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السيبسبث الرتبىيت املرتبطت بىاقع أخالقيبث 
اإلدارة لدي قيبداث الكليبث اجلبمعيت من وجهت 

 نظر أعضبء هيئت التدريس جببمعت شقراء
 *سلطان هاصر سعىد العريفي

 

 

ت اإلاغجبؼت بىاكؼ هضفذ الضعاؾت بلى الخػغف غلى جصىعاث ؤغظاء هُئت الخضَعـ بجامػت قلغاء للؿُاؾاث  _ امللخص التربٍى

ؤزالكُاث ؤلاصاعة لضي اللُاصاث الجامػُت مً وحهت هظغ ؤغظاء هُئت الخضَعـ بجامػت قلغاء. ولخدلُم هضف الضعاؾت, فلض جم 

( فلغة مىػغت غلى زالزت مداوع هي: الجىاهب الصخصُت, واإلاهىُت, والاجصاٌ. وجم جىػَػها غلى غُىت 44اؾخسضام اؾدباهت ميىهت مً )

ـ 280ً ؤغظاء هُئت الخضَعـ بجامػت قلغاء بلغذ )م ( غظى هُئت جضَعـ. وكض ؤظهغث الىخاثج ؤن جصىعاث ؤغظاء هُئت الخضَع

ت اإلاغجبؼت بىاكؼ ؤزالكُاث ؤلاصاعة لضي اللُاصاث الجامػُت مً وحهت هظغ ؤغظاء هُئت الخضَعـ بجامػت قلغاء واهذ  للؿُاؾاث التربٍى

ا في جصىعاث ؤغظاء هُئت الخضَعـ غالُت في حمُؼ مداوع الضعاؾت , في خحن لم جظهغ هخاثج الضعاؾت وحىص فغوكاث صالت بخصاثًُّ

ت اإلاغجبؼت بىاكؼ ؤزالكُاث ؤلاصاعة لضي اللُاصاث الجامػُت مً وحهت هظغ ؤغظاء هُئت الخضَعـ بجامػت قلغاء حػؼي  للؿُاؾاث التربٍى

 .الىخاثج ؤوصذ بالػضًض مً الخىصُاث إلاخغحراث هىع اليلُت والجيـ وػبُػت الػمل. وفي طىء

ت, ؤزالكُاث ؤلاصاعة, كُاصاث حامػُت, ؤغظاء هُئت جضَعـ, حامػت قلغاءالكلماث املفخاحيت   .: واكؼ, ؾُاؾاث جغبٍى
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السياساث التربىيت املرجبطت بىاقع أخالقياث إلادارة لدي قياداث 

 الكلياث الجامعيت مً وجهت هظر أعضاء هيئت الخدريس بجامعت شقراء
 املقدمت. 1

ألازالق الفاطلت ماصة بىاء اإلااؾؿاث وؤؾاؽ جلضمها وعمؼ زلافتها      

وخظاعتها, وهي ما اؾخدؿيخه الفؼغة الؿلُمت, واجفلذ غلُه حمُؼ 

 
ً
ت, ختى زخمذ بإهملها ؤؾاؾا ت والغؾاالث الؿماٍو ألاغغاف البكٍغ

 لحؿً الخلم, وهي عؾالت ؤلا 
ً
للا

ُ
ؾالم الخالضة غلى ًض ؤهمل الىاؽ ز

 
ً
للا

َ
غلى  وؿانوبهظا اإلاىهج جخجلى كضعة ؤلا -صلى هللا غلُه وؾلم -وز

 ].1كُاصة ماؾؿاجه اإلاسخلفت غلى هضي مً الحم والػضٌ والخحر ]

فإزالكُاث ؤلاصاعة ؤمغ ًجب ؤن ًدغص غلُه اللاصة ومً هم غلى        

ألاواصًمُت وغحرها, فإي كصىع بؿببها عؤؽ الهغم ؤلاصاعي في اإلااؾؿاث 

ًازغ في ؤصاء اإلااؾؿت؛ لظلً مً الظغوعي جدضًض الجاهب ألازالقي مً 

غحره في ُغغف اإلااؾؿاث؛ ليي ًلتزم به الجمُؼ, وفي غُاب طلً 

ؾُػخمض ول مىظف غلى ملاًِؿه الصخصُت التي جسخلف مً شخص 

 ].2آلزغ ]

تزاًض الاهخمام في الىكذ الحاطغ        بإزالكُاث ؤلاصاعة غلى هدى  ٍو

واضح والفذ للىظغ, فالُىم جترصص مصؼلحاث هثحرة مثل كىاغض وآصاب 

اإلاهىت, ؤزالكُاث الىظُفت, ؤزالكُاث ألاغماٌ, وجدؿابم اإلااؾؿاث 

إلصضاع مضوهاث ؤزالكُاث ؤلاصاعة, فبػض ؤن واهذ الىفاءة هي مغهؼ 

ذ ألازالكُاث الاهخمام الىخُض, والغبذ هى الهضف ألاؾاسخي, ؤصبد

لت جبرػ  جدظى باالهخمام, وحػاص صُاغت ألاهضاف والؿُاؾاث بؼٍغ

 ].3اإلاؿاولُت ألازالكُت للماؾؿاث ]

غ, والبض        لظلً هلمـ ؤن ؤزالكُاث ؤلاصاعة ؤصبدذ طغوعة للخؼٍى

ت لها بحن اللاصة ألاواصًمُحن ومىظفيهم, فالِحغص غلى  ؤن جيىن ألاولٍى

جامػاث مؼلب وواحب, إلاا لهظه اللُاصاث مً ؤزالكُاث ؤلاصاعة في ال

مياهت غلمُت واحخماغُت صازل اإلاجخمؼ, فيل ألاهظاع جخجه لللُاصاث 

 ].4ألاواصًمُت وحػخبرها كضوة لها ]

 مشكلت الدراست. 2

 في الخمُحز بحن ؤلاصاعاث الىاجحت وجلً      
ً
بن مً ؤهثر ألامىع وطىخا

اث الػل ُا, فاللُاصة التي جلهم الخابػحن الفاقلت هي اللُاصة في اإلاؿخٍى

ً زلافت جخىُف مؼ اإلاخغحراث جمخلً صفاث اللُاصة.  وحؿاغضهم في جيٍى

عون غلى بًصاٌ عئٍتهم وجدفحز ؤلاصاعة اللاصفاللاصة الىاجحىن هم 

[ مً هىا, فةن غظى 5الىؾؼى بخىلي ػمام ألامىع اللُاصًت ؤبى كاغىص]

ـ ؤو اللاثض ألاواصًمي  الجامعي ٌػض كضوة لؼمالثه في الػمل هُئت الخضَع

وإلاغئوؾُه في ؤكىاله وؤفػاله, فػلُه ؤن ًخصف بدؿً الخلم؛ ختى 

ٌؿخؼُؼ هؿب اخترام ومىصة مً ًخػامل مػهم في مجاٌ غمله, 

     وكُاصتهم؛ لخدلُم ألاهضاف اإلايكىصة في بِئت حؿىصها اإلادبت

 ].6والاخترام ]

الكُاث ؤلاصاعة الجامػُت مجمىغت وحػخبر الؿُاؾاث اإلاغجبؼت بإز       

مً اإلاباصت واللىاغض واإلاػاًحر واإلاىحهاث, واللُم التي جدضص الؿلىن 

الظي ًجب ؤن جلتزم به اللُاصاث الجامػُت؛ لظا فةن اللُاصًحن ًلتزمىن 

جخيبىن الخغوج غلى  بمغاغاة هظه اإلاباصت, واللىاغض, واإلاػاًحر, ٍو

ت اإلاغجبؼت بإزالكُاث ؤلاصاعة ؤخيامها, وجخمثل الؿُاؾاث التربٍى

الجامػُت في جلً الظىابؽ, والخىحيهاث الخاصت باؾخػماٌ اللُاصي 

الجامعي للؿلؼاث والصالخُاث التي جمىدها له ػبُػت غمله فُما 

ً والؼالب واإلاجخمؼ  ـ آلازٍغ ًخصل بخػامله مؼ ؤغظاء هُئت الخضَع

 .وغحرها

ىؼلم الخفىحر بإهمُت ؤزالكُاث       ؤلاصاعة الجامػُت مً اخخماٌ وحىص ٍو

ت.  فغص غحر مدضوصة بةؾاءة اؾخػماٌ الصالخُاث, والؿلؼاث الخلضًٍغ

ػاث التي جىظم الػمل الجامعي غمىًما جىص غلى ؤهم الىاحباث  فالدكَغ

واإلاؿاولُاث التي ًجب ؤن ًلتزم بها اللُاصي في الجامػت. وبظلً, فهي 

ا باإلاؿاولُت الصخصُت ال ًُّ ت التي جخإؾـ في كىاغض جخػلم حؼث خلضًٍغ

ب, واللضوة الحؿىت  .ألازالق وغملُاث التربُت والخػلُم, والخضٍع

بن خضازت حامػت قلغاء ووكإتها واحؿاع هؼاكها الجغغافي غلى حؿؼ         

مدافظاث, ججػلىا هغهؼ غلى حاهب الؿُاؾاث طاث الصلت باألزالكُاث 

ت للُاصاتها ألاواصًمُت باليلُاث   ؤهه ال ًىحض ؤلاصاٍع
ً
الجامػُت, زصىصا

مُثاق زاص بإزالكُاث ؤلاصاعة بالجامػت والحاٌ في بػع الجامػاث 

ألازغي, والتي عهؼث في غالبها غلى حاهب ألازالكُاث لؤلواصًمي في مجاٌ 

 ليىن بػع هظه اللُاصاث خضًثت 
ً
ـ صون ؤلاصاعة. باإلطافت ؤًظا الخضَع

ث والىواالث وألاكؿام غهض بالػمل اللُاصي غلى مؿخىي الػماصا

ت بالجامػت, فالىطؼ في حامػت قلغاء ال ًسخلف غً  ألاواصًمُت وؤلاصاٍع

 مً الىفاءاث 
ً
غحرها مً الجامػاث الىاقئت, والتي اؾخلؼبذ غضصا

ؿّحر ألامىع وجصضع اللغاعاث 
ُ
الىػىُت والػغبُت وغحرها, فإصبدذ ح

ت. وغىض الغحىع بلى   مً اإلاهماث ؤلاصاٍع
ً
الجاهب ألاواصًمي وجباقغ غضصا

ًجض اإلاخإمل ؤن الضعاؾاث التي جىاولذ هظا اإلاجاٌ لم حػالج باللضع 

 في ػمً الاهفخاح الػالمي 
ً
اليافي حمُؼ حىاهب ألازالكُاث, زصىصا

ؼ, والتي  الحاصل, وظهىع وؾاثل الاجصاٌ والخىاصل الاحخماعي الؿَغ

جت لظهىع غحرث وحغحرث بؿببها الػىامل اإلاازغة في ألازالكُاث, هىدُ

الػضًض مً اللظاًا اإلاخػللت باللصىع في الجاهب ؤلاصاعي, وفي ملابل 

طلً هجض ؤن صًيىا ؤلاؾالمي مىظ ظهىعه ًدث غلى الالتزام بإزالكُاث 

 .الػمل واإلادافظت غليها, والثىاء غلى ألازالق الحمُضة وطم غحرها

 أسئلت الدراستأ. 

الؿااٌ الغثِـ الخالي: ما  جخدضص مكيلت الضعاؾت في ؤلاحابت غً        

ت لضي كُاصاث  ت اإلاغجبؼت بإزالكُاث اإلاهىت ؤلاصاٍع واكؼ الؿُاؾاث التربٍى

ـ بجامػت قلغاء؟  اليلُاث الجامػُت مً وحهت هظغ ؤغظاء هُئت الخضَع

خفغع غً الؿااٌ الغثِـ ألاؾئلت الفغغُت آلاجُت  :ٍو

ت اإلاغجبؼت بإزالكُاث  - ؤلاصاعة لضي كُاصاث ما واكؼ الؿُاؾاث التربٍى

ـ بجامػت قلغاء  اليلُاث الجامػُت مً وحهت هظغ ؤغظاء هُئت الخضَع

 في الجىاهب الصخصُت؟

ت اإلاغجبؼت بإزالكُاث ؤلاصاعة لضي كُاصاث  - ما واكؼ الؿُاؾاث التربٍى

ـ بجامػت قلغاء  اليلُاث الجامػُت مً وحهت هظغ ؤغظاء هُئت الخضَع

 في الجىاهب اإلاهىُت؟
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ت اإلاغجبؼت بإزالكُاث ؤلاصاعة لضي كُاصاث  ما واكؼ - الؿُاؾاث التربٍى

ـ بجامػت قلغاء  اليلُاث الجامػُت مً وحهت هظغ ؤغظاء هُئت الخضَع

 في حىاهب الاجصاٌ؟

هل جىحض فغوق طاث صاللت بخصاثُت في اؾخجاباث غُىت الضعاؾت  -

ت اإلاغجبؼت بإزالكُاث ؤلاصاعة لضي كُاصاث  لىاكؼ الؿُاؾاث التربٍى

ـ بجامػت قلغاء  اليلُاث الجامػُت مً وحهت هظغ ؤغظاء هُئت الخضَع

ػؼي بلى مخغحراث هىع اليلُت والجيـ وػبُػت الػمل؟
ُ
 ح

 أهميت الدراست: 

 :جىمً ؤهمُت هظه الضعاؾت في حاهبحن هما     

ت : ألاهمُت الىظٍغ
ً
 :ؤوال

جخصضي )الضعاؾت( إلاىطىع مهم, لم ًإزظ خله في البِئت الؿػىصًت   -

ت اإلاغجبؼت  مً الضعاؾت والبدث, وهى مىطىع الؿُاؾاث التربٍى

 .بإزالكُاث ؤلاصاعة وصوعها في جدؿحن الػمل الجامعي

ـ بالجامػت؛ لالعجلاء   - جفُض اللاصة ألاواصًمُىن وؤغظاء هُئت الخضَع

 .بإزالكُاث اإلاهىت في ؤلاصاعة

ت اإلاغجبؼت   - بالجىاهب جىكف غً ؤوحه اللصىع في الؿُاؾاث التربٍى

 .ألازالكُت لضي اللاصة ألاواصًمُىن في حامػت قلغاء

جفُض صىاع اللغاع غلى مؿخىي وػاعة الخػلُم في عؾم الؿُاؾاث   -

الجامػُت غلى مؿخىي ازخُاع اللُاصاث الجامػُت, وجبجي اإلاىازُم 

 .ألازالكُت طاث الصلت

: ألاهمُت الػملُت
ً
 :زاهُا

إبدار حػجى بالجاهب ألازالقي إلاهىت حؿاهم في بزغاء ألاصب التربىي ب -

 .الػمل الجامعي

ض مً فغصت الاؾخفاصة مً   - حؿاهم في بزغاء اإلاىخبت الػغبُت, وجٍؼ

ت في الجاهب ألازالقي  .الخؼبُلاث الػملُت مً مىؼللاث هظٍغ

 مصطلحاث الدراست ب. 

فاث واإلاصؼلحاث آلاجُت       :حؿخسضم في الضعاؾت الخػٍغ

مجمىغت اللُم اإلاكغوغت التي ًخدلى بها ي: "ؤزالكُاث ؤلاصاعة ه

, والتي لها جإزحر واضح غلى الؿلىن " ] [ 7الصخص اإلاؿلم اإلاؿئٌى

ا في هظه الضعاؾت بإجها: مجمىغت اللُم  ًُّ ػغفها الباخث بحغاث َو

والؿلىهُاث التي ًفترض ؤن جخدلى بها اللُاصاث الجامػُت ألاواصًمُت 

ت بجامػت قلغاء في  ؤهفؿهم وغملهم وحػاملهم مؼ ؤػغاف وؤلاصاٍع

ت, والتي جم كُاؾها ومً زالٌ الاؾدباهت التي ؤغضها  الػملُت التربٍى

 .الباخث ألغغاض هظه الضعاؾت

ً مً  اللُاصة الجامػُت :"هى طلً الصخص اللاثض اإلاازغ غلى آلازٍغ

وهي اليكاغ  [8] زالٌ هضف ؤو ؤهضاف حماغُت ؤو جىظُمُت مػُىت

ً وحػلهم ًخػاوهىن لخدلُم  الظي ًماعؾه شخص للخإزحر في آلازٍغ

ا كُاصاث اليلُاث 9هضف ًغغبىن في جدلُله ] ًُّ ػغف الباخث بحغاث [. َو

كمل  ـ ميلف بػمل كُاصي, َو الجامػُت بإجها: ول غظى هُئت جضَع

غمضاء اليلُاث ووهالء اليلُاث وعئؾاء ألاكؿام باليلُاث الجامػُت 

 .بجامػت قلغاء

ت ما جىىي ألامت ممثلت في الؿُاؾاث التربٍى ت: ًلصض بالؿُاؾت التربٍى

م الىظام التربىي جلىم  الضولت ؤن ًخدلم في ؤبىائها, فالضولت غً ػٍغ

بخدضًض الفغص اإلاؼلىب وؤهىاع الؿلىن مىه, وججؼثت هظا الؿلىن 

ػاث واللىاثذ الالػمت  وصُاغخه غلى قيل ؤهضاف, ومً زم وطؼ الدكَغ

 ].3لظلً ]

لصض بها      ت اإلاغجبؼت  ٍو ا في هظه الضعاؾت بالؿُاؾاث التربٍى ًُّ بحغاث

بإزالكُاث ؤلاصاعة اإلاخػللت بالجىاهب الصخصُت واإلاهىُت وحىاهب 

 .الاجصاٌ لضي ؤغظاء هُئت الخضَعـ

 حدود الدراست: 

ا بػضص مً الػىامل مً ؤهمها     ًُّ  :جخدضص هظه الضعاؾت حؼث

خػغف غلى الؿُاؾاث الحضوص اإلاىطىغُت: جدىاٌو هظه الضعاؾت ال

ت طاث الصلت بىاكؼ ؤزالكُاث ؤلاصاعة لضي كُاصاث اليلُاث  التربٍى

ـ باليلُاث الجامػُت  .الجامػُت مً وحهت هظغ ؤغظاء هُئت الخضَع

الحضوص اإلاياهُت : اكخصغث الحضوص اإلاياهُت لهظه الضعاؾت غلى اليلُاث 

ػُت  .الجامػُت في مدافظت اللَى

ت: اكخصغ ج ؼبُم الضعاؾت غلى غُىت مً ؤغظاء هُئت الحضوص البكٍغ

ـ بجامػت قلغاء في الفصل الضعاسخي الثاوي   .هـ 1437/1438الخضَع

الحضوص الؼماهُت : جم جؼبُم ؤصاة الضعاؾت في الفصل الثاوي للػام 

 .هـ 1437/1438

ػبُػت بحغاءاث الضعاؾت: مً خُث صضق ؤصاة الضعاؾت وزباتها, وكضعتها 

طػذ للُاؾه, وزصاثصها وبحغاءاث جؼبُلها )صكتها( غلى كُاؽ ما و 

ا لصحت الىخاثج وحػمُمها بىحٍه غام ًُّ  .ولها مجخمػت حػخبر مدضصة حؼث

 إلاطار الىظري . 3

ـــــىع        ـــ مً ألاؾـ الػامت التي جلىم غليها ؤًت مهىت ؤن ًيىن لها صؾخـــــ

ألفغاصها, وهى الظي ؤزالقي ؤو بػاع مً ألازالكُاث اإلاخفم غليها واإلالؼم 

ًىظم كىاغض الؿلىن اإلانهي ألفغاص جلً اإلاهىت, ومً الثابذ ؤن ؾلىن 

ألافغاص وؤزالكهم مؼ ؤهفؿهم ومؼ غحرهم لِؿذ ؤبيُت طاجُت زالصت 

 غً مجخمػه, وبهما هي هخاج لخفاغل الفغص 
ً
ًصىػها الفغص لىفؿه بػُضا

بحن ألازالق [. لظا فثمت غالكت ؤو جضازل 10مؼ ماؾؿخه ؤو مجخمػه ]

 مً ؤزالكُاث الػمل ال جخدلم 
ً
 وبن هثحرا

ً
وؤزالكُاث الػمل زصىصا

 باألزالق ]
ً
 ؤو مضًغا

ً
 ؤو مػلما

ً
 ].11بن لم ًخدلى الفغص غامال

 :مفهىم ألازالق

 هى: حمؼ زلم والخلم بظم الالم وؾيىجها ًؼلم في 
ً
مفهىم ألازالق لغت

ة وما ًجغي غلُه ألامغ مً اللغت غلى الضًً ؤو السجُت ؤو الؼبؼ ؤو اإلاغوء

ِلحَن 12غاصة الػمت ] وَّ
َ ْ
ُم ألا

ُ
ل
ُ
 ز

َّ
[. وبهظا اإلاػجى وعص كىله حػالى: [ِبْن هظا ِبال

 (.136)الكػغاء: 

ي بصفت غامت, وؿاووولمت ؤزالق في الىاكؼ مغجبؼت بالؿلىن ؤلا     

 مػُىت ًيبغي 
ً
 وؤفػاال

ً
وهي غباعة جدمل في مظمىجها غاصاث وكُما

ف وجباًيذ ا وؿانلئل لخدلي بها في خُاجه, هدُجت لظلً حػضصث الخػاٍع

آلاعاء خٌى جدضًض ماهُتها وغاًاتها؛ ألن هظا الخباًً هلمؿه في الحىم 

ت. فاألزالق حمؼ زلم, والخلم  ت ؤو الكٍغ غلى ؤفػاٌ ألاشخاص بالخحًر

ف " لِـ شخيء  بالظم السجُت, وهى اإلاغوءة والضًً, وفي الحضًث الكٍغ

 وؿانحزان مً خؿً الخلم" وخلُلخه ؤهه وصف لصىعة ؤلاؤزلل في اإلا

فاث غضة لؤلزالق؛ مً طلً  الباػىت. وفي الاصؼالح الكغعي وعصث حػٍغ

[ ؤن الخلم هُئت عاسخت في الىفـ جصضع غنها 13ما طهغه الكمُمحري ]

ت الحؿىت والؿِئت والجمُلت واللبُدت مً غحر  ألافػاٌ ؤلاعاصًت الازخُاٍع

تخاحت بلى فىغ وع   .ٍو
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[ ألازالق بإجها: " صفت مؿخلغة في الىفـ 14هما غغف اإلاُضاوي ]     

ػغفها  ت ؤو مىدؿبت طاث آزاع في الؿلىن, مدمىصة ؤو مظمىمت". َو فؼٍغ

[ بإجها: "مجمىغت مً اللُم اإلاكغوغت واإلاىبثلت مً اللغآن 2ؤبى ػبُش ]

 ,ً ماعؾها مؼ آلازٍغ ت التي ًخدلى بها الفغص, ٍو والتي لها والؿىت الىبٍى

ل ] [ بإجها: 15جإزحر واضح غلى الؿلىن الػام ؤو الخاص. وغغفها الؼٍى

في  وؿانمجمىغت مً اللىاغض واإلاباصت اإلاجغصة التي ًسظؼ بها ؤلا

دخىم بليها في جلُُم ؾلىهه, وهظه اإلاباصت اللىاغض  جصغفاجه ٍو

اإلاؿخمضة مً جصىع فلؿفي قامل ًغجىؼ بما غلى الػلل ؤو الضًً ؤو 

 غليه
ً
 .ما مػا

ؿخسلص الباخث ؤن مفهىم ألازالق هى: ما ًخصف به ؤلا        وؿانَو

مً صفاث هبُلت ججػله مدل جلضًغ واخترام. وهي ول فػل ؤو وكاغ 

ً, مما ًخفم مؼ غاصاث  ًلىم به الفغص ججاه هفؿه ؤو ججاه آلازٍغ

اإلاجخمؼ, وجلالُضه, وكُمه, ومباصثه, ومؼ اإلاػاًحر الخللُت للفغص هفؿه, 

 .ال ًخػاعض مؼ اإلاباصت الضًيُت الؿاثضة في اإلاجخمؼو 

 :مفهىم ؤزالكُاث ؤلاصاعة

للض ؤصبدذ ؤزالكُاث ؤلاصاعة غلى صػُض اإلافاهُم الػلمُت       

 
ً
 مً مجاالث اإلاػغفت التي حؿخلؼم كضعا

ً
 مهما

ً
واإلاماعؾاث الػملُت مجاال

الؿلُمت للخػامل مً الضعاؾت اإلاىهجُت والخبرة اإلاىظمت؛ لخىفحر ألاؾـ 

مؼ اإلاكىالث والحاالث اإلاسخلفت التي جىاحه ماؾؿاث ألاغماٌ, والتي 

جدؿم بخػاعض اإلاصالح. وفي هظا الكإن, فةهه ًؼلم غلى ؤزالكُاث 

ؤلاصاعة ؤزالكُاث اإلاهىت ؤو ؤزالكُاث الػمل ؤو ؤزالكُاث الىظُفت؛ 

: وحمُػها حػؼى هفـ اإلاػجى, خُث حػغف ؤزالكُاث اإلاهىت بإجها

مجمىغت مً اإلاهام وألاغماٌ والىظاثف واإلاؿئىلُاث التي ًخؼلب ؤصائها 

ب في ماؾؿاث  امخالن هفاءاث ؤصاثُت مػُىت جخؼلب الخػلم والخضٍع

مخسصصت. هما حػغف بإجها هظام اإلاباصت ألازالكُت وكىاغض اإلاماعؾت 

م ]  للؿلىن اإلانهي اللٍى
ً
 بإجها 16التي ؤصبدذ مػُاعا

ً
[. وحػغف ؤًظا

ُم وكىاغض مخػللت باالججاهاث الؿلىهُت الحؿىت للمىظف الػام, مفاه

فُجب غلى اإلاىظف ؤصاء غمله بضكت وؤماهت وهؼاهت, وؤن ًدغص غلى 

ؾمػت الضولت وقغف الىظُفت وال ًإحي مً ألافػاٌ ما ٌػخبر مسالفت 

[. وهي مجمىغت مً اللىاغض وألاصٌى ألازالكُت التي ًجب 17ؤزالكُت ]

 غلى مؿخىاها غلى ألافغاص الا
ً
لتزام بها, وطغوعة الاهخمام بها خفاظا

ػغف خامض ]18وعفػا لكإجها ] ؤزالكُاث ؤلاصاعة بإجها " جىحه  [16[. َو

 .ؤلاصاعة في مىظمت ألاغماٌ وجصغفاتها وؾلىهُاتها ججاه اإلاكاعهحن

: بن ؤزالكُاث اإلاهىت في ؤلاصاعة حػجي مجمىغت          مىً اللٌى ٍو

لتي ًجب غلى اللاثض الخمؿً بها والػمل بملخظاها؛ اللىاغض وألاؾـ ا

 غلى 
ً
 في مهىخه ماصام كاصعا

ً
 في حػامله مؼ الىاؽ, هاجحا

ً
لُيىن هاجحا

 .اهدؿاب زلت الػاملحن مػه مً عئؾاء ومغئوؾحن

 :ؤهمُت ؤزالكُاث ؤلاصاعة

[ واإلاهحراث 19جغحؼ ؤهمُت ؤزالكُاث ؤلاصاعة وفم ما ؤوعصه هغمان ]        

 :لى آلاحي[ ب20]

جىمُت الؿلىن ألازالقي لضي الػىصغ البكغي, فاللُاصة ألازالكُت هي  -

 .الخصغف الضكُم الؿلُم بما حػىُه اليلمت

م؛ ألجها جيىن في ملام اإلاغقض للػاملحن -  .جدؿحن ؤصاء ؤغظاء الفٍغ

 غي لجمُؼ ـىن البكــجلضًم الىفؼ ألغظاء هُئت الخضَعـ والاعجلاء بالؿل -

م باإلاىظمت, ومغاغاة الىغامت ؤلاؤغظاء  ُت؛ ألجها جاهض غلى ؤن وؿاهالفٍغ

 .في صلب مفاهُمها وؿاناخترام الىفـ وهغامت ؤلا

-  
ً
بىاء فلؿفت واؾتراجُجُت جدلم الجىصة للمىظمت؛ ألجها جظؼ مػاًحرا

للُمها, وجغهؼ اهخماماتها غلى الخيامل الظاحي. وجىمُت الكػىع 

اللُاصًت طاث الخىحه ألازالقي جيىن مخىاػهت ولضحها باإلاؿئىلُت, فاللىي 

 في الصغاغاث 
ً
قػىع باإلاؿئىلُت والىفاءة والخسصصُت, وال جظُؼ وكخا

بل جغهؼ حهىصها غلى جىفُظ مهامها, وجدلُم ألاهضاف اإلاغؾىمت 

 .للماؾؿت

ب وعغاًت ألافغاص طمً بػاع ؤزالقي والؿُؼغة غلى  - جىمُت وجضٍع

 .لخؼؽ الالػمت لػملهامكىالث الػمل وعؾم ا

 :مباصت ؤزالكُاث ؤلاصاعة

ؤهم هظه اإلاباصت واإلاىؼللاث ألازالكُت لئلصاعة هما ؤقاع بليها         

ل : ؤهه ال ًخم اجساط ؤي كغاع صون حكاوع مىاؾب, وؤن ال ًخم [15] الؼٍى

غ اللغاع بل جبُان ؤؾبابه, وؤن ًخم حصجُؼ عوح الابخياع وؤلابضاع  جبًر

وؤن ًدترم شخصِخه ول فغص في الىظام, وؤن ًخم الالتزام واإلاباصعة, 

باالهفخاح وغضم الاهىفاء غلى الظاث, وؤن ًخم الالتزام بػضم الخػصب ؤو 

ً والاغتراف بها, وؤن  الخدحز, وؤن ًخم الالتزام بخلضًغ بؾهاماث آلازٍغ

ًخم الالتزام بالخػامل مؼ الؼمالء باخترام وجلضًغ, وؤن ًخم الالتزام 

ٍغ مىازاث غمل صحُت جلىم غلى ألالفت واإلاىصة, وؤن ًخم الالتزام بخؼى 

بخلضًم الػىن واإلاكىعة ليل مً ًؼلبها في اإلااؾؿت, وؤن ًخم الالتزام 

بالػمل غلى ؤن جيىن جىكػاث ؤلاصاعي غً هفؿه وغً ػمالثه جخصف 

باإلاػلىلُت, وؤن ًخم الالتزام بمؿاءلت ؤلاصاعي غً جصغفاجه وجصغفاث 

 .مغئوؾُه

 : مصاصع ؤزالكُاث ؤلاصاعة

هىان مجمىغت مً اإلاصاصع التي حػض ألاؾاؽ الظي جىؼلم مىه         

مىً  ؤزالكُاث اإلاهً, والتي حػىـ واكؼ اإلاجخمؼ في قتي مُاصًىه, ٍو

 : جلؿُم مصاصع ألازالكُاث هما ًلي

ت ؤهم مصاصع ألازالق لئل -1  وؿاناإلاصضع الضًجي: حػخبر ألاصًان الؿماٍو

خلي منها حمُؼ جصغفاجه وؾلىهه ومىهجه في الحُاة, وفي خُث ٌؿ

ػت ؤلاؾالمُت الؿمدت وما جدمله مً  الػالم ؤلاؾالمي هجض ؤن الكَغ

ؾمى في اإلاباصت واللُم مصضع ؤؾاسخي مهم لؤلزالق ٌؿخمض مىه اإلاؿلم 

 ].13حمُؼ جصغفاجه و ؾلىهُاجه في الػمل اإلاىاغ به ]

ال ٌؿعى بلى جدلُم  وؿانث, فاإلالظاث: وهي ؤٌو مصاصع ألازالكُا -2

ا غىضه,  غاًت ما بال بطا وان لها صضي في هفؿه, وحؿدثحر قغًفا زاصًّ

 وحظاًبا ؤمام الظاث 
ً
وغلُه فةن الػمل ألازالقي البض وؤن ًبضو حمُال

ُت ليي جلضم غلُه, وبالخالي فان هظه الظاجُت الفغصًت ؾخػمل وؿاهؤلا

بلى هظغة الفغص وجلضًغه الخاص.  غلى بزظاع اللىاغض ألازالكُت هفؿها

وهظا ؤمغ مدفىف باإلاساػغ ألهه ال ٌػؼي اللىاغض ألازالكُت الثباث 

ت الالػمت لها ]  ].3والاؾخلغاع والاؾخمغاٍع

ؾلىهه الظي وعزه مً ؤؾغجه بلى اإلاىظمت,  وؿانألاؾغة: ًىلل ؤلا -3

 وهظا الؿلىن ٌػبر غً واكؼ بُئخه اإلاػِكُت وظغوف خُاجه اإلااصًت.

فاألؾغة التي جغبي ؤبىاءها غلى اإلاباصت واإلاثل الضًيُت مً صضق وؤماهت, 

واخترام, ًظل هاالء ألابىاء مخمؿىحن بهظه اإلاباصت في بِئت غملهم وفي 

[ ً  ].21مػاملتهم لآلزٍغ
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 مهما  -4
ً
اإلااؾؿاث الخػلُمُت: حؿخؼُؼ هظه اإلااؾؿاث ؤن جلػب صوعا

الىظُفي, خُث حؿخؼُؼ جىحيههم في بغضاص الؼلبت لضزٌى اإلاجاٌ 

ؿهم بػع اإلاؿاثل في الضًً وألازالق والػالكاث الػامت  وجىغُتهم وجضَع

ختى جىجح في جىمُت ؾلىن الؼالب ؤو الؼالبت ؤلاًجابي ججاه اإلاؿئىلُت 

 ].13والاهخماء وؤلازالص ]

اإلاجخمؼ: بن اإلاجخمؼ الظي حؿىصه كُم ؾُاؾُت ؤو احخماغُت ؤو  -5

لت البض وؤن ًىلل ؤفغاصه هظه اللُم بلى الخىظُم, غلاثضًت مخىاؾ

وجىػىـ غلى مماعؾتهم لىظاثفهم. وبطا واهذ هظه اللُم جلىم غلى 

قغع هللا وحػالُم صًىه اإلاخىاػن, فةجها جدغص غلى وطؼ خض للمسالفاث 

 غلى خؿاب آزغ بما 
ً
وألازالكُاث وحػاكب اإلاػخضي, وال جغاعي فغصا

 ].13ؼ ]لجاهه ؤو مياهخه في اإلاجخم

ت الىاجحت هي التي حؿخؼُؼ ؤن اللُاصة اللضوة -6 : بن اللُاصة ؤلاصاٍع

م بقػاع ول مىظف في  جبث في الهُاول الجامضة عوح الحُاة غً ػٍغ

ؤلاصاعة بإهه غظى في حماغت حػمل مدؿاهضة ومجخمػت لخدلُم هضف 

 مػحن في الخىظُم, واللُاصة اللضوة هي التي جإزظ ألامىع بلىة لِـ فيها

قضة, ولحن لِـ فُه طػف, وحؿخؼُؼ ؤن حغغؽ فظاثل ألازالق في 

هفىؽ اإلاغئوؾحن, وجىحض الغوح الجماغُت التي جخػاون فُما بُنها, 

ً, وجيىن زاصمت للمصالح الػامت ]  ].3وجدترم آلازٍغ

ػاث واللىاهحن  -7 ػاث الخضمت اإلاضهُت: بن مجمىغت الدكَغ حكَغ

 
ً
ػُت اإلاػمٌى بها  وألاهظمت واللىاثذ الصاصعة اؾدىاصا بلى اإلاصاصع الدكَغ

في الضٌو حػخبر مً اإلاصاصع اإلاهمت لؤلزالكُاث؛ وطلً ألجها جظبؽ 

وجخدىم في حؿُحر صفت ؤلاصاعة في الاججاه الظي جغاه ًسضم ؾُاؾت الضولت 

ت ؤزغي؛ ألجها بىاء غلى طلً, حػمل غلى  دلم ؤهضافها. ومً ػاٍو ٍو

لتي هي الغهحزة ألاؾاؾُت في جدضًض واحباث ومؿئىلُاث الىظُفت ا

الخىظُم ؤلاصاعي, فخبحن الىاحباث التي جفغطها الىظُفت, واإلادظىعاث 

 ].13التي ًخىحب الابخػاص غنها في هظه الىظُفت ]

 :ػغق جغؾُش ؤزالكُاث ؤلاصاعة

 :مً ػغق جغؾُش ؤزالكُاث ؤلاصاعة ما ًلي     

ؤلاصاعة بضوع اللضوة جفػُل صوع اللضوة ألازالكُت : ًلىم ؤغظاء هُئت . 1

ألازالكُت , خُث بن مماعؾتهم للمهىت جيىن همىطحُت وجخفم مؼ مػاًحر 

وماقغاث ألاصاء اإلادضصة؛ ولظا فةن ؤغظاء اإلاىظمت ًدغصىن غلى 

 ].21مداواة ؾلىن اللضوة ]

ب ؤغظاء اإلااؾؿت غلى بحغاءاث . 2 صىؼ كغاعاث ؤزالكُت: ًمىً جضٍع

غجىؼ غلى جصىع الىخاثج اإلاترجبت غلى صىؼ صىؼ اللغاعاث الػاصلت, والتي ج

اللغاع, مما ٌؿاغض غلى خل الصغاع الخىظُمي بحن ؤغظاءها وجدؿحن 

 ].6ؤصاء اإلااؾؿت ]

جفػُل ػغق الاجصاٌ ألازالقي : ًمىً الترهحز غلى الاجصاٌ ألازالقي . 3

الظي حهضف بلى مؿاغضة ؤغظاء اإلااؾؿت غلى حػلم اإلاماعؾاث 

 ].21ألازالكُت ]

بغضاص مُثاق ؤزالقي: حػمل اللُاصاث ألازالكُت غلى بغضاص مُثاق . 4

ؤزالقي بمكاعهت حمُؼ ؤغظاء اإلااؾؿت, بدُث ًخظمً بىىص جدضص 

 ].3مػاًحر الصىاب والخؼإ , والثىاب والػلاب ]

غ ػغق اإلاداؾبُت: حػمل اللُاصاث ألازالكُت غلى مخابػت جؼبُم . 5 جؼٍى

فػُل مبضؤ الثىاب والػلاب, وبالخالي اللىاهحن واإلاىازُم ألازالكُت لخ

      حصجُؼ اإلاماعؾاث ألازالكُت وجللُل اهدكاع اإلاماعؾاث غحر 

 ].21ألازالكُت ]

جىػحن ؤزالكُاث الػمل مً زالٌ الخلضًغ واإلايافأث وكض ؤزبدذ هظه . 6

اصة ػاكت الػاملحن وخماؾهم, وػٍاصة مؿخىي  لت حضواها في ٍػ الؼٍغ

الػمالء واعجفاع ؤلاًغاصاث, وجدضزذ غً طلً ؤلاهخاحُت ووؿبت والء 

هخب ؤلاصاعة الحضًثت بىثحر مً الخفصُل, واإلاهم هىا ؤن ؤزالكُاث 

تها ووكغها وحػمُم ؤزغها مً زالٌ الخلضًغ  الػمل ًمىً جغؾُسها وجلٍى

 ].6واإلايافأث ]

ومً زالٌ اؾخػغاض ألاصب التربىي الخاص بمىطىع ؤزالكُاث           

 :خج الباخثؤلاصاعة ٌؿخي

ػض مً اإلاىاطُؼ اإلاػلضة, بط هجض ؤن  -1 ٌُ بن مىطىع ؤزالكُاث الػمل 

ألافغاص غلى ازخالف جىحهاتهم بهما ًدملىن آعاء مخباًىت, وهىان 

ازخالفاث هامت بُنهم خٌى ميىهاث الؿلىهُاث ألازالكُت, وهُف ًجب 

 .ؤن جخسظ اللغاعاث ؤو جىجؼ ألاغماٌ بكيل ؤزالقي

 لظا فةن الحىم غلى الؿلىن غلى جغجبؽ ألازال  -2
ً
 وزُلا

ً
ق باللُم اعجباػا

ؤهه ؤزالقي ؤو غحر ؤزالقي ٌؿدىض بىاًء غلى طلً بلى مباصت ؤو كىاغض 

ت ؤزالكُت مدضصة ؤو زصاثص الصخص ؤو مً  وصالثل هابػت مً هظٍغ

 .اللُم الاحخماغُت

بن الخدضًاث التي جىاحه ؤزالكُاث ؤلاصاعة في الخؼبُم هاججت غً  -3

 
ً
مازغاث صازلُت وؤزغي زاعحُت بط ال حكيل الخدضًاث الخاعحُت زؼغا

 غلى ألافغاص والظي حكيله الخدضًاث الخابػت مً اإلاىظمت طاتها
ً
 .هبحرا

 .لم جلم ؤزالكُاث ؤلاصاعة الاهخمام اليافي في ؤغلب اإلاىظماث الػغبُت -4

 ًخػلم بالفغ  -5
ً
 طاجُا

ً
ص وال ًمىً لم ٌػض مفهىم ؤزالكُاث ؤلاصاعة مفهىما

الخإزحر به, بل ؤصبدذ ؤلاصاعة الُىم بإمـ الحاحت بلى الىظغ ألزالكُاث 

ل الؿلىوي التي حػىص بغبذ احخماعي  ؤلاصاعة بىصفها ؤخض مصاصع الخمٍى

 غً باقي عئوؽ ألامىاٌ
ً
 .وال جلل قإها

 الدراساث السابقت. 4

وطلً  حػض الضعاؾاث الؿابلت ألاؾاؽ الىظغي والػملي ألي بدث,         

مً زالٌ ؤلافاصة مً ؤهضافها, وبحغاءاتها, وهخاثجها, ولغغض جدلُم 

ؤهضاف الضعاؾت الحالُت؛ ؤحغي مسح قامل لؤلصبُاث والضعاؾاث 

الؿابلت, وجمسع غً طلً الحصٌى غلى غضص هبحر مً الضعاؾاث 

اإلامازلت في الخسصصاث اإلاسخلفت, اهخفى الباخث باؾخػغاض الضعاؾاث 

ا بمىطىع الضعاؾت الحالُت واؾخػغطها مً طاث الػالكت اإلاب اقغة جغبىًٍّ

ألاخضر بلى ألاكضم وفم مدىعًٍ الضعاؾاث الػغبُت, ومً زم الضعاؾاث 

 :ألاحىبُت والخػلُب غلى الضعاؾاث الؿابلت. وفُما ًلي جفصُل طلً

[ بلى جدضًض الؿلىن الخللي 10هضفذ صعاؾت ػىاف والحىعاوي ]       

ـ في لؤلؾخاط الجامعي في ا إلاجاٌ ألاواصًمي هما ًغاه ؤغظاء هُئت الخضَع

( 90الجامػت ألاعصهُت باألعصن. اؾخسضمذ الضعاؾت اؾدباهت ميىهت مً )

( غظى هُئت 432فلغة والتي جم جىػَػها غلى غُىت الضعاؾت البالغت )

ـ. وجىصلذ الضعاؾت بلى وحىص )  جمثل ؤهماغ الؿلىن 14جضَع
ً
( ؾلىوا

ؤفغاص الضعاؾت ألزالكُاث غظى هُئت الخضَعـ  الخللُت. وواهذ جلضًغاث

صلذ في الجىاهب اإلاهىُت والخىاصل والػالكاث الصخصُت غالُت. هما جى 

ا في جلضًغاث ؤغظاء هُئت بالضعاؾت بلى وحىص فغوق صالت  ًُّ خصاث

 ي لؤلؾخاط الجامعي حػؼي ـالكــىن ألازــت للؿلـــت ألاعصهُــــ بالجامػــالخضَع
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 .الغجبت ألاواصًمُت ولصالح عجبت ألاؾخاطإلاخغحر الجيـ ولصالح ؤلاهار. و 

[ صعاؾت هضفذ بلى الخػغف غلى صعحت مماعؾت 22وؤحغي الػاحؼ ]     

ت في مدافظاث غؼة ألزالكُاث اإلاهىت  حن باإلاضاعؽ الثاهٍى اإلاغقضًً التربٍى

وغالكتها بالغطا الىظُفي لضحهم, والىكف غً الفغوق بحن مخغحراث 

الػمل الىظُفي( ولخدلُم ؤهضاف  )الجيـ, ؾىىاث الخضمت, هىغُت

الضعاؾت اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىصفي مؿخػُىا باالؾدباهت واإلالابلت: 

ت في  حن باإلاضاعؽ الثاهٍى ألاولى للُاؽ صعحت مماعؾت اإلاغقضًً التربٍى

مدافظاث غؼة ألزالكُاث اإلاهىت مً وحهت هظغ مضًغي اإلاضاعؽ, والثاهُت 

حن مً وحهت للُاؽ مؿخىي الغطا الىظُفي لضي  اإلاغقضًً التربٍى

حن  هظغهم. وجىصلذ الضعاؾت بلى ؤن صعحت مماعؾت اإلاغقضًً التربٍى

ت واهذ غالُت.  ألزالكُاث اإلاهىت مً وحهت هظغ مضًغي اإلاضاعؽ الثاهٍى

 في صعحت مماعؾت 
ً
ولم جظهغ الىخاثج وحىص اي فغوق صالت بخصاثُا

ت في مدافظا حن باإلاضاعؽ الثاهٍى ث غؼة ألزالكُاث اإلاهىت اإلاغقضًً التربٍى

 (.حػؼي إلاخغحراث الجيـ وؾىىاث الخضمت وهىغُت الػمل

بلى مػغفت صعحت التزام [ 23بضح والؿلُم ] صعاؾتضفذ هو هما      

بصاعاث الجامػاث الخاصت باألعصن بمػاًحر ؤزالكُاث ألاصاء ألاواصًمي مً 

ـ. جيىهذ غُىت الضعاؾت مً ) ( 142وحهت هظغ ؤغظاء هُئت الخضَع

ـ بجامػت ألامحرة غالُت. واؾخسضمذ الضعاؾت   مً هُئت الخضَع
ً
غظىا

( فلغة جم جىػَػها غلى 36اإلاىهج الىصفي مً زالٌ اؾدباهت ميىهت مً )

الػُىت. وؤظهغث الىخاثج ؤن صعحت التزام بصاعاث الجامػاث الخاصت 

باألعصن بمػاًحر ؤزالكُاث ألاصاء ألاواصًمي مً وحهت هظغ ؤغظاء هُئت 

ـ واهذ مغجفػت في حمُؼ اإلاجاالث. هما ؤظهغث الىخاثج وحىص الخ ضَع

ـ لضعحت التزام بصاعاث  فغوق بحن جلضًغاث ؤغظاء هُئت الخضَع

الجامػاث الخاصت باألعصن بمػاًحر ؤزالكُاث ألاصاء ألاواصًمي حػؼي 

ُت. هما ؤظهغث الىخاثج وحىص وؿاهإلاخغحر هىع اليلُت ولصالح اليلُاث ؤلا

ـ لضعحت التزام بصاعاث فغوق بحن جلض ًغاث ؤغظاء هُئت الخضَع

الجامػاث الخاصت باألعصن بمػاًحر ؤزالكُاث ألاصاء ألاواصًمي حػؼي 

ـ ؤصحاب الخبرة ) ؾىىاث  10إلاخغحر الخبرة ولصالح ؤغظاء هُئت الخضَع

 بحن جلضًغاث 
ً
فإهثر(. في خحن لم جظهغ الىخاثج اًت فغوق صالت بخصاثُا

ـ ل ضعحت التزام بصاعاث الجامػاث الخاصت باألعصن ؤغظاء هُئت الخضَع

 .بمػاًحر ؤزالكُاث ألاصاء ألاواصًمي حػؼي إلاخغحر هىغُت الػمل الجامعي

[ صعاؾت هضفذ بلى مػغفت صعحت التزام مضًغي 24وؤحغث ًدحى ]      

ت الفلؿؼُيُت بإزالكُاث مهىت ؤلاصاعة  اإلاضاعؽ الحيىمُت الثاهٍى

ي مضاعؾهم. اجبػذ الضعاؾت اإلاىهج اإلاضعؾُت مً وحهت هظغ مػلم

( مػلما 1349الىصفي, جم ازخُاع غُىت غكىاثُت بلغ غضص ؤفغاصها )

( فلغة. وجىصلذ 64ومػلمت. وجم اؾخسضام اؾدباهت جيىهذ مً )

ت  الضعاؾت بلى ؤن صعحت التزام مضًغي اإلاضاعؽ الحيىمُت الثاهٍى

لُت في حمُؼ الفلؿؼُيُت بإزالكُاث مهىت ؤلاصاعة اإلاضعؾُت واهذ غا

مجاالث الضعاؾت )ؤزالكُاث اإلاضًغ هدى اإلاهىت, والىػً, والؼلبت, 

وؤولُاء ألامىع, وهفؿه, وهدى اإلاػلمحن(. وؤظهغث الىخاثج وحىص فغوق 

ت الفلؿؼُيُت   في صعحت التزام مضًغي اإلاضاعؽ الثاهٍى
ً
صالت بخصاثُا

م حػؼي بإزالكُاث مهىت ؤلاصاعة اإلاضعؾُت مً وحهت هظغ مػلمي مضاعؾه

 .إلاخغحر الجيـ ولصالح الظوىع 

 غف صعحت التزام عئؾاء ـى حػــ[ بل18اؽ ]ـــى غبــت بــضفذ صعاؾــهما ه      

ت  ألاكؿام الػلمُت بإزالكُاث الػمل الجامعي وغالكتها بالغوح اإلاػىٍى

ـ في ولُاث الهُئت الػامت للخػلُم الخؼبُلي  ألغظاء هُئت الخضَع

ذ. اؾخسضمذ الضع  ب بضولت اليٍى اؾت اإلاىهج الىصفي, وبلغ غضص والخضٍع

غ ؤصاجحن 335ؤفغاص غُىت الضعاؾت ) ـ. وجم جؼٍى ( غظى هُئت الخضَع

لخدلُم ؤهضاف الضعاؾت: ألاولى غباعة غً اؾدباهت ؤزالكُاث الػمل 

( فلغة. ؤما ألاصاة الثاهُت, فهي ملُاؽ 40ؤلاصاعي وبلغ غضص فلغاتها )

ـ, وبلغ  ت ألغظاء هُئت الخضَع ( فلغة. 33غضص فلغاتها )الغوح اإلاػىٍى

وجىصلذ الضعاؾت بلى ؤن صعحت التزام عئؾاء ألاكؿام الػلمُت 

بإزالكُاث الػمل واهذ مغجفػت ولجمُؼ اإلاجاالث. وؤظهغث الىخاثج 

 في صعحت التزام عئؾاء ألاكؿام الػلمُت 
ً
وحىص فغوق صالت بخصاثُا

ـ حػؼي إلاخغ حر بإزالكُاث الػمل مً وحهت هظغ ؤغظاء هُئت الخضَع

 .الجيـ ولصالح الظوىع. وفي مخغحر هىع اليلُت ولصالح اليلُاث الػلمُت

[ صعاؾت هضفذ بلى مػغفت صعحت مماعؾت مضًغي 6وؤحغي الؼهغاوي ]     

مضاعؽ الخػلُم الػام للبىحن في مضًىت مىت اإلاىغمت باإلاملىت الػغبُت 

( 600الؿػىصًت ألزالكُاث الػمل ؤلاصاعي. جيىهذ غُىت الضعاؾت مً )

. واؾخسضمذ الضعاؾت اؾدباهت ميىهت مً )
ً
( فلغة. وؤظهغث 44مػلما

الىخاثج آلاحي: واهذ صعحت جلضًغاث مػلمي اإلاضاعؽ لضعحت مماعؾت 

مضًغي مضاعؽ الخػلُم الػام للبىحن في مضًىت مىت اإلاىغمت باإلاملىت 

الػغبُت الؿػىصًت ألزالكُاث الػمل ؤلاصاعي غالُت في حمُؼ اإلاجاالث. 

 في جلضًغاث اإلاػلمحن لضعحت وؤظهغ 
ً
ث الىخاثج وحىص فغوق صالت بخصاثُا

مماعؾت مضًغي مضاعؽ الخػلُم الػام للبىحن في مضًىت مىت اإلاىغمت 

باإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت ألزالكُاث الػمل ؤلاصاعي حػؼي إلاخغحر 

 .الجيـ ولصالح الظوىع. وفي مخغحر اإلااهل الػلمي ولصالح البيالىعٍىؽ

[ فلض هضفذ الي الخػغف غلى صعحت التزام 25صعاؾت كؼق ] ؤما     

عئؾاء ألاكؿام ألاواصًمُت في الجامػاث ألاعصهُت الغؾمُت بإزالكُاث 

ـ, والىكف غً فغوق حػؼي  اإلاهىت مً وحهت هظغ ؤغظاء هُئت الخضَع

بلى مخغحري الخسصص والغجبت ألاواصًمُت, وجيىن مجخمؼ الضعاؾت مً 

ـ في الجامػاث ألاعصهُت الغؾمُت الثماوي حمُؼ ؤغظاء هُئت الخض َع

( مىػغحن غلي 2780الظًً بلغ غضصهم ) 2004/2005للػام الجامعي 

مسخلف الغجب والخسصصاث الػلمُت وبلغذ غُىت الضعاؾت 

(.وحاءث هخاثج الضعاؾت خٌى التزام عئؾاء ألاكؿام ألاواصًمُت في 458)

مً وحهت هظغ ؤغظاء الجامػاث ألاعصهُت الغؾمُت بإزالكُاث اإلاهىت 

ـ بضعحت مغجفػت, وؤظهغث هخاثج الضعاؾت وحىص فغوق  هُئت الخضَع

طاث صاللت بخصاثُت في صعحت التزام عئؾاء ألاكؿام ألاواصًمُت في 

الجامػاث ألاعصهُت الغؾمُت بإزالكُاث اإلاهىت حػؼي للخفاغل بحن مخغحري 

ـالخسصص والغجبت ألاواصًمُت مً وحهت هظغ ؤغظاء هُئت الخ  .ضَع

 :الضعاؾاث ألاحىبُت

[ صعاؾت هضفذ بلى مػغفت ؤزغ اللُاصة ألازالكُت غلى 26ؤحغي بُلى ]      

( غظى 115مؿخىي ألاصاء الىظُفي للػاملحن. جيىهذ غُىت الضعاؾت مً )

ا, اؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج  ـ مً حامػت باًغو بيُجحًر هُئت جضَع

( فلغة, جم جىػَػها 44الىصفي مً زالٌ اؾخسضام اؾدباهت ميىهت مً )

غلى ؤفغاص الضعاؾت. وؤظهغث الىخاثج ؤن هىان غالكت ػغصًت بحن اللُاصة 

 املحن بالجامػت. هما ؤظهغث الىخاثج ؤن ــي للػـــت وألاصاء الىظُفــــألازالكُ

 .جلضًغاث ؤفغاص الػُىت إلاؿخىي اللُاصة ألازالكُت واهذ مخىؾؼت
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ً ووَؿِىاهذ وبُضًغؾح      [ صعاؾت هضفذ الخػغف 27ن ]ؤحغي واٍع

غلى مضي كضعة اإلاؿاولحن وصىاع اللغاع في ؤلػاب اللىي غلى الالتزام 

بمضوهاث الؿلىن ألازالقي صازل وبحن اإلاضاعؽ. جيىهذ غُىت الضعاؾت 

ىُت, واؾخسضمذ 147مً )  ومػلمت بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ
ً
( مػلما

( فلغة قملذ 44مً )الضعاؾت اإلاىهج الىصفي مً زالٌ اؾدباهت ميىهت 

زالر مػظالث زلافُت هي: جىفحر فغص اإلاكاعهت الػاصلت للؼالب, 

حن, وتهُئت البِئت  وبكامت مماعؾاث الخىظُف ألازالكُت للمضعبحن وؤلاصاٍع

والثلافت الخىظُمُت التي جدخظً الػضٌ. وؤظهغث الىخاثج ؤن ؤفغاص غُىت 

الؿلىن ألازالقي الضعاؾت لضحهم كضعة غالُت غلى الالتزام بمضوهاث 

ا في  ًُّ صازل وبحن اإلاضاعؽ. ولم جظهغ الىخاثج وحىص ؤًت فغوق صالت بخصاث

 .جلضًغاث ؤفغاص غُىت الضعاؾت حػؼي للجيـ ؤو اإلااهل الػلمي ؤو الخبرة

[ بضعاؾت هضفذ بلى بللاء الظىء غلى وحهاث 28وكام الباهض وبُدُه ]     

ـ في جسصص الاكخصاص في الجامػاث  هظغ ؤغظاء هُئت الخضَع

ىُت بػاء صعحت جىغاع بػع الخصغفاث ألازالكُت الصاصعة غنهم في  ألامٍغ

( 139الحُاة الجامػُت وصعحت زؼىعتها. جيىهذ غُىت الضعاؾت مً )

ىُت.  ـ بجامػت جىؿاؽ بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ غظى هُئت جضَع

( 39واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىصفي مً زالٌ اؾدباهت ميىهت مً )

ـ ًماعؾىن بضعحت ف لغة. وجىصلذ الضعاؾت بلى ؤن ؤغظاء هُئت الخضَع

غالُت بػع الخصغفاث ألازالكُت في الحُاة الجامػُت مثل: غضم 

الاهخمام بالؿاغاث اإلاىخبُت اإلاسصصت للؼلبت, وكبٌى ألاغظاع مً 

الؼلبت, واؾخػماٌ كاغت الخضَعـ مىخضي إلاىاككت مىطىغاث لِؿذ 

ـ الحصٌى غلى مً صلب اإلااصة الضعاؾُت , وػلب غظى هُئت الخضَع

وسخ مجاهُت مً ازخباعاث ملىىت إلاىاطُؼ لِؿذ طمً جسصصه, 

ـ هفؿه مؼ  وبلؼام الؼالب بكغاء هخب مً جإلُف غظى هُئت الخضَع

 .ؤجها لِؿذ ألاوؿب للماصة الضعاؾُت

[ هضفذ بلى جدضًض الؿلىن اإلاخىكؼ 29وفي صعاؾت كام بها بحرف ]      

ىُت بغغض عؾم بػاع ؤو مً ألاؾخاط ا لجامعي في بخضي الجامػاث ألامٍغ

( 234ؤهمىطج لؤلؾخاط الجامعي الخللي. جيىهذ غُىت الضعاؾت مً )

ىُت,  ـ بجامػت فغحُيُا بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ غظى هُئت جضَع

( فلغة. وزلصذ الضعاؾت 66واؾخسضمذ الضعاؾت اؾدباهت ميىهت مً )

ـ اإلاكاعهحن كُم حؿػت %( فإهثر مً ؤغظاء 90بلى ؤن ) هُئت الخضَع

ؤهماغ مً الؿلىن باغخباعها ال ؤزالكُت جخػلم بالخلُُم والازخباعاث 

ؿُت. هما  والػالكت بحن الؼالب والاؾخاط الجامعي واليكاػاث الخضَع

ا في اؾخجاباث  ًُّ جىصلذ الضعاؾت بلى غضم وحىص فغوق صالت بخصاث

ؾخاط الجامعي حػؼي إلاخغحر ؤفغاص غُىت الضعاؾت للؿلىن اإلاخىكؼ مً ألا 

 .الجيـ

[ صعاؾت هضفذ بلى فدص جصىعاث ؤغظاء هُئت 30وؤحغي لُىلحن ]     

ـ في جسصص هظم اإلاػلىماث لضعحت زللُت ؾلىههم ومماعؾخه.  الخضَع

ى 157جيىهذ غُىت الضعاؾت مً ) ـ مً حامػت اوهخاٍع ( غظى هُئت جضَع

ىُت. اؾخسضمذ الضعاؾ ت اإلاىهج الىصفي اإلاؿحي بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

( فلغة. وجىصلذ الضعاؾت بلى ؤن ؤهثر 55مً زالٌ اؾدباهت ميىهت مً )

%( مً اإلاكاعهحن كضع ؤن ؤهثر ؤهماغ الؿلىن ال زللُت وهي: 75مً )

ُف البُاهاث البدثُت, وكبٌى اإلااٌ ؤو الهضاًا مً الؼلبت ملابل  جٍؼ

ُف الىزاثم مىدهم غالماث ؤغلى, واهخداٌ ألابدار ؤو ؾغكتها,  وجٍؼ

اإلالضمت للحصٌى غلى صغم مالي ألبداثهم, وجضمحر البُاهاث الحاؾىبُت 

ا  ًُّ في هظام الجامػت. هما جىصلذ الضعاؾت بلى وحىص فغوق صالت بخصاث

ـ بػاء صعحت زللُت ؾلىن ألاؾخاط  بحن جصىعاث ؤغظاء هُئت الخضَع

الح الجامعي حػؼي إلاخغحراث الجيـ ولصالح الظوىع. والغجبت ولص

 .ألاؾخاط

 :الخعقيب على الدراساث السابقت

ًدبحن للباخث مً زالٌ اؾخػغاض الضعاؾاث الؿابلت, ومً زالٌ       

الاػالع غلى اإلاىاهج اإلاؿخسضمت في هظه الضعاؾاث وبػع ؤهضافها 

وهخاثجها ما ًلي: فُما ًخػلم باإلاىهج اإلاؿخسضم فخخفم هظه الضعاؾت مؼ 

مػظم الضعاؾاث الؿابلت في اؾخسضام اإلاىهج الىصفي, واؾخسضامها 

[ 10لجمؼ البُاهاث هما في صعاؾت الحىعاوي وػىاف ]الاؾدباهت هإصاة 

[, بِىما حمػذ 6[ والؼهغاوي ]18[ وصعاؾت بى غباؽ ]24وصعاؾت ًدحى ]

صعاؾاث ؾابلت ؤزغي بحن الاؾدباهت واإلالابلت هما في صعاؾت الػاحؼ 

[. وجدكابه الضعاؾت الحالُت مؼ الضعاؾاث الؿابلت في ؤمىع غضة 22]

الكُاث ؤلاصاعة بكيل غام, ولىنها جسخلف غنها في منها: جىاولها مىطىع ؤز

ألامىع الخالُت: جىاولها مىطىع واكؼ ؤزالكُاث ؤلاصاعة لضي كُاصاث 

ـ بجامػت قلغاء,  اليلُاث الجامػُت مً وحهت هظغ ؤغظاء هُئت الخضَع

وؤن هظه الضعاؾت جإحي ماهضة لبػع ما جىصلذ بلُه الضعاؾاث 

ت الحضًثت. الؿابلت مً هخاثج, ومىملت لها م ً خُث اإلاؿخجضاث ؤلاصاٍع

بطافت بلى ؤن هظه الضعاؾت حػض مً الضعاؾاث الللُلت غلى اإلاؿخىي 

 غلى خض غلم الباخث. 
ً
اإلادلي بكيل غام وبجامػت قلغاء جدضًضا

وؾاغضث الضعاؾاث الؿابلت الباخث في وطؼ جصىع قامل ألزالكُاث 

ىهاث وغحرها. هما ؤلاصاعة مً خُث اإلافهىم واإلاحزاث والخصاثص واإلاي

ا غلى بِئت ؤزالكُاث ؤلاصاعة بجامػت قلغاء.  ؾاغضث في الخػغف هظغًٍّ

واؾخفاص الباخث مً الضعاؾاث الؿابلت في جىحُه الضعاؾت الحالُت 

والخػغف غلى ؤهمُت الخصاثص اإلاىهجُت والؼغق الالػمت لضعاؾت هظا 

 .اإلاىطىع

 الطريقت وإلاجراءاث. 5

 مىهج الدراستأ. 

 .اغخمضث الضعاؾت اإلاىهج الىصفي إلاىاؾبخه ألغغاض الضعاؾت     

 مجخمع الدراستب. 

ـ بجامػت       جيىن مجخمؼ الضعاؾت مً حمُؼ ؤغظاء هُئت الخضَع

( غظى هُئت 1881قلغاء باإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت البالغ غضصهم )

ـ واإلاىظفحن ـ وطلً خؿب غماصة قاون ؤغظاء هُئت الخضَع  .جضَع

 ضعاؾتغُىت الج. 

ـ في 280اقخملذ الػُىت غلى )      ( غظًىا مً ؤغظاء هُئت الخضَع

حامػت قلغاء باإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت للفصل الضعاسخي الثاوي مً 

لت الؼبلُت 2015/2016للػام الضعاسخي  . وجم ازخُاعهم بالؼٍغ

الػكىاثُت. والجضٌو الخالي جبحن جىػَؼ ؤفغاص الضعاؾت خؿب مخغحراث 

 (.ىع اليلُت, والجيـ, وػبُػت الػملالضعاؾت )ه
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 1جدول 

 أفراد عيىت الدراست حسب مخغيراث الدراست جىزيع

 اليسبت العدد مسخىياجه املخغير

 %51 143 غلمُت  هىع اليلُت 

 %49 137 ُتبوؿاه

 %100 280 اإلاجمىع

 %64 179 طهغ الجيـ

 %36 101 ؤهثى

 %100 280 اإلاجمىع

 %6 18 غمُض ػبُػت الػمل

 %16 44 وهُل

 %22 62 عثِـ كؿم

 %56 156 غظى هُئت جضَعـ

 %100 280 اإلاجمىع

 %100 280 اإلاجمىع الىلي

خطح       ٌ  مً ٍو  في الضعاؾت غُىت ؤفغاص غضص بلغ: آلاحي( 1) عكم الجضو

ت بيؿبت( 143) الػلمُت اليلُاث  غضص بلغ بِىما ,%(51) بلغذ مئٍى

ت بيؿبت( 137) ُتوؿاهؤلا اليلُاث في الضعاؾت غُىت ؤفغاص  بلغذ مئٍى

ت بيؿبت( 179) الظوىع  مً الضعاؾت غُىت ؤفغاص غضص وبلغ%(. 49)  مئٍى

( 101) ؤلاهار مً الضعاؾت غُىت ؤفغاص غضص بلغ بِىما ,%(64) بلغذ

ت بيؿبت خطح%(. 36) بلغذ مئٍى ٌ  مً ٍو   الجضو
ً
 ؤفغاص غضص ؤن ؤًظا

ت بيؿبت( 18) بلغ ولُت غمُض بىظُفت هم ممً مً الضعاؾت غُىت  مئٍى

( 44) اليلُاث وهالء مً الضعاؾت غُىت ؤفغاص غضص بلغ بِىما ,%(6) بلغذ

ت بيؿبت  بيؿبت( 62) ألاكؿام عئؾاء غضص وبلغ%(. 16) بلغذ مئٍى

ت ـ هُئت ؤغظاء غضص بلغ خحن في%( 22) بلغذ مئٍى  فلؽ الخضَع

ت بيؿبت( 156)  (.%56) بلغذ مئٍى

 الدراست أداةج. 

ت الؿُاؾاث كُاؽ ؤحل مً اؾدباهت ببىاء الباخث كام         التربٍى

 مً الجامػُت اليلُاث كُاصاث لضي ؤلاصاعة ؤزالكُاث بىاكؼ اإلاغجبؼت

ـ هُئت ؤغظاء هظغ وحهت  غلى باالغخماص وطلً قلغاء, بجامػت الخضَع

 في اإلاسخصحن آعاء مً والاؾخفاصة الػالكت, طي التربىي  ألاصب مغاحػت

 ؤزىاء في الباخث غليها اػلؼ التي الضعاؾاث وبػع الىفـ وغلم التربُت

 في غمله زالٌ مً الصخصُت الباخث وزبرة الىظغي  لؤلصب مغاحػخه

 طىء وفي وؤؾئلتها, وؤهضافها الضعاؾت مكيلت غلى وبىاء. التربىي  اإلاُضان

 كام طهغها, الؿابم والخؼىاث الؿابلت, والضعاؾاث الىظغي  ؤلاػاع

 فلغة,( 47) مً اإلايىهت ألاولُت بصىعتها الاؾدباهت بصُاغت الباخث

ٌ  الجؼء: هما حؼؤًً غلى وواهذ خػلم: ألاو  طاث ألاولُت بالبُاهاث ٍو

ـ هُئت ؤغظاء مً باإلاؿخجُبحن الصلت : الثاوي الجؼء ؤما. الخضَع

ـ هُئت ؤغظاء باؾخجاباث فُخػلم ت للؿُاؾاث الخضَع  اإلاغجبؼت التربٍى

 .ؤلاصاعة ؤزالكُاث بىاكؼ

 (:الاؾدباهت) الضعاؾت ؤصاة وصف

ج طو ملُاؽ اؾخسضام جم        اؾخجاباث غً للخػبحر الخماسخي الخضٍع

: آلاحي الىدى غلى الاؾدباهت فلغاث حمُؼ غلى الضعاؾت غُىت ؤفغاص

  غالُت)
ً
  مىسفظت, مىسفظت, مخىؾؼت, غالُت, حضا

ً
 ًخم بدُث(, حضا

  غالُت بلى( 5) الىػهُت اللُمت بغؼاء
ً
 بلى( 3, )غالُت بلى( 4, )حضا

  مىسفظت بلى( 1) الىػهُت واللُمت, مىسفظت بلى( 2, )مخىؾؼت
ً
 .حضا

 اؾخجابت صعحت غلى للحىم الخصحُذ إلافخاح مػُاع وطؼ ؾبُل وفي      

 اإلاضي خؿاب جم ,(الاؾدباهت) الضعاؾت ؤصاة غلى الضعاؾت غُىت ؤفغاص

اث ٌ  ًيىن  وبالخالي, (4=  1-5) وهى الاؾخجابت إلاؿخٍى  ٌؿاوي  الفئت ػى

(4/5  =0.80),  ٌ  غُىت ؤفغاص لخلضًغ الحىم مػُاع ًىضح( 2) والجضو

 .الضعاؾت ؤصاة غلى الضعاؾت

 2 جدول 

 الدراست أداة على الدراست عيىت أفراد لخقدًراث الحكم معيار

 املسخىي  املخىسط

(4.20-5)  
ً
 غالُت حضا

 غالُت (3.40-4.19)

 مخىؾؼت (2.6-3.39)

 مىسفظت (1.8-2.59)

(1-1.79)  
ً
 مىسفظت حضا

 (:الاؾدباهت) الضعاؾت ؤصاة صضق

ت الكغوغ مً ألاصاة صضق         ألاصاة في جىفغها ًيبغي التي الظغوٍع

لصض الضعاؾت, حػخمضها التي  غلى وكضعتها بىائها, ؾالمت ألاصاة بصضق ٍو

 جيىن  وبالخالي[. 31] بها جخػلم التي الظاهغة غً اإلاؼلىبت البُاهاث حمؼ

  جلِـ ؤن بملضوعها وان بطا صاصكت البدث ؤصاة
ً
 وطػذ ما فػال

 مً وطػذ إلاا مالثمت ألاصاة ؤن غلى اإلادىمىن  وافم وبطا للُاؾه,

 بصضق ٌػغف ما وهظا خىمهم, غلى الاغخماص ًمىً فةهه ؤحله,

لخحن ألاصاة صضق اؾخسغاج لغاًاث الباخث واجبؼ. اإلادىمحن  :هما ػٍغ
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 (Face Validity)): اإلادىمحن صضق) الظاهغي  الصضق

 غغطها زالٌ مً الضعاؾت ألصاة الظاهغي  الصضق مً الخدلم جم       

 في والازخصاص الخبرة طوي  مً مدىمحن( 8) غلى ألاولُت بصىعتها

ٌ  ؤلاصاعة مجاٌ  وطلً. الؿػىصًت الجامػاث في ٌػملىن  التربُت, وؤصى

ت الصُاغت خُث مً الفلغة مالءمت صعحت غلى للحىم  واهخمائها اللغٍى

 آعاء ومغاحػت الاؾخبُاهاث اؾترحاع وبػض. كُاؾه اإلاغاص للمجاٌ

 مىاؾبتها غلى اإلادىمىن  ؤحمؼ التي الفلغاث ازخُاع جم اإلادىمحن,

ت الصُاغت خُث مً بػظها حػضًل وجم ,%(80) بيؿبت  وخظف اللغٍى

 مىػغت. فلغة( 44) مً ميىهت النهاثُت بصىعتها ألاصاة وؤصبدذ آلازغ,

 الصلت طاث باألزالكُاث اإلاخػللت بالؿُاؾاث اإلاخػلم الجؼء: والخالي

 مدىع  ؤما. فلغة( 15) ؤلاحمالُت فلغاجه غضص فبلغ الصخصُت, بالجىاهب

 فلض اإلاهىُت بالجىاهب الصلت طاث باألزالكُاث اإلاخػللت الؿُاؾاث

 طاث باألزالكُاث اإلاخػللت الؿُاؾاث ومدىع . فلغة( 15) غلى اقخمل

 .فلغة( 14) فلغاجه غضص فبلغ الاجصاٌ بجىاهب الصلت

 :الضعاؾت ؤصاة زباث

 هغوهبار ؤلفا مػاصلت اؾخسضام جم الضعاؾت ؤصاة زباث مً للخدلم       

 وهظلً الضعاؾت, ؤصاة مداوع  مً مدىع  ليل الثباث مػامل لحؿاب

ٌ  لؤلصاة الىلي الثباث مػامل خؿاب  كُم ًىضح( 3) عكم والجضو

 .الثباث مػامالث

 3 جدول 

 (11 = ن: الاسخطالعيت العيىت) ككل ألاداة وعلى الدراست أداة ملحاور  كروهباخ ألفا ثباث معامالث

 معامل ثباث ألفا كروهباخ عدد البىىد املحىر 

 ٌ  0.81 15 ألاو

 0.79 15 الثاوي

 0.82 14 الثالث 

 0.87 44 مػامل الثباث الىلي

ٌ  مً ًخطح      الضعاؾت ؤصاة إلاداوع  الثباث مػامالث ؤّن ( 3) عكم الجضو

 اإلاغجبت في الثالث اإلادىع  حاء خُث ,(0.82 بلى 0.79) بحن ما جغاوخذ

ٌ  اإلادىع  ًلُه ,(0.82) زباجه مػامل كُمت بلغذ وكض ألاولى,  بمػامل ألاو

 الثاوي للمدىع  الثباث مػامل كُمت بلغذ بِىما ,(0.81) كُمخه زباث

 .الػلمي البدث ألغغاض ملبىلت كُمت وهي( 0.79)

 :الضعاؾت بحغاءاث

: آلاجُت الخؼىاث باجباع الباخث كام الضعاؾت ؤهضاف لخدلُم     

 اؾدباهت وبغضاص. الضعاؾت مكيلت مىطىع في الؿابم ألاصب غلى الاػالع

 الصلت طاث والضعاؾاث الؿابم ألاصب غلى الاػالع زالٌ مً الضعاؾت

 وكام. الضعاؾت ؤصاة وزباث صضق مً والخدلم. الضعاؾت بمىطىع

 بىفؿه, الػُىت ؤفغاص غلى الضعاؾت ؤصاة بخىػَؼ الىكذ مػظم الباخث

غ. اؾخفؿاعاتهم غلى وؤحاب ؤلاحابت آلُت لهم وقغح  بػض البُاهاث وجفَغ

 .اإلاىاؾبت ؤلاخصاثُت الخدلُالث وبحغاء حمػها

 ومىاقشتها ىخائج. ال6

 :ًلي ما الضعاؾت هخاثج ؤظهغث 

ٌ  الؿااٌ هخاثج ت الؿُاؾاث واكؼ ما: غلى جىص والظي ألاو  التربٍى

 وحهت مً الجامػُت اليلُاث كُاصاث لضي ؤلاصاعة بإزالكُاث اإلاغجبؼت

ـ هُئت ؤغظاء هظغ  .الصخصُت؟ الجىاهب في قلغاء بجامػت الخضَع

 والاهدغافاث الحؿابُت اإلاخىؾؼاث خؿاب جم الؿااٌ هظا غلى لئلحابت 

ت ـ هُئت ؤغظاء الؾخجاباث اإلاػُاٍع  هي هما قلغاء بجامػت الخضَع

ٌ  في مىضحت  :الخالي الجضو

 4 جدول 

 لدي إلادارة بأخالقياث املرجبطت التربىيت السياساث لىاقع شقراء بجامعت الخدريس هيئت أعضاء السخجاباث املعياريت والاهحرافاث الحسابيت املخىسطاث

ا مرجبت الشخصيت الجىاهب في الجامعيت الكلياث قياداث  الحسابيت املخىسطاث حسب جىازليًّ

املخىسط  الفقراث الرقم الرجبت

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 

مسخىي 

 الاسخجابت

 غالُت 0.93 3.91 ًغاعي خاحاث ؤغظاء هُئت الخضَعـ والػاملحن الصخصُت 14 1

ـ 15 2  غالُت 1.06 3.90 ًلضم اإلاػىهت واإلاكىعة ليل مً ًؼلبها مً ؤغظاء هُئت الخضَع

غ ؤغظاء هُئت الخضَعـًدغص  2 3  غالُت 1.00 3.88 غلى جىمُت وجؼٍى

 غالُت 0.98 3.84 ًخصف بالصضق في حػامله مؼ آلازٍغً 3 4

 غالُت 1.00 3.77 ًمخلً اإلالضعة غلى جدمل اإلاؿاولُت 4 5

 غالُت 1.01 3.74 ًاصي غمله بةزالص 5 6

7 6 ً  غالُت 0.99 3.71 ًخلبل آعاء آلازٍغ

ـ ًخصف بالصغاخت 7 8  غالُت 0.97 3.70 غىض مىاككت ؤغظاء هُئت الخضَع

 غالُت 1.03 3.69 ًخمحز بالكفافُت في الخػامل 8 9

 غالُت 1.07 3.68 ًلتزم باللُم ألازالكُت الؿاثضة في اإلاجخمؼ 1 10

دفؼهم 10 11 ـ الفاغلحن ٍو  غالُت 1.00 0.79 ًيافئ ؤغظاء هُئت الخضَع
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ـًخصف بالجزاهت في الخػامل  11 12  مخىؾؼت 1.00 3.67 مؼ ؤغظاء هُئت الخضَع

 مخىؾؼت 1.01 3.65 ًخؼلؼ ألن ًيىن كضوة في غمله للجمُؼ 13 13

 مخىؾؼت 0.89 3.64 ًخدلى باإلاغوهت في الخػامل مؼ آلازٍغً 9 14

 مخىؾؼت 0.97 3.58 ًخػصب ؤو ًخدحز بؿغغت 12 15

 غالُت 1.09 3.73 الضعحت اليلُت

بحن       ٌ  ٍو  مدىع  لفلغاث الحؿابُت اإلاخىؾؼاث ؤن( 4) عكم الجضو

ت الؿُاؾاث  اليلُاث كُاصاث لضي ؤلاصاعة بإزالكُاث اإلاغجبؼت التربٍى

 ,(3.91 -3.58) بحن ما جغاوخذ كض الصخصُت الجىاهب في الجامػُت

ـ هُئت ؤغظاء اؾخجاباث جىىغذ خُث  بحن ما الؾخجاباتهم الخضَع

 جلضًغاث غلى فلغة( 11) خصلذ خُث واإلاخىؾؽ, الػالي اإلاؿخىي 

 وحاءث. مخىؾؼت جلضًغاث غلى فلغاث( 4) خصلذ خحن في غالُت,

 الخضَعـ هُئت ؤغظاء خاحاث ًغاعي" وهصها( 14) عكم الفلغة

 ,(3.91) بلغ خؿابي وبمخىؾؽ ألاولى اإلاغجبت في." الصخصُت والػاملحن

 مً ليل واإلاكىعة اإلاػىهت ًلضم"  وهصها( 15) عكم الفلغة حاءث بِىما

ـ هُئت ؤغظاء مً ًؼلبها  خؿابي وبمخىؾؽ الثاهُت باإلاغجبت"  الخضَع

 ًخػصب"  وهصها( 12) الفلغة ألازحرة باإلاغجبت حاءث بِىما ,(3.90) بلغ

مىً(. 3.58) بلغ خؿابي وبمخىؾؽ." بؿغغت ًخدحز ؤو  ٌػؼي  ؤن ٍو

ـ هُئت ؤغظاء كىاغت بلى طلً في الؿبب  ؤزالكُاث بإهمُت الخضَع

 ؤجها غلى الجامػُت ألازالكُت ومماعؾاتهم ألهفؿهم ًىظغون فهم ؤلاصاعة,

  لكػىعهم طلً ٌػىص وعبما الىلض, ؤو الكبهت مؿخىي  فىق 
ً
 ؤًظا

 ؤزالكُاث جدلُم في وصوعها الصخصُت بىفاًاتهم الىبحر باالغتزاػ

 .اإلاىاؾب بمؿخىاها ؤلاصاعة

ٌ  ؾبب ٌػؼي  وكض        كىاغت بلى غالُت جلضًغاث غلى اإلاجاٌ هظا خصى

ـ هُئت ؤغظاء  غلى وخغصهم وػبُػخه الجامعي الػمل بإهمُت الخضَع

 الجماغت بغوح الػمل غلى الخضَعـ هُئت ألغظاء مالثمت بِئت جىفحر

ـ هُئت ؤغظاء ومكاعهت ؼ في الخضَع  مما الصخصُت الجىاهب حػٍؼ

دُت بيل الؼمالء مؼ ُتوؿاهؤلا الػالكاث بكامت في ٌؿهم  .ؤٍع

 الجامعي الخػلُم وكاػاث جصىع  ًمىً ال ؤهه الباخث ًغي  خُث      

 لهظه الاؾاسخي الغهً حػخبر التي الصخصُت الجىاهب مظاهغ بضون 

 ًمىً هما. اإلانهي بالظمحر والخدلي الغحر اخترام جظمً فهي اليكاػاث

ـ هُئت ؤغظاء مؼ ُتوؿاهؤلا الػالكاث بكامت ؾبب غؼو   في الخضَع

 بإن وبصعاههم ومػخلضاتهم الاواصًمُت اللُاصاث عئٍت بلى اليلُت

 بلى طلً جخػضي وبهما فلض ؤلاصاعي  الػمل في جىدصغ ال مؿاولُاتهم

غ   ٌػىـ الظي ألامغ ُتوؿاهؤلا الػالكاث جؼٍى
ً
  بخؿاؾا

ً
 باإلاؿاولُت غالُا

ـ هُئت ؤغظاء ججاه  .الخضَع

  ٌػىص كض الؿبب ؤن الباخث ًغي  هما      
ً
 اللىي  الضًجي الىاػع بلى ؤًظا

 الؿلىن ألن ألاواصًمُت اللُاصاث لضي ألازالكُت اإلاىظىمت ٌكيل الظي

 التي ألازالكُت اللُم مىظىمت مً ًيبػث الفغص ٌؿلىه الظي ألازالقي

ػض الؿػىصي اإلاجخمؼ ًخبىاها  لضي ؤلاصاعة بإزالكُاث الالتزام َو

 والغقي بالخؼىع  جغجبؽ التي اإلاهمت ألامىع  مً ُتالجامػ اللُاصاث

 والحىعاوي ػىاف صعاؾت هخاثج مؼ الضعاؾت هظه هخاثج وجخفم. الىظُفي

 ألاؾخاط ألزالكُاث الضعاؾت ؤفغاص جلضًغاث ؤن ؤظهغث والتي[ 10]

 .غالُت واهذ الصخصُت الػالكاث مدىع  في الجامعي

 التي[ 23] والؿلُم بضح صعاؾت هخاثج مؼ الضعاؾت هظه هدُجت وجخفم     

 إلاػاًحر باألعصن الخاصت الجامػاث بصاعاث التزام صعحت ؤن ؤهضث

 مؼ والػالكت الصخصُت الجىاهب مجاٌ في ألاواصًمي ألاصاء ؤزالكُاث

ـ هُئت ؤغظاء  بى صعاؾت هخاثج مؼ وجخفم هما. مغجفػت واهذ الخضَع

 الػلمُت ألاكؿام عئؾاء التزام صعحت ؤن ؤهضث التي[ 18] غباؽ

 ؤغظاء مؼ الصخصُت الػالكت مجاٌ في مغجفػت واهذ الػمل بإزالكُاث

ـ هُئت  .الخضَع

ت الؿُاؾاث واكؼ ما: غلى ًىص والظي الثاوي الؿااٌ هخاثج       التربٍى

 وحهت مً الجامػُت اليلُاث كُاصاث لضي ؤلاصاعة بإزالكُاث اإلاغجبؼت

ـ هُئت ؤغظاء هظغ  .اإلاهىُت؟ الجىاهب في قلغاء بجامػت الخضَع

 الحؿابُت اإلاخىؾؼاث خؿاب جم الؿااٌ هظا غً لئلحابتو     

ت والاهدغافاث ـ هُئت ؤغظاء الؾخجاباث اإلاػُاٍع  قلغاء بجامػت الخضَع

ٌ  في مىضحت هي هما  (.5) عكم الجضو

 5 جدول 

 لدي إلادارة بأخالقياث املرجبطت التربىيت السياساث لىاقع شقراء بجامعت الخدريس هيئت أعضاء السخجاباث املعياريت والاهحرافاث الحسابيت املخىسطاث

ا مرجبت املهىيت الجىاهب في الجامعيت الكلياث قياداث  الحسابيت املخىسطاث حسب جىازليًّ

املخىسط  الفقراث الرقم الرجبت

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 

مسخىي 

 الاسخجابت

ـ في خل مكىالتهم 19 1  غالُت 1.01 3.90 ًخػاون مؼ ؤغظاء هُئت الخضَع

 غالُت 0.96 3.88 ًخػامل مؼ ؤغظاء هُئت الخضَعـ بػضالت 20 2

 غالُت 1.10 3.81 ٌػمل غلى جىمُت عوح الدكاعهُت مؼ ؤغظاء هُئت الخضَعـ 22 3

 غالُت 1.20 3.80 ًؼلؼ ؤغظاء هُئت الخضَعـ غلى ألاهظمت واللىاهحن الخاصت بالػمل 23 4

5 24  
ً
 غالُت 0.92 3.77 ًدغص غلى جىمُت هفؿه مهىُا

 غالُت 1.01 3.76 ًىجؼ غمله غلى ؤهمل وحه 28 6

ا صون بهابت ؤخض غىه 16 7 ًُّ  غالُت 1.06 3.75 ًدغص غلى خظىع الاحخماغاث شخص

 غالُت 1.21 3.74 ًدغص غلى خظىع اإلااجمغاث الػلمُت 17 8
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 غالُت 1.02 3.74 باألغماٌ اإلاىولت بلُه بإماهتًلىم  18 9

 غالُت 0.96 3.69 ًدافظ غلى اؾغاع غمله 29 10

 غالُت 1.01 3.69 ًلتزم بخؼبُم بىىص الىصف الىظُفي لػمل ؤغظاء هُئت الخضَعـ 30 11

 غالُت 1.00 3.65 ٌؿخغل مغهؼه لخدلُم مصالح الػمل 25 12

 غالُت 0.92 3.64 ؤزىاء ؤصاثه إلاهىخهًخدمل الصػىباث التي جىاحهه  26 13

 غالُت 0.91 3.60 ال ًىاهب ول حضًض في مجاٌ ازخصاصه 27 14

 غالُت 0.88 3.59 ال ًخلبل الىلض ؤلاًجابي بغخابت صضع 21 15

 غالُت 1.09 3.74 الضعحت اليلُت

بحن       ٌ  ٍو  مدىع  لفلغاث الحؿابُت اإلاخىؾؼاث ؤن( 5) عكم الجضو

ت الؿُاؾاث  اليلُاث كُاصاث لضي ؤلاصاعة بإزالكُاث اإلاغجبؼت التربٍى

 خُث ,(3.90 -3.59) بحن ما جغاوخذ كض اإلاهىُت الجىاهب في الجامػُت

ـ هُئت ؤغظاء اؾخجاباث جىىغذ  اإلاؿخىي  بحن ما الؾخجاباتهم الخضَع

 في غالُت, جلضًغاث غلى فلغة( 11) خصلذ خُث واإلاخىؾؽ, الػالي

 عكم الفلغة وحاءث. مخىؾؼت جلضًغاث غلى فلغاث( 4) خصلذ خحن

ـ هُئت ؤغظاء مؼ ًخػاون "  وهصها( 19)  في." مكىالتهم خل في الخضَع

 عكم الفلغة حاءث بِىما ,(3.90) بلغ خؿابي وبمخىؾؽ ألاولى اإلاغجبت

ـ هُئت ؤغظاء مؼ ًخػامل"  وهصها( 20)  الثاهُت باإلاغجبت"  بػضالت الخضَع

( 21) الفلغة ألازحرة باإلاغجبت حاءث بِىما ,(3.88) بلغ خؿابي وبمخىؾؽ

 بلغ خؿابي وبمخىؾؽ." صضع بغخابت ؤلاًجابي الىلض ًخلبل ال"  وهصها

مىً(. 3.59)  هُئت ؤغظاء اغخلاص بلى طلً في الؿبب ٌػؼي  ؤن ٍو

ـ  في غملهم في مباقغة غالكت طاث وحىاهبها اإلاهىُت الػىامل بإن الخضَع

اجه ومً الجامعي ألاؾخاط غمل صلب حكيل فهي الجامػت,  .ؤولٍى

غي         الجامػُت اللُاصاث جمؿً بلى ٌػىص كض الؿبب ؤن الباخث ٍو

 ومغاغاة اإلاكىالث خل في واإلاؿاهمت الػضالت وهي زللُت ؾمت بإؾمى

 اإلاهىُت الؼمالء خاحاث ومغاغاتهم اإلانهي الػمل في ُتوؿاهؤلا الجىاهب

 الجامػُت اللُاصاث ؤزالكُاث غلى جضٌ مهىُت ؤماهت فهي والصخصُت,

 ألاواصًمُت اللُاصاث بحن اإلاخباصٌ الاخترام ؤهمُت مضي وحػىـ الػالُت,

 وجصغفاث ؾلىهُاث طبؽ زاللها مً الجامػُت اللُاصاث حؿخؼُؼ التي

ـ هُئت ؤغظاء  ػىاف صعاؾت مؼ الضعاؾت هظه هخاثج وجخفم. الخضَع

 ألزالكُاث الضعاؾت ؤفغاص جلضًغاث ؤن ؤظهغث والتي[ 10] والحىعاوي

 هخاثج وجخفم. غالُت واهذ اإلاهىُت الجىاهب مدىع  في الجامعي ألاؾخاط

 صعحت ؤن ؤهضث التي[ 23] والؿلُم بضح صعاؾت هخاثج مؼ الضعاؾت هظه

 ألاصاء ازالكُاث إلاػاًحر باألعصن الخاصت الجامػاث بصاعاث التزام

  الؼمالء مؼ الػالكت مجاٌ في الاواصًمي
ً
 وجخفم هما. مغجفػت واهذ مهىُا

 عئؾاء التزام صعحت ؤن ؤهضث التي[ 18] غباؽ بى صعاؾت هخاثج مؼ

  وجفم. مغجفػت واهذ الػمل بإزالكُاث الػلمُت ألاكؿام
ً
 هخاثج مؼ ؤًظا

 مماعؾت لضعحت اإلاػلمحن جلضًغاث ؤن ؤهضث التي[ 6] الؼهغاوي صعاؾت

 واهذ ؤلاصاعي  الػمل ألزالكُاث اإلاىغمت مىت بمضًىت اإلاضاعؽ مضًغي 

  الؼمالء مؼ الخػامل مجاٌ في غالُت
ً
 .مهىُا

ت الؿُاؾاث واكؼ ما: غلى ًىص والظي الثالث الؿااٌ هخاثج      التربٍى

 وحهت مً الجامػُت اليلُاث كُاصاث لضي ؤلاصاعة بإزالكُاث اإلاغجبؼت

ـ هُئت ؤغظاء هظغ  .الاجصاٌ؟ حىاهب في قلغاء بجامػت الخضَع

 الحؿابُت اإلاخىؾؼاث خؿاب جم الؿااٌ هظا غلى لئلحابتو     

ت والاهدغافاث ـ هُئت ؤغظاء الؾخجاباث اإلاػُاٍع  قلغاء بجامػت الخضَع

ٌ  في مىضحت هي هما  (.6) عكم الجضو

 إلادارة بأخالقياث املرجبطت التربىيت السياساث لىاقع شقراء بجامعت الخدريس هيئت أعضاء السخجاباث املعياريت والاهحرافاث الحسابيت املخىسطاث. 6 جدول 

ا مرجبت الاجصال جىاهب في الجامعيت الكلياث قياداث لدي  الحسابيت املخىسطاث حسب جىازليًّ

املخىسط  الفقراث الرقم الرجبت

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 

مسخىي 

 الاسخجابت

 غالُت 1.04 3.88 ًىظم للاءاث صوعٍت مؼ وافت ألاػغاف في اليلُت 37 1

 غالُت 1.07 3.85 ٌصجؼ الػاملحن غلى الحىاع البىاء 38 2

 غالُت 1.15 3.80 ًؼوص الػاملحن بالخغظًت الغاحػت خٌى اإلاهام باؾخمغاع 39 3

 غالُت 1.18 3.79 ٌؿخسضم الػباعاث اإلاىاؾبت غىض الحضًث مؼ ؤغظاء هُئت الخضَعـ 31 4

ػاملهم بسلم خؿً 32 5 ً َو  غالُت 1.12 3.77 ًدترم آلازٍغ

 غالُت 1.13 3.76 ًىهي الخالفاث بحن ؤغظاء هُئت الخضَعـ بؼغق مىطىغُت ؾلُمت 34 6

ـ بالخىاصل مػه 35 7  غالُت 1.15 3.75 ٌؿمذ ألغظاء هُئت الخضَع

 غالُت 0.99 3.74 ٌؿخمؼ بلى قياوي الؼلبت ومكىالتهم 36 8

ً في ألاكؿام ألاواصًمُت ألازغي  40 9  غالُت 0.95 3.72 ًلُم غالكاث وصًت مؼ آلازٍغ

 غالُت 0.97 3.71 ًىظف غالكاجه الخاعحُت بما ًسضم مصالحه الصخصُت 41 10

اعتهم لليلُت 42 11  ألفغاص اإلاجخمؼ اإلادلي غىض ٍػ
ً
 غالُت 1.00 3.70 ٌػؼي اهخماما

 غالُت 1.01 3.69 الباب اإلافخىح مؼ ؤغظاء هُئت الخضَعـ والػاملحنٌؿخسضم ؾُاؾت  43 12

 غالُت 0.87 3.68 ًدغص غلى خظىع الاحخماغاث في الىكذ اإلادضص 44 13

ـ في مىاؾباتهم الاحخماغُت 33 14  غالُت 0.97 3.55 ال ٌكاعن ؤغظاء هُئت الخضَع

 غالُت 1.09 3.73 الضعحت اليلُت                                
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بحن       ٌ  ٍو  مدىع  لفلغاث الحؿابُت اإلاخىؾؼاث ؤن( 6) عكم الجضو

ت الؿُاؾاث  اليلُاث كُاصاث لضي ؤلاصاعة بإزالكُاث اإلاغجبؼت التربٍى

 خُث ,(3.88 -3.55) بحن ما جغاوخذ كض الاجصاٌ حىاهب في الجامػُت

ـ هُئت ؤغظاء اؾخجاباث جىىغذ  اإلاؿخىي  بحن ما الؾخجاباتهم الخضَع

 في غالُت, جلضًغاث غلى فلغة( 13) خصلذ خُث واإلاخىؾؽ, الػالي

 الفلغة وحاءث. مخىؾؽ جلضًغ غلى فلؽ واخضة فلغة خصلذ خحن

 في." اليلُت في ألاػغاف وافت مؼ صوعٍت للاءاث ًىظم"  وهصها( 37) عكم

 عكم الفلغة حاءث بِىما ,(3.88) بلغ خؿابي وبمخىؾؽ ألاولى اإلاغجبت

 الثاهُت باإلاغجبت"  البىاء الحىاع غلى الػاملحن ٌصجؼ"  وهصها( 38)

( 33) الفلغة ألازحرة باإلاغجبت حاءث بِىما ,(3.85) بلغ خؿابي وبمخىؾؽ

ـ هُئت ؤغظاء ٌكاعن ال"  وهصها ." الاحخماغُت مىاؾباتهم في الخضَع

غي (. 3.55) بلغ خؿابي وبمخىؾؽ ـ هُئت ؤغظاء ٍو  الؿبب ؤن الخضَع

ـ هُئت ؤغظاء اغخلاص بلى ٌػىص كض طلً في  الاجصاٌ غملُت ؤن الخضَع

ت ومهاعاتها  مً وهي الجامعي, والػمل ؤلاصاعة ؤزالكُاث في حضا طغوٍع

ـ هُئت ؤغظاء بحن ؾىاء الُىمي غملهم صلب  بُنهم ؤو ؤهفؿهم الخضَع

 .الؼالب وبحن

 والتي[ 10] والحىعاوي ػىاف صعاؾت مؼ الضعاؾت هظه هخاثج وجخفم 

 مدىع  في الجامعي ألاؾخاط ألزالكُاث الضعاؾت ؤفغاص جلضًغاث ؤن ؤظهغث

 .غالُت واهذ الخىاصل

 صاللت طاث فغوق جىحض هل: غلى ًىص والظي الغابؼ الؿااٌ هخاثج

ـ هُئت ؤغظاء اؾخجاباث في بخصاثُت ت الؿُاؾاث لىاكؼ الخضَع  التربٍى

 وحهت مً الجامػُت اليلُاث كُاصاث لضي ؤلاصاعة بإزالكُاث اإلاغجبؼت

ـ هُئت ؤغظاء هظغ ػؼي  قلغاء بجامػت الخضَع
ُ
 اليلُت هىع مخغحراث بلى ح

 .الػمل وػبُػت والجيـ

 :اليلُت هىع مخغحر -ؤ

 خؿاب جم اليلُت هىع بمخغحر اإلاخػلم الضعاؾت ؾااٌ غً ولئلحابت 

ت والاهدغافاث الحؿابُت اإلاخىؾؼاث  هيل ولؤلصاة ألاصاة إلاجاالث اإلاػُاٍع

ٌ  الجيؿُت مخغحر طىء في  .طلً ًىضح( 7) والجضو

 7 جدول 

 ملخغير حعسي  الجامعيت القياداث لدي إلادارة اخالقياث لىاقع الخدريس هيئت أعضاء السخجاباث( ث) اخخبار وهخائج املعياريت والاهحرافاث الحسابيت املخىسطاث

 الكليت هىع

الاهحراف  املخىسط الحسابي العدد هىع الكليت املجاالث

 املعياري 

 الداللت ث

الؿُاؾاث اإلاخػللت باألزالكُاث طاث الصلت 

 بالجىاهب الصخصُت

 538. 452. 2.21 137 ُتبوؿاه

 

.728 

 433. 2.18 143 غلمُت 

الؿُاؾاث اإلاخػللت باألزالكُاث طاث الصلت 

 بالجىاهب اإلاهىُت

 698.- 254. 2.73 137 ُتبوؿاه

 

.626 

 251. 2.75 143 غلمُت 

الؿُاؾاث اإلاخػللت باألزالكُاث طاث الصلت 

 بجىاهب الاجصاٌ

 114.- 322. 2.53 137 ُتبوؿاه

 

.838 

 325. 2.53 143 غلمُت 

ٌ  في الىاعصة الىخاثج ؤقاعث       طاث فغوق وحىص غضم بلى( 7) عكم حضو

 ؤغظاء اؾخجاباث في = α) 0.05) الضاللت مؿخىي  غىض بخصاثُت صاللت

ـ هُئت  في الجامػُت اللُاصاث لضي ؤلاصاعة ؤزالكُاث لىاكؼ الخضَع

 ؤغظاء اغخلاص بلى طلً في الؿبب ٌػىص وكض. الضعاؾت مجاالث حمُؼ

ـ هُئت  ؾىاء فيها ٌػملىن  التي اليلُت هىع غً الىظغ بغع الخضَع

 وؤن واخضة ؤلاصاعة ألزالكُاث جصىعاتهم ؤن ُتوؿاهؤلا او الػلمُت

 الاهخلاص, مؿخىي  فىق  وغحرها والاجصاٌ والصخصُت اإلاهىُت مماعؾاتهم

ىؼللىن   ًؼاٌ ال التي وألاهمُت والخلضًغ باالغتزاػ قػىعهم مً هظا في ٍو

 .لها ًىدؿبىن  التي للمهً اإلاجخمؼ ٌػؼيها

  الؿبب ٌػؼي  وكض          
ً
 اللُم وػبُػت الؿػىصي اإلاجخمؼ لؼبُػت ؤًظا

 غً الىظغ بغع ألاواصًمُت الجامػُت اللُاصاث ججػل التي الػغبُت

 قإجها مً التي ؤلاصاعة بإزالكُاث الخدلي ؤهمُت ًضعوىن  جسصصهم

ؼ  ؾاهم طلً فيل غملهم, غً بالغطا وحكػغهم الىظُفي ؤصائهم حػٍؼ

ـ هُئت ؤغظاء جلضًغاث في الفغوق وحىص غضم في  لىاكؼ الخضَع

 الؿبب ؤن الباخث ًغي  هما. اليلُت هىع إلاخغحر حػؼي  ؤلاصاعة ؤزالكُاث

بُت الضوعاث ألهمُت ٌػىص كض  بمغاهؼ ممثلت الجامػت حػلضها التي الخضٍع

غ ؿُت الهُئت ؤغظاء جؼٍى اصة في ؾاهمذ التي الخضَع  الاواصًمي الىعي ٍػ

 الخضَعـ هُئت ؤغظاء فجمُؼ بها, والالتزام ؤلاصاعة ؤزالكُاث بمفهىم

 وكظاًاه وؿانؤلا مؼ ًخػاملىن  جسصصاتهم غً الىظغ بغع

 بمىظىمت ًخصل ما وزاصت مباقغ بكيل بدُاجه اإلاخػللت وؾلىهُاجه

 .الجامػت في وؾلىهه غمله حكيل التي ؤلاصاعة ؤزالكُاث مػاًحر

[ 23] والؿلُم بضح صعاؾت هخاثج مؼ الضعاؾت هظه هدُجت وجسخلف        

  صالت فغوق وحىص ؤظهغث التي
ً
 هُئت ؤغظاء جلضًغاث بحن بخصاثُا

ـ  إلاػاًحر باألعصن الخاصت الجامػاث بصاعاث التزام لضعحت الخضَع

 اليلُاث ولصالح اليلُت هىع إلاخغحر حػؼي  ألاواصًمي ألاصاء ؤزالكُاث

 وحىص ؤهضث التي[ 25] كؼق  صعاؾت هخاثج مؼ وجسخلف هما. ُتوؿاهؤلا

 الاواصًمُت الػلمُت ألاكؿام عئؾاء التزام صعحت في بخصاثُت صالت فغوق

 الخسصص إلاخغحر حػؼي  اإلاهىت بإزالكُاث الغؾمُت ألاعصهُت الجامػاث في

  الضعاؾت هظه هخاثج وجسخلف. ُتوؿاهؤلا اليلُاث ولصالح
ً
 بى مؼ ؤًظا

 لؿلىن الضعاؾت ؤفغاص جلضًغاث في فغوق وحىص ؤظهغث التي[ 18] غباؽ

 .الػلمُت اليلُاث ولصالح اليلُت لىىع حػؼي  الجامعي ألاؾخاط

 :الجيـ مخغحر

 الحؿابُت اإلاخىؾؼاث خؿاب جم الجيـ مخغحر غً ولئلحابت      

ت والاهدغافاث  طىء في هيل ولؤلصاة ألاصاة إلاجاالث( ث) وازخباع اإلاػُاٍع

ٌ  الجيـ مخغحر  .طلً ًىضح( 8) والجضو
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 8 جدول 

 ملخغير حعسي  الجامعيت القياداث لدي إلادارة أخالقياث لىاقع الخدريس هيئت أعضاء السخجاباث( ث) اخخبار وهخائج املعياريت والاهحرافاث الحسابيت املخىسطاث

 الجيس

املخىسط  العدد الجيس املحاور 

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 

 الداللت ث

الؿُاؾاث اإلاخػللت باألزالكُاث طاث الصلت 

 بالجىاهب الصخصُت

 2.015 7.257 33.22 179 طهغ

 

.157 

 7.760 32.65 101 ؤهثى 0.157

الؿُاؾاث اإلاخػللت باألزالكُاث طاث الصلت 

 بالجىاهب اإلاهىُت

 1.103 6.740 28.70 179 طهغ

 

.294 

 5.634 27.82 101 ؤهثى 0.294

الؿُاؾاث اإلاخػللت باألزالكُاث طاث الصلت 

 بجىاهب الاجصاٌ

 233. 8.317 35.82 179 طهغ

 

.630 

 8.058 35.62 101 ؤهثى 0.63

ٌ  في الىاعصة الىخاثج ؤقاعث        طاث فغوق وحىص غضم بلى( 8) عكم الجضو

 ؤغظاء اؾخجاباث في = α) 0.05) الضاللت مؿخىي  غىض بخصاثُت صاللت

ـ هُئت  حػؼي  الجامػُت اللُاصاث لضي ؤلاصاعة ؤزالكُاث لىاكؼ الخضَع

غي . الضعاؾت مجاالث حمُؼ في الجيـ إلاخغحر  في الؿبب ؤن الباخث ٍو

ـ هُئت ؤغظاء اجفاق بلى ٌػىص كض طلً  الجيـ غً الىظغ بغع الخضَع

 وؤن زاصت الجامعي الػمل في وؤهمُتها ؤلاصاعة ألزالكُاث جصىعاتهم في

ـ هُئت ؤغظاء حمُؼ   ًؼاٌ ال مجخمؼ في ٌػِكىن  الخضَع
ً
 غلى مدافظا

 الػمل بإزالكُاث الخػامل في الضًيُت وألاخيام والػاصاث الخلالُض

 ؤهضث التي[ 22] الػاحؼ صعاؾت مؼ الضعاؾت هظه هخاثج وجخفم. الجامعي

  صالت فغوق وحىص غضم
ً
حن اإلاغقضًً مماعؾت صعحت في اخصاثُا  التربٍى

ت باإلاضاعؽ  إلاخغحر حػؼي  اإلاهىت ألزالكُاث غؼة مدافظاث في الثاهٍى

 التي[ 10] والحىعاوي ػىاف مؼ الضعاؾت هظه هخاثج وجسخلف. الجيـ

 الجامعي ألاؾخاط لؿلىن الضعاؾت ؤفغاص جلضًغاث في فغوق وحىص ؤظهغث

[ 18] غباؽ بى هخاثج مؼ وجسخلف هما. ؤلاهار ولصالح للجيـ حػؼي 

 الالتزام لضعحت الضعاؾت ؤفغاص جلضًغاث في فغوق وحىص ؤظهغث التي

 .الظوىع  ولصالح للجيـ حػؼي  الجامعي الػمل بإزالكُاث

 :الػمل ػبُػت مخغحر

 جم الػمل ػبُػت بمخغحر اإلاخػلم الضعاؾت ؾااٌ غلى ولئلحابت       

ت والاهدغافاث الحؿابُت اإلاخىؾؼاث خؿاب  الاؾدباهت إلاداوع  اإلاػُاٍع

 ٌ  .طلً ًىضح( 9) والجضو

 9 جدول 

 العمل طبيعت ملخغير حعسي  الجامعيت القياداث لدي إلادارة أخالقياث لىاقع الخدريس هيئت أعضاء السخجاباث املعياريت والاهحرافاث الحسابيت املخىسطاث

 (156جدريس )عضى هيئت  (62رئيس قسم ) (44وكيل ) (18عميد ) املحىر 

املخىسط 

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 

املخىسط 

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 

املخىسط 

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 

املخىسط 

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 

الؿُاؾاث اإلاخػللت باألزالكُاث 

 طاث الصلت بالجىاهب الصخصُت

3.44 0.60 3.44 0.64 3.04 0.71 3.69 0.88 

الؿُاؾاث اإلاخػللت باألزالكُاث 

 طاث الصلت بالجىاهب اإلاهىُت

3.40 0.58 3.66 0.74 3.09 0.88 3.67 0.8 

الؿُاؾاث اإلاخػللت باألزالكُاث 

 طاث الصلت بجىاهب الاجصاٌ

3.58 0.84 3.84 0.81 3.47 0.75 3.69 0.72 

ٌ  ٌكحر       الحؿابُت اإلاخىؾؼاث بحن فغوق وحىص بلى( 9) عكم الجضو

ـ هُئت ؤغظاء الؾخجاباث  لضي ؤلاصاعة ؤزالكُاث لىاكؼ الخضَع

 ما الفغق  صاللت وإلاػغفت, الػمل ػبُػت إلاخغحر حػؼي  الجامػُت اللُاصاث

ٌ  ألاخاصي الخباًً جدلُل اؾخسضم الحؿابُت اإلاخىؾؼاث بحن  والجضو

 :طلً ًىضح( 10)

 11 جدول 

 العمل طبيعت ملخغير حعسي  الجامعيت القياداث لدي إلادارة أخالقياث لىاقع الخدريس هيئت أعضاء السخجاباث ألاحادي الخباًً جحليل هخائج

درجاث  مجمىع املربعاث مصدر الخباًً املجال

 الحريت

مخىسط 

 املربعاث

مسخىي  (F)قيمت 

 الداللت

الؿُاؾاث اإلاخػللت باألزالكُاث طاث الصلت بالجىاهب 

 الصخصُت

 258. 10.291 2 20.582 بحن اإلاجمىغاث

 

.773 

 27.689 277 7670.105 صازل اإلاجمىع 

  279 7690.687 الىلي

الؿُاؾاث اإلاخػللت باألزالكُاث طاث الصلت بالجىاهب 

 اإلاهىُت

 1.535 32.949 2 65.899 بحن اإلاجمىغاث

 

.218 

 14.881 277 4122.101 صازل اإلاجمىع 

  279 4188.000 الىلي
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الؿُاؾاث اإلاخػللت باألزالكُاث طاث الصلت بجىاهب 

 الاجصاٌ

 212. 33.837 2 67.675 بحن اإلاجمىغاث

 

.653 

 14.3180 277 3966.101 صازل اإلاجمىع 

  279 4033.776 الىلي

( بلى غضم وحىص فغوق 10ؤقاعث الىخاثج الىاعصة في الجضٌو عكم )      

طا صاللت بخصاثُت في مدىع الؿُاؾاث اإلاخػللت باألزالكُاث طاث 

 بلى كُمت 
ً
الصلت بالجىاهب الصخصُت ٌػؼي إلاخغحر ػبُػت الػمل اؾدىاصا

(. هما 0.77( غىض مؿخىي الضاللت )0.25)ف( اإلادؿىبت والبالغت )

 بلى غضم وحىص فغوق طا صاللت بخصاثُت إلادىع  وؤقاعث
ً
الىخاثج ؤًظا

الؿُاؾاث اإلاخػللت باألزالكُاث طاث الصلت بالجىاهب اإلاهىُت ٌػؼي 

( غىض 1.53إلاخغحر ػبُػت الػمل, خُث بلغذ كُمت )ف( اإلادؿىبت )

 بلى غضم وحىص فغوق 0.21مؿخىي صاللت )
ً
(. هما وؤقاعث الىخاثج ؤًظا

إلادىع الؿُاؾاث اإلاخػللت باألزالكُاث طاث الصلت طا صاللت بخصاثُت 

بجىاهب الاجصاٌ ٌػؼي إلاخغحر ػبُػت الػمل, خُث بلغذ كُمت )ف( 

غي الباخث ؤن 0.653( غىض مؿخىي صاللت )0.212اإلادؿىبت ) (. ٍو

ـ بغع  الؿبب في طلً ٌػىص بلى اغخلاص حمُؼ ؤغظاء هُئت الخضَع

عاتهم ألزالكُاث ؤلاصاعة الىظغ غً ػبُػت غملهم ؤن مماعؾاتهم وجصى 

والػمل الجامعي واخضة, فهم ًىظغون لىفاًاتهم الصخصُت واإلاهىُت 

 في الخػلم وبغضاص 
ً
 خاؾما

ً
والاجصاٌ ومهاعاجه غلى ؤجها حكيل غىصغا

[ 22ألاحُاٌ للمؿخلبل. وجخفم هخاثج هظه الضعاؾت مؼ صعاؾت الػاحؼ ]

 في صعحت 
ً
مماعؾت اإلاغقضًً التي ؤهضث غضم وحىص فغوق صالت اخصاثُا

ت في مدافظاث غؼة ألزالكُاث اإلاهىت حػؼي  حن باإلاضاعؽ الثاهٍى التربٍى

[ التي اهضث 23إلاخغحر هىغُت الػمل. هما وجخفم مؼ هخاثج بضح والؿلُم ]

 بحن جلضًغاث ؤغظاء هُئت الخضَعـ 
ً
غضم وحىص فغوق صالت اخصاثُا

ر ازالكُاث ألاصاء لضعحت التزام بصاعاث الجامػاث الخاصت باألعصن بمػاًح

 .ألاواصًمي حػؼي إلاخغحر هىغُت الػمل الجامعي

 الخىصياث. 7

 :في طىء هخاثج الضعاؾت ًىصخي الباخث باآلحي       

غها  -1 ؼ واكؼ ؤزالكُاث ؤلاصاعة بجامػت قلغاء وجؼٍى الػمل غلى حػٍؼ

ـ, وطلً مً زالٌ الحض مً  باؾخمغاع لضي ؤغظاء هُئت الخضَع

 .في ولُاث الجامػت بن وحضثاإلاماعؾاث الخاػئت 

طغوعة اهخمام اللُاصاث الجامػُت بمهاعاث الاجصاٌ وحىاهبها مؼ  -2

ـ في  ـ مً زالٌ مكاعهت ؤغظاء هُئت الخضَع اغظاء هُئت الخضَع

 .مىاؾباتهم الاحخماغُت

الػمل باؾخمغاع غلى جىمُت ؤزالكُاث ؤلاصاعة في الجىاهب الصخصُت  -3

 في الفلغ 
ً
 .اث التي خصلذ غلى جلضًغاث مخىؾؼتواإلاهىُت وجدضًضا

 :وجلترح الضعاؾت بحغاء بدىر مؿخلبلُت ومنها

جؼبُم الضعاؾت الحالُت وحػمُمها غلى حامػاث ؾػىصًت ؤزغي  -1

 .واؾخسضام مخغحراث غحر جلً اإلاؿخسضمت في هظه الضعاؾت

 جؼبُم الضعاؾت غلى كُاصاث اإلااؾؿاث الخػلُمُت في وػاعة الخػلُم. -2

 املراجع

 أ. املراجع العربيت

غ ؤصاء 2010ؤبـى صًت, غـامـغ ) [1] ت في جؼٍى م(. صوع اللُاصاث ؤلاصاٍع

ت  ماؾؿاث الخػلُم الػالي صعاؾت مُضاهُت لضوع اللُاصاث ؤلاصاٍع

غ ؤصاء ماؾؿاث الخػلُم الجامعي, اإلااجمغ الػغبي ألاٌو في  في جؼٍى

ت في اللؼاع الػام  )الىاكؼ والخؼلػاث بصاعة وجىمُت اإلاىاعص البكٍغ

 21حمهىعٍت مصغ الػغبُت, في الفترة مً  –والخدضًاث( اللاهغة 

ت. 22 –  صٌؿمبر, اإلاىظمت الػغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع

م(. مضي التزام مضًغي اإلاضاعؽ ألاؾاؾُت 2008ؤبى ػبُش, هكام )[2] 

الضهُا بإزالكُاث مهىت الخػلُم في مدافظت غؼة مً وحهت هظغ 

ماحؿخحر غحر ميكىعة, الجامػت ؤلاؾالمُت غؼة,  اإلاػلمحن, عؾالت

 فلؿؼحن. 

ت الاججاهاث 2007ؤبى هصغة, مضخذ )[3]  م(. بصاعة وجىمُت اإلاىاعص البكٍغ

 (. اللاهغة: مجمىغت الىُل الػغبُت.1اإلاػاصغة, غ)

ُت في مماعؾاث وؿاهم(. صوع الػالكاث ؤلا2007ؤخمض, غبض الػظُم )[4] 

 – 25اللىمي الؿىىي الغابؼ غكغ مً اللُاصة الجامػُت اإلااجمغ 

بػىىان ؤفاق حضًضة في الخػلُم الجامعي الػغبي,  11/2007/  26

غ الخػلُم الجامعي  حامػت غحن قمـ  –ولُت التربُت  –مغهؼ جؼٍى

2007. 

 لئلقغاف ملترخت ازالكُت مضوهت(. 2014)خؿً غاصة كاغىص, ؤبى [5]

لُت اللُاصة طىء في التربىي  وؤلاؾىاص  ؤػغوخت. ألاعصن في الخدٍى

 .ألاعصن. غمان. ألاعصهُت الجامػت. ميكىعة غحر صهخىعاه

صعحت مماعؾت مضًغي مضاعؽ الخػلُم م(. 2009الؼهغاوي, فهض ) [6]

الػام للبىحن بمضًىت مىت اإلاىغمت باإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت 

ألزالكُاث الػمل الاصاعي. عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة. حامػت ؤم 

 ىت اإلاىغمت, الؿػىصًت.اللغي, م

م(. صوع الجامػت بحن جدضًاث الىاكؼ وآفاق 2005اإلاؼحاجي, مدمىص ) [7]

ت , اإلااجمغ الؿىىي الثامً غكغ للبدىر -اإلاؿخلبل: عئٍت هظٍغ

ؼت الىاكؼ واؾدكغاف  الؿُاؾُت: الخػلُم الػالي في مصغ: زٍغ

 اإلاؿخلبل, مغهؼ البدىر والضعاؾاث الؿُاؾُت, اللاهغة.

م( ازالكُاث ؤلاصاعة في غالم مخغحر, اللاهغة: 2008الىمغ, هجم ) [9]

ت,   اإلاىظمت الػغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع

م(. الازالكُاث الاواصًمُت 2015ػىاف, ؾالمت والحىعاوي, غالب ) [10]

ـ بالجامػت  لؤلؾخاط الجامعي مً وحهت هظغ غظى هُئت الخضَع

 .44-16(, 2) 34الاعصهُت. مجلت صعاؾاث. 

ً اللُاصة 2012غابضًً, مدمض ) [11] م(. صعحت مماعؾت اإلاضًٍغ

ألازالكُت هما ًلغها مػلمي اإلاضاعؽ الحيىمُت في مدافظت 

 28اللضؽ, مجلت حامػت اللضؽ اإلافخىخت لؤلبدار والضعاؾاث, 

(2 ,)327-363. 

(. مسخاع الصحاح, اللاهغة: 1911الغاػي, مدمض بً ابي بىغ ) [12]

ت الىبر   ي.اإلاىخبت الخجاٍع

اض. اإلاؿلم اإلاىظف ؤزالكُاث(. م2004) ؤخمض الكمُمغي, [13] : الٍغ

 .الػبُيان مىخبت

, 2م(. ألازالق ؤلاؾالمُت وؤؾؿها. غ2011اإلاُضاوي, غبض الغخمً ) [14]

 صمكم, صاع الللم.
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ل, هاوي ) [15] م(. الفلؿفت الازالكُت وكإتها وجؼىعها. 1986الؼٍى

 اللاهغة: صاع اإلاػاعف.

ت اإلاػاصغة, غمان: صاع 2009خامض, ؾلُمان ) [16] م(. ؤلاصاعة التربٍى

 ؤؾامت لليكغ.

م(. جىمُت اللضعاث اللُاصًت للػاملحن 2009الؿُض, زلف ) [17]

 بالجامػاث. هفغ الكُش : صاع الػلم وؤلاًمان.

م(. الضوع اللُاصي لػمضاء اليلُاث في 2008بى غباؽ, فُصل ) [18]

ت, اللاهغة: الجامػاث الػغبُت, اإلاىظ مت الػغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع

 حمهىعٍت مصغ الػغبُت.

م(. ؤلاصاعة بالخىافم الخُؽ الىاصل بحن 2003هغمان, هىعبغث ) [19]

اض: مىخبت الػبُيان. ب هاوى صالح, الٍغ  الؿلؼت والخبػُت, حػٍغ

م( صعحت مماعؾت اللُاصة ألازالكُت لضي 2016اإلاهحراث, عافذ ) [20]

مضًغي اإلاضاعؽ في مدافظت الػاصمت غمان مً وحهت هظغ 

حن, عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة, حامػت الكغق  اإلاكغفُحن التربٍى

 ألاوؾؽ, غمان, الاعصن.

 بصاعة في ألازالكُت اللُاصة صوع (. م2014) غالء الحفُظ, غبض [21]

 ؤػغوخت .بمصغ الػامت الثاهىٍت باإلاضعؾت الخىظُمي الصغاع

ف بجى حامػت .ميكىعة غحر صهخىعاه  مصغ حمهىعٍت .ؾٍى

 .الػغبُت

حن م( 2016)الػاحؼ, غبضالغخُم  [22] صعحت مماعؾت اإلاغقضًً التربٍى

ت في مدافظاث غؼة ألزالكُاث اإلاهىت وغالكتها  باإلاضاعؽ الثاهٍى

ماحؿخحر غحر ميكىعة, الجامػت بالغطا الىظُفي لضحهم, عؾالت 

 الاؾالمُت, غؼة, فلؿؼحن.

(. صعحت التزام اصاعاث الجامػاث 2015بضح, ؤخمض والؿلُم, بكاع ) [23]

واصًمي مً وحهت هظغ زالكُاث ألاصاء ألاالاعصهُت الخاصت بمػاًحر ا

ـ. مجلت ولُت التربُت. م  -45. ص ص1. ع 39ؤغظاء هُئت الخضَع
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صعحت التزام مضًغي اإلاضاعؽ الحيىمُت م(. 2015ًدحى, مدمض ) [24]

ت الفلؿؼُيُت بإزالكُاث مهىت ؤلاصاعة اإلاضعؾُت مً وحهت  الثاهٍى

هظغ مػلمي مضاعؾهم. عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة. حامػت 

  الىجاح, هابلـ, فلؿؼحن.

كؿام ألاواصًمُت في (. صعحت التزام عئؾاء ألا2005ىص )كؼق, مدم [25]

لجامػاث الاعصهُت الغؾمُت بإزالكُاث اإلاهىت مً وحهت هظغ ا

ـ. عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة, حامػت  ؤغظاء هُئت الخضَع

 غمان الػغبُت للضعاؾاث الػلُا. غمان. الاعصن.

ت ؤلاصاعة(. 2012) الجىاص غبض هللا, غبض [31] . التربىي  والخسؼُؽ التربٍى

اض  .الضولي اليكغ صاع: الٍغ
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ABSTRACT_ The study aimed to identify perceptions of faculty members at the University of 

Shaqra about educational policies related to ethics by the administration at the university leaders 

from the viewpoint of the faculty members at the University of Shaqra. To achieve the objective of 

the study, it has been using a questionnaire consisting of 44 items distributed on three axes: the 

personal aspects, professional, and communication. It was distributed to a sample of faculty 

members at the University of Shaqra reached (280) faculty member. The results showed that: the 

perceptions of faculty members of educational policies related to ethics by the administration at 

the university leaders from the viewpoint of the faculty members at the University of Shaqra was 

high in all the study axes. Results of the study did not show any statistically significant differences 

in function perceptions of faculty members of educational policies related to ethics by the 

administration at the university leaders from the viewpoint of the faculty members at the 

University of Shaqra attributed to the variables of the college, gender sex, type and nature of 

work. In light of the findings this study presented a set of recommendations 

KEYWORDS: Reality, Educational Policies, Management Ethics, University Leadership, Faculty 

Members, Shaqra University. 

 

 

 

 

 

 

 

 


