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  "ابرين وضحى ص" إلى أخواتي 
. .يونھمإلى من أرى التفاؤل بع، إلى الوجه المفعم بالبراءة، إلى شعلة الذكاء والنور

  مفي ضحكتھ والسعادة
  "وأحمد .. .أسيل.. .آية" إلى أبناء أختي 
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د ا ، الصياغة دائماً ھي سطور الشكر تكون في غاية الصعوبة عن ا ألنھ ربم

 ً   ..األسطر ا وعدم إيفائھا حق من نھديه ھذهبقصورھ ،تشعرنا دوما

ا يواليوم تقف أمام ا في طريق الصعوبة ذاتھ ا التي كانت تقف أحيان ي وأن

اتأ اول صياغة كلم كر  ح ى ش ً إل ا انوا عون ذين ك ي ي ل ال ذه ف التي ھ وراً رس  ون

  .يضيء الظلمة

ي درب اؤل ف وا التف ن زرع ى م دموا ل يإل اعدات يوق ھيالت  المس والتس

ر واألفكار  ره ليني والمعلومات، وإلى من وقف على المنابر وأعطى من حصيلة فك

دكتور  :وأخص منھم كل الشكر، نيبذلك فلھم م بيدر الدكتور حسن محمد تيم و ال

التي  ى رس ذين تفضال ومنحوني فرصة اإلشراف عل وب الل د أي ريم محم د الك عب

  .وقدَّما لي العون الممكن، من نصٍح وإرشاد، طيلة ھذه الرسالة

رام ان واالحت ألعضاء  ويطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر، و عظيم االمتن

د دكتور محم ة المناقشة ال ادر لجن د الق ي عب دكتور عل دين، وال ادل عاب الشكعة،  ع

لمالحظاتھم وإرشاداتھم البصمة ، إذ كانت  بقبول مناقشة ھذه الدراسةتفضال اللذين

ا  الواضحة للوصول بھذا العمل إلى ما نصبو إليه ر، ولھم ا كل خي فجزاھما هللا عن

  ..مني كل التقدير واالحترام

اعدةً  ي مس دَّم ل ن ق ل م كر موصوٌل لك ذلك الش ه، ،وك أو نصيحة، أو توجي

د هللا ال تنسى إن  إن أجورھم عن ساعدني في إنجاز ھذه الرسالة، وإن لم يُذَكروا، ف

  .شاء هللا

  

  اإلقـرار 

  :تحمل العنوان الرسالة التي ةأدناه مقدم ةأنا الموقع
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  من وجهة نظر معلمي مدارسهم

  إعداد

  سجى أحمد محمود يحيى

  إشراف

   حسن محمد تيم. د

  عبد الكريم محمد أيوب. د

  الملخص

درجة التزام مديري المـدارس الحكوميـة الثانويـة الفلسـطينية     هدفت الدراسة تعرف 

كما هدفت الكشف عن وجود ، ة من وجهة نظر معلمي مدارسهمبأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسي

الجنس، والمؤهل العلمي، وسـنوات  : لمتغيرات فروق في متوسطات نظر معلمي المدارس، تبعاً

  .الخبرة، والمديرية

الضفة وتكوَّن مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المدارس الحكومية الثانوية في 

، والبـالغ  )2010/  2009(الدراسي األول من العـام الدراسـي   ، وذلك خالل الفصل الغربية

  .معلماً ومعلمة) 12056(عددهم 

معلماً ) 1349(بلغ عدد أفرادها  ،عشوائية طبقية ولتحقيق أهداف الدراسة، أختيرت عينة

  .الضفة الغربية ، موزعين على المدارس الحكومية الثانوية في%)11(ومعلمة، أي ما نسبته 

درجة التزام مديري المـدارس الحكوميـة الثانويـة    باحثة استبانة لقياس وقد طورت ال

) 64(تكونت مـن   ،الفلسطينية بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم

الباحثة المتوسطات الحسـابية، واالنحرافـات    رجتفقرة، وتم التحقق من صدقها وثباتها، واستخ

لمجمـوعتين مسـتقلتين   " ت"اختبـار  وتم اسـتخدام   النسب المئوية،المعيارية، والتكرارات، و

)Independent-Samples T-test(،   وتحليل التبـاين األحـادي (One- Way ANOVA) ،

للمقارنات البعدية بـين  ) توكي( Tukeyواختبار لإلجابة عن أسئلة الدراسة وفحص فرضياتها، 

  .المتوسطات الحسابية



م 

  :ائج اآلتيةوقد أسفرت الدراسة عن النت

بأخالقيـات مهنـة اإلدارة    الفلسـطينية  درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانويـة إن  -

كانت كبيرة جداً، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية  ،المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم

  ).4.29(، في حين بلغ متوسط الدرجة الكلية لمجاالت الدراسة السبعة )4.41– 4.15(بين 

بأخالقيـات   الفلسـطينية  درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانويةكان ترتيب مجاالت  -

  :كاآلتيمهنة اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم 

ثـم مجـال    ،مجال أخالقيات المدير نحو الوطن، ثم أخالقيات المدير نحو المهنة مجال

، ثم مجال أخالقيـات  رأولياء األمو قيات المدير نحوثم مجال أخال ،أخالقيات المدير نحو الطلبة

مجال أخالقيـات المـدير نحـو    ، ثم أخالقيات المدير نحو نفسه، ثم المجتمع المحلي المدير نحو

  .المعلمين

درجة التـزام مـديري   في ) α 0.05=( مستوى الداللةتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -

بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي  يةالفلسطين المدارس الحكومية الثانوية

أقـل   (ولصالح الذكور؛ ولمتغير سنوات الخبرة ولصالح الفئة  تعزى لمتغير الجنس ،مدارسهم

مديرية طوبـاس،   :المديريات اآلتية مرتبة تنازلياً؛ ولمتغير المديرية ولصالح )سنوات 6من 

  .، ومديرية طولكرم"حوارة"رية جنوب نابلس ومديرية قباطية، ومديرية قلقيلية، ومدي

درجة التزام مـديري  في ) α 0.05=( مستوى الداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -

بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي  الفلسطينية المدارس الحكومية الثانوية

  .تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،مدارسهم

  :منها ئج الدِّراسة أوصت الباحثة بعدَّة توصياتوفي ضوء نتا

أظهرت الدراسة أن مجال أخالق المدير نحو المعلمين كان أقل مجـال مـن بـين مجـاالت      -

الدراسة، وعليه توصي الباحثة باعتماد وزارة التربية والتعليم لتقارير يقيَّم فيها المدير من قبل 

  . بين المديرين والمعلمين المعلمين، مما يشكل دافعاً لتعزيز العالقة



ن 

عقد دورات ومحاضرات للمعلمين لزيادة توعيتهم بأهمية الدراسات التربوية، وأهميـة دقـة    -

اإلجابة على أسئلتها في تحسين مستويات المدارس والخدمات التربوية، بغية الوصـول إلـى   

   .أفضل وضع ممكن للتالميذ والمدارس
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  الفصل األول

  مقدمة الدراسة وخلفيتها

  مقدمة الدراسة

ه؛ ترتبط التربية األخالقية ارتباطاً وثيقاً بالسلوك اإلنساني، إذ تؤثر في تعديلـه وضـبط  

فالتربية السليمة تسعى إلى إعداد المواطن الصالح، وذلك عن طريق بناء اإلنسان بناًء متكـامالً  

من جميع الجوانب الجسمية والخُلقية والعقلية واالجتماعية، وتعتبر الجوانب األخالقيـة إحـدى   

  .الجوانب المهمة التي تشكل محور هذا البناء كله

عات المهمة التي ظهـرت فـي حقـول العلـوم     وُيعد موضوع األخالقيات من الموضو

االجتماعية كافة ومنها اإلدارة، بسبب التقدم والتطور المتزايد والمسـتمر فـي هـذه العلـوم،     

فاألخالقيات من الركائز األساسية لخدمة اآلخرين؛ وحسن أداء الوظيفة يؤدي إلى نتائج إيجابية، 

ألمانة وسالمة المهنة، ألنَّ نجاح القادة فـي أداء  وعليه، ال بدَّ من أن يتسم القائد بصفاٍت منها، ا

أعمالهم مرده األساسي إلى التزامهم األخالقي، أمالً في تحقيق األهداف التي تنشـدها المنظمـة   

)Robbins,2001 2005(المذكور في قزق.((  

ومما زاد االهتمام بموضوع اإلعداد الخُلُقي للعاملين، أنه يوفر في حالة تطبيقه بصـورٍة  

إداريةً، وقياديةً واعيةً، وملتزمةً، مما يبسط تأثيرها المباشر فـي التـزام وانضـباط     اعلٍة نخبةًف

سلطتهم، وهذا يؤدي بدوره إلى التزام الجهاز اإلداري بأكمله بالنظم  اآلخرين ممن يعملون تحت

  )).2002(العمر (المذكورة في Alfier,1986(والقيم األخالقية

ات العمل وكيفية تأسيسها في نفوس الموظفين وضمائرهم، تنبـع  ِإن أهمية دراسة أخالقي

من أنه دونها سينشأ جهاز إداري غير فاعل، وغير متجاوبٍ مع حاجات الناس، كما أنه سيكون 

جهازاً متلبساً بالفساد اإلداري، وإن كان للفساد اإلداري تكلفةٌ ماليةٌ على الدول المتقدمـة، فـإن   

  ).2002العمر،(أعظم، وخاصةً مع محدودية موارد هذه الدول تكلفته على الدول النامية
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إذ إن التزام القيادة اإلدارية بالممارسات األخالقية ستزيد من مشاعر االنتمـاء والـوالء   

لدى الموظف، تجاه المسؤولين وتجاه المنظمة ككل، مما يدفعه إلى بذل قصـارى جهـده فـي    

األمن، مما يساعد على رفع معدل اإلنجـاز فـي   العمل، ويشعره بالرضا الوظيفي واالستقرار و

العمل، أما لو تصرفت القيادة اإلدارية عكس ذلك، فقامت بالتحيُّز ألفراٍد دون آخـرين، وتمييـزٍ   

وُيضعف من حبه للعمل،  ،لشخصٍ دون سواه؛ فإن ذلك سوف يميت فيه مشاعر االنتماء والوالء

 ،ؤولين عنه، وسوف يختلق األعذار والحيـل ويزرع في نفسه الحقد على اآلخرين وكراهية المس

بل لربما أدى به الحال إلى إثارة الفتنة داخل المنظمة ونشر الوشاية والشكوك حول هذه القيـادة  

  ).2003المزروعي،(اإلدارية 

فإن إتباع األخالقيات أمٌر يجب أن يحرص عليه كل شخص، وال يجب أن تعتمـد إدارة  

لشخصية للحكم على مدى التزامهم بأخالقيات مهنتهم؛ بل ال بد المؤسسة على قناعات الموظفين ا

من أن تلزمهم بها كجزء من متطلبات عملهم؛ فمن الضروري تحديد ما هو أخالقي، ومـا هـو   

وال بد من التعامل بحزمٍ في حال اإلخالل  ،غير أخالقي في ُعرف المؤسسة لكي يلتزم به الجميع

بوجود تداخل بين مصـالح األفـراد، ومصـالح المؤسسـة؛     بهذه األخالقيات؛ فال يمكن القبول 

وديني، وإداري، وأخالقيات المهنة عنصر أساس , فالحرص على أخالقيات المهنة أمٌر أخالقي،

  .للتطور، ويجب أن تكون لها أولوية أكبر بين الموظفين واإلداريين

ينتمي لمهنـٍة مـا،    وكل فرد ،فلكل مهنة قيٌم وأخالقيات، ال يستقيم حال المهنة إال بها،

قد يسيء وُيخل بها، وكلمـا ارتقينـا    يجب أن يحترمها ويبتعد عن أي فعلٍ أو سلوٍك أو تصرٍف

بالسلم الوظيفي زادت أهمية االلتزام بتلك الصفات، أكثر فأكثر؛ فإذا كانـت أخالقيـات المهنـة    

لتربية والتعلـيم،  ضرورية لكل فرد يعمل في مهنٍة ما؛ فإنها أكثر ضرورة لمن يعمل في مهنة ا

وذلك بسبب مكانتها، وأثرها في المجتمع؛ إذ تهدف إلى بناء المواطن الصالح بشخصية متكاملة، 

ومتوازنة بأبعادها كافة، ناهيك عن أهمية الدور الذي يقوم به المعلم والمـدير فـي المؤسسـة    

ولـذلك، فعلـى اإلداريـين    التربوية، واللذان تمتد آثار تربيتهما وتعليمهما للتالميذ ألجيالٍ عدة؛ 

  . فهم القدوة واألنموذج لهم. االلتزام بتلك الصفات قبل الموظفين
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تهدف اإلدارة المدرسية الفاعلة إلى تحسين العملية التربوية واالرتقاء بمسـتوى األداء،  

عن طريق توعية الموظفين في المدرسة بمسؤولياتهم، وواجباتهم، وتوجيههم التوجيه التربـوي  

ومن المعروف أن محور عمل اإلدارة المدرسية يتبلور حول التلميذ، وتوفير الظـروف   السليم،

واإلمكانات التي تساعد على نموه العقلي، والروحي، والبدني نمواً سليماً، وإعداده للقيام بواجباته 

ومسؤولياته على أكمل وجه، إضافةً، إلى االرتقاء بمسـتوى أداء المعلمـين لتحسـين العمليـة     

بوية، وإنجاز األهداف المنشودة منها، وتهتم اإلدارة المدرسية بإنجاز األهـداف االجتماعيـة   التر

  ). 2008الهمالي،( التي يؤمن بها المجتمع

وتعد اإلدارة المدرسية الجهة التنفيذية للسياسات التربوية العليـا، واألهـداف العامـة،    

ة؛ لذا، فمن الواجب التركيز عليها، واالهتمـام  والنظرة المستقبلية لواقع العملية التربوية والتعليمي

بتطويرها، وتحسين أداء العاملين فيها؛ فمدير المدرسة ليس مجرد منفِّذ لسياساٍت عليا، بل هـو  

قائٌد لصرحٍ تربوي وتعليمي مهم جداً؛ فهو مخطط، ومنفِّذ، ومشـرف تربـوي فـي آنٍ واحـد     

  ).2001عطيوي،(

ية قد حظيت باهتمامٍ كبيرٍ في الدراسات التربوية؛ لمـا  ومما ال يخفى، أن اإلدارة المدرس

لها من دورٍ وآثارٍ بارزٍة في إنجاح العملية التعليمية؛ فمدير المدرسة يعتبر مسؤوالً عـن قيـادة   

جميع الجهود والقوى التي يعايشها ضمن إطار عمله، وتوجيهها لبلوغ األهداف المنشودة، وهـو  

درسة من حيث فعاليتها وتقدمها، باإلضافة إلى مسؤوليته فـي  المسؤول عن سير األعمال في الم

توفير وتهيئة جميع التسهيالت الالزمة للعملية التربوية، ولن يتسنى لمـدير المدرسـة أن يقـوم    

بكامل أعماله بنجاحٍ، إال إذا كان يمتلك الكفاية في مختلف المهارات وعلى جانـبٍ كبيـرٍ مـن    

  ).2003طرخان،(أخالقيات العمل 

ن العملية التربوية بمختلف قطاعاتها مليئة بالقيم؛ فإن العاملين فيهـا ونخـص بالـذكر    إ

اإلداريين والمعلمين، يجب أن تتوافر لديهم منظومة قيميَّة تفوق تلك التـي يمتلكهـا أشـخاص    

عاديون؛ فهم مراقبون بصفة مستمرة لما يعملون، وللكيفية التي يؤدون بها عملهـم، فعلـيهم أن   
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همية البعد القيمي في حياة جميع األفراد الذين يتعاملون معهم، لما لذلك من تـأثير فـي   يدركوا أ

  ).1998الطويل،(سلوكهم، وفي النظام التعليمي نفسه، وبالتالي في التزامهم الوظيفي 

ضرورة من ضروريات العملية التربوية واإلداريـة، وال بـد لكـل إداري     ياتاألخالقف

والزمالء، ولـذلك   تالميذ،ه يقضي أكثر من نصف عمله اليومي مع التربوي أن يتحلى بها، كون

 ،واللـين مـع التالميـذ    ،والعطف ،واالتزان ،يقتضي منه أن يكون على جانبٍ كبيرٍ من الحكمة

وحسن التصرف في العمل، ويتجنب استغالل مركزه أليـة   ،والحزم ،والتحمل ،واألناة ،والصبر

  .ية على الوجه المتوقع منه كقائد تربويمصلحة شخصية، ويؤدي مهمته التربو

وبعد مراجعة كثيرة لألدب التربوي السابق المتعلق بموضوع الدراسة، لم تعثر الباحثـة  

على دراسة تتعلق بموضوع التزام مديري المدارس فـي فلسـطين بأخالقيـات مهنـة اإلدارة     

ها، آملةً أن تسهم في تطـوير  المدرسية، وهنا ارتأت الباحثة اختيار هذا الموضوع عنواناً لدراست

والتي يجب أن يلتزم بها جميع اإلداريين، وبخاصـة مـديرو    ،أخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية

المدارس، ويطبِّقونها في ممارسة إدارة تلك المدارس، مع العلم أن االلتزام بالقوانين ال يكفي مـا  

  .لم يكن نابعاً من قناعة اإلداري نفسه

اجة إلى أخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية، من أجل اإلسهام في زيادة ومن هنا برزت الح

ويؤّمل أن تفيد هذه الدراسة مديري . وعي المديرين بأهمية التمسك، وااللتزام بالمعايير األخالقية

المدارس، ومديراتها والمعلمين، ومديري التربية والتعليم، وصانعي القرار التربـوي وغيـرهم،   

الحاجة ماسة إليجاد ميثاق لألخالقيات، يكون بمثابة مرجع ُيرجع إليـه عنـد   وعليه فقد أضحت 

تقييم عمل المديرين، كما أنه من المحال إيجاد المدير المأمول إالّ إذا كـان علـى درجـٍة مـن     

بل لجميع أطراف العمليـة   ،خصوصاً وأنه القدوة الحسنة للمعلمين ،األخالق في سلوكه التربوي

  .ةالتعليمية التعلميَّ
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  الدراسة مشكلة

تلعب اإلدارة المدرسية دوراً أساساً في العملية التربوية؛ فهي التي تتعامل مع العناصـر  

األساسية في العملية التربوية، وهي التي تطوَر دورها ليصبح دوراً إشرافياً وتربويـاً، ولـيس   

المدارس، والذي لمسـته  وبسبب وجود نوع من التباين بين سلوك العديد من مديري . إدارياً بحتاً

الباحثة في أثناء عملها في سلك التعليم، وتعاملها مع مديرين عدة قد شكَّل عامالً مهمـاً وإلهامـاً   

  .للباحثة للقيام بهذه الدراسة

وانطالقاً من إدراك الباحثة الفتقار المكتبة الفلسطينية لمثل هذه الدراسة التـي تناولـت    

لمدرسية في المجتمع الفلسطيني، إذ أن التزام مديري المدارس موضوع أخالقيات مهنة اإلدارة ا

بأخالقيات المهنة ُيعد األساس في نجاح سير العملية التربوية، والتي تعتمد عليهم في بناء الوطن 

والنهوض بالمسؤولية الموكَّلة إليهم على أكمل وجه، وعليه ترى الباحثة أن هناك ضرورةً ملِّحةَ 

نة اإلدارة المدرسية، بغية اإلسهام في تطوير وعي مديري المدارس بأهميـة  إلبراز أخالقيات مه

التمسك باألخالق المهنية، وتعرف درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية ومديراتها في 

فلسطين بهذه األخالقيات، مع اختالف أجناسهم، وخبراتهم، ومؤهالتهم العلمية، وموقع المدرسة، 

ُيمثِّلون القدوة الحسنة لجميع أطراف العملية التربوية، وحتى تقف الباحثة علـى  وإلى أي درجة 

بأخالقيـات مهنـة اإلدارة    الفلسـطينية  حقيقة درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانويـة 

  .المدرسية، ارتأت الباحثة ضرورة إجراء هذه الدراسة

ما درجة التزام مديري المـدارس  : وتتمثل مشكلة الدراسة باإلجابة عن التساؤل التالي 

  بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم؟ الفلسطينية الحكومية الثانوية

  أسئلة الدراسة

  :سعت الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي

دارة بأخالقيـات مهنـة اإل   الفلسـطينية  ما درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانويـة 

  المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم؟
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  :ويتفرَّع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية

في درجـة التـزام   ) α = 0.05( عند مستوى الداللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية، .1

بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية مـن وجهـة    الفلسطينية مديري المدارس الحكومية الثانوية

  ر معلمي مدارسهم تعزى لمتغير جنس المعلم؟ نظ

في درجـة التـزام   ) α = 0.05( عند مستوى الداللةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية،  .2

بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية مـن وجهـة    الفلسطينية مديري المدارس الحكومية الثانوية

  نظر معلمي مدارسهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي للمعلم؟

في درجـة التـزام   ) α = 0.05( عند مستوى الداللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية، .3

بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية مـن وجهـة    الفلسطينية مديري المدارس الحكومية الثانوية

   نظر معلمي مدارسهم تعزى لمتغير سنوات الخبرة للمعلم؟

في درجـة التـزام   ) α = 0.05( ى الداللةعند مستوهل توجد فروق ذات داللة إحصائية،  .4

بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية مـن وجهـة    الفلسطينية مديري المدارس الحكومية الثانوية

  نظر معلمي مدارسهم تعزى لمتغير المديرية؟

  فرضيات الدراسة

ي في درجة التزام مدير) α = 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال .1

بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي  الفلسطينية المدارس الحكومية الثانوية

  .مدارسهم تعزى لمتغير جنس المعلم

درجة التزام مديري  في )α = 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة فروق توجد ال .2

اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي  بأخالقيات مهنة الفلسطينية المدارس الحكومية الثانوية

   .للمعلم العلمي المؤهل مدارسهم تعزى لمتغير
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درجـة التـزام مـديري     )α =0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة فروق توجد ال .3

بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي  الفلسطينية المدارس الحكومية الثانوية

  .للمعلم الخبرة سنوات زى لمتغيرمدارسهم تع

درجة التزام مـديري   في )α =0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة فروق توجد ال .4

بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي  الفلسطينية المدارس الحكومية الثانوية

  .المديرية مدارسهم تعزى لمتغير

  أهداف الدراسة

  :دراسة إلىهدفت هذه ال

بأخالقيـات مهنـة اإلدارة    الفلسطينية تعرُّف درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية -

  .المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم

درجة التزام مـديري المـدارس الحكوميـة     على إحصائياً دالة فروق هناك كانت إذا ما تعرُّف -

 بجنس والمتمثلة الدراسة، لمتغيرات تعزىدارة المدرسية الثانوية الفلسطينية بأخالقيات مهنة اإل

  .والمديرية ،خبرته وسنوات العلمي، ومؤهله المعلم،

  الدراسة أهمية

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الذي تتناوله، وهو الكشف عن درجـة  

دارة المدرسية من وجهة بأخالقيات مهنة اإل الفلسطينية التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية

نظر معلمي مدارسهم، إضافةً إلى تعرُّف أخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية، التي يجب أن يلتـزم  

  . بها مديرو ومديرات المدارس

وترى الباحثة أن لهذه الدراسة أهمية أخالقية واجتماعية نظـراً للحاجـة الماسـة إلـى     

في وقت بأمس الحاجة إلى األخالقيات فـي   نحن -فمن وجهة نظر الباحثة -موضوع الدراسة 

زمنٍ طغت فيه المادة والمصالح على العالقات والمعامالت بين الناس، فتـوفر هـذه الدراسـة    
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معلومات مهمة لوزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين عن درجة التزام مـديري المـدارس   

 لمدرسية فمن المتوقـع أن تسـاعد هـذه   بأخالقيات مهنة اإلدارة ا الفلسطينية الحكومية الثانوية

الدراسة المسؤولين في وزارة التربية والتعليم العالي على وضع ميثاق ألخالقيات مهنـة اإلدارة  

  . المدرسية في فلسطين

مديري المدارس الثانوية، وذلك لتعرف رأي  :وتتجسَّد أهمية هذه الدراسة في كونها تهم

، مما سيشكِّل دافعاً لهم نحو إجراء التعديل أو التغيير في من يعملون ويتعاملون معهم في سلوكهم

سلوكياتهم مع أطراف العملية التعليمية من جهة، وأداء مهماتهم بشـكلٍ أفضـل نحـو تحقيـق     

  .األهداف المنشودة من جهٍة أخرى

  الدراسة حدود

  :اآلتية الحدود على الدراسة اقتصرت

   .م 2010 – 2009 الدراسي العام من األول فصلال في الدراسة إجراء تم :الزمانية الحدود -

 فـي  الثانويـة  الحكوميـة  المـدارس  ومعلمات معلمي على الدراسة اقتصرت:البشرية الحدود -

  .الشريف والقدس الغربية الضفة محافظات

 والتعلـيم  التربيـة  لـوزارة  التابعـة  والتعليم التربية مديريات الدراسة شملت :المكانية الحدود -

   .الشريف والقدس الغربية الضفة محافظات جميع في وذلك ية،الفلسطين

  الدراسة مصطلحات

  :اآلتية المصطلحات على الدراسة اشتملت

 أو الفلسطينية، العالي والتعليم التربية وزارة وإدارتها تمويلها على يشرف التي :الحكومية المدارس

  .حكومية سلطة أي
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بأنها هـي  ) " 2001(وكما عرفها البرازي Ethics of the profession:  :أخالقيات المهنة

أو الخُلُقي، وهو المنسوب إلى الخُلق، ويطلق على مـا كـان مطابقـاً لنظريـات     ... األخالقي

. ص" (األخالق، أو لقواعد السلوك في عصر من العصور، ويقابله األدبي والروحي والمعنـوي 

23.(  

 The ethics of the profession of school :أخالقيــات مهنــة اإلدارة المدرســية

administration : ،مجموعة من المبادئ التربوية التي تتضمن الواجبات المهنية، واألخالقية

تجاه المعلمين، والطلبة، والزمالء والمجتمع المحلي، وزمالء المهنـة، واتجـاه الـذات أيضـاً     

  ).13.، ص2001نزال،(

سات اإلدارية، واإلنسانية المختلفة التـي  وتُعرَّف بأنها مجموعة من السلوكيات، والممار"

يمارسها مدير المدرسة تجاه العاملين من إداريين، ومعلمين، وتجاه الطلبة، وأوليـاء أمـورهم،   

  ).8.، ص2006أحمد،" (والمجتمع المحلي

منظومة القيم والسلوكات التي يفترض أن يتحلّـى بهـا مـديرو    : وتعرف إجرائياً بأنها

  .كومية في تعاملهم مع أطراف العملية التربويةالمدارس الثانوية الح

 Degree of commitment by the profession :درجة االلتـزام بأخالقيـات المهنـة   

ethics :   الدرجة التي يحصل عليها مديرو المدارس وفقاً للمقياس الذي طورته الباحثـة لقيـاس

  . درجة التزام مديري المدارس بأخالقيات المهنة
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  الفصل الثاني

  النظري والدراسات السابقة اإلطار

  النظري إلطارا: أوالً

 وجميـع العـاملين فـي    ،يحرص عليه كل شـخص  أساسأمٌر  ياتإن االلتزام باألخالق

أال وهو اإلداري؛ فهو بمثابة القلب للجسد؛ فإن عدم االلتـزام   ،ت وخاصةً قلب المؤسسةالمؤسسا

واألخـالقُ   .أداء جميع العاملين فيها فيوبالتالي  ،المؤسسة أداء تلك فييؤثر  ،المهنة ياتبأخالق

مقدمةٌ على العلم، ألن العلم دون أخالق ال ينفع، وهذا ما أستخلصه من دعـاء الرسـول عليـه    

العلـم  وهو  ،)409. ، ص1982األلباني،( "اللهم إني أعوذ بك من علمٍ ال ينفع" صالة والسالم ال

  .إلصالح المجتمع واألفراد ،الذي ال يقوم على األخالق والقيم الفاضلة

  مفهوم األخالق

 ،الطبـع  :لقد تعددت التعريفات التي تدور حول مفهوم األخالق؛ فكلمة أخالق في اللغـة 

  ).2009المحروقي،( والدين ،مروءةوال ،والسجية

المبادئ : " بأنه كلمة تعني Ethics مصطلح Oxford) 1980(ويعرف قاموس أكسفورد

بأنـه   Longman)1995( ، كما ُعرِّف المصطلح في قاموس لونجمـان "السلوكوقواعد األدبية 

حكم في سلوك الفـرد  أو المبادئ الخٌلقية التي تت ،ويدل على القوانين األخالق، العلم الذي يتناول"

   ".والجماعة

السلوك المصاحب " بأنه يدل على  Oxfordفيُّعرفه قاموس أوكسفورد Morals لفظ أما

والمتعلق بأحكام الصواب، والخطأ أو الجيد والرديء، أو المتعلق بالحقوق،  اإلنسان للشخصية أو

يفسِّر اللفظ علـى أنـه،   ف Longmanأما قاموس لونجمان ". وااللتزامات، والمسؤوليات الخُلقية

المعتقدات التي تحدد السلوك الجيد، أو ما هو صواب أو  بحث نظري في المبادئ أو المعايير أو

  ".خطأ، أو ما هو جيد أو رديء، أو ما هو واجب من سلوك الفرد
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ها األفعال عن النفس مـن غيـر   عنبأن لدى المرء ملَكة تصدر  :)2001(ويرى نزال 

دل على مجموع قواعـد   ،فإذا أضفت لفظ األخالق إلى لفظ آخر وتكلُّف؛ ،تمهل وروية، وفكرة

وأخـالق اللـذة، وأخـالق     ،أخالق المنفعة: قولنالسلوك المتعلقة بالشيء الذي دل عليه اللفظ، 

: قولندل على قواعد السلوك الخاصة بتلك الجماعة، الواجب، وكذلك إذا نسبته إلى جماعة معينة

دلَّ علـى   ،الق السمحة، وإذا أطلقت لفظ األخالقية على مبادئ السـلوك األخالق المهنية، واألخ

دلَّ علـى مطابقـة هـذا    ، القيم المطابقة للمثل األخالقية العليا، وإذا أطلقته على السلوك العملي

  .السلوك لمبادئ األخالق

 ذات –فطرية أو مكتسبة  –صفة مستقرة في النفس "  :أما الميداني فقد عرف الخُلق بأنه

  ).10ص .1992الميداني،" (آثار في السلوك، محمودة أو مذمومة 

ُبعـد خـاص بالعالقـات    : ويالحظ من التعريفات السابقة أن في األخالق ُبعدين همـا 

، والحكم الصادر على سلوك الفرد هو في جانـب  )نفسه(المجتمعية، وُبعد آخر خاص باإلنسان 

 .أم ظلم من وجهـة نظـره   ،خير أم شر، عدلحكم المجتمع الذي يحدد ما هو  ،منه على األقل

، 2003المزروعي،(وقواعد تحكم سلوك األفراد  ،ويترجم المجتمع أحكامه هذه إلى مبادئ خُلقية

  ).18.ص

 ،ومبـادئ  ،مـن قـوانين   لشـريعة اإلسـالمية  ا تهعبارة عن ما أقرَّ وأرى أن األخالق

التي تضبط معامالت األفـراد فيمـا   و ،تقاليد و ،وعادات ،وتشريعات، وما أقرَّه المجتمع من قيم

للسمو واالرتقاء إلـى مـا هـو     ،الدين والمجتمع عنوما صدَّقه األفراد بالتزام ما صدر  ،بينهم

  .أفضل

  والشريعة اإلسالمية ياتاألخالق

لقد اهتم اإلسالم بالجانب األخالقي، وحدد قيماً وقواعد أخالقية لكل جانب من جوانـب  

مون بتلك التعاليم األخالقية اإلسالمية، وعملوا على تطبيقهـا فـي كافـة    الحياة، وقد اهتم المسل

جوانب حياتهم؛ فكانت من أهم عوامل ازدهار حضارتهم، كما واكب ذلك االهتمام اهتمام مماثل 
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فصنفوا العديد من الرسائل والدراسات التي ُعنيت  ؛والتربويين خاصة ،من جانب المفكرين عامة

التي تُستَمد من اإلسـالم   ياتتلك األخالق .وآدابهم على السواء ،والمتعلمين ،المعلمين ياتبأخالق

  ).2008الفقيه،(والحياة  ،والكون ،ونظرته الشاملة لإلنسان

وقد أكدت المبادئ اإلسالمية على أهمية التمسك باألخالقيات الفاضلة، إيمانـاً وسـلوكاً؛   

انب أهمية العلوم األخرى، وجعـل اإلسـالم   وعلى أهمية األخالقيات في الحياة اإلنسانية، إلى ج

األخالق مناط الثواب والعقاب في الدنيا واآلخرة؛ فيعاقب الناس فـي الـدنيا لفسـاد أخالقهـم     

وُيحَرمون من الثواب في اآلخرة؛ فاألخالقيات من وجهة نظر الفكـر اإلسـالمي عبـارة عـن     

لوحي، لتنظيم حياة اإلنسان، وتحديـد  المبادئ، والقواعد المنظمة للسلوك اإلنساني التي يحددها ا

  ).1997عبويني،(عالقته بغيره على نحو يحقق الغاية من وجوده في هذا العالم على أكمل وجه 

فاألخالقيات في اإلسالم ليست تعبيراً خيالياً، وإنما منهج واقعي يستمد قيمه من صـميم  

فردي واجتماعي، و تؤكد  :يينبحسبانه أحد أفراد المجتمع، وهي تظهر في مستو واقع اإلنسان،

واعٍ  ،وتحمل المسؤولية؛ فـالفرد مسـؤول عـن عملـه     ،وإرادته في االختيار ،حرية اإلنسان

ولهذا  وهي في نظر اإلسالم أكثر ضرورة وأهمية؛، محقق للنفع العام لمجتمعه بأسره ،لشخصيته

ـ  َكهِلُيِل َكبُّوما كان َر : "إذ قال تعالى واآلخرة؛ ،فقد جعلها مناط الثواب والعقاب في الدنيا رى القُ

  ).117هود،" (ونُحصِلها ُموأهلُبِظُلمٍ 

 ،والبيئـات  ،منهجاً ميسَّر التطبيق في مختلـف العصـور   ياتوقد رسم اإلسالم لألخالق

ويتقبل الجهود الفردية، ومـع   ،رحباً يحقق الحرية الشخصية ،وجعل إطار القيم األخالقية واسعاً

وجعـل   ،والفوضـى  ،والشر ،من الضوابط التي تقف حاجزاً منيعاً ضد الظلمذلك فقد أقام كثيراً 

لتنمية الخُلق الفاضل وحراسته من نوازع وضـعف   ،اإلسالم من شعائر العبادات قوة دافعة ذاتية

  ).10. ، ص2001الغفيلي،(النفس البشرية 

قواعـد والقـوانين   بوضع ال ،وإن اإلسالم ُيحقق الفائدة المميزة إلتباع التعاليم األخالقية

إذا لم يتحقق الحد األدنـى مـن    ،بأن طمع اإلنسان سيدمره ويدمر بيئته ،وبناء المؤسسات مؤكداً

هـي تحقيـق    ،ومن هنا فإن الدين اإلسالمي يرى أن الغاية من األخالق ،القيم األخالقية العالية
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ا نجد أن اإلسالم يدعو إلى ،ولذ)تحقيق السعادة في اآلخرة(السعادة في الدنيا وابتغاء مرضاة اهللا 

ومن هنا نجـد أن األخـالق    ،ذات اآلثار المحمودة" اإليجابية األخالق"التمسك باألخالق الحميدة 

الخُلق، ورسم الصورة الُمثلى  بأنها نجحت في تهذيب ،اإلسالمية تميزت عن غيرها من الديانات

 ،القرآن الكـريم  دئها التي وضعهالسلوك اإلنسان في كل زمانٍ ومكان، وأنها ديانة التزمت بمبا

   ).1997عبويني، (والسنة النبوية المطهرة 

 في الحياة التنظيمية ياتدور األخالق

تقل الممارسـات   إذالعمل ُيسهم في تحسين المجتمع بصفة عامة،  ياتإن االلتزام بأخالق

قى جزاء تقصيره، الناس بتكافؤ الفرص، ويجني كل امرٍئ ثمرة جهده، أو يل غير العادلة، ويتمتع

 ،ضيق الخناق على المحتالينتلألكثر كفاءة وعلماً، وتوجَّه الموارد لما هو أنفع، و وتسند األعمال

 ياتباألخالق كل هذا وغيره يتحقق إذا التزم الجميع واالنتهازيين، وتوسَّع الفرص أمام المجتهدين،

  :كما أنها تؤدي إلى

يحصل كل ذي حـق  العدل و ويسودإذ ن غالبية الناس، بي دعم الرضا واالستقرار االجتماعيين -

   .، واستقراريجعل غالبية الناس في حالة رضامما على حقه 

  .الفريق وزيادة اإلنتاجية، وهو ما يعود بالفائدة على الجميع توفر بيئة مواتية لروح -

  .األفرادالقلق والتوتر بين  والمجتمع، ويقلل ،زيادة ثقة الفرد بنفسه وثقته بالمنظمة -

يتمسـك   إذوالمنازعـات تقـل؛    ،والجرائم ،ألن المخالفات ،تعريض المؤسسات للخطر تقلل -

   .الذي هو أوالً وأخيراً قيمة أخالقية بالقانون الجميع

 ،يوفر المرجع الذي يحتكم إليه الناس ليقرروا السلوك الواجب ،أخالقية معلنة إن وجود مواثيق -

   ).1993مرعي وبلقيس،(وقع فعالً  على السلوك الذي أو ليحكموا

ال يستطيع أفراده العيش متفاهمين سعداء ما لم  ،وإن أي مجتمع من المجتمعات اإلنسانية

الكريمة، ولو فرضنا وجود مجتمع من المجتمعات على  ياتتربط بينهم روابط متينة من األخالق
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أسمى؛ فإنه ال بد لسـالمة   أساس تبادل المنافع المادية فقط، من غير أن يكون وراء ذلك غرض

التي هي الوسـيط   ياتهذا المجتمع من خُلقّي الثقة واألمانة على أقل التقدير؛ ومتى فُقدت األخالق

فاإلنسان بحاجة ماسـة   ؛الذي ال بد منه النسجام اإلنسان مع أخيه اإلنسان، تفكك أفراد المجتمع

 ).2008،جتماعمنتدى علم اال(إلى نظام خُلقي ُيحقق حاجته االجتماعية 

وفي الحياة التنظيمية فإن الذي يلزم الجميع باألنظمة والقوانين، هـي اإلدارة المدرسـية   

ويكون تعاملها مـع الجمهـور علـى     ،فهي بمثابة القائد لجميع الموظفين والقدوة واألنموذج لهم

كما يجـب   مستوى عالٍ من األخالقيات، فال بد أن تكون المصلحة العامة لديها فوق كل اعتبار،

أن تُشعر الموظف بقيمته الذاتية وأهمية وجوده في المنظمة، وأن تتمثل العدالة في معاملة جميع 

واالشتراك في برامج  ،والنقل الوظيفي ،الموظفين، خاصة فيما يتعلق بشؤون الترقية واإلجازات

حهـا النظـام   واالستفادة من المميزات األخرى التي يمن ،المؤتمرات التدريب اإلداري، وحضور

  . ))2003المزروعي،(في  ، الوارد1984غوشة، ( والقانون

كما  ،وتعتبر القيادة اإلدارية المرجع األول واألهم لجميع الموظفين العاملين تحت لوائها

أنها المثل األعلى لجميع الموظفين في أثناء تعاملهم اليومي مع بعضـهم بعـض، وكـذلك مـع     

تكون القيادة اإلدارية قدوة ذات كفـاءة عاليـة مـن الناحيـة     لذا فإن من الواجب أن  ،الجمهور

وإننا ننظـر إلـى الوظـائف     .والمقدرة اإلنتاجية في العمل، إلى جانب سلوكها القويم ،الوظيفية

القيادية من خالل منظار الموظفين الذين يراقبون تحركات ونشاطات قيـادتهم اإلداريـة بدقـة    

أوقات الدوام اليومي مثالً؛ فإن ذلك ينعكس على ظروف العمل ملحوظة؛ فإذا كانت القيادة تلتزم ب

فمن المتوقع والمأمول أن يتصرف أعضاء القيادة اإلدارية بصـدق   ؛والعكس صحيحال محالة، 

وأمانة وانتماء للمنظمة اإلدارية والمصلحة العامة، إذ أن االستقامة في العمل واإلخالص فيـه،  

والمناخ العام في  ،يترك بصماته وآثاره على إجراءات العملواحترام المصلحة العامة، كل ذلك 

  ).66،65، ص 1983غوشة،،(المنظمة اإلدارية 
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فيجـب أن يكـون    ،ففي حالة تعارض مصلحة المؤسسة مع مصلحة المدير الشخصـية 

دليالً يدعو المـديرين   R.W.Austin)(ويقدم روبرت أوستن  المؤسسة،لمصلحة  انحياز المدير

   :الثالثة اآلتية المبادئويتكون من  اإلدارة أخالقيات عمإلى تنبيه لد

  .أن يضع المديرون مصلحة المؤسسة قبل مصلحتهم الشخصية -1

  .أن يضعوا مصلحة المجتمع قبل مصلحة شركتهم وقبل مصلحتهم الشخصية -2

 C.Handy,1995).( أال يفشوا سوى الحقيقة في كل المواقف التي يواجهونها -3

وإلى تحفيز  ،في اإلدارة متغير أساسي في دفع المنظمة والمؤسسة إلى األماموإن القيادة 

غـاب األداء   ،العاملين ألداء العمل الجيد والمبدع؛ وإذا غابت القيادة الناجحة والجيدة والمؤهلـة 

 ،وعجزت اإلدارة عن إنجاز أهدافها، والقيادة اإلدارية البارعة والحكيمـة  ،الجيد واإلنتاج الجيد

وإن نجاح أي تنظيم أو مؤسسة يتوقف على كفاءة قيادتـه والتزامهـا    ح اإلدارة العامة،هي رو

 كونها على قمة الهرم الوظيفي وبالتالي فهي قدوة لآلخرين من الموظفين والعـاملين  ،باألخالق

   ).2005تيشوري،(

؛ فـإن ذلـك   فإذا قامت القيادة اإلدارية مثالً بممارساٍت سلوكيٍة مخالفٍة للقوانين واألنظمة

على المسؤول الـذي   ،مثال ذلك سوف يزيد من جرأة الموظفين على ارتكاب مخالفاٍت مشابهة،

 ،الرسمي وبشكلٍ مستمرٍ؛فإن هذا السلوك سوف ينتشر لدى موظفيه يغادر العمل قبل نهاية الدوام

ـ   وإن لم يكن بشكلٍ جماعي، إال إنه قد ل فـور  يأخذ شكل المناوبة فيما بينهم في مغـادرة العم

  ).21.ص ،2003المزروعي،(مغادرته 

  اإلدارة المدرسيةفي مهنة  ياتأهمية األخالق

إن السلوكيات األخالقية ذات اآلثار المحمودة في الحياة، تُنظِّم عالقـات اإلنسـان مـع    

وأداء الواجبـات والحقـوق،    ،واألمانة، والعفة، والعـدل  ،الصدق :اآلخرين في المجتمع ومنها

الميـداني،  ( ، والتعامل مع اآلخرين ليظهر الود في المجتمع علـى خيـر وجـه   والتزام اآلداب

1992.(  
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للتعامل في محيط العالقات القائمـة   واألخالقيات المعترف بها تتطور حتى تصبح قواعَد

يجوز التعبير عن األخالقيات  ،بين األشخاص، ويعطونها اعتباراً وتقديراً خاصاً، وكتقديرٍ أفضل

كيات الحسنة التي يتصف بها ممارسو مهنة معينة، بحيث يمكن أن تشترك جميـع  المهنية بالسلو

المهن في األخالقيات المتعارف عليها، وتعتبر األخالقيات أيضاً مجموع القيم المتعلقة بالعمـل،  

ل في مضمونها القواعـد األخالقيـة   سواًء كانت قيماً اجتماعية أم اقتصادية، أم دينية وهي تشكِّ

  ).2001نزال، (فعالهم وأعمالهم للناس في أ

وإن أهم عناصر مهنة اإلدارة المدرسية وجود القيم الخلقية، إذ ال بد من وجودها حتـى  

تعد مهنة، إال أن الوضع القائم حالياً في كثير من األنظمة التربوية والتعليمية الحديثة قائم علـى  

  ).2006البشري،(يم الالدينية، فضالً عن انفصال القيم الخلقية عن مهنة التعل

ومدير المدرسة مطالب باالهتمام بالعاملين والمتعاملين من أفـراد المجتمـع المحلـي،    

وكذلك االهتمام بنموه المهني ونمو المعلمين معه، وذلك ُيحتِّم على مدير المدرسة التحلِّي بـالقيم  

  ).2003المزروعي، (األخالقية التي تساعده على أداء مهنته 

في تعزيز الممارسـات   اإلدارة المدرسية هنةمدراسة موضوع أخالقيات  تتجلى أهميةو

، وفـي العالقـات   العمل اإلداريأكثر إيجابية في منهجية  بشكلٍ األخالقية التي ينبغي أن تنعكس

اتجاهـات إيجابيـة نحـو    المديرين  ن لدىالوسط المدرسي، وتكوِّ التربوية بين مختلف مكونات

التـي   التعليميـة اإلداريـة و بأبعاد الرسالة  ماألخالقية، وتوعيتهم اماتهبالتز مهالمهنة، إذ تبصرُّ

على أسـاليب   ماالجتماعية، وتدربهواإلدارية  مم عالقاتهكما تنظِّ، تجاه الفرد والمجتمع حملونهاي

لقواعـد   معن معـرفته  مكونات المجتمع المحلي والوطني، هذا فضالً التعامل الالئق مع مختلف

ي بالضمير المهني واالبتعاد عن الشبهات، من أجـل  والقدوة الحسنة، والتحلِّ قية،االنضباط األخال

عـن تنميـة روح    بأهمية البعد القيمي األخالقي في مجال التربية، هـذا فضـالً   تحقيق الوعي

الموظفين وجميـع مـن يتواصـلون معهـم     واالحترام المتبادل بين مختلف  التواصل والتعاون

  ).2001،احسينات(
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 في نجاح ممارسـته لمهنـة   اًشرطاً أساس لمدير المدرسة، ر أخالقيات المهنةتوفُّ ويعتبر

 المـديرين، التي تعتبر من أشرف وأنبل المهن؛ وإن أي نقص خُلقي في إعداد  اإلدارة المدرسية

وبالتـالي   في مهامهم في تربية وتعليم أفراد المجتمـع؛  مديرينسوف يؤدي إلى تقصير هؤالء ال

أحـد أهـم    اإلدارة المدرسـية  فإن أخالقيات مهنة ير في أداء المعلمين أيضاً،سيؤدي إلى تقص

  .ه سلوك العاملين التربويين وتضبطهالتي توجِّ ،مدخالت النظام التعليمي

المـديرين  من أهم الموجّهات المؤثرة في سـلوك   اإلدارة المدرسيةوتُعد أخالقيات مهنة 

بهـا فـي    ونيسترشـد  ،بأطر مرجعية ذاتية ملياً، وتزودهرقيباً داخ مألنها تشكِّل لديه ن،المربيو

على اتخاذ القرارات الحكيمة  ممع اآلخرين تقويماً ذاتياً يعينه موعالقاته أداءهم ون، ويقوِّممعمله

ومع اآلخرين، وإن االلتزام  مومع مهنته مأكثر انسجاماً وتوافقاً مع ذاته واليكون ،هاونالتي يحتاج

بموجب درجة التزامـه   ةلمهنل االنتماءضرورٌي وواجب؛ إذ يتحدد مقدار  بتلك األخالقيات أمٌر

/ األنـوروا ( ومراعاتهـا فـي جميـع األحـوال والمواقـف      ،بقواعد وأخالقيات تلك المهنـة 

   ).2007اليونسكو،

فإن وجود دستور أخالقي يعد أساساً مهماً من األسس العامة، التي تقوم عليها أية مهنة، 

نها وصيانة استقالليتها، فالمهنة تتميز بوجود مجموعة من األخـالق المهنيـة   ومتطلباً لحفظ كيا

الخاصة بها، التي يفترض أن يلتزم بها جميع الملتحقين بهذه المهنة، والروابط المهنيـة تراقـب   

باستمرار مدى التزام كل مهني بأخالقيات مهنته، ومدى حبه لها، وانتمائه واعتزازه بها، ومدى 

  ).2007بني خالد،(عمها وتطويرها والدفاع عنها مساهمته في د

األخالقي ألي مهنة يضم القواعد المرشدة لممارسة مهنة ما لالرتقاء بمثالياتها والدستور 

إال أننـا ال   ،وتدعيم رسالتها، ورغم أهميته في تحديد الممارسات واألولويات داخل مهنة معينـة 

الطريقة الوحيدة للحكم على مهنة معينة هو سلوك  وان، يمكن أن نفرضه باإلكراه ولكن بااللتزام

  .أعضاء تلك المهنة إزاءها، والحفاظ على قيم الثقة واالحترام والكفاءة والكرامة

  ): 2007علوي،(ما يلي كما حددها األخالقي للمهنة ب لدستورويجب أن يتميز ا
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  .ياًيكون معقول ومقبول عمل -      .السهولة والوضوح -      .االختصار -

  .اإليجابية -      .الشمولية -

يـؤدي إلـى    ،وأخيراً فإن االلتزام بتلك األخالقيات المستمدة من مبادئ ديننا اإلسالمي

الرفع من فاعلية التعليم، وتحسين إنتاجيته، مما ُيسهم باالرتقاء بمجتمعنا العربي إلى ما فيه خيره 

إذ أن العلـم   ،ن ضرورات الحياة المعاصرة؛ فالتعليم يعد ضرورة موسعادته في الدنيا واآلخرة

طريق التقدم والنهضة، ولقد استطاعت المجتمعات التي قامت على أساس من العلم أن تحصـل  

على التفوق العلمي الذي مكَّنها من تلبية احتياجات شعوبها، ألنها اهتمت بالعلم ورفعت من شأنه 

  . وعملت على تطويره

  مصادر أخالقيات المهنة

موعة من المصادر التي تعتبر األساس الذي تنطلق منه أخالقيات المهن كافـة  هناك مج

في بلورة أخالقياتها، والتي تعكس واقع المجتمع في شتى ميادينه، ويـرى البـاحثون أن هنـاك    

   )1996السعود وبطاح،(: لألخالقيات المهنية وهي خمسة مصادر

  المصدر الديني -1

إذ أنه لمجتمع اإلسالمي، أهم مصادر أخالقيات المهنة؛ وبخاصة في ا ،ُيمثِّل هذا المصدر

يمكن أن يتهـرب مـن الرقابـة     فالمهني خُلق الرقابة الذاتية في الفرد؛يوفِّر ألخالقيات المهنة 

أو القانونية لكنه ال يستطيع أبداً أن يتهرب مـن رقابـة اهللا سـبحانه     ،أو االجتماعية ،السياسية

  ).40. ، ص2005الحوراني،(وتعالى 

ويشتمل هذا المصدر على المبادئ والتنظيمات التي تُحقق سعادة اإلنسان والمجتمع فـي  

وتنظيم حياتهم في كل زمانٍ ومكان،  ،كل المجاالت، وعلى القواعد العامة الصالحة لهداية الناس

 لتنظيم ،ويشتمل أيضاً على القوانين الوضعية، وهي األوامر والنواهي التي وضعها البشر أنفسهم

حياتهم بالمحافظة على حقوق الناس، وتحديد واجباتهم لنشر العدالة والمساواة بينهم، لذلك تَُعـد  
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بالتشريعات  وُيقصد التشريعات والقوانين واألنظمة المعمول بها مصدراً من المصادر األخالقية،

عليمات األخـرى  واللوائح والت ،ونظام الخدمة المدنية ،دستور الدولة والقوانين كافة المنبثقة عنه

من حيث االنضباط بالوقت، والتقيد بـه   ،على أنواعها المختلفة التي تحتوي على أخالقياٍت كثيرة

وعـدم   ،وتقديم المصلحة العامة على المصـلحة الخاصـة   ،واالبتعاد عن المحسوبية ،واالحترام

  .)30 -29 .، ص ص2006البشري،( إفشاء أسرار العمل، وعدم قبول الرشوة

  ر االجتماعيالمصد -2

إن لكل مجتمعٍ ثقافته الخاصة به، التي تنظم حركته، وتُحدد قيمه ومعتقداته وعالقاتـه،  

ووالء وانتماء أفراده، ومن المعروف أن أهم ما ُيكوِّن ثقافة المجتمع الجوانب االجتماعية المتمثلة 

  .ةوممارسات الحياة االجتماعي ،ونمط العيش ،والعادات، في القيم، والمعتقدات

وقد يحمل المهنيون إلى أي مؤسسٍة يعملون فيها عادات المجتمع األكبر الذي يعيشـون  

ـ  ،فيه، وتقاليده وأعرافه، سواًء كانت هذه العادات والتقاليد أمراضاً اجتماعيـة  وتقاليـد   اًأم قيم

 سـلوك المهنـي؛  ال فيإيجابية؛ فالمجتمع الذي يتمسك أفراده بمصالحهم الضيقة؛ فإن ذلك يؤثِّر 

  ).39.، ص2005الحوراني،(فينقل هذه األنماط من السلوك إلى مؤسسة العمل 

فإن ذلـك   ؛فإذا ما تخلَّص مدير المدرسة من المعتقدات السلبية التي اكتسبها من المجتمع

سينعكس على سلوكه داخل المنظمة، وعلى سير أدائه في عمله، وعلى عالقاته داخل المدرسـة  

 لى المدرسة ككل، وعلى إنتاجية العاملين معه ووالئهم وانتمـائهم، وخارجها، مما ينعكس أثره ع

  . وبالتالي فال بد أن ينعكس على إنجاز األهداف المنشودة

  المصدر االقتصادي -3

في جميع أفراده ومن بينهم المهنيـون   ،تتحكم الظروف االقتصادية السائدة في المجتمع

تدفع بأفراد المجتمع غالباً إلـى أنمـاٍط مـن     ،واإلداريون؛ إذ أن الظروف االقتصادية الصعبة

  ). 40 - 39ص ص  ،2005الحوراني، (السلوك بعيدةً عن المعايير الخُلقية 



 22

فإذا كان الشخص يعيش في وضع اقتصادي مريح، ويمكنه العيش بكرامة مـع أفـراد   

ـ   ،أسرته؛ فإنه من السهل أن تتوقع منه أخالقياٍت رفيعة والتزاماً أكيـداً  ان وضـعه  أمـا إذا ك

 ،االقتصادي ال يمكنه من الوفاء بالتزاماته المتعددة تجاه أسرته ومجتمعه؛ فيتوقع منه االنحـراف 

واستغالل الوظيفة، ولعل أهمية البعد االقتصادي قد تتضاعف بشكلٍ كبيـرٍ   ،واالرتشاء ،والغش

ـ  ،في الوقت الحاضر، إذ تطرح التكنولوجيا في كل يوم الكثير من المغريات ود النزعـة  وإذ تس

  ).32. ، ص2007بني خالد، (االستهالكية بين الناس 

  المصدر السياسي -4

ويقصد به نمط النظام السياسي الذي ُيسيِّر المجتمع، وانعكاس توجهات هذا النظام علـى  

أخالقيات األفراد؛ فإذا كان النظام السياسي يؤمن بالتعددية، والمشاركة، والحوار، واحترام الرأي 

نه سوف يتأثر إيجابياً في قيم األفراد وقناعاتهم المهنية، وإذا كـان النظـام السياسـي    اآلخر؛ فإ

دكتاتورياً فاسداً ال يتورع عن النهب، ويشجع القيم البالية؛ فإن تأثيره سيكون سلبياً في توجهـات  

  ).32 - 31.ص ، ص2007بني خالد، ( األفراد في كل مؤسسة

ظل أوضاعٍ سياسٍة قائمة؛ فإن سلوكه يتأثر بطبيعة  يقوم المهني بأداء واجباته فيوحين 

يتعين عليـه   ،الذي يتخذ من الصالح العام غاية له فالنظام السياسي األوضاع وخصائصها؛ هذه

والمساءلة، ومن هنا فإن النظام يؤدي إلـى ازدهـار    والشفافية، والديمقراطية، اإليمان بالحرية،

الذي يفتقر إلى الرقابة القضـائية، واإلداريـة، والشـعبية،    السياسي  األخالق المهنية، أما النظام

ويميل نحو االستبداد والظلم؛ فيؤدي إلى تغذية السلوك الالخُلقي على مستوى األفـراد بعامـة،   

  ).39.، ص2005الحوراني،(ومستوى أفراد المهنة بخاصة 

  المصدر اإلداري التنظيمي -5

لمصادر الرئيسة التي تتحكم في تسـيير اإلدارة  تُعد القوانين واألنظمة والتشريعات من ا   

 ،ويقصد به البيئة التنظيمية التي يعمل فيها الفرد بكل ما فيها من قوانين ولـوائح  في المنظمات،

ومما يؤثر في قيم الفـرد   ،وتوجه مسارهم ،وأنظمة، وقيم وتقاليد وُمثُل تًحدد سلوك العاملين فيها
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اإلدارة داخل التنظيم، وأنماط تقسيم العمل، ونظم  مبادئيه والتزامه وأسلوب عمله الذي تطبق ف

االستراحة والمكافأة، وأشكال الرقابة والعقاب، وإننا يجب أن ندرك أيضاً أن هناك تفاعالً خصباً 

بين البيئة التنظيمية والبيئة االجتماعية العامة؛ فاللوائح والقوانين المطبَّقة في المؤسسة تُستمد في 

تتأثر على األقل بالقوانين النافذة في البالد، وأنماط القيم والسلوك السائد في المؤسسة، أو  ،العادة

  ).34 -33 .، ص2007بني خالد، ( وهي عينة ممثِّلة ألنماط القيم والسلوك الشائعة في المجتمع

ـ  ة وإن البيئة اإلدارية التي تُحدد أساليب العمل، وإجراءاته ومستوياته، وتوفِّر قيادة إداري

المستويات،ال بد أنها تؤمن بالديمقراطية، والعدالة، والمساواة، والحوار المباشر،  كفؤة على جميع

  . وأدائها بدقة، وسرعة وأمانة ،وتشجع على االلتزام بالواجبات ألصحابها كما تضمن الحقوق

  األخالقيات المهنية لإلدارة فيالعوامل المؤثرة 

حصرها في تأثيرها علـى األخالقيـات المهنيـة     هناك العديد من العوامل التي يصعب

وذلك أن اإلدارة ال تعمل في فراغ، وإنما تعمل في وسط اجتماعي، وتتـأثر بالعوامـل    ،لإلدارة

هـو   نفسـه  والحضارية للدولة التي تعمل بها، والموظف فـي الوقـت   ،واالقتصادية ،السياسية

م والعادات السائدة في مجتمعه، ويبقي لتلـك  المواطن الذي يعيش في بيئة اإلدارة وينقل إليها القي

رغم وجود القوانين واللوائح التي تقوم بدورها في الحد من  ،العوامل أثٌر واضح داخل المنظمات

  ).2003الوارد في المزروعي، 1984غوشة، (سلوك الموظف  فيأثرها 

   :يأتي ارة مااألخالقيات المهنية لإلد فيولعل من أهم العوامل التي لها األثر الواضح 

  البيئة االجتماعية -1

 ،والعمـل  ،والحـي  ،البيئة التي تجمع بين المنزل ،يمكن تعريف البيئة االجتماعية بأنها

 ،وأحوال اقتصادية ،ومعتقدات، وعادات ،وما يسودها من تقاليد ،والمجتمع الذي يعيش فيه الفرد

إذ  ،سلوك الفرد وتكوين اتجاهاتـه  والتي تساهم مساهمةً كبيرة في تشكيل ،وسياسية ،واجتماعية

من  ،تنمو هذه االتجاهات والممارسات السلوكية وتتطور بتطور مراحل النمو التي يمر بها الفرد

  ).166. ، ص1995ياغي، (واقع ما يعايشه في البيئة 
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 ،ولهذا نجد أن البيئة االجتماعية تساهم بشكلٍ مباشرٍ وفاعلٍ في عملية التنشئة االجتماعية

الل تنمية وتطوير السلوك اإلنساني، وتساعد الفرد على أن يكون أكثـر إدراكـاً للنـاس    من خ

 ،واألشياء، وتكسبه معرفة لغيره وبنفسه، وكذلك تنمي لديه الكثيـر مـن األحاسـيس كـالخوف    

  ).222.، ص1997وآخرون،  الغزوي(ومشاعر االحترام تجاه الوالدين  ،والعاطفة

أن المحاباة والوساطة أمثلة تبين من خاللها مدى تـأثير  إلى ) 1985(ولقد أشار الصباغ 

االجتماعية على سلوك الموظف اإلداري، وعليه فنجد أن الموظف في المنطقـة العربيـة    البيئة

يضع في االعتبار عند التعامل مع الموظفين، بأن يخدم وُيلبي أوالً وقبـل   الخصوص، على وجه

ة والتعليمات وعلى حساب المصلحة العامة مصـالح  وأحياناً من خالل تجاوز األنظم ،كل شيء

من يمس إليه بصلة القرابة أوالً والصداقة ثانياً؛ فلماذا يسلك الموظـف هـذا السـلوك اإلداري    

إن السبب يعود إلى أن األسرة أو العشيرة هي بؤرة التنظيم االجتماعي الذي ينتمـي   ؟الالأخالقي

ماء بأن الوالء في المقام األول ليس للمصلحة العامة بل إليه الموظف، ويتعلم من خالله هذا االنت

هو لألسرة أو العشيرة، وال ريب في أن تلك العصبية األسرية تنتقل إلى الجهـاز اإلداري عـن   

  .طريق سلوك الموظف وعند تعامله مع اآلخرين

  البيئة االقتصادية -2

 ،وفقـر  ،من غنـى  –تلعب األوضاع االقتصادية في المجتمع الذي يعيش فيه الموظف 

دوراً كبيـراً فـي تكـوين     -وارتفاع مستوى المعيشة مقابل تدني مستوى الرواتـب واألجـور  

األخالقيات الوظيفية من مبادئ واتجاهاٍت وسلوك، كما أنها تؤدي إلى نشوء طبقاٍت اقتصـاديٍة  

  ).169. ، ص1995ياغي، (متعددة داخل المجتمع الواحد 

وظهـوره فـي    ،أخالقيات العاملين فيالعنصر المادي ويجب أن نؤكد هنا على أن أثر 

له متطلباته وطموحاتـه   ،أن الفرد في الدول النامية إذنجد له جذوراً تاريخية،  قد ،الدول النامية

كما أن العـاملين لهـم    ،الكبيرة، التي ال تتناسب مع ما تستطيع الدولة توفيره من خدماٍت وسلع

وزيادة وسائل الراحة وهم ال يملكـون غيـر    ،المعيشية همتطلعاتهم وآمالهم في تحسين أوضاع
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رواتبهم الضئيلة، ولذا فإن احتماالت االنحراف كثيرة سواًء من قبل المـواطن الـذي يريـد أن    

أو الخدمة دون غيره أو أكثر منه، أو من قبل العاملين أنفسهم الذين يريدون  ،يحصل على السلعة

  ).1993زويلف واللوزي،(عن طريٍق غير مشروع الحصول على دخولٍ إضافيٍة حتى ولو 

وخاصةً في الـدول   ،في انتشار مظاهر الفساد اإلداري مهموإن للعوامل االقتصادية أثٌر 

أن تدني الرواتب الشهرية للموظفين وانخفاض أجورهم يغري الكثير بالفساد،  إذالنامية والفقيرة، 

والحصول على  ،واالختالس ،وموارد الدولةإذ يضطر هؤالء الموظفين إلى سوء استغالل أموال 

ـ   ، من أجل تحقيق مصلحة شخصية، كما قد يلجؤون إلىبأية وسيلةمال ال كـأداة   وةقبـول الرش

  . لزيادة رواتبهم المنخفضة لمواجهة متطلبات الحياة المعيشية المرتفعة

  البيئة السياسية -3

ي ظلها، تلعب دوراً مهماً فـي  ال شك في أن البيئة السياسية التي يعيش الموظف العام ف

المناخ السياسي الذي يعيشـه المجتمـع    ،تكوين اتجاهاته وأنماط سلوكه، ويقصد بالبيئة السياسية

، 1982زويلـف،  (كشكل النظام السياسي، ومدى تمتع األفراد بحرية التعبير ونمط الحكم السائد 

  ). 55.ص

على أنماط السلوك اإلداري ) شعبية ،ةسياسي إدارية، تشريعية،( وكذلك مدة فعالية الرقابة

للموظف العام، بحيث تحفِّز السلوك اإلداري األخالقـي، وتـردع أو تعاقـب السـلوك اإلداري     

  ).170. ، ص1995ياغي، (الالأخالقي 

وفساد السياسـيين، وافتقـار الدولـة     ،وضعف الجهاز القضائي ،لذا فإن غياب الرقابة

وتسهِّل عملية ، حراف في سلوك العاملين وتزيد الخرق للقوانينتسهِّل االن لمعايير الحساب، كلها

زويلـف  (فيستشري الفساد األخالقي ويختفي الوالء ألهداف الجهاز العامة  ؛التخلص من العقاب

  ).40. ، ص1993واللوزي، 

وفي ظل غياب الرقابة التشريعية واإلدارية والشعبية، قد ُيبدي الموظف العـام أحيانـاً   

ياً تنظيمياً يهدف إلى إرضاء وإشباع رغبات السلطة التنفيذية على حساب المصـلحة  سلوكاً إدار
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العامة، ويعود السبب في ذلك إلى تخّوف الموظف العام من هؤالء الذين يملكون حق التعيـين،  

  ).37.، ص2003المزروعي، (والطرد، والترقية 

  اإلدارة المدرسية في فلسطين ياتأخالق

في دولة فلسطين كما هو الحال في باقي دول العـالم، مـن أهـم     تعد اإلدارة المدرسية

عمليات المؤسسات التربوية والتعليمية، التي تقدم الخدمات اإلرشادية األساسية، وذلك عن طريق 

قيام المدير بالعمل على إدارة مدرسته بطريقة ما، مراعياً في ذلك التزامـه بأخالقيـات مهنتـه    

  . لما فيه خيرها وصالحهاوالعمل على النهوض بمدرسته 

تُولي وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية اهتماماً بمديري المدارس سـواًء حـديثي   

العهد أم القدماء؛ فتقوم الوزارة بالتنسيق مع المديريات التابعة لها بتنفيذ دورات مختلفة للمديرين 

الدورات تعريفاً بصفات المدير والقائد لدعم نموهم المهني ولتمكينهم معرفةً وأداًء، وتتضمن تلك 

: الناجح، وتذكر وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية صفات المدير والقائد الناجح كما يـأتي 

  )أ 2010وزارة التربية والتعليم العالي،(

  القدوة الصالحة في جميع ميادين الحياة والسلوكيات، كالصدق في القول والعمـل، وااللتـزام   -

  .النتماءوا

  .االبتعاد عن الشللية، والعدالة في التعامل مع جميع أعضاء الهيئة التدريسية والتالميذ -

  وكذلك عن أسلوب التساهل المفرطـ، والعمل مع أعضاء ،االبتعاد عن البيروقراطية والتسلط -

   .الهيئة التدريسية بروح الفريق الواحد

  .ذ، ومراعاة الظروف اإلنسانية الخاصةاحترام وتقدير مشاعر المعلمين والتالمي -

  .العمل بروح القانون، بما ال يتعارض مع أهداف وزارة التربية والتعليم وأنظمتها وقوانينها -

  .الجرأة في اتخاذ القرارات وتنفيذها بما يتماشى مع أنظمة وقوانين الوزارة -



 27

  .االبتعاد عن األنانية واألهواء والمصالح الشخصية -

  .الميداني في مقدمة الصفوف في حالة المخاطر، واألهوال والصعوباتالقائد  -

  .متابعة شؤون المعلمين ومستحقاتهم الوظيفية باستمرار -

الديناميكية والنشاط في تحسين عمليتي التعليم والتعلّم، والمتابعة والتقيـيم، وتقـديم التغذيـة     -

ألـيس مـن الممكـن عمـل     . ألسئلةالعكسية للمعلمين بطريقة حضارية محفِّزة، كأن يطرح ا

  ؟....؟ أال ترى أن الطريقة المثلى هي....كذا

تحفيز التالميذ باستمرار على التعليم والتعلّم والنشاطات الالمنهجية المختلفة، ومشاركتهم فـي   -

  .النشاطات الالمنهجية المناسبة والتي تراعي ميولهم، ومعاملتهم كأبناء حقاً

المختلفة ألعضاء الفريق، حسب الكفاءة والرغبة، مع مـنحهم بعـض    توزيع األعمال والمهام -

  .الصالحيات مع المتابعة والتوجيه والتقويم

  .زيادة تفعيل دور المجتمع المحلي، والمؤسسات الوطنية واإلسالمية -

التعامل مع المشكالت واألزمات بأريحية، ودراسة واستقصـاء وتحليـل لتلـك المشـكالت      -

  .طها واالبتعاد عن تكبيرها وتعقيدهاواألزمات، وتبسي

  .عدم انتقاد أعضاء الفريق أمام بعضهم -

وبكلماٍت مختصرة فإن المدير القائد الناجح كما تراه وزارة التربيـة والتعلـيم العـالي    

الفلسطينية هو الذي يوفِّر الجو النفسي والتعليمي المريح للمعلمين والتالميذ، مع مزيد من الفائدة 

التعلمية، وأن يكسب ثقة واحترام من حوله من المعلمين، والتالميذ، وأوليـاء األمـور،    التعليمية

وزارة التربيـة والتعلـيم   (والمجتمع المحلي، وكل الذين يعاملهم بشكلٍ مباشر أو غير مباشـر  

   .)أ 35. ، ص2010العالي، 
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لقواعـد الذهبيـة   وتُحدد وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، قواعد مهمة تسمى با

وزارة التربية والتعليم العالي، (وهي كما يأتي ،الخمسة، لتحقيق السلوك اإليجابي للمدير األخالقي

   :)ب 33. ، ص2010

  .فاعلية –كفاءة  –احتراف  :كن محترفاً -1

إذا كان لديك نظرة إيجابيـة تجـاه نفسـك     :-نظرة واضحة نحو أهدافنا  -كن مستبصراً  -2

ة على علم بهدفك، كما أن وضعك كمدير يستلزم العلم بأهـداف موظفيـك،   ستكون بالضرور

ومؤسساتك إذا كنت عالماً بهدفك وطريقك، وبالتالي سيكون لموظفيك فرصة أفضل لمعرفـة  

  ؟أهدافهم، وإذا لم تكن على علم بما تسعى إليه، فماذا تتوقع منهم أن يعملوا

  :يةكن إيجابياً في أهدافك وأجب عن األسئلة التال

  ما أهدافك على المدى القصير؟ -

  ما أهدافك على المدى المتوسط؟ -

  ما أهدافك على المدى الطويل؟ -

  ما أهدافك لهذا العالم؟ -

  :احرص على لياقتك الذهنية والبدنية -3

تمتع دائماً باللياقة، وهذا يعني أن تعطي لنفسك أفضل الفرص التخاذ المسلك اإليجـابي  

  .ة البدنية والذهنية بأفضل صورهاوذلك بشعورك باللياق

  :كن عادالً -4

لكن واحـد مـن القواعـد    . حتى اآلن لم يقال تقريباً أي شيء عن مبدأ تساوي الفرص

  .الذهبية الخمسة للسلوك اإليجابي هي أن تكون عادالً
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  :العوامل التي تمنعك من الظلم

  .الرغبة في العدل - .ي النتائجالتفكير ف – .اإلحساس – .رفع الوعي – .التفاهم – .التعاطف -

  :ابتعد عن

  .التحامل - .التحرش – .التفرقة – .االختيار غير العادل -

  ):العمل الجماعي(اعمل بروح الفريق  -5

من المؤكد أنك إما مسؤول عن فريق عمل، أو عضو بفريق عمل إال إذا كانت لك مهنة 

  .متخصصة كأن تعمل منفرداً

ى فريق عمل نشيط وفعال، سترى كيف أن اإليجابية تشـكل  فلو ألقيت نظرة للحظات عل

العنصر الذهبي لفاعلية الفريق، فهي تدخل كخيط ذهبي من نسيج الفاعلية؛ فتذكر أن سلوكك لن 

كما أن أعضاء الفريق سيؤثِّرون على بعضهم . يكون له تأثير عليك فقط، بل على الفريق بأكمله

  ).ب 34. ص .2010لي، وزارة التربية والتعليم العا( .البعض

والمدير األخالقي كما تراه وزارة التربية والتعليم العـالي الفلسـطينية، يسـتمع إلـى     

المعلمين، ويحترم آراءهم، ويتسم بجدية وإخالص في العمل، ويعـدل فـي تقـويم المعلمـين     

حـرص  والتالميذ، ويؤمن بالقيم األخالقية ويعززها، ويراعي المشاعر الوجدانية للمعلمـين، وي 

  .على تعزيز العمل الجماعي بين المعلمين، ولديه اتجاهات إنسانية نحو التالميذ

  الدراسات السابقة: ثانياً

عند مراجعة الدراسات السابقة المتصلة بأخالقيات اإلدارة المدرسية، وقفت الباحثة على 

اسات إلـى عربيـة   إذ قُسِّمت هذه الدر ،عدد من الدراسات المتعلقة بأخالقيات اإلدارة المدرسية

وأجنبية، وتم عرض الدراسات العربية أوالً، ثم الدراسات األجنبية، بحسب تسلسلها التاريخي من 

  :الحديث إلى القديم، وكانت على النحو اآلتي
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  الدراسات العربية .أ

  )2009(دراسة الهدبان 

القية فـي  درجة االلتزام بممارسة المدونة األخ" دراسة عنوانها ) 2009(أجرى الهدبان 

هـدفت  و ."السلوك اإلداري لدى مديري المدارس األساسية في مديريات تربية عمـان الكبـرى  

الدراسة إلى تعرف درجة التزام مديري المدارس األساسية في مديريات تربية عمـان الكبـرى   

وتكونت عينة الدراسة مـن جميـع مـديري    ، بالمدونة األخالقية للمهنة من وجهة نظر معلميهم

 اًمـدير  )302(والبـالغ عـددهم    األربعـة س األساسية في مديريات تربية عمان الكبرى المدار

والبـالغ عـددهم    ،ة الـذكر لفمعلمين لكل مدرسة أساسية في المديريات السا أربعومن  ة،ومدير

  .م2008 - 2007للعام الدراسي  ومعلمة اًمعلم )812(

لمديريات تربية  األساسيةرس أن متوسط درجة التزام مديري المداوخلصت الدراسة إلى 

المهنة من وجهة نظر المديرين والمعلمين قد وقعـت ضـمن درجـة     بأخالقيات الكبرىعمان 

 داللة وجود فروق ذاتالتسع، كما أبرزت النتائج أيضاً االلتزام المرتفعة لجميع مجاالت الدراسة 

   .ولصالح اإلناث تعزى لمتغير الجنس باألخالقياتفي درجة التزام المديرين  إحصائية

  )2006(دراسة أحمد 

درجة ممارسة مديري المدارس الثانويـة فـي   "  :عنوانهادراسة ) 2006(أجرى أحمد 

" من وجهة نظر المعلمين والمعلمـات   ،األردن ألخالقيات اإلدارة المدرسية من منظور إسالمي

 ،يـة فـي األردن  وهدفت الدراسة إلى تعرف درجة ممارسة مديري المدارس الثانويـة األكاديم 

 .من وجهة نظر المعلمين والمعلمات ،ألخالقيات اإلدارة المدرسية من منظور إسالمي

  :النتائج التي توصل إليها الباحث باآلتي جاءتو

كانت مرتفعـة   ،من منظور إسالمي ،أن درجة ممارسة المدير ألخالقيات اإلدارة المدرسية -1

   .من وجهة نظر المعلمين والمعلمات
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د فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة المديرين لمجـال أخالقيـات المـدير    وجو -2

بلغ المتوسط الحسـابي   إذلصالح اإلناث،  ،والتزامه اإلسالمي حسب جنس المعلم ،الشخصية

  ). 2.62(في حين بلغ للذكور  ،)2.68(

المدير تجـاه  توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة المديرين لمجال أخالقيات  -3

بلغ المتوسط الحسـابي   إذ ،أولياء األمور والمجتمع المحلي حسب جنس المعلم لصالح اإلناث

   ).2.56(في حين بلغ للذكور ) 2.68(

  )2006(البشري دراسة 

درجة التزام مديري المدارس الثانويـة فـي   "  :عنوانهادراسة ) 2006(أجرت البشري 

وهـدفت   ."القيات المهنة من وجهة نظر معلمي مدارسـهم  دولة اإلمارات العربية المتحدة بأخ

 ،الدراسة تعرف درجة التزام مديري المدارس الثانوية في دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة    

 ،معلماً) 950(من وجهة نظر معلمي مدارسهم، وقد تكونت عينة الدراسة من  ،بأخالقيات المهنة

  .وائيةومعلمة تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العش

  :نتائج الدراسة كما يلي جاءتو

 ،إن متوسط درجة التزام مديري المدارس الثانوية في دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة     -

قد وقع ضمن درجـة االلتـزام المرتفعـة     ،بأخالقيات المهنة من وجهة نظر معلمي مدارسهم

أخالقيات و مدير نحو نفسه،أخالقيات مسؤوليات ال( فيالمتمثلة  ة،لجميع مجاالت الدراسة الست

أخالقيـات  والمـدير نحـو المعلمـين،     أخالقيات مسؤولياتومسؤوليات المدير نحو المهنة، 

أخالقيات والمجتمع،  أخالقيات مسؤوليات المدير نحوومسؤوليات المدير نحو أولياء األمور، 

   ).مسؤوليات المدير نحو الوطن

فـي درجـة التـزام    ) α = 0.05(توى الداللة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مس -

مـن وجهـة نظـر معلمـي      ،ألخالقيات المهنة ،الثانوية في دولة اإلمارات مديري المدارس

  .تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،مدارسهم
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  .وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور -

فـي درجـة التـزام    ) α = 0.05(ى الداللة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو -

مـن وجهـة نظـر معلمـي      ،ألخالقيات المهنة ،الثانوية في دولة اإلمارات مديري المدارس

  .تعزى لمتغير سنوات الخبرة ،مدارسهم

  )2004(دراسة دراوشة 

 ،برنامج تدريبي مقترح لتنمية أخالقيات المهنة"  عنوانها دراسة) 2004(أجرى دراوشة 

هدفت إلى بناء برنـامج  " في ضوء احتياجاتهم التدريبية ،مدارس الحكومية في األردنلمديري ال

تدريبي مقترح، لتنمية أخالقيات المهنة لمديري المدارس الحكوميـة فـي األردن، فـي ضـوء     

بناًء على تعرف درجة ممارسة مديري المدارس الحكوميـة فـي األردن    ،احتياجاتهم التدريبية

في ضوء ممارستهم لهذه  ،تحديد االحتياجات التدريبية لمديري هذه المدارسألخالقيات مهنتهم، و

األخالقيات، وتحديد الفروق بين تقديرات كل من مديري المدارس ومعلميها لدرجـة ممارسـة   

مـديراً ومـديرة، و   ) 150(وتكونت عينة الدراسة من  ،مديري هذه المدارس ألخالقيات مهنتهم

وجـود ارتفـاع فـي    : أبرز النتائج التي توصل إليها، فقد كانـت  وأمامعلماً ومعلمة، ) 1440(

في األردن ألخالقيات مهنتهم، من وجهـة  متوسطات درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية 

  .نظر كل من مديري المدارس ومعلميها

وقد تم بناء البرنامج التدريبي المقترح لتنمية أخالقيات المهنة لمديري المدارس الحكومية 

األردن في ضوء ما أسفر عنه البحث من تحديد الحتياجات البرنامج التدريبية، وذلك باعتماد  في

المنهجية العلمية في صياغة أهدافه، وتحديد محتواه، وتهيئة كل مستلزمات نجاحه بما يتناسـب  

  .وأهمية هذا الموضوع

  )2003(دراسة طرخان 

ت العمل اإلداري لدى مـديري  واقع أخالقيا: " عنوانها دراسة) 2003(أجرى طرخان 

وهدفت الدراسة  ."وعالقته بسلوكهم القيادي  ،ومديرات مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن
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 ،تعرف واقع أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري ومديرات مدارس وكالة الغوث فـي األردن 

معلماً ) 406(كونت من ت وأجريت الدراسة على عينة طبقية عشوائية ،وعالقته بسلوكهم القيادي

   .ومعلمة، تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية

 ،وخلصت الدراسة إلى أن مديري ومديرات مدارس وكالة الغوث الدوليـة فـي األردن  

اسـتناداً لدرجـة    -مرتبة تنازلياً -مدون في سلوكهم اإلداري على المعايير األخالقية اآلتية عتي

عالقة المدير بالمعلمين، عالقة المـدير   " :الت الدراسة المتمثلة بتأثيرها في سلوكهم على مجا

بالمهنة نفسها، عالقة المدير بالقوانين واألنظمة المدرسية المرعية،، عالقة المدير مع المجتمـع  

، وقد أبرزت النتائج أيضاً أن مديري ومديرات وكالة الغوث فـي  "المحلي، عالقة المدير بالطلبة

استناداً لدرجة تأثيرهـا  تنازلياً في سلوكهم القيادي المعايير اآلتية مرتبة ترتيباً يعتمدون  ،األردن

، )االعتبارية، االتصال، العمل، المدير وصناعة القرار، استخدام المدير للسلطة(في سلوكهم على 

 ألثر) α = 0.05( وكشفت نتائج الدراسة أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

  .عامل الجنس لصالح اإلناث، فيما يتعلق بااللتزام بأخالقيات العمل اإلداري

  )2003(دراسة المزروعي 

مدى التـزام مـديري المـدارس الثانويـة     "  :عنوانهادراسة ب) 2003(المزروعي قام 

وهدفت الدراسة  ."من وجهة نظر الهيئات اإلدارية والتدريسية بسلطنة عمان  ،بأخالقيات المهنة

من وجهة نظـر   ،مدى التزام مديري المدارس الثانوية في سلطنة عمان بأخالقيات المهنة تعرف

 ،والمؤهـل العلمـي   ،الهيئات اإلدارية والتدريسية، والتعرف إلى أثر متغيرات المركز الوظيفي

درجة تقدير أفراد العينة، وأجريت الدراسة علـى عينـة طبقيـة     فيوسنوات الخبرة، والجنس، 

  .معلماً، ذكوراً وإناثاً) 60(إدارياً، و) 108(ألفت من عشوائية، وت

  : وخلصت النتائج إلى

اإلداريين والمعلمين لمدى التزام مديري المدارس الثانوية بأخالقيات المهنـة   أن درجة تقدير -

مرتفعة، في حين أن درجة تقدير المعلمين جاءت أقل من درجة اإلداريين في جميع مجـاالت  
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عالقة المـدير مـع   وعالقة المدير بالطلبة، وعالقة المدير بالمعلمين، ( فيلة المتمث ،الدراسة

  ).التوجهات المهنية للمديروالعالقة مع المسؤولين، و المجتمع المحلي وأولياء األمور،

تعزى لمتغيـر المركـز    ،)α = 0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -

  .دراسة لصالح اإلداريينالوظيفي في جميع مجاالت ال

تعزى لمتغيرات الدراسة  ،)α = 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

   .بين اإلداريين في جميع مجاالت الدراسة

تعزى لمتغيـر سـنوات    ،)α = 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

ـ  ،مجاالت الدراسةفي مجالين من  ،الخبرة بين المعلمين عالقـة المـدير   "  فـي ن يوالمتمثل

لصالح ذوي الخبرة الطويلة، فيما ال توجد فروق تعـزى  " بالمعلمين والتوجهات المهنية للمدير

  .للمتغيرات األخرى

  )1999(دراسة الزدجالي 

أثر القيم المؤثرة في السلوك اإلداري لمدير "  :عنوانهادراسة ) 1999(أجرى الزدجالي 

وهدفت الدراسة تعرف الفروق ذات الداللة اإلحصائية عنـد  " ة الثانوية في سلطنة عمانالمدرس

في القيم المؤثرة في السلوك اإلداري لمدير المدرسة الثانوية، والتي ) α= 0.05(مستوى الداللة 

والمؤهل األكاديمي، وتم توزيع المـدارس حسـب    ،والخبرة ،والجنسية ،تعزى لمتغيرات الجنس

  .والدخل الشهري ،والعمر ،المناطق

، مـن عشـر   )مديرة 65مديراً،  55(مديراً ومديرة، ) 120(وتكونت عينة الدراسة من 

مناطق تعليمية في سلطنة عمان، وخلصت الدراسة إلى أن ترتيب قيم مديري المدارس الثانويـة  

واالقتصـادية،  النظرية، والدينية، واالجتماعية، والسياسـية،  ( :هي القيم،حسب تفضيلهم تنازلياً

  ).والجمالية

) α= 0.05(كما أسفرت الدراسة إلى وجود أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  

  .تعزى إلى متغيري الخبرة والجنس، في القيم المؤثرة في السلوك اإلداري
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   )1996(دراسة السعود وبطاح 

مـدارس فـي   مدى التزام مـديري ال "  :عنوانهادراسة ) 1996(أجرى السعود وبطاح 

متغيرات وهدفت الدراسة إلى تعرف أثر  ."بأخالقيات المهنة من وجهة نظرهم  ،محافظة الكرك

في مدى التزام مديري المـدارس فـي   ) الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة التعليمية، واإلدارية(

اً مـدير ) 215(وتكونت عينة الدراسة من  .من وجهة نظرهم ،محافظة الكرك بأخالقيات المهنة

ومديرة من جميع مديري ومديرات مجتمع الدراسة، وأظهرت نتائج الدراسة أن هنـاك فروقـاً   

تعود إلى متغير الجنس لصالح الذكور، وإلى وجـود  ) α= 0.05( إحصائية عند مستوى الداللة

كمـا   .لصالح حملة مؤهل دبلوم كلية المجتمـع ) α= 0.05( فروق إحصائية عند مستوى الداللة

تعود إلى متغير الخبـرة  ) α= 0.05( جود فروق إحصائية دالة عند مستوى الداللةأشارت إلى و

 0.05( التعليمية، لصالح الخبرة الطويلة، وعدم وجود فروق إحصائية دالة عند مستوى الداللـة 

=α (تعود إلى متغير الخبرة اإلدارية.  

  الدراسات األجنبية .ب

 ),.2010Warren et al( وآخروندراسة وارين 

 يري المـدارس لمد األخالقيتحليل مدى االلتزام  "عنوان رى وارين وآخرون دراسة بأج

مدى قـدرة المسـؤولين وصـناع     إلى، وهدفت الدراسة التعرف "فيما يتعلق بالتربية الرياضية 

داخل وبـين   األخالقيالقوى على االلتزام بمدونات السلوك  وألعابالرياضية  األلعابالقرار في 

مدونة لقواعد السلوك التي هي بمثابة مجموعـة مـن القواعـد     ىالمتوقع أن تبنمن و ،المدارس

مجاالت الخالف التي تقدم المعضالت األخالقية المتصـلة  وقد احتوت  ،لمرشدهم السلوك المهني

  :ثالث معضالت أخالقية محددة تشمل ،بنوع الجنس بالنسبة للمسؤولين

ة ممارسات التوظيف األخالقية للمـدربين  إقام و ،توفير فرص المشاركة العادلة للطالب

  .بيئة والثقافة التنظيمية التي تحتضن العدلالتهيئة و أخيراً  ،واإلداريين وقادة الرياضية والتعليمية
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 Dempster et al., 2004)(وآخرون  "دمبستر"دراسة 

 دراسة هدفت إلى تحديد العوامل التي تتعلق بعمليـة اتخـاذ   ،وأخرون "دمبستر"أجرى 

مدير مدرسة حكومية ) 552(القرار األخالقي، لدى مديري المدارس، وتكونت عينة الدراسة من 

) 25(في والية نيوزالند، طبق عليها مقياس يتعلق باتخاذ القرار األخالقي، وأجريت مقابالت مع 

ميع مديراً للبحث في تعقيدات اتخاذ القرار ضمن السياقات األخالقية، وتم تطبيق المقياس على ج

لقياس عملية اتخاذ القرار ضمن السياق األخالقي، وكشفت النتائج أن أكثـر  وذلك عينة الدراسة، 

خبرة العمل فـي مجـال   : العوامل التي تؤثر في عملية اتخاذ القرار ضمن السياق األخالقي هي

المذكورة ( رالتعليم، والعوامل ذات العالقة بقيادة الوظيفة، ومشاركة أولياء األمور في اتخاذ القرا

  ).2007في بني خالد، 

 Harris et al., 2004)(وآخرون  "هاريس"دراسة 

دراسة هدفت إلى تحديد إدراكات المديرين المستجدين نحـو   ،وأخرون "هاريس"أجرت 

) 53(التزامهم بالمعايير األخالقية، التي تتعلق بالقيادة التربوية، وتكونت عينـة الدراسـة مـن    

ت، ممن شاركوا في برنامج تأهيل المديرين في تكساس، وتـم الحصـول   مديرا) 106(مديراً، و

وتم استخدام تحليل  .بنيت لتقيس مدى التزام المديرين بالقيادة التربوية ستباناتامن على البيانات 

التـي تتعلـق    ،أثر المتغيرات المستقلة بإدراكات المديرين نحو المعايير األخالقية لتعرفالتباين 

  .بويةبالقيادة التر

أن المديرين أشاروا إلى أن مديري المدارس يلتزمون بالمعايير  ،وأظهرت نتائج الدراسة

األخالقية الخاصة بالعملية التربوية، في حين أشاروا إلى وجود ضعف في التزام بعض المديرين 

  .بمثل هذه األخالقيات، وأشاروا أيضاً إلى عدم التزام بعض المديرين بتلك األخالقيات

  )Stacey et al.,2003(وآخرون  "ستاسي"ة دراس

وآخرون دراسة هدفت معرفة مدى وعي القادة التربويين في المعـايير   "ستاسي"أجرت 

األخالقية التي تتعلق باإلدارة المدرسية، إذ تم التركيز على المسـؤولية اإلداريـة، وسـلوكات    
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ناء على المعايير القومية للسلوك ب ،اإلدارة األخالقية وخصائصها، وسلوكات اتخاذ القرار اليومي

س، ممن يحملـون  وورليأمدير مدرسة في مدينة نيو ) 85(األخالقي، وتكونت عينة الدراسة من 

شهادة الدكتوراه في اإلدارة التربوية، طبقت عليهم مجموعة من المقاييس التي تتضمن إدراكات 

خالقية وخصائصـها لـدى مـدير    مديري المدارس للمدير األخالقي، وتقييم سلوكات اإلدارة األ

  .المدرسة

كانـت   ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أكثر سلوكات اإلدارة األخالقية عند المـديرين 

تحقيق العدل والمساواة، واالحترام واالنفتاح، والتمركز حول الطـالب، واإلصـغاء للمعلمـين    

لم، والصـدق، واإليجابيـة،   والطلبة، وتقديم التسهيالت، وتوفير النماذج المناسبة لعمليـة الـتع  

والمعرفة العلمية، وامتالك توقعات عالية عن العملية التربوية، فضـالً عـن المعرفـة العمليـة     

  .باإلدارة

  Klinker et al., 2003)(وآخرون  "كلنكر"دراسة 

وآخرون دراسة هدفت تعرف المصاعب واألزمات األخالقية التي تواجه " كلنكر"أجرى 

من مديري المدارس الثانويـة فـي   ) 104(وية، وتكونت عينة الدراسة من مديري المدارس الثان

 وقـد اسـتخدم مقيـاس    .مدينة شيكاغو، ممن حصلوا على جوائز سنوية على مستوى الواليات

(Gilligans Examination of Kohlbers Work)   كـولبردج  "الذي بني على دراسـة " ،

ناصر ضرورية، لتبرير اتخاذ القرارات األخالقية وأشار تحليل النتائج الكمية إلى وجود أربعة ع

الشجاعة، وفلسفة العمل المشترك، والصعوبة في تحديد األخالقيات وتعريفها، ومشـاعر  : وهي

التقبل واالحترام، ولم تكن هناك فروق ذات داللة في اتجاه المدير نحو سلوك اإلدارة األخالقـي  

المـذكورة فـي بنـي خالـد،     (لى األخالقيات يعزى للجنس، وعدد سنوات الخبرة، والتدريب ع

2007.(  

  Hufman & Jacobson ,2003)( "هوفمان وجاكبسون"دراسة 

دراسة هدفت إلى تحديد السلوك األخالقـي عنـد مـديري     "هوفمان وجاكبسون"أجرى 

مدير مدرسة في تكساس، وقد طبق عليهم مقياس في ) 83(المدارس، وتكونت عينة الدراسة من 
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فقرة، وقد تركزت الفقرات على مجموعة السلوكات األخالقية ) 30(ن من تكّو ،القيالسلوك األخ

اتخاذ القرارات اعتماداً على مجموعة من األخالقيات والقيم والمبـادئ اإليجابيـة،    :المتمثلة في

وفهم المؤسسة من الناحية التنظيمية، واستخدام المبادئ الديمقراطية، وقد خلصت النتـائج إلـى   

مديري المدارس على النمط الديمقراطي، واستخدام المبادئ اإليجابية األخالقية والقيم في اعتماد 

كل ما يتعلق باتخاذ القرار، وخلصت النتائج أيضاً إلى أن القـادة التربـويين الـذين يظهـرون     

لي، تكون لديهم فرص أكثر للقيام في تطوير مجتمـع  يخصائص القيادة التعاونية أو النمط التحو

  .م ومتخصصمتعل

  Awender, 2001)( "اوندر" دراسة 

عرف إدراكات المعلمين والمـديرين ألخالقيـات اإلدارة   تدراسة هدفت  "اوندر" أجرى 

في كنـدا، إذ تـم    ،مدارس أساسية في مدينة اونتاريو) 105(المدرسية، وأجريت الدراسة على 

  .ين العاملين في هذه المدارستوزيع استبانات الدراسة على المعلمين ومديري المدارس والمشرف

أن إدراكات المعلمين والمشرفين مختلفة نحو التـزام مـديري    ،وأظهرت نتائج الدراسة

المدارس بأخالقيات عملهم بشكلٍ عام، وما يتعلق بعملية التدريس بشكلٍ خاص، وكـان هنـاك   

قيات؛ فقـد ركَّـز   والمديرين في تحديد نوعية هذه األخال ،اختالفات ما بين المعلمين والمشرفين

المعلمون والمشرفون على أخالقيات معينة، في حين ركَّز المديرون علـى أخالقيـاٍت أخـرى،    

وكانت إدراكات المعلمين والمشرفين تتركز على األخالقيـات المتعلقـة بالعمليـة التدريسـية،     

 وبخاصة الجانب الفني منها، في حين أن إدراكات المديرين ركـزت علـى أخالقيـات تتعلـق    

أم المرتبطـة بالمجـاالت    ،سواء أكانت المرتبطة منها بالعملية التدريسـية  ،بالجوانب اإلدارية

  .األخرى التي تتعلق بالمدرسة

  (Gill, 2000) " جل" دراسة 

، وجهة نظر متعـددة  "العالقة بين القيم وااللتزام التنظيمي " دراسة عنوانها " جل"أجرى 

مـديراً فـي واليـة    ) 60( ،من مديري المدارس الثانويـة األبعاد، وأجريت الدراسة على عينة 
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منسوتا، هدفت هذه الدراسة إلى فحص العالقة بين مدى تناسب قيم الفرد التنظيميـة وااللتـزام   

أمـا   ،للبيئة التنظيميـة  " شوارتز " وقد تم استخدام مقياس القيم الشاملة الذي وضعه ،التنظيمي

ذي العناصـر   (Meyerand Allen , 1991)ستخدام مقياسفقد تم تقييمه با ،االلتزام التنظيمي

هـي   ،أن القيم المدركة للتنظيم: الثالثة لاللتزام، أما النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة فمنها

  .العامل األكثر أهمية في تحديد وتقدير التزام الموظف

  Lee et al., 2000)(وآخرون  " لي " دراسة

إلى الكشف عن إدراكات المعلمين قبل الخدمة وتوقعـاتهم   وآخرون " لي" هدفت دراسة 

معلماً ممن لـم يلتحقـوا   ) 153(عن السلوك األخالقي لدى مديري المدارس، وتكونت العينة من 

والمسجلين في برنامج التربية العملية في إحدى جامعات هونج كونج، وتم إجـراء   ،بالخدمة بعد

ستبانات عليهم تتعلق بتوقعاتهم وإدراكاتهم نحـو التـزام   مقابالت مع هؤالء المعلمين، ووزِّعت ا

وتقـديم   ،مـا يتعلـق بالـدعم والتشـجيع    سـواء  مديري المدارس بأخالقيات مهنة التدريس، 

واعتمد بشكلٍ أسـاس علـى    .االستشارات، واالتصال مع المعلمين، وأساليب التدريس المختلفة

  .إجابات المفحوصين على االستباناتو ،المعلومات التي تم الحصول عليها من المقابالت

أن مديري المدارس ال يلتزمون بالكثير من األخالقيات، كمـا   ،وأظهرت نتائج الدراسة

إذ أن مديري المدارس ال يبذلون المزيد ممـا هـو مطلـوب مـنهم، وإن      ،يدعي ذلك المعلمون

غرف الصفية، إضـافةً  اتصالهم بالمعلمين يكون ضعيفاً، فضالً عن عدم متابعتهم لما يحدث في ال

إلى أن مديري المدارس ال يهتمون بمشكالت التدريس الملحة وغير الملحة، وأن نظرتهم نحـو  

  .المعلمين سلبية

  Segars,1997)( " سيجارز" دراسة

التعرف إلى مدى التزام مديري التربيـة والتعلـيم للمـدارس    "  سيجارز"  هدفت دراسة

، بمبادئ أخالقيات المهنة المنصوص عليها فـي  "ميسيسيبي" ةوالمديرين التنفيذيين بوالي ،العامة

ــدارس  ــديري الم ــة لم ــة األمريكي  American Association of School)، الجمعي
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Administrators) 1969(أجريت عليهم الدراسة عام  الذين وتعرُّف االختالف بين المديرين( ،

مدير مدرسة ) 154(عينة الدراسة من والمديرين الذين أجريت عليهم الدراسة الحالية، وتكونت 

التـزام  ، ، وأظهرت نتائج الدراسـة " الميسيسيبي" مديراً تنفيذياً في والية ) 84(ثانوية عامة، و

أخالقيـات المهنـة    بمبـادئ مديري التربية والتعليم والمديرين التنفيذيين بواليـة ميسيسـيبي   

 ،(American Association of School Administrators)في جمعيـة   عليها المنصوص

 " السلوك األخالقي لمديري التربية والتعلـيم والمعلمـين فـي واليـة    وعدم اختالف في نماذج 

، يعزى لحجم المنطقة التعليمية، وعدم وجود اختالف بين نماذج السلوك األخالقـي  " ميسيسيبي

راسة الحاليـة، ونمـاذج   الخاضعين للد ،لمديري التربية والتعليم والمديرين التنفيذيين في الوالية

  .1969السلوك األخالقي للمديرين الذين أجريت عليهم الدراسة عام 

  يق على الدراسات السابقةتعل: ثالثاً

ركزت دراسات كثيرة على القيم األخالقية الواجب توافرها فـي محـيط العمـل، والمـآزق      -

، إذ بينـت أن  )2000( ، ودراسة جل)2003(كدراسة كلنكر  األخالقية، والقرارات األخالقية

  القيم هي العامل األهم في تحديد درجة التزام الموظف

إن بعض الدراسات هدفت إلى تعرف درجة ممارسة المديرين ألخالقيات اإلدارة المدرسـية   -

، )2006(وقد ركزت على مرحلة تعليمية واحدة وهي المرحلة الثانوية، كدراسـة البشـري   

  ).2003(، ودراسة كلنكر، وآخرون )1999(والزدجالي  ،)2003(والمزروعي 

وبعض الدراسات تناولت درجة التزام المديرين بأخالقيات اإلدارة المدرسية، ولكن مـن  

  .)2006(منظور إسالمي كدراسة أحمد 

ومن خالل إطّالع الباحثة على الدراسات السابقة، العربية منهـا واألجنبيـة الخاصـة    

التركيز في بعض الدراسات العربية واألجنبية على درجة  بموضوع الدراسة، تبيَّن أنه قد جرى

التزام التربويين بأخالقيات مهنة التعليم، من وجهة نظر اإلداريين، وأعضاء الهيئة التدريسـية،  

  .والطالب، وفي مراحل تعليمية متنوعة
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ومع أن بعض الدراسات ركزَّت على دراسة أخالق اإلدارة المدرسـية، فـي مـدارس    

ثانوية إال أنه كان هناك اختالفٌ في مجتمع الدراسة، فنجده من اإلداريين تارة، ومـن  المرحلة ال

تارة أخرى، أو جميعهم، كدراسـة اونـدر    ةالمعلمين تارة، ونجده من الهيئة اإلدارية والتدريسي

ومن وجهة نظر الباحثة، ترى أن المعلمين هم الذين يحتكُّون بالمديرين بشكل يـومي  ). 2001(

فهم أكثر مصداقية على إصدار الحكـم علـيهم مـن     ،غيرهم من اإلداريين والمشرفين أكثر من

ومن خالل التعامل تظهر أخالق وشخصية اإلنسان، فهم الشـريحة  . غيرهم، وأكثر تعامالً معهم

، وبذلك اختارت "إنما الدين المعاملة" كما قال الرسول عليه الصالة والسالم  األهم لألخذ برأيها،

إجراء دراستها على المعلمين والمعلمات و عليه، اختارت الباحثة دراستها حول درجـة  الباحثة 

  .االلتزام بأخالق اإلدارة المدرسية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات

وترى الباحثة أن أخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية لم تنل العنايـة الكافيـة، إذ جـاءت    

فـي   -سات الخاصة بأخالقيات مهنـة اإلدارة المدرسـية   الدراسة الحالية لتسد النقص في الدار

و قامت بمراجعة الدراسات السابقة، فلم تعثر على أياً من الدراسات حـول   -ضوء علم الباحثة 

وكـان أحـدثها دراسـة    . أخالق اإلدارة المدرسية في فلسطين، وإنما في بعض الدول العربيـة 

تحدة، وجميع الدراسات التـي عثـرت عليهـا    ، في دولة اإلمارات العربية الم)2006(البشري 

وبنـاًء عليـه، ارتـأت     ،الباحثة في فلسطين دراستان كانتا تدوران حول أخالقيات مهنة التعليم

بأخالقيات مهنـة اإلدارة   الفلسطينية درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية" الباحثة أن 

ٌع يستحق البحث والدراسة، ممـا يضـفي   موضو ،"المدرسية ، من وجهة نظر معلمي مدارسهم

  .المزيد من األهمية على هذه الدراسة ويزيد الحاجة إلجرائها

  :وبناًء على ما سبق فقد تميزت الدراسة الحالية باآلتي

انفردت الدِّراسة في كونها ستكشف عن درجة التزام مديري المـدارس الثانويـة الفلسـطينية    * 

  . بأخالقيات اإلدارة المدرسية

تميزَّت الدِّراسة بكونها من الدِّراسات األولى، التِّي تتناول أخالقيـات اإلدارة المدرسـية فـي     *

لـم تجـر أي   المدارس الحكومية الثانوية الفلسطينية، من وجهة نظر معلمي تلك المدارس، إذ 
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من وجهة نظر معلمي مدارسهم، وخاصة في المنطقة  ،بأخالقيات اإلدارة المدرسية لفلسطينيةا

  .الجغرافية التي أجريت فيها الدراسة، وهذا أهم ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

سوف تساعد نتائج الدراسة وتوصياتها في تدعيم الجوانب اإليجابية، وتُِحـد مـن الجوانـب    * 

  .في إدارة المدارس السلبية

ستعمل على اهتمام أكثر من اإلداريين في مديريات التربية والتعليم بمديري المـدارس فـي    *

  .فلسطين، وليس في المدارس الثانوية فقط بل بجميع المراحل التعليمية

أما عن أوجه االختالف مع الدراسة السابقة، فقد كان االختالف فـي األدب التربـوي،   

 ،الدراسة، إذ تطرقت الباحثة في األدب التربوي إلى مصادر أخالقيات المهنـة وبعض متغيرات 

كما عرضت الدراسة األخالقيات وعالقتها الوثيقة بالشريعة اإلسالمية، إضافةً إلـى أخالقيـات   

اإلدارة المدرسية في فلسطين، أما فيما يتعلق بمتغيرات الدارسة، فقد اهتمت الدراسـة الحاليـة   

وضوع الدراسة، من عدة متغيرات، كان من أهمها المؤهل العلمـي، وسـنوات   ببحث الظاهرة م

الخبرة، والمديرية، لما لتلك المتغيرات من أهمية في تعرف درجة التـزام مـديري المـدارس    

  .الحكومية الثانوية الفلسطينية بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية

  :يأتي استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فيما

تحديد نوعية األداة التي يمكن استخدامها في مجال أخالقيـات المهنـة؛ فمعظـم الدراسـات      *

إلنجـاز أهـدافها، وذلـك لميزتهـا      ،اعتمدت االستبانة كأداة في جمع البيانات والمعلومـات 

  .االقتصادية المتمثلة في توفير الوقت والجهد

لتي تمثلت باالستبانة، إذ قامت الباحثة ببنـاء أداة  وا ،بناء األداة التي استخدمت لجميع البيانات* 

  .الخاصة بها مكوِّنةً أداة الدراسة اطورتهبعد أن ) 2006(الدراسة بناًء على أداة البشري 

  .أفادت الدراسات السابقة الدراسة الحالية في المنهجية المتبعة، وكيفية بناء األدوات المستخدمة *
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

  مقدمة

وعينتهـا، وشـرح الخطـوات،    يتناول هذا الفصل عرضاً لمنهج الدراسة، ومجتمعها، 

واإلجراءات العلمية التي اتبعتها الباحثة في بناء أداة الدراسة ووصفها، ثم شرح مخطط تصـميم  

  .الدراسة ومتغيراتها، واإلشارة إلى أنواع االختبارات اإلحصائية التي استخدمت في هذه الدراسة

  منهجية الدراسة

ي المسحي لكونه المناسب لتحقيق أهداف اعتمدت الباحثة في دراستها على المنهج الوصف

  . هذه الدراسة واإلجابة عن أسئلتها

  مع الدراسةمجت

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس الحكوميـة الثانويـة ومعلماتهـا فـي     

، وذلك خالل الفصل )الضفة الغربية بما فيها القدس(مديريات التربية والتعليم في شمال فلسطين 

، والبالغ عددهم حسب مصادر وزارة التربيـة والتعلـيم   )2010/  2009(الدراسي األول للعام 

معلماً ومعلمة، موزعين على المـدارس الفلسـطينية   ) 12056) (2009/  2008(العالي للعام 

معلمة، والجدول ) 6418(و  ،معلماً) 5638(منهم . الحكومية الثانوية في الضفة الغربية والقدس

المديريـة،  (ي ومعلمات المدارس في مجتمع الدراسة حسـب متغيـري   يوضح توزيع معلم) 1(

  ).والجنس
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توزيع معلمي ومعلمات المدارس في مجتمع الدراسة حسـب متغيـري المديريـة    : )1(جدول 

  والجنس

  المديرية
 عدد المعلمين والمعلمات حسب الجنس

 العدد الكلي للمديرية
  إناث/معلمات  ذكور/معلمون

  1047  551  496  جنين

  775  405  370  قباطية

  274  151  123  طوباس

  558  281  277  نابلس

  761  392  369  )حوارة(جنوب نابلس 

  1058  521  537  طولكرم

  622  327  295  سلفيت

  776  418  358  قلقيلية

  198  125  73  أريحا

  2027  1090  937  رام اهللا

  571  292  279  )الرام(ضواحي القدس 

  368  290  78  القدس الشريف

  942  479  463  بيت لحم

  531  252  279  )حلحول(شمال الخليل 

  515  308  207  الخليل

  1033  536  497  )دورا(جنوب الخليل 

  12056  6418 5638  المجموع

  عينة الدراسة

معلماً ومعلمة من معلمي المدارس الحكومية الثانويـة  ) 1349(عينة الدراسة من تكونت 

وقد تم اختيارهم  من حجم المجتمع األصلي للدراسة،%) 11( تهالفلسطينية، وشكَّلت العينة ما نسب

  . لمتغيراتها المستقلةيوضح وصفاً لعينة الدراسة تبعاً ) 2(الطبقية العشوائية، والجدول بالطريقة 
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الجنس، المؤهل العلمي، سـنوات  ( توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها المستقلة: )2(جدول 

  )الخبرة، المديرية

  النسبة المئوية  التكرار المستوى ات المستقلةالمتغير

  الجنس

  %46.3  624  ذكر

  %53.7  725  أنثى

  %100  1349 المجموع

  المؤهل العلمي

  %10.6  143  دبلوم

  %81.0  1093  بكالوريوس

  %8.4  113  دراسات عليا

  %100  1349  المجموع

  سنوات الخبرة

  %28.9  390  سنوات 6أقل من 

  %25.8  348  سنوات 10 – 6من 

  %45.3  611  سنوات 10أكثر من 

  %100  1349 المجموع

  لمديريةا

  %7.9  107  جنين 

  %7.5  101  قباطية

  %2.7  36  طوباس

  %3.3  44  نابلس

  %7.2  97  )حوارة(جنوب نابلس 

  %6.2  83  سلفيت

  %9.9  133  طولكرم

  %7.4  100  قلقيلية

  %2.2  30  أريحا

  %13.8  186  رام اهللا

  %4.4  59  )الرام(احي القدس ضو

  %3.4  46  القدس

  %8.6  116  بيت لحم

  %4.4  60  )حلحول(شمال الخليل 

  %2.8  38  الخليل

  %8.4  113  )دورا(جنوب الخليل 

  %100  1349 المجموع
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  أداة الدراسة

 تكونت أداة الدراسة من استبانة أعدتها الباحثة، بعد اإلطالع على األدب التربوي المتعلق

، ودراسة طرخـان  )2003(، ودراسة المزروعي )2006(بالدراسة، وخصوصاً دراسة البشري 

وفي ضوء ذلك قامت الباحثة بتطوير أداة الدراسة التي اشتملت بصـورتها األوليـة،   ). 2003(

  :وهي )1(فقرة موزعة على سبع مجاالت كما في الملحق رقم ) 90(على 

، وأخالقيات المـدير  )16 – 1(فقرة وهي من ) 16(أخالقيات المدير نحو نفسه وتضمن

، وأخالقيات المدير نحو المعلمين وتضمن )27 – 17(فقرة وهي من ) 11(نحو المهنة وتضمن 

فقرة وهي مـن  ) 15(، وأخالقيات المدير نحو الطلبة وتضمن )46 – 28(فقرة وهي من ) 19(

، )72 – 62(فقرة وهي مـن  ) 11(، وأخالقيات المدير نحو أولياء األمور وتضمن )61 – 47(

، وأخالقيـات  )81 – 73(فقرة وهي مـن  ) 9(وأخالقيات المدير نحو المجتمع المحلي وتضمن 

  ).90 – 82(فقرة وهي من ) 9(وتضمن ) المدير نحو الوطن

حسـب مقيـاس ليكـرت    (وقد تكون سلم اإلجابة عن كل فقرة، من خمس اسـتجابات  

ابية، تهدف إلى قياس درجة التزام مـديري المـدارس   وجميع فقرات أداة الدراسة إيج) الخماسي

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

  صدق األداة

للتأكد من صدق أداة الدراسة، قامت الباحثة بعرض األداة بصورتها األولية المكونة من 

أعضاء هيئة التـدريس فـي جامعـات النجـاح الوطنيـة،      محكماً من ) 12(فقرة، على ) 90(

وجميعهم من ذوي الخبرة والكفاءة في مجـال الدراسـة وذلـك    ) أبو ديس(وبيرزيت، والقدس 

بغية التأكد من وضوح سالمة صـياغة  ) 2(للوقوف على صدق األداة كما هو موضح في ملحق 

تقديم أية اقتراحات يرونها مناسبة  الفقرات، وصالحيتها لقياس ما صممت لقياسه، كما طُِلب منهم

  .لتطوير اإلستبانة، وإجراء أي تعديل من حذف أو إضافة أو نقل من مجال إلى آخر
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 ،وبناًء على مالحظات المحكمين، أعيدت صياغة بعض الفقرات، وُدِمج بعضـها معـاً  

حكمين، وُحِذفت بعض الفقرات وأضيفت فقرات أخرى، وفي ضوء التعديالت بناًء على آراء الم

فأكثر مؤشـراً علـى   %) 80(فقد اعتمدت الباحثة موافقة المحكمين على محتوى كل فقرة بنسبة 

وقـد تكونـت االسـتبانة    . وقامت الباحثة بإجراء التعديالت المطلوبة والمناسـبة . صدق الفقرة

  .)ج(فقرة، كما هو مبين في ملحق رقم ) 64(بصورتها النهائية من 

  ثبات األداة

وقد بلـغ معامـل   " كرونباخ ألفا " بحساب معامل الثبات باستخدام معامل  قامت الباحثة

" كرونباخ ألفـا  " وهذا معامل ثبات مرتفع جداً، في حين بلغ معامل ). 0.98(الثبات لألداة ككل 

، وعند المجال الثاني وهو أخالقيات )0.87(عند المجال األول، وهو أخالقيات المدير نحو نفسه 

، )0.94(، وعند المجال الثالث وهو أخالقيات المدير نحو المعلمـين  )0.91(نة المدير نحو المه

، وعند المجـال الخـامس وهـو    )0.92(وعند المجال الرابع وهو أخالقيات المدير نحو الطلبة 

وعند المجال السادس وهو أخالقيات المدير نحـو   ،)0.90(أخالقيات المدير نحو أولياء األمور 

،وهـذه  )0.93(، وعند المجال السابع وهو أخالقيات المدير نحو الوطن )0.88(المجتمع المحلي 

يوضح قيم معامالت الثبات لألداة ومجاالتهـا باسـتخدام   ) 3(معامالت ثبات مرتفعة، والجدول 

  . معادلة كرونباخ ألفا

  "كرونباخ ألفا " معامالت الثبات لألداة ومجاالتها باستخدام معادلة : )3(جدول 

  امالت الثباتمع  المجاالت

  0.87  المدير نحو نفسه أخالقيات

  0.91  المدير نحو المهنة أخالقيات

  0.94  المدير نحو المعلمين أخالقيات

  0.92  المدير نحو الطلبة أخالقيات

  0.90  األمور أولياءالمدير نحو  أخالقيات

  0.88  المدير نحو المجتمع المحلي أخالقيات

  0.93   المدير نحو الوطن أخالقيات

  0.98 الدرجة الكلية
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  إجراءات الدراسة

  :تم إجراء هذه الدراسة وفق الخطوات اآلتية -

 .تصميم أداة الدراسة والتأكد من صدقها وثباتها -

حصر أفراد مجتمع الدراسة واختيار عينتها، بعد الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم  -

عميم على مديري المدارس الحكوميـة الثانويـة فـي    العالي لتوزيع واستعادة االستبانات، والت

 .فلسطين لتسهيل ذلك

 .توزيع االستبانة وأخذ االستجابات المتعلقة بها من عينة الدراسة -

   جمع االستبانات من أفراد العينة، وفرزها، وتصنيفها، وإدخالها إلى الحاسوب بشكل رموز -

 .إدخال استجابات أفراد العينة إلى الحاسوب -

) SPSS(عولجت البيانات إحصائياً، عن طريق حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعيـة   -

)Stastical package for social science.( 

 .الوصول إلى النتائج ومناقشتها، وطرح التوصيات بناًء عليها -

  متغيرات الدراسة

  :تضمنت الدراسة عدداً من المتغيرات المستقلة والتابعة كما يلي

 : المتغيرات المستقلة .1

  أنثى. 2 ذكر. 1 :الجنس وله مستويان 

 دراسات عليا. 4 بكالوريوس. 3 دبلوم. 2 :المؤهل العلمي وله ثالثة مستويات 

 10أكثـر مـن   . 3 10-6. 2 سـنوات  6أقل من . 1 :سنوات الخبرة وله ثالثة مستويات 

 سنوات



 50

طـولكرم،   ،س، جنـوب نـابلس  جنين، قباطية، طوباس، نابل(: مستوى) 16(المديرية ولها  

سلفيت،قلقيلية، أريحا، رام اهللا، ضواحي القدس، القدس الشريف، بيت لحم، شمال الخليـل،  

 ).الخليل، جنوب الخليل

  :المتغير التابع .2

 اإلدارةبأخالقيـات مهنـة   الفلسـطينية  درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية     

 . هممن وجهة نظر معلمي مدارس ،المدرسية

  المعالجات اإلحصائية

، )spss(من أجل معالجة البيانات تم استخدام البرنامج اإلحصائي للعلـوم االجتماعيـة   

  :وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية

  . المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتكرارات والنسب المئوية. 1

  .)Independent-Samples T-test(لمجموعتين مستقلتين ) ت(اختبار  .2

  .(One Way ANOVA)تحليل التباين األحادي. 3

 .للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية) توكي( Tukeyاختبار . 4
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  

  علِّقة بالسُّؤال الرئيس للدراسةالنتائج المت -

  للدراسة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي األول -

  النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثاني للدراسة -

  ة بالسؤال الفرعي الثالث للدراسةالنتائج المتعلق -

  ة بالسؤال الفرعي الرابع للدراسةالنتائج المتعلق -
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

 الفلسـطينية،  درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانويةتهدف الدراسة التعرف إلى 

إضافة إلـى تحديـد اثـر     ،هممعلمي مدارس من وجهة نظر ،المدرسية اإلدارةبأخالقيات مهنة 

وبعد جمع المعلومـات   ،متغيرات كل من الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والمديرية

 SPSS) (Stastic(عولجت إحصائيا باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية للعلـوم االجتماعيـة   

package for social sciences:(  

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس والذي نصه :أوال

 اإلدارةبأخالقيات مهنة  الفلسطينية، درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانويةما 

   ؟هممعلمي مدارس من وجهة نظر، المدرسية

النسب لإلجابة عن هذا السؤال استخدمت المتوسطات الحسابية، واالنحراف المعياري، و

وتم ترتيبها تنازليـاً تبعـاً للمتوسـط    . المئوية، لكل فقرة ولكل مجال، والدرجة الكلية لالستبانة

يبين ترتيب الفقرات تنازليـاً حسـب المتوسِّـطات الحسـابيَّة     ) 4(الحسابي، إذ أن الملحق رقم 

مجاالتهـا، مرتَّبـة   لفقـرات األداة و  واالنحرافات المعياريَّة والنِّسب المئويَّــة ودرجة االلتزام

  تنازلياً لكل مجال

) 2001(من أجل تفسير النتائج اعتمدت الباحثة النسب المئوية معتمدةً على دراسة نزال 

  :كما يلي

  النسب المئوية                      درجة االلتزام

  %50أقل من                     درجة قليلة جداً

  %59.9-%50                        درجة قليلة
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  %69.9-%60               درجة متوسطة

  %79.9-%70                 درجة كبيرة

  فأكثر% 80               درجة كبيرة جداً

  :يوضح النتائج المتعلقة بالسؤال األول، وهي مرتبة كاآلتي) 4(والجدول 

ودرجة االلتـزام،   المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية،: )4(جدول 

لمديري المدارس الحكومية الثانويـة الفلسـطينية بأخالقيـات مهنـة اإلدارة     والدرجة الكلية 

  المدرسية، من وجهة نظر معلمي مدارسهم

الرتبة
 المجال

المتوسطات 

 الحسابية

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

درجة 

 االلتزام

 كبيرة جداً 88.20 0.54 4.41 أخالقيات المدير نحو المهنة 1

 كبيرة جداً 87.00 0.63 4.35 أخالقيات المدير نحو الوطن 2

 كبيرة جداً 86.20 0.58 4.31 أخالقيات المدير نحو الطلبة 3

 كبيرة جداً 85.60 0.61 4.28 أخالقيات المدير نحو أولياء األمور 4

 كبيرة جداً 85.40 0.64 4.27 أخالقيات المدير نحو المجتمع المحلي 5

 كبيرة جداً 84.60 0.66 4.23 أخالقيات المدير نحو نفسه 6

 كبيرة جداً 83.00 0.65 4.15 أخالقيات المدير نحو المعلمين 7

 كبيرة جداً 85.50 0.54 4.29 الدرجة الكلية

أن درجة االلتزام المتعلقة بجميع مجاالت الدراسـة،  ) 4(يتضح من خالل الجدول رقم 

لمدير نحو المهنة، ومجال أخالقيات المـدير نحـو الـوطن، ومجـال     مجال أخالقيات ا: (وهي

أخالقيات المدير نحو الطلبة، ومجال أخالقيات المدير نحو أولياء األمـور، ومجـال أخالقيـات    

ومجال أخالقيات المـدير نحـو   ،المدير نحو المجتمع المحلي، ومجال أخالقيات المدير نحو نفسه

انت المتوسطات الحسابية للفقرات ذات تقـدير مرتفـع جـداً إذ    إذ ك ،كانت كبيرة جداً) المعلمين

، أما متوسط الدرجة الكلية لمجاالت الدراسة )4.41– 4.15(تراوحت المتوسطات الحسابية بين 
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وبناًء على ما سـبق، يتضـح أن    ،وهي درجة كبيرة جداً)%. 85.5(، وبنسبة )4.29(فقد بلغ 

ثانوية الفلسطينية بأخالقيات مهنـة اإلدارة المدرسـية،   درجة التزام مديري المدارس الحكومية ال

   .كانت بدرجة كبيرة جداً

  متعلقة باألسئلة الفرعية للدراسةالنتائج ال :ثانياً

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي األول، والذي نصه -1

ري في درجة التزام مدي) α=  0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

، بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية، من وجهـة نظـر   الفلسطينية المدارس الحكومية الثانوية

  معلمي مدارسهم، تعزى لمتغير الجنس؟

 Independentلمجموعتين مستقلتين ) ت(ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار 

T-test  Sample تبين ذلك) 5(ونتائج الجدول رقم  
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 الفلسـطينية،  درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانويـة ل) ت(اختبار جدول : )5(جدول

  هم، تعزى لمتغير الجنسمعلمي مدارس من وجهة نظر ،المدرسية اإلدارةبأخالقيات مهنة 

الجنس                          
  

  

  

  المجاالت

  ذكر

  624=العدد

  أنثى

  725=العدد
بة
سو
مح
 ال
ت

لة  
دال
 ال
ى
تو
مس

 

سط
تو
لم
ا

ف 
را
نح
اال

 

سط
تو
لم
ا

ف 
را
نح
اال

 
  0.50  0.67  0.66  4.22  0.66  4.24  المدير نحو نفسه أخالقياتمجال 

  0.051  1.95  0.54  4.43  0.55  4.38  المدير نحو المهنة أخالقياتمجال 

المـدير نحـو    أخالقيـات مجال 

  المعلمين
4.16  0.67  4.15  0.64  0.20  0.84  

  0.99  0.003  0.57  4.31  0.59  4.31  المدير نحو الطلبة أخالقياتمجال 

 أولياءالمدير نحو  أخالقياتمجال 

  األمور
4.25  0.63  4.30  0.59  1.48  0.14  

المـدير نحـو    أخالقيـات مجال 

  المجتمع المحلي
4.35  0.62  4.21  0.66  3.82  0.000*  

المـدير نحـو    أخالقيـات مجال 

   الوطن
4.37  0.64  4.34  0.63  1.05  0.29  

 0.93 0.09 0.53  4.27 0.56 4.28  الدرجة الكلية
  )α=  0.05(دالة عند المستوى * 

المـدير نحـو    أخالقيات(أن مستوى الداللة لمجاالت ) 5(يتضح من خالل الجدول رقم 

مجـال  ،والمـدير نحـو المعلمين   أخالقياتمجال ، والمدير نحو المهنة أخالقياتمجال ، ونفسه

 أخالقيـات مجـال  األمور، و أولياءالمدير نحو  أخالقياتمجال ، والمدير نحو الطلبة أخالقيات

، وبـذلك  )α=  0.05(كانت أكبر من قيمة مستوى الداللة  )، والدرجة الكليةالمدير نحو الوطن

درجـة التـزام   ل) α=  0.05(يتضح بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

 من وجهة نظر، المدرسية اإلدارةقيات مهنة بأخال الفلسطينية مديري المدارس الحكومية الثانوية

هم تعزى لمتغير الجنس وعلى هذه المجاالت، وبذلك نأخذ بالفرضية الصفرية على معلمي مدارس

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المجاالت، بينما كانت قيمة مستوى الداللة 
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 ،)α=  0.05(ر من قيمة مسـتوى الداللـة   أصغ) المدير نحو المجتمع المحلي أخالقيات(لمجال 

درجـة  ل) α=  0.05(وبذلك يتضح بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  

المدرسية من وجهة  اإلدارةبأخالقيات مهنة  الفلسطينية التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية

ة الصفرية ويوضح الجدول رقم هم تعزى لمتغير الجنس، أي ترفض الفرضيمعلمي مدارس نظر

   .أن الفروق كانت لصالح الذكور مقارنةً مع اإلناث على هذا المجال) 5(

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثاني، والذي نصه -2

في درجة التزام ) α = 0.05( عند مستوى الداللةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية 

لفلسطينية بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية، من وجهـة  مديري المدارس الحكومية الثانوية ا

  نظر معلمي مدارسهم، تعزى لمتغير المؤهل العلمي؟

تحليـل التبـاين األحـادي     من أجل اإلجابة عن السؤال الفرعي الثـاني تـم اسـتخدام   

)ANOVA( إذ يوضح الجدول رقم ،)7(المتوسطات الحسابية، بينما يوضح الجدول رقـم  ) 6 (

  .يل التباين األحاديتحل نتائج

 الفلسـطينية  درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانويةالمتوسطات الحسابية ل: )6(جدول

هم، تعـزى لمتغيـر المؤهـل    معلمي مدارس من وجهة نظر ،المدرسية اإلدارة بأخالقيات مهنة

  .العلمي

 المؤهل العلمي                          
  

  المجاالت

  دبلوم

  143=العدد

  بكالوريوس

  1093=العدد

 دراسات عليا

  113=العدد

  4.21  4.22  4.27  المدير نحو نفسه أخالقياتمجال 

  4.40  4.41  4.41  المدير نحو المهنة أخالقياتمجال 

  4.16  4.15  4.19  المدير نحو المعلمين أخالقياتمجال 

  4.34  4.30  4.30  المدير نحو الطلبة أخالقياتمجال 

  4.35  4.27  4.29  األمور أولياءير نحو المد أخالقياتمجال 

  4.30  4.28  4.25  المدير نحو المجتمع المحلي أخالقياتمجال 

  4.37  4.35  4.35   المدير نحو الوطن أخالقياتمجال 
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   4.29  4.27  4.29   الدرجة الكلية

 درجة التزام مديري المـدارس الحكوميـة الثانويـة   نتائج تحليل التباين األحادي ل: )7(جدول 

هم، تعزى لمتغيـر  معلمي مدارس من وجهة نظر ،المدرسية اإلدارةبأخالقيات مهنة  الفلسطينية

  .المؤهل العلمي

  المؤهل

  العلمي       

 المجاالت

 مصدر التباين
درجات 
 الحرية

مجموع مربع 

 االنحرافات

متوسط 

 االنحراف

ف 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

مجال أخالقيات 

المدير نحو 

  نفسه

  0.149 0.298 2 وعاتبين المجم

  0.434  583.788  1346  داخل المجموعات  0.71  0.34

    584.086 1348 المجموع

أخالقيات مجال 

المدير نحو 

 المهنة

  0.003 0.006 2 بين المجموعات

  0.296  398.504 1346 داخل المجموعات  0.99  0.01

    398.510 1348 المجموع

 أخالقياتمجال 

المدير نحو 

  معلمينال

  0.087  0.173 2 بين المجموعات
0.20  
  0.426  572.918 1346 داخل المجموعات  0.82  

    573.092 1348 المجموع

 أخالقياتمجال 

المدير نحو 

 الطلبة

  0.076 0.153 2 بين المجموعات

  0.336  451.797 1346 داخل المجموعات  0.80  0.23

    451.950 1348 المجموع

 ياتأخالقمجال 

المدير نحو 

 األمور أولياء

  0.329 0.658 2 بين المجموعات

  0.372  500.283 1346 داخل المجموعات  0.41  0.89

    500.941 1348 المجموع

 أخالقياتمجال 

المدير نحو 

المجتمع المحلي

  0.092  0.183 2 بين المجموعات

  0.415  559.235 1346 داخل المجموعات  0.80  0.22

    559.418 1348 عالمجمو

 أخالقياتمجال 

المدير نحو 

   الوطن

  0.011 0.022 2 بين المجموعات

  0.399  537.330 1346 داخل المجموعات  0.97  0.03

    537.352 1348 المجموع

 الدرجة الكلية

  0.036 0.072 2 بين المجموعات

 0.294  395.842 1346 داخل المجموعات 0.89  0.12

     395.914 1348 المجموع
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أن مستوى الداللة للمجاالت جميعها أكبر من مستوى ) 7(يتضح من خالل الجدول رقم     

وبذلك يتضح بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   ،)α=  0.05(الداللة 

)0.05  =α (اإلدارةمهنة بأخالقيات  الفلسطينية درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانويةل 

هم، تعزى لمتغير المؤهل العلمي على هذه المجـاالت،  معلمي مدارس من وجهة نظر ،المدرسية

  .أي نأخذ بالفرضية الصفرية

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثالث، والذي نصه -3

في درجة التزام ) α = 0.05( عند مستوى الداللةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية 

من وجهـة   ،لمدارس الحكومية الثانوية الفلسطينية بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسيةمديري ا

  نظر معلمي مدارسهم، تعزى لمتغير سنوات الخبرة؟

من أجل اإلجابة عن السؤال الفرعي الثالث تـم اسـتخدام تحليـل التبـاين األحـادي      

)ANOVA( حيث يوضح الجدول رقم ،)ح الجدول رقـم  المتوسطات الحسابية، بينما يوض) 8

  نتائج تحليل التباين األحادي) 9(
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 الفلسـطينية  درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانويةل المتوسطات الحسابية )8(جدول

سـنوات   هم، تعـزى لمتغيـر  معلمي مدارس من وجهة نظر ،المدرسية اإلدارةمهنة  بأخالقيات

  الخبرة

 سنوات الخبرة                          

  لمجاالتا
 6 منأقل 

  سنوات

  390=العدد

 10-6من 

  سنوات

  348=العدد

 10من  أكثر

   سنوات

 611=العدد

  4.21  4.17  4.31  المدير نحو نفسه أخالقياتمجال 

  4.37  4.38  4.50  المدير نحو المهنة أخالقياتمجال 

  4.12  4.13  4.24  المدير نحو المعلمين أخالقياتمجال 

  4.25  4.30  4.39  لطلبةالمدير نحو ا أخالقياتمجال 

  4.21  4.29  4.37  األمور أولياءالمدير نحو  أخالقياتمجال 

  4.22  4.25  4.38  المدير نحو المجتمع المحلي أخالقياتمجال 

  4.34  4.30  4.42  المدير نحو الوطن أخالقياتمجال 

   4.23  4.25  4.36   الدرجة الكلية
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 درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانويةل نتائج تحليل التباين األحادي: )9(جدول رقم 

هم، تعزى لمتغيـر  معلمي مدارس من وجهة نظر ،المدرسية اإلدارةبأخالقيات مهنة  الفلسطينية

  سنوات الخبرة

 سنوات الخبرة     

 مصدر التباين المجاالت
درجات 
 الحرية

مجموع 

مربع 

 االنحرافات

متوسط 

 االنحراف

ف 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 أخالقياتمجال 

 المدير نحو نفسه

  2.187  4.374 2 بين المجموعات

  0.431  579.712 1346 داخل المجموعات *0.006  5.08

    584.086 1348 المجموع

 أخالقياتمجال 

 المدير نحو المهنة

  2.450  4.901 2 بين المجموعات

  0.292  393.609 1346 داخل المجموعات *0.000  8.38

    398.510 1348 المجموع

 أخالقياتمجال 

 المدير نحو المعلمين

  1.991  3.983 2 بين المجموعات

  0.423  569.109 1346 داخل المجموعات *0.009  4.71

    573.092 1348 المجموع

 أخالقياتمجال 

 المدير نحو الطلبة

  2.351  4.703 2 بين المجموعات
7.08  
  0.332  447.247 1346 داخل المجموعات *0.001  

    451.950 1348 المجموع

 أخالقياتمجال 

 أولياءالمدير نحو 

 األمور

  2.879  5.759 2 بين المجموعات

  0.368  495.182 1346 داخل المجموعات *0.000  7.83

    500.941 1348 المجموع

 أخالقياتمجال 

المدير نحو المجتمع 

 المحلي

  2.914  5.828 2 بين المجموعات

  0.411  553.590 1346 داخل المجموعات *0.001  7.09

    559.418 1348 المجموع

 أخالقياتمجال 

   المدير نحو الوطن

  1.537  3.073 2 بين المجموعات

  0.397  534.279 1346 داخل المجموعات  *0.02  3.87

    537.352 1348 المجموع

 الدرجة الكلية

  2.116  4.232 2 بين المجموعات

7.27   0.001* 
 

 0.291  391.681 1346 داخل المجموعات

 1348 المجموع
395.914

     

  )α=  0.05(دالة عند المستوى *  
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أن مستوى الداللة للمجاالت جميعها والدرجة الكليـة  ) 9(يتضح من خالل الجدول رقم 

، وبذلك يتضح بأنـه توجـد فـروق ذات داللـة     )α=  0.05(أصغر من مستوى الداللة  كانت

 درجة التزام مديري المـدارس الحكوميـة الثانويـة   ل) α=  0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

هم تعـزى لمتغيـر   معلمي مدارس من وجهة نظر ،المدرسية اإلدارةبأخالقيات مهنة  الفلسطينية

ونأخذ بـالفرض البـديل   ،وبذلك نرفض الفرضية الصفرية ،سنوات الخبرة، وعلى هذه المجاالت

   .فروق ذات داللة إحصائية على أنه توجد

للمقارنات البعدية ) Tukey(ولتحديد لصالح من كانت الفروق استخدمت الباحثة اختبار 

  :بين المتوسطات الحسابية، حيث النتائج كانت كما يلي

درجة التزام للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية ل" Tukey"نتائج اختبار  :)10( جدول

من وجهـة   ،المدرسية اإلدارةبأخالقيات مهنة  الفلسطينية حكومية الثانويةمديري المدارس ال

  هم، تعزى لمتغير سنوات الخبرةمعلمي مدارس نظر

  سنوات 10أكثر من   سنوات 10-6من   سنوات 6 منأقل   سنوات الخبرة

  المدير نحو نفسه أخالقيات مجال

  *0.11  *0.15    سنوات 6 منأقل 

  0.04-      سنوات 10-6من 

       سنوات 10كثر من أ

  المهنةالمدير نحو  مجال أخالقيات

  *0.14  *0.12   سنوات 6 منأقل 

  0.01      سنوات 10-6من 

        سنوات 10أكثر من 

  المعلمينالمدير نحو  مجال أخالقيات

  *0.12  *0.11    سنوات 6 منأقل 

  0.01     سنوات 10-6من 

        سنوات 10أكثر من 
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  سنوات 10أكثر من   سنوات 10-6من   واتسن 6 منأقل   سنوات الخبرة

  الطلبةالمدير نحو  مجال أخالقيات

  *0.14  0.09   سنوات 6 منأقل 

  0.05      سنوات 10-6من 

       سنوات 10أكثر من 

  أولياء األمورالمدير نحو  مجال أخالقيات

  *0.15  0.08    سنوات 6 منأقل 

  0.08      سنوات 10-6من 

        سنوات 10أكثر من 

  المجتمع المحليالمدير نحوأخالقياتمجال 

  *0.15  *0.12    سنوات 6 منأقل 

  0.03      سنوات 10-6من 

        سنوات 10أكثر من 

  الوطنالمدير نحو  مجال أخالقيات

  0.08  *0.13   سنوات 6 منأقل 

  0.05-      سنوات 10-6من 

       سنوات 10أكثر من 

  الدرجة الكلية

  *0.13  *0.11    سنوات 6 منأقل 

  0.02      سنوات 10-6من 

        سنوات 10أكثر من 

  : ما يلي) 10(يتضح من خالل الجدول رقم 

بالنسبة لجميع مجـاالت  ) α=  0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - 

  .الدراسة والدرجة الكلية
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 نمأقل (سنوات، إذ كانت الفروق لصالح الفئة ) 10-6(و من ) سنوات 6 منأقل (بين  

أخالقيات المدير نحو نفسه، أخالقيات المدير نحو المهنـة،  (وذلك لمجاالت ) سنوات 6

أخالقيات المدير نحو المعلمين، أخالقيات المدير نحو المجتمع المحلي، أخالقيات المدير 

 ).نحو الوطن و الدرجة الكلية

أقـل  (فئة ، إذ كانت الفروق لصالح ال)سنوات 10أكثر من (و  ،)سنوات 6 منأقل (بين  

أخالقيات المدير نحو نفسه، أخالقيـات المـدير نحـو    (وذلك لمجاالت ) سنوات 6 من

المهنة، أخالقيات المدير نحو المعلمين، أخالقيات المدير نحو الطلبة، أخالقيات المـدير  

 ).نحو أولياء األمور، أخالقيات المدير نحو المجتمع المحلي، والدرجة الكلية

بين الفئـات األخـرى   ) α=  0.05(ة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات دالل - 

  .بالنسبة لجميع مجاالت الدراسة والدرجة الكلية

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الرابع، والذي نصه -4

في درجة التزام ) α = 0.05( عند مستوى الداللةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية 

ثانوية الفلسطينية بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية، من وجهـة  مديري المدارس الحكومية ال

  نظر معلمي مدارسهم، تعزى لمتغير المديرية؟

، )ANOVA(ولإلجابة عن السؤال الفرعي الرابع تم استخدام تحليل التباين األحـادي  

نتـائج  ) 12(المتوسطات الحسابية، بينما يوضح الجدول رقـم  ) 11(حيث يوضح الجدول رقم 

  .يل التباين األحاديتحل
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معلمـي   من وجهة نظـر  ،المدرسية اإلدارةبأخالقيات مهنة  الفلسطينية درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانويةل المتوسطات الحسابية )11(جدول

  هم، تعزى لمتغير المديريةمدارس

 المديرية                        
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دد
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  4.18  4.31  3.93  3.85  4.25  4.18  4.12  4.41  4.28  4.39  4.31  4.36  4.19  4.25  4.36  4.05 المدير نحو نفسهأخالقيات

  4.36  4.43  4.14  4.16  4.36  4.39  4.53  4.55  4.46  4.53  4.50  4.49  4.38  4.42  4.47  4.26 المدير نحو المهنةأخالقيات

  4.18  4.40  3.83  3.65  4.15  4.08  4.10  4.34  4.09  4.34  4.31  4.24  4.15  4.14  4.12  4.02 المدير نحو المعلمينأخالقيات

  4.28  4.49  3.99  4.02  4.26  4.24  4.36  4.44  4.30  4.46  4.50  4.42  4.23  4.33  4.35  4.17 المدير نحو الطلبةأخالقيات

أوليـاءالمدير نحـوأخالقيات

  األمور
4.22  4.12  4.31  4.25  4.37  4.50  4.39  4.34  4.44  4.42  4.22  4.18  3.76  3.88  4.52  4.30  

المدير نحو المجتمـعأخالقيات

  المحلي
4.13  4.20  4.27  4.21  4.37  4.48  4.46  4.26  4.46  4.32  4.20  4.36  3.79  3.87  4.52  4.21  

  4.41  4.56  4.03  3.97  4.26  4.24  4.36  4.57  4.42  4.49  4.58  4.49  4.35  4.39  4.12  4.22  المدير نحو الوطنأخالقيات

 4.46  3.95 3.87  4.24  4.21 4.30 4.45  4.29 4.43  4.44 4.38  4.24  4.29 4.24 4.14   الدرجة الكلية
4.27
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درجة التزام مديري المدارس الحكوميـة الثانويـة   نتائج تحليل التباين األحادي ل) 12(جدول 

، تعزى لمتغيـر  هممعلمي مدارس من وجهة نظر ،المدرسية اإلدارةبأخالقيات مهنة  الفلسطينية

  المديرية

 المديرية      
  

 المجاالت
 مصدر التباين

  درجات

 الحرية

مجموع مربع 

 االنحرافات
متوسط 

  االنحراف

ف 

المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 أخالقياتمجال 

المدير نحو 

 نفسه

  1.731  25.966 15 بين المجموعات

  0.419 558.120 1333 داخل المجموعات *0.000  4.13

   584.086 1348 المجموع

 أخالقياتمجال 

المدير نحو 

 المهنة

  1.065  15.974 15 بين المجموعات

  0.278 382.536 1333 داخل المجموعات *0.000  3.71

   398.510 1348 المجموع

 أخالقياتمجال 

 المدير نحو

  المعلمين

  2.144 32.158 15 بين المجموعات

  0.406 540.934 1333 داخل المجموعات *0.000  5.28

   573.092 1348 المجموع

 أخالقياتمجال 

المدير نحو 

 الطلبة

  1.607 24.100 15 بين المجموعات

  0.321  427.850 1333 داخل المجموعات *0.000  5.01

   451.950 1348 المجموع

 أخالقياتمجال 

 المدير نحو

 أولياء األمور

  2.411 36.161 15 بين المجموعات

  0.349  464.780 1333 داخل المجموعات *0.000  6.91

   500.941 1348 المجموع

 أخالقياتمجال 

المدير نحو 

المجتمع المحلي

  2.572 38.573 15 بين المجموعات
6.58  
  0.391 520.844 1333 داخل المجموعات *0.000  

   559.418 1348 المجموع

 أخالقياتمجال 

المدير نحو 

   الوطن

  2.394 35.904 15 لمجموعاتبين ا

  0.376 501.448 1333 داخل المجموعات *0.000  6.36

   537.352 1348 المجموع

 الدرجة الكلية

  1.739 26.088 15 بين المجموعات

 0.277  369.826 1333 داخل المجموعات *0.000   6.27

    395.914 1348 المجموع

  )α=  0.05(دالة عند المستوى *  
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أن مستوى الداللة للمجاالت جميعها والدرجة الكلية، ) 12(يتضح من خالل الجدول رقم     

وبذلك يتضح بأنه توجد فروق ذات داللة  ،)α=  0.05(كانت جميعها أصغر من مستوى الداللة 

لمديري المـدارس الحكوميـة الثانويـة الفلسـطينية     ) α=  0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

ة اإلدارة المدرسية، من وجهة نظر معلمي مدارسهم تعـزى لمتغيـر المديريـة،    بأخالقيات مهن

وبذلك نرفض الفرضية الصفرية، ونأخذ بالفرض البديل على أنـه توجـد    ،وعلى هذه المجاالت

   .فروق ذات داللة إحصائية

للمقارنات البعدية ) Tukey(ولتحديد لصالح من كانت الفروق، استخدمت الباحثة اختبار     

  :ن المتوسطات الحسابية إذ كانت النتائج كما يليبي
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  نفسه  مجال أخالقيات المدير نحو: أوالً
بأخالقيـات   الفلسـطينية  للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدرجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية "Tukey"نتائج اختبار : )13(جدول 

  .نظر معلمي مدارسهم، تعزى لمتغير المديريةمن وجهة  ة،مهنة اإلدارة المدرسي
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0.13-  0.25-  0.12  0.20  0.20-  0.13-  0.07-  *0.36-  0.23-  *0.34-  0.26-  *0.31-  0.14-  0.20-  0.31-   بيت لحم
 0.18  0.06  0.43  0.51  0.11  0.18  0.24  0.05-  0.08  0.03-  0.05  0.00  0.17  0.11     القدس
 0.07  0.06-  0.32  0.40  0.00  0.07  0.13  0.16-  0.03-  0.14-  0.06-  0.11-  0.06       أريحا
 0.01  0.12-  0.26  0.34  0.06-  0.01  0.07  0.22-  0.09-  0.20-  0.12-  0.17-         جنين

 0.18  0.06  *0.43  *0.51  0.11  0.18  0.24  0.05-  0.08  0.03-  0.05           طولكرم
 0.13  0.00  *0.38  *0.46  0.06  0.13  0.19  0.10-  0.03  0.08-             قلقيلية

 0.21  0.09  *0.46  *0.54  0.14  0.21  0.27  0.02-  0.11               جنوب نابلس
 0.10  0.03-  0.35  0.43  0.03  0.10  0.16  0.13-                 نابلس
 0.23  0.11  *0.48  *0.56  0.16  0.23  0.29                   قباطية

0.06-  0.18-  0.19  0.27  0.12-  0.06-                     ضواحي القدس
 0.00  0.12-  0.25  0.33  0.07-                       رام اهللا

 0.07  0.06-  0.32  0.40                         جنوب الخليل

  0.45-  0.08-                            الخليل
-

0.33  

  0.25-  0.38-                             شمال الخليل

  0.12                               طوباس
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                                   سلفيت
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  :ما يلي) 13(يتضح من خالل الجدول رقم 

  ): α=  0.05(يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -

 .بين بيت لحم و طولكرم، إذ الفروق كانت لصالح طولكرم 

 .و جنوب نابلس، إذ الفروق كانت لصالح جنوب نابلسبين بيت لحم  

 .بين بيت لحم و قباطية، إذ الفروق كانت لصالح قباطية 

 .بين طولكرم و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح طولكرم 

 .بين طولكرم و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح طولكرم 

 .بين قلقيلية و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح قلقيلية 

 .ين قلقيلية و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح قلقيليةب 

 .بين جنوب نابلس و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح جنوب نابلس 

 .بين جنوب نابلس و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح جنوب نابلس 

 .بين قباطية و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح قباطية 

 .الفروق كانت لصالح قباطيةبين قباطية و شمال الخليل، إذ  

  .بين الفئات األخرى) α=  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
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  المهنةالمدير نحو  أخالقيات مجال :ثانياً

بأخالقيـات   الفلسـطينية  لثانويةا درجة التزام مديري المدارس الحكوميةللمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية ل" Tukey"نتائج اختبار : )14(جدول 

  هم، تعزى لمتغير المديريةمعلمي مدارس من وجهة نظر ،المدرسية اإلدارةمهنة 
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0.10-  0.16-  0.12  0.11  0.10-  0.13-  0.26-  *0.29-  0.19-  *0.26-  0.24-  0.22-  0.21-  0.16-  0.21-   بيت لحم
 0.11  0.05  0.33  0.32  0.11  0.08  0.06-  0.08-  0.01  0.05-  0.03-  0.02-  0.10  0.05     القدس
 0.06  0.00  0.28  0.27  0.06  0.04  0.10-  0.13-  0.03-  0.10-  0.08-  0.06-  0.05       أريحا
 0.02  0.05-  0.23  0.22  0.02  0.01-  0.15-  0.18-  0.08-  0.15-  0.12-  0.11-         جنين

 0.13  0.06  *0.34  0.33  0.13  0.10  0.04-  0.07-  0.03  0.04-  0.01-           طولكرم
 0.14  0.08  *0.36  0.34  0.14  0.11  0.03-  0.05-  0.04  0.03-             قلقيلية

 0.17  0.10  *0.38  *0.37  0.17  0.14  0.00  0.03-  0.07               جنوب نابلس
 0.10  0.03  0.31  0.30  0.10  0.07  0.07-  0.10-                 نابلس
 0.19  0.13  *0.41  *0.40  0.20  0.17  0.03                   قباطية

 0.17  0.10  *0.38  0.37  0.17  0.14                     ضواحي القدس
 0.03  0.04-  0.24  0.23  0.03                       رام اهللا

 0.00  0.07-  0.21  0.20                         جنوب الخليل
0.20-  0.27-  0.01                           الخليل

  0.22-  0.28-                             شمال الخليل
  0.06                               طوباس
                                   سلفيت
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  :ما يلي) 14(يتضح من خالل الجدول رقم     

  ):α=  0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -

 .ن بيت لحم و جنوب نابلس، إذ الفروق كانت لصالح جنوب نابلسبي 

 .بين بيت لحم و قباطية، إذ الفروق كانت لصالح قباطية 

 .بين طولكرم و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح طولكرم 

 .بين قلقيلية و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح قلقيلية 

 .انت لصالح جنوب نابلسبين جنوب نابلس و الخليل، إذ الفروق ك 

 .بين جنوب نابلس و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح جنوب نابلس 

 .بين قباطية و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح قباطية 

 .بين قباطية و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح قباطية 

 .بين ضواحي القدس و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح ضواحي القدس 

  .بين الفئات األخرى) α=  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
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  المعلمينالمدير نحو  مجال أخالقيات :ثالثاً

قيـات  بأخال الفلسـطينية  درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانويةللمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية ل" Tukey"نتائج اختبار  )15(جدول 

  هم تعزى لمتغير المديريةمعلمي مدارس من وجهة نظر المدرسية اإلدارةمهنة 
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 0.15-   0.38-   0.19  0.37  0.13-   0.06-   0.08-   *0.32-  0.07-   *0.32-  0.29-   0.22-   0.13-   0.12-   0.09-     بيت لحم

 0.06-   0.29-   0.29  0.47  0.03-   0.04  0.02  0.23-   0.02  0.23-   0.19-   0.13-   0.04-   0.02-       القدس

 0.04-   0.26-   0.31  0.49  0.01-   0.06  0.04  0.20-   0.05  0.20-   0.17-   0.10-   0.01-         أريحا

 0.02-   0.25-   0.33  *0.50  0.00  0.07  0.05  0.19-   0.06  0.19-   0.16-   0.09-           جنين

 0.07  0.16-   *0.41  *0.59  0.09  0.16  0.14  0.10-   0.15  0.10-   0.07-             طولكرم

 0.13  0.09-   *0.48  *0.66  0.16  0.23  0.21  0.03-   0.22  0.03-               قلقيلية

 0.17  0.06-   *0.51  *0.69  0.19  0.26  0.24  0.00  0.25                جنوب نابلس

 0.08-   0.31-   0.26  0.44  0.06-   0.01  0.01-   0.25-                   نابلس

 0.17  0.06-   *0.51  *0.69  0.19  0.26  0.24                    قباطية

 0.07-   0.30-   0.27  0.45  0.05-   0.02                      ضواحي القدس

 0.10-   0.32-   0.25  *0.43  0.07-                         رام اهللا

 0.03-   0.25-   0.32  *0.50                         جنوب الخليل

  *0.52-  *0.75-  0.18-                             الخليل

  0.35-   *0.57-                              شمال الخليل

  0.23                                طوباس

                                   سلفيت
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  :ما يلي) 15(يتضح من خالل الجدول رقم 

  ):α=  0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - 

 .و جنوب نابلس، إذ الفروق كانت لصالح جنوب نابلس بين بيت لحم 

 .بين بيت لحم و قباطية، إذ الفروق كانت لصالح قباطية 

 .بين جنين و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح جنين 

 .بين طولكرم و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح طولكرم 

 .بين طولكرم و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح طولكرم 

 .قيلية و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح قلقيليةبين قل 

 .بين قلقيلية و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح قلقيلية 

 .بين جنوب نابلس و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح جنوب نابلس 

 .بين جنوب نابلس و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح جنوب نابلس 

 .انت لصالح قباطيةبين قباطية و الخليل، إذ الفروق ك 

 .بين قباطية و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح قباطية 

 .بين رام اهللا و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح رام اهللا 

 .بين جنوب الخليل و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح جنوب الخليل 

 .بين الخليل و طوباس، إذ الفروق كانت لصالح طوباس 

 .ذ الفروق كانت لصالح سلفيتبين الخليل و سلفيت، إ 

 .بين شمال الخليل و طوباس، إذ الفروق كانت لصالح طوباس 

 .بين الفئات األخرى) α=  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  
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  الطلبةالمدير نحو  مجال أخالقيات :رابعاً

بأخالقيـات   الفلسـطينية  درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانويةمتوسطات الحسابية لللمقارنات البعدية بين ال" Tukey"نتائج اختبار : )16(جدول 

  هم تعزى لمتغير المديريةمعلمي مدارس من وجهة نظر المدرسية اإلدارةمهنة 
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0.11-  0.33-  0.18  0.14  0.10-  0.08-  0.20-  *0.28-  0.13-  *0.29-  *0.33-  *0.25-  0.06-  0.16-  0.18-   بيت لحم
 0.07  0.14-  0.36  0.33  0.09  0.10  0.01-  0.10-  0.05  0.11-  0.15-  0.07-  0.12  0.02     القدس
 0.05  0.17-  0.34  0.31  0.07  0.08  0.03-  0.12-  0.03  0.13-  0.17-  0.09-  0.10       أريحا
0.05-  0.26-  0.24  0.21  0.03-  0.01-  0.13-  0.22-  0.07-  0.23-  0.27-  0.19-         جنين

 0.14  0.07-  *0.43  *0.40  0.16  0.18  0.06  0.02-  0.12  0.04-  0.08-           طولكرم
 0.22  0.00  *0.51  *0.47  0.23  *0.25  0.13  0.05  0.20  0.04             قلقيلية

 0.18  0.04-  *0.47  *0.43  0.19  0.21  0.09  0.01  0.16               جنوب نابلس
 0.02  0.19-  0.31  0.28  0.04  0.05  0.06-  0.15-                 نابلس
 0.17  0.05-  *0.46  *0.42  0.18  0.20  0.08                   قباطية

 0.09  0.13-  *0.38  0.34  0.10  0.12                     ضواحي القدس
0.03-  0.25-  0.26  0.22  0.20-                       رام اهللا

0.01-  0.23-  0.28  0.24                         جنوب الخليل
0.25-  *0.47-  0.04                           الخليل

  0.29-  0.51-                             شمال الخليل
  0.22                               طوباس
                                   سلفيت
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  :ما يلي) 16(يتضح من خالل الجدول رقم 

  ):α=  0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ي - 

 .بين بيت لحم و طولكرم، إذ الفروق كانت لصالح طولكرم 

 .بين بيت لحم و قلقيلية، إذ الفروق كانت لصالح قلقيلية 

 .بين بيت لحم و جنوب نابلس، إذ الفروق كانت لصالح جنوب نابلس 

 .لصالح قباطية بين بيت لحم و قباطية، إذ الفروق كانت 

 .بين جنين و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح جنين 

 .بين طولكرم و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح طولكرم 

 .بين طولكرم و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح طولكرم 

 .بين قلقيلية و رام اهللا، إذ الفروق كانت لصالح قلقيلية 

 .لصالح قلقيلية بين قلقيلية و الخليل، إذ الفروق كانت 

 .بين قلقيلية و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح قلقيلية 

 .بين جنوب نابلس و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح جنوب نابلس 

 .بين جنوب نابلس و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح جنوب نابلس 

 .بين قباطية و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح قباطية 

 .شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح قباطية بين قباطية و 

 .بين ضواحي القدس و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح ضواحي القدس 
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 .بين الخليل و طوباس، إذ الفروق كانت لصالح طوباس 

 .بين شمال الخليل و طوباس، إذ الفروق كانت لصالح طوباس 

ـ    بـين الفئـات   ) α=  0.05(ة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الدالل

 .األخرى
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  أولياء األمورالمدير نحو  مجال أخالقيات :خامساً

بأخالقيـات   الفلسـطينية  الحكومية الثانوية درجة التزام مديري المدارسللمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية ل" Tukey"نتائج اختبار  )17(جدول 

  هم تعزى لمتغير المديريةي مدارسمعلم المدرسية من وجهة نظر اإلدارةمهنة 
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0.08-  0.30-  *0.33  *0.46  0.04  0.01-  0.20-  0.22-  0.12-  0.17-  *0.28-  0.15-  0.03-  0.09-  0.10   بيت لحم
0.18-  0.40-  0.24  0.36  0.05-  0.10-  0.30-  0.31-  0.22-  0.27-  *0.38-  0.25-  0.13-  0.19-     القدس
 0.01  0.21-  0.43  *0.55  0.14  0.09  0.11-  0.12-  0.03-  0.07-  0.19-  0.06-  0.07       أريحا
0.06-  0.27-  *0.36  *0.49  0.07  0.02  0.17-  0.19-  0.09-  0.14-  0.25-  0.12-         جنين

 0.07  0.15-  *0.48  *0.61  0.19  0.14  0.05-  0.07-  0.03  0.02-  0.13-           طولكرم
 0.20  0.02-  *0.62  *0.74  *0.32  *0.28  0.08  0.06  0.16  0.11             قلقيلية

 0.08  0.13-  *0.50  *0.63  0.21  0.16  0.03-  0.05-  0.05               جنوب نابلس
 0.04  0.18-  *0.46  *0.58  0.17  0.12  0.08-  0.09-                 نابلس
 0.13  0.08-  *0.55  *0.68  0.26  0.21  0.02                   قباطية

 0.12  0.10-  *0.54  *0.66  0.24  0.20                     ضواحي القدس
0.08-  0.29-  *0.34  *0.47  0.05                       رام اهللا

0.13-  0.34-  0.29  *0.42                         جنوب الخليل
  *0.54-  *0.76-  0.13-                           الخليل

  *0.42-  *0.63-                             شمال الخليل

  0.22                               طوباس
                                   سلفيت



 77

  :ما يلي) 17(يتضح من خالل الجدول رقم 

  ):α=  0.05(يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -

 .قلقيلية بين بيت لحم و قلقيلية، إذ الفروق كانت لصالح 

 .بين بيت لحم و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح بيت لحم 

 .بين بيت لحم و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح بيت لحم 

 .بين القدس و قلقيلية، إذ الفروق كانت لصالح قلقيلية 

 .بين أريحا و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح أريحا 

 .ح جنينبين جنين و الخليل، إذ الفروق كانت لصال 

 .بين طولكرم و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح طولكرم 

 .بين طولكرم و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح طولكرم 

 .بين قلقيلية و رام اهللا، إذ الفروق كانت لصالح قلقيلية 

 .بين قلقيلية و جنوب الخليل، إذ الفروق كانت لصالح قلقيلية 

 .كانت لصالح قلقيليةبين قلقيلية و الخليل، إذ الفروق  

 .بين قلقيلية و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح قلقيلية 

 .بين جنوب نابلس و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح جنوب نابلس 

 .بين جنوب نابلس و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح جنوب نابلس 

 .بين نابلس و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح جنوب نابلس 
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 .نابلس و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح جنوب نابلسبين   

 .بين قباطية و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح قباطية 

 .بين قباطية و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح قباطية 

 .بين ضواحي القدس و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح ضواحي القدس 

 .روق كانت لصالح ضواحي القدسبين ضواحي القدس و شمال الخليل، إذ الف 

 .بين رام اهللا و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح رام اهللا 

 .بين رام اهللا و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح رام اهللا 

 .بين جنوب الخليل و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح جنوب الخليل 

 .بين الخليل و طوباس، إذ الفروق كانت لصالح طوباس 

 .ليل و سلفيت، إذ الفروق كانت لصالح سلفيتبين الخ 

 .بين شمال الخليل و طوباس، إذ الفروق كانت لصالح طوباس 

 .بين شمال الخليل و سلفيت، إذ الفروق كانت لصالح سلفيت 

  .بين الفئات األخرى) α=  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  
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  المجتمع المحلينحو المدير  مجال أخالقيات :سادساً

بأخالقيـات   الفلسـطينية  درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانويةللمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية ل" Tukey"نتائج اختبار  )18(جدول 

  هم تعزى لمتغير المديريةمعلمي مدارس المدرسية من وجهة نظر اإلدارةمهنة 
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0.08-  0.39-  0.26  0.34  0.23-  0.07-  0.19-  *0.33-  0.13-  *0.33-  *0.35-  0.24-  0.08-  0.14-  0.07-   بيت لحم

  0.07-  0.26-  0.28-  0.18-  0.01-  0.08-      القدس
-

0.27  
-0.12  0.00  -0.17  0.41  0.33  -0.32  -0.02

 0.06  0.24-  0.40  0.48  0.09-  0.08  0.04-  0.19-  0.01  0.18-  0.20-  0.10-  0.07       أريحا
 0.00  0.31-  0.34  *0.42  0.15-  0.01  0.11-  0.26-  0.06-  0.25-  0.27-  0.16-         جنين

  0.01  0.17  0.06  0.09-  0.11  0.08-  0.10-            طولكرم
0.58

*  
0.50*  -0.15  0.16 

 0.26  0.04-  *0.61  *0.69  0.11  *0.28  0.16  0.01  0.21  0.02             قلقيلية
 0.24  0.06-  *0.59  *0.67  0.09  0.26  0.14  0.01-  0.19               جنوب نابلس

 0.05  0.25-  0.39  0.47  0.10-  0.07  0.05-  0.20-                 نابلس
 0.25  0.05-  *0.59  *0.67  10.  *0.27  0.15                   قباطية

 0.10  0.20-  *0.45  *0.53  0.05-  0.12                     ضواحي القدس
0.02-  0.32-  *0.33  *0.41  0.16-                       رام اهللا

 0.15  0.16-  *0.49  *0.57                         جنوب الخليل
  *0.42-  *0.73-  0.08-                           الخليل

  0.34-  *0.65-                             شمال الخليل
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  0.30                               وباسط
                                 سلفيت
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  :ما يلي) 18(يتضح من خالل الجدول رقم 

  ): α=  0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

 .بين بيت لحم و قلقيلية، إذ الفروق كانت لصالح قلقيلية 

 .لسبين بيت لحم و جنوب نابلس، إذ الفروق كانت لصالح جنوب ناب 

 .بين بيت لحم و قباطية، إذ الفروق كانت لصالح قباطية 

 .بين جنين و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح جنين 

 .بين طولكرم و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح طولكرم 

 .بين طولكرم و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح طولكرم 

 .يةبين قلقيلية و رام اهللا، إذ الفروق كانت لصالح قلقيل 

 .بين قلقيلية و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح قلقيلية 

 .بين قلقيلية و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح قلقيلية 

 .بين جنوب نابلس و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح جنوب نابلس 

 .بين جنوب نابلس و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح جنوب نابلس 

 .إذ الفروق كانت لصالح قباطية بين قباطية و رام اهللا، 

 .بين قباطية و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح قباطية 

 .بين قباطية و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح قباطية 

 .بين ضواحي القدس و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح ضواحي القدس 
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 .دسبين ضواحي القدس و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح ضواحي الق 

 .بين رام اهللا و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح رام اهللا 

 .بين رام اهللا و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح رام اهللا 

 .بين جنوب الخليل و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح جنوب الخليل 

 .بين جنوب الخليل و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح جنوب الخليل 

 .وباس، إذ الفروق كانت لصالح طوباسبين الخليل و ط 

 .بين الخليل وسلفيت، إذ الفروق كانت لصالح سلفيت 

 .بين شمال الخليل وطوباس، إذ الفروق كانت لصالح طوباس 

 .بين الفئات األخرى) α=  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  
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  الوطنالمدير نحو  مجال أخالقيات :سابعاً

بأخالقيـات   الفلسـطينية  درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانويةللمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية ل" Tukey"نتائج اختبار : )19( جدول

  هم تعزى لمتغير المديريةمعلمي مدارس المدرسية من وجهة نظر اإلدارةمهنة 
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0.19-  0.35-  0.18  0.25  0.50-  0.20-  0.15-  *0.35-  0.20-  0.27-  *0.36-  *0.28-  0.13-  0.17-  0.90   بيت لحم
0.29-  0.44-  0.09  0.15  0.14-  0.12-  0.24-  *0.45-  0.29-  0.36-  *0.45-  *0.37-  0.22-  0.27-     القدس
0.02-  0.17-  0.36  0.42  0.13  0.15  0.03  0.18-  0.03-  0.10-  0.19-  0.10-  0.04       أريحا
0.06-  0.22-  0.31  0.38  0.08  0.11  0.01-  0.22-  0.07-  0.14-  0.23-  0.15-         جنين

 0.08  0.07-  *0.46  *0.52  0.23  *0.25  0.13  0.08-  0.07  0.00  0.09-           طولكرم
 0.17  0.02  *0.55  *0.61  *0.32  *0.34  22.  0.01  0.16  0.09             قلقيلية

 0.08  0.08-  *0.46  *0.52  0.22  0.25  0.13  0.08-  0.07               جنوب نابلس
 0.01  0.14-  0.39  0.45  0.16  0.18  0.06  0.15-                 نابلس
 0.16  0.01  *0.54  *0.60  *0.31  *0.33  0.21                   قباطية
0.05-  0.20-  0.33  0.39  0.10  0.12                     ي القدسضواح
0.17-  0.32-  0.21  0.27  0.02-                       رام اهللا

  0.15-  0.30-  0.23  0.29                         جنوب الخليل
  *0.44-  *0.59-  0.06-                           الخليل

  *0.38-  *0.53-                             شمال الخليل

  0.15                               طوباس

                                   سلفيت
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  :ما يلي) 19(يتضح من خالل الجدول رقم 

  :)α=  0.05(يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

 .بين بيت لحم و قلقيلية، إذ الفروق كانت لصالح قلقيلية 

 .بين بيت لحم و طولكرم، إذ الفروق كانت لصالح طولكرم 

 .ق كانت لصالح قباطيةبين بيت لحم و قباطية، إذ الفرو 

 .بين القدس و قلقيلية، إذ الفروق كانت لصالح قلقيلية 

 .بين القدس و طولكرم، إذ الفروق كانت لصالح طولكرم 

 .بين القدس و قباطية، إذ الفروق كانت لصالح قباطية 

 .بين طولكرم و رام اهللا، إذ الفروق كانت لصالح طولكرم 

 .ت لصالح طولكرمبين طولكرم و الخليل، إذ الفروق كان 

 .بين طولكرم و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح طولكرم 

 .إذ الفروق كانت لصالح قلقيلية ،بين قلقيلية و رام اهللا 

 .بين قلقيلية و جنوب الخليل، إذ الفروق كانت لصالح قلقيلية 

 .بين قلقيلية و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح قلقيلية 

 .ليل، إذ الفروق كانت لصالح قلقيليةبين قلقيلية و شمال الخ 

 .بين جنوب نابلس و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح جنوب نابلس 

 .بين جنوب نابلس و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح جنوب نابلس 
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 .بين نابلس و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح جنوب نابلس 

 .نوب نابلسبين نابلس و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح ج 

 .بين قباطية و رام اهللا، إذ الفروق كانت لصالح قباطية 

 .بين قباطية و جنوب الخليل، إذ الفروق كانت لصالح قباطية 

 .بين قباطية و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح قباطية 

 .بين قباطية و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح قباطية 

 .ت لصالح طوباسبين الخليل و طوباس، إذ الفروق كان 

 .بين الخليل و سلفيت، إذ الفروق كانت لصالح سلفيت 

 .بين شمال الخليل و طوباس، إذ الفروق كانت لصالح طوباس 

 .بين شمال الخليل و سلفيت، إذ الفروق كانت لصالح سلفيت 

  .بين الفئات األخرى) α=  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - 
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  الدرجة الكلية :ثامناً

بأخالقيـات   الفلسـطينية درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية ل Tukeyنتائج اختبار : )20(جدول 

  هم تعزى لمتغير المديريةمعلمي مدارس المدرسية من وجهة نظر اإلدارةمهنة 

ية
ير
مد
ال

حم  
ت ل

بي
  

س
قد
ال

  

حا
ري
أ

ين  
جن

رم  
ولك
ط

  

ية
قيل
قل

ب   
نو
ج

س
ابل
ن

س  
ابل
ن

ية  
اط
قب

ي   
اح
ضو

س
قد
ال

هللا  
م ا
را

ب   
نو
ج

يل
خل
ال

يل  
خل
ال

ل   
ما
ش

يل
خل
ال

س  
وبا
ط

  

ت
لفي
س

   

 0.12-  0.31-  0.20  0.27  0.10-  0.07-  0.16-  *0.30-  0.14-  *0.28-  *0.30-  *0.23-  0.10-  0.14-  0.10-   بيت لحم
 0.03-  0.21-  0.29  0.37  0.00  0.03  0.06-  0.20-  0.04-  0.18-  0.20-  0.13-  0.00  0.05-     القدس
 0.02  0.17-  0.34  0.42  0.04  0.08  0.02-  0.16-  0.00  0.14-  0.15-  0.09-  0.05       أريحا
 0.03-  0.21-  *0.29  *0.37  0.00  0.03  0.06-  0.20-  0.04-  0.18-  0.20-  0.13-         جنين

 0.11  0.08-  *0.43  *0.50  0.13  0.16  0.07  0.07-  0.09  0.05-  0.06-           طولكرم
 0.17  0.01-  *0.49  *0.57  0.20  *0.23  0.14  0.01-  0.15  0.01             قلقيلية

 0.16  0.03-  *0.48  *0.55  0.18  0.21  0.12  0.02-  0.14               جنوب نابلس
 0.02  0.17-  0.34  *0.41  0.04  0.07  0.02-  0.16-                 نابلس
 0.18  0.01-  *0.50  *0.57  0.20  *0.23  0.14                   قباطية

 0.04  0.15-  *0.36  *0.43  0.06  0.09                     ضواحي القدس
 0.06-  0.24-  0.26  *0.34  0.03-                       رام اهللا

 0.02-  0.21-  *0.30  *0.37                         جنوب الخليل
  *0.40-  *0.58-  0.08-                           الخليل

  *0.32-  *0.51-                             شمال الخليل

  0.19                               اسطوب
                                   سلفيت
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  :ما يأتي) 20(يتضح من خالل الجدول رقم 

  ):α=  0.05(يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -

 .بين بيت لحم و طولكرم، إذ الفروق كانت لصالح طولكرم 

 .بين بيت لحم و قلقيلية، إذ الفروق كانت لصالح قلقيلية 

 .ت لحم و جنوب نابلس، إذ الفروق كانت لصالح جنوب نابلسبين بي 

 .بين بيت لحم و قباطية، إذ الفروق كانت لصالح قباطية 

 .بين جنين و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح جنين 

 .بين جنين و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح جنين 

 .بين طولكرم و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح طولكرم 

 .ولكرم و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح طولكرمبين ط 

 .بين قلقيلية و رام اهللا، إذ الفروق كانت لصالح قلقيلية 

 .بين قلقيلية و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح قلقيلية 

 .بين قلقيلية و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح قلقيلية 

 .لح جنوب نابلسبين جنوب نابلس و الخليل، إذ الفروق كانت لصا 

 .بين جنوب نابلس و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح جنوب نابلس 

 .بين نابلس و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح نابلس 

 .بين قباطية و رام اهللا، إذ الفروق كانت لصالح قباطية 
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 .بين قباطية و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح قباطية 

 .الفروق كانت لصالح قباطية بين قباطية و شمال الخليل، إذ 

 .بين ضواحي القدس و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح ضواحي القدس 

 .بين ضواحي القدس و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح ضواحي القدس 

 .بين رام اهللا و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح رام اهللا 

 .ب الخليلبين جنوب الخليل و الخليل، إذ الفروق كانت لصالح جنو 

 .بين جنوب الخليل و شمال الخليل، إذ الفروق كانت لصالح جنوب الخليل 

 .بين الخليل و طوباس، إذ الفروق كانت لصالح طوباس 

 .بين الخليل و سلفيت، إذ الفروق كانت لصالح سلفيت 

 .بين شمال الخليل و طوباس، إذ الفروق كانت لصالح طوباس 

 .وق كانت لصالح سلفيتبين شمال الخليل و سلفيت، إذ الفر 

  .بين الفئات األخرى) α=  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  

وخالصة القول أن أكثر درجة التزام لدى مديري المدارس الحكومية الثانوية كانت في كل 

يـة قلقيليـة،   مديرية طوباس، مديرية قباطيـة، مدير : من المديريات اآلتية مرتبة تنازلياً كاآلتي

  .، مديرية طولكرم"حوارة"مديرية جنوب نابلس 
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

  

  المتعلقة بالسؤال الرئيس للدراسةمناقشة النتائج  -

  قة بالسؤال الفرعي األول للدراسةمناقشة النتائج المتعل -

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثاني للدراسة -

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثالث للدراسة -

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الرابع للدراسة -

  التوصيات -
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

وعرضاً للتوصيات فـي ضـوء مـا     ،يتناول هذا الفصل مناقشة لنتائج الدراسة الحالية

  :، وفقاً لتسلسل أسئلتها، وهي على النحو اآلتيأسفرت عنه الدراسة

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس، والذي نصه :أوالً

ما درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسـية  "

  "في فلسطين، من وجهة نظر معلمي مدارسهم؟ 

التي تقيس درجة التزام مديري المدارس الحكوميـة  أن فقرات األداة ) 4(والجدول رقم 

 الحكوميـة  الثانوية، أشارت إلى أن درجة تقدير معلمي المدارس لدرجة التزام مديري المدارس

كانت بدرجـة كبيـرة جـداً فـي كافـة       ،بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية  الفلسطينيةالثانوية 

، و لربمـا  )4.41 –4.15(ري المدارس بين المجاالت، إذ تراوحت متوسطات درجة التزام مدي

يعود ذلك إلى السمات االجتماعية التي يتحلَّى بها مدير المدرسة مما تؤثر على درجـة التزامـه   

بأخالقيات مهنته كمشاركته للمعلمين في مناسباتهم االجتماعية واالستماع إلى مشـاكلهم وتلبيـة   

يؤثر فـي   ونة بين مدير المدرسة والمعلمين،احتياجاتهم مما يؤدي إلى وجود عالقة طيبة ومتعا

  .تقديرهم لدرجة التزام مدير المدرسة بأخالقيات المهنة

إضافةً إلى أن بعض المعلمين يمارسون أعماالً من صلب عمل المدير، إذ ينوب نائـب  

المدير عنه في حالة غيابه، وكل معلم مسؤول عن بعض األعمال اإلدارية الموكلة إليه والتي من 

نها المناوبة اليومية، وسجالت األنشطة المدرسية، وغياب التالميـذ، والمسـاعدة فـي حـل     بي

المشكالت المتعلقة بالتالميذ وأولياء األمور، وكل ذلك يؤكد على أهمية أن تكون العالقة بيـنهم  

  .والمساواة، والتعاون ،المتبادل تقوم على أساس من التفاهم والود

حترام بين الهيئة التدريسية واإلدارة، فقد يكـون هنـاك أثـر    ونظراً للعالقة الطيبة واال

لسياسة المجاملة في تقدير المعلمين لدرجة التزام مديريهم بأخالقيات مهنـة اإلدارة المدرسـية،   
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وربما تكون تلك المجاملة مسؤولة عن التقديرات المرتفعة، وتتفق هذه الدراسـة مـع دراسـة    

  ).2003(المزروعي 

  :ة لمجاالت الدراسة وفقراتها وفق النتائج التي حصلت عليهاوفيما يلي مناقش

  أخالقيات المدير نحو المهنة: ولالمجال األ

، إذ اشتمل هـذا المجـال   )4.41(حصل هذا المجال على الرتبة األولى بمتوسط حسابي 

وقد حقق درجة التزام كبيرة جداً، ولربما تعزى النتيجة فـي ذلـك إلـى أن    . فقرات) 10(على 

وإن لم تكن نابعـة مـن    –المديرين مضطرون لاللتزام بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية  بعض

وذلك بسبب الدور الفعال التي تقوم به وزارة التربية والتعليم العـالي مـن    –توجه حقيقي لديهم 

 الرقابة والمتابعة لمديري المدارس ومدى التزامهم بأخالقيات مهنتهم في المؤسسة التربوية التـي 

  .ينتمون إليها

وإن الدرجة المرتفعة التي حصل عليها مديرو المدارس الثانوية من وجهة نظر المعلمين 

تؤكد أن اختيار وزارة التربية والتعليم لمديري المدارس يتم وفق أسس ومعايير معينة، قد تشتمل 

ق هذه الدراسـة  على المؤهالت العلمية، والخبرة، والمقابالت الشخصية، والتقارير السنوية وتتف

  Segars).,1997(ودراسة سيجارز ) 2003(مع دراسة المزروعي 

وتراوح متوسط درجة التزام مديري المدارس الثانوية بأخالقيات المهنة نحو المهنة، بين 

يحتـرم القـوانين واألنظمـة    " والتي تنص على ) 10(، إذ حصلت الفقرة رقم )4.54 – 4.14(

وقد يعزى ذلك من وجهة نظر معلمـي   ،)4.54(وبمتوسط حسابي بالرتبة األولى، " والتعليمات

تلك المدارس إلى ما يرونه من تفاني المدير بالعمل على السعي والحث على تطـوير المدرسـة   

التي ينتمي إليها وااللتزام بالقوانين والتعليمات، وذلك من خالل مناقشة الكتب الواردة من مديرية 

مع المعلمين في االجتماعات التي تعقد لذلك، وأيضاً إلى إدراكهم أن التربية والتعليم في المنطقة 

االلتزام بالقوانين والتعليمات يؤدي إلى إنجاز األهداف التربوية المنشودة، وتََحقُق أهداف العملية 

  .التعليمية التعلمية



 91

يواكب كل جديد فـي مجـال   " والتي تنص على ) 13(وفي المقابل حصلت الفقرة رقم 

ومـع ذلـك فـإن    ) 4.14(على الرتبة األخيرة، وبمتوسط حسابي " ه المهني واإلدارياختصاص

متوسط التقدير الذي حصل عليها مديرو المدارس الثانوية من وجهة نظر معلمي مدارسهم فـي  

هذه الفقرة متوسط مرتفع وحقق المديرون درجة التزام كبيرة جداً فيها، وقد يعزى السبب إلـى  

س الثانوية ألثر اإلعداد المهني الذي يحصل عليه مديرو المدارس الثانويـة  إدراك معلمي المدار

من دورات تدريبية، ودورة إدارة مدرسية، و ورشات عمل، واجتماعات مستمرة مع المسؤولين 

في المنطقة التعليمية، وبناء على ما ذكر فقد يعود السبب إلى كفاءة الدورات التي تعقدها وزارة 

للمديرين، مما يجعلهم على دراية بمجال اختصاصهم، فال حاجة لدورات خارجية  التربية والتعليم

  .أو بحث خارجي لمواكبة هذا المجال

  أخالقيات المدير نحو الوطن :المجال الثاني

، إذ اشتمل هذا المجـال  )4.35(حظي هذا المجال على الرتبة الثانية، وبمتوسط حسابي 

ا المجال على درجة التزام كبيرة جـداً بأخالقيـات   فقرات، وحصلت جميع فقرات هذ) 7(على 

، من وجهـة  الفلسطينيةالثانوية  الحكومية مهنة اإلدارة المدرسية من قبل المديرين في المدارس

نظر معلمي مدارسهم، إذ تراوح متوسط درجة التزام مديري المدارس الثانوية بأخالقيات مهنـة  

يعزى ذلك إلى ما لمسوه معلمي المدارس الثانويـة   وقد). 4.47 – 4.20(اإلدارة المدرسية بين 

من انتماء المديرين للوطن، وخاصةً في الوضع الراهن لفلسطين، إذ أنها تعيش تحت االحـتالل  

مما يؤجج مشاعر االنتماء والوالء للوطن، والعمل على غرسها في كل من التالميذ والمعلمـين،  

ارت إلى ارتفاع في درجـة التـزام المـديرين    ، التي أش)2006(وهذا يتفق مع دراسة البشري 

  .باألخالقيات نحو الوطن

يتابع اإلذاعـة المدرسـية ومواضـيعها    " التي تنص على ) 60(وقد جاءت الفقرة رقم 

، وقد يعود ذلك إلـى أن  )4.47(، بالرتبة األولى وبمتوسط حسابي "المتعلقة بالمناسبات الوطنية

حد المعلمين ويتضح من خالل النتيجة المذكورة أعـاله أن  اإلذاعة المدرسية يتولى مسؤوليتها أ

المدير يتابع اإلذاعة المدرسية بناء على وجهة نظر المعلمين، ومن خالل التقاء الباحثة مع بعض 
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أفراد العينة، فإن المعلمين يرون أن مديريهم يهتمون بمتابعـة اإلذاعـة المدرسـية ويـذكِّرون     

لطرحها في اإلذاعة المدرسية الصباحية، فـإن متابعـة المـدير    المعلمين في المناسبات الوطنية 

للمناسبات الوطنية من الواجبات التي يتحتم عليه القيام بها، حتى يكون قدوة لجميـع المعلمـين   

يشجع المعلمين على التفاني فـي  " والتي تنص على ) 62(في حين جاءت الفقرة رقم . والتالميذ

ومع ذلك فهو متوسط مرتفع، وحقـق  ). 4.20(متوسط حسابي بالرتبة األخيرة وب" خدمة الوطن

مديرو المدارس الثانوية من وجهة نظر المعلمين درجة التزام كبيرة جداً فيها، و لربمـا يعـزى   

السبب في ذلك إلى إدراك المدير أهمية توعية المعلمين بضرورة تطـوير االهتمـام بكفايـاتهم    

ام بمهامهم على أكمل وجه، وهذا يتفـق مـع دراسـة    الشخصية والمهنية، التي تمكنهم من القي

  ).2006(البشري 

  مجال أخالقيات المدير نحو الطلبة: المجال الثالث

) 4.31(وحصل على الرتبة الثالثة بمتوسط حسابي  ،فقرة) 11(اشتمل هذا المجال على 

ن في المـدارس  وحقق درجة التزام كبيرة جداً بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية من قبل المديري

، من وجهة نظر معلمي مدارسهم، إذ تراوح متوسط درجة التـزام  الفلسطينيةالثانوية  الحكومية

، ولربما يعـود  )4.47 – 3.87(مديري المدارس الثانوية بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية بين 

د أيضاً إلى إدراك ذلك إلى إدراك المعلمين للعالقة الطيبة بين مدير المدرسة و تالميذه، وقد يعو

المعلمين حسن التواصل بين التالميذ و مدير المدرسة، وقدرته على حـل مشـاكلهم، وغرسـه    

  .األخالق الحميدة والفاضلة في نفوسهم

، ودراسـة  ) (Stacey et al., 2003 وآخـرون  "وتتفق هذه الدراسة مع دراسة ستاسي

، ع التالميذم ة إقامة عالقات حميمةذ أظهرت نتائج الدراس، إ) Warren et al., 2010(وارين 

 وتوفير فرص المشاركة العادلة لهم،احترامهم،و واإلصغاء لهم وتوفير سبل التعليم المناسبة للتعلم

التي أشارت إلى ارتفاع فـي درجـة التـزام المـديرين     ) 2006(وكذلك تتفق مع دراسة أحمد 

  . باألخالقيات نحو الطلبة
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بالرتبـة  " يغرس األخالق الحميدة في الطلبة " نص على التي ت) 33(وجاءت الفقرة رقم 

، وقد يعود ذلك إلى ما يجده المعلمون من تركيز المدير وحثِّـه  )4.47(األولى وبمتوسط حسابي 

لطالبه على التربية واألخالق الفاضلة التي تؤدي إلى تعليم متميز وال يأتي ذلك إال عن طريـق  

هللا عز وجل ورسوله الكريم عليه الصالة والسـالم فـاألخالق   األخالق الحميدة، التي أكد عليها ا

  .تنهض األمم

يواصل دوره التربوي مع الطلبـة  " ، والتي تنص على )41(في حين جاءت الفقرة رقم 

، ومع ذلك فإن متوسط التقدير )3.87(بالرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي " خارج أسوار المدرسة

نوية من وجهة نظر معلمي مدارسهم متوسط مرتفع، وحقق الذي حصل عليه مديرو المدارس الثا

المديرون درجة التزام كبيرة جداً فيها، و لربما يعزى السبب في ذلك من وجهة نظر المعلمـين  

إلى كثرة أعداد الطلبة، وعدم قدرة المدير على التواصل مع جميع الطلبة وكذلك إلى مسؤوليات 

وقد يعزى  بد من تلبيتها ألنها جزء من حياته االجتماعية،المدير األسرية، واالجتماعية، والتي ال

أيضاً إلى صعوبة الوصول إلى جميع الطلبة، بحكم الوضع الراهن لدولة فلسـطين مـن حيـث    

  .الحواجز واالحتالل

  القيات المدير نحو أولياء األمورمجال أخ: المجال الرابع

، إذ اشتمل هذا المجال علـى  )4.28(حظي هذا المجال بالرتبة الرابعة وبمتوسط حسابي 

فقرات، وحصلت جميع فقرات هذا المجال على درجة التزام كبيرة جداً بأخالقيـات مهنـة   ) 9(

، من وجهـة نظـر   الفلسطينيةالثانوية  الحكوميةاإلدارة المدرسية من قبل المديرين في المدارس 

ليـاء األمـور عنـد    يـزور أو " معلمي مدارسهم وذلك باستثناء فقرة واحدة والتي تنص علـى  

حصلت على درجة كبيرة، وقد تراوح متوسط درجة التـزام مـديري المـدارس    ". الضرورة 

ويعزى ذلـك إلـى أن أوليـاء    ). 4,50 –3,70(الثانوية بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية بين 

لـذلك مـن   األمور هم الفئة األكثر اهتماماً بالتالميذ، واألكثر تواصالً مع المديرين والمعلمين، و

الضروري التحلي باألخالق في التعامل مع هذه الفئة، وقد لربما يعزى السبب أيضاً من وجهـة  

نظر المعلمين أن إحدى مسؤوليات المديرين، استمرارية التواصل بأولياء األمور والذي يمكن أن 
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وإطالعهم على يتم من خالل مقابلة أولياء األمور لمناقشاتهم في بعض األمور التي تهم التالميذ، 

كل ما يتعلق بأبنائهم من قضايا إيجابية أو سلبية بالتعاون مع المعلمين، كما ُيبـين ذلـك، مـدى    

وهذا يتفق مع دراسـة أحمـد   . تحمل مديري المدارس الثانوية الحكومية في فلسطين للمسؤولية

  .ياء األمور، التي أشارت إلى ارتفاع في درجة التزام المديرين باألخالقيات نحو أول)2006(

يفتح باب االتصال والتواصل مع أوليـاء  " التي تنص على ) 44(وقد جاءت الفقرة رقم 

، وقد يعزى السبب في ذلـك إلـى أن بعـض    )4,50(بالرتبة األولى وبمتوسط حسابي " األمور

، فهم يجتمعون مع أولياء األمور وبحضور المدير "األمهات/ اآلباء"المعلمين أعضاء في مجلس 

ون المشاكل التي تواجههم مع التالميذ كٌل في مادته، وفي المقابل يتعـاون المـدير مـع    ويطرح

أولياء األمور ويتابع المشكلة مع المعلمين أيضاً لحلها، وقد يعود ذلك إلى أن المعلمين يـدركون  

وعي المدير بأهمية االتصال والتواصل مع أولياء األمور، ومدى تأثيره في تحصيل التالميذ في 

لمدارس الثانوية الحكومية وال سيما أن التالميذ في المرحلة الثانوية يحتـاجون إلـى مراقبـة    ا

  . واهتمام مشترك من قبل مدير المدرسة وأولياء األمور

" يزور أولياء األمور عند الضرورة " والتي تنص على ) 52(في حين جاءت الفقرة رقم 

ك فهو متوسط مرتفع وحقق المديرون درجـة  ، ومع ذل)3,70(بالرتبة األخيرة بمتوسط حسابي 

التزام كبيرة فيها من وجهة نظر المعلمين، و ربما يعزى السبب في ذلك، إلى إدراكهم بأن أولياء 

األمور يعملون على متابعة أبنائهم من حيث أداء واجباتهم المدرسية وسلوكهم وذلك بالتواصـل  

ية لمخرجات المدارس الثانوية الحكومية، وبناًء مع المعلمين، مما يساعد على رفع الكفاءة الداخل

   .عليه فال داعي لزيارة أولياء األمور نظراً لتواجدهم في المدرسة لمتابعة أبنائهم

  مجال أخالقيات المدير نحو المجتمع المحلي: المجال الخامس

، إذ اشتمل هذا المجال )4.28(حظي هذا المجال على الرتبة الخامسة وبمتوسط حسابي 

فقرات، وحصلت جميع فقرات هذا المجال على درجة التزام كبيرة جـداً بأخالقيـات   ) 5(لى ع

، من وجهـة  الفلسطينيةالثانوية  الحكوميةمهنة اإلدارة المدرسية من قبل المديرين في المدارس 

نظر معلمي مدارسهم، إذ تراوح متوسط درجة التزام مديري المدارس الثانوية بأخالقيات مهنـة  
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وقد يعزى ذلك من وجهة نظر المعلمين إلـى االتصـال   ). 4.52 –4.15(ة المدرسية بين اإلدار

والتواصل الفعَّال مع مؤسسات المجتمع المحلي، كأن يتعاون المدير مع المعلمـين فـي رصـد    

احتياجاتهم من األدوات الخاصة بمادتهم التعليمية والتي تساعد على تطوير العملية التعليمية فهو 

المعلمين والمجتمع المحلي حتى يتم توفير المطلوب، وقد يعـزى أيضـاً إلـى أن     يتواصل مع

المدرسة كيان ال يمكن فصله عن المجتمع، لذا هناك أخالقيات ومسؤوليات يتحلى بها المديرون، 

والتي تعمل على تطوير المجتمع، األمر الذي ينعكس على العائلة، وبالتالي على الطالب وعلـى  

اللتان أشارتا إلى ارتفاع فـي  ) 2006(والبشري ) 2004(تفق مع دراسة دراوشة وهذا ي. أخالقه

، )2006(درجة التزام المديرين باألخالقيات نحو المجتمع المحلي، وتختلف مع دراسـة أحمـد   

  .التي أظهرت نتائجها أن مجال العالقة بالمجتمع المحلي كان أقل مجال من بين مجاالت

يحترم قيم المجتمـع المحلـي وعاداتـه    " التي تنص على ) 53(وقد جاءت الفقرة رقم 

، وقد يعود ذلك من وجهة نظر المعلمين إلى )4.52(بالرتبة األولى، وبمتوسط حسابي " وتقاليده 

التـي   -قوة تأثير القيم والعادات والتقاليد في المجتمع الفلسطيني، وربما يعود إلى قناعة المـدير 

  .عاداته وتقاليده، وبناًء عليه فهو يحترمها ويلتزم بهابقيم المجتمع و -لمسها المعلمون

يشارك أفراد المجتمع المحلي فـي  " والتي تنص على ) 55(في حين جاءت الفقرة رقم 

، ومع ذلك فهـو متوسـط مرتفـع،    )4.15(بالرتبة األخيرة بمتوسط حسابي " المناسبات العامة 

ما يعزى السبب في أن هذه الفقرة حصـلت  وحقق المديرون درجة التزام كبيرة جداً فيها، و لرب

على الرتبة األخيرة في هذا المجال من وجهة نظر المعلمين إلـى أن المشـاركة قـد ال تكـون     

بالضرورة مباشرة بالحضور الشخصي لمدير المدرسة وإنما يمكن أن يشارك المدير فيهـا مـن   

مناسبة أو أن ينيـب أحـد   خالل اإلذاعة المدرسة، وذلك بتخصيص فقرة في اإلذاعة عن تلك ال

  .اإلداريين عنه في المشاركة في إحدى تلك المناسبات

  مجال أخالقيات المدير نحو نفسه: المجال السادس

إذ اشتمل هذا المجال علـى   ،)4.23(الرتبة السادسة بمتوسط حسابي بحظي هذا المجال 

بأخالقيـات مهنـة    فقرات، وحصلت جميع فقرات هذا المجال على درجة التزام كبيرة جداً) 6(
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من وجهـة نظـر    ،الفلسطينيةالثانوية  الحكوميةاإلدارة المدرسية من قبل المديرين في المدارس 

معلمي مدارسهم، إذ تراوح متوسط درجة التزام مديري المدارس الثانوية بأخالقيات مهنة اإلدارة 

 أتـأمرون "  تعـالى  وقد يعزى ذلك إلى اقتناع المدير بقـول اهللا ). 4.47 –4.07(المدرسية بين 

إذ أن تحلي المدير باألخالقيات هذا دافع علـى   ،)44(سورة البقرة  "بالبر وتنسون أنفسكم الناس

إذ أنه األنموذج لجميع أطراف العملية التربوية  ،تحلي جميع أطراف العملية التعليمية التعلمية بها

لمعلمين وما يرون مـن أداءه خـالل   ، كما قد يعزى إلى العالقة الحسنة بين المدير واوالتعليمية

  .السنة الدراسية يستحق هذه الدرجة

 بينـت  وقـد  (Stacey et al.,2003) وتتفق هذه الدراسة مع دراسة ستاسي وآخـرون 

  .سلوكات اإلدارة األخالقية عند المديرين كان الصدق واإليجابية أكثر أن الدراسة

بالرتبة األولـى  " لوقت والمواعيد يحترم ا" التي تنص على ) 5(وقد جاءت الفقرة رقم 

، وقد يعزى ذلك من وجهة نظر المعلمين إلى أن المدير ُيعتَبر قـدوة  )4.47(وبمتوسط حسابي 

وأنموذج لمرؤوسيه، فهو عند احترامه لوقته ومواعيده يكون قدوةً لجميع المعلمـين والتالميـذ   

على التزام المـدير واحترامـه    وحتى العاملين في المدرسة، وإن دلَّ ذلك على شيء فإنما يدل

  .لمواعيده سواء أوقات الدوام الرسمي أم االجتماعات أم في الزيارات االجتماعية للمعلمين

" يتعامل بديمقراطية مـع اآلخـرين   " والتي تنص على ) 4(في حين جاءت الفقرة رقم 

ديرون درجـة  ، ومع ذلك فهو متوسط مرتفع، وحقق الم)4.07(بالرتبة األخيرة بمتوسط حسابي 

التزام كبيرة جداً فيها من وجهة نظر المعلمين، و لربما يعزى السبب فـي ذلـك إلـى طبيعـة     

التالميذ، إذ يحتاج التعامل معهم لشيء من الحزم، وخاصةً الذكور منهم كـونهم فـي مرحلـة    

  .تعليمية ثانوية

 ،)Hufman & Jacobson,2003(وتتفق هذه الدراسة مع دراسة هوفمان وجاكبسون 

ديري المدارس يعتمدون النمط الـديمقراطي، وأن القـادة التربـويين الـذين     مالتي أظهرت أن 

تكون لديهم فرص أكثر للقيام في تطـوير مجتمـع مـتعلم     ،يظهرون خصائص القيادة التحويلية

  .ومتخصص
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  ال أخالقيات المدير نحو المعلمينمج: المجال السابع

إذ اشتمل هذا المجـال  ) 4.15(بمتوسط حسابي حظي هذا المجال على الرتبة السابعة، و

فقرة، وحصلت جميع فقرات هذا المجال على درجة التزام كبيرة جداً بأخالقيات مهنة ) 16(على 

، من وجهـة نظـر   الفلسطينيةالثانوية  الحكوميةاإلدارة المدرسية من قبل المديرين في المدارس 

يري المدارس الثانويـة بأخالقيـات مهنـة    معلمي مدارسهم، وقد تراوح متوسط درجة التزام مد

  ).4.36 –3.66(اإلدارة المدرسية بين 

وقد يعزى ذلك إلى إدراك المعلمين بأن مسؤوليات المديرين ال تنحصر فـي اإلشـراف   

واإلدارة فقط، وإنما تتعدى ذلك إلى تطوير كفاياتهم من خالل عقد دورات خاصة بهـم، األمـر   

  .مسؤولية تجاه المعلمينالذي يعكس إحساساً عالياً بال

، إذ بينت هـذه  )Stacey et al,2003( ستاسي وآخرون وتتفق هذه الدراسة مع دراسة

الدراسة أن أكثر سلوكات اإلدارة األخالقية عند المديرين، كان منها اإلصغاء للمعلمين والمعاملة 

ت إلى ارتفاع في ، التي أشار)2003(كما تتفق مع دراسة طرخان  .الحسنة والمساواة واالحترام

  .درجة التزام المديرين باألخالقيات نحو عالقة المدير بالمعلمين

" يشجع الزيارات التبادلية بين المعلمـين  " التي تنص على ) 22(وقد جاءت الفقرة رقم 

، وقد يعود ذلك إلى ما يجده المعلمون من حث المـدير  )4.36(بالرتبة األولى وبمتوسط حسابي 

نظراً ألهميتها إذ أنها تفيد المعلمين في تبادل الخبرات والتجارب، إضافةً إلى  على هذه الزيارات

 ما يجدوه من متابعة جدول الزيارات التبادلية من قبل المدير بغية استفادة المعلمين من بعضـهم 

  . بعضاً واكتسابهم ألساليب تعليمية مختلفة

معلمين على ما كتبه عـنهم  يطلع ال" والتي تنص على ) 27(في حين جاءت الفقرة رقم 

ومع ذلك فهو متوسط مرتفـع، وحقـق   ) 3.66(بالرتبة األخيرة، وبمتوسط حسابي " من تقارير 

المديرون درجة التزام كبيرة جداً فيها، و لربما يعزى السبب في ذلك إلى أن المعلمين يرون أن 

ولكن  ،تقرير الخاص بهمديريهم مقصرون في هذا الجانب، إذ أنه من حق المعلم اإلطالع على ال
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قد يعزى ذلك إلى تجنب المشاكل إذ أن كل فرد يرى نفسه األفضل، ولربما يعزى أيضـاً مـن   

وجهة نظر المعلمين إلى التزام مديري المدارس السرية في عملهم، إال أن زيادة التحفظ والكتمان 

ق مع دارسـة المزروعـي   وهذه النتيجة تتف. يقلالن من الشفافية في العمل بين المدير والمعلمين

)2003.(  

  متعلقة باألسئلة الفرعية للدراسةالنتائج المناقشة : انياًث

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي األول، والذي نصهمناقشة  -1

في درجة التزام ) α=  0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

من وجهـة   ،بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية  سطينيةالفل مديري المدارس الحكومية الثانوية

  تعزى لمتغير الجنس؟ ،نظر معلمي مدارسهم

 0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة" ت " أظهرت نتائج اختبار

= α ( تعزى لمتغير الجنس، ولصالح الذكور في درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية

بأخالقيات اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم فـي مجـال أخالقيـات    ية الفلسطين

ولربما يعود السبب في ذلك أن المعلمين الذكور أكثر احتكاكاً مـع  . المدير نحو المجتمع المحلي

المجتمع المحلي من المعلمات اإلناث، فالمعلمات لديهن أعباء أكثر من الذكور، كأعباء المنـزل  

في حين أن المعلمين الذكور لديهم أوقات فراغ أكثر من اإلناث بعـد   ،ألوالد، وتربيتهموتعليم ا

  .أوقات الدوام الرسمي مما يتيح إليهم الفرصة لمعرفة رأي المجتمع المحلي بمديري المدارس

اللتين أشـارتا  ) 1996(، ودراسة السعود وبطاح )2006(وهذا يتفق مع دراسة البشري 

  .درجة االلتزام بأخالقيات المهنة ولصالح الذكورإلى وجود فروق في 

 Klinker et( وتختلف هذه النتيجة مع ما توصـلت إليـه دراسـة كلنكـر وآخـرون     

al.,2003 (   ،التي أشارت إلى عدم وجود أثر لمتغير الجنس في مدى االلتـزام باألخالقيـات ،  

تان أظهرتا وجود فـروق  الل) 2006(، ودراسة أحمد )2009(وتختلف أيضاً مع دراسة الهدبان 

  . لصالح اإلناث
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  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثاني، والذي نصه -2

درجة التزام في ) α = 0.05( عند مستوى الداللةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية 

مديري المدارس الحكومية الثانوية الفلسطينية بأخالقيات اإلدارة المدرسية من وجهـة نظـر   

  ، من وجهة نظر معلمي مدارسهم، تعزى لمتغير المؤهل العلمي؟لمي مدارسهممع

عـدم وجـود فـروق ذات داللـة      ANOVA)(أظهرت نتائج تحليل التباين األحادي 

درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانويـة  في ) α = 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

تعزى لمتغير المؤهـل  من وجهة نظر معلمي مدارسهم  ،بأخالقيات اإلدارة المدرسيةالفلسطينية 

العلمي، وقد يعزى ذلك إلى أن جميع المعلمين يطمحون إلى التميز وذلك بإعطاء أفضل ما لديهم 

بغض النظر عن مؤهلهم العلمي، ولربما يعزى من وجهة نظر المعلمين إلـى الوصـول إلـى    

   .قبل مدير المدرسةالكفاءة بالعمل من أجل الحصول على تقرير إيجابي من 

عدم وجـود فـروق ذات   التي أظهرت ) 2006(وتتفق هذه الدراسة مع دراسة البشري 

التي ) 2003(علمي، وكذلك اتفقت مع دراسة المزروعي داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل ال

تقـدير المعلمـين واإلداريـين مـن حملـة       ال توجد فروق دالة إحصائياً في درجـة بينت أنه 

وريوس، وحملة الدبلوم المتوسط، والثانوية العامة في جميع مجاالت الدراسة تعزى لمتغير البكال

  .المؤهل العلمي

التي أظهرت وجود فروق ذات  1996(وتختلف هذه الدراسة مع دراسة السعود وبطاح 

  .داللة إحصائية للمؤهل العلمي، ولصالح حملة مؤهل دبلوم كلية مجتمع

  :لقة بالسؤال الفرعي الثالث، والذي نصهمناقشة النتائج المتع -3

درجة التزام في ) α = 0.05( عند مستوى الداللةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية 

مديري المدارس الحكومية الثانوية الفلسطينية بأخالقيات اإلدارة المدرسية من وجهـة نظـر   

  لخبرة؟، من وجهة نظر معلمي مدارسهم، تعزى لمتغير سنوات امعلمي مدارسهم
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وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  ANOVA)(أظهرت نتائج تحليل التباين األحادي 

الفلسـطينية  درجة التزام مديري المدارس الحكوميـة الثانويـة   في ) α=  0.05(الداللة  مستوى

تعزى لمتغيـر سـنوات الخبـرة    من وجهة نظر معلمي مدارسهم  ،بأخالقيات اإلدارة المدرسية

على كافة مجاالت الدراسة، وقد يعود السبب في ذلك  ،)سنوات 6 منأقل (تهم ولصالح من خبر

ن المعلم من وجهة نظر المعلمين أن مدير المدرسة يوجِّه العناية واالهتمام للمعلمين المبتدئين، أل

 ؛من أجل إنجاز األهداف واألعمال الموكَّلة إليه ،في بداية عمله يكون بحاجة إلى إرشاٍد ومساعدة

يساعدهم حتى يتمكنوا من إتقان عملهم وحدهم على أكمل وجه، أمـا  جعون إليه ليرشدهم و فير

، وبناء عليـه وعلـى   ن ذوي الخبرة الطويلة فهم على دراية بكافة األعمال المنوطة بهموالمعلم

النتيجة التي أظهرتها الدراسة يتضح أن المعلمين المبتدئين أعطوا مدير المدرسة درجة التـزام  

أكثر من غيرهم من المعلمين قد يكون نوع من رد الجميل و ذلك لما لمسـوه فعـالً مـن     كبيرة

  .التعاون والمساعدة التي قدمها المدير لهم في بداية عملهم

التـي  ) 2003(و دراسة المزروعـي  ) 1999(وقد اتفقت الدراسة مع دراسة الزدجالي 

  .تعزى لمتغير الخبرة وجود أثر ذي داللة إحصائيةأظهرت 

 klinker et(ودراسة كلنكر وآخرون ) 2006(وتختلف هذه الدراسة مع دراسة البشري 

al., 2003( داللة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة ذات فروق توجد ال التي أظهرتا أنه.  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع، والذي نصه -4

درجـة التـزام   ) α = 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة هل

مديري المدارس الحكومية الثانوية الفلسطينية بأخالقيات اإلدارة المدرسية، من وجهـة نظـر   

  .لمتغير المديرية تعزى معلمي مدارسهم

وجـود فـروق ذات داللـة     ANOVA)(أظهرت نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

التزام مديري المدارس الحكومية الثانويـة  درجة في ) α = 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 
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تعزى لمتغير المديريـة  من وجهة نظر معلمي مدارسهم  ،بأخالقيات اإلدارة المدرسيةالفلسطينية 

  .، وطولكرم"حوارة " قلقيلية، جنوب نابلس  ،مديرية طوباس، وقباطية: ولصالح كل من

مما يساعد علـى متابعـة    قد يعزى السبب إلى صغر المساحة الجغرافية لهذه المديريات

  .وقد يعزى أيضاً إلى البيئة نفسها التي توجد بها المديرية ،معظم المدارس

وقد يعزى السبب في أن مديرية طوباس حصلت على أعلى درجة بأنها تريـد تطبيـق   

  .روح القانون بحذافيره كونها مديرية حديثة العهد

  التوصيات

    :توصي الباحثة بما يأتي في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة

حصلت على " يطلع المعلمين على ما كتبه عنهم من تقارير" أوضحت نتائج الدراسة أن فقرة  -

أقل درجة في مجال عالقة المدير بالمعلمين في درجة تقدير المعلمين، مما يدل على أن هناك 

حثة بأهمية قيـام وزارة  مبالغة في السرية، مما يقلل من الشفافية في العمل، وعليه توصي البا

التربية والتعليم بتوجيه المديرين إلى أهمية زيادة الشفافية فيما يخص العالقة بـين المـديرين   

والمعلمين من خالل النشرات التربوية، أو االجتماعات الدورية التي تعقدها مديريات التربيـة  

   .ية في العملوالتعليم، وكذلك إقامة دورات تدريبية توضح كيفية ممارسة الشفاف

أظهرت الدراسة أن مجال أخالق المدير نحو المعلمين كان أقل مجـال مـن بـين مجـاالت      -

الدراسة، وعليه توصي الباحثة باعتماد وزارة التربية والتعليم لتقارير يقيَّم فيها المدير من قبل 

  . المعلمين، مما يشكل دافعاً لتعزيز العالقة بين المديرين والمعلمين

ة عقد دورات تدريبية متخصصة في مجـال أخالقيـات اإلدارة المدرسـية لمـديري     ضرور -

المدارس في مختلف المراحل التعليمية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم تجاه وظـائفهم، وتجـاه   

جميع األطراف التي يتعاملون معها من رؤساء ومعلمين وتالميذ وأولياء أمور وأفراد المجتمع 

  .المحلي
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ت االستثنائية والمكافآت التشجيعية المادية بدرجـة التـزام مـديري المـدارس     ربط العالوا -

بأخالقيات المهنة؛ لتعزيز القيم األخالقية في محيط العمل، وكذلك الحوافز المعنوية التي لهـا  

   .أثر فعَّال

عقد دورات ومحاضرات للمعلمين لزيادة توعيتهم بأهمية الدراسات التربوية، وأهميـة دقـة    -

ابة على أسئلتها في تحسين مستويات المدارس والخدمات التربوية، بغية الوصـول إلـى   اإلج

   .أفضل وضع ممكن للتالميذ والمدارس

  .ضرورة القيام بدراسات الحقة لتغطي الجوانب التي لم تتناولها الدراسة الحالية -
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  المراجعقائمة المصادر و
  

  لمراجع العربيةا :أوال -
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  الملحقات

  األولية بصورتها الدراسة داةأ: )1( رقم ملحق

  الوطنية النجاح جامعة

  العليا الدراسات كلية

  التربوية اإلدارة

  ،وبعد طيبة تحية الفاضلة المعلمة \ الفاضل المعلم حضرة

 الثانويـة  الحكومية المدارس مديري التزام درجة"  عنوانها ميدانية بدراسة الباحثة تقوم

 وذلـك "  معلمـي مدارسـهم   نظـر  وجهة من ، المدرسية اإلدارة مهنة بأخالقيات الفلسطينية

  .التربوية اإلدارة في الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات استكماالً

  

 هـذه  عـن  باإلجابة لتفضلكم ممتنةً أكون التربوية الخبرات أصحاب من لكونكم ونظراً

 جميـع  بأن لكم دةًمؤك الفاعلة، مشاركتكم على يتوقف الدراسة هذه نجاح أن شك وال االستبانة،

  .فقط العلمي البحث ألغراض استخدامها سيتم االستجابات

  .لتعاونكم وتقديري إمتناني خالص مع

  والتقدير،،، االحترام فائق بقبول وتفضلوا

  :الشخصية البيانات

  : المناسبة العبارة مربع في) √( إشارة بوضع اآلتية البيانات تعبئة يرجى

   أنثى                      ذكر                : الجنس -1

  عليا دراسات            بكالوريوس                     دبلوم      :  العلمي المؤهل -2

  سنوات 10 من أكثر         سنوات 10-6       سنوات 6 من أقل       :  الخبرة سنوات -3

  قرية                     مدينة     :    المدرسة موقع -4

                                                                                   المحافظة -5

  الباحثة                                                        

  يحيى محمود أحمد سجى
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  :االستبانة تعليمات

 ووضـعت  المهنة، أخالقيات في مجاالت سبع على موزعة فقرة) 90( على االستبانة هذه تشتمل

 الثانويـة  الحكومية المدراس في المدرسة مدير ممارسة درجة عن تعبر التي الحكم درجة أمامها

  :التالية الدرجات وفق وذلك المهنة، ألخالقيات فلسطين في

  جداً منخفضة بدرجة منخفضة، بدرجة ،متوسطة بدرجة عالية، بدرجة جداً، عالية بدرجة

 تُعبِّر التي الدرجة وتحت الفقرة مقابل) √( إشارة بوضع االستبانة هذه فقرات عن اإلجابة يرجى

 اإلدارة مهنـة  ألخالقيـات  الثانويـة  المدارس مديري ممارسة درجة عن -نظركم وجهة من –

  المدرسية

  الفقرة  الرقم

  الدرجة

 قليلة

 جداً
 كبيرةمتوسطة قليلة

 كبيرة

 جداً

 نفسهنحورالمديأخالقيات:األول المجال

           للمعلمين حسنة قدوة المدير ُيمثِّل  1

2  
 وسـرعة  بالحكمـة  المـدير  يتحلَّى

 األمور مع التعامل في البديهة

          

           الصغائر عن المدرسة مدير يترفَّع  3

           أموره جميع في الصدق يلتزم  4

5  
 مـع  التعامل في بالديمقراطية يتسم

 اآلخرين

          

           والمواعيد الوقت يحترم  6

            والتعليمات والقوانين اللوائح يحترم  7

           عمله أداء في ُيخلص  8

9  
 بحكمة التصرُّف على المقدرة يمتلك

 الطوارىء حاالت في

          

           فعَّال بشكلٍ المسؤولية يتحمَّل  10

11  

 بـاإلطَّالع  المهني للنمو دائماً يسعى

 المتعلقـة  المسـتجدات  جميـع  على

 ملهبع
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  الفقرة  الرقم

  الدرجة
قليلة

 جداً
 كبيرةمتوسطة قليلة

 كبيرة

 جداً

           له ويسعى اإليجابي النقد يتقبَّل  12

13  
ــتغل ــة أدوات يس ــة المدرس  لتلبي

 الشخصية أغراضه

          

          حسن بخُلٍق وُيعاملهم اآلخرين يحترم  14

           عمله أسرار على يحافظ  15

            النفس ضبط على قدرةبالم يتحلَّى  16

 المهنةنحوالمديرأخالقيات:الثاني المجال

           بمهنته يفتخر  17

           مهنياً نفسه تنمية على يحرص  18

19  
 مصـالحه  لتحقيـق  مركزه يستغل

 الشخصية

          

20  
 أفعـال  أي ُيمارس وال مهنته يحترم

 لها تُسيء قد

          

21  
 ناءأث تواجهه التي الصعوبات يتحمل

 لمهنته أدائه

          

22  

 مجــال فــي جديــد كــل يواكــب

 ويعمل واإلداري المهني اختصاصه

 تطبيقه على

          

           لمهنته التام بالتفرُّغ يلتزم  23

           وجه أكمل على عمله ُينجز  24

25  
 عليـه  المترتبة المسؤوليات يتحمل

 وأمته ووطنه مهنته تجاه

          

26  
 عيـة اجتما خدمـة  عملـه  أن ُيدرك

  واحد آنٍ في وإنسانية

          

           لها باإلنتماء و بالمهنة يعتز  27

 المعلميننحوالمديرأخالقيات:المجال الثالث
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  الفقرة  الرقم

  الدرجة
قليلة

 جداً
 كبيرةمتوسطة قليلة

 كبيرة

 جداً

           المعلمين بين المعاملة في َيعدل  28

            معه بالتواصل للمعلم يسمح  29

           بهم الثقة للمعلمين ُيظهر  30

31  
 المسـاواة  قـدم  على المعلمين ُيقيِّم

 الحزبية انتماءاتهم عن النظر بغض

          

32  
 بــين التبادليــة الزيــارات ُيشــجع

 المعلمين

          

           مشكالتهم حل في المعلمين يساعد  33

34  
 الصـف  غرفـة  دخوله قبل يستأذن

 المعلم على

          

35  
 أنفسـهم  تنمية على ينالمعلم ُيشجع

 مهنياً

          

36  
 باعتباره المعلمين أداء على ُيشرف

 مقيماً مشرفاً

          

           وُيحفّزهم الفاعلين المعلمين ُيكافىء  37

38  
 لــدى اإليجابيـة  الجوانـب  ُيعـزز 

 وُينمِّيها المعلمين

          

39  
 عـنهم  كتبه ما على المعلمين ُيطلع

 تقارير من

          

40  
 بطرق المعلمين بين الفاتالخ ُيسوِّي

 وسليمة موضوعية

          

41  
 مناسـباتهم  فـي  المعلمـين  ُيشارك

 االجتماعية

          

            المعلمين مع حسنة عالقة ُيكوُّن  42

43  
 بعض في بحزم المعلمين مع يتعامل

 ذلك تستوجب التي األمور
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  الفقرة  الرقم

  الدرجة
قليلة

 جداً
 كبيرةمتوسطة قليلة

 كبيرة

 جداً

           المعلمين أسرار على ُيحافظ  44

45  

 النقـد  وَيتقبَّل المعلمين آراء يحترم

 تعصـب  أو انفعال دون منهم البنَّاء

 لرأيه

          

46  
 الحديث في التربوية األلفاظ يستخدم

  المعلمين مع

          

 الطلبةنحوالمديرأخالقيات:الرابع المجال

           هطالب في الفاضلة األخالق َيغرس  47

           الطلبة مع يتواصل و يتصل  48

           وُحلم بصبر الطلبة ُيعامل  49

           بعدالة الطلبة ُيعامل  50

51  
ــتمع ــى يس ــكاوى إل ــة ش  الطلب

 ومشكالتهم

          

           واجباتهم أداء نحو الطلبة ُيحفِّز  52

           للطلبة االقتصادية الحالة ُيراعي  53

54  
 القوانين مواحترا النظام روح َيغرس

 الطلبة لدى

          

55  
 المعلومـات  سـرِّية  علـى  ُيحافظ

 بالطلبة المتعلقة

          

56  
 الطلبـة  مـع  التربوي دوره ُيواصل

 المدرسة أسوار خارج

          

            الطلبة مشاعر يحترم  57

58  
 تربويـاً  الطلبـة  تطوير على يعمل

 وأكاديمياً

          

59  
 بـين  والجماعة التعاون روح ُينمِّي

 لطلبةا
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  الفقرة  الرقم

  الدرجة
قليلة

 جداً
 كبيرةمتوسطة قليلة

 كبيرة

 جداً

           الطلبة تحصيل تحسين على يعمل  60

            بحزم الطلبة مع َيتعامل  61

 األمورأولياءنحوالمديرأخالقيات:الخامس المجال

62  
 القـرارات  في األمور أولياء ُيشارك

 بأبنائهم المتعلقة

        

63  
 مـع  التواصل و االتصال باب َيفتح
 األمور أولياء

        

64  
 أبنائهم بأوضاع األمور أولياء ُيطلع

 بأول أوالً العلمية

        

65  
 النظـر  بغض األمور أولياء َيحترم
 ونفـوذهم  ومراكزهم مستوياتهم عن

 االجتماعية

        

66  
 إلـى  لالستماع كافياً وقتاً ُيخصص
 موراأل أولياء وآراء شكاوى

        

67  
 حـل  فـي  األمـور  أولياء ُيشارك

 أبناؤهم ُيواجهها التي المشكالت

        

         األمور أولياء استقبال ُيحِسن  68

69  
 مجـالس  و اآلباء مجالس دور ُيفَعِّل

 المدرسة في األمهات

        

70  
 فـي  األمور أولياء دور أهمية ُيقدِّر

 التربوية العملية

        

71  
 بأولياء الخاصة راراألس على ُيحافظ
 األمور

        

         الضرورة عند األمور أولياء يزور  72

 المحليالمجتمعنحوالمديرأخالقيات:السادس المجال

73  
 وعاداته المحلي المجتمع قيم َيحترم
 سلوك إلى وُيترجمها وتقاليده
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  الفقرة  الرقم

  الدرجة
قليلة

 جداً
 كبيرةمتوسطة قليلة

 كبيرة

 جداً

74  
 من المحلي المجتمع حاجات َيستشعر

 أفراده مع التواصل خالل

        

         الكبار وتعليم األميَّة محو في ُيسهم  75

76  
 فـي  المحلي المجتمع أفراد ُيشارك

 الدينية المناسبات

        

77  
 المحلية المؤسسات مع العالقة ُينمِّي

 المدرسة لصالح

        

78  
 سـة المدر داخـل  مسابقات ُيجري

البيئة وحماية المحلي المجتمع لخدمة

        

79  
 مـع  الفعَّـال  االتصال على ُيحافظ

 المحلي المجتمع أفراد

        

80  
 والثقافيَّـة  الصـحيَّة  بالتوعية َيهتم

 المحلي المجتمع ألفراد والدينية

        

81  
 المجتمع مع طيبة عالقة على ُيحافظ

 المحلي

        

 الوطننحومديرالأخالقيات:السابع المجال

82  
 بـالقيم  الـوعي  تقوية على َيحرص

 الوطنية

         

83  
 الـوطن  ُحب طالبه نفوس في ُينمِّي

 عنه والدفاع

         

84  
 والتربويـة  التعليميـة  العملية ُيوجِّه

 السليم الوطني التوجيه

         

85  
 واألحـداث  القضـايا  بمتابعـة  يهتم

 وطنه في الجارية

         

86  
ـ  أبناء ُيشارك  معالجـة  فـي  هوطن

 الوطن مشكالت
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  الفقرة  الرقم

  الدرجة
قليلة

 جداً
 كبيرةمتوسطة قليلة

 كبيرة

 جداً

87  
 فـي  التفـاني  على المعلمين ُيشجع

 الوطن خدمة

         

88  

 اإليمـان  طالبـه  نفوس في َيغرس

 وروح واإلخـاء  التضـامن  بروح

 الواحدة األسرة

         

          وطنه مشكالت َيتحسس  89

90  
 روح طالبـه  نفـوس  فـي  غرسَي

 ووطنهم مدرستهم إلى االنتماء
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  االستبانة تحكيم أعضاء )2( رقم ملحق

 الرقم ة/الدكتور الجامعة

 1  القدومي الناصر عبد. د.أ الوطنية النجاح جامعة

 2 الشكعة علي. د الوطنية النجاح جامعة

 3 حبايب علي. د الوطنية النجاح جامعة

 4 صالحة سهيل. أ الوطنية النجاح ةجامع

 5  الخليلي فاخر. أ الوطنية النجاح جامعة

 6 خضير عناية. أ الوطنية النجاح جامعة

 7 سمرة أبو محمود. د القدس جامعة

 8 زيدان عفيف. د القدس جامعة

 9 عدس محسن. د القدس جامعة

 10 شعيبات محمد. د القدس جامعة

 11 رونص فتحية. د بيرزيت جامعة

 12 سويدان رجاء. د الفلسطينية األمنية الكلية
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  أداة الدراسة بصورتها النهائية: )3(ملحق رقم 

  

  جامعة النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا

  اإلدارة التربوية

  المعلمة الفاضلة \حضرة المعلم الفاضل 

  ،تحية طيبة وبعد

 الثانويـة  الحكوميـة  المـدارس  مـديري  التزام جةدر" فتقوم الباحثة بدراسة ميدانية عنوانها 

وذلـك  "  معلمـي مدارسـهم   نظـر  وجهة من ، المدرسية اإلدارة مهنة بأخالقيات الفلسطينية

  .استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة التربوية

ن هذه االسـتبانة،  ونظراً لكونكم من أصحاب الخبرات التربوية أكون ممتنةً لتفضلكم باإلجابة ع

وال شك أن نجاح هذه الدراسة يتوقف على مشاركتكم لفاعلة، مؤكدةً لكم بأن جميع االسـتجابات  

  .سيتم استخدامها ألغراض البحث العلمي فقط

  .مع خالص إمتناني وتقديري لتعاونكم

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،

  الباحثة                                                                       

  سجى أحمد محمود يحيى
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  :البيانات الشخصية: الجزء األول 

  :في مربع العبارة المناسبة) √(يرجى تعبئة البيانات اآلتية بوضع إشارة 

  أنثى              ذكر                  : الجنس -1

  دراسات عليا    بكالوريوس              دبلوم           :المؤهل العلمي -2 

        سنوات 10-6من      سنوات 6أقل من          :سنوات الخبرة -3

  سنوات 10أكثر من                                  

  : المديرية -4

  :تعريف أخالقيات اإلدارة المدرسية

جـاه المعلمـين،   مجموعة من المبادئ التربوية التي تتضمن الواجبات المهنيـة، واألخالقيـة، ت  

 .)2001نزال،(. والطلبة، والزمالء، والمجتمع المحلي، وزمالء المهنة، واتجاه الذات أيضاً
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مقابل الفقرة وتحت الدرجة التي تُعبِّـر  ) √(يرجى اإلجابة عن فقرات هذه االستبانة بوضع إشارة : الجزء الثاني

  :  عن وجهة نظركم

  الفقرة  الرقم

  درجة الموافقة

قليلة

 داًج
 كبيرة متوسطة قليلة

كبيرة 

 جداً

 المجال األول أخالقيات المدير نحو نفسه

           .ُيمثِّل المدير قدوة حسنة للمعلمين  1

           .يترفَّع مدير المدرسة عن الصغائر  2

           .يلتزم الصدق في جميع أموره  3

           .يتعامل بديمقراطية مع اآلخرين  4

           .يحترم الوقت والمواعيد  5

           .يتحلَّى بالمقدرة على ضبط النفس  6

 أخالقيات المدير نحو المهنة:المجال الثاني

           .يحافظ على أسرار عمله  7

8  
يتجنب استغالل مركزه لتحقيق مصالحه 

 .الشخصية

          

9  
يحترم مهنته وال ُيمارس أي أفعـال قـد   

 .تُسيء لها

          

           .ليماترم القوانين واألنظمة والتعيحت  10

           .ُيخلص في أداء عمله  11

12  
يتحمل الصعوبات التي تواجهه في أثناء 

 .أدائه لمهنته

          

13  
يواكب كل جديد في مجـال اختصاصـه   

 .المهني واإلداري

          

           .ُينجز عمله على أكمل وجه  14

15  
ُيدرك أن عمله خدمة مجتمعية وإنسـانية  

 .في آنٍ واحد 

          

           .ز بالمهنة و باإلنتماء لهايعت  16

  أخالقيات المدير نحو المعلمين:المجال الثالث

           .َيعدل في المعاملة بين المعلمين  17
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  الفقرة  الرقم

  درجة الموافقة
قليلة

 جداً
 كبيرة متوسطة قليلة

كبيرة 

 جداً

            .يتواصل مع جميع المعلمين في مدرسته  18

           .نفسهُيعزز ثقة المعلم ب  19

20  
يثني المدير على المعلم المبدع أو المتميز 

  .أمام زمالئه  

          

21  
ُيقيِّم المعلمين على قدم المساواة بغـض  

 .النظر عن انتماءاتهم الحزبية

          

           .ُيشجع الزيارات التبادلية بين المعلمين  22

           .يساعد المعلمين في حل مشكالتهم  23

24  
خوله غرفة الصـف علـى   يستأذن قبل د

 .المعلم

          

           .ُيشجع المعلمين على تنمية أنفسهم مهنياً  25

26  
ُيعزز الجوانب اإليجابية لدى المعلمـين  

 .وُينمِّيها

          

27  
ُيطلع المعلمين على ما كتبه عـنهم مـن   

 .تقارير

          

28  
ــباتهم   ــي مناس ــين ف ــارك المعلم ُيش

 .االجتماعية

          

           .أسرار المعلمينُيحافظ على   29

           .يحترم آراء المعلمين   30

31  
َيتقبَّل النقد البنَّاء من المعلمين دون انفعال 

  .أو تعصب لرأيه

          

32  
يستخدم األلفاظ التربوية في الحديث مـع  

  .المعلمين

          

 المجال الرابع أخالقيات المدير نحو الطلبة

           .َيغرس األخالق الحميدة في الطلبة  33

           .ُيعامل الطلبة بصبرٍ وُحلم  34

            يعامل الطلبة بعدالة   35

           .يستمع إلى شكاوى الطلبة ومشكالتهم  36
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  الفقرة  الرقم

  درجة الموافقة
قليلة

 جداً
 كبيرة متوسطة قليلة

كبيرة 

 جداً

           .ُيحفِّز الطلبة نحو أداء واجباتهم  37

            .دية للطلبةُيراعي الحالة االقتصا  38

39  
َيغرس روح النظام واحترام القوانين لدى 

 .الطلبة

          

40  
ُيحافظ على سرِّية المعلومـات المتعلقـة   

 .بالطلبة

          

41  
ُيواصل دوره التربوي مع الطلبة خـارج  

 .أسوار المدرسة

          

           .ُينمِّي روح التعاون والجماعة بين الطلبة  42

43  
ـ  ة بحـزم إذا اقتضـت   َيتعامل مع الطلب

 .الحاجة

          

 أخالقيات المدير نحو أولياء األمور:المجال الخامس

44  
َيفتح باب االتصال و التواصل مع أولياء 

 .األمور

          

           .يحدد أياماً لزيارة أولياء أمور الطلبة  45

46  
ُيطلع أولياء األمور على أوضاع أبنـائهم  

 .العلمية أوالً بأول

          

47  

حترم أولياء األمور بغض النظر عـن  َي

مســـتوياتهم ومراكـــزهم العلميـــة 

  .واالجتماعية

          

48  
ُيخصص وقتاً كافياً لالستماع إلى شكاوى 

 .وآراء أولياء األمور

          

           .ُيحِسن استقبال أولياء األمور  49

50  
مجـالس  " /"مجـالس اآلبـاء  "ُيفَعِّل دور 

 .في المدرسة" األمهات

          

51  
افظ على األسرار الخاصـة بأوليـاء   يح

 .األمور

          

           .يزور أولياء األمور عند الضرورة  52
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  الفقرة  الرقم

  درجة الموافقة
قليلة

 جداً
 كبيرة متوسطة قليلة

كبيرة 

 جداً

 أخالقيات المدير نحو المجتمع المحلي:المجال السادس

53  
َيحترم قيم المجتمـع المحلـي وعاداتـه    

 .وتقاليده 

          

54  
َيستشعر حاجات المجتمع المحلـي مـن   

 .خالل التواصل مع أفراده

          

55  
ُيشارك أفـراد المجتمـع المحلـي فـي     

 .المناسبات العامة

          

56  
ُينمِّي العالقة مـع المؤسسـات المحليـة    

 .لصالح المدرسة

          

57  
ُيحافظ على االتصال الفعَّال مـع أفـراد   

  .المجتمع المحلي

          

 أخالقيات المدير نحو الوطن:ال السابعالمج

           َيحرص على تقوية الوعي بالقيم الوطنية  58

59  
ُيوجِّه العملية التعليمية والتربوية التوجيه 

 .الوطني السليم

          

يعھا   60 ية ومواض ة المدرس ابع اإلذاع يت
  .المتعلقة بالمناسبات الوطنية

          

61  
الجاريـة  يهتم بمتابعة القضايا واألحداث 

 .في وطنه

          

62  
ُيشجع المعلمين على التفاني فـي خدمـة   

 .الوطن

          

63  
َيغرس في نفوس طالبه اإليمان بـروح  

 .التضامن واإلخاء وروح األسرة الواحدة

          

64  
َيغرس في نفوس طالبه روح االنتمـاء  

 .نحو وطنهم
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 ودرجة المئويَّــة، والنِّسب المعياريَّة، واالنحرافات الحسابيَّة، المتوسِّطات )4( رقم ملحق

  مجال لكل تنازلياً مرتَّبة ومجاالتها األداة لفقرات االلتزام

 الرقم الرتبة
  وفقراتها المجاالت تبانةباالس

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 النسب

 المئوية

 درجة

  االلتزام

 المدير نحو نفسه أخالقيات 

جدا كبيرة 89.34 0.74 4.47 .يدالوقت والمواع يحترم 5 1

جدا كبيرة 87.04 0.77 4.35 .المدير قدوة حسنة للمعلمين يمثل 1 2

جدا كبيرة 85.03 0.82 4.25 .الصدق في جميع أموره يلتزم 3 3

جدا كبيرة 82.88 0.89 4.14 .بالمقدرة على ضبط النفس يتحلى 6 4

جدا كبيرة 81.68 0.93 4.08 .مدير المدرسة عن الصغائر يترفع 2 5

جدا كبيرة 81.36 0.92 4.07 .بديمقراطية مع اآلخرين يتعامل 4 6

 المدير نحو المهنة أخالقيات 

1 10 

القــوانين واألنظمــة   يحتــرم

جدا كبيرة 90.88 0.65 4.54 .والتعليمات

جدا كبيرة 90.54 0.65 4.53 .في أداء عمله يخلص 11 2

جدا كبيرة 90.54 0.68 4.53 .على أسرار عمله يحافظ 7 3

4 9 

مهنته وال يمارس أي أفعال  يحترم

جدا كبيرة 90.47 0.67 4.52 .قد تسيء لها

5 12 

الصعوبات التي تواجهه في  يتحمل

جدا كبيرة 88.14 0.71 4.41 .نتهأثناء أدائه لمه

جدا كبيرة 87.56 0.72 4.38 .بالمهنة وباالنتماء لها يعتز 16 6

7 15 

عمله خدمـة مجتمعيـة    أن يدرك

جدا كبيرة 87.22 0.74 4.36 .وإنسانية في آن واحد

جدا كبيرة 86.85 0.72 4.34 .عمله على أكمل وجه ينجز 14 8

9 8 

استغالل مركـزه لتحقيـق    يتجنب

جدا كبيرة 86.72 0.94 4.34 .مصالحه الشخصية

10 13 

كـل جديـد فـي مجـال      يواكب

جدا كبيرة 82.71 0.81 4.14 .واإلداري هنياختصاصه الم

 المدير نحو المعلمين أخالقيات 

1 22 

الزيـارات التبادليـة بـين     يشجع

جدا كبيرة 87.28 0.77 4.36 .المعلمين



 126

 الرقم الرتبة
  وفقراتها المجاالت تبانةباالس

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 النسب

 المئوية

 درجة

  االلتزام

جدا كبيرة 87.12 0.78 4.36 .نعلى أسرار المعلمي يحافظ 29 2

3 28 

المعلمين فـي مناسـباتهم    يشارك

جدا كبيرة 87.10 0.83 4.36 .االجتماعية

4 32 

األلفاظ التربوية في الحديث  يستخدم

جدا كبيرة 86.33 0.78 4.32 .مع المعلمين

5 21 

المعلمين على قـدم المسـاواة    يقيم

بغــض النظــر عــن انتمــاءاتهم 

جدا كبيرة 85.47 0.85 4.27 .الحزبية

6 18 

مع جميع المعلمـين فـي    يتواصل

جدا كبيرة 84.76 0.82 4.24 .مدرسته

جدا كبيرة 83.48 0.85 4.17 .آراء المعلمين يحترم 30 7

جدا كبيرة 83.22 0.82 4.16 .المعلمين في حل مشكالتهم يساعد 23 8

9 25 

المعلمين على تنمية أنفسـهم   يشجع

جدا كبيرة 82.91 0.82 4.15 .مهنيا

10 26 

الجوانـب االيجابيـة لـدى     يعزز

جدا كبيرة 82.21 0.89 4.11 .المعلمين وينميها

جدا كبيرة 82.09 0.89 4.10 .ثقة المعلم بنفسه يعزز 19 11

12 24 

قبل دخوله غرفة الصـف   يستأذن

جدا كبيرة 81.57 1.04 4.08 .على المعلم

13 20 

بـدع او  المدير على المعلم الم يثني

جدا كبيرة 81.28 0.94 4.06 .المتميز أمام زمالئه

جدا كبيرة 80.90 0.89 4.05 .في المعاملة بين المعلمين يعدل 17 14

15 31 

النقد البناء من المعلمين دون  يتقبل

جدا كبيرة 80.40 0.92 4.02 .انفعال او تعصب لرأيه

16 27 

المعلمين على ما كتبه عـنهم   يطلع

جدا كبيرة 73.15 1.31 3.66 .من تقارير

 المدير نحو الطلبة أخالقيات 

جدا كبيرة 89.36 0.69 4.47 .األخالق الحميدة في الطلبة يغرس 33 1

2 39 

ــرس ــرام  يغ ــام واحت روح النظ

جدا كبيرة 89.21 0.67 4.46 .القوانين لدى الطلبة
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 الرقم الرتبة
  وفقراتها المجاالت تبانةباالس

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 النسب

 المئوية

 درجة

  االلتزام

3 43 

مع الطلبة بحزم إذا اقتضت  يتعامل

جدا كبيرة 88.11 0.78 4.41 .الحاجة

4 40 

علـى سـرية المعلومـات     يحافظ

جدا كبيرة 87.69 0.74 4.38 .المتعلقة بالطلبة

جدا كبيرة 87.49 0.69 4.37 .الطلبة نحو أداء واجباتهم يحفز 37 5

6 36 

ــتمع ــة  يس ــكاوى الطلب ــى ش ال

جدا كبيرة 87.21 0.75 4.36 .ومشكالتهم

جدا كبيرة 86.09 0.79 4.30 .الطلبة بعدالة يعامل 35 7

جدا كبيرة 85.92 0.71 4.30 .الحالة االقتصادية للطلبة يراعي 38 8

جدا كبيرة 85.09 0.78 4.25 .الطلبة بصبر وحلم يعامل 34 9

10 42 

لتعاون والجماعة بـين  روح ا ينمي

جدا كبيرة 83.85 0.77 4.19 .الطلبة

11 41 

دوره التربوي مع الطلبـة   يواصل

جدا كبيرة 77.48 1.01 3.87 .خارج أسوار المدرسة

 المدير نحو أولياء األمور أخالقيات 

1 44 

باب االتصال والتواصل مـع   يفتح

جدا كبيرة 89.95 0.69 4.50 .أولياء األمور

جدا كبيرة 89.15 0.70 4.46 .استقبال أولياء األمور سنيح 49 2

3 47 

أولياء األمور بغض النظـر   يحترم

عن مستوياتهم ومراكزهم العلميـة  

جدا كبيرة 88.72 0.70 4.44 .واالجتماعية

4 51 

علـى األسـرار الخاصـة     يحافظ

جدا كبيرة 87.53 0.73 4.38 .بأولياء األمور

5 46 

لى أوضـاع  أولياء األمور ع يطلع

جدا كبيرة 86.78 0.78 4.34 .أبنائهم العلمية أوال بأول

6 48 

وقتا كافيا لالستماع الـى   يخصص

جدا كبيرة 86.05 0.76 4.30 .شكاوى وآراء أولياء األمور

7 50 

مجـالس  /دور مجالس اآلباء يفعل

جدا كبيرة 85.56 0.82 4.28 .األمهات في المدرسة
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 الرقم الرتبة
  وفقراتها لمجاالتا تبانةباالس

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 النسب

 المئوية

 درجة

  االلتزام

8 45 

أياما لزيـارة أوليـاء أمـور     يحدد

جدا كبيرة 82.55 0.97 4.13 .الطلبة

  كبيرة 73.91 1.15 3.70.أولياء األمور عند الضرورة يزور 52 9

 المدير نحو المجتمع المحلي أخالقيات 

1 53 

قيم المجتمع المحلي وعاداته  رميحت

جدا كبيرة 90.42 0.67 4.52 .وتقاليده

2 56 

العالقة مع المؤسسات المحلية  ينمي

جدا كبيرة 85.34 0.77 4.27 .لصالح المدرسة

3 54 

حاجات المجتمع المحلـي   يستشعر

جدا كبيرة 84.79 0.77 4.24 .من خالل التواصل مع أفراده

4 57 

الفعـال مـع    على االتصال يحافظ

جدا كبيرة 83.87 0.78 4.19 .أفراد المجتمع المحلي

5 55 

أفراد المجتمع المحلي فـي   يشارك

جدا كبيرة 83.04 0.89 4.15 .المناسبات العامة

 المدير نحو الوطن أخالقيات 

1 60 

اإلذاعة المدرسية ومواضيعها  يتابع

جدا كبيرة 89.37 0.71 4.47 .المتعلقة بالمناسبات الوطنية

2 58 

على تقوية الوعي بـالقيم   يحرص

جدا كبيرة 89.04 0.70 4.45 .الوطنية

3 64 

فـي نفـوس طالبـه روح     يغرس

جدا كبيرة 87.31 0.75 4.37 .االنتماء نحو وطنهم

4 59 

العملية التعليمية والتربويـة   يوجه

جدا كبيرة 87.10 0.71 4.36 .التوجيه الوطني السليم

5 61 

القضـايا واألحـداث   بمتابعة  يهتم

جدا كبيرة 86.29 0.75 4.31 .الجارية في وطنه

6 63 

في نفوس طالبـه اإليمـان    يغرس

وروح  واإلخـاء بروح التضـامن  

جدا كبيرة 86.26 0.77 4.31 .األسرة الواحدة

7 62 

المعلمين على التفـاني فـي    يشجع

جدا كبيرة 84.09 0.82 4.20 .خدمة الوطن



An-Najah National University 
Faculty of Graduate Studies  
 
 
 
 

 
 
 

Palestinian Secondary Public Schools’ Principals’ 
Commitment Degree to Professional Ethics From 

Their Teachers’ Perspectives 
 
 
 
 
 
 

By 
Saja Ahmad Mahmoud Yahya 

 
 
 
 
 
 
 

Supervised by 
Dr. Hasan Muhammed Tayyem 

D.AbdulKarim Muhammed Ayyooub 
 

 

 
Submitted in Partial Fulfillment of Requirements for the Degree 
of Master of Educational Administration, Faculty of Graduate 
Studies, at An-Najah National University, Nablus, Palestine.  

2010 



 b

Palestinian Secondary Public Schools’ Principals’ Commitment Degree 
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By 
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Abstract 

This study aims at identifying the degree of Palestinian secondary 

schools’ principals’ commitment to professional ethics from their teachers’ 

perspective, according to gender, qualifications , working years and the 

directorate location. 

The study population was )12056(  ,consisted of all secondary 

governmental schoolteachers in the west bank during the first semester of 

(2009/2010). 

To achieve the study’s goals, a stratified random sample of (1349) 

teachers (=11% of the whole population)was selected , a questionnaire of 

(64) items was built and distributed covering all public secondary schools 

in the west bank. The researcher used the averages, standard deviation, 

frequencies, independent T- test Samples), One Way ANOVA) and Tukey 

test.The study was reliable. 

Conclusions 

- The average of Palestinian secondary public schools’ principals’ 

commitment degree to professional ethics from their teachers’ 

perspective was high (4.15-4.41), whereas ,the overall average of the 

study’s seven domains was (4.29). 



 c

- The domains order of the Palestinian secondary public schools’ 

principals’ commitment degree to professional ethics from their 

teachers’ perspective was as follows: 

The principal’s ethics towards his job, followed by his ethics towards 

homeland, then comes towards learners, followed his ethics towards local 

community , after that , the domain of his ethics towards himself.The last 

domain is the principal’s ethics towards teachers. 

- There were significant differences at (a=0.05) in Palestinian secondary 

public schools’ principals’ commitment degree to professional ethics 

from their teachers’ perspective due to gender variable leaning 

towards male teachers, and to working years variable leaning towards 

(1-5) category, and for the sake of the directorate location variable 

leaning towards the following directorates sorted in descending order: 

Tubas, Qabatya, Qalqilia, Huwwara , and Tulkarm. 

- There were no significant differences at (a=0.05) in Palestinian 

secondary public schools’ principals’ commitment degree to 

professional ethics from their teachers’ perspective due to 

qualifications. 

Recommendations: 

The researcher put a set of recommendations in the light of the 

study’s outcomes such as: 



 d

- It is recommended that the Ministry of Education give the teachers a 

chance to evaluate their principals which may strengthen the ties 

between them. 

- Holding training courses addressing teachers to increase awareness 

pertaining the importance of educational research in promoting 

schools and educational services in a way to reach the best situations 

for both learners and staff. 




