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العالقة بين درجة ممارسة مديري المدارس في مديرية التربية  عرفتالدراسة  هدفت

من  واالستغراق الوظيفي للمعلمين األخالقيةمحافظة عجلون في األردن للقيادة بوالتعليم 

 استخدام المنهج الوصفي االرتباطي من خالل تطوير استبانة وزعت على تم   .هموجهة نظر

ً ومعلمة438)عينة تكونت من  وتوصلت أختيروا بالطريقة العشوائية البسيطة،  ،( معلما

 من وجهة نظر األخالقيةدرجة ممارسة مديري المدارس لسلوكيات القيادة الدراسة إلى أن 

لتصورات المعلمين وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم جاءت بدرجة مرتفعة، و المعلمين

لمتغير الجنس في جميع تعزى  األخالقيةنحو ممارسة مديري المدارس لسلوكيات القيادة 

لمؤهل اوجاءت الفروق لصالح المعلمات، ولمتغير  ،واإلنسانيةالعدالة المجاالت ما عدا مجال 

وق وجاءت الفر ،واألداة ككل االعتدال وضبط الذاتالعلمي في جميع المجاالت ما عدا مجال 

دى لستغراق الوظيفي ، وأن مستوى االسنوات الخبرة ولمتغيرلصالح حملة الدراسات العليا. 

ة المعلمين في المدارس من وجهة نظرهم جاء مرتفعاً، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائي

 لتصورات المعلمين لمستوى االستغراق الوظيفي لدى المعلمين تعزى ألثر الجنس والمؤهل

رجة توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة احصائية بين دالعلمي وسنوات الخبرة، كما 

، همواالستغراق الوظيفي للمعلمين من وجهة نظر األخالقيةممارسة مديري المدارس للقيادة 

خالقية بضرورة اهتمام مديري المدارس بممارسة القيادة األعلى النتائج أوصت الدراسة  بناءً و

تهم، وظيف فيبكافة جوانبها في عملهم، لما لها من أهمية على استغراق المعلمين واندماجهم 

 ورفع وتحسين أدائهم وإنتاجيتهم. 

 ، االستغراق الوظيفي، مديري المدراس.األخالقيةالكلمات المفتاحية: القيادة 
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The Degree of Practice of Schools Principals in the Directorate of 

Education in Ajloun Governorate for Ethical Leadership and its 

Relation to the Job Engagement for Teachers 

Dr. Khaled Sulaiman Ahmad Momani 

Assistant professor of educational administration 

King Faisal University- Deanship of the Preparatory Year 

Abstract 
The study aimed was to identify the relationship between the degree of 

practice of school principals in the Directorate of Education in Ajloun 

Governorate in Jordan for the ethical leadership and Job engagement for 

teachers from the teachers' point of view. The descriptive correlative 

method was used by developing a questionnaire distributed to a sample of 

(438) teachers selected by simple random. The study concluded that the 

degree of principals 'practice of ethical leadership behaviors from 

teachers' point of view was high, and there were no statistically significant 

differences in perceptions of teachers towards the practice of the 

principals of ethical leadership due to the gender variable in all areas 

except the field of humanity justice and the differences came in favor of  

femal teachers, and variable educational qualification variable in all fields 

except the field of moderation and self-control favor were beside the 

higher studies . For the variable years of experience, and that the level of 

job engagement of teachers in schools from their point of view was high, 

and the absence of statistically significant differences of teachers' 

perceptions of the level of functional engagement for teachers due to the 

impact of gender and educational qualification and years of experience, as 

the study found a relationship of statistical significance between ethical 

leadership and job engagement of teachers from the teachers' point of 

view. Based on the results, the study recommended its necessary for school 

principals to exercise moral leadership in all aspects of their work because 

its importance to immersion teachers and their integration with their job, 

which leads to raise their productivity. 

Keywords: Ethical Leadership, Job Engagement, School Principals. 
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 ةمقدم
ً التربوية بمدير المدرسة على اعتباره قائداً تربو اإلدارةإزداد االهتمام في مجال   في  يسهم ،يا

زيادة فاعلية المدرسة، وتحسين مدخالتها وعملياتها ومخرجاتها، من خالل رفع مستوى 

 تم  لك ذاألداء األكاديمي للمدرسة والطالب، وتحقيق الجودة والتميز في األداء، وبناًء على 

ن فإنَّ وأنماط قيادته، وفي ظل النظام التربوي في األردومهاراته وقدراته االهتمام بصفاته 

صفات يحتاج إلى عدد من المدير المدرسة كقائد للعملية التعليمية والتربوية في المدرسة، 

 ث يُعد  ، حيفي سلوكياتهم وأفعالهموالمعارف والمهارات التي تؤهله لقيادة اآلخرين والتأثير 

إلى جانب ونجاحها في تحقيق أهدافها المرتكز األساس لتقدم المدرسة مدير المدرسة 

 .في المدرسة المعلمين، ومن دونه ال يمكن إحداث إصالح حقيقي

زيد من في السنوات القليلة الماضية بالم األخالقيةحظيت القيادة ومن جانب آخر فقد        

راسة كل دأمثال  ،التربوية، حيث أجريت العديد من الدراسات اإلدارةاالهتمام لدى الباحثين في 

(، حيث يرى دركر 2017(، والشمري )2016(، والشرقاوي ),Feng  2011من فنج )

(2016 ,Drucker أن )المؤسساتوالقيادة الكفؤة للمعرفة من أهم محددات نجاح  اإلدارة، 

 ألنها ميزة استراتيجية في عالم تسوده المنافسة. 

ً فكري عد  تُ  األخالقيةالقيادة  وفي ضوء هذا االهتمام، يمكن القول أن          ً نظاما ً قائما  على ا

ي لقيم التفي ا األخالقيةقواعد وضعية تتضمن ما ينبغي عمله، وتمثل نقطة البداية لفهم القيادة 

، ةوالمساواوالنزاهة، والصدق في التعامل، واالستقامة،  واألمانة، ،العدالةتتحدد بقيم 

 (.Sodnombaljir, 2015) والمساءلة

 لمجتمع وقيمه؛وفي المجمل، يمكن االستنتاج، بما أن المدرسة تُعد رمزاً يُمث ِّل أخالقيات ا      

ثل مدرسة يُ عد أمراً في غاية األهمية؛ ألن مدير المفإن االهتمام بأخالقيات القائمين عليها يُ 

ذا يتطلب من مدير المدرسة أن يكون على درجة من وه، القدوة لمجتمعه وللعاملين معه

 (.2007)الزهراني،  األخالقيةالقيادة  بمعاييرااللتزام 

والسلوكيات  واالعتبارات القانونية األخالقيةعلى ما سبق، أصبح االلتزام بالقيم  وبناءً        

ح اإليجابية من جانب مدير المدرسة والمعلمين في المدرسة يمثل الركيزة األساسية لنجا

ً في ظل التنامي الكبير لما بات يعرف بمعايير الشفافية والمساءلةاإلدارة  ، خصوصا

 (.Hofstede, 2015) والموضوعية

بة من ه يدير مؤسسته ويؤثر في المعلمين والطلومن مالمح قيادة المدير األخالقية أن  

 فهو متمسك بقيم ثابتة، وحريص على أداء واجباته، والتعاون مع مرؤوسيهخالل القدوة، 

 Mirk,2009).)اآلخرين على البر  والخير، ودائم التواصل مع 

 الحاجة ظهرت وقدوال شك أن القائد األخالقي للمدرسة له تأثير كبير على العاملين معه،        

 اآلخرين وشركائهم بالمؤسسة، العاطفي الموظفين ارتباط شعور لوصف مصطلح إيجاد إلى

 الذين الموظفون ويكون الوظيفي، االستغراق مصطلح ظهور الحاجة هذه وأعطت والوظيفة.

 ,Sodhi) .مؤسستهم لصالح بالكامل جهودهم الستثمار مستعدين المؤسسة بمستقبل يهتمون

2011)  

ويرى الباحث أن  العملية التعليمية في المدرسة ال تقتصر فقط على دور المعلم والطالب  

ً لعناصر العملية التعليمية،  ً موجها ً تربويا فالمدير الناجح هو من يملك والمنهاج، بل أن  قائدا

سلوكياتهم لقيادة العاملين معه، والتأثير في داع واالبتكار، بواإلالمعرفة والمهارة اإلدارية 
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ينعكس إيجاباً  بما ،المهنية إمكانياتهم وقدراتهمتطوير لى إ وإرشادهم وأفعالهم، وتوجيههم

زيادة فاعلية المدرسة، وتحسين وبالتالي ، في وظيفتهم، واستشعارهم أهميتهااستغراقهم على 

 جودة مخرجاتها.

 ذهه حول والدراسات البحوث تزال ال االستغراق، عن الناتجة الفائدة من الرغم وعلى

ً  يقدم المجال هذا يزال ما وبالتالي نسبياً، جديدة الظاهرة  ويةالترب للبحوث كبيرة فرصا

(Sweem, 2008).  ًعلى ما تقدم ظهرت فكرة الدراسة لدى الباحث للتعرف على درجة وبناء 

 األخالقيةممارسة مديري المدارس في مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون للقيادة 

 للمعلمين.وعالقتها باالستغراق الوظيفي 

 مشكلة الدراسة
رس ن العديد من مديري المداإإلى القرن الحادي والعشرين، ف دخولناعلى الرغم من 

 على أصولها، حيث يالحظ على مستوى الممارسة األخالقيةال يمارسون القيادة  ما زالوا

عض بن أو ،والتطبيق في الميدان الشكوى والتذمر من قبل بعض المعلمين بأنهم تعرضوا للظلم

ت العربية ن القليل من الدراساإ. كذلك فاألخالقيةال يلتزمون بمعايير القيادة المدارس  مديري

 ديري المدارس من وجهة نظر المعلمينلدى م األخالقيةواألجنبية أجريت حول القيادة 

ديري مدرجة ممارسة . لذا تتمثل مشكلة هذه الدراسة في تحديد وعالقتها باستغراقهم الوظيفي

الستغراق وعالقتها با األخالقيةالمدارس في مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون للقيادة 

علمي، ر متغيرات الجنس، والمؤهل الوكذلك تستهدف هذه الدراسة تحديد أث ،الوظيفي للمعلمين

 .العالقةوسنوات الخبرة على هذه 

 : درجة ممارسة مديرياآلتيجابة عن السؤال الرئيس الدراسة الحالية اإل وتحاول      

الستغراق وعالقتها با األخالقيةالمدارس في مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون للقيادة 

 الوظيفي للمعلمين.

 الدراسةأسئلة 
 حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

ما درجة ممارسة مديري المدارس في مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون  .1

 من وجهة نظر المعلمين؟ األخالقيةللقيادة 

ممارسة  لدرجة (α≤ 0.05)هل تختلف استجابات عينة الدراسة عند مستوى الداللة  .2

عزى ت األخالقيةمديري المدارس في مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون للقيادة 

 ؟(، المؤهل العلمي، سنوات الخبرةلمتغيرات )الجنس

مديرية التربية والتعليم ما مستوى االستغراق الوظيفي لدى معلمي المدارس في  .3

 لمحافظة عجلون من وجهة نظرهم؟

لمستوى  (α≤ 0.05)هل تختلف استجابات عينة الدراسة عند مستوى الداللة  .4

مديرية التربية والتعليم لمحافظة االستغراق الوظيفي لدى معلمي المدارس في 

 ، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة(؟لمتغيرات )الجنسعجلون تعزى 

بين درجة  (α≤ 0.01)هل هنالك عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  .5

ممارسة مديري المدارس في مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون للقيادة 

 ؟همواالستغراق الوظيفي للمعلمين من وجهة نظر األخالقية

 أهداف الدراسة
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 حاولت الدراسة تحقيق األهداف اآلتية:

  من وجهة نظر المعلمين. األخالقيةبيان درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة 

  م مديرية التربية والتعليبيان مستوى االستغراق الوظيفي لدى معلمي المدارس في

 لمحافظة عجلون من وجهة نظرهم.

  تعرف العالقة بين درجة ممارسة مديري المدارس في مديرية التربية والتعليم

 .نظرهمواالستغراق الوظيفي للمعلمين من وجهة  األخالقيةلمحافظة عجلون للقيادة 

 دراسةأهمية ال
، واالستغراق األخالقيةتكمن أهمية الدراسة من أهمية موضوع الدراسة )القيادة 

 لدراسة:المفاهيم التنظيمية الحديثة في المدارس. ويُمكن إجمال أهمية ا من ما( كونهالوظيفي

  وء على من خالل تسليط الض األخالقيةرفد المكتبة العربية بأدب نظري يتناول القيادة

 النظري.  األدب

  قتها وعال األخالقيةدرجة ممارسة مديري المدارس للقيادة قلة الدراسات التي تناولت

 .باالستغراق الوظيفي للمعلمين

  المدرسية في اإلدارةقد تسهم نتائج هذه الدراسة في مساعدة العاملين في مجال 

الوظيفي لدى يزيد من االستغراق مما  األداءوتطوير  ،األخالقيةتحسين القيادة 

 .المعلمين

 جرائيةاالصطالحية واإل المصطلحات
 تم  استخدام عدد من المصطلحات يرى الباحث من الضروري تعريفها:

  أهداف حقيقلت األخرين في التأثير من القائد : سمات وقدرات فائقة تُمك ناألخالقيةالقيادة 

 األخالقية لألبعاد دقيقة بمراعاة محد د، موقفي إطار في ملهمة وفق رؤية مشتركة

ً بأنها: قد (،Drucker, 2016, 43والمصالح المختلفة ) والقانونية رة وتعرف إجرائيا

ناخ إليجاد مضمن إطار أخالقي  وتوجيههم المعلمين سلوك التأثير فيعلى مدير المدرسة 

ً إ، وتقاس تنظيمي إيجابي، وبيئة عمل مناسبة في المدرسة التي  بالدرجة الكلية :جرائيا

 لدى األخالقيةممارسة القيادة درجة حصل عليها أفراد عينة الدراسة على استبانة ي

 مديري المدارس.

 المؤسسة أهداف تحقيق في للعاملين يجابياإل والشعور االتجاه الوظيفي: االستغراق 

ً وتعرف ، (Griffin & Hesketh, 2003;68) وقيمه  مع المعلم اندماج :إجرائيا

 نتاجيةالكفاءة واالوإمكانياته؛ لزيادة  طاقاتهمن خالل توظيف  هميتهاأ واستشعار وظيفته

 وظيفيالفقرات المتعلقة باالستغراق ال خالل منقياس مستوى االستغراق  وتم   ،في العمل

 .الغاية لهذه أُعدت التي

 حدود الدراسة
ممارسة مديري المدارس في مديرية  الحدود الموضوعية: اهتمت الدراسة بموضوع -

في وعالقتها باالستغراق الوظي األخالقيةالتربية والتعليم لمحافظة عجلون للقيادة 

 .للمعلمين

راسة على المعلمين والمعلمات في المدارس  − الحكومية الحدود البشرية: تقتصر الد ِّ

 .محافظة عجلون في األردنب
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ية الحكوم ساسية والثانويةاأل على المدارس التطبيق الميداني تم   الحدود المكانية: −

 .محافظة عجلون في األردنب

راسة خالل أداةتطبيق  الحدود الزمانية: تم   − الدراسي  العام من األولالفصل الدراسي  الد ِّ

 م.2018/2019

 محددات الدراسة 
 .في ضوء صدق وثبات أداة الدراسة إن تعميم نتائج الدراسة الحالية تم   -

 .وموضوعيتهم أفراد عينة الدراسةصدق استجابة مدى هذه الدراسة بتتحدد نتائج  -

 النظري األدب
غراق واالست األخالقيةالنظري المتعلق بالقيادة  األدبتناول هذا القسم من الدراسة       

 الوظيفي كما يأتي:

 األخالقيةأوالً: القيادة 
ي؛ نظراً باهتمام الباحثين، والمهتمين، والمسؤولين عن العمل اإلدار األخالقيةحظيت القيادة 

ات أو ألهميتها في إنجاز المؤسسات لمهامها وتحقيقها ألهدافها، إذ يتوقف نجاح هذه المؤسس

الق األخ وتعتبر (.Nafatali, 2014) فشلها على مدى النجاح الذي يحققه القادة في أعمالهم

اسي إلى من الركائز األساسية لخدمة اآلخرين، فإن نجاح المديرين في أداء أعمالهم مرده األس

، التزامهم األخالقي، أماًل في تحقيق األهداف التي تنشدها المؤسسة )المعاني وعريقات

2011 .) 

لكل  د  بملية التربوية واإلدارية، وال القيادة األخالقية ضرورة من ضروريات الع وتعد  

، مدير مدرسة أن يتحلى بها، كونه يقضي أكثر من نصف عمله اليومي مع الطلبة، والزمالء

لحة ولذلك يقتضي منه أن يكون على جانب كبير من األخالق، ويتجنب استغالل مركزه ألية مص

ي، شخصية، ويؤدي مهامه الوظيفية على الوجه المتوقع منه كقائد تربوي )النشاش والكيالن

الغة في التعليم ذات أهمية ب األخالقية( بأن القيادة Noonan, 2018ؤكد نونان )تو .(2015

واصل لطلبة والمجتمع، لتعزيز مهارات التوا لمديري المدارس والمعلمينعلى أن تكون شاملة 

الل خاالجتماعي فيما بينهم، حيث يتطلب من مدير المدرسة أن يتوصل إلى قرارات مختلفة من 

 مة، ومناقشتها بكل موضوعية.النظر البديلة، ودمج األفكار القي  دراسة وجهات 

ي الكثير فورغم أن القيم والمعايير األخالقية ال تكون مكتوبة وال يترتب على مخالفتها 

خالقية، من األحيان عقوبة قانونية، ولكن قد يترتب على عدم االلتزام وعدم احترام القيم األ

في  ألخالقيةاان أو الت عامل بحذر مع القائد الذي ال يراعي القيم العزلة االجتماعية أو االستهج

 (.2013عمله )حمادنة، 

وبناء على ما سبق، ينبغي على مديري المدارس السعي لنيل رضا وقبول المجتمع 

ل الذي يعملون فيه، والحرص على ضرورة أن تكون أعمالهم ذات بعد أخالقي، وتحظى بالقبو

 (.Hofstede, 2015المجتمع المحلي )الكبير من قبل مؤسسات 

هداف عن المدرسية تعمل على توجيه المعلمين من أجل تحقيق األ اإلدارةوالقيادة في          

استخدام بطريق التأثير، وقد يكون هذا التأثير إما بالتبني وقبول األتباع للمدير كقائد، أو 

لقائد والتأثير فيها، فيكون المدير هو او استثمار الجماعة أالسلطة الرسمية عند الضرورة 

ن مالذي يمارس السلطة باإلقناع، ويتجاوز السلطات الرسمية والمناصب والروتين المفروض 

 (.2009القوانين واألنظمة )عايش، 
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حيث  ويتضح مما سبق أن للقيادة األخالقية أهمية كبيرة في نجاح اإلدارة المدرسية،

ً للمعلمين في سلوكهم وأفعالهم، يعتبر مدير المدرسة قائداً وم لى إيجاد إيسعى وراقباً وموجها

لفاعلية وزيادة اوتحقيق الجودة والتميز في األداء، مناخ تنظيمي إيجابي لتحسين بيئة العمل، 

 .أهداف المدرسة بكفاءة واقتدارواإلنتاجية، وتحقيق 

 األخالقيةمفهوم القيادة 
 موالقي ثلنظومة المُ م" :بأنها األخالقيةالقيادة  Aloni, 2008, p238)الوني ) عرف

علم مع نسان نحو حياة أفضل، وهذه األخالقيات تنظم عالقة المالتي تعمل كموجه لإل واألعراف

  مديره، وزمالئه، وطلبته، ومع مجتمعه".

ف القيادة  مناخ  يجادإية، وتباع لتحقيق الكفاءة والفاعلبأنها: التأثير في األ األخالقيةوتعرَّ

راونة، وبما تسمح به القوانين واألنظمة )الط ،تنظيمي منتج يسوده التعامل ضمن إطار أخالقي

2010 ،11.) 

لقيم بأنها: " مجموعة من ا األخالقية( القيادة Ashrafi, 2013, 6وعرف أشرفي )      

 توقعاتمستوى  العليا التي يسعى المعلمون إلى اإللتزام بها أثناء ممارسة العمل، وهو

كوين تالمجتمع في سلوكياتهم، ويقصد بها ذلك التنظيم الخاص لخيرة اإلنسان، بما يعمل على 

الضمير االجتماعي، وتوجيه السلوك في المواقف المختلفة وفق المعايير السائدة في 

 المجتمع".

لوك سمدير المدرسة في  تأثير بأنها: األخالقيةالقيادة ومن خالل ما سبق يمكن تعريف 

تنظيمي  يجاد مناخ  إيسعى من خاللها  ةأخالقيمعايير إطار  وأفعالهم ضمنواتجاهاتهم  المعلمين

 في المدرسة. إيجابي، وبيئة عمل مناسبة

 مبادئ القيادة األخالقية
مكن يمجموعة من المبادئ التي تحدد أخالقيات القائد التربوي، والتي  2001حدد عابدين 

 بادئ هي:أخالقيات مدير المدرسة باعتباره قائداً تربوياً، وهذه الماإلستئناس بها في تحديد 

 تنفك الالشعور بالمسؤولية: إن  الشعور بالمسؤولية والمساءلة اإلدارية مسألة أساسية  -

ً للقيم  عن القائد التربوي، وذلك لضمان عدم االستخدام السيئ للسلطة، وتحقيقا

 المدير.األخالقية السامية المطلوب توفرها لدى 

ربوية التوافق: ويظهر التوافق في تعامل القائد التربوي مع العاملين في المؤسسة الت -

 ية.كأنه أحدهم، ويتكيف مع األفراد الذين يتعامل معهم ومع قيمهم ومهاراتهم الشخص

مرؤوسين نفعالي: ويعمل االتزان اإلنفعالي في السلوك واألطباع على تآلف الاالتزان اإل -

 ول المدير.والتفافهم ح

سين العدل: فمن األخالقيات أن يتوخى المدير العدل، ويعمل بروحه، ويؤثر في المرؤو -

 ليجعلهم أقرب إلى العدل منهم إلى اإلستئثار بالمنفعة دون زمالئهم.

ن إثارة التنافس: التنافس الباعث على التفاعل، وينتهي إلى التعاون والتوافق بي -

 (.2013)العتيبي، العاملين في المؤسسة التربوية 

 أخالقيات مدير المدرسة
ً وصفة أصيلة في ممارساته  األخالقيةعد القيادة تُ  أداة مدير المدرسة في عمله لتكون سلوكا

الذاتية وتوجيه السلوك  اإلدارةاإلدارية، فأهمية أخالقيات القيادة تعود إلى دورها في عملية 
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كالعدل والمساواة واألمانة في معاملة  األخالقيةللمدير في مدرسته، وتحقيق المبادئ 

 . (Van, 2017الموظفين )

 وال ،ويواجه مديرو المدارس العديد من المواقف الت ي تتطلب اتخاذ قرارات صائبة

ً لفئات أصحاب المصالح أو البيئة الطبيعية الت ي تعمل فيها الم ؤسسة. تُحدث ضرراً مقصودا

راتهم في ظل معايير أخالقية ومهنية محددة لذلك فهؤالء المديرون توجه سلوكهم وقرا

م الت ي اإلدارية لديهم سليمة وتعي طبيعة المبادئ والقي األخالقياتوواضحة، بتوقع أن تكون 

 (.2010تستند عليها )بوعباس، 

 ومن المعايير األساسية لإلدارة المدرسية الناجحة: 

 وسلوكه وتصرفاته. القدوة: وهي أن يكون مدير المدرسة قدوة حسنة في مظهره -

 العدالة في التصرفات واألحكام بين زمالئه وطالبه. -

 المقدرة على تكوين عالقات إنسانية قائمة على روح األخوة. -

 االخالص واألمانة في العمل. -

 المرونة في تسيير أعمال المدرسة. -

 البحث عن آراء اآلخرين وأفكارهم. -

 ألزمات بهدوء وثبات.امواجهة المواقف و -

 لى األخطاء وتفادي تكرارها.التعرف إ -

 (.2012 العرايضة،) العمل على تحقيق المصلحة العامة -

مثل تتالتي يجب أن يتحلى بها أن أخالقيات مدير المدرسة مما سبق ستنتاج يمكن اإلو

، كيةوالتشار واإلنسانيةواألمانة، والمساواة، والحكمة والشجاعة، والموضوعية في العدالة 

لى القرارت عواتخاذ  بشكل جيد، ويكون قادراً على صناعة إدارة المدرسةعملية يضبط بحيث 

ا كمعاتها. لالرتقاء بقدرات المدرسة وأدائها بما يحقق أهدافها وتطل جميع المستويات اإلدارية،

الت وحل المشك ،التحكم بالظروف الصعبة فيمدير المدرسة ساعد تااللتزام بهذه الصفات أن  

 تنظيميالمناخ الوتحويل  والخالفات بين العاملين، التوترتخفيف و العمل،أثناء التي تواجهه 

في تنظيمي مالئم، وبيئة عمل منتجة، لها تأثير على الرضا الوظيإلى مناخ  داخل المدرسة

 للمعلمين واستغراقهم في وظيفتهم. 

 االستغراق الوظيفيثانياً: 
 الدراسات في م1921سنة  بداية في مبكر وقت إلى االستغراق الوظيفي مصطلح أصل يعود

 التنظيمية األهداف تحقيق على األفراد من مجموعة استعداد أو معنويات على التي أجريت

(Raymond, & Mjoli, 2012.) 

مارسها يويمثل االستغراق الوظيفي الدرجة التي يندمج فيها الفرد مع الوظيفة التي          

أثر ويستشعر أهميتها، ولهذا فاألمر هنا مرتبط بالنواحي العقلية والعاطفية معاً، إذ يت

ية على منها المستوى العاطفي ويتضح ذلك من آثاره اإليجاب ،االستغراق بالعديد من المؤثرات

ا مثال ذلك مشاعر السعادة والرضا والتقدير العالي للذات، وعكس ذلك صحيح عندم ،الفرد

مثال ذلك القلق  ،ينخفض مستوى االستغراق، فيتضح التأثير السلبي على مشاعر الفرد

ن الفرد ر عن االرتباط النفسي بيوظيفي يعب  والضيق والكآبة واإلحساس باليأس. واالستغراق ال

، 2013)نصار،  ووظيفته بحيث تعد هذه الوظيفة ذات بعد محوري في حياته وفي تقديره لذاته

34.) 
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 لتياالوظيفة  مع الفرد فيها يندمج التي "الدرجة أنه على الوظيفي االستغراق ويعرف

بالعمل  مهتم ويكون عمله الفرد يحب أن يعني فاالستغراق أهميتها، ويستشعر يمارسها

ال  الذين هؤالء من أفضل وإنتاجية أعلى بكفاءة يعملون لوظائفهم المحبين األفرادف ،به المرتبط

 (.14: 2004 )المغربي، وظائفهم" يحبون

ه، وحبه لعمله كمعلم  المعلم بأهميةويعرف الباحث االستغراق الوظيفي بأنه: شعور 

ً على كف لحاجاته إشباعو تحقيق رغباته، واالستقرار في عمله نتيجة اءة مما ينعكس إيجابا

 المعلم وإنتاجيته.

 (.Akhtar & Singh, 2010أبعاد االستغراق الوظيفي: )
على أن االستغراق الوظيفي له ثالثة أبعاد رئيسة موضحة  ,Yushimura 1996 أكد

 أهم خصائص كل بعد، وهي على النحو اآلتي: 

العاطفي)الشعوري(: وهو يعني وجود عالقة قوية بين عواطف وأفكار، االستغراق  -

دى ومشاعر الفرد وبين وظيفته، أو هو مدى قوة استمتاع الفرد العمل في وظيفته أو م

 حبه لعمله، ومن أهم خصائصه )التعلق، االستمتاع، االرتباط(.

ي فين بشكل كامل االستغراق المعرفي)اإلدراكي(: ويشير إلى استغراق األفراد العامل -

، أو ممارسة عملهم، أو هو درجة قوة مشاركة الفرد في اتخاذ القرارات الخاصة بوظيفته

درجة أهمية الوظيفة في حياته، وأهم خصائصه )الحالة النفسية، احترام الذات، 

 المشاركة الفع الة(.

ئية رة المساذ الفتاالستغراق السلوكي: ويشير إلى اتخاذ الفرد العامل دوراً إضافياً كأن يأخ -

ذا النوع لتعزيز مهاراته المتعلقة بوظيفته، أو التفكير في العمل بعد مغادرته، ويتميز ه

السلوكية، السلوك خارج الدوائر، التعلم  )النوايا بمجموعة من الخصائص أهمها:

  والتطوير النوعي(. 

 أهمية االستغراق الوظيفي
 والذين المدرسةالذين يهتمون بمستقبل  للمعلميناالستغراق الوظيفي نقطة مضيئة  يعد  

هم، عمال وواجباتسياق األ المعلمينوان يدرك  ،يعربون عن استعدادهم الستثمار جهودهم لصالحها

االستغراق  ويجعل، المدرسةالوظيفي لصالح  األداءويعملون عن كثب مع زمالء العمل لتحسين 

 داء واجباتهم برغبة وانغماسأهم، متفانين في مندمجين بفاعلية في وظائف المعلمينالوظيفي 

ً  وأكثر مدرستهمبالوظيفة. ولديهم التزام تنظيمي نحو  كما  ياتها،على تنميتها وتطوير عمل بقاء وحرصا

ال يمكن تحقيق صله بين االستغراق الوظيفي وربحية العاملين، ويشكل االستغراق الوظيفي االتص

 مواقفهم نحو زبائن الشركة وما ينعكس عن المجتمع ككل العاطفي بالشركة والذي قد يوثر على

 (.2016)الساعدي وعكار، 

ً ا أكثر الفرد ويجعل للعاملين، الوظيفي الرضا زيادة ىعل الوظيفي االستغراق يعملو          نحو لتزاما

، اويوالشربيني والدمن وكفاءتهم )نجم العاملين إنتاجية يعمل على تعزيز أنه كما وشركته، عمله

2013.) 

 ادةوزيأداء المعلمين وكفاءتهم،  لتحسين وسيلة من خالل ما سبق يعُد االستغراق الوظيفي

وارهم ، وذلك للقيام بأدلهم الوظيفي والرضا ،المهني النمو يحقق أنه كما مهنتهم، نحو دافعيتهم

 في تستخدم التي المداخل أحد الوظيفي حيث يعد االستغراقالوظيفية واإلدارية المتجددة على أتم  وجه، 

ا مدير التي يمارسه األخالقيةبين القيادة  التفاعل ان حيث ،في المدرسة العمل جودة وتحسين تنمية

 ، يستشعرون أهميتها،مهنتهم من المعلمين مستغرقين في يجعالن الوظيفي واالستغراق المدرسة

 فيه. اءً بق وأكثر عملهم، تجاه التزام ولديهم
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 السابقةالدراسات 
 األخالقيةالدراسات السابقة المتعلقة بالقيادة أوالً: 

تم  تناول الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة، العربية منها واألجنبية،  

 ي:، كما يلالقديمة منها والحديثة، وتم  ترتيب الدراسات السابقة زمنياً من األقدم إلى األحدث

مستوى ممارسة على تعرف هدفت الدراسة ( Karakose, 2007) كوسكار أجرى

 م  وت، من وجهة نظر معلمي المدارس الثانوية األخالقية مديري المدارس في تركيا للقيادة

ً في تركيا ت463المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من ) استخدام  م  ( معلما

اختيارهم بطريقة عشوائية، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المعلمين يرون أن مديريهم 

ً في  ً عاليا ً أخالقيا اعة وصن التواصل،مجال المناخ اإلنساني، وفي  اإلدارةيظهرون سلوكا

القرار، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في تصورات المعلمين تعزى لمتغيرات الجنس، 

ت سب المؤهل العلمي، لصالح خريجي الكليات مقارنة مع خريجي الدراسالصالح الذكور، وبح

 العليا.

 ( تعرف درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية2010يحيى ) وهدفت دراسة

نت عينة  الفلسطينية بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم، وتكوَّ

 معلمات المدارس الحكومية الثانوية في الضفة الغربية،( من معلمي و1349الدراسة من )

وتوصلت الدراسة إلى أن درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية الفلسطينية 

ا بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم، كانت كبيرة جًدا، كم

تزام مديري المدارس الحكومية توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ال

تعزى  الثانوية الفلسطينية بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم،

سنوات؛  6ولصالح الفئة أقل من  الخدمةلمتغير الجنس ولصالح الذكور؛ ولمتغير سنوات 

 طوباس.قباطية، وقلقيلية، وولمتغير المديرية ولصالح مديريات 

دراسة هدفت إلى تحديد أثر ب ((Turhan& Celike,2011سيليك تورهان و وقام

على تصورات في تركيا والمهنية  الثانويةسلوكيات القيادة األخالقية لمديري المدارس 

وصلت وت( فقرة. 84واستخدمت الدراسة استبانة مكونة من ) ،ةيالمعلمين حول العدالة التنظيم

مديري المدارس لسلوكيات القيادة األخالقية متدني من الدراسة إلى أن مستوى ممارسة 

 وجهة نظر المعلمين والمعلمات، وخاصة فيما يتعلق بإتخاذ القرارات األخالقية الخاصة

ية األخالق بالعدالة بين المعلمين والمعلمات، ووجود عالقة ارتباطية موجبة بين ممارسة القيادة

 لمديري المدارس وبين العدالة التنظيمية.

( تعرف درجة ممارسة مديري المدارس 2011وهدفت دراسة الشريفي والتنح )

، ين المعلمينوعالقتها بدرجة تمك   األخالقيةالثانوية الخاصة بإمارة الشارقة للقيادة 

استخدام االستبانة كأداة لجمع  من خاللالمنهج المسحي االرتباطي  واستخدمت الدراسة

رجة ( معلماً ومعلمة، وتوصلت الدراسة إلى أن د200من )المعلومات، وتكونت عينة الدراسة 

مكين من وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة، وأن درجة ت األخالقيةممارسة المديرين للقيادة 

ارتباطية معلمي المدارس الثانوية الخاصة من وجهة نظرهم كانت متوسطة، ووجود عالقة 

 .ينوبين التمكين اإلداري للمعلم األخالقيةيجابية بين درجة ممارسة المديرين للقيادة إ

( دراسة هدفت إلى استكشاف التوجهات األخالقية لقادة Feng, 2011وأجرى فنج )

المدارس في تايوان، وظفت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت االستبانة كأداة 
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يارهم بطريقة طبقية اخت ( مدير مدرسة، تم  573لجمع البيانات، وتكونت عينة الدارسة من )

أن العدالة هي التوجه األخالقي األكثر تكراراً لهؤالء القادة،  عشوائية، وتوصلت الدراسة إلى

ويتأثر االتجاه األخالقي لقادة المدارس في تايوان من األخالق الكونفوشيوسية إلى حد ما، 

 وخاصة من حيث األخالق الفضيلة.

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية  ( بدراسة هدفت تعرف2013قام الهندي )و

من وجهة نظر المعلمين، ولتحقيق أهداف الدراسة تم  األخالقيةبمحافظات غزة للقيادة 

ً ومعلمة، 379استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من ) ( معلما

غزة للقيادة وتوصلت الدراسة إلى أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات 

ئص كانت بدرجة مرتفعة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجاالت )الخصا األخالقية

، العالقات اإلنسانية( تعزى لمتغيرات الجنس، األخالقيةالشخصية، الصفات اإلدارية 

وسنوات الخدمة، ووجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير المنطقة  ،والتخصص

مارسة مإحصائية بين درجة  داللةذات  إيجابيةالتعليمية، وأظهرت النتائج وجود عالقة طردية 

 ، ودرجة تمكين معلميهم.األخالقيةالمديرين للقيادة 

 (Madenoglu & Uysal & Sarier, 2014) وأجرى مادينجلو ويوسال وسارير

قتها سلوكيات القيادة األخالقية لمديري المدارس االبتدائية وعالعلى تعرف ال دراسة هدفت

دة نتائج الدراسة إلى أن القيا وتوصلت، للمعلمين بالرضا الوظيفي، وااللتزام التنظيمي

كيات سلو وأن، للمعلمين وااللتزام التنظيمي الوظيفي األخالقية لها تأثير كبير على الرضا

 .لتنظيميا وااللتزامالوظيفي على شعور المعلمين بالرضا  كبيراً  القيادة األخالقية تعد مؤشراً 

( تعرف درجة ممارسة مديري 2016وهدفت الدراسة التي أجراها الشرقاوي )

 نمن وجهة نظر المعلمي األخالقيةالمدارس المتوسطة في دولة الكويت لسلوكيات القيادة 

ينة عتكونت ، االرتباطي الوصفي المنهج الدراسة تواتبع .ى التماثل التنظيميوعالقته بمستو

ً ومعلمة، في المرحلة المتوسطة في محافظة الفروانية في دول500من )الدراسة  ة ( معلما

ت الكويت، وتوصلت الدراسة إلى أن درجة ممارسة مديري المدارس المتوسطة في دولة الكوي

ائج من وجهة نظر المعلمين جاءت بدرجة مرتفعة، وأظهرت النت األخالقيةلسلوكيات القيادة 

نحو ممارسة مديري  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لتصورات أفراد عينة الدراسة

ن من وجهة نظر المعلمي األخالقيةالمدارس المتوسطة في دولة الكويت لسلوكيات القيادة 

وحب المعرفة والشجاعة  ،ما عدا مجال الحكمةتعزى لمتغير الجنس في جميع المجاالت 

ات ذوجاءت الفروق لصالح المعلمات، كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق  ،واألداة ككل

 .تعزى ألثر المؤهل العلمي وسنوات الخبرة داللة إحصائية لتصورات أفراد عينة الدراسة

لتي تواجه القيادة ( دراسة هدفت تعرف المعيقات اKabeyi, 2018وأجرى كابيي )

لدى القيادات في المنظمات النيجيرية، وتم استخدام المنهج التحليلي، وتوصلت  األخالقية

الدراسة إلى عدة نتائج منها: لوحظ أن المنظمات واألفراد لديهم دور يؤدونه في ضمان 

السلوك األخالقي والسلوك الفردي، ويجب على المؤسسات إنشاء بيئات أخالقية من خالل 

المتكونة وإنقاذ العمال من المعضالت  األخالقيةوالقرارات  قيةاألخالتقديم نماذج األدوار 

واإلجراءات الالزمة  ،، ويجب أن يكون الموظفون من جانبهم أخالقيات في التفكيراألخالقية

للقادة دور خاص و ،إلنقاذ أنفسهم ومؤسساتهم من التكاليف المتعلقة بالسلوك غير األخالقي

بيئات ومنظمات أخالقية، العوامل النفسية والضغوط  وخلق ،في العمل كنماذج يحتذى بها
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التنظيمية والمجتمعية وعدد من العوامل الظرفية من المعيقات التي تواجه ممارسة القيادة 

 في المنظمات النيجيرية. األخالقية

( دراسة هدفت التعرف على واقع القيادة 2018وأجرت العنزي وعبد العزيز )

د ة الثانوية في دولة الكويت من وجهة نظر المعلمين، وتحدياألخالقية في مدارس المرحل

ضا مستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين، والكشف عن العالقة بين القيادة األخالقية والر

لماً ( مع457الوظيفي. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )

يري لدى مدلت الدراسة إلى أن القيادة األخالقية ومعلمة من معلمي المرحلة الثانوية. توص

ءت بدرجة كبيرة، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آج المدارس

متوسطات أفراد عينة الدراسة حول الخصائص الشخصية األخالقية لمدير المدرسة تعزى 

 نسانية؛خالقية والعالقات اإللمتغير الجنس، بينما ال توجد فروق حول السلوكيات اإلدارية األ

د وكذلك أظهرت النتائج وجو ،وال توجد فروق تعزى لمتغير المؤهل العلمي وسنوات الخبرة

 عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائياً بين القيادة األخالقية والرضا الوظيفي.

 الدراسات السابقة التي تناولت االستغراق الوظيفيثانياً: 
هدفت إلى التحقق من أثر االستغراق دراسة ( Chughtai, 2008شوقاتي )أجرى  

ة الوظيفي وسلوكات المواطنة التنظيمية في الباكستان، وتكونت عين األداءالوظيفي على 

ة ( عضو هيئة تدريس عامالً في خمسة جامعات باكستانية، وتوصلت الدراس280الدراسة من )

وظيفي ال األداءيجابية بين االستغراق الوظيفي وبين إإلى وجود عالقة ارتباط معنوية قوية و

الياً، الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس كان ع األداءوأن مستوى  ،وسلوكات المواطنة التنظيمية

ي في العمل فووجود أثر للثقة اإلدارية واالستقالل الذاتي ودعم العالقة بين المشرفين والزمالء 

 وانخفاض معدل الغياب. ،ي ترك العملوانخفاض الرغبة ف ،الوظيفي األداء

 & Wickramasinghe) وويكرامزينقه دراسة ويكرامزينقهوفي         

Wickramasinghe, 2011الوظيفي واالستغراق المدرك التنظيمي ( هدفت تعرف الدعم 

 كعامل الوظيفي االنغماس تأثير سيرالنكا، وكشف في اإلنتاج وعالقته بضعف الوظيفي والتدوير

 تكونت من عشوائية عينة أخذ الوظيفي، وتم والتدوير المدرك الدعم التنظيمي بين وسيط

(616)  ً مسحية،  كأداة االستبانة وتم استخدام المالبس، تصنيع شركات في يعملون موظفا

ً  الوظيفي الدراسة ارتباط الرضا هذه نتائج أهم وكانت الوظيفي، وارتباط  التدوير معدل مع سلبيا

ً  المدرك التنظيمي الدعم ً  الوظيفي، الرضا مع إيجابيا التدوير الوظيفي، وأوصت  معدل مع وسلبيا

 طريق التوزيع عن وذلك ،التنظيمي بالدعم باالهتمام سيرالنكا في العاملة الدراسة الشركات

 ودعم القادة االحترام مثل االجتماعية للفوائد باإلضافة ،اإلضافية والمزايا للمكافآت العادل

 .اإلنتاج مستوى سيزيد ذلك ألن موظفيها، مساهمات وتقدير للمرؤوسين

 تعرف هدفت إلى (Raymond & Mjoli, 2012) دراسة ريموند وماجوليوأما        

 المستوى في العاملين لدى التنظيمي وااللتزام الوظيفي واالستغراق الوظيفي الرضا بين العالقة

 درست حيث أفريقيا، وجنوب لندن شرق في المتواجدة مرسيدس شركة مصانع داخل التشغيلي

 جمعت قدتابع.  كمتغير التنظيمي االلتزام بينما مستقلة كمتغيرات الوظيفي واالستغراق الرضا

 أربع من مكون استبيان استخدم( موظفاً، وتم 100تكونت من ) عشوائية عينة من البيانات

 من كل بين قوي رتباطوتوصلت الدراسة إلى وجود ا العينة، أفراد أراء الستطالع كأداة أجزاء

 االلتزام في الوظيفي الرضا تباين نسبة إنو التنظيمي، االلتزام مع الوظيفي واالستغراق الرضا
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 الوظيفي والرضا الداخلي الوظيفي والرضا الوظيفي، لالستغراق بالنسبة منها أعلى التنظيمي

 .التنظيمي االلتزام مع الدرجة بنفس ترتبط الخارجي

 على العمل حياة جودة عوامل تأثير مقارنة إلى هدفتدراسة  (2013) نصار توأجر        

 غوثال وكالة في والتعليم التربية دائرة في العاملين للموظفين الوظيفي االستغراق تنمية

 يالوصف المنهج استخدام م  وتي. الحكوم والتعليم التربية وزارة في العاملين والموظفين

 مدرسة. مدير ومساعد مدرسة مدير (406) بلغت دراسة عينة على استبانة بتطبيق التحليلي

 وتنمية العمل حياة جودة بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود إلى الدراسة وتوصلت

 لتعليموا التربية وزارة وفي الغوث وكالة في والتعليم التربية دائرة في الوظيفي االستغراق

 ظروف إلى ذلك ويرجع جداً، جيدة الموظفين لدى الوظيفي االستغراق درجة وأن الحكومي،

 .ووظيفية سياسية، اجتماعية، دينية،

 تنمية على التنظيمي الدعم أثر إلى التعرف هدفتبدراسة ( 2014ماضي )وقام          

 الدعم ئلوسا وتحديد لألونروا، التابع اإلقليمي غزة مكتب في لدى العاملين الوظيفي االستغراق

تم و .التنظيمي الدعم استخدام معوقات عن والبحث اإلقليمي يقدمها المكتب التي التنظيمي

 ةدالل ذات عالقة وجود الدراسة وتوصلت ،عامالً  (270) بلغت عشوائية طبقية عينة اختيار

 قليمياإل غزة مكتب في العاملين لدى الوظيفي االستغراق وتنمية الدعم التنظيمي بين إحصائية

 تقديرات متوسطات بين فروق وجود الدراسة بينت كما ومقبولة، بدرجة متوسطة األونروا

  .فقط الخبرة سنوات وإلى الموظف بها يعمل التي الدائرة إلى عزىت الدراسة عينة

هدفت الت عرف إلى مستوى الصحة التنظيمية في دراسة ( 2018العليان )وأجرى         

ستخدام اوعالقتها باالستغراق الوظيفي لدى المعلمين في دولة الكويت، وتم المدارس الثانوية 

ً تم اختيارهم عشوامعلماً ومعلمة   (410)المنهج الوصفي المسحي االرتباطي، وتكونت من  .ئيا

 توصلت الدراسة إلى أن مستوى الصحة التنظيمية في المدارس الثانوية بدولة الكويت من

أن مستوى االستغراق الوظيفي لدى المعلمين في ووسطاً، وجهة نظر المعلمين جاء مت

المدارس الثانوية بدولة الكويت من وجهة نظرهم جاء بدرجة متوسطة، وتوصلت إلى عدم 

ي وجود فروق ذات داللة إحصائية لتصورات أفراد عينة الدراسة لمستوى االستغراق الوظيف

لجنس اوجهة نظرهم تعزى ألثر متغيرات  لدى المعلمين في المدارس الثانوية بدولة الكويت من

الت والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة، وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة بين مجا

 .الصحة التنظيمية واالستغراق  الوظيفي

 تعقيب على الدراسات السابقة
راسات السَّابقة المتعلقة من خالل  اق واالستغر األخالقيةبالقيادة استعراض الد ِّ

لك تالباحث تمكَّن من الوقوف على اإلطار النظري الذي احتوته  ن  أ، يمكن القول الوظيفي

راسة الحالية من حيث: أهدافها، وأهميتها، و راسات لتحديد اإلطار النظري للد ِّ ينة عاختيار الد ِّ

راسة. كذلك إعداد عملية جمع البيانات، ، الدراسة  من حيث االستبانةوبناء ومنهج الد ِّ

ب الت ي يحتويها كل مجال، ومقياس تدرج اإلجابات، وتحديد األسالي والفقراتالمجاالت، 

 . ومناقشتها، وعرض النتائج المناسبة اإلحصائية

راسات على أهمية     ً إجماع تلك الد ِّ بصفة عامة، وأنها  األخالقيةالقيادة يتضح أيضا

(، ودراسة 2011 ،لشريفي والتنجا)مثل دراسة ، ضرورة ال غنى عنها لمديري المدارس

 & Madenoglu & Uysal) مادينجلو ويوسال وسارير ودراسة (،2013 ،الهندي)
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Sarier, 2014) تورهان وسيليك ، ودراسةTurhan& Celike,2011)).  أكدت العديد كما

تتمثل  ، إذمن المه مات األكثر تعقيداً  قيادة األفراد وإدارتهم تعد   أن  من الدراسات السابقة 

بتوفير المناخ التنظيمي المناسب للعاملين، الوظيفة الرئيسة للقائد اإلداري في أية مؤسسة، 

وتطوير على بناء  تهممساعدوالتواصل معهم، وإشراكهم في عملية صناعة القرار، ل

ا يملكون من إمكانات؛ ، بما يسمح لهم الوصول إلى أقصى مالمهنية قدراتهمإمكانياتهم و

كاركوس مثل دراسة  ،لزيادة فاعليتهم وإنتاجيتهم، وتحسين جودة العمل في المدرسة

(Karakose, 2007) ودراسة ،( فنجFeng, 2011 ،) ز، العنزي وعبد العزي)ودراسة

  .(2016(، ودراسة الشرقاوي )2018

 على نادرة الوظيفي االستغراق موضوع تناولت التي الدراساتوتبين للباحث أن 

 علم حد على المفهوم هذا (2013واحدة )نصار،  محلية وتناولت دراسة العربي، الصعيد

 األخالقية القيادة عالقة تناولت التي والعربية األجنبية الدراسات عدم توفرإضافة إلى  .الباحث

 .ىأخر بمتغيرات السابقة المتغيرات أحد تربط الدراسات معظم الوظيفي، وكانت باالستغراق

تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في موضوعها وهو ممارسة مديري وت      

ة تناولت ، فلم يقف الباحث على دراسوعالقتها باالستغراق الوظيفي األخالقيةالمدارس للقيادة 

  .هذا الموضوع مما يزيد من أهميته

راسة  منهجية الد ِّ
راسة تم  استخدام المنهج   فوأهدا لوصفي االرتباطي لمالءمته طبيعةافي هذه الد ِّ

راسة.  الد ِّ

راسة  مجتمع الد ِّ
راسة من جميع المعلمين في المدارس الحكومية في مديرية التر بية تكون مجتمع الد ِّ

ً ومعلمة، حسب احصائيات 4632والتعليم لمحافظة عجلون في األردن، وعددهم ) ( معلما

 .م2018قسم التخطيط لعام مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون/ 

راسة  عينة الد ِّ
 ( من مجموع مجتمع%9.46وبنسبة )البسيطة تم  اختيار عينة بالطريقة العشوائية 

راسة. وبلغ عددهم )  ( يوضح ذلك:1. والجدول )معلماً ومعلمة( 438الد ِّ
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راسة1الجدول ) راسة (: توزيع أفراد عينة الد ِّ  حسب متغيرات الد ِّ

 النسبة المئوية العدد الفئات المتغير

 

 الجنس

 72.4 317 ذكر

 27.6 121 أنثى

 %100 438 الكلي

 87.2 382 بكالوريوس المؤهل العلمي

 12.8 56 دراسات عليا

 %100 438 الكلي

 35.2 154 سنوات 5-1من  سنوات الخبرة

 36.7 161 سنوات 10-6من 

 28.1 123  سنة 11أكثر من 

 %100 438 الكلي

راسة أداة  الد ِّ
ثل مالسابقة،  الدراسات على باالعتماد استبانة تطوير أداة الدراسة وهي عبارة عن تم  

(، لتطوير الفقرات 2016(، والشرقاوي )2013(، والهندي )2011دراسة الشريفي والتنح )

تماد على الفقرات المتعلقة باالستغراق الوظيفي فتم االعالمتعلقة بالقيادة األخالقية، وأما 

 مقياس استخدام (، وتم2018(، والعليان )2014، وماضي )(2013)دراسة كل من نصار

 والمتمثل في اآلتي:. الخماسي ليكرت

 (.5درجة تقدير مرتفعة جداً وتُعطى الوزن ) -

 (.4درجة تقدير مرتفعة وتُعطى الوزن ) -

 ( 3تُعطى الوزن)درجة تقدير متوسطة و -

 (2درجة تقدير قليلة وتُعطى الوزن) -

 (.1درجة تقدير قليلة جداً وتُعطى الوزن ) -

ة واعتمد الباحث المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة لتكون معياراً لدرج

م لك بتقسيالتقدير باالعتماد على المعيار التالي في الحكم إلى تقدير المتوسطات الحسابية، وذ

لتالية التقدير إلى ثالثة مستويات )مرتفع، متوسط، منخفض( باالعتماد على المعادلة ا درجات

 معيار التصحيح.  وهي

 1.33=   1-5الحد األدنى للبدائل    =    –الحد األعلى للبدائل        

 3 عدد المستويات                                         

 درجة تقدير منخفضة.(، ضمن 2.33 - 1المدى األول: )

 (، ضمن درجة تقدير متوسطة.3.67 - 2.34المدى الثاني: )

 (، ضمن درجة تقدير مرتفعة.5 – 3.68المدى الثالث: )

راسة  صدق أداة الد ِّ
راسة بطريقة الصدق الظاهري، وذلك بعرضها على  تم  التحقق من صدق أداة الد ِّ

ذوي االختصاص والخبرة من أعضاء هيئة ( محكماً من 5عدد من المحكمين والبالغ عددهم )

التدريس في الجامعة األردنية، وجامعة اليرموك، وقد طلب من الُمحكمين تنقيح ومراجعة 

االستبانة من حيث درجة وضوح الفقرات، وجودة الصياغة اللغوية، ودرجة انتمائها للمجال 

حيث جمعت  ،ن االستبانةالذي تقيسه، وتعديل، أو حذف أي فقرة يرون أنها ال تحقق الهدف م
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( من %80البيانات من المحكمين، وبعد ذلك تم  إعادة صياغتها وفق ما وافق عليه )

حيث كانت عدد الدراسة،  موضوعالمحكمين، حيث استقرت غالبية أرائهم وفق ما يناسب 

( 7( فقرة لالستغراق الوظيفي، وتم حذف )12( فقرة لمجاالت القيادة األخالقية و)43الفقرات )

( 36فقرات من فقرات القيادة األخالقية، ولتصبح االستبانة بصورتها النهائية بعد تحكيمها )

 ( فقرة تمثل االستغراق الوظيفي.12فقرة ألداة القيادة األخالقية و)

راسة  ثبات أداة الد ِّ
راسة، قام الباحث بتطبيقها على عينة استطالعية م ن خارج للتأكد من ثبات أداة الد ِّ

ة أخرى تطبيق أداة الدراسة مر ( معلماً ومعلمة، وبعد أسبوعين تم  22لدراسة وعددهم )عينة ا

ن، على نفس العينة، لمعرفة معدل ثبات أداة الدراسة باالعتماد على معامل ارتباط بيرسو

االتساق  ، كما تم  إجراء معادلة كرونباخ ألفا لمعرفةمتوسطةوكانت قيم معامل ارتباط بيرسون 

يوضح  (2والجدول ) .وهي قيم مرتفعةالداخلي لألداة بعد استجابة أفراد عينة الدراسة عنها، 

 قيم معامل ارتباط بيرسون ومعامل كرونباخ ألفا.
 (: قيم معامل ارتباط بيرسون ومعامل كرونباخ ألفا2الجدول )

 الفا-معامل كرونباخ معامل ارتباط بيرسون المجال متغيرات الدراسة

 0.81 **0.646 الحكمة والشجاعة القيادة األخالقية

 0.84 **0.681 واإلنسانيةالعدالة 

 0.79 **0.568 االعتدال وضبط الذات

 0.86 **0.687 االستغراق الوظيفي

 

راسة  متغيرات الد ِّ
 :()الوسيطةالمتغيرات الديمغرافية 

 (.أنثى ذكر،) فئتان وله: الجنس -

 (.عليا دراسات بكالوريوس،) مستويان وله العلمي المؤهل -

سنة 11سنوات،  10-6 من سنوات، 5-1من) فئات ثالثة ولها: الخبرة سنوات -

 (.فأكثر

 .القيادة األخالقية: المستقل المتغير

 .االستغراق الوظيفي: التابع المتغير

 المعالجة اإلحصائية
راسSPSSاستخدام برنامج ) تم   ة، حيث ( في استخراج نتائج االستبانة الموزعة على عينة الد ِّ

 حصائية اآلتية:تم استخدام االختبارات اإل

 .المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخدام -

 .الثالثي التباين تحليل استخدام -

 .بيرسون االرتباط معامل استخدام -

راسة   ومناقشتهانتائج الد ِّ
 ما درجة ممارسة مديري المدارس فيالنتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها: 

 مين؟مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون للقيادة األخالقية من وجهة نظر المعل
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جة تقدير استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدر تم  لإلجابة عن هذا السؤال 

هة درجة ممارسة مديري المدارس لسلوكيات القيادة األخالقية من وجأفراد عينة الدراسة ل

 والجدول أدناه يبين ذلك: نظر المعلمين،
ديري المدارس لسلوكيات ممارسة م(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لدرجة 3ول )الجد

 ً  القيادة األخالقية مرتبة تنازليا

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم الرتبة
درجة 

 الممارسة

 مرتفعة 0.94 3.91 الحكمة والشجاعة 1 1

 متوسطة 0.74 3.65 االعتدال وضبط الذات  3 2

 متوسطة 0.89 3.58 واإلنسانية العدالة 2 3

 مرتفعة 0.68 3.71 األخالقيةالقيادة 

يري ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مد3يبين الجدول )

 المدارس لسلوكيات القيادة األخالقية من وجهة نظر المعلمين، على كل مجال من مجاالت

راسة، واألداة ككل، حيث جاء في المرتبة األولى مجال الحكمة والشجاعة  سابي بمتوسط حالد ِّ

ت االعتدال وضبط الذا( ودرجة ممارسة مرتفعة، وأما مجال 0.94( وإنحراف معياري )3.91)

( ودرجة ممارسة 0.74( وإنحراف معياري )3.65بمتوسط حسابي ) الثانية المرتبة في جاء

( 3.58في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ) واإلنسانيةالعدالة وجاء مجال  ،متوسطة

. وأما درجة ممارسة مديري المدارس متوسطة( ودرجة ممارسة 0.89معياري )وإنحراف 

ي لسلوكيات القيادة األخالقية من وجهة نظر المعلمين جاءت بدرجة مرتفعة وبمتوسط حساب

 لدى وتصورات أن هناك معتقداتإلى (. وتعزى هذه النتيجة 0.68( وإنحراف معياري )3.71)

ترام من مبادئ وقيم وفضائل االح تتضمنبما القيادة األخالقية مديري المدارس بأن ممارسة 

طوير تتسهم في ، واالعتدال وضبط الذات، واإلنسانيةوالعدالة  واألمانة، والحكمةوالتقدير، 

نظيمي العمل، وإنجاز المهام والواجبات بكفاءة واقتدار، من خالل توفير المناخ الت وتجويد

ملية نحو تلبية احتياجاتهم ورغباتهم، وإشراكهم في عتمام االه للمعلمين، وتوجيهالمالئم 

إيجابياً  بما ينعكس ذلك الجيدةصناعة واتخاذ القرارات، والحرص على بناء العالقات اإلنسانية 

وصلت ( التي ت2018اتفقت النتيجة مع دراسة العنزي وعبد العزيز ) .على أدائهم وإنتاجيتهم

جة مع اتفقت النتيجاءت بدرجة كبيرة. وكذلك  ديري المدارسلدى مإلى أن  القيادة األخالقية 

( التي توصلت إلى أن درجة ممارسة مديري المدارس المتوسطة في 2016دراسة الشرقاوي )

. دولة الكويت لسلوكيات القيادة األخالقية من وجهة نظر المعلمين جاءت بدرجة مرتفعة

( التي توصلت إلى (Turhan& Celike,2011سيليكتورهان و واختلفت النتيجة مع دراسة

ة متدني من وجهفي تركيا أن مستوى ممارسة مديري المدارس لسلوكيات القيادة األخالقية 

 نظر المعلمين والمعلمات.   
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 المجال األول: الحكمة والشجاعة
 ينةع أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (4يظهر الجدول )

راسة  الحكمة والشجاعة: مجال فقرات على الد ِّ
مجال الحكمة والشجاعة  والرتبة لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية (: المتوسطات4الجدول )

ً  مرتبة  تنازليا

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

1 
يحاسب مدير المدرسة المقصرين في أداء  6

 أعمالهم 
 مرتفعة 0.70 4.31

 مرتفعة 0.76 4.28 مانة في أداء عمله يتصف مدير المدرسة باأل 10 2

3 
وتنمية  لتطويريحث مدير المدرسة المعلمين  1

 اتهموذ
 مرتفعة 0.67 4.23

 مرتفعة 0.84 4.16 يصدق مدير المدرسة في تعامله مع اآلخرين 9 4

 مرتفعة 0.98 4.13 يتحمل مدير المدرسة المسؤولية تجاه عمله 12 5

6 
اتخاذ يتمعن مدير المدرسة المواقف قبل  2

 القرار
 مرتفعة 1.02 4.09

7 
يتحلى مدير المدرسة بالصبر في انجاز  11

 المهام والواجبات المناطة به 
 مرتفعة 1.12 3.96

8 
احتياجات ورغبات  يفهم مدير المدرسة 3

 المعلمين 
 مرتفعة 1.13 3.89

 مرتفعة 1.19 3.85 المدرسة مساءلة اآلخرين لهيتقبل مدير  4 9

10 
ً على التحكم في مدير المدرسة  8 قادرا

 الظروف الصعبة 
 مرتفعة 1.26 3.69

11 
يبتعد مدير المدرسة عن المجاملة على  5

 حساب مصلحة العمل
 متوسطة 1.37 3.33

12 
يعترف مدير المدرسة بارتكاب الخطأ أمام  7

 خريناآل
 متوسطة 1.38 2.98

 مرتفعة 0.94 3.91 الحكمة والشجاعة

لفقرات مجال الحكمة  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات( 4) الجدول يبين

يحاسب مدير المدرسة المقصرين على " تنص والتي( 6) رقم الفقرة جاءت حيث والشجاعة،

وإنحراف معياري ، (4.31) بلغ حسابي وبمتوسط األولى المرتبة في" في أداء أعمالهم

يعترف مدير ونصها "( 7( ضمن درجة ممارسة مرتفعة، بينما جاءت الفقرة رقم )0.70)

 (2.98) بلغ حسابي وبمتوسط األخيرة بالمرتبة" خرينالمدرسة بارتكاب الخطأ أمام اآل

( ضمن درجة ممارسة متوسطة. وبلغ المتوسط الحسابي لمجال 1.38وإنحراف معياري )

ويعزو (، ضمن درجة ممارسة مرتفعة. 0.94( وإنحراف معياري )3.91) الحكمة والشجاعة

في أداء أعمالهم التزام مديري المدرس وممارستهم للقيادة األخالقية ى إلالباحث ذلك 

 التي تمك نهم من حسن التصرفالكافية الخبرة والمعرفة  وواجباتهم الوظيفية، وكذلك امتالكهم

 في اتخاذ القرارات فيالحكمة والشجاعة و المشكالت، في الظروف الصعبة، والسيطرة على

، ولذلك مدير المدرسة مسؤوالً عن القرارات التي يتخذهاإذ يعتبر جميع المواقف التعليمية، 

( 2013اتفقت النتيجة مع دراسة الهندي ) يجب عليه االبتعاد عن المجاملة على حساب العمل.

دارس الثانوية بمحافظات غزة للقيادة األخالقية التي توصلت إلى أن درجة ممارسة مديري الم
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كانت بدرجة مرتفعة، في مجاالت الخصائص الشخصية، والصفات اإلدارية األخالقية، 

( التي توصلت إلى أن 2016واختلفت النتيجة مع دراسة الشرقاوي )والعالقات اإلنسانية. 

ت القيادة األخالقية من درجة ممارسة مديري المدارس المتوسطة في دولة الكويت لسلوكيا

 وجهة نظر المعلمين عند مجال الحكمة وحب المعرفة والشجاعة جاءت بدرجة متوسطة.

 واإلنسانيةالمجال الثاني: العدالة 

 ينةع أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية ( المتوسطات5يظهر الجدول )

راسة  :واإلنسانيةالعدالة  مجال فقرات على الد ِّ
 واإلنسانيةمجال العدالة  والرتبة لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية (: المتوسطات5الجدول )

 ً  مرتبة تنازليا

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة

 مرتفعة 0.67 4.15 يعامل مدير المدرسة المعلمين باحترام وتقدير 14 1

2 
يتيح مدير المدرسة للمعلمين التعبير عن آرائهم  22

 ومقترحاتهم 
4.09 0.66 

 مرتفعة

 مرتفعة 0.70 4.03 يقدم مدير المدرسة المساعدة للمعلمين  13 3

 مرتفعة 0.83 3.93 يلبي مدير المدرسة احتياجات المعلمين  24 4

 مرتفعة 0.91 3.87 يتصف مدير المدرسة بالنزاهه 19 5

6 
مع  العالقات اإلنسانيةيحافظ مدير المدرسة على بناء  17

 اآلخرين
3.79 1.01 

 مرتفعة

 مرتفعة 0.98 3.72 يلتزم مدير المدرسة بالقيم التربوية  18 7

 متوسطة 1.12 3.61 يفي مدير المدرسة بالوعود وااللتزامات تجاه المعلمين 23 8

 متوسطة 1.09 3.34 يعامل مدير المدرسة العاملين معه بثقة عالية 16 9

 متوسطة 1.11 3.25 يلتزم مدير المدرسة بالموضوعية في اتخاذ القرارات 21 10

11 
يجيد مدير المدرسة التواصل الشفوي والكتابي مع  25

 المعلمين
3.12 1.08 

 متوسطة

 متوسطة 1.15 2.95 يتعامل مدير المدرسة مع المعلمين بشفافية 15 12

13 
المهام والواجبات على المعلمين  يوزع مدير المدرسة 20

 بعدالة
2.75 1.10 

 متوسطة

 متوسطة 0.89 3.58 واإلنسانيةالعدالة 

لفقرات مجال العدالة  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات( 5) الجدول يبين

يعامل مدير المدرسة المعلمين على" تنص والتي( 14) رقم الفقرة جاءت حيث ،واإلنسانية

( 0.67، وإنحراف معياري )(4.15) بلغ حسابي وبمتوسط األولى المرتبة في" وتقدير باحترام

يوزع مدير المدرسة ونصها "( 20ضمن درجة ممارسة مرتفعة، بينما جاءت الفقرة رقم )

 (2.75) بلغ حسابي وبمتوسط األخيرة بالمرتبة" المهام والواجبات على المعلمين بعدالة

( ضمن درجة ممارسة متوسطة. وبلغ المتوسط الحسابي لمجال 1.10وإنحراف معياري )

قد و(، ضمن درجة ممارسة متوسطة. 0.89( وإنحراف معياري )3.58) واإلنسانيةالعدالة 

في  واإلنسانيةمبادئ العدالة توظيف وممارسة أهمية إدراك مديري المدارس يعزى ذلك إلى 

 العالقات اإلنسانية مع العاملين، وإتاحة الفرصةوذلك من خالل بناء ، إدارة شؤون المدرسة

وتحسين عالقات ، وتقديم المساعدة والدعم للمعلمينللتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم،  لهم
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 العمل والتفاعل فيما بينهم، لتجسيد روح التعاون والتكامل أثناء تأدية المهام والواجبات،

 &Turhanتورهان وسيليك دراسة اختلفت النتيجة مع  .بهدف تطوير العمل وتجويده

Celike,2011) التي توصلت إلى أن  مستوى ممارسة مديري المدارس لسلوكيات القيادة )

األخالقية متدني من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، وخاصة فيما يتعلق بإتخاذ القرارات 

( التي Feng, 2011ودراسة فنج ) األخالقية الخاصة بالعدالة بين المعلمين والمعلمات.

أن العدالة هي التوجه األخالقي األكثر تكراراً لهؤالء القادة، ويتأثر االتجاه  توصلت إلى

األخالقي لقادة المدارس في تايوان من األخالق الكونفوشيوسية إلى حد ما، وخاصة من حيث 

 األخالق الفضيلة.

 االعتدال وضبط الذاتالمجال الثالث: 
 ينةع أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (6يظهر الجدول )

راسة  االعتدال وضبط الذات: مجال فقرات على الد ِّ
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االعتدال وضبط الذات مجال  لفقرات والرتبة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:6الجدول )

 ً  مرتبة تنازليا

 الفقرات الرقم لرتبةا
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة

1 28 
يضبط مدير المدرسة انفعاالته عند تعامله 

 خرينمع اآل
 مرتفعة 1.09 4.23

2 30 
يقدر مدير المدرسة الجهود التي يبذلها 

 المعلمين
 مرتفعة 1.02 4.12

 مرتفعة 0.89 4.07 يتصف مدير المدرسة بالحلم 26 3

4 35 
يحرص مدير المدرسة على أن يكون قدوة 

 للعاملين معه
 مرتفعة 1.12 3.96

5 32 
يحافظ مدير المدرسة على الروح المعنوية 

 لدى المعلمين
 مرتفعة 1.09 3.89

6 27 
يتجنب مدير المدرسة تعظيم اإلنجازات 

 واقعيةبصورة غير 
 مرتفعة 1.03 3.74

7 34 
يتواضع مدير المدرسة عند تعامله مع 

 المعلمين
 متوسطة 1.12 3.62

8 33 
مدير المدرسة على التشاركية في يحرص 

 اتخاذ القرارات
 متوسطة 0.99 3.34

9 29 
يتصف مدير المدرسة بالمرونه في تعامله 

 مع المعلمين
 متوسطة 1.11 3.28

 متوسطة 1.18 3.14 يتقبل مدير المدرسة نقد االخرين 36 10

11 31 
لى فرد أو إيتجنب مدير المدرسة االنحياز 

 معهمجموعة من العاملين 
 متوسطة 1.02 2.78

 متوسطة 0.74 3.65 االعتدال وضبط الذات

لفقرات مجال االعتدال  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات( 6) الجدول يبين

يضبط مدير المدرسة انفعاالته  على" تنص والتي( 28) رقم الفقرة جاءت وضبط الذات، حيث

، وإنحراف معياري (4.23) بلغ حسابي وبمتوسط األولى المرتبة في" عند تعامله مع اآلخرين

يتجنب مدير ونصها "( 31( ضمن درجة ممارسة مرتفعة، بينما جاءت الفقرة رقم )1.09)

 حسابي وبمتوسط األخيرة بالمرتبة" لى فرد أو مجموعة من العاملين معهإالمدرسة االنحياز 

متوسطة. وبلغ المتوسط ( ضمن درجة ممارسة 1.02وإنحراف معياري ) (2.78) بلغ

(، ضمن درجة 0.74( وإنحراف معياري )3.65الحسابي لمجال االعتدال وضبط الذات )

 لقيم االعتدالمديري المدارس  ممارسةهذه النتيجة إلى الباحث  ويعزو. متوسطةممارسة 

نظمة األقوانين وال تطبيق من خاللوذلك ، مدارسهمشؤون  إدارة وتسييرفي وضبط الذات 

ً  مدير المدرسةبحيث يكون  والتدريسية،والتشريعات الناظمة للعملية اإلدارية   وعادالً  منطقيا

، وهذا يضفي على سلوكيات المعلمين القيام بأداء مع جميع العاملين دون تحيزفي التعامل 

( التي توصلت إلى 2011اتفقت النتيجة مع دراسة الشريفي والتنح ) .دوارهم بشكل منضبطأ

اختلفت  ممارسة المديرين للقيادة األخالقية من وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة. أن درجة

( التي توصلت إلى أن درجة ممارسة مديري المدارس 2016النتيجة مع دراسة الشرقاوي )
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المتوسطة في دولة الكويت لسلوكيات القيادة األخالقية عند مجال االعتدال وضبط الذات 

 هة نظر المعلمين جاءت بدرجة مرتفعة.والسمو والروحانية من وج

عند  هل تختلف استجابات عينة الدراسةلنتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها: ا

لدرجة ممارسة مديري المدارس في مديرية التربية  (α≤ 0.05)مستوى الداللة 

مي، العلالجنس، المؤهل والتعليم لمحافظة عجلون للقيادة األخالقية تعزى لمتغيرات )

 سنوات الخبرة(؟
ية، استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار لإلجابة عن هذا السؤال تم  

حصائية عند فروق ذات داللة إ هناك كان أنَّ  لمعرفة الثالثي التباين تحليل اختبار استخدام وتم

ن مممارسة مديري المدارس لسلوكيات القيادة األخالقية  ( لدرجةα≤ 0.05)مستوى الداللة 

( 7) والجدول وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغيرات )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة(،

 :ذلك يوضح
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 لتصورات أفراد عينة الدراسة المعيارية واالنحرافات الحسابية (: المتوسطات7الجدول )

يات القيادة األخالقية من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغيرات نحو ممارسة مديري المدارس لسلوك

 الخبرة( )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات

  فئات المتغير المتغير
الحكمة 

 والشجاعة

 العدالة

 واإلنسانية

االعتدال 

وضبط 

 الذات

األداة 

 ككل

 الجنس

 

 

 

 ذكر
 3.81 3.98 3.85 س

3.88 

 0.61 0.53 0.65 ع
0.38 

 أنثى
 3.81 4.12 3.89 س

3.94 

 0.64 0.38 0.48 ع
0.41 

 

المؤهل 

 العلمي

 بكالوريوس
 3.92 3.82 3.84 س

3.86 

 0.38 0.55 0.47 ع
0.42 

 دراسات عليا
 4.12 3.98 3.76 س

3.95 

 0.35 0.41 0.54 ع
0.34 

 

سنوات 

 سنوات 5 -1من الخبرة
 3.78 3.81 4.02 س

3.87 

 

 0.56 0.57 0.40 ع
0.42 

 10 -6من 

 سنوات

 3.88 3.95 4.04 س
3.96 

 0.37 0.39 0.33 ع
0.39 

 3.67 3.78 3.92 س سنة فأكثر 11
3.79 

 0.51 0.48 ع   
0.52 

0.51 

 س= المتوسط الحسابي               ع=االنحراف المعياري

ً ( 7) الجدول يبين  ً  تباينا المعيارية  واالنحرافات الحسابية المتوسطات في ظاهريا

نحو ممارسة مديري المدارس لسلوكيات القيادة األخالقية بسبب اختالف  لتصورات المعلمين

فئات متغيرات الجنس )ذكر، أنثى(، والمؤهل العلمي )بكالوريوس، دراسات عليا(، وسنوات 

 (، في المجاالت وفي األداة ككل.سنة فأكثر 11 سنوات، 10-6 من سنوات، 5 -1الخبرة )من
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استخدام تحليل التباين الثالثي  فروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم  ولبيان داللة ال

 (.8على المجاالت كما في جدول )
)الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة( على مجاالت القيادة  التباين الثالثي ألثر (: تحليل8الجدول )

 األخالقية 

مصدر 
 التباين

 المجاالت
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

 الجنس
هوتلنج=
0.080 

 0.000ح=

الحكمة 
 والشجاعة

.062 1 .062 .254 .625 

العدالة 
 واإلنسانية

4.124 1 4.124 28.364 .000* 

االعتدال وضبط 
 الذات

0.201 1 0.201 .452 .354 

 157. 1.568 251. 1 251. الكلي

المؤهل 
 العلمي
هوتلنج=
0.231 

 0.000ح=

الحكمة 
 والشجاعة

.817 1 .817 2.891 .074 

العدالة 
 واإلنسانية

.671 1 .671 2.749 .089 

االعتدال وضبط 
 الذات

7.913 1 7.913 51.458 .000* 

 *039. 5.531 872. 1 872. الكلي

سنوات 
 الخبرة
ويلكس=
0.897 

 0.811ح=

الحكمة 
 والشجاعة

.061 2 .032 .073 .754 

العدالة 
 واإلنسانية

.114 2 .057 .124 .613 

االعتدال وضبط 
 الذات

.831 2 .416 .854 .248 

 359. 578. 249. 2 249. الكلي

 الخطأ

الحكمة 
 والشجاعة

79.521 429 .541   

العدالة 
 واإلنسانية

146.137 429 .654   

االعتدال وضبط 
 الذات

152.798 429 .541   

   234. 429 85.142 الكلي

 الكلي

الحكمة 
 والشجاعة

7648.423 438    

العدالة 
 واإلنسانية

7154.698 438    

االعتدال وضبط 
 الذات

7131.054 438    

    438 7287.384 الكلي

 اآلتي:( 8) الجدول من يتبين      
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لتصورات  (α≤ 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة عدم  -

جنس لمتغير التعزى المعلمين نحو ممارسة مديري المدارس لسلوكيات القيادة األخالقية 

ات. ، وجاءت الفروق لصالح المعلمواإلنسانيةالعدالة في جميع المجاالت ما عدا مجال 

سة عدم وجود اختالفات جوهرية بين آراء مفرادات عينة الدراوتعزى هذه النتيجة إلى 

 مدير المدرسة بصرف النظر عن جنسهالذي يلعبه دور ال بسبب أهمية باختالف الجنس،

ي في إدارة وتسيير شؤون العمل، بما يسهم فسلوكيات القيادة األخالقية ممارسة في 

علية تحسين المناخ التنظيمي للعاملين في المدرسة، ويوفر بيئة عمل منتجة تزيد من فا

جال موأما بالنسبة للفروق التي جاءت لصالح المعلمات في  .أداء المعلمين وإنتاجيتهم

 تالمعلماحيث تمتاز ، األناثفقد تعزى هذه النتيجة إلى طبيعة  واإلنسانيةالعدالة 

لمن  حترام وتقدير، والمبادرة بتقديم المساعدةإاآلخرين بباإلنسانية في التعامل مع 

لمة وهذا يعطي لسلوك المعالمدرسة، ، وبناء عالقات متبادلة مع العاملين في ايحتاجه

راسة داتفقت هذه النيتجة مع  .وإنسانية وموضوعية وشفافية بعدالةالتعامل مع المواقف 

 ( التي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات2013الهندي )

النتائج ( حيث أشارت Karakose, 2007كاركوس )واختلفت مع نتيجة دراسة الجنس. 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تصورات المعلمين تعزى لمتغيرات الجنس، 

 لصالح الذكور.

لتصورات  (α≤ 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة عدم  -

مؤهل ال لمتغيرتعزى نحو ممارسة مديري المدارس لسلوكيات القيادة األخالقية  المعلمين

وجاءت  ،واألداة ككلاالعتدال وضبط الذات العلمي في جميع المجاالت ما عدا مجال 

العمل  بيئةإلى طبيعة تشابه وقد يعزى ذلك الفروق لصالح حملة الدراسات العليا. 

بغض النظر عن مسؤولياتهم في المدرسة مهامهم وواجباتهم وللمعلمين، وتقارب 

جال مفي  حملة الدراسات العلياوأما بالنسبة للفروق التي جاءت لصالح . مؤهلهم العلمي

ات حملة الدراسالمعلمين من  إلى امتالكفقد تعزى هذه النتيجة االعتدال وضبط الذات 

كيات العملية التي تمك نهم من إصدار الحكم حول سلو العلمية والخبرة المعرفةالعليا 

مع  اتفقت هذه النيتجةمدير المدرسة في إدارته.  يمارسهاالتي  االعتدال وضبط الذات

( التي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة 2018العنزي وعبد العزيز ) دراسة

 إحصائية بين متوسطات أفراد عينة الدراسة حول الخصائص الشخصية األخالقية لمدير

 كاركوساختلفت هذه النتيجة مع دراسة والمدرسة تعزى لمتغير المؤهل العلمي. 

(Karakose, 2007) توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تصورات  التي

المعلمين تعزى لمتغير المؤهل العلمي، لصالح خريجي الكليات مقارنة مع خريجي 

 الدراسات العليا.

لتصورات  (α≤ 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة عدم  -

مديري المدارس لسلوكيات القيادة األخالقية من وجهة نظر نحو ممارسة  المعلمين

تهم معرفالمعلمين وإطالع سنوات الخبرة. وتعزى هذه النتيجة إلى  لمتغيرتعزى  المعلمين

، التي يمارسها مدير المدرسة في إدارة شؤون مدرسته القيادة األخالقية وقيم بسلوكيات

بالحكم على سلوكيات القيادة  القدرة لديهمبغض النظر عن خبراتهم الوظيفية، كما أن 

عملية اختيار مدير المدرسة تخضع ألسس وشروط وخبرات  ن  أ حيث للمدير،األخالقية 

 متميزة، بحيث يتم اختيار مدير المدرسة الذي يتحلى بسمات أخالقية ومعرفية ومهارية
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التعليمية، وتحقيق عالية، ليتمكن من قيادة المدرسة، وتوفير بيئة عمل مناسبة للعملية 

(، التي توصلت إلى 2016اتفقت هذه النيتجة مع دراسة الشرقاوي ) المنشودة.أهدافها 

نحو ممارسة مديري  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لتصورات أفراد عينة الدراسة

المدارس المتوسطة في دولة الكويت لسلوكيات القيادة األخالقية من وجهة نظر المعلمين 

( التي توصلت 2010واختلفت النتيجة مع دراسة يحيى ) .لمتغير سنوات الخبرةتعزى 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية 

الفلسطينية بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية، تعزى لمتغير سنوات الخدمة ولصالح من 

 سنوات. 6خدمتهم أقل من 

علمي مما مستوى االستغراق الوظيفي لدى  ائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها:النت  

 مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون من وجهة نظرهم؟المدارس في 

توى استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمس تم  لإلجابة عن هذا السؤال 

 :يوضح ذلك (9) االستغراق الوظيفي لدى المعلمين من وجهة نظرهم، والجدول
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: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لمستوى االستغراق الوظيفي لدى (9)الجدول 

 ً  المعلمين مرتبة تنازليا

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى 

1 
استثمر وقتي في أداء المهام والواجبات  6

 الوظيفية

4.94 0.41 
 مرتفع

 مرتفع 0.37 4.93 في أداء عملي جهدي كامل أبذل 3 2

 مرتفع 0.42 4.91 وظيفتي نحو بإيجابية أشعر 12 3

 مرتفع 0.47 4.89 امتلك روابط وعالقات متينة في عملي 2 4

 مرتفع 0.51 4.88 أوظف مهاراتي وقدراتي العلمية في العمل 7 5

 مرتفع 0.57 4.04 أعمل مع زمالئي لتحسين األداء 5 6

7 
أعطي األولوية إلتمام األعمال والمهام  10

 المرتبطة بوظيفتي

 مرتفع 1.05 3.94

8 
المهام والواجبات المناطة بي في إلنجاز  أسعى 8

 المطلوبالوقت 

 مرتفع 0.91 3.89

 مرتفع 1.12 3.86 عملي بإنتظام أداء في شديد الدقة 1 9

 مرتفع 0.99 3.83 وظيفتي بنشاط وفاعلية في أشعر 11 10

11 
 الشخصية منبثقة ومرتبطة أهدافي معظم 4

 بوظيفتي

 متوسط 0.95 3.41

12 9  ً  متوسط 0.98 3.35 في وظيفتي بعد انتهاء العمل  التفكير دائما

 مرتفع 0.87 4.24 مستوى االستغراق الوظيفي لدى المعلمين

أن مستوى االستغراق الوظيفي لدى المعلمين في المدارس من  (9) يبين الجدول

ً بمتوسط حسابي  جاءت  ، حيث(0.87)انحراف معياري و  (4.24)وجهة نظرهم جاء مرتفعا

ي ف " المهام والواجبات الوظيفية استثمر وقتي في أداء"والتي تنص على  (6) الفقرة رقم

وبمستوى مرتفع،   (0.41)(، وإنحراف معياري 4.94المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )

ً " ونصها (9رقم )بينما جاءت الفقرة  مرتبة بال "في وظيفتي بعد انتهاء العمل التفكير دائما

وقد  .وبمستوى متوسط  (0.98)( وإنحراف معياري 3.35األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )

ستشعارهم وا ،المعلموننشأ وتربى عليها األخالقية التي والمبادئ ى القيم إل النتيجة هذه تعزى

م وواجباته لديهم الرقابة الذاتية في أداء أعمالهم ول د، مما في عملهم مراقبة هللا عزوجل لهم

سير  ضبطتلى تطبيق وزارة التربية والتعليم لألنظمة والقوانين التي إالمناطة بهم، باإلضافة 

فع داألمر الذي العملية التربوية، وإشرافها المستمر على متابعة وتحسين أداء المعلمين، 

مع دراسة  اتفقت هذه النيتجة .م وجهأتأعمالهم على  أداءفي للبذل والعطاء والتفاني المعلمين 

( التي توصلت إلى أن مستوى األداء الوظيفي ألعضاء هيئة Chughtai, 2008شوقاتي )

 ة( التي توصلت إلى أن درج2013اختلفت النتيجة مع دراسة نصار )و التدريس كان عالياً.

 موظفينال الغوث ولدى وكالة في والتعليم التربية دائرة في الموظفين لدى الوظيفي االستغراق

 .اً جد جيدة والتعليم التربية وزارة في

: هل تختلف استجابات عينة الدراسة عند النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتها

لمستوى االستغراق الوظيفي لدى معلمي المدارس في  (α≤ 0.05) الداللةمستوى 
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الجنس، المؤهل العلمي، لمتغيرات )مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون تعزى 

 سنوات الخبرة(؟
ة، السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري لإلجابة عن هذا

ي حصائية فوتم استخدام اختبار تحليل التباين الثالثي لمعرفة أنَّ كان هناك فروق ذات داللة إ

تصورات المعلمين لمستوى االستغراق الوظيفي لديهم تعزى لمتغيرات )الجنس، المؤهل 

 :يوضح ذلك (10) العلمي، سنوات الخبرة(، والجدول
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات المعلمين لمستوى االستغراق  :(10)الجدول 

 الوظيفي تبعاً لمتغيرات )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة( 

 االستغراق الوظيفي  مستوى المتغير المتغير

 الجنس

 2.98 س ذكر

 0.29 ع

 2.96 س أنثى

 0.30 ع

 

 

 

 المؤهل العلمي

 2.95 س بكالوريوس

 0.20 ع

 3.01 س دراسات عليا

 0.35 ع

 سنوات الخبرة

 2.99 س سنوات  5 -1 من

 0.22 ع

 2.98 س سنوات 6 - 10 من 

 0.46 ع

 2.92 س سنة فأكثر 11 

 0.32 ع

 االنحراف المعياري=المتوسط الحسابي                  ع =س

ً في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (10) الجدوليبين   ً ظاهريا تباينا

 لتصورات المعلمين لمستوى االستغراق الوظيفي تعزى لمتغيرات )الجنس، المؤهل العلمي،

متوسطات ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين ال سنوات الخبرة( في المجاالت وفي األداة ككل.

 :(11تحليل التباين الثالثي كما في الجدول ) الحسابية تم استخدام
تحليل التباين الثالثي ألثر )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة( على مستوى : (11)الجدول 

 االستغراق الوظيفي لدى المعلمين 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 الجنس

 0.037=  هوتلنج

 0.031= ح

0.256 1 0.256 2.251 0.154 

 المؤهل العلمي

 0.008هوتلنج=

 0.584ح=

0.015 1 0.015 0.087 0.564 
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 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 الخبرة

 0.982=ويلكس

 0.412ح=

0.482 2 0.241 2.047 0.089 

   0.164 434 81.214 الخطأ

    438 9487.548 الكلي

   ( اآلتي:11الجدول)يتبين من    

لتصورات  (α≤ 0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

 .ككل المعلمين لمستوى االستغراق الوظيفي تعزى ألثر الجنس في جميع المجاالت واألداة

قوم التي يتشابه ظروف العمل واألدوار والمهام والواجبات وقد تعزى هذه النتيجة إلى 

ً في االتجاهات نحووالمعلمات في  ونبها المعلم  مدارسهم، مما أوجد لديهم تشابها

( 2018العليان ) اتفقت النتيجة مع دراسة. االستغراق واالندماج بفاعلية في وظائفهم

التي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لتصورات أفراد عينة الدراسة 

جهة وية بدولة الكويت من لمستوى االستغراق الوظيفي لدى المعلمين في المدارس الثانو

 نظرهم تعزى ألثر متغير الجنس.

لتصورات  (α≤ 0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

 المعلمين لمستوى االستغراق الوظيفي تعزى ألثر المؤهل العلمي في جميع المجاالت

مهنة ووظائف إطالع المعلمين على طبيعة وقد تعزى هذه النتيجة إلى  .واألداة ككل

 سلوكهم على تظهر بحيث ومبادئها قيمها ممارسة المعلمين التي توجب على، التعليم

، عظيمة فالمعلم المتميز صاحب رسالة ،العلمية مؤهالتهم عن النظر بغض وأفعالهم

جة اتفقت النتي .أهميتها، األمر الذي ينعكس على استغراقه الوظيفيويستشعر عظمتها 

( التي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 2018العليان ) مع دراسة

س لتصورات أفراد عينة الدراسة لمستوى االستغراق الوظيفي لدى المعلمين في المدار

 الثانوية بدولة الكويت من وجهة نظرهم تعزى ألثر متغير المؤهل العلمي.

لتصورات  (α≤ 0.05)ائية عند مستوى الداللة عدم وجود فروق ذات داللة إحص -

 .التالمعلمين لمستوى االستغراق الوظيفي تعزى ألثر عدد سنوات الخبرة في جميع المجا

ً  الدالة الفروق وجود عدم يعزى وقد  مؤثرةال المتغيرات من ليست الخبرة أن إلى إحصائيا

ً  تحدث التي مهنة  لطبيعةلى التصور الواضح إ باإلضافة ،العينة أفراد إستجابات في فرقا

برة المعرفة والخ، نتيجة بغض النظر عن عدد سنوات خبرتهملدى جميع المعلمين التعليم 

 راسةاختلفت النتيجة مع دوالتجربة المتحصلة من القيام بمهامهم وواجباتهم المهنية. 

الدراسة  عينة تقديرات متوسطات بين فروق وجود الدراسة ( حيث بينت2014ماضي )

  .فقط الخبرة سنوات إلى تعزى

ية عند هل هنالك عالقة ذات داللة احصائالنتائج المتعلقة بالسؤال الخامس ومناقشتها: 

بين درجة ممارسة مديري المدارس في مديرية التربية  (α≤ 0.01)مستوى الداللة 

جهة والتعليم لمحافظة عجلون للقيادة األخالقية واالستغراق الوظيفي للمعلمين من و

 نظرهم؟
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دى مديري لبين القيادة األخالقية  بيرسون االرتباط معامل استخراج تم   السؤال هذا عن لالجابة

 :ذلك يوضح (12) والجدول واالستغراق الوظيفي لدى المعلمين، المدارس
 القيادة األخالقية واالستغراق الوظيفي مجاالت بين بيرسون االرتباط معامل :(12) الجدول

 االستغراق الوظيفي مجاالت متغير القيادة األخالقية

 الداللة اإلحصائية معامل االرتباط

 0.000 **0.417 الحكمة والشجاعة

 0.000 **0.478 واإلنسانيةالعدالة 

 0.000 **0.694 االعتدال وضبط الذات

 0.000 0.723** الكلي

 (α≤ 0.01) الداللة مستوى عند احصائية داللة ذات**      

بين  (α≤ 0.01)وجود عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( 12يبين الجدول )

درجة ممارسة مديري المدارس في مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون للقيادة األخالقية 

إلى العالقة اإليجابية بين . وتعزى هذه النتيجة همواالستغراق الوظيفي للمعلمين من وجهة نظر

الحكمة والشجاعة، القيادة األخالقية لدى مديري المدارس من حيث ممارسة سلوكيات 

نه كلما أ، بمعنى للمعلمين الوظيفي واالستغراق الذات،، واالعتدال وضبط واإلنسانيةدالة والع

ً لدى مديري المدارس وكيات األخالقية لالسممارسة رتفع مستوى أ على  انعكس ذلك إيجابا

وتفانيهم في أهميته،  هموالتصاقهم في العمل واستشعار، االستغراق الوظيفي لدى المعلمين

، بما يسهم في تحقيق أهداف المدرسة بكفاءة تم وجهأأداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية على 

 Madenoglu & Uysal) مادينجلو ويوسال وسارير مع دراسةاتفقت هذه النيتجة . واقتدار

& Sarier, 2014)  وااللتزام التي توصلت إلى أن القيادة األخالقية لها تأثير كبير على الرضا

التنظيمي للمعلمين، وأن سلوكيات القيادة األخالقية تعد مؤشراً كبيراً على شعور المعلمين 

( التي أظهرت النتائج 2018العنزي وعبد العزيز ) واتفقت أيضاً مع دراسة .بالرضا وااللتزام

ً بين القيادة األخالقية والرضا الوظي واتفقت  في.وجود عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائيا

التي توصلت إلى وجود  (Raymond & Mjoli, 2012) كذلك مع دراسة ريموند وماجولي

نتيجة الواختلفت  .التنظيمي االلتزام مع الوظيفي واالستغراق الرضا من كل بين قوي ارتباط

الدعم  بين إحصائية داللة ذات عالقة إلى وجود ( التي توصلت2014ماضي ) دراسةمع 

بدرجة  األونروا اإلقليمي غزة مكتب في العاملين لدى الوظيفي االستغراق وتنمية التنظيمي

  .ومقبولة متوسطة
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  التوصيات   
 على النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوصي الباحث بما يأتي: بناءً    

لهم، ضرورة اهتمام مديري المدارس بممارسة القيادة األخالقية بكافة جوانبها في عم -

ورفع وتحسين وظيفتهم،  فيلما لها من أهمية على استغراق المعلمين واندماجهم 

 أدائهم وإنتاجيتهم.

 قية، عقد ندوات ودورات تدريبية لمديري المدارس لنشر وتعزيز ثقافة القيادة األخال

 بادئها وسماتها ومتطلباتها. والتعريف بم

  لمدارس، لدى مديري ااهتمام وزارة التربية والتعليم بتعزيز ممارسة القيادة األخالقية

 وذلك بتضمين تقارير األداء الوظيفي لديهم بمعيار يقيس الممارسات األخالقية.

 في واقع ممارسات القيادة األخالقية وأثرها على الرضا أخرى  اتإجراء دراس

 المدارس.الوظيفي وتطوير األداء للعاملين في 
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 قائمة المراجع
 قائمة المراجع العربية

 قتهاوعال العمل اإلداري بأخالقيات العلمية األقسام رؤساء التزام درجة(. 2010بوعباس، زياد. )

 يقيالتطب للتعليم الهيئة العامة كليات في التدريس هيئة ألعضاء المعنوية الروح بمستوى

 معةجا منشورة، غير رسالة ماجستير أنفسهم. األعضاء يراها كما الكويت دولة في والتدريب

 .األردن األوسط، الشرق

وجهة  من ليمالت ع مهنة بأخالقيات ومعلماتها العربية اللغة معلمي التزام (. درجة2013حمادنة، أديب. )

 لةالمجالمفرق،  لمحافظة والت عليم الت ربية مديريات في ومديراتها المدارس مديري نظر

 .50-29(: 1) 9، الت ربوية العلوم في األردنية

بمدينة  أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري مدارس التعليم العام للبنين(. 2007الزهراني، سعيد. )

 .يةالمملكة العربية السعودأم القرى،  . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعةمكة المكرمة

العي دور االستغراق الوظيفي في األداء العالي: بحث استط(. 2016الساعدي، مؤيد؛ عكار، زينب. )

معة رسالة ماجستير غير منشورة، جا تحليلي في كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة كربالء،

 كربالء، العراق.

مديري المدارس المتوسطة في دولة الكويت لسلوكيات  درجة ممارسة(. 2016الشرقاوي، ناصر. )

نشورة، م، رسالة ماجستير غير القيادة األخالقية وعالقتها بالتماثل التنظيمي لدى المعلمين

 .األردنجامعة مؤتة، 

ة (. درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة بإمار2011الشريفي، عباس؛ التنح، منال. )

، النفسيةومجلة العلوم التربوية الشارقة للقيادة األخالقية وعالقتها بدرجة تمكين معلميهم. 

  .162-135(،3)12جامعة البحرين،

صمة كومية المتوسطة في محافظة العادرجة التزام مديري المدارس الح(. 2017الشمري، عبدهللا. )

، رسالة بدولة الكويت بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم

 .األردنماجستير غير مشنورة، جامعة آل البيت، 

 م األمنية.، الرياض: منشورات جامعة نايف العربية للعلواألخالق والقيادة(. 2010الطراونة، تحسين. )

المسيرة  ، عمان: دار1، ط إدارة المدرسة نظرياتها وتطبيقاتها التربوية(. 2009حمد جميل. )عايش، أ

 للنشر والتوزيع والطباعة.

قتها خالقية وعالدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للقيادة األ(. 2013)بركي. العتيبي، أحمد 

ة، رسالة ماجستير غير منشور، الكويت دولة بقيمهم التنظيمية من وجهة نظر المعلمين في

 وسط، األردن.جامعة الشرق األ

 عمان الحكومية في الثانوية المدارس لمديري األخالقية القيادة مستوى (.2012)رائدة. العرايضة، 

رسالة  ،المعلمين نظر وجهة من التنظيمية المواطنة سلوك ممارسة بمستوى وعالقتها

 .األردن ،األوسط الشرق جامعة ،ماجستير غير منشورة

راق الوظيفي الصحة التنظيمية في المدارس الثانوية وعالقتها باالستغ(. 2018العليان، زيد عبد هللا. )

 ن.، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيت، األردلدى المعلمين في دولة الكويت

ظيفي لدى القتها بالرضا الوالقيادة األخالقية وع(. 2018العنزي، تهاني صالح؛ عبد العزيز، صفوت. )

لعلوم ، مجلة جيل االثانوية في دولة الكويت من وجهة نظرهم              معلمي المرحلة 

                 .70-49(، 44)، نالعلمي، لبنامركز جيل البحث  االنسانية واالجتماعية،
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 في لدى العاملين الوظيفي االستغراق تنمية على التنظيمي الدعم أثر(. 2014ماضي، احمد ديب. )

ة، سالميرسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإل لألونروا، التابع اإلقليمي غزة مكتب

 غزة.

 ، عمان: دار وائل للنشر1، ط قضايا إدارية معاصرة(. 2011المعاني، أحمد؛ عريقات، أحمد. )

 والت وزيع.

 دراسة يفي:الوظ االستغراق تنمية في وأثرها لالعم حياة جودة (.2004) عبدالفتاح. عبدالحميد المغربي،

  .318- 251 (،2) 26 جامعة الزقازيق، مجلد ،التجارية البحوث مجلة ،ميدانية

على  تأثيرهاو الذاتي المهني النجاح أبعاد (.2013. )زينب الدمناوي، صفاء؛ الشربيني؛ عبدالحكيم؛ نجم،

 ريةالمص المجلة ،وبورسعيد دمياط مينائي في المديرين على بالتطبيق الوظيفي االستغراق

 .460-435(، 1)37 المنصورة، جامعة كلية التجارة، ،التجارية للدراسات

لتربوية في (. تطوير مدونة أخالقية للقيادة الخدمية ا2015النشاش، فاطمة محمود؛ الكيالني، أنمار. )

 . 359-347(:2)42، دراسات العلوم التربويةاألردن، 

 الوظيفي: دراسة االستغراق تنمية على وأثرها العمل حياة جودة  .(2013) .حسن إيمان نصار،

 ،وميةالحك والتعليم التربية ووزارة الغوث وكالة في والتعليم التربية دائرة بين مقارنة

 .اإلدارية للتنمية العربية المنظمة :القاهرة

قية بمحافظات غزة للقيادة األخالدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية (. 2013الهندي، محمد. )

 .ة. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزوعالقتها بدرجة تمكين معلميهم

مهنة  درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية الفلسطينية بأخالقيات(. 2010يحيى، سجى. )

ر غير منشورة، جامعة ، رسالة ماجستياإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم

 .، فلسطينالنجاح
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