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ملخص البحث :
فــى العمــل  ةاالیجابیــ ةترمــى الــى اثــارة التوجهــات الســلوكی ةاخالقیــ ةثــل التواضــع خاصــییم

 ةاذ ان التمســك بفكــرة اآلمریـــ، ةوبــذات الحــال ترســخ التفــاعالت وبمــا یفضـــى الــى االنفتــاح والثقــ

ومن ثم الولوج فى مسایرة التكبـر واالسـتعالء،وهذا والتشدد ةالى الرقاب ةوالتسلط یعنى بروز الحاج

، وقــد تــم بنــاء اطــار فكــري ومیــداني بشــأن هــذه الخاصــیة  ةاالخالقیــ ةینســجم مــع فكــرة المنظومــ ال

   ٠االخالقیة في جامعة الموصل والمعهد التقني الموصل 

وقد حاول البحث االجابة على التساؤل االتي : هل لدى المؤسستین عینـة البحـث اهتمـام 

  ؟  م العلمیةبموضوع التواضع الوظیفي من قبل رؤوساء االقسا

لقــد توصــل البحــث الــى اســتنتاج مفــاده تحقــق التواضــع الــوظیفي لــدى رؤوســاء االقســام و 

العلمیة في المؤسستین استنادا الى تبني مؤشراته . 

Job Modesty of Heads of Academis Departments
Astudy of opinions lecturers in mosul university

Dr. Sultan Ahmad khleaf
Institution Technical

Abstract:
Job Modesty represent an ethicks characteristic which aimes at

stimulipositive behavioras directions at the same time it consilidate

communication which leads to trust and openness ssince to be restricted

to ordering idea means the need to control and reaching the feeling
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superative . this does not consistency with the idea of organization

ethicks. The research was trying to the response the questions

Is the education institutions was importance with the job Modesty

of the head of academic department in this institutions depending the

dimensions of job Modesty.

  :مةدقالم
ـــ ـــاة المنظمی ـــاق  ةنظـــرا لكـــون الحی مفعمـــة بشـــتى التغییـــرات والتطـــورات ممـــا یفســـر لنـــا انبث

، اال ان ذلــك مهمــات ومكانــات وادوار جدیــده واالكثــر والدة انمــاط ســلوكیه تتناســب وتلــك االدوار 

الیكـون ســبیال للتفـاخر والتكبــر بـل مــدعاة النتهـاج التواضــع واقـرار العمــل بـه ســعیا وراء اســتقطاب 

الــى حــد التمســك بایــدیهم والتشــبث بواقعیــة العمــل الــوظیفى دون االنســـیاق وراء العــاملین وجــذبهم

راد صــناع لمنظمــتهم االفــرازات الســلبیه المالزمــه لــه ، بــل الســعى الحتوائهــا وعلــى نحــو یجعــل االفــ

ومساهمین فى التخطیط لمستقبلها كون المنظمه بقائدها ، اذ ان

ومـن ثـم ترسـیخ اخالقیـات تواضع القائد االدارى تجاه مرؤوسیه یؤشر مسـتوى تآلفـه معهـم

المهنــه لــدیهم وصــوال الــى تجســیده لمقــت التكبرواالســتعالء علــیهم وبالتــالى اقــرار اصــول التصــرف 

   ٠ ستراتیجیات التعامل االیجابى معهماى تبنى ابشأنهم

لمعالجة الموضوع : ثالثة محاوروقد تبنى البحث 

المحور االول : االطار النظري:
مفھوم التواضع الوظیفى: .١

اعطیت للتواضع الوظیفى تعریفات عدیده تختلف فـى نظرتهـا وطابعهـا ، اال انهـا اتسـمت 

فـــى والدة توجهـــات مختلفـــه ، علمـــا ان المعالجـــة بوجـــود قاســـما مشـــتركا بینهـــا وعلـــى الـــذى اســـهم

التواضـع مـأخوذ مـن تواضـع الموضوعیه لها تستلزم الوقوف عند االشتقاق اللغوى له وقد تبـین ان

ابـو عزیـز،  ٠التـى تـدل علـى الخفـض للشـىء وحطـه  )و ض ع(اى اظهر الّضعه وهو من مـادة 

   346٠بدون سنة نشر ، 

لخشـوع وتواضـع الرجـل تـذلل ،وتواضـعت االرض انخفضـت بالتـذلل واكما یقترن التواضع

  .٣٣١،  ٢٠٠٢، ابن المنظور .عما یلیها 

ن اوفى ظـل ماسـبق یمكننـا الولـوج الـى عـرض التوجهـات االكادیمیـه التـى اجـاد بهـا الباحثـ

فى هذا المضمار ، اذ ینطلق االتجاه االول من نظره دینیه مؤكدا على ان التواضع نقیض التكبر 

الــى حـد القــول بـأن التواضــع هــو ب وبمــا یؤشـر معرفــة العیـوب التــى تـالزم الــذات البشـریهواالعجـا
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تحمــل الــنفس بالخضــوع ومنعهــا عــن الترفــع عــن النــاس واالســتخفاف بهــم ،وحملهــا علــى احتــرامهم 

   . ٦، ٢٠٠٦المشهدانى ،٠مهما اختلفت درجاتهم وتباینت مشاربهم 

النظــره االجتماعیــه فــى تعریفــه للتواضــع مــن علــى حــین ذهــب االتجــاه الثــانى الــى ترســیخ 

خالل عده احد المبادىء الكفیله بتـأمین اواصـر التماسـك وتعزیـز اواصـر الـتالحم وتجـاوز حـاالت 

اى انه الكفیـل بتـأمین النیـه الحسـنه بـین االفـراد تجـاه بعضـهم الـبعض وبمـا یفضـى الـى الصراع ،

\\http ٠ اقـرار عملیـة االعتـراف والتقـدیر فـى المنظمـه w. w. w. babsonknowledge –

org\ 2006 .

بینما جسد االتجاه الثالث النظره الفلسفیه فى وصـفه للتواضـع بقبـول الحـق مـن الحـق الـى 

  . ٥١،  ١٩٨٠ الحق الحفنى،

اما االتجاه الرابع فقد انصرف الى المغـاالة والتطـرف بقولـه ان التواضـع یعنـى الشـعوربقلة 

  . ١٩٦،  ١٩٧٩بدوى ،  ٠سا مع القانون قیمة المرء االخالقیه قیا

وفى هذا الصدد البد من التذكیر بأن المسؤولیه االخالقیه تغطى المسؤولیه القانونیه ، اذ 

  . ١٩٣،  ٢٠٠٥الهوش ، ٠ان دائرة االخالق اوسع من دائرة القانون 

وبذات الحال تفصح عن لتدعم التوجهات المشار لها سلفا)Mencuis(وتأتى طروحات 

وجه متعدد المبادىء فاالنسانیه تؤشر الرحمه واالستقامه تقر تجنب الكراهیه والمعرفه تتجسد فـى ت

   ٠ وآداب المعاشره تؤشرالتواضعقبول الشىء الصحیح ورفض الخطأ

http\\ radicalpedagogy. Icaap. Org \content\ issue 3- 1\ 06 lee. Html.

هـات المشـار لهـا سـلفا مـن قبـل البـاحثین التعنـى وبناءا على ماسبق یمكـن القـول ان التوج

خفیــة مفهــوم التواضــع وغمــوض مؤشــراته وجعلــه مفهومــا صــعب المنــال وعســیر االقــرار بــل كــان 

مــدعاة للفهــم االكــادیمى والتنظیــر المنهجــى وعلــى النحــو الــذى اســهم فــى طــرح المفهــوم االجرائــى 

لدراستنا وعلى النحو االتى : 

اخالقیــه تســهم فــى تثــویر مجموعــه مــن الممارســات الشخصــیه التواضــع الــوظیفى خاصــیه 

التى تدعم التوجهات السلوكیه االیجابیه لرؤوساء االقسام العلمیه تجاه مرؤوسیهم فى میدان العمل 

   ٠ وخارجه سعیا القرار مفهوم المنظومه االخالقیه

اھمیة التواضع الوظیفى : .٢
، الماجــد ٠ات الســلوكیه االیجابیــه رة التوجهــیمثـل التواضــع خاصــیه اخالقیــه تســهم فــى بلــو 

ممــا یفســر لنــا انهــا خلــق كــریم وخلــة فاعلــه تســتهوى اتجاهــات العــاملین وتثیــر .  ١٦١،  ٢٠٠٣

مستوى االلتزام االخالقـى لـدیهم تجـاه بعضـهم الـبعض ، اى انهـا اداة القـرار حالـة التـآلف وترسـیخ 

ینــزل الــى مســتوى جلســائه فــى العمــل بغــض عــرى التفاعــل االیجــابى بیــنهم كــون الفــرد المتواضــع 

،  ١٩٩٩ كـرزون ، ٠ النظر المرتبه العلمیه والثـروه المالیـه والقـوه البدنیـه والمظهـر الـذى یتسـم بـه
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ممــا یؤشــر لنـــا خفــض منشـــطات المنافســه غیـــر المشــروعه ومـــن ثــم الســـعى القــرار حالـــة .  ١٠٨

"ان اهللا اوحــــى الــــّى ان د الرســــول محمــــوهــــذا ماجــــاء اســــتجابة لقــــول التواصــــل مــــع الــــزمالء

ممـا یفسـر لنـا ان التواضـع مؤشـر "احد على احـد يتواضعوا حتى الیفخر احد على احد ، وال یبغ

لحاالت القوه الكامنه لدى الفرد فى المنظمه تلك التى تجلى وترسم وتحدد معالم شخصـیته ، وهـذا 

حـالوة العبـاده ، قـالوا ومـا حالوتهـا جاء استجابة لقوله علیـه الصـالة والسـالم " مـالى الارى علـیكم 

قال: التواضع " وعلى هذا االساس یمثل احد الباحثین التواضـع بـالجوهر ، اذ التجـده اال فـى قـاع 

   ٠البحر 

بأن التواضع مسألة حتمیه یستلزم اعتمادها داخل العمل وخارج من هنا نجد مدخال للقول

االخالق ع یمثل المنهج االول الذى تندرج تحتهنطاقه ، وهذا ماجاء متماشیا مع القول أن التواض

 ٢٠٠٥المعاضـیدى ،  ٠وبذات الحال یؤشر دعوة االدیان السماویه الى اعتماده فـى میـدان العمـل

اذ ان الفــرد بــدون التواضــع كالشــجره التــى التثمــر ومــن لــم یتضــع عنــد نفســه لــم یرتفــع عنــد .  ٨، 

هـــو االكثـــر تمســـكا بهـــذه فىالمنظومـــه التعلیمیـــهلـــذا مـــن االجـــدر ان یكـــون القائـــد االدارى، غیـــره 

االنصـارى " احق الناس بخدمته للناس العـالم ":الخاصیه االخالقیه تجسیدا لقول عیسى بن مریم

 ،٤١٣،  ٢٠٠٣  .  

من هنا نجد دور المهمات التعلیمیه فى بیئة العمل وعلـى نحـو یجلـى حقیقـة التحلـى بهـذه 

  .  ٢٢٢،  ٢٠٠١الفتالوى ،  ٠الى مكامن الذات البشریه الخاصیه االخالقیه كونها االقرب 

وفــى الســیاق ذاتــه قــال لقمــان الحكــیم "وقفــت یومــا امــام حقــل مــن حقــول القمــح فاســترعت 

تطاولـــت فـــى خـــیالء وســـنابل حنـــت رأســـها فـــى تواضـــع وحیـــاء، ولكـــم عجبـــت حـــین نظـــرى ســـنابل

ابـو عزیـز ، بـدون سـنة نشـر قمـح "اذ رأیت االولى فارغه،ووجـدت الثانیـه مـألى بحبـات التلمستها

،77.

وبنـــاءا علـــى ماســـبق یمكـــن القـــول ان عـــدم االكتـــراث برؤیـــة اآلخـــرین وصـــعوبة احتـــوائهم 

ـــنمط  ـــیهم وبالتـــالى شـــیوع ال ـــر عل ـــى غیـــاب التفاعـــل معهـــم قـــد یؤشـــر ســـیادة مـــنهج التكب وصـــوال ال

ســات المشــجعه لحــاالت االسـتعالئى واتســاع الفجــوه بــین المسـتویات االداریــه الــى حــد غیـاب الممار 

الحــوار وفــى ذلــك مــدخال صــعبا یســتلزم االمــر االعــداد لــه خشــیة ان یكــون التكبــر هوالقاعــده ومــا 

   ٠عداه االستثناء 

هنــا یتجلــى دور الشــمائل االیجابیــه فــى ترســیخ النظــامى القیمــى وبمــا یــدعم فعــل الضــبط 

ه هــو ان التواضــع یتنــوع تبعـــا الــذاتى فــى العمــل التعلیمــى ،اال ان الشــىء الــذى یجـــب التنویــه الیــ

لطبیعة االفـراد فقـد یعمـد الفـرد الـى التمـاس المـنهج االخالقـى ممـا یفضـى بـه الـى اعتمـاد التواضـع 

الحقیقى او قد یقع تحت طائلة التكبر عندئذ یبرز التواضع الزائف لدیه وهنا تتضح معالم التصنع 

ألختیــار الــذى یواجــه كــل منــا فــى كــل ان ا واخفــاء الحقــائق واتســاقا مــع ذلــك یقــول احــد الكتــاب "
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وال نود )لحظه ،هو هل نسمح لآلخرین بمعرفتنا كما نحن ،او ان نبقى اشخاص غامضین (الغاز

.  ١٠،  ١٩٩٠الغامدى ،  ٠ان یرونا على حقیقتنا 

:مؤشرات التواضع .٣
وبمـا یفضـى الـى تنطوى فلسفة التواضع علـى حمـل جملـة مـدلوالت ذات معـان واتجاهـات

قــرار العدیــد مــن المؤشــرات التــى تمثــل خالصــة التوجهــات الســلوكیه المبتغــاة وعلــى وفــق الســیاق ا

:االتى

  )١لجدول (ا

مؤشرات التواضع على وفق اراء عده من الباحثین

المؤشراتاسم الباحث

٠یناظر اقرانه فى كثیر من المسائل -.٢٠٧، ١٩٩٠الغزالى ، 

   ٠یجتمع مع االقران فى المحافل -

   ٠قبول دعوة الفقراء -

   ٠ یحمل حاجاته بنفسه-

 ٠یرتدى ماحسن من المالبس -

٠یخفض جناحه لمن یلقاه -١٠٨، ١٩٩٩الزیبارى ،-

   ٠یرضى بأكل ماوفر من االطعمه -

   ٠یمشى بین الناس هونا -

   ٠یبدأ بالسالم -

   ٠الیعیب احد من الناس -

   ٠یلبس ماتیسر من المالبس -

٠ین یخالط اآلخر -

٠یجالس الفقراء-٥٠١، ٢٠٠٢القرنى ،

   ٠یكرم من یدخل علیه-

  ٠یخدم نفسه -

   ٠الیقطع على احد الحدیث -

   ٠یبدأ بالسالم -

٠اذا دخل منزال جلس فى ادنى المجلس -

٠االلفه مع اآلخرین ٢٧٩، ٢٠٠٢المیدانى ،

٠ینزل الى مستوى جلسائه -
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المؤشراتاسم الباحث

٠ن امثالهالتأخر ع-١٥٠، ٢٠٠٣الجزائرى ، 

  ٠زیارة الغیر -

   ٠حمل بضاعته بیده --

   ٠یر تدى ماحسن من المالبس --

   ٠مجالسة الفقراء والمساكین --

٠یقوم من مجلسه لذوى العلم والفضل 

٠یرضى بأدنى من المجالس .٤١٣انصارى ، بدون سنة نشر ، 

   ٠یكره ذكره بالبر والتقوى بین الناس -

رى فضل اآلخرین علیهعلى احد ویالیرى له فضال-

٠یناظر فى مسأله مع اقرانه -بشیر ،بدون سنة نشر ،

   ٠یلتقى مع االفراد فى المحافل -

   ٠یجیب دعوة الفقراء -

٠یحمل حاجاته بنفسه -

http.w.w.w. akatib . co . uk
\alia . htm

٠االقبال على الخلق -

   ٠التآلف-

   ٠قبول النقد والتوجیه -

   ٠ى االستشاره االنصات ال-

   ٠التمسك بالقیم -

   ٠التفاعل مع اآلخرین -

 ٠االهتمام باالفراد دون مراعاة بعض االعتبارات -

وبناءا على ماتقدم یمكن القول ان المؤشرات التى اجاد بها الباحثون بشأن تحدید مسـتوى 

وجهـه بقولـه "ثـالث التواضع التخرج عـن الحـدود التـى قررهـا االمـام علـى ابـن ابـى طالـب كـرم اهللا 

هــن رأس التواضــع : ان یبــدأ بالســالم علــى مــن لقیــه ،ویرضــى بالــدون مــن شــرف المجلــس ،ویكــره 

  . ٤٧،  ١٩٩٩الزیبارى، الریاء والسمعه "

نســتخلص مماســبق ان التواضــع الــوظیفي یمثــل احــد الركــائز االساســیة لدیمومــة العالقــات 

الن الفرد كائن اجتماعي مثلمـا یسـعى الـى أداء الوظیفییة وعلى نحو یدعم صیغ التفاعل الناجح ،

عمله فهو بذات الحال یعمد الـى اقـرار ذاتـه ، وبغیـة تحقیـق هـذا المطلـب ، فـاالمر یسـتلزم ترسـیخ 

هذه الخاصیة االخالقیة في میدان العمل . 
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المحور الثاني : منھجیة البحث والدراسات السابقة : 
منھجیة البحث : اوال :

حث : مشكلة الب.١
تفــرض ســـنوات الخدمـــه الطویلـــه وعامـــل الخبــره فضـــال عـــن ضـــرورات المواقـــف المنظمیـــه 

المنظمـه ، ممـا یجعـل التدرج فى السلم الوظیفى وبمـا یمهـد الـى التمـاس مسـارات وظیفیـه عـده فـى

الفرد فى موقع المسؤولیه ومن ثم امتالكه لمصدر من مصادر القوه المنظمیـه التـى قـد تتـیح لذاتـه 

ه ان تطفــو فــوق ســلم الهیراركیــه االخالقیــه ممــا یؤشــر لنــا وقوعــه تحــت طائلــة التكبــر علــى البشــری

مرؤوسیه وصوال الى االعجاب بنفسه ، وفى ذلك مدخال لبروز الفجوه بینهما ، االمر الذى یؤشـر 

لنا وقوع الصراع بشتى اوجهه وبالتالى دفعه الى انتهاج سلوكیات قد التتناسـب واخالقیـات المهنـه 

علیـه تتجلـى  ٠تى یشغلها وصوال الى تدنى المسؤولیه االخالقیة والقانونیه لدیه فى میـدان عملـه ال

مشكلة بحثنا فى اثارة التساؤل االتى : 

،؟  یبدى رؤوساء االقسام العلمیه تواضعا تجاه مرؤوسیهم فى میدان العملهل. أ

قیـــه وصـــوال الـــى تـــأمین صـــیغ هـــل توجـــد الیـــات یمكـــن انتهاجهـــا لبلـــورة هـــذه الخاصـــیه االخال .ب

   ٠ ؟ وارساء حدود الضبط الذاتى لدى مرؤوسیه فى میدان عملهمالتعامل االخالقى

اھداف البحث : .٢
   ٠واهمیته الوظیفيالكشف عن ماهیة التواضع . أ

   ٠وبیان محدداته الوظیفيتحدید مؤشرات التواضع  .ب

 قسـام العلمیـه مـن وجهـة نظـر عینـه مـن لـدى رؤوسـاء االالـوظیفيتشـخیص مسـتوى التواضـع  .ج

   ٠التدریسیین فى جامعة الموصل والمعهد التقنى/الموصل 

   ٠بیان االسباب التى اسهمت فى اقرار هذا المستوى من التواضع  .د

أھمیة البحث.٣
في تسلیط الضوء على احد المواضیع المهمة في الفكـر االداري والـذي یـؤمن البحثسهم هذه ی. أ

ات التنضـــیمیة صـــیغ فاعلـــه فـــي التعامـــل مـــع الرؤوســـین وعلـــى نحـــو یعـــزز أ لخصـــائصلـــالدار 

االخالقیـــة فـــي العمـــل بعیـــدا عـــن حـــاالت التكبـــر والغـــرور ،اذ ان صـــحة وایجابیـــة العالقـــة بـــین 

اطراف العمل یعني دیمومة المؤسسات التعلیمیة واستمراریة نجاحها .

ؤسسات التعلیمیة فـي تجسـید واقـرار الخصـائص بمساعدة الما البحث . یؤمل ان تسهم نتائج هذب

االخالقیة لدى قیاداتها التنظیمیة .

تفــتح افــاق جدیــدة لمزیــد مــن الدراســات المســتقبلیة المتنوعــة للبــاحثین ان  البحــث اهــذ مــن. یؤمــلج

الموضوع .ا حول هذ
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فرضیة البحث : .٤
اجابـات بأتفـاقعنهـا یفي بمسـتواه المرضـي بتحقیـق مؤشـراته (معبـراظیتحقق التواضـع الـو 

.)النسبة الغالیة من المبحوثین

مجتمع وعینة البحث : .٥
تمثــل مجتمــع البحــث ب جامعــة الموصــل والمعهــد التقنــي الموصــل ، وتــتم اختیــار عینــة 

وزعــت  تدریســیا ،) ٤٥(عــددهم  بلــغعشــوائیة مــن اعضــاء الهیئــة التدریســیة فــي الجامعــة والمعهــد

تبـین) اسـتبانة ، وبعـد مراجعـة االسـتبانات٤٠د االسـتبانات المسـتردة (،وكـان عـداالستبانة علیهم 

  %) . ٨٨التحلیل االحصائي وبنسبة ( هصالحة ومعتمدة لغای هاان

صدق وثبات اداة البحث : .٦
مـــن )*(فقـــد تـــم عرضـــها علـــى ســـتة محكمـــین)البحـــث (االســـتبانةللتحقـــق مـــن صـــدق اداة

اعضــاء هیئــة التــدریس فــي جامعــة الموصــل والمعهــد التقنــي / الموصــل . ووافــق المحكمــون علــى 

قیـــاس فقـــرات االســـتبانة لمجـــاالت الدراســـة مـــع اجـــراء تغییـــر فـــي صـــیاغة وحـــذف بعـــض الفقـــرات. 

%) باســتخدام ٨١فقــد بلــغ معامــل الثقــة لهــذا المقیــاس (، الدراســة  اةوبهــدف التحقــق فــي ثبــات اد

cornbachت معامـل ثبـا alpha ظیفي باسـتخدام عـدة مؤشـرات اجـاد ، وقـد تـم قیـاس التواضـع الـو

والســلف الصــالح وقــد تــم تطویعهــا بمــا یتماشــى مــع توجهــات )رضــى اهللا عنــه(بهــا االمــام الغزالــي 

البحث الحالي ممثلة بـ : 

التآلف مع المرؤوسین . أ. 

االلتزام بأخالقیات المهنة . ب. 

تجنب التكبر .  .ج

تأمین اصول التصرف في العمل .  .د

. ٤٢-٢٤ ، ١٩٨٤ الراوي ،د. احمد سلیمان احمد .)*(

.  ١٥١،  ١٩٩٩ ،د. نوال یونس محمد . الزعبي

د. جالل سعد الملوك . 

د. عبد الوهاب محمد العزاوي . 

د. نبال یونس محمد . 

د. سلطان عبد الرحمن فتحي . 
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الوسائل االحصائیة : .٧
كـأداة احصـائیة فـي تحلیـل اجابـات )النسب المئویة ، مقیاس شدة األجابة(اعتمد الباحث 

. ١٩٣-١٨٧ـ  ١٩٨٥،المشهداني.ستبانة بغیة الحصول على النتائجالمبحوثین عن فقرات اال

الدراسات السابقھ : ثانیا :
Plummerدراسة .أ , 1903

اكدت هذه الدراسه علـى ضـرورة تـوافر مجموعـة مـن الخصـائص األخالقیـه لـدى العـاملین 

(التواضـع،االمانه،الدقه) وبمـا یكـنهم مـن احتـواء عملهـمضـمن نطـاق المكتبـات والمعلومـات ممثلـة

اق اخـالق المهنـه واالكثر التزاما بما اشرته المواثیق الدولیه (المدونه االخالقیه آلداب المهنه ، میث

  . ١٩٢،  ٢٠٠٥ ، الهوش )لألرشیفیین ،میثاق المششتغلین بالعلم

Martinدراسة .ب , 2006
من الشـركات تتصـرف فـى العمـل بموجـب وثـائق %) ٩٨(اشرت هذه الدراسه ان مانسبته 

رسمیه رغم وجـود مجموعـه مـن الشـركات تمتلـك كـودات اخالقیـه ، وان االداره العلیـا تـدعم وتعـزز 

،ویعـد الكـود األخالقـى ةهذه الكودات كونها ترفع معنویات العـاملین وتحـرك المنـاخ األخالقىللمنظم

مـن ابـرز الكـودات اذ تضـمن مجموعـه مـن المعـاییر (التواضـع ،األحتـرام )Martinالذى اصدره (

w.w.w.lockheadلمواطنه،الثقه،المسؤولیه،الشرف)  Martin ./http

irelandدراسھ .ج , et.al 1983
ـــه تكـــون بمثابـــة ادلـــه  اشـــرت هـــذه الدراســـه ان الكثیـــر مـــن الصـــناعات لهـــا قـــوانین اخالقی

ـــة (تـــذكیر المـــدیرین بالمتطلباتالقانونیـــه واالخالقیـــه ،تقویـــة الثقـــه بالمنظومـــه ،تقویـــة  للمـــدیرین ممثل

الضـــــبط الـــــذاتى،االعالن عـــــن المرتكـــــزات االخالقیـــــه للمنظومـــــه ،تـــــوفیر ارشـــــادات للمـــــدیرین فـــــى 

Ireland ٠المجاالت غیر الواضحه  ,1983,39
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المحور الثالث : االطار المیداني 
الوظیفى لدى رؤوساء االقسام العلمیه فى المنظومتین عینة الدراسه:تشخیص مستوى التواضع .أ

مــن المبحــوثین اتفقــوا علــى ان  )% ٩٠) ان النســبه الغالبــه (١اشــرت معطیــات الجــدول (

یه یمیلون الى استشـارتهم فـى العمـل فضـال عـن قبـول النصـائح وحتـى النقـد رؤوساء اقسامهم العلم

الموجــه الــیهم فــى حــدود تبــادل الــرأى مقترنــا ذلــك بتجنــب تجــاهلهم او اعتمــاد اســلوب التشــدق فــى 

تلقــى اخــاك مخــاطبتهم اهتــداءا بقولــه صــلى اهللا علیــه وســلم "التحقــرن مــن المعــروف شــیئا ولــو ان

ا فاعلیة التوجـه األیجـابى لـدى رؤوسـاء األقسـام فـى المنظومـه التعلیمیـه بوجه طلیق " مما یفسر لن

وبما یدیم زخم العملیه العلمیه وبذات الوقت یفصح عن التماس انجع السبل فى التعامل بعیدا عن 

   ٠واآلمریه واألكثر مراعاة لمبدأ القاده األخالقیونالتسلط

ان رؤوســـاء اقســـامهم یتمســـكون مـــن المبحـــوثین علـــى )%٧٥(ویـــالزم هـــذا الـــرأى اتفـــاق 

بأخالقیات المهنه فى العمل فى ظل األلتزام بمجموعه من المعاییر وعلى النحو الذى یفضـى بهـم 

بالمصلحه الشخصیه علىحساب اهداف العمل ومتطلباته وقد الى تجنب فكرة الكراهیه او األهتمام

ا بـان الحفـاظ علـى اخالقیـات مـا یـوفر انطباعـ) ٣.٨٢٥( بلغت شدة األجابـه الـى مسـاحة المقیـاس

ممـا یفصـح عـن حیویـة المهنه اسبقیه فاعله لدى رؤوساء األقسام الى حد عدها مسـؤولیه اخالقیـه

   ٠التوافق بین المؤهالت العلمیه وبین الخصائص األخالقیه وبالذات عند توظیفها بشكل سلیم 

مــن  )%٨٥ه (فــردا اى مانســبت )٣٤وفیمــا یخــص مؤشــرات تجنــب التكبــر فقــد تبــین ان (

المبحــوثین یتفقــون علــى ان رؤوســاء اقســامهم یمقتــون األســتعالء علــیهم او تضــخیم األعمــال التــى 

األعتراف إلى ینجزونها الى حد عدم استیاءهم عند تمیز احد المرؤوسین علیهم فى العمل وصوال 

وقـد بلغـت بقدرات من یعمل معهم وتقریر توجیه الشكر لدیهم عند اداءهم لعملهم بشكل مرضـى ،

ویؤمن مدخال للقـول  ةمما یدعم الخصائص األخالقی )٠.٧٨٥( الى مساحة المقیاس ةشدة األجاب

 ةالتعلیمیـ ةفـى المنظومـ ةالعلمیـ ةاألخالقیـ ةتسهم فى تحدید معالم الشخصـی ةبأن المؤهالت العلمی

العلـم یقـود وبالذات عند توظیف العلم لخدمة األخالق ، وفـى هـذا الصـدد یثـار تسـاؤل مفـاده: هـل 

األخالق ام األخالق تمثل المنظم األمین له ؟ 

تكمن األجابه على هذا التساؤل من خالل القول بانه الجدوى للعلم دون اخالق وال یمكن 

للعلمــاء ان یكونـــوا ورثـــه حقیـــین لالنبیـــاء اال بـــامتالكهم االخـــالق ،اى ان العلـــم یســـهم فـــى انضـــاج 

   ٠بشكل سلیم المنظومة األخالقیه عند توظیفهفحوى

مـن المبحـوثین یتفقـون علـى ان رؤوسـاء  )%٨٠اما بشأن اصول التصرف فقـد تبـین ان (

اقســـامهم یمتلكـــون اصـــول التصـــرف فـــى میـــدان عملهـــم وذلـــك مـــن خـــالل االجابـــة علـــى الـــدعوات 

الموجه لهم فضال عن القیام بزیارتهم واألكثر حمل حاجاتهم بنفسهم دون تكلیف مرؤوسیهم مقترنا 

،ویــالزم ذلــك اكــرام مــن یــدخل  ةاســهاماتهم العلمیــالســعى لمجالســة البــاحثین واألســتفاده مــنذلــك ب
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علیهم والبدء بالسالم وتجنب المقاطعه فى الحدیث ، مما یوفر انطباعا لدینا بأن رؤوساء األقسـام 

فــى العمــل كونــه احــد  يفــى المنظــومتین عینــة الدراســه یعمــدون الــى مراعــاة قواعــد الســلوك األخالقــ

   ٠ يفى العمل المنظم ةالمنشطات الحیوی

المشــكالت  يهـ ةالمعاصـر  ةواتسـاقا مـع ذلـك یمكننــا القـول ان اسـاس المعضـالت التنظیمیــ

لفكــرة البــاب  ة،لــذا یســتلزم األمــر األعــداد والتهیــؤ لهــا وذلــك بكســر حــواجز النفــاذ المجســد ةالســلوكی

وبمـا  ةلخدمة المنظمات التعلیمی يثقافتعمل على توظیف النسیج ال ةخالقیأالمغلق واعتماد فلسفه 

   ٠یؤمن مسارات التفاعل األیجابى معها یؤمن تحقیقها لرسالتها وبذات الحال

:التكرارات والنسب لمؤشرات التواضع الوظیفى  )١الجدول (

المؤشرات
الأتفق بشدهالأتفقغیر متأكداتفقاتفق بشده

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

التآلف مع 

المرؤوسین
١٠  ٤  ٨٠  ٣٢  ١٠  ٤          

األلتزام بأخالقیات 

المهنه
٥  

١٢.

٥  
٢٥  

٦٢.

٥  
٥  ٢  ٢٠  ٨      

  ٥  ٧٥  ٣٠  ١٠  ٤تجنب التكبر
١٢.

٥  
٢.٥  ١      

تأمین اصول 

التصرف فى العمل
٧.٥٢٥  ٣  

٦٢.

٥  
١٠  ٤  ٢٠  ٨      

:الوظیفيت التواضع ونسبتها الى مساحة المقیاس لمؤشرااإلجابات) شدة ٢الجدول (

ةجابشدة اإلالمؤشرات
لى مساحة إةالنسب

المقیاس

٥/٤=٤٠.٨*٥+٣٢*٤+٤*٤٠/٣=٤التآلف مع المرؤوسین

٥/٣.٨٢٥=٥٠.٧٦٥*٥+٢٥*٤+٨*٣+٢*٤٠/٢=٣.٨٢٥األلتزام بأخالقیات المهنه

٥/٣.٩٢٥=٤٠.٧٨٥*٥+٣٠*٤+٥*٣+١*٤٠/٢=٣.٩٢٥تجنب التكبر

٥/٣.٦٧٥=٣٠.٧٣٥*٥+٢٥*٤+٨*٣+٤*٤٠/٢=٣.٦٧٥العمل ن اصول التصرف فى یتأم
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:االستنتاجات
اشـرت نتـائج الدراســه المیدانیـه ان هنـاك توجهــا لـدى رؤوسـاء االقســام العلمیـه فـى المنظــومتین .١

ومبــرر ذلــك هــو حالــة التفاعــل األیجابىــالمقترن  ٠عینــة الدراســه بشــأن التــآلف مــع مرؤوســیهم 

یــدیم فاعلیــة المنــاخ التعلیمــى ویــؤمن فكــرة التنــوع فــى العالقــات بتوافــق المــؤهالت العلمیــه وبمــا

.السائده فیه 

اظهــرت نتــائج الدراســه ان حالــة االلتــزام بأخالقیــات المهنــه اســبقیه فاعلــه كونهــا المعیــار االهــم .٢

التــأثیرى اهتــداءا بقولــه تعــالى "وانــك لعلــى خلــق عظــیم " اذ ان المرتبــه العلمیــه التاخــذ مــداها

"ولــو كنــت فظــا غلــیظ وهــذا ماجــاء منســجما مــع قولــه تعــالىهــا للجوانــب االخالقیــهدون مراعات

.القلب ألنفضوا من حولك " 

اقــرت نتــائج الدراســه ان االســتعالء والغــرور والمباهــاه كــادت ان تختفــى لــدى رؤوســاء االقســام .٣

یـــه العلمیـــه فـــى المنظـــومتین عینـــة الدراســـه ممـــا یفســـر لنـــا تمســـكهم بالتواضـــع كخاصـــیه اخالق

اهتـــداءا بقولـــه تعـــالى "تلـــك الـــدار اآلخـــره نجعلهـــا للـــذین الیریـــدون علـــوا فـــى األرض وال فســـادا 

.والعاقبة للمتقین"

كشــفت نتــائج الدراســه المیدانیـــه ان اصــول التصــرف تــتم مراعاتهـــا مــن قبــل رؤوســاء االقســـام .٤

هاجهــا مــن العلمیــه وعلــى نحــو یظهرهــا بانهــا لیســت شــكلیات فارغــه بقــدر مــاهى قواعــد یــتم انت

.قبلهم خدمة للوسط التعلیمى 

:التوصیات
بناءا علـى مـاورد مـن اسـتنتاجات خلـص البحـث الـى عـدة توصـیات یراهـا الباحـث كحلـول 

مالئمه : 

العمــل علــى ترســیخ الخصــائص االخالقیــه لــدى العــاملین فــى المنظــومتین عینــة الدراســه مــن .١

   ٠عطاءهم العلمى  فدخالل اعداد كودات اخالقیه تنظم تعاملهم وتسهم فى ر 

توظیف األدله والشواهد القرآنیه والموروث التاریخىكمنهاج عمل یتم االهتداء به كونهـا عوامـل .٢

   ٠دفع روحیه تجدد الذات وتعزز االسهامات 

االخذ بمبـادىء التـدریب االخالقـى وعلـى نحـو یـؤمن احـاطتهم بجـوهر العلیـه االخالقیـه كونهـا .٣

   ٠نشاط دون الملمس االخالقى له الركیزه االساس فال جدوى الى

ـــه ســـعیا لنشـــر وخلـــق .٤ ـــه والخصـــائص االخالقی ـــین المـــؤهالت العلمی ـــه ب ـــه المتكافئ اقـــرار المبادل

   ٠المنظومه االخالقیه 
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:المصادر
   ٠القرآن الكریم 

المعاجم :  .١

  . ٢٠٠٢،دار الحدیث ، القاهره ،  ٩ابن المنظور ، لسان العرب ،ج/

  . ١٩٨٠،معجم المصطلحات الصوفیه ،دار المسیره ، بیروت ،عبد المنعم الحفنى

الدوریات :  .٢

  . ٢٠٠٦) ،١محمد نورى المشهدانى ،التواضع ،مجلة الرباط ،العدد (

،مجــاة جامعــة ابــو بكــر محمــد اهــوش ،نحــو میثــاق اخالقــى لمهنــة المعلومــات فــى الــوطن العربــى

  . ٢٠٠٥) ،١،العدد() ٢الشارقه للعلوم الشرعیه واالنسانیه ،المجلد (

سهیل حسان الفتالوى ،دبلوماسیة التفاوض عند النبى محمد صلى اهللا علیه وسلم ، حولیة العلـوم 

  .  ٢٠٠١) ،١السیاسیه ،العدد(

عبــداهللا عبــد الغنــى الغامـــدى ،الثقــه التنظیمیــه بــاألجهزه االداریـــه فىــم المملكــه العربیــه الســـعودیه ،

  . ١٩٩٠) ،٣) ،العدد(١٤(المجله العربیه لالداره ،المجلد 

الرسائل الجامعیه :  .٣

محمـد عصــام احمــد المعاضــیدى ،اثــر اخالقیــات العمـل فــى تعزیــز ادارة المعرفــه ،رســالة ماجســتیر 

  . ٢٠٠٥غیر منشوره مقدمه الى كلیة االداره واالقتصاد ،جامعة الموصل ،

تطــویر المزایـــا التنافســـیة حســن علـــي عبــد الزعبـــي ،اثـــر نظــام المعلومـــات االســتراتیجي فـــي بنـــاء و 

وتحقیق التفـوق التنافسـي،اطروحة دكتـوراة غیـر منشـورة مقدمـة الـى كلیـة االدارة واالقتصـاد جـامعو 

.  ١٩٩٩بغداد،

الكتب :  .٤

،المكتبه التوفیقیه ، مصر ،بـدون سـنة  ٢سعد یوسف ابو عزیز ،موسوعة االخالق االسالمیه ،ج/

   ٠نشر 

  . ١٩٧٩د كنت ،وكلة المطبوعات ،الكویت ،عبد الرحمن بدوى ،االخالق عن

،دارالبحـــوث للدراســـات ١كلـــثم عمـــر عبیـــد الماجـــد ،معـــالم تربویـــه مـــن ســـیر امهـــات المـــؤمنین ،ط /

  . ٢٠٠٣االسالمیه واحیاء التراث ،دبى ،

  . ١٩٩٩احمد حسن كرزون ،الهدایه الربانیه الى الضوابط االمنیه ،دار ابن الحزم ،لبنان ،

  . ٢٠٠٢،دار ابن الحزم ،بیروت ،٢القرنى ،مجتمع المثل ،ط /عائض ابن عبداهللا

ـــد الثـــانى ، دار الســـالم ،الســـعودیه ،محمـــدحامـــد بـــن محمـــد الغزالـــى ،احیـــاء علـــوم الـــدین ،المجل

٢٠٠٥  .  
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  . ١٩٩٩،دار ابن الحزم ،لبنان ،١عامر سعید الزیبارى ،االخوه االسالمیه ،ط /

  . ٢٠٠٢،دار القلم ،دمشق ، ١سالمیه واسسها ،ج /عبد الرحمن حنبكه المیدانى ،االخلق اال

  . ٢٠٠٣ابى بكر جابر الجزائرى ،منهاج المسلم ،مكتبه العلوم والحكم ،المدینه المنوره ،

   ٠ابى المواهب عبد الوهاب االنصارى ،تنبیه المغترین ،دار لحیاة ،حلب ،بدون سنة نشر 

   ٠سنة نشر ، العراق ،بدون١السید عبداهللا بشیر ،االخالق ، ط/

  . ١٩٨٥، بغداد،٦محمود حسن المشهداني،اصول االحصاء والطرق االحصائیة /ط 

  . ١٩٨٤خاشع محمود الراوي ،المدخل الى االحصاء ،مطبعة جامعة الموصل،العراق،

Ireland , Lewis , et. al. Ethicks for the project , Project Management
Quarterly, Special Report ,August , 1983 .
http\ w.w.w. balsonknowledge - org\ 2006
http. W.w.w. akatib .co. uk\alia .htm.
http\w.w.w. edu. Uvic . cal \ faculty \lauzon 2006 pe 142SO1\pe 142
FO1\organizational well htm.2006 .
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المالحق
ـــین ایـــدیكم اســـتمارة اســـتبیان خاصـــه بالبحـــث الموســـوم ـــوظیفى لـــدى نضـــع ب (التواضـــع ال

التقنــىجامعــة الموصــل /المعهــددراســه الراء عینــه مــن التدریســیین فــى)رؤوســاء االقســام العلمیــه

   ٠الموصل 

  الفقرة  ت
اتفق 

بشده
اتفق

غیر 

متأكد
الأتفق

الأتفق 

بشده

یستشیر زمالؤه فى العمل  ١

یسمع النقد الموجه الیه من اطراف العمل  ٢

دل اآلراء مع المرؤوسین فى العمل یتبا  ٣

الیرى له فضال على احد ویرى فضل اآلخرین علیه   ٤

الینظر الى من یعمل معه شزرا او استهزاءا   ٥

الیتشدق فى كالمه مع المرؤوسین فى العمل  ٦

یتجول فى منظمته بهدوء واحترام   ٧

الخالقیه فى العمل یبدى اهتماما فعلیا بالقیم ا  ٨

تخضع تصرفاته لمعاییر اخالقیات العمل   ٩

مقابلة اآلخرین بلطف ١٠

یتجنب االستیاء والتذمر من العاملین ١١

١٢
الیعیر اهمیه لمصلحته الشخصیه قیاسا بمصلحة 

العمل 

یتأخر عن امثاله ١٣

سیه فى العمل یتجنب االستعالء على مرؤو ١٤

یتجنب تضخیم االعمال التى ینجزها ١٥

الیمیل الى التباهى امام اآلخرین ١٦

الیغضب عندما یتمیز احد االطراف علیه فى العل ١٧

یبدى اعترافا بقدرات مرؤوسیه فى العمل ١٨

ى یوجه الشكر الى مرؤوسیه عند ادائهم العمل بشكل مرض١٩

یجتمع مع مرؤویسه فى المحافل التى تقیمها منظمته ٢٠

یرتدى ماحسن من مالبس العمل٢١

یجیب دعوة مرؤوسیه بدون بدون تردد ٢٢

یقوم بزیارة اقرانه فى العمل ٢٣

٢٤
الى مكان الیكلف احد من مرؤوسیه بحمل حاجاته

عمله او المسكن 
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  الفقرة  ت
اتفق 

بشده
اتفق

غیر 

متأكد
الأتفق

الأتفق 

بشده

وم من مجلسه لذوى العلم یق٢٥

یتجنب حاالت االسراف ٢٦

یجالس الفقراء من مرؤوسیه فى العمل ٢٧

یبدأ بالسالم عندما یواجه مرؤوسیه ٢٨

الیقطع على احد من مرؤوسیه الحدیث٢٩

یكرم من یدخل علیه من المرؤوسین ٣٠


