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 ملخص:

العالقة بين درجة ممارسة مديري المدارس في مديرية التربية  عرفتالدراسة  ىدفت
واالستغراق الوظيفي لممعممين من  األخالقيةمحافظة عجمون في األردن لمقيادة بوالتعميم 
استخدام المنيج الوصفي االرتباطي من خالل تطوير استبانة وزعت عمى  تم   .ىموجية نظر 

وتوصمت أختيروا بالطريقة العشوائية البسيطة،  ،( معممًا ومعممة549)عينة تكونت من 
من وجية نظر  األخالقيةدرجة ممارسة مديري المدارس لسموكيات القيادة الدراسة إلى أن 

لتصورات المعممين وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم جاءت بدرجة مرتفعة، و  المعممين
لمتغير الجنس في جميع تعزى  األخالقيةنحو ممارسة مديري المدارس لسموكيات القيادة 

المؤىل وجاءت الفروق لصالح المعممات، ولمتغير  ،واإلنسانيةالعدالة المجاالت ما عدا مجال 
وجاءت الفروق  ،واألداة ككل االعتدال وضبط الذاتالعممي في جميع المجاالت ما عدا مجال 

ستغراق الوظيفي لدى ، وأن مستوى االسنوات الخبرة ولمتغيرلصالح حممة الدراسات العميا. 
المعممين في المدارس من وجية نظرىم جاء مرتفعًا، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
لتصورات المعممين لمستوى االستغراق الوظيفي لدى المعممين تعزى ألثر الجنس والمؤىل 

رجة توصمت الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة احصائية بين دالعممي وسنوات الخبرة، كما 
، ىمواالستغراق الوظيفي لممعممين من وجية نظر  األخالقيةممارسة مديري المدارس لمقيادة 

بضرورة اىتمام مديري المدارس بممارسة القيادة األخالقية عمى النتائج أوصت الدراسة  بناءً و 
وظيفتيم،  فيبكافة جوانبيا في عمميم، لما ليا من أىمية عمى استغراق المعممين واندماجيم 

نتاجيتيم.   ورفع وتحسين أدائيم وا 
 ، االستغراق الوظيفي، مديري المدراس.األخالقيةالكممات المفتاحية: القيادة 
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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

يسيم في  ،التربوية بمدير المدرسة عمى اعتباره قائدًا تربوياً  اإلدارةإزداد االىتمام في مجال  
زيادة فاعمية المدرسة، وتحسين مدخالتيا وعممياتيا ومخرجاتيا، من خالل رفع مستوى 
 تم  األداء األكاديمي لممدرسة والطالب، وتحقيق الجودة والتميز في األداء، وبناًء عمى ذلك 

وأنماط قيادتو، وفي ظل النظام التربوي في األردن فإنَّ مدير ومياراتو وقدراتو االىتمام بصفاتو 
يحتاج إلى عدد من الصفات المدرسة كقائد لمعممية التعميمية والتربوية في المدرسة، 

 ، حيث ُيعد  في سموكياتيم وأفعاليموالمعارف والميارات التي تؤىمو لقيادة اآلخرين والتأثير 
إلى جانب ونجاحيا في تحقيق أىدافيا المرتكز األساس لتقدم المدرسة مدير المدرسة 

 .في المدرسة المعممين، ومن دونو ال يمكن إحداث إصالح حقيقي
في السنوات القميمة الماضية بالمزيد من  األخالقيةحظيت القيادة ومن جانب آخر فقد        

أمثال دراسة كل  ،التربوية، حيث أجريت العديد من الدراسات اإلدارةاالىتمام لدى الباحثين في 
(، حيث يرى دركر 3128(، والشمري )3127(، والشرقاوي ),Feng  3122من فنج )

(3127 ،Drucker أن )المؤسساتوالقيادة الكفؤة لممعرفة من أىم محددات نجاح  اإلدارة، 
 ألنيا ميزة استراتيجية في عالم تسوده المنافسة. 

نظامًا فكريًا قائمًا عمى  عد  تُ  األخالقيةالقيادة  وفي ضوء ىذا االىتمام، يمكن القول أن         
في القيم  األخالقيةقواعد وضعية تتضمن ما ينبغي عممو، وتمثل نقطة البداية لفيم القيادة 

، والمساواةوالنزاىة، والصدق في التعامل، واالستقامة،  واألمانة، ،العدالةالتي تتحدد بقيم 
 (.Sodnombaljir, 2015) والمساءلة

وفي المجمل، يمكن االستنتاج، بما أن المدرسة ُتعد رمزًا ُيمثِّل أخالقيات المجتمع       
عد أمرًا في غاية األىمية؛ ألن مدير المدرسة وقيمو؛ فإن االىتمام بأخالقيات القائمين عمييا يُ 

ذا يتطمب من مدير المدرسة أن يكون عمى درجة من وى، مثل القدوة لمجتمعو ولمعاممين معويُ 
 (.3118)الزىراني،  األخالقيةالقيادة  بمعاييرااللتزام 
واالعتبارات القانونية والسموكيات  األخالقيةعمى ما سبق، أصبح االلتزام بالقيم  وبناءً        

اإليجابية من جانب مدير المدرسة والمعممين في المدرسة يمثل الركيزة األساسية لنجاح 
 ، خصوصًا في ظل التنامي الكبير لما بات يعرف بمعايير الشفافية والمساءلةاإلدارة

 (.Hofstede, 2015) والموضوعية
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و يدير مؤسستو ويؤثر في المعممين والطمبة من ومن مالمح قيادة المدير األخالقية أن  
فيو متمسك بقيم ثابتة، وحريص عمى أداء واجباتو، والتعاون مع مرؤوسيو خالل القدوة، 

 Mirk,2009).)اآلخرين عمى البر  والخير، ودائم التواصل مع 
 ظيرت وقدوال شك أن القائد األخالقي لممدرسة لو تأثير كبير عمى العاممين معو،        

 وشركائيم بالمؤسسة، العاطفي الموظفين ارتباط شعور لوصف مصطمح إيجاد إلى الحاجة
 الموظفون ويكون الوظيفي، االستغراق مصطمح ظيور الحاجة ىذه وأعطت والوظيفة. اآلخرين
 .مؤسستيم لصالح بالكامل جيودىم الستثمار مستعدين المؤسسة بمستقبل ييتمون الذين

(Sodhi, 2011)  
ويرى الباحث أن  العممية التعميمية في المدرسة ال تقتصر فقط عمى دور المعمم  

فالمدير الناجح ىو والطالب والمنياج، بل أن  قائدًا تربويًا موجيًا لعناصر العممية التعميمية، 
لقيادة العاممين معو، والتأثير في داع واالبتكار، بواإلمن يممك المعرفة والميارة اإلدارية 

رشادىم سموكياتيم وأفعاليم، وتوجيييم ينعكس  بما ،المينية إمكانياتيم وقدراتيمتطوير لى إ وا 
زيادة فاعمية المدرسة، وبالتالي ، في وظيفتيم، واستشعارىم أىميتيااستغراقيم إيجابًا عمى 

 وتحسين جودة مخرجاتيا.
 ىذه حول والدراسات البحوث تزال ال االستغراق، عن الناتجة الفائدة من الرغم وعمى

 التربوية لمبحوث كبيرة فرصاً  يقدم المجال ىذا يزال ما وبالتالي نسبيًا، جديدة الظاىرة
(Sweem, 2008).  ًعمى ما تقدم ظيرت فكرة الدراسة لدى الباحث لمتعرف عمى درجة  وبناء

 األخالقيةممارسة مديري المدارس في مديرية التربية والتعميم لمحافظة عجمون لمقيادة 
 لممعممين.وعالقتيا باالستغراق الوظيفي 

 مشكلة الدراسة
ن العديد من مديري المدارس إإلى القرن الحادي والعشرين، ف دخولناعمى الرغم من 

عمى أصوليا، حيث يالحظ عمى مستوى الممارسة  األخالقيةال يمارسون القيادة  ما زالوا
ن بعض أو  ،والتطبيق في الميدان الشكوى والتذمر من قبل بعض المعممين بأنيم تعرضوا لمظمم

ن القميل من الدراسات العربية إ. كذلك فاألخالقيةال يمتزمون بمعايير القيادة المدارس  مديري
 ديري المدارس من وجية نظر المعممينلدى م األخالقيةواألجنبية أجريت حول القيادة 

درجة ممارسة مديري . لذا تتمثل مشكمة ىذه الدراسة في تحديد وعالقتيا باستغراقيم الوظيفي
وعالقتيا باالستغراق  األخالقيةالمدارس في مديرية التربية والتعميم لمحافظة عجمون لمقيادة 
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ر متغيرات الجنس، والمؤىل العممي، وكذلك تستيدف ىذه الدراسة تحديد أث ،الوظيفي لممعممين
 .العالقةوسنوات الخبرة عمى ىذه 

: درجة ممارسة مديري اآلتيجابة عن السؤال الرئيس الدراسة الحالية اإل وتحاول      
وعالقتيا باالستغراق  األخالقيةالمدارس في مديرية التربية والتعميم لمحافظة عجمون لمقيادة 

 الوظيفي لممعممين.
 الدراسةأسئلة 

 حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئمة اآلتية:
ما درجة ممارسة مديري المدارس في مديرية التربية والتعميم لمحافظة عجمون  .2

 من وجية نظر المعممين؟ األخالقيةلمقيادة 
ممارسة  لدرجة (α≤ 0.05)ىل تختمف استجابات عينة الدراسة عند مستوى الداللة  .3

تعزى  األخالقيةمديري المدارس في مديرية التربية والتعميم لمحافظة عجمون لمقيادة 
 ؟(، المؤىل العممي، سنوات الخبرةلمتغيرات )الجنس

مديرية التربية والتعميم ما مستوى االستغراق الوظيفي لدى معممي المدارس في  .4
 لمحافظة عجمون من وجية نظرىم؟

لمستوى  (α≤ 0.05)ىل تختمف استجابات عينة الدراسة عند مستوى الداللة  .5
مديرية التربية والتعميم لمحافظة عجمون االستغراق الوظيفي لدى معممي المدارس في 

 ، المؤىل العممي، سنوات الخبرة(؟لمتغيرات )الجنستعزى 
بين درجة  (α≤ 0.01)ىل ىنالك عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  .6

ممارسة مديري المدارس في مديرية التربية والتعميم لمحافظة عجمون لمقيادة 
 ؟ىمواالستغراق الوظيفي لممعممين من وجية نظر  األخالقية
 أهداف الدراسة

 حاولت الدراسة تحقيق األىداف اآلتية:
  من وجية نظر المعممين. األخالقيةبيان درجة ممارسة مديري المدارس لمقيادة 
  مديرية التربية والتعميم بيان مستوى االستغراق الوظيفي لدى معممي المدارس في

 لمحافظة عجمون من وجية نظرىم.
  تعرف العالقة بين درجة ممارسة مديري المدارس في مديرية التربية والتعميم لمحافظة

 .نظرىمواالستغراق الوظيفي لممعممين من وجية  األخالقيةعجمون لمقيادة 
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 دراسةأهمٌة ال
( ، واالستغراق الوظيفياألخالقيةتكمن أىمية الدراسة من أىمية موضوع الدراسة )القيادة 

 المفاىيم التنظيمية الحديثة في المدارس. وُيمكن إجمال أىمية الدراسة: من ماكوني
  من خالل تسميط الضوء عمى  األخالقيةرفد المكتبة العربية بأدب نظري يتناول القيادة

 النظري.  األدب
  وعالقتيا  األخالقيةدرجة ممارسة مديري المدارس لمقيادة قمة الدراسات التي تناولت

 .باالستغراق الوظيفي لممعممين
  المدرسية في  اإلدارةقد تسيم نتائج ىذه الدراسة في مساعدة العاممين في مجال

الوظيفي لدى يزيد من االستغراق مما  األداءوتطوير  ،األخالقيةتحسين القيادة 
 .المعممين
 جرائٌةاالصطالحٌة واإل المصطلحات

 تم  استخدام عدد من المصطمحات يرى الباحث من الضروري تعريفيا:
  لتحقيق األخرين في التأثير من القائد : سمات وقدرات فائقة ُتمك ناألخالقيةالقيادة 

 األخالقية لألبعاد دقيقة بمراعاة محد د، موقفي إطار في مميمة وفق رؤية مشتركة أىداف
وتعرف إجرائيًا بأنيا: قدرة  (،Drucker, 2016, 43والمصالح المختمفة ) والقانونية

إليجاد ضمن إطار أخالقي  وتوجيييم المعممين سموك التأثير فيعمى مدير المدرسة 
بالدرجة الكمية  :جرائياً إ، وتقاس مناخ تنظيمي إيجابي، وبيئة عمل مناسبة في المدرسة

لدى  األخالقيةممارسة القيادة درجة حصل عمييا أفراد عينة الدراسة عمى استبانة التي ي
 مديري المدارس.

 المؤسسة أىداف تحقيق في لمعاممين يجابياإل والشعور االتجاه الوظيفي: االستغراق 
 مع المعمم اندماج :إجرائياً وتعرف ، (Griffin & Hesketh, 2003;68) وقيمو
مكانياتو؛ لزيادة  طاقاتومن خالل توظيف  ىميتياأ واستشعار وظيفتو  الكفاءة واالنتاجيةوا 

 الفقرات المتعمقة باالستغراق الوظيفي خالل منقياس مستوى االستغراق  وتم   ،في العمل
 .الغاية ليذه ُأعدت التي

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

 .وعالقتيا باالستغراق الوظيفي لممعممين األخالقيةوالتعميم لمحافظة عجمون لمقيادة 
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الحكومية الحدود البشرية: تقتصر الدِّراسة عمى المعممين والمعممات في المدارس  −
 .محافظة عجمون في األردنب

الحكومية  ساسية والثانويةاأل عمى المدارس التطبيق الميداني تم   الحدود المكانية: −
 .محافظة عجمون في األردنب

العام الدراسي  من األولالفصل الدراسي  الدِّراسة خالل أداةتطبيق  الحدود الزمانية: تم   −
 م.:3129/312

 محددات الدراسة 
 .في ضوء صدق وثبات أداة الدراسة إن تعميم نتائج الدراسة الحالية تم   -
 .وموضوعيتيم أفراد عينة الدراسةصدق استجابة مدى ىذه الدراسة بتتحدد نتائج  -

 النظري األدب

واالستغراق  األخالقيةالنظري المتعمق بالقيادة  األدبتناول ىذا القسم من الدراسة       
 الوظيفي كما يأتي:

 األخالقٌةأوالً: القٌادة 

باىتمام الباحثين، والميتمين، والمسؤولين عن العمل اإلداري؛ نظرًا  األخالقيةحظيت القيادة 
ألىميتيا في إنجاز المؤسسات لمياميا وتحقيقيا ألىدافيا، إذ يتوقف نجاح ىذه المؤسسات 

 وتعتبر (.Nafatali, 2014) أو فشميا عمى مدى النجاح الذي يحققو القادة في أعماليم
األخالق من الركائز األساسية لخدمة اآلخرين، فإن نجاح المديرين في أداء أعماليم مرده 
األساسي إلى التزاميم األخالقي، أماًل في تحقيق األىداف التي تنشدىا المؤسسة )المعاني 

 (. 3122وعريقات، 
لكل  بد  ممية التربوية واإلدارية، وال القيادة األخالقية ضرورة من ضروريات الع وتعد  

مدير مدرسة أن يتحمى بيا، كونو يقضي أكثر من نصف عممو اليومي مع الطمبة، والزمالء، 
ولذلك يقتضي منو أن يكون عمى جانب كبير من األخالق، ويتجنب استغالل مركزه ألية 
مصمحة شخصية، ويؤدي ميامو الوظيفية عمى الوجو المتوقع منو كقائد تربوي )النشاش 

في التعميم ذات  األخالقية( بأن القيادة Noonan, 2018ؤكد نونان )تو  .(3126والكيالني، 
لطمبة والمجتمع، لتعزيز وا لمديري المدارس والمعممينأىمية بالغة عمى أن تكون شاممة 

ميارات التواصل االجتماعي فيما بينيم، حيث يتطمب من مدير المدرسة أن يتوصل إلى قرارات 
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مة، ومناقشتيا بكل النظر البديمة، ودمج األفكار القي  مختمفة من خالل دراسة وجيات 
 موضوعية.

ورغم أن القيم والمعايير األخالقية ال تكون مكتوبة وال يترتب عمى مخالفتيا في 
الكثير من األحيان عقوبة قانونية، ولكن قد يترتب عمى عدم االلتزام وعدم احترام القيم 

ان أو الت عامل بحذر مع القائد الذي ال يراعي القيم األخالقية، العزلة االجتماعية أو االستيج
 (.3124األخالقية في عممو )حمادنة، 

وبناء عمى ما سبق، ينبغي عمى مديري المدارس السعي لنيل رضا وقبول المجتمع 
الذي يعممون فيو، والحرص عمى ضرورة أن تكون أعماليم ذات بعد أخالقي، وتحظى بالقبول 

 (.Hofstede, 2015المجتمع المحمي )الكبير من قبل مؤسسات 
المدرسية تعمل عمى توجيو المعممين من أجل تحقيق األىداف  اإلدارةوالقيادة في          

عن طريق التأثير، وقد يكون ىذا التأثير إما بالتبني وقبول األتباع لممدير كقائد، أو باستخدام 
والتأثير فييا، فيكون المدير ىو القائد و استثمار الجماعة أالسمطة الرسمية عند الضرورة 

الذي يمارس السمطة باإلقناع، ويتجاوز السمطات الرسمية والمناصب والروتين المفروض من 
 (.:311القوانين واألنظمة )عايش، 

ويتضح مما سبق أن لمقيادة األخالقية أىمية كبيرة في نجاح اإلدارة المدرسية، حيث 
لى إيجاد إيسعى و راقبًا وموجيًا لممعممين في سموكيم وأفعاليم، يعتبر مدير المدرسة قائدًا وم

وزيادة الفاعمية وتحقيق الجودة والتميز في األداء، مناخ تنظيمي إيجابي لتحسين بيئة العمل، 
 .أىداف المدرسة بكفاءة واقتدارواإلنتاجية، وتحقيق 

 األخالقٌةمفهوم القٌادة 
 والقيم ثلنظومة المُ م" :بأنيا األخالقيةالقيادة  Aloni, 2008, p238)الوني ) عرف
نسان نحو حياة أفضل، وىذه األخالقيات تنظم عالقة المعمم التي تعمل كموجو لل  واألعراف

  مع مديره، وزمالئو، وطمبتو، ومع مجتمعو".
يجاد ا  تباع لتحقيق الكفاءة والفاعمية، و بأنيا: التأثير في األ  األخالقيةوتعرَّف القيادة 

وبما تسمح بو القوانين واألنظمة  ،مناخ تنظيمي منتج يسوده التعامل ضمن إطار أخالقي
 (.22، 3121)الطراونة، 
بأنيا: " مجموعة من  األخالقية( القيادة Ashrafi, 2013, 6وعرف أشرفي )      

توقعات مستوى  القيم العميا التي يسعى المعممون إلى اإللتزام بيا أثناء ممارسة العمل، وىو
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المجتمع في سموكياتيم، ويقصد بيا ذلك التنظيم الخاص لخيرة اإلنسان، بما يعمل عمى 
تكوين الضمير االجتماعي، وتوجيو السموك في المواقف المختمفة وفق المعايير السائدة في 

 المجتمع".
سموك مدير المدرسة في  تأثير بأنيا: األخالقيةالقيادة ومن خالل ما سبق يمكن تعريف 

 يجاد مناخ  إيسعى من خالليا  ةأخالقيمعايير إطار  وأفعاليم ضمنواتجاىاتيم  المعممين
 في المدرسة. إيجابي، وبيئة عمل مناسبةتنظيمي 

 مبادئ القٌادة األخالقٌة

مجموعة من المبادئ التي تحدد أخالقيات القائد التربوي، والتي  3112حدد عابدين 
أخالقيات مدير المدرسة باعتباره قائدًا تربويًا، وىذه المبادئ يمكن اإلستئناس بيا في تحديد 

 ىي:
الشعور بالمسؤولية: إن  الشعور بالمسؤولية والمساءلة اإلدارية مسألة أساسية ال  -

تنفك عن القائد التربوي، وذلك لضمان عدم االستخدام السيئ لمسمطة، وتحقيقًا لمقيم 
 المدير.األخالقية السامية المطموب توفرىا لدى 

التوافق: ويظير التوافق في تعامل القائد التربوي مع العاممين في المؤسسة التربوية  -
 كأنو أحدىم، ويتكيف مع األفراد الذين يتعامل معيم ومع قيميم ومياراتيم الشخصية.

نفعالي: ويعمل االتزان اإلنفعالي في السموك واألطباع عمى تآلف المرؤوسين االتزان اإل  -
 ول المدير.والتفافيم ح

العدل: فمن األخالقيات أن يتوخى المدير العدل، ويعمل بروحو، ويؤثر في المرؤوسين  -
 ليجعميم أقرب إلى العدل منيم إلى اإلستئثار بالمنفعة دون زمالئيم.

إثارة التنافس: التنافس الباعث عمى التفاعل، وينتيي إلى التعاون والتوافق بين  -
 (.3124)العتيبي، العاممين في المؤسسة التربوية 

 أخالقٌات مدٌر المدرسة
أداة مدير المدرسة في عممو لتكون سموكًا وصفة أصيمة في ممارساتو  األخالقيةعد القيادة تُ 

الذاتية وتوجيو السموك  اإلدارةاإلدارية، فأىمية أخالقيات القيادة تعود إلى دورىا في عممية 
كالعدل والمساواة واألمانة في معاممة  األخالقيةلممدير في مدرستو، وتحقيق المبادئ 

 . (Van, 2017الموظفين )
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وال  ،ويواجو مديرو المدارس العديد من المواقف الت ي تتطمب اتخاذ قرارات صائبة
ُتحدث ضررًا مقصودًا لفئات أصحاب المصالح أو البيئة الطبيعية الت ي تعمل فييا المؤسسة. 

راتيم في ظل معايير أخالقية ومينية محددة لذلك فيؤالء المديرون توجو سموكيم وقرا
اإلدارية لدييم سميمة وتعي طبيعة المبادئ والقيم الت ي  األخالقياتوواضحة، بتوقع أن تكون 
 (.3121تستند عمييا )بوعباس، 

 ومن المعايير األساسية للدارة المدرسية الناجحة: 
 وسموكو وتصرفاتو. القدوة: وىي أن يكون مدير المدرسة قدوة حسنة في مظيره -
 العدالة في التصرفات واألحكام بين زمالئو وطالبو. -
 المقدرة عمى تكوين عالقات إنسانية قائمة عمى روح األخوة. -
 االخالص واألمانة في العمل. -
 المرونة في تسيير أعمال المدرسة. -
 البحث عن آراء اآلخرين وأفكارىم. -
 ألزمات بيدوء وثبات.امواجية المواقف و  -
 لى األخطاء وتفادي تكرارىا.التعرف إ -
 (.3123 العرايضة،) العمل عمى تحقيق المصمحة العامة -

التي يجب أن يتحمى بيا أن أخالقيات مدير المدرسة مما سبق ستنتاج يمكن اإلو 
 واإلنسانيةواألمانة، والمساواة، والحكمة والشجاعة، والموضوعية تتمثل في العدالة 

واتخاذ  بشكل جيد، ويكون قادرًا عمى صناعة إدارة المدرسةعممية يضبط بحيث ، والتشاركية
لالرتقاء بقدرات المدرسة وأدائيا بما يحقق أىدافيا  القرارت عمى جميع المستويات اإلدارية،

 ،التحكم بالظروف الصعبة فيمدير المدرسة ساعد تااللتزام بيذه الصفات كما أن  وتطمعاتيا. 
وتحويل  والخالفات بين العاممين، التوترتخفيف و  العمل،أثناء التي تواجيو وحل المشكالت 
تنظيمي مالئم، وبيئة عمل منتجة، ليا تأثير عمى إلى مناخ  داخل المدرسة المناخ التنظيمي

 الرضا الوظيفي لممعممين واستغراقيم في وظيفتيم. 
 االستغراق الوظٌفًثانٌاً: 

 الدراسات في م1921سنة  بداية في مبكر وقت إلى االستغراق الوظيفي مصطمح أصل يعود
التنظيمية  األىداف تحقيق عمى األفراد من مجموعة استعداد أو معنويات عمى التي أجريت

(Raymond, & Mjoli, 2012.) 
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ويمثل االستغراق الوظيفي الدرجة التي يندمج فييا الفرد مع الوظيفة التي يمارسيا          
ويستشعر أىميتيا، وليذا فاألمر ىنا مرتبط بالنواحي العقمية والعاطفية معًا، إذ يتأثر 

منيا المستوى العاطفي ويتضح ذلك من آثاره اإليجابية عمى  ،االستغراق بالعديد من المؤثرات
مثال ذلك مشاعر السعادة والرضا والتقدير العالي لمذات، وعكس ذلك صحيح عندما  ،الفرد

مثال ذلك القمق  ،ينخفض مستوى االستغراق، فيتضح التأثير السمبي عمى مشاعر الفرد
ر عن االرتباط النفسي بين الفرد وظيفي يعب  والضيق والكآبة واإلحساس باليأس. واالستغراق ال

)نصار،  ووظيفتو بحيث تعد ىذه الوظيفة ذات بعد محوري في حياتو وفي تقديره لذاتو
3124 ،45.) 

 الوظيفة التي مع الفرد فييا يندمج التي "الدرجة أنو عمى الوظيفي االستغراق ويعرف
بالعمل  ميتم ويكون عممو الفرد يحب أن يعني فاالستغراق أىميتيا، ويستشعر يمارسيا
نتاجية أعمى بكفاءة يعممون لوظائفيم المحبين األفرادف ،بو المرتبط  الذين ىؤالء من أفضل وا 

 (.25: 3115 )المغربي، وظائفيم" ال يحبون
وحبو لو، عممو كمعمم  المعمم بأىميةويعرف الباحث االستغراق الوظيفي بأنو: شعور 

شباعو  تحقيق رغباتو، واالستقرار في عممو نتيجة مما ينعكس إيجابًا عمى كفاءة  لحاجاتو ا 
نتاجيتو.  المعمم وا 

 (.Akhtar & Singh, 2010أبعاد االستغراق الوظٌفً: )

عمى أن االستغراق الوظيفي لو ثالثة أبعاد رئيسة موضحة  ,Yushimura 7::2 أكد
 أىم خصائص كل بعد، وىي عمى النحو اآلتي: 

العاطفي)الشعوري(: وىو يعني وجود عالقة قوية بين عواطف وأفكار، االستغراق  -
ومشاعر الفرد وبين وظيفتو، أو ىو مدى قوة استمتاع الفرد العمل في وظيفتو أو مدى 

 حبو لعممو، ومن أىم خصائصو )التعمق، االستمتاع، االرتباط(.
ين بشكل كامل في االستغراق المعرفي)اإلدراكي(: ويشير إلى استغراق األفراد العامم -

ممارسة عمميم، أو ىو درجة قوة مشاركة الفرد في اتخاذ القرارات الخاصة بوظيفتو، أو 
درجة أىمية الوظيفة في حياتو، وأىم خصائصو )الحالة النفسية، احترام الذات، 

 المشاركة الفع الة(.
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ذ الفترة المسائية االستغراق السموكي: ويشير إلى اتخاذ الفرد العامل دورًا إضافيًا كأن يأخ -
لتعزيز مياراتو المتعمقة بوظيفتو، أو التفكير في العمل بعد مغادرتو، ويتميز ىذا النوع 

السموكية، السموك خارج الدوائر، التعمم  )النوايا بمجموعة من الخصائص أىميا:
  والتطوير النوعي(. 

 أهمية االستغراق الوظيفي

والذين  المدرسةالذين ييتمون بمستقبل  لممعمميناالستغراق الوظيفي نقطة مضيئة  يعد  
عمال وواجباتيم، سياق األ المعممينوان يدرك  ،يعربون عن استعدادىم الستثمار جيودىم لصالحيا

االستغراق  ويجعل، المدرسةالوظيفي لصالح  األداءويعممون عن كثب مع زمالء العمل لتحسين 
داء واجباتيم برغبة وانغماس أيم، متفانين في مندمجين بفاعمية في وظائف المعممينالوظيفي 

كما  عمى تنميتيا وتطوير عممياتيا، بقاء وحرصاً  وأكثر مدرستيمبالوظيفة. ولدييم التزام تنظيمي نحو 
يمكن تحقيق صمو بين االستغراق الوظيفي وربحية العاممين، ويشكل االستغراق الوظيفي االتصال 

مواقفيم نحو زبائن الشركة وما ينعكس عن المجتمع ككل  العاطفي بالشركة والذي قد يوثر عمى
 (.3127)الساعدي وعكار، 

 نحو التزاماً  أكثر الفرد ويجعل لمعاممين، الوظيفي الرضا زيادة ىعم الوظيفي االستغراق يعملو         
، والشربيني والدمناوي وكفاءتيم )نجم العاممين إنتاجية يعمل عمى تعزيز أنو كما وشركتو، عممو

3124.) 
 وزيادةأداء المعممين وكفاءتيم،  لتحسين وسيمة من خالل ما سبق يُعد االستغراق الوظيفي

، وذلك لمقيام بأدوارىم ليم الوظيفي والرضا ،الميني النمو يحقق أنو كما مينتيم، نحو دافعيتيم
 تستخدم التي المداخل أحد الوظيفي حيث يعد االستغراقالوظيفية واإلدارية المتجددة عمى أتم  وجو، 

التي يمارسيا  األخالقيةبين القيادة  التفاعل ان حيث ،في المدرسة العمل جودة وتحسين تنمية في
 ، يستشعرون أىميتيا،مينتيم من المعممين مستغرقين في يجعالن الوظيفي واالستغراق المدرسةمدير 
 فيو. اءً بق وأكثر عمميم، تجاه التزام ولدييم

 السابقةالدراسات 
 األخالقٌةالدراسات السابقة المتعلقة بالقٌادة أوالً: 

تم  تناول الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة، العربية منيا واألجنبية،  
 القديمة منيا والحديثة، وتم  ترتيب الدراسات السابقة زمنيًا من األقدم إلى األحدث، كما يمي:

مستوى ممارسة عمى تعرف ىدفت الدراسة ( Karakose, 2007) كوسكار  أجرى
 وتم  ، من وجية نظر معممي المدارس الثانوية األخالقية مديري المدارس في تركيا لمقيادة
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 ( معممًا في تركيا تم  574المنيج الوصفي التحميمي، وتكونت عينة الدراسة من ) استخدام
اختيارىم بطريقة عشوائية، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المعممين يرون أن مديرييم 

وصناعة  التواصل،مجال المناخ اإلنساني، و في  اإلدارةيظيرون سموكًا أخالقيًا عاليًا في 
القرار، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في تصورات المعممين تعزى لمتغيرات الجنس، 

سب المؤىل العممي، لصالح خريجي الكميات مقارنة مع خريجي الدراسات لصالح الذكور، وبح
 العميا.

( تعرف درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية 3121يحيى ) وىدفت دراسة
نت عينة  الفمسطينية بأخالقيات مينة اإلدارة المدرسية من وجية نظر معممي مدارسيم، وتكوَّ

معممات المدارس الحكومية الثانوية في الضفة الغربية، ( من معممي و :245الدراسة من )
وتوصمت الدراسة إلى أن درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية الفمسطينية بأخالقيات 
مينة اإلدارة المدرسية من وجية نظر معممي مدارسيم، كانت كبيرة جًدا، كما توصمت إلى 

تزام مديري المدارس الحكومية الثانوية وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ال
الفمسطينية بأخالقيات مينة اإلدارة المدرسية من وجية نظر معممي مدارسيم، تعزى لمتغير 

سنوات؛ ولمتغير  7ولصالح الفئة أقل من  الخدمةالجنس ولصالح الذكور؛ ولمتغير سنوات 
 طوباس.قباطية، وقمقيمية، و المديرية ولصالح مديريات 

دراسة ىدفت إلى تحديد أثر ب ((Turhan& Celike,2011سيميك تورىان و  وقام
عمى تصورات في تركيا والمينية  الثانويةسموكيات القيادة األخالقية لمديري المدارس 

وتوصمت ( فقرة. 95واستخدمت الدراسة استبانة مكونة من ) ،ةيالمعممين حول العدالة التنظيم
مديري المدارس لسموكيات القيادة األخالقية متدني من وجية الدراسة إلى أن مستوى ممارسة 

نظر المعممين والمعممات، وخاصة فيما يتعمق بإتخاذ القرارات األخالقية الخاصة بالعدالة بين 
المعممين والمعممات، ووجود عالقة ارتباطية موجبة بين ممارسة القيادة األخالقية لمديري 

 المدارس وبين العدالة التنظيمية.
( تعرف درجة ممارسة مديري المدارس 3122وىدفت دراسة الشريفي والتنح )

واستخدمت ين المعممين، وعالقتيا بدرجة تمك   األخالقيةالثانوية الخاصة بإمارة الشارقة لمقيادة 
استخدام االستبانة كأداة لجمع المعمومات،  من خاللالمنيج المسحي االرتباطي  الدراسة

( معممًا ومعممة، وتوصمت الدراسة إلى أن درجة ممارسة 311من )وتكونت عينة الدراسة 
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من وجية نظر المعممين كانت متوسطة، وأن درجة تمكين معممي  األخالقيةالمديرين لمقيادة 
يجابية ارتباطية إالمدارس الثانوية الخاصة من وجية نظرىم كانت متوسطة، ووجود عالقة 

 .وبين التمكين اإلداري لممعممين األخالقيةبين درجة ممارسة المديرين لمقيادة 
( دراسة ىدفت إلى استكشاف التوجيات األخالقية لقادة Feng, 2011وأجرى فنج )

المدارس في تايوان، وظفت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، واستخدمت االستبانة كأداة 
يارىم بطريقة طبقية اخت ( مدير مدرسة، تم  684لجمع البيانات، وتكونت عينة الدارسة من )

أن العدالة ىي التوجو األخالقي األكثر تكرارًا ليؤالء القادة،  عشوائية، وتوصمت الدراسة إلى
ويتأثر االتجاه األخالقي لقادة المدارس في تايوان من األخالق الكونفوشيوسية إلى حد ما، 

 وخاصة من حيث األخالق الفضيمة.
درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية  ( بدراسة ىدفت تعرف3124قام اليندي )و 

من وجية نظر المعممين، ولتحقيق أىداف الدراسة تم  األخالقيةبمحافظات غزة لمقيادة 
( معممًا ومعممة، :48استخدام المنيج الوصفي التحميمي، وتكونت عينة الدراسة من )

غزة لمقيادة وتوصمت الدراسة إلى أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات 
كانت بدرجة مرتفعة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجاالت  األخالقية

، العالقات اإلنسانية( تعزى لمتغيرات األخالقية)الخصائص الشخصية، الصفات اإلدارية 
وسنوات الخدمة، ووجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير  ،الجنس، والتخصص

إحصائية بين درجة  داللةذات  إيجابيةالمنطقة التعميمية، وأظيرت النتائج وجود عالقة طردية 
 ، ودرجة تمكين معممييم.األخالقيةممارسة المديرين لمقيادة 

 (Madenoglu & Uysal & Sarier, 2014) وأجرى مادينجمو ويوسال وسارير
سموكيات القيادة األخالقية لمديري المدارس االبتدائية وعالقتيا عمى تعرف ال دراسة ىدفت

نتائج الدراسة إلى أن القيادة  وتوصمت، لممعممين بالرضا الوظيفي، وااللتزام التنظيمي
سموكيات  وأن، لممعممين وااللتزام التنظيمي الوظيفي األخالقية ليا تأثير كبير عمى الرضا

 .التنظيمي وااللتزامالوظيفي عمى شعور المعممين بالرضا  كبيراً  القيادة األخالقية تعد مؤشراً 
( تعرف درجة ممارسة مديري المدارس 3127وىدفت الدراسة التي أجراىا الشرقاوي )
وعالقتو  من وجية نظر المعممين األخالقيةالمتوسطة في دولة الكويت لسموكيات القيادة 

عينة الدراسة تكونت ، االرتباطي الوصفي المنيج الدراسة تواتبع .ى التماثل التنظيميبمستو 
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( معممًا ومعممة، في المرحمة المتوسطة في محافظة الفروانية في دولة الكويت، 611من )
وتوصمت الدراسة إلى أن درجة ممارسة مديري المدارس المتوسطة في دولة الكويت لسموكيات 

من وجية نظر المعممين جاءت بدرجة مرتفعة، وأظيرت النتائج عدم وجود  األخالقيةالقيادة 
نحو ممارسة مديري المدارس  فروق ذات داللة إحصائية لتصورات أفراد عينة الدراسة

من وجية نظر المعممين تعزى لمتغير  األخالقيةالمتوسطة في دولة الكويت لسموكيات القيادة 
 ،وحب المعرفة والشجاعة واألداة ككل ،ما عدا مجال الحكمةالجنس في جميع المجاالت 

وجاءت الفروق لصالح المعممات، كما توصمت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة 
 .تعزى ألثر المؤىل العممي وسنوات الخبرة إحصائية لتصورات أفراد عينة الدراسة

لتي تواجو القيادة ( دراسة ىدفت تعرف المعيقات اKabeyi, 2018وأجرى كابيي )
لدى القيادات في المنظمات النيجيرية، وتم استخدام المنيج التحميمي، وتوصمت  األخالقية

الدراسة إلى عدة نتائج منيا: لوحظ أن المنظمات واألفراد لدييم دور يؤدونو في ضمان 
السموك األخالقي والسموك الفردي، ويجب عمى المؤسسات إنشاء بيئات أخالقية من خالل 

نقاذ العمال من المعضالت  األخالقيةوالقرارات  قيةاألخالتقديم نماذج األدوار  المتكونة وا 
واإلجراءات الالزمة  ،، ويجب أن يكون الموظفون من جانبيم أخالقيات في التفكيراألخالقية

لمقادة دور خاص و  ،إلنقاذ أنفسيم ومؤسساتيم من التكاليف المتعمقة بالسموك غير األخالقي
بيئات ومنظمات أخالقية، العوامل النفسية والضغوط  وخمق ،في العمل كنماذج يحتذى بيا

التنظيمية والمجتمعية وعدد من العوامل الظرفية من المعيقات التي تواجو ممارسة القيادة 
 في المنظمات النيجيرية. األخالقية

( دراسة ىدفت التعرف عمى واقع القيادة 3129وأجرت العنزي وعبد العزيز )
ة الثانوية في دولة الكويت من وجية نظر المعممين، وتحديد األخالقية في مدارس المرحم

مستوى الرضا الوظيفي لدى المعممين، والكشف عن العالقة بين القيادة األخالقية والرضا 
( معممًا 568الوظيفي. اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وتكونت عينة الدراسة من )

لدى مديري مت الدراسة إلى أن القيادة األخالقية ومعممة من معممي المرحمة الثانوية. توص
ءت بدرجة كبيرة، كما أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آج المدارس

متوسطات أفراد عينة الدراسة حول الخصائص الشخصية األخالقية لمدير المدرسة تعزى 
خالقية والعالقات اإلنسانية؛ لمتغير الجنس، بينما ال توجد فروق حول السموكيات اإلدارية األ
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وكذلك أظيرت النتائج وجود  ،وال توجد فروق تعزى لمتغير المؤىل العممي وسنوات الخبرة
 عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائيًا بين القيادة األخالقية والرضا الوظيفي.

 الدراسات السابقة التً تناولت االستغراق الوظٌفًثانٌاً: 

ىدفت إلى التحقق من أثر االستغراق دراسة ( Chughtai, 2008شوقاتي )أجرى  
الوظيفي وسموكات المواطنة التنظيمية في الباكستان، وتكونت عينة  األداءالوظيفي عمى 
( عضو ىيئة تدريس عاماًل في خمسة جامعات باكستانية، وتوصمت 391الدراسة من )

 األداءيجابية بين االستغراق الوظيفي وبين ا  الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط معنوية قوية و 
الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس  األداءوأن مستوى  ،الوظيفي وسموكات المواطنة التنظيمية

كان عاليًا، ووجود أثر لمثقة اإلدارية واالستقالل الذاتي ودعم العالقة بين المشرفين والزمالء 
 وانخفاض معدل الغياب. ،ي ترك العملوانخفاض الرغبة ف ،الوظيفي األداءفي العمل في 

 & Wickramasinghe) وويكرامزينقو دراسة ويكرامزينقووفي         
Wickramasinghe, 2011الوظيفي واالستغراق المدرك التنظيمي ( ىدفت تعرف الدعم 

 الوظيفي االنغماس تأثير سيرالنكا، وكشف في اإلنتاج وعالقتو بضعف الوظيفي والتدوير
تكونت  عشوائية عينة أخذ الوظيفي، وتم والتدوير المدرك الدعم التنظيمي بين وسيط كعامل
 كأداة االستبانة وتم استخدام المالبس، تصنيع شركات في يعممون موظفاً  (727) من

 التدوير معدل مع سمبياً  الوظيفي الدراسة ارتباط الرضا ىذه نتائج أىم مسحية، وكانت
التدوير  معدل مع وسمبياً  الوظيفي، الرضا مع إيجابياً  المدرك التنظيمي الوظيفي، وارتباط الدعم

 عن وذلك ،التنظيمي بالدعم باالىتمام سيرالنكا في العاممة الوظيفي، وأوصت الدراسة الشركات
 االحترام مثل االجتماعية لمفوائد باإلضافة ،اإلضافية والمزايا لممكافآت العادل طريق التوزيع
 .اإلنتاج مستوى سيزيد ذلك ألن موظفييا، مساىمات وتقدير لممرؤوسين ودعم القادة

 تعرف ىدفت إلى (Raymond & Mjoli, 2012) دراسة ريموند وماجوليوأما        
 المستوى في العاممين لدى التنظيمي وااللتزام الوظيفي واالستغراق الوظيفي الرضا بين العالقة

 درست حيث أفريقيا، وجنوب لندن شرق في المتواجدة مرسيدس شركة مصانع داخل التشغيمي
 جمعت قدتابع.  كمتغير التنظيمي االلتزام بينما مستقمة كمتغيرات الوظيفي واالستغراق الرضا

 أربع من مكون استبيان استخدم( موظفًا، وتم 211تكونت من ) عشوائية عينة من البيانات
 من كل بين قوي رتباطوتوصمت الدراسة إلى وجود ا العينة، أفراد أراء الستطالع كأداة أجزاء
نو  التنظيمي، االلتزام مع الوظيفي واالستغراق الرضا  االلتزام في الوظيفي الرضا تباين نسبة ا 
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 الوظيفي والرضا الداخمي الوظيفي والرضا الوظيفي، لالستغراق بالنسبة منيا أعمى التنظيمي
 .التنظيمي االلتزام مع الدرجة بنفس ترتبط الخارجي
 عمى العمل حياة جودة عوامل تأثير مقارنة إلى ىدفتدراسة  (2013) نصار توأجر         
 الغوث وكالة في والتعميم التربية دائرة في العاممين لمموظفين الوظيفي االستغراق تنمية

 التحميمي الوصفي المنيج استخدام م  وتي. الحكوم والتعميم التربية وزارة في العاممين والموظفين
 وتوصمت مدرسة. مدير ومساعد مدرسة مدير (406) بمغت دراسة عينة عمى استبانة بتطبيق
 الوظيفي االستغراق وتنمية العمل حياة جودة بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود إلى الدراسة

 درجة وأن الحكومي، والتعميم التربية وزارة وفي الغوث وكالة في والتعميم التربية دائرة في
 اجتماعية، دينية، ظروف إلى ذلك ويرجع جدًا، جيدة الموظفين لدى الوظيفي االستغراق
 .ووظيفية سياسية،
 تنمية عمى التنظيمي الدعم أثر إلى التعرف ىدفتبدراسة ( 3125ماضي )وقام          
 الدعم وسائل وتحديد لألونروا، التابع اإلقميمي غزة مكتب في لدى العاممين الوظيفي االستغراق
وتم  .التنظيمي الدعم استخدام معوقات عن والبحث اإلقميمي يقدميا المكتب التي التنظيمي
 داللة ذات عالقة وجود الدراسة وتوصمت ،عامالً  (381) بمغت عشوائية طبقية عينة اختيار

 اإلقميمي غزة مكتب في العاممين لدى الوظيفي االستغراق وتنمية الدعم التنظيمي بين إحصائية
 عينة تقديرات متوسطات بين فروق وجود الدراسة بينت كما ومقبولة، بدرجة متوسطة األونروا
لى الموظف بيا يعمل التي الدائرة إلى عزىت الدراسة   .فقط الخبرة سنوات وا 
ىدفت الت عرف إلى مستوى الصحة التنظيمية في دراسة ( 3129العميان )وأجرى         

وعالقتيا باالستغراق الوظيفي لدى المعممين في دولة الكويت، وتم استخدام المدارس الثانوية 
 .تم اختيارىم عشوائياً معممًا ومعممة   (410)المنيج الوصفي المسحي االرتباطي، وتكونت من

توصمت الدراسة إلى أن مستوى الصحة التنظيمية في المدارس الثانوية بدولة الكويت من 
أن مستوى االستغراق الوظيفي لدى المعممين في و وسطًا، وجية نظر المعممين جاء مت

المدارس الثانوية بدولة الكويت من وجية نظرىم جاء بدرجة متوسطة، وتوصمت إلى عدم 
وجود فروق ذات داللة إحصائية لتصورات أفراد عينة الدراسة لمستوى االستغراق الوظيفي 

وجية نظرىم تعزى ألثر متغيرات الجنس  لدى المعممين في المدارس الثانوية بدولة الكويت من
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والمؤىل العممي وسنوات الخبرة، وأظيرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة بين مجاالت 
 .الصحة التنظيمية واالستغراق  الوظيفي

 تعقٌب على الدراسات السابقة

واالستغراق  األخالقيةبالقيادة استعراض الدِّراسات السَّابقة المتعمقة من خالل 
الباحث تمكَّن من الوقوف عمى اإلطار النظري الذي احتوتو تمك  ن  أ، يمكن القول الوظيفي

عينة الدِّراسات لتحديد اإلطار النظري لمدِّراسة الحالية من حيث: أىدافيا، وأىميتيا، واختيار 
من حيث  االستبانةوبناء ومنيج الدِّراسة. كذلك إعداد عممية جمع البيانات، ، الدراسة

الت ي يحتوييا كل مجال، ومقياس تدرج اإلجابات، وتحديد األساليب  والفقراتالمجاالت، 
 . ومناقشتيا، وعرض النتائج المناسبة اإلحصائية

بصفة عامة، وأنيا  األخالقيةالقيادة يتضح أيضًا إجماع تمك الدِّراسات عمى أىمية    
(، ودراسة 3122 ،لشريفي والتنجا)مثل دراسة ، ضرورة ال غنى عنيا لمديري المدارس

 & Madenoglu & Uysal) مادينجمو ويوسال وسارير ودراسة (،3124 ،اليندي)
Sarier, 2014) تورىان وسيميك ، ودراسةTurhan& Celike,2011)).  أكدت كما

دارتيم تعد   أن  العديد من الدراسات السابقة  تتمثل  ، إذمن المي مات األكثر تعقيداً  قيادة األفراد وا 
بتوفير المناخ التنظيمي المناسب لمعاممين، الوظيفة الرئيسة لمقائد اإلداري في أية مؤسسة، 

شراكيم في عممية صناعة القرار، ل وتطوير إمكانياتيم عمى بناء  تيممساعدوالتواصل معيم، وا 
لزيادة ا يممكون من إمكانات؛ ، بما يسمح ليم الوصول إلى أقصى مالمينية قدراتيمو 

نتاجيتيم، وتحسين جودة العمل في المدرسة  ,Karakoseكاركوس )مثل دراسة  ،فاعميتيم وا 
(، ودراسة 3129ز، العنزي وعبد العزي)ودراسة (، Feng, 2011فنج )، ودراسة (2007

  .(3127الشرقاوي )
 عمى نادرة الوظيفي االستغراق موضوع تناولت التي الدراساتوتبين لمباحث أن 

 عمم حد عمى المفيوم ىذا (3124واحدة )نصار،  محمية وتناولت دراسة العربي، الصعيد
 القيادة األخالقية عالقة تناولت التي والعربية األجنبية الدراسات عدم توفرإضافة إلى  .الباحث

 .أخرى بمتغيرات السابقة المتغيرات أحد تربط الدراسات معظم الوظيفي، وكانت باالستغراق
تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في موضوعيا وىو ممارسة مديري وت      

، فمم يقف الباحث عمى دراسة تناولت وعالقتيا باالستغراق الوظيفي األخالقيةالمدارس لمقيادة 
  .ىذا الموضوع مما يزيد من أىميتو
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راسة  منهجٌة الدِّ

 وأىداف لوصفي االرتباطي لمالءمتو طبيعةافي ىذه الدِّراسة تم  استخدام المنيج 
 الدِّراسة.

راسة  مجتمع الدِّ

تكون مجتمع الدِّراسة من جميع المعممين في المدارس الحكومية في مديرية التربية 
( معممًا ومعممة، حسب احصائيات 5743والتعميم لمحافظة عجمون في األردن، وعددىم )

 .م3129قسم التخطيط لعام مديرية التربية والتعميم لمحافظة عجمون/ 
راسة  عٌنة الدِّ

%( من مجموع مجتمع 57.:وبنسبة )البسيطة تم  اختيار عينة بالطريقة العشوائية 
 ( يوضح ذلك:2. والجدول )معممًا ومعممة( 549الدِّراسة. وبمغ عددىم )
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 دغت يزغٛشاد انذِّساعخ (: رٕصٚغ أفشاد ػُٛخ انذِّساعخ1انجذٔل )

 انُغجخ انًئٕٚخ انؼذد انفئبد انًزغٛش

 

 انجُظ

 3.27 713 ركش

 322. 1.1 أَثٗ

 %111 774 انكهٙ

 .432 .74 ثكبنٕسٕٚط انًؤْم انؼهًٙ

 1.24 62 دساعبد ػهٛب

 %111 774 انكهٙ

 .762 167 عُٕاد 6-1يٍ  عُٕاد انخجشح

 7223 121 عُٕاد 11-2يٍ 

 421. 1.7  عُخ 11أكثش يٍ 

 %111 774 انكهٙ

راسة أداة  الدِّ

السابقة، مثل  الدراسات عمى باالعتماد استبانة تطوير أداة الدراسة وىي عبارة عن تم  
(، لتطوير الفقرات 3127(، والشرقاوي )3124(، واليندي )3122دراسة الشريفي والتنح )

الفقرات المتعمقة باالستغراق الوظيفي فتم االعتماد عمى المتعمقة بالقيادة األخالقية، وأما 
 مقياس استخدام (، وتم3129(، والعميان )3125، وماضي )(2013)دراسة كل من نصار

 والمتمثل في اآلتي:. الخماسي ليكرت
 (.6درجة تقدير مرتفعة جدًا وُتعطى الوزن ) -
 (.5درجة تقدير مرتفعة وُتعطى الوزن ) -
 ( 4ُتعطى الوزن)درجة تقدير متوسطة و  -
 (3درجة تقدير قميمة وُتعطى الوزن) -
 (.2درجة تقدير قميمة جدًا وُتعطى الوزن ) -

واعتمد الباحث المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة لتكون معيارًا لدرجة التقدير 
 باالعتماد عمى المعيار التالي في الحكم إلى تقدير المتوسطات الحسابية، وذلك بتقسيم درجات
 التقدير إلى ثالثة مستويات )مرتفع، متوسط، منخفض( باالعتماد عمى المعادلة التالية وىي

 معيار التصحيح. 
 2.44=   2-6الحد األدنى لمبدائل    =    –الحد األعمى لمبدائل        

 4 عدد المستويات                                         
 درجة تقدير منخفضة.(، ضمن 3.44 - 2المدى األول: )
 (، ضمن درجة تقدير متوسطة.4.78 - 3.45المدى الثاني: )
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 (، ضمن درجة تقدير مرتفعة.6 – 4.79المدى الثالث: )
راسة  صدق أداة الدِّ

تم  التحقق من صدق أداة الدِّراسة بطريقة الصدق الظاىري، وذلك بعرضيا عمى 
ذوي االختصاص والخبرة من أعضاء ىيئة ( محكمًا من 6عدد من المحكمين والبالغ عددىم )

التدريس في الجامعة األردنية، وجامعة اليرموك، وقد طمب من الُمحكمين تنقيح ومراجعة 
االستبانة من حيث درجة وضوح الفقرات، وجودة الصياغة المغوية، ودرجة انتمائيا لممجال 

حيث  ،ن االستبانةالذي تقيسو، وتعديل، أو حذف أي فقرة يرون أنيا ال تحقق اليدف م
%( من 91جمعت البيانات من المحكمين، وبعد ذلك تم  إعادة صياغتيا وفق ما وافق عميو )

حيث كانت عدد الدراسة،  موضوعالمحكمين، حيث استقرت غالبية أرائيم وفق ما يناسب 
( 8( فقرة لالستغراق الوظيفي، وتم حذف )23( فقرة لمجاالت القيادة األخالقية و)54الفقرات )

( 47فقرات من فقرات القيادة األخالقية، ولتصبح االستبانة بصورتيا النيائية بعد تحكيميا )
 ( فقرة تمثل االستغراق الوظيفي.23فقرة ألداة القيادة األخالقية و)

راسة  ثبات أداة الدِّ

لمتأكد من ثبات أداة الدِّراسة، قام الباحث بتطبيقيا عمى عينة استطالعية من خارج 
تطبيق أداة الدراسة مرة أخرى  ( معممًا ومعممة، وبعد أسبوعين تم  33لدراسة وعددىم )عينة ا

عمى نفس العينة، لمعرفة معدل ثبات أداة الدراسة باالعتماد عمى معامل ارتباط بيرسون، 
، كما تم  إجراء معادلة كرونباخ ألفا لمعرفة االتساق متوسطةوكانت قيم معامل ارتباط بيرسون 

( يوضح 3والجدول ) .وىي قيم مرتفعةالداخمي لألداة بعد استجابة أفراد عينة الدراسة عنيا، 
 قيم معامل ارتباط بيرسون ومعامل كرونباخ ألفا.

 (: قٛى يؼبيم اسرجبط ثٛشعٌٕ ٔيؼبيم كشَٔجبر أنفب.انجذٔل )

 انفب-يؼبيم كشَٔجبر يؼبيم اسرجبط ثٛشعٌٕ انًجبل يزغٛشاد انذساعخ

 1241 **12272 انذكًخ ٔانشجبػخ انقٛبدح األخالقٛخ

 1247 **12241 ٔاإلَغبَٛخانؼذانخ 

 1235 **12624 االػزذال ٔضجظ انزاد

 1242 **12243 االعزغشاق انٕظٛفٙ

 
راسة  متغٌرات الدِّ

 :()الوسيطةالمتغيرات الديمغرافية 
 (.أنثى ذكر،) فئتان ولو: الجنس -
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 (.عميا دراسات بكالوريوس،) مستويان ولو العممي المؤىل -
سنة 22سنوات،  21-7 من سنوات، 6-2من) فئات ثالثة وليا: الخبرة سنوات -

 (.فأكثر
 .القيادة األخالقية: المستقل المتغير
 .االستغراق الوظيفي: التابع المتغير

 المعالجة اإلحصائٌة

( في استخراج نتائج االستبانة الموزعة عمى عينة الدِّراسة، حيث SPSSاستخدام برنامج ) تم  
 حصائية اآلتية:تم استخدام االختبارات اإل

 .المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخدام -
 .الثالثي التباين تحميل استخدام -
 .بيرسون االرتباط معامل استخدام -

راسة   ومناقشتهانتائج الدِّ

ما درجة ممارسة مديري المدارس في النتائج المتعمقة بالسؤال األول ومناقشتيا: 
 مديرية التربية والتعميم لمحافظة عجمون لمقيادة األخالقية من وجية نظر المعممين؟

استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تقدير  تم  للجابة عن ىذا السؤال 
درجة ممارسة مديري المدارس لسموكيات القيادة األخالقية من وجية نظر أفراد عينة الدراسة ل

 والجدول أدناه يبين ذلك: المعممين،
ذٚش٘ انًذاسط نغهٕكٛبد يًبسعخ ي(: انًزٕعطبد انذغبثٛخ ٔاالَذشافبد انًؼٛبسٚخ ٔانشرجخ نذسجخ 7ٔل )الجد

 انقٛبدح األخالقٛخ يشرجخ رُبصنٛب  

 االَذشاف انًؼٛبس٘ انًزٕعظ انذغبثٙ انًجبل انشقى انشرجخ
دسجخ 

 انًًبسعخ

 يشرفؼخ 1257 7251 انذكًخ ٔانشجبػخ 1 1

 يزٕعطخ 1237 7226 االػزذال ٔضجظ انزاد  7 .

 يزٕعطخ 1245 7264 ٔاإلَغبَٛخ انؼذانخ . 7

 يشرفؼخ 1224 7231 األخالقٛخانقٛبدح 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديري 4يبين الجدول )
المدارس لسموكيات القيادة األخالقية من وجية نظر المعممين، عمى كل مجال من مجاالت 

بمتوسط حسابي الدِّراسة، واألداة ككل، حيث جاء في المرتبة األولى مجال الحكمة والشجاعة 
نحراف معياري )2:.4) االعتدال وضبط الذات ( ودرجة ممارسة مرتفعة، وأما مجال 5:.1( وا 
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نحراف معياري )4.76بمتوسط حسابي ) الثانية المرتبة في جاء ( ودرجة ممارسة 1.85( وا 
( 4.69في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ) واإلنسانيةالعدالة وجاء مجال  ،متوسطة
نحراف  . وأما درجة ممارسة مديري المدارس متوسطة( ودرجة ممارسة :1.9معياري )وا 

لسموكيات القيادة األخالقية من وجية نظر المعممين جاءت بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي 
نحراف معياري )4.82) لدى  وتصورات أن ىناك معتقداتإلى (. وتعزى ىذه النتيجة 1.79( وا 

من مبادئ وقيم وفضائل االحترام  تتضمنبما القيادة األخالقية مديري المدارس بأن ممارسة 
تسيم في تطوير ، واالعتدال وضبط الذات، واإلنسانيةوالعدالة  واألمانة، والحكمةوالتقدير، 
نجاز الميام والواجبات بكفاءة واقتدار، من خالل توفير المناخ التنظيمي  وتجويد العمل، وا 
شراكيم في عممية تمام االى لممعممين، وتوجيوالمالئم  نحو تمبية احتياجاتيم ورغباتيم، وا 

بما ينعكس ذلك إيجابيًا  الجيدةصناعة واتخاذ القرارات، والحرص عمى بناء العالقات اإلنسانية 
نتاجيتيم ( التي توصمت 3129اتفقت النتيجة مع دراسة العنزي وعبد العزيز ) .عمى أدائيم وا 

اتفقت النتيجة مع جاءت بدرجة كبيرة. وكذلك  ديري المدارسلدى مإلى أن  القيادة األخالقية 
( التي توصمت إلى أن درجة ممارسة مديري المدارس المتوسطة في 3127دراسة الشرقاوي )

. دولة الكويت لسموكيات القيادة األخالقية من وجية نظر المعممين جاءت بدرجة مرتفعة
( التي توصمت إلى (Turhan& Celike,2011سيميكتورىان و  واختمفت النتيجة مع دراسة

متدني من وجية في تركيا أن مستوى ممارسة مديري المدارس لسموكيات القيادة األخالقية 
 نظر المعممين والمعممات.   
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 المجال األول: الحكمة والشجاعة

 عينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (5يظير الجدول )
 الحكمة والشجاعة: مجال فقرات عمى الدِّراسة

يجبل انذكًخ ٔانشجبػخ  ٔانشرجخ نفقشاد انًؼٛبسٚخ ٔاالَذشافبد انذغبثٛخ (: انًزٕعطبد7انجذٔل )

 رُبصنٛب   يشرجخ

 انفقشاد انشقى انشرجخ
انًزٕعظ 
 انذغبثٙ

االَذشاف 
 انًؼٛبس٘

دسجخ 
 انًًبسعخ

1 
ٚذبعت يذٚش انًذسعخ انًقصشٍٚ فٙ أداء  2

 أػًبنٓى 
 يشرفؼخ 1231 7271

 يشرفؼخ 1232 72.4 يبَخ فٙ أداء ػًهّ ٚزصف يذٚش انًذسعخ ثبأل 11 .

7 
ٔرًُٛخ  نزطٕٚشٚذث يذٚش انًذسعخ انًؼهًٍٛ  1

 ارٓىٔر
 يشرفؼخ 1223 72.7

 يشرفؼخ 1247 7212 ٚصذق يذٚش انًذسعخ فٙ رؼبيهّ يغ اٜخشٍٚ 5 7

 يشرفؼخ 1254 7217 ٚزذًم يذٚش انًذسعخ انًغؤٔنٛخ رجبِ ػًهّ .1 6

2 
ارخبر ٚزًؼٍ يذٚش انًذسعخ انًٕاقف قجم  .

 انقشاس
 يشرفؼخ .121 7215

3 
ٚزذهٗ يذٚش انًذسعخ ثبنصجش فٙ اَجبص  11

 انًٓبو ٔانٕاججبد انًُبطخ ثّ 
 يشرفؼخ .121 7252

4 
ادزٛبجبد ٔسغجبد  ٚفٓى يذٚش انًذسعخ 7

 انًؼهًٍٛ 
 يشرفؼخ 1217 7245

 يشرفؼخ 1215 7246 انًذسعخ يغبءنخ اٜخشٍٚ نّٚزقجم يذٚش  7 5

11 
قبدسا  ػهٗ انزذكى فٙ يذٚش انًذسعخ  4

 انظشٔف انصؼجخ 
 يشرفؼخ 12.2 7225

11 
ٚجزؼذ يذٚش انًذسعخ ػٍ انًجبيهخ ػهٗ  6

 دغبة يصهذخ انؼًم
 يزٕعطخ 1273 7277

1. 
ٚؼزشف يذٚش انًذسعخ ثبسركبة انخطأ أيبو  3

 خشٍٚاٜ
 يزٕعطخ 1274 254.

 يشرفؼخ 0.94 3.91 انذكًخ ٔانشجبػخ

لفقرات مجال الحكمة  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات( 5) الجدول يبين
يحاسب مدير المدرسة المقصرين عمى " تنص والتي( 7) رقم الفقرة جاءت حيث والشجاعة،

نحراف معياري ، (5.42) بمغ حسابي وبمتوسط األولى المرتبة في" في أداء أعماليم وا 
يعترف مدير ونصيا "( 8( ضمن درجة ممارسة مرتفعة، بينما جاءت الفقرة رقم )1.81)

 (9:.3) بمغ حسابي وبمتوسط األخيرة بالمرتبة" خرينالمدرسة بارتكاب الخطأ أمام اآل
نحراف معياري ) ( ضمن درجة ممارسة متوسطة. وبمغ المتوسط الحسابي لمجال 2.49وا 
نحراف معياري )2:.4) الحكمة والشجاعة ويعزو (، ضمن درجة ممارسة مرتفعة. 5:.1( وا 

في أداء أعماليم التزام مديري المدرس وممارستيم لمقيادة األخالقية ى إلالباحث ذلك 
 التي تمك نيم من حسن التصرفالكافية الخبرة والمعرفة  وواجباتيم الوظيفية، وكذلك امتالكيم
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 في اتخاذ القرارات فيالحكمة والشجاعة و  المشكالت، في الظروف الصعبة، والسيطرة عمى
، ولذلك مدير المدرسة مسؤواًل عن القرارات التي يتخذىاإذ يعتبر جميع المواقف التعميمية، 

اتفقت النتيجة مع دراسة اليندي  يجب عميو االبتعاد عن المجاممة عمى حساب العمل.
دارس الثانوية بمحافظات غزة لمقيادة ( التي توصمت إلى أن درجة ممارسة مديري الم3124)

األخالقية كانت بدرجة مرتفعة، في مجاالت الخصائص الشخصية، والصفات اإلدارية 
( التي توصمت 3127واختمفت النتيجة مع دراسة الشرقاوي )األخالقية، والعالقات اإلنسانية. 

ت القيادة األخالقية إلى أن درجة ممارسة مديري المدارس المتوسطة في دولة الكويت لسموكيا
 من وجية نظر المعممين عند مجال الحكمة وحب المعرفة والشجاعة جاءت بدرجة متوسطة.

 واإلنسانيةالمجال الثاني: العدالة 
 عينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية ( المتوسطات6يظير الجدول )

 :واإلنسانيةالعدالة  مجال فقرات عمى الدِّراسة
 ٔاإلَغبَٛخيجبل انؼذانخ  ٔانشرجخ نفقشاد انًؼٛبسٚخ ٔاالَذشافبد انذغبثٛخ (: انًزٕعطبد6انجذٔل )

 يشرجخ رُبصنٛب  

 انفقشاد انشقى انشرجخ
انًزٕعظ 

 انذغبثٙ

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘

دسجخ 

 انًًبسعخ

 يشرفؼخ 1223 7216 ٚؼبيم يذٚش انًذسعخ انًؼهًٍٛ ثبدزشاو ٔرقذٚش 17 1

. 
ٚزٛخ يذٚش انًذسعخ نهًؼهًٍٛ انزؼجٛش ػٍ آسائٓى  ..

 ٔيقزشدبرٓى 
7215 1222 

 يشرفؼخ

 يشرفؼخ 1231 7217 ٚقذو يذٚش انًذسعخ انًغبػذح نهًؼهًٍٛ  17 7

 يشرفؼخ 1247 7257 ٚهجٙ يذٚش انًذسعخ ادزٛبجبد انًؼهًٍٛ  7. 7

 يشرفؼخ 1251 7243 ٚزصف يذٚش انًذسعخ ثبنُضاّْ 15 6

2 
يغ  انؼالقبد اإلَغبَٛخٚذبفع يذٚش انًذسعخ ػهٗ ثُبء  13

 اٜخشٍٚ
7235 1211 

 يشرفؼخ

 يشرفؼخ 1254 .723 ٚهزضو يذٚش انًذسعخ ثبنقٛى انزشثٕٚخ  14 3

 يزٕعطخ .121 7221 ٚفٙ يذٚش انًذسعخ ثبنٕػٕد ٔاالنزضايبد رجبِ انًؼهًٍٛ 7. 4

 يزٕعطخ 1215 7277 ٚؼبيم يذٚش انًذسعخ انؼبيهٍٛ يؼّ ثثقخ ػبنٛخ 12 5

 يزٕعطخ 1211 72.6 ٚهزضو يذٚش انًذسعخ ثبنًٕضٕػٛخ فٙ ارخبر انقشاساد 1. 11

11 
ٚجٛذ يذٚش انًذسعخ انزٕاصم انشفٕ٘ ٔانكزبثٙ يغ  6.

 انًؼهًٍٛ
721. 1214 

 يزٕعطخ

 يزٕعطخ 1216 256. ٚزؼبيم يذٚش انًذسعخ يغ انًؼهًٍٛ ثشفبفٛخ 16 .1

17 
انًٓبو ٔانٕاججبد ػهٗ انًؼهًٍٛ  ٕٚصع يذٚش انًذسعخ 1.

 ثؼذانخ
.236 1211 

 يزٕعطخ

 يزٕعطخ 0.89 3.58 ٔاإلَغبَٛخانؼذانخ 
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لفقرات مجال العدالة  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات( 6) الجدول يبين
يعامل مدير المدرسة المعممين عمى" تنص والتي( 25) رقم الفقرة جاءت حيث ،واإلنسانية
نحراف معياري )(5.26) بمغ حسابي وبمتوسط األولى المرتبة في" وتقدير باحترام ( 1.78، وا 

يوزع مدير المدرسة ونصيا "( 31ضمن درجة ممارسة مرتفعة، بينما جاءت الفقرة رقم )
 (3.86) بمغ حسابي وبمتوسط األخيرة بالمرتبة" الميام والواجبات عمى المعممين بعدالة

نحراف معياري ) ( ضمن درجة ممارسة متوسطة. وبمغ المتوسط الحسابي لمجال 2.21وا 
نحراف معياري )4.69) واإلنسانيةالعدالة  قد و (، ضمن درجة ممارسة متوسطة. :1.9( وا 

في  واإلنسانيةمبادئ العدالة توظيف وممارسة أىمية إدراك مديري المدارس يعزى ذلك إلى 
تاحة الفرصةوذلك من خالل بناء ، إدارة شؤون المدرسة  العالقات اإلنسانية مع العاممين، وا 

وتحسين عالقات ، وتقديم المساعدة والدعم لممعممينلمتعبير عن آرائيم ومقترحاتيم،  ليم
 العمل والتفاعل فيما بينيم، لتجسيد روح التعاون والتكامل أثناء تأدية الميام والواجبات،

 &Turhanتورىان وسيميك دراسة اختمفت النتيجة مع  .بيدف تطوير العمل وتجويده
Celike,2011) التي توصمت إلى أن  مستوى ممارسة مديري المدارس لسموكيات القيادة )

األخالقية متدني من وجية نظر المعممين والمعممات، وخاصة فيما يتعمق بإتخاذ القرارات 
( التي Feng, 2011ودراسة فنج ) األخالقية الخاصة بالعدالة بين المعممين والمعممات.

أن العدالة ىي التوجو األخالقي األكثر تكرارًا ليؤالء القادة، ويتأثر االتجاه  توصمت إلى
األخالقي لقادة المدارس في تايوان من األخالق الكونفوشيوسية إلى حد ما، وخاصة من حيث 

 األخالق الفضيمة.
 االعتدال وضبط الذاتالمجال الثالث: 

 عينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (7يظير الجدول )
 االعتدال وضبط الذات: مجال فقرات عمى الدِّراسة
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االػزذال ٔضجظ انزاد يجبل  نفقشاد ٔانشرجخ انًؼٛبسٚخ ٔاالَذشافبد انذغبثٛخ انًزٕعطبد (:2انجذٔل )

 يشرجخ رُبصنٛب  

 انفقشاد انشقى نشرجخا
انًزٕعظ 

 انذغبثٙ

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘

دسجخ 

 انًًبسعخ

1 .4 
ٚضجظ يذٚش انًذسعخ اَفؼبالرّ ػُذ رؼبيهّ 

 خشٍٚيغ اٜ
 يشرفؼخ 1215 4.23

. 71 
ٚقذس يذٚش انًذسعخ انجٕٓد انزٙ ٚجزنٓب 

 انًؼهًٍٛ
 يشرفؼخ .121 4.12

 يشرفؼخ 1245 7213 ٚزصف يذٚش انًذسعخ ثبنذهى 2. 7

7 76 
ٚذشص يذٚش انًذسعخ ػهٗ أٌ ٚكٌٕ قذٔح 

 نهؼبيهٍٛ يؼّ
 يشرفؼخ .121 7252

6 7. 
ٚذبفع يذٚش انًذسعخ ػهٗ انشٔح انًؼُٕٚخ 

 نذٖ انًؼهًٍٛ
 يشرفؼخ 1215 7245

2 .3 
ٚزجُت يذٚش انًذسعخ رؼظٛى اإلَجبصاد 

 ٔاقؼٛخثصٕسح غٛش 
 يشرفؼخ 1217 7237

3 77 
ٚزٕاضغ يذٚش انًذسعخ ػُذ رؼبيهّ يغ 

 انًؼهًٍٛ
 يزٕعطخ .121 .722

4 77 
يذٚش انًذسعخ ػهٗ انزشبسكٛخ فٙ ٚذشص 

 ارخبر انقشاساد
 يزٕعطخ 1255 7277

9 .5 
ٚزصف يذٚش انًذسعخ ثبنًشَّٔ فٙ رؼبيهّ 

 يغ انًؼهًٍٛ
 يزٕعطخ 1211 72.4

 يزٕعطخ 1214 7217 ٚزقجم يذٚش انًذسعخ َقذ االخشٍٚ 72 10

11 71 
نٗ فشد أٔ إٚزجُت يذٚش انًذسعخ االَذٛبص 

 يؼّيجًٕػخ يٍ انؼبيهٍٛ 
 يزٕعطخ .121 234.

 يزٕعطخ 1237 7226 االػزذال ٔضجظ انزاد

لفقرات مجال االعتدال  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات( 7) الجدول يبين
يضبط مدير المدرسة انفعاالتو  عمى" تنص والتي( 39) رقم الفقرة جاءت وضبط الذات، حيث

نحراف معياري (5.34) بمغ حسابي وبمتوسط األولى المرتبة في" عند تعاممو مع اآلخرين ، وا 
يتجنب مدير ونصيا "( 42( ضمن درجة ممارسة مرتفعة، بينما جاءت الفقرة رقم ):2.1)

 حسابي وبمتوسط األخيرة بالمرتبة" لى فرد أو مجموعة من العاممين معوإالمدرسة االنحياز 
نحراف معياري ) (3.89) بمغ متوسطة. وبمغ المتوسط ( ضمن درجة ممارسة 2.13وا 

نحراف معياري )4.76الحسابي لمجال االعتدال وضبط الذات ) (، ضمن درجة 1.85( وا 
 لقيم االعتدالمديري المدارس  ممارسةىذه النتيجة إلى الباحث  ويعزو. متوسطةممارسة 

نظمة األ قوانين و ال تطبيق من خاللوذلك ، مدارسيمشؤون  إدارة وتسييرفي وضبط الذات 
 وعادالً  منطقياً  مدير المدرسةبحيث يكون  والتدريسية،والتشريعات الناظمة لمعممية اإلدارية 



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

- 532 - 

، وىذا يضفي عمى سموكيات المعممين القيام بأداء مع جميع العاممين دون تحيزفي التعامل 
( التي توصمت إلى 3122اتفقت النتيجة مع دراسة الشريفي والتنح ) .دوارىم بشكل منضبطأ

اختمفت  ممارسة المديرين لمقيادة األخالقية من وجية نظر المعممين كانت متوسطة. أن درجة
( التي توصمت إلى أن درجة ممارسة مديري المدارس 3127النتيجة مع دراسة الشرقاوي )

المتوسطة في دولة الكويت لسموكيات القيادة األخالقية عند مجال االعتدال وضبط الذات 
 ية نظر المعممين جاءت بدرجة مرتفعة.والسمو والروحانية من وج

ىل تختمف استجابات عينة الدراسة عند لنتائج المتعمقة بالسؤال الثاني ومناقشتيا: ا
لدرجة ممارسة مديري المدارس في مديرية التربية  (α≤ 0.05)مستوى الداللة 

العممي، الجنس، المؤىل والتعميم لمحافظة عجمون لمقيادة األخالقية تعزى لمتغيرات )
 سنوات الخبرة(؟

استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،  للجابة عن ىذا السؤال تم  
فروق ذات داللة إحصائية  ىناك كان أنَّ  لمعرفة الثالثي التباين تحميل اختبار استخدام وتم

ممارسة مديري المدارس لسموكيات القيادة األخالقية  ( لدرجةα≤ 0.05)عند مستوى الداللة 
 والجدول من وجية نظر المعممين تعزى لمتغيرات )الجنس، المؤىل العممي، سنوات الخبرة(،

 :ذلك يوضح( 7)
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 نزصٕساد أفشاد ػُٛخ انذساعخ انًؼٛبسٚخ ٔاالَذشافبد انذغبثٛخ (: انًزٕعطبد3انجذٔل )

ٛبد انقٛبدح األخالقٛخ يٍ ٔجٓخ َظش انًؼهًٍٛ رؼضٖ نًزغٛشاد َذٕ يًبسعخ يذٚش٘ انًذاسط نغهٕك

 انخجشح( )انجُظ، انًؤْم انؼهًٙ، عُٕاد

  فئبد انًزغٛش انًزغٛش
انذكًخ 

 ٔانشجبػخ

 انؼذانخ

 ٔاإلَغبَٛخ

االػزذال 

ٔضجظ 

 انزاد

األداح 

 ككم

 انجُظ

 

 

 

 ركش
 3.81 3.98 3.85 ط

3.88 

 1221 1267 1226 ع
0.38 

 أَثٗ
 7241 .721 7245 ط

3.94 

 1227 1274 1274 ع
0.41 

 

انًؤْم 

 انؼهًٙ

 ثكبنٕسٕٚط
 .725 .724 7247 ط

3.86 

 1274 1266 1273 ع
0.42 

 دساعبد ػهٛب
 .721 7254 7232 ط

3.95 

 1276 1271 1267 ع
0.34 

 

عُٕاد 

 عُٕاد 5 -1يٍ انخجشح
 7234 7241 .721 ط

3.87 

 

 1262 1263 1271 ع
0.42 

 01 -6يٍ 

 عُٕاد

 7244 7256 7217 ط
3.96 

 1273 1275 1277 ع
0.39 

 7223 7234 .725 ط عُخ فأكثش 11
3.79 

 1261 1274 ع   
0.52 

0.51 

 ط= انًزٕعظ انذغبثٙ               ع=االَذشاف انًؼٛبس٘

المعيارية  واالنحرافات الحسابية المتوسطات في ظاىرياً  تبايناً ( 8) الجدول يبين 
نحو ممارسة مديري المدارس لسموكيات القيادة األخالقية بسبب اختالف  لتصورات المعممين

فئات متغيرات الجنس )ذكر، أنثى(، والمؤىل العممي )بكالوريوس، دراسات عميا(، وسنوات 
(، في المجاالت وفي األداة سنة فأكثر 22 سنوات، 21-7 من سنوات، 5 -2الخبرة )من
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استخدام تحميل التباين  فروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم  ولبيان داللة ال ككل.
 (.9الثالثي عمى المجاالت كما في جدول )

)انجُظ، انًؤْم انؼهًٙ، عُٕاد انخجشح( ػهٗ يجبالد انقٛبدح  انزجبٍٚ انثالثٙ ألثش (: رذهٛم4انجذٔل )

 األخالقٛخ 

يصذس 
 انزجبٍٚ

 انًجبالد
يجًٕع 
 انًشثؼبد

دسجبد 
 انذشٚخ

يزٕعظ 
 انًشثؼبد

 قًٛخ ف
انذالنخ 
 اإلدصبئٛخ

 انجُظ
ْٕرهُج=
0.080 

 12111ح=

انذكًخ 
 ٔانشجبػخ

.062 1 .062 .254 .625 

انؼذانخ 
 ٔاإلَغبَٛخ

4.124 1 4.124 28.364 .000* 

االػزذال ٔضجظ 
 انزاد

0.201 1 0.201 .452 .354 

 157. 1.568 251. 1 251. انكهٙ

انًؤْم 
 انؼهًٙ
ْٕرهُج=
0.231 

 12111ح=

انذكًخ 
 ٔانشجبػخ

.817 1 .817 2.891 .074 

انؼذانخ 
 ٔاإلَغبَٛخ

.671 1 .671 2.749 .089 

االػزذال ٔضجظ 
 انزاد

7.913 1 7.913 51.458 .000* 

 *039. 5.531 872. 1 872. انكهٙ

عُٕاد 
 انخجشح
ٔٚهكظ=
0.897 

 12411ح=

انذكًخ 
 ٔانشجبػخ

.061 2 .032 .073 .754 

انؼذانخ 
 ٔاإلَغبَٛخ

.114 2 .057 .124 .613 

االػزذال ٔضجظ 
 انزاد

.831 2 .416 .854 .248 

 359. 578. 249. 2 249. انكهٙ

 انخطأ

انذكًخ 
 ٔانشجبػخ

79.521 429 .541   

انؼذانخ 
 ٔاإلَغبَٛخ

146.137 429 .654   

االػزذال ٔضجظ 
 انزاد

152.798 429 .541   

   234. 429 85.142 انكهٙ

 انكهٙ

انذكًخ 
 ٔانشجبػخ

7648.423 438    

انؼذانخ 
 ٔاإلَغبَٛخ

7154.698 438    

االػزذال ٔضجظ 
 انزاد

7131.054 438    

    438 7287.384 انكهٙ

 اآلتي:( 9) الجدول من يتبين      
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لتصورات  (α≤ 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة عدم  -
لمتغير الجنس تعزى المعممين نحو ممارسة مديري المدارس لسموكيات القيادة األخالقية 

، وجاءت الفروق لصالح المعممات. واإلنسانيةالعدالة في جميع المجاالت ما عدا مجال 
عدم وجود اختالفات جوىرية بين آراء مفرادات عينة الدراسة وتعزى ىذه النتيجة إلى 

مدير المدرسة بصرف النظر عن جنسو الذي يمعبو دور ال بسبب أىمية باختالف الجنس،
في إدارة وتسيير شؤون العمل، بما يسيم في سموكيات القيادة األخالقية ممارسة في 

تحسين المناخ التنظيمي لمعاممين في المدرسة، ويوفر بيئة عمل منتجة تزيد من فاعمية 
نتاجيتيم وأما بالنسبة لمفروق التي جاءت لصالح المعممات في مجال  .أداء المعممين وا 

 المعمماتحيث تمتاز ، األناثفقد تعزى ىذه النتيجة إلى طبيعة  واإلنسانيةالعدالة 
حترام وتقدير، والمبادرة بتقديم المساعدة لمن إاآلخرين بباإلنسانية في التعامل مع 

وىذا يعطي لسموك المعممة المدرسة، ، وبناء عالقات متبادلة مع العاممين في ايحتاجي
نسانية وموضوعية وشفافية بعدالةالتعامل مع المواقف  اتفقت ىذه النيتجة مع دراسة  .وا 

( التي توصمت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات 3124اليندي )
( حيث أشارت Karakose, 2007كاركوس )واختمفت مع نتيجة دراسة الجنس. 

النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تصورات المعممين تعزى لمتغيرات 
 الجنس، لصالح الذكور.

لتصورات  (α≤ 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة عدم  -
المؤىل  لمتغيرتعزى نحو ممارسة مديري المدارس لسموكيات القيادة األخالقية  المعممين

وجاءت  ،واألداة ككلاالعتدال وضبط الذات العممي في جميع المجاالت ما عدا مجال 
العمل  بيئةإلى طبيعة تشابو وقد يعزى ذلك الفروق لصالح حممة الدراسات العميا. 

بغض النظر عن مسؤولياتيم في المدرسة مياميم وواجباتيم و لممعممين، وتقارب 
في مجال  حممة الدراسات العمياوأما بالنسبة لمفروق التي جاءت لصالح . مؤىميم العممي

حممة الدراسات المعممين من  إلى امتالكفقد تعزى ىذه النتيجة االعتدال وضبط الذات 
العممية التي تمك نيم من إصدار الحكم حول سموكيات  العممية والخبرة المعرفةالعميا 

اتفقت ىذه النيتجة مع مدير المدرسة في إدارتو.  يمارسياالتي  االعتدال وضبط الذات
( التي توصمت إلى عدم وجود فروق ذات داللة 3129العنزي وعبد العزيز ) دراسة
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إحصائية بين متوسطات أفراد عينة الدراسة حول الخصائص الشخصية األخالقية لمدير 
 كاركوساختمفت ىذه النتيجة مع دراسة و المدرسة تعزى لمتغير المؤىل العممي. 

(Karakose, 2007) توصمت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تصورات  التي
المعممين تعزى لمتغير المؤىل العممي، لصالح خريجي الكميات مقارنة مع خريجي 

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

مديري المدارس لسموكيات القيادة األخالقية من وجية نظر نحو ممارسة  المعممين
تيم معرفالمعممين و إطالع سنوات الخبرة. وتعزى ىذه النتيجة إلى  لمتغيرتعزى  المعممين
، التي يمارسيا مدير المدرسة في إدارة شؤون مدرستو القيادة األخالقية وقيم بسموكيات

بالحكم عمى سموكيات القيادة  القدرة لدييمبغض النظر عن خبراتيم الوظيفية، كما أن 
عممية اختيار مدير المدرسة تخضع ألسس وشروط وخبرات  ن  أ حيث لممدير،األخالقية 

 متميزة، بحيث يتم اختيار مدير المدرسة الذي يتحمى بسمات أخالقية ومعرفية وميارية
التعميمية، وتحقيق عالية، ليتمكن من قيادة المدرسة، وتوفير بيئة عمل مناسبة لمعممية 

(، التي توصمت إلى 3127اتفقت ىذه النيتجة مع دراسة الشرقاوي ) المنشودة.أىدافيا 
نحو ممارسة مديري  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لتصورات أفراد عينة الدراسة

المدارس المتوسطة في دولة الكويت لسموكيات القيادة األخالقية من وجية نظر 
( التي 3121واختمفت النتيجة مع دراسة يحيى ) .لمتغير سنوات الخبرةالمعممين تعزى 

توصمت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة التزام مديري المدارس الحكومية 
الثانوية الفمسطينية بأخالقيات مينة اإلدارة المدرسية، تعزى لمتغير سنوات الخدمة 

 سنوات. 7ولصالح من خدمتيم أقل من 
ما مستوى االستغراق الوظيفي لدى معممي  ائج المتعمقة بالسؤال الثالث ومناقشتيا:النت  

 مديرية التربية والتعميم لمحافظة عجمون من وجية نظرىم؟المدارس في 
استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى  تم  للجابة عن ىذا السؤال 

 :يوضح ذلك (9) االستغراق الوظيفي لدى المعممين من وجية نظرىم، والجدول
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: انًزٕعطبد انذغبثٛخ ٔاالَذشافبد انًؼٛبسٚخ ٔانشرجخ نًغزٕٖ االعزغشاق انٕظٛفٙ نذٖ (9)انجذٔل 

 انًؼهًٍٛ يشرجخ رُبصنٛب  

 انفقشاد انشقى انشرجخ
انًزٕعظ 

 انذغبثٙ

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘
 انًغزٕٖ 

1 
اعزثًش ٔقزٙ فٙ أداء انًٓبو ٔانٕاججبد  2

 انٕظٛفٛخ

7257 1271 
 يشرفغ

 يشرفغ 1273 7257 فٙ أداء ػًهٙ جٓذ٘ كبيم أثزل 7 .

 يشرفغ .127 7251 ٔظٛفزٙ َذٕ ثئٚجبثٛخ أشؼش .1 7

 يشرفغ 1273 7245 ايزهك سٔاثظ ٔػالقبد يزُٛخ فٙ ػًهٙ . 7

 يشرفغ 1261 7244 أٔظف يٓبسارٙ ٔقذسارٙ انؼهًٛخ فٙ انؼًم 3 6

 يشرفغ 1263 7217 أػًم يغ صيالئٙ نزذغٍٛ األداء 6 2

3 
أػطٙ األٔنٕٚخ إلرًبو األػًبل ٔانًٓبو  11

 انًشرجطخ ثٕظٛفزٙ

 يشرفغ 1216 7257

4 
انًٓبو ٔانٕاججبد انًُبطخ ثٙ فٙ إلَجبص  أعؼٗ 4

 انًطهٕةانٕقذ 

 يشرفغ 1251 7245

 يشرفغ .121 7242 ػًهٙ ثئَزظبو أداء فٙ شذٚذ انذقخ 1 5

 يشرفغ 1255 7247 ٔظٛفزٙ ثُشبط ٔفبػهٛخ فٙ أشؼش 11 11

11 
 انشخصٛخ يُجثقخ ٔيشرجطخ أْذافٙ يؼظى 7

 ثٕظٛفزٙ

 يزٕعظ 1256 7271

 يزٕعظ 1254 7276 فٙ ٔظٛفزٙ ثؼذ اَزٓبء انؼًم  انزفكٛش دائًب   5 .1

 يشرفغ 0.87 4.24 يغزٕٖ االعزغشاق انٕظٛفٙ نذٖ انًؼهًٍٛ

أن مستوى االستغراق الوظيفي لدى المعممين في المدارس من  (9) يبين الجدول
جاءت  ، حيث(0.87)انحراف معياري و   (4.24)وجية نظرىم جاء مرتفعًا بمتوسط حسابي 

في  " الميام والواجبات الوظيفية استثمر وقتي في أداء"والتي تنص عمى  (6) الفقرة رقم
نحراف معياري 5:.5المرتبة األولى بمتوسط حسابي بمغ ) وبمستوى مرتفع،   (0.41)(، وا 

بالمرتبة  "في وظيفتي بعد انتياء العمل التفكير دائماً " ونصيا (:رقم )بينما جاءت الفقرة 
نحراف معياري 4.46األخيرة بمتوسط حسابي بمغ )  وقد تعزى .وبمستوى متوسط  (0.98)( وا 

واستشعارىم  ،المعمموننشأ وتربى عمييا األخالقية التي والمبادئ ى القيم إل النتيجة ىذه
لدييم الرقابة الذاتية في أداء أعماليم وواجباتيم  ول د، مما في عمميم مراقبة اهلل عزوجل ليم
سير  تضبطلى تطبيق وزارة التربية والتعميم لألنظمة والقوانين التي إالمناطة بيم، باإلضافة 

شرافيا المستمر عمى متابعة وتحسين أداء المعممين،  دفع األمر الذي العممية التربوية، وا 
اتفقت ىذه النيتجة مع  .م وجوأتأعماليم عمى  أداءفي لمبذل والعطاء والتفاني المعممين 
( التي توصمت إلى أن مستوى األداء الوظيفي ألعضاء Chughtai, 2008شوقاتي )دراسة 

( التي توصمت إلى أن 3124اختمفت النتيجة مع دراسة نصار )و  ىيئة التدريس كان عاليًا.
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 الغوث ولدى وكالة في والتعميم التربية دائرة في الموظفين لدى الوظيفي االستغراق درجة
 .اً جد جيدة والتعميم التربية وزارة في الموظفين

: ىل تختمف استجابات عينة الدراسة عند النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع ومناقشتيا
لمستوى االستغراق الوظيفي لدى معممي المدارس في  (α≤ 0.05) الداللةمستوى 

الجنس، المؤىل العممي، لمتغيرات )مديرية التربية والتعميم لمحافظة عجمون تعزى 
 سنوات الخبرة(؟

السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،  للجابة عن ىذا
وتم استخدام اختبار تحميل التباين الثالثي لمعرفة أنَّ كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية في 
تصورات المعممين لمستوى االستغراق الوظيفي لدييم تعزى لمتغيرات )الجنس، المؤىل العممي، 

 :يوضح ذلك (10) سنوات الخبرة(، والجدول
انًزٕعطبد انذغبثٛخ ٔاالَذشافبد انًؼٛبسٚخ نزصٕساد انًؼهًٍٛ نًغزٕٖ االعزغشاق  :(10)انجذٔل 

 انٕظٛفٙ رجؼب  نًزغٛشاد )انجُظ، انًؤْم انؼهًٙ، عُٕاد انخجشح( 

 االعزغشاق انٕظٛفٙ  يغزٕٖ انًزغٛش انًزغٛش

 انجُظ

 2.98 ط ركش

 0.29 ع

 2.96 ط أَثٗ

 0.30 ع

 

 

 

 انًؤْم انؼهًٙ

 2.95 ط ثكبنٕسٕٚط

 0.20 ع

 3.01 ط دساعبد ػهٛب

 0.35 ع

 عُٕاد انخجشح

 2.99 ط عُٕاد  5 -1 يٍ

 0.22 ع

 2.98 ط عُٕاد 6 - 10 يٍ 

 0.46 ع

 2.92 ط عُخ فأكثش 11 

 0.32 ع

 االنحراف المعياري=المتوسط الحسابي                  ع =س
تباينًا ظاىريًا في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (10) الجدوليبين  

لتصورات المعممين لمستوى االستغراق الوظيفي تعزى لمتغيرات )الجنس، المؤىل العممي، 
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ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين  سنوات الخبرة( في المجاالت وفي األداة ككل.
 :(22تحميل التباين الثالثي كما في الجدول ) المتوسطات الحسابية تم استخدام

رذهٛم انزجبٍٚ انثالثٙ ألثش )انجُظ، انًؤْم انؼهًٙ، عُٕاد انخجشح( ػهٗ يغزٕٖ : (11)انجذٔل 

 االعزغشاق انٕظٛفٙ نذٖ انًؼهًٍٛ 

 يصذس انزجبٍٚ
يجًٕع 

 انًشثؼبد

دسجبد 

 انذشٚخ

يزٕعظ 

 انًشثؼبد
 قًٛخ ف

انذالنخ 

 اإلدصبئٛخ

 انجُظ

 12173=  ْٕرهُج

 12171= ح

0.256 1 12.62 .2.61 12167 

 انًؤْم انؼهًٙ

 12114ْٕرهُج=

 12647ح=

12116 1 12116 12143 12627 

 انخجشح

 .1254=ٔٚهكظ

 .1271ح=

1274. 2 12.71 .2173 12145 

   12127 777 412.17 انخطأ

5743267 انكهٙ

4 
774 

   

   ( اآلتي:22الجدول)يتبين من    
لتصورات  (α≤ 0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

 .المعممين لمستوى االستغراق الوظيفي تعزى ألثر الجنس في جميع المجاالت واألداة ككل
التي يقوم بيا تشابو ظروف العمل واألدوار والميام والواجبات وقد تعزى ىذه النتيجة إلى 

مدارسيم، مما أوجد لدييم تشابيًا في االتجاىات نحو االستغراق والمعممات في  ونالمعمم
( التي توصمت 3129العميان ) اتفقت النتيجة مع دراسة. واالندماج بفاعمية في وظائفيم

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لتصورات أفراد عينة الدراسة لمستوى 
ية بدولة الكويت من وجية نظرىم االستغراق الوظيفي لدى المعممين في المدارس الثانو 

 تعزى ألثر متغير الجنس.
لتصورات  (α≤ 0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

المعممين لمستوى االستغراق الوظيفي تعزى ألثر المؤىل العممي في جميع المجاالت 
مينة ووظائف إطالع المعممين عمى طبيعة وقد تعزى ىذه النتيجة إلى  .واألداة ككل

 سموكهم عمى تظهر بحيث ومبادئها قيمها ممارسة المعممين التي توجب عمى، التعميم
، عظيمة فالمعمم المتميز صاحب رسالة ،العممية مؤهالتهم عن النظر بغض وأفعالهم
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اتفقت النتيجة  .أىميتيا، األمر الذي ينعكس عمى استغراقو الوظيفيو يستشعر عظمتيا 
( التي توصمت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 3129العميان ) مع دراسة

لتصورات أفراد عينة الدراسة لمستوى االستغراق الوظيفي لدى المعممين في المدارس 
 الثانوية بدولة الكويت من وجية نظرىم تعزى ألثر متغير المؤىل العممي.

لتصورات  (α≤ 0.05)ائية عند مستوى الداللة عدم وجود فروق ذات داللة إحص -
 .المعممين لمستوى االستغراق الوظيفي تعزى ألثر عدد سنوات الخبرة في جميع المجاالت

 المؤثرة المتغيرات من ليست الخبرة أن إلى إحصائياً  الدالة الفروق وجود عدم يعزى وقد
لطبيعة مينة لى التصور الواضح إ باإلضافة ،العينة أفراد إستجابات في فرقاً  تحدث التي

المعرفة والخبرة ، نتيجة بغض النظر عن عدد سنوات خبرتيملدى جميع المعممين التعميم 
 اختمفت النتيجة مع دراسةوالتجربة المتحصمة من القيام بمياميم وواجباتيم المينية. 

الدراسة  عينة تقديرات متوسطات بين فروق وجود الدراسة ( حيث بينت3125ماضي )
  .فقط الخبرة سنوات إلى تعزى

ىل ىنالك عالقة ذات داللة احصائية النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس ومناقشتيا: 
بين درجة ممارسة مديري المدارس في مديرية  (α≤ 0.01)عند مستوى الداللة 

التربية والتعميم لمحافظة عجمون لمقيادة األخالقية واالستغراق الوظيفي لممعممين من 
 وجية نظرىم؟

بين القيادة األخالقية لدى مديري  بيرسون االرتباط معامل استخراج تم   السؤال ىذا عن لالجابة
 :ذلك يوضح (23) والجدول واالستغراق الوظيفي لدى المعممين، المدارس

 انقٛبدح األخالقٛخ ٔاالعزغشاق انٕظٛفٙ يجبالد ثٍٛ ثٛشعٌٕ االسرجبط يؼبيم :(.1) انجذٔل

 االعزغشاق انٕظٛفٙ يجبالد يزغٛش انقٛبدح األخالقٛخ

 انذالنخ اإلدصبئٛخ يؼبيم االسرجبط

 12111 **0.713 انذكًخ ٔانشجبػخ

 12111 **0.734 ٔاإلَغبَٛخانؼذانخ 

 12111 **0.257 االػزذال ٔضجظ انزاد

 12111 123.7** انكهٙ

 (α≤ 0.01) انذالنخ يغزٕٖ ػُذ ادصبئٛخ دالنخ راد**      
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بين  (α≤ 0.01)وجود عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( 23يبين الجدول )
درجة ممارسة مديري المدارس في مديرية التربية والتعميم لمحافظة عجمون لمقيادة األخالقية 

إلى العالقة اإليجابية بين . وتعزى ىذه النتيجة ىمواالستغراق الوظيفي لممعممين من وجية نظر 
دالة الحكمة والشجاعة، والعالقيادة األخالقية لدى مديري المدارس من حيث ممارسة سموكيات 

رتفع أنو كمما أ، بمعنى لممعممين الوظيفي واالستغراق الذات،، واالعتدال وضبط واإلنسانية
عمى االستغراق  انعكس ذلك إيجاباً لدى مديري المدارس وكيات األخالقية مالسممارسة مستوى 

وتفانييم في أداء مياميم أىميتو،  ىموالتصاقيم في العمل واستشعار ، الوظيفي لدى المعممين
. ، بما يسيم في تحقيق أىداف المدرسة بكفاءة واقتدارتم وجوأوواجباتيم الوظيفية عمى 

 & Madenoglu & Uysal) مادينجمو ويوسال وسارير مع دراسةاتفقت ىذه النيتجة 
Sarier, 2014)  وااللتزام التي توصمت إلى أن القيادة األخالقية ليا تأثير كبير عمى الرضا

التنظيمي لممعممين، وأن سموكيات القيادة األخالقية تعد مؤشرًا كبيرًا عمى شعور المعممين 
( التي أظيرت النتائج 3129العنزي وعبد العزيز ) واتفقت أيضًا مع دراسة .بالرضا وااللتزام

واتفقت  في.وجود عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائيًا بين القيادة األخالقية والرضا الوظي
التي توصمت إلى وجود  (Raymond & Mjoli, 2012) كذلك مع دراسة ريموند وماجولي

نتيجة مع الواختمفت  .التنظيمي االلتزام مع الوظيفي واالستغراق الرضا من كل بين قوي ارتباط
الدعم  بين إحصائية داللة ذات عالقة إلى وجود ( التي توصمت3125ماضي ) دراسة

بدرجة  األونروا اإلقميمي غزة مكتب في العاممين لدى الوظيفي االستغراق وتنمية التنظيمي
  .ومقبولة متوسطة
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  التوصٌات   
 عمى النتائج التي توصمت إلييا الدراسة يوصي الباحث بما يأتي: بناءً    

ضرورة اىتمام مديري المدارس بممارسة القيادة األخالقية بكافة جوانبيا في عمميم،  -
ورفع وتحسين وظيفتيم،  فيلما ليا من أىمية عمى استغراق المعممين واندماجيم 

نتاجيتيم.  أدائيم وا 
  ،عقد ندوات ودورات تدريبية لمديري المدارس لنشر وتعزيز ثقافة القيادة األخالقية

 بادئيا وسماتيا ومتطمباتيا. والتعريف بم
  لدى مديري المدارس، اىتمام وزارة التربية والتعميم بتعزيز ممارسة القيادة األخالقية

 وذلك بتضمين تقارير األداء الوظيفي لدييم بمعيار يقيس الممارسات األخالقية.
 في واقع ممارسات القيادة األخالقية وأثرىا عمى الرضا الوظيفي أخرى  اتإجراء دراس

 المدارس.وتطوير األداء لمعاممين في 
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 قائمة المراجع
 قائمة المراجع العربٌة

 وعالقتيا العمل اإلداري بأخالقيات العممية األقسام رؤساء التزام درجة(. 0202بوعباس، زياد. )
 التطبيقي لمتعميم الييئة العامة كميات في التدريس ىيئة ألعضاء المعنوية الروح بمستوى
 جامعة منشورة، غير رسالة ماجستير أنفسيم. األعضاء يراىا كما الكويت دولة في والتدريب

 .األردن األوسط، الشرق
وجهة  من الّتعميم مهنة بأخالقيات ومعمماتها العربية المغة معممي التزام (. درجة0202حمادنة، أديب. )

 األردنية المجمةالمفرق،  لمحافظة والّتعميم الّتربية مديريات في ومديراتها المدارس مديري نظر
 .02-09(: 0) 9، الت ربوية العموم في

أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري مدارس التعميم العام لمبنين بمدينة (. 0222الزهراني، سعيد. )
 .المممكة العربية السعوديةأم القرى،  . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعةمكة المكرمة

دور االستغراق الوظيفي في األداء العالي: بحث استطالعي (. 0202الساعدي، مؤيد؛ عكار، زينب. )
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة  تحميمي في كمية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة كربالء،

 كربالء، العراق.
مديري المدارس المتوسطة في دولة الكويت لسموكيات  درجة ممارسة(. 0202الشرقاوي، ناصر. )

، رسالة ماجستير غير منشورة، القيادة األخالقية وعالقتيا بالتماثل التنظيمي لدى المعممين
 .األردنجامعة مؤتة، 

(. درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة بإمارة الشارقة 0200الشريفي، عباس؛ التنح، منال. )
، جامعة مجمة العموم التربوية والنفسيةلمقيادة األخالقية وعالقتها بدرجة تمكين معمميهم. 

  .020-020(،2)00البحرين،
كومية المتوسطة في محافظة العاصمة درجة التزام مديري المدارس الح(. 0202الشمري، عبداهلل. )

، رسالة بدولة الكويت بأخالقيات مينة اإلدارة المدرسية من وجية نظر معممي مدارسيم
 .األردنماجستير غير مشنورة، جامعة آل البيت، 

 ، الرياض: منشورات جامعة نايف العربية لمعموم األمنية.األخالق والقيادة(. 0202الطراونة، تحسين. )
، عمان: دار المسيرة 0، ط إدارة المدرسة نظرياتيا وتطبيقاتيا التربوية(. 0229حمد جميل. )عايش، أ

 لمنشر والتوزيع والطباعة.
خالقية وعالقتيا درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لمقيادة األ(. 0202)بركي. العتيبي، أحمد 

رسالة ماجستير غير منشورة، ، الكويت دولة بقيميم التنظيمية من وجية نظر المعممين في
 وسط، األردن.جامعة الشرق األ
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 عمان الحكومية في الثانوية المدارس لمديري األخالقية القيادة مستوى (.0200)رائدة. العرايضة، 
رسالة  ،المعممين نظر وجية من التنظيمية المواطنة سموك ممارسة بمستوى وعالقتيا

 .األردن ،األوسط الشرق جامعة ،ماجستير غير منشورة
الصحة التنظيمية في المدارس الثانوية وعالقتيا باالستغراق الوظيفي (. 0202العميان، زيد عبد اهلل. )

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيت، األردن.لدى المعممين في دولة الكويت
القتها بالرضا الوظيفي لدى القيادة األخالقية وع(. 0202العنزي، تهاني صالح؛ عبد العزيز، صفوت. )

، مجمة جيل العموم الثانوية في دولة الكويت من وجهة نظرهم              معممي المرحمة 
                 .22-49(، 44)، نالعممي، لبنامركز جيل البحث  االنسانية واالجتماعية،

 في لدى العاممين الوظيفي االستغراق تنمية عمى التنظيمي الدعم أثر(. 0204ماضي، احمد ديب. )
 سالمية، غزة.رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإل لألونروا، التابع اإلقميمي غزة مكتب

، عمان: دار وائل لمنشر 0، ط قضايا إدارية معاصرة(. 0200المعاني، أحمد؛ عريقات، أحمد. )
 والّتوزيع.

 دراسة الوظيفي: االستغراق تنمية في وأثرها لالعم حياة جودة (.0224) عبدالفتاح. عبدالحميد المغربي،
  .202- 000 (،0) 02 جامعة الزقازيق، مجمد ،التجارية البحوث مجمة ،ميدانية

 وتأثيرها الذاتي المهني النجاح أبعاد (.0202. )زينب الدمناوي، صفاء؛ الشربيني؛ عبدالحكيم؛ نجم،
 المجمة ،وبورسعيد دمياط مينائي في المديرين عمى بالتطبيق الوظيفي عمى االستغراق

 .422-420(، 0)37 المنصورة، جامعة كمية التجارة، ،التجارية لمدراسات المصرية
(. تطوير مدونة أخالقية لمقيادة الخدمية التربوية في 0200النشاش، فاطمة محمود؛ الكيالني، أنمار. )

 . 209-242(:0)40، دراسات العموم التربويةاألردن، 
الوظيفي: دراسة  االستغراق تنمية عمى وأثرىا العمل حياة جودة  .(2013) .حسن إيمان نصار،

 :القاهرة ،الحكومية والتعميم التربية ووزارة الغوث وكالة في والتعميم التربية دائرة بين مقارنة
 .اإلدارية لمتنمية العربية المنظمة
بمحافظات غزة لمقيادة األخالقية درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية (. 0202الهندي، محمد. )

 .. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزةوعالقتيا بدرجة تمكين معممييم
درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية الفمسطينية بأخالقيات مينة (. 0202يحيى، سجى. )

ر غير منشورة، جامعة ، رسالة ماجستياإلدارة المدرسية من وجية نظر معممي مدارسيم
 .، فمسطينالنجاح

 قائمة المراجع األجنبٌة
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