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   ملخص البحث  
   هدفت الدراسة إىل التعّرف عىل مدى ممارسة القيادات 
أعضاء  نظر  وجهة  من  األخالقّية  للقيادة  األكاديمية 
الوصفي  املنهج  الدراسة  استخدمت  وقد  التدريس  هيئة 
نظرًا  وذلك  البيانات؛  جلمع  أداًة  واالستبانة  املسحي، 
وجمتمعها،  ومنهجها،  الدراسة،  ألهداف  ملناسبتها 
ولإلجابة عىل تساؤالهتا واقترص الباحث يف عينة الدراسة 
 )280( من  مكونة  بسيطة  عشوائية  عينة  أخذ  عينة  عىل 
توّصلت  وقد   ،٪٣2.٤ بلغت  استجابة  بنسبة  مشاركًا، 

الدراسة إىل عدد من النتائج، أمهها:  
عىل  )متوسطة(  بدرجة  موافقون  الدراسة  أفراد  1.أّن 
يتعلق  فيام  األخالقّية  للقيادة  األكاديمية  القيادات  مُمارسة 

بُبعد السلوكيات الّشخصية األخالقّية، 
درجة  عىل  )كبرية(  بدرجة  موافقون  الدراسة  أفراد  2.أّن 
يتعلق  فيام  األخالقّية  للقيادة  األكاديمية  القيادات  مُمارسة 

بُبعد السلوكّيات اإلدارية األخالقّية
عىل  )كبرية(  بدرجة  موافقون  الدراسة  عينة  أفراد  ٣.أن 
فيام  األخالقّية  للقيادة  األكاديمية  القيادات  مُمارسة  درجة 

يتعلق بُبعد سلوكيات العالقات اإلنسانية
عىل  )كبرية(  بدرجة  موافقون  الدراسة  عينة  أفراد  ٤.أن 
القيادات  لدى  األخالقية  للقيادة  التَّنظيميَّة  الّثقة  درجة 

األكاديمية.
حول  الدراسة  عينة  أفراد  اجتاهات  فروق  وجود  5.عدم 
أبعاد القيادة األخالقية )السلوكيات الّشخصية األخالقّية، 
القيادات  مُمارسة  درجة  األخالقّية،  اإلدارية  السلوكّيات 
الدرجة  متغري  باختالف  األخالقّية(  للقيادة  األكاديمية 
الدراسة  عينة  أفراد  اجتاهات  يف  فروق  ووجود  العلميِّة، 

Abstract
Study title: Ethical Leadership For Academic 
leaders and its Relation to Organizational Trust
The study aimed at identifying the extent to 
which academic leaders practice ethical leader-
ship from the point of view of faculty members. 
The study used the descriptive survey method, 
and the questionnaire as a tool for data collec-
tion because it is suitable to the objectives of 
the study, its methodology, and its society. To 
answer its questions, the researcher limited the 
study sample to a simple random sample con-
sisting of (280) participants, with a response rate 
of 32.4%. 
The study reached a number of results, the most 
important of which are:
1.The study sample’s agreement came to a (me-
dium) degree on the academic leaders practice of 
ethical leadership with regard to the dimension 
of ethical personal behaviors.
2.The study sample’s agreement came to a (high) 
degree on the level to which academic leaders 
practice ethical leadership with regard to the di-
mension of ethical administrative behaviors.
3.The study sample’s agreement came to a (high) 
degree on the level to which academic leaders 
practice ethical leadership with regard to the di-
mension of human relations behaviors.
4.The study sample’s agreement came to a (high) 
degree on the level of organizational trust of eth-
ical leadership. 
5.There are no differences in the attitudes of the 
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سنوات  عدد  متغري  باختالف  ولكن  األبعاد  ذات  حول 
اخلربة

حول  الدراسة  عينة  أفراد  اجتاهات  يف  فروق  وجود   .6
)درجة الّثقة التَّنظيميَّة للقيادة األخالقّية( باختالف متغري 
سنوات  عدد  متغري  باختالف  وكذلك  العلميِّة،  الدرجة 

اخلربة
الكلامت املفتاحية:

القيادة األخالقية، الثقة التنظيمية.

study sample members regarding the dimen-
sions of ethical leadership (ethical personal be-
haviors, ethical administrative behaviors, the 
degree to which academic leaders practice ethi-
cal leadership) according to the degree variable, 
and there are differences in the study sample 
members attitudes about the same dimensions, 
but according to the variable number of years 
of service.
6.There are differences in the attitudes of the 
study sample members about (the level of orga-
nizational trust in ethical leadership) according 
to the educational degree variable, as well as the 
number of years of service variable.
Key words: 
Ethical Leadership, Organizational Trust .

امُلقدمة: 
ــع  ــة أليِّ جمتم ــز املهّم ــدى الركائ ــالق إح ــرب األخ ُتعت
ــفة  ــن الفالس ــري م ــامم كث ــغلت اهت ــث ش ، حي ــريٍّ ب
ــك  ــة؛ وذل ــور املختلف ــرب العص ــن ع ــن واملربِّ ري واملفكِّ
ــلوك اإلنســاين،  الرتباطهــا بشــكل مبــارٍش بتوجيــه السُّ
ــم  ــة الِقي ــاء منظوم ــالميُّ ببن ــن اإلس ي ــمَّ الدِّ ــد اهت ولق
لــدى املجتمــع املســلم، وحــثَّ عليــه، بــل رتَّــب 
ــه  ــبحأّنه- نبيَّ ــث اهلل- س ــري، وبع ــر الوف ــه األج علي
صــىل اهلل عليــه وســلم إلمتــام مــكارم األخــالق وتعــدُّ 
ــل  ــان مث ــة يف احتض ــز املهم ــدى الركائ ــات إح اجلامع
تلكــم القيــم واالخــالق  وتــزداد أمهيتهــا يف اجلامعــات 
حــن تتعلــق بقياداهتــا ومســؤوليها ألّنــا هــي املنطلــق 
ــاملة للفــرد واملجتمــع يف خمتلــف  لتحقيــق التَّنميــة الشَّ

ــاالت. املج
ــم  ــة وتعاظ ــات الرتبوّي ــامل املؤسس ــاع أع ــع اتِّس وم
مســؤوليَّاهتا، وكثــرة أعبائهــا، فإّنــا تتطلَّــب مــن 
ــة،  ت صعب القائمــن عــىل إدارهتــا مســؤوليَّات ومهــامَّ
بحيــث تشــتمل كلُّ مؤسســة عــىل قواعــد وآداب 

األخــرى، ألنَّ كلَّ  أخالقيَّــة عمليَّــة ختتلــف عــن 
ــات يلتــزم هبــا  ــن جمموعــة مــن األخالقيَّ عمــل يتضمَّ
 Trevino, Brown,) وبــراون  تريفينــو  العاملــون. 

(2004, p74

ــهود  ــادة املش ــامط القي ــن أن ــة م ــادة األخالقي إن القي
ــامط  ــىل أن ــة ع ــريات إجيابي ــا تأث ــا، إذ أن هل ــا بفعاليته هل
ســلوك املوظفــن، كــام أن القيــادة األخالقيــة قــد 
حتتــوي عــىل عــدة جمــاالت أو معايــري مثــل الصفــات 
الشــخصية األخالقيــة، الصفــات اإلداريــة األخالقيــة، 
ــات  ــات العالق ــق وصف ــروح الفري ــل ب ــات العم صف
ــة  ــىل اإلنتاجي ــري ع ــكل كب ــر بش ــي تؤث ــانية والت اإلنس
وعــىل اإلنجــاز الوظيفــي. هــذه املعايــري حتــدد إىل 
ــادة  ــط القي ــتخدم نم ــد اإلداري يس ــتوى القائ أي مس
ــدي، 2016م،  ــرين والزائ ــة )الق ــة يف املنظم األخالقي

.)12 ص 
يتعامــل  الــذي  القيــادّي  الفلســفة واألســلوب  إن 
ــىل  ــًزا ع ــا ممي ــي طابًع ــن يضف ــع املرؤوس ــد م ــه القائ ب
ــاس  ــه اإلحس ــج عن ــذي ينت ــر ال ــة؛ األم ــة اإلداريَّ البيئ
بالّثقــة، ومــن ثــمَّ ارتفــاع مســتوى األداء، ويشــري 
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)الزهراين،1٤٣٣هـــ( أن جــوَّ الّثقــة إذا ســاد يف املنّظمة 
ــم  ــن أفكاره ــاح ع ــتطيعون اإلفص ــراد يس ــإن األف ف
ــون  ــا، ويتعلم ــم بعًض ــاون بعضه ــاعرهم، ويع ومش
مًعــا، مــن جانــب آخــر، فإّنــه يف املنّظــامت التــي تفتقــر 
ــاالت،  ــار االتص ــذا االفتق ــل ه ــوق مث ــة، يع إىل الّثق
ــزام؛ وهلــذا اعتــرب  وحيبــط التَّعــاون، ويقلــل مــن االلت
ــة  أويش )Ouchi( أن الّثقــة هــي الــدرس األّول يف نظريَّ
الّثقــة  ألن  اليابانيَّــة؛  اإلدارة  بفلســفة  املتعّلقــة   )Z(

ــب. ــا إىل جن ــريان جنًب ــة تس واإلنتاجيَّ
ــة يف  ــوارد االجتامعيَّ ــد امل ــة أح ــة التَّنظيميَّ ــرب الّثق وُتعت
إنجــاز األعــامل واملهــام، فــإذا كانــت املنّظــامت قــادرة 
عــىل اكتســاب ثقــة العاملــن هبــا، فــإن أولئــك األفــراد 
ــج  ــاز النّتائ ــد إلنج ــن اجله ــدًا م ــذل مزي ــيقومون بب س
املرغوبــة، أمــا يف حالــة نقــص الّثقــة فــإن ذلــك ســوف 
يضعــف كل املحــاوالت الراميــة إىل توجيــه انتبــاه 
ــك  ــد ذل ــام أك ــة، ك ــج املرغوب ــاز النّتائ ــراد إلنج األف
 ،(Kalleberg, 2004) وآخــرون  كاليــربق  دراســة 

. (Meyer, Gavin,2005) ودراســة ميــري وجافــن

راَسة: مشكلة الدِّ
ــات  ــاء ومرف ــة لرؤس ــادة األخالقي ــة القي إن ممارس
ــكل كبــري يف احلــد  ــهم بش ــة تس األقســام األكاديمي
ــس،  ــة التدري ــاء هيئ ــلبية ألعض ــلوكيات الس ــن الس م
وذلــك انطالقــًا مــن أن املبــادئ األخالقيــة التــي 
ــور  ــة، تط ــاليب صحيح ــق أس ــن طري ــا ع ــم إبرازه يت
لدهيــم الســلوكيات األخالقيــة واالجتاهــات املرغوبــة، 
فهنــاك عالقــة ارتباطيــة بــن القيــادة األخالقيــة والثقــة 
ــب  ــزز جان ــة تع ــادة األخالقي ــون القي ــة لك التنظيمي
ــا  ــذا م ــي. وه ــد األكاديم ــاه القائ ــة جت ــة التنظيمي الثق
أكدتــه دراســة ديلوجــا (Deluga,1994)، ودراســة 
ــا  ــن نتائجه ــاء م ــي ج ــوران (Moran, 2003) والت م
ات التــي هلــا  أن الّثقــة التَّنظيميَّــة مــن املفاهيــم واملتغــريِّ
ــان  ــايل ف ــة . و بالت ــل املنظم ــرد داخ ــري يف أداء الف تأث

انعــدام الثقــة التنظيمــة للمرؤســن جتــاه قائدهــم قــد 
ــر يف  ــد تؤث ــام بينهــم ق يكــون ســببًا يف إجيــاد فجــوة في

ــل . ــري العم س
ــن  ــم وب ــراد، أو بينه ــن األف ــة ب ــف الّثق ــام أّن ضع ك
وقّلــة  األداء،  ضعــف  عليــه  يرتتــب  مرؤوســيهم 
االنتــامء، وتفــكك فــرق العمــل داخــل التَّنظيــم، 
ــن  ــا م ــة وغريه ــات التَّنظيميَّ ــدة الرصاع ــادة ح وزي
املظاهــر الســلبيَّة التــي تــؤدي إىل فشــل املنّظمــة. 

ص20٤( 1٤٣2ه،  )املســدي، 
ــة إىل إفســاد  وُيفــي عــدم االلتــزام بالقيــادِة األخالقّي
النّظــام التَّعليمــي، إدارة وتعليــاًم وتعّلــاًم، إذ يتدّنــى 
احــرتاُم العاملــن للقائــد األكاديمــي، وتنخفــض 
ــدوران يف  ــزداد معــّدل ال ــم، وي ــم والتَّعّل جــودة التَّعلي
اجلامعــة، وتــزداد منازعــات العمــل، ويتوّلــد اإلحبــاُط 
لــدى العاملــن، ويزدهــُر االتصــال القائــم عــىل ردوِد 
الفعــل الرسيعــة بــداًل مــن الرؤيــة والتَّخطيــِط الســليم 
ــن  ــداًل م ــّي ب ــب الكم ــىل اجلان ــز ع كي ــون الرتَّ ويك
)الغالبــي  )عابديــن،2005م(،  النّوعيَّــة.  النّتائــج 

والعامــري،2005م(
معظــم  أن  إىل   (Akeer,2009) أكــري  أشــار  وقــد 
ــع  ــايب م ــكل إجي ــط بش ــة ترتب ــلوكيَّات األخالقّي السُّ
ــه  ــعر أتباع ــة يش ــد بطريق ــرصف القائ ــام ت ــة، وكل الّثق
ــب زادت  ــي املناس ــادي األخالق ــلوك القي ــا السُّ بأّن
ــن  ــة ب ــإن العالق ــمَّ ف ــن ث ــد، وم ــك القائ ــة يف ذل الّثق
ــا  ــع جزئيًّ ــة ختض ــد والّثق ــي للقائ ــلوك األخالق السُّ
ملــدى التَّوافــق بــن ســلوك القائــد املطلــوب وســلوكه 
ــزاز  املالحــظ مــن وجهــة نظــر أتباعــه.و يف حــال اهت
ــدى  ــة ل ــي والّثق ــلوك األخالق ــن السُّ ــة ب ــذه العالق ه
القائــد حتــت أي متغــري فــإن ذلــك بــال شــك ســيجعل 
هنــاك ازدواجيــة كبــرية بــن ســلوكه و بــن أدائــه ممــا 

ــيه . ــل مرؤوس ــن قب ــه م ــة في ــد الثق ــد يفق ق
ــتاذا  ــة أس ــث يف اجلامع ــل الباح ــة عم ــم طبيع وبحك
ــات  ــالف ممارس ــه الخت ــا ومالحظت ــًدا أكاديمًي ــم قائ ث
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القيــادة األخالقّيــة لــدى القــادة األكاديمــن، وتأثريهــا 
راَســات التــي  يف العاملــن، ونتيجــة لنــدرة وجــود الدِّ
تتنــاول القيــادة األخالقّيــة لــدى القــادة األكاديمــن يف 
ــا، وألن  ــريب عموًم ــن الع ــا يف الوط ــات، وقلته اجلامع
أســلوب القائــد األكاديمــي لــه تأثــري مبــارش يف الّثقــة 
التَّنظيميَّــة، فقــد ظهــرت احلاجــة لتســليط الضــوء عــىل 
راَســة، وهــي مــا عالقــة القيــادة األخالقّيــة  مشــكلة الدِّ
ــة لــدى أعضــاء  للقيــادات األكاديميــة بالّثقــة التَّنظيميَّ

هيئــة التدريــس ؟

راَسة:  أسئلة الدِّ
ــئلة  ــن األس ــة ع ــة إىل اإلجاب راَس ــذه الدِّ ــت ه حاول

ــة: التَّالي
ــادة . 1 ــة للقي ــادات األكاديمي مــا درجــة مُمارســة القي

هيئــة  أعضــاء  نظــر  وجهــة  مــن  األخالقّيــة 
التدريــس؟

ــة . 2 ــادة األخالقّي ــة للقي ــة التَّنظيميَّ ــة الّثق ــا درج م
لــدى القيــادات األكاديميــة مــن وجهــة نظــر 

أعضــاء هيئــة التدريــس؟
مــا العالقــة االرتباطيَّــة بــن درجــة مُمارســة . ٣

القيــادات األكاديميــة للقيــادة األخالقّيــة ودرجــة 
ــة  ــر أعضاءهيئ ــة نظ ــن وجه ــة م ــة التَّنظيميَّ الّثق

التدريــس؟
ــا عنــد مســتوى . ٤ هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيًّ

الّداللــة )0.05( بــن متوســطات اســتجابات 
القيــادات  مُمارســة  لدرجــة  راَســة  الدِّ عّينــة 
ات  ــريِّ ــزى ملتغ ــة ُتع ــادة األخالقّي ــة للقي األكاديمي

اخلــربة(؟ العلميِّة،عددســنوات  )الدرجــة 
ــا عنــد مســتوى . 5 هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيًّ

الّداللــة )0.05( بــن متوســطات اســتجابات 
ــزى  ــة ُتع ــة التَّنظيميَّ ــة الّثق ــة لدرج راَس ــة الدِّ عّين
ات ) الدرجــة العلميِّــة، عــدد ســنوات  ملتغــريِّ

ــربة( ؟ اخل

راَسة: أهداف الدِّ
راَسة إىل حتقيق األهداف التَّالية: سعت هذه الدِّ

التَّعــرف عــىل درجــة مُمارســة القيــادات األكاديمية . 1
للقيــادة األخالقّيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة 

التدريس.
ــة مــن وجهــة . 2 التَّعــرف عــىل درجــة الّثقــة التَّنظيميَّ

نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس
الكشــف عــن العالقــة االرتباطيَّــة- إن وجــدت- . ٣

بــن درجــة مُمارســة أعضــاء هيئــة التدريــس 
ــة مــن  ــة ودرجــة الّثقــة التَّنظيميَّ ــادة األخالقّي للقي

ــس. ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ وجه
التَّعــرف عــىل الفــروق الداّلــة إحصائيًّــا -إن . ٤

ــن  ــة )0.05( ب ــتوى الّدالل ــد مس ــدت- عن وج
ــة  ــة لدرج راَس ــة الدِّ ــتجابات عّين ــطات اس متوس
ــة  ــادة األخالقّي ــة للقي ــادة األكاديمي ــة القي مُمارس
ــة،  ــة العلميِّ ــة، الدرج ات )الوظيف ــريِّ ــزى ملتغ ُتع

ــربة(. ــنوات اخل ــدد س ع
إن . 5 إحصائيًّــا  الداّلــة  الفــروق  عــىل  التَّعــرف 

ــن  ــة )0.05( ب ــتوى الّدالل ــد مس ــدت عن وج
ــة  ــة لدرج راَس ــة الدِّ ــتجابات عّين ــطات اس متوس
ات )الوظيفــة،  التَّنظيميَّــة ُتعــزى ملتغــريِّ الّثقــة 

الدرجــة العلميِّــة، عــدد ســنوات اخلــربة(.

راَسة: أمهّية الدِّ
يَّتها من النّقاط التَّالية: راَسة أمهِّ تكتسب هذه الدِّ

ة: األمهّية النظريَّ
ــة . 1 ــادة األخالقّي ــوع القي ــدة ملوض ــة املتزاي  األمهّي

ــامت  ــامل املنّظ ــّوة يف ع ــه بق ــز علي كي ــمَّ الرتَّ ــذي ت ال
ــا،  ــا وتوجهاهت ــا وأحجامه ــالف أنواعه ــىل اخت ع
ــتقبيل  ــه املس ــوع التَّوج ــذا املوض ــم ه ــث يدع بحي

ــادة. للقي
ة . 2 راَســة أمهّيــة خاصَّ مــن املؤمــل أن يكــون هلــذه الدِّ

بــام ســتضيفه لإلطــار النظــري واملعــريف عــن 
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ــة. ــة التَّنظيميَّ ــا بالّثق ــة وعالقته ــادة األخالقّي القي
راَســة . ٣ الدِّ هــذه  تســعى  أن  الباحــث  يتوقــع 

ــة  ــات امليدانيَّ راَس ــن الدِّ ــة ب ــوة احلاليَّ ــدِّ الفج لس
ــة  ــة والّثق ــادة األخالقّي ــة بالقي ــوث املتعّلق والبح

التَّنظيميَّــة.
ــىل . ٤ ــة -وع ــادر املعرف ــث يف مص ــالل البح ــن خ م

الباحــث- ال توجــد دراســات أو  حــد علــم 
ــريب  ــيل والع ــتوين املح ــىل املس ــة ع ــوث علميَّ بح
ــات. ــة يف اجلامع ــة احلاليَّ راَس ــوع الدِّ ــاول موض تتن

راَســة اهتــامم . 5  ُيتوّقــع أن ُتثــري نتائــج هــذه الدِّ
الباحثــن لتنــاول املوضــوع مــن جوانــب مهّمــة مل 

ــة. ــة احلاليَّ راَس ــدود الدِّ ــملها ُح تش

األمهّية التَّطبيقيَّة:
راجعــة . 1 تغذيــة  راَســة  الدِّ هــذه  تعطــي  قــد 

ــق  ــام يتعل ــات في ــة يف اجلامع ــادات األكاديمي للقي
بدرجــة ممارســتهم للقيــادة األخالقّيــة، ومســتوى 
ــة لــدى معلِّميهــم بشــكل حيفزهــم  الّثقــة التَّنظيميَّ
عــىل تعديــل إســرتاتيجيَّاهتم وســلوكيَّاهتم والقيــام 

ــل. ــكل أفض ــم بش ــم ومهاّمه بواجباهت
ــر . 2 ــه نظ ــة يف توجي راَس ــذه الدِّ ــج ه ــهم نتائ ــد ُتس ق

القيــادات العليــا إىل رضورة تنميــة  ممارســات 
ــة  ــادات األكاديمب ــدى القي ــة ل ــادة األخالقّي القي

ــة. ــلوكيَّاهتم اإلداريَّ ــر س لتطوي

راَسة: حـدود الدِّ

احلدود املوضوعيَّة: 
ف عــىل درجــة  ــة عــىل التَّعــرُّ راَســة احلاليَّ اقتــرصت الدِّ
ــن  ــة م ــادة األخالقّي ــة للقي ــادة األكاديمي ــة القي مُمارس
ف  وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس، وكذلــك التَّعرُّ
ــي  ــد األكاديم ــن القائ ــة ب ــة التَّنظيميَّ ــة الّثق ــىل درج ع
وبــن عضــو هيئــة التدريــس  مــن وجهــة نظــر 
ــن  ــف ع ــّم الكش ــن ث ــس، وم ــة التدري ــاء هيئ أعض
العالقــة االرتباطيَّــة-إن وجــدت- بــن درجــة مُمارســة 

القــادة األكاديمــن  للقيــادة األخالقّيــة ودرجــة الّثقــة 
ــة. التَّنظيميَّ

ة: احلدود البرشيَّ
راَســة احلاليَّــة مجيــع القــادة األكاديمــن يف       تضــم الدِّ

جامعــة املجمعــة .

احلدود املكانيَّة:
    طبقت هذه الدراسة عىل جامعة املجمعة فقط .

احلدود الزمانيَّة:
ــل  ــالل الفص ــا خ ــا ميدانيًّ ــة تطبيًق راَس ــت الدِّ      ُطبِّق

ــدرايس 1٤٤٣هـــ  ــام ال ــن الع ــاين م رايس الث ــدِّ ال

راَسة:  مصطلحات الدِّ

:)Ethical Leadership( :أواًل: القيادة األخالقّية
ــة،  ــادة األخالقّي ــوع القي ــة موض ــن حداث ــم م بالرغ
والباحثــن  املفكريــن  نظــر  وجهــات  واختــالف 
ــوم  ــة مفه ــول ماهيَّ ــال ح ــذا املج ــن يف ه واملتخصص
ــراون  ــا ب ــد عّرفه ــا فق ــة وخصائصه ــادة األخالقّي القي
القيــادات  قــدرة  "بمــدى   (Brown, 2005, P120)

ــة عــىل إبــداء ترصفــات أخالقيَّــة مالئمــة  اإلداريَّ
ــا مــن خــالل األفعــال والعالقــات الّشــخصيَّة،  معياريًّ
وتشــجيع املرؤوســن عــىل هــذه التَّرصفــات عــن 
ــرف  ــاذ القرارات".وُتع ــي واخت ــل الثنائ ــق التَّواص طري
ــلوك القيــادي املناســب الــذي يقــوم  إجرائيًّــا بأنــا السُّ
ــاءة  ــق الكف ــه لتحقي ــاء عمل ــي أثن ــد األكاديم ــه القائ ب
ــة مــع توافــر الّســامت الّشــخصيَّة األخالقّيــة،  والفاعليَّ
مــع  ــة األخالقّيــة،  اإلداريَّ ــلوكيَّات  بالسُّ والتزامــه 
املحافظــة عــىل العالقــات اإلنســانيَّة، والتــي يتــمُّ 
قياســها مــن خــالل اإلجابــة عــن فقــرات اجلــزء 

راَســة. اخلــاصِّ بالقيــادة األخالقّيــة يف أداة الدِّ

 :)Organizational Trust( ثانًيا: الّثقة التَّنظيميَّة

الّثقة التَّنظيميَّة:
ال يوجــد اتفــاق بــن الباحثــن حــول تعريــف شــامل 
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كيــب املعقــد هلــذا  وموحــد للثَِّقــة، ويعــود ذلــك إىل الرتَّ
املفهــوم، فالباحثــون ينظــرون إىل الّثقــة ضمــن ســياق 
ــذا  ــىل ه ــون ع ــة، ويقدم ــة اخلاصَّ ــم األكاديميَّ جماالهت
األســاس التَّعاريــف املختلفــة، حيــث يــرى راولينــس 
أّن" الّثقــة التَّنظيميَّــة تشــري إىل حتّمــل املخاطــرة الناجتــة 
عــن توقــع طــرف معــن بــأن الّطــرف اآلخــر يتــرصف 

(Rawlins, 2008, P5) ."ــا لواجباتــه بكفــاءة ووفًق
ــزام  ــة وااللت ــاعر اإلجيابّي ــا املش ــا بأن ــّرف إجرائيًّ وُتع
التَّــام التــي حيملهــا أعضــاء هيئــة التدريــس جتــاه 
واالقتنــاع  ثقتهــم  نتيجــة  األكاديمــن،  قادهتــم 
بكفاءاهتــم وقدراهتــم، وأن كل مــا يصــدر عنهــم 
ــه  ــر باالعتــامد علي خيــدم مصلحــة العمــل، وهــو جدي
واألخــذ بــه، والتــي يتــمُّ قياســها مــن خــالل اإلجابــة 
ــة يف أداة  ــة التَّنظيميَّ ــاصِّ بالّثق ــزء اخل ــرات اجل ــن فق ع

راَســة. الدِّ

: )Academic leader( القائد األكاديمي
املســاندة،ووكالئهم  والعــامدات  عمداءالكليــات 
)نواهبــم(يف اجلامعــات السعودية)الشــمري،2015، 

.)112 ص
شــخص  كل  بأنــه:  األكاديمــي  القائــد  ويعــرف 
ــل  ــن قب ــمي م ــف رس ــب إداري بتكلي ــغل منص يش
رئيــس اجلامعــة يتيــح لــه صالحيــة اإلرشاف اإلداري 
ــطة  ــع األنش ــىل مجي ــارش ع ــي واإلداري املب أواألكاديم
ــتوى إداري  ــق بمس ــي تتعل ــة الت ــة واألكاديمي اإلداري
اجلامعــة،وكالء  وعــامدات  حمدد)عمداءالكليــات 
اإلداري  األكاديميــة(أو  الكليات،ورؤساءاألقســام 
فقــط )رؤســاء األقســام اإلداريــة، مديــري اإلدارة 
بالكليــات واجلامعــات( )عيــد، 2015، ص٣91(.
وُيعــّرف إجرائيــًا بأنــم األشــخاص املنــوط هبــم 
ــا  ــل هن ــعودية واملتمث ــات الس ــة يف اجلامع ــامل إداري أع
ــاء  ــم ورؤس ــات وكالئه ــامدات والكلي ــداء الع يف( عم
االقســام األكاديميــة(  وقــد ســميت باألكاديميــة حتــى 

ال يكــون هنــاك خلــط بــن مــن يقــوم بالعمــل اإلداري 
فقــط كالســكرتارية ومــن هــو إداري أكاديمــي) عضــو 
ــامل  ــام باألع ــه القي ــط ب ــه أني ــس(  ولكن ــة تدري هيئ

ــة . ــة يف اجلامع اإلداري

األدب النظري والدراسات السابقة :
ــادة  ــق بالقي ــري املتعل ــزء االدب النظ ــذا اجل ــي ه يغط
وعالقتــه  األكاديميــة  القيــادات  لــدى  األخالقيــة 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  لــدى  التنظيميــة  بالثقــة 
ــة  ــة ذات الصل ــةو األجنبي ــاات العربي ــي الدراس ويغط

بموضــوع الدراســة.

املبحث األّول : القيادة األخالقّية :

متهيد:
إّن مفهــوم القيــادة األخالقّيــة مــن املفاهيــم احلديثــة يف 
جمــال اإلدارة، وقــد نشــأ نتيجــة تداخــل بــن كتابــات 
ــات  ــهر الكتاب ــن أش ــا، وم ــات مًع ــادة واألخالقيَّ القي
 (Bass,1985) ــاس ــه ب ــال قّدم ــوع مق ــذا املوض يف ه
فيــه  قّســم  اإلدارة"، حيــث  "أخالقيَّــات  بعنــوان: 
ــة  ــة إىل نوعــن مهــا: القيــادة التحويليَّ القيــادة التحويليَّ
ــة الزائفــة-  ــة-، والقيــادة التحويليَّ احلقيقــة -األخالقّي
ــة-، ومــن جانــب آخــر، طــرح ســيوال  غــري األخالقّي
: وهــو مــا القيــادة  (Ciulla,1995, p 5) تســاؤاًل مهــامًّ

اجليــدة؟ وتوصــل إىل اســتنتاج مهــم وهــو أن األخالق 
ــة، وأن أســاس القيــادة  هــي قلــب القيــادة اإلداريَّ
ــد شــخًصا  ــة وجوهرهــا هــو أن يكــون القائ األخالقّي
ــامت  ــه ِس ــي ل ــد األخالق ــى أن القائ ــا ، وبمعن أخالقيًّ
ــلوكيَّات  معّينــة، ويــامرس أنواًعــا معّينــة مــن السُّ
القــرارات يف ضــوء  والترصفــات، ويقــوم بصنــع 

ــة. )خليل،1٤٣6هـــ( ــري أخالقيَّ معاي
ــامم  ــى باهت ــة حتظ ــادة األخالقّي ــت القي ــوم أصبح والي
بالــغ مــن قبــل اجلميــع، ســواًء عــىل مســتوى املنّظــامت 
ــراد أو  ــتوى األف ــاص أو مس ــاع اخل ــة أو القط احلكوميَّ
اجلامعــات، وهــذا االهتــامم نابــع مــن رضورة االلتــزام 
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ــتوى  ــىل مس ــة ع ــلوكيَّة األخالقّي ــم السُّ ــادئ والقي باملب
إن  بــل  واملهنيَّــة،  واجلامعيَّــة  الّشــخصيَّة  اجلوانــب 
التوجــه احلديــث للمنّظــامت حُيتِّــم وجــود نظــام قيمــي 
ــم  ــه يف تقوي ــم إلي ــذي حُيَتك ــع ال ــة املرج ــون بمثاب يك

ــة.  ــلوكيَّة واملهنيَّ ــن السُّ ــات العامل ممارس

: )Ethical Leadership(:مفهوم القيادة األخالقّية
ــلوب  ــرصف بأس ــه الت ــي بأن ــد األخالق ــد بالبع يقص
ــدل  ــن ع ــانية، م ــادئ اإلنس ــىل املب ــي ع ــل املبن التعام
وعــدم التفرقــة وتقديــم الصــدق والشــفافية مــع 
اآلخريــن عــىل حتقيــق املصالــح الشــخصية أو العامــة، 
إذ أن األخــالق منطلــق رئيــس ومهم حليــاة املجتمعات 
ــة  ــات املهن ــتقي أخالقي ــا، وتس ــاهتا ووظائفه ومؤسس
أمهيتهــا مــن أنــا توجــه قــرارات األفــراد عــرب خمتلــف 
ــة،  ــي توجدهــا طبيعــة املهن املواقــف، واملشــكالت الت
وتشــكل أســس ومرتكــزات للعمــل يعــرتف هبــا 
ــل  ــة العم ــون يف بيئ ــا، ويتعامل ــق عليه ــع ويواف اجلمي
وفقــًا هلــا، وهلــا اعتبــارات خاصــة، بحيــث يصبــح مــن 
خيالفهــا يف موقــف حمــرج أمــام زمالئــه عــىل أقــل تقدير 
أو يتــم عزلــه، أو يتلقــى العقــاب )الزينــايت، 2،201٤ 
).ويعــرف عثــامن )2008م( القيــادة األخالقيــة بأنــا: 
" جمموعــة مــن الســلوكيات واألفعــال التــي يقــوم هبــا 
ــائل  ــك الوس ــتخدمًا يف ذل ــم، مس ــاه املتعل ــد جت القائ
والســبل املالئمــة والتــي يمكــن مــن خالهلــا إكســاب 
ــه إنســانًا  ــة التــي جتعــل من املتعلــم الفضائــل األخالقي

ــه" صاحلــًا نافعــًا ملجتمعــه ووطن
ــات  ــاة املجتمع ــم حلي ــس ومه ــق رئي ــالق منطل واألخ
ــة إىل  ــز كل مهن ــث ترتك ــا، حي ــاهتا ووظائفه ومؤسس
ــاء  ــام ألعض ــلوك الع ــه الس ــم وتوج ــات تنظ أخالقي
املهنــة مــع بعضهــم البعــض ضمــن إطــار تلــك 
جمــاالت  يف  املوظفــن  مــن  غريهــم  ومــع  املهنــة 
املجتمــع  وقيــم  تتفــق  والتــي  األخــرى،  املهــن 
ــرتك  ــم مش ــرب قاس ــالق تعت ــة،201٣ .) فاألخ )محادن

ــث ال  ــد، حي ــع الواح ــة يف املجتم ــن املختلف ــن امله ب
ــم  ــي حتك ــة الت ــط األخالقي ــن الضواب ــة م ــو مهن ختل
تتأثــر  األخــالق  ألن  وذلــك  أفرادهــا،  ترصفــات 
باإلطــار الفكــري واملســتوى احلضــاري الــذي يقيســه 

املجتمــع. 
 Ponnu,Tennakoon,) وتيناكــون  بونــو  ويعــرف 
P21 ,2009) القيــادة األخالقّيــة بأّنــا: "التوضيــح 

خــالل  مــن  طبيعيًّــا  املناســب  للســلوك  العمــيل 
التفاعليَّــة،  والعالقــات  الّشــخصيَّة،  الترصفــات 
ــالل  ــن خ ــن م ــدى العامل ــلوك ل ــذا السُّ ــز ه وتعزي

القــرار". االتصــال باجتاهــن، واختــاذ 
مــن  غريهــا  عــن  األخالقّيــة  القيــادة  وختتلــف 
تركــز عــىل  أّنــا  إذ  اإلدارّيــة األخــرى،  املفاهيــم 
ــداف  ــق األه ــارش لتحقي ــكل مب ــي بش ــد األخالق الُبع
املنشــودة مــن خــالل االهتــامم بالّســامت والّســلوكيات 
األخالقّيــة، وتشــجيعها بــن املرؤوســن لتحســن 
جــودة العمــل، كــام أنــا تدعــم اختــاذ القــرارات 

)الشــمالن،201٤م( األخالقّيــة. 
ويف ضــوء التعاريــف الســابقة خيُلــص الباحــث إىل أن 
القيــادة األخالقّيــة تضمنــت األفــكار الرئيســة التاليــة:

ــلوكيَّات 	  ــن السُّ ــة م ــة جمموع ــادة األخالقي أّن القي
ــة والتــي هلــا ضوابــط ومبادئ  وامُلامرســات املعياريَّ

حمــددة.
حُتّقــق القيــادة األخالقّيــة مســتًوى عالًيــا مــن 	 

الّثقــة املتبادلــة بــن مجيــع األطــراف ذات العالقــة 
ــة. باجلامع

ــارات 	  ــك مه ــدأن يمتل ــي ال ب ــد األخالق أّن القائ
ــلوكيَّات اإلجيابّية  شــخصيَّة، متّكنــه مــن تعزيــز السُّ

داخــل املنّظمــة.
ــلوك األخالقــي وطبقــه 	  أّن القائــد كّلــام التــزم بالسُّ

ــكل  ــن بش ــريه يف املرؤس ــة كان تأث ــل املنّظم داخ
أكــرب.
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أمهّية القيادة األخالقّية:
مــن املعلــوم أنــه ال بــد أن تكــون عالقــات القيــادي مع 
النــاس عالقــة تتمثــل باحليويــة والتفاعل لضــامن نجاح 
املنظمــة يف حتقيــق أهدافهــا، فالقيــادي الــذي ينجــح يف 
توطيــد عالقــات إنســانية ســليمة يملــك القــدرة عــىل 
مســاعدة املجتمــع عــىل إظهــار الشــعور واإلحســاس 
ــىل  ــاعد اإلدارة ع ــام يس ــدف اإلداري وك ــة واهل بالغاي
وضــع سياســات أفضــل ويســتقطب عاملــن أفضــل 
ــة  ــل لسياس ــذًا أفض ــق تنفي ــن أن حيق ــن م ــذا يتمك وهب

املنظمــة )شــهاب، 2010 (.
و تكمــن أمهيــة القيــادة األخالقيــة يف املنظمــة يف مــدى 
تأثــريه يف الكثــري مــن املجــاالت ممــا جيــرب املنظــامت عىل 
االلتــزام بــه وتوجيهــه كتعزيــز مصداقيــة املنظمــة مــع 
ــاعدة يف  ــح واملس ــامت بالرب ــد املنظ ــن، وتزوي املرؤوس
ــة  ــاد املصداقي ــرارات، وإجي ــع الق ــة صن ــن عملي حتس
ــع  ــىل املجتم ــة ع ــع، واملحافظ ــة واملجتم ــن املنظم ب
والبيئــة بمســتوى أكــرب مــن القوانــن واألنظمــة 

)محايــل، 2012، ص82(.
ويشــري (Maninger & Stiab, 2012)إىل أمهيــة القيادة 
ــات  ــن يف املؤسس ــاء واملرف ــدى الرؤس ــة ل األخالقي
التعليميــة حيــث إنــا تعمــل عــىل تعزيــز الفهــم 
واإلدراك العمــيل عــن طريــق اللجــوء لعــدد مــن 
ــة  ــق منفع ــي حتق ــة الت ــم العملي ــورات واملفاهي التص
ــخصية.   ــة الش ــق املصلح ــن حتقي ــر م ــة أكث للمؤسس
كــام ويوضــح عابديــن )2001 م( بــأن هنــاك دســتور 
أخالقــي يف املنظــامت يعمــل عــىل تنظيــم مهنــة القــادة 
ــي  ــة والت ــة والرتبوي ــد اإلداري ــم بالفوائ ــود عليه ويع

تتمثــل فيــام يــيل: 
العمــل عــىل تنســيق العالقــات مــا بــن العاملــن 	 

يف املهنــة الــواح.
ــن 	  ــدد امللتحق ــاء اجل ــلوكيات األعض ــه س توجي

ــة. باملهن
العمل عىل تنمية روح االلتزام والوالء للعمل 	 

لــذا فــال بــد مــن دعــم الســلوك األخالقــي وحتســن 
الســلوك األخالقــي وقواعــد الســلوك األخالقــي عــرب 
وضــع معايــري أخالقيــة تؤثــر عــىل النســيج األخالقــي 
يف املنظمــة وتربهــن الســلوك األخالقــي والرتكيــز 
ــل  ــالل العم ــن خ ــوار م ــاح واحل ــة االنفت ــىل ثقاف ع
وفقــا ألعــىل معايــري الســلوك األخالقــي، وهــذا 
ــة  ــات املهن ــزام ألخالقي ــرورة االلت ــادة ب ــزم الق يل

(Mcshane and Ann Mary , 2005).

مبادئ القيادة األخالقية: 
إّن مبــادئ القيــادة األخالقّيــة هــي مبــادئ كونيَّــة حُتــدد 
ــلوك اإلنســاين، حيــث يشــري  الصــواب واخلطــأ يف السُّ
ــريب )2015م-  ــاة احل ــن حي ــاًل ع ــويف )covey( نق ك
ب( إىل أّنــا واضحــة بذاهتــا، وحتمــل صدقهــا يف 
ذاهتــا،  وأّنــا ال تتغــرّي وال تتحــول، بــل تقــّدم الوجهــة 
الصحيحــة حلياتنــا، إّنــا البوصلــة التــي تشــري دائــاًم إىل 
الوجهــة الصحيحــة، وكلــام ُطّبقــت بصــورة مســتمرة 
تصبــح عــادات ســلوكيَّة تــؤدي إىل إحــداث حتــوالت 
أساســيَّة لألفــراد والعالقــات واملؤسســات. أمــا معهــد 
ــة  ــادة األخالقّي ــادئ القي ــدد مب ــد ح ــون فق جوزيفس
ومكّوناهتــا يف ســت ركائــز أساســيَّة، وهــي كــام 

:(Muliane,2009 ) ــوالن ــا م تذكره
اجلــدارة بالّثقــة، والّصــدق، والنزاهــة، واملوثوقيَّة، 	 

والوالء.
ــام 	  ــاس ك ــل الن ــة: عام ــدة الذهبيَّ ــتخدام القاع اس

ــول  ــم يف قب ــتامع إليه ــل، وباالس ــب أن تعام ترغ
االختالفــات.

ــعي 	  ــس، والس ــط النف ــاءلة، وضب ــؤوليَّة واملس املس
ــز. للتمي

اإلنصاف دون حماباة أو حتّيز.	 
ــل 	  ــار، والعم ــة، واإليث ــف والرمح ــة، واللط الرعاي

عــىل تقليــل املشــقة، ومســاعدة اآلخريــن مــا 
ــك. ــن ذل أمك
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فقــد 	   (Kalshoven et, 2011) كالشــوفن  أمــا 
ومكّوناهتــا   األخالقّيــة  القيــادة  مبــادئ  حــدد 

بالتــايل:
العدالــة: وتعنــي املســاواة يف املعاملــة وطــرح 	 

العادلــة. اخليــارات 
الشــورى 	  خــالل  مــن  الســلطة:  يف  املشــاركة 

وتشــجيعها. األفــكار  واحــرتام 
وضــوح الــدور: وتعنــي حتديــد املســؤوليَّات 	 

األداء. وتوقعــات  واألهــداف 
ممارســة 	  بــه  ويقصــد  األخالقــي:  التوجيــه 

ومنارصهتــا. وتشــجيعها   األخــالق 
االهتامم باألشخاص واحرتامهم.	 
ــوال 	  ــن األق ــاق ب ــد واالتس ــة الي ــة: نظاف النزاه

واألفعــال.
ــد مــع 	  ــة القائ ــه عالق ــامم املســتمر: يقصــد ب االهت

ــيل. ــع احل املجتم
ــا  ــك أخالق ــذي يمتل ــد ال ــث أن القائ ــرى الباح و ي
كريمــة وســامت ســامية هــو الــذي يســتطيع ان حيــدد 
املبــادئ األساســية التــي مــن خالهلــا يســتطيع ان 

ــيه . ــع مرؤوس ــا م ــل هب يتعام

خصائص القيادة األخالقّية :
ــميَّة  ــامت اجلس ــن الّس ــون م ــل يتك ــام متكام ــي نظ وه
والعقليَّــة واالجتامعيَّــة واالنفعاليَّــة، والتــي متّيــز الفــرد 
ــن،  ــع اآلخري ــه م ــلوب تعامل ــدد أس ــريه، وحت ــن غ ع
ــادة،  ــه )عب ــة  املحيطةب ــة االجتامعيَّ ــع البيئ ــا م وأيًض

ص1٣(. 2001م، 
ــص  ــم اخلصائ ــرص أه ــل )1٤٣6هـــ( بح ــام خلي وق
ــد  ــا يف القائ ــب توفره ــخصيَّة الواج ــامت الّش أو الّس
األخالقــي وفًقــا لنظــام اخلدمــة املدنيَّــة باململكــة 
ة وبلــغ عددهــا 29 خصيصــة أو  العربيَّــة الســعوديَّ
ــاز  ــرتام واإلنج ــة واالح ــا: األمان ــن أبرزه ــمة، م س
واإلخــالص يف العمــل، والتواضــع واحــرتام املشــاعر 

ــن  ــرأي، وحس ــتقالل بال ــرب، واالس ــوح، والص والطم
املظهــر، وجديــر بالّثقــة )موثــوق بــه(، واملســاواة بــن 
املوظفــن، والــوالء للعمــل، واملثابــرة، وأّنــه اجتامعي، 
وإجيــايب يف مواقفــه، وحســن اخللــق مــع الزمــالء 
والرؤســاء، ورشيــف يف عملــه، وُيعتمــد عليــه، وقــوي 

ــازم. وح
ة األخالقّية: لوكيَّات اإلداريَّ السُّ

ــة األخالقّيــة  ــلوكيَّات اإلداريَّ وهتــدف ممارســة السُّ
ــم  ــا، وتقيي ــن وتوضيحه ــام للمرؤوس ــع امله إىل توزي
أدائهــم وفــق معايــري واضحــة وحمــددة، مــع التشــجيع 
ــة األخالقّيــة  ــلوكيَّات اإلداريَّ والتحفيــز، كــام ترّكــز السُّ
ــة، وتطبيــق  ــة بموضوعيَّ عــىل اختــاذ القــرارات اإلداريَّ
ــع بشــفافية ووضــوح.  ــح عــىل اجلمي األنظمــة واللوائ
ــة للقائــد األخالقــي هــي  ــلوكيَّات اإلداريَّ أّن أبــرز السُّ
ــة، وأن  ــالة املدرس ــق رس ــىل حتقي ــد ع ــل القائ أن يعم
ــجع  ــا،وأن يش ــول هب ــة املعم ــن واألنظم ــق القوان يطب
عــىل اإلنجــاز، ويقــدم التســهيالت الالزمــة للمعلمــن 
لتنفيــذ مهاّمهــم، وحيــرص عــىل متابعــة النمــو املهنــي 
لــدى املعّلمن. )رائــدة العرايضــة،2012م،ص12٤(. 

العالقات اإلنسانيَّة:
ــانيَّة  ــات اإلنس ــري )201٤م( أّن العالق ــرى العنق وي
هــي جمــاالت التعامــل مــع املرؤوســن، والتــي جيــب 
فيهــا حتــري التقديــر واالحــرتام، واملحافظــة عــىل 
ــي،  ــكل موضوع ــم بش ــباع حاجاهت ــم، وإش أرساره
مــع مراعــاة ظروفهــم، ودعمهــم والوقــوف بجانبهــم 

ــة.  ــباهتم االجتامعيَّ يف مناس
إّن قــدرة القائــد األكاديمــي عــىل إدامــة العالقــة 
ــرتام  ــز باالح ــي تتمي ــه والت ــن مع ــن العامل ــه وب بين
يف  للمرؤوســن  ومشــاركته  والتواضــع،  والتقديــر 
ــد  ــادات والتقالي ــرتام الع ــة، واح ــباهتم االجتامعيَّ مناس
ــرد  ــع ف ــز م ــه للتحّي ــم، واجتناب ــل معه ــاء التعام يف أثن
ــة  ــل مهّم ــي عوام ــه، هل ــن مع ــن العامل ــة م أو جمموع
ــاز بالتوافــق واالنســجام  ــاء عالقــات إنســانيَّة متت يف بن
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ــة. ــل املنّظم داخ

املبحث الّثاين: 
: )Organizational Trust( الّثقة التنظيمّية

مقدمة: 
ــة  قــد تنبــه عــدد مــن الباحثــن واملتخصصــن إىل أمهّي
ــة، وأخــذوا هيتمــون بدراســة العوامــل  الّثقــة التنظيمّي
ــة  واملؤثــرات التــي ترفــع مــن مســتوى الّثقــة التنظيمّي
لــدى العاملــن، وحماولــة تعزيزهــا؛ ملــا هلــا مــن عالقــة 
ــتوى  ــع مس ــم ورف ــة إنجازه ــن درج ــة يف حتس إجيابّي
أدائهــم )الكساســبة والفاعــوري, 2010، ص57(. 
ــم  ــن أه ــالق م ــي )2010م( أّن األخ ــد الكبي ويؤك
ــار  ــال، وأّن ازده ــن رأس امل ــم م ــة أه ــن، والّثق القوان
ــىل  ــد ع ــاء يعتم ــامء والعط ــىل الن ــا ع ــة وقدرهت األّم
ــن أبنائهــا، وكذلــك احلــال  ــة ب مســتوى الّثقــة املتبادل
بالنســبة للمنّظــامت، وغيــاب الّثقــة يف أوســاطها وبــن 

ــدم.  ــرص التق ــن ف ــري م ــا الكث ــا ُيفقده قياداهت

مفهوم الّثقة التنظيمّية: 
اختلــف تعريــف الباحثــن للّثقــة التنظيمّيــة، ممــا 
أعطــاه مزيــًدا مــن الغمــوض؛ وذلــك الختــالف 
وجهــة نظــر علــامء اإلدارة هلــذا املفهــوم، إضافــة 
ــن  ــد م ــط بالعدي ــة ارتب ــة التنظيمّي ــوم الّثق إىل أن مفه
ــس،  ــم النف ــامع، وعل ــم االجت ــة، كعل ــوم املختلف العل
والسياســة، واالقتصــاد، والتســويق، وغــري ذلــك.
 ووفًقــا لقامــوس (Oxford, 2003) فقــد حــدد معنــى 
ــرد  ــه الف ــذي يمتلك ــايب ال ــعور اإلجي ــا الش ــة بأّن الّثق
جتــاه الطــرف اآلخــر، مــن حيــث ثقتــه بقيامــه باألعامل 

ــا.  ــق عليه ــال املتف واألفع
ــك  ــا " تل ــة، 201٣م، ص166( بأّن ــا )النويق ويعرفه
التــي  التوقعــات واملعتقــدات واملشــاعر اإلجيابّيــة 
ــا،  ــون إليه ــي ينتم ــة الت ــاه املنّظم ــراد جت ــا األف حيمله
ــة املطبقــة،  ــلوكيَّات اإلداريَّ واملرتبطــة باملامرســات والسُّ
والتــي روعــي فيهــا االلتــزام بالقيــم األخالقّيــة العامــة 

ــة اخلاصــة، واالبتعــاد عــن كل مــا يــر  واإلداريَّ
ــرتكة". ــح املش باملصال

ــاعر  ــة بأّنــا: املش ويعــرف الباحــث الّثقــة التنظيمّي
ــه  ــذي حيمل ــام ال ــزام الت ــة، وااللت ــة الصادق اإلجيابّي
ــن ؛  ــم األكاديم ــاه قادهت ــس جت ــة التدري ــاء هيئ أعض
نتيجــة ثقتهــم واالقتنــاع بكفاءهتــم وقدراهتــم، وأّن كّل 
مــا يصــدر عنهــم خيــدم مصلحــة العمــل، وهــو جديــر 

ــه. ــذ ب ــه، واألخ ــامد علي باالعت
ــة  ــة التنظيمّي وممــا ســبق ُيمكــن أن نخلــص إىل أّن الّثق

ــة: اشــتملت عــىل األفــكار الرئيســة التالي
ال يوجــد مفهــوم متفــق عليــه بــن الباحثــن للّثقــة 	 

. لتنظيمّية ا
ُتبنــى الّثقــة التنظيمّيــة عــىل التوقــع، أو االعتقــاد، 	 

ــرة،  ــن املخاط ــدًرا م ــن ق ــا تتضم أو اإلدراك، وأّن
ألّن كالًّ مــن طــريف عمليَّــة الّثقــة ال يعــرف بالتأكيد 
ــة  ــر للّثق ــرف اآلخ ــتغالل الط ــة اس ــدى كيفيَّ م

ــه.  ــة ل املمنوح
التنظيمّيــة عبــارة عــن عالقــة 	  الّثقــة  مفهــوم 

ــة بــن الرئيــس واملــرؤوس، وبــن العاملــن  تبادليَّ
ــط. ــن فق ــىل العامل ــوًرا ع ــس حمص ــة، ولي واملنّظم

لــدى 	  الّثقــة  بنــاء  يف  كبــري  دور  للمنظمــة 
العاملــن مــن خــالل التزامهــا بوعودهــا، واختــاذ 
ــف، أو  ــح املوظ ــون لصال ــي تك ــراءات الت اإلج

ــه. ــارة ب ــري ض ــون غ ــل تك ــىل األق ع

أمهّية الّثقة التنظيمّية:
ــن  ــد م ــدة فوائ ــاك ع ــيد،200٣م( أّن هن ــر )رش يذك

ــيل: ــا ي ــا م ــة، منه اإلدارة بالّثق
أن الّثقــة التنظيمّيــة جتعــل العمــل يف املنّظمــة أكثــر 	 

متاســًكا، وتزيــد مــن اإلنتاجيَّــة.
الــوالء 	  مســتوى  يف  إجيابيًّــا  تؤّثــر  الّثقــة  أن 

العمــل. دوران  مــن  واحلــد  التنظيمــي، 
ــن 	  ــل م ــة وتقل ــات املفتوح ــىل املناقش ــّجع ع تش
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ــرصاع.  ــدة ال ح
فيــام  املتأمــل  أّن  إىل  )2010م(  الكبيــي  وأشــار 
توصلــت لــه بعــض هــذه الدراســات يلحــظ العديــد 
ــّن الــدور الفاعــل  ــات التــي تب مــن النتائــج والفرضيَّ

ــيل: ــا ي ــا م ــة، منه ــة التنظيمّي للّثق
ــة يف 	  ــن الّثق ــة م ــتويات عالي ــم مس ــن لدهي أن الذي

ــاون . ــل للتع ــون أمي ــامت يكون ــاط املنّظ أوس
مــع 	  للّثقــة  تبادهلــم  يف  األكثــر  العاملــن  أّن 

زمالئهــم وقياداهتــم هــم األكثــر اســتعداًدا لتبــادل 
املعلومــات، وانســيابيَّة املعرفــة مــن غريهــم األقــل 
ثقــة، وأن توقعاهتــم حــول املســتقبل هــي األكثــر 

ــاؤاًل. تف
ــادرة 	  ــر مب ــم األكث ــن ه ــة باآلخري ــىل ثق أّن األع

لتقديــم ألفــكار اإلبداعيَّــة، وتقبــل النقــد واحلــوار 
ــا. حوهل

ــل،  ــات العم ــم بيئ ــيَّة يف معظ ــادة التنافس ــل زي ويف ظ
ــة  وانتشــار التكنولوجيــا، ونظــم املعلومــات، والمركزيَّ
ــود  ــدة تع ــد عدي ــة فوائ ــيكون للّثق ــرار، س ــع الق صن
عــىل العاملــن أفــراًدا ومجاعــاٍت، وكذلك عــىل املنّظمة 
ــات،  ــادل املعلوم ــات، وتب ــا يف العالق ــح دوره فيتض
ــداف،  ــاز األه ــاركة إلنج ــن املش ــىل حتس ــدرة ع والق
فهــي بحــد ذاهتــا اســتثامر ومصــدر للميــزة التنافســيَّة.

)احلــريب، 2011م، ص97( 

معوقات بناء الّثقة التنظيمّية واملحافظة عليها:
ــة واســتمرارها واملحافظــة  ــاء الّثقــة التنظيمّي يواجــه بن
ــد  ــات. وق ــات والصعوب ــن املعوق ــد م ــا العدي عليه
ــد،  ــى املرش ــن )من ــاًل ع ــري )Kramer( نق ــدد كرام ح
201٤م( بعًضــا مــن تلــك املعوقــات والتــي مــن 

ــا:  أبرزه

1-هشاشة الّثقة: 
ــث  ــة، حي ــات الّثق ــر معوق ــن أخط ــة م ــد اهلشاش تع
ــا.  ــة ببنائه ــا مقارن ــا وحتطيمه ــهولة هدمه ــظ س يالح

فالّثقــة يبنيهــا تفاعــل عوامــل عديــدة، بينــام قــد 
حيطمهــا عامــل بســيط ّجــًدا، مــع األخــذ يف االعتبــار:

ــدم أ.  ــي هت ــلبيَّة الت ــداث الس ــات واألح أّن املامرس
الّثقــة ُيمكــن رؤيتهــا واكتشــافها واإلحســاس هبا.

ــار أكــرب ب.  أّن املامرســات التــي هتــدم الّثقــة هلــا اعتب
عنــد احلكــم عــىل الّثقــة، مقارنــة باملامرســات التــي 

تبنــي الّثقــة.

2-استخدام التقنيات التي ُتضعف الّثقة: 
ُنظــم  مثــل  تقنيــات  املنّظــامت  بعــض  تســتخدم 
ــن  ــة أداء العامل ــة ملتابع ــة اإللكرتونيَّ اإلرشاف واملراقب
ــد  ــم ق ــذه النظ ــا أن ه ــب عنه ــد يغي ــه ق ــا، إال أّن فيه
ــك  ــة وذل ــف الّثق ــد ُتضع ــيَّة، أو ق ــج عكس ــأيت بنتائ ت

لألســباب التاليــة: 
ــت 	  ــلوكهم حت ــأن س ــون ب ــعر العامل ــا يش عندم

مــن  يقلــل  فذلــك  دقيقــة،  خارجيَّــة  مراقبــة 
للعمــل. حتفيزهــم  ومــن  باألمــن،  شــعورهم 

عندمــا يتعــرض العاملــون الختبــارات تعــرب 	 
عــن ســوء ســلوكهم فإّنــم ســيكونون أقــّل 
التزاًمــا بمعايــري اإلخــالص واالســتقامة يف مــكان 
العمــل، وهــذا قــد يــؤدي إىل الُســخرية مــن الّثقــة 

ــة. ــك املنّظم يف تل

3-اإلخالل بالعقد النفيس: 
ــراد  ــن األف ــات كلٍّ م ــي: توقع ــد النف ــد بالعق يقص
ــه  ــرف وواجبات ــوق كل ط ــق بحق ــام يتعل ــة في واملنّظم
ــد  ــمي بالعق ــم، وُس ــة بينه ــة املتبادل ــروف العالق وظ
أمــا  مكتوبــة،  صيغــة  يف  يظهــر  ال  ألّنــه  النفــي 
ــل يف إدراك  ــه فيتمّث ــي أو نقص ــد النف ــالل بالعق اإلخ
الطــرف الواثــق- املبنــي عــىل جتربــة شــخصيَّة - بــأن 
ــه  ــق التزامات ــل يف حتقي ــد فش ــه ق ــوق ب ــرف املوث الط

ــه. جتاه

4-الشك وعدم الّثقة: 
ــة-  ــه املنّظم ــد تواج ــي ق ــكالت الت ــر املش ــن أخط م
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ــدم  ــكُّ وع ــا- الش ــة عليه ــة واملحافظ ــاء الّثق ــد بن عن
ــو  ــة وه ــدم الّثق ــري )Kramer( ع ــز كرام ــة، ويمّي الّثق
الغيــاب التــام للّثقــة والشــك باعتبــاره أحــد مكونــات 
عــدم الّثقــة، فقــد تكــون هنــاك درجــة مــن الّثقــة رغــم 
ــات  ــض العمليَّ ــرى أن بع ــك، وي ــض الش ــود بع وج
ــن  ــع م ــد ويرف ــي يزي ــف االجتامع ــة كالتصني اإلدراكيَّ
نســبة الشــك وعــدم الّثقــة بــن األفــراد يف املجموعات 
املختلفــة يف املنّظمــة؛ وذلــك ألن أفــراد جمموعــة مــا قد 
يعتقــدون أن أفــراد املجموعــة األخــرى غــري خملصــن 
ــن  ــن، وم ــري منفتح ــم، وغ ــامد عليه ــن االعت وال ُيمك
ــة  ــراد املجموع ــام يف أف ــم ك ــة فيه ــن الّثق ــمَّ ال ُيمِك ث

ذاهتــا.

املبحث الّثالث:
العالقة بني القيادة األخالقّية والّثقة الّتنظيمّية :

ــة التــي متــرُّ هبــا العديــد مــن  أفــرزت األزمــات احلالي
املنّظــامت إىل احلاجــة املاســة إىل قيــادات أخالقيَّــة 
تتمتــع باملهــارة الالزمــة للقيــادة بطــرق فّعالــة للمــي 
باملنّظــامت إىل النجــاح والتفــوق، وُيعــد غيــاب القيــادة 
األخالقّيــة يف أي منّظمــة ســبًبا لفشــلها يف حتقيــق 
أهدافهــا، وقــد يــؤدي هــذا الفشــل إىل أّنيارهــا متاًمــا؛ 
ــم  ــراد، ويفقده ــات األف ــف معنويَّ ــه ُيضع ــك ألّن وذل
ثقتهــم بالقائــد )العرايضــة،2011م، ص٣2(. وعندما 
ــالق  ــادات ذات أخ ــع قي ــات يف وض ــل املؤسس تفش
ــد  ــي املتزاي ــاط األخالق ــؤدي إىل االنحط ــك ي ــإن ذل ف
ــمَّ سيفشــل القــادة يف كســب ثقــة  يف املنّظمــة، ومــن ث
 Amos, Bright,) األتبــاع باملؤسســة. أمــوس وبرايــت

.(2015

ــرب  ــا ُيعت ــن أفراده ــة وب ــل املنّظم ــة داخ ــاء الّثق إن بن
مطلًبــا يف غايــة األمهّيــة وذلــك لتحقيــق التكامــل 
ــول  ــل الوص ــن أج ــة م ــراد املنطم ــن أف ــاون ب والتع
ألهدافهــا، خاصــة يف ظــل تنــوع الثقافــات الّشــخصيَّة 
الّشــخصيَّة،  والتوجهــات  ــة،  الفرديَّ واالهتاممــات 

ــة  ــن الثقاف ــزء م ــي ج ــة ه ــة التنظيميَّ ــيَّام أن الّثق ال س
ــة. ــة للمنّظم التنظيميَّ

 ،(Akker,2009) وقــد أكــدت دراســة كلٍّ مــن: أكــري
ونســايت وعــيل (Necati, Ali, 2012)، وجيــم وتوكامك 
وتورغــوت (Geem,Tokmak,Turgut,2012)، وآالن 
Agh-) وأغادافودا ،(Alan Marshall, 2012) لمرشــا
وأمــوس  وحممــود)201٤م(،   ،(adavooda, 2013

وبرايــت(Amos, Bright, 2015). أّنــه يوجــد عالقــة 
ارتباطيَّــة إجيابّيــة بــن القيــادة األخالقّيــة والّثقــة 

ــة. التنظيميَّ
ــة عامــل مهــم جــدا يف زرع  ــادة األخالقي ــرب القي و تعت
الثقــة التنظيميــة مــن قبــل أعضــاء هيئــة التدريــس نحو 
قائدهــم فالقيــادة األخالقيــة والثقــة التنظيميــة تربطهم 
عالقــة تبادليــة يتضــح آثرهــا عــىل بيئــة العمــل لــكال 

الطرفــن.

راَسات الّسابَقة : الدِّ
قــام الباحــث باالطــالع عــىل العديــد مــن الدراســات 
ــن  ــة، م ــوع الدراس ــة بموض ــا عالق ــي هل ــابقة الت الس
ــن  ــتفادة م ــه، واالس ــة عن ــة وافي ــم خلفي ــل تقدي أج
املوضوعــات التــي أثارهــا الباحثــون يف دراســاهتم 
لتشــكيل بعــض املنطلقــات التــي يمكــن البنــاء عليهــا. 
هــذا وقــد تــم عرضهــا وفقــًا لتسلســلها الزمنــي مــن 
ــا  ــث بتناوهل ــام الباح ــث ق ــدث حي ــدم إىل األح األق

ــايل: ــو الت ــىل النح ــك ع وذل

املحور األول: الدراسات املتعلقة بالقيادة األخالقية:

راَسات العربية : أواًل: الدِّ

دراســة حيــاة احلــريب )2015م( درجــة ُمارســة أعضاء 
ــة  هيئــة التَّدريــس بجامعــة أّم القــرى للقيــادة األخالقّي
وانعكاســاهتا عــىل الّطلبــة يف ضــوء توجهــات اجلامعــة 
ف  ــرُّ ــة إىل التَّع راَس ــت الدِّ ــد هدف ــرتاتيجيَّة. و ق اإلس
عــىل درجــة مُمارســة أعضــاء هيئــة التَّدريــس بجامعــة 
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نظــر  وجهــة  مــن  األخالقّيــة  للقيــادة  القــرى  أّم 
ــم،  ــة فيه ــذه امُلامرس ــري ه ــة تأث ــة، ودرج ــة اجلامع طلب
والكشــف عــن العالقــة االرتباطيَّــة بــن مُمارســة 
ــة،  ــذه العالق ــة ه ــري ونوعيَّ ــة والتَّأث ــادة األخالقّي القي
والتَّعــرف عــىل الفــروق ذات الّداللــة اإلحصائيَّــة بــن 
ــزى  ــري ُتع ــة والتَّأث ــة امُلامرس ــة لدرج ــرات الّطلب تقدي
ات )اجلنــس، التَّخصــص، املســتوى الــدرايس(،  ملتغــريِّ
وقــد اســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفــيَّ التَّحليــيل، 
وكانــت األداة املســتخدمة يف مجــع البيانــات هــي 
االســتبانة، والعّينــة املســتهدفة )900( طالــب وطالبــة 
راَســة  لــت إليهــا الدِّ و كان مــن أهــمِّ النّتائــج التــي توصَّ
ــة أّم  ــس بجامع ــة التَّدري ــو هيئ ــة عض ــة مُمارس أن درج
القــرى للقيــادة األخالقّيــة كانــت ُمتوّســطة ،و أّن تأثري 
مُمارســة القيــادة األخالقّيــة لعضــو هيئــة التَّدريــس عىل 
ــة  ــة ارتباطيَّ ــود عالق ــطة و وج ــة ُمتوّس ــة بدرج الّطلب
ــة  ــو هيئ ــة لعض ــادة األخالقّي ــة القي ــن مُمارس ــة ب إجيابّي

ــة . ــري يف الطَّلب ــس والتَّأث التَّدري

دراســة املــري واآلغــا )2015م( بعنــوان: إطــار 
مقــرتح لتنميــة مارســات القيــادة األخالقّيــة للمديريــن 
ــدف  ــد ه ــاد. و ق ــرة الفس ــن ظاه ــد م ــا باحل وعالقته
ممارســات  مســتوى  عــىل  ف  التَّعــرُّ إىل  راَســة  الدِّ
ــن العاملــن يف اجلامعــات  ــة للمديري ــادة األخالقّي القي
الفلســطينيَّة يف قطــاع غــّزة، وعالقتهــا باحلــد مــن 
ظاهــرة الفســاد اإلداري، واســتخدم الباحثــان املنهــج 
، وكانــت االســتبانة هــي األداة  الوصفــيَّ التَّحليــيلَّ
املســتخدمة،طّبقت عــىل عّينــة مكونــة مــن )110( 
ــطينيَّة يف  ــات الفلس ــن باجلامع ــن اإلداري ــن العامل م
ــج،  ة نتائ ــدَّ ــث إىل ع ــل البح ــد توصَّ ــّزة، وق ــاع غ قط
هــا:أّن درجــة مُمارســة املديريــن العاملــن  مــن أمهِّ
للقيــادة  الفلســطينيَّة يف قطــاع غــّزة  يف اجلامعــات 
الصفــات  ُبعــد  أن  و  ُمتوّســطة  كانــت  األخالقّيــة 
ــة األخالقّيــة للقائــد يف الدرجــة األّوىل مــن  اإلداريَّ

حيــث املامرســة، يليــه ُبعــد الصفــات الّشــخصيَّة 
ــات  ــد الصف ــاء ُبع ــم ج ــن ث ــد، و م ــة للقائ األخالقّي
وجــود  هنــاك  وأن  للقائــد،  األخالقّيــة  العالئقيَّــة 
ــة بــن ممارســات  ــة ذات داللــة إحصائيَّ عالقــة ارتباطيَّ
ــرة  ــن ظاه ــد م ــن، واحل ــة للمديري ــادة األخالقّي القي

اإلداري. الفســاد 

القــرين والزائــدي ) 2016م( القيــادة األخالقيــة لــدى 
رؤســاء ومرشفــات األقســام األكاديميــة بجامعــة 
ــدى  ــي ل ــت التنظيم ــلوك الصم ــه بس ــوك وعالقت تب
ــة إىل  ــت الدراس ــد هدف ــس . وق ــة التدري ــاء هيئ أعض
الوقــوف عــىل طبيعــة العالقــة بــن القيــادة األخالقيــة 
لــدى رؤســاء ومرفــات األقســام األكاديميــة بجامعة 
ــدى  ــي ل ــت التنظيم ــلوك الصم ــتوى س ــوك ومس تب
أعضــاء هيئــة التدريــس، واســتخدمت الدراســة املنهج 
الوصفــي االرتباطــي. حيــث تكــون جمتمــع الدراســة 
ــوك،  ــة تب ــس بجامع ــة التدري ــاء هيئ ــع أعض ــن مجي م
وبلــغ حجــم عينــة الدراســة )111 )عضــو هيئــة 
تدريــس مــن جامعــة تبــوك تــم اختيارهــم باســتخدام 
العينــة الطبقيــة العشــوائية مــن جممــل املجتمــع البالــغ 
ــت  ــد توصل ــس، وق ــة تدري ــو هيئ ــه )761( عض قوام
الدراســة إىل عــدد مــن النتائــج مــن أمههــا أن مســتوى 
القيــادة األخالقيــة والصمــت لتنظيمــي لــدى رؤســاء 
ومرفــات األقســام األكاديميــة يف جامعــة تبــوك 
كانــت مرتفعــة حيــث أظهــرت النتائــج أن هنــاك 
ارتبــاط بــن كل مــن القيــادة األخالقيــة وبــن ســلوك 
الصمــت التنظيمــي وأوصــت الدراســة بــرورة 
األقســام  ومرفــات  رؤســاء  بمامرســة  االهتــامم 
ــة عــىل  ــادة األخالقي ــوك للقي ــة يف جامعــة تب األكاديمي

ــا. ــف جماالهت خمتل

دراســة خليــل )1436هـــ( بعنــوان: أبعــاد وخصائص 
القيــادة األخالقّيــة يف األجهــزة احلكوميَّــة بمنطقــة 

ــوك. تب
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ــرتح  ــوذج مق ــم نم ــة إىل تقدي راَس ــت الدِّ ــد هدف و ق
أبعادهــا  وحتديــد  األخالقّيــة،  للقيــادة  ومتــوازن 
ــىل  ــق ع ــا بالتَّطبي ــد منه ــة كل ُبع ــة أمهّي ــة درج ومعرف
ة،  األجهــزة احلكوميَّــة باململكــة العربيَّــة الســعوديَّ
ــا  ًف ــا وموظَّ راَســة مــن )6٣( مرًف ــة الدِّ نــت عّين وتكوَّ
املنهــج  وكان  حكوميَّــة،  جهــة  يف)12(  ــا  إداريًّ
ــّي، واألداة  ــّي االرتباط ــج الوصف ــو املنه ــتخدم ه املس
املســتخدمة يف مجــع البيانــات هــي االســتبانة ، وكانــت 
ــة  ــة أمهّي راَس ــا الدِّ ــت إليه ل ــي توصَّ ــج الت ــمُّ النّتائ أه
أبعــاد القيــادة األخالقّيــة األربعــة )ُبعــد املعايــري 
األخالقّيــة، يليــه ُبعــد الّســامت الّشــخصيَّة للقائــد، ثــم 
ــارات  ــد امله ــرًيا ُبع ــة، وأخ ــلوكيَّات الوظيفيَّ ــد السُّ ُبع
وجــود  عــدم  و  األخالقــي(  للقائــد  الّشــخصيَّة 
ــة وفــق  ــادة األخالقّي ــة يف أبعــاد القي اختالفــات معنويَّ
ــم. ــتوى التَّعلي ــربة ومس ــنوات اخل ــدد س ي ع ــريِّ متغ

ثانيا : الدراسات األجنبية :

 )Alan Marshall, 2012( مرشــال  آالن  دراســة 
بعنــوان: القيــادة األخالقّيــة والنمطيَّــة والنزاهــة  والّثقــة 
ــة  ــة إىل معرف راَس ــت الدِّ ــد هدف ــد. و ق ــة القائ وفعاليَّ
ــة  ــة والنزاه ــة والنمطيَّ ــادة األخالقّي ــن القي ــة ب العالق
مقــرتح  نمــوذج  وبنــاء  القائــد،  وفعاليَّــة  والّثقــة 
ــج  ــة املنه راَس ــتخدمت الدِّ ــد اس ــة، وق ــك العالق لتل
ــا  ــغ عدده ــوائيَّة بل ــة عش ــار عّين ــمَّ اختي ، وت ــيَّ الوصف
ــة  ــة يف والي ــوات اجلويَّ ــاء الق ــن أعض ــرد م )200( ف
فريجينيــا يف أمريــكا، وكانــت االســتبانة هــي أداة مجــع 
لــت إليهــا  البيانــات. وكانــت أهــمُّ النّتائــج التــي توصَّ
ــة إجيابّيــة بــن القيــادة  راَســة وجــود عالقــة ارتباطيَّ الدِّ
ــة القائــد، وهــذه العالقــة تتوســطها  األخالقّيــة وفعاليَّ
نمطيَّــة القائــد ونزاهتــه وثقــة التَّابعــن وكذلــك وجود 
عالقــة ارتباطيَّــة إجيابّيــة بــن القيــادة األخالقّيــة 
ــن  ــة التَّابع ــد وثق ــة القائ ــن نمطيَّ ــن وب ــة التَّابع وثق

ــد. ــة القائ ــطها نزاه ــة تتوس ــذه العالق للقائد،وه

  Katranci, 2015( واخــرون  كاترانــيس  دراســة 
)Saglam Mehmet, Sungu Hilmi, & Ih-

ــلوكيات  ــول س ــني ح ــورات املعلم ــوان: تص san( بعن

املــدارس: دراســة  املــدارس األخالقيــة يف  مــدراء 
ــة.  و هدفــت إىل  ــة الرتكي ــة املهني ــدارس الثانوي مــن امل
ــة تصــورات املعلمــن حــول ســلوكيات مــدراء  معرف
اســتخدام  تــم  املــدارس.  يف  األخالقيــة  املــدارس 
الوصفــي  البحــث  باســتخدام  الوصفــي  املنهــج 
ــن  ــاَم م ــا )250معل ــة قوامه ــذ عين ــم أخ ــتبانة ت واالس
وزغــات(. وأظهــرت النتائــج أن تصــورات املعلمــن 
ــىل  ــون ع ــن يمنلك ــي أن املديري ــدراء ه ــلوكيات امل لس

األغلــب الســلوكيات االخالقيــة.

 Anıl Kadir ERANIL & Fatih(  دراســة انيــل
Mutlu , 2017( بعنــوان العالقــة بــني ســلوكيات 

ــات  ــادة واملامرس ــة يف القي ــدارس األخالقي ــدراء امل م
ــة  ــة إىل معرف ــت الدراس ــد هدف ــة. وق ــة اإلجيابي املناخي
العالقــة بــن ســلوكيات مــدراء املــدارس األخالقية يف 
ــة. تــم ســتخدام  ــة اإلجيابي ــادة واملامرســات املناخي القي
ــم  ــي. ت ــج العالئق ــتخدام املنه ــي باس ــج الوصف املنه
أخــذ عينــة قوامهــا )٣8٣( معلــم، وقــد بينــت النتائــج 
ــن  ــة ب ــة املهم ــة اإلجيابي ــن العالق ــال م ــتوى ع مس
مديــري املــدارس األخالقيــة ومســتويات القيــادة، 
واملامرســات املناخيــة اإلجيابيــة وتعتــرب املامرســات 
لرفــع  أمهيــة  ذات  املدرســة  يف  اإلجيابيــة  املناخيــة 
ملديــري  األخالقــي  القيــادي  الســلوك  مســتويات 
ــاز  ــن واإلنج ــىل كل م ــر ع ــد يؤث ــذا ق ــدارس. وه امل
األكاديمــي واالجتامعــي للطــالب وســلوك املعلمــن. 

 Jennifer Ah-Kion Uma جينفــر)  دراســة 
ــرارات  ــاذ الق ــادة واخت ــوان القي Bhowon,2017  ( بعن

ــت إىل  ــيوس. و هدف ــدراء موريش ــني م ــة ب األخالقي
التعــرف عــىل العالقــة بــن القيــادة واختــاذ القــرارات 
األخالقيــة، تــم اســتخدام املنهــج الوصفــي باســتخدام 
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ــرَا.  ــا )2٤7( مدي ــة قوامه ــذ عين ــم أخ ــالت، ت املقاب
وبينــت النتائــج أنــه كان للقيــادة أثــر ســلبي مــن 
املرؤوســن فيــام يتعلــق يف القضايــا األخالقيــة بــام فيــه 
ــاة السياســية، ممــا  ــة بســبب املحســوبية، واملحاب الكفاي
يشــري إىل اإلمكانيــة الزائفــة وتأثــري العوامــل الثقافيــة. 

املحور الثاين: الدراسات املتعلقة بالثقة التنظيمية:

راَسات العربية : أواًل: الدِّ

دراســة معايعــة وأنــدراوس )2009م( بعنــوان: درجــة 
ــة  ــات األردنيَّ ــة يف اجلامع ــادات األكاديميَّ ــة القي ُمارس
ــت  ــد هدف ــة . و ق ــة التَّنظيميَّ ــرة يف الّثق ــارص املؤّث للعن
مُمارســة  ف عــىل درجــة  التَّعــرُّ راَســة إىل  الدِّ هــذه 
القيــادات األكاديميَّــة يف اجلامعــات األردنيَّــة للعنــارص 
راَســة عــىل  املؤّثــرة يف الّثقــة التَّنظيميَّــة، و اعتمــدت الدِّ
ــتبانة  ــتخدمت االس ، واس ــيلِّ ــيِّ التَّحلي ــج الوصف املنه
ــادة  ــع الق ــىل مجي ــا ع ــمَّ تطبيقه ــات، وت ــع البيان جلم
ــة الرســميَّة والبالــغ  األكاديميــن يف اجلامعــات األردنيَّ
لــت  عددهــم )٤68( وكانــت أهــمُّ النّتائــج التــي توصَّ
ــة  ــة التَّنظيميَّ ــات الّثق ــيوع ممارس ــة أن ش راَس ــا الدِّ إليه
والتــي تنــدرج يف دقــة املعلومــات وتوافرهــا، وفــرص 
ــادي،  ــلوك القي ــة، والسُّ ــات اإلداريَّ ــداع والّسياس اإلب

ــة.  ــة عالي ــائدة بدرج ــة الس ــم التَّنظيميَّ والقي
وجــود أســس موضوعيَّــة لتقويــم األداء تزيــد مــن 	 

ــادي  ــلوك القي ــة والسُّ ــات اإلداريَّ ــة بالّسياس الّثق
للقيــادات األكاديميَّــة، هبــدف احلصــول عــىل والء 
ــن  ــم، وم ــزام بواجباهت ــم وااللت ــن وانتامئه العامل
ثــمَّ حصوهلــم عــىل حقوقهــم بطريقــة تتوافــر فيهــا 

العدالــة واملســاواة. 

اإلدارة  بعنــوان:  )2011م(  احلــريب  نيفــني  دراســة 
ــفافيَّة وعالقاهتــا بالّثقــة التَّنظيميَّــة باجلامعــات  بالشَّ
ــس  ــة التَّدري ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ ــن وجه ة م ــعوديَّ الس
ف  راَســة إىل التَّعــرُّ واملوظَّفــني. و قــد هدفــت هــذه الدِّ

ــفافيَّة مــن وجهــة  عــىل درجــة تطبيــق اإلدارة بالشَّ
ــة  ــن يف جامع ــس، واملوظَّف ــة التَّدري ــاء هيئ ــر أعض نظ
أّم القــرى بمكــة املكرمــة، وجامعــة امللــك عبــد 
ــز بجــدة، والكشــف عــن مســتوى ثقــة أعضــاء  العزي
التَّدريــس باملنّظــامت التــي يعملــون هبــا، واســتخدمت 
وكانــت   ، االرتباطــيَّ الوصفــيَّ  املنهــج  الباحثــة 
االســتبانة هــي أداة مجــع البيانــات، وتــمَّ تطبيقهــا 
ــة بلغــت )960( فــرًدا مــن  ــة عشــوائيَّة طبقيَّ عــىل عّين
ــة أّم  ــن جامع ــن م ــس، واملوظَّف ــة التَّدري ــاء هيئ أعض
ــدة. ــز بج ــد العزي ــك عب ــة املل ــة، وجامع ــرى بمك الق
راَســة  لــت إليهــا الدِّ وكانــت أهــمُّ النّتائــج التــي توصَّ
أفــراد  لــدى  ــفافيَّة  بالشَّ اإلدارة  تطبيــق  درجــة  أّن 
ــدى  ــة ل ــة التَّنظيميَّ ــتوى الّثق ــطة و مس ــة ُمتوّس راَس الدِّ
ــروق  ــود ف ــة اىل وج ــًطا باالظاف ــة ُمتوّس راَس ــراد الدِّ أف
ــة  ــة بــن متوســط اســتجابات عّين ــة إحصائيَّ ذات دالل
ــفافيَّة  بالشَّ اإلدارة  تطبيــق  درجــة  راَســة حــول  الدِّ
ومســتوى الّثقــة التَّنظيميَّــة ُتعــزى ملتغــريِّ اجلنــس 

ــور. ــح الذك لصال

العدالــة  بعنــوان:  فــرج )2013م(  دراســة شــذى 
األكاديميَّــة  األقســام  رؤســاء  لــدى  التَّنظيميَّــة 
ــس  ــة التَّدري ــاء هيئ ــة ألعض ــة التَّنظيميَّ ــا بالّثق وعالقته
ــذه  ــت ه ــد هدف ــة املكرمة.وق ــة مك ــات منطق بجامع
ف عــىل درجــة تطبيــق رؤســاء  راَســة إىل التَّعــرُّ الدِّ
ــة  ــن وجه ــة م ــة التَّنظيميَّ ــة للعدال ــام األكاديميَّ األقس
نظــر أعضــاء هيئــة التَّدريــس بجامعــات منطقــة 
مكــة املكرمــة، وكذلــك الكشــف عــن مســتوى الّثقــة 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــة م ــات التَّعليميَّ ــة باملؤسس التَّنظيميَّ
أعضــاء هيئــة التَّدريــس، والكشــف عــن العالقــة 
راَســة، اســتخدمت  ات الدِّ االرتباطيَّــة بــن متغــريِّ
وكانــت   ، االرتباطــيَّ الوصفــيَّ  املنهــج  راَســة  الدِّ
ــات،  ــع البيان ــتخدمة يف مج ــي األداة املس ــتبانة ه االس

راَســة )1225( فــرًدا. نــت عّينــة الدِّ وتكوَّ
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راَســة  لــت إليهــا الدِّ وكانــت أهــمُّ النّتائــج التــي توصَّ
أّن درجــة تطبيــق رؤســاء األقســام األكاديميَّــة للعدالــة 
الّثقــة  مســتوى  أن  و   ، مرتفعــة  كانــت  التَّنظيميَّــة 
التَّنظيميَّــة لــدى أعضــاء هيئــة التَّدريــس بشــكل 
ــة  ــة ارتباطيَّ ــود عالق ــك وج ــا، كذل ــام كان مرتفًع ع
ــة  ــة التَّنظيميَّ ــا والّثق ــة بأبعاده ــة التَّنظيميَّ ــن العدال ب

بأبعادهــا.

دراســة الشــتوي )1436هـ( بعنــوان القيــادة األخالقّية 
ملديــري املــدارس الّثانوّيــة وعالقتهــا بالّثقــة التنظيمّية.

ــة  ــة مُمارس ــىل درج ف ع ــرُّ ــة إىل التَّع ــت الدراس هدف
ــن  ــة م ــادة األخالقّي ــة للقي ــدارس الثَّانويَّ ــري امل مدي
ف عــىل درجــة  وجهــة نظــر معلِّميهــم وكذلــك التَّعــرُّ
الّثقــة التَّنظيميَّــة مــن وجهــة مــن وجهــة نظــر املعّلمن، 
ــيِّ  ــن الوصف ــىل املنهج ــة ع راَس ــدت الدِّ ــد اعتم وق
راَســة  ، االرتباطــيِّ وذلــك باســتخدام أدايت الدِّ املســحيِّ
ــن  ــة م راَس ــع الدِّ ن جمتم ــوَّ ــة( وتك ــتبانة وامُلقابل )االس
ــة بمنطقــة  ــة احلكوميَّ معلِّمــي مــدارس املرحلــة الثَّانويَّ
ــريف اإلدارة  ــم )٤7٣1( و م ــغ عدده ــاض، ويبل ي الرِّ
يــاض،  املدرســيَّة يف اإلدارة العامــة للتعليــم بمنطقــة الرِّ
ــرز  ــت أب ــا، وكان ــا تربويًّ ــم )٤5( مرًف ــغ عدده ويبل
يــاض  ــة بمنطقــة الرِّ نتائــج أن مديــري املــدارس الثَّانويَّ
ــث  ــرية، حي ــة كب ــة بدرج ــادة األخالقّي ــون القي يامرس
ــة  ــة باملرتب ــخصيَّة األخالقّي ــص الّش ــد اخلصائ ــاء ُبع ج
ــري  ــانيَّة، ويف األخ ــات اإلنس ــد العالق ــه ُبع األّوىل، يلي
ــام أّن  ــة، ك ــة األخالقّي ــلوكيَّات اإلداريَّ ــد السُّ ــأيت ُبع ي
ــي  ــر معلِّم ــة نظ ــن وجه ــة م ــة التَّنظيميَّ ــة الّثق درج

ــطة. ــة متوسِّ ــت بدرج ــة كان ــدارس الثَّانويَّ امل

راَسات األجنبية: ثانيًا: الدِّ

دراســة أكــر وآخريــن )Akker et al,2009( بعنــوان: 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــة م ــادة األخالقّي ــلوكيَّات القي ــر س أث
ــد  ــم. و ق ــاع بقائده ــؤالء األتب ــة ه ــى ثق ــاع ع األتب
ــلوكيَّات  ــر س ــىل أث ف ع ــرُّ ــة إىل التَّع راَس ــت الدِّ هدف

ــىل  ــاع ع ــر األتب ــة نظ ــن وجه ــة م ــادة األخالقّي القي
ــذه  ــزت ه ــد ارتك ــم، وق ــاع بقائده ــؤالء األتب ــة ه ثق
ــة القيــادة األخالقّيــة مــن بــراون،  راَســة عــىل نظريَّ الدِّ
ــو  ــتخدم ه ــج املس ــون، وكان املنه ــو، وهاريس تريفيني
، والعّينــة بلــغ عــدده )500( مشــارك  املنهــج الوصفــيَّ
ــمُّ  ــت أه ــة ، وكان ــة األوروبيَّ كات التَّجاريَّ ــرَّ ــن ال م
ــلوكيَّات األخالقّيــة  راَســة أن معظــم السُّ نتائــج الدِّ
ــد  ــة القائ ــة ، أن مُمارس ــع الّثق ــايب م ــكل إجي ــط بش ترتب
للســلوك األخالقــي املناســب جيعــل أتباعــه أكثــر 
ــي  ــلوك األخالق ــن السُّ ــة ب ــه ، و أن العالق ــا ب وثوًق
للقائــد والّثقــة ختضــع جزئيًّــا ملــدى التَّوافق بن ســلوك 
القائــد. املطلــوب وســلوكه املالحــظ مــن وجهــة نظــر 

ــه. أتباع

بعنــوان:   )vineburgh, 2010( فينيبــورغ  دراســة 
ات ذات الصلــة بأعضــاء  الّثقــة التَّنظيميَّــة واملتغــرِّ
والكليَّــات  اجلامعــات  داخــل  التَّدريــس  هيئــة 
راَســة  الدِّ هــذه  هدفــت  قــد  األفروأمريكيَّــة.و 
ف عــىل العالقــة بــن الّثقــة التَّنظيميَّــة،  إىل التَّعــرُّ
ات املرتبطــة هبــا، وهــي: التَّمكــن، ومقاومــة  واملتغــريِّ
ــراد،  ــن األف ــرصاع ب ــكار، وال ــم االبت ــري، ودع التَّغي
ــة  ــة كــام يدركهــا أعضــاء هيئ يموغرافيَّ ات الدِّ واملتغــريِّ
والكليَّــات  اجلامعــات،  عمــل  بيئــة  يف  التَّدريــس 
األفروأمريكيَّــة، و تــم اســتخدام املنهــج الوصفــيِّ 
، وتــمَّ تطبيقهــا عــىل عّينــة مــن )19.697(  االرتباطــيِّ
والكليَّــات  اجلامعــة  مــن   )7٣( مــن  عضــًوا 
ــدة،  ــات املتح ــل الوالي ــة داخ ــة املتعاون األفروأمريكيَّ
ــمُّ  ــت أه ــات، وكان ــع البيان ــتبانة أداة مج ــت االس وكان
ــتوى  ــة أن مس راَس ــا الدِّ ــت إليه ل ــي توصَّ ــج الت النّتائ
ــس كان  ــة التَّدري ــاء هيئ ــدى أعض ــة ل ــة التَّنظيميَّ الّثق
ــا مــن التَّمكــن، ودعــم  ــا وأن املســتويات الُعلي مرتفًع
الــرصاع  مــن  املنخفضــة  واملســتويات  االبتــكار، 
ــة  ــن الّثق ــا م ــتويات الُعلي ــة باملس ــراد مرتبط ــن األف ب
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التَّنظيميَّــة.
 Yilmaz, Altinkurt,) ــورت ــني ك ــامز والتَّ ــة يل دراس
2012) بعنــوان: العالقــة بــني ســلوك القيــادة والعدالــة 

ــة  راَس ــت الدِّ ــد هدف ــة.و ق ــة التَّنظيميَّ ــة والّثق التَّنظيميَّ
إىل دراســة العالقــة بــن ســلوك القيــادة املدرســيَّة 
التَّنظيميَّــة،  وتصــورات املعّلمــن للثَِّقــة والعدالــة 
راَســة مــن )271( معلِّــاًم مــن  نــت عّينــة الدِّ وتكوَّ
ــا،  ــا برتكي ــة كوتاهي ــا بمحافظ ــدارس الُعلي ــي امل معلِّم
واســتخدم   ، الوصفــيَّ املنهــج  الباحثــان  واتبــع 
ــتبانة  ــىل االس ــدا ع ــيَّ واعتم ــج الوصف ــان املنه الباحث
لــت  ــي توصَّ ــج الت ــت أهــمُّ النّتائ كأداة للبحــث. وكان
ــلوك  ــاه س ــن جت ــورات املعّلم ــة أّن تص راَس ــا الدِّ إليه
ــت  ــة كان ــة التَّنظيميَّ ــة والّثق ــة التَّنظيميَّ ــادة والعدال القي
ــادة  ــلوك القي ــن س ــة ب ــة قويَّ ــاك عالق ــة و أن هن إجيابّي
للثَِّقــة  املعّلمــن  رات  وتصــوُّ للمعلِّمــن  الداعــم 
ــة ، و كذلــك وجــود عالقــة إجيابّيــة  والعدالــة التَّنظيميَّ
ــورات  ــن وتص ــم للمعلِّم ــادة الداع ــلوك القي ــن س ب
بالزمــالء  والّثقــة  التَّنظيميَّــة  للعدالــة  املعّلمــن 

ــة.  ــراف املعنيَّ واألط

Geem, Tok-( ــوت ــامك وتورغ ــم وتوك ــة جي  دراس
القيــادة  عالقــة  بعنــوان:   )mak, Turgut, 2012

األخالقّيــة بــني الّثقــة التَّنظيميَّــة وااللتــزام املؤثــر 
ف  راَســة إىل التَّعــرُّ والرضــا الوظيفــي.و قــد هدفــت الدِّ
ــة  ــة التَّنظيميَّ ــن الّثق ــة ب ــادة األخالقّي ــة القي ــىل عالق ع
ــتخدم  ــد اس ــي، وق ــا الوظيف ــر والرض ــزام املؤث وااللت
، وكانــت األداة املســتخدمة  الباحثــون املنهــج الوصفــيَّ
هــي االســتبانة، وقــد طّبقــت عــىل )178( مــن أعضاء 
ــج  ــمُّ النّتائ ــت أه ــن و كان ــس واإلداري ــة التَّدري هيئ
ــة  راَســة وجــود عالقــة إجيابّي لــت إليهــا الدِّ التــي توصَّ
ــزام  ــة وااللت ــة التَّنظيميَّ ــة والّثق ــادة األخالقّي ــن القي ب
ــايب ذو  ــر إجي ــود أث ــي ، و وج ــا الوظيف ــر والرض املؤث
ــي  ــا الوظيف ــىل الرض ــة ع ــادة األخالقّي ــول للقي مدل

ــم  ــه ِقي ــح عن ــر، ينت ــزام املؤث ــة وااللت ــة التَّنظيميَّ والّثق
ــة. ــاه املنّظم ــة جت إجيابّي

التعليق عى الدراسات السابقة :
ــات  ــع الدراس ــن مجي ــتفادة م ــث إىل االس ــعى الباح س
التــي تطرقــت إىل  القيــادة األخالقّيــة لــدى القيــادات 
ــة ســواء كانــت  ــة وعالقتهــا بالّثقــة التنظيمّي األكاديمي
ــات  ــدرة الدراس ــة، إال أن ن ــة أو أجنبي ــة أو عربي حملي
حــول العالقــة بــن القيــادة األخالقيــة والقيــادة 
ــن  ــع إال م ــكل واس ــة وبش ــت واضح ــة  كان األكاديمي
بعــض الدراســات التــي تــدور حــول مفهــوم القيــادة 
األخالقيــة لــدى القيــادات األكاديميــة، ونظــرا لنــدره 
الدراســات الســابقة التــي تناولــت موضــوع الدراســة 
بشــكل مبــارش فقــد اكتفــى الباحث بســتة عر دراســة  
حمليــة وعربيــة وأجنبيــة توزعــت بــن موضوعــي 
ــت  ــد اتفق ــة وق ــة التنظيمي ــة والثق ــادة األخالقي القي
ــابقة يف  ــات الس ــع الدراس ــع مجي ــة م ــة احلالي الدراس
موضــوع الدراســة يف جمــال التعليــم العــايل واســتخدام 
االســتبانة كأداة للدراســة واســتخدام املنهــج الوصفــي 

ــة اىل: ــحي باإلضاف املس
أنــا تتنــاول القيــادة األخالقيــة لــدى القــادة 	 

األكاديمــن )عمداءالكليــات وعــامدات اجلامعــة، 
) األكاديميــة  الكليات،ورؤساءاألقســام  وكالء 

ــا 	  ــة يف أن ــة احلالي ــع الدراس ــات م ــق الدراس تتف
تناولــت آراء أعضــاء هيئــة التدريــس حــول حتــيل 

ــة . ــادة األخالقي ــة بالقي ــادات األكاديمي القي

وقــد انفــردت هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة 
يف اآليت:

دراســة عالقــة الثقــة التنظيميــة بالقيــادة األخالقية 	 
لــدى القيــادات األكاديمية .

تعتــرب هــذه الدراســة )عــىل حســب علــم الباحث( 	 
أول دراســة تناولــت القيــادة األخالقّيــة لــدى 
القيــادات األكاديميــة يف اجلامعــات وعالقتهــا 



92

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٣٠(  شعبان  ١٤٤٤ هـ - مارس ٢٠٢٣ م

القيادة األخالقّية لدى القيادات األكاديمية وعالقتها بالّثقة التنظيمّية

ــة . ــة التنظيمّي بالّثق

ــابقة يف  ــات الّس راَس ــن الدِّ ــتفادة م ــه االس ــا: أوج ثالًث
ــة: ــة احلاليَّ راَس الدِّ

راَســة وأهدافهــا 	  تكويــن فهــم أعمــق ملشــكلة الدِّ
ــا. يَّته ــئلتها وأمهِّ وأس

راسة.	  بناء اإلطار النظري للدِّ
راَســة )االســتبانة 	  االســتفادة منهــا يف بنــاء أدايت الدِّ

وامُلقابلة(.
راســة 	  للدِّ املناســب  العلمــيِّ  املنهــج  اختيــار 

احلاليَّــة.
راســة 	  ــة املناســبة للدِّ اختيــار األســاليب اإلحصائيَّ

ــة. احلاليَّ
ــة 	  راَس ــا الدِّ ــت إليه ل ــي توصَّ ــج الت ــة النّتائ مقارن

ــث  ــن حي ــابقة، م ــات الّس راَس ــج الدِّ ــة بنتائ احلاليَّ
ــري. ــل والتَّفس ــالف والتَّحلي ــاق واالخت االتف

منهجية الدراسة وإجراءاهتا :

منهج الدراسة:
ــة عــىل تســاؤالهتا  لتحقيــق أهــداف الدراســة واإلجاب
ــو  ــحي وه ــي املس ــج الوصف ــث املنه ــتخدم الباح اس
كــام يعرفــه )العســاف، 2016: 211( بأنــه املنهــج 
ــع أفــراد جمتمــع  ــم بواســطة اســتجواب مجي "الــذي يت
البحــث أو عينــة كبــرية منهــم، وذلــك لوصــف 
الظاهــرة املدروســة مــن حيــث طبيعتهــا ودرجــة 
وجودهــا فقــط،دون أن يتجــاوز ذلــك إىل دراســة 
العالقــة أو اســتنتاج األســباب مثــاًل والــذي يعدأكثــر 
املناهــج مالءمــًة للدراســة احلاليــة، العتــامده عــىل 
ــل  ــم حتلي ــن ث ــرة وم ــي للظاه ــع احلقيق ــف الواق وص
النتائــج وبنــاء االســتنتاجات يف ضــوء الواقــع احلــايل.

جمتمع الدراسة:
ــداء  ــع عم ــن مجي ــة م ــة احلالي ــع الدراس ــون جمتم يتك
العــامدات والكليــات وكالئهــم ورؤســاء االقســام 

األكاديميــة يف جامعــة املجمعــة، والبالــغ عددهــم 
)8٤6( عضــوًا خــالل فــرتة إجــراء الدراســة.) التقرير 

ــة ،1٤٤1-1٤٤2هـــ( ــة املجمع ــنوي جامع الس

عينة الدراسة:
تــم اختيــار عينــة البحــث بالطريقــة العشــوائية الطبقيــة 
ــد  ــن )280( قائ ــة م ــة مكون ــىل عين ــت ع ــث طبق حي
أكاديميــًا  يف جامعــة املجمعــة ، بنســبة اســتجابة بلغــت 

٣2.٤٪ مــن جمتمــع الدراســة .

خصائص أفراد عينة الدراسة:
ــف  ــية لوص ــريات الرئيس ــن املتغ ــدد م ــد ع ــم حتدي ت
ــة  ــة العلمي ــمل: )الدرج ــة، وتش ــة الدراس ــراد عين أف
-ســنوات اخلــربة(، والتــي هلــا مــؤرشات دالليــة عــىل 
ــة  ــس اخللفي ــا تعك ــة إىل أن ــة، باإلضاف ــج الدراس نتائ
العلميــة ألفــراد عينــة الدراســة، وتفصيــل ذلــك فيــام 

يــيل:
جدول رقم )1( توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغريات الدراسة 

النسبة ٪التكرارالدرجة العلمية
2810.0أستاذ

8٤٣0.0أستاذ مشارك
16860.0أستاذ مساعد
النسبة ٪التكرارسنوات اخلربة

٤917.5من سنة إىل مخس سنوات 
91٣2.5من ست إىل عر سنوات 

1٤050.0أكثر من عر سنوات 
100٪280املجموع

ــراد  يتضــح مــن اجلــدول رقــم )1( أن )168( مــن أف
ــا نســبته 60.0٪ درجتهــم  ــون م ــة الدراســة يمثل عين
العلميــة أســتاذ مســاعد، بينــام )8٤( منهــم يمثلــون مــا 
ــم  ــة درجته ــة الدراس ــراد عين ــن أف ــبته ٣0.0٪ م نس
ــا  ــون م ــم يمثل ــارك، و)28( منه ــتاذ مش ــة أس العلمي
نســبته 10.0٪ مــن إمجــايل أفــراد عينــة الدراســة 

ــتاذ. ــة أس ــم العلمي درجته
كــام أن )1٤0( مــن أفــراد عينــة الدراســة يمثلــون مــا 
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اجلدول رقم )2( معامالت ارتباط بريسون لعبارات املحور األول مع الدرجة الكلية للبعد

اجلدول رقم )٣( معامالت ارتباط بريسون لعبارات املحور الثاين مع الدرجة الكلية للمحور

ــر  ــن ع ــر م ــم أكث ــنوات خربهت ــبته 50.0٪ س نس
ســنوات، بينــام )91( منهــم يمثلــون ما نســبته ٣2.5٪ 
ــم  ــنوات خربهت ــة س ــة الدراس ــراد عين ــايل أف ــن إمج م
ــون  ــم يمثل ــنوات، و)٤9( منه ــر س ــت إىل ع ــن س م
ــة الدراســة  ــراد عين ــا نســبته 17.5٪ مــن إمجــايل أف م

ــنوات. ــس س ــنة إىل مخ ــن س ــم م ــنوات خربهت س

أ( صدق أداة الدراسة:
للتحقــق مــن صــدق االســتبانة، تــم حســاب معامــل 
Pearson's Correlation Coeffi) ــو ــاط بريس نارتب
ــارة مــن  ــاط كل عب cient)؛ للتعــرف عــىل درجــة ارتب

ــة للمحــور. ــارات االســتبانة بالدرجــة الكلي عب
يتضــح مــن اجلــدول )2( أن قيــم معامــل ارتبــاط 

املحور األول )درجة مُمارسة القيادات األكاديمية للقيادة األخالقّية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس(
معامل االرتباط بالبعدرقم العبارةمعامل االرتباط بالبعدرقم العبارةالبعد

السلوكيات الّشخصية األخالقّية

1**0.8077**0.8٣٣
2**0.8988**0.79٤
٣**0.8529**0.877
٤**0.86710**0.759
5**0.66٤11**0.890
6**0.79212**0.862

السلوكّيات اإلدارية األخالقّية

1٣**0.7٣٣21**0.865
1٤**0.85522**0.712
15**0.5872٣**0.892
16**0.7662٤**0.8٣8
17**0.81525**0.8٣8
18**0.89226**0.78٣
19**0.82127**0.776
20**0.8٤0--

سلوكيات العالقات اإلنسانية

28**0.771٣٤**0.896
29**0.870٣5**0.907
٣0**0.810٣6**0.919
٣1**0.905٣7**0.892
٣2**0.917٣8**0.896
٣٣**0.891٣9**0.901

 ** دال عند مستوى الداللة 0.01 فأقل 

كل عبــارة مــن العبــارات مــع بعدهــا موجبــة، ودالــة 
ــة )0.01( فأقــل؛ ممــا  ــد مســتوى الدالل ــًا عن إحصائي

يشــري إىل صــدق االتســاق الداخــيل بــن عبــارات 
املحــور األول، ومناســبتها لقيــاس مــا ُأعــدت لقياســه.

املحور الثاين )درجة الّثقة التَّنظيميَّة للقيادة األخالقّية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس(
معامل االرتباط باملحوررقم العبارةمعامل االرتباط باملحوررقم العبارة

1**0.87٣8**0.886
2**0.8129**0.916
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املحور الثاين )درجة الّثقة التَّنظيميَّة للقيادة األخالقّية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس(
معامل االرتباط باملحوررقم العبارةمعامل االرتباط باملحوررقم العبارة

٣**0.92010**0.650
٤**0.8٤211**0.929
5**0.90212**0.9٣٣
6**0.88٣1٣**0.917
7**0.8811٤**0.906

 ** دال عند مستوى الداللة 0.01 فأقل 

يتضــح مــن اجلــدول )٣( أن قيــم معامــل ارتبــاط كل 
ــة  ــة، ودال ــا موجب ــع حموره ــارات م ــن العب ــارة م عب
ــة )0.01( فأقــل؛ ممــا  ــد مســتوى الدالل ــًا عن إحصائي
يشــري إىل صــدق االتســاق الداخــيل بــن عبــارات 
املحــور الثــاين، ومناســبتها لقيــاس مــا ُأعدت لقياســه. 

ب( ثبات أداة الدراسة:  
تــم التأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة مــن خــالل 
اســتخدام معامــل الثبــات ألفاكرونبــاخ )معادلــة ألفــا 
ويوضــح   ،(Cronbach’s Alpha (α) كرونبــاخ( 
اجلــدول رقــم )٤( قيــم معامــالت الثبــات ألفاكرونباخ 

ــتبانة. ــاور االس ــن حم ــور م ــكل حم ل
جدول رقم )٤( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة

ثبات املحورعدد العباراتالبعداالستبانة

درجة مُمارسة القيادات األكاديمية للقيادة األخالقّية 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

120.955السلوكيات الّشخصية األخالقّية
150.959السلوكّيات اإلدارية األخالقّية
120.97٣سلوكيات العالقات اإلنسانية

1٤0.976درجة الّثقة التَّنظيميَّة للقيادات األكاديمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
5٣0.990الثبات العام

ــات  ــل الثب ــم )٤( أن معام ــدول رق ــن اجل ــح م يتض
العــام عــاٍل حيــث بلــغ )0.990(، وهــذا يــدل عــىل 
ــن  ــة يمك ــات مرتفع ــة ثب ــع بدرج ــتبانة تتمت أن االس

ــة.  ــداين للدراس ــق املي ــا يف التطبي ــامد عليه االعت

إجراءات تطبيق الدراسة:
  بعــد التأكــد مــن صــدق الســتبانة وثباهتا،وصالحيتها 
ــوات  ــاع اخلط ــًا باتب ــا ميداني ــث بتطبيقه ــام الباح ، ق

ــة:  التالي
توزيع االستبانة إلكرتونيًا.. 1
مجــع االســتبانات، وقــد بلــغ عددهــا )280( . 2

اســتبانة بــام يمثــل نســبة اســتجابة بلغــت ٤.٣2٪ 
ــة. ــع الدراس ــايل جمتم ــن إمج م

أساليب املعاجلة اإلحصائية:
لتحقيــق أهــداف الدراســة، وحتليــل البيانــات التــي تم 
جتميعهــا، فقــد تــم اســتخدام العديــد مــن األســاليب 
ــة  ــزم اإلحصائي ــتخدام احل ــبة باس ــة املناس اإلحصائي
Statistical Package for So-  للعلــوم االجتامعيــة
cial Sciences والتــي يرمــز هلــا اختصــارًا بالرمــز 

.)SPSS(
وبعد ذلك تم حساب املقاييس اإلحصائية التالية:

التكــرارات، والنســب املئويــة؛ للتعــرف عــىل . 1
وحتديــد  الدراســة،  عينــة  أفــراد  خصائــص 
اســتجاباهتم جتــاه عبــارات املحــاور الرئيســة التــي 

الدراســة. أداة  تتضمنهــا 
)املرجــح( . 2 املــوزون  احلســايب  املتوســط   

عــىل  للتعــرف  وذلــك  ؛   "Weighted Mean"
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جدول رقم )5( استجابات أفراد عينة الدراسة عىل درجة مُمارسة القيادات األكاديمية للقيادة األخالقّية

ــىل  ــة ع ــة الدراس ــراد عين ــتجابات أف ــط اس متوس
كل عبــارة مــن عبــارات املحــاور، كــام أنــه يفيــد يف 
ترتيــب العبــارات حســب أعــىل متوســط حســايب 

مــوزون. 
املتوســط احلســايب "Mean" ؛ وذلــك ملعرفــة مدى . ٣

ارتفــاع، أو انخفــاض اســتجابات أفــراد عينــة 
الدراســة عــن املحــاور الرئيســة، مــع العلــم بأنــه 
ــط  ــىل متوس ــب أع ــاور حس ــب املح ــد يف ترتي يفي

ــايب. حس
٤ . "Standard Deviation" املعيــاري  االنحــراف 

اســتجابات  انحــراف  مــدى  عــىل  للتعــرف  ؛ 
ــارات  ــن عب ــارة م ــكل عب ــة ل ــة الدراس ــراد عين أف
ــاور  ــن املح ــور م ــكل حم ــة، ول ــريات الدراس متغ
احلســايب. ويالحــظ  متوســطها  الرئيســة عــن 
يف  التشــتت  يوضــح  املعيــاري  االنحــراف  أن 
اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة ، إىل جانــب 
املحــاور الرئيســة، فكلــام اقرتبــت قيمتــه مــن 

وانخفــض  االســتجابات،  تركــزت  الصفــر 
تشــتتها.

ــن . 5 ــة ب ــة العالق ــون ملعرف ــاط بريس ــل ارتب معام
متغــريات الدراســة.

6 . One Way) اختبــار حتليــل التبايــن األحــادي 
ــن اجتاهــات  ANOVA) للتحقــق مــن الفــروق ب

عينــة الدراســة باختــالف متغرياهتــم التــي تنقســم 
ــن. ــن فئت ــر م إىل أكث

بــن . 7 الفــروق  اجتــاه  للتحقــق  اختبارشــيفيه 
اجتاهــات عينــة الدراســة التــي بينهــا اختبــار 

االحــادي. التبايــن  حتليــل 

حتليل نتائج الدراسة وتفسرها :

ــادات  ــة القي ــة ُمارس ــا درج ــؤال األول: م ــة الس إجاب
نظــر  للقيــادة األخالقّيــة مــن وجهــة  األكاديميــة 

أعضــاء هيئــة التدريــس؟

الرتبةاالنحراف املعيارياملتوسط احلسايبالبعدم
٣.200.716٣السلوكيات الّشخصية األخالقّية1
٣.280.6662السلوكّيات اإلدارية األخالقّية2
٣.٣20.7201سلوكيات العالقات اإلنسانية٣

-٣.270.675درجة مُمارسة القيادات األكاديمية للقيادة األخالقّية

يتضــح مــن خــالل النتائــج املوضحــة أعــاله أن أفــراد 
ــة  ــىل درج ــرية ع ــة كب ــون بدرج ــة موافق ــة الدراس عين
مُمارســة القيــادات األكاديميــة للقيــادة األخالقّيــة 
ــج أن  ــن النتائ ــح م ــن ٤(، وأتض ــط )٣.27 م بمتوس
ــادة  ــة للقي ــادات األكاديمي ــة القي ــة مُلامرس ــرز درج أب
العالقــات  ُبعــد ســلوكيات  متثلــت يف  األخالقّيــة 

اإلنســانية بمتوســط )٣.٣2 مــن ٤(، يليهــا ُبعــد 
ــط )28.٣  ــة بمتوس ــة األخالقّي ــلوكّيات اإلداري الس
ــخصية  ــلوكيات الّش ــد الس ــاء ُبع ــريًا ج ــن ٤(، وأخ م

األخالقّيــة بمتوســط )٣.20 مــن ٤(.
وفيام ييل النتائج التفصيلية: 

الُبعد األول: السلوكيات الّشخصية األخالقّية:
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جدول رقم )6( استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة مُمارسة القيادات األكاديمية للقيادة األخالقّية 
فيام يتعلق بُبعد السلوكيات الّشخصية األخالقّية مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة

العباراتم

درجة املوافقةالتكرار
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
الرتبةالفئةاملعياري

النسبة
موافق 
بدرجة 

كبرية

موافق 
بدرجة 
متوسطة

موافق 
بدرجة 
ضعيفة

غري موافق 
إطالقًا

حُيافظ عىل أرسار العمل.8
15٤1051٤7ك

1كبرية٣.٤50.707
٪55.0٣7.55.02.5

يصدق يف احلديث مع 1
أعضاء هيئة التدريس.

-1٤798٣5ك
2كبرية٣.٤00.701

٪52.5٣5.012.5-

ُينجز املهامت املوكلة إليه 7
بإخالص.

1٤7105217ك
٣كبرية٣.٤00.7٣6

٪52.5٣7.57.52.5

حيرتم مجيع أطراف العملية 9
الّتعليمية.

15٤77٣51٤ك
٤كبرية٣.٣٣0.879

٪55.027.512.55.0

يتحىل بالصرب يف إنجاز 5
املهامت.

-126119٣5ك
5كبرية٣.٣20.686

٪٤5.0٤2.512.5-

حيرص أن يكون قدوة 11
حسنة للمجتمع األكاديمي.

1٤791281٤ك
6كبرية٣.٣20.850

٪52.5٣2.510.05.0

يفي بالوعود التي ُيلزمها 2
عىل نفسه.

1٤091٤27ك
7كبرية٣.٣00.81٤

٪50.0٣2.515.02.5

يستشعر املسؤولية الكاملة 12
جتاه اجلامعة

11998٤221ك
8متوسطة1٣0.929.٣

٪٤2.5٣5.015.07.5

يتقبل النقد املوجه إليه 6
برحابة صدر.

105105٤921ك
9متوسطة050.922.٣

٪٣7.5٣7.517.57.5

يترصف يف املواقف املختلفة 10
بشجاعة.

1196٣8٤1٤ك
10متوسطة0٣0.96٣.٣

٪٤2.522.5٣0.05.0

يعتذر عن اخلطأ إذا ما وقع ٤
فيه.

1058٤٣556ك
11متوسطة2.851.1٣2

٪٣7.5٣0.012.520.0

يعرتف بخطئه أمام ٣
اآلخرين.

918٤6٣٤2ك
12متوسطة2.801.055

٪٣2.5٣0.022.515.0
متوسطة٣.200.716املتوسط العام

الدراســة  أفــراد عينــة  يتضــح يف اجلــدول )6( أن 
موافقــون بدرجــة )متوســطة( عــىل مُمارســة القيــادات 
األكاديميــة للقيــادة األخالقّيــة فيــام يتعلــق بُبعــد 
ــة بمتوســط حســايب  الســلوكيات الّشــخصية األخالقّي
بلــغ )٣.20 مــن ٤.00(، وهــو متوســط يقــع يف 
الفئــة الثالثــة مــن فئــات املقيــاس الرباعــي )مــن 
2.51 إىل ٣.25(، وهــي الفئــة التــي تشــري إىل خيــار 

ــة. ــىل أداة الدراس ــطة ع ــة متوس بدرج
أبــرز  أن   )6( اجلــدول  يف  النتائــج  مــن  ويتضــح 

ــة  ــادة األخالقّي ــة للقي ــادات األكاديمي ــات القي ممارس
ــة  ــخصية األخالقّي ــلوكيات الّش ــد الس ــق بُبع ــام يتعل في
ــا  ــم ترتيبه ــي ت ــم )8، 1( الت ــارات رق ــل يف العب تتمث
ــا  ــة عليه ــة الدراس ــراد عين ــة أف ــب موافق ــًا حس تنازلي

ــايل: ــرية(، كالت ــة )كب بدرج
ــىل . 1 ــظ ع ــي:" حُياف ــم )8( وه ــارة رق ــاءت العب ج

حيــث  مــن  األوىل  باملرتبــة  العمــل."  أرسار 
موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا بدرجــة 
ــن ٤(  ــغ )٣.٤5 م ــايب بل ــط حس ــرية( بمتوس )كب
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جدول رقم )7( استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة مُمارسة القيادات األكاديمية للقيادة األخالقّية 
فيام يتعلق بُبعد السلوكّيات اإلدارية األخالقّية مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة

ــة  ــادات األكاديمي ــأن القي وتفــرس هــذه النتيجــة ب
باجلامعــات تــدرك خصوصيــة العمــل األكاديمــي 
ولذلــك نجدهــا حتافــظ عــىل أرسار العمــل وتتفــق 
هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة القــرين والزائدي 
القيــادة  مســتوى  أن  بينــت  والتــي  )2016م( 
األخالقيــة لــدى رؤســاء ومرفــات األقســام 
ــذا  ــا و ه ــوك كان مرتفع ــة تب ــة يف جامع األكاديمي
ــد أن  ــي تؤك ــة الت ــة النظري ــه الدراس ــت الي ماذهب
مــن خصائــص القيــادة األخالقيــة العالقــات 
ــىل  ــة ع ــا املحافظ ــن ضمنه ــي م ــانية و الت اإلنس

ــل . ــة يف العم ــة و األمان الرسي
جــاءت العبــارة رقــم )1( وهــي:" يصــدق يف . 2

ــة  ــس." باملرتب ــة التدري ــاء هيئ ــع أعض ــث م احلدي
ــة الدراســة  ــراد عين ــة أف ــة مــن حيــث موافق الثاني
ــغ  ــايب بل ــط حس ــرية( بمتوس ــة )كب ــا بدرج عليه
بــأن  النتيجــة  هــذه  وتفــرس   )٤ مــن   ٣.٤0(
القيــادات األكاديميــة باجلامعــات تســعى لكســب 
ــك  ــس ولذل ــة التدري ــاء هيئ ــاون أعض ــة وتع ثق
ــة  ــاء هيئ ــع أعض ــث م ــدق يف احلدي ــا تص نجده

التدريــس وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة 
ــام  ــت اتس ــي بين ــا )2015م( والت ــرصي واآلغ امل
القيــادات بالّصــدق واإلخــالص واألمانة،كــام 
انــا تؤكــد مــا ذهبــت اليــه الدراســة النظريــة التي  
ــات اإلنســانية  ــادئ العالق ــامم بمب تدعــو اىل االهت

ــة. ــن يف املؤسس ــراد العامل ــد األف عن
ويتضــح مــن النتائــج يف اجلــدول )6( أن أقل ممارســات 
ــق  ــام يتعل ــة في ــادة األخالقّي ــة للقي ــادات األكاديمي القي
ــل يف  ــة تتمث ــخصية األخالقّي ــلوكيات الّش ــد الس بُبع
العبــارة رقــم )٣( وهــي:" يعــرتف بخطئــه أمــام 
ــة الثانيــة عــر مــن حيــث موافقــة  اآلخريــن." باملرتب
أفــراد عينــة الدراســة عليهــا بدرجــة )متوســطة( 
وتفــرس   )٤ مــن   2.80( بلــغ  حســايب  بمتوســط 
ــات  ــة باجلامع ــادات األكاديمي ــأن القي ــة ب ــذه النتيج ه
ــع بالشــفافية يف عملهــا ولذلــك نجدهــا تعــرتف  تتمت

ــن. ــام اآلخري ــا أم بأخطائه

الُبعد الثاين: السلوكّيات اإلدارية األخالقّية:

العباراتم

درجة املوافقةالتكرار
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
الرتبةالفئةاملعياري

النسبة
موافق 
بدرجة 

كبرية

موافق 
بدرجة 
متوسطة

موافق 
بدرجة 
ضعيفة

غري موافق
 إطالقًا

حُيافظ عىل املمتلكات املوضوعة 20
حتت ترصفه.

1689877ك
1كبرية520.672.٣

٪60.0٣5.02.52.5

ُيشّجع أعضاء هيئة التدريس عىل 21
االلتزام بأخالقيات مهنة الّتعليم

17577217ك
2كبرية500.7٤٣.٣

٪62.527.57.52.5

ُيؤكد عىل أمهّية الِقيم الرتبوّية لدى 27
أعضاء هيئة التدريس.

1618٤287ك
٣كبرية٣.٤20.772

٪57.5٣0.010.02.5

ُينمي اإلحساس باملسؤولية لدى 25
أعضاء هيئة التدريس.

1٤798211٤ك
٤كبرية٣.٣50.825

٪52.5٣5.07.55.0

يقدم املساعدة واالهتامم املعيدين 2٤
واملحارضين.

1٤798211٤ك
5كبرية٣.٣50.825

٪52.5٣5.07.55.0

حيرص عىل تطوير العالقات مع 22
املجتمع املحيل.

-1٣٣98٤9ك
6كبرية٣.٣00.750

٪٤7.5٣5.017.5-
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العباراتم

درجة املوافقةالتكرار
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
الرتبةالفئةاملعياري

النسبة
موافق 
بدرجة 

كبرية

موافق 
بدرجة 
متوسطة

موافق 
بدرجة 
ضعيفة

غري موافق
 إطالقًا

ينسب النجاح الذي حتققه إدارته 2٣
لكاّفة العاملن فيها.

1616٣٣521ك
7كبرية٣.٣00.956

٪57.522.512.57.5

ضح املهام املوكلة ألعضاء هيئة 17
التدريس.

-1٣٣9156ك
8كبرية280.776.٣

٪٤7.5٣2.520.0-

يعمل عىل حتقيق رسالة اجلامعة.1٣
1٣٣98٤27ك

9كبرية270.807.٣
٪٤7.5٣5.015.02.5

يتخذ القرارات حسب ما هو خمول 15
له من الصالحيات.

119112٤27ك
10متوسطة220.792.٣

٪٤2.5٤0.015.02.5

تتسم إدارته بأسلوب يتناسب مع 26
املوقف.

12691567ك
11متوسطة200.8٤٤.٣

٪٤5.0٣2.520.02.5

يراعي البعد األخالقي عند اختاذ 16
القرارات االدارية.

12691567ك
12متوسطة200.8٤٤.٣

٪٤5.0٣2.520.02.5

يتجنب استغالل منصبه لتحقيق 19
مكاسب شخصّية.

1٤070٣5٣5ك
1٣متوسطة1٣1.055.٣

٪50.025.012.512.5

ُيراعي الفروق الفردية بن أعضاء 18
هيئة التدريس عند توزيع املهام.

112105٤91٤ك
1٤متوسطة1٣0.87٣.٣

٪٤0.0٣7.517.55.0

ُيطبق األنظمة واللوائح بكل شفافية 1٤
ووضوح.

98112٤921ك
15متوسطة020.910.٣

٪٣5.0٤0.017.57.5
كبرية٣.280.666املتوسط العام

الدراســة  أفــراد عينــة  يتضــح يف اجلــدول )7( أن 
مُمارســة  درجــة  عــىل  )كبــرية(  بدرجــة  موافقــون 
ــق  ــام يتعل ــة في ــادة األخالقّي ــة للقي ــادات األكاديمي القي
بُبعــد الســلوكّيات اإلداريــة األخالقّيــة بمتوســط 
ــط  ــو متوس ــن ٤.00(، وه ــغ )٣.28 م ــايب بل حس
ــي  ــاس الرباع ــات املقي ــن فئ ــة م ــة الرابع ــع يف الفئ يق
ــة التــي تشــري إىل  )مــن ٣.26 إىل ٤.00(، وهــي الفئ

ــة. ــىل أداة الدراس ــرية ع ــة كب ــار بدرج خي
أبــرز  أن   )7( اجلــدول  يف  النتائــج  مــن  ويتضــح 
ــة  ــادة األخالقّي ــة للقي ــادات األكاديمي ــات القي ممارس
ــة  ــة األخالقّي ــلوكّيات اإلداري ــد الس ــق بُبع ــام يتعل في
تتمثــل يف العبــارات رقــم )20، 21( التــي تــم ترتيبهــا 
ــا  ــة عليه ــة الدراس ــراد عين ــة أف ــب موافق ــًا حس تنازلي

ــايل: ــرية(، كالت ــة )كب بدرج
جــاءت العبــارة رقــم )20( وهــي:" حُيافــظ عــىل . 1

ــة  ــه." باملرتب ــت ترصف ــة حت ــكات املوضوع املمتل
ــة  ــة الدراس ــراد عين ــة أف ــث موافق ــن حي األوىل م
حســايب  بمتوســط  )كبــرية(  بدرجــة  عليهــا 
النتيجــة  هــذه  وتفــرس   )٤ مــن   ٣.52( بلــغ 
بــأن القيــادات األكاديميــة باجلامعــات تــدرك 
ــل  ــا متث ــة وأن ــكات اجلامع ــاه ممتل ــؤولياهتا جت مس
قــدوة ملنســويب اجلامعــة يف هــذا الســلوك ولذلــك 
نجدهــا حتافــظ عــىل املمتلــكات املوضوعــة حتــت 

ــا. ترصفه
ُيشــّجع . 2 العبــارة رقــم )21( وهــي:"  جــاءت 

أعضــاء هيئــة التدريــس عــىل االلتــزام بأخالقيــات 
حيــث  مــن  الثانيــة  باملرتبــة   " الّتعليــم  مهنــة 
موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا بدرجــة 
ــن ٤(  ــغ )٣.50 م ــايب بل ــط حس ــرية( بمتوس )كب
ــة  ــادات األكاديمي ــأن القي وتفــرس هــذه النتيجــة ب
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باجلامعــات حتــرص عــىل تطبيــق أخالقيــات مهنــة 
التعليــم ولذلــك  بجــودة  التعليــم الرتباطهــا 
ــىل  ــس ع ــة التدري ــاء هيئ ــجع أعض ــا تش نجده
وتتفــق  الّتعليــم  مهنــة  بأخالقيــات  االلتــزام 
ــريب  ــاة احل ــة حي ــة دراس ــع نتيج ــة م ــذه النتيج ه
)2015م( والتــي بينــت مُمارســة عضــو هيئــة 
ــة  ــادة األخالقّي ــرى للقي ــة أّم الق ــس بجامع التَّدري
ــات  ــرب مــن أولوي ــة اىل أن هــذا البعــد يعت باالظاف
القائــد األكاديمــي كــام جــاء يف خصائــص القيــادة 
ــك يف  ــي و ذل ــد االكاديم ــدى القائ ــة ل األخالقي

ــري . ــزء النظ اجل
أقــل  أن   )7( اجلــدول  يف  النتائــج  مــن  ويتضــح 

ــة  ــادة األخالقّي ــة للقي ــادات األكاديمي ــات القي ممارس
ــة  ــة األخالقّي ــلوكّيات اإلداري ــد الس ــق بُبع ــام يتعل في
تتمثــل يف العبــارة رقــم )1٤( وهــي:" ُيطبــق األنظمــة 
واللوائــح بــكل شــفافية ووضــوح." باملرتبــة اخلامســة 
عــر مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة 
ــغ  ــايب بل ــط حس ــطة( بمتوس ــة )متوس ــا بدرج عليه
)٣.02 مــن ٤( وتفــرس هــذه النتيجــة بــأن القيــادات 
األكاديميــة باجلامعــات تســعى لكســب رضــا منســويب 
ــح  ــة واللوائ ــق األنظم ــا تطب ــك نجده ــة ولذل اجلامع

ــوح. ــفافية ووض ــكل ش ب

الُبعد الثالث: سلوكيات العالقات اإلنسانية:

جدول رقم )8( استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة مُمارسة القيادات األكاديمية للقيادة األخالقّية 
فيام يتعلق بُبعد سلوكيات العالقات اإلنسانية مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة

العباراتم

درجة املوافقةالتكرار
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
الرتبةالفئةاملعياري

النسبة
موافق 
بدرجة 

كبرية

موافق 
بدرجة 
متوسطة

موافق 
بدرجة 
ضعيفة

غري موافق 
إطالقًا

حُيافظ عىل أرسار العاملن.٣0
-1758٤21ك

1كبرية550.6٣2.٣
٪62.5٣0.07.5-

يتعامل مع اجلميع باحرتام.٣٣
1827771٤ك

2كبرية520.776.٣
٪65.027.52.55.0

ُيقّدر ظروف اعضاء هيئة ٣1
التدريس بشكل موضوعي.

-15٤91٣5ك
٣كبرية٣.٤٣0.70٤

٪55.0٣2.512.5-

يتواضع يف تعامله مع ٣5
أعضاء هيئة التدريس.

16877211٤ك
٤كبرية٣.٤٣0.8٣5

٪60.027.57.55.0

ُينصت إىل مرؤوسيه بكل 29
اهتامم.

15٤91287ك
5كبرية٣.٤00.769

٪55.0٣2.510.02.5

ُيبادر يف حل اخلالفات التي ٣8
تقع داخل دائرته

1٤098٣57ك
6كبرية٣.٣20.788

٪50.0٣5.012.52.5

ُيعّزر العالقة االجيابية بن ٣9
العاملن حتت ادارته

1٤08٤٤97ك
7كبرية270.8٣8.٣

٪50.0٣0.017.52.5

ُيشّجع عىل احلوار البنّاء ٣7
والفّعال داخل اجلامعة.

1٣٣8٤567ك
8متوسطة2٣0.85٣.٣

٪٤7.5٣0.020.02.5

٣6
يتجنب االنحياز إىل فرد 
أو مجاعة من العاملن يف 

اجلامعة.

1٤770٤221ك
9متوسطة2٣0.96٣.٣

٪52.525.015.07.5

يمد يد العون واملساعدة ٣2
ألعضاء هيئة التدريس

12691567ك
10متوسطة200.8٤٤.٣

٪٤5.0٣2.520.02.5
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العباراتم

درجة املوافقةالتكرار
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
الرتبةالفئةاملعياري

النسبة
موافق 
بدرجة 

كبرية

موافق 
بدرجة 
متوسطة

موافق 
بدرجة 
ضعيفة

غري موافق 
إطالقًا

28
ُيشارك أعضاء هيئة 

التدريس يف مناسباهتم 
االجتامعية.

1٣٣8٤٤221ك
11متوسطة170.9٤7.٣

٪٤7.5٣0.015.07.5

يراعي احتياجات أعضاء ٣٤
هيئة التدريس الّشخصية.

112112٤21٤ك
12متوسطة150.85٤.٣

٪٤0.0٤0.015.05.0
كبرية٣.٣20.720املتوسط العام

الدراســة  أفــراد عينــة  يتضــح يف اجلــدول )8( أن 
مُمارســة  درجــة  عــىل  )كبــرية(  بدرجــة  موافقــون 
ــق  ــام يتعل ــة في ــادة األخالقّي ــة للقي ــادات األكاديمي القي
بمتوســط  اإلنســانية  العالقــات  ســلوكيات  بُبعــد 
ــط  ــو متوس ــن ٤.00(، وه ــغ )٣.٣2 م ــايب بل حس
ــي  ــاس الرباع ــات املقي ــن فئ ــة م ــة الرابع ــع يف الفئ يق
ــة التــي تشــري إىل  )مــن ٣.26 إىل ٤.00(، وهــي الفئ

ــة. ــىل أداة الدراس ــرية ع ــة كب ــار بدرج خي
أبــرز  أن   )8( اجلــدول  يف  النتائــج  مــن  ويتضــح 
ــة  ــادة األخالقّي ــة للقي ــادات األكاديمي ــات القي ممارس
ــانية  ــات اإلنس ــلوكيات العالق ــد س ــق بُبع ــام يتعل في
تتمثــل يف العبــارات رقــم )٣0، ٣٣( التــي تــم ترتيبهــا 
ــا  ــة عليه ــة الدراس ــراد عين ــة أف ــب موافق ــًا حس تنازلي

ــايل: ــرية(، كالت ــة )كب بدرج
جــاءت العبــارة رقــم )٣0( وهــي:" حُيافــظ عــىل . 1

حيــث  مــن  األوىل  باملرتبــة  العاملــن."  أرسار 
موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا بدرجــة 
 )٤ مــن   ٣.55( حســايب  بمتوســط  )كبــرية( 
ــة  ــادات األكاديمي ــأن القي وتفــرس هــذه النتيجــة ب
العاملــن  ثقــة  لكســب  تســعى  باجلامعــات 
باجلامعــة ولذلــك نجدهــا حتافــظ عــىل أرسار 

العاملــن.
جــاءت العبــارة رقــم )٣٣( وهــي:" يتعامــل مــع . 2

ــث  ــن حي ــة م ــة الثاني ــرتام." باملرتب ــع باح اجلمي
موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا بدرجــة 

ــن ٤(  ــغ )٣.52 م ــايب بل ــط حس ــرية( بمتوس )كب
ــة  ــادات األكاديمي ــأن القي وتفــرس هــذه النتيجــة ب
ــىل  ــا ع ــرض احرتامه ــىل ف ــرص ع ــات حت باجلامع
اجلميــع لتنفيــذ توجيهاهتــا يف العمــل ولذلــك 
نجدهــا تعامــل مــع اجلميــع باحــرتام وتتفــق 
هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة املــرصي واآلغــا 
)2015م( والتــي بينــت تعامــل القيــادات باحرتام 

ــيها. ــع مرؤوس م
ويتضــح مــن النتائــج يف اجلــدول )8( أن أقل ممارســات 
ــق  ــام يتعل ــة في ــادة األخالقّي ــة للقي ــادات األكاديمي القي
يف  تتمثــل  اإلنســانية  العالقــات  ســلوكيات  بُبعــد 
احتياجــات  يراعــي  وهــي:"   )٣٤( رقــم  العبــارة 
ــة  ــة الثاني ــخصية." باملرتب ــس الّش ــة التدري ــاء هيئ أعض
عــر مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة 
ــغ  ــايب بل ــط حس ــطة( بمتوس ــة )متوس ــا بدرج عليه
)٣.15 مــن ٤( وتفــرس هــذه النتيجــة بــأن القيــادات 
األكاديميــة باجلامعــات تســعى لكســب تقديــر أعضــاء 
ــة التدريــس لدعــم رضاهــم وتعزيــز مبادرهتــم يف  هيئ
التدريــس ولذلــك نجدهــا تراعــي احتياجــات أعضــاء 

ــخصية. ــس الّش ــة التدري هيئ

ــة  ــة التَّنظيميَّ ــة الّثق ــا درج ــاين: م ــؤال الث ــة الس إجاب
ــن  ــة م ــادات األكاديمي ــدى القي ــة ل ــادة األخالقّي للقي

ــس؟ ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ وجه
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القيادة األخالقّية لدى القيادات األكاديمية وعالقتها بالّثقة التنظيمّية

جدول رقم )9( استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة الّثقة التَّنظيميَّة للقيادة األخالقّية مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة

العباراتم

درجة املوافقةالتكرار
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
الرتبةالفئةاملعياري

النسبة
موافق 
بدرجة 

كبرية

موافق 
بدرجة 
متوسطة

موافق 
بدرجة 
ضعيفة

غري 
موافق
إطالقًا

يلتزم بمواعيد العمل كحضور 10
االجتامعات وغريها

1688٤217ك
1كبرية٣.٤80.7٤٣

٪60.0٣0.07.52.5

يمتلك اخلربة املهنية املطلوبة ألداء ٤
العمل.

-15٤10521ك
2كبرية٣.٤70.6٣٣

٪55.0٣7.57.5-

يتسم باملرونـة بالتعامـل مـع اآلخرين1٤
18256٣57ك

٣كبرية٣.٤70.807
٪65.020.012.52.5

يمتلك قيم مهنية عالية.٣
17570211٤ك

٤كبرية٣.٤50.8٣7
٪62.525.07.55.0

حيرص عىل تطوير قدراته وامكانياته 5
باستمرار.

16177٣57ك
5كبرية٣.٤00.801

٪57.527.512.52.5

يتمتع بالقبول واالحرتام من قبل اجلميع7
16177٣57ك

6كبرية٣.٤00.801
٪57.527.512.52.5

1٣
يتمـسـك بــالقيم األخالقيــة مثـل: 

اإلخـالص، والنزاهــة، والعدالة، 
واالحرتام، والتسامح.

175٤9٤21٤ك
7كبرية٣.٣80.915

٪62.517.515.05.0

يشجع أعضاء هيئة التدريس عىل تطوير 9
قدراهتم العلمية والبحثية

15٤70٤97ك
8كبرية٣.٣20.850

٪55.025.017.52.5

حيرص عىل متّيز أعضاء هيئة التدريس 8
ونجاحهم.

15٤77٣51٤ك
9كبرية٣.٣20.879

٪55.027.512.55.0

حيرص عىل مشاركة أعضاء هيئة 11
التدريس يف صنع القرار.

16156٤221ك
10كبرية270.976.٣

٪57.520.015.07.5

يسعى لتهيئة املناخ األكاديمي املالئم 6
لعضو هيئة التدريس

15٤6٣٣528ك
11متوسطة221.01٤.٣

٪55.022.512.510.0

يتبادل املعلومات مع أعضاء هيئة 12
التدريس بصدق ووضوح.

15٤6٣٣528ك
12متوسطة221.01٤.٣

٪55.022.512.510.0

يمتلك قدرات تسهم يف تطوير اجلامعة.1
119105٤97ك

1٣متوسطة200.81٤.٣
٪٤2.5٣7.517.52.5

هيتم بتطوير قدرات وإمكانيات مجيع 2
مرؤوسيه.

112986٣7ك
1٤متوسطة1٣0.8٤٤.٣

٪٤0.0٣5.022.52.5
كبرية٣.٣٤0.7٤9املتوسط العام

الدراســة  أفــراد عينــة  يتضــح يف اجلــدول )9( أن 
الّثقــة  درجــة  عــىل  )كبــرية(  بدرجــة  موافقــون 
ــغ  ــايب بل ــط حس ــة بمتوس ــادة األخالقّي ــة للقي التَّنظيميَّ
ــة  ــع يف الفئ ــط يق ــو متوس ــن ٤.00(، وه )٣.٣٤ م
الرابعــة مــن فئــات املقيــاس الرباعــي )مــن ٣.26 إىل 
ــة  ــار بدرج ــري إىل خي ــي تش ــة الت ــي الفئ ٤.00(، وه

ــة. ــىل أداة الدراس ــرية ع كب
ويتضــح مــن النتائــج يف اجلــدول )9( أن أبــرز مالمــح 
الّثقــة التَّنظيميَّــة للقيــادة األخالقّيــة تتمثــل يف العبارات 
رقــم )10، ٤( التــي تــم ترتيبهــا تنازليــًا حســب موافقة 

أفــراد عينــة الدراســة عليهابدرجة)كبــرية(، كالتايل:
يلتــزم . 1 وهــي:"   )10( رقــم  العبــارة  جــاءت 
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بمواعيــد العمــل كحضــور االجتامعــات وغريهــا" 
ــة  ــراد عين ــة أف ــث موافق ــن حي ــة األوىل م باملرتب
بمتوســط  )كبــرية(  بدرجــة  عليهــا  الدراســة 
هــذه  وتفــرس   )٤ مــن   ٣.٤8( بلــغ  حســايب 
ــات  ــة باجلامع ــادات األكاديمي ــأن القي ــة ب النتيج
العمــل  حتــرص عــىل االســتفادة مــن وقــت 
وإنجــازه يف وقتــه املحــدد ولذلــك نجدهــا تلتــزم 
بمواعيــد العمــل وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة 
(vineburgh, 2010) والتــي  فينيبــورغ  دراســة 
ــة لــدى أعضــاء  بينــت أن مســتوى الّثقــة التَّنظيميَّ

ــا. ــس كان مرتفًع ــة التَّدري هيئ
جــاءت العبــارة رقــم )٤( وهــي:" يمتلــك اخلــربة . 2

املهنيــة املطلوبــة ألداء العمــل." باملرتبــة الثانيــة من 
حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا بدرجة 
ــن ٤(  ــغ )٣.٤7 م ــايب بل ــط حس ــرية( بمتوس )كب
ــة  ــادات األكاديمي ــأن القي وتفــرس هــذه النتيجــة ب
باجلامعــات ترقــت يف العمــل بتــدرج وظيفــي 

ــة  متسلســل ولذلــك نجدهــا متتلــك اخلــربة املهني
ــل. ــة ألداء العم املطلوب

ويتضــح مــن النتائــج يف اجلــدول )9( أن أقــل مالمــح 
ــة تتمثــل يف العبــارة  ــة للقيــادة األخالقّي الّثقــة التَّنظيميَّ
ــر قــدرات وإمكانيــات  رقــم )2( وهــي:" هيتــم بتطوي
مــن  عــر  الرابعــة  باملرتبــة  مرؤوســيه."  مجيــع 
ــة  ــا بدرج ــة عليه ــة الدراس ــراد عين ــة أف ــث موافق حي
ــن ٤(  ــغ )٣.1٣ م ــايب بل ــط حس ــطة( بمتوس )متوس
وتفــرس هــذه النتيجــة بــأن القيــادات األكاديميــة 
باجلامعــات حتــرص عــىل تطويــر منســوبيها بــام حيســن 
ــر  ــم بتطوي ــا هتت ــك نجده ــل ولذل ــم للعم ــن أدائه م

ــيها. ــع مرؤوس ــات مجي ــدرات وإمكاني ق

االرتباطيَّــة  العالقــة  مــا  الثالــث:  الســؤال  إجابــة 
بــني درجــة ُمارســة القيــادات األكاديميــة للقيــادة 
ــة مــن وجهــة نظــر  ــة التَّنظيميَّ ــة ودرجــة الّثق األخالقّي

أعضــاء هيئــة التدريــس؟

جدول رقم )10( نتائج معامل ارتباط بريسون لتحديد العالقة بن درجة مُمارسة القيادات األكاديمية للقيادة األخالقّية ودرجة الّثقة التَّنظيميَّة

درجة الّثقة التَّنظيميَّةالبعد

0.891معامل االرتباطالسلوكيات الّشخصية األخالقّية
0.000**الداللة اإلحصائية

0.867معامل االرتباطالسلوكّيات اإلدارية األخالقّية
0.000**الداللة اإلحصائية

0.882معامل االرتباطسلوكيات العالقات اإلنسانية
0.000**الداللة اإلحصائية

0.910معامل االرتباطدرجة مُمارسة القيادات األكاديمية للقيادة األخالقّية 
0.000**الداللة اإلحصائية

** دالة عند مستوى 0.01 فأقل   

ــود  ــح وج ــاله يتض ــة أع ــج املوضح ــالل النتائ ــن خ م
عالقــة ارتباطيــة طرديــة دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى 
ــة  ــادات األكاديمي ــة القي ــة مُمارس ــن درج )0.01( ب

ــة. ــة التَّنظيميَّ ــة الّثق ــة ودرج ــادة األخالقّي للقي
حيــث يتضــح أنــه كلــام زادت ممارســة القيــادات 
األكاديميــة للقيــادة األخالقّيــة، حتســنت درجــة الّثقــة 

التَّنظيميَّــة وتفــرس هــذه النتيجــة بــأن ممارســة القيادات 
ــات  ــن العالق ــزز م ــة تع ــادة األخالقّي ــة للقي األكاديمي
مــع مرؤوســيها وحتســن مــن تنظيــم العمــل ممــا حيســن 

مــن الثقــة التنظيميــة.
ــدي  ــرين والزائ ــة الق ــع نتيج ــة م ــذه النتيج ــق ه وتتف
)2016م( والتــي بينــت هنــاك أثــر للقيــادة األخالقيــة 
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القيادة األخالقّية لدى القيادات األكاديمية وعالقتها بالّثقة التنظيمّية

اجلدول رقم )11( نتائج " حتليل التباين األحادي " (One Way ANOVA) للفروق يف
 استجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا إىل اختالف متغري الدرجة العلميِّة 

لــدى رؤســاء ومرفــات األقســام األكاديميــة بجامعة 
تبــوك عــىل ســلوك الصمــت التنظيمــي" لــدى أعضــاء 
هيئــة التدريــس بنســبة 8٣.٪.كــام تتفــق هــذه النتيجــة 
ــي  ــريب )2015م( والت ــاة احل ــة حي ــة دراس ــع نتيج م
ــة  ــن مُمارس ــة ب ــة إجيابّي ــة ارتباطيَّ ــود عالق ــت وج بين
القيــادة األخالقّيــة لعضــو هيئــة التَّدريــس والتَّأثــري يف 

ــة. الطَّلب
ــرصي  ــة امل ــة دراس ــع نتيج ــة م ــذه النتيج ــق ه وتتف
عالقــة  وجــود  بينــت  والتــي  )2015م(  واآلغــا 
ارتباطيَّــة ذات داللــة إحصائيَّــة بــن ممارســات القيــادة 
ــاد  ــرة الفس ــن ظاه ــد م ــن، واحل ــة للمديري األخالقّي

اإلداري.
Alan Mar-)  كــام تتفــق مــع نتيجــة دراســة آالنمرشــال
ــة  ــة ارتباطيَّ ــود عالق ــت وج ــي بين shall, 2012) والت

إجيابّيــة بــن القيــادة األخالقّيــة وثقــة التَّابعــن ،وتتفــق 
 Akker et al,) مع نتيجة دراســة دراســة أكــري وآخريــن
ــلوكيَّات األخالقّية  2009) والتــي بينــت أن معظــم السُّ

ترتبــط بشــكل إجيــايب مــع الّثقــة ،كــام تتفــق مــع نتيجــة 

 Geem,Tokmak,)ــوت ــم وتوكامكوتورغ ــة جي دراس
ــة  ــة إجيابّي ــود عالق ــت وج ــي بين Turgut, 2012) والت

ــة ، وتتفــق مــع  ــة والّثقةالتَّنظيميَّ بــن القيــادة األخالقّي
Yilmaz, Alt-)  نتيجــة دراســة يلــامز والتَّينكــورت
ةبــن  inkurt, 2012) والتــي بينــت أن هنــاك عالقــة قويَّ

رات املعّلمــن  ســلوك القيــادة الداعــم للمعلِّمينوتصــوُّ
للثَِّقــة والعدالــة التَّنظيميَّــة ، و تتوافــق هــذه النتيجــة مع 
صحــة اجلانــب النظــري هلــذه الدراســة و التــي أكــدت 
عــىل أن القيــادة األخالقيــة والثقــة التنظيميــة تربطهــم 
عالقــة تبادليــة يتضــح آثرهــا عــىل بيئــة العمــل لــكال 

الطرفــن.
إجابــة الســؤال الرابــع: هــل توجــد فــروق دالــة 
بــني   )0.05( الّداللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيًّــا 
راَســة لدرجــة ُمارســة  متوســطات اســتجابات عّينــة الدِّ
ُتعــزى  األخالقّيــة  للقيــادة  األكاديميــة  القيــادات 
ــربة(؟ ــنوات اخل ــدد س ــة العلميِّة،ع ات )الدرج ــرِّ ملتغ

1( الفروق باختالف متغر الدرجة العلميِّة: 

جمموع مربعاتمصدر التبايناملحور
درجات 

احلرية
متوسط 
املربعات

قيمة ف
الداللة 

اإلحصائية
التعليق

السلوكيات 
الّشخصية 
األخالقّية

2.٣1521.158بن املجموعات
غري دالة2.2760.105 1٤0.86٣2770.509داخل املجموعات

-1٤٣.178279املجموع

السلوكّيات اإلدارية 
األخالقّية

1.99820.999بن املجموعات
غري دالة2.2720.105 121.8٣62770.٤٤0داخل املجموعات

-12٣.8٣5279املجموع

سلوكيات العالقات 
اإلنسانية

5.6٤٤22.822بن املجموعات
دالة0.00٤**5.619 1٣9.1012770.502داخل املجموعات

-1٤٤.7٤٤279املجموع
درجة مُمارسة 

القيادات األكاديمية 
للقيادة األخالقّية 

2.5٤821.27٤بن املجموعات
غري دالة2.8٣٣0.061 12٤.5662770.٤50داخل املجموعات

-127.11٤279املجموع

** دالة عند مستوى 0.01 فأقل
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القيادة األخالقّية لدى القيادات األكاديمية وعالقتها بالّثقة التنظيمّية

يتضــح مــن خــالل النتائــج املوضحــة يف اجلــدول 
)11( عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى )0.05( فأقــل يف اجتاهــات أفــراد عينــة 
ــة،  الدراســة حــول )الســلوكيات الّشــخصية األخالقّي
الســلوكّيات اإلداريــة األخالقّيــة، درجــة مُمارســة 
ــالف  ــة( باخت ــادة األخالقّي ــة للقي ــادات األكاديمي القي

ــة. ــة العلميِّ ــري الدرج متغ
   يتضــح مــن خــالل النتائــج املوضحةاجلــدول )11( 

ــتوى  ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف وج
ــول  ــة ح ــراد الدراس ــات أف ــل يف اجتاه )0.01( فأق
)ســلوكيات العالقــات اإلنســانية(باختالف متغــري 

ــة ــة العلميِّ الدرج
ــم  ــة ت ــات الدرجةالعلميِّ ــن فئ ــروق ب ــد الف   ولتحدي
ــه  ــاءت نتائج ــذي ج ــيفيه، وال ــار ش ــتخدام اختب اس

ــايل: كالت

جدول رقم )12( يوضح نتائج اختبار شيفيه للتحقق من الفروق بن فئات الدرجة العلميِّة 

اجلدول رقم )1٣( نتائج " حتليل التباين األحادي " )One Way ANOVA( للفروق يف استجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا إىل اختالف متغري عدد سنوات اخلربة 

أستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ املتوسط احلسايبالعددالدرجة العلميِّة املحور

سلوكيات العالقات اإلنسانية
****-28٣.75أستاذ

-8٤٣.26أستاذ مشارك
-168٣.28أستاذ مساعد

** دالة عند مستوى 0.01 فأقل                             

يتضــح مــن خــالل النتائج املوضحــة يف اجلــدول )12( 
ــتوى  ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف وج
)0.01( فأقــل بــن أفــراد عينــة الدراســة الذيــن 
درجتهــم العلميــة أســتاذ وأفــراد عينــة الدراســة الذيــن 
ــاعد(  ــتاذ مس ــارك، أس ــتاذ مش ــة )أس ــم العلمي درجته

ــح  ــانية(، لصال ــات اإلنس ــلوكيات العالق ــول )س ح
أفــراد عينــة الدراســة الذيــن درجتهــم العلميــة أســتاذ.

2( الفروق باختالف متغر عدد سنوات اخلربة:

درجات جمموع مربعاتمصدر التبايناملحور
احلرية

متوسط 
الداللة قيمة فاملربعات

التعليقاإلحصائية

السلوكيات 
الّشخصية 
األخالقّية

11.20925.60٤بن املجموعات
دالة0.000**11.76٤ 1٣1.9692770.٤76داخل املجموعات

-1٤٣.178279املجموع
السلوكّيات 

اإلدارية 
األخالقّية

7.٤082٣.70٤بن املجموعات
دالة0.000**8.812 116.٤272770.٤20داخل املجموعات

-12٣.8٣5279املجموع
سلوكيات 
العالقات 
اإلنسانية

8.7٤92٤.٣7٤بن املجموعات
دالة0.000**8.910 1٣5.9962770.٤91داخل املجموعات

-1٤٤.7٤٤279املجموع
درجة مُمارسة 

القيادات 
األكاديمية 

للقيادة األخالقّية 

8.٤612٤.2٣0بن املجموعات

دالة0.000**9.876 118.65٣2770.٤28داخل املجموعات

-127.11٤279املجموع

** دالة عند مستوى 0.01 فأقل   
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القيادة األخالقّية لدى القيادات األكاديمية وعالقتها بالّثقة التنظيمّية

جدول رقم )1٤( يوضح نتائج اختبار شيفيه للتحقق من الفروق بن فئات عدد سنوات اخلربة 

يتضــح مــن خــالل النتائــج املوضحــة يف اجلــدول 
عنــد  إحصائيــة  ذات داللــة  فــروق  )1٣( وجــود 
مســتوى )0.05( فأقــل يف اجتاهــات أفــراد عينــة 
ــة،  الدراســة حــول )الســلوكيات الّشــخصية األخالقّي
الســلوكّيات اإلداريــة األخالقّية، ســلوكيات العالقات 

اإلنســانية، درجة مُمارســة القيــادات األكاديميــة للقيادة 
ــربة. ــنوات اخل ــدد س ــري ع ــالف متغ ــة( باخت األخالقّي
ولتحديــد صالــح الفــروق بــن فئــات عــدد ســنوات 
اخلــربة تــم اســتخدام اختبــار شــيفيه وجــاءت نتائجــه:

املتوسط العددعدد سنوات اخلربة املحور
احلسايب

من سنة 
إىل مخس 
سنوات 

من ست 
إىل عر 
سنوات 

أكثر من عر 
سنوات 

السلوكيات الّشخصية 
األخالقّية

**-٤9٣.٤5من سنة إىل مخس سنوات 
**-91٣.٣7من ست إىل عر سنوات 

-1٤0٣.00أكثر من عر سنوات 

السلوكّيات اإلدارية 
األخالقّية

-٤9٣.٣5من سنة إىل مخس سنوات 
**-91٣.٤8من ست إىل عر سنوات 

-1٤0٣.12أكثر من عر سنوات 

سلوكيات العالقات 
اإلنسانية

**-٤9٣.58من سنة إىل مخس سنوات 
**-91٣.٤5من ست إىل عر سنوات 

-1٤0٣.15أكثر من عر سنوات 

درجة مُمارسة القيادات 
األكاديمية للقيادة األخالقّية 

**-٤9٣.٤5من سنة إىل مخس سنوات 
**-91٣.٤٤من ست إىل عر سنوات 

-1٤0٣.09أكثر من عر سنوات 
** دالة عند مستوى 0.01 فأقل

يتضــح مــن خــالل النتائــج املوضحــة يف اجلــدول 
عنــد  إحصائيــة  ذات داللــة  فــروق  )1٤( وجــود 
ــة  ــة الدراس ــراد عين ــن أف ــل ب ــتوى )0.01( فأق مس
ــنوات  ــر س ــن ع ــر م ــم أكث ــنوات خربهت ــن س الذي
وأفــراد عينــة الدراســة الذيــن ســنوات خربهتــم )مــن 
ســنة إىل مخــس ســنوات، مــن ســت إىل عــر ســنوات( 
حــول )الســلوكيات الّشــخصية األخالقّية، ســلوكيات 
القيــادات  مُمارســة  درجــة  اإلنســانية،  العالقــات 
األكاديميــة للقيــادة األخالقّيــة(، لصالــح أفــراد عينــة 
الدراســة الذيــن ســنوات خربهتــم )مــن ســنة إىل مخــس 

ــنوات(. ــر س ــت إىل ع ــن س ــنوات، م س
يتضــح مــن خــالل النتائــج املوضحــة يف اجلــدول 
عنــد  إحصائيــة  ذات داللــة  فــروق  )1٤( وجــود 

ــة  ــة الدراس ــراد عين ــن أف ــل ب ــتوى )0.01( فأق مس
ــنوات  ــر س ــن ع ــر م ــم أكث ــنوات خربهت ــن س الذي
ــن  ــم م ــنوات خربهت ــن س ــة الذي ــة الدراس ــراد عين وأف
ســت إىل عــر ســنوات حــول )الســلوكّيات اإلداريــة 
ــن  ــة الذي ــة الدراس ــراد عين ــح أف ــة(، لصال األخالقّي

ــنوات. ــر س ــت إىل ع ــن س ــم م ــنوات خربهت س
ــرصي  ــة امل ــة دراس ــع نتيج ــة م ــذه النتيج ــق ه وتتف
ــروق ذات  ــود ف ــت وج ــي بين ــا )2015م( والت واآلغ
ــة  ــادة األخالقّي ــات القي ــول ممارس ــة ح ــة إحصائيَّ دالل
للمديريــن، واحلــد مــن ظاهــرة الفســاد اإلداري ُتعــزى 
ــربة  ــم خ ــن لدهي ــح الذي ــك لصال ــربة، وذل ــريِّ اخل ملتغ

ــنوات. ــن 5 س ــل م أق
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ــة  ــروق دال ــد ف ــل توج ــس: ه ــؤال اخلام ــة الس إجاب
بــني   )0.05( الّداللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيًّــا 
ــة لدرجــة الّثقــة  راَس ــة الدِّ متوســطات اســتجابات عّين

ــدد  ــة، ع ــة العلميِّ ات )الدرج ــرِّ ــزى ملتغ ــة ُتع التَّنظيميَّ
ــربة(؟ ــنوات اخل س

3( الفروق باختالف متغر الدرجة العلميِّة: 
اجلدول رقم )15( نتائج " حتليل التباين األحادي " )One Way ANOVA( للفروق يف استجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا إىل اختالف متغري الدرجة العلميِّة 

جدول رقم )16( يوضح نتائج اختبار شيفيه للتحقق من الفروق بن فئات الدرجة العلميِّة 

اجلدول رقم )17( نتائج " حتليل التباين األحادي " )One Way ANOVA( للفروق يف استجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا إىل اختالف متغري عدد سنوات اخلربة 

جمموع مصدر التبايناملحور
مربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
الداللة قيمة فاملربعات

التعليقاإلحصائية

درجة الّثقة التَّنظيميَّة للقيادة 
األخالقّية

٣.57621.788بن املجموعات

دالة0.0٤1*2٣9.٣ داخل 
152.9062770.552املجموعات

-156.٤82279املجموع
* دالة عند مستوى 0.05 فأقل

يتضــح مــن خــالل النتائج املوضحــة يف اجلــدول )15( 
ــتوى  ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف وج
)0.05( فأقــل يف اجتاهــات أفــراد عينــة الدراســة 
ــة(  ــادة األخالقّي ــة للقي ــة التَّنظيميَّ ــة الّثق ــول )درج ح

ــة. ــة العلميِّ ــري الدرج ــالف متغ باخت
ــم  ــة ت ــة العلميِّ ــات الدرج ــن فئ ــروق ب ولتحديدالف
ــه  ــاءت نتائج ــذي ج ــيفيه، وال ــار ش ــتخدام اختب اس

ــايل: كالت

أستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ املتوسط احلسايبالعددالدرجة العلميِّة املحور

درجة الّثقة التَّنظيميَّة للقيادة 
األخالقّية

*-28٣.66أستاذ
-8٤٣.25أستاذ مشارك
-168٣.٣٣أستاذ مساعد

* دالة عند مستوى 0.05 فأقل                             

يتضــح مــن خــالل النتائج املوضحــة يف اجلــدول )16( 
ــتوى  ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف وج
)0.05( فأقــل بــن أفــراد عينــة الدراســة الذيــن 
درجتهــم العلميــة أســتاذ وأفــراد عينــة الدراســة الذيــن 

درجتهــم العلميــة أســتاذ مشــارك حــول )درجــة الّثقــة 
ــة  ــراد عين ــح أف ــة(، لصال ــادة األخالقّي ــة للقي التَّنظيميَّ

ــة أســتاذ. ــن درجتهــم العلمي الدراســة الذي

4( الفروق باختالف متغر عدد سنوات اخلربة: 

درجات جمموع مربعاتمصدر التبايناملحور
احلرية

متوسط 
الداللة قيمة فاملربعات

التعليقاإلحصائية

درجة الّثقة التَّنظيميَّة 
للقيادة األخالقّية

بن 
11.٤9725.7٤8املجموعات

دالة0.000**10.98٣ داخل 
1٤٤.9852770.52٣املجموعات

-156.985279املجموع
** دالة عند مستوى 0.01 فأقل  
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جدول رقم )18( يوضح نتائج اختبار شيفيه للتحقق من الفروق بن فئات عدد سنوات اخلربة 

يتضــح مــن خــالل النتائج املوضحــة يف اجلــدول )17( 
ــتوى  ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف وج
)0.01( فأقــل يف اجتاهــات أفــراد عينــة الدراســة 
ــة(  ــادة األخالقّي ــة للقي ــة التَّنظيميَّ ــة الّثق ــول )درج ح

ــربة. ــنوات اخل ــدد س ــري ع ــالف متغ باخت
ولتحديدلفــروق بــن فئــات عــدد ســنوات اخلــربة تــم 

اســتخدام اختبــار شــيفيه،والتي نتائجــه كالتــايل:

املتوسط العددعدد سنوات اخلربة املحور
احلسايب

من سنة إىل 
مخس سنوات 

من ست إىل 
عر سنوات 

أكثر من عر 
سنوات 

درجة الّثقة التَّنظيميَّة للقيادة 
األخالقّية

**-٤9٣.60من سنة إىل مخس سنوات 
**-91٣.51من ست إىل عر سنوات 

-1٤0٣.1٤أكثر من عر سنوات 
** دالة عند مستوى 0.01 فأقل

يتضــح مــن خــالل النتائــج املوضحــة يف اجلــدول 
عنــد  إحصائيــة  ذات داللــة  فــروق  )18( وجــود 
ــة  ــة الدراس ــراد عين ــن أف ــل ب ــتوى )0.01( فأق مس
ــنوات  ــر س ــن ع ــر م ــم أكث ــنوات خربهت ــن س الذي
وأفــراد عينــة الدراســة الذيــن ســنوات خربهتــم )مــن 
ســنة إىل مخــس ســنوات، مــن ســت إىل عــر ســنوات( 
ــة(،  ــادة األخالقّي ــة للقي ــة التَّنظيميَّ ــة الّثق ــول )درج ح
لصالــح أفــراد عينــة الدراســة الذيــن ســنوات خربهتــم 
ــر  ــت إىل ع ــن س ــنوات، م ــس س ــنة إىل مخ ــن س )م

ــنوات(. س

توصيات الدراسة:   
يف ضــوء النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا، فــإن 

الباحــث يــويص بــام يــيل:
حــث القيــادات األكاديميــة باجلامعــات عــىل 	 

التــرصف يف املواقــف املختلفــة بشــجاعة.
ــدم 	  ــات بع ــة باجلامع ــادات األكاديمي ــه القي توجي

ــخصّية. ــب ش ــق مكاس ــب لتحقي ــتغالل املنص اس
ــة باجلامعــات بمراعــاة 	  ــادات األكاديمي حــث القي

ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــة ب ــروق الفردي الف
ــام. ــع امله ــد توزي عن

توجيــه القيــادات األكاديميــة باجلامعــات بتطبيــق 	 
األنظمــة واللوائــح بــكل شــفافية ووضــوح.

حــث القيــادات األكاديميــة باجلامعــات عــىل مــد 	 
يــد العــون واملســاعدة ألعضــاء هيئــة التدريــس.

توجيــه القيــادات األكاديميــة باجلامعــات ملشــاركة 	 
أعضــاء هيئــة التدريــس يف مناســباهتم االجتامعيــة.

حــث القيــادات األكاديميــة باجلامعــات عــىل 	 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  احتياجــات  مراعــاة 

لّشــخصية. ا

مقرتحات للدراسات املستقبلية:
معوقــات 	  حــول  مســتقبلية  دراســات  إجــراء 

مُمارســة القيــادات األكاديميــة للقيــادة األخالقّيــة.
إجــراء دراســات مســتقبلية حــول ســبل احلــد مــن 	 

ــادة  ــة للقي ــادات األكاديمي ــة القي ــات مُمارس معوق
ــة. األخالقّي

ــادة 	  ــر القي ــول أث ــتقبلية ح ــات مس ــراء دراس إج
لــدى  التَّنظيميَّــة  الّثقــة  تعزيــز  يف  األخالقّيــة 

األكاديميــة. القيــادات 

املراجع العربّية:

درجــة . 1 أ(.  )2015م-  حممــد.  حيــاة  احلــريب، 
مُمارســة أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة أّم القرى 
ــة يف  ــىل الطلب ــاهتا ع ــة وانعكاس ــادة األخالقّي للقي
ــة  ــرتاتيجية. جمل ــة االس ــات اجلامع ــوء توجه ض
معهــد اإلدارة، العــدد )٣(. املجلــد )55(.ص ص 



108

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٣٠(  شعبان  ١٤٤٤ هـ - مارس ٢٠٢٣ م

القيادة األخالقّية لدى القيادات األكاديمية وعالقتها بالّثقة التنظيمّية

.612-  555

القيــادة . 2 )2015م(  حممــد.  حيــاة  احلــريب، 
ــز  ــا يف تعزي ــي ودوره ــتاذ اجلامع ــة لألس األخالقّي
ِقيــم املواطنــة لــدى طلبتــه. ورقــة عمــل مقدمة إىل 
مؤمتــر الشــباب واملواطنــة ِقيــم وأصــول، جامعــة 
ــرتة 15-1٤٣6/٤/16ه:  ــالل الف ــرى، خ أّم الق

ــة. ــة املكرم مك

اإلدارة . ٣ )2011م(.  حامــد.  نيفــن  احلــريب، 
ــات  ــة باجلامع ــة التنظيمّي ــا بالّثق ــفافية وعالقته بش
هيئــة  أعضــاء  نظــر  وجهــة  مــن  الســعودية 
التدريــس واملوظفــن. رســالة دكتــوراه. مكــة 

القــرى. أّم  املكرمــة: جامعــة 

محــادات، حممــد حســن. )200٣م(. ِقيــم العمــل . ٤
ــدارس  ــن يف امل ــن واملعّلم ــدى املديري ــائدة ل الس
ــم  ــا بالتزامه ــة يف األردن وعالقته ــة العام الّثانوّي
الوظيفــي. رســالة دكتــوراه غــري منشــورة. جامعــة 
ــاّمن، األردن. ــا: ع ــات الُعلي ــة للدراس ــاّمن العربّي ع

ــزام . 5 ــة الت ــاب )201٣م(درج ــب ذي ــة، أدي محادن
معلمــي اللغــة العربيــة بأخالقيــات مهنــة التعليــم 
ــا  ــدارس ومديراهت ــري امل ــر مدي ــة نظ ــن وجه م
ــة  ــرق، املجل ــة املف ــم ملحافظ ــات والتعلي يف مديري
األردنيــة يف العلــوم الرتبوية.لعــدد )1(املجلــد 

ص50-29 )9(.ص 

الســنوي . 6 التقريــر  املجمعــة،)1٤٤2ه(  جامعــة 
لوكالــة اجلامعــة للدراســات العليــا و البحــث 

العلمــي .

أبعــاد . 7 )1٤٣6هـــ(.  حممــد.  نبيــل  خليــل، 
األجهــزة  يف  األخالقّيــة  القيــادة  وخصائــص 
ــة  ــل مقدم ــة عم ــوك، ورق ــة تب ــة بمنطق احلكومي
يف  احلكوميــة  اإلدارّيــة  القيــادات  مؤمتــر  إىل 
ــات،  ــع والتطلع ــعودية الواق ــة الس ــة العربّي اململك

-10 الفــرتة  خــالل  العامــة  اإلدارة  معهــد 
يــاض. الرِّ 1٤٣6/2/12ه: 

ــد. )2009م(. . 8 ــح، أمح ــا، وصال ــدوري، زكري ال
إدارة التمكــن واقتصاديــات الّثقــة يف منظــامت 
اليــاوري  دار  األردن:  الّثالثــة.  األلفيَّــة  أعــامل 

ــع. ــر والتوزي ــة للن العلميَّ

رشــيد، مــازن. )200٣م(. الّثقــة التنظيمّيــة يف . 9
ة:  ــة الســعوديَّ ــة باململكــة العربيَّ األجهــزة احلكوميَّ
بعــض املحــددات واآلثــار. جملــة اإلدارة العامــة، 

العــدد )٤٣(، املجلــد )٣(، ٤٣7-٤57.

ــر . 10 ــدي. )1٤٣٤هـــ(. أث ــيل مه ــراين، ع الزه
ــىل  ــز ع ــن احلواف ــا ع ــة والرض ــة التنظيمّي العدال
الّثقــة التنظيمّيــة. رســالة ماجســتري غــري منشــورة. 

ــعود. ــك س ــة املل جامع

الزينــايت، أســامة. )201٤م(. دور أخالقيــات . 11
يف  االجتامعيــة  املســؤولية  تعزيــز  يف  املهنــة 
رســالة  الفلســطينية.  احلكوميــة  املستشــفيات 
اإلدارة  أكاديميــة  منشــورة،  غــري  ماجســتري 
والسياســة للدراســات العليــا باملشــاركة مــع 
فلســطن. األقــى،  جامعــة  األقــى،  جامعــة 

الســعود، راتــب، وبطــاح، أمحــد. )1996م(. . 12
مــدى التــزام مديــري املــدارس يف حمافظــة الكــرك 
ــة  ــم. جمل ــة نظره ــن وجه ــة م ــات ملهني باألخالقي
ــة،  ــة األردني ــة، اجلامع ــوم الرتبوّي ــات العل دراس

ــد )2(: ص ص 162-1٣6. ــدد )٣(، املجل الع

القيــادة . 1٣ )1٤٣6هـــ(  ســليامن  الشــتوي، 
ــا  ــة وعالقته ــدارس الّثانوّي ــري امل ــة ملدي األخالقّي
بالّثقــة التنظيمّيــة، رســالة دكتــوراه غــري منشــورة. 

ــعود. ــك س ــة املل ــة. جامع ــة الرتبي كلي

مهدي،والتنــح، . 1٤ عبــد  الريفي،عبــاس 
ــري  ــة مدي ــة مُمارس ــود.)2011م( درج ــال حمم من
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للقيــادة  الشــارقة  الّثانوّيةبإمــارة  املــدارس 
ــن  ــن املعّلم ــة متك ــا بدرج ــة وعالقته األخالقّي
.)٣( والنفســية.العدد  الرتبوّيــة  العلــوم  جملــة 

.162-1٣ ص  ص   ،)12( ملجلــد 

ــز. )201٤م(. . 15 ــد العزي ــد عب ــمالن، خال الش
ــوالء  ــتوى ال ــا بمس ــة وعالقته ــادة األخالقّي القي
مؤمتــر  إىل  مقدمــة  عمــل  ورقــة  التنظيمــي.  
ــة  ــة احلكوميــة يف اململكــة العربّي القيــادات اإلدارّي
الســعودية الواقــع والتطلعــات، معهــد اإلدارة 
2-201٤/12/٤م:  الفــرتة  خــالل  العامــة 

يــاض. الرِّ

ــادة . 16 ــد. )2010م( القي ــهرزاد حمم ــهاب، ش ش
ــات  ــط العالق ــري رواب ــا يف تأص ــة ودوره اإلداري
العامــة، جملــة دراســات تربويــة، ع)11(. ص 

ص1٣1-99

عابديــن، حمّمــد عبــد القــادر. )2005م(. . 17
دار  عــاّمن:   .1 ط  احلديثــة.  املدرســّية  اإلدارة 

والتوزيــع. للنــر  الــروق 

مقاييــس . 18 )2001م(.  أمحــد.  عبــادة، 
ــرة:  ــدين. ج1. القاه ــباب والراش ــخصية للش الّش

للنــر. الكتــاب  مركــز 

عثــامن، إبراهيم، وســاري، ســامل. )2010م(. . 19
ــة  ــرة: الرك ــامع. القاه ــم االجت ــات يف عل نظري

ــدات. ــويق والتوري ــدة للتس ــة املتح العربيَّ

العســاف، صالــح أمحــد. )2016م(. املدخــل . 20
إىل البحــث يف العلــوم الســلوكية. ط٣. الريــاض: 

دار الزهــراء للنــر والتوزيــع. 

العمــري، عبــد الرمحــن شــاوش. )2000م(. . 21
مديــري  لــدى  التنظيمّيــة  الّشــخصية  الِقيــم 
ــة  ــة بمدين ــطة والّثانوّي ــدارس امُلتوّس ــرات امل ومدي
رســالة  نظرهــم.  وجهــة  مــن  املكرمــة  مكــة 

ماجســتري غــري منشــورة. جامعــة أّم القــرى.

صالــح. . 22 والعامــري،  طاهــر،  الغالبــي، 
)2005م(. املســؤولّية االجتامعّيــة وأخالقّيــات 
األعــامل. الريــاض: دار طويــق للنّــر والتوزيــع.

ــة . 2٣ ــم. )201٣م(. العدال ــذى إبراهي ــرج، ش ف
التنظيمّيــة لــدى رؤســاء األقســام األكاديميــة 
هيئــة  ألعضــاء  التنظيمّيــة  بالّثقــة  وعالقتهــا 
املكرمــة.  مكــة  منطقــة  بجامعــات  التدريــس 
ــرى. ــة أمّ الق ــورة. جامع ــري منش ــوراه غ ــالة دكت رس

أمحــد. . 2٤ والزائــدي،  اهلل،  عبــد  القــرين، 
رؤســاء  لــدى  األخالقيــة  القيــادة  )2016م( 
األكاديميــة بجامعــة تبــوك وعالقتــه بســلوك 
هيئــة  أعضــاء  لــدى  التنظيمــي  الصمــت 
ــة جامعــة األزهــر.ع  ــة الرتبي التدريــس. جملــة كلي

.)٤( اجلــزء   ،)170( )٣5(،املجلــد 

إدارة . 25 نحــو  )2010م(.  عامــر.  الكبيــي، 
يــاض: مؤسســة الياممــة  عامــة جديــدة لإلنقــاذ. الرِّ

ــة.  الصحفيَّ

)1996م(. . 26 مفــي.  حممــد  الكساســبة، 
العوامــل املؤّثــرة يف الّثقــة التنظيمّيــة. رســالة 
ماجســتري غــري منشــورة، كليَّــة الدراســات الُعليــا، 

األردن. األردنيَّــة:  اجلامعــة 

)201٤م(. . 27 احلــري.  الســيد  حممــود، 
ــة  ــز الّثق ــم وتعزي ــة يف دع ــادة األخالقّي ــر القي أث
التَّنظيميَّــة دراســة تطبيقّيــة عــىل املستشــفيات 
ــة  ــوث التجاري ــة البح ــف. جمل ــة بالطائ احلكومّي
التجــارة، جامعــة ســوهاج:  املعــارصة، كليــة 

املجلــد )28(.  )2( العــدد  مــرص، 

املرشــد، منــى عبــد اهلــادي. )201٤م(. الّثقة . 28
ــة  ــداع اإلداري. دراس ــا باإلب ــة وعالقته التنظيمّي
ــورة  ــرية ن ــة األم ــات جامع ــىل موظف ــة ع تطبيقيَّ
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يــاض. جامعــة نايــف  بنــت عبــد الرمحــن بالرِّ
ــاض. ي ــة: الرِّ ــوم األمنيَّ ــة للعل العربيَّ

املســدي، عــادل عبــد املنعــم. )2011م(. . 29
العوامــل املؤّثــرة يف الّثقــة التنظيمّيــة املتبادلــة. 
ــة.  ــوم اإلداريَّ ــعود. العل ــك س ــة املل ــة جامع جمل
.2٣8-20٣ ص  ص   ،)1( املجلــد   ،)22( العــدد 

رامــي. . ٣0 وأنــدرواس،  عــادل،  معايعــة، 
ــة  ــادات األكاديميَّ ــة القي ــة ممارس )2009م(. درج
ــرة يف الّثقــة  ــة للعنــارص املؤّث يف اجلامعــات األردنيَّ
التنظيمّيــة. جملــة العلــوم الرتبوّيــة والنفســيَّة، 
.116-88 ص  ص   ،)٤( املجلــد   ،)10( العــدد 

أثــر . ٣1  .)201٣( بشــري.  اهلل  عطــا  النويقــة، 
الّثقــة التنظيمّيــة يف حتقيــق االلتــزام التنظيمــي 
املجلــة  الطائــف.  جامعــة  يف  العاملــن  لــدى 
ــة. العــدد )٣7(، ص  ــة للدراســات التجاريَّ املرصيَّ

ص190-155. 

ثانًيا: املراجع األجنبّية:
1. Aghadavood, S., Dehaghani, M., Deh-

kordi, L., Faradonbeh, M., & Sedeian, 
S. (2013). A study on relationship be-
tween ethical leadership and organ-
izational trust between teachers and 
principals: A case study of high school 
employees in Shahre-Kord, Iran. Man-
agement Science Letters, 3(4), pp. 
1233-1238.

2. Akker, V. D. L., Heres, L., Lasthuizen, 
K., & Six, F. E. (2009). Ethical lead-
ership and trust: It's all about meeting 
expectations. International Journal of 
Leadership Studies, 5(2), pp.102- 122.

3. Marshall, J. A. (2012). Ethical leader-
ship, prototypicality, integrity, trust, 

and leader effectiveness. Unpublished 
Doctoral Thesis. Regent University.

4. Engelbrecht, A. S., Heine, G., & Ma-
hembe, B. (2015). The influence of in-
tegrity and ethical leadership on trust 
in the leader. Management Dynamics: 
Journal of the Southern African Institute 
for Management Scientists, 24(1), 2-10.

5. Brown, M. E., Treviño, L. K., & Har-
rison, D. A. (2005). Ethical leadership: 
A social learning perspective for con-
struct development and testing. Organ-
izational behavior and human decision 
processes, 97(2), 117-134.

6. De Hoogh, A. H., & Den Hartog, D. 
N. (2008). Ethical and despotic leader-
ship, relationships with leader's social 
responsibility, top management team 
effectiveness and subordinates' opti-
mism: A multi-method study. The lead-
ership quarterly, 19(3), 297-311.

7. Deluga, R. J. (1994). Supervisor trust 
building, leader-member exchange and 
organizational citizenship behaviour. 
Journal of occupational and Organiza-
tional Psychology, 67(4), 315-326.

8. Freakley, M., & Burgh, G. (2000). En-
gaging with ethics: Ethical inquiry for 
teachers.

9. Güçel, C., Tokmak, İ., & Turgut, H. 
(2012). The relationship of the ethical 
leadership among the organizational 
trust, affective commitment and job 
satisfaction: Case study of a university. 
International Journal of Social Sciences 
and Humanity Studies, 4(2), 101-110.



111

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٣٠(  شعبان  ١٤٤٤ هـ - مارس ٢٠٢٣ م

القيادة األخالقّية لدى القيادات األكاديمية وعالقتها بالّثقة التنظيمّية

10. Kalleberg, A., Appelbaum, E., Sleigh, 
S., & Schmitt, J. (2004). For better or 
worse: Union and company trust and 
citizenship behaviors. Champaign, IL: 
IRRA Proceedings.

11. Kalshoven, K., Den Hartog, D. N., & 
De Hoogh, A. H. (2011). Ethical lead-
ership at work questionnaire (ELW): 
Development and validation of a mul-
tidimensional measure. The leadership 
quarterly, 22(1), 51-69.

12. Lim, L. Y. (2012). The impact of per-
ceived leadership and ethical leader-
ship behaviour on job satisfaction and 
organisational commitment (Doctoral 
dissertation, UTAR).

13. McShane, S. L., & Von Glinow, M. A. 
(2015). Organizational Behavior (7th 
ed). McGraw-Hill Education, New 
York, USA.

14. Cemaloglu, N., & Kilinc, A. C. (2012). 
The relationship between school prin-
cipals' ethical leadership behaviors 
and teachers' perceived organizational 
trust and mobbing. Egitim ve Bilim, 
37(165), 137.

15. Oxford English Readers Dictionary 
(2003). London: Oxford Press.

16. Ponnu, C. H., & Tennakoon, G. (2009). 
The association between ethical leader-
ship and employee outcomes-the Ma-
laysian case. EJBO-Electronic Journal 
of Business Ethics and Organization 
Studies, 14(1), 21 – 32.

17. Prince, H. (2006). “The haditha inves-
tigation”, Dallas Morning News. Re-

trieved on June, 4, 2006 from http://www.
utexas.edu/lbj/research/leadership 

18. Rawlins, B. R. (2008). Measuring the 
relationship between organizational 
transparency and employee trust. Pub-
lic Relations Journal, 2(2).

19. Shaw, S. M. (2008). Leadership devel-
opment and the characteristics/traits of 
ethical and effective leaders: The Del-
phi technique. Capella University.

20. Garrett-Staib, J., & Maninger, R. M. 
(2012, January). Ethical leadership in 
the principal ship: Qualitative analy-
sis. In National Forum of Educational 
Administration & Supervision Journal 
(Vol. 29, No. 2).

21. Gezer, K., Katkat, D., & Mizrak, O. 
(2016). Investigation of the correlation 
between organizational justice and or-
ganizational silence of Turkish phys-
ical education teachers. International 
Journal of Sport Studies, 6(10), 612-
619.

22. Vineburgh, J. H. (2010). A study of or-
ganizational trust and related variables 
among faculty members at HBCUs 
(Doctoral dissertation, University of 
Iowa).

23. Yilmaz, K., & Altinkurt, Y. (2012). Re-
lationship between the leadership Be-
haviors, organizational justice and Or-
ganizational trust. Çukurova University 
Faculty of Education Journal, 41(1).

24. Yukl G. (2012). Leadership in organi-
zations (8th ed.). Upper Saddle River, 
NJ: Pearson/Prentice Hall.


