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 المستخلص 

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مستوى القيادة األخالقية وااللتزام التنظيمي في المديرية 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  ، والكشف عنالعامة لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار

متوسط درجات أفراد عينة الدراسة حول مستوى ممارسة القيادة األخالقية ومستوى االلتزام 
التنظيمي في المديرية العامة لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار تعزى لمتغيرات الدراسة، 

موظفين العاممين في أثر القيادة األخالقية عمى االلتزام التنظيمي لدى الوالكشف عن 
وقد تكّون مجتمع الدراسة جميع الموظفين ، المديرية العامة لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار

العاممين في المديرية العامة لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار، واشتممت عينة الدراسة عمى 
ستبانة ( موظف، وتبنت الدراسة المنيج الوصفي كمنيج لمدراسة، واستعانت باال072)

 كأداة لمدراسة، وقد توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج، أىميا:
جاء مستوى القيادة األخالقية وااللتزام التنظيمي في المديرية العامة لمتربية والتعميم  -1

 بمحافظة ظفار بدرجة استجابة )عالية(.
( بين متوسط 2.25عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة )  -0
جات أفراد عينة الدراسة حول مستوى ممارسة القيادة األخالقية ومستوى االلتزام در 

التنظيمي في المديرية العامة لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار تعزى لمتغير المؤىل العممي 
 وسنوات الخبرة. 

وجود أثر القيادة األخالقية عمى االلتزام التنظيمي لدى الموظفين العاممين في  -3
  العامة لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار.  المديرية

وقد أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أىميا: عقد ورش عمل لتوعية المديرين عن 
أىمية دعم مستويات االلتزام التنظيمي، وضرورة توفير برامج تدريبية لممديرين لتوضيح 

 القيادة األخالقية.  أىمية
، المديرية العامة لمتربية والتعميم ،االلتزام التنظيمي ،القيادة األخالقيةكممات مفتاحيه: 

 محافظة ظفار
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Abstract 

This study sought to identify the level of ethical leadership and 

organizational commitment in the Directorate General of Education 

in Dhofar Governorate, investigate the existence of statistically 

significant differences between the mean scores of the study sample 

members on the level of ethical leadership practice and the level of 

organizational commitment in the Directorate General of Education 

in Dhofar Governorate due to the study variables, and determine the 

impact of ethical leadership on the organizational commitment of 

employees in the Directorate General of Education in Dhofar 

Governorate. The study community consisted of all employees in the 

Directorate General of Education in Dhofar Governorate, and the 

study sample included (270) employees. The study adopted the 

descriptive approach as the study method and used the questionnaire 

as the study tool. The study concluded several results including:   

1. The level of ethical leadership and organizational commitment in the 

Directorate General of Education in Dhofar Governorate came with 

a (high) response degree. 

2. There were no statistically significant differences at the significance 

level (0.05) between the mean scores of the study sample members 

on the level of ethical leadership practice and the level of 

organizational commitment in the Directorate General of Education 

in Dhofar Governorate due to the variable of academic qualification 

and years of experience.  

3. Ethical leadership has an impact on the organizational commitment 

of employees in the Directorate General of Education in Dhofar 

Governorate.  

The study reached several recommendations including holding 

workshops to educate managers about the importance of supporting 

levels of organizational commitment, and the need to provide 

training programs for managers to clarify the importance of ethical 

leadership. 

Keywords: Ethical Leadership - Organizational Commitment - 

Directorate General of Education- Dhofar Governorate 

 



 جامعة طنطا. لية التربية مجلة ك
ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

https://mkmgt.journals.ekb.eg 

 م2023 يناير (98المجمد )
 

 
24 

 

 الدراسة:مقدمة 
في ظل التغيرات والتطورات المتسارعة التي يمر بيا العالم في العصر الحالي فقد واجيت 
المنظمات عمى مختمف أنواعيا تحديات تؤثر عمى منظومة القيم واألخالق، لذا أضحت 
الحاجة ماسة لوجود قيادة عصرية فاعمة قادرة تحقيق األىداف المنشودة؛ فالقيادة جوىر 

مكانات يستطيع الفرد القائد من خالليا توجيو العممية  اإلدارية بما تتضمنو من قدرات وا 
 (.196، 0202تابعيو والتأثير فييم )السبيعى والبابطين، 

وتعتبر القيادة األخالقية من الموضوعات التي حظيت عمى اىتمام المفكرين والباحثين في 
واألنشطة التي يقوم بيا القادة  اآلونة األخيرة؛ حيث تشير إلى مجموعة من الممارسات

اإلداريون لتعزيز الثقافة األخالقية داخل المنظمات من خالل االلتزام بالسموكيات األخالقية 
(. كما تبرز األىمية الخاصة 92، 0216ودعم األنشطة التي تشجع عمييا )الُكبّير، 

ساعدة في رفع معنويات بالقيادة األخالقية في خمق ثقافة أخالقية إيجابية في المؤسسة والم
العاممين ومساعدتيم عمى الشعور بالحماس تجاه إدارتيم وعمميم وتفادي حدوث 

، 0201المشكالت األخالقية مما يحسن من سمعة المؤسسة في المجتمع )األلفي، 
635.) 

، 0218وتتضح القيادة األخالقية في عدد من األبعاد؛ والتي أشار ليا الجيني وآخرون )
سمات الشخصية مثل حسن الخمق والتواضع، والضوابط األخالقية كحسن في ال (190

السيرة والسمعة وعدم اإلخالل بشرف الوظيفة العامة، والسموكيات الوظيفية المتمثمة في 
عدم إساءة استعمال السمطة الوظيفية، والميارات القيادية والقدرة عمى انجاز أىداف 

 العمل.
ى االلتزام التنظيمي الذي يعتبر أحد السموكيات المؤثرة الميمة والقيادة األخالقية ليا أثر عم

التي يترتب عمييا تفاني الفرد في عممو من أجل اإلسيام في استمرارية المؤسسة 
فكمما زادت ممارسة العدالة وااللتزام بالوعود كمما زاد من التزام (. 73، 0219)الغامدي، 

 (.127، 0202رار )نصر الدين وسالمي، العاممين تجاه المؤسسة والرغبة في االستم
وممارسة القائد ألسموب القيادة األخالقية يسيم بدوره في رفع درجة االلتزام التنظيمي 

 (.345، 0201وبالتالي تحقيق األىداف المنشودة )الزبيدي، 
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كما تؤثر القيادة األخالقية بشكل إيجابي عمى االلتزام التنظيمي لدى العاممين، حيث 
بعاد القيادة األخالقية المتعمقة بالتوجيو األخالقي والتكامل في تعزيز االلتزام تساعد أ

التنظيمي وتساعد القواعد والسموكيات األخالقية في التواصل بين القيادات والعاممين في 
اتجاىات العاممين نحو بذل المزيد من الجيود المينية، وتساعد مشاركة السمطات 

قبل القيادات في زيادة مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاممين واالىتمام باالستدامة من 
(Geidam et al., 2021, P. 788.) 

ويشير االلتزام التنظيمي إلى مدى ارتباط الموظف مع المنظمة التي يعمل بيا ورغبتو في 
استمرارية العمل بيا في إطار التشريعات والمعايير المنظمة لمعمل وسموكيات األفراد 

(. وتتمثل أىمية االلتزام التنظيمي عمى 9، 0201تيم )الشيومي وآخرون، وتصرفا
المستوى الفردي في المساىمة في مستوى الرضا الوظيفي وخفض دوران العمل والغياب، 
وعمى المستوى المؤسسي في زيادة إنتاجية المؤسسة ورفع مستوى االنتماء ليا )عبد 

 (.07، 0214الرحمن ودرنوني، 
، 0219االلتزام التنظيمي في ثالثة أبعاد رئيسة والتي أشار ليا القيسي ) وتتمثل أبعاد

في ُبعد االلتزام االستمراري الذي يشير إلى رغبة الموظف القوية في البقاء بالعمل  (113
في منظمتو العتقاده بأن ترك العمل يكمفو الكثير، وُبعد االلتزام العاطفي الذي يشير لرغبة 

بالعمل ألنو موافق عمى أىدافيا وقيميا ويريد المشاركة في تحقيق تمك  الفرد في االستمرار
األىداف، وُبعد االلتزام المعياري وىو التزام الفرد األدبي بالبقاء في المنظمة وخوفو من 

 ترك انطباع سيء لدى زمالئو لو ترك العمل فييا.
دة أخالقية يكون فييا القائد وبالنظر إلى مديريات التربية والتعميم يتضح أنيا بحاجة إلى قيا

نموذًجا وقدوة لجميع العاممين، ويتعامل معيم بخمق حسن ويعمل عمى تمبية احتياجاتيم 
مكاناتيم )الزين وأبو عيدا،  (. لذا شاركت المديريات 135، 0219ومراعاة ظروفيم وا 

ساء مبادئ العامة لمتربية والتعميم بسمطنة ُعمان في مؤتمرات أخالقيات العمل المعني إلر 
دقيقة وواضحة عن المسارات األخالقية في العمل بما يكفل تحقيق أىداف المنظمة 
بأفضل المعايير ويحقق الرضا الوظيفي لمعاممين ويرفع من درجة التزاميم )الموقع الرسمي 

 (.0200لوزارة التربية والتعميم الُعمانية "البوابة التعميمية"، 
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النمط القيادي األخالقي الذي يستخدمو القائد يمعب  وفي ضوء ما سبق تناولو يتضح أن
دوًرا كبيًرا في رفع درجة االلتزام التنظيمي لدى العاممين، لذا ييتم ىذا البحث بدراسة أثر 
 القيادة األخالقية عمى االلتزام التنظيمي في المديرية العامة لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار.

 مشكمة الدراسة:
ود سمطنة ُعمان في التوجو نحو تطبيق القيادة األخالقية داخل القطاع عمى الرغم من جي

التربوي من خالل االلتزام بأخالقيات العمل وخفض الممارسات غير العادلة، إال أن وجد 
 قصور في بعض الممارسات األخالقية في مختمف المؤسسات التربوية وذلك كما يمي:

التربية والتعميم بسمطنة ُعمان مازالوا يتبعوا األنماط اتضح أن القيادات اإلدارية بمديريات 
اإلدارية التقميدية كمركزية اتخاذ القرارات اإلدارية وتمسكيم بالسمطة، مما أدى إلى شعور 
العاممين في اإلدارات التربوية باإلحباط وأنعكس ذلك بالسمب عمى ارتباطيم والتزاميم 

(. ىذا إلى جانب وجود ضعف في 123، 0217التنظيمي ووالئيم لعمميم )الحمادي، 
مكافأة الممتزمين بالسموك األخالقي في العمل داخل المديريات العامة لمتربية والتعميم 

 (.5، 0215بسمطنة ُعمان )المواتية، 
إلى غياب رضا العاممين الوظيفي لدى  (16، 0210وقد أشارت دراسة المشيخي )

عميم بمحافظة ظفار في سمطنة ُعمان؛ كما تممست الموظفين بالمديرية العامة لمتربية والت
ظيور اتجاىات نحو عدم احترم قيم العمل وضعف في تقدير  (4، 0216دراسة الرواحية )

المسؤولية المينية وضعف في اإلنجاز واإلنتاجية وعدم انسجام الزمالء مع بعضيم 
 يم بسمطنة ُعمان.البعض لدى الموظفين العاممين في المديريات العامة لمتربية والتعم

وعميو تتمثل مشكمة البحث الحالي في اإلجابة عن التساؤل التالي: ما أثر القيادة األخالقية 
عمى االلتزام التنظيمي في المديرية العامة لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار؟ ومنو تتفرع 

 األسئمة الفرعية عمى النحو التالي:
المديرية العامة لمتربية والتعميم بمحافظة  ما مستوى ممارسة القيادة األخالقية في .1

 ظفار؟
 ما مستوى االلتزام التنظيمي في المديرية العامة لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار؟ .0
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ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول مستوى ممارسة القيادة األخالقية في  .3
 -المؤىل العممي -لجنسالمديرية العامة لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار تعزى لمتغيرات )ا

 سنوات الخبرة(؟
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول مستوى االلتزام التنظيمي في المديرية  .4

سنوات  -المؤىل العممي -العامة لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار تعزى لمتغيرات )الجنس
 الخبرة(؟

العاممين في المديرية ما أثر القيادة األخالقية عمى االلتزام التنظيمي لدى الموظفين  .5
 العامة لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار؟

 أهمية الدراسة:
 يتمثل أىمية البحث الحالي فيما يمي:

 :األهمية العممية 
تأتي أىمية الدراسة النظرية من تناوليا ألحد المواضيع اليامة في الوقت الراىن والذي  .1

ومدى تعزيزىا لاللتزام التنظيمي  يتمثل في القيادة األخالقية داخل المؤسسات التربوية
 داخل المؤسسات.

تكتسب الدراسة الحالية أىميتيا من تناوليا لفئة ىامة مثل الموظفين العاممين بالمديرية  .0
 العامة لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار.

إثراء األدب النظري والمكتبة الُعمانية بالمزيد من البحوث حول الجوانب األخالقية في  .3
 القيادة التربوية داخل المديريات العامة لمتربية والتعميم بسمطنة عمان. ممارسات

 :األهمية العممية 
تكتسب الدراسة أىميتيا العممية من تناوليا ألثر القيادة األخالقية عمى االلتزام  .1

 التنظيمي في المديرية العامة لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار.
ة في توفير بيئة محفزة لممارسة القيادة األخالقية يؤمل أن تسيم نتائج الدراسة الحالي .0

في المديريات العامة بسمطنة عمان، وتصميم البرامج الالزمة لتفعيل تمك السموكيات 
 والممارسات.
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تقديم التوصيات والمقترحات التي تساىم في زيادة ورفع مستوى االلتزام التنظيمي  .3
 تربية والتعميم بسمطنة عمان.لدى الموظفين العاممين في المديريات العامة لم

 أهداف الدراسة:
 يسعى البحث الحالي لتحقيق مجموعة من األىداف عمى النحو التالي:

التعرف عمى مستوى ممارسة القيادة األخالقية في المديرية العامة لمتربية والتعميم  .1
 بمحافظة ظفار.

لمتربية والتعميم بمحافظة التعرف عمى مستوى االلتزام التنظيمي في المديرية العامة  .0
 ظفار.

الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية حول مستوى ممارسة القيادة األخالقية  .3
المؤىل  -في المديرية العامة لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار تعزى لمتغيرات )الجنس

 سنوات الخبرة(. -العممي
زام التنظيمي في الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية حول مستوى االلت .4

 -المؤىل العممي -المديرية العامة لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار تعزى لمتغيرات )الجنس
 سنوات الخبرة(.

التعرف عمى أثر القيادة األخالقية عمى االلتزام التنظيمي لدى الموظفين العاممين في  .5
 المديرية العامة لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار.

 فرضيات الدراسة:
 يسعى البحث الحالي لمتحقق من صحة الفرضيات اآلتية:

يوجد أثر ذو داللة احصائية لمقيادة األخالقية عمى االلتزام المعياري في المديرية  .1
 العامة لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار.

يوجد أثر ذو داللة احصائية لمقيادة األخالقية عمى االلتزام االستمراري في المديرية  .0
 ربية والتعميم بمحافظة ظفار.العامة لمت

يوجد أثر ذو داللة احصائية لمقيادة األخالقية عمى االلتزام العاطفي في المديرية  .3
 العامة لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار.
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ال توجد فروق ذات داللة احصائية حول مستوى ممارسة القيادة األخالقية في المديرية  .4
سنوات  -المؤىل العممي -ر تعزى لمتغيرات )الجنسالعامة لمتربية والتعميم بمحافظة ظفا

 الخبرة(.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول مستوى االلتزام التنظيمي في المديرية العامة  .5

 سنوات الخبرة(. -المؤىل العممي -لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار تعزى لمتغيرات )الجنس
 حدود الدراسة:

 :يقتصر البحث الحالي عمى تناول أثر القيادة األخالقية عمى  الحدود الموضوعية
 .االلتزام التنظيمي في المديرية العامة لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار

 :تقتصر الحدود البشرية عمى الموظفين العاممين في المديرية العامة  الحدود البشرية
 لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار.

 :الحدود المكانية عمى المديرية العامة لمتربية والتعميم تقتصر  الحدود المكانية
 بمحافظة ظفار بسمطنة ُعمان.

 :0200-0201سوف يتم البحث الحالي خالل العام الدراسي  الحدود الزمانية. 
 منهجية الدراسة:

 منهج الدراسة
 (118، ص. 0218ويشير إليو درويش ) ستعتمد الدراسة الحالية عمى المنهج الوصفي

عمى أنو "دراسة عامة لظاىرة موجودة في جماعة ما، وفي مكان معين وفي الوقت 
الحاضر وىو طريقة من طرق التحميل والتفسير بشكل عممي منظم من أجل الوصول إلى 

 أغراض محددة لوضعية اجتماعية أو مشكمة اجتماعية أو سكان معينين". 
 مجتمع الدراسة وعينتها:

جميع العاممين في المديرية العامة لمتربية والتعميم بمحافظة سيتكون مجتمع الدراسة من 
 ظفار. وسوف يتم اختيار عينة الدراسة من مجتمع الدراسة لمتطبيق عمييا.
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 أدوات الدراسة:
سيتم استخدام االستبانة كأداة لمدراسة حيث ستقسم إلى ثالثة أقسام القسم األول يشمل 

القسم الثاني يشمل القيادة األخالقية، والقسم الثالث ويشمل البيانات األولية لعينة الدراسة، و 
 .االلتزام التنظيمي

 األساليب اإلحصائية:
وذلك عن طريق استخدام المتوسطات  SPSSسيتم استخدام برنامج الرزمة اإلحصائية 

الحاسبية واالنحرافات المعيارية، والتكرارات والنسب المئوية، ومعامل ارتباط بيرسون، 
ومعامل ثبات كرونباخ ألفا ومعامل ارتباط بيرسون، واختبار ت وتحميل التباين األحادي 

 .يطواختبار شيفيو لمعرفة اتجاه الفروق إن وجدت، وتحميل االنحدار البس
 الدراسات السابقة:

 أواًل: الدراسات العربية:
إلى التعرف عمى واقع االلتزام التنظيمي لدى الموظفين  (2022دراسة المحياني )ىدفت 

اإلداريين في إدارة التربية والتعميم بمكة المكرمة من وجية نظر القيادات التربوية، وتكون 
ولين لعمميم في إدارة التربية والتعميم بمكة مجتمع الدراسة من جميع القادة التربويين والمزا

( قائد 113( قائد تربوي، واشتمت عينة الدراسة عمى )147المكرمة والبالغ عددىم )
تربوي، واستخدم الباحث المنيج الوصفي المسحي كما استعان باالستبانة كأداة لمدراسة، 

الموظفين اإلداريين من  وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن واقع االلتزام التنظيمي ككل لدى
وجية نظر القادة جاء بدرجة متوسطة، حيث جاء االلتزام الشعوري وااللتزام المستمر 
بدرجة تقدير متوسطة وااللتزام المعياري بدرجة تقدير متدنية، وبدرجة تقدير عالية في 

موظفين مجال بيئة العمل، وأوصت الدراسة بالعمل عمى تنمية روح المبادرة واإلبداع لدى ال
 اإلداريين وتفعيل نظم الحوافز والمكافآت.

إلى رصد واقع ممارسة القيادات الوسطى باإلدارات التعميمية  (2020دراسة غنيم )ىدفت 
لمقيادة األخالقية بأبعادىا المتمثمة في العدالة والمشاركة في السمطة ووضوح الدور 
واالىتمام بالعاممين والنزاىة والتوجيو األخالقي، وتأثير ذلك بالتبعية عمى القيادات 

ر اإلدارية العاممة في إدارات التربية والتعميم التنفيذية، وتكون مجتمع الدراسة من الكواد
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( فرد 94بمديريتي التربية والتعميم بمحافظتي القاىرة والجيزة، واشتممت عينة الدراسة عمى )
عامل باإلدارات التعميمية، واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي كما استعان 

ى أن القيادة األخالقية في اإلدارات باالستبانة كأداة لمدراسة، وتوصمت نتائج الدراسة إل
التعميمية تتحقق في أربعة أبعاد بدرجة متوسطة )المشاركة في السمطة، واالىتمام 
بالعاممين، والنزاىة، والتوجيو األخالقي(، وفي ُبعد وضوح الدور بدرجة أعمى من 

ثقافة المتوسط، وال تتحقق في ُبعد واحد وىو العدالة، وأوصت الدراسة بضرورة تبني 
 تنظيمية باإلدارات التعميمية تؤكد عمى القيم والمعايير األخالقية.

إلى التعرف عمى مستوى ممارسة القيادات  (0219) الزين وأبو عيدادراسة ىدفت 
اإلدارية لسموك القيادة األخالقية وعالقتو برأس المال النفسي من وجية نظر العاممين في 

الفمسطينية، وتكون مجتمع الدراسة من موظفي المديريات البالغ مديريات التربية والتعميم 
( موظف وموظفة، واستخدم 150( موظف، واشتممت عينة الدراسة عمى )346عددىم )

الباحثان المنيج الوصفي التحميمي، كما استعانا باالستبانة كأداة لمدراسة، وتوصمت نتائج 
ية في مديريات التربية والتعميم الفمسطينية الدراسة إلى أن مستوى ممارسات القيادات اإلدار 

كان عالًيا في كافة مجاالت القيادة األخالقية، والذي ساىم بدوره في تطوير رأس المال 
النفسي لمموظفين وبالتالي التحسن في إنتاجيتيم وأداءىم لمعمل، وأوصت الدراسة باالىتمام 

 القيادة األخالقية وأىميتيا.بعقد دورات تدريبية لمقيادة اإلدارية لتوضيح ماىية 
 ثانًيا: الدراسات األجنبية:

بعنوان: "تأثير االلتزام التنظيمي  (Dewi & Wajdi, 2018)دراسة ديوي ووجدي ىدفت 
والقيادة األخالقية عمى كفاءة العامل في إدارة التعميم في تاسيكامااليا" إلى التعرف عمى 

ية عمى كفاءة العاممين في إدارة التعميم في مدينة تأثير االلتزام التنظيمي والقيادة األخالق
تاسيكامااليا، وتكون مجتمع الدراسة من العاممين في إدارة التعميم، واشتممت عينة الدراسة 

( عامل، واستخدمت المنيج الكمي والمسحي، كما استعانت باالستبانة كأداة 122عمى )
التنظيمي عمى كفاءة العاممين، وتؤثر  لمدراسة، وأشارت النتائج إلى وجود تأثير لاللتزام

القيادة األخالقية عمى الميارات لدى العاممين، كما يؤثر االلتزام التنظيمي والقيادة 
األخالقية عمى كفاءة العاممين في إدارة التعميم، وأوصت بضرورة تعزيز ممارسات القيادة 
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ثرة عمى االلتزام التنظيمي األخالقية لدى العاممين، وكذلك ضرورة الكشف عن العوامل المؤ 
 لدى العاممين.

بعنوان: "التأثير الوسيط لمجنس عمى العالقة  (Karakuş, 2018) دراسة كاراكوسىدفت 
بين العمر والقيادة األخالقية وااللتزام التنظيمي" إلى الكشف عن العالقة بين القيادة 

وء العمر والجنس لدى األخالقية لمديري المدارس وااللتزام التنظيمي لممعممين في ض
المعممين، وقد تكون مجتمع الدراسة من المعممين في المدارس االبتدائية في مدينة اإلزغ 

( معمم، واستخدمت المنيج االرتباطي، كما 423التركية، واشتممت عينة الدراسة عمى )
ية بين استخدمت االستبانة كأداة لمدراسة، وأشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية إيجاب

االلتزام التنظيمي لدى المعممين والمعممات وسموكيات القيادة األخالقية لدى مديري 
المدارس، وكان مستوى االلتزام التنظيمي لدى المعممات األكثر تأثيرًا بشكل إيجابي 
بسموكيات القيادة األخالقية، ووجود تصورات سمبية لدى المعممين الذكور األكبر سنًا حول 

قيادة األخالقية لدى مديري المدارس، وأوصت بضرورة تعزيز التصورات سموكيات ال
اإليجابية حول ممارسات القيادة األخالقية، وكذلك ضرورة الكشف عن العوامل التي تسيم 

 في تعزيز االلتزام التنظيمي في المؤسسات التعميمية.
بعنوان: "أثر القيادة األخالقية  (Rizwan et al., 2017) دراسة ريزوان وآخرينىدفت 

المتصورة والثقافة التنظيمية عمى الرضا الوظيفي مع الدور الوسيط لاللتزام التنظيمي في 
القطاع التعميمي الخاص في إسالم آباد، باكستان" إلى الكشف عن العالقة بين القيادة 

لتزام التنظيمي لدى األخالقية والثقافة التنظيمية والرضا الوظيفي مع الدور الوسيط لال
العاممين في القطاع التعميمي الخاص في باكستان، وقد تكون مجتمع الدراسة من العاممين 

( عامل، 012في القطاع التعميمي الخاص في إسالم آباد، واشتممت عينة الدراسة عمى )
واستخدمت المنيج المسحي، كما استخدمت االستبانة المسحية كأداة لمدراسة، وأشارت 

تائج إلى وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين الثقافة التنظيمية والقيادة األخالقية والرضا الن
الوظيفي، ويمعب االلتزام التنظيمي الدور الوسيط في ىذه العالقة، وتساد القيادة األخالقية 
والثقافة التنظيمية في تعزيز األداء الوظيفي، وأوصت بضرورة التركيز عمى القيادة 
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ة في القطاع التعميمي، وكذلك ضرورة تعزيز الثقافة التنظيمية اإليجابية التي تسيم األخالقي
 في تعزيز االلتزام التنظيمي لدى العاممين.

 التعميق عمى الدراسات السابقة:
 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

 أىميا: من أمور عدة في السابقة الدراسات استفادت الباحثة من
  النظري وفي المراجع المستخدمة.عرض اإلطار 
  أثر القيادة األخالقية عمى االلتزام تدعيم اإلطار النظري بنتائج دراسات وأبحاث حول

وبناء مشكمة البحث من  التنظيمي في المديرية العامة لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار،
 ة بشكل مالئم.خالل اطالع الباحثة عمى العديد من الدراسات المشابية لمدراسات السابق

 منيج البحث وبناء أداة البحث. اختيار 
 لمبحث. المناسبة اإلحصائية المعالجات نوع إلى التعرف 
 .استفاد البحث الحالي من نتائج الدراسات السابقة في تقديم التوصيات والمقترحات 
  ساعدت الدراسات السابقة الباحثة في دراسة أسموب استنتاج نتائج البحث من خالل ما
صل عميو من نتائج الدراسة الميدانية ورصد مدى االتفاق، أو االختالف بين نتائج تح

 البحث الحالي، والدراسات السابقة.
 منهج الدراسة:

( بأنو 93، ص. 0214استخدم الدراسة الحالي المنيج الوصفي الذي عرفو ساعاتي )
إلى تحديد الوضع  "أسموب من األساليب الشائعة في االستخدام بين الباحثين، وىو ييدف

الحالي لظاىرة معينة، ومن ثم يعمل عمى وصفيا، فيو يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما ىي 
 موجودة في الواقع وييتم بوصفيا بدقة"

 مجتمع الدراسة وعينته:
تضمن مجتمع الدراسة من جميع الموظفين العاممين في المديرية العامة لمتربية والتعميم 

 ( موظف.072عينة الدراسة عمى ) بمحافظة ظفار، واشتممت
 
 



 جامعة طنطا. لية التربية مجلة ك
ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

https://mkmgt.journals.ekb.eg 

 م2023 يناير (98المجمد )
 

 
44 

 

جراءات التحقق من صدقها وثباتها:   أدوات الدراسة وا 
قامت الباحثة ببناء استبانة  وقد تم التأكد من صدقيا وثباتيا بالعديد من الطرق والتي 
تتمثل في صدق المحكمين حيث تم إرسال االستبانة لممحكمين لمحكم عمى الصياغة 

%( عمييا، وبذلك 82المغوية ووضوحيا ومدي انتماء العبارات لالستبانة، وقد اتفق )
نة من )أصبحت االستبانة في شكميا ا ( وتم توزيعيا وفقًا 35لنيائي بعد التحكيم مكوَّ

( مفردة لتحديد 32لممحاور واألبعاد المحددة، وتطبيقيا عمى عينة استطالعية مكونة من )
القيادة األخالقية، صدق وثبات األداة، وتم حساب صدق االتساق الداخمي لممحور األول: 

-**681.( وتراوحت بين )2.21لة )جميعيا دالة إحصائًيا عند مستوى دالحيث جاءت 
حيث تم التحقق من  القيادة األخالقية(، والصدق البنائي العام لممحور األول: **939

الصدق البنائي العام من خالل إيجاد معامالت ارتباط األبعاد بالدرجة الكمية لممحور األول 
(، وبمغت قيمة معامل الثبات **967.-**966.جاءت بقيم مرتفعة حيث تراوحت بين )

(، بينما تم حساب صدق االتساق الداخمي 963.القيادة األخالقية )الكمي لممحور األول: 
جميعيا دالة إحصائًيا عند مستوى داللة ، حيث جاءت لممحور الثاني: االلتزام التنظيمي

ر (، والصدق البنائي العام لممحو **952-*374.(. وتراوحت بين )0.05( و)0.01)
الثاني: االلتزام التنظيمي حيث تم التحقق من الصدق البنائي العام من خالل إيجاد 
معامالت ارتباط األبعاد بالدرجة الكمية لممحور الثاني: االلتزام التنظيمي حيث تراوحت بين 

االلتزام وبمغت قيمة معامل الثبات الكمي لممحور الثاني:  (، **996.-**833.)
-**880.)نما تراوح الصدق بالبنائي العام لمحاور االستبانة (، بي800.التنظيمي )

 (، مما يدل عمى توافر درجة عالية من الصدق البنائي لمحاور االستبانة.**933.
 األساليب اإلحصائية:

وفقًا لطبيعة الدراسة واألىداف التي سعت الباحثة لموصول إلييا، تم تحميل  
( واستخراج SPSSصائية لمعموم االجتماعية )البيانات باستخدام برنامج الحزمة اإلح

النتائج وفقًا لألساليب اإلحصائية التالية: التكرارات والنسب المئوية، المتوسطات الحسابية 
-T(، اختبار )ت( )One Way Anovaواالنحرافات المعيارية، تحميل التباين األحادي )
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tsetوذلك لوصف المتوسط الحسابي  :(، تحميل االنحدار الخطي، معادلة المدى
 لالستجابات عمى كل عبارة عمى النحو التالي:

(، متوسطة 0(، ضعيفة)1تم تحديد درجة االستجابة بحيث يعطي الدرجة ضعيفة جدًا )
 (، ويتم تحديد درجة التحقق لكل محور بناءًا عمى ما يمي:5(، كبيرة جدًا )4(، كبيرة )3)

-عمي الحد األ الحداألدنيطول الفئة =  

 عددالمستويات
 =1 5

5
  =2.82 

 جدًا(. منخفضةتمثل درجة استجابة ) 1.82إلى أقل من  1من  -
 (.منخفضةتمثل درجة استجابة ) 0.62إلى أقل من  1.82من  -
 تمثل درجة استجابة )متوسطة(. 3.42إلى أقل من  0.62من  -
 تمثل درجة استجابة )عالية(. 4.02إلى أقل من  3.42من -
 تمثل درجة استجابة )عالية جدًا(. 5من  إلى أقل 4.02من  -

  ممخص نتائج  الدراسة:
 أسئمة  الدراسة: 

ممخص نتائج السؤال األول: ما مستوى ممارسة القيادة األخالقية في المديرية  -أ 
 العامة لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار؟

  حسابي أن المتوسط العام ألبعاد المحور األول: القيادة األخالقية جاء بمتوسط
 ( وبدرجة استجابة )عالية(.626.( وانحراف معياري )4.03)
 ،(، عاليةجاء بدرجة استجابة ) أن المتوسط العام لمبعد األول: الخصائص الشخصية

 (.696.(، وانحراف معياري )4.05وبمتوسط حسابي قدرة )
 ،(، عاليةجاء بدرجة استجابة ) أن المتوسط العام لمبعد الثاني: الخصائص اإلدارية

 (.856.(، وانحراف معياري )3.99وبمتوسط حسابي قدرة )
 ( عاليةأن المتوسط العام لمبعد الثالث: العالقات اإلنسانية جاء بدرجة استجابة ،)

 (.765.(، وانحراف معياري )4.06وبمتوسط حسابي قدرة )
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ممخص نتائج السؤال الثاني: ما مستوى االلتزام التنظيمي في المديرية العامة  -ب 
 لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار؟

  أن المتوسط العام ألبعاد المحور الثاني: االلتزام التنظيمي جاء بمتوسط حسابي
 ( وبدرجة استجابة )عالية(.533.( وانحراف معياري )3.87)
  ،)أن المتوسط العام لمبعد األول: االلتزام العاطفي، جاء بدرجة استجابة )عالية

 (.657.(، وانحراف معياري )3.91وبمتوسط حسابي قدرة )
  ،)أن المتوسط العام لمبعد الثاني: االلتزام المعياري، جاء بدرجة استجابة )عالية

 (.692.(، وانحراف معياري )3.87وبمتوسط حسابي قدرة )
  ،)أن المتوسط العام لمبعد الثالث: االلتزام المستمر جاء بدرجة استجابة )عالية

 (.833.وانحراف معياري )(، 3.82وبمتوسط حسابي قدرة )
ممخص نتائج السؤال الثالث: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول   -ج 

مستوى ممارسة القيادة األخالقية في المديرية العامة لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار 
 سنوات الخبرة(؟ -المؤهل العممي -تعزى لمتغيرات )الجنس

 ( حول مستوى 2.25وي الداللة )عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مست
ممارسة القيادة األخالقية في المديرية العامة لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار لمتغير النوع 
في كل من )البعد األول: الخصائص الشخصية، البعد الثالث: العالقات اإلنسانية(، بينما 

ي كل من )البعد (، ف2.25يوجد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة )
 الثاني: الخصائص اإلدارية، والمتوسط العام( وقد جاءت الفروق لصالح )اإلناث(.

 ( بين متوسط 2.25عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة )
درجات أفراد عينة  الدراسة حول مستوى ممارسة القيادة األخالقية في المديرية العامة 

بمحافظة ظفار وذلك في جميع أبعاد المحور األول: القيادة األخالقية لمتربية والتعميم 
 لمتغير المؤىل العممي.

 ( بين متوسط 2.25عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة )
درجات أفراد عينة  الدراسة حول مستوى ممارسة القيادة األخالقية في المديرية العامة 
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ة ظفار وذلك في جميع أبعاد المحور األول: القيادة األخالقية لمتربية والتعميم بمحافظ
 لمتغير سنوات الخبرة.

ممخص نتائج السؤال الرابع: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول مستوى  -د 
االلتزام التنظيمي في المديرية العامة لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار تعزى لمتغيرات 

 الخبرة(؟سنوات  -المؤهل العممي -)الجنس
 ( حول مستوى 2.25عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة )

االلتزام التنظيمي في المديرية العامة لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار تعزى لمتغير النوع في 
كل من )البعد األول االلتزام العاطفي، البعد الثاني االلتزام المعياري، والمتوسط العام(، 

يوجد فروق ذات داللة إحصائية في )البعد الثالث االلتزام المستمر(، حيث قد جاءت بينما 
 الفروق لصالح )الذكور(.

 ( بين متوسط 2.25عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة )
درجات أفراد عينة  الدراسة حول مستوى االلتزام التنظيمي في المديرية العامة لمتربية 

بمحافظة ظفار وذلك في جميع أبعاد المحور الثاني: االلتزام التنظيمي لمتغير والتعميم 
 المؤىل العممي.

 ( بين متوسط 2.25عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة )
درجات أفراد عينة  الدراسة حول مستوى االلتزام التنظيمي في المديرية العامة لمتربية 

وذلك في جميع أبعاد المحور الثاني: االلتزام التنظيمي لمتغير  والتعميم بمحافظة ظفار
 سنوات الخبرة.

ممخص نتائج السؤال الخامس: ما أثر القيادة األخالقية عمى االلتزام التنظيمي  -ه 
 لدى الموظفين العاممين في المديرية العامة لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار؟

االلتزام التنظيمي لدى الموظفين العاممين في  وجود أثر إيجابي لمقيادة األخالقية عمى -
( بمستوى R( ).375aالمديرية العامة لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار، حيث جاءت قيمة )

 (.000b.داللة )
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 فرضيات الدراسة: 
ممخص نتائج الفرض األول: يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمقيادة األخالقية عمى  -أ 

 ية العامة لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار.االلتزام المعياري في المدير 
وجود أثر ذو داللة إحصائية لمقيادة األخالقية عمى االلتزام المعياري في المديرية  -

( بمستوى داللة R( ).178aالعامة لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار، حيث جاءت قيمة )
(.003b.) 

لمقيادة األخالقية عمى ممخص نتائج الفرض الثاني: يوجد أثر ذو داللة إحصائية  - ب
 االلتزام االستمراري في المديرية العامة لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار.

وجود أثر ذو داللة إحصائية لمقيادة األخالقية عمى االلتزام االستمراري في المديرية  -
( بمستوى داللة R( ).273aالعامة لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار، حيث جاءت قيمة )

(.000b). 
ممخص الفرض الثالث: يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمقيادة األخالقية عمى االلتزام  -أ 

 العاطفي في المديرية العامة لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار.
وجود أثر ذو داللة إحصائية لمقيادة األخالقية عمى االلتزام العاطفي في المديرية  -

( بمستوى داللة R( ).366aاءت قيمة )العامة لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار، حيث ج
(.000b.) 

 التوصيات: 
 ضرورة تنمية روح اإلبداع والمبادرة لدي العاممين في المديرية العامة لمتربية والتعميم. -
 ضرورة توفير برامج تدريبية لممديرين لتوضيح أىمية القيادة األخالقية.  -
 عقد ورش عمل لتوعية المديرين عن أىمية دعم مستويات االلتزام التنظيمي.  -
 إشراك العاممين في عمميات اتخاذ القرار من أجل تعزيز االلتزام التنظيمي لدييم.  -
فتح قنوات اتصال بين المدراء والعاممين في المديرية لكي يستطيعوا تبادل اآلراء  -

 ومشاركة األفكار فيما بينيم. 
 ضرورة االعتماد عمى مبدأ العدالة في توزيع الميام  والحوافز عمى العاممين.  -
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 المقترحات: عمل دراسات مستقبمية عن: 
بناء تصور مقترح حول متطمبات القيادة األخالقية لدي مديري المديرية العامة لمتربية  -

 والتعميم بمحافظة ظفار.
دي العاممين في المديرية العامة لمتربية أثر القيادة اإلدارية عمى الرضا الوظيفي ل -

 والتعميم بمحافظة ظفار. 
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 قائمة المراجع:
 أواًل: المراجع العربية:

(. القيادة األخالقية لمديري المدارس الثانوية العامة الحكومية 0201األلفي، ىاني رزق عبد الجواد. ) -
(، 115) مجمة كمية التربية جامعة المنصورة، بمنطقة حائل بالمممكة العربية السعودية: دراسة ميدانية.

614- 661. 
الجيني، نعيم بن عطا اهلل؛ القحطاني، شائع بن خالد؛ مرسي، ميرفت محمد السعيد؛ الشمالن، خالد  -

الرياض: مكتبة  نماذج معاصرة في القيادة. (.0218بن عبد العزيز؛ الرشيدي، عائض بن خمف. )
 القانون واالقتصاد.

(. واقع المديريات التعميمية بسمطنة عمان وأىم 0217ى بن صالح بن عمي. )الحمادي، عيس -
 -93(، 1)5مجمة تطوير األداء الجامعي، التحديات التي تواجو القيادات اإلدارية: دراسة تحميمية. 

124. 
 التوافق الميني وعالقتو بالفاعمية الذاتية المدركة لدى عينة (.0216الرواحية، بدرية محمد يوسف. ) -

)رسالة ماجستير غير منشورة(،  من الموظفين في المديرية العامة لمتربية والتعميم بمحافظة الداخمية.
 جامعة نزوى، سمطنة ُعمان.

(. درجة ممارسة قادة مدارس التعميم العام بمحافظة الحجرة 0201الزبيدي، مشعل بن عبيد إبراىيم. ) -
 .362-333(، 033) مجمة القراءة والمعرفة، لممعممين. لمقيادة األخالقية وعالقتيا بااللتزام التنظيمي

(. القيادة االخالقية وعالقتيا بتنمية رأس المال النفسي: 0219الزين، إيناس موسى؛ أبو عيدا، زكي. ) -
المجمة الجزائرية لألمن اإلنساني،  دراسة تطبيقية عمى العاممين في مديريات التربية والتعميم الفمسطينية.

4(0 ،)131- 167. 
(. 0202السبيعى، ىياء بنت شمفى بن مطمق؛ البابطين، عبد الرحمن بن عبد الوىاب بن سعود. ) -

دراسات عربية في التربية  واقع أبعاد القيادة األخالقية لدى قائدات المدارس الثانوية بمحافظة الخرج.
 .004 -193(، 106) وعمم النفس،

عبد الممك يحيى؛ الدباء، عبد المجيد محمد عبد  الشيومي، سعيد بن راشد بن عمي؛ الحدابي، داود -
(. أثر التماثل التنظيمي في االلتزام التنظيمي لدى معممي مدارس التعميم األساسي 0201الوىاب. )

 .32 -1(، 12)5مجمة العموم التربوية والنفسية،  في سمطنة عمان: دراسة ميدانية.
مجمة  ام التنظيمي: المفيوم األبعاد، والنتائج.(. االلتز 0214عبد الرحمن، برقوق؛ درنوني، ىدى. ) -

 .37-15(، 13) عموم اإلنسان والمجتمع،
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(. أثر القيادة األخالقية عمى االلتزام التنظيمي لدى المعممات 0219الغامدي، ليمى محمد عبد اهلل. ) -
 -71(، 013) مجمة القراءة والمعرفة، والمساعدات اإلداريات بمدارس قطاع الوسط بمنطقة الباحة.

121. 
(. القيادة األخالقية في اإلدارات 0202غنيم، صالح الدين عبد العزيز عبد الوىاب محمود. ) -

 .0009 -0193(، 77) المجمة التربوية، التعميمية: دراسة حالة.
المناخ األخالقي وعالقتو باالحتراق النفسي وااللتزام التنظيمي لدى  (.0219القيسي، خميل عوض. ) -

 عمان: دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع. ألقسام في مديريات التربية والتعميم.رؤساء ا
القيادة األخالقية من منظور إسالمي: دراسة نظرية تطبيقية  (.0216الُكبّير، أحمد بن عبد اهلل. ) -

 السعودية: الممك فيد الوطنية أثناء النشر.  مقارنة.
(. واقع االلتزام التنظيمي لدى الموظفين اإلداريين في 0201المحياني، سمطان حميد عبد الحميد. ) -

المجمة العممية لكمية التربية  إدارة التربية والتعميم بمكة المكرمة من وجية نظر القيادات التربوية.
 .088 -067(، 10)37بجامعة أسيوط، 

تصور مقترح لتطوير ممارسات القيادة  (.0218المواتية، فاكية بنت عبدالرضا بن محسن. ) -
)رسالة ماجستير غير منشورة(،  االستراتيجية بالمديريات العامة لمتربية والتعميم في سمطنة عمان.

 جامعة السمطان قابوس، سمطنة ُعمان.
الرضا الوظيفي لدى اإلداريين العاممين في  (.0210المشيخي، أحمد بن سعيد بن سالم ميمكان. ) -

)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة نزوى، سمطنة  لعامة لمتربية والتعميم بمحافظة ظفار.المديرية ا
 عمان.

تم  األخبار الرئيسية. (.0200الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعميم الُعمانية "البوابة التعميمية". ) -
، المتاح عمى الرابط التالي: 17/4/0200الدخول عمى الموقع بتاريخ 

https://home.moe.gov.om/topics/1/show/2147  
(. أثر القيادة األخالقية عمى االلتزام التنظيمي: دور 0202نصر الدين، قعودة؛ سالمي، منيرة. ) -

مجمة االستراتيجية  .الوساطة لنية ترك العمل: دراسة حالة لمديرية توزيع الغاز والكيرباء بباتنة
 .112 -91(، 4)12والتنمية، 

 
 
 
 
 

https://home.moe.gov.om/topics/1/show/2147
https://home.moe.gov.om/topics/1/show/2147
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2018: Proceedings of 1st Workshop on Environmental Science, Society, and 

Technology, Medan, Indonesia. 

- Geidam, J. M., Bin Md Balwi, K., Bin Othman, F., Bin Abdulhamid, A., 

Sabo, B., Sule, M. A. & Idriss, A. A. (2021). Effect Of Ethical Leadership 

On The Organizational Commitment In Yobe State University Damaturu, 

Nigeria. Journal of Emerging Technologies and Innovative Research 

(JETIR), 8(5), 784-790. 
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