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  امللخص
تـوافر السـلوك (يستهدف البحث التعرف على العالقة أو األثر بين أبعـاد سـلوك القيـادة األخالقـي الـثالث 

وااللتــزام التنظيمــي لعينــة مــن تدريســي كليــة ) األخالقــي، ممارســات الســلوك األخالقــي، وتعزيــز الســلوك األخالقــي
ســـلوك القيـــادة  ألبعـــادتوجـــد عالقـــة واثـــر ((ة القادســـية، منطلقـــاً مـــن فرضـــية مفادهـــا اإلدارة واالقتصـــاد فـــي جامعـــ

مـن تدريسـي %) ٥٠(تدريسي لتشكل نسـبة ) ٣٤(وقد تم توزيع االستبانة على )). األخالقي على االلتزام التنظيمي
ن الوسـائل واألدوات وبعد تحليل البيانـات إلجابـات عينـة البحـث، واختبـار الفرضـيات باالسـتعانة بعـدد مـ. الكلية

اإلحصـائية المتمثلـة بالوســط الحسـابي، واالنحـراف المعيــاري، ومعامـل االرتبــاط واالنحـدار تـم التحقــق مـن صــحة 
الفرضية التي أنطلق منها البحث، وقد تم وضع مجموعـة مـن التوصـيات التـي تركـز جوهرهـا علـى ضـرورة االهتمـام 

 . أسياسية لبقاء المنظمة ونجاحهابالقيم األخالقية وترسيخها باعتبارها ركيزة 

Abstract 
    This Research targets  to identify the relationship or impact between the dimensions of 

leadership behavior moral of the three (the availability of ethical conduct, practices, 

ethical conduct, and promote ethical behavior) and organizational commitment to a 

sample of the teaching Faculty of Management and Economics at the University of 

Qadisiyah, launched from the premise that ((there is a relationship and the impact of the 

dimensions of driving behavior ethical organizational commitment)). The questionnaire 

was distributed to (34) teaching to form a ratio (50%) of the teaching faculty. After 

analyzing the data to answer the research sample, and hypothesis testing using a 

number of methods and statistical tools of Downtown arithmetic mean, standard 

deviation, and correlation and regression was verified by the premise of research, has 

been a set of recommendations that focus essentially on the need to focus on moral 

values and consolidate apolitical as a foundation for the survival of the organization and 

success. 
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  املقدمة 
حصــل موضــوع القيــادة األخالقيــة علــى اهتمــام كبيــر فــي الســنوات األخيــرة، فالقيــادة األخالقيــة أصــبحت القضــية 
السـاخنة فــي الســنوات األخيــرة، فقــد اكتســبت اهتمــام األكــاديميين، والمــدراء والسياســيين علــى حــد ســواء، علــى 

  .ت العالميةوجه الخصوص مع زيادة القضايا غير األخالقية لكبريات الشركا
ـــادة المنظمـــات فـــي ممارســـة  إن ـــة هـــو فشـــل قي ـــر األخالقي ـــذي نتجـــت عنـــه هـــذه القضـــايا غي ـــرئيس ال الســـبب ال

  .السلوكيات األخالقية وتعزيزها وتأثيرها السلبي على سلوكيات العاملين والتي يعد االلتزام التنظيمي أبرزها
ـــأثير ل ـــدرس العالقـــة والت ـــى مـــا تقـــدم فـــان البحـــث ي ـــزام التنظيمـــي اســـتنادًا إل ـــة علـــى االلت ـــادة األخالقي ســـلوك القي

  .جامعة القادسية/ للتدريسيين في كلية اإلدارة واالقتصاد
وقـد قســم البحــث إلــى أربعــة أجـزاء تضــمن الجــزء األول منهجيــة البحــث، وكـرس الجــزء الثــاني للجانــب النظــري، 

  .باالستنتاجات والتوصيات بينما وظف الجزء الثالث للجانب العملي، واختتم البحث بجزئه الرابع
 

  املبحث األول

  منهجية البحث

 
ً
  مشكلة البحث: أوال

تكمن مشكلة البحـث فـي تـدني مسـتويات ممارسـات السـلوك األخالقـي مـن قبـل العديـد مـن المنظمـات، 
ســيئة  )Enron( وتــأتي فــي مقــدمتها الممارســات الالاخالقيــة لكبريــات الشــركات األمريكيــة وأبرزهــا قضــية شــركة

هـذا . الشـركة للـتخلص مـن المـدفوعات الضـريبيةت المتمثلة بالتالعب واالحتيال المحاسبي لتخفيض أرباح الصي
فـــي أغلـــب  أمـــا فـــي المجـــال المحلـــي، فقـــد انتشـــرت مظـــاهر الفســـاد المـــالي واإلداري. علـــى الصـــعيد العـــالمي

ترتكــز عليــه هــذه  وقــد وجــدت العديــد مــن الدراســات ان الجانــب األســاس الــذي. مؤسســات الدولــة ومفاصــلها
القضــايا هـــي قلـــة االهتمـــام بممارســـات الســلوك األخالقـــي مـــن قبـــل القيـــادة وبالتــالي تأثيرهـــا الســـلبي علـــى نتـــائج 

وعلى الرغم من ان هناك دراسات تحرت عن محددات السلوك األخالقي ونتائج مثـل هـذه السـلوكيات . العاملين
دراسـة كيـف تـؤثر القيـادة األخالقيـة علـى االلتـزام التنظيمـي على مسـتوى األفـراد، والجماعـات، والمنظمـة، إال ان 

  .لم يدرس بشكل كاٍف على وجه الخصوص في البيئة العراقية
  :استناداً إلى ما تقدم فان البحث يحاول اإلجابة على التساؤالت اآلتية

  ما مستوى توافر السلوك األخالقي للقيادة في كلية اإلدارة واالقتصاد؟-١
  لتزام التنظيمي للتدريسيين في كلية اإلدارة واالقتصاد؟ما مستوى اال-٢
  ما طبيعة العالقة والتأثير لسلوك القيادة األخالقي على االلتزام التنظيمي؟-٣

  أهمية البحث: ثانياً 
ارية  :يمكن تحديد أهمية البحث باآلتي
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إداري بــأن موضــوع يســتمد البحــث أهميتــه مــن أهميــة المتغيــرات التــي عنــى بمعالجتهــا، وال يخفــى علــى أي -١
اخالقيـة للعديـد مـن القيادة األخالقيـة قـد حصـل علـى اهتمامـاً كبيـرًا فـي السـنوات األخيـرة بسـبب السـلوكيات الال

  .العالم أنحاءالشركات في 
والمؤسســة عينــة / مؤسســات التعلــيم العــالي(يســتمد البحــث أهميتــه مــن األهميــة المترتبــة عــن ميــدان الدراســة -٢

  .ا في إشاعة الثقافة األخالقية في األوساط المجتمعيةوتعزيز دوره) البحث

 
ً
  فرضيات البحث: ثالثا

  :يمكن تحديد فرضيات البحث باآلتي
توجد عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـين السـلوك األخالقـي للقيـادة وااللتـزام التنظيمـي : الفرضية الرئيسة األولى-١

  :للعاملين، وتنبثق منها ثالث فرضيات فرعية هي
  .عالقة ذات داللة إحصائية بين توافر السلوك األخالقي للقيادة وااللتزام التنظيمي توجد-أ

  .توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسات السلوك األخالقي للقيادة وااللتزام التنظيمي-ب
  .توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تعزيز السلوك األخالقي وااللتزام التنظيمي-جـ
  :رئيسة الثانيةالفرضية ال-٢

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية للسلوك األخالقي للقيادة على االلتزام التنظيمي، وتشتق منها ثالث فرضيات 
  :فرعية

  .يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لتوافر السلوك األخالقي على االلتزام التنظيمي-أ
  .االلتزام التنظيميعلى دة ممارسات السلوك األخالقي للقيايوجد تأثير ذو داللة إحصائية ل-ب
  .االلتزام التنظيميعلى تعزيز السلوك األخالقي ليوجد تأثير ذو داللة إحصائية -جـ

  أهداف البحث: رابعاً 
  :يمكن تحديد أهداف البحث باآلتي

  .تحديد مستوى توافر السلوك األخالقي لدى عميد كلية اإلدارة واالقتصاد من وجهة نظر التدريسيين-١
  .لعالقة بين إدراك التدريسيين لسلوكيات القيادة األخالقية وااللتزام التنظيميتحديد ا-٢
  .تحديد أثر إدراك التدريسيين في الكلية لسلوكيات القيادة األخالقية على االلتزام التنظيمي-٣

 
ً
  :منهج البحث وأسلوبه: خامسا

  :تم استخدام األساليب اآلتية النجاز البحث
طاريح والرسائل الجامعية والبحـوث المنشـورة العتماد على الكتب والدوريات واالا وقد تم: الجانب النظري-١

  .على االنترنت النجاز المضامين النظرية للبحث
كــأداة رئيســة لجمــع البيانــات، وألجــل ) ١الملحــق (فيــه علــى االســتبانة وقــد تــم االعتمــاد : الجانــب العملــي-٢

ـــاري اســـتخراج النتـــائج فقـــد تـــم االســـتعانة بعـــدد مـــن ا ألســـاليب اإلحصـــائية كالوســـط الحســـابي واالنحـــراف المعي
 .واالرتباط واالنحدار
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ً
  عينة البحث: سادسا

جامعــة القادســية كمجتمــع للبحــث، وقــد تــم اختيــار التدريســيين كعينــة / تــم اختيــار كليــة اإلدارة واالقتصــاد
قســام الخمســة فــي الكليــة، وبعــد اســتمارة علــى عينــة عشــوائية مــن التدريســيين فــي األ) ٥٠(للبحــث، إذ تــم توزيــع 

اسـتبانة صـالحة للتحليـل بنسـبة اسـترجاع ) ٣٤(، اسـترجعت )٢٠١٠(مدة توزيع استغرقت أسبوعان من شهر شـباط 
  ).%٦٨(بلغت 

  املبحث الثاني

  اجلانب النظري للبحث

 
ً
  مفهوم األخالق: أوال

صـلى اهللا عليـة وآلـه "ينـا  محمـد من بين جميع مفردات اللغـة ليصـف بهـا نب األخالقلقد اختار اهللا كلمة  
) ص(كمـا يصـف الرسـول الكـريم " ٤آيـة  /سـورة القلـم " "وانـك لعلـى خلـق عظـيم"خاطبة تعالى بقولة  إذ" وسلم 

بهــذا الموضــع  األخــالق إن إذ"  األخــالقمكــارم  ألتمــمبعثــت  إنمــا"بقولــة   أجلــهدورة الرســالي الــذي بعــث مــن 
، وهــوى القلــب ،بــين الــنفس وشــهواتها  ان تكــون حــاجزاً )علــيهم الســالم( بيــاءواألنمنهــا الرســل  أراد فإنمــاالرفيــع 

فــي  األخــالقو ) ٨٩:٢٠٠٢، العنــزي والســاعدي (والفضــائل  لصــالحةا األعمــالتميــز  لإلنســانيةوليرســموا طريقــا 
بهــذا المعنــى الســامي كانــت ومــا زالــت موضــع  القخــواأل.اللغــة هــي جمــع خلــق وهــي الســجية والطبــع والمــرؤة 

ـــذ قـــديم  إنســـانيتمـــام اه يمثـــل المـــدخل األخالقـــي  .)٢٠٠٠:٤٩٥،داغـــر وصـــالح ( اآلنحتـــى  األزلوفلســـفي من
إسـتراتيجية فعـل مسـبق مصـممة إلــى أبعـد مـن الحـد األدنـى مــن المعـايير المفروضـة بـالقوانين واللـوائح الحكوميــة، 

أكبـر مـن المصـالح االقتصـادية، وهو قائم على افتـراض يشـير بـأن أعضـاء المنظمـة يكونـوا مـوجهين بشـيء مـا هـو 
وان القــيم الشخصـــية واالجتماعيــة يجـــب ان توجــه أفعـــال المنظمــة، وان القـــرارات واألفعــال اليوميـــة لإلفــراد فـــي 

  .)3: 2009العنزي ونعمة، (مختلف المستويات التنظيمية بإمكانها اعتماد رسالة تدعو إلى عدم اإلضرار 
لقضــايا والخيــارات األخالقيــة، وتحديــد الخطــأ مقابــل الصــحيح، دراســة ا((ويمكــن تعريــف األخــالق بأنهــا 

  ). Kreitner & kinichi, 2007: 33)) (الجيد مقابل الشيء
  ).Karakose & kocabas, 2009: 504)) (علم األفعال األخالقية((وأشير بأنها 

. )496: 2000لح، داغــر وصــا)) (نســق مــن المعــايير الخاصــة باألحكــام القيميــة أو المعنويــة((وتعــرف بأنهــا 
مبادئ وقواعد تحدد السلوك المقبـول أخالقيـاً، الـذي يميـز الصـحيح عـن الخطـأ، وبالتـالي فـان ((وعبر عنها بأنها 

األخــالق هــي قــيم ومعتقــدات وقواعــد أخالقيــة حاكمــة للطريقــة التــي ينبغــي أن يتصــرف بهــا المهتمــين بالمنظمــة 
لثقافيـة للمنظمـة، وعليـه ان خلـق ثقافـة تنظيميـة أخالقيـة هـي أحدهم إزاء اآلخر، وتشكل مكـون رئـيس مـن القـيم ا

واحدة من األولويات الرئيسة للمنظمة، ويمكن للمدراء خلـق ثقافـة أخالقيـة مـن خـالل االلتـزام الشخصـي المؤيـد 
  ).٤: 2009العنزي ونعمة، )) (للقيم األخالقية ونقله إلى المرؤوسين

ا هــو الخطـأ أو الصـحيح، الجيـد أو الســيئ، ومـا هـو المالئــم المبــادئ التـي تحـدد مـ((وعرفـت أيضـاً بأنهـا 
  ).Gomez – Mejia etal., 2005: 102)) (أو غير المالئم في بيئات متعددة) المناسب(
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نظــام يتعلــق باألحكـــام الخاصــة بالســلوك الجيــد أو الســيئ، التصــرف الصـــحيح أو ((وعرفــت أيضــاً بأنهــا 
مجموعــة مــن المبــادئ والقــيم األخالقيــة التــي تحكــم ((ير بأنهــا وأشــ). White & Lam, 2000: 35)) (الخــاطئ

  ).Daft, 2004: 373)) (سلوكيات الشخص أو المجموعة فيما يتعلق بما هو صحيح أو خاطئ

  نظريات األخالق: ثانياً 
موضوع أخالقيات العمل يُعد من المواضيع المعقدة، إذ نجد ان األفـراد علـى اخـتالف توجهـاتهم انمـا  إن
آراء متباينة، وهناك اختالفات هامـة بيـنهم حـول مكونـات السـلوكيات األخالقيـة، وكيـف يجـب ان تتخـذ  يحملون

القــرارات أو تنجــز األعمــال بشــكل أخالقــي، وانطالقــاً مــن ذلــك فقــد وضــع العلمــاء المختصــين فــي هــذا المجــال 
العنـــزي ((Gomez-Mejia.,2005):أربعـــة نظريـــات لوصـــف األطـــر األخالقيـــة المســـتخدمة فـــي المنظمـــات وهـــي

  )٢٠٠٩،العنزي ونعمة )(٢٠٠٢،والساعدي 
 Utilitarianism Theory النظرية املنفعية-١

وفــق وجهــة نظــر النظريــة المنفعيــة فــان القــرار ينبغــي أن يتخــذ علــى أســاس مــا هــو جيــد ألكبــر عــدد مــن 
لقرار ومــن ثــم اختيــار وألجــل تطبيــق هــذه النظريــة فانــه ينبغــي دراســة كــل األشــخاص الــذين يتــأثرون بــا. األشــخاص

، لـذلك فالنظريـة المنفعيـة تطالـب باختبـار )Gomez – Mejia etal., 2005: 104(الحـل الـذي يرضـي أغلـبهم 
تأثيرات الفعل على األشخاص المتأثرين به بمـا فـيهم الشـخص القـائم بالفعـل، وبالتـالي فـان الفعـل يكـون صـحيحاً 

العنـزي (ة اإلجماليـة عـن المنـافع الصـافية اإلجماليـة ألي فعـل آخـر من الناحية األخالقية إذا زادت منافعـه الصـافي
  ).17: 2009ونعمة، 

  :Right Theoryنظرية احلقوق -٢

أصحاب هذه النظرية يعتقـدون بـأن كـل شـخص لـه حقـوق أساسـية ينبغـي أن تحتـرم وتصـان، مثـل حريـة  أن
لـذلك فـان ). Gomez – Mejia etal., 2005: 105(الـخ ... التعبيـر عـن الـرأي، الخصوصـية، المسـاواة والتعلـيم

النـاس ينظــرون مــن وجهــة النظـر األخالقيــة عنــدما ينظــرون إلـى صــحتهم التــي يجــب أن ال تُهـدد مــن منتجــات غيــر 
  ). 100: 2002العنزي والساعدي، (مألوفة مثًال، ولديهم الحق في ان ال يتم خداعهم أو إغفالهم 

ــاً مــن وطبقــاً لنظريــة الحقــوق فــان القــرار أو الســ ــاً إذا كــان ُيجــرد أو يحــرم شخصــاً معين لوك يعــد ال أخالقي
وبـذلك فـان الخيـار األخالقـي هنـا هـو الخيـار الـذي ). Gomez – Mejia etal., 2005: 105(حقوقـه األساسـية 

  ).19: 2009العنزي ونعمة، (يتجنب انتهاك هذه الحقوق 
  :Justice Theory نظرية العدالة-٣

ليه هذه النظرية هو معاملة كل األشخاص بعدالة وبـاطراد عنـد اتخـاذ القـرارات، األساس الذي تستند ع إن
ـــوعين ـــة إجرائيـــة: وتشـــمل العدالـــة هنـــا ن ـــات، . عدالـــة توزيعيـــة وعدال العدالـــة التوزيعيـــة تبحـــث عـــن عدالـــة المكافئ

ات التـي تتناسـب مـع تتأكـد فيمـا إذا كـان العـاملين قـد اسـتلموا المكافئـ إنهـاوالعقوبات، والنتائج في المنظمة، إذ 
أمــا العدالــة اإلجرائيــة . ال توجــد مكافئــات أكثــر مــن الــالزم أو أقــل مــن الــالزم قــد أعطيــت للعــاملين أنأدائهــم أو 

  ).Gomez – Mejia etal., 2005: 105(تتضمن العدالة واالنتظام في تطبيق القواعد واإلجراءات  فإنها

العنـزي والسـاعدي، (لهـذه القـوانين يعـد تصـرفاً ال أخالقيـاً  واستنادًا إلى ما تقـدم فـان أي خـروج أو انتهـاك
2002 :100.(  
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  :Egoism Theory نظرية األنانية-٤

األشخاص الذين يستندون في قراراتهم األخالقية على هذه النظرية يعتقدون بـأن المصـلحة الشخصـية  إن
مـن المبـادئ الرأسـمالية التـي عبـر عنهـا وهـذه النظريـة مشـتقة . ينبغي أن تعظم ما دامـت ال تلحـق الضـرر بـاآلخرين

والتقيـيم علـى ). Gomez – Mejia etal., 2005: 104(أوالً العـالم االقتصـادي آدم سـميث فـي كتابـة ثـروة األمـم 
وفق هـذه النظريـة يسـتند علـى السـعي وراء تحقيـق األشـياء اإليجابيـة المرغوبـة مـن قبـل الشـخص وتجنـب السـلبية 

ن األنانيــة األخالقيــة تسـعى لتحقيــق المصــلحة الذاتيــة، إال ان بعــض األنــانيين يعتبــرون المؤلمـة، وعلــى الــرغم مــن ا
مصالح اآلخرين بمثابة طريقة لبلوغ غاياتهم، وأنانيون آخرين يهتمون بمصالح اآلخرين ألنهم ال يرغبـون بـأن يفعـل 

  .)12: 2009العنزي ونعمة، (اآلخرين نفس الشيء إزائهم 
كيات الالاخالقيــة األخــرى يطالهــا العقــاب ألن المصــلحة الشخصــية لألفــراد ولــذلك فــان الكــذب والســلو 

ـــدالً مـــن منظمـــات أو أشـــخاص كـــاذبين أو مخـــادعين  ـــرهم علـــى التعامـــل مـــع أشـــخاص ومنظمـــات أخالقيـــة ب تجب
)Gomez – Mejia etal., 2005: 104.(  

 
ً
  مفهوم السلوك األخالقي: ثالثا

 أمـــاق مـــع المعـــايير االجتماعيـــة المقبولـــة بشـــكل عـــام، التصـــرف األخالقـــي هـــو التصـــرف الـــذي يتطـــاب إن
ولـذلك فـان . التصرف غير األخالقي، فهو التصرف الذي ال يتطابق مع المعايير االجتماعيـة المقبولـة بشـكل عـام

السلوك األخالقي هو السلوك الذي يحكم عليه بأنه جيد وصحيح وعادل وشـريف ويسـتحق الثنـاء، وان السـلوك 
ـــه خـــاطئ وتـــوبيخي أو فاشـــل فـــي تلبيـــة االلتـــزام  غيـــر األخالقـــي هـــو الســـاعدي (التصـــرف الـــذي يحكـــم عليـــه بأن

  ).104: 2002والعنزي، 
ان الحكـم علـى السـلوك علـى انــه أخالقـي أو غيـر أخالقـي يسـتند إلــى مبـادئ أو قواعـد ودالئـل نابعـة مــن 

تعريــف الســلوك األخالقــي  ولــذلك فــان. نظريــة أخالقيــة محــددة أو خصــائص الشــخص أو مــن القــيم االجتماعيــة
ان مـا هـو جيـد : والثانيـة. صعوبة إيجـاد معيـار للحكـم يتفـق عليـه جميـع األفـراد: يواجه مسألتين شائكتين، األولى

وســـيئ أو صـــحيح وخـــاطئ لـــه معـــاني مختلفـــة ألشـــخاص مختلفـــين فـــي مجتمعـــات مختلفـــة، وان أكثـــر التعـــارض 
ق، إذ ان فعـل الشـخص أخالقـي بشـكل ذاتـي إذا مـا اعتقــد والخلـط يـأتي مـن التمييـز الموضـوعي والـذاتي لألخـال

الشــخص بــأن فعلـــه أخالقــي، ويكـــون فعــل الشـــخص أخالقــي بشــكل موضـــوعي إذا مــارس ذلـــك الشــخص فعلـــه 
  .)5: 2009العنزي ونعمة، (بحسب القاعدة أو القانون 

  حمددات السلوك األخالقي: رابعاً 
خالقـي هـو نتـاج تركيبـة معقـدة مـن الالاوك األخالقـي و بـأن السـل) Kreitner & Kinicki, 2007: 33(أشـار 

ويمكـن توضـيح هـذه المحـددات بالشـكل . الخصائص الشخصـية، ومـؤثرات تنظيميـة داخليـة وخارجيـة: المؤثرات
)١ ( 

 
 
 
 
 

  

  مؤثرات تنظيمية داخلية

  .المدونات االخالقية •

  .الثقافة االخالقية •

  .حجم المنظمة •
  .هيكل المنظمة •

الضغط المدرك على  •

  النتائج

  المنظمة
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  :اآلتي
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  محددات السلوك األخالقي/)١(شكل ال
Source: Kreithner, Robert & kinicki, Angelo, (2007), Organization Behavior, Mc 

Graw – Hill, Inc., 7th ed., New York, P. 33.                         
  :وسنوجز في أدناه المحددات األساسية للسلوك األخالقي

وتشــمل التركيبــة الفريــدة مــن الخصــائص الشخصــية، والقــيم، والمبــادئ األخالقيــة التــي : المــؤثرات الشخصــية-١
وتتشـكل التجربـة الشخصـية فـي هـذا المجـال عنـدما . عالوة على التجربة الشخصية األخالقيـة يحملها الشخص،

يكافئ عن سلوك محدد أو يعاقب على سـلوكيات أخـرى، سـوف تتولـد لديـه نزعـة شخصـية نحـو السـلوك أخالقيـاً 
  . أو ال أخالقياً 

اعتقـادًا علـى نطـاق واسـع بـأن  إذ ان هنـاك. ويلعب الجنس دوراً مهماً أيضـاً فـي تفسـير السـلوك األخالقـي
  ).Kreitner & Kinicki, 2007: 33(الرجال والنساء لديهم اتجاهات أخالقية مختلفة نحو السلوك التنظيمي 

ـــة الداخليـــة-٢ ـــي تعـــد كمؤشـــرات للســـلوك األخالقـــي للمنظمـــة : المـــؤثرات التنظيمي ـــة الت وهـــي العوامـــل التنظيمي
ة، وإســـتراتيجيتها، وهيكلهـــا التنظيمـــي، وثقافتهـــا التنظيميـــة، حجـــم المنظمـــ: وتتضـــمن ســـتة عوامـــل أساســـية هـــي

 Daboub etal., 1995: 143; Kreithner(والضـغط المـدرك علـى النتـائج، ومجموعـة القـوانين األخالقيـة 

& kinicki, 2007: 34( ، البحوث أشـارت بـأن المنظمـات كبيـرة الحجـم أكثـر احتمـاًال بـأن تتصـرف بشـكل ال
رت أيضًا بان المدراء من المحتمل جدًا ان يتصرفوا بشكل ال أخالقي فـي المنظمـات التـي أخالقي، البحوث أشا

تتبنى الهيكل الالمركزي، كما أشارت دراسات عديدة بان المدراء قد يتصـرفوا بشـكل ال أخالقـي فـي حالـة وجـود 
ـــــى انجـــــازهم ألهـــــدا ـــــدما يكـــــافئ األشـــــخاص عل ـــــى وجـــــه الخصـــــوص عن ـــــائج، عل ـــــى النت فهم إدراك بالضـــــغط عل

)Kreithner & Kinicki, 2007: 34.(  
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وتتكون هذه العوامل مـن خصـائص الصـناعة التـي تعمـل فيهـا المنظمـة مثـل ثقافـة الصـناعة، : العوامل الخارجية-٣
وتتضـمن أيضـاً ). Daboub etal., 1995: 141(أو خصـائص البيئـة العامـة مثـل الديناميكيـة، والنـدرة، والتنـوع 

  .)Kreithner & Kinicki, 2007: 35(ي وثقافة البلد الذي تعمل فيه المنظمة السياس/ النظام القانوني

 
ً
  القيادة األخالقية: خامسا

النظريات التـي تؤكـد نتـائج أفعـال القيـادة : تنقسم النظريات األخالقية التي تتناول سلوك القائد إلى نوعين
 ، والنظريات التي تؤكد على خصائص القائد، )نظريات سلوك القائد(

 .مجاالت النظريات األخالقية في القيادة) ٢(ويوضح الشكل 

 
 
 
  
  

  

  

  

  مجاالت نظريات القيادة األخالقية/)٢(شكل ال
النظريــة والتطبيــق، ترجمــة المعيــوف، صــالح بــن معــاذ، الريــاض، المملكــة : ، القيــادة اإلداريــة)2006(هــاوس، بيتــر ج، : المصــدر

  .٣٣٥العربية السعودية، ص
مركـزي بالنســبة للقيــادة، فالقـادة بمــا لـديهم مــن تــأثير فـأنهم يقومــون بـدور رئــيس فــي  األخـالق موضــوع إن

إرساء المناخ األخالقي في منظماتهم، وبالتالي فان القيادة لها بعداً أخالقياً وتتحمل مستوى أكبـر مـن المسـؤولية 
  .)338: 2006هاوس، (األخالقية 

 .يح مفهوم القيادة األخالقية وأبعادهااستنادًا إلى ما تقدم سيجري في هذا الجزء توض

  مفهوم القيادة األخالقية-١
التوضــــيح العملــــي للســــلوك المناســــب طبيعيــــاً مــــن خــــالل التصــــرفات ((تعــــرف القيــــادة األخالقيــــة بأنهــــا 

ـــدى العـــاملين مـــن خـــالل االتصـــال باتجـــاهين، واتخـــاذ  ـــز هـــذا الســـلوك ل الشخصـــية، والعالقـــات التفاعليـــة، وتعزي
  ).Ponnu & Tennakoon, 2009: 21)) (القرار

ان الجـــزء األول مـــن هـــذا التعريـــف، التوضـــيح العملـــي للتصـــرف المناســـب طبيعيـــاً مـــن خـــالل التصـــرفات 
الشخصـــية والعالقـــات التفاعليـــة، يعنـــي ان القـــادة األخالقيـــون هـــم الـــذين يُعـــدون نمـــوذج للتصـــرف الـــذي يعتبـــره 

، يجعـل القائـد )، الجـدارة بالثقـة، العدالـة، االهتمـام بالعـاملينالنزاهـة(التـابعون صـحيح طبيعيـاً، علـى سـبيل المثـال 
تعزيـز السـلوك لـدى التـابعين مـن خـالل ((امـا الجـزء اآلخـر مـن التعريـف . نموذجاً للدور رسـميًا ويمكـن الوثـوق بـه

طـي يقتـرح بـأن القائـد األخالقـي لـيس فقـط الـذي يعطـي اهتمامـًاَ◌ لألخـالق، ولكـن أيضـاً يع)) االتصـال باتجـاهين

  جماالت النظريات االخالقية يف القيادة
   O نظريات تركز على سلوك القائد:  

 .عيةالنظرية النف •

 .نظرية االنا •

 .نظرية العدالة •

 .نظرية احلقوق •

O نظريات تركز على خصائص القائد:  

 .النظريات املستندة اىل الفضيلة •
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العاملين حق التعبير عن آرائهم، ويؤسس للمعايير األخالقية، ويكـافئ التصـرف األخالقـي، ويعاقـب أولئـك الـذين 
  .ال يتبعون المعايير في تصرفاتهم، ويتخذ القرار العادل الذي يمكن أن يتبع من قبل اآلخرين

اعدة التــابعين فــي التعامــل اســتخدام الســلطة لمســ((بــأن القيــادة األخالقيــة ) 339: 2006هــاوس، (وأشــار 
  )).مع القيم المتصارعة التي تظهر في بيئة العمل، بالشكل الذي يسهم في رفع مستوى األخالق لديهم

 & Ponnu)) (القيــادة بأســلوب يحتــرم حقــوق وكرامــة اآلخــرين((بأنهــا ) Ciulla, 2004(وأشــار 
Tennakoon, 2009: 22.(  

تـأثيراً مهمـاً علـى القـيم األخالقيـة عـن طريـق التعبيـر بوضـوح  بـأن القائـد لـه) Daft, 2004: 380(ويشـير 
عن القيم التنظيمية التـي ينبغـي أن يعتنقهـا العـاملين، ونشـر هـذه القـيم فـي كـل أنحـاء المنظمـة، وينبغـي أن يؤسـس 

لي فـان لهذه القيم في سلوكه اليومي، والمراسم االحتفالية، والطقوس، وفي األنظمة والسياسـات التنظيميـة، وبالتـا
  .القيادة ينتج عنها مستوى عاٍل من االحترام والتقدير من التابعين

  :أبعاد القيادة األخالقية-٢
  :توافر السلوك األخالقي-أ

ان السـلوك األخالقـي ضـرورياً ) Morgan, 1993: 203(يعد توافر السـلوك األخالقـي مكونـاً رئيسـاً للقيـادة، فقـد أشـار 
وان النمـاذج المتعـددة للفاعليـة التنظيميـة والقيـادة أكـدت بـأن االهتمـام بالقضـايا  لنجاح الفرد كقائد في المنظمة،

  .األخالقية يعد أحد العناصر األساسية للقيادة
االحتـرام، : بأن القائـد اإلداري ينبغـي أن يوجـه االهتمـام إلـى المبـادئ األساسـية) 342: 2006هاوس، (ويؤكد 

وتسـتلزم العدالـة . م يتضـمن تقـدير أفكـار اآلخـرين واحتـرامهم باعتبـارهم بشـراً والنزاهة، والعدالة، واألمانـة واالحتـرا
  .أن يضع القائد قضايا العدالة محور اتخاذ قراراته، وعند توزيع المكافآت أو توجيه العقوبات

أمــا بالنســبة للصــدق، فــان القائــد األخالقــي بحاجــة إلــى ان يكــون صــادقاً، إذ ان عــدم األمانــة شــكل مــن 
لكــــذب، وعــــدم األمانــــة تجــــر العديــــد مــــن النتــــائج المرفوضــــة، وأولهــــا خلــــق عــــد الثقــــة بالقائــــد ويؤكــــد أشــــكال ا

)Karakose & Kocabas, 2009: 505 (اإلخـالص، والنزاهـة، : ان القائـد يجـب أن يتمسـك بـالقيم األخالقيـة مثـل
  .والعدالة، واالحترام، والتسامح، والشجاعة، والجدارة بالثقة

  األخالقيممارسات السلوك -ب
بــأن العــاملين يتعلمــوا القــيم، والمعتقــدات واألهــداف مــن مشــاهدة ومراقبــة ) Daft, 2004: 380(أشــار 

سلوكيات القائد، ولذلك ينبغي على القائد ان يستخدم الرموز، والشـعارات، والخطابـات، ويراعـي قواعـد السـلوك 
 ,Ponnu & Tennako(ويؤكــد . لكلمــاتالتــي تتطــابق مــع القــيم األخالقيــة، فالتصــرفات لهــا وقــع اكبــر مــن ا

بــأن القائــد يمكــن أن يوضــح الســلوك األخالقــي عمليــاً عنــدما يفعــل مــا هــو صــحيح، وعــادل، وجيــد ) 22 :2009
أخالقياً، إذ ينبغي على القائـد أن يجعـل األخـالق حجـر الزاويـة لطريقـة عمـل المنظمـة مـن خـالل ممارسـة السـلوك 

ظمتـه، وفـي عالقاتـه، أمـا أهـم المكونـات التـي تميـز سـلوكيات وممارسـات األخالقي في حياته الشخصـية، وفـي من
يتجنـب أذى اآلخـرين، ويحتـرم حقـوق اآلخـرين، وأن ال يكـون مخادعـاً أو كاذبـاً، وأن يلتـزم : القائد األخالقـي هـي

يعـزز هـذه بما يتعهد به، ويطيع القوانين، ويمنع األذى عن اآلخـرين، ويسـاعد اآلخـرين فـي احتياجـاتهم، وعـادل، و 
  .الضروريات لدى اآلخرين
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  تعزيز السلوك األخالقي-جـ
  ):Kreitner & Kinicki, 2007: 41(يمكن للمدراء تعزيز السلوك األخالقي من خالل اآلتي 

القائــد الـذي يمكــن ان يكـون نموذجــاً قويـاً للــدور هـو الــذي تكـون ســلوكياته الفعليـة ومهاراتــه : التصـرف أخالقيـاً *
  .ة بأهمية التصرف األخالقيتعطي رسالة واضح

  .مراقبة العاملين ومعاقبة الذين يبتعدون عن السلوكيات األخالقية*
  .تطوير مدونات أخالقية قيمة*
  .توفير التدريب األخالقي*
  .توفير نظام مكافئات يعزز السلوك األخالقي*

 
ً
  االلتزام التنظيمي: سادسا

  مفهوم االلتزام التنظيمي-١
ام التنظيمــي باهتمــام ملمــوس مــن قبــل علمــاء الــنفس، االجتمــاع والتنظــيم لغــرض لقــد حظــي موضــوع االلتــز 

ـــين الفـــرد والمنظمـــة ) Sheldon(حيـــث عرفـــه ، اســـتيعاب أبعـــاده ومحتـــواه الفكـــري ـــربط ب ـــه اتجاهـــاً ي خطـــاب، (بأن
مــة التــي كمــا عــرف االلتــزام التنظيمــي بأنــه ظــاهرة تحــدث نتيجــة العالقــات التبادليــة بــين الفــرد والمنظ، )٣١:١٩٩٨

يوســف، (، ويــرى )٢١٥: ٢٠٠٥الصــرفي، (يترتــب عليهــا اتفــاق متبــادل يظــل طالمــا بقيــت العالقــة التعاقديــة مثمــرة 
بان االلتزام التنظيمي القوة النسبية لتعريف الشخص بنفسه على انه موظـف فـي المنظمـة التـي  )٥١٨-٤٩٣: ١٩٩٩

رغبــة الفــرد كــدور إجمــاعي فــي بــذل  بأنــه) ٧٠: ١٩٩١محمــود، (يعمــل بهــا واندفاعــه نحــو تحقيــق أهــدافها ويشــير 
الشـعور باالنتمـاء وااللتصـاق  بأنـه) Mowday etal., 1882: 27(طاقتـه ووالئـه للمنظمـة كنظـام اجتمـاعي، كمـا يـرى 

  :النفسي بالمنظمة، ويؤكد هذا المنظور على ان االلتزام التنظيمي يتصف بانه
  .إيمان بالمنظمة وبأهدافها-أ

  .بذل الجهد والتفاني في خدمة المنظمةاالستعداد ل-ب
  .رغبة شديدة لالحتفاظ بعضويته المنظمة-جـ

إلى ان هناك اخـتالف بـين االلتـزام التنظيمـي والـوالء التنظيمـي حيـث ان األول ) ٦٥-٣٧: ٢٠٠٤الرجبي، (ويشير 
ويتم تطوير االلتـزام التنظيمـي . يتعلق بالمنظمة عامة، اما الثاني فيرتبط بعمل معين وانه أقل ثباتاً من المتغير األول

على مدار فترة طويلة من الزمن اما الوالء التنظيمـي فانـه يعكـس التفاعـل المباشـر مـع سـمة معينـة فـي مجـال عمـل 
  .الشخص

  .مكونات االلتزام التنظيمي -٢
) Meyer, 1998: 30-31(يمكن النظر إلى االلتزام التنظيمي على انه تيـار متعـدد األبعـاد والجوانـب حيـث حـدد 

  :ثالثة مكونات لاللتزام التنظيمي
  االلتزام العاطفي-أ

وهـو يعبــر عــن درجــة االلتــزام العـاطفي والتــأثر بأهــداف وقــيم المنظمــة وقــد يكـون هــذا االلتــزام نــاتج عــن إحســاس 
  .وتأثير شخصي للمنظمة وقد يكون مؤقتاً أيضاً كمدة محددة

  االلتزام المعياري-ب
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التنظيمــي ويعبــر عــن االلتــزام األدبــي والشخصــي مــن خــالل التمســك بقــيم وأهــداف  وهــو نــوع آخــر مــن االلتــزام
  .المنظمة ويكون ناتج عن التأثير بالقيم االجتماعية والثقافية والدينية

  االلتزام المتواصل-جـ
  .وهو أرقى وأكثر أنواع االلتزام ويعبر عن الرغبة القوية في التمسك بأهداف وقيم المنظمة

  زام التنظيميأهمية االلت-٣
  ).١٨٢: ٢٠٠٤عبد الباقي، (هناك عدة أسباب قد أدت إلى االهتمام بهذا المفهوم وهي 

ان االلتزام التنظيمي يمثل أحد المؤشرات األساسية للتنبؤ بالعديد من النـواحي السـلوكية وخاصـة معـدل دوران -أ
  .العمل
ء السـلوك اإلنسـاني نظـرًا لمـا يمثلـه مـن كونـه مجال االلتـزام التنظيمـي قـد جـذب كـًال مـن المـديرين وعلمـا إن-ب

  .سلوكاً مرغوباً فيه
  .  يساعدنا إلى حد ما في تفسير كيفية إيجاد األفراد هدفاً لهم في الحياة إنااللتزام التنظيمي يمكن  إن-جـ

  املبحث الثالث

  التحليل العملي للبحث
  :دعرض استجابات المبحوثين بصدد السلوك األخالقي للقائ: أوالً 

إجابات عينة البحث عن متغيرات وفقرات السلوك األخالقي للقائـد فـي كليـة اإلدارة ) ١(يوضح الجدول 
ســؤاًال، توزعــت علــى ثالثـــة ) ١٦(إذ تضــمنت اســتبانة البحــث فـــي محــور الســلوك األخالقــي للقائـــد . واالقتصــاد

وتعزيـز السـلوك األخالقـي مـن قبـل  توافر السلوك األخالقي، وممارسة السـلوك األخالقـي مـن قبـل القائـد،: محاور
  .القائد
التكرارات والنسب المئوية واألوساط واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين على متغيرات /)١(جدول ال

  )N = 34(وفقرات السلوك األخالقي للقيادة 
  ت
  

  الفقرات
  ال أتفق بشدة  ال أتفق  غير متأكد  أتفق  اتفق بشدة

الوسط 
  الحسابي

  المعيارياالنحراف 
  التكرار

النسبة 
  المئوية

  التكرار
النسبة 
  المئوية

  التكرار
النسبة 
  المئوية

  التكرار
النسبة 
  المئوية

  التكرار
النسبة 
  المئوية

  ٠.٩٨١  ٣.٣٥٢  ٠.٠٨٨  ٣  ٠.٠٥٩  ٢  %٢٩.٤  ١٠  ٠.٥٢٩  ١٨  ٠.٠٢٩  ١  عدالة نظام تقييم في الكلية  ١
  ٠.٩٣٣  ٢.٩١١  ٠.١١٨  ٤  ٠.١١٨  ٤  ٠.٥٠  ١٧  ٠.٢٦٥  ٩  ٠.٠٠٠  ٠  التزام الكلية بوعدها مع التدريسيين  ٢
  ٠.٨٦٥  ٢.٩١١  ٠.١١٨  ٤  ٠.٠٥٩  ٢  ٠.٦١٨  ٢١  ٠.٢٠٦  ٧  ٠.٠٠  ٠  عدم انتشار مظاهر الفساد المالي أو اإلداري  ٣
  ٠.٨١٧  ٣.٣٨٢  ٠.٠٥٩  ٢  ٠.٠٢٩  ١  ٠.٣٨٢  ١٣  ٠.٥٢٩  ١٨  ٠.٠٠  ٠  إعطاء أسبقية عالية للقيم األخالقية  ٤
  ١.٠٩٩  ٣.٠٥٨  ٠.٠٥٩  ٢  ٠.٢٩٤  ١٠  ٠.٢٦٥  ٩  ٠.٢٩٤  ١٠  ٠.٠٨٨  ٣  بالتعبير عن آرائهم بحريةالسماح للتدريسيين   ٥
  ١.١٦٧  ٣.١٧٦  ٠.٠٨٨  ٣  ٠.٢٠٦  ٧  ٠.٢٦٥  ٩  ٠.٣٢٤  ١١  ٠.١١٨  ٤  على االلتزام بالسلوك األخالقيإقامة ندوات ولقاءات تحث الكلية   ٦

  ٠.٧٦٩  ٣.١٣٣                      الوسط الحسابي العام لتوافر السلوك األخالقي  
  ١.٠٩٤  ٣.٢٠٥  ٠.٠٨٨  ٣  ٠.١٧٦  ٦  ٠.٢٣٥  ٨  ٠.٤٤١  ١٥  ٠.٠٥٩  ٢  اإلصغاء إلى آراء التدريسيين  ١
  ١.١٠٤  ٣.١٤٧  ٠.٠٨٨  ٣  ٠.٢٠٦  ٧  ٠.٢٣٥  ٨  ٠.٤١٢  ١٤  ٠.٠٥٩  ٢  ركز على تحقيق أفضل مصالح التدريسييني  ٢
  ٠.٩٥٥  ٣.٢٣٥  ٠.٠٨٨  ٣  ٠.٠٥٩  ٢  ٠.٤١٢  ١٤  ٠.٤١٢  ١٤  ٠.٠٢٩  ١  اتخاذ قرارات عادلة ومتوازنة  ٣
  ١.٠٧٩  ٣.٤٧٠  ٠.٠٥٩  ٢  ٠.١١٨  ٤  ٠.٢٦٥  ٩  ٠.٤١٢  ١٤  ٠.١٤٧  ٥  الثقة بعميد الكلية  ٤
  ١.٠٥٣  ٣.٢٦٤  ٠.٠٥٩  ٢  ٠.٢٠٦  ٧  ٠.٢٠٦  ٧  ٠.٤٧١  ١٦  ٠.٠٥٩  ٢  يينيم الكلية مع التدريسمناقشة أخالق وق  ٥
  ١.٠٥٣  ٣.٢٦٤  ٠.٠٥٩  ٢  ٠.٢٠٦  ٧  ٠.٢٠٦  ٧  ٠.٤٧١  ١٦  ٠.٠٥٩  ٢  اعتباره كنموذج للدور  ٦

  ٠.٨٨٧  ٣.٢٦٤                      الوسط الحسابي العام لممارسات السلوك األخالقي  
  ١.٠٧٦  ٣.٤١١  ٠.٠٥٩  ٢  ٠.١١٨  ٤  ٠.٣٢٤  ١١  ٠.٣٥٣  ١٢  ٠.١٤٧  ٥  يعاقب التدريسيين  ١
  ٠.٩٩٠  ٣.٤٤١  ٠.٠٢٩  ١  ٠.١٤٧  ٥  ٠.٢٩٤  ١٠  ٠.٤١٢  ١٤  ٠.١١٨  ٤  أخالقية الشخصيةبطريقةينظم حياته   ٢
  ١.١٥٦  ٣.٢٣٥  ٠.٠٥٩  ٢  ٠.٢٠٦  ٧  ٠.٣٥٣  ١٢  ٠.٢٠٦  ٧  ٠.١٧٦  ٦  صحيح قبل اتخاذ القراريسأل عن الشيء ال  ٣
  ١.١٠٦  ٣.٤٤١  ٠.٠٥٩  ٢  ٠.١٤٧  ٥  ٠.٢٣٥  ٨  ٠.٤١٢  ١٤  ٠.١٤٧  ٥  يحدد النجاح بالطرق والنتائج  ٤

  ٠.٨٨٣  ٣.٣٨٢                      الوسط الحسابي العام لتعزيز السلوك األخالقي  

ث وجهـة نظـر عامـة تعبـر عـن تمتـع عميـد الكليـة بمسـتوى متوسـط القـوة عمومًا تعكس إجابـات عينـة البحـ
  :من السلوك األخالقي، وكما سبقت اإلشارة فان هذا المتغير شمل العناصر اآلتية
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ان المؤشــــرات التــــي أفرزتهــــا اإلجابـــات عــــن األســــئلة المتعلقــــة بتــــوافر الســــلوك : تـــوافر الســــلوك األخالقــــي-١
بلــغ ) ٣(ى امتالكـه لمسـتوى متوسـط، بوسـط حسـابي أعلـى مـن الوسـط الفرضـي األخالقـي لعميـد الكليـة تشـير إلـ

. مشــيرًا إلــى تشــتت ضــئيل فــي إجابــات المبحــوثين عــن وســطها الحســابي) ٠.٧٦٩(وبــانحراف معيــاري ) ٣.١٣٣(
ويمكن القول ان عميد الكلية قد قام بتحديد نظام للترقيات عادلة فـي الكليـة، وتجسـد تـوافر السـلوك األخالقـي 

يضــاً مــن خــالل إعطائــه أســبقية عاليــة للقــيم األخالقيــة، والســماح للتدريســيين بــالتعبير عــن آرائهــم بحريــة، عــالوة أ
على إقامة ندوات ولقاءات تحـث الكليـة علـى ضـرورة االلتـزام بالسـلوك األخالقـي، ومـن جانـب آخـر فقـد أشـرت 

ريسـيين، فضـالً عـن انتشـار بعـض مظـاهر الفسـاد د والتـي قطعهـا للتدو عدم اهتمام عميد الكلية بـالوع النتائج أيضاً 
  .اإلداري والمالي في الكلية وإغضائه عنها

مـــن خـــالل النتـــائج التـــي أفرزتهـــا اإلجابـــات عـــن األســـئلة المتعلقـــة بممارســـة : ممارســـات الســـلوك األخالقـــي-٢
فــي حــين ادنــى )١,٠٧٩(وبــانحراف معيــاري) ٣,٤٧(متوســط  أعلــىتبين ان ،لوك األخالقــي للقائــد أثنــاء العمــلالســ

ـــاري )٣,١٤٧(متوســـط  ـــانحراف معي ـــة اإلدارة واالقتصـــاد يتصـــرف بنحـــو  )١,١٠٤(وب يمكـــن القـــول ان عميـــد كلي
أخالقــي أثنــاء العمــل، إذ انــه يصــغي إلــى آراء التدريســيين، ويركــز علــى تحقيــق مصــالحهم، ويتخــذ قــرارات عادلــة 

قـيم وأخـالق الكليـة مـع التدريسـيين، عـالوة علـى   ومتوازنة، ويتمتع بمستوى متوسط من الثقة في الكلية، وينـاقش
  .كونه كنموذج للدور في الكلية

ان المؤشرات التـي أفرزتهـا اإلجابـات عـن األسـئلة المتعلقـة بتعزيـز السـلوك األخالقـي : تعزيز السلوك األخالقي-٣
) ٣,٢٣٥(لـى التـوالي ع)١,١٠٦)(٠,٩٩( )١,٠٧٦(وبانحراف معيـاري١,٢,٤للفقرة )٣,٤١١(متوسط   أعلى إنتشير إلى 

تعزيز السلوك األخالقي تجسد ذلـك فـي كونـه  علىعميد كلية اإلدارة واالقتصاد يركز  )١,١٥٦(وبانحراف معياري 
ــه الشخصــية بطريقــة أخالقيــة، ويحــاول ان يحــدد  يعاقــب الــذين ينتهكــون المعــايير األخالقيــة، كمــا انــه يــنظم حيات

الطــرق األخالقيــة لتحقيــق النتــائج المحــددة للنجــاح، فضــًال عــن انــه فقــط ولكــن بالوســائل و بالنتــائج النجــاح لــيس 
 .يسأل عن األشياء الصحيحة التي ينبغي عملها قبل اتخاذ القرار

  عرض استجابات املبحوثني بصدد االلتزام املنظمي للتدريسيني: ثانياً 

 اســتبانهتضــمنت إجابــات عينــة البحــث عــن متغيــرات وفقــرات االلتــزام المنظمــي، إذ ) ٢(يوضــح الجــدول 
  .أسئلة) ٨(البحث في محور االلتزام المنظمي 

 
 
 
 
 
 
 

التكرارات والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين عن /)٢(جدول ال
  ).N = 34(فقرات ومتغيرات االلتزام المنظمي 

  االحنراف املعياري  الوسط احلسايب  دةال أتفق بش  ال أتفق  غري متأكد  أتفق  اتفق بشدة  الفقرات  ت
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 �   ١١٥  �                                                                                العالقة بني السلوك األخالقي للقيادة وااللتزام التنظيمي

  النسبة املئوية  التكرار  النسبة املئوية  التكرار  النسبة املئوية  التكرار  النسبة املئوية  التكرار  النسبة املئوية  التكرار

١  
بذل جهود أكرب مما متوقع 

اعتيادياً من أجل جناح 
  .الكلية

٠.٨٦٥  ٤.٠٨٨  ٠.٠٠٠  ٠  ٠.٠٥٩  ٢  ٠.١٤٧  ٥  ٠.٤٤١  ١٥  ٠.٣٥٢  ١٢  

٢  
بان الكلية  الصدقائياعرب 

هي إحدى الكليات 
  الناجحة

٠.٨٨٠  ٣.٧٩٤  ٠.٠٠  ٠  ٠.١١٨  ٤  ٠.١٤٧  ٥  ٠.٥٥٩  ١٩  ٠,١٧٦  ٦  

٣  
قبول أي مهمة أو عمل 
ألجل استمرار العمل يف 

  .الكلية

٠.٨٨٣  ٣.٦٤٧  ٠.٠٢٩  ١  ٠.٠٥٩  ٢  ٠.٢٦٥  ٩  ٠.٥٢٩  ١٨  ٠.١١٨  ٤  

٤  
التشابه بني قيم التدريسيني 

  لكليةوقيم ا
٠.٨٩٦  ٣.٥٠٠  ٠.٠٢٩  ١  ٠.٠٨٨  ٣  ٠.٣٢٤  ١١  ٠.٤٧١  ١٦  ٠.٠٨٨  ٣  

٥  
الشعور بالفخر لالنتماء 

  للكلية
٠.٩٠٣  ٣.٨٢٣  ٠.٠٢٩  ١  ٠.٠٥٩  ٢  ٠.١٤٧  ٥  ٠.٥٨٨  ٢٠  ٠.١٧٦  ٦  

٦  
قضاء أوقات سعيدة يف 

  الكلية
١.٠١٣  ٣.٩٤١  ٠.٠٢٩  ١  ٠.٠٥٩  ٢  ٠.١٧٦  ٦  ٠.٤١٢  ١٤  ٠.٣٢٤  ١١  

٧  
االهتمام اجلدي مبكاسب 

  لكليةا
٠.٩٧٧  ٣.٨٨٢  ٠.٠٢٩  ١  ٠.٠٢٩  ١  ٠.٢٦٥  ٩  ٠.٣٨٢  ١٣  ٠.٢٩٤  ١٠  

٨  

اعتبار الكلية أفضل كلية بني 

الكليات اليت ميكن العمل 
  .فيها

٣.٦٧٦  ٠.٠٢٩  ١  ٠.١٤٧  ٥  ٠.٢٦٥  ٩  ٠.٢٣٥  ٨  ٠.٣٢٤  ١١  

١.١٧٣  

  ٠.٧٢٦  ٣.٧٩٤                      الوسط احلسايب العام  

ن األســئلة المتعلقــة بــااللتزام المنظمــي للتدريســيين إلــى ان التدريســيين فــي تبــين النتــائج التــي أفرزتهــا اإلجابــات عــ
  :الكلية يتصفون بمستوى التزام عاٍل، وقد تجسد هذا االلتزام باآلتي

تبــين النتــائج ان أغلــب التدريســيين يرغبــون ببــذل جهــود كبيــرة وأكبــر ممــا متوقــع اعتياديــاً ألجــل : بـذل الجهــود-١
  ).٠.٨٦٥(وبانحراف معياري ) ٤.٠٨٨(لغ الوسط الحسابي ضمان نجاح الكلية، وقد ب

أشــرت النتــائج شــعور أغلــب التدريســيين بــأن كليــة اإلدارة واالقتصــاد  : اعتبــار الكليــة إحــدى الكليــات الناجحــة-٢
  .كانت إحدى الكليات الناجحة، جعلتهم يعبرون ألصدقائهم بأنها كلية ناجحة

قبول أي مهمة وأي عمل ألجل استمرار العمل فـي الكليـة، وقـد بلـغ  أشار أغلب التدريسيين بأنهم يرغبون في-٣
  ).٠.٨٨٣(وبانحراف معياري ) ٣.٦٤٧(الوسط الحسابي لهذه الفقرة 

وجود تشابه كبير بين قيم التدريسيين وقـيم الكليـة، إذ اتفـق أغلـب التدريسـيين بوجـود تشـابه بـين قـيمهم وقـيم -٤
  .الكلية

  فرضيات االرتباط-١
ان بــين متغيــرات الســلوك األخالقــي للقيــادة ومتغيــر االلتــزام مر بيقــيم معامــل ارتبــاط الرتــب لســ) ٣(ول يوضــح الجــد

  .المنظمي
  )N = 34( قيم معامل االرتباط بين السلوك األخالقي للقيادة وااللتزام المنظمي/)٣(جدول ال

  )P(قيمة   قيمة االرتباط  المتغير المستقل  المتغير المعتمد
  ٠.٠٠١  **٠.٥٦٤  توافر السلوك األخالقي  ميااللتزام المنظ

  ٠.٠٠١  **٠.٥٥١  ممارسات السلوك األخالقي
  ٠.٠٠٤  **٠.٤٨١  تعزيز السلوك األخالقي

 P ≤≤≤≤   0.01**  
وفــي ضــوء النتــائج الســابقة يتضــح ان العالقــة بــين تــوافر الســلوك األخالقــي وااللتــزام المنظمــي هــي عالقــة 

إحصائية، كما ان العالقـة بـين ممارسـات السـلوك األخالقـي وااللتـزام المنظمـي  إيجابية متوسطة القوة وذات داللة
هي عالقة إيجابية متوسطة القوة أيضاً وذات داللة إحصـائية، مقارنـة مـع عالقـة إيجابيـة ضـعيفة بـين تعزيـز السـلوك 
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لفرضـية الفرعيـة األولـى وهذا يعني انه يمكن القـول ان ا. إحصائية األخالقي وااللتزام المنظمي ولكنها ذات داللة
  .هي صحيحة، مما يعني قبول الفرضية الرئيسة األولى بشكل كاملاألولى  الرئيسةوالثانية والثالثة من الفرضية 

ان جزءًا من عالقة االرتبـاط بـين تـوافر السـلوك األخالقـي للقيـادة وبعـد االلتـزام المنظمـي يمكـن ان يفسـر 
ام الترقيات في الكلية، وإعطاء عميد الكلية أسبقية عالية للقـيم األخالقيـة، نظ بعدالةبالقول ان شعور التدريسيين 

والحرية في التعبير عن اآلراء، ولدت دافعاً كبيرًا لدى التدريسيين على بذل جهود كبيرة النجـاح الكليـة، وقبـولهم 
ليــة تعــد بنظــرهم مــن ألي عمــل أو مهمــة مــن أجــل اســتمرار العمــل فــي الكليــة، وشــعورهم بــالفخر النتمــائهم إلــى ك

أفضــل الكليــات، ولكــن هــذا القــول يجــب ان ال يبعــدنا عــن حقيقــة مفادهــا ان الكليــة ينتشــر فيهــا مظــاهر الفســاد 
اإلداري والمالي، فضًال عن ان بعض التدريسيين يشعرون بأن الكلية ال تلتـزم بوعـدها التـي قطعتهـا لهـم، ممـا يعـد 

  .خرقاً للسلوك األخالقي
ممارسـات السـلوك األخالقـي وااللتـزام المنظمـي فـي الكليـة، فـان جـزءًا مـن هـذا االرتبـاط  أما االرتباط بين

يمكـــن أن يفســـر بـــالقول ان عميـــد الكليـــة يتصـــف بتصـــرفات أخالقيـــة فهـــو يصـــغي إلـــى آراء التدريســـيين ويتخـــذ 
ـــذي ـــه موضـــع ثقـــة، كمـــا انـــه يعـــد نموذجـــاً للـــدور ال ـــة، ويشـــعر التدريســـيين بأن ينبغـــي علـــى  قـــرارات عادلـــة ومتوازن

التدريسيين ان يتصرفوا به في الكلية، كل هذه الخصائص جعلت التدريسيين يشـعرون بمسـتوى التـزام عـالي نحـو 
  .الكلية

امـا النتيجــة التــي أظهرتهــا عالقـة االرتبــاط الضــعيفة بــين تعزيــز السـلوك األخالقــي وااللتــزام المنظمــي، تــدل 
كفيلــة بالحــد مــن ظــواهر الســلوك الالأخالقــي، إذ انــه الاســات علــى عــدم اهتمــام عميــد الكليــة بــاإلجراءات والسي

كمـا انـه غيـر   ةيمكن القـول بـأن عميـد الكليـة ال يهـتم كثيـرًا بمعاقبـة التدريسـيين الـذين ينتهكـون المعـايير األخالقيـ
ؤكـد مكترث نحو تنظيم حياته الشخصية بطريقـة أخالقيـة، فضـًال عـن كونـه يهـتم بالنتـائج التـي تحقـق النجـاح وال ي

تلــك النتــائج، ممــا انعكــس علــى تــدني  تحقــقضــرورة اتبــاع الجوانــب األخالقيــة فــي الوســائل أو الطــرق التــي علــى 
  .مستوى االلتزام التنظيمي لدى التدريسيين

  فرضيات التأثير-٢
  قيم معادلة االنحدار للسلوك األخالقي للقيادة على االلتزام التنظيمي) ٤(يوضح الجدول 

  )N = 34( ي للقيادة على االلتزام التنظيميمعادلة االنحدار للسلوك األخالققيمة /)٤(جدول ال
  درجة المعنوية  درجة الحرية  )P(قيمة   )F(قيمة   )R(2قيمة   المتغير المعتمد  المتغير المستقل
  معنوي  ١.٣٢  ٠.٠٠١  ١٤.٦٨٥  ٠.٣١٥  االلتزام التنظيمي  توافر السلوك

  معنوي  ١.٣٢  ٠.٠٠٠  ١٧.١٢٨  ٠.٣٤٩  االلتزام التنظيمي  دممارسات السلوك األخالقي من قبل القائ
  معنوي  ١.٣٢  ٠.٠٠٠  ١٨.١٣٥  ٠.٣٦٢  االلتزام التنظيمي  تعزيز السلوك األخالقي من قبل القائد

      

  مخرجات الحاسوب: المصدر
لرئيسـة ومن خـالل النتـائج السـابقة يمكـن القـول ان الفرضـية الفرعيـة األولـى والثانيـة والثالثـة مـن الفرضـية ا

  .الثانية هي عموماً صحيحة، وذلك يعني قبول الفرضية الرئيسة الثانية بشكل كامل
ان مـن نتـائج عالقــات التـأثير هـذه مــا يـدل علـى صــحة تشـخيص الباحثـان لمشــكلة البحـث، فوجـود تــأثير 

بوضـع نظـام تقيـيم لتوافر السلوك األخالقي لدى القائد على االلتزام المنظمي يؤكد ذلك، فعند قيام عميد الكليـة 
أسـبقية عاليـة للقـيم األخالقيـة، والسـماح األداء بشكل عادل، والتزامه بوعوده مع التدريسـيين، فضـًال عـن إعطائـه 

ارية
اإلد

ية و
صاد

االقت
وم 

 للعل
غري

ال
  

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 �   ١١٧  �                                                                                العالقة بني السلوك األخالقي للقيادة وااللتزام التنظيمي

للتدريســيين بــالتعبير عــن مقترحــاتهم وآرائهــم بحريــة دون الشــعور بــالخوف واالنتقــاد جعلــت التدريســيين يشــعرون 
  .بالتزام عاٍل نحو الكلية

تأثير ممارسات السـلوك األخالقـي مـن قبـل عميـد الكليـة علـى االلتـزام التنظيمـي للتدريسـيين، ل أما بالنسبة
فان التصرفات والسلوكيات التي كان يبديها عميد الكلية تؤشر بأنه كان يصغي إلـى آراء التدريسـيين، ويركـز علـى 

قــيم وأخــالق الكليــة مــع  تحقيــق أفضــل مصــالحهم، ويتخــذ قــرارات عادلــة ومتوازنــة، ويمكــن الوثــوق بــه وينــاقش
التدريســيين، ولــذلك فــان التدريســيين فــي الكليــة يــرون بــأن عميــد الكليــة كــان يمثــل نموذجــاً للســلوك األخالقــي، 

  .وتجسد ذلك في زيادة درجة التزامهم التنظيمي
علـى كما تظهر النتائج السابقة ان التأثير الذي يحدثه تعزيز السلوك األخالقي من قبل عميد الكليـة يـؤثر 

ـــزام التنظيمـــي  ـــائج تعزيـــز الســـلوك األخالقـــي علـــى االلت ـــزام التنظيمـــي للتدريســـيين، ذلـــك ان مـــن نت مســـتوى االلت
للتدريسيين ان المستوى العالي من االلتزام التنظيمي للتدريسيين كان نتاجاً لإلجراءات التي اتخذها عميد الكليـة 

ض لهـا الـذين ينتهكـون المعـايير األخالقيـة، فضـًال عـن كونـه التي تمثلت باإلجراءات التأدبية والعقوبـات التـي يتعـر 
ال يؤكد فقط على نتائج األداء وانما يسأل دائماً ويبحث عن طريقة تحقيق النتائج فيما إذا كانت أخالقيـة أم أنهـا 

  .تنتهك المعايير األخالقية

  املبحث الرابع

  والتوصيات االستنتاجات

 
ً
  االستنتاجات: أوال

  :العملية للبحث يمكن وضع االستنتاجات اآلتية من خالل النتائج
تبـــين مـــن خـــالل المراجعـــة النظريـــة للمفـــاهيم والمصـــطلحات والمعرفـــة النظريـــة للقيـــادة األخالقيـــة، ان القيـــادة -١

  .األخالقية لها تأثيراً كبيراً وايجابياً على مستوى االلتزام المنظمي للعاملين
ة من أخالقيات العمل، إذ انه يتصرف على نحـو أخالقـي، فضـًال عـن  يتمتع عميد الكلية بمستوى متوسط القو -٢

  .كونه يعزز من السلوكيات األخالقية
  .ان مستوى االلتزام التنظيمي لدى التدريسيين في الكلية كان بدرجة متوسطة-٣
مـن قبـل هنالك عالقة متوسطة القوة بين تـوافر السـلوك األخالقـي لـدى القائـد، وممارسـات السـلوك األخالقـي -٤

القائد، وااللتزام التنظيمي للتدريسيين، وعالقة ضعيفة بين متغير تعزيز السلوك األخالقي من قبـل القائـد ومسـتوى 
  .االلتزام التدريسيين

  .وجود تأثير ألبعاد السلوك األخالقي للقائد على مستوى االلتزام التنظيمي للتدريسيين-٥

  التوصيات: ثانياً 
  :ي البحث باآلتيصابقة يو من خالل االستنتاجات الس

ة ونزاهـة نظــام لـامفــاهيم األخالقيـة والتأكيـد علــى عدينبغـي علـى الكليــة ممثلـة بعميـدها العمــل علـى ترسـيخ ال-١
الترقيـــات، والـــتخلص مـــن مظـــاهر الفســـاد المـــالي واإلداري المتـــوافر فـــي الكليـــة، وإعطـــاء أســـبقية عاليـــة للقــــيم 
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 الطلبــةلتدريســيين بــالتعبير عــن آرائهــم، وإقامــة نــدوات ولقــاءات تحــث األخالقيــة فــي العمــل اإلداري، والســماح ل
  .على االلتزام بالسلوك األخالقي

تعميــق وعــي عمــادة الكليــة بأهميــة الســلوك األخالقــي، لمالــه مــن دور بــارز فــي رفــع درجــة االلتــزام التنظيمــي -٢
كإصــدار األدلــة والكتيبــات الرســمية للتدريســيين والمــوظفين علــى حــد ســواء، مــن خــالل إيجــاد اآلليــات المناســبة  

التــي تؤكــد أهميــة الســلوك األخالقــي فضــالً عــن زيــادة عــدد الملصــقات واللوحــات التــي تتضــمن معــايير الســلوك 
  .األخالقي وقوانينها والعقوبات التي يتعرض لها الموظف الجامعي عند انتهاكه للمعايير األخالقية

ا فــي األوســاط المجتمعيــة كالمؤسســات والــدوائر الرســمية وغيــر إصــدار المــدونات األخالقيــة للكليــة ونشــره-٣
الرسـمية ومنظمــات المجتمـع كمســاهمة فاعلــة لنشـر الــوعي األخالقــي وضـرورة االبتعــاد عــن أي مظهـر مــن مظــاهر 

  .السلوك الالخالقي
لـذي يجعـل ضرورة تبنـي ثقافـة تنظيميـة تؤكـد علـى القـيم والمعـايير األخالقيـة ونشـرها داخـل الكليـة بالشـكل ا-٤

   .سلم القيم التنظيميةفي أعلى القيم األخالقية 

    املصادر
 
ً
  املصادر العربية: أوال
  .السلوك التنظيمي  الطبعة االولى مؤسسة مورس للنشر القاهرة ،٢٠٠٠،محمد ،الصرفي -١
دراســـة مطبقـــة علـــى مـــدققي –ع التنظيمـــي والصـــرا  االلتـــزامالعالقـــة بـــين االلتـــزام المهنـــي ،٢٠٠٤،محمـــد تيســـير عبـــد الحكـــيم ،الرجبـــي -٢

  .١العدد١١المجلد ،الحسابات والمحاسبين في االردن 
  .، نظرية المنظمة والسلوك التنظيمي، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، العراق٢٠٠٠داغر، منقذ وصالح، عادل حرحوش، -٣
جامعة ،مجلة العلوم االدارية  –ة عن المراة العاملة في السعودية االنتماء التنظيمي و الرضا عن العمل دراسة ميداني،عايد سيد،حطاب --٤

  .٨العدد٣١مجلد ،الملك عبد العزيز 
  .القاهرة الجدار الجامعي،السلوك الفعال في المنظمات ،٢٠٠٤،صالح الدين محمد ،عبد الباقي -٥
ات األعمال، مجلة العلوم االقتصـادية واإلداريـة،  ، المنطق في فلسفة السلوك األخالقي بمنظم٢٠٠٩العنزي، سعد ونعمة، نغم حسين، -٦

  .٥٤، العدد ١٥جامعة بغداد، المجلد  –كلية اإلدارة واالقتصاد 
مـداخل التكـوين فـي منشـآت األعمـال، المجلـة العراقيـة للعلـوم اإلداريـة،  : ، أخالقيـات اإلدارة٢٠٠٢العنزي، سـعد والسـاعدي، مؤيـد،  -٧

  ). ٣(، العدد )١(ربالء، المجلد كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة ك
النظريـة والتطبيـق، ترجمـة، المعيـوف، محمـد بـن معـاذ، معهـد اإلدارة العامـة، الريـاض، : ، القيـادة اإلداريـة٢٠٠٦نـورث، . هاوس، بيتر ج-٨

  .المملكة العربية السعودية
دراسة  تطبيقية في القطاع العام والخاص –ية التنظيم محددات االلتزام التنظيمي واثرة في فاعل،١٩٩١،عالء الدين عبد الغني ،محمود  -٩
  كلية التجارة معة القاهرة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،

دراسـة ميدانيـة مجلـة –واالداء و الخصـائص الفرديـة  التنظيمـيالعالقة بين دافعية العمل واالداء ،١٩٩٠،درويش عبد الرحمن ،يوسف -١٠
  ٣العدد ٣٩المجلد ،االدارة العامة 
  
  املصادر األجنبية: ثانياً 
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  .أمام االختيار المناسب(   ) يرجى وضع عالمة   
  ال اتفق بشدة  ال اتفق  غير متأكد  اتفق  اتفق بشدة  العبارات  ت
            .يتميز نظام تقييم األداء في الكلية بالعدالة  ١
            .الكلية بوعودها مع األساتذة تلتزم  ٢
            .التنتشر مظاهر الفساد المالي أو اإلداري في الكلية  ٣
            .تعطي الكلية أسبقية عالية للقيم األخالقية  ٤
تسمح الكلية لألساتذة بالتعبير عن مقترحاتهم وأرائهم بحرية وبدون الشعور   ٥

  .بالخوف
          

            .ت تحث الطلبة على االلتزام بالسلوك األخالقيتقيم الكلية ندوات ولقاءا  ٦

  :       ممارسات السلوك األخالقي -2 
  .أمام االختيار الذي يعبر عن السلوكيات التي يبديها عميد كليتكم(   ) يرجى وضع عالمة

  ال اتفق بشدة  ال اتفق  غير متأكد  اتفق  اتفق بشدة  العبارات  ت 
            .يصغي إلى أراء األساتذة  ١
            .يركز على تحقيق أفضل مصالح األساتذة  ٢
            .يتخذ قرارات عادلة ومتوازنة  ٣
            .هيمكن الوثوق ب  ٤
            .يناقش أخالق أو قيم الكلية مع األساتذة  ٥
            .يعد عميد الكلية نموذجا فيما يتعلق بانجاز األعمال بالطريقة الصحيحة من الناحية األخالقية  ٦

  :زيز السلوك األخالقيتع-٣ 
  .أمام االختيار الذي يعبر عن السلوكيات التي يبديها عميد كليتكم(   ) يرجى وضع عالمة  

       
  ال اتفق بشدة  ال اتفق  غير متأكد  اتفق  اتفق بشدة  العبارات  ت
            .يعاقب األساتذة الذين ينتهكون المعايير األخالقية  ١
            .خالقيةينظم حياته الشخصية بطريقة أ  ٢
            )ما الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله؟(عندما يتخذ القرارات يسال دائما  ٣
            .يحدد النجاح ليس فقط بالنتائج ولكن بطريقة الحصول عليه  ٤

  .أمام االختيار المناسب(   ) يرجى وضع عالمة:   االلتزام ألمنظمي: ثانيا
  ال اتفق بشدة   اتفقال  غير متأكد  اتفق  اتفق بشدة  العبارات  ت
            .ارغب في بذل جهود كبيرة واكبر مما متوقع اعتياديا ألجل نجاح الكلية  ١
            .اعبر ألصدقائي بان الكلية هي إحدى الكلية الناجحة التي ينبغي العمل فيها  ٢
            .أي مهمة أو عمل ألجل استمرار العمل في الكلية باقبل في األغل  ٣
            .متشابهة جدا مع قيم الكلية أرى بان قيمي  ٤

 

            .اشعر بالفخر عندما اخبر اآلخرين بانتمائي للكلية  ٥
            .أنا مسرور جدا الختياري هذه الكلية واشعر باني اقضي اوقاتا سعيدة فيها  ٦
            .اهتم فعال بمكاسب الكلية  ٧
            .ي العمل فبهاالكلية بالنسبة لي افضل كلية من بين الكليات التي يمكنن  ٨
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