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 الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى التزام مديري ومديرات المدارس الحكومية في مدينة 
لى الكشف عن وجود دير البلح بأخالقيات اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم ، وا 

تغيرات الدراسة الجنس، المؤهل العلمي، فروق في متوسطات نظر معلمي المدارس تبعًا لم
 (.أساسية، ثانوية)سنوات الخبرة، نوع المدرسة 

وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المدارس الحكومية في مدينة دير البلح، 
 .م6102 – 6102وذلك خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

معلمًا ومعلمة، وتم ( 01)تيار عينة عشوائية بلغ عددها ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم اخ
تطبيق استبانة لقياس مدى التزام مديري ومديرات المدارس الحكومية في مدينة دير البلح 

فقرة ( 95)معلمي مدارسهم تكونت هذه االستبانة من بأخالقيات اإلدارة المدرسية من وجهة نظر 
لمدير تجاه نفسه، أخالقيات المدير تجاه مهنته، أخالقيات ا)مقسمة على خمسة مجاالت وهي 

أخالقيات المدير تجاه المعلمين، أخالقيات المدير تجاه الطلبة، أخالقيات المدير تجاه المجتمع 
 (.المحلي

 SPSSوبعد تطبيق االستبانة وجمع البيانات تم معالجة البيانات إحصائيًا باستخدام برنامج 
 :ظهرت النتائج التالية اإلحصائي

في درجة التزام مديري ( α ≤ 0.05)توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة  -
ومديرات المدارس الحكومية في مدينة دير البلح بأخالقيات اإلدارة المدرسية من وجهة 

 .نظر معلمي مدارسهم تعزى لمتغير جنس المعلم لصالح اإلناث

في درجة التزام  (α≤0.05)لة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال -
مديري ومديرات المدارس الحكومية في مدينة دير البلح بأخالقيات اإلدارة المدرسية من 

 .وجهة نظر معلمي مدارسهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي للمعلم



في درجة التزام  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
رس الحكومية في مدينة دير البلح بأخالقيات اإلدارة المدرسية من مديري ومديرات المدا

 .وجهة نظر معلمي مدارسهم تعزى لمتغير سنوات الخبرة للمعلم

في درجة التزام مديري ( α ≤ 0.05)توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة  -

درسية من وجهة ومديرات المدارس الحكومية في مدينة دير البلح بأخالقيات اإلدارة الم

لصالح معلمي ( أساسية، ثانوية)نظر معلمي مدارسهم تعزى لمتغير نوع المدرسة 
 .المرحلة األساسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة الدراسة

تولي الدول اهتمامًا كبيرًا بالتربية والتعليم، وتركز اهتمامها على إدارة قطاع التعليم أكثر 
يثة المواكبة للعصر البد أن تكون متوافقة من مناهجه وبرامجه، حيث أن اإلدارة الحد

مع المفاهيم اإلنسانية والنظريات العلمية الحديثة، والتي تقوم على االهتمام باإلنسان 
تقان  .وتكريمه واحترامه لكي يقوم بدوره بكفاءة وا 

وتعد المدرسة مؤسسة تربوية هامة ال يقل دورها عن دور األسرة، وهذا الدور يتكامل 
مؤسسات التربوية األخرى في إعداد وتنشئة التالميذ بالصورة التي تجعل مع باقي ال

منهم مواطنين صالحين يحملون راية المستقبل، وهي أيضًا مركزًا لممارسة وتعليم أنشطة 
 .ومهارات تلبي احتياجات التالميذ ماديًا ومعنوياً 

تقوم به في إعداد ونظرًا لهذه األهمية للمدرسة في حياة المجتمع ودورها الهام الذي 
األجيال فإنها تحتاج إلى كفاءة ومقدرة عالية تتناسب مع حجم هذه المسؤولية في تسيير 

 .أمورها في مناٍخ صحي وسليم

ولقد شهدت اإلدارة المدرسية في السنوات الماضية تقدمًا وتطورًا، فلم تعد مجرد تسيير 
المحافظة على النظام في لشؤون المدرسة بشكل روتيني، ولم يعد هدف المدير مجرد 

مدرسته، والتأكد من سير المدرسة وفق الجدول الموضوع، والتأكد من أن المعلمين قد 
أتموا جداولهم، ويحصر الحضور والغياب لكل من المعلمين والطالب، بل أصبح محور 
اإلدارة المدرسية، ينصب على توفير الظروف واإلمكانيات التي تساعد المعلم على أن 

بدوره خير قيام، والطالب لتنمية نموه العقلي والجسمي واألخالقي والروحي يقوم 
واالجتماعي، وهذا بدوره ينعكس إيجابًا على تحسين العملية التربوية مما يؤدي إلى 

 .(01: 6119سعد،)إحداث نقلة نوعية في مخرجات التعليم نحو األفضل 

هرت في حقول العلوم ويعد موضوع األخالقيات من الموضوعات المهمة التي ظ
االجتماعية كافة ومنها اإلدارة بسبب التقدم والتطور المتزايد والمستمر في هذه العلوم، 
فاألخالقيات من الركائز األساسية لخدمة اآلخرين، وحسن أداء الوظيفة يؤدي إلى نتائج 



جاح إيجابية، وعليه البد أن يتسم القائد بصفات منها األمانة وسالمة المهنة، ألن ن
القائد في أداء أعماله مرده األساسي إلى التزامهم األخالقي، أماًل في تحقيق األهداف 

 .(6119قزق، )التي تنشدها المنظمة 

إن التزام القيادة اإلدارية بالممارسات األخالقية ستزيد من مشاعر االنتماء والوالء لدى 
ى بذل قصارى جهده في الموظف تجاه المسؤولين، وتجاه المنظمة ككل، مما يدفعه إل

العمل، ويشعره بالرضا الوظيفي واالستقرار واألمن، مما يساعد على رفع معدل اإلنجاز 
فقامت بالتحيز ألفراد دون في العمل، أما لو تصرفت القيادة اإلدارية عكس ذلك، 
في الموظف مشاعر االنتماء آخرين، وتمييز لشخص دون سواه، فإن ذلك سوف يميت 

وكراهية  في نفسه الحقد على اآلخرينعف من حبه للعمل، ويزرع والوالء، ويض
المسؤولين عنه، وسوف يختلق األعذار والحيل، بل لربما أدى به الحال إلى إثارة الفتنة 

 (.6111المزروعي، )داخل المنظمة ونشر الوشاية والشكوك حول هذه القيادة اإلدارية 

المهنة إال بها، وكل فرد ينتمي لمهنة ما إن لكل مهنة قيم وأخالقيات، ال يستقيم حال 
يجب أن يحترمها، ويبتعد عن أي فعل أو سلوك أو تصرف قد يسيء ويخل بها، وكلما 
ارتقينا بالسلم الوظيفي زادت أهمية االلتزام بتلك األخالقيات أكثر فأكثر، فإذا كانت 

ة لمن يعمل في أخالقيات المهنة ضرورية لكل فرد يعمل في مهنة ما، فإنها أكثر ضرور 
مهنة التربية والتعليم، 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 والمدير في المؤسسة التربوية، والذان تمتد آثار تربيتهما وتعليمهما 

ميذ ألجيال عدة، ولذلك فعلى اإلداريين االلتزام بتلك الصفات قبل الموظفين، فهم للتال
 .(1: 6101يحيى، ) القدوة والنموذج لهم

إن األخالقيات ضرورة من ضروريات العملية التربوية واإلدارية، والبد لكل مدير مدرسة 
زمالء، ولذلك أن يتحلى بها، كونه يقضي أكثر من نصف عمله اليومي مع التالميذ وال

يقتضي منه أن يكون على جانب كبير من الحكمة، واالتزان، والعطف، واللين مع 
التالميذ، والصبر، واألناة، والتحمل، والحزم، وحسن التصرف في العمل، ويتجنب 



استغالل مركزه ألية مصالح شخصية، ويؤدي مهمته التربوية على الوجه المتوقع منه 
 .كقائد تربوي

 سةمشكلة الدرا

ما مدى التزام مديري ومديرات المدارس : تتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة عن التساؤل التالي
 الحكومية في مدينة دير البلح بأخالقيات اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم؟

 أسئلة الدراسة

 :ويتفرع من السؤال الرئيس السابق األسئلة الفرعية التالية

دارة المدرسية الواجب توافرها في مديري ومديرات المدارس الحكومية في ما أخالقيات اإل .0
 ؟مدينة دير البلح من وجهة نظر معلمي مدارسهم

في مدى التزام مديري ( α ≤ 0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .6
جهة ومديرات المدارس الحكومية في مدينة دير البلح بأخالقيات اإلدارة المدرسية من و 

 نظر معلمي مدارسهم تعزى لمتغير جنس المعلم؟
في مدى التزام مديري ( α ≤ 0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .1

ومديرات المدارس الحكومية في مدينة دير البلح بأخالقيات اإلدارة المدرسية من وجهة 
 نظر معلمي مدارسهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي للمعلم؟

في مدى التزام مديري   (α ≤ 0.05) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى هل توجد .0
ومديرات المدارس الحكومية في مدينة دير البلح بأخالقيات اإلدارة المدرسية من وجهة 

 نظر معلمي مدارسهم تعزى لمتغير سنوات خبرة المعلم؟

زام مديري في مدى الت( α ≤ 0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .9
ومديرات المدارس الحكومية في مدينة دير البلح بأخالقيات اإلدارة المدرسية من وجهة 

 ؟(ثانوية –أساسية )نظر معلمي مدارسهم تعزى لمتغير نوع المدرسة 



 فروض الدراسة

ومديرات المدارس الحكومية في مدينة دير البلح بأخالقيات اإلدارة المدرسية من وجهة  .0
 سهم تعزى لمتغير جنس المعلم؟نظر معلمي مدار 

ال في مدى التزام مديري ( α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .6
في مدى التزام مديري ( α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ومديرات المدارس الحكومية في مدينة دير البلح بأخالقيات اإلدارة المدرسية من وجهة 
 علمي مدارسهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي للمعلم؟نظر م

في مدى التزام مديري   (α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .1
ومديرات المدارس الحكومية في مدينة دير البلح بأخالقيات اإلدارة المدرسية من وجهة 

 نظر معلمي مدارسهم تعزى لمتغير سنوات خبرة المعلم؟

في مدى التزام مديري ( α ≤ 0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال توجد  .0
ومديرات المدارس الحكومية في مدينة دير البلح بأخالقيات اإلدارة المدرسية من وجهة 

 ؟(ثانوية –أساسية )نظر معلمي مدارسهم تعزى لمتغير نوع المدرسة 

 أهداف الدراسة

 :تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي

ى مدى التزام مديري ومديرات المدارس الحكومية في مدينة دير البلح التعرف إل .0
 .بأخالقيات اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم

التعرف إلى ما إذا كان هناك فروقًا دالة إحصائيًا في مدى التزام مديري ومديرات  .6
من وجهة نظر المدارس الحكومية في مدينة دير البلح بأخالقيات اإلدارة المدرسية 

جنس المعلم، مؤهل المعلم العلمي، سنوات )معلمي مدارسهم تعزى لمتغيرات الدراسة 
 "(.ثانوية - أساسية"الخبرة للمعلم، نوع المدرسة 

 



 أهمية الدراسة

 :تنبع أهمية هذه الدراسة مما يلي

التي تكشف عن مدى التزام  –في حدود علم الباحثين  –تعتبر الدراسة األولى  .0
ومديرات المدارس الحكومية في مدينة دير البلح بأخالقيات اإلدارة المدرسية  مديري

 .من وجهة نظر معلمي مدارسهم
توفر هذه الدراسة معلوماٍت مهمة للمعنيين في التربية والتعليم بالوسطى وفي وزارة  .6

التربية والتعليم العالي الفلسطينية عن مدى التزام مديري ومديرات المدارس 
في مدينة دير البلح بأخالقيات اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي  الحكومية
 .مدارسهم

تهم مديري ومديرات المدارس الحكومية في مدينة دير البلح ليتعرفوا إلى آراء من  .1
يعملون ويتعاملون معهم من معلمين ومعلمات في سلوكياتهم اإلدارية مما قد يشكل 

 –معلمين )أو تغييرها مع أطراف العملية التعليمية دافعًا لديهم لتعزيزها أو تعديلها 
 (.مجتمع محلي –طلبة 

 الدراسة حدود

 :تم إجراء هذه الدراسة وفق الحدود والمعطيات التالية

 .المدارس الحكومية في مدينة دير البلح: الحد المكاني

 .6102 – 6102الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي : الحد الزماني

 .معلمي ومعلمات المدارس الحكومية في مدينة دير البلح: شريالحد الب

 

 



 الدراسة مصطلحات

  :مدير المدرسة

المشرف المقيم في المدرسة، وهو القائد التربوي "بأنه ( 95: 6110القرعان وآخرون، )يعرفه 
تعليمية الذي يعمل على التجديد في مدرسته بكل ما يتعلق بالعملية التربوية وأبعادها النفسية وال

 ".واالجتماعية، بحيث يكون التجديد كلما سنحت له الفرصة

قائد تربوي يتصف بخصائص ومهارات تتطلبها منه طبيعة "بأنه ( 55: 6111عبدو، )ويعرفه 
األدوار التي يتوقع منه ممارستها في إدارته للمدرسة لبلوغ أهدافها المنشودة في أجواء من األمن 

 ".واالرتياح

الشخص الذي يقوم باألعمال "بأنه  (2: 6115اللخاوي، )ون إجرائيًا تعريف ويتبنى الباحث
اإلدارية والفنية في مدرسته، بغرض تطوير معلميه ورفع مستوى طالب مدرسته من خالل 

 ".استثمار الموارد المادية والبشرية وحسن تنظيمها

 :المدارس الحكومية

تشرف عليها إداريًا وتمويليًا وزارة التربية والتعليم المدارس التي "يعرفها الباحثون إجرائيًا بأنها 
 ".العالي الفلسطينية

 :مدينة دير البلح

 ".مدينة ساحلية تقع في المحافظة الوسطى من قطاع غزة"يعرفها الباحثون إجرائيًا بأنها 

 :أخالقيات اإلدارة المدرسية

عة من المبادئ التربوية التي مجمو "بأنها ( 01: 6110نزال، )يتبنى الباحثون إجرائيًا تعريف 
تتضمن الواجبات المهنية واألخالقية تجاه المعلمين، الطلبة، الزمالء، المجتمع المحلي، وزمالء 

 ".المهنة، واتجاه الذات أيضاً 



 :الدراسات السابقة

 (7101يحيى، )دراسة  .0

ية هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانو 
الفلسطينية بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم، وكذلك 

الجنس، : الكشف عن وجود فروق في متوسطات نظر معلمي المدارس تبعًا لمتغيرات
 .المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المديرية

في الضفة  وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المدارس الحكومية الثانوية
والبالغ عددهم  6101 – 6115الغربية خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

 .معلمًا ومعلمة( 06192)

معلمًا ومعلمة ( 0105)ولتحقيق أهداف الدراسة اختيرت عينة طبقية عشوائية بلغ عددها 
 .موزعين على المدارس الحكومية الثانوية في الضفة الغربية

حثة استبانة لقياس درجة التزام مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية واستخدمت البا
الفلسطينية بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم تكونت من 

 .فقرة( 20)

 :وبعد تحليل النتائج أسفرت الدراسة عن

الحكومية الثانوية  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة التزام مديري المدارس -
الفلسطينية بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم تعزى 

 .لمتغير المؤهل العلمي

وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية  -
هم تعزى الفلسطينية بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارس

( سنوات 2أقل من )لمتغير الجنس لصالح الذكور، ولمتغير سنوات الخبرة لصالح الفئة 
 .ولمتغير المديرية لصالح مديريات طوباس، وقباطية، وقلقيلية، وجنوب نابلس
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مهنة  التعرف إلى مدى التزام مديري المدارس األساسية الدنيا بأخالقياتهدفت هذه الدراسة 
 .التعليم بمحافظة غزة من وجهة نظر المعلمين

( 619)وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واختار عينة الدراسة 
 .معلمًا ومعلمة في المدارس األساسية الدنيا في مديريات محافظة غزة

فقرة موزعة على خمسة ( 21)قد أعد الباحث أداة الدراسة المكونة من استبانة مكونة من و 
 .مجاالت، وقام بالتحقق من صدقها وثباتها

توصلت  SPSSوبعد تطبيق الدراسة ومعالجة البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي 
 :الدراسة للنتائج التالية

وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية  -
نة اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم تعزى الفلسطينية بأخالقيات مه

 .لمتغير الجنس لصالح اإلناث

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية  -
الفلسطينية بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم تعزى 

 لمتغير سنوات الخبرة

 الدراسة منهج

لما كان الهدف من الدراسة هو التعرف على مدى التزام مديري ومديرات المدارس الحكومية في 
مدينة دير البلح بأخالقيات اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم، فقد تم استخدام 

المنهج ( 00: 0552األغا، )المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لطبيعة الدراسة، ويعرف 
المنهج الذي يتناول أحداث وظواهر وممارسات بحثية قائمة ومتاحة "الوصفي التحليلي بأنه 

للدراسة دون أن يكون للباحث أي تدخل مقصود في مجريات البحث، وعلى الباحث أن يتفاعل 
 ".معها بالوصف، والتحليل



 الدراسة مجتمع

 .ة في مدينة دير البلحتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المدارس الحكومي

 الدراسة عينة

معلمًا ومعلمة من معلمي ومعلمات المدارس الحكومية في مدينة ( 01)تألفت عينة الدراسة من 
 .دير البلح تم اختيارهم بطريقة عشوائية

 الدراسةأداة 

فقرة مقسمة على خمسة مجاالت ( 95)لتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق استبانة مكونة من 
القيات المدير تجاه نفسه، أخالقيات المدير تجاه مهنته، أخالقيات المدير تجاه أخ)وهي 

 (.المعلمين، أخالقيات المدير تجاه الطلبة، أخالقيات المدير تجاه المجتمع المحلي

 نتائج الدراسة

 :لسؤال األول على ما يليينص ا

لمدارس الحكومية في مدينة ما أخالقيات اإلدارة المدرسية الواجب توافرها في مديري ومديرات ا

 ؟دير البلح من وجهة نظر معلمي مدارسهم

إلى أن مدير المدرسة يجب أن يتحلي بنوعين من األخالق ( 01: 6112الزهراني، )يشير 
 :وهي

 :األخالقيات المهنية:  أوالً 

 .اإليمان بمهنة التربية والتعليم واالعتزاز بها واإليمان المطلق بالعمل المدرسي .0

الكامل ألهداف التعليم في المرحلة التي يعمل بها، وعالقة ذلك باألهداف  اإلدراك .6
 .االجتماعية



اإللمام الكامل بوسائل تحقيق األهداف وتنفيذ المناهج واالتجاهات التربوية الحديثة  .1
 .والمعاصرة

معرفة خصائص الطالب في مرحلة النمو التي يمرون بها، ومتطلبات هذا النمو،  .0
 .العملية التربويةومراعاة ذلك في 

 .العمل مع اآلخرين بطريقة بناءة وفي تعاون مثمر .9

 .تنسيق جهود العاملين، مع إتاحة الفرصة للتشجيع واالبتكار .2

 .معرفة اتجاهات المعلمين من خالل االجتماعات والمناقشات .2

 .التعرف على البيئة المحلية وتفهم مشكالتها، ومحاولة اإلسهام في حلها .5

 :يات الشخصيةاألخالق: ثانياً 

االحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتقه بحيث ينعكس هذا على جميع العاملين معه  .0
داريين وفنيين وطالب  .من معلمين وا 

 .مراعاة العدالة التامة في التعامل مع المرؤوسين دون محاباة أو تحيز .6

 .اتخاذ القرارات بصورة علنية بعد مناقشة واقتناع .1

 .لقدوة الحسنةاالتسام بالخلق الطيب وا .0

التواضع دون ضعف، والحزم دون تعسف، والمرونة دون تراخي، والبعد عن مواقف  .9
 .العداء والشك

 .إبداء المالحظات البناءة دون سخرية أو انتقاص من دور العاملين معه .2

 .اكتساب الصداقات مع االستفادة من آراء اآلخرين .2

 .ة سعة األفق والقدرة على التصرف في المواقف المختلف .5



 :وتذكر وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية صفات المدير والقائد الناجح وهي

القدوة الصالحة في جميع ميادين الحياة وأنماط السلوك كالصدق في القول والعمل  -
 .وااللتزام واالنتماء

 .ةاالبتعاد عن الشللية، والعدالة في التعامل مع جميع أعضاء الهيئة التدريسية والطلب -

 .االبتعاد عن البيروقراطية والتسلط، وكذلك عن أسلوب التساهل المفرط -

 .احترام مشاعر المعلمين والطلبة وتقديرها، ومراعاة الظروف اإلنسانية والخاصة -

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

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

 .االبتعاد عن األنانية واألهواء والمصالح الشخصية -

 .أن يكون في مقدمة الصفوف في حالة المخاطر واألهوال -

 الديناميكية والنشاط في تحسين عمليتي التعليم والتعلم والمتابعة والتقييم وتقديم التغذية -
 .الراجعة للمعلمين

 .تحفيز الطلبة باستمرار على التعلم والنشاطات الالمنهجية المختلفة -

توزيع األعمال والمهمات على المعلمين حسب الكفاءة والرغبة ومنحهم الصالحيات مع  -
 .المتابعة والتوجيه والتقويم

 .زيادة تفعيل دور المجتمع المحلي والمؤسسات الوطنية واإلسالمية -

مع المشكالت واألزمات بجدية ودراسة تلك المشكالت واألزمات وتحليلها التعامل  -
 .وتبسيطها واالبتعاد عن تكبيرها وتعقيدها

 .عدم انتقاد أعضاء الفريق أمام بعضهم -



 :على ما يلي الثانيينص السؤال 

في مدى التزام مديري ( α ≤ 0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
رس الحكومية في مدينة دير البلح بأخالقيات اإلدارة المدرسية من وجهة ومديرات المدا

 نظر معلمي مدارسهم تعزى لمتغير جنس المعلم؟
لمجموعتين مستقلتين ويبين الجدول ( ت)ولإلجابة على هذا السؤال تم استخدام اختبار 

 التالي نتائج االختبار

رس الحكومية في مدينة دير البلح بأخالقيات اإلدارة المدرسية من لدرجة التزام مديري ومديرات المدا( ت)جدول اختبار 

 وجهة نظر معلمي مدارسهم تعزى لمتغير الجنس

 المجاالت

أخالقيات )
المدير 

 ...(تجاه

 الذكور

 61= العدد 

 اإلناث

 02= العدد 

وبة
حس

 الم
ت

 

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 0.15 2.26 00.29 00.91 15.62 نفسه

 6.06 6.06 16.06 2.01 62.05 مهنته

 1.20 5.92 01.55 01.09 15.21 المعلمين

 0.62 9.52 10.29 5.05 65.21 الطلبة

المجتمع 
 6.91 0.02 62.95 2.59 66.51 المحلي

الدرجة 
 0.952 9.91 10.225 5.126 10.050 الكلية

أخالقيات المدير تجاه )ة لمجاالت يتضح من خالل الجدول السابق أن مستوى الدالل
( نفسه، وأخالقيات المدير تجاه المعلمين، وأخالقيات المدير تجاه الطلبة، والدرجة الكلية

وبذلك يتضح بأنه توجد فروق دالة ( α ≤ 0.05)كانت أصغر من قيمة مستوى 
 في درجة التزام مديري ومديرات المدارس( α ≤ 0.05)إحصائيًا عند مستوى الداللة 



الحكومية في مدينة دير البلح بأخالقيات اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي 

، بينما كانت قيمة مستوى الداللة لصالح اإلناث مدارسهم تعزى لمتغير جنس المعلم
أخالقيات المدير تجاه مهنته، وأخالقيات المدير تجاه المجتمع المحلي أكبر من )لمجال 

رجة التزام مديري ومديرات المدارس الحكومية في لد( α ≤ 0.05)مستوى الداللة 

بأخالقيات اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم وأن الفروق  مدينة دير البلح
 .  لصالح الذكور

 :على ما يلي الثالثينص السؤال 

في مدى التزام مديري ( α ≤ 0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
رس الحكومية في مدينة دير البلح بأخالقيات اإلدارة المدرسية من وجهة ومديرات المدا

 نظر معلمي مدارسهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي للمعلم؟
ولإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية لدرجة التزام مديري ومديرات 

ية من وجهة نظر المدارس الحكومية في مدينة دير البلح بأخالقيات اإلدارة المدرس
معلمي المدارس الحكومية تعزى لمتغير المؤهل العلمي للمعلم، والجدول التالي يوضح 

 .نتائج ذلك

المتوسطات الحسابية لدرجة التزام مديري ومديرات المدارس الحكومية في مدينة دير البلح بأخالقيات اإلدارة  :جدول

 .المؤهل العلمي للمعلمالمدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم تعزى لمتغير 

 المجاالت

 ...أخالقيات المدير)

 دبلوم

 3= العدد 

 بكالوريوس

33= العدد   

 دراسات عليا

 4= العدد 

 42.75 40.88 35.33 تجاه نفسه

 27.25 30.76 29.67 تجاه مهنته

 36.25 42.18 37.67 تجاه المعلمين

 26.5 31.32 29.33 تجاه الطلبة

 24.25 25.97 26.00 تجاه المجتمع المحلي

 31.4 34.22 31.6 الدرجة الكلية

 



 

نتائج تحليل التباين األحادي لدرجة التزام مديري ومديرات المدارس الحكومية في مدينة دير البلح بأخالقيات : جدول

 .اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي للمعلم

رجات د مصدر التباين المجاالت

 الحرية

مجموع مربعات 

 االنحرافات

متوسط 

 االنحراف

ف 

 محسوبة

أخالقيات 

المدير 

تجاه 

 نفسه

 3.244 43.914 923.321 2 بين المجموعات

 41.424 2832.324 33 داخل المجموعات

  2412.338 31 المجموع

أخالقيات 

المدير 

تجاه 

 مهنته

 9.234 32.132 48.238 2 بين المجموعات

 23.332 9399.218 33 المجموعاتداخل 

  9333.933 31 المجموع

أخالقيات 

المدير 

تجاه 

 المعلمين

 9.923 943.243 224.423 2 بين المجموعات

 929.443 4413.218 33 داخل المجموعات

 82.423 4331.338 31 المجموع

أخالقيات 

المدير 

تجاه 

 الطلبة

 9.312 82.423 994.288 2 بين المجموعات

 49.122 9883.848 33 داخل المجموعات

  9433.433 31 المجموع

أخالقيات 

المدير 

تجاه 

المجتمع 

 المحلي

 3.221 2.119 93.123 2 بين المجموعات

 39.942 9982.112 33 داخل المجموعات

  9933.138 31 المجموع

من مستوى الداللة  أكبريتضح من الجدول السابق أن مستوى الداللة للمجاالت جميعها 
(α≤0.05 ) وبذلك يتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
(α≤0.05)  في درجة التزام مديري ومديرات المدارس الحكومية في مدينة دير البلح

بأخالقيات اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم تعزى لمتغير المؤهل 
 .العلمي للمعلم

 



 
 :على ما يلي الرابعالسؤال  نصي

في مدى التزام مديري ( α ≤ 0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
ومديرات المدارس الحكومية في مدينة دير البلح بأخالقيات اإلدارة المدرسية من وجهة 

 نظر معلمي مدارسهم تعزى لمتغير سنوات الخبرة للمعلم؟
حساب المتوسطات الحسابية لدرجة التزام مديري ومديرات ولإلجابة على هذا السؤال تم 

المدارس الحكومية في مدينة دير البلح بأخالقيات اإلدارة المدرسية من وجهة نظر 
، والجدول التالي يوضح سنوات الخبرة للمعلممعلمي المدارس الحكومية تعزى لمتغير 

 .نتائج ذلك

ومديرات المدارس الحكومية في مدينة دير البلح بأخالقيات اإلدارة  المتوسطات الحسابية لدرجة التزام مديري: جدول

 .المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم تعزى لمتغير سنوات الخبرة للمعلم

 المجاالت

 سنوات 8أقل من 

 2= العدد 

سنوات 93 – 8من   

23= العدد   

 سنوات 93أكثر من 

 92= العدد 

أخالقيات المدير 

 41.17 39.95 42.5 تجاه نفسه

أخالقيات المدير 

 29.39 30.45 33.5 تجاه مهنته

أخالقيات المدير 

 41.00 39.5 50.5 تجاه المعلمين

أخالقيات المدير 

 30.56 31.6 33 تجاه الطلبة

أخالقيات المدير 

تجاه المجتمع 

 26.33 26 30 المحلي

 33.69 33.5 37.9 الدرجة الكلية

 

 

 



حادي لدرجة التزام مديري ومديرات المدارس الحكومية في مدينة دير البلح بأخالقيات نتائج تحليل التباين األ: دولج

 .اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم تعزى لمتغير سنوات الخبرة للمعلم

درجات  مصدر التباين المجاالت

 الحرية

مجموع 

مربعات 

 االنحرافات

متوسط 

 االنحراف

ف 

 محسوبة

أخالقيات 

المدير 

اه تج

 نفسه

 3.993 93.392 29.428 2 بين المجموعات

 14.244 3831.183 33 داخل المجموعات

  3839.338 31 المجموع

أخالقيات 

المدير 

تجاه 

 مهنته

 3.444 93.324 34.443 2 بين المجموعات

 32.282 9433.322 33 داخل المجموعات

  9432.338 31 المجموع

أخالقيات 

المدير 

تجاه 

 لمينالمع

 3.293 999.232 222.438 2 بين المجموعات

 933.224 8331.833 33 داخل المجموعات

  8339.138 31 المجموع

أخالقيات 

المدير 

تجاه 

 الطلبة

 3.342 3.449 3.322 2 بين المجموعات

 83.283 9112.832 33 داخل المجموعات

  9111.133 31 المجموع

أخالقيات 

المدير 

تجاه 

مع المجت

 المحلي

 3.383 94.293 22.428 2 بين المجموعات

 31.283 9434.883 33 داخل المجموعات

  9832.138 31 المجموع

يتضح من الجدول السابق أن مستوى الداللة للمجاالت جميعها أكبر من مستوى الداللة 
(α≤0.05 )ة وبذلك يتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل
(α≤0.05)  في درجة التزام مديري ومديرات المدارس الحكومية في مدينة دير البلح

بأخالقيات اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم تعزى لمتغير سنوات الخبرة 
 .للمعلم

 

 



 :على ما يلي الخامسينص السؤال 

زام مديري في مدى الت( α ≤ 0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
ومديرات المدارس الحكومية في مدينة دير البلح بأخالقيات اإلدارة المدرسية من وجهة 

 ؟(ثانوية –أساسية )نوع المدرسة نظر معلمي مدارسهم تعزى لمتغير 
لمجموعتين مستقلتين ويبين الجدول ( ت)ولإلجابة على هذا السؤال تم استخدام اختبار 

 التالي نتائج االختبار

لدرجة التزام مديري ومديرات المدارس الحكومية في مدينة دير البلح بأخالقيات اإلدارة المدرسية من ( ت)ختبار جدول ا

 (ثانوية –أساسية )وجهة نظر معلمي مدارسهم تعزى لمتغير نوع المدرسة 

 مدرسة أساسية المجاالت

 23= العدد 

 مدرسة ثانوية

 93= العدد 

ت 

 محسوبة

االنحراف  المتوسط

 عياريالم

االنحراف  المتوسط

 المعياري

أخالقيات 

المدير 

تجاه 

 نفسه

33.23 1.14 44.83 4.92 2.32 

أخالقيات 

المدير 

تجاه 

 مهنته

22.98 4.13 39.33 4.32 9.34 

أخالقيات 

المدير 

تجاه 

 المعلمين

34.14 99.34 44.32 2.32 9.22 

أخالقيات 

المدير 

تجاه 

 الطلبة

22.24 3.18 32.44 8.84 9.39 

أخالقيات 

المدير 

تجاه 

المجتمع 

 المحلي

23.84 4.44 23.23 8.24 9.38 



أخالقيات المدير تجاه )يتضح من خالل الجدول السابق أن مستوى الداللة لمجاالت 
كانت ( مهنته، وأخالقيات المدير تجاه الطلبة، وأخالقيات المدير تجاه المجتمع المحلي

يتضح بأنه توجد فروق دالة إحصائيًا عند وبذلك ( α ≤ 0.05)أصغر من قيمة مستوى 
في درجة التزام مديري ومديرات المدارس الحكومية في ( α ≤ 0.05)مستوى الداللة 

مدينة دير البلح بأخالقيات اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم تعزى 

ال بينما كانت قيمة مستوى الداللة لمج، (أساسية، ثانوية)نوع المدرسة لمتغير 
أكبر من مستوى ( ت المدير تجاه المعلمين، وأخالقيانفسهأخالقيات المدير تجاه )

لدرجة التزام مديري ومديرات المدارس الحكومية في مدينة دير ( α ≤ 0.05)الداللة 

تعزى لمتغير نوع  مدارسهمبأخالقيات اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي  البلح
 .لح معلمي المرحلة األساسيةلصا (أساسية، ثانوية)المدرسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التوصيات

 :في ضوء نتائج هذه الدراسة فإننا نوصي بما يلي

إيالء أخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية االهتمام الالزم من قبل وزارة التربية والتعليم  .0
 .العالي الفلسطينية من حيث اإلعداد والتدريب والتنفيذ واإلشراف والتقويم

رات بصفة مستمرة لمديري ومديرات المدارس الحكومية الفلسطينية بهدف عقد دو  ضرورة .6
 .إطالعهم على أحدث المستجدات في أخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية

التأكيد على ضرورة أن تشتمل الدورات التدريبية لمدراء المدارس على نشرات تبين  .1
م مع المعلمين والطلبة أهمية األخالقيات الواجب التحلي وااللتزام بها في عالقاته

 .والمجتمع المحلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المراجع

، مطبعة مقداد، غزة، 6، طعناصره، مناهجه، أدواته: البحث التربوي(: 0552)األغا، إحسان  .0
 .فلسطين

مدى التزام مديري المدارس األساسية الدنيا بأخالقيات مهنة التعليم (: 6115)أبو طبيخ، هشام  .6
، رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، وجهة نظر المعلمين في محافظة غزة من

 .غزة، فلسطين

أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري مدارس التعليم العام للبنين بمدينة (: 6112)الزهراني، سعيد  .1
 .، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمةمكة المكرمة

، الطبعة األولى، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، اإلدارة المدرسية(: 6119)ليد سعد، و  .0
 .عمان، األردن

 .، مكتبة النهضة، القاهرة1، جإدارة المدرسة اإلبتدائية(: 6111)عبدو، عبد القادر  .9

سراء للنشر، ، دار اإلاإلدارة المدرسية الحديثة(: 6110)القرعان، أحمد و الحراحشة، إبراهيم  .2
 . عمان، األردن

درجة التزام رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية (: 6119)قزق، محمود نايف  .2
، رسالة ماجستير، جامعة عمان الرسمية بأخالقيات المهنة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 .العربية للدراسات العليا، عمان، األردن

دور مديري المدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية بمحافظات (: 6115)حي اللخاوي، محمد فت .5
، رسالة ماجستير، كلية التربية، غزة في تنمية اإلبداع الجماعي لدى معلميهم وسبل تطويره

 .الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين

نوية بأخالقيات مدى التزام مديري المدارس الثا(: 6111)المزروعي، خميس بن محمد بن خميس  .5
، رسالة ماجستير، جامعة المهنة من وجهة نظر الهيئات اإلدارية والتدريسية بسلطنة عمان



 .السلطان قابوس، سلطنة عمان

أخالقيات مهنة التربية والتعليم في ضوء الفكر اإلسالمي ومدى (: 6110)نزال، مزهر محمد  .01
، رسالة ماجستير، جامعة رفين في فلسطينالتزام المعلمين بها من وجهة نظر المديرين والمش

 .القدس، فلسطين

درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية الفلسطينية (: 6101)يحيى، سجى أحمد محمود  
، رسالة ماجستير، جامعة بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم

 .النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لمالحقا

استبانة مدى التزام مديري ومديرات المدارس الحكومية في مدينة دير البلح بأخالقيات 
 .اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم

  وزارة التربية والتعليم العالي

 (نشر ثقافة البحث العلمي لدى طلبة التعليم العام في قطاع غزة)برنامج 

 تحية طيبة وبعد.... حضرة المعلمة الفاضلة  /حضرة المعلم الفاضل

يقوم طالب لجنة البحث العلمي بمدرسة عبد الكريم العكلوك األساسية للبنين ببحث إجرائي 

مدى التزام مديري ومديرات المدارس الحكومية في مدينة دير البلح بأخالقيات اإلدارة "بعنوان 

نشر ثقافة البحث العلمي لدى )مشروع  وذلك ضمن" المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم

 (.طلبة التعليم العام في قطاع غزة

صاحبات الخبرات التربوية، /من أصحاب -معلمتي الفاضلة/ معلمي الفاضل –ونظرًا لكونكم 

فإننا نأمل منكم أن تعيرونا بعض وقتكم في اإلجابة على بنود هذه االستبانة ونشعر بعظيم 

نجاح هذه الدراسة يتوقف على مشاركتكم الفاعلة بها، علمًا بأن  االمتنان لذلك، وال شك بأن

 .إجاباتكم سيتم استخدامها لغرض البحث العلمي فقط

 .مع خالص شكرنا وامتناننا وتقديرنا لكم

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 مدرسة عبد الكريم العكلوك األساسية –لجنة البحث العلمي 



 خصيةالبيانات الش: أولا 

 .في المربع المناسب( X)يرجى تعبئة البيانات التالية بوضع عالمة 

 أنثى           ذكر             الجنس .0

 دراسات عليا          بكالوريوس           دبلوم          المؤهل العلمي .6

 سنوات 01من  أكثر          سنوات 01 – 9          سنوات 9أقل من         سنوات الخبرة .1

 ثانوية           (حتى عاشر)أساسية         مرحلة المدرسة .0

 الستبانة: ثانياا 

 بدرجة قليلة بدرجة قليلة جداً  بدرجة كبيرة بدرجة كبيرة جداً  الفقرة م

 أخالقيات المدير تجاه نفسه: الجانب األول

     .يمثل الدير قدوة حسنة للمعلمين 0

     .عة البديهة في التعامل مع األموريتحلى بالحكمة وسر  6

     .يترفع عن الصغائر 1

     .يلتزم بالصدق في جميع أموره 0

     .يتسم بالديمقراطية في التعامل مع اآلخرين 9

     .يحترم الوقت والمواعيد 2

     .يخلص في أداء عمله 2

يمتلك المقدرة على التصرف بحكمة في حاالت  5
 .الطوارئ

    



     .يتحمل المسؤولية بشكل فعال 5

     .يتقبل النقد اإليجابي ويسعى له 01

     .يحترم اآلخرين ويعاملهم بحسن خلق 00

     .يحافظ على أسرار عمله 06

     .يتحلى بالمقدرة على ضبط النفس 01

يسعى لنموه المهني باالطالع على المستجدات في  00
 .مجال عمله

    

 أخالقيات المدير تجاه مهنته: ثانيالجانب ال

     .يفخر بمهنته 0

     . يحرص على تنمية نفسه مهنياً  6

     .يستغل موقعه لتحقيق مصالحه الشخصية 1

     .يحترم مهنته وال يمارس أي أفعال قد تسيء له 0

     .يتحمل الصعوبات التي تواجهه أثناء أداء مهنته 9

ل اختصاصه المهني واإلداري يواكب كل جديد في مجا 2
 .ويطبقه

    

     .يلتزم بالتفرغ التام لمهنته 2

     .ينجز عمله على أكمل وجه 5

نسانية في آن واحد 5      .يدرك أن عمله خدمة اجتماعية وا 



يتحمل المسؤوليات المترتبة عليه تجاه مهنته ووطنه  01
 .وأمته

    

 اه المعلمينأخالقيات المدير تج: الجانب الثالث

     .يوضح القوانين والتعليمات اإلدارية للمعلمين 0

     .يشرك المعلمين في تخطيط العمل اليومي 6

     .يشجع السلوك المرغوب فيه لدى المعلمين 1

يشيد بما يحققه المعلمون من إنجازات وال ينكر  0
 .جهودهم

    

     .يعزز المعلمين معنويًا ويشجعهم 9

     .النصح واالرشاد للمعلمين بكل تواضع يقدم 2

     .يساعد المعلمين في حل مشكالتهم 2

     .يقيم عالقات اجتماعية بين المعلمين خارج المدرسة 5

     .ينمي روح العمل الجماعي لدى المعلمين 5

يتقبل النقد ويشارك في ابتكار أفكار جديدة مع  01
 .المعلمين

    

صص على المعلمين حسب يوزع جدول الح 00
 .االختصاص والقدرات

    

     .يعالج الخالفات الناتجة بين المعلمين بكل موضوعية 06

     .يطلب تنفيذ اللوائح والقوانين بنوع من اإلنسانية والزمالة 01



يقيم سير العمل بشكل مستمر من خالل الزيارات  00
 .الصفية

    

     .التعامل مع المعلمينيوازن بين أقواله وأفعاله في  09

 أخالقيات المدير تجاه الطلبة: الجانب الرابع

     .يشجع الطلبة على المشاركة في نشاطات المجتمع 0

     .يلتقي الطلبة بشكل دوري في جو أسري دافئ 6

     .يعمل على رفع الروح المعنوية لدى الطلبة 1

الل يغرس القيم والمبادئ في نفوس الطلبة من خ 0
 .تصرفاته

    

     .يشجع الطلبة على العمل الجماعي والتطوعي 9

     .ينوع في استعمال العقاب لتعديل سلوك الطلبة 2

يراعي احتياجات الطلبة والفروق الفردية في العملية  2
 .التعليمية

    

يشارك الطلبة في أعمالهم الجماعية داخل المدرسة  5
 .بشكل من التواضع

    

     .افظ على األسرار الخاصة والعائلية للطلبةيح 5

     .يمَرس الطلبة على احترام القوانين واللوائح المدرسية 01

يدعو إلى إقامة المسابقات والحفالت للترويح عن الطلبة  00
 .بشكل دائم

    



 أخالقيات المدير تجاه المجتمع المحلي: الجانب الخامس

     .يخدم مصلحة المدرسة يوظف عالقاته الخارجية بما 0

يشرك أولياء األمور في حل مشاكل المدرسة المتعلقة  6
 .بالجوانب التربوية

    

     .يستقطب المؤسسات الخارجية لخدمة المدرسة 1

يساهم في دعم الحقوق المدنية واإلنسانية داخل المدرسة  0
 .لخدمة المجتمع

    

     .عيةينفتح على القضايا المحلية والمجتم 9

يقيم عالقات ودية مع مديري المدارس األخرى خاصة  2
 .المحيطة بالمدرسة

    

يتعاون مع المؤسسات التربوية والمراكز التعليمية بهدف  2
 .رفع مستوى المدرسة

    

يطلع أولياء األمور أواًل بأول على مستوى أبناءهم  5
 .العلمي واألخالقي

    

أولياء األمور في المجتمع  يقيم عالقات إنسانية مع 5
 .المحلي

    

 


