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ــذه  :ملخـــــص ــدفت هـــ ــديرات     هـــ ــة مـــ ــتوى ممارســـ ــى مســـ ــرف علـــ ــة التعـــ الدراســـ
ــن      ــة مـ ــة التنظيميـ ــز الثقـ ــا فـــي تعزيـ ــة ودورهـ ــادة األخالقيـ ــة للقيـ المـــدارس االبتدائيـ

ــات،   ــر المعلمـ ــة نظـ ــر       وجهـ ــات النظـ ــتالف وجهـ ــة اخـ ــة درجـ ــى معرفـ ــدفت إلـ ــا هـ كمـ
ــرات   ــاختالف متغيـــ ــذه بـــ ــص، (هـــ ــي،  والتخصـــ ــل العلمـــ ــرة،  والمؤهـــ ــنوات الخبـــ ســـ

ــرافي و ــب اإلشـ ــن   تكو. )المكتـ ــة مـ ــة الدراسـ ــت عينـ ــة، ) 432(نـ ــارهن معلمـ ــم اختيـ  تـ
ــى     ــة إلـ ــائج الدراسـ ــارت نتـ ــد أشـ ــوائية، وقـ ــة العشـ ــا يلـــ بالطريقـ ــع   :يمـ ــاءت جميـ جـ

ــدارس       ــديرات المــ ــها مــ ــي تمارســ ــة التــ ــادة االخالقيــ ــور القيــ ــاد محــ ــةأبعــ  االبتدائيــ
ــات     ــر المعلمـــ ــة نظـــ ــن وجهـــ ــائف مـــ ــة الطـــ ــداً (بمدينـــ ــة جـــ ــاس  ) عاليـــ ــًا لمقيـــ وفقـــ

ــة ــديرات     و .الدراسـ ــها مـ ــي تمارسـ ــة التـ ــة التنظيميـ ــور الثقـ ــاد محـ ــع أبعـ ــاءت جميـ جـ
ــدارس  ــةالمـ ــر المعلمـــات       االبتدائيـ ــة نظـ ــائف مـــن وجهـ ــة جـــداً (بمدينـــة الطـ ) عاليـ

ــة  ــاس الدراســـ ــًا لمقيـــ ــين    . وفقـــ ــائية بـــ ــة إحصـــ ــة ذات داللـــ ــة إيجابيـــ ــود عالقـــ وجـــ
ــا وبــــين ال      ــة وجميــــع مجاالتهــ ــري القيــــادة األخالقيــ ــة التنظيميــــة وجميــــع   متغيــ ثقــ

بـــين متوســـطات أفـــراد عينــــة    ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية     و. مجاالتهـــا 
ــة  ــة   الدراســـ ــادة األخالقيـــ ــتوى القيـــ ــي مســـ ــة  فـــ ــة التنظيميـــ ــها  والثقـــ ــي تمارســـ التـــ

ــرات      ــى متغيــ ــزى إلــ ــات تعــ ــر المعلمــ ــة نظــ ــن وجهــ ــة مــ ــة االبتدائيــ مــــديرات المرحلــ
  ).لمكتب اإلشرافيالتخصص، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، وا(
القيادة األخالقية، الثقة التنظيمية، المديرات، المرحلة : الكلمات المفتاحية( 

  ).االبتدائية، مدينة الطائف
  

  

بعد يوم وخاصة  اإلنسان يوما يواجهاالتحديات التي تزداد  :مقدمة
اع القيم وفي ظل في ظل التقدم التكنولوجي وثورة المعلوماتية وصر

ه هذه التحديات جب على المنظمات أن تواجومما ي دةالعولمة الجدي
يكون مواكبة هذه التغيرات والزمة لتصل ألهدافها، بكفاءة وفاعلية 

ولديها  ،والتحديات بإعداد القيادات الناجحة القادرة على التغيير واالبتكار
  .   القدرة على حل المشكالت واتخاذ القرارات في المواقف المناسبة

كيزة أساسية لسعادة اإلنسان، فال خالق لمجتمع بال ن األخالق رإ
وقد عني اإلسالم كدين ومنهج حياة بهذا الجانب المهم، ولهذا فإن . أخالق

األخالق اإلسالمية التي تتحكم في العمل اإلداري، الحكومي والتجاري على 
الذي ة صلبة وهما القرآن الكريم السواء، تقوم على أساس قوى وقاعد

سبحانه وتعالى بحفظه، والسنة المطهرة فهي مطلقة ثابتة، تكفل الله 
والتغيير قد يصيب اإلنسان، ولن يصيب األخالق في ذاتها، بعكس العقائد 
 واألديان الباطلة، واألنظمة الوضعية، فالقيم من العدل، والحق، والخير،

من  دن، والصبر، والتقوى، والصدق تعوالمساواة، وحسن الخلق، واإلحسا
، األشعري(يير األخالقية الثابتة للعمل في الفكر اإلداري اإلسالمي المعا

2013.(  
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The Role of Ethical Leadership in Enhancing  
Organizational Trust Among Principals of Primary 
Schools in Taif City. 
 
Amjad Dradkeh, Faculty of Educational Sciences Middle East 

University, Jordan .  
Huda Al - Mutairi, Faculty of Educational Sciences, Al-tae'f. 
 
Abstract: This study aimed to identify the level of primary school 
principals practicing moral leadership and its role in the promotion of 
organizational confidence from the standpoint of teachers. It also 
investigated the degree of difference in these views depending on the 
specialization variables, educational qualification, years of experience, 
the supervisory office. Study sample consisted of (432) females who 
were selected randomly, and the results of the study indicated that all 
the moral leadership exercised by the directors of primary schools in 
Taif from the standpoint of the teachers was (very high). All 
organizational confidence exercised by the directors of primary 
schools in Taif from the standpoint of the teachers dimensions was 
(very high). There is a statistically significant positive relationship 
between the variables of moral leadership and all the fields, and 
between organizational trust and all fields. There are no significant 
differences between mean degrees of study sample in moral leadership 
and organizational confidence exercised by the directors of the 
primary stage from the standpoint of the teachers due to the variables 
level (specialization, academic qualification, years of experience, and 
the bureau supervisory). 
  
(Keywords: Principals, The Role, Ethical Leadership, Organizational 
Trust, Taif city). 

  

  

ومع نهاية القرن العشرين وبدايات األلفية الجديدة بزغ توجه 
جديد في المنظمات االقتصادية العالمية، تبعه توجه مشابه في 
المنظمات التربوية، يدعو إلى التخلي عن المفهوم التقليدي للقيادة 
المستندة إلى الهرمية والوصاية وسلطة المركز، وتبني أنماط 

جع العمل التعاوني، والمشاركة في صنع ونماذج قيادية جديدة، تش
كل ذلك في إطار . القرار، واالهتمام بالمرؤوسين وتعزيز نموهم

أخالقي إنساني يتزامن فيه االرتقاء بأداء المنظمة ونوعية إنتاجها 
أبو تينة وخصاونة والطحاينة، (واالعتناء بالعامل واالهتمام به 

2007(.  
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حويلية تعزز إعجاب األفراد أن القيادة الت وذكر باس وأفوليو
بقائدهم من خالل التخلق باألخالق المثالية التي تجعل منه قائدًا 
جذابًا يفرض احترام وتقدير األتباع، ويعزز ثقة األفراد بأنفسهم، 

  .  )2009عايش، ( ويشيع في مؤسسته ثقافة االحترام والتقدير

ومدير المدرسة هو المسؤول األول في المدرسة والمشرف 
 .على جميع شؤونها التربوية والتعليمية واإلدارية واالجتماعية

ويجب عليه االلتزام ألحكام اإلسالم والتقيد باألنظمة والتعليمات 
وقواعد السلوك واآلداب واجتناب ما هو مخل بشرف المهنة، وتهيئة 
البيئة التربوية الصحيحة الصالحة لبناء شخصية الطالب من جميع 

  ).2008الحربي، (الحميدة ابه الخصال جوانب النمو وإكس

أن كل تنظيم اجتماعي ) (Starratt, 1991 ويذكر ستاريت
بيئة  يحساب اآلخرين يتحول إلى تنظيم ذ ينفع بعض الناس على

بب يجب على المربي أال يتصرف ، ولهذا السغير صحية أخالقيا
. مؤسسة أخالقية بنيأن ي هبل يجب علي .ية كفرد فحسبولؤبمس

إلى خصائص السلوك القيادي المتمثلة في ) (2007 شفيق وأشار
ومراعاة الضمير  ،واإلخالص ،وتنفيذ تعاليم الدين ،اإليمان بالله

والعدل في التعامل، والتمسك بالقيم واألخالق الحميدة والصفات 
  . النبيلة

 الوقت الراهن من العوامل الرئيسة في كفاءة الثقة في دوتع
، فتحتاج المنظمات إلى درجة عالية من هاوفاعليت مجموعات العمل

التفاعالت البشرية وتبادل المعلومات وشمولية الفكر والجهد لحل 
 معه وجود حد معين من الثقة أساساالمشكالت، األمر الذي أضحى 

الطجم والسواط، ( التنظيملنجاح العالقات الفردية والجماعية داخل 
2012(.  

لتعليمية المؤسسات اتعزيز الثقة التنظيمية في يحظى و
مباشر على سلوك األفراد اللتأثيرها اإليجابي  باهتمام كبير نظرا

لتحقيق األهداف  م نحو تطوير أدائهم وصوالوالعاملين، حيث تدفعه
يرى و. )2000الحوامدة والكساسبة، (التي تسعى إليها المنظمة 

أن الثقة التنظيمية تحقق  (Tuggle&Ribiere, 2005) وربيرتقلي 
أكبر  امنها أنها تعمل على تحفيز االبتكار، وتحقق قدر :وائد عدةف

من االستقرار العاطفي للعاملين في المنظمة، إال أن انخفاض الثقة 
في المنظمة يؤدي إلى اختفاء القيم والدوافع لدى اآلخرين، ويزايد 

  . السلوك الدفاعي والعدائي

لمهام البد أن يقوم بتحديد ا ،فاعًال وكي يكون القائد
وليتها ليست ؤ، ألن مسشيءوالسلطات، فالقيادة ال تعني القيام بكل 

بتفويض  ذلك ولكنها رؤية إلنجاز العمل، ويحدث شيءعمل كل 
ن اء بالسلطات الالزمة، وبالتالي يبعث روح الثقة بييالموظفين األكف

حسين، ( وبين الموظفين والمديرين الموظفين بعضهم بعضا
2004( .  

قة في جو ديمقراطي داخل المنظمة يعمل على بناء إن بناء الث
 هوعلي .الثقة بين العاملين، وهي مسألة غاية في األهمية للمديرين

أصبح بحث ظاهرة الثقة في السنوات األخيرة أكثر الموضوعات 
  .)Gilbert& Tang, 1998(اهتمامًا في اإلدارة 

دراسة هدفت إلى تعرف مستوى ) (2007 وأجرت الخضيرات
ادة اإليمانية التي ركزت على القيم األخالقية الجوهرية لدى القي

وأشارت . يالقيادات المدرسية وعالقته بدرجة االلتزام التنظيم
النتائج إلى أن عالم اليوم بحاجة إلى قيادة مستندة إلى قاعدة صلبة 
من المعارف والمفاهيم، ومنظومة من القيم واالتجاهات تشكل 

وأظهرت النتائج وجود عالقة . ان المؤمناألبعاد البنائية لإلنس
 )وكل مجال من مجاالتها(موجبة بين القيادة اإليمانية  ةارتباطي

وااللتزام التنظيمي، وأثبتت أثر القيادة اإليمانية في متغيرات مختارة 
  .مثل الرضا الوظيفي والتمكن الوظيفي والروح المعنوية

إلى دراسة هدفت  )Karakose, 2007(وأجرى كاركوس 
مستوى ممارسة مديري المدارس في تركيا للقيادة  علىالتعرف 

أشارت النتائج و. األخالقية من وجهة نظر معلمي المدارس الثانوية
أن مستوى ممارسة القيادة األخالقية والمسؤوليات األخالقية إلى 

مثل العدالة في التعامل مع المعلمين وتشجيعهم وفهم المعلمين، (
كانت من السلوكيات التي يمارسها  )والتواضعوالتحلي بالصبر، 

متوسطة وعالية من  تتراوح بين مدير المدرسة الثانوية بدرجة
  .وجهة نظر المعلمين

 &Dufresne( ماكينزيو وهدفت دراسة ديفرسنيو
McKenzie, 2009 ( إلى التعرف على صفات مديري المدارس

أشارت . كيةاألخالقية في عدد من المدارس في مدينة بوسطن األمري
أن مدير المدرسة األخالقية يعمل على إيجاد فرص  إلى النتائج

االتصال والتواصل مع العاملين في المدرسة، وأنه يقدر مساهمات 
وأن المدير األخالقي  ،المعلمين والعاملين في اإلدارة المدرسية

يسهل من وجود فرص التعاون بين العاملين والمدرسين من أجل 
العامة للمدرسة، وأن مفهوم القيادة المدرسية تحقيق المصلحة 

األخالقية يتضمن إيجاد مجتمع مدرسي متماسك لديه المقدرة على 
  .المدرسةاالستفادة من جميع الموارد التنظيمية في 

األسس على  تعرفالدراسة هدفت إلى ) 2009(وأجرت ناصر
، الفكرية للقيادة األخالقية، كأحد االتجاهات القيادية الحديثة

والكشف عن الواقع الحالي لممارسة القيادة المدرسية لدى مديري 
وكان من أهم  .مان في ضوء تلك األسسالتعليم األساسي بسلطنة ع

النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن واقع ممارسات القيادة 
، م األساسي بسلطنة عمان كان عاليااألخالقية لدى مديري التعلي

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات وأظهرت النتائج وجود 
، تعزى لممارسة القيادة األخالقية تقديرات أفراد عينة الدراسة

لمتغيرات المنطقة التعليمية، والمسمى الوظيفي، وسنوات الخبرة، 
بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية، تعزى لمتغير المؤهل 

  .العلمي

على تعرف الى بدراسة هدفت إل) 2009(كما قام الهدبان 
درجة التزام مديري المدارس األساسية في مديريات تربية عمان 
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من وجهة نظر والكبرى بالمدونة األخالقية للمهنة من وجهة نظرهم 
وأسفرت الدراسة عن أن متوسط درجة التزام مديري . معلميهم

المدارس األساسية لمديريات تربية عمان الكبرى بأخالقيات المهنة 
المديرين والمعلمين قد وقعت ضمن درجة االلتزام  من وجهة نظر

بعد المرتفعة في جميع مجاالت الدراسة، وأشارت إلى أن أهمية ال
يجب العناية به عند  األخالقي لإلداري تشكل محورا أساسيا

استقطاب إداري المستقبل وتربيتهم، وأن أخالقية الفرد ال تتحقق 
نما تتم بلورة بعد الفرد بمجرد قراءته لمجموعة قواعد أخالقية، إ

وتنمي عدة مفاهيم األخالقي عبر سبل تربوية سليمة تزرع فيه، 
  .يجابية نحو االلتزام بالسلوك األخالقي إوقيم واتجاهات 

هدفت إلى التعرف دراسة ) (Legault, 2010 ليجولت وأجرت
على أفضل فهم للعملية التطويرية من أجل قائد أخالقي، واقترحت 

 :سة سبعة موضوعات تصف القائد األخالقي وتتضمننتائج الدرا
اإلدراك الذاتي والنظرة الشمولية الواسعة، والقيام بالعمل بالفطرة 
والتعهد بمواصلة التطوير، والجوهر الديني والبحث عن البيئة التي 

  .تتالءم والقيم األخالقية الصادرة من القلب

اسة در) (Turhan&Celike, 2011 يكوأجرى تورهان وسيل
هدفت إلى تحديد أثر سلوكيات القيادة األخالقية لمديري المدارس 
 .الثانوية والمهنية على تصورات المعلمين حول العدالة التنظيمية

أشارت النتائج إلى أن مستوى ممارسة مديري المدارس العادية 
والمهنية لسلوكيات القيادة األخالقية متدني من وجهة نظر المعلمين 

خاصة فيما يتعلق باتخاذ القرارات األخالقية الخاصة والمعلمات، و
بالعدالة بين المعلمين والمعلمات، كما أشارت الدراسة إلى وجود 

بين ممارسة القيادة األخالقية لمديري  موجبة ةعالقة ارتباطي
  .المدارس وبين العدالة التنظيمية

دراسة هدفت إلى الكشف  )2011(كما أجرى الشريفي والتنح 
ة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة بإمارة الشارقة عن درج

وكان من نتائج ، للقيادة األخالقية وعالقتها بدرجة تمكين المعلمين
 أنالدراسة أن درجة ممارسة المديرين للقيادة األخالقية متوسطة، 

 بين درجة ممارسة ئيادالة إحصا موجبة ةهناك عالقة ارتباطي
  .اإلداريالتمكين القية والمديرين للقيادة األخ

دراسة  (Staib & Maninger, 2012) نجرنوما ستيبوأجرت 
هدفت إلى التعرف على ممارسة القيادة األخالقية في اإلدارة 
 .المدرسية وأثرها على الصحة النفسية للطلبة في والية تكساس

عدم حصولهم إلى وأشارت النتائج إلى أن المديرين الثالث أشاروا 
في  ايب في مجال القيادة األخالقية، وأن هناك فروقعلى التدر

ممارسة القيادة األخالقية تعزى إلى متغير حجم المنطقة التعليمية، 
لصالح المناطق الصغيرة، وأن السلوكيات األخالقية من قبل الطالب 
كان أهم االعتبارات التي يجب التركيز عليها في ممارسة القيادة 

  .األخالقية لدى المديرين

دراسة هدفت إلى  )2012(وأجرى عابدين وشعيبات وحلبية 
تعرف تقديرات المعلمين لدرجة ممارسة مديريهم للقيادة األخالقية، 

وأشارت النتائج إلى أن ممارسة المديرين للقيادة األخالقية كما 
 ات النتائج فروقيقدرها المعلمون جاءت بدرجة مرتفعة، كما أظهر

طات استجابات المعلمين بحسب جنس ذات داللة إحصائية في متوس
وجد فروق في متوسطات تال  فيماالمعلم، لصالح الذكور، 

استجابات المعلمين بحسب المؤهل العلمي، والخبرة، والمرحلة 
  .الدراسية، والمديرية التي يتبع لها المعلم

إلى الكشف عن مستوى ) 2012(وهدفت دراسة العرايضة 
الحكومية في عمان للقيادة  ممارسة مديري المدارس الثانوية

األخالقية وعالقته بمستوى ممارستهم لسلوك المواطنة التنظيمية 
من وجهة نظر المعلمين، وكان من أهم نتائج الدراسة أن مستوى 
ممارسة مديري المدارس الحكومية في عمان للقيادة األخالقية 

ن بي موجبة ةوجود عالقة ارتباطيو، لتنظيمي كان متوسطاوالسلوك ا
القيادة األخالقية وسلوك المواطنة التنظيمية لدى مديري المدارس 

  .الثانوية

دراسة هدفت إلى تعرف درجة ) 2013(أجرى العتيبي و
ممارسة مديري المدارس الثانوية للقيادة األخالقية وعالقتها بقيمهم 
التنظيمية من وجهة نظر المعلمين في الكويت، وكشفت نتائج 

لكلية للقيادة األخالقية، والقيم التنظيمية الدراسة أن الدرجة ا
لمديري المدارس الثانوية بالكويت من وجهة نظر المعلمين كانت 

كما أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية موجبة  .مرتفعة
بين درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى مديري المدارس الثانوية 

  . في دولة الكويت وقيمهم التنظيمية

 )Madenoglu وسارير ويوسال جلووهدفت دراسة مادين
Uysal &Sarier, 2014)  إلى تعرف سلوكيات القيادة األخالقية

لمديري المدارس االبتدائية وعالقتها بالرضا الوظيفي، وااللتزام 
التنظيمي، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن القيادة األخالقية لها تأثير 

سلوكيات القيادة  التنظيمي، كما أنكبير على الرضا وااللتزام 
  .وااللتزامعلى شعور المعلمين بالرضا  مؤشرا كبيرا داألخالقية تع

إلى الكشف عن  تهدفدراسة ) Yang, 2014(وأجرى يانغ 
تأثير القيادة األخالقية على الموظفين وعالقتها بالرضا الوظيفي، 

العمر  والرفاهية الذاتية، والرضا عن الحياة، وتناول متغيرات
وأشارت النتائج إلى أن هناك عالقة  .والجنس والمؤهل الدراسي

وكما أن هناك عالقة  .بين القيادة األخالقية والرضا الوظيفي موجبة
  .رفاهية الذاتية والرضا عن الحياةالبين القيادة األخالقية و موجبة

 )& Moye, Henkinوهدفت دراسة موي وهنكن وإجلي
Egley, 2005)  العالقات بين المديرين والمعلمين على ف تعرالإلى

من خالل اكتشاف الروابط بين التمكين والثقة بين األشخاص، 
الدراسة أن المستوى العالي من الثقة بالمدير له  نتائج وأظهرت

 خارتباط قوي بالمستوى العالي من إدراك المعلمين بوجود منا
لك شعور مدرسي داعم للعمل، وبأن العمل المنجز ذو معنى، وكذ

  .العملالمعلمين باالستقاللية والمقدرة على التأثير في مناخ 
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دراسة هدفت التعرف إلى درجة الثقة  2008)(وأجرت قموة 
التنظيمية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية العامة في األردن 
وعالقتها بالروح المعنوية واألداء الوظيفي لدى معلميهم، وأظهرت 

الثقة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية  النتائج أن مستوى
ودرجة الروح المعنوية ودرجة األداء الوظيفي لدى المعلمين جاءت 
 ةبدرجة متوسطة، كما كشفت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطي

دالة إحصائيًا بين مستوى الثقة التنظيمية ومستوى الروح المعنوية 
وجود عالقة دالة إلى الدراسة  كما أشارت نتائج .في مجال المعلمين

إحصائيًا بين مستوى الثقة التنظيمية لمديري المدارس الثانوية 
  .في كل المجاالت والعامة في األردن ومستوى األداء الوظيفي 

هدفت إلى كشف Karalis, 2009) (وفي دراسة كارالس 
العالقة بين المعلمين والمدير في مجال الثقة ومستوى الرضا 

والسلوك اإلرشادي والتحفيزي للمدير، وكذلك سلوك الوظيفي، 
وأظهرت  المعلمين التربوي والثقة وتأثير ذلك في تحصيل الطالب،

النتائج بأن ثقة المعلم بالمدير، وسياسة التحفيز، والدعم لها عالقة 
وثيقة الصلة مع سلوك المعلم وسلوك المدير، والرضا الوظيفي 

ن في المدارس ينتائج أن المعلمسي، كما أظهرت الوالتحصيل الدرا
ذات التحصيل المتدني يظهرون ثقة اقل بمدير المدرسة مقارنة 

  . بمعلمي المدارس ذات التحصيل العالي والمتوسط 

إلى بحث مدى االختالف في ) 2009(وهدفت دراسة الرفاعي 
البتكاري، لدى المديرين اكل من الثقة التنظيمية، والسلوك اإلداري 

ات اإلدارية، وتحديد العالقة بين الثقة التنظيمية حسب المستوي
وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة . والسلوك اإلداري

البتكاري اعدم وجود اختالفات جوهرية في الثقة التنظيمية والسلوك 
 موجبة دالة إحصائيا ةتبعًا للمكونات اإلدارية، ووجود عالقة ارتباطي

 ةالبتكاري، ووجود عالقة ارتباطياالسلوك بين الثقة التنظيمية و
بين أبعاد الثقة التنظيمية وأبعاد السلوك  موجبة دالة إحصائيا

  .البتكاريا

إلى تحليل العالقة بين فاعلية ) 2010(هدفت دراسة شاهين و
وعدالة نظام تقييم أداء العاملين في الجامعات الفلسطينية وأثره 

يمي والثقة التنظيمية في كل من على األداء الوظيفي والوالء التنظ
أهم النتائج التي كان من بين و. الجامعة اإلسالمية وجامعة األزهر

توصلت إليها الدراسة أن مستوى األداء الوظيفي والوالء التنظيمي 
مية وكان مستوى الثقة التنظي ،كان بدرجة معقولة في كال الجامعتين

وجود وامعة األزهر، في الجامعة اإلسالمية أكثر منه في ج مرتفعا
فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة حول الثقة 
التنظيمية لكال الجامعتين تعزى إلى نوع الوظيفة لصالح األكاديمي 

  . اإلداري

دراسة هدفت إلى الكشف عن مستوى ) 2012(وأجرت البكار 
ظر العدالة التنظيمية وعالقته بمستوى الثقة التنظيمية من وجهة ن

المعلمين في المدارس الثانوية العامة في محافظة عمان، وأظهرت 
نتائج الدراسة أن مستوى ممارسة مديري المدارس الثانوية العامة 

من وجهة نظر المعلمين كان في محافظة عمان للعدالة التنظيمية 
بشكل عام، وأن مستوى ممارسة مديري المدارس الثانوية  متوسطا

، ووجود ان للثقة التنظيمية كان متوسطاعمالعامة في محافظة 
ذات داللة إحصائية بين مستوى العدالة التنظيمية  موجبةعالقة 

  . والثقة التنظيمية

دراسة هدفت إلى معرفة أثر الثقة  )2013(وأجرى النويقة 
التنظيمية في تحقيق االلتزام التنظيمي في جامعة الطائف، وشملت 

ريين على اختالف تخصصاتهم عينة عشوائية من الموظفين اإلدا
ومراتبهم الوظيفية، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة 

بين الثقة التنظيمية وأبعاد االلتزام التنظيمي لدى العاملين  ةارتباطي
كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة  .في الجامعة

تعزى إحصائية في تقديرات أفراد العينة لمستوى الثقة التنظيمية 
العمر، المؤهل العلمي، (لخصائصهم الوظيفية والديمغرافية 

  ).الوظيفيالمستوى 

إلى تعرف واقع الثقة التنظيمية ) 2013(وهدفت دراسة كالوي 
وعالقته باألداء المدرسي في مدارس الثانوية العامة من وجهة نظر 

وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية  .المعلمين
من وجهة نظر المعلمين في  واألداء المدرسيالثقة التنظيمية  بين

المدارس الثانوية في مدينة دمشق، ووجود فروق ذات داللة 
 اات المعلمين للثقة التنظيمية تبعإحصائية في متوسطات درج

المؤهل العلمي األعلى، (لصالح  )والخبرةالمؤهل العلمي، ( يلمتغير
  . )والخبرة األعلى

 Teyfur, Beytekin)وبياتكن ويالسنكايا وأجرى تيفور
&Yalcinkaya, 2013)  أثرهدفت إلى التعرف على  دراسة 

مستويات القيادة األخالقية لمدراء المدارس االبتدائية وعالقتها 
أشارت نتائج الدراسة إلى  .مدينة ازمير التركية التنظيمية فيبالثقة 

كل مباشر على أن مهارات القيادة األخالقية للمدراء تؤثر بش
  . مستوى الثقة التنظيمية للمعلمين

) Asuman&Koksall, 2014(وقام عصمان وكوكسال 
بسلوك العالقة بين الثقافة التنظيمية تعرف إلى البدراسة هدفت 

ثقة المشرف ، وأشارت النتائج إلى درجة تأثير التنظيمية المواطنة
لوك المواطنة، تؤكد الدراسة على أهمية ثقة المباشر في أبعاد س

المشرف في العاملين ودورها في تعزيز سلوك المواطنة التنظيمية 
  .ومدى شعورهم باالنتماء

يتضح من خالل عرض الدراسات السابقة العربية واألجنبية 
منها، أن بعض الدراسات اختلفت في األهداف التي سعت إلى 

. تي تناولتها، والبيئات التي تمت فيهاتحقيقها، واختالف القطاعات ال
ومن هذه الدراسات ما سعى إلى التعرف إلى القيادة األخالقية 

القيم التنظيمية، سلوك المواطنة، : وعالقتها ببعض المتغيرات مثل
تمكين المعلمين، الصحة النفسية للطالب، العدالة التنظيمية، الرضا 

، )2012العرايضة،(، 2013)العتيبي، (دراسة : الوظيفي، مثل
 ,2014Yang,( ،(Staib & malinger(، )2011، الشريف والتنح(
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كما سعت دراسات أخرى إلى التعرف إلى الثقة التنظيمية  . (2012
البتكاري، العدالة االسلوك : تها ببعض المتغيرات مثلوعالق

التنظيمية، االلتزام التنظيمي، األداء المدرسي، سلوك المواطنة، 
، ودراسة عصمان )2013(، كالوي )2012( كاركدراسة الب
أما الدراسة الحالية فقد ).Asuman &Koksal, 2014(وكوكسال 

سعت إلى الكشف عن دور القيادة األخالقية التي تمارسها المديرات 
الثقة التنظيمية من وجهة نظر  في المدارس االبتدائية في تعزيز

  .المعلمات في محافظة الطائف

  أسئلتهاو مشكلة الدراسة

تعد القيادة األخالقية من الضروريات األساسية في اإلدارة 
المدرسية، وتنعكس آثارها اإليجابية على العملية التربوية، وعلى 
مستوى الثقة التنظيمية السائدة، والعالقات االجتماعية التي تحدث 

  .داخل المدرسة

ولة عن تحقيق األهداف، وتنمية ؤوالمدرسة هي الجهة المس
قع مهمة نجاحها في أداء رسالتها على العنصر تو .اد الطالبوإعد

المدير أن يتمتع بصفات وعلى  ،)معلمين وإداريين(البشري 
ف، ومن وخصائص تجعل العاملين يسهمون معه في تحقيق األهدا

، ومن خالل ممارسته هذه الصفات أن يكون صادقا وأمينا
وأن يرفع  ،املينموضع ثقة الع البد وأن يكونلألخالقيات المهنة 
  .  مستوى الثقة لديهم

لقد أصبح من المسلم به أن مسؤوليات مدير المدرسة لم تعد 
تقتصر على مجرد حفظ النظام واإلشراف على عمليات التلقين 
ومخاطبة الجهات الرسمية، بل أصبح يواجه متغيرات جديدة في 

لمنظم وال يكفي االختيار الموفق والتدريب ا، المدرسة التي يقودها
 ن القوانينإم تلتزم بأخالقيات اإلدارة، حيث لمديرة المدرسة، إذا ل

خالقي، إذا لم يكن األللسلوك غير  والرقابة ال يمكن أن تكون رادعا
السعود ( مهنية تؤمن بها وتعمل على ضوئها هناك قواعد وأصول

  .)1996، وبطاح

رغم أهمية القيادة األخالقية، وانعكاسها اإليجابي على و
سلوكيات المعلمين، ودورها في تعزيز الثقة التنظيمية، إال أن 

فقد أظهرت العديد من الدراسات . المدراء ال يولونها أهمية كبيرة
التي تناولت القيادة األخالقية والثقة التنظيمية للمديرين والمديرات 
وعالقتها بمتغيرات مختلفة مثل الوالء التنظيمي، وااللتزام التنظيمي، 

المواطنة، والرضا الوظيفي، أن دراسة أخالقيات القيادة  وسلوك
وعالقتها بالثقة التنظيمية لم يكن له نصيب من البحث خاصًة 

أشارت نتائج دراسة الشريفي والتنح  وقد. العربيةالدراسات 
أن مستويات القيادة األخالقية  2012)(، ودراسة العرايضة )2011(

ودراسة ) 2008(ة كانت متوسطة، كما أشارت دراسة قمو
في  ستوى الثقة التنظيمية جاء متوسطاإلى أن م) 2012(البكار

  .المدارس الثانوية

ما دور : عن السؤال الرئيسي باإلجابةوتتمثل مشكلة الدراسة 
مديرات مدارس  التنظيمية لدى القيادة األخالقية في تعزيز الثقة

سئلة الفرعية ؟ ويتفرع منه األ.المرحلة االبتدائية في مدينة الطائف
  :االتية

ما درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى مديرات المدارس  -1
  االبتدائية في مدينة الطائف من وجهة نظر المعلمات؟

ما درجة ممارسة الثقة التنظيمية لدى مديرات المدارس  -2
  االبتدائية في مدينة الطائف من وجهة نظر المعلمات؟

 االبتدائيةالمدارس  ما داللة االرتباط بين تقدير معلمات -3
ة القيادة األخالقية ودرجات بمدينة الطائف لدرجات ممارس

  التنظيمية؟ نثقته
ما درجة إسهام القيادة األخالقية في التنبؤ بالثقة التنظيمية  -4

  بمدينة الطائف؟ االبتدائيةلدى معلمات المدارس 
 a=0.05)(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -5

يادة األخالقية التي تمارسها مديرات المرحلة في مستوى الق
التخصص، والمؤهل العلمي، (االبتدائية تبعًا لمتغيرات 

  ؟)وسنوات الخبرة، والمكتب اإلشرافي
 a=0.05)(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -6

في مدينة في مستوى الثقة التنظيمية بالمدارس االبتدائية 
تخصص، والمؤهل العلمي، وسنوات ال(لمتغيرات  الطائف تبعا

 ؟) الخبرة، والمكتب اإلشرافي

  أهمية الدراسة

  :يمكن إجمال أهمية الدراسة فيما يأتي
تسهم هذه الدراسة في زيادة وعي مديرات المدارس االبتدائية  -1

  .بالمبادئ التي تنطلق منها القيادة األخالقية
ية عن توفر هذه الدراسة معلومات لمديرات المدارس االبتدائ -2

  .مستوى ممارستهن للقيادة األخالقية
تفيد هذه الدراسة مديرات المدارس في التعرف على ثقة  -3

  .المعلمات بمديراتهن وبعضهن البعض
ولين في وزارة التعليم في ؤتفيد نتائج هذه الدراسة المس -4

  .تطوير استراتيجيات جديدة إلدارات المدارس
نظيمية في تقديم أطر تسهم مبادئ القيادة األخالقية والثقة الت -5

منهجية وإجرائية تساعد اإلداريين في المناطق التعليمية 
  .المختلفة في وضع برامج تدريبية للمديرات

في هذا  ةتحفز هذه الدراسة الباحثين إلجراء دراسات مشابه -6
  .المجال في قطاعات مختلفة

  سةارحدود الد

التنظيمية  ي تعزيز الثقةفدور القيادة األخالقية  :الحد الموضوعي
في مدينة الطائف من وجهة  االبتدائيةلدى مديرات المدارس 

  .نظر المعلمات

معلمات مدارس المرحلة االبتدائية في مدينة  :الحد البشري
  . الطائف
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  . مدينة الطائف :الحد المكاني

  هـ1436/ 1435الفصل الدراسي الثاني للعام  :الحد الزماني

  التعريفات االجرائية
  :اسة المصطلحات اآلتيةتتبنى  الدر  

  القيادة األخالقية

مجموعة السلوكيات واألفعال  :تعرف القيادة األخالقية بأنها
في ذلك  د المدرسي تجاه المتعلم، مستخدماالتي يقوم بها القائ

والتي يمكن من خاللها إكساب المتعلم  مالءمةالوسائل وسبل 
فعًا لمجتمعه نا قية التي تجعل منه إنسانا صالحاالفضائل األخال

مجموع القيم : بأنها وتعرف إجرائيا ).12، 2013، العتيبي(ووطنه
والمعايير والسلوكيات األخالقية التي تمارسها مديرة المدرسة 

تقاس من خالل و رسة عند تعاملها مع المعلمات، داخل المد
القيادة  استبانةاستجابات أفراد العينة من المعلمات على فقرات 

الصفات الشخصية، والصفات اإلدارية، (ي تتمثل في التاألخالقية 
  ).نسانيةاإلوالعالقات 

  الثقة التنظيمية

 اتخاذ نظام أنب الجماعات أو األفراد توقعات: تعرف بأنها
 مرغوبة نتائج تحقيق في عليه االعتماد يمكن القرارات التنظيمية

النظام  هذا على يتأثيرتها ممارس دون حتى الجماعة للفرد أو
إيمان الفرد : بأنها وتعرف إجرائيا ).104، 2005لسعودي، ا(

 ةبقدرات الفرد اآلخر وإمكانياته واستعداداته والتعاون معه بأمان
وصدق بدون وجود إشراف أو رقابة خارجية، وتقاس من خالل 

الثقة  ةاستجابات أفراد العينة من المعلمات على فقرات استبان
بداع وتحقيق الذات، والسياسات فرص اإل(التنظيمية التي تتمثل في 
  ).         اإلدارية، والقيم التنظيمية

   منهج الدراسة

تعرف على للنهج الوصفي التحليلي االرتباطي تم استخدام الم
مستوى القيادة األخالقية التي تمارسها مديرات المدارس االبتدائية 

  .في مدينة الطائف من وجهة نظر المعلمات

  عينتهامجتمع الدراسة و

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات المرحلة االبتدائية 
معلمة، وفق ) 3315(الحكومية في مدينة الطائف، والبالغ عددهن 
بلغ و ).1435-1436(اإلحصائية الصادرة عن وزارة التعليم للعام 

من ) 14%(معلمة، يمثلون نسبة مقدارها ) 465(عدد أفراد العينة 
م اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة من مجتمع الدراسة، وقد ت

  .جميع مدارس المرحلة االبتدائية الحكومية في مدينة الطائف

  توزيع أفراد الدراسة وفق متغيرات الدراسة :)1(جدول 
 النسبة التكرار الفئة  المتغير

  
  التخصص

 47.9 207 علمي
 52.1 225 إنساني

  
  المؤهل العلمي

 96.8 418 بكالوريوس
 3.2  14 لى من البكالوريوسأع

  
  سنوات الخبرة

من سنة إلى أقل من 
 سنوات 10

127 29.4 

 70.6 305 سنوات فأكثر 10من 
  

  المكتب اإلشرافي
 33.3 144 شرق الطائف
 33.3 144 غرب الطائف

 33.3 144 الحوية
 %100 432 المجموع

  الدراسة تاأدا

ل مراجعة أدبيات من خال القيادة االخالقية تم بناء استبانة
التي وردت بالدراسات السابقة،  األدواتالموضوع باالستفادة من 

وكذلك االستفادة من األدب النظري لهذه الدراسات، ومن خالل 
التربوي المتعلق بموضوعي القيادة األخالقية  األدب على االطالع

يشمل : األولجزأين؛ : تتكون االستبانة من .والثقة التنظيمية
/ التخصص(ات الوظيفية ألفراد عينة الدراسة ممثلة في المتغير

يتكون : الثانيو ).المكتب اإلشرافي/ سنوات الخبرة/ المؤهل العلمي
: األول المجال: يليعبارة، مقسمة على ثالثة مجاالت كما ) 49(من 

المجال و .ةعبار) 14(الصفات الشخصية واألخالقية، ويشتمل على 
 .عبارة) 21(األخالقية، ويشتمل على الصفات اإلدارية و: الثاني

كما ة، عبار) 14(العالقات اإلنسانية، ويشتمل على : المجال الثالثو
عبارة، مقسمة ) 15(شتمل على تالثقة التنظيمية، و: تم بناء استبانة

فرص اإلبداع : األول:التاليعلى النحو  المجاالتمن  اثنينعلى 
القيم التنظيمية : الثانيو .عبارات) 5(وتحقيق الذات، ويشتمل على 

العبارات في كل  وصيغت. عبارات) 10(السائدة، ويشتمل على 
/ نادرًا/ أحيانًا/ غالبًا/ دائمًا(محور وفقًا لمقياس لبكرت الخماسي 

  .)أبدًا

   أداتي الدراسةصدق 

بصورتها  كل استبانةإعداد  بعد الصدق الظاهري: أوًال
مين في العديد من تم عرضها على نخبة من المحك ،األولية

التخصصات داخل جامعات المملكة العربية السعودية وخارجها، 
، وصحة للمجالإلبداء آرائهم حول مدى وضوح العبارات، وانتمائها 

. من أساتذة الجامعات) 15(صياغتها، وقد بلغ عدد المحكمين 
وأصبحت صالحة  على مالحظاتهماستبانة بناء كل وقد تم تعديل 
  .من أجله لقياس ما وضعت

حساب االتساق الداخلي  تم :الداخليصدق االتساق : ثانيًا
أداة بحساب معامالت ارتباط بيرسون بين كل فقرة  كل لفقرات

يوضح معامالت  )2(والجدول ،التابعة له للمجالوالدرجة الكلية 
  .التابعة له للمجالاالرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية 
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  لكل أداة من أداتي الدراسة والدرجة الكلية لها فقرات المجال معامالت ارتباط :)2(جدول
  الثقة التنظيميةاستبانة   القيادة األخالقيةاستبانة 

 القيم التنظيمية السائدة فرص اإلبداع وتحقيق الذات العالقات اإلنسانية الصفات اإلدارية واألخالقية  الصفات الشخصية واألخالقية

رقم 
 العبارة

رقم   اطمعامل االرتب
 العبارة

رقم   معامل االرتباط
 العبارة

رقم   معامل االرتباط
 العبارة

  معامل االرتباط رقم العبارة  معامل االرتباط

1  **0.689 15 **0.681 36 **0.803 1 **0.784 6 **0.826 

2  **0.780 16 **0.595 37 **0.856 2 **0.848 7 **0.868 

3  **0.760 17 **0.798 38 **0.833 3 **0.853 8 **0.906 

4  **0.761 18 **0.655 39 **0.723 4 **0.893 9 **0.875 

5  **0.653 19 **0.784 40 **0.856 5 **0.824 10 **0.849 

6  **0.789 20 **0.704 41 **0.855 

 

11 **0.865 

7  **0.810 21 **0.749 42 **0.870 12 **0.856 

8  **0.755 22 **0.721 43 **0.836 13 **0.746 

9  **0.806 23 **0.752 44 **0.563 14 **0.812 

10  **0.849 24 **0.797 45 **0.695 15 **0.862 

11  **0.794 25 **0.510 46 **0.836 

  

12  **0.864 26 **0.785 47 **0.827 

13  **0.836 27 **0.832 48 **0.882 

14  **0.809 28 **0.799 49 **0.870 

  

29 **0.763 

  

30 **0.816 

31 **0.841 

32 **0.810 

33 **0.802 

34 **0.706 

35 **0.788 
  

  .فأقل 0.01عبارات دالة عند مستوى ** 

أن جميع العبارات دالة عند مستوى  )2(من الجدول يتضح 
 تيوهو ما يوضح أن جميع الفقرات المكونة الستبان ،)0.01(

صالحة للتطبيق  كًال منها دق عالية، تجعلالدراسة تتمتع بدرجة ص
  .الميداني

لكل  ألفا نباخكرو معامل حساب تم :أداتي الدراسةثبات 
  :)3(وجاءت النتائج كما يوضحها الجدولاستبانة 

  الدراسة ومجاالتها تيالستبانألفا  كرو نباخ معامالت ثبات :)3(جدول

 فاأل كرو نباخمعامل ثبات  الفقراتعدد   

 القيادة األخالقية استبانة
 0.960  14 الصفات الشخصية واألخالقية: المجال األول
  0.968  21 الصفات اإلدارية واألخالقية: المجال الثاني

  0.960  14 العالقات اإلنسانية: المجال الثالث

 0.986 49  )ككل(لالستبانة معامل الثبات 

 الثقة التنظيمية استبانة
  0.917 5  رص اإلبداع وتحقيق الذاتف: المجال األول

  0.966 10  القيم التنظيمية السائدة: المجال الثاني

  0.971  15  )ككل(لالستبانة معامل الثبات 
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 استبانتييتضح أن ثبات  ،)3(في جدولمن خالل النتائج 
 ،)0.986، 0.960(الدراسة ومجاالتها مرتفع، حيث تراوحت بين 
 )0.966-0.917(الستبانة القيادة االخالقية، كما تراوحت بين 

كما بلغ معامل الثبات الكلي لها . لمجالي استبانة الثقة التنظيمية
 تيالت ثبات مرتفعة توضح صالحية أداوهي معام ،)0.971(

  .الدراسة للتطبيق الميداني

  

  

  نتائج الدراسة ومناقشتها

ما درجة : ال األولالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤ

ممارسة القيادة األخالقية لدى مديرات المدارس االبتدائية في 

لإلجابة عن هذا  مدينة الطائف من وجهة نظر المعلمات؟

الحسابية واالنحرافات المعيارية  وساطاألحساب تم السؤال، 

ممارسة القيادة األخالقية لدى مديرات  لفقرات استبانة

ينة الطائف من وجهة نظر المعلمات، المدارس االبتدائية في مد

  :)4(الجدول في وجاءت النتائج كما

في مدينة  االبتدائيةلمديرات المدارس  الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة ممارسة القيادة األخالقية ألوساطا): 4(جدول
  الطائف من وجهة نظر المعلمات مرتبة تنازليًا

 الترتيب درجة الممارسة  االنحراف المعياري  الحسابيالوسط   المجال

 1 دائمًا 0.700 4.46  الصفات الشخصية األخالقية

 2 دائمًا 0.760 4.44 العالقات اإلنسانية

 3 دائمًا 0.693 4.41 الصفات اإلدارية واألخالقية

  دائمًا 0.690 4.44 الدرجة الكلية لجميع مجاالت القيادة األخالقية

أن أفراد عينة الدراسة يرون أن درجة  )4(ول من الجديتضح 
ممارسة القيادة األخالقية لدى مديرات مدارس المرحلة االبتدائية 

جاء مجال ، ف) 4.44( بمتوسط حسابي، )ًادائم(بمدينة الطائف تتم 
في المرتبة األولى من حيث درجة ) الصفات الشخصية األخالقية(

وجاء مجال . عالية جدًا أي بدرجة )4.46(الممارسة، بمتوسط عام 
في المرتبة الثانية من حيث درجة الممارسة، ) العالقات اإلنسانية(

الصفات (مجالكما جاء . أي بدرجة عالية جدا )4.44(بمتوسط عام 
في المرتبة الثالثة من حيث درجة الممارسة، ) اإلدارية األخالقية

ن السبب بأ ويعزى. جداأي بدرجة عالية ) 4.41(بمتوسط عام 
وفق ضوابط الشريعة ) بفضل الله(المجتمع السعودي يتعامل 

ومن أهمها  .اإلسالمية التي تأمرنا بالخلق القويم والسلوك اإليجابي
الصدق واألمانة والتواضع مع الناس، كما أن هذه الصفات من 

في  تصوبالسلوكيات الواجب على مديرات المدارس ممارستها 
ت والطالبات وكافة العامالت غرس تلك القيم في نفوس المعلما

تطبيق القوانين واألنظمة التعليمية  أن السبب إلى ويعزى. بالمدرسة
الواردة من الجهات اإلدارية العليا يساعد في تحقيق أهداف العملية 

إلى العدالة بين المعلمات وكافة  كامل ويؤديالتعليمية بشكل 
ام الموكلة إلى العامالت في المجال التعليمي، كما أن توضيح المه

المعلمات يؤدي إلى سهولة أداء تلك المهام، مما يساعد المعلمات 
على اإلبداع في العمل ويسمح لهن بالمزيد من فرص  جعهنويش

السبب بأن العالقات االجتماعية  ويعزى. المهنيالترقي والنمو 
واإلنسانية في بيئة العمل لها دور كبير في تنمية مفاهيم العمل بروح 

يق، والمشاركة في تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية، كما أن الفر
شأنه أن يجعل المعلمات االهتمام بجوانب العالقات اإلنسانية من 

ن مشاركة المجتمع إ إذااللتزام القيمي واإلداري،  على أكثر حرصا
المحلي في المناسبات الوطنية والدينية يساعد في تنمية مفاهيم 

، وكذلك فإن األعمال التطوعية تؤدي إلى االنتماء لدى المعلمات
وهي جميعها عوامل  ،تنمية المسؤولية االجتماعية لدى المعلمات

تساعد في زيادة قدرة المعلمات على األداء التعليمي، وتزيد من 
وماكينزي  دراسة ديفرسنينتائج واتفقت هذه النتيجة مع . كفاءته

)Dufresne&McKenzie, 2009(، ناصرمع دراسة و)2009(، 
مع دراسة عابدين وشعيبات وحلبية و ،)2009(الهدبانمع دراسة و
نتائج  معاختلفت فيما  .)2013(مع دراسة العتيبي و ،)2012(

مع دراسة العرايضة و ،)Karakose, 2007(دراسة كاركوس 
مع دراسة تورهان ، و2011)( مع دراسة الشريفي والتنحو ،)2012(

  .)Turhan &Celike ,2011(وسيليك 

ما درجة : عن السؤال الثاني باإلجابةالنتائج المتعلقة 

ممارسة الثقة التنظيمية لدى مديرات المدارس االبتدائية في 

 وساطحساب األ تم مدينة الطائف من وجهة نظر المعلمات؟
ممارسة الثقة  لفقرات استبانةالحسابية واالنحرافات المعيارية 

ئية في مدينة الطائف من التنظيمية لدى مديرات المدارس االبتدا
  :)5(الجدولوجهة نظر المعلمات، وجاءت النتائج كما يوضحها 

الثقة التنظيمية حسب متوسطات  مجاالت استبانة ترتيب :)5(جدول
  الموافقة على درجة توافرها

 وسطال  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
 الممارسة

 الترتيب

 1 دائمًا 0.824 4.41 القيم التنظيمية السائدة
 2 دائمًا 0.829 4.40 فرص اإلبداع وتحقيق الذات
  دائمًا 0.797 4.41 الدرجة الكلية للثقة التنظيمية

أن أفراد عينة الدراسة يرون أن درجة  )5(من الجدوليتضح 
ممارسة جميع مجاالت الثقة التنظيمية لدى مديرات مدارس المرحلة 

، ) 4.41( بمتوسط حسابي، )ًادائم(االبتدائية بمدينة الطائف تتم 



  درادكة والمطيري

231 
 

جاء مجال القيم التنظيمية السائدة في المرتبة األولى بمتوسط حيث 
في ) فرص اإلبداع وتحقيق الذات(وجاء مجال ). 4.41(عام 

ويعزى السبب بأن حرص . )4.40(المرتبة الثانية، بمتوسط عام 
المديرة على النمو المهني للمعلمات ناتج عن رغبة مديرات 

رس في زيادة مستويات الرضا الوظيفي من قبل المعلمات، كما المدا
أن تشجيع المديرة لإلنجاز والعمل يتم من خالل توفير كافة 
متطلباته المادية والمعنوية، وهي جميعها عوامل تساعد في زيادة 
قدرة المعلمات على اإلبداع واإلنجاز وتحقيق المهام التربوية 

تحقيق أهداف العملية التربية بشكل المنوطة بهن بطريقة تساعد في 
ويعزى . عام، واألهداف الخاصة بالمعلمات على وجه الخصوص

بأن الثقة التنظيمية كمفهوم متعدد الجوانب وهناك الكثير من  السبب
المتغيرات التي تؤثر في تنميته داخل نفوس المعلمات، ومن أهم 

رام والتعاون هذه الجوانب هو الحرص على القيم التنظيمية من االحت

بين المعلمات وتشجيعهن على حل المشكالت المدرسية التي قد 
تواجههن، مما يساهم في زيادة مستوى الثقة التنظيمية لدى 

، )2010(دراسة شاهين نتائج هذه النتيجة مع  وتتفق. المعلمات
و ) 2008(قموة  :كل من توصلت إليه دراسة مع ما ولكنها تختلف

  ).2012(البكار

ما داللة : السؤال الثالث نج المتعلقة باإلجابة عالنتائ

االرتباط بين تقدير معلمات المدارس االبتدائية بمدينة الطائف 

لدرجات ممارسة القيادة األخالقية ودرجات ثقتهم التنظيمية؟ 
للتعرف على داللة االرتباط بين تقدير معلمات المدارس االبتدائية 

ادة األخالقية ودرجات ثقتهم بمدينة الطائف لدرجات ممارسة القي
يبين الدراسة، و يمعامل االرتباط بين متغير حسابتم  ،التنظيمية
  :معامالت االرتباط)6(الجدول 

  بين متغير القيادة األخالقية ومجاالتها ومتغير الثقة التنظيمية ومجاالتها) بيرسون(معامالت االرتباط ): 6(لجدو  

  
  الثقة التنظيمية

    
 للثقة التنظيمية الدرجة الكلية القيم التنظيمية السائدة اإلبداع وتحقيق الذات فرص  القيةالقيادة االخ

  الصفات
  الشخصية األخالقية

 0.830 0.861 0.741  )بيرسون(معامل االرتباط 
 **0.00 **0.00 **0.00 مستوى الداللة

  الصفات
 اإلدارية األخالقية

 0.887 0.875 0.837  )بيرسون(معامل االرتباط 
 **0.00 **0.00 **0.00 مستوى الداللة

 العالقات اإلنسانية
 0.866 0.892 0.779  )بيرسون(معامل االرتباط 
 **0.00 **0.00 **0.00 مستوى الداللة

 الدرجة الكلية لجميع مجاالت
 القيادة األخالقية

 0.895 0.911 0.816  )بيرسون(معامل االرتباط 
 **0.00 **0.00 **0.00 مستوى الداللة

  ).0.01(معامالت ارتباط دالة عند مستوى داللة ** 

أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند  )6(يتبين من الجدول 
بين متغيري القيادة األخالقية وجميع مجاالتها ) 0.01(مستوى داللة 

قيم معامالت  وبين الثقة التنظيمية وجميع مجاالتها، حيث تبين أن
جميع معامالت االرتباط  وأن) 0.911-0.741( االرتباط تتراوح بين

، مما يدل على قوة )0.01(دالة عند مستوى داللة ) بيرسون(
االرتباط اإليجابي بين تقدير معلمات المدارس االبتدائية بمدينة 
الطائف لدرجات ممارسات القيادة األخالقية ودرجات ثقتهم 

من الممارسات  التنظيمية، ويعزى السبب إلى أن القيادة األخالقية
القيادية التي تسهم في زيادة مستوى الثقة التنظيمية لدى 
المعلمات، وكذلك تؤدي إلى رغبتهن في مشاركة المديرات في عملية 
تحقيق األهداف المدرسية، وتشعر المعلمات باألمان الوظيفي والثقة 
في البيئة المدرسية بأنظمتها وممارساتها، وهي جميعها ممارسات 

قوة العالقة اإليجابية بين تقدير معلمات المدارس  تدل على
ت القيادة األخالقية االبتدائية بمدينة الطائف لدرجات ممارسا

نتائج دراسات  اتفقت هذه النتيجة معو .التنظيمية نودرجات ثقته
 & Teyfur, Beytekin) تيفور وبياتكن ويالسنكايا: كل من

Yalcinkaya, 2013) دراسة  ومع) 2013(مع دراسة العتيبي و

ومع دراسة الشريف ، )(Turhan&Celike,2011تورهان وسيليك 
  .)2011(والتنح 

ما درجة : السؤال الرابع نع باإلجابةالنتائج المتعلقة 

إسهام القيادة األخالقية في التنبؤ بالثقة التنظيمية لدى معلمات 

 تملإلجابة عن هذا السؤال،  الطائف؟المدارس االبتدائية بمدينة 
استخدام تحليل االنحدار وكان التركيز منصبا على مقارنة نسبة 

لتأثير مجاالت القيادة األخالقية ) R-Square(التباين المفسرة 
الصفات الشخصية األخالقية، والصفات اإلدارية األخالقية، (

وذلك لمعرفة مدى تأثير كل من هذه المتغيرات ) والعالقات اإلنسانية
ستوى الثقة التنظيمية لدى أفراد العينة من في تفسير التباين في م

  ):9(و) 8(و) 7( لجداولا توضحهاالمعلمات، وهو ما 
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إسهام القيادة األخالقية في التنبؤ بفرص اإلبداع : أوًال

  وتحقيق الذات

االنحدار المتعدد لتأثير مجاالت القيادة األخالقية على فرص : )7(جدول
  اإلبداع وتحقيق الذات

 مستوى الداللة  قيمة اختبار ت )Beta( قيمة  لمستقلةالمتغيرات ا
الصفات الشخصية 

 األخالقية
-.126 -1.913 .056  

الصفات اإلدارية 
 األخالقية

.7270 11.874 0.00*  

  *0.00 3.800 2510. العالقات اإلنسانية
 R-Square= ( 0.710(نسبة التباين المفسرة 

) R-Square(مفسرة أن نسبة التباين ال )7(يتبين من الجدول
بمعنى أن  )،0.71(لتأثير مجاالت القيادة األخالقية مجتمعة بلغت 

من  )%71(تفسر ما يقرب من األخالقية جميع مجاالت القيادة 
كما يالحظ  .تباين فرص اإلبداع وتحقيق الذات لدى أفراد العينة

عدم وجود تأثير لمجال الصفات الشخصية منفردة، على فرص 
، وهي )0.056(يق الذات، حيث بلغ مستوى الداللة اإلبداع وتحق

، مما يبين عدم تأثير مجال الصفات قيمة غير دالة إحصائيًا
الشخصية منفردة على فرص اإلبداع وتحقيق الذات كأحد مجاالت 
الثقة التنظيمية من وجهة نظر المعلمات في المدارس االبتدائية 

  .بمدينة الطائف

القية في التنبؤ بالقيم التنظيمية إسهام القيادة األخ: ثانيًا

  :السائدة

االنحدار المتعدد لتأثير مجاالت القيادة األخالقية على القيم  :)8(جدول
  التنظيمية السائدة

  قيمة بيتا المتغيرات المستقلة
)Beta( 

 مستوى الداللة قيمة ت

  0.003* 3.023 0.150 الصفات الشخصية األخالقية
  *0.00 7.299 0.338 الصفات اإلدارية األخالقية

  *0.00 9.213 0.459 العالقات اإلنسانية
 R-Square= ( 0.835(نسبة التباين المفسرة 

) R-Square(أن نسبة التباين المفسرة  )8(يتبين من الجدول
 التنظيمية القيم على مجتمعة األخالقية القيادة مجاالت لتأثير

قية تفسر بمعنى أن جميع مجاالت القيادة األخال ،)0.835(
لدى أفراد  الذات وتحقيق اإلبداع فرص من تباين%) 83.5(

  .العينة

  

إسهام القيادة األخالقية في التنبؤ بالدرجة الكلية : ثالثا

  للثقة التنظيمية

االنحدار المتعدد لتأثير مجاالت القيادة األخالقية على  :)9(جدول
  الدرجة الكلية للثقة التنظيمية

  ة بيتاقيم المتغيرات المستقلة
)Beta( 

  الداللة  مستوى قيمة ت
  

  0.815* 2350. 0120. الصفات الشخصية األخالقية
   *0.00 11.400 552. الصفات اإلدارية األخالقية

   *0.00 7.041 368. العالقات اإلنسانية
 R-Square= ( 0.819(نسبة التباين المفسرة 

) R-Square(أن نسبة التباين المفسرة  )9(يتبين من الجدول
، بمعنى أن )0.82(لتأثير مجاالت القيادة األخالقية مجتمعة بلغت 

من  )%82(تفسر ما يقرب من  يةجميع مجاالت القيادة األخالق
تباين الدرجة الكلية لتقدير مستوى الثقة التنظيمية لدى أفراد 

 كما يالحظ عدم وجود تأثير لمجال الصفات الشخصية .العينة
قدير مستوى الثقة ى الدرجة الكلية لتمنفردة، عل األخالقية

وهي قيمة غير دالة  ،0.235) ت(بلغت قيمة  التنظيمية، حيث
مما يبين عدم تأثير مجال  ،)0.05(عند مستوى داللة  إحصائيا

الصفات الشخصية منفردة على الدرجة الكلية لتقدير مستوى الثقة 
بمدينة  التنظيمية من وجهة نظر المعلمات في المدارس االبتدائية

 ،أن الصفات الشخصية للمديرة غالباب هذه النتيجةوتفسر . الطائف
ترتبط بطريقة تعامل المديرة مع المعلمات في الجانب اإلنساني، 

العاطفية والوجدانية لدى المعلمات مثل احترام  بويؤثر على الجوان
قية الشخصية، ويكون المديرة وتوقيرها وغيرها من الصفات الخل

على جانب الثقة التنظيمية لدى المعلمات، ما إلى حد  فاتأثيره ضعي
على خالف الصفات اإلدارية والجوانب التنظيمية التي ترتبط بشكل 

هذه النتيجة  وتتفق. المعلماتمباشر مع درجة الثقة التنظيمية لدى 
 وجلدراسة مادينو نتيجة ،ومع)2007(مع نتيجة دراسة الخضيرات

ومع ) (Madenoglu,Uysal & Sarie, 2014 وساري سالويو
 & Teyfur, Beytekin)دراسة تيفور وبياتكن ويالسنكايا

Yalcinkaya ,2013.(  

هل توجد : السؤال الخامس عن باإلجابةالنتائج المتعلقة 

في مستوى  a = 0.05)(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

عًا القيادة األخالقية التي تمارسها مديرات المرحلة االبتدائية تب

التخصص، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، (لمتغيرات 

  ؟) والمكتب اإلشرافي
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  الفروق باختالف متغير التخصص : أوًال

  للفروق بين متوسطات استجابة عينة الدراسة تبعًا الختالف متغير التخصص) Independent Samples Test(المستقلة  للعينات Tاختبار  :)10(جدول

  )ت(قيمة   االنحراف المعياري  المتوسط  العدد  التخصص  األخالقيةدة مجاالت القيا
درجات 
  الحرية

  مستوى الداللة

 0.486- 0.62384 4.4405 207 علمي الصفات الشخصية األخالقية
 

430 
 

0.627 
 0.76892 4.4732 225 إنساني  غير دالة

 0.489- 0.64553 4.3929 207 علمي الصفات اإلدارية األخالقية
 

430 
 

0.625 
 0.73908 4.4255 225 إنساني غير دالة

 0.208 0.67547 4.4511 207 علمي العالقات اإلنسانية
 

430 
 

0.836 
 0.83802 4.4358 225 إنساني  غير دالة

  0.802 430 0.251- 0.61775 4.4281 207 علمي الدرجة الكلية
 0.75750 4.4448 225 إنساني  غير دالة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  )10( من الجدوليتضح 
لمرحلة افي مستوى القيادة األخالقية التي تمارسها مديرات 

   .متغير التخصصاالبتدائية من وجهة نظر المعلمات تعزى إلى 

  : الفروق باختالف متغير المؤهل العلمي: ثانيًا
  لمتغير المؤهل العلمي طات استجابات عينة الدراسة تبعامتوس للفروق بين) Mann-Whitney(اختبار مان ويتني  :)11(جدول

  مستوى الداللة zقيمة   مجموع الرتب  متوسط الرتب  العدد  المؤهل العلمي  األخالقيةمجاالت القيادة 
 1.569- 89790.50 214.81 418 بكالوريوس الصفات الشخصية األخالقية

 
0.117 
 3737.50 266.96 14 أعلى من البكالوريوس غير دالة

 1.040- 90026.50 215.37 418 بكالوريوس الصفات اإلدارية األخالقية
 

0.298 
 3501.50 250.11 14 أعلى من البكالوريوس غير دالة

 2.135- 89543.50 214.22 418 بكالوريوس العالقات اإلنسانية
 

*0.033 
 3984.50 284.61 14 أعلى من البكالوريوس دالة

 0.134 1.498- 89815.00 214.87 418  بكالوريوس كلية الدرجة ال
 3713.00 265.21 14 أعلى من البكالوريوس غير دالة

  a = 0.05)(فروق دالة عند مستوى داللة * 

وجود فروق ذات داللة عدم  )11( من الجدوليتضح 
مجال الصفات الشخصية األخالقية، ومجال الصفات إحصائية في 

ية وكذلك الدرجة الكلية للقيادة األخالقية التي اإلدارية األخالق
تمارسها مديرات المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمات تعزى 

يتبين وجود فروق ذات داللة  مافي. العلميإلى متغير المؤهل 

إحصائية بين أفراد عينة الدراسة من حملة مؤهل البكالوريوس، 
) جال العالقات اإلنسانيةم(وحملة مؤهل أعلى من البكالوريوس نحو 

التي تمارسها مديرات المرحلة االبتدائية لصالح أفراد عينة الدراسة 
  .من حملة مؤهل أعلى من البكالوريوس

  : الفروق باختالف متغير سنوات الخبرة: ثالثا
  عينة الدراسة تبعًا الختالف متغير سنوات الخبرة للفروق بين متوسطات استجابة )Independent Samples Test( للعينات المستقلةT اختبار  :)12(جدول 

  مستوى الداللة  درجات الحرية  )ت(قيمة   االنحراف المعياري  المتوسط  العدد  سنوات الخبرة  األخالقيةمجاالت القيادة 
الصفات الشخصية 

 األخالقية
 0.703- 0.66543 4.4201 127 سنوات 10من سنة إلى أقل من 

 
430 
 

0.482 
 0.71375 4.4721 305 سنوات فأكثر 10ن م غير دالة

 0.807- 0.69831 4.3675 127 سنوات 10من سنة إلى أقل من  الصفات اإلدارية األخالقية
 

430 
 

0.420 
 0.69157 4.4265 305 سنوات فأكثر 10من  غير دالة

 1.926- 0.79288 4.3346 127 سنوات 10من سنة إلى أقل من  العالقات اإلنسانية
 

430 
 

0.055 
 0.74288 4.4888 305 سنوات فأكثر 10من  غير دالة

الدرجة الكلية لجميع 
 مجاالت القيادة األخالقية

  0.226 430 1.213- 0.68995 4.3741 127 سنوات 10من سنة إلى أقل من 
 0.69007 4.4625 305 سنوات فأكثر 10من  غير دالة

  a = 0.05)(فروق دالة عند مستوى داللة * 
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عدم وجود فروق ذات داللة  )12( من الجدوليتضح 
إحصائية في مستوى القيادة األخالقية التي تمارسها مديرات 

المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمات تعزى إلى متغير سنوات 
  .الخبرة

    الفروق باختالف متغير المكتب اإلشرافي: رابعا
  متغير المكتب اإلشرافي الختالفطبقًا  عينة الدراسةللفروق في إجابات أفراد ) One Way ANOVA" (األحادي تحليل التباين " نتائج  :)13(الجدول 
 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات مصدر التباين القيادة األخالقيةمجاالت 

 2.602 1.264 2 2.527 بين المجموعات الصفات الشخصية األخالقية
 
 

0.075 
 غير دالة

 0.486 429 208.377 داخل المجموعات

  431 210.905 المجموع

 0.382 0.184 2 0.368 بين المجموعات الصفات اإلدارية األخالقية
 
 

0.683 
 غير دالة

 0.482 429 206.780 داخل المجموعات

  431 207.148 المجموع

 2.851 1.634 2 3.268 اتبين المجموع العالقات اإلنسانية
 
 

0.059 
 غير دالة

 0.573 429 245.840 داخل المجموعات

   431 249.108 المجموع

 1.807 0.858 2 1.716 بين المجموعات الدرجة الكلية 
 
 

0.165 
 غير دالة

 0.475 429 203.729 داخل المجموعات

  431 205.445 المجموع

وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم ) 13(من الجدوليتضح 
في مستوى القيادة األخالقية التي تمارسها مديرات المرحلة 
االبتدائية من وجهة نظر المعلمات تعزى إلى متغير المكتب 

  .اإلشرافي
يتضح مما سبق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
ة مستوى القيادة األخالقية التي تمارسها مديرات المرحلة االبتدائي

من وجهة نظر المعلمات تعزى إلى جميع المتغيرات الوظيفية الممثلة 
التخصص، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والمكتب (في 

، ما عدا متغير المؤهل العلمي، فقد تبين وجود فروق في )اإلشرافي
جانب العالقات اإلنسانية بين أفراد عينة الدراسة من حملة 

الدراسة من حملة مؤهل أعلى من البكالوريوس، وأفراد عينة 
البكالوريوس، لصالح أفراد عينة الدراسة من حملة مؤهل أعلى من 
البكالوريوس، ويعزى السبب بأن ممارسات جميع مجاالت القيادة 

في آراء جميع  ااألخالقية جاءت بدرجة عالية جدًا، وأن هناك توافق
جة ممارسة عينة الدراسة على اختالف متغيراتهم الوظيفية نحو در

وهو ما يبين عدم تأثير هذه المتغيرات على ممارسة  .هذه المجاالت
 .القيادة األخالقية من مديرات المدارس االبتدائية بمدينة الطائف

وجود فروق في جانب العالقات اإلنسانية لصالح حملة فسر ي وقد
لى من مؤهل أعلى من البكالوريوس، بأن حملة مؤهل أع

بجوانب العالقات أكثر خبرة ومعرفة  نا يكونوالبكالوريوس عادة م
الدراسات برامج في  لهقد تعرضوا  ناإلنسانية، نظرا لما قد يكونو

فهن أكثر موافقة على درجة ممارسة المديرات لهذه يه، وعل .العليا
ما توصلت  واتفقت نتيجة هذه الدراسة. مستوياتهاالجوانب، ومعرفة 
ة عابدين وشعيبات وحلبية مع دراسو ،)2009(إليه دراسة ناصر

اختلفت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة فيما . )2012(
  .)2013(دراسة كالويو ،)2013( دراسة النويقةو ،)2009(ناصر

هل توجد : السؤال السادسن ع باإلجابةالنتائج المتعلقة 

في مستوى  a = 0.05)(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 الطائف تبعاالمدارس االبتدائية في مدينة الثقة التنظيمية ب

لمتغيرات التخصص، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، 

  والمكتب اإلشرافي؟

  

  الفروق باختالف متغير التخصص: أوًال

  الف متغير التخصصالخت وسطات استجابة عينة الدراسة تبعاللفروق بين مت) Independent Samples Test( للعينات المستقلةT اختبار  :)14(جدول 
  مستوى الداللة  درجات الحرية  )ت(قيمة   االنحراف المعياري  المتوسط  العدد  التخصص  الثقة التنظيميةمجاالت 

 0.104 0.79451 4.4028 207 علمي فرص اإلبداع وتحقيق الذات
 

430 
 

0.917 
 0.86308 4.3944 225 إنساني غير دالة

 0.140 0.72731 4.4190 207 علمي القيم التنظيمية السائدة
 

430 
 

0.889 
 0.91157 4.4079 225 إنساني غير دالة

 0.899 430 0.127 0.72797 4.4109 207 علمي الدرجة الكلية للثقة التنظيمية
 0.86212 4.4012 225 إنساني  غير دالة
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  )14(من الجدوليتضح 
لتنظيمية بالمدارس االبتدائية من وجهة نظر في مستوى الثقة ا

  .متغير التخصصالمعلمات تعزى إلى 

  الفروق باختالف متغير المؤهل العلمي: ثانيًا
  للفروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي) Mann-Whitney(اختبار مان ويتني  :)15(جدول       

  مستوى الداللة zقيمة   مجموع الرتب  متوسط الرتب  العدد  المؤهل العلمي  الثقة التنظيميةمجاالت 
فرص اإلبداع وتحقيق 

 الذات
 604.- 90231.50 215.86 418 بكالوريوس

 
0.546 
 3296.50 235.46 14 أعلى من البكالوريوس غير دالة

 0.135 1.495- 89836.50 214.92 418 بكالوريوس القيم التنظيمية السائدة
 3691.50 263.68 14 أعلى من البكالوريوس غير دالة

الدرجة الكلية للثقة 
 التنظيمية

 0.308 1.020- 90040.00 215.41 418 بكالوريوس
 3488.00 249.14 14 أعلى من البكالوريوس غير دالة

  ).0.05(فروق دالة عند مستوى داللة * 
ة إحصائية في عدم وجود فروق ذات دالل )15( من الجدوليتضح 

مستوى الثقة التنظيمية بالمدارس االبتدائية من وجهة نظر 
  .العلمي متغير المؤهلالمعلمات تعزى إلى 

  : الفروق باختالف متغير سنوات الخبرة: ثالثًا
  عًا الختالف متغير سنوات الخبرةللفروق بين متوسطات استجابة عينة الدراسة تب) Independent Samples Test(للعينات المستقلة Tاختبار  :)16(جدول 

  مستوى الداللة  درجات الحرية  )ت(قيمة   المعياري االنحراف  المتوسط  العدد  سنوات الخبرة  الثقة التنظيميةمجاالت 

 0.691- 0.85297 4.3559 127 سنوات 10أقل  -من سنة  فرص اإلبداع وتحقيق الذات
 

430 
 

0.490 
 0.81893 4.4164 305 سنوات فأكثر 10من  غير دالة

 1.555- 0.86917 4.3181 127  سنوات 10أقل  -من سنة  القيم التنظيمية السائدة
 

430 
 

0.121 
 0.80209 4.4531 305 سنوات فأكثر 10من  غير دالة

 0.246 430 1.162- 0.83193 4.3370 127 سنوات 10أقل  -من سنة  الدرجة الكلية
 0.78153 4.4348 305 سنوات فأكثر 10من  غير دالة

عدم وجود فروق ذات داللة  )16( من الجدوليتضح 
إحصائية في مستوى الثقة التنظيمية بالمدارس االبتدائية من وجهة 

  .نظر المعلمات تعزى إلى متغير سنوات الخبرة

    الفروق باختالف متغير المكتب اإلشرافي: رابعًا

  متغير المكتب اإلشرافي الختالفطبقًا  عينة الدراسةإجابات أفراد  للفروق في) One Way ANOVA" (تحليل التباين األحادي " نتائج  :)17(الجدول

 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات مصدر التباين الثقة التنظيميةمجاالت 
 0.528 0.364 2 0.727 بين المجموعات فرص اإلبداع وتحقيق الذات

 
 

0.590 
 غير دالة

 0.688 429 295.152 داخل المجموعات 

  431 295.879 المجموع

 1.612 1.090 2 2.181 بين المجموعات  القيم التنظيمية السائدة
 
 

0.201 
 غير دالة

 0.677 429 290.221 داخل المجموعات

  431 292.402 المجموع

 0.191 0.122 2 0.244 ين المجموعاتب الدرجة الكلية للثقة التنظيمية
 
 

0.826 
 غير دالة

 0.638 429 273.500 داخل المجموعات

  431 273.744 المجموع
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  )17(من الجدوليتضح 
في مستوى الثقة التنظيمية بالمدارس االبتدائية من وجهة نظر 

  .اإلشرافيالمعلمات تعزى إلى متغير المكتب 

فروق ذات وجود ويتضح من نتائج السؤال السادس عدم 
داللة إحصائية في مستوى الثقة التنظيمية بالمدارس االبتدائية في 

وسنوات  والمؤهل العلمي،مدينة  الطائف تبعًا  لمتغيرات التخصص، 
بأن ممارسات جميع يعزى السبب الخبرة، والمكتب اإلشرافي، و

 اة جاءت بدرجة عالية جدًا، وأن هناك توافقمجاالت الثقة التنظيمي
في آراء جميع عينة الدراسة على اختالف متغيراتهم الوظيفية نحو 
درجة ممارسة هذه المجاالت، وهو ما يبين عدم تأثير هذه 
المتغيرات على مستوى الثقة التنظيمية لدى أفراد عينة الدراسة من 

 إليه دراسة شاهين هذه النتيجة مع ما توصلت واختلفت. المعلمات
  .)2013( كالوي دراسةو ،)2013(دراسة النويقة  ومع ،)2010(

  التوصيات

  :يوصي الباحثان باآلتي ،ضوء نتائج الدراسة في
  ضرورة االهتمام بممارسة مديرات المدارس االبتدائية للقيادة

نظرًا لما ثبت من أهميتها في  ؛األخالقية على كافة مجاالتها
ة التنظيمية لدى معلمات المدارس دعم مستويات الثق

 .االبتدائية
 تسهم في  ،تبني برامج تدريبية لمديرات المدارس االبتدائية

 ،تنمية مستويات المعرفة بمتطلبات ممارسة القيادة األخالقية
 .ودورها في تنمية الثقة التنظيمية للمعلمات 

 وندوات وورش عمل لتوعية مديرات ، عقد دورات تدريبية
البتدائية بأهمية القيادة األخالقية ودورها في تعزيز المدارس ا

 .الثقة التنظيمية لمعلمات المدارس االبتدائية 

  إجراء المزيد من الدراسات عن القيادة األخالقية ومستوى
القيادة األخالقية ، وعن ممارستها في مراحل تعليمية أخرى

  .بمتغيرات أخرى مثل االلتزام والوالء التنظيمي وعالقتها
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