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  وظيفة العامةادية بمستوى أخالقيات الـماط القيـعالقة األن
  "دراسة ميدانية على الموظفين اإلداريين بديوان التربية والتعليم بمدينه بنغازي"

  صخلالم
النمط (هدفت الدراسة إلى التعرف علي درجة ممارسة األنماط القيادية والمتمثلة في األنماط التالية        

، وعالقتها بمستوى أخالقيات الوظيفة )ط القيادي الحر، النمط القيادي األوتوقراطي، النمالقيادي الديمقراطي
 ةالحالدراسة : منهجي العامة بديوان التربية والتعليم بمدينة بنغازي، ولتحقيق أهداف الدراسة، اتبع الباحثان

في تجميع البيانات، كما تكون مجتمع  ةرئيس كأداة ، وتم أستخدم استمارة االستبيانوالمنهج الوصفي التحليلي
موظفًا، قام الباحثان بدراسته بالكامل باستخدام ) 144(راسة من جميع الموظفين اإلداريين والبالغ عددهم الد

، وتوصلت الدراسة اناتفي تحليل البي) SPSS( أسلوب الحصر الشامل، كما أُستخدم برنامج الحزم اإلحصائية 
ومستوى أخالقيات الوظيفة  قد جاءت متوسطة أن درجة ممارسة األنماط القيادية: ، أهمهاالعديد من النتائج إلى

طرديه قوية بين النمط القيادي  عالقة، وكذلك وجود جاءت مرتفعةالعامة بديوان التربية والتعليم بمدينة بنغازي قد 
وجود عالقة عكسية ذات دالله إحصائية بين النمط القيادي و  الديمقراطي ومستوى أخالقيات الوظيفة العامة،

ومستوى أخالقيات الوظيفة العامة وأخيرًا قدمت الدراسة مجموعه من التوصيات التي قد ًتسهم األوتوقراطي 
.  التربية والتعليم بمدينة بنغازي بتعزيز دور األنماط القيادية في تحسين مستوى أخالقيات الوظيفة العامة بديوان

.ديوان التربية والتعليم بمدينه بنغازي – أخالقيات الوظيفة العامة –األنماط القيادية :  الكلمات المفتاحية
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   مقدمه
تحتاج المنظمات على اختالف أحجامها وطبيعة نشاطها إلى قيادات إدارية يتحملون المسؤولية في تحقيق       

أهداف هذه المنظمات وٕانجاز العمل فيها بكفاءة وفاعلية، وعلي القدرة في توظيف الموارد البشرية بشكل فعال 
  .المنظماتالتي تتالءم مع طبيعة الموارد البشرية العاملة في هذه لمناسبة و خالل استخدام األنماط القيادية امن 

، فمنهم من ينتهج النمط القيادي الديمقراطي أو النمط األوتوقراطي أو سلوكهم القيادي ويختلف المديرون في     
يؤثر النمط القيادي الذي يسلكه المدير تأثيرًا مباشرًا سلبًا  ، إذيرها من األنماط القيادية األخرىالنمط الحر أو غ

  .بالعمل علي السلوك التنظيمي للموظفين وعلي مستوى أخالقياتهم الوظيفة إيجاباأو 
أداء  كفاءة، من شأنه أن يرفع من النمط القيادي الفعالبالمنظمات العامة علي تبني  يرينالمدولعل قدره       

بوجه  ، ويعزز من مستوى أخالقيات الوظيفة بالمنظمات العامةة بهمناطوالواجبات الوظيفية المُ الموظفين للمهام 
    .    بوجه خاص بالمنظمات العامة ذات الطبيعة التربوية والتعليميةعام و 

 لدراسات السابقة ا
التي تناولت  –ألجنبية المحلية والعربية وا –باالطالع علي العديد من الدراسات السابقة  قام الباحثان        

ية تساهم في بلورة موضوع موضوعي األنماط القيادية و أخالقيات الوظيفة العامة بغية تكوين قاعدة معرف
حسب التسلسل الزمني لتاريخ  –التي تمكن الباحثان من االطالع عليها  –، و سيتم سرد هذه الدراسات الدراسة

  : األحدث، كما يلينشرها من األقدم إلى 
 اإلبداعو العالقة بين األنماط القيادية  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة :)2003، الشيخي( اسةدر 

اع النفط بمدينتي الوسطى بالمنظمات الصناعية العامة الليبية العاملة بقطاري لدى مديري اإلدارات العليا و اإلد
زها، أن النمط القيادي السائد هو النمط القيادي ، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبر بنغازي وطرابلس

، ووجود اإلداري اإلبداعو  طردية ذات دالله إحصائية بين النمط القيادي المشارك عالقةالمشارك، وكذلك وجود 
ه نتائج اإلداري، وتوصلت الدراسة إلى عد اإلبداعو القيادي الحر ذات دالله إحصائية بين النمط  عكسية عالقة
رة التقييم المستمر للنمط القيادي المتبع من قبل المدراء ومن ثم تصميم البرامج التدريبية التي تهدف ، ضرو أهمها

  .األنماط القياديةإلى تطوير 
التعرف علي مستوي السلوك األخالقي وتحديد طبيعة العالقة بين  إلىسعت الدراسة : )2003، محمود(دراسة 

، العليا والوسطي والتنفيذية المدراء في المستويات اإلدارية ىة لدوبعض المتغيرات الشخصي السلوك األخالقي
مستوي السلوك  أن، أبرزهاالعديد من النتائج إلى ، وخلصت الدراسة ت الصناعية العامة بمدينه بنغازيبالمنظما
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لسلوك ا ىدالله إحصائية بين مستو  ذات عالقة، وكذلك وجود قل من المتوسطألدي المديرين ذو درجه  األخالقي
  . وبعض المتغيرات الشخصية مثل، النوع، العمر، المستوي التعليمي، الخبرة، الحالة االجتماعية األخالقي
 ىالتعرف علي مد إلىوهدفت هذه الدراسة  "فة العامةوالوظي اإلداريالفساد "بعنوان : )2005، الطائي(دراسة 

 إلىوتوصلت الدراسة   عامة الليبية بمدينه البيضاء،في األجهزة اإلدارية ال أسبابهتفشي مظاهر الفساد وتبيان 
، تعقيد عدم احترام الوقت ،الوساطة(هناك تفشي لظاهره الفساد ومن ابرز مظاهره أن ، أهمهاعده نتائج 
الجمع بين وظيفتين دون  ،فيةالسلطة الوظي ستغاللاغياب غير المبرر عن العمل، سوء اإلدارية  ال اإلجراءات

عدم وجود مدونه للسلوك : شيوع مظاهر الفساد تتمثل في أسبابن من أ، و )مل األصليةجهة الع موافقة
، عدم تطبيق القوانين والقرارات واللوائح بما تتضمنه من لةاءايير النزاهة والشفافية والمسمع ، غياباألخالقي
  . المصلحة العامة تقتضيهمهامهم وواجباتهم الوظيفية وفقًا لما  أداءاتجاه تقصير المدراء في  صارمةعقوبات 
من وجهه نظر "  سلوكيات المرؤوسين الوظيفيةعلى العمل  أخالقيات أثر"بعنوان : )2006، المسدي(دراسة 
العمل وسلوك  أخالقياتالكشف عن طبيعة العالقة بين  إلىه التدريس، وسعت هذه الدراسة هيئ أعضاء

مجموعه من النتائج  إلىة السعودية، وتوصلت الدراسة  يالمرؤوسين في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العرب
، وكذلك وجود تأثير والسلوكيات اإليجابية للمرؤوسين العمل بشكل عام خالقياتتأثير إيجابي أل،  وجود أبرزها
 ، احترامالعدالة، التعاون، احترام القوانين واألنظمة: (فيالعمل والمتمثلة  أخالقيات أبعادبعض لمعنوي  إيجابي
    . السلوكيات اإليجابية للموظفينعلى ، )الوقت
تتحري هذه الدراسة عن مدي وجود الصراع بين القيم التنظيمية والقيم االجتماعية لدي : )2008،الجارد( دراسة

وجود حاله من الصراع بين القيم التنظيمية  إلى، وتوصلت الدراسة النوعية بمدينه بنغازي األماناتالموظفين في 
ه الصراع باستثناء المؤهل العلمي، االجتماعية، وان الخصائص الوظيفية والشخصية ال تؤثر في وجود حالوالقيم 

الرئيسية التي  األسبابن من بين أجتماعية علي القيم التنظيمية، و تغليب القيم االإلى ن الموظفون يميلون أو 
 األخالقياتتدني مستوي  :عية تتمثل فيبروز حاله الصراع بين القيم التنظيمية والقيم االجتما  إلى تؤدي

  .، وتدني مستوي المرتبات والحوافز المادية والمعنويةالموظف حقوقه الوظيفية إعطاء، عدم الوظيفية
النمط الديمقراطي، النمط األوتوقراطي، (هدفت هذه الدراسة إلى التعرف األنماط القيادية :)2009البدري،( دراسة

 وى األداء لدى مديري اإلدارات الوسطى بالمنظمات العامة الليبية العاملة بقطاعوعالقتها بمست) النمط الحر
بين النمط  إحصائية ةطردية ذات دالل عالقة، وجود لدراسة إلى عده نتائج أرزهااالنفط بمدينة بنغازي، وتوصلت 

 لقيادة األوتوقراطينمطي ابين  إحصائيةذات دالله  عكسية عالقة، وكذلك وجود الوظيفي واألداءالديمقراطي 
، وتوصلت الدراسة إلى عاملة بقطاع النفط بمدينة بنغازيالوظيفي بالمنظمات العامة الليبية ال األداءالحر وبين 
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القيادية وربطها ببعض المتغيرات التنظيمية  باألنماطأجراء العديد من الدراسات المتعلقة  ،جملة من النتائج أهمها
  .األخرى والسلوكية

المهنية لمديري المدارس   األخالقياتالتعرف علي مستوي  إلىهدفت هذه الدراسة  ):2010، لفرجانيا(دراسة 
، زيمعلمات مدارس التعليم العام بمدينه بنغاائص الشخصية من وجهه نظر معلمي و وعالقتها ببعض الخص

تفاع مستوي أخالقيات ذات دالله إحصائية بين ار  عالقةوجود : أهمهاجمله من النتائج  إليوخلصت الدراسة 
أخالقيات المهنة  أبعادذات دالله إحصائية بين بعض  عالقةالمهنة ومتغير سنوات الخبرة ،وكذلك عدم وجود 

تغيري النوع  وم) ، أخالقيات المدير اتجاه العاملينطلبةأخالقيات المدير اتجاه ال: (التالية األبعادوالمتمثلة في 
  .والحالة االجتماعية

ألخالقية في المؤسسات الحكومية تناولت هذه الدراسة التعرف علي المعايير ا: )laratta, 2010(دراسة 
طوكيو  بمدينه األهليالمؤسسات الغير ربحيه من وجهه نظر موظفي المؤسسات الحكومية وموظفي القطاع و 

، ومن )وجد أن(تالف هذا االخ إليما الذي يؤدي ابه واالختالف في هذه المعايير و التش أوجهوتحديد  ،باليابان
هناك مجموعه من المعايير األخالقية المشتركة التي يتمتع بها  أن، الدراسة إليهاابرز النتائج التي توصلت 

، وعدم وجود معايير العمل، األمانة وٕاجراءات، احترام نظم الوقتباحترام : الموظفين في القطاعين والتي تتعلق
الدراسة بالعمل الدؤوب علي بنا وتعزيز المعايير األخالقية  أوصتوقد ، القية محدده تختص بأحدي القطاعينأخ

   .تدريبية المتخصصة في هذا المجالفي العمل من خالل الدورات والبرامج ال
 والثقافة القيادية األنماطالتعرف على طبيعة العالقة بين  إلىسعت  هذه الدراسة : )2011، عبدالكريم(دراسة 

، املة بقطاع النفط بمدينة بنغازيالتنفيذية والوسطى بالمنظمات العامة الليبية الع إلداراتاالتنظيمية لدى مديري 
طي القيادة  بين نم إحصائيةطردية ذات دالله  عالقة، وجود مجموعة من النتائج أبرزها إلىوتوصلت الدراسة 

ذات دالله  عكسية عالقةود ، وكذلك وجوارتفاع مستوى الثقافة التنظيمية) النمط الديمقراطي والنمط الحر(
، لت الدراسة إلى عده توصيات أهمها، وتوصقراطي ومستوى الثقافة التنظيميةنمط القيادة األوتو بين  إحصائية
التنظيمية   ةالثقافتوسع المدراء في ممارسة النمط القيادي الديمقراطي لدورة الفعال في زيادة مستوي  ضرورة

 .المنظمات العامة الليبية العاملة بقطاع النفط بمدينة بنغازيالعاملين ب أداء كفاءةوالرفع من 
،هدفت "األعمالالصورة الذهنية في منظمات  أدارهفي  وأثرهاالعمل  أخالقيات"بعنوان: )2012،السكارنة(دراسة 
العمل من  أخالقياتالكشف عن مدي اهتمام شركات االتصاالت الخلوية األردنية بتطبيق  إلى الدراسةهذه 
، كما هدفت ، احترام الوقتواإلتقان، السرعة احترام القوانين واألنظمة، العدالة وعدم التحيز: التالية األبعادل خال

مجموعه من النتائج  إلى، وقد توصلت الدراسة الصورة الذهنية أدارهتقييم اثر أخالقيات العمل في إلى الدراسة 
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بأبعادها  األعمالمستوي عاٍل من االهتمام بأخالقيات  أظهرتشركات االتصاالت الخلوية األردنية  أن :أهمها
 .الذهنيةالصورة  أدارهبأبعادها مجتمعه في  األعمال، كما يوجد اثر معنوي ألخالقيات األربعة
اختبرت هذه الدراسة اثر القيادة األخالقية علي مدي تطبيق مفهوم الجودة الشاملة   ):2012، اكريم(دراسة 

، وجود اثر أهمهاعده نتائج  إلىمدينه بنغازي، وخلصت الدراسة المستشفيات العامة ب في األقساملدي رؤساء 
دعم ( تمثلة في وأبعادها الم  ةعام ةالجودة الشاملة بصف أدارهعلي مستوي تطبيق مفهوم للقيادة األخالقية 

البعد  أن، كما )لتنظيميالصراع ا أداره، فن الجودة األخالقية، تطوير الموارد البشرية، تشجيع العمل الجماعي
تأثيرًا علي مستوي تطبيق الجودة الشاملة بالمستشفيات  األبعادالصراع التنظيمي هو من أكثر  أدارهالمتعلق بفن 

  . العامة بمدينه بنغازي
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة العالقة بين سلوك المواطنة التنظيمية ): 2012، حمد(دراسة 

لدى العاملون بعينة من المنظمات )  ، والنمط المتساهلالنمط الديمقراطي، والنمط األوتوقراطي(ادية واألنماط القي
طردية ذات دالله إحصائية بين  عالقة، وجود عدة نتائج أبرزها العامة بمدينة بنغازي، وتخلصت الدراسة إلى

إحصائية بين  نمطي  ةذات دالل كسيةع عالقة، وجود طي وسلوكيات المواطنة التنظيميةنمط القيادة  الديمقرا
 ةوصلت الدراسة إلى عد، وتنة التنظيمية بالمنظمات المبحوثةالقيادة األوتوقراطي والحر وسلوكيات المواط

، وضرورة التوسع في أجراء ى تبني النمط القيادي الديمقراطي، ضرورة تحفيز المدراء علأهمهاتوصيات 
    .بموضوع األنماط القيادية بالمؤسسات العامة الليبيةالدراسات والبحوث العلمية المتعلقة 

ممارسي العالقات العامة ألخالقيات  إدراك" الضوء علي إلقاءحاولت هذه الدراسة  :)2013، العوكلي(دراسة 
من النتائج أهمها،  ةمجموع إلى الدراسة، وخلصت "الليبية العاملة في مدينه بنغازيالمهنة بالمؤسسات والشركات 

بين  ةطردي عالقة، ووجود العامة مدركين ألخالقيات المهنة في المؤسسات الليبية مارسي العالقاتمأن 
الدراسة  أوصتوقد  ،المهنة أخالقيات إدراكالمؤهالت العلمية العليا الماجستير والدكتوراه وبين ارتفاع مستوي 

، وصريحة واضحةايير األخالقية بلغه لمهنه العالقات العامة يحدد فيه المع أعالميميثاق  إيجادضرورة  إلى
   .مما يعزز من التعاون ويقلل من حده الصراعات التي قد تنشأ بين ممارسي مهنه العالقات العامة

، وكيفيه االستفادة معرفه تأثير الوقت في بيئة العمل إلىهدفت هذه الدراسة : )Holmquist, 2013(دراسة 
موظف  بوالية ) 335(من موظفي قطاع التجزئة بلغ عددهم  ةعمدي ةله في العمل لدي عين األمثلواالستغالل 

الموظفين رفضوا سلوك استغالل الوقت الغير  أننتائج الدراسة  وأظهرت، يدا بالواليات المتحدة األمريكيةفلور 
، أهمهاجمله من التوصيات  إلىب صاحب العمل، وخلصت الدراسة علي حسا أرباحهمفي تعزيز  أخالقي

  . في الرقابة والتقييم علي عنصر الوقت لدي الموظفين األخالقيات ريل دو ضرورة تفع
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ركزت هذه الدراسة على التعرف علي األنماط القيادي لدى مديري المدارس الكويتية  ):2013، العدواني(دراسة 
أن  نتائج أهمها،وعالقتها بالضغوط التنظيمية لدى المعلمين من وجهه نظرهم، وخلصت الدراسة إلى عدة 

، وفي ة الديمقراطينمط القياد األولىالمرتبة  في: يلي األنماط القيادية قد جاءت مرتبه حسب درجه ممارسته كما
، وقد أوصت الدراسة بضرورة نمط القيادة التساهلي الثالثةوفي المرتبة  ،التسلطي القيادةالمرتبة الثانية نمط 

، وكذلك والمعنوية والحوافز المادية المكافآتمن خالل ين لدى المدير  تعزيز ممارسة نمط القيادة الديمقراطي
  . أجراء مزيد من الدراسات حول أنماط القيادة وعالقتها بمتغيرات تنظيمية وسلوكية أخرى

التطوير التنظيمي في الجامعة لى معرفة أثر النمط القيادي على هدفت هذه الدراسة إ ):2013،الزيدين(دراسة  
، وجود لت الدراسة إلى عده نتائج أبرزهاقد توص، و أعضاء هيأه التدريس في الجامعة الهاشمية من وجهه نظر

الهاشمية، وكذلك وجود تأثير ذو  القيادي في أحداث التطوير التنظيمي بالجامعةإحصائية للنمط  ةأثير ذو داللت
دراسة إلى جملة من لت ال، وتوصبالجامعة الهاشمية إحصائية للنمط القيادي في تحقيق الميزة التنافسية ةدالل

  .، ضرورة تدعيم ممارسة األنماط القيادية ألهميتها في التطوير التنظيمي بالجامعة الهاشميةالنتائج أهمها
التعرف علي أثر القيادة األخالقية علي أداء العاملين بفروع  إلىسعت هذه الدراسة : )Weng,2013(دراسة 

العاملين  وأداءالعالقة بين المشرف المباشر  أن، أهمهامجموعه  إلى جارية بتايوان، وخلصت الدراسةالبنوك الت
العالقة بين  أنمستوي مجموعات العمل، في حين  في حال وجود تقلبات وتغيرات علي وبخاصةكانت سلبيه 

 وأداءبين القيادة األخالقية  ةقوي ةطردي عالقة، مما يوضح وجود إيجابيهالقيادة األخالقية والعاملين كانت 
  .ن بفروع البنوك التجارية بتايوانالعاملي
اختبرت هذه الدراسة مدي التزام المديرين بأخالقيات العمل من وجهه نظر الموظفين ):  2014الزاطل ،(دراسة 

االلتزام بمستوي  أن، أبرزهاعده نتائج  إلىه بنغازي، حيث توصلت الدراسة في المصارف التجارية العامة بمدين
ت آفاوربط مك األخالقيمدونه للسلوك  إيجادالدراسة، بضرورة  وأوصت، بمستوي بمتوسطجاء  األخالقيات

تعزيز معايير الصدق والعدالة والتعاون مما  وأهمية ،ام بالمعايير األخالقية في العملوترقيات العاملين بااللتز 
  .الصراعات التنظيمية بالمنظمات يقلل من مخاطر ظهور

النمط الديمقراطي، (ت هذه الدراسة إلى التعرف علي أثر أنماط القيادة اإلدارية هدف:  )2016، طحطوح(دراسة 
على سلوك المواطنة التنظيمية لدي الموظفات اإلداريات بجامعة الملك  )النمط األوتوقراطي، النمط الحر

 ةجود تأثير ذو دالللت الدراسة إلى عده نتائج أبرزها، و ، وتوصة جده بالمملكة العربية السعوديةعبدالعزيز بمدين
إحصائية للنمط القيادي الحر على سلوك المواطنة التنظيمية  وغياب تأثير للنمط القيادي  األوتوقراطي والنمط 

، تعزيز دراسة إلى جملة من النتائج أهمها، وتوصلت الطي على سلوك المواطنة التنظيميةالقيادي الديمقرا
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راءات تصحيحيه لممارسة المدراء للنمط القيادي الديمقراطي ممارسة نمط القيادة الديمقراطي واتخاذ إج
  .األوتوقراطي

قد أكدت علي  – وأجنبيةعربيه  –مما سبق يتضح أن جميع  الدراسات التي أنجزت في بيئات مختلفة       
لنمط كدت علي دور اأكما . ضرورة االهتمام بموضوعي األنماط القيادية وأخالقيات الوظيفة العامة بالمنظمات

  .وى األخالقيات الوظيفية للموظفينالقيادي الذي يسلكه المدراء للمدراء في تحسين  وتعزيز مست
بعض الدراسات السابقة التي تعرض لها الباحثان وبخاصة راسة الحالية في بعض الجوانب مع وتتشابه الد       

النمط (تتناولها هذه الدراسة والمتمثلة في وفي األنماط القيادية التي  ،ج الدراسة المستخدم في الدراسةفي منه
بيد أن الدراسة الحالية تختلف عن جميع ). ، النمط القيادي الحراطي، النمط القيادي األوتوقراطيالقيادي الديمقر 

في أنها تتناول بالدراسة والتحليل األنماط  -على حد علم الباحثان  –الدراسات  المحلية والعربية واألجنبية 
  .   مستوى أخالقيات الوظيفة العامةوعالقتها بمتغير لم تتناوله تلك الدراسات والمتمثل في  القيادية
كما أن الدراسات التي أنجزت في البيئة الليبية والتي تناولت موضوعي األنماط القيادية واألخالقيات       

        ، كدراسة خالقيات الوظيفة العامةبمستوى أاألنماط القيادية  عالقةلم تتناول بالدراسة والتحليل  ،الوظيفية
التي تناولت ) 2009،البدري(اإلداري، ودراسة  باإلبداعوالتي تناولت عالقة األنماط القيادية ) 2003الشيخي، (

نماط الثقافة التنظيمية باأل عالقةوتناولت ) 2011،عبدالكريم(نماط القيادية واألداء الوظيفي، ودراسة األ عالقة
التي تناولت العالقة  بين النمط القيادي وسلوك المواطنة التنظيمية، عالوة ) 2012،حمد(وكذلك دراسة ، القيادية

 في قطاع ،  قد أجريت وطبقت علي المنظمات العامة الليبية العاملةالمحلية على ذلك فأن جميع الدراسات
امة العاملة في قطاع  التربية ، في حين  أن هذه الدراسة، سيتم  تطبيقها في احدي المؤسسات العالصناعة

وعليه فان التعرف علي درجة ممارسة األنماط القيادة . والتعليم في ليبيا وهو ديوان التربية والتعليم بمدينة بنغازي
و وعالقتها بمستوى أخالقيات الوظيفة العامة  من وجهه نظر الموظفين بديوان التربية والتعليم بمدينة بنغازي، 

  . دراسة وتحليل الظواهر اإلدارية التي تحتاج إلى مأهيعتبر من بين 
  

   مشكله الدراسة
تأثيرًا إيجابيًا أو  –ومن بينها ديوان التربية والتعليم بمدينة بنغازي –تتأثر األجهزة اإلدارية العامة في ليبيا     

،  تنعكس ة وثقافية وحضاريةتغيرات اجتماعيسلبيًا بالبيئة المحيطة التي تعمل فيها وما تتضمنه هذه البيئة من م
 . علي مستوى األخالقيات الوظيفية وفي األنماط القيادية المتبعة في هذه األجهزة اإلدارية
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ولطبيعة عمل ديوان التربية والتعليم بمدينة بنغازي والمتمثلة في تنفيذ السياسة التعليمية بالدولة بشكل عام     
تابعة له بمدينه بنغازي برامج التعليمية والتربوية بفروع مكاتب التعليم الواألشراف والمتابعة علي تنفيذ الخطط وال

عدد الموظفين والمدراء العاملين بديوان التربية والتعليم بمدينة بنغازي،  ةزياد ، األمر الذي أدي إلىبشكل خاص
، والثقافيوالمستوي التعليمي  العمر،و  ،الجنس :وكذلك وجود تنوع في خصائصهم الديمغرافية من حيث

ما يؤشر  إلى وجود تنوع   ،  و هوالخصائصوغيرها من ، والمهارات والقدرات ،  والخبرة،والتخصص العلمي
  .  مستوى أخالقيات الوظيفة العامةفي األنماط القيادة و في 

دينة التي أجراها الباحثان مع بعض العاملين بديوان التربية والتعليم بم*كما أن المقابالت الشخصية       
ارتباط بين األنماط  كما أشارت إلى أن هناك، بالديوانبنغازي،  قد أشارت إلى أن هناك تعدد باألنماط القيادية 

  .القيادية ومستوي أخالقيات الوظيفة العامة بديوان التربية والتعليم بمدينة بنغازي
سابقًا، قد أوصت  إليهاالمشار –الليبية التي أنجزت في البيئة  –عالوة علي أن الدراسات الميدانية السابقة      

طبيعة العالقة بين  ودراسة تحليلالمتخصصة، والمتعلقة ببضرورة أجراء المزيد من الدراسات والبحوث العلمية 
  .  الليبية األنماط القيادية والجوانب السلوكية والسيما ما يتعلق باألخالقيات الوظيفية  بالمؤسسات العامة

  عالقة األنماط القيادية  ماهي: ما سبق يمكن صياغة مشكله الدراسة في السؤال الرئيس التاليوبناًء على      
  

  بمستوى أخالقيات الوظيفة العامة بديوان التربية والتعليم بمدينة بنغازي؟
  :عن السؤال الرئيس للدراسة، ثالثة تساؤالت فرعية، هيوتفرع        

 بديوان التربية والتعليم بمدينة بنغازي؟ ةيدرجة ممارسة األنماط القياد هيما  -
 ما هو مستوى أخالقيات الوظيفة العامة بديوان التربية والتعليم بمدينة بنغازي؟ -
   العالقة بين األنماط القيادية ومستوى أخالقيات الوظيفة العامة بديوان التربية والتعليم بمدينة بنغازي؟ ماهي -
  

   أهداف الدراسة
   :دراسة إلى تحقيق األهداف التاليةتسعي هذه ال    

  .التعرف على درجة ممارسة األنماط القيادية بديوان التربية والتعليم بمدينة بنغازي -

 
  .2019من عام ) مايو(هذه المقابالت، خالل شهر  يتأجر *  
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 .التعرف على مستوى أخالقيات الوظيفة العامة بديوان التربية والتعليم بمدينة بنغازي -
ى طبيعة العالقة بين األنماط القيادية و مستوى أخالقيات الوظيفة العامة بديوان التربية التعرف عل -

  .والتعليم بمدينة بنغازي
تقديم مجموعه من التوصيات التي قد تسهم بتعزيز دور األنماط القيادية في رفع مستوي أخالقيات  -

   .الوظيفة العامة بديوان التربية والتعليم بمدينة بنغازي
   ه الدراسةأهمي

التي تناولت بالدراسة والتحليل عالقة األنماط القيادية بمستوى  – انعلي حد علم الباحث –ندره الدراسات  -
، األمر الذي قد يجعل من هذه الدراسة مدخل للعديد من العامة بالمنظمات العامة الليبيةأخالقيات الوظيفة 

  .الدراسات المتخصصة في ذات المجال
ارتباط بمستوى أخالقيات الوظيفة  عالقةه الدراسة في تحديد األنماط القيادية السائدة التي لها قد تفيد هذ -  

   .العامة بديوان التربية والتعليم بمدينة بنغازي
أخالقيات الوظيفة العامة، والذي تتفق معظم األنماط القيادية و الدراسة أهميتها من أهميه موضوعي  هذه تستمد -

 . ة علي أهميتهما في إنجاز األعمال بكفاءة وفاعليهاألدبيات اإلداري
   .قد تساعد هذه الدراسة في تعزيز مستوي أخالقيات الوظيفة العامة بديوان التربية والتعليم بمدينة بنغازي -
  متغيرات الدراسة 
  : هذه الدراسة علي المتغيرات التالية حتوتا

  ).النمط الديمقراطي، النمط األوتوقراطي، النمط الحر: ( التاليةويتمثل في األنماط القيادية    :المتغير التابع-
  .ويتمثل في أخالقيات الوظيفة العامة: المتغير التابع -

  حدود الدراسة
   : يلي يمكن تبيان حدود الدراسة، كما 
مط النمط الديمقراطي، الن(:الدراسة على دراسة األنماط القيادية التالية نحصرتا :الحدود الموضوعية -

   .، وعالقتها بمستوى أخالقيات الوظيفة العامة)األوتوقراطي، النمط الحر
   .اقتصرت الدراسة علي الموظفين اإلداريين بديوان التربية والتعليم بمدينة بنغازي: الحدود البشرية -
   .أجريت الدراسة في ديوان التربية والتعليم بمدينة بنغازي: الحدود المكانية -
  . 2019بالعام مايو ويونيو أنجزت الدراسة خالل شهري : يةالحدود الزمن -
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   مصطلحات الدراسة
  :اُستخدمت في تحقيق أغراض الدراسة المصطلحات التالية          

  القيادة 
القريوتي وزويلف، "( على التأثير في الموظفين وتحفيزهم بغرض تحقيق أهداف المنظمة قدرة المدير"هي    

1994 :14.(  
  القيادي  النمط
األسلوب الذي يتبعه القائد اإلداري للتأثير في سلوك الموظفين وتوجيههم نحو تحقيق أهداف المنظمة   هو"     

  ).124: 2009أبو النصر، ("
  النمط القيادي الديمقراطي

إلدارية في اتخاذ القرارات ا وٕاشراكهمخذ آرائهم أو   باستشارة مرؤوسيه"أسلوب قيادي يقوم فيه المدير  هو    
  ).15: 2004،محجوب( "إليهموتفويض جزء من سلطاته 
   النمط القيادي األوتوقراطي

، ويأمر موظفيه بتنفيذ مضمون هذه القرارات دون خذ فيه المدير القرارات بمفردههو أسلوب قيادي يت       
  ).290: 1998عالقي، ( مناقشة، أو مراجعة من خالل الترهيب أو التخويف سواء كان ذلك تلميحًا أو تطبيقًا 

 النمط القيادي الحر
، ويترك أو تكليف من يقوم بها هو أسلوب قيادي يقوم على عدم تدخل المدير في تحديد المهام اإلدارية      

    ).253: 2008،كنعان(  تحديد األهداف التنظيمية واختيار طرق الوصول إليها صالحيةللموظفين 
 أخالقيات الوظيفة العامة 

هي مجموعه من المعايير السلوكية الرسمية التي يتقيد بالموظف عند أداءه للمهام الوظيفية المناطة به وفقًا      
عفيفي، ( الخدمات العامة سواء لألفراد أو للمجتمعتقديم للتشريعات الناظمة لسير العمل بالوظيفة العامة، بقصد 

2005 :32(.    
    ديوان التربية والتعليم 

عامه تختص باألشراف على  تنفيذ سياسات الدولة  في مجال التربية و التعليم و متابعة  مدي  هو مؤسسه    
فاعلية سير العملية التعليمية والتربوية واإلدارية بالمؤسسات التعليمية عن طريق فروع المكاتب التعليمية التابعة 

  ).98:  2001ادريس،( لها
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 اإلطار النظري للدراسة

   مفهوم القيادة 

تمثل القيادة جوهر العملية اإلدارية، فهي التي تقوم بالدور األساسي الذي يؤثر في كل جوانب العملية           
وترتبط فاعلية  كما ُتعد عنصراً حيوياً وأداة رئيسة تستطيع المنظمات من خاللها تحقيق أهدافها، اإلدارية، 

لقد تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم القيادة بتعدد و ). 74: 2003، مطاوع( بهذه القيادة أنشطتها المختلفة 
ويرجع ذلك إلى أن مفهوم القيادة تحكمه مجموعة من العوامل  وجهات التي تناولت هذا المفهوم،المدارس والت

عملية "تعرف القيادة بأنها  في المجتمع، حيث والحضارية والثقافيةاالجتماعية المتغيرة كالبيئة والزمن والعوامل 
، كما ُتعرف على )61: 2004الجميلي، "(اآلخرينتأثير فعلي وليس مجرد قدرات تمكن القائد من التأثير علي 

        "عملية تأثير القائد على المرؤوسين وجعلهم متحمسين ومجتهدين من اجل تحقيق األهداف المشتركة"أنها
ير في سلوك المرؤوسين وتوجيه سلوكهم قدرة  المدير على التأث"وتشير القيادة إلى ،)34: 2000العمري،(

تفاعل متبادل بين القائد والتابعين " عبارة عن  والقيادة، )518: 2006، البعلبكي(، "لتحقيق األهداف المشتركة
السلوك القيادي الذي يتخذه القائد يتحدد بمستوى هذا التفاعل وقدرته علي التأثير في أداء و في موقف معين 

علي التأثير علي الموظفين   قدرة المدير"القيادة ، ويقصد ب)2006،89عذاري، ("ها الجماعة وتوجيه نشاط
: 2010، حريم" (وتوجيههم وٕارشادهم وتحفيزهم  للعمل بأعلى درجه من الكفاءة بغية تحقيق األهداف المرسومة

215 .(  
علي التأثير في المرؤوسين  تتمثل في قدره المدير أن القيادة  يرى الباحثان ،ات السابقةومن التعريف       

وتوجيههم باستخدام نمط قيادي معين  يختاره ويتبناه المدير من بين األنماط القيادية المتنوعة،  كي يستطيع 
بغية تحقيق األهداف ، الوظيفية لديهم األخالقيات وىورفع مست وخلق الدافعية بواسطته  تحفيز مرؤوسيه

 .المشتركة وتحقق غايات المنظمة

    القيادة أهمية
 ،ما من شك في أن القيادة ظاهرة  اجتماعية  وٕادارية  نلمس آثارها في مختلف مناحي الحياة وفي المنظمات          

ومن دونها ال يمكن تحقيق األهداف سواء كانت مادية أو معنوية،  لذا يمكن القول بأن القيادة  تعد هامة وضرورية  في 
  ,(pp172-173:2013 ,: القيادة فيما، ويمكن تبيان أهمية سواء على حدجميع المؤسسات العامة والخاصة 

(Sadeghi.J& et al 
  . أنها حلقة الوصل بين العاملين وبين خطط المنظمة ورؤيتها المستقبلية - أ



  2019 –العدد الثاني عشر -المجلد السادساالقتصادية للعلوم المختار مجلة

 

100 
 

  . تحفيز و خلق الدافعية للعمل بالمنظمات -ب
  .نظمةالتأثير اإليجابي علي المرؤوسين وتوجيههم نحو تحقيق غابات الم-ج
 .تسهل للمنظمة تحقيق األهداف المرسومة -د
 .تنمية وتدريب ورعاية األفراد باعتبارهم أهم موارد المنظمة -ه
  . مواكبة المتغيرات المحيطة وتوظيفها لخدمة المنظمة - و
  .اإليجابية في المنظمة  وتقليص الجوانب السلبية قدر اإلمكان لجوانبتدعيم ا -ز

  وظائف القيادة 
  :)92: 2014، وبيومي، ضحاوي(  األتيتشتمل وظائف القيادة على علي             
  .التخطيط لترجمة األهداف بعيدة المدى إلى أهداف واقعية ممكنة التحقيق -  أ
 .وضع سياسة للمؤسسة تعكس السياسة العامة للدولة  - ب
 .بين العاملين تنظيم عمليات التفاعل االجتماعي المحققة لألهداف -ج 
 .ن األدوار لتجنب صراع األدوار، والعمل وفقًا لمعايير مشتقة من األهداف العامةالتنسيق بي - ه
  .تحقيق تماسك بناء الجماعة من حيث توفير إمكانات الحراك الرأسي واألفقي وطرق االتصال المنتظم -  و

 األنماط نماط القيادة
، )24: 1997العسيلي،( " أسلوب القائد وطريقته في عمليه التأثير علي موظفيه"يقصد بالنمط       
، واألنماط القيادية هو األسلوب )42: 1998الطويل، " (عن سلوك المدير تجاه مرؤوسيه تعبير"وهو

الذي يتبعه المدراء في ممارسه السلطة الرسمية التي يمنحها لهم المركز الوظيفي في قياده المرؤوسين 
لذا يوجد . )القائد، المرؤوسين، العمل( ، وهي العناصر الرئيسيةبالمنظمة، هذا األسلوب يتأثر ب

، كما أن المدراء قد ينتقلون من نمط قيادي لدي المدراء في المنظماتاختالف في األنماط القيادية  
  .إلى أخر وذلك وفقا لألهداف أو الموقف أو التفاعل مع المرؤوسين

 ير علي مرؤوسيه بالمنظمات إلى ثالثةفي التأث يرينماط القيادية التي يسلكها المدويمكن تصنيف األن         
  :، هي)55: 2009العابدي، ( ةأنماط رئيس
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  النمط القيادي الديمقراطي - 1

 اتخاذوٕاشراكهم في  أرائهالذي يتبع النمط القيادي الديمقراطي باستشارة مرؤوسيه وأخذ  يقوم المدير     
تحفيزهم  إلىلى أهميه مرؤوسه ويسعى ، ويؤكد عإليهمالقرارات ويعمل على تفويض جزء كبير من سلطاته 

،  ويعد النمط يتبع النمط القيادي الديمقراطي وسيله لتدريب المرؤوسين ينهمبوبث روح التعاون  وتحميسهم 
  ).15: 2004محجوب، (وتطوير قدراتهم اإلدارية 

كل األمور، كما إنه  ومطلقة في  كاملة ثقة   يثق بمرؤوسيه  الديمقراطيوفي هذا النمط اإلداري، فإن المدير 
ودائمًا معني بالحصول على األفكار واآلراء من مرؤوسيه، أي  يشجع على اتخاذ القرارات عند المستويات األدنى، 

يقوم كما أن القائد  . أن االتصاالت تسير عمودية وأفقية، بل أن القائد يوظف االتصاالت في توحيد المجموعة
المعنوية منها، بشكل كبير، كدافع نحو تحقيق األهداف، ويؤمن بأن الدوافع نحو الحوافز اإليجابية، وبخاصة بتقديم 
والقائد الذي   ).21: 2012خيري،)  ( تحقيق الذات(تتأتى من خالل تحقيق الحاجات ذات المستوى العالي  العمل 

لمتبادل بينه وبين كقائد، وسوف يوجد جوًا من عالقات الدعم والتوافق ا فاعلية يطبق هذا النمط يكون األكثر
  . ومرؤوسيه في مجاالت األهداف، والقيم، والتوقعات، واالحتياجات، والطموح

  النمط القيادي األوتوقراطي - 2

يشير النمط القيادي األوتوقراطي إلى أن المدير يعمل على تركيز كل االختصاصات والصالحيات 
ل  يسعى إلى توسيع هو ال يفوض سلطاته بو . هالمرؤوسين ل طاعةو تعليماته ويصر على  أوامرهلديه ويصدر 

كنعان، ( سلطات وصالحيات مرؤوسيه  ، وذلك لقناعته بأنه يجب أال يسمح بتوسيعنطاق سلطاته وصالحياته
في فهو ال يثق  في هذا النمط اإلداري على أنه أوتوقراطي، وتسلطي،  اإلداري   القائدويوصف . )53: 2007

  ،)أي القائد(  أي تنبع من قمة هرم المنظمة  واالتصاالت تنازلية،. ارات يصنعها هو وحدهمطلقًا، وكل القر  مرؤوسيه 
 أما المكافآت فنادرًا  .والخوف  التهديد والعقاب  للعمل تأتي من خالل  والدافعية . ي هذا النمط وال يوجد تغذية راجعة ف

 .وتربطه عالقة إنسانية ضعيفة مع المجموعةمرؤوسيه ن هذا النمط أو األسلوب يكون القائد منعزًال ع  وفي  ما تمنح،
  ).43: 1427حسين (المرؤوسين لدى  ال يثق في قدرات ومهارات مرؤوسيه مما يساهم في ازدياد الشك والريبة و 
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  النمط القيادي الحر - 3

ويصبح في حكم  ،القرار اتخاذأن المدير يتنازل للمرؤوسين عن سلطة ف، حسب النمط القيادي الحر        
 رؤوسينماليفوضها القائد إلى  القرار اتخاذ، فسلطة بطريقه مباشرة مرؤوسيهعلي  رال يسيطالمستشار، فهو 

القيادة الحرة بأنها تمثل نمطًا قياديًا و  ،)250: 1994هاشم، (  تالقرارال الصالحية في اتخاذ مالذين لهم كا
ويهتم القائد في التوجيه العام دون الدخول . قرارات الالزمة للتنفيذيعطي الفرد الحرية الكاملة في عمله التخاذ ال

ويتم التفويض على نطاق أوسع من التفويض الذي تمارسه القيادة الديمقراطية مما يساعد . في التفاصيل 
 ديطبق القائكما  المرؤوسين ويتيح لهم الفرصة لالعتماد على النفس في مجال التنفيذ ومعالجة مشكالت العمل

   .سياسة الباب المفتوح في االتصاالت مع المرؤوسين ألداري

لكيفية تأثير المدراء على مرؤوسيهم القيادية هي اإلطار العام المفسر  األنماطأن  ،مما سبق يتضح جلياً     
، والتي تؤثر علي سلوكيات من خالل األنماط القيادية التي يسلكونها لتحقيق ذلكوذلك من خالل بالمنظمات 

   .من ناحية أخريمستوى األخالقيات الوظيفية ، وتؤثر علي أدائهم من ناحيةكفاءة و لموظفين ا

  )The ethics of public office concept(  مفهوم أخالقيات الوظيفة العامة   

ها ألنها تعكس ثقة المنظمة بموظفيالمنظمات العامة ،ب العمل من أساسيات أخالقيات الوظيفة العامةتعد         
، فااللتزام  في جوده الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات وأجهزتها، وكذلك ثقة المجتمع الذي تعمل في خدمته

ويعكس االهتمام الذي يوليه  ،الموظفينارتفاع مستوى القيم اإليجابية في العمل لدى باألخالقيات سوف يقود إلى 
سوف يؤثر بشكل مباشر بهذه المعايير  حيث إن عدم االلتزام ،  الوظيفة العامة ر أخالقياتبمعايياللتزام باهؤالء 

   .على سمعة  المنظمة

 إطارفي  العامةلعاملين بالمنظمات ل االيجابي سلوكال"إلى  أخالقيات الوظيفة العامة يشير مفهومو         
  العام يه الموظفمجموعه القيم والمعايير التي يستند عل"وهى  ) 42: 1994، عبدالعزيزبن  "( الرسمي العمل

" هي أخالقيات الوظيفة العامة، ف)42: أ2002  ،نجم(، في سلوكه أثناء العمل  الصواب والخطأ ما بينللتميز 
 "لمهام وظيفته أداءهالتي يجب على الموظف العام االلتزام بها في  اإليجابيةوالتصرفات  عالاألفمجموعه من 

القوانين واألنظمة سواء  باحترامأن الموظف العام ملزم " العامة الوظيفة بأخالقياتويقصد ).12: 2002، حبيش(
 ).56: 2003، طلبه( "الجوهرية أم الشكلية  األمورلك في ذكان 
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تعني التزام الموظفين  أخالقيات الوظيفة العامة  ، أن ، يمكن القولومن خالل التعريفات السابقة          
 السلوكية واألدبية والقيم والمقاييس األخالقية التي تحكم تصرفاتمجموعة من القواعد والمبادئ واألحكام ب

ذلك من خالل التقيد بالمعايير و  ،في بيئة العمل للمهام والوجبات الوظيفية تهمأثناء تأدي وسلوكيات العاملين
واحترام   لمسؤوليةوا ،والنزاهة والشفافية، السرية، واألمانة، التعاون، االستقاللية: المعاييرتشمل هذه األخالقية و 

 .الوقت وغيرها من المعايير األخالقية

       الوظيفة العامة أخالقياتمستوى  

جوده الخدمات التي تقدمها ، تلعب دورًا  مهمًا في أخالقيات الوظيفة العامةكما سبق اإلشارة إلى إن        
، األداء المؤسسي بالمنظماتاعلية ف وهو ما ينعكس على  للسلوك التنظيمي اإليجابي، وتمثل مصدر المنظمات

 الذي يمكن قياسه من خالل مستوى أخالقيات الوظيفة العامة بالمنظمات العامة، و ارتفاع  ال من إلن يتأتى وذلك 
: 1991 والشرقاوي ،شريف ؛15- 13، 1997،عاطف(ر األخالقية، ومن أهم هذه  المعايير ما يلي المعايي

25 -27 :(  

 .وانينااللتزام باألنظمة والق -  أ
 .احترام قيم وعادات المجتمع - ب
 .العدالة وعدم التحيز  - ج
 .احترام الوقت و التقيد بالدوام -  د
 .االنتماء والوالء للمنظمة - ه
 .حب العمل -  و
 .واإلخالصوالنزاهة الحكمة  األمانة - ز
 .في انجاز العمل واإلتقانالسرعة  - ح
 .المنظمةو المحافظة على ممتلكات الدولة -ط
 .لعملية تنمية الكفاءات العلمية وا-ك

  األخالقيمدونه السلوك 
من مجموعة من القيم التي الوظيفة العامة هي وثيقة تصدرها الدولة وتتضب األخالقيمدونة السلوك           
والتي تساعدهم ألعمالهم  أدائهمفي  سلوك الموظفين في توجيه أنواعهاعلى اختالف  العامة المنظمات تتبناها

، وترفع من مستوى األخالقيات إليهمالموكلة  األعمال أدائهم أثناءالتي تعترضهم  في مواجهة القضايا والمشكالت
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: ب 2005نجم، ( األتيمن خالل  األخالقي المدونة السلوك أهميةويمكن توضيح  .الوظيفية بالمؤسسات العامة
53 -51:(  

لتحقيق  األخالقيةت في مجال الوظيفة العامة تنمي االهتمام بالجوانب والمشكال األخالقيةالمدونة  أن . أ
 .واألخالقيةالموازنة في االهتمام بين الجوانب المادية 

تقييم هي  األخالقيةالقواعد والمبادئ أن ، حيث أداء الموظفين تساهم في تطوير األخالقيةالمدونة أن  . ب
 .ية والسلوكية في العملخالقللجوانب األ

 األخالقيالتجانس والوحدة والتوافق إلى  تؤدي ن الموظفيالتي يسترشد بها جميع  األخالقيةالمدونة  أن. ج
 .بين جميع الموظفين بالمنظمة

  .المستويات العليا بالمنظمةضغوط الموظفين من تحمي  األخالقيةالمدونة  أن.  د     
  المنهج واإلجراءات  

   منهج الدراسة 
 البحث المعمق في موضوع الدراسةتبع الباحثان في هذه الدراسة منهج دراسة الحالة والذي يعتمد علي أ     

المنهج الوصفي التحليلي يوصف الظاهرة  أن نتائج  دقيقه بالحالة المدروسة ، باإلضافة إلىإلى بهدف الوصول 
للوصول إلى االستنتاجات تتعلق بتساؤالت  قيد الدراسة عن طريق تجميع البيانات الثانوية واألولية ، وتحليلها

القة بين األنماط القيادية ومستوى أخالقيات الوظيفة العامة بديوان التربية والتعليم الدراسة وتحديد طبيعة الع
  .بمدينة بنغازي 

  مجتمع الدراسة 

،  التربية والتعليم بمدينة بنغازي يتكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين اإلداريين العاملين بديوان
راسة جميع مفردات مجتمع الدراسة باستخدام أسلوب الحصر ، وقد قام الباحثان بد*موظفاً ) 144(والبالغ عددهم 

  . التربية والتعليم بمدينة بنغازي يبين توزيع الموظفون ونسبهم علي المكاتب واألقسام بديوان) 1(والجدول . الشامل

            __________________________________________  

  .مكتب شؤون الموظفين بديوان التربية والتعليم بمدينة بنغازي تم تحديد عدد الموظفين اإلداريين عن طريق* 

  .  توزيع الموظفون ونسبهم علي المكاتب واألقسام بديوان التربية والتعليم بمدينة بنغازي 1(جدول 
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  أداه الدراسة  

 ا، حيث قامفي تجميع البيانات األولية بهذه الدراسة ةرئيسي ةداأكاالستبيان  ستمارةا تخدم الباحثاناسُ      
وما تم استخالصه من األدب اإلداري ذو الصلة  ،بحوث سابقهبتصميم االستمارة، استنادًا علي الدراسات وال
درجه ممارسه األنماط القيادية المقياس الذي استخدمه كل من  بموضوع الدراسة، حيث استخدم في قياس

 مستوى أخالقيات الوظيفة العامة تم قياسا ، كم)2016(،"طحطوح"و) 2013(، "العدواني"و)  2011(، "البدري"

  القسم/ المكتب   م
عدد 
  الموظفين

النسبة 
  المئوية

 %16.66 24  مكتب الشؤون اإلدارية.1
 %6.94 10  مكتب التعليم الحر.2
 8.39% 12  مكتب التعليم األساسي.3
 %7.63 11  مكتب التعليم الثانوي.4
 %6.25 9  مكتب التعليم الحر.5
 %3.47 5  مكتب رياض األطفال.6
 %8.33 12  مكتب االمتحانات.7
 %4.16 6  مكتب التوثيق والمعلومات.8
 4.86% 7  قسم شؤون التربية والتعليم.9

 6.94% 10  قسم الشؤون القانونية.10
  2.77%  4  الفئات الخاصة واندماجقسم التعليم .11
  14.58%  21  قسم الشؤون المالية.12
  3.47%  5  قسم األعالم.13
  5.55%  8  قسم المتابعة.14

 %100 144  المجموع
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، )2003(،"محمود"،المقياس الذي استخدمه كل من بديوان التربية والتعليم بمدينة بنغازي باستخدام
  :  ،هيرئيسيةوعليه فقد قسمت استمارة االستبيان إلى ثالثة أقسام   ).2014(الزاطل،و ، )2010(،"الفرجاني"و
المستوي التعليمي،  العمر، النوع،: ، وهيلعامة عن مالئ استمارة االستبياننات اويتعلق بالبيا: القسم األول 

  .التخصص العلم، مده الخدمة في الوظيفة
  :هي ،أنماطفقره موزعه علي ثالثة ) 27( ويختص بمقياس األنماط القيادية ويتكون من :القسـم الثـاني 
  ).10 -1من : (، وهي الفقراتفقرات) 10( النمط القيادي الديمقراطي، ويتضمن: الـنمط األول  -  
  ).18-11من (  :فقرات، وهي الفقرات) 8(النمط القيادي األوتوقراطي، ويحتوي علي : الثاني النمط  -
 ).27 -19من : (فقرات، وهي الفقرات) 9(النمط القيادي الحر ويشتمل على: النمط الثالث -

 .فقره) 27(، ويتكون من فة العامةأخالقيات الوظيويتعلق بمقياس : القسـم الثالـث
الخماسي   Likert ”ليكرت"جميع فقرات االستبيان بشكل إيجابي مقاسه حسب مقياس  صياغةوقد تم       

، وعليه فان أن كل فقره من فقرات االستبيان مقاسه بخمسه درجات تحدد استخدامًا وشيوعًا لدي الباحثين األكثر
  . يبين توزيع الدرجات على بنود اإلجابة) 2(الجدول ، و ستبيانمستوي اإلجابة عن جميع فقرات اال
  .توزيع الدرجات على بنود اإلجابة) 2(جدول                                   

  غير موافق تماماً   غير موافق  محايد  موافق  موافق تماماً   اإلجابة
  1  2  3  4  5  الدرجة

 
التربية والتعليم  يادية ومستوي أخالقيات الوظيفة العامة بديوانوللحكم عي درجه ممارسة األنماط الق         

ومن  ،)4= 1-5(الخماسي " ليكرت"، قام الباحثان بعمليه طرح الحد األعلى والحد األدنى لمقياس بمدينة بنغازي
ه وأضافه ناتج عملي) 0.8=  5/4(علي طول خاليا المقياس ) 5(ثم أجراء عمليه قسمه الحد األعلى للمقياس 

) 1.8 -1( مدي الدرجة  يتراوح ما بين  أصبحبحيث ) الواحد الصحيح(المقياس إلى ادني درجه في المقياس 
  .وهكذا لباقي درجات المقياس

)  1.8اقل من– 1( المدىعندما تقع أجابه المبحوث علي فقرات المقياس وأبعاده في  ،بمعنى إي          
أن ، في حين يكون موافق بشده )5- 4.2(  المدىجابته في إكانت  اإذ، أما بشدهغير موافق  بأنه،يعني ذلك 

) 3.4اقل من  – 2.6(، بينما مدي اإلجابة المبحوث غير موافقأن تعني )  2.6اقل من  – 1.8(مدي اإلجابة 
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كما هو . المبحوث موافق ، تبين أن) 4.2 اقل من –3.4(مدي اإلجابة أن ، كما بحوث محايديشير ألي أن الم
  .)3(بالجدول  مبين

توزيع الدرجات حسب درجة ممارسة األنماط القيادية ومستوى أخالقيات الوظيفة العامة بديوان ) 3(جدول 
  بمدينة بنغازي                         التربية والتعليم 

درجة ممارسة األنماط   التقدير  مدي الدرجة
  القيادية

مستوى أخالقيات 
  الوظيفة العامة

  ضعيفة جداً   ضعيفة جداً   غير موافق بشده  1.8من  اقل إلي -1من 
  ضعيفة  ضعيفة  غير موافق  2.6اقل من  إلي 8.من ا
  متوسطة  متوسطة  محايد  3.4اقل من  إلي 2.6من 
  مرتفعة  مرتفعة  موافق  4.2اقل من  إلي 3.4من 

  مرتفعة جًدا  مرتفعة جداً   غير موافق بشده  5 إلي 4.2من 
  

  ثبات وصدق مقاييس الدراسة
  ثبات مقاييس الدراسة 

دويدار، "( نتائج المقياس ودرجه الثقة في هذه النتائج ودقتها وثباتها  إليالركون  ةدرج" بأنهُيعرف الثبات        
، والدرابيع، الحمادي" (الضبط في عمليه القياس أودرجه الدقة  "، كما يقيس معامل الثبات)248 :2000
 (Alpha Cronbach)نباخ كور  ألفا ةمعادلطبقت  س الدراسة ، وللتحقق من ثبات مقايي)188: 2004

  .SPSS باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
  صدق مقاييس الدراسة

 2002صابر وخفاجة، " (قدره المقياس علي قياس الظاهرة المراد قياسها" إليُيشير صدق المقياس 
من صدق المقياس  ت لقياسه، وقد قام الباحث بالتأكدتقيس فقرات المقياس ما وضع أنبمعني ، )186:

  :بطريقتين
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  الظاهري الصدق
المتخصصين * قام الباحثان بعرض استمارة االستبيان في شكلها المبدئي علي مجموعه من المحكمين       

، وذلك كمينمح) 5(عددهم  والبالغفي مجالي العلوم اإلدارية واإلحصائية من جامعتي بنغازي وعمر المختار، 
ما يرونه  وٕابداءومدي مناسبتها وأهميتها ألبعاد المقياس،  باستمارة االستبيان،تحديد مدي وضوح الفقرات الواردة ل

وعليه فقد قام الباحث بأجراء التعديالت من الناحيتين العلمية واللغوية من أضافه أو حذف أو ، من مالحظات
  . بعض فقرات االستبيان صياغةأعاده 
   اإلحصائي الصدق

" ،في معرفه معامالت صدق المقياس حد الطرق البسيطة والدقيقة المستخدمةأ يعتبر الصدق اإلحصائي    
يوضح ) 4(، والجدول )233: 1999عوض، (" اسيت المقويقاس باحتساب الجذر التربيعي لمعامل ثبا

  مقاييس المالت ثبات و صدق معا
  معامالت ثبات صدق ومقاييس الدراسة) 4(جدول                              

  
  
  
  
  
 
 
 

، كما تراوحت معامالت صدق %)90 -%83(أن معامالت الثبات تتراوح ما بين  ،)4(يتبين من الجدول       
   .وهي معامالت عالية تعطي الثقة في صدق المقياس%)  95 -% 91(المقياس ما بين 

  االستبيان ستمارةاتوزيع 
  التربية  ن اإلداريين العاملين بديواناستمارة استبيان علي جميع الموظفي) 144(قام الباحثان بتوزيع عدد        

  
_______________________________________________  

    .للدراسة) 1(حكمين، أنظر الملحق لإلطالع على قائمه الم* 

  المتغيرات          
  المعامل

    

النمط 
القيادي 

 الديمقراطي

النمط القيادي 
  األوتوقراطي

النمط 
القيادي 

  الحر

األنماط 
  القيادية

أخالقيات 
الوظيفة 
  العامة

  %88  %87  %90  %85  %83  معامل الثبات

  %94  %93  %95  %92  %91  معامل الصدق
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  ، بغيه الحصول علي نسبه استالم أسابيعاستالم االستمارات ثالثة توزيع و  ةوالتعليم بمدينة بنغازي، واستغرقت مد

االعتماد و  الوقت المناسب كي يدلوا ببيانات تتمتع بالدقة والموضوعية، يمكن الوثوق بها المبحوثينومنح  مرتفعة،
استمارة، ما نسبته ) 132(وقد بلغ عدد االستمارات المستلمة والصالحة للتحليل  .اإلحصائيعليها في التحليل 

   .ة في نتائج هذه الدراسةمن عدد االستمارات الموزعة، وهي نسبه مرتفعة تعطي الثق%) 91(
  األساليب اإلحصائية 

، باالستعانة *على تساؤالتها، قام الباحثان بتحليل بيانات الدراسة الميدانية ولإلجابةالدراسة  أهدافلتحقيق    
 Statistical Package for the Social Sciences ببرنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعي،

(SPSS) اإلحصائية التالية األساليبتخدام بعض ، من خالل اس:  
معامالت ثبات وصدق المقياس، للتأكد من ثبات فقرات وأبعاد مقاييس الدراسة و والتأكد من قدره  .1

 .)Alpha Cronbach(نباخ  كرو  ألفامعادله  المقياس علي قياس ما وضع من أجله باستخدام
ونسبهم المئوية وفقا  المبحوثين دادإع، بقصد حصر )Tables Frequency(  الجداول التكرارية .2

 \.لخصائصهم العامة
 )The، باستخدام المتوسطات الحسابية )Measures Central Tendency(مقاييس النزعة المركزية .3

Arithmetic Mean   (والمدى  )Range (  االنحراف المعياري و)Standard Deviation( بقصد ،
 .ة مستوى أخالقيات الوظيفة العامةة ومعرفالتعرف علي درجه ممارسة األنماط القيادي

االرتباط بين  عالقةبقصد تحليل  ،)Pearson Correlation Coefficient (معمل ارتباط بيرسون  .4
 .متغيرات الدراسة

، (Pearson Correlation Coefficient)الباحث قد استخدم  معمل ارتباط بيرسونأن ، إليالتنويه  وبجدر
والمتمثل في الثقافة التنظيمية وأبعادها والمتغير ) المستقل(القة بين المتغيرين المتغير الع ومتانةلدراسة قوه 

  ، في تحديد وجود اعدمفيد  قيمه معامل االرتباطوالمتمثل في األداء المؤسسي، حيث ت) التابع(
  

  
  .انيةعلي بيانات الدراسة الميد اإلحصائيةالعمليات  أجراءفي  إحصائيتمت االستعانة بخبير *   
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ضعف  أوقبول  أو، وكذلك تحديد قوه عكسية أمكانت العالقة طرديه  إذا، وفيما بين المتغيران وجود العالقة
طرديه موجبه بين  عالقةمعامل االرتباط موجبه فان ذلك يدل علي  إشارةكانت " فإذا. االرتباط بينهما عالقة

  .)514: 2003، ديرغ( " عكسيةكانت سالبه فالعالقة بينهما  إذا أما، المتغيرين
  دراسةـئلة الـناقشه أسـات ومـليل البيانـتح

  ينللمبحوثالخصائص العامة 
بديوان التربية والتعليم بمدينة بنغازي، تم تحليل البيانات العامة  للمبحوثينللتعرف علي الخصائص العامة        

   ).5(المتعلق بهم،  كما يبين ذلك الجدول
  للمبحوثينة الخصائص العام) 5(جدول 

النسبة   التكرار  البند  الخصائص
  المئوية

  
  النوع 
  
  

  %37.12  49  ذكر 
  %62.88  83   اثني

  %100  132  المجموع

  
  
  
  العمر

 %14.39  19  ستة 30اقل من 
إلى أقل من 30من 

  سنة40
67  50.38% 

إلى أقل من 40من 
  سنة50

32  24.24% 

 60إلى اقل    50من 
  سنة

12  9.84% 

 %1.15  2  فأكثرنة س60من 
 %100  132  المجموع

  
  المستوى التعليمي

  %8.33  11  يعادلها  ما أوالثانوية 
  %30.3  40  دبلوم عالي 
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  %59.1  78  جامعي 
  %2.27  3  ماجستير
  %100  132  المجموع

  %29.54  39  المحاسبة   التخصص العلمي
  %39.39  52   دارةإ

  %5.32  7  اقتصاد 
  %25.75  34  تخصصات أخري 

  %100  132  المجموع
  
  

  .سنوات الخبرة 

  %19.69 26  سنوات5اقل من 
  %23.48  31  سنوات10أقل من  -5من

من  15اقل -10من
  سنوات

34  25.75%  

  %14.42  19  سنه 20اقل من  -15من
  %16.66  22  سنه فأكثر 20من 

  %100  132  المجموع
  
%) 37.12( وما نسبته%)  62.88(بلغت  اإلناث وبنسبهمن  ينالمبحوث ةغالبيأن ، )5(يوضح الجدول       

العادات  ، فضال علي أنة العمل تتوافق مع طبيعة المرأةطبيع إليالسبب في ذلك  ىيعز من الذكور، وقد 
مهنيه، كالتعليم والرعاية الصحية و  وظيفيةوالتقاليد االجتماعية التي تحبذ أن تعمل المرأة في مجاالت 

  .  غيرها من المجاالت المماثلةاالجتماعية و و 
،  في حين ةسن 30من الفئة العمرية اقل من  المبحوثينمن %) 14.39(، أن ما نسبته )5(ويبن الجدول      

ئة من الف%) 24.24(، وما نسبته %)50.38( 40اقل من  -30من  العمرية الفئةمن  المبحوثينبلغت  نسبه 
اقل من  -50العمرية   الفئةهم من  المبحوثينمن %) 9.84(نسبته ما ، أما50إلى اقل من – 40العمرية من 

  .سنه 60فتزيد أعمارهم عن  المبحوثينمن %) 1.15( نسبته ماو سنه،  60
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من ذوي المستوي التعليمي الجامعي  المبحوثينمن %) 59.1(ما نسبته أن ، )5(ويتضح من الجدول       
 أمامن المستوي التعليمي الدبلوم العالي،  المبحوثينن م%) 30.3( وما نسبته، )ليسانس أوبكالوريوس (

%) 8.33(نسبته  ، في حين ما)%2.27(فقد بلغت نسبتهم ) الماجستير(من ذوي المستوي التعليمي  المبحوثين
   .يعادلها ما أوالعامة  الثانويةهم من المستوي التعليمي  المبحوثينمن 

،  في حين بلغت  متخصصون بمجال اإلدارة المبحوثينمن %) 39.39(ما نسبته أن ، )5(وُيظهر الجدول  
ما نسبته  أما، %)5.32(، واالقتصاد %)29.54(صات المساعدة كالمحاسبة في التخص المبحوثيننسبه 

، الهندسة، تقنيه المعلومات، القانون: ، هيأخريلديه تخصصات علميه  المبحوثينمن %) 25.75(
وهذه التخصصات في جلها ال تتوافق مع طبيعة عمل  ،اإلحصاء، التاريخ ،األعالم، ،العلوم السياسيةالزراعة

قد اكتسبوا القدرات  المبحوثيناغلب أن ، بيد التربوية التعليميةذو الطبيعة ديوان التربية والتعليم بمدينه بنغازي 
كما يبين بمدينة بنغازي التربية والتعليم بديوان  اإلداريالمهارات اإلدارية المناسبة من خالل طول فتره العمل و 

  .المبحوثينلدي  الخبرةفي المتغير  المتعلق بسنوات ) 5(ذلك الجدول رقم 

لديهم مده خدمه في وظائفهم تتراوح أقل من  المبحوثينمن %) 19.69(، أن نسبه )5(ويالحظ من الجدول     
%) 25.75(وان ما نسبته  ،سنوات 10 إلى اقل من 5لديهم مدة خدمة من %) 23.48( نسبتهسنوات، وما  5

لديهم مده خدمه  المبحوثينمن %) 14.42(، بينما ما نسبته سنه 15إلى اقل من  10منهم لديه مده خدمه من 
سنة، وهو ما  20لديهم مدة خدمة اكر من  المبحوثينمن %) 16.66( وما نسبتهسنة،  20إلى اقل من  - 15

  .المبحوثينالمعارف المتنوعة لدي يشير إلى توافر مخزون عال من الخبرات العملية و 
 ةـدراسـلة  الــن أسئــــابة عــاإلج
عالقة األنماط القيادية بمستوى أخالقيات الوظيفة العامة  هيما "والذي ينص على : التساؤل الرئيس هباأج

  ؟"بديوان التربية والتعليم بمدينة بنغازي
التربية والتعليم بمدينة بديوان  سه األنماط القياديةماهي درجه ممار "وينص على : أجابه السؤال الفرعي األول

  ؟"بنغازي
استخدم الباحثان المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والمستوي،  ،عن هذا التساؤل ولإلجابة     

لتعليم القيادية بديوان التربية وا األنماطعن فقرات مقياس درجة ممارسة  المبحوثين إجابات، في تحليل بوالترتي
   ).6(بمدينة بنغازي، كما يوضح ذلك الجدول 
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القيادية  األنماطعن درجة ممارسة  المبحوثينالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابات )6(جدول
  التربية والتعليم بمدينة بنغازيبديوان 

  
، أن األنماط القيادية الثالثة تمارس بديوان التربية والتعليم بمدينة بنغازي  )6(يتضح من الجدول 

  .).775(بانحراف معياري عام مقداره ) 3.660(، بمتوسط حسابي عام بلغ )متوسطة(  بدرجه
، التربية والتعليم بمدينة بنغازي ن، اختالف درجه ممارسة األنماط القيادية بديوا)6(يالحظ من الجدول و      

النمط القيادي " األولي المرتبة،  وفقا للتالي،  في متوسطاتها الحسابيةحيث جاءت األنماط القيادية مرتبه حسب 
 المرتبة، يليه في .)772(وانحراف معياري ) 3.880(بدرجه ممارسه مرتفعة  بمتوسط حسابي " الديمقراطي

، و في .)803(وانحراف معياري ) 3.794(بدرجة ممارسة مرتفعة بمتوسط حسابي " حرالنمط القيادي ال" الثانية
وانحراف معياري ) 3.308(بدرجه ممارسه متوسطة بمتوسط حسابي "  األوتوقراطيالنمط القيادي " الثالثة المرتبة

)751 .(.  
  
  النمط القيادي الديمقراطي: النمط األول درجه ممارسه -أ 

، والترتيب إلجابات ، والمستويالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية) 7(دولُيظهر ج           
  ".النمط القيادي الديمقراطي"عن فقرات درجة ممارسة  المبحوثين

   

المتوسط   األنماط القيادية  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الممارسة

  تيبالتر 

  1  مرتفعة  .772  3.880  .النمط القيادي الديمقراطي:  النمط األول  ـ 1
  3  متوسطة  .751  3.308  .النمط القيادي األوتوقراطي: النمط الثاني  ـ 2
 2  مرتفعة .803 3.794  .النمط القيادي الحر: النمط الثالث  ـ 3

  3.660  المتوسط العـام
  .775  االنحراف المعياري العـام

  مرتفعة  لكليةالدرجة ا
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النمط  درجه ممارسه عن فقرات المبحوثينالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات )  7(جدول
  القيادي الديمقراطي

رقم 
  الفقرة

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الترتيب  الدرجة

  ـ1
يشارك المدير الموظفين في عمليه صنع 

  القرارات
4.516 701. 

مرتفعة 
 جداً 

1  

  ـ2
يشجع المدير علي بسط روح التعاون بين  

  الموظفين
  6 مرتفعة .754 3.612

  ـ3
يفوض المدير جزء من سلطاته إلى بعض 

  الموظفين
  3 مرتفعة .973 3.990

  ـ4
يهتم المدير باألمور اإلنسانية واالجتماعية 

  للموظفين
  10 مرتفعة .823 3.419

  ـ5
يمنح المدير للموظفين فرصه التواصل معه 

  بسهوله 
  4 مرتفعة .873 3.967

  ـ6
 واإلبداعيشجع المدير الموظفين على التجديد  

  واالبتكار في أساليب العمل
  9  مرتفعة .982 3.473

  ـ7
يتيح المدير للموظفين مناقشه وحل الصراعات 

  التنظيمية  
  2  مرتفعة .852 4.00

  ـ8
يعمل المدير على تنسيق الجهود والتعاون بين 

  الموظفين
  7  مرتفعة .954 3.548

  ـ9
يراعي المدير قدرات وٕامكانات الموظفين عند 

  توزيع المهام
  5  مرتفعة .868 3.838

  ـ10
عية والعدالة عند يحرص المدير علي الموضو 

  تقييم أداء الموظفين
  8  مرتفعة .941 3.483

  مرتفعة .772 3.880  الـنمط الديمقراطي
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عن فقرات النمط القيادي الديمقراطي  المبحوثين، أن المتوسط الحسابي العام إلجابات )7(الجدول ُيظهر         
ذي يعني أن درجه ممارسه النمط القيادي ، األمر ال.)772(بانحراف معياري عام مقداره  ) 3.880(قد بلغ 

( ، وتراوحت فقرات هذا النمط بين الدرجتين )مرتفعة(الديمقراطي بديوان التربية والتعليم بمدينة بنغازي هي درجه 
، بحيث جاءت في المرتبة )4.516-  3.483( وتراوحت المتوسطات الحسابية ما بين) المرتفعة والمرتفعة جداً 

بمتوسط حسابي " يشارك المدير الموظفين في عمليه صنع القرارات" التي تنص علي) 1(قماألولي  الفقرة  ر 
وبدرجه ممارسة مرتفعة جدًا، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم ) 701(.وانحراف معياري بلغ) 4.516(مقداره 

) 4.00(سط حسابي بلغ بمتو " يتيح المدير للموظفين مناقشه وحل الصراعات التنظيمية"والتي تنص علي ) 7(
التي تنص ) 8(، وجاءت في المرتبة قبل األخيرة الفقرة رقم وبدرجه ممارسه مرتفعة) .852(وانحراف معياري بلغ 

وانحراف معياري ) 3.54(بمتوسط حسابي بلغ ." يعمل المدير على تنسيق الجهود والتعاون بين الموظفين"علي
 يحرص المدير"تنص علي ) 10(ءت في المرتبة األخيرة  الفقرة رقم وبدرجه ممارسه مرتفعة وجا.) 954(مقداره  

وانحراف معياري مقداره  ) 3.483(بمتوسط حسابي بلغ ." علي الموضوعية والعدالة عند تقييم أداء الموظفين
  .وبدرجه ممارسه مرتفعة.) 772(

  النمط القيادي األوتوقراطي: النمط الثاني درجه ممارسه - ب 
إلجابات  ، والمستوي، والترتيبالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية) 8(لجدول ُيوضح ا       

  .النمط األوتوقراطيدرجه ممارسه عن فقرات  المبحوثين
النمط درجه ممارسه عن فقرات  المبحوثينالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات )  8(جدول

 القيادي األوتوقراطي

  الفقرة  رقم الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

  الترتيب  المستوى  الدرجة

  ـ11
يلزم  المدير جميع الموظفين بمستويات 

  محدده لألداء 
  4 متوسطة .813 3.302

  ـ12
يتمسك المدير بالنصوص القانونية 

        لسير العمل  المنظمة
  1 مرتفعة .912 3.770

  ـ13
تحديد ( يعتبر المدير أن التخطيط 

  مسؤوليته وحده      ) األهداف والوسائل
  2 مرتفعة .946 3.641
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  ـ14
يصدر المدير التعليمات ويصر على 

  تنفيذها بدقه                       
  7 متوسطة .801 3.005

  ـ15
يحرص المدير على أن يكون المتحدث 

  الرسمي باسم الموظفين 
  5  متوسطة .822 3.214

  ـ16
يقضي المدير جزء كبير من وقته في 

  تفاصيل العمل مناقشه
  8  متوسطة .787 3.004

  ـ17
يطلب المدير من الموظفين تنفيذ الخطط 

  بدقه
  3  مرتفعة .971 3.432

  ـ18
يحرص المدير علي تركيز جميع  

  السلطات لديه
  6  متوسطة .987 3.101

  متوسطة .751 3.308  النمط األوتوقراطي
         

عن فقرات النمط القيادي  المبحوثينابي العام إلجابات ، أن المتوسط الحس)8(يالحظ من الجدول         
، األمر الذي يعني أن درجه ممارسه النمط .)751(بانحراف معياري عام مقداره  ) 3.308(األوتوقراطي قد بلغ 

وتراوحت فقرات هذا النمط بين . )متوسطة(هي درجه  ،التربية والتعليم بمدينة بنغازيالقيادي األوتوقراطي بديوان 
، بحيث جاءت )3.770- 3.004(قد وتراوحت المتوسطات الحسابية ما بين )  المتوسطة والمرتفعة(لدرجتين ا

يتمسك المدير بالنصوص القانونية المنظمة لسير العمل " التي تنص علي) 12(في المرتبة األولي  الفقرة  رقم
، وفي المرتبة رجه ممارسة مرتفعةوبد) .912(وانحراف معياري بلغ) 3.770(بمتوسط حسابي مقداره " اإلداري

مسؤوليته ) تحديد األهداف والوسائل(يعتبر المدير أن التخطيط "والتي تنص علي ) 13(الثانية جاءت الفقرة رقم 
، وجاءت في وبدرجه ممارسه مرتفعة.) 946(وانحراف معياري بلغ ) 3.641(بمتوسط حسابي بلغ "وحده 

يصدر المدير التعليمات ويصر على تنفيذها بدقه                        "التي تنص علي  )14(المرتبة قبل األخيرة الفقرة رقم 
وبدرجه ممارسه متوسطة ، وجاءت في .) 801(وانحراف معياري مقداره  ) 3.005(بمتوسط حسابي بلغ "

." ل العمليقضي المدير جزء كبير من وقته في مناقشه تفاصي"تنص علي ) 16(المرتبة األخيرة  الفقرة رقم 
    .وبدرجه ممارسه متوسطة.) 787(وانحراف معياري مقداره  ) 3.004(بمتوسط حسابي بلغ 
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  النمط القيادي الحر  :النمط الثالثدرجه ممارسة  -ج 
 المبحوثين، والترتيب إلجابات ، والمستويالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية) 9(جدول ُيبين        

  .النمط القيادي الحرممارسه  درجه عن فقرات 
النمط  درجه ممارسه عن فقرات المبحوثينالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات )  9(جدول

 القيادي الحر
رقم 
  الفقرة

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الترتيب  المستوى

19.  
يوافق المدير على أساليب العمل التي يختارها 

  ظفونالمو 
  3 مرتفع 1.106 4.054

  ـ20
يعطي المدير الصالحيات الكاملة للموظفين 

  إلنجاز المهام الوظيفية
  9 مرتفع .894 3.394

  ـ21
يعتقد المدير بان لدى الموظفين حلول جاهزة 

  للمشكالت اإلدارية
4.290 732. 

مرتفع 
 جداً 

1  

  ـ22
يفسح المدير المجال للموظفين التخاذ القرارات 

   اإلدارية
  6 مرتفع .915 3.483

  ـ23
يترك المدير للموظفين المجال الختيار المهام 

  والواجبات التي تتناسب مع ميولهم 
  2 مرتفع .936 4.096

  ـ24
يتقبل المدير أي تغيير يقترحه الموظفين على 

  أسلوب أداء العمل 
  7  مرتفع .876 3.451

  4  مرتفع .724 4.032  يطرح المدير أفكاره على الموظفين لمناقشتها  ـ25
  8  مرتفع .745 3.419  يتوقع المدير من الموظفين االلتزام بالعمل  ـ26
  5  مرتفع .863 3.935  ُيعطي المدير تعليمات عامه غير محدده   ـ27

  مرتفعة .803 3.794  النمط الحر
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ات النمط القيادي الحر عن فقر  المبحوثين، أن المتوسط الحسابي العام إلجابات )9(الجدول  يتضح من        
، األمر الذي يعني أن درجه ممارسه النمط القيادي .)803(بانحراف معياري عام مقداره  ) 3.794(قد بلغ 

وتراوحت فقرات هذا النمط بين الدرجتين . )مرتفعة(هي درجه  ،التربية والتعليم بمدينة بنغازيالحر بديوان 
، بحيث جاءت في )4.290-3.419(توسطات الحسابية ما بين قد وتراوحت الم )المرتفعة جداً و  المرتفعة(

يعتقد المدير بان لدى الموظفين حلول جاهزة للمشكالت " التي تنص علي) 21(المرتبة األولي  الفقرة  رقم
وبدرجه ممارسة مرتفعة جدًا، وفي .) 732(وانحراف معياري بلغ) 4.290(بمتوسط حسابي مقداره " اإلدارية

يترك المدير للموظفين المجال الختيار المهام والواجبات "والتي تنص علي ) 23(جاءت الفقرة رقم  المرتبة الثانية
، وبدرجه ممارسه مرتفعة.) 936(وانحراف معياري بلغ ) 4.096(بمتوسط حسابي بلغ " التي تتناسب مع ميولهم

ر أي تغيير يقترحه الموظفين على يتقبل المدي"التي تنص علي ) 24(وجاءت في المرتبة قبل األخيرة الفقرة رقم 
وبدرجه ممارسه مرتفعة، .) 876(وانحراف معياري مقداره  ) 3.451(بمتوسط حسابي بلغ ."أسلوب أداء العمل 

بمتوسط " .يتوقع المدير من الموظفين االلتزام بالعمل"تنص علي ) 26(وجاءت في المرتبة األخيرة  الفقرة رقم 
  .وبدرجه ممارسه مرتفعة.) 745(ياري مقداره  وانحراف مع) 3.419(حسابي بلغ 

ما هو مستوى أخالقيات الوظيفة العامة بديوان التربية والتعليم "ينص على و : الثاني التساؤل الفرعيأجابه 
   ؟"بمدينة بنغازي

 ،، استخدم الباحثان المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والدرجةعن هذا التساؤل ولإلجابة     
مستوي أخالقيات الوظيفة العامة بديوان التربية والتعليم  عن فقرات مقياس المبحوثين، في تحليل إجابات والترتيب

  .)10(بمدينه بنغازي كما هو مبين في الجدول 
مستوى  سمقياعن فقرات  المبحوثينالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات ) 10(جدول 

  لعامة بديوان التربية والتعليم بمدينه بنغازيأخالقيات الوظيفة ا
رقم 
  الفقرة

المتوسط   الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الترتيب  الدرجة

اتبع التعليمات والتوجيهات الصادرة من اإلدارة بشكل   ـ 1
  مستمر 

  12  مرتفعة  .556  4.033

  7  عةمرتف  .886  4.200  أحرص على حضور االجتماعات الرسمية في العمل  ـ 2
  3  مرتفعة  .844  4.311  أتابع التعليمات والنشرات الداخلية بالمنظمة  ـ 3
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مرتفعة   .614  4.521  احترم أوقات الموظفين أثناء أدائهم ألعمالهم   ـ 4
  جداً 

1  

  14  مرتفعة  .787  4.000  أسعى إلى إيجاد طرق وأساليب جديدة في أداء العمل  ـ 5
  17  مرتفعة  .681  3.866  محددأنجز العمل المناط بي في وقته ال  ـ 6
  11  مرتفعة  .490  4.033  ألتزم بالحفاظ على أسرار الوظيفة وعدم نشرها  ـ 7
ُأعطى معلومات صحيحة ودقيقة عند السماح لي بذلك   .8

  حسب الحاجة والعرض
  9  مرتفعة  .661  4.100

مرتفعة   .773  4.233  أحرص على إعطاء انطباع إيجابي عن المنظمة  .9
  جداً 

5  

  4  مرتفعة  .794  4.241  أهتم بمستقبل المنظمة وأحرص على تحقيق رسالتها  .10
أبادر بتقديم االعتذار حال صدور خطأ اتجاه الزمالء   .11

  أو الموظفين
  10  مرتفعة  .803  4.100

  13  مرتفعة  .694  4.000  أتجنب إثارة المشاكل داخل العمل  .12
  6  مرتفعة  .971  4.233  لعملأتغاضى عن الخالفات والصراعات الصغيرة في ا  .13
أتعامل مع المراجعين للمنظمة بمستوى واحد دون   .14

  تمييز
  20  مرتفعة  .949  3.833

  22  مرتفعة  1.222  3.766  .ُتطبق العقوبات والجزاءات بعدالة على الموظفين   .15
  26  مرتفعة  .987  3.700  أبتعد عن الفضول واالطالع على معلومات ال تعنيني   .16
  18  مرتفعة  1.074  3.866  ارك زمالئي في تبسيط إجراءات العملأش  .17
  25  مرتفعة  1.080  3.733  أعمل على أن يسود التعاون واإليثار بين الموظفين  .18
أتلقى مساندة مادية و معنوية من  زمالئي لمواجهة   .19

  األزمات 
  23  مرتفعة  1.048  3.733

مرتفعة   .900  4.362  أتجنب إثارة المشاكل داخل العمل  .20
  جداً 

2  

  16  مرتفعة  1.061  3.900  أحرص على إعطاء انطباع إيجابي عن المنظمة  .21
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  24  مرتفعة  1.172  3.733  أشعر بالعدالة في تعامل اإلدارة مع كافة الموظفين  .22
  21  مرتفعة  1.095  3.800  أعتقد أن معايير ترقية الموظفين عادلة وموضوعية  .23
موظفين في مناسباتهم أحرص على مشاركة ال  .24

  االجتماعية 
  8  مرتفعة  961  4.200

  19  مرتفعة  1.195  3.866  أعمل على أن يسود التعاون واإليثار بين زمالئي  .25
أحرص على معاملة الموظفين والمراجعين بكل بشاشة   ـ26

  وُحسن خلق 
  27  مرتفعة  1.149  3.600

واللوائح  التزم بأداء الواجبات الوظيفية طبقًا للقوانين  .27
  المنظمة للوظيفة العامة 

  15  عةمرتف  .850  3.966

  3.893  المتوسط العــام
  .631  االنحراف المعياري العــام

  مرتفع  المستوى العام
    

عن فقرات مستوى أخالقيات  المبحوثين، أن المتوسط الحسابي العام إلجابات )10(الجدول من  يتضح        
، األمر الذي يعني أن مستوى أخالقيات .)631(بانحراف معياري عام مقداره  ) 3.893(الوظيفة العامة قد بلغ 

النمط بين  وقد تراوحت فقرات هذا. )مرتفع(هو مستوى  ،التربية والتعليم بمدينة بنغازيالوظيفة العامة  بديوان 
، بحيث جاءت )4.521-3.600(قد وتراوحت المتوسطات الحسابية ما بين )  جداً  المرتفعة والمرتفعة(الدرجتين 

بمتوسط " احترم أوقات الموظفين أثناء أدائهم ألعمالهم " التي تنص علي) 4(في المرتبة األولي  الفقرة  رقم
، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة جداً  ، وبمستوى مرتفع.) 614(وانحراف معياري بلغ) 4.521(حسابي مقداره 

وانحراف معياري ) 4.362(بمتوسط حسابي بلغ " المشاكل داخل العملأتجنب إثارة "والتي تنص علي ) 20(رقم 
أبتعد عن "التي تنص علي ) 16(بمستوى مرتفع جدًا، وجاءت في المرتبة قبل األخيرة الفقرة رقم .) 900(بلغ 

وانحراف معياري مقداره ) 3.700(بمتوسط حسابي بلغ ".على معلومات ال تعنيني في العمل الفضول واالطالع
أحرص على معاملة ". تنص علي) 26(بمستوى مرتفع، وجاءت في المرتبة األخيرة  الفقرة رقم .) 987(

وانحراف معياري مقداره  ) 3.600(بمتوسط حسابي بلغ " الموظفين والمراجعين بكل بشاشة وُحسن خلق
   .بمستوى مرتفع)  1.149(
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القة بين األنماط القيادية ومستوى أخالقيات ماهي الع"ينص على و  :الثالث التساؤل الفرعي أجابه  3ـ1ـ2ـ12
  ؟"الوظيفة العامة بديوان التربية والتعليم بمدينة بنغازي

 Pearson Correlation (عن هذا التساؤل، أستخدم الباحثان معامل ارتباط بيرسون  ولإلجابة       
Coefficient ( ستوي أخالقيات الوظيفة العامة بديواناالرتباط بين متغيري األنماط القيادية  وم عالقة،  لتحليل 

  ).11(كما هو مبين بالجدول . التربية والتعليم بمدينة بنغازي
معامل ارتباط  بيرسون بين األنماط القيادية ومستوى أخالقيات الوظيفة العانة بديوان التربية )* 11(جدول

  .والتعليم بمدينة بنغازي
معامل ارتباط   المتغير

  بيرسون
مالية القيمة االحت

)sig( 
  القرار

  عالقة طردية  .004  .**645  النمط القيادي الديمقراطي

  عالقة عكسية  .043  *.542-  النمط القيادي األوتوقراطي

  عالقة طردية  .032  .*696  النمط القيادي الحر

  عالقة طردية  .002  .**731  األنماط القيادية الكلية
  ).            α ≥.  01(له عند مستوي دال  االرتباط دال احصائياً **       
 ).     α ≥. 05(االرتباط دال احصائيًا عند مستوي دالله *      

  عداد الباحثان، استنادًا علي مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي إجميع جداول معامل االرتباط منspps.  
ومستوى أخالقيات الوظيفة  ، أن معامل االرتباط بين األنماط القيادية الكلية)11(يتضح من الجدول       

، وهذا يدل علي )α ≥. 01(وهي اقل من .) 002(تساوي ) sig(وان القيمة االحتمالية  **)731(العامة يساوي
، أي الوظيفة العامة طرديه قويه ذات دالله إحصائية بين األنماط القيادية الكلية ومستوى أخالقيات عالقةوجود 

التربية والتعليم  زاد ومستوى أخالقيات الوظيفة العامة بديوانالقيادية الكلية  طانه كلما زادت درجة ممارسة األنما
  .بمدينة بنغازي

،  أن معامل االرتباط بين النمط القيادي الديمقراطي ومستوى أخالقيات )11(يتبين من الجدول  كما     
، وهذا )α ≥. 01(هي اقل من  و .) 004(تساوي ) sig(وان القيمة االحتمالية **)645(الوظيفة العامة يساوي

طرديه قويه ذات دالله إحصائية بين النمط القيادي الديمقراطي ومستوى أخالقيات  عالقةيدل علي وجود 
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، أي انه كلما زادت  درجة ممارسة النمط القيادي الديمقراطي  زاد مستوى أخالقيات الوظيفة الوظيفة العامة
  .  بنغازي العامة بديوان التربية والتعليم بمدينة

، أن معامل االرتباط بين النمط القيادي األوتوقراطي ومستوى أخالقيات الوظيفة )11(يتبين من الجدول  و     
، وهذا يدل )α ≥. 05(وهي اقل من  .) 043(تساوي ) sig(وان القيمة االحتمالية *) 542-(العامة يساوي
ومستوى  رجة ممارسة النمط القيادي األوتوقراطيعكسية ذات دالله إحصائية بين النمط  د عالقةعلي وجود 

، أي انه كلما زادت درجة ممارسة النمط القيادي األوتوقراطي تناقص مستوى أخالقيات أخالقيات الوظيفة العامة
  . الوظيفة العامة بديوان التربية والتعليم بمدينة بنغازي

ادي الحر ومستوى أخالقيات الوظيفة العامة أن معامل االرتباط بين النمط القي، )11(ويوضح الجدول      
، وهذا يدل علي وجود )α ≥. 05(وهي اقل من  .) 032(تساوي ) sig(وان القيمة االحتمالية .*) 696(يساوي
، أي انه كلما ومستوى أخالقيات الوظيفة العامة طرديه  ذات دالله إحصائية بين النمط القيادي الحر عالقة

القيادي الحر  زاد مستوى أخالقيات الوظيفة العامة بديوان التربية والتعليم بمدينة  زادت  درجة ممارسة النمط
  .  بنغازي

  النتائج 
التربية والتعليم بمدينة  بديوان الموظفين اإلداريين من%) 39.39(ما نسبته أن الدراسة  أظهرت )1

صات علميه توزعوا علي تخص هممن) %31.07( وما نسبته، متخصصون بمجال اإلدارة، بنغازي
، ، األعالم، التاريخالعلوم السياسية ، الحقوق،  الزراعة،، تقنيه المعلوماتالهندسة: هي، أخرى

 .اإلحصاء
من  %)59.1(، وان ما نسبته الموظفين من اإلناث، من %)62.88(  أن ما نسبتهبينت الدراسة   )2

من ذوي المستوي التعليمي منهم %) 2.27(، وما نسبتهلتعليمي الجامعيمن ذوي المستوي االموظفين 
اقل  -30من( الموظفين من الفئة العمرية  من %) 50.38(وبينت الدراسة أن ما نسبته . ماجستير

 .سنه20 –15لديهم سنوات خبره تمتد منمن الموظفين  %) 31.08(نسبته  ، وما) سنه 40من 
لنمط القيادي الديمقراطي، النمط ا: (بينت الدراسة وجود درجة ممارسة مرتفعة لألنماط القيادية الثالثة  )3

بديوان التربية والتعليم بمدينة بنغازي، بمتوسط حساب عام ) ، النمط القيادي الحرالقيادي األوتوقراطي
 .).775(وانحراف معياري عام ) 3.660(

التربية والتعليم بمدينة  أظهرت الدراسة  وجود مستوى مرتفع ألخالقيات الوظيفة العامة، بديوان  )4
 .).631(وانحراف معياري عام ) 3.893(عام زي، بمتوسط حساب بنغا
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، قد جاءت مرتبه  حسب درجة  متوسطاتها الحسابية القيادية بينت الدراسة أن  درجة ممارسة األنماط )5
 :يلي من األعلى إلى األدنى، كما

 .  ).772( وانحراف معياري) 3.880(النمط القيادي الديمقراطي، بمتوسط حسابي : المرتبة األولي   . أ
  .).803(وانحراف معياري ) 3.794(النمط القيادي الحر، بمتوسط حسابي : المرتبة الثانية  . ب

    ..)751(وانحراف معياري ) 3.308(النمط القيادي األوتوقراطي، بمتوسط حسابي : المرتبة الثالثة  . ج     
النمط : (الثةاط القيادية الثارتباط قويه موجبه بين درجة ممارسة األنم عالقةبينت الدراسة وجود  )6

وبين مستوى أخالقيات الوظيفة ) ، النمط القيادي الحري، النمط القيادي األوتوقراطالقيادي الديمقراطي
 .العامة بديوان التربية والتعليم بمدينة بنغازي

ي، النمط القيادي الديمقراط(بين نمطي القيادة ) طردية(ارتباط موجبه  عالقةأظهرت الدراسة وجود  )7
 .وبين مستوى أخالقيات الوظيفة العامة بديوان التربية والتعليم بمدينة بنغازي) النمط القيادي الحرو 

النمط القيادي األوتوقراطي مستوى : بين) عكسية(ارتباط سالبة  عالقةكشفت الدراسة عن وجود  )8
 .   أخالقيات الوظيفة العامة بديوان التربية والتعليم بمدينة بنغازي

  ت التوصيا
ضرورة تعزيز وتدعيم المستوي الحالي والممارس من النمط القيادي الديمقراطي، وذلك الرتباطه القوي  )1

 .بزيادة مستوى أخالقيات الوظيفة العامة بديوان التربية والتعليم بمدينة بنغازي
أخالقيات تتعلق بموضوعي القيادة اإلدارية و التي ، والدورات التدريبية ت العلميةاالهتمام بالمؤتمرا )2

 . الوظيفة العامة
االرتباط بين األنماط القيادية الكلية ومستوى  عالقة، بأهمية ء والموظفونتعميق الوعي لدي المدرا )3

 .أخالقيات الوظيفة العامة بديوان التربية والتعليم بمدينة بنغازي
بمستوى أخالقيات  العمل علي التقليل من درجة ممارسة النمط القيادي األوتوقراطي الرتباطه العكسي )4

، والبرامج التدريبية المتعلقة بأهمية ودورة دوات التثقيفية، وورش العمل، وذلك من النالوظيفة العامة
 . القيادة اإلدارية الفعالة بديوان التربية والتعليم بمدينة بنغازي

ة العامة، توسيع دائرة البحث في مواضيع ذات الصلة بموضوعي األنماط القيادية وأخالقيات الوظيف )5
األنماط القيادية  عالقةدراسة عن : (القيام بالدراسات التالية إمكانيةوفي هذا الصدد يقترح الباحث 

بالثقافة التنظيمية،  دراسة عن أثر النمط القيادي علي الوالء التنظيمي، دراسة عن واقع  األنماط 
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استقطاب وتعيين  سياسة، قيادي السائدلوظيفة على النمط ال، دراسة عن اثر أخالقيات االقيادية السائدة
  .)الموارد البشرية وعالقتها باألنماط القيادية
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A Relationship of Leadership Styles with Work Ethics in the Public 
Sector 

Public Administration Department, Faculty of Economic, University of Benghazi  

Abstract  
This study aims to identify the practice levels of leadership styles (i.e., 

democratic, autocratic and free leadership) and how they affect the work ethics in the 
public sector. Selecting the Public Education Bureau (PEB) in Benghazi and using 
the case study approach, the questionnaire was distributed to 144 employees. The 
descriptive analysis and quantitative method were implemented. The researcher(s) 
found the employees of PEB have a noticeable middle level  of leadership style and 
high level of work ethics. The results show a high inverse correlation between the 
democratic leadership style and the level of work ethics. However, the relationship 
between adopting autocratic leadership style and the level of work ethics was 
statistically insignificant. Some recommendations and implementations that 
contribute to adopting the leadership styles improve the level of work ethics in 
Benghazi education sector were presented.  

Keywords: leadership styles, work ethics, Public Education Bureau, Benghazi, 
Libya. 
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