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 ومنبع العلم نبينا حممد )صلى اهلل عليه وسلم(رية األول البشمعلم إىل 

 إىل الشهداء األكرم منا مجيعا 

 والدتي احلبيبة إىل ينبوع الصرب والتفاؤل واألمل...من أرضعتين احلب واحلنان...  إىل

 والدي العزيز...من كلله اهلل باهليبة والوقار ومن علمين العطاء بدون انتظار  إىل

 الكحلوت حممد زوجي م.... اًغمرني حباً وإخالصالطريق و من شاركينإىل 

 الكرميتني أبو علبة والكحلوت عائليتّ إىل

 بحباهل والرفاق واألكافة األاىل  

 يمامأمن مهدوا الطريق إىل 

 بغزة األزهرجامعة  لكبريالصرح العلمي اهذا  إىل

 هدي هذا اجلهد املتواضعأ

 نور أبو علبة/الباحثة   
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 ديرشكر وتق

 .الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَواْل أَنْ هَدَانَا اللَّهُ تعاىلالشكرُ هللِ سُبْحَانَهُ وَ

  والعقـــــــــول الاقيـــــــــة روا واأل العلمـــــــــي ومابـــــــــر العلمـــــــــا  المتميـــــــــزين هـــــــــذا الصـــــــــر  إلـــــــــى
العلـم  سـير فـي طريـ عما هو هو مفيد وتبسيط وتذليل كل  تقديم كل ما فيتي لم تتوااى ال الايرة
 .غزة(-األزهر)جامعة  المديد

ســـاتذتوي ال  ـــديرو ألو ـــدمص بخـــال و الشـــكرو والتق ـــا أتق ـــة َكَم ـــةو التربي   بغـــزة األزهـــرجامعـــةو فـــي كـــرامو بكلي
 .َفاهأو الجميَع خيَر الجزا و و  تعالىَجَزى اهلل 

، حممدك لياد     /ورالدكت  أتقدم بالشكر كذلك لعمادة كلية التربية ممثلة بعميد الكلية سـعادة و 
 ودعمهم المستمر لي. اهماو تععلى 

صـيي  كاـ    الـدكتور/، َعلَـى الرسـالةين المصشـرفين ريمالكـين َ الجليلـ ينيرو لألسـتاذدالتقديرص كـل التقـ
 / ع ار يوسف الخطي .الدكتوراألستاذ و  ،األغ 

رفـانو وتقــديرو ألسـتاَذ    أصسـجلص  هوَدهص  ينالجليلـ بكـلو عو َوروحابــةص  مـالــوال سـعةص أفقهالصـادقَة معـي و  مــاجص
هو الصورةو.  إلىَلَما َوصَل َهَذا البحثص  ماوغزارةص علموهو  ماوثاقبصة فكره ماصدره  َهذو

مااقشــَة هــذهو الرســالة تفضــب بقبــول كمــا أتقــدمص بخــال و الشــكرو والتقــدير ألســتاذ ل الكــريمين اللــذين 
 من قشددً ) احاــود ع ــد الاعيــد عســ ف /الــدكتورو ، (داخياددً  من قشددً ) احاــد ش شــم  غــ / الــدكتور

 .الدراسةوالمشاركة في مااقشة هذه  امن وقتهم ا( وذلك على تكرمهمخ رجاً 

 
 ةالب حث
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"القي دة األخالقية لدى اديري الادارس  وك لة الغوث في اح فظة غزة وعالقتي  
   لوالء التنظياي ان وعية نظر الاعلاين"

 إعداد: نور احاد   و عل ة
 إشراف:

  .د. ع ار يوسف الخطي     . صيي  كا   األغ د
 الخص الدراسة

  التعرف إلى درجة تقدير المعلمين للقيادة األخبقية لدى مديريهم وعبقتها بالوال  هدفت الدراسة
بمحافظة غزة. وقد تكوات عياة التاظيمي من وجهة اظر المعلمين بمدارس وكالة الغوث 

(. ولتحقي  أهداف 2015- 2014بل العام الدراسي )خ معلمًا ومعلمة( 336الدراسة من )
الباحثة لجمع البيااات  ت. وقد استخدم(الوصفي التحليلي)الماهج  ةالباحث تالدراسة استخدم

تتكون من  من إعداد الباحثة يوهاستبااة القيادة األخبقية المتعلقة بالدراسة األدوات التالية: 
سمات العمل  ،ي: )سمات العبقات الشخصية( عبارة موزعة على أربعة مجاالت ه51)

استبااة الوال  و  اإلدار  والفاي، العمل الفرقي الجماعي، الحس اإلاسااي في المعامبت(،
( عبارة موزعة على ثبثة مجاالت هي: )االيمان 27التاظيمي من إعداد الباحثة وتتكون من )

 .بالعمل، االستعداد للعمل، االعتزاز بالعمل كمعلم(
 :   شم النت ئج الت لية إلىصلت الدراسة الح لية وتو 

  مدير  المدارس بوكالة الغوث بمحافظة غزة كاات لدى درجة تقدير المعلمين للقيادة األخبقية
 وترتبت مجاالت استبيان القيادة األخبقية كما يلي: %( 84.7)وزن اسبي عاد  كبيرة
راتـ  القيـادة األخبقيـة بـوزن اسـبي أعلـى مفـي جا  مجـال فـي سـمات العمـل اإلدار  والفاـي  -

(86.9.)% 
 %(.84.9يليه مجال الحس اإلاسااي في المعامبت بوزن اسبي ) -
 %(.83.7وثالثًا يأتي مجال سمات العبقات الشخصية بوزن اسبي ) -
 %(.83.1وأخيرًا يأتي مجال العمل الفرقي الجماعي بوزن اسبي ) -

  وزن اسبي ستوى والئهم التاظيمي كبيرة عاد كاات درجة تقدير معلمي وكالة الغوث لمفيما
 وترتبت مجاالت استبيان الوال  التاظيمي كما يلي:، %(87.4)
 %(.90.2حيث جا  مجال اإليمان بالعمل في أعلى مرات  الوال  التاظيمي بوزن اسبي ) -
 %(.87.4ثم االستعداد للعمل بوزن اسبي ) -
 %(.84.9وأخيرًا جا  االعتزاز بالعمل كمعلم بوزن اسبي ) -



  ج

  عاد مستوى فرو  ذات داللة إحصائيةال توجد (α≤ 0.05) ،تقديرات  بين متوسطي درجات
أفراد العياة لممارسة القيادة األخبقية لدى مدير  المدارس تعزى للمتغيرات: )الجاس، العمر، 

 الماطقة التعليمية، ساوات الخدمة(.
  عاد مستوى فرو  ذات داللة إحصائيةتوجد (α≤ 0.05) ،تقديرات أفراد  بين متوسطي درجات

العياة لممارسة القيادة األخبقية لدى مدير  المدارس تعزى لمتغير المؤهل العلمي على 
مجاالت )سمات العمل اإلدار  والفاي، الحس اإلاسااي في المعامبت، والدرجة الكلية 

 الستبيان القيادة األخبقية(، لصالح حملة المؤهل العلمي دبلوم.
  عاد مستوى فرو  ذات داللة إحصائيةجد ال تو (α≤ 0.05) ،تقديرات  بين متوسطي درجات

 أفراد العياة للوال  التاظيمي لديهم تعزى لمتغير )الجاس(.
  عاد مستوى فرو  ذات داللة إحصائيةتوجد (α≤ 0.05) ،تقديرات أفراد  بين متوسطي درجات

ل )االعتزاز بالعمل كمعلم، والدرجة الكلية العياة للوال  التاظيمي تعزى لمتغير العمر على مجا
ساة، وتبعًا لمتغير المؤهل  40الستبيان الوال  التاظيمي(، لصالح الفئة العمرية أكثر من 

 العلمي لصالح )الدبلوم(، وتبعًا لمتغير الماطقة التعليمية لصالح )غر  غزة(.
  عاد مستوى فرو  ذات داللة إحصائيةتوجد (α≤ 0.05) ،تقديرات أفراد  ي درجاتبين متوسط

العياة للوال  التاظيمي تعزى لمتغير ساوات الخدمة على جميع المجاالت والدرجة الكلية 
 ساوات. 10الستبيان الوال  التاظيمي، لصالح مجموعة ساوات الخدمة أكثر من 

  عاد مستوى دالة إحصائياً  موجبةوجود عبقة (α≤ 0.01)  بين جميع مجاالت استبيان القيادة
األخبقية والدرجة الكلية لبستبيان وجميع مجاالت استبيان الوال  التاظيمي والدرجة الكلية 

 (.0.630-0.469لبستبيان، حيث كاات قيم معامل االرتباط بين )
 في ضوء النت ئج التي توصلت لي  الدراسة فإن ال  حثة توصي  ا  يلي:

 لبستفادة من مستويات برامج متعددة  أن تعمل الجهات المختصة في وكالة الغوث على إعداد
 الوال  التاظيمي لدى المعلمين.

 .اعتماد القيادة األخبقية كأحد باود تقييم مدير  المدارس 
   تعميم هذه الدراسة على جميع مااط  الوكالة التعليمية لبطبع على مستويات القيادة والوال

 دير  المدارس.التاظيمي واالستفادة من اتائج الدراسة عاد تعيين م
  إبراز الاماذج الااجحة من مدير  المدارس المتميزين في مجال القيادة األخبقية وباقي المجاالت

 ليكواوا قدوة لزمبئهم.
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Abstract 

 The study aimed to identify the teachers estimate the degree of moral 

leadership among their managers and their relationship to organizational 

loyalty from the point of view of teachers and schools UNRWA Gaza 

province. The study sample consisted of (336) teachers during the school 

year (2014-2015). To achieve the objectives of the study, the researcher 

applied (descriptive and analytical way). The researcher collect data 

related to the study using following tools: a questionnaire moral 

leadership, which is prepared by the researcher. It consists of (51) 

statements is divided into four areas: (attributes of personal relationships, 

administrative and technical work attributes, teamwork, humanitarian 

sense in transactions), and the identification organizational loyalty of the 

researcher and consists of (27) statements distributed over a three areas 

are: (strong believe in work, a willingness to work, pride in work as a 

teacher). 

The current study most important results are the following: 

• Degree of moral leadership of the teachers estimate the principal's relief 

agency Gaza province was large when the relative weight (84.7%) and 

the consequent areas of moral leadership questionnaire as follows: 

- Came in the field of administrative and technical work at the highest 

levels of moral leadership attributes relative weight (86.9%). 

- Followed by a humanitarian sense in transactions relative weight 

(84.9%). 

- Third comes the field of personal relationships attributes relative 

weight (83.7%). 

- Finally comes the field of collective work relative weight (83.1%). 
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• With the degree of appreciation and UNRWA teachers to the level of a 

large organizational loyalty when the relative weight (87.4%), and the 

consequent areas of organizational loyalty questionnaire as follows: 

- Where the field of faith came to work in the highest levels of 

organizational loyalty relative weight (90.2%). 

- And then get ready for action relative weight (87.4%). 

- And finally, she came to work as a teacher pride relative weight 

(84.9%). 

• There were no statistically significant differences at the level of (α≤ 0.05), 

between the mean scores of the sample estimates to exercise moral 

leadership among school principals attributed to variables (sex, age, 

region, education, years of service). 

• There are statistically significant differences at the level (α≤ 0.05), 

between the mean scores of the sample estimates to exercise moral 

leadership among school principals attributed qualification on the areas 

of the variable (administrative and technical work attributes, 

humanitarian sense in the transactions, and the total score of the 

questionnaire moral leadership), in favor of the qualification campaign 

diploma. 

• There were no statistically significant differences at the level of (α≤ 0.05), 

between the mean scores of the sample estimates of organizational 

loyalty they have due to the variable (sex). 

• There are statistically significant differences at the level (α≤ 0.05), 

between the mean scores of the sample estimates of loyalty 

organizational due to the variable age on the field (pride to work as a 

teacher, and the total score of the questionnaire organizational loyalty), 

for the benefit of the age group over 40 years, and depending on the 

qualification variable Scientific favor (diploma), and variable depending 

on the school district for the benefit of (west of Gaza). 

• There are statistically significant differences at the level (α≤ 0.05), 

between the mean scores of the sample estimates of organizational 

loyalty due to the variable of years of service to all areas of the college 

and the degree of organizational loyalty questionnaire, in favor of a 

group of more than 10 years of years of service. 

• There are significant positive relationship at the level of (α≤ 0.01) among 

all areas of moral leadership questionnaire total score of the 
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questionnaire and all areas of organizational loyalty and the total score of 

the questionnaire survey, where the correlation coefficient between the 

values of (0.469-0.630). 

In light of the results of study, the researcher recommends the 

following: 

• That the competent authorities working in the relief agency to set up 

multiple programs to take advantage of the organizational levels of 

loyalty among teachers. 

• Adoption of moral leadership as one of the terms of assessing school 

principals. 

• Present the study at all educational areas of the agency for the levels of 

leadership and organizational loyalty and benefit from the results of the 

study at the appointment of school principals. 

• Highlighting successful models of outstanding principals in the area of 

moral leadership and the rest of the fields to be role models for their 

colleagues.
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 و الفص  األ 
 اإلط ر الع م للدراسة

 اقداة: 1.1
تعتبر المدرسة مؤسسة اجتماعية، أسسها المجتمع، لتربية األجيال الصاعدة، وتربية 

، والعقلية، الجسمية شخصيته جواا  جميع في الامو على ومساعدتهالمواطن الصالح، 
، واستعداداته، لقدراته وفقاً  الامو من ممكاة درجة أقصى إلىاإلجتماعية و ، والروحية، والافسية
 اجتماعية. وجهة الامو هذا توجيه مع، واتجاهاته، وميوله

المدرسة مؤسسة اجتماعية لتربية أباا  المجتمع وفقا لظروفه وامكااياته المادية والبشرية 
وفي إطار فلسفته وقيمه وتقاليده، لتساير اتجاهاته وتطلعاته المستقبلية وما يحدث فيه من 

االت الحياة المختلفة اإلجتماعية واالقتصادية والسياسية. وكاات وظيفة تطورات وتغيرات في مج
المدرسة األساسية في أطوارها األولى هي اقل المعرفة من جيل الى جيل في المجتمع. وأول من 

م حيث قام  1067أسس المدارس في الوطن العربي هو اظام الملك الوزير السلجوقي ساه 
ش  ثم بغداد وتم توالى تأسيس المدارس كالمدرسة الاورااية في دمبتأسيس المدرسة الاظامية في 

 .(50:  2011المدرسة الصبحية في القدس )الخطي ، 

 هذه أوجدته وما، الحياة مااحي مختلف في تغيرات من العصر هذا يشهده مالكن 
 إيب  إلى عملها مجاالت باختبف الماظمات، دعا التاافسية للميزة ماسة حاجة من التغيرات
 القوى تاجزه ما على بالتركيز وذلك، األعمال إلاجاز المبذولة الجهود لطبيعة فائقة عااية
)العرايضة،  الرسمية. الوظيفية أدوارهم حدود تتجاوز جهود من اإلداريون يبذله وما، العاملة
 ( ومن هذه األدوار أدوار المعلمين والمدرا .8: 2012

 تسيير مجرد تعد فلم المدرسية اإلدارة في وتطوراً  اً اتجاه الماضية الساوات فقد شهدت
، مدرسته في الاظام على المحافظة مجرد المدير هدف يعد ولم، روتياياً  تسييراً  المدرسة شئون
 وحصر، جداولهم أتموا المعلمين أن من والتأكد، الموضوع الجدول وف  المدرسة سير من والتأكد

 على ياص  المدرسية اإلدارة محور أصبح بل، طب وال المعلمين من لكل والغيا  الحضور
 تامية الطال  وعلى، قيام خير بدوره القيام على المعلم تساعد التي واإلمكاايات الظروف توفير
من خبل توفير المااخ التربو   له واالجتماعي والروحي واألخبقي والجسمي العقلي الامو
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 اوعية اقلة إحداث إلى يؤد  مما، التربوية ليةالعم على إيجابياً  ياعكس بدوره هذا، السليم
 (.13 :2005، )سعد. األفضل احو التعليم بمخرجات

ولما كاات القيادة أعلى مرات  اإلدارة، وتتطل  حسًا خاصًا في التعامل مع المرؤوسين 
 عاد الذهن إلى يرد ما ولعل، المبادئ من إطار في القادة على حكميص على شتى مستوياتهم فإاه 

 المصلحة إلى ياظروا أن يج  فالقادةوالمشاركة، ، العدالة، و االستقامةو  الصد  هو المبادئ كرذ
 إلى للوصول القائد جاا  من الخاطئة التصرفات أن إذ، المجتمع داخل األفراد تفيد لتيا العامة
 .(84 :2012، )الطراواةاألخبقية.  الاتائج تبطل افعية غايات

مدير المدرسة والتي تتمثل في كس  ثقة العاملين معه،  وااطبقًا من أهمية مهمة
وتاسي  جهودهم وتوحيدها وتوجيهها احو تحقي  أهداف السياسات التربوية المأمولة، كان البد 
له من العمل ضمن إطار أخبقي يضمن عملية التأثير التي تاعكس ايجابيًا على األاماط 

حسين األدا  واالرتقا  بالمدرسة ألعلى مستويات السلوكية للعاملين والتي تؤد  بدورها إلى ت
 االاجاز.

فالكثير من مدير  المدارس يديرون مدارسهم بأسالي  تقليدية ال تتااس  مع متطلبات 
اإلدارة التربوية الحديثة التي تتطل  أن يمتلك أكثر من المعرفة التقاية، وأن يكون ملمًا باألبعاد 

مراكز القيادات التربوية، إذ تعد المدرسة ماظمة أخبقية األخبقية المبزمة أل  مركز من 
يواجه القادة فيها يوميًا العديد من التحديات المفعمة بالمعضبت األخبقية المختلفة، والتي 

 (.7: 2012العرايضة، )تحتاج إلى قرارات أخبقية ملزمة 

يشهد بفعاليتها، وذلك  فالقيادة األخبقية عاصرًا هامًا من عااصر اإلدارة المدرسية التي
ألاها تؤثر في إدراكات العاملين وقيمهم، فقائد المدرسة األخبقي يؤثر في إحساس المعلمين 
بالوال  لمدرستهم، ويعمل على إيجاد جو من الثقة واإلحترام المتبادل، ويزيد إحساسهم بالمساواة 

زيد من دافعيتهم للعمل، واإلاصاف، مما يولد لديهم الشعور بالمسؤولية تجاه المدرسة، وي
فياعكس هذا اإلطار األخبقي الذ  يمارس ضماه قائد المدرسة أدواره اإلدارية والفاية في العمل 

(، وبالتالي االاخراط في كثير من 11: 2005على سلوكه وسلوك العاملين معه )المعايطة، 
 درسة. ممارسات سلوك الوال  التاظيمي الذ  يضمن األدا  الااجح والفعال للم

،  هماآر  حترميو  نيالمعلم إلى ستمعي األخبقي ريالمد أن (2010) ىيحي أورد وقد
 ةياألخبق ميبالق ؤمنيو الطلبة، و  نيالمعلم ميتقو  في عدليو ، العمل في واإلخب  ةيبالجد تسميو 
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 نيب الجماعي العمل زيتعز  على حر يو ، نيللمعلم ةيالوجداا المشاعر ويراعي، عززهايو 
 (.29: 2010، )يحيى الطلبة احو ةيإاساا اتجاهات هيولد، نيالمعلم

 إلى الماظمات عيجم تسعى الذ  ةياإلاساا األهداف أحد مييالتاظ الوال  ولما كان
 استقرار على ساعدي إذ، افسه الوقت في والماظمة الفرد على ةيجابيإ آثار من له لما، قهيتحق

 أهداف الفرد لب  قَ وتَ ، رضاهم ادةيوز  نيالعامل ىلداإلجتماعية  الدوافع ةيتام عنفضًب  العمل
 جيالدع) أهدافها  يلتحق المتواصل وجهده ةيالقو  ورغبته هيوتفاا، بها عملي التي الماظمة

 .(39:2008، افييوال

 :ماها، عدة عوامل األفراد لدى خهيوترس باائه في دخلي بل، فراغ من أتيي ال فإاه
 إضافة، ةيالمسؤول وممارسة بالماظمة القرارات باتخاذ اركةالمش وفرصة فييالوظ باألمن الشعور

 وال  إلى تقود التي العوامل من رهايوغ باإلاجاز والشعور والخبرة الفرد وعمر الماظمة ثقافة إلى
 البزمة المجهودات وبذل، مصالحها عن والدفاع، هايف العمل عن ورضاه، لماظمته الشخ 

 درجة ادةيز  على الماظمة ساعدي وهذا، هايف العمل بترك رغبته عدم وكذلك، أهدافها  يلتحق
 (.15:1995، لةيالعضا) وأهدافها تهايغا إلى والوصول تهايفاعل

 ألجهزتها وال  وذات مدربة عاملة قوى وجود أن (112: 2002، المعيوف) ذكر وقد
  .ألهدافها األمة تحقي  على كثيًرا يساعد المتجددة بمسؤولياتها والتزام

 الذين األفراد إاشا  خبل من، الشعو  حياة في المدرسة تلعبه الذ  الدور ألهمية اواظرً 
 قضايا في المهتمين فعلى، أهدافها وتحقي  بأمتهم الاهوض مسؤولية عاتقهم على يحملون
 هؤال  تاشئ التي والوسيلة لألداة األكبر اهتمامهم يولوا أن، خاصة التربوية والتامية عامة التامية
 أحوج فاألمة، لعمله والئه تامية على الممكاة السبل كل في ويساعدوه، المعلم وهو أال، اداألفر 
 هذه في الطب  ومستوى اوعية في التقدم بمدى ألاه األساسية المرحلة معلم وال  إليه تكون ما

 مرحلةال أن حيث، البحقة التعليمية المراحل في والتعلم التعليم عملية في التأثير يكون المرحلة
 المرحلة كواها عن، فضًب تعليمية قاعدة أوسع يضم الذ ، التعليمي الهرم قاعدة هي األساسية

 .لألفراد والمعرفي والقيمي األخبقي الباا  ركيزة وترسي، األمية ماابع تسد التي

 موظفيها وال  لكس  الماظمات سعي أن :له دراسة في -اقًب عن غاام– أوشي ذكر وقد
 في تتمثل للماظمة بالاسبة كثيرة مكاس  من الوال  على يترت  لما ضرور  بل مبرر أمر

 فعلى .العمل وقوااين ألاظمة واحترامهم، واإلاتاجية اإلبداع على قدرتهم وزيادة، الوظيفي رضاهم
 اجا  إلى الثااية العالمية الحر  في القاسية هزيمتها تحول أن اليابان استطاعت المثال سبيل
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 يشعر حيث، خدمتها في وتفاايهم لها موظفيها بوال  تتميز ماظمات باا  لخب من مذهل
، غاام) كبيرة أسرة من جز  بأاهم والتافيذية اإلدارية المستويات كافة في الياباايون الموظفون
2005 :7). 

وقد جا ت هذه الدراسة للبحث في العبقة بين درجة ممارسة القيادة األخبقية للمدرا  
 تقدير المعلمين لوالئهم التاظيمي، من وجهة اظرهم.وبين درجة 

 أن الباحثة الحظت ،معلمة الغوث لوكالة التابعة مدارسال في الباحثة عمل خبل ومن
وتحكمها التقلبات  آلخر مدير من وتتأثر تتغير األخبقية للقيادة المدارس مدير  ممارسة درجة

 المدير بين العبقات في يؤثر مايااًا أخرى، مالمزاجية أحيااًا والظروف الافسية والبيئية أح
، كما يؤثر في شعور المعلمين بالوال  للمدرسة، واظرًا سلبي أو إيجابي بشكل إما والمعلمين

ألهمية القيادة األخبقية كامط إدارة مباي على االخب  التي تابع من الدين والعادات والعرف، 
 مشكلة.هذا يبرر للباحثة الشعور والبحث بهذه ال

 اشكلة الدراسة: 1.2
 القيادة في أساس عاصرو ، التعليمية العملية اجا  أسبا  أحد األخبقية القيادة تعد
لما لألخب  ، مسبقاً  والمحددة المخططة أهدافها تحقي  من المدرسة تمكين إلى ؤد ت المدرسية

 اإليمانو ، ماها جواا  عدة في السلوكية الوظيفة ممارسة خبل من المعلمين في تأثيرمن 
 بالبقا  والرغبة بها واالفتخار واالعتزاز المدرسة أجل من للعمل واالستعداد المدرسة بأهداف
 .تحقيقها في الجهد وبذل المؤسسة أهداف تقبل إلى ماهم العديد دفع الذ  األمر فيها؛

 الرئيسي:   لسؤا  الدراسة اشكلة تتحددوعليه 

مدير  المدارس بوكالة الغوث وعبقتها بدرجة  ما درجة ممارسة القيادة األخبقية لدى
 تقدير المعلمين لوالئهم التاظيمي؟

 هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:  من ويتفرع

 ما درجة تقدير معلمي المدارس بوكالة الغوث لممارسة مدرا هم للقيادة األخبقية؟ .1

 متوسطات بين α ≤ 0.05) ) داللة مستوى عاد إحصائية دالله ذات فرو  توجد هل .2
 الغوث بوكالة األخبقية للقيادة المدارس مدير لدرجة ممارسة  الدراسة عياة تقديردرجات 
، التعليمية الماطقة، الخدمة ساوات، العلمي المؤهل، الجاس) :لمتغيرات تعزى الدولية
 ؟(العمر
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 التاظيمي؟ هملوالئ غزة بمحافظة الغوث وكالةما درجة تقدير معلمي المدارس ب .3

 متوسطات بين α ≤ 0.05) ) داللة مستوى عاد إحصائية دالله ذات فرو  توجد له .4
 المؤهل، الجاس) لمتغيرات: تعزى التاظيمي وال هم لدرجة الدراسة عياة تقدير درجات
 ؟(العمر، التعليمية الماطقة، الخدمة ساوات، العلمي

درجة  بين α ≤ 0.05) داللة ) مستوى عاد إحصائية داللة ذاتارتباطية  عبقةتوجد  هل .5
درجة  و األخبقية للقيادة غزة بمحافظه الدولية الغوث بوكالة المدارس مدير  ممارسةتقدير 

 ؟من وجهة اظر المعلمين المعلمين لدى التاظيميتقديرهم لوالئهم 

 :الدراسة فروض 1.3
  :يابث  عن السؤال الثااي الفرضيات 

 متوسطات بين α ≤ 0.05) ) ةدالل مستوى عاد إحصائية دالله ذات فرو  توجدال  .1
 الغوث بوكالة األخبقية للقيادة المدارس مدير  ممارسة لدرجة الدراسة عياة تقدير درجات
 أاثى(؟ –ر الجاس )ذكر لمتغي تعزى الدولية

 متوسطات بين α ≤ 0.05) ) داللة مستوى عاد إحصائية دالله ذات فرو  توجد ال .2
 الغوث بوكالة األخبقية للقيادة المدارس مدير  ةممارس لدرجة الدراسة عياة تقدير درجات
 ؟دراسات عليا( –بكالوريوس  –المؤهل العلمي )دبلوم  لمتغير تعزى الدولية

 متوسطات بين α ≤ 0.05) ) داللة مستوى عاد إحصائية دالله ذات فرو  توجد ال .3
 الغوث بوكالة األخبقية للقيادة المدارس مدير  ممارسة لدرجة الدراسة عياة تقدير درجات
 ؟غر  غزة( –جاو  غزة  –)شر  غزة  التعليمية ةالماطق لمتغير تعزى الدولية

 متوسطات بين α ≤ 0.05) ) داللة مستوى عاد إحصائية دالله ذات فرو  توجد ال .4
 الغوث بوكالة األخبقية للقيادة المدارس مدير  ممارسة لدرجة الدراسة عياة تقدير درجات
 ؟(10، أكثر من 10-5، من 5)أقل من  ر ساوات الخدمةلمتغي تعزى الدولية

 متوسطات بين α ≤ 0.05) ) داللة مستوى عاد إحصائية دالله ذات فرو  توجد ال .5
 الغوث بوكالة األخبقية للقيادة المدارس مدير  ممارسة لدرجة الدراسة عياة تقدير درجات
 ؟(40، أكثر من 40-30، 30)أقل من  العمر لمتغير تعزى الدولية
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 :ويابث  عن السؤال الرابع الفرضيات 

 درجات متوسطات بين α ≤ 0.05) داللة) مستوى عاد إحصائية دالله ذات فرو  توجد ال .1
 أاثى(؟  –ر الجاس )ذكر لمتغي تعزى التاظيمي وال هم لدرجة الدراسة عياة تقدير

 درجات اتمتوسط بين α ≤ 0.05) داللة) مستوى عاد إحصائية دالله ذات فرو  توجد ال .2
 – دبلوم)العلمي  لالمؤه لمتغير تعزى التاظيمي وال هم لدرجة الدراسة عياة تقدير

 ؟(عليا دراسات – بكالوريوس

 درجات متوسطات بين α ≤ 0.05) داللة) مستوى عاد إحصائية دالله ذات فرو  توجد ال .3
 – غزة شر ) ةالتعليمي الماطقة لمتغير تعزى التاظيمي وال هم لدرجة الدراسة عياة تقدير
 ؟(غزة غر  – غزة جاو 

 درجات متوسطات بين α ≤ 0.05) داللة) مستوى عاد إحصائية دالله ذات فرو  توجد ال .4
 من، 5 من أقل) الخدمة ساوات لمتغير تعزى التاظيمي وال هم لدرجة الدراسة عياة تقدير

 ؟(10 من أكثر، 5-10

 درجات متوسطات بين α ≤ 0.05) داللة) مستوى عاد إحصائية دالله ذات فرو  توجد ال .5
، 40-30، 30 من أقل) العمر لمتغير تعزى التاظيمي وال هم لدرجة الدراسة عياة تقدير
 ؟(40 من أكثر

 مستوى  عاد إحصائية داللة ذات ارتباطية عبقة توجد(α ≤ 0.05ب )ممارسة مستوى ين 
 التاظيمي الوال  ومستوى قيةاألخب للقيادة غزة بمحافظه الدولية الغوث بوكالة المدارس مدير 
 المعلمين؟ اظر وجهة من المعلمين لدى

 الدراسة:  شداف 1.4
 هدفت الدراسة إلى تحقي  األهداف التالية:

التعرف إلى درجة تقدير المعلمين لدرجة ممارسة مدير  المدارس بوكالة الغوث الدولية  .1
 بمحافظة غزة للقيادة األخبقية من وجهة اظر المعلمين.

 α ≤ 0.05)) ما إذا كان هااك فرو  ذات داللة إحصائية عاد مستو  الداللة الكشف ع .2
بين متوسطات تقديرات عياة الدراسة لدرجة ممارسة مدير  مدارس وكالة الغوث بمحافظة 
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غزة للقيادة األخبقية تعزى لمتغيرات )الجاس، المؤهل العلمي، ساوات الخدمة، الماطقة 
 التعليمية(.

 تقدير المعلمين بوكالة الغوث الدولية بمحافظة غزة لوالئهم التاظيمي التعرف إلى درجة  .3

 α ≤ 0.05)) الكشف عما إذا كان هااك فرو  ذات داللة إحصائية عاد مستو  الداللة  .4
بين متوسطات تقديرات عياة الدراسة للوال  التاظيمي لدى المعلمين بمدارس وكالة الغوث 

)الجاس، المؤهل العلمي، ساوات الخدمة، الماطقة  الدولية بمحافظة غزة تعزى لمتغيرات
 التعليمية( 

 α ≤ 0.05)) داللة مستوى  دالكشف عما إذا كان هااك عبقة ذات داللة إحصائية عا .5
بمحافظة غزة للقيادة هم ممارسة مديريدرجة تقدير معلمي مدارس وكالة الغوث لبين 

 .ديهملالوال  التاظيمي  درجة تقديرهم لمستوىاألخبقية و 

  الدراسة:  شاية 1.5
تابث  األهمية من أهمية األخب  ومستوى تأثيرها على اآلخرين، تابع أهمية الدراسة 
الحالية من كواها تبحث في المورد البشر  الذ  يعد من أهم موارد الماظمة، وعلى وجه 

لوك األخبقية الخصو ، القائد الذ  يمارس عملية التأثير في األتباع، فالتزام القائد بأاماط الس
يؤثر ايجابيًا في أاماط سلوك العاملين معه ومن ثم المجتمع المدرسي، ااطبقًا من أاه القدوة 
التي يحتذى بها، فضًب عن ذلك فإن أهمية الدراسة تزداد اظرًا لبهتمام الذ  يحظى به سلوك 

سطياي، في ظل الوال  التاظيمي وآثاره االيجابية على أدا  المؤسسة  وعلى المجتمع الفل
 التحديات التي يشهدها العالم اليوم في المجاالت كافة.

 الت لية: النق ط في لدراسةالتط يقية ل شايةكا  تتحدد األ

يصتوقع من اتائج هذه الدراسة أن تفيد مدير  المدارس بوكالة الغوث بمحافظة غزة خاصة  -
خبل معرفة خصائصها  وباقي المحافظات في التعرف إلى أهمية القيادة األخبقية من

 وأثرها في األاماط السلوكية للعاملين في المدرسة.

يصتوقع أن تفيد اتائج هذه الدراسة المعلمين والمديرين في التعرف إلى سمات القائد األخبقي  -
 التي يج  أن يتحلى بها المديرون.
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مارسة الوال  يصؤمل من اتائج هذه الدراسة أن تفيد المديرين والمعلمين في إدراك قيمة م -
التاظيمي، ودوره في االرتقا  بأدا  المدرسة، وتحسين مخرجاتها، وتأثيره على المجتمع 

 بأكمله.

يصؤمل أن تكون هذه الدراسة حافزًا للباحثين إلجرا  دراسات مشابهة في هذا المجال وفي  -
 مراحل تعليمية أخرى، وفي قطاعات العمل المختلفة.

لبيااات ألصحا  القرار في براامج التربية والتعليم بوكالة يصؤمل أن توفر هذه الدراسة ا -
الغوث عن مستوى ممارسة مدير  المدارس للقيادة األخبقية، لعلها تكون ذات افع في 

 عمليات المسا لة والمحاسبة واإلصب  والتغيير التربو .

 رفد المكتبة بدراسة في القيادة األخبقية وعبقته بالوال  التاظيمي. -

التي تااولت متغير  القيادة األخبقية  –في حدود علم الباحثة  –هذه الدراسة األولى  تصعد -
 وسلوك الوال  التاظيمي على مستوى فلسطين.

 الدراسة: حدود 1.6
 غـزة بمحافظـة الغوث وكالة مدارس مدير  ممارسة درجة إلى التعرف :الحد الاوضوعي .1

 ي لدى معلميهم.للقيادة األخبقية وعبقتها بدرجة الوال  التاظيم
 غزة. بمحافظة الغوث وكالة مدارس معلمو :ال شريالحد  .2
 .(2015-2014الفصل الدراسي الثااي من العام الدراسي ) :الزا نيالحد  .3
  فلسطين. – غزة محافظة :الاك نيالحد  .4
 : مدارس وكالة الغوث الدولية.الاؤسسي الحد .5

 الدراسة: اصطلح ت 1.7
 من تعريفها ضرورة الباحثة ارتأت التي صطلحاتالم من مجموعة على الدراسة اشتملت

 :التالي الاحو على وهي واإلجرا  االصطب  حيث

  :األخالقية القي دة

 بالمعاييراإللتزام  حيث من مبئم قياد  سلوك إظهار: "بأاها (2012) ع  دينيعرفها 
ك لدى األتباع ترويج ذلو ، األشخا  بين والعبقات الشخصية التصرفات في والمقبولة المعتمدة

 (337: 2012، وآخرون نعابدي(والمرؤوسين."
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مدارس وكالة الغوث بمحافظة غزة  مدير  يظهره الذ  السلوك :ة إجرائياً الباحث عرفهاتو 
، الشخصية بالصفات متمثلة أخبقية قواعد ضمن وحاجاتهم المعلمين خصائ  فيه ويراعون

 والتي لمدارسهم قيادتهم عاد، اإلاسااية بقاتوالع، الفري  برو  والعمل، األخبقية اإلداريةو 
 المعدة لهذا الغرض. الدراسة أداة خبل من تقاس
 :الادرسة ادير

 الدائم والمشرف، فيها المااسبة التعليمية البيئة وتوفير المدرسة إدارة عن األول المسئول
 أعمالهم وتقويم جيههموتو ، فيها العاملين جهود لتاسي  التربوية العملية سير سبمة لضمان فيها
، (1/ ع.ت.م رقم اشرة، 1996، والتعليم التربية )وزارة للتربية. العامة األهداف تحقي  أجل من

 وتتباى الباحثة هذا التعريف لكواه شامًب و واضحًا.
 :الغوث وك لة

 البجئين وتشغيل إغاثة على األواروا وتعمل المتحدة األمم لماظمة تابعة هيئة
 الخدمات، الصحة، )التعليم مجاالت على عملها ويقتصر األداى الشر  في الفلسطيايين
 وتتباى الباحثة هذا التعريف. االجتماعية( والخدمات واإلغاثة، التشغيلية

(http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=54) 
  التنظياي: الوالء

بأاه: إحساس الفرد باالرتباط بالماظمة ومشاركتها الرغبة في  (2007المغربي )فه يعر 
الوصول إلى األهداف المطلوبة، وهذا العاصر يدفع الفرد للعمل دون ضغط معين من قبل 
اآلخرين، مما يدفعه إلى تقديم خدماته للماظمة إلحساسه أن العمل بها ارتباط بوحدة يعتز 

ا وهاا يصبح تحقي  األهداف أمًب ورغبة للجميع ألاه ال بديل في االاضمام ويفخر باالاتما  إليه
 (25: 2007للماظمة. )المغربي، 

 األهداف تطاب  عن ااتجة والماظمة الفرد بين عبقةإجرائيًا بأاه " وتعرفه ال  حثة
 ستمرارباال الرغبة إلى الشعور هذا ويتطور، األهداف هذه لتحقي  االستغرا  لدرجة بجد والعمل

المعدة لهذا  الدراسة أداة خبل من قاسي ذ وال ." تركها في الرغبة وعدم الماظمة مع العمل في
 الغرض.
 

http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=54
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 الفص  الث ني
 للدراسةاإلط ر النظري 

 اقداة: 2.1
 يقود الذ  الخاتم الدينهو  اإلسبمو ، القيادة مفهوم افسه في ورسخ اإلاسان اهلل خل 

 اشر في الرياد  القياد  دوره افسه في يستشعر فرد وكل، والصب  والرشد لهدايةل البشرية
 اجد الماطل  هذا ومن، الاار من للاجاة ااسال لهداية المتواصل عمله خبل من، اإلسبم دعوة
 ىمعا افوساا في يربي الذ ، القدوة القائد على مثال خير وهو وسلم عليه اهلل صلى الرسول أن

، مسلم 2232)البخار  رقم  (ُكلُُّكْم َراٍع َوَاْسُئوٌ  َعْن َرِعيَِّتهِ ) والسبم الصبة عليه لقوله القيادة
 ماذا قيادته عن يصسأل سوف بذلك وهو، حياته في قائد إاسان لك أن يعاي وهذا( 3414رقم 
 ن والح  والخير.اآلخري لخدمة سخرها وكيف بها عمل

 وأن، اإلدارة مفتا  وهي، الاابض وقلبها، اإلدارية العملية جوهر هي القيادة تعتبرو 
 فتجعل ريةاإلدا العملية عااصر في يؤثر أساسي بدور تقوم كواها من اابع   ودورها أهميتها
 .41:2000)الماذر ، ( أهدافها لتحقي  محركة كأداة وتعمل، وفعالية دياامكية أكثر اإلدارة

 تربيةال ألن إال ذلك وما، اإلاسااية المجتمعات في حيوية أداة التربوية المؤسسة وتعد
 دمها،لتطورها وتق المجتمعات إليه تلجأ الذ  المايع الحصن وهي، الشاملة التامية إلى المدخل

ذا  المفتا  هي التربوية اإلدارة فإن، المجتمع في الحيوية األداة التربوية المؤسسات كاات وا 
 13، عياصرة) .وتطلعاته المجتمع ليواك  وتطويره التعليم إصب  عملية في البد  واقطة

:2006) 

 ثر من خبلترتقي األمم أو تاد، (4)القلم:  (َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيمٍ قال تعالى: )
فكذلك الماظمات والمؤسسات األعمال،  ،فراداألتسود فيها وتحكم تصرفات التي  األخبقيات

تسود تلك التي  تزدهر وتستمر من خبل توافر مجموعة من األخبقيات والقيمو اها تامو إف
ن الماظمات، إذا كاات المجتمعات تقوم باالستااد إلى المعاير األخبقية المستمدة من الدي

ير أخبقية وقيم معياة معاً  والتراث حتى تاضبط وتستمر، فأن الماظمات أيضا تحتاج إلى
 65:2010)العجمي، و )حسان،  رها.تضبط العمل بها، وتستمد ماها مقومات حياتها واستمرا

 بأن توصف، أفرادها بين والتعاون والتكامل االاسجام يسودها التي الجماعة حال إن
، االافعالي توازاهم تعكس الجماعة أعضا  عاد المعاوية فالرو  .يةعال المعاوية روحها
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 العمل مجال في عليهم المؤثرة للعوامل السلوكية استجاباتهم ماطقية ومدى، ومواقفهم واتجاهاتهم
 54:2004)، )عريفج .بياهمو  بياه تفاعل عمليات فيه تجر  الذ  االجتماعي والمحيط

ن المعلمين الذين يعملون في مدرسة تمتلك رو  إلى أ  2004: 57)،وأشار )كرياكو
مع متطلبات العمل الشا ، لذا يابغي على ايجابيًا الفري ، سوف يكواوا أكثر فاعلية في التعامل 

مدير  المدارس تعزيز الرو  المعاوية عن طري  تزويد التغذية الراجعة االيجابية وامتدا  العمل 
خبار الفري   عن جميع القرارات المهمة التي تؤثر فيهم، والتي تؤد  دورا الذ  يقوم به المعلم، وا 

مهما في رفع الرو  المعاوية للمعلمين، وتكوين رو  الفري  لديهم، كما يمكن إيجاد الرو  
المعاوية من خبل تصوير المدرسة بشكل مقبول في أعين المجتمع المحلي، والعمل بأسلو  

لذ  يمتلك مقدرة التأثير في الرو  المعاوية بأاه من أجل التقييم، فهو مثال جيد لتطوير المعلم ا
 .للفري قياديًا رائعًا أن يكون المعلم 

 البزمة األخبقية األبعاد امتبك على يعمل أن قائدلل البد سب  مما وترى ال  حثة
 كاات كلما أاه حيث، التعلم أهداف لتحقي ، المتعلم كفا ة ورفع التعليمية مسيرةالب للاهوض

 الصفوف داخل المااخ كان، والمحبة بالود تتسم والمعلمين المتعلم بين المدرسة داخل لعبقةا
سوا  على صعيد  ،المؤسسة داخل التاظيمي الوال  مطال  يلبىو  القيادة رو  ويبعثايجابيًا 

  .والعطا  اإلاجاز احو معلمينلل دافع يكونالطلبة أو 

 ماهية األخبقية القيادة :ظرية للقيادة األخبقيةإلى الخلفية الا التعرف الفصل هذا يهدف
، أاواع، مفهوم حيث من التاظيمي الوال  التعليم في األخبقية القيادة المهاة أخبقيات األخب 
 الوال  وعبقة الوال  تطور في المساعدة والعوامل الوال  وأهمية تطوره مراحل، واماذج مداخل

 :وهما ينمبحث من الثااي الفصل ونويتك، المصطلحات بعض مع التاظيمي
  األخبقية القيادة :الا حث األو. 
  التاظيميالوال  : الث نيالا حث. 
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 األخالقية القي دة :األو  الا حث 2.2

 القي دة: - والا  2.2.1

 اقداة:  1.1.2.2
 كانف والمعارك بالحرو  قديماً  اشتهرت حيث وحديثاص  قديماً  تصتداول كلمة القيادة

 العالم شهد ولقد، وشخصيته القائد مواصفات إظهار في ئيسياً ر  سبباً  الحرو  في االاتصار
 التاريخ سجلها قيادة أعظم أن للشك مجاال يدع ال بما ثبت ولكن، التاريخ سجلها كثيرة قيادات
 والجواا  العسكرية القوة بين فيها جمع حيث( وسلم عليه هلل صلى) محمد الرسول قيادة هي

 .والتربوية اإلاسااية

 عن، وسلم عليه هلل صلى الابي حديث خبل من ووضحها القيادة إلسبما عرف ولقد
 مسئول وكلكم راع كلكم أال " :قال أاه وسلم عليه هلل صلى الابي عن عاهما هلل رضي عمر ابن
 وهو بيته أهل على راعو  والرجل، رعيته عن ومسئول راعو  الااس على الذ  األمير، رعيته عن

 وهو سيده مال على راعو  والعبد، عاهم مسئولة وهي بعلها بيت على راعية المرأة، عاهم مسئول
  (12: 2013الهاد ، ) ."رعيته عن مسئول وكلكم راع كلكم أال"، عاه مسئول

 القي دة: افيوم 1.1.2.1
 :لغةا  القي دة افيوم -  

 فالقود، خلفها من ويسوقها أمامها من الدابة يقود، الس و ( اقيض ود)القَ  :اللغة في القيادة
، وقواد قادة هو قائد وجمع، بمقاودها تقاد الخيل من والقود، الخلف من والس و ، األمام من

 العبقة هذه وأن ياجزها من وبين بالفعل يبدأ من بين متبادلة اعتمادية عبقة على تقوم والقيادة
 (192: 2003، ماظورابن  (.متبادلين دورين تمثيل عليها يترت 

 وبذلك، الماشود الهدف إلى بالجماعة للوصول بعمل قام أ  "قاد "الفعل من مشتقة وهي
 الذين هم والمقودون، األوامر يصدر الذ  هو فالقائد، ومقودين قائد بين عبقة القيادة فإن

، كاعان ).إليها يسعون التي األهداف لتحقي  يوصلهم الذ  بالعمل قائدهم أمر يافذون
86:1982) 
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 :اصطالح ا  القي دة افيوم -  

حس   الباحثين قبل من القيادة مفهوم تااولت التي اآلرا  للعديد من التربويين ددتتع
 .استعراض لبعضها يلي وفيما، المجال

 في للتأثير شخ  يمارسه الذ  المتخص  اشاط "هي( 2002عرفها العمايرة )
   75:2002)، )العمايرة. "تحقيقه في يرغبون هدف لتحقي  يتعاواون ويجعلهم اآلخرين

 مسئولون أاهم حيث عليهم واإلشراف العاملين توجيه عملية :أاهاب (2001) الطوي  وعرفها -
 للعاملين الدافعية توفير مسئولية التربو  القائد ويتحمل، التخطيط أرساها التي األهداف تافيذ عن
 47):2001، )الطويل .التاظيم كفا ة أو الخطط دقة كاات مهما

 وجعلهم اآلخرين في للتأثير شخ  يمارسه الذ  الاشاط: بأاها( 2004) العاري ويوضح -
 9):2004، )العمر  .تحقيقه في يرغبون هدف لتحقي  يتعاواون

( القيادة التربوية ااها " العملية التي تتوقف عليها اإلدارة التربوية في 2013) الخطي وعرف  -
الن الفرد قد يكون قائدا في  تحقي  أهدافها المخططة والمحددة مسبقا.والقيادة التربوية اسبية

مدرسته وتابعا في القيادة التعليمية األعلى . ولذلك يرتبط مفهوم القيادة بمفهوم الدور والمسؤولية 
سمات شخصية علمية وفاية .كما ترتبط القيادة بمفهوم الشخصية ممايجعل القيادة تتطل  

 (8: 2013 )الخطي ، .وأخبقية

  :القي دة  رك ن 1.1.2.2
 وهذه، ) ، والهدفوالتابعين، والموقف، القائد): التالية األركان على القيادة عملية تعتمد

 يتم حتىاألربعة  األركان هذه بين التواف  ويج ، القيادة عملية بتفاعلها تشكلاألربعة  األركان
 هو والقائد، إليها االحتياج ويظهر للقيادة الفرصة تهيئة على يساعد الذ  هو فالموقف، التفاعل

 ليجابهوا فيهم والتأكيد، األفراد تاقدر  استغبل على القدرة لديهو  بشعورها يشعر الجماعة من فرد
 (2006: 136 – 137، ربيع). فيه يتفاعلون الذ  الموقف

ذا ا   :من تتكون فإاها التفصيل من بشي  القيادة أركان اوضح أن أرداا و 
 إليهم ااتقلت وصفات خصال من لكواهيم بما القيادة موهبة لديهم بالفطرة القادة :الق ئد- أ

، بهم الخاصة يزمار والكا والبروز التميز لديهم الذين الزعما  مثل الطبيعيون القادة وهم بالوراثة
 القادة وهم والتدري  التعليم طري  عن لديهم القيادة موهبة وصقل تامية إلى يحتاجون قادة وهااك

 17:2009)، زعيتر )أبو. الحكومية لدوائروا التربوية المؤسسات مدرا  مثل، اإلداريون
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 معين موقف في وضع لو الفرد أن فاجد، القيادة في وأساسي هام عاصر الموقف :الاوقف - 
 هااك قائداً  تجده ال أن الممكن فمن آخر مغاير موقف في وضع لو وبالمقابل قائداً  ستجده فإاك
 جامعة من (Hemphill) فلهم حددها التي األبعاد من مجموعة (2004)حسن  أورد وقد

   :كالتالي وهي األساسية مبمحه وتحديد للموقف تحليل في ماها االستفادة يمكن، ميريباد
 .المجموعة حجم كبر -
 .الواحد الفري  برو  والعمل الجماعة وتكاتف تعاون -
 .تجااس المجموعة فيما بياها من حيث السن، والتعليم، والخبرة -
 .قيود بدون الجماعة أفراد بين التقار  -
 .افسياً  المجموعة استقرار -
 .لها وضمهم الجدد لألفراد المجموعة مشاركة -
 .تمكن المجموعة من تحقي  أهدافها والتركيز على ما تصكلف به من عمل -
قيد المجموعة بمستوى محدد من الضبط ومدى .المجموعة ومعرفة صبحياتها استقبلية -

 .دهااقدرتها على ضبط سلوك أفر 
 .ودعمها الجماعية الاشاطات في المشاركة في المجموعة أفراد قبول -
 .المجموعة أفراد بين التواد -
 .المجموعة إلى ااضمامهم اتيجة والرضا بالسعادة األفراد شعور درجة -
 .التاظيمي المجموعة هرم ضمن لموقعه الفرد تحديد -
 .ودورها المجموعة بأهمية األفراد شعور درجة -
 (2004 :24-25، )حسن .الجماعة داأفر  بين دليةوالتبا االعتماد ودرجة مستوى -

، التابعون يعيشها التي واألفكار باالتجاهات تتأثر والتابعين القائد بين العبقةف :الت  عون -ج
 متكيفين التابعون كان وكلما، القياد  الموقف لمعطيات رفضهم أو تقبلهم مدى تصحدد وبالتالي

درا لفكرها فهمهم ارتفع قيادتهم مع ا   18:2007)، )العتيبي. لتحقيقها تسعى التي ألهدافها كهمو 
 والرضا األمن لتحقي  تهيئتها القائد على يج  عوامل هااك بأن (2009)أبو زعيتر ويشير
 :وماها، للتابعين
 .بمرؤوسيه عبقته في والقبول الوظيفي الرضا من المااس  الجو إيجاد .1
 للتاظيم العامة السياسة معرفة لخب من به سيقومون الذ  العمل بمتطلبات توعية .2

 .العمل في رئيسه وخصائ ، التاظيم في ومكااته، وحقوقه، وواجباته ومسئوليته
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 عليه تسير الذ  الاظام يوضح أن القائد فعلى، العمل عبقات يحدد واضح اظام وجود .3
 .بعدالة وتطبيقها والعقا  الثوا  وأسس األفراد عبقات تحكم التي واألسس الماظمة

 تمكن يتطل  وهذا .واالجتماعية، والافسية، االقتصادية، المختلفة األفراد حاجات لبيةت .4
 للترويح له المجال وترك المااس  باألجر مكافئتهو  يااسبه الذ  العمل ممارسة من الفرد
 .2009 :51- 52)، زعيتر أبو( الجماعة في دوره وتعزيز افسه عن

بين القائد والجماعة، والذ  يسعون إلى تحقيقه، فببد من وجود الهدف المشترك  اليدف:-د
وأفضل القادة هم الذين يحددون الهدف بوضو  أمام جماعتهم، إذ البد أن يتوافر للقائد عم  
االقااع مع وضو  الهدف، وضوحًا متميزًا، بحيث يعمل أفراد الجماعة لتحقيقه وف  قااعة ماهم 

 (18: 2012المرشد، )به. 

 :القي دة خص ئص 1.1.2.2
 رقي  فالقائد، والجماعات األفراد بين التفاعبت تحتمه ضرور  أمر القيادة عملية إن

 غير من، تحقيقها إلى يسعون التي المشتركة األهداف احو ومواقفهم سلوكهم في لألفراد وموجه
 حصرها يمكن خصائ  للقيادة أن يعاي وهذا .والتقاليد العادات أو القااون أو بالاظام إخبل
 :بالتالي

 الااجح والقائد، ووجدااية وعقلية جسمية مقدرات لديهم أفراد مع يتعامل فالقائد، اشاط لقيادةا -
 .الماظمة مصلحة يخدم اممالباا   التوجيه المقدرات هذه يوجه الذ  هو

 عن ال واإلقااع المااقشة طري  عن عادة التأثير ويأتي، والجماعات األفراد في تؤثر القيادة -
 .كراهواإل اإلجبار طري 

 األهداف لتافيذ والجماعات األفراد بين التعاون رو  يبث أن القائد وعلى، تعاون القيادة -
 .المشتركة

 ياشطوا حتى للعمل دافعتيهم ويثير األفراد يحف ز أن القائد واج  فمن، حيو  هدف القيادة -
 .142:2010)، العجمي، )حسان هدفهم لتحقي 

 :القي دة  شاية 1.1.2.2
 وقلبها اإلدارية العملية جوهر القيادة بأن القول إلى اإلدار  كرالف رجال من كثير ذه 

أن، اإلدارة مفتا  وهي، لاابضا  يسر  أساسي بدور تقوم كواها من اابع ودورها مكااتها أهمية و 
 لها محركة كأداة وتعمل، وفعالية ديااميكية أكثر اإلدارة فتجعل، اإلدارية العملية جواا  كل في

 (74:1999، كاعان) .أهدافها لتحقي 
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 في المتوافرة والمصادر األفراد بين للربط فعالة صورة كواها في بالغة أهمية وللقيادة
 من الاوع هذا وجود غير من ااجازها و   األهداف تحقي  المستحيل من يكون وقدمعًا،  المؤسسة
 (2008 :241، )الحرير  .االرتباط

 :يلي فيما تكمن ادةالقي أهمية بأن 4:2002-5)، )العساف أشار وقد
 المستقبلية وتصوراتها المؤسسة خطط وبين، العاملين بين الوصل حلقة القيادة تعتبر. 
 والسياسات واالستراتيجيات المفاهيم كافة داخلها تاصهر التي البوتقة هي. 
 اآلرا  بين والترجيح، الخبفات وحسم، وحلها، العمل مشكبت على السيطرة على تعمل. 
 يتخذون األفراد أن كما، للمؤسسة مورد أهم باعتبارهم، ورعايتهم وتدريبهم األفراد بتامية تقوم 

 .لهم قدوة القائد من
 المؤسسة لخدمة وتوظيفها، المحيطة المتغيرات مواكبة على تعمل. 
 المرسومة األهداف تحقي  للمؤسسة تسهل. 

د واألتباع، ويسودها وجود عبقة تكاملية تفاعلية بين القائ أهمية على وعليه ياكن القو 
 .اإلحترام والود والمصارحة والشفافية، حتى يكون لهذه العبقة المردود االيجابي على الماظمة

  :األخالق -ث ني ا  2.2.2
 تستاد الذ  األساس واعتبرها اهتمام أشد الحميدة باألخب  اإلسبمي الدين هتمإ لقد

 في األول العامل األخب  ولكون، ريناآلخ ومع افسه ومع خالقه مع اإلاسان مبتمعاً  كل إليه
 والقيم باألخب  فالتحلي، الرذيلة في الضياع من للمجتمعات الحامية وهي، األمم كيان حفظ
 .المحرمة والشهوات المغريات من العصر فتاة مخال  في الوقوع من صاحبها يتحم

 للفرد والفساد لاحباإل وجهة في مايعاً  سداً  وجعلها، بالدين األخب  اإلسبم ربط وقد
 وقاعدة .مجتمعه وبين وبياه، وافسه اإلاسان بين الصحيحة العبقة وأقام، للمجتمعات واالاهيار
 قوال  في يضعها بأن ماها يحميه ولكاه، رغباته من شيئاً  اإلاسان يماع ال أاه األخبقية اإلسبم
 روحه وبين، وغايته هحاجت وبين، وقلبه عقله بين الموازاة على فيعمل، ضوابط لها ويضع
 التي الكريمة الصورة إلى باإلاسان واالرتفاع، اإلاسااي الرقي إلى الوصول سبيل في وجسده
 (519:1992، )العسال.به تلي 

 هدفاً  وجعلها األخب  بموضوع اعتاى قد)صلى اهلل عليه وسلم(  هللا رسول أن واجد
 اإلسبم أكد وقد، (8729اد االمام أحمد، )مس "األخب  مكارم ألتمم بعثت إاما" لقوله لرسالته
 العااية ضمات إذا لها يكفل إاما ماعتها واستدامة حضارتها وازدهار األمم بقا  أن على

ل  يعد   وبهذا .معها الدولة سقطت األخب  سقطت فإذا، باألخب   الخالد الضمان هو القو  الخص
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 الدولة يقيم وال كافرة كاات نا  و  العادلة ولةالد يقيم هللا إن ":تيمية ابن أقوال ومن .حضارة لكل
 33:1980)، )الغزالي .مسلمة كاات نوا   الظالمة

 واواهيه أوامره في وطاعته   هلل اإليمان من اابعة إلهية عقيدة اإلسبم في واألخب 
لزاميةو  إيجابية بأاها باإلسبم األخب  تتميز كما .الحياة مجاالت سائر في رضوااه وابتغا  ، ا 

لقي اظام أ  يملكها ال قوة من ورا ها مال  (22:2008، الشمر ) .الوجود في آخر خص

  :األخالق افيوم 1.1.1.2
 لغةا: األخالق افيوم - 

لص  جمع: اللغة في األخب  لص  خص  والطبع السجية على اللغة في يطل  وسكواها البم بضم والخص
 (1911، )الراز  .الزمة عادات من األمر عليه يجر  وما
لص  ويوصف، حميد غير أم حميداً  كان سوا ، )الطبع (السجية هو خل فال -  بأاه الممدو  الخص

لص  أما، حميد  7:1992)، باهي  (حميد غير بأاه المذموم الخص
لص  :العر  لسان في وجا  -  أاه وحقيقته، والسجية والطبع الدين هو وسكواها البم بضم الخص

 الظاهرة لصورته الخل  بمازلة المختصة ومعاايها فهاوأوصا افسه وهو، الباطاة اإلاسان صورة
 ( 889: 1ج، 2003، ماظور )ابن  .قبيحة أو حساة أوصاف ولهما ومعاايها وأوصافها

لص  في القرآن الكريم بالضم مرتين األولى في قوله تعالى .1 َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق   :"وقد ورد الخص
)الصابواي،  "جم وخل  فاضل كريم ، وهو بمعاى أد  رفيع(4 :القلم) "َعِظيمٍ 

(425:1981 
وفي هذه اآلية 137) " )الشعرا ، ِإْن َهَذا ِإالَّ ُخُلُق اأَلوَّلِينَ ": والثااية في قوله تعالى .2

 1981 :389))الصابواي،  .يحمل الخل  معاى الكذ  والخرافات

سبماا، مذموم هو ما وماه محمود هو ما ماه الخل  أن اجد هاا من   الاش يربي وا 
 .والمعاصي الرذائل عن وياهاهم الرفيعة الحميدة األخب  على
 :اصطالح ا  األخالق افيوم-  

 ثقافة لاوع وتبعاً  ماه الغاية الختبف تبعاً  األخب  تعريف حول الاظر وجهات اختلفت
 .المعرفين

 :التالي الاحو على )األخب ( تعريفات ألهمالباحثة  عرضت يلي وفيما
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 مع تعامله في الفرد يظهرها التي السلوكيات "مجموعة بأاها:2001) ) يعالصا يعرفها
 خبل من معظمها ويكتس ، الحياة في معهم يتعامل الذين األفراد أو تواجهه التي األحداث
 15:2001)، الصايع ( المختلفة عمره مراحل خبل الفرد فيها عاش التي والبيئة التربية

 المجتمع أفراد عليها يعتمد التي والمعايير القيم موعةمج" :بأاها (2000) عبود ويوضح
، )عبود    ."خطأ هو وما صوا  هو ما وتمييز، سيئ هو وما جيد هو ما بين التمييز في

18:2000)  

 أو خير هو ما اختيار إلى تازع اإلرادة في راسخة قوة ":بأاها( 2003) المشوخي ويشير
 .426:2003)، )المشوخي  شر" هو ما اختيار

 تعريفها في واجتهدوا باألخب  اً ر كثي اهتموا المسلمين علما  أن هاا الذكر باا ويجدر
 إحيا  كتابه في التعريفات هذه من العديد لياالغز  حامد أبى اإلمام ويذكر، للااس وتوضيحها

 :ماها الدين علوم

لص  حصسن" :قال حيث البصر  الحسن عبارة -  ."ىاألذ وكف الادى وبذل الوجه بسط الخص

لص  حصسن"عاه هلل رضي طال  أبى بن على قول وكذلك -  اجتاا  :خصال ثبث في الخص
 ."الرز  في والتوسعة، الحبل وطل ، المحارم

 تعرضت أاها" :بقوله هلل رحمه الغزالي اإلمام عليها عق  التي التعريفات بعض هذه
 .)3ج، 2001، )الغزالي  "جميعا بها اإلحاطة ودون لافسه ال الخل  حسن لثمرات
 : شا  قساين األخالق في  ن الس  قة التعريف ت انال  حثة  وتالحظ

على األفراد  والحكم، )افسه( باإلاسان خا  قسمو ، المجتمعية بالعبقات خا قسم 
يكون من جاا  المجتمعات، وهو الذ  يحدد الخير والشر، الظلم والعدل، وهذه األحكام 

 .تحكم سلوك األفراد. يترجمها المجتمع إلى مبادئ وقواعد
  :األخالق  شاية 2-

 إفساد هدفه دخيل كل من للمجتمعات األمان صمام كواها من األخب  أهمية تابع
 مبادئ من تعلموه ما خبل من األفراد كياواة داخل من تابع التي الرصياة القيم من المجتمعات

 .الرشيدة والقيم الحميدة باألخب  التحلي على دائماً  حثهم الذ  السامي دياهم

ِإنَّ ِاْن َ َح ُِّكْم ِإَليَّ َوَ ْقَرِ ُكْم ِانِّي َاْعِلسا   " :وكما قال الرسول الكريم صلى هلل عليه وسلم
  404):7، ج970)الطبرااي،  ."َيْوَم اْلِقَي َاِة َ ْحَسُنُكْم َ ْخالقا 
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 راض معمجت تحقي  عن عجزت التربية أن على والمسلمون العر  المربون ويؤكد
 والسلوكية الخلقية األهداف وتحقي  األفراد سلوك تهذي  في وفشلت، ذاته على، معتمدًا ومستقر
 وتراجعت، السائدة هي واألاااية والفردية، تراجع فياإلجتماعية  فالعبقات، ماها المتوخاة
 والمصجصون دعالب وااتشرت .والمعاو  الماد  العاف في المتمثلة اإلاسااية محلها ليحل اإلاسااية
 ومسلسبت أفبم من تبثه مما، الفضائيات مستوى على اإلسبمية واألخب ، الحرمات وااتهاك
 2008 :18-19)، فهد( .الحيا  تخدش ماجاة وأغااي

 مسلكياتل توغل من اجده لما، باألخب  االهتمام إلى ماسة الحاجة أصبحتعليه و 
 .قوة بكل ماها اائااأب احصن أن يج  والتي، مجتمعاتاا على غريبة

 األخبقية والسلوكيات قدراص  وأعبها العلوم أشرف من باعتبارها بالغة أهمية ألخب فا
 في أو، الطبيعة حاجاته تحقي  في الحيوااات سلوك عن اإلاسان سلوك تميز التي هي وآدابها
 اإلاسان زياة هي المعامبت كل في األخبقية فاآلدا ، األخرى الكائاات من غيره مع عبقاته
 وقيمة، وبها ً  جماال افسه على يضفي اإلاسان بها يتحلى ما وبقدر، الجميلة وحليته
 (7:1996، )يالجن.إاسااية

، واألمن العدل يسوده خير مجتمع إيجاد هي للجماعة بالاسبة األخب  غاية أن كما
 .والفضيلة الكمال طري  إلى بها والسير، والمظالم الفساد من الحياة صيااة على والتعاون
 الفوضى على وتقضي، والحضارة والتقدم، والتماسك الطمأاياة للمجتمع تحق  الحساة فاألخب 
 91:1986)، )عقله.الااس بين والمشاكل

 وليد معروف هو كما المر  سلوك أن حيث، اإلاسان سلوك على مهم تأثير ولألخب 
 اابع الفعل فصب ، سلوكه وبين اإلاسان افس بين بطاتر  فهااك، الافس داخل المستقرة الصفات

، الشمر . )البشرية الافس وتصقل تهذ  كواها في األخب  أهمية وتأتي، الصالحة الافس عن
(25:2008 

 أن لهم الطيبة الحياة وتيسير سلوكهم وتقويم الااس إصب  في السديد الاهج كان ولهذا
 أكد ولهذا، فيها الحميدة األخب  يامعاً  وغرس وتزكيتها الافوس بإصب  المصلحون يبدأ

، وعسر ويسر، وشقا  سعادة من الااس أحوال تغير أن وبين الافوس صب  على اإلسبم
 نمعاً  من بأافسهم ما لتغير تبع ذلك كل وذل وعز، وقل  وطمأاياة ،وضي  ورخا 

 80:2001)، )زيدان.وصفات
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 :الاينة  خالقي ت 1.1.1.1
 وذلك الماضي القرن من األخيرة الثبثة العقود خبل ةالمها بأخبقيات االهتمام تزايد لقد

، بالقوااين االستهتار قضايا مثل، الموظفين بعض يمارسها التي السلبية الممارسات بسب 
 واالرتجال واالاتهازية الضمير وأزمة، الواج  مفهوم وااعدام، الحائط عرض بها والضر 
افشا، والتجسس والمحسوبية والرشوة والوصولية اسا ة، الوظيفة أسرار  و  ، السلطة استخدام و 
 ما الصفات هذه كل، والتعص  واألاااية والافا  العامة المصلحة حسا  على اآلخرين ومحاباة
 34:2000)، )عبيدات. األخب  مكارم عن ابتعد لم لو، مجتمعاا في لتظهر كاات

 األخبقية يرهاومعاي أخبقياتها المهاة عااصر أبرز من بأن (2000) البوهي ويرى
 أو دستور وجود تتطل  مهاة أ  مقومات أن حيث، كبيرة أهمية المهاية األخب  وتكتس 
 هي إذن المهاية فاألخب ، اليومي سلوكهم في وبتطبيقه به أعضاؤه يلتزم مهاي أخبقي ميثا 
 يمكن أو، هالتزامإ المهاة أعضا  يتعهد والذ ، المستح  المهاة أفراد لسلوك أساساً  تعد ييرمعاً 

 على حفاظاً  بهااإللتزام  على المهاة أعضا  يقوم ومبادئ وقواعد أصول مجموعة أاها القول
 مع، الوظيفة أخبقيات أو العمل أخبقيات أحياااً  عليه يطل  وقد، لشأاها ورفعاً  المهاة مستوى
 احو بالتوجه اهاع تتميز ولكاها، العامة األخب  من جز اً  تعد المهاية األخبقيات بأن العلم
 لمن وضرورة أهمية أكثر فإاها، مهاة في يعمل فرد لكل ضرورة األخب  كاات ذاوا  ، المهاة
 بكافة اإلاسان شخصية باا  تستهدف التي المهاة هذه لخطورة اظراً  وذلك التعليم مهاة في يعمل

 2000 :15)، )البوهي .جواابها
 : اصطالح  الاينة  خالقي ت افيوم1-

مجموعة من المبادئ والمعايير التي تعد " :األخب  المهاية بأاها (2009) لسكاراةويعرف ا -
مرجعًا للسلوك المطلو  ألفراد المهاة الواحدة، والتي يعتمد عليها المجتمع في تقييم أدائها ايجابًا 

 2009 :125))السكاراة، ."أوسلباً 

األصول األخبقية التي يج  مجموعة من القواعد و " :على أاها( 2007)ويؤكد أبو طبيخ  -
أبو ( ."على أفراد المهاة اإللتزام بها، وضرورة االهتمام بها حفاظًا على مستواها ورفعًا لشأاها

  79:2007)طبيخ، 
 :الاينة ألخالقي ت الس  قة التعريف ت خال  انال  حثة  وترى

بير في سلوك أن األخب  المهاية مشتقة من القواعد واألصول األخبقية وتؤثر بشكل ك
 العاملين، ألاها تساعد في باا  معًايير مهاية طموحة لهم.
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 :للاينة األخالقية الصف ت 2-

إلى أاه يمكن حصر الصفات األخبقية للمهاة في خمس  (2006)ويشير الهبلي 
 :مجموعات كاآلتي

 األدا  وجودة والسلوك السيرة حسن طري  عن والقدسية الطهارة. 

 والصد  والوفا  المشورة من يهتقتض وما االستقامة. 

 والصبرحترام واإل األخوة ايمعاً  تعمي  من يستلزمها وما التعاون. 

 والكذ  واالستغبل السر إفشا  عدم من تشمله وما األمااة. 

 (121: 2006، )الهبلي.واإليثار واإلحسان التواد ايمعاً  من تشمله وما المحبة 

، والصد  القدسية مناوعًا  عليها يضفي مهاة بأ  الصفات هذه تحق  أن وترى ال  حثة
  .والعطا  العمل على تحفزهم سوف ألاها، داخلها العمل طبيعة على يؤثر الذ  األمر

  كمايلي: المعلمين بها يلتزم أن يج  التي األخبقيات بعض على 1996)) يالجن ويؤكد

 .الىتع اهلل لوجه واألمة الدين لخدمة التعليم في مخلصاً  يكون أن -1

 .عليه أؤتمن ما كل في وأميااً  صادقاً  يكون أن -2

 .ومتأاياً  وحليماً  صابراً  يكون أن - 3

 .والفظاظة الغلظة عدم ومع، االابساط مع وحاسماً  حازماً  يكون أن - 4

 .المتعلمين صغار مع وبخاصة، ومشفقاً  ولطيفاً  رحيماً  يكون أن - 5

 .بةمها وال مذلة غير من متواضعاً  يكون أن - 6

 .األساسية المعلم رسالة هي األجيال وتربية واآلدا  القيم اشر يعتبر أن -7

 .بعلمه عامبً  يكون أن - 8

 .العلمية اإلفادة على وحريصاً  زاهداً  يكون أن -9

تقااه التعليم إحسان - 10  15:1996)، يالجن( ويج  يابغي كما وا 
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  الاينة:  خالقي تاص در 3-

 كافة المهن أخبقيات ماه تاطل  الذ  األساس تصعد التير المصاد من مجموعة هااك
 خمسة هااك أن ونالباحث ىأر ، و ميادياه شتى في المجتمع واقع تعكس والتي، أخبقيتها بلورة في

 .23:1996)، وبطا  )السعود :وهي لألخبقيات مصادر
 :الديني الاصدر- 

، المهاة أخبقيات مصادر أهم، اإلسبمي المجتمع في وبخاصة، الدياي المصدر يمثل
 الرقابة من يتهر  أن يمكن فالمهاي، الفرد في الذاتية الرقابة خل  المهاة ألخبقيات يوفر ااه إذ

 سبحااه هللا رقابة من يتهر  أن أبداً  يستطيع ال لكاه القااواية أواإلجتماعية  أو، السياسية
 40:2005)، )الحورااي.وتعالى

 :االعتا عي الاصدر-  

 وعاداته معياة مهاة في الشخ  فيه يعمل الذ  المجتمع قيم المصدر بهذا صودالمق
، المختلفة المهاية تعامبته على بآخر أو بشكل تاعكس أن بد ال فهذه، وقوااياه ومعاييره وتقاليده
 األاماط عن يقفز أن يستطيع وال مجتمعه عن ياعزل ال معياة مهاة في ياخرط عادما فالفرد

 أن يستطيع وال والمعايير األاماط هذه على اشأ جهة من فهو، ومعاييرهم خرينلآل السلوكية
 الثقافة ظل في تربوا مهاته ميدان في معه يتعاملون الذين اآلخرين أن كما، كلية ماها يتحرر

 (82: 2015عساف واألغا، ). فيها تربى التي افسهااإلجتماعية 

 :السي سي الاصدر- ج

 على الاظام هذا توجهات وااعكاس المجتمع يسير الذ  السياسي بالاظام المقصود
 والحوار والمشاركة بالتعددية يؤمن مثب ديمقراطياً  السياسي الاظام كان فإذا، األفراد أخبقيات

حترام و  ، المهاية وقااعاتهم األفراد قيم على ايجابيا تأثيرا يؤثر سوف أاه شك فب، األخر الرأ ا 
اذا  أن شك فب، البالية القيم ويشجع الاه  عن يتورع ال فاسداً  دكتاتورياً  السياسي الاظام كان و 
 يتأثرون ال األفراد أن صحيح، مؤسسة كل في األفراد توجهات على سلبياً  يكون سوف تأثيره
 بلد أ  في السياسي المااخ أن المؤكد ولكن، بياهم فيما الفردية للفرو  اظراً  الدرجة بافس
، خالد )باي .المجتمع أباا  معظم ووجدان عقول إلى تصل معياة قيماً  بآخر أو بشكل يفرض

(32-31:2007  
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 :االقتص دي الاصدر -د

 هذا كان فإذا، الفرد ظلها في يعمل التي االقتصادية واألوضاع الظروف مجمل ويعاي
 من فإن أسرته أفراد مع بكرامه يعيش أن من يمكا ه معقول اقتصاد  وضع في يعيش الفرد
 الوفا  من يمكا ه ال وضعه كان إذا والعكس أكيداً  والتزاماً  رفيعة أخبقيات ماه اتوقع نأ السهل

 ولعل، للوظيفة واالستغبل والغش احرافاإل هما فيصتوقع، ومجتمعه أسرته تجاه المتعددة بالتزاماته
 تطر  حيث التاريخ من الفترة هذه في كبير بشكل تضاعفت قد قتصاد اإل البعد هذا أهمية

، )الحورااي .الااس بين ستهبكيةاإل الازعة تسود وحيث، جديدة مغريات يوم كل في التكاولوجيا
(4-39:2005 

 :الانظاي الاصدر-ه

 قوااين من فيها ما بكل، الفرد فيها يعمل التي التاظيمية البيئة المصدر بهذا واعاي
 بهذا يصعاى أيضاً ، مسارهم هوتوج فيها العاملين سلوك تحدد ومصثل وتقاليد وقيم وأاظمة ولوائح

 واظم، العمل تقسيم وأاماط، التاظيم داخل اإلدارة مبادئ فيه تطب  الذ  األسلو  المصدر
 تؤثر أيضاً  وهي، (83: 2015)عساف واألغا، والعقا  الرقابة وأشكال، والمكافأة االستراحة

 والبيئة التاظيمية البيئة بين خصباً تفاعًب  هااك كذلك، عمله وأسلو  والتزامه الفرد قيم على
 األقل على تتأثر أو العادة في تستمد المؤسسة في المطبقة والقوااين فاللوائح، العامةاإلجتماعية 

 .33:2007-34)، خالد باي)الببد في بالقوااين
 شرعية قواعد من مأخوذ أاه إذ وأصدقها المصادر أهم الدياي المصدر أنال  حثة  رىتو 

 بهم يؤد  مما، أعمالهم على اإللهية بالرقابة األفراد لشعور اظراً ، هافي تااقض وال ومتوازاة ثابتة
 .عملهم في اإلتقان إلى

  خالقي ت اينة التعليم: را ع ا: 1.1.1.2
 قبل من بهااإللتزام و  مراعاتها من بد ال أخبقية قواعد اإلاسااي المجتمع في مهاة لكل

 تشكل ألاها المربي سلوك في المؤثرات أهم من عليمالت مهاة أخبقيات وتصعد، بها العاملين األفراد
 مع عبقاته ويصقوم  ، عمله في بها يسترشد ذاتية مرجعية له وتكون ،داخلياً  ذاتياً  رقيباً  لديه

 .حقوقه وتلبية واجباته أدا  في وتساعده، اآلخرين
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 :اص در  خالقي ت اينة التعليم

الى اخر حس  الظروف  مديرن تتعدد مصادر أخبقيات مهاة التعليم وتختلف م
 والعوامل ويمكن أن اجملها:

وعليه  افسه،كان لها صدى في  إذايسعى الى تحقي  غاية ما اال  االاسان ال الذات: .1
  .تقدم عليهيلكي اإلاسااية أمام الذات  وجذاباً جميًب فإن العمل األخبقي البد وأن يبدو 

 واحترام،دئ والمثل الدياية من صد  وأمااة األسرة التي تربي أباائها على المبا األسرة: .2
يظل هؤال  األباا  متمسكين بهذه المبادئ وياقلون اظرتهم للقيم والمبادئ الى المجتمع 

 فيه.الذ  يعملون 
حيث توجه األفراد وتوعيهم من خبل بعض المساقات في الدين  التعلياية:الاؤسس ت  .3

 واالاتما .تجاه المسئولية  ايجابيين اليكواو واألخب  والعبقات العامة 
 التاظيم،المجتمع الذ  تسوده قيم متااغمة البد أن ياقل أفراده هذه القيم الى  الاعتاع: .4

 لوظائفهم.والبد أن تاعكس عليهم في ممارساتهم 
الدين يشكل أوسع وأهم المصادر ألخبقيات المهاة فالدين يحض على  الدين: .5

واألغا،  عساف) الشخصية.قي للمسئولية در الحقيوهو المص والطاعةاالستقامة 
2015 :83-84) 

 :فلسطين في التعليم اينة  خالقي ت ا  دئ

 التعليم مهاة تطوير هيئة حددتها عديدة وأسس مبادئ من التعليم مهاة أخبقيات تابث 
 :التالية األسس في العالي والتعليم التربية بوزارة

 :التعليم  رس لةواإللتزام  االنتا ء • 

 إخبصاص  إليها االاتما  المعلمين كافة على توج  خاصة رسالة ذات التعليم مهاة تبرتع
 في العاملين من يصتوقع لذا، العام المال على وحفاظاً ، والمجتمع الافس مع وصدقاً ، العمل في

، ةالفلسطياي األجيال تربية على تقوم التي، الرسالة بهذهاإللتزام  بأهمية يؤماوا أن التربو  الحقل
 .وعراقته بأصالته الفلسطياي مجتمعاا تميز التي واألخب  القيم ماظومةمع  يتب م بما وتعليمها

 :الات  د حترام واإل الثقة •

 وبياهم، المهاة هذه في العاملين كافة بين المتبادلة الثقة أساس على التعليم مهاة تقوم
 بكد يعملون فهم، والتعليمي لتربو ا للعمل ممارساتهم خبل من وذلك .والمجتمع الطلبة وبين

خب و   .مدرستهم وأهداف رسالة لتحقي  سعياً ، الطلبة أباائهم مصلحة اجل من واحده كأسرة ا 
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 المسؤولين قبل من المتبادلحترام واإل الثقة من برو  المعلمين كافة مع التعامل يتوقع كما
 .والوزارة تالمديريا في واإلداريين المدرسة مدير فيهم بمن، التربويين

 :والتنوع التعدديةإحترام  •

 حقو إحترام  على تقوم، وعالمي إاسااي بعد ذات أاها التعليم مهاة في العامل يؤمن
 جميع يعتبر فالمعلم، السياسي اتمائها أو، جاسه أو، لواه أو، ديااته إلى لتفاتاإل دون اإلاسان
 ممارساته في الموضوعية على يحر  كما .تعليمهم في ويتفااى لهم خل يص ، له أباا  طلبته

 .مجتمعه في والمواطاة االاتما  في حقه مع يتااقض ال بما، القضايا كافة في وسلوكياته
 :الانض ط والسلوك الاواطنة •

 وأاموذج قدوة فهو، مجتمعه وثقافة عقيدته من المابثقة الحميدة باألخب  المعلم يلتزم
 كمواطن االعتيادية حياته ممارسة بجاا ، فحس  بتهطل وليس، مجتمعه أفراد كافة به يحتذ 

 .والثقة اإلخب  من عالية بدرجة المجتمع قضايا خدمة في يساهم، فلسطياي
 :والاعتاع الاينة  فراد  ين الشرك ت و ن ء الاشترك   لعا  اإليا ن •

، لتعليما مهاة لتطوير واإلداريين المعلمين بين التعاواي العمل بجدوى المعلم إيمان أهمية
 .التعليم بمستوى لبرتقا  والمادية البشرية بمصادره المجتمع مع والتشابك الشراكات باا  وأهمية

 :التعليم  اينة الثقة تعزيز  أشاية اإليا ن •

 استغبل وعدم، العلمية المعرفة في األمااة حيث من التعليم بمهاة الثقة تعزيز أهمية
 والتحلي، المهاة فئات بين المصالح تااقض وتجا ، ذاتية ومصالح أغراض لتحقي  المصادر
 .المهاة ممارسة في والشفافية بالازاهة

 :واالستقال  الحرية  ع  ان التعليم •

 وموقعهم وواقعهم السياسي وتاريخهم الوطاية واجباتهم احو الطلبة بتوعية المعلم التزام
، الفلسطياي الماهاج فلسفة وف  ةالوطاي بهويتهم الطلبة ثقة وتعزيز، الفلسطياية القضية وعدالة
 وقادرة حرة شخصية باا  في يسهم الذ ، الباا  والحوار الااقد الحر التفكير تحفيز على والعمل
 .الوطاية والمصلحة الفلسطياية القضية يخدم بما القرارات اتخاذ على

 (11-10:2010، التعليم مهاة تطوير هيئة، العالي والتعليم التربية وزارة)
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  :األخالقية القي دة -لث ا ث  2.2.3

يعتبر مفهوم القيادة األخبقية من المفاهيم الحديثة في الفكر اإلدار ، ورغم ما يحيطه 
من التباس، فقد حاول كثير من الباحثين وعلما  اإلدارة تحديد مفهوم وأبعاد معياة له، فذه  

 طا  يفو  التوقعات."البعض إلى القول بأاها "قيادة إيحائية تؤثر في األفراد ليقدموا ع

 االتصال خبل من اآلخرين في التأثير على المقدرة في تتمثل سلوكية اماطأ عدة للقيادة
 تتقن، و االهداف وتحقي  القرارات واتخاذ المشكبت حل بهدف، والزمب  االتباع مع الفعال
، التحفيز خبل نم لديهم الوظيفي الرضا تحقي  بغية العاملين حاجات إشباع فن الفعالة القيادة
ثارة  ذلك كل يتم، و المهارات وتامية التدري  على والحر ، الطاقات وتفجير، للعمل الدافعية وا 
 (75 :2007، )الاجارواالستقامة. ، واالمااة، والعدل، الشفافية من إطار في

 السيما، المعاصرة الماظمات في حساسية الموضوعات أكثر من األخب  موضوع ويعد
 تتغلغل ألاها اإلدارة في األخب  أهمية وتتعاظم، متاوعة اتجاهاتو  وقيم ثقافات مع لالتعام عاد
 وذلك، القيادة جوهر هي االخب  أن بوسك وأوضح معامبتها.و  الماظمة أاشطة جميع في

 المركزية األبعاد أن على ونالباحث ويجمع وثقافتها. مااخهاو  الماظمة قيم أساساً  تجسد ألاها
 (.28 :2012، )العرايضة األخبقي.واإللتزام  الفاعلية من كل اتحاد منتتض للقيادة

 قيمة ذو هدف المشتركة فالمصلحة، والفضيلة باألخب  تتصف أن للقيادة والبد
 ومفيداً ايجابيًا  تغييراً  تمثل التي للدرجة المافعة هذه وتكون، المجتمع مافعة إلى ويهدف، مشتركة

، قيادته أسلو  كان أياً  العامة المصلحة هو األول هدفه والحقيقي لعادلا والقائد، األفراد حياة في
 عليهااإلتفا   تم التي العامة والسياسات القوااين تافيذ أجل من يكافح الابيلة بمقاصده فالقائد
 (80 :2012، وتشريعيًا.)الطراواة جماعياً 

، الذاتية للمصلحة مةخادو  أاااية تصبح األخبقياتو  القيم على المباية غير والقيادة
 الحقيقي الهدف وهو، فيها العاملينو  الماظمة تامية على التركيز القيادة من الاوع هذا مثل يفتقدو 

، لألتباع الرخا  بتحقي  والثابت العمي  االهتمام على مباية االخبقية القيادة إن القيادة. من
 واكتسا  أكبر بشكل المشاركة نم يمكاهم مما، ومقدراتهم إمكااياتهم تطوير على ومساعدتهم

 (29 :2012، )العرايضة.بالعمل شخصية قااعة

 بالعاصر االهتمام تزايد مع متزامااً  العمل في السلوكية الجواا  على التركيز وجا 
 فكما، حقيقته في تبادلياً  االهتمام هذا ويكون، التاظيمية الموجودات أثمن يعد الذ ، البشر 
 بدورهم األفراد فإن، الماظمة أهداف لتحقي  والسعي للقوااين االمتثال اداألفر  من اإلدارة تتوقع
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إحترام ب ملتهممعاً  عن، فضًب واآلماة المااسبة الصحية العمل بيئة توفير اإلدارة من يتوقعون
 أافسهم فهم يحساون وكيف األتباع؟ هم ومن القادة؟ هم من على القيادة أخبقية وتعتمد، ولطف
 كب لدى الازاهةو  الصد  من كبير قدر توافر على يعتمد كله وهذا لآلخر؟ ماهم كل وفهم

 (189 :2000، )دوااي الطرفين.

 اهتماماتهم على التركيز ويج ، واألخب  القيم بكل محيطين يكواوا أن القادة وعلى
 يعتمدون ةالقاد ألن وذلك، المتبادلة الثقة على تعتمد واألتباع القائد بين فالعبقة، أتباعهم تجاه
 يستغلون قادتهم أن األتباع أحس ما إذا ولكن، العمل أدا  في مساعدتهم في األتباع على

 وتكون، قادتهم فيحترام واإل الثقة يفقدون فإاهم، الشخصية المكاس  بعض تحقي  في مااصبهم
 (84 :2012، )الطراواة .والمأمول المطلو  بالشكل العمل سير فشل الاتيجة

 :ةتاليال األموري ف خاصة األخبقيات علىتركز  دةالجي فالقيادة

 أهداف تحقي  في كبير بشكل تساعده قد القائد يمتلكها التي فالسمات، اآلخرين في التأثير 
 خوفاً  ليس القائد آلرا  وتقببً  رضاً  أكثر سيجعلهم والمودة بالمحبة األتباع فشعور، الجماعة
 احترام.و  طواعية ولكن

 فسو ، واألتباع القائد بين واضحةو  مفتوحة االتصال قاوات تكون أن يج ، االتصال امط 
 الفعال االتصال اظام أما، الماظمة وحدات بين التاسي  فقدان على يعمل االتصال اظام
 األهداف تحقي  على سيعمل الذ  وهو، واألتباع القائد بين الراجعة التغذية على فيعتمد

 المسئولية. تحمل يف شركا  األتباعو  القائد من كل جعلو 
 يتعل  فيما األقل اإلدارية المستويات إلى المسؤوليةو  السلطة إعطا  به ويقصد، التفويض 

: وهي شروط عدة تحقي  من التفويض لهذا والبد، المقررة األهداف تحقي و  القرارات باتخاذ
عطا ، للعاملين القائد من كامل بشكل المعلومة توصيل ضرورة معًا،  ةالمسؤوليو  السلطة وا 

عطا ، و والرقابة لألدا  ييرمعاً  وضعو  ، البزم التدري  وتوفير، الحرية مناوعًا  المرؤوس ا 
 المسؤولية. من ر هالت وعدم بالدعم يتعل  فيما التابع ومتابعة

 على الواج  فمن لذا، حقه ح  ذ  كل إعطا  هي والعدالة، الموضوعيةو  العدالة 
 والقرارات االجرا ات بكافة يتعل  فيما العدالة يتوخوا أن اإلدارية القيادات في المسؤولين

جازات، و وترقية، تعيين من باتخاذها يقومون التي  التابع مشاعر يقيد فذلك، وغيرها واقل، ا 
 (35: 2000 ،عبيدات) لها. ااتما ه ياميو  الماظمة تجاه
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 وتقديم ،المعلومات توضيح هي: رئيسة مبادئ عدة االخبقية القيادة تتضمن ممارسةو 
 على األخبقيون القادة ويعمل التأملي. التفكير وممارسة، االاموذج وتمثيل، لألتباع البزم الدعم
 لألتباع ياقلواها التي االخبقية الرسائل خبل من المأمولة المعيارية السلوكية االاماط تبليغ

 بالتصريحات ذلك يكونو ، مباشراً  االتصال هذا يكون وقد، فيهم تأثيرهم مجال في بهم باتصالهم
 في ذلك ويكون مباشر غير أو، العمل مكان في االخبقية المضامين حول الحوار خبل من
 حياتهم في المااسبة المعيارية السلوكية لألاماط االخبقيين القادة تمثيل حالة

 (86 :2012، )الطراواةالشخصية.

 التي المعاييرو  والمعتقدات ةاألخبقي القيم تمثل التاظيمية األخب  أن ال  حثةوترى 
 األطراف مع التعامل أو، البعض بعضهم مع للتعامل المصالح ألصحا  المااسبة الطر  تمهد

 الماظمية. البيئة في األخرى

 :(32 :2012، )العرايضة: هي عااصر لثبث دالة التاظيمية واالخب 

 من ما مجتمع في اوايقا اظام يضيفها التي األخبقية القيم وهي :الاعتاعية األخالق 
 في المجتمعية االخبقيات تاتظم وعادما، المجتمع حياة في السائدة االعرافو  القيم حيث
 له. األفراد امتثال وضمان، القااون لهذا االمتثال االدارة على يتعين فإاه، قااون

 على السيطرة بهدف معياة جماعة تطورها التي االخبقية القيم وهي :الاينية االخالق 
 مواردها. استخدام على والسيطرة، إليها الموكلة المهمات

 مع تفاعبتهم تاظيم في األفراد يعتمدها التي األخبقية القيم وهي :الشخصية األخالق 
 اآلخرين.

  :األخالقية القي دة افيوم1-

 من عالية درجة لتحقي  األتباع في التأثير هي :بأاها (2010) الطراواة يعرفها حيث -
يجاد، والفعالية ةالكفا   اإلطار ضمن التعامل يسوده الذ  الماتج التاظيمي المااخ وا 

 158:2010)، اةو االطر  (.واألاظمة القوااين به تسمح وبما، األخبقي

 الماظمية الموارد وتوجيه، األفراد تاظيم عملية :بأاها Shaw) ،(2008 شاو وعرفها -
 السلوكية األاماط ويصاف، المجتمعية والمعايير القواعد مع وياسجم يتواف  بأسلو 

   (Shaw, 2008: 40).لألفراد والخاطئة الصحيحة
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 بالمعاييراإللتزام  حيث من مبئم قياد  سلوك إظهار :بأاها (2012) عابدين ويرى -
 لدى ذلك وترويج، األشخا  بين والعبقات الشخصية التصرفات في والمقبولة المعتمدة
 337:2012)، دين)عاب .والمرؤوسين األتباع

 :ياكن القو  األخالقية للقي دة الس  قة التعريف ت خال  وان

 وضوابط وممارسات سلوكياتإليهم  يستاد، أخبقية قيادة يعتبروا المدارس مدير  أن -
 .أخبقية ومبادئ

 يكواوا وأن والعدل واإلخب  باالستقامة القادة يتصف أن األخبقية القيادة في البد -
 .بالثقة جديرين

 .المعلمين لدى التاظيمي بالوال  عبقة األخبقية للقيادة إن -

 .للمعلمين التاظيمياإللتزام وب الجماعية بالفعالية دور لها األخبقية القيادة إن -
 :األخالقية القي دة توعيه نا ذج2-

 احو األخبقية القيادة لتوجيه اماذج تطوير إلى الحديثة الدراسات من العديد ذهبت لقد
 مع التعامل ليستطيعوا الاماذج هذه مثل إلى يحتاجون والمديرون القادة أن اجد حيث، لمينالمع

 :الاماذج هذه ومن، العمل احو المعلمين دافعية رفع في الفعال األثر لها يكون التي، المعلمين
 وهي، األخبقية القيادة توجه مبادئ خمسة هااك أن ويرى (Schulte) ناوذج شولت -أ

 Schulte,2009: 63)).واإلخب ، والعدل، واإلحسان، باآلخرين اإلضرار وعدم،ذاتالإحترام 
 السلوك مع وتتااغم داخلية أمور وهي، والقيم المعتقدات ويتضمنV-4) ) ناوذج- 

  .(The Center for Ethical Leadership, 2010) العام للصالح المراعية الخارجية والتصرفات
 : ةاألخالقي للقي دة الح عة3-

 البزمة بالمهارات تتمتع أخبقية قيادات إلى الماسة الحاجة الحالية األزمات أفرزت
 في األخبقية القيادة غيا  ويعد، والتفو  الاجا  إلى بالماظمات للمضي فعالة بطر  للقيادة

 اهأل وذلك، بالتالي ااهيارها إلى الفشل هذا يؤد  وقد، أهدافها تحقي  في لفشلها سبباً  الماظمة
 أطرافها بين المتبادلة للثقة عبقة أ  وتحتاج ،بالقائد ثقتهم ويفقدهم، األفراد معاويات يضعف
 أن إذ، واألتباع القائد بين الصلة توثي  في األخب  دور يأتي هاا ومن، العبقة بهذهاإللتزام 
 مما، به ثقتهم دادوتز  به يؤماون تجعلهم قائدهم يمارسها التي األخبقية للقيادة األتباع ادراكات
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 بعبقاتهماإللتزام  على الدائم حرصهم ماطل  من عملهم عن للمسؤولية استجابتهم إلى يؤد 
 (Ruiz,P, 2011: 590) .بالقائد

 ضماياً  تأثيراً  األخبقية للقيادة أن وجدت الدراسات من الكثير أن وآخرون ريسك وأشار
 بعرضهم مرتبطة األتباع مستوى على األخبقية فالقيادة، والماظمة األتباع من كل على ايجابياً 

 على األخبقي غير السلوك ممارسة مستوى من الحد عاها وياتج، التقارير وتقديم للمشكبت
 سلوك ممارسة في أعلى مستوى عاها ياتج فإاه ذلك عن، فضًب المختلفة العمل وحدات مستوى
 من أعلى بمستوى مرتبطة األخبقية ةالقياد ممارسة فإن الماظمة مستوى على أما .المواطاة
، الماظمة بميثا  الحقيقياإللتزام  عن، فضًب المعلن السلوك وممارسة، الافسي باألمن الشعور
 .(Resick, et, al, 2011: 43) الماظم والتفاؤل، والثقة

، األخبقية للقيادة الملحة الحاجة المدارس مدير  استشعار أهمية على ال  حثة ؤكدتو 
 كفا ة رفع في الكبير األثر له لما مدارسهم في القيادة من الاموذج هذا تطبي  على ملوالع

 داخل مرموقة مكااة لهم بأن المعلمين شعور وتعزيز، المدرسة داخل المعاوية والرو  المعلمين
 .المدرسة

  :القي دة األخالقية في التعليم
 يابغي ما تتضمن قواعد وضع على ماً قائ فكرياً  اظاماً  التعليم في األخبقية القيادة تعد

 الشرف بقيم تتحدد التي القيم فهم في التعليم في األخبقية القيادة لفهم البداية اقطة وتتمثل عمله
 األخبقية القيادة تحتاج لذلك .تصرفاتهم مسؤولية اآلخرين وتحميل، واالستقامة والعدالة واألمااة
، الماظومة هذه مع الماسجمة القياد  السلوك من وأاماطاً ، أخبقية ومعايير قيمة لماظومة
 غير أم أخبقياً  كان إذا فيما، قراره أو إرادته في تؤثر التي للقائد الشخصية القيم عنفضًب 
 التي االيجابية المخرجات من بعدد ترتبط األخبقية القيادة أن وآخرون جان توماس وأكد أخبقي
دراك، القائد عن الرضا ودرجة، وظيفيال الرضا مثل، التبعية بجاا  تتعل  ، القائد فاعلية وا 

 .طوعا اإلضافية الجهود لبذل واالستعداد
 (Tumasjan, et.al, 2011: 612)  

، والتعاطف التفاهم من بجو المعلمين بإشعار المدرسية األخبقية القيادة جوهر ويكمن
 قادة المستقبل في الاجا  يتطل و ، بفعالياتها للمدرسة الفعلي واالاتما ، الحقيقي واإلسهام
 وذلك، سابقاً  القادة من متوقعاً  كان عما جوهرياً  تختلف اوعية بخصائ  يمتازون مدارس
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، سبمة. (متسارع تطور من يصاحبه وما، العصر هذا مع ااسجاماً  أكثر ليصبحوا
(247:2003 

 :ةالتالي باألمور يتعل  فيما األخب  على تركز الجيدة القيادة أن واجد
 أهداف تحقي  في كبير بشكل تساعده قد القائد يمتلكها التي فالسمات :التأثير في اآلخرين -  

 خوفاً  ليس القائد آلرا  وتقبب رضاً  أكثر سيجعلهم والمودة بالمحبة األتباع فشعور، الجماعة
 .واحتراماً  طواعية ولكن
 فسو ، واألتباع القائد بين وواضحة مفتوحة االتصال قاوات تكون أن يج  :ناط االتص   -  

 فيعتمد الفعال االتصال اظام أما، الماظمة وحدات بين التاسي  فقدان على يعمل االتصال اظام
 من كل وجعل األهداف تحقي  على سيعمل الذ  وهو، واألتباع القائد بين الراجعة التغذية على
 .المسؤولية تحمل في شركا  واألتباع القائد

 يتعل  فيما األقل اإلدارية المستويات إلى والمسؤولية السلطة إعطا  به دويقص :التفويض – ج
 ضرورة: شروط عدة تحقي  من التفويض لهذا بد وال، المقررة األهداف وتحقي  القرارات باتخاذ
اعطا  للعاملين القائد من كامل بشكل المعلومة توصيل  ووضعمعًا،  والمسؤولية السلطة و 

 والمتابعة، البزم التدري  وتوفير، الحرية مناوعًا  المرؤوسن عطا ا  ، و بةوالرقا لألدا  ييرمعاً 
 .المسؤولية من التهر  وعدم بالدعم يتعل  فيما
 في المسئولين على الواج  فمن لذا، حقه ح  ذ  كل إعطا  هي :العدالة والاوضوعية -د

 باتخاذها يقومون التي القراراتو  اإلجرا ات بكافة يتعل  فيما العدالة يتوخوا أن اإلدارية القيادات
جازات، وترقية، تعيين من ا   ااتما ه ويامي الماظمة تجاه التابع مشاعر يقيد فذلك، وغيرها واقل، و 
 36:2000)، )عبيدات .لها

 اإلدارة التر وية وال عد األخالقي لي :
 .دار اإل للعمل األخبقي البعد تحديد في القياد  الدور أهمية على الكصتا  يجمع يكاد

 واحترامها األخبقية بالقيم التزامهم أن كما، التاظيم مستويات لمختلف القدوة يمثلون والقادة
 يترت  وال مكتوبة تكون ال األخبقية والمعايير القيم أن ورغم التاظيم. أجزا  عمل على ياعكس
 وعدماإللتزام  عدم على يترت  قد أاه إال قااواية عقوبة األحيان من الكثير في مخالفتها على

 ال الذ  القائد مع بحذر التعامل أو ستهجاناإل أواإلجتماعية  العزلة األخبقية القيمإحترام 
 (28 :2013، )الهاد  عمله. في األخبقية القيم يراعي

إلى أن القيادة مستمدة من معظم جواا  العملية اإلدارية،  (2010)الطراواة ويشير 
بقية في التعامل مع المرؤوسين، وأن اإلدارة تشمل القيادة وتشترك ومن الجواا  اإلاسااية واألخ
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واإلدارة  .معها في كواها فكرة جماعية موقفية تتأثر بالجماعة والموقف بما فيه من عوامل مؤثرة
تهدف إلى توجيه جهود العاملين لتحقي  هدف مشترك وكذلك القيادة كوسيلة لإلدارة تحفز 

لقوة المتاحة للتأثير في األفراد بقصد تحقي  أهداف التاظيم، وتتعامل العاملين وتستخدم مصادر ا
  :القيادة مع تعارض األهداف بأحد األسالي  التالية

 والاتائج األسبا  وضو  عدم عاد لألفراد الملزمة بالقرارات القائد اافراد ويعاي :اإللي م -أ
 .القرارات على المترتبة

 األسبا  على االختبف عاد القرارات صااعة في راداألف مشاركة وتعاي :الاش ركة - 
 .الاتائج علىاإلتفا  و 
 .الاتائج على االختبف ولكن األسبا  علىاإلتفا   عاد المساومة وتتم :الاس واة -ج
 ويتم الاتائج أو األسبا  علىإتفا   وجود عدم عاد إليها اللجو  يتم :قرارات كاية  يروقراطية -د

 بأقل للتطبي  قاببً  يكون الذ  البديل اختيار ويتم بديل كل على المترتبة ائجوالات الكلفة دراسة
 (137 :2010، )الطراواة القرار. اتخاذ في الكمية األسالي  خبل من اتائج وأفضل كلفة

وتمثل اإلدارة التربوية الكيفية التي يدار بها التعليم في دولة ما وفقًا أليديولوجيا المجتمع، 
التجاهات الفكرية والتربوية السائدة فيه، وذلك من أجل تحقي  األهداف المرجوة من وأوضاعه، وا
 هذا التعليم.

وتعد اإلدارة التربوية عملية إاسااية، تؤثر وتتحكم فيها عوامل مختلفة كالعوامل الفلسفية، 
ية، والافسية، واالجتماعية، والتاريخية، والسياسية، وهي تركز على تطوير الشخصية اإلاساا

وتستهدف تحقي  أقصى إشباع ممكن للرغبات اإلاسااية، وتسعى جاهدة لتحسين حياة اإلاسان، 
 (35-34، 2012وهي تعمل أساسًا من خبل السلوك اإلاسااي. )العرايضة، 

 :لي  األخالقي وال عد الادرسية اإلدارة
 ميدان من بادئهاوم أسسها تشت  التي التربوية اإلدارة من جز اً  المدرسية اإلدارة تعتبر

 اإلجرائي مستواها ويتحدد .والتعليم التربية مجال في بخصوصيتها وتحتفظ العامة اإلدارة
، )يحيى .بها العاملين األعضا  بين إاسااية عبقة وجود بقدر اجاحها يتأتى التي .بالمدرسة
2010: 26.) 

 بوصفه، التربوية اإلدارية العملية في الرئيسة العوامل أحد األخبقي العامل ويمثل
 ملزمة المدرسية القيادة وتعد .والممارسات األاشطة أاواع مختلف الاطب  األساس القاعدة
 أخبقية قاعدة إلى المدرسية اإلدارة رجل يحتاج لذا .والعاملين الطلبة يهم ما كل برعاية أخبقياً 
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 تأكيد على التربوية دارةاإل مجال في الباحثين من عدد بين، إتفا  وهااك للسلطة ممارسته تحكم
، األكاديمي التميز تحقي  عاد إغفاله يمكن ال، المدرسة إدارة في كجز  األخبقية القيم وضع

، المدرسية اإلدارة مجال في العاملين ترشد التي األخبقية المبادئ إلى ستااداإل عنفضًب 
 في وتافيذها ةاألخبقي القواعد تامية لمهام تحملهم في المعلمين مسؤولية وتوضح
 .(138: 2011، والتاح الشريفي)المدرسة

 عن األهداف تحقي  أجل من المعلمين توجيه على تعمل المدرسية اإلدارة في والقيادة
 باستخدام أو، كقائد للمدير األتباع وقبول بالتباي إما التأثير هذا يكون وقد، التأثير طري 
 على رة المقد من قوتها المدرسية اإلدارة في القيادة وتستمد .الضرورة عاد الرسمية السلطة
 هو المدير فيكون، دااألفر  رضا من وشرعيتها سلطاتها وتكتس ، فيها والتأثير الجماعة استثمار
 المفروض والروتين والمااص  الرسمية السلطات ويتجاوز، باإلقااع السلطة يمارس الذ  القائد
 2013: 29)، )الهاد .واألاظمة القوااين من

، والطلبة العاملين لجميع وأاموذجاً  قدوة المدير يكون أن تعاي األخبقية القيادة فإن ذلكل
 وأن، اعتبار كل فو  المدرسة في العامة المصلحة تكون وأن، حسن بخل  معهم يتعامل وأن

 . 2003: 49)، )المزروعي أخبقية تاظيمية ثقافة المدير يباي وأن، التاظيمية العدالة تصراعى

 األخبقية المدرسية لبدارة األساسية المعايير أهم والتعليم التربية وزارة وضحت وقد
 :المعايير هذه وتتضمن الااجحة
، والعمل القول في كالصد ، والسلوكيات الحياة ميادين جميع في الصالحة القدوة -

  .واالاتما اإللتزام و 
 .والتبميذ التدريسية الهيئة أعضا  جميع مع التعامل في والعدالة، الشللية عن االبتعاد -
 مع والعمل، المفرط التساهل أسلو  عن وكذلك، والتسلط البيروقراطية عن االبتعاد -

 .الواحد الفري  برو  التدريسية الهيئة أعضا 
 .الخاصةاإلاسااية  الظروف ومراعاة، والتبميذ المعلمين مشاعر وتقديرإحترام  -
 .وقوااياها وأاظمتها والتعليم التربية وزارة أهداف مع يتعارض ال بما، القااون برو  العمل -
 .الوزارة وقوااين أاظمة مع يتماشى بما وتافيذها القرارات اتخاذ في الجرأة -
 .الشخصية والمصالح واألهوا  األاااية عن االبتعاد -
 .والصعوبات، المخاطر حالة في الصفوف مقدمة في الميدااي القائد -
 .باستمرار الوظيفية تهمومستحقا المعلمين شؤون متابعة -
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 الديااميكية والاشاط في تحسين عمليتي التعليم والتع لم، والمتابعة والتقييم، وتقديم التغذية -
 أليس من الممكن عمل .العكسية للمعلمين بطريقة حضارية محفِّزة، كأن يطر  األسئلة

  ؟....؟ أال ترى أن الطريقة المثلى هي....كذا
، المختلفة البماهجية والاشاطات والتع لم التعليم على باستمرار التبميذ تحفيز -

 كأباا  ومعاملتهم، ميولهم تراعي والتي المااسبة البماهجية الاشاطات في ومشاركتهم
 .حًقا

 ماحهم مع، والرغبة الكفا ة حس ، الفري  ألعضا  المختلفة والمهام األعمال توزيع -
 .موالتقوي والتوجيه المتابعة مع الصبحيات بعض

 .واإلسبمية الوطاية والمؤسسات، المحلي المجتمع دور تفعيل زيادة -
 المشكبت لتلك وتحليل واستقصا  ودراسة، بأريحية واألزمات المشكبت مع التعامل -

 .وتعقيدها تكبيرها عن واالبتعاد وتبسيطها، واألزمات
 .بعضهم أمام الفري  أعضا  ااتقاد عدم -

 العالي والتعليم التربية وزارة تراه كما الااجح ائدالق المدير فإن مختصرة وبكلماتو 
 الفائدة من مزيد مع، والتبميذ للمعلمين المريح والتعليمي الافسي الجو يوفِّر الذ  هو الفلسطياية
حترام و  ثقة يكس  وأن، التعلمية التعليمية ، األمور وأوليا ، والتبميذ، المعلمين من حوله منا 
 والتعليم التربية وزارة) مباشر غير أو مباشر بشكل يعاملهم ذينال وكل، المحلي والمجتمع
 )أ 35 . ،2010، العالي
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 التنظياي الوالء :الث ني الا حث 2.3

 اقداة: 2.3.1

 السلوك مجال في وخاصة األخيرة الساوات في االهتمام من بمزيد التاظيمي الوال  حظي
 . التربوية المؤسسات إلى الحًقا به االهتمام ااتقل كما، الصااعي الافس وعلم التاظيمي

 واقع بدراسةالباحثين  بعض عاى لقد المجال هذا فيالباحثين  اهتمامات تاوعت وقد
 عبقة بدراسة آخرون عاى بياما، الوال  أاواع بين بالتمييز وكذلك، العاملين عاد التاظيمي الوال 
 من آخر فري  وهااك .واإلاتاجية الفاعلية مثل، االفتراضية التاظيمية الباى ببعض الوال 

 مظاهر من وحمايتها بها العمل إاجاز درجة وعلى الماظمة على الوال  بآثار اهتمالباحثين 
 .العمل وترك، الوظيفي الرضا وعدم، العمل عن التغي  مثل السلبية السلوك

 (2000: 263، )الصاد  

 :التنظياي الوالء افيوم:  والا  2.3.2

 يسميه من وماهم الوال  يسميه من فماهم وال ال مسمى على والدارسين ا الكت   يختلف
 قد الدارسين ا الكت   معظم أن وجد والتعريفات المسميات هذه وباستعراض، التاظيمياإللتزام 
 مع الفرد تطاب  درجة " بأاه (2004)عبد الباقي  يعرفه حيث، المسمى مضمون على اتفقوا

 ألهداف الفرد جاا  من وميوالً قويًا  عتقاداً ا يمثل التاظيمياإللتزام  وأن، بها وارتباطه ماظمته
 مع فيها يعمل التي الماظمة لصالح ممكن جهد أو عطا  أكبر بذل في ورغبة وقيمها الماظمة
 (181: 2004، الباقي )عبد " العضوية هذه في االستمرار في قوية رغبة

 مع واادماجه الفرد تطاب  قوة " بأاه ويعرفه، التاظيمي بالوال واخرون   ورتر ويسميه
 صفات لديه التاظيمي الوال  من عالي مستوى يظهر الذ  الفرد وأن، بها وارتباطه ماظمته
 المحافظة في قوية ورغبة الماظمة أجل من جهد أقصى لبذل واالستعداد الماظمة بأهداف القبول
 (Porter.et. al.1974: 604 ) .فيها" االستمرارية على

 الوال  أن إلى التعريفات من مجموعة استعراض بعد (2004) األحمد  خل  وقد
 الماظمة تستغرقهشخصًا  فيصبح وعمله ماظمته مع الفرد فيها يتكامل حالة هو التاظيمي
 أهداف تحقي و  والتقدم الامو في القوية ورغبته الوظيفي طموحه خبل من معها ويتفاعل
 كأفراد للعاملين السلوكي الداخلي الموقف بالوال  يقصد وهاا، كفرد خبله من الماظمة
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 لديه الوال  من عالي مستوى يظهر الذ  الفرد وأن، مشتركة أهداف تحقي  احو متضاماين
 مع فيها االستغرا  درجة إلى الماظمة أجل من ممكن جهد أقصى وبذل للكفا  االستعداد
  (2004:11، األحمد ) .الماظمة مع العمل في واالستمرار االستغرا  هذا في القوية الرغبة

" اقتران فعال بين الفرد  :بأاه( 2004والقطاواة )، اقب عن الفهداو ويعرفه بوشاان 
والماظمة بحيث يبد  الموظف الموالي للماظمة رغبته في خدمة الماظمة بشكل كبير بالرغم من 

 (17: 2004، والقطاواة، )الفهداو  حصولهم على مردود أقل "

" شعور يتملك الفرد تجاه الماظمة ياتج عاه ااسجام على أاه  (2008العتيبي )ويعرفه 
مع الماظمة وأهدافها والرغبة في البقا  فيها والاظرة االيجابية لها وخدمتها بغض الاظر عن 

 (53: 2008 )العتيبي، المردود "
 عن ااتجة والماظمة الفرد بين عبقة" :بأاهيعرف  التاظيمي لوال ا أن وترى ال  حثة

 إلى الشعور هذا ويتطور، األهداف هذه لتحقي  االستغرا  لدرجة بجد والعمل األهداف تطاب 
 ." تركها في الرغبة وعدم الماظمة مع العمل في باالستمرار الرغبة
 والدراسات الكت  معظم عليها أجمعت حيث، التاظيمي الوال  أبعاد استاتاج أن يمكن وعليه
 :وهي
 الماظمة في كعضو الفرد استمرار في القوية الرغبة. 
 الماظمة أهداف على والموافقة والقبول القو  االعتقاد. 
 عاها والدفاع الماظمة خدمة في جهد أقصى لبذل االستعداد. 

 :التنظياي الوالء  نواع: ث ني ا  2.3.3
 الوال  تقسيم يمكن، وأبعاده التاظيمي للوال  تعريف من ذكره تم ما إلى باالستااد

 :مأقسا أو أاواع ثبثة إلى التاظيمي
، الماظمة في لبستمرار والخسارة الربح لحسا  الموظف إدراك عن ويعبر: الاستار الوالء1.

 (،توالمكافآ والتعويضات )الترقية مثل المشتركة المصالح تراكم اتيجة الوال  هذا يتكون حيث
 في بالعمل استمر لو الفرد يحققها أن يمكن التي االستثمارية بالقيمة البعض يسميها حيث

 ( 2005:9، الدوسر ) .ماظمةال
 المدى على الماظمة في بالعمل االستمرار في رغبة لديه الفرد أن يعاي وهو: الع طفي الوالء2.

 المشاركة ويريد، وقيمها أهدافها على مواف  ألاه ذلك، األخرى الماظمات على وتفضيلها البعيد
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 على ويدل والماظمة الفرد بين ايالوجدا االرتباط إلى الرغبة هذه تصل، األهداف تلك تحقي  في
 .الموظف قبل من بمصيرها واالهتمام الماظمة عن الدفاع ذلك
 ضغوط بسب  ،الماظمة مع بالبقا  يلتزم الفرد أن إلى الشعور هذا يشير: الاعي ري الوالء3.

 ما اعتباره في الموظف يأخذ حيث، بها يعمل التي الماظمة من  -الزمب  – عليه اآلخرين
 أو للشركة قلقا يسب  أن يرغ  وال يريد ال فهو، الماظمة في العمل ترك لو اآلخرون عاه يقوله

 على ذلك كان لو حتى أدبيا التزاما بالعمل يلتزم فهو، العمل تركه بسب  للزمب 
 (2005: 271، وبارون )جريابرغ.حسابه

 :التنظياي الوالء  نواع لفيم ونا ذج اداخ  :ث لث ا  2.3.4
 التاظيمي لوال ا أقسام ( 2003: 62،الفهداو ) يحدد أبعاد من كرهذ تم ما على باا 

 حيث التاظيمي الوال  وفهم دراسة مداخل عن الدارسينو  الكتا  معظم قصده ما فهم اآلن يمكن
 :               وهما اتجاهين على الكتابات معظم اصت

 حوافز من عليه حصل ما مع يتااس  للماظمة الفرد ااتما  على ويدل االتع ه الت  دلي: -أ
 في الفرد إسهامات أن على تا  التي سايمون برت لهر التاظيمي التوازن لاظرية وفقا عطاياو 

  لحاجاته إشباعها ودرجة العوائد من توقعاته بقدر تكون الماظمة
 االتجاهات من أطار في بماظمتهم الماظمة أعضا  ارتباط على ويدل االتع ه النفسي: - 
 المدخل الكتا  بعض سماه قدو  المادية العواملو  االعتبارات يتعدى الذ  وال الو  الميولو 

 أهداف مع الموظف قيمو  أهداف فيها تطاب  التي الحالة أاه على إليه ياظر حيث أالتجاهي
 في التفكير دون بماظمته للرقي عمله في مضاعفة جهوداً  الموظف سيبذل عادماو  الماظمة وقيم

 :يلي ما أشهرها فمن الوال  فهم اماذج عن أما الماد  المقابل إلى ظرالاو أ ماها االاتقال
 (2002: 116 ،)المعيوف

 :Angle &Perry (1983) و يري انع  ناوذج .1

 التاظيمي الوال  أسبا  عن البحث أساس على تقوم التي الاماذج من الاموذج هذا يعتبر
 :هما رئيسين اموذجين إلى تصايفه يمكنو 

 : التنظياي لاللتزام أس سك الفرد ناوذج . 

 الفرد خصائ  أساس على يباي التاظيمي الوال  جوهر أن الاموذج هذا يعتبر
 ثابتاً و  واضحاً  عاماً  السلوك هذا أن االتجاه هذا إلى المؤد  للسلوك مصدر باعتبارها وتصرفاته
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 الخبراتو  موالتعل الجاسو  كالعمر الفرد خصائ  إلى ياظر فإاه الاموذج لهذا وتبعاً  طوعياً و 
 خصائ  من األفراد يحمله ما على يركز الاموذج هذا فإن لذا الفرد سلوك محددات باعتبارها
 لماظماتهم األفراد وال  أساسها على يتحدد التيو  الماظمة داخل يمارسواه ما جاا  إلى شخصية

 : التنظياياإللتزام  كأس س الانظاة ناوذج . 

 تحدد التي هي الماظمة في تحدث التي لياتالعم أن أساس على الاموذج هذا يقوم
 هذه في الفرد إلى ياظر لذا العمل اتيجة الفرد وبين بياها التفاعل يتم حيث التاظيمياإللتزام 
 في وأاه، الماظمة من تحقيقها يتوقع التي واألهداف الحاجات بعض لديه أن أساس على الحالة
 األهداف هذه تحقي  سبيل في وطاقاته راتهمها تسخير في يتردد ال األهداف هذه تحقي  سبيل
 الفرد بين تبادلية العملية هذه أن أ  واألهداف الحاجات تلك بتلبية الماظمة قيام مقابل

 من مجموعة يتضمن الذ  " الافسي بالعقد " يسمى ما هو التبادل هذا جوهر نأ، و والماظمة
 الفرد – الطرفين لكب بالاسبة ةمحدد ريغ أو محددة عادة تكون التي والتعهدات االلتزامات
 هذه في العمل عن الفرد رضا إلى األشكال من شكل بأ  تؤد  وأن البد لكاها – والماظمة
 .الماظمة

 اآللية أساساً  تمثل، حاجاته بها وتعالج الفرد الماظمة بها تعامل التي الطريقة فإن بالتالي
 تأخذ التي الماظمة أن بحيث، بها يعمل يالت للماظمة والؤه عدم أو الفرد وال  إلى تقود التي
 قيمها يتشر  أن إلى الاهاية في به تؤد  سوف الفرد احتياجات بتلبيةاإللتزام  عاتقها على

 . ماظمته وبين بياه المتبادلاإللتزام  من اوع هااك يكون وبالتالي قيمه ويعتبرها
 ((Kanter ك نتر ناوذج .2

 السلوك متطلبات من اابعة التاظيمي الوال  من أاواع ثبثة هااك أن الاموذج هذا يرى
 :وهي أفرادها على الماظمات تفرضها التي، المختلفة

  وطاقاتهم بجهودهم التضحية األفراد فيه يستطيع الذ  المدى ويمثل الاستديم:اإللتزام 
 جز اً  أافسهم يعتبرون األفراد هؤال  كل فإن لذا، فيها يعملون التي الماظمات استمرار مقابل
 .تركها أو ماها االاسحا  في صعوبة يجدون فإاهم وبالتالي، ماظماتهم من

  وماظمته الفرد بين تاشأ التياإلجتماعية  الافسية العبقة في ويتمثل التالحاي:اإللتزام ،
 فيها وتعترف، الماظمات تقيمها التياإلجتماعية  المااسبات خبل من تعزيزها يتم والتي
 كإعطا ، الماظمات تلك تماحها التي االمتيازات إلى إضافة، نالعاملي األفراد بجهود
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 اإلسكان مثل الخدمات وبعض السيارات توفير أو الخاصة الشخصية البطاقات
 . والماظمة الفرد بين التبحم تعزيز شأاها من والتي والمواصبت

  والقيم ييرالمعا أن الموظف يعتقد عادمااإللتزام  من الاوع هذا اشأ الرق  ي:اإللتزام 
 في الفرد سلوك فإن وبالتالي، األفراد سلوك لتوجيه مهماً  دليبً  تمثل الماظمة في الموجودة
 .المعايير بهذه يتأثر الماظمة

 :Eezioni (1961) زيونيا ناوذج .3

 على الماظمة تمتلكها التي السلطة أو القوة أن إلى المستاد الرأ  عن الاموذج هذا يعبر
 الوال  أواإللتزام  أحياااً  سميهي والذ ، الماظمة مع الفرد اادماج طبيعة نم اابعة، الفرد حسا 

 :وهي أشكال ثبثة يتخذ حيث، التاظيمي
 الفرد قااعة من والاابع، وماظمته الفرد بين الحقيقي االادماج ويمثل: الاعنوياإللتزام - 

 .ومعاييرها وقيمها الماظمة بأهداف

 الفرد اادماج حيث من، درجة أقل وهو: الات  دلة الازاي   حس   س س على الق ئماإللتزام - 
 يتمكن حتى الفرد حاجات من الماظمة تلبيه أن تستطيع ما بمقدار تحدد والتي ماظمته مع
 الفرد الطرفين متبادلة عبقة فالعبقة لذا، أهدافها تحقي  على ويعمل لها يخل  أن

 .والماظمة
 بها يعمل التي الماظمة مع الموظف عبقة في السلبي  الجاا ويمثل: االغترا ياإللتزام -ت

 .الماظمة مع الفرد اادماج حيث
أن اماذج الوال  هي تفسيرات لكل من أاواع الوال  حيث حاول كل عالم  وترى ال  حثة

أن يدرس أحد مدخبت الوال  في اموذج مستقل، وترى أن الوال  التاظيمي المباي على القيم 
ة هو أشمل من جميع الاماذج ألن فيه توضيح لجميع المدخبت والعمليات واألخب  اإلسبمي

 بشكل محدد و واضح و سليم.

  :التنظياي الوالء تطور اراح  را ع ا: 2.3.5

 لكاه، تعيياه بمجرد للموظف حقاه يمكن الو  ،الموظف لدى واحدة دفعة الوال  يوجد ال
 مباشرة تاريخ من تدريجيا بالامو  الوال يبدأ حيث، آلخر وقت من والتطور للتغير قابل شعور
 وفقا، الماظمة في عمله الموظف إاها  حتى ويستمر الماظمة على التعرف لحظة من أو العمل
 :هي مراحللثبث 
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 : التعر ة ارحلة1.

 يكون، العام تقار  ولمدة الماظمة على التعرف أو العمل مباشرة تاريخ من تمتد وهي
 على الحصول الفترة هذه في له بالاسبة الهدف ويكون ،لتجربةوا للتدري  خاضعاً  فيها الموظف
 حيث، الماظمة وأهداف أهدافه بين والموائمة الجديد الوضع مع والتأقلم بالتعيين الاهائي القرار
 يشعر قد كما، الماظمة احو االتجاهات وامو الوال  تضار  مثل الفترة هذه في الشعور يختلف
 (2007: 109، )المحتس .بالصدمة الموظف

 : واالنع ز العا  ارحلة2.

 في االاجاز مفهوم بتأكيد الموظف يقوم وخبلها، واألربعة العامين بين الفترة هذه وتتراو 
 من والخوف للفرد الشخصية األهمية بوضو  الفترة هذه وتتميز، شخصيته لتثبيت ماه محاولة
 للعمل واضحاً  الوال  امو فيها يظهر، الجهد من الكثير الموظف يبذل لذلك، العجز

 .(25: 2005 ،)العوفيوالماظمة
 :   لانظاة الثقة ارحلة3.

 وتستمر الخامسة الساة في وتبدأ ،(2005كما في العوفي )المعااي في  إليها أشار وقد
 يصبح أن إلى بالماظمة الموظف عبقة وتقوى فشيئاً  شيئاً  الوال  فيها فيزداد، اهاية ال ما إلى

         (2005: 37 ،)العوفي .ماها االاتقال في التفكير أو عاها االستغاا  يمكاه ال ااجحاً  موظفاً 

 : التنظياي الوالء  شاية :خ اس ا  2.3.6

 ترتبط التي الهامة الموضوعات من واحداً  التاظيمي الوال  اعتبارها في الماظمات تضع
 عدة التاظيمي بالوال  تزايدالم االهتمام لهذا أدى وقد، فيها العالين سلوك وتامية الماظمة بتطوير
 :ماها أسبا 

 بالفرد الخاصة السلوكية الاواحي من بالعديد للتابؤ المؤشرات أحد يمثل التاظيمي الوال  1.
 الماظمة في بقا  أكثر الوال  صاح  الفرد أن حيث، العمل عن والغيا  العمل دوران مثل
 (2005: 182، الباقي )عبد .تغيبا وأقل

 إاتاجها وزيادة واستمرارها الماظمة اجا  ضمان في هاماً  عامبً  للماظمة فراداأل وال  يعد 2.
 ( 2005: 80،)الدوسر  .األدا  مستوى على المباشر لتأثيره وذلك
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 األوقات في السيما والموظف الماظمة بين يربط ألاه هاماً  عاصراً  التاظيمي الوال  يمثل. 3
  ( 2005: 80،)الدوسر .للموظفين المبئمة وافزالح تقدم أن الماظمة فيها تستطيع ال التي

 على الوال  يساعد حيث، المختلفة للمتغيرات الماظمات استجابة سهولة إلى الوال  يؤد . 4
 مصلحة بأن إليمااهم وذلك، الماظمة صالح في يكون أن ممكن تغيير أل  العاملين تقبل

 وثقافة أخبقياتإحترام  لىإ العاملين التاظيمي الوال  يدفع .مصلحتهم هي الماظمة
 المجتمع في الماظمة صورة على إيجاباً  يؤثر ما المهاة وأخبقيات الماظمة

 .(2008: 78 ،المحلي)العتيبي

 بما ما ماظمة إلى باالاتما  الفرد قرار يتأثر حيث، للماظمة الكفا ات استقطا  سهولة. 5
 تصبح مرتفع بوال  أفرادها يشعر التي الماظمة ألن وذلك ورضا وال  من الفرد إليه يميل

 . (79:2008، )العتيبي إليها االاضمام في الكفا ات يرغ  ما، جيدة سمعتها

 كل على وتأثيره عليه المترتبة اآلثار إلى التاظيمي الوال  أهمية الكتا  بعض أرجع وقد
 ازدياد ادع إيجابية آثار إلى (2005) الصيرفي لخصها وقد، والماظمة العمل وجماعة الفرد من

 التالي: الجدول في كما الوال  ااخفاض عاد وسلبية، التاظيمي الوال 
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 (1) عدو 
 يوضح  ثر الوالء على قدرة الفرد وعا عة العا  والانظم

 
 

 سلبية عاد ااخفاض مستوى الوال  ايجابية عاد ارتفاع مستوى الوال 

 الفرد-1

 الشعور باالاتما  واالرتباط-
 لى الحركة والتقدم الوظيفيااخفاض القدرة ع

 األمان-
 األهداف واالتجاه-

 ااخفاض القدرة على الامو والتطور الذاتي
 التصور الذاتي االيجابي
زيادة الضغوطات المرتبطة بالعائلة والعبقات  المكافآت التاظيمية

 الجاذبية للعاملين المحتملين االجتماعية

 جماعة العمل-2
 قلة التفكير الجماعي ثبات العضوية
 ااخفاض القدرة على االبتكار والتكيف فعالية الجماعة
 الصراع بين الجماعات التماسك

 التاظيم-3

 زيادة الفاعلية ترجع إلى:
 
 

 ااخفاض القدرة على التطور والتكيف

 جهد الفرد
 ااخفاض معدل الدوران
 ااخفاض اسبة الغيا 
 ااخفاض اسبة التأخير

  الجاذبية لألعضا  الموجودين خارج الماظمة

 232:2005)، الصيرفي ) :المصدر

 التنظياي: الوالء تطوير في الاس عدة العواا : س دس ا  2.3.7
 من وذلك الماظمة في العاملين لدى الوال  مستوى لرفع الكثير عمل إلى الماظمة إدارة تستطيع
 : اآلتي خبل

 جعل بمعاى، عمقا أكثر وجعلها الوظيفة بتصميم الماظمة تقوم بحيث: الوظيفي اإلثرا  .1
عطاؤه عمله عن مسؤولية أكثر الفرد  من ومزيد، واالستقبل التصرف في األكثر الحرية وا 

 .المؤثرة القرارات اتخاذ في المشاركة

 العاملين إشعار خبل من العاملين ومصالح الماظمة مصلحة بين التواف  من اوع إيجاد .2
 الخطط وضع خبل من وذلك، بالافع عليهم سيعود ماافع من الماظمة تحققه ما أن

 .األربا  في المشاركة وبرامج للحوافز
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 في سابقاً  ورد كما، الماظمة قيم مع قيمهم تتواف  الذين الجدد الموظفين واختيار استقطا  .3
 نفإ أكبر بشكل الماظمة قيم مع متطابقة الفرد قيم كاات كلما أاه اجد الوال  وأاواع أبعاد
 .عام بشكل الماظمة أفراد لدى الوال  مستوى من سيرفع ذلك

 دخول قبل تتخذها أن الماظمة على يج  إجرا ات هااك أن القول يمكن فإاه وعليه
 السياسات وضع عاد العاملين وأهداف قيم ومراعاة الوظائف تصميم وأثاا  الماظمة الموظف
 اختيار الماظمة على يج  الوظائف ذهله الموظفين اختيار عاد وكذلك، للماظمة واألهداف
 وتحر  والجاد الماظم بالعمل تهتم التي الماظمة أن الواضح من أاه كما، وال  األكثر الموظف

 ما وكل العوامل هذه كل االعتبار بعين وتأخذ تراعي أن يج  الجودة من عالية ييرمعاً  على
 (2005: 209، بارون، جريابرغ) .الوال  هذا تطوير شأاه من
 في ولخصها التاظيمي الوال  على تؤثر التي العوامل من مجموعة (2006) الوزان وضع وقد

  :التالي الشكل
 (1شك  )

 العواا  التي تؤثر على الوالء التنظياي

 
  
 
 
 
 
 

 (41: 2006المصدر/ )الوزان،        
 
 
 
 
 
 
 

 العوامل الخارجية: ظروف سوق العمل 

, صائص الفرد: السن ومدة الخدمةخ
 مستوى التعليم , دوافع وقيم األفراد

 خصائص الوظيفة

تجارب الفرد والعوامل المتعلقة ببيئة 

 العمل الداخلية

 عوامل تنظيمية أخرى

 الوالء التنظيمي

 ستمرارالرغبة باال 
  تطابق أهداف الفرد مع المنظمة 
  الرغبة في بذل مجهود أكبر من

 أجل المنظمة 
 االلتزام واإلبداع في العمل  
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 :التنظياي الوالء على تؤثر التي العواا 
 الحالة وتأثير االختيار وفر  العمل ظروف مثل: الخ رعية ة  ل يئ الاتعلقة العواا -1

 على الموظف لخوف البطالة مستوى وارتفاع والكساد الركود عاد الوال  يزداد حيث، االقتصادية
 أمام الفرصة وزيادة البطالة اسبة وااخفاض األوضاع تحسن عاد الوال  وياخفض، وظيفته

 .أخرى ماظمات إلى لباتقال الموظفين
 هذا خصائ  باختبف آلخر موظف من الوال  مستوى يتأثر حيث: الفرد خص ئص-2

 :مثل الموظف
 الوال  مع طردية بعبقة ترتبط الخدمة ومدة السن أن الدراسات دلت فقد :الخداة وادة السن- 

 المصالح تراكم من ياتج الذ  المستمر الاوع من الوال  هذا يكون ما وغالباً  ماها كل يزداد بحيث
 .الساين مدى على المشتركة

 التعليم مستوى ارتفاع يكون أن يمكن حيث، عكسياً  أو طردياً  يتااس  فقد :التعليم استوى- 
 ارتفاع بسب  الماظمة خارج أفضل عمل فر  لديه كاات إذا العمل ترك على للموظف حافزاً 

 العمل طبيعة نتكو  عادما أما، عكسياً  التااس  هذا يكون عادها، للموظف العلمي المستوى
 الموظف لدى الوال  مستوى من يزيد ذلك فإن العلمية قدراته مع تتااس  الموظف يؤديه الذ 

 طرديًا. التااس  يكون وبالتالي
 الذين هم للماظمة وال  األكثر األفراد جهة من الوال  مستوى على تؤثر: األفراد وقيم دوافع-ج

 أعمال من الماظمة هذه تقدمه بما وذلك وقعاتالت وتحقي  الحاجات إشباع في عليها يعتمدون
 .االاجاز دوافع وخاصة الدوافع إشباع على تساعدهم

 الراجعة والتغذية بها التحد  ودرجة واستقبليتها الوظيفة مجال يؤثر: الوظيفة خص ئص-3
 ضو الو  بعدم تتسم التي الوظيفة أما، باإليجا  الوال  مستوى على والمسؤولية باألهمية والشعور
 .الموظف لدى الوال  على بالسل  تؤثر فإاها والضغوط التوتر من عالية ودرجة

 وعدالة األجور في والتااس  العدالة حيث ببيئة المتعلقة: الداخلية الاتعلقة   ل يئة العواا -4
جرا ات وسائل  الجدد للموظفين العادلة والتعيين االختيار وسياسات العمل وجماعة الترقية وا 
 الوال  مستوى علىيجابيًا إ تؤثر كلها، ديمقراطياً  كان إذا القيادة وامط افواإلشر 

 (44-41:  2006،الوزان).التاظيمي
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 :األخرى التنظياية العواا -5
 على االعتماد من درجة يتيح ألاه للماظمة الوال  اسبة من يزيد: الالاركزي التنظياي الييك - 

 صحيح. والعكس الوظيفة دا أ في واالستقبلية والمسؤولية الافس
 الحجم ألن وذلك الوال  مع عكسياً  يتااس  الماظمة حجم أن يقول من فهااك الانظاة: حعم- 

 سلباً  يؤثر مما عادهم والوال  العاملين سلوك لتطوير والمدرا  الماظمة من أكبرجهدًا  يتطل 
 كلما أاه لجهة وذلك الوال  مع طردياً  يتااس  الماظمة حجم أن يرى من وهااك، الوال  هذا على
: 2010.  )الرشيد ، الوال  ازداد وبالتالي للترقية الفرصة فازدادت الموظفين زاد الحجم زاد
32-34) 

 :الاصطلح ت  عض اع التنظياي الوالء عالقة :س  ع ا  2.3.8
 :للاعلاين الاعنوية والروح الاتايز   ألداء التنظياي الوالء عالقة1.

 دوًرا التاظيمي للوال  أن إلى (2004الفيدواوي والقط ونة )اقًب عن  ديفز أشار كما
، فيها يعملون التي والمؤسسة عملهم يحبون يجعلهم العاملين لدى المعاوية الرو  رفع في مهًما

 يكون بياما، أهدافهم مع تتااغم التي أهدافها لتحقي  وحماس بتعاون العمل إلى ويدفعهم
 التغي  من ويكثرون، زمبئهم مع عبقاتهم في سلبيين خفضةالما المعاوية الرو  ذوو العاملون

 المشكبت من ذلك وغير، إليهم الموكلة للمهام تبًعا أدائهم مستوى تداي ويبحظ، العمل عن
 2004: 9-18)، والقطاواة )الفهداو  .السلوكي

 :الاؤسسة في القي دي   لناط التنظياي الوالء عالقة2.
 القياد  للامط أن اتائجها من وكان، العاوان هذا تااولت لتيا الدراسات من الوفير هااك

 حرية يماح الذ  الديمقراطي الامط أن حيث، التاظيمي الوال  زيادة في األثر أكبر السائد
 المتفرد، المتسلط القياد  الامط بياما، التاظيمي الوال  زيادة على يعمل القرارات واتخاذ المشاركة
 مكان في أفضل فرًصا وجدوا إن لعملهم الموظفين ترك على ويساعد، بداعاإل رو  يقتل، بقراراته
   9:2004-18)، والقطاواة )الفهداو  .الماظمة احو الوال  من يقلل وهذا، آخر

 :النفسي إللتزام   التنظياي الوالء عالقة. 3
 جهة من والعاملين جهة من الماظمة بين مكتو  غير ئيإتفا  مبد هو الافسياإللتزام 

 لديه ما أفضل وتقديم، وأهدافها قيمها في مؤسسته احواإللتزام ب يشعر العامل أن حيث، أخرى
 مكان في إليه تقدم التي األكبر االمتيازات رغم فيها بالعمل واالستمرار، اإلاتاج على قدرة من
 افسي دعم من له تقدمه وما، لمهاراته وصقل تدري  من المؤسسة له قدمته ما مقابل، آخر
، للعاملين المهاي الوال  ضعف اآلخر؛ وتجاهلت طرًفا المؤسسة حققت فإذا، اقتصاد  آخرو 
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 المادية الاواحي من لهم تقدمه ما توازن على تعمل أخرى ماظمات عن يبحثون وأخذوا
 65:2003)، )عورتااي.والافسية

 :االعتا عية   لاك نة التنظياي الوالء عالقة4.
 ما شخ  به يتمتع الذ  والوضع المرتبة" :به يقصد اإلجتماعية المكااة مصطلح إن

 الرسمي المركز تكون أن إمااإلجتماعية  والمكااة، اجتماعي اظام أ  في اآلخرين مع مقاراة
 المكااة أاها أو، فيها يعمل التي المؤسسة في الوظيفي المسمى حدده كما ما لشخ 

 حيائذو  تكون وال، احوه واقتااعاتهم شعورهم بسب  ما لفرد اآلخرون يماحها التياإلجتماعية 
 األفراد يتساب  لذا، هرمية بطريقة لآلخرين بالاسبة التاظيم داخل فرد كل مرتبة وتحدد .رسمية
 فقدان ألن، العمل في جهودهم قصارى ببذل الفضلى والمرتبة العليا المكااة على حصولهم في

حتراو  محبة الشخ  يفقد المااسبةاإلجتماعية  المكااة  اضطرا  إلى يؤد  بالتالي، اآلخرينم ا 
 والتقدير لافسه احترامه به يجد آخر مكان عن للبحث فيسعى، الذات عن الرضا وعدم شخصيته

 66)، )عورتااي .بتحقيقها يرغ  التي المكااة بفقدااه لماظمته الوال  يفقد بالتالي، اآلخرين من
:2003 

 :الاوظفين  تسر  التنظياي الوالء عالقة 5.

 توقف" :أاهاب وتعرف، التاظيم على خطيرة ظاهرة ماظماتهم من األفراد تسر  ظاهرة إن
 أكثر ومن، "بها عمله عن راتبه يتقاضىوالتي  بها يعمل التي الماظمة في عضويته عن الفرد

 :الظاهرة هذه سلبيات
 .الماظمة من الموظفين تسر  على تترت  التي المرتفعة التكاليف -
 وتعطيل الوقت ضياع عن أو، األكفا  العاملين فقدان عن الااجم سوا  :األدا  تعطيل -

 .بديل عن البحث أثاا  اإلاتاج
 إلى يؤد  ذلك فإن التاظيم في حساسة مكااة ذا عمله من تسر  الذ  الفرد كان إذا -

عاقة خلل  فيعمل، حبة ماه سقطت الذ  كالعقد يصبح ألاه، التاظيم أفراد تماسك في وا 
 فقدان على

 .العاملين لدى الوال  ويضعف، األفراد تماسك -
 الواحد األفراد وياسح ، الماظمة داخل الدوران يكثر فعادما :المعاوية الرو  ااخفاض -

 أفراد مع التعايش في ماهم البعض ياجح قد باستمرار جدد أفراد ويأتي، اآلخر تلو
 وتضعف، نالعاملي بين والصداقة الود روابط تضعف عادها، اآلخر يفشل وقد التاظيم
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، إاجازهم على سلًبا ويؤثر، الافسي التزامهم بقيمة كثيًرا ويتشككون، المعاوية روحهم
 67:2003)، )عورتااي .الوال  على وبالتالي

 الموظفين تسر  اسبة من ذلك حد، قوًيا للتاظيم األفراد وال  كان لو أاه وترى ال  حثة
 القدامى الموظفين خبرات فتستثمر، الماظمة داخل العمل استقرار إلى أدى وبالتالي كبير بشكل

عادة، بدائل عن للبحث المرتفعة التكاليف وتختصر، وكفا اتهم  ولحافظ، جديد من التدري  وا 
 ذلك وياعكس، عالية المعاوية روحهم على وبالتالي، عماله صفوف وترا  تماسك على التاظيم
 .اإلاتاج جودة على إيجاًبا

 :يايالتنظ الوالء ث رآ :ث ان ا  2.3.9
 يستطيع حتى سلبية وأثار ايجابية أثار للوال  بأن التاظيمي بالوال  المهتم يدرك أن يج 

 أثار اذكر ولهذا التاظيمي الوال  بسل  عليه ياعكس وال الوال  من المرجوة الاتائج يحق  أن
 .(48 :2009، أبو العب( والسلبية االيجابية التاظيمي الوال 
 :اإليع  ية اآلث ر

 للماظمة بالاسبة االيجابية الاتائج من عدد إلى يؤد  التاظيمي بالوال  الموظف شعور  .1
 الجهد من المزيد وبذل العمل في واالاتظام العمالة واستقرار، العمل دوران معدل كااخفاض
 واالزدهار الامو وتحق  اإلاتاجية وزيادة، العمل تكلفة ااخفاض على يؤثر مما واألدا 
  للماظمة

 رضاه درجة تكون وبالتالي الوظيفي التقدم من أعلى مستويات يحق  التزاما كثراأل الموظف .2
 هذه عن رضاه يبد  التزاما األكثر الموظف أن اتوقع أن الممكن فمن أكبر التقدم هذا عن

 ويوحد به يعمل الذ  التاظيم احو أكبراإللتزام ب يشعر وبالتالي غيره من أكثر التوقعات
  التاظيم صالح في هو ما تحديد عاد التاظيم اظر وجهة مع اظره وجه

 الفرد يتميز حيث، العمل اطا  خارج الخاصة الفرد حياة على تاعكس التاظيمي الوال  أثار .3
 إلى إضافة العمل أوقات خارج والراحة السعادة من عالية بدرجات المرتفع االاتما  ذو

 .العائلية عبقته قوة ارتفاع

 برو  والعمل، العمل في واالاتظام العمالة واستقرار، وتماسكها الجماعات فعالية درجة زيادة .4
 .الفري 
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يحاولون االاضمام لها،  الماظمة التي يتصف أفرادها بالوال  تصبح حلم جميع اإلفراد الذين .5
عبد الباقي،  (.جدد ذو  مهارة عالية وهذا بدوره يسهل على الماظمة اختيار مجادين

2004 :182) 
 :السل ية اآلث ر

 يترك وال بالعمل طاقاته جميع ويستثمر يوجه الفرد تجعل التاظيمي للوال  السلبية آلثارا
 اآلخرين عن عزلة في الفرد يعيش أن إلى يؤد  بدوره وهذا العمل خارج للاشاطات وقت أ 

 التفكير دائم يصبح وبالتالي العمل خارج تفكيره على تسيطر وهمومه العمل فإن ذلك إلى إضافة
 (.49: 2009، )أبو العب.عمله في

 :التنظياي الوالء قي س طرق: ت سع ا  2.3.10

، فيها العاملين لدى التاظيمي الوال  مستوىإلى  للتعرف عدة مقاييس الماظمات تستخدم 
 يلي: كما، ذاتية ومقاييس، موضوعية مقاييس، اوعين إلى المقاييس هذه تقسم حيث
اظمات للتعرف على الوال  وذلك وهي طر  بسيطة تستخدمها الم الاق ييس الاوضوعية: .1

 من خبل تحليل الظواهر السلوكية للفرد والتي تعبر عن مدى الوال  مثل: 

: وذلك عن طري  االستماع إلى حديثه مع الزمب  أو مع رغ ة الفرد في ال ق ء اع الانظاة -
 أفراد خارج دائرة العمل عن الرغبة في البقا  أو الرغبة في ترك العمل.

حيث أن األدا  العالي غالبًا ما يصدر عن األفراد ذو  الوال  المرتفع  اء:استوى األد -
للماظمة، وتجدر االشارة هاا إلى أاه يج  أن تكون عملية تقييم األدا  عملية متكاملة من جميع 

 (37: 2009)جرغون،  الجواا  وتتضمن معًايير لقياس األدا .

الااتج عن ترك العاملين للعمل وعدم الرغبة حيث يمكن أن يعتبر دوران العمل  دوران العا : -
 (38: 2009)جرغون،لدى العاملين في البقا  في الماظمة مؤشرًا على ااخفاض مستوى الوال .

جرا ات السبمة  حوادث العا : - حيث تدل زيادة اسبة الحوادث على عدم االكتراث بمعايير وا 
ك دليًب على ااخفاض مستوى الوال  من العاملين، وذلك لعدم االهتمام بما سيحصل ويعتبر ذل
 (81 :2008، )العتيبيلدى هؤال  العاملين األكثر تعرضًا للحوادث أو إحداثًا لها. 

ويعتمد هذا الاوع من المقاييس على مجموعة من األسئلة توجه للموظف  الاق ييس الذاتية: .2
ألفراد أافسهم، إذن يتم من خبلها التعرف على مستوى الوال  لدى األفراد، وذلك من خبل ا

فهي مقاييس مباشرة للوال ، لذلك فالمقاييس الذاتية هي األكثر استخدامًا لدى الماظمات 
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والباحثين لسهولتها، وقد طو ر بعض الدارسين والباحثين العديد من هذه المقاييس والتي يمكن 
 ماها:و استخدامها لهذا العرض، 

 ( اقي س  ورتر وزاالئهPorter.et.al 1974 ):  اإللتزام ويسمى هذا المقياس استبااة
ال أواف  بشدة -1فقرة تتم االستجابة عليها بمقياس يتدرج من ) 15التاظيمي وتتكون من 

بالوال  من خبل درجة التزام الفرد مع اإللتزام أواف  بشدة( وتستهدف قياس درجة  -5إلى 
خبصه للماظمة والرغبة في البقا  فيها ومضاعفة ال   جهد لتحقي  أهدافها.ماظمته وا 

 (22: 2004)األحمد ، 
 ( اقي س ا ودي وآخرونMowday.at. al. 1979:)  سؤال 15ويتكون المقياس من

ويسمى استبيان ماود  وزمب ه، ويستخدم المقياس طريقة ليكرت الخماسية لتحديد درجة 
د  االستجابة، ويظهر من خبل التجار  أن هذا المقياس أظهر درجة عالية من الص

 (.70: 2005والثبات عاد تطبيقه.)العوفي، 
 ( 2004اقي س عرين رغ،  راونBrawn, :)  فقرة لقياس أبعاد  12ويتكون المقياس من

فقرات لكل من أبعاد الوال   4الوال ، حيث ياقسم المقياس إلى ثبثة أجزا  موزعة بواقع 
 (.235، 2004 وهي: الوال  المستمر، والعاطفي، والمعيار . )جريابرغ، براون،

 التنظياي: الوالء اص درع شراا:  2.3.11

يعتمد الوال  التاظيمي كظاهرة إدارية على متغيرين هامين هما: الفرد، والماظمة، من  
هاا فإن العوامل المؤثرة في الوال  التاظيمي كثيرة فماها ما يحيط ببيئة العمل وماها متغيرات 

(، فمثًب 33: 2004مرتبط بالفرد افسه.)جرغون، البيئة الخارجية المحيطة بالعمل وماها ما هو 
وجد أحد الباحثين أن إحساس العاملين بموضوعية اظام األدا  الوظيفي المطب  بالماظمة يؤثر 
تأثيرًا معاويًا ايجابيًا في الوال  التاظيمي، بمعاي أاه كلما زاد إحساس العاملين بموضوعية اظام 

  العاملين لماظمتهم، بياما وجد أن الرضا عن العدالة تقويم األدا ، أدى ذلك إلى زيادة وال
الخارجية للعائد الماد  من الوظيفة والرضا عن مستوى العائد الماد  الفعلي يؤثران بشكل 

 (96: 2005معاو  إيجابي في الوال  التاظيمي.)الدوسر ، 

حثة بتقسيمها وعليه فإن مصادر الوال  التاظيمي تتعدد وتتاوع وهي كثيرة وقد قامت البا 
إلى مجموعتين أساسيتين أطلقت على المجموعة األولى مصادر الجذ  للوال  التاظيمي بياما 

 أطلقت على الثااية مصادر الدفع والطرد للوال  التاظيمي، واتااولهما كالتالي:
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ويقصد بها تلك المصادر التي تامي وتجذ  الوال  التاظيمي لدى  للوالء: العذ  اص در.  1
لين وهي مصادر ضرورية، ومطلو  من أ  ماظمة العمل على تحقيقها لدى أفرادها العام

 والحر  عليها وهي كثيرة اذكر ماها:

  يوجد عاد الفرد مجموعة من الحاجات للع الين في الانظاة: اإلنس نية إش  ع الح ع ت
مساادة المتداخلة والتي يسعى إلى إشباعها عن طري  التاظيم فإذا أشبعت تلك الحاجات ب

 ذلك التاظيم فإاه يتولد لدى الفرد الشعور بالرضا واالطمئاان واالاتما  ثم الوال  التاظيمي.
  :لقد بيات الدراسات أن الوال  التاظيمي يزداد كلما كاات وضوح األشداف وتحديد االدوار

عي األهداف التي تسعى الماظمة لتحقيقها واضحة، لكي يستطيع األفراد فهمها وتمثلها والس
لتحقيقها، وكذلك كلما كاات أوارهم واضحة ومحددة، وذلك لتجا  حالة الصراع التي 

 تحدث في حالة غموض أدوار العاملين.
  :وتركز اظرية الحوافز للعمل على الحوافز الداخلية وهي إيع د نظ م ان س  ان الحوافز

في الماظمة أو  تتعامل أصًب مع األسبا  التي تدفع الااس للعمل وأسبا  تركهم العمل
بقائهم فيها، وعليه فإن االدارة إذا كاات تريد من عامليها أن يبذلوا الجهد المطلو  ويحققوا 
المعدالت اإلاتاجية المقررة، فعلى الماظمة ان تقدم لهم الحوافز المااسبة لذلك سوا  المادية 

 (25: 2014حمودة، )أو المعاوية. 
 :( في شذا الاع  2005ويضيف الدوسري )

   :إتاحة الفرصة للعاملين للمساهمة بأفكارهم وتشجيعهم زي دة اش ركة الع الين في التنظيم
يجاد الجو الافسي واالجتماعي البا ا  في بيئة  لتحمل المسئولية، من شااها تقوية الروابط وا 

 العمل.

   :حيث يعرف المااخ التاظيمي بأاه: "مجموعة االشتا م  تحسين الان خ التنظياي
ائ  الداخلية للبيئة والتي تتمتع بدرجة من الثبات الاسبي أو االستقرار، يفهمها الخص

العاملون ويدركواها فتاعكس على قيمهم وبالتالي على سلوكهم"؛ وقد بيات األبحاث في هذا 
المجال أن التاظيمات ذات البيئات المتسلطة والمثبطة لمعاويات العاملين، والتي تتصف 

الحيوية هي تاظيمات تشجع على تسر  العاملين، وتحد من والئهم  بعدم المباالة وعدم
التاظيمي، لذا يرى الباحثون أاه من الضرور  االهتمام بالبيئة التاظيمية وتحقي  التواف  
بين االاجاز وتحقي  االهداف من جهة والعااية باإلاسان من جهة أخرى، في سبيل تامية 

 (97: 2005وسر ، الوال  التاظيمي لدى العاملين. )الد
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غالبية الماظمات أن العاملين هم رأسمالها  تدعي التنظياي: للوالء الطرد  و الدفع اص در. 2
الحقي  ولكاها في الواقع تاظر لهم اظرة مختلفة تقضي على والئهم وتدم ر معاوياتهم وتزيد من 

خدمات المتعاملين اسبة التسر  الوظيفي، فيؤد  ذلك إلى آثار اقتصادية سلبية على ماتجات و 
 مع تلك الماظمات واالهم من ذلك كله وال  العاملين، ومن أبرز العوامل الطاردة للوال :

   :إن الماظمات التي تاظر للموظف على أاه يحتاج إليها أكثر مما تداير الاعنوي ت
غفل قيمته الحقيقية، وال تعامل الموظفين كما تحتاج إليه، وتاظر إلى تكلفة الموظف وتص 

تح  أن يعاملوها، ويغل  عليها الملل واالستهااة بجهود العاملين، والرقابة الدائمة، 
بالظلم، وضعف القيمة التي تقدمها للمتعامل معها، وغيرها من العوامل األخرى اإلحساس و 

 والمهاية، كلها عوامل طاردة للوال .اإلاسااية و اإلجتماعية الافسية و 

   وعدم األمان اإلستقرار أصبحت وظيفة اليوم تتسم بعدم ي: واألا ن الوظيفاإلستقرار عدم
الوحيد المضمون في الاظام الجديد هو " ال   الوظيفي في عالم سريع التغير، ألن الشي

مضمون "، وال شك أن وال  الموظف الذ  يجلس على فوهة بركان، سيكون لافسه   شي
 خرى خارجها.وليس لماظمته، فهو سيضع إحدى قدميه داخل الماظمة واأل

   : إن الماظمة التي تتبع هذه السياسة للحفاظ على وهج الحلم سي سة العزرة والعص
وبريقه، من ااحية بالجزرة تقدم الوعود البراقة، ومن ااحية أخرى بالعصا تهدد بأن يفقد كل 
هذه المميزات ويفقد معها الشعور باألمان، هذه السياسة كفيلة بطرد الوال  واالاتما  

 (.68-65: 2003قيقي للماظمة. )السويدان والعدلواي، الح
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 عقي  ع م على الفص  الث ني:ت 2.4
القيادة األخبقية هي دمج بين األخب  والقيادة، واألخب  كلمة يراد بها الفضيل وكل 
القيم والمعااي الجميلة الجيدة، والقيادة هي أعلى مرات  اإلدارة، وفيها تتجلى معًااي وأهداف 

على من اإلدارة، مثل القدوة واإلاسااية والتعاون وااليثار و ...؛ والقيادة األخبقية مصطلح أ
حديث اوعًا ما، وتحاول الماظمات تطبيقه حاليًا، لما لها من أثر في تامية العمل وزيادة الدافعية 

 واإلاتاج.

واألهداف،  كما أن الوال  التاظيمي هو التماثل بين الماظمة والموظف من حيث الرؤى
 وأن يشعر الموظف بأن الماظمة هي بيته الثااي.

وألن القيادة األخبقية من أهم وأكمل أاماط القيادة؛ ومن المؤكد أاها تؤثر في جميع 
جواا  العملية في الماظمة، ستحاول هذه الدراية أن تتطر  للعبقة بين القيادة األخبقية لدى 

 علمين.المديرين والوال  التاظيمي لدى الم
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 الفص  الث لث
 الدراس ت الس  قة

 تاييد: 3.1
 العبقة ذات السابقة الدراسات بعضتصل إلى  أن اطبعها دودح في الباحثة استطاعت

 كماالتاازلي  الزماي التسلسل حس  الدراسات هذه بترتي  الباحثة وستقوم ،الدراسة بموضوع
 يلي:

 الاحور األو : دراس ت تتعلق   لقي دة األخالقية: 3.2
 اح فظ ت غزة  عنوان: " درعة اا رسة اديري الادارس الث نوية  (2013دراسة اليندي ) .1

 غزة.-للقي دة األخالقية وعالقتي   درعة تاكين اعلاييم"
 للقيادة غزة بمحافظات الثااوية المدارس مدير  ممارسة درجة إلى التعرف هدفت

 من غزة بمحافظات الثااوية المدارس معلمي تمكين ودرجة، المعلمين اظر وجهة من األخبقية
 الماطقة، الخدمة ساوات عدد، التخص ، الاوع) الدراسة متغيرات ضو  في اظرهم وجهة

 غزة بمحافظات الثااوية المدارس مدير  ممارسة درجة بين العبقة عن والكشف، التعليمية(
، وتكوات التحليلي الوصفي الماهج الباحث استخدم، و معلميهم تمكين ودرجة األخبقية للقيادة

 لقياس األولى استبااتين: من الدراسة ةأدا وتكوات( معلمًا ومعلمة، 379عياة  الدراسة من )
 فقرة (41) من وتكوات، األخبقية للقيادة غزة بمحافظات الثااوية المدارس مدير  ممارسة درجة
، األخبقية اإلدارية الصفات، الشخصية )الخصائ  التالية: األربعة المجاالت على موزعة
، المعلمين تمكين درجة لقياس كاات فقد الثااية أما، اإلاسااية( العبقات، الفري  برو  العمل

 .مجاالتستة  على موزعة فقرة (60) من وتكوات
 الثااوية المدارس مدير  ممارسة درجة أن الدراسة؛ إليها توصلت التي الاتائج أهم وكاات

 فرو  توجد ال %(.83.37) اسبي بوزن مرتفعة بدرجة كاات األخبقية للقيادة غزة بمحافظات
 في الدراسة عياة تقديرات متوسطات بين α) <0.05( الداللة مستوى عاد ائيةإحص داللة ذات
 الذكور. لصالح الفرو  كاات الفري ( برو  )العمل مجالعدا  الاوع لمتغير تعزى مجاالتكل ال
 تقديرات متوسطات بين α) <0.05( الداللة مستوى عاد إحصائية داللة ذات فرو  توجد الكما 
 وجدت كما الخدمة. وساوات التخص  لمتغير  تعزى المجاالتع جمي في الدراسة عياة

 ولصالح التعليمية الماطقة لمتغير تعزىجميع المجاالت  في إحصائية داللة ذات فرو  الدراسة
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غزة، كاات أهم توصيات الدراسة: اعتماد القيادة األخبقية كجز  من تقييم المديرين، وعقد  شر 
 دة األخبقية.دورات للمديرين في مجال القيا

استوى القي دة األخالقية لاديري الادارس الث نوية   عنوان: " (2012) العرايضة دراسة .2
الحكواية في عا ن وعالقتي   استوى اا رسة سلوك الاواطنة التنظياية ان وعية نظر 

 األردن.-" الاعلاين
 للقيادة نعما في الحكومية الثااوية المدارس مدير  ممارسة مستوى إلى التعرف هدفت

، المعلمين اظر وجهة من التاظيمية المواطاة لسلوك ممارستهم بمستوى وعبقتها، األخبقية
 باستخدام الباحث قام الدراسة أهداف ولتحقي ، االرتباطي المسحي الماهج الباحثة استخدمت
 %(9) باسبة ومعلمة معلماً  (351) من الدراسة عياة وتكوات، المعلومات لجمع كأداة االستبااة
، ومعلمة معلماً  (3764) البالغ الدراسة مجتمع من العشوائية الطبقية بالطريقة اختيروا

 الدراسة توصلت وقدالمااسبة والتي تتطلبها الدراسة،  اإلحصائية األسالي  الدراسة واستخدمت
 عمان في الحكومية الثااوية المدارس مدير  ممارسة مستوى إن أهمها؛ من، اتائج عدة إلى
 داللة ذات إيجابية عبقة هااك أن كما، متوسطاً  كان المعلمين اظر وجهة من األخبقية قيادةلل

 الحكومية الثااوية المدارس مدير  ممارسة مستوى بين (α<0.05) مستوى عاد موجبة إحصائية
 المواطاة. لسلوك ممارستهم ومستوى األخبقية للقيادة عمان في

 الثااوية المدارس مدير  التزام بضرورة لدراسةا أوصت الدراسة اتائج على وباا 
 المواطاة وسلوكاألخبقية  للقيادة ممارساتهم بمستوى واالرتقا ، المهاة بأخبقيات الحكومية
 ديم المحفزات المادية والمعاوية.بتقاإللتزام  هذا مثل على تشجيعهم خبل من التاظيمية

لقي دة األخالقية كا  ااا رسة الاديرين درعة  (  عنوان: "2012دراسة ع  دين وآخرون )  .3
 القدس. –"  يقدرش  اعلاو الادارس الحكواة في اح فظة القدس

 خبل من األخبقية القيادة مديريهم ممارسة لدرجة المعلمين تقديرات إلى التعرف هدفت
، والطلبة، المدرسة في العاملون وهي: فئات ثبث مع تعاملهم في عملهم بأخبقيات التزامهم
 لجمع كأداة االستبااة واستخدمت، التحليلي الوصفي الماهج الدارسة ووظفت األمور. وأوليا 
 المرحلة من القدس محافظة من ومعلمة معلماً  (341) من الدراسة عياة تكوات حيث، البيااات
 البالغ الدراسة مجتمع من عشوائية طبقية بطريقة اختيارها تم %(20) باسبة والثااوية األساسية

 المديرين ممارسة درجة أن أهمها؛ من اتائج عدة إلى الدراسة توصلت، ومعلمة معلماً  (1709)
 إحصائية داللة ذات فرو  الدراسة تجد لم كما، مرتفعة المعلمون يقدرها كما األخبقية للقيادة
 المديرين ممارسة لدرجة المعلمين تقديرات متوسطات بين α) <0.05 ( الداللة مستوى عاد
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 المديرية وحس ، الدراسية والمرحلة، الخبرة وساوات، العلمي المؤهل بحس  األخبقية يادةالق
 هار يقد كما المدارس لمدير  األخبقية القيادة ممارسات أبرز إن وكان المعلمون. لها يتبع التي

 .الفري  برو  العمل تشجيع كاات معلموهم

اهتمامًا أكبر مما عليه الحالي  كان من أهم توصياتها؛ أن يولي المديرون العاملين
األقل شيوعًا ارتبطت بهذا المجال، األخبقية حاليًا، وخاصة أن أكبر عدد من ممارسات القيادة 

كما يج  أن يهتم المديرون بتحقي  شراكة فاعلة مع أوليا  األمور والمجتمع المحلي بوصف 
 تقبلهم للمدرسة. ذلك مدخًب للتأثير في أوليا  األمور، وكس  ودهم، وزيادة 

درعة اا رسة اديري الادارس الث نوية الخ صة  (  عنوان: "2011دراسة الشريفي والتنح ) .4
 .الش رقة –"   إا رة الش رقة للقي دة األخالقية وعالقتي   درعة تاكين الاعلاين

 للقيادة الشارقة بإمارة الخاصة الثااوية المدارس مدير  ممارسة درجة إلى التعرف هدفت
 االرتباطي. المسحي الماهج الدراسة وظفت وقد، المعلمين تمكين بدرجة وعبقتها خبقيةاأل

 عياة وتكوات، المعلومات لجمع كأداة االستبااة باستخدام الباحث قام الدراسة أهداف ولتحقي 
 المجتمع من %(33) باسبة ومعلمة معلماً  (610) من ومعلمة معلماً  (200) من الدراسة
 واستخدمت العشوائية الطبقية بالطريقة اختيارهم تم الخاصة الثااوية مدارسال في األصلي

 ممارسة درجة أن إلى الدراسة توصلت وقد المعيارية. واالاحرافات الحسابية المتوسطات
 ارتباطية عبقة وجود، متوسطة كاات المعلمين اظر وجهة من األخبقية للقيادة المديرين
 األخبقية للقيادة المديرين ممارسة درجة بين α) <0.01( مستوى عاد إحصائياً  دالة إيجابية
عقد دورات تدريبية في القيادة أهمية  الدراسةذلك أوصت  على وباا ً  العاملين. تمكين ودرجة

تفويض المعلمين والمعلمات سلطات وصبحيات و  التربوية مع التركيز على القيادة األخبقية. 
 .ياهم من أدا  مهامهم بفاعليةأكثر لتعزيز الثقة بهم ولتمك

"التوعي ت األخالقية لدى القي دات الادرسية في  عنوان:  Feng)،  (2011دراسة فنج .5
 ت يوان"

" A study on School Leaders Ethical orientations in Taiwan  ."  
 الدراسة ووظفت، تايوان في المدارس لقادة األخبقية التوجهات استكشاف إلى هدفت

 إطار استخدام تم حيث، البيااات لجمع كأداة االستبااة واستخدمت، التحليلي الوصفي الماهج
 وتكوات، والفضيلة، والاقد، والرعاية، والعدالة، الافعية ذلك في بما، األخبقية األبعاد متعدد
 واستخدمت، عشوائية طبقية بطريقة اختيارهم تم تايوان في مدرسة قائد (573) من الدراسة عياة
 من، اتائج عدة إلى الدراسة توصلت وقد الحسابية. والمتوسطات اإلحصائية األسالي  دراسةال
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 األخبقي االتجاه يتأثر حيث القادة. لهؤال  تكراراً  األكثر األخبقي التوجه هي العدالة أنأهمها: 
 األخب  حيث من وخاصة ما حد إلى الكوافوشيوسية األخب  من تايوان في المدارس لقادة

 على يعتمد تايوان في المدارس لقادة األخبقيات التوجهات في التباين أن وأوضحت الفضيلة.
  التربوية. اإلدارة أخبقيات على والتدري ، والخبرة، الوظيفي والموقع، والعمر، الجاس

درعة التزام اديري الادارس الحكواية الث نوية الفلسطينية " (  عنوان:2010دراسة يحيى ) .6
 الضفة الغر ية. –"  ت اينة اإلدارة الادرسية ان وعية نظر اعلاي ادارسيم أخالقي 

 بأخبقيات الفلسطياية الثااوية الحكومية المدارس مدير  التزام درجة إلى التعرف هدفت
 في فرو  وجود عن الكشف هدفت كما، مدارسهم معلمي اظر وجهة من المدرسية اإلدارة مهمة

، الخبرة وساوات، العلمي والمؤهل، الجاس لمتغيرات: تبعاً  المدارس معلمي اظر متوسطات
 البيااات لجمع استبااة الباحثة وطورت المسحي الوصفي الماهج الدراسة ووظفت، والمديرية
 %(11) اسبته ما أ ، ومعلمة معلماً  (1349) من الدراسة عياة وتكوات فقرة (64) من مكواة

 موزعين ومعلمة معلماً  (12056) البالغ األصلي تمعالمج من العشوائية بالطريقة اختيارها تم
 درجة: اتائج عدة إلى الدراسة توصلت وقد الغربية. الضفة في الثااوية الحكومية المدارس على
 وجهة من المدرسية اإلدارة مهاة بأخبقيات الفلسطياية الثااوية الحكومية المدارس مدير  التزام
 المدارس مدير  التزام درجة مجاالت ترتي  وكان، جداً  كبيرة كاات، مدارسهم معلمي اظر

 مدارسهم معلمي اظر وجهة من المدرسية اإلدارة مهاة بأخبقيات الفلسطياية الثااوية الحكومية
 ثم المحلي المجتمع احو ثم األمور أوليا  احو ثم الطلبة )احو المدير أخبقيات )مجال كاآلتي:

 مستوى عاد إحصائية داللة ذات فرو  الدراسة دتوج كما المعلمين(. احو ثم، افسه احو
 اإلدارة مهاة بأخبقيات الثااوية الحكومية المدارس مدير  التزام درجة في α) <0.05( الداللة

 ولمتغير، الذكور ولصالح الجاس لمتغير تعزى، مدارسهم معلمي اظر وجهة من المدرسية
وأوصت الدراسة؛ اعتماد  المديرية. غيرولمت ساوات( 6 من )أقل الفئة ولصالح الخبرة ساوات

وزارة التربية والتعليم لتقارير يقيم فيها المدير من قبل المعلمين مما يشكل دافعًا لتعزيز العبقة 
بين المديرين والمعلمين. باإلضافة إلى ضرورة عقد دورات تدريبية متخصصة في مجال 

المراحل التعليمية لتعريفهم بحقوقهم  أخبقيات اإلدارة المدرسية لمدير  المدارس في مختلف
 .وواجباتهم تجاه وظائفهم

 
 



 

 60 

واقع اا رس ت القي دة األخالقية في ادارس التعليم  (  عنوان: "2009دراسة الح سية ) .7
 "(  سلطنة عا ن10-5األس سي الصفوف )

، الحديثة القيادية االتجاهات كأحد، األخبقية للقيادة الفكرية األسس إلى التعرف هدفت
 األساسي التعليم مدارس مدير  لدى المدرسية القيادة لممارسات الراهن الواقع عن والكشف
، الوصفي الماهج الدراسة وظفت وقد، األسس تلك ضو  في عمان بسلطاة (5-10) الصفوف
، مفردة (60) من مكواة، المعلومات لجمع كأداة االستبااة باستخدام الباحث قام أهداف ولتحقي 
 ثم، والثقة، السلطة، المعرفة، الهدف محاور: أربعة على موزعة، األخبقية القيادة اتمكوا تمثل

 طبقية بطريقة اختيارهم تم ومعلمة معلماً  (414) من المكواة الدراسة عياة على توزيعها
 الاتائج إلى الدراسة توصلت وقد عمان.. سلطاة ومااط  محافظات بجميع وذلك، عشوائية
  الصفوف األساسي التعليم مدارس مدير  لدى األخبقية القيادة ارساتمم واقع إن أهمها:

 اآلتي: بالترتي  األخبقية القيادة محاور جا ت حيث عاليًا. كان عمان بسلطاة (5-10)
وباا  على الاتائج أوصت الباحثة  محور الهدف(.-محور الثقة-السلطة محور-المعرفة )محور

 لعبقة بالقيادة األخبقية بالمدارس في سلطاة عمانبإجرا  المزيد من الدراسات ذات ا
"العالقة  ين السلوك القي دي األخالقي   عنوان:(Bowers, 2009) دراسة  ورز .8

 ".الوالي ت الاتحدة. –واستوي ت الفع لية العا عية ان وعية نظر الاعلاين
" Connection Between Ethical Leadership Behavior And Collective 

Efficacy Levels as Perceived by Teacher   "  

 الكفا ة ومستويات األخبقية القيادة ممارسة بين ما العبقة استقصا  إلى هدفت
، التحليلي الوصفي الماهج الدراسة ووظفت، المعلمين اظر وجهة من المدارس في الجماعية
 والفعالية األخبقية المشرف قيادة وتصورات المعلم خصائ  بين الصلة أوجه الدراسة وبحثت

 تأهيلية تربوية لمقررات يخضعون معلماً  (209) من الدراسة عياة وتكوات، مدرسة في الجماعية
 بطريقة اختيارهم تم المتحدة الواليات في الشاملة األوسط الغر  جامعة في عليا دراسات
أهمها:  اتائج ةعد إلى الدراسة توصلت وقد للقيادة. قياس أداة المبحظة واستخدمت، عشوائية
 أكدت كما للمعلمين. الجماعية والكفا ة األخبقية القيادة سلوك ممارسة بين قوية عبقة وجود

 المعلمين خصائ  مقدمتها في كان، الكفا ة تلك في تؤثر عوامل عدة هااك أن على الدراسة
  خاصة. أو عامة كاات إذا فيما المدرسة وطبيعة
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"تصورات اعلاي الادارس الث نوية عن  عنوان:  (Karakose, 2007)دراسة ك راكوز  .9
 ". تركي -القي دة األخالقية لدى الادراء

 " High school teachers ''perceptions regarding principals'' ethical 

leadership in Turkey. 

، استخدمت للمديرين األخبقية القيادةحول  المعلمين تصوراتالتعرف إلى  هدفت
 عياة وتكوات، البيااات لجمع كأداة االستبااة واستخدمت، التحليلي الوصفي لماهجا الدراسة
 واستخدمت عشوائية بطريقة اختيارهم تم التركية المقاطعات إحدى في معلماً  (463) من الدراسة
 المعلمين آرا  لتحديد وذلك، (2006) يلماز وضعتها التي (ELS) األخبقية القيادة مقياس

 مديريهم أن يرون المعلمين أن أهمها؛ من، اتائج عدة إلى الدراسة توصلت دوق، المشاركين
 أن كما %(.86) باسبة التواصل مجال في اإلدارة في جداً  عالياً  أخبقياً  سلوكاً  يظهرون
 %(.76) باسبة اإلاسااي المااخ مجال في مااسباً  سلوكاً  يظهرون مديريهم أن يرون المعلمين
 القرار صااعة مجال في متوسطاً  سلوكاً  يظهرون مديريهم أن يرون مينالمعل أن إلى باإلضافة

  %(.70) باسبة
تطوير ادونة األخالقي ت األك دياية لألست ذ  (  عنوان: "2006دراسة الحوراني وطن ش ) .10

 عا ن. األردن.–"الع اعي ان وعية نظر  عض ء شيئة التدريس والطل ة في الع اعة األردنية
 يراه كما، األكاديمي المجال في الجامعي لألستاذ الخلقي سلوكال تحديد إلى هدفت

 لألستاذ الخلقي السلوك تقدير كان إذا ما ومعرفة، األرداية الجامعة في التدريس هيئة أعضا 
 حصل التي والجامعة وأعمارهم؛ وكلياتهم األكاديمية؛ ورتبهم جاسهم؛ باختبف يختلف الجامعي

 مجتمع تألف، و التحليلي الوصفي الماهج الدراسةت استخدمد وق .الدكتوراه درجة على ماها
 مساعد وأستاذ مشارك وأستاذ أستاذ برتبة هم ممن التدريس هيئة أعضا  جميع من الدراسة
 من مكواة استبااة تطوير تم ًا، حيثعضو  (432) ماهم استجا  .اً ضو ع (741) عددهم والبالغ
 وكفايته، الدراسي المحتوى في الجامعي األستاذ ةكفاي) :هي أبعاد تسعة على موزعة فقرة (90)
، التدريس قاعة في الخاصة الحساسية ذات المواضيع مع وتعامله، وطرائقها التدريس عملية في

 الجامعي األستاذ بين الثاائية والعبقات، الطال  لدى واالستقبلية العلمي التفكير وتامية
حترام و ، والموثوقية واألمااة، والطال  حترام و ، الطال  ألدا  الصحيح والتقييم، زمب الا   الجامعةا 
 .(وتعليماتها

 وتمحورت، الخلقية السلوك أاماط أكثر تمثل سلوًكا (14) وجود إلى الدراسة توصلت
 والعبقات الطلبة؛ أو الجامعة واستغبل اللياقة؛ وضعف الطلبة؛إحترام  قلة :قضايا حول

 الطلبة؛ خصوصية مراعاة وعدم ذويهم؛ أو الطلبة مع ماليةال والتعامبت الطلبة؛ مع الغرامية
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 أدا  إلى المستاد الصحيح التقييم وعدم للزمب ؛ اإلسا ة أو الزمالة جو على المحافظة وعدم
 .الجامعة تعليماتإحترام  وعدم الطال ؛

 وجودأشارت الدراسة  إلى الجامعي لألستاذ األكاديمي السلوك بأخبقيات يتعل  فيماو 
 بيات بياما .األكاديمية والرتبة، والكلية، الجاس متغيرات الى تعزى إحصائية داللة ذات و فر 

 التي الجامعة أو العمر متغير الى تعزى إحصائية داللة ذات فرو  وجود عدم الدراسة اتائج
 الجامعة تعمل بأن الدراسة أوصت كما .الدكتوراه درجة على التدريس هيئة عضو فيها حصل
 التعليمي بالعمل االرتقا  في أهمية ذات تعد التي األكاديمية األخبقيات توضيح على األرداية
 البيئة في أثر من له لما الموضوع هذا حول الدراسات من المزيد إجرا  وكذلك. الجامعي
 عام بشكل العالي والتعليم الجامعية
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 الاحور الث ني: دراس ت تتعلق   لوالء التنظياي: 3.3
استوي ت الذك ء الع طفي لاديري الادارس الث نوية   عنوان: " (2012)دراسة اللوزي  .1

 األردن. –"  و ثرش  على الوالء التنظياي للاعلاين في الع صاة عا ن

الوال   هدفت التعرف إلى مستويات الذكا  العاطفي لمدير  المدارس الثااوية وأثره على
ياة طبقية عشوائية من مدير  المدارس وقد تم اختيار ع، التاظيمي للمعلمين في العاصمة عمان

األولى  :معلمًا، وتم استخدام أداتين ( 280 )مديًرا، ومعلميهم وعددهم  ( 40 )الثااوية وعددهم 
مقياس للذكا  العاطفي للمديرين، والثااية استبااة للوال  التاظيمي للمعلمين، تم تطويرهما من قبل 

 محافظة في للمعلمين التاظيمي الوال  مستوى إن ؛اآلتيةتم التوصل إلى الاتائج و الباحثة، 
 الوال  مستوى في إحصائية داللة ذات فرو  وجود .متوسطة بدرجة جا ت، عمان العاصمة
 .)الخبرة– العلمي المؤهل – الاوع) لمتغير تبعاً  التاظيمي

وقد أوصت الدراسة بضرورة االستعااة باالااث في التدريس وتفضيلهم على الذكور في 
خضاع من يعين مديرًا إلى اختبار الذكا  العاطفي وتعيين ذو  المستويات حا لة الماافسة، وا 

 العليا.
األنا ط القي دية الادرسية في الارحلة الاتوسطة في  (  عنوان: "2010دراسة الرشيدي ) .2

 الكويت. –"  دولة الكويت وعالقتي    لوالء التنظياي للاعلاين ان وعية نظرشم

لى األاماط القيادية السائدة لدى مدير  المدارس في المرحلة المتوسطة هدفت التعرف إ
في دولة الكويت، ومستوى الوال  التاظيمي لدى المعلمين، وعبقة األاماط القيادية المدرسية 
بالوال  التاظيمي للمعلمين من وجهة اظرهم، وهل تختلف هذه العبقة باختبف متغيرات 

لمي. واستخدم الباحث الماهج الوصفي، وتكوات عياة الدراسة من الجاس، الخبرة، المؤهل الع
( معلمًا ومعلمة من معلمي المرحلة المتوسطة في دولة الكويت، وتم اختيارهم بالطريقة 451)

 القصدية.

وقد بيات اتائج الدراسة أن الامط الديمقراطي جا  في المرتبة األولى بأعلى متوسط 
(. وجا  2.79الامط التسيبي في المرحلة األخيرة بمتوسط بلغ )(، بياما جا  3.77حسابي بلغ )

مستوى الوال  التاظيمي لدى معلمي المرحلة المتوسطة في دولة الكويت بمتوسط حسابي 
( يعادل درجة تقدير مرتفعة على المقياس ككل وعلى مجاالته الثبثة، كما أظهرت 3.91)

ن األاماط القيادية وبين الوال  التاظيمي. وأوصت الاتائج وجود عبقة إيجابية دالة إحصائيًا بي
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الدراسة بضرورة توجيه المعلمين ألهمية الوال  التاظيمي، وتفعيل دور المعملين في المشاركة في 
 اتخاذ القرارات.

نا ذج التواص  الس ئدة  ين الاعلاين والاعلا ت لدى   عنوان: " (2009)دراسة حنون  .3
ادية في وك لة الغوث في اح فظة الضفة الغر ية وعالقتي  اديري واديرات الادارس اإلعد

 الضفة الغر ية. –"    لوالء التنظياي ان وعية نظر الاعلاين والاعلا ت

هدفت التعرف إلى اماذج التواصل مع المعلمين السائدة لدى مدير  ومديرات المدارس 
الوال  التاظيمي من وجهة اإلعدادية في وكالة الغوث في محافظة الضفة الغربية، وعبقتها ب

معلمًا ومعلمة، وقد بلغت عياة  (739)تكون مجتمع الدراسة من ، و اظر المعلمين والمعلمات
 :وقد استخدم الباحث استبااتين، معلمًا ومعلمة من مجتمع الدراسة األصلي (296)الدراسة 

ين والمعلمات، وجهة اظر المعلم األولى لقياس اماذج التواصل لدى المديرين والمديرات من
 .لدى المعلمين والمعلمات التاظيميوالثااية لقياس الوال  

 والمعلمات المعلمين لدى التاظيمي للوال  الكلية الدرجةأن  الدراسة اتائج أهم من وكان
 فرو  توجد ال، 81.2%) ) باسبة جداً  كبيرة كاات الغوث وكالة في اإلعدادية المدارس في
 المؤهل، الاوع لمتغيرات تعزى والمعلمات المعلمين لدى التاظيمي وال ال بين إحصائية داللة ذات

وأوصىت الدراسة بضرورة تاظيم دورات تدريبية للمديرين والمديرات  .الخبرة ساوات عدد، العلمي
حول اماذج التواصل، وأهميتها، وكيف يمكن توظيفها في العمل والعبقات بما يخدم العملية 

 التعليمية التعلمية.
واقع سي س ت االختي ر والتعيين في الوظ ئف االدارية   عنوان: " (2009راسة عرغون )د .4

 غزة. –"  في وزارة التر ية والتعليم الع لي الفلسطينية في قط ع غزة و ثره على الوالء التنظياي

واقع سياسات االختيار والتعيين في الوظائف االدارية في وزارة التربية إلى هدفت التعرف 
العاملين في  مستوى الوال  التاظيمي لدى إلىعليم العالي الفلسطياية في قطاع غزة، والتعرف والت

أثر سياسات االختيار والتعيين على  إلىالوظائف االدارية في الوزارة، كما وتهدف أيضا التعرف 
الوال  التاظيمي لديهم، وقد تم استخدام الماهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة 

ممن يحملون مسميات ادارية تتراو  ما بين وكيل وزارة ورئيس قسم، وقد  موظفاً  (226)من
 استخدم الباحث أسلو  الحصر الشامل في دراسته.

 تاظم مكتوبة واجرا ات ادارية سياسات الوزارة لدى يوجد أاه: وتوصلت الدراسة إلى
، االدارية الوظائف لشغل المبئمين األفراد اختيار تحقي  على وقادرة، والتعيين االختيار عملية
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 االختيار في والمعايير السياسات بتطبي  الوزارة التزام، وموضوعية بشفافية تطبيقها تم لو
 الرقابة ضعف بسب  المطلو  المستوى من وأقل ماها مااس  غير االدارية للوظائف والتعيين
 العاملين لدى العاطفي لوال ا بين طردية عبقة توجد، موضوعيةال غير العوامل بعض وتدخل

 . االدارية الوظائف في والتعيين االختيار سياسات وواقع الوزارة في االداريين
: رفع مستوى فعالية سياسات االختيار والتعيين للوظائف وأوصت الدراسة بضرورة

فعالية االدارية لضمان وال  العاملين االداريين وماله من أثر على األدا  وبالتالي على كفا ة و 
 الجهاز االدار  في الوزارة .

 الادارس لاعلاي التنظياياإللتزام  دراسة "(  عنوان: Yilmaz، 2009دراسة يلا ز ) .5
 " تركي  –التنظياي واإل داع الوظيفي الرض  عالقتي و  اال تدائية

" Examining Organizational Commitement of Primary School 

Teachers Regarding Their Job Satisfaction and Organizationa 

Crativity  ."  

هدفت التعرف الى معرفة مستوى الوال  التاظيمي لدى معلمي المرحلة االبتدائية في 
تركيا وعبقته بالرضا الوظيفي واالبداعية التاظيمية المدرسية لدى المعلمين. تكوات عياة 

تم اختيارهم باستخدام المعاياة المفتوحة  ( معلما من معلمي المرحلة االبتدائية315الدراسة من )
من جميع معلمي المرحلة االبتدائية العاملين في مجموعة من المدارس االبتدائية في ماطقة 
األااضول التركية. وتم استخدام ثبثة مقاييس تدريج في عملية جمع البيااات: من أجل قياس 

  التاظيمي المطور من قبل باال  مستوى الوال  التاظيمي واستخدمت الدراسة مقياس الوال
(2000 ،Balay ) اإللتزام مقياس )مقاييس فرعية وهي  ثبثةتكون هذا المقياس من حيث

. ومقياس االبداعية (التاظيمي، مقياس التوازن بين المعلم والماظمة ، ومقياس الشخصية
 التاظيمية 

 كافوس قبل من طورةالم المدارس في التاظيمية االبداعية مقياس الدراسة استخدمت
(Cavus ،2006 ،)مقياس الدراسة استخدمت المعلم لدى الوظيفي الرضا قياس أجل ومن 

 .(,Hachman  Oldham  1980) اولوهامو  هاكمان قبل من المطور الوظيفي الرضا

 على قادرة كاات المدرسة التاظيمية واالبداعية الوظيفي الرضا أن الدراسة اتائج أشارت
 الوال  من فرعية مقاييس وهي للقوااين والخضوعاإللتزام  مقياس في التباين من (31.2) تابؤال

 الوال  في األولى الخطوة هو للقوااين والخضوعاإللتزام  أن اتائجال أشارتكما  التاظيمي
 المعلمين لدى التاظيمية االبداعية ضبط بين ترابطية عبقة هااك أن. و المدرسة في التاظيمي
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 التاظيمية االبداعية مستوى زاد كلما أاهم الدراسة اتائج. وبيات لديهم لتاظيميا الوال  وبين
 .المعلمين لدى التاظيمي الوال  مستوى ارتفع المعلمين لدى الوظيفي الرضا ومستوى

 الوالء " عنوان: (Joolideh Yeshodhara، 2009عوليدي ويوشدش ري ) دراسة .6
يران اليند ان الث نوية الادارس اعلاي لدى التنظياي  " وا 

"Organizational Loyalty among High School Teachers of India and 

Iran" 

هدفت الكشف عن مستوى الوال  التاظيمي لدى معلمي المدارس الثااوية في الهاد وايران 
تكوات عياة و . (الجاس، المبحث الدراسي الذ  يدرسه المعلم)في ضو  بعض المتغيرات 

من مجموعة  من معلمي المرحلة الثااوية الذين تم اختيارهم عشوائياً  ( معلماً 662الدراسة من )
يران استخدمت الدراسة  الماهج الوصفي التحليلي من المدارس الثااوية في كل من الهاد وا 

ارتفاع مستوى الوال  التاظيمي لدى معلمي المرحلة إلى . أشارت اتائج الدراسة كأداةاالستبااة و 
يران.  الثااوية في كل لكل من الجاس والمبحث  عدم وجود أثر دال احصائياً و من الهاد وا 

 مستوى الوال  التاظيمي لديه. الدراسي الذ  يدرسه المعلم على

العالقة  ين الحرية األك دياية والوالء التنظياي كا    عنوان: "( 2008دراسة حادان ) .7
 الضفة الغر ية. –"  يراش   عض ء الييئة التدريسية في الع اع ت الفلسطينية

هدفت التعرف إلى العبقة بين الحرية األكاديمية والوال  التاظيمي كما يراها أعضا  
العبقة تختلف باختبف  ما إذا كان هذهالهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطياية، وبيان 

لهيئة التدريسية الجاس والرتبة العلمية والخبرة والكلية، تكو ن مجتمع الدراسة من جميع أعضا  ا
في جامعة الاجا  الوطاية، وجامعة بيرزيت، وجامعة القدس)ابو ديس(، والجامعة العربية 

( عضو هيئة تدريس، وقد اختيرت عياة طبقية عشوائية  ( 1498األمريكية، والذين بلغ عددهم 
الماهج عضو هيئة تدريس، ولتحقي  هدف الدراسة  (300)من مجتمع الدراسة بلغ حجمها 

األولى لقياس الحرية األكاديمية، والثااية لقياس  :استبااتيناستخدمت الباحثة لوصفي التحليلي، و ا
 .فقرة (58)وقد تكوات االستبااتان من  .الوال  التاظيمي

 :يلي ا  الدراسة إليي  توصلت التي النت ئج  شم ان وك نت

 الجامعات في التدريسية الهيئة أعضا  لدى التاظيمي الوال  لواقع الكلية الدرجة إن .1
 (.78.4%) بوزن اسبي حيث عالية كاات الفلسطياية
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 أعضا  لدى التاظيمي والوال  األكاديمية الحرية بين إحصائية داللة ذات عبقة توجد ال .2
 .الفلسطياية الجامعات في التدريسية الهيئة

 لدى التاظيمي لوال وا األكاديمية الحرية من كل في إحصائية داللة ذات فرو  توجد ال .3
، العلمية الرتبة، الجاس) لمتغيرات تعزى الفلسطياية الجامعات في التدريسية الهيئة أعضا 
 .(الكلية، الخبرة

درعة فيم اديري واديرات الادارس األس سية الحكواية  (  عنوان: "2008) الحلودراسة  .8
نظياي في اح فظ ت شا   الضفة التر وية وعالقتي    لوالء الت اإلداريةللاف شيم والاصطلح ت 

 ". الغر ية

للمفاهيم  إلى درجة فهم مدير  ومديرات المدارس الحكومية األساسية التعرفهدفت 
الضفة  والمصطلحات االدارية التربوية وعبقتها بالوال  التاظيمي لديهم في محافظات شمال

 ساسية الحكومية فيتكون مجتمع الدراسة من جميع مدير  ومديرات المدارس األ، الغربية
وقد بلغت ، "طولكرم واابلس وقلقيلية وجاين وسلفيت وطوباس "محافظات شمال الضفة الغربية 

، الدراسة تقريباً  ( من مجتمع%(40ومديرة وهم يشكلون ما اسبته  مديراً  (129)عياة الدراسة 
حق  من فرضياتها ولإلجابة عن أسئلة الدراسة والتواستخدم الباحث الماهج الوصفي التحليلي، 

األولى لقياس المفاهيم اإلدارية، واألخرى لقياس الوال  ، قامت الباحثة باستخدام استبااتين
 .التاظيمي

 لدى التاظيمي الوال  لواقع الكلية الدرجة، الدراسة إليها توصلت التي الاتائج أهم وكاات
، جداً  كبيرة كاات فقد الغربية الضفة شمال محافظات في األساسية المدارس ومديرات مدير 

 .86%))بوزن اسبي 

 األساسية المدارس ومديرات مدير درجة فهم  بين إحصائية داللة ذات عبقة وجود 
، الغربية الضفة شمال محافظات في التاظيمي الوال و  التربوية اإلدارية والمصطلحات للمفاهيم
 إحصائية داللة ذات فرو  توجد ال(، و 0.61) إلى بيرسون االرتباط ملمعاً  قيمة وصلت حيث
 (التوجيه مجال، و التاسي  مجال، و الرقابة مجال، و التخطيط مجال) :لمجاالتا من كل في

 في التاظيمي للوال  الكلية والدرجة، اإلدارية التربوية المصطلحاتو  المفاهيم لفهم الكلية والدرجة
 في إحصائيا دالة لفرو ا كاات بياما .(الجاس) لمتغير تعزى الغربية الضفة شمال محافظات

 .الذكور ولصالح واإلااث الذكور بين التاظيم مجال
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 األساسية المدارس ومديرات مدير  فهم من كل في إحصائية داللة ذات فرو  توجد ال
 الغربية الضفة شمال محافظات في التاظيمي والوال  التربوية اإلدارية المصطلحات للمفاهيم
 .العلمي المؤهل لمتغير تعزى

 األساسية المدارس ومديرات مدير  فهم من كل في إحصائية داللة ذات فرو  توجد ال
، الرقابة ومجال، التاظيم مجال) :لمجاالت اإلدارية والمصطلحات للمفاهيم فلسطين شمل في

 بياما، الخبرة لمتغير تعزى التاظيمي للوال  الكلية والدرجة( لتوجيها ومجال، التاسي  ومجال
 والمصطلحات المفاهيم لفهم الكلية والدرجة التخطيط مجال في إحصائيا الةد الفرو  كاات

 .الخبرة لمتغير تبعا اإلدارية
واقع االدارة الادرسية في الادارس الث نوية في اح فظة (  عنوان: "2007دراسة الطعع ن ) .9

 ردن.األ  –"  الافرق ان وعية نظر الاديرين والاديرات وعالقة ذلك   لوالء التنظياي ليم
 باختبف الثااوية المدراس ومديرات مدير  لدى التاظيمي الوال  واقع عن الكشف هدفت

 تم ومديرة مديرا (136) من الدراسة عياة تكوات الخبرة. أو، أو المؤهل العلمي، الجاس متغير
. الهاشمية األرداية المملكة في المفر  محافظه في الثااوية المدارس من عشوائيا اختيارهم

 الاتائج أظهرت. التاظيمي الوال  مقياس تطبي  تمتخدم الباحث الماهج الوصفي التحليلي، واس
 عدم الى الاتائج وبيات. عالية بدرجة جا  الدراسة عياة أفراد لدى التاظيمي الوال  مستوى أن

 .الخبرة أو، العلمي المؤهل أو، الجاس لمتغير تعزى التاظيمي الوال  مستوى في فرو  وجود
السا ت الشخصية والوالء التنظياي لدى اعلا ت الارحلة  عنوان: " (2005ة غن م )دراس .10

 ن  لس. –"األس سية في الادارس الحكواية في اح فظة ن  لس

إلى السمات الشخصية والوال  التاظيمي لدى معلمات المرحلة األساسية  هدفت التعرف
مكان  (ديد دور كل من المتغيرات في المدارس الحكومية في محافظة اابلس، كما هدفت إلى تح

العمل، مكان السكن، المؤهل العلمي، مجال التدريس، الحالة االجتماعية، معدل الدخل لألسرة، 
في التأثير على سمات الشخصية والوال  التاظيمي لدى معلمات المرحلة  )ساوات الخبرة

 (183)عياة الدراسة بلغ عدد أفراد و ، األساسية في المدارس الحكومية في محافظة اابلس
 .من مجتمع الدراسة%( (16.8معلمة، وهن يشكلن ما اسبته 

، استبااتين باستخدام الباحثة قامت، حيث استخدمت الباحثة الماهج الوصفي التحليلي
 بتطويرهما الباحثة قامت، التاظيمي الوال  لقياس والثااية، الشخصية السمات لقياس األولى
 :وهما الدراسة بموضوع الصلة ذ  التربو  واألد  السابقة تالدراسا بعض إلى استااًدا
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 تقريًبا موزعة فقرة (39) على اشتمل الذ  لجوردن المعدل للشخصية بروفيل مقياس -
 وسمة، االافعالي االتزان وسمة، المسؤولية سمة) هي رئيسة سمات أربع على بالتساو 
 االجتماعية(. والسمة، السيطرة

 .فقرة (28) وتتضمن، التاظيمي الوال  لقياس استبااة -

 لدى التاظيمي الوال  توفر درجةأن  الدراسة إليها توصلت التي الاتائج أهم وكاات
 وباسبة، جًدا كبيرة كاات اابلس محافظة في الحكومية المدارس في األساسية المرحلة معلمات
 التاظيمي وال وال الشخصية مجاالت في إحصائية داللة ذات فرو  توجد ال، و 83.2%)) مئوية
 :لمتغيرات تعزى اابلس محافظة في الحكومية المدارس في األساسية المرحلة معلمات لدى
، لألسرة الدخل ومعدل، االجتماعية والحالة، التدريس ومجال، السكن ومكان، العمل مكان)

 ةدالل ذات فرو  وجود عدم إلى الاتائج أشارت العلمي بالمؤهل يتعل  فيما .(الخبرة وساوات
، العلمي المؤهل لمتغير تعزى التاظيمي والوال ، االجتماعية وسمة، المسؤولية سمة في إحصائية

 والسمات، السيطرة وسمة، االافعالي االتزان سمة في إحصائية داللة ذات فرو  وجدت بياما
 سمات بين إحصائيا دال إيجابي ارتباط يوجدكما أاه  .فأقل دبلوم لصالح مجتمعة الشخصية

 محافظة في الحكومية المدارس في األساسية المرحلة معلمات لدى التاظيمي والوال  صيةالشخ
 .السيطرة سمة هي الشخصية بسمات التابؤ على قدرة السمات أكثر أن، اابلس

 اللواتي للمعلمات ومعاوية، مادية وتعويضات مكافآت تقديم وأوصت الدراسة بضرورة
 مقاراة دراسة إجرا  والتعليم، التربية وزارة مسؤولي على، المدرسة في االجتماعي الاشاط يقدن
 .المختلفة التدريسية المراحل في والمعلمات المعلمين بين الوال  مستوى في
 ن ء ناوذج س  ي لدراسة تأثير ك  ان الوالء التنظياي  عنوان: " (2004العاري ) دراسة .11

 .السعودية-لية التنظيايةوالرض  الوظيفي وضغوط العا  على األداء الوظيفي والفع 
 التاظيمي الوال  من كل تأثير لدراسة سببي اموذج باا  من كل تأثير الى التعرف هدفت

 البيااات جمع تمحيث  التاظيمية. والفعالية الوظيفي األدا  على العمل وضغوط الوظيفي والرضا
 بمدياة السعودية كبالباو  السعوديين العاملين من عشوائية عياة على وزعت استبااة خبل من

، الدراسة عياة تشكل استبااة( 611) االستبااات من العائد بلغ وقد هـ. 1422 لعام الرياض
 المقتر . السب  الاموذج الختبار المسار تحليل أسلو  استخدم

 أن تبين الاموذج؛ في المعاوية السببية العبقات من مجموعة عن الاتائج كشفت وقد
، الدور وصراع، الشهر  والرات ، والخدمة، العمر) من: بكل يتحدد التاظيمي الوال  متغير
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: من بكل يتحدد الوظيفي األدا  متغير أن اتضح كما .(الوظيفي الرضا ومتغير، الدور وغموض
 متغير أن الاتائج كشفت وأخيرا .(والخدمة والعمر العمل ضغوط ومتغير التاظيمي الوال )

، التاظيمي والوال ، الوظيفي الرضا: من بكل يتحدد الاموذج في اهائي كمتغير التاظيمية الفعالية
وقد أوصت الدراسة بأاه يج  على االدارة تحسين  .الوظيفي األدا  ومتغير العمل وضغوط
 فيها.والماظمة التي يعملون  يؤدواها،العاملين باألدوار العملية التي  إدراكمستوى 

نظياي وعالقته   لخص ئص الشخصية الوالء الت عنوان: " 2004)دراسة األحادي ) .12
ين في استشفي ت وزارة الصحة لاارضين الع ا، دراسة ايدانية للوالاينة والرغ ة   لانظاة

 الري ض. السعودية. –" الادنية

 الممرضين وترك الشخصية بالخصائ  وعبقته التاظيمي الوال  إلىهدفت التعرف 
، واستخدمت الدراسة االستبااة كأداة و الرياض بمدياة الصحة وزارة مستشفيات في عملهم

 الماهج الوصفي التحليلي.

 في التمريض في العاملين لدى متوسط تاظيمي وال  توافر الدراسة أظهرت وقد
 في إحصائية داللة ذات فرو  وجود عدم وبيات، الرياض مدياة في الصحة وزارة مستشفيات

 الجاسيات بين الوال  في فرو  وجود وأظهرت، االجتماعية الحالة لمتغير تعزى التاظيمي الوال 
، العربية والجاسيات السعودية الجاسيات من وال ً  أعلى األخرى الجاسيات كاات حيث المختلفة
 وجود وبيات، التاظيمي والوال  والخبرة الشهر  الدخل من كل بين طردية عبقة وجود وبيات
 والوال  العمر بين عبقة وجود تظهر ولم، يالتاظيم والوال  التعليمي المستوى بين عكسية عبقة

 وأخيًرا، التاظيمي والوال  العمل ترك في الرغبة بين عكسية عبقة وجود وأوضحت، التاظيمي
 .التاظيمي والوال  المهاة ترك في الرغبة بين عكسية عبقة وجود عدم بيات
في دراس ت إلتزام "التحدي ت الانيعية   عنوان: 2004)دراسة  ي زيت وش ار وويزتر )   .13

 الوالي ت الاتحدة " –االتح د
 "  Methodological challenges in union commitment studies  ."  

إن . االتحاد في الوال  حول دراسة خبل من )التحديات أسالي ) إلى التعرف هدفت
من  جمعت بيااات طري  عن وعرفت شخصت للماظمات الوال  دراسات في الماهجية المشاكل
 في باسلفاايا في للمعلمين محلًيا اتحاًدا (297) في اتحاد ممثل (479)و عضًوا (4641)

اتائج  من فقرة، وكاات (20) من مكون للوال  مقياس وباستخدام .األمريكية المتحدة الواليات(
السلبية،  الفقرات للتحليل، وعامل )األحاد ) الفرد  المستوى في أسلوبي عامل وجود الدراسة
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للعمل  االتحاد، واالستعداد احو لبتحاد، والمسؤولية االاتما  :وهي فرعية عوامل ثبثة ووجود
  .االتحاد أجل من

 لألعضا  أكثر كان الوال  أن الاتائج أظهرت، التباين قياس اختبار وباستخدام
 بين الوال  في فرو  وجود وكذلك .(الممثلين دون) مرموقة مكااة يحتلون والذين، المصافين

 أن الباحثون وجد وكذلك، واإلااث الذكور بين فرو  ووجود.الجدد واألعضا  القدامى ألعضا ا
 البيااات بطبيعة االهتمام دون كأفراد الوال  درجات حللت عادما ترفض لم اإلحصائية الفرضيات
 .كأفراد الوال  من أفضل اتائج أعطى كمجموعة الوال  أن بمعاى، للمجموعات التراكمية

   الس  قة: الدراس ت على  مع تعقي  3.4
 :األخالقية القي دة تن ولت التي الدراس ت  والا:

 كل علىايجابيًا  اً يضما اً ر يتأث ةياألخبق ادةيللق أن إلى للدراسات الساب  العرض يشير
 للمشكبت ضهمر بع مرتبطة األفراد مستوى على ةياألخبق ادةيفالق، األفراد والمؤسسات من
 مستوى على خبقياأل ريغ السلوك ممارسة مستوى من الحد عاها اتجيو ، ريالتقار  ميوتقد

 مرتبطة ةياألخبق ادةيالق ممارسة فإن المؤسسات مستوى على أما .المختلفة العمل وحدات
، والثقة، ؤسسةالم ثا يبم قييالحقاإللتزام  عن، فضًب الافسي باألمن ورالشع من أعلى بمستوى
 يلي وفيما .ومعرفة مدى تطبيقها بدراستها لبهتمام الباحثين دفع، كل ذلك الماظم والتفاؤل
  والاتائج: الدراسة وماهج المستخدمة واألدوات والعياة الهدف حيث من السابقة للدراسات عرض
 اليدف: حيث ان  

 إلى التعرف الدراسات بعض هدفت حيث، السابقة والبحوث الدراسات أهداف تاوعت
، الهاد كدراسات )، المعلمين اظر وجهة من األخبقية للقيادة المدارس مدير  ممارسة درجة

 .(2012وآخرون،  عابدين، )(2011، والتاح الشريفي، )(2012، العرايضة، )(2013

 الحكومية المدارس مدير  التزام درجة إلى التعرف هدفتبدراسة  (2010، يحيىوقام )
 دراسة أما .مدارسهم معلمي اظر وجهة من المدرسية اإلدارة ةامه بأخبقيات الفلسطياية الثااوية

 االتجاهات كأحد، األخبقية للقيادة الفكرية األسس إلى لتعرفل هدفت (2009، ةيالحبس)
. المدارس مدير  لدى المدرسية القيادة لممارسات الراهن الواقع عن والكشف، الحديثة القيادية
 لألستاذ الخلقي السلوك حديدت إلى لتعرفل هدفت (2006، وطااش الحورااي) دراسةولكن 

  .األرداية الجامعة في التدريس هيئة أعضا  يراه كما، األكاديمي المجال في الجامعي
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Feng)فاج  دراسة أما  لقادة األخبقية التوجهات استكشاف إلى هدفت (2011،
 ممارسة بين العبقة استقصا  إلى هدفتبدراسة  (Bowers،2009) . ولكن قام بورزالمدارس
 دراسة وفي. المعلمين اظر وجهة من المدارس في الجماعية الكفا ة ومستويات األخبقية القيادة
 األخبقية القيادة حيال المعلمين تصورات لتعرف الدراسة هدفت (Karakose،2007) كاراكوز
 .للمديرين

 العينة حيث ان: 

 السن أو الجاس أو العدد في سوا  المستخدمة العياات في السابقة الدراسات اختلفت
 اشتملت وقد، هافاهدأ مع تتااس  مختلفة ةعمري مراحل اتالدراس تلك عياات شملت حيث
 الدراسة عياة اختيار في بياها فيما الدراسات وتفاوت واإلااث الذكور الجاسين على هاجميع
، العرايضة)، (2013، الهاد ) كدراساتالمعلمين والمعلمات  من في بعضها العياة كاات حيث

، ةيالحبس)، (2010، يحيى)، (2011، والتاح الشريفي)، (2012، وآخرون عابدين)، (2012
 هيئة أعضا فتكوات عياة الدراسة من  (2006، وطااش الحوراايأما في دراسة ) .(2009
Feng) دراسة أما، األرداية الجامعة في التدريس فتكوات عياة الدراسة من قادة  (2011،

فتكوات عياة الدراسة من المعلمين والمعلمات الذين  (Bowers ،2009)المدارس. أما دراسة 
 الواليات في الشاملة األوسط الغر  جامعة في عليا دراساتلل تأهيلية تربوية لمقررات يخضعون
 . المتحدة

 ال ي ن ت: عاع  دوات حيث ان 

، لباحثينا إعداد من مقاييس بين ما، السابقة الدراسات في البيااات جمع أدوات تاوعت
 حيث، المبحظة طري  عن أو، اختبارات خبل من البيااات جمعو أ، خرينآل مقاييس أو

 الشريفي)، (2012، آخرونو  عابدين)، و(2012، )العرايضة، و(2013، الهاد ) استخدم
، Karakose)، (Feng ،2011)، (2009، الحبسية)، (2010، )يحيى، (2011، والتاح

 أداة المبحظة واستخدمت (Bowers ،2009) دراسة ولكنااة، ت االستباستخدم فقد (2007
  .للقيادة قياس
 الدراسة: انيج حيث ان  

، أهدافها يحق  بما دراسة كل حس  السابقة الدراسات في اعتمدت التي المااهج تاوعت
، (2012، آخرونو  عابدين)، (2013، الهاد ) دراساتالماهج الوصفي التحليلي في  استخدمو 
، (Bowers ،2009)، (Feng ،2011)، (2006، وطااش الحورااي)، (2009، الحبسية)
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(Karakose ،2007) ،ماهج اعتمدت (2011، والتاح لشريفي)، (2012، العرايضة) أما 
 كبيرة عياة أو البحث مجتمع أفراد جميع استجوا  بواسطة يتمالذ   االرتباطي المسحي البحث
 أن دون، فقط “وجودها ودرجة طبيعتها حيث من ةالمدروس الظاهرة وصف بهدف وذلك، ماهم

 وظفت (2010، يحيى) دراسة ولكن .مثبً  األسبا  استاتاج أو العبقة دراسة إلى ذلك يتجاوز
  .الدراسة أهداف لتحقي  المااس  الماهج وهو المسحي الوصفي الماهج الدراسة

 والتوصي ت النت ئج حيث ان: 

ث الاتائج وأهداف كل دراسة، فدراسات )الهاد ، تفاوتت الدراسات فيما بياها من حي
، Karakose)، (2009، )الحبسية، (2010، )يحيى، (2012، وآخرون )عابدين(، 2013
 بياما، مرتفعة كاات األخبقية للقيادة الثااوية المدارس مدير  ممارسة درجة أن وجدت (2007

متوسطة  األخبقية للقيادة الثااوية المدارس مدير  ممارسة درجة وجدت أخرى دراسات في
 .(2011، والتاح الشريفي، )(2012، العرايضةكدراسات )

أفراد العياة  تقديرات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فرو ات لم تجد الدراسبعض 
 والمرحلة، الخبرة وساوات، العلمي المؤهل بحس األخبقية  القيادة المديرين ممارسة لدرجة

 .(2006، وطااش )الحورااي(، 2012عابدين وآخرون، مثل دراسة ) الدراسية

أوصت بعض الدراسات بماح المعلمين فرصة أكبر للمشاركة في صاع القرارات، 
واعتبار الممارسة األخبقية جز ًا أساسيًا من تقييم المديرين وترقيتهم ومن هذه الدراسات 

ا بعض الدراسات أوصت (، بيام2010(، )يحيى، 2012(، )عابدين وآخرون، 2013)الهاد ، 
 مدير  بين التربو  الميدان فياإلاسااية  العبقات أهمية على للتأكيدودورات تدريبية  ورش بعقد

 (. 2010، )يحيى، (2011، والتاح الشريفي)ن كدراسات معلميالو  المدارس
 التنظياي: الوالءالتي تن ولت  دراس تال : ا ث ني

 اليدف: حيث ان  

إلى  تعرفال الدراسات بعض هدفت حيث، السابقة والبحوث الدراسات أهداف تاوعت
، الرشيد كدراسات ) المدراس ومديرات مدير  لدى التاظيمي الوال ومستوى  واقع عن الكشفو 

، اللوز )، أما (Joolideh، 2009) ، 2004)، األحمد )، (2007، الطعجان، )(2010
 وأثره ةيالثااو  المدارس ر يلمد فيالعاط الذكا  اتيمستو  إلى التعرففهدفت دراسته  (2012
 مع التواصل اماذج إلى التعرف هدفت 2009)، حاون) دراسة، و نيللمعلم مييالتاظ الوال  على
 الضفة محافظة في الغوث وكالة في ةياإلعداد المدارس راتيومد ر يمد لدى السائدة نيالمعلم
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 (2009، جرغون، وقام )والمعلمات نيالمعلم اظر وجهة من مييالتاظ بالوال  وعبقتها، ةيالغرب
 في االدارية الوظائف في والتعيين االختيار سياسات واقع إلى التعرفبدراسة كان الهدف ماها 

 الوظائف في العاملين لدى التاظيمي الوال  مستوى إلى والتعرف، العالي والتعليم التربية وزارة
 الحرية بين العبقة إلى لتعرفا هدفت (2008، حمدان) دراسة أما. الوزارة في االدارية

 .الجامعات في التدريسية الهيئة أعضا  يراها كما التاظيمي والوال  األكاديمية

 المدارس ومديرات مدير  فهم درجةالتعرف إلى  هدفتف (2008، الحلو) دراسةوفي 
، لديهم التاظيمي بالوال  وعبقتها التربوية اإلدارية والمصطلحات للمفاهيم األساسية الحكومية
 لدى التاظيمي والوال  الشخصية لسماتل تعرفال إلىهدفت  دراسةب (2005، غااموقام )
 هدفت دراسة فأجرى (2004، العمر . أما )الحكومية المدارس في األساسية المرحلة معلمات
 والرضا التاظيمي الوال  من كل تأثير لدراسة سببي اموذج باا  من كل تأثير الى التعرف
 (Yilmaz، 2009) وأجرى، التاظيمية والفعالية الوظيفي األدا  على العمل ضغوطو  الوظيفي
 بالرضا وعبقته تركيا في االبتدائية المرحلة معلمي لدى التاظيمي الوال  مستوى معرفةدراسة 
 (2004، وويزتر وهامر بيازيت) دراسة، و المعلمين لدى المدرسية التاظيمية واالبداعية الوظيفي

 في الوال  حول دراسة خبل من (التحديات أسالي ) التحديات وسائل إلى فالتعر  دفته
 االتحاد.

 العينة حيث ان: 

 واإلااث الذكور من كاات فقد، أهدافها الختبف تبعا سب  فيما الدراسات عياات تاوعت
، (2008، الحلو)، (2008، حمدان)، 2009)، حاون)، (2010، )الرشيد كدراسات 

(، ولكن في دراسات أخرى تكوات عياة 2004، وويزتر وهامر )بيازيت، (2007، الطعجان)
، (Yilmaz، 2009)و (Joolideh، 2009)، (2012، اللوز )الدراسة من الذكور كدراسات 

 وتفاوتعياة الدراسة من اإلااث فقط.  فتكوات (2005، غاام، أما دراسة )(2004، العمر )
 المعلمين من العياة الدراسات بعض كاات حيث اسةالدر  عياة اختيار في بياها فيما الدراسات
 Joolideh، 2009)، (2009، حاون)، (2010، )الرشيد  كدراسات والمعلمات

Yeshodhara) (2009 ،Yilmaz) ،المدارس مدرا  من العياة كاات أخرى دراسات بياما 
 فتألفت (2012، )اللوز  دراسة بياما، (2005، غاام)، (2007، )الطعجان، (2008، الحلو)
 الدراسة عباة فتكوات (2008، حمدان) دراسة أما، أيضاً  ومعلمين المدارسير  مد من عياةال
، لكن بعض الدراسات تكوات عياة الدراسة من الموظفين سوا  باوك أو الجامعات أساتذة من
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، األحمد ) قام(، ولكن 2004، )العمر ، (2009، جرغونوزارة التربية والتعليم دراسات )
 . الرياض بمدياة الصحة وزارة مستشفيات في العاملين ممرضينال من عياته باختيار 2004)

 ال ي ن ت: عاع  دوات حيث ان 

، الباحثين إعداد من مقاييس بين ما، السابقة الدراسات في البيااات جمع أدوات تاوعت
 قام حيث ،المبحظة ري ط عن أو، اختبارات خبل من البيااات جمع أو، خرينآل مقاييس أو
 استبااة والثااية، للمديرين العاطفي للذكا  مقياس األولى :نيأدات استخدامب، (2012، اللوز )

، حمدان)و (2009، حاون) أما، الباحثة قبل من تطويرهما تم، للمعلمين التاظيمي للوال 
 . التاظيمي الوال  مقياس بتطبي  (2007، )الطعجان قامفيما ، استبااتينتا استخدم (2008

، الشخصية السمات لقياس األولى، استبااتين باستخدام الباحثة قامت (2005، غاام) دراسة أما
 ثبثة (Yilmaz ،2009) ستخدموا، بتطويرهما الباحثة قامت، التاظيمي الوال  لقياس والثااية
 استخدمت كما، التاظيمي الوال  مستوى قياس أجل من البيااات: جمع عملية في تدريج مقاييس
 (Cavus ،2006) كافوس قبل من المطورة المدارس في التاظيمية االبداعية مقياس الدراسة
 المطور الوظيفي الرضا مقياس الدراسة استخدمت المعلم لدى الوظيفي الرضا قياس أجل ومن
 .( Hackman Oldham، 1980) قبل من

 النت ئج حيث ان: 

معلمين فبعض الدراسات وجدت الوال  تفاوت الاتائج في تحديد مستوى الوال  التاظيمي لل
(، 2007(، )الظعجان، 2009(، )حاون، 2010التاظيمي لديهم مرتفع كدراسات )الرشيد، 

بياما دراسات أخرى وجدت أن مستوى ، (Joolideh Yeshodhara، 2009)(، 2005)غاام، 
 . ( ,2009Yilmaz)(، 2012الوال  التاظيمي للمعلمين متوسط كدراسات )اللوز ، 

 مييالتاظ الوال  مستوى في ةيإحصائ داللة ذات فرو  وجودأشارت بعض الدراسات إلى 
(، )حمدان، 2012ومن هذه الدراسات )اللوز ،  الخبرةو  العلمي المؤهلو  الاوع ريلمتغ تبعاً 

، 2009) (Joolideh Yeshodhara، 2009)(، 2004(، )العمر ، 2005(، )غاام، 2008
Yilmaz) ( لم تجد2007(، )الطعجان، 2009)حاون، أخرى كدراسة ، بياما في دراسات 

 العلمي المؤهلو  الاوع ريلمتغ تبعاً  مييالتاظ الوال  مستوى في ةيإحصائ داللة ذات فرو 
 .الخبرةو 
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باا  على اتائج الدراسات أوصى الباحثون بضرورة توجيه إدارات المدارس إلى أن  
الوال  لمؤسساتهم وأهدافها للمحافظة على تعمل على تامية الشعور لدى المعلمين بأهمية 

(، 2009(، )جرغون، 2009(، )حاون، 2010المستوى المرتفع ومن هذه الدراسات )الرشيد، 
 (.2004(، )العمر ، 2005)غاام، 

 واالختالف:اإلتف ق   وعه 

تتف  هذه الدراسة مع أغل  الدراسات في استخدام الماهج الوصفي التحليلي باستثاا  
( اللتان استخدمتا الماهج المسحي 2011(، )الشريف والتاح، 2012العرايضة، دراستي )

( في الحد المكااي محافظات غزة لكاها 2013االرتباطي، كما أاها اتفقت مع دراسة )الهاد ، 
اختلفت معهما في الحد البشر  وهم في هذه الدراسة معلمي وكالة الغوث الدولية، اتفقت هذه 

راسات في ااها استخدمت االستبااة كأداة، كما أاها اتفقت مع جميع الدراسة مع معظم الد
الدراسات في أاها استخدمت أحد متغير  أ  دراسة إما القيادة األخبقية أو الوال  التاظيمي، إال 
أن ما يميز هذه الدراسة أاها جمعت بين متغير  القيادة األخبقية والوال  التاظيمي من وجهة 

حس  علم  –مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظة غزة، وهي المرة األولى اظر المعلمين في 
 التي يتم فيها دراسة هذين الموضوعين معًا في دراسة واحدة على مستوى فلسطين. –الباحثة 

  وعه االستف دة ان الدراس ت الس  قة: 
 إثرا  اإلطار الاظر .  .1
 تحديد واختيار أدوات الدراسة األاس  للدراسة. .2
 ار الماهج العلمي المااس  للدراسة.اختي .3
 صياغة تساؤالت وفرضيات الدراسة. .4
 تدعيم اتائج الدراسة الحالية بالدراسات السابقة. .5
 .استخدام األسالي  اإلحصائية المااسبة .6
 االستفادة من مراجع الدراسات السابقة. .7
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 الفصل الرابع 4
 امليدانية إجـراءات الدراسـة

 
 الدراسة انيج:  والا  4.1
 الدراسة اعتاع: ث ني ا  4.2
 الدراسة عينة: ث لث ا  4.3
 الدراسة  دوات: را ع ا  4.4
 اإلعرائية الخطوات: خ اس ا  4.5
 اإلحص ئية األس لي : س دس ا  4.6
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 الفص  الرا ع
عراءات الدراسـة  انيج وا 

يتضـــمن هـــذا الفصـــل الخطـــوات واإلجـــرا ات التـــي تمـــت فـــي الجااـــ  الميـــدااي مـــن هـــذه 
راســــة مــــن حيــــث مــــاهج الدراســــة، ومجتمــــع الدراســــة، والعياــــة التــــي طبقــــت عليهــــا، واألدوات الد

المستخدمة، والدراسة االستطبعية التي هدفت للتحق  من صد  وثبـات األدوات، والتوصـل إلـى 
 الاتائج الاهائية للدراسة، وذلك على الاحو التالي:

  والا: انيج الدراسة: 4.1
التحليلي الذ  يصف المشكلة وصفًا دقيقًا ويحلل ويقارن  تبعت الباحثة الماهج الوصفيا

ويقيم أمب في التوصل الى حقائ  عن مشكلة الدراسـة يزيـد بهـا رصـيد العلـم والمعرفـة مـن خـبل 
دراسة ماضـي هـذه المشـكلة دون اسـتغرا  فيـه بأخـذ العظـة والعبـرة ، ودراسـة حاضـرها لتشـخي  

ة ومواجهـــة وعـــبج جوااـــ  القصـــور ، ثـــم التابـــؤ بمـــا جوااـــ  القـــوة والقصـــور لتـــدعيم جوااـــ  القـــو 
(، إذ تحـــدد الدراســـة الوصـــفية 45: 2006خطيـــ ، )الســـتؤول اليـــه هـــذه المشـــكلة فـــي المســـتقبل 

الوضع الحالي للظاهرة المراد دراستها وهو ماهج يستخدم االستبيااات في جمع البيااات علـى أن 
 (.50: 2011 )أبو عبم، تكون على درجة من الموضوعية والثبات

 ث ني ا: اعتاع الدراسة: 4.2
( معلـــم ومعلمــــة مـــن معلمــــي وكالـــة الغــــوث الدوليــــة 2117لدراســــة )امجتمـــع بلـــغ حجــــم 

ـــم و)660بمحافظـــة غـــزة، مـــاهم ) ـــة الغـــوث، ) معلمـــة.( 1457( معل ـــيم بوكال ـــة والتعل ـــرة التربي دائ
2015) 

 ث لث ا: عينة الدراسة: 4.3
  . العينة االستطالعية:

الجاســين مــن  كــب ( مــن المعلمــين مــن45ائية اســتطبعية قوامهــا )تــم اختيــار عياــة عشــو 
، وتم تطبي  األدوات المستخدمة في هـذه الدراسـة علـى هـذه العياـة بهـدف التحقـ  مجتمع الدراسة

من صبحية األدوات للتطبي  علـى أفـراد العياـة الكليـة، وذلـك مـن خـبل حسـا  صـدقها وثباتهـا 
 بالطر  اإلحصائية المبئمة.
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 العينة الايدانية:  .
( اســتبااة 350قامــت الباحثــة بتوزيــع )مــن مجتمــع الدراســة، و تــم اختيــار عياــة عشــوائية 

، وهي عياة كافية %( من مجتمع الدراسة15.8)استبااة وهو ما شك ل  (336)واستردت الباحثة 
باســـــبة  المعلمـــــين( مـــــن 101إحصـــــائيًا للحصـــــول علـــــى اتـــــائج تمثـــــل مجتمـــــع الدراســـــة، مـــــاهم )

 %(.69.9باسبة ) المعلمات( من 235)، و%(30.1)
والجــــدول التــــالي يبــــين التكــــرارات والاســــ  المئويــــة لتوزيــــع أفــــراد العياــــة تبعــــًا لعــــدد مــــن 

 المتغيرات المستقلة التصايفية، وذلك كما يلي:
 (2عدو  )

 ي ين توزيع  فراد عينة الدراسة وفق ا للاتغيرات التصنيفية
 % العدد الاتغير ال ي ن

 ع االعتا عيالنو 
 30.1 101 ذكور

 69.9 235 إااث

 الاؤش  العلاي

 7.4 25 دبلوم

 88.1 296 بكالوريوس

 4.5 15 دراسات عليا

 الانطقة التعلياية

 25.0 84 شر  غزة

 37.5 126 جاو  غزة

 37.5 126 غر  غزة

 سنوات الخداة

 39.3 132 ساوات 5أقل من 

5 – 10 101 30.1 

 30.7 103 اواتس 10أكثر من 

 العار

 44.0 148 أقلف 30

31 –40 105 31.3 

 24.7 83 وأكثر 41
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 را ع ا:  دوات الدراسة: 4.4
 (ال  حثة). است  نة القي دة األخالقية: إعداد 1

( 2013بعد االطبع على األطر الاظرية والدراسات السابقة وماها دراسات الهاد  )
( 51من ) والتي تكواتالقيادة األخبقية، استبااة ة بإعداد (، فقد قامت الباحث2012والعرايضة )

 على المجاالت:فقرات الفقرة موزعة على أربعة مجاالت، والجدول التالي يبين توزيع 
 (3عدو  )
 القي دة األخالقيةاست  نة توزيع الفقرات على اع الت 

 عدد الفقرات اع الت االست ي ن
 13 العالق ت الشخصية

 14 ي والفنيالعا  اإلدار 
 12 العا  الفرقي العا عي

 12 الحس اإلنس ني في الاع االت
 51 كك االست  نة 

 –مواف  –)مواف  بشدة  خماسيليكرت الوفقًا لتدرج االستبااة فقرات وتتم االستجابة على 
 - 2 – 3 – 4 – 5غير مواف  بشدة( وتصحح على التوالي بالدرجات ) –غير مواف  –محايد

 الفقرات إيجابية التصحيح. (، وجميع1

بجمع درجاته على كل مجال وجمع االستبااة ويتم احتسا  درجة المفحو  على 
 51درجاته على جميع المجاالت لحسا  الدرجة الكلية للقيادة األخبقية، وتتراو  الدرجة بين )

يما تعبر لقيادة األخبقية فدرجة ممارسة قليلة لدرجة(، وتعبر الدرجة الماخفضة عن  255 –
 القيادة األخبقية. درجة عالية لممارسةالدرجة المرتفعة عن 

 صدق وث  ت است  نة القي دة األخالقية:
 صدق الاحكاين: .  

للتأكد من صد  أداة الدراسة من خبل صد  المحكمين، قامت الباحثة بعرض الصورة 
(، وذلك بهدف 2رقم األولية لبستبااة على عدد من المحكمين من األساتذة المختصين )ملح  

معرفة آرائهم ومبحظاتهم ومقترحاتهم حول مجاالت االستبااة وفقراتها ومدى وضوحها، 
الدراسة، وتم تفريغ المبحظات التي أبداها المحكمون وفي هداف وترابطها، ومدى تحقيقها أل

ضافة بعض الفقرات، وأصبحت  ضوئها قامت الباحثة بإعادة صياغة بعض الفقرات وحذف وا 
 ( فقرة.51االستبااة في صورتها الاهائية تتكون من )
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 صـدق االتس ق الداخلي:  .  
بين درجة كل فقرة ودرجة  االرتباطصد  قامت الباحثة بحسا  معامبت اللحسا  

 المجال الذ  تاتمي إليه، والجداول التالية تبين ذلك:
 (4عدو  )

 لشخصية( اع الدرعة الكلية للاع  ارت  ط درعة ك  فقرة ان فقرات الاع   األو  )العالق ت ا
رقم 
 الفقرة

 فقرات الاع   األو  )العالق ت الشخصية(
 اع ا 
 االرت  ط

 استوى
 الداللة

 0.01دالة عاد  0.742 يصد  المدير في الحديث مع العاملين 1

 0.01دالة عاد  0.773 يصد  في المعاملة مع المعلمين 2

 0.01دالة عاد  0.681 يفي بالوعود التي يقطعها على افسه 3

 0.01دالة عاد  0.698 يتراجع عن قراره بكل ثقة إذا ثبت عدم صبحيته 4

 0.01دالة عاد  0.810 يتحلى بالصبر في ااجاز المهام 5

 0.01دالة عاد  0.711 يلتزم بتطبي  العدالة مع المعلمين 6

 0.01د دالة عا 0.530 األااقة(-يهتم بمظهره الخارجي من حيث )الهادام  7

 0.01دالة عاد  0.769 ياجز المهمات الموكلة إليه بإخب  8

 0.01دالة عاد  0.717 يرفع أعمال المعلمين للمسئولين بأمااة 9

 0.01دالة عاد  0.795 يتقبل اقد اآلخرين اإليجابي بصدر رح  10

 0.01دالة عاد  0.772 يتحمل أخطا  المعلمين في العمل 11

 0.01دالة عاد  0.701 اآلخرين يتجاوز عن هفوات 12

 0.01دالة عاد  0.783 يتيح للمعلمين فرصة التعبير عن آرائهم 13

 0.393= 0.01، وعاد مستوى داللة 0.304= 0.05( عاد مستوى داللة 43قيمة )ر( الجدولية )د. =
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 (5) عدو 
 اع الدرعة الكلية للاع  )العا  اإلداري والفني(  ارت  ط درعة ك  فقرة ان فقرات الاع   الث ني

رقم 
 الفقرة

 فقرات الاع   الث ني )العا  اإلداري والفني(
 اع ا 
 االرت  ط

 استوى
 الداللة

 0.01دالة عاد  0.795 يعمل مدير المدرسة على تحقي  رسالة المدرسة 1

 0.01دالة عاد  0.648 يطب  القوااين واألاظمة المعمول بها بشكل عملي 2

 0.01دالة عاد  0.689 رارات اإلدارية بموضوعيةيتعامل مع الق 3

 0.01دالة عاد  0.788 يوضح المهمات الموكلة للعاملين قبل مسا لتهم 4

 0.01دالة عاد  0.587 يتعامل مع الموقف برو  القااون ال باصه دائما 5

 0.01دالة عاد  0.785 يطلع المعلمين على معايير تقويم األدا  6

 0.01دالة عاد  0.765 البزمة للمعلمين لتافيذ مهماتهميقدم التسهيبت  7

 0.01دالة عاد  0.649 يشرف على سير العمل داخل المدرسة بافسه 8

م أدا  المعلمين وف  معايير موثو  بها 9  0.01دالة عاد  0.748 يقو 

 0.01دالة عاد  0.619 يشجع ااجازات المعلمين 10

 0.01دالة عاد  0.759 للمعلمينيحر  على متابعة الامو المهاي  11

 0.01دالة عاد  0.728 يقدم المساعدة للمعلمين الجدد 12

 0.01دالة عاد  0.788 ياوع في استراتيجيات االشراف الفاي 13

 0.01دالة عاد  0.688 يتابع ما يقدمه من توصيات خبل االجتماعات الدورية 14

 0.393= 0.01، وعاد مستوى داللة 0.304= 0.05 ( عاد مستوى داللة43قيمة )ر( الجدولية )د. =
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 (6) عدو 
 ارت  ط درعة ك  فقرة ان فقرات الاع   الث لث )العا  الفرقي العا عي( اع الدرعة الكلية للاع  

رقم 
 الفقرة

 فقرات الاع   الث لث )العا  الفرقي العا عي(
 اع ا 
 االرت  ط

 استوى
 الداللة

 0.01دالة عاد  0.681 ي إعداد رسالة المدرسةيشرك المدير المعلمين ف 1

 0.01دالة عاد  0.817 يتيح للمعلمين فرصة المشاركة في صااعة القرارات 2

 0.01دالة عاد  0.865 يشجع المعلمين على الحوار الباا  3

 0.01دالة عاد  0.787 يدعم العمل برو  الفري  4

 0.01دالة عاد  0.830 يامي االحساس بالمسئولية لدى المعلمين 5

 0.01دالة عاد  0.847 يقر   وجهات الاظر بين المعلمين 6

 0.01دالة عاد  0.782 يتعاون مع الجميع لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلبة 7

 0.01دالة عاد  0.699 يااقش المعلمين في اعداد الدروس مقدما لهم تغذية راجعة 8

 0.01دالة عاد  0.753 ة المدرسيةيشرك مجلس أوليا  األمور في األاشط 9

 0.01دالة عاد  0.723 يستثمر عبقته مع المجتمع المحلي لما فيه مصلحة المدرسة 10

 0.01دالة عاد  0.819 يشرك المعلمين في تافيذ األهداف 11

 0.01دالة عاد  0.601 يشكل لجان مدرسية لألاشطة المختلفة 12

 0.393= 0.01، وعاد مستوى داللة 0.304= 0.05توى داللة ( عاد مس43قيمة )ر( الجدولية )د. =
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 (7عدو  )
 )الحس اإلنس ني في الاع االت(  ارت  ط درعة ك  فقرة ان فقرات الاع   الرا ع

 اع الدرعة الكلية للاع   
رقم 
 الفقرة

 فقرات الاع   الرا ع )الحس اإلنس ني في الاع االت(
 اع ا 
 االرت  ط

 استوى
 الداللة

 0.01دالة عاد  0.830 يظهر المدير احترام المعلمين في جميع الظروف 1
 0.01دالة عاد  0.759 تتسم عبقاته مع المعلمين باالحترام 2
 0.01دالة عاد  0.778 يحافظ على أسرار المعلمين 3
 0.01دالة عاد  0.816 ياصت للمعلمين بكل اهتمام 4
 0.01دالة عاد  0.725 يراعي حاجات المعلمين الشخصية 5
 0.01دالة عاد  0.831 يقدر ظروف المعلمين بشكل موضوعي 6
 0.01دالة عاد  0.756 يتفقد أحوال المعلمين لبطمئاان عليهم 7

8 
يتسامح مع المعلمين قدر االمكان بما ال يؤثر على مصلحة 

 المدرسة
 0.01دالة عاد  0.850

 0.01دالة عاد  0.809 يمد يد العون للمعلمين قدر المستطاع 9
 0.01دالة عاد  0.883 يحر  على عبقات سوية مع المعلمين داخل المدرسة 10
 0.01دالة عاد  0.662 يشارك المعلمين مااسباتهم االجتماعية 11
 0.01دالة عاد  0.619 يوزع شهادات تقدير للعاملين المتميزين 12

 0.393= 0.01، وعاد مستوى داللة 0.304= 0.05( عاد مستوى داللة 43قيمة )ر( الجدولية )د. =
 

 ارتباطدرجات فقرة( حققت  51)ستبااة االيتبين من الجداول السابقة أن جميع فقرات 
 .0.01دالة مع درجة المجال الذ  تاتمي إليه عاد مستوى داللة 

( فقرة، وبذلك تتراو  الدرجة الكلية 51في صورته الاهائية يتكون من )االستبااة ويبقى 
 درجة(. 255 – 51في صورته الاهائية بين )االستبااة لى ع
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، والعـدو  التـ لي ي ـين الدرعـة الكليـة ـين درعـة كـ  اعـ   و اإلرت ـ ط كا  تـم حسـ   اعـ االت 
 ذلك:

 (8) عدو 
 الدرعة الكليةالقي دة األخالقية اع است  نة ي ين ارت  ط ت درع ت اع الت 

 لةاستوى الدال  االرت  ط اع ا  الاع الت
 0.01دالة عاد  0.929 العالق ت الشخصية

 0.01دالة عاد  0.949 العا  اإلداري والفني
 0.01دالة عاد  0.934 العا  الفرقي العا عي

 0.01دالة عاد  0.952 الحس اإلنس ني في الاع االت
 0.393= 0.01، وعاد مستوى داللة 0.304= 0.05( عاد مستوى داللة 43قيمة )ر( الجدولية )د. =

مجاالت حققت ارتباطات دالة مع الدرجة الكلية اليتبين من الجدول الساب  أن جميع 
تسم تالاهائية  افي صورتهاالستبااة ، مما يدلل أيضًا على أن 0.01عاد مستوى داللة ستبااة لب

من صد  االتسا  الداخلي. كما يشير ذلك إلى أن جميع فقرات ومجاالت  عاليةبدرجة 
 القيادة األخبقية لدى أفراد العياة. ممارسةك في قياس تشتر االستبااة 

 القي دة األخالقية:است  نة ث  ت 

 التعزئة النصفية:   ستخدام . 
بين مجمــوع درجات الفقرات الفردية ومجموع اإلرتباط قامت الباحثة بحسا  معامل 

يل طول البعد، براون لتعد-درجات الفقرات الزوجية لكل بعد، ثم استخدمت معادلة سبيرمان
 (Guttmann's Coefficient) لألبعاد زوجية عدد الفقرات )الاصفين متساويين( ومعادلة جتمان

 :لألبعاد فردية الفقرات )الاصفين غير متساويين(، والجدول التالي يبين ذلك
 (9) عدو 

 القي دة األخالقيةست  نة ي ين قيم الث  ت   ستخدام التعزئة النصفية ال
 استوى الداللة الث  ت اع ا  االرت  ط اع ا  عدد الفقرات د الاقي س  ع  الرقم

 0.01دالة عاد  0.838 0.721 13 العالق ت الشخصية 1
 0.01دالة عاد  0,871 0.771 14 العا  اإلداري والفني 2
 0.01دالة عاد  0.897 0.813 12 العا  الفرقي العا عي 3
 0.01دالة عاد  0.870 0.770 12 الحس اإلنس ني في الاع االت 4
 0.01دالة عاد  0.953 0.911 51 الدرعة الكلية 5

(، وهي 0.953 – 0.838يتبين من الجدول الساب  أن معامبت الثبات تراوحت بين )
 من الثبات. عاليةتسم بدرجة ت، مما يشير إلى أن االستبااة (0.01داللة ) دالة عاد مستوى
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 : .   ستخدام اع دلة  لف  كرون  خ

، ابمجاالتهاالستبااة بحسا  معامل ألفا كرواباخ لفقرات االستبااة تم تقدير ثبات 
 والجدول التالي يبين ذلك:

 (10) عدو 
 القي دة األخالقية   ستخدام اع ا   لف است  نة ي ين اع االت الث  ت لاع الت 

 قياة  لف  عدد الفقرات اع الت االست ي ن

 0.923 13 العالق ت الشخصية
 0.926 14 لعا  اإلداري والفنيا

 0.934 12 العا  الفرقي العا عي
 0.936 12 الحس اإلنس ني في الاع االت

 0.979 51 الدرعة الكلية

( وهي قيم مرتفعة، 0.979 – 0.923يتضح من الجدول الساب  أن قيم ألفا تقع بين )
على أفراد االستبااة ات تطبي  يتسم بدرجة عالية من الثبات تفي بمتطلباالستبااة وتدلل على أن 

 العياة.

القيادة األخبقية موضوع الدراسة يتسم بدرجة عالية استبااة مما سب  اتضح للباحثة أن 
 من الصد  والثبات؛ تعزز الاتائج التي سيتم جمعها للحصول على الاتائج الاهائية للدراسة.

 الوالء التنظياي: إعداد ال  حثةاست  نة . 2

( 2012على األطر الاظرية والدراسات السابقة وماها دراسات اللوز  )بعد االطبع 
التي الوال  التاظيمي، استبااة (، فقد قامت الباحثة بإعداد 2009( وجرغون )2009وحاون )
( فقرة موزعة على ثبثة مجاالت، والجدول التالي يبين توزيع فقرات 27من )االستبااة  تتكون

 على المجاالت:االستبااة 
 (11و  )عد

 الوالء التنظياياست  نة توزيع الفقرات على اع الت 
 عدد الفقرات اع الت االست ي ن

 7   لعا اإليا ن 
 11 للعا  اإلستعداد 
 9   لعا  كاعلماإلعتزاز 

 27 الدرعة الكلية
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 –محايد –مواف  –خماسي )مواف  بشدة ليكرت الوفقًا لتدرج  الفقراتوتتم االستجابة على 
(، 1- 2 – 3 – 4 – 5غير مواف  بشدة( وتصحح على التوالي بالدرجات ) –اف غير مو 

 وجميع الفقرات إيجابية التصحيح.

بجمع درجاته على كل مجال وجمع االستبااة ويتم احتسا  درجة المفحو  على 
درجاته على جميع المجاالت لحسا  الدرجة الكلية للوال  التاظيمي، وتتراو  الدرجة على 

درجة(، وتعبر الدرجة الماخفضة عن تداي مستوى الوال   135 – 27ككل بين )ة االستباا
 التاظيمي فيما تعبر الدرجة المرتفعة عن مستوى مرتفع من الوال  التاظيمي.

 الوالء التنظياي:است  نة صدق وث  ت 

 الصدق:

 صدق الاحكاين: .  

ة بعرض الصورة للتأكد من صد  أداة الدراسة من خبل صد  المحكمين، قامت الباحث
(، وذلك بهدف 2األولية لبستبااة على عدد من المحكمين من األساتذة المختصين )ملح  رقم 

معرفة آرائهم ومبحظاتهم ومقترحاتهم حول مجاالت االستبااة وفقراتها ومدى وضوحها، 
في الدراسة، وتم تفريغ المبحظات التي أبداها المحكمون و هداف وترابطها، ومدى تحقيقها أل

ضافة بعض الفقرات، وأصبحت  ضوئها قامت الباحثة بإعادة صياغة بعض الفقرات وحذف وا 
 ( فقرة.27االستبااة في صورتها الاهائية تتكون من )

 صـدق االتس ق الداخلي:  .  

بين درجة كل فقرة اإلرتباط الوال  التاظيمي تم حسا  معامبت استبااة لحسا  صد  
 والجداول التالية تبين ذلك: ودرجة المجال الذ  تاتمي إليه،
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 (12عدو  )
   لعا ( اع الدرعة الكلية للاع  اإليا ن ارت  ط درعة ك  فقرة ان فقرات الاع   األو  )

رقم 
 اع ا  فقرات الاع   األو  )اإليا ن   لعا ( الفقرة

 االرت  ط
 استوى
 الداللة

 0.01دالة عاد  0.688 أحترم الثقافة التاظيمية المدرسية  1
 0.01دالة عاد  0.794 أؤمن بأهداف المدرسة وجدوى وجودها  2
 0.01دالة عاد  0.688 أتباي أهداف المدرسة كمؤشر على اجاحي العملي  3
 0.01دالة عاد  0.754 أدافع عن سمعة مدرستي   4
 0.01دالة عاد  0.750 .الطلبة باحترام أمور أوليا  أعامل 5
 0.01دالة عاد  0.697 .فيها أعمل التي أهداف المدرسةو  أهدافي بين بتقار  أشعر 6
 0.01دالة عاد  0.692 أعتقد أن العمل في المدرسة جز  من رسالتي في الحياة  7

 0.393= 0.01، وعاد مستوى داللة 0.304= 0.05( عاد مستوى داللة 43قيمة )ر( الجدولية )د. =
 
 (13) عدو 

 للعا ( اع الدرعة الكلية للاع  اإلستعداد الث ني ) ارت  ط درعة ك  فقرة ان فقرات الاع  
رقم 
 الفقرة

 اع ا  فقرات الاع   الث ني )اإلستعداد للعا (
 االرت  ط

 استوى
 الداللة

 0.01دالة عاد  0.640 أحر  على سبمة العبقات مع زمبئي 1
 0.01دالة عاد  0.678 أتبادل الخبرات مع زمبئي بالمدرسة 2
 0.01دالة عاد  0.794 مهماتي الوظيفية على أكمل وجهأقوم بأدا   3
 0.01دالة عاد  0.750 ألتزم بمواعيد الدوام المدرسي 4
 0.01دالة عاد  0.637 أحر  على عدم التغي  عن العمل 5
 0.01دالة عاد  0.567 أحر  على إبراز الجواا  االيجابية للمدرسة 6
 0.01عاد دالة  0.826 أبادر لعبج مشكبت العمل 7

يوجد لد  اإلستعداد للبقا  في المدرسة بعد مواقيت العمل  8
 الرسمية

 0.01دالة عاد  0.641

 0.01دالة عاد  0.730 تواجه المدرسة التي المشكبت أتحسس 9
 0.01دالة عاد  0.695 أبذل قصارى جهد  لتحقي  أهداف المدرسة 10
 0.01دالة عاد  0.754 لتي تواجه المدرسةأقدم المقترحات الباا ة لتذليل الصعوبات ا 11

 0.393= 0.01، وعاد مستوى داللة 0.304= 0.05( عاد مستوى داللة 43قيمة )ر( الجدولية )د. =
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 (14) عدو 
   لعا  كاعلم( اع الدرعة الكلية للاع  اإلعتزاز ارت  ط درعة ك  فقرة ان فقرات الاع   الث لث )

رقم 
 اع ا  ث )اإلعتزاز   لعا  كاعلم(فقرات الاع   الث ل الفقرة

 االرت  ط
 استوى
 الداللة

 0.01دالة عاد  0.482 أحر  على أن يكون سلوكي ماضبطا حفاظا على مكااة المعلم 1
 0.01دالة عاد  0.524 أعتز بكواي معلمًا بالمدرسة 2
 0.01دالة عاد  0.669 أفتخر بالعبقات االجتماعية السائدة بالمدرسة 3
 0.01دالة عاد  0.807 اي شعور بالسعادة كواي أعمل بهذه المدرسةياتاب 4
 0.01دالة عاد  0.825 أرغ  في االستمرار بالمدرسة طيلة فترة عملي 5
 0.01دالة عاد  0.840 أح  المدرسة كما أح  بيتي 6
 0.01دالة عاد  0.840 أفضل مدرستي عن أ  مدرسة أخرى 7
 0.01دالة عاد  0.611 أفضل غير التعليم برات  ا للعملعرضً  تلقيت إذا عملي ترك أرفض 8
 0.01دالة عاد  0.678 أشعر بأن مكااتي االجتماعية كمعلم مرموقة 9

 0.393= 0.01، وعاد مستوى داللة 0.304= 0.05( عاد مستوى داللة 43قيمة )ر( الجدولية )د. =
فقرة( حققت  27تاظيمي )الوال  الاستبااة يتبين من الجداول السابقة أن جميع فقرات 

 .0.01ارتباطات دالة مع درجة المجال الذ  تاتمي إليه عاد مستوى داللة أقل من 

( فقرة، وبذلك تتراو  الدرجة الكلية 27في صورته الاهائية يتكون من )االستبااة ويبقى 
 درجة(. 135 – 27في صورته الاهائية بين )االستبااة على 

، والعدو  الت لي لالست  نة الدرعة الكلية ين درعة ك  اع   و   طاالرت كا  تم حس   اع االت 
 ي ين ذلك:

 (15عدو  )
 الدرعة الكليةالوالء التنظياي اع است  نة ي ين ارت  ط ت درع ت اع الت 

 استوى الداللة االرت  ط اع ا  الاع الت

 0.01دالة عاد  0.855   لعا اإليا ن 
 0.01دالة عاد  0.926 للعا  اإلستعداد 
 0.01دالة عاد  0.917   لعا  كاعلماإلعتزاز 

 0.393= 0.01، وعاد مستوى داللة 0.304= 0.05( عاد مستوى داللة 43قيمة )ر( الجدولية )د. =
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الوال  التاظيمي حققت ارتباطات استبااة يتبين من الجدول الساب  أن جميع مجاالت 
في االستبااة ، مما يدلل أيضًا على أن 0.01لة عاد مستوى دالستبااة دالة مع الدرجة الكلية لب

من صد  االتسا  الداخلي. كما يشير ذلك إلى أن جميع  عاليةتسم بدرجة تالاهائية  اصورته
 .اد العياةتشترك في قياس خاصية الوال  التاظيمي لدى أفر االستبااة فقرات ومجاالت 

 الوالء التنظياي:است  نة ث  ت 

 ة: . ث  ت التعزئة النصفي

بين مجمــوع درجات الفقرات الفردية ومجموع اإلرتباط قامت الباحثة بحسا  معامل 
براون لتعديل طول البعد، -درجات الفقرات الزوجية لكل بعد، ثم استخدمت معادلة سبيرمان

لألبعاد زوجية عدد الفقرات )الاصفين متساويين( ومعادلة جتمان لألبعاد فردية الفقرات )الاصفين 
 :اويين(، والجدول التالي يبين ذلكغير متس

 (16عدو  )
 الوالء التنظيايست  نة ي ين قيم الث  ت   ستخدام التعزئة النصفية ال

 عدد الفقرات   ع د الاقي س الرقم
 اع ا 
 االرت  ط

 اع ا 
 استوى الداللة الث  ت

 0.01دالة عاد  0.677 0.512 7   لعا اإليا ن  1
 0.01دالة عاد  0,807 0.678 11 للعا  اإلستعداد  2
 0.01دالة عاد  0.845 0.732 9   لعا  كاعلماإلعتزاز  3
 0.01دالة عاد  0.900 0.819 27 الدرعة الكلية 5

 

(، وهي 0.900 – 0.677يتبين من الجدول الساب  أن معامبت الثبات تراوحت بين )
 دة من الثبات.، مما يشير إلى أن االستبااة يتسم بدرجة جي0.01دالة عاد مستوى 

   ستخدام اع دلة  لف  كرون  خ:االست  نة  . ث  ت 

بمجاالته ودرجته االستبااة بحسا  معامل ألفا كرواباخ لفقرات االستبااة تم تقدير ثبات 
 الكلية، والجدول التالي يبين ذلك:
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 (17عدو  )
  لف الوالء التنظياي   ستخدام اع ا  است  نة ي ين اع االت الث  ت لاع الت 

 قياة  لف  عدد الفقرات اع الت االست ي ن

 0.844 7 اإليا ن   لعا 
 0.887 11 اإلستعداد للعا  

 0.865 9 اإلعتزاز   لعا  كاعلم
 0.940 27 الدرعة الكلية

( وهي مرتفعة، 0.940 – 0.844يتضح من الجدول الساب  أن قيم ألفا تقع بين )
على أفراد االستبااة الية من الثبات تفي بمتطلبات تطبي  يتسم بدرجة عاالستبااة وتدلل على أن 

 العياة.

الوال  التاظيمي موضوع الدراسة يتسم بدرجة عالية استبااة مما سب  اتضح للباحثة أن 
 من الصد  والثبات؛ تعزز الاتائج التي سيتم جمعها للحصول على الاتائج الاهائية للدراسة.

 خ اس ا: الخطوات اإلعرائية: 4.5
ت الباحثة إلى عمادة كلية التربية بجامعة األزهر لطل  كتا  تسهيل مهمة ثم توجه .1

 استلمته.

 توجهت الباحثة إلى براامج التربية والتعليم بوكالة الغوث الدولية للموافقة على التطبي . .2

 قامت الباحثة بتطبي  أدوات الدراسة على أفراد العياة الفعلية. .3

باحثة بتفريغ البيااات ومعالجتها باستخدام األسالي  بعد االاتها  من التطبي  قامت ال .4
 اإلحصائية المااسبة بهدف الحصول على الاتائج المتعلقة بفروض الدراسة.

 قامت الباحثة بتفسير الاتائج التي توصلت إليها الدراسة. .5

 قامت الباحثة بتقديم بعض التوصيات والمقترحات في ضو  اتائج الدراسة. .6
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 اإلحص ئية: س دس ا: األس لي  4.6
لتفريغ البيااات   SPSS-20تم استخدام براامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

 وتصفيتها وتصحيحها ومعالجتها كما يلي:
 في التحقق ان صدق وث  ت األدوات: الاستخداة األس لي  اإلحص ئية - 

ت التجزئة معامل ارتباط بيرسون: للتحق  من صد  االتسا  الداخلي لبستبيان، ولثبا -
 .، من خبل قياس درجة االرتباطالاصفية

 في ثبات التجزئة الاصفية.االستبااة معادلة سبيرمان براون، ومعادلة جتمان: لتعديل طول  -

 الثبات. لقياس: (Cronbach's Alpha) معادلة ألفا كرواباخ -
 

 فروضي :األس لي  اإلحص ئية الاستخداة في اإلع  ة عن  سئلة الدراسة والتحقق ان  - 

 المتوسطات الحسابية واالاحرافات المعيارية والوزن الاسبي. -

 معامل ارتباط بيرسون للكشف عن العبقة بين المتغيرات. -

 للكشف عن داللة الفرو  بين متوسطات درجات عياتين مستقلتين T-Testاختبار "ت"  -
 .من البيااات

الفرو  بين متوسطات للكشف عن داللة  (One Way ANOVA) تحليل التباين األحاد  -
 درجات أكثر من عياتين مستقلتين.

 للكشف عن اتجاه الفرو  الااتجة عن تحليل التباين األحاد . (Scheffe) اختبار شيفيه -
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 الفصل اخلامس 5
 نتائـج الدراسـة

 
 الدراسة تس ؤالت نت ئج 5.1
 الدراسة توصي ت 5.2
 الدراسة اقترح ت 5.3
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 الفص  الخ اس
 ـةــــــج الدراس ئــــنت

يتضمن هذا الفصل الاتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة، وذلك بعد اإلجابة 
عن األسئلة والتحق  من الفرضيات باستخدام األسالي  اإلحصائية المااسبة لكل ماها، كما تم 

 لسابقة:تفسير ومااقشة الاتائج التي يتم التوصل إليها في ضو  اإلطار الاظر  والدراسات ا

 ولتحديد درجات إجابات أفراد العياة قامت الباحثة بتحديد محك للدراسة:

( وهي القيمة المقابلة 0.8=5÷4( واقسم )4=1-5وذلك بإيجاد مدى التدرج الخماسي )
 %(.16للوزن الاسبي )

 والجدول التالي يوضح محكات الدراسة:
 (18)عدو  

 احك ت الدراسةيوضح 

 درعة التقدير الوزن النس ي طو  الخلية
 ضعيفة جداً  %36أقل من -20من  1.8أقل من -1

 ضعيفة %52أقل من  – 36من  2.6أقل من  - 1.8 

 متوسطة %68أقل من  – 52 3.4أقل من  – 2.6

 كبيرة %84أقل من  – 68 4.2أقل من  – 3.4

 كبيرة جداً  %100أقل من  – 84 5أقل من  – 4.2

 وذلك للحكم على اوع التقدير ودرجته.
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 الت الدراسة:نت ئج تس ؤ  5.1
ــى. 1 ــذي يــنص عل ــ ئج الســؤا  األو  ال ــدى اــديري  درعــة اا رســةاــ   نت ــ دة األخالقيــة ل القي

 ادارس وك لة الغوث الدولية  اح فظة غزة ان وعية نظر الاعلاين؟

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال قــام الباحــث باســتخدام المتوســط الحســابي واالاحــراف المعيــار  
القيــادة األخبقيــة بمجاالتــه ودرجتــه الكليــة، اســتبااة د العياــة علــى والــوزن الاســبي الســتجابات أفــرا

 والجدول التالي يبين ذلك:

 (19عدو  )
 الاتوسط الحس  ي واالنحراف الاعي ري والوزن النس ي 
 القي دة األخالقيةاست  نة الستع   ت  فراد العينة على  

الاتوسط  عدد الفقرات االست ي ن
 الحس  ي

االنحراف 
 الدرعة الترتي  % الوزن النس ي يالاعي ر 

 كبيرة 3 83.7 7.85 54.40 13 العالق ت الشخصية

 كبيرة جداً  1 86.9 7.19 60.80 14 العا  اإلداري والفني

 كبيرة 4 83.1 6.72 49.85 12 العا  الفرقي العا عي

 كبيرة جداً  2 84.9 7.88 50.94 12 الحس اإلنس ني في الاع االت

 كبيرة جداً   84.7 27.34 215.90 51 الست  نةلالدرعة الكلية 

القيادة األخبقية من وجهة اظر  درجة تقدير ممارسةيتضح من الجدول الساب  أن 
القيادة األخبقية كما استبااة ، وترتبت مجاالت وهي كبيرة جداً  %(84.7المعلمين يقع عاد )

 يلي:
ـــــي)جـــــا  مجـــــال  - ـــــفـــــي  (العمـــــل اإلدار  والفا ـــــ  القي ـــــى مرات ـــــوزن اســـــبي أعل ـــــة ب ادة األخبقي

(86.9.)% 
 %(.84.9بوزن اسبي ) (الحس اإلاسااي في المعامبت)يليه مجال  -
 %(.83.7بوزن اسبي ) (العبقات الشخصية)وثالثًا يأتي مجال  -
 %(.83.1بوزن اسبي ) (العمل الفرقي الجماعي)وأخيرًا يأتي مجال  -
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للممارسة مديريهم للقيادة األخبقية ويصعزى السب  في درجة التقدير كبيرة جدًا للمعلمين 
أن إدراك مدير  مدارس وكالة الغوث الدولية ألهمية القيادة األخبقية ودورها الفاعل في  إلى
، مما قد ياعكس إيجابيًا على أدائهم لمهامهم التربوية. لذلك ادة دافعية المعلمين تجاه العملزي

تفعة، مما أدى إلى شعور المعلمين بذلك األثر كاات ممارستهم لهذا الاوع من القيادة بدرجة مر 
 األخبقي على تعامل مديريهم معهم.

فالسمات االجتماعية التي يتحلى بها مدير المدرسة كمشاركته للمعلمين في مااسباتهم 
حميمية االجتماعية ومحاولته حل مشاكلهم وتقديره لظروفهم الخاصة تؤد  إلى وجود عبقة 

دير المعلمين لدرجة ممارسة مديرهم للقيادة األخبقية. وهذا ما يؤكده ، مما يؤثر في تقهمبيا
المتخصصون فالمدير الااجح هو الذ  يحظى بتقدير كبير من اآلخرين، وهو الذ  يستطيع أن 
يلهم اآلخرين ويستفيد بأحسن ما لديهم كأفراد وجماعات في تعاون مثمر فعال، هذا مع توافر 

دقة وتوافر اهتمام إاسااي كبير باألفراد واالستجابة لمشاعرهم القدرة على امتزاج عملهم ب
(، )عابدين وأخرون 2013)الهاد ، وأحاسيسهم وهذا ما أكدته الدراسات السابقة كدراسة 

( حيث وجدت أن درجة Karakose، 2007(، )2009(، )الحبسية، 2010)يحيى، ، (2012
رجة مرتفعة من وجهة اظر معلميهم ، بياما ممارسة مدير  المدارس للقيادة األخبقية كاات بد

في دراسات أخرى وجدت درجة ممارسة مدير  المدارس الثااوية للقيادة األخبقية كاات متوسطة 
 (.2011(، )الشريفي والتاح، 2012كدراسات )العرايضة، 

  ا    لنس ة لك  اع   ان اع الت القي دة االخالقية فك نت النت ئج على النحو الت لي:

( على الارت ة األولى حيث  لغ الوزن النس ي العا  اإلداري والفنيالاع   الث ني ) حص - أ
 على فقرات شذا الاع  .عداا %(.  وشذا يعني  ن شن ك اوافقة  درعة ك يرة 86.9)

أن المهمة األساسية لمدير المدرسة هي تافيذ العملية اإلدارية  يصعزى السب  في ذلك إلى
بما أن المعلم هو محور هذه العملية، لذلك كان من الواج  على مدير بفعالية وكفا ة، و 

المدرسة أن يتصف سلوكه القياد  أو اإلدار  بالسمات األخبقية، ليتمكن من أدا  مهامه على 
وال يفترقان وأن اجا  مدير المدرسة في العمل  متبزمينأن األخب  واإلدارة  كماأكمل وجه. 

في العمل  قي، باعتبار أن األخب  ركن أساسارسته للجاا  األخباإلدار  مرتبط بدرجة مم
أن مدير المدرسة يحاول التعامل مع معلميه برو   كمااإلدار  ومن غيره ال تستقيم األمور. 

القااون حتى يستطيع استمالتهم وبذلك يعمل على استثارة دافعيتهم تجاه العمل. فالهدف 
في بلوغ مه القيادية في الجاا  اإلدار  من عمله يتمثل األساسي من ورا  قيام المدير بمها
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، وتهيئة مااخ مااس  تسوده عبقات إاسااية فعالة، من أجل تحقي   المستوى األاس  من األدا
، وآخرونوهذا ما أكدته الدراسات السابقة كدراسة )عابدين هداف حالة من الدافعية لبلوغ األ

حيث جا ت الصفات اإلدارية األخبقية بدرجة  (2010)يحيى، ، (2011، )الحبسية، (2012
(، حيث جا ت 2011(، )الشريفي والتاح، 2012ممارسة كبيرة. وتختلف مع دراسة )العرايضة، 

 الصفات اإلدارية االخبقية بدرجة ممارسة متوسطة.

( على الارت ة الث نية حيث  لغ الوزن الحس اإلنس ني في الاع االتالاع   الرا ع ) حص - 
 على فقرات شذا الاع  .عداا (. وشذا يعني  ن شن ك اوافقة  درعة ك يرة %84.9)لنس ي ا

طبيعة االتصاالت والتفاعبت التي تقع بين المعلمين ومدير المدرسة،  من المشهور أن
عاصر أساسي لاجا  المدرسة في تأدية رسالتها، وعامل ضرور  من عوامل تحقي  أهدافها، 

لافسية لتثبيت الطمأاياة والرضا بين المعلمين فيها، فهي تصسهم وشرط من شروط الصحة ا
في تماسك الجماعة المدرسية وفي باائها االجتماعي، وتساعد على توثي  الصبت  إسهامًا فعاالً 

الودية والتعاون الوثي  والثقة المتبادلة، وعادما تتحق  هذه األمور يرتفع الوعي بين المعلمين في 
يقبلون على العمل بإخب  وهذا ما أكدته الدراسات ، و وترتفع روحهم المعاوية التربو ، الميدان

حيث جا ت ، (2011(، )الحبسية،2012(، )عابدين وأخرون، 2013السابقة كدراسة )الهاد ، 
( التي جا  2012ممارسة العبقات اإلاسااية بدرجة كبيرة، وتختلف مع دراسة )العرايضة، 

 فيها بدرجة متوسطة.مجال العبقات اإلاسااية 
الشخصية" على الارت ة الث لثة حيث  لغ الوزن النس ي  العالق تالاع   األو  " حص -ج
 الاع  .، وشذا يعني  ن شن ك اوافقة  درعة ك يرة على فقرات شذا %(83.7)

الشخصية األخبقية لمدير   بالعبقاتأن القيادة األخبقية مرتبطة بشكل مباشر 
كز بدورها على المبادئ والقواعد الماظمة للسلوك اإلاسااي، وعلى القيم المدارس والتي تر 

اإلسبمية السامية، وعلى الخلفية الدياية والثقافية الواحدة، ومن المعلوم أيضًا أن هذه 
لذلك  الخصائ  يمكن مبحظتها بشكل واضح من قبل المعلمين وهي أيضا مرغوبة لديهم،

أن مدير  المدارس هم القادة التربويون كما ل تعاملهم اليومي. إظهارها من خب ونيحاول المدير 
داخل مؤسساتهم التربوية، فعليهم يقع الع   األكبر في تحمل المسؤولية المهاية واألخبقية، 
ومن أجل ذلك ال بد وأن يتحلى مدرا  المدارس بالخصائ  األخبقية ليستطيعوا التعامل مع 

أن مهاة مدير المدرسة تفرض عليه الحر   أضف إلىرسة. المعلمين بشكل مقبول داخل المد
على شرف وكرامة مهاته في إجرا اته وعبقاته بالتبميذ والمعلمين واإلدارة التربوية والمجتمع، 
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الموضوعية وعدم التحيز في تطبيقه للتعليمات، بغض الاظر عن أية خلفيات ذات من خبل 
مة كل اعامل معهم، بمعاى ضرورة احترام المدير لكر أبعاد تحيزية قد تؤثر وتاعكس على من يت
 فرد وقيمته، أن يعطي كل ذ  ح  حقه.

( التي أشارت أن توافر الصفات 2012، وآخرونوتتف  هذه الاتيجة مع دراسة )عابدين 
(، 2012، االخبقية لمدير  المدارس الثااوية كاات بدرجة كبيرة وتختلف مع دراسة )العرايضة

 التي وجدت درجة هذا المجال متوسطة. (2011ح، )الشريفي والتا
" على الارت ة الرا عة حيث  لغ الوزن العا  الفرقي العا عي الاع   الث لث " وحص -د

 وشذا يعني  ن شن ك اوافقة  درعة ك يرة على فقرات شذا الاع  . %(،83.1)النس ي 

على دعم العمل برو   ن مدير  مدارس وكالة الغوث الدولية يعملونتعزو الباحثة ذلك أل
الفري  بياهم وبين المعلمين ويعملون على إشراكهم في اتخاذ القرارات المدرسية، ويتيحون لهم 
إبدا  آرائهم بكل حرية، ويعملون على تقري  وجهات الاظر المختلفة بين المعلمين، لما لكل ما 

صل لحلول سريعة لما في التو  وتسهم، شعور المعلمين باالاتما  لعملهم تقدم من أهمية في
يواجهواه من مشاكل داخل المدرسة. وأن دعم المديرون للعمل برو  الفري  من األهمية بمكان 
لديهم لما له من أثر إيجابي على العملية التعليمية وأن تشجيعهم لذلك من با  التقدير واالحترام 

يكون وسيلة فعالة لتامية للجهود التي يبذلواها في خدمة المسيرة التعليمية. وقد و للمعلمين 
اإلحساس بالمسؤولية لدى المعلمين. ومع أن ممارسة مدير  المدارس لمجال العمل برو  الفري  
جا  بدرجة مرتفعة، إال أاها جا ت بالمرتبة الرابعة واألخيرة وتعزو الباحثة ذلك إلى كثرة األعبا  

دارية مما يؤد  إلى عدم توافر الوقت اإلدارية الملقاة على عات  المديرين، وتفرغهم للوظائف اإل
 الكافي لدى مدير  المدارس لمتابعة تعزيز العمل برو  الفري  بالدرجة المطلوبة.

، (2012، وآخرون(، )عابدين 2013وهذا ما أكدته الدراسات السابقة كدراسة )الهاد ، 
ي  كاات بدرجة (، والتي أظهرت أن ممارسة مدير  المدرسة للعمل برو  الفر 2009)الحبسية، 

( 2011(، )الشريفي والتاح،2012كبيرة وتختلف هذه الاتائج مع كب من دراسة )العرايضة، 
 والتي أظهرت أن ممارسة مدير  المدارس للعمل برو  الفري  كاات بدرجة متوسطة.
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 القي دة األخالقية على التوالي:است  نة والعداو  الت لية توضح اظ شر اع الت 
 (20عدو  )

 الاتوسط الحس  ي واالنحراف الاعي ري والوزن النس ي  
 العالق ت الشخصيةالستع   ت  فراد العينة على فقرات اع   

الاتوسط  فقرات اع   العالق ت الشخصية م
 الحس  ي

االنحراف 
 الاعي ري

 الوزن النس ي
 الدرعة الترتي  %

7 
-يهتم بمظهره الخارجي من حيث )الهادام

 األااقة(
 كبيرة جداً  1 92.0 0.61 4.60

 كبيرة جداً  2 91.6 0.57 4.58 ياجز المهمات الموكلة إليه بإخب  8

 كبيرة جداً  3 88.2 0.66 4.41 يصد  المدير في الحديث مع العاملين 1

 كبيرة جداً  4 87.6 0.70 4.38 يصد  في المعاملة مع المعلمين 2

 كبيرة جداً  5 86.6 0.72 4.33 يفي بالوعود التي يقطعها على افسه 3

 كبيرة جداً  6 86.4 0.73 4.32 يرفع أعمال المعلمين للمسئولين بأمااة 9

 كبيرة 7 83.0 0.87 4.15 يتحلى بالصبر في ااجاز المهام 5

 كبيرة 8 82.4 0.89 4.12 يتيح للمعلمين فرصة التعبير عن آرائهم 13

 كبيرة 9 80.5 0.93 4.03 يلتزم بتطبي  العدالة مع المعلمين 6

4 
يتراجع عن قراره بكل ثقة إذا ثبت عدم 

 صبحيته
 كبيرة 10 78.9 0.96 3.95

 كبيرة 11 78.5 0.92 3.93 يتقبل اقد اآلخرين اإليجابي بصدر رح  10

 كبيرة 12 76.8 1.01 3.84 يتحمل أخطا  المعلمين في العمل 11

 كبيرة 13 75.4 1.02 3.77 يتجاوز عن هفوات اآلخرين 12

 

القيادة استبااة من  العبقات الشخصيةح من الجدول الساب  أن مظاهر مجال يتض
%(، وجا ت أعلى الفقرات كما 92 – 75.4األخبقية من وجهة اظر المعلمين تراوحت بين )

 يلي:
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األااقة(" في أعلى مرات  -" يهتم بمظهره الخارجي من حيث )الهادام  7جا ت الفقرة رقم  -
 %(.92اسبي )بوزن  العبقات الشخصية

 %(.91.6" ياجز المهمات الموكلة إليه بإخب  " بوزن اسبي ) 8ثم الفقرة رقم  -

ويصعزى السب  في ذلك المدير دائمًا يسعى ليؤثر في اآلخرين، داخليًا وخارجيًا من خبل 
ًا مظهره، فكلما كان مظهره وهادامه أايقًا ومرتبًا وجميًب، مما يترك ااطباعًا بأن المدير ايجابي

 والجدية. ةلدى اآلخرين بأاه على قدر المسؤولي

أضف إلى أاه من أخبقيات المهاة التي يلتزم بها أ  موظف اإلخب  والتفااي في 
العمل، ووصول المدير لهذه المرحلة، يج  أن يابث  من أاه قدوة لغيره، وأاه ياجز المهمات 

جا  المدرسة، وتدعم هذه الاتيجة باعتباره المحاس  األول، والمسئول عن كل اإلاجازات لا
(، وتختلف مع دراسة الشريفي 2012( والعرايضة )2012( والفليت )2013دراسة الهاد  )

 (.2011والتاح )

 في حين كاات أداى الفقرات كما يلي:

 %(.75.4" يتجاوز عن هفوات اآلخرين " في أداى المرات  بوزن اسبي ) 12الفقرة رقم  -

 %(.76.8مل أخطا  المعلمين في العمل" بوزن اسبي )" يتح 11ثم الفقرة رقم  -

كثرة المسئوليات الملقاة على عات  المدير، وألاه المسئول ويصعزى السب  في ذلك إلى 
عن جميع األخطا  واإلاجازات، فإاه يهتم بأد  التفاصيل، وقد تكون أخطا  المعلمين بسيطة 

، وهذا يعاي أن ن وجهة اظر المديرمشكلة كبيرة ممن وجهة اظرهم إال أاه مجتمعة تشكل 
وهذه الاتيجة قريبة  المدرا  يتجاوزون عن األخطا  لكن بالقدر الذ  يحافظ على أدا  المدرسة.

 (.2011( ودراسة الشريفي والتاح )2012من دراسة العرايضة )
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 (21عدو  )
 الاتوسط الحس  ي واالنحراف الاعي ري والوزن النس ي 

 العا  اإلداري والفنيالعينة على فقرات اع    الستع   ت  فراد 

الاتوسط  فقرات اع   العا  اإلداري والفني م
 الحس  ي

االنحراف 
 الدرعة الترتي  الوزن النس ي% الاعي ري

2 
يطب  القوااين واألاظمة المعمول بها بشكل 

 1 91.5 0.56 4.57 عملي
 كبيرة جداً 

 كبيرة جداً  2 91.4 0.56 4.57 مدرسةيعمل مدير المدرسة على تحقي  رسالة ال 1

 كبيرة جداً  3 90.2 0.60 4.51 يشرف على سير العمل داخل المدرسة بافسه 8

 كبيرة جداً  4 87.6 0.70 4.38 يتعامل مع القرارات اإلدارية بموضوعية 3

 كبيرة جداً  5 87.5 0.72 4.38 يوضح المهمات الموكلة للعاملين قبل مسا لتهم 4

 كبيرة جداً  6 87.1 0.74 4.36 علمين على معايير تقويم األدا يطلع الم 6

 كبيرة جداً  7 87.1 0.76 4.36 يقدم المساعدة للمعلمين الجدد 12

 كبيرة جداً  8 86.2 0.78 4.31 يشجع ااجازات المعلمين 10

 كبيرة جداً  9 85.4 0.80 4.27 يقدم التسهيبت البزمة للمعلمين لتافيذ مهماتهم 7

 كبيرة جداً  10 85.2 0.71 4.26 حر  على متابعة الامو المهاي للمعلميني 11

م أدا  المعلمين وف  معايير موثو  بها 9  كبيرة جداً  11 85.0 0.82 4.25 يقو 

14 
يتابع ما يقدمه من توصيات خبل االجتماعات 

 الدورية
4.25 0.70 85.0 12 

 كبيرة جداً 

 كبيرة جداً  13 84.6 0.83 4.23 باصه دائما يتعامل مع الموقف برو  القااون ال 5

 كبيرة 14 82.0 0.82 4.10 ياوع في استراتيجيات االشراف الفاي 13
 

مـن القيـادة األخبقيـة مـن  العمل اإلدار  والفاييتضح من الجدول الساب  أن مظاهر مجال 
 %(، وجا ت أعلى الفقرات كما يلي:91.5 – 82وجهة اظر المعلمين تراوحت بين )
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" يطب  القوااين واألاظمـة المعمـول بهـا بشـكل عملـي " فـي أعلـى مراتـ   2جا ت الفقرة رقم  -
 %(.91.5بوزن اسبي ) العمل اإلدار  والفاي

 %(.91.4" يعمل مدير المدرسة على تحقي  رسالة المدرسة " بوزن اسبي ) 1ثم الفقرة رقم  -
لتزم بالقوااين ويقوم على ذلك إلى أن من الوصف الوظيفي للمدير أن ي وتعزو ال  حثة

تطبيقها، كما أاه إن لم يقم المدير بتطبي  القوااين فب حاجة لوجوده، فمن صميم عمله أن 
يحق  رسالة المدرسة وذلك يكون بتطبي  القوااين التي تحافظ على رسالة وصورة المدرسة، وألن 

قها لألهداف الماشودة من أهم أعمال المدير أن يحافظ على كيان المدرسة وااضباطها وتحقي
( ودراسة العرايضة 2013والمقامة من أجلها المدرسة، وتدعم هذه الاتيجة دراسة الهاد  )

 (.2011(، وتختلف ضمايًا مع الشريفي والتاح )2012)

 في حين كاات أداى الفقرات كما يلي:

اسبي  " ياوع في استراتيجيات االشراف الفاي " في أداى المرات  بوزن 13الفقرة رقم  -
(82.)% 

 %(.84.6" يتعامل مع الموقف برو  القااون ال باصه دائما " بوزن اسبي ) 5ثم الفقرة رقم  -

الفاية، كثرة األعبا  اإلدارية و و اظرًا للضغط الذ  يتعرض له المدير وتعزو ال  حثة ذلك 
في مجال على متابعة المهمات وال يستطيع مواكبة التطور وكل جديد  فإاه تتفاوت لديه القدرة

االستراتيجيات المختلفة الفاية والمهاية، واجد التزام المدير بالقااون اصًا خوفًا من الوقوع في 
الخطأ أو التعرض للمسا لة، لذا اجد أن استجابات افراد العياة أعطت المدير أقل مستوى على 

، لكاها األداى هذه الفقرة، وذلك ال يعاي التقصير حيث الوزن الاسبي مرتفع على هذه الفقرات
 (.2011( وضمايًا مع الشريفي والتاح )2012وتتف  هذه الاتيجة مع العرايضة )

 

 

 

 

 



 

 103 

 (22عدو  )
 الاتوسط الحس  ي واالنحراف الاعي ري والوزن النس ي 

 الستع   ت  فراد العينة على فقرات اع   العا  الفرقي العا عي 

الاتوسط  فقرات اع   العا  الفرقي العا عي م
 س  يالح

االنحراف 
 الاعي ري

 الوزن النس ي
 الدرعة الترتي  %

 كبيرة جداً  1 87.8 0.66 4.39 يشكل لجان مدرسية لألاشطة المختلفة 12

10 
يستثمر عبقته مع المجتمع المحلي لما فيه 

 مصلحة المدرسة
 كبيرة جداً  2 86.9 0.70 4.35

7 
يتعاون مع الجميع لتقديم خدمة تعليمية متميزة 

 بةللطل
 كبيرة جداً  3 85.3 0.72 4.26

 كبيرة جداً  4 85.0 0.77 4.25 يشرك مجلس أوليا  األمور في األاشطة المدرسية 9
 كبيرة جداً  5 84.8 0.72 4.24 يامي االحساس بالمسئولية لدى المعلمين 5
 كبيرة 6 83.2 0.81 4.16 يدعم العمل برو  الفري  4
 كبيرة 7 82.9 0.73 4.14 فيشرك المعلمين في تافيذ األهدا 11

8 
يااقش المعلمين في اعداد الدروس مقدما لهم 

 تغذية راجعة
 كبيرة 8 82.8 0.82 4.14

 كبيرة 9 82.5 0.81 4.13 يقر   وجهات الاظر بين المعلمين 6

 كبيرة 10 81.3 0.80 4.06 يشجع المعلمين على الحوار الباا  3

 كبيرة 11 79.2 0.91 3.96 لة المدرسةيشرك المدير المعلمين في إعداد رسا 1

2 
يتيح للمعلمين فرصة المشاركة في صااعة 

 القرارات
 كبيرة 12 75.5 0.91 3.77

 

يتضــح مــن الجــدول الســاب  أن مظــاهر مجــال العمــل الفرقــي الجمــاعي مــن القيــادة األخبقيــة 
 ما يلي:%(، وجا ت أعلى الفقرات ك87.8 – 75.5من وجهة اظر المعلمين تراوحت بين )

" يشــكل لجــان مدرســية لألاشــطة المختلفــة " فــي أعلــى مراتــ  مجــال  12جــا ت الفقــرة رقــم  -
 %(.87.8العمل الفرقي الجماعي بوزن اسبي )

" يســتثمر عبقتــه مــع المجتمــع المحلــي لمــا فيــه مصــلحة المدرســة " بــوزن  10ثــم الفقــرة رقــم  -
 %(.86.9اسبي )
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 :العينة  نهان وعية نظر  فراد وتعزو ال  حثة ذلك 

لتحقي  رسالة وأهداف المدرسة البد من االستعااة بذو  االختصا  أو المعايين 
للحصول على أفضل أدا ، وزيادة اإلاتاجية، والجودة، وتوفير الوقت والجهد، ويحاول أن يشرك 
المجتمع المحلي المحيط بالمدرسة في خدمة أهداف المدرسة والاهوض بها، ألن المجتمع 

صاح  المصلحة بالدرجة األولى، تتف  هذه الاتيجة ضمايًا مع دراسة عابدين  المحلي هو
 (.2010( ويحيى )2012وآخرون )

 في حين كاات أداى الفقرات كما يلي:

" يتيح للمعلمين فرصة المشاركة في صااعة القرارات " في أداى المرات  بوزن  2الفقرة رقم  -
 %(.75.5اسبي )

 %(.79.2دير المعلمين في إعداد رسالة المدرسة " بوزن اسبي )" يشرك الم 1ثم الفقرة رقم  -
بعض المعلمين يكون لديهم إحجام وعدم رغبة بالمشاركة في وتعزو ال  حثة ذلك ألن 

اتخاذ القرارات واالكتفا  بدورهم داخل الفصل فقط، فليس لديهم القدرة على طر  أفكار إبداعية، 
ثم وضع رسالة ورؤية واضحة لكل مدرسة وهي ثابتة وتم تشكيل فري  تطوير لكل مدرسة ومن 

في أدبيات كل مدرسة، لذلك كاات استجابات أفراد العياة على هذه الفقرتين متوسطة وهي ال 
( وتختلف مع دراسة 2013تدل على عدم المشاركة، وتتف  هذه الاتيجة مع دراسة الهاد  )

 (.2011( والشريفي والتاح )2012العرايضة )
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 (23دو  )ع
 الاتوسط الحس  ي واالنحراف الاعي ري والوزن النس ي 

 الستع   ت  فراد العينة على فقرات اع   الحس اإلنس ني في الاع االت

 الاتوسط فقرات اع   الحس اإلنس ني في الاع االت م
 الحس  ي

االنحراف 
 الاعي ري

الوزن 
 النس ي
% 

 الدرعة الترتي 

 كبيرة جداً  1 87.7 0.78 4.39 باالحترامتتسم عبقاته مع المعلمين  2
 كبيرة جداً  2 87.1 0.84 4.36 يحافظ على أسرار المعلمين 3

1 
يظهر المدير احترام المعلمين في جميع 

 الظروف
 كبيرة جداً  3 86.4 0.86 4.32

 كبيرة جداً  4 86.2 0.82 4.31 ياصت للمعلمين بكل اهتمام 4
 كبيرة جداً  5 86.1 0.77 4.30 جتماعيةيشارك المعلمين مااسباتهم اال 11

10 
يحر  على عبقات سوية مع المعلمين داخل 

 المدرسة
 كبيرة جداً  6 85.2 0.79 4.26

 كبيرة جداً  7 84.5 0.74 4.23 يمد يد العون للمعلمين قدر المستطاع 9
 كبيرة جداً  8 84.3 0.84 4.21 يقدر ظروف المعلمين بشكل موضوعي 6

8 
لمعلمين قدر االمكان بما ال يؤثر يتسامح مع ا

 على مصلحة المدرسة
 كبيرة جداً  9 84.0 0.80 4.20

 كبيرة 10 83.6 0.90 4.18 يراعي حاجات المعلمين الشخصية 5
 كبيرة 11 81.8 0.93 4.09 يتفقد أحوال المعلمين لبطمئاان عليهم 7
 كبيرة 12 79.9 0.99 3.99 يوزع شهادات تقدير للعاملين المتميزين 12

 

اسـتبااة فـي المعـامبت مـن  (الحـس اإلاسـااي)يتضح من الجـدول السـاب  أن مظـاهر مجـال 
%(، وجا ت أعلـى الفقـرات كمـا 87.7 – 79.9القيادة األخبقية من وجهة اظر المعلمين بين )

 يلي:

" تتســــم عبقاتــــه مــــع المعلمــــين بــــاالحترام " فــــي أعلــــى مراتــــ  الحــــس  2جــــا ت الفقــــرة رقــــم  -
 %(.87.7في المعامبت بوزن اسبي ) اإلاسااي

 %(.87.1" يحافظ على أسرار المعلمين " بوزن اسبي ) 3ثم الفقرة رقم  -
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ألن مـن أهـم مقومـات العمـل األخبقـي االحتـرام واألمااـة، لـذا البــد أل   وتعـزو ال  حثـة ذلـك
أن أفـراد  مدير في أ  مؤسسة أن يتصـف بـاالحترام للغيـر واألمااـة والصـد ، وعليـه تجـد الباحثـة

العياــة أعطــوا مــدرا هم اوزان اســبية مرتفعــة علــى هــذه الفقــرات، ألاهــا تــؤثر تــأثيرًا قويــًا فــي افــوس 
المرؤوســين، وذلــك ألاــه تطبيــ  هــذه الصــفات يــاعكس إيجابــًا علــى ســير العمــل ككــل، والعبقــات 

تفـ  هـذه الاتيجـة التي تسود العملية التعليمية بين المدير والمعلمـين، والمعلمـين بيـاهم الـبعض. وت
 (.2012( وتختلف مع العرايضة )2012( وعابدين وآخرون )2013مع دراسة الهاد  )

 في حين كاات أداى الفقرات كما يلي:

" يــوزع شـــهادات تقــدير للعــاملين المتميــزين " فـــي أداــى المراتــ  بــوزن اســـبي  12الفقــرة رقــم  -
(79.9.)% 

 %(.81.8ئاان عليهم " بوزن اسبي )" يتفقد أحوال المعلمين لبطم 7ثم الفقرة رقم  -
 وتعزو ال  حثة ذلك:
الختبف المديرين مـن حيـث التعزيـز والتحفيـز والجـزا  والعقـا ، فهاالـك  ذلكوتعزو ال  حثة 

مــدير يمــاح شــهادات وتكــريم علــى كــل فعــل، ومــاهم مــن يمــاح الشــهادات والتكــريم علــى األفعــال 
ـــزة فقـــط، كمـــا أن المـــدرا  يتفقـــدون المرؤ  وســـين، لكـــن فـــي أوقـــات تســـمح بـــذلك، أو حســـ  المتمي

الظروف وما يسـمح بـه ضـغط العمـل، لـذا اجـد أن هـاتين الفقـرتين األداـى، لكـن فـي افـس الوقـت 
أوزااهم الاسبية مرتفعة، ما يفيد أن المدرا  يقومون بهذه األعمال بشكل أكثر من جيد، تتف  هـذه 

 (.2012( وتختلف مع العرايضة )2012( وعابدين وآخرون )2013الاتيجة مع دراسة الهاد  )
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عنـد اسـتوي . نت ئج السؤا  الث ني: الذي ينص على " ش  توعد فروق ذات داللـة إحصـ ئي ا 2
عينة الدراسة لدرعة اا رسة اديري اـدارس  اتوسط ت درع ت تقدير ين  (α≤0.05)الداللة 

غيـرات:)العنس، الاؤشـ  العلاـي، وك لة الغوث الدولية  اح فظة غزة للقي دة األخالقية تعزى لات
؟ ولإلع  ة عن السؤا  سيتم التحقق ان الفرضـي ت ة، العار(الانطقة التعلياية، سنوات الخدا

 الت لية:

لدرعـــة الاعلاـــين  تقـــدير اتوســـط ت درعـــ تفـــروق ذات داللـــة إحصـــ ئية  ـــين ال توعـــد  1.2
 .عينةإن ث( لدى  فراد ال-نس )ذكورالقي دة األخالقية تعزى للع اا رسة

( 101)ن=  المعلمــــينتمـــت المقاراـــة بـــين متوســـط درجـــات  للتحقـــ  مـــن هـــذه الفرضـــية
القيادة األخبقية موضوع الدراسة باسـتخدام استبااة ( على 235)ن=  المعلماتومتوسط درجات 

اختبــار )ت( للفــرو  بــين متوســطات درجــات عياتــين مســتقلتين، واســتخدم الباحــث هــذا االختبــار 
تر  بسب  اعتدالية توزيع الدرجات في كل من مجموعتي التطبي ، إضافة إلى اإلحصائي البارام

 (، والجدول التالي يبين ذلك:210: 2005أن عدد أفراد العياة يزيد عن ثبثين فردًا )عبم، 

 (24عدو  )
 الاعلاين للقي دة األخالقية تعزى للعنس )ذكور إن ث( اتوسط ت درع ت تقديراخت  ر )ت( للفروق  ين 

الاتوسط  الاتغير الست ي نا
 الحس  ي

االنحراف 
 استوى الداللة قياة )ت( الاعي ري

 العالق ت الشخصية
 7.22 53.75 المعلمين

0.999 
غير دالة 
 8.10 54.69 المعلمات إحصائياً 

 العا  اإلداري والفني
 6.72 60.57 المعلمين

0.378 
غير دالة 
 7.39 60.90 المعلمات إحصائياً 

 الفرقي العا عي العا 
 5.93 49.63 المعلمين

0.388 
غير دالة 
 7.05 49.94 المعلمات إحصائياً 

الحس اإلنس ني في 
 الاع االت

 7.33 50.37 المعلمين
0.721 

غير دالة 
 8.11 51.04 المعلمات إحصائياً 

الدرعة الكلية الست  نة 
 القي دة األخالقية

 24.57 214.33 المعلمين
0.689 

لة غير دا
 28.47 216.57 المعلمات إحصائياً 

 2.576= 0.01، عاد مستوى داللة 1.96= 0.05( عاد مستوى داللة 334قيمة )ت( الجدولية )د. = 
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يتبين من الجدول الساب  أاه ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات 
جاالت استبااة القيادة المعلمين ومتوسطات درجات تقدير المعلمات على جميع متقدير 

، مما يعاي أن أفراد العياة لديهم تقديرات متقاربة للقيادة األخبقية لدى المديرين تبعًا األخبقية
 للجاس.

ويصعزى السب  في ذلك إلى أن األاظمة والقوااين المعمول بها في وكالة الغوث الدولية 
الذ  يصل إلى أعلى المستويات ال تفر  بين الذكر واألاثى فالفر  متساوية واألجدر هو 
بيعة العبقات الشخصية مع اإلدارة طبغض الاظر عن جاسه ذكر أو أاثى وبغض الاظر عن 

المدرسية، وألن كًب من المعلمين والمعلمات يخضعون لافس األاظمة والقوااين التي تاعكس 
  .األخبقيةعلى دور المدير في ممارسته للقيادة 

ااثًا ال يختلفون في وجهة اظرهم بأن ممارسة مدير  للقيادة وهذا جعل المعلمين ذكو  رًا وا 
األخبقية ذو أهمية بالغة للعمل، وأن استخدام المدير لمثل تلك السلوكيات والمبادئ يزيد من 
ااتمائهم للمدرسة ويشبع حاجة الامو المعرفي لديهم، ويشعرهم بالتقدير ويحسن من المااخ 

 التربو  في المدرسة. 

(، 2012(، )عابدين وآخرون، 2012  مع اتائج الدراسة دراسات )العرايضة، وتتف
حيث أشارت هذه الدراسات إلى عدم وجود فرو   (Karakose, 2007)(، 2011)الحبسية،

ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير المعلمين والمعلمات على جميع أبعاد القيادة 
 األخبقية.

( فأشارت إلى وجود فرو  ذات داللة إحصائية بين 2013أما دراسة )الهاد ، 
متوسطات درجات تقدير عياة الدراسة حول مجال العمل برو  الفري  تعزى إلى الاوع وذلك 

 لصالح المعلمين اظرًا الختبف الجهة المشرفة.
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لدرعة الاعلاين  اتوسط ت درع ت تقديرال توعد فروق ذات داللة إحص ئية  ين  2.2
سنة(  40كثر ان ،  40-31سنة و ق ،  30لعار )لاتغير ا تعزى القي دة األخالقيةاا رسة 

 لدى  فراد العينة

ساة  30لإلجابة عن هذا السؤال تم إجرا  تحليل التباين األحاد  لفح  أثر العمر )
ساة( على القيادة األخبقية من وجهة اظر المعلمين، والجدول  40، أكثر من 40-31وأقل، 
 ين ذلك:التالي يب

 (25عدو  )
 الاعلاين اتوسط ت درع ت تقديري ين نت ئج تحلي  الت  ين األح دي لاعرفة الفروق  ين 

 للقي دة األخالقية تعزى لاتغير العار 

اعاوع  اصدر الت  ين الاتغير
 الار ع ت

 درع ت
 الحرية

اتوسط 
استوى  قياة ف الار ع ت

 الداللة

العالق ت 
 الشخصية

 28.27 2 56.55 بين المجموعات
0.458 

غير دالة 
 إحصائياً 

 61.75 333 20562.41 داخل المجموعات
  335 20618.95 المجموع

العا  اإلداري 
 والفني

 7.91 2 15.82 بين المجموعات
0.152 

غير دالة 
 51.97 333 17305.82 داخل المجموعات إحصائياً 

  335 17321.64 المجموع

العا  الفرقي 
 العا عي

 0.73 2 1.46 بين المجموعات
غير دالة  0.016

 إحصائياً 
 45.49 333 15147.10 داخل المجموعات

  335 15148.56 المجموع

الحس اإلنس ني 
 في الاع االت

 6.59 2 13.18 بين المجموعات
0.106 

غير دالة 
 إحصائياً 

 62.41 333 20784.14 داخل المجموعات
  335 20797.32 المجموع

الدرعة الكلية 
الست  نة القي دة 

 األخالقية

 47.65 2 95.29 بين المجموعات
0.063 

غير دالة 
 إحصائياً 

 751.75 333 250332.06 داخل المجموعات
  335 250427.35 المجموع
 4.61= 0.01، وعاد مستوى داللة 3.00= 0.05( عاد مستوى داللة 333، 2قيمة )ف( الجدولية عاد )د. =

تبـين مــن الجــدول الســاب  أاــه ال توجــد فـرو  ذات داللــة إحصــائية فــي جميــع المجــاالت ي
. أ  أن أفــراد العياــة لــديهم تقــديرات رادة األخبقيــة تبعــًا لمتغيــر العمــالقيــســتبااة والدرجــة الكليــة ال

 متقاربة للقيادة األخبقية تبعًا للعمر.
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إظهار فرو  بين تقديرات معلمي  ويتضح من الاتائج السابقة أن العمر لم يكن سببا في
مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظة غزة لدرجة ممارسة مديريهم للقيادة األخبقية. فاالعتبارات 
التي يعتمدها المعلمون في تقديراتهم لدرجة ممارسة مديريهم للقيادة األخبقية ثابتة، وال تتأثر 

عتبارات مستمدة من ثقافة مرتبطة بالجاا  بالعبقات المتبادلة عامًا بعد عام، كون هذه اال
الدياي أو كون معظم مدير  المدارس يتعاملون في إطار األاظمة والقوااين المتاحة لهم، وف  
سياسة عامة وفلسفة إدارة تحددها وكالة الغوث الدولية آللية التعامل مع المعلمين، بذلك 

دارة العليا، واظرًا لكون الصبحيات يتصرف المدير في ضو  الصبحيات التي تماحها له اإل
 تصماح أو تصحج  عن الجميع بغض الاظر عن العمر.

، (2012(، )عابدين، 2013واتفقت هذه الاتائج مع بعض الدراسات كدراسة )الهاد ، 
(Feng، 2011) ،يحيى( ،2009(، )الحبسية، 2010( ،)Bowers،2009 حيث أشارت ،)

القيادة األخبقية تبعًا لمتغير  الستبااةات داللة إحصائية هذه الدراسات إلى عدم وجود فرو  ذ
 العمر.
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لدرعـــة الاعلاـــين  اتوســـط ت درعـــ ت تقـــديرفـــروق ذات داللـــة إحصـــ ئية  ـــين ال توعـــد  3.2
دراسـ ت عليـ ( لـدى  فـراد -س ك لوريو -تعزى للاؤش  العلاي )د لوم  اا رسة القي دة األخالقية

 .العينة

لسؤال تم إجرا  تحليل التباين األحاد  لفح  أثر المؤهل العلمي لإلجابة عن هذا ا
دراسات عليا( على القيادة األخبقية من وجهة اظر المعلمين، والجدول –بكالوريوس  –)دبلوم

 التالي يبين ذلك:
 (26عدو  )

 ي ين نت ئج تحلي  الت  ين األح دي لاعرفة الفروق  ين  
 ي دة األخالقية تعزى لاتغير الاؤش  العلايالاعلاين للق اتوسط ت درع ت تقدير

اعاوع  اصدر الت  ين الاتغير
 الار ع ت

 درع ت
 الحرية

اتوسط 
استوى  قياة ف الار ع ت

 الداللة

العالق ت 
 الشخصية

 155.45 2 310.90 بين المجموعات
2.549 

غير دالة 
 إحصائياً 

 60.99 333 20308.05 داخل المجموعات
  335 20618.95 المجموع

العا  اإلداري 
 والفني

 219.54 2 439.08 بين المجموعات
4.330 

دالة عاد 
 50.70 333 16882.56 داخل المجموعات 0.05

  335 17321.64 المجموع

العا  الفرقي 
 العا عي

 113.39 2 226.79 بين المجموعات
غير دالة  2.531

 إحصائياً 
 44.81 333 14921.77 داخل المجموعات

  335 15148.56 المجموع

الحس اإلنس ني 
 في الاع االت

 187.51 2 375.02 بين المجموعات
3.057 

دالة عاد 
0.05 

 61.33 333 20422.30 داخل المجموعات
  335 20797.32 المجموع

الدرعة الكلية 
الست  نة القي دة 

 األخالقية

 2602.21 2 5204.42 بين المجموعات
3.534 

 دالة عاد
0.05 

 736.41 333 245222.93 داخل المجموعات
  335 250427.35 المجموع
 4.61= 0.01، وعاد مستوى داللة 3.00= 0.05( عاد مستوى داللة 333، 2قيمة )ف( الجدولية عاد )د. =

العمـــل )يتبـــين مـــن الجـــدول الســـاب  أاـــه توجـــد فـــرو  ذات داللـــة إحصـــائية فـــي مجـــاالت 
القيادة األخبقية تبعـًا ستبااة والدرجة الكلية ال (لحس اإلاسااي في المعامبتا)و (اإلدار  والفاي

 لمتغير المؤهل العلمي ألفراد العياة.
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 والجدول التالي يوضح اتجاه الفرو  في المجاالت ذات الداللة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي:

 (27عدو  )
 ي ين الاتوسط ت الحس  ية واالنحراف ت الاعي رية

  ت  فراد العينة على الاع الت ذات الداللة ت ع ا لاتغير الاؤش  العلايلدرع

 العدد ال ي ن الاتغير
الاتوسط 
 الحس  ي

االنحراف 
 الاعي ري

 العا  اإلداري والفني
 6.58 63.00 25 د لوم

 7.00 60.85 296  ك لوريوس
 9.97 56.20 15 دراس ت علي 

الحس اإلنس ني في 
 الاع االت

 7.23 53.32 25 د لوم
 7.65 50.82 296  ك لوريوس
 11.67 47.00 15 دراس ت علي 

الدرعة الكلية الست  نة 
 القي دة األخالقية

 24.47 225.44 25 د لوم
 26.68 215.80 296  ك لوريوس
 38.60 201.93 15 دراس ت علي 

متوسطات  والجدول التالي يبين اتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفرو  بين
 :جميع المجاالت والدرجة الكلية لبستبااة تبعًا لمتغير للمؤهل العلميالمعلمين على 

 (28عدو  )
 نت ئج اخت  ر شيفيه للكشف عن اتع ه الفروق  ين 

 ذات الداللة ت ع ا لاتغير الاؤش  العلايالاع لين اتوسط ت  فراد العينة على  

  ك لوريوس د لوم ال ي ن الاتغير

 اإلداري والفني العا 
  2.152* بكالوريوس
 4.648* 6.800* دراسات عليا

 الحس اإلنس ني في الاع االت
  2.495 بكالوريوس
 3.824 6.320* دراسات عليا

 الدرعة الكلية الست  نة القي دة األخالقية
  9.642 بكالوريوس
 13.864 23.507* دراسات عليا
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 يت ين ان العدولين الس  قين  نه:

توجد فرو  ذات داللة إحصائية على المجاالت ذات الداللة والدرجة الكلية الستبااة القيادة  -
األخبقية بين مجموعة المؤهل العلمي دبلوم من جهة ومجموعتي المؤهل العلمي 

 بكالوريوس ودراسات عليا حيث ظهرت )*(، لصالح مجموعة المؤهل العلمي دبلوم.

لى جميع مجال سمات العمل الفاي واإلدار  بين توجد فرو  ذات داللة إحصائية ع -
مجموعة المؤهل العلمي بكالوريوس ومجموعة المؤهل العلمي دراسات عليا، لصالح 

 مجموعة المؤهل العلمي بكالوريوس.

أن جميع المعلمين يطمحون إلى التميز وذلك بإعطا  أفضل ما لديهم كًب حس  مؤهله 
م عادة ما يطمحون إلى التميز عن غيرهم من ذو  المؤهل العلمي، فذو  المؤهل العلمي الدبلو 

العلمي البكالوريوس والدراسات العليا، في ظل أن مدرا  المدارس عادة ما يميلون إلى ذو  
اجازاتهم  الدرجات العلمية المرتفعة، لذلك يحاول ذو  المؤهل العلمي الدبلوم إظهار أعمالهم وا 

، ولربما يصعزى من وجهة اظر المعلمين إلى الوصول إلى حتى يثبتوا أاهم أجدر في ثقة مديرهم
الكفا ة بالعمل من أجل الحصول على تقرير إيجابي من قبل مدير المدرسة. وال شك أن الشهادة 
العلمية المرتفعة تزيد من جذ  أصحا  القرار بل التأثير عليهم في بعض األحيان، وهذا األمر 

البحث عن وسائل مختلفة للوصل إلى مكااة مميزة  يجعل ذو  المؤهل العلمي الماخفض إلى
لمديرهم. وهذا ما أكدته الدراسة الحالية حيث الفرو  على المجاالت ذات الداللة والدرجة الكلية 
للقيادة األخبقية بين مجموعة المؤهل العلمي دبلوم من جهة ومجموعتي المؤهل العلمي 

عة المؤهل العلمي دبلوم، وعلى مجال بكالوريوس ودراسات عليا حيث ظهرت لصالح مجمو 
سمات العمل الفاي واإلدار  بين مجموعة المؤهل العلمي بكالوريوس ومجموعة المؤهل العلمي 

 دراسات عليا، لصالح مجموعة المؤهل العلمي بكالوريوس.
ذلك ألن حملة المؤهل العلمي دبلوم هم من كبار السن في وكالة الغوث  ال  حثة ووتعز 
دير واحترام اظرًا لعمرهم، مما يجعل تقديرهم للقيادة األخبقية لدى مديريهم مرتفعة ويحظون بتق
 عمن سواهم.

(، 2012(، )عابدين وآخرون، 2013وتتف  مع اتائج الدراسة دراسات )الهاد ، 
( حيث أشارت هذه الدراسات Bowers, 2009(، )2010(، )يحيى، 2011)الشريفي والتاح، 

لة إحصائية بين تقديرات المعلمين لدرجة ممارسة القيادة األخبقية إلى وجود فرو  ذات دال
 تعزى للمؤهل العلمي.
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( اختلفت مع اتائج الدراسة، حيث لم تجد فرو  2006بياما دراسة )الحورااي وطااش، 
ذات داللة إحصائية بين تقديرات المعلمين لدرجة ممارسة القيادة األخبقية تعزى للمؤهل 

 العلمي.

توعد فروق ذات داللة إحص ئية  ين اتوسط ت درع ت تقدير الاعلاين لدرعة  ال 4.3
غر  غزة( لدى  –عنو  غزة  –اا رسة القي دة األخالقية تعزى للانطقة التعلياية )شرق غزة 

 . فراد العينة
لإلجابة عن هذا السؤال تم إجـرا  تحليـل التبـاين األحـاد  لفحـ  أثـر الماطقـة التعليميـة 

غـــر  غـــزة( علـــى القيـــادة األخبقيـــة مـــن وجهـــة اظـــر المعلمـــين،  –جاـــو  غـــزة  –)شـــر  غـــزة 
 والجدول التالي يبين ذلك:

 (29عدو  )
 ي ين نت ئج تحلي  الت  ين األح دي لاعرفة الفروق  ين  

 الاعلاين للقي دة األخالقية تعزى لاتغير الانطقة التعلياية اتوسط ت درع ت تقدير

اعاوع  اصدر الت  ين الاتغير
 الار ع ت

 درع ت
 الحرية

اتوسط 
 الار ع ت

 استوى قياة ف
 الداللة

العالق ت 
 الشخصية

 27.72 2 55.45 بين المجموعات
0.449 

 غير دالة
 إحصائياً 

 61.75 333 20563.50 داخل المجموعات
  335 20618.95 المجموع

العا  اإلداري 
 والفني

 26.65 2 53.30 بين المجموعات
0.514 

 غير دالة
 إحصائياً 

 51.86 333 17268.34 داخل المجموعات
  335 17321.64 المجموع

العا  الفرقي 
 العا عي

 77.95 2 155.91 بين المجموعات
1.731 

 غير دالة
 45.02 333 14992.65 داخل المجموعات إحصائياً 

  335 15148.56 المجموع

الحس اإلنس ني 
 في الاع االت

 160.81 2 321.62 بين المجموعات
 غير دالة 2.615

 إحصائياً 
 61.49 333 20475.70 داخل المجموعات

  335 20797.32 المجموع
الدرعة الكلية 
الست  نة القي دة 

 األخالقية

 876.68 2 1753.36 بين المجموعات
1.174 

 غير دالة
 إحصائياً 

 746.77 333 248673.99 داخل المجموعات
  335 250427.35 المجموع
 4.61= 0.01، وعاد مستوى داللة 3.00= 0.05( عاد مستوى داللة 333، 2قيمة )ف( الجدولية عاد )د. =
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يتبـين مــن الجــدول الســاب  أاــه ال توجــد فـرو  ذات داللــة إحصــائية فــي جميــع المجــاالت 
د العياة. أ  أن أفراد القيادة األخبقية تبعًا لمتغير الماطقة التعليمية ألفراستبااة والدرجة الكلية ال

 العياة لديهم تقديرات متقاربة للقيادة األخبقية تبعًا للماطقة التعليمية التي يعملون بها.

إن اخــتبف البيئــة االجتماعيــة والتربويــة لكــل ماطقــة تــؤثر علــى تقــدير المعلمــين لدرجــة 
والتوقعــات التاظيميــة ممارســة مــديريهم للقيــادة األخبقيــة، وأن درجــة تطبيــ  األاظمــة والتشــريعات 

واإلداريــة تختلــف مــن ماطقــة ألخــرى إال أن الماــاط  التعليميــة فــي الدراســة هــي أجــزا  فــي مدياــة 
ال توجــد فــرو  ذات داللــة إحصــائية بــين تقــديرات المعلمــين غــزة، حيــث أكــدت اتــائج الدراســة أاــه 

ة متقاربة فكلهـم مـن مدياـة لماطقة التعليمية، ألاهم من بيئلدرجة ممارسة القيادة األخبقية تعزى ل
واحدة تـم تقسـيمها لماـاط  تعليميـة، وهـذا يـدل علـى أن المعلمـون ذو ثقافـة متفتحـة ملتزمـة يـرون 

( حيـث ال 2012األمور باظرة شمولية متساوية، حيث تتف  الاتائج مع دراسة )عابـدين وآخـرون،
( والتـي أشـارت 2013د ، يوجد فرو  لصالح الماطقـة التعليميـة. بيامـا اختلفـت مـع دراسـة )الهاـ

غـزة وتعـزو الباحثـة ذلـك االخـتبف  شـر  ماطقـة لصـالح التعليميـة الماطقـة إلـى إلـى فـرو  تعـزى
 الختبف العياة والجهة المشرفة.
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ال توعد فروق ذات داللة إحص ئية  ين اتوسط ت درع ت تقدير الاعلاين لدرعة  5.3
سنوات،  كثر ان  10-5سنوات، 5لخداة ) ق  ان اا رسة القي دة األخالقية تعزى لسنوات ا

 .سنوات( 10
 10-5ساوات،  5تم إجرا  تحليل التباين األحاد  لفح  أثر ساوات الخدمة )أقل من 

ساوات( على القيادة األخبقية لدى أفراد العياة، والجدول التالي يبين قيمة  10ساوات، أكثر من 
 لمتوسطات:اختبار )ف( ومستوى الداللة للفرو  بين ا

 (30عدو  )
 ي ين نت ئج تحلي  الت  ين األح دي لاعرفة الفروق  ين  

 الاعلاين للقي دة األخالقية تعزى لسنوات الخداة اتوسط ت درع ت تقدير

اعاوع  اصدر الت  ين الاتغير
 الار ع ت

 درع ت
 الحرية

اتوسط 
استوى  قياة ف الار ع ت

 الداللة

العالق ت 
 الشخصية

 10.97 2 21.95 بين المجموعات
0.177 

غير دالة 
 إحصائياً 

 61.85 333 20597.01 داخل المجموعات
  335 20618.95 المجموع

العا  اإلداري 
 والفني

 107.80 2 215.59 بين المجموعات
2.098 

غير دالة 
 51.37 333 17106.05 داخل المجموعات إحصائياً 

  335 17321.64 المجموع

العا  الفرقي 
 العا عي

 61.14 2 122.28 بين المجموعات
غير دالة  1.355

 إحصائياً 
 45.12 333 15026.28 داخل المجموعات

  335 15148.56 المجموع

الحس اإلنس ني 
 في الاع االت

 94.90 2 189.80 بين المجموعات
1.534 

غير دالة 
 إحصائياً 

 61.88 333 20607.52 داخل المجموعات
  335 20797.32 المجموع

الدرعة الكلية 
الست  نة القي دة 

 األخالقية

 910.91 2 1821.82 بين المجموعات
1.220 

غير دالة 
 إحصائياً 

 746.56 333 248605.53 داخل المجموعات
  335 250427.35 المجموع
 4.61= 0.01لة ، وعاد مستوى دال3.00= 0.05( عاد مستوى داللة 333، 2قيمة )ف( الجدولية عاد )د. =

يتبين من الجدول الساب  أاه ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية على جميع المجاالت 
القيادة األخبقية تبعًا لمتغير ساوات الخدمة ألفراد العياة. أ  أن أفراد ستبااة والدرجة الكلية ال

 العياة لديهم تقديرات متقاربة للقيادة األخبقية تبعًا لساوات الخدمة.
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 لكـون واظـراً  األاظمـة والقـوااين، لـه تماحهـا التي ضو  الصبحيات في المدير رفيتص
لكـن رغـم ذلـك  .خـدمتهم سـاوات عـدد عن الاظر الجميع بغض عن تصحج  أو تصماح الصبحيات

ه العااية واالهتمام للمعلمين الجدد، ألن المعلم في بداية عمله يكـون  فعلى مدير المدرسة أن يوجِّ
واألعمــال الموكللــة إليــه؛ فيرجعــون إليــه هــداف ادو ومســاعدة، مــن أجــل إاجــاز األبحاجــة إلــى إرشــ

ليرشـدهم ويســاعدهم حتـى يتمكاــوا مــن إتقـان عملهــم وحـدهم علــى أكمــل وجـه، أمــا المعلمــون ذو  
ــة فهــم علــى درايــة بكافــة األعمــال الماوطــة بهــم، ولكــن رغــم ذلــك كااــت لــدى أفــراد  الخبــرة الطويل

، وذلـــك يـــدل علـــى تمكـــن مـــدير  وات الخبـــرةربـــة للقيـــادة األخبقيـــة تبعـــًا لســـاالعياـــة تقـــديرات متقا
 المدارس على توزيع األعبا  ودون أن يشعر أ  معلم بالتمييز.

(، )عابــدين وآخــرون، 2012(، )العرايضــة، 2013واتفقــت مــع اتــائج الدراســة دراســات )الهاــد ، 
للقيــادة األخبقيــة تبعــًا لســاوات  (، حيــث لــم تجــد هــذه الدراســات فــرو 2009(، )الفليــت، 2012

( وجــدت فــرو  ذات داللــة إحصــائية للقيــادة األخبقيــة تبعــًا 2010الخبــرة. بيامــا دراســة )يحيــى، 
 ساوات(. 6لمتغير ساوات الخبرة ولصالح الفئة )أقل من 

ا  استوى الوالء التنظياـي لـدى الاعلاـين  اـدارس " الذي ينص على الث لثت ئج السؤا  . ن3
 ؟"الغوث الدولية  اح فظة غزة ان وعية نظرشموك لة 

لإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال تـــم اســـتخدام المتوســـط الحســـابي واالاحـــراف المعيـــار  والـــوزن الاســـبي 
الــوال  التاظيمــي بمجاالتــه ودرجتــه الكليــة، والجــدول التــالي اســتبااة الســتجابات أفــراد العياــة علــى 

 يبين ذلك:

 (31عدو  )
 الوالء التنظياياست  نة حراف الاعي ري والوزن النس ي الستع   ت  فراد العينة على الاتوسط الحس  ي واالن 

عدد  اع الت االست ي ن
 الفقرات

الاتوسط 
 الحس  ي

االنحراف 
 الاعي ري

 الوزن النس ي
 الدرعة الترتي  %

 كبيرة جداً  1 90.5 3.34 31.68 7   لعا اإليا ن 
 كبيرة جداً  2 87.4 5.35 48.05 11 للعا اإلستعداد 
 كبيرة جداً  3 84.9 5.89 38.21 9   لعا  كاعلماإلعتزاز 

 كبيرة جداً   87.4 12.76 117.93 27 الدرعة الكلية للوالء التنظياي

يتضــح مــن الجــدول الســاب  أن مســتوى الــوال  التاظيمــي مــن وجهــة اظــر المعلمــين يقــع عاــد 
 الوال  التاظيمي كما يلي:استبااة %(، وترتبت مجاالت 87.4بوزن اسبي ) كبير جداً مستوى 
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 %(.90.2بالعمل في أعلى مرات  الوال  التاظيمي بوزن اسبي )اإليمان حيث جا  مجال  -
 %(.87.4للعمل بوزن اسبي )اإلستعداد ثم  -
 %(.84.9بالعمل كمعلم بوزن اسبي )اإلعتزاز وأخيرًا جا   -

ارس وكالة الغوث الدولية الوال  التاظيمي لدى المعلمين بمدأظهرت الاتائج أن مستوى 
، على االستبااة ككل وعلى جداً  جا  بدرجة تقدير مرتفعة بمحافظة غزة من وجهة اظرهم

 مجاالته الثبثة.

إن االاتما  لمهاة التدريس داخل القطاع التربو ، واالفتخار ويصعزى السب  في ذلك إلى 
ية التي تماحها مهاة التدريس للمعلم باالاتما  لقطاع التربية والتعليم في ضو  المكااة االجتماع

ن كان على المستوى الاظر  تؤد  إلى مستوى مرتفع من الوال  للمؤسسة التعليمية ، حتى وا 
فالمعلم هو مربي األجيال، وال يمكن أن تستقيم جهود العملية التربوية دون توافر المعلم المؤهل 

معلم مرتبط إلى حد كبير بوالئه وااتمائه والقادر على قيادة مسيرة التربية والتعليم، وعطا  ال
العملية التربوية، مما يدفعه إلى الرغبة في أهداف للقطاع التربو ، وسعيه الدؤو  لتحقي  

أهداف االستمرار في العمل التربو  وعدم التسر  ماه في ضو  شعوره بأاه يؤد  رسالة ذات 
 وقيم ابيلة في المجتمع.
  مكان يح  أن يرى اتاج عمله وثمرات جهده، أن أ  موظف في أ وترى ال  حثة

فكيف بالاسبة للمعلم الذ  ياتج ويبذل الجهود العظيمة كي يخرج شبا  المستقبل الواعد فأ  
معلم يهتم كثيرًا بتفو  الطلبة في المدرسة التي يصدرس فيها ألن ذلك هو العطا  المستمر 

شعر بعدم القدرة على يتما  في مكان عمله ذ  يشعر باالاوالفعال. باإلضافة إلى أن اإلاسان ال
شعر بأن المدرسة ليست فقط مكان كس  الرز  إاما هي يبتعاد عاه، ال سيما المعلم الذ  اال

بيته الثااي والطلبة هم أبااؤه والمعلمون هم إخوااه حيث تشكل المدرسة بالاسبة له المكان الوحيد 
مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظة غزة  لمواالستغاا  عاه، وال شك أن مع الذ  ال يستطيع

يتمتعون بمستوى عالي من الوال  التاظيمي  وذلك في ظل محافظة مدارسهم على حقوقهم 
هم في العملية التعليمية، باإلضافة إلى أن وكالة مللمدرسة لهم وتقديرها لجهودهم وعواحترام ا

ائه طزات التي تحفز المعلم على عالغوث الدولية تماح المعلمين مستوى عالي من االمتيا
 الطب .  وااتمائه للمدرسة وألباائه

(، 2008(، )حمدان، 2009(، )حاون، 2010،  وتتف  مع اتائج الدراسة )الرشيد
( حيث أشارت Joolideh Yeshodhara،2009(، )2007(، )الطعجان، 2008)الحلو، 
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رتفع في جميع المستويات الدراسية هذه الدراسات إلى أن مستوى الوال  التاظيمي للمعلمين م
والتخصصات، ولكن بعض الدراسات وجدت أن مستوى الوال  التاظيمي مرتبط بمتغيرات مختلفة 

(، )العمر ، 2012أثرت على مستوى الوال  التاظيمي للمعلمين ومن هذه الدراسات )اللوز ، 
2004( ،)2009 ،Yilmaz .) 

 الوالء التنظياي على التوالي:ت  نة اسوالعداو  الت لية توضح اظ شر اع الت 
 (32عدو  )
 النس ي الستع   ت  فراد العينة على فقرات  الاتوسط الحس  ي واالنحراف الاعي ري والوزن

   لعا اإليا ن اع    

الاتوسط  فقرات اع   اإليا ن   لعا  م
 الحس  ي

االنحراف 
 الاعي ري

الوزن 
 الدرعة الترتي  % النس ي

 كبيرة جداً  1 93.0 0.59 4.65 .الطلبة باحترام أمور أوليا  أعامل 5

7 
أعتقد أن العمل في المدرسة جز  من رسالتي في 

 كبيرة جداً  2 92.2 0.61 4.61 الحياة

 كبيرة جداً  3 91.8 0.56 4.59 أؤمن بأهداف المدرسة وجدوى وجودها 2
 كبيرة جداً  4 90.4 0.60 4.52 أحترم الثقافة التاظيمية المدرسية 1
 كبيرة جداً  5 89.7 0.67 4.49 أدافع عن سمعة مدرستي 4

3 
أتباي أهداف المدرسة كمؤشر على اجاحي 

 كبيرة جداً  6 88.3 0.65 4.42 العملي

6 
 التي وأهداف المدرسة أهدافي بين بتقار  أشعر
 فيها أعمل

 كبيرة جداً  7 88.1 0.70 4.40
 

الوال  التاظيمي من استبااة بالعمل من ن اإليمايتضح من الجدول الساب  أن مظاهر مجال 
 %(، وجا ت أعلى الفقرات كما يلي:93 – 88.1وجهة اظر المعلمين تراوحت بين )

بالعمـل اإليمـان الطلبـة بـاحترام " فـي أعلـى مراتـ   أمـور أوليـا  " أعامـل 5جا ت الفقـرة رقـم  -
 %(.93بوزن اسبي )

ز  مــن رســالتي فــي الحيــاة " بــوزن اســبي " أعتقــد أن العمــل فــي المدرســة جــ 7ثــم الفقــرة رقــم  -
(92.2.)% 
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 وتعزو ال  حثة ذلك إلى:
أن االاسان الذ  يشعر باالاتمـا  فـي مكـان عملـه، يشـعر بعـدم القـدرة فـي االبتعـاد عاـه، 
امـــا بيتـــه الثـــااي، والطلبـــة هـــم أباـــاؤه والمعلمـــون  فـــالمعلم ال يشـــعر بالمدرســـة مكـــان رز  فقـــط، وا 

هة األساسية للمدرسة التي يعمل بها، فعادما يعامل جميع مـن يلجـأ إليـه أخوته، والمعلم هو الواج
مـــن أوليـــا  األمـــور أو أ  شـــخ  كـــان بحاجـــة إلـــى مســـاعدة، بأســـلو  راقـــي ومهـــذ ، يحظـــى 
بــاحترام أوليــا  األمــور والمجتمــع المحلــي ككــل، كمــا أن احترامــه ألوليــا  األمــور يزيــد مــن مكااتــه 

 ال  التاظيمي.االجتماعية التي تاعكس على الو 

( 2005( وغاــام )2008( وحمــدان )2010وتتفــ  هــذه الاتيجــة مــع دراســات الرشــيد  )
 (.2004( والعمر  )2012( وتختلف مع اللوز  )2008والحلو )

 في حين كاات أداى الفقرات كما يلي:

فيهـا " فـي أداـى  أعمـل التـي المدرسـةأهـداف و  أهـدافي بـين بتقـار  " أشـعر 6الفقـرة رقـم  -
 %(.88.1  بوزن اسبي )المرات

ــــي " بــــوزن اســــبي أهــــداف " أتباــــي  3ثــــم الفقــــرة رقــــم  - ــــى اجــــاحي العمل المدرســــة كمؤشــــر عل
(88.3.)% 

 تعزو ال  حثة ذلك إلى:

شعور المعلم بالتقار  بين أهداف عمله وأهداف المدرسة يؤد  ذلك إلى شعوره بالوال  
ف ومبادئ المدرسة التي يعمل بها، والراحة في عمله، ألن أهدافه ومبادئه ال تتعارض مع أهدا

ولكن قد يصادف المعلم بأن أهدافه تتعارض مع أهداف المدرسة، مما يؤد  شعوره بالحيرة 
وعدم القدرة على ممارسة عمله فيها، إال أن المبحظ أن األوزان الاسبية الستجابات أفراد العياة 

 ات، لكاها ليست متدياة الداللة.على هذه الفقرات كاات مرتفعة، أ  أاها األداى بين الفقر 

( 2008( والحلو )2005( وغاام )2008وتتف  هذه الاتيجة مع دراسات حمدان )
 (.2004( والعمر  )2012وتختلف مع اللوز  )
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 (33عدو  )
 للعا اإلستعداد الاتوسط الحس  ي واالنحراف الاعي ري والوزن النس ي الستع   ت  فراد العينة على فقرات اع   

الاتوسط  فقرات اع   اإلستعداد للعا  م
 الحس  ي

االنحراف 
 الاعي ري

الوزن 
 الدرعة الترتي  % النس ي

 كبيرة جداً  1 93.2 0.57 4.66 أحر  على سبمة العبقات مع زمبئي 1
 كبيرة جداً  2 91.5 0.59 4.58 أحر  على عدم التغي  عن العمل 5
 كبيرة جداً  3 90.8 0.62 4.54 وجهأقوم بأدا  مهماتي الوظيفية على أكمل  3
 كبيرة جداً  4 90.7 0.60 4.54 أتبادل الخبرات مع زمبئي بالمدرسة 2
 كبيرة جداً  5 90.5 0.69 4.52 ألتزم بمواعيد الدوام المدرسي 4
 كبيرة جداً  6 89.0 0.73 4.45 أحر  على إبراز الجواا  االيجابية للمدرسة 6
 كبيرة جداً  7 88.3 0.65 4.42 أهداف المدرسةأبذل قصارى جهد  لتحقي   10
 كبيرة جداً  8 85.1 0.74 4.26 أبادر لعبج مشكبت العمل 7
 كبيرة جداً  9 84.3 0.73 4.21 أقدم المقترحات الباا ة لتذليل الصعوبات التي تواجه المدرسة 11
 كبيرة 10 82.0 0.74 4.10 تواجه المدرسة التي المشكبت أتحسس 9

8 
لد  اإلستعداد للبقا  في المدرسة بعد مواقيت العمل  يوجد

 الرسمية
 كبيرة 11 75.5 1.09 3.78

للعمل من وجهة اظر المعلمين اإلستعداد يتضح من الجدول الساب  أن مظاهر مجال 
 %(، وجا ت أعلى الفقرات كما يلي:93.2 – 75.5تتراو  بين )

اإلستعداد ع زمبئي " في أعلى مرات  " أحر  على سبمة العبقات م 1جا ت الفقرة رقم  -
 %(.93.2للعمل بوزن اسبي )

 %(.91.5" أحر  على عدم التغي  عن العمل " بوزن اسبي ) 5ثم الفقرة رقم  -
 تعزو ال  حثة ذلك إلى:

المعلم الذ  يشعر بالوال  واالاتما  لمكان عمله، يكون دائمًا أحر  على أفضل أدا  
لتواصل الباا  والسليم مع الزمب  في العمل، لما لذلك من أثر وعدم التغي  عن العمل، وعلى ا

 طي  على سير العمل بشكل سلس وماتظم في المدرسة.
( وتختلف مع اللوز  2008( والحلو )2010وتتف  هذه الاتيجة مع دراسات الرشيد  )

(2012.) 

 في حين كاات أداى الفقرات كما يلي:
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لبقا  في المدرسة بعد مواقيت العمل الرسمية " في أداى لاإلستعداد " يوجد لد   8الفقرة رقم  -
 %(.75.5المرات  بوزن اسبي )

 %(.82تواجه المدرسة " بوزن اسبي ) التي المشكبت " أتحسس 9ثم الفقرة رقم  -
 تعزو ال  حثة ذلك إلى:

أن المعلم يشعر بحجم العمل التي يعمل فيها، ويسعى دائمًا لتقديم المساعدة من خبل 
االقتراحات الممكاة والبقا  في المدرسة وقت أطول للتغل  على هذه المشاكل التي قد  تقديم

تتعرض لها المدرسة، إلى أن هذه الفقرات كاات األداى حس  استجابات أفراد العياة، لقااعتهم 
بأن المدرا  هم المكلفون بالبقا  حال وجود احتياج للبقا  ولوجود فرو  واضحة في الرت  

 والرات .

( 2008( حمدان )2005( وغاام )2010وتتف  هذه الاتيجة مع دراسات الرشيد  )
 (.2008وتختلف مع الحلو )

 (34عدو  )
 الاتوسط الحس  ي واالنحراف الاعي ري والوزن النس ي الستع   ت  فراد العينة على فقرات

   لعا  كاعلماإلعتزاز اع    
 

 فقرات اع   اإلعتزاز   لعا  كاعلم م
 الاتوسط
 الحس  ي

االنحراف 
 الاعي ري

الوزن 
 الدرعة الترتي  النس ي%

1 
أحر  على أن يكون سلوكي ماضبطا حفاظا على 

 مكااة المعلم
 كبيرة جداً  1 94.8 0.48 4.74

 كبيرة جداً  2 93.9 0.58 4.69 أعتز بكواي معلمًا بالمدرسة 2
 كبيرة جداً  3 90.2 0.71 4.51 أفتخر بالعبقات االجتماعية السائدة بالمدرسة 3
 كبيرة جداً  4 85.3 0.88 4.26 أشعر بأن مكااتي االجتماعية كمعلم مرموقة 9
 كبيرة 5 83.3 0.93 4.17 ياتاباي شعور بالسعادة كواي أعمل بهذه المدرسة 4
 كبيرة 6 81.4 0.96 4.07 أح  المدرسة كما أح  بيتي 6
 كبيرة 7 80.4 1.06 4.02 أفضل مدرستي عن أ  مدرسة أخرى 7
 كبيرة 8 78.8 1.13 3.94 أرغ  في االستمرار بالمدرسة طيلة فترة عملي 5

8 
 برات  عرًضا للعمل تلقيت إذا عملي ترك أرفض

 أفضل غير التعليم
 كبيرة 9 76.0 1.27 3.80
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بالعمل كمعلم من وجهة اظر اإلعتزاز يتضح من الجدول الساب  أن مظاهر مجال 
  (، وجا ت أعلى الفقرات كما يلي:%94.8– 76المعلمين بين )

على مكااة المعلم "  حفاظاً  أحر  على أن يكون سلوكي ماضبطاً  " 1جا ت الفقرة رقم  -
 %(.94.8بالعمل كمعلم بوزن اسبي )اإلعتزاز في أعلى مرات  

 %(.93.9" أعتز بكواي معلمًا بالمدرسة " بوزن اسبي ) 2ثم الفقرة رقم  -

 تعزو ال  حثة ذلك إلى:

حداث إن ا لمعلم هو القدوة في المجتمع، وهو اللباة األولى في تطور المجتمع و رقي ه، وا 
اقلة في قيم و عادات المجتمع، وألاه مربي األجيال، ومصاع الرجال، يشعر بأاه يؤد  رسالة 
سامية و مهمة وذات قيمة، وقد كاات هذه الفقرات األعلى، وبأوزان اسبية مرتفعة، ألن أفراد 

 لمون، ويشعرون في هذه الفقرات بالفخر و االعتزاز.العياة مع

 (.2004( العمر  )2005( وغاام )2010وتتف  هذه الاتيجة مع دراسات الرشيد  )

 في حين كاات أداى الفقرات كما يلي:

أفضل غير التعليم " في  برات  عرًضا للعمل تلقيت إذا عملي ترك " أرفض 8الفقرة رقم  -
 %(.76أداى المرات  بوزن اسبي )

 %(.78.8" أرغ  في االستمرار بالمدرسة طيلة فترة عملي " بوزن اسبي ) 5ثم الفقرة رقم  -
 تعزو ال  حثة ذلك إلى:

إن المعلم في كل حياته وأموره ااسان، فإلى جاا  فخره واعتزازه بمهاته، يهتم لمستقبله 
ياة الصعبة التي وحياته واستقرار أسرته وهي قيم أصيلة في كل ااسان، واظرًا لظروف الح

اعايشها، جا ت فقرة "أرفض ترك عملي" األداى بين الفقرات لكاها ليست متدياة، في حين 
بوزن اسبي مرتفع، مما يعاي أن أفراد العياة ملتزمون بح  مهاة التعليم  5جا ت الفقرة رقم 

 والتفااي للعمل واإلخب  للمدرسة.

( 2008حمدان ) (2008الحلو ) (2010وتتف  هذه الاتيجة مع دراسات الرشيد  )
 (.2012( وتختلف مع اللوز  )2005وغاام )
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فـروق ذات داللـة إحصـ ئية عنـد اسـتوي توعـد  "شـ  الذي يـنص علـىالسؤا  الرا ع . نت ئج 4
عينــة الدراســة لدرعــة اا رســة اــديري  اتوســط ت درعــ ت تقــدير ــين  (α≤ 0.05)الداللــة 

للوالء التنظياي تعزى لاتغيـرات الدراسـة :)العـنس، ادارس وك لة الغوث الدولية  اح فظة غزة 
؟ اـــة، العاـــر( اـــن وعيـــة نظـــر الاعلاـــينالاؤشـــ  العلاـــي، الانطقـــة التعليايـــة، ســـنوات الخد

 ولإلع  ة على السؤا  سيتم التحقق ان الفرضي ت الت لية:

ــين ال توعــد  1.4 ــة إحصــ ئية   الاعلاــين لاســتوى  اتوســط ت درعــ ت تقــديرفــروق ذات دالل
 .ةإن ث( لدى  فراد العين-ء التنظياي تعزى للعنس )ذكورالوال

( 101)ن=  المعلمــــينلإلجابــــة عــــن هــــذا الســــؤال تمــــت المقاراــــة بــــين متوســــط درجــــات 
الـوال  التاظيمـي موضـوع الدراسـة باسـتخدام استبااة ( على 235)ن=  المعلماتومتوسط درجات 

واســتخدم الباحــث هــذا االختبــار  اختبــار )ت( للفــرو  بــين متوســطات درجــات عياتــين مســتقلتين،
اإلحصائي البارامتر  بسب  اعتدالية توزيع الدرجات في كل من مجموعتي التطبي ، إضافة إلى 

 (، والجدول التالي يبين ذلك:210: 2005أن عدد أفراد العياة يزيد عن ثبثين فردًا )عبم، 

 (35عدو  )
 للوالء التنظياي تعزى للعنس )ذكور إن ث( ينروق  ين اتوسط ت درع ت تقدير الاعلااخت  ر )ت( للف

الاتوسط  الاتغير االست ي ن
 الحس  ي

االنحراف 
 الاعي ري

 استوى الداللة قياة )ت(

 اإليا ن   لعا 
 3.24 31.48 المعلمين

 غير دالة إحصائياً  0.731
 3.39 31.77 المعلمات

 اإلستعداد للعا 
 5.02 47.75 المعلمين

 ائياً غير دالة إحص 0.663
 5.48 48.17 المعلمات

 اإلعتزاز   لعا  كاعلم
 6.13 37.90 المعلمين

 غير دالة إحصائياً  0.620
 5.79 38.34 المعلمات

الدرعة الكلية الست  نة 
 الوالء التنظياي

 12.80 117.13 المعلمين
 غير دالة إحصائياً  0.755

 12.76 118.28 المعلمات
 2.576= 0.01، عاد مستوى داللة 1.96= 0.05( عاد مستوى داللة 334= قيمة )ت( الجدولية )د. 

يتبين من الجدول الساب  أاه ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات 
المعلمين ومتوسطات درجات تقدير المعلمات على جميع مجاالت استبااة الوال  تقدير 
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تقديرات متقاربة للوال  التاظيمي لدى المديرين تبعًا ، مما يعاي أن أفراد العياة لديهم التاظيمي
 للجاس.

يصعزى السب  في ذلك إلى أن الوال  التاظيمي أحد أهم المؤشرات للتابؤ بالعديد من 
مثل دوران العمل والغيا  عن العمل، حيث أن الفرد صاح   بالمعلمالاواحي السلوكية الخاصة 

اً . حيث يؤد  الوال  إلى المؤسسة التعليمية طا وأكثر عالوال  أكثر بقا  في الماظمة وأقل تغيب
لسهولة استجابة المؤسسة التعليمية للمتغيرات المختلفة، حيث يساعد الوال  على تقبل العاملين 
أل  تغيير ممكن أن يكون في صالح الماظمة، وذلك إليمااهم بأن مصلحة الماظمة هي 

ة ال يرتبط بالمعلمين دون المعلمات أو بالمعلمات مصلحتهم لذلك يمكن القول أن الوال  للمؤسس
يمااه بالعمل الذ  يقوم به، وال شك أن مهاة  ن ارتباطه بالفرد وتربيته وثقافته وا  دون المعلمين، وا 
التعليم هي من أرقى المهن وأعلى رتبة فهي تباي أمم وتاشئ قيم وتؤسس مجتمع، لذلك فب 

اا ث لهذه المهاة أو ألفرادها بعضهم البعض، باإلضافة إلى يوجد فر  في وال  المعلمين ذكور وا 
تشابه الوصف الوظيفي لمهاة التعليم في مدارس وكالة الغوث بالاسبة للذكور والمعلمات ، 
وكذلك وحدة القوااين واألاظمة التي تخضع لها المدارس والتي ال تفر  بين المعلمين 

ة ترتبط بوازع داخلي قيمي والتي هي بالغال  والمعلمات، إضافة إلى أن الوال  التاظيمي مسأل
 أخب  عامة ال تفر  بين الجاسين.

أن أفراد العياة لديهم تقديرات متقاربة للوال  التاظيمي لدى وهذا ما أكدته هذه الدراسة 
 Joolideh، 2009(، )2009واتفقت اتائج هذه الدراسة مع )حاون،   المديرين تبعًا للجاس.

Yeshodharaحيث لم تجد هذه الدراسات فرو  بين 2008(، )الحلو، 2008ان، (، )حمد )
( ودراسة )بيازيت وهامر 2012الوال  التاظيمي تعزى لمتغير الجاس، ولكن دراسة )اللوز ، 

وجدة فرو  للوال  تاظيمي حيث كاات الفرو  لصالح المعلمات؛ قد تعزى  2004)وويزتر،
 العتبارات بيئة التطبي  و العياة.
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير المعلمين لمستوى  2.4

 .سنة( لدى أفراد العينة 40, أكثر من 40-31سنة وأقل,  30الوالء التنظيمي تعزى للعمر )

ساة  30لإلجابة عن هذا السؤال تم إجرا  تحليل التباين األحاد  لفح  أثر العمر )
ساة( على الوال  التاظيمي من وجهة اظر المعلمين، والجدول  40، أكثر من 40-31وأقل، 

 التالي يبين ذلك:
 (36عدو  )

 الاعلاين للوالء  اتوسط ت درع ت تقدير ي ين نت ئج تحلي  الت  ين األح دي لاعرفة الفروق  ين
 التنظياي تعزى لاتغير العار

اعاوع  اصدر الت  ين الاتغير
 الار ع ت

 درع ت
 الحرية

اتوسط 
استوى  قياة ف  ع تالار 

 الداللة

 اإليا ن   لعا 
 14.13 2 28.27 بين المجموعات

1.268 
غير دالة 
 إحصائياً 

 11.14 333 3711.02 داخل المجموعات
  335 3739.29 المجموع

 اإلستعداد للعا 
 62.67 2 125.35 بين المجموعات

2.208 
غير دالة 
 28.38 333 9451.89 داخل المجموعات إحصائياً 

  335 9577.24 المجموع

اإلعتزاز   لعا  
 كاعلم

 257.43 2 514.86 بين المجموعات
دالة عاد  7.717

0.01 
 33.36 333 11107.97 داخل المجموعات

  335 11622.83 المجموع
الدرعة الكلية 
الست  نة الوالء 

 التنظياي

 749.83 2 1499.66 بين المجموعات
4.706 

دالة عاد 
0.01 

 159.35 333 53063.77 داخل المجموعات
  335 54563.43 المجموع
 4.61= 0.01، وعاد مستوى داللة 3.00= 0.05( عاد مستوى داللة 333، 2قيمة )ف( الجدولية عاد )د. =

بالعمل اإلعتزاز يتبين من الجدول الساب  أاه توجد فرو  ذات داللة إحصائية في مجال 
 الوال  التاظيمي تبعًا لمتغير العمر ألفراد العياة.ستبااة كلية الكمعلم والدرجة ال

 والجدول التالي يوضح اتجاه الفرو  في المجاالت ذات الداللة تبعًا لمتغير العمر:
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 (37عدو  )
 ي ين الاتوسط ت الحس  ية واالنحراف ت الاعي رية
 ير العارلدرع ت  فراد العينة على الاع الت ذات الداللة ت ع ا لاتغ

الاتوسط  العدد ال ي ن الاتغير
 الحس  ي

االنحراف 
 الاعي ري

 اإلعتزاز   لعا  كاعلم
 6.40 36.97 148 سنة و ق  30
 5.40 38.50 105 سنة 31-40

 5.00 40.04 83 سنة 40 كثر ان 

الدرعة الكلية الست  نة 
 الوالء التنظياي

 13.43 115.88 148 سنة و ق  30
 13.35 118.28 105 سنة 31-40

 9.87 121.16 83 سنة 40 كثر ان 

والجـــدول التـــالي يبـــين اتـــائج اختبـــار شـــيفيه للكشـــف عـــن اتجـــاه الفـــرو  بـــين متوســـطات 
 :جميع المجاالت والدرجة الكلية لبستبااة تبعًا لمتغير العمرالمعلمين على 

 (38عدو  )
 نت ئج اخت  ر شيفيه للكشف عن اتع ه الفروق  ين

 ذات الداللة ت ع ا لاتغير العارالاع لين فراد العينة على اتوسط ت  

 سنة 40-31 سنة و ق  30 ال ي ن الاتغير

 اإلعتزاز   لعا  كاعلم
  1.538 سنة 31-40

 1.530 *3.069 سنة 40 كثر ان 

 الدرعة الكلية الست  نة الوالء التنظياي
  2.397 سنة 31-40

 2.880 *5.278 سنة 40 كثر ان 
 

 ن من الجدولين السابقين أاه:يتبي

ساة وأقل ومجموعة أكثر من  30توجد فرو  ذات داللة إحصائية على بين مجموعة العمر  -
ساة. أ  أن مجموعة  40ساة حيث ظهرت )*(، لصالح مجموعة العمر أكثر من  40

كبار السن من أفراد العياة لديهم تقديرات أعلى للوال  التاظيمي عمن سواهم من أفراد 
 عياة.ال

ولعل ذلك يعود إلى أن األفراد األكبر ساًا هم أكثر حرصًا على مصلحة المؤسسة 
وتحقي  أهدافها اظرًا لهذا العمر الذ  وصل إليه، فالفرد كلما تقدم في العمر كلما تغيرت اظرته 
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إلى األمور وأصبح ياظر إليها بشكل شمولي، واظرة بعيدة المدى، فكلما تقدم اإلاسان في العمر 
كلما وصل إلى سن الوقار واالستقرار بحيث يزيد والئه إلى المؤسسة التي يعمل بها، وبالتالي 
هم قادرون على التكيف مع قوااين وأاظمة المؤسسة وال يسمحون بتأثيرها على والئهم التاظيمي 
ويسعون إلى اقل المدرسة اقله اوعية والمحافظة على أهدافها العامة والاهوض بها على عكس 

لشبا  فب تزال فر  العمل أمامهم والخيارات المتاحة لهم كثيرة فهو ليس لديه ااتما  عالي ا
ساة، فالشبا  دائمًا يكون والئه إلى ما هو األفضل له ليس للمؤسسة  40كاألفراد األكثر من 

 التي يعمل بها.

(، )حاون، 2010(، )الرشيد، 2012واتفقت مع اتائج الدراسة دراسات )اللوز ، 
( حيث توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين 2005(، )غاام، 2008(، )حمدان، 2009

متوسطات درجات تقدير المعلمين لمستوى الوال  التاظيمي تعزى للعمر بحيث أاه كلما تقدم 
 الفرد في العمر كلما زاد وال ه التاظيمي. 
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الاعلاين لاستوى   ت تقديراتوسط ت درعفروق ذات داللة إحص ئية  ين ال توعد  3.4
 .دراس ت علي (- ك لوريوس-الوالء التنظياي تعزى للاؤش  العلاي )د لوم 

لإلجابة عن هذا السؤال تم إجرا  تحليل التباين األحاد  لفح  أثر المؤهل العلمي 
دراسات عليا( على الوال  التاظيمي من وجهة اظر المعلمين، والجدول –بكالوريوس  –)دبلوم 

 ي يبين ذلك:التال
 (39عدو  )
 الاعلاين للوالء التنظياي  اتوسط ت درع ت تقديري ين نت ئج تحلي  الت  ين األح دي لاعرفة الفروق  ين 

 تعزى لاتغير الاؤش  العلاي

اعاوع  اصدر الت  ين الاتغير
 الار ع ت

 درع ت
 الحرية

اتوسط 
استوى  قياة ف الار ع ت

 الداللة

 اإليا ن   لعا 
 9.74 2 19.48 عاتبين المجمو 

0.872 
غير دالة 
 إحصائياً 

 11.17 333 3719.81 داخل المجموعات
  335 3739.29 المجموع

 اإلستعداد للعا 
 72.64 2 145.28 بين المجموعات

2.565 
غير دالة 
 28.32 333 9431.96 داخل المجموعات إحصائياً 

  335 9577.24 المجموع

اإلعتزاز   لعا  
 مكاعل

 129.82 2 259.63 بين المجموعات
دالة عاد  3.804

0.05 
 34.12 333 11363.20 داخل المجموعات

  335 11622.83 المجموع
الدرعة الكلية 
الست  نة الوالء 

 التنظياي

 506.72 2 1013.45 بين المجموعات
3.151 

دالة عاد 
0.05 

 160.81 333 53549.98 داخل المجموعات
  335 54563.43 المجموع
 4.61= 0.01، وعاد مستوى داللة 3.00= 0.05( عاد مستوى داللة 333، 2قيمة )ف( الجدولية عاد )د. =

اإلعتــزاز يتبــين مــن الجــدول الســاب  أاــه توجــد فــرو  ذات داللــة إحصــائية فــي مجــاالت 
لعلمـي ألفـراد العياـة، الوال  التاظيمـي تبعـًا لمتغيـر المؤهـل استبااة بالعمل كمعلم والدرجة الكلية ال

والجدول التالي يبين اتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفرو  بين متوسطات المعلمين على 
 :المجال والدرجة الكلية لبستبااة تبعًا لمتغير للمؤهل العلمي
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 (40عدو  )
 نت ئج اخت  ر شيفيه للكشف عن اتع ه الفروق  ين 

 ذات الداللة ت ع ا لاتغير الاؤش  العلاي تالاع الاتوسط ت  فراد العينة على  
  ك لوريوس د لوم الاتغير الاع  

 اإلعتزاز   لعا  كاعلم
  2.979 بكالوريوس
 1.728 4.707* دراسات عليا

 الدرعة الكلية الست  نة الوالء التنظياي
  5.437 بكالوريوس
 4.340 9.827* دراسات عليا

 يتبين من الجدولين السابقين أاه:

توجد فرو  ذات داللة إحصائية على مجال اإلعتزاز بالعمل كمعلم والدرجة الكلية الستبااة  -
الوال  التاظيمي بين مجموعة المؤهل العلمي دبلوم ومجموعة المؤهل العلمي دراسات عليا، 

 لصالح مجموعة المؤهل العلمي دبلوم.
مي فمعظم المعلمين الذين أن المؤهل العلمي له تأثير على الوال  التاظي وترى ال  حثة

يحملون شهادة الدبلوم من ذوات الخبرة الطويلة في التعليم، وهم في أعمار متقدمة، ويمتلكون 
القدرة على التصرف بهدو  واتزان وروية، ويتجابون العصبية في التعامل مع اآلخرين، سوا  

الذكية للسيطرة على الطلبة، أو الزمب ، أو المجتمع المحيط، ويتسمون بالوسائل والطر  
المواقف، والسيطرة على أافسهم من خبل خبرتهم الطويلة. وهذه األمور مجتمعة تؤثر باإليجا  
على االاتما  للمؤسسة ويزيد من الوال  التاظيمي، أما ذو  الشهادات العليا فإاهم يشعرون بأاهم 

شهادة الدبلوم هم  بحاجة إلى مكااة أفضل مما هم فيه، لذلك أكدت الدراسة على أن ذو 
يعتزون بمهاة التعليم ولديهم وال  للمؤسسة التعليمية ولمهاة التعليم أكثر من ذو  الشهادات 
العليا والذين يحاولون البحث عن وظائف أخرى تااس  الدرجة العلمية التي يحملواها، في ظل 

  الدرجات العلمية أاظمة وقوااين وكالة الغوث الدولية ال تماح أ  عبوات أو امتيازات لذو 
المرتفعة، فتشابه بيئة العمل في مدارس وكالة الغوث سوا  من حيث األاظمة والقوااين، وكما أن 
الحوافز المقدمة في وكالة الغوث ال تفر  بين الدرجة العلمية التي يحملها المعلم أو المعلمة، 

قية التي وجدت أن تقدير ذو  وتؤكد هذه الاتيجة اتيجة الفرض افسه على استبااة القيادة األخب
المؤهل العلمي دبلوم لمستوى ممارسة مديريهم للقيادة األخبقية مرتفع، وهذا يعطي ثقة أكبر في 
التطبي  وعياة الدراسة؛ حيث الاتائج يؤكد بعضها بعضًا، فكلما زاد تقدير المعلم لدرجة ممارسة 

 ظيمي للمدرسة التي يعمل بها.القيادة األخبقية التي يمارسها مديره زاد وال ه التا
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ـــــوز ،  ـــــائج الدراســـــة دراســـــات )الل ـــــام، 2008(، )حمـــــدان، 2012واتفقـــــت مـــــع ات (، )غا
( حيـــث بياـــت هـــذه الدراســـات وجـــود عبقـــة عكســـية بـــين المســـتوى 2004(، )األحمـــد ، 2005

( حيث لم 2007(، )الطعجان، 2009التعليمي والوال  التاظيمي. واختلفت مع دراسات )حاون، 
 هذه الدراسات عبقة للمؤهل العلمي على الوال  التاظيمي بين أفراد العياة. تجد

ال توعد فروق ذات داللة إحص ئية  ين اتوسط ت درع ت تقدير الاعلاين لاستوى  4.4
غر  غزة( لدى  فراد  –عنو  غزة  –الوالء التنظياي تعزى للانطقة التعلياية )شرق غزة 

 .العينة
تم إجـرا  تحليـل التبـاين األحـاد  لفحـ  أثـر الماطقـة التعليميـة  لإلجابة عن هذا السؤال

غـــر  غـــزة( علـــى الـــوال  التاظيمـــي مـــن وجهـــة اظـــر المعلمـــين،  –جاـــو  غـــزة  –)شـــر  غـــزة 
 والجدول التالي يبين ذلك:

 (41عدو  )
 الاعلاين اتوسط ت درع ت تقديري ين نت ئج تحلي  الت  ين األح دي لاعرفة الفروق  ين 

 لتنظياي تعزى لاتغير الانطقة التعليايةللوالء ا 

اعاوع  اصدر الت  ين الاتغير
 الار ع ت

 درع ت
 الحرية

 اتوسط
 استوى الداللة قياة ف الار ع ت

 اإليا ن   لعا 
 4.51 2 9.02 بين المجموعات

0.403 
غير دالة 
 إحصائياً 

 11.20 333 3730.27 داخل المجموعات
  335 3739.29 المجموع

 تعداد للعا اإلس
 42.23 2 84.46 بين المجموعات

1.481 
غير دالة 
 إحصائياً 

 28.51 333 9492.78 داخل المجموعات
  335 9577.24 المجموع

اإلعتزاز   لعا  
 كاعلم

 136.96 2 273.92 بين المجموعات
4.019 

دالة عاد 
0.05 

 34.08 333 11348.91 داخل المجموعات
  335 11622.83 المجموع

الدرعة الكلية 
الست  نة الوالء 

 التنظياي

 399.47 2 798.95 بين المجموعات
2.474 

غير دالة 
 إحصائياً 

 161.45 333 53764.48 داخل المجموعات
  335 54563.43 المجموع
 4.61= 0.01، وعاد مستوى داللة 3.00= 0.05( عاد مستوى داللة 333، 2قيمة )ف( الجدولية عاد )د. =
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اإلعتـــزاز يتبـــين مـــن الجـــدول الســـاب  أاـــه توجـــد فـــرو  ذات داللـــة إحصـــائية فـــي مجـــال 
بالعمل كمعلم تبعًا لمتغير الماطقـة التعليميـة ألفـراد العياـة. والجـدول التـالي يوضـح اتجـاه الفـرو  

 في المجاالت ذات الداللة تبعًا لمتغير الماطقة التعليمية:

 (42) عدو 
 واالنحراف ت الاعي ريةي ين الاتوسط ت الحس  ية 

 لدرع ت  فراد العينة على الاع الت ذات الداللة ت ع ا لاتغير الانطقة التعلياية

الاتوسط  العدد ال ي ن الاتغير
 الحس  ي

االنحراف 
 الاعي ري

 اإلعتزاز   لعا  كاعلم
 5.85 37.12 84 شرق غزة
 6.46 37.82 126 عنو  غزة
 5.13 39.32 126 غر  غزة

ل التالي يبين اتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفرو  بين متوسطات والجدو 
 :جميع المجال ذ  الداللة تبعًا لمتغير الماطقة التعليميةالمعلمين على 

 (43) عدو 
 نت ئج اخت  ر شيفيه للكشف عن اتع ه الفروق  ين  اتوسط ت  فراد العينة على الاع   ذات 

 التعلياية الداللة ت ع ا لاتغير الانطقة

 عنو  غزة شرق غزة ال ي ن الاتغير

 اإلعتزاز   لعا  كاعلم
  0.698 عنو  غزة
 1.500 2.198* غر  غزة

 

 يتبين من الجدولين السابقين أاه:

توجد فرو  ذات داللة إحصائية على مجال اإلعتزاز بالعمل كمعلم بين مجموعة الماطقة  -
يمية غر  غزة، لصالح مجموعة الماطقة التعليمية شر  غزة ومجموعة الماطقة التعل

 التعليمية غر  غزة.

أن مدياة غزة تعتبر ماطقة محدودة اسبيًا بمعاى آخر ال يوجد بها ثقافات مختلفة وااما 
الثقافة والعادات والتقاليد واحدة رغم أن بها أكثر من ماطقة تعليمية، لكن متطلبات العمل، 

ة جميعها واحدة، ولكن أ  اختبف في الوال  التاظيمي إاما والتزاماته، وقوااياه، والجهة المشرف
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يكون اتيجة اإلدارة وطريقة التعامل مع المعلمين، فمدير المدرسة هو الذ  يجعل من الموظفين 
 لديهم ااتما  ووال  للمؤسسة، أو أاهم يشعرون بغربة عن مكان عملهم.  

وية والقيم في التعامل حيث أن مدير هذه الاتيجة لثبات اإلدارة الترب ال  حثة وتعز لذلك 
اسبة -اوعًا ما-الماطقة التعليمية )غر  غزة( ذو خبرة أكثر وأقدم من غيره من مدرا  المااط  

لباقي المااط  وذلك ااعكس ايجابًا على أدا  مدير  المدارس في الماطقة، مما يعطي ارتياحًا 
 يمي لدى المعلمين. في التعامل واألدا  أدى لوجود فرو  في الوال  التاظ

(، )الرشيد، 2012تختلف مع اتائج الدراسة الكثير من الدراسات )اللوز ، تتف  و 
( والتي أشارت إلى عدم وجود فرو  في درجة الوال  التاظيمي لدى 2009(، )حاون، 2010
 -وهذا ما وجدته الدراسة باستثاا  مجال واحد فقط- ن تعزى لمتغير الماطقة التعليميةالمعلمي

 وتعز  الباحثة ذلك الختبف عياة الدراسة والبيئة والجهة المشرفة.
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ال توعد فروق ذات داللة إحص ئية  ين اتوسط ت درع ت تقدير الاعلاين لاستوى  5.4
 10سنوات،  كثر ان  10-5سنوات،  5الوالء التنظياي تعزى لسنوات الخداة ) ق  ان 

 .سنوات( لدى  فراد العينة
 10-5ساوات،  5جرا  تحليل التباين األحاد  لفح  أثر ساوات الخدمة )أقل من تم إ

ساوات( على الوال  التاظيمي لدى أفراد العياة، والجدول التالي يبين قيمة  10ساوات، أكثر من 
 اختبار )ف( ومستوى الداللة للفرو  بين المتوسطات:

 (44عدو  )
 الاعلاين للوالء  اتوسط ت درع ت تقديرالفروق  ين  ي ين نت ئج تحلي  الت  ين األح دي لاعرفة

 التنظياي تعزى لسنوات الخداة

اعاوع  اصدر الت  ين الاتغير
 الار ع ت

 درع ت
 الحرية

 اتوسط
استوى  قياة ف الار ع ت

 الداللة

 اإليا ن   لعا 
 48.46 2 96.93 بين المجموعات

4.431 
دالة عاد 
0.05 

 10.94 333 3642.36 داخل المجموعات
  335 3739.29 المجموع

 اإلستعداد للعا 
 145.90 2 291.80 بين المجموعات

5.232 
دالة عاد 
 27.88 333 9285.44 داخل المجموعات 0.01

  335 9577.24 المجموع

اإلعتزاز   لعا  
 كاعلم

 345.06 2 690.11 بين المجموعات
دالة عاد  10.510

0.01 
 32.83 333 10932.72 داخل المجموعات

  335 11622.83 المجموع
الدرعة الكلية 
الست  نة الوالء 

 التنظياي

 1395.14 2 2790.28 بين المجموعات
8.973 

دالة عاد 
0.01 

 155.47 333 51773.15 داخل المجموعات
  335 54563.43 المجموع
 4.61= 0.01، وعاد مستوى داللة 3.00= 0.05( عاد مستوى داللة 333، 2قيمة )ف( الجدولية عاد )د. =

يتبين من الجدول الساب  أاه توجد فرو  ذات داللة إحصائية على جميع المجاالت 
والجدول التالي ، تغير ساوات الخدمة ألفراد العياةالوال  التاظيمي تبعًا لمستبااة والدرجة الكلية ال

  غير ساوات الخدمة:يوضح اتجاه الفرو  في المجاالت ذات الداللة تبعًا لمت
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 (45عدو  )
 ي ين الاتوسط ت الحس  ية واالنحراف ت الاعي رية

 لدرع ت  فراد العينة على الاع الت ذات الداللة ت ع ا لاتغير سنوات الخداة

الاتوسط  العدد ال ي ن الاتغير
 الحس  ي

االنحراف 
 الاعي ري

 اإليا ن   لعا 
 3.01 31.23 132 سنوات 5 ق  ان 

 4.16 31.45 101 واتسن 5-10
 2.67 32.48 103 سنوات 10 كثر ان 

 اإلستعداد للعا 
 5.27 47.23 132 سنوات 5 ق  ان 

 6.31 47.71 101 سنوات 5-10
 4.04 49.42 103 سنوات 10 كثر ان 

 اإلعتزاز   لعا  كاعلم
 6.56 36.71 132 سنوات 5 ق  ان 

 5.82 38.16 101 سنوات 5-10
 4.33 40.17 103 سنوات 10 كثر ان 

الدرعة الكلية الست  نة 
 الوالء التنظياي

 13.23 115.18 132 سنوات 5 ق  ان 
 14.20 117.32 101 سنوات 5-10

 9.22 122.06 103 سنوات 10 كثر ان 

والجـــدول التـــالي يبـــين اتـــائج اختبـــار شـــيفيه للكشـــف عـــن اتجـــاه الفـــرو  بـــين متوســـطات 
 :ت والدرجة الكلية لبستبااة تبعًا لمتغير ساوات الخدمةجميع المجاالالمعلمين على 

 (46عدو  )
  فراد العينة على الاع لين نت ئج اخت  ر شيفيه للكشف عن اتع ه الفروق  ين اتوسط ت\

 ذات الداللة ت ع ا لاتغير سنوات الخداة 

 سنوات 10-5 سنوات 5 ق  ان  ال ي ن الاتغير

 اإليا ن   لعا 
  0.211 سنوات 5-10

 1.030 1.241* سنوات 10 كثر ان 

 اإلستعداد للعا 
  0.478 سنوات 5-10

 1.705 2.183* سنوات 10 كثر ان 

 اإلعتزاز   لعا  كاعلم
  1.446 سنوات 5-10

 2.007* 3.453* سنوات 10 كثر ان 

 الدرعة الكلية الست  نة الوالء التنظياي
  2.135 سنوات 5-10

 4.741* 6.876* سنوات 10 كثر ان 
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 يت ين ان العدولين الس  قين  نه:

توجد فرو  ذات داللة إحصائية على جميع المجاالت والدرجة الكلية لبستبااة بين  -
ساوات،  10ساوات ومجموعة ساوات الخدمة أكثر من  5مجموعة ساوات الخدمة أقل من 

 ساوات. 10لصالح مجموعة ساوات الخدمة أكثر من 

إحصائية على مجال اإلعتزاز بالعمل كمعلم والدرجة الكلية  توجد فرو  ذات داللة -
ساوات ومجموعة ساوات الخدمة أكثر من  10-5لبستبااة بين مجموعة ساوات الخدمة 

ساوات. أ  أن أاه كلما زادت  10ساوات، لصالح مجموعة ساوات الخدمة أكثر من  10
 يمي عمن سواهم من أفراد العياة.ساوات الخدمة كلما زاد لديهم تقديرات أعلى للوال  التاظ

أن المعلم عاد تقدمه في الحياة المهاية وزيادة خبرته التعليمية فإاه يكون قد استقر لديه 
مستلزمات الحياة المهاية )راتبا وتأمياا وترقيه وظيفية وتوفير رات  تقاعد  عاد ااتها  خدمته( 

ؤه لمؤسسته. كما أن العمل الذ  يشغله مما يشعره باالطمئاان على مستقبلة وبالتالي يزيد وال
الفرد يتب م مع خبراته ومع طموحاته الشخصية وأن البيئة المدرسية التعليمية التي يعملون فيها 
هي بيئة متوافقة ومااسبة لهم على اختبف خبراتهم، فهي تسمح لهم باستثمار ما لديهم من 

مكااات غرست فيهم الوال  للما ظمة التي أتاحت لهم كل فر  التطور مهارات واستعدادات وا 
واالرتقا  مما زاد في خبراتهم المهاية التي تاعكس إيجابيا على أدائهم وقبولهم أهداف الماظمة 
وتمسكهم بها واعتزازهم بها وبالتالي ارتفاع مستوى الوال  التاظيمي لدى المعلمين مع تقدم 

 خبراتهم

لية يكواون راضون عن اوع العمل باإلضافة إلى أن المعلمين ذو  الخبرات العا
ومب مته لميولهم المهاية ويتااس  مع قدراتهم واستعداداتهم وخياراتهم، كما أن العمل لذو  
الخبرات المرتفعة يتيح لهم المشاركة في اتخاذ القرارات وأن لهم امتيازات لدى المديرين أكثر من 

(، )العمر ، 2012اسة دراسات )اللوز ، غيرهم من ذو  الخبرات الجديدة. وتتف  مع اتائج الدر 
( حيث أشارت هذه الدراسات إلى وجود عبقة طردية بين الوال  2004(، )األحمد ، 2004

(، )حمدان، 2009(، )حاون، 2010التاظيمي والخبرة. بياما دراسات أخرى كدراسات )الرشيد، 
ة إحصائية للوال  ( لم تجد أ  فرو  ذات دالل2005(، )غاام، 2007(، )الطعجان، 2008

التاظيمي تبعًا لمتغير ساوات الخدمة؛ وقد يكون ذلك الختبف عياة التطبي  لتلك الدراسات 
 وظروف التطبي .
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عالقة دالة إحص ئي ا  ين درعة تقدير توعد "ش   الذي ينص على السؤا  الخ اس. نت ئج 5
  ."يايلقي دة األخالقية ودرعة تقديرشم للوالء التنظصالاعلاين لواقع ا

لإلجابة عن هذا السؤال، تم حسا  معامبت اإلرتباط بين درجة كل من القيادة 
األخبقية بأبعاده ودرجته الكلية، والوال  التاظيمي بأبعاده ودرجته الكلية، والجدول التالي يبين 

 ذلك:
 (47عدو  )

 الاعلاين  ين القي دة األخالقية والوالء التنظياي ان وعية نظراإلرت  ط ي ين اع ا  

 القي دة األخالقية
 الوالء التنظياي

   لعا اإليا ن 
اإلستعداد 
 للعا 

اإلعتزاز 
   لعا  كاعلم

 الدرعة الكلية
 للوالء التنظياي

 0.553** 0.495** 0.469** 0.487** العالق ت الشخصية
 0.605** 0.515** 0.513** 0.584** العا  اإلداري والفني

 0.600** 0.470** 0.550** 0.584** العا  الفرقي العا عي
 0.572** 0.514** 0.469** 0.527** الحس اإلنس ني في الاع االت

 0.630** 0.541** 0.540** 0.589** القي دة األخالقيةست  نة الدرعة الكلية ال

* ≤ 0.05    **≤ 0.01 

 0.181= 0.01توى داللة ، وعاد مس0.138= 0.05( عاد مستوى داللة 334قيمة )ر( الجدولية عاد )د. = 

 يبين الجدول الساب :

، بين جميع المجاالت والدرجة الكلية 0.01وجود عبقة موجبة دالة إحصائيًا عاد مستوى  -
الستبااة القيادة األخبقية من ااحية وبين الوال  التاظيمي بمجاالته ودرجته الكلية وبلغت 

 (.0.630-0.469بين )
بين درجة  0.01ة دالة إحصائية عاد مستوى الداللة وجود عبقة موجب وتعزو ال  حثة

ممارسة القيادة األخبقية لدى مدير  المدارس ومستوى الوال  التاظيمي لدى المعلمين إلى كون 
القيادة األخبقية ذات طابع إاسااي في التواصل، وتهتم بحاجات المعلمين والمعلمات وتشعرهم 

قات المعلمين والمعلمات، وتامي فيهم الثقة واإلعتزاز بقيمتهم ومكااتهم، وتعزز من قدرات وطا
بالافس، عدا على كون القيادة األخبقية تؤثر على البيئة المدرسية والمااخ المدرسي بشكل 
ايجابي مما يسهم في زيادة فاعلية المعلمين والمعلمات في مجال العمل واالاجاز ويزيد من 
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بية التي تسود فيها، وبالتالي يزداد وال هم للمدرسة ارتباطهم بالمدرسة بحكم العبقات االيجا
 وتصبح جزً ا أصيًب من حياتهم.

فممارسة المدير للقيادة األخبقية يؤثر إيجابًا في مااخ المدرسة العام، فهو يحق  الرضا 
الوظيفي لدى المعلمين، ويزيد من والئهم لقائدهم ومدرستهم، ويثير دافعتيهم للعمل، فياعكس هذا 

ره على مستوى أدا  المدرسة وااجازاتها. وان إدراك المدير للاتائج االيجابية التي تحققها بدو 
ممارسة القيادة األخبقية يكون حافزًا له لممارسة أاماط سلوكية طوعية متمثلة بسلوك الوال  
اجازاتها والسير بها احو التقدم  التاظيمي، ويكون هدفه ماها هو االرتقا  بأدا  المدرسة وا 
واالزدهار. كما أن المدير الذ  يدعم العمل برو  الفري  بين المعلمين، ويعمل على مشاركتهم 
في إعداد رسالة المدرسة، ويتيح لهم الفرصة في المشاركة في صااعة القرارات، هو مدير يحترم 

 حقو  المعلمين وامتيازاتهم من وجهة اظرهم.
ي تشمل عدة أمور ماها: اإلاصات أن ممارسات المدير ذات الطابع اإلاسااي والت

للمعلمين، وتفقدهم لبطمئاان عليهم، وحرصه على عبقات اجتماعية سوية معهم سوا  أكاات 
داخل محيط المدرسة أم خارجها، قد تتطل  ماه ممارسة أدوار إضافية لمتطلبات العمل الرسمية، 

، وبذلك تكون هذه الممارسات وتحتاج ماه كذلك إلى أوقات إضافية تتعدى أوقات الدوام الرسمي
 ترجمة لممارسة سلوك القيادة األخبقية التي ترفع مستوى الوال  التاظيمي لدى المعلمين.

أن السلوك األخبقي الذ  ياتهجه المدير في أثاا  ممارساته اإلدارية يفرض عليه مساعدة 
عملهم أم في حل المعلمين في مجاالت عدة، سوا  أكان في توجيههم ومساعدتهم في إتمام 

 مشكبتهم المتعلقة بالعمل.
حر  المدير على اإلسراع في إاجاز المهمات الموكلة إليه، والمحافظة على موارد 
المدرسة، يكون من خبل دعمه للعمل برو  الفري ، والعمل على مشاركة المعلمين في صااعة 

 القرارات من أجل تقليل اسبة الخطأ في اتخاذ هذه القرارات.
(، )الشريفي 2012(، )عابدين وآخرون، 2013ف  مع اتائج الدراسة دراسات )الهاد ، وتت
 ودرجة األخبقية للقيادة مدير  المدارس ممارسة درجة بين ( والتي وجدت إيجابية2011والتاح )

( والتي وجدت عبقة طردية بين ممارسة مدير  2012معلميهم، ودراسة )العرايضة،  تمكين
ة الحكومية في عمان للقيادة األخبقية ومستوى ممارستهم لسلوك المواطاة المدارس الثااوي

أ  دراسة ربطت بين  -حس  علمها –التاظيمية، وهي اتائج ماطقية، إال أن الباحثة لم تجد 
مستوى ممارسة مدير  المدارس للقيادة األخبقية وعبقتها بمستوى الوال  التاظيمي لدى 

 المعلمين.
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 :توصي ت الدراسة 5.2
 في ضو  الاتائج التي توصلت لها الدراسة فإن الباحثة توصي بما يلي:

لبستفادة من أن تعمل الجهات المختصة في وكالة الغوث على إعداد برامج متعددة  -
 .الوال  التاظيمي لدى المعلمينمستويات 

 اعتماد القيادة األخبقية كأحد باود تقييم مدير  المدارس. -
جميع مااط  الوكالة التعليمية لبطبع على مستويات القيادة تعميم هذه الدراسة على  -

 والوال  التاظيمي واالستفادة من اتائج الدراسة عاد تعيين مدير  المدارس.
إبراز الاماذج الااجحة من مدير  المدارس المتميزين في مجال القيادة األخبقية وباقي  -

 المجاالت ليكواوا قدوة لزمبئهم.

 اقترح ت الدراسة: 5.3
وث واظرائهم في لقيادة األخبقية والوال  التاظيمي لدى مدير  المدارس في وكالة الغا -

 (.دراسة مقاراة) المدارس الحكومية
إجرا  دراسات تتااول عبقة القيادة األخبقية في ضو  متغيرات جديدة لم تطرقها الدراسة  -

 الحالية.
 الطمو  والدافعية لدى المعلمين.إجرا  دراسات تتااول الوال  التاظيمي وعبقته بدرجة  -
المعلمين والمديرين -إجرا  دراسة تتااول الوال  التاظيمي لدى العاملين في المدرسة -

 ومستوى التحصيل لدى الطلبة.-واإلداريين
 القيادة األخبقية في الجامعات الفلسطياية وعبقتها بإدارة الموهبة. -
 الثااوية. الوال  التاظيمي وعبقته باإلاجاز في المدارس -
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 .العلمية الكت  دار، بيروت
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 القاهرة.

 ، دار القرآن الكريم، بيروت.صفوة التف سير :(1981الصابواي، محمد علي ) -

، الحديث دار، الاععم الوسيط 970):) أحمد بن سليمان القاسم أبو الحافظ، الطبرااي -
 .القاهرة

 .دمش ، القلم دار، خلق الاسلم :(1980) محمد حامد أبو، الغزالي -

 .القاهرة، الحديث دار، إحي ء علوم الدين :(2001) محمد حامد أبو، الغزالي -
 

 العر ية: الاراعع

 التاظيمي دراسة الوال  على وأثرها العمل ضغوط :(2009محمد صب  )، أبو العب .1
الجامعة ، رس لة ا عستير، غزة قطاع الداخلية فى وزارة في العاملين المدرا  على تطبيقية

 فلسطين.، غزة، اإلسبمية

 محافظات في الثااوية المدارس مدير  ممارسة درجة :(2009) حسن ماير، زعيتر أبو .2
، اإلسبمية الجامعة، التربية كلية، ا عستير رس لة، تطويرها وسبل القيادية للمهارات غزة
 .فلسطين، غزة

 مهاة بأخبقيات الدايا األساسية المدارس مدير  التزام مدى :(2007)، هشام طبيخ أبو .3
 بالجامعة التربية كلية، ا عستير رس لة، المعلمين اظر وجهة من غزة محافظة في مالتعلي

 .فلسطين، غزة، اإلسبمية
دار ، 6ط، ان شج ال حث في العلوم النفسية والتر وية :(2011رجا  محمود )، أبو عبم .4

 القاهرة.، الاشر للجامعات
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 ( كت   تسيي  الاياة1الحق رقم )
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 ن ت  صورتي  األولية( االست  2الحق رقم )

 غـــــــــزة-رـــــة األزشـــع اع
 عاــ دة الدراســـ ت العليـــ 

 ةـــــــيــــــر ــــــتـــة الـــــــــيـــلــــك
 و  التر يةـــ ص ا عستير



 ،،، هلل حفظه     /    الدكتور السيد

 وبركاته هلل ورحمة عليكم السالم

 استبانة تحكيم / الموضوع

 الماجستير علىدرجةالحصولمتطلبات الستكمال ميدانية دراسة الباحثةبإجراء تقوم

رس القي دة األخالقية لدى اديري الادا " بعنوان غزة-منجامعةاألزهر-التربية أصول في
 بهدف ." عالقتي    لوالء التنظياي ان وعية نظر الاعلاين وك لة الغوث في اح فظة غزة و 

 للقيادة المدارسبوكالةالغوثفيمحافظةغزة مديري ممارسة درجة نالعالقةبي عن الكشف

 أعدت الغرض ودرجةالوالءالتنظيميلدىمعلميهممنوجهةنظرالمعلمين،ولهذا األخالقية

 :استبانتين الباحثة

( فقرة موزعة 54مدرا  المدارس وتتكون من)األولى:لقياسدرجةممارسةالقيادةاألخالقيةلدى
 .( مجاالت4)على 

( 3) على موزعة فقرة( 27)الثااية: لقياس مستوى الوال  التاظيمي لدى المعلمين وتتكون من 
. مجاالت
هذه بتحكيم المجال،يرجىالتكرم هذا في وخبرة هامة تربوية مكانة من به تتمتعون لماونظراً

:حيث من السديد رأيكم وابداء االستبانة،

 .المذكورة للمجاالت االستبانة اتفقر من فقرة كل انتماء مدى .1

 وضوحالفقراتوقوةصياغتها. .2

 إضافةوحذفأيفقراتحسبرأيكم. .3

إبداءمالحظاتكمواقتراحاتكمالعامة. .4

 وتفضلوا بقبول فائ  االحترام والتقدير
 اور محمد أبو علبة/  الباحثة

 بيانات

 المحكمين

 مكان العمل الدرجة العلمية والتخصص االسم ثالثي

   

 



 

 154 

  والا : الاتغيرات الدياوغرافية:

 العار                     انثى                ذكر                               العنس: 

 كثر ان                     10-5          5 ق  ان                      : سنوات الخداة
10   

ةةة                       ةةة   جنةةو             شةة غ ةةة                           :المنطقةةة التعليميةةة

 ة  

 دراسات عليا                          بكالوريوس                              المؤهل العلمي:

 
 ث ني ا: االست  ن ت: است  نة القي دة األخالقية

 منتمية الفق ات ال قم المجال
 ةي 

 منتمية
 مناسبة

 ةي 

 ناسبةم

ية
ص
خ
ش
ال
ت 

قا
ال
لع
 ا
ت
ما
س

 

األناقة(-يهتمبمظهرهالخارجيمنحيث)الهندام1

يصدقفيالحديثمعالعاملين2

يصدقفيالتعاملمعالمعلمين3

يفيبالوعودالتييقطعهاعلىنفسه4

يتراجععنقرارهإذاثبتعدمصالحيتهبكلثقة5

بالصبرفيانجازالمهماتيتحلى6

7
على الواجبات توزيع في العدالة بتطبيق يلتزم

المعلمين


يبقىحيادياًفيتعامله8

ينجزالمهماتالموكلةإليهبإخالص9

يرفعأعمالالمعلمينللمسئولينبأمانة10

يتقبلنقداآلخريناإليجابيبصدررحب11

يستثمرأوقاتالدوامالرسميإلنجازحاجاتهالخاصة12

يتحملأخطاءالمعلمينفيالعمل13

يتجاوزعنهفواتاآلخرين14

1إضافة
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 منتمية الفق ات ال قم المجال
 ةي 

 منتمية
 مناسبة

 ةي 

 ناسبةم

ي
ار
إلد
 ا
ل
عم
ال
ت 

ما
س

 

يعملعلىتحقيقرسالةالمدرسة1

يطبقالقوانينواألنظمةالمعمولبهابشكلعلمي2

معالقراراتاإلداريةبموضوعيةومرونةيتعامل3

4
قبل والفنيين للمعلمين الموكلة المهمات يوضح

مساءلتهم


يتعاملمعالموقفبروحهاإلداريةالالقانونية5

يتيحللمعلمينفرصةالتعبيرعنآرائهم6

يقدمالتسهيالتالالزمةللمعلمينلتنفيذمهماتهم7

يشرفعلىسيرالعملداخلالمدرسةبنفسه8

يقّومأداءالمعلمينوفقمعاييرموثوقبها9

يشجعانجازاتالمعلمينوابداعاتهم10

يحرصعلىمتابعةالنموالمهنيللمعلمين11

يقدمالمساعدةللمعلمينالجدد12

تمعالمحلييحرصعلىتطويرالعالقةمعالمج13

ينوعفياستراتيجياتاالشرافالفني14

يتابعمايقدمهمنتوصياتخاللاالجتماعاتالدورية15

1إضافة

 

 غير انتاية الفقرات الرقم الاع  
غير  ان س ة انتاية

 ان س ة

عي
عا 

ي ال
فرق

  ال
لعا

ا
 

     يشرك المعلمين في إعداد رسالة المدرسة 1
     يتيح للمعلمين فرصة المشاركة في صااعة القرارات 2
     يشجع المعلمين على الحوار الباا  3
     تعليميًا( -يدعم العمل برو  الفري  )إداريًا  4
     يامي االحساس بالمسئولية لدى المعلمين 5

6 
يقر   وجهات الاظر بين المعلمين للحد من 

 الصراعات
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 غير انتاية الفقرات الرقم الاع  
 انتاية

غير  ان س ة
 ان س ة

7 
المعلمين الجدد على االستفادة من خبرات  يشجع

 زمبئهم القدامى
    

     يتعاون مع الجميع لتقديم خدمة تعليمية اوعية للطلبة  8

يااقش المعلمين في اعداد الدروس، ويقدم تغذية  9
 راجعة 

    

10 
يشرك مجلس أوليا  األمور في األاشطة لصالح 

 المدرسة 
    

11 
ع المجتمع المحلي لما فيه مصلحة يستثمر عبقته م

 المدرسة 
    

     يشرك المعلمين في تحديد األهداف وتافيذها 12
      1 إضافة

الت
ع ا

الا
ي 
ي ف

س ن
اإلن

س 
الح

 

     يحترم المعلمين في جميع األحوال والظروف 1
     تتسم عبقاته مع المعلمين بالود واالحترام 2
     نيحافظ على أسرار المعلمي 3
     ياصت للمعلمين بكل اهتمام 4
     يراعي حاجات المعلمين الشخصية 5
     يقدر ظروف المعلمين بشكل موضوعي 6
     يتفقد أحوال المعلمين لبطمئاان عليهم 7
     يتسامح مع المعلمين قدر االمكان 8
     يمد يد العون للمعلمين 9

10 
تماعية السوية مع يحر  على العبقات االج

 المعلمين داخل المدرسة
    

     يشارك المعلمين مااسباتهم االجتماعية 11

12 
تربطه عبقات حميمة مع معلميه قائمة على الثقة 

     المتبادلة

13 
يماح المعلمين مساحة من الحرية داخل المدرسة بما 

 ال يمس العملية التعليمية
    

      1 إضافة

عامة:مالحظات

1. .............................................................................................................. 

2. .............................................................................................................. 
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 است  نة الوالء التنظياي:

 انتاية الفقرات الرقم اع  ال
 غير

 انتاية
 ان س ة

 غير

 ان س ة

ا  
  لع

ن 
يا 

اال
 

     احترم الثقافة التاظيمية المدرسية  1

     أؤمن بأهداف المدرسة وجدوى وجودها  2

     أتباي أهداف المدرسة كمؤشر على اجاحي العملي  3

     أدافع عن مدرستي وسمعتها متى شعرت بأهمية ذلك  4

5 
 الحساة السمعة بكياسة تجل  الطلبة أمور أوليا  أعامل
     .بها التي أعمل للمدرسة

6 
 أعمل التي وأهداف المدرسة أهدافي بين بتقار  أشعر
     .فيها

      1 إضافة

ا  
 للع

داد
ستع

اال
 

1 
أحر  على باا  عبقات حميمة قائمة على االحترام 

 مع زمبئي 
    

     برات مع زمبئي بالمدرسةأتبادل الخ 2

     أقوم بأدا  مهماتي الوظيفية على أكمل وجه  3

     ألتزم بمواعيد الدوام بالمدرسة 4

     أحر  على عدم التغي  عن العمل 5

6 
أتعاون مع زمبئي في باا  رؤية مستقبلية للمدرسة 

 لبرتقا  بها 
    

     ة للمدرسةأحر  على إبراز الجواا  االيجابي 7

     أبادر في عبج مشكبت العمل 8
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 انتاية الفقرات الرقم اع  ال
 غير

 انتاية
 ان س ة

 غير

 ان س ة

     مستعد للبقا  بالمدرسة بعد مواقيت العمل الرسمية 9

      تواجه المدرسة التي المشكبت أتحسس 10

     مستعد لبذل قصارى جهد  لتحقي  أهداف المدرسة 11

     أقدم المقترحات الباا ة لتذليل المدرسة  12

      1 إضافة

لم 
كاع

ا  
  لع

زاز 
العت

ا
 

1 
أحر  على أن يكون سلوكي ماضبط حفاظا على 

 مكااة المعلم 
    

     أعتز بكواي عضوًا بهيئة التدريس بالمدرسة 2

     أفتخر بالعبقات االجتماعية السائدة بالمدرسة 3

     ياتاباي شعور بالسعادة كواي أعمل بهذه المدرسة 4

     ستمرار بالمدرسة طيلة فترة عملي أرغ  في اال 5

     أح  المدرسة كما أح  بيتي 6

     أفضل مدرستي عن أ  مدرسة أخرى 7

     .أفضل برات  عرًضا للعمل تلقيت إذا عملي ترك أرفض 8

     أرفض االاتقال من هذه المدرسة  9

      1 إضافة



مالحظاتعامة:

1. .......................................................................................................... 

2. ..........................................................................................................
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 ( ق ئاة  أسا ء الس دة الاحكاين3الحق رقم )

 عملمكان ال أسماء المحكمين م

وكالةالغوث–شمالغزة-مديرمنطقةأ.توفيقعليشحادة .1

ديرالبلح–كليةفلسطينالتقنيةد.حسامفارسأبوشاويش .2

جامعةاألقصىد.رائدحسينالحجار .3

جامعةاألقصىد.رندةشرير .4

جامعةالقدسالمفتوحةأ.د.زيادعليالجرجاوي .5

وكالةالغوث–ةمدرسمديرد.زيادمحمدمسعود .6

غزة-الجامعةاإلسالميةد.سليمانحسينالمزين .7

غيرمتفرغ–القدسالمفتوحةجامعةد.عبدالسالممحمدنصار .8

غزة–جامعةاألزهرد.فايزعلياألسود .9

غزة-اإلسالميةالجامعةد.فايزكمالشلدان .10

غزة-اإلسالميةالجامعةأ.د.فؤادعليالعاجز .11

غزة-اإلسالميةالجامعةعثماناألغادد.محم .12

غزة–جامعةاألزهرد.محمدهاشمأغا .13

جامعةاألقصىد.محمودابراهيمخلفهللا .14

وزارةالتربيةوالتعليمالعاليد.محمودعبدالمجيدعساف .15

غزة-اإلسالميةالجامعةأ.مروانإسماعيلحمد .16

وكالةالغوث–لغزةشما-مديرمنطقةد.نبيلمحمودالصالحي .17
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 ( االست  ن ت  صورتي  الني ئية4الحق رقم )

 ـــــــزةــغــ-ع اعـــة األزشــــــر
 عاــ دة الدراســـ ت العليــــ 

 ــــــةــكــــلـــيـــــــــة الــتــــــر ــــــيــ
 ا عستير  صــــو  التر ية

 ة طيبة وبعد، تحي أخي المعلم الفاضل، أختي المعلمة الفاضلة:
رس  وك لة الغوث في اح فظة القي دة األخالقية لدى اديري الاداتقوم الباحثة بدراسة بعاوان " 

لمتطلبات الحصول  استكماال" وذلك عالقتي    لوالء التنظياي ان وعية نظر الاعلاينغزة و 
تصميم ولهذا الغرض تم  على درجة الماجستير في أصول التربية من جامعة األزهر بغزة.

 استبااتين:
( فقرة 51وتشمل ) األولى: القي دة األخالقية لدى اديري الادارس ان وعية نظر الاعلاين

:)سمات العبقات الشخصية، سمات العمل اإلدار ، العمل الفرقي  تموزعة على أربعة مجاال
 الجماعي، الحس االاسااي في المعامبت(.

( فقرة موزعة على ثبثة مجاالت :)االيمان 27تشمل )و  الث نية: الوالء التنظياي لدى الاعلاين
 بالعمل، االستعداد للعمل، االعتزاز بالعمل كمعلم(

وجهة اظركم التي  بإبدا راجيًة ماكم التكرم  االستبااة،يسراي أن أضع بين أيديكم اسخة من 
وحس   مقابل كل فقرة)×( ، من خبل قرا ة فقرات االستبااة واالجابة بوضع عبمة ترواها
ت ستستخدم وأود أن أبين لكم أن هذه المعلوما، الحكم التي تتواف  مع وجهة اظركمدرجة 

 سيتم التعامل معها بماتهى السرية.ألغراض البحث العلمي و 
 ،،،وتفضلوا  ق و  ف ئق االحترام والتقدير   

 مالحظة:

الغوث بمحافظة غزة  السلوك المااس  الذ  يظهره مدير  مدارس وكالةالقياد  األخالقية هي: 
ويراعون فيه خصائ  المعلمين وحاجاتهم ضمن قواعد أخبقية متمثلة بالصفات الشخصية، 

 .والصفات اإلدارية األخبقية، والعمل برو  الفري ، والعبقات اإلاسااية، عاد قيادتهم لمدارسهم
في الوصول إلى إحساس الفرد باالرتباط بالماظمة ومشاركتها الرغبة  الوالء التنظياي شو:

 .األهداف المطلوبة
 ال  حثة/ نور احاد   و عل ة
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 ال ي ن ت الشخصية:
 العار                 نثى                      ذكر                           العنس:

ةة                      ةة   جنةو               شة غ ةة                     :المنطقة التعليميةة 

 ة  

 كثر ان                    10-5           5 ق  ان                       :سنوات الخداة
10   

دراسات                    بكالوريوس                   دبلوم                             المؤهل العلمي:

 عليا

 أوالً: القياد  األخالقية 

 الفقرات الرقم
 مواف 
 دةبش

 محايد مواف 
 غير
 مواف  

غير 
مواف  
 بشدة

 سا ت العالق ت الشخصيةالاع   األو : 
      يصد  المدير في الحديث مع العاملين 1
      يصد  في المعاملة مع المعلمين 2
      يفي بالوعود التي يقطعها على افسه 3
      يتراجع عن قراره بكل ثقة إذا ثبت عدم صبحيته 4
      املى بالصبر في ااجاز المهيتح 5
      يلتزم بتطبي  العدالة مع المعلمين 6
      األااقة(-يهتم بمظهره الخارجي من حيث )الهادام  7
      ياجز المهمات الموكلة إليه بإخب  8
      يرفع أعمال المعلمين للمسئولين بأمااة 9
      يتقبل اقد اآلخرين اإليجابي بصدر رح  10
      يتحمل أخطا  المعلمين في العمل 11
      يتجاوز عن هفوات اآلخرين 12
      يتيح للمعلمين فرصة التعبير عن آرائهم 13

 الاع   الث ني: سا ت العا  اإلداري والفني
      يعمل مدير المدرسة على تحقي  رسالة المدرسة 1
      لييطب  القوااين واألاظمة المعمول بها بشكل عم 2
      يتعامل مع القرارات اإلدارية بموضوعية  3
      يوضح المهمات الموكلة للعاملين قبل مسا لتهم 4
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      يتعامل مع الموقف برو  القااون ال باصه دائما  5
      يطلع المعلمين على معايير تقويم األدا  6
      يقدم التسهيبت البزمة للمعلمين لتافيذ مهماتهم 7
      يشرف على سير العمل داخل المدرسة بافسه 8
م أدا  المعلمين وف  معايير موثو  بها 9       يقو 
      يشجع ااجازات المعلمين  10
      يحر  على متابعة الامو المهاي للمعلمين 11
      يقدم المساعدة للمعلمين الجدد 12
      ياوع في استراتيجيات االشراف الفاي  13

14  
يتابع ما يقدمه من توصيات خبل االجتماعات 

    الدورية
 

 

 العا  الفرقي العا عيالاع   الث لث: 
      يشرك المدير المعلمين في إعداد رسالة المدرسة 1
      يتيح للمعلمين فرصة المشاركة في صااعة القرارات 2
      يشجع المعلمين على الحوار الباا  3
      مل برو  الفري  يدعم الع 4
      يامي االحساس بالمسئولية لدى المعلمين 5
      يقر   وجهات الاظر بين المعلمين  6
      يتعاون مع الجميع لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلبة  7

8 
يااقش المعلمين في اعداد الدروس مقدما لهم تغذية 

 راجعة 
  

 
  

      ي األاشطة المدرسية يشرك مجلس أوليا  األمور ف 9

10 
يستثمر عبقته مع المجتمع المحلي لما فيه مصلحة 

 المدرسة 
  

 
  

      يشرك المعلمين في تافيذ األهداف 11
      يشكل لجان مدرسية لألاشطة المختلفة  12

 الحس اإلنس ني في الاع االتالاع   الرا ع: 
      لظروفيظهر المدير احترام المعلمين في جميع ا 1
      تتسم عبقاته مع المعلمين باالحترام 2
      يحافظ على أسرار المعلمين 3
      ياصت للمعلمين بكل اهتمام 4
      يراعي حاجات المعلمين الشخصية 5
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      يقدر ظروف المعلمين بشكل موضوعي 6
      يتفقد أحوال المعلمين لبطمئاان عليهم 7

8 
معلمين قدر االمكان بما ال يؤثر على يتسامح مع ال

 مصلحة المدرسة
  

 
  

      يمد يد العون للمعلمين قدر المستطاع  9

10 
يحر  على عبقات سوية مع المعلمين داخل 

 المدرسة
  

 
  

      يشارك المعلمين مااسباتهم االجتماعية 11
      يوزع شهادات تقدير للعاملين المتميزين  12
 

 لوالء التنظيمي لدى المعلمين:ثانياً: ا

 الفقرات الرقم
 مواف 
 بشدة

 محايد مواف 
 غير
 

 مواف 

غير 
مواف  
 بشدة

 الاع   األو : االيا ن   لعا  
      أحترم الثقافة التاظيمية المدرسية  1
      أؤمن بأهداف المدرسة وجدوى وجودها  2
      أتباي أهداف المدرسة كمؤشر على اجاحي العملي  3
      أدافع عن سمعة مدرستي. 4
      .الطلبة باحترام أمور أوليا  أعامل 5

6 
 أعمل التي وأهداف المدرسة أهدافي بين بتقار  أشعر
 .فيها

 
 

   

      أعتقد أن العمل في المدرسة جز  من رسالتي في الحياة  7
 الاع   الث ني: االستعداد للعا  

      مع زمبئي أحر  على سبمة العبقات  1
      أتبادل الخبرات مع زمبئي بالمدرسة 2
      أقوم بأدا  مهماتي الوظيفية على أكمل وجه  3
      ألتزم بمواعيد الدوام المدرسي  4
      أحر  على عدم التغي  عن العمل 5
      أحر  على إبراز الجواا  االيجابية للمدرسة 6
      ملأبادر لعبج مشكبت الع 7
     يوجد لد  االستعداد للبقا  في المدرسة بعد مواقيت  8
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 العمل الرسمية 
       تواجه المدرسة التي المشكبت أتحسس 9
      أبذل قصارى جهد  لتحقي  أهداف المدرسة 10

11 
أقدم المقترحات الباا ة لتذليل الصعوبات التي تواجه 

 المدرسة 
 

 
   

 تزاز   لعا  كاعلم الاع   الث لث: االع

1 
أحر  على أن يكون سلوكي ماضبطا حفاظا على 

 مكااة المعلم 
 

 
   

      أعتز بكواي معلمًا بالمدرسة 2
      أفتخر بالعبقات االجتماعية السائدة بالمدرسة 3
      ياتاباي شعور بالسعادة كواي أعمل بهذه المدرسة 4
      فترة عملي أرغ  في االستمرار بالمدرسة طيلة  5
      أح  المدرسة كما أح  بيتي 6
      أفضل مدرستي عن أ  مدرسة أخرى 7

أفضل  برات  عرًضا للعمل تلقيت إذا عملي ترك أرفض 8
 غير التعليم 

     

      أشعر بأن مكااتي االجتماعية كمعلم مرموقة 9

 

 

 

 

 

 


