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 مللخصا

أعضاء  عميوممارسة القيادة بالقيم وأثرىا عمى فا ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى درجة    
 ، وقد ضمت عينة الدراسةىيئة التدريس في جامعة تبوك من وجية نظر طمبة الدراسات العميا

 ق اليدف من الدراسةيتخصصات ومستويات دراسية مختمفة، ولتحق( طالب وطالبة من 225)
مقيادة بالقيم لأعضاء ىيئة التدريس  ممارساتواقع  كل من: لمتعرف عمى استبانةإعداد تم 

أن أعضاء ىيئة التدريس بجامعة تبوك يمارسون القيادة بالقيم وأظيرت النتائج وفاعميتيم، 
أعضاء ىيئة  عميوواقع فا في بدرجات مرتفعة، كما أن تمك الممارسة تنعكس بشكل إيجابي 

ال توجد فروق ذات داللة  التدريس من خالل تصورات طمبة الدراسات العميا بالجامعة، كذلك
إلى كل  ُتعزىعضو ىيئة التدريس والتى  عميوفاممارسة القيادة بالقيم و درجة في  إحصائية

 في الفروق  اعدمامن: عامل الجنس، وعامل المستوى الدراسي، وعامل التخصص الدراسي، 
إحصائيًا عند  ةقيمة العالقات الشخصية لصالح الطمبة، كذلك توجد تأثيرات مباشرة موجبة دال

 ي( لممارسة أعضاء ىيئة التدريس لمقيم المرتبطة بعممية القيادة بالقيم ف0.0.مستوى )
 ًا لتصور طمبة وطالبات الدراسات العميا بجامعة تبوكفقدرجة فاعميتيم و 
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The Reality of Practicing Leadership by Values and its impact on the 

effectiveness of Teaching Staff through the Perceptions of Post-

Graduate Students at Tabuk University 
Dr. Abdallah bin  Abdualaziz  Al-Sharif, 

 Associate Professor, College of Education and Arts, Tabuk University 

Abstract 

 The study aimed to identify the degree of practicing leadership by 

values and its impact on the effectiveness of teaching staff at Tabuk University 

through the perceptions of post-graduate students. The study sample included 

(225) students from different academic specializations and levels, and to 

achieve the goal of the study, a questionnaire was prepared to identify  The 

reality of teaching staff ’practices for leadership by values and their 

effectiveness, and the results showed that teaching staff at Tabuk University 

have high grades of practice leadership with values , and that practice is 

positively reflected in the reality of the effectiveness of teaching staff through 

the perceptions of post-graduate students at the university, as well as there are 

no differences  in the degree of leadership practice in terms of values and the 

effectiveness of teaching staff, which is attributed to: the gender factor, the 

academic level factor, and the academic specialization factor, except for the 

differences in the value of personal relationships in favor of students, there are 

also direct positive effects that are statistically significant at (0.01 level) ) For 

practicing teaching staff of leadership by values in the degree of their 

effectiveness according to the perceptions of post-graduate students  at Tabuk 

University. 

 Key words: values-based leadership -  effectiveness -  Teaching staff -  

Tabuk University -  Saudi Arabia. 
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 :مكدمة

، القادة يجب أن تتوافر لدىأساسية  ومنظومةلمقيادة الفعالة  اً رئيسي مصدراً القيم تمثل  
 في كما أنيا يجب أن تظير ، ُتمثل القيم المؤسسية والمجتمعيةكما أن قيم القائد يجب أن 

 0ينيسموكيات وأداءات كل من القادة والمرؤوس
ىذه الحياة وفق  في ( من أن اإلنسان يعيش 2.09)البدو،  إليووىو ما يشير 

منظومة قيمية تحكم سموكياتو وأفعالة، فالقيم تمثل محددات لتحقيق النجاح، وعالمة تدل 
 اآلخرين، ومحدد لكفائتيم وفاعميتيم0 في عمى حسن سير العمل، وأداة لمتأثير 

القيم في المؤسسات التعميمية بالكثير من المناقشات بين الباحثين  موضوعوقد حظي 
الخريشا،  ؛2.08الرشايدة، ؛ 2.09البدو،  ؛2.09سواء عمى المستوى العربي )الغامدي، 

 American Indian Higher)المستوى العالمي )عمى  أو( 2.07سدي، ؛ األ2.08

Education Consortium, 2020; Hendrikz& Engelbrecht, 2019; Aria; et al, 

2019; Bunkowski& Shelton, 2019; Wallace, 2017; Aguilera-Black& 

Tippeconnic, 2015; Benninga, Sparks, &Tracz, 2011; Berkowitz, 2011; 

Fullan, 2004)  ىذه الدراسات عمى أن نجاح المؤسسات التعميمية في أداء  أشارت نتائجوقد
دورىا يتأثر بشكل كبير بمجموعة القيم التي تحكم سموك العاممين فييا مقارنة بالدور الذي 

 المتبعة بيذه المؤسسات0والقواعد واإلجراءات  التقنيةالجوانب  تؤديةيمكن أن 
 في إلى أن القيادة بالقيم تقوم عمى يقظة الضمير، والنزاىة  (Pillay, 2014 (ويشير

التعامل مع األفراد، وعدم التمييز بينيم عمى أسس غير موضوعية، واإللتزام، والجدية، وتحمل 
 سموكيات المرؤوسيين0 في المسئولية، وىو ما يمثل إحدى العوامل ذات التأثير اإليجابي 

ذا كان ألعضاء ىيئة التدريس كقا دة لمطمبة أن يكونوا فاعمين، فيجب عمييم أن ال وا 
يقفوا عند الجوانب الفنية األساسية لمينة التعميم وفاعميتيا الوظيفية، بل يجب أن يذىبوا إلى 
أبعد من ذلك بحيث يدركوا الميارات المطموبة في عصرنا الحالي لمتعامل مع الطمبة وأن يكونوا 

لعالقة بين عضو ىيئة التدريس والطمبة بما ينعكس مستعدين إلحداث التغيير المطموب في ا
 Bayar, 2016; Fox andإيجابا عمى نتائج العممية التعميمية في الجامعات )

McDermott ،2.06 0) 



 درجة ممارسة القيادة...                                                                  عدد فبراير-ج4- )24( 4243م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 1111 - 

أن القيادة األخالقية تمثل إحدى أشكال القيادة بالقيم، (  Lapointe, et al., 2016)  يرىو 
يمارسيا القائد والمستمدة من المعايير والقيم  حيث أنيا تعكس الممارسات المختمفة التى

 األخالقية السائدة بالمجتمع0
بشكل  يمارسواإلى أن القادة التربويون يجب أن  (Van Roekel, 2008)وقد أشار 

 0تفاعالتيم وطالبيم أثناء بالقيم أفضل القيادة
أن القيادة بالقيم تقوم عمى (  (Seashore Louis & Wahlstrom, 2011ويؤكد 

ة ثقافوالتي تشكل جزء ميم من المجتمع،  في تمثل وممارسة المنظومة القيمية السائدة 
 0لمؤسسات التعميميةا

أن القادة التربويون لدييم ( عمى Illies, Judge and Wagner, 2006كما يؤكد ) 
 بيئة العمل والموظفين والطمبة0 :كل شيء من حوليم بما في ذلك يفتأثير 
تصورات الطمبة في جامعة تبوك  التعرف عمى طبيعةإلى  الدراسة الحاليةوتسعى      

 عميووأثر ىذه الممارسات عمى فا ،لمستوى ممارسة أعضاء ىيئة التدريس لمقيادة بالقيم
من خالل تصورات طمبة  أعضاء الييئات التدريسية في أداء األدوار المطموبة منيم كقادة

بين عضو  عميو، األمر الذي يمكن أن ينعكس بشكل مباشر عمى العالقة التفاالدراسات العميا
 0ىيئة التدريس والطمبة

 :مشكلة الدراسة
لفترة طويمة من الوقت كانت المنظمات التعميمية بشكل عام ترزح تحت تأثير الفمسفة    

األساسية لممنظمات وفاعميتيا الوظيفية بداًل من لوية لمجوانب الفنية و التي أعطت األ 
الخصائص الثقافية والعاطفية والخصائص المستندة إلى القيم؛ حيث ىيمنت القواعد 

(، Aslanargun, 2012لمنظمات )داخل تمك ا واإلجراءات والنتائج عمى الجانب اإلنساني
 :تتمثل في بحتو ر ماديةاألمر الذي أصبح معو تقييم األداء يستند بشكل كبير عمى معايي

وىو المفيوم الذي قدمتو النظريات اإلدارية الكالسيكية  ،مدى تطبيق ىذه القواعد والتعميمات
والتي كانت تركز عمى الجوانب الفنية لموظيفة وأن الفرد عامل ثابت يمكن التحكم بو والسيطرة 

 (70..2وآخرون،  عميو وأن الدافع الوحيد لديو لمعمل ىو الحوافز المادية )السواط
يقوم عمى اإلىتمام بكل من: القادة والمرؤوسين  قيادي أسموبإن القيادة بالقيم تمثل  

داخل المؤسسة، ويركز عمى التفاعالت القائمة عمى القيم والمبادئ المتأصمة داخل المجتمع 



 درجة ممارسة القيادة...                                                                  عدد فبراير-ج4- )24( 4243م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 1111 - 

المرؤوسيين، ويرفع  في ، بما يسيم بشكل إيجابي واة، والمصداقيأو كاألحترام، والعدالة، والمس
 (90..2من والئيم وحبيم لممؤسسة)بدرانة، 

 American Indianكما يؤكد تقرير اإلتحاد اليندى األمريكي لمتعميم العالى ) 
Higher Education Consortium, 2020 أن القيادة بالقيم تمثل مطمب أساسي )

 لتدريس وفعاليتيم0أداء اعضاء ىيئة ا في وضرورى لما ليا من تأثير إيجابي وفعال 
أن القيادة بالقيم تقوم عمى أربعة أسس أساسية ىى:   (Eisenbeiss ,2012)يرىو 

التوجة، كما ترتبط القيادة  في التعامالت، والعدالة، والمسئولية، واإلعتدالية  في األنسانية 
وليس كوسيمة لتحقيق غاية،  بالقيم بمجموعة من السموكيات ىى: معاممة اآلخرين بإحترام

والتفاعل معيم بطريقة عادلة غير تمييزية، وتحمل المسئولية واإلىتمام بتحقيق الرفاىية، 
ظيار التواضع، واستخدام  ظيار الضبط الذاتى فيما يتعمق بجانب المشاعر والعواطف، وا  وا 

 الحكمة، وتحقيق التوازن بين أصحاب المصالح وأىداف المؤسسة0
( أن القيادة بالقيم ترتبط بأىداف المؤسسة، وكذلك بطبيعة األداءات 7..2مى، )الدى يرىو 

 داخل تمك المؤسسة0
( أن القيادة بالقيم تدفع إلى Aguilera-Black& Tippeconnic, 2015)  يرىكما  

 نبذ العنصرية والتحيزات، وترتقي بالعدالة اإلجتماعية والتقييم الموضوعى0
التأثير  في ومن ىنا يمكن التأكيد عمى أىمية القيادة بالقيم لما ليا من دور فعال ورئيس 

 عمى كافة جوانب المنظومة التعميمية0
( إلى القيادة بالقيم ذات تأثير 2.05ذات اإلطار توصمت دراسة السقاف ) في و  
 أداء العاممين داخل المؤسسة0 في إيجابي 
إلى أن استراتيجيات القيادة  (Bunkowski& Shelton, 2019)كما توصمت دراسة  

يجابي وفعال   في تحسين أداء أعضاء ىيئة التدريس وزيادة فاعميتيم  في بالقيم ذات تأثيرا 
 التعميم عن ُبعد عبر األنترنت0 أثناء

 ,Brown &Treviño,2006; De Hoogh & Den Hartog, 2008كل من: يرىو  
 Kalshoven et al, 20112..5 Brown, et al, أن القادة الذين يتمتعون باألخالق )

 نظائرىم الذين يفتقدون إلى تمك القيم0أكثر نجاًحا كقادة من كانوا 
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( أن القيادة بالقيم تعزز فرص النمو لدى Allen & Seaman, 2016ويشير ) 
 عميوالفاكسابيم بعض القيم األساسية الالزمة لتحقيق إأعضاء ىيئة التدريس، من خالل 

عممية التعمم مثل: النزاىة، واإللتزام بأىداف المؤسسة التعميمية، وعدم التمييز  أثناءالذاتية 
 الجنس0 أوالجنسية  أوبين الطالب بعضيم البعض عمى أسس غير موضوعية: كالعرق 

 the Nationalوقد أجرت الرابطة الوطنية لمجامعات الحكومية بالواليات المتحدة 
Association of State Universities  دراسة مسحية بيدف التعرف عمى درجة ممارسات

القادة بالجامعات الحكومية لمقيادة بالقيم، وقد ضمن عينة الدراسة أعضاء ىيئة التدريس بـ 
%( من القادة بتمك الكميات 6005( كمية بالواليات المتحدة، وتوصمت الدراسة إلى أن )26)

 عميوفا في %( من التباين 2609ما أسيمت القيادة بالقيم بنسبة )يمارسون القيادة بالقيم، ك
 (NASULGC-Sloan, 2.070أعضاء ىيئة التدريس بتمك الكميات )

أن السموك الفاسد  ( Hendrikz& Engelbrecht, 2019) ومن جانب أخر يشير 
يؤثر سمبيًا عمى جميع العاممين داخل المؤسسة  The leaders’ corrupt behaviorلمقائد 

التى يقودىا، فاألفراد يسعون جاىدين لمحاكاة سموك قائدىم، ومن ىنا تأتى أىمية القيادة 
 العاممين0 عميوكفاءة وفا في بالقيم لما ليا من تأثير إيجابي 

واألنظمة  التقنيةاالىتمام بالجوانب الباحث أن اإلقتصار عمى  يرىومما سبق  
ؤدي إلى بيئة غير صحية يفي القيادة يمكن أن  الجانب القيميوالتعميمات عمى حساب 

عمى ذلك، فإن مشكمة  داً اواستن ووطالب عضو ىيئة التدريسعمى العالقة بين  تنعكس سمباً 
تتمثل في اإلجابة عمى السؤال الرئيس التالي: ما درجة ممارسة القيادة بالقيم  الحالية الدراسة

أعضاء ىيئة التدريس من وجية نظر طمبة الدراسات العميا بجامعة  عميووما أثرىا عمى فا
 تسعى إلى اإلجابة عمى األسئمة التالية: الحالية ، فإن الدراسةتبوك؟ وبشكل أكثر تحديداً 

ممارسة أعضاء ىيئة التدريس في جامعة تبوك لمقيادة بالقيم ومستوى فاعميتيم  واقعما  00
 من وجية نظر طمبة الدراسات العميا؟ 

ممارسة أعضاء ىيئة التدريس في جامعة  درجةفي  إحصائيةىل توجد فروق ذات داللة  20
لكل عزى تمن وجية نظر طمبة الدراسات العميا والتى فاعميتيم  درجةتبوك لمقيادة بالقيم و 

 المستوى الدراسي ؟عامل التخصص و عامل الجنس، و  من: عامل
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أعضاء ىيئة  عميولمقيادة بالقيم عمى مستوى فا إحصائيةىل ىناك تأثير ذو داللة  30
 التدريس في جامعة تبوك من وجية نظر طمبة الدراسات العميا؟

 أهداف الدراسة:

 -سعت الدراسة الحالية  إلى تحقيق األىداف التالية:  
المرؤوسين داخل  عميوفا في ل ماىية القيادة بالقيم، ودورىا أوتقديم إطار نظرى يتن 00

 المؤسسات0
التعرف عمى واقع ممارسة أعضاء ىيئة التدريس في جامعة تبوك لمقيادة بالقيم ومستوى  20

 فاعميتيم من وجية نظر طمبة الدراسات العميا0
:) عامل الجنس، وعامل التخصص وعامل التعرف عمى دور بعض العوامل الديموجرافية 30

درجة ممارسة أعضاء ىيئة التدريس في جامعة تبوك لمقيادة  في المستوى الدراسي( 
 بالقيم ودرجة فاعميتيم من وجية نظر طمبة الدراسات العميا0

أعضاء ىيئة  عميوالتعرف عمى تأثير واقع ممارسة القيادة بالقيم عمى مستوى فا 40
 0ك من وجية نظر طمبة الدراسات العمياالتدريس في جامعة تبو 

 :أهمية الدراسة

 :الحالية عمى النحو التالىأىمية   تكمن  
تسميط الضوء عمى مفيوم القيادة  الحالية إلى الدراسة سعتاًل: الجانب النظري: أو  

من إطار  قدمتوخالل ما بالقيم في مؤسسات التعميم العالي في المممكة العربية السعودية من 
من خالل الدراسات والبحوث السابقة،  ممارستيال ماىية القيادة بالقيم وواقع أونظرى جديد يتن

 0التفاعل وطالبيم أثناءأعضاء ىيئة التدريس  عميوفا في ودروىا 
ثانيًا: الجانب التطبيقي: يتوقع أن تقدم ىذه الدراسة إطارا من الممارسات الفضمى لمقيادة  

شكل تغذية راجعة يمكن ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات االستفادة منو في بالقيم يُ 
ممارسو العممية التعميمية والتعامل مع الطمبة من أجل إحداث عممية التغيير المرغوبة في 

، كما العممية التعميمية مخرجاتطبيعة العالقة بين الطرفين األمر الذي سينعكس إيجابا عمى 
يقة فيما قدمو البحث من نتائج وتوصيات يمكن تطبيقيا في مجال البحث تكمن األىمية التطب

، كذلك مجال اإلدارة والعممية التعميمية عمى وجو الخصوص في العممي عمى وجو العموم، و 
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لمتعرف عمى واقع ممارسة القيادة جديدة ة اتكمن األىمية التطبيقية فيما قدمتو الدراسة من أد
 0بالقيم

 :الدراسةمصطلحات 

ٌيعرف الباحث القيادة بالقيم تعريفًا نظريًا عمى أنيا: شكل من أشكال  القيادة بالقيم: 
تفاعميم مع مرؤوسييم، ويقوم ىذا الشكل من  أثناء في القادة والمدراء اإلدارة التى يمارسيا 

 القيادة عمى بعض القيم واألخالقيات والتقاليد السائدة بالمجتمع بالمحيط0
كما ُيعرفيا الباحث تعريفًا إجرائيًا عمى أنيا: شكل من أشكال اإلدارة التى يمارسيا  

تفاعميم وطمبة  أثناءأعضاء ىيئة التدريس بكميات جامعة تبوك بالمممكة العربية السعودية 
إطار درجات طمبة الدراسات العميا بكميات جامعة تبوك عمى  في الدراسات العميا، وتتحدد 

ل من استبيان واقع القيادة بالقيم المستخدم: واقع القيم المتبناة من جانب عضو والمحور األ 
 التعامل، وقيمة العالقات الشخصية، وقيمة القدوة الحسنة(0 في ىيئة التدريس:) قيمة العدالة 

عضو ىيئة التدريس تعريفًا نظريًا عمى  عميوويعرف الباحث فا عضو ىيئة التدريس: عميوفا
 أثناءالتفاعل وطالبيم داخل قاعات الدراسة، و  في أنيا: كفاءة أعضاء ىيئة التدريس 

  ممارسة الميام التعميمية والمينية المختمفة0
كما ُيعرفيا الباحث تعريفًا إجرائيًا عمى أنيا: كفاء أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية  

كل من أشكال اإلدارة التى يمارسيا أعضاء ىيئة التدريس بجامعة تبوك جامعة تبوك ش
إطار درجات  في تفاعميم وطمبة الدراسات العميا، وتتحدد  أثناءبالمممكة العربية السعودية 

طمبة الدراسات العميا بكميات جامعة تبوك عمى المحور الثانى من استبيان واقع القيادة بالقيم 
التدريس،  عميوالتخطيط والتنفيذ، وفا عميوعضو ىيئة التدريس:) فا يوعمواقع فاالمستخدم: 

 اإلشراف والتقييم(0 عميووفا
وُيعرفيا الباحث عمى أنيا تصورات ووجيات نظر  تصورات طمبة الدراسات العميا: 

 ر المختمفة لمعممية التعميمية خالل العام الدراسي0أو طمبة الدراسات العميا حول إحدى المح
الباحث تعريفًا إجرائيًا عمى أنيا  تصورات طمبة الدراسات العميا المنتسبين إلى جامعة  ويعرفيا

أعضاء ىيئة التدريس ممن يقومون بالتدريس  عميوتبوك بالمممكة العربية السعودية حول فا
إطار درجات طمبة  في اإلشراف عمى رسائميم العممية داخل األقسام المختمفة، وتتحدد  أوليم 

 ت العميا ممن يمثمون عينة الدراسة الحالية عمى محورى االستبانو الُمعدة0الدراسا
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 والدراسات والبحوث الشابكةاإلطار الهظري 
 :مفهوم الكيم 

-Merriam" )مرغوب فيوشيء ذو قيمة  “القيمة عمى أنيا  Websterعرف قاموس     
Webster Online Dictionary, 2020 0 ويؤكد)Begley (2.0. عمى أن القيم ترتكز )

عي، عمى تصرفات و عمى دوافع تحفيزية وليا تأثير في الوعي، باإلضافة إلى التأثير في الال 
الناس ومواقفيم وكالميم وسموكيم0 وقد تم تعريف القيم في األدبيات السابقة بطرق مختمفة، 

والمفاىيم الذاتية  ( عمى أنيا المحددات التحفيزية لمسموك0996) Hodgkinsonفقد عرفيا 
( عمى أنيا مجموعة 0962) Parsons and Shilsلمشخص المرغوب فييا0 كما عرفيا 

لمجماعة، لما ىو مرغوب والذي يؤثر عمى  أوالضمنية، المميزة لمفرد  أوالمفاىيم، الصريحة 
Knowles and Landar (2.02 )االختيار ألساليب ووسائل ونتائج العمل المتاحة0 أما 

ارا إلى أن القيم ىي التي تضع المعايير، وتممي نماذج السموك وتعطي التوجيو: فيي فقد أش
 and Rens De Klerkتعكس العناصر الميمة في حياة الناس اليومية0 كما أشار 

( أن القيم تممي أفكار الشخص وأفعالو ويمكن أن تحدد ما إذا كانت قيم معينة مقبولة 2.03)
 مرفوضة0 أو

( أن القيم تمثل مجموعة من المعايير والمقاييس المتفق عمييا بين 8..2الجالد ) ويرى    
األفراد والتي تشكل ميزان ألعماليم يستخدم لمحكم عمى تصرفاتيم0 كما أشار العميان 

( إلى أن القيم تمثل معتقدات يؤمن بيا أصحابيا ويمتزمون بمضامينيا، والتي قد 2.05)
تعبر عن اعتقاد األفراد بأنيا المسمك األفضل الذي يؤثر في  صريحة، وىي أوتكون ضمنية 

( أن القيم تمثل قناعات أساسية 6..2اختيار الفرد لطرق وأساليب العمل0 ويرى الطويل )
 تحتوي عمى مضامين أخالقية تعبر عن أفكار الفرد حول الجيد والصواب0 

ال  أوتحدد لو ما يجب أن يفعمو فالقيم تعبر عن المعتقدات األساسية لمفرد، وىي التي     
باطل، اختصارًا ىي التي توجو أخالقنا وسموكنا في  أوحق  أوخطأ  أويفعمو، وما ىو صحيح 
(0 كما أن القيم تمثل أحكام 9..2مع اآلخرين من حولنا )السكارنة ، أوالتعامل مع األشياء 

ا وذلك وفقًا لمعايير التي يفضميا عن غيرى أويطمقيا الفرد عمى األشياء المرغوب فييا 
الجماعة والعوامل البيئية المختمفة ونتيجة لخبرات الفرد وتفاعمو مع ىذه األشياء )سميمان 

 (2.000ووىب ،
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التي يطمقيا الفرد عمى  األحكام( أن القيم تمثل مجموعة من 2.00ويرى سميمان ووىب ) 
التي يفضميا عن غيرىا وذلك وفقا لمعايير الجماعة والعوامل البيئية  أواالشياء المرغوب فييا 

 المختمفة ونتيجة لخبرات الفرد في تعاممو مع ىذه األشياء0 
( أن القيمة عبارة عن جممة المعتقدات التي يحمميا الفرد نحو 2.09كما يرى الحجي )    

توجيو رغباتو واتجاىاتو نحوىا جو النشاط المختمفة والتي تعمل عمى أو األشياء والمعاني و 
كما يقول أىل -الخطأ0 فالقيم  أوالمرفوض، والصواب  أووُتحدد لو السموك المقبول 

قيم شخصية وقيم جماعية واتحاد ىذه القيم يكون ما يسمى القيم االجتماعية0  -االصطالح
الفرد بما ىو  أحكام تحدد سموك أومعايير  أو( فتعرف القيم بأنيا مقاييس 8..2أما التركي )

 مرغوب وفق القواعد والمبادئ التي يحددىا النظام االجتماعي الذي تعتبر جزء منو0
إلى ما سبق فإن الباحث يرى بأن القيم مجموعة المبادئ والمفاىيم المتفق  واستناداً      

عمييا في المجتمع والتي تحدد ما ىو صحيح ومرغوب وما ىو خطأ وغير مرغوب من قبل 
ر عمى كيفية تصرف األفراد في المواقف المختمفة شمجتمع والتي تنعكس بشكل مباأفراد ال

 التي يتعرضون ليا0
وتتمتع القيم بطابع ديناميكي بمعنى أنيا يمكن أن يكون ليا مستويات مختمفة من      

الفائدة في نقطة معينة من حياة الشخص، فمن الممكن أن تكون كامنة وسطحية في مواقف 
(0 وقد اقترح Begley,2010قد تظير بشكل قوي جًدا إذا استدعت الحالة ذلك ) أومعينة 

Prilleltensky (2... :ثالث مجموعات من القيم التي توجو السموك الفردي والتنظيمي )
"القيم الشخصية، القيم الجماعية، وقيم العالقات"0 كما تشير األدبيات أيًضا إلى أنواع مختمفة 

 Begley, 2010; Kaye and Neil, 2009; Mueller, 2014; Prilleltenskyمن القيم )
(0 وتشمل القيم الشخصية )القيم التي تحدد من نحن وكيف نتصرف، والتي تجعمنا 2000,

مميزين(؛ قيم العالقات )القيم التي تقوي عالقاتنا مع اآلخرين وتيتم بيم(؛ القيم التنظيمية 
جر  اءات المنظمة(؛ القيم المجتمعية )قيم مجتمع معين والتي تممي )القيم التي توجو نشاطات وا 

السموك االجتماعي(؛ قيم حقوق اإلنسان )تأسيس قيم مشتركة في بيئة متنوعة تقوم عمى 
الطبيعة األخالقية المتكاممة(؛ والقيم الثقافية )مجموعة من األفراد لدييم نفس القيم حول 

 بعض الجوانب الثقافية المترابطة(0
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لمفيوم القيمة اإلنسانية عمى  تداوالً ( تعريًفا يعتبر األكثر 0973) Rokeachوقد قدم     
اجتماعًيا عمى نمط السموك  أوأنو "اعتقاد دائم بأن نمًطا معيًنا من السموك مفضل شخصًيا 

المضاد"0 حيث أن القيم الرئيسية لممرء تتحد لتشكل نظاًما لمقيمة، والذي يمثل  أوالمعاكس 
م دائم لممعتقدات تتعمق بأنماط السموك المفضمة عمى طول سمسمة متصمة من األىمية"0 "تنظي

ن أو وبالتالي، فإن الفرد سيكون لديو عدد كبير من القيم وستعطى ىذه القيم أىمية متف تة، وا 
 اإلدراك0 أولم تكن بالضرورة في حالة الوعي 

 مصادر الكيم 

األدبيات السابقة إلى العديد من المصادر التي تشكل األساس الذي يستخدمو الفرد  أشارت    
( إلى عدد من المصادر 8..2ليطور منظومة القيم التي تحكم سموكو0 فقد أشارت التركي )

منيا المصدر الديني والذي يعتبر أحد أىم المصادر التي يستمد منيا األفراد قيميم0 كما 
جتماعي والذي من خاللو يكتسب الفرد قيما تتالءم وطبيعة مجتمعو أشارت إلى المصدر اال

لمحفاظ عمى التوازن واالستقرار بداخمو بصفتو جزء ميم في البناء االجتماعي لممجتمع الذي 
ينتمي إليو0 كما أضافت الخبرات السابقة كأحد المصادر اليامة لمقيم بالنسبة لألفراد والتي 

م مع بعضيم البعض0 وأخيرا جماعات العمل التي ينتمي إلييا تظير في تفاعالتيم وتعاممي
فقد أشار إلى عدد  (5..2)الفرد داخل المنظمة ليا دور ميم الكتسابو القيم0 أما أبو النصر

من المصادر منيا المعتقدات الدينية، قيم وأخالقيات المجتمع، قيم وأخالقيات العاممين 
يمات والموائح الخاصة بالمنظمة0 ومن التصنيفات بالمنظمة، التشريعات والقوانين والتعم

( والذي صنف ىذه المصادر في أربع 2..9) Woolleyالشاممة لمصادر القيم ما قدمو 
 مجموعات ىي: 

إن حياة المجتمع وتطوره تقوم عمى القيم وتنتجيا0 ىناك  -المؤسسات االجتماعية:  ●
وجو الخصوص ىناك أربع  مؤسسات مختمفة في المجتمع تغرس القيم في الفرد0 عمى

مؤسسات رئيسية توفر المصادر األساسية لمقيم لألشخاص والمنظمات: األسرة والمدرسة 
والدولة والدين0 إن العممية األساسية لتكوين القيمة من قبل ىذه المؤسسات ىي أنيا 

سيئ بالنسبة لمفرد، حيث يكافأ السموك الجيد ويعاقب السموك  أوتصف ما ىو جيد 
 السيئ0
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كل منظمة ليا مجموعة من القيم، سواء تم توثيقيا أم ال0 والقيم توجو -القيم التنظيمية:  ●
منظور المنظمة وأعماليا، ويمكن أن يساعد توثيق مجموعة من القيم الشائعة المنظمة 
في تحديد ثقافتيا ومعتقداتيا0 وعندما يشترك أعضاء المنظمة في مجموعة مشتركة من 

متحدة عندما تتعامل مع قضايا مختمفة0 وتمعب القيم دوًرا ميًما  القيم، تظير المنظمة
 لمغاية في تحديد كيفية مواجية المنظمة لممشكالت والقضايا المختمفة0

يحصل الفرد عمى فكرة عن السموك من أقرانو وزمالئو )من خالل  -األقران والزمالء:  ●
المنظمات  أوالمجتمع،  أوالعائمة،  أواالنخراط والمشاركة مع مجموعة من الناس، 

مجموعة عمل(، حيث يقوم بتطوير وتطبيق المعتقدات والمواقف والقيم  أوالتجارية 
ز وحماية ُتعزىالمستمدة من مجموعات األقران والزمالء الذين يرتبط بيم0 وتعمل القيم عمى 

 ل الفرد اتباع معيار السموك الجماعي0أووتماسك المجموعة، لذلك يح
 أوالمسؤوليات المرتبطة بوظيفة  أوالعمل والمسار الميني: يتكون العمل من الميام  ●

سناده إلى  دارتو والتحكم فيو وا  منصب معين في المنظمة0 ويتم تنظيم العمل في المنظمة وا 
األفراد الراغبين في أن يصبحوا موظفين0 وتشكل خبرة الفرد عمى مدى فترة من الزمن 

العمل والمسار الميني قيًما خاصة تمنح الوحدة والتماسك والمعنى حياتو المينية0 يخمق 
لألشخاص والمجموعات0 لذلك، سيكون لكل عمل قيمو الخاصة وسيتبع األشخاص الذين 

 يؤدون العمل ىذه القيم0
 : الكيادة بالكيم

( إلى أن القيادة بالقيم يمكن تعريفيا عمى أنيا الممارسة (Prilleltensky,2000يشير     
ز القيم الراسخة مع األخذ بعين االعتبار االىتمامات الشخصية ودرجات ُتعزىالتي تيدف إلى 

القوة التي يمتمكيا األشخاص داخل المنظمة وفي مجموعة األشخاص الذين تخدميم0 كما قدم 
(Peregrym& Wolf, 2013) داثة، حيث ينظرون إلى القيادة بالقيم عمى أنيا تعريفا أكثر ح

لئك الذين أو  أوتوجيو مستمر لمقيم الشخصية المرغوبة والمفيدة لألشخاص الذين يحممونيا 
المنظمات التي يخدمونيا، حيث يركز القادة عمى القيم األساسية  أوفي المجتمع  نيعيشو

ضاء المنظمة0 والقيم األساسية وينظرون إلييا كمبادئ توجييية تشكل سموك وتصرفات أع
المفاىيم المعمنة التي من المتوقع أن يمتزم بيا الجميع  أوىي مجموعة محددة من المعتقدات 

(0 وتبين ىذه التعريفات أن القيادة بالقيم تتطمب وضع قيم Buchko ،2..7في المنظمة )
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سميمة موضع التنفيذ، مع مراعاة القيم الشخصية لمقائد وقيم اآلخرين في المنظمة باإلضافة 
إلى القيم المشتركة بينيم0 فالقادة المعتمدون عمى القيم ىم أناس لدييم مبادئ واضحة، وىم 
صادقون ومتطابقون في أفعاليم، وىم يميمون من حوليم، ويشعرون بشعور باالمتنان تجاه 

أكثر مما يتوقعون في المقابل0 ويمكن أن تكون القيادة القائمة عمى القيم أقل من اآلخرين 
 (Clarke ،2.00 0حقيقية ) أوجو القصور مدركة أو التوقعات، سواء كانت 

 ,Begleyلت القيادة بالقيم )و ااإلطر النظرية السابقة التى تن في ومن خالل قراءات الباحث 

2001, Walumbwa et al, 2008, Eisenbeiss, 2012, Lapointe, et al., 2016, Feng, 

2016, Wallace, 2017, Aria; et al, 2019،)  ساليب أيمكن القول أن ىناك عدة أشكال و
مجموعة المبادئ واألسس التى يقوم عمييا، وعمى القائد أن  أسموبلمقيادة بالقيم، وأن لكل 

 عميوالتى ينتمى إلييا، ويزيد من فااألمثل الذى يتالئم وأىداف المؤسسة  سموبيختار األ
 العاممين داخل تمك المؤسسة، ومن تمك األساليب المختمفة لمقيادة بالقيم:

 Transformational leadership الكيادة التحويلية أسلوب
تمثل القيادة مفيوم متعدد األبعاد، يتسم بالتغيير المستمر تمبيًة لمتغيرات المجتمعية    

تحفيز األفراد نحو تحقيق  في المحيطة، وتحقيقًا لمتطمبات المناخ المؤسسى، ويستخدم 
 (Wallace, 2017)0عميواإلندماج والفا
ًا من أساليب القيادة بأسمو ( أن القيادة التحويمية تمثل (Begley, 2001: 570ويؤكد  

الفاعمة القائمة عمى الممارسات اإلحترافية المستمدة من المعايير والقيم األخالقية السائدة 
: الصدق واإلخالص والتفاؤل، والرؤية الواضحة لممواقف، سموببالمجتمع، ويتضمن ذلك األ

بالذات واالمكانات الذاتية  يولمقيادة التحويمية مجموعة من المتطمبات األساسية ىى: الوع
، capacity for moral reasoningلمقائد والمرؤوسين، والقدرة عمى االستدالل األخالقى 

يجابية التأثير   اآلخرين0 في وا 
وتقوم القيادة التحويمية عمى المعايير القيمية السائدة، حيث يركز القائد عمى األخالق 

 (Feng, 2016)0يمة  والقيم السائدة عند إتخاذ القرارات الم
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 Authentic leadership الكيادة األصيلة أسلوب
يتضمن إدراك القائد إلمكاناتو  authentic leadershipومصطمح القيادة األصيمة 

 Aria; Jafari andالتفاعل مع اآلخرين  في وقدراتو الذاتية وتطبيقيا عمى نحو فاعل 
Behifar, 2019)0) 

( أن Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing, & Peterson, 2008) يرىو 
القيادة األصيمة ىى نموذج لسموك القيادة ال يعتمد فقط عمى الجوانب القيمية واألخالقية، 

 العاممين0 عميوولكن العمل عمى تقوية وتحسين بيئة العمل المحيطة، وزيادة فا
( أن القيادة األصيمة تتضمن أربعة مكونات ىى: (Walumbwa et al, 2008 يرىو 
معالجة المشكالت المختمفة، والتصورات  في مكانات والقدرات الذاتية، والحكمة باإل يالوع

 األخالقية، والشفافية0
 Ethical leadership الكيادة األخالقية أسلوب

أن القيادة األخالقية تمثل إحدى أشكال القيادة بالقيم،  ( Lapointe, et al., 2016) يرىو 
حيث أنيا تعكس الممارسات المختمفة التى يمارسيا القائد والمستمدة من المعايير والقيم 

 األخالقية السائدة بالمجتمع0
 : عضو هيئة التدريص عليهفا

 أوالحاسم  أوالوصول إلى األثر المقصود  “عمى أنيا  عميوالفا Websterعرف قاموس     
" القدرة عمى النجاح وتحقيق النتائج المقصودة"0 كما يعرف األداء عمى أنو  أوالمرغوب" 

(، وبالتالي فإنو .Merriam-Webster Online Dictionary ،2.2"إنجاز شيء ما" )
عضو ىيئة التدريس من خالل مستوى األداء التدريسي إلنجاز األىداف  عميويمكن قياس فا

( األداء التدريسي عمى أنو كل ما 2..2(0 وقد عرفت الجفري )2.09المرغوبة )البشر، 
جراءات وسموكيات تعميمية تتعمق  يقوم بو عضو ىيئة التدريس من أنشطة، وعمميات وا 

عضو ىيئة  عميووعميو نستطيع القول إن فابعممية التدريس داخل الصف الدراسي وخارجو0 
إنجاز  أوالتدريس تتثمل في األنشطة المختمفة التي يمارسيا عضو ىيئة التدريس لتحقيق 

 األثر المرغوب0
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تفاق بين الباحثين عمى أبعاد األداء لعضو ىيئة التدريس في الجامعات ولكن ال يوجد إ    
(Molefe ،2.02وعمى الرغم من أن الدراسا ،) ت السابقة ذكرت أبعاد األداء لوظيفة

المحاضر، لم يكن ىناك دليل تجريبي لدعم ىذه االدعاءات0 وليذا السبب، فقد اعتمد الباحث 
 ,Sukirno and Siengthaiعمى مجموعة من المؤشرات الموجودة في الدراسات السابقة )

2011; Smeenk et al, 2008; Yu et al, 2009; Robbins and Judge ،2.03 )
لقياس مستوى األداء من وجية نظر الطمبة، حيث تم استخدام ما مجموعو خمسة عشر 

 (00مؤشرا )الممحق رقم 
 : عليهالكيادة بالكيم والفا

ىناك العديد من الدراسات التي أشارت إلى أن القيادة المعتمدة عمى القيم ال تؤدي فقط      
الدراسات عمى أن القيادة بالقيم تؤدي إلى وجود قادة إلى نتائج تنظيمية جيدة، بل أكدت ىذه 

(0 فقد Brown &Treviño, 2006; Brown, Treviño & Harrison, 2005) عميوأكثر فا
( بتطوير مقياس من عشرة بنود 2..5) Brown, Treviño & Harrisonقام كل من 

لقياس تصورات القيادة األخالقية0 وتوصموا إلى نتيجة مفادىا أن القيادة األخالقية ارتبطت 
القائد0 كما أظير البحث  عميوبشكل إيجابي بالعدل التفاعمي، وصدق القائد وتأثير ذلك عمى فا

لئك أو أخالقي أكثر نجاًحا كقادة من أن القادة الذين يتمتعون باألخالق ولدييم إطار مرجعي 
 الذين يفتقرون إلى ىذه الصفات القائمة عمى القيم0

ار، إلى أن القادة األخالقيين لدييم دوافع اإليث Brown &Treviño (2006)كما أشار     
بالتابعين ويعتقد أنيم أفراد لدييم درجة من النزاىة ويتخذون قرارات ويظيرون اىتماًما حقيقًيا 

 De Hoogh & Den Hartog ضح أو قية ويصبحون نماذج )قدوة( لخآخرين0 كما أخال
ن الذين يظيرون النزاىة ويتصرفون يرىأن المنظمات يجب أن تيتم باختيار المد (2008)

يستغمون اآلخرين0 كما أشاروا إلى أنو عندما تكون  أوبطريقة أخالقية، وال يخدمون أنفسيم 
ويعبر التابعون عن  عميوالقيادة أخالقية، فتكون النظرة إلى اإلدارة العميا عمى أنيا أكثر فا

 تفاؤل أكبر بشأن اإلمكانات المستقبمية لممنظمة0
( إلى وجود عالقات إيجابية بين القيادة 02.00 )Kalshoven et alأيضا أشار     

األخالقية وفعالية القائد من خالل إظيار مساىمة ميمة لسموكيات القيادة األخالقية ورضا 
الموظف والتزامو وفعالية القائد والتابعين0 وقد بين الباحث سبع سموكيات لمقيادة األخالقية 
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، وىي العدل والنزاىة واإلرشاد والتوجيو وتقاسم السمطة وتوضيح األدوار واالىتمام باالستدامة
حيث بينت الدراسة قدرة ىذه القيم عمى توضيح االختالفات في الثقة، وسموكيات المواطنة 

( إلى أن القيادة األخالقية 2..9) Copelandالتنظيمية، وفعالية القائد والتابع0 كما أشار 
)القيادة المستندة إلى القيم( مقارنة بأنماط القيادة األخرى )عمى سبيل المثال القيادة 

( ما يحدث 2..3) Georgeالقائد0 وقد لخص  عميوأقوى عمى فا التحويمية( كانت مؤشراً 
حيث أشار إلى أن ىناك عندما تكون القيادة المعتمدة عمى القيم ىي النمط القيادي السائد، 

حاجة لمقادة الذين "يقودون بيدف وقيم ونزاىة0 القادة الذين يبنون مؤسسات دائمة، 
ويحفزون موظفييم عمى تقديم خدمة عمالء فائقة، وخمق قيمة طويمة األجل لممساىمين، 

 وىذا سيؤدي في نياية المطاف إلى قادة ومنظمات أكثر فعالية0
( أن القيادة بالقيم تعزز فرص النمو لدى  ,2016Allen & Seaman) يير و  

 عميوأعضاء ىيئة التدريس، من خالل اكسابيم بعض القيم األساسية الالزمة لتحقيق الفا
عممية التعمم مثل: النزاىة، واإللتزام بأىداف المؤسسة التعميمية، وعدم التمييز  أثناءالذاتية 

 الجنس0 أوالجنسية  أوكالعرق بين الطالب بعضيم البعض عمى أسس غير موضوعية: 
 the Nationalوقد أجرت الرابطة الوطنية لمجامعات الحكومية بالواليات المتحدة 

Association of State Universities  دراسة مسحية بيدف التعرف عمى درجة ممارسات
يس بـ القادة بالجامعات الحكومية لمقيادة بالقيم، وقد ضمن عينة الدراسة أعضاء ىيئة التدر 

%( من القادة بتمك الكميات 6005( كمية بالواليات المتحدة، وتوصمت الدراسة إلى أن )26)
 عميوفا في %( من التباين 2609يمارسون القيادة بالقيم، كما أسيمت القيادة بالقيم بنسبة )

 (2017Sloan,-NASULGC0 ,أعضاء ىيئة التدريس بتمك الكميات )
( إلى تقييم الخبرات القيادية التى يتم ,.Smith, et al 2018وسعت دراسة ) 
بكمية الصيدلة  برنامج الرعاية اإلسعافية وفقًا لتصورات طمبة الدراسات العميا في تدريسيا 

جامعة كولورادو بالواليات المتحدة األمريكية، وتوصمت الدراسة إلى أن ممارسات القيادة بالقيم 
طمبة المستوى الثاني بمرحمة الدراسات العميا  في مثمت أعمى الخبرات القيادة ذات التأثير 

 بكمية الصيدلية0
الكميات  في إلى بحث تصورات القادة  (Bunkowski& Shelton, 2019)وقد سعت دراسة  

تمك الكميات التى تقدم خدمتيا لألقميات، وىى كميات تابعة    tribal collegeالقبمية  



 درجة ممارسة القيادة...                                                                  عدد فبراير-ج4- )24( 4243م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 1111 - 

حيط اليادى لمواليات المتحدة؛ تمك التصورات لمؤسسات التعميم العالى بشمال غرب الم
 أثناء في أعضاء ىيئة التدريس  عميوفا في المتعمقة باستراتيجيات القيادة بالقيم ودورىا 

التعمم عبر األنترنت، وقد ضمت الدراسة استخدام المقابالت كأحد ادوات جمع البيانات، 
، وتوصمت  documentsplanning and assessmentومستندات التقييم والتخطيط 

تحسين أداء أعضاء  في إيجابي وفعال  الدراسة إلى أن استراتيجيات القيادة بالقيم ذات تأثير
 التعميم عن ُبعد عبر األنترنت0 أثناء في ىيئة التدريس وزيادة فاعميتيم 

مما سبق يمكن القول أن ممارسة أعضاء ىيئة التدريس لمقيادة بالقيم عمى أعتبار  
برون قادة لطالبيم داخل المؤسسة التعميمية بصورة عامة وداخل قاعة المحاضرات أنيم يعت

 عميوكل من أعضاء ىيئة التدريس، وفا ةفاعمي في بصورة خاصة قد يؤثر بشكل إيجابي 
 نياية األمر عمى المخرجات المختمفة لممنظومة التعميمية0 في طالبيم، وىو ما ينعكس 

 : ههحية الدراسةم
تخدم كما اسُ  وتحميميا،والذي يقوم عمى جمع البيانات  ؛الباحث المنيج الوصفياستخدم     

 الُمعدة بالدراسة عمى العينة0 االستبانةتطبيق المسح الميداني وذلك من خالل  أسموب
 األصلى للدراسة: جمتمع

والبالغ دراسة من جميع طمبة الدراسات العميا في جامعة تبوك، األصمى لم مجتمعاليتكون     
 (0الجدول )من تخصصات عممية وأدبية مختمفة، ويوضح ذلك طالبا وطالبة  .54 عددىم

 عمى النحو التالى:
 (1)عذول 

 يغزًغ وػُُخ انذساعخ 
 انًغزًغ انؼُُخ

 انزخصص
 طالة طبنجبد انًغًىع طالة طبنجبد انًغًىع

 أصىل انزشثُخ 12 44 56 11 12 23
 وانزخطُظ انزشثىٌاإلداسح  27 58 85 11 12 23
 انزشثُخ انخبصخ 7 21 28 7 15 22
 انزفغُش وػهىو انمشآٌ 14 11 25 11 11 22
 انؾذَش وػهىيه 28 50 78 10 12 22
 انمُبط وانزمىَى 5 36 41 5 17 22
 انهغخ انؼشثُخ وآداثهب 29 51 80 12 12 24
 ػهى انُفظ انؼُبدٌ انؼًهٍ 11 34 45 11 11 22
 يُبهظ وطشق انزذسَظ 26 39 65 12 11 23
 انشَبضُبد 11 26 37 11 11 22
 انًغًىع 170 370 540 101 124 225
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 عيهة الدراسة:

( طالب وطالبة من طالب وطالبات 225لية )و صورتيا األ في  ةبمغت عينة الدراس 
( من الطالبات، من 024( من الطالب، ومنيم )0.0الدراسات العميا بجامعة تبوك، منيم )

( 2ويوضح جدول )(، 0جدول ) في تخصصات عممية وأدبية مختمفة عمى النحو المبين 
لجنس، والتخصص إطار المتغيرات الديموجرافية محل اإلىتمام:) ا في وصف لعينة الدراسة 

 الدراسى، والمستوى الدراسي(0
تحديد حجم العينة المطموب ، كما تم طبقية عشوائيةبصورة  اختيار العينةوقد تم  

 وفقا لممعادلة التالية:

 

n = 
                

     

  (
                

         
)
 = 225            

)كل طبقة تحتوي عمى جميع وحيث أن مجتمع الدراسة مقسم إلى عشر طبقات  
الخصائص الديمغرافية(، فقد تم اختيار نفس العدد من الطمبة تقريبا من كل طبقة بطريقة 

 0العينة العشوائية البسيطة
 : وصف خصائص العيهة

( خصائص عينة الدراسة من حيث الجنس والمستوى الدراسي 2يبين الجدول )    
%( كانت أكبر من نسبة الذكور 6.05أن نسبة اإلناث ) والتخصص0 حيث أشارت النتائج إلى

( كان تقريبا .37(0 ىذه نتيجة منطقية، حيث أن عدد اإلناث في مجتمع الدراسة )3905)
(0 وأشارت النتائج أيضا إلى أن النسبة األكبر من الطمبة كانت من .07ضعف عدد الذكور )

بة الطمبة من المستوى الخامس %(، تمتيا نس4200المستوى الدراسي الثالث والرابع )
%(0 كما أشارت النتائج أيضا 2503ل والثاني )و%(، وأخير الطمبة من المستوى األ 3206)

%( كانت من التخصص التربوي، تمييا نسبة 5804إلى أن النسبة األكبر من أفراد العينة )
ا %(0 وىذ0302%(، وأخيرا من التخصص العممي )2804الطمبة من التخصص األدبي )

ت في أعداد الطمبة في التخصصات المختمفة، حيث كان العدد أو ت يرجع أيضا إلى التفأو التف
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األكبر من الطمبة في التخصص التربوي، يميو التخصص األدبي، وأخيرا التخصص العممي 
 والذي يتكون من تخصص واحد وىو الرياضيات0
 (1 )عذول 

 وصف خصبئص انؼُُخ 

 انُغجخ انزكشاس انخبصُخ

 انغُظ
 %11.11 111 ركش

 %11.11 111 أَضً

انًغزىي 

 انذساعٍ

 25.4 11 ل وانضبٍَواأل

 42.2 11 انضبنش وانشاثغ

 32.4 11 انخبيظ

 انزخصص

 58.7 111 انزشثىٌ

 28.5 11 األدثٍ

 12.8 11 انؼهًٍ

 100.0 111  انًغًىع

 :أداة الدراسة

بممارسة عضو ىيئة التدريس لمقيادة  اليدف من األداة: التعرف عمى القيم المرتبطة
 0والتفاعل وطالب أثناء وبالقيم، وكذلك درجة فاعميت

صورة  في ( مفردة 33صورتيا النيائية من ) في  وقد تكونت االستبانةوصف األداة:  
محوريين تدرج خماسي ما بين:) كبيرة جدا : ضعيفة جدًا(، وتوزع تمك المفردات عمى 

عضو ىيئة التدريس، ويتضمن كل  عميوالمرتبطة بعممية القيادة، وفاأساسين ىما: القيم 
 محور منيما ثالثة أبعاد مختمفة عمى النحو التالى:

  ( مفردة موزعة .2ل: القيم المرتبطة بعممية القيادة، ويتضمن ىذا المحور)والمحور األ
فردات ىى:) ( م8التعامل، ويتضمن) في ل: قيمة العدالة و( أبعاد ىى: البعد األ 3عمى )

(، 04 -9( مفردت ىى:)6(، والبعد الثاني: قيمة العالقات الشخصية، ويتضمن)0-8
 (2.0 -05( مفردات ىى:)6والبعد الثالث: قيمة القدوة الحسنة، ويتضمن)

 ( مفردة موزعة 03عضو ىيئة التدريس، ويتضمن ىذا المحور) عميوالمحور الثاني: فا
( مفردات 4التخطيط والتنفيذ، ويتضمن ) عميول: فاو( أبعاد ىى: البعد األ 3عمى )
(، 29 -25( مفردت ىى:)5التدريس، ويتضمن) عميو(، والبعد الثاني: فا24 -20ىى:)

 (330 -.3( مفردات ىى:)4اإلشراف والتقييم، ويتضمن ) عميووالبعد الثالث: فا
  



 درجة ممارسة القيادة...                                                                  عدد فبراير-ج4- )24( 4243م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 1111 - 

 :املؤشرات الشيكومرتية ●

 : اًل: الصدقأو   

  لألداة المستخدمة بالدراسة  العاممي: قام الباحث بالتحقق من البناء العامميصدق البناء
 Exploratory Factorاالستكشافي ) العامميالتحميل  أسموبمن خالل استخدام 

EFA –Analysis ) ( مفردة47لمفردات االستبانة البالغ عددىا )،  ويوضح الجدول
( Bartlettاختبار )، ونتائج (Olkin-Meyer-Kaiser)( نتائج استخدام اختبار 3)

  :كمايمى، فياالستكشا العامميلمتحقق من مالئمة العينة لمتحميل 
 (1 )عذول 

 اخزجبس يالئًخ انؼُُخ نًؤششاد انمُبدح ثبنمُى 

 لًُخ االخزجبس االخزجبس

 KMO  0.905اخزجبس 

 3939.231 كبٌ رشثُغ Bartlettاخزجبس 

 406 دسعبد انؾشَخ

 1.11 انذالنخ

 09.5.( كان Olkin-Meyer-Kaiser( يتضح أن قيمة اختبار )3ومن الجدول ) 
مما يعد مؤشرًا ( 0.0.دالة إحصائيًا عند مستوى ) 2، كما أن قيمة كا05.وىو أكبر من 

 تمى ذلك إجراء تحميل عاممي، في االستكشا العامميعمى مالئمة العينة إلجراء التحميل 
  promaxبطريقة المكونات األساسية ليوتمنج، والتدوير المائل بطريقة بروماكس في استكشا

، وأسفر التحميل ( مفردة37عمى استجابات أفراد العينة عمى مفردات االستبانة البالغ عددىا )
 عميو( عوامل، ولكن وجد الباحث أن العامل الرابع تشبع 8عن تشبع مفردات االستبانو عمى )

ذف ىذان العاممين حمفردتان، والعامل السابع تشبع عميو مفردة واحدة فقط، ولذلك تم 
، والجذر الكمي%( من التباين 79062( عوامل تفسر تمك العوامل )6بمفرداتيما، وبذلك بقى )

( طبقًا لمحك 03.التشبعات كانت أكبر من ) وقيمالكامن لكل منيم أكبر من الواحد الصحيح، 
لية لالستبانة ألن تشبعاتيا أقل من و الصورة األ  في ( 05تم حذف المفردة رقم)كما  كايزر،

( وفقًا لمحك كايزر، وبذلك أصبح عدد مفردات االستبانة عقب التحميل العامل 03.)
( قيم تشبعات المفردات 4، ويوضح جدول )عوامل( 6( مفردة موزعة عمى )33) في االستكشا

 عمى النحو التالى: عمى العوامل المختمفة لالستبانو
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 (4جدول )
 قيم تشبعات المفردات عمى العوامل المختمفة لالستبانو 

 انًفشداد و

 انؼىايم ورشجؼبد انًفشداد ػهُهب

ػبيم 
 1ػبيم  1ػبيم  1ػبيم 1ػبيم  1ػبيم  1

1 
َهزضو ثبنًىضىػُخ فٍ رُفُز 

   0.93   7450. األَظًخ وانهىائؼ انصبدسح

      6940. انطهجخ ثؼذانخَُمَُى أداء  1

1 
َُطهغ انطهجخ ػهً إعبثبرهى ثكم 

      6720. شفبفُخ
      6430. يخ انزغُُش ثؾكًخأوَؼبنظ يم 1

1 
َزؼبيم ثشفبفُخ ػبنُخ يغ 

      6260. انغًُغ

1 
َىصع األَشطخ ػهً انطهجخ 

      6250. ٌأوثبنزغ
      6050. َؾزشو خصىصُبد انطهجخ 1
      5960. َزمُذ ثبألَظًخ وانزؼهًُبد 1

1 
َؼطٍ فشصخ رؼذَم انخطأ لجم 

     7370.  ارخبر انمشاس
     7150.  َهزضو ثًجذأ انؼفى ػُذ انًمذسح 11

11 
َؼضص اإلَغبصاد وأٌ كبَذ 

     7080.  صغُشح

     7060.  يزغبيؼ فٍ انًىالف انًخزهفخ 11
     6610.  َششذ انطهجخ وَىعههى 11
     6190.  َشبسن انطهجخ فٍ يُبعجبرهى 11
    7620.   َهزضو ثبنغبػبد انًكزجُخ 11

11 
َزغُت انزغُت ػٍ انؼًم ثمذس 

    7500.   انًغزطبع

11 
َؾبفظ ػهً االنزضاو ثبنغهىن 

    7170.   انؼبو لىالً وػًالً 

11 
َجبدس فٍ إَغبص األػًبل انًغُذح 

    6330.   نه

11 
انزغُُش انزٌ َصت فٍ َزمجم 

    6300.   يصهؾخ انؼًم
    6290.   لبد انذواو انشعًُخأوَهزضو ث 11
   731.    َخطظ نهًؾبضشح ثشكم يزكبيم 11

11 
ل أوَىصع رىصُف انًمشس فٍ 

   780.    يؾبضشح
   773.    ُيهى ثًىضىػبد انًمشس انذساعٍ 11

   752.    َُفز خطخ انًمشس ثكم دلخ 11
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 ( لُى رشجؼبد انًفشداد ػهً انؼىايم انًخزهفخ نالعزجبَه1ربثغ: عذول )

 انًفشداد و
 انؼىايم ورشجؼبد انًفشداد ػهُهب

1ػبيم 1ػبيم  1ػبيم  1ػبيم  1ػبيم   1ػبيم    

11 
َطهغ ػهً كم انزكهُفبد 

 انخبصخ ثبنطهجخ وَُبلشه
    

.620  

11 
انطهجخ يٍ يزهمٍُ  ٌَغُش دوس 

 نهًؼشفخ إنً ثبؽضٍُ 
    

.852  

11 

َضشٌ انًمشس يٍ انًصبدس  

     انًخزهفخ

.785  

11 
َضغ أعئهخ رغزضُش انطهجخ 

 نهجؾش ػٍ إعبثزهب 
    

.769  

11 
َُىع فٍ اعزشارُغُبد انزؼهُى  

 وانزؼهى
    

.650  

11 
َزؼبيم ثبلزذاس يغ انًُصبد  

 انزؼهًُُخ انًخزهفخ
    

 .586 

11 
َزبثغ انجؾىس انزٍ َششف  

 ػهُهب يغ طهجزه
    

 .744 

11 
َُغض رؾكُى ثؾىس طهجزه فٍ  

 انىلذ انًُبعت
    

 .684 

11 
ُيهى ثزفبصُم انجؾش انزٌ  

 َششف ػهُه
    

 .885 

( عوامل دالة إحصائيًا  6( يتضح أن مفردات المقياس تشبعت عمى )4ومن الجدول )   
 ، ويتضح ذلك كما يمى:الكمي%( من التباين 6903تمك العوامل ) تفسر
  وقد تم تسمية ىذا العامل بقيمة  ( مفردات،8) المفردات عميووتشبعت  :لواأل العامل

 0الكمي%( من التباين 4.02التعامل، ويفسر ىذا العامل ) في العدالة 
  ( مفردات، وقد تم تسمية ىذا العامل بقيمة 6المفردات) عميوالعامل الثانى: وتشبعات

 0الكمي%( من التباين 0634العالقات الشخصية، ويفسر ىذا العامل )
 :وقد تم تسمية ىذا العامل بقيمة  ( مفردات،6المفردات ) عميووتشبعت  العامل الثالث

 0الكمي%( من التباين 3302القدوة الحسنة، ويفسر ىذا العامل )
  وقد تم تسمية ىذا العامل بالتخطيط ( مفردات، 4) المفردات عميو: وتشبعات الرابعالعامل

 0الكمي%( من التباين 2602والتنفيذ، ويفسر ىذا العامل )
  وقد تم تسمية ىذا العامل  ( مفردات،5) المفردات عميو: وتشبعات الخامسالعامل

 0الكمي%( من التباين 2.08بالتدريس، ويفسر ىذا العامل )
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 ( مفردات، وقد تم تسمية ىذا العامل باإلشراف 4المفردات ) عميوعامل السادس: وتشبعت ال
 0الكمي%( من التباين 08078والتقييم، ويفسر ىذا العامل )

من الدرجة الثانية لمعوامل الستة،  في كما قام الباحث بإجراء تحميل عاممى استكشا 
%( من 72080عن تشبع مفردات المقياس عمى عاممين يفسرا ) العامميوقد أسفر التحميل 

( 03.، والجذر الكامن لكل منيم أكبر من الواحد الصحيح، وتشبعاتيم أكبر من )الكميالتباين 
 ( يوضح ذلك عمى النحو التالى:5طبقًا لمحك كايزر، والجدول )

 (.1عذول )

 يٍ انذسعخ انضبَُخ نًفشداد االعزجبَخ ثؼذ انزذوَش( انؼبيهٍيصفىفخ انجُبء  

 انؼبيم انضبًَ لوانؼبيم األ األثؼبد انًخزهفخ نالعزجبَخ   

  1.111 انزؼبيم" فٍ ل: "لًُخ انؼذانخ وانجؼذ األ

  1.111 انجؼذ انضبًَ: "لًُخ انؼاللبد انشخصُخ

  1.111 انجؼذ انضبنش: "لًُخ انمذوح انؾغُخ"

 1.111  انزخطُظ وانزُفُز" ػهُه" فب انجؼذ انشاثغ

 1.111  انزذسَظ" فٍ  ػهُهانجؼذ انخبيظ: " انفب

 1.111  اإلششاف وانزُفُز" فٍ  ػهُهانجؼذ انغبدط: "انفب

 1.111 1.111 انغزس انكبيٍ

 %11.11 %11.11 َغجخ انزجبٍَ انؼبيهُخ

والتى أسفر عنو التحميل تشبع األبعاد المختمفة لالستبيان ( يتضح 5ومن الجدول )    
 لى قد تشبعت عمى عاممين أساسيين ىما:و من الدرجة األ  العاممي

  التعامل، وقيمة العالقات  في ىى: قيمة العدالة  ثالثة أبعاد عميو وقد تشبعل: والعامل األ
الشخصية، وقيمة القدوة الحسنة، وقد تم تسمية ىذا العامل: القيم المرتبطة بعممية 

 %400000بمغت نسبة التباين المفسرة ليذا العامل= ، وقد القيادة
  في  عميووالفا ،التخطيط والتنفيذ عميوثالثة أبعاد ىى: فا عميووقد تشبع : الثانىالعامل 

عضو ىيئة  عميواألشراف، وقد تم تسمية ىذا العامل: فا في  عميوالتدريس، والفا
 %"390530وقد بمغت نسبة التباين المفسرة ليذا العامل"  التدريس،
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كرونباخ  -قام الباحث بالتعرف عمى ثبات االستبيان بإيجاد قيم معامالت ألفا: ثانيًا: الثبات
 كما يمى: (6لألبعاد المختمفة، ويوضح ذلك جدول)

 (1عذول)

 داح انمُبطكشوَجبؿ نألثؼبد انًخزهفخ أل-يؼبيالد أنفب 

يؼبيم  انجؼذ يؼبيم أنفب انجؼذ

 أنفب

 فٍ ل: "لًُخ انؼذانخ وانجؼذ األ

 انزؼبيم"

انزخطُظ  ػهُهانجؼذ انشاثغ " فب 1.111

 وانزُفُز"

1.111 

انجؼذ انضبًَ: "لًُخ       

 انؼاللبد انشخصُخ

 فٍ  ػهُهانجؼذ انخبيظ: " انفب 1.111

 انزذسَظ"

1.111 

انجؼذ انضبنش: "لًُخ انمذوح 

 انؾغُخ"

اإلششاف  فٍ  ػهُهانجؼذ انغبدط: "انفب 1.111

 وانزُفُز"

1.111 

 -0566.ح ما بين:) أو كرونباخ تتر  -( يتضح أن قيم معامالت ألفا6ومن الجدول) 
 ( مما يعد مؤشرا عمى ثبات االستبيان07.30.

 ثالجًا: اإلتشاق الداخلى:

قام الباحث بالتعرف عمى اإلتساق الداخمى لالستبانة من خالل إيجاد قيم معامالت  
مفردات كل ُبعد من األبعاد المختمفة بمجموع درجات البعد الذى تنتمى إليو كمؤشرًا  إرتباط

 ( عمى النحو التالى:7عمى إتساق المفردات، ويوضح ذلك الجدول)
 (1عذول )

 إنُه ٍلُى يؼبيالد إسرجبط يفشداد كم ثُؼذ يٍ األثؼبد انًخزهفخ ثًغًىع دسعبد انجؼذ انزي رُزً

سلى 

 انًفشدح

يؼبيم 

 اإلسرجبط

سلى 

 انًفشدح

يؼبيم 

 اإلسرجبط

سلى 

 انًفشدح

يؼبيم 

 اإلسرجبط

سلى 

 انًفشدح

يؼبيم 

 اإلسرجبط

انزؼبيم" فٍ ل: "لًُخ انؼذانخ وانجؼذ األ  انجؼذ انضبًَ: "لًُخ انؼاللبد انشخصُخ 

1 1.11**  1 1.11**  1 1.11**  11 1.11*  

1 1.11**  1 1.11*  11 1.11*  11 1.11**  

1 1.11*  1 1.11**  11 1.11**  11 1.11**  

1 1.11**  1 1.11**  انجؼذ انضبنش: "لًُخ انمذوح انؾغُخ" 

انزخطُظ وانزُفُز" ػهُهانجؼذ انشاثغ " فب  11 1.11**  11 1.11**  

11 1.11**  11 1.11**  11 1.11**  11 1.11**  

11 1.11**  11 1.11**  11 1.11**  11 1.11**  

انزذسَظ ػهُهانجؼذ انخبيظ: فب اإلششاف وانزمُُى ػهُهانجؼذ انخبيظ: فب   

11 1.11**  11 1.11**  11 1.11**  11 1.11**  

11 1.11**  11 1.11**  11 1.11**  11 1.11**  

11 1.11**        
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( يتضح أن قيم معامالت إرتباط مفردات كل ُبعد من األبعاد المختمفة 7ومن الجدول ) 
( وجميعيا دالة عند 097.: 072.ح ما بين:) أو إليو تتر  يبمجموع درجات البعد الذى تنتم

 ( مما يعد مؤشرًا عمى إتساق المفردات0.00.مستوى )
 الكمياالستبانة بالمجموع  يكما قام الباحث بإيجاد قيم معامالت إرتباط محور  

ل: القيم ولمدرجات كمؤشرًا عمى إتساق المحورين، وقد بمغت قيمة معامل إرتباط المحور األ 
**(، وبمغت قيمة معامل إرتباط 097.لمدرجات )ر=  الكميقيادة بالقيم بالمجموع المرتبطة بال

**( مما 095.= 0لمدرجات)ر الكميعضو ىيئة التدريس بالمجموع  عميوالمحور الثاني: فا
 يعد مؤشرًا عمى إتساق المحورين، ومن ثم إتساق االستبانة0

 إجراءات الدراسة:  

 التالي: سارت إجراءات الدراسة عمى النحو 
اختيار عينة البحث االستطالعية بصورة عشوائية من بين طمبة الدراسات العميا بجامعة  -

 (ىـ0 0440/ .044ل لمعام الدراسي) وتبوك، خالل الفصل الدراسي األ 
تطبيق أداة الدراسة عمى العينة االستطالعية، وذلك بيدف التعرف عمى المؤشرات  -

 ات"0الثب -السيكومترية ليا " الصدق
 داة الدراسة بعد تقنينيا عمى العينة األساسية0أتطبيق  -
 تصحيح استجابات طمبة الدراسات العميا ممن يمثمون عينة الدراسة، ومعالجتيا إحصائياً  -

 بيدف اإلجابة عمى أسئمة الدراسةSpss 25 0)بواسطة برنامج )
لت العالقة بين ممارسة أو ضوء الدراسات والبحوث السابقة التى تن في وضع تصور مقترح  -

عضو ىيئة التدريس، يوضح التأثيرات المباشرة لتصورات طمبة  عميوالقيادة بالقيم وفا
وطالبات الدراسات العميا بجامعة تبوك لممارسة أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة لمقيادة بالقيم 

 حو التالى:( عمى الن0أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة، كما يتضح من الشكل ) عميوفا في 
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 أػضبء هُئخ انزذسَظ ػهُه(. انًُىرط انًمزشػ نًغبس انؼاللبد ثٍُ يًبسعخ انمُبدح ثبنمُى وفب1شكم )

 التوصل إلى نتائج البحث وتفسيرىا في ضوء اإلطار النظري، والدراسات والبحوث السابقة0 -
ضوء  في تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات في ضوء النتائج المتحصل عمييا، و  -

 متغيرات البحث0
 نتائخ الدراسة:

الجزء التالي اإلجابة عمى أسئمة الدراسة، ورصد النتائج المتحصل عمييا  لأويتن   
 ومناقشتيا، كما يمى:

ل: وينص عمى " ما واقع ممارسة أعضاء ىيئة التدريس في واإلجابة عمى السؤال األ  
 جامعة تبوك لمقيادة بالقيم ومستوى فاعميتيم من وجية نظر طمبة الدراسات العميا؟ 

السؤال قام الباحث بإيجاد قيم المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية  ولإلجابة عمى ىذا
ل:) القيم المرتبطة بالقيادة( لالستبيان الُمستخدم بالجانب ولكل ُبعد من أبعاد المحور األ 

التطبيقي لمبحث، ومقارنة قيم المتوسطات الحسابية بقيم المتوسطات الفرضية لفئة التحقق، 
مارسة أعضاء ىيئة التدريس بجامعة تبوك لمقيادة بالقيم، وقد تم إيجاد فئة لمحكم عمى واقع م

 التحقق من خالل المعادلة التالية:

     
 

 
 

    أعلى وزن     أقل وزن
عدد  الفئات    

  طول الفئة 

 التعامل عدالةقيمة 

 الشخصية عالقاتقيمة ال

 قيمة القدوة الحسنة

التخطيط  عميوفا
 والتنفيذ

 التدريس عميوفا

اإلشراف  عميوفا
 والتقييم
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تعبر عن أعمى قيمة يمكن أن  (، تمك الدرجة التى5حيث يمثل أعمى وزن الدرجة ) 
حين يمثل أقل وزن الدرجة  في يحصل عمييا المفحوص وفقًا لمتدرج المستخدم باالستبيان، 

(، تمك التى تعبر عن أدنى قيمة يمكن أن يحصل عمييا المفحوص وفقًا لمتدرج المستخدم 0)
( مستويات مستخدمة 3(، نظرًا ألن ىناك )3باالستبيان، كما تم أقتراح عدد الفئات بالقيمة )

لمحكم عمى درجة تحقق كل ُبعد من األبعاد:)تحقق بدرجة مرتفعة، وتحقق بدرجة متوسطة، 
( مستويات التحقق المختمفة المستخدمة لمحكم 8وتحقق بدرجة منخفضة(، ويوضح الجدول )

 تالى:عمى كل ُبعد من األبعاد المختمفة لمحورى االستبيانة المستخدمة بالدراسة عمى النحو ال
(1عذول )  

يغزىَبد انزؾمك انًغزخذيخ نهؾكى ػهً األثؼبد انًخزهفخ نًؾىسي االعزجبَخ:)انمُى انًشرجطخ  

ػضى هُئخ انزذسَظ( ػهُهثبنمُبدح ثبنمُى، وفب  

 يؤشش انؾكى ػهً انجؼذ انًغزىي

 1.11 يزؾمك ثذسعخ يشرفؼخ

 1.11 -1.11 يزؾمك ثذسعخ يزىعطخ

 1.11 -1.11 يزؾمك ثذسعخ ضؼُفخ

( المتوسطات الحسابية، واإلنحرافات المعيارية، ومستوى التحقق 9كما يوضح الجدول ) 
 لكل بعد من األبعاد المختمفة لالستبيان المستخدم بالجانب التطبيقي عمى النحو التالى:

(1عذول  )  

ويؾىسي .انًزىعطبد انؾغبثُخ، واإلَؾشافبد انًؼُبسَخ، ويغزىي انزؾمك نألثؼبد انًخزهفخ 

 االعزجبَخ

انًزىعظ  انجُؼذ

 انؾغبثٍ

اإلَؾشاف 

 انًؼُبسٌ

 يغزىي انزؾمك وانؾكى

 يزؾمك ثذسعخ يشرفؼخ 1.11  11.1 (انزؼبيم فٍ لًُخ انؼذانخ ل:) وانجؼذ األ

 يزؾمك ثذسعخ يشرفؼخ 1.11 11.1 ( لًُخ انؼاللبد انشخصُخانجؼذ انضبٍَ:) 

 يزؾمك ثذسعخ يشرفؼخ 1.11 11.1 (لًُخ انمذوح انؾغُخانجؼذ انضبنش:) 

 يزؾمك ثذسعخ يشرفؼخ 1.1 11.11 والغ يًبسعخ انمُبدح ثبنمُىل: واأل انًؾىس

 يزؾمك ثذسعخ يشرفؼخ 1.11 11.1 انزخطُظ وانزُفُز( ػهُهانجؼذ انشاثغ:) فب

 يزؾمك ثذسعخ يشرفؼخ 1.11 11.11 انزذسَظ( فٍ  ػهُهانجؼذ انخبيظ:) انفب

 يزؾمك ثذسعخ يشرفؼخ 1.11 1.11 اإلششاف وانزُفُز( فٍ  ػهُهانفبانجؼذ انغبدط:) 

 يزؾمك ثذسعخ يشرفؼخ 1.1 11.1 ػضى هُئخ انزذسَظ ػهُهانًؾىس انضبٍَ: فب

( يمكن القول أن أعضاء ىيئة التدريس بجامعة تبوك يمارسون 9ومن الجدول )
 عميوواقع فا في القيادة بالقيم بدرجات مرتفعة، كما أن تمك الممارسة تنعكس بشكل إيجابي 

 أعضاء ىيئة التدريس من خالل تصورات طمبة الدراسات العميا بالجامعة0
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( عمى إعتبار أن القادة (Van Roekel, 2008وتتفق تمك النتيجة ودراسة كل من:
 تفاعالتيم وطالبيم0 أثناءبشكل أفضل وفعال لمقيادة بالقيم  يمارسواالتربويون يجب أن 

 ,Seashore Louis & Wahlstromإطار دراسة  في ويفسر الباحث تمك النتيجة 
 في القيادة بالقيم تقوم عمى تمثل وممارسة المنظومة القيمية السائدة ( والتى تؤكد أن (2011

 في والتي تشكل جزء ميم من ثقافة المؤسسات التعميمية، وىو يتضح بشكل كبير المجتمع، 
التفاعل معيم داخل  أثناءدرجة ممارسة أعضاء ىيئة التدريس بجامعة تبوك كقادة لطالبيم 

المجتمع السعودى والقائمة عمى  في إنعكاس لمقيم السائدة قاعات الدرس لمقيادة بالقيم، ك
 التعامل، والقدوة الحسنة، والعالقات الشخصية0 في العدالة 

أداءات  في أن ممارسات القادة لمقيادة بالقيم تنعكس بشكل واضح  يرىكما أن الباحث 
 عميوفا في وسموكيات أعضاء ىيئة التدريس، وىو ما ظير من النتيجة المتحصل عمييا 

وكفاء أعضاء ىيئة التدريس، عمى إعتبار أن فاعميتيم وكفائتيم ما ىى إال إنعكاس لمقيم 
 التى يتم ممارستيا من جانب القادة0

إطار التوجيات القيمية ألعضاء ىيئة التدريس  في كما يمكن تفسير تمك النتيجة 
 في ة، والقدوة الحسنة عمى العدال بجامعة تبوك والمستمدة من توجياتيم الدينية الحاضةُ 

 التفاعالت والتعامالت، والعالقات الشخصية اإليجابية0
في درجة  إحصائيةاإلجابة عمى السؤال الثانى: وينص عمى " ىل توجد فروق ذات داللة 

ممارسة أعضاء ىيئة التدريس في جامعة تبوك لمقيادة بالقيم ودرجة فاعميتيم من وجية نظر 
تى تعزى لكل من: عامل الجنس، وعامل التخصص وعامل المستوى طمبة الدراسات العميا وال

 الدراسي ؟
( لعينتين مستقمتين، Tولإلجابة عمى ىذا السؤال، فقد قام الباحث بإجراء اختبار ) 

 التالى:  ( عمى النحو.0ويوضح ذلك الجدول)
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 (11انغذول )

 وفمب نهغُظ ػهُهانفشوق فٍ يًبسعخ انمُبدح ثبنمُى وانفب 

 انًزىعظ ؽغى انؼُُخ انغُظ انًزغُش

االَؾشاف 

 tلًُخ  انًؼُبسٌ
دسعبد 

 انذالنخ انؾشَخ

 لًُخ انمذوح

 انؾغُخ

 1.762 11.14 101 طبنت
1.514 188 0.132 

 1.777 11.97 124 طبنجخ

 فٍ لًُخ انؼذانخ 

 انزؼبيم

 1.797 11.06 101 طبنت
1.252 188 0.212 

 1.742 11.92 124 طبنجخ

لًُخ انؼاللبد 

 انشخصُخ

 1.794 11.97 101 طبنت
2.314 188 0.022* 

 1.804 11.70 124 طبنجخ

انزخطُظ 

 وانزُفُز

 1.697 14.18 101 طبنت
0.853 188 0.395 

 1.704 11.09 124 طبنجخ

اإلششاف 

 وانزمُُى

 1.038 13.87 101 طبنت
0.713 188 0.477 

 1.854 13.77 124 طبنجخ

 انزذسَظ
 1.872 11.10 101 طبنت

0.479 188 0.633 
 1.795 11.04 124 طبنجخ

 .1.11* دانخ ػُذ يغزىي

تصورات كل من  في  إحصائية( يتضح أنو ال توجد فروق ذات داللة .0ومن الجدول )   
درجة ممارسة أعضاء ىيئة التدريس بجامعة  في طمبة وطالبات الدراسات العميا بجامعة تبوك 

 في تبوك لمقيم المرتبطة بممارسة القيادة بالقيم:) قيمة القدوة الحسنة، وقيمة العدالة 
قيمة العالقات الشخصية  في ( 0.5.التعامل(، وىناك فروق بينيما دالة عند مستوى )

 في  إحصائيةة توجد فروق ذات داللطالب، كما يتضح من الجدول أنو ال لصالح ال
 أعضاء ىيئة التدريس بجامعة تبوك0 عميوالممارسات المرتبطة بفا

 في لمتعرف عمى الفروق  ANOVAإتجاة واحد  في كما قام الباحث بإجراء تحميل تباين    
إلى  ُتعزىوالتى  أعضاء ىيئة التدريس عميودرجة ممارسة عممية القيادة بالقيم، ودرجة فا

 ( ذلك عمى النحو التالى:00التخصص الدراسي، ويوضح جدول)
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 (11عذول )

ػضى هُئخ  ػهُهإرغبح واؽذ نهزؼشف ػهً انفشوق فٍ دسعخ يًبسعخ انمُبدح ثبنمُى وفب فٍ َزبئظ رؾهُم انزجبٍَ  

 نهزخصص انذساعٍ رُؼضيانزذسَظ وانزً 

 يصذس انزجبٍَ انًزغُش
يغًىع 

 انًشثؼبد

دسعبد 

 انؾشَخ

يزىعظ 

 انًشثؼبد
F انذالنخ 

لًُخ 

 انؼذانخ

ثٍُ 

 انًغًىػبد
0.55 2 0.275 

داخم  0.627 0.468

 انًغًىػبد
110.08 187 0.589 

  189 110.63 انًغًىع

لًُخ 

انؼاللب

 د

ثٍُ 

 انًغًىػبد
0.13 2 0.066 

داخم  0.905 0.100

 انًغًىػبد
123.58 187 0.661 

  189 123.71 انًغًىع

لًُخ 

 انمذوح

ثٍُ 

 انًغًىػبد
1.51 2 0.755 

داخم  0.285 1.264

 انًغًىػبد
111.67 187 0.597 

  189 113.18 انًغًىع

 ػهُهفب

انزخطُظ 

 وانزُفُز

ثٍُ 

 انًغًىػبد
2.49 2 1.246 

داخم  0.078 2.582

 انًغًىػبد
90.23 187 0.482 

  189 92.72 انًغًىع

 ػهُهفب

اإلششاف 

 وانزمُُى

ثٍُ 

 انًغًىػبد
2.44 2 1.218 

داخم  0.246 1.415

 انًغًىػبد
160.93 187 0.861 

  189 163.36 انًغًىع

 ػهُهفب

 انزذسَظ

ثٍُ 

 انًغًىػبد
1.10 2 0.551 

0.808 

 

0.447 

 
داخم 

 انًغًىػبد
127.42 187 .681 

 1.246 2 2.49 انًغًىع

في درجة ممارسة  إحصائية( يتضح أنو ال توجد فروق ذات داللة 00ومن الجدول )    
 لمتخصص الدراسي ُتعزىعضو ىيئة التدريس والتى  عميوالقيادة بالقيم وفا
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لمتعرف عمى الفروق  ANOVAإتجاة واحد  في كذلك قام الباحث بإجراء تحميل تباين  
إلى  ُتعزىوالتى  أعضاء ىيئة التدريس عميودرجة ممارسة عممية القيادة بالقيم، ودرجة فا في 

 ( ذلك عمى النحو التالى02المستوى الدراسي، ويوضح جدول)
 (: 11عذول )

ػضى هُئخ  ػهُهإرغبح واؽذ نهزؼشف ػهً انفشوق فٍ دسعخ يًبسعخ انمُبدح ثبنمُى وفب فٍ َزبئظ رؾهُم انزجبٍَ 

 انًغزىي انذساعٍ رُؼضيوانزً انزذسَظ 

 انًزغُش
يصذس 

 انزجبٍَ
 انذالنخ F يزىعظ انًشثؼبد دسعبد انؾشَخ يغًىع انًشثؼبد

لًُخ 

 انؼذانخ

ثٍُ 

 انًغًىػبد
1.11 2 0.554 

داخم  0.390 0.947

 انًغًىػبد
109.52 187 0.586 

  189 110.63 انًغًىع

لًُخ 

 انؼاللبد

ثٍُ 

 انًغًىػبد
.13 2 0.067 

داخم  0.904 0.101

 انًغًىػبد
123.57 187 0.661 

  189 123.71 انًغًىع

لًُخ 

 انمذوح

ثٍُ 

 انًغًىػبد
1.63 2 0.817 

داخم  0.257 1.369

 انًغًىػبد
111.55 187 0.597 

  189 113.18 انًغًىع

 ػهُهفب

انزخطُظ 

 وانزُفُز

ثٍُ 

 انًغًىػبد
1.11 2 0.554 

داخم  0.390 0.947

 انًغًىػبد
109.52 187 0.586 

  189 110.63 انًغًىع

 ػهُهفب

اإلششاف 

 وانزمُُى

ثٍُ 

 انًغًىػبد
.13 2 0.067 

داخم  0.904 0.101

 انًغًىػبد
123.57 187 0.661 

  189 123.71 انًغًىع

 ػهُهفب

 انزذسَظ

ثٍُ 

 انًغًىػبد
1.63 2 0.817 

داخم  0.257 1.369

 انًغًىػبد
111.55 187 .597 

  189 113.18 انًغًىع

في درجة ممارسة  إحصائية( يتضح أنو ال توجد فروق ذات داللة 02ومن الجدول )
 لممستوى الدراسي0 ُتعزىعضو ىيئة التدريس والتى  عميوالقيادة بالقيم وفا
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في درجة ممارسة  إحصائيةمما سبق يمكن اإلشارة إلى أنو ال توجد فروق ذات داللة 
إلى كل من: عامل الجنس، وعامل  ُتعزىعضو ىيئة التدريس والتى  عميوالقيادة بالقيم وفا

قيمة العالقات الشخصية  في المستوى الدراسي، وعامل التخصص الدراسي، فيما عدًا الفروق 
تى تقوم إطار طبيعة الدراسة بجامعة تبوك وال في لصالح الطمبة، ويفسر الباحث تمك النتيجة 

عمى الفصل بين كميات البنات عن نظائرىا من كميات البنين، كما أن فرص ممارسة الطالب 
 لمعالقات الشخصية والتفاعالت اإلجتماعية أفضل من فرص ممارسة الطالبات ليا0

إطار إتاحة الجامعة لنفس الفرص من الدراسة والتعمم  في كما يمكن تفسير تمك النتيجة 
التخصصات الدراسية المختمفة، وخالل المستويات الدراسية  في لطالبات لكل من الطالب وا

عدم وجود فروق بين تصورات الطمبة والطالبات لمقيم  في المختمفة، وىو ما ظير بوضوح 
أعضاء ىيئة  عميوتصورات فا في المرتبطة بممارسة عضو ىيئة التدريس لمقيادة بالقيم، و 

 دريس ليما0التدريس ممن يقومون بالتفاعل والت
لمقيادة  إحصائيةاإلجابة عمى السؤال الثالث: وينص عمى " ىل ىناك تأثير ذو داللة  

أعضاء ىيئة التدريس في جامعة تبوك من وجية نظر طمبة  عميوبالقيم عمى مستوى فا
 الدراسات العميا؟

 ستخدامإتحميل المسار ب أسموبولإلجابة عمى ىذا السؤال قام الباحث باستخدام     
(، وقد 0( الختبار النموذج المفترض الموضح بشكل )Liseral 8.71برنامج           )

لمبيانات المفترضة عمى النحو  أسفر ىذا اإلجراء بعد اختباره إحصائيًا إلى نموذج مطابق
 التالي:

 أي أن قيمة 0220.داللة  ومستوى 08بدرجات حرية=  38056=  2بمغت قيمة كا ،
 غير دالة إحصائيًا، مما يشير إلى مطابقة النموذج الجيدة لمبيانات0 2كا
 (  تقع قيم مؤشرات المطابقةRFI, IFI, CFI, PNFI, NNFI, NFI, PGFI, AGFI, 

GFI0في المدى المثالي ليذه المؤشرات وىو من صفر إلى واحد صحيح ) 
 ( تقع قيمة المؤشرينRMR, RMSEA ) كذلك في المدى المثالي ليذين المؤشرين وىو

 (000.من )صفر : 
 ( إن قيم المؤشراتCACI, AIC, ECVI0أقل من القيم المناظرة ليا لمنموذج المشبع ) 
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: 8..2( مؤشرات جودة التطابق لمنموذج المفترض ) عزت حسن، 03ويوضح الجدول )
 ( عمى النحو التالي:273 -272

 (: 11عذول )

انًطبثمخ نجُبَبد انًُىرط انًفزشض نذي طالة وطبنجبد يشؽهخ انذساعبد انؼهُب  يؤششاد عىدح 

 ثغبيؼخ رجىن

 انمًُخ انًؤشش انمًُخ انًؤشش

كب
1
 (x

2
) 11.11 NFI 1.11 

 11 PGFI 1.11 (dfدسعخ انؾشَخ )

 Sig 1.111 AGFI 1.11يغزىي انذالنخ 

RFI 1.11 GFI 1.11 

IFI 1.11 CACI 111.11 

CFI 1.11 AIC 11 

PNFI 1.11 ECVI 1.11 

NNFI 1.11 RMR 1.11 

RMSEA 1.11   

نو إضوء مطابقة النموذج المفترض لمبيانات بشكل جيد، ف في ( و  03ومن الجدول )
( يوضح المسار التخطيطي بعد حساب البارامترات التي 2يمكن قبول ىذا النموذج، والشكل)

 يتضمنيا عمى النحو التالي:

 
انًغبس انزخطُطٍ نؼاللبد انزأصُش وانزأصش نذي طالة وطبنجبد يشؽهخ انذساعبد انؼهُب ثؼذ ؽغبة (:  1شكم )

 انجبسايزشاد.
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إحصائيًا عند  ة( يمكن اإلشارة إلى أنو توجد تأثيرات مباشرة موجبة دال 2ومن الشكل )
 في م ( لممارسة أعضاء ىيئة التدريس لمقيم المرتبطة بعممية القيادة بالقي0.0.مستوى )

 درجة فاعميتيم وقفًا لتصور طمبة وطالبات الدراسات العميا بجامعة تبوك0
 American Indian Higher Education))وتتفق تمك النتيجة ودراسة كل من

Consortium, 2020; Hendrikz& Engelbrecht, 2019; Aria; et al, 2019 والتى 
 المرؤوسين0 عميوفا في أشارت نتائجيا إلى تأثير درجة ممارسة القادة لمقيادة بالقيم 

( والتى أشارت إلى 7..2األحمدي )إطار دراسة  في كما يمكن تفسير تمك النتيجة 
وجود أثر لمقيم الدينية واالجتماعية والفكرية، وقيم الفريق واالىتمام بالموظفين والعدالة في 

 األقسام بالجامعات السعودية0 رؤساء  عميوفا
لتزام رؤساء األقسام العممية بأخالقيات العمل اإلداري يرتبط بعالقة إيجابية إكما أن درجة 

بمستوى الروح المعنوية ألعضاء ىيئة التدريس في كميات الييئة العامة لمتعميم التطبيقي 
 (2.0.0والتدريب في الكويت )بوعباس، 

ن لمقيادة يرىبين درجة ممارسة المد أيضا ىناك عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً  
المدارس الثانوية الخاصة بإمارة الشارقة )الشريفي  يرىاألخالقية والتمكين اإلداري لدى مد

 (0 2.00والتنح، 
المدارس  يرى( إلى أن   الكشف عن مستوى ممارسة مد2.02كذلك أشار العرايضة )

الحكومية في عمان لمقيادة األخالقية والسموك التنظيمي كان متوسطا، ووجود عالقة ارتباطية 
المدارس الثانوية0 كما أن  يرىموجبة بين القيادة األخالقية وسموك المواطنة التنظيمية لدى مد

المدارس  رىيىناك عالقة إيجابية بين درجة ممارسة القيادة األخالقية والقيم التنظيمية لمد
(0 كما تؤثر القيادة المعتمدة عمى القيم األخالقية 2.03الثانوية في دولة الكويت )العتيبي، 

مديرات مدارس المرحمة بشكل إيجابي عمى الثقــــة التنظيميــــة )بجميــــع مجاالتيـــا( لدى 
0 كما أثبت (2.07، يرى)درادكة والمطاالبتدائية بمدينة الطائف من وجية نظر المعممات 

بين درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى  إحصائية( وجود عالقة ذات داللة 2.08الخريشا )
 المدارس الثانوية في األردن ومستوى قيميم التنظيمية0 يرىمد
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( إلى أن ىناك عالقة موجبة بين القيادة األخالقية والرضا 2.04) Yangكما أشار 
ة بين القيادة األخالقية والرفاىية الذاتية والرضا عن الوظيفي0 وكما أن ىناك عالقة موجب

 الحياة0
 توصيات الدراسة:

في إطار ما قدمتو الدراسة من إطار نظري، وما تم استعراضو من دراسات سابقة  
وبحوث، وما تم التوصل إليو من نتائج، فإنو يمكن تقديم مجموعة من التوصيات تتمثل في 

 اآلتي:
 نجاز أو لتزامو بإعضو ىيئة التدريس لمقيادة بقيمة القدوة ) ةإن ممارس قات الدوام وا 

األعمال المطموبة منو والمحافظة عمى السموك العام والتقيد باألنظمة والتعميمات السائدة( 
والقيادة بقيمة العدل )العدالة في توزيع األنشطة المختمفة والحزم في المواقف المختمفة 

عامل بشفافية وتنفيذ األنظمة والتعميمات عمى الجميع وتقييم أداء الطمبة بدون تحيز والت
مع الجميع( والقيادة بقيمة العالقات )إرشاد الطمبة وتوجيييم ومراعاة ظروفيم الطارئة 

عطائيم الفرصة ُتعزىال أسموبوممارسة  ز لتحسين مستوى التعمم والتسامح معيم وا 
 لمتحسين والتطوير( سوف تزيد مستوى فاعميتيم في المجاالت التالية:

ريس بالتخطيط لممحاضرات واالستعداد ليا بشكل جيد من زيادة اىتمام عضو ىيئة التد ●
حيث تجييز الخطط الدراسية وتزويد الطمبة بيا والتحضير الجيد لممحاضرة والتمكن من 

 تنفيذ الخطط الدراسية لممقررات التي يدرسيا ضمن الوقت المحدد0
ثراء المقرر واستثارة متابعة التكميفات الخاصة بالطمبة وتنمية روح المبادرة والتعمم الذاتي و  ● ا 

 الطمبة وتحفيزىم وتنويع استراتيجيات ومصادر التعمم وربط النظرية بالتطبيق0
اكتساب الميارات الالزمة لمتعامل مع المنصات التعميمية المختمفة التقميدية واإللكترونية،  ●

 والقدرة عمى متابعة البحوث العممية التي يشرف عمييا مع طمبتو وتقييميا في الوقت
 المناسب وزيادة مستوى معرفتو بالمجاالت المرتبطة بمواضيع البحوث0

  يجب اىتمام القائمين عمى العممية التعميمية بتوفير المناخ التعميمي المناسب، والمشجع
، وذلك من خالل ممارسة مرحمة الدراسات العميا في والبحث العممى خصوصًا عمى الدراسة 

 في القيم التربوية المختمفة المرتبطة بممارسة القيادة بالقيم، لما لو من دور فاعل 
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تحسين أداء أعضاء ىيئة التدريس وزيادة كفاءتيم، كما يجب توفير البرامج التكنولوجية 
 الحديثة التي تساعد المتعممين عمى اكتساب الميارات البحثية المختمفة0

   استمرار ىذا النيج في القيادة )القيادة عمى أساس القيم(، والذي أثبت أىميتو في لضمان
األداء، فإنو من الضروري أن يكون ىناك نظام لقياس وتقييم أنماط  عميوعمى فا التأثير

القيادة بالقيم السائدة في الجامعة، وقد يكون ذلك من خالل استخدام أدوات القياس 
 المختمفة المناسبة0

 :وث املكرتحةالبح

 في ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج ُيوصي بإجراء الدراسات والبحوث اآلتية: 
   إطار منظومة قيمية أكثر شمولية وأكثر إتساعًا، حيث  في إعادة إجراء الدراسة الحالية

تتضمن قيم جمالية، وقيم نظرية، وقيم إجتماعية، وقيم تربوية، ومقارنة النتائج بالدراسة 
 الحالية0

  مجتمعات ثقافية مختمفة ومقارنة النتائج والدراسة الحالية0 في إجراء دراسات عبر ثقافية 
  عميوالمختمفة عمى فا بأبعادهإجراء دراسة ىادفة إلى التعرف عمى تأثير المناخ الدراسي 

 أعضاء ىيئة التدريس0
 عادة التحقق منيا  وضع تصورات مقترحة أخرى غير تمك المستخدمة بالدراسة الحالية وا 

  تحميل المسار ومقارنة النتائج بالدراسة الحالية0 أسموبباستخدام 
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 املراجع
 : املراجع العربيةاًلأو

رؤساء األقسام بالجامعات  عميو(0 دور القيم الشخصية والتنظيمية في فا7..2األحمدي، وفاء )
الحكومية السعودية0 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، المممكة العربية 

 السعودية0

ز قدرات الموارد ُتعزى(0 "دور القيادة بالقيم في 2.07االسدي، محمد رسول والدعمي، عالء فرحان )
الشركة العامة لمتجييزات  البشرية االستراتيجية دراسة تحميمية آلراء عينة من موظفي

(، 9الزراعية"0 مجمة كمية اإلدارة واالقتصاد لمدراسات االقتصادية واإلدارية والمالية، المجمد )
 3560-389(، ص ص0 4العدد )

(، 2) 56(0 القيادة التربوية بين القيم واألخالق المينية0 رسالة المعمم،  2.09البدو؛ كفاح عبداهلل )
 .00 -0.6ميم، إدارة التخطيط والبحث التربوي، وزارة التربية والتع

المدارس الثانوية  يرى(0 " درجة ممارسة مد2.08بركات، غسان وصبيرة، فؤاد وتفاحة، عصام )
لمقيادة األخالقية وعالقتيا ببعض المتغيرات دراسة ميدانية من وجية نظر المدّرسين في 

ات العممية _ سمسمة اآلداب والعموم مدينة الالذقية"0 مجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراس
 0690-050(، ص0 6(، العدد ).4اإلنسانية المجمد )

(0 "دراسة تحميمية لواقع تقويم األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس 2.09البشر، فاطمة عبد اهلل )
في بعض الجامعات الحكومية بالمممكة العربية السعودية"0 المجمة التربوية الدولية 

 620-52(، ص ص0 7(، العدد )8صة، المجمد )المتخص

(0 درجة التزام رؤساء األقسام العممية بأخالقيات العمل اإلداري وعالقتيا .2.0بوعباس، فوزية )
بمستوى الروح المعنوية ألعضاء ىيئة التدريس في كميات الييئة العامة لمتعميم التطبيقي 

سالة ماجستير غير منشورة، جامعة والتدريب في األردن كما يراىا األعضاء أنفسيم0 ر 
 سط، عمان، األردن0و الشرق األ 

(0 القيم التنظيمية وعالقتيا بفعالية اإلدارة المدرسية0 رسالة دكتوراة غير 8..2تركي، أسماء )
 منشورة0 جامعة محمد خيضر0 بسكرة 0 الجزائر0



 درجة ممارسة القيادة...                                                                  عدد فبراير-ج4- )24( 4243م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 1111 - 

موم والتكنولوجيا في (0 المنظومة القيمية لدى طمبة جامعة عجمان لمع8..2الجالد، ماجد زكي )
(، العدد 2ضوء بعض المتغيرات"0 مجمة جامعة أم القرى لمعموم التربوية والنفسية، المجمد )

 43.0-386(، ص0 ص0  2)
 (0اإلدارة بالقيم0 اكاديمية القيم 2.090الحجي، إبراىيم محمد)

المدارس الثانوية لمقيادة األخالقية وعالقتيا بمستوى  يرى(0"درجة ممارسة مد2.08الخريشا، سعود )
قيميم التنظيمية من وجية نظر المشرفين التربويين في األردن"0 دراسات، العموم التربوية، 

 2860-.27(، ص ص0 4(، العدد )45المجّمد )

ية لدى ز الثقة التنظيمُتعزى(0 " دور القيادة األخالقية في 2.07، ىدى )يرىدرادكة، مجد والمط
مديرات مدارس المرحمة االبتدائية بمدينة الطائف من وجية نظر المعممات"0 المجمة األردنية 

 2370 – 223(، ص ص0 2(، العدد )03في العموم التربوية، المجمد )

المدارس الثانوية في محافظة الكرك لمقيادة  يرى(0 "درجة ممارسة مد2.08الرشايدة، نايل سالم )
(، العدد 45ج(" من وجية نظر المعممين"0 دراسات، العموم التربوية، المجّمد )بالقدوة )األنموذ

 320-04(، ص ص0 4)

التنظيمي  (0 "أثر القيادة بالقيم عمى الوالء2.05السقاف، صفوان أمين أبو سن، أحمد إبراىيم )
"حالة تطبيقية عمى منظمات األعمال اليمنية مجموعة شركات ىائل سعيد أنعم وشركاه 

 900-70(، ص ص0 0(، العدد )06وذجًا0" مجمة العموم االقتصادية، المجمد )أنم

، عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع 0(0 أخالقيات العمل0 الطبعة 9..2السكارنة، بالل خمف )
 والطباعة0

(0 الرضا والوالء الوظيفي: قيم وأخالقيات 2.00سميمان، محمد أحمد ووىب، سوسن عبد الفتاح )
 ، عمان: زمزم ناشرون وموزعون00الطبعة العمل0 

الوظائف، دار حافظ لمنشر  -(0 اإلدارة العامة المفاىيم7..2السواط، طمق عوض وآخرون )
 23.0والتوزيع، جدة، ص

المدارس الثانوية الخاصة بإمارة  يرى(0 درجة ممارسة مد2.00الشريفي، عباس والتنح، منال )
بدرجة تمكين المعممين0 مجمة العموم التربوية والنفسية،  الشارقة لمقيادة األخالقية وعالقتيا

 0620-036(، 3(، العدد )02المجمد )
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(0 اإلدارة التربوية والسموك المنظمي، سموك األفراد والجماعات في النظم0 6..2الطويل، ىاني )
 ، عمان: دار الشروق40الطبعة 

(0 "درجة ممارسة 2.02نان محّمد )عابدين، محّمد عبد القادر وشعيبات، محّمد عوض حمبّية، ب
ن القيادة األخالقية كما يقدرىا معممو المدارس الحكوميِة في محافظة القدس"0 مجمة يرىالمد

(، ص0 28(، العدد )2جامعة القدس المفتوحة لمبحوث اإلنسانية واالجتماعية، المجمد )
327-3630 

ىيكل القيم الشخصية بنمط القيادة لدى المدير المصري:  (0 عالقة0993عبدالمتعال؛ محمد أحمد )
دراسة تطبيقية، المجمة المصرية لمدراسات التجارية، كمية التجارة، جامعة المنصورة، 

07(3 ،)30- 870 

المدارس الثانوية لمقيادة األخالقية وعالقتيا بقيميم  يرى( درجة ممارسة مد2.03العتيبي، أحمد )
ر المعممين في دولة الكويت0 رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التنظيمية من وجية نظ

 سط، األردن0و العموم التربوية، جامعة الشرق األ 

المدارس الثانوية الحكومية في عمان  يرى(0 مستوى القيادة األخالقية لمد2.02العرايضة، رائدة )
ين، رسالة وعالقتو بمستوى ممارسة سموك المواطنة التنظيمية من وجية نظر المعمم

 سط، عمان، األردن0و ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األ 

(0 "القيادة بالقيم ودورىا في 2.09عميوي، عمي حسين وميدي، حوراء ثامر وعاشور، ىدير خيون )
تحقيق االداء االبداعي بحث استطالعي آلراء العاممين في األقسام االدارية لعمادة كمية 

)الدولي  04كربالء"0 مؤتمر كمية االدارة واالقتصاد/ جامعة كربالء االدارة واالقتصاد/جامعة 
00 ،)08080 

، عمان: دار 8السموك التنظيمي في منظمات األعمال0 الطبعة 2.05(0 2.05العميان، محمود )
 وائل لمنشر0

(0 "درجة ممارسة اإلدارة بالقيم لدى قائدات المدارس في منطقة 2.09الغامدي، فوزية جمعان )
(، 2(، العدد ).2احة من وجية نظر المعممات"0 مجمة البحث العممي في التربية، المجمد )الب

 5230-483ص ص0 

(0تنمية ميارات بناء وتدعيم الوالء المؤسسي لدى العاممين داخل 5..2أبو النصر، مدحت محمد)
 المنظمة0 أيتراك لمطباعة والنشر 0 القاىرة0
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 في (0 القيم التربوية وأثرىا عمى القيادة اإلدارية والسموك اإلدارى 2.03؛ محمد العقبي )المعشي
المؤسسات التعميمية بالمممكة العربية السعودية0 رسالة ماجستير، معيد بحوث ودراسات 

 العالم اإلسالمى، جامعة أم درمان اإلسالمية0
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