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 أخالقيات العمل األكاديمـي 
 لدى أعضاء هيئة التدريس فـي الجامعات: 

دراسة ميدانية علـى جامعة امللك سعود

أمانـي بنت بانـي بن بانـي القحطانـي

محاضرة بقسم اإلدارة العامة

نائب رئيس قسم اإلدارة العامة

كلية إدارة األعمال - جامعة امللك سعود

اململكة العربية السعودية

امللخص 1

هدف��ـ الدراس��ة إل���ى التع��رف عل���ى واق��ع الُبع��د غي���ر األخالق��ي ف���ي العم��ل األكاديم���ي ل��دى أعض��اء هيئ��ة التدري��س بجامع��ة 
املل��ك س��عود، م��ن خ��الل التع��رف عل���ى أب���رز مظاه��ر الس��لوك غي���ر املهن���ي م��ن وجه��ة نظره��م واملنتش��رة بي���ن زمالئه��م م��ن أعض��اء 
هيئ��ة التدري��س، باإلضاف��ة إل���ى الوق��وف عل���ى أه��م العوام��ل الت���ي ت��ؤدي إل���ى ه��ذه املمارس��ات غي���ر املهني��ة م��ن وجه��ة نظره��م 
أيًض��ا، وكذل��ك التع��رف عل���ى الف��روق ف���ي اس��تجابات أف��راد عين��ة الدراس��ة وفًق��ا للمتغي���رات الش��خصية والوظيفي��ة. ولتحقي��ق 
ه��ذه األه��داف، ت��م اس��تخدام املنه��ج املسح���ي الوصف���ي م��ن خ��الل اس��تبانة مكون��ة م��ن محوري���ن الس��تقصاء مرئي��ات جمي��ع 

أعض��اء هيئ��ة التدري��س بمختل��ف الكلي��ات والدرج��ات العلمي��ة بجامع��ة املل��ك س��عود.

واس��تناًدا إل���ى ع��رض وتحلي��ل بيان��ات الدراس��ة، ت��م التوص��ل إل���ى ع��دد م��ن النتائ��ج، م��ن أهمه��ا أن أف��راد العين��ة غي���ر 
موافقي�ن عل�ى محور أب�رز مظاهر السلوك غي�ر األخالقي ف�ي ُبعديه األكاديم�ي والشخص�ي. ف�ي املقابل أورد أفراد العينة عدًدا 
م��ن املظاه��ر األخ��رى للس��لوكيات غي���ر األخالقي��ة م��ن وجه��ة نظره��م كان أهمه��ا: النظ��رة الدوني��ة للطال��ب، والتقلي��ل م��ن ش��أنه، 
وع��دم إب��داء أي تفه��م لوض��ع الطال��ب، واملعامل��ة الجاف��ة ل��ه. وأظه��رت النتائ��ج أن أف��راد العين��ة موافق��ون عل���ى جمي��ع عناص��ر 
مح��ور العوام��ل الت���ي ت��ؤدي إل���ى الس��لوكيات غي���ر األخالقي��ة لبع��ض أعض��اء هيئ��ة التدري��س. ع��الوة عل���ى م��ا س��بق أش��ار أف��راد 
العين��ة إل���ى ع��دٍد م��ن العوام��ل اإلضافي��ة الت���ي ت��ؤدي إل���ى الس��لوكيات غي���ر األخالقي��ة لبع��ض أعض��اء هيئ��ة التدري��س، ومنه��ا: 
التفرق��ة ف���ي التعام��ل بي���ن أعض��اء هيئ��ة التدري��س حس��ب الجنس��ية، أو بس��بب عوام��ل ش��خصية، وع��دم تفعي��ل اللج��ان داخ��ل 
األقس��ام لتتول���ى بنفس��ها تنظي��م أعم��ال القس��م، وغي��اب الرقاب��ة املباش��رة والعقوب��ات. وأخي���ًرا أظه��رت النتائ��ج وج��ود ف��روق 
ذات دالل��ة إحصائي��ة ف���ي اس��تجابات أف��راد العين��ة ف���ي مح��وري الدراس��ة تع��زى ألغلبي��ة  املتغي���رات الش��خصية والتنظيمي��ة ف���ي 

الدراس��ة.

ص��ـ الدراس��ة إل���ى مجموع��ة م��ن التوصي��ات، م��ن أهمه��ا: أهمي��ة العدال��ة واملس��اواة ف���ي املعامل��ة لجمي��ع أعض��اء 
ُ
وخل

هيئ��ة التدري��س م��ن قب��ل رؤس��ائهم، واالجتم��اع م��ع أعض��اء هيئ��ة التدري��س بش��كل دوري الطالعه��م عل��ى أخ��ر املس��تجدات م��ن 
قرارات إدارية وتعليمية، والرد عل���ى استفس��اراتهم بخصوص العملية التعليمية وكيفية تطوي���رها، ومراعاة مصلحة الطالب 
،، وتفعي��ل املدون��ات األخالقي��ة ف���ي الجامع��ات، كذل��ك تفعي��ل أنظم��ة العقوب��ات وتحديثه��ا، وأخي���ًرا الح��د م��ن االجته��ادات 

ً
أوال

الشخصية عند تحديد املهام من خالل وجود وصف وتوصيف وظيف�ي واض�ح ودقيق لجميع الوظائف األكاديمية واإلدارية.

الكلمات املفتاحية :أخالقيات العمل - الجامعات السعودية، سلوكيات العمل، السلوك الوظيفي.
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هدف��ـ الدراس��ة إل���ى التع��رف عل���ى واق��ع الُبع��د غي���ر األخالق��ي ف���ي العم��ل األكاديم���ي ل��دى أعض��اء هيئ��ة التدري��س بجامع��ة املل��ك 
س��عود،  وتوصل��ـ الدراس��ة إل��ى أن أف��راد العين��ة غي���ر موافقي���ن عل���ى مح��ور أب���رز مظاه��ر الس��لوك غي���ر األخالق��ي ف���ي ُبعدي��ه األكاديم���ي 
والشخص���ي. ف���ي املقاب��ل أورد أف��راد العين��ة ع��دًدا م��ن املظاه��ر األخ��رى للس��لوكيات غي���ر األخالقي��ة م��ن وجه��ة نظره��م كان أهمه��ا: 
النظ��رة الدوني��ة للطال��ب، والتقلي��ل م��ن ش��أنه، وع��دم إب��داء أي تفه��م لوض��ع الطال��ب، واملعامل��ة الجاف��ة ل��ه. وأظه��رت النتائ��ج أن أف��راد 
العين��ة موافق��ون عل���ى جمي��ع عناص��ر مح��ور العوام��ل الت���ي ت��ؤدي إل���ى الس��لوكيات غي���ر األخالقي��ة لبع��ض أعض��اء هيئ��ة التدري��س. 
ع��الوة عل���ى م��ا س��بق أش��ار أف��راد العين��ة إل���ى ع��دٍد م��ن العوام��ل اإلضافي��ة الت���ي ت��ؤدي إل���ى الس��لوكيات غي���ر األخالقي��ة لبع��ض أعض��اء 
هيئة التدريس، ومنها: التفرقة ف���ي التعامل بي���ن أعضاء هيئة التدريس حس��ب الجنس��ية، أو بس��بب عوامل ش��خصية، وعدم تفعيل 
اللج��ان داخ��ل األقس��ام لتتول���ى بنفس��ها تنظي��م أعم��ال القس��م، وغي��اب الرقاب��ة املباش��رة والعقوب��ات. وأخي���ًرا أظه��رت النتائ��ج وج��ود 
ف��روق ذات دالل��ة إحصائي��ة ف���ي اس��تجابات أف��راد العين��ة ف���ي مح��وري الدراس��ة تع��زى ألغلبي��ة  املتغي���رات الش��خصية والتنظيمي��ة 
ص��ـ الدراس��ة إل���ى مجموع��ة م��ن التوصي��ات، م��ن أهمه��ا: أهمي��ة العدال��ة واملس��اواة ف���ي املعامل��ة لجمي��ع أعض��اء 

ُ
ف���ي الدراس��ة. وخل

هيئ��ة التدري��س م��ن قب��ل رؤس��ائهم، واالجتم��اع م��ع أعض��اء هيئ��ة التدري��س بش��كل دوري الطالعه��م عل��ى أخ��ر املس��تجدات م��ن ق��رارات 
، وتفعي��ل 

ً
إداري��ة وتعليمي��ة، وال��رد عل���ى استفس��اراتهم بخص��وص العملي��ة التعليمي��ة وكيفي��ة تطوي���رها، ومراع��اة مصلح��ة الطال��ب أوال

املدون��ات األخالقي��ة ف���ي الجامع��ات، كذل��ك تفعي��ل أنظم��ة العقوب��ات وتحديثه��ا، وأخي���ًرا الح��د م��ن االجته��ادات الش��خصية عن��د تحدي��د 
امله��ام م��ن خ��الل وج��ود وص��ف وتوصي��ف وظيف���ي واض���ح ودقي��ق لجمي��ع الوظائ��ف األكاديمي��ة واإلداري��ة.
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املقدمة

نظرت األديان السماوية والفلسفات األخالقية إل���ى أّن األخالق جزء من الوظيفة العامة، وأكدت عل���ى صفات األمانة 
ل األخ��الق قيم��ة أصيل��ة 

ّ
والس��لوك الحمي��د واألخ��الق القويم��ة )أب��و س��ن، 2007: 51(. وف���ي منظوم��ة الثقاف��ة اإلس��المية تش��ك

ِمي��ُن” )القص��ص: 26(.  وف���ي 
َ
��ِويُّ األ

َ
ق

ْ
َجْرَت ال

ْ
ْي��َر َم��ِن اْس��َتأ

َ
ف���ي الق��رآن الكري��م والس��نة النبوي��ة الش��ريفة، ق��ال هللا )تعال���ى(: “ِإنَّ خ

العص��ر الحدي��ث ب��دأ االهتم��ام البحث��ي بأخالقي��ات العم��ل بش��كل مالح��ظ ف���ي عق��د الس��بعينيات م��ن الق��رن املاض���ي، وت���زايد 
اهتمام الباحثي�ن بهذه املسألة، ويمكن وصف فضيحة “ووت�ر جيـ” - الت�ي أطاحـ بالرئيس األمريكي نيكسون ف�ي منتصف 

الس��بعينيات - بأنه��ا نقط��ة التح��ول ف���ي توجي��ه األنظ��ار إل���ى مفه��وم أخالقي��ات العم��ل.

إن الجامع��ات بش��كل ع��ام والجامع��ات الس��عودية بش��كل خ��اص تواج��ه تحدي��ات ف���ي الق��رن الح��ادي والعشري���ن، والت���ي 
تعتب���ر فت���رة تح��ول وإع��ادة بن��اء، ل��ذا ال ب��د م��ن البح��ث ع��ن األخالقي��ات املهني��ة حت���ى نس��تطيع مواجه��ة ه��ذه التحدي��ات وتحقي��ق 
رؤية 2030، وعل�ى املسئولي�ن وصناع القرار األكاديم�ي إيجاد جامعات أخالقية تهتم باألغراض اإلنسانية حت�ى يشعر األفراد 
بأنه��م يحقق��ون إنج��ازات متمي���زة وجوهري��ة. ل��ذا عل���ى األس��تاذ الجامع���ي أن تتواف��ر لدي��ه معرف��ة فاحص��ة، ومتعمق��ة ف���ي مج��ال 
القي��م باخت��الف أنواعه��ا، فاألس��تاذ الجامع���ي ه��و املس��ئول ع��ن إدارة الطلب��ة، والعم��ل الجامع���ي العلم���ي والتعليم���ي، ل��ذا علي��ه 
أن يدرك أهمية هذه القيم ف�ي حياة الطلبة، ألنها ستساعد عل�ى تجويد املدخالت والعمليات واملخرجات، وذلك عب�ر تنفيذ 
الب���رامج الدراس��ية، والخط��ط الدراس��ية، وتنفي��ذ املناه��ج، واملق��ررات الدراس��ية، وأيًض��ا تقيي��م أداء الطلب��ة ف���ي االمتحان��ات، 
واألداء بش��كل ع��ام. وه��ذا يؤك��د عل���ى أهمي��ة أخالقي��ات األس��تاذ الجامع���ي مم��ا ينعك��س عل���ى املؤسس��ة األكاديمي��ة بش��كل ع��ام، 
وعل�ى الطالب الجامع�ي. وهذا يتطلب معرفة أهم األخالقيات املهنية لألستاذ الجامع�ي وانعكاساتها عل�ى املؤسسة األكاديمية 

)الس��عدية، 2010: 5-4(.                         

وموض��وع أخالقي��ات العم��ل لي��س بالجدي��د، فق��د حظ���ي باهتم��ام العلم��اء ف���ي اإلدارة إل���ى جان��ب دع��وة جمي��ع الحض��ارات 
اإلنسانية القديمة والجديدة  واألديان السماوية - وعل�ى رأسها الدي�ن اإلسالم�ي - بضرورة االلت�زام بها؛ وذلك لتحقيق الخي�ر 
 وللمنظمة ثانًيا. ولكون الجامعة هي املعنية أساًس��ا ببناء البش��ر وتحسي���ن ظروف اإلنس��ان، فإنها تكون منظمة 

ً
للمجتمع أوال

أخالقية بالضرورة، وعليها أن تحرص عل���ى تنمية بيئة أخالقية ف���ي التنظيم، فال انفصال بي���ن تحقيق الجامعة لرسالتها ف���ي 
التنظيم وبي�ن الت�زامها باألخالق، فال يمكن للجامعة النجاح ف�ي تخريج الكوادر املؤهلة لسوق العمل، ف�ي حي�ن أن سلوكياتها 
وس��لوكيات أعض��اء هيئ��ة التدري��س فيه��ا غي���ر متوافق��ة م��ع األخ��الق والقي��م الت���ي يفت���رضها املجتم��ع وتتوقعه��ا األط��راف ذات 

العالق��ة )أبوبك��ر، 2010: 538-537(.

ي���رى )الربيع���ي، 2008:  30-33( أن من ضمن األبعاد الرئيسة للتعليم العال���ي هو تعديل القيم واالتجاهات الت���ي تعزز 
الخطاب التنموي املعاصر ف���ي املجتمع بما يتناسب مع الطموحات التنموية ونوعية الحياة الطيبة الت���ي يستهدفها املجتمع. 
إن األخالقي��ات ج��زء رئي��س م��ن املس��ئولية الوظيفي��ة واملهني��ة، وه��ي قي��د جوه��ري عل���ى الس��لطة الت���ربوية لألس��تاذ الجامع���ي 
تمنع��ه م��ن االنح��راف أو إس��اءة االس��تخدام لس��لطاته ولألخالقي��ات املهني��ة، فه��ي متعلق��ة أساًس��ا باملس��ئولية الش��خصية، وه��ي 

مس��ئولية ال تؤسس��ها إال األخ��الق، والت���ربية والتعلي��م، والتدري��ب، والق��دوة الحس��نة )الس��عدية، 2010: 12(.

وف�ي هذا السياق تحمل جامعة امللك سعود- بوصفها إحدى مؤسسات التعليم العال�ي ف�ي اململكة العربية السعودية- 
عل���ى عاتقه��ا الت���زاًما أخالقًي��ا بحك��م ُبعده��ا التاريخ���ي وخطواته��ا التطوي���رية الحديث��ة. ونظ��ًرا ألهمي��ة دراس��ة أخالقي��ات العم��ل، 
إضاف��ة إل���ى حداث��ة ه��ذا املفه��وم نس��بًيا، فس��وف تح��اول ه��ذه الدراس��ة التع��رف عل���ى واق��ع البع��د غي���ر األخالق��ي ف���ي العم��ل 
األكاديم���ي ل��دى أعض��اء هيئ��ة التدري��س بجامع��ة املل��ك س��عود، م��ن خ��الل اإلط��ار الع��ام للدراس��ة ال��ذي س��يتناول تس��اؤالت 

بق��ـ فيه��ا.
ُ
وأه��داف الدراس��ة، وأهميته��ا، والح��دود الت���ي ط

مشكلة البحث

تعان���ي الجامع��ات بصف��ة عام��ة والجامع��ات العربي��ة عل���ى وج��ه الخص��وص م��ن ع��دد م��ن املش��كالت املتعلق��ة باملمارس��ة 
األخالقي��ة، كالتقوي��م الجامع���ي غي���ر الدقي��ق أحياًن��ا، واس��تغالل الس��لطة لتحقي��ق أغ��راض ش��خصية ف���ي بع��ض األوق��ات، وضع��ف 
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ف�ي موضوعية االختيار والتعيي�ن )النجار، 2002: 173-168(. ف�ي الجانب اآلخر، يعتب�ر معيار الن�زاهة العلمية - كالت�زام أعضاء 
هيئة التدريس باألمانة واإلخالص ف�ي التدريس، ونقل املعلومات والبحث والتوثيق - من املعايي�ر الت�ي يمكن استخدامها لقياس 

منج��زات التعلي��م الجامع���ي والعال���ي والحك��م عل���ى ج��ودة التعلي��م الجامع���ي العرب��ي )حبي��ب، 2007: 156- 157(.

وباعتبار عضو هيئة التدريس قدوة للطلبة الذي���ن يقوم بالتدريس لهم وإعدادهم لسوق العمل وللمناصب اإلدارية، 
��ل املرحل��ة األخي���رة الت���ي يم��ر فيه��ا الطال��ب قب��ل خروج��ه لس��وق العم��ل، ولك��ون املؤسس��ات التعليمي��ة م��ن 

ّ
مث

ُ
ولك��ون الجامع��ات ت

ؤث���ر فيه وتسع���ى للتقليل من الظواهر الس��لبية فيه- فمن الضروري الت���زام كل أفراد في 
ُ
ضمن املؤسس��ات ف���ي املجتمع الت���ي ت

ال��كادر التدريس���ي بأخالقي��ات العم��ل الت���ي تمث��ل انعكاًس��ا لس��لوكهم ولتعامله��م، س��واء م��ع الطلب��ة أو م��ع زمالئه��م، بعضه��م م��ع 
بع��ض، فتصب��ح أخالقي��ات العم��ل رس��الة واجب��ة التطبي��ق وااللت���زام عل���ى عض��و هيئ��ة التدري��س.

بن��اء عل���ى م��ا س��بق، تسع���ى جامع��ة املل��ك س��عود إل���ى االرتق��اء بالعملي��ة التعليمي��ة ورف��ع جودته��ا وكفاءته��ا، ل��ذا ج��اء إق��رار 
خطتها االست���راتيجية الطموحة 2010 – 2030 لتحقيق الريادة العاملية والتمي���ز ف���ي بناء مجتمع املعرفة، إضافة إل���ى سعيها 
إل���ى تطبيق أهم محاور ب���رنامج التحول الوطن���ي لتحقيق رؤية 2030، النابع من الهدف املتطلع إلى تحقيقه للنظام التعليم���ي 
 م��ن الطلب��ة مع��زًزا بالقي��م، ومع��ًدا بامله��ارات األساس��ية ذات التخص��ص بش��كل متمي���ز. 

ً
م��ن وزارة التعلي��م، وه��و أن ينت��ج جي��ال

وم��ن ه��ذه امله��ارات واملع��ارف األساس��ية الت���ي يشت���رك فيه��ا جمي��ع الطلب��ة ه��ي األخالقي��ات والقي��م. وف���ي س��بيل ذل��ك ت��م إح��داث 
جملة من التغيي�رات ف�ي الجوانب التطوي�رية، سواء عل�ى املستوى األكاديم�ي أو العمل�ي، مما حقق لها نقلة نوعية من خالل 

الدخ��ول إل���ى تصني��ف »ش��نغهاي« العامل���ي ضم��ن أول )500( جامع��ة عاملي��ة ف���ي 2009.

 ف���ي الس��ياق ذات��ه، تع��د أخالقي��ات العم��ل م��ن املرتك��زات األساس��ية ف���ي عملي��ة تطوي���ر التعلي��م العال���ي، كم��ا إن القي��م 
األخالقي��ة املرغ��وب تعزي���زها تأت���ي متس��قة م��ع سياس��ة الجامع��ة ورس��التها األكاديمي��ة واملجتمعي��ة، وه��و م��ا أك��دت علي��ه إح��دى 
القي��م الت���ي تبنته��ا جامع��ة املل��ك س��عود ف���ي خطته��ا االست���راتيجية املتمثل��ة ف���ي اعتب��ار العدال��ة والن���زاهة م��ن القي��م األساس��ية 
الت���ي تلت���زم به��ا الجامع��ة لتحقي��ق أعل���ى درج��ات األمان��ة واالحت���رام واألخالقي��ات املهني��ة، إضاف��ة إل���ى اهتم��ام كلي��ة إدارة األعم��ال 
بمفه��وم أخالقي��ات العم��ل وإدراجه��ا ضم��ن املنهجي��ة الجدي��دة. وف���ي ه��ذا الس��ياق ج��اءت ه��ذه الدراس��ة لتسي���ر ف��ي طري��ق م��واٍز 
لتل��ك التوجه��ات والجه��ود املبذول��ة ف���ي س��بيل تعزي���ز مفه��وم أخالقي��ات العم��ل ف���ي جامع��ة املل��ك س��عود. وم��ن ه��ذا املنطل��ق 
تكم��ن مش��كلة الدراس��ة ف���ي التع��ٌرف عل���ى واق��ع أخالقي��ات العم��ل األكاديم���ي ل��دى أعض��اء هيئ��ة التدري��س وم��ن ف���ي حكمه��م 

بجامع��ة املل��ك س��عود.

تساؤالت البحث

يسع�ى البحث إل�ى اإلجابة عن التساؤالت التالية:

ما أب�رز مظاهر السلوك غي�ر األخالقي ف�ي جامعة امللك سعود من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟1- 

ما أهم العوامل الت�ي تؤدي إل�ى السلوك غي�ر األخالقي ف�ي جامعة امللك سعود من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟2- 

هل يوجد اختالف بي�ن رؤية أفراد العينة نحو أخالقيات العمل األكاديم�ي تعزى للمتغي�رات الشخصية والتنظيمية  - 
)العمر، الجنس، الحالة االجتماعية، الجنسية، املرتبة العلمية، عدد سنوات الخب�رة، التدريب(؟

أهمية البحث

نظ��ًرا ألهمي��ة وحداث��ة موض��وع أخالقي��ات العم��ل ف���ي مؤسس��ات التعلي��م العال���ي نس��بًيا - وخصوًص��ا باململك��ة العربي��ة 
السعودية - فإن أهمية البحث تتلخص ف�ي اإلضافة العلمية الت�ي يؤمل أن يحققها، باعتباره من الدراسات القليلة )حسب 
اط��الع الباحث��ة( الت���ي تتن��اول أخالقي��ات العم��ل األكاديم���ي ل��دى أعض��اء هيئ��ة التدري��س ف���ي الجامع��ات الس��عودية، وخصوًص��ا 
عل�ى مستوى منطقة الرياض، وبالتحديد ف�ي جامعة امللك سعود، إذ يالحظ أّن ت�ركي�ز الدراسات ف�ي هذا الجانب عل�ى قطاع 
األعم��ال أو القط��اع الحكوم���ي ف���ي اململك��ة العربي��ة الس��عودية ه��و أم��ر ن��ادر. وبن��اًء عل���ى ذل��ك م��ن املأم��ول أن تس��اهم الدراس��ة 

الحالي��ة ف���ي إث���راء أدبي��ات اإلدارة ف���ي ه��ذا الجان��ب.
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بناء على ما سبق، فإنه من املؤمل أن يكون لهذه الدراسة مساهمات عملية، حيث ستقدم عدًدا من النتائج والتوصيات 
الت���ي ق��د تس��اعد صّن��اع الق��رار ف���ي جامع��ة املل��ك س��عود عل���ى إدراك واستش��راف واق��ع أخالقي��ات العم��ل ف���ي الجامع��ة، أو عل���ى 
 األق��ل األخ��ذ به��ا كمؤش��ر أثن��اء عملي��ة تطوي���ر منظوم��ة القي��م وتعزي���ز الجوان��ب اإليجابي��ة وتالف���ي مظاه��ر الس��لوك غي���ر املهني��ة. 
فيم��ا يتعل��ق بأخالقي��ات العم��ل ف���ي جامع��ة املل��ك س��عود، مم��ا يس��اعدها ف���ي تحقي��ق است���راتيجيتها KSU 2030 بش��كل خ��اص 

ورؤي��ة اململك��ة ف���ي ب���رنامجها للتح��ول الوطن���ي 2030.

أهداف البحث

يتمث��ل اله��دف الع��ام للدراس��ة الحالي��ة ف���ي التع��ٌرف عل���ى واق��ع أخالقي��ات العم��ل األكاديم���ي ل��دى أعض��اء هيئ��ة التدري��س 
بجامع��ة املل��ك س��عود، وين��درج تح��ـ ه��ذا اله��دف الع��ام ع��دد م��ن األه��داف الفرعي��ة:

إلق��اء الض��وء عل���ى أه��م مظاه��ر الس��لوك غي���ر األخالق��ي ف���ي جامع��ة املل��ك س��عود الت���ي ي���راها أعض��اء هيئ��ة التدري��س 1- 
-س��واء م��ن الذك��ور، أو اإلن��اث- أنه��ا منتش��رة ف���ي الوس��ط األكاديم���ي ف���ي الجامع��ة.

الكش��ف عن أهم العوامل الت���ي تعزز مثل هذه الس��لوكيات غي���ر األخالقية ف���ي جامعة امللك س��عود من وجهة نظر 2- 
أعض��اء هيئ��ة التدريس.

التع��رف عل���ى الف��روق ف���ي اس��تجابات أف��راد عين��ة الدراس��ة تج��اه واق��ع أخالقي��ات العم��ل األكاديم���ي الت���ي تع��زى  - 
والتنظيمي��ة. الش��خصية،  للمتغي���رات 

الخروج بالتوصيات واملقت�رحات الالزمة لتطوي�ر وتعزي�ز أخالقيات العمل ف�ي جامعة امللك سعود. - 

اإلطار النظري وأدبيات الدراسة

اتجه��ـ منظم��ات كثي���رة ف���ي القط��اع الع��ام إل���ى االهتم��ام بموض��وع األخالقي��ات ف���ي العم��ل، وذل��ك لرف��ع مس��توى الن���زاهة 
واملوضوعي��ة ف���ي أداء األعم��ال، ومحارب��ة جمي��ع أن��واع الفس��اد ف���ي جمي��ع املؤسس��ات، وخصوًص��ا ف���ي املؤسس��ات التعليمي��ة 

ع��د م��ن املص��ادر الت���ي تؤه��ل لس��وق العم��ل.
ُ
الت���ي ت

أنواع األخالقيات

نتيج��ة االهتم��ام ف���ي اآلون��ة األخي���رة بمفه��وم أخالقي��ات اإلدارة م��ن خ��الل تكثي��ف الجه��ود ف���ي نش��ر املزي��د م��ن الكت��ب 
تتن��اول موض��وع  الت���ي  التدريبي��ة واملحاض��رات واملؤتم��رات  ال��دورات  م��ن  املزي��د  ه��ذا املج��ال وإقام��ة  ف���ي  العلمي��ة  والدوري��ات 
أخالقي��ات اإلدارة، أدى ذل��ك إل���ى تحقي��ق تط��ور كبي���ر عل���ى صعي��د املفاهي��م )املمارس��ات( العملي��ة، وبن��اًء عل���ى ذل��ك يمكنن��ا 

التميي���ز بي���ن نوعي���ن م��ن األخالقي��ات هم��ا:

أخالقي��ات املب��دأ: ه��ي الت���ي تق��وم عل���ى القي��م املطلق��ة والنهائي��ة )Terminal( الت���ي ال توس��ط وال مبادل��ة وال مس��اومة 1- 
فيه��ا، س��واء بي���ن الص��واب والخط��أ، أو بي���ن ص��واب أفض��ل م��ن ص��واب، أو بي���ن خط��أ أه��ون م��ن خط��أ. وه��ذا الن��وع م��ن 
األخالقيات ينشد الوصول إل�ى درجات الكمال ف�ي القيم، فالصدق مطلوب، سواء أكان ذلك عل�ى حساب الذات 

أم عل���ى حس��اب الش��ركة أو املجتمع.

أخالقي��ات الواج��ب: ه��ي الت���ي تق��وم عل���ى القي��م النس��بية والوس��يلة )Instrumental(، واألس��اس فيه��ا غي���ر مح��دد ف���ي 2- 
بيئته��ا املح��دودة، فه��ي مفه��وم قانون���ي تنظيم���ي بالنس��بة للعاملي���ن، ويتعل��ق بم��ا تح��دده لوائ��ح وأنظم��ة املنظم��ة م��ن 
واجب��ات. وه��ي ت���رتبط باملوازن��ة م��ا بي���ن الواجب��ات واملس��ئولية ومبادل��ة التكلف��ة والعائ��د، عل���ى مس��توى الف��رد مقاب��ل 
الش��ركة، أو عل���ى مس��توى الش��ركة مقاب��ل الش��ركات األخ��رى أو املجتم��ع، فأخالقي��ات الواج��ب ه��ي الت���ي تغل��ب عل���ى 
قط��اع األعم��ال، فال��والء- عل���ى س��بيل املث��ال- تنظ��ر إلي��ه أخالقي��ات الواج��ب عل���ى أن��ه ال ي���رجع إل���ى س��معة أو مب��دأ 
ف���ي الش��ركة، وإنم��ا ي���رجع إل���ى املوازن��ة الدقيق��ة بي���ن م��ا يخس��ره الف��رد عن��د ت���رك الش��ركة وم��ا ي���ربحه عن��د البق��اء فيه��ا 

)نج��م، 2006: 52(.
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نس��تنتج مم��ا س��بق أن أخالقي��ات الواج��ب عل���ى الرغ��م م��ن أنه��ا تغل��ب عل���ى القط��اع الخ��اص، لكنه��ا موج��ودة أيًض��ا ف���ي 
ح��دد في��ه م��ن خ��الل اللوائ��ح واألنظم��ة، ويلت���زم به��ا الف��رد بن��اًء 

ُ
القط��اع الع��ام، فالقط��اع الع��ام لدي��ه العدي��د م��ن القي��م الت���ي ت

عل���ى املوازن��ة بي���ن العائ��د والتكلف��ة م��ن اتب��اع ه��ذه اللوائ��ح، فالعائ��د م��ن الت���زامه به��ا ه��و الثن��اء والتقدي���ر م��ن قب��ل اإلدارة وف��رص 
الحص��ول عل���ى الحواف��ز والت���رقيات وغي���رها، وف���ي املقاب��ل ف��إن تكالي��ف ع��دم االلت���زام به��ا م��ن ِقب��ل الف��رد  تتمث��ل ف��ي التأثي���ر 
الس��لبي عل���ى عالقاته بإدارة املنظمة وب���زمالئه، والتأثي���ر الس��لبي عل���ى معدالت تقويمه، وعل���ى فرص تقدمه املهن���ي، وقد ينتهي 

ب��ه املط��اف إل���ى فقدان��ه للوظيف��ة.

 أساس��ًيا ف���ي تنمية إرادة الفعل األخالقي 
ً

تس��تخدم املنظمات جوانب التعزي���ز اإليجابي للس��لوك األخالقي لكونه عامال
والتعود عل���ى املمارس��ة الجيدة للس��لوك األخالقي وتنمية إحس��اس الفرد عل���ى تحمل املس��ئوليات والواجبات بن���زاهة وأمانة. 
من أهم مرتكزات السلوك األخالقي: الصدق، األمانة، وعدم قبول الفرد لعمل ال يستطيع القيام به؛ وبذلك يتم االبتعاد 
عن املحاباة والوس��اطات واملفاس��د، وبالتال���ي تصبح تولية األصلح من املبادئ الس��ائدة، واختيار األمثل فاألمثل للمناصب 
املهمة ف���ي املنظمة، وبالتال���ي - أيًضا - يتطور لدى املنظمة نظام فرز دقيق وصحيح ملواردها البشرية املؤهلة. أّما السلوك 
غي�ر األخالقي فيمكن أن يتمثل ف�ي اآلت�ي: الرشوة، والغش، واالحتيال، واالختالس، وإفشاء األسرار، والوساطة، والغياب 
األهلي��ة وغي���رها  ع��دم  م��ن  الرغ��م  عل���ى  ملتوي��ة  بطريق��ة  للوظائ��ف  والسع���ي  في��ه،  والتباط��ؤ  العم��ل  ع��ن  بطريق��ة متعم��دة 

)الغال���ي، والعام��ري، 2008: 169 – 170(.

مفهوم أخالقيات العمل )املهنة(

 ف�ي مراكز أو مدارس 
ً

إّن املقصود باملهنة هو عمل يشغله الفرد بعد أن يتلقى دراسة نظرية كافية وتدريًبا عملًيا طويال
أو جامعات؛ ألن املهنة تتطلب عدًدا من املهارات واملعارف النظرية والقواعد واإلجراءات تختص بطبيعة العمل، مثل الطب 
واملحام��اة والهندس��ة، وغي���رها. وكان هن��اك ج��دال ح��ول أّن ممارس��ة العم��ل الوظيف���ي اإلداري ال تمث��ل مهن��ة تخصصي��ة؛ ألن��ه 
عب��ارة ع��ن ممارس��ة أعم��ال إداري��ة يمك��ن ملختل��ف أف��راد املجتم��ع م��ن مختل��ف امله��ن ممارس��تها، فالطبي��ب املدي���ر ه��و مهن���ي، لك��ن 
املدي�ر اإلداري قد يعتب�ره البعض غي�ر مهن�ي، وهو يمارس وظيفة إدارية ف�ي املنظمة. ونتيجة للتطورات والتغي�رات الحاصلة 
 ج��ًدا؛ ألن مختل��ف الوظائ��ف تم��ارس م��ن قب��ل 

ً
ف���ي املجتم��ع واتس��اع املنظم��ات أصب��ح الح��د الفاص��ل بي���ن امله��ن والوظائ��ف قلي��ال

العاملي�ن، ولكن بعد إعدادهم وتدريبهم وتجربتهم ف�ي هذا املجال بفت�رة كافية. لذلك إذا كان وجود األخالق املهنية ف�ي السابق 
مقتص��ًرا عل���ى امله��ن بذاته��ا كالط��ب واملحام��اة، فإن��ه ف���ي الوق��ـ الحاض��ر نج��د تعميًم��ا له��ذه األخالقي��ات املهني��ة والوظيفي��ة، 
بحي��ث أصبح��ـ تمث��ل الت���زاًما اجتماعًي��ا وأدبًي��ا وأخالقًي��ا تج��اه املنظم��ة الت���ي يعمل��ون فيه��ا، وتج��اه زمالئه��م ف���ي العم��ل، وتج��اه 

املستهلكي���ن، وتج��اه الدول��ة ومؤسس��ات املجتم��ع املدن���ي، وتج��اه املجتم��ع بش��كل ع��ام )الغالب��ي والعام��ري، 2008: 167 -168(.

يعد مصطلح أخالقيات العمل Work Ethics من املصطلحات املركبة الت�ي تجمع بي�ن ما تعنيه كلمة األخالق وما تعنيه 
ب وحسي���ن، 

ّ
كلم��ة العم��ل. ول��كل مهن��ة أخالقياته��ا، فأخالقي��ات مهن��ة التعلي��م تختل��ف ع��ن أخالقي��ات مهن��ة الط��ب... إل��خ )ج��ال

2008: 13(. وي���رى الدكتور العثيمي���ن بأنها “القواعد واملبادئ والقيم واملعايي���ر الت���ي تعتب���ر أساًسا لسلوك العاملي���ن املحمود 
املس��تحب ال��ذي يج��ب عليه��م االلت���زام به��ا وع��دم الخ��روج عليه��ا” )العثيمي���ن، 2008: 42(.

مصادر أخالقيات العمل

تمث��ل ه��ذه مص��ادر أخالقي��ات العم��ل بش��كل ع��ام ف���ي جمي��ع امله��ن، ومنه��ا مهن��ة األس��تاذ الجامع���ي ف���ي مؤسس��ات التعلي��م 
العال�ي:

املص��در الدين���ي: فاألدي��ان الس��ماوية تعتب���ر م��ن أه��م مص��ادر األخ��الق ل��دى اإلنس��ان، فاإلنس��ان يس��تقي منه��ا جمي��ع 1- 
تصرفات��ه وس��لوكه ومنهج��ه ف���ي الحي��اة. والش��ريعة اإلس��المية بمصدريه��ا األساسيي���ن- وهم��ا الق��رآن الكري��م، والس��نة 

النبوي��ة - تحم��ل الكثي���ر م��ن املب��ادئ والقي��م األساس��ية والس��امية لإلنس��ان اإلداري املس��لم.

العائل��ة والت���ربية: تمث��ل العائل��ة الن��واة األول���ى لبن��اء س��لوك الف��رد وغ��رس القي��م الصالح��ة والصحيح��ة في��ه؛ لذل��ك 2- 
ج��اء اهتم��ام األدي��ان الس��ماوية واملجتمع��ات الحضاري��ة ببن��اء العائل��ة وتماس��كها.
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البيئة االجتماعية والعادات والتقاليد: تؤث�ر ثقافة املجتمع وما تحتويه من عادات وتقاليد عل�ى سلوك الفرد، فف�ي  - 
بداية احتكاك الفرد بالجماعة تكون لديه القابلية أن يأخذ من قيم وعادات املجتمع، وتتشكل لديه روح االنتماء 
للجماع��ة، ويصب��ح مدافًع��ا عنه��ا وع��ن قيمه��ا وأعرافه��ا وتقاليده��ا، ف��إذا كان��ـ ه��ذه األع��راف منس��جمة م��ع بن��اء الف��رد 
األس��ري فسن���راها تتجس��د ف���ي س��لوكياته ف���ي العمل. والبيئات االجتماعية تختلف ف���ي ثقافتها وأولوياتها، فنجد ف���ي 
بع��ض املجتمع��ات الثقاف��ة الس��ائدة ه��ي ثقاف��ة االنفت��اح، وتقب��ل التغيي���ر والتس��امح والتع��اون وتقب��ل ال��رأي اآلخ��ر، 
وحب العمل واإلخالص فيه، واحت�رام مواعيده، وبالتال�ي ينعكس ذلك باإليجاب عل�ى سلوكيات الفرد ف�ي العمل، 
والعكس تماًما قي البيئات امللوثة الت�ي تؤث�ر بالسلب عل�ى األفراد )العثيمي�ن، 2008: 60-75(، )الغالبي، والعامري، 

.)140–139 :2008

التأث�ر بالجماعات املرجعية: سواء أكانـ أدبية أم عشائرية أم غي�رها، فهي تؤث�ر باإليجاب أو بالسلب عل�ى سلوك  - 
األفراد.

املجتم��ع التعليم���ي: فالنظ��ام التعليم���ي يلع��ب دوًرا مهًم��ا ف���ي تكوي���ن القي��م األخالقي��ة وتنميته��ا ل��دى األف��راد، وُيفت���رض 5- 
بالنظ��ام التعليم���ي أن يع��زز القي��م اإليجابي��ة واملنافس��ة الش��ريفة والثق��ة والص��دق وتب��ادل األف��كار والنق��د البن��اء 
واحت���رام القواني���ن. بع��ض ال��دول تنته��ج فلس��فة تعليمي��ة واضح��ة متكامل��ة م��ع مختل��ف آلي��ات العم��ل، ب��دًءا م��ن 
ري��اض األطف��ال وحت���ى مرحل��ة الدراس��ات العلي��ا، وتك��ون ه��ذه الفلس��فة نابع��ة م��ن قيمه��ا وعاداته��ا. ويس��اهم املجتم��ع 

التعليم���ي ف���ي تطوي���ر وتعزي���ز جوان��ب الس��لوك اإليجاب��ي كاملس��اءلة واإلخ��الص ف��ي العم��ل والص��دق.

ب��ث الكثي���ر م��ن 6- 
ُ
إع��الم ال��دول والصحاف��ة وال��رأي الع��ام: فاإلع��الم والصحاف��ة يعتب���ران م��رآة املجتم��ع، وم��ن خاللهم��ا ت

القي��م واألف��كار للمجتم��ع، والت���ي ق��د يك��ون تأثي���رها س��لبًيا أو إيجابًي��ا ل��دى أف��راد املجتم��ع؛ لذل��ك يج��ب أن تك��ون ه��ذه 
األدوات صادق��ة ومهني��ة ومحاي��دة، وتنش��ر القي��م اإليجابي��ة ل��دى املجتم��ع.

مجتم��ع العم��ل األول: تؤث���ر أول وظيف��ة يمارس��ها الف��رد ف���ي تصرفات��ه وس��لوكياته؛ ألن املن��اخ التنظيم���ي الس��ائد ف���ي 7- 
املنظم��ة ينعك��س باإليج��اب أو بالس��لب عل���ى قناع��ات الش��خص وتصرفات��ه وس��لوكه اليوم���ي. )الغالب��ي والعام��ري، 

.)143 – 141 :2008

س��لطة القدي��م والقي��م الش��خصية املتأصل��ة ل��دى العاملي���ن: فف���ي املجتمع��ات التقليدي��ة نج��د أن للم��وروث الثقاف���ي 8- 
والحض��اري تأثي���ًرا كبي���ًرا عل���ى س��لوكيات وأخالقي��ات األف��راد.

القواني���ن واللوائ��ح الحكومي��ة والتش��ريعات: فتأثي���ر القواني���ن واللوائ��ح الحكومي��ة والتش��ريعات يب��دو واضًح��ا ف���ي 9- 
 لرغب��ات املجتم��ع ورادًع��ا للس��لوكيات 

ً
تأصي��ل قواع��د الس��لوك األخالق��ي ف���ي املجتم��ع لألف��راد، وتأت���ي القواني���ن تمثي��ال

غي���ر املقبول��ة، ووج��ود ه��ذه القواني���ن يعتب���ر م��ن عملي��ة التحدي��د الفعل���ي ملهن��ة اإلدارة م��ن جان��ب، وم��ن جان��ب آخ��ر 
ف��إن ه��ذه القواني���ن تخل��ق قن��وات لس��لوك املنظم��ات؛ مم��ا يجب���رها عل���ى السي���ر تج��اه القواع��د األخالقي��ة التاريخي��ة 
ف�ي مجال األعمال، فعندما تتصرف املنظمة بطريقة يعتب�رها املجتمع سلبية، يتم سن القواني�ن الت�ي تعكس قيم 

ع��رف بالس��لوك األخالق��ي الصحي��ح )الغالب��ي والعام��ري، 2008: 143 – 147(.
ُ
املجتم��ع، وت

ـ الكثي���ر م��ن القواني���ن واللوائ��ح واملدون��ات األخالقي��ة  10-
ّ
قواني���ن الس��لوك األخالق��ي واملعرف���ي للصناع��ات وامله��ن: ُس��ن

للكثي���ر م��ن امله��ن والصناع��ات نظ��ًرا لتش��عبها، باإلضاف��ة إل���ى وج��ود العدي��د م��ن األع��راف والس��لوكيات غي���ر املدون��ة 
والت���ي تمث��ل بمجموعه��ا أدل��ة إرش��ادية لعم��ل املدي�ري���ن والعاملي���ن واملهنيي���ن، وتعتب���ر بمثاب��ة أدوار تس��تخدم لتوجي��ه 
التصرف��ات ف���ي مختل��ف مج��االت العم��ل، ولتوجي��ه الكثي���ر م��ن ق��رارات املنظم��ات بم��ا يتف��ق م��ع أخالقي��ات األعم��ال 
واملهن��ة. وه��ذه القواني���ن تس��اعد املدي�ري���ن ف���ي توجيهه��م وإرش��ادهم ف���ي الكثي���ر م��ن املج��االت غي���ر الواضح��ة ف���ي 
الس��لوك املهن���ي، وتس��اعد ف���ي تذكي���ر العاملي���ن واملدي�ري���ن باملتطلب��ات القانوني��ة واألخالقي��ة، وتس��اعد ف���ي تقوي��ة 
وتثبي��ـ الثق��ة باملنظم��ة واإلع��الن ع��ن مرتكزاته��ا األخالقي��ة، باإلضاف��ة إل���ى أنه��ا تس��اعد ف���ي تقوي��ة االنضب��اط الذات���ي 

ل��دى املنظم��ة بقواع��د الس��لوك األخالق��ي.

الخب���رة املت���راكمة والضمي���ر اإلنسان���ي الصال��ح: تعتب���ر الخب���رة الت���ي تتك��ون ل��دى اإلنس��ان مص��دًرا مهًم��ا لتكوي���ن  11-
سلوكياته ف���ي العمل وتمتعه بأخالقيات معينة تجاه اإلشكاليات والقضايا املطروحة. وتعتب���ر املنظومة األخالقية 
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الش��خصية أكث���ر صرام��ة م��ن منظوم��ة األخ��الق االجتماعي��ة أو املنظمي��ة؛ لكونه��ا ت���رتبط بالف��رد ذات��ه وخب���رته وحس��ه 
اإلنسان���ي، وق��د تش��كلـ م��ن خ��الل العائل��ة والتجرب��ة والعم��ل واألصدق��اء.

جماع��ات الضغ��ط ف���ي املجتم��ع املدن���ي: كنقاب��ات العم��ل، وجمعي��ات حماي��ة املس��تهلك، وجمعي��ة الدف��اع ع��ن حق��وق  12-
اإلنس��ان، وجمعي��ات الدف��اع ع��ن حق��وق امل��رأة، وجمعي��ات حماي��ة البيئ��ة وغي���رها - تش��كل ف���ي مجمله��ا مص��دًرا 
لقواعد السلوك األخالقي للعاملي���ن ف���ي املنظمات، وقد تمارس هذه الجماعات الكثي���ر من الضغوط لسن الكثي���ر 
م��ن القواني���ن والقواع��د الخاص��ة بالعم��ل، أو تنظ��ر بش��كل غي���ر رسم���ي لتعزي���ز بع��ض االتجاه��ات األخالقي��ة الت���ي 

تست���رشد به��ا اإلدارة عن��د اتخ��اذ الق��رارات )الغالب��ي والعام��ري، 2008: 143 – 147(.

أخالقيات العمل فـي مؤسسات التعليم العالـي

أسباب خصوصية وأهمية االلت�زام األخالقي ف�ي مؤسسات التعليم العال�ي ألّن االلت�زام األخالقي مهم لألستاذ الجامع�ي، 
فالت�زامه بالقواعد واللوائح يتأث�ر بمدى العمق والصالبة ف�ي االقتناع باألساس األخالقي لهذه القواعد واللوائح؛ ألن األستاذ 
الجامع���ي يم��ر عل���يه العدي��د م��ن املواق��ف الت���ي تتطل��ب من��ه التص��رف دون أن يك��ون هن��اك حك��م واض���ح ف���ي القواع��د واللوائ��ح 

)أبوبكر،2010: 539(. لذلك تظهر لنا فوائد هذا االلت�زام األخالقي ف�ي الآت�ي:

إّن أخالقي��ات وقي��م مهن��ة التدري��س ف���ي مؤسس��ات التعلي��م العال���ي تنعك��س وتمت��د آثاره��ا إل���ى جمي��ع امله��ن األخ��رى 1- 
باملجتم��ع.

إدارة أخالقي��ات العم��ل بكف��اءة تقل��ل م��ن التوت���رات والضغ��وط بي���ن العاملي���ن ف���ي مؤسس��ات التعلي��م العال���ي م��ن 2- 
أس��اتذة وموظفي���ن، وتحق��ق االس��تقرار والراح��ة النفس��ية، م��ن خ��الل ش��عورهم بالثق��ة بالنف��س، والثق��ة بالعم��ل؛ 

مم��ا ينعك��س باإليج��اب عل���ى الس��لوك واألداء ف���ي مؤسس��ات التعلي��م العال���ي.

وعل���ى  -  الف��رد  عل���ى  بالنف��ع  يع��ود  مم��ا  املشت���ركة؛  الجماعي��ة  والجه��ود  العم��ل  فري��ق  بيئ��ة  العم��ل  تدع��م أخالقي��ات 
.)539 )أبوبك��ر،2010:  والبيئ��ة.  املجتم��ع  وعل���ى  التعليمي��ة  املؤسس��ة 

بالش��رعية واألنظم��ة،  -  الت���زام  لوج��ود  املخاط��ر،  يؤمنه��ا ض��د  العال���ي  التعلي��م  ف���ي مؤسس��ات  االلت���زام األخالق��ي  إّن 
واالبتعاد عن املخالفات، والتمسك بالقانون، والقانون جوهره قيمة أخالقية. باإلضافة إل�ى أّن االلت�زام بمواثيق 
أخالقي��ة صارم��ة يدف��ع العاملي���ن واملتعاملي���ن م��ع مؤسس��ات التعلي��م العال���ي ف���ي تعامالته��م إل���ى الجه��ات امللت���زمة 

أخالقًي��ا؛ وبالتال���ي تنج��ح املمارس��ة الجي��دة ف���ي ط��رد املمارس��ة الخاطئ��ة م��ن مهن��ة التعلي��م.

االلت���زام بأخالقي��ات العم��ل ي��ؤدي إل���ى ش��يوع الرض��ا الع��ام وال��والء الوظيف���ي واملهن���ي داخ��ل ه��ذه املؤسس��ات بي���ن 5- 
غالبي��ة األف��راد نتيج��ة للعدال��ة ف���ي التعام��الت والعق��ود وإس��ناد األعم��ال وغي���رها. باإلضاف��ة إل���ى وج��ود ميث��اق أخالق��ي 
ف���ي  ب��ه الجمي��ع  ف���ي مؤسس��ات التعلي��م العال���ي يك��ون بمثاب��ة مرج��ع أو دلي��ل يست���رشد  ب��ه أصح��اب املهن��ة  يلت���زم 
تصرفاته��م، وف���ي تس��وية خالفاته��م ح��ول الس��لوك الواج��ب اتباع��ه، واملمارس��ات الت���ي يج��ب تجنبه��ا واملحاس��بة عليه��ا 

عن��د عمله��ا.

الش��املة، 6-  البش��رية، والج��ودة  التنمي��ة  ب���رامج  الب���رامج األخ��رى مث��ل  م��ن  ع��دًدا  العم��ل يدع��م  بأخالقي��ات  االلت���زام 
والتخطي��ط االست�راتيج���ي وغي���رها، وه��ي تص��ب ف���ي دع��م مؤسس��ات التعلي��م العال���ي وتنميته��ا. مم��ا ُي��ؤدي إل���ى تحسي���ن 
وتطوي�ر املجتمع وتنميته، فتتوافر الفرص املتكافئة أمام الجميع، ويتم تنفيذ األعمال بكل كفاءة وفعالية. وبالتال�ي 
فإن تفعيل قيم وأخالقيات العمل ف�ي مؤسسات التعليم العال�ي سيمد األنظمة السياسية والقضائية واالقتصادية 

واالجتماعي��ة والثقافي��ة واألمني��ة بحج��م كبي���ر م��ن األس��س واملعايي���ر األخالقي��ة )أبوبك��ر، 2010: 539- 541(.

م��ن الض��روري اإلش��ارة إل���ى أن املواق��ف الت���ي تواج��ه األس��تاذ الجامع���ي تتضم��ن العدي��د م��ن البدائ��ل املتقارب��ة الت���ي يمك��ن 
تب�ري�رها جميًعا؛ لذلك تظهر الحاجة إلى وجود مرشد أو مرجع أخالقي يساعد األستاذ عل�ى اختياراته. وكثي�ر من املواقف تتضمن 
الص��راع بي���ن ال��رؤى أو املصال��ح املتعارض��ة، وق��د تتضم��ن العدي��د م��ن النتائ��ج املهم��ة بالنس��بة لألط��راف املختلف��ة؛ لذل��ك م��ن 
الضروري وجود إطار أخالقي قيم�ي يفكر ويتصرف األستاذ من خالله، وي�رشد سلوكه للعمل الصحيح )أبوبكر، 2010: 547(.
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املفاهيم الخاطئة عن أخالقيات العمل فـي مؤسسات التعليم العالـي

تهتم أخالقيات العمل - ف�ي العادة - بالنواهي أكث�ر من األوامر، وقد ذكر الدكتور أبوبكر عدًدا من املفاهيم الخاطئة 
الش��ائعة الت���ي ارتبط��ـ بأخالقي��ات العم��ل ف���ي مؤسس��ات التعلي��م العال���ي؛ مم��ا ُيح��دث اللب��س عن��د البع��ض ح��ول ه��ذا املفه��وم 

وتطبيق��ه ف���ي مؤسس��ات التعلي��م العال���ي. وتأت���ي ه��ذه املفاهي��م بالش��كل اآلت���ي:

ربط األخالقيات بالقوانيـــن واللوائح، وأن األخالقيات تعن���ي فقط االلت���زام بالقواني���ن والقواعد القانونية الحاكمة  1-
للعم��ل، ويت��م النظ��ر إل���ى األخ��الق عل���ى أنه��ا تطبي��ق لقواع��د قانوني��ة مح��ددة. وه��ذا املفه��وم خاط��ئ لع��دة أس��باب ه��ي:

القان��ون ع��ادة ال يتضم��ن قواع��د عام��ة، وال يتط��رق إل���ى التفاصي��ل ف���ي كثي���ر م��ن املواق��ف الت���ي يحت��اج فيه��ا األس��تاذ - 
إل���ى مرجعي��ة أخالقي��ة.

بعض القواعد األخالقية تجد طريقها إل���ى النصوص القانونية حينما تس��تقر، ولكن ف���ي املقابل هناك الكثي���ر من - 
القواع��د واملب��ادئ األخالقي��ة الت���ي ال ين��ص عليه��ا القان��ون لع��دم اس��تقرارها.

األس��انيد -  الخت��الف  نتيج��ة  املفس��رون  في��ه  يختل��ف  ذات��ه  بح��د  وه��و  تفسي���ر،  إل���ى  تحت��اج  القانوني��ة  النص��وص 
الق��رار. التخ��اذ  الصالحي��ة  صاح��ب  للش��خص  األخالق��ي  الحك��م  م��ن  الب��د  لذل��ك  املنطقي��ة؛  والحج��ج  املوضوعي��ة 

أخالقيــات العمــل صالحيــة مطلقــة ملؤسســة التعليــم العالـــي، فالجامع��ة تض��ع قوائ��م تفصيلي��ة بم��ا يج��ب وم��اال يج��ب  2-
ف���ي كل صغي���رة وكبي���رة، بحيث ال تت���رك مساحة لتقدي���ر األستاذ وحكمه األخالقي، ولكن واقع األمر أّن الجامعة تضع 
سياس��ات وقواع��د عام��ة وربم��ا إج��راءات تنفيذي��ة أحياًن��ا، ولك��ن يبق��ى األس��تاذ الجامع���ي ه��و صاح��ب الحك��م األخالق��ي؛ 

وبالتال���ي يج��ب أن نهت��م بأخالقي��ات األس��تاذ الجامع���ي وكيفي��ة تنميته��ا.

 أخالقيات العمل مســألة فلســفية أو أكاديمية، وهذا غي���ر صحيح، فمس��ألة األخالقيات لها بعدها النظري املتمثل   -
ّ

إن
فيم��ا بذل��ه األكاديمي��ون م��ن جه��ود لدراس��ة مس��ألة األخ��الق م��ن مختل��ف الجوان��ب، وف���ي الوق��ـ نفس��ه له��ا بعده��ا العمل���ي، 
فاألس��تاذ ال يس��تطيع ممارس��ة عمله دون االس��تناد إل���ى معايي���ر أخالقية محددة يمكن قياس��ها )أبوبكر، 2010: 547- 549(.

م ف���ي اكتس��اب   -
ّ
م بجميع أش��كاله، س��واء أكان التعل

ّ
 أخالقيات املهنة ال يمكن اكتســابها؛ ولكن اإلنس��ان قابل للتعل

ّ
إن

م لتغيي�ر السلوك الناتج عن اكتساب الخب�رة. ويمكن تغيي�ر السلوك بوسائل متعددة مثل: 
ّ
معلومات جديدة أو التعل

التحفي���ز اإليجابي أو التحفي���ز السلبي باإلقناع، والتعريف باملجادلة والحوار، وغي���رها من الوسائل التدريبية املتبعة 
لتغيي�ر السلوك.

عموميــة املبــادئ األخالقيــة بصفــة مطلقــة، فتوج��د بع��ض املب��ادئ الت���ي ال تحتم��ل أي اس��تثناءات، مث��ل وج��وب االمتن��اع  5-
ع��ن إجب��ار الط��الب عل��ى حض��ور املحاض��رة إذا تأك��دوا م��ن ع��دم االس��تفادة منه��ا. ولك��ن ف���ي املقاب��ل هن��اك بع��ض املب��ادئ 
األخالقي��ة الت���ي تحتم��ل االس��تثناءات إذا تعارض��ـ م��ع مب��دأ أعل���ى منه��ا مس��توى أو أكث���ر منه��ا أهمي��ة، وه��ذا االس��تثناء ال 

يعن���ي أن ه��ذا املب��دأ ال��ذي اس��تثنينا من��ه الحال��ة ه��و مب��دأ خاط��ئ، لكن��ه تع��ارض م��ع مب��دأ أعل���ى وأج��در بالتطبي��ق.

التطبيــق الحرفـــي للقواعــد، وه��ذا أكب���ر خط��أ يق��ع في��ه األس��اتذة ظًن��ا منه��م أن مس��ئوليتهم تنحص��ر فق��ط ف���ي التطبي��ق  6-
الحرف���ي للقواع��د واللوائ��ح؛ وبالتال���ي يك��ون ق��د أدوا مس��ئوليتهم األخالقي��ة. فم��ن الخط��أ اعتب��ار األخ��الق مج��رد قواع��د 
ونص��وص قانوني��ة فق��ط؛ ألنه��ا أوس��ع م��ن ذل��ك. وم��ن الخط��أ االعتق��اد أن مس��ألة األخ��الق عب��ارة ع��ن قواع��د تضعه��ا 
الجامع��ة دون أي مس��ئولية عل���ى الف��رد طامل��ا طبقه��ا؛ ألن الس��لوك األخالق��ي ق��رار ف��ردي ُيس��أل عن��ه األس��تاذ وُيستفس��ر 

من��ه ع��ن مقاص��ده )أبوبك��ر، 2010: 547- 549(.

قية لألستاذ الجامعـي
ُ
ل

ُ
الواجبات واملسئوليات الخ

يتحمل األستاذ الجامع�ي مسئولية الواجبات الكثي�رة واملتنوعة الت�ي يقوم بها وهي كاآلت�ي:

واجبات��ه نح��و ذات��ه: يتعي���ن عل���ى األس��تاذ الجامع���ي ت���ربية نفس��ه ت���ربية ذاتي��ة، وإصالحه��ا وتهذي��ب غرائزه��ا لتك��ون 1- 
سي���رته ُمرضي��ة.
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واجباته نحو عمله: يتوجب عل�ى األستاذ الجامع�ي توقي�ر مهنته والحرص عل�ى سمعتها وشرفها.2- 

واجبات��ه نح��و زمالئ��ه: ي��ؤدي تواف��ق العاملي���ن ف���ي مهن��ة التعلي��م الجامع���ي وتعاونه��م وتبادله��م املعلوم��ات، والخب���رات  - 
إل���ى تحقي��ق الصال��ح الع��ام للمهن��ة، واملتصلي���ن به��ا واملتعاملي���ن معه��ا.

واجبات��ه نح��و طلبت��ه: ته��دف الجامع��ة ف���ي األس��اس إل���ى االهتم��ام بش��خصية الطال��ب وس��لوكه وبن��اء املواط��ن الصال��ح  - 
وتوجيه��ه إيجابًي��ا نح��و الخدم��ة العام��ة )الس��عدية، 2010: 21(.

املحددات التـي تؤثـر علـى أخالقيات مهنة التعليم

املحددات املهنية:أ- 

ت�رتبط هذه املحددات بالعمل، ومهامه، ووظائفه، وهي:

تعتمد ممارسة مهنة التعليم عل�ى النشاط العقل�ي أكث�ر من اعتمادها عل�ى النشاط الجسدي.1- 

تتطلب مهنة التعليم كفاءات متخصصة ذات أهمية كب�رى، لتمكي�ن املعلم من أداء مهامه بفاعلية.2- 

يتطل��ب النج��اح ف���ي مهن��ة التعلي��م مواكب��ة التط��ورات، واملس��تجدات الحديث��ة ف���ي الجوان��ب املعرفي��ة، والعلمي��ة،  - 
واألس��اليب املس��اعدة األخ��رى.

لم يعد املعلم مجرد ناقل للمعرفة أو ملقن لها، بل أصبح مربًيا، بكل ما تحمله هذه الكلمة من معن�ى. - 

املحددات االجتماعية:ب- 

تتصل هذه املحددات بالقيم، والعادات، واألعراف، والتقاليد املتعارف عليها، واملتفق حولها ف�ي املجتمع، وتتمثل بما يل�ي:

تعتب���ر مهن��ة التعلي��م خدم��ة حيوي��ة تت���رفع ع��ن اس��تغالل املواق��ف أو الت�ركي���ز عل���ى جن���ي األرب��اح، والفوائ��د املادي��ة، 1- 
واملكاس��ب الش��خصية. )الس��عدية، 2010: 15-13(. 

تق��ع عل���ى املؤسس��ة التعليمي��ة، س��واء أكان��ـ مدرس��ة أم جامع��ة، مس��ئولية إع��داد مواطن���ي الغ��د. وبذل��ك تق��ع عل���ى 2- 
كاه��ل املعلمي���ن مس��ئولية التنش��ئة االجتماعي��ة.

ينظر املجتمع إل�ى مهنة التعليم عل�ى أنها مهنة مقدسة، وُينظر إل�ى املعلم عل�ى أنه صاحب رسالة. - 

املحددات القانونية فـي مهنة التعليم شأنها شأن املهن األخرى... تشريعات قانونية تنظم شئونها، وتحل ج- 
مشكالتها، وتصون حقوقها، وتؤكد الت�زاماتها. وتشمل املحددات القانونية الجوانب التالية:

الش��خصية 1-  باملواصف��ات، واملؤه��الت  تتص��ل  م��ن قواع��د وش��روط  به��ا  يتص��ل  التعيي���ن وإجراءات��ه، وم��ا  سياس��ات 
ف���ي مهن��ة التعلي��م. ف���ي الش��خص املؤه��ل للتعيي���ن  واألكاديمي��ة واملس��لكية، ومتطلب��ات الخب���رة 

التش��ريعات القانوني��ة الت���ي توض���ح مهم��ات املهن��ة التعليمي��ة وواجباته��ا ومس��ئولياتها، والت���ي يش��كل ع��دم االلت���زام به��ا 2- 
��ا آلداب املهن��ة وأخالقياته��ا، مم��ا يس��توجب املس��اءلة واملالحق��ة واملحاس��بة.

ً
واإليف��اء بمتطلباته��ا خرق

املهن��ة  -  ه��ذه  ف���ي  العامل��ون  عليه��ا  يحص��ل  الت���ي  األخ��رى  واالمتي��ازات  الروات��ب  توض���ح  الت���ي  القانوني��ة  التش��ريعات 
.)15-1   :2010 )الس��عدية، 

أسس تنمية األخالقيات الجامعية

كفال��ة الدول��ة والجامع��ة لألس��تاذ الجامع���ي ألس��باب العي��ش الكري��م، ألّن تحسي���ن الظ��روف املعيش��ية للموظفي���ن ال - 
ب��د أن يؤث���ر باإليج��اب عل���ى أخالقياته��م، ويتعي���ن توفي���ر املن��اخ الطبيع���ي للعم��ل واإلب��داع م��ن خ��الل: إق��رار الروات��ب 
واملك���افأة املالئم��ة، وتطبي��ق الحري��ة الفكري��ة، واحت���رام التقالي��د الجامعي��ة، وتوفي���ر الق��دوة الحس��نة لوظائ��ف رئي��س 

الجامع��ة )العمي��د( ورئي��س القس��م )الس��عدية،2010:  25-24(.

مساهمة األساتذة ف�ي إدارة التعليم العال�ي ومؤسسات البحث العلم�ي من خالل أسلوب اإلدارة الديموقراطية الجادة.- 
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وج��ود جه��از إداري ذي كف��اءه يخض��ع لتنظي��م إداري س��ليم ولعقلي��ة إداري��ة ديموقراطي��ة، فالب��د أن تتحل���ى الجامع��ة - 
بمب��دأ العدال��ة والصراح��ة عن��د تعامله��ا م��ع العاملي���ن لغ��رس الثق��ة ف���ي نفوس��هم.

توفي�ر أسباب العالقة السليمة بي�ن األستاذ وطالبه. وقد أدى قبول الجامعات ألعداد ضخمة إل�ى تكدس الطالب - 
ف��ي القاع��ات، فتع��ذر عل���ى األس��تاذ توصي��ل املعلوم��ات والحقائ��ق، كم��ا تع��ذر عل���ى الط��الب اس��تخدام وس��يلة الح��وار 

ف���ي تنمي��ة عقليته.

توفي�ر عالقات إنسانية متطورة بي�ن األساتذة، والتخل�ي عن الصراع اإلنسان�ي.- 

اس��تخدام ط��رق الت���ربية والتعلي��م والتدري��ب ف���ي اس��تيعاب القي��م الجامعي��ة، وتوفي���ر الق��دوة الحمي��دة، فب���رامج - 
التعلي��م املس��تمر وتطوي���ر ط��رق التدري��س الت���ي تت��اح لألس��اتذة قب��ل ش��غلهم الوظيف��ة أو أثناءه��ا يتعي���ن أن تض��م 
 ح��ول أخالقي��ات األس��تاذ الجامع���ي. ألّن تعلي��م أس��س القي��م الجامعي��ة وتوفي���ر الق��دوة الطيب��ة 

ً
ب���رنامًجا مس��تقال

وش��رح فقرات ومعان���ي القس��م الجامع���ي أو الدس��تور األخالقي أو امليثاق األخالقي هي من األمور املهمة الت���ي يجب أن 
يعرفه��ا األس��تاذ الجامع���ي.

إع��داد وتطبي��ق القس��م الوظيف���ي قب��ل ش��غل الوظيف��ة وااللت���زام بالدس��تور األخالق��ي ليك��ون بمثاب��ة ميث��اق ش��رف - 
تع��ده جه��ه ت���ربوية متخصص��ة يلت���زم ب��ه املجتم��ع الجامع���ي )قي��ادة وأس��اتذة وإداريي���ن وطلب��ة(.

فاألخالقي��ات املهني��ة تعتب���ر توجيه��ات ذاتي��ة لق��رارات الف��رد ف���ي مختل��ف املواق��ف الت���ي يتع��رض له��ا الف��رد أثن��اء املمارس��ة 
العملي��ة واملهني��ة لعمل��ه، فتصب��ح القواع��د األخالقي��ة مث��ل امليث��اق، والنظ��ام ال��ذي يلت���زم ب��ه املوظ��ف أثن��اء تأديت��ه لعمل��ه. 

.)25-24 )الس��عدية،2010: 

املدونات األخالقية فـي مجال التعليم العالـي

س��يتم اس��تعراض تجرب��ة الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة ف���ي املدون��ات األخالقي��ة للتعلي��م الجامع���ي املتمثل��ة ف���ي الجمعي��ة 
 Brandon األمريكي��ة ألس��اتذة الجامع��ات، وميث��اق أخالقي��ات األس��تاذ الجامع���ي ف���ي مج��ال التدري��س (الص��ادر م��ن جامع��ة
بالوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة(- لالس��تفادة منه��ا. وبع��د ذل��ك س��يتم إلق��اء الض��وء عل���ى واق��ع اللوائ��ح األخالقي��ة املنظم��ة لعم��ل 
��م 

ّ
األس��تاذ الجامع���ي الص��ادرة م��ن قب��ل وزارة التعلي��م ف���ي اململك��ة العربي��ة الس��عودية إضاف��ة إل���ى وثيق��ة سياس��ة تقيي��م تعل

الط��الب بجامع��ة املل��ك س��عود الت���ي ت��م إصداره��ا بع��ام 1437ه���..

الئحة األخالق املهنية للجمعية األمريكية ألساتذة الجامعات:أ- 

لوائ��ح 1-  خ��الل  م��ن  وذل��ك  خاص��ة،  مس��ئوليات  تحم��ل  األكاديمي��ة  املهن��ة  أّن  مس��تمر  بش��كل  الجمعي��ة  ه��ذه  تؤك��د 
س��تخدم كخط��وط عام��ة ومنبه��ة للمس��ئوليات الت���ي يتحمله��ا أعض��اء املهن��ة. وتق��وم ف���ي 

ُ
السياس��ة العام��ة، الت���ي ت

مواطني���ن  باعتباره��م  التص��رف  عل���ى  ويس��اعدهم  ي���رشدهم  بدلي��ل  الجامعيي���ن  األس��اتذة  بت���زويد  نفس��ه  الوق��ـ 
ممارسي���ن ملس��ئولياتهم تج��اه الط��الب وزم��الء املهن��ة. وه��ذه اللوائ��ح توض���ح س��لوكهم عندم��ا يس��تقيلون م��ن مؤسس��ة 

أكاديمي��ة، وتوض���ح س��لوكهم عندم��ا يتحمل��ون مس��ئولية اإلش��راف عل���ى األبح��اث.

وإل���ى جان��ب تعزي���ز الضم��ان للمعايي���ر األخالقي��ة للمهن��ة األكاديمي��ة م��ن خ��الل ضم��ان ن���زاهة أعضائه��ا الذي���ن يعمل��ون 2- 
 خاص��ة، ف��إّن املؤسس��ات الفردي��ة للتعلي��م العال���ي تعال��ج أيًض��ا مس��ائل تتعل��ق بم��دى صح��ة الس��لوك ف��ي إطاره��ا 

ً
أعم��اال

الخ��اص باملقارن��ة م��ع أعض��اء فري��ق العم��ل فيه��ا. لذل��ك تعم��ل الجمعي��ة عل���ى مس��اندة ه��ذا اإلج��راء املحل���ي م��ن خ��الل 
جاهزية سكرتارياتها العامة ولجانها الخاصة لتقديم النصح واملشورة ألعضاء املجتمع األكاديم�ي عندما يكون اإلجراء 
املحل�ي غي�ر مناسب أو غي�ر ممكن. ويجب أن تكون اإلجراءات املتخذة وفًقا لالئحة مبادئ الحرية األكاديمية وتعيي�ن 
األس��اتذة والئح��ة املعايي���ر اإلجرائي��ة لتس��ريح األس��اتذة أو البن��ود القابل��ة للتطبي��ق الخاص��ة بالجمعي��ة م��ن التش��ريعات 

املؤسس��ية املعم��ول به��ا فيم��ا يخ��ص الحري��ة األكاديمي��ة وتوظي��ف األس��اتذة )الغالب��ي والعام��ري، 2008: 179(.

م��ن الع��رض الس��ابق لإلج��راءات املتبع��ة ف���ي الجمعي��ة يتبي���ن أن الجمعي��ة جمع��ـ بي���ن أس��لوبي املركزي��ة والالمركزي��ة ف���ي 
إدارته��ا، حي��ث تض��ع املعايي���ر العام��ة للس��لوك املقب��ول، وتجع��ل تحدي��د التفصي��الت للنط��اق املحل���ي للمؤسس��ات التعليمي��ة 
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بن��اًء عل���ى أس��لوب فري��ق العم��ل املتب��ع فيه��ا، وعن��د ع��دم مناس��بة ه��ذا اإلج��راء يت��م الرج��وع واالعتم��اد عل���ى لوائ��ح الجمعي��ة 
ومش��ورات لجانه��ا الخاص��ة. ه��ذا م��ا ت��م توضيح��ه ف���ي املفاهي��م الخاطئ��ة ع��ن أخالقي��ات العم��ل ف���ي مؤسس��ات التعلي��م العال���ي، 
وأنه��ا ال تعن���ي وض��ع قوائ��م مفصل��ة عم��ا يج��ب عمل��ه وم��اال يج��ب عمل��ه، ب��ل الب��د م��ن ت���رك مس��احة للتقدي���ر األخالق��ي لألس��تاذ 

الجامع���ي.

أهم النقاط الت�ي تضمنتها هذه الالئحة:

إن األس��اتذة مست�رشدي���ن بالقناعة التامة لقيمة وكرامة التقدم املعرف���ي يدركون املس��ئوليات الخاصة امللقاة عل���ى - 
عاتقه��م. له��ذا ف��إن األس��اتذة يكرس��ون كام��ل طاقاته��م لتطوي���ر وتحسي���ن قابلياته��م التدريس��ية، وه��م ف��ي ه��ذا يج��ب 
أن يقبل��وا ممارس��ة نق��د انضباطه��م الذات���ي ومحاس��بة النف��س عن��د اس��تخدام ونش��ر وب��ث أو نق��ل املعرف��ة، فه��م 
 ثانوية ملصلحتهم، فإن هذه املصالح 

ً
يمارس��ون الن���زاهة الفكرية. وعل���ى الرغم من أّن األس��اتذة قد يمارس��ون أعماال

يج��ب أال تؤث���ر بجدي��ة ف���ي حري��ة البح��ث.

ف���ي مج��ال التدري��س: عل���ى األس��اتذة تش��جيع طالبه��م عل���ى حري��ة مواصل��ة التعل��م، بإعطائه��م الق��دوة الحس��نة م��ن - 
خ��الل التدري��س، ملت�زمي���ن باملعايي���ر األخالقي��ة. فيج��ب عل���ى األس��اتذة إظه��ار االحت���رام للطلب��ة كأف��راد، وأن يخلص��وا 
ال��والء لدوره��م كموجهي���ن فكريي���ن ومستشاري���ن له��ؤالء الطلب��ة. ويج��ب عل���ى األس��اتذة ب��ذل الجه��د املعق��ول لتعزي���ز 
للطال��ب. ويتوج��ب عليه��م  الحقيق��ي  للمس��توى  ��ا 

ً
التقوي��م مؤش��ًرا صادق ك��ون  الن���زيه وضم��ان  األكاديم���ي  الس��لوك 

احت���رام العالقة القائمة عل���ى أس��اس الثقة بينهم وبي���ن الطلبة، ويجب أن يتجنبوا أي اس��تغالل أو ابت���زاز أو تميي���ز 
بي���ن الطلب��ة أثن��اء التعام��ل معه��م، ويقتض���ي األم��ر أن يعت���رفوا ب��أي مس��اعدة أكاديمي��ة أو دراس��ية تق��دم له��م م��ن قب��ل 

الطلب��ة، كم��ا يج��ب عليه��م حماي��ة حريته��م األكاديمي��ة )الغالب��ي والعام��ري، 2008: 180-181(.

ف���ي مج��ال العالق��ة بي���ن زمالئه��م: عل���ى األس��اتذة الت���زامات نتيج��ة لعضويته��م املشت���ركة ف���ي مجتم��ع األس��اتذة؛ ل��ذا - 
يج��ب عليه��م أال يمارس��وا التميي���ز أو االبت���زاز م��ع الزم��الء. ويج��ب االحت���رام والدف��اع ع��ن حري��ة البح��ث للزم��الء، كم��ا 
يجب إظهار احت���رام آراء وأفكار وانتقادات الزمالء اآلخري���ن. ويجب عل���ى األكاديميي���ن شكر زمالئهم عند االستفادة 
م��ن نتاجه��م، وكذل��ك يج��ب أن يكون��وا موضوعيي���ن عن��د ممارس��ة التحكي��م املهن���ي م��ع زمالئه��م ونتاجه��م العلم���ي؛ ألن 

األكاديميي���ن يج��ب أن يتقاس��موا املس��ئوليات ف���ي إدارة املؤسس��ات األكاديمي��ة.

يكون��وا علم��اء ومدرسي���ن فاعلي���ن. وعل���ى -  أن  عل���ى األس��اتذة  يج��ب  أكاديمي��ة،  ف���ي مؤسس��ات  وباعتباره��م أعض��اء 
األكاديمي��ة،  الحري��ة  م��ع  تتع��ارض  األكاديمي��ة، وكونه��ا ال  املؤسس��ة  ف���ي  الس��ائدة  التش��ريعات  م��ن مالحظ��ة  الرغ��م 
فإنه��م يحتفظ��ون بحقه��م ف���ي االنتق��اد والبح��ث ع��ن تعدي��الت مناس��بة له��ذه التش��ريعات. ويج��ب عل���ى األكاديميي���ن 
أن يعط��وا االهتم��ام الواج��ب للمس��ئوليات الكبي���رة الت���ي يتحملونه��ا تج��اه املؤسس��ة الت���ي يعمل��ون فيه��ا وه��م يق��ررون 
العم��ل خ��ارج املؤسس��ة م��ن خ��الل تحدي��د حج��م وصف��ة ه��ذا العم��ل. وعن��د وج��ود ني��ة االنقط��اع أو إنه��اء خدماته��م م��ع 
املؤسس��ة األكاديمية، يكون عل���ى األكاديميي���ن إدراك أث���ر قرارهم هذا عل���ى ب���رنامج املؤسس��ة التعليمية وأن يقدموا 

اإلش��عار الواج��ب بذل��ك ح��ول نيته��م.

ويقي��س -  اآلخري���ن.  كاملواطني���ن  واجب��ات  وعليه��م  حق��وق  له��م  فاألس��اتذة  املجتم��ع،  ف���ي  أعض��اء  وباعتباره��م 
ومؤسس��تهم  ومهامه��م  وطالبه��م  مهنته��م  تج��اه  مس��ئولياتهم  ض��وء  ف���ي  الواجب��ات  ه��ذه  أهمي��ة  م��دى  األس��اتذة 
بأنه��م  الت���ي يعمل��ون فيه��ا. وعندم��ا يتحدث��ون أو يتصرف��ون كأش��خاص عاديي���ن يج��ب أن يتجنب��وا خل��ق االنطب��اع 
يتكلم��ون لصال��ح كليته��م أو جامعته��م. وكمواطني���ن مرتبطي���ن بمهن��ة تعتم��د عل���ى الحري��ة وازدهاره��ا ون���زاهتها ف��إن 
 األس��اتذة لديه��م الت���زام خ��اص لت���رقية ظ��روف حري��ة البح��ث ودع��م تنمي��ة الوع���ي الجماهي���ري بالحري��ة األكاديمي��ة 

)الغالبي، والعامري، 2008: 181-180(.

ميثاق أخالقيات األستاذ الجامعـي فـي مجال التدريس:ب- 

ف�ي عام 1996، وبهدف تحسي�ن التعليم دار نقاش وطن�ي حول واجبات األستاذ الجامع�ي، حيث بدأت الجمعية الكندية 
 Canada’s Society for Teaching and Learning in Higher Education )STLHE( للتعلي��م والتعل��م ف���ي التعلي��م العال���ي
بتوزي��ع وثيق��ة تح��ـ اس��م )املب��ادئ األخالقي��ة للتدري��س ف���ي الجامع��ات والكلي��ات( تم��ـ صياغته��ا وإقراره��ا م��ن قب��ل مجموع��ة 
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مخت��ارة م��ن األس��اتذة. وكان م��ن املشاركي���ن واملتلقي���ن له��ذه الوثيق��ة مجتم��ع مك��ون م��ن 500 عض��و م��ن األعض��اء، )األس��اتذة، 
الطالب، ومن املتخصصي�ن ف�ي الجامعات ف�ي إدارة املوارد( من جميع أنحاء كندا. وكان الهدف من هذه الوثيقة هو الوصول 
عّرف األساتذة الجامعيي�ن بمسئولياتهم املهنية وأدوارهم كمدرسي�ن، وهذه 

ُ
إل�ى قائمة من املبادئ األخالقية األساسية الت�ي ت

ؤخ��ذ بعي���ن االعتب��ار جنًب��ا إل���ى جن��ب م��ع الظ��روف 
ُ
��ل األف��كار، والتوقع��ات، واملث��ل العلي��ا الت���ي تحت��اج أن ت

ّ
مث

ُ
املب��ادئ األخالقي��ة ت

طّب��ق 
ُ
��ه لي��س القص��د م��ن ه��ذه الوثيق��ة ف��رض قي��ود ت

ّ
والش��روط األخ��رى ذات الصل��ة بتحلي��ل وتصمي��م التدري��س الجامع���ي. وأن

بطريق��ة أوتوماتيكي��ة ف���ي جمي��ع الح��االت، أو التع��ارض م��ع الحري��ات األكاديمي��ة لألس��تاذ الجامع���ي،إنما القص��د منه��ا وص��ف 
م��ارس الحري��ة األكاديمي��ة بطريق��ة مس��ئولة )عفيف���ي، 2006: 124(.

ُ
الطرائ��ق الت���ي يمك��ن بواس��طتها أن ت

من املبادئ الت�ي جاءت ف�ي هذه الوثيقة ما يل�ي:

مبدأ الكفاءة Content Competence: ينص هذا املبدأ أنه يجب عل���ى األستاذ الجامع���ي أن يحافظ عل���ى املستوى 1- 
الب���رنامج  أه��داف  وت�راع���ي  ودقيق��ة  حديث��ة  امل��واد  ه��ذه  محتوي��ات  تك��ون  وأن  العلمي��ة،  امل��واد  كف��اءة  م��ن  العال���ي 
التدريس�ي، وأن يعرض وجهات النظر املختلفة الت�ي تخص املادة، وال يكتف�ي فقط بوجهة النظر الت�ي يقتنع بها، وأن 
تكون محتويات الدرس مناسبة ومنسجمة مع األهداف العامة للمقرر، وتمثل ما تّم تعليمه والتّدرب عليه. ولذلك 
ف��إن األس��تاذ مطال��ب بالتحدي��ث املس��تمر ملف��ردات املق��رر. وم��ن األمثل��ة الت���ي ت��دل عل���ى م��دى إخف��اق ه��ذا املب��دأ ل��دى 
الكثي���ر م��ن األس��اتذة عندم��ا يك��ون األس��تاذ لدي��ه أس��اس معرف���ي غي���ر كاٍف م��ن خ��الل إس��اءته لألدل��ة البحثي��ة، وذل��ك 
 وُملِزًم��ا بإج��راء مس��ح بح��ث مبدئ���ي ملوضوع��ات 

ً
لدع��م وجه��ة نظ��ره الت���ي يفضله��ا، أو عندم��ا يك��ون األس��تاذ مس��ئوال

تخ��دم مصالح��ة الخاص��ة )عفيف���ي، 2006: 124- 141(.

عل���ى توصي��ل 2-  ق��ادًرا  تجعل��ه  الت���ربوية لألس��تاذ  فالكف��اءة   :Pedagogical Competence الت���ربوية الكف��اءات  مب��دأ 
التدريس��ية  الطريق��ة  ويخت��ار  البديل��ة،  التعليمي��ة  االست���راتيجيات  أو  الطرائ��ق  وي��درك  للط��الب،  املق��رر  أه��داف 
ب عل���ى تحقي��ق أه��داف املق��رر. وض��رورة معرف��ة األس��تاذ بموضوع��ات امل��ادة، وتواف��ر 

ّ
الفّعال��ة الت���ي تس��اعد الط��ال

للطريق��ة  املق��رر واختي��اره  بأه��داف  ارتباط��ه  إل���ى  باإلضاف��ة  الت���ربوية،  وامله��ارات  املعرف��ة  م��ن  لدي��ه  الكاف���ي  الق��در 
ب وتدريبه��م ومعرف��ة التغذي��ة العكس��ية. وإذا كان إتق��ان مه��ارة 

ّ
التعليمي��ة الفّعال��ة، وتوفي���ر ف��رص ملش��اركة الط��ال

معينة كالتحليل النقدي، أو تصميم تجارب هي جزء من أهداف املقرر، وس��يتم االعتماد عليها ف���ي تقويم الطالب 
ب بالف��رص الكافي��ة للتدري��ب، ومعرف��ة التغذي��ة العكس��ية ألعماله��م 

ّ
ودرجات��ه، فف���ي ه��ذه الحال��ة ي���زود األس��تاذ الط��ال

خ��الل املق��رر. وإذا كان��ـ أنم��اط التعل��م مختلف��ة بي���ن الط��الب أو الجماع��ات، فعل���ى األس��تاذ إدراك ه��ذا االخت��الف، 
وإذا كان ذل��ك ممكًن��ا فعلي��ه أن ين��وع ف���ي طريق��ة تدريس��ه تبًع��ا لذل��ك.

ب حّساسة  - 
ّ
التعامل مع املوضوعات الحّساسة Dealing With Sensitive Topics: هناك موضوعات يجدها الطال

أو غي���ر مريحة للتعامل معها بانفتاح وبصدق وبطريقة إيجابية. وهذا املبدأ يعن���ي أن األس��تاذ يعت���رف منذ البداية 
س��م بالحساس��ية، ويفس��ر س��بب ض��رورة وجوده��ا ف���ي املق��رر، ويح��دد األس��تاذ اله��دف والغاي��ة 

ّ
ب��أن موضوًع��ا معيًن��ا يت

له��ذا املوض��وع ويقارن��ه باألس��اليب البديل��ة؛ وبالتال���ي يتي��ح للط��الب فه��م تعقي��د القضي��ة وصعوب��ة تحقي��ق اله��دف. 
وم��ن أج��ل توفي���ر بيئ��ة آمن��ة ومفتوح��ة للمناقش��ة، ف��إن املعل��م يدع��و جمي��ع الط��الب ليصرح��وا بموقفه��م بش��أن ه��ذه 
القضي��ة، ويض��ع األس��تاذ قواع��د للنق��اش يت��م م��ن خالله��ا احت���رام اخت��الف وجه��ات نظ��ر الط��الب، ويش��جع الط��الب 

عل���ى أن يحت���رم بعضهم بعًضا.

تطوي�ر الطالب Student Development: من املسئولية األساسية لألستاذ املساهمة ف�ي التطوي�ر الفكري للطالب،  - 
ب ال��ذي م��ن ش��أنه أن ينتق��ص م��ن تطوي���ر الطال��ب. بن��اًء عل���ى 

ّ
ويتجن��ب التصرف��ات كاالس��تغالل، والتميي���ز بي���ن الط��ال

هذا املبدأ تتحدد مسئولية األستاذ ف�ي أن يصمم املقرر الذي ُيسهل التعليم ويشجع االستقالل والتفكي�ر املستقل 
ب عل���ى االحت���رام والن���زاهة، وم��ن أج��ل تجن��ب التصرف��ات الت���ي تنق��ص م��ن عدال��ة 

ّ
للط��الب، م��ن أج��ل تدري��ب الط��ال

ق  تطوي�ر الطالب. ويظهر الفشل ف�ي تحمل املسئولية من قبل األستاذ عندما يحضر األستاذ بدون التحضي�ر املسبَّ
ب عل���ى تبن���ي قيم��ة معين��ة أو وجه��ة نظ��ر معين��ة، أو 

ّ
املطل��وب، والفش��ل ف���ي تصمي��م ال��درس بفعالي��ة، وإجب��ار الط��ال

الفش��ل ف���ي مناقش��ة تفسي���رات النظري��ات البديل��ة )عفيف���ي، 2006: 124- 141(.
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العالق��ات الثنائي��ة م��ع الطلب��ة Dual Relationships With Students: لتف��ادي تض��ارب املصال��ح يج��ب عل���ى األس��تاذ 5- 
ب م��ن ش��أنها أن ت��ؤدي إل���ى االنتق��اص م��ن تطوي���ر وتنمي��ة الط��الب، أو تق��ود إل���ى 

ّ
أال يدخ��ل ف���ي عالق��ات م��ع الط��ال

التميي���ز واملحاباة من جانب األستاذ. بناًء عل���ى هذا املبدأ يقع عل���ى عاتق األستاذ الحفاظ عل���ى عالقاته مع الطالب 
الت���ي ت���ركز عل���ى األه��داف الت���ربوية واملتطلب��ات األكاديمي��ة. وم��ن األمثل��ة عل���ى العالق��ة املزدوج��ة الت���ي م��ن املمك��ن أن 
تضع��ف موضوعي��ة األس��تاذ، أو تنتق��ص م��ن عملي��ة تطوي���ر الطال��ب ب��أي ش��كل م��ن أش��كال: العالق��ة الش��خصية م��ع 
الطال��ب، وقب��ول التدري��س- أو إعط��اء الدرج��ات- للطال��ب ألن��ه م��ن أف��راد العائل��ة أو صدي��ق مق��رب، واإلف��راط ف���ي 
األنش��طة االجتماعي��ة الخارجي��ة م��ع الط��الب، س��واء بش��كل ف��ردي أو كمجموع��ة، وإق��راض امل��ال أو اقت���راض امل��ال 

م��ن الط��الب، إعط��اء الهداي��ا أو قب��ول الهداي��ا م��ن الط��الب.

الخصوصي��ة Confidentiality: يت��م التعام��ل م��ع درج��ات الطال��ب، وس��جالت الحض��ور، كم��واد س��رية ال تص��در إال 6- 
بموافق��ة الطال��ب، أو لألغ��راض األكاديمي��ة املش��روعة، أو إذا كان��ـ هن��اك أس��باب معقول��ة لالعتق��اد ب��أن اإلف��راج 
فس��ر أي من الحاالت التالية 

ُ
عن هذه املعلومات س��تكون مفيدة للطالب أو منع الضرر تجاه اآلخري���ن. ويمكن أن ت

بأنه��ا انته��اك لس��رية الطال��ب، كتوفي���ر س��جالت الط��الب األكاديمي��ة عل���ى صاح��ب عم��ل محتم��ل، أو عل��ى باح��ث، أو 
عل��ى املحق��ق الخ��اص، ومناقش��ة درج��ات الطال��ب، أو املش��كالت األكاديمي��ة م��ع عض��و آخ��ر ف���ي هيئ��ة التدري��س، 
والفش��ل ف���ي حماي��ة س��رية درج��ات الطال��ب الفردي��ة بعرضه��ا بجان��ب مكت��ب األس��تاذ. وم��ن الطرائ��ق املتبع��ة لتجن��ب 

ه��ذه املش��كلة  اط��الع الطال��ب عل���ى ورقت��ه بش��كل ف��ردي خ��الل س��اعات ال��دوام.

احت���رام زم��الء املهن��ة Respect for Colleagues: امل��درس الجامع���ي يحت���رم كرام��ة وعم��ل زمالئ��ه اآلخري���ن ف���ي مج��ال 7- 
تعزي���ز وتطوي���ر الطال��ب. فالتفاع��الت بي���ن الزم��الء تك��ون فيم��ا يتعل��ق بالتدري��س لتطوي���ر الط��الب. فبق��در اإلم��كان 
يت��م تس��وية الخالف��ات املتصل��ة بالتدري��س بش��كل خ��اص الت���ي تق��ع بي���ن الزم��الء، م��ع ع��دم وج��ود ض��رر ف���ي تطوي���ر 
 ل��ه أظه��ر ع��دم الكف��اءة أو االنته��اكات األخالقي��ة ف���ي التدري��س، يتحم��ل 

ً
ب. ف��إذا كان األس��تاذ يش��ك ف���ي أّن زمي��ال

ّ
الط��ال

األس��تاذ مس��ئولية التحق��ق م��ن ه��ذا األم��ر وتقدي��م استش��ارات بش��كل منف��رد م��ع ه��ذا الزمي��ل قب��ل اتخ��اذ املزي��د م��ن 
اإلج��راءات. م��ن أمثل��ة ع��دم إظه��ار االحت���رام للزم��الء م��ا يح��دث عندم��ا يتلف��ظ األس��تاذ بتعليق��ات مهين��ة ال مب���رر له��ا 

ف���ي الفص��ول الدراس��ية ح��ول اختص��اص م��درس آخ��ر.

ب Valid Assessment of Students: نظ��ًرا ألهمي��ة تقوي��م أداء الطال��ب ف���ي مج��ال التدري��س 8- 
ّ
التقوي��م الفاع��ل للط��ال

الجامع���ي وف���ي حي��اة الط��الب وامله��ن، فاألس��تاذ ه��و املس��ئول ع��ن اتخ��اذ خط��وات كافي��ة لضم��ان أن عملي��ة تقوي��م 
الط��الب صحيح��ة، مفتوح��ة، ن���زيهة، ومنس��جمة م��ع أه��داف الب���رنامج الدراس���ي. فاألس��تاذ عل���ى معرف��ة بالبح��وث، 
ومزاي��ا ومس��اوئ الطرائ��ق البديل��ة للتقوي��م، وعل���ى أس��اس ه��ذه املعرف��ة يق��وم األس��تاذ بتحدي��د أس��اليب التقوي��م 
الت���ي تتف��ق م��ع أه��داف املق��رر، وف���ي الوق��ـ نفس��ه أن تك��ون جدي���رة بالثق��ة ويمك��ن االعتم��اد عليه��ا وصحيح��ة بق��در 
اإلم��كان. ويت��م اإلع��الن ع��ن إج��راءات التقوي��م بش��كل واض���ح وع��ن معايي���ر الدرج��ات للط��الب ف���ي بداي��ة املق��رر ويت��م 
االلت���زام به��ا. وتصن��ف امتحان��ات الط��الب وأوراقه��م والتكليف��ات بدق��ة ون���زاهة م��ن خ��الل اس��تخدام نظ��ام دقي��ق 
للعالم��ات وبالوس��ائل املالئم��ة لحج��م املق��رر، باإلضاف��ة إل���ى ش��رح كيفي��ة تصني��ف عمله��م، وتقدي��م االقت���راحات 
البن��اءة ع��ن كيفي��ة تحسي���ن وضعه��م ف���ي املق��رر. وف���ي الس��ياق نفس��ه يج��ب عل���ى األس��اتذة كتاب��ة خطاب��ات التوصي��ة 
للط��الب بطريق��ة عادل��ة وموضوعي��ة. وم��ن األمثل��ة عل���ى املمارس��ات غي���ر الصحيح��ة أخالقًي��ا ف���ي تقوي��م الط��الب ه��و 
تقويمه��م عل���ى مه��ارات ل��م تك��ن ج��زًءا م��ن أه��داف املق��رر، أو ل��م يت��م تخصي��ص م��ا يكف���ي م��ن الف��رص للتدري��ب عليه��ا.

احت���رام املؤسس��ة Respect for Institution: ف���ي مصلح��ة تطوي���ر الطال��ب، يج��ب عل���ى األس��تاذ الجامع���ي إدراك 9- 
واحت���رام األه��داف التعليمي��ة والسياس��ات واملعايي���ر له��ذه املؤسس��ة. فيج��ب عل���ى األس��تاذ أن يتقاس��م املس��ئولية 
الجامع��ة،  ف���ي  التعليمي��ة  واملعايي���ر  باأله��داف  والتمس��ك  ككل  الجامع��ة  مصلح��ة  أج��ل  م��ن  للعم��ل  الجماعي��ة 
وااللت���زام بسياس��ات الجامع��ة واللوائ��ح املتعلق��ة بتعلي��م الط��الب. م��ن األمثل��ة املح��ددة لع��دم احت���رام مب��دأ احت���رام 
املؤسس��ة، االنخ��راط ف���ي النش��اط املف��رط والعم��ل خ��ارج الجامع��ة بم��ا يتع��ارض م��ع مس��ئوليات التدري��س الجامع���ي 

.)141  -124 )عفيف���ي، 2006: 
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نظــام مجلــس التعليــم العالـــي والجامعــات ولوائحــه: الالئح��ة املنظم��ة لش��ئون منس��وبي الجامع��ات السعوديي���ن م��ن ج- 
أعض��اء هيئ��ة التدري��س وم��ن ف���ي حكمه��م: بمراجع��ة نظ��ام مجل��س التعلي��م العال���ي والجامع��ات ولوائح��ه، س��يتم الت�ركي���ز 
عل���ى املواد الت���ي تعرضـ لنواح���ي االلت���زام األخالقي واملهن���ي ألعضاء هيئة التدريس، فالواجبات لعضو هيئة التدريس 
تعرض��ـ له��ا امل��واد م��ن 38 إل���ى 43 ف���ي الالئح��ة. فامل��ادة الثامن��ة والثالث��ون تذك��ر الصف��ات الت���ي يج��ب أن يتص��ف به��ا 

عض��و هيئ��ة التدري��س، وه��ي:

األمان��ة والخل��ق القوي��م، وأن يلت���زم باألنظم��ة والتعليم��ات وقواع��د الس��لوك واآلداب املرعي��ة. وأن يت���رفع ع��ن كل م��ا 1- 
ه��و مخ��لٌّ بش��رف الوظيف��ة.

متابعة ما يستجد ف�ي مجال تخصصه، وأن يساهم من خالل نشاطه العلم�ي ف�ي تطور تخصصه.2- 

أن ينق��ل لطالب��ه أح��دث م��ا توص��ل إلي��ه العل��م ف���ي مج��ال تخصص��ه، ويثي���ر فيه��م ح��ب العل��م واملعرف��ة والتفكي���ر  - 
العلم���ي الس��ليم.

أن يشارك بفاعلية ف���ي أعمال مجلس القسم وف���ي غي���ره من املجالس واللجان الت���ي يكون عضًوا فيها عل���ى مستوى  - 
القس��م والكلية والجامعة. كما يش��ارك بفاعلية ف���ي أنش��طة القس��م والكلية والجامعة ف���ي خدمة املجتمع.

قة وفًق��ا لألنظم��ة 5-  أن يتف��رغ لعمل��ه ف���ي الجامع��ة، وال يج��وز ل��ه العم��ل خ��ارج الجامع��ة إال بع��د أخ��ذ موافق��ة مس��بَّ
واللوائ��ح.

وق��د ذك��رت امل��ادة التاس��عة والثالث��ون أّن عض��و هيئ��ة التدري��س يتول���ى حف��ظ النظ��ام داخ��ل القاع��ات واملختب���رات، 
ويق��دم إل���ى رئي��س القس��م تقري���ًرا ع��ن كل ح��ادث م��ن ش��أنه اإلخ��الل بالنظ��ام أم��ا امل��واد م��ن 40 إل���ى 43، فذك��رت النواح���ي 

وغي���رهما. التدري��ب  التدريس���ي وس��اعات  كالنص��اب  التدري��س،  هيئ��ة  لعض��و  األكاديمي��ة 

يّتض�ح مما سبق أنه لم ُيذكر أي تفصيل عن النواح�ي األخالقية الت�ي يجب أن يلت�زم بها عضو هيئة التدريس.

وذك��رت امل��ادة الس��ابعة والعش��رون تقوي��م أعض��اء هيئ��ة التدري��س: فيت��م تقوي��م جه��ود عض��و هيئ��ة التدري��س املتق��دم 
للت���رقية عل���ى أس��اس )100( مائ��ة نقط��ة مقس��مة عل���ى النح��و التال���ي:

(60( ستون نقطة لإلنتاج العلم�ي.- 

(25( خمس وعشرون نقطة للتدريس.- 

(15( خمس عشرة نقطة لخدمة الجامعة واملجتمع.- 

ويض��ع مجل��س الجامع��ة معايي���ر تقوي��م املش��اركة ف���ي التدري��س وخدم��ة الجامع��ة واملجتم��ع بن��اًء عل���ى توصي��ة م��ن املجل��س 
العلم�ي.

يّتض���ح مم��ا س��بق أّن ه��ذه امل��ادة تتمّي��ز بعمومي��ة معناها،فه��ل املقص��ود ف���ي عب��ارة )التدري��س( نش��اطه داخ��ل القاع��ة 
فق��ط؟ أم يدخ��ل ف���ي ذل��ك التقوي��م الس��نوي لعض��و هيئ��ة التدري��س، س��واء م��ن قب��ل رئيس��ه املباش��ر، أو م��ن قب��ل الطلب��ة؟

بالنسبة للتأديب ف�ي الالئحة، نجد أن املواد من 82 إل�ى 91 قد تناولـ هذا األمر بالشكل اآلت�ي:

امل��ادة الثالث��ة والثمان��ون ذك��رت: م��ع مراع��اة أح��كام نظ��ام تأدي��ب املوظفي���ن، إذا ص��در م��ن أح��د أعض��اء هيئ��ة التدري��س 
وَمن ف�ي حكمهم ما يعتقد أنه مخل بواجباته، يتول�ى أحد العمداء مباشرة التحقيق معه بتكليف من مدي�ر الجامعة، ويقدم 

للمدي���ر تقري���ًرا ع��ن نتيج��ة التحقي��ق، ويحي��ل مدي���ر الجامع��ة املحق��ق مع��ه إل���ى لجن��ة التأدي��ب إذا رأى موجًب��ا لذل��ك.

��ه ل��م يت��م تفسي���ر كلم��ة “مخ��ل بواجبات��ه” فه��ي كلم��ة عام��ة. فنج��د أن امل��واد املوج��ودة الت���ي تخت��ص 
ّ
يّتض���ح مم��ا س��بق أن

تب��ع للتأدي��ب، وكيفي��ة تكوي���ن اللج��ان التأديبي��ة، وأن��واع العقوب��ات التأديبي��ة كم��ا ه��و موض���ح 
ُ
بالتأدي��ب ذك��رت اإلج��راءات الت���ي ت

ف���ي امل��ادة 89، ولكنه��ا ل��م تذك��ر املوضوع��ات الت���ي تس��تلزم التأدي��ب والعقوب��ات الالزم��ة لذل��ك، فأن��واع العقوب��ات التأديبي��ة الت���ي 
يج��وز إيقاعه��ا عل���ى عض��و هيئ��ة التدري��س وم��ن ف���ي حكم��ه، واملذك��ورة ف���ي امل��ادة 89، ه��ي:

اإلنذار.- 

اللوم.- 
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الحس��م م��ن الرات��ب بم��ا ال يتج��اوز صاف���ي رات��ب ثالث��ة أش��هر عل���ى أال يتج��اوز املحس��وم ش��هرًيا ثل��ث صاف���ي الرات��ب - 
الش��هري.

الحرمان من عالوة دورية واحدة.- 

تأجيل الت�رقية مدة عام.- 

الفصل.- 

مع مراعاة أحكام املادة )32( من نظام تأديب املوظفي�ن.

والس��لوك اإلداري ه��و نت��اج لجمي��ع االتجاه��ات والقي��م والع��ادات واألنم��اط الس��لوكية الس��ائدة ف���ي املجتم��ع، ولي��س ف���ي 
األجهزة اإلدارية املختلفة فقط، وأجهزة الخدمة املدنية جزء من البيئة، فإن ما يس��ود تلك البيئة من إيجابيات أو س��لبيات 
ينتقل- بالتال�ي- إل�ى داخل األجهزة اإلدارية من خالل تفاعل وتعامل األفراد، فيؤث�ر سلبًيا أو إيجابًيا ف�ي أخالقيات العاملي�ن 

الس��لوكية واإلداري��ة ف���ي تل��ك األجه��زة. لذل��ك يوص���ي الدكت��ور الصب��اغ باآلت���ي:

ضرورة تطوي���ر أنظمة الخدمة املدنية، بحيث يتم الت�ركي���ز عل���ى أخالقيات الس��لوك اإلداري، مع ارتباط ذلك بنوع - 
الرقاب��ة، وتواج��د نظ��ام فع��ال للعقوب��ات واملكاف��آت.

اعتم��اد سياس��ات توظي��ف واضح��ة، بحي��ث تك��ون الج��دارة والكف��اءة أساًس��ا للتعيي���ن والت���رقية والتثبي��ـ، عل���ى أن - 
يس��ند تل��ك السياس��ات التدري��ب واإلش��راف الفع��ال والعدال��ة ف���ي توزي��ع املكاف��آت والق��دوة القيادي��ة.

الت�ركي�ز عل�ى التدريب لتعزي�ز احت�رام العمل والتمسك باألخالقيات والسلوكيات اإلدارية الحميدة.- 

التفكي���ر ف���ي إيجاد ميثاق ش��رف، بحيث يكون مصدر إلهام وأساًس��ا وقاعدة تحكم نمط س��لوك العاملي���ن ف���ي الجهاز - 
اإلداري للدول��ة م��ع االلت���زام بتطبيق��ه للتأك��د م��ن تطاب��ق نم��ط الس��لوك م��ع م��ا ج��اء في��ه م��ن نص��وص )الصب��اغ، 1985: 79(.

تعديل هيكل األجور والرواتب، بحيث يتوازن مع متطلبات الحياة ومستوى األسعار، كي ال يدفع املوظف للتفكي�ر - 
ف�ي اتباع سلوكيات غي�ر أخالقية إلشباع احتياجاته املعيشية.

أهمي��ة وج��ود جه��از إداري مس��تقل يتول���ى مس��ئولية الرقاب��ة اإلداري��ة، كم��ا يمتل��ك ح��ق املراقب��ة عل���ى س��لوكيات - 
س��لوكه  س��وء  عل���ى  موظ��ف  أي  ملعاقب��ة  املالئم��ة  الق��رارات  اتخ��اذ  وح��ق  للدول��ة،  اإلداري  الجه��از  ف���ي  العاملي���ن 

.)79  :1985 )الصب��اغ، 

م الطالب بجامعة امللك سعود تسع�ى من خاللها إلى  إعداد سياسة تعليمية توجه د- 
ّ
وجود وثيقة لسياسة تقييم تعل

م الطالب الت�ي أصدرتها جامعة امللك سعود مؤخًرا، بموافقة معال�ي مدي�ر الجامعة عل�ى قرار 
ّ
وتنظم عملية تقييم تعل

اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراس�ي بجلستها األول�ى بعام 1437ه�..

ومن أهم األهداف الت�ي تسع�ى هذه الوثيقة لتحقيقها:

م الطالب واعتبار التقييم أساًسا جوهرًيا ف�ي نجاح العملية التعليمية 1- 
ّ
تعزي�ز االهتمام املؤسس�ي بعملية تقييم تعل

 مؤث�ًرا ف�ي تحسي�ن كفاءة خريج�ي الجامعة.
ً

وعامال

��م الط��الب وتحدي��د الصالحي��ات واملس��ئوليات لتنفي��ذ 2- 
ّ
تحسي���ن وتطوي���ر اإلج��راءات واآللي��ات املرتبط��ة بتقيي��م تعل

تل��ك اإلج��راءات.

م الطالب، واقت���راح األدوات واألس��اليب األكث���ر فاعلية، بما  - 
ّ
تحديد املجاالت الت���ي تعتمدها الجامعة ف���ي تقييم تعل

يس��اهم ف���ي تحسي���ن أداء الطالب ورفع مس��توى تحصيلهم.

��م الط��الب وفًق��ا ملواصف��ات ومعايي���ر تحدده��ا الجامع��ة، ورف��ع مس��توى االلت���زام به��ا ف���ي وح��دات الجامع��ة،  - 
ّ
تقيي��م تعل

وتحسي���ن ج��ودة ممارس��تها ف���ي جمي��ع املق��ررات الدراس��ية.

تعزي�ز ممارسات التغذية الراجعة املقّدمة للطالب، واعتبارها محوًرا جوهرًيا لتطوي�ر عملية تقييم تعلم الطالب، 5- 
بما يساهم ف���ي رفع مستوى إشراك الطالب ف���ي العملية التعليمية وتحقيق مبدأ التعلم الذات���ي.
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تعزي�ز مبادئ الشفافية والن�زاهة األكاديمية ف�ي تقييم تعلم الطالب، ورفع مستوى االلت�زام بها لدى كافة املعنيي�ن 6- 
من أعضاء هيئة التدريس واإلداريي�ن والطالب.

وجاءت أهم مبادئ هذه الوثيقة بالشكل التال�ي:

التقييم من أهم أركان العملية التعليمية ومن أسس نجاحها.1- 

التقييم مرتبط بشكل وثيق  بنواتج التعلم.2- 

التقييم يعتمد عل�ى إشراك الطالب وتفاعلهم. - 

التقييم يعتمد عل�ى التغذية الراجعة للطالب. - 

سم بمعايي�ر وقيم الن�زاهة األكاديمية.5- 
ّ
التقييم يت

التقييم عملية مستمرة.6- 

 وتطرق��ـ الوثيق��ة أيًض��ا إل���ى معايي���ر وأس��اليب التقيي��م، ومس��ئوليات التقيي��م م��ن الجامع��ة، والقس��م، وعض��و هيئ��ة 
التدري��س، والطال��ب.

 وبالنس��بة ملس��ئوليات التقيي��م لعض��و هيئ��ة التدري��س تطرق��ـ إل���ى جوان��ب االختب��ارات واألس��ئلة والدرج��ات واإلع��الن 
عنه��ا واإلع��الن ع��ن متطلب��ات املق��رر والس��اعات املكتبي��ة.

م��ن الع��رض الس��ابق يّتض���ح أّن جامع��ة املل��ك س��عود حقق��ـ نقل��ة نوعي��ة ومعرفي��ة ف���ي جمي��ع املج��االت، وتصنيفه��ا 
ضم��ن أش��هر التصنيف��ات العاملي��ة للجامع��ات أكب���ر دلي��ل عل���ى ذل��ك. ولك��ن م��ن أب���رز الصعوب��ات الت���ي تعانيه��ا أغل��ب الجامع��ات 
بي���ن حق��وق وواجب��ات 

ُ
ف���ي اململك��ة العربي��ة الس��عودية - ولي��س فق��ط جامع��ة املل��ك س��عود - ه��ي ع��دم وج��ود الئح��ة تفصيلي��ة ت

ومسئوليات أعضاء هيئة التدريس ومن ف�ي حكمهم، فيوجد الكثي�ر من اللبس ف�ي املشكالت الت�ي قد تنشأ بي�ن عضو هيئة 
التدري��س والطال��ب، وال توج��د الئح��ة تبي���ن التص��رف الصحي��ح ف���ي ذل��ك، ولوائ��ح التأدي��ب تتص��ف بش��موليتها وع��دم احتوائه��ا 
عل�ى جميع املوضوعات للتعامل معها. ولعل الخب�رة كفيلة بتكوي�ن �شيء بسيط لدى عضو هيئة التدريس ف�ي كيفية التعامل 
مع املواقف والحاالت الت�ي تمر عليه، ولكن ال تعتب�ر الخب�رة وحدها كافية ألنها تعتمد عل�ى كيفية فهم عضو هيئة التدريس 

للمش��كلة وتحدي��د أبعاده��ا بن��اًء عل���ى خلفيت��ه الثقافي��ة والعلمي��ة واالجتماعي��ة.

 وف���ي املقاب��ل ق��د يعان���ي عض��و هيئ��ة التدري��س الجدي��د أو غي���ر الس��عودي صعوب��ة ف���ي معرف��ة ه��ذه الواجب��ات والحق��وق. 
فإص��دار اللوائ��ح الت���ي تنظ��م الش��ئون العام��ة ألعض��اء هيئ��ة التدري��س اإلداري��ة واألكاديمي��ة واملالي��ة وغي���رها م��ن ش��أن مجل��س 
التعلي��م العال���ي. بينم��ا إص��دار اللوائ��ح الداخلي��ة الت���ي تنظ��م العم��ل داخ��ل جامع��ة املل��ك س��عود ه��و م��ن اختصاص��ات الجامع��ة 
ت���رك 

ُ
ذاته��ا. وق��د تص��در الئح��ة مشت���ركة بي���ن الجامع��ات فيم��ا يخت��ص باألخالقي��ات الواجب��ة عل���ى أعض��اء هيئ��ة التدري��س وت

التفاصي��ل ل��كل جامع��ة.

األه��م أن تك��ون هن��اك لوائ��ح يس��تند إليه��ا عض��و هيئ��ة التدري��س بش��كل واض���ح ال تقب��ل أي تفسي���ر أو تأوي��ل، تحف��ظ 
ح��ق عض��و هيئ��ة التدري��س، وف���ي الوق��ـ نفس��ه تبي���ن واجبات��ه ومس��ئولياته بش��كل واض���ح. ف���ي ع��ام 1429ه��� قام��ـ جامع��ة 
املل��ك س��عود بإنش��اء وح��دة الحق��وق الطالبي��ة الت���ي تخت��ص بحماي��ة الحق��وق الطالبي��ة بجامع��ة املل��ك س��عود ووثيق��ة حق��وق 
وواجب��ات الطال��ب الجامع���ي، عل���ى الرغ��م م��ن أن الالئح��ة األكاديمي��ة وغي���ر األكاديمي��ة الت���ي تخت��ص بالطال��ب تعتب���ر عام��ة 
بع��ض ال�ش��يء وغي���ر مفصل��ة. فم��ن الض��روري أيًض��ا إنش��اء وح��دة ألعض��اء هيئ��ة التدري��س، ولك��ن بش��كل مفص��ل للحق��وق 
والواجب��ات، فتمث��ل ف���ي الوق��ـ نفس��ه مرجًع��ا يمك��ن االس��تناد إلي��ه عن��د محاس��بة عض��و هيئ��ة التدري��س ع��ن أي تقصي���ر، ألن 
عض��و هيئ��ة التدري��س يمث��ل الق��دوة لطالب��ه الذي���ن ُيهّيئه��م لس��وق العم��ل، لي��س فق��ط م��ن الناحي��ة األكاديمي��ة واملعرفي��ة، ولك��ن 
أيًض��ا م��ن الناحي��ة األخالقي��ة أيًض��ا، م��ن خ��الل م��ا يغرس��ه فيه��م م��ن الفضائ��ل األخالقي��ة الت���ي يج��ب أن يك��ون ه��و ملت���زًما به��ا، 
وهذا ال يكتمل إال بوجود اللوائح الت���ي تنظم ذلك بشكل واض���ح ال يقبل التفسي���ر، فيشعر عضو هيئة التدريس باألمان ألّن 
حقوقه محمية؛ وبالتال���ي يكون قادًرا عل���ى العطاء. وف���ي الوقـ نفسه عند حدوث أي تقصي���ر من قبل عضو هيئة التدريس 
الب��د م��ن وج��ود العقوب��ات الرادع��ة الت���ي تتمي���ز بالش��فافية والوض��وح ليك��ون عظ��ة وعب���رة لآلخري���ن، ونحم���ي ف���ي الوق��ـ نفس��ه 

ح��ق الط��رف اآلخ��ر.
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��م الط��الب ف���ي جامع��ة املل��ك س��عود خط��وة جي��دة لتحدي��د مالم��ح ه��ذه 
ّ
وتعتب���ر خط��وة إنش��اء وثيق��ة سياس��ة تقيي��م تعل

العالق��ة، وإن كان��ـ تخت��ص بجان��ب التقيي��م للط��الب فق��ط. وق��د أص��درت جامع��ة املل��ك س��عود القواع��د املنظم��ة ألخالقي��ات 
البح��ث العلم���ي بع��ام 6  1ه��� والت���ي تطرق��ـ أله��م األخالقي��ات الت���ي يج��ب االلت���زام به��ا م��ن الباحثي���ن، س��واء م��ن األس��اتذة أو 

الط��الب وللموضوع��ات الت���ي يت��م التط��ّرق له��ا. ولك��ن تظ��ل ه��ذه الالئح��ة مخصص��ة لجان��ب البح��ث العلم���ي.

الدراسات السابقة

حظ���ي موض��وع أخالقي��ات العم��ل )املهن��ة( ل��دى أعض��اء هيئ��ة التدري��س بأهمي��ة متعاظم��ة، لذل��ك سنس��لط الض��وء عل���ى 
الدراس��ات الس��ابقة العربي��ة واألجنبي��ة الت���ي تناول��ـ ه��ذا املوض��وع حس��ب تسلس��لها الزمن���ي. وذل��ك لالس��تفادة منه��ا، س��واء ف���ي 
الجان��ب املنهج���ي للدراس��ة الحالي��ة، أو م��ن خ��الل االط��الع عل���ى النتائ��ج الت���ي توصل��ـ إليه��ا، ومحاول��ة الرب��ط بينه��ا وبي���ن نتائ��ج 

الدراس��ة الحالي��ة. وم��ن الدراس��ات الت���ي أجري��ـ ف���ي ه��ذا املج��ال:

دراســة )الزركــوش، 2016(: عل���ى أعض��اء هيئ��ة التدري��س ف���ي كلي��ة الت���ربية األساس��ية بجامع��ة ديال���ي بالجزائ��ر، وذل��ك 
للتعّرف عل���ى درجة توافر األخالقيات الجامعية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية ف���ي كلية الت���ربية األساسية، وتأثي���ر 
كل م��ن متغي���ري )الجن��س، وس��نوات الخدم��ة( عل���ى مج��ال األخالقي��ات الجامعي��ة ل��دى أعض��اء الهيئ��ة التدريس��ية. وذك��رت 
الباحثة أّن معيار األخالقيات الجامعية يعد من معايي�ر ضمان الجودة ،وتعتمد جميع الدول الت�ي تتسابق ف�ي الحصول عل�ى 

االعتمادي��ة عل���ى مواثي��ق أخالقي��ة معلن��ة.

وتوصلـ الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ملتغي�ري )الجنس، وسنوات الخدمة(. وكانـ أهم العبارات 
الت�ي حصلـ عل�ى الوزن املئوي األعل�ى تدل عل�ى أن املؤسسة:

له��ا آلي��ات معلن��ة لتلق��ي الش��كاوى واملقت���رحات، ويك��ون ال��رد عليه��ا م��ن خ��الل صنادي��ق الش��كاوى املتواف��رة ف���ي الكلي��ة، 1- 
ومن خالل شبكة اإلنت���رنـ، وت���رتبط مباشرة بمكتب العميد.

تهتم بسالمة املوظفي�ن والطلبة والكادر التدريس�ي بتوفي�ر بيئة تعليمية آمنة.2- 

توف��ر جمي��ع الضمان��ات والكف��االت القانوني��ة لحف��ظ حق��وق العاملي���ن وأعض��اء هيئ��ة التدري��س والطلب��ة بالتنس��يق  - 
م��ع الوح��دة القانوني��ة بالكلي��ة.

توف��ر بيئ��ة عادل��ة ونظ��م تقوي��م تتمي���ز بأبعاده��ا األخالقي��ة، وتس��ودها أج��واء م��ن الش��فافية ف���ي جمي��ع التعام��الت،  - 
وتعل��ن ع��ن املعلوم��ات بش��كل صحي��ح وموث��ق، وتصح��ح املمارس��ات غي���ر العادل��ة.

توفر أنظمة للعقاب والثواب وفًقا ملعايي�ر محددة.5- 

بينما أهم العبارات الت�ي حصلـ على أوزان مئوية متوسطة:

حرص املؤسسة عل�ى عدم التميي�ز بي�ن العاملي�ن ف�ي توزيع أعباء العمل والحوافز واملكافآت والت�رقيات وغي�رها.1- 

توافر نظام الضوابط األخالقية الستخدام التقنيات الحديثة.2- 

بينم��ا العب��ارة الت���ي حصل��ـ عل���ى أدن���ى وزن مئ��وي، كان��ـ ت��دل عل���ى ع��دم الوض��وح فيم��ا يتعل��ق بتواف��ر ميث��اق أخالق��ي ع��ام 
ومواثي��ق مهني��ة خاص��ة معلن��ة م��ن قب��ل املؤسس��ة.

وقدمـ الدراسة عدًدا من التوصيات كان من أهمها:

العمل عل�ى وضع ميثاق أخالقي عام ومواثيق مهنية خاصة. - 

إدخال مادة تتضمن األخالقيات الت�ي يجب عل�ى الطالب الجامع�ي االلت�زام بها. - 

وع��ي املؤسس��ات بدوره��ا األخالق��ي ف���ي بن��اء عالق��ات إنس��انية تس��ود الوس��ط الجامع���ي، وأن تولي��ه اهتماًم��ا ال يق��ل ع��ن - 
اهتمامه��ا بالقضاي��ا العلمي��ة واألكاديمي��ة.
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دراسة )Fantazy and AlAthmay, 2014(: التي أجريـ عل�ى خمس جامعات أساسية ف�ي اإلمارات العربية املتحدة 
)جامعة الش��ارقة - جامعة أبو ظبي - الجامعة األمريكية بالش��ارقة - كليات التقنية العليا - كليات األفق الجامعية(؛ للتعرف 
عل���ى م��دى تأثي���ر تدري��س األخالقي��ات، والقي��م الديني��ة، والتكنولوجي��ا ف���ي التعلي��م العال���ي عل���ى الس��لوك األخالق��ي. وج��اءت أه��م 

نتائجه��ا بأّن:

املدونات األخالقية وتدريس األخالقيات والقيم اإلسالمية لها تأثي�ر إيجابي ف�ي رفع السلوك األخالقي.1- 

تأثي�ر الدي�ن عل�ى السلوك األخالقي.2- 

العالقة العكسية بي�ن التقنية وزيادة السلوك األخالقي. - 

ف���ي املنهجي��ة وتطوي���ر  القي��م اإلس��المية  الت���ي نتج��ـ ع��ن ه��ذه الدراس��ة: تضمي���ن تدري��س  وكان م��ن أه��م التوصي��ات 
اإلس��المية. القي��م  وتدعي��م  ع��ام،  بش��كل  األعم��ال  ألخالقي��ات  الدراس��ية  الخط��ط 

عتب���ر م��ن الدراس��ات الت���ي أجري��ـ مؤخ��ًرا ف���ي ه��ذا املج��ال، وق��د س��عـ إل���ى فح��ص 
ُ
دراســة )Zulfiker، 2011(: والت��ي ت

خصائ��ص أخالقي��ات العم��ل بي���ن كل م��ن الب���روتستانـ، والكاثولي��ك، واملسلمي���ن م��ن األص��ول الت���ركية الذي���ن يعيش��ون ف���ي 
الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة. وهدف��ـ الدراس��ة إل���ى: معرف��ة م��ا إذا كان هن��اك اختالف��ات أو تش��ابه بي���ن املسيحيي���ن واألت���راك 
الب���روتستانتية  العم��ل  أخالقي��ات  قي��م  أس��اس  عل���ى  األمريكي��ة  املتح��دة  الوالي��ات  ف���ي  ويعمل��ون  يعيش��ون  الذي���ن  املسلمي���ن 
(- Protestant Work Ethic – PWE(. وتوصل��ـ الدراس��ة إل���ى أن األت���راك املسلمي���ن حصل��وا عل���ى أعل���ى مع��دل بل��غ أربع��ة م��ن 
خمس��ة ف���ي أبع��اد خصائ��ص العم��ل الب���روتستانتية )PWE(، وه��ي: )1( العم��ل الج��اد والنج��اح. )2( الوض��ع الداخل���ي للس��يطرة. 
(3( املوقف السلبي تجاه أوقات الفراغ. )4( املوقف تجاه توفي�ر املال والوقـ. وسّجل العمل كغاية- بحد ذاته- أقل النسب 
عن��د املسلمي���ن األت���راك، عل���ى عك��س الفئ��ات األخ��رى، والس��بب ف���ي ذل��ك أن اإلس��الم ينظ��ر إل���ى العم��ل كوس��يلة لتلبي��ة حاج��ات 

الف��رد، والت��وازن بي���ن الحاج��ات الفردي��ة وحي��اة املجتم��ع. ويأت���ي الب���روتستانـ أعل���ى م��ن الكاثولي��ك ف���ي جمي��ع الخصائ��ص.

دراسة )رزق ودوام، 2010(: وهدفـ إل�ى التعرف عل�ى مستوى أخالقيات املهنة لدى الهيئة املعاونة بجامعة املنوفية 
بمص��ر، والت���ي تش��مل القائمي���ن بالتدري��س الجامع���ي ول��م يحصل��وا عل���ى درج��ة الدكت��وراة م��ن املعيدي���ن واملحاضري���ن. وتوصل��ـ 
الدراس��ة إل���ى: عدم وجود فروق ف���ي مس��توى أخالقيات املهنة للهيئة املعاونة تبًعا ملكان الس��كن وسياس��ات التعيي���ن ومتابعة 
الحض��ور، إضاف��ة إل���ى وج��ود ف��روق ف���ي مس��توى أخالقي��ات املهن��ة تبًع��ا ألس��لوب رقاب��ة ج��ودة األداء بالكلي��ة، ووج��ود تباي���ن ف���ي 

تقيي��م األس��اتذة ملس��توى أخالقي��ات املهن��ة للهيئ��ة املعاون��ة تبًع��ا للدرج��ة العلمي��ة.

دراســة )لعبــاس، 2010(: ع��ن درج��ة الت���زام رؤس��اء األقس��ام العلمي��ة بأخالقي��ات العم��ل اإلداري وعالقته��ا بمس��توى 
ال��روح املعنوي��ة ألعض��اء هيئ��ة التدري��س ف���ي كلي��ات الهيئ��ة العام��ة للتعلي��م التطبيق��ي والتدري��ب ف���ي دول��ة الكوي��ـ كم��ا ي���راها 
األعضاء أنفسهم، و جاءت أهم نتائجها أن درجة الت�زام رؤساء األقسام العلمية بأخالقيات العمل اإلداري ف�ي كليات الهيئة 
العام��ة للتعلي��م التطبيق��ي والتدري��ب ف���ي دول��ة الكوي��ـ كان��ـ مرتفع��ة ف���ي جمي��ع املج��االت، وبينم��ا كان مس��توى ال��روح املعنوي��ة 
ا. كما أظهرت فروق ذات داللة إحصائية ف�ي درجة الت�زام رؤساء األقسام العلمية ف�ي مجال 

ً
ألعضاء هيئة التدريس متوسط

العالق��ة م��ع أعض��اء هيئ��ة التدري��س ومج��ال طبيع��ة العم��ل تبًع��ا ملتغي���ر الجن��س لصال��ح الذك��ور، وع��دم وج��ود ف��روق ذات دالل��ة 
إحصائية ف���ي درجة الت���زام رؤس��اء األقس��ام العلمية ف���ي مجال���ي الخصائص الش��خصية واملس��ئولية تجاه املجتمع تبًعا ملتغي���ر 
الجنس.  وأظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بي�ن درجات االلت�زام بالعمل اإلداري لرؤساء األقسام تعزى ملتغي�ر 
الخب���رة العملي��ة واملؤه��ل العلم���ي ألعض��اء هيئ��ة التدري��س. ووج��ود ف��روق ذات دالل��ة إحصائي��ة ف���ي مس��توى ال��روح املعنوي��ة 
ألعض��اء هيئ��ة التدري��س تع��زى ملتغي���ر الجن��س، وع��دم وج��ود ف��روق ذات دالل��ة إحصائي��ة ف���ي مس��توى ال��روح املعنوي��ة ألعض��اء 

هيئ��ة التدري��س تع��زى ملتغي���ري الخب���رة العملي��ة واملؤه��ل العلم���ي.

دراسة )Rokhman، 2010(: وهدفـ إل�ى معرفة أث�ر أخالقيات العمل اإلسالمية عل�ى نتائج العمل عل�ى وجه التحديد 
عل���ى الرضا الوظيف���ي، وااللت���زام التنظيم���ي، والدوران الوظيف���ي ف���ي 10 مؤسسات صغي���رة للتمويل اإلسالم���ي ف���ي »ريجنس���ي« 
وسط »جاوة« اإلندونيسية. وتوصلـ االختبارات التجريبية لهذه الدراسة إل�ى أنه ليس جميع املوظفي�ن ف�ي املنظمة راضي�ن 
 نحو االقتناع بوظائفهم، وهذا يعن���ي أن نسبة االلت���زام التنظيم���ي العام مرتفعة أيًضا 

ً
تماًما عن وظائفهم، ولكنهم أكث���ر ميال
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إل���ى ح��د معق��ول، وكان��ـ نس��بة ال��دوران منخفض��ة نس��بًيا، وه��ذا يعن���ي أن نس��بة العاملي���ن ف���ي مؤسس��ات التموي��ل اإلس��المية 
منخفض��ة م��ن حي��ث الني��ة لت���رك املنظم��ة. وأخي���ًرا توصل��ـ الدراس��ة أيًض��ا إل���ى أن أخالقي��ات العم��ل اإلسالم���ي له��ا آث��ار إيجابي��ة 
عل�ى كل من الرضا الوظيف�ي وااللت�زام التنظيم�ي، ف�ي حي�ن ليس هناك دليل كبي�ر من تأثي�ر أخالقيات العمل اإلسالم�ي عل�ى 

ال��دوران. ني��ة 

دراسة )خليفات واملالحمة، 2009(: وهي دراسة مشابهة لسابقتها، وتهدف إلى التعرف عل���ى مستوى الوالء التنظيم���ي 
والعاطف���ي وعالقت��ه بالرض��ا الوظيف���ي ل��دى أعض��اء هيئ��ة التدري��س ف���ي الجامع��ات الخاص��ة. وكان��ـ عين��ة الدراس��ة مكون��ة م��ن 
أعضاء هيئة التدريس العاملي�ن ف�ي الجامعات الخاصة. ومن أهم النتائج الت�ي توصلـ إليها الدراسة وجود عالقة بي�ن أبعاد 
الوالء التنظيم�ي والرضا الوظيف�ي لدى أعضاء هيئة التدريس ف�ي الجامعات الخاصة. وكذلك تبي�ن وجود فروق ف�ي مستوى 

الوالء التنظيم���ي لدى أعضاء هيئة التدريس تعزى ملتغي���رات الجنس، والعمر، ومدة الخدمة ف���ي الجامعة، والكلية.

دراســة )الخرابشــة والربابعة، 2008(: الت���ي هدفـ إل���ى التعرف عل���ى درجة االلت���زام ألعضاء هيئة التدريس ف���ي كلية 
األمي���رة عالي��ة الجامعي��ة بجامع��ة البلق��اء التطبيقي��ة ب��األردن بأخالقي��ات مهن��ة التعلي��م، وم��دى اخت��الف مس��توى األخالقي��ات 
املهني��ة بينه��م م��ن وجه��ة نظ��ر الطالب��ات؛ وذل��ك تبًع��ا ملتغي���رات املس��توى الدراس���ي والقس��م األكاديم���ي. وتوصل��ـ الدراس��ة إل���ى 
أن أعض��اء هيئ��ة التدري��س بكلي��ة األمي���رة عالي��ة - م��ن وجه��ة نظ��ر الطالب��ات - ملت���زمون بعش��ر أخالقي��ات مهني��ة بدرج��ة عالي��ة 
وه��ي: تمك��ن امل��درس م��ن امل��ادة الت���ي يدرس��ها، ويحاف��ظ امل��درس عل���ى أناقت��ه، والظه��ور بمظه��ر يلي��ق بمهنت��ه، والت���زام امل��درس 
بواجبات��ه ومس��ئولياته املهني��ة، وإظه��ار امل��درس ف���ي س��لوكياته أخالقي��ات مهني��ة تعليمي��ة، وامت��الك امل��درس ثقاف��ة عام��ة ع��ن 
الحي��اة اليومي��ة، واس��تخدام امل��درس مص��ادر املعلوم��ات بأخالقي��ة، ويسع���ى امل��درس إل���ى تعلي��م الطالب��ات الس��لوك اإليجاب��ي، 

والت���زام امل��درس القي��م الحمي��دة ف���ي تعامل��ه م��ع الطالب��ات، ويض��ع امل��درس قواع��د واضح��ة داخ��ل غرف��ة الص��ف.

وقد توصلـ الدراسة إل�ى )16( أخالقية يلت�زم بها أعضاء هيئة التدريس بدرجة متوسطة، ومن أهمها: الت�زام املدرس 
بمواعي��د املحاض��رات، وتحقي��ق امل��درس الحتياج��ات الطالب��ات األكاديمي��ة، ويع��زز امل��درس الفضائ��ل ل��دى الطالب��ات، وامت��الك 
امل��درس الق��درة عل���ى تطوي���ر ط��رق التدري��س وفًق��ا الحتياج��ات الطالب��ات، ويتجاه��ل بع��ض هف��وات الطالب��ات وال يعل��ق عليه��ا،  
ويعم��ل امل��درس باس��تمرار عل���ى تطوي���ر محت��وى مادت��ه. وأظه��رت الدراس��ة أن الت���زام أعض��اء هيئ��ة التدري��س ببع��ض األخالقي��ات 
ضعيف لدى أعضاء هيئة التدريس، وهي: أخالقية امتالك املعلم الجرأة عل�ى االعت�راف بالخطأ إذا بدر منه، وأخالقية تفهم 
امل��درس مش��كالت الطالب��ات وظروفه��ن. وأظه��رت الدراس��ة ع��دم وج��ود ف��روق ذات دالل��ة إحصائي��ة ف���ي م��دى الت���زام أعض��اء 
هيئ��ة التدري��س ف���ي الكلي��ة بأخالقي��ات املهن��ة م��ن وجه��ة نظ��ر الطالب��ات تع��زى ملتغي���ري: املس��توى الدراس���ي للطالب��ات، والقس��م 

األكاديم���ي.

دراســة )Stedham; Yamamura & IBeekun, 2007(: وته��دف إل���ى التع��رف عل���ى الف��رق بي���ن نظ��رة الذك��ور ونظ��رة 
اإلن��اث للمش��كالت غي���ر األخالقي��ة. وتوصل��ـ الدراس��ة إل���ى أّن احتمالي��ة تص��رف امل��رأة بطريق��ة غي���ر أخالقي��ة تك��ون أق��ل م��ن 
الرجل ف���ي العمل. وينظر الرجل للمش��كلة غي���ر األخالقية ويقّيمها بعيًدا عن أي اعتبارات ش��خصية، فهو ينظر إل���ى املش��كلة 
نفس��ها إليج��اد الح��ل، بينم��ا امل��رأة تنظ��ر إل���ى املش��كلة غي���ر األخالقي��ة وتحلله��ا باعتباره��ا ش��بكة متع��ددة األط��راف م��ن العالق��ات 

واالتص��االت. الش��خصية 

دراســة )ســنقر ، 2007(: وهدف��ـ إل���ى التع��ّرف عل���ى واق��ع عم��ل امل��رأة كعض��و هيئ��ة تدري��س ف���ي جامع��ة دمش��ق ف���ي 
مجال التدريس، والبحث العلم���ي، وخدمة املجتمع، ومعرفة العوامل املؤث���رة عل���ى أدائها. وكان من أهم النتائج الت���ي توصلـ 
إليه��ا الدراس��ة أن الجه��د ال��ذي تبذل��ه امل��رأة كعض��و هيئ��ة تدري��س أكب���ر مم��ا يبذل��ه الرج��ل ف���ي مج��ال التدري��س، وف���ي املقاب��ل 
أداء امل��رأة أق��ل م��ن أداء الرج��ل فيم��ا يتعل��ق بمج��ال البح��ث العلم���ي. وأّن هن��اك ع��دًدا م��ن املعوق��ات الت���ي تعت���رض عم��ل امل��رأة 
ف���ي الهيئ��ة التدريس��ية، بعضه��ا يتعل��ق بالبيئ��ة الجامعي��ة والبع��ض اآلخ��ر بالبيئ��ة األس��رية، وم��ن أه��م املعوق��ات ف���ي البيئ��ة 
الجامعي��ة: ع��دم التع��اون العلم���ي بي���ن الزم��الء، وع��دم تكاف��ؤ الف��رص م��ع زميله��ا الرج��ل ف���ي ش��غل املواق��ع اإلداري��ة، مم��ا يع��زز 
الثق��ة ف���ي نف��س الرج��ل ويمكن��ه م��ن توفي���ر البيئ��ة املس��اعدة ل��ه ف���ي العم��ل أكث���ر م��ن امل��رأة، وأخي���ًرا ضي��ق الوق��ـ املت��اح لتنفي��ذ 

الفعالي��ات العلمي��ة ل��دى امل��رأة، وع��دم تالؤمه��ا م��ع طبيع��ة العم��ل ومتطلبات��ه.



أخالقيات العمل األكاديمـي لدى أعضاء هيئة التدريس فـي الجامعات ...

102

دراســة )الغزيــوات، 2005(: الت���ي هدف��ـ إل���ى  تقوي��م الكفاي��ات التدريس��ية ل��دى أعض��اء الهيئ��ة التدريس��ية ف���ي كلي��ة 
العل��وم الت���ربوية بجامع��ة مؤت��ة م��ن وجه��ة نظ��ر طلب��ة الدراس��ات االجتماعي��ة؛ كان��ـ أه��م النتائ��ج الت���ي توصل��ـ إليه��ا الدراس��ة: 
واس��تخدام  اإلنسان���ي،  غي���ر  والتعام��ل  التقليدي��ة  والتدري��س  التقوي��م  لط��رق  األس��اتذة  اس��تخدام  ع��ن  الطلب��ة  رض��ا  ع��دم 
االمتحان��ات كوس��يلة لتهدي��د الطلب��ة، أو تهديده��م بالعالم��ات مم��ا يؤث���ر بالس��لب عل���ى مس��توى اكتس��اب املعرف��ة ل��دى الطلب��ة. 

التعص��ب لل��رأي وع��دم إتاح��ة الفرص��ة للنق��اش وحري��ة ال��رأي.

دراســة )قــزق، 2005(: وق��ام فيه��ا بإج��راء مس��ح عل���ى الجامع��ات الرس��مية األردني��ة للتع��رف عل���ى درج��ة الت���زام رؤس��اء 
األقس��ام األكاديمي��ة بأخالقي��ات املهن��ة. وأظه��رت الدراس��ة أن درج��ة الت���زام رؤس��اء األقس��ام األكاديمي��ة ف���ي الجامع��ات األردني��ة 
كان��ـ مرتفع��ة، وكذل��ك توصل��ـ إل���ى وج��ود ف��روق ذات دالل��ة إحصائي��ة ف���ي درج��ة الت���زام رؤس��اء األقس��ام األكاديمي��ة ف���ي 

الجامع��ات األردني��ة الرس��مية بأخالقي��ات املهن��ة تع��زى للتفاع��ل بي���ن متغي���ري التخص��ص والرتب��ة األكاديمي��ة.

2005(: وه��ي دراس��ة مس��حية هدف��ـ إل���ى تحدي��د الس��لوك األخالق��ي لألس��تاذ الجامع���ي ف���ي املج��ال  دراســة )طنــاش، 
األكاديم���ي كم��ا ي���راها أعض��اء هيئ��ة التدري��س والطلب��ة ف���ي الجامع��ة األردني��ة. وتوصل��ـ الدراس��ة إل���ى وج��ود اتف��اق بي���ن أعض��اء 
ا كان��ـ م��ن أكث���ر األنم��اط غي���ر األخالقي��ة، وه��ي: ع��دم احت���رام الطلب��ة وتقدي���ر آرائه��م، 

ً
هيئ��ة التدري��س والطلب��ة إزاء )14( س��لوك

وعدم اللياقة، أو سوء التصرف، أو عدم مراعاة اآلداب العامة، واستغالل الجامعة أو الطلبة، والتعامالت املالية مع الطلبة 
أو م��ع ذويه��م أو قب��ول الهداي��ا منه��م، وع��دم مراع��اة خصوصي��ة الطال��ب واملحافظ��ة عليه��ا، وع��دم املحافظ��ة عل���ى ج��و الزمال��ة 
أو اإلس��اءة للزم��الء، وع��دم التقوي��م الصحي��ح املس��تند إل���ى أداء الطال��ب، وع��دم احت���رام تعليم��ات الجامع��ة أو إي��ذاء الطلب��ة. 
��ا س��لوكًيا ال 

ً
وتوصل��ـ الدراس��ة أيًض��ا إل���ى تطوي���ر مدون��ة األخالقي��ات األكاديمي��ة لألس��تاذ الجامع���ي، وت��م تضمي���ن )87( نمط

أخالقًي��ا أتف��ق أعض��اء هيئ��ة التدري��س والطلب��ة عليه��ا.

دراســة )يعقــوب، 2005(: وهدف��ـ ملعرف��ة الكفاي��ات املهني��ة والصف��ات الش��خصية املرغوب��ة ف���ي األس��تاذ الجامع���ي م��ن 
وجه��ة نظ��ر ط��الب كلي��ة املعلمي���ن ف���ي “ببش��ة” باململك��ة العربي��ة الس��عودية. ج��اءت أه��م نتائجه��ا فيم��ا يتعل��ق بالبع��د األخالق��ي أن 
م��ن أه��م الصف��ات الت���ي يج��ب أن يتص��ف به��ا األس��تاذ الجامع���ي واحتل��ـ املرتب��ة األول���ى ه��ي: أن يس��تمع إل���ى الط��الب ويحت���رمهم، 
ويؤم��ن بالقي��م األخالقي��ة، ويعم��ل عل���ى غرس��ها ف���ي نف��وس طلبت��ه. وتليه��ا باملرتب��ة الثاني��ة الصف��ات التالي��ة: أن ي�راع���ي املش��اعر 
الوجداني��ة للط��الب، ويقي��م عالق��ة طيب��ة م��ع اآلخري���ن م��ن طلبت��ه وزمالئ��ه، ويحت���رم ش��خصية طلبت��ه بغ��ض النظ��ر ع��ن نجاحه��م 

أو فش��لهم، ويتس��م بالعط��ف وال��ود تج��اه طلبت��ه، ويعم��ل عل���ى ب��ث روح االنتم��اء بي���نهم.

دراسة )Friedman; Fogel & Weiser، 2005(: بدراسة هدفـ إل�ى تحديد ما الذي يؤث�ر عل�ى تصورات الطالب نحو 
أخالقي��ات األس��اتذة، ولتحدي��د التغي�ي���رات ف���ي ه��ذا التص��ور ف���ي ح��ال م��ا إذا حص��ل الط��الب عل��ى م��واد ع��ن األخالقي��ات أو ل��م 
 عل�ى 50 % من الطالب يعتقدون أن األساتذة كانوا 

ً
يحصلوا عليها. وتوصلـ الدراسة إل�ى أنه ليس هناك سوى ما ي�زيد قليال

إما للغاية أخالقيي�ن، أو أخالقيي�ن. أيًضا ينظر الطالب إل�ى أنفسهم بأنهم أكث�ر الت�زاًما من الناحية األخالقية من أساتذتهم. 
وت��م التوص��ل إل���ى أن العدال��ة ف���ي الدرج��ات ه��ي العام��ل الحاس��م ال��ذي اس��تخدمها العدي��د م��ن الط��الب ف���ي تحدي��د م��ا إذا كان 
األس��تاذ ه��و أخالق��ي أوغي���ر أخالق��ي. وأظه��رت الدراس��ة أن��ه ال توج��د ف��روق ذات دالل��ة إحصائي��ة بي���ن الطلب��ة الذي���ن أخ��ذوا م��واد 
ع��ن األخالقي��ات ع��ن أولئ��ك الذي���ن ل��م يأخ��ذوا أي م��واد ع��ن األخالقي��ات ف���ي تصوره��م نح��و م��ا يجع��ل األس��تاذ أخالقًي��ا أو غي���ر 

أخالق��ي. إضاف��ة إل���ى وج��ود بع��ض االختالف��ات البس��يطة بي���ن الذك��ور واإلن��اث ف���ي ه��ذه التص��ورات.

دراســة )عبوينـــي، 1997(: وه��ي دراس��ة مس��حية هدف��ـ م��ن خالله��ا إل��ى الكش��ف ع��ن أخالقي��ات التعلي��م ف���ي جامع��ة 
الي���رموك م��ن وجه��ة نظ��ر طلب��ة الجامع��ة وأعض��اء هيئ��ة التدري��س فيه��ا. وكان م��ن أه��م النتائ��ج الت���ي توصل��ـ إليه��ا الدراس��ة أن 
هن��اك تفاوًت��ا بي���ن وجه��ات نظ��ر الطلب��ة وأعض��اء هيئ��ة التدري��س ح��ول أخالقي��ات التعلي��م، حي��ث بل��غ أعل���ى متوس��ط حس��ابي 
الستجابات الطلبة عل�ى األداة األخالقية “الت�زام أعضاء هيئة التدريس ف�ي حضور االمتحانات الجامعية ف�ي أوقاتها”، بينما 
س��جل أدن���ى متوس��ط حس��ابي ألخالقي��ة “يح��رص أعض��اء هيئ��ة التدري��س عل���ى اس��تمرار العالق��ة بطالبه��م بع��د تخرجه��م م��ن 
الجامع��ة”، وبل��غ أعل���ى متوس��ط حس��ابي الس��تجابات أعض��اء هيئ��ة التدري��س عل���ى األداة ألخالقي��ة “الت���زام الطلب��ة ف���ي حض��ور 
االختب��ارات الجامعي��ة وع��دم التغي��ب عنه��ا”، وبل��غ أدن���ى متوس��ط ألخالقي��ة “يش��ارك الطلب��ة أس��اتذتهم ف���ي حض��ور الن��دوات 
واملؤتم��رات العلمي��ة”. وأظه��رت الدراس��ة أيًض��ا ع��دم وج��ود ف��روق ذوات دالل��ة إحصائي��ة الس��تجابات أعض��اء هيئ��ة التدري��س 
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ع��زى إل���ى 
ُ
ع��زى ملتغي���ر الجن��س ل��دى الطلبة،وع��دم وج��ود ف��روق ذوات دالل��ة إحصائي��ة الس��تجابات أعض��اء هيئ��ة التدري��س ت

ُ
ت

ع��زى ملتغي���ر الجن��س ل��دى 
ُ
متغي���ر الكلي��ة بي���ن طلب��ة الجامع��ة، وع��دم وج��ود ف��روق ذوات دالل��ة إحصائي��ة الس��تجابات الطلب��ة ت

ع��زى ملتغي���ر الكلي��ة ألعض��اء هيئ��ة التدري��س.
ُ
أعض��اء هيئ��ة التدري��س، ووج��ود ف��روق ذوات دالل��ة إحصائي��ة ت

التعليق علـى الدراسات السابقة

اس��تفادت ه��ذه الدراس��ة م��ن الدراس��ات الس��ابقة بتعمي��ق املعرف��ة بأخالقي��ات املهن��ة بش��كل ع��ام وبأخالقي��ات التعلي��م 
وم��دى االلت���زام به��ا م��ن قب��ل أعض��اء هيئ��ة التدري��س بش��كل خ��اص. والتع��رف عل���ى أه��م العوام��ل الت���ي تس��اعد عل���ى وج��ود بع��ض 
البن��اء النظ��ري للدراس��ة الحالي��ة، إذ إن أغل��ب ه��ذه الجه��ود املعرفي��ة تع��رض  ف��ي  الس��لوكيات غي���ر األخالقي��ة. مم��ا س��اهم 

مراجع��ة نظري��ة فكري��ة لفلس��فة الباحثي���ن للمتغي���رات الت���ي تدرس��ها. وس��اهمـ- أيًض��ا- ف��ي تقدي��م التوصي��ات املناس��بة.

م��ن خ��الل ع��رض الدراس��ات الس��ابقة يتض���ح أنه��ا حاول��ـ التع��رف عل���ى درج��ة االلت���زام بأخالقي��ات مهن��ة التعلي��م ل��دى 
 ،)Linda Joshua & Hershey, 2005( كدراس��ة  والطالب��ات  الط��الب  نظ��ر  وجه��ة  م��ن  بالجامع��ات  التدري��س  هيئ��ة  أعض��اء 
و)الطن��اش، 2005(، )الخرابش��ة، الربابع��ة، 2008(، و)يعق��وب، 2005(، و)الغزي��وات، 2009(، و)عبوين���ي،1997(. وحاول��ـ 
بع��ض الدراس��ات التع��رف عل���ى م��دى االلت���زام بأخالقي��ات العم��ل لرؤس��اء األقس��ام بالجامع��ات م��ن وجه��ة نظ��ر أعض��اء هيئ��ة 
التدري��س كدراس��ة )ق��زق، 2005(، و)عب��اس، 2010(. والبع��ض منه��ا تن��اول م��دى تواف��ر األخالقي��ات الجامعي��ة م��ن وجه��ة نظ��ر 
أعضاء الهيئة التدريسية كدراسة )الزركوش، 2016(. ومن الدراسات الت�ي حاولـ التعرف عل�ى مدى الت�زام الهيئة املعاونة 
ألعض��اء هيئ��ة التدري��س بالجامع��ات بأخالقي��ات املهن��ة كدراس��ة )رزق، دوام، 2010(. وح��اول البع��ض منه��ا التع��رف عل���ى تأثي���ر 
 )Fantazy & ودراس��ة ،)Wahibor, 2010( ودراس��ة ،)Yavuz,2001) الجان��ب الدين���ي بااللت���زام بأخالقي��ات العم��ل كدراس��ة
(AlAthmay, 2014. وحاولـ دراسة )خليفات، املالحمة، 2009( التعرف عل�ى مستوى الوالء التنظيم�ي والعاطف�ي وعالقته 
بالرض��ا الوظيف���ي ل��دى أعض��اء هيئ��ة التدري��س بالجامع��ات الخاص��ة. وم��ن الدراس��ات الت���ي رك��زت عل���ى الف��رق بي���ن نظ��رة الذك��ور 
ونظ��رة اإلن��اث للمش��كالت األخالقي��ة دراس��ة )Yvonne & Jeanne H & Rafik I, 2007(. وج��اءت دراس��ة )س��نقر، 2007( الت���ي 

رك��زت عل���ى واق��ع عم��ل امل��رأة كعض��و ف���ي الهيئ��ة التدريس��ية بالجامع��ة والتع��رف عل���ى العوام��ل املؤث���رة عل���ى أدائه��ا.

ويعتب���ر الت���زام أعض��اء هيئ��ة التدري��س بالجامع��ات بأخالقي��ات املهن��ة م��ن أه��م املوضوع��ات ف���ي مج��ال تطوي���ر الجامع��ات 
ْول���ى الت���زام عض��و 

َ
والوص��ول إل���ى ج��ودة التعلي��م، وخصوًص��ا م��ع وج��ود مناه��ج مختص��ة بتدري��س أخالقي��ات املهن��ة للطلب��ة، فاأل

هيئ��ة التدري��س به��ذه األخالقي��ات قب��ل أن ُيدرس��ها للط��الب. وتس��اعد دراس��ة البع��د األخالق��ي ف���ي العم��ل األكاديم���ي ل��دى أعض��اء 
هيئة التدريس ف�ي التعرف عل�ى مفهومهم ألخالقيات املهنة من خالل تقييمهم لبعض سلوكيات زمالئهم، ألن تقييم الزمالء 
م��ن الطرائ��ق الت���ي يت��م اس��تخدامها لتقيي��م أداء املوظ��ف بش��كل ع��ام )يعق��وب، 2005: 101(. ويعتب���ر م��ن الطرائ��ق الصحيح��ة 
لتقيي��م الوض��ع الحال���ي، وتطوي���ره وإص��الح الخل��ل في��ه إن ُوج��د، والتع��رف عل���ى وج��ود الظواه��ر الس��لبية الت���ي ت��دل عل���ى الفه��م 
الخاط��ئ ألخالقي��ات املهن��ة، مم��ا يس��اعد عل���ى معرف��ة م��دى انتش��ار ه��ذه الظواه��ر، وه��ل أصبح��ـ ثقاف��ة تنظيمي��ة، ث��م التع��رف 

عل���ى أه��م العوام��ل الت���ي تش��جع عل���ى التج��اوزات الخاطئ��ة م��ن قب��ل أعض��اء هيئ��ة التدري��س.

وم��ا يمي���ز الدراس��ة الحالي��ة ع��ن الدراس��ات الس��ابقة ه��و بيئ��ة الدراس��ة الحالي��ة، حي��ث أجري��ـ ف���ي اململك��ة العربي��ة 
الس��عودية، وخصوًص��ا بجامع��ة املل��ك س��عود، ف���ي حي���ن أن الدراس��ات الس��ابقة أجري��ـ ف���ي بيئ��ات عربي��ة وغربي��ة باس��تثناء 

2005( عل���ى كلي��ة املعلمي���ن بمدين��ة “بيش��ة”. دراس��ة )يعق��وب 

وهدف��ـ الدراس��ة الحالي��ة إل���ى دراس��ة واق��ع أخالقي��ات العم��ل األكاديم���ي كم��ا ي���راها أعض��اء هيئ��ة التدري��س أنفس��هم 
بجامع��ة املل��ك س��عود باس��تخدام أح��د أس��اليب التقيي��م، وه��و التقيي��م م��ن قب��ل زم��الء العم��ل، ورؤيته��م مل��دى انتش��ار ه��ذه 
الس��لوكيات غي���ر املهني��ة بي���ن زمالئه��م، ومعرف��ة وجه��ة نظره��م ع��ن أه��م العوام��ل املس��ببة لظه��ور ه��ذه املمارس��ات غي���ر املهني��ة. 
بينم��ا هدف��ـ  الدراس��ات الس��ابقة إل���ى معرف��ة أخالقي��ات العم��ل م��ن وجه��ات نظ��ر مختلف��ة، فتناول��ـ الت���زام رؤس��اء األقس��ام 
بأخالقي��ات العم��ل م��ن وجه��ة نظ��ر أعض��اء هيئ��ة التدري��س، أو م��دى الت���زام أعض��اء هيئ��ة التدري��س بأخالقي��ات التعلي��م م��ن 
ب، أو األدوار املتوقع��ة م��ن عض��و هيئ��ة التدري��س م��ن وجه��ة نظ��ر أعض��اء هيئ��ة التدري��س أنفس��هم. ماع��دا 

ّ
وجه��ة نظ��ر الط��ال

دراس��ة )رزق، دوام، 2010( الت���ي تناول��ـ مح��ور تقيي��م أعض��اء هيئ��ة التدري��س بالت���زامهم بأخالقي��ات املهن��ة.
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اإلطار املنهجـي للبحث

منهج البحث

ف�ي ضوء طبيعة هذه الدراسة واألهداف الت�ي تسع�ى إل�ى تحقيقها استخدمـ الدراسة املنهج املسح�ي الوصف�ي، ويعد هذا 
املنهج من أكث���ر مناهج البحث العلم���ي مالءمة واس��تخداًما ملثل هذا النوع من الدراس��ات بس��بب إمكانية الحصول عل���ى بيانات 
ومعلوم��ات وافي��ة ودقيق��ة، وتص��ور الواق��ع االجتماع���ي والحيات���ي ال��ذي يؤث���ر عل���ى جمي��ع األنش��طة اإلداري��ة والت���ربوية والثقافي��ة 

والسياسية والتعليمية، وتساهم هذه البيانات واملعلومات ف���ي تحليل الظاهرة )قنديلج���ي والسامرائ���ي، 2009: 187(.

مجتمع البحث

يتك��ون مجتم��ع الدراس��ة املس��تهدف م��ن جمي��ع أعض��اء هيئ��ة التدري��س وم��ن ف���ي حكمه��م بجامع��ة املل��ك س��عود بمدين��ة 
الري��اض، وبل��غ عدده��م )6806(. )إدارة الخدم��ات اإللكت���رونية، 2011(.

عينة البحث

نظًرا لكب�ر حجم مجتمع الدراسة، فقد تم اختيار عينة عشوائية ف�ي ضوء املعادالت اإلحصائية املحددة للحد األدن�ى 
املناس��ب لحجم العينة الت���ي تمثل مجتمع الدراس��ة، وفًقا  ملعادلة ريتش��ارد جيجر:
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Z( ه��ي قيم��ة املتغي���ر الطبيع���ي القياس���ي الت���ي عل���ى يس��ارها مس��احة قدره��ا (0.975(، 
)1-α/2)

=Z
)0.975)

حي��ث إن )1.96=
()σ2=p)1-p(  تمث��ل التباي���ن ف���ي املجتم��ع، d تمث��ل مس��توى الدق��ة، n حج��م العين��ة،  P نس��بة انتش��ار الظاه��ر مح��ل الدراس��ة. 
وه��ذا ي��ؤدي إل���ى أن حج��م العين��ة املطل��وب ه��و  6  م��ن ع��دد أعض��اء هيئ��ة التدري��س لتمث��ل املجتم��ع، عل���ى افت���راض أن نس��بة 
انتش��ار الظاه��ر مح��ل الدراس��ة تس��اوي 50 % كأق�ش��ى ح��د للحج��م املطل��وب، ومس��توى الدق��ة يس��اوي 0.05 )القحطان���ي، 
وآخ��رون: 2004: 284-283(. وق��د بل��غ ع��دد االس��تبانات املست���رجعة والصالح��ة للتحلي��ل اإلحصائ���ي (324( اس��تبانة، وتش��كل 

ع��د اس��تجابات املبحوثي���ن بن��اء عل���ى تل��ك النس��بة م��ن النس��ب الجي��دة ف���ي أبح��اث العل��وم الس��لوكية.
ُ
م��ا نس��بته )89%(. وت

خصائص عينة الدراسة

اش��تملـ ه��ذه الدراس��ة عل���ى ع��دد م��ن املتغي���رات املس��تقلة املتعلق��ة بالخصائ��ص الش��خصية والتنظيمي��ة ألف��راد عين��ة 
الدراس��ة، واملتمثل��ة ف���ي الجنس��ية، والجن��س، والعم��ر، والحال��ة االجتماعي��ة، والرتب��ة العلمي��ة، والوظيف��ة، وال��دورات التدريبي��ة 

ف���ي مج��ال أخالقي��ات العم��ل، وع��دد س��نوات الخب���رة.

ُيظه��ر الج��دول رق��م )1( خصائ��ص عين��ة الدراس��ة، حي��ث يتبي���ن أن )59.6%( م��ن أف��راد العين��ة م��ن السعوديي���ن، ونس��بة 
( .0 %( م��ن غي���ر السعوديي���ن. وأن )41%( م��ن أف��راد العين��ة م��ن الذك��ور، ونس��بة )59%( م��ن اإلن��اث. بينم��ا كان )13%( م��ن 
أف��راد العين��ة م��ن الع��زاب، ونس��بة )87%( م��ن املت�زوجي���ن. وأّن نس��بة )6.1 %( م��ن الكلي��ات اإلنس��انية، ونس��بة )1.2 %( م��ن 
الكليات العلمية، ونسبة )20.1%( من الكليات الصحية، ونسبة )8.0%( من السنة التحضي�رية، ف�ي حي�ن أن نسبة )6. %( 
��ل )0. 1%(، بينم��ا نس��بة )18.5%( كان��وا أس��اتذة مشاركي���ن، ونس��بة )%26.9( 

ّ
م��ن كلي��ات املجتم��ع. وأّن نس��بة األس��اتذة تمث

م��ن األس��اتذة املساعدي���ن، و)25.9%( م��ن املحاضري���ن، )15.7%( م��ن املعيدي���ن، وأّن )90.7 %( م��ن أف��راد العين��ة م��ن أعض��اء 
هيئ��ة التدري��س، ونس��بة ) .9%( منه��م يش��غلون مناص��ب إداري��ة )عمي��د، وكي��ل، رئي��س قس��م، وكيل��ة قس��م، وكيل��ة كلي��ة، وكيل��ة 
��ن أن نس��بة )2.7 %( فق��ط ه��م م��ن 

َّ
عم��ادة(. أّم��ا ف���ي مج��ال حض��ور ال��دورات التدريبي��ة ف���ي مج��ال أخالقي��ات العم��ل، فتبي�

حض��روا دورات تدريبي��ة ف���ي مج��ال أخالقي��ات العم��ل.
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الدراس��ة  عين��ة  أعم��ار  أن   )2( ج��دول  ُيظه��ر 
تت���راوح بي���ن 23 إل���ى 70 عاًم��ا، حي��ث يتبي���ن أن نس��بة 
( .  %( م��ن أف��راد العين��ة ف���ي الفئ��ة العمري��ة م��ن 31-  
م��ن  العمري��ة  الفئ��ة  ف���ي   )% 0.9( ونس��بة  40 س��نة،  
41- 50 سنة، ونسبة )18.2%( ف�ي الفئة العمرية من 
ف���ي الفئ��ة العمري��ة  30 س��نة، ونس��بة )%17.6(    -20
الخب���رة  لس��نوات  بالنس��بة  فأكث���ر. أّم��ا  س��نة   51 م��ن 
لعين��ة الدراس��ة، فإنه��ا تت���راوح بي���ن س��نة إل���ى 39 س��نة، 
العين��ة  أف��راد  م��ن   )%59.0( نس��بة  أن  يتبي���ن  حي��ث 
5 س��نوات فأق��ل، ونس��بة )15.7%( خب���رتهم  خب���رتهم 
م��ن 16 س��نة فأكث���ر، ونس��بة )6. 1%( كان��ـ خب���رتهم 
من 6-  10 سنين، ونسبة )11.7%( كانـ خب���رتهم من 

11-  15 س��نة.

أداة الدراسة

اس��تقصاء،  اس��تمارة  بتصمي��م  الباحث��ة  قام��ـ 
وراع��ـ  البح��ث،  عين��ة  أف��راد  جمي��ع  عل���ى  بق��ـ 

ُ
وط

ووضوحه��ا،  األس��ئلة  بس��اطة  االس��تبانة  ف���ي  الباحث��ة 
الخماس���ي،  ليك��رت  ملقي��اس  وفًق��ا  اإلجاب��ة  وتنمي��ط 

البيان��ات. مكتمل��ة  غي���ر  االس��تبانات  واس��تبعاد 

املتغي���رات  االس��تبانة  م��ن  األول  الج��زء  غط���ى 
املستقلة للدراسة والت�ي تتضمن بيانات شخصية تتمثل 
ف���ي الجنس��ية، والجن��س، والعم��ر، والحال��ة االجتماعي��ة، 
ف���ي  التدريبي��ة  وال��دورات  والوظيف��ة،  العلمي��ة،  والرتب��ة 

الخب���رة. س��نوات  وع��دد  العم��ل،  أخالقي��ات  مج��ال 

ف���ي حي���ن اس��تهدف الج��زء الثان���ي م��ن االس��تبانة 
مح��اور الدراس��ة، ويتك��ون م��ن )6 ( عب��ارة موزع��ة عل���ى 
محوري�ن رئيسي�ن، املحور األول يهدف إل�ى معرفة أب�رز 
مظاه��ر الس��لوك غي���ر األخالق��ي، ويش��مل )24( عب��ارة، 
األكاديم���ي،  الُبع��د  وهم��ا  ُبعدي���ن،  إل���ى  تقس��يمه  وت��ّم 
الشخص���ي،  والُبع��د  عب��ارات،   )8( عل���ى  ويش��تمل 

ويش��تمل عل���ى )16( عب��ارة.

أه��م  معرف��ة  إل���ى  فيه��دف  املح��ور الثان���ي  أم��ا 
العوام��ل الت���ي ت��ؤدي إل���ى الس��لوكيات غي���ر األخالقي��ة،  

عب��ارة.  )12) عل���ى  ويش��تمل 

ت��م ع��رض االس��تبانة ف���ي صورته��ا األولي��ة عل���ى 17 محكًم��ا متخصصي���ن ف���ي البح��ث العلم���ي واإلدارة والعل��وم االجتماعي��ة، 
واللغ��ة، وأجري��ـ التعدي��الت الت���ي واف��ق عليه��ا )80%(، وبع��د التأك��د م��ن الص��دق الظاه��ري ل��ألداة قام��ـ الباحث��ة بحس��اب الص��دق 
البنائ���ي باس��تخدام معام��ل ارتب��اط بي���رسون للتأك��د م��ن االتس��اق الداخل���ي  بي���ن عب��ارات كل مح��ور والدرج��ة الكلي��ة لجمي��ع عب��ارات 

املح��ور ال��ذي تنتم���ي إلي��ه. والج��دول رق��م )3( يوض���ح معام��الت الص��دق البنائ���ي ألداة البح��ث.

جدول رقم )1(
خصائص أفراد العينة

النسبة التكراراملتغيـرالنسبة التكراراملتغيـر
الجنسالجنسية

0 .1 133ذكر6 .19359سعودي
0 .19159أنثى4 .0 131غي�ر سعودي

الوظيفةالحالة االجتماعية
 .309مسئول إداري4213أعزب
29490.7عضو هيئة تدريس28287مت�زوج

املرتبة العلميةالكلية
0. 421أستاذ6.1 117الكليات اإلنسانية
6018.5أستاذ مشارك1.2 101الكليات العلمية
8726.9أستاذ مساعد6. 15كليات املجتمع

8425.9محاضر6520.1الكليات الصحية
5115.7معيد268.0السنة التحضي�رية

324100املجموعالدورات التدريبية
2.7 106نعم
 .21867ال

324100املجموع

جدول رقم )2( 
ا للمتغيـرات 

ً
 خصائص أفراد العينة وفق

)الفئة العمرية، وسنوات الخبـرة(

النسبة التكرار
املئوية

أقل 
قيمة

أعلـى 
االنحراف املتوسطقيمة

املعياري
الفئة العمرية

5918.2من 20 أقل من 30 سنة

237061. 110.6
 .  108من 31 أقل من 40 سنة
0.9 100من 41 أقل من 50 سنة

5717.6من 51 سنة فأكث�ر
324100املجموع

سنوات الخب�رة
19159.0أقل من 5 سنوات

1397.968. 
6. 441من 6 أقل من 10سنة

3811.7من 11 أقل من 15سنة
5115.7من 16 سنة فأكث�ر

324100املجموع
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يتض���ح م��ن الج��دول رق��م )3( أن جمي��ع معام��الت 
عن��د  إحصائًي��ا  دال��ة  البح��ث  ألداة  البنائ���ي  الص��دق 
إم��كان  إل���ى  القي��م  ه��ذه  وتشي���ر   ،)0.01( مس��توى 
أداة  تتضمنه��ا  الت���ي  العب��ارات  جمي��ع  عل���ى  االعتم��اد 

منه��ا. أي  ح��ذف  دون  البح��ث 

“ألف��ا  معام��ل  بحس��اب  الباحث��ة  قام��ـ  ث��م 
البح��ث.  أداة  ثب��ات  معام��الت  م��ن  للتأك��د  كرونب��اخ” 
والج��دول رق��م )4( يوض���ح معام��الت ثب��ات أداة البح��ث.

يتض���ح م��ن الج��دول رق��م )4( أن قي��م معام��الت ألف��ا 
وتشي���ر   .)0.01( مس��توى  عن��د  إحصائًي��ا  ودال��ة  مرتفع��ة 
هذه القيم من معامالت الثبات إل�ى صالحية أداة البحث 

للتطبي��ق وإم��كان االعتم��اد عل���ى نتائجه��ا والوث��وق به��ا.

وثب��ات  الظاه��ري  الص��دق  م��ن  التأك��د  وبع��د 
العين��ة  عل���ى  بتطبيقه��ا  الباحث��ة  قام��ـ  البح��ث،  أداة 
ل��دى  العش��وائية ) 6 ( عض��و هيئ��ة تدري��س، وتجم��ع 
الباحث��ة ع��دد )324( اس��تبانة مكتمل��ة البيان��ات بفاق��د 

م��ن االس��تبانات املوزع��ة، وخضع��ـ االس��تبانات   )%11( بلغ��ـ نس��بته 
الت���ي ت��م الحص��ول عليه��ا  للتحلي��ل اإلحصائ���ي باس��تخدام ب���رنامج الحزم��ة 

.)SPSS( االجتماعي��ة  للعل��وم  اإلحصائي��ة 

أساليب املعالجة اإلحصائية

ت��م اس��تخدام األس��اليب اإلحصائي��ة التالي��ة ف���ي تحلي��ل البيان��ات 
الت���ي حصل��ـ عليه��ا الباحث��ة م��ن تطبي��ق الجان��ب املسح���ي م��ن البح��ث.

الخصائ��ص 1-  عل���ى  للتع��رف  املئوي��ة  والنس��ب  التك��رارات 
الت���ي  الرئيس��ة  املح��اور  عب��ارات  تج��اه  مفرداته��ا  اس��تجابات  وتحدي��د  الدراس��ة،  ملف��ردات  والوظيفي��ة  الش��خصية 

الدراس��ة. أداة  تتضمنه��ا 

املتوس��ط الحس��ابي “Mean” ملعرف��ة م��دى ارتف��اع أو انخف��اض اس��تجابات مف��ردات مجتم��ع الدراس��ة ع��ن املح��اور 2- 
الرئيس��ة )متوس��ط متوس��طات العب��ارات(.

االنح��راف املعي��اري “Standard Deviation” للتع��رف عل���ى م��دى انح��راف اس��تجابات مف��ردات الدراس��ة ل��كل عب��ارة  - 
م��ن عب��ارات متغي���رات الدراس��ة، ول��كل مح��ور م��ن املح��اور الرئيس��ة ع��ن متوس��طها الحس��ابي.

العين��ة  -  أف��راد  اس��تجابات  بي���ن  الف��روق  لبي��ان   )One-way ANOVA( )األح��ادي )ف التباي���ن  )T-test(، وتحلي��ل  اختب��ار )ت( 
للمتغي���رات الش��خصية والتنظيمية للوصول إل���ى ما تبينه هذه الدراس��ة من فروق ذات داللة إحصائية. تم اس��تخدام اختبار 

“ش��يفيه”  البع��دي لتحدي��د اتج��اه صال��ح الف��روق ف���ي حال��ة وج��ود ف��روق ذات دالل��ة إحصائي��ة باس��تخدام تحلي��ل التباي���ن.

معامل ثبات “كرونباخ ألفا” للتأكد من ثبات االستبانة.5- 

معام��ل ارتب��اط بي���رسون )Pearson Correlation( لحس��اب معام��ل االرتب��اط بي���ن درج��ة كل عب��ارة والدرج��ة الكلي��ة 6- 
للمح��ور ال��ذي تنتم���ي إلي��ه؛ وذل��ك لتقدي���ر االتس��اق الداخل���ي ألداة الدراس��ة.

جدول رقم   )3( 
معامالت ارتباط بيـرسون بيـن العبارة واملحور الذي تنتمـي إليه

معامل الفقرة
معامل الفقرةاالرتباط

معامل الفقرةاالرتباط
معامل الفقرةاالرتباط

االرتباط
املحور الثان�يالبعد الثان�يالبعد األول

5**0.901**0.7712**0.921**0.78
7**0.882**0.6913**0.872**0.67
9**0.873**0.8615**0.8 3**0.6 

14**0.864**0.8 16**0.814**0.72
17**0.906**0.8018**0.885**0.77
19**0.808**0.8922**0.876**0.78
20**0.8010**0.8023**0.797**0.72
21**0.5 11**0.9024**0.888**0.79

9**0.68
10**0.7 
11**0.7 
12**0.76

** دال عند 0.01

جدول رقم )4( 
معامالت ثبات أداة البحث   في  الدراسة

معامل الثباتعدد الفقراتاملحور

املحور 
األول

 80.9الُبعد األول
0.98

160.97الُبعد الثان�ي
120.92املحور الثان�ي

60.97 االستبانة
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تحليل نتائج البحث ومناقشتها

ُيغط�ي هذا الجزء من البحث ثالثة عناصر تجيب عن تساؤالت البحث هي:

أبـرز مظاهر السلوك غيـر األخالقي

للتع��رف عل���ى الس��لوكيات غي���ر األخالقي��ة م��ن ِقب��ل بع��ض أعض��اء هيئ��ة التدري��س ف���ي جامع��ة املل��ك س��عود؛ اش��تملـ 
استبانة الدراسة عل�ى مجموعة من األسئلة مقسمة إل�ى بعدي�ن ملعرفة هذه السلوكيات، وتم اعتماد املتوسطات الحسابية 
املرجح��ة واالنحراف��ات املعياري��ة إلجاب��ات أف��راد العين��ة عل���ى عب��ارات البعدي���ن، كل عل���ى ح��دة، وه��ي مرتب��ة تنازلًي��ا ف���ي الجدولي���ن 
شي���ر بياناتهم��ا إل���ى ع��دم موافق��ة أف��راد العين��ة عل���ى مح��ور أب���رز مظاه��ر الس��لوك غي���ر األخالق��ي، ]يالح��ظ: 

ُ
رق��م )5، 6( واللذي��ن ت

قم��ـ ف��ي الس��ابق )ف��ي الج��داول( بضب��ط صح��ة النس��ب املذك��ورة، وم��كان العالم��ة العش��رية أو املئوي��ة ف��ي األرق��ام، ووضعه��ا ف��ي 
ش��كل نقط��ة؛ وذل��ك بمطابق��ة ه��ذه األرق��ام م��ع م��ا ورد ف��ي املت��ن... ولك��ن ف��ي اآلت��ي )ف��ي املت��ن وف��ي الج��داول ف��ي الباق��ي م��ن كل أرق��ام 
الدراس��ة( ال يوج��د مع��ي غي���ر م��ا ه��و مذك��ور، فأرج��و القي��ام بذل��ك باالس��تناد إل��ى األص��ل.[  حي��ث بل��غ املتوس��ط الحس��ابي )2.23( 

ِس��َم ه��ذا املح��ور إل���ى بعدي���ن كالتال���ي:
ُ
وبانح��راف ق��دره )1.08(، وق��د ق

الُبعد األكاديمـي: 1-

يتض���ح م��ن الج��دول رق��م )5( ع��دم موافق��ة أف��راد العين��ة عل���ى جمي��ع عناص��ر الُبع��د األكاديم���ي؛ حي��ث بل��غ املتوس��ط 
الحس��ابي الع��ام )2.26( م��ن خم��س نق��اط بانح��راف ق��دره )1.05(. كم��ا يتض���ح أن متوس��ط اس��تجابات عين��ة البح��ث ت���راوحـ 
بي�ن )7 .2( ف�ي حدها األعل�ى أمام العبارة رقم )1( الت�ي تشي�ر إل�ى اإلعالن عن درجات االختبار باألسماء أمام الطلبة من أب�رز 
الس��لوكيات غي���ر األخالقي��ة م��ن قب��ل بع��ض أعض��اء هيئ��ة التدري��س، وبي���ن )2.07( ف���ي حده��ا األدن���ى أم��ام العب��ارة رق��م )8( الت���ي 

تشي���ر إل���ى إعط��اء اختب��ارات صعب��ة ف���ي بداي��ة الفص��ل الدراس���ي لتش��جيع الطلب��ة عل���ى ح��ذف امل��ادة.

جدول رقم )5( 
أبـرز السلوكيات غيـر األخالقية من قبل بعض أعضاء هيئة التدريس )الُبعد األكاديمـي(

االنحراف املعيارياملتوسط الحسابيالعبارةم
71.21 .2اإلعالن عن درجات االختبار باألسماء أمام الطلبة.1
  .81 .2إهمال التحديث الدوري للمادة العلمية الت�ي يقوم بتدريسها.2
2 .21 .2التدريس دون التحضي�ر املناسب للمادة العلمية.3
 2.281.1يتأخر في تسليم نتائج االختبارات للطلبة.4
5 .2.221عدم االعتماد عل�ى معايي�ر موضوعية وعادلة لتقييم الطلبة.5
 2.211.2ال يسمح بإعادة االختبار للطلبة  ف�ي حال وجود عذر  مشروع ومب�رر.6
2.151.25تدريس املادة العلمية بطريقة غي�ر موضوعية )غي�ر محايدة(.7
2.071.26إعطاء اختبارات صعبة ف�ي بداية الفصل الدراس�ي لتشجيع الطلبة عل�ى حذف املادة.8

2.261.05املتوسط العام للُبعد

الُبعد الشخصـي: 2-

أظه��رت النتائ��ج ع��دم موافق��ة أف��راد العين��ة عل���ى جمي��ع عناص��ر الُبع��د الشخص���ي؛ حي��ث بل��غ املتوس��ط الحس��ابي الع��ام 
(2.21( بانح��راف ق��دره )1.12(. كم��ا يتض���ح أن متوس��ط اس��تجابات عين��ة البح��ث ت���راوحـ بي���ن )8 .2( ف���ي حده��ا األعل���ى أم��ام 
العب��ارة رق��م )1( الت���ي تشي���ر إل���ى الجم��ع بي���ن التدري��س ف���ي الجامع��ة  ب��دوام كام��ل والعم��ل بوظيف��ة أخ��رى ب��دون اإلذن املس��بق 
من الجامعة من أب���رز السلوكيات غي���ر األخالقية من قبل بعض أعضاء هيئة التدريس، وبي���ن ) 2.0( ف���ي حدها األدن���ى أمام 

العب��ارة رق��م )16( الت���ي تشي���ر إل���ى االس��تهزاء أو االنتق��اص م��ن رأي أس��تاذ آخ��ر أم��ام الطلب��ة.
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جدول رقم   )6( 
أبـرز السلوكيات غيـر األخالقية من قبل بعض أعضاء هيئة التدريس )الُبعد الشخصـي(

االنحراف املعيارياملتوسط الحسابيالعبارةم
81.25 .2الجمع بي�ن التدريس ف�ي الجامعة  بدوام كامل والعمل بوظيفة أخرى بدون اإلذن املسبق من الجامعة.1
  .61 .2ضعف االلت�زام بالساعات املكتبية املقررة لألستاذ.2
  .2.261مساعدة بعض الطلبة عل�ى رفع شكوى ضد أستاذ آخر.3
6 .2.261تساهل األساتذة ف�ي حاالت الغش لدى بعض الطلبة.4
1 .2.251طلب بعض األساتذة من الطلبة إنجاز بعض الخدمات الخاصة باألستاذ.5
 1.2 2.2عدم السماح  بطرح وجهات النظر املختلفة من قبل الطلبة أثناء املحاضرات.6
1 .1 2.2يتأث�ر تقييمه لبعض الطلبة بأمور شخصية.7
2.211.27السماح لبعض الطلبة بانتقاد أداء أو شخصية أستاذ آخر.8
2.201.25رفض كتابة توصية ألحد الطلبة لعدم ارتياحه الشخص�ي له.9

8 .2.201كث�رة تغيب األستاذ عن املحاضرات.10
6 .2.171قبول الهدايا من الطلبة.11
7 .2.121عدم احت�رامه للطلبة.12
2.081.29إعطاء دروس خصوصية لبعض الطلبة.13
8 .2.121التعامل مع الطلبة انطالقا من أبعاد معينة مثل املنطقة الجغرافية أو القرابة.14
2.071.29ينصح الطلبة بأال يدرسوا مادة ما مع أستاذ معي�ن.15
8 .1 2.0االستهزاء أو االنتقاص من رأي أستاذ آخر أمام الطلبة.16

2.211.12املتوسط العام للُبعد
2.231.08املتوسط العام للمحور

مظاهر أخرى للسلوكيات غيـر األخالقية من وجهة نظر عينة الدراسة:  -

أض��اف أف��راد العين��ة ع��دًدا م��ن املظاه��ر للس��لوكيات غي���ر األخالقي��ة م��ن وجه��ة نظره��م، وت��م اختي��ار املظاه��ر الت���ي له��ا 
أكب���ر ع��دد م��ن التك��رار واس��تبعاد املظاه��ر الت���ي كان ع��دد تكراره��ا )2 فأق��ل(، وت��م ت���رتيبها تنازلًي��ا حس��ب مع��دل تكراره��ا، يبينه��ا 
مث��ل بيانات��ه م��ا نس��بته )25.62%( م��ن أف��راد العين��ة، أي م��ا قيمت��ه )83( مف��ردة م��ن أص��ل )324 

ُ
الج��دول رق��م )7(. وال��ذي ت

وه��و حج��م العين��ة(. حي��ث كان أه��م ه��ذه املظاه��ر م��ن وجه��ة نظ��ر املبحوثي���ن ه��ي النظ��رة الدوني��ة للطال��ب والتقلي��ل م��ن ش��أنه، 
وع��دم إب��داء أي تفه��م لوض��ع الطال��ب واملعامل��ة الجاف��ة ل��ه، وع��دم االلت���زام بحض��ور املحاض��رات بش��كل كام��ل كالتأخ��ر عنه��ا، 
، والتس��اهل املبال��غ في��ه ف���ي كيفي��ة التعام��ل م��ع الطلب��ة، إم��ا بس��بب ضع��ف ش��خصية األس��تاذ 

ً
أو إلغ��اء محاض��رات األربع��اء مث��ال

أو لتف��ادي ش��كاوى الط��الب، وتغيي���ر موع��د املحاض��رات ب��دون إع��الم اإلدارة بم��ا يتناس��ب م��ع األس��تاذ.

جدول رقم   )7( 
مظاهر أخرى للسلوكيات غيـر األخالقية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

التكراراملظاهر غيـر األخالقية

التقليل من احت�رام الطالب بأي طريقة بدون حق، سواء من خالل التقليل من شخص الطالب، أو من خالل التقليل من وجهات 
11نظر الطالب، بسبب النظرة الدونية للطلبة وأنهم قليلو الثقافة.

 بطرح املوضوع بسبب املعاملة الجافة وعدم االبتسام.
ً

9 عدم إبداء أي تفهم لوضع الطالب، وعدم إتاحة املجال له أصال

.
ً

7عدم االلت�زام بحضور املحاضرات بشكل كامل كالتأخر عنها، أو إلغاء محاضرات األربعاء مثال

5 التساهل املبالغ فيه ف�ي كيفية التعامل مع الطلبة، إما بسبب ضعف شخصية األستاذ أو لتفادي شكاوى الطالب.

 وضع الجداول الدراسية بشكل يخدم مصلحة األستاذ أكث�ر من مصلحة الطالب. أو تغيي�ر موعد املحاضرات بدون إعالم اإلدارة 
5بما يتناسب مع األستاذ.

5 التساهل ف�ي التصحيح وخصوًصا تصحيح األسئلة املفتوحة لعدم وجود معايي�ر محددة للتصحيح. 

4التميي�ز بي�ن الطالب عل�ى أساس االنطباع الشخص�ي أو قوة العالقة بي�ن الطالب واألستاذ.
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التكراراملظاهر غيـر األخالقية

4تدريس بعض املقررات بالرغم من عدم تخصص األستاذ فيها.

4التحدث واإلساءة إل�ى قواني�ن ولوائح خاصة بالجامعة أو باألعراف والتقاليد... إلخ، أو استخدام ألفاظ غي�ر مالئمة.

4 استغالل الطالب من الناحية املادية وخصوًصا لدى بعض املتعاقدي�ن.

 عدم تنويع أساليب تقييم الطالب، ويكون ذلك إما باالكتفاء باالختبارات الفصلية فقط، أو باالعتماد عل�ى أسلوب واحد ف�ي 
3صياغة األسئلة، أو بتكرار األسئلة من فصل آلخر بدون إجراء أي تعديل.

3 التساهل ف�ي كتابة االختبارات، وتحديد األجزاء الت�ي سيأت�ي منها االختبار، وعدم وضوح صياغة األسئلة، ووجود أخطاء ف�ي االختبار.

 التساهل ف�ي تدريس املقرر إما من خالل حذف أجزاء من املقرر قد تكون مهمة ف�ي املراحل الدراسية القادمة أو من خالل عدم 
3استكمال املقرر.

3عدم االهتمام بالطلبة املتفوقي�ن وتوجيهم بشكل صحيح ومناقشتهم في مستقبلهم.

3 الحشو ف�ي املقررات بشكل غي�ر موضوع�ي، وعدم إعطاء املادة حقها بالشرح. وتضييع وقـ املحاضرات بأمور غي�ر التدريس.

أهم العوامل التـي تؤدي إلـى السلوكيات غيـر األخالقية

ت��مَّ اعتم��اُد  العين��ة،  أف��راد  م��ن وجه��ة نظ��ر  الس��لوكيات غي���ر األخالقي��ة  إل���ى  ت��ؤدي  الت���ي  العوام��ل  أه��م  للتع��رف عل���ى 
املتوس��طات الحس��ابية واالنحراف��ات املعياري��ة، إلجاب��ات أف��راد العين��ة عل���ى عب��ارات ه��ذا املح��ور مرتب��ة بش��كل تنازل���ي يوضحه��ا 
شي���ر بيانات��ه إل���ى أن أف��راد العين��ة موافق��ون عل���ى جمي��ع عناص��ر مح��ور العوام��ل الت���ي ت��ؤدي إل���ى 

ُ
الج��دول رق��م )8(. ال��ذي ت

الس��لوكيات غي���ر األخالقي��ة لبع��ض أعض��اء هيئ��ة التدري��س، حي��ث بل��غ املتوس��ط الحس��ابي )44. ( وبانح��راف ق��دره )0.91(. 
كما يتض���ح أن متوسط استجابات عينة البحث ت���راوحـ بي���ن )77. ( ف���ي حدها األعل���ى أمام العبارة رقم )1( الت���ي تشي���ر إل���ى 
ضع��ف التحفي���ز اإليجاب��ي لبع��ض أعض��اء هيئ��ة التدري��س املتمي�زي���ن بأدائه��م م��ن العوام��ل الت���ي ت��ؤدي إل���ى الس��لوكيات غي���ر 
األخالقي��ة لبع��ض أعض��اء هيئ��ة التدري��س، وبي���ن )07. ( ف���ي حده��ا األدن���ى أم��ام العب��ارة رق��م )12( الت���ي تشي���ر إل���ى مس��اعدة 

األق��ارب واألصدق��اء لتف��ادي نقده��م ولومه��م.

جدول رقم )8( 
العوامل التـي تؤدي إلـى السلوكيات غيـر األخالقية لبعض أعضاء هيئة التدريس

االنحراف املعيارياملتوسط الحسابيالعبارةم

771.20. ضعف التحفي�ز اإليجابي لبعض أعضاء هيئة التدريس املتمي�زي�ن بأدائهم.1

681.29. عدم االلت�زام بوضع الشخص املناسب ف�ي املكان املناسب.2

611.25. ضعف مستوى املحاسبة عل�ى املخالفات غي�ر األخالقية.3

 561.2. قلة عدد الب�رامج التوجيهية ألعضاء هيئة التدريس الجدد للتعريف باألنظمة واللوائح.4

 2. 51. الشعور بعدم املساواة بي�ن األجر املادي والجهد املبذول بالعمل.5

501.19. الشعور بضعف العدالة ف�ي العمل.6

8 .1  . ضعف الوازع الدين�ي.7

0 .21 . عدم وجود مدونة مكتوبة للقيم األخالقية املرغوب ف�ي ممارستها ونشرها.8

خ��وف بع��ض أعض��اء هيئ��ة التدري��س م��ن الل��وم واالنتق��اد عن��د إبالغه��م ع��ن وج��ود تج��اوزات غي���ر 9
281.12. أخالقي��ة م��ن قب��ل بع��ض زمالئه��م.

ضع��ف ف���ي قي��ام رئي��س القس��م ب��دوره التوجيه��ي والرقاب��ي عل���ى بع��ض أعض��اء هيئ��ة التدري��س 10
0 .271. فيم��ا يتعل��ق بااللت���زام باملعايي���ر األخالقي��ة ف���ي التعلي��م.

0 .211. ضعف االنتماء للجامعة.11

071.18. مساعدة األقارب واألصدقاء لتفادي نقدهم ولومهم.12

0.91  . املتوسط العام للمحور



أخالقيات العمل األكاديمـي لدى أعضاء هيئة التدريس فـي الجامعات ...

110

عوامل أخرى تؤدي إلـى السلوكيات غيـر األخالقية لبعض أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك سعود من وجهة نظر 
عينة الدراسة

ذك��ر أف��راد العين��ة ع��دًدا م��ن العوام��ل الت���ي ت��ؤدي إل���ى الس��لوكيات غي���ر األخالقي��ة لبع��ض أعض��اء هيئ��ة التدري��س، ت��م 
اختيار العوامل الت�ي لها أكب�ر عدد من التكرار واستبعاد العوامل الت�ي كان عدد تكرارها )2 فأقل(، وتم ت�رتيبها تنازلًيا حسب 
مع��دل تكراره��ا ف���ي الج��دول رق��م )9(. حي��ث كان��ـ أه��م ه��ذه العوام��ل ه��ي: التفرق��ة ف���ي التعام��ل بي���ن أعض��اء هيئ��ة التدري��س 
حس��ب الجنس��ية، أو بس��بب عوام��ل ش��خصية، وع��دم تفعي��ل اللج��ان داخ��ل األقس��ام لتتول���ى بنفس��ها تنظي��م أعم��ال القس��م 
وت���رفع التوصي��ات ملجل��س القس��م حت���ى يت��م قط��ع الطري��ق عل���ى رؤس��اء األقس��ام ملحاب��اة بع��ض أعض��اء هيئ��ة التدري��س )حي��ث 
يتول���ى رئي��س القس��م اتخ��اذ  الق��رارات الت���ي يت���رتب عليه��ا مناف��ع مادي��ة ويت���رك م��ا س��واها للج��ان(، والس��مات الش��خصية لعض��و 
هيئ��ة التدري��س وش��عوره بالفوقي��ة والتصرف��ات الت���ي اعت��اد عل���ى فعله��ا من��ذ الصغ��ر، وغي��اب الرقاب��ة املباش��رة والعقوب��ات، 

وع��دم وج��ود التش��جيع واملس��اندة املعنوي��ة الكافي��ة وبيئ��ة العم��ل الت���ي تتس��م بالش��فافية والعدال��ة.

جدول رقم )9( 
عوامل أخرى تؤدي إلـى السلوكيات غيـر األخالقية لبعض أعضاء هيئة التدريس

التكرارالعوامل غيـر األخالقية
6 التفرقة ف�ي التعامل بي�ن أعضاء هيئة التدريس حسب الجنسية أو بسبب عوامل شخصية. 

ع��دم تفعي��ل اللج��ان داخ��ل األقس��ام لتتول���ى بنفس��ها تنظي��م أعم��ال القس��م وت���رفع التوصي��ات ملجل��س القس��م حت���ى يت��م قط��ع الطري��ق 
عل���ى رؤس��اء األقس��ام ملحاب��اة بع��ض أعض��اء هيئ��ة التدري��س )حي��ث يتول���ى رئي��س القس��م اتخ��اذ  الق��رارات الت���ي تت���رتب عليه��ا مناف��ع مادي��ة 

ويت���رك م��ا س��واها ِلِلج��ان(.
6

6 السمات الشخصية لعضو هيئة التدريس وشعوره بالفوقية والتصرفات الت�ي اعتاد عل�ى فعلها منذ الصغر. 
6غياب الرقابة املباشرة والعقوبات. 

5عدم وجود التشجيع واملساندة املعنوية الكافية وبيئة العمل الت�ي تتسم بالشفافية والعدالة.
4علو املكانة اإلدارية أو الدرجة العلمية لعضو هيئة التدريس، وعدم قدرة الرقابة )الجهة املسئولة( عل�ى محاسبته إن أخطأ. 

4العبء التدريس�ي الكبي�ر إذا صوحب بمتطلبات إدارية. 
لوائ��ح األقس��ام غي���ر واضح��ة، حي��ث يق��وم رئي��س القس��م بالتص��رف بحري��ه ف���ي كثي���ر م��ن الش��ئون األكاديمي��ة الخاص��ة بالقس��م لصال��ح 
بع��ض األعض��اء وب��دون عل��م األغلبي��ة منه��م )كثي���ر م��ن ه��ذه األعم��ال تت���رتب عليه��ا عوائ��د مادي��ة، كالتدري��س خ��ارج القس��م وتدري��س أكث���ر 

م��ن م��ادة ف���ي ب���رامج التعلي��م امل��وازي(.
3

قيام إدارات الكليات بتهميش الكثي���ر من أعضاء هيئة التدريس، وحصر أنشطة كلياتهم بعدد قليل من املقربي���ن لها من )حيث يت���رتب عل���ى 
ذلك تحقيق بعض العوائد املادية، كالت���رشيح ملناصب إدارية داخل الكلية وخارجها ورئاسة كراس���ي األبحاث وغي���رها(.

3

3الحاجة املادية لدى بعض املتعاقدي�ن. 
ع��دم وج��ود جه��ة محاي��دة يمك��ن الرج��وع له��ا والش��كوى. وع��دم وج��ود آلي��ة معين��ة ملحاس��بة املقصري���ن، وع��دم وض��وح اللوائ��ح ملحاس��بة 

املقصري���ن، فأغلبي��ة ه��ذه اللوائ��ح يت��م تفسي���رها بمجه��ود شخص���ي م��ن قب��ل املس��ئول. 
3

الفروق ذات الداللة اإلحصائية فـي استجابات أفراد العينة التـي تعزى للمتغيـرات الشخصية

لإلجابة عن التساؤل الثالث للبحث، قامـ الباحثة بالتحقق من صحة الفروض التالية.

الفرضية األولـى:أ- 
ال توج��د ف��روق دال��ة إحصائًي��ا عن��د مس��توى 
البح��ث  عي���ن  أف��راد  اس��تجابات  بي���ن   )0.05)

الجن��س. متغي���ر  باخت��الف 

اس��تخدام  ت��م  الفرضي��ة،  ه��ذه  لفح��ص 
متوسط���ي  بي���ن  للمقارن��ة   )T-test( )ت(  اختب��ار 
البح��ث،  مح��وري  تج��اه  البح��ث  عين��ة  اس��تجابات 

النتائ��ج. تل��ك  يوض���ح   )10( رق��م  والج��دول 

جدول رقم   )10( 
نتائج اختبار )ت( للفروق التـي تعزى للجنسية

املتوسط الجنسيةاملحور
الحسابي

االنحراف 
املعياري

قيمة 
الداللة)ت(

أب���رز مظاه��ر الس��لوك غي���ر 
األخالق��ي

 71.0 .2سعودي
 .97**0.000

 1.881.0غي�ر سعودي

أهم العوامل الت���ي تؤدي إل���ى 
السلوكيات غي�ر األخالقية

650.75. سعودي
5.12**0.000

 1.0 1. غي�ر سعودي
** دال عند )0.01(
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ُيظهر الجدول رقم )10( وجود فروق ذات داللة إحصائية ف�ي استجابات أفراد العينة ف�ي محوري الدراسة تعزى ملتغي�ر 
الجنس��ية، حي��ث يتبي���ن أن صال��ح الف��روق لصال��ح السعوديي���ن مقاب��ل غي���ر السعوديي���ن، أي أن درج��ة املوافق��ة عل���ى مح��وري 

الدراس��ة أعل���ى عن��د أعض��اء هيئ��ة التدري��س السعوديي���ن م��ن درج��ة املوافق��ة عن��د أعض��اء هيئ��ة التدري��س غي���ر السعوديي���ن.

الفرضية الثانية:ب- 

مس��توى  عن��د  إحصائًي��ا  دال��ة  ف��روق  توج��د  ال 
بي���ن اس��تجابات أف��راد عي���ن البح��ث باخت��الف   )0.05)

الجن��س. متغي���ر 

اختب��ار  اس��تخدام  ت��م  الفرضي��ة،  ه��ذه  لفح��ص 
)ت( )T-test( للمقارنة بي���ن متوسط���ي اس��تجابات عينة 
 )11( رق��م  والج��دول  البح��ث،  مح��وري  تج��اه  البح��ث 

النتائ��ج. تل��ك  يوض���ح 

ُيظه��ر الج��دول رق��م )11( وج��ود ف��روق ذات دالل��ة 
إحصائي��ة ف���ي اس��تجابات أف��راد العين��ة ف���ي مح��ور أه��م 
األخالقي��ة  غي���ر  الس��لوكيات  إل���ى  ت��ؤدي  الت���ي  العوام��ل 
تع��زى ملتغي���ر الجن��س لصال��ح اإلن��اث مقاب��ل الذكور، كما 
إنه ال توجد فروق  ذات داللة إحصائية ف�ي محور أب�رز 

مظاه��ر الس��لوك غي���ر األخالق��ي تع��زى ملتغي���ر الجن��س.

الفرضية الثالثة:ج- 

مس��توى  عن��د  إحصائًي��ا  دال��ة  ف��روق  توج��د  ال 
(0.05( بي���ن اس��تجابات أف��راد عي���نة البح��ث باخت��الف 

االجتماعي��ة. الحال��ة  متغي���ر 

لفح��ص ه��ذه الفرضي��ة، ت��م اس��تخدام اختب��ار )ت( )T-test( للمقارن��ة بي���ن متوسط���ي اس��تجابات عين��ة البح��ث تج��اه 
مح��وري البح��ث، والج��دول رق��م )12( يوض���ح تل��ك النتائ��ج.

ُيظه��ر الج��دول رق��م )12( وج��ود ف��روق ذات دالل��ة إحصائي��ة ف���ي اس��تجابات أف��راد العين��ة ف���ي مح��وري الدراس��ة تع��زى 
ملتغي�ر الحالة االجتماعية، حيث تبي�ن أن صالح الفروق لصالح العزاب مقابل املت�زوجي�ن، أي أن درجة موافقة العزاب عل�ى 

مح��وري الدراس��ة أعل���ى م��ن درج��ة موافق��ة املت�زوجي���ن.

الفرضية الرابعة:د- 

ال توج��د ف��روق دال��ة إحصائًي��ا عن��د مس��توى 
(0.05( بي�ن استجابات أفراد عي�ن البحث باختالف 

متغي�ر الوظيفة.

لفحص هذه الفرضية، تم استخدام اختبار 
بي���ن متوسط���ي اس��تجابات  للمقارن��ة   )T-test( )ت( 
عين��ة البح��ث تج��اه مح��وري البح��ث. والج��دول رق��م 

(13( يوض���ح تل��ك النتائ��ج.

ُيظه��ر الج��دول رق��م )13( وج��ود ف��روق ذات 
دالل��ة إحصائي��ة ف���ي اس��تجابات أف��راد العين��ة ف���ي 

جدول رقم )11( 
نتائج اختبار )ت( للفروق التـي تعزى للجنس

املتوسط الجنساملحور
الحسابي

االنحراف 
املعياري

قيمة 
الداللة)ت(

أب�رز مظاهر السلوك غي�ر 
األخالقي

2.151.06ذكر
1.060.292

2.281.10أنثى

أهم العوامل الت�ي تؤدي إل�ى 
السلوكيات غي�ر األخالقية

111.01. ذكر
5. 2*0.000

670.76. أنثى

 **دال عند)0.01( 

جدول رقم )12( 
نتائج اختبار )ت( للفروق التـي تعزى للحالة االجتماعية

الحالة املحور
االجتماعية

املتوسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

قيمة 
الداللة)ت(

أب���رز مظاه��ر الس��لوك غي���ر 
األخالق��ي

1.12 2.5أعزب
2.0 *0.0  

2.181.07مت�زوج

أهم العوامل الت�ي تؤدي إل�ى 
السلوكيات غي�ر األخالقية

0.71 7. أعزب
2.2 *0.027

 00.9 . مت�زوج
 *دال عند)05.0( 

جدول رقم )13( 
نتائج اختبار )ت( للفروق التـي تعزى للوظيفة

املتوسط الوظيفةاملحور
الحسابي

االنحراف 
املعياري

قيمة 
الداللة)ت(

غي���ر  الس��لوك  مظاه��ر  أب���رز 
األخالق��ي

50.98 .2مسئول إداري
0.65 0.51 

2.221.09عضو هيئة تدريس

أهم العوامل الت���ي تؤدي إل���ى 
السلوكيات غي���ر األخالقية

680.59. مسئول إداري
2.20*0.0  

 20.9 . عضو هيئة تدريس

 *دال عند)05.0( 
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محور أهم العوامل الت���ي تؤدي إل���ى السلوكيات غي���ر األخالقية تعزى ملتغي���ر الوظيفة لصالح املسئولي���ن مقابل أعضاء هيئة 
التدريس، كما إنه ال توجد فروق  ذات داللة إحصائية ف���ي محور أب���رز مظاهر السلوك غي���ر األخالقي تعزى ملتغي���ر الوظيفة.

الفرضية الخامسة: - 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.05( بي�ن استجابات أفراد عي�نة البحث تعزى لحضور دورات.

لفح��ص ه��ذه الفرضي��ة، ت��م اس��تخدام اختب��ار )ت( )T-test( للمقارن��ة بي���ن متوسط���ي اس��تجابات عين��ة البح��ث تج��اه 
مح��وري البح��ث والج��دول رق��م )14( يوض���ح تل��ك النتائ��ج.

يظه��ر الج��دول رق��م )14( وج��ود ف��روق ذات 
دالل��ة إحصائي��ة ف���ي اس��تجابات أف��راد العين��ة ف���ي 
الس��لوكيات  إل���ى  ت��ؤدي  الت���ي  العوام��ل  أه��م  مح��ور 
غي�ر األخالقية تعزى ملتغي�ر حضور دورات تدريبية 
ل��م  الذي���ن  لصال��ح  العم��ل  أخالقي��ات  مج��ال  ف���ي 
ال��دورات،  الذي���ن حض��روا  مقاب��ل  دورات  يحض��روا 
كم��ا إن��ه توج��د ف��روق  ليس��ـ ذات دالل��ة إحصائي��ة 
ف�ي محور أب�رز مظاهر السلوك غي�ر األخالقي تعزى 

ال��دورات. ملتغي���ر حض��ور 

الفرضية السادسة:و- 

عن��د  إحصائي��ة  دالل��ة  ذات  ف��روق  توج��د  ال 
عي���نة  أف��راد  اس��تجابات  بي���ن   )0.05( مس��توى 

العم��ر. متغي���ر  باخت��الف  البح��ث 

اس��تخدام  ت��م  الفرضي��ة،  ه��ذه  لفح��ص 
One-( )ف(  األح��ادي  التباي���ن  تحلي��ل  اختب��ار 

متوس��طات  بي���ن  الف��روق  لبي��ان   )way ANOVA
البح��ث،  مح��وري  تج��اه  العين��ة  أف��راد  اس��تجابات 
البع��دي  “ش��يفيه”  اختب��ار  اس��تخدام  ت��م  كم��ا 
وج��ود  حال��ة  ف���ي  الف��روق  صال��ح  اتج��اه  لتحدي��د 
تحلي��ل  باس��تخدام  إحصائي��ة  دالل��ة  ذات  ف��روق 
النتائ��ج. تل��ك  )15( يوض���ح  رق��م  التباي���ن والج��دول 

يظه��ر الج��دول رق��م )15( وج��ود ف��روق ذات دالل��ة إحصائي��ة ف���ي اس��تجابات أف��راد العين��ة ف���ي مح��ور أه��م العوام��ل الت���ي 
ت��ؤدي إل���ى الس��لوكيات غي���ر األخالقي��ة تع��زى ملتغي���ر العم��ر لصال��ح الذي���ن تت���راوح أعماره��م م��ن 20 – 30 س��نة مقاب��ل الذي���ن 
أعمارهم من 41 سنة فأكث�ر، كما إنه توجد فروق  ليسـ ذات داللة إحصائية ف�ي محور أب�رز مظاهر السلوك غي�ر األخالقي 

تع��زى ملتغي���ر العمر.

الفرضية السادسة:ز- 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس��توى )0.05( بي���ن اس��تجابات أفراد عي���ن البحث باختالف متغي���ر س��نوات 
الخب���رة.

لفح��ص ه��ذه الفرضي��ة، ت��م اس��تخدام اختب��ار تحلي��ل التباي���ن األح��ادي )ف( )One-way ANOVA( لبي��ان الف��روق بي���ن 
متوس��طات اس��تجابات أف��راد العين��ة تج��اه مح��وري البح��ث، والج��دول رق��م )16( يوض���ح تل��ك النتائ��ج.

جدول رقم )14( 
نتائج اختبار )ت( للفروق التـي تعزى لحضور دورات

املحور
حضور 
دورات

املتوسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

قيمة 
الداللة)ت(

أب�رز مظاهر السلوك غي�ر 
األخالقي

2.111.08نعم
1. 20.157

2.291.08ال

أهم العوامل الت�ي تؤدي إل�ى 
السلوكيات غي�ر األخالقية

171.01. نعم
 .52**0.001

 570.8. ال
 **دال عند)01.0( 

جدول رقم )15( 
ا للعمر

ً
تحليل التبايـن األحادي للفروق وفق

االنحراف املتوسطفئات العمراملحور
املعياري

قيمة 
الداللة)ف(

أب�رز مظاهر السلوك 
غي�ر األخالقي

11.09 .2من 20-  30 سنة

1.190. 1 
1.07 2.2من 31- 40 سنة
 2.081.0من 41- 50 سنة

2.281.15من 51 سنة فأكث�ر

أهم العوامل الت�ي 
تؤدي إل�ى السلوكيات 

غي�ر األخالقية

700.82. من 20-  30 سنة

 .20**0.006
510.86. من 31- 40 سنة
00.98 . من 41- 50 سنة

0.89 1. من 51 سنة فأكث�ر
 **دال عند)0.01( 
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يظه��ر الج��دول رق��م )16( ع��دم وج��ود ف��روق 
ذات دالل��ة إحصائي��ة عن��د مس��توى دالل��ة )0.05( 
ف���ي مح��وري الدراس��ة، مم��ا يوك��د صح��ة الفرضي��ة 
السادس��ة الت���ي تشي���ر إل���ى ع��دم وج��ود ف��روق ذات 
داللة إحصائية بي�ن استجابات أفراد عي�ن البحث 

باخت��الف متغي���ر س��نوات الخب���رة.

الفرضية السابعة:ح- 

عن��د  إحصائي��ة  دالل��ة  ذات  ف��روق  توج��د  ال 
مستوى )0.05( بي���ن استجابات أفراد عي���ن البحث 

باخت��الف متغي���ر الكلي��ة.

اس��تخدام  ت��م  الفرضي��ة،  ه��ذه  لفح��ص 
One-( )ف(  األح��ادي  التباي���ن  تحلي��ل  اختب��ار 

متوس��طات  بي���ن  الف��روق  لبي��ان   )way ANOVA
البح��ث،  مح��وري  تج��اه  العين��ة  أف��راد  اس��تجابات 
البع��دي  “ش��يفيه”  اختب��ار  اس��تخدام  ت��م  كم��ا 
وج��ود  حال��ة  ف���ي  الف��روق  صال��ح  اتج��اه  لتحدي��د 
تحلي��ل  باس��تخدام  إحصائي��ة  دالل��ة  ذات  ف��روق 
النتائ��ج. تل��ك  )17( يوض���ح  رق��م  التباي���ن والج��دول 

يظه��ر الج��دول رق��م )17( وج��ود ف��روق ذات 
دالل��ة إحصائي��ة ف���ي اس��تجابات أف��راد العين��ة ف���ي 
تع��زى  الس��لوك غي���ر األخالق��ي  أب���رز مظاه��ر  مح��ور 
مقاب��ل  اإلنس��انية  الكلي��ات  لصال��ح  الكلي��ة  ملتغي���ر 
ذات  ف��روق   توج��د  إن��ه  كم��ا  التحضي���رية،  الس��نة 
داللة إحصائية ف�ي محور أهم العوامل الت�ي تؤدي 
إل���ى السلوكيات غي���ر األخالقية تعزى ملتغي���ر الكلية 
لصال��ح الذي���ن ينتم��ون للكلي��ات الصحي��ة واملجتم��ع 

مقاب��ل الذي���ن ينتم��ون إل���ى الس��نة التحضي���رية.

الفرضية الثامنة:ط- 

عن��د  إحصائي��ة  دالل��ة  ذات  ف��روق  توج��د  ال 
مستوى )0.05( بي���ن استجابات أفراد عي���ن البحث 

باخت��الف متغي���ر الرتب��ة العلمي��ة.

اس��تخدام  ت��م  الفرضي��ة  ه��ذه  لفح��ص 
One-( )ف(  األح��ادي  التباي���ن  تحلي��ل  اختب��ار 

متوس��طات  بي���ن  الف��روق  لبي��ان   )way ANOVA
البح��ث،  مح��وري  تج��اه  العين��ة  أف��راد  اس��تجابات 
البع��دي  “ش��يفيه”   اختب��ار  اس��تخدام  ت��م  كم��ا 
وج��ود  حال��ة  ف���ي  الف��روق  صال��ح  اتج��اه  لتحدي��د 
تحلي��ل  باس��تخدام  إحصائي��ة  دالل��ة  ذات  ف��روق 
النتائ��ج. تل��ك  )18( يوض���ح  رق��م  التباي���ن والج��دول 

جدول رقم )16( 
ا لسنوات الخبـرة

ً
تحليل التبايـن األحادي للفروق وفق

االنحراف املتوسطسنوات الخبـرةاملحور
املعياري

قيمة 
الداللة)ف(

أب�رز مظاهر السلوك 
غي�ر األخالقي

52.121.08 سنوات فأقل

2.2 0.08 
2.190.99من 6- 10 سنة

2.511.05من 11- 15 سنة
51.16 .2من 16 سنة فأكث�ر

أهم العوامل الت�ي 
تؤدي إل�ى السلوكيات 

غي�ر األخالقية

60.91 . 5 سنوات فأقل

0.22 0.88
1.00  . من 6- 10 سنة

50.85 . من 11- 15 سنة
60.88 . من 16 سنة فأكث�ر

جدول رقم )17(
ا للكلية

ً
تحليل التبايـن األحادي للفروق وفق

االنحراف املتوسطالكليةاملحور
املعياري

قيمة 
الداللة)ف(

أب�رز مظاهر السلوك 
غي�ر األخالقي

 71.1 .2الكليات اإلنسانية

5.18**0.000
11.09 .2الكليات العلمية
0.76 1.8كليات املجتمع

 1.0 2.0الكليات الصحية
1.580.65السنة التحضي�رية

أهم العوامل الت�ي 
تؤدي إل�ى السلوكيات 

غي�ر األخالقية

 0.9  . الكليات اإلنسانية

 .01**0.00 
60.87 . الكليات العلمية
870.91. كليات املجتمع

680.78. الكليات الصحية
2.971.07السنة التحضي�رية

 **دال عند)0.01( 

جدول رقم )18( 
ا للرتبة العلمية

ً
تحليل التبايـن األحادي للفروق وفق

االنحراف املتوسطالرتبة العلميةاملحور
املعياري

قيمة 
الداللة)ف(

أب�رز مظاهر 
السلوك غي�ر 

األخالقي

1.05 2.2أستاذ

0.9 20.  5
2.101.11أستاذ مشارك
2.111.09أستاذ مساعد

1.09  .2محاضر
 81.0 .2معيد

أهم العوامل 
الت�ي تؤدي إل�ى 

السلوكيات غي�ر 
األخالقية

 100.9. أستاذ

5. 2**0.000
211.02. أستاذ مشارك
 20.9 . أستاذ مساعد

570.85. محاضر
810.59. معيد

 **دال عند)0.01( 
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يظه��ر الج��دول رق��م )18( وج��ود ف��روق ذات دالل��ة إحصائي��ة ف���ي اس��تجابات أف��راد العين��ة ف���ي مح��ور أه��م العوام��ل الت���ي 
ت��ؤدي إل���ى الس��لوكيات غي���ر األخالقي��ة تع��زى ملتغي���ر الرتب��ة العلمي��ة لصال��ح الذي���ن يش��غلون رتب��ة أس��تاذ مس��اعد ومحاض��ر 
ومعي��د مقاب��ل أس��تاذ وأس��تاذ مش��ارك، كم��ا ان��ه ال توج��د ف��روق ذات دالل��ة إحصائي��ة ف���ي مح��ور أب���رز مظاه��ر الس��لوك غي���ر 

األخالق��ي تع��زى ملتغي���ر الرتب��ة العلمي��ة.

نتائج البحث

توصل البحث إل�ى أهم النتائج التالية:

ِسَم هذا 
ُ
افقيـن علـى محور أبـرز مظاهر السلوك غيـر األخالقي. وقد ق  - أظهرت نتائج الدراسة أن أفراد العينة غيـر مو

ً
أوال

افقة كالتالـي فـي التـرتيب األول جاء الُبعد األكاديمـي، وفـي التـرتيب  املحور إلـى بعديـن، وجاءت مرتبة من حيث درجة املو
الثانـي كان الُبعد الشخصـي، ويمكن توضيحها علـى النحو التالـي

أظه��رت النتائ��ج ع��دم موافق��ة أف��راد العين��ة عل���ى جمي��ع عناص��ر الُبع��د األكاديم���ي، وأن واق��ع اتجاه��ات أف��راد العين��ة - 
ح��ول الُبع��د األكاديم���ي جميعه��ا تق��ع ف���ي فئ��ة ع��دم املوافق��ة، وج��اءت عل���ى الت���رتيب كالتال���ي: اإلع��الن ع��ن درج��ات 
االختب��ار باألس��ماء أم��ام الطلب��ة، وإهم��ال التحدي��ث ال��دوري للم��ادة العلمي��ة الت���ي يق��وم بتدريس��ها، والتدري��س دون 
التحضي���ر املناس��ب للم��ادة العلمي��ة، وأخي���ًرا إعط��اء اختب��ارات صعب��ة ف���ي بداي��ة الفص��ل الدراس���ي لتش��جيع الطلب��ة 

عل���ى ح��ذف امل��ادة.

أظه��رت النتائ��ج ع��دم موافق��ة أف��راد العين��ة عل���ى جمي��ع عناص��ر الُبع��د الشخص���ي، وأن واق��ع اتجاه��ات أف��راد العين��ة - 
ح��ول الُبع��د الشخص���ي جميعه��ا تق��ع ف���ي فئ��ة ع��دم املوافق��ة، وج��اءت عل���ى الت���رتيب كالتال���ي: الجم��ع بي���ن التدري��س 
ف���ي الجامع��ة ب��دوام كام��ل والعم��ل بوظيف��ة أخ��رى ب��دون اإلذن املس��بق م��ن الجامع��ة، وضع��ف االلت���زام بالس��اعات 
املكتبية املقررة لألس��تاذ، ومس��اعدة بعض الطلبة عل���ى رفع ش��كوى ضد أس��تاذ آخر، وتس��اهل األس��اتذة ف���ي حاالت 
الغ��ش ل��دى بع��ض الطلب��ة، وطل��ب بع��ض األس��اتذة م��ن الطلب��ة إنج��از بع��ض الخدم��ات الخاص��ة باألس��تاذ، ف���ي حي���ن 

ج��اءت ف���ي الت���رتيب الس��ادس عش��ر واألخي���ر عب��ارة “االس��تهزاء أو االنتق��اص م��ن رأي أس��تاذ آخ��ر أم��ام الطلب��ة”.

وتتفق بعض النتائج الت�ي توصلـ إليها هذه الدراسة مع نتائج دراسة )خرابشة، الربابعة، 2008( من حيث الت�زام - 
أعض��اء هيئ��ة التدري��س بأخالقي��ات املهن��ة. وتتف��ق أيًض��ا م��ع نتائ��ج دراس��ة )يعق��وب، 2005( الت���ي توصل��ـ إل���ى أه��م 
 )Linda, Joshua, Ershey, 2005( ب. وم��ع دراس��ة

ّ
الصف��ات الت���ي يلت���زم به��ا األس��تاذ الجامع���ي م��ن وجه��ة نظ��ر الط��ال

الت���ي توصل��ـ إل���ى أّن الط��الب يعتق��دون أن األس��اتذة إّم��ا للغاي��ة أخالقيي���ن، أو أنه��م أخالقيي���ن. وتتف��ق م��ع نتائ��ج 
دراس��ة كل م��ن )ق��زق، 2005(، و)عب��اس، 2010( الت���ي أظه��رت نتائجه��ا االلت���زام العال���ي م��ن قب��ل رؤس��اء األقس��ام 
بأخالقي��ات العم��ل. وتتف��ق م��ع دراس��ة )إس��ماعيل، 2000( الت���ي أظه��رت أّن ط��الب بع��ض الجامع��ات األردني��ة ي���رون 
أّن هناك الت���زاًما كبي���ًرا من قبل أعضاء هيئة التدريس بأخالقيات املهنة.  ف���ي املقابل اختلفـ نتائج هذه الدراس��ة 
م��ع نتائ��ج دراس��ة )الغزي��وات، 2005( الت���ي أظه��رت ع��دم رض��ا الطلب��ة م��ن اس��تخدام أس��اتذتهم لألس��اليب التقليدي��ة 
للتدري��س والتقيي��م، واس��تخدامهم لالختب��ارات والعالم��ات كأس��لوب تهدي��د للطلب��ة، والتعص��ب لل��رأي وع��دم إتاح��ة 
ب عل���ى ح��ذف 

ّ
الفرص��ة للمناقش��ة. وف���ي ه��ذه الدراس��ة ج��اءت عب��ارة “إعط��اء االختب��ارات الصعب��ة لتش��جيع الط��ال

امل��ادة” ف���ي البع��د األكاديم���ي ف���ي املرتب��ة )8(، وعب��ارة “ع��دم الس��ماح بط��رح وجه��ات النظ��ر املختلف��ة م��ن قب��ل الطلب��ة 
ف���ي املحاض��رات” ف���ي املرتب��ة )6(، فنتيج��ة للتغي���رات ف���ي العال��م الب��د أن يواك��ب األس��تاذ الجامع���ي تل��ك التغي���رات 
بتطوي���ر وس��ائل تقييم��ه وتدريس��ه وكيفي��ة تعامل��ه م��ع الطلب��ة. وتختل��ف أيًض��ا نتائ��ج ه��ذه الدراس��ة م��ع م��ا توصل��ـ 
ب بجامع��ة املل��ك عب��د العزي���ز بج��دة ي���رون أّن األس��تاذ 

ّ
إلي��ه دراس��ة كل م��ن )صب���رية، اليحي��وي، 2004( إل���ى أّن الط��ال

الجامع���ي يق��وم ب��دوره بدرج��ة متوس��طة وكان م��ن املأم��ول م��ن وجه��ة نظره��م أن ي��ؤدي دوره األكاديم���ي بدرج��ة عالي��ة.

ي�رى أفراد العينة عدًدا من مظاهر السلوكيات غي�ر األخالقية من وجهة نظرهم كان أهمها: النظرة الدونية للطالب - 
والتقلي��ل م��ن ش��أنه، وع��دم إب��داء أي تفه��م لوض��ع الطال��ب واملعامل��ة الجاف��ة ل��ه، وع��دم االلت���زام بحض��ور املحاض��رات 
بش��كل كام��ل، كالتأخ��ر عنه��ا،  والتس��اهل املبال��غ في��ه ف���ي كيفي��ة التعام��ل م��ع الطلب��ة، إم��ا بس��بب ضع��ف ش��خصية 

األس��تاذ أو لتف��ادي ش��كاوى الط��الب، وتغيي���ر موع��د املحاض��رات ب��دون إع��الم اإلدارة بم��ا يتناس��ب م��ع األس��تاذ.
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افقون علـى جميع عناصر محور العوامل التـي تــؤدي إلـى السلوكيات غيـر  ثانًيا - أظهرت النتائج أن أفــراد العينة مو
اقـــع اتــجــاهــات أفــــراد الــعــيــنــة حـــول مــحــور الــعــوامــل الــتـــــي تـــؤدي إلـى  األخــالقــيــة لبعض أعــضــاء هيئة الــتــدريــس، وأن و

افقة إلـى مجموعتيـن حسب املتوسط الحسابي، وهي السلوكيات غيـر األخالقية مقسمة من حيث درجة املو

آراء موافق��ة، وه��ي ضع��ف التحفي���ز اإليجاب��ي لبع��ض أعض��اء هيئ��ة التدري��س املتمي�زي���ن بأدائه��م، وع��دم االلت���زام - 
بوض��ع الش��خص املناس��ب ف���ي امل��كان املناس��ب، وضع��ف مس��توى املحاس��بة عل���ى املخالف��ات غي���ر األخالقي��ة، وقل��ة 
ع��دد الب���رامج التوجيهي��ة ألعض��اء هيئ��ة التدري��س الج��دد للتعري��ف باألنظم��ة واللوائ��ح، والش��عور بع��دم املس��اواة بي���ن 
األج��ر امل��ادي والجه��د املب��ذول بالعم��ل، والش��عور بضع��ف العدال��ة ف���ي العم��ل، وضع��ف ال��وازع الدين���ي، وع��دم وج��ود 

مدون��ة مكتوب��ة للقي��م األخالقي��ة املرغ��وب ف���ي ممارس��تها ونش��رها.

وآراء منقس��مة ال��رأي، وه��ي عل���ى الت���رتيب خ��وف بع��ض أعض��اء هيئ��ة التدري��س م��ن الل��وم واالنتق��اد عن��د إبالغه��م - 
التوجيه��ي  ب��دوره  القس��م  ف���ي قي��ام رئي��س  بع��ض زمالئه��م، وضع��ف  م��ن قب��ل  ع��ن وج��ود تج��اوزات غي���ر أخالقي��ة 
والرقابي عل���ى بعض أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بااللت���زام باملعايي���ر األخالقية ف���ي التعليم، وضعف االنتماء 

للجامع��ة، ومس��اعدة األق��ارب واألصدق��اء لتف��ادي نقده��م ولومه��م.

وتتف��ق ه��ذه النتائ��ج م��ع دراس��ة كل م��ن )Rokhman, 2010(، و)Zulfiker,2011(، حي��ث إّن االلت���زام بأخالقي��ات - 
العمل اإلس��المية يحس��ن مس��توى األداء ويقلل من املخالفات الس��لوكية لدى األش��خاص، فجاء ت���رتيب أفراد عينة 
هذه الدراسة لعامل )ضعف الوازع الدين���ي( ف���ي املرتبة )7( وبمتوسط )  , (، والسبب الرئيس ف���ي ذلك أن نظرة 
اإلسالم للعمل كعبادة يتقرب بها الشخص إل���ى هللا، وف���ي الوقـ نفسه كوسيلة لتلبية الحاجات وتحقيق الصالح 
الع��ام م��ن خ��الل الت��وازن بي���ن حاج��ات الف��رد ومجتمع��ة ف��ي الوق��ـ نفس��ه. وف���ي املقاب��ل ج��اءت اس��تجابات أف��راد عين��ة 
ه��ذه الدراس��ة عل���ى عام��ل )ضع��ف التحفي���ز اإليجاب��ي لبع��ض أعض��اء هيئ��ة التدري��س املتمي�زي���ن بأدائه��م( ف���ي املرتب��ة 

األول���ى، أي أنهم يوافقون عل���ى أنهم أول العوامل الت���ي تؤدي إل���ى الس��لوك غي���ر األخالقي هي ضعف التحفي���ز.

ي���رى أف��راد العين��ة ع��دًدا م��ن العوام��ل الت���ي ت��ؤدي إل���ى الس��لوكيات غي���ر األخالقي��ة لبع��ض أعض��اء هيئ��ة التدري��س م��ن - 
وجهة نظرهم أهمها: التفرقة ف�ي التعامل بي�ن أعضاء هيئة التدريس حسب الجنسية أو بسبب عوامل شخصية، 
وع��دم تفعي��ل اللج��ان داخ��ل األقس��ام لتتول���ى بنفس��ها تنظي��م أعم��ال القس��م وت���رفع التوصي��ات ملجل��س القس��م حت���ى 
يت��م قط��ع الطري��ق عل���ى رؤس��اء األقس��ام ملحاب��اة بع��ض أعض��اء هيئ��ة التدري��س )حي��ث يتول���ى رئي��س القس��م اتخ��اذ  
الق��رارات الت���ي يت���رتب عليه��ا مناف��ع مادي��ة ويت���رك م��ا س��واها للج��ان(، والس��مات الش��خصية لعض��و هيئ��ة التدري��س 
وش��عوره بالفوقي��ة والتصرف��ات الت���ي اعت��اد عل���ى فعله��ا من��ذ الصغ��ر، وغي��اب الرقاب��ة املباش��رة والعقوب��ات، وع��دم 

وج��ود التش��جيع واملس��اندة املعنوي��ة الكافي��ة وبيئ��ة العم��ل الت���ي تتس��م بالش��فافية والعدال��ة.

ا - أظهرت نتائج الدراسة الفروق فـي استجابات املبحوثيـن، وجاءت كما يلـي
ً
ثالث

يوجد أث���ر دال إحصائًيا الختالف اس��تجابات أفراد العينة حول محوري الدراس��ة تعزى الختالف كٍل من الجنس��ية - 
اب مقابل املت�زوجي�ن. لصالح السعوديي�ن مقابل غي�ر السعوديي�ن، ومتغي�ر الحالة االجتماعية لصالح العزَّ

يوج��د أث���ر دال إحصائًي��ا الخت��الف اس��تجابات أف��راد العين��ة ح��ول مح��ور أه��م العوام��ل الت���ي ت��ؤدي إل���ى الس��لوكيات - 
غي���ر األخالقية باختالف كٍل من متغي���ر الجنس لصالح اإلناث مقابل الذكور، ومتغي���ر الوظيفة لصالح املسئولي���ن 
ل��م  مقاب��ل أعض��اء هيئ��ة التدري��س، ومتغي���ر حض��ور دورات تدريبي��ة ف���ي مج��ال أخالقي��ات العم��ل لصال��ح الذي���ن 
يحض��روا دورات مقاب��ل الذي���ن حض��روا ال��دورات، ومتغي���ر العم��ر لصال��ح الذي���ن تت���راوح أعماره��م م��ن 20 – 30 س��نة 

مقاب��ل الذي���ن أعماره��م م��ن 41 س��نة فأكث���ر.

ال يوج��د أث���ر دال إحصائًي��ا الخت��الف اس��تجابات أف��راد العين��ة ح��ول مح��وري الدراس��ة تع��زى ملتغي���ر س��نوات الخب���رة. - 
بي���ن  ف��روق ذوات دالالت إحصائي��ة  لع��دم وج��ود  توصل��ـ  الت���ي   )2010 )عب��اس،  نتيج��ة دراس��ة  م��ع  يتف��ق  وه��ذا 

االلت���زام اإلداري ألعض��اء هيئ��ة التدري��س، وع��دد س��نوات الخب���رة العملي��ة.

األخالق��ي -  غي���ر  الس��لوك  مظاه��ر  أب���رز  مح��ور  ح��ول  العين��ة  أف��راد  اس��تجابات  الخت��الف  إحصائًي��ا  دال  أث���ر  يوج��د 
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تع��زى ملتغي���ر الكلي��ة لصال��ح الكلي��ات اإلنس��انية مقاب��ل الس��نة التحضي���رية، كم��ا يوج��د أث���ر دال إحصائًي��ا الخت��الف 
اس��تجابات أف��راد العين��ة ح��ول مح��ور أه��م العوام��ل الت���ي ت��ؤدي إل���ى الس��لوكيات غي���ر األخالقي��ة تع��زى ملتغي���ر الكلي��ة 
لصال��ح الذي���ن ينتم��ون للكلي��ات الصحي��ة واملجتم��ع مقاب��ل الذي���ن ينتم��ون إل���ى الس��نة التحضي���رية. وه��ذه النتيج��ة 
الكلي��ة  ع��زى ملتغي���ر 

ُ
ت ف��روق ذوات دالل��ة إحصائي��ة  إل���ى وج��ود  الت���ي توصل��ـ   )1997 م��ع دراس��ة )عبوين���ي،  تتف��ق 

ألعض��اء هيئ��ة التدري��س للتع��رف عل���ى وجه��ة نظره��م بأخالقي��ات التعلي��م.

يوج��د أث���ر دال إحصائًي��ا الخت��الف اس��تجابات أف��راد العين��ة ح��ول مح��ور أه��م العوام��ل الت���ي ت��ؤدي إل���ى الس��لوكيات - 
غي���ر األخالقية تعزى ملتغي���ر الرتبة العلمية لصالح الذي���ن يش��غلون رتبة أس��تاذ مس��اعد، ومحاضر، ومعيد، مقابل 
أس��تاذ، وأس��تاذ مش��ارك. وتتف��ق ه��ذه النتيج��ة م��ع دراس��ة )رزق، 2010( الت���ي توصل��ـ إل���ى وج��ود تباي���ن ف���ي تقيي��م 
األس��اتذة ملس��توى أخالقي��ات املهن��ة للهيئ��ة املعاون��ة تبًع��ا للدرج��ة العلمي��ة. ولكنه��ا ف��ي الوق��ـ نفس��ه تختل��ف م��ع نتائ��ج 
بي���ن درج��ات  ف��روق ذوات دالل��ة إحصائي��ة  لع��دم وج��ود  الت���ي توصل��ـ  2005(، و)عب��اس،2010(  )ق��زق،  دراس��ة 

االلت���زام بالعم��ل اإلداري لرؤس��اء األقس��ام واملؤه��ل العلم���ي ألعض��اء هيئ��ة التدري��س.

توصيات البحث  

ف�ي ضوء النتائج الت�ي أسفر عنها البحث تقت�رح الباحثة التوصيات التالية:

 - فيما يخص عالقة الرؤساء بأعضاء هيئة التدريس
ً

أوال

الحرص عل�ى املكافآت املعنوية واملادية ألعضاء هيئة التدريس ومن ف�ي حكمهم املتمي�زي�ن، وتقييمهم بكل حيادية - 
وموضوعي��ة عن��د من��ح ه��ذه املكافآت.

يج��ب عل���ى الرئي��س االط��الع عل���ى التقيي��م اإللكت�رون���ي للط��الب لعض��و هيئ��ة التدري��س، وتحدي��د أب���رز النق��اط الس��لبية - 
عن��ده واالجتم��اع مع��ه ومناقش��ته ف���ي كيفي��ة تطوي���ر ه��ذه الجوان��ب لدي��ه.

االط��الع عل���ى الخط��ط الدراس��ية ألعض��اء هيئ��ة التدري��س ف���ي بداي��ة كل فص��ل دراس���ي للتأك��د م��ن تنوي��ع ط��رق التقيي��م - 
والتدري��س، وحثه��م عل���ى تحدي��ث مراجعه��م وطرقه��م التدريس��ية م��ن فص��ل آلخ��ر لتنمي��ة مه��ارات الط��الب.

االجتماع مع أعضاء هيئة التدريس الجدد الطالعهم عل�ى كيفية سي�ر العمل اإلداري واألكاديم�ي.- 

اختي��ار مشرفي���ن م��ن أعض��اء هيئ��ة التدري��س الذي���ن له��م خب���رة ف���ي تدري��س ه��ذه امل��واد، وم��ن ضم��ن م��واد تخصصه��م - 
لإلش��راف عل���ى أعض��اء هيئ��ة التدري��س مم��ن يقوم��ون بتدري��س ه��ذه امل��واد ملس��اعدتهم ف���ي كيفي��ة ع��رض امل��ادة، 

والتأك��د م��ن صياغ��ة أس��ئلة االختب��ارات ومعايي���ر التقيي��م فيه��ا.

توزي��ع األعب��اء التدريس��ية بش��كل متس��اٍو بي���ن أعض��اء هيئ��ة التدري��س وم��ن ف���ي حكمه��م ومراع��اة األعب��اء اإلداري��ة ف���ي - 
ذل��ك.

يج��ب عل���ى الرئي��س اتب��اع سياس��ة الب��اب املفت��وح فيم��ا يخ��ص ش��كاوى الط��الب فيم��ا يتعل��ق بأعض��اء هيئ��ة التدري��س، - 
والتعام��ل معه��ا ب��كل جدي��ة حس��ب األنظم��ة واللوائ��ح وع��دم محاب��اة الط��رف املخط��ئ أًي��ا كان.

ثانًيا - فيما يخص عالقة أعضاء هيئة التدريس بالطالب

 من حيث تحديد مواعيد املحاضرات واالختبارات.- 
ً

يجب أن ي�راع�ي عضو هيئة التدريس مصلحة الطالب أوال

الب��د أن يسع���ى عض��و هيئ��ة التدري��س إل���ى تنمي��ة مه��ارات وق��درات الطال��ب املتمي���ز ف���ي مج��ال معي���ن، وتش��جيعه عل���ى - 
ذل��ك وتوجيه��ه إل���ى الطري��ق الصحي��ح لتنمي��ة ه��ذه امله��ارة.

دور عض��و هيئ��ة التدري��س ال ينحص��ر ف���ي تلقي���ن الطال��ب للم��ادة العلمي��ة فق��ط، ب��ل الب��د أن ينم���ي ش��خصية الطال��ب - 
ويهيئه��ا لس��وق العم��ل، كتدريب��ه عل���ى مه��ارات اإللق��اء، وتقدي��م أف��كاره عل���ى اآلخري���ن، والعم��ل كف��رد ف���ي فري��ق العم��ل، 

وه��ذا ال يتحق��ق إال م��ن خ��الل وج��ود وس��ائل متنوع��ة للتدري��س والتقيي��م وحري��ة التعبي���ر ع��ن ال��رأي.
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ا - فيما يخص عالقة أعضاء هيئة التدريس بـزمالئهم
ً
ثالث

الب��د أن تس��ود املهني��ة ف���ي التعام��ل بي���ن أعض��اء هيئ��ة التدري��س، س��واء فيم��ا يتعل��ق بتقدي��م النص��ح، واملس��اعدة ف���ي - 
األم��ور األكاديمي��ة واإلداري��ة، خصوًص��ا ألعض��اء هيئ��ة التدري��س الج��دد.

التوصيات الخاصة بالدراسات املستقبلية

إج��راء املزي��د م��ن دراس��ات املقارن��ة؛ للتع��رف عل���ى واق��ع أخالقي��ات املهن��ة )التعلي��م( ألعض��اء هيئ��ة التدري��س ف���ي أكث���ر 1- 
م��ن جامع��ة س��عودية )حكومي��ة – أهلي��ة( م��ن وجه��ة نظ��ر الط��الب والطالب��ات.

إج��راء املزي��د م��ن الدراس��ات ع��ن كيفي��ة تطوي���ر ومواكب��ة أعض��اء هيئ��ة التدري��س للتط��ورات األكاديمي��ة ف���ي إط��ار 2- 
)التعلي��م(. املهن��ة  أخالقي��ات 

إج��راء املزي��د م��ن الدراس��ات امليداني��ة ع��ن واق��ع تطبي��ق أخالقي��ات املهن��ة عل���ى املس��توى اإلداري لرؤس��اء اإلدارات  - 
م��ن وجه��ة نظ��ر املوظفي���ن واملوظف��ات ف���ي الجامع��ات الس��عودية، باعتب��ار أّن الجان��ب اإلداري ف���ي الجامع��ات مكم��ل 

للجان��ب األكاديم���ي له��ا.
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ABSTRACT

The study aims at identifying the reality of the academic unethical dimension of King Saud University’s 
faculty through revealing the key aspects of unprofessional behavior among the faculty members, from the 
viewpoints of the faculty members themselves. It also seeks to determine the key factors leading to unpro-
fessional practices, from the faculty members’ point of view, and to identify the different responses of the 
sample members based on personal and occupational variables. To achieve such objectives, the descriptive 
survey method has been applied through a survey of two pillars to research the opinions of faculty mem-
bers in different colleges and scientific grades at King Saud University.

The study’s data and information have been analyzed with certain results concluded; namely that the 
sample individuals are not in favor of the pillar of the key factors leading to unprofessional practices, on 
the basis of both academic and personal dimensions. Instead, they presented a number of other aspects 
of unethical behaviors, from their perspective; like putting students down, non-understanding of student’s 
situations, and rough treatment. The results indicated that the sample individuals are in favor of the entire 
pillar of the factors leading to unethical behaviors in some of the faculty members. In addition, the sam-
ple individuals indicated a number of additional aspects which, from their viewpoint, result in unethical 
behaviors in some of the faculty members; namely discrimination among the faculty members based on 
the nationality or other personal reasons, non-formation of committees inside divisions to organize the 
division’s activities, as well as lack of direct control and penalties. Presence of statistics-oriented differences 
in the responses of the sample individuals, in terms of the study’s both pillars, is attributable to the majority 
of personal and organizational variables of the study.

The study concluded with number of recommendations, amongst them are:  the necessity for treating 
the faculty members equally and; meeting with the faculty members on regular basis to update them with 
the latest administrative and education-related resolutions and respond to their queries regarding the edu-
cational process and ways to improve it; prioritizing the student’s interest; activating ethical blogs in univer-
sities; in addition to adopting and updating the penalties’ system; reducing personal attempts, when setting 
the duties and responsibilities, by means of having clear and accurate job descriptions for all academic and 
administrative posts.

Key Words: Work Ethics - Saudi Universities, Work Behaviors, Job Behavior


