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Abstract 
The research aimed to diagnose the dimensions of ethical leadership among 
academic leaders in a number of Private Colleges and universities in Iraq. The 
research was based on a problem that claimed "does the level of availability of the 
dimensions of ethical leadership among officials in the local private colleges 
differ?". In order to find a solution to the questions raised in the research problem, 
several hypotheses were formulated including "There is no significant difference in 
the responses of the researched leaders regarding the dimensions expressed in 
moral leadership." This happened in a number of private Colleges in Iraq that 
represented the research community, as the Colleges (Al-Hadba, Nowruz, Al-Nur, 
Al-Kitab and Al-Qalam) were chosen to apply the study, and using the descriptive 
analytical approach, the theoretical and applied research data were dealt with, 
and through the use of the questionnaire was obtained on (300) answers out of 
(350) distributed among the respondents who were represented by the staff and the 
teaching staff working in the researched colleges. Their views were polled about 
the extent to which their leaders enjoy the qualifications of moral leadership. In the 
light of the statistical treatments of the research data, a set of conclusions were 
reached, including the difference in the dimensions of ethical leadership in terms 
of their availability to the academic leaders in the research field. Integrity was the 
most available dimension among the researched leaders, while clarification of 
roles was the least available. 
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 المستخلص

امعات أستهدف البحث تشخيص أبعاد القيادة األخالقية لدى القيادات األكاديمية في عدد من الكليات والج
األهلية في العراق، وأنطلق البحث من مشكلة مفادها "هل يتباين مستوى توافر أبعاد القيادة األخالقية لدى 
المسؤولين في الكليات األهلية المبحوثة؟ "، وسعياً في التوصل إلى حل للتساؤالت المثارة في مشكلة البحث، 

معنوية في إجابات القيادات المبحوثة بشأن األبعاد تم صياغة العديد من الفرضيات كان منها "ال يوجد فروق 
المعبرة عن القيادة األخالقية". حدث ذلك في عدد من الكليات األهلية في العراق التي مثلت مجتمع البحث، 
إذ تم اختيار الكليات )الحدباء، نوروز، النور، الكتاب، القلم( لتطبيق الدراسة، وباستخدام المنهج الوصفي 

( 300م التعامل مع معطيات البحث النظرية والتطبيقية، وباستخدام االستبانة تم الحصول على )التحليلي ت
( موزعة على األفراد المبحوثين الذين تمثلوا بالموظفين والتدريسيين العاملين في الكليات 350إجابة من أصل )

األخالقية، ولغرض إجراء  المعالجات  المبحوثة، إذ جرى استقصاء آرائهم حول مدى تمتع قياداتهم بأبعاد القيادة
اإلحصائية لبيانات البحث تم استخدام عدد من الوسائل االحصائية لمعالجة البيانات منها: الوسط الحسابي، 

((، ومعادلة خط االنحدار، ومعامل كرونباخ personواالنحراف المعياري، ومعامل االرتباط الخطي البسيط 
ستنتاجات كان منها: تباين أبعاد القيادة األخالقية من حيث توافرها لدى الفا؛ تم التوصل إلى مجموعة ا

القيادات االكاديمية في الميدان المبحوث، إذ كانت النزاهة أكثر األبعاد توافرًا لدى القيادات المبحوثة  في 
 حين كان توضيح األدوار أقلها توافراً.

 
 الكلمات الرئيسة

 وجه االخالقي، العدل، تقسيم السلطة، دوافع القائد، توضيح االدوار.القيادة االخالقية، النزاهة، الت
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 المقدمة: -1
أخذت القيادة اهتمام الكثير من الكتاب والباحثين في أدبيات اإلدارة والفكر التنظيمي، منذ المدارس 

خية من عمر الكالســيكية مرورًا بالمدرســة الســلوكية وصــواًل الى المدارس المعاصــرة، وخالل هذا الفترات التاري
اإلدارة قدم لنا المهتمون العديد من النظريات التي كانت القيادة المجال الرئيس الذي تتمحور فيه، وقد، تناول 
المفكرين ورواد اإلدارة القيادة من وجهات نظر متعددة، فمنهم من ركز على السمات والخصائص الشخصية 

(، إال أن هذا الدراســـــات فشـــــلت في تقديم Ordway Tead Chester Barnard, Erwin Schellللقائد )
قائمة محددة لصفات القادة الناجحين، وتفسير العوامل التي تؤدي إلى نجاح أو فشل القادة، فظهرت دراسات 

( بقيادة The Michigan Studiesتركز على ســــــــــلوكيات القادة وتصــــــــــرفاتهم مثل دراســــــــــات متشــــــــــيجان )
(Rensis Likert, 1940ودراســـــــة والية أوه )( ايوThe Ohio State Studies( بقيادة )Blacke and 

Mouton بعد ذلك اهتم المدخل الموقفي في التعامل مع القيادة من خالل مواءمة الســــــــــــــلو  القيادي مع ،)
(، لتأتي بعدها Tannenbaum and Schmidtالمواقف التي تحدث في المنظمة، كان ذلك في دراســــــات )

( Vroom 1988عامل مع القيادة مثل الدراســـــــــــــــات التي جاء بها )دراســـــــــــــــات ركزت على التكامل في الت
( كل هذا النظريات والدراســـات وغيرها قدمت لنا أنما ًا من القيادة يمكن للمديرين أن يتبنوها في Fiedlerو)

التعامل مع األفراد العاملين وتعد القيادة األخالقية صــــــــــــــورة حية للتفاعل بين المدير واألفراد العاملين وفق 
األســــــس واالعتبارات األخالقية التي تحكم مســــــارات العالقة بينهما، إذ تهتم القيادة األخالقية ب ــــــرورة توافر 
عدة أبعاد وعوامل تؤثر على مســـتوى نجاح منظمات األعمال ومنها النزاهة وتوضـــيح األدوار والعدل والتوجه 

 األخالقي وتقسيم السلطة ودوافع القائد إلنجاز العمل.

ات األعمال تعمل في بيئة مليئة بالتحديات والتغيرات المتســــارعة التي تؤثر على مســــارات وألن منظم
العمل فيها، فإن نجاحها وبقاءها مرهون بقياداتها وبالســــــــلوكيات التي تتبناها هذا القيادات ســــــــعيًا في تحقيق 

تتبنى الممارســـــــــــــــات غير  نتائج األعمال التي ترغب بها، وفي هذا الحالة تواجه القيادة أمرين، فهي أما أن
القانونية وغير األخالقية كي تبلغ أهدافها، وتحقق التفوق في ميدان المنافســـــــــــــــة، أو أنها تلتزم باألســــــــــــــس 

 . األخالقية في تعامالتها وممارسة وظائفها

 منهجية البحث: -2

 .مشكلة البحث
ت األعمال تهديداً لألسواق أصبحت المنافسة سمة مالزمة لمنظمات األلفية الثالثة، إذ تشهد بيئة منظما

والموارد بشكل مستمر، قد ينجم عن هذا التهديدات قيام بعض المنظمات إتباع إجراءات ضعيفة فيما يتعلق 
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بأخالقيات العمل من أجل تحقيق النجاح في البيئة المتغيرة التي تتصف باالضطراٍب العالي الذي يخلف وراءا 
ت مواجهتها، وهنا تظهر أهمية لجوء القيادات االدارية في منظمات أزمات تنظيمية عديدة تحتم على القيادا

األعمال إلى تبني نمطاً قيادياً يعتمد على القيم األخالقية والسلوكية في التعامل مع التهديدات واالزمات الناتجة 
 عنها. 

وأصحاب ميدانيًا أصبحت الجامعات والكليات األهلية في الوقت الراهن محط أنظار مختلف الجهات 
، إذ تزايدت 2003المصالح في المجتمع، خاصة بعد الظروف البيئية التي شهدها العراق بعد أحداث عام 

أعداد الكليات األهلية بشكل ملحوظ، فأصبحت هذا الجامعات والكليات من المؤسسات الحيوية في المجتمع 
، ألنها تسهم في تخريج الطاقات الشبابية التي تخدم أ رافاً عدة، وتعمل جنبًا إلى جنب مع الجامعات الحكومية

لسوق العمل، اال أن هذا الجامعات تواجه بعض ال غوط والتهديدات من بعض أصحاب المصلحة المتمثلين 
بالجهة المستثمرة، األمر الذي يجعل من قرارتها وسياساتها رهن مصالح تلك األ راف، ومن هنا تبدأ بعض 

لتكنولوجية....بالظهور أمام القيادات اإلدارية في الجامعات، فقد تظهر أمام التحديات المالية واالجتماعية وا
العيان بعض التصرفات غير القانونية نتيجة وجود تعارض في األهداف والمصالح، وهذا سينعكس بالتالي 

 على نتائج األعمال لتلك الجامعات، ويسهم في زعزعة نجاحها االستراتيجي في البيئة. 

 مكن تركيز مشكلة الدراسة بالتساؤالت اآلتية:وفي ضوء ذلك ي

 هل تتوافر أبعاد القيادة األخالقية لدى المسؤولين في الكليات األهلية المبحوثة؟ ما مستوى توافرها؟ .1
 هل يتباين مستوى توافر أبعاد القيادة األخالقية لدى المسؤولين في الكليات األهلية المبحوثة؟ .2
 ت األفراد المبحوثين تجاا أبعاد القيادة األخالقية؟هل هنالك فروق معنوية في إجابا .3

   .أهداف البحث
 تسعى الدراسة إلى بلوغ األهداف اآلتية:

 تشخيص مدى توافر أبعاد القيادة األخالقية لدى القيادات المبحوثة في الكليات االهلية. .1
 .قياس مستوى القيادة األخالقية لدى القيادات المبحوثة في الكليات االهلية .2

 أهمية الدراسة
: تستمد الدراسة الحالية أهميتها من خالل تناولها لمتغيرات مهمة وحيوية، تتمثل بالقيادة األخالقية، نظريا  

فأهمية الدراسة تظهر بوضوح من ال رورة الملحة أمام القيادات اإلدارية في الجامعات والكليات األهلية لتحقيق النجاح 
 وصفه السبيل الذي يعزز مكانتها وسمعتها في المجتمع.االستراتيجي في الوقت الراهن، ب
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: تم إجراء الدراسة في بعض الكليات األهلية التي تمثل إحدى المؤسسات الحيوية علميًا واقتصاديًا ميدانيا  
ليات واجتماعيًا في بيئة القطاع الخاص العراقية، ف اًل عن ذلك يمكن القول إن الدور الحيوي والريادي الذي تمارسه الك

المبحوثة في المجتمع العراقي في الوقت الراهن يتطلب البحث المستمر عن األليات العلمية التي يجب أن تعتمد عليها 
في تحقيق أهدافها، فتنطلق أهمية الدراسة من خالل تأكيدها على ضرورة تبني القيادة األخالقية من قبل المسؤولين في 

ظل ما تواجهه الجامعات من تحديات مستمرة سياسية وثقافية واجتماعية  الكليات األهلية في العراق والسيما في
وتكنولوجيا واقتصادية في إ ار سعيها الحثيث لتحقيق النجاح بأبعادا االستراتيجية المتمثلة في البقاء في ميدان التعليم 

ا بشكل ملحوظ، والنمو من خالل العالي والبحث العلمي، خاصة مع تزايد المنافسة بين الكليات االهلية وتزايد أعداده
سعي الجامعات و الكليات األهلية إلى فتح الكليات واألقسام الجديدة في مختلف التخصصات العلمية واالنسانية، 

 والتكيف مع الوضع البيئي المتغير المليء بالفرص والتهديدات.

 .فرضيات البحث
 قية لدى القيادات األكاديمية في الكليات المبحوثة. : ال تتوافر أبعاد القيادة األخالاألولىالفرضية الرئيسة 
: ال تتباين درجة توافر أبعاد القيادة األخالقية لدى القيادات االكاديمية في الجامعات الثانيةالفرضية الرئيسة 
 والكليات المبحوثة.
بعاد المعبرة عن القيادة : ال يوجد فروق معنوية في إجابات القيادات المبحوثة بشأن األالثالثةالفرضية الرئيسة 

 األخالقية.

 .منهج البحث
تنتهج الدراسة منهجًا وصفيًا تحليليًا، ألنها تركز على استطالع اآلراء، وهذا المنهج يتمتع بنظرة 
شمولية  الما أن وصف الموقف سيقترن بتحليله، وتؤول العملية إلى استخالص النتائج والمؤشرات األساسية. 

ي جمع البيانات والمعلومات الالزمة لمتطلبات الدراسة، وأما التحليل فتوخى الباحثان فقد استخدم الوصف ف
منه تحديد النتائج والوقوف على أبرز المؤشرات إلثبات أو نفي فرضيات الدراسة لإلجابة على المشكلة 

 المعروضة.

 حدود الدراسة.
ر المستقل القيادة األخالقية بأبعادها : تتحدد الدراسة علميًا بمتغيراتها، وهي المتغيالعلميةالحدود  .1

 الستة )النزاهة، التوجه األخالقي، تقسيم السلطة، العدل، دوافع القائد إلنجاز العمل، توضيح األدوار(.
 .2019، ولغاية تموز/2019: شرع الباحثان في اعداد البحث للفترة من نيسان /الزمانيةالحدود  .2
ة من الكليات األهلية بلغ عددها خمس كليات تمثلت بـ )كلية :  بقت الدراسة في عينالمكانيةالحدود  .3

 الحدباء الجامعة، كلية النور الجامعة، كلية الكتاب الجامعة، كلية القلم، جامعة نوروز(.
 (.300: عينة من التدريسيين والموظفين في الكليات المبحوثة بلغ عددهم )البشريةالحدود  .4
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 مجتمع الدراسة وعينتها.

( خمس جامعات 5الدراسة بكليات وجامعات التعليم العالي األهلي والبالغ عددها ) يتمثل مجتمع
وكليات أهلية في العراق، توزعت في محافظات نينوى وكركو  ودهو ، إذ ُيعد قطاع التعليم العالي األهلي 

كات المتخصصة، من القطاعات المهمة والحيوية والبناءة في البلد، ألنه يرفد ميادين العمل والمجتمع بالمال
وُيعد ركيزة أساسية في الحياة العلمية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية، وقد تم التركيز على األفراد العاملين 

 )التدريسيين، االداريين، الفنيين( في هذا الكليات. أما عينة الدراسة: فـتنقسم عينة الدراسة على:
د من الكليات والجامعات األهلية، وعمد الباحثان إلى : تركزت عينة الدراسة في عدالمكانيةالعينة  -أ

اختيار أسلوب العينة القصدية )العمدية( والتي تمثلت في عدد من الكليات التي تكون على األقل 
قد خرجت دورة كاملة من الطلبة في ظل اعتراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل 

الدراسة بشكل موضوعي لتحقيق األهداف المرجوة للدراسة،  ضمان تجسيد واقعي لممارسات متغيرات
( جامعات وكليات أهلية، وهي تمثل كامل العينة والتي 5ونتيجة لذلك فقد ضمت العينة المكانية )

 .1تظهر في الجدول 
: تشمل عينة الدراسة الحالية األفراد العاملين في الكليات المبحوثة والتي تت من البشريةالعينة  -ب

يسيين، االداريين، الفنيين(، بوصفهم يمثلون الركيزة األساسية في تلك الكليات، إذ يبلغ مجتمع )التدر 
 ( فردًا ُسحبت عينة منهم استنادًا للمعادلة:953الدراسة )

SS=t2*%Prevalence*(1-%Prevalence) 
                                             e2             

 مكانية للدراسةالعينة ال: 1الجدول

 الكلية ت
سنة 

 التأسيس

الموقع 
 الجغرافي

عدد 
 الكليات

عدد 
 االقسام

عدد 
األفراد 
 العاملين

عدد األفراد 
 المبحوثين

 73 200 9 6 نينوى  1994 كلية الحدباء الجامعة 1

 53 171 8 5 دهو  2004 جامعة نوروز 2

 44 125 9 5 كركو  2009 كلية القلم 3

 60 200 10 6 نينوى  2012 عةكلية النور الجام 4

 70 257 11 9 كركو  2012 كلية الكتاب الجامعة 5

 إعداد الباحثينالمصدر: 
 

( فرد بين )التدريسيين، االداريين، الفنيين( موزعة بين 300: بلغ حجم عينة الدراسة )العينةحجم  -ت
( استبانات 5بعد )( واست305( استبانة تم استرجاع )350الجامعات والكليات المبحوثة، ووزعت )

 لعدم استيفائها للشروط.
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 اإلحصائيةأدوات البحث واألساليب 

بهدف جمع بيانات الجانب النظري تم إجراء المسح المكتبي، إذ أجرى الباحثان مسحًا عن ما هو 
متاح من المصادر العربية واالجنبية التي تناولت موضوع البحث من )الكتب، ورسائل وأ اريح، وبحوث، 

 ت، وشبكة االنترنت(.ومقاال
ولجمع بيانات الجانب الميداني تم استخدام االستبانة أداة رئيسة في جمع البيانات والمعلومات 
للبحث، وقد اشتملت االستبانة على محورين رئيسين هما محور المعلومات الشخصية ألفراد العينة مثل 

خدمة، عدد الدورات التدريبية(، ومحور )الجنس، العمر، التحصيل الدراسي، العنوان الوظيفي، سنوات ال
 متغيرات الدراسة ويشمل القيادة األخالقية بأبعادها الستة.

 خ عت استبانة الدراسة إلى اختبارات الصدق والثبات وعلى النحو اآلتي:
مصداقية االستبانة: إذ يشير الصدق إلى قدرة االستبانة على قياس ما صممت من أجله، والختبار 

 هنا  عدة  رائق اعتمد الباحثان قسمًا منها هي: صدق المقياس
الصدق الظاهري: على الرغم من أن المقياس جاهز ومستعمل في دراسات سابقة، تم اختبار  ➢

الصدق الظاهري عن  ريق عرض االستبانة على عدد من المحكمين المختصين ليقدروا مدى 
(، إذ تم تعديل االستمارة 7محكمين  )تمثيل فقرات المقياس للخاصية المراد قياسها، وكان عدد ال

 وفقًا لآلراء المقدمة من السادة المحكمين.

صدق المحتوى: يعكس قدرة فقرات االستبانة على التعبير عن الهدف الذي صممت من أجله،  ➢
وتم اختبار صدق المحتوى عن  ريق استخدام معامل اختبار )كرونباخ الفا( لالستبانة، وكما 

 ومن المالحظ أن قيمة الفا كرونباخ كانت عالية جدًا. .2يظهر في الجدول 
 

 : قيم معامالت كرونباخ الفا لمتغيرات الدراسة2الجدول 

 معامل الثبات المتغير

 0.964 النزاهة

 0.971 التوجه األخالقي

 0.970 تقسيم السلطة

 0.973 العدل

 0.973 دوافع القائد إلنجاز العمل

 0.967 توضيح األدوار

 0.995 ة األخالقيةالقياد

 : إعداد الباحثينالمصدر
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 اإلحصائيةاألساليب 

( في توصيف البيانات وتحليلها SPSS.version23تم االستعانة ببرنامج الحزم االحصائية )
الستخراج نتائج االستبانة، وقد تم استعمال األساليب االحصائية التي تنسجم مع فرضيات الدراسة، والمتوافرة 

 المذكور ونذكر منها اآلتي:في البرنامج 
 التوزيع التكراري: لغرض وصف البيانات الخاصة بعينة الدراسة ألغراض التحليل. ➢

الوسط الحسابي: يستعمل في حساب متوسط إجابات أفراد العينة ومعرفة مستوى المتغيرات  ➢
 ألغراض التحليل.

 عينة عن الوسط الحسابي.االنحراف المعياري: لقياس درجة التشتت المطلق في إجابات أفراد ال ➢

 معامل االختالف: لقياس درجة التشتت النسبي. ➢

 معامل كرونباخ الفا: لقياس دقة فقرات االستبانة وللتأكد من ثبات أداة القياس. ➢

( لمعرفة التباين في درجة أهمية أبعاد القيادة االخالقية في One-Sample T testاختبار) ➢
 الكليات المبحوثة.

 ية:الخلفية النظر  -3

  .مفهوم القيادة األخالقية 3-1
يعتمـد نجـاح المنظمـة إلى حـد كبير على كفـاءة القيـادة وفـاعليتهـا، حيـث إن القيـادة الفـاعلـة لهـا دور 
رئيس في تحقيق أهداف المنظمة، وهي واحدة من أهم عناصــــــــــــر النجاح في المنظمة، ألنها ســــــــــــتوجه جميع 

حــديــد مفهوم القيــادة األخالقيــة يجــب التعرف على المعنى الموارد نحو تحقيق األهــداف. وقبــل الــدخول في ت
 اإلداري لكل من القيادة واألخالق.

: بــأنهــا عمليــة اتصــــــــــــــــال بين القــائــد أو المــدير واألفراد العــاملين، حيــث يتبــادلون المعرفــة القيااادة ➢
ــة إليهم ) (. فيمــا يرى Al-Qatarneh, 2017, 19واالتجــاهــات ويتعــاونون إلنجــاز المهــام الموكل

(Pearce, 2005, 339 أنها االلتزام بالتحفيز بين أع ـــاء المنظمة وأصـــحاب المصـــلحة خارجها )
لقبول التغيير وتنفيذ االســــــــــتراتيجيات الرامية إلى تحديد وضــــــــــع المنظمة من خالل تلك االنشــــــــــطة 

 المتعلقة بتوضيح الهدف االستراتيجي.

النســــان، ويســــتدل عليه بقوله تعالى : يرتبط مفهوم األخالق في أصــــله بخلق الكون وخلق ااألخالق ➢
"وإنك لعلى خلق عظيم "وجاء على لســــان نبينا محمد صــــلى س عليه وســــلم عندما قال "إنما بعثت 

(، وقد أوضح هذا الحديث وجود األخالق من القدم، وقد 1/92:28ألتمم مكارم االخالق" )االلباني 
ساء دعائم الخير منها، والنهي عن الذميم جاءت بعثة المصطفى صلى س عليه وسلم لتعزيزها، وإر 

(. وتعرف األخالق بأنها المبادئ التي تحدد الخطأ أو الصــــــــــــحيح Al-Otaibi, 2013, 23منها )
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 ,Mejia et al., 2005الجيد أو الســـــــــيم وما هو مناســـــــــب أو غير مناســـــــــب في بيئات متعددة )

102.) 

لفية الجديدة ظهر توجه جديد في المنظمات : مع نهاية القرن العشــــــــرين وبداية األاألخالقية القيادة ➢
االقتصــــــــــــــادية العالمية، تبعه نهج شــــــــــــــامل في المنظمات التعليمية يدعو إلى التخلي عن المفهوم 
التقليدي للقيادة القائم على التســــلســــل الهرمي واإلرادة وســــلطة المركز وتبني أنماط القيادة ونماذجها 

اركة في صــــــنع القرار ورعاية األفراد العاملين وتعزيز التي تشــــــجع العمل الجماعي التعاوني والمشــــــ
كل هذا في إ ار أخالقي إنســــــــــــــاني يتم فيه تحســــــــــــــين أداء المنظمة وجودة إنتاجها ورعاية ‘ نموهم

األفراد العاملين واالهتمام بهم، والبعد األخالقي في قيادة الجامعة له أهمية خاصـــــــــــــــة، ألن قيادة 
قوم المدير بقيادتها وتوجيه العمل واألفراد العاملين نحو تحقيق الجامعة ليســـــت إال رســـــالة أخالقية ي

رســـــــــــالتها، فالقيادة األخالقية بهذا المعنى مصـــــــــــطلح مركب يجمع بين القائد الجامعي وبين مهمته 
 (.Abu Tina et al., 2007, 140األخالقية ومدى امتثاله لقيم ومبادئ هذا القيادة )

 

قيادة األخالقية التي تهتم بوضـــــــع معايير أداء واضـــــــحة تكون ثاقبة للعاملين ومن بين تلك األنماط والنماذج ال
معهم واعتبارهم مساءلين إيجابيا عنها، وتحرص على تطوير أخالقيات ينظر إليها الجميع ويتقبلها بشكل إيجابي، ومن 

 ,Blue and Singh)(  وقـــد أشـــــــــــــــار Al-Habsiya, 2012, 55منطق االقتنـــاع بكـــامـــل فـــائـــدتهـــا لهم جميعـــا )

إلى أن القيادة االخالقية تتطلب من القائد التصــــــــرف بطريقة أخالقية ألن القيادة األخالقية لها جوانب  (2017,1394
مرئية و غير مرئية، لذا يجب أن تعكس تصـــــــــــــرفات القائد في األماكن العامة الســـــــــــــلوكيات أخالقية، تمامًا كما يجب 

، وبــالتــالي تركز القيــادة  دللقــائــال يتجزأ من إ ــار العمــل اليومي  ً التفكير بطريقــة أخالقيــة، فــاألخالق تصـــــــــــــبح جزءا
األخالقية بشـــــــكل أســـــــاســـــــي وكبير على تنفيذ القيم األخالقية في كل جانب من جوانب القيادة. من الواضـــــــح أن زرع 

على عمل األفراد تنعكس بشــــــــــكل إيجابي  مفاهيم القيادة األخالقية نابع من عمل القيادة العليا، وإن المفاهيم األخالقية
العاملين بســـــبب انتمائهم لفلســـــفة هذا الهوية التنظيمية  بها األفرادالعاملين، وبالتالي ســـــيكون هنا  هوية أخالقية يعتز 

وإيمانهم العميق بالفلســــــــفات األخالقية التي توفرها القيادة العليا والتي يكون لها عائد إيجابي لصــــــــالح المنظمة واألفراد 
(. في ضـــــــوء اختالف الُكتاب والباحثين حول وضـــــــع مصـــــــطلح موحد يعكس تعريف Al-tabi, 2016, 38العاملين )

 المفاهيم التي تمت اإلشارة إليها أدبيات اإلدارة عن مفهوم القيادة األخالقية: 3القيادة األخالقية نعرض في الجدول 

 

  .القيادة األخالقية أهمية 3-2
في العمل ي ـــــــفي  ابع الشـــــــرعية والمصـــــــداقية على رؤية المنظمة  إن االلتزام بالمبادئ األخالقية وإدماجها

واســـــــــــتدامتها، من بدون وجود القيادة األخالقية فأن بنية المنظمة ليســـــــــــت اجتماعية، وعندما يشـــــــــــعر األفراد 
العاملون بحاالت الشــــــــــــــك تجاا أخالقيات القيادة لن يكونوا قادرين على العمل بشــــــــــــــكل مهني، كما أن ذلك 
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ادرين على التحر  نحو اإلنجاز، يأتي وجود القيادة األخالقية في المنظمة من خالل وجود ســـــــيجعلهم غير ق
ـــــد للعمـــــل على تحقيق الرؤيـــــة ) ـــــائ ـــــدة التي توجـــــه الق ـــــادئ الجي  Kanungo andالنيـــــة األخالقيـــــة والمب

Mendonca, 2018, 134.) 
 

 تعريف القيادة األخالقية: 3الجدول 

 التعريف المصدر ت

1 Brown, 

M,2007, 120 

إظهار الســــــــلو  المناســــــــب من خالل اإلجراءات والعالقات الشــــــــخصــــــــية، وتعزيز هذا 
الســـــــــلو  بين األتباع من خالل االتصـــــــــاالت ثنائية االتجاا، ومن خالل التعزيز واتخاذ 

 القرارات.

2 
Ponnu & 

Tennako, 2009, 

21 

هي العرض العملي للســلو  المناســب بشــكل  بيعي من خالل الســلو  الشــخصــي 
والعالقات التفاعلية وتعزيز هذا الســـــــلو  لدى األفراد العاملين من خالل التواصـــــــل 

 ثنائي االتجاا واتخاذ القرارات.

3 Tarawneh,2010, 

103 
ــأثير على األفراد العــاملين بتحقيق الكفــاءة والفــاعليــة وخلق منــاخ تنظيمي ُمنتج  الت

 القوانين واالنظمة. تسود فيه المعامالت ضمن إ ار أخالقي، وحسب ما تسمح به

4 Lawton & paez, 

2015, 642 

أنها مظاهر السلو  االخالقي المناسب في استخدام القيم االخالقية في اختيار 
 البدائل المناسبة لحل المشكالت التي تواجه صناع القرار.

5 Al-tabi, 2016, 

42 

قيـات األفراد أنهـا فن التـأثير على ســــــــــــــلو  األفراد العـاملين، وهـذا ينعكس في أخال
 العاملين بحيث يظهر تأثير ذلك من خالل تعاملهم مع موظفي ومراجعي المنظمة.

 

 إعداد الباحثين بتصرف.المصدر: 
 

يؤدي االلتزام بأخالقيات العمل إلى انخفاض في الممارســـــات غير العادلة، ويوفر فرصـــــًا متســـــاوية 
األفراد في أنفســهم وتنظيمهم ومجتمعهم، ويقلل من القلق لألفراد، ويوجه الموارد لما هو أكثر فائدة، ويزيد ثقة 

 ( Al-Juaithni, 2017, 28والتوتر داخل المنظمة )
وُتعد القيادة األخالقية عاماًل مهمًا للقادة في مجال التعليم بســبب  بيعة عملية التأثير، يتحمل قادة 

لحصــول على فرص أكبر للتأثير على التعليم مســؤولية أخالقية خاصــة، كما إن  بيعة عملهم تســاعدهم في ا
اآلخرين بطرائق معينة، ولكل قائد جدول أعمال يت ــــــــــــمن مجموعة من العروض والقيم واألفكار التي يرغب 

 ,Al-Araydaفي تقــديمهــا، والقيم التي يمتلكهــا القــائـد لهــا تـأثير كبير على القيم التي تظهر في المنظمــة )

2012, 5 .) 
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( أن القيــادة األخالقيــة تحظى بــاالهتمــام وال ســــــــــــــيمــا في Al-Otaibi, 2013, 13-14وقــد أكــد )
المنظمات التعليمية، ألنها تهتم بالعديد من العوامل التي تؤثر على مســــــــــــــتويات نجاح هذا المنظمات مثل 
 المساءلة، والنزاهة، والعدالة وإعطاء كل ذي حق حقه، وإن اهتمام القائد بالُبعد األخالقي للقيادة يؤدي إلى:

دة احترام األفراد العــاملين للقــائــد وموقعــه القيــادي بشــــــــــــــكــل عــام، ممــا يؤثر على نتــائج العمليــة زيــا .1
 التعليمية وعالقة القائد باألفراد العاملين.

 ابتعاد القائد عن اختيار األفراد الفاسدين لشغل الوظائف الشاغرة. .2

لمفاهيم العلمية التي تخدم تعزيز الفهم األف ــل للعملية التعليمية عن  ريق اســتخدام مجموعة من ا .3
 مصلحة المنظمة بداًل من االهتمام بفائدتها الخاصة.

 توجيه سلو  األفراد العاملين الجدد المسجلين في الوظيفة. .4

 تنظيم العالقة بين األفراد العاملين أنفسهم وبينهم وبين الذين يتعاملون معهم. .5

ه وعن نتائجه معنويًا وقانونيًا، بحيث تحديد مســـــــــــــتوى مســـــــــــــؤولية األفراد العاملين عن ما يقومون ب .6
يحمي األفراد العاملون من ســـــــوء المعاملة واإلســـــــاءة لآلخرين من جهة ويوفر الحماية لآلخرين من 

 فشل األفراد العاملين وإساءة معاملتهم من جهة أخرى.

 تحديد معايير الكفاءة والفاعلية في تنفيذ الخدمة وتقديمها للجمهور. .7

عــام لمتطلبــات الــدخول إلى الوظيفــة من جــانــب وإ ــار ثقــافي وفكري ألنمــاط  تحــديــد إ ــار أخالقي .8
 السلو  المتوقعة والمقبولة لدى المسجلين في الوظيفة من جانب آخر.

 تطوير روح االلتزام والوالء الوظيفي لألفراد العاملين. .9
 أن أهمية القيادة األخالقية واضحة في اآلتي: (Sakkijha, 2015, 25-26ويرى )

ل أعلى معايير األخالق الشـخصـية بحيث ال يسـتطيع القائد النشـط أن يعيال أخالقية مزدوجة، صـق .1
 بع ها يعزى إلى حياته العامة )الشخصية(، بينما يعزى البعض اآلخر إلى العمل.

 تبني المعايير األخالقية في تقييم أداء المنظمة إلى جانب معايير الربحية والكفاءة. .2

خذ في االعتبار متطلبات الكفاءة ومتطلبات األخالقيات ونشــــــــــــــر قيم النزاهة بناء ثقافة متوازنة تأ .3
 والتواضع والف يلة في العمل، ومساعدة اآلخرين، مما يسهم في خلق مناخ أخالقي في المنظمة.

 دعم االستقرار والعدالة والرضا لجميع األفراد العاملين. .4

والمجتمع الذي ينتمي إليه، مما يؤدي إلى الحد زيادة ثقة الفرد في نفسه، والمنظمة التي يعمل بها،  .5
 من الخوف والقلق بين األفراد العاملين.

 توفير بيئة موآتية لروح الفريق وزيادة اإلنتاجية، مما يعود بالنفع على الجميع. .6

الحـد من حـدوث األخطـار، ألن النزاعـات والخالفـات وعـدم االمتثـال للقوانين هي قيم غير أخالقيـة  .7
 االلتزام بالقيم األخالقية التي تمنع حدوث هذا االخطار.والمبدأ هو 
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  .القيادة األخالقية أبعاد 3-3
 .4تم تحديد أبعاد القيادة االخالقية بعد إجراء تسقيط آلراء عدد من الُكتاب والباحثين كما يظهر في الجدول 

 
 : أبعاد القيادة األخالقية4الجدول 

 
 .د على المصادر اعالاباالعتماإعداد الباحثين المصدر: 

 
ُتعرف بأنها ســـــلو  األفراد والمنظمات الذين يتبعون ســـــيادة القانون، أو هي االســـــتقامة والتحرر : النزاهة .1

، وهنا  نوعان من  بهاتا من أوجه القصـــور، وعرفها قاموس المعجم الوســـيط الُبعد عن الســـوء وتر  الشـــُ
ا التصــرف في ســلو  منظمة صــحية، ومن المحتمل أن النزاهة، النوع األول: يتعلق باألفراد الذين أســاؤو 

يكون هـذا النوع من الفســـــــــــــــاد نتيجـة نقص خلقي، أو حـاجـة ملحـة لمبلغ كبير من المـال، والنوع الثـاني 
يتعلق بالمنظمة التي تســــــيء الســــــلو  إلى حد كبير، واألفراد العاديين هم اســــــتثناء نادر، وهذا النوع من 

لبيئة ثقافية واجتماعية محددة. والنزاهة لها قيم تحتل مكانة عالية في الفســــــــــــاد عادة ما يكون انعكاســــــــــــًا 
نظام القيم األخالقية ،ألنها مســؤولة عن ظهور مجموعة من الســلوكيات البشــرية الســوية، ألن تصــرفات 
الفرد ليســــت واضــــحة بدونها وهي: )الصــــدق، الشــــفافية، المصــــداقية، والمســــاواة( التي تتطلب في المقام 

فر مجموعة من المبادئ اإليجابية التي تعزز الســــلو  الكريم، يتم تشــــجع الممارســــات الســــليمة األول توا
أخالقيًا، بدءًا من الرقابة الذاتية التي تمكن الفرد من الترفع عن كل تصرف سيم، وهذا يعني أن النزاهة 

ســــــانية عندما هي نوع من االلتزام تجاا الواجب األخالقي الذي يفصــــــل بين المصــــــالح الشــــــخصــــــية واالن
 .(Al-Ani et al., 2019, 7)يوضع الفرد في موقف تجريبي حقيقي 
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يمثل التوجه األخالقي قاعدة أساسية لبناء المجتمعات، إذ أن جميع القوانين واألحكام : التوجه األخالقي .2
جتمع، مبنية عليه، وهو األسـاس التي تقوم عليه مبادئ الشـريعة االسـالمية، مما يجعلها أسـاسـًا لخير الم

وهو الدرع الواقي من األســــــــــــــباب التي تؤدي إلى انهيارها، واهتمام القائد األخالقي باألفراد العاملين معه 
والعناية بمصــــالحهم، والدفاع عنها والعمل على تشــــجيعهم على اإلنجاز واألبداع واالبتكار ســــوف ُتعكس 

عل األفراد العاملين ينجذبون إليه وينفذون بشكل إيجابي الممارسات القيادية التي يتبناها القائد، والتي يج
ما هو مطلوب منهم ومكافحة جميع أشــــــــكال الفســــــــاد اإلداري الذي يمكن الق ــــــــاء عليه قبل أن يخترق 
للمنظمة، ويؤدي إلى فشــــلها، وهذا يقود األفراد العاملين الى االلتزام بعملهم وعدم إضــــاعة الوقت والمواد 

المنافســــــــة. يتســــــــم التوجه األخالقي بأهمية كبيرة، حيث إنه ليس  المســــــــتخدمة للحفاظ على المنظمة في
ســـلوكًا فحســـب، بل هو عبادة يكافئها س، وهي مؤشـــر واضـــح على اســـتمرار أي منظمة، وينهي العداوة 
وبالتالي يزيد الحب والمودة بين األفراد العاملين، وصـــــــياغة القوانين واألعراف التي تعمل على تحســـــــين 

ا من االنهيار والفســــــــاد، وتعزيز الروابط االجتماعية بين األفراد العاملين، وكذلك تنظيم المنظمة وحمايته
 (Al-Taei et al., 2017, 282)العالقات بينهم، وبالتالي تعزيز الروابط واأللفة والتماسك 

يجب أن تفصـــــل القيادة األخالقية بين المســـــتويات اإلدارية ولكل مســـــتوى مســـــؤولياته  :تقسااايم السااالطة .3
سلطاته وتوزيع السلطات بين األفراد العاملين ووفقًا للمهام الموكلة إليهم، بعد توزيع هذا اإلجراءات من و 

ال ـــــــــروري مراقبة تنفيذ هذا اإلجراءات من أجل تحديد ومعالجة االنحرافات، وهذا العملية تجعل األفراد 
ألخالقي الذي يتابع األعمال العاملين يعرفون ما هي واجباتهم، وهو مســـــــــــــــاءل عليها من قبل القائد ا

بطريقة مهنية وحرفية، ويوجه األفراد العاملين الذين ال يســتطيعون إنجاز مهامهم وتســهيلها تقليل حاالت 
(. يتم تقســــيم الســــلطة بعدة  رائق، فيجوز Al-Taei et al., 2017, 282الهدر والخســــارة إن وجدت )

ير شؤون اإلدارة أو القسم بالطريقة التي يراها مناسبة، هذا للقائد إبالغ أحد األفراد العاملين أن يقوم بتسي
النوع يســـــــمح لألفراد العاملين بســـــــلطة واســـــــعة، أما الطريقة األخرى هي أن يكتب القائد ويحدد الســـــــلطة 

-Al)الممنوحة، هذا الطريقة أف ــــــــــــل من الســــــــــــابقة، فهي توضــــــــــــح العالقة بأكملها وتزيل عدم اليقين 

Hariri, 2018, 45).) 

يقصـــد بالعدل منع الظلم وإصـــالح ذلك الظلم، وُيعرف العدل شـــرعًا على أنه إعطاء كل شـــخص  :دلالع .4
حقه دون أي إهمال أو تفريط وقد قيل أي ــــــــــــــًا: إعطاء الحقوق الالزمة وتســــــــــــــوية من يحق لهم التمتع 

 (.Al-Ani et al., 2019, 7يمكن تقسيم العدل إلى ثالثة أنواع: )و  بحقوقه.

ة أو االقتصــــــــادية: تهتم بإعطاء جميع أفراد المجتمع حصــــــــة عادلة من الفوائد العدالة التوزيعي ➢
 والموارد المتاحة.

العدالة اإلجرائية: تهتم باتخاذ القرارات وتنفيذها من خالل عمليات عادلة ت ــــــــــــــمن المعاملة  ➢
 العادلة.
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يعاملون بها العدالة الجنائية: تشـــمل فكرة أن الناس يســـتحقون أن يعاملوا بالطريقة نفســـها التي  ➢
 اآلخرين.

ُتعرف دوافع االنجاز وفقًا لوجهة نظر المفاهيم النفســــــــــــــية باعتبارها تكوينًا  :دوافع القائد إلنجاز العمل .5
افتراضـــــيًا يتمثل في العا فة المتعلقة بأداء التقييم للوصـــــول إلى معيار التميز، وهو نتيجة لثالثة عوامل 

التحمل من أجل الوصــــــــــول الى الهدف( و يؤثر ســــــــــلو  القائد (الطموح العام، المثابرة في بذل الجهد، و 
األخالقي على تحديد واتجاا ســــــــــــــلو  األفراد العاملين، إذ إن إنتاجيتهم تعتمد على عدة عوامل معظمها 
يرجع الى فاعلية القيادة في تهيئة بيئة نفســــــــــــــية تعمل على تلبية احتياجات األفراد المختلفة، وبالتالي 

وجهودهم ورفع مســـتوى حافزهم لتحقيقه من خالل اســـتثمارهم في بذل الجهد، وذلك  التحكم في توجهاتهم
باسـتخدام أسـاليب مختلفة لتحفيز اإلنجاز، كما يظهر في مظهر القوي والقادر والمسـيطر على تصـرفاته 
وعوا فه ومتوازن في شـــخصـــيته داخل المنظمة وخارجها، والمدافع عن الحقوق المادية والمعنوية لألفراد 
العــاملين من المكــافــزت والزيــادات في الرواتــب وخلق فرص للنمو المهني، والتــدريــب والحصــــــــــــــول على 
شــــــــــــهادات التقدير والترقيات في وظائفهم، بهذا الطريقة يكســــــــــــب حب األفراد العاملين ووالءهم وبالتالي 

 ,Wastani) ارتفــاع إنتــاجيتهم وإبقــائهم في حــالــة تحفيز مســــــــــــــتمرة تعود بــالنفع عليهم وعلى المنظمــة 

2010, 52-67) 

تعد مشـــاركة القائد األخالقي في تجاربه ومهاراته وأفكارا ومشـــاعرا الشـــخصـــية خاصـــة  :توضاايح األدوار .6
في بداية العمل ذات أهمية كبيرة لألفراد العاملين، حيث تعمل هذا المشــــــــــــــاركة على تشــــــــــــــجيعهم على 

معرفة ما هو مطلوب منهم أو ما هو التحدث والتعبير عن مشــــاكلهم ومشــــاعرهم، وتســــاعدهم اي ــــًا في 
متوقع من داخل المنظمة، ويشعر العديد من األفراد العاملين أنه من السهل عليهم التحدث عن مشاكلهم 
وأفكارهم ومشــــــــاعرهم أمام اآلخرين كلما أحســــــــو باســــــــتعداد القائد وزمالئهم بالعمل مشــــــــاركتهم في ذلك، 

قة، واســـــــتخدمها في الحاالت والمواقف التي يعتقد أنها ويجب أال يســـــــرف القائد في اســـــــتخدام هذا الطري
 (.Niazi, 2000, 250-299تحقق هدف استخدامها )

 :االطار الميداني -4

  .وتشخيصها الدراسة متغيرات وصف 4-1
 المبحوث، الميدان في الدراسة متغيرات واقع على التعرف العلمي للبحث المنهجية المعالجة تتطلب

 وذلك البحث، متغيرات عن المعبرة االستبيان فقرات تجاا المبحوثين األفراد آراء على التعرف خالل من وذلك
 :اآلتي وفق

 لفقرات اإلحصـــائية بالمؤشـــرات الخاصـــة 5 الجدول معطيات تشـــير :النزاهة ٌبعد وتشـــخيص وصـــف .1
 إدارة أن على يتفقون %( 73.475) نســــــــــــــبتهم والبالغة المبحوثين األفراد غالبية أن إلى النزاهة ُبعد

 على وتحرص أخطائها، تجاا للمســـــــــــؤولية وتحمل نفســـــــــــها، على قطعتها التي بالوعود تفي كلياتهم
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 ومن. العاملين األفراد أداء تقييم عند بالموضــوعية تحليها عن ف ــالً  بفاعلية، وتســتثمرا العام المال
 الكلية ارةإد أن إلى يشــــــــــــــير الذي( X3)هي المتغير هذا إغناء في أســــــــــــــهمت التي المتغيرات أبرز

 بشــــــــدة أتفق بين%( 78) فيه االتفاق نســــــــبة بلغت إذ بفاعلية، وتســــــــتثمرا العام المال على تحرص
 بلغت حين في .(0.958) معياري  بانحراف( 4.033) المتغير لهذا الحسابي الوسط بلغ وقد وأتفق،
 وهذا ،(0.865) قدرا معياري  وبانحراف( 3.918) النزاهة لُبعد الحسابي للوسط الكلي المؤشر قيمة
 لُبعد الحســـابي الوســـط قيمة ألن بالنزاهة، تتمتع المبحوثة الكليات في الجامعية القيادة أن لنا يفســـر
 (.3) البالغ الفرضي الوسط من أعلى كانت النزاهة

 
 النزاهة لُبعد االحصائية المؤشرات 5 الجدول

 
 الباحثين إعداد: المصدر
 

 اإلحصائية بالمؤشرات الخاصة 6 الجدول معطيات تشير :وتشخيصه األخالقي التوجه ٌبعد وصف .2
 يتفقون %( 72.85) نســـــــــــبتهم والبالغة المبحوثين األفراد غالبية أن إلى األخالقي التوجه ُبعد لفقرات
 والســــــــــــــلو  أدائهم، على ينعكس ممــا الموظفين، مع عــاليــة بــأخالق تتعــامــل كليــاتهم إدارة إن على

 من جو العمل ويســــــــــــود متكاملة، بصــــــــــــورة أعمالهم يؤدون  يجعلهم ةالكلي إلدارة اإليجابي األخالقي
. القانون  بنص وليس القانون  بروح المواقف مع الكلية إدارة وتتعامل والتعاون، واإلخالص األمانة
 الســـــــــلو  أن إلى يشـــــــــير الذي( X6) كان الُبعد هذا إغناء في أســـــــــهمت التي المتغيرات أبرز ومن

 بلغت إذ متكاملة، بصـــــــــورة أعمالهم يؤدون  المبحوثين األفراد يجعل كليةال إلدارة اإليجابي األخالقي
( 4.226) المتغير لهذا الحســابي الوســط بلغ وقد وأتفق، بشــدة، أتفق بين%( 82) فيه االتفاق نســبة

 التوجه لُبعد الحســــــــــابي للوســــــــــط الكلي المؤشــــــــــر قيمة بلغت حين في. 0.836)) معياري  بانحراف
 في الجــامعيــة القيــادة أن لنــا يفســــــــــــــر وهــذا(. 0.981) قــد معيــاري  رافوبــانح( 3.945) األخالقي
 التوجه لُبعد الحسابي الوسط قيمة ألن القيادية، ممارساتها في أخالقي توجه لديها المبحوثة الكليات
 (.3) البالغ الفرضي الوسط من أعلى كانت األخالقي

 بانحراف( 3.873) بلغ ابياً حســـــ وســـــطاً  الُبعد هذا حقق :وتشـــــخيصـــــها الســـــلطة تقســـــيم ٌبعد وصـــــف .3
 إلى يشــير ذلك فإن المقياس، مســاحة على( 3) يبلغ الفرضــي الوســط كان ولما(. 0.948) معياري 
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 وتخول إنجازها، يســــهل نحو على العاملين األفراد على المهام توزيع المبحوثة الكليات إدارة محاولة
 إدارة تتبنى وكذلك بأنفسهم، ثقتهم تعزيزل الصالحيات بعض العاملين األفراد المبحوثة الكليات إدارة

 مهارات بأن المبحوثة الكليات إدارة وإيمان العمل، إنجاز في التمكين اســــــــتراتيجية المبحوثة الكليات
 للمتفقين المئوية النســـبة عليه تدل ما وهذا والســـلطة، المســـؤولية لتحمل تؤهله من هي وخبراته الفرد
ــــــــــمحاولة والمتعلق( X9) المتغير وكان ،جيدة نسبة وهي% ( 72.15) والبالغة  توزيع الكلية إدارة بـ
 ،(4.040) بلغ حســـابي وســـط أعلى حققت قد إنجازها يســـهل نحو على العاملين األفراد على المهام
 األفراد الكلية إدارة بتخويل والمتعلق( X10)المتغير عليه حصـــــــــــــل فقد حســـــــــــــابي وســـــــــــــط أقل وأما

 ،(3.626) بلغ حســــابي وســــط على حصــــل إذ بأنفســــهم، تهمثق لتعزيز الصــــالحيات بعض العاملين
 اإلجابات في تشــــــــــتت أعلى أما ،(0.818) بلغ إذ ،(X9) للمتغير اإلجابات في تشــــــــــتتٍ  أقل وكان
 إلى عام بشـــكلٍ  النتائج هذا وتشـــير(. 1.108) بلغ إذ( X10) للمتغير فكان الحســـابي الوســـط حول
 .السلطة تقسيم إلى جيدة جةوبدر  تلجأ المبحوثة الكليات في القيادات أن

 
 التوجه االخالقي لُبعد االحصائية المؤشرات 6 الجدول

 
 الباحثين إعداد: المصدر

 تقسيم السلطة لُبعد االحصائية المؤشرات 7 الجدول

 
 الباحثين إعداد: المصدر
 معياري  بانحراف( 3.695) بلغ حســـــــابياً  وســـــــطاً  الُبعد هذا حقق :وتشـــــــخيصـــــــه العدل ٌبعد وصـــــــف .4

 إدارة قيام إلى يشير ذلك فإن المقياس، مساحة على( 3) يبلغ الفرضي الوسط كان ولما ،(0.990)
 المكافزت لتوزيع مقبوالً  ســــــــــــلماً  واعتمادها الوظيفية، للمهام العادل التوزيع باعتماد المبحوثة الكليات
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 القصــور جوانب بيان بعد العاملين األفراد من المقصــر محاســبة إلى ولجوئها العاملين، األفراد على
 النســـــــــبة عليه تدل ما وهذا بشـــــــــفافية، العاملين األفراد ألداء تقييمها عن ف ـــــــــالً  للقانون، وفقاً  لديه

 بمحاسبة والمتعلق( X15) المتغير وكان متوسطة، نسبة وهي% ( 64.3) والبالغة للمتفقين المئوية
 أعلى حقق قد للقانون، وفقاً  لديه قصــورال جوانب بيان بعد العاملين األفراد من المقصــر الكلية إدارة
 والمتعلق( X14)المتغير عليه حصـــــل فقد حســـــابي وســـــط أقل وأما ،(3.886) بلغ حســـــابي وســـــط
 وســـــــــــط على حصـــــــــــل إذ العاملين، األفراد على المكافزت لتوزيع مقبوالً  ســـــــــــلماً  الكلية إدارة باعتماد
 أعلى أما ،(0.972) بلغ إذ( X16) للمتغير اإلجابات في تشــتت أقل وكان ،(3.513) بلغ حســابي
 هذا وتشـــــير(. 1.001) بلغ إذ( X14) للمتغير فكان الحســـــابي الوســـــط حول اإلجابات في تشـــــتت
 .متوسطة وبدرجة بالعدالة تعامالتها تتسم المبحوثة الكليات في القيادات أن إلى عام بشكلٍ  النتائج

 
 العدل لُبعد االحصائية المؤشرات 8 الجدول

 
 الباحثين عدادإ : المصدر
 

 األفراد إجابات في جيداً  مستوى  الُبعد هذا أظهر :وتشخيصه العمل إلنجاز القائد دوافع ٌبعد وصف .5
 معياري  وبانحراف( 3) البالغ الفرضي بالوسط مقارنةً ( 3.763) الحسابي الوسط بلغ إذ المبحوثين،

 على وأهدافها رؤيتها حقيقت على تعمل المبحوثة الكليات إدارة إن إلى يشــــــــــــــير وهذا( 1.006) بلغ
 األفراد لجميع واإلنجاز النجاح وُينســــب بفاعلية، والمادية البشــــرية اإلمكانيات وتســــتثمر فاعل، نحو

 األفراد أن إذ المبحوثين، األفراد لدى الجماعي القرار صــــناعة لمهارة تنميته عن ف ــــالً  المبحوثين،
 إدارة بعمل والمتعلق( X17)المتغير حصـــل وقد العينة، أفراد مجموع من%( 64.5) بنســـبة متفقون 
 ،(4.100) بلغ حســــــابي وســــــط أعلى على فاعل، نحو على الكلية وأهداف رؤية تحقيق على الكلية
 إذ الُبعد، هذا في المتغيرات ببقية مقارنةً  حســـــابي وســـــط أقل على( X20)المتغير حصـــــل حين في
 االنحراف بلغ إذ اإلجـــابـــات، في تشــــــــــــــتـــت أدنى حقق قـــد( X17) المتغير وكـــان ،(3.386) بلغ

 قيمة على إجاباتهم وتركز كبير، وبشــــــــــــــكلٍ  العينة أفراد إتفاق على داللة وهذا( 0.825) المعياري 
 االنحراف بلغ إذ ،(X19) المتغير في فكان اإلجابات في تشـــــــــــتت أعلى أما الحســـــــــــابي، الوســـــــــــط
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 به جاء ما على متفقين غير المبحوثين األفراد من%( 31) هنالك أن بســــــــبب ،(1.156) المعياري 
 .مرتفعة الحسابي وسطها عن القيم انحرافات جعل الذي األمر المتغير، هذا

 
 دوافع القائد إلنجاز العمل لُبعد االحصائية المؤشرات 9 الجدول

 
 الباحثين إعداد: المصدر
 

 األفراد إجابات في جيداً  مســــــــــتوى  الُبعد هذا أظهر :وتشــــــــــخيصــــــــــه األدوار توضــــــــــيح ٌبعد وصــــــــــف .6
 معياري  وبانحراف( 3) البالغ الفرضــي بالوســط مقارنةً ( 3.72) الحســابي الوســط بلغ إذ المبحوثين،

 وصـناعة التخطيط في المشـاركة مدخل المبحوثة الكليات إدارة تبني إلى يشـير وهذا ،(0.942) بلغ
 تقليل إلى هاسعي عن ف الً  الكلية، صالح في واستثمارها وأفكارهم اآلخرين آلراء وتقديرها القرارات،
 إذ بالوضــوح، عملي تنظم التي التعليمات وأتســام العمل، ميدان في الموظفين بين التعارض حاالت
 والمتعلق( X24)المتغير حصـــــل وقد العينة، أفراد مجموع من%( 64.8) بنســـــبة متفقون  األفراد إن

 حين في ،(3.946) بلغ حســـــابي وســـــط أعلى على بالوضـــــوح، عملي تنظم التي التعليمات باتســـــام
 بلغ إذ الُبعد، هذا في المتغيرات ببقية مقارنةً  حســــــــــــابي وســــــــــــط أقل على( X22)المتغير حصــــــــــــل

 المعياري  االنحراف بلغ إذ اإلجابات، في تشـــــــــــــتت أدنى حقق قد( X24) المتغير وكان ،(3.520)
 طالوســــــــــــــ قيمة على إجاباتهم وتركز كبير، وبشــــــــــــــكلٍ  العينة أفراد أتفاق على داللة وهذا( 0.849)

 المعياري  االنحراف بلغ إذ ،(X21) المتغير في فكان اإلجابات في تشــــــــــــتت أعلى أما الحســــــــــــابي،
(1.053.) 

 
 الوســـــــــط قيم جميع أن( 11) الجدول في الواردة اإلحصـــــــــائية المؤشـــــــــرات تظهر تقدم ما خالل من
 الفرضي الوسط ةقيم من أعلى كانت( 3.945-3.695) بين تراوحت والتي األخالقية القيادة ألبعاد الحسابي
 وهذا. المبحوث الميدان في القيادات لدى األخالقية القيادة أبعاد توافر لنا يفســــــــــــــر الذي األمر ،(3) البالغة
 األكاديمية في القيادات لدى األخالقية القيادة أبعاد تتوافر ال"  للبحث األولى الفرضـــــــــــــية رفض إلى يدعونا

 " .المبحوثة والكليات الجامعات
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 ألنهــا النزاهــة، هو المبحوثــة القيــادات لــدى توافراً  األبعــاد أكثر إن االختالف معــامــل يمق من ويتبين
 القيادات لدى توافراً  األبعاد أقل حين في%( 22) بلغت إذ ، االختالف لمعامل نســــــــــــــبة أقل على حصــــــــــــــلت
 %(.27) بلغت إذ االختالف لمعامل نسبة أعلى على حصل ألنه ‘األدوار توضيح هو المبحوثة

 الثالثة، بالمرتبة االخالقي التوجه ثم الثانية، بالمرتبة جاء الذي الســـــــــلطة تقســـــــــيم بعد وســـــــــطهماويت
 الثانية البحث فرضـــــــية رفض الى يدعونا وهذا الخامســـــــة، بالمرتبة فالعدل الرابعة، بالمرتبة األدوار فتوضـــــــيح
 والكليات الجامعات في االكاديمية القيادات لدى األخالقية القيادة أبعاد توافر درجة تتباين ال" مفادها التي

 ".المبحوثة
 توضيح االدوار لُبعد االحصائية المؤشرات 10 الجدول

 
 الباحثين إعداد: المصدر
 

 ةحصائية للقيادة األخالقيالمؤشرات اإل 11 الجدول

 
 الباحثين إعداد: المصدر
 

  .تاختبار الفرضيا 4-1
 القيادة لمتغير( One-Sample T– test)اراختب بنتائج والخاص 12 الجدول معطيات تشــــــــــــــير

 تقع قيمة وهي ،(3.819) بلغت االختالفات متوســــــــــط قيمة أن الى المبحوثة الكليات في وأبعادها  االخالقية
 وفهمه المســــــــتجيب الفرد اجابة دقة على دليل وهذا ،(3.922-3.715) للوســــــــط واألعلى األدنى الحدين بين

 .االخألقية القيادة فقرات لمحتوى 
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 المبحوثة الكليات في T اختبار قيم 12 الجدول

 
 الباحثين إعداد: المصدر
 
 :لتوضيحها اآلتية المالحظات تأشير فيمكن لألبعاد االختالفات متوسط قيمة أما

 بين تقع قيمة وهي ،(3.918) المبحوثة الكليات في االختالفات متوســــــــــــــط قيمة بلغت: النزاهة ُبعد .1
 (.4.012-3.824) وسطلل واألعلى األدنى الحدين

 قيمة وهي ،(3.945) المبحوثة الكليات في االختالفات متوســـــــــط قيمة بلغت: األخالقي التوجه ُبعد .2
 (.4.052-3.837) للوسط واألعلى األدنى الحدين بين تقع

 تقع قيمة وهي( 3.873) المبحوثة الكليات في االختالفات متوســـط قيمة بلغت: الســـلطة تقســـيم ُبعد .3
 (.3.977-3.769) للوسط واألعلى ألدنىا الحدين بين

 بين تقع قيمة وهي( 3.695) المبحوثة الكليات في االختالفات متوســــــــــــــط قيمة بلغت: العدل ُبعد .4
 (.3.803-3.587) للوسط واألعلى األدنى الحدين

( 3.763) المبحوثة الكليات في االختالفات متوســــــــــــــط قيمة بلغت: العمل إلنجاز القائد دوافع ُبعد .5
 (.3.874-3.652) للوسط واألعلى األدنى الحدين بين تقع ةقيم وهي

 تقع قيمة وهي( 3.72) المبحوثة الكليات في االختالفات متوســــط قيمة بلغت: األدوار توضــــيح ُبعد .6
 (.3.822-3.617) للوسط واألعلى األدنى الحدين بين

 

 االدنى حديها بين عاً جمي وقوعها االخالقية القيادة بأبعاد الخاصـــــــة االختالفات متوســـــــط قيم تعكس
 الخاصـــة الفقرات م ـــمون  فهموا كونهم دقيقة كانت المبحوثين األفراد اجابات أن القول يمكن وبذلك واالعلى
 .حقيقي بشكل آرائهم عن وعبروا باالستبانة

(( sig قيمة أن وتبين( One-Sample T Test) اختبار قيم إلى 13 الجدول معطيات وتشــــــــــــــير
 الثالثة الرئيســـــة العدم فرضـــــية رفض إلى يقودنا وهذا ،(0.000) بلغت المبحوثة الكليات في األخالقية للقيادة
 القيــادة عن المعبرة األبعــاد بشــــــــــــــــأن المبحوثــة القيــادات إجــابــات في معنويــة فروق  يوجــد ال) مفــادهــا التي
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 القيمــة نم أكبر وهي( 72.726) بلغــت التي المحســــــــــــــوبــة( t) قيمــة ذلــك ويــدعم، بــديلتهــا وقبول( االخالقيــة
 من ُبعد كل يخص وفيما(. 1,299) حرية ودرجات( 0.05) معنوية مســــــــتوى  عند( 1.660) البالغة الجدولية
ـــــــــ قيم أن نالحظ المبحوث، الميدان في األخالقية القيادة أبعاد ــــــــــ ــــــــــ  بلغت قد 13 الجدول في الواردة( Sig) الـ
 القيادة أبعاد بشــأن المبحوثة القيادات بين معنوية فروق  وجود لنا تؤشــر وهي األبعاد، من ٌبعد لكل( 0.000)

 وهي االخالقية، القيادة أبعاد من ٌبعد لكل 13 الجدول في الواردة المحســـــــــــوبة( t) قيم ذلك ويدعم االخالقية،
 (.1.660) البالغة الجدولية القيمة من أعلى

 T اختبار قيم 13 الجدول

 
 الباحثين إعداد: المصدر
 

 ات:االستنتاجات والمقترح -4

 االستنتاجات. 4-1
 وذلك األخالقية، القائد بصــــــــــــــفات يتمتعون  مديريهم أن األهلية الجامعات في العاملون  األفراد يرى  .1

 في االكاديمية للقيادات الناجح االختيار لنا يؤشــــــــر وهذا لديهم، األخالقية القيادة أبعاد توافر بداللة
 مقارنة األهلية الجامعات على الحكومي الرقابة مســـــــتوى  انخفاض من الرغم فعلى الخاص، القطاع

 في العـدل وتحقيق التعـامـل، في بـالنزاهـة قيـاداتهـا قبـل من جيـداً  التزامـاً  هنـالـك أن نجـد بـالحكوميـة،
 أدوارهم توضــــــــيح خالل من اإلنجاز، إلى مســــــــتمر بشــــــــكل العاملين األفراد لتحفيز والســــــــعي العمل

 .صهتخص بحسب كل بينهم فيما العمل وتقسيم الوظيفية،
 إذ المبحوث، الميدان في األكاديمية القيادات لدى توافرها حيث من األخالقية القيادة أبعاد تباينت .2

 ثم ومن الســــــلطة، تقســــــيم إلى اللجوء يليها المبحوثة، القيادات لدى توافراً  األبعاد أكثر النزاهة كانت
 .األدوار توضيح وأخيراً  العدل ثم ومن العمل، إلنجاز القائد دوافع وبعدها األخالقي، التوجه



 ......... تشخيص أبعاد القيادة األخالقية للقيادات االكاديمية               
 

 ال حمد والعاني

 129 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276X) تنمية الرافدين

  .pp(108 – 131، ص. ) 2020March، اذار  .No(125، ع ) Vol(39مج )

 

 

 .التوصيات 4-2

 تكون  وأن واألهلية، الحكومية الجامعات كل في العمل أخالقيات ثقافة ترســــــــــــــي  يتم أن المهم من .1
 الصــــــواب جانب هو ما تحدد ألنها الوظيفية، واألنشــــــطة المفاصــــــل كافة في به يحتذى عمل منهج
 .فيه الوقوع تفادي يجب الذي الخطأ جانب هو وما العمل، في إتباعه الواجب

 خاصـــة منظمات ألنها األخالقية، النواحي األهلية للجامعات االســـتراتيجي التوجه ت ـــمين ضـــرورة .2
 لكن ذاتها تكون  قد أو الحكومية، الجامعات في المتبعة تلك عن تختلف رقابية ألســـــــــــــس تخ ـــــــــــــع
 .أقل بمستويات

 أخالقي وبشـــكل تســـعى أن عليها األداء من عالية بمســـتويات االرتقاء الجامعات إدارة ت ـــمن لكي .3
 والمحســوبيات، والفســاد االحتيال أســاليب عند بعيداً  وممارســاتها ووظائفها أنشــطتها كافة تعزيز الى

 .المجتمع أمام للجامعة ناجحة صورة يقدم االخالقي فااللتزام
 ووضـــع بها االلتزام ضـــرورة على والحث االهلية، الجامعات في للعمل األخالقية المدونات صـــياغة .4

 في المقبولة غير الممارســـــــات إتباع عن العاملين االفراد ٌيبعد بما المهنة لممارســـــــة واضـــــــحة قواعد
 .العمل

 عن تطويرية لبرامج خ ــــــــــــــوعه يتطلب البناء وهذا األهمية، في غاية أمر األكاديمي القائد بناء .5
 وحاالت م ـــامينها على يتعرف لكي اإلدارية، والمدارس النظريات لنا قدمتها التي القيادية األنماط
 أكبر، بشـــــــكل العاملين األفراد فهم إلى ويســـــــعى عمله، في منها يســـــــتفاد كي اســـــــتخدامها، ومواقف
 الــذين األفراد من كبير عــدد مع التعــامــل كيفيــة توضــــــــــــــح عمــل آليــة للمــدير تقــدم القيــادة فنظريــات
 المؤثرة الســـــلوكية أبعادهم اســـــتيعاب على قادراً  ليكون  وذلك متباينة، وعملية علمية خلفيات يحملون 
 .العمل على
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