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 للمعلمين الرضا الوظيفيو  لفعالية املدرسيةا تحقيق فيالقيادة األخالقية  دور 
 بمدارس التعليم العام

 مفرح سعيد آل كردم 
 اململكة العربية السعودية. ،خالد امللك جامعة،  التربية كلية، التربوي  واالشراف االدارة قسم

  msalkerdem@kku.edu.s البريد اإللكتروني:
 امللخص:
في تحقيق الفعالية املدرسية والرضا الوظيفي للمعلمين تعرف دور القيادة األخالقية  البحث هدف

تأثير القيادة األخالقية على فعالية املدرسة من  طرق بمدارس التعليم العام وذلك من خالل معرفة 

 (216) تم توجيهلهذا الغرض، و والرضا الوظيفي.  الوجدانيااللتزام لكل من  الوسيطدور الخالل 

الرضا الوظيفي و  الوجداني،االلتزام و  ،مقاييس القيادة األخالقيةلى للمشاركة في االجابة ع معلًما

للقيادة يجابية إودعمت نتائج الدراسة صحة الفرض القائل بوجود عالقات ، والفعالية املدرسية

كما كشفت النتائج عن والفعالية املدرسية.  ،الرضا الوظيفيو  الوجداني،اللتزام بااألخالقية 

لعالقة بين القيادة بشكٍل جزئٍي ل والرضا الوظيفي( الوجدانيااللتزام )توسط اتجاهات العمل 

 األخالقية والفعالية املدرسية، 
ً
إلى اآلثار املباشرة وغير املباشرة للقيادة األخالقية على  مشيرة

وعدد من املقترحات عدد من التوصيات  اقتراحفي ضوء هذه النتائج، تم والفعالية املدرسية. 

 .وتطبيقاتها املدرسية اإلدارةث و بحمجال ، خاصة فيما يتعلق بةلبحوث مستقبلي

القيادة االخالقية، الفعالية املدرسية، اتجاهات العمل، االلتزام الوجداني،  الكلمات املفتاحية:

 الرضا الوظيفي.
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The Role of Ethical Leadership in Achieving School 

Effectiveness and Job Satisfaction for Teachers in Public 

Education Schools 
Mofareh Saeed Al Krdem 
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College of Education, King Khalid University, Kingdom of Saudi 
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Abstract: 
The purpose of the research was to identify the role of ethical 

leadership in achieving school effectiveness and job satisfaction for 

teachers in general education schools in the urban city of Abha by 

identifying ways in which ethical leadership affects the effectiveness 

of the school through the intermediary role of both emotional 

commitment and job satisfaction. To meet this end, 612 teachers were 

directed to participate in the answer to ethical leadership measures, 

emotional commitment, job satisfaction and school effectiveness, and 

the results of the study supported the validity of the assumption that 

there are positive relationships to ethical leadership with emotional 

commitment, job satisfaction and school effectiveness. The results also 

revealed that business trends mediate emotional commitment and job 

satisfaction in part the relationship between ethical leadership and 

school effectiveness, noting the direct and indirect effects of ethical 

leadership on school effectiveness. In the light of these findings, a 

number of recommendations and a number of proposals for future 

research have been proposed, particularly with regard to school 

management research and applications. A number of recommendations 

and a number of proposals for future research have been proposed, 

particularly with regard to school management research and 

applications. 

Keywords: ethical leadership, school effectiveness, job satisfaction. 
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 مقدمة:
دى التطور الواسع في وسائل االتصاالت وتقنيات املعلومات والتي صبغت فيها مقدرة أ

ستجد من مخترعات ومعلومات في كافة املجاالت وخاصة فيما اإلنسان العادي على متابعة ما ي
يتعلق بمجال االتصاالت واملعلومات، ظهرت الحاجة إلى التعليم اإللكتروني وما يرتبط به من 

، التي تتسم بالفاعلية واملرونة؛ حيث من شأنها أن تجعل ( (web 2,0تقنيات الويب الجيل الثاني
مجرد مستقبل ومتلقي سلبي، كما أنها تجعل التفاعل تعاوني  ، الاملستخدم متلقيا ومرسال ومشاركا

 (. 613 -612، ص. 6112)يحيى وآخرون، وتكاملي فالجميع يشارك في التحرير والنشر 
نجاح النظام التعليمي في تحقيق  تقوم عليهاالذي  ةاألساسي العلميةوتعتبر القيادات اإلدارية        

تطبيق و العلمية التحول عن تطبيق نماذج القيادة التقليدية، والبحوث  وتركزأهدافه يتوقف 
والعمل على مشاركة جميع العناصر البشرية بها في عمليات صنع  تهاالحديثة في قياداالتجاهات 

وتعتبر القيادة املدرسية أساس أي ؛ م(6112)الدويش,واتخاذ القرار وقيادة املؤسسة التعليمية 
رسم الخطط في بناء مجتمعها ووطنها بحيث تكون ذات و  هدافهتنفيذ أنظام التعليم و تطوير 

بكل ما يسهم في تهيئة االمكانات البشرية التي تساعد على تحقيق وتهتم قدرات مختلفة تمكنها، 
 (6112أعلى معايير االنجاز النوعي في مجال العملية التعليمية )اليامي، 

  وتعتبر القياادة األخالقياة عامال مهام للقياادة فقاادة
 
التعلايم لادمهم مساؤولية أخالقياة خاصاة

قيااااادة نفعيااااة، ألنهااااا تحقااااق نفعااااا ً للقائااااد واملؤسسااااة فتجااااذ  و بالتااااأثير  طبيعااااة قيااااادتهموتساااااعدهم 
العااملين والطلباة واملساتفيدين، وتعااد املدرساة مؤسساة أخالقياة صااممت لتعزياز معاايير مجتمعيااة، 

 (.1م,ص6116،األخالقية )الفليحات أدائها في ضوء مداخل القيادة ومنها القيادةوتطوير 
وتأخذ القيادة األخالقية في االسالم مبنية على أساس أخالقي وإنساني ذو مصدر عقائدي 
رباني يتجلى في القرآن الكريم وسنة النبي صلى هللا عليه وسلم، فالقرآن يدعو إلى األخالق الكريمة 

َعلى  هللا أشاد به في قوله تعالى  التي تجلت بسلوك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى أن
َ
َك ل َوِإنَّ

ٍق َعِظيٍم 
ُ
ل
ُ
(، قد قال النبي صلى هللا عليه وسلم )إنما بعثت ألتمم مكارم 4سورة القلم: آية )  خ

 األخالق(.

 مشكلة البحث:
 كبياارة فاااي تطااوير التعلاايم وذلااك مااان 

ً
 فاااي وزارة التعلاايم جهااودا

ً
تقااوم القيااادات التعليميااة ممثلااة

هتمااام بالقيااادات املدرسااية وتطااوير أدائهاام واعطااائهم صااالحيات أك اار ماان ذي قباال ألن ذلااك خااالل اال 
 علااى مساتوى التعلاايم العااام، ورغام هااذه الجهااود املبذولاة إال أن القيااادات املدرسااية 

ً
ساينعكس إيجابااا

لااام ترتقاااي فاااي أدائهاااا ملاااا هاااو منتظااار منهاااا، وقاااد أكااادت بعااا  الدراساااات العلمياااة أن هنااااك العدياااد مااان 
( أن 1461دراسااة الساليمان والحبيااب )العوائاق واملشاكالت التااي نواجاه قااادة املادارس، حيااث أشاارت 

قائاااااد املدرساااااة ماااااا زال يعااااااني مااااان املركزياااااة اإلدارياااااة رغااااام جهاااااود وزارة التعلااااايم فاااااي منحاااااه العدياااااد مااااان 
ه ويحااد الصااالحيات كمااا أن قائااد املدرسااة يفتقاار إلااى الشااعور باألمااان الااوظيفي والااذي يااؤثر علااى أدائاا

ماااان وضااااعه لخطااااط طويلااااة املاااادى إلصااااالح مدرسااااته وتحديااااد ر يااااة معلنااااه وا ااااحة املعااااالم للمدرسااااة 
( علاااااى أن النماااااوذج التقليااااادي 6111دراساااااة الصاااااال ي)تتااااارجم إلاااااى خطاااااط تحساااااين قابلاااااة للتحقياااااق، 

الشاااائع فاااي مؤسساااات التعلااايم ال يمكااان أن يحقاااق أهاااداف التعلااايم؛ ألن القائاااد التقليااادي يميااال عاااادة 
أك اااار مااااان اعتماااااده علاااااى  –فضاااايل إتبااااااث ماااادخل املثوبااااة والعقوباااااة، وتطبيااااق اللاااااوائ  والقااااوانين إلااااى ت

ماااادخل القاااايم، وااللتاااازام الااااذاتي والتحفيااااز اإللهااااام، واالسااااتثارة الفكريااااة، والتااااأثير املثااااالي، واالهتمااااام 
  مااااا يااادفع املر وسااااين إلااااى تنفيااااذ املهااااام املوكلااااة إلاااايه

ً
م، ولكاااان دون بااااآلخرين، وماااان ثاااام فاااامن ذلااااك غالبااااا

ااف ماان الدافعيااة التااي تحفاازهم علااى املزيااد ماان النمااو والتطااور الااذي يااؤدي إلااى مزيااد  الشااعور بقاادر كا
( علااى ضاارورة تحديااد واقااع القيااادات ٤١٤١ماان نمااو وتطااور مؤسساااتهم،  كمااا أكاادت دراسااة العتيبااي)
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التميااااز  املدرسااااية فااااي املاااادارس لرفااااع مسااااتوى فاعليااااة القيااااادة املدرسااااية ماااان خااااالل ت ااااخي  جوانااااب
( إلاى إعطااء قائاد املدرساة صااالحيات 1462)القحطااني،، كماا أشاارت دراسااة والقصاور فاي ممارسااتهم

أك ااااار وعاااااادم ربطهاااااا بااااااالروتين اإلداري والفتاااااي، وتااااااذليل الصاااااعوبات التااااااي تواجاااااه قااااااادة املااااادارس عنااااااد 
املدرساااية ( إلاااى أن القياااادة 6113، وأشاااارت دراساااة الطراوناااة، والنهااادي )ممارسااا هم لهاااذه الصاااالحيات

بمااااادارس خمااااايس مشااااايط تواجاااااه معوقاااااات تحاااااد مااااان التمكاااااين اإلداري و اااااي قلاااااة وجاااااود تباااااادل حااااار 
للمعلومااااات مااااع عاااادم اقتناااااث اإلدارة العليااااا باااااالتمكين اإلداري، وكااااذلك قلااااة وجااااود تاااادريب لقائااااادات 
املاااااادارس علاااااااى اتخااااااااذ القااااااارار وتااااااادني مساااااااتويات األداء لاااااادمهم إضاااااااافة إلاااااااى انخفااااااااض الطماااااااوح لااااااادى 

ات، وضاارورة تااوفير منااام تنظيمااي مالئاام لت ااجيع التمكااين، و ضاارورة تااوفير باارامج التاادريب و القائااد
التنمياااة لتنمياااة املهاااارات ال خصاااية للماااديرات ومااان  املزياااد مااان الصاااالحيات والتفاااوي  للقائااادات و 

 زيادة املشاركة في اتخاذ القرار وتبتي نظام مكافآت و تحفيز جيد.
( إلاااااى أن جمياااااع ممارساااااات أداء القياااااادات املدرساااااية فاااااي 6113كماااااا أشاااااارت دراساااااة نماااااالن )

منطقة عسير التعليمياة فاي ضاوء مادخل القياادة األخالقياة فاي مجاال التخطايط واالتصاال والحاوافز 
( وكانااات بدرجاااة ممارساااة متوساااطة، أماااا آلياااات تطاااوير 6,4لااام تصااال إلاااى حاااد الكفاياااة املطلاااو  وهاااو )
( فاي املتوساط الحساا ي 6,4ت حد الكفاياة املطلاو  وهاو )أدائهم في املجاالت السابقة الذكر فقد بلغ

 بدرجة موافقة كبيرة، وكان أعالها موافقة مجال االتصال.
 : أسئلة وفروض البحث

 :البحث لإلجابة عن السؤال التالي يحاول 
ما دور القيادة األخالقية في تحقيق الفعالية املدرسية والرضا الوظيفي للمعلمين بمدارس التعليم 

 م بمدينة أبها الحضرية؟ العا
 وضع عدد من الفروض البحثية التي تمثلت في التالي:تم ولإلجابة عن السؤال 

 والفعالية املدرسية. قيةاألخاليجابية بين القيادة إتوجدعالقة  األول الفرض  -1
 يجابية بين القيادة األخالقية والرضا الوظيفي.إتوجد عالقة  الثانيالفرض  -6
 يجابية بين القيادة األخالقية وااللتزام الوجداني.إتوجد عالقة  الفرض الثالثالفرضية  -6
 توجد عالقة ارتباطية بين اتجاهات العمل والفعالية املدرسية. الفرض الرابعالفرضية  -4
تتوسط اتجاهات العمل العالقة بين القيادة األخالقية الفرض الخامس  الفرضية -2

 والفعالية املدرسية.

 أهداف البحث:
تعرف دور القيادة األخالقية في تحقيق الفعالية املدرسية والرضا الوظيفي مهدف البحث 

دبيات التربوية للمعلمين بمدارس التعليم العام بمدينة أبها الحضرية وذلك من خالل الرجوث إلى األ 
 .وكذلك تطبيق القيادة األخالقية على املعلمين املجال،في هذا 
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 أهمية البحث:
الي من خالل موضوعه وهو دور القيادة األخالقية في تحقيق برزت أهمية البحث الح

 ملا 
ً
الفعالية املدرسية والرضا الوظيفي للمعلمين بمدارس التعليم العام بمدينة أبها الحضرية؛ نظرا

 تمثله القيادات املدرسية من دور أساس في نجاح العملية التعليمية.

عساااير التعليمياااة فاااي ضاااوء مااادخل أهمياااة موضاااوث البحاااث للقياااادات املدرساااية فاااي منطقاااة  -
 القيادة األخالقية.

من املتوقع أن يسهم هذا البحث في فت  آفااق للبااحثين لتنااول موضاوث القياادة األخالقياة  -
 لدى فئات تربوية أخرى.

يأماال الباحاااث أن تساااتفيد القيااادات املدرساااية فاااي التعلاايم العاااام فاااي منطقااة عساااير خاصاااة  -
 عودية من نتائج وتوصيات البحث.وبقية مناطق اململكة العربية الس

 :للبحث النظري اإلطار 

 مفهوم القيادة األخالقية: .1

لسلوك املناسب االقيادة األخالقية بأنها "إظهار  (2005:120)وآخرون     Brownيعّرف
 وت جيع االتباثال خصية، بين ال خصية والعالقات  االفعال واملمارسات املعايير عبر املتفق معو 

وقد  .صنع القرار"عمليات التعزيز، و ووسائل ، املتبادلالسلوك من خالل التواصل  هذالتبتي مثل 
املعايير بين املنظمات والصناعات والثقافات.  اختالف" املتفق مع املعايير" بلفظةالباحثون  قصد
 ;Treviño et al., 2003) واخرون Treviño  أجراه الذي البحث على السابقتعريف ال ويستند

 األخالقي ئدالقاسلوك التنفيذيين، خلصوا إلى أن  القادةبع  يجة لدراساتهم على نت. و 2000
 علىالقيادة األخالقية ترتكز ، عليهبناًء و . والتبادليةالقيادة التحويلية  نمطي يعتمد في األساس على

 ويتضح .خالقياأل  الصفات االداريةالثاني و  ،ةخالقياأل  الصفات ال خصيةأساسين أولهما ن بعدي
، للقائد ةاألخالقي الصفات ال خصيةيدور حول ُبعد  هاألول من القسممن املفهوم السابق أن 

االنفتاح  ،العناية املوثوقية، ،النزاهة، ي األمانةف والتي تخت  بالجوانب الفردية للقائد واملتمثلة
 (. 2003؛2000، وأخرون Treviño) الرشيد القرارواتخاذ  ،االحترام ،على املعلومات

األخالقي،  لدى القائدالصفات االدارية  عدفيؤكد على بُ الثاني من التعريف  أما القسم
داخل  ةأخالقي لبناء ونشر بيئةالقائد  األساليب والوسائل املستخدمة من قبليعالج  والذي
يرعى من (. Brown and Mitchell,2010العمل ) بيئةقدوة في بدور ال األخالقي ويقوم املديراملنظمة. 

، ونشرها بين العامليناملعايير األخالقية  بتحديد، الل سلوكياته البناء األخالقي داخل املنظمةخ
 املدير، يعد وعموًما. لها المتثالل ليس هذا فحسب، بل واملكافئة على االلتزام بهذه املعايير ت جيًعا

التنظيمية  وممارساته من خالل سلوكياتهباملعايير األخالقية  االلتزام يسعى إلى ئًداقا األخالقي
(Brown and Mitchell,2010، .) التزامه بالبعدين ينبغي ولكي يصل املدير إلى درجة القائد األخالقي

، واخرون Treviño ) موظفيهمن قبل  أخالقي ئدكقا إليهخالقيين لُينظر األ  ال خص ي واالداري 
 (.6116؛ 2000

مكن من امل ومخرجاتهاقية ( أن القيادة األخال6112) وآخرون  Brownوقد الحظ
 ;Bandura, 1977)نظرية التعلم االجتماعي  من خاللبشكل أفضل  استيعا  مقوماتها

نظًرا و . القدوةتعلم السلوكيات من خالل مالحظة يمكن لألفراد لنظرية، ا وطبًقا لهذه.  (1986
تؤثر سلوكيات وهنا بة. لسلوكيات املناسفي اقدوة  أنهعلى  ئد، ُينظر إلى القااملنظمةداخل  ملكانته
 Mayerوت جعهم على التصرف بشكل أخالقي مع زمالئهم أيًضا ) ، بلعلى املوظفين األخالقي ئدالقا
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يتعلم  حيث ،تؤكد نظرية التعلم االجتماعي أيًضا على عملية التعلم باإلنابةكما (. 2009، وآخرون
على هذا و . ها املحققةونتائجمن خالل مراقبة سلوكيات اآلخرين بصورة غير مباشرة ألفراد ا

يحتذى به في سلوكياته  دوره كقدوةمن خالل  أتباعه في األخالقي ئداألساس، يمكن أن يؤثر القا
 Treviño andلسلوكيات السلبية )ل ومعاقبته ،اإليجابية ومكافئته للسلوكيات االخالقية،

Brown,2005.) 
من خالل نظرية التبادل االجتماعي.  كما يمكن فهم النتائج التنظيمية للقيادة االخالقية

عندما يتصرف قائد املنظمة بطريقة عادلة ومنصفة فمن العاملون يشعرون وطبًقا لهذه النظرية، 
باالمتنان الذي يترتب عليه اظهار للسلوكيات األخالقية واملواطنة التنظيمية وتجنب للسلوكيات 

 .(Brown et al., 2005; Brown and Mitchell, 2010, Brown and Treviño, 2006)السلبية 
العالقة بين القيادة األخالقية والنتائج  التحقق بصورة تامة منتم لم ياآلن،  وإلى

، األداء، سلوك املواطنة، السلوك التنظيميةااللتزام التنظيمي، الهوية ك التنظيمية اإليجابية )
 ;Lu, 2014; Neves and Story, 2015, Qi and Ming- Xi, 2014)الصوتي( 

Zhu et al., 2015 .) منظمات ربحية التي تم اجرا ها، قد تمت داخلث ابحمعظم األ وهذا ألن .
القيادة  ممارساتاملحتملة بين  العالقاتلفهم  اجراء بحوث أك ر دقة وهذا يفرض علينا ضرورة

 ك املنظمات غير الربحية،  داخلاألخالقية والنتائج التنظيمية 
ً
على الرغم و  ذلك،ل املدارس. إضافة

ا من املكونات نظرًيا القيادة األخالقية اعتبارمن   ،Calabreseللمدارس الفعالة ) ةساسياأل  مكونً
 قد اس هدفتال توجد دراسة ف، وطبًقا ملا وصل إليه الباحث، (Sammons et al.  ،1995 ؛1988

ربط  ولت بع  الدراساتفقد حا، عليهبناًء و . ة حتى األناملحتمل العالقات لهذهاآلليات األساسية 
 ,Cheng, 1991; 1994; Silins) القيادي هأسلوبك مديرمها وممارسات فعالية املدرسة بخصائ  

لوقت واستغالله ل،  (Glasman and Fuller, 1992)صنع القرار  ه في عملية، وأنماط (1994
(Horng et al. ،2010 ؛Martin and Willower,1981واستراتيجيات ، )يق )التنس ه فيGoldring 

and Pasternack,1994 .)لقيادة األخالقية في املدارس، ل السابقةإضافة إلى هذه األدبيات و ، ولذا
فعالية و القيادة األخالقية  العالقات االرتباطية بين التحقق منالدراسة الحالية إلى  تسعى
ويصور ه العالقة. لرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي في هذكل من اوالدور الوسيط ل ،املدرسة
 للدراسة. النظري النموذج  (1الشكل )
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 القيادة األخالقية والفعالية املدرسية: .2

تحديد كما إن من الصعوبة.   االجابة على تسا ل؛ ما  ي الفعالية املدرسية؟ ش يءً  تمثل
وهنا يشير . تعريفه علىر وتوقعات متباينة تؤثر الهدف من املدرسة ينطوي على وجهات نظ

Firestone ,1991)بين القيم  من االختيار بل يستلزم ( إلى أن مفهوم الفعالية ليس مفهوًما محايًدا
السياسة  صانعيغالًبا ما يأخذ إال أنه الفعالية،  تعريف صعوبةعلى الرغم من و . املتصارعة
على فعالية  كمؤشراألكاديمي للطال   والتحصيل جاحالن اعتبارهموالباحثون في التعليمية 
املعيارية ختبارات اتخاذ اال العالم الغر ي، ُيفضل ذكر أن  فقد Bottery (2004) أمااملدرسة. 
 ذكركما األداء املدرس ي. فعالية لضمان  كمؤشرات رئيسة ومعايير املناهج الصارمة للطال 

Botteryاملعلمالتزام  على ول من املمارسات اإلدارية التي تؤكدتح نتج عنهنهج قد أيًضا أن هذا امل 
، فمن ولذااألفراد.  االذعان منوالعقا  التي تتطلب  الثوا قائمة على  ةيإلى ممارسات إدار  وتحفيزه

يفقدون رغب هم في تحقيق غالًبا ما عدم الثقة، ب يشعرون فيهاملعلمين الذين يعملون في نظام 
التعليمية  الغايات ودعم في تعزيز عناصر اساسيةأنهم ليسوا ب يتظاهرونو أهداف املدرسة، 

وهذا (. Bottery,2004 ،Sergiovanni,2015أنهم العبون في لعبة )كما لو يشعرون بل ملدرس هم؛ 
 Senge etالطال  ) إلىأيًضا  يتعدى بآثاره السلبيةال يؤثر سلًبا على املعلمين فحسب، بل النهج 

al.,2014.) 
إلى بداية النقاش حول فعالية املدرسة: "هل حًقا يمكن للمدارس أن تؤثر في  وهذا يعيدنا
. وهنا يمكن أن نصرح بأن املمارسات اإلدارية الصارمة التي (Coleman, 1988)الفئات املحرومة؟" 

وعدم  ،ال ترى إال تحديد وضمان األداء املدرس ي، قد تقلل من التزام املعلمين بأهداف املدرسة
مجرد حلقة مفرغة، وال يمكن للمدارس حًقا  فهذهمع الطال  املحرومين، التعامل الجيد  الرغبة في

 لطال .ا أن تؤثر تأثيًرا عميًقا في
 للخروج من 

ً
وقد يكون السياق املدرس ي واملمارسات القيادية في ظل النظرة األخالقية سبيال

(. Stefkovich and Begley ،2007؛ Sergiovanni ،2015؛ Bottery ،2004هذه الحلقة املفرغة )
أن سلوكيات القيادة األخالقية   Wilson (2008) اكتشفثالث مدارس،  أجريت علىفي دراسة و

 ساهمت في تعزيز النجاح األكاديمي بين الطال  ذوي الدخل املنخف قد ملديري املدارس 
ً
، إضافة

  ةاملهني بتنمي هماملعلمون  مهتم فيهمجتمع مدرس ي  بناء إلى
ً
 حتياجات طالبهم. ال  تلبية

 القيادة األخالقية واتجاهات العمل: .3

يعتبر الرضا الوظيفي من أك ر املفاهيم التي نالت قدًرا كبيًرا من الدراسة والتحليل داخل 
أدبيات السلوك التنظيمي. ويمكن تعريفة بصورة مختصرة بأنه "انفعال ايجا ي يعتري العامل 

وتتعدد خصائ  العمل  (Robbins and Judge, 2012).ة"خالل تقييمه لخصائ  العمل االجمالي
التي تؤثر على الرضا الوظيفي من الراتب، فرص الترقي، التفاعل بين العاملين. أما النمط القيادي 

ومن خالل فيعتبر من أهم خصائ  العمل التي قد تؤثر على اتجاهات العاملين داخل بيئة العمل. 
أن سلوكيات  Brown and Peterson (1993)بعدي، استنتج دراس هما القائمة على التحليل ال

القيادة ذات تأثير دال معنوًيا على الرضا الوظيفي. كما أن دراسات أخرى مشابهة قد أكدت على 
 .(Holtom, et al., 2008) التأثير الكبير للقيادة األخالقية على الرضا الوظيفي

رضا الوظيفي إلى احتمالية أن يكون ويشير االرتباط الوا ح بين السلوك القيادي وال
من أان   Brown et al. (2005: 122)إليه للقيادة األخالقية تأثيًرا على الرضا الوظيفي. وهذا ما أشار 

، وتعقل بعدالة أتباعه، ويعامل يضبط املتجاوزين واملقصرين على حٍد سواء" القائد األخالقي
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عالقة وطيدة بين القيادة األخالقية والرضا  ولذلك فتوجد القيادة التحويلية" لنمط مظهًرا
 الوظيفي لدى العاملين.

فقد أشارا إلى أن هذه العالقة القائمة بين القيادة  Brown and Mitchell (2010)أما 
التنظيمي، حيث األخالقية والرضا الوظيفي من املمكن توضيحها بصورة أشمل في ظل التكيف 

الرتباط بين العاملين والقيم التنظيمية من خالل التحديد الوا ح يسعى القائد األخالقي إلى تعزيز ا
واخرون  Aveyللمعايير األخالقية، وصياغ ها بصورة تزيد من الرضا الوظيفي لدمهم. وهنا حاول 

بيان هذه العالقة في ضوء ما يعرف "بالعقود النفسية". وبناًء عليه، يتوقع األفراد ضمنًيا  (2012)
 بتقييم مدى تلبية توفر معايير السلو 

ً
ك األخالقي في جميع أشكال التفاعل، ثم يقوم العاملون جزئيا

القائد لهذه التوقعات الضمنية خالل تقييمهم ملستوى الرضا الوظيفي. فمذا كان القائد يسعى إلى 
تلبية هذه التوقعات، فسيزيد ذلك من السلوك اإليجا ي للعامل، ومن ثمَّ مستوى الرضا الوظيفي. 

أكدت نتائج البحث السابقة هذه الفكرة التي ترى أن القيادة األخالقية ترتبط إيجابًيا بالرضا وقد 
 (.2009، نواخرو  Neubert ؛ 2011، واخرون Kalshoven الوظيفي )

وفيما يخ  االلتزام التنظيمي فيعتبر أحد أك ر املجاالت التي تناول ها أدبيات السلوك 
يشير إلى التفاعل الوجداني للعاملين وتوافقهم ومشارك هم  التنظيمي على نطاق واسع. والذي

 منظمته علىتجاه  العاملالتزام  ويتوقف(. Meyer and Allen,199)الفعالة داخل منظم هم 
رفع لقيادة في ل السلوك اإليجا يساهم وغالًبا ما ي، (6116وآخرون،  Meyerسلوكيات القيادة )

 (.2010، ونواخر  Eisenberger)االلتزام  مستويات
كما يمكن تفسير هذه العالقة بصورٍة أو ح من خالل دراسة نظرية التبادل االجتماعي، 

ا بالفرد، االنفعال املتبادل، الثقة
ً
ومبدأ  ،والتي تختلف عن التبادل املادي، فهي أك ر ارتباط

لوكيات س، فمن (Brown and Treviño 2006) لاااوفًقا و (. 6114 وآخرون،باملثل )حسن  التعامل
القائد األخالقي القائمة على الصدق، املوثوقية، التعاطف، االهتمام باآلخرين، واتخاذ القرارات 

 .تهمنظمو  هتجاه قائد العاملالتزام  الرشيدة تساعد في رفع مستوى 
( قد اقترحا تركيًبا ثالثي األبعاد لاللتزام (Meyer and Allen, 1991وعلى الرغم من أن 

(، إال أن أغلب الدراسات التي االلتزام املستمر املعياري،االلتزام  الوجداني،م اللتزاالتنظيمي )
 ;Hassan et al., 2014; Loi et al., 2015)اهتمت بالعالقة بين القيادة األخالقية والتزام العامل 
Neves and Story, 2015; Ng and Feldman, 2015)  قد اقتصرت على االلتزام الوجداني، الذي

ستقتصر  الدراسة الحاليةف، لذاباالرتباط الشعوري، بجانب التوافق واملشاركة التنظيمية.  يمتاز
بناًء على نتائج األبحاث واألدبيات السابقة، تم و اللتزام التنظيمي. ل في دراس هاالوجداني بعد ال على

 .(6(، )6)الفرضية  صياغة

 التأثيرات الوسيطة التجاهات العمل: .4

انتاجية من بين  األك رالعمال السعداء هم على أن ظريات التنظيمية تكاد تجمع أغلب الن
الدراسات البحثية  أغلب أكدت وبناًء عليه فقد(. Davar and Bala،2014) العاملين كافة

كما برهنت كثير من هذا االفتراض.  على صحةبيئات عمل مختلفة  التجريبية التي اجريت داخل
بين  ذات داللةعالقة وجود الوظيفي على  واألداء حول الرضايت دراسات التحليل البعدي التي أجر 

؛ 2001 واخرون، Judge؛ Davar and Bala، 2014) التركيبين )سعادة العامل، وارتفاث االنتاجية(
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Riketta ،2008 .)ارتبط الرضا الوظيفي للمعلمين بفاعلية وفيما يتعلق بالسياق التعليمي ،
 .(Tek, 2014)لطال  ل األكاديمي زنجااإل و  (Hung, 2012)املدرسة 

كما وجدت عالقة ارتباطية لاللتزام التنظيمي للعاملين ومستوى أدائهم بالعمل. فعلى 
أن االلتزام التنظيمي مرتبط إيجابًيا باألداء الوظيفي  Riketta (2002, 2008) سبيل املثال، استنتج

أن إحدى الدراسات التي أجراها  وذلك نتيجة لدراسات اعتمد فيها على التحليل البعدي. كما
Meyer (1989)  وسلًبا  الوجدانيإيجابًيا بااللتزام  ارتبطواخرون، وجدوا أن األداء الوظيفي
( إلى أن األداء (Meyer and Allen ,1997دراسة  وفي نفس السياق، أشارتبااللتزام املستمر. 

االلتزام ب السلبي ارتباطه لوحظ مابينواملعياري  الوجدانيالوظيفي مرتبط إيجابًيا بااللتزام 
 ة.يفعالية املدرسال، يمكن استنتاج أن اتجاهات العمل ستكون مرتبطة بعليهاملستمر. وبناًء 

وعلى الرغم من وجود العديد من الدراسات التي تثبت العالقة االرتباطية بين االتجاهات 
هذه املتغيرات في للدور الوسيط الوظيفية واألداء، إال أن القليل من هذه الدراسات قد تطرق ل

النظريات التي أفضل  ي نظرية التبادل االجتماعي وتعتبر العالقة بين القيادة األخالقية واألداء. 
لهذه وفًقا و العمل العالقة بين القيادة األخالقية واألداء.  اتجاهاتملاذا تتوسط يمكن أن تفسر 

سيزيد من اتجاهاته االيجابية نحو  مع العاملالتعامل العادل، الصادق، النافع ، فمن النظرية
على سلوكياتهم وأدائهم أيًضا التأثير االيجا ي اإليجابية ومن ثمَّ فسيكون لهذه االتجاهات ، العمل

(Brown and Treviño, 2006; Brown and Mitchell, 2010)  بناًء على هذه النتيجة، يمكن . و
في العالقة بين القيادة األخالقية واألداء الوظيفي.  يطدور وسالعمل  التجاهات ما كانإذا  دراسة

 .(2)و (4)الفرضية  وهذا ما تم صياغته في
 الدراسات السابقة:

( تعرف دور الصالحيات الجديدة املمنوحة لقادة املدارس 6161هدفت دراسة الحجاجي )
األسس النظرية لتحقيق التمكين اإلداري بمدارس التعليم العام بمدينة مكة املكرمة، وكذلك 

لتحقيق التمكين اإلداري لقادة املدارس في ضوء الفكر اإلداري املعاصر، واستخدمت الدارسة 
( قائًدا من قادة 112املنهج الوصفي، واالستبيان كأداة لجمع املعلومات طبق على عينة بلغت )

د عينة الدراسة مدارس التعليم العام بمدينة مكة املكرمة؛ وتوصلت الدراسة إلى أن اتفاق أفرا
على أن الصالحيات الجديد التي منتحها وزارة التعليم للقيادة املدرسية كانت بدرجة متوسطة، 
وقد أدت إلى تحقيق التمكين اإلداري للقيادات املدرسية بدرجة متوسطة وخاصة مساعدة 
من  الصالحيات لهم في تنفيذهم لخطط العمل بشكل مناسب، وتمكين الصالحيات املمنوحة لهم

إدارة التعليم، وكذلك في التواصل مع أولياء األمور بشكل أفضل، وقدرتهم على اتخاذ قرارات 
العمل املناسبة، وقلة الحوافز املقدمة لقادة املدارس مما يقلل من مبادرتهم في العمل وممارس هم 

ملتاحة لهم لصالحياتهم، وزيادة أعباء قادة املدارس مما يفوق استخدامهم للصالحيات الجديدة ا
وضعف ثقة مديري التعليم في قدرة قادة املدارس على إنجاز املهام اإلدارية املوكلة لهم، وضعف 
وضوح كيفية ممارسة بع  الصالحيات الجديدة بما يقلل من ممارسة قادة املدارس لها، 

 واستخدام قادة املدارس ألساليب إدارية تقليدية في العمل. 
( التعرف على درجة ممارسة القيادة التنموية وأبعادها 6111هدفت دراسة الصال ي )و 

درجة توفر ثقافة الحوار لدى معلمي و لدى قائدي املدارس الثانوية باململكة العربية السعودية، 
املدارس الثانوية، ودرجة توفر ثقافة الحوار لدى معلمي املدارس الثانوية، ولتحقيق ذلك استخدم 

، واعتمد على استبانة  من جزأين  القيادة التنموية وأبعادها الباحث املنهج الوصفي املس ي
 تم اختيارهم بالطريقة العنقودية 134وثقافة الحوار و عديه، وتم تطبيقها على عينة من )

ً
( معلما

من خمس مناطق باململكة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها :أن بعد قيم القائد جاء في 
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جة ممارسة أبعاد القيادة التنموية لدى قائدي املدرسة الثانوية، بينما املرتبة األولى من حيث در 
 جاء بعد تحفيز امللهم في املرتبة األخيرة، وأن بعد مبادئ الحوار وقناعاته جاء في املرتبة.

( تحديااااد أدوار مشاااارفي القيااااادة املدرسااااية لاااادعم إدارة املعرفااااة، 6111وهاااادفت دراسااااة الساااابيعي )     
ة ممارساااااا ها فااااااي ماااااادارس التعلاااااايم العااااااام فااااااي مدينااااااة الاااااادمام ولتحقيااااااق أهاااااادافها والتعاااااارف علااااااى درجاااااا

اسااتخدمت املاانهج الوصاافي واسااتبانة طبقااات علااى مجتمااع الدراسااة املكاااون ماان جميااع قااادة املااادارس 
( قائااًدا. أوصاات بالعماال علااى تطااوير مهااارات 611الحكوميااة للبنااين فااي مدينااة الاادمام والبااال  عااددهم )

ساااااية املتعلقاااااة بعملياااااات إدارة املعرفاااااة، وإعاااااداد برناااااامج متكامااااال لتعزياااااز هاااااذه مشااااارفي القياااااادة املدر 
املهارات، ودعم فرص حضور مشرفي القيادة املدرساية ومشاارك هم فاي النادوات واملحاضارات، وورش 
 العمل، والدورات التدريبية، واملؤتمرات في مجال إدارة املعرفة، وربط ذلك بمستوى نموهم املنهي.

تطوير أداء القيادات املدرسية في منطقة عسير التعليمية في  إلى( 6113راسة نمالن )هدفت د      
 ،ضوء مدخل القيادة األخالقية في مجال التخطيط واالتصال والحوافز بناء تصور مقترح

ّبقت على عينة مكونة من ) ستبانة كأداة للبحث، واال املنهج الوصفي تاستخدمو 
ُ
 في 621ط

ً
( معلما

وقد توصلت نتائج البحث إلى أن  تدائية للتعليم العام )بنين( بمنطقة عسير التعليمية.املدارس االب
جميع ممارسات أداء القيادات املدرسية في املجاالت السابقة لم تصل إلى حد الكفاية املطلو  

(, وكانت بدرجة ممارسة متوسطة ماعدا مجال االتصال كان بدرجة ممارسة كبيرة, أما 6,4وهو )
( في 6,4تطوير أدائهم في املجاالت السابقة الذكر فقد بلغت حد الكفاية املطلو  وهو )آليات 

بأن ت الدراسة أوص ،وكان أعالها موافقة مجال االتصال ،املتوسط الحسا ي بدرجة موافقة كبيرة
تهتم وزارة التعليم بتعزيز القيادة األخالقية للقيادات املدرسية الحالية من خالل التأكيد على 
 من تقييم أدائهم, وتكوين البعد األخالقي في برامج إعداد القيادات 

ً
اعتبار املمارسة األخالقية جزءا

املدرسية قبل البدء في عملهم, وتوفير الدعم املادي واملعنوي والحوافز الت جيعية ملساعدة 
 القيادات املدرسية في تطوير أدائهم.

كين اإلداري وعالقته بدافعية اإلنجاز ( تعرف واقع التم6113دراسة الزعيبر )وهدفت 
( قائًدا للمدرسة الثانوية، 11لقادة املدارس الثانوية السعودية حيث كانت عينة الدراسة )

واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي واالستبانة لجمع البيانات، وأسفرت الدراسة عن عدد 
ى محور" مستوى التمكين اإلداري لقادة من النتائج ، ومنها: استجابات أفراد عينة الدراسة عل

املدارس الثانوية"، وُ عد املهارات القيادية في املرتبة األولى يليه ُبعد األهداف ثم يليه ُبعد التأثير 
وحفز العاملين ثم ُبعد االلتزام والقوة من حيث درجة التوفر بين أبعاد محور التمكين اإلداري 

قة طردية بين التمكين اإلداري لدى قادة املدارس الثانوية لقادة املدارس الثانوية، ووجود عال
والدافعية لإلنجاز، وأنه كلما زاد التمكين اإلداري لدى قادة وقائدات املدارس الثانوية كلما زادت 
درجة الدافعية لإلنجاز لدمهم، وعدم وجود فروق ذات الدالة اإلحصائية في استجابات أفراد عينة 

تغيرات املستقلة التالية )الدرجة العلمية وطبيعة العمل في امليدان التربوي الدراسة تعزى إلى امل
والجنس وسنوات الخبرة والدورات في القيادة التربوية(، وأن الصالحيات الحديثة لقادة املدارس قد 

 ساهمت في تعزيز التمكين اإلداري لدمهم مما يسهم في زيادة دافعية اإلنجاز في بيئة العمل.
( تعرف درجة ممارسة القيادات األكاديمية في جامعة سرت 6114راسة أحمد )وهدفت د

للقيادة املرتكزة على مبادئ القيادة األخالقية من وجهه نظر أعضاء هيئة التدريس، ولتحقيق ذلك 
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي كما قامت بتطبيق االستبانة كأداة على عينة تكونت 
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( عضو هيئة تدريس وتوصلت الدراسة إلى 634تجتمع الدراسة والبال  عددهم )من جميع أفراد 
 أن درجة ممارسة القيادة األخالقية كانت مرتفعة.

( تعرف درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى مديري 6116وهدفت دراسة الفليحات )
نظيمية، ولتحقيق ذلك مدارس مديرية التربية والتعليم للواء قصبة املفرق وعالق ها بالعدالة الت

( معلًما 212استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وتم بتطبيق االستبانة كأداة وزعت على )
ومعلمة وتم اختيارهم بالطريقة العشوائية وتوصلت الدراسة إلى أن درجة ممارسة مديري مدارس 

.
ً
 لواء قصبة املفرق للقيادة األخالقية كان مرتفعا

القيادة األخالقية  القادة( تعرف درجة ممارسة 6112بدين وآخرون )وهدفت دراسة عا
كما يقدرها معلمو املدارس الحكومية في محافظة القدس، ولتحقيق ذلك استخدمت الدراسة 
املنهج الوصفي التحليلي، وقد تكون مجتمع الدراسة من معلمي املدارس الحكومية في محافظة 

( 662مت باستخدام االستبانة كأداة للقياس، وزعت على )(، كما قا1312القدس البال  عددهم )
، وتوصلت الدراسة إلى أن ممارسة 

ً
القيادة األخالقية كما يقدرها املعلمون جاءت  القادةمعلما

 1بدرجة مرتفعة.
 منهجية البحث
 عينة الدراسة:

ع ( معلًما، و ي عينة عشوائية تم اختيارها من بين مجتم216تكونت عينة الدراسة من )
(، 62وتراوحت أعمار عينة الدراسة ما بين ) ،بها الحضاريةأمدينة الدراسة الذي يمثل املعلمين ب

(. وبل  عدد االناث من بين 6.6( عاًما، وبانحراف معياري )62.6( عاًما، بمتوسط عمري بل  )21)
ت بنسبة مئوية بلغ (611(، أما الذكور فبل  عددهم )%42.3( بنسبة )614عينة الدراسة )

( 62( عام إلى )1( سنوات، بمدى تراوح بين )11وبل  متوسط الخبرة في مجال التدريس )(. 21.6%)
( عاًما، يتراوح ما بين 4.12(، ومتوسط سنوات العمل باملدرسة )3.62، وبانحراف معياري )عاًما
( 6.21(، وبل  متوسط سنوات العمل اإلداري الحالي )6.22( عاًما، بانحراف معياري )61(، )1)

 (.1.21( عاًما، بانحراف معياري )1(، )1عاًما، يتراوح ما بين )
 

 أدوات الدراسة امليدانية:
، والذي يتألف من عشر (Brown et al., 2005)تم تطبيق مقياس القيادة األخالقية 

مفردات تقيس تصورات املشاركين تجاه سلوكيات مشرفيهم، مديرمهم، موجهيهم، ر سائهم 
مل. وتبتي الدراسة الحالية لفظة "رئيس" كلفظة مرجعية في املقياس. وتم تقسيم األخالقية بالع

( أوافق بشدة، وشملت 2( أرف  بشدة، إلى )1ليكرت خماسًيا لتتراوح درجات االستجابة ما بين )
مفردات املقياس "يتخذ ...... قرارات عادلة متوازنة"، "يتحدث ..... عن قيمة األخالق وأهمي ها"، 

، األمانة، استقصاء السلوكباالرتباطات اإليجابية مع  مدعوًمالمقياس االجمالي ل لصدقا وجاء
بل  معدل الثبات وفًقا و  ،االجتماعية ال خصيةالقيادة و ، ةالتفاعلي العدالةو الثقة في القائد، و 

من مقياس القيادة  عربية(. وطبقت الدراسة الحالية نسخة مترجمة للغة ال21.) ألفاملعامل 
، وتم اجراء التحليل العاملي للمقياس (26.1) عربيةخالقية، وقد بل  معامل ألفا للنسخة الاأل 

 (.26.1وبل  معامل ألفا كرونبام للدراسة الحالية ) ،ليؤكد على أحادية البعدية في املقياس

                                                           
(. درجة ممارسة المديرين القيادة 4443محمد عبد القادر؛ وشعيبات, عوض ؛ وحليبة, بنان ) عابدين، 1

األخالقية كما يقدرها معلمو المدارس الحكومية في محافظة القدس.  مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث 

 .4444, تشرين األول 4, الجزء 43العدد  والدراسات،
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 ,.Allen and Meyer, 1990; Meyer et al)كما تبنت الدراسة مقياس االلتزام التنظيمي 
( مفردة تقيس ثالثة أبعاد لاللتزام التنظيمي، و ي االلتزام الوجداني، 11والذي يتألف من ).  (1993

( إلى أوافق 1واملعياري، واملستمر. تم اختيار ليكرت سباعي التقييم، ليتراوح ما بين ال أوافق بشدة )
 ووفًقا هذه املنظمة تخصتي". مشكالت"أشعر حًقا كما لو أن مفردات املقياس  ومن(. 3بشدة )

وسجل . الوجدانيفرعية فقط لاللتزام  مفردات (2)تم استخدام فقد نطاق هذه الدراسة، ل
عبر العديد من  درجة مرضية الوجدانياللتزام الخاص بالمقياس الفرعي االتساق الداخلي ل

صدق درجات ب (Wasti, 2000)من املقياس  العربيةالنسخة . وتمتعت  (α = 0.85) الدراسات
بمعدل ثبات  لهذه الدراسة الوجدانيمقياس االلتزام  كما تمتعاثلة مع املقياس األصلي. مم وثبات

 (.α = 0.75) داخلي مقبول 
( 61(. ويتألف من )1223وآخرون،  Weiss) MSQالوظيفي مينيسوتا للرضا  استبانة

تتراوح مفردة تقيس مستويات رضا املستجيبين عن وظائفهم الحالية. وتم اختيار ليكرت خماس ي، ل
(. ومن 2( إلى راٍض جًدا وتمثلها الرتبة )1معدالت االستجابة من غير راض ي بشدة وتمثلها الرتبة )

مفردات املقياس "الطريقة التي يتعامل بها مديري مع األشخاص" و"قادر على القيام بأشياء ال 
تبتي تضية، و ( و ي نسبة مر 11.1تتعارض مع ضميري". وبل  معامل الثبات الفا كرونبام نسبة )

التي أظهرت خصائ  ،  MSQ  (Baycan, 1985) للمقياس العربيةالدراسة الحالية النسخة 
 (..22)لمقياس األصلي، وكان معامل ألفا كرونبام لهذه الدراسة سيكوميترية مشابهة ل

 ,IPOE)  )(Miskel et al., 1979; Hoy and Fergusonقائمة الفعالية التنظيمية امللموسة
( مفردات تقيس املستوى اإلجمالي للفعالية التنظيمية باملدرسة. 1وتتألف القائمة من ). (1985

(. 2( إلى موافق بشدة )1وتم اختيار ليكرت خماس ي، لتتراوح درجات االستجابة من ال أوافق بشدة )
رائعة" ذات جودة املنتجات والخدمات املنتجة في هذه املدرسة تعتبر " ومن مفردات القائمة

 وأثبتت". االضطرابات املواقف الطارئةوم املعلمون في مدرستي بعمل جيد للتعامل مع و"يق
 ,Hoy and Ferguson) (α=.87)يصل إلى كرونبام  ملعامل ألفا عالية معدالت ةالسابق الدراسات

 Negiş-Işık andمن املقياس ) العربيةلنسخة . كما تراوحت الخصائ  السيكو مترية ل (1985
Gümüş,2013) .(24.)معامل ألفا كرونبام لهذه الدراسة  وبل  عند درجات مرضية. 

 إجراءات الدراسة امليدانية:
تم تسليم مجموعة املقاييس، ورسالة توضيحية للغرض من الدراسة، وأهمية املشاركة 

( معلًما. من بين مجموعة 626فيها، وخطا  ضمان سرية البيانات واستقاللية املشارك إلى )
( نسخة 66(، كما تم استبعاد )٪22.6( بمعدل )642لتي تم تسليمها، تم استعادة )املقاييس ا

 اختبارثمانية قيم متطرفة بناًء على  استبعادبسبب نق  االستجابات أو البيانات. وأخيًرا، تم 
Mahalonobis من أداة  (216) على التحليل االحصائي وتم اجراء عمليات. للقيم املتطرفة
 ين.املعلماستجابات 

 التحليل االحصائي:
 معامالت االرتباط،و  ،تم إجراء جميع عمليات التحليل األولي، واإلحصاءات الوصفية

 لبرنامج الحزم االحصائية للعلوم االجتماعية (66)اإلصدار  من خاللألفا كرونبام  ومعامل الثبات
SPSS ، رنامجب من (66)قياس باستخدام اإلصدار نموذج امل مدى صدقتم اختبار كما AMOS 

Arbuckle, 2013) .)لفروضابمتغيرات الدراسة عالقة ، تم فح  وكعملية اس هاللية للتحليل 
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ولم يكن ثمة مشكلة تثير احتمالية وجود مؤشرات غير تعدد. املللتوزيع الطبيعي، الخطي، و وفًقا 
(. Tabachnick and Fidell,2015) .(21) أقل من االرتباط بلغت جميع معامالت، حيث طبيعية

 أحادي Harman، تم استخدام اختباراتجريبيً  ةالشائعاألساليب ملعالجة مشكلة تباين وسعًيا منا 
إذا ظهر عامل واحد  اموجودً يعد ، فمن التباين في الطريقة الشائعة والذي طبًقا إلجراءاته. العامل
 
ً
بين املتغيرات  التباين املتالزمأو إذا كان عامل مشترك واحد يمثل غالبية  ي،لتحليل العاملل نتيجة
(Podsakoff,2003 واخرون .) املفرداتجميع ل االستكشافي يعاملالتحليل الر نتائج تشلم وهنا 

 أحاديأكبر تباين يفسره عامل بل  العامل حيث  أحادي تركيبضمن متغيرات الدراسة إلى 
في هذه  ذات داللةائعة ليس مشكلة إلى أن التحيز في الطريقة الشتشير النتائج ف. وبالتالي، (46.2٪)

 تفسير النتائج. حدوث خلط أثناءيتسبب في تشتت أو  وهذا لنالدراسة، 
 :نتائج الدراسة

 املقياس: عرض
 الختبار نموذج الفروض، تم تطبيق التحليل العاملي التوكيدي )

ً
( لتقييم CFAاس هالال

نموذج املقياس من أر عة  تألفوي(. Anderson and Gerbing,1998مدى صدق نموذج املقياس )
الرضا الوظيفي( مع  الوجداني،ة، االلتزام يفعالية املدرسال)القيادة األخالقية،  ضمنية أبعاد

 x2) من التناسب املقبول  على درجة رباعي العاملقياس نموذج امل كانو . بكل بعدالخاصة  املفردات
= 766.3 ،df = 286 ؛x2 / df = 2.7 ،p <.001 ؛CFI = .94؛ RMSEA = .07 ؛SRMR = .05  ،

، املحددة ها( على تركيبات05.>)عند مستوى داللة  دالة معنوًيا أحمالاملؤشرات  وسجلت جميع
قياس، كانت جميع املؤشرات املالئمة بالنسبة لنموذج املو . (1.32)وكان متوسط عوامل التحميل

ترتفع بدرجة بسيطة التي التقريبي قيم الخطأ للجذر التربيعي باستثناء  به عند املستوى املسموح
تتراوح من خطأ الجذر التربيعي التقريبي نظًرا ألن معايير و . .(12عن نقطة القطع املوص ي بها عند )

)أقل 
ً
)إلى أك ر  (11≥ . اعتداال

ً
 & ,Byrne, 2010; MacCallum, Browne) (12≥ .اعتداال

Sugawara, 1996)  ،القبول. اطار ( داخل13.)عندريبي خطأ الجذر التربيعي التققيمة  وتقع 
 عرض الفروض:

التساق الداخلي، ومعامالت ل ومعامالت الثباتاإلحصائيات الوصفية، ( 1)يو ح جدول 
مقبولة تتراوح  بدرجةجميع املتغيرات ل وجاءت معامالت االرتباطاالرتباط بين متغيرات الدراسة. 

ات ذات عالقة دالة مع بعضها البع . وتم كما هو متوقع، جاءت جميع املتغير  .22إلى . 32من .
 ( يو ح جميع النتائج.1) وجدول إجراء سلسلة من تحليل االنحدار الختبار صحة فروض البحث، 

 اإلحصائيات الوصفية والعالقات بين متغيرات الدراسة(: 1جدول )

 املتوسط املحور  م
االنحراف 

 املعياري 
1 2 3 4 

    .22 .23 6.16 القيادة االخالقية 1

6 
الفعالية 
 املدرسية

4.61 1.16 22. 24.   

  . 24. 32.46 .12 6.26 االلتزام الوجداني 6

 . 33. 21. 22.32 .11 6.36 الرضا الوظيفي 4
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( في شكل قطري. وتم صياغة قائمة الفعالية α. تظهر معامالت ألفا كرونبام )216. ن=مالحظة
 .وفق ليكرت خماس ي أما املقاييس األخرى فتم صياغ هااملدرسية في صورة ليكرت سداس ي، 

( باحتمالية أن القيادة األخالقية ترتبط إيجابًيا بالفاعلية املدرسية. في 1تتنبأ الفرضية )
الخطوة األولى، تم إجراء تحليل االنحدار الختبار هذه الفرضية. وأظهر تحليل االنحدار أن القيادة 

. 11فاعلية املدرسية، وهذه العالقة ذات داللة معنوية عند مستوى األخالقية ترتبط إيجابًيا بال
(β = .69 .< 1(. وهكذا، فمن النتائج تدعم صحة الفرضية )11، مستوى داللة.) 

أما في الخطوة الثانية، فقد تم التحقق من مدى ارتباط القيادة األخالقية بااللتزام الوجداني 
( والرضا 01.، مستوى داللة> β = .43االلتزام الوجداني ) والرضا الوظيفي. وهنا كشفت النتائج أن

وهكذا، فمن بالقيادة األخالقية،  مرتبطان بصورٍة دالة( 01.، مستوى داللة> β = 0.75الوظيفي )
 .(6(، )6النتائج تدعم صحة الفرضية )

لثة، تم إجراء ( بمدى ارتباط اتجاهات العمل بالفعالية املدرسية. وفي الخطوة الثا4تتنبأ الفرضية )
من  كل جاء، (6)كما هو مو ح في الجدول و (. 4تحليل االنحدار املتعدد الختبار صحة الفرضية )

( 01.مستوى داللة> β =  .69( والرضا الوظيفي )05.مستوى داللة> ،12= . 12) الوجدانيااللتزام 
أقوى  أعلى كمؤشر قيمالرضا الوظيفي  سجلعند فح  قيم بيتا، و ة. يفعالية املدرسالمرتبطان ب

 .الوجدانية مقارنة بااللتزام يلفعالية املدرسل
لعالقة بين القيادة األخالقية لالعمل  اتجاهات فتتنبأ بمدى توسطالفرضية الخامسة  أما
  Baron and Kenny تبنت الدراسة ارشادات، ولتحديد درجة التوسطة. يفعالية املدرسالو 

قة ذات داللة إحصائية بين املتنبئ )القيادة األخالقية( أن تكون هناك عال ينبغي( 1؛ )(1986)
أن تكون هناك عالقة ذات داللة  ينبغي( 6، )(والرضا الوظيفي الوجداني،والوسيط )االلتزام 

 داخلإدخال الوسيط  عند( 6) وأخيًرا ،ة(يفعالية املدرسالإحصائية بين الوسيط والنتيجة )
 ضعيفة( أو الكامل للتوسط) دالةتنبئ والنتيجة غير النموذج، يجب أن تكون العالقة بين امل

والرضا  الوجدانيااللتزام  معالقيادة األخالقية، تم دمج في الخطوة الرابعة، و(. الجزئي للتوسط)
 .(1)النموذج  عنير معامل القيادة األخالقية مدى تغتم تقييم ثم  ،الوظيفي معا في نفس النموذج

( أن املتغيرات 2هرت نتائج معامل االنحدار للنموذج )(، أظ6وكما هو مو ح في جدول )
، مستوى  β = .50.( والرضا الوظيفي )12مستوى داللة > β = .15, الوسيطة لاللتزام الوجداني )

.( جاءت ذات عالقة ارتباطية بالفاعلية املدرسية و ي دالة معنوًيا. وعلى الرغم من أن 11داللة >
 ،β = 0.25) دالة معنوًياة األخالقية والفعالية املدرسية كانت ال تزال بين القياداالرتباطية العالقة 

العمل  اتجاهاتالنتائج أن وهنا تؤكد . جاء ضعيًفا معامل االنحدار إال أن، .(11مستوى داللة >
 اختبار تطبيقة. وأخيًرا، تم يفعالية املدرسالالعالقة بين القيادة األخالقية و  جزئية تتوسط بصورة

(Sobel) ، (Sobel, 1982)  أن التأثير غير املباشر على  وجاءت النتائج لتؤكد. التوسط داللةلتقييم
؛ .11مستوى داللة >،  z = 6.73: الوجداني)االلتزام  غير دالة يفعالية املدرسالللقيادة األخالقية و 
 وهكذا، فمن هذه النتائج تدعم صحة، .(11مستوى داللة >،  z = 14.49الرضا الوظيفي: 

 .(2)الفرضية
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 نتائج تحليل االنحدار: تأثير القيادة األخالقية على الفعالية املدرسية :(6جدول )

 الرتبة واملتغير

الفعالية 
 املدرسية

 (1)نموذج 

االلتزام 
 الوجداني

 (2)نموذج 

الرضا 
الوظيفي 

 (3)نموذج 

الفعالية 
 املدرسية

 (4)نموذج 

الفعالية 
 املدرسية

 (5)نموذج 

وة 
ط
لخ
ا

1 

 محور التقاطع
1.66 

(12). 

القيادة     
 االخالقية

22 .
(12). 

 .43 معامل االنحدار

وة 
ط
لخ
ا

6 

 محور التقاطع

 

6.12(11). 1.61(16). 

  
القيادة 
  32( .16)..(12.)46 االخالقية

  22..12 معامل االنحدار

وة 
ط
لخ
ا

6 

 محور التقاطع

   

124(.61.) 

 

االلتزام 
 .(12. )12 الوجداني

 .(12. )22 الرضا الوظيفي

 .21 معامل االنحدار

وة 
ط
لخ
ا

4 

 محور التقاطع

    

-
12(.12). 

القيادة 
 االخالقية

62 .
(12). 

االلتزام 
 .(12. )12 الوجداني

 الرضا الوظيفي
21 .
(13). 

 .24 رمعامل االنحدا

تمثل  .، 12تمثل مستوى داللة > قوسين األخطاء املعيارية. البين التي . تمثل القيم الحظ
 .11مستوى داللة >
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 :مناقشة النتائج واالستنتاجات
اس هدفت الدراسة فح  العالقة بين القيادة األخالقية والفعالية املدرسية، باإلضافة إلى 

وااللتزام الوجداني خالل هذه العالقة. وأظهرت النتائج اإلجمالية الدور الوسيط للرضا الوظيفي 
ا إيجابًيا بالرضا الوظيفي وااللتزام الوجداني، كما ارتبطت 

ً
أن القيادة األخالقية ترتبط ارتباط

 جميع هذه املتغيرات بالفعالية املدرسية.
 وتحديًدا، تم اختبار العالقة بين القيادة األخالقية والفعالية املد

ً
التحقق وتم  ،رسية أوال

أن  مغايرةفي قطاعات  وقد أكدت دراسات سابقة. ةمرتفعذو درجة ارتباط إيجا ي  من وجود
الدور اإلضافي. ومع ذلك،  التنظيمي، وأداءواألداء  ،الفعال للدور داء األ القيادة األخالقية مرتبطة ب

ة األخالقية وأداء املعلم أو العالقة بين القياد التي اس هدفت فح دراسات فقد انخف  عدد ال
وآخرون  Ehrichما أكده ، ومن هذه الدراسات املحدودة. اساملدر من عينة  داخلتحصيل الطالب 

من وذلك ، مع الطال  املحرومينالطال ، حتى  انجازفي  يساهم ياألخالق ئدأن القامن  (6112)
التعاون والعدالة االجتماعية.  والطال  على حد سواء على تبتي القيم، مثل العاملينخالل ت جيع 

تعلم الطال  من لكشفت نتائج دراس هم أن القادة األخالقيين يمكنهم تحسين جهود املعلمين كما 
 وبما أنتواصلهم مع املعلمين.  وخالل ،الخاصة ممارساتهم أثناءخالل إظهار السلوكيات األخالقية 

، فمن (Hoy and Ferguson ،1985ة )يلفعالية املدرسلمؤشر مهم كإنجاز الطال  ُينظر إليه 
نتائج صحة تدعم ايجابًيا ل الفعالية املدرسيةبالقيادة األخالقية  تو ح ارتباطالنتائج الحالية التي 

 وزمالئه. Ehrichدراسة 
ومن النتائج األخرى التي أظهرتها الدراسة الحالية، ارتباط الرضا الوظيفي بالفعالية 

، فقد تم إجراء دراسات محدودة للغاية حول الرضا بيانها سبق كمو . بدرجة مرتفعةاملدرسية 
التي  ،Hung,2002)املحدودة جاءت دراسة  ومن هذه الدراساتة. يفعالية املدرسالالوظيفي و 
لرضا الوظيفي ل ( معلًما باملدارس االبتدائية في تايوان، لتؤكد على التأثير الكبير261طبقت على )
أن الرضا الوظيفي   Tek,2014 أكتشف، دراسٍة أخرى في وة. يدرسفعالية املالللمعلمين على 
 بنا هماتم  مقننينكما تم قياسه باختبارين  ،بمنجاز الطال ذا داللة  منبئ قوي للمعلمين 
يتضح أن نتائج الدراسة ، مًعا وبجمع النتائجالواليات املتحدة. بوالية ماساتشوستس، ب وتطبيقهما

 عن مهن هم. املعلمينرضا مستوى ة ستتأثر بيلية املدرسفعاالعلى أن الحالية تبرهن 
أما نتائج اختبار التوسط فقد أظهرت أن الرضا الوظيفي وااللتزام الوجداني يتوسطان 
بصورة جزئية العالقة بين القيادة األخالقية والفعالية املدرسية. وهذا يعتي أن القيادة األخالقية 

ة مما يفعالية املدرسالق اتجاهات املعلمين نحو العمل( على لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة )فو 
 مكن تفسير ذلكمن املوأنه  ،ةيفعالية املدرسالسلوكيات القيادة األخالقية تساهم في  إلى أن يشير

بالتوازي و والرضا الوظيفي للمعلمين.  الوجدانيااللتزام  تنميةمن خالل  بصورة جزئية على األقل
القيادة ب املتعلقة القادة ت العديد من الدراسات امليدانية إلى أن سلوكياتمع هذه النتيجة، أشار 
 Frisch؛ Çelik et al. ،2015؛ Avey et al. ،2012) العاملين نحو العمل باتجاهاتاألخالقية ترتبط 

and Huppenbauer ،2014 ؛Hassan et al. ،2014 ؛Kim and Brymer ،2011 ؛Loi et al. ،
أما (. Ogunfowora ،2014؛ Neves and Story ،2015؛ Madenoğlu et al. ،2014؛ 2015

Brown et al. (2005), Brown and Treviño (2006) ذات تأثير القيادة األخالقية  فقد أكدوا أن
من خالل نظرية التبادل االجتماعي.  تفسير ذلكيمكن  العاملين، وأنهوسلوكيات  على اتجاهات
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تثير مواقف إيجابية  موظفيهميات اإليجابية للقادة األخالقيين تجاه ، فمن السلوكعليهوبناًء 
 .مقابلة للموظفين تجاه القادة واملنظمة

فعالية المرتبط ب للمعلمين الوجدانيااللتزام  إلى أنالحالي  البحثنتائج  أيًضا أشارت
 التي تلتير من األبحاث أن الكث اعتبرنا إذا ، ال سيماهذه النتيجة مفاجئةوال تعتبر ة أيًضا. ياملدرس

، .Judge et al)أدائهم تؤثر على  للعامليناإليجابية  االتجاهاتأشارت إلى أن قد دراسات هوثورن 
 ;Hung, 2012)ة يفعالية املدرسمن ثم ال( و Susanty et al. ،2013؛ Meyer et al. ،1989؛ 2001

Schulz and Teddlie, 1989) .ما تم  لتدعمالنتائج الحالية  تأتي، هذه األبحاثنتائج مع  وبالتشابه
 حول هذه العالقات، وخاصة في البيئات التعليمية. التوصل إليه

الدور الوسيط للرضا الوظيفي تخت  ب مشابهةنتائج  وهناك دراسات أخرى قد أكدت على
دراسة ل، على سبيل املثاومنها بين القيادة األخالقية واألداء التنظيمي. للعالقة  الوجدانيوااللتزام 

Kim and Brymer ,2011) )فح  العالقة بين القيادة  التي اختبرت صحة نموذج قائم على
جهد كال، ونتائج السلوك )الوجداني()الرضا الوظيفي، االلتزام  الوجدانيةاألخالقية، واالستجابات 

 و ، واألداء التنافس ي(. لدوران العمل والنيةضافي، اإل 
ً
لقيادة أن ا فقد اكتشفللبحث،  نتيجة

ترتبط أيًضا الوجدانية، والتي بدورها )ردود الفعل الوجدانية(  بردود الفعلاألخالقية مرتبطة 
من تم بديل،  فعالية نموذجاختبر البحث أيًضا كما ضافي. اإل جهد البالنتائج السلوكية باستثناء 

م يتم العثور على فح  التأثير املباشر للقيادة األخالقية على النتائج السلوكية، ولكن ل خالله
دراسات  وفيذات داللة إحصائية. تكون مسارات مباشرة بين القيادة األخالقية والنتائج السلوكية 

األخالقية للقائد،  اإلمكاناتتؤكد على  األصيلة( التي)التحويلية، الروحية،  مماثلة ألنماط القيادة
بين سلوكيات القيادة واألداء. لعالقة لبالعمل  املتعلقة لالتجاهات الوسيط مدى التأثيرتم اختبار 

 والتبادليةأساليب القيادة التحويلية  أن Kader-Ali and Tang (2016)استنتج، دراسٍة لهمفي و
وفًقا و لرضا الوظيفي دور وسيط في هذه العالقة. لوأن  ،ة والروحية ترتبط باألداء الوظيفييلواألص

كل من وأن  ،بالسلوك التنظيمي ترتبطدة التحويلية أن القيا  Feng (2015) استنتجلهذه النتائج، 
 الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي يتوسطان هذه العالقة.

القيادة األخالقية ترتبط بصورٍة دالٍة بالفاعلية املدرسية، وأن الرضا ويتضح مما سبق أن 
اهر خالل هذه الوظيفي وااللتزام الوجداني للمعلمين توسطا جزئًيا هذه العالقة. وكما هو ظ

الدراسة، من املهم التأكيد على أن القيادة األخالقية  ي متغير يجب أن يؤخذ في االعتبار سواء في 
 ضوء اتجاهات املعلمين تجاه عملهم، أو في ضوء الفعالية املدرسية.

  :مهمة تناولها تتعلق بالنتائججوانب 
 .املهمة الحالي عدد من جوانب البحثتكتنف 

عية ملنهجية الدراسة، ينتج عنها صعوبة رصد قرائن سببية حول الطبيعة املقط -
مزيد من الدراسات الطولية  ماسة إلجراءاالرتباطات املرصودة. وبالتالي، هناك حاجة 

 .أفضل بصورةٍ والتجريبية لفهم طبيعة هذه االرتباطات 

 Hoy andاعتبار الفعالية املدرسية متغير أداء، وذلك على الرغم من أن ) -
Ferguson,1985  قد صرحوا بأن بيانات مقياس الجودة املدرسية ترتبط بمؤشرات الكفاءة )

استخدام  املفضلفمن لذا، املوضوعية كتحصيل الطال  في املستويات املتوسطة واملرتفعة، 
ونفس . مصداقيةللحصول على نتائج أك ر املستقبلية ث و مؤشرات أداء موضوعية في البح

 مقاييس التقييميمكن استخدام . كما العمل واألداء نحو االتجاهات متغيرنطبق على الحالة ت
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 ,Judge et al, 2001; Riketta) كمصادر أخرى لتقييم األداء القادة مقاييس تقييمأو  الذاتي
2002). 

يمكن أن ترتفع نسب التحيز في استجابات املشاركين، وذلك نظًرا لالقتصار على مصدر  -
متعدد املصادر يمكن أن  يقياس  أسلو استخدام ف، لذا. كافةوحيد لجمع بيانات الدراسة 

للبحوث  املفضل، سيكون من لجوانب القصور  ووفًقا. معدل هذا التحيز بصورة كبيرة يقلل
 والتحقق من أخرى، في بيئات ومواقف مدرسيةالنتائج الحالية املستقبلية اختبار صحة 

األخالقية ملديري املدارس  املمارسات بين التي يمكن أن تتوسط العالقةلعوامل األخرى ا
على سبيل املثال، ف. الوجدانيجنًبا إلى جنب مع الرضا الوظيفي وااللتزام  الفعالية املدرسيةو 
الثقافة /العدالة التنظيمية، الصوت/ الصمت التنظيمي، املنامأخرى مثل فاهيم ملكون يقد 

اإلدارية األخالقية  املمارسات بينللعالقة  تأثيرات وسيطةالتنظيمية، وامللكية النفسية 
 التعليمية. البيئةوالفعالية داخل 

 .البحثتوصيات 

عقد الدورات التدريبية عن القيادة األخالقية ومبادئها وكيفية توظيفها في مجال اإلدارة  -
 املدرسية لرفع مستوى الرضا لدى املعلمين.

خالقية داخل البيئة صياغة السياسة التعليمية ت جيًعا وتدعيًما للممارسات األ  -
 املدرسية.

 من تقييم أداء قادة املدارس  -
ً
في اململكة العربية اعتبار املمارسة األخالقية جزءا

 لتعزيز القيادة األخالقية للقيادات املدرسية.السعودية 
 للممارسات األخالقية على كافة  -

ً
توظيف البرامج التدريبية الكتسا  األخالقيات تفعيال

 بة للقادة واملعلمين.املستويات بالنس

 .البحثمقترحات 

إجراء دراسة حول القيادة األخالقية وعالق ها بااللتزام التنظيمي للمعلمين في منطقة  -
 عسير. 

إجراء دراسة حول دور القيادة األخالقية في تحقيق الثقافة التنظيمية في مدارس  -
 املرحلة الثانوية في اململكة العربية السعودية.

القيادة األخالقية في تحقيق سلوك املواطنة التنظيمية لدى أعضاء  دراسة حول دور  -
 هيئة التدريس بالجامعات السعودية.

دراسة حول دور القيادة األخالقية في إدارة الصراعات التعمية بمؤسسات التعليم  -
 .العالي
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 املراجع:
ة سرت للقيادة (. درجة ممارسة القيادات األكاديمية في جامع6114أحمد، فت ي محمد الحاج )

املرتكزة على مبادئ القيادة األخالقية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. رسالة 
 ماجستير غير منشورة، كلية العلوم التربوية، جامعة جرش، ليبيا.

(. دور الصالحيات الجديدة املمنوحة لقادة املدارس لتحقيق 6161الحجاجي، ربيع بن طالع )
، 22تعليم العام بمدينة مكة املكرمة، املجلة التربوية، جالتمكين اإلداري بمدارس ال

 211 - 264كلية التربية، ص :  -جامعة سوهاج 
الحوار، (. دور القيادات املدرسية الثانوية في تعزيز ثقافة 6112سليمان ) عبد العزيزالدويش، 

 , مصر.4, ث66التربوية، مجالعلوم  مجلة
(. واقع التمكين اإلداري لقادة املدارس الثانوية في 6113ن )الزعيبر، إبراهيم عبد هللا عبد الرحم

اململكة العربية السعودية وعالقته بدافعية اإلنجاز، اململكة العربية السعودية: جامعة 
 (.1، )11عين شمس، 
(. دور مشرفي اإلدارة املدرسية في دعم إدارة املعرفة في مدارس 6111) عبد هللاالسبيعي، عبيد بن 
العام: دراسة تطبيقية على املدارس الحكومية في مدينة الدمام. مجلة العلوم التعليم 

 (،1) 12التربوية والنفسية، 
(. متطلبات تطوير أداء 1461السليمان، زيد ناصر محمد؛ والحبيب، عبد الرحمن محمد )

ة القيادات املدرسية في ضوء معايير جودة القيادة املدرسية لهيئة تقويم التعليم باململك
 العربية السعودية. اململكة العربية السعودية: إدارة التعليم العام.

(. القيادة التنموية لدى قائدي املدارس الثانوية في اململكة العربية 6111الصال ي، خالد سليمان )
, 6,ث64السعودية وعالق ها بثقافة الحوار لدى املعلمين، مجلة كلية التربية بأسيوط، مج

 مصر.
(. التمكين اإلداري ومستوى 6113إخالص ابراهيم؛ والنهدي، سميرة محمد مبارك ) الطراونة،  

تطبيق املهارات اإلدارية لدى املرأة السعودية: مديرات مدارس منطقة خميس مشيط. 
 (1)6مجلة جامعة الحسين بن طالل للبحوث،

رسة املديرين (. درجة مما6112عابدين، محمد عبد القادر؛ وشعيبات, عوض ؛ وحليبة, بنان ) 
القيادة األخالقية كما يقدرها معلمو املدارس الحكومية في محافظة القدس.  مجلة 

 .6116, تشرين األول 6, الجزء 61جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات، العدد 
ها(. األنماط القيادية ملديري املدارس الثانوية الحكومية بمدينة ٤١٤١العتيبي، فالح محمود)

ض وفقا لنموذج هرس ي وبالنشرد وعالق ها باإلبداث القيادي. رسالة ماجستير غير الريا
 منشورة، جامعة األمام محمد بن سعود األسالمية، الرياض.

(. درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى مديري مدارس مديرية 6116الفليحات، ياسين أحمد )
دالة التنظيمية. رسالة ماجستير غير التربية والتعليم للواء قصبة املفرق وعالق ها بالع

 منشورة,كلية العلوم التربوية, جامعة آل البيت، قصبة املفرق، األردن .
(. تطبيق الصالحيات املمنوحة ملديري ومديرات املدارس التابعة 1462القحطاني، عبد العزيز )

 (.63)، 6لإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة عسير، مجلة العلوم التربوية، 
(. تطوير أداء القيادات املدرسية في منطقة عسير 6113نمالن، ياسر بن عائ  بن حامد )

التعليمية في ضوء مدخل القيادة األخالقية، رسالة املاجستير غير منشورة، كلية التربية 
 جامعة امللك خالد.
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بمدارس البنات  6161(. دور القيادة املدرسية في تطوير التعليم وفق ر ية 6112اليامي، نورة )
 (.2بجدة. املجلة اإللكترونية الشاملة متعددة التخصصات )

(. مناهج التعليم 6112يحيى، حسين أحمد؛ الخطا ي، عبد الحميد عويد والعقيلي، محمد راشد )
 ، خوارزم العلمية للنشر، اململكة العربية السعودية.6في مواجهة التحديات املعاصرة، ط 
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