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 دادإـع
 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض

 ديــــةاململكــــة العربيــــة السعو

ELS

 ة:  ـــــات مرجعيـــــكلم
ELS
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Code of 
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Buck, 2001:50

Ethical Leadership Scale ELS

Brown, 2005
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Yates, 2014; Sutherland, 2010
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MoralEthical

Ethics

Black, 2013: 2

Ethics

Morals

EthicsMorals

(Lawton& Paez, 

2015: 460)
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Brown et al, 2005
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(Wirba and 

El-Zoubi, 2015: 41 )

Yates, 2011,1; Brown & Tervino, 206: 603
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Moralnormative 

approachBass & Steidlmeier, 1999; Ciulla, 2004

Ethics

(Erwin, 2011: 9)

 

 (: Social Learning Approach( مدخل التعلم االجتماعي )  1
brown et al.,2005

(Bandura

(Philipp, 2012: 48).
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 (:  Social Exchange Approach( مدخل التبادل االجتماعي )  2

Brown & Mitchell, 2010

 (: Social Responsible( مدخل املسئولية االجتماعية )  3

(De Hoogh and Den Hartog ,2008)
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Lowenstein 

& Grites, 1993: 55
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 الدراسات املتعلقة بالقيادة األخالقية:  
Brown et al, 2005

 Yates, 2014

 

 Siegel. 2013

 

 Sutherland, 2010
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 ج الدراسة:منه

 جمتمع الدراسة، وعينته:  

Conveniece sample

 أداة الدراسة:  

Brown, 2005
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HotellingVarimax Rotation

Kaiser

 Kaiser Criterion

Eigenvalue

 Cattell CriterionScree Plot

 

 

KMO
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KMO=0.933

0.000

 (1جدول رقم )
 ستخلصت ل اليت ُاوتشبعات الفقرات بالعوام ،مصفوفة العوامل

 .بطريقة املكونات الرئيسة بعد التدوير بطريقة فارمياكس

 اراتـــــــــــــــــــــــــالعب
 لــــــــــالعوام

 االشرتاكيات
 العامل الثاني ولالعامل األ

 0.682 0.131 0.816 .يتصف مسؤول اإلدارة اليت أعمل فيها بانسجام أقواله مع أفعاله

 0.667 0.186 0.795 .ل باحملافظة على حقوق اآلخرينيلتزم املسؤو

 0.782 0.235 0.853 .يتسم املسؤول بالعدالة يف معاملة مجيع العاملني

 0.612 0.253 0.74 .م املسؤول املصلحة العامة للعمل على مصلحته اخلاصةيقّد

بهـد  تعزيـز    ؛يتغاضى املسـؤولون عـن بعـأل األخطـا  ملـص املقصـودة للعـاملني       
 0.603 0.409 0.66 .انب األخالقي هلماجل

 0.642 0.436 0.672 .يهتم املسؤول مبراعاة البعد األخالقي عند اختاذ القرارات اإلدارية

 0.638 0.666 0.44 .ا  لدى العاملني حول القضايا األخالقية يف العملع املسؤول احلوار البّنيشّج

 0.624 0.728 0.307 .قية يف العملمينح املسؤول حوافز للملتزمني باملعايص األخال

 0.617 0.784 0.047 .يقوم املسؤول مبحاسبة كل من خيالف املعايص األخالقية للعمل

ــال مــن الناحيــة          ــة القيــام باألعم ــنن يكــون قــدوة يف كيفي ــتم املســؤول ب يه
 .األخالقية

0.651 0.486 0.66 

 0.686 0.553 0.617 .يراعي املسؤول أخالقية الوسائل عند حتقيق األهدا 

 1.01 6.2  .قيمة اجلذر الكامن بعد تدوير احملاور
 

 9.19 56.37 نسبة التباين املفسر
 

  65.57 56.37 النسبة الرتاكمية للتباين املفسر
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Eigenvalue

spss
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,

,

 الشخصية اخلصائص وفق الدراسة عينة أفرد توزيع :(2) رقم جدول
 ةـــــالنسب التكرار اتــــــــــالفئ يرـــــاملتغ

 65 22 ذكر اجلنس

 22 33 أنثى

 التخصص
 56 26 علوم إنسانية
 2.93 22 علوم تطبيقية
 1691 8 علوم صحية

 6193 23 ممتاز املعدل الرتاكمي

 3393 26 جيد جًدا

 2 3 جيد فنقل

 693 2 مل حيدد بعد

 سنوات الدراسة باجلامعة
 693 2 السنة األوىل
 2693 .1 أكثر من سنة

 5.93 62 خريج

 %166 16  وعـــــاجملم
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املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لعبارات حموري الدراسة. /3 :جدول
 االحنرا  املعياري املتوسط احملور األول: السمات األخالقية للمرشد األكادميي

 69581 2958 .رشد األكادميي بانسجام أقواله مع أفعالهاتصا  امل
 69628 2985 .التزام املرشد باحملافظة على حقوق الطالب
 69618 2988 اتسام املرشد بالعدالة يف معاملته لطالبه

 69812 39.6 .تضحية املرشد بوقته وجهده لصاحل الطالب
 69862 3911 هلم. اجلانب األخالقييف تعزيز رملبًة    طالبه؛املرشد عن بعأل أخطا تغاضي
 69121 2965 بالطالب املتعلقة اإلرشادية القرارات اختاذ عند األخالقي للُبعد املرشد مراعاة

 69516 2952 .كون املرشد قدوة أخالقية يف كيفية القيام بنعماله اإلرشادية
 69821 2963 .مراعاة املرشد ألخالقية الوسائل عند حتقيق أهدا  اإلرشاد األكادميي

 69665 2921 املتوسط للمحور األول
 االحنرا  املعياري املتوسط احملور الثاني: تشجيع املرشد للسلوكيات األخالقية لطلبته

 69.51 2935 .منح املرشد احلوافز للطالب امللتزمني باملعايص األخالقية يف دراستهم
 698.6 2925 .ألخالقية يف حبوثهممنح املرشد احلوافز للطالب امللتزمني باملعايص ا

تشــجيع املرشــد للحــوار البّنــا  لــدى الطــالب حــول القضــايا األخالقيــة يف         
 .6911 2922 .دراستهم

 69582 2965 .حماسبة املرشد لكل من خيالف املعايص األخالقية يف دراستهم
 69531 2916 .حماسبة املرشد لكل من خيالف املعايص األخالقية يف حبوثهم

 69566 2913 .تعزيز املرشد للطالب على مراعاة اجلوانب األخالقية عند اختاذ القرارات
 69686 2962 املتوسط للمحور الثاني

 69611 2966 املتوسط العام

Yates, 2014Siegel. 2013

Sutherland, 2010
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