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واقع االلتزام بأخالقيات مهنة التعليم لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية في 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة

 عبدهللا عبيد الكعبي
 *بسام مصطفى العمري  أ.د.

  ملخص:
ف واقع التزام أعضاء الهيئة التدريسّية بأخالقّيات مهنة الّتعليم في الّجامعاات عر  تهدفت الّدراسة 

الحكومّية بدولة اإلمارات العربّية المّتحدة من وجهة نظر األكاادمميين اإلدارياين ، والوارول التاي ت عاز  
 لمتغّيرات الّجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة.

ألكادمميين اإلداريين من مادرر  الّجامعاات الحكومّياة والباال  ويتكون مجتمع الّدراسة من جميع ا
 ( أكادممي إدار .052( أكادممي إدار ، وبل  حجم العّينة )022عددهم )

ارات وأظهرت نتائج الّدراسة أن التزام أعضاء الهيئة التدريسّية في الّجامعات الحكومّية فاي دولاة اإلما 
نمااا أظهاارت وجااود فاارول  ات د لااة  ،علاايم نااان بدرجااة متوّساا ةت مهنااة التّ العربّيااة المّتحاادة بأخالقيااا

وجاود فارول  ات د لاة إحصاائية ت عاز   إلا ضاافة إتغّير الّجنس ولصاال  الاونور، إحصائّية ت عز  لم
وعدم وجود فارول  ات د لاة إحصاائّية ت عاز  لمتغّيار  ة،ّهل العلمي ولصال  حملة الدنتورا لمتغّير المؤ 

 الخبرة.
مارات العربية المتحدة، ، اإلالتعليم، عضو هيئة التدريس مهنة أخالقيات مفتاحية:الكلمات ال

 .الجامعات الحكومية
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The Status Quo of Teaching Staff Members Commiement to 

Educational Ethics at the Public Universities in the U.A.E  

Abdulla A. AlKabi 

Prof. Bassam M. Al Omari*  

 

Abstract: 

The study aimed at identifying the status quo of teaching staff members 

commitment to educational ethics from the perspectives of the academic 

administrators in the UAE public universities and the differences that are 

attributed to the variables of the study. 

The sample consisted of (150) academic administrators in public 

universities in UAE. The results showed that the teaching staff members of the 

public universities in the United Arab Emirates are committed to the ethics of 

the education profession was moderate. The results also showed that there 

were significant differences attributed to the variable of sex, in favor of male سو

and that there were significant differences attributed to the variable of 

Qualification, in favor of the PhD holders. Finally, there were no significant 

differences attributed to the variable of experience. 

Keywords: Teaching Staff Members, Educational Ethics, United Arab 

Emirates, Public Universities. 
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  :خلفية الدراسة
ة وثروة للدول واألمم والّشعوب؛ فالّتعليم هو المعاصر مصدر قوّ  التاريخأصب  الّتعليم في 

المصدر اّلو  روّفر المعرفة والمهارة لألفراد فضالا عن أّنه مسم  بإجراء األبحاث والّدراسات اّلتي 
حضارة المعلومات أخوت الّدول  إل ومع ا نتقال  ،تخدم الّت ّور والمجتمع في جميع المجا ت

بل والمجتمعات تتسابق وتتبار  في بن اء أنظمتها التعليمّية وت ويرها بالّشكل اّلو  ر تي  لها أفضل الس 
للتقّدم والت ّور المعلوماتي، وأصبحت الّجامعات في نّل الّدول الحاضنة العلمّية لحضارة المعلومات 
في هوه بما تنجزه من اختراعات علمّية وبما تخرجه من نواءات تتسّل  بالعلوم المتقّدمة لتصب  

 .زة األساسّية في رفاه أبنائها ورقي أوطانها وت وير مق درتها المادّمة والمعنوّيةالّركي
ورائدة في التغيير اإلمجابي، ، تمعلمجوتنموّية قيادّمة في ا بحثّية إّن الّجامعة مؤّسسة علمّية

تحتو  وهي  وهي إحد  مؤّسسات المجتمع المهّمة، نما ت عد حّيزاا من حرّية الوكر والبحث والّتعبير
وتسع  ، لعل  الحقول ونولك واجبات عدم اإلخالل بالّنشاطات فيها والبحث واحترام قواعد األخال

بالّتدريس الّجامعي، وتزويد الّ الب  Abd Rahman,2005)) تحقيق أهّداف أساسّية حددها إل 
تنمية  إل ضافة الّجامعي بالمعارف اإلنسانّية والعلمّية في حقل الّتخّصص العلمّي أو المهنّي، با 

 .هالّتوكير العلمي عند الّ لبة، وإكسابهم المهارات األساسّية المناسبة في التخّصص اّلو  رلتحق ب
ولكي تؤّد  الجامعة دورها الصحي  في إعداد عقول األّمة المشبعة بالعلوم والمعارف اإلنسانّية 

التقّدم وا زدهار والرفاهّية ا جتماعية  إل المختلوة والمقتدرة عل  توظيوها لتلبية حاجات مجتمعاتها 
 المجتمعوفق رؤية إنسانّية سليمة وتحصينها ضّد اآلفات الوافدة نان  بد أن تندمج الجامعة مع 

ا تامًّا دون أن موقدها استقاللها وحرّيتها األكادممّية ولتحقيق هوا الغرض  بّد أن تسع   اندماجا
  Greio,2010):) باّتخا  إجراءات نثيرة منها بناء قيم جامعّية سليمة إل الجامعة 

  ترسيخ القيم واألعراف الّجامعّية وأخالل المهنة الّجامعّية في مواصل الحياة الّجامعّية العلمّية
 .واإلدارّية

 إشاعة مواهيم الّنزاهة واألمانة العلمّية في جميع موردات العمل الجامعي. 
 ع القضاما الجامعّية وعدم حصِرها بوئات محّددةتوسيع المشارنة الجامعّية في مناقشة جمي. 
  ِّ تأمين الحرّيات األكادممّية في الوسط الجامعي وعدم الّسماح بمّسها تحت أ ِّ ظرٍف نان وأل

 .سبب من األسباب
  شيء سواه في حلِّ جميع القضاما الّجامعّية. سيادة مبدأ القانون و  
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 الموتوح لسماع جميع اآلراء والمقترحات لت وير العمل  اعتماد مبدأ الحوار العلمّي وسياسة الباب
 .الجامعي

تنبع أهمّية األخالل من نونها تمّثل المعارير التي تشّكل الّسلوك األفضل للورد والجماعة في 
إضافة  ،مجتمع وزمن معينين، وعل  أساسها ممكن التمييز بين سلونين من حيث الّصواب والخ أ

اة المجتمعات واألفراد ودورها في تقرير قواعد الّسلوك لتحدرد إطار حرنة أهمّية األخالل في حي إل 
المجتمع واألفراد ضمنه بسبب ما توجده من موردات تنّظم الّسلونّيات وتجعلها مّتسقة مع الحقول 

ولألخالل ب عَدرن؛ ب عد خاص بالعالقات ، وكر اإلنسانيوالواجبات وترجمتها لتصب  من ضوابط ال
، وبعد خاص باإلنسان نوسه، والحكم الّصادر، حيث إّن الحكم الصادر عل  سلوك الورد ا جتماعّية

هو في جانب نبير منه حكم صادر عن المجتمع، اّلو  م حّدد ما هو الخير والشر، العدل، والّظلم، 
م عد تحك  مبادئ خلقّية، وقوا  إل من وجهة نظر المجتمع، حيث إن المجتمع بدوره ر ترجم أحكامه هوه 

 Al–Mazroui,2003).) سلوك األفراد
من الحياة اليومّية في المؤّسسة التربوّية؛ فهي تظهر ننتيجة  اا تعد القضاما األخالقّية جزء

للقرارات التي تت ّلب حكماا مقضي بوعل أو قول الشيء الصحي  أو التصّرف األفضل في موقف 
أّن فعل الّشيء الصحي  ربدو سهالا (، وعل  الّرغم من Campbell, 2004معين نما رر  نامبل )

في بعض األوقات إّ  أّنه عندما تنشأ حالة صعبة من الناحية األخالقّية فإّن هوا قد مجعل بعض 
 األفراد مختبرون ممارساتهم األخالقّية. 

( أّن أخالقّيات العمل   تتحّقق أل  مسؤول بمجّرد قراءته ,0222Al-Ajami) العجميوير  
قوانين األخالقّية، بل مجب أن رتّم بلورتها عبر سبل تربوّية سليمة تزرع فيه وتنّمي لمجموعة من ال

قيماا واّتجاهات نحو ا لتزام األخالقي، عل  أ  تترك هوه القيم وا ّتجاهات من حيث اكتسابها 
دريب وتنميتها لالجتهاد الشخصي، أو الّظروف اإلدارّية، بل مجب أن رتم تحدردها بدّقة، حت  رتم ت

 المسؤولين نظريًّا وعمليًّا.
وتتجّل  أخالقّيات أعضاء الهيئة التدريسّية في إمجاد عالقات إمجابّية مع الّ لبة، وممارسة 
العمل الّتربو  في ضوء مجموعة من الّضوابط والّسلوك المرتب ة بخصوصّية الّجامعة، ويقتضي هوا 

بعادها المختلوة والمعرفة بالّوات وفق ما تستوجبه الموهوم الوعي بأهمّية العالقات وا ّتجاهات في أ
 المرجعّية المهنّية. 
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أهمية أخالقّيات الهيئة الّتدريسّية، واّلتي مجب أن رتحّل  بها بلوا وان القاا من إدراك الباحث 
أعضاءالهيئة الّتدريسّية في الّجامعات، وألّن التزامهم بأخالقّيات العمل معد  األساس في نجاح سير 
الحياة الجامعّية، وان القاا من الّدور الحيو  ألعضاء الهيئة التدريسّية في الجامعات لتمكينها من 

تأتي هوه الّدراسة لتعرف واقع التزام بأخالقيات مهنة التعليم لد  أعضاء الهيئة تحقيِق أهداِفها، 
لتقدمم إطاٍر نظر ٍّ وعمليٍّ  التدريسّية في الّجامعات الحكومّية في دولة اإلمارات العربّية المّتحدة،

ألخالقّيات أعضاء الهيئة التدريسّية و لك من خالل إلقاء الضوء عل  أهمّيتها، وممارستها في 
 مؤّسسات الّتعليم العالي في دولة اإلمارات.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها
الّتعليم في  تأتي هوه الدراسة لتعّرف واقع التزام أعضاء الهيئة التدريسّية بأخالقّيات مهنة

الّجامعات الحكومّية بدولة اإلمارات العربّية المّتحدة من وجهة نظر األكادمميين اإلداريين العاملين 
 في تلك الجامعاِت. 

 وتتمّثل مشكلة الّدراسة في اإلجابة عن السؤالين التاليين:
لّتعليم في الّجامعات : ما واقع التزام أعضاء الهيئة التدريسّية بأخالقّيات مهنة االّسؤال األّول

 ؟  اإلدارييناألكادمميين الحكومّية بدولة اإلمارات العربّية المّتحدة من وجهة نظر 
( في وجهة نظر α =0.05: هل توجد فرول  ات د لٍة إحصائّيٍة عند مستو  )الّسؤال الّثاني

الحكومّية بدولة اإلمارات اإلداريين األكادمميين لواقع التزام أعضاء الهيئة التدريسّية في الّجامعات 
 عز  لمتغّيرات الّجنس والمؤّهل العلمي وسنوات الخبرة؟ت  مهنة الّتعليم  بأخالقيّات العربّية المّتحدة
 أهمية الدراسة:

 رؤمل أن تستويد من نتائج الدراسة الّجهات اآلتية: 
 راجعة تغومة سة منالدرا هوه توفره ما خالل من اإلداريون في الجامعات الحكومية، األكادمميين 

  .الجامعات الحكومية في أخالقيات مهنة التعليم في ممارسة عن واقع
 المزيد أمام المجال وفت  أخالقيات مهنة التعليم، حول إلفادتهم الباحثون والمهتمون بهوا المجال 

 .المجال بهوا من الدراسات والبحوث
 مصطلحات الدراسة:

 يوها مواهيميًّا وإجرائيًّا عل  الّنحو اآلتي:اشتملت الّدراسة عل  مص لحات تم تعر 
 



 بسام العمر  ، أ.د.  الكعبيعبد هللا                    .....     واقع ا لتزام بأخالقيات مهنة التعليم لد  أعضاء الهيئة

022 

 

 :أخالقّيات الهيئة التدريسّية
من القواعد والمباد ء واألعراف اّلتي م ظهرها األستا  الجامعي في  عل  أنَّها مجموعة ت عرَّف

ه أو األفراد اّلورن رتعامل  معهم، واّلتي مجب أن تقود ممارسة نلّ   تعامله مع األحداث اّلتي تواجه 
 Abd Rahman,2005)) أستاٍ  جامعيٍّ 
 هي مجموعة المؤّشرات لنوعّية العمل األخالقي لعّينة الّدراسة.  :إجرائيًّا

 :عضو الهيئة التدريسّية
هو أحد األعضاء القائمين بشؤون الّتدريس واإلشراف عل  الّتعليم العالي من حملة درجة 

محاضر، و أستا  مساعد، و أستا  مشارك، و أستا ، ؛ الّدكتوراه والماجستير من  و  الّرتب
  Haddad,2004))بمدرّ و 

 :الّجامعات الحكومّية
هي مؤسسة للّتعليم العالي واألبحاث حيث تمن  شهادات أو إجازات أكادممّية لما بعد الثانوّية 

 العاّمة. 
ارات الّسبع هي الّجامعات الحكومّية الّرسمّية ا تحادّمة واّلتي تخدم جميع طالب اإلم إجرائيًّا:

 مّجاناا، وعددها ثالث جامعات هي؛ جامعة اإلمارات، جامعة زارد، ونلية التقنية العليا.
 حدود الّدراسة:

 :تتحّدد الّدراسة بالحدود اآلتية
اقتصرت الّدارسة الحالّية عل  واقع أخالقّيات أعضاء هيئة الّتدريس في الّجامعات الحكومّية 

مّتحدة، ويتحّدد مجتمع الّدراسة في أعضاء هيئة الّتدريس في الّجامعات في دولة اإلمارات العربّية ال
 م. 0202/0202الحكومّية للعام الّدراسي 

 الدراسات السابقة
تحدرد المبادئ األخالقّية الهاّمة اّلتي مجب أن  تعر ف إل  ( وهدفتHigh, 2005دراسة ها  )

ة نظر من لدرهم رغبة في القيادة التربوّية أو ممتلكها القادة التربوّيون وتصف بها سلونهم من وجه
أّن من أبرز المبادئ األخالقّية للقادة  إل معملون بها أو لهم عالقة بها، وأشارت نتائج الّدراسة 

التربويين هو الّتوكير الّناقد اّلو  مشمل عّدة مبادئ منها الّسمات الخلقّية والّسلوك األخالقي وأّن 
في  اا دريب والّتعليم، وأّن هناك قصور عل  تعليم األخالل في برامج التّ  هناك قصوٌر في الّترنيز

 ممارستها من قبل القادة التربويين اّلورن هم في الميدان.
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مد  التزام أساتوة الّجامعات بأخالل مهنة  تعر ف إل ( وهدفت Dahl, 2006دراسة داهل )
لو مات المّتحدة األمريكّية، وأشارت نتائج الّتعليم من وجهة نظر الّ لبة، في و مة نولورادو في ا

أّن إمكانية تحدرد مبادئ أخالقّية في الّتعليم الّجامعي من شأنها أن ت عّرف أساتوة  إل الّدراسة 
الّجامعة طرل الّتعليم الوّعال والّناج ، وتضّمنت هوه المبادئ إقامة عالقات حميمة مع الّ لبة، 

ة، وتقدرر مشاعرهم واحترامهم والقدرة عل  إدارة المناهج والّتحضير والقدرة عل  مراعاة ظروف الّ لب
 للّدروس.

كيوية توجيه مدرر  الّتعليم الخاص  تعر ف إل ( هدفت (Big Bee, 2012دراسة بيج بي 
أّن تعليق المدررين بأّنه لم رتم تدريبهم  إل للمعضالت األخالقّية في هوا المجال، وأشارت الّنتائج 

أّن المبادئ المهنّية األخالقّية  إل كافي والجّيد للتعامل مع المعضالت األخالقّية، والتوّصل بالّشكل ال
 تتحّكم في عملّية صنع القرار عل  مستو  األفراد والّجماعات.

واقع الحّرّية األكادممّية  تعر ف إل وهدفت (Hogan, Trotter, 2013) دراسة هوجان وتروتر 
قد أّنه  إل أشارت الّنتائج ومقارنتها في نل من مقاطعة مكولومبيا وأونتاريو، و في الّجامعات الكندّمة، 

ترّنز مظاهر الحرّية عل  الّشعور باألمن الوظيوي، والحمامة من الوصل الّتعّسوي، وقدرة عضو هيئة 
مقاطعة الّتدريس عل  الّتأثير في طلبته، والمشارنة في عملّية القرارات، نما بّينت الّنتائج أّنه في 

كولومبيا رتّم إع اء أعضاء هيئة الّتدريس درجة أكبر من الحّرّية في المشارنة بالّشؤون األكادممّية 
فإّن ، بينما في أونتاريو ،للكّلّية أو المعهد، عل  الّرغم من أّن الّسل ة األساسّية بقيت بيد المجالس

، بالرغم من وجود الهياكل الّتنظيمّية من مجالس الّسل ة بيد اإلدارة العليا، وخاّصة المالّية واألكادممّية
 .األقسام والكّلّيات
درجة ممارسة مدرر  المدارس الّثانوية  تعر ف إل ( هدفت ,0202Al-Otaibi)العتيبيدراسة 

للقيادة األخالقّية وعالقتها بقيمهم التنظيمّية من وجهة نظر المعّلمين في دولة الكويت، وتكّونت عّينة 
أّن الّدرجة الكلِّيَّة للقيادة األخالقّية  إل ( معّلٍم ومعّلمٍة، وأشارت نتائج الّدراسة 052ن )الّدراسة م

والقيم التنظيمّية لمدرر  المدارس الّثانوية بالكويت من وجهة نظر المعّلمين نانت بدرجة مرتوعة، 
ارسة مدرر  وعدم وجود فرول  ات د لة إحصائّية في إجابات عّينة  الّدراسة عل  درجة مم

ا لمتغّير الّجنس، وعدم وجود فرول  ات د لة  المدارس الّثانوّية في دولة الكويت للقيادة األخالقّية تبعا
إحصائّية في إجابات عّينة الّدراسة عل  درجة ممارسة مدرر  المدارس الّثانوية في الكويت للقيادة 

ا لم تغّير الخبرة.  األخالقّية تبعا
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درجة تأثير المناخ األخالقي  تعر ف إل هدفت  (,0202Darwse, Q)ميدروزة والقواسدراسة 
الّشعور بالّتشاؤم، والّشعور لّجانب الورد ، والّجانب المنظمي( عل  شعور با غتراب الوظيوي )ا)

أّن تصّورات المبعوثين حول وجود  إل بالعجز، وا نعزالّية، وعدم الّرضا(، وأشارت نتائج الّدراسة 
ي في الوزارة جاءت بدرجٍة مرتوعٍة، نما بّينت الّنتائج وجود أثر معنو  للمناخ األخالقي مناخ أخالق

ببعدمه عل  الّشعور با غتراب الوظيوي في الوزارة؛ حيث روجد أثر معنو  للّجانب الورد  األخالقي 
الّشعور عل  الّشعور با غتراب الوظيوي، وعدم وجود أثر معنو  للّجانب المنظمي األخالقي عل  

 با غتراب الوظيوي. 
عل  درجة ممارسة عضو هيئة  إل ( هدفت التعّرف ,0205Al-Harbi) الحربيدراسة 

أظهرت الّنتائج أّن و الّتدريس بجامعة أّم القر  للقيادة األخالقّية من وجهة نظر طلبة الّجامعة، 
اّفة أبعادها جاءت بدرجة ممارسة أعضاء هيئة الّتدريس بجامعة أّم القر  للقيادة األخالقّية بك

متوّس ة وفق استجابات أفراد عّينة الّدراسة، نما بّينت الّنتائج وجود فرول  ات د لٍة إحصائّيٍة بين 
استجابات عّينة الّدراسة لتحدرد تأثير ممارسة أعضاء هيئة الّتدريس للقيادة األخالقّية عل  الّ لبة في 

لّجنس والتخّصص، وعدم وجود فرول داّلة إحصائيًّا ت عز  ضوء توّجهات الّجامعة ت عز  لمتغّير  ا
 لمتغّير المستو  الّدراسي.

موهوم أخالقّيات المهنة بالكشف  تعر ف إل هدفت اّلتي ( ,0202Al- Galab) الجالبدراسة 
عن مد  تأثير درجة ممارسة أعضاء هيئة الّتدريس ألخالقّيات المهنة وانعكاساتها عل  الّ لبة من 

مجموعة نتائج من أهّمها: أنَّ جميع أبعاد  إل مجموعٍة من المتغّيرات، وتوّصلت الّدراسة خالل 
أخالقّيات المهنة اّلتىي مارسها أعضاء هيئة الّتدريس في قسم المكتبات والمعلومات بجامعة المنيا 

ميثاٍل أخالقيٍّ واحٍد تبّني  إل جاءت بمتوّس اٍت حسابّيٍة عاليٍة، وأوصت الّدراسة وزارة الّتعليم العالي 
رتم تعميمه عل  جميع الّجامعات، وتقدمم الحوافز التشجيعّية ألعضاء هيئة الّتدريس اّلورن م ّبقون 

 غيرهم عل  ا قتداء بهم. أخالقّيات المهنة بصورٍة واضحٍة سنويًّا، ولتحويز
سّية أّنها رّنزت عل  ر الحظ من مراجعة الّدراسات الّسابقة في أخالقّيات أعضاء الهيئة الّتدري

اّلتي هدفت  Sharifi & Altanneh, 2011)-(Al  أهّمية الّسلوك األخالقي ويّتض   لك في دراسة
معرفة درجة ممارسة مدرر  المدارس الّثانوية الخاّصة بإمارة الّشارقة للقيادة األخالقّية وعالقتها  إل 

معرفة درجة ممارسة مدرر   إل ي هدفت اّلت (,0202Al-Otaibi)بدرجة تمكين المعّلمين، ودراسة 
المدارس الّثانوية للقيادة األخالقّية وعالقتها بقيمهم الّتنظيمّية من وجهة نظر المعّلمين في دولة 
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أهّمّية التزام عضو هيئة الّتدريس بأخالقّيات مهنة  إل ( Dahl, 2006)الكويت. نما أشارت دراسة 
اّلتي أشارت  (High, 2005)دراسة  إل لوّعال والّناج ، باإلضافة الّتعليم ا إل الّتعليم ألّنها تؤّد  

 وجود قصور في الّترنيز عل  األخالل في برامج الّتدريب والّتعليم. إل 
باألخالل سبق رّتض  للمتتّبع أّن األدب الّتربو  زاخر باألبحاث والّدراسات المتعّلقة  مما

ّمّية وضرورة لمن معمل في المؤّسسة الّتربوّية و لك ألّنها المهنّية ألّنها ضرورة لكل فرد، وهي أكثر أه
ّن ما ممّيز الّدراسة الحاّلّية عن بقّية الّدراسات وأ بناء شخصّية اإلنسان بأبعادها ناّفة، إل تهدف 

معرفة واقع التزام أعضاء الهيئة التدريسّية بأخالقيات مهنة التعليم في  إل الّسابقة أّنها تسع  
 الحكومّية في دولة اإلمارات العربّية المّتحدة.الّجامعات 

  .الّدراسة  المنهَج الوصوي المسحي باعتباره األنسب لتحقيق أهداف الّدراسة استخدَمتِ : منهج الدراسة
 مجتمع الّدراسة:

جميع األكادمميين اإلداريين والمتمّثلين في مدرر  الّجامعات  مجتمع الّدراسة من رتكّون 
( أكادممي إدار  ، وفقاا لإلحصائّية الّرسمّية الّصادرة من 022رها والبال  عددهم )الحكومّية ونواد

 .0205/0202إدارة الّتعليم العالي للعام 
 عّينة الّدراسة:

، ليبل  حجم إدار  أكادممي( 022تّم الحصول عل  عّينة عشوائّية من مجتمع الّدراسة البال  )
( استبانة وتّم توزيعهم حسب 001ليها وبل  المسترجع منها )(، وتّم توزيع استبانات ع052العّينة )

 ( مظهر  لك.0الّجنس، المؤّهل العلمي وسنوات الخبرة، والّجدول )
 وسنوات الخبرة (: توزع عّينة الّدراسة وفًقا لُمتغيري الّجنس والمؤّهل العلمي1جدول )

 العدد المستويات المتغّيرات
 11  نر الّجنس

 22 أنث 
 22 دنتوراه  ل العلميالمؤهّ 

 50 ماجستير فأقل
 02 سنوات فأقل 02 سنوات الخبرة

 001 سنوات 02أكثر من 
 001 المجموع

 أداة الّدراسة:
( ,0205Al-Harbi)األدب الّسابق، دراسة  لقد تّم ت وير أداة الّدراسة من خالل ا عتماد عل      

(0202Al- Galab,)  واّلتي تقيس درجة التزام أسئلة الّدراسة وأهدافها  تم بناءا المتعّلق بالموضوع و
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أعضاء الهيئة الّتدريسّية بأخالقّيات المهنة في الواقع، عل  مقياس ليكرت الخماسي، وعل  الّنحو 
( فقرة تتوّزع عل  55اآلتي: )  أوافق بشّدة،   أوافق، مترّدد، أوافق، أوافق بشّدة(، وتكونت من )

جال العدالة الّتنظيمّية ، ومجال المسؤولية ا جتماعّية، ومجال الو ء ثمانية مجا ت، وهي: م
الّتنظيمي، ومجال ا ستقاللّية، ومجال اإلنسانّية في الّتعامل، ومجال القيادة، ومجال الّدعم 

 والمساندة، ومجال ا عتبارّية.
 صدق وثبات أداة الدراسة: 

( محّكماا 00نة من الم حّكمين وعددهم )تم التحقق من صدل األداة عن طريق عرضها عل  لج
من المختّصين في اإلدارة الّتربوّية، وأصول الّتربية، وعلم الّنوس، في الّجامعات األردنّية ، وَطلَب 
منهم تقييم درجة مالءمة فقرات األداة ِلما وضعت لقياسه، وانتمائها للمجال اّلو  أ درجت ضمنه، 

 ح الّتعدرالت المناسبة.ودرجة وضوح صياغة مبادئه ، واقترا
للتحّقق من ثبات أداة الّدراسة، قام الباحث بحساب معامالت الّثبات للواقع، فقد استخدم فيها 

-2.50معادلة نرونباخ ألوا لتعرف اّتسال الوقرات الّداخلي، تراوحت قيم معامالت الّثبات بين )
 ( ربين  لك.0( والجدول )2.12

 ساق الّداخلي لكّل مجال من مجاالت األداة(: قيم معامالت االتّ 2الّجدول )
 ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجاالت

 69. 5 العدالة التنظيمّية
 80. 1 المسؤولّية االجتماعّية

 84. 00 الوالء الّتنظيمي
 51. 2 االستقاللّية

 79. 2 اإلنسانّية في الّتعامل
 78. 1 القيادة

 70. 2 الّدعم والمساندة
 73. 2 ةاالعتباريّ 

 95. 55 األداة ككل
 تصحيح أداة الّدراسة:

استخدام وقد تّم  (    الّتدريج الخماسي لدرجات الموافقة،Likertتم استخدام مقياس ليكرت )
 :الّتدريج اإلحصائي الّتالي لتوزيع المتوّس ات الحسابّية

( : ا.0.21-0أو ا  ( درجة التزام ضعيوة جدًّ
 لتزام ضعيوة.( درجة ا0.21-0.52ثانياا: )
 ( درجة التزام متوّس ة.2.21-0.52ثالثاا: )
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ا: )  ( درجة التزام عالية.2.21-2.52رابعا
ا:) ا.5.22-2.52خامسا   ( درجة التزام عالية جدًّ

 متغّيرات الّدراسة
 اشتملت الّدراسة عل  المتغّيرات اآلتية:

 :وله فئتان ) نور، وإناث(. الّجنس 
 بكالوريوس فأقل، ودنتوراه(.: وله مستويان المؤّهل العلمي( 
 سنوات(.  02سنوات فأقل، وأكثر من  02: ولها مستويان ) سنوات الخبرة 

 نتائج الدراسة ومناقشتها
 النتائج المتعلقة بالّسؤال األّول:

ما واقع التزام أعضاء الهيئة الّتدريسّية بأخالقّيات مهنة الّتعليم في الّجامعات الحكومّية 
 عربّية المّتحدة من وجهة نظر األكاديميين اإلداريين ؟بدولة اإلمارات ال

لإلجابة عن هوا الّسؤال تّم حساب المتوّس ات الحسابّية وا نحرافات المعيارّية لتقدررات 
اإلداريين األكادمميين لواقع التزام أعضاء الهيئة الّتدريسّية بأخالقّيات مهنة الّتعليم، حيث نانت نما 

 (.2رقم ) هي موّضحة في الّجدول
المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتقديرات األكاديميين اإلداريين لواقع التزام أعضاء  (3جدول )

الهيئة الّتدريسّية بأخالقّيات مهنة الّتعليم في الّجامعات الحكومّية بدولة اإلمارات العربّية المّتحدة مرّتبة 
 تنازليًّا حسب المتوّسطات الحسابّية

المتوّسط  المجاالت لرتبةا
 الحسابي*

االنحراف 
 درجة االلتزام المعياري 

 متوس ة 391. 3.054 العدالة الّتنظيمّية 0
 متوس ة 388. 3.054 المسؤولّية االجتماعّية 0
 متوس ة 405. 3.046 اإلنسانّية في الّتعامل 0
 متوس ة 385. 3.044 االعتبارّية 2
 متوس ة 449. 3.039 الّدعم والمساندة 2
 متوس ة 372. 3.030 الوالء الّتنظيمي 5
 متوس ة 329. 3.020 القيادة 2
 متوس ة 454. 2.990 االستقاللّية 2

 متوس ة 340. 3.03 المقياس كلل
 (5* الّدرجة العظم  من )

تاّل ( أّن "مجال العدالة الّتنظيمّية " ومجال " المسؤولّية ا جتماعّية"  قد اح2ربّين الجدول رقم )
، عل  التوالي (0.388)( و2.210( وانحراف معيار  )2.252المرتبة األول  بمتوّسط حسابي )
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( وانحراف معيار  2.222وجاء "مجال اإلنسانّية في الّتعامل " في المرتبة الّثانية بمتوّسط حسابي )
نحراف معيار  ( وا0.11(، وجاء "مجال ا ستقاللّية" في المرتبة األخيرة بمتوّسط حسابي )2.225)
(2.252.) 

راسة عل  درجة ممارسٍة متوّس ٍة  ِه اإلمجابي ألفراد عّينة  إل م عز  حصول  مجا ت الدِّ التَّوج 
إ  إنَّ مراقبَة  الّدراسة إ  ررون أن أعضاء الهيئة التدريسية متمّتعين بأخالقّيات المهنة في مواقعهم،

ميِر اإلنساني في ن فاته مجعله دائماا صادقاا مع نوسه ومع اآلخرين، عضو هيئِة التَّدريس للضَّ لِّ تصر 
ه في مهمَّته ونجاح  وافيَّة والموضوعيَِّة، األمر الَّو  رترتَّب  عليه نجاح  فاته بالشَّ ومن ثمَّ تتَّسم نل  تصر 

سة الَّتي رنتمي إليها، واتَّوقت نتائج الدَّراسة مع دراسة  هرت أنَّ أظوالَّتي ( ,0205Al-Harbi)المؤسَّ
ممارسَة أعضاء هيئة التَّدريِس بجامعة أمِّ القر  للقيادِة األخالقيَِّة بكافَِّة أبعادها جاءت بدرجٍة 

 متوسِّ ٍة.
ط من  إل أظهرت النَّتائج أنَّ مجاَل العدالة التَّنظيميَّة جاء بالمرتبة األول  وت شير   مستو  متوسِّ

وقد ظهَر  لك في صورِة ت بيِق  اإلداريين األكادمميين هة نظراإلحساِس بالعدالِة التَّنظيميَِّة من وج
اِت عليهم،  القوانين عل  ال َّلبِة، والتزام ويعكس   لك أعضاء هيئة التَّدريس بالعدالة في توزيع المهمَّ

ك اإلحساس بعدم وجوِد العدالِة التَّنظيميَِّة الكافية في تعامل أعضاء هيئة التَّدريس معه، وقد م عز   ل
، المجاملة لعدم الوضوِح في التَّعام ل مع ال َّلبة، وبعض الممارسات المهنيَِّة الَّتي قد تخرج  عن إطارِ 

،وعدم أدراِك معاني العمل من ال َّلبةِ  هيئة التَّدريس بعدم وجوِد تقدرٍر لجهودهم وشعور أعضاء
امعِة.   األكادممي من قبل طلبِة الجَّ

درجة التزام أعضاء هيئة التَّدريس بالمسؤوليَّة المجتمعيَِّة من وجهة  أنَّ  إل كما أشارت النَّتائج 
عدم وجود ربط نافي بين التَّعليم الّجامعي  إل نظر األكادمميين اإلداريين نانت متوّس ةا، وت عز  

امعي بواقع المجتمِع واحتياجات المجتمع الّتعليميَِّة والّثقافيَِّة والمهنيَِّة والتَّنمويَِّة، وربط التَّعليم الجَّ 
. )لاضرات، مؤتمرات، وندوات، وورش عممح (وعدم تنويِع برامج خدمِة الم جتمع .المختلوةوقضاماه  

املِة في الّدولةِ عدم وجود اهتماٍم عاٍل و   إل  باإلضافةِ  ،لالستجابِة بكوامٍة وفعاليٍَّة لمت لَّبات الّتنميِة الشَّ
امعي لتلبية احتياجاِت الورِد والمجتمع دريس ضعف الرَّغبِة من أعضاِء هيئِة التَّ  لتوظيف التَّعليم الجَّ

امعة  لتواكَب روَح  صات الَّتي ت رحها الجَّ اآلنّيِة والمستقبلّيِة وتنويع البرامج والنَّشاطات والتَّخص 
ات في مجا تهم الم ختلوِة.   العصِر، ومساعدة أفراِد المجتمِع عل  استيعاِب المستجدَّ
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هيئِة  و  المتوّسط من الو ء لد  أعضاءأن م عز  المستجال الو ء التَّنظيمي في مكن أّما م
مَِّة من الم كافآت والحوافِز  إل التَّدريِس من وجهِة نظِر اإلداريين األكادمميين  عدم توافِر الميِّزاِت المادِّ

عوَر با قد ت ع يهموفرِص التَّرقية الَّتي ررغبون بها، والَّتي  لرِّضا عن العمل وتجعلهم أكثر ارتباطاا الش 
امعة، فضالا عن شعورهم بعدم الثَّباِت وا ستقراِر الوظيوي وبأنَّهم معملون في وظائف مؤقَّتة،  بالجَّ

نويَّة في تعييِنهم امعات عل  سياسة العقود السَّ  .نتيجة اعتماد الكثير من الجَّ
حساس األكادمميين اإلداريين بعدم التزاِم أعضاِء إ إل أشارت النَّتائج  في مجال ا ستقالليَِّة 

إحساسهم بغياِب ا ستقالليَِّة األكادمميَِّة، وعدم  إل وقد معود   لك ، هيئة التَّدريس باستقالليٍَّة نافيةٍ 
وابِط، والحواجز الَّتي تعيقهم عن ممارسِة عملهم بال َّريقة الَّتي رريدونه ِر من الضَّ ا، قدرِتهم عل  التَّحر 

ا عن من ق الو ءات، والمحسوبيَّة الموجودة في  وعدم قدرِة أعضاء الم جتمع األكادممي العمل بعيدا
ر  اإلشارة  أنَّ غياب ا ستقالليَِّة َرنتقص  من حقوِل أعضاء  إل المجتمعات العربيَّة بشكٍل عامٍّ، وتجد 

  عدم قدرِتهم عل  خدمِة عمليَِّة تنوير هيئة التَّدريس في أداِء وظائوهم األكادمميَِّة، بما رنعكس  عل
المجتمع و أنَّ البيئَة العامَّة لغياب ا ستقالليَِّة والحريَّة األكادمميَِّة ووضِع خ وٍط حمراَء في مواجهة 

قاِت أداء أدوارهم ووظائوهم ب ريقٍة إبداعيٍَّة   عضو هيئة التَّدريس هي من معوَّ
ا في  األكادمميين من وجهِة نظِر مجاِل اإلنسانيَّة في التَّعام ِل كانت النَّتيجة  متوّس ةا أمضا

اإلداريين وت عتبر  نتيجةا م خالوةا للتَّوق عاِت؛ إ  إنَّهم مستشعرون درجَة أهميَِّة العالقِة اإلنسانيَّة بين 
ر  تلك  ال َّلبِة ومحاضريهم، لما لها من انعكاساٍت إمجابيٍَّة وطيِّبٍة عل  قلوِب ال َّلبة، ومن ثمَّ  تت وَّ

امع؛ وقد م عز   لك    أنَّ عضو هيئِة التَّدريس  إل العالقة  فتصب  سمةا سائدةا في المجتمِع الجَّ
امعيِة؛ فال محوِّز هم مستخدم   لغةا رقيقةا مع ال َّلبِة تساهم  في تحقيِق العالقاِت اإلنسانيَِّة في الحياِة الجَّ

تدنِّي مستو  النَّشاِط الوهني  إل اعِة المحاضرات، ويؤّد  عل  المشارنِة الواعلِة داخَل ق  لك
رتحقق  الهدف  الَّو  وضعه عضو هيئة التَّدريس لنوسه لتحقيق أهداف    والعقلي لدرهم، وبولك

ِة والحبِّ من أعضاِء هيئة التَّدريس، ويجدون الحاجَة   ؛المحاضرة فال َّلبة محتاجون لكثيٍر من المودَّ
عاب الَّتي تواجههم في دراسِتهمفي معاونتهم و   .مساعدتهم في تجاوِز الكثير من الصِّ

أنَّ أعضاَء هيئة التَّدريس رتحّلون  إل اإلداريون األكادمميون أمَّا في مجاِل القيادِة فقد أشاَر 
خصيَِّة القيادمَِّة بدرجٍة متوّس ٍة و  بدَّ من اإلشارة  هيئة  أنَّه نلَّما أست اع عضو إل بسماِت الشَّ

إمصاِل أكبر قدٍر ممكٍن من العلِم والمعرفة  إل التَّدريس أن مقود العمليََّة التدريسيَّة بنجاٍح سيؤدِّ  
ِمها،  وقد ت عز  األكادمميَّة وا جتماعيَّة لل َّالِب الَّو  هو الن واة  والر كيزة  األساسيَّة لبناء المجتمعات وتقد 
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ل  لتحدرد األعمال، و   وجوِد نمٍط قياد ٍّ  إل النَّتيجة  ِر الَّو   رتدخَّ من خالل سلوِك القائِد المتحرِّ
 إل محّدد  من مقوم  بها، ويترك  لل َّلبِة أن مقوموا باألعمال الوردمَِّة ب ريقٍة غيِر منظَّمٍة، ممَّا مقود  

 عن اآلخرين. التَّضارِب والتنافِس وا ختالِف بينهم نتيجة اّتباع نلٍّ منهم أساليب مختلوةٍ 
عم والمساعدة  ا ويعود   لك  إل كما أشارت نتيجة مجال الدَّ أنَّ عضو  إل درجٍة متوّس ٍة أمضا

امعة بالنِّسبة  طلبته و  رهتم  لتكوين الرِّضا عن العمليَِّة  إل هيئة التَّدريس   معتبر أنَّه ممثِّل الجَّ
ب وتنمية اّتجاهاٍت إ امعِة و  معمل  عل  تنميِة العالقِة المستدامة التَّعليميَِّة لد  ال  الَّ مجابيٍَّة نحو الجَّ

امعِة مد  الحياة؛ فال محرص  بشكٍل ناٍف عل  مناصحِة ال َّلبِة، و  رتقبَّل   بين ال َّلبِة وبين الجَّ
 مساعدة زمالئه في العمِل أو التَّعاوِن معهم. إل و  مميل   مناقشاِتهم

مجال  ا عتباريَِّة فقد نانت درجة  التزام أعضاء هيئة التَّدريِس بِه من  وهو ،أّما المجال األخير
عدم رغبِة أعضاء هيئِة التَّدريس  إل وجهِة نظر األكادمميين اإلداريين متوسِّ ةا، وت عز  هوه النَّتيجة 

قدرِته عل   عدمِ  إل بكسِب موافقِة اآلخريَن عل  ما مقومون به وما رتَّخوونه من قراراٍت، باإلضافِة 
بثِّ ال َّاقِة اإلمجابيَِّة لمن حوَله من الز مالِء أو ال َّلبِة فال معمل  عل  إثارِة اهتماِم ال َّلبِة بما محدث  

امعي  .داخل الحرِم الجَّ
 النتائج المتعلقة بالّسؤال الّثاني:

 ( في الحاجة  اللتزام أعضاء هيئة α≤ 0.5 هل هناك فروق ذات داللة إحصائّية )
الّتدريس في الّجامعات الحكومّية بدولة اإلمارات العربّية المّتحدة بأخالقيات مهنة الّتعليم ُتعزى 

 لمتغّيرات الّجنس والمؤّهل العلمي وسنوات الخبرة؟
لتقدررات أفراد العّينة في لإلجابة عن هوا الّسؤال، تّم استخدام اختبار تحليل الّتبارن المتعّدد 

ء الهيئة الّتدريسّية بأخالقّيات مهنة الّتعليم ت عز  لمتغّيرات الّجنس، المؤّهل الحاجة  لتزام أعضا
ا  ختالف متغّير الّجنس ) نر، وأنث (، ومتغّير المؤّهل العلمي العلمي، وسنوات الخبرة ، تبعا

 موّض  هو كما ،(سنوات 02 من وأكثر سنوات، 02 ≤)ماجستير أو أقل، دنتوراه(، ومتغّير الخبرة )
  (.2) الّجدول في

باين المتعّدد للفروق لتقديرات أفراد العينة اللتزام أعضاء الهيئة الّتدريسّية في نتائج اختبار تحليل التّ  (4جدول )
 الّجامعات الحكومّية بأخالقّيات مهنة الّتعليم ُتعزى لمتغّيرات الّجنس، المؤّهل العلمي وسنوات الخبرة

مجموع  المجاالت المتغيرات
 تالمربعا

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
 الّجنس

 قيمة هوتلنغ=
 002. 10.502 1.465 1 1.465 العدالة التنظيمية

 000. 25.916 3.157 1 3.157 المسؤولية االجتماعية
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مجموع  المجاالت المتغيرات
 تالمربعا

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
8.320 

 
 000. 17.357 2.057 1 2.057 الوالء التنظيمي

 000. 13.021 2.425 1 2.425 االستقاللية
 000. 25.362 3.497 1 3.497 اإلنسانية في التعامل

 000. 17.219 1.646 1 1.646 القيادة
 000. 22.251 3.763 1 3.763 الدعم والمساندة

 000. 29.101 3.563 1 3.563 االعتبارية

المؤّهل العلمي 
 قيمة هوتلنج=

8.182 
 

 014. 6.169 861. 1 861. العدالة التنظيمية
 001. 10.546 1.285 1 1.285 المسؤولية االجتماعية

 004. 8.620 1.021 1 1.021 الوالء التنظيمي
 043. 4.163 775. 1 775. االستقاللية

 022. 5.398 744. 1 744. اإلنسانية في التعامل
 016. 5.957 570. 1 570. القيادة

 009. 6.963 1.178 1 1.178 الدعم والمساندة
 046. 4.052 496. 1 496. تباريةاالع

 الخبرة
 قيمة هوتلنج=

8.801 

 915. 011. 002. 1 002. العدالة التنظيمية
 803. 063. 008. 1 008. المسؤولية االجتماعية

 912. 012. 001. 1 001. الوالء التنظيمي
 829. 047. 009. 1 009. االستقاللية

 324. 981. 135. 1 135. اإلنسانية في التعامل
 497. 465. 044. 1 044. القيادة

 965. 002. 000. 1 000. الدعم والمساندة
 070. 3.336 408. 1 408. االعتبارية

 الخطأ

 140. 125 17.441 العدالة التنظيمية

 

 122. 125 15.227 المسؤولية االجتماعية
 118. 125 14.811 الوالء التنظيمي

 186. 125 23.279 االستقاللية
 138. 125 17.236 اإلنسانية في التعامل

 096. 125 11.952 القيادة
 169. 125 21.140 الدعم والمساندة

 122. 125 15.306 االعتبارية
 ( ≤ 2.25*  ات د لة إحصائية عند مستو  الد لة اإلحصائية )

 (:2ربين الجدول )
تقدررات  متوّس ات بين( ≤2.25 لة اإلحصائّية )توجد فرول داّلة إحصائيًّا عند مستو  الدّ  .0

الّجنس عل  عضاء الهيئة الّتدريسية بأخالقّيات مهنة الّتعليم ت عز  لمتغير أ أفراد العّينة  لتزام 
تّم حساب المتوّس ات الحسابّية وا نحرافات  ولتحدرد مصادر تلك الورول  جميع المجا ت،

إلداريين عل  مبادئ التزام أعضاء الهيئة الّتدريسّية بأخالقّيات المعيارّية لتقدررات األكادمميين ا
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ا  ختالف متغّير الّجنس ) نر، أنث (، نما هي موّضحة  مهنة الّتعليم عل  جميع المجا ت، تبعا
 (.5في الّجدول )

يع المجاالت تبًعا المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتقديرات اإلداريين األكاديميين على جم (5جدول )
 الختالف متغّير الّجنس

 المتوسط العدد الجنس المجال
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 39. 2.01 89  نر العدالة التنظيمية
 35. 1.80 40 أنث 

 38. 2.04 89  نر المسؤولية االجتماعية
 32. 1.73 40 أنث 

 الوالء التنظيمي
 

 37. 2.05 89  نر
 33. 1.79 40 أنث 

 45. 2.10 89  نر االستقاللية
 41. 1.81 40 أنث 

 اإلنسانية في الّتعامل
 

 39. 2.06 89  نر
 32. 1.73 40 أنث 

 36. 2.05 89  نر القيادة
 17. 1.83 40 أنث 

 42. 2.07 89  نر الّدعم والمساندة
 42. 1.72 40 أنث 

 39. 2.06 89  نر االعتبارّية
 25. 1.73 40 أنث 

متوّسط تقدررات الّوكور  لتزام  ات د لة إحصائّية بين  ( أّن هناك فرول 5بّين الّجدول )ر  
عضاء الهيئة الّتدريسّية بأخالقّيات مهنة الّتعليم، ومتوّسط تقدررات اإلناث، و لك لصال  تقدررات أ 

 الّوكور عل  جميع المجا ت. 
تقدررات  متوّس ات بين( ≤2.25ائّية )توجد فرول داّلة إحصائيًّا عند مستو  الد لة اإلحص .0

المؤّهل العلمي عضاء الهّيئة الّتدريسّية بأخالقّيات مهنة الّتعليم ت عز  لمتغّير أ أفراد العّينة  لتزام 
ولتحدرد مصادر تلك الورول تّم حساب المتوّس ات الحسابّية وا نحرافات  عل  جميع المجا ت،

اإلداريين عل  مبادئ التزام أعضاء الهيئة الّتدريسّية بأخالقّيات المعيارّية لتقدررات األكادمميين 
ا  ختالف متغّير المؤّهل العلمي )ماجستير أو أقل،  مهنة الّتعليم عل  جميع المجا ت، تبعا

 (.2دنتوراه(، حيث نانت نما هي موّضحة في الّجدول )
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يرات اإلداريين األكاديميين على جميع المجاالت تبعًا المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتقد( 6جدول )
 الختالف متغّير المؤّهل العلمي

 المتوّسط العدد المؤهل العلمي المجال
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 36. 2.00 77 دنتوراه  العدالة التنظيمية
 42. 1.86 52 ماجستير أو أقل

 35. 2.01 77 دنتوراه  المسؤولية االجتماعية
 43. 1.85 52 اجستير أو أقلم

 34. 2.03 77 دنتوراه  الوالء الّتنظيمي
 40. 1.88 52 ماجستير أو أقل

 42. 2.06 77 دنتوراه  االستقاللّية
 49. 1.9 52 ماجستير أو أقل

 39. 2.00 77 دنتوراه  اإلنسانّية في الّتعامل
 43. 1.90 52 ماجستير أو أقل

 34. 2.02 77 دنتوراه  القيادة
 31. 1.92 52 ماجستير أو أقل

 43. 2.02 77 دنتوراه  الّدعم والمساندة
 46. 1.87 52 ماجستير أو أقل

 41. 1.98 77 دنتوراه  االعتبارّية
 34. 1.92 52 ماجستير أو أقل

حملة شهادة  ( أّن هناك فروٌل  ات د لة إحصائّية بين متوّسط تقدررات2ر بّين الّجدول )
عضاء الهيئة الّتدريسية بأخالقّيات مهنة الّتعليم، ومتوّسط تقدررات حملة الماجستير أ لتزام   ة الّدكتورا 

 أو البكالوريوس، و لك لصال  تقدررات حملة الّدكتوراه عل  جميع المعارير. 
تقدررات  متوّس ات بين( ≤2.25  توجد فرول داّلة إحصائيًّا عند مستو  الّد لة اإلحصائّية ) .2

الخبرة عل  ّينة  لتزام أعضاء الهيئة الّتدريسّية بأخالقّيات مهنة الّتعليم ت عز  لم تغير أفراد الع
 .جميع المجا ت

 ات د لة إحصائّية بين متوّسِط تقدررات الو كوِر  لتزاِم أعضاِء  أظهرت النَّتائج أنَّ هناك فرول 
ط تقد ررات اإلناث،  و لك لصالِ  تقدررات الو كور هيئة التَّدريس بأخالقيَّات مهنِة التَّعليم،  ومتوسِّ

ِل المسؤوليَّة  إل عل  جميِع المجا ت، وقد م عز   لك  إممان أعضاء هيئة التَّدريس من الو كوِر بتحم 
األول  للحواِظ عل  أخالقيَِّات مهنِته، والعمِل عل  صيانِتها، ورفِدها بقيٍم وممارساٍت راقيٍة، والحرص 

جن ِب نّل ما من شأِنه المساس بسمعِة هوه المهنِة النَّبيلة، إ  إنَّ أخالقيَّاِت مهنة التَّعليم الدَّؤوب عل  ت
وافيَِّة، وتحظ  بالرِّعامِة  امعي هي قيٌم علميٌَّة بالغة  الر قي والحساسيَِّة، لوا رنبغي أن تتَّسَم بالشَّ الجَّ

 والمتابعِة .
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حملة شهادة  د لٍة إحصائيٍَّة بين متوّسط تقدرراتكما أظهرت النتائج أن هناك فروقاا  ات 
عضاء هيئة التَّدريس بأخالقيِِّات مهنِة التَّعليم،  ومتوّسط تقدررات حملة الماجستير أو أ الّدكتوراه  لتزام 

كتوراه عل  جميِع المجا ِت؛ وت عز  النَّتائج   إدراِك  إل البكالوريوس،  و لك لصال  تقدررات حملة الد 
امعِة   ب دَّ وأن مكوَن من خالِل منظومٍة عامٍة لها أهداف ها حملَ  ِة الّدكتوراه الّشدرد أّن العمَل في الجَّ

وغامات ها و  رتحقَّق   لك عل  الوجه األكمِل إّ  بالتزام  نلِّ عضٍو من أعضاء هيئة التَّدريس بآداِب 
 وأخالقيَّات مهنته بوازٍع من ضميره .

نهم أنَّ انضباط سلونيَّات وتصر فات عضو هيئة التَّدريس باآلداِب إمما إل باإلضافة 
ِبه إمجابيًّا، لينعكس أثر   لك عل  تربيِة عقوِلهم تربيةا قويمةا  واألخالقيَّاِت مجعل  تاثيَره في نووِس طالَّ

 تجعلهم مواطنين صالحين منتجين ناهضين بأمَِّتهم ونافعين لوطِنهم.
فروقاا  ات د لٍة إحصائيٍَّة ت عز  لمتغيِّر الخبرِة، واتَّوقت النَّتيجة  مع  كما لم ت ظهر النَّتائج  

(0202Al-Otaibi, ) ا لمتغيِّر الخبرِة، وقد م عز   لك  إل بعدم وجوِد فروٍل في القيادة األخالقيَِّة تبعا
امع ِة اتِّوال جميع أعضاِء هيئة التَّدريس بغّضِ النَّظِر عن سنواِت عمِلهم في الجَّ ِة بالحاجِة الماسَّ

با لتزاِم بمدّونٍة أخالقيٍَّة  وتدل  عل  معرفِة ووعي عضو هيئة التَّدريس بآداِب وأخالقيَّات مهنته، 
رغبة أعضاء هيئة التَّدريس بتنميِة قيمة ا لتزام ال َّوعي بالقانوِن من خالِل التزامهم  إل باإلضافة 

ا من ضميرهم ووجدانهم   الخو بالقوانين المنّظمة لعملهم التزاماا إ ف من التعر ِض للعقوبِة مجابيًّا نابعا
 لِة.ءوالم سا

 الّتوصــيــات
، ت قّدم  الّدراسة  مجموعة  من الّتوصياِت اّلتي ر ؤمل   من خالِل الّنتائِج اّلتي توّصل إليها الباحث 

 ِة الّتربوّيِة:أن تسهَم في ا لتزام بأخالقّياِت أعضاء هيئة الّتدريِس في المؤّسس
  كانت استجابة أفراد العّينة عل  واقع التزام أعضاِء هيئة الّتدريِس بأخالقّياِت المهنة بدرجِة

"متوّس ة"، وعليه ر وصي الباحث  بتكثيف الّتوعية بمبادئ وأخالقّيات أعضاء هيئة الّتدريِس 
 لتنميِة الّروح األخالقّية عندهم. للعامليَن في المؤّسسات الّتربوّية المختلوة عل  اختالِف مواقِعهم

  كانت استجابة أفراد العّينة عل  واقع التزام أعضاِء هيئة الّتدريِس بأخالقّياِت المهنة بدرجِة
"متوّس ة"، وعليه ر وصي الباحث  بت وير مدونة أخالقية ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات 

 الحكومية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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