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  :الملخص باللغة العربیة
بكلیة التربیة بالجبیل ألبعاد  األقسامھدفت ھذه الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة رؤساء 

الرتبة العلمیة، سنوات الخبرة، : القیادة األخالقیة، والتعرف على أثر المتغیرات المستقلة لمتغیري
، وتم )أستاذ مساعد، محاضر، معید(عضوا من الھیئة التدریسیة ) ٦٣(عینة الدراسة من تكونت 

 المنھج الوصفي  من  واستخدمت الدراسة اختیار العینة بالطریقة العشوائیة من مجتمع الدراسة،
ولتحقیق أھداف الدراسة . فقرة، تم التحقق من صدقھا وثباتھا) ٣٨(خالل استبانھ تكونت من 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومعامل االتساق " استخدمت المعالجات اإلحصائیة
  وأظھرت نتائج الدراسة نتائج الّدراسة إن الداخلي كرونباخ الفا وتحلیل التباین الثنائي المتعدد

وبدرجة ) ٣٫٢٨(المتوسط الحسابي لدرجة ممارسة رؤساء األقسام  ألبعاد القیادة األخالقیة بلغ 
متوسطھ وال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في متوسطات استجابات أعضاء الھیئة التدریسیة 

 . اء األقسام ألبعاد للقیادة األخالقیةتعزى ألثر الرتبة العلمیة والخبرة في ممارسة رؤس
Abstract: 

the degree of practice of the heads of departments of the Faculty of 
Education in Jubail of the ethical leadership dimensions. 

Dr Huda mohammad Alrosan  
 

 This study aimed at identifying the degree of practice of the heads of 
departments of the Faculty of Education in Jubail of the ethical leadership 
dimensions and at identifying the effect of the independent variables on the 
scientific rank and the years of experience.  

The sample of the study consisted of 63 members of the teaching 
staff (assistant professor, lecturer, teacher) The study used the descriptive 
method through a questionnaire consisting of (38) paragraphs, verified its 
validity and stability.  

In order to achieve the objectives of the study, statistical analysis 
was used: arithmetic averages, standard deviations, internal consistency 
coefficients, and multiple binomial analysis.  

The results of the study showed that the arithmetic average of the 
degree of the heads of sections of the ethical leadership dimensions was 
(3.28) and the average. There were no statistically significant differences in 
mean responses Faculty members attributed to the impact of scientific rank 
and experience in the practice of the head of departments of  dimensions of 
ethical leadership.  
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  :مقدمة الدراسة
العصور المختلفة،  لقد شغلت األخالق والفضائل اھتمام كثیر من الفالسفة والمفكرین عبر

 مكارم األخالق وتنظیم السلوك إتماموقد كان . عالوة على أنھا ارتبطت بأھداف الرساالت السماویة
د صلى اهللا علیھ وسلم، وجاء في سنن  من أبرز ما أوعز اهللا تعالى بھ إلى سیدنا محماإلنساني

أما في الحیاة المعاصرة، ".  إّنما بعثت ألتمم مكارم األخالق: "البھیقي قولھ صلى اهللا علیھ وسلم
ازداد االھتمام بأخالقیات العمل اإلداري للتخلص من طغیان الجانب المادي الألخالقي واألزمات 

  ).٢٠١٠بخاري، (األخالقیة في العمل اإلداري 
 إن االلتزام بأخالقیات العمل یعني انخفاض الممارسات غیر العادلة  وتوافر الفرص 

كفاءة وتوجیھ الموارد لما ھو انفع وزیادة ثقة األفراد والمتكافئة، وإسناد العمل لمن ھم أفضل علمًا 
  )١٩٩٣مرعي وبلقیس، . (بأنفسھم ومؤسستھم ومجتمعھم، وانخفاض القلق والتوتر داخل المؤسسة

 ما یتسم بھ المدیرون والقادة نتیجة الخبرات التي مروا بھا، إلىتشیر القیادة األخالقیة و
 تمكین إلى التصرف بأخالقیة عالیة في كل موقف، متطلعین إلىوالقیم التي یحملونھا والتي تقودھم 

  ). Davieson,2005(اآلخرین من النمو والتطور، وإلى إذكاء روح التفاؤل والتحدي 
الق ھي قلب القیادة، وأن القیادة األخالقیة ترتبط بالحس األخالقي لدى الفرد، مما إن األخ

یتطلب أن ینمي المدیرون حسھم األخالقي من خالل ممارسة الفضائل، ودمج المبادئ األخالقیة في 
  ),Ciulla  ٢٠٠٤. (سلوكھم في كل الظروف

لمحیط من الركائز المھمة التي ترتكز وتعّد القیّم األخالقیة والمنبثقة أصال من قیم المجتمع ا
علیھا أي منظمة في عملھا، فالسلطات التي یتمتع بھا المدیرون قد تجبر العاملین على االلتزام 

 االبتكار إلىبالقوانین واألنظمة والتعلیمات، وتؤمن سیر العمل، ولكن لیس بالضرورة أن تقودھم 
وھنا یتضح دور تلك القیم التي تؤثر في أداء . ز الذي من شأنھ االرتقاء بنوعیة اإلنجاواإلبداع

المؤسسة وتحسین مخرجاتھا من خالل التأثیر اإلیجابي في اتجاھات العاملین وأنماط سلوكھم، 
  . الوصول ألعلى مستویات اإلنجازإلىوزیادة والئھم للمؤسسة والذي  یؤدي بدوره 
  :أھمیة القیادة األخالقیة للمؤسسات التربویة

 وتحاول اإلنسان القیادة األخالقیة في المؤسسات التربویة في كونھا تتعامل مع تنبع أھمیة
صیاغة شخصیتھ صیاغة سلیمة وإیجابیة، تنمي فیھ الخلق القویم، وترسخ فیھ القیم السامیة، 
والشعور بالمسؤولیة، كما أنھا تقوم بصیاغة القرارات التي تنعكس على حاضر المجتمع ومستقبلھ، 

تأثیرھا ألجیال عدیدة، وحیث أن القائد التربوي یتبوأ أعلى مركز في المنظمة التربویة والتي یمتد 
.  عن صیاغة القرارات فیھا، فال بد من ممارسة مبادئ القیادة األخالقیة وضوابطھاالمسئولفھو 

  ).٢٠١٣العتیبي، (
روة الحقیقیة وتعتبر المؤسسات التعلیمیة من أھم التنظیمات التي یتعامل من خاللھا مع الث

ألي أمة والتي یعول علیھا بناءھا وتطویرھا، فقیادة ھذه المؤسسة التعلیمیة تعتبر تحدي في ظل 
التغیرات المستمرة، حیث تتمیز بأنھا عملیة مستمرة الفعالیة وتأثیرھا كبیر في سیر العملیة 

اء الھیئة التدریسیة، التعلیمیة، فیرتبط  نجاحھا أو فشلھا بنوع العالقة التي تربط القائد بأعض
وكلما ساد ھذه العالقات االحترام . وبالتالي لھذه العالقة دور أكبر في إنجاح العملیة التعلیمیة

وتستمد القیادة اإلداریة والتربویة في المؤسسات . المتبادل والتقدیر كان مستوى األداء أفضل
احة بحیث تتالءم مع أھداف العملیة التعلیمیة أھمیتھا من قدرتھا على استخدام كافة الوسائل المت

  ).٢٠٠٩القوسي، (التعلیمیة من أجل تحسین أداء العنصر البشري 



     
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                          التربیةفي العلميمجلة البحث 

 - 122 - 

وفي الفكر اإلداري اإلسالمي نالحظ االھتمام بالقیادة وتمثل في العدید من النصوص فقد 
لیھم  أمروا عإال األرضوال یحل لثالثة یكونوا بفالة من : (روي عن الرسول علیھ الصالة والسالم

 بأنھا اإلسالموتتمیز القیادة في ). إذا خرج ثالثة في سفر فلیؤمرا علیھم أحدھم: (وكما قال). أحدھم
قائمة على أسس مستمدة من القرآن والسنة فھي قیادة تزخر باألخالق والقیم التي تجعلھا قیادة 

ي في جمیع  وروحھ الساراإلسالمصالحة لكل زمان ومكان، فاألخالق ھي جوھر ما دعا إلیھ 
  ).إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق: (جوانبھ ومصداق ذلك قول الرسول

وتمثل األخالق  ركنًا أساسیًا  في حیاة اإلنسان فردًا وجماعھ وضرورة الزمة لحیاة 
المجتمعات، وبدونھا یصبح اإلنسان ذئبًا یعدو على آخیھ عندئذ ال یمكن إقامة حیاة اجتماعیة سلیمة، 

َوالَِّذیَن ُھْم : (سالم باألخالق عمومًا، فقد عني بأخالق العمل خصوصًا ففي قولھوكما عني اإل
  . سورة المؤمنون) ِلَأَماَناِتِھْم َوَعْھِدِھْم َراُعوَن

  :مبادئ القیادة األخالقیة ومكوناتھا
تعتبر المبادئ األخالقیة ھي األسس التي یرتكز علیھا السلوك األخالقي في قیادة 

فراد، فالقیادة األخالقیة وما تتضمنھ من التزام أخالقي وتوفر شخصیة القدوة المؤسسات واأل
لآلخرین من أكثر المبادئ أھمیة في فعالیة المؤسسة ؛ ذلك أن االھتمام بالقیم اإلنسانیة والسلوكات 
األخالقیة ھي متطلبات القیادة الفعالة، إضافة إلى حرصھ على أداء واجباتھ وانجاز مھماتھ 

وھذه المبادئ ھي مبادئ . ون مع مرؤوسیھ، وتقدیم المصلحة العامة على المصلحة الخاصةوالتعا
  .كونیة تحدد الصواب والخطأ في السلوك اإلنساني

  : إن أبرز مبادئ القیادة األخالقیة ومكوناتھا ھي

 . وتعني المساواة في المعاملة وطرح الخیارات العادلة: العدالة -

 . ل الشورى واحترام األفكار وتشجیعھامن خال: المشاركة في السلطة -

 .وتعني تحدید المسؤولیات واألھداف وتوقعات األداء: وضوح الدور -

 . ویقصد بھ ممارسة األحالف وتشجیعھا ومناصرتھا: التوجیھ األخالقي -

 . االھتمام باألشخاص واحترامھم -

 . نظافة الید واالتساق بین األقوال واألفعال: النزاھة -

 ).٢٠١١كالشوفین، .(یقصد بھ عالقة القائد مع المجتمع المحلي: مراالھتمام المست -
 :الخصائص الشخصیة األخالقیة

وھي نظام متكامل یتكون من السمات الجسمیة والعقلیة واالجتماعیة واالنفعالیة، الثابتة 
ة نسبیا، والتي تمیز الفرد عن غیره، وتحدد أسلوب تعاملھ وتفاعلھ مع اآلخرین، وأیضا مع الھیئ

  ).٢٠٠١عبادة، . (االجتماعیة والمادیة المحیطة بھ
تتمیز الخصائص الشخصیة في تركیزھا على تطبیق اإلنصاف والعدالة مع تحري الصدق 
في أثناء الحدیث مع المرؤوسین، والوفاء بالوعود المقطوعة، واالعتراف باألخطاء إذا وجدت، 

. ة إنجاز األعمال بتفاني وإخالص وأمانومعاقبة من ینتھك المعاییر األخالقیة، كما تسھم في
  )٢٠١٤العنقري، (
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  :أبعاد القیادة األخالقیة
  توافر السلوك األخالقي  - أ

یعد توافر السلوك األخالقي ضروریًا لنجاح الفرد كقائد في المنظمة وأّن النماذج المتعددة 
.  أحد العناصر األساسیة للقیادةللفاعلیة التنظیمیة والقیادة أكّدت بأّن االھتمام بالقضایا األخالقیة یعد

)١٩٩٣ Morgan,.(  
النزاھة، العدالة، : ویؤكد  بأن القائد اإلداري ینبغي أن یوجھ االھتمام إلى المبادئ األساسیة

وتستلزم العدالة أن . األمانة، واالحترام یتضمن تقدیر أفكار اآلخرین واحترامھم باعتبارھم بشرا
ھاوس، . (اتخاذ قراراتھ، وعند توزیع المكافآت أو توجیھ العقوباتیضع القائد قضایا العدالة محور 

٢٠٠٦.(  
إذ یعّد انعدام األمانة . أما بالنسبة للصدق فإّن القائد األخالقي بحاجة إلى أن یكون صادقا

شكًال من أشكال الكذب، وانعدام األمانة تجر العدید من النتائج المرفوضة وأولھا خلق عدم الثقة 
اإلخالص، النزاھة، العدالة، االحترام،  :ؤكد أّن القائد یجب أن یتمسك بالقیم األخالقیة مثلبالقائد، وی

  ).٢٠٠٩Karakose & Kocabas. (التسامح، الشجاعة، والجدارة بالثقة
   ممارسات السلوك األخالقي - ب

ن العاملین یتعلمون القیم والمعتقدات واألھداف من مشاھدة ومراقبة سلوكیات القائد، إ 
ذلك ینبغي على القائد أن یستخدم الرموز والّشعارات، والخطابات ویراعي قواعد السلوك التي ول

  . فالتصرفات لھا وقع اكبر من الكلمات. تتطابق مع القیم األخالقیة
القائد یمكن أن یوضح السلوك األخالقي عملیًا عندما یفعل ما ھو صحیح وعادل وجید  ف

ن یجعل األخالق حجر الزاویة لطریقة عمل المنظمة من خالل إذ ینبغي على القائد أ. أخالقیا
ممارسة السلوك األخالقي في حیاتھ الشخصیة، وفي منظمتھ، وعالقاتھ أما أھم المّكونات التي تمیز 
سلوكیات وممارسات القائد األخالقي ھي تجنب أذى اآلخرین واحترام حقوقھم، وأن ال یكون 

ا یتعھد بھ، وینصاع للقوانین ویمنع األذى عن اآلخرین ویساعدھم مخادعًا أو كاذبا،  وأن یلتزم بم
  ).(Tennako & Ponn , 2009. الضروریات لدیھم في احتیاجاتھم، وأن یكون عادال ویعزز ھذه

  تعزیز السلوك األخالقي -ج
  : یمكن للمدراء تعزیز السلوك األخالقي من خالل

  قوّیًا للغیر حیث أن سلوكیاتھ الفعلیة لقائد الذي قد یكون نموذجًا األخالقي لالتصرف
  .ومھاراتھ تعطي رسالة واضحة بأھمیة التصرف األخالقي

 مراقبة العاملین ومعاقبة الذین یبتعدون عن السلوكیات األخالقیة.  

 تطویر مدونات أخالقیة قّیمة.  

 توفیر التدریب األخالقي.  

 2007. توفیر نظام مكافآت یعزز السلوك األخالقي) Kreitner & Kinicki,.(  
  :الدراسات السابقة

 إلىوالتي ھدفت التعرف ) ٢٠٠٦أحمد، (تناولت عدة دراسات القیادة األخالقیة، كدراسة 
 المدرسیة من منظور اإلدارةدرجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة في األردن ألخالقیات 

معلما ومعلمة من ) ٣٩٦(إسالمي من وجھة نظر المعلمین والمعلمات، وتكونت عینة الدراسة من 
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معلمي المرحلة الثانویة في محافظة عمان، ومن خالل النتائج التي توصل إلیھا، أشار الى أن 
مقومات أي مھنة ھو وجود دستور أو میثاق أخالقي مھني، وإذا كانت األخالق المھنیة ضروریة 

التعلیم  وذلك بسبب لكل فرد یعمل في مھنة ما، فإّنھا أكثر تأكیدا وضرورة لمن یعمل في مھنة 
مكانتھا وأثرھا في المجتمع، وأّن ھناك نوعا من التباین بین سلوك العدید من مدیري المدارس وبین 

 . دورھم التربوي المأمول، مما ینعكس سلبا على العملیة التربویة واإلداریة في المدارس
م العلمیة إلى تعرف درجة التزام رؤساء األقسا) ٢٠٠٨بو عباس، (كما ھدفت دراسة 

بأخالقیات العمل الجامعي وعالقتھا بالروح المعنویة ألعضاء ھیئة التدریس في كلیات الھیئة العامة 
استخدمت الدراسة المنھج الوصفي، وبلغ عدد أفراد عینة . للتعلیم التطبیقي والتدریب بدولة الكویت

األولى عبارة عن : لدراسةوتم تطویر أداتین لتحقیق أھداف ا. عضو ھیئة التدریس) ٣٣٥(الدراسة 
أما األداة الثانیة، فھي مقیاس الروح . فقرة) ٤٠(استبانة أخالقیات العمل اإلداري وبلغ عدد فقراتھا 

وتوصلت الدراسة إلى أن درجة . فقرة) ٣٣(المعنویة ألعضاء ھیئة التدریس، وبلغ عدد فقراتھا 
وأظھرت  النتائج . تفعة ولجمیع المجاالتالتزام رؤساء األقسام العلمیة بأخالقیات العمل كانت مر

وجود فروق دالة إحصائیا في درجة التزام رؤساء األقسام العلمیة بأخالقیات العمل من وجھة نظر 
وفي متغیر نوع الكلیة ولصالح . أعضاء ھیئة التدریس تعزى لمتغیر الجنس ولصالح الذكور

  . الكلیات العلمیة
التعرف على درجة التزام المدارس األساسیة في إلى ) ٢٠٠٩الھدبان، (وھدفت دراسة 

مدیریات تربیة عمان الكبرى بالمدونة األخالقیة من وجھة نظر معلمیھم، وأسفرت عن أن متوسط 
درجة التزام مدیري المدارس األساسیة لمدیریات تربیة عمان الكبرى بأخالقیات المھنة من وجھة 

. اللتزام المرتفعة في جمیع مجاالت الدراسةنظر المدیرین والمعلمین قد وقعت ضمن درجة ا
وأشارت  إلى أھمیة البعد األخالقي لإلداري تشكل محورا أساسیا یجب العنایة بھ عند استقطاب 
إداري المستقبل وتربیتھم، وأن أخالقیات الفرد ال تتحقق بمجرد قراءتھ لمجموعة قواعد أخالقیھ 

 تربویة سلیمة تزرع فیھ، وتنمي عدة مفاھیم وقیم إنما تتم بلورة بعد الفرد األخالقي عبر سبل
 . واتجاھات ایجابیة نخو االلتزام بالسلوك األخالقي

 التعرف على األسس الفكریة للقیادة األخالقیة، كأحد )٢٠٠٩الحبسي، (وسعت دراسة 
ي والكشف عن الواقع الراھن لممارسات القیادة المدرسیة لدى مدیر. االتجاھات القیادیة الحدیثة

ولتحقیق تلك األھداف، . بسلطنة عمان في ضوء تلك األسس) ١٠ ـ ٥(التعلیم األساسي، الصفوف 
) ٦٠(قامت الباحثة بتحلیل األدب النظري ذي العالقة بموضوع الدراسة، وبناء استبانة مكونة من 

لطة، الھدف، والمعرفة، والس: مفردة، تمثل مكونات القیادة األخالقیة، موزعة على أربعة محاور
تمت المعالجة . وذلك بجمیع محافظات ومناطق سلطنة عمان. فردا) ٤٤٧(تم توزیعھا على . والثقة

اإلحصائیة، باستخدام الرزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة، إذ تم حساب المتوسطات الحسابیة 
تخدام اختبار ، كما تم اس)أنوفا (، وتحلیل التباین األحادي )ت (واالنحرافات المعیاریة، واختبار 

ـ إن واقع ممارسات : ومن أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة، اآلتي. للمقارنات البعدیة) شیفیھ(
إذ . بسلطنة عمان كان عالیا) ١٠ ـ ٥(القیادة األخالقیة لدى مدیري التعلیم األساسي، الصفوف 

 الممارسات المرتبطة تالھا. جاءت الممارسات المرتبطة بمحور المعرفة في أعلى الممارسات
وجاء في المرتبة الثالثة الممارسات المرتبطة بمحور الثقة، وكان أدنى ھذه . بمحور السلطة

ـ توصلت الدراسة فیما یتعلق بأثر متغیرات الدراسة، إلى . الممارسات تلك المرتبطة بمحور الھدف
الدراسة، تعزى للمتغیرات أنھ توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات أفراد عینة 

بینما ال توجد فروق ذات داللة . المنطقة التعلیمیة، النوع، المسمى الوظیفي، وسنوات الخبرة: التالیة
  .إحصائیة، تعزى لمتغیر المؤھل العلمي
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درجة ممارسة مدیري المدارس " دراسة بعنوان ) ٢٠١١الشریفي والتنح، (وأجرى 
، وھدفت الى تعرف " األخالقیة وعالقتھا بدرجة تمكین المعلمین الثانویة بإمارة الشارقة للقیادة

درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة للقیادة األخالقیة وعالقتھا بدرجة تمكین المعلمین، وتكونت 
معلما ومعلمة في المدارس الثانویة الخاصة، وأظھرت نتائج الدراسة ان ) ٢٠٠(عینة الدراسة من 

 ایجابیة دالة إحصائیا بین درجة ممارسة المدیرین للقیادة األخالقیة ودرجة ھناك عالقة ارتباطیھ
  . تمكین المعلمین

ھدفت إلى تحدید السلوك المتوقع من األستاذ الجامعي ) ٢٠١٤بیرش، (وفي دراسة قام بھا 
تكونت عینة . في إحدى الجامعات األمریكیة بغرض رسم إطار أو أنموذج لألستاذ الجامعي الخلقي

عضو ھیئة تدریس بجامعة فرجینیا بالوالیات المتحدة األمریكیة، واستخدمت ) ٢٣٤(دراسة من ال
فأكثر من أعضاء ھیئة %) ٩٠(وخلصت  الدراسة إلى أن . فقرة) ٦٦(الدراسة استبانة مكونة من 

ت التدریس المشاركین قیم تسعة أنماط من السلوك باعتبارھا ال أخالقیة تتعلق بالتقییم واالختبارا
كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود . والعالقة بین الطالب واألستاذ الجامعي والنشاطات التدریسیة

فروق دالة إحصائیا في استجابات أفراد عینة الدراسة للسلوك المتوقع من األستاذ الجامعي تعزى 
  . لمتغیر الجنس
ات نظر أعضاء بدراسة ھدفت إلى إلقاء الضوء على وجھ) ٢٠١٥الباند وبیتیة، (وقام 

ھیئة التدریس في تخصص االقتصاد في الجامعات األمریكیة إزاء درجة تكرار بعض التصرفات 
) ١٣٩(تكونت عینة الدراسة من . األخالقیات الصادرة عنھم في الحیاة الجامعیة ودرجة خطورتھا

منھج عضو ھیئة تدریس بجامعة تكساس بالوالیات المتحدة األمریكیة  واستخدمت الدراسة ال
فقرة وتوصلت الدراسة إلى أن أعضاء ھیئة التدریس ) ٣٩(الوصفي من خالل استبانة مكونة من 

عدم االھتمام بالساعات : یمارسون بدرجة عالیة بعض التصرفات األخالقیة في الحیاة الجامعیة مثل
مناقشة المكتبیة المخصصة للطلبة، وقبول األعذار من الطلبة، واستعمال قاعة التدریس منتدى ل

موضوعات لیست من صلب المادة الدراسیة، وطلب عضو ھیئة التدریس الحصول على نسخ 
مجانیة من اختبارات مقننة لمواضیع لیست ضمن تخصصھ، وإلزام الطالب بشراء كتب من تألیف 

  . عضو ھیئة التدریس نفسھ مع أنھا لیست األنسب للمادة الدراسیة
 إلى تحدید السلوك الخلقي لألستاذ الجامعي في )٢٠١٥طناش والحوراني، (ھدفت دراسة 

استخدمت الدراسة . المجال األكادیمي كما یراه أعضاء ھیئة التدریس في الجامعة األردنیة باألردن
عضو ھیئة ) ٤٣٢(فقرة والتي تم توزیعھا على عینة الدراسة البالغة ) ٩٠(استبانة مكونة من 

وكانت تقدیرات . وكا تمثل أنماط السلوك الخلقیةسل) ١٤(وتوصلت الدراسة إلى وجود . تدریس
أفراد الدراسة ألخالقیات عضو ھیئة التدریس في الجوانب المھنیة والتواصل والعالقات الشخصیة 

كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائیا في تقدیرات أعضاء ھیئة التدریس . عالیة
لجامعي تعزى لمتغیر الجنس ولصالح اإلناث  والرتبة بالجامعة األردنیة لسلوك األخالقي لألستاذ ا

  .األكادیمیة ولصالح رتبة األستاذ
دراسة ھدفت إلى استقصاء درجة ممارسة القیادة األخالقیة ) ٢٠١٦المھیرات، (وأجرى 

لدى مدیري المدارس في عمان من وجھة نظر المشرفین، ولتحقیق ذلك تم اختیار عینة عشوائیة 
مستوى : ، كما تم استخدام االستبانة كأداة، وتم التوصل للنتائج التالیة١٦٠م من المشرفین وعددھ

ممارسة القیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس كان متوسطًا من وجھة نظر المشرفین، عدم وجود 
 .فروق ذات داللة في استجابات عینة الدراسة تعزى لمتغیر الخبرة

ھدفت إلى تحقیق مجموعة من األھداف والتي فقد ) ٢٠١٧الشتوي والحبیب، ( دراسة أما
من أبرزھا درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة للقیادة األخالقیة من وجھة نظر معلمیھم 
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والتّعرف على الفروق الدالة إحصائیا بین متوسطات استجابات عینة الدراسة لدرجة ممارسة 
). لمي  عدد سنوات الخدمة، نظام الدراسةالمؤھل الع(مدیریھم للقیادة األخالقیة تُعزى لمتغیرات 

وقد اعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي المسحي، في تحقیق أھدافھا، وذلك باستخدام االستبانة 
وقد توصلت الدراسة إلى أن مدیري المدارس الثانویة بمنطقة الریاض یمارسون . كأداة للدراسة

ات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد القیادة األخالقیة بدرجة كبیرة، وأن ھناك فروق ذ
عینة الدراسة حول درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة بمنطقة الریاض للقیادة األخالقیة 
باختالف متغیر المؤھل العلمي، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات 

األخالقیة باختالف متغیر سنوات الخدمة، عینة الدراسة حول درجة ممارسة مدیریھم للقیادة 
  . وباختالف متغیر نظام الدراسة

  :التعقیب على الدراسات السابقة
یتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة، ومن خالل االطالع على  المناھج 

ذه فیما یتعلق بالمنھج المستخدم فتتفق ھ: المستخدمة في ھذه الدراسات بعض أھدافا ونتائجھا ما یلي
الدراسة مع معظم الدراسات السابقة في استخدام المنھج الوصفي، واستخدامھا االستبانة كأداة لجمع 

و بعض الدراسات السابقة ھدفت ) بو عباس(ودراسة ) طناش والحوراني(البیانات كما في دراسة 
لمدراء بھا في إلى حصر المبادئ والقواعد األخالقیة في میدان التربیة والتعلیم وإلى مدى التزام ا

وأظھرت ).٢٠٠٩الحبسي، (ودراسة ) ٢٠٠٩الھدبان، (مواقع ممارساتھم العملیة كما في دراسة 
 غیر مباشر أوالنتائج المختلفة أّن القیادة األخالقیة تمارس من قبل المدیرین سواء بشكل مباشر 

  . وأّن الشائع ھو تقدیر توفرھا على نحو مرتفع بدرجات متفاوتة مكانا وزمانا،
وقد أفادت الباحثة من الدراسات السابقة في بلورة مشكلة دراستھا ومقارنة نتائج الدراسات 

  . السابقة بنتائج ھذه الّدراسة
  :مشكلة الدراسة وأسئلتھا

 من أكثر األمور وضوحًا في التمییز بین اإلدارات الناجحة وتلك الفاشلة ھي القیادة في  إن
ي تلھم التابعین وتساعدھم في تكوین ثقافة تتكیف مع المتغیرات تمتلك المستویات العلیا، فالقیادة الت

صفات القیادة فالقادة الناجحون ھم القادرون على إیصال رؤیتھم وتحفیز اإلدارة الوسطى بتولي 
من ھنا، فإن القائد األكادیمي الجامعي یعد قدوة لزمالئھ ) ٢٠١٤أبو قاعود، (زمام األمور القیادیة 

فعلیھ أن یتصف بحسن الخلق ؛ حتى یستطیع كسب احترام . مرؤوسیھ في أقوالھ وأفعالھفي العمل ول
ومودة من یتعامل معھم في مجال عملھ، وقیادتھم ؛ لتحقیق األھداف المنشودة في بیئة تسودھا 

درجة ممارسة رؤساء  من ھنا جاءت ھذه الّدراسة؛ للتعرف )٢٠٠٩الزھراني، (المحبة واالحترام 
  . ألبعاد القیادة األخالقیة لیة التربیة بالجبیلاألقسام بك

  : تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤالین وھما
ما درجة ممارسة رؤساء األقسام بكلیة التربیة بالجبیل ألبعاد للقیادة األخالقیة من وجھة  -١

 نظر عینة البحث؟
ث حول  درجة ممارسة  في استجابات أفراد عینة البحإحصائیة ھل توجد فروق ذات داللة  -٢

 ؟)الرتبة العلمیة، وسنوات الخبرة(رؤساء األقسام ألبعاد القیادة األخالقیة طبقًا لمتغیرات 
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  : أھداف الدراسة
  :  الدراسة إلى تحقیق األھداف التالیةھذهسعت 

  التربیة بالجبیلھدفت الدراسة الحالیة إلى التعرف لدرجة ممارسة رؤساء األقسام بكلیة -١
من خالل التزامھم بأخالقیات عملھم قي تعاملھم مع أعضاء الھیئة .  القیادة األخالقیةألبعاد

 . التدریسیة في الكلیة
التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائیة في استجابات أفراد عینة البحث حول  درجة   -٢

ة، وسنوات الرتبة العلمی(ممارسة رؤساء األقسام ألبعاد القیادة األخالقیة طبقًا لمتغیرات
  ).الخبرة

  :أھمیة الدراسة
  : تكمن  أھمیة الدراسة في جانبین ھما

لالرتقاء بأخالقیات المھنة في : تفید القادة األكادیمیون وأعضاء ھیئة التدریس بالجامعة -١
 . اإلدارة

 .تساھم في إثراء األدب التربوي بأبحاث تعنى بالجانب األخالقي لمھنة العمل الجامعي -٢
  :رائیةالتعریفات اإلج

ھي التأثیر في االتباع لتحقیق الكفاءة والفعالیة، وإیجاد مناخ تنظیمي : القیادة األخالقیة
  ).٢٠١٠الطراونة، (منتج یسوده التعامل ضمن إطار أخالقي وبما تسمح بھ القوانین واألنظمة 

 ھي النشاط الذي یمارسھ شخص للتأثیر في اآلخرین وجعلھم یتعاونون :القیادة الجامعیة
  ) ٢٠٠٨نمر، . (لتحقیق ھدف یرغبون في تحقیقھ

  :حدود الدراسة
 :التالیة الحدود على الدراسة ھذه اقتصرت

 . درجة ممارسة رؤساء األقسام بكلیة التربیة بالجبیل  ألبعاد القیادة األخالقیة :الموضوعي الحد
تسھیالت المقدمة من الكلیة للالدراسة على كلیة التربیة للبنات بالجبیل،  ھذه تطبیق تم :المكاني الحد

 .لتطبیق ھذه الدراسة
 .الدراسة على أعضاء الھیئة التدریسیة في كلیة التربیة تطبیق تم :البشري الحد
 .2016/2017الدراسي الثاني من العام الدراسي  الفصل في الدراسة ھذه تطبیق تم :الزماني الحد

 :الطریقة واإلجراءات
فًا لمنھج الدراسة وعینتھا ومجتمعھا واألداة المستخدمة ضمن ھذا الجزء من الدراسة وصتی

  :وصدقھا وثباتھا وتصحیح األداة ومتغیراتھا وإجراءاتھما وفیما یلي عرضا لذلك
تم أستخدم المنھج الوصفي، وھو الذي من خاللھ یمكن وصف الظاھرة موضوع : منھج الدراسة

تھا، واآلراء التي تطرح حولھا، والعملیات التي الدراسة، وتحلیل بیاناتھا، وبیان العالقات بین مكونا
  .تتضمنھا واآلثار التي تحدثھا

تكون مجتمع الدراسة من جمیع أعضاء الھیئة التدریسیة في كلیة التربیة بالجبیل : مجتمع الدراسة
برتبة ُأستاذ مساعد ) ٤٤(ھیئة تدریس منھم ) ١١٣(والبالغ عددھم ) ٢٠١٦/٢٠١٧(للعام الدراسي 

 .برتبة معید) ٤٢(تبة محاضر بر) ٢٧(
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  )٢(كما یوضحھا الجدول تم اختیار عینة عشوائیة : عینة الدراسة
  )٢(جدول 

   الدراسةعینة أفرادتوزیع 

 النسبة التكرار الفئات  

 40.4 36 أستاذ مساعد  الرتبة العلمیة
 27.0 24 محاضر 
 32.6 29 معید 

 60.7 54  سنوات٥اقل من  الخبرة
 19.1 17 نوات س١٠ إلى ٥من  
 20.2 18  سنوات١٠أكثر من  

 100.0 89 المجموع 

  :أداة الّدراسة
) ٢٠٠٦احمد، (الدراسات السابقة حول موضوع الدراسة كدراسة بعد االطالع على 

 تم تطویر مقیاس للتعرف إلى ).٢٠١١الشریفي والتنح، (ودراسة )  ٢٠٠٩الھدبان، (ودراسة 
فقرة ) ٣٨(یة التربیة بالجبیل ألبعاد القیادة األخالقیة، مكونة من درجة ممارسة رؤساء األقسام بكل

مجال الصفات اإلداریة األخالقیة مجال الصفات الشخصیة :ھيموزعة على أربعة مجاالت 
  .األخالقیة، مجال صفات العمل بروح الفریق، مجال صفات العالقات اإلنسانیة

محكمین  مجموعة على عرضھا األولیة، تم بصورتھا االستبانة تصمیم بعد: صدق أداة الدراسة
من ذوي االختصاص والخبرة من أعضاء ھیئة التدریس في أقسام كلیات التربیة في ) 7(وعـددھم 

الجامعات األردنیة، وقد طلب من المحكمین الحكم على جودة محتوى الفقرات، وإبداء الرأي في 
ل الذي اندرجت تحتھ، والدقة اللغویة، الصیاغة اللغویة وسالمتھا، ومدى مالءمة الفقرة للمجا

وفي ضوء .  باإلضافة إلى أي آراء أخرى قد یرونھا مناسبًا سواء أكان بالحذف أم اإلضافة أم الدمج
ذلك أجریت بعض التعدیالت على فقرات  االستبانة، وكان مجموع الفقرات التي انتھت إلیھا استبانة 

  . فقرة موزعة على أربعة مجاالت) ٣٨(
-test(للتأكد من ثبات أداة الّدراسة، فقد تّم التحقق بطریقة االختبار وإعادتھ  : أداة الدراسةثبات

retest ( بتطبیقھ، وإعادتھ بعد أسبوعین على مجموعة من خارج عینة الدراسة مكّونة من)٢٠( ،
  .ومن ثم تّم حساب معامل ارتباط بیرسون بین تقدیراتھم في المرتین على أداة الدراسة ككل

وتّم أیضًا حساب معامل الثبات بطریقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، 
یبین معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا، وثبات اإلعادة للمجاالت ) ٢(والجدول رقم 

  .واألداة ككل واعتبرت ھذه القیم مالئمة لغایات ھذه الّدراسة
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  لداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلیةمعامل االتساق ا): ٢(جدول 

 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة المجال

 ٠٫٨٤ ٠٫٩١ صفات الشخصیة األخالقیة

  ٠٫٩٢ ٠٫٩٣ صفات اإلداریة األخالقیة
 ٠٫٩١ ٠٫٩٠ صفات العمل بروح الفریق
 ٠٫٩٠ ٠٫٨٨  صفات العالقات اإلنسانیة 

  ٠٫٩٥ ٠٫٩١ الدرجة الكلیة

  :متغیرات الدراسة
 :وتشمل على: المتغیرات المستقلة

 ).أستاذ مساعد،  محاضر، معید(ولھا ثالث مستویات : الرتبة العلمیة -١
 سنوات، أكثر من ١٠ -٥ سنوات، من ٥أقل من: (ولھا ثالثة مستویات: سنوات الخبرة -٢

 ).سنوات١٠
  . لجبیل ألبعاد القیادة األخالقیةدرجة ممارسة رؤساء األقسام بكلیة التربیة با: المتغیر التابع

  نتائج الدراسة ومناقشتھا
ما درجة ممارسة رؤساء األقسام بكلیة التربیة :  عن السؤال األول ونصھاإلجابة نتائج - أوال

  : بالجبیل ألبعاد للقیادة األخالقیة من وجھة نظر عینة البحث
رجة المعیاریة لدنحرافات لإلجابة عن ھذا السؤال تّم استخراج المتوسطات الحسابیة واال

ممارسة رؤساء األقسام بكلیة التربیة بالجبیل للقیادة األخالقیة من وجھة نظر أعضاء الھیئة 
  . والجدول أدناه یوضح ذلك،التدریسیة فیھا

  )٣(جدول 
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة درجة ممارسة رؤساء األقسام بكلیة التربیة بالجبیل 

  للقیادة األخالقیة مرتبة تنازلیًا حسب المتوسطات الحسابیةألبعاد 

المتوسط   المجال  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الممارسة

 متوسط 73. 3.34 الصفات اإلداریة األخالقیة  ٢  ١
  متوسط 75. 3.28 صفات العمل بروح الفریق  ٣  ٢
 طمتوس 54. 3.25 الصفات الشخصیة األخالقیة  ١  ٣
  متوسط 76. 3.25 صفات العالقات اإلنسانیة  ٤  ٤
   64. 3.28 الدرجة الكلیة    

 حیث جاءت، )٣٫٣٤-٣٫٢٥(المتوسطات الحسابیة قد تراوحت مابین أن ) ٣(یبین الجدول 
، بینما جاءت )٣٫٣٤(متوسط حسابي بلغ بأعلى  في المرتبة األولى الصفات اإلداریة األخالقیة"
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، وبلغ المتوسط )٣٫٢٥( في المرتبة األخیرة وبمتوسط حسابي بلغ "انیةصفات العالقات اإلنس"
  ).٣٫٢٨ ( ككلالحسابي لألداة

أن درجة ممارسة رؤساء األقسام بكلیة التربیة بالجبیل ألبعاد ) ٣(یالحظ من خالل الجدول 
عیاري وبانحراف م) ٣٫٢٨(القیادة األخالقیة كان متوسط إذ بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلیة 

وجاءت جمیع مجاالت القیادة األخالقیة المستخدمة في أداة الدراسة في المستوى المتوسط، ) ٠٦٤(
الصفات "وجاء في الرتبة األولى مجال )  ٣٫٢٥(و) ٣٫٣٤(إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بین 

لرتبة قبل صفات العمل بروح الفریق وجاء في ا"، وجاء في الرتبة الثانیة "اإلداریة األخالقیة 
صفات العالقات "الصفات الشخصیة األخالقیة وجاء في الرتبة األخیرة مجال "األخیرة مجال 

اإلنسانیة وتدل ھذه النتیجة على أن درجة ممارسة رؤساء األقسام بكلیة التربیة للبنات بالجبیل 
دة األخالقیة نتیجة القیادة األخالقیة كان متوسطا، وال یشكل المستوى المتوسط لممارسة القیاألبعاد 

 المستوى المرتفع المطلوب من منطلق أن ھذه القیادة تقوم في أساسھا على إلىسلبیة، لكنھا لم تصل 
 احتمالیة تقدیر إلىتنفیذ القوانین واألنظمة المعمول بھا واحترام قّیم المجتمع، وقد تعزى ھذه النتیجة 

م بأنھا ترتقي بمستوى ممارستھا لتصل إلى أعضاء الھیئة التدریسیة للقیادة األخالقیة لرؤسائھ
  .المستوى المتوسط

وقد تّم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد عینة الّدراسة 
  :، حیث كانت على النحو التاليكل مجال على حداعلى فقرات 

  الصفات اإلداریة األخالقیة: أوال
  )٤(جدول 

مرتبة تنازلیًا  الصفات اإلداریة األخالقیة نحرافات المعیاریة لفقراتالمتوسطات الحسابیة واال
  حسب المتوسطات الحسابیة

المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المستوى  المعیاري

 مرتفع 53. 3.82  یعمل على تحقیق رسالة القسم والكلیة  ١٢  ١
 مرتفع 59. 3.74  یطبق القوانین واألنظمة المعمول بھا  ١٣  ٢
 متوسط 84. 3.51  یشجع إنجازات أعضاء ھیئة التدریس  ٢٠  ٣

یقّوم أداء أعضاء ھیئة التدریس وفق معاییر   ١٩  ٤
 متوسط 78. 3.44  موثوق بھا

یوّضح المھمات الموّكلة ألعضاء ھیئة   ١٥  ٥
 متوسط 85. 3.42  التدریس

 متوسط 91. 3.35  یتخذ القرارات اإلداریة بموضوعیة  ١٤  ٦

یحرص على متابعة النمو المھني ألعضاء   ٢١  ٧
 متوسط 96. 3.19  ھیئة التدریس

 متوسط 1.02 3.13  یشرف على سیر العمل داخل القسم بنفسھ  ١٨  ٨
 متوسط 99. 3.12یتیح ألعضاء ھیئة التدریس فرصة التعبیر   ١٧  ٩



     
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                          التربیةفي العلميمجلة البحث 

 - 131 - 

المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المستوى  المعیاري

  عن آرائھم

یقدم المساعدة الالزمة ألعضاء ھیئة   ٢٢  ١٠
 متوسط 1.21 3.04  التدریس الجدد

 متوسط 95. 3.00  یدیر القسم بأسلوب یتناسب مع الموقف  ١٦  ١١
  73. 3.34 الصفات اإلداریة األخالقیة ككل    

، حیث جاءت )٣٫٨٢-٣٫٠٠(المتوسطات الحسابیة قد تراوحت مابین  أن) ٤(یبین الجدول 
مرتبة األولى في ال" یعمل على تحقیق رسالة القسم والكلیة" والتي تنص على) ١٢( رقم ةالفقر

یدیر القسم بأسلوب یتناسب "ونصھا ) ١٦( رقم ةبینما جاءت الفقر، )٣٫٨٢(وبمتوسط حسابي بلغ 
للصفات  وبلغ المتوسط الحسابي .)٣٫٠٠(بالمرتبة األخیرة وبمتوسط حسابي بلغ " مع الموقف

  ).٣٫٣٤ (اإلداریة األخالقیة ككل
ؤساء األقسام  ألبعاد القیادة األخالقیة أن مستوى ممارسة ر) ٤(أظھرت النتائج في الجدول 

لفقرات ھذا المجال من وجھة نظر أعضاء الھیئة التدریسیة جاءت في المستویین المرتفع والمتوسط 
وجاء ھذا المجال في ) ٣٫٠٠ - ٣٫٨٢(إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة لفقرات ھذا المجال بین 

ا كان رئیس القسم قائدا وإداریا في الوقت نفسھ، فال الرتبة األولى من مجاالت القیادة األخالقیة، ولم
 بالسمات األخالقیة، لیتمكن من أداء مھماتھ على الوجھ اإلداريبّد وأن یتصف سلوكھ القیادي أو 

 التفاؤل والثقة بقدرات رؤساء األقسام على القیادة إلىوال شك أن ھذه النتیجة مؤشر یدعو . األكمل
لدیھم بصیرة أخالقیة یستطیعون التمییز بین الخیر والشر والنافع والضار اإلداریة واألخالقیة، وأن 

وھي بصیرة تكونت بفعل المبادئ األخالقیة التي تربوا علیھا في المجتمع المسلم لیكونوا مفاتیح 
كما أنھا مؤشر على الشعور بالمسؤولیة لدى رؤساء األقسام وامتالكھم فھما كافیا لمسؤولیاتھم . خیر

ة في تحقیق رسالة القسم والكلیة التي یعملون بھا وتطبیق القوانین واألنظمة وتشجیع أعضاء اإلداری
وربما جاءت ھذه النتیجة المتوسطة لمحاولة رئیس القسم . الھیئة التدریسیة على االنجاز والتمیز

یئة التكیف مع المواقف المختلفة، فھو یمارس أسلوب المجاملة أحیانا في تعاملھ مع أعضاء الھ
 التطبیق الحرفي للقوانین والتعلیمات حتى إلىالتدریسیة حرصا منھ على مصلحة الكلیة، فال یمیل 

  . ال تكون ھناك استجابة غیر مرغوبة تصدر من أعضاء الھیئة التدریسیة
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   صفات العمل بروح الفریق: ثانیا
  )٥(جدول 

مرتبة تنازلیًا  فات العمل بروح الفریقص المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات
  حسب المتوسطات الحسابیة

المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المستوى  المعیاري

ینمي اإلحساس بالمسؤولیة لدى أعضاء   ٢٧  ١
 متوسط 87. 3.48  ھیئة التدریس

یشجع أعضاء ھیئة التدریس على الحوار   ٢٥  ٢
 متوسط 88. 3.35  البّناء

یعمل على مشاركة أعضاء ھیئة التدریس   ٢٣  ٣
 متوسط 85. 3.33  في إعداد رسالة القسم

یشجع أعضاء ھیئة التدریس الجدد على   ٢٩  ٤
 متوسط 1.10 3.27  االستفادة من خبرات زمالئھم

یتیح ألعضاء ھیئة التدریس فرصة   ٢٤  ٥
 متوسط 93. 3.22  المشاركة في صناعة القرارات

نظر بین أعضاء ھیئة یقرب وجھات ال  ٢٨  ٦
 متوسط 71. 3.17  التدریس

یدعم العمل بروح الفریق بین أعضاء ھیئة   ٢٦  ٧
 متوسط 1.09 3.16  التدریس

   75. 3.28 صفات العمل بروح الفریق ككل    

، حیث جاءت )٣٫٤٨-٣٫١٦(المتوسطات الحسابیة قد تراوحت مابین  أن) ٥(یبین الجدول 
في " ینمي اإلحساس بالمسؤولیة لدى أعضاء ھیئة التدریس" والتي تنص على) ٢٧( رقم ةالفقر

یدعم العمل "ونصھا ) ٢٦( رقم ةبینما جاءت الفقر، )٣٫٤٨(المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ 
 وبلغ .)٣٫١٦(بالمرتبة األخیرة وبمتوسط حسابي بلغ " بروح الفریق بین أعضاء ھیئة التدریس

  ).٣٫٢٨ (الفریق ككلصفات العمل بروح المتوسط الحسابي ل
أن مستوى ممارسة رؤساء األقسام  ألبعاد القیادة األخالقیة ) ٥(أظھرت النتائج في الجدول 

لفقرات ھذا المجال من وجھة نظر أعضاء الھیئة التدریسیة كان متوسطا، اذ تراوحت المتوسطات 
 الثانیة من مجاالت ، وجاء ھذا المجال في الرتبة)٣١٦-٣٫٨٤(الحسابیة لفقرات ھذا المجال بین 

القیادة األخالقیة، وقد یكون دافع رئیس القسم في دعم العمل بروح الفریق بین أعضاء الھیئة 
التدریسیة ھو حل للمشكالت من خالل تقریب وجھات النظر بینھم، فضال عن أن ھذا الدعم قد 

 ویكون ذلك من خالل یكون وسیلة فعالة لتنمیة اإلحساس بالمسؤولیة لدى أعضاء الھیئة ألتدریسیة
حثھم على االستفادة من خبرات وتجارب زمالئھم، وتشجیعھم على الحوار البّناء، وإتاحة الفرصة 

  .لھم بإبداء وجھات النظر المختلفة، والمشاركة في صناعة القرارات، وإعداد رسالة القسم
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  الصفات الشخصیة األخالقیة: ثالثا
  )٦(جدول 

مرتبة تنازلیًا  الصفات الشخصیة األخالقیة افات المعیاریة لفقراتالمتوسطات الحسابیة واالنحر
  حسب المتوسطات الحسابیة

المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المستوى  المعیاري

 مرتفع 30. 3.90  یحرص على االھتمام بمظھره  ١  ١

یصدق في الحدیث مع أعضاء ھیئة   ٢  ٢
 متوسط 48. 3.66 التدریس

 متوسط 59. 3.62  تقبل نقد اآلخرین برحابة الصدری  ٩  ٣

یصدق في التعامل مع أعضاء ھیئة   ٣  ٤
 متوسط 83. 3.51  التدریس

 متوسط 79. 3.39  یفي بالوعود التي یقطعھا على نفسھ  ٤  ٥
 متوسط 80. 3.17  یتحلى بالصبر في انجاز المھمات   ٦  ٦

یستغل أوقات الدوام الرسمي النجاز حاجاتھ   ١١  ٧
 متوسط 1.15 3.11  خصیةالش

 متوسط 86. 2.96  ینجز نقد اآلخرین برحابة صدر  ١٠  ٨

یبقى على الحیاد في تعاملھ مع أعضاء ھیئة   ٨  ٩
 متوسط 1.05 2.89  التدریس 

 متوسط 1.00  2.83  یعترف بخطئھ أمام اآلخرین  ٥  ١٠

یلتزم بتطبیق العدالة في توزیع الواجبات   ٧  ١١
 متوسط 1.20 2.69  بین أعضاء ھیئة التدریس

  54. 3.25 الصفات الشخصیة األخالقیة ككل    

، حیث جاءت )٣٫٩٠-٢٫٦٩(المتوسطات الحسابیة قد تراوحت مابین  أن) ٦(یبین الجدول 
في المرتبة األولى وبمتوسط  "یحرص على االھتمام بمظھره " والتي تنص على) ١( رقم ةالفقر

یلتزم بتطبیق العدالة في توزیع الواجبات "ونصھا ) ٧(  رقمةبینما جاءت الفقر، )٣٫٩٠(حسابي بلغ 
 وبلغ المتوسط .)٢٫٦٩(بالمرتبة األخیرة وبمتوسط حسابي بلغ " بین أعضاء ھیئة التدریس

  ):٣٫٢٥(الحسابي للصفات العالقات اإلنسانیة ككل 
قیة أن مستوى ممارسة رؤساء األقسام ألبعاد القیادة األخال) ٦(أظھرت النتائج في الجدول 

لفقرات ھذا المجال من وجھة نظر أعضاء الھیئة التدریسیة جاءت في المستویین المرتفع 
، وجاء ھذا )٣٫٦٩-٣٫٩٠( تراوحت المتوسطات الحسابیة لفقرات ھذا المجال بین إذوالمتوسط، 

المجال في الرتبة الثالثة من مجموع مجاالت القیادة األخالقیة، وھذا یدل على أن  الصفات 
ة األخالقیة ھي صفات مرغوبة اجتماعیا ومھنیا، فإن رؤساء األقسام یحاولون إبرازھا من الشخصی

وقد جاءت الفقرات . خالل تعاملھم مع أعضاء الھیئة التدریسیة، مما یعطي انطباعا ایجابیا عنھ
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، في المستوى المرتفع، وربما تأتي ھذه النتیجة ألن رؤساء األقسام یحرصون على االھتمام )١(
ظھرھم في عملھم وینعكس ذلك على شخصیاتھم وممارساتھم لعملھم مع أعضاء الھیئة بم

في المستوى المتوسط، وربما تأتي ھذه النتیجة ألن رؤساء )  ٩(، و)٢(وجاءت الفقرات . التدریسیة
األقسام كانوا صادقین في تعاملھم مع أعضاء الھیئة التدریسیة قوال وفعال وتشجعیھم على ممارسة 

  .  البناء، وتقبلھم في الوقت نفسھ ما یصدر عنھم من نقد برحابة صدرالنقد
  صفات العالقات اإلنسانیة: رابعا

  )٧(جدول 
مرتبة تنازلیًا  صفات العالقات اإلنسانیة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات

  حسب المتوسطات الحسابیة

المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

راف االنح
  المستوى  المعیاري

 متوسط 80. 3.47  یتعامل مع أعضاء ھیئة التدریس باحترام  ٣٠  ١

یحرص على العالقات االجتماعیة السویة   ٣٧  ٢
 متوسط 77. 3.45  مع أعضاء ھیئة التدریس داخل الكلیة

 متوسط 1.08 3.36  یحافظ على أسرار أعضاء ھیئة التدریس  ٣٢  ٣

٣٨  ٤  
س مناسباتھم یشارك أعضاء ھیئة التدری

 96. 3.31  االجتماعیة
 متوسط

یتواضع في عالقاتھ مع أعضاء ھیئة   ٣١  ٥
 متوسط 95. 3.27  التدریس

یقدر ظروف أعضاء ھیئة التدریس بشكل   ٣٤  ٦
 متوسط 1.09 3.22  موضوعي

یتفقد أعضاء ھیئة التدریس لالطمئنان   ٣٥  ٧
 متوسط 1.08 3.18  علیھم

ریس بقدر یتسامح مع أعضاء ھیئة التد  ٣٦  ٨
 متوسط 1.11 3.03  اإلمكان

یراعي حاجات أعضاء ھیئة التدریس   ٣٣  ٩
 متوسط 1.05 2.91  الشخصیة

  76. 3.25  صفات العالقات اإلنسانیة ككل    

، حیث جاءت )٣٫٤٧-٢٫٩١(المتوسطات الحسابیة قد تراوحت مابین  أن) ٧(یبین الجدول 
في المرتبة األولى " اء ھیئة التدریس باحترامیتعامل مع أعض" والتي تنص على) ٣٠( رقم ةالفقر

یراعي حاجات أعضاء ھیئة "ونصھا ) ٣٣( رقم ةبینما جاءت الفقر، )٣٫٤٧(وبمتوسط حسابي بلغ 
 وبلغ المتوسط الحسابي .)٢٫٩١(بالمرتبة األخیرة وبمتوسط حسابي بلغ " التدریس الشخصیة

  ).٣٫٢٥ (لصفات العالقات اإلنسانیة ككل
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أن مستوى ممارسة رؤساء األقسام ألبعاد القیادة األخالقیة ) ٧(ج في الجدول أظھرت النتائ
 تراوحت المتوسطات إذلفقرات ھذا المجال من وجھة نظر أعضاء الھیئة التدریسیة كان متوسطا، 

، وجاء ھذا المجال في الرتبة األخیرة من مجاالت )٢٫٩١- ٣٫٤٧(الحسابیة لفقرات ھذا المجال بین 
 المستوى المرتفع إلىالقیة، ویشكل المستوى المتوسط نتیجة مرضیة، ولكنھا التصل القیادة األخ

الذي نطمح أن یمارسھ رؤساء األقسام، وذلك لما للعالقات اإلنسانیة من أثر واضح في زیادة والء 
أعضاء الھیئة التدریسیة لكلیتھم، وقد یعزى ذلك إلى تفرغ رؤساء األقسام للوظائف اإلداریة، مما 

دي إلى عدم توفر الوقت الكافي لدى رؤساء األقسام للتعرف على حاجات أعضاء الھیئة یؤ
 اھتمام رؤساء األقسام بانجاز إلىوربما جاءت ھذه النتیجة . إشباعھاالتدریسیة والعمل على 

 أعضاء الھیئة التدریسیة وعدم مراعاة الموضوعیة في تقدیر ظروفھم إلىالمھمات الموكلة 
 .الخاصة

  
 في استجابات أفراد عینة إحصائیةھل توجد فروق ذات داللة : ة السؤال الثاني ونصھنتیج -١

الرتبة (البحث حول  درجة ممارسة رؤساء األقسام ألبعاد القیادة األخالقیة طبقًا لمتغیرات
  ؟)العلمیة، وسنوات الخبرة 

تقدیرات  لاریةلإلجابة عن ھذا السؤال تّم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعی
الرتبة ألخالقیة حسب اأعضاء الھیئة التدریسیة لدرجة ممارسة رؤساء األقسام  ألبعاد القیادة 

  . وسنوات الخبرة والجدول أدناه یوضح ذلكالعلمیة
  )٨(جدول 

تقدیرات أعضاء الھیئة التدریسیة لدرجة ممارسة  لالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة
   وسنوات الخبرةالرتبة العلمیة ألبعاد القیادة األخالقیة حسب قسام مدیري األ

   
الصفات 
الشخصیة 
 األخالقیة

الصفات 
اإلداریة 
 األخالقیة

صفات 
العمل بروح 

 الفریق

صفات 
العالقات 
 اإلنسانیة

الدرجة 
 الكلیة

أستاذ  3.31 3.17 3.30 3.45 3.30  س
الرتبة  59. 80. 79. 53. 44. ع مساعد

 3.17 3.19 3.17 3.12 3.20  س العلمیة
 77. 82. 83. 96. 71. ع محاضر 
 3.34 3.39 3.36 3.39 3.22  س 
 60. 65. 62. 72. 53. ع  معید 

 3.26 3.32 3.20 3.27 3.22  س الخبرة
 

 ٥اقل من 
 66. 67. 79. 82. 56. ع  سنوات

 3.34 3.10 3.45 3.48 3.33  س 
 

 إلى ٥من 
 63. 85. 62. 60. 61. ع   سنوات١٠

 3.30 3.15 3.38 3.42 3.25  س 
 

أكثر من 
 64. 92. 72. 54. 46. ع   سنوات١٠

  االنحراف المعیاري=المتوسط الحسابي    ع= س
تباینًا ظاھریًا في المتوسطات الحسابیة واالنحرافات لتقدیرات أعضاء ) ٨(یبین الجدول 

قیادة األخالقیة بسبب اختالف فئات ال الھیئة التدریسیة لدرجة ممارسة رؤساء األقسام ألبعاد
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، ولبیان داللة الفروق اإلحصائیة بین المتوسطات الحسابیة  وسنوات الخبرةالرتبة العلمیةمتغیرات 
وتحلیل التباین الثنائي لألداة ككل ) ٩(تّم استخدام تحلیل التباین الثنائي المتعدد على المجاالت جدول 

  ).١٠(جدول 
  )٩(جدول 

تقدیرات أعضاء الھیئة  على  وسنوات الخبرة الرتبة العلمیةألثرالثنائي المتعدد  تحلیل التباین
  التدریسیة لدرجة ممارسة رؤساء األقسام للقیادة األخالقیة

مجموع  المجاالت  مصدر التباین
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
الداللة  قیمة ف المربعات

  اإلحصائیة

 774. 258. 079. 2 158. قیةالصفات الشخصیة األخال الرتبة العلمیة
 255. 1.389 743. 2 1.486 الصفات اإلداریة األخالقیة  732.=ویلكس

 417. 885. 497. 2 995. صفات العمل بروح الفریق  001.=ح
 703. 354. 208. 2 417. صفات العالقات اإلنسانیة 

 780. 249. 076. 2 153. الصفات الشخصیة األخالقیة  الخبرة
 594. 525. 280. 2 561. الصفات اإلداریة األخالقیة  705.=ویلكس

 253. 1.398 786. 2 1.572 صفات العمل بروح الفریق  000.=ح
 718. 333. 196. 2 392. صفات العالقات اإلنسانیة  

   307. 84 25.801 الصفات الشخصیة األخالقیة الخطأ
   535. 84 44.915 الصفات اإلداریة األخالقیة 
   562. 84 47.231 مل بروح الفریقصفات الع 
   588. 84 49.429 صفات العالقات اإلنسانیة 

    88 26.099 الصفات الشخصیة األخالقیة الكلي
    88 47.124 الصفات اإلداریة األخالقیة 
    88 49.305 صفات العمل بروح الفریق 
    88 50.678 صفات العالقات اإلنسانیة 

  :اآلتي) ٩(یتبین من الجدول 
 في الرتبة العلمیة والخبرة تعزى ألثر )α ≥ ٠٫٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عدم 

  .المجاالتجمیع 
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  )١٠(جدول 
تقدیرات أعضاء الھیئة التدریسیة  وسنوات الخبرة على  الرتبة العلمیةألثر الثنائي تحلیل التباین

  القیةلدرجة ممارسة رؤساء األقسام ألبعاد القیادة األخ

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
الداللة   قیمة ف  المربعات

  اإلحصائیة

 591. 528. 225. 2 450. الرتبة العلمیة

 857. 155. 066. 2 132. الخبرة

   426. 84 35.782  الخطأ

    88 36.338 الكلي

  :اآلتي) ٧(یتبین من الجدول 
، حیث بلغت الرتبة العلمیة تعزى ألثر )α ≥ ٠٫٠٥(یة وجود فروق ذات داللة إحصائعدم 

  .٠٫٥٩١ وبداللة إحصائیة بلغت ٠٫٥٢٨قیمة ف 
الخبرة حیث بلغت قیمة ف  تعزى ألثر )α ≥ ٠٫٠٥(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة

عدم وجود فروق ) ١٠(أظھرت النتائج في الجدول لقد .  ٠٫٨٥٧ وبداللة إحصائیة بلغت ٠٫١٥٥
وبداللة ) (0.528تعزى ألثر الرتبة العلمیة، حیث بلغت قیمة ف )α ≥ ٠٫٠٥( إحصائیة ذات داللة

أن الرتبة العلمیة لعضو ھیئة التدریس لم یكن عامال مھما في تكوین رأیھ ). 0.591(إحصائیة بلغت 
قات  وعالاإلداریة العام لألخالقیات اإلدراكن أذلك .  القیادة األخالقیة لرؤساء األقسامأبعادحول 

رؤساء األقسام مع أعضاء الھیئة التدریسیة تكون بفعل التنشئة االجتماعیة والتوقعات اإلیمانیة 
وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج دراسة . والبیئة الدینیة الحاضنة لھم بغض النظر عن مؤھالتھم

، )٢٠٠٧البشري،(ودراسة ) ٢٠٠٩الحبسي،(ودراسة ) ٢٠١٠یحیى، (ودراسة ) ٢٠١١عابدین، (
  اللتین أظھرتا فروقا Karakose,2007((ودراسة ) ٢٠٠٦یونس،(ینما تختلف عن نتائج دراسة ب

  .في االستجابات بحسب المؤھل العلمي
 )α ≥ ٠٫٠٥(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة ) ١٠(أظھرت النتائج في الجدول 

ویتبین من ھذه ) ٠٫٨٥٧( بلغت إحصائیةوبداللة ) ٠٫١٥٥ف (الخبرة حیث بلغت قیمة تعزى ألثر 
النتیجة أن سنوات الخبرة لم تكن عامال مؤثرا في تقییم أعضاء الھیئة التدریسیة ألبعاد القیادة 

 االعتبارات التي یعتمدھا أعضاء الھیئة التدریسیة مستمدة من قیم أناألخالقیة لرؤساء األقسام، ذلك 
. ر بالعالقات المتبدلة عاما بعد عامثابتة لدیھم وثقافة مستقرة ذات طابع دیني إسالمي، وال تتأث

یونس، (ودراسة) ٢٠٠٧البشري،(ودراسة ) ٢٠١١عابدین، (وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج دراسة 
)  ٢٠١٠یحیى،  (ةبینما تختلف عما أظھرتھ نتائج دراس) Karakose,2007(ودراسة  )٢٠٠٦

  .)٢٠٠٩الحبسي، (ودراسة 
 :التوصیات

ت اإلدارة بكلیة التربیة بالجبیل وتطویرھا باستمرار لدى لعمل على تعزیز واقع أخالقیاا -١
  . أعضاء ھیئة التدریس

تنظیم دورات تدریبیة لرؤساء األقسام في مختلف الكلیات لتوضیح ماھیة القیادة األخالقیة  -٢
 . وأھمیتھا في المؤسسات التربویة
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   :المراجع العربیة
حة لإلشراف واإلسناد التربوي في ضوء  مقترأخالقیةمدونة ). ٢٠١٤(أبو قاعود، غادة حسن .١

  . األردن. عمان. الجامعة األردنیة. أطروحة دكتوراه غیر منشورة. القیادة التحویلیة في األردن
درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة في األردن ألخالقیات ). ٢٠٠٦( أحمد، أسامة فتحي -٢

رسالة  ماجستیر (لمین والمعلمات اإلدارة المدرسیة من منظور إسالمي من وجھة نظر المع
  .عمان، األردن. جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا) غیر منشورة

 في مدارس التعلیم األساسي  األخالقیةواقع ممارسات القیادة ) ٢٠٠٩(الحبسي، رضیة  -٣
رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة السلطان  قابوس، . بسلطنة عمان) ١٠- ٥(للصفوف 
  . انمسقط، عم

درجة ممارسة مدیري مدارس التعلیم العام للبني بمدینة مكة المكرمة ). ٢٠٠٩( الزھراني، فھد -٤
جامعة أم . رسالة ماجستیر غیر منشورة. بالمملكة العربیة السعودیة ألخالقیات العمل اإلداري

  . القرى، مكة المكرمة، السعودیة
المجلة التربویة الدولیة . حمن بن محمدالر اهللا والحبیب، عبد  الشتوي، سلیمان بن عبد-٥

  ).٢٠١٧(، نیسان ٤ع، . ٦مج . المتخصصة
درجة ممارسة مدیري المدارس  الثانویة ). ٢٠١١(الشریفي، عباس عبد مھدي، التنح، منال  -٦

 وعالقتھا بدرجة تمكین المعلمین،  مجلة العلوم األخالقیة الشارقة للقیادة بإمارةالخاصة 
  ).١٣٦-١٦٢(ص ص ) ٣(العدد ) ١٢(ة المجلد التربویة والنفسی

األخالق والقیادة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة  الریاض، ) ٢٠١٠( الطراونة، تحسین، -٧
  .السعودیة

درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة للقیادة األخالقیة ). ٢٠١٣(العتیبي، أحمد بركي -٨
رسالة ماجستیر غیر .  المعلمین في دولة الكویتوعالقتھا بقیمھم التنظیمیة من وجھة نظر

  . األردن. عمان: جامعة الشرق. منشورة
أثر ممارسات القیادة األخالقیة للمدیرین في تحقیق ). ٢٠١٤.( العنقري، عبد العزیز سلطان-٩

ورقة عمل . دراسة تطبیقیة على المحافظات التابعة إلمارة مكة المكرمة. التمیز التنظیمي
.  مؤتمر القیادات اإلداریة الحكومیة في المملكة العربیة السعودیة الواقع والتطلعاتمقدمة إلى

 .الریاض: ه معھد اإلدارة العامة٢/١٤٣/ ١٢-١٠خالل الفترة 
، ٤٥، ٦١٣، ع ١١،١٢السعودیة، مج . أخالق العمل في اإلسالم). ٢٠٠٩.(القوسي، مفرح- ١٠

٦٥٤-، ٤٤.  
إطار مقترح لتنمیة ممارسات القیادة ). ٢٠١٥(محمد احمد،  المصري، نضال حمدان، واآلغا، - ١١

دراسة میدانیة على الجامعات . األخالقیة للمدیرین وعالقتھا بالحد من ظاھرة الفساد اإلداري
  . الفلسطینیة، بحث غیر منشور

درجة ممارسة القیادة األخالقیة لدى مدیري المدارس في محافظة ). ٢٠١٦(المھیرات، رأفت - ١٢
جامعھ الشرق . من وجھة نظر المشرفین التربویین رسالة ماجستیر غیر منشورةعمان 
  . عمان. األوسط
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 في السلوك اإلداري األخالقيدرجة االلتزام بممارسة المدونة ). ٢٠٠٩( الھدبان، إسالم محمد - ١٣
) رسالة ماجستیر  غیر منشورة(لدى مدیري المدارس األساسیة في تربیة عمان الكبرى 

  .  األردنیة، عمان، األردنالجامعة
 في عالم متغیر، القاھرة المنظمة العربیة للتنمیة اإلدارة أخالقیات). ٢٠٠٨( النمر، نجم - ١٤

  . اإلداریة
مجلة جامعة أم القرى  للعلوم .  لإلداري المسلماألخالقيالتكوین ). ٢٠١٠(بخاري، سلطان  - ١٥

  .٣٣٨-٢٨٧، )١  (٢التربویة والنفسیة، 
الدور القیادي لعمداء الكلیات في الجامعات العربیة، المنظمة ). ٢٠٠٨(، فیصل بو عباس- ١٦

  . جمھوریة مصر العربیة: العربیة للتنمیة اإلداریة، القاھرة
 لألستاذ الجامعي من وجھة األكادیمیة األخالقیات). ٢٠١٥(طناش، سالمة والحوراني، غالب  - ١٧

  .٤٤- ١٦، )٢(٣٤. مجلة دراسات. األردنیةنظر عضو ھیئة التدریس بالجامعة 
مركز الكتاب : القاھرة. ١ج. مقاییس الشخصیة للشباب والراشدین). ٢٠٠١. ( عبادة، أحمد- ١٨

  . للنشر
شركة   مطبعة عمان : مسقط. أخالقیات مھنة التعلیم) ١٩٩٣. ( مرعي، توفیق وبلقیس، أحمد- ١٩

  . ومكتبتھا المحدودة
النظریة والتطبیق ترجمة، المعیوف،  : قیادة اإلداریةال). ٢٠٠٦(نورث، . ھاوس، بیتر ج - ٢٠

 .المملكة العربیة السعودیة محمد بن معاذ، معھد اإلدارة العامة، الریاض،
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