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 مست لص الةحث:
هةةد   الةحةةث الةةف الةدةةة عةةن درجةةة ممارسةةة قائةةدات المةةدارس الحةوميَّةةة بمحافظةةة قلةةوة 

ةةةة، مةةةن وجهةةةة نظةةةر المعل  مةةةات، والتعةةة رُّ  علةةةف مسةةةتوى الرضةةةا الةةةوظيفي للقيةةةادة األخالقيَّ
ةةطات  للمعل  مةةات بمحافظةةة قلةةوة، والةدةةة عةةن الفةةرو  إلات الداللةةة ار سةةائيَّة بةة ن متوس  
تقةةديرات مفةةردات ع نةةة الةحةةث لدرجةةة ممارسةةة قائةةدات المةةدارس الحةوميَّةةة بمحافظةةة قلةةوة 

لعلمي، عدد سنوات ال بةرة(، للقيادة األخالقيَّة، تةًعا لمتغ رات: )المر لة التعليميَّة، المؤه  ل ا
ات ةع الةحث المنهج الوصفي، وتإلَّ اختيار ع نة الةحةث بالطريقةة الطةقيَّةة العدةوائيَّة، ت لفةت 

( معل  مةةة مةن معل  مةةات المةدارس الحةوميَّةةة بمرا لهةا الةةثالل بمحافظةة قلةةوة للعةةام  352مةن )
انة ، وكدةفت نتةائج هة، ولتحق ق أهةدا  الةحةث تةإلَّ تطب ةق اسةتة9331 -9321الدراسي 

الةحث عن أن ُبْعد )القيإل التنظيميَّة( ا تلَّ المرتةة األولف من ب ن أبعةاد القيةادة األخالقيَّةة، 
ةل  سةابي  لدى قائدات المدارس الحةوميَّة بمحافظة قلوة، من   ث درجةة الممارسةة بمتوس  

ةل3.32قدره ) (، 3.33 سةابي قةدره ) (، تاله ُبْعةد )السةمات الد سةيَّة وارنسةانيَّة( بمتوس  
ةل  سةابي قةدره ) (، وبلة  3.39أما ُبْعد )العالقةات ارنسةانيَّة( فجةاء بالمرتةةة الثالثةة بمتوس  

ل الحسابي العام لدرجةة ممارسةة قائةدات المةدارس الحةوميَّةة بمحافظةة قلةوة للقيةادة  المتوس  
ةةة، مةةن وجهةةة نظةةر المعل  مةةات ) ةةل ُيدةة ر الةة3.33األخالقيَّ ف درجةةة ممارسةةة (، وهةةو متوس  

ا( ألبعةةاد القيةةادة األخالقيَّةةة، وأن تقةةديرات مفةةردات ع نةةة الةحةةث لمسةةتوى الرضةةا  )عاليةةة جةةدأل
ةةل  ا(،   ةةث بلةة  المتوس   الةةوظيفي لةةدى المعل  مةةات بمحافظةةة قلةةوة جةةاءت بدرجةةة )عاليةةة جةةدأل

ةل ُيدة ر ا3.21الحسابي العام لمسةتوى الرضةا الةوظيفي لةدى المعل  مةات ) لةف (، وهةو متوس  
ا( لدى المعل  مات بمحافظة قلةوة، وكدةفت نتةائج الةحةث عةن  مستوى رضا وظيفي )عالي جدأل

 ≤1.15وجود عالقة ارتةاطيَّة طرديَّةة )موجةةة( إلات داللةة ا سةائيَّة عنةد مسةتوى الداللةة )
α ،ةةةة ةةةة بمحافظةةةة قلةةةوة للقيةةةادة األخالقيَّ ( بةةة ن درجةةةة ممارسةةةة قائةةةدات المةةةدارس الحةوميَّ

 . الوظيفي للمعل  مات ومستوى الرضا
 .الرضا الوظيفي ،لقيادة األخالقيةا ،مدارسالقائدات  القيإل التنظيمية،الةلمات المفتا ية: 
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Abstract 

The study aimed at revealing the degree of practice of the leaders 
of the governmental schools in the province of Qalawah for moral 
leadership from the point of view of the teachers, the level of job 
satisfaction of the teachers in Qalwa governorate, and the 
detection of differences of statistical significance between the 
average of the sample estimates of the sample of the study: 
(Educational stage, scientific qualification, years of experience). 
The study  used the descriptive method. The sample of the study 
was selected by random stratified method consisting of (253) 
female teachers of governmental schools in the three stages in 
Qalwa Governorate for the academic year 1439-1440H. To 
achieve the objectives of the study, a questionnaire was applied by 
the researcher. (Organizational values) ranked first among the 
dimensions of the moral leadership of the leaders of public schools 
in the province of Qalwa in terms of the degree of practice with an 
average of (4.43) followed by (human relations) that came in third 
place with an average of 4.41. The general arithmetic average of 
the in Qalwa Governorate for moral leadership from the point of 
view of female teachers (4.42) which is an average that indicates 
the degree of practice (very high) of the dimensions of moral 
leadership, and that the estimates of the study sample of the level 
of job satisfaction among the teachers in the province of Qalwa 
came to a very high level, (4.39), which indicates a level of job 
satisfaction (very high) among the teachers in the province of 
Qalwa.     The results of the study revealed a positive correlation 
of statistical significance at the level of significance (0.05 α) 
between the degree of practice of leaders of    Public governmental 
schools in the  province of Qalawah for moral leadership and the 
level of job satisfaction of teachers.  

Keywords: organizational values, school leaders, ethical 
leadership, job satisfaction. 
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 ارطار العام للةحث:
 مقدمة:

ان القيةةادة هةةي أهةةإل األندةةطة ارنسةةانيَّة التةةي تمةةارعس داخةةل المجتمعةةات، وتةةؤ ر  
ر و  م باالعتمةةاد علةةف القيةةادةن وإللةةد ألن القيةةادة تسةةعف الةةف ف هةةا، فالمجتمعةةات تتطةةوَّ تتقةةدَّ

فهي ترتةل بالدةؤون االجتماييَّةة والسياسةيَّة واالقتسةاديَّة اشةاع  اجات الفرد والجماعات، 
والتربويَّةةة، ولهةةا تةة   ر كب ةةر فةةي نةةوا ي الحيةةاة الم تلفةةة، وتسةةعف أيً ةةا لتحق ةةق أهةةدا  

 لعناصر المتا ة.موضوعة من خالل استغالل الموارد وا
وبة ن مؤشةر وتبرز أهميَّة دور ممارسات القيادة األخالقيَّة، وأهميَّة العالقةة ب نهةا 

ةةةة علةةةف الرضةةةا الةةةوظيفي،  تحق ةةةق الرضةةةا الةةةوظيفي، نتيجةةةة النعةاسةةةات األخالقيةةةات ارداريَّ
اء وت   رها المةاشر في تحق ق األهدا ، ومن هنا تت كد أهميَّة الرضا الوظيفي في دفةع وث ةر 

م المندةود العمليَّة التعليميَّة والتربويَّة في المؤسسات التربويَّةة، بمةا ُيسةهإل فةي تحق ةق التقةدُّ 
 (. 9119)الهزايمة: 

ان الرضا الوظيفي يتة  َّر بعديةد مةن العوامةل، منهةا: القةيإل، االتجاهةات، الداف يَّةة، 
وظيفي، أسةلوب التحف ةز، طبيعة العمل، أنماط القيادة، أسلوب العمل مع العامل ن، األمن ال

رة تحل  ةي القائةد ( ضرو 3192(. وقد أكد المه رات )3195أسال ب الرقابة )رفش والربيعي: 
ةةةةة، والقةةةةيإل والمثةةةةل الراسةةةة ة، واالسةةةةتقامة فةةةةي  ل قواعةةةةد العمةةةةالتربةةةةو  بالمةةةةةادَّ األخالقيَّ

فةي سةلوكه  بدَّ أن يةون رق ًةا علةف نفسةه،  ريًسةا علةف تحق ةق التةامةلوأخالقياته، وأنه ال
قةدوة األخالقين لةي يحفظ للنظام التربةو  ه بتةه، كمةا يجةب علةف القائةد التربةو  أن يةةون 

  سنة للمعل  م ن والطالب والمجتمع.
وت سًيا علف ما سبقن فإن ممارسة القيادة األخالقيَّة تجعل القائدة علف درجة من 

معل  مةةةات والطلةةةةة وأوليةةةاء الن ةةةج والةسةةة رة، وتجعلهةةةا تتنةةةة  بالنتةةةائج، وتسةةةعف ررضةةةاء ال
درجةةة ممارسةةة  األمةةور، وأشةةةاع رهةةةاتهإل، ومةةن هنةةا جةةاءت فةةةرة هةةعا الةحةةث، للةحةةث عةةن

قائةةدات مةةدارس محافظةةة قلةةوة للقيةةادة األخالقيَّةةة وعالقتهةةا بالرضةةا الةةوظيفي للمعل  مةةات، مةةن 
.  وجهة نظرهنَّ

 مدةلة الةحث وأسئلته:
اقع اجتماعي معقةد، تةتنفةه السةراعات ان قائدات المدارس ملزمات بالتعامل مع و 

بةد أن تت ةمن بةرامج ارعةداد بحاجةة الةف قةدرات مع نةة يجةب تنم تهةا وممارسةتها، والوهن 
لوظائة اردارة التربوية دراسة لموضوعات في القانون واألخالقيات باست دام أنسب الطر  

ارة المؤسسةات التربويةة وأف لها، اإل يواجه هؤالء القادة عدة تحديات أخالقية من ب نهةا: اد
عنةةد التعامةةل  ب سةةلوب أخالقةةي، وتةةدريق األخالقيةةات للطلةةةة سةةواء فةةي قاعةةات الدراسةةة أو
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معهةةةةةةإل سةةةةةةلوكيًا، ف ةةةةةةاًل عةةةةةةن القيةةةةةةام بةةةةةةدور القةةةةةةادة األخالق ةةةةةة ن للمجتمةةةةةةع المحلةةةةةةي 
(Perlman,1992.) 

( الف أن هناك  اجةة لقةادة أخالق ة ن بةارع ن فةي 3199ويد ر الدريفي والتنح )
ةةف علةةف مثةةل هةةؤالء القةةادة الةةعين باسةةتطاعتهإل كةةل     مسةةتوى، وأن مسةةتقبل المجتمةةع يتوقَّ

قويَّةةة تت ةةمَّن خةةدمتهإل لوخةةرين وتعهةةًدا لهةةإلن ألن نجةةاا القةةادة فةةي أداء  ممارسةةة قيةةادة
 أعمالهإل يتوقَّف علف مدى التزامهإل األخالقي في تحق ق أهدا  المنظَّمة.

ات المت راسع سة، كما فةي دراسةة أبةو عبلةة )ولقد أشارت عدد من الد   (، 3195 س  
تقةةدير المعل  مةة ن  الةةف  Hatice & Mohammed( 3195ودراسةةة هةةاتيق دمحمةةد )

للقيةادة األخالقيَّةة لةةدى مةديريهإل، ووجةود تةة   ر ايجةابي وقةو  للقيةةادة األخالقيَّةة فةي سةةلوك 
 العامل ن. 

ابقة، كدراسة المه ات السَّ راسع ( التي تؤكد 3192 رات )وهعا ما يؤكده عديد من الد  
(، ودراسة الثقفي 3192األخالقيَّة، ودراسة الدتو  ) ضرورة تحلي القائد التربو  بالمةادَّ

 (، اللت ن أشارتا الف ارتفاع درجة ممارسة القيادة األخالقيَّة لدى مدير  المدارس.3192)
ك فةي ضةوء مةا سةبق، ونظةرًا لمةا لاخةال  والسةلوك األخالقةي مةن تة   ر فةي سةلو 

علف الرضا الةوظيفي المعلمات، من خالل ممارسة القائدات للقيادة األخالقية وانعةاس إللد 
معلمات كان ال بدَّ من اجراء دراسةة ربةراز أهميَّةة ارتفةاع درجةة ممارسةة قائةدات المةدارس لل

دت  للقيادة األخالقيَّة، وعالقتها بالرضةا الةوظيفي، لةدى المعل  مةات بمحافظةة قلةوةن لةعلد تحةدَّ
 مدةلة الةحث في ارجابة عن األسئلة التالية:

ةةة، مةةن وجهةةة نظةةر  مةةا درجةةة ممارسةةة قائةةدات المةةدارس بمحافظةةة قلةةوة .9 للقيةةادة األخالقيَّ
 المعل  مات؟

( بة ن تقةديرات α ≤ 1.15هل توجد فةرو  إلات داللةة ا سةائيَّة عنةد مسةتوى الداللةة ) .3
وميَّةة بمحافظةة قلةوة للقيةادة مفردات ع نة الةحث لدرجة ممارسة قائدات المدارس الحة

 العلمي، سنوات ال برة(؟ التعليميَّة، المؤه  ل األخالقيَّة تةًعا لمتغ رات: )المر لة
 ما مستوى الرضا الوظيفي لدى المعل  مات بمحافظة قلوة، من وجهة نظر المعل  مات؟ .2
رات ( بة ن تقةديα ≤ 1.15هل توجد فةرو  إلات داللةة ا سةائيَّة عنةد مسةتوى الداللةة ) .3

ع نة الةحث لمستوى الرضا الوظيفي للمعل  مةات بمحافظةة قلةوة تةًعةا لمتغ ةرات:  مفردات
 مر لة التعليميَّة، المؤه  ل العلمي، سنوات ال برة(؟)ال

( بة ن درجةة ≥α.5هل هناك عالقة ارتةاطيَّة إلات داللة ا سائيَّة عند مسةتوى الداللةة ) .5
دة األخالقيَّةة، وعالقتهةا بالرضةا الةوظيفي ممارسة قائدات المدارس بمحافظة قلةوة للقيةا

 من وجهة نظر المعل  مات؟ للمعل  مات،
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 ث: أهدا  الةح
التعرُّ  علف درجة ممارسة قائدات المدارس بمحافظةة قلةوة للقيةادة األخالقيَّةة، وعالقتهةا  -

 بالرضا الوظيفي، من وجهة نظر المعل  مات. 
ةةةا اإلا هنةةةاك فةةةرو  إلات داللةةةة ا سةةةائيَّ  - ( بةةة ن α ≤. 15ة عنةةةد مسةةةتوى )الةدةةةة عمَّ

طات استجابة أفراد ع نةة الةحةث، لدرجةة ممارسةة قائةدات ال مةدارس بمحافظةة قلةوة متوس  
للقيادة األخالقيَّة، من وجهة نظةر المعل  مةات، تعةزى لمتغ ةرات الةحث)المر لةة التعليميَّةة، 

 المؤه  ل العلمي، سنوات ال برة(. 
( بةةةة ن α ≤. 15ا سةةةةائيَّة عنةةةةد مسةةةةتوى ) الةدةةةةة عمةةةةا اإلا كةةةةان فةةةةرو  إلات داللةةةةة -

طات استجابة أفراد ع نة الةحث لمستوى الرضا الةو  ظيفي لةدى المعل  مةات بمحافظةة متوس  
 قلوة، ُتعزى لمتغ رات الةحث: )المر لة التعليميَّة، المؤه  ل العلمي، سنوات ال برة(. 

 أهميَّة الةحث: 
دات مةةدارس محافظةة قلةةوة للقيةةادة يسةلل الةحةةث الحةالي ال ةةوء علةف درجةةة ممارسةةة قائة -

 .قتها بالرضا الوظيفي للمعلمات من وجهة نظرهناألخالقية وعال
، وفي محافظة قلةوة بدةةل  - قد يستف د من هعا الةحث م تلة قائدات المدارس بدةٍل عامٍ 

، وقد يستف د من نتائج هعا الةحةث مت ةعو القةرار اردار  فةي اردارات التعليميَّةة  ٍ خاص 
ة، من خالل تةوين رؤية شاملة عن أسلوب القيةادة األخالقيَّةة، كمةا يمةةن أن السعوديَّ 

حث في توجيةه نظةر المسةئول ن عةن التعلةيإل فةي المملةةة، الةف ضةرورة ُتسهإل نتائج الة
 تنمية ممارسة القيادة األخالقيَّة لدى قائدات المدارسن لتطوير سلوكياتهنَّ ارداريَّة.

  دود الةحث:
ا الةحةةث  اقتسةةر هةةعا الةحةةث علةةف الةدةةة عةةن درجةةة ييَّة: اقتسةةر هةةعالحةةدود الموضةةو  -

ةةةة، وعالقتهةةةا بمسةةةتوى الرضةةةا ممارسةةةة قائةةةدات المةةةدارس بمحافظةةة ة قلةةةوة للقيةةةادة األخالقيَّ
 الوظيفي للمعل  مات، من وجهة نظر المعل  مات.

ل: الحةةدود الةدةةريَّة: اشةةتملت علةةف جميةةع معل  مةةات مةةدارس محافظةةة قلةةوة بمرا لهةةا الةةثال -
ل، االبتدائي(.  )الثانو ، المتوس  

ةةة: تةةإلَّ تطب ةةق هةةعا الةحةةث علةةف مةةدا - رس التعلةةيإل العةةام، بمرا لهةةا الةةثالل الحةةدود المةانيَّ
 بمحافظة قلوة.

ةةة: تةإلَّ تطب ةةق الجانةب للةحةةث الم ةةداني  خةالل الفسةةل الدراسةي الثةةاني مةةن  - الحةدود الزمانيَّ
 هة.9331العام الدراسي 
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 ارطار النظر :
 تمه د: 

ةةإل ارطةةار النظةةر  الةةةف جةةزأين، تنةةاول األول مفةةةاأيإل القيةةادة، وندةة ة القيةةةادة  ق س 
ةةابقة إلات األخال ةةات السَّ راسع ةةا الجةةزء الثةةاني تنةةاول الد   قيَّةةة، ومفهومهةةا، والرضةةا الةةوظيفي، أمع

 العالقة بموضوع الةحث.
 المحور األول: القيادة األخالقيَّة:

 The concept of ethical leadership مفهوم القيادة األخالقيَّة:
ةةة الةةف 95: 3119يدةة ر يةةا ي ) أنهةةا: لالمةةةادَّ ( فةةي تعريةةف للقيةةادة األخالقيَّ

والسةةلوكيات التةةي يتمثَّةةل بهةةا مةةديرو ومةةديرات المةةدارس فةةي تعةةاملهإل مةةع المعل  مةة ن والطلةةةة 
لتةي يتَّفةق أو والمجتمع المحلي، كما أنها تستند الف مجموعة من القيإل واألعرا  والتقال د ا

 يتعار  عل ها أفراد مجتمع ما،  ول ما هو األف ل في التنظيإل.
ةةة ب نهةةا:ل كةةل   مةةا يتسةةإل بةةه المةةديرون والقةةادة، نتيجةةة وُتعةةرَّ  القيةة  ادة األخالقيَّ

وا بهةةا داخةةل المدرسةةة وخارجهةةا، والقةةيإل التةةي يحملونهةةا وتقةةودهإل الةةف  ال بةةرات التةةي مةةرُّ
ر، وثلةف التسُر  ب خالقيَّة في كل    موقف، متطل  عة ن الةف تمةة ن ايخةرين مةن النمةو والتطةوُّ

 (Davies & Ellison, 2005:22) اإلكاء روا التفاؤل والتحد ل.
وُتعرَّ  الق ةادة األخالقيَّة ب نها لاسةت دام السةلطة لمسةاعدة التةابع ن فةةي التعامةةل 

  ُيسةةهإل فةةي رفةةع مسةةتوى مةع القةةيإل المتسةةارعة، التةةي تظهةةر فةةي ب ئةةة العمةةل، بالدةةةل الةةع
 (.221: 3112األخال  لديهإلل )هةاوس، 

قيةةةاد  مالئةةةإل، مةةةن   ةةةث االلتةةةزام بالمعةةةاي ر  كمةةةا ُتعةةةرُّ  ب نهةةةا: لاظهةةةار سةةةلوك
فات الد سةةيَّة، والعالقةةات بةة ن األشةة اص، وتةةرويج إللةةد  المعتمةةدة والمقبولةةة فةةي التسةةرُّ

 (223: 3193السلوك ب ن األتةاع والمرؤوس نل )عابدين، 
وهةةيل مجموعةةة مةةن السةةلوكيات واألفعةةال التةةي يقةةوم بهةةا القائةةد المدرسةةي تجةةاه  

ا فةةي إللةةد الوسةةائل والسةةبل المالئمةةة، والتةةي يمةةةن مةةن خاللهةةا اكسةةاب المةةتعل  إل، مسةةت دمً 
المتعل  إل الف ائل األخالقيَّة التي تجعل منةه انسةاًنا صةالًحا نافًعةا لمجتمعةه ووطنةهل )العت بةي 

3192 :92.) 
ايخرين لتحق ق أهدا  المنظَّمةة، وارسةهام فةي تنميةة المجتمةع    ر في وهي لالت

لقائد بسمات، ومهارات، وأنماط، قياديَّة وقةدرات موقييَّةة، ونجا ةه فةي وازدهاره، عبر تم ز ا
ةةة  ا ةةدال التةةوازن فةةي تحق ةةق مسةةالح م تلةةة األطةةرا ، ومراعةةاة دقيقةةة لابعةةاد األخالقيَّ

ةةةل )الةب ةةر،  (، بح ةةث يحقةةق ال ةةوابل القانونيةةة ال اصةةة بةةااللتزام 935: 3192والقانونيَّ
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ه ال ةوابل متوافقةة مةع ضةوابل المجتمةع األخالقيةة األخالقي للمنظمة من جهةة وتةةون هةع
 من جهة أخرى.

ومةن التعريفةات السةابقة يمةةن تعريةف القيةادة األخالقيَّةة ب نهةا مجموعةة المةةةادَّ 
دات المةةدارس، كإ ةدى أهةةإل أدوات األساسةةيَّة فةةي والقواعةد وال ةةوابل التةةي تعتمةد عل هةةا قائةة

ل تحق ةق العةدل والمسةاواة واألمانةة وارخةالص، ممارساتها ارداريَّة، وتةون ملز مةًة لهةا، مثة
 من أجل تحق ق األهدا  التربويَّة والتعليميَّة في العمل المدرسي. 

 The importance of ethical leadershipأهميَّة القيادة األخالقيَّة: 
التقل ةل مةةن  ةةدول األخطةةار،   ةةث ان النزاعةةات وال الفةةات، وعةةدم االلتةةزام بقةةوان ن  .1

ةةةة، يةةةؤد  الةةةف كثةةةرة المدةةةةالت، وعنةةةدما يمةةةارس القائةةةد القيةةةادة القةةةيإل األ خالقيَّ
ةةة يةةؤد  الةةف الحةةد   مةةن هةةعه النزاعةةات وال الفةةات، ومةةن  ةةإلَّ منةةع  ةةدول  األخالقيَّ

 األخطار.
ةةةة تح  .2 فتجةةةعب المعل  مةةة ن وأوليةةةاء ق  ةةةق نفةةةع القائةةةد والمؤسسةةةة، أن القيةةةادة األخالقيَّ

 من ومسلحة وعدل في ظل  ها.األمور والمستف دينن لما يجدونه من أ
أن العالقات المدرسيَّة المبنيَّةة علةف ال لةق الحسةن والطةابع ارنسةاني، ُتسةهإل فةي   .3

 تعزيز نوييَّة التربية والتعليإل، وثضافة سمات ايجابيَّة لها.
ةةة عةةاي ر األاعتمةةاد م .4 خالقيةةات فةةي تق ةةيإل أداء المنظَّمةةة، الةةف جانةةب معةةاي ر الربحيَّ

 .والةفاءة
 .ئة مالئمة لروا الفريق، وزيادة ارنتاجيَّةن مما يعود بالنفع علف الجميعتوف ر ب  .5
 .دعإل االستقرار والعدل والرضا لدى جميع األفراد العامل ن .6

خالقيَّة لقائةدات المةدارس تنةةع ويست لص مما سبق أن أهميَّة ممارسة القيادة األ
ت وجميةع العةامل ن ف هةا، وتحةاول ة المدرسيَّة تتعامةل مةع المعل  مةات والطالةةامن كون اردار 

تدة ل ش س تهنَّ بطريقة سليمة وثيجابيَّة، تنمي ف هنَّ ال لق القويإل، وترسة  فة هنَّ القةيإل 
ارس يترأسةن مركةز المسةؤوليَّة فةي األخالقيَّة، والدعور بالمسؤوليَّة، و  ث ان قائةدات المةد

نةةت القيةةادة األخالقيَّةةة مدرسةةتها، فهةةي المسةةئول عةةن صةةناعة القةةرارات ف هةةان ومةةن هنةةا كا
بةدَّ مةن وجةود  ضرورة ال بدَّ لقائدة المدرسة من ممارسة مةادئهةا وضةوابطهان وعليةه كةان ال

 اطار أخالقي لقائدة المدرسة من ممارسة مةادئها وضوابطها.
 Characteristics of Ethicalالقيَّةةةةة ليةةةةادة األخخسةةةةائص الق

Leadership: 
ةةةةة م دها تت ةةةةمَّن القيةةةةادة األخالقيَّ جموعةةةةة مةةةةن السةةةةمات وال سةةةةائص كمةةةةا  ةةةةدَّ

 (3193(، )العنقر : 3199)عبود:



 م 0202لسنة  يناير( الثاني، الجزء 581دد: )مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، الع
 

 -385- 

السمات الد سية وارنسةانيَّة: وهنةا يةتإلُّ الترك ةز علةف مجةاالت التعامةل مةع ايخةرين،  .1
ال تةةةرام، والتواضةةةع، والمحافظةةةة علةةةف أسةةةرار ايخةةةرين، وأنةةةه يجةةةب تحةةةر  التقةةةدير، وا

 وارنسات للمرؤوس ن. 
وتدةةمل الموضةةوييَّة فةةي مجةةال ات ةةاإل القةةرارات، وتطب ةةق القةةوان ن القةةيإل التنظيميةةة:  .2

والنُّظإل بعدالة وشفافيَّة، وتوضيح المهام الموكلة للمرؤوسة ن، وأن يةدير القائةد و دتةه 
 وثعطاء  ريَّة التعب ر للمرؤوس ن.ب سلوب يتَّفق مع ظرو  الموقف، 

مراعةةاة ظةةروفهإل، ودعمهةةإل العالقةةات ارنسةةانية: يهةةتإل القائةةد بالمرؤوسةة ن ويعمةةل علةةف  .3
والوقو  معهإل، والحرص علف مدةاركتهإل مناسةةاتهإل االجتماييَّةة، والعدالةة فةي توزيةع 
الواجةةةات واألعمةةال علةةف المرؤوسةة ن، وتحةةر    السةةد  عنةةد الحةةديث معهةةإل، والوفةةاء 

دات والوعود المقطوعة.  بالتعهُّ
ةةة تقةةوم بهةةا ق ةةة مةةا هةةي اال رسةةالة أخالقيَّ ائةةدة المدرسةةة، وتوجيةةه فالقيةةادة التربويَّ

العمل والمعل  مات نحو تحق ق األهدا  المستقبليَّة، وهي تجمع ب ن القائدة التربويَّة ارداريَّةة 
 ا. لقيادة ومةادئهلها لقيإل هعه اومهمتها األخالقيَّة في المدرسة، ومدى تمثُّ 

 :Principles of Ethical Leadershipأسق القيادة األخالقيَّة: 
مةةل اردار  لقائةةدات المةةدارس الةةف أسةةق أخالقيَّةةة، تحةةةإل العالقةةة بةة ن يسةةتند الع

القائدات والمعل  مات، وعلف قائدة المدرسة أن تعمل ضمن اطار أخالقي فيه عدة أمور، كما 
 رض أهم  ها فيما يلي:( يمةن ع3111إلكرها عايش )

ةةة مةةع العةةامل ن ومةةع المجتمةةع المحلةةي، مةةن خةةالل مةةا يتَّ  - سةةإل بةةه مةةن بنةةاء عالقةةات قويَّ
مسداقيَّة، وموضوييَّة، والتزام، وعدالةة، و ةرص علةف دعةإل العةامل ن، وثبةراز قةدراتهإل، 

 من خالل اتا ة الفرص للتنمية المهنيَّة لجميع العامل ن.
ةةا، مةةن خةةالل اتاتحسةة ن وتطةةوير الةفايةةات التعل - ةةة يميَّةةة مهنيأل  ةةة الفةةرص للتنميةةة المهنيَّ

 .الالزم لعلد لجميع العامل ن معه، وتقديإل الدعإل
ةةة للعةةامل ن، واسةةتثارة دافع ةةتهإل، مةةن خةةالل تقةةديإل الةةدعإل، والتعزيةةز  - رفةةع الةةروا المعنويَّ

تةةار الماد  والمعنو  لهإل، والثناء علف انجةازاتهإل المم ةزة، وتدةجيع روا اربةداع واالب
 لدى العامل ن، من خالل الهامهإل، وتفج ر الطاقات الةامنة لديهإل.

 ترام المتةادل، و ريَّة ابداء الرأ ،   ث ان المدير األخالقةي هةو المحافظة علف مبدأ اال -
ق جهةود العةامل ن، ويفةو  ض لهةإل السةال يات،  من يمارس القيادة بروا انسانيَّة، وينس  

ةب ويفتح قنوات االتسال والتواصة ل والمناقدةة، ويسةعف رقنةاع ايخةرين دون أن يتعسَّ
 لرأيه. 
التي تةؤمن ب هميَّةة القيةادة األخالقيَّةة، وتتمثلهةا وفي ضوء ما سبقن فإن القائدة  

، وتعمةةل علةةف  ةةة للمعل  مةةات، وتزيةةد مةةن دافع ةةتهنَّ فةةي سةةلوكها، تزيةةد مةةن رفةةع الةةروا المعنويَّ
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لعمةةل بةةروا الفريةةق الوا ةةد علةةف العالقةةة ب ةةنهنَّ اضةةفاء روا المحةةةة واالنسةةجام والتعةةاون وا
نَّ مةةن جهةةة أخةةرىن فةةي  ةة ن أن قائةةدة وبةة ن قائةةداتهنَّ مةةن جهةةة، وب ةةنهنَّ وبةة ن بع ةةه

المدرسة التي تحسر العالقة ب نها وب ن المعل  مات فةي تنف ةع التعليمةات واألنظمةة والقةوان ن 
مةةات، هةةي نفسةةها القائةةدة التةةي تحطةةإل فحْسةةب، متجاهلةةًة العالقةةات ارنسةةانيَّة و اجةةات المعل   

.  معنوياتهنَّ
 Conditions of Ethical Leadership شروط القيادة األخالقيَّة: 

إل فةي  ةة بالقيةادة األخالقيَّةة، التةي تةتحةَّ توجد مجموعة من الدروط القواعةد ال اصَّ
دها )الطراونةة: ةةن اجمالهةا ( ويم3193سلوكيات  البيَّة العامل ن بالمهن الم تلفة، كما  دَّ

 كالتالي:
، دون أن يةةون التحل  ي باألمانةة والسةد  مةع متلقةي ال دمةة، والقيةام بتقةديإل ال دمةة لةه -

 الهد  من تقديمها الحسول علف المنفعة.
أن يةةون شةةعار العدالةةة والمسةاواة هةةو الدةةعار المرفةوع فةةي التعامةةل مةع شةةرائح المجتمةةع  -

 كافة عند مزاولة المهنة.
 المسلحة الد سيَّة. مسلحة العامَّة قبلاألخع باالعتةار ال -
ةةا،  الحةةرص علةةف تقةةديإل ال دمةةة لطالبهةةا، دون اسةةتغالله بةة   - ةةا أو معنويأل شةةةل كةةان، ماديأل

كاستغالل أسةراره، أو االتجةار بهةا، أو عةدم تقةديإل معلومةات قةد يحتاجهةا بدةةل مقسةود 
 ومتعمَّد، بهد  الحا  ال رر.

 ع في  اجة لعمله.عدم االنقطاع عن العمل ما دام المجتم -
املةه مةع ويتَّ ح مما سبق أن هناك أموًرا يجةب أن يتَّسةة بهةا القائةد فةي أعمالةه وتع

ةةةة عظيمةةةة، أمةةةر بهةةةا ارسةةةالم، وشةةةرعها للنةةةاس، فةةةاردارة  ايخةةةرين، وهةةةي جوانةةةب أخالقيَّ
م المدرسيَّة تقوم علف مةادَّ أخالقيَّة، وقيإل وُمُثل راس ة، وأنه ال يسةتقيإل أمرهةا عنةدما تقةو 

 علف مبدأ المسلحة الد سيَّة، وأن تةون المسلحة العامَّة للمدرسة فو  كل   اعتةار.
 : Elements of ethical leadershipالقيادة األخالقيَّة عناصر

هنةةاك عديةةد مةةن عناصةةر القيةةادة األخالقيَّةةة، تسةةت لص الةا ثةةة منهةةا، مةةا إلكرهةةا 
 ( وتعرضها كالتالي:3193)الحبيسة: 

قي أن يملد السلطة والقوة الت اإل القةرارات، وعليةه أن يعتةر  للقائد األخال السلطة: البدَّ  .1
ك ن يجب أن يةون لديهإل سلطة المداركة تجاه األهدا  المدتركة، أ  ب ن كلَّ المدار 

أنةةةه يجةةةب عليةةةه أن يجعةةةل األع ةةةاء ُيسةةةهمون بقةةةدراتهإل الةاملةةةة رنجةةةاز األهةةةدا  
 التنظيميَّة، ب قل درجة من درجات التدخل.
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 الثقة: عندما يحف  ز القائد األخالقي العامل ن، فإنه يستف د من الثقة، من خالل المنظَّمةة .2
ةةة بهةةا، فبةةةدون الثقةةة والمعرفةةة سةة تملَّد النةةةاس ال ةةو  مةةن ممارسةةةة  والب ئةةة ال اصَّ
ةةد جةةوألا مةةن الثقةةة، بح ةةث تدةةعر المنظَّمةةة مةةن خاللةةه  سةةلطتهإل، فالقائةةد األخالقةةي ُيوج 

 ر واالقتراا، وطرا األسئلة.بالحريَّة في الحوا
تسةةرُّ  بحةمةةة، وعليةةه أن المعرفةةة: ال بةةدَّ للقائةةد األخالقةةي أن يمتلةةد المعرفةةة للحةةةإل وال .3

ةةة التةةي يةةؤمن بهةةا للعةةامل ن، ويقةةوم بتجسةة دها فةةي  يعمةةل علةةف توضةةيح القةةيإل األخالقيَّ
 نن للتعةرُّ  سلوكه وتعامله معهإل، وال بدَّ للقائةد أن يعةر  أهميَّةة االنفتةاا مةع المةوظَّف

  علف وجهات النظر الم تلفة  ول القيإل والق ايا إلات األهميَّة للمؤسسة والفرد،
ةة والمنطةق، ويملةد الحسةإل  .4 الهد : أ  أن القائةد األخالقةي ال بةدَّ أن يةةون مقن ًعةا بالحجَّ

فةةي التسةةرُّ  فيمةةا يتعلَّةةق باألهةةدا  التنظيميَّةةةن   ةةث يلجةة  القائةةد الةةف المنطةةق رقنةةاع 
رين في انجاز األهدا  التنظيميَّة، وال بدَّ للقائد أن يراعي التةوازن مةا بة ن تحق ةق ايخ

 المنظَّمة وثنجازاتها. طمو ات
بةدَّ أن يتمتةع بسةلطة المدةاركة،  سةبق يتبة َّن أن القائةد األخالقةي ال وفي ضوء ما

لديه ن أن تةو  ث يدرك الجميع في تحق ق األهدا ، ويعزز الثقة ب نه وب ن مرؤوسيه، و 
له للتسرُّ  بحةمة في المواقف الم تلفة.  معرفة تامة، تؤه  

ةةةةةة نمةةةةةو   Ethicalإلج للقيةةةةةادة المدرسةةةةةيَّة المعاصةةةةةرة:القيةةةةةادة األخالقيَّ
Leadership is a Model of Contemporary School 

Leadership: 
لة ان نجاا مدارس التعليإل في الوقت الحاضر، يتطلَّب قيادات تربويَّة وايية ومؤهَّ 

ةسة رة لامةور، وال ت ه اًل ج ًدا، بح ث يتوافر لديها عةدة مهةارات، تتمثَّةل فةي الرؤيةة النافةعة
المسةةتقبليَّة، وار سةةاس بةةايخرين، فالمةةدير كقائةةد تربةةو  فةةي مؤسسةةته يةةؤ ر فةةي العةةامل ن 
ةةةة  كافةةةة، ويغةةةرس فةةة هإل  ةةةب المدةةةاركة، وتحمةةةل المسةةةؤوليَّة فةةةي تحق ةةةق األهةةةدا  التربويَّ

، ويجنةةي معهةةإل النجا ةةات الم مولةةة القابلةةة للتحق ةةقن ولةةعا فةةإن ممارسةةات اردارة المندةةودة
يةارة عن اجراء أخالقي بالدرجة األولف، و ان اعتماد األساس األخالقي هو  المدرسيَّة هي

شةيء أساسةي فةي أداء العمةل المدرسةي، وبنةاًء عليةهن فةإن قةادة المةدارس الةعين يتمتعةون 
ا ويدركونها، ولديهإل اررادة السادقة لاللتزام بها، فإن بإمةةانهإل أن بمنظومة قيميَّة يفهمونه

ةةةةةةة  يحققةةةةةةوا مسةةةةةةتوى متقةةةةةةدًما مةةةةةةن التغ  ةةةةةةر، يةةةةةةؤد  فةةةةةةي النهايةةةةةةة الةةةةةةف قيةةةةةةادة أخالقيَّ
 (.3193)الحبيسة:
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 Job Satisfactionالمحور الثاني: الرضا الوظيفي: 
 Concept of Job Satisfaction مفهوم الرضا الوظيفي: 

ف ( ب نةه: ليةةارة عةن شةعور باالرتيةاا النفسةي تجةاه 25: 3193ر مة ) ه أبوعرَّ
من خالل سلوكه ال ارجي، في  رصه علف  سن التعامةل، وزيةادة  العمل والعامل ن، يظهر

ارنتاجيَّة، من خالل ما يحسل عليه مةن  ةوافز ماديَّةة ومعنويَّةة مةن المؤسسةة التةي يعمةل 
 بهال.

ة مةن السةعادة والدةعور وظيفي ب نهل  الةة انفعاليَّة( الرضا ال3195ويعكر عامر )
 أو خبرته في تلد المهنةل. اريجابي، ناتجة عن تق يإل الفرد لمهنته، 

ويست لص مما سبق أن الرضا الوظيفي هو الدعور االيجةابي النةاتج عةن تفاعةل 
، وهةةةو انعةةةةاس لمةةةدى ارشةةةةاع الةةةع  يسةةةتمدُّ مةةةن هةةةعا العمةةةل،  المعل  مةةةات مةةةع وظيفةةةتهنَّ

وع وانتمائهنَّ وتفاعلهنَّ مع ب ئةة العمةل الداخليَّةة وال ارجيَّةة، ومةن  ةإلَّ فهةو يدة ر الةف مجمة
.  المداعر الوظيييَّة، أو الحالة النفسيَّة التي تدعر بها المعل  مات نحو عملهنَّ

 The importance of job satisfaction أهميَّة الرضا الوظيفي: 
ةةة الرضةةا الةةوظيفي، (، الزيةةدان 3111كمةةا إلكرهةةا كةةلل مةةن الةةدليمي ) تتمثَّةةل أهميَّ

 ( في النقاط التالية:3193)
 ات المتراكمة علف الفرد نتيجة للزيادة في تعق دات الحياة.التقل ل من ال غوط -
 زيادة الثقة بالنفق والطموا لدى الفرد العامل في المنظَّمة. -
ده  اشةاع الحاجات الد سيَّة للفةرد، وإللةد مةن خةالل وصةوله لمسةتوى  - الطمةوا الةع   ةدَّ

 الفرد.
ةةة الرضةةا الةةوظيفي العالقةةة الو يقةةة بةة ن ارنتةةاج فةةي ا - لعمةةل، فةلمةةا كةةان هنةةاك تظهةةر أهميَّ

ى إللد الف زيادة ارنتاج.  درجة عالية من الرضا أدَّ
ان ارتفةةاع درجةةة الرضةةا الةةوظيفي يةةؤد  الةةف ارتفةةاع درجةةة الطمةةوا لةةدى العةةامل ن فةةي  -

 المؤسسة.
ف ان فةةةاض نسةةةةة هيةةةاب المةةةوظَّف ن فةةةي ضةةةا الةةةوظيفي يةةةؤد  الةةةان ارتفةةةاع درجةةةة الر  -

 المؤسسة.
 عملهإل يةونون أقل ُعرضة لحوادل العمل.ان العامل ن األكثر رضا عن  -

  Job Satisfaction Componentsمقو  مات الرضا الوظيفي: 
مةةةات الرضةةةا الةةةوظيفي كمةةةا إلكرهةةةا كةةةلل مةةةن )عةةةامر: (، 3195يمةةةةن عةةةرض مقو  

 (:3193(، )ماهر:3113) جي: (، 3191)الدرايدة:
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دوًرا مهمألا في مستوى  العالقة مع قائدات المدارس: تؤد  العالقة مع قائدات المدارس -9
 شعور المعل  مات بالرضا الوظيفي، وعالقته بقائدة المدرسة. 

ةةة فةةي تحديةةد الرضةةا الةةوظيفي -3 عالقةةة المعل  مةةات بةةزم التهن: لةةزمالء العمةةل أهميَّةةة خاصَّ
 ت، فالتفاعل االجتماعي ب ن زمالء العمل يعدُّ مسدًرا أساسيألا للرضا الوظيفي.للمعل  ما

عل  مةةةات بوظيفةةةة التعلةةةيإل: ان الرضةةةا عةةةن الوظيفةةةة يعتمةةةد علةةةف مةةةدى اقتنةةةاع عالقةةةة الم-2
المعل  مة بعملها، وثيمانها و بها لعملها، ولةن هناك بعض العوامل ال بدَّ مةن االهتمةام 

 درجة رضا المعل  مة عن عملها. بهان ألهم تها في تحديد
ةةةة تقةةةدير األعمةةةال المبدعةةةة: للمعل  مةةةات ومةافةةة تهنَّ عل هةةةا،  -3 وتةةةوف ر القيةةةادة الديمقراطيَّ

 والقدوة.
الراتةةب والحةةوافز: فالراتةةب بالنسةةةةة للمعل  مةةات يعةةدُّ مسةةةدًرا أساسةةيألا رشةةةاع  اجةةةاتهنَّ  -5

ةةة،  الحةةوافز والمةافةةات والترقيةةات، ويدةةعر  نظةةام العوائةةد: مثةةل -2ومتطلَّةةةاتهنَّ الماديَّ
د مةةن توافرهةةا بالقةةدر  الفةةرد بالرضةةا اإلا كانةةت العوائةةد يةةتإلُّ توزيعهةةا، وفًقةةا لنظةةام محةةدَّ

 المناسب، بالدةل العادل.
، سواء كان بسبب المركةز  -3 ا ترام العات: توفر ا ترام العات للمعل  مات من خالل عملهنَّ

 هة عملها ومعرفة أفراد المجتمع لهعا المةانة. الع  تدغله أو طبيعة وظيفتها وج
ها المعل  مات تعدُّ من العوامل المهمة التةي سياسات المدرسة: ان المدرسة التي تعمل ب -8

تتعلَّق بالرضا عن العمل أو عدمه، ف توقف هعا الرضا علف فهإل العالقة الوط دة بة ن 
 المعل  مات والمدرسة التي تعمل بها. 

ب ئة العمل الداخليَّة للمدرسةة والمدةتملة علةف مسةا ة مةةان المدرسي: ان  ب ئة العمل -1
فة، ارضاءة، التهوية، التة يف، صةال يَّة ايليةات للعمةل، وجةود العمل، مستوى النظا

وسةائل للترفيةه يسةت دمها العامةل خةارج الةدوام. وبالنسةةة لب ئةة العمةل ال ارجيَّةة فةةإن 
 حيل بالمدرسة لها دورها علف مستوى رضا المعل  مات.لعوامل الب ئة ال ارجيَّة التي ت

فهةةوم إلاتةةي يعبةةر عةةن إللةةد الدةةعور وفةةي ضةةوء مةةا سةةبق فةةإن الرضةةا الةةوظيفي هةةو م
، وللعناصةةر المتعل  قةةة بةةه، فالرضةةا الةةوظيفي لةةه  اريجةةابي الةةع  تحملةةه المعل  مةةات لةةوظيفتهنَّ

 .ن و وادل العملعالقة قويَّة بةعض نواتج العملن فهو يرتةل طرديألا مع دورا
 Job Satisfaction Dimensions أبعاد الرضا الوظيفي: 

عةةدين مةةن أبعةةاد الرضةةا الةةوظيفي،   ةةث تةةإلَّ تجزئتهةةا الةةف ( ب3199قةةدم الةةبالد  )
ة أجزاء، تةًعا العتةارات مع َّنة، وهي:  عدَّ

 أواًل: أبعاد الرضا الوظيفي العتةار شمول ته:
كةاال ترام والتقةدير النةوع بالجوانةب العاتيَّةة للعامةل، الرضا الوظيفي الةداخلي: يةرتةل هةعا  -1

 ل والتعب ر عن الد سيَّة.وار ساس بارنجاز، والتمةن من العم
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الرضا الوظيفي ال ارجي: يرتةل هعا الةعد بالجوانب الماديَّة للعامةل والب ئةة المحيطةة بةه  -2
 كالقادة والزمالء وطبيعة العمل ونمطه.

الرضةا الةوظيفي بدةةٍل تةامٍ  نحةو األبعةاد ل هةعا الُةعةد ار سةاس بالرضا الةلي العةامُّ: يمث  ة -3
 ًعا.الداخليَّة وال ارجيَّة م

  انًيا: أبعاد الرضا الوظيفي باعتةار زمنه: 
الرضا الوظيفي المتوقَّع: في هعا الةعد ينتاب العامل شعور ب ن أداءه الوظيفي، اإلا كان  -1

 مع الغرض من العمل.متوقًَّعا أن ما يقوم به من جهد، يتناسب 
مر لةة الرضةا الرضا الوظيفي الفعلي: ينتاب العامةل فةي هةعا الُةعةد الدةعور بالرضةا بعةد  -2

 الوظيفي المتوقع، وإللد   نما يحق  ق الغرض من العمل يدعر بالرضا الوظيفي.
ةق أقسةف مسةتوى مةن رضةاه الةوظيفي  -3 الرضا الوظيفي الةلي: وهنا يةةون العامةل قةد  قَّ

مةةل كافةةة،   ةةث ال ينةغةةي أن ُتتةةاا ضةةمن هةةعا العمةةل عناصةةر الرضةةا فةةي مجةةاالت الع
بيعةة العامةل نفسةةه، فقةد ال تةةةون جميةع العناصةةر الةوظيفي كافةة،   ةةث يسةتند علةةف ط

 مهمَّة، فالعامل هو من يقوم بتع  ن تلد العناصر، ومدى توافقهما معه.
ب العمةل،   ةث مةا الرضا الوظيفي الجزئي: وهنا يحق  ق الفرد درجة مناسةة لةةعض جوانة -4

 زال يدعر باألشياء، اال أنه يؤد  أعماله.
ر  دت الد   ةات واألبحةال  ةول أبعةاد الرضةا الةوظيفي، ونجةد ومن هعا المنطلةق تعةدَّ اسع

أنها تتَّفق علف أن الرضا الوظيفي ليق  س لة عامل وا د، بل هو نتيجة تفاعل مجموعة 
 رد إلاته، ومنها ما هو مرتةل بب ئة العمل.من العوامل أو األبعاد، منها ما هو متعل  ق بالف

 Methods of Measuring Job أسةةال ب قيةةاس الرضةةا الةةوظيفي: 
Satisfaction 

ان معرفة اتجاهات األفراد نحةو العمةل ليسةت بالعمليَّةة السةهلةن ألنةه مةن السةعب 
معرفةة  قيقةة تلةد االتجاهةات بدقةة، مةةن خةالل المال ظةة، أو اسةتنتاجها بدقةة، مةن خةةالل 
سلوك الفرد، فإلف  دٍ  كب ٍر يعتمد في قياس الرضا عةن العمةل علةف مةا يةعكره الفةرد، وعةادًة 

ةةا بداخلةةه، ويمةةةن  سةةر هةةعه  ال يفسةةح، أو ال يسةةتطيع الفةةرد ارفسةةاا بسةةورة صةةادقة عمَّ
 األسال ب المست دمة في الوقت الحاضر في نوع ن:

ورضةةاهإل، عةن طريةةق اسةةت دام المقةاييق الموضةةوييَّة:   ةث يمةةةن قيةاس اتجةةاه العةامل ن 
الحةوادل فةي العمةل، معةدل االسةتقالة أو تةرك ال دمةة، معةدل أسال ب مع نة، مثل: الغياب، 

 وكعلد معدل الدةاو ، ومستوى انتاج الموظَّة.
المقاييق العاتيَّةة: وهةي التةي تعتمةد علةف جمةع المعلومةات مةن العةامل ن باسةت دام وسةائل 

دة، مثل تسميإل استمارة اس ة بالرضا الوظيفي، توجه محدَّ تقساء تت مَّن قائمة أسئلة خاصَّ
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مةةن أجةةل معرفةةة درجةةة رضةةاهإل عةةن العمةةل، أو باسةةت دام  الةةف األفةةراد العةةامل ن بالمنظَّمةةة،
طريقة المقابالت الد سيَّة التي يجريها الةا ثون مع العةامل ن فةي المنظَّمةة، ولةةل طريقةة 

 ةاقي:ال مزاياها وع وبها وظرو  است دامها )عبد
3113 .) 
ير ولقد بعل الةةا ثون والمنظةرون فةي السةلوك التنظيمةي جهةوًدا كب ةرة، مةن أجةل تطةو  

 بعض المقاييق، لتةون أكثر صدًقا و ةاًتا، من أهم  ها:
 المقاييق الرتبيَّة واالستةانات إلات المقاييق المقننة. -
 أسلوب األ دال الحرجة. -
 (. 3113المقابالت الد سيَّة. ) سن:  -

ظيفي يمث  ل مجموعة من األ اسيق والمداعر   ر المحسوسة، والتي ا الو فالرض
ةةدة التةةي ال يمةةةن قياُسةةها، اال بمقةةاييق ال يمةةةن التعةةرُّ  عل هةة ا، وهةةي مةةن العمليةةات المعقَّ

ةةة بعلةةإل الةةنفق، مثةةل مقةةاييق الد سةةيَّة، ومقةةاييق االتجاهةةات، و  رهةةا مةةن   ديثةةة وخاصَّ
 الجوانب النفسيَّة.

 سابقة:الدراسات ال
يعرض الةحث فيمةا يلةي بعةض الدراسةات إلات السةلة بموضةوعه سةواء مةا يتعلةق 

األخالقية أو بالرضةا الةوظيفي، مةع مراعةاة عرضةها مرتةةة زمنيةًا مةن األ ةدل منها بالقيادة 
لاقةدم وفةق محةورين أ ةدهما يتنةاول الدراسةات المتعلقةة بالقيةادة األخالقيةة وايخةر يتنةاول 

 الرضا الوظيفي، وإللد علف النحو التالي:الدراسات المتعلقة ب
ابقة المتعل  قة ب ات السَّ راسع  القيادة األخالقيَّة:المحور األول: الد  

( هدفت الةف الةدةة عةن واقةع ممارسةة مةديرات اردارات 3198أجرى السقر دراسة ) 
ةة ةةة للتعلةةيإل فةةي منطقةةة تبةةوك، ودرجةةة تحقُّ ةةة بةةاردارة العامَّ ق الةةوالء ألبعةةاد القيةةادة األخالقيَّ

، و  ةة للتعلةيإل فةي منطقةة تبةوك، مةن وجهةة نظةرهنَّ لتحق ةق التنظيمي لمنسةوبات اردارة العامَّ
إللةةد اسةةُت دم المةةنهج الوصةةفي ب سةةلوبه االرتةةةاطي، واالسةةتةانة أداًة لجمةةع البيانةةات، وتةةإلَّ 

ةة الةةةال  عةةددهنَّ ) راسع ، اخت ةةروا ( مدةرفة وثداريَّةةة981تطبيقهةا م ةةدانيألا علةف أفةةراد ع نةةة الد  
ة نتةةائج، أهمهةا ةة الةةف عةدَّ راسع ةةلت الد   جةة ممارسةةة جةةاءت در  :بالطريقةة العدةةوائيَّة. وقةد توصَّ

ةةة للتعلةةيإل فةةي منطقةةة تبةةوك كب ةةرة،  ةةة بةةاردارة العامَّ مةةديرات اردارات ألبعةةاد القيةةادة األخالقيَّ
ة تبةوك بدرجةة كب ةرة، وجاءت جميع أبعاد القيادة األخالقيَّة باردارة العامَّة للتعليإل فةي منطقة

ةق كب ةرة، وجةود عالقةة ارتةاطيَّةة موجةةة  كما جاءت جميع أبعاد الوالء التنظيمي بدرجةة تحقُّ
دالةةة ا سةةائيألا بةة ن أبعةةاد القيةةادة األخالقيَّةةة وأبعةةاد الةةوالء التنظيمةةي، لةةدى منسةةوبات اردارة 

ةةة للتعلةةيإل فةةي منطقةةة تبةةوك، وجةةود فةةرو  إلات داللةةة ا سةةائيَّة بةة  ن اسةةتجابات أفةةراد العامَّ
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ةةة، تةًعةةا للمسةةمَّف الةةوظ يفي، لسةةالح ارداريةةات، الع نةةة فةةي ُبعةةد السةةلوكيات ارداريَّةةة األخالقيَّ
وجةةود فةةرو  إلات داللةةة ا سةةائيَّة بةة ن اسةةتجابات أفةةراد الع نةةة،  ةةول درجةةة تحقةةق الةةوالء 

الةوظيفي فةي بعةد  التنظيمي لمنسوبات اردارة العامَّة للتعليإل في منطقة تبوك، تةًعا للمسةمف
 الوالء العاطفي، وبعد الوالء المستمر، ومجموع األبعاد، لسالح ارداريات.

ةةةة فةةةي مةةةدارس 3198وأجةةةرى العنةةةز  دراسةةةة )  ( للتعةةةرُّ  علةةةف واقةةةع القيةةةادة األخالقيَّ
ةةة فةةي دولةةة الةويةةت، مةةن وجهةةة نظةةر المعل  مةة ن، وتحديةةد مسةةتوى الرضةةا  المر لةةة الثانويَّ

ةل العلمةي وسةنوات ال بةرة والمنطقةة الوظيفي لدى المعل    م ن، وأ ر متغ رات: )الجةنق والمؤه  
، والةدةة عةن العالقةة بة ن القيةادة األخالقيَّةة والرضةا الةوظيفي، واتةعةت التعليميَّة( في إللد

ةة مةن ) راسع نةت ع نةة الد   ة المنهج الوصفي التحل لي، وتةوَّ راسع ( معل  ًمةا ومعل  مةًة مةن 353الد  
ةة علةف اسةتةانة القيةادة األخالقيَّةة، واسةتةانة معل  مي المر  راسع  لة الثانويَّة، واشةتملت أداة الد  

ةةة كةةةل، واألبعةةاد كةةلل علةةف الرضةة ةةلت  الدراسةةة الةةف أن القيةةادة األخالقيَّ ا الةةوظيفي. وقةةد توصَّ
 ةةدة، جةةاءت بدرجةةة كب ةةرة، وأن مسةةتوى الرضةةا الةةوظيفي كةةةل لةةدى المعل  مةة ن، واألبعةةاد كةةلل 

، جاءت بدرجة كب رة، كما أظهةرت النتةائج وجةود فةرو  إلات داللةة ا سةائيَّة بة ن علف  دة
طات أفرا ة،  ول ال سائص الد سيَّة األخالقيَّةة لمةدير المدرسةة ُتعةزى متوس   راسع د ع نة الد  

ةةةة والعالقةةةات  ةةةة األخالقيَّ لمتغ ةةةر الجةةةنق، ب نمةةةا ال توجةةةد فةةةرو   ةةةول السةةةلوكيات ارداريَّ
د فرو   ول ال سائص الد سيَّة األخالقيَّة لمدير المدرسة، والسةوكيات ارنسانيَّة، ووجو 
ةة ةةة، ب نمةةا ال توجةةد ارداريَّةةة األخالقيَّ ة، والعالقةةات ارنسةةانيَّة، تعةةزى لمتغ ةةر المنطقةةة التعليميَّ

فرو  تعزى لمتغ رع  المؤه  ل العلمي وسنوات ال برة، كما أظهرت النتائج وجود فةرو   ةول 
ةة، وعةدم وجةود فةرو   ةول بعةض األبعةاد، كمةا أبعاد الرضا ال راسع وظيفي ُتعزى لمتغ رات الد  

د عالقة ارتةاطيَّةة ايجابيَّةة دالَّةة ا سةائيألا بة ن القيةادة األخالقيَّةة والرضةا أظهرت النتائج وجو 
 الوظيفي.

( فقد هةدفت الةف تعةرُّ  دور ممارسةات القيةادة األخالقيَّةة، 3193أما دراسة الداعر ) 
هةةا بتحق ةةق اربةةداع اردار  فةةي الجامعةةات الفلسةةط نيَّة بقطةةاع  ةةزة، اسةةت دم الةا ةةث وعالقت

صةةفي التحل لةةي، واسةةت دم االسةةتةانة أداًة رئيسةةة لجمةةع البيانةةات، وبلغةةت ع نةةة الو المةةنهج 
ة ) راسع ة فةي وجةود عالقةة ارتةاطيَّةة طرديَّةة قويَّةة 233الد   راسع ( موظًَّفا، وتمثلت أهإلُّ نتائج الد  

ةةةة للقيةةةادة واربةةةداع اردار  فةةةي الجامعةةةات  إلات داللةةةة ا سةةةائيَّة بةةة ن الممارسةةةات األخالقيَّ
 نيَّة، ووجةةود عالقةةة ارتةاطيَّةةة طرديَّةةة قويَّةةة إلات داللةةة ا سةةائيَّة بةة ن األخالقيةةات الفلسةةط

 الد سةيَّة، األخالقيةةات ارداريَّةة، األخالقيةةات العالئقيَّةة للقيةةادة مةن جهةةة، واربةةداع اردار  
فةةي الجامعةةات الفلسةةط نيَّة مةةن جهةةة أخةةرى، وعةةدم وجةةود فةةرو  إلات داللةةة ا سةةائيَّة بةة ن 

ت األخالقيَّة للقيادة، وعالقتها باربداع اردار  ُتعزى لمتغ ةرات: )الجةنق، والعمةر، الممارسا
ةةل العلمةةي، والمسةةمَّف الةةوظيفي، وسةةنوات ال دمةةة(، وعةةدم وجةةود فةةرو  إلات داللةةة  والمؤه  
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ةة  ةول الممارسةات األخالقيَّةة للقيةادة، ا سائيَّة بة راسع ةطات تقةديرات أفةراد ع نةة الد    ن متوس  
باربةةداع اردار  ُتعةةزى لمتغ ةةر الجامعةةة، باسةةتثناء متغ ةةر األخالقيةةات الد سةةيَّة،  وعالقتهةةا

  ةةث كانةةت هنةةاك فةةرو  لسةةالح العةةامل ن بالجامعةةة ارسةةالميَّة، وجةةود تةة   ر ايجةةابي إلات 
 لممارسات القيادة األخالقيَّة في اربداع اردار . داللة ا سائيَّة

  علةف مسةةتوى ممارسةةة مةةةةديرات المةةةدارس ( الف التعرُّ 3193وهدفت دراسة دراركة )
ةةة، مةةةةن وجهةةةةة نظةةةةةر  ةةة للق ةةةةادة األخالقيَّةةة، ودورهةةةةا فةةةةي تعزيةةةةز الثقةةةةة التنظيميَّ االبتدائيَّ

معرفةةةةةةة درجةةةة اخةةةةةةتال  وجهةةةةات النظةةةةةةر هةةةةةةةعه بةةةةاختال   المعل  مةةةةات، كمةةةةةا هةةةدفت الةةةةةةف
ة ةص، والمؤه   نةةةةت متغ ةةةرات: )الت سُّ ل العلمةي، وسةةةةنوات ال بةةةرة، والمةتةةةب ارشةةةةرافي(، تةوَّ

ةةة مةةةةةن ) راسع ( معل  مةةةةة، تةةةةةإلَّ اخت ةةةةةارهنَّ بالطريقةةةةة العدةةةةوائيَّة، وقةةةةد أشةةةةارت 323ع نةةةة الد  
ة الف أن جم ةةةع أبعةةةاد محةةةةةور الق ةةةةةادة األخالقيَّةة التةةةةةي تمار نتة راسع سةةةةةها مةةةةديرات ةائج الد  

ا(  ةةة بمدينةةةةةةة الطةةةةةةائة، مةةةةةةن وجهةةةةةةة نظةةةةةةر المعل  مةةةةةةات، )عاليةةة جةةدأل المةةةةةةدارس االبتدائيَّ
ةة، وجةةةاءت جم ةةةع أ راسع بعةةةاد محةةةور الثقةةةة التنظيميَّةة التةةةي تمارسةةةها وفقةةةةًا لمق ةةةةةةاس الد  

ا(مةةديرات المةةةدارس االبتدائيَّة بم  دينةةةة الطةةةائة، مةةةن وجهةةةة نظةةةر المعل  مةةةات، )عالية جدأل
ة، ووجةةةةود عالقةةةةة ايجابيَّةة إلات داللةةةةةة ا سةةةةةائيَّة بةةةةةة ن م راسع تغ ةةةةةر  وفقةةةةًا لمق ةةةةاس الد  

ةةةةع مجاالتهةةةةا، وال توجةةةةد الق ةةةةادة األخالقيَّةة وجم ةةةةةع مجاالتهةةةةةا، والثقةةةةةة التنظيميَّةة وجم ة
ةةةة فةةةةةةةي مسةةةةةةةتوى  راسع ةةةطات أفةةةةةةراد ع نةةةةةةة الد   فةةةةةةرو  إلات داللةةةةةةة ا سةةةةةةائيَّة بةةةةةة ن متوس  

ة ة التةةةةةي تمارسةةةةةها مةةةةديرات المر لةةةةة االبتدائيَّةة، مةةةةن الق ةةةةادة األخالقيَّةة والثقةةةةةة التنظيميَّ
ةةل العلمةةي، وسةةنوات وجهةةةةةة نظةةةةةر المعل    ةةص، والمؤه   مةةةةةات، ُتعةةةةةزى الةةةةةف متغ ةةةةةرات: )الت سُّ

 ال برة، والمةتب ارشرافي(.
( الةةف التعةةرُّ  علةةف درجةةة ممارسةةة مةةدير  المةةدارس 3192وهةةدفت دراسةةة الهنةةد  )

ة م هإل، واتةعت الد   لثانويَّة بمحافظات  زة للقيادة األخالقيَّة، وعالقتها بدرجة تمة ن معل   ا راسع
ةةةةة مةةةن ) راسع نةةةةت ع نةةةةة الد   ( معل  ًمةةةةا ومعل  مةةةةة، ُطب  ةةةةق علةةةة هإل 231المةةةنهج الوصةةةةفي، وتةوَّ

 ن اسةتةانتان، األولةةف لقيةةاس درجةةة ممارسةةة القيةادة األخالقيَّةةة، والثانيةةة لتحديةةد درجةةة تمةةة
ة أن درجة ممارسة مدير  المدارس الثانويَّة بمحافظةة راسع  ةزة  المعل  م ن، وأظهرت نتائج الد  

للقيةادة كانةةت بدرجةةة مرتفعةةة، توجةةد عالقةةة طرديَّةةة قويَّةةة إلات داللةةة ا سةةائيَّة عنةةد مسةةتوى 
 ( ب ن درجة ممارسة المديرين للقيادة األخالقيَّة ودرجة تمة ن معلم هإل.1.15الداللة )

( دراسةةةة هةةةدفت الةةةف التعةةةرُّ  علةةةف درجةةةة ممارسةةةة مةةةدير  3192جةةةرى العت بةةةي )أو 
لقيادة األخالقيَّة، وعالقتها بقيمهإل التنظيميَّة، مةن وجهةة نظةر المعل  مة ن المدارس الثانويَّة ل

ةةة مةةن ) راسع ةةة المةةنهج الوصةةفي، وتةونةةت ع نةةة الد   راسع ( 352فةةي دولةةة الةويةةت، واتةعةةت الد  
، ُطب  ةق علة هإل اسةتةانتان لجمةع البيانةات. وأظهةرت النتةائج أن الدرجةة الةليَّةة معل  ًما ومعل  مةة

القيَّةة والقةيإل التنظيميَّةة لمةدير  المةدارس الثةانو  كانةت مرتفعةة، وتوجةد عالقةة للقيادة األخ
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موجةة إلات داللة ا سائيَّة ب ن درجةة ممارسةة مةدير  المةدارس الثانويَّةة للقيةادة األخالقيَّةة 
 لتنظيميَّة.وقيمهإل ا

( الف التعةرُّ  علةف مسةتوى ممارسةة مةدير  المةدارس 3193وهدفت دراسة العراي ة )
ةةةة، وعالقتهةةةا بمسةةةتوى ممارسةةةتهإل لسةةةلوك ال ةةةة فةةةي عمةةةان للقيةةةادة األخالقيَّ ةةةة الحةوميَّ ثانويَّ

ةة المةنهج الوصةفي التحل لةي،  راسع المواطنة التنظيميَّة من وجهةة نظةر المعل  مة ن، واتَّةعةت الد  
ةةة مةةن )و  راسع نةةت ع نةةة الد   ةةة علةةف اسةةتةانة259تةوَّ راسع  ( معل  ًمةةا معل  مةةة، واشةةتملت أداة الد  

ةة أن مسةتوى  راسع القيادة األخالقيَّة، واستةانة سلوك المواطنة التنظيميَّةة. وأظهةرت نتةائج الد  
ةةةة  ةةةة وسةةةلوك المواطنةةةة التنظيميَّ ةةةة للقيةةةادة األخالقيَّ كةةةان ممارسةةةة مةةةدير  المةةةدارس الثانويَّ

ًطا، وأن هناك عالقة ايجابيَّة إلات داللة ا سائيَّة موجةة ب ن مستوى ممارسة مةدي ر  متوس  
 المدارس الثانويَّة للقيادة األخالقيَّة، ومستوى ممارستهإل لسلوك المواطنة التنظيميَّة.

ات التي تناولت الرضا الوظيفي: راسع   المحور الثاني: الد  
جةةة تطب ةةق أسةةلوب التعةةرُّ  علةةف العالقةةة بةة ن در  ( الةةف3195هةةدفت دراسةةة اشةةتيه ) 

ةةة فةةي محافظةةات اردارة باألهةةدا ، والرضةةا الةةوظيفي لةةدى المعل    مةة ن فةةي المةةدارس الحةوميَّ
ة من ) راسع نت ع نة الد   ( معل  ًما ومعل  مة، 321شمال ال فة الغربيَّة، من وجهة نظرهإل، وتةوَّ

ة المنهج الوصفي، وتإلَّ جمع راسع ( فقةرة، 51البيانات مةن خةالل اسةتةانة، ت ةإل ) واتةعت الد  
نةةت مةةن مجةةال ن، همةةا: اردارة باألهةةدا  وال ةةة أن تةوَّ راسع رضةةا الةةوظيفي، وأظهةةرت نتةةائج الد  

مستوى الرضا الوظيفي لدى المعل  م ن مرتفع، وعةدم وجةود فةرو  دالةة ا سةائيألا بة ن ع نةة 
ة  ول اردارة باألهدا  والرضةا الةوظيفي، تُ  راسع عةزى لمتغ ةر الجةنق، وعةدم وجةود فةرو  الد  

ةةة  ةةول اردارة باألهةة راسع دا  والرضةةا الةةوظيفي، ُتعةةزى لمتغ ةةر دالةةة ا سةةائيألا بةة ن ع نةةة الد  
ةة  ةول اردارة باألهةدا   راسع المؤه  ل العلمي، وعدم وجود فرو  دالة ا سائيألا بة ن ع نةة الد  

د فةرو  دالةة ا سةائيألا بة ن ع نةة والرضا الوظيفي تعزى لمتغ ةر سةنوات ال بةرة، وعةدم وجةو 
ة  ول اردارة باألهدا  والرضا الوظيفي، ُتعةزى ل راسع متغ ةر موقةع المدرسةة، كمةا أظهةرت الد  

 النتائج وجود عالقة ارتةاطيَّة دالة ا سائيألا ب ن اردارة باألهدا  والرضا الوظيفي.
توى الرضةا الةوظيفي ( هدفت الف التعرُّ  علةف مسة3193وقام البل هد بإجراء دراسة ) 

تةةه بةةةةعض الةةر من، وعالق ة نةةورة بنةةت عبةةةدلةةدى الموظَّفةةات ارداريةةةات فةةي جامعةةة األم ةةةر 
ة است دمت منهج الةحث الوصفي، ولتطب ةق  راسع المتغ رات الديمو رافيَّة. ولتحق ق هد  الد  

ة من ) راسع نت ع نة الد   ة بمقياس الرضا الوظيفي، وتةوَّ ( 932إللد است دمت استةانة خاصَّ
ةل موظَّفة اداريَّة، وأظهرت النتائج: أن الرضا الوظيفي لةدى الموظَّفةات عةن العمةل كةان بدة

ةةطة، كمةةا أظهةةرت النتةةائج أنةةه ال يوجةةد فةةرو  إلات داللةةة ا سةةائيَّة بةة ن  عةةامٍ  بدرجةةة متوس  
 الرضا الوظيفي ومتغ ر الفئة العمريَّة والمؤه  ل التعليمي وسنوات ال برة.
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دراسةةةة هةةةدفت الةةةف التعةةةرُّ  علةةةف مسةةةتوى الرضةةةا ( 3193والعنةةةز  )وأجةةةرى الثب تةةةي  
يات، وأ ر كلٍ  من متغ ر المؤه  ل العلمي وال برة والمر لةة الوظيفي لدى معل  مي محافظة القر 

ةةة فةةي عوامةةل الرضةةا الةةوظيفي. وقةةد اسةةت دم الةا ثةةان المةةنهج الوصةةفي. ولتحق ةةق  التعليميَّ
ة أعدَّ الةا ثان اس راسع ةة مةن )أهدا  الد   راسع نةت ع نةة الد   ( 213تةانة للرضةا الةوظيفي. وتةوَّ
ةةةة الةةةف أن مسةةةتوى الرضةةةا الةةةوظيفي لمعل  مةةةي مةةةدارس معل  مةةة ن. وقةةةد أشةةةارت نتةةةائج الد    راسع

ةة الةف وجةود فةرو  دالةة ا سةائيألا  راسع طا، كما أشةارت نتةائج الد   محافظة القريات جاء متوس  
ةةل الةةةةالوريوس فةةي مسةةتوى الرضةةا الةةوظيفي، ُتعةةزى لمتغ ةةر  ةةل العلمةةي، لسةةالح مؤه   المؤه  
ةات العليةا، ووجةود فةرو  دالةة ا سةائيأل  راسع ا فةي مسةتوى الرضةا الةوظيفي، ُتعةزى لمتغ ةر والد  

ال برة، ولسالح ال برة فو  عدر سنوات، ب نما ال توجد فةرو  دالةة ا سةائيألا فةي مسةتوى 
 الرضا الوظيفي، ُتعزى لمتغ ر المر لة التعليميَّة.

( دراسةة هةدفت الةف التعةرُّ  علةف درجةة الرضةا الةوظيفي 3192ا أجةرى ال ةويحي )مك
ريات في جامعة محمد بن سعود ارسالميَّة، من وجهة نظرهإل، وقةد اسةُت دم لإلداري ن واردا

ةةة طةقةةت اسةةتةانة موجهةةة الةةف  راسع ةةة، ولتحق ةةق أهةةدا  الد   راسع المةةنهج الوصةةفي فةةي هةةعه الد  
ةة مةن ارداري ن وارداريات ب راسع نةت ع نةة الد   جامعة ارمام محمد بن سةعود ارسةالميَّة، وتةوَّ

ئج: أن درجةةة الرضةةا الةةوظيفي عةةن الحةةوافز والرواتةةب جةةاء بدرجةةة (. وأظهةةرت النتةةا331)
ةة،  ةول  راسع ض يفة، بارضافة الف وجود فرو  إلات داللة ا سائيَّة ب ن استجابة ع نةة الد  

ةةة للرضةةا درجةةة الرضةةا الةةوظيفي عةةن: )ب ئةةة ال عمةةل، الحةةوافز والرواتةةب( وفةةي الدرجةةة الةليَّ
نةةت تلةةد الفةةرو  لسةةالح ع نةةة المةةوظَّف ن، وجةةود الةةوظيفي، تعةةود الخةةتال  نةةوع الع نةةة، وكا

ةة،  ةول درجةة الرضةا الةوظيفي عةن  راسع فرو  إلات داللة ا سائيَّة ب ن استجابات ع نةة الد  
 .الحوافز والرواتب، تعود الختال  عدد سنوات ال دمة

 منهجية الةحث وثجراءاته:
ميإل ت ةةمن هةةعا الجةةزء وصةةة مةةنهج الةحةةث، ومجتمعةةه، وع نتةةه، وثجةةراءات تسةة 

 أدواته، واألسال ب ار سائية المست دمة كما يلي:
است دم الةحث المنهج الوصةفي االرتةةاطين لمالءمتةه طبيعةة موضةوعه، منهج الةحث:  

ومن  ةإلَّ تحديةد مةا اإلا كانةت هنةاك عالقةة الع  يتطلَّب جمع البيانات  ول متغ رات الةحث، 
ةل كمةي، مةن خةالل مةا يسةمف بمعامةل ب نهما، وثيجاد قيمة تلد العالقةة والتعب ةر عنهةا بدة

 (.231: 3113االرتةاط. )ملحإل
تمثل  المجتمع األصل لهعا الةحث في جميع معل  مةات المةدارس الحةوميَّةة مجتمع الةحث: 

( 535م، وعةةةددهنَّ )3191 -ه9331ام الدراسةةةي بمرا لهةةةا الةةةثالل بمحافظةةةة قلةةةوة للعةةة
 معل  مة  سب ار سائيات العامَّة ردارة تعليإل. 
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( معل  مةةة مةةن معل  مةةات المةةدارس الحةوميَّةةة 352ت لفةةت ع نةةة الةحةةث مةةن )ع نةةة الةحةةث: 
م، ويوضةح الجةدول التةالي 3191-هةة9331بمرا لها الةثالل بمحافظةة قلةوة للعةام الدراسةي

 حث وفق متغ راتهامواصفات ع نة الة
 ( توزيع ع نة الةحث  سب المتغ رات9جدول )

 النسةة التةرار الفئات المتغ ر

 المؤه  ل العلمي
 %13.2 333 بةالوريوس ف قل

 %3.3 2 دراسات عليا
 %911 352 المجموع

 المر لة التعليميَّة
 

 %21.8 38 ابتدائيَّة
طة  %38.9 39 متوس  
 %25.3 81  انويَّة

 %5.1 95 ن مر لةر مأكث
 %911 352 المجموع

 
 سنوات ال دمة

 %91 38 أقل من خمق سنوات
 %22.8 12 سنوات 91 – 5من 

 % 33.3 993 سنوات 91أكثر من 
 %911 352 المجموع

ةةة للجةةدول ) ال ةةاص   بتوزيةةع  (3ُتدةة ر المؤشةةرات ار سةةائيَّة للتةةةرارات والنسةةب المئويَّ
ةةل العلمةةي  ةةرمتغ وفةةق الةحةةث،مفةةردات ع نةةة  ، أن  البيَّةةة مفةةردات ع نةةة الةحةةث مةةن المؤه  

ةةل )بةةةالوريو  (، أمةةا نسةةةة %13.2س ف قةةل(   ةةث شةةةلن مةةا نسةةبته )الحاصةةالت علةةف مؤه  
( مةن مجمةل مفةردات %3.3مفردات ع نة الةحث الحاصالت علةف )دراسةات عليةا( فبلغةت )

ةةة يتبةة َّن مةةن المؤشةةرات ار سةةائيَّة للتةةةر ع نةةة الةحةةثا كمةةا  ةةة ال اصَّ ارات والنسةةب المئويَّ
أن النسةة الةبرى كانت لمعل  مات وفق متغ ر المر لة التعليميَّة  الةحثمفردات ع نة  بتوزيع

، تلتهةةا نسةةةة معل  مةةات )المر لةةة (%25.3)  ةةث شةةةلن مةةا نسةةبته  ،(المر لةةة الثانويَّةةة)
طة( فبلغت )المر لة المت ، أما معل  مات%(21.8)  ث بلغت نسةة تمث لهنَّ  ،االبتدائيَّة( وس  
لعةةامالت فةةي )أكثةةر مةةن ا الةحةةث(، والنسةةةة الةةدنيا كانةةت لمفةةردات ع نةةة %38.9نسةبتهنَّ )

يتَّ ةةةح مةةةن ، و الةحةةةث( مةةةن مجمةةةل مفةةةردات ع نةةة %5.1بنسةةةةة تمث ةةةل بلغةةت ) ،مر لةةة(
ة بتوزيع مفردات ع نة الةحة ث، وفةق المؤشرات ار سائيَّة للتةرارات والنسب المئويَّة ال اصَّ



 م 0202لسنة  يناير( الثاني، الجزء 581دد: )مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، الع
 

 -366- 

 91متغ ةةر سةةنوات ال دمةةة، أن النسةةةة الةبةةرى كانةةت لةةعوات سةةنوات ال دمةةة )أكثةةر مةةن 
(، تلتهةةا نسةةةة مفةةردات ع نةةة الةحةةث إلوات سةةنوات % 33.3، وشةةةلن مةةا نسةةبته )سةةنوات(

( أمةةا النسةةةة الةةدنيا فةانةةت %22.8)بنسةةةة تمث ةةل بلغةةت سةةنوات(  91 - 5ال دمةةة )مةةن 
مةةة )أقةةل مةن خمةةق سةةنوات(،   ةث شةةةلن نسةةةة ال د سةنواتإلوات لمفةردات ع نةةة الةحةةث 

 ( من مجمل مفردات ع نة الةحث.91%)
 اشتمل الةحث علف المتغ رات ايتية:حث: متغ رات الة

 المتغ رات الديمو رافيَّة: 
ل، الثانو (. -  المر لة التعليميَّة، ولها  ال ة مستويات: )االبتدائي، المتوس  
 يا(.ن: )بةالوريوس ف قل، دراسات علالمؤه  ل العلمي، وله مستويا -
 91سةةنوات الةةف  5مةةن  سةةنوات، 5سةةنوات ال دمةةة: ولهةةا  ال ةةة مسةةتويات: )أقةةل مةةن  -

 سنوات(.91أكثر من  –سنوات 
 : درجة ممارسة قائدات المدارس بمحافظة قلوة للقيادة األخالقيَّة. المتغ ر المستقل 
 ات من وجهة نظر المعل  مات.: مستوى الرضا الوظيفي للمعل  مالمتغ ر التابع 

 تإل تطب ق االستةانة ك داة لجمع البيانات.أداة الةحث: 
ةةات السةةابقة إلات العالقةةة قامةةت الةا ثةةة بتسةةميإل أولةةي ألداة الةحةةث باالسةةتع راسع انة بالد  

والمتمثلةةة فةةي االسةةتةانة، وإللةةد بعةةد اسةةتطالع براء بعةةض ال بةةراء والم تسةة ن مةةن أسةةاتعة 
يل التربةةو ،  ةةإل ُعرضةةت االسةةتةانة علةةف المدةةر  العلمةةي ربةةداء الةةرأ  قسةةإل اردارة والت طةة

 ستةانة، وتإلَّ تقسيإل االستةانة الف  ال ة أجزاء، كالتالي:والمدورة  يال يةارات اال
الجزء األول: يت مَّن تعريف مفردات ع نة الةحث بعنوان الةحث التي تقوم بها الةا ثةة،  -

ةةة  ةةول االسةةتةانة وأ راضةةها، وتعليمةةات والهةةد  منهةةا، وكةةعلد اشةةتمل علةةف مع لومةةات عامَّ
 ارجابة عنها.

لبيانةات الديمو رافيَّةة لمفةردات ع نةة الةحةث،   ةث ت ةمَّن  ال ةة الجزء الثةاني: يتعلَّةق با -
متغ رات مستقلة، هي: المؤه  ل العلمةي، ولةه مسةتويان: )بةةالوريوس ف قةل، دراسةات عليةا(، 

طة،  انو (، سةنوات ال دمةة، ولةه المر لة التعليميَّة، وله  ال  ة مستويات: )ابتدائيَّة، متوس  
 سنوات(. 91سنوات، أكثر من 91 - 5سنوات، من   ال ة مستويات: )أقل من خمق

وتمثَّةةل بمحةةورين، ت ةةمَّنعا فةةي صةةورتهما ا تةةوى علةةف المحةةاور الرئيسةةة، الجةةزء الثالةةث:  -
ق، وإللةد وفًقةا لمقيةاس ليةةرت ال ماسةي، ( يةارة، صيغت كلُّها بالدةةل المغلة32النهائيَّة )

 جاءت علف النحو التالي:
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( يةةةارة، 38دة األخالقيَّةةة، وقةةد ا تةةوى هةةعا المحةةور علةةف )المحةةور األول: أبعةةاد القيةةا -
 ( أبعاد علف النحو التالي:2موزَّعة علف )

 .( يةارات1الُةْعد األول: )السمات الد سيَّة وارنسانيَّة( ويدمل ) -
 .( يةارات1لتنظيميَّة( ويدمل )ني: )القيإل االُةْعد الثا -
 ( يةارات.91) الُةْعد الثالث: )العالقات ارنسانيَّة( ويدمل -

المحور الثاني: مستوى الرضا الةوظيفي لةدى المعل  مةات، وقةد اشةتمل هةعا المحةور علةف  -
 ( يةارة.98)
 صد  االتسا  الداخلي: 

ُ سب معامل االرتةاط بة ن درجةة كةل    للتحقُّق من صد  االتسا  الداخلي ألداة الةحث،
اليةه، وكةعلد معامةل ارتةةاط كةل   ُبْعةد مةن درجة الةليَّة للمحور )للُةْعةد( الةع  تنتمةي يةارة وال

ةةة للمحةةور الةةع  يدةةمله، وإللةةد باسةةت دام معامةةل ارتةةةاط  أبعةةاد أداة الةحةةث والدرجةةة الةليَّ
ح نتائج التحل ل: ب رسون لحساب قيإل معامالت االرتةاط، والجداول التالية  توض 

 صد  االتسا  الداخلي ألبعاد محور القيادة األخالقيَّة:  .9
عامالت االرتةاط ب ن درجات كل   يةارة من يةارات أبعاد القيادة األخالقية ( م3جدول )

 بالدرجة الةلية لابعاد
 الةعد األول ) السمات الد سية و ارنسانية(

معامل  رقإل ال ةارة
 االرتةاط

مستوى 
 ةالدالل

معامل  رقإل ال ةارة
 االرتةاط

مستوى 
 1.19 **1.828 2 1.19 **1.833 9 الداللة

3 1.212** 1.19 3 1.393** 1.19 
2 1.855** 1.19 8 1.383** 1.19 
3 1.812** 1.19 1 1.328** 1.19 
5 1.333** 1.19  
    

 الةعد الثاني ) القيإل التنظيمية(
معامل  رقإل ال ةارة

 االرتةاط
مستوى 
 الداللة

معامل  رقإل ال ةارة
 االرتةاط

مستوى 
 1.19 **1.883 2 1.19 **1.339 9 الداللة

3 1.311** 1.19 3 1.122** 1.19 
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 الةعد األول ) السمات الد سية و ارنسانية(
معامل  رقإل ال ةارة

 االرتةاط
مستوى 

 ةالدالل
معامل  رقإل ال ةارة

 االرتةاط
مستوى 
 1.19 **1.133 8 1.19 **1.811 2 الداللة

3 1.138** 1.19 1 1.815** 1.19 
5 1.112** 1.19  
    

 الةعد الثالث ) العالقات ارنسانية(
معامل  رقإل ال ةارة

 اطاالرتة
مستوى 
 الداللة

معامل  رقإل ال ةارة
 االرتةاط

مستوى 
 1.19 **1.818 2 1.19 **1.311 9 الداللة

3 1.398** 1.19 3 1.852** 1.19 
2 1.393** 1.19 8 1.191** 1.19 
3 1.338** 1.19 1 1.883** 1.19 
5 1.858** 1.19 91 1.581** 1.19 

ي( االرتةاط الداخليةة ) االتسةا  الةداخل ( أن قيإل معامالت3يت ح من الجدول )  
درجةة الةليةة للةعةد دالةة ا سةائيًا، وتةدل لةل يةارة من يةارات أبعةاد القيةادة األخالقيةة و ال

قيإل معامالت االرتةاط علف توفر االتسا  ب ن استجابات مفردات الةحث علف تلد ال ةارات، 
تةع بدرجةة صةد  ج ةدة يمةةن التعويةل وهعا ما يؤكد ان يةةارات أبعةاد القيةادة األخالقيةة تتم

 عل ها لقياس ما أعدت من أجله .
ن درجة كل   ُبْعد من أبعاد المحور األول )أبعاد القيادة (معامل االرتةاط ب 2جدول )

 األخالقيَّة( والدرجة الةليَّة للمحور نفسه
 مستوى الداللة معامل االرتةاط األبعاد

 1.19 **1.112 السمات الد سيَّة وارنسانيَّة
 1.19 **1.121 القيإل التنظيميَّة

 1.19 **1.131 العالقات ارنسانيَّة
( أن قيإل معامالت االرتةاط الداخليَّة )االتسا  الداخلي( لةةل   ُبْعةد 2الجدول )يتَّ ح من 

من أبعاد المحور األول )أبعاد القيادة األخالقيَّة( والدرجة الةليَّةة للمحةور نفسةه قةد تراو ةت 
(، 1.19(، وكانت جميع االرتةاطات دالة ا سائيألا عند مستوى )1.121( و)1.112ب ن )
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ن أبعاد المحور األول تتمت ع بدرجة صد  ج دة يمةن التعويل عل هةا لقيةاس وهعا ما يؤكد أ
ت من أجله.  ما ُأعدَّ

 صد  االتسا  الداخلي لمحور مستوى الرضا الوظيفي لدى المعل  مات: .3
مستوى يةارة من يةارات المحور الثاني )تةاط ب ن درجات كل   (معامالت االر 3جدول )

 بالدرجة الةليَّة للمحور نفسه (الرضا الوظيفي لدى المعل  مات
رقإل 
مستوى  معامل االرتةاط ال ةارة

 مستوى الداللة معامل االرتةاط رقإل ال ةارة الداللة

9 1.382** 1.19 91 1.238** 1.19 
3 1.338** 1.19 99 1.295** 1.19 
2 1.333** 1.19 93 1.221** 1.19 
3 1.383** 1.19 92 1.525** 1.19 
5 1.813** 1.19 93 1.533** 1.19 
2 1.333** 1.19 95 1.215** 1.19 
3 1.313** 1.19 92 1.332* 1.15 
8 1.331** 1.19 93 1.531** 1.19 
1 1.225** 1.19 98 1.225* 1.15 

ةةة )االتسةةا  الةةداخلي( لةةةل    ( أن قةةيإل3يتَّ ةةح مةةن الجةةدول ) معةةامالت االرتةةةاط الداخليَّ
توى الرضا الوظيفي لةدى المعل  مةات(، والدرجةة الةليَّةة يةارة من يةارات المحور الثاني )مس

 92(، فيمةةا عةةدا ال ةةةارت ن )1.19للمحةةور نفسةةهن دالةةة ا سةةائيألا عنةةد مسةةتوى الداللةةة )
(ن وقةةد تراو ةةت معةةامالت االرتةةةاط 1.15(ن فمسةةتوى داللتهمةةا عنةةد مسةةتوى الداللةةة )98و

ها األعلةف أمةام ال ةةارة 1.813ب ن ال ةارات والدرجة الةليَّة للمحةور الثةاني بة ن ) ( فةي  ةد  
ها األدنةةف أمةةام ال ةةةارة )1.225( و)5) (، وتةةدلُّ قةةيإل معةةامالت االرتةةةاط علةةف 98( فةةي  ةةد  

هةعا مةا يؤكةد أن يةةارات المحةور توفُّر االتسا  ب ن استجابات الع نة علف تلةد ال ةةارات، و 
ت من أجله. الثاني تتمت ع بدرجة صد  ج دة، يمةن التعويل عل ها لقياس ما  ُأعدَّ

  ةات أداة الةحث: 
تةةإلَّ قيةةاس  ةةةات أداة الةحةةث باسةةت دام )معادلةةة ألفةةا كرونةةةاا(   ةةث تةةإل تطبيقهةةا 

نت من ) حث و  ةر مدةموالت ( مفردة من مفردات مجتمع الة21علف ع نة استطالييَّة تةوَّ
ح معامالت الثةات لمحاور وأبعاد أداة الةحث:5بع نتها، والجدول )  ( يوض  
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ح قيإل معامل ألفا كرونةاا ألداة الةحث5دول )ج  ( يوض  
ترت ب 
عدد  المحاور/ األبعاد المحور

 الفقرات
معامل 
 الثةات

المحور 
 األول

 1.193 1 السمات الد سيَّة وارنسانيَّة
 1.129 1 يميَّةالقيإل التنظ

 1.813 91 العالقات ارنسانيَّة
 1.123 38 قيَّةالدرجة الةليَّة ألبعاد القيادة األخال

المحور 
 الثاني
 
 
 

 الثاني

ةةةة لمسةةةتوى الرضةةةا الةةةوظيفي لةةةدى  الدرجةةةة الةليَّ
 1.133 98 المعل  مات

 1.122 32 الثةات العام ألداة الةحث
ادهةةا امالت  ةةةات محةةاور أداة الةحةةث وأبع( الةةف أن معةة5ُتدةة ر نتةةائج الجةةدول )

(، وهةةي معةةامالت 1.123 – 1.813باسةةت دام معامةةل ألفةةا كرونةةةاا قةةد انحسةةرت بةة ن )
(، األمةر 1.122 ةات مقبولة، كما تب َّن ارتفاع معامل  ةات اجمالي االستةانة،   ةث بلة  )

تطبيقهةا،   ةث الع  يدة ر الةف  ةةات النتةائج التةي يمةةن أن تسةفر عنهةا أداة الةحةث عنةد 
( 1.35يرى كث ةر مةن الم تسة ن أن المحةدَّ للحةةإل علةف كفايةة معامةل ألفةا كرونةةاا هةو )

 (.51: 3115)فهمي، 
 نتائج الةحث ومناقدتها وتفس رها:

 نتائج ارجابة المتعل  قة بالسؤال األول، ومناقدتها وتفس رها:
ة علف ايتةي: مةا درجةة ممارسةة ق راسع ائةدات المةدارس الحةوميَّةة نصَّ السؤال األول للد  

  ة، من وجهة نظر المعل  مات؟بمحافظة قلوة للقيادة األخالقيَّ 
جابةةة عةةن هةةعا السةةؤال وللتعةةرُّ  علةةف درجةةة ممارسةةة قائةةدات المةةدارس الحةوميَّةةة لإل

ةةةطات  ةةةة، مةةةن وجهةةةة نظةةةر المعل  مةةةاتن تةةةإلَّ  سةةةاب المتوس   بمحافظةةةة قلةةةوة للقيةةةادة األخالقيَّ
ا  الم يةار  والترت ةب لةةل ُبْعةد مةن أبعةاد محةور أبعةاد القيةادة األخالقيَّةة، الحسابيَّة واالنحر 
حها الجدول )وجاءت النتائج   (:2كما يوض  
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طات الحسابيَّة واالنحرا  الم يار  والترت ب ألبعاد القيادة األخالقيَّة 2جدول ) ( المتوس  
 لدى قائدات المدارس الحةوميَّة بمحافظة قلوة

ةةةةةةة  أبعةةةةةاد القيةةةةةةادة لةةةةةةدى األخالقيَّ
ةةةةةةةةة  قائةةةةةةةةدات المةةةةةةةةدارس الحةوميَّ

 بمحافظة قلوة

عدد 
 الفقرات

ل  المتوس  
 الحسابي

االنحرا  
 الم يار  

درجة 
 الممارسة

 عالية جداً  1.315 3.33 1 السمات الد سيَّة وارنسانيَّة
 عالية جداً  1.831 3.32 1 القيإل التنظيميَّة

 اً ة جدعالي 1.831 3.39 91 العالقات ارنسانيَّة
ةةةةةةة ألبعةةةةةةاد القيةةةةةةادة  الدرجةةةةةة الةليَّ
ةةةة لةةةدى قائةةةدات المةةةدارس  األخالقيَّ

 ظة قلوةالحةوميَّة بمحاف

ل الحسابي العام= االنحرا   3.33المتوس  
 1.311الم يار = 

ا(  درجة الممارسة )عالية جدأل
مةن بة ن  ( الف أن ُبْعةد )القةيإل التنظيميَّةة( ا تةلَّ المرتةةة األولةف2ُتد ر نتائج الجدول )

ةةة لةةدى قائةةدات المةةدارس الحةوميَّةةة بمحافظةةة قلةةوة، رجةةة مةةن   ةةث د أبعةةاد القيةةادة األخالقيَّ
ةةل  سةةابي قةةدره ) (، تةةاله ُبْعةةد )السةةمات الد سةةيَّة وارنسةةانيَّة(، 3.32الممارسةةة، بمتوس  

ةةةل  سةةةابي قةةةدره ) (، أمةةةا ُبْعةةةد )العالقةةةات ارنسةةةانيَّة( فجةةةاء بالمرتةةةةة الثالثةةةة، 3.33بمتوس  
ةةل  سةةابي قةةدره ) ةةل3.39بمتوس   الحسةةابي العةةام لدرجةةة ممارسةةة قائةةدات  (، وبلةة  المتوس  

ةةة، مةةن وجهةةة نظةةر المعل  مةةات )المةةدارس ا ( 3.33لحةوميَّةةة بمحافظةةة قلةةوة للقيةةادة األخالقيَّ
ل يقع في الفئةة ال امسةة مةن المقيةاس المتةدرج ال ماسةي، والتةي تبةدأ )  3.31وهو متوس  

ا( ألبعةةةاد القيةةةادة (، وهةةةي الف5.11الةةةف  ئةةةة التةةةي تدةةة ر الةةةف درجةةةة ممارسةةةة )عاليةةةة جةةةدأل
 األخالقيَّة.
(، التةي 3192العت بةي ) متفقًة مع ما بلت اليه دراسة الحالي الةحثنتائج  جاءتوقد 

ةةة لمةةدير  المةةدارس  ةةة للقيةةادة األخالقيَّةةة والقةةيإل التنظيميَّ أوضةةحت نتائجهةةا أن الدرجةةة الةليَّ
(، 3192ة، كعلد اتفقةت نتةائج هةعا الةحةث مةع نتةائج دراسةة الهنةد  )الثانويَّة كانت مرتفع

ةةةة بمحافظةةةات  ةةةزة للقيةةةادة التةةةي مةةةن نتائجهةةةا أن درجةةةة مم ارسةةةة مةةةدبر  المةةةدارس الثانويَّ
ةةة كانةةت بدرجةةةة مرتفعةةة، وتتَّفةةق نتةةةائج هةةعا الةحةةةث مةةع نتةةائج دراسةةةة أبةةو عبلةةةة  األخالقيَّ

ة لدى مةديريهإل التي أوضحت نتائجها أن درجة تقدير المعل  م ن للقيادة األخالقيَّ (، و 3195)
(، والتةةي أظهةةرت نتائجهةةا أن جم ةةةةةع أبعةةةةةاد محةةةةةةور 3193كانةةت كب ةةرة، ودراسةةة دراركةةة )

ةائة مةةةةةن الق ةةةةادة األخالقيَّة التةةةةي تمارسةةةةةها مةةةةديرات المةةةةةدارس االبتدائيَّةة بمدينةةةةةة الطةةةة
ا(، ودراسةةة السةقر ) (، والتةةي مةن نتائجهةةا أن 3198وجهةةةةةة نظةةةةةةر المعل  مةةةةةات )عاليةةة جةدأل

 جميع أبعاد القيادة األخالقيَّة باردارة العامَّة للتعليإل في منطقة تبوك بدرجة كب رة.
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(، والتةةي مةةن 3193فيمةةا اختلفةةت نتةةائج الةحةةث الحةةالي مةةع نتةةائج دراسةةة العراي ةةة )
ةةة للقيةةادة األخالقيَّةةة وسةةلوك المواطنةةة  نتائجهةا أن مسةةتوى ممارسةةة مةةدير  المةةدارس الثانويَّ

ًطا.  التنظيميَّة كان متوس  
  انًيا: تحل ل ومناقدة النتائج المتعل  قة بالسؤال الثاني:

ةةة علةةف ايتةةي: هةةل توجةةد فةةرو  إلات داللةةة ا سةةائيَّة عنةةد  راسع نةةصَّ السةةؤال الثةةاني للد  
( بةة ن تقةةديرات مفةةردات ع نةةة الةحةةث لدرجةةة ممارسةةة قائةةدات α ≤ 1.15لةةة )مسةةتوى الدال 

ةةة،  ةةة تةًعةةا لمتغ ةةرات: )المر لةةة التعليميَّ المةةدارس الحةوميَّةةة بمحافظةةة قلةةوة للقيةةادة األخالقيَّ
  المؤه  ل العلمي، سنوات ال برة(؟

سةائيَّة لإلجابة عن هعا السؤال، وللةدة عما اإلا مةا كانةت هنةاك فةرو  إلات داللةة ا 
( بةة ن تقةةديرات مفةةردات ع نةةة الةحةةث لدرجةةة ممارسةةةة α ≤ 1.15عنةةد مسةةتوى الداللةةة )

ةةة، ُتعةةزى  متغ ةةرات:  الخةةتال  قائةةدات المةةدارس الحةوميَّةةة بمحافظةةة قلةةوة للقيةةادة األخالقيَّ
طات الحسابيَّة  )المر لة التعليميَّة، المؤه  ل العلمي، سنوات ال برة(ن تإلَّ است راج قيإل المتوس  

واالنحرافات الم ياريَّة الستجابات مفةردات ع نةة الةحةث علةف المحةور األول ال ةاص ب بعةاد 
القيادة األخالقيَّة،  إلَّ اسُت دم كلل من اختةار لتل لع نت ن مستقلت ن، واختةار تحل ل التةةاين 

 (، وجاءت نتائج التحل ل كما يلي:One Way Anovaاأل اد  )
 مر لة التعليميَّة:أواًل: الفرو  وفق متغ ر ال

 ≤ 1.15لمعرفة اإلا ما كانت هنةاك فةرو  إلات داللةة ا سةائيَّة عنةد مسةتوى الداللةة )
α ةةةطات تقةةةديرات مفةةةردات ع نةةةة الةحةةةث لدرجةةةة ممارسةةةة قائةةةدات المةةةدارس (، بةةة ن متوس  

ةةار الحةوميَّة بمحافظة قلوة للقيادة األخالقيَّة، ُتعزى لمتغ ر المر لة التعليميَّة، اسةُت دم اخت
 ( يب  ن نتائج التحل ل:3(، والجدول )One Way Anovaتحل ل التةاين األ اد  )
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( لداللة للفرو  ب ن One Way Anova( نتائج تحل ل التةاين األ اد  )3الجدول)
طات تقديرات مفردات ع نة الةحث لدرجة ممارسة قائدات المدارس الحةوميَّة  متوس  

 القيَّة تةًعا لمتغ ر المر لة التعليميَّةبمحافظة قلوة للقيادة األخ

أبعاد القيادة 
األخالقيَّة لدى 

قائدات المدارس 
الحةوميَّة 

 بمحافظة قلوة

مجموع  المجموعات
 المربعات

درجات 
 الحريَّة

ل  متوس  
الداللة  قيمة   المربعات

 اال سائيَّة

السمات 
الد سية 

 ارنسانيةو 

ال ا سائيألا د 2.232 3.353 2 2.329 ب ن المجموعات
 1.292 331 953.231 داخل المجموعات 1.15عند 

    353 951.399 المجموع

 القيإل التنظيمية

 2.912 2 1.928 ب ن المجموعات
دال ا سائيألا  3.383

 1.212 331 933.389 داخل المجموعات 1.15عند 

    353 989.311 المجموع

العالقات 
 ارنسانية

 3.133 2 93.929 ب ن المجموعات
دال ا سائيألا  2.135

 1.222 331 925.331 داخل المجموعات 1.15عند 
    353 933.821 المجموع

الدرجة الةليَّة 
ألبعاد القيادة 
األخالقيَّة لدى 

قائدات المدارس 
الحةوميَّة 

 بمحافظة قلوة

 2.123 2 1.313 ب ن المجموعات
دال ا سائيألا  5.953

 1.515 331 938.313 خل المجموعاتدا 1.15عند 

    353 953.311 المجموع
ةطات تقةديرات 3يتب  ن من خالل نتائج الجدول ) ( وجود فرو  دالة ا سائيألا بة ن متوس  

مفةةردات ع نةةة الةحةةث لدرجةةة ممارسةةة قائةةدات المةةدارس الحةوميَّةةة بمحافظةةة قلةةوة للقيةةادة 
ةةة، يحةةد ها متغ ةةر المر لةةة التعلي ميَّةةة،   ةةث أظهةةرت نتةةائج الجةةدول السةةابق وجةةود األخالقيَّ

داللة ا سائيَّة لقيإل ا تمال ال ط  من النوع األول ال اص باختةار تحل ةل التةةاين األ ةاد  
(One Way Anova ة ب بعةاد القيةادة األخالقيَّةة (. اإل تراو ت قيإل ) ( المحسوبة ال اصَّ
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(، وتراو ةةت 2.135 – 2.232ن )لةةدى قائةةدات المةةدارس الحةوميَّةةة بمحافظةةة قلةةوة، مةةا بةة 
عنةةةد ا سةةةائيألا ( ومسةةةتوى هةةةعه القةةةيإل دال 1.192 – 1.119قةةةيإل الداللةةةة لهةةةا مةةةا بةةة ن )

ةةةطات المجموعةةةات وفةةةق متغ ةةةر المر لةةةة α ≤1.15مسةةةتوى الداللةةةة ) (، بمعنةةةف أن متوس  
ن التعليميَّة جاءت متةاينة، وأنةه توجةد فةرو  إلات داللةة ا سةائيَّة ب نهةا، ممةا ُيدة ر الةف أ

ةةة أ ةةًرا فةةي تقةةديرات مفةةردات ع نةةة الةحةةث لدرجةةة ممارسةةة قائةةدات  لمتغ ةةر المر لةةة التعليميَّ
 المدارس الحةوميَّة بمحافظة قلوة للقيادة األخالقيَّة.

ةةةةن تةةةإلَّ  ةةةة فئةةةة مةةةن فئةةةات متغ ةةةر المر لةةةة التعليميَّ ولمعرفةةةة اتجةةةاه الفةةةرو  ولسةةةالح أيَّ
 (:8كما يتَّ ح من خالل الجدول )(، وإللد LSDاست دام اختةار أقل فر  معنو  )

ةطات تقةديرات مفةردات ع نةة LSD(اختةار أقل فةر  معنةو  )8جدول ) ( للفةرو  بة ن متوس  
ةةة تةًعةةا  الةحةةث لدرجةةة ممارسةةة قائةةدات المةةدارس الحةوميَّةةة بمحافظةةة قلةةوة للقيةةادة األخالقيَّ

 لمتغ ر المر لة التعليميَّة
أبعاد القيادة 

األخالقيَّة لدى 
لمدارس قائدات ا

الحةوميَّة 
 بمحافظة قلوة

المر لة 
ل  العدد التعليميَّة المتوس  

 الحسابي
االنحرا  
 الم يار  

 المر لة التعليميَّة

طة ابتدائيَّة أكثر من   انويَّة متوس  
 مر لة

السمات 
الد سيَّة 
 وارنسانيَّة

     1.232 3.52 38 ابتدائيَّة
طة      1.312 3.31 39 متوس  

 *  * * 1.183 3.39 81 ويَّة ان
أكثر من 

     1.283 3.32 95 مر لة

 القيإل التنظيميَّة

     1.332 3.59 38 ابتدائيَّة

طة      1.358 3.53 39 متوس  
 *  * * 9.11 3.91 81  انويَّة

أكثر من 
     1.332 3.82 95 مر لة

العالقات 
 ارنسانيَّة

     1.229 3.21 38 ابتدائيَّة
طة      1.833 3.32 39 متوس  
 *  * * 1.119 3.92 81  انويَّة
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أبعاد القيادة 
األخالقيَّة لدى 

لمدارس قائدات ا
الحةوميَّة 

 بمحافظة قلوة

المر لة 
ل  العدد التعليميَّة المتوس  

 الحسابي
االنحرا  
 الم يار  

 المر لة التعليميَّة

طة ابتدائيَّة أكثر من   انويَّة متوس  
 مر لة

أكثر من 
     1.381 3.83 95 مر لة

الدرجة الةلية 
ألبعاد القيادة 
األخالقية لدى 

قائدات المدارس 
الحةومية 

 بمحافظة قلوة

     1.221 3.55 38 ابتدائيَّة
طة      1.332 3.51 39 متوس  
 *  * * 1.332 3.98 81  انويَّة

أكثر من 
     1.325 3.81 95 مر لة

ةطات تقةديرات 8من خالل نتائج الجدول ) (، والع  ُيب   ن نتائج المقارنات الُةْعديَّة لمتوس  
مفةةردات ع نةةة الةحةةث لدرجةةة ممارسةةة قائةةدات المةةدارس الحةوميَّةةة بمحافظةةة قلةةوة للقيةةادة 

ت ح أن الفرو  جةاءت بة ن معل  مةات )المر لةة األخالقيَّة، تةًعا لمتغ ر المر لة التعليميَّةن ي
ةطة(، والمعل  مةات  الثانويَّة( وكلٍ  من معل  مات )المر لة االبتدائيَّةة(، معل  مةات )المر لةة المتوس  

كةةلٍ  مةةن معل  مةةات )المر لةةة العةةامالت فةةي )أكثةةر مةةن مر لةةة(، وأن الفةةرو  جةةاءت لسةةالح 
ةة العةةامالت فةةي )أكثةةر مةةن مر لةةة(، طة(، والمعل  مةةات االبتدائيَّةةة(، معل  مةةات )المر لةةة المتوس  

 وإللد في جميع أبعاد القيادة األخالقيَّة لدى قائدات المدارس الحةوميَّة بمحافظة قلوة.
  انًيا: الفرو  وفق متغ ر المؤه  ل العلمي:

 ≤ 1.15لمعرفة اإلا ما كانت هنةاك فةرو  إلات داللةة ا سةائيَّة عنةد مسةتوى الداللةة )
αديرات مفردات ع نة الةحث لدرجة ممارسة قائدات المدارس الحةوميَّةة بمحافظةة (، ب ن تق

ةةةل العلمةةةين اسةةةُت دم اختةةةةار )ت( لع نتةةة ن  ةةةة، ُتعةةةزى لمتغ ةةةر المؤه   قلةةةوة للقيةةةادة األخالقيَّ
ةطات اسةتجابات للموازنةة بة ن ( Independent Samples T testمسةتقلت ن ) متوس  

ول ال ةةاص ب بعةةاد القيةةادة األخالقيَّةةة، والجةةدول رقةةإل مفةةردات ع نةةة الةحةةث علةةف المحةةور األ 
 ( يب  ن نتائج التحل ل:1)
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طات تقديرات  ( نتائج اختةار )ت(1جدول ) لع نت ن مستقلت ن لداللة للفرو  ب ن متوس  
مفردات ع نة الةحث لدرجة ممارسة قائدات المدارس الحةوميَّة بمحافظة قلوة للقيادة 

 غ ر المؤه  ل العلمياألخالقيَّة تةًعا لمت
أبعاد القيادة األخالقيَّة لدى قائدات المدارس 

ل العدد المجموعات الحةوميَّة بمحافظة قلوة  المتوس  
 الحسابي 

 االنحرا 
 الم يار   

 قيمة 
 )ت(

 نسةة 
 ال ط 

 الداللة 
 اال سائيَّة

 السمات الد سيَّة
 وارنسانيَّة 

 1.333 3.32 333 بةالوريوس ف قل
1.323 1.313 

   ر دال ا سائيألا 
 9.51 2.18 2 دراسات عليا 1.15عند 

 القيإل التنظيميَّة
 1.831 3.33 333 بةالوريوس ف قل

9.11 1.222 
ا    ر دال ا سائيأل

 9.23 2.33 2 دراسات عليا 1.15عند  

 العالقات ارنسانيَّة
 1.813 3.32 333 بةالوريوس ف قل

9.925 1.213 
 ئيألا   ر دال ا سا

 9.35 2.29 2 دراسات عليا 1.15عند 
الدرجة الةليَّة ألبعاد القيادة األخالقيَّة لدى 

 قائدات المدارس الحةوميَّة 
 بمحافظة قلوة

 1.351 3.32 333 بةالوريوس ف قل
1.183 1.231 

   ر دال ا سائيألا 
 1.15عند 

 9.23 2.38 2 دراسات عليا 
بةةة ن ا سةةةائيألا ( الةةةف عةةةدم وجةةةود فةةةرو  دالةةةة 1بالجةةةدول ) ُتدةةة ر النتةةةائج الموضةةةحة

ةةةة  ةةةطات تقةةةديرات مفةةةردات ع نةةةة الةحةةةث لدرجةةةة ممارسةةةة قائةةةدات المةةةدارس الحةوميَّ متوس  
بمحافظة قلوة للقيادة األخالقيَّة، يحد ها متغ ر المؤه  ل العلمي،   ث أظهرت نتائج الجةدول 

ألول ال ةةةاص   باختةةةةار )ت( لع نتةةة ن السةةةابق عةةةدم داللةةةة قةةةيإل ا تمةةةال ال طةةة  مةةةن النةةةوع ا
ة ب بعاد القيادة األخالقيَّة لدى قائدات المةدارس الحةوميَّةة بمحافظةة قلةوة.  مستقلت ن ال اصَّ
ةةة لةةدى قائةةدات المةةدارس  ةةة ب بعةةاد القيةةادة األخالقيَّ اإل تراو ةةت قةةيإل )ت( المحسةةوبة ال اصَّ

و ةت قةيإل الداللةة لهةا مةا بة ن (، وترا9.925 – 1.323الحةوميَّة بمحافظة قلةوة مةا بة ن )
عنةةةةد مسةةةةتوى الداللةةةةة ا سةةةةائيألا ( ومسةةةةتوى هةةةةعه القةةةةيإل   ةةةةر دال 1.313 – 1.213)
(1.15≥ α ةةةةل العلمةةةةي جةةةةاءت ةةةةطات المجموعةةةةات وفةةةةق متغ ةةةةر المؤه   (، بمعنةةةةف أن متوس  

ةل  متقاربة، وأنه ال توجد فرو  إلات داللة ا سةائيَّة ب نهةا، ممةا يدة ر الةف أن متغ ةر المؤه  
مةةةي ال أ ةةةر لةةةه فةةةي تقةةةديرات مفةةةردات ع نةةةة الةحةةةث لدرجةةةة ممارسةةةة قائةةةدات المةةةدارس العل

 الحةوميَّة بمحافظة قلوة للقيادة األخالقيَّة.
ةل العلمةي، واشةتراط بعةض ار سةائ  ن  ونظًرا لعدم وجود تةافؤ بة ن فئةات متغ ةر المؤه  

افئةةن كةان علةف الةا ثةة الت كُّةةد أن تسةت دم االختةةارات الةارامتريَّةة )المعل  ميَّةة( للع نةات المتة
-Mannمةةةةن نتةةةةائج اختةةةةةار )ت( باالختةةةةةار الالبةةةةارامتر  المنةةةةاظر لةةةةه، وهةةةةو اختةةةةةار )

Whitney:لع نت ن مستقلت ن، وجاءت النتائج كما يلي ) 
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طات تقديرات مفردات ع نة 91جدول ) ( نتائج اختةار )مان وتني( لداللة للفرو  ب ن متوس  
ئدات المدارس الحةوميَّة بمحافظة قلوة للقيادة األخالقيَّة تةًعا لدرجة ممارسة قا الةحث

 لمتغ ر المؤه  ل العلمي
أبعاد القيادة 

األخالقيَّة لدى 
قائدات المدارس 

الحةوميَّة 
 بمحافظة قلوة

ل  العدد المجموعات متوس  
الداللة  (zقيمة ) مجموع الرتب الرتب

 اال سائيَّة

السمات 
الد سيَّة 
 وارنسانيَّة

بةالوريوس 
 29318.51 933.92 333 ف قل

1.329 
  ر دال 

ا سائيألا عند 
1.15 333.51 931.33 2 دراسات عليا 

 القيإل التنظيميَّة
بةالوريوس 

 29382.51 933.32 333 ف قل
1.211 

  ر دال 
ا سائيألا عند 

1.15 233.51 913.13 2 دراسات عليا 

العالقات 
 ارنسانيَّة

بةالوريوس 
 29552.51 933.35 333 قلف 

9.111 
  ر دال 

ا سائيألا عند 
1.15 533.51 12.35 2 دراسات عليا 

الدرجة الةليَّة 
ألبعاد القيادة 
األخالقيَّة لدى 

قائدات المدارس 
الحةوميَّة 

 بمحافظة قلوة

بةالوريوس 
 29381.51 933.35 333 ف قل

1.228 
  ر دال 

ا سائيألا عند 
1.15 251.51 918.33 2 ادراسات علي 

( عةدم وجةود فةرو  دالةة ا سةائيألا بة ن ُرتةب 91يتَّ ح من خةالل نتةائج الجةدول رقةإل )
ةةةة  ةةةطات تقةةةديرات مفةةةردات ع نةةةة الةحةةةث لدرجةةةة ممارسةةةة قائةةةدات المةةةدارس الحةوميَّ متوس  

ل بمحافظة قلوة للقيادة األخالقيَّة، يحد ها متغ ر المؤه  ل العلمي،   ث أظهرت نتائج الجةدو
-Mannالسةةةابق عةةةدم داللةةةة قةةةيإل ا تمةةةال ال طةةة  مةةةن النةةةوع األول ال ةةةاص   باختةةةةار )

Whitney ةةة لةةدى قائةةدات المةةدارس ةةة ب بعةةاد القيةةادة األخالقيَّ ( لع نتةة ن مسةةتقلت ن ال اصَّ
ة ب بعاد القيةادة األخالقيَّةة لةدى قائةدات zالحةوميَّة بمحافظة قلوة. اإل تراو ت قيإل ) ( ال اصَّ

( وتراو ةت قةيإل الداللةة لهةا 9.111 – 1.329وميَّة بمحافظة قلوة مةا بة ن )المدارس الحة
عنةد مسةتوى الداللةة ا سةائيألا ( ومستوى هةعه القةيإل   ةر دالٍ  1.893 – 1.332ما ب ن )

(1.15≥ α ةةل العلمةةي جةةاءت ةةطات المجموعةةات وفةةق متغ   ةةر المؤه   (، بمعنةةف أن ُرتةةب متوس  
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ةل متقاربة، وأنه ال توجد فرو  إلات دال  لة ا سةائيَّة ب نهةا، ممةا يدة ر الةف أن متغ ةر المؤه  
العلمةةةي ال أ ةةةر لةةةه فةةةي تقةةةديرات مفةةةردات ع نةةةة الةحةةةث لدرجةةةة ممارسةةةة قائةةةدات المةةةدارس 

 الحةوميَّة بمحافظة قلوة للقيادة األخالقيَّة.
  الًثا: الفرو  وفق متغ ر سنوات ال برة:

 ≤ 1.15ة عنةد مسةتوى الداللةة )لمعرفة اإلا ما كانت هنةاك فةرو  إلات داللةة ا سةائيَّ 
α ةةةطات تقةةةديرات مفةةةردات ع نةةةة الةحةةةث لدرجةةةة ممارسةةةة قائةةةدات المةةةدارس (، بةةة ن متوس  

ةةة، ُتعةةزى لمتغ ةةر سةةنوات ال بةةرة، اسةةُت دم اختةةةار  الحةوميَّةةة بمحافظةةة قلةةوة للقيةةادة األخالقيَّ
 حل ل:( يب   ن نتائج الت99(، والجدول )One Way Anovaتحل ل التةاين األ اد  )

( لداللة للفرو  ب ن One Way Anova( نتائج تحل ل التةاين األ اد  )99جدول )
طات تقديرات مفردات ع نة الةحث لدرجة ممارسة قائدات المدارس الحةوميَّة  متوس  

 بمحافظة قلوة للقيادة األخالقيَّة تةًعا لمتغ ر سنوات ال برة
أبعاد القيادة األخالقيَّة 
 لدى قائدات المدارس

 الحةوميَّة بمحافظة قلوة
مجموع  المجموعات

 المربعات
درجات 
 الحريَّة

ل  متوس  
الداللة  قيمة   المربعات

 اال سائيَّة

السمات الد سية 
 ارنسانسةو 

 1.338 3 1.153 ب ن المجموعات
1.355 

  ر دال 
ا سائيألا عند 

1.15 1.223 351 958.353 داخل المجموعات 

 353 951.399 المجموع

 القيإل التنظيمية
 1.812 3 9.215 ب ن المجموعات

9.993 
  ر دال 

ا سائيألا عند 
1.15 1.339 351 981.913 داخل المجموعات 

 353 989.311 المجموع

 العالقات ارنسانية
 1.233 3 1.338 ب ن المجموعات

1.538 
  ر دال 

ا سائيألا عند 
1.15 1.318 351 933.993 داخل المجموعات 

 353 933.821 المجموع
الدرجة الةليَّة ألبعاد 

القيادة األخالقيَّة لدى 
قائدات المدارس 

 الحةوميَّة بمحافظة قلوة

 1.599 3 9.133 ب ن المجموعات
1.893 

  ر دال 
ا سائيألا عند 

1.15 1.232 351 952.288 داخل المجموعات 

 353 953.311 المجموع
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( عةةةدم وجةةةود فةةةرو  دالةةةة ا سةةةائيألا بةةة ن 99لجةةةدول )يتبةةة َّن مةةةن خةةةالل نتةةةائج ا
ةةةة  ةةةطات تقةةةديرات مفةةةردات ع نةةةة الةحةةةث لدرجةةةة ممارسةةةة قائةةةدات المةةةدارس الحةوميَّ متوس  
بمحافظة قلوة للقيادة األخالقيَّة، يحد ها متغ ر سنوات ال برة،   ةث أظهةرت نتةائج الجةدول 

ص   باختةةةار تحل ةةل التةةةاين السةةابق عةةدم داللةةة قةةيإل ا تمةةال ال طةة  مةةن النةةوع األول ال ةةا
ةة ب بعةاد القيةادة One Way Anovaاأل ةاد  ) (. اإل تراو ةت قةيإل ) ( المحسةوبة ال اصَّ

ةةة لةةدى قائةةدات المةةدارس الحةوميَّةةة بمحافظةةة قلةةوة مةةا بةة ن ) (، 9.993 – 1.538األخالقيَّ
(، ومسةةتوى هةةعه القةةيإل   ةةر دالٍ  1.519 – 1.221وتراو ةةت قةةيإل الداللةةة لهةةا مةةا بةة ن )

ةطات المجموعةات وفةق متغ ةر α ≤1.15عند مستوى الداللة )ا سائيألا  (، بمعنةف أن متوس  
سنوات ال برة جةاءت متقاربةة، وأنةه ال توجةد فةرو  إلات داللةة ا سةائيَّة ب نهةا، ممةا يدة ر 
الةف أن متغ ةر سةةنوات ال بةرة ال أ ةةر لةه فةةي تقةديرات مفةةردات ع نةة الةحةةث لدرجةة ممارسةةة 

 وميَّة بمحافظة قلوة للقيادة األخالقيَّة.قائدات المدارس الحة
وقةةةد جةةةاءت نتةةةائج الةحةةةث الحةةةالي متفقةةةًة مةةةع مةةةا بلةةةت اليةةةه دراسةةةة أبةةةو عبلةةةة 

(، والتةةي أشةةارت نتائجهةةا الةةف عةةدم وجةةود فةةرو  دالةةة ا سةةائيألا بةة ن تقةةديرات أفةةراد 3195)
ةةة لةةدى مةةدير  المةةدارس، ُتعةةز  ةةة،  ةةول ممارسةةة القيةةادة األخالقيَّ راسع ى لمتغ ةةرات: ع نةةة الد  

)الجنق، العمر، المنطقةة التعليميَّةة، سةنوات ال دمةة(، كةعلد اتفقةت نتةائج هةعا الةحةث مةع 
(، والتي مةن نتائجهةا عةدم وجةود فةرو  إلات داللةة ا سةائيَّة 3193نتائج دراسة الداعر )

ةةة للقيةةادة، وعالقتهةةا باربةةداع اردار ، ُتعةةزى لمتغ ةةر: )الجةةنق،  بةة ن الممارسةةات األخالقيَّ
ةةل العلمةةي، والمسةةمف الةةوظيفي، وسةةنوات ال دمةةة( ، وتتَّفةةق نتةةائج الةحةةث و  العمةةر، والمؤه  

ةةلت اليةةه دراسةةة دراركةةة ) ( مةةن نتةةائج، والتةةي أسةةفرت عةةن عةةدم 3193الحةةالي مةةع مةةا توصَّ
ةطات أفةةةةراد ع نةةةةة الةحةث فةةةةةي مسةةةةةةتوى  وجةود فةةةةرو  إلات داللةةةةة ا سةةةةائيَّة بةةةة ن متوس  

ةةادة األخالقيَّةة والثقةةةةةة التنظيميَّةة التةةةةةي تمارسةةةةةها مةةةةديرات المر لةةةةة االبتدائيَّةة، مةةةةن الق ةة
ةةل العلمةةي، وسةةنوات  ةةص، والمؤه   وجهةةةةةة نظةةةةةر المعل  مةةةةةات، ُتعةةةةةزى الةةةةةف متغ ةةةةةرات: )الت سُّ

 ال برة، والمةتب ارشرافي(.
 متعل  قة بالسؤال الثالث: الًثا: تحل ل ومناقدة النتائج ال

ةةة علةةف ايتةةي: مةةا مسةةتوى الرضةةا الةةوظيفي للمعل  مةةات  راسع نةةصَّ السةةؤال الثالةةث للد  
 بمحافظة قلوة؟

لإلجابةةةة عةةةن هةةةعا السةةةؤال، وللتعةةةرُّ  علةةةف مسةةةتوى الرضةةةا الةةةوظيفي للمعل  مةةةات 
ن تإلَّ  ساب وتل يص تةرارات اجابات مفردات ع نة  الةحث، بمحافظة قلوة من وجهة نظرهنَّ

طات الحسابيَّة، في كل   يةةارة مةن يةةارات  والنسب المئويَّة، واالنحرافات الم ياريَّة، والمتوس  
ةةا لتةةةون مجةةااًل  المحةةور الثةةاني: )مسةةتوى الرضةةا الةةوظيفي لةةدى المعل  مةةات(، وترت بهةةا تنازليأل

ح نتائج التحل ل:93الستقراء النتائج ودالالتها، والجدول )  ( يوض  
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طات الحسابيَّة واالنحرافات الم ياريَّة والرتب رجابات  (93جدول ) التةرارات والنسب المئويَّة والمتوس  
 مفردات ع نة الةحث  يال يةارات المحور الثاني )مستوى الرضا الوظيفي لدى المعل  مات(

رقإل 
 ال ةارة

ترت ب 
ل  ال ةارة ال ةارة المتوس  

 الحسابي
االنحرا  
 الم يار  

مستوى الرضا 
 وظيفيال

ا 1.838 3.32 يتَّفق عملي مع م ولي وقدراتي. 8 9  عالٍ جدأل

المهامُّ المطلوبة مني تتناسب مع طبيعة  1 3
ا 1.883 3.31 عملي.  عاٍل جدأل

يوف  ر لي عملي فرصة اكتساب ال برات  99 2
ا 1.159 3.22 والمهارات.  عاٍل جدأل

لطبيعة عملي واضح الوصة الوظيفي  92 3
ا 9.11 3.22 ودق ق.  عالٍ جدأل

ا 9.11 3.31 يتإلُّ توزيع األعمال ب ن المعل  مات بتوازن. 92 5  عالٍ جدأل

يوف  ر لي عملي فرص الحسول علف الحوافز  93 2
 عالي 9.18 3.91 المعنويَّة.

يحق  ق لي عملي مةانة ج دة في المجتمع  93 3
ا 1.131 3.21 مع طمو اتي. تتناسب  عالٍ جدأل

يوف  ر لي عملي فرًصا للتقدم والترقية كما  98 8
 عالي 9.11 3.91 أستحق.

ُتتاا لي الفرصة في   ور الدورات والندوات  93 1
ا 1.183 3.23 المرتةطة بعملي.  عالٍ جدأل

يحقق لي عملي األمان والطم ن نة ب مان  3 91
ا 1.812 3.35 ستمرار به.اال  عالٍ جدأل

أشعر باالنتماء لمهنتي من خالل التزامي  3 99
ا 1.323 3.29 وان ةاطي.  عالٍ جدأل

ن مما  91 93 تقدر األمهات جهود  مع بناتهنَّ
ا 1.131 3.21 يدعرني بالرضا.  عالٍ جدأل

ا 1.812 3.38 ود .أجد التقدير التامَّ من قائدة المدرسة لجه 5 92  عاٍل جدأل

ألقف التدجيع من زم التي فيما أقوم به من  2 93
ا 1.133 3.32 أعمال في المدرسة.  عالٍ جدأل

ا 1.831 3.38 ألمق تقدير الطالةات لجهود  في التدريق. 3 95  عالٍ جدأل
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رقإل 
 ال ةارة

ترت ب 
ل  ال ةارة ال ةارة المتوس  

 الحسابي
االنحرا  
 الم يار  

مستوى الرضا 
 وظيفيال

ا 1.332 3.23 أرى أن لي دوًرا ايجابيألا في تندئة األجيال. 9 92  عالٍ جدأل

ا 1.132 3.52 أر ب في االستمرار في عملي  تف التقاعد. 2 93  عالٍ جدأل

ا 9.91 3.32 أفة  ر في مدةالت عملي  تف خارج المدرسة. 95 98  عالٍ جدأل

ل الحسابي العام للمحور   3.21المتوس  
 1.331االنحرا  الم يار  العام للمحور 

امستوى ا  لرضا الوظيفي عاٍل جدأل
 ( يت ح ما يلي:93بالجدول )الموضحة من خالل النتائج 

تقةةديرات مفةةردات ع نةةة الةحةةث لمسةةتوى الرضةةا الةةوظيفي لةةدى المعل  مةةات بمحافظةةة قلةةوة،  -
ل الحسابي العام لهعا المحور ) ا(،   ث بل  المتوس   مةن  3.21جاءت بدرجة )عالية جدأل

ل يقع 5.11 في الفئة ال امسة من المقيةاس المتةدرج ال ماسةي، والتةي (، وهعا المتوس  
(، وهةي الفئةة التةةي تدة ر الةف مسةةتوى رضةا وظيفةي )عةةاٍل 5.11الةةف  3.31تبةدأ مةن )

ا( لدى المعل  مات بمحافظة قلوة.  جدأل
ةةلت اليةةه دراسةةة فلمةةةان  الةحةةثنتةةائج  جةةاءتوقةةد  الحةةالي متوافقةةة مةةع مةةا توصَّ

تائجها الف أن كالأل من المدةرف ن التربةوي ن والمدةرفات من نتائج، والتي أشارت ن( 3113)
التربويةةات يتمتعةةون بمسةةتوى عةةاٍل مةةن الرضةةا الةةوظيفي، كمةةا اتَّفقةةت نتةةائج هةةعا الةحةةث مةةع 

(، والتةةي أوضةةحت نتائجهةةا أن مسةةتوى الرضةةا الةةوظيفي لةةدى 3195نتةةائج دراسةةة أشةةتيه )
(، والتةي 3198ائج دراسةة العنةز  )المعل  م ن مرتفع، كعلد اتَّفقت نتةائج هةعا الةحةث مةع نتة

من نتائجها أن مستوى الرضا الوظيفي كةةل لةدى المعل  مة ن واألبعةاد كةلٍ  علةف  ةدة، جةاءت 
 بدرجة كب رة.

والتةةي )Ryans 3111)فيمةةا اختلفةةت نتةةائج الةحةةث الحةةالي مةةع نتةةائج دراسةةة 
ةطة مةةن الرضةةا الةةوظيفي لةةدى مةة دير  المةةدارس كدفت نتائجهةا أن هنةةاك مةةستويات متوس  
(، والتةي 3192العامَّة، واختلفت نتائج هعا الةحث مع نتةائج مةع نتةائج دراسةة ال ةويحي )

أشارت نتائجها الةف أن درجةة الرضةا الةوظيفي عةن الحةوافز والرواتةب جةاء بدرجةة ضة يفة، 
(، والتةةةي 3193كمةةةا اختلفةةةت نتةةةائج الةحةةةث الحةةةالي مةةةع نتةةةائج دراسةةةة الثب تةةةي والعنةةةز  )

جهةةةا أن مسةةةتوى الرضةةةا الةةةوظيفي لمعل  مةةةي مةةةدارس محافظةةةة القريةةةات جةةةاء أوضةةةحت نتائ
ةةًطا، واختلفةةت كةةعلد نتةةائج الةحةةث الحةةالي مةةع نتةةائج دراسةةة البل هةةد ) (، والتةةي 3193متوس  
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أظهةةرت نتائجهةةا أن الرضةةا الةةوظيفي لةةدى الموظَّفةةات عةةن العمةةل كةةان بدةةةٍل عةةامٍ  بدرجةةة 
طة.  متوس  

ةةطات الحسةةابيَّ  - ة ل ةةةارات محةةور مسةةتوى الرضةةا الةةوظيفي لةةدى المعل  مةةات تراو ةةت المتوس  
ةطات 5( درجة، من أصل )3.23 – 3.91بمحافظة قلوة ما ب ن ) ( درجات، وهةي متوس  

تقع في الفئت ن الرابعة وال امسة من المقيةاس المتةدرج ال ماسةي، واللتةان تدة ران الةف 
ا( علف التوالي لدى   المعل  مات بمحافظة قلوة.مستويات رضا وظيفي )عالية/ عالية جدأل

هنةةاك شةةةه توافةةق فةةي براء مفةةردات ع نةةة الةحةةث  ةةول مسةةتوى الرضةةا الةةوظيفي لةةدى  -
 :( يةارة، ُوزعت كالتالي98المعل  مات بمحافظة قلوة،   ث اشتمل هعا المحور علف )

 ( ةةطات الحسةةابيَّة 92جةةاءت ا(،   ةةث تراو ةةت المتوس   ( يةةةارة بدرجةةة )عاليةةة جةةدأل
ةطات تقةع بالفئةة ال امسةة 3.23و 3.31ما ب ن )لهعه ال ةارات  (، وهعه المتوس  

(، وهي الفئة 5.11الف  3.31من المقياس المتدرج ال ماسي، والتي تبدأ من )
ا( لدى المعل  مات بمحافظة قلوة.  التي تد ر الف مستوى رضا وظيفي )عاٍل جدأل

 ( وهمةا ال ةةارة ،)يةوف  ر لةي »لةف ( والتةي تةنصُّ ع2جاءت يةارتان بدرجةة )عاليةة
( والتةي تةنصُّ علةف 8، وال ةةارة )«عملي فرص الحسةول علةف الحةوافز المعنويَّةة

ةل  سةابي )« يوف  ر لي عملي فرًصا للتقةدم والترقيةة كمةا أسةتحقُّ » ( 3.91بمتوس  
ةل يقةع بالفئةة الرابعةة مةن المقيةاس المتةدرج ال ماسةي،  لةلٍ  منهما، وهعا المتوس  

(، وهي الفئة التي تد ر الف مستوى رضا 3.31من  الف أقل 2.31والتي تبدأ )
 وظيفي )عاٍل( لدى المعل  مات بمحافظة قلوة.

مسةتوى خالل الجدول الموضح أعاله أن نقوم بترت ب يةارات محةور ) منويمةن 
ةةا مةةن   ةةث مسةةتوى الرضةةةا ( الرضةةا الةةوظيفي لةةدى المعل  مةةات بمحافظةةة قلةةوة ترت ًةةةا تنازليأل

 :كما يليالوظيفي 
 أعلف  الل يةارات طةًقا الستجابات مفردات الةحث كما يلي: جاءت

أرى أن لةي »( والتي تةنصُّ علةف 92جاءت استجابات مفردات ع نة الةحث علف ال ةارة ) -
ةةا فةةي تندةةئة األجيةةال ا( بةة ن يةةةارات « دوًرا ايجابيأل بالمرتةةةة األولةةف، وبدرجةةة )عاليةةة جةةدأل

ل  سابي المحور ال اص بمستوى الرضا الوظيفي لدى الم عل  مات بمحافظة قلوة، بمتوس  
 (.1.332(، وانحرا  م يار  )3.23)

أشةةعر »( والتةةي تةةنصُّ علةةف 99جةةاءت اسةةتجابات مفةةردات ع نةةة الةحةةث علةةف ال ةةةارة ) -
ا( « باالنتماء لمهنتي من خالل التزامي وان ةةاطي بالمرتةةة الثانيةة، وبدرجةة )عاليةة جةدأل

ضةةا الةةوظيفي لةةدى المعل  مةةات بمحافظةةة قلةةوة، بةة ن يةةةارات المحةةور ال ةةاص بمسةةتوى الر 
ل  سابي )  (.1.323(، وانحرا  م يار  )3.29بمتوس  
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أر ةب فةي »( والتةي تةنصُّ علةف 93جاءت استجابات مفردات ع نة الةحةث علةف ال ةةارة ) -
ا( بة ن يةةارات « االستمرار في عملي  تف التقاعةد بالمرتةةة الثالثةة، وبدرجةة )عاليةة جةدأل

ل  سابي المحور ال اص ب مستوى الرضا الوظيفي لدى المعل  مات بمحافظة قلوة، بمتوس  
 (.1.132(، وانحرا  م يار  )3.52)

 جاءت أدنف  الل يةارات طةًقا الستجابات مفردات ع نة الةحث كما يلي:
يةتإلُّ توزيةع »( والتةي تةنصُّ علةف 5جاءت اسةتجابات مفةردات ع نةة الةحةث علةف ال ةةارة ) -

ا( بةة ن « مةةات بتةةوازن األعمةةال بةة ن المعل    بالمرتةةةة السادسةةة عدةةرة، وبدرجةةة )عاليةةة جةةدأل
ل  يةارات المحور ال اص بمستوى الرضا الوظيفي لدى المعل  مات بمحافظة قلوة، بمتوس  

 (.9.11(، وانحرا  م يار  )3.31 سابي )
يةةوف  ر لةةي »( والتةةي تةةنصُّ علةةف 2جةةاءت اسةةتجابات مفةةردات ع نةةة الةحةةث علةةف ال ةةةارة ) -

بالمرتةة السابعة عدرة، وبدرجةة )عاليةة( « فرص الحسول علف الحوافز المعنويَّة عملي
بةة ن يةةةارات المحةةور ال ةةاص بمسةةتوى الرضةةا الةةوظيفي لةةدى المعل  مةةات بمحافظةةة قلةةوة، 

ل  سابي )  (.9.18(، وانحرا  م يار  )3.91بمتوس  
يةةوف  ر لةةي »ف ( والتةةي تةةنصُّ علةة8جةةاءت اسةةتجابات مفةةردات ع نةةة الةحةةث علةةف ال ةةةارة ) -

بالمرتةة الثامنةة عدةرة، وبدرجةة )عاليةة( بة ن « عملي فرًصا للتقدم والترقية كما أستحقُّ 
ل  يةارات المحور ال اص بمستوى الرضا الوظيفي لدى المعل  مات بمحافظة قلوة، بمتوس  

 (.9.11(، وانحرا  م يار  )3.91 سابي )
الم يةةةار  ل ةةةةارات محةةةور ( أن قةةةيإل االنحةةةرا  91ويتبةةة َّن مةةةن خةةةالل الجةةةدول )

(، 9.91 -1.332مسةةتوى الرضةةا الةةوظيفي لةةدى المعل  مةةات بمحافظةةة قلةةوة تراو ةةت بةة ن )
أرى أن لي دوًرا ايجابيألةا فةي »( والتي تنصُّ علف 92وكان أقل انحرا  م يار  لل ةارة رقإل )

 نةة الةحةث ، مما يدلُّ علف أنها أكثةر ال ةةارات التةي تقاربةت براء مفةردات ع«تندئة األجيال
أفةةةر فةةي »( والتةةي تةةنصُّ علةةف 98 ولهةةا، وكانةةت أكبةةر قيمةةة لالنحةةرا  الم يةةار  لل ةةةارة )

، ممةةا يةةدل علةةف أنهةةا أكثةةر ال ةةةارات التةةي اختلفةةت «مدةةةالت عملةةي  تةةف خةةارج المدرسةةة
  ولها مفردات ع نة الةحث.

 رابًعا: تحل ل ومناقدة النتائج المتعل  قة بالسؤال الرابع:
ة علف ايتي: هل توجد فرو  إلات داللة ا سةائيَّة عنةد نصَّ السؤ  راسع ال الرابع للد  

( ب ن تقةديرات مفةردات ع نةة الةحةث لمسةتوى الرضةا الةوظيفي α ≤ 1.15مستوى الداللة )
ةةةل العلمةةةي، سةةةنوات  ةةةة، المؤه   للمعل  مةةةات بمحافظةةةة قلةةةوة تةًعةةةا لمتغ ةةةرات: )المر لةةةة التعليميَّ

  ال برة(؟
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ةةا اإلا مةةا كانةةت هنةةاك فةةرو  إلات داللةةة لإلجابةةة عةةن هةةعا ا لسةةؤال، وللةدةةة عمَّ
( بةة ن تقةةديرات مفةةردات ع نةةة الةحةةث لمسةةتوى α ≤ 1.15ا سةةائيَّة عنةةد مسةةتوى الداللةةة )

ةةة،  الخةتال  الرضةا الةةوظيفي للمعل  مةةات بمحافظةة قلةةوة، ُتعةةزى  متغ ةةرات: )المر لةةة التعليميَّ
ةةل العلمةةي، سةةنوات ال بةةرة )جةةرى اسةةت راج قةة ةةطات الحسةةابيَّة واالنحرافةةات المؤه   يإل المتوس  

الم ياريَّةةة السةةتجابات مفةةردات ع نةةة الةحةةث علةةف المحةةور الثةةاني ال ةةاص   بمسةةتوى الرضةةا 
الوظيفي لدى المعل  مات بمحافظة قلوة،  إل اسُت دم كةلل مةن اختةةار لتل لع نتة ن مسةتقلت ن، 

 تائج التحل ل كما يلي:(، وجاءت نOne Way Anovaواختةار تحل ل التةاين األ اد  )
 أواًل: الفرو  وفق متغ ر المر لة التعليميَّة:

 1.15لمعرفة اإلا ما كانت هناك فرو  إلات داللة ا سائيَّة عند مستوى الداللةة )
≥ α ةةطات تقةةديرات مفةةردات ع نةةة الةحةةث لمسةةتوى الرضةةا الةةوظيفي للمعل  مةةات (، بةة ن متوس  

ةةة، اسةةُت دم اختةةةار تحل ةةل التةةةاين األ ةةاد  بمحافظةةة قلةةوة، ُتعةةزى لمتغ ةةر المر لةةة الت عليميَّ
(One Way Anova( والجدول ،)يب  ن نتائج التحل ل:98 ) 

( لداللة للفرو  ب ن One Way Anovaنتائج تحل ل التةاين األ اد  )( 92جدول )
طات تقديرات مفردات ع نة الةحث لمستوى الرضا الوظيفي للمعل  مات بمحافظة قلوة  متوس  

 لمتغ ر المر لة التعليميَّة تةًعا

مستوى الرضا 
 الوظيفي
 للمعل  مات

 بمحافظة قلوة

مجموع  المجموعات
 المربعات

درجات 
 الحريَّة

ل  متوس  
الداللة  قيمة   المربعات

 ار سائية

 9.525 2 3.213 ب ن المجموعات
2.181 

دال ا سائيألا 
عند 

1.15 1.512 331 932.995 داخل المجموعات 

 353 921.818 جموعالم

ةطات 92يتب َّن من خالل نتةائج الجةدول ) ( وجةود فةرو  دالةة ا سةائيألا بة ن متوس  
تقةةديرات مفةةردات ع نةةة الةحةةث لمسةةتوى الرضةةا الةةوظيفي للمعل  مةةات بمحافظةةة قلةةوة، يحةةد ها 
متغ ر المر لةة التعليميَّةة،   ةث أظهةرت نتةائج الجةدول السةابق وجةود داللةة لقيمةة ا تمةال 

(. اإل One Way Anovaمن النوع األول ال اص   باختةار تحل ل التةاين األ ةاد  ) ال ط 
ةة بمحةور مسةتوى الرضةا الةوظيفي للمعل  مةات بمحافظةة  بلغت قيمةة. ) ( المحسةوبة ال اصَّ

عنةةةد ا سةةةائيألا ( ومسةةةتوى هةةةعه القيمةةةة دالل 1.138( وقيمةةةة الداللةةةة لهةةةا )2.181قلةةةوة )
ةةةطات المجموعةةةات وفةةةق متغ ةةةر المر لةةةة (، بمα ≤1.15مسةةةتوى الداللةةةة ) عنةةةف أن متوس  

التعليميَّة جاءت متةاينة، وأنةه توجةد فةرو  إلات داللةة ا سةائيَّة ب نهةا، ممةا ُيدة ر الةف أن 
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ةةة أ ةةًرا فةي تقةةديرات مفةةردات ع نةةة الةحةث لمسةةتوى الرضةةا الةةوظيفي  لمتغ ةر المر لةةة التعليميَّ
 للمعل  مات بمحافظة قلوة.

و ، ولسالح أيَّة فئةة مةن فئةات متغ ةر المر لةة التعليميَّةة، تةإلَّ ولمعرفة اتجاه الفر 
 (:93(، وإللد كما يتَّ ح من خالل الجدول )LSDاست دام اختةار أقل فر  معنو  )

طات تقديرات مفردات ع نة LSD( اختةار أقل فر  معنو  )93جدول ) ( للفرو  ب ن متوس  
 ة قلوة تةًعا لمتغ ر المر لة التعليميَّةالةحث لمستوى الرضا الوظيفي للمعل  مات بمحافظ

مستوى 
الرضا 

الوظيفي 
للمعل  مات 
بمحافظة 

 قلوة

المر لة 
ل  العدد التعليميَّة المتوس  

 الحسابي
االنحرا  
 الم يار  

 المر لة التعليميَّة

طة ابتدائيَّة   انويَّة متوس  
أكثر 
من 
 مر لة

     1.221 3.33 38 ابتدائيَّة
طة      1.221 3.53 39 متوس  
   * * 1.855 3.39 81  انويَّة

أكثر من 
     1.381 3.31 95 مر لة

ةطات 93من خالل نتائج الجدول ) (، والةع  ُيبة ن نتةائج المقارنةات الُةْعديَّةة لمتوس  
تقديرات مفردات ع نة الةحث لمستوى الرضا الوظيفي للمعل  مات بمحافظة قلوة، تةًعا لمتغ ةر 

ةةة، يتَّ ةةح أن الفةةرو  جةةاءت بةة ن معل  مةةات )المر لةةة الثانويَّةةة( وكةةلٍ  مةةن المر لةةة  التعليميَّ
ةطة(،  وأن الفةرو  جةاءت لسةالح معل  مات )المر لةة االبتدائيَّةة(، ومعل  مةات )المر لةة المتوس  

طة(  .كلٍ  من معل  مات )المر لة االبتدائيَّة(، ومعل  مات )المر لة المتوس  
 متغ ر المؤه  ل العلمي:  انًيا: الفرو  وفق

 1.15لمعرفة اإلا ما كانت هناك فرو  إلات داللة ا سائيَّة عند مستوى الداللةة )
≥ α ،ب ن تقديرات مفردات ع نة الةحث لمستوى الرضا الوظيفي للمعل  مات بمحافظة قلوة ،)

ةل العلمةي، اسةُت دم اختةةار )ت( لع نتة ن مسةتقلت ن )  Independentُتعزى لمتغ ةر المؤه  
Samples T test ) ةةطات اسةةتجابات مفةةردات ع نةةة الةحةةث علةةف للموازنةةة بةة ن متوس  

المحةةور الثةةاني ال ةةاص بمسةةتوى الرضةةا الةةوظيفي لةةدى المعل  مةةات بمحافظةةة قلةةوة، والجةةدول 
 ( يب   ن نتائج التحل ل:95رقإل )

طات تقد ( نتائج اختةار )ت(95جدول ) يرات مفردات لع نت ن مستقلت ن لداللة للفرو  ب ن متوس  
 ع نة الةحث لمستوى الرضا الوظيفي للمعل  مات بمحافظة قلوة تةًعا لمتغ ر المؤه  ل العلمي
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مستوى الرضا الوظيفي 
 للمعل  مات

 بمحافظة قلوة

ل  العدد المجموعات المتوس  
 الحسابي

االنحرا  
الداللة  قيمة )ت( الم يار  

 اال سائيَّة
 1.213 3.39 333 بةالوريوس ف قل

9.321 
  ر دال 

ا سائيألا عند 
1.15 9.25 2.23 2 دراسات عليا 

ةطات 95ُتد ر نتةائج الجةدول ) ( الةف عةدم وجةود فةرو  دالةة ا سةائيألا بة ن متوس  
تقةةديرات مفةةردات ع نةةة الةحةةث لمسةةتوى الرضةةا الةةوظيفي للمعل  مةةات بمحافظةةة قلةةوة، يحةةد ها 

السةابق عةدم داللةة قيمةة ا تمةال ال طة   متغ ر المؤه  ل العلمي،   ث أظهرت نتائج الجدول
ةة بمحةور )مسةتوى الرضةا  من النةوع األول ال ةاص   باختةةار )ت( لع نتة ن مسةتقلت ن ال اصَّ
ةةة بهةةعا المحةةور  الةةوظيفي للمعل  مةةات بمحافظةةة قلةةوة(. اإل بلغةةت قيمةةة )ت( المحسةةوبة ال اصَّ

عنةةةد ا سةةةائيألا  ( ومسةةةتوى هةةةعه القيمةةةة   ةةةر دال1.399( وقيمةةة الداللةةةة لهةةةا )9.321)
طات المجموعات وفق متغ ر المؤه  ل العلمي α ≤1.15مستوى الداللة ) (، بمعنف أن متوس  

جاءت متقاربة، وأنه ال توجةد فةرو  إلات داللةة ا سةائيَّة ب نهةا، ممةا يدة ر الةف أن متغ ةر 
ةةل العلمةةي، ال أ ةةر لةةه فةةي تقةةديرات مفةةردات ع نةةة الةحةةث لمسةةتوى الرضةةا الةةوظيفي  المؤه  

 عل  مات بمحافظة قلوة.للم
ةةةل العلمةةةي، واشةةةتراط بعةةةض  ونظةةةًرا لعةةةدم وجةةةود تةةةةافؤ بةةة ن فئةةةات متغ ةةةر المؤه  
ةةة( للع نةةات المتةافئةةة، كةةان علةةف  ةةة )المعل  ميَّ ار سةةائ  ن أن تسةةت دم االختةةةارات الةارامتريَّ
 الةا ثةةةة الت كةةةد مةةةن نتةةةائج اختةةةةار )ت( باالختةةةةار الالبةةةارامتر  المنةةةاظر لةةةه وهةةةو اختةةةةار

(Mann-Whitney:لع نت ن مستقلت ن، وجاءت النتائج كما يلي ) 
طات تقديرات مفردات ع نة 92جدول ) ( نتائج اختةار )مان وتني( لداللة للفرو  ب ن متوس  

 لمستوى الرضا الوظيفي للمعل  مات بمحافظة قلوة تةًعا لمتغ ر المؤه  ل العلمي الةحث

مستوى الرضا 
الوظيفي للمعل  مات 

 ة قلوةبمحافظ

ل  العدد المجموعات المتوس  
 الحسابي

االنحرا  
الداللة  قيمة)ت( الم يار  

 اال سائيَّة

 9.321 1.213 3.39 333 بةالوريق ف قل
 

  ر دال 
 ≥ا سائيألا عند

  353.51 35.35 2 دراسات عليا 1.15
( عةدم وجةود فةرو  دالةة ا سةائيألا بة ن رتةب 92يتَّ ح من خالل نتائج الجةدول )

طات تقديرات مفردات ع نة الةحث لمستوى الرضا الةوظيفي للمعل  مةات بمحافظةة قلةوة، م توس  
يحد ها متغ ر المؤه  ل العلمي،   ث أظهرت نتةائج الجةدول السةابق عةدم داللةة قةيإل ا تمةال 

ةة Mann-Whitneyال ط  من النوع األول ال ةاص   باختةةار ) ( لع نتة ن مسةتقلت ن ال اصَّ



 .........بالرضا الوظيفي للمعلماتدرجة ممارسة قائدات مدارس محافظة قلوة للقيادة األخالقية وعالقتها 
 أ/ سلوى بنت عطية بن علي الزهراني د/ شريف محمد شريف

 أ/

 -756- 

ة بهعا zضا الوظيفي للمعل  مات بمحافظة قلوة(. اإل بلغت قيمة )بمحور )مستوى الر  ( ال اصَّ
(، ومسةتوى هةعه القيمةة   ةر دالٍ  ا سةائيألا 1.132( وقيمة الداللة لها )9.333المحور )

ةةطات المجموعةةات وفةةق متغ ةةر α ≤1.15عنةةد مسةةتوى الداللةةة ) (، بمعنةةف أن ُرتةةب متوس  
ال توجةد فةرو  إلات داللةة ا سةائيَّة ب نهةا، ممةا يدة ر المؤه  ل العلمي جاءت متقاربة، وأنه 

الف أن متغ ر المؤه  ل العلمةي ال أ ةر لةه فةي تقةديرات مفةردات ع نةة الةحةث لمسةتوى الرضةا 
 الوظيفي للمعل  مات بمحافظة قلوة.

  الًثا: الفرو  وفق متغ ر سنوات ال برة:
 1.15ستوى الداللةة )لمعرفة اإلا ما كانت هناك فرو  إلات داللة ا سائيَّة عند م

≥ α ةةطات تقةةديرات مفةةردات ع نةةة الةحةةث لمسةةتوى الرضةةا الةةوظيفي للمعل  مةةات (، بةة ن متوس  
 Oneبمحافظة قلوة، ُتعزى لمتغ ر سنوات ال برةن اسُت دم اختةار تحل ل التةاين األ ةاد  )

Way Anova( والجدول ،)يب   ن نتائج التحل ل:93 ) 
( لداللة للفرو  ب ن One Way Anovaاأل اد  ) ( نتائج تحل ل التةاين93جدول )

طات تقديرات مفردات ع نة الةحث لمستوى الرضا الوظيفي للمعل  مات بمحافظة قلوة  متوس  
 تةًعا لمتغ ر سنوات ال برة

مستوى الرضا 
الوظيفي 
 للمعل  مات

 بمحافظة قلوة

مجموع  المجموعات
 المربعات

درجات 
 الحريَّة

ل  متوس  
الداللة   قيمة  المربعات

 ار سائيَّة

 1.922 3 1.232 ب ن المجموعات
1.292 

  ر دال 
ا سائيألا 

عند 
1.15 

 1.533 351 921.383 داخل المجموعات

 353 921.818 المجموع

( عةةةدم وجةةةود فةةةرو  دالةةةة ا سةةةائيألا بةةة ن 93يتبةةة َّن مةةةن خةةةالل نتةةةائج الجةةةدول )
طات تقديرات مفردات ع نة الةحث لمستوى  الرضا الةوظيفي للمعل  مةات بمحافظةة قلةوة، متوس  

يحد ها متغ ر سنوات ال برة،   ث أظهرت نتائج الجدول السةابق عةدم داللةة قيمةة ا تمةال 
(. اإل One Way Anovaال ط  من النوع األول ال اص   باختةار تحل ل التةاين األ ةاد  )

ةةة بمحةةور مسةةتوى الرضةةا الةةوظيفي ل لمعل  مةةات بمحافظةةة بلغةةت قيمةةة ) ( المحسةةوبة ال اصَّ
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ا سةةائيألا (، ومسةةتوى هةةعه القيمةةة   ةةر دالٍ  1.323(، وقيمةةة الداللةةة لهةةا )1.292قلةةوة )
ةةطات المجموعةات وفةةق متغ ةر سةةنوات α ≤1.15عنةد مسةتوى الداللةةة ) (، بمعنةف أن متوس  

ال برة جاءت متقاربة، وأنةه ال توجةد فةرو  إلات داللةة ا سةائيَّة ب نهةا، ممةا يدة ر الةف أن 
 ر سنوات ال برة ال أ ر لةه فةي تقةديرات مفةردات ع نةة الةحةث لمسةتوى الرضةا الةوظيفي متغ

 للمعل  مات بمحافظة قلوة.
ةةلت اليةةه دراسةةة البل هةةد ) الةحةةثوتتَّفةةق نتةةائج  مةةن ( 3193الحةةالي مةةع مةةا توصَّ

نتائج، والتي كدفت نتائجهةا أنةه ال يوجةد فةرو  إلات داللةة ا سةائيَّة بة ن الرضةا الةوظيفي 
 ر الفئة العمريَّة والمؤه  ل التعليمي وسةنوات ال بةرة، كمةا اتَّفقةت نتةائج هةعا الةحةث مةع ومتغ

(، والتي أوضحت نتائجها عدم وجود فرو  دالةة ا سةائيألا بة ن 3195نتائج دراسة أشتيه )
ةل العلمةي، عةدم  ة  ةول اردارة باألهةدا  والرضةا الةوظيفي، ُتعةزى لمتغ ةر المؤه   راسع ع نة الد  

ة  ول اردارة باألهدا  والرضا الةوظيفي، ُتعةزى وجود ف راسع رو  دالة ا سائيألا ب ن ع نة الد  
ةةة  ةةول اردارة  راسع لمتغ ةةر سةةنوات ال بةةرة، وعةةدم وجةةود فةةرو  دالةةة ا سةةائيألا بةة ن ع نةةة الد  

 باألهدا  والرضا الوظيفي، ُتعزى لمتغ ر موقع المدرسة.
(، والتةي 3192دراسةة ال ةويحي ) فيما تعارضت نتائج الةحةث الحةالي مةع نتةائج

ةةة  ةةول  راسع كدةةفت نتائجهةةا أن وجةةود فةةرو  إلات داللةةة ا سةةائيَّة بةة ن اسةةتجابات ع نةةة الد  
درجةة الرضةا الةوظيفي عةن الحةوافز والرواتةةب، تعةود الخةتال  عةدد سةنوات ال دمةة ، كةةعلد 

والتةي أشةارت (، 3193اختلفت نتائج هعها الةحث جزئيألا مع نتائج دراسة الثب تي والعنز  )
ةل  نتائجها الف وجود فرو  دالة ا سةائيألا فةي مسةتوى الرضةا الةوظيفي، ُتعةزى لمتغ ةر المؤه  
ةةات العليةةا، ووجةةود فةةرو  دالةةة ا سةةائيألا فةةي  راسع ةةل الةةةةالوريوس والد   العلمةةي، لسةةالح مؤه  
 مستوى الرضا الوظيفي، ُتعزى لمتغ ر ال برة، ولسةالح ال بةرة فةو  عدةر سةنوات، ب نمةا ال

 توجد فرو  دالة ا سائيألا في مستوى الرضا الوظيفي، ُتعزى لمتغ ر المر لة التعليميَّة.
 خامًسا: تحل ل ومناقدة النتائج المتعل  قة بالسؤال ال امق:

ةة علةف ايتةي: هةل هنةاك عالقةة ارتةاطيَّةة إلات داللةة  راسع نصَّ السؤال ال امق للد  
ب ن درجة ممارسة قائدات المدارس الحةوميَّةة  (α ≤ 1.15ا سائيَّة عند مستوى الداللة )

  بمحافظة قلوة للقيادة األخالقيَّة وعالقتها بالرضا الوظيفي للمعل  مات؟
لإلجابة عن هعا السؤال، وللتعرُّ  علف طبيعة العالقة ب ن درجةة ممارسةة قائةدات 

يفي للمعل  مةةاتن المةةدارس الحةوميَّةةة بمحافظةةة قلةةوة للقيةةادة األخالقيَّةةة ومسةةتوى الرضةةا الةةوظ
 Pearson Correlation Coefficientاسةةُت دمت الةا ثةةة معامةةل ارتةةةاط ب رسةةون 

للةدة عن قيمة معامل االرتةاط ب ن درجةة ممارسةة قائةدات المةدارس الحةوميَّةة بمحافظةة 
ةةة، مةةن جهةةة ومسةةتوى الرضةةا الةةوظيفي للمعل  مةةات مةةن جهةةة أخةةرى،  قلةةوة للقيةةادة األخالقيَّ

حها الجدول التالي:وجاءت النتائج   كما يوض  
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ب ن درجة ممارسة قائدات المدارس الحةوميَّة بمحافظة  ب رسون  ارتةاط ( معامل98جدول )
 قلوة للقيادة األخالقيَّة ومستوى الرضا الوظيفي للمعل  مات

 مستوى الرضا الوظيفي للمعل  مات المتغ رات

درجة ممارسة قائدات 
المدارس الحةوميَّة بقلوة 

 دة األخالقيَّةللقيا

 **1.323 معامل ارتةاط ب رسون 
 1.15دال ا سائيألا عند  (Sig)مستوى الداللة 

 352  جإل الع نة
 طرديَّة )موجةة( وصة العالقة

( أن معامةل االرتةةاط بة ن درجةة 98يتب  ن من النتائج الموضحة في الجدول رقإل )
ةةةة بمحافظةةةة قلةةةوة ل ةةةة ومسةةةتوى الرضةةةا ممارسةةةة قائةةةدات المةةةدارس الحةوميَّ لقيةةةادة األخالقيَّ
( ودالالتةه ار سةائيَّة تقةلُّ 1.323الوظيفي للمعل  مات، هو معامةل ارتةةاط موجةب يقةدر بةةة )

(، ممةةا يةةدلُّ علةةف وجةةود عالقةةة ارتةاطيَّةةة طرديَّةةة )موجةةةة( α ≤1.15عةةن مسةةتوى الداللةةة )
ارسة قائةدات المةدارس ( ب ن درجة ممα ≤1.15إلات داللة ا سائيَّة عند مستوى الداللة )

الحةوميَّة بمحافظة قلوة للقيادة األخالقيَّةة ومسةتوى الرضةا الةوظيفي للمعل  مةات، وهةعا يعنةي 
أن الفةرو  أو التةةاين فةي مسةتوى الرضةا الةوظيفي لمعل  مةات المةدارس الحةوميَّةة بمحافظةة 

ره الفرو  أو التةاين في درجة ممارسة قائدات المةدارس الحةوميَّة ة بمحافظةة قلةوة قلوة تفس  
 مترابطةان مةع بع ةهما الةةعض، وأنةه للقيادة األخالقيَّة، وأن هعين المتغ رين هما متغ ران

بايخر، مما يد ر الف أنةه كلَّمةا ارتفعةت درجةة ممارسةة قائةدات  تفس ر تةاين أ دهما يمةن
ةةةة، ارتفةةةع مسةةةتوى الرضةةةا الةةةو  ةةةة بمحافظةةةة قلةةةوة للقيةةةادة األخالقيَّ ظيفي المةةةدارس الحةوميَّ

 للمعل  مات.
الحةةةالي متَّفقةةةة مةةةع مةةةا بلةةةت اليةةةه دراسةةةة العراي ةةةة  الةحةةةثوقةةةد جةةةاءت نتةةةائج 

(، والتةةي أشةةةارت نتائجهةةا الةةةف عالقةةةة ايجابيَّةةة إلات داللةةةة ا سةةائيَّة موجةةةةة بةةة ن 3193)
ةةة للقيةةادة األخالقيَّةةة ومسةةتوى ممارسةةتهإل لسةةلوك  مسةةتوى ممارسةةة مةةدير  المةةدارس الثانويَّ

ةةة، كةةعلد اتَّفقةةت نتةةائج هةةعا المواطنةةة التنظي (، 3192مةةع نتةةائج دراسةةة العت بةةي ) الةحةةثميَّ
عالقةةة موجةةةة إلات داللةةة ا سةةائيَّة بةة ن درجةةة ممارسةةة مةةدير   والتةةي مةةن نتائجهةةا وجةةود

الحةالي  الةحةثالمدارس الثانويَّة للقيادة األخالقيَّةة وقةيمهإل التنظيميَّةة، واتَّفقةت أيً ةا نتةائج 
(، والتةةي كدةةفت نتائجهةةا عةةن وجةةود عالقةةة طرديَّةةة قويَّةةة 3192  )مةةع نتةةائج دراسةةة الهنةةد

( بةة ن درجةةة ممارسةةة المةةدبرين القيةةادة 1.15إلات داللةةة ا سةةائيَّة عنةةد مسةةتوى داللةةة )
(، والتةةي كدةةفت نتائجهةةا عةةن 3193األخالقيَّةةة ودرجةةة تمةةة ن معل  مةة هإل، ودراسةةة الدةةاعر )

لةة ا سةائيَّة بة ن الممارسةات األخالقيَّةة للقيةادة وجود عالقة ارتةاطيَّةة طرديَّةة قويَّةة إلات دال 
واربةداع اردار  فةي الجامعةات الفلسةط نيَّة، وجةود عالقةة ارتةاطيَّةة طرديَّةة قويَّةة إلات داللةة 
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ةةة )للقيةةادة  ا سةةائيَّة بةة ن األخالقيةةات الد سةةيَّة، األخالقيةةات ارداريَّةةة، األخالقيةةات العالئقيَّ
ت الفلسةةةط نيَّة، ووجةةةود تةةة   ر ايجةةةابي إل  داللةةةة ا سةةةائيَّة واربةةةداع اردارة فةةةي الجامعةةةا

(، والتةي أظهةرت 3193لممارسات القيةادة األخالقيَّةة فةي اربةداع اردار ، ودراسةة دراركةة )
نتائجها وجةةةةود عالقةةةةة ايجابيَّة إلات داللةةةةةة ا سةةةةةائيَّة بةةةةةة ن متغ ةةةةةر  الق ةةةةةادة األخالقيَّةة 

(، والتي 3198مجاالتهةةةةا والثقةةةةة التنظيميَّة وجم ةةةةع مجاالتهةةةا، ودراسة السقر )وجم ةةةةع 
( بةة ن 1.19مةةن أهةةإل نتائجهةةا وجةةود عالقةةة ارتةاطيَّةةة موجةةةة دالةةة ا سةةائيألا عنةةد مسةةتوى )

ةةة للتعلةةيإل فةةي  أبعةةاد القيةةادة األخالقيَّةةة وأبعةةاد الةةوالء التنظيمةةي لةةدى منسةةوبات اردارة العامَّ
(، والتةي أشةارت نتائجهةا الةف وجةود عالقةة ارتةاطيَّةة 3195طقة تبةوك، ودراسةة أشةتيه )من

 دالة ا سائيألا ب ن اردارة باألهدا  والرضا الوظيفي.
 مل ص النتائج والتوصيات والمقتر ات:

 توصل الةحث الف عدة نتائج كان من أهمها ما يلي:
  َّة( ا تلَّ المرتةة األولةف مةن بة ن أبعةاد كدفت نتائج الةحث عن أن ُبْعد )القيإل التنظيمي

ةةة لةةدى قائةةدات المةةدارس الحةوميَّةةة بمحافظةةة قلةةوة، مةةن   ةةث درجةةة  القيةةادة األخالقيَّ
ل  سابي قةدره ) (، تةاله ُبْعةد )السةمات الد سةيَّة وارنسةانيَّة(، 3.32الممارسة بمتوس  

ةل  سةةابي قةةدره ) فجةةاء بالمرتةةةة الثالثةةة (، أمةةا ُبْعةةد )العالقةات ارنسةةانيَّة( 3.33بمتوس  
ل  سابي قدره ) ل الحسةابي العةام لدرجةة ممارسةة قائةدات 3.39بمتوس   (، وبل  المتوس  

ةةةة، مةةةن وجهةةةة نظةةةر المعل  مةةةات  ةةةة بمحافظةةةة قلةةةوة للقيةةةادة األخالقيَّ المةةةدارس الحةوميَّ
ا( ألبعاد القيادة األخالقيَّ 3.33) ل ُيد ر الف درجة ممارسة )عالية جدأل  ة.(، وهو متوس  

 ( 1.15وجود فرو  دالَّة ا سائيألا عند مستوى الداللة ≥ α ةطات تقةديرات ( بة ن متوس  
مفردات ع نة الةحث لدرجة ممارسة قائدات المدارس الحةوميَّةة بمحافظةة قلةوة للقيةادة 
األخالقيَّة، ُتعزى لمتغ ر المر لة التعليميَّة، وأن الفرو  جاءت لسالح كلٍ  من معل  مةات 

طة(، والمعل  مات العامالت في )أكثر من )المر لة اال بتدائيَّة(، معل  مات )المر لة المتوس  
ةةة  ةةة لةةدى قائةةدات المةةدارس الحةوميَّ مر لةةة(، وإللةةد فةةي جميةةع أبعةةاد القيةةادة األخالقيَّ

 بمحافظة قلوة.
  أظهةرت نتةائج الةحةث عةن أن تقةديرات مفةةردات ع نةة الةحةث لمسةتوى الرضةا الةةوظيفي

ةةللةةدى المعل  مةةات بم ا(،   ةةث بلةة  المتوس    حافظةةة قلةةوة، جةةاءت بدرجةةة )عاليةةة جةةدأل
ةةل ُيدةة ر 3.21الحسةةابي العةةام لمسةةتوى الرضةةا الةةوظيفي لةةدى المعل  مةةات ) ( وهةةو متوس  

ا( لدى المعل  مات بمحافظة قلوة.  الف مستوى رضا وظيفي )عاٍل جدأل
 ( 1.15عةةدم وجةةود فةةرو  دالةةة ا سةةائيألا عنةةد مسةةتوى الداللةةة ≥ αبةة ن م ) ةةطات توس  

تقديرات مفردات ع نة الةحث لدرجة ممارسة قائدات المدارس الحةوميَّة بمحافظةة قلةوة 
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للقيادة األخالقيَّة، ُتعزى لمتغ ر المؤه  ل العلمي، وكعلد عدم وجود فرو  دالة ا سةائيألا 
طات تقديرات مفردات ع نة الةحث لدرجة α ≤ 1.15عند مستوى الداللة ) ( ب ن متوس  

ةةة، ُتعةةزى لمتغ ةةر ممارسةةة ق ائةةدات المةةدارس الحةوميَّةةة بمحافظةةة قلةةوة للقيةةادة األخالقيَّ
 سنوات ال برة.

 ( 1.15وجود فرو  دالة ا سائيألا عند مستوى الداللة ≥ α ةطات تقةديرات ( بة ن متوس  
مفردات ع نة الةحث لمسةتوى الرضةا الةوظيفي للمعل  مةات بمحافظةة قلةوة، ُتعةزى لمتغ ةر 

ة، وأن الفةرو  جةاءت لسةالح كةلٍ  مةن معل  مةات )المر لةة االبتدائيَّةة(، المر لة التعليميَّة
طة(، وعدم وجود فرو  دالةة ا سةائيألا عنةد مسةتوى الداللةة  ومعل  مات )المر لة المتوس  

(1.15 ≥ α طات تقةديرات مفةردات ع نةة الةحةث لمسةتوى الرضةا الةوظيفي ( ب ن متوس  
ةل العلمةي، كةعلد عةدم وجةود فةرو  دالةة  للمعل  مات بمحافظةة قلةوة، ُتعةزى لمتغ ةر المؤه  

ةةطات تقةةديرات مفةةردات ع نةةة α ≤ 1.15ا سةةائيألا عنةةد مسةةتوى الداللةةة ) ( بةة ن متوس  
 الةحث لمستوى الرضا الوظيفي للمعل  مات بمحافظة قلوة، ُتعزى لمتغ ر سنوات ال برة.

  لةة ا سةائيَّة عنةد كدفت نتائج الةحث وجةود عالقةة ارتةاطيَّةة طرديَّةة )موجةةة( إلات دال
( ب ن درجة ممارسة قائةدات المةدارس الحةوميَّةة بمحافظةة α ≤1.15مستوى الداللة )

 قلوة للقيادة األخالقيَّة، ومستوى الرضا الوظيفي للمعل  مات.
 في ضوء النتائج السابقة خلص الةحث الحالي الف التوصيات ايتية:التوصيات: 

 مةن خةالل تبنةي فلسةفة اداريَّةة وأسةال ب تنظيميَّةة العمل علف تعزيز القيادة األخالقيَّةة ،
تدعإل تطب ق مةادَّ وأبعاد القيادة األخالقيَّةة، ممةا يةنعةق ايجاًبةا علةف مسةتوى الرضةا 
الةةوظيفي للمعل  مةةات،   ةةث كدةةفت نتةةائج الةحةةث عةةن وجةةود عالقةةة ارتةاطيَّةةة طرديَّةةة 

ةةةة بمحاف ظةةةة قلةةةوة للقيةةةادة )موجةةةةة( بةةة ن درجةةةة ممارسةةةة قائةةةدات المةةةدارس الحةوميَّ
 األخالقيَّة، ومستوى الرضا الوظيفي للمعل  مات.

  ،رصد ال برات الناجحة في مجال ممارسة القيادة األخالقيَّة فةي مةدارس محافظةة قلةوة
 .وتعميمها علف مستوى مدارس المملةة

  ةةة لقائةةدات المةةدارس علةةف مسةةتوى المملةةةة،  ةةول أهميَّةةة تطب ةةق تبن  ةةي سياسةةة تثقيييَّ
لقيادة األخالقيَّة، من خةالل عقةد نةدوات وورم عمةل للنقةام،  ةول دورهةا فةي أبعاد ا

 .تحق ق الرضا الوظيفي
  دة للقيةادة تدجيع قائةدات المةدارس علةف اجةراء أبحةال ودراسةات فةي المجةاالت المتعةد  

األخالقيَّة، وطر ها في مؤتمرات وندوات لمناقدة نتائجهان للوصةول الةف أف ةل السةبل 
 .للوصول ال ها



 م 0202لسنة  يناير( الثاني، الجزء 581دد: )مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، الع
 

 -756- 

  ،سة لتطةوير كفةاءة قائةدات المةدارس علةف مسةتوى المملةةة عقد برامج تدريبيَّة مت س  
 ورفع مستوى مهاراتهإل القياديَّة، في ضوء ا تياجاتهإل التدريبيَّة.

  ةةةة لقائةةةدات المةةةدارس فةةةي مجةةةال ممارسةةةة القيةةةادة ةةةة الفعليَّ تحديةةةد اال تياجةةةات التدريبيَّ
                                ادر مؤهَّلة للعمل القياد .                                                األخالقيَّة، وفق أسق علميَّةن رعداد كو 

   ةةات العليةةةا فةةةي قسةةةإل اردارة التربويَّةةة رجةةةراء مزيةةةد مةةةن راسع توجيةةه طلةةةةة وطالةةةةات الد  
ات  ول القيادة األخالقيَّة، وسبل تحقيقها ودعمها.  راسع  الةحول والد  

 قترع ات: الم
بعةةد االنتهةةاء مةةن هةةعا الةحةةث، وعلةةف ضةةوء مةةا سةةبق مةةن نتةةائجن تقتةةرا الةا ثةةة 

ات المستقبليَّة، وتتل َّص هعه المقترع ات في ايتي:  راسع  بعض الد  
 . ة الحاليَّة، من وجهة نظر قائدات المدارس أنفسهنَّ راسع  اجراء دراسة مما لة للد  
 قيَّة، وعالقتها بفاعليَّة األداء بمةدارس التعلةيإل اجراء دراسة  ول ممارسة القيادة األخال

 العام  .
 .  ب الوظيفي بمدارس التعليإل العام  اجراء دراسة  ول الرضا الوظيفي، وعالقته بالتسرُّ
 .اجراء دراسة  ول التمة ن اردار  وأ ره في الرضا الوظيفي 
 قيةادة األخالقيَّةةن دراسة المعو  قات التي تعو  ممارسة قائةدات مةدارس محافظةة قلةوة لل

 ريجاد الحلول المناسةة لحل  ها.
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 المراجع
 أواًل: المراجع العربيَّة:
(: ضةغوط العمةل وعالقتهةا بالرضةا الةوظيفي لةدى المدةرف ن التربةوي ن 3193أبو ر مة، محمد. )

 بمحافظات  زة. )رسالة ماجست ر مندورة(، كليَّة التربية، الجامعة ارسالميَّة،  زة.
(: القيادة األخالقيَّة لةدى مةدير  المةدارس بوكالةة الغةول فةي 3195عبلة، نور محمد أ مد ) أبو

محافظة  زة وعالقتها بالوالء التنظيمةي مةن وجهةة نظةر المعل  مة ن، )رسةالة ماجسةت ر   ةر 
 .مندورة(، كليَّة التربية، جامعة األزهر،  زة

ة لةدى مةدير  المةدارس بوكالةة الغةول فةي (: القيادة األخالقيَّ 3195أبو عبلة، نور محمد أ مد )
محافظة  زة وعالقتها بالوالء التنظيمةي مةن وجهةة نظةر المعل  مة ن، )رسةالة ماجسةت ر   ةر 

 .مندورة(، كليَّة التربية، جامعة األزهر،  زة
(: درجة تطب ق أسلوب اردارة باألهدا  وعالقتهةا بالرضةا الةوظيفي 3195هللا ) أشتيه، أميَّة عبد

معل  م ن في المدارس الحةوميَّة في محافظات شمال ال فة العربيَّة من وجهة نظرهإل، لدى ال
ات العليا، جامعة النجاا الوطنيَّة، نابلق. راسع  )رسالة ماجست ر   ر مندورة(، كليَّة الد  

(: درجةةة ممارسةةة قةةادة مةةدارس المر لةةة 3193هللا علةةي ) بةةاداوود، عمةةر محمةةد، الزهرانةةي، عبةةد
ة فةةي محافظةةة جةةدة للقيةةادة األخالقيَّةةة مةةن وجهةةة نظةةر المعل  مةة ن. مجلةةة العلةةوم االبتدائيَّةة

 22-28(.3(، )3التربويَّة والنفسيَّة، )
ةطة بمدينةة مةةة المةرمةة مةن 3199البالد ، صالح ) (: الرضا الوظيفي لمدير  المدارس المتوس  

أم القةةرى، المملةةةة وجهةةة نظةةرهإل، )رسةةالة ماجسةةت ر   ةةر مندةةورة(، كليَّةةة التربيةةة، جامعةةة 
 العربيَّة السعوديَّة.

(: مسةتوى الرضةا الةوظيفي لةدى الموظفةات فةي جامعةة األم ةرة نةورة 3193البل هد، نورة محمةد )
الةةةر من وعالقتةةةه بةةةةعض المتغ ةةةرات الديمو رافيَّةةةة، المجلةةةة التربويَّةةةة الدوليَّةةةة  بنةةةت عبةةةد

سة، )  .952-953(، 91(، )2المت س  
(: عوامةةل الرضةةا الةةوظيفي لةةدى معل  مةةي 3193 والعنةةز ، خالةةد عويةةد )هللا الثب تةةي، محمةةد عبةةد

سةةةة، )      (،2(، )2محافظةةةة القريةةةات مةةةن وجهةةةة نظةةةرهإل، المجلةةةة التربويَّةةةة الدوليَّةةةة المت س  
11-998. 

 م(: القيادة األخالقيَّة، عمان، دار الحامد للندر والتوزيع. 3193الحبيسة، رضية ) 
ردارة التعليميَّةةةة بةةة ن النظريَّةةةة والتطب ةةةق، ارسةةةةندريَّة: مةتةةةةة (: ا3113 جةةةي، ابةةةراأيإل أ مةةةد )
 المعار  الحديثة.
ةةان،  (: مهةةارات القيةةادة التربويَّةةة فةةي3118الحريةةر ، رافةةدة عمةةر ) ات ةةاإل القةةرارات ارداريَّةةة، عمَّ

 األردن: دار المناهج للندر والتوزيع.
مسةتوى األداء المهنةي لةدى معل  مةات (: عةادات العقةل وعالقاتهةا 3192ال فا ، ايمةان يةةاس )

 رياض األطفال، دار المناشر للندر والتوزيع، القاهرة.
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(: دور القيةادة األخالقيَّةة فةي تعزيةز الثقةة التنظيميَّةة لةدى 3193دراركة، أمجد والمط ر ، هدى )
ردنيَّة مديرات مدارس المر لة االبتدائيَّة بمدينة الطائة من وجهة نظر المعل  مات، المجلة األ 

 .323-332(، 3(، )92التربويَّة ) العلوم في
(: مةادَّ اردارة المدرسيَّة، عمان: دار الميسرة للندر والتوزيع والطةاعة، 3111الدليمي، ناصر)

 األردن.
(: األنماط القياديَّة وعالقتها بالرضا الوظيفي في الةليَّة التقنيَّة 3192الدوسر ،  س ن مرت ف )
ةةةات العليةةةا، جامعةةةة نةةةايف للعلةةةوم بةةةال رج، )رسةةةالة م راسع اجسةةةت ر   ةةةر مندةةةورة(، كليَّةةةة الد  

 األمنيَّة، المملةة العربيَّة السعوديَّة
(: القةيإل، والمؤسسةات، والقيةادة مةن أجةل مسةتقبل مسةتدام: فةي سةب ل 9113ريو د  جةان رو ) 

ها لالةو  ان للةول مةن  ا ةدى النةدوات التةي ايجاد اطار لتنمية القيادة األخالقيَّةةل. و يقةة أعةدَّ
ل الةع  أقةيإل 1992أقيمت تحت رعاية الجامعة البهائيَّة العالميَّة في لالمنتدى العالمي عةام 

 علف هامش قمة األرض، البرازيل.
(: الرضا الوظيفي وعالقته بفاعليَّة العات لدى معل  مي 3193الزيدان، خالد بن زيدان بن سليمان)

ة بمرا ل التعليإل  بمنطقة  ائل. )رسالة ماجست ر   ر مندورة( كليَّة التربيةة، التربية ال اصَّ
 جامعة أم القرى.
(: دور ممارسات القيادة األخالقيَّة وعالقتها بتحق ق اربةداع اردار  3193الداعر، عماد س د )

 في الجامعات الفلسط نيَّة بقطاع  زة. )رسالة ماجست ر مندورة(، الجامعة ارسالميَّة.
(: القيادة األخالقيَّة لمدير  المدارس الثانويَّة وعالقتها 3192هللا ابراأيإل ) عبد الدتو ، سليمان

بالثقة التنظيميَّة ل استراتيجيَّة مقتر ةل. )رسالة دكتوراه  بر مندورة(، جامعة الملد سعود، 
 الرياض.

دار السفا  (: الرضا الوظيفي أطر نظريَّة وتطبيقات علميَّة، عمان:3191الدرايدة، سالإل تيس ر )
 للطةاعة.

(: درجة ممارسة مدير  المةدارس 3191والتنح، منال محمود محمد ) الدريفي، يةاس عبد مهد 
ةة فةةي دولةة ارمةةارات العربيَّةة المتحةدة للقيةةادة التحويليَّةة، مةةن وجهةة نظةةر  الثانويَّةة ال اصَّ

 .931 - 928(، 35(، )99(، )3معل  م هإل، مجلة علوم انسانيَّة، )
(: دور الةةنمل القيةةاد  لمةةدير المدرسةةة فةةي مسةةتوى الرضةةا 3192عبةةد هللا سةةعد سةةع د ) الدةةهر ،

الةةوظيفي للمعل  مةة ن فةةي مةةدارس ادارة التربيةةة والتعلةةيإل بمحافظةةة النمةةاص، المجلةةة التربويَّةةة 
 .8–9(، 93(، )5الدوليَّة، )

تنظيمي لمنسةوبات اردارة (: القيادة األخالقيَّة وعالقتها بالوالء ال3198السقر، هاله خ ران خالد )
 العامَّة للتعليإل في منطقة تبوك، )رسالة ماجست ر   ر مندورة(، جامعة تبوك.

(: الرضةةا الةةوظيفي لةةدى ارداريةةات وارداريةة ن فةةي جامعةةة ارمةةام 3192ال ةةويحي، أروى محمةةد )
 محمد بن سعود ارسالميَّة، من وجهة نظرهإل، )رسالة ماجست ر   ر مندورة(، الرياض.



 .........بالرضا الوظيفي للمعلماتدرجة ممارسة قائدات مدارس محافظة قلوة للقيادة األخالقية وعالقتها 
 أ/ سلوى بنت عطية بن علي الزهراني د/ شريف محمد شريف

 أ/

 -700- 

والقيةةادة، جامعةةة نةةايف العربيَّةةة للعلةةوم األمنيَّةةة، الريةةاض،  األخةةال  (:3193لطراونةةة، تحسةة ن )ا
 .السعوديَّة

م(: لعلإل المةتةةات ومراكةز المعلومةات: القيةادة والمةةادَّل، دار 3192الطراونة، هاني خلة خل ل )
 يافا العلميَّة للندر، عمان، األردن. 

رها معل  مةو  (:3193عابدين، محمد عبد القادر ) درجة ممارسة المديرين القيادة األخالقيَّة كمةا يقةد  
، 38المدارس الحةوميَّة فةي محافظةة القةدس، مجلةة جامعةة القةدس المفتو ةة لابحةال، 

(3.) 
م(: لالقيةادة التربويَّةة ومهةارات االتسةالل، القةاهرة: دار العلةوم 3195عامر، طةار  عبةد الةرؤو  )

 للندر. 
(: ادارة المدرسةة نظرياتهةا وتطبيقاتهةا التربويَّةة، عمةان: دار المسةة رة 3111)عةايش، أ مةد جم ةل 

 للندر والتوزيع والطابعة، األردن.
 (: السلوك الفعال في المنظَّمات. جامعة القاهرة، الدار الجام يَّة.3113الةاقي، صالا الدين ) عبد

 المنظَّمة العربيَّة.(: أخالقيات اردارة في عالإل متغ ر، مندورات 3199عبود، نجإل )
(: درجةةة ممارسةةة مةةدير  المةةدارس الثانويَّةةة للقيةةادة األخالقيَّةةة وعالقتهةةا 3192العت بةةي، أ مةةد. )

بقةةيمهإل التنظيميَّةةة، مةةن وجهةةة نظةةر المعل  مةة ن فةةي دولةةة الةويةةت. )رسةةالة ماجسةةت ر   ةةر 
 مندورة( كليَّة العلوم التربويَّة، جامعة الدر  األوسل، األردن.

(: االتجاهات الحديثة في القيادة ارداريَّة والتنمية الةدريَّة.عمان: 3191، محمد  سن ن )العجمي
 دار المس رة للندر والتوزيع والطةاعة، األردن

(. مسةةةتوى القيةةةادة األخالقيَّةةةة لمةةةدير  المةةةدارس الثانويَّةةةة 3193العراي ةةةة، رائةةةدة هةةةاني محمةةةود )
ة سلوك المواطنة التنظيميَّة من وجهةة نظةر الحةوميَّة في عمان وعالقته بمستوى ممارس

 المعل  م ن، )رسالة ماجست ر   ر مندورة، جامعة الدر  األوسل(ا األردن.
(: القيةةادة األخالقيَّةةة وعالقتهةةا بالرضةةا 3198العنةةز ، هةةاني صةةالح، عبةةد العزيةةز صةةفوت  سةةن )

رهإل، مقال ندر فةي الوظيفي لدى معل  مي المر لة الثانويَّة في دولة الةويت، من وجهة نظ
 .58 – 31(،  33مجلة ج ل العلوم ارنسانية واالجتماييَّة )

(: أ ةر ممارسةات القيةادة األخالقيَّةة للمةديرين فةي تحق ةق 3193العنقر ، عبد العزيةز بةن سةلطان )
افظةات التابعةة رمةارة مةةة المةرمةة، المجلةة التم ز التنظيمةي، دراسةة تطبيقيَّةة علةف المح

 .321 – 335(، 53العلميَّة، كليَّة التجارة جامعة أس وط )
 (: ادارة األعمال الحديثة.عمان: دار صفاء لمندر والتوزيع. عمان.3192عواد، فتحي أ مد )

امج م(. ار سةةاء بةةال معانةةاة: المفةةاأيإل والتطبيقةةات باسةةت دام برنةة3115فهمةةي، محمةةد شةةامل )
spss.الرياض: معهد اردارة العامَّة ، 

(: القيةةادة األخالقيَّةةة مةةن منظةةور اسةةالمي دراسةةة تطبيقيَّةةة مقارنةةة، 3192هللا ) الةب ةةر، أ مةةد عبةةد
 مةتةة الملد فهد الوطنيَّة، . 

(: الرضةةا الةةوظيفي للعةةامل ن فةةي المةتةةةات الجام يَّةةة، الريةةاض: مةتةةةة 3193مةةاهر، محمةةد علةةي )
 .لوطنيَّةالملد فهد ا

http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2018/07/44-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF.pdf
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(: درجة ممارسة القيادة األخالقيَّة لدى مدير  المدارس فةي 3192المه رات، رأفت ابراأيإل يونق )
محافظةةة العاصةةمة عمةةان مةةن وجهةةة نظةةر المدةةرف ن التربةةوي ن. )رسةةالة ماجسةةت ر   ةةر 

 مندورة(، عمان جامعة الدر  األوسل.
 ث الةةةةتربةةةةةو ، الرياض: كليَّة المعل  م ن.م(. مبةةةةةادَّ الةحةة3113هللا  مد ) النوا، مساعد عبد
(: الق ةادة ارداريَّة: النظريَّة والتطب ةةق، ترجمةةة، المع ةةو ، محمةةد بةةن 3112هاوس، ب تر نةورل )

 معةاإل، معهةد اردارة العامَّة، الريةاض، المملةة العربيَّة السعوديَّة.
مارسةات ارشةرافيَّة فةي مديريَّةة التربيةة والتعلةيإل (. رضةا المعل  مة ن عةن الم9119الهزايمة، أ مد )

 لمحافظة اربد، )رسالة ماجست ر   ر مندورة(، عمان، الجامعة األردنيَّة.
(. درجة ممارسةة مةدير  المةدارس الثانويَّةة بمحافظةات  ةزة للقيةادة 3192الهند ، محمد ف ل )

ر   ةر مندةورة(، كليَّةة التربيةةا األخالقيَّة وعالقتها بدرجة تمة ن معل  م هإل، )رسالة ماجسةت 
 الجامعة ارسالميَّة،  زة، فلسط ن.

 (: األخالقيات في اردارة. عمان، مةتةة اليقظة للندر والتوزيع.3119يا ي، محمد عبد الفتاا )
 ا: المراجع األجنبيَّة: انيً 
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