  اأنَّ املعّلمنّي  النتيجُة اإىل 
يف جمال التوا�سل، و�سلوكًا منا�سبًا يف جمال املناخ املدر�سّي، اإذ ُيعاِملون املعّلمني بعدٍل، 
جمال  يف  الأخالقّي  ال�سلوُك  كان  بينما  بهم؛  ويهتّمون  معهم،  ويتوا�سعون  وُي�سّجعونهم، 
�سناعِة القرار متو�ّسطًا. واأ�سارت النتيجُة اإىل وجوِد فروٍق ذاِت دللٍة اإح�سائّيٍة يف ت�سّورات 
املعّلمني بح�سِب اجلن�ص، ل�سالح الذكور، وبح�سب املوؤّهل، ل�سالح خريجي الكلّيات مقارنًة 

مع خريجي الدر�سات العليا. 
الثانوّية يف  املدار�ص  مديري  التزام  درجة  لتعّرف  درا�سٍة   )2006( الب�رضي  واأجرت 
دولة الإمارات العربّية باأخالقّيات املهنة من وجهة نظر املعّلمني، وُطبِّقت على عّينٍة طبقّيٍة 
مكّونٍة من 950 معّلمًا. واأ�سارت النتائج اإىل اأّن التزام املديرين باأخالقّيات الإدارة املدر�سّية 
يف كّل جمالتها، من وجهة نظِر املعّلمني، مرتفٌع؛ كما بّينت النتائُج اأّنه ل فروَق ذات دللٍة 
اإح�سائّيٍة بني ا�ستجابات املعّلمني بح�سب موؤّهالتهم وخرباتهم، يف حني كانت الفروُق ذاَت 

دللٍة بح�سب اجلن�ص، ل�سالح الذكور. 
ويف عام 2006 اأي�سًا، اأجرى يون�ص درا�سًة لتعّرِف تقديراِت املعّلمنَي لدرجِة ممار�سة 
اإذ   ، اإ�سالميٍّ منظوٍر  من  املدر�سّية  الإدارِة  اأخالقّياِت  الأردن  يف  الثانوّية  املدار�ص  مديري 
قام بتوزيع ا�ستبانٍة على 450 معّلمًا. واأ�سارت النتائُج اإىل اأنَّ املعّلمني َيَرْوَن اأنَّ مديريهم 
التي تت�سّمُن مراعاَة حقوِق املعّلمني والطلبِة واأولياء الأمور  القيادَة الأخالقّية  ميار�سون 
بدرجٍة مرتفعٍة. كما اأ�سارت النتائُج اإىل عدم وجوِد فروٍق ذاِت دللٍة اإح�سائّيٍة يف ا�ستجاباِت 
دللٍة  ذاَت  العلمّي  املوؤّهل  بح�سب  الفروُق  كانت  بينما  اخلربة،  اأو  اجلن�ص  بح�سب  املعّلمني 

اإح�سائّيٍة، ول�سالح حملة الدبلوم. 
واأجرى دراو�سة )2004( درا�سًة بهدف بناِء برنامٍج تدريبيٍّ لتنمية اأخالقّيات املهنِة 
لدى املديرين يف الأردن يف �سوء احتياجاتهم التدريبّية، اإذ ُحدِّدت درجِة ممار�سة املديريَن 
للمبادئ الأخالقّية، واحتياجاتهم التدريبّية لها من خالل ا�ستبانٍة ُوّزعت على 150 مديراً 
و1440 معّلمًا. واأ�سارت النتائُج اإىل اأّن ممار�سَة املديرين لأخالقّيات املهنة مرتفعة. ويف 
مديري  لدى  املدر�سّية  الإدارة  اأخالقّيات  واقع  لتعّرف  درا�سًة  طرخان  اأجرى   ،2003 عام 
من  معّلمًا   406 بلغت  طبقّيٍة  عّينٍة  على  تطبيُقها  ومّت  الأردن،  يف  الغوث  وكالة  مدار�ص 
اجلن�سني. واأ�سارت النتائُج اإىل اأنَّ اأبرَز جمالت املمار�سة الأخالقّية للمديرين جاءت مرّتبًة 
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على النحو الآتي: العالقة مع املعّلمني، والعالقة مع املهنة، والعالقة مع القوانني والأنظمة 
املدر�سّية، والعالقة مع املجتمع املحلّي، والعالقة مع الطلبة. كما اأ�سارت النتائُج اأّن التزام 
التزام  من  اأعلى  كان  املبحوثني  نظر  وجهة  من  املدر�سّية  الإدارة  باأخالقّيات  املديرات 
املديرين. ويف درا�سٍة اأخرى اأجراها املزروعّي )2003( ، وُطبِّقت على عّينٍة مكّونٍة من 168 
من املديرين واملعّلمني يف �سلطنة ُعمان، اأ�سارت النتائُج اإىل اأن التزاَم املديرين باأخالقّيات 
واأّن ثّمة فروقًا يف تقديرات املبحوثني لذلك بح�سب  اأي�سًا،  الإدارة املدر�سّية مرتفٌع  مهنة 

امل�سّمى الوظيفّي، ل�سالح املديرين. 
القيادِة  خ�سائ�ِص  لتحديد   )Moorhouse, 2002( مورهاو�س  اأجراها  درا�سٍة  ويف 
الأمريكّية  )تن�سي(  ولية  يف  خمتلفٍة  قطاعاٍت  من  قائداً   46 اآراء  ا�ستق�سيت  الأخالقّيِة، 
با�ستخدام اأ�سلوب دلفي، واأ�سارت النتائُج اإىل اأّن خ�سائ�َص القائد الأخالقّي التي حازت على 
والعرتاُف باخلطاأ، وعدُم  الذاِت،  ونكراُن  ال�سدُق،  املبحوثني هي:  موافقِة 74- 90% من 

النفاِق، وحفُظ ال�رّش، وال�ستماُع اجلّيد. 
وخال�سُة ما �سبق اأّن الباحثني قاموا بدرا�سِة بع�ص املتغرّيات ذاِت العالقِة بالقيادة 
الأخالقّية للمديرين، وبخا�سة اللتزام باأخالقّيات املهنة ومدّوناِت ال�سلوك املهنّي والعدالِة 
الثقافة  وامتناعًا، مثل  الأخالقّية، وجوداً  القيادِة  داّلٍة على  التنظيمّية، وبدرا�سِة متغرّياٍت 
ِقَبل  من  مُتاَر�ُص  اأو  تتوافر  الأخالقّيَة  القيادَة  اأنَّ  املختلفُة  النتائُج  واأظهرت  التنظيمّية. 
املديرين، �سواًء ب�سكٍل مبا�رٍش اأو غرِي مبا�رٍش، بدرجاٍت متفاوتٍة مكانًا وزمانًا، واأّن ال�سائَع 

هو تقديُر توّفرها على نحٍو مرتفٍع. 

منهجّيُة الدراسة وإجراءاُتها: 

]1[ منهُج الدراسة

اّتبعت الدرا�سُة احلالّية املهنج الو�سفّي، اإذ و�سفت تقديرات املعّلمني املتعّلقة مبو�سوع 
الدرا�سة وهو درجة ممار�سة املديرين القيادة الأخالقّية دون تدّخٍل من الباحثني. 

]2[ جمتمُع الدراسة

تكّون جمتمُع الدرا�سة من جميع املعّلمني املتفّرغني للعمل يف املدار�ص احلكومّية يف 
حماَفظة القد�ص للعام الدرا�سّي 2009/ 2010، وبلغ عددهم 1709 معّلمني من اجلن�سني 
َتي »القد�ص ال�رشيف« )747 معّلمًا( و »�سواحي القد�ص« )962  موّزعني يف مدار�ص مديريَّ

معّلمًا( . 
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]3[ عّينُة الدراسة:

بن�سبة 20% من كّل مديرّية يف جمتمع  املعّلمني  اختريت عّينٍة طبقّيٍة ع�سوائّيٍة من 
الدرا�سة، بلغت 149 معّلمًا من مديرّية »القد�ص ال�رشيف«، و 192 معّلمًا من مديرّية »�سواحي 
اأفراد العّينة 339  اأفراد العّينة بلغ 341 معّلمًا؛ وقد ا�ستجاب من  اأّن جمموَع  اأي  القد�ص«، 
العّينة  اأفراد  توزيَع خ�سائ�ص   )1( اجلدوُل  وُيظِهُر  العّينة.  اأفراد  ون�سبتهم 99.4 من  فرداً، 

الذين ا�ستجابوا، وُحلِّلت ا�ستجاباتهم. 
الجدول )1( 

توزيع خصائص أفراد العّينة الذين تّم تحليل استجاباتهم )ن = 339( 

الن�سبة املئويرّةالعددامل�ستوىاملتغيرّـــر 

جن�س املعلرّم
19356.6اأنثــى
14643.4ذكــر

ل العلميرّ املوؤهرّ

06519.2دبلوم متو�ّسط
23268.4بكالوريو�ص فقط
04212.4ماج�ستري فاأعلى

�سنوات اخلربة

09728.6اأقّل من 6 �سنوات
611132.7- 10 �سنوات

13138.7اأكرث من 10 �سنوات

املرحلة الدرا�سيرّة
21463.1اأ�سا�سـّية
12536.9ثانويـّة

املديريرّة 
14542.8القد�ص ال�رشيف
19457.2�سواحي القد�ص

]4[ أداُة الدراسة: 

»و�سُف االأداة«
احلب�سي  باأداَتي  وال�ستئنا�ص  ال�سابقة،  والدرا�سات  الرتبوّي  الأدب  على  الطالع  بعد 
مت ا�ستبانٌة مكّونٌة من 52 بنداً؛ وُرّتبت يف ثالثة جمالٍت،  مِّ )2009( ويون�ص )2006( �سُ
وهي: اأخالقّيات املدير جتاه العاملني، واأخالقّيات املدير جتاه الطلبه، واأخالقّيات املدير 
 : جتاه اأولياء الأمور واملجتمع املحلّي، بحيث ي�ستجيب املبحوثون لها وفق تدّرٍج خما�سيٍّ



344

أ. بنان محّمد حلبّية القدس محافظِة  في  احلكومّيِة  املدارِس  معّلمو 

يُقّدرها كما  األخالقّيَة  القيادَة  املديريَن  ممارسِة  درجُة 

د. محّمد عبد القادر عابدين
د. محّمد عوض شعيبات

»موافق جّداً« و »موافق« و »حمايد« و »معار�ص« و »معار�ص جّداً«، واأُعطيت ال�ستجاباُت 
اللفظّيُة ِقَيمًا رقمّيًة متدّرجًة وهي )5، 4، 3، 2، 1( على التوايل والرتتيب. 

�سدُق االأداة: 
ذوي  املحّكمني  من  جمموعٍة  على  ُعر�ست  الظاهرّي،  الأداة  �سدق  من  وللتحّقق 
اأُعّدت لأجله من  ما  لقيا�ص  الراأي يف �سالحّيتها  واإبداء  اخلربة والخت�سا�ص، ملراجعتها 
حيث �سمولّيتها ومالءمة بنودها و�سالمة �سياغتها بحثّيًا ولغوّيًا. وبناًء على مالحظات 
املحّكمني، ُعدِّلت �سياغاٌت ُلغوّيٍة يف بع�ص البنود، واأُ�سيف بنٌد اإىل بنود جمال اأخالقّيات 
النحو  على  يتوّزعون  بنداً  ال�ستبانة 52  بنود  اأ�سحى جمموُع  بحيث  الطلبة،  املدير جتاه 
الآتي: البنود 1- 23 يف جمال اأخالقّيات املدير جتاه العاملني، والبنود 24- 40 يف جمال 
اأولياء  املدير جتاه  اأخالقّيات  والبنود 41- 52 يف جمال  الطلبة،  املدير جتاه  اأخالقّيات 
الأمور واملجتمع املحلّي. واإ�سافًة اإىل �سدق املحّكمني، فقد ُح�سب الت�ساق الداخلّي للبنود 
، حيث تراوحت ِقَيم معامالت ارتباط  وارتباطها مع جمالتها، ومع الأداة الكلّية ب�سكٍل عامٍّ
)بري�سون( ما بني 0.54 – 0.83، وكانت جميُعها ذاَت دللٍة اإح�سائّيٍة عند م�ستوى دللة 

≥ 0.01، مّما يدفُع الباحِثنَي اإىل الطمئنان اإىل �سدق الأداة. 
ثباُت االأداة: 

ومّت التاأّكد من ثبات الأداة من خالل ح�ساب معامل الثبات )كرونباخ األفا( ، حيث بلغ 
الثاين، و0.93  للمجال  الأول، و0.94  للمجال  بلغ 0.96  بينما  عامٍّ 0.98،  ب�سكٍل  لالأداة 

للمجال الثالث، وهي جميعًا ِقَيٌم مرتفعٌة يطمئّن لها الباحثون وتفي باأغرا�ص الدرا�سة. 
]5[ إجراءاُت تطبيق الدراسة: 

ت الدرا�سة بي�رٍش وانتظام، حيث اإّنه بعد التحّقق من �سدق الأداة، مّت ح�رُش جمتمع  ُطبقَّ
الدرا�سة واختياُر عّينتها، ثّم احل�سوُل على موافقة اجلهات ذات الخت�سا�ص لتوزيع الأداة 
على املعّلمني يف املدار�ص. ووزِّعت ال�ستبانات خالل �سهر اأيار من العام الدرا�سّي 2009/ 
2010؛ وبعد مراجعة ال�ستبانات امل�سرتّدة والتاأّكد من �سالحّيـها للتحليل، حلِّلت، وُجهزت 

اجلداول الالزمة لعر�ص النتائج. 
متغرّياُت الدراسة: 

ا�ستملت الدرا�سُة على متغرّيٍ تابٍع واحٍد، وهو: تقديراُت معّلمي املدار�ص احلكومّية يف 
حمافظة القد�ص لدرجة ممار�سة مديريهم القيادة الأخالقّية، وعلى خم�سة متغرّياٍت م�ستقّلة، 
وهي: جن�ص املعّلم، وموؤّهله العلمّي، و�سنوات خربته، واملرحلة التي ُيعّلمها، واملديرّية التي 

يتبع لها. 
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املعاجلُة اإلحصائّيُة: 
mStatist  ُعوجلت البيانات با�ستخدام برنامج احلزمة الإح�سائّية للعلوم الجتماعّية
املئوّية،  والن�سب  التكرارات  ُح�سبت  اإذ   ،cal Package for Social Sciences )SPSS( 
ومّت  والثالث،  الأّول  ال�سوؤالني  لالإجابة عن  املعيارّية  والنحرافات  احل�سابّية  واملتو�ّسطات 
حتليل  وا�ستخداُم  واخلام�سة،  والرابعة  الأوىل  الفر�سّيات  لفح�ص  )ت(  اختبار  ا�ستخدم 
التباين الأحادّي لفح�ص الفر�سيََّتني الثانية والثالثة. كما ُح�سب معاِمَلي )ارتباط بري�سون( 

و )كرونباخ األفا( حل�ساب الت�ساق الداخلّي لبنود الأداة وثباتها. 
بناًء  الأخالقّية،  القيادة  ممار�سة  درجة  لتحديِد  الآتي  املفتاِح  اعتمد  مّت  وقد  هذا 
درجُة  فتكون  املعّلمني؛  ل�ستجابات  املعيارّية  والنحرافات  احل�سابّية  املتو�ّسطات  على 
اأو الأداة كّلها جمموَع )3  اأو املجال  اإذا جتاوز املتو�ّسُط احل�سابّي للبند  املمار�سة مرتفعًة 
اأيَّ  احل�سابّي  املتو�ّسُط  بلَغ  اإذا  متو�ّسطًة  الدرجُة  وتكوُن   ، واحٍد(  معياريٍّ  انحراٍف  قيمة   +
قيمٍة حم�سورٍة ما بني )3 + قيمة انحراٍف معيارٍي واحٍد( اإىل )3- قيمة انحراٍف معياريٍّ 
واحٍد( ، وتكوُن الدرجُة منخف�سًة اإذا نق�ص املتو�سُط احل�سابّي عن جمموع )3- قيمة انحراٍف 

معياريٍّ واحٍد( . 

عرُض النتائج ومناقشُتها: 
»ما تقديراُت معلرّمي املدار�س احلكوميرّة  ه:  ◄ اأوًل- نتيجُة ال�سوؤاِل الأّول، ون�سّ
االأخالقيرَّة؟ « واأجيب  القيادَة  املديرين  لدرجة ممار�سة  القد�س  يف حمافظة 
املعيارّية ل�ستجابات  والنحرفات  احل�سابّية  املتو�ّسطات  ا�ستخراج  ال�سوؤال من خالل  عن 
املعّلمني، وحتديد درجة املمار�سة وفقًا للمعيار املو�سوف �سابقًا، وُعر�ست جمملًة ب�سكٍل 

عاّم للدرجة الكلّية وجمالت القيادة الأخالقّية املحّددة كما يبّينها اجلدول )2( . 
الجدول )2( 

المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية الستجابات المعّلمين 
ودرجة ممارسة المديرين القيادَة األخاقّية مرّتبة تنازلّي

ط احل�سابيرّاملجال درجة املمار�سةاالنحراف املعياريرّاملتو�سرّ

مرتفعـة4.020.63اأخالقّيات املدير جتاه الطلبـة
مرتفعـة3.930.67اأخالقّيات املدير جتاه اأولياء الأمور واملجتمع املحلّي

مرتفعـة3.920.63اأخالقّيات املدير جتاه العاملني
مرتفعـة3.950.61الأداة ب�سكٍل عاّم
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ُيقّدرها  الأخالقّية كما  القيادَة  اأّن درجَة ممار�سة املديرين  ويالحُظ من اجلدول )2( 
املعّلمون »مرتفعٌة«، اإذ بلغ املتو�ّسط احل�سابّي للدرجة الكلّية 3.95؛ وكانت ِقَيُم املتو�ّسطات 
احل�سابّية للمجالت هي 4.02، و3.93، و3.92 وتدّل جميُعها على درجة ممار�سٍة مرتفعٍة 
بقدراِت  والثقِة  التفاوؤل  اإىل  يدعو  موؤ�رّشٌ  النتيجَة  اأّن هذه  �سّك  املعّلمني.ول  من وجهة نظر 
ال�سعوِر بامل�سوؤولّية لدى  اأّنها موؤ�رّشٌ على  القيادة والإ�سالح املدر�سّي، كما  املديرين على 
اأن يكونوا قدوًة ومثاًل  القيادّية و�رشورِة  املديريّن، وامتالِكهم فهمًا كافيًا مل�سوؤولّياتهم 
ُيحتذى بهم من ِقبل اأفراد املجتمع املدر�سّي املختلفني، وعلى اأّن لديهم –اإىل حدٍّ معقوٍل- 
ب�سريٌة  وهي   ، وال�سارِّ والنافِع  وال�رشِّ  اخلرِي  بني  التمييَز  بها  ي�ستطيعون  اأخالقّيًة  ب�سريًة 
ليكونوا  فدفعتهم  امل�سلم،  املجتمع  يف  عليها  ْوا  تربَّ التي  الأخالقّية  املبادِئ  بفعِل  تكّونت 
والقواعَد  وال�سوابَط  الإر�ساداِت  اأّن  النتيجِة  هذه  من  ال�ستدلُل  ميكُن  كما  خرٍي.  مفاتيَح 
الذهبّية للقيادة الأخالقّية التي تن�رشها وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينّية قد اآتت 
الهدبان، 2009؛ احلب�سّي،  نتائج درا�سات )يحيى، 2010؛  النتيجُة مع  اأُُكَلها. وتّتفق هذه 
 Yildirim & 2009؛ الب�رشي، 2006؛ يون�ص، 2006؛ دراو�سة، 2003؛ املزروعي، 2003؛ 

 . )Helvaci, 2010( بينما تختلف عّما اأظهرته درا�سة ، )Paştuğ, 2010

وجهة  من  الأخالقّية،  للقيادة  ممار�سٍة  اأعلى  اّن  اأي�سًا  ال�سابقة  النتيجة  من  وُيالَحُظ 
الأ�سا�سّي للمدير بو�سفه قائداً  الدور  اأمٌر ين�سجُم مع  ارتبطت بالطلبة، وهو  نظر املعّلمني، 

تعليمّيًا، واملتمّثل بتوفرِي البيئة النف�سّية واملادّية للطالب املتعّلم. 
املدار�ص  معّلمي  تقديراُت  تختلُف  »هل  ه:  ون�سّ الثاين،  ال�سوؤاِل  نتيجُة  ثانيًا-  ◄ 
احلكومّية يف حمافظة القد�ص لدرجة ممار�سة املديرين القيادَة الأخالقّيَة باختالف جن�ص 
التي  ُيعّلمها، واملديرّية  التي  الدرا�سّية  العلمّي، و�سنوات خربته، واملرحلة  املعّلم، وموؤّهله 

يتبع لها؟ « وقد اأُجيب عن هذا ال�سوؤال من خالل فح�ص فر�سّيات الدرا�سة. 
دللٍة  ذاُت  فروٌق  هناك  توجد  »ل  ها:  ون�سّ الأوىل،  الفر�سّية  فح�ص  نتيجُة  ● 

ممار�سِة  درجَة  املعّلمني  تقديراِت  متو�ّسطات  بني   )α ≥  0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائّيٍة 
اختبار  خالل  من  الفر�سّية  وُفح�ست  املعّلم«.  جن�ص  بح�سب  الأخالقّيَة  القيادَة  املديرين 

)ت( كما يبّينه اجلدول )3( . 
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الجدوُل )3( 
نتيجة اختبار )ت( للفروق بين المتوّسطات الحسابّية الستجابات المعّلمين بحسب جنس المعّلم

ط احل�سابيرّاجلن�ساملجــال الداللة االإح�سائيرّةقيمة )ت( االنحراف املعياريرّاملتو�سرّ

اأخالقيرّات املدير جتاه العاملني
3.820.68اأنثـى

 3.04 0.003
4.040.67ذكـر

اأخالقيرّات املدير جتاه الطلبـة
3.950.63اأنثـى

 2.37 0.018
4.110.63ذكـر

اأخالقيرّات املدير جتاه اأولياء 
االأمور واملجتمع املحليرّ

3.810.63اأنثـى
 3.67 0.000

4.080.70ذكـر

الدرجــة الكليرّـة
3.860.59اأنثـى

 3.23 0.001
4.080.62ذكـر

 .)α ≥ 0.05( ذات داللٍة إحصائّية عند مستوى )قيمة )ت 

متو�ّسطات  بني  اإح�سائّيٍة  دللٍة  ذاَت  فروقًا  هناك  اأّن   )3( اجلدول  من  ويالَحُظ 
ا�ستجابات املعّلمني بح�سب جن�ص املعّلم، اإذ بلغت قيمة )ت( للدرجة الكلّية 3.23، وكانت 
اأّن  ُيالحظ  كما  الأوىل.  ال�سفّرية  الفر�سّية  رف�َص  يعني  مّما   ،0.001 الإح�سائّية  دللُتها 
الفروَق كانت ذاَت دللٍة اإح�سائّيٍة اأي�سًا للمجالت، وكانت جميُع الفروق ل�سالح املعّلمني 
الذكور. ويرى الباحثوّن اأّنه رمّبا كان املعّلمون اأكرث ح�سا�سيًة وت�سّدداً يف تقييمهم ملمار�سِة 
املديريَن القيادَة الأخالقّيًة، اأو اأّن املعّلماِت اأكرَث ر�سا وت�سليمًا مبا يفعله املديرون واأّنهنَّ 
ل يحِمْلَن توّقعاٍت عاليًة جّداً نحو املديرين. وتتفق هذه النتيجُة مع نتيجِة درا�سات كلٍّ من 
)احلب�سي، 2009؛ والب�رشي، 2007؛ وطرخان، 2003؛ Karaköse, 2007( ، اإذ اإّن الفروق 
فيهما ل�سالح الذكور، بينما تختلف عن نتيجة درا�سة يحيى )2010( التي كانت الفروُق 
فيها ل�سالح الإناث، وعن نتائِج درا�سَتي عابدين )2011( ويون�ص )2006( اللتني مل ُتظهرا 

فروقًا ذات دللٍة يف ا�ستجابات املبحوثني بح�سب اجلن�ص. 
ها: »ل توجد هناك فروٌق ذاُت دللٍة اإح�سائّيٍة  نتيجُة فح�ص الفر�سّية الثانية، ون�سّ ● 
عند م�ستوى )α ≥ 0.05( بني متو�ّسطات تقديراِت املعّلمني درجَة ممار�سِة املديرين القيادَة 
التباين  حتليل  خالل  من  الفر�سّية  فح�ص  ومّت  للمعّلم«.  العلمّي  املوؤّهل  بح�سب  الأخالقّيَة 

الأحادّي كما يبّينه اجلدوُل )4( . 
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الجدول )4( 
نتيجُة تحليل التباين األحادّي للفروق بين المتوّسطات الحسابّية الستجابات المعّلمين 

بحسب المؤّهل العلمّي للمعّلم

جمموع م�سدر التبايناملجال
املربرّعات

درجات 
احلريرّة

ط  متو�سرّ
املربرّعات

قيمة 
)ف( 

الداللة 
االإح�سائيرّة

اأخالقّيات املدير جتاه العاملني
1.2580020.629بني املجموعات

1.3550.259 155.9973360.464داخل املجموعات
ـي 157.255338الكلرـّ

اأخالقّيات املدير جتاه الطلبة
1.8540020.927بني املجموعات

2.3440.098 132.8763360.395داخل املجموعات
ـي 134.730338الكلرـّ

اأخالقّيات املدير جتاه اأولياء 
الأمور واملجتمع املحلّي

1.7190020.860بني املجموعات
1.9040.151 151.6713360.451داخل املجموعات

ـي 153.390338الكلرـّ

الدرجة الكليرّـة

1.4980020.749بني املجموعات
2.0200.134 124.5693360.371داخل املجموعات

ـي 126.067338الكلرـّ

م�ستوى  عند  اإح�سائّيٍة  دللٍة  ذاُت  فروٌق  توجُد  ل  اأّنه  ال�سابق  اجلدوِل  من  ُيالَحُظ 
)α ≥ 0.05( بني املتو�سطات احل�سابّية ل�ستجابات املبحوثني للدرجة الكلّية وللمجالت، 
العلمّي للمعّلم مل يكن عاماًل  اأّن املوؤّهَل  الباحثون  الثانية. ويرى  الفر�سّية  ُتقبل  وبالتايل 
لأخالقّياِت  العاّم  الإدراك  اأّن  ذلك  للمديِر،  الأخالقّيِة  القيادة  حوَل  راأَيه  تكوين  يف  مهمًا 
الإدارة املدر�سّيِة وعالقاِت املدير مع املعّلمني والطلبِة واأولياِء الأمور تكّون بفعل التن�سئِة 
النظر عن  الدينّية احلا�سنِة لهم بغ�ّص  الجتماعّية والتوّقعات الإميانّية للمعّلمني والبيئة 
موؤّهالِتهم. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سات )عابدين، 2011؛ يحيى، 2010؛ احلب�سي، 
 Karaköse, 2009؛ الب�رشي، 2007( ، بينما يختلف عن نتائج درا�سَتي )يون�ص، 2007؛ 

2007( اللتني اأظهرتا فروقًا يف ال�ستجابات بح�سب املوؤّهل العلمّي. 

ها: »ل توجد هناك فروٌق ذاُت دللٍة اإح�سائّيٍة  نتيجُة فح�ص الفر�سّية الثالثة، ون�سّ ● 
عند م�ستوى )α ≥ 0.05( بني متو�ّسطات تقديراِت املعّلمني درجَة ممار�سِة املديرين القيادَة 
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الأخالقّيَة بح�سب �سنوات اخلربة للمعّلم«. فح�ست الفر�سّية من خالل حتليل التباين الأحادّي 
كما يبّينه اجلدول )5( . 

الجدول )5( 
نتيجة تحليل التباين األحادّي للفروق بين المتوّسطات الحسابّية الستجابات المعّلمين 

بحسب سنوات الخبرة للمعّلم

جمموع م�سدر التبايناملجال
املربرّعات

درجات 
احلريرّة

ط  متو�سرّ
املربرّعات

قيمة 
)ف( 

الداللة 
االإح�سائيرّة

اأخالقّيات املدير جتاه العاملني
0.3730020187بني املجموعات

0.3990.671 156.8823360.467داخل املجموعات
ـي 157.255338الكلرـّ

اأخالقّيات املدير جتاه الطلبة
0.4510020.226بني املجموعات

0.5650.569 134.2783360.400داخل املجموعات
ـي 134.730338الكلرـّ

اأخالقّيات املدير جتاه اأولياء 
الأمور واملجتمع املحلّي

0.8500020.425بني املجموعات
0.9360.393 152.5403360.454داخل املجموعات

ـي 153.390338الكلرـّ

الدرجة الكليرّـة

0.4870020.243بني املجموعات
0.6510.522 125.5803360.374داخل املجموعات

ـي 126.067338الكلرـّ

ل�ستجابات  احل�سابّية  املتو�ّسطاِت  بني  الفروَق  اأّن   )5( اجلدول  من  وُيالَحُظ 
لي�ست  الفرعّية بح�سِب �سنواِت خربة املعّلمني  الكلّية وللمجالت  الدرجة  املبحوثني على 
الثالثة.  الفر�سّية  ُقبلت  وبالتايل   ،  )α  ≥  0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائّيٍة  دللٍة  ذاَت 
ويتبنّيُ من هذه النتيجة اأّن �سنوات اخلربة مل تكن عاماًل موؤّثراً يف تقييم املعّلمني لقيادة 
ِقَيٍم  من  م�ستمدٌة  تقديراتهم  يف  املعّلمون  يعتمدها  التي  العتبارات  اأّن  ذلك  املديرين، 
املتبّدلِة  بالعالقات  تتاأّثر  ول   ، اإ�سالميٍّ دينيٍّ  طابٍع  ذاِت  م�ستقّرٍة  وثقافٍة  لديهم  ثابتٍة 
الأخالقّيِة  القيادِة  على  احلكم  يف  بها  للوثوِق  قابلٌة  فاإّنها  وبالتايل  عاٍم،  بعد  عامًا 
2011؛  )عابدين،  درا�سات  نتائج  مع  النتيجُة  هذه  وتّتفُق  امتناعًا.  اأو  وفرًة  للمديرين، 
الب�رشي، 2007؛ يون�ص، 2006؛ Karaköse, 2007( ، بينما تختلُف عّما اأظهرته نتائُج 

درا�َسَتي يحيى )2010( واحلب�سي )2009(. 
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يُقّدرها كما  األخالقّيَة  القيادَة  املديريَن  ممارسِة  درجُة 
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ها: »ل توجد هناك فروٌق ذاُت دللٍة اإح�سائّيٍة  نتيجُة فح�ص الفر�سّية الرابعة، ون�سّ ● 
املديرين  ممار�سِة  لدرجَة  املعّلمني  تقديراِت  متو�ّسطات  بني   )α  ≥  0.05( م�ستوى  عند 
من  الفر�سّية  وفح�ست  املعّلم«.  ُيعّلمها  التي  الدرا�سّية  املرحلة  بح�سب  الأخالقّيَة  القيادَة 

خالل اختبار )ت( كما يبّينه اجلدول )6( . 
الجدوُل )6( 

نتيجة اختبار )ت( للفروق بين المتوّسطات الحسابّية الستجابات المعّلمين 
بحسب المرحلة الدراسّية التي ُيعّلم فيها المعّلم

ط احل�سابيرّاملرحلةاملجــال الداللة االإح�سائيرّةقيمة )ت( االنحراف املعياريرّاملتو�سرّ

اأخالقّيات املدير جتاه العاملني
3.880.68اأ�سا�سّيـة

1.2280.220
3.980.68ثانوّيــة

اأخالقّيات املدير جتاه الطلبـة
4.010.63اأ�سا�سّيـة

0.5650.573
4.050.64ثانوّيــة

اأخالقّيات املدير جتاه اأولياء الأمور 
واملجتمع املحلّي

3.860.67اأ�سا�سّيـة
 2.233 0.026

4.030.67ثانوّيــة

الدرجــة الكليرّـة
3.920.60اأ�سا�سّيـة

1.3560.176
4.010.62ثانوّيــة

 .)α ≥ 0.05( ذات داللٍة إحصائّية عند مستوى )قيمة )ت 

وُيالحُظ من اجلدول )6( اأّن الفروَق بني متو�ّسطات ا�ستجابات املعّلمني بح�سب املرحلة 
≤ α( على  اإح�سائّيٍة عند م�ستوى )0.05  ُيعّلمها املعّلُم مل تكن ذاَت دللٍة  التي  الدرا�سّية 
الدرجة الكلّية، وبالتايل يتّم ُتقبل الفر�سّية الرابعة. واأّما الفروق بني متو�ّسطات املبحوثني 
يف املجالت الفرعّية فقد كانت ذاَت دللٍة اإح�سائّيٍة يف جمال اأخالقّيات املدير جتاه اأولياء 
الأمور واملجتمع املحلّي فح�سب، اإذ بلغت قيمة )ت( 2.233 وكان م�ستوى دللتها 0.026، 
ممار�سة  تقديِر  يف  املعّلمنَي  اختالِف  عدَم  واإّن  الثانوّية.  املرحلة  ل�سالح  الفروُق  وكانت 
املديريَن القيادَة الأخالقّيَة ي�سرُي اإىل اأنَّ معّلمي املرحلتني الدرا�سّيَتني يف املدار�ِص العربّية 
يف القد�ص ينُظرون اإىل ال�سوابط واملوؤ�رّشات الأخالقّية يف الإدارة املدر�سّية مبنظاٍر واحٍد، 
العمرّية لطلبتهم، وقد يكون ذلك لأّنهم يعي�سون يف  اأو  الدرا�سّية  النظِر عن املرحلة  بغ�ّص 
اأو  بيئاٍت ثقافّيِة واجتماعّيِة متجان�سٍة، وبالتايل فلديهم جميعًا ثقافٌة تنظيمّيٌة م�سرتكٌة، 
اأُعدوا علمّيًا ودرا�سّيًا واجتماعّيًا يف معاهد وجامعاٍت متجان�سٍة، ول تنفرد جامعٌة  لأّنهم 
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اأو لأّن امل�سوؤولّياِت واملهمات  باإعداٍد فل�سفيٍّ واأخالقيٍّ لطلبتها ب�سكٍل ميّيزها عن غريها، 
التي ي�سطلُع بها مديرو املرحلَتني تكاُد تكوُن مت�سابهًة، واأّن املديريّن يجتهدون بالقيام 

بالقيادة الأخالقّية تلبيًة لتوّقعاٍت اإدارّيٍة وجمتمعّيٍة متجان�سٍة. 
ها: »ل توجد هناك فروٌق ذاُت دللٍة اإح�سائّيٍة  نتيجُة فح�ص الفر�سّية اخلام�سة، ون�سّ ● 
عند م�ستوى )α ≥ 0.05( بني متو�ّسطات تقديراِت املعّلمني درجَة ممار�سِة املديرين القيادَة 
الأخالقّيَة بح�سب املديرّية التي يتبع لها املعّلم«. وُفح�ست الفر�سّية من خالل اختبار )ت( 

كما يبّينه اجلدول )7( . 
الجدوُل )7( 

نتيجة اختبار )ت( للفروق بين المتوّسطات الحسابّية الستجابات المعّلمين 
بحسب المديرّية التي يتبع لها المعّلم

ط احل�سابيرّاملديريرّةاملجــال الداللة االإح�سائيرّةقيمة )ت( االنحراف املعياريرّاملتو�سرّ

اأخالقّيات املدير جتاه العاملني
3.990.67القد�ص ال�رشيف

1.8460.066
3.860.69�سواحي القد�ص

اأخالقّيات املدير جتاه الطلبـة
4.100.60القد�ص ال�رشيف

 2.062 0.040
3.960.65�سواحي القد�ص

اأخالقّيات املدير جتاه اأولياء 
الأمور واملجتمع املحلّي

3.980.65القد�ص ال�رشيف
1.2990.199

3.880.69�سواحي القد�ص

الدرجــة الكليرّـة
4.030.59القد�ص ال�رشيف

1.9300.054
3.900.62�سواحي القد�ص

 .)α ≥ 0.05( ذات داللٍة إحصائّية عند مستوى )قيمة )ت 

م�ستوى            عند  اإح�سائّية  دللٍة  ذاُت  فروٌق  توجد  ل  اأّنه   )7( اجلدوِل  من  وُيالَحُظ 
)α ≥ 0.05( بني متو�ّسطاِت ا�ستجاباِت املعّلمني بح�سب املديرّية التي يتبُع لها املعّلُم على 
الدرجة الكلّية وللمجالت الفرعّية، �سوى جمال اأخالقّيات املدير جتاه الطلبة؛ وعليه، ُقبلت 
الفر�سّية اخلام�سة اأي�سًا. وقد بلغ م�ستوى الدللة للدرجة الكلّية 0.054، بينما بلغ ملجال 
اأخالقّيات املدير جتاه الطلبة 0.040. ول �سّك يف اأّن عدَم الختالف بني املبحوثني بح�سب 
املديرّية اأمٌر متوّقٌع وين�سجم مع نتائج درا�ساٍت اأخرى )احل�سن، 2010( ، ذلك اأّن الأنظمَة 
على  عالوًة  متطابقٌة،  املديرّيَتني  كال  يف  والإدارّية  التنظيمّية  والتوّقعات  والت�رشيعات 
املدر�سّية  والبيئاِت  العمِل  وظروَف  املديرّيَتني  يف  وانتقاِئهم  املديرين  اختياِر  معايرَي  اأّن 
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يُقّدرها كما  األخالقّيَة  القيادَة  املديريَن  ممارسِة  درجُة 

د. محّمد عبد القادر عابدين
د. محّمد عوض شعيبات

الرتبية  وزارة  الإدارّية يف  املركزّية  نظاِم  تاأثرِي  بفعِل  اأي�سًا،  فيهما متطابقٌة  واملجتمعّية 
)�سجى،  اأخرى  درا�ساٍت  ونتائج  يّتفق  ل  اأّنه  ومديرّياتها، غري  الفل�سطينّية  العايل  والتعليم 

2010( اإذ كانت الفروق ل�سالح مديرّيات اجلزء ال�سمايّل يف ال�سّفة الغربّية. 
»ما اأبرُز ممار�سات القيادة االأخالقيرّة  ه:  ◄ ثالثًا: نتيجُة ال�سوؤال الثالث، ون�سّ
ملديري املدار�س احلكوميرّة يف حمافظة القد�س �سيوعاً كما يقدرّرها معلرّموهم، 
وما اأقلرّها �سيوعاً؟ « وقد اأُجيب عن ال�سوؤال من خالل املتو�ّسطات احل�سابّية والنحرافات 
املعياريِة ل�ستجابات املبحوثني وُرتِّبت تنازلّيا لتقدير اأبرز املمار�سات القيادّية الأخالقّية 
�سيوعًا، وُرتِّبت ت�ساعدّيًا لتقدير اأقّلها �سيوعًا، كما يبّينه اجلدولن )8( و )9( . وقد اعُترِبت 
املتو�ّسطات احل�سابّية التي بلغت 4. 00 فاأعلى داّلًة على املمار�سات الأبرز �سيوعًا، بينما 

اعُترِبت املتو�ّسطات احل�سابّية الأدنى من 4. 00 داّلُة على املمار�سات الأقّل �سيوعًا. 
الجدول )8( 

أبرُز ممارسات القيادة األخاقّية شيوعًا لدى المديرين بحسب المتوّسطات الحسابّية 
الستجابات المعّلمين مرّتبة تنازلّي

ط املجالاملمار�سة )البند الدالرّ على املمار�سة( الرقم املتو�سرّ
احل�سابيرّ

االنحراف 
املعياريرّ

4.250.81العاملوني�سّجع العمل بروح الفريق1
4.220.73الطلبةيحافظ على اأ�رشار الطلبة التي يّطلع عليها بحكم وظيفته2
4.210.87العاملوني�سارك العاملني يف منا�سباتهم الجتماعّية 3
4.200.74اأولياء الأمور واملجتمعي�ستقبل اأولياء الأمور بالب�سا�سة والتكرمي4
4.170.83العاملونيبني عالقات اجتماعّية طيبة مع العاملني5
4.170.80الطلبةيعمل على غر�ص احرتام النظام لدى الطلبة6
4.170.75الطلبةي�سجع الطلبة على التعاون7
4.160.85الطلبةيحر�ص على الظهور اأمام الطلبة مبظهر القدوة8
4.120.79العاملونيدعم املعّلم يف تدري�سه ال�سفّي9

4.110.78الطلبةيهتّم بال�سحة العاّمة للطلبة10
4.070.86الطلبةيراعي العدالة يف التعامل مع الطلبة11
4.060.87الطلبةينّمي لدى الطلبة العتزاز والفتخار مببادئهم12
4.060.83الطلبةيقّدم حوافز ت�سجيعّية للطلبة املتفوقني13
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ط املجالاملمار�سة )البند الدالرّ على املمار�سة( الرقم املتو�سرّ
احل�سابيرّ

االنحراف 
املعياريرّ

4.050.83اأولياء الأمور واملجتمعيفي باللتزامات التي يتعّهد بها اأمام اأولياء الأمور14
4.050.81العاملوني�ساعد املعّلمني يف اإزالة العقبات التدري�سّية15
4.040.84العاملونيحر�ص على توجيه املعّلمني توجيهًا هاديًا16
4.030.88العاملوني�ساعد يف تطوير كفاءة املعّلمني اجلدد17
4.020.88الطلبةيحرتم اأحا�سي�ص الطلبة وم�ساعرهم18
4.020.85اأولياء الأمور واملجتمعيتقبل اآراء اأولياء الأمور ووجهات نظرهم19
4.020.79اأولياء الأمور واملجتمعيعمل على تعميق الإح�سا�ص بقيمة امللكّية العاّمة لدى اأفراد املجتمع20
4.010.90الطلبةيتجّنب معاقبة الطلبة ب�سكٍل ُيعّر�سهم لل�سخرّية21
4.010.85الطلبةيختار اأ�ساليب تربوّية منا�سبًة حلّل م�سكالت الطلبة22

القيادة الأخالقّيِة ب�سكٍل  الداّلِة على ممار�سة  البنوِد  اأّول  اأنَّ  وُيالحُظ من اجلدوِل )8( 
عامٍّ ارتبَط مبجاِل اأخالقّيات املديِر جتاه العاملنَي، اإذ جاء ت�سجيُع العمِل بروح الفريِق يف 
املتنّوعِة  املمار�ساِت  خالل  من  ُيالَحُظ  كما  4.25؛  بَلَغ  ح�سابيٍّ  مبتو�ّسٍط  الأوىل  املرتبة 
اإحدى ع�رشة  اإذ ت�سّمَن اجلدوُل  الطلبة  اأكرَثها جاء مرتبطًا مبجال  اأّن  الواردِة يف اجلدول 
ممار�سًة ذاَت عالقٍة بالقيادة الأخالقّية يف هذا املجال، وتدوُر حول املحافظِة على اأ�رشاِر 
حتهم،  الطلبِة وت�سجيِعهم على التعاوِن واحرتاِم النظام، واإظهاِر القدوة لهم، والهتماِم ب�سّ
والعدِل يف التعامِل معهم، واحرتاِم م�ساعرهم، وهي اأموٌر ميكُن من خالِلها –اإىل حدٍّ معقوٍل- 
تعليمّيًة حتويلّيُة  قيادًة  َل  يتمثُّ املدير، و�سعيًا لأن  لدى  اإن�سانّيًا  ُبعداً  باأنَّ هناك  ال�ستدلُل 
حممودًة، كما اأّنها تن�سجُم مع توّجهاِت وزارة الرتبية والتعليم العايل وتعليماِتها بخ�سو�ِص 
القيادة املدر�سّية )وزارة الرتبية والتعليم العايل، 2010( . ويلي ذلك املمار�ساٌت املرتبطُة 
مبجال العاملنَي من خالل �سبِع ممار�ساٍت عاليِة ال�سيوع وتدور حول م�ساركِة املعّلمني يف 
 ، منا�سباتهم الجتماعّية، وبناِء عالقاٍت اجتماعّيٍة معهم، ودعِم املعّلم يف تدري�ِسه ال�سفيِّ
وم�ساعدِة املعّلمني يف اإزالة العقباِت التدري�سّية وتوجيِههم وتطويِرهم، وهي ممار�ساٌت تدّل 
mD (  على امتالك املديِر روؤيًة وا�سحًة، وعلى �سعيه اأي�سًا لأن يتمّثَل قيادًة تعليمّيًة حتويلّيًة
frense & Mckenzie, 2009; Sergiovanni, 1990( الأمر الذي ي�ساعُد يف تعزيز حتقيِق 
املقابِل، فقد كانت ممار�ساُت  . ويف   )Easley, 2009 تعليٍم وتعّلٍم نوعيٍّ )يحيى، 2010؛ 
املمار�ساِت عدداً  اأقلَّ  املحلّي  واملجتمِع  الأمور  اأولياء  املرتبطُة مبجال  الأخالقّية  القيادِة 
يف املمار�ساِت كثريِة ال�سيوع، اإذ بلغ عدُدها اأربَع ممار�ساٍت فقط، ولعّل ال�سبَب يف ذلك هو 
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اخلدماِت  ت�سويق  على  احلر�ُص  فيها  يقّل  قد  عاّمٌة جمانّيٌة  مدار�ُص  احلكومّيَة  املدار�َص  اأّن 
غرِي  املدار�ِص  مع  مقارنًة  ور�ساهم  الأمور  اأولياِء  وّد  وك�سب  العاّمة  والعالقاِت  املدر�سّيِة 

احلكومّية. 
واأّما اأقّل ممار�سات املديرين القيادَة الأخالقّية من وجهة نظر املعّلمني، فقد ُح�سبت من 
خالل املتو�ّسطات احل�سابّية والنحرافات املعياريّة ل�ستجابات املعّلمني، وُرتِّبت ت�ساعدّيًا 

من الأقّل ممار�سًة كما يبّينه اجلدول )9( . 
الجدول )9( 

أقّل ممارسات القيادة األخاقّية شيوعًا لدى المديرين بحسب المتوّسطات الحسابّية 
الستجابات المعّلمين مرّتبة تصاعدّي

ط املجالاملمار�سة )البند الدالرّ على املمار�سة( الرقم املتو�سرّ
احل�سابيرّ

االنحراف 
املعياريرّ

3.590.88العاملونيتقّبل النقد من العاملني1
ني من اأولياء الأمور لإلقاء حما�رشة عاّمة2 3.611.01اأولياء الأمور واملجتمعي�رشك خمت�سّ
3.631.05العاملونيعرّب عن نقده للعاملني بهدوء3
3.671.02العاملوني�سبط نف�سه عند حدوث جتاوزات غري مق�سودة من العاملني4
3.711.07اأولياء الأمور واملجتمعُي�رشك اأولياء الأمور يف ر�سم ال�سيا�سات الرتبوية يف املدر�سة5
ة لذوي �سعوبات التعّلم6 3.721.00الطلبةيعّد برامج عالجّية خا�سّ
3.751.07العاملونيت�ساور مع املعّلمني قبل اتخاذ القرار 7
3.790.99العاملونيثق بالعاملني8
3.791.02اأولياء الأمور واملجتمعيتجنب حماباة اأولياء الأمور لنفوذهم ومراكزهم الجتماعية9

3.810.87العاملونيعمل على تقليل الفجوة بني طموحات العاملني واأهداف املدر�سة10
3.811.03العاملونيوزع الواجبات على العاملني يف املدر�سة بعدالة11
3.840.88العاملونيهيئ املناخ املدر�سّي املنا�سب لزيادة دافعّية الأداء12

ي�ستبعد اأثر العالقات ال�سخ�سية مع العاملني عند اإ�سدار القرارات 13
هم 3.841.05العاملونالتي تخ�سّ

3.851.01العاملونيعمل على معاجلة م�سكالت العاملني14
3.870.99الطلبةي�رشك الطلبة يف تنظيم الرحالت والأن�سطة املختلفة15
3.880.90الطلبةيدر�ص اأو�ساع الطلبة الذين يعانون من �سعوبات التعّلم16



355

2012 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن والعشرون )2( - تشرين 

ط املجالاملمار�سة )البند الدالرّ على املمار�سة( الرقم املتو�سرّ
احل�سابيرّ

االنحراف 
املعياريرّ

3.900.95العاملونيعتمد على معايري وا�سحة يف تقييم اأداء العاملني 17
3.910.95اأولياء الأمور واملجتمعُيفّعل جمل�ص الآباء للم�ساهمة يف حّل امل�سكالت املدر�سّية18
3.930.92العاملوني�سعى حلّل اخلالفات ولالإ�سالح بني العاملني19
3.930.92اأولياء الأمور واملجتمعيقّدم تقريراً دورّيًا عن الطالب لويّل اأمره20
3.941.00الطلبةيتجّني املحاباة يف معاملته الطلبة21

يتيح الفر�سة للطلبة للتعبري عن اآرائهم من خالل املجال�ص 22
3.940.95الطلبةاملدر�سّية

�ساتهم23 3.940.89العاملونُي�سّجع العاملني على متابعِة ما ي�ستجّد يف تخ�سّ
3.950.91العاملونُي�سّجع املعّلمني على الإبداع والتجديد يف التعليم24
3.950.88اأولياء الأمور واملجتمعيدعو اأولياَء الأمور حل�سور برامج املدر�سة واأن�سطتها25
3.960.88العاملونُي�سعر العاملني باأهمّية اأدوارهم لل�سالِح العاّم26

ُيوّفر كاّفة امل�سادر الالزمة للعاملني لتنفيذ الربامج الرتبوّية 27
3.960.87العاملونعلى اأكمل وجه

3.960.86اأولياء الأمور واملجتمعيعقُد لقاءاٍت منتظمًة بني املدر�سة واملجتمع املحلّي28
3.960.85الطلبةيعتنب بدرا�سة حالت الطلبة اخلارجني على النظام29
3.970.90اأولياء الأمور واملجتمعيحر�ص على تقدمي خدماٍت للمجتمع املحلّي من خالل املدر�سة30

وُيالَحُظ من اجلدوِل )9( اأنَّ ممار�ساِت القيادِة الأخالقّيِة قليلِة ال�سيوِع ارتبطت ب�سكٍل 
اأ�سا�سيٍّ مبجاِل العاملني، اإذ بلغ عدُد املمار�سات فيه 16 ممار�سًة، ثّم جماِل اأولياء الأمور 
مبجموِع 8 ممار�ساٍت )اإ�رشاك خمت�س�سني باإعطاء حما�رشات يف املدر�سة، واإ�رشاك اأولياء 
الأمور يف ر�سم ال�سيا�سات املدر�سّية، وجتّنب حماباة نفوذهم الجتماعّي، وتفعيل جمال�ص 
لقاءات  وعقد  واأن�سطتها،  املدر�سة  برامج  حل�سور  الأمور  اأولياء  ودعوة  واملعّلمني،  الآباء 
من  الطلبة  جماِل  ثّم   ، املحلّي(  للمجتمع  خدمات  وتقدمي  املحلّي،  املجتمع  مع  منتظمًة 
خالل �سّت ممار�ساٍت فح�سب. وُيالحظ اأّن املمار�ساِت قليلَة ال�سيوِع يف جماِل العاملنَي ذاُت 
، وذاُت �سلٍة بالثقافِة  النف�ص(  النقد، والهدوء، والثقة، و�سبط  طابٍع وجداينٍّ وِقَيميٍّ )تقّبل 
التنظيمّيِة )تقليل الفجوة بني العاملني واأهداف املدر�سة( والعدالِة التنظيمّيِة واملو�سوعّية 
يف املدر�سة، والتنمية املهنيّة )متابعة امل�ستجّدات والإبداع والتجديد( . ويرى الباحثون اأّن 
عدَم �سيوِع هذه املمار�سات كثرياً ل يعطي موؤ�رّشاً جّيداً على �سّحٍة منّظمّيٍة جيدٍة اأو قيادٍة 
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اأخالقّيٍة متمّيزٍة )طاهر، 2007؛ املزروعّي، 2003( ، على الرغم من اأّن نتيجَة ال�سوؤال الأّول 
ذلك هو �سغوط  ال�سبُب يف  يكوُن  وقد  الأخالقّية.  القيادِة  مرتفعًا ملمار�سِة  تقديراً  اأظهرت 
واحل�سا�سّية  التوّتر  اإىل  يدفعهم  قد  مّما  املديرين،  كاهِل  على  امللقاِة  الأعباِء  وكرثة  العمِل 
�سلبّي على  اأثٌر  له  �سيكون  العاملنَي وتقريِبهم دوَن غريهم. وهذا  ال�سديدة وجماملِة بع�ص 
، ويزداد القلُق والتوّتُر ونزاُع  ، واأداوؤُهم املهنيُّ العاملنّي اأنف�ِسهم، فيتدّنى ر�ساُهم الوظيفيُّ

العمل لديهم )عابدين، 2005( . 
وتدّل النتيجُة املرتبطُة مبمار�ساِت القيادِة الأخالقّية يف جماِل اأولياء الأمور واملجتمِع 
املحلّي على اأّن املديريَن لي�سوا منفتحنَي ب�سكٍل كاٍف يف عالقاِتهم مع اأولياِء الأموِر وقياداِت 
، ولي�سوا جاّديَن يف حتقيِق �رشاكٍة حقيقّيٍة معهم يف اإدارة املدر�سة، اأو يف  املجتمِع املحليِّ
جعل مدار�سهم مدار�َص جمتمعّيًة ذكّية، وهو اأمٌر ين�سجم مع ما اأ�سارت اإليه درا�سة عابدين 
ويو�سف )2011( من �سعٍف ن�سبيٍّ يف ال�رشاكة بني اإدارة املدر�سة واملجتمع املحلّي. وقد 
تدّرِب  وعدم  احلكومّية،  املدار�ِص  يف  واملركزّية  البريوقراطّية  هو  ذلك  يف  ال�سبُب  يكون 
املديريَن على املخاطرِة واخلروج عن املاألوف، اأو اقتناع املديرين بعدِم حاجِتهم لت�سويِق 
خدماِتهم وزيادِة الإقباِل على مدار�ِسهم. ول ريَب اأنَّ ترجمَة املبادئ والقواعِد الأخالقّية اإىل 
اأّن  الأخالقّيات املرتبطِة بالعمل املدر�سّي، ذلك  واقٍع تطبيقيٍّ يلزمها تدّرٌب على ممار�سة 
اأن تكَت�سَب باملمار�سِة والتدّرب والتعّود، حتى ت�سبح مالزمًة  ال�سلوكّياِت الأخالقّية ميكُن 

للمديِر يف �سلوكه القيادّي، وقد ورد يف الأثر اأّنه اإمّنا العلُم بالتعّلِم واحُللُم بالتحّلم. 

التوصيات: 

بناًء على نتائِج الدرا�سة، يو�سي الباحثوَن مبا ياأتي: 
واأّن  وبخا�سة  حالّيًا،  احلال  عليه  مّما  اأكرب  اهتمامًا  العاملنَي  املديروَن  يويَل  اأن  1 .
اأكرب عدٍد من ممار�سات القيادِة الأخالقّية الأقّل �سيوعًا ارتبطت بهذا املجال؛ وب�سكٍل خا�صٍّ 
فاإّن املديريَن مطالبون باحلر�ِص على العدالِة واملو�سوعّيِة يف توزيع الأعباء والتكاليِف 
على العاملنَي ويف تقوميهم، وتقّبِل نقِدهم، والهدوِء و�سبِط النف�ص معهم، واإظهاِر الثقة بهم، 
وم�ساورتهم قبل اتخاذ القرارات، وتهيئِة مناٍخ مدر�سّي حمّفٍز للتجديد والإبداع، والعمِل على 

حّل م�سكالتهم وخالفاتهم. 
اأن يهتّم املديروَن بتحقيِق �رشاكٍة فاعلٍة مع اأولياِء الأموِر واملجتمع املحلّي بو�سِف  2 .
ذلك مدخاًل للتاأثرِي يف اأولياء الأمور، وك�سِب وّدِهم، وزيادِة تقّبِلهم للمدر�سة، اإدارًة وتعليمًا؛ 
اأولياء الأمور وموؤ�ّس�سات املجتمع املحلّي  وب�سكٍل خا�صٍّ فاإّن املديريَن مطالبون باإ�رشاِك 
والهتماِم  واأن�سطتها،  براجِمها  وتخطيِط  �سيا�ساتها  ر�سُم  حيُث  من  املدر�سّية،  الإدارة  يف 
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بتقدمِي خدماٍت للمجتمع املحلّي من خالل املدر�سة. 
يف  الإميايّن  واحل�ّص  املبا�رشة  الفردّية  امل�سوؤولّية  بتنميِة  املديروَن  يهتّم  اأن  3 .
وامل�سوؤولّيِة  الأمانِة  ِعّظِم  ا�ستح�سار  املدر�سّية، من خالِل  القيادِة  الأخالقّي يف  تكويِنهم 
 : التي يحملونها، وامل�سوؤولّية عن ال�سلوِك القيادّي الذي ميار�ُسوَنه، متّثاًل بقوِل اهلل عزَّ وجلَّ
: {َوَعَنِت  {َيْوَمِئٍذ ُتْعَر�ُسْوَن ال َتْخَفى ِمْنُكْم َخاِفَيُة} )احلاّقة: الآية 18( ، وقِولِه عزَّ وجلَّ

ُوِم َوَقْد َخاَب َمْن َحَمَل ُظْلَماً} )طه: الآية 111( .  الُوُجْوُه ِللَحيِّ الَقيرّْ
اأن تهتمَّ وزارُة الرتبية والتعليم العايل بتعزيز القيادِة الأخالقّية للمديرين احلالّيني  4 .
املديرين  تقييِم  من  اأ�سا�سّيًا  جزءاً  الأخالقّية  املمار�سة  اعتباِر  على  التاأكيد  خالل  من 
اإعداد املديرين، وباعتبار امتالك ال�سوابط  وترقَيِتهم، وبتكويِن الُبعد الأخالقّي يف برامج 

الأخالقّية مكّونًا اأ�سا�سّيًا لها، ومعياراً اأ�سا�سّيًا لختياِر املديرين وتعييِنهم لحقًا. 
الأخالقّيِة ومتطّلباتها،  القيادِة  لأ�س�ِص  املديريَن  فهِم  م�ستوى  اأو  ُتدر�ص درجة  اأن  5 .

وعالقِة ممار�سِة املديريَن القيادَة الأخالقّيَة باللتزام الدينّي لديهم. 
�رشورة اإجراء مماثلٍة )ممار�سة القيادة الأخالقّية( يف حمافظاٍت اأخرى يف الوطِن  6 .

، ملقارنة النتائج مع بع�سها، والطمئناِن اإىل دللِت النتائِج العملّية.  الفل�سطينيِّ
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املصادر واملراجع: 

أوال – املراجع العربية:
( . »املبادئ الإدارّية الرتبوّية املت�سّمنة يف كتاب املغازي من  اإغبارية، خالد. )2005. 1

�سحيح البخارّي«. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة القد�ص، القد�ص، فل�سطني. 
( . التكوين الأخالقّي لالإدارّي امل�سلم. جمّلة جامعة اأّم القرى  بخاري، �سلطان. )2010. 2

للعلوم الرتبوّية والنف�سّية، 2 )1( ، 287- 338. 
الإمارات  دولة  الثانوّية يف  املدار�ص  مديري  التزام  درجة   .  ) 3 .2006( قدرّية.  الب�رشي، 
العربّية املتحدة باأخالقّيات املهنة من وجهة نظر معّلمي مدار�ِسهم. ر�سالة ماج�ستري 

غري من�سورة، جامعة عّمان العربّية للدرا�سات العليا، عّمان، الأردن. 
املعارف  دائرة  اأباد:  حيدر  الكربى.  ال�سنن   . هـ(  4 .1354( حمّمد.  بكر  اأبو  البيهقّي، 

العثمانّية. 
التعليم  مدار�ص  يف  الأخالقّية  القيادة  ممار�سات  »واقع   .  ) 5 .2009( ر�سّية.  احلب�سي، 
من�سورة، جامعة  ر�سالة ماج�ستري غري  ُعمان«.  ب�سلطنة  لل�سفوف )5- 10(  الأ�سا�سّي 

ال�سلطان قابو�ص، م�سقط، ُعَمان. 
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