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ت  _ امللخص اهٍىَّ ٝ ٖلى صعحت ُمماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الثَّ ٗغُّ ت مً ألاَضاٝ والتي مً أبغػَا الخَّ عاَؾت ئلى جد٤ُ٣ مجمٖى ؾٗذ الّضِ

عاَؾت لضعحت لل٣ُاصة  ىت الّضِ ُاث اؾخجاباث ُّٖ ا بحن مخىّؾِ ت ئخهاةًُّ
ّ

ٝ ٖلى الٟغو١ الضال ٗغُّ محهم. والخَّ ِ
ّ

ت مً وحهت هٓغ مٗل ألازال٢ُّ

ع  عاَؾت(. و٢ض اٖخمضث الّضِ ل الٗلمّيِ، ٖضص ؾىىاث الخضمت، هٓام الّضِ ِ
ِراث )اإلاإَّ

ٗؼي إلاخٛحّ
ُ

ت ح اَؾت ٖلى ُمماعؾت مضًغيهم لل٣ُاصة ألازال٢ُّ

ىت أزىاء الٟهل الضعاس ا عاَؾت والتي َب٣ذ ٖلى الُّٗ ي إلاىهج الىنّٟيِ اإلاؿحّيِ، في جد٤ُ٣ أَضاٞها، وطل٪ باؾخسضام الاؾدباهت ٦أصاة للّضِ

ي  عاس ِ ٗلُم ال1437ٌ/1436ألاّو٫ مً الٗام الِضّ ت في الخَّ ت الخ٩ىمَُّ اهٍىَّ ِمي مضاعؽ اإلاغخلت الثَّ
ّ

عاَؾت مً مٗل ن مجخم٘ الّضِ ٗام ٌ، وج٩ىَّ

ما مىػٖحن ٖلى )4731بمى٣ُت الّغٍِاى، وبلٜ ٖضصَم ) ِ
ّ

عاَؾت؛ جم أزظ 13( مضعؾت و)170( مٗل ( م٨خًبا، وهًٓغا ل٨بر حجم مجخم٘ الّضِ

ت مثلذ ما وؿبخه ) ت َب٣َُّ ىت ٖكىاةَُّ عاَؾت، خُث بلٜ ٖضصَم )7.75ُّٖ م٘ الّضِ ما. و٢ض جىنلذ الضعاؾت ئلى 367%( مً ئحمالي مجخَ ِ
ّ

( مٗل

ِ ٖام )أّن م ت بضعحت ٦بحرة بمخىّؾِ ماعؾىن ال٣ُاصة ألازال٢ُّ ت بمى٣ُت الّغٍِاى ًُ اهٍىَّ (، خُث جأحي الخهاةو 3.57ضًغي اإلاضاعؽ الثَّ

ِ ٖام ) ت باإلاغجبت ألاّولى، بمخىّؾِ ت ألازال٢ُّ ِ ٖام )0.48( واهدغاٝ مُٗاعّيٍّ )3.58الّصخهَُّ ت بمخىّؾِ ( 3.58(، جلحها الٗال٢اث ؤلاوؿاهَُّ

ت 0.50غاٝ مُٗاعّيٍّ )واهد اهٍىَّ ت لضي مضًغي اإلاضاعؽ الثَّ ت ٦أ٢ّلِ أبٗاص ال٣ُاصة ألازال٢ُّ ت ألازال٢ُّ اث ؤلاصاٍعَّ لى٦َُّ (، وفي ألازحر جأحي الؿُّ

ِ ٖام ) ُاث ج٣٘ في الٟئت الغابٗت مً ٞئاث اإلا٣ُاؽ الغباعي0.50( واهدغاٝ مُٗاعّيٍّ )3.56بمى٣ُت الّغٍِاى، بمخىّؾِ ، والتي (، وهي مخىّؾِ

عاَؾ  ىت الّضِ ُاث اؾخجاباث أٞغاص ُّٖ ت بحن مخىّؾِ ا طاث صاللت ئخهاةَُّ
ً

ت حكحر ئلى مىا٤ٞ بضعحت ٦بحرة، ٦ما جىنلذ الضعاؾت أّن َىا٥ ٞغو٢

ضم وحىص ل الٗلمي، ٖو ِ
ِر اإلاإَّ ت بازخالٝ مخٛحّ ت بمى٣ُت الّغٍِاى لل٣ُاصة ألازال٢ُّ اهٍىَّ ٞغو١ طاث  خى٫ صعحت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الثَّ

ِر ؾىىا ت بازخالٝ مخٛحّ عاَؾت خى٫ صعحت مماعؾت مضًغيهم لل٣ُاصة ألازال٢ُّ ىت الّضِ ُاث اؾخجاباث أٞغاص ُّٖ ت بحن مخىّؾِ ث صاللت ئخهاةَُّ

عاَؾت ِر هٓام الّضِ  .الخضمت، وبازخالٝ مخٛحّ

تالكلماث املفتاحيت  .: ال٣ُاصة ألازال٢ُت، مضعاء اإلاضاعؽ الثاهٍى
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اهوّيت املدارس ملديري  ألاخالقّيت القيادة
ّ
 الث

قدمت. 1
ُ
 امل

، خُث        ٗخبر ألازال١ وال٣ُِم ئخضي الغ٧اةؼ اإلاهّمت ألّيِ مجخم٘ بكغّيٍّ
ُ
ح

حن ٖبر الٗهىع  ً واإلاغّبِ ٍغ ِ
ّ
قٛلذ اَخمام ٦ثحر مً الٟالؾٟت واإلا٨ٟ

لى٥ ؤلاوؿاوي، ول٣ض  اإلاسخلٟت؛ وطل٪ العجباَها بك٩ل مباقغٍّ بخىحُه الؿُّ

ًً ؤلاؾالميُّ ببىاء مىٓىمت   اَخمَّ الّضِ
َّ

ال٣ُِم لضي اإلاجخم٘ اإلاؿلم، وخث

حر، وبٗث هللا ب ٖلُه ألاحغ الٞى ه نلى هللا  -ؾبداهه -ٖلُه، بل عجَّ َُّ هب

ٖلُه وؾلم إلجمام م٩اعم ألازال١، و٦ما جغج٣ي ألامم باألزال١ ٞانَّ 

ع ئطا جىاٞغث  ما٫، ٦ظل٪ جؼصَغ وجغج٣ي وجخُىَّ ماث ألٖا
َّ
اإلاإّؾؿاث ومىٓ

ت ئخضي وؾاصث ٞحها ال٣ُم واإلابا صب وألازال١، وحٗضُّ اإلاىٓىمت التربىٍّ

املت  ىمُت الكَّ الغ٧اةؼ اإلاهّمت في أّي مجخم٘؛ ألّنها هي اإلاىُل٤ لخد٤ُ٣ الخَّ

 .للٟغص واإلاجخم٘ في مسخل٠ اإلاجاالث

اتها، و٦ثرة       َُّ ت وحٗاْم مؿإول ؿإ أٖما٫ اإلاإؾؿاث التربىٍّ ِ
ّ
وم٘ اح

ب مً ال٣اةمح
َّ
اث أٖبائها، ٞاّنها جخُل اث ومهمَّ َُّ ن ٖلى ئصاعتها مؿإول

ت  َُّ ت ٖمل َُّ نٗبت، بدُث حكخمل ٧لُّ مإؾؿت ٖلى ٢ىاٖض وآصاب أزال٢

اث  َُّ ت مً ألازال٢ ً مجمٖى جسخل٠ ًٖ ألازغي، ألنَّ ٧لَّ ٖمل ًخًمَّ

 ].1] ًلتزم بها الٗاملىن 

عاَؾاث اإلاٗانغة التي أقاع ئلحها بغوـ ]       [ بأّن َىا٥ 2وا٢ترخذ الّضِ

حن في ٧ّلِ مؿخىي، وأن مؿخ٣بل اإلاجخم٘ خاح حن باٖع ِ
ُّ ت ل٣اصة أزال٢

ت  ًخى٠٢ ٖلى مثل َإالء ال٣اصة الظًً باؾخُاٖتهم ُمماعؾت ٢ُاصة ٢ىٍَّ

٠ ٖلى 
َّ
ً؛ ألنَّ هجاح ال٣اصة في أصاء أٖمالهم ًخى٢ ً زضمت آلازٍغ جخًمَّ

مت، ومما ًإ٦ض طل٪ أ
ّ
ا مضي التزامهم ألازالقّي في جد٤ُ٣ أَضاٝ اإلاىٓ ًً ً

ت، ) ًَّ ت الؿٗىص َُّ ىمُت الٗاقغة للممل٨ت الٗغب -2015ما وعص في زُت الخَّ

ت 2019 ًَّ اص باب الٍغ غ ٢ضعاث الكَّ اوي ٖكغ: جٍُى
ّ
م( في الهضٝ الث

ىمُت، وطل٪  ت، وعٞ٘ ٦ٟاءاتهم؛ لئلؾهام الٟاٖل في الخَّ َُّ ت والبضه َُّ واإلاٗٞغ

محز  اجه والخَّ َُّ باب؛ ختى مً زال٫ جأنُل ز٣اٞت الٗمل وأزال٢ لضي الكَّ

، ٦ظل٪ ما وعص في الهضٝ 
ً

ىمُت مؿخ٣بال ت الخَّ َُّ ٌؿخُُٗىا ٢ُاصة ٖمل

ت، وخماًت  َُّ ٟاٞ الث والٗكغون: جغؾُش مباصب اإلاؿاءلت، والكَّ
ّ
الث

الجزاَت، وم٩اٞدت الٟؿاص، وطل٪ مً زال٫: وكغ الىعي بمٟهىم الٟؿاص 

ت بال٣ُم ال َُّ ػ الغ٢ابت الظاج ، وحٗؼُّ ت وبُان أزُاٍع ُّ ت وألازال٢ َُّ ًي ّضِ

ت  ].3] والتربىٍّ

ت إلاضًغي اإلاضاعؽ خضصث  [4] و٢ض أقاع ٢ؼ١       َُّ ٨ ت ألامٍغ َُّ ئلى أّن الجمٗ

ت مً ألاؾـ التي جد٨م ٖمل مضًغ  ت بمجمٖى ُّ مباصب ال٣ُاصة ألازال٢

اإلاضعؾت، وهي: الاَخمام باإلاهلخت الٗامت وج٣ضًمها ٖلى اإلاهلخت 

ت، والّهض١ وألام َُّ خه
ّ

ا، الص ًُّ غ الٗاملحن مهى ٗامل وصٖم وجٍُى اهت في الخَّ

ُٟي ت في الٗمل، والخٟاّ ٖلى أؾغاع الٗمل الْى ًَّ  .والاَخمام بالجض

ت صوع مضًغ اإلاضعؾت و٢ّىة جأزحٍر ٖلى       ُّ  إلاا ؾب٤ وألَم
ً

وجأنُال

ت الالػمت،  ُّ محن ال بضَّ له أن ٌٗمل ٖلى امخال٥ ألابٗاص ألازال٢
ّ
اإلاٗل

اث لخد٤ُ٣ أَضاٝ  َُّ لى٦ ت أو الؿُّ َُّ اإلاضعؾت، ؾىاء في الٗال٢اث ؤلاوؿاه

ت  َُّ ت؛ مً أحل الجهىى بالٗمل َُّ خه
ّ

ت أو الّؿماث الص ُّ ت ألازال٢ ؤلاصاعٍَّ

ت في مجاالتها ٧اٞت ت والتربىٍّ َُّ ٗلُم  .الخَّ

ئن الٟلؿٟت وألاؾلىب ال٣ُاصّي الظي ًخٗامل به ال٣اةض م٘      

ا ممحًزا  ًٗ ت؛ ألاماإلاغؤوؾحن ًًٟي َاب  ه ــج ٖىـــظي ًيخــغ الـــٖلى البِئت ؤلاصاعٍَّ

٣ت، ومً زمَّ اعجٟإ مؿخىي ألاصاء
ّ
 .ؤلاخؿاؽ بالث

راَست. 2  مشكلت الّدِ

ت الضوع الظي ٣ًىم به مضًغ اإلاضعؾت مً أحل جدؿحن       ُّ هًٓغا ألَم

ت، وإلاا له مً جأزحر ٦بحر في ؾلى٥ الٗاملحن  ت والتربىٍّ َُّ ٗلُم ت الخَّ َُّ الٗمل

مٗه، ؾىاًء في اججاَاتهم أو ٢ُمهم أو ٖال٢اتهم وأوكُتهم، ٞان ال٣ُاصة 

ؿهم في جد٤ُ٣ ٌُ ا  ًُّ ت حٗضُّ مهضًعا وهمىطًحا ٢ُم ُّ عؾالت اإلاضعؾت  ألازال٢

ت ألاصاء، ٦ما أقاعث ئلى طل٪  َُّ غج٣ي بمؿخىي ٞٗال ت، ٍو ت والتربىٍّ ُّ ألازال٢

ت مثل صعاؾت الؿٗىص والبُاح ] عاَؾاث التربىٍّ [، 5الٗضًض مً الّضِ

ىذ ]7[، وخماصاث ]6والٗمغي ] ٟي والخَّ ٍغ  ].9[، والٗغاًًت ]8[، والكَّ

ٟط ي ٖضم الالتزام بال٣ُاصِة ألازال      ٗلُمي، وٍُ ت ئلى ئٞؿاص الّىٓام الخَّ ُّ ٢

لبت للمضًغ، 
ّ
ى اختراُم الٗاملحن والُ

ّ
ًما، ئط ًخضو

ّ
ئصاعة وحٗلًُما وحٗل

ؼصاص مّٗض٫ الضوعان في اإلاضعؾت،  م، ٍو
ّ
ٗل ٗلُم والخَّ وجىسٌٟ حىصة الخَّ

ؼصَُغ الاجها٫   لضي الٗاملحن، ٍو
ُ
ض ؤلاخباٍ

ّ
خىل اث الٗمل، ٍو وجؼصاص مىاٖػ

ِِ الؿلُم  ال٣اةم ٖلى عصوِص  سُُ  مً الغؤٍت والخَّ
ً

ٗت بضال الٟٗل الؿَغ

ت َُّ  مً الّىخاةج الّىٖى
ً

ر٦حز ٖلى الجاهب ال٨مّي بضال
َّ
٩ىن الت  ].10,11] ٍو

عاَؾاث       و٢ض قهضث ال٣ٗىص ألازحرة مً ال٣غن اإلااض ي اَخمام الّضِ

ت بخدلُل أهٓمت ال٣ُم في  َُّ ت في مجا٫ ؤلاصاعة في الضو٫ الٛغب َُّ الٗلم

ت، اإلا َُّ ىُٓم ٣ت الخَّ
ّ
ت، ٧الث ًَّ ٣لُض ما ٢ُم الٗمل ٚحر الخَّ َُّ ماث، وال ؾ

ّ
ىٓ

ت، والخغم ٖلى ججىب اإلاساَغ، والتي  َُّ ىُٓم وحىصة مؿخىي الخُاة الخَّ

ت ] ًَّ ٣لُض  ].12جغاح٘ أمامها الاَخمام ب٣ُم الٗمل الخَّ

الٖهما ٖلى       
ّ
ربىي واَ

َّ
وا٢٘ وبد٨م َبُٗت ٖمل الباخثان في اإلاُضان الت

ت لضي  ُّ اإلاُضان، ومالخٓتهما الزخالٝ مماعؾاث ال٣ُاصة ألازال٢

ا في الٗاملحن، ولُٛاب صلُل أو مغح٘ أو مُثا١ مىحه  ً، وجأزحَر اإلاضًٍغ

ٗلُم ت لضي وػاعة الخَّ َُّ اث ؤلاصاعة اإلاضعؾ َُّ   .ألزال٢

ت في مضاعؽ       ُّ عاَؾاث التي جدىاو٫ ال٣ُاصة ألازال٢ وهدُجت لىضعة الّضِ

ً الٗغبي  ت زهىًنا، و٢لتها في الَى ًَّ ت الؿٗىص َُّ ٗلُم في اإلامل٨ت الٗغب الخَّ

عاَؾت  ٖمىًما، ٣ٞض ْهغث الخاحت لدؿلُِ الًىء ٖلى مك٩لت الّضِ

 :الخالُت والتي جخلخو في ؤلاحابت ًٖ الؿإالحن الخالُحن

 أ. أسئلت الدراست

اهىٍَّ 
َّ
إا٫ ألاّو٫: ما صعحت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الث ت لل٣ُاصة الؿُّ

محهم؟ ِ
ّ
ت مً وحهت هٓغ مٗل ُّ  ألازال٢

ُاث  ا بحن مخىّؾِ ًُّ إا٫ الثاوي: َل جىحض ٞغو١ صالت ئخهاة الؿُّ

ت  ُّ عاَؾت لضعحت ُمماعؾت مضًغيهم لل٣ُاصة ألازال٢ ىت الّضِ ُّ اؾخجاباث ٖ

عاَؾت(؟ ل الٗلمي، ٖضص ؾىىاث الخضمت، هٓام الّضِ ِ
َّ راث )اإلاإ ٗؼي إلاخّٛحِ

ُ
 ح

 راَستأهداف الّدِ ب. 

الُت      عاَؾت ئلى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الخَّ  :ؾٗذ َظٍ الّضِ

ت لل٣ُاصة . 1 اهىٍَّ
ّ
ٗٝغ ٖلى صعحت ُمماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الث الخَّ

محهم ِ
ّ
ت مً وحهت هٓغ مٗل ُّ  .ألازال٢

ا. 2 ًُّ ت ئخهاة
ّ
ٗٝغ ٖلى الٟغو١ الضال بحن مخىؾُاث  -ئن وحضث -الخَّ

عاَؾت لضعحت  ىت الّضِ ُّ          ُمماعؾت مضًغيهم لل٣ُاصةاؾخجاباث ٖ

، ٖضص ؾىىاث الخضمت، هٓام  ل الٗلمّيِ راث )اإلاَإ ٗؼي إلاخّٛحِ
ُ
ت ح ُّ ألازال٢

عاَؾت  (.الّضِ
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 أهميت الدراستج. 

ت ت الىٓغٍَّ ُّ  :ألاَم

ر٦حز ٖلُه ب٣ّىة  .1
َّ
ت الظي جمَّ الت ُّ ت اإلاتزاًضة إلاىيٕى ال٣ُاصة ألازال٢ ُّ ألاَم

ماث ٖلى ازخال 
ّ
ٝ أهىاٖها وأحجامها وجىحهاتها، بدُث في ٖالم اإلاىٓ

ىحه اإلاؿخ٣بلي لل٣ُاصة  .ًضٖم َظا اإلاىيٕى الخَّ

ت بحن . 2 َُّ عاَؾت لؿّضِ الٟجىة الخال ًخى٢٘ الباخثان أن حؿعى َظٍ الّضِ

ت ُّ ٣ت بال٣ُاصة ألازال٢
ّ
ت وألابدار اإلاخٗل َُّ عاَؾاث اإلاُضاه  .الّضِ

عاَؾت اَ. 3 ثحر هخاةج َظٍ الّضِ
ُ
٘ أن ج

ّ
خى٢ خمام الباخثحن لُغ١ اإلاىيٕى ًُ

ت َُّ عاَؾت الخال  .مً حىاهب مهّمت لم حكملها ُخضوص الّضِ

ت َُّ ُب٣ُ ت الخَّ ُّ  :ألاَم

ً في زُت . 1 الث والٗكٍغ
ّ
اوي ٖكغ والث

ّ
عاَؾت الهضٞحن الث جضٖم َظٍ الّضِ

ىمُت الٗاقغة ) ت2019-2015الخَّ ًَّ ت الؿٗىص َُّ  .م( للممل٨ت الٗغب

ت . 2 اهىٍَّ
ّ
عاَؾت حٛظًت عاحٗت إلاضًغي اإلاضاعؽ الث ٢ض حُٗي َظٍ الّضِ

ت، بك٩ل  ُّ ت ُٞما ًخٗل٤ بضعحت مماعؾتهم لل٣ُاصة ألازال٢ َُّ الخ٩ىم

م ٖلى حٗضًل  اتهم وال٣ُام بىاحباتهم  اؾتراجُجُاتهمًدَٟؼ َُّ وؾلى٦

 .ومهاّمهم بك٩ل أًٞل

عاَؾت في جىحُه هٓغ  .3 ؿهم هخاةج َظٍ الّضِ
ُ
اإلاؿإولحن في وػاعة ٢ض ح

ت لضي مضًغي  ُّ ٗلُم ئلى يغوعة جىمُت مماعؾاث ال٣ُاصة ألازال٢ الخَّ

ت اتهم ؤلاصاعٍَّ َُّ غ ؾلى٦ ت لخٍُى َُّ  .اإلاضاعؽ الخ٩ىم

راَستد.   حدود الّدِ

مي مضاعؽ       ِ
ّ
ت ٖلى حمُ٘ مضًغي ومٗل َُّ عاَؾت الخال ا٢خهغث الّضِ

ت بىٓامحها )ا َُّ ت الخ٩ىم اهىٍَّ
ّ
لٟهلي واإلا٣غعاث( الخابٗت لئلصاعة اإلاغخلت الث

عاس ي ألاّو٫ مً الٗام  ٗلُم بمى٣ُت الّغٍِاى، زال٫ الٟهل الّضِ الٗاّمت للخَّ

 .1437ٌ -1436الضعاس ي 

عاَؾت   :مهُلخاث الّضِ

ت ُّ : ال٣ُاصة ألازال٢
ً

 (Ethical Leadership): أوال

ت، وازخالٝ وحهاث       ُّ م مً خضازت مىيٕى ال٣ُاصة ألازال٢ هٓغ بالٚغ

ت مٟهىم  َُّ ً والباخثحن واإلاخسههحن في َظا اإلاجا٫ خى٫ ماَ اإلا٨ٍٟغ

ت وزهاةهها ٣ٞض ّٖغٞها بغاون  ُّ ["مضي ٢ضعة 1] ال٣ُاصة ألازال٢

ا مً زال٫  ت مالةمت مُٗاعًٍّ َُّ اث أزال٢ ت ٖلى ئبضاء جهٞغ ال٣ُاصاث ؤلاصاعٍَّ

ت، وحصجُ٘ اإلاغؤوؾحن ٖلى َظٍ الخَّ  َُّ خه
ّ

اث ألاٞٗا٫ والٗال٢اث الص هٞغ

ىانل الثىاتي واجساط ال٣غاعاث ٤ الخَّ  ."ًٖ ٍَغ

غي الُغواهت ]      ت هي: "الخأزحر في ألاجبإ 13ٍو ُّ [ أّن ال٣ُاصة ألازال٢

لخد٤ُ٣ صعحت ٖالُت مً ال٨ٟاءة والٟٗالُت، وئًجاص اإلاىار الخىُٓمي 

اع ألازالقي، وبما حؿمذ به  اإلاىخج الظي ٌؿىصٍ الخٗامل يمً ؤلَا

 ."هٓمتال٣ىاهحن وألا 

لى٥ ال٣ُاصي اإلاىاؾب الظي ٣ًىم به مضًغ       ا بأنها الؿُّ ًُّ ّٗغٝ ئحغاة
ُ
وح

 (ً ت وحؿدىض ٖلى أمٍغ َُّ اإلاضعؾت أزىاء ٖمله لخد٤ُ٣ ال٨ٟاءة والٟاٖل

ل بالؿماث ال٩امىت لضي ال٣اةض، أما 
ّ
اَغ( ٞاإلاؿختر ًخمث مؿختر، ْو

ل بالؿلى٥ )ألاصاء( الظي ًماعؾه ال٣اةض
ّ
كخمل  الٓاَغ ُٞخمث التربىي َو

ت والتي ًخمُّ ٢ُاؾها مً زال٫ ؤلاحابت  ُّ ال٢اث ئوؿاه ٖلى أصاء ئصاعي ٖو

عاَؾت ت في أصاة الّضِ ُّ  .ًٖ ٖباعاث الجؼء الخاّمِ بال٣ُاصة ألازال٢

 إلاطار الىظري . 3

ت ُّ  :ال٣ُاصة ألازال٢

اث التي عبما ٌكٗغ        ٌٗض مىيٕى ألازال١ في ال٣ُاصة مً اإلاىيٖى

أّنها مٗغوٞت يمًىا مً زال٫ الخبرة، وال يغوعة لبظ٫ الجهض في الٟغص 

صعاؾتها، ل٨ً اإلاك٩لت الغةِؿت التي جىاحه ٖلم ألازال١ الخُب٣ُي هي أن 

٣ت  -أخُاًها -الباخثحن والٗلماء ٌكٗغون
ّ
ت اإلاخٗل ُّ أن ال٣ُم ألازال٢

تهم  م٨ً ئصعا٦ها ومماعؾتها مً زال٫ مٗٞغ ًُ بد٣ىلهم وجسههاتهم 

 َُّ خص ي، َظا باإلياٞت الٗمل
ّ

هم الٗام، أو مً زال٫ خضؾهم الص ت وخّؿِ

ت خى٫ مىيٕى ألازال١، ٚالًبا ما ُتهَمل أو  َُّ ئلى أن ال٨خاباث الٟلؿٟ

حر مُٟضة لؤلٞغاص الظًً ٨ًخبىن ًٖ  ٌ، ألّنها جبضو ٚحر مالةمت ٚو
َ
ٞغ

ُ
ج

[ أن ال٣ُاصة 14، ٦ما أ٦ض ًى٧ي ][5] ألازال١ في مجا٫ جسههاتهم

 ُّ ت حؿهم بضوع ٌؿحر ول٨ىه مدىعي في قغح جباص٫ نّىإ ال٣اصة ألازال٢

ت  ُّ ت، وبَغٚم طل٪ ٞان مٗض٫ البدث في ال٣ُاصة ألازال٢ وال٨ٟاءة ؤلاصاعٍَّ

 
ً

ٗضُّ ٢لُال ٌُ  .صازل اإلاإؾؿاث 

ت ت للمإؾؿاث التربىٍّ ُّ ت ال٣ُاصة ألازال٢ ُّ  :أَم

ا٫ لجهًت ألامم والكٗ      ّٗ ربُت هي اإلادغ٥ الٟ
ّ
ٗخبر الت

ُ
ىب وج٣ضمها، ح

ت  ُّ ت للخُٛحر وحك٨ُل اإلاؿخ٣بل، إلاا لها مً آزاع ئًجاب َُّ وألاصاة ألا٦ثر ٞاٖل

ربُت في أصاء 
ّ
خى٠٢ هجاح الت في صٞ٘ خغ٦ت اإلاجخم٘ وبىاةه والاعج٣اء به، ٍو

ت وجىُٓمها  ت التربىٍّ َُّ مهماتها ٖلى ٢ُاصتها، اإلاؿإولت ًٖ ؾحر الٗمل

حر ٞغم ؤلابضإ  وجىححهها بما ًد٤٣ ألاَضاٝ اإلاخىزاة مجها، وجٞى

ت ٖلى  غ للٗاملحن مٗه، ومً زمَّ جد٤ُ٣ أَضاٝ اإلاىٓىمت التربىٍّ والخٍُى

ت، و  .الىحه ألا٦مل ا لل٣ُاصة التربىٍّ ًُّ جمثل ؤلاصاعة الؿلُمت مخُلًبا أؾاؾ

ت  َُّ ول٨ً َظٍ ؤلاصاعة ال ج٨ٟي وخضَا؛ ٞال٣ُاصة جدخاج ئلى زهاةو هٖى

ىبت واإلام٨ً جد٣ُ٣ها. ]٧ال٣ّىة وؤلابضإ، وئًجاص ا [ ومما 15لغؤٍت اإلاٚغ

ت ازخُاع ال٣اةض التربىي في يىء الاججاَاث الخضًثت  َُّ ض مً ٞاٖل ًٍؼ

ت،  َُّ خه
ّ

ت مً الهٟاث والّؿماث الص ت، امخال٥ مجمٖى لل٣ُاصاث التربىٍّ

ٌ الؿلُت، وج٣بل الى٣ض  جاٖت، وجٍٟى
ّ

ت، والص َُّ والتي جخمثل باإلاىيٖى

 ًٖ اإلاب
ً

ت لئلهجاػالبىاء، ًٞال َُّ  ].16] اصعة بالٗمل، والُمىح، والضاٞٗ

ت        ُّ ت أن ج٩ىن بمٗؼ٫ ًٖ ال٣ُم ألازال٢ م٨ً لئلصاعة التربىٍّ ًُ وال 

ت التي ٌٗخى٣ها أٞغاصٍ، ٞاإلاجخم٘ ًد٨م  َُّ للمجخم٘، واإلاٗخ٣ضاث ألاؾاؾ

ت التي  َُّ لى٦ ٖلى الّىٓام التربىي مً زال٫ خ٨مه ٖلى ألاهماٍ الؿُّ

ت لل٣اصة ال٣اةمت ًماعؾها الٗ َُّ لى٦ املىن ُٞه، وباألزو اإلاماعؾاث الؿُّ

ت طاث الُاب٘ ٚحر  ٖلى َظا الّىٓام. ومً زمَّ ٞاّن اإلاماعؾاث ؤلاصاعٍَّ

ت الخأزحر  َُّ ألازالقي جإزغ بضوعَا في مماعؾاث الٗاملحن، وطل٪ بٟٗل ٖمل

غ طل٪ ؾلًبا في الّىٓام التربىي، و٢ض ًه
ّ
ل ئلى التي جيخج ًٖ ال٣اصة، ُٞإز

ت اإلايكىصة مىه ]  ].9الٟكل الخام في جد٤ُ٣ ألاَضاٝ التربىٍّ

ت في ٧ىنها جخٗامل       ت في اإلاإؾؿاث التربىٍّ ُّ ت ال٣ُاصة ألازال٢ ُّ وجيب٘ أَم

ت، جىمي  ُّ م٘ ؤلاوؿان وجداو٫ نُاٚت شخهِخه نُاٚت ؾلُمت وئًجاب

م، وجغسخ ُٞه ال٣ُم الؿامُت، والكٗىع باإلاؿإول ت، ُٞه الخل٤ ال٣ٍى َُّ

٦ما أّنها ج٣ىم بهُاٚت ال٣غاعاث التي جى٨ٗـ ٖلى خايغ اإلاجخم٘ 

ا ألحُا٫ ٖضًضة، وخُث ئن ال٣اةض التربىي  ومؿخ٣بله، والتي ًمخض جأزحَر

ت ٞهى اإلاؿإو٫ ًٖ نىاٖت ال٣غاعاث  مت التربىٍّ
ّ
ًدبىأ أٖلى مغ٦ؼ في اإلاىٓ

ت وي ُّ ا مً مماعؾت مباصب ال٣ُاصة ألازال٢
ً
 ].17] ىابُهاٞحها، ٞال بضَّ ئط

يبغي أن ج٩ىن اإلاضعؾت بِئت مىخ٣اة بال٣ُاؽ ئلى البِئاث ألازغي        ٍو

اإلاىحىصة في اإلاجخم٘، وهي لً ج٩ىن ٦ظل٪ ئال ئطا ٧اهذ ئصاعتها مىخ٣اة، 

ت أهمىطًحا نالًخا في الٗال٢اث  َُّ ظا ٌٗني أن ج٩ىن ؤلاصاعة اإلاضعؾ َو
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ت، وفي ؾحر الٗمل، وفي اخترام ال٣ى  َُّ اهحن، وفي ألاماهت، وفي ؤلاوؿاه

ا، وفي اخترام أؾغاع الٗمل ] ًُّ غ طاجه مهى [. وجدؿم 18مداولت جٍُى

اإلاضعؾت طاث البٗض ألازالقي بىحىص حٗاون بحن ألاٞغاص الٗاملحن صازلها، 

ه صازل ؾُا١ 
ّ
 ًٖ وحىص أَضاٝ و٢ُم مكتر٦ت، واجٟا١ مٟاصٍ أه

ً
ًٞال

لخد٤ُ٣ أَضاٝ جل٪ ال٣ُم وألاَضاٝ ؾخ٩ىن َىا٥ َغاة٤ ٖضًضة 

 ].19] اإلاضعؾت

ت جد٨م الٗال٢ت بحن       َُّ ؾـ أزال٢
ُ
ؿدىض الٗمل ؤلاصاعي اإلاضعس ي ئلى أ َو

ا ُٞه  ًُ م، وال بضَّ للمضًغ أن ٌٗمل يمً ئَاع أزالقي، مغاٖ
ّ
اإلاضًغ واإلاٗل

الٗض٫ والدؿامذ والٟٗى وؤلاًثاع واإلاؿاٖضة وحصجُ٘ ؤلابضإ والخمحز، 

ت، وأن ٩ًىن وأن ٌٗمل ٖلى جد٤ُ٣ اإلاهل خت الٗامت للمىٓىمت التربىٍّ

ىُٟلض ] إ٦ض ٍٚغ ً. ٍو  لآلزٍغ
ً
ت في ٢20ضوة خؿىت ُّ [ أن ال٣ُاصة ألازال٢

الّىٓام التربىي جدٓى باَخمام زام؛ ألن الخ٣ضم الظي أخغػجه 

ا باإلاؿخىي ألازالقي الظي ٨ٖؿخه جل٪  اإلاجخمٗاث ٧ان هدُجت لخأزَغ

ا ًُّ مل ا ٖو ت هٓغًٍّ  .الىٓم التربىٍّ

ت وم٩ّىهاتها ُّ  :مباصب ال٣ُاصة ألازال٢

لى٥ ألازالقي        ؾـ التي ًغج٨ؼ ٖلحها الؿُّ
ُ
ت هي ألا ُّ ٗخبر اإلاباصب ألازال٢

ُ
ح

ت وما جخًمىه مً التزام  ُّ في ٢ُاصة اإلاإؾؿاث وألاٞغاص، ٞال٣ُاصة ألازال٢

ت  َُّ ت في ٞٗال ُّ ً مً أ٦ثر اإلاباصب أَم ت ال٣ضوة لؤلزٍغ َُّ غ شخه
ّ
أزالقي وجٞى

ت َُّ ت هي  اإلاإؾؿت؛ طل٪ أّن الاَخمام بال٣ُم ؤلاوؿاه ُّ لى٧اث ألازال٢ والؿُّ

الت، ئياٞت ئلى خغنه ٖلى أصاء واحباجه وئهجاػ  ّٗ مخُلباث ال٣ُاصة الٟ

مهماجه والخٗاون م٘ مغؤوؾُه، وج٣ضًم اإلاهلخت الٗامت ٖلى اإلاهلخت 

 .الخانت

دضص الهىاب        
ُ
ت ج َُّ ت هي مباصب ٧ىه ُّ ئّن مباصب ال٣ُاصة ألازال٢

لى٥ ؤلاوؿاوي،  ًٖ الخغبي  (covey) خُث ٌكحر ٧ىفي والخُأ في الؿُّ
ً

ه٣ال

[ ئلى أّنها واضخت بظاتها، وجدمل نض٢ها في طاتها، وأّنها ال جخّٛحر وال 21]

جخدى٫، بل ج٣ّضم الىحهت الصخُدت لخُاجىا، ئّنها البىنلت التي حكحر 

ّب٣ذ بهىعة مؿخمغة جهبذ 
ُ
صاةًما ئلى الىحهت الصخُدت، و٧لما َ

ت جإصي ئلى َُّ ت لؤلٞغاص والٗال٢اث  ٖاصاث ؾلى٦ َُّ ئخضار جدىالث أؾاؾ

 .واإلاإؾؿاث

كحر صٞغوس ي وما٦ىحزي ]       [ ئلى َظٍ اإلاٗاوي مً زال٫ خضًثهما ًٖ 22َو

ىحن أن ال٣اةض ألازالقي ًبني لىٟؿه ئَاًعا  ِّ ت، مب ُّ ز٣اٞت ال٣ُاصة ألازال٢

خمخ٘ باالؾخ٣امت والالتزام الٗلني  ت واضخت، ٍو ا وعٍؤ ًُ ا شخه ًُ ٢ُِم

لّهالح الٗام، وجخىا٤ٞ اججاَاجه ومٗخ٣ضاجه وؾلى٦ه، وحؿخىحب با

ؼ اجساط ال٣غاعاث بالدكاع٥  ت أن ٌٗمل اإلاضًغ ٖلى حٍٗؼ ُّ ال٣ُاصة ألازال٢

ا، وإلبضاء  ًٗ غ لهم الٟغم اإلاىاؾبت للٗمل م
َ
ٞى

ُ
م٘ حمُ٘ اإلاغؤوؾحن، وأن ج

ؿخم٘ لها بٗىاًت ٣ّضع وَُ
ُ
 .آعائهم بدُث ج

ت ]وأقاع هىعر وبُتر ه      َُّ  ًٖ الخبؿ
ً

[ أّن أبغػ مباصب ال٣ُاصة ٣23ال

ت وم٩ّىهاتها هي ُّ  :ألازال٢

م٨ً جُب٤ُ َظا اإلابضأ مً زال٫ -1 ً. وٍُ  :اخترام آلازٍغ

ت - َُّ خه
ّ

 .ن٣ل اإلاهاعاث الص

ت - ًَّ  .الخٗامل بك٩ل مىيىعي م٘ الٟغو١ الٟغص

 .بىاء وصٖم ٖال٢اث الٗمل ٖلى الاخترام اإلاخباص٫ بحن الجمُ٘ -

 .ؤلاههاث باَخمام ئلى اإلاغؤوؾحن -

ؼ اإلاٗخ٣ضاث والاججاَاث وال٣ُم -  .حٍٗؼ

2- ً  .زضمت آلازٍغ

ً، خُث  ئّن مً أَم مهام ال٣اصة التي ًخمحزون بها، زضمت آلازٍغ

لى٥ مً  م٨ً مالخٓت طل٪ الؿُّ ًًٗىن طل٪ في نضاعة زُُهم، وٍُ

 :زال٫

م ٖلى عأؽ الٗمل - ب الٗاملحن َو  .جضٍع

 .الٗملبىاء ٞغ١  -

اث الخم٨حن - َُّ  .ؾلى٦

اث اإلاىاَىت - َُّ  .ؾلى٦

وخحن ًدكاع٥ ال٣اصة ألازال٢ُىن في مبضأ الخضمت ٞاّن ٖلحهم أن      

ً في نضاعة  ٩ًىهىا مدىًعا ألجباٖهم، ٦ما ًجب أن ًًٗىا مهالح آلازٍغ

٣ت جد٤٣ الىٟ٘ للجمُ٘ ىا بٍُغ  .أٖمالهم، وأن ًخهٞغ

ت -3 َُّ  .الٗضالت الخىُٓم

 :الٗضالت مً ال٣اةض ما ًلي حؿخلؼم 

ا  - ال ًيبغي أن ًخل٣ى أخض مً الٗاملحن مٗاملت زانت أو اٖخباًعا زانًّ

ئال ئطا ٧ان مى٢ٟه ًخُلب طل٪، وفي الخاالث التي ًخم ٞحها مٗاملت 

ؾـ جل٪ اإلاٗاملت اإلاسخلٟت ًجب أن 
ُ
ألاٞغاص ٖلى هدى مسخل٠، ٞاّن أ

ت ؾلُمتج٩ىن واضخت وم٣ٗىلت، و٢اةمت ٖلى ٢ُِم أز َُّ  .ال٢

ت باههاٝ - َُّ ُٟ  .جىػَ٘ اإلاهام والىاحباث الْى

 .وي٘ ٢ًاًا الٗضالت في مدىع اجساط ال٣غاعاث -

 .الخدلي بالّهض١ -4

ى ق٩ل مً        ه َى ال٨ظب، َو
ّ
خحن هخأمل ه٣ٌُ الّهض١ هجض أه

٣ت لخًلُل الىا٢٘، وججغ ئلى الٗضًض مً  أق٩ا٫ ٖضم ألاماهت، وهي ٍَغ

٣ت اإلاك٨الث والى
ّ
٣ت، وئطا ٣ٞض الىاؽ الث

ّ
ىيت، وأولها ٖضم الث خاةج اإلاٞغ

٣ل اخترامه ، وال ًإزظ ٢ىله وال جىححهه، ٍو  .بال٣اةض ًخالش ى جأزحٍر

 .زضمت اإلاجخم٘ -5

م٨ً لئلوؿان       ًُ ت، ٞال  َُّ ٗخبر الٗال٢ت بحن الٟغص واإلاجخم٘ ٖال٢ت ج٩امل
ُ
ح

م٨ً للمجخم٘ أن ًغج٣ي  ًُ صون ٞغص، ٞٗلى الِٗل صون مجخم٘، وال 

ت ل٩ي ٩ًىن اإلاجخم٘ أ٦ثر اهخٓاًما  َُّ ألاٞغاص أن ٣ًىمىا بمهاّمهم الاحخماٖ

لى ال٣اصة الٗمل ٖلى ئًجاص  و٢ضعة ٖلى خماًت أٞغاصٍ ونُاهتهم. ٖو

مت واإلاجخم٘ اإلادُِ، بما 
ّ
ا بحن ألاٞغاص في اإلاىٓ ًُّ ٖال٢ت ميسجمت وؿب

اًاجه، وال٣اة ؿهم في جد٤ُ٣ أَضاٝ اإلاجخم٘ ٚو ض ألازالقي مٗني ٌُ

 .باإلاهلخت اإلاكتر٦ت بأوؾ٘ مٗاهحها

ت،       ُّ غ ال٣ُاصة ألازال٢ ت لخٍُى َُّ ٗخبر َظٍ مباصب وم٩ىهاث أؾاؾ
ُ
وح

ول٣ض هى٢كذ أَمُتها في الٗضًض مً الٗلىم اإلاسخلٟت، ٧الُب وال٣ُاصة، 

حر طل٪ ت، ٚو َُّ  .والاؾدكاعاث الىٟؿ

ت ألا  [4] و٢ض أقاع ٢ؼ١       َُّ ت إلاضًغي اإلاضاعؽ خضصث ئلى أن الجمٗ َُّ ٨ مٍغ

ت مً ألاؾـ التي جد٨م ٖمل مضًغ  ت بمجمٖى ُّ مباصب ال٣ُاصة ألازال٢

اإلاضعؾت، وهي: الاَخمام باإلاهلخت الٗامت وج٣ضًمها ٖلى اإلاهلخت 

م  َغ ت، والّهض١ وألاماهت في الخٗامل، وصٖم الٗاملحن وجٍُى َُّ خه
ّ

الص

ت في الٗمل، والخ ًَّ ا، والاَخمام بالجض ًُ ٟاّ ٖلى أؾغاع الٗمل مهى

ُٟي  .الْى

[ أّن َىا٥ زالزت مباصب وم٩ىهاث 24وأقاع صي َى٢ه وصن َاعجٙى ]     

ت مً زاللها، وهي ُّ  :جىُل٤ ال٣ُاصة ألازال٢

غح الخُاعاث -  .الٗضالت: اإلاؿاواة في اإلاٗاملت َو
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 .اإلاكاع٦ت في الؿلُت: مً زال٫ الكىعي واخترام ألا٩ٞاع والاَخماماث -

اث والخى٢ٗاث وأَضاٝ ألاصاءويىح ال - َُّ  .ضوع: ويىح اإلاؿإول

حن ] ت وم٩ّىهاتها بالخالي25أما ٧الكٞى ُّ  :[ ٣ٞض خضص مباصب ال٣ُاصة ألازال٢

غح الخُاعاث الٗاصلت -  .الٗضالت: وحٗني اإلاؿاواة في اإلاٗاملت َو

 .اإلاكاع٦ت في الؿلُت: مً زال٫ الكىعي واخترام ألا٩ٞاع وحصجُٗها -

اث وألاَضاٝ وجى٢ٗاث ألاصاء ويىح الضوع: - َُّ  .وحٗني جدضًض اإلاؿإول

٣هض به مماعؾت ألازال١ وحصجُٗها ومىانغتها -  .الخىحُه ألازالقي: ٍو

 .الاَخمام باألشخام واخترامهم -

 .الجزاَت: هٓاٞت الُض والاحؿا١ بحن ألا٢ىا٫ وألاٞٗا٫ -

 .الاَخمام اإلاؿخمغ: ٣ًهض به ٖال٢ت ال٣اةض م٘ اإلاجخم٘ الخلي -

ت ] (Brady) وأقاع بغاصي َُّ  ًٖ الخبؿ
ً

[ ئلى أن م٩ىهاث ال٣ُاصة 23ه٣ال

ت هي ُّ  :ألازال٢

خهٝغ بهىعة  - ٣ِى٘ بالدجت واإلاى٤ُ ٍو ًُ الهضٝ: ال٣اةض ألازالقي 

ظا ًًمً التر٦حز  ت، َو َُّ خاؾمت ُٞما ًخٗل٤ باألَضاٝ الخىُٓم

 .والخماؾ٪

ت للخ٨م  - ت: ال٣اةض ألازالقي ًمل٪ اإلاٗٞغ والخهٝغ بخ٣ٗل وجضبغ، اإلاٗٞغ

مت والبِئت
ّ
م٨ً ئًجاصَا مً زال٫ اإلاىٓ ًُ ت  ظٍ اإلاٗٞغ  .َو

الؿلُت: ال٣اةض ألازالقي ًمل٪ الؿلُت وال٣ّىة الجساط ال٣غاعاث، ول٨ً  -

ا ًجب أن ٌٗتٝر بأّن ٧ل َإالء اإلاكاع٦حن ًجب أن ج٩ىن لضيهم  ًً أً

 .ؾلُت اإلاكاع٦ت ججاٍ ألاَضاٝ اإلاكتر٦ت

٣ت: ال٣اةض -
ّ
٣ت مً  الث

ّ
ى اإلاؿخُٟض مً الث ألازالقي ًدٟؼ الٗاملحن، َو

ت ٞان الىاؽ  ٣ت اإلاٗٞغ
ّ
مت والبِئت الخانت بها، ٞبضون الث

ّ
زال٫ اإلاىٓ

 .ؾِخمل٨هم الخٝى مً مماعؾت ؾلُتهم

م٨ً الىٓغ ئلى الٗال٢ت بحن اإلا٩ّىهاث ألاعبٗت الؿاب٣ت ٖلى أّنها       وٍُ

م٨ً ٞهل بًٗها  ًُ ًٖ بٌٗ، ٞاالَخمام بأّيٍّ مً م٩ّىهاث مترابُت، وال 

حر ٧امل  ٚو
ً

ٗخبر مًلال ٌُ  .َظٍ اإلا٩ىهاث بهىعة مىٟهلت 

ً الباخثان 
ّ
ت، جم٨ ُّ اث ال٣ُاصة ألازال٢ َُّ وفي يىء ما جم ٖغيه مً أصب

ت إلاضًغ اإلاضعؾت، وهي  ُّ ت لل٣ُاصة ألازال٢ َُّ مً جدضًض زالزت م٩ىهاث أؾاؾ

عاَؾت، وهي  :التي ؾُدىاولها في َظٍ الّضِ

تالخه ُّ ت ألازال٢ َُّ خه
ّ

 .اةو الص

ت  َُّ ت والاحخماٖ َُّ ت وال٣ٗل َُّ وهي هٓام مخ٩امل ًخ٩ىن مً الّؿماث الجؿم

ا، والتي جمّحز ال ًُّ ت، الثابخت وؿب َُّ ، وجدضص أؾلىب والاهٟٗال ٟغص ًٖ ٚحٍر

ت  حٗامله ًَّ ت واإلااص َُّ ا م٘ البِئت الاحخماٖ ًً ً، وأً وجٟاٖله م٘ آلازٍغ

 ].26اإلادُُت به ]

ها الهىضي ]     ٗٞغ ت مً الهٟاث التي ًجب أن ًخدلى 27َو [ بأّنها مجمٖى

له في الى٢ذ طاجه لخمثُل  ا، وجَإ ًُّ بها مضًغ اإلاضعؾت ل٩ُىن شخًها أزال٢

محن
ّ
 .صوع ال٣ضوة أمام اإلاٗل

غي الٗى٣غي ]       ا ٖلى 28ٍو ت جخمحز في جغ٦حَز َُّ خه
ّ

[ أّن الخهاةو الص

الّهض١ في أزىاء الخضًث م٘ جُب٤ُ ؤلاههاٝ والٗضالت م٘ جدغي 

تراٝ باألزُاء ئطا وحضث،  ىص اإلا٣ُىٖت، والٖا اء بالٖى اإلاغؤوؾحن، والٞى

ما٫ بخٟانٍّ  ت، ٦ما حؿهم في ئهجاػ ألٖا ُّ ومٗا٢بت مً ًىته٪ اإلاٗاًحر ألازال٢

[ أن ال٣اةض ال ٌؿخٗمل أو٢اث 9وئزالم وأماهت. وجغي الٗغاًًت ]

خه
ّ

ت، وأن ًخ٣بل الى٣ض بغخابت الضوام الغؾمي إلهجاػ خاحاجه الص َُّ

 ه، وأال ـــه ٞٗلــال٠ ٢ىلــً، وأال ًســـام آلازٍغـــت أمـــٝغ بسُئـــنضع، وأن ٌٗخ

ٟحن بؿىء في ُٚابهم  .ًظ٦غ اإلاْى

ت 29و٢ام زلُل ]       َُّ خه
ّ

[ بدهغ أَم الخهاةو أو الّؿماث الص

٣ًا لىٓام الخضمت اإلا ا في ال٣اةض ألازالقي ٞو َغ ت باإلامل٨ت الىاحب جٞى َُّ ضه

ت وبلٜ ٖضصَا  ًَّ ت الؿٗىص َُّ زهُهت أو ؾمت، مً أبغػَا:  29الٗغب

ألاماهت والاخترام وؤلاهجاػ وؤلازالم في الٗمل، والخىاي٘ واخترام 

اإلاكاٖغ والُمىح، والهبر، والاؾخ٣ال٫ بالغأي، وخؿً اإلآهغ، وحضًغ 

ٟحن، والىالء لل ٣ت )مىزى١ به(، واإلاؿاواة بحن اإلاْى
ّ
ٗمل، واإلاثابغة، بالث

ه احخماعي، وئًجابي في مىا٢ٟه، وخؿً الخل٤ م٘ الؼمالء والغؤؾاء، 
ّ
وأه

ٗخمض ٖلُه ] ٠ في ٖمله، وَُ  ].29وقٍغ

ت ُّ ت ألازال٢ اث ؤلاصاعٍَّ َُّ لى٦  :الؿُّ

ت ئلى جىػَ٘ اإلاهام        ُّ ت ألازال٢ اث ؤلاصاعٍَّ َُّ لى٦ وتهضٝ مماعؾت الؿُّ

٤ مٗاًحر واضخت ومدضصة، م٘  للمغؤوؾحن وجىيُدها، وج٣ُُم أصائهم ٞو

ت ٖلى اجساط  ُّ ت ألازال٢ اث ؤلاصاعٍَّ َُّ لى٦ ؼ الؿُّ
ّ
الدصجُ٘ والخدٟحز، ٦ما جغ٦

ت، وجُب٤ُ ألاهٓمت واللىاة َُّ ت بمىيٖى ذ ٖلى الجمُ٘ ال٣غاعاث ؤلاصاعٍَّ

تها الٗغاًًت ] [ بأّنها: "٢ضعة مضًغ اإلاضعؾت 9بكٟاُٞت وويىح. و٢ض ٖٞغ

ت يمً ئَاع أزالقي ًغاعي ُٞه جُب٤ُ  اة٠ ؤلاصاعٍَّ ٖلى ال٣ُام بالْى

 ".ال٣ىاهحن وألاهٓمت اإلاٗمى٫ بها

ت لل٣اةض ألازالقي هي أن ٌٗمل ال٣اةض ٖلى ئ       اث ؤلاصاعٍَّ َُّ لى٦ ّن أبغػ الؿُّ

٤ عؾالت اإلاضعؾت، وأن ًُب٤ ال٣ىاهحن وألاهٓمت اإلاٗمى٫ بها، وأن جد٣ُ

٣ضم  ٤ مٗاًحر مىزى١ بها، وأن ٌصج٘ ٖلى ؤلاهجاػ، ٍو م ألاصاء ٞو ُّ ٣ً

دغم ٖلى مخابٗت الىمى  الدؿهُالث الالػمت للمٗلمحن لخىُٟظ مهاّمهم، ٍو

محن
ّ
٠ًُ الهىضي ] .[9] اإلانهي لضي اإلاٗل [: أن ًضًغ اإلاضعؾت بأؾلىب 27ٍو

ً بٗض  ٖلمي، وأن ًىضح اإلاهام اإلاى٧لت للمٗلمحن، وأن ًداؾب اإلا٣هٍغ

م، وأن ًيؿب الىجاح الظي جد٤٣ في اإلاضعؾت  الخأ٦ض مً ج٣هحَر

 .للٗاملحن مٗه ٧اٞت

ت لل٣اةض ألازالق29أّما زلُل ]        اث ؤلاصاعٍَّ َُّ لى٦ ي هي [ ٞحري أّن أبغػ الؿُّ

ضم  ت للمهالح الخانت، ٖو َُّ ُٟ ٖضم ئؾاءة اؾخٗما٫ الؿلُت الْى

هضجه، واخترام  ئٞكاء أؾغاع ٖمله، والٗىاًت ب٩ل أصواث الٗمل ٖو

٣ًا ألنى٫ اإلاهىت وحٗلُماث عةِؿه،  مغؤوؾُه وعؤؾاةه، وئهجاػ الٗمل ٞو

ت ًٖ خؿً ؾحر الٗمل َُّ اث، واإلاؿإول َُّ لُا بالؿلب ُٗ  .وئباٙل ؤلاصاعة ال

تالٗ َُّ  :ال٢اث ؤلاوؿاه

غي الٗى٣غي ]      ت هي مجاالث الخٗامل م٘ 28ٍو َُّ [ أّن الٗال٢اث ؤلاوؿاه

اإلاغؤوؾحن، والتي ًجب ٞحها جدغي الخ٣ضًغ والاخترام، واإلاداٞٓت ٖلى 

م، وئقبإ خاحاتهم بك٩ل مىيىعي، م٘ مغاٖاة ْغوٞهم،  أؾغاَع

ت. َُّ ئّن حاهب  وصٖمهم والى٢ٝى بجاهبهم في مىاؾباتهم الاحخماٖ

ٗخبر مً أ٦ثر اإلاجاالث ح٣ًُٗضا وحّٛحًرا مً اإلاجاالث  ٌُ ت  َُّ الٗال٢اث ؤلاوؿاه

 ألازغي؛ ألن الخٗامل م٘ ألاٞغاص أ٦ثر نٗىبت مً الخٗامل م٘ ألاقُاء

ت [9] َُّ ، وئن جم٨ً ال٣اةض التربىي مً ئج٣ان حاهب الٗال٢اث ؤلاوؿاه

ً، وصٞٗهم للٗمل ب٣ىّ  ة وخماؾت صون ٢هغ أو ٌؿاٖضٍ ٖلى اخترام آلازٍغ

د٤٣ لهم  ت للمغؤوؾحن، ٍو ئحباع، ٦ما أّنها حؿهم في بىاء الغوح اإلاٗىىٍَّ

٣ت والاخترام اإلاخباص٫
ّ
ىلض بُجهم الث  ].30] الغيا الىٟس ي، ٍو

ٍجب ٖلى ال٣اصة اإلاداٞٓت ٖلى أؾغاع اإلاغؤوؾحن، وؤلاههاث ئلحهم، و       

ُلبىا طل٪، والخغم والدؿامذ مٗهم، والى٢ٝى ئلى حاهبهم وئن لم ً

ت مٗهم ومك٩اع٦تهم في مىاؾباتهم  َُّ ٖلى ئ٢امت الٗال٢اث الاحخماٖ
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ت ] َُّ [، وئطا أعاص مضًغ اإلاضعؾت أن ٌّٗؼػ حاهب الٗال٢اث 28الاحخماٖ

محن، 
ّ
ت باإلاضعؾت ٞٗلُه أن ٌصج٘ ٖلى الخىاع واإلاىا٢كت بحن اإلاٗل َُّ ؤلاوؿاه

محن باإلاجخم٘ اإلاضعس ي 
ّ
٧اٞت، وأن ًغاعي اخخُاحاث وأن ًخٗاون م٘ اإلاٗل

ت م٘ اإلاجخم٘ اإلادلي ًَّ بني ٖال٢اث وص ت ومخُلباتهم، ٍو َُّ خه
ّ

محن الص
ّ
 اإلاٗل

[31.[ 

ئّن ٢ضعة مضًغ اإلاضعؾت ٖلى ئصامت الٗال٢ت بِىه وبحن الٗاملحن مٗه       

والتي جخمحز باالخترام والخ٣ضًغ والخىاي٘، ومكاع٦خه للمغؤوؾحن في 

ت َُّ ، واخترام الٗاصاث والخ٣الُض في أزىاء الخٗامل مىاؾباتهم الاحخماٖ

ت مً الٗاملحن مٗه، لهي  مٗهم، واحخىابه للخدّحز م٘ ٞغص أو مجمٖى

ت جمخاػ بالخىا٤ٞ والاوسجام صازل  َُّ ٖىامل مهّمت في بىاء ٖال٢اث ئوؿاه

مت
ّ
 .اإلاىٓ

 الدراساث السابقت. 5

ا      ٗغُّٝ ٖلى مؿخىي 32] َضٞذ صعاؾت اإلاهغي وآلٚا [ ئلى الخَّ

ً الٗاملحن في الجامٗاث  ت للمضًٍغ ُّ مماعؾاث ال٣ُاصة ألازال٢

ال٢تها بالخض مً ْاَغة الٟؿاص ؤلاصاعي،  ت في ٢ُإ ّٚؼة، ٖو َُّ الٟلؿُُي

عاَؾت ئلى وي٘ ئَاع م٣ترح لخىمُت جل٪ اإلاماعؾاث،  ٦ما َضٞذ الّضِ

دلُ ، و٧اهذ الاؾدباهت هي ألاصاة اؾخسضم الباخثان اإلاىهج الىنٟيَّ الخَّ ليَّ

ىت م٩ىهت مً ) ُّ حن 110اإلاؿخسضمت، َّب٣ذ ٖلى ٖ ( مً الٗاملحن ؤلاصاٍع

ل البدث ئلى أّن  ت في ٢ُإ ّٚؼة. و٢ض جىنَّ َُّ في الجامٗاث الٟلؿُُي

ت في ٢ُإ ّٚؼة  َُّ ً الٗاملحن في الجامٗاث الٟلؿُُي صعحت ُمماعؾت اإلاضًٍغ

ت ٧اهذ ُمخ ُّ ت لل٣ُاصة ألازال٢ ُّ ت ألازال٢ ىّؾُت. وحاء ُبٗض الهٟاث ؤلاصاعٍَّ

لل٣اةض في الضعحت ألاّولى مً خُث اإلاماعؾت، ًلُه ُبٗض الهٟاث 

ت  َُّ ت لل٣اةض، وفي ألازحر حاء ُبٗض الهٟاث الٗالة٣ ُّ ت ألازال٢ َُّ خه
ّ

الص

ت لل٣اةض. ٦ما أقاعث الىخاةج ئلى وحىص ٞغو١ طاث صاللت  ُّ ألازال٢

ت خى٫ مماعؾاث َُّ ً، والخض مً ْاَغة  ئخهاة ت للمضًٍغ ُّ ال٣ُاصة ألازال٢

ر الخبرة، وطل٪ لهالح الظًً لضيهم زبرة أ٢ل  ٗؼي إلاخّٛحِ
ُ
الٟؿاص ؤلاصاعي ح

 .ؾىىاث 5مً 

غاوي ]       [ ٣ٞض َضٞذ لل٨ك٠ ًٖ صعحت التزام 31أما صعاؾت الَؼ

ٗلُم الٗام بمداٞٓت ٢لىة في مى٣ُت الباخت بمباصب  مضًغي مضاعؽ الخَّ

ٗٝغ ٖلى الٟغو١ بحن ال٣ُا محن، والخَّ
ّ
ت، مً وحهت هٓغ اإلاٗل ُّ صة ألازال٢

سهو،  راث )الخَّ ا إلاخّٛحِ ًٗ عاَؾت جب مخىؾُاث اؾخجاباتهم ٖلى أصاة الّضِ

ت(، و٢ض اؾخسضم  َُّ ب ضٍع وعاث الخَّ ت، ؾىىاث الخبرة، الضَّ َُّ ٗلُم اإلاغخلت الخَّ

، و٧اهذ ألاصاة اإلاؿخسضمت في  حم٘ البُاهاث هي الباخثان اإلاىهج الىنٟيَّ

ىت اإلاؿتهضٞت ) ُّ ما. و٧اهذ أَمُّ الّىخاةج أّن صعحت 188الاؾدباهت، والٗ ِ
ّ
( مٗل

ٗلُم الٗام بمداٞٓت ٢لىة بمباصب ال٣ُاصة  التزام مضًغي مضاعؽ الخَّ

ت مغجبت  ُّ ت ٧اهذ ٦بحرة. وحاءث صعحت أبٗاص ال٣ُاصة ألازال٢ ُّ ألازال٢

الي: ُبٗض ال ا ٖلى الىدى الخَّ ًُّ ت، زم بٗض الهٟاث جىاػل َُّ ٗال٢اث ؤلاوؿاه

ت، وحمُٗها صعحت  َُّ خه
ّ

ت، ٞبٗض الخهاةو الص ُّ ت ألازال٢ ؤلاصاعٍَّ

مماعؾتها ٦بحرة. ٦ما أقاعث الىخاةج ئلى ٖضم وحىص ٞغو١ طاث صاللت 

الُت:  راث الخَّ ٗؼي للمخّٛحِ
ُ
عاَؾت ح ىت الّضِ ُّ ت في اؾخجاباث أٞغاص ٖ َُّ اخهاة

سهو ٗل -الخَّ تاإلاغخلت الخَّ َُّ ت -ؾىىاث الخبرة -ُم َُّ ب ضٍع  .الضوعاث الخَّ

ضٞذ صعاؾت الهىضي ]       ٗغُّٝ ٖلى صعحت ُمماعؾت مضًغي 27َو [ ئلى الخَّ

ت، مً وحهت هٓغ  ُّ ت بمداٞٓاث ّٚؼة لل٣ُاصة ألازال٢ اهىٍَّ
ّ
اإلاضاعؽ الث

ت بمداٞٓاث ّٚؼة مً  اهىٍَّ
ّ
مي اإلاضاعؽ الث ِ

ّ
محن، وصعحت جم٨حن مٗل

ّ
اإلاٗل

ت بُجهما، ولخد٤ُ٣ وحهت هَٓغ َُّ م، وال٨ك٠ ًٖ الٗال٢ت الاعجباَ

هذ  دلُلي، وج٩ىَّ عاَؾت اؾخسضام الباخث اإلاىهج الىنٟي الخَّ أَضاٝ الّضِ

عاَؾت مً ) ىت الّضِ ُّ مت، و٧اهذ ألاصاة اإلاؿخسضمت هي 379ٖ ِ
ّ
ما ومٗل ِ

ّ
( مٗل

اهىٍَّ 
ّ
ت الاؾدباهت. وأقاعث الىخاةج ئلى أّن صعحت ُمماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الث

ت ٧اهذ مغجٟٗت. وحاء ُبٗض الٗال٢اث  ُّ بمداٞٓاث ّٚؼة لل٣ُاصة ألازال٢

ت في اإلاغجبت ألاّولى مً خُث صعحت اإلاماعؾت، ًلُه ُبٗض الهٟاث  َُّ ؤلاوؿاه

ت، وأزحًرا ُبٗض  ُّ ت ألازال٢ َُّ خه
ّ

ت، زم ُبٗض الخهاةو الص ُّ ت ألازال٢ ؤلاصاعٍَّ

٤، وحمُٗها صعحت مماعؾتها ٦ بحرة. ٦ما أقاعث الىخاةج الٗمل بغوح الٍٟغ

ت بحن مخىؾُاث ج٣ضًغاث  َُّ ئلى ٖضم وحىص ٞغو١ طاث صاللت ئخهاة

ت  ت، الهٟاث ؤلاصاعٍَّ َُّ خه
ّ

عاَؾت في مجاالث: )الخهاةو الص ىت الّضِ ُّ ٖ

ر الّىٕى ما ٖضا مجا٫ )الٗمل  ٗؼي إلاخّٛحِ
ُ
ت( ح َُّ ت، الٗال٢اث ؤلاوؿاه ُّ ألازال٢

٤( ٧اهذ الٟغو١ لهالح ا ضم وحىص ٞغو١ طاث بغوح الٍٟغ لظ٧ىع. ٖو

عاَؾت في مجاالث:  ىت الّضِ ُّ ت بحن مخىؾُاث ج٣ضًغاث ٖ َُّ صاللت ئخهاة

ت، الٗمل بغوح  ُّ ت ألازال٢ ت، الهٟاث ؤلاصاعٍَّ َُّ خه
ّ

)الخهاةو الص

سهو وؾىىاث  ري الخَّ ٗؼي إلاخّٛحِ
ُ
ت( ح َُّ ٤، الٗال٢اث ؤلاوؿاه الٍٟغ

 .الخضمت

ٗغُّٝ ٖلى صعحت ُمماعؾت [ ٣ٞض 17َأما صعاؾت الٗخُبي ]       ضٞذ ئلى الخَّ

ت  َُّ ىُٓم ال٢تها ب٣ُمهم الخَّ ت، ٖو ُّ ت لل٣ُاصة ألازال٢ اهىٍَّ
ّ
مضًغي اإلاضاعؽ الث

ت  َُّ ب٣
ّ
٣ت الُ ٍغ

ّ
ىت بالُ ُّ ذ، جمَّ ازخُاع الٗ محن في ال٩ٍى

ّ
مً وحهت هٓغ اإلاٗل

ت، بلٜ ٖضصَم ) َُّ ت 256الٗكىاة اهىٍَّ
ّ
مت في اإلاغخلت الث ِ

ّ
ًما ومٗل ِ

ّ
في ( مٗل

ذ، و٧ان اإلاىهج اإلاؿخسضم َى اإلاىهج الىنّٟي الاعجباَّي،  صولت ال٩ٍى

وألاصاة التي جمَّ حم٘ البُاهاث مً زاللها هي الاؾدباهت. و٧اهذ أَمُّ 

ت  ُّ ت لل٣ُاصة ألازال٢ َُّ عاَؾت أّن الضعحت ال٩ل لذ ئلحها الّضِ الّىخاةج التي جىنَّ

اهىٍَّ 
ّ
ت إلاضًغي اإلاضاعؽ الث َُّ ىُٓم ذ مً وحهت هٓغ وال٣ُم الخَّ ت بال٩ٍى

ت مىحبت بحن  َُّ محن ٧اهذ مغجٟٗت. ووحىص ٖال٢ت طاث صالله ئخهاة
ّ
اإلاٗل

ت في صولت  اهىٍَّ
ّ
ت لضي مضًغي اإلاضاعؽ الث ُّ صعحت ُمماعؾت ال٣ُاصة ألازال٢

ت، وأّن َظٍ الٗال٢اث حمُٗها مىحبت. ووحىص  َُّ ىُٓم ذ و٢ُِمهم الخَّ ال٩ٍى

ت لضعح َُّ ت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ لل٣ُاصة ٞغو١ طاث صاللت ئخهاة

ر الخبرة، و٧اهذ لهالح )أ٢ل مً  ا إلاخّٛحِ ًٗ ت جب ُّ ؾىىاث، وأ٦ثر  5ألازال٢

 (.ؾىىاث 10مً 

 وإلاجراءاثالطريقت . 6

راَستأ.   مىهج الّدِ

ت َى  َُّ عاؾت الخال عاَؾت ٞان اإلاىهج اإلاالةم للّضِ ا لخد٤ُ٣ أَضاٝ الّضِ ًُ ؾٗ

 .اإلاىهج الىنّٟي اإلاؿحيّ 

راَست وعيىتهاب.   مجتمع الّدِ

ت       َُّ ت الخ٩ىم اهىٍَّ
ّ
مي مضاعؽ اإلاغخلت الث ِ

ّ
عاَؾت مً مٗل ن مجخم٘ الّضِ ج٩ىَّ

ٗلُم الٗام بمى٣ُت الّغٍِاى، وبلٜ ٖضصَم ) ًما مىػٖحن 4731في الخَّ ِ
ّ
( مٗل

 .( م٨خًبا13( مضعؾت و)170ٖلى )

ت اإلاٗلىماث        َُّ ت ناصعة مً ئصاعة ج٣ى َُّ وطل٪ خؿب آزغ ئخهاة

ٗلُم بمى٣ُت الّغٍِاى في الٟهل الضعاس ي ألاّو٫  باإلصاعة الٗامت للخَّ

1436/1437ٌ. 

عاَؾت        ىت الّضِ ُّ عاَؾت، ٣ٞض اقخملذ ٖ        وهًٓغا ل٨بر حجم مجخم٘ الّضِ

ت، مثلذ ما وؿبخه ) َُّ ت َب٣ َُّ ىت ٖكىاة ُّ %( مً مجخم٘ 7.75ٖلى ٖ

 .الضعاؾت ال٨لي
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راَستج.   أداة الّدِ

هذ        عاَؾت، و٢ض ج٩ىَّ جمَّ جهمُم )الاؾدباهت( ٦أصاة مؿخسضمت لهظٍ الّضِ

 :الاؾدباهت مً حؼأًً عةِؿحن َما

ل  َّ عاَؾت، وقملذ: )اإلاإ ىت الّضِ ُّ ت لٗ َُّ الُجؼء ألاّو٫: جًّمً البُاهاث ألاّول

ضص ؾىىاث الخضمت،  ، ٖو عاَؾت في اإلاضعؾت(. الُجؼء الٗلميَّ هٓام الّضِ

ت إلاضًغي  ُّ ى ال٣ُاصة ألازال٢ عاَؾت، الغةِـ َو اوي: جًّمً مدىع الّضِ
ّ
الث

ل 
ّ
ٗلُم الٗام الخ٩ىمي بمى٣ُت الّغٍِاى، واإلاخمث ت في الخَّ اهىٍَّ

ّ
اإلاضاعؽ الث

ت( وجًمً َظا البٗض ) َُّ خه
ّ

( 12في زالزت أبٗاص عةِؿت هي: )الّؿماث الص

ت(، وجًمً َظا البٗض )ٖباعة، و)ا ُّ ت ألازال٢ اث ؤلاصاعٍَّ َُّ لى٦ ( 16لؿُّ

ت( وجًّمً َظا البٗض ) َُّ ( ٖباعة. وأنبذ 13ٖباعة، و)الٗال٢اث ؤلاوؿاه

ي )
ّ
ا 41اإلاجمٕى ال٨ل ًٗ ٤ جضّعج اإلا٣ُاؽ الُغباعي، وطل٪ جب ( ٖباعة، ٞو

ا
ً
ىا٣ٞت )٦بحرة، ُمخىّؾُت، يُٟٗت، ٚحر ُمىا٤ٞ ئَال٢

ُ
 (.لضعحت اإلا

عاَؾتنض١   :أصاة الّضِ

د٣ّ        عاَؾ ــً نـــ٤ مــللخَّ  ض مً نض١ــمَّ الخأ٦ـــت( جــت )الاؾدباهـــض١ أصاة الّضِ

ت مً اإلاد٨محن مً طوي  محن، خُث جم ٖغيها ٖلى مجمٖى
ّ
اإلاد٨

الازخهام إلبضاء الغأي في ٣ٞغاث ألاصاة في نالخُتها وؾالمت لٗتها، 

 .صاة بك٩لها الجهاتيجم حٗضًل ٣ٞغاث ألا  عاءَمآوبىاء ٖلى 

عاَؾت  :زباث أصاة الّضِ

عاَؾت مً زال٫ خؿاب ُمٗامالث زباث       د٤٣ّ مً زباث أصاة الّضِ جمَّ الخَّ

إلادىع الاؾدباهت، خُث بلٛذ   (Cronbach's Alpha)ألٟا ٦غوهبار

خماص 0.808) م٨ً الٖا ، وٍُ كحر ئلى أّن الاؾدباهت طاث زباثٍّ ٖا٫ٍّ ٌُ ا  (، ممَّ

ٟؿحر واإلاىا٢كتٖلى هخاةجها ف دلُل والخَّ  .ي الخَّ

 ىتائج ومىاقشتهاال. 7

ت لل٣ُاصة  اهىٍَّ
َّ
إا٫ ألاّو٫: ما صعحت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الث الؿُّ

محهم؟ ِ
ّ
ت مً وحهت هٓغ مٗل ُّ  ألازال٢

ت لل٣ُاصة      اهىٍَّ
َّ
للخٗٝغ ٖلى صعحت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الث

ُاث  ت، جمَّ خؿاب اإلاخىّؾِ ُّ ت، ألازال٢ ت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍَّ َُّ الخؿاب

طح مً زال٫ الجضو٫ الخالي  :وطل٪ ٦ما ًخَّ

 1 جدول 

ت ألبعاد القيادة التحويليت ت والاهحرافاث املعياريَّ طاث الحسابيَّ  املتوّسِ

ط الحسابي أبعاد القيادة ألاخالقّيت م رجيب الاهحراف املعياري  املتوّسِ
َّ
 الت

ت 1 ُّ ت ألازال٢ َُّ خه
ّ

 1 0.48 3.58 الخهاةو الص

ت 2 ُّ ت ألازال٢ اث ؤلاصاعٍَّ َُّ لى٦  3 0.50 3.56 الؿُّ

ت 3 َُّ  2 0.50 3.58 الٗال٢اث ؤلاوؿاه

ِ الخؿابي الٗام  - 0.47 3.57 اإلاخىّؾِ

طح       ت اإلاضاعؽ مضًغي  أن الؿاب٤ الجضو٫  مً ًخَّ اهىٍَّ
َّ
 بمى٣ُت الث

ماعؾىن  الّغٍِاى ت ال٣ُاصة ًُ ُّ ِ ٦بحرة بضعحت ألازال٢  ،(3.57) ٖام بمخىّؾِ

ت الخهاةو جأحي خُث َُّ خه
ّ

ت الص ُّ ِ ألاّولى، باإلاغجبت ألازال٢  بمخىّؾِ

ت الٗال٢اث جلحها ،(0.48) مُٗاعّيٍّ  واهدغاٝ( 3.58) ٖام َُّ  ؤلاوؿاه

ِ  جأحي ألازحر وفي ،(0.50) مُٗاعّيٍّ  واهدغاٝ( 3.58) ٖام بمخىّؾِ

اث َُّ لى٦ ت الؿُّ ت ؤلاصاعٍَّ ُّ ت ال٣ُاصة أبٗاص ٦أ٢ّلِ  ألازال٢ ُّ  مضًغي  لضي ألازال٢

ت اإلاضاعؽ اهىٍَّ
َّ
ِ الّغٍِاى، بمى٣ُت الث  واهدغاٝ( 3.56) ٖام بمخىّؾِ

ُاث وهي ،(0.50) مُٗاعّيٍّ   اإلا٣ُاؽ ٞئاث مً الغابٗت الٟئت في ج٣٘ مخىّؾِ

ظا ٦بحرة، بضعحت مىا٤ٞ ئلى حكحر والتي الغباعي،  حمُ٘ أنَّ  ٖلى ًض٫ُّ  َو

ىت أٞغاص ُّ عاَؾت ٖ ت اإلاضاعؽ مضًغي  مماعؾت ٖلى مىا٣ٞىن  الّضِ اهىٍَّ
َّ
 الث

ت لل٣ُاصة الّغٍِاى بمى٣ُت ُّ ٗؼي  و٢ض ٖالُت، بضعحت ألازال٢
ُ
 َظٍ ح

ت اإلاضاعؽ مضًغي  ئصعا٥ مؿخىي  اعجٟإ ئلى الىدُجت اهىٍَّ
َّ
ت الث ُّ  ألَم

ت ال٣ُاصة ُّ  الٗمل أنَّ  ئلى ئياٞت اإلاضعؾت، في الٟاٖل وصوعَا ألازال٢

ت أؾـ ٖلى ٌؿدىض ؤلاصاعيَّ  َُّ م، اإلاضًغ بحن الٗال٢ت جد٨م أزال٢
ّ
 واإلاٗل

ا ًُ ؿاُمذ الٗض٫ ُٞه مغاٖ
َّ
 ؤلابضإ وحصجُ٘ واإلاؿاٖضة وؤلاًثاع والٟٗى والد

محز، ت، للمىٓىمت الٗامت اإلاهلخت جد٤ُ٣ ٖلى ٌٗمل وأن والخَّ  وأن التربىٍّ

  ٢ضوة ٩ًىن 
ً
ً خؿىت ت اإلاضعؾت مضًغ أّن  وخُث. لآلزٍغ اهىٍَّ

َّ
 ال٣اةض َى الث

ربىيُّ 
َّ
 نىاٖت ًٖ اإلاؿإو٫ ٞهى اإلاضعؾت؛ في مغ٦ؼ أٖلى ًدبىأ الظي الت

ا بضَّ  ٞال ٞحها، ال٣غاعاث
ً
ت ال٣ُاصة مباصب مماعؾت مً ئط ُّ  ألازال٢

ت اإلاضاعؽ مضًغي  مماعؾت صعحت اعجٟإ أّن  ق٪َّ  وال ويىابُها، اهىٍَّ
َّ
 الث

ت لل٣ُاصة ُّ ٗخبر ألازال٢ ٟاؤ٫  ئلى ًضٖى مإقًغا ٌُ ٣ت الخَّ
ّ
 مضًغي  ب٣ضعاث والث

م وئم٩اهاتهم، اإلاضاعؽ ت واؾدكٗاَع ُّ  وأن به، ٣ًىمىن  الظي الضوع  ألَم

لُا ٢ًُِما لضيهم ُب٣ىنها بها ًخمؿ٩ىن  ُٖ ا ٍو ًُّ  .خُاتهم في ٖمل

ت ألابٗاص جىاو٫  وؾِخم َُّ ت لل٣ُاصة الٟٖغ ُّ  اإلاضاعؽ إلاضًغي  ألازال٢

ت، اهىٍَّ
َّ
طح ٦ما الث الُت الجضاو٫  زال٫ مً ًخَّ  :الخَّ

 
ً

ت الخهاةُو : أوال َُّ خه
ّ

ت الص ُّ  ألازال٢

ت الخهاةو ٖلى للخٗغُّٝ  َُّ خه
ّ

ت الص ُّ ت اإلاضاعؽ إلاضًغي  ألازال٢ اهىٍَّ
َّ
 الث

٨غاعاث خؿاب جمَّ  الّغٍِاى، بمى٣ُت ت واليؿب الخَّ ُاثواإلا اإلائىٍَّ  خىّؾِ

ت َُّ ت والاهدغاٞاث الخؿاب ىت أٞغاص إلحاباث اإلاُٗاعٍّ ُّ عاَؾت، ٖ  جمَّ  ٦ما الّضِ

ِ خؿب الٗباعاث َظٍ جغجِب  :ًلي ٦ما وطل٪ مجها، ل٩ّلٍّ  الخؿابي اإلاخىّؾِ

 2 جدول 

ت الخصائص خصيَّ
ّ

ت املدارس ملديري  ألاخالقّيت الش اهويَّ
َّ
 الّرِياض بمىطقت الث

  م

 مديري في املدرست
ّ
 أرى أن

ط  درجت املوافقت املتوّسِ

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 

هوع 

طت لبيرة الاستجابت ا طعيفت متوّسِ
ً
 غير موافق إطالق

 % ك % ك % ك % ك

ت ال٩املت ججاٍ اإلاضعؾت. 1 َُّ  ٦بحرة 0.55 3.71 0.3 1 3.8 14 21.0 77 74.9 275 ٌؿدكٗغ اإلاؿإول

محن  2 ِ
ّ
ًدغم أن ٩ًىن ٢ضوة خؿىت للمٗل

الب.
ُّ
 والُ

 ٦بحرة 0.58 3.66 0.3 1 4.6 17 24.0 88 71.1 261

داٞٔ ٖلى أؾغاع الٗمل 3  ٦بحرة 0.56 3.65 0.3 1 3.5 13 26.7 98 69.5 255 ًُ
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ت. 4 َُّ ٗلُم ت الخَّ َُّ  ٦بحرة 0.57 3.65 0.3 1 4.1 15 26.4 97 69.2 254 ًدترم حمُ٘ أَغاٝ الٗمل

محن. 5
ّ
 ٦بحرة 0.56 3.62 0.3 1 3.3 12 30.2 111 66.2 243 ًهض١ في الخضًث م٘ اإلاٗل

 ٦بحرة 0.60 3.62 0.3 1 5.2 19 27.2 100 67.3 247 ًخدلى بالهبر في ئهجاػ اإلاهّماث. 6

ىجؼ اإلاهام اإلاى٧لت ئلُه بازالم. 7  ٦بحرة 0.58 3.61 0.0 0 5.2 19 28.3 104 66.5 244 ًُ

 ٦بحرة 0.62 3.57 0.3 1 6.3 23 29.2 107 64.3 236 ًخهغَّٝ في اإلاىا٠٢ اإلاسخلٟت بصجاٖت. 8

ىص التي ٣ًُٗها ٖلى هٟؿه. 9  ٦بحرة 0.63 3.54 0.3 1 6.5 24 31.9 117 61.3 225 ًٟي بالٖى

 ٦بحرة 0.75 3.49 2.5 9 8.2 30 27.5 101 61.9 227 ٌٗخظع ًٖ الخُأ ئطا ما و٢٘ ُٞه. 10

ل الى٣ض اإلاىحه ئلُه بغخابت نضع. 11  ٦بحرة 0.73 3.45 2.5 9 7.1 26 33.8 124 56.7 208 ًخ٣بَّ

12 .ً  ٦بحرة 0.82 3.38 3.8 14 10.1 37 30.8 113 55.3 203 ٌٗتٝر بسُئه أمام آلازٍغ

ِ الخؿابي الٗام  - 0.48 3.58 اإلاخىّؾِ

طح       ت الخهاةو ُبٗض أن( 2) ع٢م الجضو٫  زال٫ مً ًخَّ َُّ خه
ّ

 الص

ت ُّ ً ألازال٢ ُاث جغاوخذ ٖباعة،( 12) ًخًمَّ ت اإلاخىّؾِ َُّ  بحن لها الخؿاب

ظٍ ،(3.38-3.71)  ٦ما ،(٦بحرة) بضعحت اإلاىا٣ٞت ئلى حكحر اإلاخىَؾُاث َو

ِ ًبلٜ ظا ،(3.58) الٗام الخؿابي اإلاخىّؾِ   ٖلى ًض٫ُّ  َو
ً
 بضعحت اإلاىا٣ٞت

ىت ٞغاصأ بحن ٦بحرة ُّ عاَؾت ٖ ت الخهاةو ٖلى الّضِ َُّ خه
ّ

ت الص ُّ  ألازال٢

ت اإلاضاعؽ إلاضًغي  اهىٍَّ
َّ
 الاهدغاٝ ٢ُِمت جغاوخذ ٦ما الّغٍِاى، بمى٣ُت الث

ظا ،(0.82-0.55) بحن ما اإلاُٗاعي   اؾخجاباث في الخجاوـ ٖلى ًض٫ُّ  َو

ىت ُّ عاَؾت ٖ ت الخهاةو خى٫  الّضِ َُّ خه
ّ

ت الص ُّ  اإلاضاعؽ إلاضًغي  ألازال٢

ت اهىٍَّ
َّ
 .الّغٍِاى بمى٣ُت الث

يذ ٦ما      ُّ ل التي الٗباعاث أبغػ  أّن ( 2) ع٢م بالجضو٫  الّىخاةج ب
ّ
مث

ُ
 ج

ت الخهاةو َُّ خه
ّ

ت الص ُّ ت اإلاضاعؽ إلاضًغي  ألازال٢ اهىٍَّ
َّ
 في جخمثل الث

ا مغجبت( 1،2،3) ع٢م الٗباعاث ًُّ ٣ًا جىاػل ِ ٞو  وطل٪ لها، الخؿابي للمخىّؾِ

دى ٖلى الي الىَّ  :الخَّ

ت ٌؿدكٗغ: )وهي( 1) ع٢م ةالٗباع  حاءث - َُّ  ججاٍ ال٩املت اإلاؿإول

ت الٗباعاث بحن ألاّولى باإلاغجبت( اإلاضعؾت ت بالخهاةو الخانَّ َُّ خه
ّ

 الص

ت ُّ ت اإلاضاعؽ إلاضًغي  ألازال٢ اهىٍَّ
َّ
ِ الث ( 4.0 مً 3.71) خؿابّيٍّ  بمخىّؾِ

 (.0.55) مُٗاعّيٍّ  واهدغاٝ

محن خؿىت ٢ضوة ٩ًىن  أن ًدغم: )وهي( 2) ع٢م ةالٗباع  حاءث - ِ
ّ
 للمٗل

الب
ُّ
اهُت باإلاغجبت( والُ

ّ
ت الٗباعاث بحن الث ت بالخهاةو الخانَّ َُّ خه

ّ
 الص

ت ُّ ت اإلاضاعؽ إلاضًغي  ألازال٢ اهىٍَّ
َّ
ِ الث ( 4.0 مً 3.66) خؿابّيٍّ  بمخىّؾِ

 (.0.58) مُٗاعّيٍّ  واهدغاٝ

ٟؿغ و٢ض     
ُ
ت أنَّ ( 1،2) ع٢مي الٗباعجحن في الىدُجت ج َُّ  هي اإلاؿإول

ت الغ٦حزة َُّ  في ٣ً٘ اإلاضعؾت مضًغ وأنَّ  ألامم، نهًت ٖلحها ج٣ىم التي ألاؾاؾ

ىُٓمي الهغم ٢ّمت ت ٌؿدكٗغ ٞهى اإلاضعؾت؛ في الخَّ َُّ  ٖلُه ج٣٘ التي اإلاؿإول

 وجٟانٍّ  بازالم ٌٗمل أن ٖلُه ًخىحب وطل٪ أَضاٞها، لخد٤ُ٣

ت، َُّ  ًخه٠ أن ًجب التي وال٣ُِم الخهاةو أبغػ  ٞأّن  وبالخالي ومؿإول

محن خؿىت ٢ضوة ٩ًىن  أن اإلاضعؾت مضًغ بها ِ
ّ
الب للمٗل

ُّ
 ما حمُ٘ في والُ

ه ٦ما ٖىه، ًهضع
ّ
خ بظل٪ أه ت، الؿامُت ال٣ُِم ٞحهم ًغّسِ  والتي اإلاخىٖى

ت الكٗىع  أَّمها مً َُّ  .باإلاؿإول

 ،[27] الهىضي وصعاؾت[ 17] الٗخُبي صعاؾت م٘ الىدُجت َظٍ وجخ٤ٟ     

 ٢ضوة ٩ًىن  أن ٖلى اإلاضعؾت مضًغ ًدغم: "ٖباعة ٞحهما حاءث اللخحن

ً خؿىت داٞٔ: )وهي( 3) ع٢م ةالٗباع  حاءث. مغجٟٗت بضعحت" لآلزٍغ ًُ 

الثت باإلاغجبت( الٗمل أؾغاع ٖلى
ّ
ت الٗباعاث بحن الث  بالخهاةو الخانَّ

ت َُّ خه
ّ

ت الص ُّ ت اإلاضاعؽ إلاضًغي  ألازال٢ اهىٍَّ
َّ
ِ الث  3.65) خؿابّيٍّ  بمخىّؾِ

 (.0.56) مُٗاعّيٍّ  واهدغاٝ( 4.0 مً

م٨ً       ت اإلاضعؾت مضًغ واحباث مً أّن  طل٪ جٟؿحر ٍو اهىٍَّ
َّ
 الالتزام الث

ت للخضمت الٗام الّىٓام في وعص بما َُّ  الةدت ٌ/12 ع٢م اإلااصة) اإلاضه

ت الىاحباث َُّ ُٟ كحر الظي( الْى  واإلاداٞٓت الؿلُت اؾخٛال٫ ٖضم ئلى ٌُ

ا، ٖلى ى أؾغاَع ٠ ٖلى ًِٟغى واحب   َو
ّ
 أو ألامىع  ٦خمان اإلاْى

ل٘ التي البُاهاث أو اإلاٗلىماث
َّ
ُٟخه، بد٨م ٖلحها ًُ  جغ٦ه بٗض ولى ْو

،
َ
ُ٘  الالتزام طل٪ ل٣ُام ًلؼم وال الخضمت ٠ جى٢ُ

ّ
ض أو ئ٢غاع ٖلى اإلاْى  حٗهُّ

ت بدٟٔ ُٟت ألنَّ  اإلاظ٧ىعة، الؿغٍَّ  حكٍغ٠، ال وج٩ل٠ُ ٖامت زضمت الْى

غاى واؾخٛاللها الىًَ، وج٣ضم اإلاىاًَ زضمت َضٞها  أو زانت أٚل

اة٠ أؾغاع ئٞكاء ت طاث ْو ُّ ت أو أَم َُّ ىت خؿاؾ ُّ  لئلزال٫ ًإصي مٗ

ت، الخضمت وػاعة. )اإلاباصب بهظٍ َُّ  (.1427ٌاإلاضه

ا ًُ اث: زاه َُّ لى٦ ت الؿُّ ت ؤلاصاعٍَّ ُّ  ألازال٢

ٗغُّٝ       اث ٖلى للخَّ َُّ لى٦ ت الؿُّ ت ؤلاصاعٍَّ ُّ ت اإلاضاعؽ إلاضًغي  ألازال٢ اهىٍَّ
َّ
 الث

٨غاعاث خؿاب جمَّ  الّغٍِاى، بمى٣ُت ت واليؿب الخَّ ُاث اإلائىٍَّ  واإلاخىّؾِ

ت َُّ ت والاهدغاٞاث الخؿاب ىت أٞغاص إلحاباث اإلاُٗاعٍّ ُّ عاَؾت، ٖ  جمَّ  ٦ما الّضِ

ِ خؿب الٗباعاث َظٍ جغجِب  :ًلي ٦ما وطل٪ مجها، ل٩ّلٍّ  الخؿابي اإلاخىّؾِ

 3 جدول 

اث لوليَّ ت السُّ ت املدارس ملديري  ألاخالقّيت إلاداريَّ اهويَّ
َّ
 الّرِياض بمىطقت الث

 العباراث م

 

 أرى أن مدير في املدرست:

ط  درجت املوافقت املتوّسِ

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 

هوع 

الاستجا

 بت

طت لبيرة اغير موافق  طعيفت متوّسِ
ً
 إطالق

 % ك % ك % ك % ك

داٞٔ ٖل 1 ه.ًُ ت جدذ جهٞغ  ٦بحرة 0.56 3.69 0.5 2 3.5 13 21.8 80 74.1 272 ى اإلامخل٩اث اإلاىيٖى

اث مهىت  2 َُّ محن ٖلى الالتزام بأزال٢
ّ
صّج٘ اإلاٗل ٌُ

ٗلُم.  الخَّ

 ٦بحرة 0.58 3.68 0.0 0 5.7 21 21.0 77 73.3 269

 ٦بحرة 0.54 3.66 0.0 0 3.5 13 27.0 99 69.5 255 اإلاضعؾت.ٌٗمل ٖلى جد٤ُ٣ عؾالت  3

محن. 4
ّ
ت لضي اإلاٗل ت ال٣ُِم التربىٍّ ُّ إ٦ض أَم  ٦بحرة 0.59 3.62 0.3 1 4.6 17 28.1 103 67.0 246 ًُ
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محن. 5 ِ
ّ
ىضح اإلاهام اإلاى٧لت للمٗل  ٦بحرة 0.59 3.61 0.3 1 4.4 16 29.7 109 65.7 241 ًُ

ب اؾخٛال٫  6 مىهبه لخد٤ُ٣ م٩اؾب ًخجىَّ

ت. َُّ  شخه

 ٦بحرة 0.67 3.60 1.6 6 5.7 21 23.7 87 68.9 253

ت  7
َّ
ًيؿب الىجاح الظي جد٣٣ه اإلاضعؾت ل٩اٞ

 الٗاملحن ٞحها.

 ٦بحرة 0.64 3.59 0.5 2 6.8 25 25.9 95 66.8 245

محن. 8
ّ
ت لضي اإلاٗل َُّ ي ؤلاخؿاؽ باإلاؿإول ىّمِ  ٦بحرة 0.64 3.58 0.5 2 6.8 25 26.4 97 66.2 243 ًُ

ت. 9 ساط ال٣غاعاث ؤلاصاعٍَّ ِ
ّ
 ٦بحرة 0.60 3.56 0.3 1 4.9 18 33.5 123 61.3 225 ًغاعي الُبٗض ألازالقي ٖىض اج

ضًغ اإلاضعؾت بأؾلىب ًدىاؾب م٘ اإلاى٠٢. 10  ٦بحرة 0.63 3.56 0.8 3 4.9 18 31.3 115 62.9 231 ًُ

محن  11 ِ
ّ
 ٦بحرة 0.68 3.53 1.1 4 7.1 26 30.0 110 61.9 227 الُجضص.٣ًضم اإلاؿاٖضة والاَخمام للمٗل

ت وويىح. 12 َُّ ُب٤ ألاهٓمت واللىاةذ ب٩ّلِ قٟاٞ  ٦بحرة 0.65 3.49 0.8 3 6.3 23 36.5 134 56.4 207 ًُ

ت. 13 َُّ سظ ال٣غاعاث بمىيٖى  ٦بحرة 0.66 3.49 0.8 3 6.8 25 35.4 130 56.9 209 ًخَّ

غ  14  ٦بحرة 0.71 3.47 1.4 5 8.7 32 31.3 115 58.6 215 الٗال٢اث م٘ اإلاجخم٘ اإلادلي.ًدغم ٖلى جٍُى

محن ٖىض جىػَ٘  15
ّ
ت بحن اإلاٗل ًَّ غاعي الٟغو١ الٟغص ًُ

 اإلاهام.

 ٦بحرة 0.72 3.45 0.8 3 10.9 40 30.5 112 57.8 212

ُب٤ ألاهٓمت واللىاةذ بٗضالت ٖلى الجمُ٘. 16  ٦بحرة 0.75 3.43 2.2 8 9.0 33 32.7 120 56.1 206 ًُ

ِ الخؿابي الٗام  - 0.50 3.56 اإلاخىّؾِ

طح       اث ُبٗض أن( 3) ع٢م الجضو٫  زال٫ مً ًخَّ َُّ لى٦ ت الؿُّ  ؤلاصاعٍَّ

ت ُّ ً ألازال٢ ُاث جغاوخذ ٖباعة،( 16) ًخًمَّ ت اإلاخىّؾِ َُّ  بحن لهم الخؿاب

ظٍ ،(3.43-3.69) ُاث َو  اإلا٣ُاؽ ٞئاث مً الغابٗت الٟئت في ج٣٘ اإلاخىّؾِ

ِ ًبلٜ ،(٦بحرة) بضعحت اإلاىا٣ٞت ئلى حكحر التي الغباعي اإلاخضعج  اإلاخىّؾِ

ظا ،(3.56) الٗام الخؿابي  ٦بحرة بضعحت مىا٣ٞت َىا٥ أّن  ٖلى ًض٫ُّ  َو

ىت بحن ُّ عاَؾت ٖ اث ٖلى الّضِ َُّ لى٦ ت الؿُّ ت ؤلاصاعٍَّ ُّ  اإلاضاعؽ إلاضًغي  ألازال٢

ت اهىٍَّ
َّ
 الؾخجاباث اإلاُٗاعّيِ  الاهدغاٝ ٢ُِمت جغاوخذ الّغٍِاى، بمى٣ُت الث

ىت أٞغاص ُّ عاَؾت ٖ ظا ،(0.75-0.54) بحن ما الّضِ  َىا٥ أّن  ٖلى ًض٫ُّ  َو

ىت أٞغاص اؾخجاباث في ججاوًؿا ُّ عاَؾت ٖ اث خى٫  الّضِ َُّ لى٦ ت الؿُّ  ؤلاصاعٍَّ

ت ُّ ت اإلاضاعؽ إلاضًغي  ألازال٢ اهىٍَّ
َّ
 .الّغٍِاى تبمى٣ُ الث

يذ       ُّ ل التي الٗباعاث أبغػ  أّن ( 3) ع٢م بالجضو٫  الّىخاةج ب
ّ
مِث

ُ
 ج

اث َُّ لى٦ ت الؿُّ ت ؤلاصاعٍَّ ُّ ت اإلاضاعؽ إلاضًغي  ألازال٢ اهىٍَّ
َّ
 في جخمثل الث

ا مغجبت (3 ،2 ،1) ع٢م الٗباعاث ًُّ ٣ًا جىاػل ِ ٞو  لها، الخؿابي للمخىّؾِ

دى ٖلى وطل٪ الي الىَّ  :الخَّ

داٞٔ: )وهي( 1) ع٢م ةالٗباع  حاءث - ت اإلامخل٩اث ٖلى ًُ  جدذ اإلاىيٖى

ٞه ت الٗباعاث بحن ألاّولى باإلاغجبت( جهغُّ اث الخانَّ َُّ لى٦ ت بالؿُّ  ؤلاصاعٍَّ

ت ُّ ت اإلاضاعؽ إلاضًغي  ألازال٢ اهىٍَّ
َّ
ِ الث ( 4.0 مً 3.69) خؿابّيٍّ  بمخىّؾِ

ٗؼي  ،(0.56) مُٗاعّيٍّ  واهدغاٝ  اإلاضاعؽ مضًغي  ا٦دؿاب ئلى طل٪ وَُ

ت اهىٍَّ
َّ
ت للمٟاَُم الّغٍِاى بمى٣ُت الث َُّ ٣ت ألاؾاؾ

ّ
 الٗامت باإلامخل٩اث اإلاخٗل

م ٖلحها واإلاداٞٓت ى لهم، هللا إلاغا٢بت واؾدكٗاَع  ٖلى ًض٫ُّ  مإقغ َو

 .لضيهم الضًني الىإػ ٢ّىة

محن مالخٓت أّن  ٦ما    
ّ
 اإلامخل٩اث ٖلى اإلاضعؾت مضًغ إلاداٞٓت اإلاٗل

ت ٞه جدذ اإلاىيٖى ػ  جهغُّ ّٗؼِ
ُ
 زمَّ  ومً الُٗٓمت، ال٣ُِمت َظٍ لضيهم ح

م٨ً ًُ  
ً
ٛغؽ أن أًًا

ُ
الب هٟىؽ في ال٣ُِمت َظٍ ح

ُّ
 مباقغ، ٚحر بك٩ل الُ

ى ت أ٦ضجه ما َو ٗلم هٓغٍَّ  جٟؿحر في (Bandura) لباهضوعا الاحخماعي الخَّ

ت ال٣ُاصة ُّ  . ألازال٢

صّج٘: )وهي( 2) ع٢م ةالٗباع  حاءث - محن ٌُ
ّ
اث الالتزام ٖلى اإلاٗل َُّ  بأزال٢

ٗلُم مهىت اهُت باإلاغجبت( الخَّ
ّ
ت الٗباعاث بحن الث اث الخانَّ َُّ لى٦ ت بالؿُّ  ؤلاصاعٍَّ

ت ُّ ت اإلاضاعؽ إلاضًغي  ألازال٢ اهىٍَّ
َّ
ِ الث ( 4.0 مً 3.68) خؿابّيٍّ  بمخىّؾِ

م٨ً ،(0.58) مُٗاعّيٍّ  واهدغاٝ اث مُثا١ بىحىص طل٪ جٟؿحر وٍُ َُّ  أزال٢

ٗلُم مهىت ٤ اٖخماصٍ جم الظي الخَّ ىحُه ٞو  في ب م/211 ع٢م الؿامي الخَّ

ً الظي 8/1/1427ٌ م به ٣ًىم أن ًجب ما ًخًمَّ
ّ
 اإلاضعؾت، صازل اإلاٗل

ت مدىع  ٞهى َُّ ت الٗمل َُّ ٗلُم ت، الخَّ ت ٖلُه ج٣٘ خُث والتربىٍّ َُّ  مؿإول

ربُت
ّ
ت، الت َُّ ٣

ُ
غ الخل

ّ
اث جل٪ وجإز َُّ  وزبرجه، وز٣اٞخه، شخهِخه، في ألازال٢

ٗخبر ٦بحرة، بضعحت َالبه م٘ ٖال٢اجه وهٕى حٗامله، وأؾالُب  الاَخمام وَُ

اث َُّ م مهىت بأزال٢
ّ
ُٟت مً حؼًءا اإلاٗل ت الْى ُّ  زمَّ  ومً للمضعؾت، ألازال٢

ه
ّ
محن ٌصّج٘ أن اإلاضعؾت مضًغ ٖلى ًجب ٞاه

ّ
 بخل٪ الالتزام ٖلى اإلاٗل

اث َُّ ت ألازال٢ ُّ  .اإلاهى

إ٦ض      اث الاَخمام أنَّ  [33] الٛامضي ٍو َُّ م مهىت بأزال٢
ّ
ؿهم اإلاٗل  في ٌُ

اث حك٨ُل َُّ الب شخه
ُّ
 اإلاجخم٘ ز٣اٞت ئَاع في ؾلى٦هم وجىحُه الُ

ه بما ٞاإلاضعؾت اإلاؿلم،  أن حؿخُُ٘ ال وججهحزاث ئم٩اهاث مً جدخٍى

دضر
ُ
م بضون  اإلاُلىب ألازغ ج ِ

ّ
اث ملتزم مٗل َُّ  .اإلاهىت بأزال٢

( اإلاضعؾت عؾالت جد٤ُ٣ ٖلى ٌٗمل: )وهي( 3) ع٢م ةالٗباع  حاءث -

الثت باإلاغجبت
ّ
ت الٗباعاث بحن الث اث الخانَّ َُّ لى٦ ت بالؿُّ ت ؤلاصاعٍَّ ُّ  ألازال٢

ت اإلاضاعؽ إلاضًغي  اهىٍَّ
َّ
ِ الث  واهدغاٝ( 4.0 مً 3.66) خؿابّيٍّ  بمخىّؾِ

 (.0.54) مُٗاعّيٍّ 

ا -
َّ
ت الٗال٢اث: زالث َُّ  ؤلاوؿاه

ٗغُّٝ     ت الٗال٢اث ٖلى للخَّ َُّ ت اإلاضاعؽ إلاضًغي  ؤلاوؿاه اهىٍَّ
َّ
 بمى٣ُت الث

٨غاعاث خؿاب جمَّ  الّغٍِاى، ت واليؿب الخَّ ُاث اإلائىٍَّ ت واإلاخىّؾِ َُّ  الخؿاب

ىت إلحاباث اإلاُٗاعي  والاهدغاٝ ُّ عاَؾت ٖ ا، الّضِ  َظٍ جغجِب جمَّ  ٦ما هدَى

ِ خؿب الٗباعاث  :ًلي ٦ما وطل٪ مجها، ل٩ّلٍّ  الخؿابي اإلاخىّؾِ
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ت العالقاث ت املدارس ملديري  إلاوساهيَّ اهويَّ
َّ
 الّرِياض بمىطقت الث

 العباراث م

 

 أرى أن مدير في املدرست:

ط  درجت املوافقت املتوّسِ

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 

هوع 

الاستجا

 بت

طت لبيرة ا طعيفت متوّسِ
ً
 غير موافق إطالق

 % ك % ك % ك % ك

محن باخترام. 1
ّ
 ٦بحرة 0.54 3.70 0.3 1 3.0 11 23.4 86 73.3 269 ًخٗامل م٘ اإلاٗل

محن. 2
ّ
ٗامل م٘ اإلاٗل ٣الُض في الخَّ  ٦بحرة 0.56 3.67 0.3 1 3.5 13 25.1 92 71.1 261 ًدترم الٗاصاث والخَّ

محن. 3
ّ
 ٦بحرة 0.58 3.64 0.3 1 4.6 17 25.6 94 69.5 255 ًخىاي٘ في حٗامله م٘ اإلاٗل

داٞٔ ٖلى أؾغاع الٗاملحن. 4  ٦بحرة 0.60 3.61 0.3 1 5.2 19 27.5 101 67.0 246 ًُ

محن. 5 ِ
ّ
 ٦بحرة 0.63 3.59 0.5 2 6.0 22 27.0 99 66.5 244 ًمضُّ ًَض الٗىن واإلاؿاٖضة للمٗل

محن ب٩ل اَخمام. 6
ّ
ىهذ ئلى اإلاٗل  ٦بحرة 0.61 3.58 0.8 3 4.1 15 31.3 115 63.8 234 ًُ

محن بك٩ل مىيىعي. 7
ّ
ع ْغوٝ اإلاٗل ٣ّضِ  ٦بحرة 0.64 3.57 0.8 3 5.7 21 29.4 108 64.0 235 ًُ

محن. 8
ّ
باصع في خّلِ الخالٞاث التي ج٣٘ بحن اإلاٗل  ٦بحرة 0.65 3.56 0.8 3 6.3 23 29.2 107 63.8 234 ًُ

لبت. 9
َّ
محن والُ

ّ
ت بحن اإلاٗل ُّ ّٗؼع الٗال٢ت ؤلاًجاب  ٦بحرة 0.64 3.55 0.5 2 6.3 23 30.8 113 62.4 229 ٌُ

ا٫ صازل اإلاضعؾت. 10 َّٗ اء والٟ ٘ ٖلى الخىاع البىَّ صّجِ  ٦بحرة 0.67 3.55 1.4 5 6.3 23 28.1 103 64.3 236 ٌُ

ت. 11 َُّ خه
ّ

محن الص
ّ
 ٦بحرة 0.66 3.53 0.8 3 6.5 24 31.9 117 60.8 223 ًغاعي اخخُاحاث اإلاٗل

كاع٥  12 ت.ٌُ َُّ محن في مىاؾباتهم الاحخماٖ
ّ
 ٦بحرة 0.69 3.51 0.8 3 8.7 32 28.9 106 61.6 226 اإلاٗل

ب الاهدُاػ ئلى ٞغص أو حماٖت مً الٗاملحن في  13 ًخجىَّ

 اإلاضعؾت.

 ٦بحرة 0.75 3.46 2.2 8 9.3 34 28.6 105 59.9 220

ِ الخؿابي الٗام  - 0.50 3.58 اإلاخىّؾِ

طح       ت الٗال٢اث ُبٗض أن( 4) ع٢م الجضو٫  زال٫ مً ًخَّ َُّ  ؤلاوؿاه

ً ُاث جغاوخذ ٖباعة،( 13) جًمَّ ت اإلاخىّؾِ َُّ -3.46) بحن لهم الخؿاب

ظٍ ،(3.70 ُاث َو  اإلا٣ُاؽ ٞئاث مً الغابٗت الٟئت في ج٣٘ اإلاخىّؾِ

 ًبلٜ ٦ما ،(٦بحرة) بضعحت اإلاىا٣ٞت ئلى حكحر التي الغباعي، اإلاخضعج

ِ ظا ،(3.58) الٗام الخؿابي اإلاخىّؾِ  مىا٣ٞت َىا٥ أّن  ٖلى ًض٫ُّ  َو

ىت بحن ٦بحرة بضعحت ُّ عاَؾت ٖ ت الٗال٢اث ٖلى الّضِ َُّ  اإلاضاعؽ إلاضًغي  ؤلاوؿاه

ت اهىٍَّ
َّ
 الؾخجاباث اإلاُٗاعي  الاهدغاٝ ٢ُِمت جغاوخذ الّغٍِاى، بمى٣ُت الث

ىت أٞغاص ُّ عاَؾت ٖ ظا ،(0.75-0.54) بحن ما الّضِ  َىا٥ أّن  ٖلى ًض٫ُّ  َو

ىت أٞغاص اؾخجاباث في ججاوًؿا ُّ عاَؾت ٖ ت الٗال٢اث خى٫  الّضِ َُّ  ؤلاوؿاه

ت اإلاضاعؽ إلاضًغي  اهىٍَّ
َّ
 .الّغٍِاى بمى٣ُت الث

يذو       ُّ ل التي الٗباعاث أبغػ  أّن ( 4) ع٢م بالجضو٫  الّىخاةج ب
ّ
 جمث

ت الٗال٢اث َُّ ت اإلاضاعؽ إلاضًغي  ؤلاوؿاه اهىٍَّ
َّ
 ،1) ع٢م الٗباعاث في جخمثل الث

ا مغجبت( 3 ،2 ًُّ ٣ًا جىاػل ِ ٞو دى ٖلى وطل٪ لها، الخؿابي للمخىّؾِ  الىَّ

الي  :الخَّ

محن م٘ ًخٗامل: )وهي( 1) ع٢م ةالٗباع  حاءث -
ّ
 باإلاغجبت( باخترام اإلاٗل

ت الٗباعاث بحن ألاّولى ت بالٗال٢اث الخانَّ َُّ  اإلاضاعؽ إلاضًغي  ؤلاوؿاه

ت، اهىٍَّ
َّ
ِ الث  (.0.54) مُٗاعّيٍّ  واهدغاٝ( 4.0 مً 3.70) خؿابّيٍّ  بمخىّؾِ

٣الُض الٗاصاث ًدترم: )وهي( 2) ع٢م ةالٗباع  حاءث - ٗامل في والخَّ  م٘ الخَّ

محن
ّ
اهُت باإلاغجبت( اإلاٗل

ّ
ت الٗباعاث بحن الث ت بالٗال٢اث الخانَّ َُّ  ؤلاوؿاه

ت، اإلاضاعؽ إلاضًغي  اهىٍَّ
َّ
ِ الث  واهدغاٝ( 4.0 مً 3.67) خؿابّيٍّ  بمخىّؾِ

 (.0.56) مُٗاعّيٍّ 

محن م٘ حٗامله في ًخىاي٘: )وهي( 3) ع٢م ةالٗباع  حاءث -
ّ
 باإلاغجبت( اإلاٗل

الثت
ّ
ت الٗباعاث بحن الث ت بالٗال٢اث الخانَّ َُّ  اإلاضاعؽ إلاضًغي  ؤلاوؿاه

ت، اهىٍَّ
َّ
ِ الث  (.0.58) مُٗاعّيٍّ  واهدغاٝ( 4.0 مً 3.64) خؿابّيٍّ  بمخىّؾِ

م٨ً     ؼ أن( 3 ،2 ،1) بالٗباعاث وعص ما جٟؿحر وٍُ  للمىار ال٣اةض حٍٗؼ

ت ال٣ُاصة جٟؿحر في اإلاضازل ٦أخض اإلاضعؾت صازل ألازالقي ُّ  ألازال٢

لى٥ ٖلى ًى٨ٗـ  لؤلشخام) الاخترام وأن وألاصاء، الٗمل في الؿُّ

٣الُض والٗاصاث ىاي٘( والخَّ  أّي  بىاء في أؾاؾِخان ٢اٖضجان َما والخَّ

ت ٖال٢ت َُّ ؾـ َظٍ ٖلى الٗال٢ت جل٪ ُبىِذ ٞاطا ٞاٖلت، ئوؿاه
ُ
 ألا

ت مً وجدغعث الؿلُمت، ت، الجٖز َُّ  حى ئًجاص ٖلى حؿاٖض ٞاّنها الٟى٢

محز ناو٘ الاخترام، ٖلى مبني ؾلُم مضعس ي ظا ؤلابضإ، وجىلُض للخَّ  َو

مىن  أصع٦ه ما عبما
ّ
 .مضًغيهم في اإلاٗل

إا٫ ا صالت ٞغو١ جىحض َل: الثاوي الؿُّ ًُّ ُاث بحن ئخهاة  مخىّؾِ

ىت اؾخجاباث ُّ عاَؾت ٖ ت لل٣ُاصة مضًغيهم ُمماعؾت لضعحت الّضِ ُّ  ألازال٢

ٗؼي 
ُ
راث ح ل) إلاخّٛحِ ِ

َّ عاَؾت هٓام الخضمت، ؾىىاث ٖضص الٗلمي، اإلاإ  ؟(الّضِ

 
ً

ر بازخالٝ الٟغو١: أوال ل مخّٛحِ ِ
َّ  الٗلمي اإلاإ

ت       ت صاللت طاث ٞغو١ َىا٥ ٧اهذ ما ئطا وإلاٗٞغ َُّ  بحن ئخهاة

ُاث ىت أٞغاص اؾخجاباث مخىّؾِ ُّ عاَؾت ٖ  مضًغيهم مماعؾت صعحت خى٫  الّضِ

ت لل٣ُاصة ُّ ر بازخالٝ ألازال٢ ل مخّٛحِ ِ
َّ  ازخباع اؾخسضام جمَّ  الٗلمي، اإلاإ

خني مان   (Mann-Whitney) ٍو
ً

 مؿخ٣لخحن لُٗيخحن( ث) ازخباع ًٖ بضًال

(independent sample t-test)ر ٞئاث ج٩اٞإ لٗضم وطل٪ ؛ ل مخّٛحِ ِ
َّ  اإلاإ

طح ٦ما الٗلمي،  :الخالي الجضو٫  مً ًخَّ
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طاث بين للفروق( Mann-Whitney) ويتني مان اختبار هتائج راَست عّيىت استجاباث متوّسِ ر بحسب ألاخالقّيت للقيادة مديريهم ُممارست لدرجت الّدِ  املؤهل متغّيِ

 العلمي

ل العلمي ألابعاد ط الرجب العدد املؤّهِ  مستوى الّداللت (Zِقيمت ) مجموع الرجب متوّسِ

ت ُّ ت ألازال٢ َُّ خه
ّ

 0.021 2.300- 59902.00 188.97 317 ب٩الىعٍىؽ الخهاةو الص

لُا ُٖ  7626.00 152.52 50 صعاؾاث 

ت  اث ؤلاصاعٍَّ َُّ لى٦ تالؿُّ ُّ  0.018 2.372- 59955.00 189.13 317 ب٩الىعٍىؽ ألازال٢

لُا ُٖ  7573.00 151.46 50 صعاؾاث 

ت َُّ  0.011 2.551- 60071.00 189.50 317 ب٩الىعٍىؽ الٗال٢اث ؤلاوؿاه

لُا ُٖ  7457.00 149.14 50 صعاؾاث 

ت ُّ ت لل٣ُاصة ألازال٢ َُّ  0.009 2.598- 60129.50 189.68 317 ب٩الىعٍىؽ الضعحت ال٩ل

لُا ُٖ  7398.50 147.97 50 صعاؾاث 

طح      ا َىا٥ أّن ( 5) ع٢م الجضو٫  زال٫ مً ًخَّ
ً
 صاللت طاث ٞغو٢

ت َُّ ُاث بحن ئخهاة ىت أٞغاص اؾخجاباث مخىّؾِ ُّ عاَؾت ٖ  صعحت خى٫  الّضِ

ت اإلاضاعؽ مضًغي  مماعؾت اهىٍَّ
َّ
ت لل٣ُاصة الّغٍِاى بمى٣ُت الث ُّ  ألازال٢

ر بازخالٝ ل مخّٛحِ ِ
َّ ىت أٞغاص لهالح وطل٪ الٗلمي، اإلاإ ُّ عاَؾت ٖ  ممً الّضِ

هم
ُ
ل ِ
َّ ِ ب٩الىعٍىؽ، الٗلمي مإ  الخهاةو لُبٗض( 188.97) عجب بمخىّؾِ

ت َُّ خه
ّ

ت، الص ُّ ِ ألازال٢ اث لُبٗض( 189.13) عجب وبمخىّؾِ َُّ لى٦  الؿُّ

ت ت، ؤلاصاعٍَّ ُّ ِ ألازال٢ ت، الٗال٢اث لُبٗض( 189.68) عجب وبمخىّؾِ َُّ  ؤلاوؿاه

ِ ت للضعحت( 189.68) عجب وبمخىّؾِ َُّ ت، لل٣ُاصة ال٩ل ُّ  وجض٫ُّ  ألازال٢

ىت أنَّ  الّؿاب٣ت الىدُجت ُّ عاَؾت ٖ هم ممً الّضِ
ُ
ل ِ
َّ  ب٩الىعٍىؽ الٗلميُّ  مإ

ت اإلاضاعؽ مضًغي  مماعؾت ٖلى أ٦بر بضعحت مىا٣ٞىن  اهىٍَّ
َّ
 بمى٣ُت الث

ت، لل٣ُاصة الّغٍِاى ُّ م٨ً ألازال٢ هم الظًً ألاٞغاص أنَّ  طل٪ جٟؿحر وٍُ
ُ
ل ِ
َّ  مإ

 اإلاٗاٝع صعاؾاتهم زال٫ ا٦دؿبىا أّنهم عبما ص٦خىعاٍ أو ماحؿخحر الٗلمي

اث واإلاٗلىماث ت والىٓغٍَّ ًَّ ت وال٣ُِم ال٣ُاص ل أصخاب مً أ٦ثر التربىٍّ  مَإ

ت اإلاماعؾاث أن ًغون ٢ض زمَّ  ومً الب٩الىعٍىؽ، ُّ  أن ًجب التي ألازال٢

ه٠ ظا الىا٢٘، مً أ٦بر ج٩ىن  أن ًجب اإلاضعؾت مضًغ بها ًخَّ غ عبما َو
َّ
 أز

ت لل٣ُاصة اإلاضعؾت مضًغ إلاماعؾاث ج٣ُُِمهم في ُّ  .ألازال٢

ا ًُ ر بازخالٝ الٟغو١: زاه  الخضمت ؾىىاث مخّٛحِ

تو        ت صاللت طاث ٞغو١ َىا٥ ٧اهذ ما ئطا إلاٗٞغ َُّ  بحن ئخهاة

ُاث ىت أٞغاص اؾخجاباث مخىّؾِ ُّ عاَؾت ٖ  مضًغيهم مماعؾت صعحت خى٫  الّضِ

ت لل٣ُاصة ُّ ر بازخالٝ ألازال٢  جدلُل اؾخسضام جمَّ  الخضمت، ؾىىاث مخّٛحِ

باًً طح ٦ما وطل٪ ،(one way anova) ألاخاصي الخَّ  زال٫ مً ًخَّ

 :الخالي الجضو٫ 

 6 جدول 

باين جحليل اختبار هتائج
َّ
طاث بين للفروق ألاحادي الت راَست عّيىت أفراد استجاباث متوّسِ ر باختالف ألاخالقّيت للقيادة مديريهم ممارست درجت حول  الّدِ  متغّيِ

 الخدمت سىواث

 مجموع املجموعاث ألابعاد

 املربعاث

ت ط املربعاث درجاث الحريَّ  مستوى الّداللت ِقيمت ف متوّسِ

ت  َُّ خه
ّ

تالخهاةو الص ُّ اث ألازال٢  0.295 1.224 0.284 2 0.568 بحن اإلاجمٖى

اث  0.232 364 84.411 صازل اإلاجمٖى

  366 84.979 اإلاجمٕى

ت ُّ ت ألازال٢ اث ؤلاصاعٍَّ َُّ لى٦ اث الؿُّ  0.144 1.947 0.476 2 0.952 بحن اإلاجمٖى

اث  0.245 364 89.005 صازل اإلاجمٖى

  366 89.957 اإلاجمٕى

تالٗال٢اث  َُّ اث ؤلاوؿاه  0.226 1.492 0.370 2 0.740 بحن اإلاجمٖى

اث  0.248 364 90.227 صازل اإلاجمٖى

  366 90.967 اإلاجمٕى

ت ُّ ت لل٣ُاصة ألازال٢ َُّ اث الضعحت ال٩ل  0.193 1.653 0.357 2 0.713 بحن اإلاجمٖى

اث  0.216 364 78.550 صازل اإلاجمٖى

  366 79.263 اإلاجمٕى

طح       ت ٚحر( ٝ) ٢ُِمت أنَّ ( 6) ع٢م الجضو٫  مً ًخَّ
َّ
 أبٗاص حمُ٘ في صال

ت ال٣ُاصة ُّ ت الخهاةو) ألازال٢ َُّ خه
ّ

ت، الص ُّ اث ألازال٢ َُّ لى٦  الؿُّ

ت ت، ؤلاصاعٍَّ ُّ ت الٗال٢اث ألازال٢ َُّ ت الضعحت في و٦ظل٪( ؤلاوؿاه َُّ  لىا٢٘ ال٩ل

ت ال٣ُاصة مماعؾاث ُّ ت اإلاضاعؽ إلاضًغي  ألازال٢ اهىٍَّ
َّ
 الّغٍِاى، بمى٣ُت الث

ت صاللت طاث ٞغو١ وحىص ٖضم ًإ٦ض مما َُّ ُاث بحن ئخهاة  مخىّؾِ

ىت أٞغاص اؾخجاباث ُّ عاَؾت ٖ  لل٣ُاصة مضًغيهم مماعؾت صعحت خى٫  الّضِ

ت ُّ ر بازخالٝ ألازال٢  مؿخىي  ٢ُِمت بلٛذ خُث الخضمت، ؾىىاث مخّٛحِ

ت وللضعحت( 0.226 ،0.144 ،0.295) الّضاللت َُّ  وحمُٗها ،(0.193) ال٩ل

ا صالت ٚحر ٢ُم ًُّ  .ئخهاة

  لِؿذ الخضمت ىاثـؾى أنَّ ــب تــالّؿاب٣ تـــالىدُج انـــالباخث غـــًٟؿ و٢ض      
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راث مً غة اإلاخّٛحِ
ّ
ت ال٣ُاصة مماعؾاث وا٢٘ جدضًض في اإلاإز ُّ  لضي ألازال٢

ت؛ اإلاضاعؽ مضًغي  اهىٍَّ
َّ
ت اإلاجخمٗاث مً اإلاضعس ي اإلاجخم٘ ألّن  الث َُّ  ؤلاوؿاه

٣خضي همىطًحا ج٩ىن  أن ًجب التي لى٥ أهماٍ ٌؿىصٍ أن بضَّ  ٞال بها ًُ  الؿُّ

ىبت ا اإلاٚغ ًُّ ا، احخماٖ ًُّ محها، أو اإلاضعؾت مضًغ مً ؾىاء وأزال٢ ِ
ّ
ظا مٗل  َو

ما مىن  أصع٦ه ما عبَّ
ّ
 ٞاإلاماعؾاث زضمتهم، ؾىىاث مسخل٠ ٖلى اإلاٗل

ت ُّ  .الخضمت ؾىىاث بخٛحر جخٛحر ال زابخت ألازال٢

٣ٟذ و٢ض      عاَؾت هدُجت اجَّ ت الّضِ َُّ غاوي صعاؾت هدُجت م٘ الخال [ 31] الَؼ

لذ التي ت صاللت طاث ٞغو١ وحىص ٖضم ئلى جىنَّ َُّ  التزام صعحت في ئخهاة

ٗلُم مضاعؽ مضًغي   بال٣ُاصة الباخت مى٣ُت في ٢لىة بمداٞٓت الٗام الخَّ

ت ُّ ر بازخالٝ ألازال٢ ٣ٟذ ٦ما الخبرة، ؾىىاث مخّٛحِ عاَؾت هدُجت اجَّ  الّضِ

ت َُّ لذ التي[ 27] الهىضي صعاؾت هدُجت م٘ الخال  وحىص ٖضم ئلى جىنَّ

ت صاللت طاث ٞغو١ َُّ ت اإلاضاعؽ مضًغي  ُمماعؾت صعحت في ئخهاة اهىٍَّ
َّ
 الث

ت لل٣ُاصة ّٚؼة بمداٞٓاث ُّ ر بازخالٝ ألازال٢   الخضمت، ؾىىاث مخّٛحِ

عاَؾت تـــهدُج ذــازخلٟ ًـخُ يـٞ      ت الّضِ َُّ  اإلاهغي  صعاؾت هدُجت ٘ــم الخال

ا لذ التي[ 32] وآلٚا ت صاللت طاث ٞغو١ وحىص ئلى جىنَّ َُّ  خى٫  ئخهاة

ت ال٣ُاصة مماعؾاث ُّ ً، ألازال٢  الٟؿاص ْاَغة مً والخض للمضًٍغ

ٗؼي  ؤلاصاعي 
ُ
ر ح  5 مً أ٢ل زبرة لضيهم الظًً لهالح وطل٪ الخبرة، إلاخّٛحِ

عاَؾت هدُجت ازخلٟذ ٦ما ؾىىاث، ت الّضِ َُّ  الٗخُبي صعاؾت هدُجت م٘ الخال

لذ التي[ 17] ت صاللت طاث ٞغو١ وحىص ئلى جىنَّ َُّ  صعحت خى٫  ئخهاة

ت اإلاضاعؽ مضًغي  مماعؾت اهىٍَّ
َّ
ذ بضولت الث ت لل٣ُاصة ال٩ٍى ُّ  ألازال٢

ر بازخالٝ  مً وأ٦ثر ؾىىاث، 5 مً أ٢ل) لهالح الخبرة، ؾىىاث مخّٛحِ

 (.ؾىىاث 10

ا
َّ
ر بازخالٝ الٟغو١: زالث عاَؾت هٓام مخّٛحِ  الّضِ

ت     ت صاللت طاث ٞغو١ َىا٥ ٧اهذ ما ئطا وإلاٗٞغ َُّ  بحن ئخهاة

ُاث ىت أٞغاص اؾخجاباث مخىّؾِ ُّ عاَؾت ٖ  مضًغيهم مماعؾت صعحت خى٫  الّضِ

ت لل٣ُاصة ُّ ر بازخالٝ ألازال٢ عاَؾت، هٓام مخّٛحِ  ازخباع اؾخسضام جمَّ  الّضِ

خحن لُٗيخحن( ث)
َّ
 ٦ما وطل٪ ،(independent sample t-test) مؿخ٣ل

طح  :الخالي الجضو٫  زال٫ مً ًخَّ

 7 جدول 

طاث بين الفروق لدراست( ث) اختبار هتائج راَست عّيىت أفراد استجاباث متوّسِ ر باختالف ألاخالقّيت للقيادة مديريهم ممارست درجت حول  الّدِ راَست هظام متغّيِ  الّدِ

راَست ألابعاد ط الحسابي العدد هظام الّدِ  مستوى الّداللت ِقيمت )ث( إلاهحراف املعياري  املتوّسِ

ت ُّ ت ألازال٢ َُّ خه
ّ

 0.278 1.086 0.41 3.62 120 هٓام اإلا٣غعاث الخهاةو الص

 0.51 3.56 247 الّىٓام الٟهلي

ت ُّ ت ألازال٢ اث ؤلاصاعٍَّ َُّ لى٦  0.733 0.341 0.45 3.58 120 هٓام اإلا٣غعاث الؿُّ

 0.52 3.56 247 الّىٓام الٟهلي

ت َُّ  0.415 0.816 0.46 3.61 120 هٓام اإلا٣غعاث الٗال٢اث ؤلاوؿاه

 0.52 3.56 247 الّىٓام الٟهلي

ت ُّ ت لل٣ُاصة ألازال٢ َُّ  0.447 0.761 0.41 3.60 120 هٓام اإلا٣غعاث الضعحت ال٩ل

 0.49 3.56 247 الّىٓام الٟهلي

طح        ه( 7) ع٢م الجضو٫  مً ًخَّ
ّ
 صاللت طاث ٞغو١ جىحض ال أه

ت َُّ ُاث بحن ئخهاة ىت أٞغاص اؾخجاباث مخىّؾِ ُّ عاَؾت ٖ  صعحت خى٫  الّضِ

ت لل٣ُاصة مضًغيهم مماعؾت ُّ ر بازخالٝ ألازال٢ عاَؾت هٓام مخّٛحِ  لُبٗض الّضِ

ت الخهاةو َُّ خه
ّ

ت، الص ُّ اث ألازال٢ َُّ لى٦ ت والؿُّ ت، ؤلاصاعٍَّ ُّ  ألازال٢

ت، والٗال٢اث َُّ  ٖلى لؤلبٗاص الّضاللت مؿخىي  ٢ُِمت بلٛذ خُث ؤلاوؿاه

ىالي ت وللضعحت ،(0.415 ،0.733 ،0.278) الخَّ َُّ  وحمُٗها ،(0.447) ال٩ل

م   َُ ا، صالت ٚحر ٢ِ ًُّ  أٞغاص اؾخجاباث ج٣اعب ئلى الىدُجت َظٍ وحكحر ئخهاة

ىت ُّ عاَؾت ٖ / م٣غعاث هٓام) بها ٌٗملىن  التي اإلاضاعؽ ازخالٝ ٖلى الّضِ

ت اإلاضاعؽ مضًغي  مماعؾت صعحت خى٫ ( ٞهلي هٓام اهىٍَّ
َّ
 بمى٣ُت الث

ت، لل٣ُاصة الّغٍِاى ُّ ّٟؿغ و٢ض ألازال٢  مضًغي  مماعؾاث بأن طل٪ ًُ

ت اإلاضاعؽ اهىٍَّ
َّ
ت لل٣ُاصة الث ُّ  بازخالٝ جسخل٠ ال أبٗاصَا بجمُ٘ ألازال٢

ت اإلاضاعؽ هٓام اهىٍَّ
َّ
 ٖلى ٢اةمت ٢ُاصة ألّنها ؛(الٟهلي أو عاثاإلا٣غ ) الث

ه٠ وال٣ُِم، اإلاباصب ت والٗضالت بالىيىح وجخَّ َُّ  وال والثباث، والكٟاٞ

ر ر جخٛحَّ مت هٕى بخٛحُّ
ّ
 .اإلاىٓ

 التوصياث. 8

ل جمَّ  ما ٖلى بىاءً       ىنُّ عاَؾت َظٍ ًٖ هخاةج مً ئلُه الخَّ  ًىص ي الّضِ

 :ًلي بما الباخثان

ضاص - غ ؤلٖا ٍُى ت اإلاضاعؽ إلاضًغي  الكامل والخَّ اهىٍَّ
َّ
 الجىاهب ٧اٞت في الث

 َُّ خه
ّ

َُّ  تـــالص ًَّ ــوال٣ُ تـــوالٟى   م٘ مخىاؾ٤ بك٩لٍّ  همـــ٦ٟاءج ًـــم ٘ـــوالٞغ ت،ـــاص

ر٦حز
َّ
ت ال٣ُاصة ٖلى الت ُّ  .ألازال٢

غ - اٖلت حضًضة لىاةذ وئنضاع وألاهٓمت اللىاةذ جٍُى  جُب٤ُ جًمً ٞو

ت ال٣ُاصة ُّ ت اإلاضاعؽ إلاضًغي  ألازال٢ اهىٍَّ
َّ
 .الث

ت والهُا٧ل ألاصواع جدضًض - َُّ ىُٓم ٗلُم وػاعة في الخَّ ٗلُم وئصاعاث الخَّ  الخَّ

ت واإلاضاعؽ اهىٍَّ
َّ
ت ٌؿّهل بما الث َُّ ىانل ٖمل ساط الخَّ ِ

ّ
ل ال٣غاعاث واج ِ

ّٗ ٟ  ٍو

ت ال٣ُاصة صوع  ُّ  .ألازال٢

ني مغ٦ؼ ئوكاء - و َو ب مخسّهِ ضٍع  مىانٟاث وبدث ألاصاء، و٢ُاؽ للخَّ

ت، ال٣ُاصة ت ال٣ُاصة زانت وبهٟت التربىٍّ ُّ  .ألازال٢

 املراجع

 أ. املراجع العربيت

ت ) [3] ( www.mep.gov.saوػاعة الا٢خهاص والخسُُِ، الخُت الٗكٍغ

 م2015 1-5جم اؾترحاٖه في 

م(، صعحت التزام عؤؾاء ألا٢ؿام 2005) ٢ؼ١، مدمىص ها٠ً، [4]

ألا٧اصًمُت في الجامٗاث ألاعصهُت الغؾمُت بأزال٢ُاث اإلاهىت مً 

ـ. عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة.  وحهت هٓغ أًٖاء َُئت الخضَع

لُا: ألاعصن. ُٗ  حامٗت ٖمان للضعاؾاث ال

م(. وع٢ت بدث بٗىىان بىاء اإلاىٓىمت 2014ٗىص، عاجب ؾالمت. )الؿ [5]

الثت 
ّ
ت الث َُّ ت الٗلم َُّ ت. الىضوة الضول ت في اإلاإؾؿاث التربىٍّ ُّ ألازال٢

ت. مً  َُّ ربُت آٞا١ مؿخ٣بل
ّ
 م. حامٗت الباخت. 5/3/2014-2الت



647102 

132 

ت 2000الٗمغي، ٖبضالغخمً قاوف. ) [6] ُّ خهُت الخىُٓم
ّ

م(. ال٣ُِم الص

ت بمضًىت م٨ت  لضي مضًغي  اهىٍّ
ّ
خىّؾُت والث

ُ
ومضًغاث اإلاضاعؽ اإلا

م. عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة. حامٗت أّم  اإلا٨غمت مً وحهت هَٓغ

 ال٣غي.

م(. ٢ُِم الٗمل الؿاةضة لضي 2003خماصاث، مدمض خؿً. ) [7]

ال٢تها  ت الٗامت في ألاعصن ٖو اهىٍّ
ّ
محن في اإلاضاعؽ الث

ّ
ً واإلاٗل اإلاضًٍغ

ُٟي. عؾالت ص٦خىعاة ٚحر ميكىعة. حامٗت ّٖمان بالتزامهم  الْى

لُا: ّٖمان، ألاعصن. ُٗ ت للضعاؾاث ال ُّ  الٗغب

ٟي، ٖباؽ ٖبض مهضي، والخىذ، مىا٫ مدمىص. ) [8] م(. صعحت 2011الكٍغ

ت الخانت باماعة الكاع٢ت لل٣ُاصة  اهىٍّ
ّ
ُمماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الث

محن.
ّ
ال٢تها بضعحت جم٨حن اإلاٗل ت ٖو ُّ ت  ألازال٢ مجلت الٗلىم التربىٍّ

 .162-136(، 12)3والىٟؿُت. 

ت إلاضًغي 2012) الٗغاًًت، عاةضة َاوي. [9] ُّ م(. مؿخىي ال٣ُاصة ألازال٢

ال٢تها بمؿخىي ُمماعؾت  ت الخ٩ىمُت في ٖمان ٖو اهىٍّ
ّ
اإلاضاعؽ الث

محن. عؾالت 
ّ
ت مً وحهت هٓغ اإلاٗل ُّ ؾلى٥ اإلاىاَىت الخىُٓم

ان، ألاعصن. ماحؿخحر. حامٗت الكغ١ ألاوؾ  ِ: ٖمَّ

ت الخضًثت. 2005ٖابضًً، مدّمض ٖبض ال٣اصع. ) [10] ُّ م(. ؤلاصاعة اإلاضعؾ

 . ّٖمان: صاع الكغو١ لليكغ والخىػَ٘.1ٍ 

ت 2005الٛالبي، َاَغ، والٗامغي، نالح. ) [11] ُّ ت الاحخماٖ ُّ م(. اإلاؿإول

كغ والخىػَ٘.
ّ
٤ للي اى: صاع ٍَى ما٫. الٍغ اث ألٖا ُّ  وأزال٢

م(.الٗال٢ت بحن الٗاةض اإلاخى٢٘ ٖلى 1999الًٟلي، ًٞل نباح. ) [12]

ت مً اإلاخّٛحراث. مجلت صعاؾاث الخلُج  ألاصاء الٟٗا٫ ومجمٖى

ذ. )مجلض  ت. ال٩ٍى ُّ غة الٗغب  (. 94(، ٖضص ) 24والجٍؼ

م(. ألازال١ وال٣ُاصة. حامٗت ها٠ً 2010الُغاوهت، جدؿحن. ) [13]

اى.  الٗغبُت للٗلىم ألامىُت. الٍغ

ت الخضًثت. ألاعصن: 2008الخغبي، ٢اؾم ٖاةل. ) [16] م(. ال٣ُاصة التربىٍّ

ت لليكغ  والخىػَ٘. الجىاصعٍَّ

م(. صعحت ُمماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ 2013الٗخُبي، أخمض بغ٧ي. ) [17]

ت مً وحهت  ُّ ال٢تها ب٣ُِمهم الخىُٓم ت ٖو ُّ ت لل٣ُاصة ألازال٢ اهىٍّ
ّ
الث

ذ. عؾا محن في صولت ال٩ٍى
ّ
لت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة. هٓغ اإلاٗل

ان، ألاعصن.  حامٗت الكغ١: ٖمَّ

ت اإلاٗانغة، 2009ٍ) خامض، ؾلُمان َاقم.[18]  ، 1م(. ؤلاصاعة التربىٍَّ

 ٖمان: ألاعصن اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘. صاع.

غ. ) [19] ؿخٞى م(. 2009صًٟحز، بغهذ، والِؿىن، لُىضا، و٧اع، ٦َغ

ت في ال٣غن  َُّ ً. جغحمت مىس ى أبىصي وااالخال٣ُاصة اإلاضعؾ  لٗكٍغ

 َه، ومدمض ٖبضالخمُض. ّٚؼة: ٞلؿُحن. صاع ال٨خاب الجامعي. 

ت لؤلؾخاط -م2015) الخغبي، خُاة مدمض. [21] ُّ (. ال٣ُاصة ألازال٢

ؼ ٢ُِم اإلاىاَىت لضي َلبخه. وع٢ت ٖمل  الجامعي وصوعَا في حٍٗؼ

م٣ضمت ئلى مإجمغ الكباب واإلاىاَىت ٢ُِم وأنى٫، حامٗت أّم 

 ٌ: م٨ت اإلا٨غمت.16/4/1436-15غي، زال٫ الٟترة ال٣

م(. وا٢٘ مماعؾاث ال٣ُاصة 2009الخبؿُت، عيُت هانغ. ) [23]

ت في مضاعؽ الخٗلُم ألاؾاس ي الهٟٝى ) ُّ ( بؿلُىت 10-5ألازال٢

َمان. ُٖ  ٖمان. عؾالت ماحؿخحر. حامٗت الؿلُان ٢ابىؽ: ؾلُىت 

كباب والغاقضًً. م(. م٣اًِـ الصخهُت لل2001ٖباصة، أخمض. ) [26]

 . ال٣اَغة: مغ٦ؼ ال٨خاب لليكغ.1ج

م(. صعحت ُمماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ 2013الهىضي، مدمض ًٞل. ) [27]

ال٢تها بضعحت جم٨حن  ت ٖو ُّ ت بمداٞٓت ّٚؼة لل٣ُاصة ألازال٢ اهىٍّ
ّ
الث

مٗلمحهم. عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة. الجامٗت ؤلاؾالمُت: ّٚؼة، 

 ٞلؿُحن.

ؼ ؾلُان. )الٗى٣غي، ٖبض [28] م(. أزغ مماعؾاث ال٣ُاصة 2014الٍٗؼ

ت  َُّ ً في جد٤ُ٣ الخمحز الخىُٓمي صعاؾت جُب٣ُ ت للمضًٍغ ُّ ألازال٢

ٖلى اإلاداٞٓاث الخابٗت إلماعة م٨ت اإلا٨غمت. وع٢ت ٖمل م٣ضمت ئلى 

ت  ًَّ ت الؿٗىص َُّ ت في اإلامل٨ت الٗغب َُّ ت الخ٩ىم مإجمغ ال٣ُاصاث ؤلاصاعٍَّ

ٌ. مٗهض ؤلاصاعة 12/2/1436-10الٟترة  الىا٢٘ والخُلٗاث. زال٫

 الٗامت: الّغٍِاى.

م(. أبٗاص وزهاةو ال٣ُاصة 2014-1436ٌ) زلُل، هبُل مدمض.[29] 

ت في ألاحهؼة الخ٩ىمُت بمى٣ُت جبى٥، وع٢ت ٖمل م٣ضمت  ُّ ألازال٢

ت  ُّ ت الخ٩ىمُت في اإلامل٨ت الٗغب ئلى مإجمغ ال٣ُاصاث ؤلاصاعٍّ

مٗهض ؤلاصاعة الٗامت زال٫ الٟترة الؿٗىصًت الىا٢٘ والخُلٗاث، 

 ٌ: الّغٍِاى.10-12/2/1436

ت في يىء ال٨ٟغ ؤلاصاعي 2002مهُٟى، نالح. ) [30] َُّ م(. ؤلاصاعة اإلاضعؾ

ش: الّغٍِاى.  اإلاٗانغ. صاع اإلاٍغ

غاوي، ٖلي ؾُٗض ) [31] (، صعحت التزام مضًغي مضاعؽ الخٗلُم 2014الَؼ

ت. عؾالت ماحؿخحر  ُّ الٗام بمداٞٓت ٢لىة بمباصب ال٣ُاصة ألازال٢

ت الؿٗىصًت. ُّ  ٚحر ميكىعة، حامٗت الباخت، اإلامل٨ت الٗغب

ا، مدمض أخمض. [32] م(. ئَاع 2015) اإلاهغي، هًا٫ خمضان، وآلٚا

ال٢تها م٣ترح لخىمُت مماعؾاث ال٣ُ ً ٖو ت للمضًٍغ ُّ اصة ألازال٢

بالخض مً ْاَغة الٟؿاص ؤلاصاعي. صعاؾت مُضاهُت ٖلى الجامٗاث 

 الٟلؿُُيُت. بدث ٚحر ميكىع.

م اإلاؿلم 2006الٛامضي، خمضان أخمض. ) [33]
ّ
م(، أزال٢ُاث مهىت اإلاٗل

ربُت الخل٣ُت للٟغص واإلاجخم٘، الجمُٗت الؿٗىصًت 
ّ
ا في الت وأزَغ

الث ٖكغ، حامٗت اإلال٪ للٗلىم التربىٍّ 
ّ
ت والىٟؿُت، الل٣اء الث

 ؾٗىص.

 ب. املراجع الاجىبيت
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ABSTRACT_ The present study seeks to achieve the following objectives: Identifying the degree 

of practicing ethical leadership by the secondary school principals from the viewpoint their 

teachers. And Identifying the statistically significant differences - if any- at the significance level of 

(0.05) among the averages of the study sample responses, regarding the degree of practicing the 

ethical leadership by their principals, according to the variables of (academic qualification, the 

numbers of years-of-service and the education system). The study based on the descriptive survey 

method in achieving its objectives, using tow study tools, the questionnaire which were applied on 

the study sample during the first semester of the academic year 1436 AH / 1437 AH. The study 

population public secondary school teachers in public education system in Riyadh, numbered 

(4731) teachers distributed on (170) schools and (13) offices, However, due to the large size of the 

population, the researcher selected a stratified random sample representing (7.75%) of the total of 

the first category, to apply the first study tool (questionnaire), where it is numbered (367) 

teachers. The significant results of the study were as follows: the secondary school principals in 

Riyadh practice significantly ethical leadership, where the dimension of personal ethical 

characteristics came in the first place followed by the dimension of the human relationships, and 

the dimension of administrative ethical behaviors came at last. The results showed that the degree 

of organizational trust from the viewpoint of the secondary school teachers was moderate, where 

the dimension the teacher trust in principal came in the first place-vertical-, followed by the 

dimension of the trust among teachers – horizontal-, and the teachers' trust in the General 

Directorate of Education came at last-institutional-, as the lowest dimensions of the 

organizational trust in the secondary schools in Riyadh. As well as the study results showed 

statistically significant differences among the averages of study sample responses over the degree 

of practicing ethical leadership by the secondary schools principals in Riyadh, according to the 

difference of the variable of academic qualification, in favor of those whose qualification is a 

bachelor. However, there are no statistically significant differences among the averages of the 

study samples responses over the degree of practicing ethical leadership by their principals 

according to the difference of the variables of the years-of-service and education system. 

KEY WORD: Ethical Leadership, Principals High Schools. 

 

 

 


