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  :مستخلص الدراسة
دفت الدراسة إلى الكشف عن درجة ممارسة القیادة األخالقیة لدى قادة مدارس مدینة الدمام      ه

، والتعرف على مستوى الرضا الوظیفي عند المعلمـین مـن وجهـة نظـرهم، من وجهة نظر المعلمین
كمـا هــدفت إلـى الكــشف عـن العالقــة بـین درجــة ممارسـة قــادة المـدارس للقیــادة األخالقیـة والرضــا 

وكذلك التحقـق مـن وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة عنـد مـستوى داللـة ،  عند المعلمینالوظیفي
: في متوسطات درجات تقدیرات المعلمین لمستوى رضاهم الوظیفي تعزى للمتغیرات اآلتیة) 0.05(
ولتحقیـق أهـداف الدراسـة اسـتخدم المـنهج  ). المرحلة الدراسیة- سنوات الخبرة -المؤهل العلمي (

أولهمــا للقیــادة ، وتــم بنــاء اســتبانة كــأداة لجمــع البیانــات مكونــة مــن قــسمین، رتبــاطيالوصــفي اال
ًمعلمـــا بالمـــدارس ) 357(وقـــد تألفــت عینـــة الدراســـة مـــن ، وثانیهمـــا للرضـــا الـــوظیفي، األخالقیــة

وتـم تحلیـل البیانـات ، مـن إجمـالي المجتمـع المبحـوث%) 7.8(بما یمثل ، الحكومیة بمدینة الدمام
ومـن أهـم النتـائج التـي توصـلت . )SPSS(رنامج الحزم اإلحصائیة للعلـوم االجتماعیـة باستخدام ب

 أن درجة ممارسة القیادة األخالقیة لـدى قـادة مـدارس مدینـة الـدمام مـن وجهـة -1 :إلیها الدراسة
وبـــانحراف معیـــاري ، )5 مــن 3.59(بمتوســط حـــسابي ، )بدرجـــة مرتفعـــة(نظــر المعلمـــین جــاءت 

تـاله ، )3.71(بمتوسـط حـسابي ، المرتبة األولـى) السمات الشخصیة(جال حیث احتل م، )1.18(
بمتوسـط ، )العالقـات والتواصـل(تـاله مجـال ، )3.65(بمتوسط حسابي ، )اإلداري والمهني(المجال 
 أن مـستوى الرضـا الـوظیفي عنـد معلمـي -2 ).بدرجة مرتفعة(وجمیعها جاءت ، )3.43(حسابي 

، )3.55(بمتوســط حــسابي عــام ، )بدرجــة مرتفعــة(رهم جــاء مــدارس مدینــة الــدمام مــن وجهــة نظــ
، )بدرجـة مرتفعـة(المرتبة األولـى ) التقدیر واالحترام(حیث احتل مجال ، )1.11(وبانحراف معیاري 
بمتوســط ، )بدرجــة مرتفعـة(ًوكــان أیـضا  )االنتمــاء للمهنـة(تــاله مجـال ، )3.83(بمتوسـط حـسابي 

). 3.03(، بمتوسـط حـسابي )بدرجة متوسـطة(وكان ) لطبیعة العم(تاله مجال ، )3.79(حسابي 
 وجود عالقة ارتباطیة إیجابیة بین درجة ممارسة القیادة األخالقیة لدى قـادة المـدارس والرضـا -3

حیــث بلـغ معامــل ارتبــاط ، )0.01(الـوظیفي عنــد المعلمـین مــن وجهــة نظـرهم عنــد مـستوى داللــة 
  ).0.585(بیرسون بینهما 

  .القیادة األخالقیة، قادة المدارس، الرضا الوظیفي: الكلمات المفتاحیة
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 ABSTRACT: 
The study aimed to determine the degree to which ethical leadership is 
practiced among male schools' leaders in Dammam City from 
perspectives of male teachers, to identify the level of teachers' job 
satisfaction from their point of view, as well as to discover the 
relationship between the degree to which ethical leadership is practiced 
among male schools' leaders and teachers' job satisfaction. Moreover, 
the study sought to verify the existence of statistically significant 
differences at a level of 0.05 in the average scores of teachers' 
estimations of job satisfaction level attributed to the following variables: 
scientific qualification, years of experience, educational level. In order to 
achieve the objectives of the study, the descriptive correlative approach 
was used. A questionnaire was constructed as a tool for collecting data, 
where it consisted of two parts: the first was to determine the degree of 
practicing ethical leadership among male schools' leaders, and the 
second one was to determine the teachers' job satisfaction. The study 
sample consisted of 357 teachers in governmental schools in Dammam 
City, representing 7.8% of the total surveyed population. Afterwards, 
the appropriate statistical methods were used in the data analysis 
process. The most important findings of the study: 1- The degree to 
which ethical leadership is practiced among male schools' leaders in 
Dammam City from perspectives of male teachers was high, by an 
average of 3.59, and a standard deviation of 1.18, where personal 
characteristics ranked first, with an average of 3.71, followed by 
administrative and professional experience, with an average of (3.65), 
followed by business relations and communication skills with an average 
of (3.43). Each of these parameters recorded high values. 2- The level of 
teachers' job satisfaction in Dammam City from their point of view was 
mostly high, by an average of 3.55, and a standard deviation 1.11, where 
appreciation and respect ranked first, with an average of 3.83, followed 
by professional affiliation, with an average of 3.79. In contrast, nature of 
work—with an average of 3.03—recorded a normal value. 3- There was 
a positive correlation between the degree to which ethical leadership is 
practiced among male schools' leaders of Dammam City and teachers' 
job satisfaction at the level of 0.01, where Pearson correlation coefficient 
between them was 0.585. 
Keywourds: Ethical Leadership, job Satisfaction, School leaders,  
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  :ّمقدمة
ًتتبوأ األخالق الفاضلة والقیم الراسـخة مكانـة بـارزة فـي ثقافـات المجتمعـات البـشریة،       ً

ًوبها جاءت الشرائع، بل إن الرسول علیه الصالة والسالم أخبر أنه إنما بعث متمما لمكارم  ُ
الموسـوعة " (إنمـا بعثـت ُألتمـم مكـارم األخـالق: "یـه الـصالة والـسالماألخالق، حیث قال عل

وقـــد امتدحـــه ربـــه تبـــارك وتعـــالى لتحلیـــه ) 45السلـــسلة الـــصحیحة لأللبـــاني، -ّالحدیثیـــة
فلمـا ) 4: القلـم، اآلیـة: سـورة(ٕ﴿وانك لعلى خلق عظیم﴾ : باألخالق الفاضلة فقال سبحانه

دة األمة والتأثیر في اآلخرین والتواصل معهم كانت مهمة الرسول صلى اهللا علیه وسلم قیا
  .ومحاولة إقناعهم؛ كان من أهم ما یتحلى به األخالق لتحقیق مهمته العظیمة

والمیــدان التربــوي هــو میــدان یتفاعــل فیــه التربویــون لیحققــوا أهــدافهم، وأغلــب ذلــك      
ًالتفاعل إنما هو تفاعل إنساني یتطلب نوعا خاصا من التواصل، فبقدر  جودة ذلك التواصل ً

والتحلي باألخالق الفاضـلة واالرتقـاء فـي التعامـل وتقـدیر اآلخـرین واالهتمـام بهـم والتـأثیر 
فیهم؛ بقدر ما نجد من التفاعل الجید وتقبل المالحظات والتوجیهات، أما إذا كانت العالقـة 

و مخطط لها، بین التربویین عالقة یشوبها التعالي وعدم التقدیر؛ فلن تصل الرسالة كما ه
ًفالنفس البشریة تؤثر وتتأثر سلبا وایجابـا، لـذا كـان البـد مـن وجـود عالقـات أخالقیـة بـین  ًٕ

  .قادة المدارس من جهة والمعلمین من جهة أخرى
ًوتعد القیادة األخالقیة عامال مهما للقادة في مجال التعلیم، فلدیهم مـسؤولیة أخالقیـة       ً

ونشر القیم واألفكار اإلیجابیة من خالل المواقف الیومیة خاصة، وفرصتهم أكبر في التأثیر 
ــد فــي الهــرم اإلداري؛ كلمــا ازدادت خــصاله األخالقیــة  المتكــررة، وكلمــا ارتفعــت مكانــة القائ
ًأهمیة، فضال عن أن حكم المجتمـع علـى المؤسـسة التربویـة إنمـا یكـون مـن خـالل الحكـم 

خالقیــة تكــون آثارهــا مــدمرة لــیس علــى علــى ســلوك أفــراده، فالممارســات اإلداریــة غیــر األ
  ).2012العرایضة،(اإلدارة فحسب بل على المؤسسة بشكل عام ومنها إلى المجتمع 

إن دلیل نجاح أي مؤسسة تربویة هو نجاحهـا فـي بنـاء عالقـات أخالقیـة سـلیمة فـي      
ل كل أبعادها، فإن على قائد المدرسة أن یضع نصب عینیة أهداف المدرسة، ویتلمس أفض

الطرق لتحقیقها، ویسعى إلیجاد جو مدرسي قائم على األخالق الفاضلة، والـذي سـینعكس 
  .بدوره على كل من المعلمین والطالب وعلى أولیاء أمورهم وعلى العملیة التعلیمیة كافة

ً     وتـــشكل القیـــادة األخالقیـــة مرتكـــزا تتمحـــور حولـــه كافـــة النـــشاطات فـــي المؤســـسات 
 وتنـــامي المـــدارس أصـــبحت الحاجـــة ماســـة إلحـــداث التغییـــر التربویـــة، وفـــي ظـــل توســـع

والتطویر، وهذه المهمة ال تتحقق إال بقیادة واعیة تعزز الممارسات األخالقیة التي تنعكس 
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ّبشكل إیجابي على الوسـط التربـوي وتكـون لـدى القـادة اتجاهـات إیجابیـة نحـو المهنـة، إذ 
  ).Crow, 2013(جتمع تبصرهم بالتزاماتهم األخالقیة تجاه الفرد والم

     ولقد اهتمت وزارة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة بالجانب األخالقي منذ النشأة، 
ًحیث نصت سیاسة التعلیم فـي المملكـة العربیـة الـسعودیة أنهـا تنبثـق مـن اإلسـالم عقیـدة 

ًوخلقـا ونظامــا متكـامال للحیــاة، وجـاء فیهــا اإلیمـان بالكرامــة اإلنـسانیة ال ً تــي قررهـا القــرآن ً
ــق الخلــق  ــرام الحقــوق العامــة والتكافــل االجتمــاعي والنــصح المتبــادل وتحقی ــریم، واحت ُالك ُ

ُالقرآني والتأكید على الضوابط الخلقیة  ّ، وقـد تـوج )ه1400سیاسة التعلیم فـي المملكـة، (ُ ُ
ه حیـث تـم اعتمـاد 8/1/1427م ب فـي /211هذا االهتمام بالتوجیه السامي الكریم رقـم 

یثاق أخالقیات مهنة التعلیم، وجاء فیه التأكید على السجایا الحمیدة والسلوكیات الفاضلة م
ًالتي یتعین أن یتحلى بها العاملون في حقل التعلیم العام فكرا وسلوكا أمام اهللا ثم أمام والة  ً ّ

میثــاق أخالقیــات مهنــة (ُاألمــر وأمــام أنفــسهم واآلخــرین، وترتــب علــیهم واجبــات أخالقیــة 
ً، كـــل ذلــك یؤكـــد اهتمامـــا متزایــدا فـــي الجانـــب األخالقــي وعلـــى وجـــه )ه1427تعلــیم، ال ً ّ

ّالخصوص في المؤسسات التربویة، وان من المالحظ في توجه المملكـة العربیـة الـسعودیة  ٕ
 مـن الناحیـة العملیـة، محاربـة الفـساد بمختلـف أشـكاله؛ وهـذا ممـا 2030من خالل رؤیة 

ًیؤكد ضمنیا على أهمیة األخال   .قیات التي تضمن النزاهة والعدالةّ
ولما كانت مهنـة التعلـیم أسـاس المهـن ألنهـا تعكـس نجاحهـا أو فـشلها علـى المهـن      

األخرى، كان من المهم التعرف على رضا المعلمین ومدى انتمائهم لمهنتهم ومقدار اشباع 
دراته وأثر ذلك على ًاحتیاجاتهم، فكلما كان المعلم راضیا عن مهنته ازدادت دافعیته ونمت ق

  .سلوكه وكانت العملیة التربویة أكثر فاعلیة
ــي یحملهــا  ــاج مجموعــة مــن االتجاهــات المختلفــة الت ــوظیفي للفــرد هــو نت      والرضــا ال
الموظف نحو مهنته والتي تؤثر في سلوكه ومـستوى أدائـه ومـدى التزامـه داخـل منظمتـه، 

  ).2014 محمد،(فهو یعمل من خالل مجموعة من المشاعر الداخلیة 
     وال شــك أن الرضــا الــوظیفي للمعلمــین مــن أهــم العوامــل المــؤثرة فــي بــذل المزیــد مــن 
الجهد في تحسین وتطویر أدائهم، وبالتالي تطویر العملیة التعلیمیة، ومن أوائل النظریـات 
التــي حاولــت تفــسیر الرضــا الــوظیفي؛ نظریــة اإلدارة العلمیــة التــي اعتبــرت الحــافز الوحیــد 

تحقیق الرضـا هـو العامـل المـادي، إال أنـه تبـین فیمـا بعـد أهمیـة الجوانـب اإلنـسانیة ومـا ل
  ).2009 العنقري،(یتعلق بها 

ویعد االهتمام بالرضا الـوظیفي لألفـراد مـن االتجاهـات الحدیثـة فـي اإلدارة، فقـد كانـت      
عدمـه، إال أن اإلدارة في السابق تهـتم بتنفیـذ العمـل بغـض النظـر عـن رضـا العـاملین مـن 

ًالدراسات في مطلع القرن العشرین أعطت اهتمامـا كبیـرا لمـشاركة األفـراد وتحقیـق رضـاهم  ً
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ودراسة تأثیر السلوك اإلنساني، وتم وضع البرامج الهادفة التي تـؤدي إلـى تحـسین الرضـا 
 ،الـشتوي(الوظیفي لدى األفراد مما یزید من والء العاملین لمهنهم وبالتالي زیادة عطـائهم 

2016.(  
ً     وینبغي أن یكون الرضا الوظیفي من الموضوعات التي تظل موضعا للبحث والدراسـة 
بین الفینة واألخرى للمهتمین بالتطویر اإلداري، ألن الرضا الوظیفي للفرد یعتبر هو مصدر 
القوة والنجاح والباعث لتحقیق األهداف، وحیث أن الموارد البشریة هي أهـم العناصـر فـي 

ًمات وهي مصدر قوتها، كان لزاما على اإلدارة الناجحة دراسة سلوك أفرادها ومعرفـة المنظ ّ
  ).2013 فنص،(العوامل المؤثرة في رضاهم الوظیفي ودراسة نظریاته وأسالیبه 

ً     وانطالقا مما سبق فقد أهتم الباحث بهذین المتغیرین وهما القیـادة األخالقیـة والرضـا 
سة لما یرى فیهما من أهمیة كبیرة في المیدان التربوي باعتبارهما الوظیفي واختارهما للدرا

  .وثیقا الصلة بمهنة التعلیم
  : مشكلة الدراسة

 من خالل عمل الباحث اإلشرافي والتعلیمي في عدد من المدارس الحكومیة في مدینة     
رنا الــدمام، أدرك أهمیــة القیــادة األخالقیــة وخاصــة فــي ظــل التغیــرات التربویــة فــي عــص

الحاضر، واالنفجار المعرفي الهائل، مع انفتاح في العالقات، وتـداخل فـي الثقافـات، فكـان 
ًالبد من التأكید على دور قائد المدرسة األخالقـي المتمثـل فـي نفـسه أوال، ثـم فـي المیـدان 
ًالتربوي والمجتمع المدرسي من حوله ثانیا، ألن قائد المدرسـة هـو المـؤثر األول والمحفـز 

  .وي لآلخرینالمعن
ـــري ) 2011(     ولقـــد أوصـــت العدیـــد مـــن الدراســـات كدراســـة الـــشریفي  ودراســـة المطی

بضرورة تبني القیـادة األخالقیـة كأحـد أنمـاط ) 2017(ودراسة درادكة والمطیري ) 2014(
ًالقیــادة األكثــر فاعلیــة وتــأثیرا فــي المؤســسات التربویــة، بــل إنهــا أصــبحت ضــرورة ملحــة 

ًوعامال رئیسا ین   .بغي أخذه في االعتبار عند اإلداریین والقادةً
     وعنـــد اســـتعراض الدراســـات الـــسابقة المتعلقـــة بالرضـــا الـــوظیفي، كدراســـة الغامـــدي 

، وجد الباحث أن من أبرز العوامل التي تؤثر في أداء )2017(ودراسة الكندري ) 2014(
قومـون بهـا، وعنـدها المعلمین وفي زیادة دافعیتهم، رضاهم الـوظیفي عـن مهنـتهم التـي ی

  .ستؤدى رسالة التعلیم على الوجه األفضل
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     لـذا جـاءت هـذه الدراســة لمعرفـة العالقـة بـین هــذین المتغیـرین بعـد قیـاس مــستواهما 
باعتبارهما من أهم المتغیرات المتعلقة بالمیدان التربوي، حیث تمثلت مـشكلة الدراسـة فـي 

  :السؤال الرئیس اآلتي
ــ ــا درجــة ممارســة القی ــة الــدمام وعالقتهــا بالرضــا م ــادة مــدارس مدین ــدى ق ادة األخالقیــة ل

  .الوظیفي عند المعلمین من وجهة نظرهم
  :أسئلة الدراسة

  :     ویتفرع من السؤال الرئیس للدراسة األسئلة الفرعیة التالیة
ما درجة ممارسة القیـادة األخالقیـة لـدى قـادة مـدارس مدینـة الـدمام مـن وجهـة نظـر  .1

  المعلمین؟
   مستوى الرضا الوظیفي عند معلمي مدارس مدینة الدمام من وجهة نظرهم؟ما .2
هل توجد عالقة بین درجة ممارسـة القیـادة األخالقیـة لـدى قـادة المـدارس فـي مدینـة  .3

  الدمام ومستوى الرضا الوظیفي عند المعلمین؟
بـــین ) 0.05≤ (هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى الداللـــة  .4

ت تقــدیرات معلمـي مــدارس مدینــة الـدمام لمــستوى رضــاهم الــوظیفي متوسـطات درجــا
 ). المرحلة الدراسیة– سنوات الخبرة -المؤهل العلمي (تعزى لمتغیرات 

  : أهداف الدراسة
الكــشف عــن درجــة ممارســة القیــادة األخالقیــة لــدى قــادة المــدارس مــن وجهــة نظــر  .1

  .المعلمین
  . من وجهة نظرهمالكشف عن مستوى الرضا الوظیفي عند المعلمین .2
معرفة العالقة بین درجة ممارسة القیادة األخالقیة لدى قادة المـدارس ومـستوى الرضـا  .3

  .الوظیفي عند المعلمین
معرفة الفروق في متوسطات درجات تقدیرات المعلمین لمستوى رضاهم الوظیفي تعـزى  .4

  ). المرحلة الدراسیة- سنوات الخبرة -المؤهل العلمي (لمتغیرات 
  : لدراسةأهمیة ا

     تستمد الدراسة أهمیتها من خالل تناولها متغیرین وثیقا الصلة بالمؤسسات التربویة، 
الغامــدي، (و ) 2014المطیــري، (و ) 2011الــشریفي، (كمــا أشــارت إلــى ذلــك الدراســات 

ومع تـوفر الدراسـات حـول الرضـا الـوظیفي، إال أن الباحـث ) 2017الكندري، (و ) 2014
ي موضـوع القیـادة األخالقیـة كمـا أشـار لـذلك عابـدین وشـعیبات وحلبیـة یجد ندرة نسبیة ف
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ممــا یــدفع الباحــث إلــى محاولــة االســتفادة ) 2014(وخلیــل ) 2014(والعنقــري ) 2012(
  .واإلفادة منه

  :     ویمكن تفصیل األهمیة في النواحي النظریة والتطبیقیة اآلتیة
  ):العلمیة(األهمیة النظریة 

ــا .1 ــم یــتم االهتمــام بــه إال مــؤخرا، ومــع شــدة حداثــة موضــوع القی ًدة األخالقیــة والــذي ل
الحاجـة إلیــه فـي المیــدان التربــوي إال أن هنـاك نــدرة نــسبیة فـي األبحــاث العلمیــة وال 

  .سیما العربیة منها
  .دراسة مفهوم ومصادر وخصائص القیادة األخالقیة كأحد أنماط القیادة الحدیثة .2
 علـى حـد علـم – كونهـا مـن أولـى الدراسـات العربیـة تزداد أهمیة الدراسة الحالیة في .3

 التــي تكــشف درجــة ممارســة القیــادة األخالقیــة وعالقتهــا بمــستوى الرضــا -الباحــث 
 .الوظیفي عند المعلمین

  ):العملیة(األهمیة التطبیقیة 
اإلســهام فــي توعیــة قــادة المــدارس بأهمیــة القیــادة األخالقیــة والوقــوف علــى جوانــب  .1

  .ًوتقدیم التوصیات والمقترحات بناء على نتائج الدراسةالقصور إن وجدت، 
استثارة اهتمـام الدارسـین والبـاحثین بإمكانیـة تنـاولهم موضـوع القیـادة األخالقیـة مـع  .2

  .متغیرات أخرى
  : حدود الدراسة

اقتصرت الدراسة على درجة ممارسة القیادة األخالقیة لدى قـادة : الحدود الموضوعیة .1
  .نة الدمام وعالقتها بالرضا الوظیفي عند المعلمینالمدارس الحكومیة بمدی

طبقــت هــذه الدراســة علــى معلمــي مــدارس مدینــة الــدمام الحكومیــة : الحـدود البــشریة .2
  .التابعة لإلدارة العامة للتعلیم بالمنطقة الشرقیة

اقتصرت الدراسة على مدارس مدینة الدمام الحكومیة التابعة لإلدارة : الحدود المكانیة .3
  .لتعلیم بالمنطقة الشرقیةالعامة ل

 فـي الفـصل الدراسـي الثـاني للعـام -ً میـدانیا –طبقـت هـذه الدراسـة : الحدود الزمانیة .4
 .ه1438/1439الدراسي 
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  :مصطلحات الدراسة
ًاشتملت الدراسة على مصطلحین أساسیین، وسیتم تعریفهما اصطالحیا واجرائیا      ًٕ:  

ّیـــة مالئمــة ومــؤثرة، تلتــزم بالمعــاییر المعتمـــدة إظهــار ســلوكیات قیاد: القیــادة األخالقیــة
والمقبولة في التـصرفات الشخـصیة ومـع اآلخـرین، وتـرویج تلـك الـسلوكیات علـى األتبـاع 

  ).2012عابدین وآخرون،(والزمالء 
ًالقیــادة التــي یمارســها قــادة مــدارس مدینــة الــدمام بنــاء علــى المبــادئ : ویــراد بهــا إجرائیــا

بالدرجـة التـي یحـصل علیهـا القـادة مـن خـالل االسـتجابات لفقـرات ُاألخالقیة، ویعبر عنها 
  .استبانة القیادة األخالقیة المستخدمة في الدراسة الحالیة

شعور داخلي ینتج عن تفاعل الفـرد مـع وظیفتـه، ویعكـس مـدى اإلشـباع : الرضا الوظیفي
ومـع بیئـة الذي یستمده الفرد من عمله، كما یعكس انتماءه وتفاعلـه مـع جماعـة العمـل، 

العمل الداخلیة والخارجیة، وبالتالي فهو یشیر إلى الحالـة النفـسیة التـي یـشعر بهـا الفـرد 
  ).2009العنقري،(نحو عمله 

الشعور الذي یعكس الرضا عن المهنة التي یزاولها المعلمون في مدینـة : ویراد به إجرائیا
 خــالل إجابــاتهم عــن ُالــدمام، ویعبــر عنهــا بالدرجــة التــي یحــصل علیهــا المــستجیبون مــن

  .فقرات استبانة الرضا الوظیفي المستخدمة في الدراسة الحالیة
  :اإلطار النظري

  :القیادة األخالقیة: أوال
إظهـار سـلوك : "القیـادة األخالقیـة بأنهـا) 336، ص2012(ّیعرف عابـدین وآخـرون      

فات الشخــصیة قیــادي مالئــم مــن حیــث االلتــزام بالمعــاییر المعتمــدة والمقبولــة فــي التــصر
  ".والعالقات بین األشخاص، وترویج ذلك السلوك لدى األتباع والمرؤوسین

إلـى ) 2014(     ولكي یتم إدراك القیادة األخالقیة من قبل اآلخـرین فقـد أشـار الـشمالن 
  :ضرورة أن تتضمن القیادة األخالقیة شیئین هما

  .السمات الشخصیة األخالقیة للقائد .1
 .د للسلوكیات األخالقیة عند اآلخرینمدى دعم وتشجیع القائ .2

عن عدة أمور یتبین من خاللها اختالف القیادة األخالقیة ) 2014(     وأوضح الشمالن 
ُعن غیرها من األنماط ذات البعد األخالقي كالقیادة التحویلیة والقیادة التبادلیة وغیرها، كما 

 :یلي
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ٕوالسلوكیات األخالقیة، وانما تهـتم القیادة األخالقیة ال تسلط الضوء فقط على السمات  .1
كذلك بدعم وتشجیع السلوكیات األخالقیة عند المرؤوسین، من خالل مناقشة القضایا 

  .األخالقیة، واتخاذ القرارات األخالقیة، لتحسین جودة العمل
ــادات ذات المحتــوى األخالقــي باألخالقیــات أمــرا  .2 ًیعــد اهتمــام األنمــاط األخــرى مــن القی

یتم عرضها بـشكل ضـمني وغیـر مباشـر، بینمـا تركـز القیـادة األخالقیـة ًثانویا، بحیث 
علــى البعــد األخالقــي فــي القیــادة والتــأثیر فــي اآلخــرین مــن خــالل االهتمــام بالــسمات 

  .والسلوكیات األخالقیة
ُیستند مفهوم القیادة األخالقیة على نظریة التعلم، حیث تفسر مدى أهمیة كون القائد  .3

ّیــدفع اآلخــرین لالقتــداء والمحاكــاة، وبــذلك یتعلمــون الــسلوكیات ًقــدوة ونموذجــا، ممــا 
اإلیجابیة من خالل المالحظة المباشرة فتـستیقظ روح الفـضیلة داخـل الفـرد مـن خـالل 

 .تلك المشاهدات
ــادة األخالقیــة فــي تفــسیر األســباب التــي تــؤثر فــي التعــامالت بــین القائــد  .4 تــساعد القی

رؤوســین معاملــة أخالقیـة مــن خــالل المــصداقیة ومرؤوسـیه، فعنــدما یعامــل القائـد الم
والعدالــة والتــسامح؛ فــإن ردة الفعـــل مــن قبــل المرؤوســـین عــادة ســتكون مـــشابهة، 

 .محاولین بذلك رد الجمیل لهذا القائد
  :أهمیة القیادة األخالقیة في المؤسسات التربویة

ًلما كان النظام التربوي نظاما إنسانیا في معظم مكوناته، كان للبعد  األخالقي أهمیة ً
كبیرة للقائمین علیه ولكـل العـاملین فیـه، حیـث یواجهـون فـي مؤسـساتهم التربویـة مواقـف 
یومیة تختبر خـصالهم األخالقیـة وتـضعهم علـى المحـك، وكلمـا ارتفعـت مكانـة اإلداري فـي 
الهــرم التربــوي كلمــا ازدادت خــصاله األخالقیــة أهمیــة، وال یعنــي ذلــك أن أخالقیــات مــن 

ًي المـستویات اإلجرائیــة غیـر مهمــة؛ كـال فهــم أیـضا یحتكــون مباشـرة بــالطالب، یعملـون فــ
ًالفساد والتدهور األخالقي في المستویات العلیا یـشكل خطـرا  ولكن المقصود هو أن انتشار ّ

ًكبیرا ومردودا سلبیا على النظام بأكمله، ویجعل والء العناصر الشابة لألشـخاص ال للنظـام  ً ً
ُ أن مشكلة الفساد ستتفاقم حینما تستقطب الكوادر الجدیدة على نفـس وأهدافه، إضافة إلى

  ).2006الطویل، (ِشاكلة المستقطبین مما یساهم في تدهور النظام وسرعة تفككه 
  :خصائص القیادة األخالقیة

     یمكــن تقــسیم خــصائص القیــادة األخالقیــة فــي ثالثــة أبعــاد جوهریــة كمــا یــشیر لــذلك 
  ):2014(العنقري 



  م 2020 لسنة أبریل) الثاني، الجزء 186: ( جامعة األزهر، العددمجلة كلیة التربیة،
  

 -711-

وهذه الخصائص تتمثل في شخصیة القائد، فهو صادق مـع نفـسه : ائص الشخصیةالخص
یتحــرى األمانــة ویتمیــز باإلنــصاف والوفــاء، ویتقبــل النقــد مــن اآلخــرین، وینجــز األعمــال 

  .بإخالص، ویعترف باألخطاء وال یرضى أن تنتهك المعاییر األخالقیة
ــة ــوانین واألنظ: الخــصائص اإلداری ــك بتطبیــق الق ــة وشــفافیة، واتاحــة ویكــون ذل ٕمــة بعدال

الفرصـة للمعلمـین إلبــداء وجهـة نظــرهم، وتوضـیح المهــام الموكلـة إلــیهم، وتقیـیمهم وفــق 
  .معاییر عادلة وموثوقة، ودعمهم وتحفیزهم
ویكون ذلـك فـي تعامـل القائـد مـع اآلخـرین مـن : الخصائص المرتبطة بالعالقات اإلنسانیة
رامـه وتقـدیره لهـم، ویحـافظ علـى أسـرارهم، ویهـتم ُزمالء وطالب وأولیاء أمـور، فیظهـر احت

  .بإشباع حاجاتهم، ویشاركهم في أفراحهم وأتراحهم
  :سمات القائد األخالقي

ّوهي ضد الخیانة، وهي خلق یعف به اإلنسان عما لیس له به حق، مع تأدیة ما  :األمانة ّ ُُ
 تحـل لـه، ویـؤدي ّعلیه من الحقوق، فیعف اإلنسان نفسه عن األمـوال واألعـراض التـي ال

ــددة، ومنهــا  ــات مجالهــا واســع وأنواعهــا متع ــین، واألمان ــق أجمع ــوق الخل ــوق اهللا وحق حق
األمانة الوظیفیة وتشمل األمانة المالیة واألمانة العلمیة واألمانة في تأدیة العمـل، والنبـي 

ألهـل ًعلیه الصالة والسالم كان حریصا على تولیة األمناء، فقد قال علیه الصالة والسالم 
ٍألبعثن إلیكم رجال أمینا حق أمین: "نجران ً ً فاستشرف لهـا أصـحاب النبـي صـلى اهللا علیـه " ّ

، ویتـضح مـن هـذا )7254صحیح البخاري، -ّالموسوعة الحدیثیة(وسلم، فبعث أبا عبیدة 
الحـدیث أن األمانــة صــفة البــد للقائـد أن یتحلــى ویتــصف بهــا، بـل إن مــنهج اإلســالم فــي 

  ).2014الحمیدان، (القوة واألمانة : كز على مبدأین أساسیین همااختیار القادة یرت
وهي عدم التحیز والتمییز في معاملة المرؤوسین، والعدل حق لكل إنسان بوصفه  :العدالة

ًإنسانا بصرف النظر عن أي شيء آخر، فاإلنسانیة یلتقي فیها الناس جمیعـا  ًّ آل نـاجي، (ّ
1996.(  

 إلى كنف ورعایة، وبشاشة وسماحة، وهكذا كانت القیادة الناس یحتاجون :الرفق والرحمة
فــي صــدر اإلســالم، ومــن هنــا خاطــب اهللا ســبحانه وتعــالى رســوله علیــه الــصالة والــسالم 

ــه ــاعف عــنهم واســتغفر لهــم : بقول ــك ف ــیظ القلــب النفــضوا مــن حول ــو كنــت فــضا غل ً﴿ول
ه اآلیة للنبي علیه ، والتوجیه في هذ)159:آل عمران، اآلیة: سورة(وشاورهم في األمر﴾ 

ًالصالة والسالم، وهو توجیه أیضا للقادة جمیعا فـي أن یتخـذوا مـن الرحمـة والرفـق شـعارا  ً ً
  ).1996آل ناجي، (لهم ألن ذلك مما یجمع الناس حول قادتهم 
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ٕوهي الطریق لكسب قلوب اآلخرین وادخال السرور علـیهم، وقـد : البشاشة وحسن التعامل
: لسالم على ذلك، ففي الحدیث الذي رواه أبو ذر رضي اهللا عنـهحث نبینا علیه الصالة وا

  ).474صحیح ابن حبان، -ّالموسوعة الحدیثیة" (تبسمك في وجه أخیك صدقة"
وهــي المكاشــفة والوضـوح بــین القائــد والمرؤوسـین حــول كــل مـا یهمهــم ومــا : المـصداقیة

ــة، وهــي مــن أهــم الخــصائص ا ــد یتعلــق بعملهــم ممــا ینمــي الثقــة المتبادل لتــي تعــین القائ
الحقیقي على توفر المشاركة الحقیقیة مع المرؤوسین، وبالتالي یتم تفعیل النقـاش البنـاء 
وتتظافر الجهود نحو األهداف المشتركة، ویرتفع تحمل المخـاطرة والمـسؤولیة فـي العمـل، 

  ).2014الشمالن، (والشعور باألمان النفسي 
امـة علـى مـصالحه الشخـصیة، ویقابلهـا األنانیـة وهو أن یقدم القائد المصالح الع :اإلیثار

ٕحیــث یكــون االهتمــام بالمـــصالح الشخــصیة فقــط واهمـــال المــصالح العامــة أو اإلضـــرار 
  ).2012أكریم، (باآلخرین 

ُحیث تعد أهم أنواع الرقابة، ألنها تنبع من یقظة الضمیر ومراقبـة الخـالق : الرقابة الذاتیة
تحول دون وقوع األخطاء وهي صمام أمان ضد الفساد سبحانه وتعالى، فهي رقابة وقائیة 

  ).  2015البارودي، (
ّفالقائد األخالقي یشكل قدوة حسنة ونموذجا للمرؤوسین، فیقتدون بـه فـي : القدوة الحسنة ّ

مكارم أخالقه وفي تفانیـه فـي أداء عملـه، ولقـد كـان الرسـول علیـه الـصالة والـسالم قـدوة 
﴿لقـد كـان لكـم فـي رسـول اهللا أسـوة : نا سـبحانه وتعـالىحسنة ألتباعه ولذلك قال عنه رب

آل نـــاجي، ) (21:األحـــزاب، اآلیـــة: ســـورة(حـــسنة لمـــن كـــان یرجـــوا اهللا والیـــوم اآلخـــر﴾ 
1996.(  

  :الرضا الوظیفي: ثانیا
ً     یعد الرضا الـوظیفي موضـوعا مهمـا علـى مـستوى األفـراد والمؤسـسات، فهـو یالمـس  ً

 مقومـات العمـل فـي المنظمـات، وعنـدما یتحقـق للفـرد العنصر البـشري الـذي هـو مـن أهـم
رضــاه عــن مهنتــه التــي یزاولهــا فــإن ذلــك یــؤثر علــى فاعلیتــه وزیــادة إنتاجیتــه، وبالتــالي 

  .فاعلیة المنظمة التي یعمل بها وزیادة انتاجیتها
  :مفهوم الرضا الوظیفي

دراسـته فـي عـام ّ         ویعد هبوك من أوائـل البـاحثین فـي الرضـا الـوظیفي، حیـث قـدم 
ً بعنوان الرضا الوظیفي وموقف العاملین والروح المعنویة، وكان لها إسـهاما كبیـرا 1935 ً
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في أدبیـات علـم الـنفس، ثـم تطـورت أبحـاث الرضـا الـوظیفي فـي الـستینات، حیـث تـوافرت 
  ).2014حمد، (الدراسات في الرضا بشكل كبیر، واتسع مجال التطبیق 

ّ     وان من أقدم التعریف حیـث ) (Hoppockات وأبسطها للرضا الـوظیفي تعریـف هبـوك ٕ
كــل الظــروف النفــسیة والفــسیولوجیة والوظیفیــة واألوضــاع : "عــرف الرضــا الــوظیفي بأنــه

  ).52، ص2008المخالفي، " (البیئیة التي تجعل الشخص یقرر بأنه راض عن عمله
ح العـاطفي عــن حالــة االرتیـا: "الرضـا الـوظیفي بأنـه) (Locke     فـي حـین عـرف لــوك 

  ).52، ص2008المخالفي، " (تحقیق قیم الشخص من خالل عمله
یعكــس مــستوى االتــزان فــي "أن الرضــا الــوظیفي ) 172، ص2003(     ویــرى األغبــري 

المشاعر اإلیجابیة والسلبیة نحو العمل بمختلف أبعاده كالراتب وظروف العمل والعالقة مع 
  ..". والنمو المهنيالرؤساء والزمالء وفرص الترقي الوظیفي

ّ     وتعـرف البـارودي  نتیجـة تفاعــل الفـرد مــع : "الرضــا الـوظیفي بأنــه) 38، ص2015(ُ
وظیفته وهو انعكاس لمدى اإلشـباع الـذي یـستمده مـن هـذا العمـل، وانتمـاؤه وتفاعلـه مـع 
جماعــة عملــه ومــع بیئــة العمــل الداخلیــة والخارجیــة وبالتــالي فهــو یــشیر إلــى مجمــوع 

  ".ظیفیة أو الحالة النفسیة التي یشعر بها الفرد نحو عملهالمشاعر الو
  :مظاهر الرضا وعدم الرضا عند المعلمین

     یمكن التوصل واالستدالل على رضا المعلمین من عدمه عن طریق عدد من المظاهر 
التي تبدو على سلوك المعلم وتصرفاته وطریقة أدائه، ومن مظاهر رضا المعلمین مـا یلـي 

  ):2014حمد، (
  .ٕانخفاض معدل الغیاب، واذا وجد الغیاب فیكون ألسباب مقنعة .1
انخفــاض معــدل الــدوران، ســواء علــى مــستوى المدرســة التــي هــو فیهــا أو حتــى علــى  .2

ًمستوى التعلـیم عمومـا فـال یتـسرب مـن مهنـة التعلـیم إلـى غیرهـا أو التقاعـد فـي وقـت 
 .ًمبكر جدا

 .التطویر كل ذلك یدل على رضا وحب للعملزیادة اإلنتاجیة واإلبداع ومواكبة التجدید و .3
 .ّالتفاعل مع البرامج الالصفیة واألنشطة المختلفة واللقاءات االختیاریة والودیة .4
 .ّالتعامل الجید مع زوار المدرسة وضیوفها وأولیاء األمور والمجتمع المحیط .5
 .قلة الصراعات والشكاوى والمنازعات في بیئة المدرسة .6
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  : المعلمین فتتمثل في المظاهر اآلتیة أما مظاهر عدم رضا
ضعف مستوى األداء حیث أثبتت بعض الدراسات أن عدم الرضـا أو ضـعفه یـؤدي إلـى  .1

 ).1985عسكر، (ضعف مستوى األداء 
ًزیادة معدل الدوران وذلك یعد مؤشرا ومظهرا من مظاهر عدم الرضا عن العمـل، وكلمـا  .2 ً ُ

 ).  2014الغامدي، ( للبقاء في العمل ارتفع رضا الفرد عن عمله؛ زاد الدافع لدیه
عـسكر، (الغیاب حیث توجد عالقة عكسیة متوسطة بین الرضا الوظیفي وغیاب األفـراد  .3

1985.( 
ــشعور بالتــشاؤم  .4 ــا أشــبهها كال ــة وحــدوث اإلصــابات وم ــة والعقلی ــصحة البدنی ضــعف ال

ت والعزلــة، كــل ذلــك یعــد مــن مظــاهر عــدم الرضــا، وقــد وجــدت أدلــة مــن الدراســات تثبــ
  ).1985عسكر، (العالقة بین الرضا الوظیفي والصحة العقلیة 

  :قیاس الرضا الوظیفي
     تعتبر معرفة اتجاهـات األفـراد نحـو أعمـالهم عملیـة معقـدة، فمـن الـصعب معرفـة تلـك 
االتجاهات بدقة من خالل المالحظة أو حتى من خالل السؤال المباشر لألفراد ألنهـم قـد ال 

ًما هي، أو یكون الموقف معقدا بحیث ال یستطیعون التعبیـر عنـه یفصحون عن الحقیقة ك
ً، ولذلك فقد بذل علماء السلوك جهودا إلیجاد أسـالیب متنوعـة )2014جرینبرج وبارون، (

  :لقیاس الرضا الوظیفي ومنها
ًوهي األداة األكثر اسـتخداما للكـشف عـن درجـات : االستبانات ذات المقاییس المقننة .1

یث یتم ملء نماذج خاصة من قبل المـوظفین تحتـوي علـى أسـئلة الرضا الوظیفي، ح
متعـددة تبــین ردود أفعــالهم، ویوجــد عــدة أنـواع مــن المقــاییس المعروفــة تختلــف فــي 

 :، ومن أهمها)2014الغامدي، (أشكالها ومضامینها 
 وهـو یقــیس ردود JDI (Job Descriptive Index(مقیـاس الرضـا عـن العمــل   - أ

  .مل نفسه، األجر، فرص الترقیة، اإلشراف، الزمالءأفعال المجیب تجاه الع
 ویعبـــر فیــه الفــرد عـــن بعــض النـــواحي MSQ (Minnesota(مقیــاس مینیوســوتا   -  ب

وغیرها مقاییس أخرى تركـز علـى عنـصر . المتعلقة بعمله مثل األجر، وفرص الترقیة
رة األجـر، الزیـادات فـي األجـور، المزایـا اإلضـافیة، إدا: محدد من عناصر الرضا مثـل

  ).2014جرینبرج وبارون، (نظم األجور 
إلـى أن تحلیـل مظـاهر ) 2014حمد، (یشیر الشرایدة كما عند : تحلیل مظاهر الرضا .2

ًالرضا یعد من أكثر طرق القیاس بساطة وانتشارا، فیتم تحلیـل المظـاهر المعبـرة عـن  ُ
رض، رضا الفرد تجاه عمله من خالل تلمس معدل الدوران فـي العمـل، الغیـاب، التمـا
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ًفاألفراد الذین یبدون درجة عالیة من الرضا یكون غیابهم قلیال، فضال عـن انخفـاض 
معدل الـدوران فـي العمـل، بخـالف مـن یكـون الرضـا الـوظیفي مـنخفض لـدیهم، ومـن 

  .ممیزات هذه الطریقة سهولة تصنیف المعلومات ودقتها والبعد عن التحیز
ًإدارتــه بكفـــاءة فإنـــه غالبـــا یمكـــن وأســـلوب المقابلـــة الشخـــصیة إذا تمـــت : المقابلــة .3

الغامــدي، (الحــصول علــى معلومــات أكثــر دقــة عــن اتجاهــات األفــراد نحــو أعمــالهم 
2014.(  

ویكون ذلك بسؤال العاملین عن األحداث الهامة والبارزة في : أسلوب األحداث الهامة .4
 لو ًعملهم التي أوجدت لدیهم اإلحساس بالرضا عن العمل أو عدمه، ألن األفراد مثال

مرت بهم لحظات وأحداث عصیبة في عملهم ثم كان جـواب األغلبیـة یتعلـق بمعاملـة 
رؤسائهم فإن ذلك سیكشف أسلوب اإلشراف المتخذ في ذلك العمل مـن قبـل الرؤسـاء 

 ).2014جرینبرج وبارون، (
     هذه بعض مقاییس الرضا الوظیفي التي یمكن من خاللها معرفة اتجاهات األفراد نحو 

ٕهم، وهي مقاییس تختلف في دقتها وامكانیة تطبیقها، ومدى مناسبتها للظاهرة المراد أعمال
ًقیاسها وتقییمها، وتختلف أیـضا فـي شـمولیتها؛ فـبعض المقـاییس تقـیس جوانـب محـددة، 
وبعضها یقیس أكثر من جانـب فـي الرضـا الـوظیفي، وعنـدما نختـتم الرضـا الـوظیفي بـذكر 

أن قیــاس أي ظــاهرة هــي نقطــة االنطــالق الــصحیحة، بعــض المقــاییس، فإنــه مــن المؤكــد 
  .ًفبناء على التشخیص یتم التدخل والتطویر وتحدید مواطن القصور

  :الدراسات السابقة: ًثانیا
  الدراسات المتعلقة بالقیادة األخالقیة: أوال

  الدراسات العربیة: القسم األول
ــري - ــادة ا: "عنوانهــا) 2017( دراســة درادكــة والمطی ــي تعزیــز الثقــة دور القی ألخالقیــة ف

، وهدفت "التنظیمیة لدى مدیرات المرحلة االبتدائیة بمدینة الطائف من وجهة نظر المعلمات
إلى التعرف على مستوى ممارسة مدیرات المدارس االبتدائیة للقیادة األخالقیـة ودورهـا فـي 

معلمة ) 432(تعزیز الثقة التنظیمیة من وجهة نظر المعلمات، وتكونت عینة الدراسة من 
جـاءت جمیـع : تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة البسیطة، وقـد أشـارت النتـائج إلـى مـا یلـي

مجاالت القیادة األخالقیة التي تمارسها مدیرات المدارس االبتدائیة بمدینة الطـائف مرتفعـة 
ــادة : ًجــدا، وممــا أوصــت بــه الدراســة تبنــي بــرامج تدریبیــة تــسهم فــي تنمیــة ممارســة القی

خالقیة، إضافة إلى إجراء المزید من الدراسات عن القیادة األخالقیة ومستوى ممارسـتها األ
  .في مراحل تعلیمیة أخرى، ومع متغیرات أخرى
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درجـــة ممارســـة القیـــادة األخالقیـــة لـــدى مـــدیري : "عنوانهـــا) 2016( دراســـة المهیـــرات -
، وهـدفت إلـى "المدارس في محافظة العاصـمة عمـان مـن وجهـة نظـر المـشرفین التربـویین

استقصاء درجة ممارسة القیـادة األخالقیـة لـدى مـدیري المـدارس فـي العاصـمة عمـان مـن 
ًمــشرفا ) 110(وجهـة نظـر المـشرفین التربـویین، وتـم اختیـار عینـة عـشوائیة طبقیـة تبلـغ 

ـــدیري ) 50(و ـــدى م ـــة ل ـــادة األخالقی ـــائج أن مـــستوى ممارســـة القی مـــشرفة، وأظهـــرت النت
ًعمـان كـان متوســطا، وأوصـت الدراسـة إلـى وضـع معـاییر الختیــار المـدارس فـي العاصـمة 

ــق بــسماتهم الشخــصیة،  ــادة األخالقیــة، وتتعل ــى القی ــق بمقــدرتهم عل مــدیري المــدراس تتعل
  .وأوصت بتصمیم البرامج والدورات التدریبیة لتعزیز القیادة األخالقیة ورفع مستواها

لقیادة األخالقیة لمدیري المدارس في درجة ممارسة ا: "عنوانها) 2016( دراسة الدروبي -
، وهدفت إلى الكشف عن "لواء ناعور وعالقته بالوالء التنظیمي للمعلمین من وجهة نظرهم

ــواء نــاعور وبــین الــوالء التنظیمــي  ــادة األخالقیــة لمــدیري المــدارس فــي ل العالقــة بــین القی
) 200(اسـة تـضم للمعلمین من وجهة نظرهم، وتم اختیار عینة عـشوائیة مـن مجتمـع الدر

ٍمعلم ومعلمة، وأظهرت النتائج أن درجة ممارسـة مـدیري المـدارس للقیـادة األخالقیـة كانـت  ٍ
ــالي  ــى النحــو الت ــا عل ــة مرتبــة تنازلی ــادة األخالقی ــة، وجــاءت مجــاالت القی الــصفات (ًمرتفع

، وكــان مــن أبــرز مــا أوصــت بــه ) فالعالقــات اإلنــسانیة– فالــصفات اإلداریــة –الشخــصیة 
ــدى مــدیري الدراســ ــادة األخالقیــة ل ــادئ القی ــي غــرس مب ــة ف ــز االســتراتیجیات المتبع ة تعزی

المــدارس فــي لــواء نــاعور، وأوصــت الدراســة بــإجراء دراســات مماثلــة إلیجــاد العالقــة بــین 
القیادة األخالقیة ومتغیرات أخرى مثل الرضا الوظیفي واالنتماء المؤسسي والروح المعنویة 

  . التربویةلدى العاملین في المؤسسات
  الدراسات األجنبیة: القسم الثاني

وتهدف إلى بحث احتمالیة تحقیق القیـادة األخالقیـة ) Yetas, 2014(دراسة ییتس  -
لمستویات مرتفعة من الرضا الوظیفي وااللتزام التنظیمي وسلوك المواطنة التنظیمیة، 

عالیـة یحققـون وأشارت النتائج إلى أن الموظفین الذین لدیهم قـادة أخالقیـون بدرجـة 
مستویات أعلى من الرضا الـوظیفي وااللتـزام التنظیمـي عـن أولئـك الـذین لـدیهم قـادة 

 .أقل مستوى في األخالقیات
) Avey & Wernsing & Palanski, 2012(دراسة آیفي وورنـسنغ وبالنـسكي  -

وهدفت الدراسة إلى الكشف عن تأثیر القیادة األخالقیة على الرضا الوظیفي والسعادة 
ًموظفا من خریجـي جامعـات كبیـرة فـي ) 845(وظیفیة وقد تألفت عینة الدراسة من ال

الوالیات المتحـدة مـن قبـل منظمـات متنوعـة، مـن أصـحاب شـركات وكبـار المـدراء أو 
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وجـود عالقـة : شركاء مؤسسات، وكـان مـن أهـم النتـائج التـي توصـلت إلیهـا الدراسـة
ـــین الرضـــا ا ـــادة األخالقیـــة و ب ـــین القی ـــة ب ـــسیة لـــدى إیجابی ـــسعادة النف لـــوظیفي وال

الموظفین، وكذلك الكـشف عـن كیفیـة تـأثیر القیـادة األخالقیـة علـى الـسعادة النفـسیة 
لــدى المــوظفین وأنــه یحــصل مــن خــالل تــشجیع المــوظفین لیعبــروا عــن اهتمامــاتهم 

 .وأفكارهم
  :الدراسات المتعلقة بالرضا الوظیفي: ثانیا

لرضا الوظیفي لدى الموظفین اإلداریـین فـي جامعـة ا: "عنوانها) 2017( دراسة الكندري -
الكویت، وهدفت إلـى معرفـة مـستوى الرضـا الـوظیفي لـدى المـوظفین اإلداریـین فـي جامعـة 

ٍموظف وموظفة، وقد أوضـحت نتـائج الدراسـة ارتفـاع ) 300(، وتكونت العینة من "الكویت ٍ
مارسة العمل المرغوب مستوى الرضا لدى الموظفین من حیث العالقة مع رئیس العمل، وم

فیه وتناسبه مع قدراتهم، والعالقات مع الزمالء، في حین أوضـح الموظفـون مـستوى رضـا 
ًمتوســطا مــن حیــث مــشاركتهم فــي اتخــاذ القــرارات، وتكــریم الموظــف المثــالي، والــدورات 
التدریبیة المقدمة لهم، ولم توجد فروق ذات داللـة إحـصائیة بـین وجهـات نظـر المـوظفین 

على المؤهـل أو الخبـرة، وقـد وضـعت الدراسـة العدیـد مـن المقترحـات لتطـویر مـستوى ًبناء 
أداء المــوظفین منهــا بنـــاء الثقافــة اإلداریـــة والثقافــة األخالقیــة، وأوصـــت بأهمیــة تكـــریم 

  .الموظف المثالي والموظفین المتمیزین لتشجیعهم على العمل المبدع
 الـوظیفي لـدى أعـضاء هیئـة التـدریس درجة الرضـا: "عنوانها) 2016( دراسة الدعیس -

بجامعـة صـنعاء مـن وجهـة نظـرهم، وهـدفت إلـى التعـرف علـى درجـة الرضـا الـوظیفي لــدى 
، وتكونــت عینــة الدراســة مــن "أعــضاء هیئــة التــدریس بجامعــة صــنعاء مــن وجهــة نظــرهم

ًعضوا، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة الرضا الوظیفي كانت قلیلة، ومما أوصـت ) 320(
ٕالبعــد عــن المركزیــة فــي اتخــاذ القــرار، وایجــاد آلیــة مناســبة لتقویــة االتــصال : الدراســةبـه 

  .والتواصل بین القیادات وأعضاء هیئة التدریس
درجـة ممارسـة المـشرفین التربـویین للعالقـات اإلنـسانیة : "بعنـوان) 2014( دراسة حمد -

دفت إلى التعرف على درجـة ، وه"في المدارس الثانویة وعالقتها بالرضا الوظیفي لمعلمیهم
ممارسـة المــشرفین التربـویین للعالقــات اإلنـسانیة فــي المـدارس الثانویــة وعالقتهـا بالرضــا 

ًمعلما ومعلمة تم اختیارهم بالطریقة ) 450(الوظیفي لمعلمیهم، وتكونت عینة الدراسة من  ً
ــوظی ــة للرضــا ال ــائج الدراســة أن الدرجــة الكلی ــة، وأظهــرت نت في لمعلمــي العــشوائیة الطبقی

المرحلة الثانویة في المدارس الحكومیة في محافظة غزة تحققت بدرجة كبیرة، وكان ترتیب 
، كمـا ) ظـروف العمـل– التقدیر واحترام الـذات –االنتماء للمهنة : (ًأبعادها تنازلیا كما یلي

 أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط دالة إحـصائیا بـین درجـة ممارسـة المـشرفین التربـویین
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أهمیـة : للعالقات اإلنسانیة ومـستوى الرضـا الـوظیفي للمعلمـین، وممـا أوصـت بـه الدراسـة
تطبیق أسالیب إشرافیة جدیدة، تراعـي التواصـل الجیـد بـین المـشرفین والمعلمـین، وتـدریب 
ـــي  ـــة مـــشكالتهم الت ـــدماج االجتمـــاعي مـــع المعلمـــین ومعرف ـــى مهـــارات االن المـــشرفین عل

  .یواجهونها والعمل على حلها
  :ٕمنهجیة الدراسة واجراءاتها

  منهج الدراسة: ًأوال
المـنهج الـذي یهـتم : "والـذي یعـرف بأنـه، )االرتباطي(تم استخدام المنهج الوصفي 
ویلجـأ ، ویعبر عـن درجتـه أو مقـداره بمعامـل االرتبـاط، ببحث العالقة بین متغیرین أو أكثر

، 2010عطیــة، " (لمتغیــراتإلیــه الباحــث عنــدما یریــد معرفــة العالقــات المتداخلــة بــین ا
، وقد تم اختیار هذا المـنهج؛ لكونـه مـن أكثـر المنـاهج البحثیـة مالءمـة لطبیعـة )159ص

واعتماده على وصف الواقع الحقیقي للظـاهرة ، وما یسعى إلى تحقیقه من أهداف، الدراسة
ــین درجــة ممارســة القیــادة ، المدروســة ــة االرتباطیــة ب ــسهم فــي الكــشف عــن العالق بمــا ی

ومـن ثـم بنـاء ، خالقیة لـدى قـادة مـدارس مدینـة الـدمام والرضـا الـوظیفي عنـد المعلمـیناأل
  .وتقدیم التوصیات المناسبة لها، االستنتاجات

  مجتمع الدراسة: ًثانیا
تكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمي المدارس الحكومیة بمدینة الـدمام القـائمین 

والبـالغ عـددهم ، ه1439-1438راسـي على رأس العمل في الفصل الثـاني مـن العـام الد
ًمدرسـة حكومیـة، وفقـا إلحـصائیة وحـدة المعلومـات ) 158(ًمعلما موزعین على ) 4585(

توزیع أفـراد ) 1(ویوضح الجدول ، )5ملحق رقم (باإلدارة العامة للتعلیم بالمنطقة الشرقیة 
  :مجتمع الدراسة بحسب أعداد المدارس والمعلمین

  )1(جدول 
  جتمع الدراسة بحسب عدد المدارس والمعلمینتوزیع أفراد م

  عدد المعلمین  عدد المدارس
النسب   التكرارات  النسب المئویة  التكرارات  المرحلة

  المئویة
  %45.2  2074  %47.5  75  ابتدائي
  %29.8  1367  %32.3  51  متوسط
  %25  1144  %20.2  32  ثانوي

المرحلة الدراسیة 
التـــي یعمـــل بهـــا 

  المعلم

  %100  4585  %100  158  اإلجمالي
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أن نسبة أفراد مجتمع الدراسة من معلمي مـدارس المرحلـة ) 1(یتضح من الجدول 
، مدرســة) 75(یتوزعــون علــى ، ًمعلمــا) 2074(ویمثلهــا ، %)45.2(بلغــت )  االبتدائیــة(

فیما كانت نسبة أفـراد ، من إجمالي المدارس الحكومیة بمدینة الدمام%) 47.5(بما یمثل 
ویمثلهـــا ، %)29.8(تبلـــغ ) المتوســـطة(اســـة مـــن معلمـــي مـــدارس المرحلـــة مجتمـــع الدر

من إجمالي المدارس %) 32.3(بما یمثل ، مدرسة) 51(یتوزعون على ، ًمعلما) 1367(
وكانت النسبة األقل من أفراد مجتمع الدراسة من معلمـي مـدارس ، الحكومیة بمدینة الدمام

) 32(یتوزعـون علـى ، ًمعلمـا) 1144(ا ویمثلهـ، %)25(حیـث بلغـت ) الثانویـة(المرحلة 
  .من إجمالي المدارس الحكومیة بمدینة الدمام%) 20.2(بما یمثل ، مدرسة

  عینة الدراسة وخصائصها: ًثالثا  
فقـد اشـتملت عینـة الدراسـة علـى عینـة عـشوائیة ، ًنظرا لكبر حجم مجتمـع الدراسـة

ث تم توزیع اسـتبانة إلكترونیـة حی، ّطبقیة من المدارس الحكومیة الممثلة لمجتمع الدراسة
مــن %) 7.8(بمــا یمثــل نــسبة قــدرها ، ًمعلمــا) 357(علــى مجتمــع الدراســة اســتجاب لهــا 

وفیما یلي وصـف خـصائص أفـراد عینـة الدراسـة بحـسب البیانـات . المجتمع الكلي للدراسة
  :األولیة

   وصف خصائص أفراد عینة الدراسة بحسب البیانات األولیةº)2(جدول 
  النسب المئویة  التكرارات  الفئة  المتغیر

   %91  325  بكالوریوس
  المؤهل العلمي   %9  32  دراسات علیا
  %100  357  اإلجمالي

   %10.4  37   سنوات فأقل5
   %24.3  87  سنة11 إلى أقل من 5أكثر من 

   %65.3  233   سنة فأكثر11
عدد سنوات الخبرة 

  في التعلیم

  %100  357  اإلجمالي
   %48.5  173  ابتدائي
  %29.1  104  متوسط
   %22.4  80  ثانوي

سیة المرحلة الدرا
التي یعمل بها 

  المعلم
  %100  357  اإلجمالي

أن المؤهــــل العلمـــــي لغالبیــــة أفـــــراد عینــــة الدراســـــة ) 2(یتــــضح مــــن الجـــــدول 
، من إجمالي عینة الدراسة %) 91(ًمعلما بنسبة ) 325(حیث بلغ عددهم ، )بكالوریوس(
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 بنـسبة قـدرها ًمعلما) 32(نحو ) دراسات علیا(من یحملون مؤهل علمي في حین بلغ عدد 
  .من اإلجمالي %) 9(

أن غالبیة أفراد عینة الدراسة عدد سنوات خبـرتهم فـي ) 2(كما یتضح من الجدول 
ـــیم  ـــأكثر11(التعل ـــغ عـــددهم ، ) ســـنة ف ـــث بل ـــسبة ) 233(حی ـــن  %) 65.3(ًمعلمـــا بن م
 5أكثـر مـن ( من ذوي عدد سـنوات الخبـرة فـي التعلـیم یلیهم أفراد عینة الدراسة، اإلجمالي

، مـن اإلجمـالي %) 24.3(ًمعلمـا بنـسبة ) 87(حیـث بلـغ عـددهم ، )سـنة11إلى أقل من 
بینما یأتي في المرتبة األخیرة أفراد عینة الدراسة من ذوي عـدد سـنوات الخبـرة فـي التعلـیم 

  .من اإلجمالي %) 10.4(ًما بنسبة معل) 37(حیث بلغ عددهم ، ) سنوات فأقل5(
أن غالبیــة أفــراد عینــة الدراســة یعملــون بمــدارس ) 2(كــذلك یتبــین مــن الجــدول 

، مـن اإلجمـالي %) 48.5(ًمعلمـا بنـسبة ) 173(حیـث بلـغ عـددهم ، )االبتدائیة(المرحلة 
ــذین یعملــون بمــدارس المرحلــة  ــغ ، )المتوســطة(یلــیهم أفــراد عینــة الدراســة مــن ال حیــث بل

بینمـا یـأتي فـي المرتبـة األخیــرة ، مـن اإلجمـالي %) 29.1( بنـسبة ًمعلمـا) 104(عـددهم 
) 80(حیث بلغ عـددهم ، )الثانویة(أفراد عینة الدراسة من الذین یعملون بمدارس المرحلة 

  .من اإلجمالي %) 22.4(ًما بنسبة معل
  أداة الدراسة : ًرابعا  

 الباحــث أن األداة وجــد، ّوعلــى مــنهج الدراســة المتبــع، ًبنــاء علــى طبیعــة البیانــات
وقـد جـرى بنـاء ، )االسـتبانة(األكثر مالءمة لتحقیق ما تطمح إلیه الدراسة من أهداف هي 

ًأداة الدراسة بالرجوع إلى األدبیات والدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع وفقا للخطوات 
  :التالیة

  .والرضا الوظیفي االطالع على األدب التربوي الذي تناول متغیري القیادة األخالقیة -
  .وتحدید الفقرات التابعة لها،  تحدید مجاالت االستبانة-
  .وعرضها على المشرف إلقرارها،  تصمیم االستبانة في صورتها األولیة-
 عرض االستبانة في صورتها األولیة على مجموعة من المحكمین من ذوي االختصاص -

  ).1م ملحق رق(والخبرة؛ للتأكد من الصدق الظاهري لألداة 
ًالتعـدیل وفقـا لملحوظـات  تعدیل مجاالت وفقـرات االسـتبانة مـن حیـث الحـذف واإلضـافة و-

  .المحكمین
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  :تم التحقق من االستبانة بطریقتین: التحقق من صدق األداة: ًخامسا
للتحقق من الصدق الظاهري تم عـرض االسـتبانة ): صدق المحكمین( الصدق الظاهري -أ

موعة من المحكمین بكلیة التربیة بجامعـة اإلمـام عبـدالرحمن في صورتها األولیة على مج
وكـذلك مـن ، بن فیصل وجامعة الملك خالد من ذوي االختصاص في مجـال اإلدارة التربویـة

، )والمنـاهج وطـرق التـدریس، وأصـول التربیـة، علم الـنفس: (المختصین بالمجاالت اآلتیة
ومـدى سـالمة صـیاغة ، اف الدراسـةوطلب منهم إبـداء الـرأي حیـال مناسـبتها لتحقیـق أهـد

  . ومدى مناسبتها للمجال الذي تنتمي إلیه، فقراتها ووضوحها
وفـي ضـوء مـا أبـداه المحكمـون مـن ، )1ملحـق رقـم (وقد استجاب عشرة محكمـین 

قام الباحث بإجراء التعدیالت الالزمة التـي اتفـق علیهـا أغلبیـة المحكمـین ، آراء ومقترحات
ملحق رقم ( على ذلك تم اعتماد االستبانة في صورتها النهائیة وبناء، من تعدیل أو حذف

2.(  
للتأكد من صدق االتساق الداخلي تم تطبیق أداة الدراسة في  : صدق االتساق الداخلي-ب

ًمعلما بالمدارس الحكومیـة بمدینـة ) 40(صورتها النهائیة على عینة عشوائیة مكونة من 
ومـن ثـم حـساب معامـل االرتبـاط بیرسـون بـین ، الدمام من خـارج عینـة الدراسـة األساسـیة

كمـا ، درجة كل فقـرة مـن فقـرات االسـتبانة بالدرجـة الكلیـة للمجـال الـذي تنتمـي إلیـه الفقـرة
  ):4(و، )3(یتضح في الجدولین 

  )3(جدول 
درجة ممارسة القیادة األخالقیة لدى قادة (معامالت ارتباط بیرسون لفقرات استبانة 

  لیة لكل مجالبالدرجة الك) المدارس
  اإلداري والمهني :المجال الثالث  العالقات والتواصل: المجال الثاني  السمات الشخصیة: المجال األول

رقم 
  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  الفقرة
1  0.887**  1  0.863**  1  0.775**  
2  0.866**  2  0.726**  2  0.859**  
3  0.828**  3  0.825**  3  0.888**  
4  0.826**  4  0.907**  4  0.813**  
5  0.767**  5  0.888**  5  0.875**  
6  0.886**  6  0.854**  6  0.750**  
7  0.880**  -  -  7  0.866**  
8  0.858**  -  -  8  0.737**  
9  0.827**  -  -  -  -  

  )      0,01(دال عند مستوى     ** 
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وقد ، )0.01(ًلة إحصائیا عند مستوى أن جمیع الفقرات دا) 3(یتضح من الجدول 
؛ مما یدل على وجود مؤشرات )0.907(إلى ) 0.726(تراوحت قیم معامالت االرتباط بین 

درجـة ممارسـة القیـادة األخالقیـة لـدى (صدق كافیة یمكن الوثوق بها في تطبیـق اسـتبانة 
  .على أفراد عینة الدراسة) قادة المدارس

  )4(جدول 
بالدرجة ) مستوى الرضا الوظیفي عند المعلمین(ن لفقرات استبانة معامالت ارتباط بیرسو

  الكلیة لكل مجال
  االنتماء للمهنة: المجال الثالث  التقدیر واالحترام: المجال الثاني  طبیعة العمل وبیئته: المجال األول

  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة
1  0.518**  1  0.718**  1  0.776**  
2  0,682**  2  0.777**  2  0.560**  
3  0.711**  3  0.734**  3  0.538**  
4  0.593**  4  0.748**  4  0.689**  
5  0.549**  5  0.556**  5  0.690**  
6  0.702**  6  0.757**  6  0.561**  
7  0.690**  7  0.618**  7  0.849**  
8  0.790**  -  -  8  0.802**  
-  -  -  -  9  0.665**  
  )     0,01(دال عند مستوى ** 

وقد ، )0.01(ًأن جمیع الفقرات دالة إحصائیا عند مستوى ) 4(یتضح من الجدول 
؛ مما یدل على وجود مؤشرات )0.849(إلى ) 0.538(تراوحت قیم معامالت االرتباط بین 

) مستوى الرضا الوظیفي عند المعلمین(صدق كافیة یمكن الوثوق بها في تطبیق استبانة 
  .لى أفراد عینة الدراسةع

  التحقق من ثبات األداة: ًسادسا
تــم تطبیــق األداة فــي صــورتها ، )االســتبانة(للتحقــق مــن مــدى ثبــات أداة الدراســة 

ًمعلما بالمدارس الحكومیة بمدینة الدمام من ) 40(النهائیة على عینة عشوائیة مكونة من 
 Cronbach's Alpha( نبـاخ ومن ثم استخدم معامـل ألفـا كرو، خارج العینة األساسیة

  : یوضح معامالت الثبات لمجاالت االستبانة)5(والجدول ، )""
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  )5(جدول 
  معامالت ألفا كرونباخ لقیاس ثبات أداة الدراسة

  معامالت الثبات  عدد الفقرات  االستبانة أو المجال
  0.975  23  استبانة درجة ممارسة القیادة األخالقیة لدى قادة المدارس

  0.948  9  السمات الشخصیة:  المجال األول
  0.919  6  العالقات والتواصل: المجال الثاني

  0.925  8  اإلداري والمهني:                   المجال الثالث
  0.871  24  استبانة مستوى الرضا الوظیفي عند المعلمین

  0.786  8  طبیعة العمل وبیئته: المجال األول
  0.784  7  التقدیر واالحترام: المجال الثاني                  

  0.750  9  االنتماء للمهنة:                  المجال الثالث
  0.950  47  الثبات الكلي

كمــا ، )0.950(أن إجمــالي ثبــات االســتبانة الكلــي بلــغ ) 5(یتبــین مــن الجــدول 
)  قـادة المـدارسدرجة ممارسـة القیـادة األخالقیـة لـدى(تراوحت قیم معامالت ثبات استبانة 

درجـة ممارسـة القیـادة (في حین بلغ الثبات الكلـي السـتبانة ، )0.984(و، )0.919(بین 
أمــا فیمــا یتعلــق بقــیم معــامالت ثبــات اســتبانة ). 0.975) (األخالقیــة لــدى قــادة المــدارس

فـي حـین ، )0.786(و، )0.750(فتراوحـت بـین ) مستوى الرضا الوظیفي عند المعلمـین(
وتشیر القیم السابقة كافة إلى معامالت ثبـات ، )0.871(كلي لهذه االستبانة بلغ الثبات ال

، وكـذلك مجاالتهـا تتمتــع بدرجـة عالیــة مـن الثبــات، ممـا یؤكــد أن االسـتبانة ككــل، مرتفعـة
  .وقابلة للتطبیق على أفراد عینة الدراسة

  إجراءات تطبیق الدراسة المیدانیة: ًسابعا
قـام الباحـث ، جاهزة في صـورتها النهائیـة) الستبانةا(بعد أن أصبحت أداة الدراسة 

  :باآلتي
 الحـصول علــى خطـاب مــن عمیـد كلیــة التربیـة بجامعــة اإلمـام عبــدالرحمن بـن فیــصل -1

  .ّتضمن تسهیل مهمة الباحث، ًموجها إلى إدارة التعلیم بالمنطقة الشرقیة
كــان عــدد االســتبانات  قــام الباحــث بتحویــل أداة الدراســة إلــى اســتبانة إلكترونیــة، وقــد -2

  .استبانة) 357(المستردة 
ًومعالجتهــا إحــصائیا لإلجابــة علــى ، ٕوادخالهــا فــي ذاكــرة الحاســوب،  تــم جمــع البیانــات-3

  .والحصول على النتائج المستهدفة، أسئلة الدراسة
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    األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في معالجة البیانات: ًثامنا
لبیانـات التـي تـم تجمیعهـا باسـتخدام عـدد مـن تـم تحلیـل ا، لتحقیق أهداف الدراسـة

ــــوم االجتماعیــــة  ــــي برنــــامج الحــــزم اإلحــــصائیة للعل األســــالیب اإلحــــصائیة المــــضمنة ف
)Statistical Package for Social Science( ، ًوالتـي یرمـز لـه اختـصارا بـالرمز
)SPSS ( ،وبعد ذلك تم حساب المقاییس اإلحصائیة التالیة:  
وتحدیـد االسـتجابات ،  المئویة؛ للتعرف على خـصائص أفـراد الدراسـة التكرارات والنسب-1

  .حیال فقرات االستبانة ومجاالتها
؛ لمعرفة مدى ارتفـاع أو انخفـاض اسـتجابات أفـراد عینـة )Mean( المتوسط الحسابي -2

  .الدراسة حیال فقرات ومجاالت االستبانة
لى مدى انحراف استجابات ؛ للتعرف ع)Standard Deviation( االنحراف المعیاري -3

مــع األخــذ فــي االعتبــار أن ،  أفــراد عینــة الدراســة لكــل فقــرة مــن فقــرات مجــاالت االســتبانة
فكلمــا اقتربـت قیمتــه مــن ، االنحـراف المعیــاري یوضــح التـشتت فــي اســتجابات أفـراد العینــة

  .الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتها
 لحساب صدق االتساق الداخلي ؛)Pearson Correlation( معامل ارتباط بیرسون -4

إلـى جانـب  معرفـة العالقـة بـین درجـة ممارسـة القیـادة األخالقیـة لـدى قـادة ، ألداة الدراسة
  .المدارس ومستوى الرضا الوظیفي عند المعلمین

  .؛ للتحقق من ثبات أداة الدراسة)Cronbach's Alpha( معامل ألفا كرونباخ -5
ـــار -6 ـــدیرات المعلمـــین ؛ ل)t-test) (ت( اختب ـــي متوســـطات تق ـــروق ف ـــى الف ـــرف عل لتع

  ).المؤهل العلمي(لمستوى رضاهم الوظیفي تعزى للمتغیر 
ـــاین األحـــادي -7 ـــل التب ـــروق فـــي )One-way ANOVA( تحلی ـــى الف ـــرف عل ؛ للتع

، ســنوات الخبــرة(متوســطات تقــدیرات المعلمــین لمــستوى رضــاهم الــوظیفي تعــزى لمتغیــري 
  ).المرحلة الدراسیة

 لتحدید اتجاهـات الفـروق ذات الداللـة اإلحـصائیة ؛) Scheffe' test(ختبار شیفیه  ا-8
لعینـة الدراسـة حیـال ) والمرحلـة الدراسـیة، سـنوات الخبـرة: (فـي أي فئـة مـن فئـات متغیـري

  .مجاالت االستبانة
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 :وتفسیرها، ومناقشتها، نتائج الدراسة
ن خـالل القیـام بـالتحلیالت مـ، ًوتتضمن عرضا للنتائج التـي توصـلت إلیهـا الدراسـة

ًاإلحصائیة المناسبة التي یمكن عن طریقهـا اإلجابـة عـن أسـئلة الدراسـة وفقـا السـتجابات 
، أفراد العینة، وقد تناول الباحث مناقشة وتفسیر النتائج في ضـوء األطـر النظریـة للدراسـة

خالقیة لدى قادة حیث تم تقدیر درجة ممارسة القیادة األ، وربطها بنتائج الدراسات السابقة
وكذلك مستوى الرضا الوظیفي عند معلمـي ، مدارس مدینة الدمام من وجهة نظر المعلمین

حـسب معیـار الحكـم باالسـتناد إلـى قیمـة المتوسـط ، مدارس مدینة الدمام من وجهة نظرهم
إلـى ، الحسابي الموزون للمجـال والدرجـة الكلیـة لالسـتبانة التـي ینتمـي إلیهـا هـذا المجـال

معرفــة العالقــة بــین درجــة ممارســة القیــادة األخالقیــة لــدى قــادة المــدارس ومــستوى جانــب 
ًوالتعــرف أیـــضا علــى الفـــروق فــي متوســـطات تقـــدیرات ، الرضــا الـــوظیفي عنــد المعلمـــین

 - سـنوات الخبــرة -المؤهـل العلمــي (ُالمعلمـین لمـستوى رضــاهم الـوظیفي تعــزى لمتغیـرات 
    ).المرحلة الدراسیة

  :ً مفصال لنتائج الدراسةًوفیما یلي عرضا
ینــة مــا درجــة ممارســة القیــادة األخالقیــة لــدى قــادة مــدارس مد: "الــسؤال األول

  ".؟الدمام من وجهة نظر المعلمین
ــرارات ــسؤال تــم حــساب التك ــة علــى هــذا ال والمتوســطات ، والنــسب المئویــة، لإلجاب

 األخالقیـة لـدى قـادة واالنحرافات المعیاریة؛ للتعرف على درجة ممارسـة القیـادة، الحسابیة
: مدارس مدینة الدمام من وجهة نظر المعلمین في كل مجـال مـن المجـاالت الثالثـة اآلتیـة

ثـم عـرض درجـة ممارسـة ، ) اإلداري والمهنـي- العالقات والتواصـل -السمات الشخصیة (
وذلـك كمـا هـو ، القیادة األخالقیة لدى قادة مدارس مدینة الـدمام فـي جمیـع المجـاالت ككـل

  ):7(ضح في الجدول مو
  )7(جدول 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجاالت القیادة األخالقیة لدى قادة مدارس 
  ًمدینة الدمام من وجهة نظر المعلمین مرتبة تنازلیا

رقم 
المتوسط   المجال  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

النسبة 
  المئویة

درجة 
  الترتیب  الممارسة

  1  بدرجة مرتفعة   %74.2  1.16  3.71  لسمات الشخصیةمجال ا  1
  2  بدرجة مرتفعة  %73.0  1.15  3.65  مجال اإلداري والمهني  2
  3  بدرجة مرتفعة  %68.6  1.24  3.43  مجال العالقات والتواصل  3

  بدرجة مرتفعة  %71.8  1.18  3.59  درجة الممارسة الكلیة
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 األخالقیة لدى قادة مـدارس أن درجة ممارسة القیادة) 7(یتضح من خالل الجدول 
حیـث ، )بدرجـة مرتفعـة(مدینة الدمام من وجهة نظر المعلمین في جمیع المجـاالت جـاءت 

، )1.18(وبانحراف معیاري ، )3.59(بلغ المتوسط الحسابي العام لدرجة الممارسة الكلیة 
ــا ت وتــشیر قیمــة المتوســط الحــسابي ســالفة الــذكر إلــى أنــه یقــع فــي الفئــة الرابعــة مــن فئ

  .المقیاس الخماسي
وقد یعـزو الباحـث تلـك النتـائج إلـى أن القیـادة األخالقیـة تقـوم علـى أسـاس قیـادي 

له أصول قیمیة تتفق مـع الخلفیـة الدینیـة والمجتمعیـة لقـادة المـدارس المـستمدة ، أخالقي
والتـي تـزودهم ببـصیرة أخالقیـة یـستطیعون بهـا التمییـز بــین ، مـن تعـالیم الـدین اإلسـالمي

ومـن ذلـك مـا ذكـره الطویــل ، وهـذا مـا یؤكـده األدب التربـوي،  والـشر والنـافع والـضارالخیـر
، من أن المصدر الدیني واالجتمـاعي یعـدان مـن أبـرز مـصادر القیـادة األخالقیـة) 2006(

ّحیث أرسى اإلسالم منذ بزوغـه أعظـم القواعـد األخالقیـة التـي نظمـت عالقـة الفـرد بخالقـه 
علـى أن لكـل مجتمـع هویتـه وقیمـه وتقالیـده الـسائدة والمتجـذرة عـالوة ، وعالقته باآلخرین

ًفیه عبر األزمان، والتي تكون نظاما ملزما لألفراد تجاه مجتمعاتهم التي یعیشون فیها ً ّ.  
وتتفق هذه النتائج فـي مجملهـا مـع مـا أظهرتـه العدیـد مـن الدراسـات الـسابقة ذات 

إلـــى أن درجــة ممارســة القیـــادة التــي خلــصت ) 2016(ومنهــا دراســة الـــدروبي ، الــصلة
ودراسة ، األخالقیة لمدیري المدارس في لواء ناعور من وجهة نظر المعلمین كانت مرتفعة

التــي توصــلت إلــى أن درجــة ممارســة مــدیري المــدارس الثانویــة للقیــادة ) 2013(العتیبــي 
 مـع ًاألخالقیة من وجهة نظر المعلمین في دولة الكویت جـاءت مرتفعـة، وهـي تتفـق أیـضا

التـــي أظهـــرت أن درجـــة ممارســـة مـــدیري المـــدارس الثانویـــة ) 2013(دراســـة الهنـــدي 
وكــذلك ، بمحافظـات غـزة للقیـادة األخالقیـة مـن وجهــة نظـر المعلمـین كانـت بدرجـة مرتفعـة

التي أوضحت نتائجها أن درجة ممارسة المدیرین للقیادة ) 2012(دراسة عابدین وآخرین 
  .لمدارس الحكومیة في محافظة القدس جاءت بدرجة مرتفعةاألخالقیة كما یقدرها معلمو ا

كدراسة درادكة ، في حین تختلف تلك النتائج مع بعض ما أتت به الدراسات السابقة
التي أظهرت أن القیادة األخالقیة بجمیع أبعادها جاءت بدرجة مرتفعة ) 2017(والمطیري 

ودراســة ،  وجهـة نظــر المعلمـاتًجـدا لـدى مــدیرات المرحلـة االبتدائیــة بمدینـة الطـائف مــن
التــي انتهــت إلــى أن درجــة ممارســة القیــادة األخالقیــة لــدى مــدیري ) 2016(المهیــرات 

وكـذلك ، المدارس في العاصمة عمان من وجهة نظر المـشرفین التربـویین كانـت متوسـطة
التــي أوضــحت أن مــستوى ممارســة مــدیري المــدارس الثانویــة ) 2012(دراســة العرایــضة 

  .ًفي عمان للقیادة األخالقیة من وجهة نظر المعلمین كان متوسطاالحكومیة 
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: اآلتي) التنازلي(ًإلى أن ترتیب المجاالت جاء وفقا للترتیب ) 7(كما یشیر الجدول 
ــة األولــى) الــسمات الشخــصیة(مجــال  وبــانحراف ، )3.71(بمتوســط حــسابي ، فــي المرتب

یلیــه فــي المرتبــة الثانیــة المجــال ،  %)74.2(وبنــسبة مئویــة قــدرها ، )1.16(معیــاري 
وبنسبة مئویـة ، )1.15(وبانحراف معیاري ، )3.65(بمتوسط حسابي ، )اإلداري والمهني(

بمتوسـط حـسابي ، )العالقـات والتواصـل(ألخیرة مجال یلیه في المرتبة ا،  %)73.0(قدرها 
ــاري ، )3.43( ــانحراف معی ــة قــدرها ، )1.24(وب ــك ،  %)68.6(وبنــسبة مئوی ویوضــح ذل

  ):1(الشكل البیاني 
  
  

  
  
  
  
  

  
  )1(شكل بیاني 

المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة لدرجة ممارسة القیادة األخالقیة لدى قادة مدارس مدینة 
  ولكل مجال على حدة، ككلجهة نظر المعلمین الدمام من و

جــاء فــي ) الــسمات الشخــصیة(ویفـسر الباحــث هــذه النتــائج التــي تفیــد بــأن مجــال 
العالقـات (یلیـه فـي المرتبـة الثالثـة مجـال ، )اإلداري والمهني(یلیه المجال ، المرتبة األولى

 للمجتمـع المـسلم بأن السمات الشخصیة األخالقیة تعد من الخصائص الممیزة، )والتواصل
وظـروف تنظیمیـة مواتیـة كمـا ، حیث إنها ال تتطلب توفر مهارات معینة، وأفراده بوجه عام

 -السـیما مجـال العالقـات والتواصـل الـذي جـاء فـي المرتبـة األخیـرة، في المجالین اآلخرین
 الذي یتطلب توافر مهارات خاصة لدى قادة -)بدرجة مرتفعة(ٕوان كان یقع ضمن ممارسة 

وهو ما ، إضافة إلى توفر الوقت الالزم لبناء عالقات إنسانیة قویة مع المعلمین، دارسالم
  .ال یتوفر لدى قادة المدارس بالدرجة الكافیة

مـن أن ترتیــب ) 2016(وتتفـق هـذه النتـائج مــع مـا توصـلت إلیـه دراســة الـدروبي 
 مـن وجهـة نظـر مجاالت القیادة األخالقیة التي یمارسها مـدیري المـدارس فـي لـواء نـاعور

المتوسط 
 النسب المئوية
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، فالــصفات اإلداریـــة، الــصفات الشخـــصیة: (ًالمعلمــین جــاءت تنازلیـــا علــى النحـــو اآلتــي
  ). فالعالقات اإلنسانیة

التي ) 2013(في حین تختلف النتائج المشار إلیها أعاله مع نتائج دراسة الهندي 
بمحافظـات توصلت إلى أن ترتیب مجاالت القیادة األخالقیة لـدى مـدیري المـدارس الثانویـة 

فالـصفات ، العالقـات اإلنـسانیة: (ًغزة من وجهة نظر المعلمین قد تمثلـت تنازلیـا فیمـا یلـي
  ).فالخصائص الشخصیة، اإلداریة األخالقیة

ــادة  ــدى ق ــادة األخالقیــة ل ــل مجــال مــن مجــاالت ممارســة القی ــي عــرض لك وفیمــا یل
  :مدارس مدینة الدمام على نحو منفصل

  لشخصیةالسمات ا:  المجال األول-1
، والمتوســـــطات الحـــــسابیة، والنـــــسب المئویـــــة، التكـــــرارات) 8(یوضـــــح الجـــــدول 

واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة حیال درجة ممارسة القیادة األخالقیـة 
لدى قادة مدارس مدینة الدمام من وجهة نظر المعلمین على فقرات المجال األول المتعلـق 

ًمع ترتیبها تنازلیا تبعا للمتوسط الحسابي األعلى، )السمات الشخصیة(بـ  ً.  
  )8(جدول 

السمات (التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجال 
  ًلدى قادة المدارس بمدینة الدمام مرتبة تنازلیا) الشخصیة

  درجة الممارسة
رقم 
بدرجة   العبارات  الفقرة

مرتفعة 
  ًجدا

بدرجة 
  مرتفعة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  قلیلة

بدرجة 
قلیلة 
ط   ًجدا

وس
لمت

ا
ابي

حس
ال

ف   
حرا

االن
ري

عیا
الم

جة   
در

سة
مار

الم
  

یب
لترت

ا
  

األمانة في أداء   3  15  28  67  114  133  ك
بدرجة   1.11  3.90  4.2  7.8  18.8  31.9  37.3  %  .ّمهامه

  1  مرتفعة

ّتحمل   8  17  31  55  122  132  ك
بدرجة   1.13  3.89  4.8  8.7  15.4  34.2  37.0  %  .المسؤولیة

  2  مرتفعة

التسامح مع   4  15  38  59  123  122  ك
بدرجة   1.13  3.83  4.2  10.6  16.5  34.5  34.2  %  .اآلخرین

  3  مرتفعة

الصدق في   1  18  38  67  125  109  ك
بدرجة   1.14  3.75  5.0  10.6  18.8  35.0  30.5  %  .حدیثه

  4  مرتفعة

تزان في اال  9  22  33  72  121  109  ك
بدرجة   1.16  3.73  6.2  9.2  20.2  33.9  30.5  %  .الشخصیة

  5  مرتفعة
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  درجة الممارسة
رقم 
بدرجة   العبارات  الفقرة

مرتفعة 
  ًجدا

بدرجة 
  مرتفعة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  قلیلة

بدرجة 
قلیلة 
ط   ًجدا

وس
لمت

ا
ابي

حس
ال

ف   
حرا

االن
ري

عیا
الم

جة   
در

سة
مار

الم
  

یب
لترت

ا
  

بدرجة   1.23  3.69  6.7  13.4  15.7  32.2  31.9  %  .احترام المشاعر  7  24  48  56  115  114  ك
  6  مرتفعة

    6  26  32  79  112  108  ك
بدرجة   1.20  3.68  7.3  9.0  22.1  31.4  30.3  %  .القدوة الحسنة

  7  مرتفعة

الثقة فیمن یعمل   2  20  53  61  129  94  ك
بدرجة   1.18  3.62  5.6  14.8  17.1  36.1  26.3  %  .معه

  8  مرتفعة

بدرجة   1.19  3.33  11.2  18.5  17.4  31.9  21.0  %  .ّتقبل النقد  5  40  66  62  114  75  ك
  9  متوسطة

  بدرجة مرتفعة  1.16  3.71  المتوسط العام لمجال السمات الشخصیة
أن استجابات أفراد عینة الدراسة حیال درجة ممارسة القیادة ) 8(یتضح من جدول 

األخالقیــة لــدى قــادة مــدارس مدینــة الــدمام مــن وجهــة نظــر المعلمــین علــى فقــرات مجــال 
ــغ المتوســط الحــسابي العــام لهــذا ، )بدرجــة مرتفعــة(جــاءت ) الــسمات الشخــصیة( حیــث بل

وهــو متوســط حــسابي یقــع فــي الفئــة ، )1.16(وبــانحراف معیــاري قــدره ، )3.71(المجــال 
  .الرابعة من فئات المقیاس الخماسي

درجـة ممارسـة القیـادة األخالقیـة لـدى  وقد یعزو الباحث هذه النتائج التي تفید بأن
) السمات الشخصیة(قادة مدارس مدینة الدمام من وجهة نظر المعلمین على فقرات مجال 

إلى خصوصیة المؤسـسات التربویـة فـي المجتمـع الـسعودي حیـث ، )رجة مرتفعةبد(جاءت 
تلك القیم المستمدة ، یتمتع قادة المدارس بدرجة عالیة من القیم األخالقیة وحسن المعاملة

  . من الخلفیة الدینیة والثقافیة للمجتمع اإلسالمي
لـى أن درجـة التـي خلـصت إ) 2016(وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة الدروبي 

ممارسة القیادة األخالقیة لمدیري المدارس في لـواء نـاعور مـن وجهـة نظـر المعلمـین فـي 
  .جاءت مرتفعة) الصفات الشخصیة(ل مجا

أن المتوسطات الحسابیة لفقرات هذا المجال قد تراوحت ) 8(كما یتبین من الجدول 
المتعلقة بـ ) 5(فقرة عدا ال، )بدرجة مرتفعة(حیث جاءت جمیعها ، )3.33-3.90(ما بین 

مــن وجهــة نظــر أفــراد عینــة الدراســة مــن ) بدرجــة متوســطة(والتــي جــاءت ، )ّتقبــل النقــد(
  .المعلمین

اسـتجابة مـن قبـل ) السمات الشخـصیة(كذلك یتضح أن أعلى الفقرات ضمن مجال 
لفقرة وا، )األمانة في أداء مهامه(المتعلقة بـ ) 3(الفقرة : قد تمثلت في، أفراد عینة الدراسة
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علـى ) 3.89(و، )3.90(وذلـك بمتوسـطات حـسابیة ، )تحمل المسؤولیة(المتعلقة بـ ) 8(
الثقة (المتعلقة بـ ) 2(والفقرة ، )تقبل النقد(المتعلقة بـ ) 5(في حین جاءت الفقرة ، التوالي

، كأقل الفقرات استجابة من وجهة نظر أفراد عینة الدراسـة مـن المعلمـین) فیمن یعمل معه
  .على التوالي) 3.62(و، )3.33(متوسطات حسابیة وذلك ب

الــسمات (ویرجــع الباحــث هــذه النتــائج التــي تفیــد بــأن أعلــى الفقــرات ضــمن مجــال 
، )األمانة فـي أداء مهامـه(قد تمثلت في ، استجابة من قبل أفراد عینة الدراسة) الشخصیة

، ســـمات طیبـــةو، ًإلـــى أن قـــادة المـــدارس یــرون فیهمـــا قیمـــا علیـــا )تحمــل المـــسؤولیة(و
ًونوعـــا مـــن االلتـــزام األدبـــي واألخالقـــي الـــذي تفرضـــه علـــیهم قـــیمهم ، وممارســـة مرغوبـــة

الثقـة (وسـمة ، )تقبل النقد(ُاإلسالمیة وواجباتهم الوظیفیة، فیما قد تعزى ممارستهم لسمة 
بدرجة أقل إلى اعتقاد بعض قادة المدارس بمدینة الدمام بـأن ممارسـتهم ) فیمن یعمل معه

، لقیم من الممكن أن تقلل من مكانتهم الوظیفیـة أمـام المعلمـین ومنـسوبي المدرسـةلهذه ا
  .وبما یؤدي إلى حدوث قدر من االنفالت اإلداري غیر المرغوب

  العالقات والتواصل:  المجال الثاني-2
، والمتوســـــطات الحـــــسابیة، والنـــــسب المئویـــــة، التكـــــرارات) 9(یوضـــــح الجـــــدول 
جابات أفراد عینة الدراسة حیال درجة ممارسة القیادة األخالقیـة واالنحرافات المعیاریة الست

لدى قادة مدارس مدینة الدمام من وجهة نظر المعلمین على فقرات المجال الثاني المتعلق 
ًمع ترتیبها تنازلیا تبعا للمتوسط الحسابي األعلى، )العالقات والتواصل(بـ  ً.  

  )9(جدول 
العالقات (طات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجال التكرارات والنسب المئویة والمتوس

  ًلدى قادة المدارس بمدینة الدمام مرتبة تنازلیا) والتواصل
  درجة الممارسة

رقم 
بدرجة   العبارات  الفقرة

مرتفعة 
  ًجدا

بدرجة 
  مرتفعة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  قلیلة

بدرجة 
قلیلة 
ط   ًجدا

وس
لمت

ا
ابي

حس
ال

ف   
حرا

االن
ري

عیا
الم

جة   
در

سة
مار

الم
  

یب
لترت

ا
  

یحافظ على أسرار   2  24  31  71  111  120  ك
بدرجة   1.19  3.76  6.7  8.7  19.9  31.1  33.6  %  .المعلمین

  1  مرتفعة

  23  44  55  124  111  ك
1  

یشارك المعلمین في 
مناسباتهم 
بدرجة   1.20  3.71  6.4  12.3  15.4  34.7  31.1  %  .االجتماعیة

  2  مرتفعة

لبیة احتیاجات یهتم بت  6  37  49  82  116  73  ك
بدرجة   1.24  3.38  10.4  13.7  23.0  32.5  20.4  %  .المعلمین

  3  متوسطة

  4بدرجة   1.26  3.36  33  64  78  102  80  كیراعي العدالة في   3
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  درجة الممارسة
رقم 
بدرجة   العبارات  الفقرة

مرتفعة 
  ًجدا

بدرجة 
  مرتفعة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  قلیلة

بدرجة 
قلیلة 
ط   ًجدا

وس
لمت

ا
ابي

حس
ال

ف   
حرا

االن
ري

عیا
الم

جة   
در

سة
مار

الم
  

یب
لترت

ا
  

  متوسطة  9.2  17.9  21.8  28.6  22.4  %  .توزیع المهام
  45  61  72  102  77  ك

4  
یحرص على 

استشارة 
بدرجة   1.31  3.29  12.6  17.1  20.2  28.6  21.6  %  .المعلمین

  5  متوسطة

ُیشرك المعلمین   5  43  77  87  90  60  ك
بدرجة   1.26  3.13  12.0  21.6  24.4  25.2  16.8  %  .في اتخاذ القرار

  6  متوسطة

  بدرجة مرتفعة  1.24  3.43  المتوسط العام لمجال العالقات والتواصل
استجابات أفراد عینة الدراسة حیال درجة ممارسة القیادة أن ) 9(یتضح من جدول 

األخالقیــة لــدى قــادة مــدارس مدینــة الــدمام مــن وجهــة نظــر المعلمــین علــى فقــرات مجــال 
حیــث بلــغ المتوســط الحــسابي العــام لهــذا ، )بدرجــة مرتفعــة (جــاءت ) العالقــات والتواصــل(

سـط حـسابي یقـع فـي الفئـة وهـو متو،  )1.24(وبـانحراف معیـاري قـدره ، )3.43(المجال 
  .الرابعة من فئات المقیاس الخماسي

وقد یعزو الباحث هذه النتائج إلى وعي قادة المـدارس بمدینـة الـدمام بأهمیـة بنـاء 
ورفـع ، وأثـره المباشـر علـى تحـسین العملیـة اإلداریـة، عالقات إنسانیة قویـة مـع المعلمـین
ار أن االهتمــام بالعالقــات اإلنــسانیة وذلــك علــى اعتبــ، درجـة الفاعلیــة التنظیمیــة للمــدارس

ــادة المدرســیة؛ لكونهــا  ــي مجمــل مجــاالت القی ــارزا ف ًوالتواصــل مــع المعلمــین یــشغل دورا ب ً
تضمن تحقیق الرضـا الـوظیفي، ورفـع الـروح المعنویـة والـشعور باالنتمــاء للعمـل التربـوي 

والـذي نقلـه خلیـل ، یةلدى المعلمین، ویتفق ذلك مع مدخل المناخ األخالقي للقیادة األخالق
وهــذا ، Hartogو ، Mayerو ، Bandura: عـن عــدد مــن المتخصـصین وهــم) 2014(

المدخل یبین دور القائد في إیجاد المناخ األخالقي، وكیفیة االستفادة من نفـوذه فـي صـنع 
  .تصرفات أخالقیة

ــدي  ــائج دراســة الهن ــائج مــع نت ــق هــذه النت التــي أظهــرت أن مجــال ) 2013(وتتف
قد حصل على درجة استجابة مرتفعة ضمن مجاالت ممارسـة مـدیري ) ات الشخصیةالعالق(

  .المدارس الثانویة بمحافظات غزة للقیادة األخالقیة من وجهة نظر المعلمین
أن المتوسطات الحسابیة لفقرات هذا المجال قد تراوحت ) 9(كما یتبین من الجدول 

ــین  ــان فقــط ، )3.13-3.76(مــا ب ــ(حیــث جــاءت فقرت ــرة ، )ة مرتفعــةبدرج ــا الفق ) 2(وهم
یـشارك المعلمـین فـي (المتعلقـة بــ ) 1(والفقـرة ، )یحافظ على أسـرار المعلمـین(المتعلقة بـ 

بدرجــة (فــي حــین وقعــت بــاقي الفقــرات ضــمن درجــة ممارســة ، )مناســباتهم االجتماعیــة
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 بــ المتعلقـة) 6(وهـي الفقـرة ، من وجهة نظر أفـراد عینـة الدراسـة مـن المعلمـین) متوسطة
ــرة ، )یهــتم بتلبیــة احتیاجــات المعلمــین( ـــ ) 3(والفق ــع (المتعلقــة ب ــة فــي توزی یراعــي العدال

المتعلقة بــ ) 5(والفقرة ، )یحرص على استشارة المعلمین(المتعلقة بـ ) 4(والفقرة ، )المهام
  ).ُیشرك المعلمین في اتخاذ القرار(

) العالقات والتواصل (كذلك یتضح من الجدول السابق أن أعلى الفقرات ضمن مجال
یحـافظ علـى " المتعلقـة بــ ) 2(الفقـرة : قد تمثلت في، استجابة من قبل أفراد عینة الدراسة

، "یـشارك المعلمـین فـي مناسـباتهم االجتماعیــة"المتعلقـة بـــ ) 1(والفقـرة ، "أسـرار المعلمـین
) 5(فـي حـین جـاءت الفقـرة ، علـى التـوالي) 3.71(و، )3.76(وذلك بمتوسطات حـسابیة 

ـــ  ـــ ) 4(والفقــرة ، )یــشرك المعلمــین فــي اتخــاذ القــرار(المتعلقــة ب ــى (المتعلقــة ب یحــرص عل
، كأقل الفقرات استجابة من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة من المعلمین) استشارة المعلمین

  .على التوالي) 3.29(و، )3.13(وذلك بمتوسطات حسابیة 
العالقــات (علــى الفقـرات ضــمن مجـال ویرجـع الباحــث هـذه النتــائج التـي تفیــد بـأن أ

المحافظــة علــى أســرار (قــد تمثلـت فــي ، اســتجابة مــن قبــل أفـراد عینــة الدراســة) والتواصـل
إلى إدراك قـادة مـدارس مدینـة  )مشاركة المعلمین في مناسباتهم االجتماعیة(و، )المعلمین

ٕوایمـانهم ، لمینالدمام ألهمیة ممارسة هذه السلوكیات في توثیق عالقـتهم اإلنـسانیة بـالمع
بمـا یـؤدي فـي النهایـة ، ًبأن ذلك سینعكس إیجابا على تفـاعالتهم الیومیـة داخـل المـدارس

ًعالوة على أنها ممارسات أخالقیة تتماشى كلیا مـع القـیم ، إلى شیوع مناخ مدرسي صحي
إشـراك المعلمـین (ُاإلسالمیة واالجتماعیة السائدة في المجتمع، فیما قد تعزى ممارستهم لــ 

بدرجة أقـل إلـى عـدم اقتنـاعهم التـام ) الحرص على استشارة المعلمین(و، )في اتخاذ القرار
، بالكفایــات القیادیــة واإلداریــة لــدى المعلمــین التــي تخــولهم للمــشاركة فــي اتخــاذ القــرار
  .واستشارتهم في األمور المختلفة التي یتعرضون لها أثناء قیامهم بأداء مهامهم القیادیة

دراســة : ومنهــا، نتــائج مــع مــا انتهــت إلیــه بعــض الدراســات الــسابقةوتتفــق هــذه ال
التي أظهـرت أن مـن أبـرز األوصـاف المرغوبـة فـي القـادة األخالقیـین ) 2002(مورهاوس 

  . في والیة تنسي األمریكیة هي حفظ األسرار
  اإلداري والمهني:  المجال الثالث-3

ــــة، التكــــرارات) 10(یوضــــح الجــــدول  ــــسب المئوی ، توســــطات الحــــسابیةوالم، والن
واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة حیال درجة ممارسة القیادة األخالقیـة 

اإلداري (لدى قادة مدارس مدینة الدمام من وجهة نظر المعلمین على فقرات المجال الثالث 
ًمع ترتیبها تنازلیا تبعا للمتوسط الحسابي األعلى، )والمهني ً.  
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  )10(جدول 
اإلداري (لتكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للمجال ا

  ًلدى قادة المدارس بمدینة الدمام مرتبة تنازلیا) والمهني
  درجة الممارسة

رقم 
بدرجة   العبارات  الفقرة

مرتفعة 
  ًجدا

بدرجة 
  تفعةمر

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  قلیلة

بدرجة 
قلیلة 
ط   ًجدا

وس
لمت

ا
ابي

حس
ال

ف   
حرا

االن
ري

عیا
الم

جة   
در

سة
مار

الم
  

یب
لترت

ا
  

  14  32  65  143  103  ك
5  

یحرص على تفعیل 
البرامج لتحقیق 
بدرجة   1.07  3.80  3.9  9.0  18.2  40.1  28.9%  .أهداف المدرسة

  1  مرتفعة

یتصرف في میزانیة   2  20  26  93  85  133  ك
بدرجة   1.17  3.79  5.6  7.3  26.1  23.8  37.3%  .المدرسة بنزاهة

  2  مرتفعة
  20  25  85  110  117  ك

3  
ّیقدم مصلحة العمل  ُ

على مصالحه 
بدرجة   1.14  3.78  5.6  7.0  23.8  30.8  32.8%  .الشخصیة

  3  مرتفعة

  13  41  69  131  103  ك
4  

ینمي لدى المعلمین 
اإلحساس 
بدرجة   1.10  3.75  3.6  11.5  19.3  36.7  28.9%  .بالمسؤولیة

  4  مرتفعة

  24  46  58  110  119  ك
8  

ینسب النجاح الذي 
تحققه المدرسة إلى 

بدرجة   1.23  3.71  6.7  12.9  16.2  30.8  33.3%  .فاعله
  5  مرتفعة

یلتزم بتطبیق أنظمة   1  13  36  99  119  90  ك
بدرجة   1.07  3.66  3.6  10.1  27.7  33.3  25.2%  .العمل دون محاباة

  6  مرتفعة
  28  50  88  112  79  ك

7  
 بمعاییر یلتزم

واضحة عند تقییم 
بدرجة   1.20  3.45  7.8  14.0  24.6  31.4  22.1%  .المعلمین

  7  مرتفعة

ًیبذل جهدا لتطویر   6  39  67  78  101  72  ك
بدرجة   1.28  3.28  10.9  18.8  21.8  28.3  20.2%  .ًالمعلمین مهنیا

  8  متوسطة
  بدرجة مرتفعة  1.15  3.65  والمهنيالمتوسط العام للمجال اإلداري 

أن اســتجابات أفــراد عینــة الدراســة حیــال درجــة ممارســة ) 10(یتــضح مــن جــدول 
القیــادة األخالقیــة لــدى قــادة مــدارس مدینــة الــدمام مــن وجهــة نظــر المعلمــین علــى فقــرات 

حیث بلغ المتوسط الحسابي العام لهـذا ، )بدرجة مرتفعة(جاءت ) اإلداري والمهني(المجال 
وهــو متوســط حــسابي یقــع فــي الفئــة ، )1.15(وبــانحراف معیــاري قــدره ، )3.65(المجــال 

  .الرابعة من فئات المقیاس الخماسي
وقد یعزو الباحث هذه النتائج إلى شعور قادة المدارس بمدینة الدمام بمسؤولیاتهم 
ًومهـــامهم اإلداریـــة والمهنیـــة تجـــاه المعلمـــین والمدرســـة ككـــل، وامـــتالكهم فهمـــا كافیـــ ا ً
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عــالوة علــى تقیــدهم بــاللوائح واألنظمــة التــي تقرهــا وزارة ، لمــسؤولیاتهم اإلداریــة والقیادیــة
وهـو مـا یتفـق مـع مـا ، التعلیم والتي تـنظم اإلطـار العـام لمـا یقومـون بـه مـن مهـام وأدوار

مـــن أن المـــصدر اإلداري والتنظیمـــي یعـــد أحـــد مـــصادر القیـــادة ) 2017(أورده الغامـــدي 
یوصف بأنه البناء التنظیمـي الـذي یعمـل فیـه القـادة بمـا فیـه مـن قـوانین حیث ، األخالقیة

  .ًوتكون دافعا لهم للتمسك بالفضائل، وأنظمة ولوائح وقیم تحدد سلوكهم وتوجه مسارهم
) 2016(كدراسـة الـدروبي ، وتتفق هذه النتائج مع نتائج بعض الدارسـات الـسابقة

القیة لمدیري المدارس في لـواء نـاعور مـن التي خلصت إلى أن درجة ممارسة القیادة األخ
  .جاءت مرتفعة) إلداریة األخالقیةالصفات ا(وجهة نظر المعلمین في مجال 

ما مستوى الرضا الوظیفي عند معلمـي مـدارس مدینـة الـدمام : " السؤال الثاني
  ".من وجهة نظرهم ؟

،  الحسابیةوالمتوسطات، والنسب المئویة، لإلجابة على السؤال تم حساب التكرارات
واالنحرافات المعیاریـة؛ للتعـرف علـى مـستوى الرضـا الـوظیفي عنـد معلمـي مـدارس مدینـة 

 التقدیر - طبیعة العمل : (الدمام من وجهة نظرهم في كل مجال من المجاالت الثالثة اآلتیة
ثم عرض مستوى الرضا الوظیفي عند معلمي مدارس مدینة ، ) االنتماء للمهنة-واالحترام 

، المتوسـطات الحـسابیة) 11(وذلـك كمـا یوضـح الجـدول ، في جمیع المجـاالت ككـلالدمام 
والترتیب التنازلي لكافة المجاالت بحسب المتوسط ، والنسب المئویة، واالنحرافات المعیاریة
  .الحسابي لكل مجال

  )11(جدول 
ارس المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجاالت الرضا الوظیفي عند معلمي مد

  ًمدینة الدمام من وجهة نظرهم مرتبة تنازلیا
رقم 
المتوسط   المجال  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

النسبة 
  الترتیب  درجة الممارسة  المئویة

  1  بدرجة مرتفعة   %76.6  1.02  3.83  مجال التقدیر واالحترام  1
  2  بدرجة مرتفعة   %75.8  1.04  3.79  مجال االنتماء للمهنة  2
  3  بدرجة متوسطة   %60.6  1.27  3.03   طبیعة العملمجال  3

  بدرجة مرتفعة   %71.0  1.11  3.55  درجة الممارسة الكلیة
أن مــستوى الرضــا الـوظیفي عنــد معلمــي مــدارس ) 11(یتـضح مــن خــالل الجـدول 

طبیعة (عدا مجال ، )بدرجة مرتفعة(مدینة الدمام من وجهة نظرهم في كافة المجاالت جاء 
 بدرجـة متوسـطة، وبلـغ المتوسـط الحـسابي العـام لدرجـة الممارسـة الكلیـة فقد جـاء) العمل
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وتـشیر قیمـة المتوسـط الحـسابي سـالفة الـذكر إلـى ، )1.11(وبانحراف معیـاري ، )3.55(
  .أنه یقع في الفئة الرابعة من فئات المقیاس الخماسي

علمـي وقد یعزو الباحث هذه النتائج التي تفیـد بـأن مـستوى الرضـا الـوظیفي عنـد م
إلى مـا یتلقـاه المعلمـون مـن ، )بدرجة مرتفعة(مدارس مدینة الدمام من وجهة نظرهم جاء 

واعتــزازهم ، تقــدیر واحتــرام مــن أفــراد المجتمــع عامــة وأفــراد المجتمــع المدرســي بخاصــة
عـالوة علــى وجـود مــساعي ، باالنتمـاء لمهنــة التعلـیم بوصــفها مـن أشــرف المهـن وأهمهــا

علــیم وقــادة المــدارس لتحــسین ظــروف العمــل فــي مــدارس التعلــیم حثیثــة مــن قبــل وزارة الت
ومنح المعلمین الصالحیات الكافیة للقیـام بمهـامهم علـى ، وتوفیر اإلمكانات الالزمة، العام

األمر الذي أدى إلى ارتفـاع مـستوى الرضـا الـوظیفي عنـد معلمـي مـدارس ، النحو المنشود
  ).عةدرجة مرتف(مدینة الدمام من وجهة نظرهم إلى 

من أن الدرجـة الكلیـة ) 2014(وتتفق هذه النتائج مع ما خلصت إلیه دراسة حمد 
للرضا الوظیفي لمعلمي المرحلة الثانویة في المدارس الحكومیـة فـي محافظـة غـزة تحققـت 

  .بدرجة كبیرة
في حین تختلف النتائج السابقة مع نتائج عدد من الدراسات واألبحاث العلمیة ذات 

التــي أظهــرت أن درجــة الرضــا الــوظیفي لــدى أعــضاء ) 2016(الــدعیس كدراســة ، الــصلة
) 2014(ودراسـة الغامـدي ، هیئة التدریس بجامعة صـنعاء مـن وجهـة نظـرهم كانـت قلیلـة

التــي توصــلت إلــى نتیجــة مفادهــا أن الرضــا الــوظیفي لمعلمــات المرحلــة الثانویــة بمنطقــة 
ـــابطین الباحـــة التعلیمیـــة ال یتجـــاوز المـــستوى المتوســـط، وكـــذل ك تختلـــف مـــع دراســـة الب

التي أوضحت أن مستوى الرضا الوظیفي لمـدیري المـدارس المتوسـطة والثانویـة ) 2012(
  .ًبمدینة الریاض كان متوسطا بشكل عام

جـاء ) التقـدیر واالحتـرام(ویمكن أن یعزو الباحث هذه النتائج التي تفید بـأن مجـال 
عنـد معلمـي مـدارس مدینـة الـدمام مـن في المرتبة األولى ضـمن مجـاالت الرضـا الـوظیفي 

، )طبیعة العمل(یلیه في المرتبة الثالثة مجال ، )االنتماء للمهنة(یلیه مجال ، وجهة نظرهم
ــدریس ــى اعتــزاز المعلمــین بمهنــة الت ــام بــسمو الرســالة التــي یؤدونهــا، إل ، واقتنــاعهم الت

األمـر ،  أبنـاء الـوطنواستشعارهم بتقدیر أفراد المجتمع لما یقومون به من دور في تنـشئة
یحتــل مرتبــة متقدمــة مقارنــة ) التقــدیر واالحتــرام(الــذي جعــل رضــاهم الــوظیفي فــي مجــال 

فـي المرتبـة األخیـرة نتیجـة لوجـود ) طبیعة العمـل(في حین جاء مجال ، بالمجالین اآلخرین
بعـض العوامــل الــسلبیة فــي البیئــة المدرســیة التــي تـؤثر إلــى حــد مــا علــى مــستوى الرضــا 

وعــدم تــوفر التقنیــات ، ومنهــا تكــدس الطــالب فــي الــصفوف الدراســیة، في للمعلمــینالــوظی
إلى جانب عـدم كفایـة الراتـب الـذي یتقاضـاه المعلـم ، التعلیمیة الحدیثة في بعض المدارس
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عالوة على عـدم وجـود اهتمـام ، لسد احتیاجاته المعیشیة واألسریة في ظل ارتفاع األسعار
لمــین مـن خــالل إلحـاقهم بالــدورات التدریبیـة المتخصــصة فــي كـافي بالتنمیــة المهنیـة للمع

  .مختلف المجاالت ذات الصلة بطبیعة عملهم
هــل توجــد عالقــة بــین درجــة ممارســة القیــادة األخالقیــة لــدى  :"الــسؤال الثالــث

  ".قادة المدارس في مدینة الدمام ومستوى الرضا الوظیفي عند المعلمین؟
عـــن  العالقــة بـــین درجــة ممارســـة القیـــادة والكــشف ، لإلجابــة علـــى هــذا الـــسؤال

تم استخدام معامالت ، األخالقیة لدى قادة المدارس ومستوى الرضا الوظیفي عند المعلمین
  :هذه العالقة) 12(ویوضح الجدول ، )Pearson Correlations(ارتباط بیرسون 

  )12(جدول 
ة ومستوى الرضا معامل ارتباط بیرسون للعالقة بین درجة ممارسة القیادة األخالقی

  الوظیفي عند المعلمین
  الرضا الوظیفي

مجال طبیعة   المتغیرات
  العمل

مجال التقدیر 
  واالحترام

مجال االنتماء 
  الدرجة الكلیة  للمهنة

  **0.537  **0.236  **0.540  **0.554  مجال السمات الشخصیة
  **0.545  **0.213  **0.568  **0.571  مجال العالقات والتواصل
قیة  **0.589  **0.243  **0.603  **0.615  المجال اإلداري والمهني

خال
 األ

ادة
لقی

ا
  

  **0.585  **0.244  **0.597  **0.608  الدرجة الكلیة

  )     0,01(دال عند مستوى ** 
وجود عالقـة ارتباطیـة إیجابیـة بـین تقـدیر درجـة ممارسـة ) 12(یتبین من الجدول 

لمـستوى الكلـي للرضـا الـوظیفي عنـد المعلمـین القیادة األخالقیة لدى قادة المدارس ككـل وا
حیـث بلـغ معامـل ارتبـاط بیرسـون بینهمــا ، )0.01(مـن وجهـة نظـرهم عنـد مـستوى داللـة 

؛ ممــا یــشیر إلــى أنــه كلمــا ارتفعــت درجــة ممارســة القیــادة األخالقیــة لــدى قــادة )0.585(
  .زاد مستوى الرضا الوظیفي عند المعلمین، المدارس

ــا یتــضح وجــود عالقــة  ارتباطیــة موجبــة بــین الدرجــة الكلیــة لممارســة القیــادة كم
طبیعـة (وبـین مجـال ، األخالقیة لدى قادة المدارس بمدینة الدمام وكل مجال مـن مجاالتهـا
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حیـث بلـغ ، )0.01(من مجاالت الرضا الوظیفي عند المعلمین عنـد مـستوى داللـة ) العمل
ویدل ذلك علـى وجـود ، تباط مرتفعوهو معامل ار، )0.608(معامل االرتباط للدرجة الكلیة 

عالقــة طردیــة بــین ممارســة القیــادة األخالقیــة لــدى قــادة المــدارس بمدینــة الــدمام والرضــا 
ــوظیفي للمعلمــین عــن طبیعــة العمــل ــث تقــوم بینهمــا عالقــة تبادلیــة، ال فكلمــا زادت ، بحی

ًا على مستوى ممارسة القیادة األخالقیة لدى قادة المدارس بمدینة الدمام انعكس ذلك إیجاب
  .رضا المعلمین الوظیفي عن طبیعة العمل داخل المدارس

ًویتبــین أیــضا وجــود عالقــة ارتباطیــة موجبــة بــین الدرجــة الكلیــة لممارســة القیــادة 
التقـدیر (وبـین مجـال ، األخالقیة لدى قادة المدارس بمدینة الدمام وكل مجال من مجاالتها

حیـث ، )0.01( المعلمـین عنـد مـستوى داللـة من مجاالت الرضـا الـوظیفي عنـد) واالحترام
ویـدل ذلـك علـى ، وهـو معامـل ارتبـاط مرتفـع، )0.597(بلغ معامل االرتباط للدرجة الكلیة 

وجود عالقة طردیة بین ممارسة القیادة األخالقیة لدى قادة المدارس بمدینة الدمام والرضا 
فكلمـا ، ینهمـا عالقـة تبادلیـةبحیـث تقـوم ب، الوظیفي للمعلمین في مجـال التقـدیر واالحتـرام

ًزادت ممارسة القیادة األخالقیة لدى قادة المدارس بمدینة الـدمام انعكـس ذلـك إیجابـا علـى 
مستوى رضا المعلمین الوظیفي عن التقدیر واالحترام الذي یحصلون علیه خالل ممارستهم 

  .وظیفتهم
ن الدرجـة الكلیـة ًوأخیرا یتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطیة موجبـة بـی

وبین ، لممارسة القیادة األخالقیة لدى قادة المدارس بمدینة الدمام وكل مجال من مجاالتها
مــن مجـاالت الرضــا الــوظیفي عنــد المعلمـین عنــد مــستوى داللــة ) االنتمــاء للمهنــة(مجـال 

ویدل ذلك على وجود عالقـة ، )0.244(حیث بلغ معامل االرتباط للدرجة الكلیة ، )0.01(
دیة بین ممارسة القیـادة األخالقیـة لـدى قـادة المـدارس بمدینـة الـدمام والرضـا الـوظیفي طر

فكلما زادت ممارسة ، بحیث تقوم بینهما عالقة تبادلیة، للمعلمین في مجال االنتماء للمهنة
ًالقیادة األخالقیة لدى قادة المدارس بمدینة الـدمام انعكـس ذلـك إیجابـا علـى مـستوى رضـا 

  .ظیفي في مجال انتمائهم لمهنة التدریسالمعلمین الو
ــائج التــي تفیــد وجــود عالقــة ارتباطیــة طردیــة بــین درجــة  ویفــسر الباحــث هــذه النت
ممارسة القیادة األخالقیة لـدى قـادة المـدارس فـي مدینـة الـدمام ومـستوى الرضـا الـوظیفي 

غیـرات  یعـد مـن المت–على وجه الخصوص -بأن الرضا الوظیفي للمعلمین ، عند المعلمین
والتي یأتي في مقدمتها  السلوك القیـادي لقـادة المـدارس، ، التي تتأثر بالعدید من العوامل

بما في ذلك سلوك القیادة األخالقیة؛ وذلك ألنه في ظل القیادة األخالقیـة یتمتـع المعلمـون 
إلـى جانـب النظـرة ، بمناخ مدرسي إیجـابي، واتـصاالت مفتوحـة بیـنهم وبـین قـادة المـدارس

رمة التي ینظرها هؤالء القادة لهـم، كـل هـذا یـؤدى إلـى مـستویات مرتفعـة مـن الرضـا المحت
والـذي یفیـد وجـود " Mumford"عند المعلمین، وتتماشى هذه النتائج مع ما أقـره ممفـورد 
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ــدالجواد ومتــولي(أثــر لألنمــاط المختلفــة للــسلوك اإلداري فــي تحقیــق الرضــا الــوظیفي  ، عب
فإن القائد األخالقي یعد نموذج ، تي التعلم والتبادل االجتماعيً، كما أنه وفقا لنظری)1993

، األمـر الـذي یـدفعهم إلـى االقتـداء بـه ومحاكاتـه فـي سـلوكهم الـوظیفي، أو قدوة للمعلمـین
ــسلوك اإلیجــابي مــن خــالل المالحظــة المباشــرة للقائــد ــإن المعلمــین یتعلمــون ال ــذلك ف ، وب

ومنهـا الرضـا ،  باتجاهـات إیجابیـة نحـو العمـلویردون على تلك المعاملة الحـسنة والنبیلـة
بـل إنـه یـشمل رضـاهم عـن ، ًحیث ال یكـون هـذ الرضـا قاصـرا علـى جانـب بعینـه، الوظیفي

وكذلك انتمائهم للمهنة، وذلك الرأي یتوافق ، والتقدیر واالحترام الذي یتلقونه، طبیعة العمل
د فـي تفـسیر األسـباب التـي من أن القیـادة األخالقیـة تـساع) 2014(مع ما ذكره الشمالن 

تؤثر في التعامالت بین القائد ومرؤوسیه، فعندما یعامل القائد المرؤوسین معاملة أخالقیة 
من خالل المصداقیة والعدالة والتسامح؛ فإن ردة الفعل من قبل المرؤوسین عـادة سـتكون 

  .مشابهة
ن وجـود مـ) 2012(وتتفق هذه النتائج مـع مـا انتهـت إلیـه دراسـة آیفـي وآخـرون 

عالقة إیجابیة بین القیادة األخالقیة وبین الرضا الوظیفي، كمـا اتفقـت مـع مـا انتهـت إلیـه 
من أن الموظفین الذین لدیهم قادة أخالقیون بدرجة عالیة یحققون ) 2014(دراسة ییتس 

مستویات أعلى مـن الرضـا الـوظیفي وااللتـزام التنظیمـي عـن أولئـك الـذین لـدیهم قـادة أقـل 
  .األخالقیاتمستوى في 

 α(  هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة:  "السؤال الرابع
 بین متوسطات درجات تقدیرات معلمي مدارس مدینة الـدمام لمـستوى )0.05≥

 المرحلـة – سـنوات الخبـرة -المؤهـل العلمـي (رضاهم الوظیفي تعـزى لمتغیـرات 
  ".؟) الدراسیة

وتحلیـــل التبـــاین ، t-test) ت(ســـتخدام  اختبــار تـــم ا، لإلجابــة عـــن هـــذا الــسؤال
؛ للمقارنة بین متوسطات استجابات أفراد عینـة الدراسـة One- way ANOVAاألحادي 

ُحیال مـستوى الرضـا الـوظیفي عنـد معلمـي مـدارس مدینـة الـدمام مـن وجهـة نظـرهم تعـزى 
  :ى النحو اآلتيوذلك عل، ) المرحلة الدراسیة– سنوات الخبرة -المؤهل العلمي (لمتغیرات 

  : الفروق بحسب متغیر المؤهل العلمي-1
للعینـات  (T. test) ت( اسـتخدام اختبـار لإلجابـة علـى هـذا القـسم مـن الـسؤال تـم

ــراد )المــستقلة ــین متوســطات اســتجابات أف ــروق ب ــة الف ــك لمعرف ــة؛ وذل ــال عین  الدراســة حی
ُرهم تعـزى لمتغیـر مستوى الرضا الوظیفي عند معلمي مدارس مدینـة الـدمام مـن وجهـة نظـ
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وللمجــاالت ، ِوذلــك لكــل مجــال علــى حــدة، )دراســات علیــا، بكــالوریوس(المؤهــل العلمــي 
  ):13(وفیما یلي عرض للنتائج كما یوضحها الجدول . مجتمعة

  )13(جدول 
لمجاالت الرضا الوظیفي عند معلمي مدارس المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

  لمتغیر المؤهل العلمي)t-test(واختبار ت ، ظرهممدینة الدمام من وجهة ن
االنحراف   )ت(قیمة   مستوى الداللة

  المعیاري
المتوسط 
  الجنس  العدد  الحسابي

  طبیعة العمل: المجال األول
  0.08 بكالوریوس  325  3.05  0.793

 دراسات علیا  32  2.80  0.816  1.74  غیر دالة
 التقدیر واالحترام: المجال الثاني

  0.102 بكالوریوس  325  3.85  0.685
 دراسات علیا  32  3.64  0.772  1.63  غیر دالة

  االنتماء للمهنة: ثالثالمجال ال
  0.548 بكالوریوس  325  3.80  0.657

 دراسات علیا  32  3.72  0.726  0.601  غیر دالة
  الدرجة الكلیة

  0.108 بكالوریوس  325  3.57  0.579
 راسات علیاد  32  3.39  0.653  1.60  غیر دالة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ) 13(یتبین من الجدول 
)0.05 ≤α( في استجابات أفراد عینة الدراسة حیـال مـستوى الرضـا الـوظیفي عنـد معلمـي 

مـدارس مدینـة الـدمام مـن وجهـة نظـرهم تعـزى لمتغیـر المؤهـل العلمـي فـي كافـة المجـاالت 
وفـي مـستوى الرضــا ، )االنتمـاء للمهنـة، التقـدیر واالحتــرام، ة العمـلطبیعـ: (الثالثـة اآلتیـة

) ت(ًوذلك اعتمادا علـى عـدم معنویـة قـیم ، الوظیفي عند معلمي مدارس مدینة الدمام ككل
  ).α≥ 0.05(المحسوبة الموضحة في الجدول السابق عند مستوى الداللة 

ذات داللة إحصائیة عند وقد یعزو الباحث هذه النتائج التي تفید عدم وجود فروق 
بین متوسطات تقدیرات معلمي مدارس مدینـة الـدمام لمـستوى ) α ≤0.05(مستوى الداللة 

ــدمام ، )المؤهــل العلمــي(رضــاهم الــوظیفي تعــزى لمتغیــر  إلــى أن قــادة المــدارس بمدینــة ال
یحرصون على التعامل مع كافة المعلمین بذات القیم والمبادئ بـصرف النظـر عـن المؤهـل 

عـالوة علـى أن المعلمـین مـن حملـة البكـالوریوس والدراسـات ، مي الذي یحملـه المعلـمالعل
، ویخضعون لقـوانین وأنظمـة واحـدة، ومناخ مدرسي واحد، العلیا یعملون في بیئة تنظیمیة
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األمر الذي دفع أفراد عینـة الدراسـة مـن المعلمـین للـشعور بمـستوى رضـا وظیفـي متقـارب 
  .یر المؤهل العلميدون اختالف جوهري یعزى لمتغ

مـن عـدم وجـود فـروق ) 2017(وتتفق هذه النتائج مع ما أظهرته دراسة الكنـدري 
ًدالة إحصائیا في  مستوى الرضا الوظیفي لدى الموظفین اإلداریین في جامعة الكویت بناء  ً

فــي حــین تختلــف هــذه النتــائج مــع مــا توصــلت إلیــه دراســة ، علــى متغیــر المؤهــل العلمــي
ًمن وجـود فـروق دالـة إحـصائیا فـي مـستوى الرضـا الـوظیفي للمعلمـات ) 2014(الغامدي 

) غیر ذلـك(ًحیث أن المعلمات الالتي یحملن مؤهال ، ًبالمرحلة الثانویة وفقا لمتغیر المؤهل
  .كانوا أعلى في رضاهن الوظیفي من المعلمات الالتي یحملن مؤهل البكالوریوس

  : الفروق بحسب متغیر سنوات الخبرة-2
 ANOVA استخدام تحلیل التبـاین األحـادي ابة على هذا القسم من السؤال تملإلج

 الدراسـة حیـال مـستوى الرضـا عینة؛ وذلك لمعرفة الفروق بین متوسطات استجابات أفراد 
ُالوظیفي عند معلمي مدارس مدینـة الـدمام مـن وجهـة نظـرهم تعـزى لمتغیـر سـنوات الخبـرة 

وذلـك لكـل مجـال علـى ، )سنة فأكثر11، سنة11  إلى أقل من5أكثر من ، سنوات فأقل5(
  ):14(وللمجاالت مجتمعة، وفیما یلي عرض للنتائج كما یوضحها الجدول ، ِحدة

  )14(الجدول 
تحلیل التباین األحادي للفروق بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة حیال مستوى الرضا 

  هم باختالف متغیر سنوات الخبرةالوظیفي عند معلمي مدارس مدینة الدمام من وجهة نظر
مستوى 
متوسط   )ف(قیمة   الداللة

  مصدر التباین  مجموع المربعات  درجة الحریة  المربعات
  طبیعة العمل: المجال األول

 بین المجموعات  2.59  2  1.29
  0.131 داخل المجموعات  224.02  354

  المجموع  226.61  356  0.633  2.04  غیر دالة
 التقدیر واالحترام :المجال الثاني

 بین المجموعات  4.51  2  2.26
   **0.009 داخل المجموعات  167.63  354

  المجموع  172.15  356  0.474  4.77  دالة
  االنتماء للمهنة: ثالثالمجال ال

 بین المجموعات  0.738  2  0.369
 0.433 داخل المجموعات  155.70  354

  لمجموعا  156.44  356  0.440  0.839  غیر دالة
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مستوى 
متوسط   )ف(قیمة   الداللة

  مصدر التباین  مجموع المربعات  درجة الحریة  المربعات
  الدرجة الكلیة

 بین المجموعات  0.930  2  0.465
 0.261 داخل المجموعات  121.96  354

  المجموع  122.89  356  0.345  1.34  غیر دالة
  )     0,01(دال عند مستوى ** 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ) 14(یتبین من الجدول 
)0.05 ≤α (د عینة الدراسة حیـال مـستوى الرضـا الـوظیفي عنـد معلمـي في استجابات أفرا

ُمـدارس مدینــة الــدمام مــن وجهـة نظــرهم تعــزى لمتغیــر سـنوات الخبــرة فــي المجــالین األول 
وفي مستوى الرضا الوظیفي عند معلمي مدارس ، )االنتماء للمهنة، طبیعة العمل(والثالث 

المحــسوبة الموضــحة فــي ) ف(م ًوذلــك اعتمــادا علــى عــدم معنویــة قــی، مدینــة الــدمام ككــل
  .)α≥ 0.05(الجدول السابق عند مستوى الداللة 

ویرجع الباحث هذه النتائج التـي تفیـد عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة عنـد 
بین متوسطات تقدیرات معلمي مدارس مدینـة الـدمام لمـستوى ) α ≤0.05(مستوى الداللة 

تعـزى ) واالنتماء للمهنة، طبیعة العمل (في مجاليومستوى رضاهم ، رضاهم الوظیفي ككل
إلى التزام قادة المدارس بمدینة الدمام بمعـاییر قیمیـة محـددة فـي ، )سنوات الخبرة(لمتغیر 

ــادي مــع المعلمــین كافــة ــشابه ظــروف العمــل التــي یعمــل بهــا ، ســلوكهم القی ــى جانــب ت إل
راســة مــن المعلمــین األمــر الــذي دفــع أفــراد عینــة الد، المعلمـون فــي مــدارس مدینــة الــدمام

سواء أكان ، للشعور بمستوى متشابه من الرضا الوظیفي بغض النظر عن سنوات خبرتهم
  .هذا الرضا الوظیفي في مجال طبیعة العمل أو مجال االنتماء للمهنة

وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة عنـد مـستوى ) 14(في حین یتضح من الجدول 
عینـة الدراسـة حیـال مـستوى الرضـا الـوظیفي عنـد في استجابات أفراد ) α≥ 0.05(الداللة 

ُمعلمــي مــدارس مدینــة الــدمام مــن وجهــة نظــرهم تعــزى لمتغیــر ســنوات الخبــرة فــي المجــال 
المحـسوبة عنـد مـستوى ) ف(ًوذلـك اعتمـادا علـى معنویـة قـیم ، )التقدیر واالحتـرام(الثاني 
  ).α≥ 0.01(الداللة 

مـن ) 2017(لیـه دراسـة الكنـدري وتتفق هـذه النتـائج بوجـه عـام مـع مـا توصـلت إ
ًعدم وجود فروق دالة إحصائیا في  مستوى الرضا الوظیفي ككل لدى المـوظفین اإلداریـین 

  . ًفي جامعة الكویت بناء على متغیر الخبرة
ولتحدید اتجاه الفـروق الفردیـة الدالـة بـین المتوسـطات الحـسابیة السـتجابات أفـراد 

ــاني ا ــال المجــال الث ًوفقــا لمتغیــر ســنوات ) التقــدیر واالحتــرام(لمتعلــق بـــ عینــة الدراســة حی



  المعلمین عند الوظیفي بالرضا وعالقتها الدمام مدینة مدارس قادة لدى األخالقیة القیادة ممارسة درجة
  مهدي الشهري سالم عبدالعزیز/ أ

  
 

 -742-

) 18(، والجـدول Scheffe' Testالخبرة، تم اسـتخدام المقارنـات البعدیـة بطریقـة شـیفیه 
  .یبین ذلك

  )15(الجدول 
اختبار شیفیه للمقارنات البعدیة لمعرفة اتجاه الفروق بین المتوسطات الحسابیة الستجابات أفراد 

 باختالف متغیر سنوات الخبرة) التقدیر واالحترام( المجال الثاني عینة الدراسة حیال
سنة 11

  فأكثر
 إلى 5أكثر من 
  سنة11أقل من 

سنوات 5 
  فأقل

المتوسط 
  سنوات الخبرة  الحسابي

  سنوات فأقل5  3.66  -  -  -
  سنة11 إلى أقل من 5أكثر من   3.69  0.965  -  -
  سنة فأكثر11  3.92  0.103  *0.03  -

  .)α≥ 0.05(إحصائیة عند مستوى الداللة ذات داللة *  
یتضح أن نتائج اختبار شیفیه للمقارنات البعدیة لمعرفـة ) 15(بالنظر إلى الجدول 

ــال المجــال  اتجــاه الفــروق بــین المتوســطات الحــسابیة الســتجابات أفــراد عینــة الدراســة حی
 فــروق ذات داللــة ًوفقا لمتغیر سـنوات الخبـرة، تـشیر إلـى وجـود) التقدیر واالحترام(الثاني 

 ســنة 11 (المعلمـین ذوي ســنوات الخبـرة بــین )α≥ 0.05(إحـصائیة عنـد مــستوى الداللـة 
ــرة ، )فــأكثر ــر مــن (والمعلمــین ذوي ســنوات الخب ــل مــن 5أكث ــى أق ــصالح ، ) ســنة11 إل ول

؛ ممــا یـدلل علــى وجـود فــروق ذات داللــة ) ســنة فـأكثر11(المعلمـین ذوي ســنوات الخبـرة 
 بین متوسطات تقـدیرات معلمـي مـدارس مدینـة ) ≥ 0.05α(ى الداللة إحصائیة عند مستو

 إلى أقل من 5أكثر من (وذوي سنوات الخبرة ، ) سنة فأكثر11(الدمام ذوي سنوات الخبرة 
 سـنة 11(ولـصالح فئـة ، لمستوى رضاهم الوظیفي في مجال التقدیر واالحتـرام، ) سنة11

  ).فأكثر
تفیــد وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد وقــد یعــزو الباحــث هــذه النتــائج التــي 

 بین متوسطات تقدیرات معلمي مدارس مدینة الـدمام لمـستوى )α ≤0.05(مستوى الداللة 
إلـى العـادات ، )سـنوات الخبـرة(تعزى لمتغیـر ) التقدیر واالحترام(في مجال رضاهم الوظیفي 

قــدیر ذوي الخبــرة والتــي تحــض علــى احتــرام وت، والقــیم االجتماعیــة الــسائدة فــي المجتمــع
األمر ، ٕالسیما وان كان هذا المجال هو العمل بمهنة التدریس، األعلى في مجال تخصصهم

الذي یـدفع مختلـف األطـراف سـواء قـادة المـدارس أو أولیـاء األمـور أو الطـالب إلـى إبـداء 
الـذین یعملـون منـذ سـنوات عدیـدة فـي ، االحترام والتقدیر الكبیـر لهـذه الفئـة مـن المعلمـین

هنة التدریس مقارنة بغیرهم ذوي سنوات الخدمة األقـل؛ ممـا أدى إلـى شـعور أفـراد عینـة م
بمـستوى رضـا وظیفـي )  سـنة فـأكثر11(الدراسة من المعلمین ذوي سنوات الخبرة األعلـى 
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فـي مجـال ) سنة11 إلى أقل من 5أكثر من (أعلى من المعلمین ذوي سنوات الخبرة األقل 
  ).التقدیر واالحترام(

  :لفروق بحسب متغیر المرحلة الدراسیة ا-3
 ANOVA استخدام تحلیل التبـاین األحـادي لإلجابة على هذا القسم من السؤال تم

 الدراسـة حیـال مـستوى الرضـا عینة؛ وذلك لمعرفة الفروق بین متوسطات استجابات أفراد 
الدراسیة ُالوظیفي عند معلمي مدارس مدینة الدمام من وجهة نظرهم تعزى لمتغیر المرحلة 

وفیمـا یلـي . وللمجـاالت مجتمعـة، ِوذلـك لكـل مجـال علـى حـدة، )ثـانوي، متوسـط، ابتدائي(
  ):16(عرض للنتائج كما یوضحها الجدول 

  )16(الجدول 
تحلیل التباین األحادي للفروق بین متوسطات استجابات أفراد  عینة الدراسة حیال مستوى الرضا 

  م من وجهة نظرهم باختالف متغیر المرحلة الدراسیةالوظیفي عند معلمي مدارس مدینة الدما
  مصدر التباین  مجموع المربعات  درجة الحریة  متوسط المربعات  )ف(قیمة   مستوى الداللة

  طبیعة العمل: المجال األول
 بین المجموعات  2.77  2  1.38

 غیر 0.113 داخل المجموعات  223.84  354
  المجموع  226.61  356  0.632  2.19  دالة

 التقدیر واالحترام: المجال الثاني
 بین المجموعات  0.337  2  0.167

 غیر 0.709 داخل المجموعات  171.816  354
  المجموع  172.150  356  0.485  0.344  دالة

  االنتماء للمهنة: ثالثالمجال ال
 بین المجموعات  0.614  2  0.307

 غیر 0.499 موعاتداخل المج  155.83  354
  المجموع  156.44  356  0.440  0.697  دالة

  الدرجة الكلیة
 بین المجموعات  0.981  2  0.491

 غیر 0.242 داخل المجموعات  121.91  354
  المجموع  122.89  356  0.344  1.42  دالة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ) 16(یتبین من الجدول 
)0.05 ≤α ( الدراسة حیـال مـستوى الرضـا الـوظیفي عنـد معلمـي في استجابات أفراد عینة

مدارس مدینة الدمام من وجهة نظرهم تعزى لمتغیـر المرحلـة الدراسـیة فـي كافـة المجـاالت 
وفي مستوى الرضا الوظیفي ، ) االنتماء للمهنة- التقدیر واالحترام -طبیعة العمل (الثالثة 
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المحسوبة ) ف(لى عدم معنویة قیم ًوذلك اعتمادا ع، عند معلمي مدارس مدینة الدمام ككل
  ).α≥ 0.05(الموضحة في الجدول السابق عند مستوى الداللة 
والتي تفید عدم وجود فروق ذات داللة ، وترجع هذه النتائج من وجهة نظر الباحث

 بـین متوسـطات تقـدیرات معلمـي مـدارس مدینـة )α ≤0.05(إحصائیة عند مستوى الداللة 
، طبیعـة العمـل(في كافة المجـاالت ومستوى رضاهم ، یفي ككلالدمام لمستوى رضاهم الوظ

إلـى أن أفـراد عینـة ، )المرحلـة الدراسـیة(تعزى لمتغیر ) واالنتماء للمهنة، التقدیر واالحترام
الدراســة مــن معلمــي مــدارس مدینــة الــدمام علــى اخــتالف المراحــل الدراســیة؛ یعملــون فــي 

ًكمـا أنهـم یتلقـون تقـدیرا واحترامـا ، عیـدمدارس تتسم بظروف تنظیمیـة متـشابهة إلـى حـد ب ً
ًكبیــرین مــن مختلــف المتعــاملین معهــم، عــالوة علــى أنهــم جمیعــا یقــدرون شــرف االنتمــاء 

األمر الذي جعلهم یشعرون بمستوى رضا وظیفي متقـارب دون أن یكـون ، لمهنة التدریس
  .للمرحلة الدراسیة التي ینتمون إلیها تأثیر في هذا المستوى

  :راسةتوصیات الد
  :في ضوء النتائج السابقة یمكن أن یوصي الباحث بما یلي

 ینبغي على قادة المدارس بمدینـة الـدمام األخـذ بأسـباب تعزیـز درجـة ممارسـة القیـادة -1
والتـي أظهـرت النتـائج أنـه أقـل ، السیما في مجال العالقات والتواصـل، األخالقیة لدیهم

ى أن یكون ذلـك بإشـراك المعلمـین فـي عل، المجاالت ممارسة من وجهة نظر المعلمین
  .والحرص على استشارتهم في األمور اإلداریة والتعلیمیة المختلفة، عملیة اتخاذ القرار

ــدمام بــذل مــساعي إضــافیة فــي ســبیل تعزیــز مــستوى -2  علــى قــادة المــدارس بمدینــة ال
ــادة األخالقیــة فــي  طــویر مــن خــالل االهتمــام بت، المجــال اإلداري والمهنــيممارســة القی

أو بإرشادهم إلى األسـالیب ، ًالمعلمین مهنیا سواء بإلحاقهم بدورات تدریبیة متخصصة
إضـافة إلـى التقییــد بمعـاییر واضـحة عنـد تقیــیم ، الحدیثـة فـي التطـویر المهنــي الـذاتي

  .المعلمین
 ضرورة قیام مشرفي اإلدارة المدرسـیة بـاإلدارة العامـة للتعلـیم بالمنطقـة الـشرقیة بـأداء -3

ور المناط بهم فیما یتعلق بتحسین مستوى الـسمات الشخـصیة لـدى قـادة المـدارس الد
ّتحدیـدا فیمـا یخـص تقـبلهم للنقـد البنـاء الموجـه مـن قبـل المعلمـین أو ، بمدینة الـدمام ً

عالوة على حثهم على تعزیز درجة ثقتهم فـي الكـادر ، اإلداریین أو حتى أولیاء األمور
علــى النحــو الــذي یــسهم فــي تحــسین درجــة ، عهــماإلداري والتدریــسي الــذي یعمــل م

  .ممارسة القیادة األخالقیة بمدارس مدینة الدمام
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ــى -4 ــة تعن ــصمیم بــرامج تدریبی ــشرقیة االهتمــام بت ــة ال ــیم بالمنطق ــى إدارة التعل  ینبغــي عل
علـى أن یـتم ، بتحسین إدارة المدارس بمدینة الدمام من خالل مـدخل القیـادة األخالقیـة

امج بالتعاون مع المتخصـصین األكـادیمیین فـي مجـال اإلدارة التربویـة تصمیم هذه البر
  .بالجامعات السعودیة

 على قادة المدارس بمدینة الدمام توجیه عنایة أكبر لتحسین مـستوى الرضـا الـوظیفي -5
ٕواشـراكهم فـي ، خاصة فیما یتعلق بمنحهم المزید من التقـدیر واالحتـرام، لدى المعلمین

والعمــل علــى إحــداث االنــسجام بــین أعــضاء ، رات الخاصــة بالعمــلعملیــة اتخــاذ القــرا
  . المجتمع المدرسي كافة

 ضرورة قیام إدارة التعلیم بالمنطقة الشرقیة بتزوید مدارس مدینـة الـدمام بعـدد إضـافي -6
عـالوة ، بما یسهم في تخفیـف عـبء النـصاب التدریـسي علـى كـل معلـم، من المعلمین

  .هم الوظیفيعلى إتاحة فرص إضافیة لتقدم
على أن یتم تقییم ،  تخصیص جائزة سنویة للقادة األخالقیین المتمیزین في هذا المجال-7

األمـر الـذي یـسهم فـي ، درجة ممارستهم لهذا النمط القیادي من وجهة نظـر المعلمـین
ًوذلك بناء على مـا أظهرتـه نتـائج الدراسـة ، رفع مستوى الرضا الوظیفي لدى المعلمین

ة ارتباطیة إیجابیة بین تقدیر درجة ممارسة القیادة األخالقیة لدى قـادة من وجود عالق
  .المدارس والرضا الوظیفي عند المعلمین من وجهة نظرهم

وأخـذ وجهـات ،  ضرورة إطالع قادة المدارس بمدینة الدمام على نتائج الدراسة الحالیة-8
ا في رفع مستوى الرضا وكیفیة االستفادة منه، نظرهم وآرائهم حول نتائجها وتوصیاتها

  .الوظیفي لدى المعلمین باستخدام مدخل القیادة األخالقیة
 التربوي بإدارة التعلـیم بالمنطقـة الـشرقیة لالسـتفادة مـن  توجیه القائمین على اإلشراف-9

  .أداة الدراسة في قیاس مستوى ممارسة القیادة األخالقیة في مدارس التعلیم العام
  :مقترحات الدراسة

ان میدان البحث التربوي یفتقـر إلـى الدراسـات والبحـوث العلمیـة التـي تتنـاول لما ك
، ًوسعیا نحو إثـراء المیـدان بـالبحوث ذات الـصلة، موضوعات مماثلة لموضوع هذا الدراسة

  :فإن الباحث یقترح إجراء الدراسات والبحوث اآلتیة
ــة للبحــث الحــالي تعنــى بالكــشف عــن  وجــود عال-1 ــین درجــة  إجــراء دراســة مماثل قــة ب

لدى قادة المدارس في مدینة الدمام ومستوى الرضا الوظیفي ممارسة القیادة األخالقیة 
  .عند المعلمین من خالل االستناد إلى مجاالت أخرى للقیادة األخالقیة والرضا الوظیفي

 إجراء دراسة للكشف عن متطلبات تحسین درجة ممارسـة القیـادة األخالقیـة لـدى قـادة -2
  .في مدینة الدمام من وجهة نظرهمالمدارس 
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: مثـل،  إجراء دراسات للكشف عن عالقة القیادة األخالقیة ببعض المتغیـرات التنظیمیـة-3
  .والثقافة التنظیمیة، واألمن الوظیفي، سلوك المواطنة التنظیمیة

 إجراء دراسة للكشف عن معوقات تطبیق مدخل القیادة األخالقیة لتحسین إدارة مدارس -4
  .یم العام بمناطق مختلفة من المملكةالتعل

 عن فاعلیـة برنـامج تـدریبي فـي تحـسین درجـة ممارسـة  إجراء دراسة تجریبیة للكشف-5
  .القیادة األخالقیة لدى قادة المدارس وأثره في مستوى الرضا الوظیفي لدى المعلمین
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تحلیـــل العالقـــة بـــین القیـــادة األخالقیـــة وســـلوكیات العمـــل المـــضادة ). 2011(حـــسانین، أســـامة 
كلیــة التجـــارة جامعـــة ( مجلـــة البحـــوث التجاریــة المعاصـــرة . دراســـة میدانیــة: لإلنتاجیــة
 .51 - 2 ، 1ع ، 25 مصر، مج -)سوهاج 

درجة ممارسة المشرفین التربویین للعالقات اإلنسانیة فـى المـدارس الثانویـة ). 2014(حمد، فلایر 
الجامعـة اإلسـالمیة ). رسالة ماجستیر غیر منـشورة(وعالقتها بالرضا الوظیفي لمعلمیهم 

 .، غزة)غزة(
 .مكتبة العبیكان: الریاض). 3ط. ( أخالقیات المهنة في اإلسالم).2014(الحمیدان، عصام 

ورقة . أبعاد وخصائص القیادة األخالقیة في األجهزة الحكومیة بمنطقة تبوك). 2014(خلیل، نبیل 
معهد . علمیة مقدمة إلى مؤتمر القیادات اإلداریة الحكومیة في المملكة العربیة السعودیة

 . الریاض–اإلدارة العامة 
 .دار القلم للنشر والتوزیع: دبي. أساسیات الدراسة العلمي التربوي). 2012(لخلیلي، خلیل ا
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دور القیـادة األخالقیــة فـي تعزیـز الثقـة التنظیمیـة لــدى ). 2017(درادكـة، أمجـد والمطیـري، هـدى 
المجلــة . مــدیرات مــدارس المرحلــة االبتدائیــة بمدینــة الطــائف مــن وجهــة نظــر المعلمــات

 .237 - 223، 2ع، 13االردن، مج- العلوم التربویة االردنیة في
ــدروبي، أحمــد  ــواء نــاعور ). 2016(ال ــادة األخالقیــة لمــدیري المــدارس فــي ل درجــة ممارســة القی

). رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة(وعالقته بالوالء التنظیمـي للمعلمـین مـن وجهـة نظـرهم 
  .جامعة الشرق األوسط، عمان

الرضا الوظیفي لدى أعضاء هیئة التـدریس بجامعـة صـنعاء مـن درجة ). 2016(الدعیس، محمد 
ــیم الجــامعي . وجهــة نظــرهم ــة لــضمان الجــودة فــي التعل ، 9 الــیمن، مــج-المجلــة العربی

 .166 - 143، 23ع
مؤسـسة الـدرر : المملكـة العربیـة الـسعودیة). 2ط. (موسوعة األخـالق). 2014(السقاف، علوي 
 .َّالسنیة

الرضا الوظیفي لـدى مـدیري ومـدیرات مـدارس التعلـیم العـام الحكـومي ). 2016(الشتوي، سلیمان 
 - 49 ، 105ع، 27 مـصر، مـج-) جامعـة بنهـا(مجلـة كلیـة التربیـة . بمحافظة شقراء

90. 
درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة الخاصة بإمارة الشارقة للقیادة ). 2011(الشریفي، عباس 

البحـرین، -مجلـة العلـوم التربویـة والنفـسیة . علمـیناألخالقیة وعالقتهـا بدرجـة تمكـین الم
 .162 - 135 ، 3ع ، 12مج 

القیـادة األخالقیـة وعالقتهــا بمـستویات الـوالء التنظیمـي دراسـة میدانیــة  ).2014(الـشمالن، خالـد 
ورقة عمـل مقدمـة إلـى مـؤتمر . على العاملین في مدینة الملك عبدالعزیز للعلوم والتقنیة

ـــادات اإلداریـــة ـــسعودیةالقی ـــة ال ـــة العربی ـــة فـــي المملك  –معهـــد اإلدارة العامـــة .  الحكومی
 .الریاض

الفلــسفة األخالقیــة وعلــم القیــادة وتطبیقاتهــا فــي قیــادة فــرق العمــل ). 2012(الطراونــة، تحــسین 
 . الریاض. جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة. األمنیة
دار وائـــل : عمـــان، األردن). 4ط. (نظمـــياإلدارة التربویـــة والـــسلوك الم). 2006(الطویـــل، هـــاني 
  .للنشر

درجة ممارسة المدیرین القیادة األخالقیة ). 2012(عابدین، محمد وشعیبات، محمد وحلبیة، بنان 
مجلة جامعة القدس المفتوحة . كما یقدرها معلمو المدارس الحكومیة في محافظة القدس

  .363 - 327 ، 28 فلسطین، ع -لألبحاث والدراسات 
 



  م 2020 لسنة أبریل) الثاني، الجزء 186: ( جامعة األزهر، العددمجلة كلیة التربیة،
  

 -749-

ــ ــل الع ــؤاد ونــشوان، جمی ــة أداء المعلمــین ). 2004(اجز، ف ــوظیفي وتطــویر فعالی عوامــل الرضــا ال
 التربیـــة فـــي فلـــسطین -المـــؤتمر التربـــوي األول . بمـــدارس وكالـــة الغـــوث الدولیـــة بغـــزة

 -عمـــادة الدراســـة العلمـــي وكلیـــة التربیـــة :  ، غـــزة1فلـــسطین، ج -ومتغیـــرات العـــصر 
 .398 - 368 غزة، -الجامعة اإلسالمیة 

دراسـات  .مقیـاس الرضـا الـوظیفي للمعلمـین). 1993(عبدالجواد، نور الـدین و متـولي، مـصطفى 
 .179 -148 ، 51ج ، 8مصر، مج-تربویة 
ــي، أحمــد  درجــة ممارســة مــدیري المــدارس الثانویــة للقیــادة األخالقیــة وعالقتهــا ). 2013(العتیب

رســالة ماجــستیر غیــر (یــت بقــیمهم التنظیمیــة مــن وجهــة نظــر المعلمــین فــي دولــة الكو
 .جامعة الشرق األوسط، عمان). منشورة
عمـان، ). 1ط. (االتجاهات الحدیثة في القیادة اإلداریة والتنمیة البشریة) 2008(العجمي، محمد 
  .دار المسیرة: األردن
مستوى القیادة األخالقیة لمدیري المدارس الثانویة الحكومیة في عمان ). 2012(العرایضة، رائدة 

رســالة (عالقتـه بمـستوى ممارسـة سـلوك المواطنـة التنظیمیـة مـن وجهـة نظـر المعلمـین و
 .جامعة الشرق األوسط، عمان). ماجستیر غیر منشورة

المجلة العلمیة لالقتـصاد والتجـارة  .دراسة تطبیقیة: ابعاد الرضا الوظیفي). 1985(عسكر، سمیر 
 .223-181 ، 2 مصر، ع-

: مناهجه، أدواته، وسائله اإلحصائیة، األردن: علمي في التربیةالبحث ال). 2010(عطیة، محسن 
 .دار المناهج

دار : األردن. عمـان). 6ط. (الـسلوك التنظیمـي فـي منظمـات األعمـال). 2013(العمیان، محمـود 
 .وائل للنشر والتوزیع

جلة م. المنطق في فلسفة السلوك األخالقي بمنظمات األعمال). 2009(العنزي، سعد ونعمة، نغم 
 .54ع، 15مج ) كلیة اإلدارة واالقتصاد جامعة بغداد. (العلوم االقتصادیة واإلداریة

أثــر الرضــا الــوظیفي علــى أداء عــضو هیئــة التــدریس فــي جامعــة ). 2009(العنقــري، عبــدالعزیز 
 مـصر، مـج -)كلیـة التجـارة جامعـة سـوهاج( مجلة البحوث التجاریة المعاصـرة . الطائف

 .29 - 2 ، 2ع ، 23
ـــدالعزیز ا ـــة للمـــدیرین فـــي تحقیـــق التمیـــز ). 2014(لعنقـــري، عب ـــادة االخالقی أثـــر ممارســـات القی

( المجلة العلمیـة . دراسة تطبیقیة على المحافظات التابعة إلمارة مكة المكرمة: التنظیمي
 .260 - 225 ، 57 مصر، ع-) كلیة التجارة جامعة أسیوط

دار الحامـد : األردن. عمـان). 1ط. (إلدارة التربویةالقیادة والدافعیة في ا). 2006(عیاصرة، علي 
  .للنشر والتوزیع
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: الریاض). 1ط. (أخالقیات اإلدارة التربویة في نظام التعلیم السعودي). 2017(الغامدي، حمدان 
  .مكتبة الرشد

. الرضــا الــوظیفي لمعلمــات المرحلــة الثانویــة بمنطقــة الباحــة التعلیمیــة). 2014(الغامــدي، رحمــة 
 .144 - 95 ، 37مصر، ع-االرشاد النفسي مجلة 
رضــا العــاملین وأثــره علــى رضــا العمــالء عــن جــودة الخدمــة بالمــصارف ). 2013(فــنص، ســهیرة 

ملحــق ، ، 4 مــصر، مــج-المجلــة العلمیــة للدراســات التجاریـة والبیئیــة . التجاریـة اللیبیــة
353 - 377. 

  .مؤسسة الرسالة: روتبی). 8ط. (القاموس المحیط). 2005(الفیروزآبادي، محمد 
دراســة : الرضــا الــوظیفي لــدى المــوظفین اإلداریــین فــي جامعــة الكویــت). 2017(الكنــدري، نبیلــة 

 - 309 ، 165ع، 43، س)الكویــت(مجلــة دراســات الخلــیج والجزیــرة العربیــة . میدانیــة
349.  
 .زیعدار الثقافة للنشر والتو: األردن. عمان. القیادة اإلداریة). 2009(كنعان، نواف 

-مجلــة العلــوم التربویــة والنفــسیة . نظریاتــه وعناصــره: الرضــا الــوظیفي). 2014(محمــد، فیــصل 
  .224 - 184 ، 105العراق، ع 

األنماط القیادیة لـدي مـدیري المـدارس الثانویـة الحكومیـة والخاصـة فـي ). 2008(المخالفي، أمل 
رسالة ماجستیر غیر ( مدینة صنعاء من وجهة نظر المعلمین وعالقتها برضاهم الوظیفي

 .جامعة الشرق األوسط، عمان). منشورة
 .مكتبة الفالح). 1ط. (ٕالقیادة الفاعلة وادارة التغییر). 2009(المخالفي، محمد 
درجــة ممارســة مــدیري المـــدارس الثانویــة فــي دولــة الكویــت للقیـــادة ). 2014(المطیــري، ماجــد 

ــر ( معلمــیهم األخالقیــة وعالقتهــا بــاألداء الــوظیفي مــن وجهــة نظــر رســالة ماجــستیر غی
 .جامعة عمان العربیة، عمان). منشورة
درجــة ممارســة القیــادة األخالقیــة لــدى مــدیري المــدارس فــي محافظــة ). 2016(المهیــرات، رأفــت 

). رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة(العاصــمة عمــان مــن وجهــة نظــر المــشرفین التربــویین 
  .جامعة الشرق األوسط، عمان

ـــــاریخ الموســـــوعة الحدی ـــــم اســـــترجاعه بت ـــــسنیة، ت ـــــدرر ال ـــــع ال ـــــة، موق َّثی ِ َ ُ ـــــن2/6/1439ّ : ه م
hadith/net.dorar://https   
مجلة الشریعة . القیادة اإلداریة بین منهج اإلسالم والنظریات المعاصرة). 1996(آل ناجي، محمد 

  .213 - 161 ، 29 ع، 11، مج )الكویت(الدراسات االسالمیة 
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درجــة ممارسـة مـدیري المـدارس الثانویــة بمحافظـات غـزة للقیــادة ). 2013(الهنـدي، محمـد فـضل 
الجامعــة ). رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة(االخالقیــة وعالقتهــا بدرجــة تمكــین معلمــیهم 

 .، غزة)غزة(اإلسالمیة 
  .المملكة العربیة السعودیة. میثاق أخالقیات مهنة التعلیم). ه1427(وزارة التربیة والتعلیم 

 .وزارة المعارف: الریاض. سیاسة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة). هـ1400(وزارة المعارف 
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