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 لخصم

القيادية األخبلقية  الجداراتمستوى توافر وأىمية  إلى قياسىدفت الدراسة الحالية 
 الموظفينالقيادات و عينة من لدى القيادات اإلدارية بالمممكة العربية السعودية من وجية نظر 

. كما سعت الدراسة إلى معرفة الفروق بين مستوى أىمية في القطاع الحكومي والموظفات
عمى الفروق  التعرفو  ،العينة المستيدفةمن وجية نظر الجدارات األخبلقية ومستوى توافرىا 

 المستويات القيادية.و الجنس في مستوى توافر الجدارات في ضوء متغيرات 
الموظفات في القطاع الحكومي ُطبق المقياس عمى عينة عشوائية من الموظفين و 

من  3621منيم  2356ن= لمعينة )مكة العربية السعودية حيث بمغ العدد اإلجمالي مبالم
من اإلناث(. بمغت القيمة التقديرية لثبات االتساق الداخمي بطريقة ألفا 0636الذكور، 
. كما أن معامل اإلرتباط بين عناصر المقياس والدرجة الكمية لممقياس أكبر 0.948كرونباخ 

دية مستوى أىمية الجدارات القياأن . وأشارت نتائج الدراسة في مجمميا إلى 0.3من 
أقل ارتفاعًا من مستوى األخبلقية مرتفع، فيما كان مستوى توافر الجدارات القيادية األخبلقية 

األىمية. كما أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى األىمية ومستوى 
ق التوافر لمجدارات القيادية لصالح مستوى األىمية. عبلوًة عمى ذلك أظيرت النتائج وجود فرو

ذات داللة إحصائية في مستوى أىمية وتوافر الجدارات القيادية تبعًا لمتغيري الجنس 
 والمستوى القيادي. 

 
، القيادات العميا، : قياس الجدارات القيادية، المستويات القياديةالمفتاحية الكممات

 ، القيم واالخبلقيات القيادية.القيادات الوسطى، القيادات الواعدة
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Measuring the values and ethics of leadership in government agencies 

in Saudi Arabia considering some demographic variables 

Abstract 

The current study aimed to measure the level of availability and 

importance of ethical leadership competencies among administrative leaders in 

the Kingdom of Saudi Arabia from the point of view of a sample of male and 

female leaders and employees in the government sector. The study also sought 

to know the differences between the level of importance of moral competencies 

and the level of availability from the point of view of the target sample, and to 

identify the differences in the level of availability of competencies in the light 

of gender variables and leadership levels. 

The scale was applied to a random sample of male and female 

employees in the government sector in the Kingdom of Saudi Arabia, as the 

total number of the sample (n = 6537, of whom 5280 were male, 1257 female). 

The estimated value of internal consistency in the Alpha Cronbach method was 

0.948. The correlation coefficient between the scale elements and the overall 

scale of the scale is greater than 0.3. The results of the study in its entirety 

indicated that the level of importance of ethical leadership competencies is 

high, while the level of availability of moral leadership competencies is lower 

than the level of importance. The results also showed that there are statistically 

significant differences between the level of importance and the level of 

availability of leadership competencies in favor of the level of importance. 

Moreover, the results showed that there are statistically significant differences 

in the level of importance and availability of leadership competencies, 

according to gender and the leadership level.  

Key words: Measuring leadership competencies, leadership levels, 

senior leaders, middle leaders, junior leaders, values and ethics of Leadership. 
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 مكذمة:

القيم واألخبلقيات من المبادئ التي دعت إلى شريعة اإلسبلم السمحة والموفق من ُتعد 
ورد عن رسولنا الكريم صمى اهلل  وفقو اهلل إلى تحقيق النيج الرباني في ىذا المجال. وقد

عميو وسمم قولو إنما ُبعثت ألتمم مكارم األخبلق، وأكد ديننا الحنيف عمى ذلك في كثير من 
 المواضع القرآنية أو في السنة النبوية المطيرة.

القيم واألخبلقيات القيادية ىي األداة القيادية الفعالة التي تبلزم القادة وتؤثر في 
ميتيا تنبع من ممارسة القادة ليا وتوجيييا لسموكيم في المنظمات التي سموكياتيم، وأى

بلص خيعممون بيا، محققين بذلك مبادئ القيم واألخبلقيات القيادية كالنزاىة واألمانة واإل
    والعدل في معاممة العاممين.

ويًا تتزايد أىمية أخبلقيات القيادات اإلدارية في العمل حيث أصبحت موضوعًا ىامًا وحي
عمى المستويين العالمي والمحمي وعمى الصعيدين الفردي والجماعي في المجاالت المينية 

 المختمفة. 
القيم واألخبلقيات القيادية من ممارسة المدير ليذه القيم واألخبلقيات وتمثميا في تبدأ 

بالعمل، سموكياتو ومن أمثمتيا األمانة واإلخبلص والعدالة والنزاىة وعدم المحاباة المضرة 
 والموضوعية سواء في توزيع الميام عمى الموظفين أو في تقييميم.

أىمية القيم واألخبلقيات القيادية والحاجة ليا في كل المستويات وتجدر اإلشارة إلى  
والمنظمات، وأن مستقبل المجتمع ورضاه عن المنظمات يتوقف عمى القادة اإلداريين الذين 

ضع نصب أماميا خدمة اآلخرين ىدفًا جوىريًا، وميثاقًا يمتزمون ُيمارسون قيادة قوية وسوية ت
 بو في كل المواقف والظروف لتحقيق أىداف المنظمة وبالتالي خدمة المجتمع. 

ة من أىمية موضوع القيم واألخبلقيات يوتنبع أىمية تقييم القيم واألخبلقيات القياد
القيادية والدور الذي تقوم بو في خدمة المنظمات وتحقيق أىدافيا والسير بيا نحو منظمات 

وكما عبر العالم النفسي منتجة عالية المينية وبالتالي خدمة المجتمعات والرقي بيا. 
Thorndike  ُجد شيء فإنو ُيوجد بمقدار، عن القياس والتقييم في العموم السموكية بأنو إذا و

 فإذا كان موجودًا بمقدار فإنو يمكن قياسو. 
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لذا فقد اىتم الباحث بتقييم القيم واألخبلقيات القيادية لمعرفة الوضع الراىن سواء من 
ناحية توافر القيم واألخبلقيات القيادية أو من ناحية أىمية القيم واألخبلقيات من وجية نظر 

  المشاركين. عينة 
 وأسئلتَا: الذساسة شهلةم

يعتقد الكثيرون أن موضوع األخبلق القيادية من المواضيع الواضحة المعروفة التي ال 
عمم األخبلق التطبيقي أن الميتمين بيا  تحتاج لبذل جيد في تعمميا. المشكمة التي ُيواجييا

سواًء باحثين أو عمماء يعتقدون أن القيم األخبلقية الخاصة بتخصصاتيم يمكن إدراكيا 
وممارستيا من خبلل حسيم العام أو حدسيم. كما أن ىناك كم ىائل من الكتابات الفمسفية 

ة. ُترجع كيمبل عن موضوع األخبلق غير واقعية، وغير مفيدة في التخصصات المختمف
(Ciulla, 1998 ىذا الضعف في التعامل من موضوع األخبلق في القيادة إلى ضعف وقمة )

الجيود المبذولة في مجال القيادة في الكتابة عن األخبلق. كما أن ىناك ضعف في تقديم 
األفكار والمناقشات المتعمقة في األدب المتعمق بأخبلقيات القيادة في مجاالت عمم النفس 

التربية والدين والفسمفة، واالنثروبوجيا وعمم االجتماع والسياسة، وال يخرج ما ُيقدم فييا عن و 
كونيا مقاالت مكررة ذات طابع نظري تنزع إلى المثالية عن أىمية الصدق واألمانة في 
القيادة. لذا ُنبلحظ أن مناقشة األخبلق في أدبيات القيادة ىي عبارة عن جيود مبعثرة ليس 

برة تراكمية بنائية، فغالبًا يعود المؤلفون فييا إلى نقطة البداية دون استفادة حقيقية ليا خ
 (. Ciullaذات معنى مما سبقيم من جيود )

ُتعد قيم وأخبلقيات القيادة من أىم الجدارات التي ينبغي أن يتمتع بيا القادة في كافة 
مى القيادات اإلدارية في المممكة العربية المستويات القيادية. ونظرًا لُندرة األبحاث التطبيقية ع

السعودية التي ُتحاول تقييم األخبلقيات والقيم القيادية ومدى توافرىا وأىميتيا لدى القيادات 
من وجية نظر  اإلدارية، فقد حاولت الدراسة الحالية قياس وتقييم الجدارات األخبلقية القيادية

. من قطاع الحكومي بالمممكة العربية السعوديةعينة من القيادات اإلدارية والموظفين بال
المتوقع أن ُيساعد قياس وتقييم الجدارات األخبلقية والقيم القيادية لمعرفة الوضع الحالي ليذا 
المجال الميم من مجاالت الجدارات القيادية، وبالتالي ُيمكن وضع الخطط العبلجية أو 

خبلقيات القيادات. كذلك ُستميد الدراسة الحالية التعزيزية البلزمة لضمان ُتوفر معايير عالية أل
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لبناء مؤشرات قابمة لمقياس ليذا النوع من الجدارات القيادية لمتابعة تطورىا عبر الزمن، وفي 
 مختمف الظروف. وتحديدًا فإن الدراسة الحالية ُتحاول اإلجابة عمى األسئمة التالية:

 الذساسةأسئلة 

واألخبلقيات القيادية لمقيادات اإلدارية في القطاع الحكومي ما ىو مستوى أىمية القيم 
 بالمممكة العربية السعودية؟

ما ىو مستوى توافر القيم واألخبلقيات القيادية لمقيادات اإلدارية في القطاع الحكومي 
 بالمممكة العربية السعودية؟

الفروق بين مستوى أىمية وتوافر القيم واألخبلقيات القيادية لدى القيادات اإلدارية  ما
 من وجية نظر المشاركين؟

ما مدى اختبلف مستوى توافر الجدارات األخبلقية وفقًا لمتغيرات المستوى القيادي، 
 والجنس؟

 األٍنية اليظشية:

ية ذات األىمية وىو القيم ُتعد ىذه الدراسة ميمة في طرحيا ألحد المفاىيم اإلدار 
واألخبلقيات القيادية، والتي ُيفترض من كل قائد إداري اتباعيا وااللتزام وتحقيق مستويات 

 مرتفعة جدًا فييا لما لذلك من أثر عمى كافة أفراد المنظمة وتحقيق أىدافيا وفعاليتيا كذلك.
رفية ُتساىم في إثراء تعود األىمية النظرية لمدراسة لما ُتقدمو من أدبيات نظرية ومع

المكتبة العربية في مجال تقييم القيم واألخبلقيات القيادية مما ُيساعد الميتمين والمسؤولين 
من خبلل االطبلع عمى ىذه الدراسة واإلفادة منيا فيما يتعمق بتقييم القيم واألخبلقيات 

 القيادية.
ج لممنظمات اإلدارية كما تتجمى أىمية الدراسة في الخدمات التي ُتقدميا النتائ 

والمعنيين في ىذا المجال من مديرين وقادة إدارية في القطاع العام في المممكة العربية 
 السعودية، ومن أبرز النقاط التي ُتظير األىمية العممية والتطبيقية ما يأتي:

. المساىمة في زيادة وعي قيادات القطاع العام والموظفين بالمبادئ األساسية لمقيم 0
 ألخبلقيات القيادية.وا

.المساعدة في زيادة الوعي لدى قيادات القطاع العام والموظفين حول تقييم القيم 6
 واألخبلقيات القيادية.
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. المساىمة في تحديد االحتياجات التدريبية لمقيادات اإلدارية ووضع البرامج المناسبة وفق 5
القيادي، والجنس( في البرامج  نتائج الدراسة مع مراعاة الخصائص الديمغرافية )المستوى

 المصممة.
 مصطلحات الذساسة:

 املشتويات الكيادية:

وصف لحجم ونوع السمطة والصبلحيات والميام المنوطة ألي وظيفة إشرافيو في  
ىيكمة المنظمة، وتتطمب مجموعة من المعارف والميارات واالتجاىات والسمات لتحقيق أىداف 

 المنظمة.
 الكيادات العليا: 

يقصد بيا القيادات االستراتيجية في أعمى مستوى أو مستويين في الييكل التنظيمي و  
لممنظمة وتشمل ىذه الفئة: شاغمي الوظائف اإلدارية عمى المراتب الرابعة عشرة أو الخامسة 

 عشرة.
 الكيادات الوسطى: 

ويقصد بيا القيادات اإلدارية التنفيذية، وتمثل المستوى المتوسط في الييكل  
لتنظيمي لممنظمة، وىي حمقة الوصل بين القيادة العميا والدنيا فييا ممن يشرفون عمى أكثر ا

من وحدة تنظيمية إدارية في المنظمة. وتشمل ىذه الفئة: شاغمي الوظائف اإلدارية عمى 
، وتشغل منصب مدير عام أو مساعد / نائب مدير عام ومن في 05 -06 -00المراتب 
 حكميم.

 ذة: الكيادات الواع
ويقصد بيا القيادات اإلدارية في المستوى األدنى في الييكل التنظيمي لممنظمة  

وتمارس دورًا تنفيذيًا، من خبلل اإلشراف عمى وحدة تنظيمية إدارية واحدة في المنظمة. 
وتشغل منصب مدير  01 -9 -2ىذه الفئة: شاغمي الوظائف اإلدارية عمى المراتب  وتشمل

 أو رئيس قسم، ويمكن أن يطمق عمييا الوظائف اإلشرافية ومن في حكميم.
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 ال ييطبل عليَه املشتوى الكيادي: مً

وتشمل ويقصد بيا فئة الموظفين االداريين في المستوى األدنى في الييكل التنظيمي لممنظمة 
 ىذه الفئة: شاغمي الوظائف اإلدارية عمى المراتب السابعة فأقل.

 سابكة يظشي ودساساتال اطاساإل

 الكيادة األخالقية:

 قيه وأخالقيات الكادة:

الكثير من الباحثين إلى أن األخبلق ىي القمب النابض لمقيادة، فأىداف  يذىب 
المجموعة التي ُتعبر عن أىداف القيادة ينبغي أن تكون أىدافًا أخبلقية وذا غايات سامية 
بحيث تكون عممية إنجازىا عممية أخبلقية تمتزم بأىداف مينية وأخبلقية محددة. لذا فإنو من 

األخبلقيات القيادية أن ُنناقش أواًل قضية األخبلق وما ورد في  الميم قبل أن نتحدث عن
 األدبيات البحثية حوليا والتي تزخر بيا المراجع واألدبيات المختمفة.

 األخبلق:
( األخبلق بأنيا مجموعة من المعايير التي تحكم Taylor ،1975ُيعرف تايمور ) 

ثقافة المجتمع وتتبمور في عاداتو وتقاليده سموك أفراد المجتمع، وُتشكل جزءًا أساسيًا من 
وقوانينو. فالمعايير األخبلقية ُتستخدم كدليل عمى األفعال ويحكم بيا الفرد عمى أخبلقو 

ة كمبررات أخبلقية لمقيام وسموكو، وُتعد ىي بذاتيا المبادئ التي ُيدركيا الفرد أو المجموع
  دد دون اآلخر.بعمل مح

 القي:ىظشيات الينو األخأواًل: 

األخبلقي، حيث أن يمعب المستوى الثقافي لممجتمع دورًا جوىريًا في نمو أفراده  
الخبرات التراكمية لؤلفراد في مجتمعاتيم تحكم سموكياتيم إلى حد بعيد مما يمكنيم من التمييز 

وفقًا وغير مستساغ غير المقبول ما ىو بين الصواب والخطأ، وما ىو مقبول ومستساغ، و 
في  االجتماعيةعن المؤثرات  لمجتمع وقيمو وثقافتو. فاألخبلق الشخصية الناتجةلمعايير ا

كعضو في  ية المحيطة بالفرد ُتعد من المصادر الرئيسة المؤثرة عمى سموك الفرد األخبلقالبيئ
كبير عندما يكون ىذا موك األخبلقي لمفرد بشكل . ويزداد تأثير السالتي ينتمي إلييا المنظمة
من تأثير وأثر في األتباع  قد ينطوي عمى سموكياتو األخبلقية لما قائدًا لممنظمةالفرد 

 فسية تفسير عممية النمو األخبلقي،حاول عدد من العمماء والنظريات الن .والمراقبين لو
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أن الدراسة الحالية ال تتبنى نظرية محددة في النمو األخبلقي بل تتضمن وتجدر اإلشارة إلى 
التي تتفق كثير من المصادر عمى أىميتيا وترتبط بالثقافة والمجتمع  ت القياديةأبرز األخبلقيا

سنعرض فيما يمي أبرز النظريات التي لعبت دورًا أساسيًا في تفسير و المحمي بشكل أكبر، 
 النمو األخبلقي:

 Psychoanalytic Theory    عله اليفص التحليلي: -1
ن ( أن العديد مFreud ،1934"فرويد" ) الحظ األب الروحي لعمم النفس التحميمي 

حساس مرضاه ُيعانون من مشاعر عميقة  عمى -، مما ساىم وتأنيب الضميربالذنب حاد وا 
بدرجة عالية في كبت سموكيم الجنسي والعدواني، وبالتالي معاقبة النفس  -حد تعبيره

 وتأديبيا عند مجرد التفكير في مثل ىذه السموكيات فضبًل عن ممارستيا. 
 بنية الشخصية المعتمدةجزءًا أساسيًا من اقترح فرويد في نظريتو وفي ىذا السياق  

فسر غالبًا بالضمير. يرى فرويد أن األنا يُ والذي  Superegoوم األنا العميا لديو ُيعرف بمفي
ل بأبيو والطفمة بأميا لحل العقد حيث تندمج ذات الطفا تتطور مبكرًا في حياة اإلنسان، العمي
التي تفترض أن جزء البلوعي يدعم االنجذاب الجنسي ألحد " و " والكترا أديبُتعرف "بعقد التي 

الوالدين من الجنس المعاكس لو. ومن خبلل ىذا الترافق يبني الطفل قيم الصواب والخطأ، 
الفمسفة التي تتبناىا نظرية التحميل النفسي في ىي وُيرسخ القيم التي يحمميا الوالدان. وىذه 

إال أن الكثير من العمماء  ت المبكرة من حياة الطفل األولى،األنا العميا من خبلل الخبراتكوين 
مرحمة الطفولة المبكرة مما عند النظريات ترى بأن النمو األخبلقي عممية مستمرة ال تتوقف و 

منمو األخبلقي لدى أفراد المجتمع، وىذا جزء ميم مما ميد لوجود العديد من التفسيرات ل
 تغطيتو النظريات النفسية األخرى.حاولت 

 Cognitive Developmental:      التطوسية والينو األخالقي-اليظشية املعشفية -2
Approach 

ال شك أن ىناك أشخاص في حياتنا مما تختزن ذاكرتنا أو ممن يعيشون بيننا  
خمقيم. ُيعدون أقل حظًا في من يتحمون بخمق رفيع وأدب جم، وسمت رائع، كما أن ىناك 

عنو، فممارسة  االبتعاداألشخاص في تبني السموك األخبلقي الرفيع أو  وحوافز تتعدد دوافع
النزاىة واألمانة والصدق قد تكون لقيم ومبادئ عميا لدى األشخاص، وقد يكون ذلك خوفًا من 

 العقاب والمساءلة، وقد يكون ذلك خوفًا من فقدان االحترام من اآلخرين.
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ست مراحل لمنمو ( Kohlberg، 1981عالم النفس االنساني كولبيرغ )يقترح  
 (: 0)انظر جدول رقم  فئاتوالتطور األخبلقي موزعة عمى ثبلثة 

  1خذول سلى 

 يشاحم انتطىس وانًُى األخاللٍ ػُذ كىنجُشؽ 

 انفئخ انًشحهخ تفغُش انغهىن األخاللٍ

 

 انخىف يٍ انؼمبة

 

 

(1انًشحهخ )  

 

   

ًاألون انفئخ  

 يب لجم انتمهُذٌ

  )أطفبل ولهخ يٍ انشاشذٍَ(

اَتهبصٌ واَتفبػٍ )يبرا اخٍُ يٍ 

 انغهىن؟(

 

(2انًشحهخ )  

 

انًظهش انحغٍ أيبو انُبط نهحظىل 

 ػهً االَطجبع انحغٍ

 

(3انًشحهخ )  

 

 

خانثبَُ انفئخ  

 انتمهُذٌ

كغش انمىاٍَُ، وهى أكثش  ال َغتطُغ )ساشذوٌ فٍ انغبنت(

ثبنىاخجبد انتضايب    

(4انًشحهخ )  

انخُش األػى واألشًم  -ػمذ اختًبػٍ

 نهؼذد األػظى واألكثشَخ

تمُُى األَظًخ وانمىاٍَُ -أَظًخ لًُُخ  

 

(5انًشحهخ )  

خانثبنث انفئخ  

 تدبوص انًشحهخ انتمهُذَخ

 يشحهخ يتمذيخ

)لهخ يٍ األفشاد روٌ 

 انًغتىي انشفُغ انًتطىس(
يجبدئ َكىٌ عهىن انفشد يٍ يُطهك 

أخاللُخ ػبنًُخ يثم انحشَخ، حمىق 

االَغبٌ، احتشاو كشايخ االَغبٌ، ال 

 َهتضو هُب ثبنمُى انًحهُخ.

 

(6انًشحهخ )  

 

بشكل بدائي الفئة  ىذهُيوصف التفكير األخبلقي في المرحمة األولى في  :األوىل الفئة 
. وفي ىنا تجنبًا لمعقاب، وُيمارس السموك األخبلقي Preconventionalأو ما قبل التقميدي 

-Selfيكون السموك األخبلقي متمركزًا حول الذات المرحمة الثانية من ىذه الفئة 
Centered فيو ُيعتبر نفعيًا فالفرد ىنا يتبع األنظمة والقوانين ليس فقط تجنبًا لمعقاب بل ،

 ألن السموك األخبلقي ربما يكون فيو انتفاع شخصي. 
ضمن مرحمتين؛ األولى تكون ممارسة ة وتتالتقميديالفئة وُتعرف ب :ةالجاىي الفئة 

السموك األخبلقي فييا إلعطاء انطباعًا حسنًا لآلخرين عن الفرد، بحيث يقوم السموك في ىذه 
المرحمة عمى االىتمام بكسب ثقة اآلخرين. وفي المرحمة الثانية تكون ممارسة السموك 

القانون، بحيث يكون فييا وعي أكثر بقضية منطمقة من مبدأ االلتزام بالنظام و األخبلقي 
 االلتزام بالواجب والحفاظ عمى النظام االجتماعي الذي يعيش فيو.
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 Post- Conventionalما بعد النظام التقميدي وُتعرف بفئة  :ةالجالج الفئة 
يكون فييا الفرد أكثر وعيًا باألنظمة القيمية، وأكثر  في مرحمتين؛ األولى اويحدث التطور فيي

لممنظومة وانين، وما يجب تعديمو منيا تبعًا حساسية بما ينبغي أن تكون عميو األنظمة والق
القيمية. في حين يرتقي التفكير األخبلقي لمفرد في المرحمة األخيرة إلى درجة عالية في إطار 

في الحياة العامة والحرية وحقوق اإلنسان واحترام كرامة مبادئ أخبلقية عالمية، بحيث ُيفكر 
 االنسان كمبادئ عالمية عميا بغض النظر عن األنظمة والقوانين المحمية المحيطة.

تطورًا عمى الفئات والمراحل السابقة، فإن التفكير األخبلقي يتطور وعميو وبناًء  
مكانات األفراد في التفكير  فيازدياد  ويتواكب مع ذلكتدريجيًا من مرحمة إلى أخرى  قدرات وا 
أنواع من المقاومة ىناك التطور والتسمسل المنطقي إال أن  األخبلقي. وعمى الرغم من ذلك

وُتوقف نموه في مرحمة ما وغالبًا ما يكون ذلك  التي قد تظير لمتطور األخبلقي المعاكسة
 نتيجة التقاليد واألعراف الراسخة في عقول بعض األفراد. 

الجدير بالمبلحظة أن نوعية التفكير األخبلقي ىي سمة أساسية في نظرية كولبيرغ؛  
بمعنى أن الحكم عمى سموك الشخص بأنو أخبلقي أو ال يعود إلى عممية التفكير التي يستند 

في منظمة بأن يستغبل فرصة  لقائدينفعمى سبيل المثال، إذا توفرت الظروف إلييا السموك. 
آخر لتقديمو عمى أنو عمميما، فقد يمتنع كبلىما عن ممارسة ىذا استخدام عمل موظف 

ولكن قد يمتنع القائد األول خوفًا من العقاب والمساءلة، بينما قد  األخبلقي،السموك غير 
يمتنع القائد الثاني لكون الصدق مبدأ أخبلقي لديو وأن العمل الذي يقدمو باسمو ينبغي أن 

ص آخر. ُنبلحظ أن كبل القائدين مارسا سموكًا أخبلقيًا يكون عممو الحقيقي وليس عمل شخ
 بالرغم من أن األسباب والدوافع اختمفت ألن كبًل منيا ُيمثل مرحمة مختمفة لمتفكير األخبلقي. 

 :Social Learning Theory التعله االجتناعي ىظشية-5
نظرية التعمم االجتماعي إلى فيم كيف نتعمم ونتذكر، وكيف ُنحدد أفضل  تسعى 

خياراتنا من بين مجموعة من السموكيات األخبلقية. فقد قام عالم النفس االجتماعي باندورا 
(Bandora, 1977 بوضع مسار ىذه النظرية من خبلل تطوير بيانات ومعمومات حول )

اقع أن النظرية نفعل ضمن مواقف معينة. في الو المتغيرات التي تؤثر فيما نفعل أو س
االجتماعية تفترض أن السموك يتأثر إلى حد كبير بعوامل موقفية خارجة عن األفراد، وبالرغم 

كذلك ولو دور أساسي في معالجة  من ذلك فإن األفراد وما يحدث داخميم يؤخذ بعين االعتبار
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ا وتبعًا الستجابات سيكولوجية داخمية أخرى. المواقف وتفسير السموكيات وفق إدراك األفراد لي
ويمكن حصر المبلمح الرئيسة في تعمم السموك األخبلقي في النظرية االجتماعية في طريقة 

فالقائد الذي يمارس سموك  التعمم الشرطي، والتعمم بالتقميد أو ما ُيسمى بالنمذجة االجتماعية.
غيرىا، ثم ُيكتشف ويتم تطبيق العقوبات غير أخبلقي مثل التزوير أو استغبلل المنصب أو 

المناسبة ليذه الممارسات. مثل ىذه الخبرة ُتسبب لو األلم والشعور بالذنب نتيجة السموك 
غير األخبلقي وما ترتب عميو من عقوبات، وىذا ُيعرف بالتعزيز السمبي لمسموك األخبلقي. في 

ي ىي طريقة التعمم بالتقميد والتي حين أن الطريقة األكثر فعالية في تعمم السموك األخبلق
تجري من خبلل مبلحظة اآلخرين. ىذه الطريقة ال ُتركز فقط عمى ما ىو مناسب أو غير 

نما تتجاوز ذلك  إلى معايشة تامة لنتائج ىذه السموكيات بجانبييا مناسب من األفعال، وا 
اإليجابي والسمبي، مما يتيح لنا فرصة تخيل أنفسنا مشاركين بالسموكيات األخبلقية اإليجابية 
في ظروف مشابية لتمك التي خبرناىا في التعمم بطريقة التقميد وىذا ُيعرف بالتعزيز اإليجابي 

رطي العقابي الذي تكون فيو الخبرة المباشرة المؤلمة لمسموك األخبلقي ويختمف عن التعمم الش
 أساس التعمم.ىي 

أن نتذكر المعمومات المتعمقة بالسموك  عمى-التعبيرإن صح –مركبةلدينا كأفراد قدرة  
وكيف كانت  modelلمنموذج المبلحظ، فنتذكر أواًل ماذا تم فعمو، ونتذكر ثانيًا ماذا حدث 

درة عمى انجاز سموك مبلحظ تتم مكافأتنا عميو، وعندما ُندرك أن كانت لدينا القالنياية. فإذا 
معين، فإننا نتوقع أن ىناك فرصة المكافأة التي يحصل عمييا النموذج نتيجة سموك أخبلقي 

مكافأة مشابية نظير ممارسة سموك مشابو. في حين أننا ننزع إلى  جيدة لمحصول عمى
 ة النموذج عميو. اإلحجام عن ممارسة السموك الذي تمت معاقب

تخمص النظرية االجتماعية إلى أن القائد يستطيع أن يؤثر في السموكيات األخبلقية  
لآلخرين من خبلل امتثالو ليذا السموك، ومكافأة السموك األخبلقي والمعاقبة عمى السموك غير 

   األخبلقي.
( مقارنة بين نظريات النمو األخبلقي، عمى أساس محددات 6الجدول رقم ) يعرض 

والعناصر الرئيسة لمتنشئة األخبلقية، ومستوى التأكيد األساسي، وكيفية اكتساب األخبلق، 
 الدعم البحثي لكل منيا، ومضامين متعمقة بقائد المنظمة. 
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 (2خذول سلى )

 يمبسَخ ثٍُ َظشَبد انًُى األخاللٍ 

 يحذداد

 انًمبسَخ

 انُظشَبد

 انُفغُخ

انتحهُم انُفغٍ 

 )فشوَذ(

 انًؼشفٍ/انتطىسٌ

 )كىنجُشؽ(

انتؼهى االختًبػٍ 

 )ثُذوسا(

 األعبعٍانًفهىو 
شؼىس) ضًُش ، 

 انزَت وانُذو(

انتفكُش )َىػُخ انتفكُش 

 يشاحهه(-األخاللٍ

عهىن )تؤثُش  انًُبرج 

وانًكبفؤح  وانًىلف

 وانؼمبة(

 كُفُخ اكتغبة األخالق
تكىٍَ األَب انؼهُب يٍ 

 خالل انمُى األثىَخ

يٍ خالل يشاحم 

نمذساد ػمهُخ يتطىسح 

لبئًخ ػهً انزكبء 

 وانخجشح

انتؼهى يٍ خالل 

يالحظخ اِخشٍَ 

 وانًكبفآد وانؼمبة.

انؼُبطش انشئُغخ نهتُشئخ 

 األخاللُخ

األثبء )خبطخ انىانذ 

 يٍ َفظ اندُظ(

األفشاد يٍ يشحهخ 

 أػهً

أٌ ًَىرج نه أهًُخ 

)اِثبء، األلشاٌ( أو 

شخض َضجظ ػًهُخ 

 انثىاة وانؼمبة.

 دػى لىٌ دػى يتىعظ دػى طفُف يغتىي انذػى انجحثٍ

يضبيٍُ يتؼهمخ ثمبئذ 

 انًُظًخ
 تؤثُش انمُبدح لهُم

تؤثش انمُبدح ػهً 

يشحهخ انًُى يٍ خالل 

صَبدح انمذسح ػهً 

انتفكُش األخاللٍ يثم 

 .انتشثُخ وانتؼهُى

تؤثُش يجبشش نهمُبدح فٍ 

انغهىن األخاللٍ يٍ 

خالل انًُىرج وانُتبئح 

وػًهُخ انثىاة 

 وانؼمبة.

Source: Wren (1995) 

وتجدر اإلشارة إلى أن الدراسة الحالية ال تتبنى نظرية محددة في النمو األخبلقي بل  
تتضمن أبرز األخبلقيات القيادية التي تتفق كثير من المصادر عمى أىميتيا وترتبط بالثقافة 
والمجتمع المحمي بشكل أكبر، إال أنو من الميم استعراض أبرز النظريات األخبلقية واألساس 

نظريات من يا. ومما ال شك فيو أن األخبلقيات القيادية في الدراسة الحالية تستفيد النفسي ل
المختمفة إال أنيا في كثير من تطبيقاتيا تميل إلى التفسير المعرفي والتطوري النمو األخبلقي 

  واالجتماعي لمنمو األخبلقي.
 ثاىيًا: الكيادة

 مفَوو الكيادة: -1
مفيوم القيادة من أكثر المصطمحات اإلنسانية إثارًة لمجدل والنقاش، فيناك العديد  ُيعد 

من التعريفات لمفيوم القيادة، حيث تطور مفيوم القيادة عبر مراحل زمنية وثقافية مختمفة. 
( أستاذ القيادة في جامعة نيويورك ومدير مركز دراسات القيادة Bass, 1985ُيشير باس )

يادة الربع سنوية، إلى أن كممة قيادة مفيوم حديث ومتقدم، وكان يعني في ومؤسس مجمة الق
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يادة ضمن استخداماتيا كممة قوظيرت األزمنة السابقة رئيس الدولة أو قائد الجيش ...إلخ، 
في النصف األول من القرن التاسع عشر وذلك في البرلمان البريطاني. وُيشير ىيوز الحديثة 

(Richard Hughes, 1995) عمم النفس العيادي إلى أنو من المفاجئ أن يختمف  أستاذ
الباحثون في مجال القيادة حول ماىية القيادة، ويعزو ذلك االختبلف إلى حقيقة أن القيادة 
ظاىرة معقدة تشمل القائد والتابعين والموقف. اختمف الباحثون في التركيز عمى أّيًا من 

عمى شخصية القائد وصفاتو أو عمى سموكو. في العناصر الثبلثة السابقة فمنيم من ركز 
حين ركز البعض عمى دراسة العبلقات بين القيادة والتابعين. وعمل البعض عمى دراسة جوانب 

 قف وتأثيرىا عمى سموك القائد. االمو 
 تعليه الكيادة -0

انتشر في السابق اعتقاد بأن القادة ُيولدون وال ُيصنعون، وسرعان ما اندثر ىذا  
قميل. وال يزال ىناك الكثير من الغموض في مسألة  في الوقت الحاضر وأصبح مؤيدوه االعتقاد

نشأة القيادة، فيرى البعض أن القيادة تأتي بشكل عرضي، وأن كثير من القادة ظيروا 
بمساعدة ظروف معينة. وىناك بعض القيم الثقافية التي ترى بأن القادة ُيشكمون نخبة مختارة 

 ى مع قيم التفكير الديمقراطي التي تؤكد عمى إمكانية أن ُيصبح أي شخص قائد. وىذا يتناف
يكون ىناك تدريب لمقادة عمى ميارات وأساليب ووسائل  ظل الدعوات التي ُتنادي بأنفي 

إنجاز الميمات بحيث يكون ىذا التدريب في المعاىد والجامعات، يطرح توماس كرونن 
Thomas Cronin ت عن مبررات وأغراض ىذا التدريب، ويؤكد عمى عدد من التساؤال

بعض المفكرين فيم ال يرغبون ذلك خطورة التركيز عمى وسائل منفصمة عن الغايات، وُيقمق 
مما قد ينتج قادة أمثال مكارثي، وىتمر، وعيدي أمين  في أن يجري تدريب أفراد دون غايات

(Wren, 1995 .) 
ادة، بمعنى أنو ليس كل من ال تؤدي بالضرورة إلى صناعة الق يعتقد كرونن أن دراسة القيادة

يدرس القيادة ُيصبح قائدًا، إال أن دارسي القيادة يستفيدون من مياراتيا وأنماطيا 
دة ال شك أنو ُيساعد في إدراك اواستراتيجياتيا ونظرياتيا بنسب متفاوتة. فالتعمم عن القي

ادة واألتباع، وُيييئ البيئة الستبصار الكيمياء الخاصة العبلقة بين الوسائل والغايات، وبين الق
التي تنمو وتتطور بين القادة واألتباع كالكيمياء التي ظيرت في فترة ما بين لينكولن والشعب 
األمريكي، وبين ماوتسي تونغ والفبلحين، وبين لينين والبمشفيك، وبين مارتن لوثر كنج 
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(. عبلوًة عمى ذلك، بإمكان الطمبة ودارسوا Wern)  والسود الذين طالبوا بحقوقيم المدنية
القيادة إدراك واستطبلع المواقف والسياقات التي تنمو وتزدىر بداخميا القيادة، ويتعمموا 
المشاكل السياقية لمقيادة، ولماذا يمكن نقميا أحيانًا فيما ال يمكن ذلك في بعض األحيان. 

ثير عن القيادة من خبلل قراءتيم لسير القادة وأخيرًا يمكن لمطمبة أن يتعمموا الشيء الك
  عمى حياتيم ليعرفوا األفضل واألسوأ منيم. واالطبلعالذاتية 

 ثالجًا: الكيادة واألخالم

 الكيادة والكيه األخالقية: -1
األخبلق القيادية من المواضيع الواضحة موضوع يعتقد الكثيرون أن كما أسمفنا  
جييا عمم األخبلق التطبيقي التي ال تحتاج لبذل جيد في تعمميا. المشكمة التي ُيو المعروفة ا

القيم األخبلقية الخاصة بتخصصاتيم  تقدون أنعأن الميتمين بيا سواًء باحثين أو عمماء ي
حسيم العام أو حدسيم. كما أن ىناك كم ىائل من خبلل يمكن إدراكيا وممارستيا من 

 واقعية، وغير مفيدة في التخصصات المختمفة. الفمسفية عن موضوع األخبلق غير بات االكت
رجع كيمبل ) ت ُُCiulla, 1998 ) موضوع األخبلق في مع ىذا الضعف في التعامل

ضعف وقمة الجيود المبذولة في مجال القيادة في الكتابة عن األخبلق. كما أن القيادة إلى 
قشات المتعمقة في األدب المتعمق بأخبلقيات القيادة في ىناك ضعف في تقديم األفكار والمنا

مجاالت عمم النفس والتربية والدين والفسمفة، واالنثروبوجيا وعمم االجتماع والسياسة، وال 
يخرج ما ُيقدم فييا عن كونيا مقاالت مكررة ذات طابع نظري تنزع إلى المثالية عن أىمية 

مناقشة األخبلق في أدبيات القيادة ىي عبارة عن أن  لذا ُنبلحظ الصدق واألمانة في القيادة.
دون  إلى نقطة البدايةفغالبًا يعود المؤلفون فييا  ،جيود مبعثرة ليس ليا خبرة تراكمية بنائية

 (. Ciulla) من جيود يماستفادة حقيقية ذات معنى مما سبق
مختمفة، وخُمص من تعريفات القيادة التي تواجدت في أزمنة كبيرًا  اً راجع روست عدد  

إلى أن ىذه التعريفات ليس بينيا اختبلفات وفروق جوىرية في عرضيا لمعنى القيادة فيناك 
تشابو كبير في تصورىا لمقيادة، وأنيا نوع من السموكيات والعمميات التي تدفع التابعين إلى 

لقائد واالتباع القيام بأعماليم، لكن االختبلف الجوىري بينيا يكون في محتواىا والعبلقة بين ا
. حيث أن االختبلف في كيف ُيوجو القائد اتباعو لمقيام بالعمل: سواًء عمى وجو الخصوص

كان ذلك بالضغط، أو بالتنظيم، أو باالقناع، أو بالتأثير أو اإلليام. وما ىي آلية اتخاذ القرار 
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 ,Rost)قائد حول ما ينبغي إنجازه، أذلك بالطاعة، أو باالتفاق، أو باتخاذ القرار من ال
1991 ). 
ىي تمك التي تبتعد  وتجدر اإلشارة إلى أن أكثر التعريفات جاذبية بالمعنى األخبلقي 

، وتتحمى بالتشاركية والديمقراطية، والتي تتضمن عنصرين ىامين والسمطوية عن القسرية
أن ب ىما: العنصر التأثيري بمعنى وجود درجة مناسبة من االمتثال الطوعي، وعنصر االعتراف

 االتباع شركاء لقائد المنظمة في رسم أىداف المنظمة.
 يف عالقة الكائذ باألتباع:التحذيات األخالقية  -0

، قد يكون فييا ببل شك منافع يمكن ُتعد القيادة رحمة مشتركة بين القائد واألتباع 
من األطراف المشاركة. بالرغم أن القائد تجنبيا  وأيتم تذليميا  اكتسابيا أو ميددات ومخاطر

أن ُيقرر مصمحة  إال أنو الشخص الوحيد الذي يمكنوليس الشخص الوحيد في ىذه الرحمة 
أمور  ، وتحقيق المصير المرغوبكما أن الصحة النفسية العامة، والمناخ التنظيمي، اآلخرين

، كما فالقيادة مميئة بالتحديات األخبلقيةتتأثر إلى حد كبير بقرارات القائد وقيمو ومعموماتو. 
األخبلقي تمكننا  ضمن في اإلطار، ألن القيم كجزء مفي ذات الوقت قيمية في مضمونياأنيا 

المكون األساسي لعبلقة في القيادة.  أخبلقيًا، والتمييز بين ما ىو جيد وسيء من الحكم ُحكماً 
دراك التابعين لو. إدراك الذات بالنسبة لآلخرين القائد باالتباع ىو إدراك القائد لذاتو يشتمل ، وا 

مشاركة  أو بسوء المعاممة. أخبلقية ميمة خصوصًا فيما يتعمق بمشاركة التابعين، عمى قضايا
سخ وشراكة القائد مع االتباع ىي الطريقة األفضل لمحصول أداء أفضل من التابعين، مما ُير 

 ادقة. ات صلمحصول عمى أحكام نزيية ومعموم
 ( أربعة مؤثرات مفسدة لمقوة وتؤثر عمى من ُيمارسيا بصورة سمبية:Kipnis ( حدد كبنز 

 الشغبة يف الكوة واستخذامَا نػاية حبذ راتَا. .1
مة لممصمحة الشخصية بطرق الزائدة إلى استخدام مصادر المنظعندما تؤدي السمطوية  .6

 غير شرعية. 
تغذية راجعة زائفة عن القيادة وأداء ليؤسس المناخ السمطوي المفرط في استخدام القوة  .5

 المنظمة. 
يدفع الوضع التسمطي إلى التقميل من قيمة اآلخرين، مع الرغبة في تجنب التعامل معيم  .1

 (.Ciulla (عن كثب 
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الذات،  إن الدور والصبلحية المعطاة لمقائد قد تكون محفزًا لو إلى التحيز لخدمة 
وتعزيز قوتو عمى اآلخرين، والتعامل الصحيح لكبح جماح ىذه النزوات من خبلل توجو القائد 
دراكاتيم وتوقعاتيم. النرجسية المرتبطة بالقادة الذين يؤثرون في  نحو حاجات األتباع وا 
االتباع بالعواطف غالبًا تحجب عنيم ممارسة التعامل الصحيح كما يظير ذلك في القيادة 

. القيادة الكارزمية تحتمل أن تكون القيادة فييا من النوع األفضل أو األسوأ وذلك ارزميةالك
( صاحب النظرية البيروقراطية في اإلدارة Weber, 1947 يعود لمن ىو القائد. يرى وبر )

وتميل إلى النرجسية والسموك أن القيادة الكارزمية قيادة عاطفية تنزع إلى البلعقبلنية، 
 . البلأخبلقي

 على أخالقيات األتباع:الذاخلي التأثري 
األتباع عمى العمل بأسموب أخبلقي األجواء العامة في بعض المنظمات قد ال ُتشجع  

مسؤول، إلى غير ذلك من سياسات بعض المنظمات وممارساتيا التي ىي بحد ذاتيا بيئة 
غير الصحية أخبلقيًا ىي البيئة  البيئةاء غير صحية بالمفيوم األخبلقي. خصبة لخمق أجو 

مانة والعدالة، ويكون العمل األخبلقي أكثر تختفي فييا معاني مفاىيم الصدق واألالتي 
صعوبة، بينما البيئة األخبلقية يكون من روتينيا اليومي ممارسة األمانة والصدق والعدالة 

 بكل أريحية. 
بين وجوب وجود اتفاق  ( إلىBarnard, 1969وفي ىذا السياق ُيشير برنارد ) 

ليات المنوطة بالفرد في االلتزامات االجتماعية واألخبلقية لثقافة المجتمع وبين المسؤو 
 المنظمة، وعمينا أن نأخذ في االعتبار ثبلثة أمور عندما نمتزم بالبيئة األخبلقية:

في ثقافة أخبلقيات مكان العمل ينبغي أال تختمف اختبلفًا كبيرًا عن األخبلقيات الموجودة  (0
 المجتمع.

ينبغي أال تنفصل المسؤوليات األخبلقية عن سياسات المنظمة وممارستيا السموكية عمى  (6
 افتراض أن يكون ىذه الممارسات ىي النزاىة والعدالة، واإلخبلص. 

 السموك المسؤول ال يمكن أن يتطور بالقوة والسمطوية.  (5
 أبرز القيم واألخبلقيات القيادية في ىذه الدراسة: -5

ينبغي أن تكون بيئة العمل بيئة جاذبة ومحببة لدى العاممين، وأن يكون العمل فييا  
م الفرد. وفي نفس الوقت ينبغي أن يكون ىنالك يقوم عمى سياسات ديمقراطية تحتر  سيل
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أنظمة ضابطة لتضبط األفراد الذي قد يضعفون أمام بعض اإلغراءات. ينبغي أن يكون ىناك 
ضبطيم إداريًا فبل إفراط وال تفريط، ال ة األفراد وحقوقيم من جية وبين وازن بين حريمعادلة تُ 

 إدارة متسمطة بشكل عال وال إدارة متراخية ومتسيبة في متابعة وضبط بيئة العامل. 
 سابعًا: تأمالت يف أخالقيات الكيادة يف امليظنات العشبية والشعودية:

مساحة  العربي بشكل عام يرى أنفي الوطن الحكومية إن المتأمل في المؤسسات 
المشاركة والديمقراطية التي ُتعطى لمعاممين وحق المشاركة تحتاج إلى مزيد من العناية 
واالىتمام واالبتعاد عن النمط المركزي والبيروقراطية. فالقيادة في أغمب ىذه المؤسسات تميل 

لبلتباع. وفي مثل ىذه  إلى الفردية، ورغبة القادة في التمسك بالصبلحيات وضعف تفويضيا
األجواء فإنو من الطبيعي أن تكون العبلقة تقميدية بين القادة واالتباع بحيث يغمب ترجيح 

 الجانب التسمطي من التنفيذيين واالنقياد من جانب االتباع.
 وبالرغم من أن األنظمة والموائح لدى كثير من المنظمات ُتوصي بتفويض الصبلحيات

رس يختمف إلى حد كبير وُتسيطر في الغالب ىيمنة القائد عمى ىذه الموائح إال أن الواقع المما
مما يغذي بدوره العبلقة التسمطية وُيقمل من فرص نمو عبلقة ديمقراطية داخل المنظمات. 

ُتشير كثير وىذه الممارسات قد تكون ُميدد حقيقي لمممارسات األخبلقية القيادية الصحية كما 
لذا فإن ىذه الدراسة ىي محاولة . بعضيا في ثنايا ىذه الدراسةمن الدراسات المستعرض 

لئلسيام في مجال تقييم وقياس القيم واألخبلقيات القيادية وبالتالي العمل عمى تصميم البرامج 
 والمقاييس المتعمقة بالجوانب األخبلقية لمقادة.

 ادة:بعض دساسات الكيننا وسدت يف  قيه وأخالقيات الكيادةجذاسات ىبزة عً 

متبلك القائد معايير القواعد األخبلقية والمعنوية العالية، ُيعنى باالجانب األخبلقي  
(، وفييا يضع الفرد Giles, 2016مثل: األمانة، الوالء، المسؤولية، النزاىة، وااللتزام )

مصالحو ومصالح الجماعة في االعتبار عند اتخاذ أي قرار، ويأخذ موقف لمناصرة القضايا 
الصحيحة ويعالج مخاوف اآلخرين. وفي ىذه المرحمة، ُينمِّى المبادئ األخبلقية التي تحدد ما 

، وعميو ىو الصواب منيا وما ىو الخطأ، ويمكنو أن يطبق ىذه المبادئ في مواقف متنوعة
النظر في اآلثار األخبلقية لجميع اإلجراءات الشخصية والتنظيمية التي قد يتخذىا 

(Ammons-Stephens et al., 2009)  . 
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، حيث إن القائد الصادق يبعث في أىم السمات المرتبطة بالمصداقية مناألمانة ىي 
ء الموم عمى اآلخرين فريقو الثقة بأن العقبات ستتم معالجتيا، عوضًا عن تفادييا أو إلقا

(Spendlove, 2007; Jordan . 2012; Alban-Metcalfe & 
Alimo¬Metcalfe, 2009; Dries & Pepermans, 2012 كما تعني المصداقية .)

أيضًا تحمُّل المسؤولية داخل المنظمة، خصوصًا في المواقف غير المرغوب فييا، وىذا ما 
 ,Hebert-Swartzer & McNairي المنظمة )يدعم المصداقية وُيعزز قيم فريق العمل ف

2010; Michie & Gooty, 2005; Wooten & James, 2008.) 
الخاص م، قامت لجنة الخدمة العامة األسترالية بتوسيع إطار الجدارات 6111في عام 

 Senior Executive Leadership Capabilityبالقيادات التنفيذية العميا )
Framework- SELC ) تطوير نظام القيادة المتكاممة )من خبللIntegrated 

Leadership System- ILS( ويتضمن مسار القيادة .)The Leadership 
Pathway( والذي ال يزال ُيستخدم حتى اليوم، خمَس جدارات أساسية يندرج تحتيا )61 )

انية وشمل جانب أخبلقيات وقيم القيادة جدارات مثل تشجيع العبلقات اإلنسجدارة فرعية. 
جدارة القيادة . و (Cultivates productive working relationships) المثمرة

من  (Exemplifies personal drive and integrityوالنزاىة )المثالية الشخصية 
 Demonstrates publicوالنزاىة في الخدمة العامة ) وااللتزام المينيةخبلل إظيار 

service professionalism and probity.) 
 The Keyحّدد ممف الجدارات القيادية األساسية في كندا وفي نفس السياق 

leadership competency profile, 2015) ) لمجدارات القيادية من  مجاالت ست
بحيث  الحفاظ عمى االحترام والنزاىة. تضمن ىذا المجال قيم وأخبلقيات القيادة مجالأبرزىا 
األخبلقية والمينية والنزاىة الشخصية، ويخمقون بيئات عمل محترمة لقادة الممارسات يجسد ا

النصيحة الشفوية، ويشجعون عمى التعبير عن الرأي وَتقبُّل وجيات نظر  اوموثوقة ُتقدر فيي
 متنوعة مع تعزيز الزمالة فيما بينيم.

إلى أن الصدق  Hiller, Novelli, & Ponnapalli  (2016)دراسة ت أشار 
(، ىي أن يكون القائد قدوة في قيادتو، وأن ُيظير Honesty and Integrityوالنزاىة )

القدرة عمى تحديد السموكيات الصحية من الناحية األخبلقية واالنخراط فييا، بغض النظر عن 
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 كدت دراسةأكما  .الضغوطات الخارجية، وأن يكون قدوًة يمكن االعتماد عميو والوثوق فيو
Park, Jeong, Jang, Yoon, & Lim (2018  ) عمى قيم وأخبلقيات قيادية ضمن

تعزيز اإلنصاف، و التقيد بالقيم األخبلقية وااللتزام، المرونة، و النزاىة، نتائجيا ومن بينيا 
تاحة الوصول.  االتصال المفتوح، وا 

( عمى أىمية 2018) Shum, Gatling, & Shoemakerكل من  وأكدت دراسة
وتتضمن  (؛Personal Leadership Competenciesجدارات القيادة الشخصية )

 Acts in anخمس جدارات فرعية، وىي: أن يتصرف القائد ويعمل بطريقة أخبلقية )
Ethical Manner وذلك بأن يكون صادقًا ونزييًا مع نفسو ومع اآلخرين، ال يتعدى ،)

بقيم عالية وصدق، الحدود األخبلقية، ويكسب ثقة اآلخرين واحتراميم من خبلل تفاعمو معيم 
 Displaysالذكاء العاطفي )امتبلك  ويحافظ عمى مصداقية نفسو والمنظمة. كما تتضمن

Emotional Intelligence وذلك بأن يكون لديو القدرة عمى التعرف عمى الحالة ،)
المزاجية واحتياجات وعواطف اآلخرين وذاتو، ويعمل عمى بناء والحفاظ عمى بيئة عمل 

ر العبلقات بشكل فعال. كما تتضمن جدارات القيادة الشخصية: أن ُيقدِّر القائد إيجابية، ويدي
(، حيث ُيقدِّر ويستفيد Values and Promotes Diversityويعزز اختبلف الثقافات )

من قدرات وأفكار الجميع، يعمل بشكل فعَّال مع األفراد ذوي الثقافات والقدرات واألفكار 
العمل من السموك والممارسات العنصرية، يرحب ويحتضن جميع المختمفة، يضمن خمو مكان 

 Maintains a Proactive Learningالثقافات، ويحافظ عمى التعمم والتطوير )
Orientation فيو يبحث عن فرص تعمم جديدة، ويطبق المعارف والميارات المكتسبة .)

 Communicatesكل فعَّال )حديثًا في وظيفتو، ويخاطر لتعزيز التعمم. وأخيرًا، يتواصل بش
Effectively حيث يقوم بمشاركة المعمومات بكل وضوح وصراحة، ويتحدث ويكتب بطريقة ،)

متماسكة وفعالة، ويوضح وجية نظره بكل شفافية، ويستمع بعناية ليضمن مدى فيمو 
 لآلخرين، ويتفاعل مع النقاشات التي تناقش األفكار وأسموب العمل الصحيح.

 إلى عدد من  Gupta,  Chopra, & Kakani  (2018) دراسةخمصت فيما 
( التي تصف Integrityضمَّنت جدارة النزاىة )تالقيادية  الجوانب في الجدارات القيادية

منفتحة عمى الجميع عمل سموكيات النزاىة لدى القائد، بحيث يتصرف باستمرار بطريقة 
فيما أكد نموذج  .قيم الخدمة العامةوعادلة وشفافة، والتزامو المستمر وعممو عمى دعم 
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االرتباط أو الصمة  عمى جانب Fowler (2018) دراسةالجدارات الذي توصمت لو 
(Relatedness ) قدرة القائد عمى مساعدة الموظفين في جدارة العبلقات االنسانية و ُيمثل و

باآلخرين، واالندماج الشعور بالحاجة، واالىتمام والرعاية من ِقبل اآلخرين ليشعروا باالرتباط 
معيم دون مخاوف من وجود دوافع خفية أو غير مفيومة، وبث الشعور بأنيم ُيساىمون في 
شيء أكبر منيم في إطار العمل الجماعي. ويظير ذلك في سموكيات القائد في تعاممو مع 

تقبل الموظفين، والتعاطف معيم واالىتمام بيم من خبلل االستماع ليم، واالعتراف بأدوارىم و 
التعبيرات السمبية المؤثرة التي تظير من الموظفين من حين آلخر، خصوصًا عند المرور 
بخبرات معقدة، وتقديم تغذية راجعة معموماتية عامة بداًل من التقييمات ذات الطابع الشخصي. 
دىم بآرائو وتصوراتو وفكره ومنطقو، وتوجيو  كما ينبغي أن ُيشارك القائد الموظفين ويزوِّ

خصي حيال المنظمة ومناقشة رغباتو بشكل مفتوح مع الجميع؛ لبناء شراكة عقمية الش
ووجدانية في ىذا التوجو والرغبات، ومساعدة الموظفين في ربط العمل والميام بقيميم 
وتطورىم الشخصي لما يخدم األغراض المرتبطة بالعمل، وتييئة األدوار واألعمال داخل 

 والمساىمة في عطاءات أفضل وأفضل.المنظمة في إطار جودة الحياة 
 الكيه واالخالقيات الكيادية يف الذساسة احلالية:

الدراسة الحالية عمى جانب القيم واألخبلقيات القيادية وتتضمن تحديدًا ست ركزت  
وُيعنى بقيام القائد بما يجب عميو في عممو بتفاني. وجدارة  خبلصىي اإلقيادية  جدارات

مع أصحاب العبلقة بشكل واضح.  مشاركة القائد لممعمومات المتعمقة بالعمل الشفافية وتعني
وجدارة ية وفق معايير ثابتة. دالموظفين بحياوتتضمن التعامل مع  وجدارة العدالة والمساواة

في التعامل مع الموظفين بما ال يؤثر  مجانب اإلنسانيالقائد ل العبلقات االنسانية وُتمثل إظيار
ؤكد عمى أداء العمل بكفاءة عالية. وجدارة النزاىة والتي ت عمى سير العمل. وجدارة المينية

اإلطار السعودي ) والتي ُتشير إلى أن يتبنى القائد ويتمثل أعمى معايير السموك األخبلقي
 (. 6109، لمجدارات القيادية

 امليَجية:
المنيج الوصفي التحميمي والذي ال يقف عند وصف الظاىرة كما  الدراسةت استخدم 

نما يتعدى إلى تحميل البيانات والكشف عن العبلقات من أجل تفسيرىا  ُتوجد في الواقع، وا 
م، عبيدات وآخرون، 6115والوصول إلى استنتاجات لتطوير الواقع وتحسينو، )العساف، 
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خصيصًا ًصممت االعتماد عمى استبانة بحثية حيث جرى م(. 0926م، فان دالين، 6111
. كما تم استخدام التحميل الوصفي لتحديد الجدارات لمقيادات اإلدارية في مستوياتيا المختمفة

واالستداللي لتحميل البيانات المتعمقة بالمتغيرات الديمغرافية ذات العبلقة، والمستيدفة لئلجابة 
 .والجنسالمستوى القيادي،  جو التحديد: متغيرات، وىي عمى و الحالية عن تساؤالت الدراسة

 متػريات الذساسة:

 :مشتوى توافش الكيه واألخالقيات الكيادية

وُيعبر عنو بالدرجة الكمية الستجابات عينة الدراسة عمى مقياس خماسي متدرج   
القيم واألخبلقيات القيادية في القيادات اإلدارية من وجية  يسأل عن مدى توافر جدارات

 نظرىم. 
 مشتوى أٍنية الكيه واألخالقيات الكيادية: 

وُيعبر عنو بالدرجة الكمية الستجابات عينة الدراسة عمى مقياس خماسي متدرج  
ظر يسأل عن مدى أىمية امتبلك القيادات االدارية لجدارات القيم واألخبلقيات من وجية ن

 العينة. 
 املشتويات الكيادية:

وصف لحجم ونوع السمطة والصبلحيات والميام المنوطة ألي وظيفة إشرافيو في  
ىيكمة المنظمة، وتتطمب مجموعة من المعارف والميارات واالتجاىات والسمات لتحقيق أىداف 

مستويات  تقسم المستويات القيادية كما مر معنا في قسم المصطمحات إلى ثبلثةو  المنظمة.
 عميا ووسطى وواعدة.

 والعيية واجملتنع:

 في األجيزة الحكومية بالمممكة الموظفين والموظفاتيتكون مجتمع الدراسة من  
بمغت ، وىو مجتمع يصعب تحديده لعدم وجود إحصائيات واضحة بشأنو. العربية السعودية
( في القطاع موظفة 0636و موظفًا، 3621مشاركًا ومشاركة ) 2356عينة الدراسة 

الحكومي جرى اختيارىم بطريقة العينة العشوائية البسيطة حيث كانت المشاركة بشكل 
لبعض المتغيرات التالية وصف لعينة الدراسة وفقًا  الجداول واالشكالا يمي في موفي  تطوعي.

منطقة ، والةالوظيفيوالمرتبة الجنس، والعمر، و المستوى القيادي، متغيرات الديمغرافية تحديدًا 
  .، وجية العملاإلدارية
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 وصف عيية الذساسة:

 ( 1) خذول سلى

 انًغتىي انمُبدٌتىصَغ انًشبسكٍُ حغت  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 انُغجخ انؼذد انًغتىي انمُبدٌ

ال َُطجك انًغتىي 

 انمُبدٌ

553 %8.5 

 40.6% 2654 لُبداد واػذح

 42.9% 2806 لُبداد وعطً

 8.0% 524 لُبداد ػهُب

 100.0% 6537 انًدًىع

   

(:  َىضح انشكم ػذد أفشاد ػُُخ انذساعخ وفم ب نكم نًتغُش انًغتىي 1شكم )

 انمُبدٌ

[CATEGORY 
NAME] 

8.5% 

 قيادات وسطى
43% 

 قيادات واعدة
41% 

 ال ينطيق
8% 

 للمستوى القيادي
ً
 توزيع أفراد العينة وفقا

 قيادات عليا

 قيادات وسطى

 قيادات واعدة

 ال ينطيق
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 ( 2خذول  سلى )

 تىصَغ انًشبسكٍُ حغت اندُظ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
( التفاوت الكبير بين الذكور واإلناث في أعداد المشاركين 6نبلحظ في شكل ) 

والمشاركات، وىذا يعود إلى أن العنصر النسائي لم يحظ بالمشاركة القيادية في الفترات 
السابقة في الوظائف اإلشرافية حجم المشاركة لمعنصر الرجالي، كما أن كثير من الجيات 

  لمعنصر النسائي مقارنة بالتوظيف لمعنصر الرجالي. الحكومية يقل فييا التوظيف
(3) خذول  

وانًغتىي انمُبدٌ اندُظ نًتغُشٌ وفمب  تىصَغ أفشاد انؼُُخ    

  اندُظ * انًغتىي انمُبدٌ 

  انًغتىي انمُبدٌ انًدًىع

لُبداد  ال َُطجك 

 واػذح

لُبداد 

 وعطً

 لُبداد ػهُب

 اندُظ      ركش 447 2320 2097 416 5280

 أَثً 77 486 557 137 1257

6537 

 

 انًدًىع 524 2806 2654 553

االَحشاف  انًتىعظ انُغجخ انؼذد اندُظ

 انًؼُبسٌ

    80.8% 5280 ركش

   19.2% 1257 أَثً

%111 6536 انًدًىع    

(: انُغت انًئىَخ ألفشاد ػُُخ انذساعخ وفمب  نُىع اندُظ2شكم )  

19.2 | %1257 

5280 | 80.8%  

 
6537 
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 األدوات:

 الذساسة االستطالعية:

ىي: القدوة  واألخبلقيات في المرحمة األولية من ثمان جدارات ممحور القي تكون  
وقد  الحسنة، اإلخبلص، الشفافية، العبلقات اإلنسانية، األمانة، المحاسبية، االلتزام، والمينية.

محكمًا من ذوي االختصاص والخبرة، والممارسين في مجاالت ( 09)أرسمت االستبانة إلى 
عميو،  (. وبناءً 2اإلدارة والقيادة والقياس والتقويم لتحكيميا )قائمة المحكمين، ممحق رقم 

ُجمعت كافة مبلحظات المحكمين، وكان معيار إبقاء العبارات كما ىي؛ أن يكون ىناك اتفاق 
%( أو أكثر، حيث تمت االستفادة من كل اقتراحات 91تام عمييا من المحكمين بنسبة )

ست جدارات ىي اإلخبلص،  . لتصبح جدارات القيم واألخبلقيات القياديةومبلحظات المحكمين
استخدم مقياس ليكرت  والنزاىة والعدالة والمساواة، والمينية.والعبلقات االنسانية،  والشفافية،

 الخماسي لئلجابة عمى عبارات المقياس. 
 التطبيل التجشييب لألداة.

وظفًا م( 62)ا ىعمى عينة عشوائية من الموظفين والموظفات بمغ عدد ُطبقت األداة 
، كما بمغ مع عمل التعديبلت آنفة الذكرمقبولة  المحكمين وموظفة. وكانت مؤشرات صدق

 تممعُ قد و . لكبل المقياسين األىمية والتوافر (1.91)بطريقة ألفا كرونباخ ستجابات لبل الثبات
  .ست جدارات بعض التعديبلت البسيطة عمى االستبانة لتكون في الصورة النيائية

 التطبيل الفعلي للنكياض:

 (: Internal Consistency) الصذم الذاخلي -0
تم حساب معامبلت االرتباط بين درجة كل جدارة والدرجة الكمية لمبعد الذي تندرج  

 تحتو، واتضح وجود ارتباطات ذات داللة إحصائية لكل الجدارات مع محاورىا.
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 (9خذول )

 خذاساد انمُى واألخاللُبد يغ انذسخخ انكهُخ نهًحىسدسخخ أهًُخ يؼبيم استجبط 

سلى 

 اندذاسح
 اندذاسح

يؼبيم 

 االستجبط

يغتىي 

 انذالنخ

 ** 1. 719 .اإلخالص: انمُبو ثًب َدت ػهُه فٍ انؼًم ثتفبٍَ 1
دانخ ػُذ 

1.11 

2 
انشفبفُخ: يشبسكخ انًؼهىيبد انًتؼهمخ ثبنؼًم يغ أطحبة 

 .انؼاللخ ثشكم واضح
749 .1 ** 

دانخ ػُذ 

1.11 

3 
اإلَغبٍَ فٍ انتؼبيم يغ انؼاللبد اإلَغبَُخ: إظهبس اندبَت 

 .انؼبيهٍُ ثًب ال َؤثش ػهً عُش انؼًم
718**. 

دانخ ػُذ 

1.11 

 ** 1. 761 .انُضاهخ: تجٍُ أػهً يؼبَُش انغهىن األخاللٍ 4
دانخ ػُذ 

1.11 

5 
انؼذانخ وانًغبواح: انتؼبيم يغ انؼبيهٍُ ثحُبدَخ وفك يؼبَُش 

 .ثبثتخ
788**. 

دانخ ػُذ 

1.11 

 .**768 .انؼًم ثكفبءح ػبنُخانًهُُخ: أداء  6
دانخ ػُذ 

1.11 

    

( معامبلت االرتباط بين جدارات محور القيم واألخبلقيات 9ويوضح الجدول رقم ) 
(، مما 1.602( إلى )1.622والدرجة الكمية لممحور، حيث تراوحت قيم معامل االرتباط بين )

القيم واألخبلقيات ومحور القيم واألخبلقيات،  يؤكد وجود ارتباط عاٍل بين كل جدارة من جدارات
  القيادية. كمؤشر من مؤشرات صدق الجدارات لقياس القيم واألخبلقيات

 (10خذول )

 خذاساد انمُى واألخاللُبد يغ انذسخخ انكهُخ نهًحىسدسخخ تىافش يؼبيم استجبط 

سلى 

 اندذاسح
 اندذاسح

يؼبيم 

 االستجبط

يغتىي 

 انذالنخ

 ** 1. 842 .اإلخالص: انمُبو ثًب َدت ػهُه فٍ انؼًم ثتفبٍَ 1
دانخ ػُذ 

1.11 

2 
انشفبفُخ: يشبسكخ انًؼهىيبد انًتؼهمخ ثبنؼًم يغ أطحبة 

 .انؼاللخ ثشكم واضح
867 .1 ** 

دانخ ػُذ 

1.11 

3 
انؼاللبد اإلَغبَُخ: إظهبس اندبَت اإلَغبٍَ فٍ انتؼبيم يغ 

 .انؼًمانؼبيهٍُ ثًب ال َؤثش ػهً عُش 
821**. 

دانخ ػُذ 

1.11 

 ** 1. 871 .انُضاهخ: تجٍُ أػهً يؼبَُش انغهىن األخاللٍ 4
دانخ ػُذ 

1.11 

5 
انؼذانخ وانًغبواح: انتؼبيم يغ انؼبيهٍُ ثحُبدَخ وفك يؼبَُش 

 .ثبثتخ
893**. 

دانخ ػُذ 

1.11 

 .**867 .انًهُُخ: أداء انؼًم ثكفبءح ػبنُخ 6
دانخ ػُذ 

1.11 
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 (:Reliability) الجباتثاىًيا:  
 الجبات ملكياض األٍنية:أ( 

 ألفا –الجبات ملكياض أٍنية اجلذاسات الكيادية األخالقية بإجياد معامل نشوىباخ ( 1
(Cronbach-Alpha:) 

(، Cronbach-Alphaكرونباخ ) –تم حساب ثبات المقياس باستخدام معامل ألفا  
 (.00وكانت النتائج كما ىو مبين في الجدول رقم )

 (11خذول )

 (Cronbach-Alphaكشوَجبخ ) –حغبة ثجبد يمُبط تىافش اندذاساد انمُبدَخ ثبعتخذاو يؼبيم أنفب 

 يؼبيم انثجبد  اندذاساد

 819. االخالص

 819. انشفبفُخ

 829. انؼاللبد االَغبَُخ

 810. انُضاهخ

 805. انؼذانخ وانًغبواح

 809. انًهُُخ

 1.141 انثجبد انكهٍ نهمُى واالخاللُبد 

 ملكياض األٍنية:  ات بالتجزئة اليصفية مع معادلة سبريماٌ بشاوٌ( الجب0
تم حساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية، وذلك بحساب معامل االرتباط بين  

الزوجية لبعد القيم واالخبلقيات،  مجموع درجات الجدارات الفردية ومجموع درجات االجدارات
لتعديل طول االختبار،  Spearman – Brownومن ثم تم استخدام معادلة سبيرمان براون 

 (12وكان النتائج كما في جدول رقم )
 (12خذول )

 حغبة ثجبد يمُبط إطبس اندذاساد انمُبدَخ ثبعتخذاو طشَمخ انتدضئخ انُظفُخ

 ثجبد انتدضئخ انُظفُخ يؼبيم ػذد اندذاساد انجُؼذ

 0.832 6 انمُى واألخاللُبد

 ب(الجبات ملكياض التوافش:

 ألفا –بإجياد معامل نشوىباخ  خالقيةملكياض توافش اجلذاسات الكيادية األ الجبات( 1
(Cronbach-Alpha:) 

(، Cronbach-Alphaكرونباخ ) –تم حساب ثبات المقياس باستخدام معامل ألفا  
 (.13كما ىو مبين في الجدول رقم )وكانت النتائج 
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 (13خذول )

 (Cronbach-Alphaكشوَجبخ ) –يؼبيم أنفب اندذاساد انمُبدَخ ثبعتخذاو تىافش حغبة ثجبد يمُبط 

 يؼبيم انثجبد  اندذاساد

 918. االخالص

 915. انشفبفُخ

 922. انؼاللبد االَغبَُخ

 913. انُضاهخ

 912. انؼذانخ وانًغبواح

 914. انًهُُخ

 1.020  نهمُى واالخاللُبد انثجبد انكهٍ

 :التوافش ملكياض الجبات بالتجزئة اليصفية مع معادلة سبريماٌ بشاوٌ( 0
تم حساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية، وذلك بحساب معامل االرتباط بين  

، القيم واالخبلقياتلبعد مجموع درجات الجدارات الفردية ومجموع درجات االجدارات الزوجية 
لتعديل طول االختبار،  Spearman – Brownومن ثم تم استخدام معادلة سبيرمان براون 

 (01وكان النتائج كما في جدول رقم )
 (14خذول )

 حغبة ثجبد يمُبط إطبس اندذاساد انمُبدَخ ثبعتخذاو طشَمخ انتدضئخ انُظفُخ

 يؼبيم ثجبد انتدضئخ انُظفُخ ػذد اندذاساد انجُؼذ

 0.923 6 انمُى واألخاللُبد

ثبات مقياسي األىمية والتوافر أظير حساب ثبات الجدارات عمى مستوى ، مما سبق 
.قياسجميع العبارات ومساىمتيا في ارتفاع الثبات الكمي لمم  

 ىتائج الذساسة 
 فيما يمي عرض لنتائج الدراسة وفقًا ألسئمة الدراسة المستيدفة: 

 .الكيه واألخالقيات الكيادية مً وجَة ىظش عيية الذساسة: أواًل: مشتوى أٍنية 

ما مستوى أىمية القيم واألخبلقيات القيادية في القطاع الحكومي بالمممكة العربية  
 ؟من وجية نظر المشاركين السعودية
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 (15خذول )

 أهًُخ اندذاساد وفمب  نهًغتىي انمُبدٌيغتىي 

 أهًُخ اندذاساد وفمب  نهًغتىي انمُبدٌ 

 انًدًىع ػهُب يتىعطخ واػذح ال َُطجك اندذاسح و

      : انمُى واألخاللُبديحىس

4 
انُضاهخ: تجٍُ أػهً يؼبَُش انغهىن 

 .األخاللٍ

4.64 4.11 4.12 4.13 4.11 

1 
اإلخالص: انمُبو ثًب َدت ػهُه فٍ 

 .انؼًم ثتفبٍَ

4.61 4.78 4.77 4.83 4.66 

5 
انتؼبيم يغ  انؼذانخ وانًغبواح:

 .انؼبيهٍُ ثحُبدَخ وفك يؼبَُش ثبثتخ

4.66 4.61 4.62 4.61 4.60 

 4.60 4.63 4.61 4.60 4.66 .انًهُُخ: أداء انؼًم ثكفبءح ػبنُخ 6

2 

انشفبفُخ: يشبسكخ انًؼهىيبد انًتؼهمخ 

ثبنؼًم يغ أطحبة انؼاللخ ثشكم 

 .واضح

4.52 4.55 4.58 4.63 4.56 

3 

 انؼاللبد اإلَغبَُخ: إظهبس اندبَت

اإلَغبٍَ فٍ انتؼبيم يغ انؼبيهٍُ ثًب ال 

 .َؤثش ػهً عُش انؼًم

4.54 4.55 4.56 4.61 4.56 

القيم أىمية أن مستوى ( 03)أوضحت نتائج مقارنة المتوسطات في جدول  
واألخبلقيات القيادية لدى القيادات اإلدارية من وجية نظر العينة مرتفع جدًا حيث بمغت أعمى 

االنسانية لجدارة العبلقات  1.32لجدارة النزاىة فيما بمغ أقل المتوسطات  1.20 متوسط قيمة
جدًا عند سؤاليم عن مستوى  عالٍ مستوى أىمية حول يعني اتجاه استجابات العينة  مما
 الجدارات القيادية األخبلقية المدرجة في المقياس.لجميع ىمية األ

توافش الكيه واألخالقيات الكيادية لذى الكيادات اإلداسية مً وجَة ىظش عيية  ثاىيًا: مشتوى

 الذساسة: 

ما مستوى توافر القيم واألخبلقيات القيادية لمقيادات اإلدارية في القطاع الحكومي  
 بالمممكة العربية السعودية؟
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 يغتىي أهًُخ اندذاساد وفمب  نهًغتىي انمُبدٌ

 يغتىي تىافش اندذاساد وفمب  نهًغتىي انمُبدٌ 

 اندذاسح و
ال 

 َُطجك
 واػذح

 انًدًىع ػهُب يتىعطخ

      انمُى واألخاللُبد 

1 
اإلخالص: انمُبو ثًب َدت ػهُه فٍ انؼًم 

 .ثتفبٍَ

3.64 3.16 3.01 4.13 3.02 

2 
انشفبفُخ: يشبسكخ انًؼهىيبد انًتؼهمخ ثبنؼًم 

 .واضحيغ أطحبة انؼاللخ ثشكم 

3.51 3.61 3.66 3.11 3.61 

3 

انؼاللبد اإلَغبَُخ: إظهبس اندبَت اإلَغبٍَ فٍ 

انتؼبيم يغ انؼبيهٍُ ثًب ال َؤثش ػهً عُش 

 .انؼًم

3.62 3.12 3.03 4.14 3.11 

 4.11 4.32 4.15 4.15 3.03 .انُضاهخ: تجٍُ أػهً يؼبَُش انغهىن األخاللٍ 4

5 
انؼبيهٍُ انؼذانخ وانًغبواح: انتؼبيم يغ 

 .ثحُبدَخ وفك يؼبَُش ثبثتخ

3.56 3.62 3.11 3.06 3.62 

 3.01 4.16 3.04 3.15 3.65 .انًهُُخ: أداء انؼًم ثكفبءح ػبنُخ 6

( أن مستوى توافر القيم 02أوضحت نتائج مقارنة المتوسطات في جدول ) 
مرتفع إلى مرتفع متوسط واألخبلقيات القيادية لدى القيادات اإلدارية من وجية نظر العينة 

لجدارة الشفافية  3.68لجدارة النزاىة فيما بمغ أقل المتوسطات  1.00حيث بمغت أعمى قيمة 
عند سؤاليم عن مستوى توافر أعمى من المتوسط وعاٍل مما يعني اتجاه استجابات العينة إلى 

الرغم من أن أنو عمى  ومن الجدير بالذكر الجدارات القيادية األخبلقية المدرجة في المقياس.
إال أنو بشكل عام أقل متوسط مرتفع إلى مرتفع مستوى توافر الجدارات القيادية األخبلقية 

 وبشكل الفت في جميع الجدارات من مستوى أىمية ىذه الجدارات من وجية نظر المشاركين.
( ُيوضح الفروق بين متوسطات القيم واالخبلقيات في األىمية 06والجدول التالي رقم )

 .والتوافر بشكل عام
ثالجًا: الفشسوم بني مشتوى أٍنية وتوافش الكيه واألخالقيات الكيادية لذى الكيادات اإلداسية مً 

 وجَة ىظش املشاسنني.

قيات القيادية لدى القيادات اإلدارية ما الفروق بين مستوى أىمية وتوافر القيم واألخبل 
 من وجية نظر المشاركين؟
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 (16خذول )

 انفشوق ثٍُ يتىعطبد انمُى واالخاللُبد فٍ األهًُخ وانتىافش ثشكم ػبويغتىي 

 
أوضحت نتائج مقارنة الفروق في المتوسطات بين مستوى أىمية وتوافر الجدارات  

في كأعمى فرق وحدة  1.96 ىذه الفروق تراوجت بين أن ( 06)القيادية األخبلقية في جدول 
جدارة العبلقات اإلنسانية. وُتعتبر ىذه وحدة كأقل فرق  1.22ة العدالة والمساواة، و جدار 

لطبيعة وأىمية موضوعيا والذي يتعمق بقيم وأخبلقيات القيادات  نظراً ذات أىمية الفروق 
 اإلدارية.

  ضوء بعض املتػريات الذميػشافية:توافش الكيه واألخالقيات الكيادية يف : مشتوى سابعًا 

  ما اختالف مشتوى توافش اجلذاسات األخالقية وفكًا ملتػريات املشتوى الكيادي، واجليص؟

توافر القيم واالخبلقيات القيادية لدى القيادات إذا نظرنا لمنتيجة العامة لمستوى  
 وىذه نتيجة إيجابيةإلى عاٍل  أعمى من المتوسطالمشاركين فإنو  اإلدارية من وجية نظر عينة

جدارات القيم واألخبلقيات القيادية تجعمنا نتوقع أن تكون إلى حد ما. إال أن أىمية وحساسية 
. كما أنو من عالية جدُا عمى أقل تقديرعالية إلى بحيث تكون  أعمى المستويات الممكنةفي 

العتبار لمفروق المعنوية التي ظيرت وفقًا لبعض فئات المتغيرات النظر بعين ااألىمية بمكان 
لمزيد من البحث واالستقصاء  الحاجة ولمعرفة مدىالديمغرافية لبحث أسباب ىذه الفروق، 

 اندذاسح و
أهًُ

 ح

انفشو تىافش

 ق

    انمُى واألخاللُبد

 .ثبثتخانؼذانخ وانًغبواح: انتؼبيم يغ انؼبيهٍُ ثحُبدَخ وفك يؼبَُش  5
4.6

0 

3.62 

0.97 

2 
انشفبفُخ: يشبسكخ انًؼهىيبد انًتؼهمخ ثبنؼًم يغ أطحبة انؼاللخ 

 .ثشكم واضح

4.5

6 

3.61 

0.89 

 .اإلخالص: انمُبو ثًب َدت ػهُه فٍ انؼًم ثتفبٍَ 1
4.6

5 

3.02 

0.83 

 .انًهُُخ: أداء انؼًم ثكفبءح ػبنُخ 6
4.6

0 

3.01 

0.79 

 .يؼبَُش انغهىن األخاللٍ انُضاهخ: تجٍُ أػهً 4
4.1

1 

4.11 

0.7 

3 
انؼاللبد اإلَغبَُخ: إظهبس اندبَت اإلَغبٍَ فٍ انتؼبيم يغ انؼبيهٍُ ثًب 

 .ال َؤثش ػهً عُش انؼًم

4.5

6 

3.11 

0.68 
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 ، وبالتالي وضع ىذه النتائج في االعتبار عند تصميم أدوات تقييملبعض ىذه الفئات
 ألخبلقيات وقيم القيادات اإلدارية.

بشكل طبيعي وذلك عند المستوى القيادي، والجنس نظرًا لعدم توزع البيانات لمتغيرات  
استخدام اختبار التوزيع الطبيعي كمقروف سميرنوف ليذه المتغيرات والذي أظير مستوى 

ولمتباين الكبير في أعداد لجميع فئات المتغيرات آنفة الذكر،  1.13معنوية أقل من 
تغيرات الديمغرافية المحددة، فقد جرى استخدام اختبار كروسكال بعض فئات المللمشاركين ا

والس البديل لتحميل التباين األحادي، ولمعرفة اتجاه الفروق جرى استخدام اختبارات المقارنات 
 البعدية لمان وتني وولككسون. 

 ومستوى توافر ىميةأأن مستوى  01، 06رقم ول أظيرت نتائج الدراسة في الجدا 
 متغير يختمف اختبلفًا معنويًا باختبلف لدى العينة المستجيبة القياديةخبلقيات األقيم و ال

 المستوى القيادي.
 األخاللُبد وانمُى أهًُخ  انًغتىي انمُبدٌ

يغتىي تىافش األخاللُبد 

 وانمُى

 3.701326 4.63472 ال َُطجك انًغتىي انمُبدٌ

 3.802437 4.671 لُبداد واػذح

 3.928724 4.694345 لُبداد وعطً

 4.064249 4.720102 لُبداد ػهُب

Total 4.681888 3.869079 
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اختجبس انتجبٍَ فٍ يغتىي أهًُخ خذاساد انمُى واألخاللُبد انمُبدَخ وفمب  نًتغُش  انًغتىي انمُبدٌ  

 Kruskal-(Wallis Test )اختجبس كشوعكبل وَهظ 

 يتىعظ انشتت انؼذد انفئخ انؼًشَخ
دسخخ 

 انحشَخ 

يشثغ 

 كبٌ

يغتىي 

 انًؼُىَخ

ال َُطجك 

 انًغتىي انمُبدٌ

553 3111.01 

 3211.63 2654 لُبداد واػذح 1.111 16.211 3

 3211.41 2116 لُبداد وعطً

 3554.12 524 لُبداد ػهُب

     6536 انًدًىع

 

 ( 13ذول سلى )خ

 نهًمبسَبد انجؼذَخ وفمب  نهفئبد انًغتىي انمُبدٌ َتبئح اختجبس يبٌ وتٍُ وونككغىٌ

 فئخ انًمبسَخ
انفئخ 

 انمُبدَخ

 ونككغىٌ يبٌ وتٍُ
يغتىي انًؼُىَخ 

P-Value 

 ال َُطجك

انًغتىي 

 انمُبدٌ

لُبداد 

 واػذح

621631.511 111011.511 1.601 

لُبداد 

 وعطً

652254.511 015445.511 

1.230 

لُبداد 

 ػهُب

120321.511 212510.511 
1.111 

لُبداد 

 واػذح

 

لُبداد 

 وعطً

 

3632151.111 

 

6155335.111 1.113 

 

 

لُبداد 

 ػهُب

621614.511 4144110.511 0.000 

 

لُبداد 

 وعطً

 

لُبداد 

 ػهُب

 

 

664613.111 

 

4612124.111 
1.112 
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انمُى واألخاللُبد انمُبدَخ وفمب  نًتغُش انًغتىي انمُبدٌ  اختجبس انتجبٍَ فٍ يغتىي تىافش خذاساد

 Kruskal-(Wallis Test )اختجبس كشوعكبل وَهظ 

 يشثغ كبٌ دسخخ انحشَخ  يتىعظ انشتت انؼذد انفئخ انؼًشَخ
يغتىي 

 انًؼُىَخ

ال َُطجك 

 انًغتىي انمُبدٌ

553 2001.06 

 3131.16 2654 لُبداد واػذح 1.111 61.211 3

 3361.44 2116 لُبداد وعطً

 3600.06 524 لُبداد ػهُب

     6536 انًدًىع

 

 ( 15ذول سلى )خ

 َتبئح اختجبس يبٌ وتٍُ وونككغىٌ نهًمبسَبد انجؼذَخ وفمب  نهفئبد انًغتىي انمُبدٌ

فئخ 

 انًمبسَخ

انفئخ 

 انمُبدَخ

 ونككغىٌ يبٌ وتٍُ
-Pيغتىي انًؼُىَخ 

Value 

َُطجك  ال

انًغتىي 

 انمُبدٌ

لُبداد 

 واػذح

612554.511 155635.511 1.113 

لُبداد 

 وعطً

616503.111 141664.111 

1.111 

 261261.111 115106.111 لُبداد ػهُب
1.111 

لُبداد 

 واػذح

 

لُبداد 

 وعطً

 

3448204.000 

 

6971389.000 0.111 

 

 

 0.000 4098665.000 575480.000 لُبداد ػهُب

 

لُبداد 

 وعطً

 

 لُبداد ػهُب

 

 

659007.000 

 

4597228.000 
1.111 
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 املشتوى الكيادي:متػري 

لى وجود فروق معنوية في مستوى ( إ05ار اتجاه الفروق جدول رقم )وُيشير اختب 
. المستوى القيادي األخرى وكل فئاتفئة القيادة العميا لبين ا أىمية القيم واألخبلقيات القيادية

، مستوى القيم واالخبلقيات القياديةعند معالجة  لمستوى القياديالنتيجة تؤكد أىمية اوىذه 
 مقاييس أو برامج تدريبية لمقياداتعند تطوير القيادية لذا ينبغي أن تتم مراعاة الفئات 

ال  اتالمستيدفة. ُتعد فئالقيادية واالىتمام بالمحتوى المقدم فييا والتأكد من مناسبتو لمفئات 
أىمية القيم واألخبلقيات في مستوى ات أقل فئوالقيادات الواعدة طبق المستوى القيادي ين

الذين ليسوا في مناصب قيادية أو في بداية السمم  ات الموظفين والموظفاتوىي فئالقيادية 
أىمية مستوى وجيات نظر المشاركين حول ُتوصى الدراسة ببحث أسباب انخفاض  القيادي 

ت الوسطى والقيادات العميا، اقيادألخبلقيات القيادية مقارنة بالفئات األخرى الوتوافر  القيم وا
التوعوية والتدريبية ومعالجة األسباب لذلك من خبلل تجويد المحتوى المقدم ليم في الجوانب 

  ات.معنى بالنسبة ليذه الفئت أكثر مبلئمة وذاا وجعمي التي ُتعمج مثل ىذه الفجوة 
مع األخذ  النظرية والعممية حول القيم واألخبلقيات القيادية من التوعيةُيوصى الباحث بمزيد 

. كما تؤكد الدراسة عمى أىمية بحث ناسبيافي االعتبار الفئات القيادية المختمفة وما يُ 
لوجود الفروق الجوىرية بين بعض الفئات القيادية عند معالجة أىمية األسباب المحتممة 

 وتوافر القيم واألخبلقيات القيادية. 
 ( 16دول سلى )ج

 اندُظوفمب  نًتغُش  انمُى واألخاللُبد انمُبدَخهًُخ أًغتىي نيبٌ وتٍُ وونككغىٌ اختجبس 

 انًتىعظ انؼذد اندُظ 
يتىعظ 

 انشتت
 ونككغىٌ يبٌ وتٍُ

 يغتىي

 انًؼُىَخ

يغتىي 

 األهًُخ

  3116.61 4.66 5211 ركش

2883397.000 

 

 

16825237.000 1.111 

 

 انًدًىع

 1256 أَثً

6536 

4.66 3615.13   
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 ( 16خذول سلى )

 خذاساد انمُى واألخاللُبد انمُبدَخ وفمب  نًتغُش  اندُظتىافش  ًغتىي ن اختجبس يبٌ وتٍُ وونككغىٌ

 
اندُ

 ط
 انؼذد

انًتىع

 ط

يتىعظ 

 انشتت
 ونككغىٌ يبٌ وتٍُ

يغتىي 

 انًؼُىَخ

يغتىي 

 تىافش

  3302.04 3.10 5211 ركش

3144003.0

00 

 

 

3934656.000 
1.111 

 
 انًدًىع

 1256 أَثً

6536 

3.60 3130.20   
 

 
 متػري اجليص:

وجود فروق جوىرية في استجابات ( 06وجدول رقم )( 02يتضح من جدول رقم ) 
حيث  الجنسوفقًا لمتغير  حول أىمية وتوافر جدارات القيم واألخبلقيات القياديةالمشاركين 

وجود فروق جوىرية دالة إحصائيًا بين فئة  مان وتني وولككسونأظيرت نتائج اختبارات 
الذكور واإلناث في االستجابة عمى مستوى أىمية ومستوى توافر القيم واألخبلقيات القيادية. 

في مستوى أىمية القيم واألخبلقيات القيادية فيما كانت فئة اإلناث وكانت الفروق لصالح 
كما توضح الجداول رقم  الفروق لصالح الذكور في مستوى توافر القيم واألخبلقيات القيادية. 

في مستوى األىمية وكذلك مستوى التوافر رات القيادية اترتيب الجدنتائج ( 09( ورقم )02)
 وفقًا لمتغير الجنس. 

 تشتيب اجلذاسات )لهل جذاسة( وفكًا لألٍنية ووفكًا ملتػريات:

a.      سيذات( بشهل عاو &اجليص )سجال 

 وفمب  نًتغُش اندُظ نكم خذاسح يغتىي األهًُخ

 انًدًىع أَثً ركش خذاساد انمُى واألخاللُبد انمُبدَخ و

 4.11 4.16 4.11 .انُضاهخ: تجٍُ أػهً يؼبَُش انغهىن األخاللٍ 1

 4.650 4.14 4.64 .اإلخالص: انمُبو ثًب َدت ػهُه فٍ انؼًم ثتفبٍَ 2

 4.60 4.65 4.61 .انتؼبيم يغ انؼبيهٍُ ثحُبدَخ وفك يؼبَُش ثبثتخ انؼذانخ وانًغبواح: 3

 4.60 4.61 4.66 .انًهُُخ: أداء انؼًم ثكفبءح ػبنُخ 4

5 
انؼاللخ انشفبفُخ: يشبسكخ انًؼهىيبد انًتؼهمخ ثبنؼًم يغ أطحبة 

 .ثشكم واضح
4.55 4.66 4.56 

6 
انؼاللبد اإلَغبَُخ: إظهبس اندبَت اإلَغبٍَ فٍ انتؼبيم يغ انؼبيهٍُ 

 .ثًب ال َؤثش ػهً عُش انؼًم
4.54 4.65 4.56 
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 تشتيب اجلذاسات )لهل جذاسة( وفكًا لذسجة التوفش ووفكًا ملتػريات:

a.      سيذات( بشهل عاو &اجليص )سجال 
 فش نكم خذاسح وفمب  نًتغُش اندُظايغتىي انتى 

 انًدًىع أَثً ركش خذاساد انمُى واألخاللُبد انمُبدَخ م

 4.11 3.04 4.14 .انُضاهخ: تجٍُ أػهً يؼبَُش انغهىن األخاللٍ 0

 3.02 3.02 3.03 .اإلخالص: انمُبو ثًب َدت ػهُه فٍ انؼًم ثتفبٍَ 6

 3.01 3.16 3.01 .انًهُُخ: أداء انؼًم ثكفبءح ػبنُخ 5

انؼاللبد اإلَغبَُخ: إظهبس اندبَت اإلَغبٍَ فٍ انتؼبيم يغ انؼبيهٍُ  1

 .ثًب ال َؤثش ػهً عُش انؼًم
3.10 3.12 3.11 

 3.62 3.61 3.65 .انؼذانخ وانًغبواح: انتؼبيم يغ انؼبيهٍُ ثحُبدَخ وفك يؼبَُش ثبثتخ 3

أطحبة انؼاللخ انشفبفُخ: يشبسكخ انًؼهىيبد انًتؼهمخ ثبنؼًم يغ  2

 .ثشكم واضح
3.61 3.61 3.61 

 
 مياقشة اليتائج

توافر جدارات القيم مستوى أىمية و مستوى قياس استيدف البحث الحالي  
 بالقطاع الحكومي في المممكة العربية السعودية لدى القيادات اإلداريةواألخبلقيات القيادية 

أن مستوى أظيرت النتائج  .والموظفاتالموظفين القيادات و من وجية نظر عدد كبير من 
أىمية القيم واألخبلقيات القيادية لدى القيادات اإلدارية من وجية نظر العينة مرتفع جدًا حيث 

لجدارة العبلقات  1.32لجدارة النزاىة فيما بمغ أقل المتوسطات  1.20بمغت أعمى قيمة 
، وىذه القيم واألخبلقيات القيادية جميع جداراتاألىمية العالية لمما ُيشير إلى االنسانية 

النتيجة متوقعة ومأمولة كون جدارات القيم واألخبلقيات القيادية مكون رئيس لنجاح إلى 
مستوى األىمية  متفق عميو في أغمب الثقافات والمجتمعات لذا كانوىو أمر  منظمة أو قائد

المرتفعة جدًا والتقديرات  عن المستويات مرتفع جدًا. ومما تجدر اإلشارة إليو أن االنخفاض
وتُبحث أسبابو وتفسيراتو المنطقية لمثل ىذا النوع من الجدارات ينبغي أن يؤخذ في االعتبار 

جاء بعدىا عمى التوالي احتمت جدارة النزاىة أعمى درجة من درجات األىمية ثم . المحتممة
فالعدالة والمساواة، ثم المينية، فالشفافية، ثم العبلقات االنسانية. ىذا  خبلص،جدارات اإل

الحاجة الممحة لمثل ىذه النوع من الجدارات لترسيخ قيم وأخبلقيات القيادة الترتيب يؤكد 
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المحاور التي تقوم عمييا رؤية المممكة العربية حاربة الفساد وىذا من أىم مالنزيية و 
ة ومكافحة الفساد والتأكيد الدائم عمى تفعيل الدور العممي ليئية السعودية من خبلل محارب

مثل  الباحثين من العديد أشار إليوما وىذه النتيجة تتفق مع نزاىة.  مكافحة الفساد
(Prince, 2006)( ،Giles, 2016 ،)Spendlove, 2007; Jordan . 2012; 

Alban-Metcalfe & Alimo¬Metcalfe, 2009; Dries & Pepermans, 
2012( ،)Hebert-Swartzer & McNair, 2010; Michie & Gooty, 2005; 

Wooten & James, 2008)and  Hiller, Novelli, & Ponnapalli  (2016 .) 
ائج إلى أن مستوى توافر القيم واألخبلقيات القيادية من وجية نظر عينة كما أشارت النت

درجات تقدير األىمية مما يؤكد أن الواقع ولكنو أقل من  إلى مرتفع مرتفعمتوسط الدراسة 
 االىتمام وتنويع أدوات تقديمو وتقييموو القيمي واألخبلقي القيادي يحتاج إلى مزيد من العناية 

ليصل إلى درجات أعمى مما ىو عميو نظرًا لخطورة وحساسية انخفاض التقدير ولو بنسب 
النتيجة تتفق مع ما أشار إليو كل من ) وىذه  ادية.جوانب القيم واألخبلقيات القيبسيطة في 

Daft, 2003( ،)Ala, 2010 ،)Gupta,  Chopra, & Kakani  (2018 ،)
Fowler (2018    .) 
توافر مستوى أوضحت نتائج مقارنة الفروق في المتوسطات بين مستوى أىمية و  

وحدة كأعمى  1.96بين  تراوحت( أن ىذه الفروق 06الجدارات القيادية األخبلقية في جدول )
جدارة العبلقات اإلنسانية. في كأقل فرق  وحدة 1.22وة العدالة والمساواة، فرق في جدار 

نظرًا لطبيعة وأىمية موضوعيا والذي يتعمق بقيم وأخبلقيات ذات أىمية وُتعتبر ىذه الفروق 
عمى كافة أعمال ة من الناحية العمميوخطورة ضعف أو نزول تقديراتيا  القيادات اإلدارية

من الناحية العممية ال يمكن الفصل بين ىذه الجدارات من الميم التأكيد عمى أنو  المنظمة.
 . فالقائد الذي يحرص عمى العدالة والمساواة ويتعامل بحيادية مع جميع العاممينبشكل تام

السموك حد محاور النزاىة بممارسة معايير وفق معايير ثابتة ىو في نفس الوقت يتبنى أ
خبلص، كما أن ىذا األمر ال ينفك بشكل أو بآخر عن كونو  األخبلقي، وفي ذلك مينية وا 

إال أن مثل ىذه النتيجة قد تساعدنا في إطار ومبادئ العبلقات اإلنسانية مع العاممين.  ضمن
فجوة بين ردم الالتي ُتساعد عمى دوات معرفة األولويات داخل المنظمات وبالتالي تصميم األ

تؤكد ألولويات المنظمة الذي تؤكده المراجعات والدراسات في المجال. واقع والمأمول تبعًا ال
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القيم نتيجة الفجوة الحاجة الممحة لدراسة أسبابيا بشكل أعمق، والعمل عمى معالجة واقع 
 واألخبلقيات القيادية وزيادة الوعي في ىذا الجانب، ووضع أدوات عممية لمتأكد من تطبيق

لتحقيق و ألخبلقيات القيادية بشكل مناسب لرفع مستوى كفاءة وجودة المنظمات القيم وا
   بكفاءة أعمى. مستيدفاتيا
أظيرت نتائج الدراسة أن مستوى توافر القيم واألخبلقيات القيادية من وجية نظر  

 ،المستوى القياديالعينة المستجيبة يختمف اختبلفًا معنويًا باختبلف مستويات متغيرات 
 د، مما يؤكد إلى الحاجة إلى مراعاة المستويات القيادية وجنس القيادات اإلدارية عنوالجنس

فالقيم واالخبلقيات القيادية تختمف . تصميم البرامج التدريبية ومقاييس تقييم القيادات اإلدارية
عندما نتحدث عن القيادات الموظفين والقيادات الواعدة،  في بعض توصيفاتيا ومؤشراتيا

وبالتالي فإن األدوات التي ُتصمم سواء عنيا عندما نتحدث عن القيادات الوسطى أو العميا. 
ىذه النتيجة أيضًا تؤكد أىمية  عي.بغي أن ُتراعي ىذا االختبلف النو لمتدريب أو التقييم ين

لقيم واألخبلقيات القيادية، وعميو ينبغي مراعاة عند معالجة مستوى ا المستوى القيادي
عند تطوير برامج القيم واألخبلقيات القيادية واالىتمام بالمحتوى المقدم فييا  المستوى القيادي

 مستويات القيادية المستيدفة. والتأكد من مناسبتو لم
تزيد بارتفاع تؤكد النتائج أن متوسطات أىمية وتوافر القيم واألخبلقيات القيادية  

وىذه المستوى القيادي من موظف إلى قيادات واعدة، ثم قيادات وسطى ثم قيادات عميا. 
عينة الدراسة ترى بأنو كمما ارتفع الموظف في أن  اً مثيرة لبلىتمام وُتعطي انطباعالنتيجة 

ة فئ. المستوى القيادي تزداد أىمية القيم واألخبلقيات القيادية نتيجة زيادة المسئولية
القيم واألخبلقيات القيادية سواًء في األىمية قدرت الموظفين الذين ليسوا في مناصب قيادية 

كانت تقدير فئة القيادات العميا األعمى في األىمية والتوافر أو التوافر بأقل المتوسطات بينما 
 عدم وجود فروق كبيرة جدًا بينيا وبين فئات القيادات الوسطى والقيادات الواعدة. رغم 

 وانمُى أهًُخ األخاللُبد انًغتىي انمُبدٌ
يغتىي تىافش األخاللُبد 

 وانمُى

 3.701326 4.63472 ال َُطجك انًغتىي انمُبدٌ

 3.802437 4.671 لُبداد واػذح

 3.928724 4.694345 لُبداد وعطً

 4.064249 4.720102 لُبداد ػهُب

Total 4.681888 3.869079 
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مستوى أىمية و مستوى كبًل من فروق جوىرية في وجود أكدت نتائج الدراسة كما  
مستوى تقدير عينة الدراسة من توافر القيم واألخبلقيات تبعًا لمتغير الجنس. بشكل عام 

تقدير عينة الذكور. في القيم واألخبلقيات القيادية أعمى من مستوى  اإلناث ألىمية جدارات
حين كان مستوى تقدير عينة اإلناث لتوافر الجدارات القيم واألخبلقيات القيادية أقل من تقدير 

أىمية أكبر لجدارات القيم واألخبلقيات وىذه النتيجة تؤكد أن اإلناث يرون عينة الذكور. 
ُيقدرون واقع توافر جدارات القيم أن اإلناث  تؤكد النتيجة الذكور. كماالقيادية مقارنة بفئة 

والذكور ينظرون لواقع ، وعميو فإن اإلناث واألخبلقيات القيادية بشكل أقل جوىريًا من الذكور
ويمكن تفسير ذلك بأن المرأة لم تحظى في القيم واألخبلقيات القيادية بشكل مختمف جوىريًا. 

وىذا قد  الرجلالفرص التي حظي بيا وازي مناصب قيادية بشكل يُ  يبتولالفترات السابقة 
توافر جدارات القيم ل وأألىمية سواًء ُيفسر نوعًا ما االختبلف الجوىري في نظرة الطرفين 

وىذه النتيجة تؤكد أىمية توجو المممكة العربية السعودية إلى تمكين  .واألخبلقيات القيادية
ميد لمشاركتيا بشكل أكبر في ىذا الجانب مما يُ  صب القياديةنامبشكل أكبر في الالمرأة 

دارات القيم واألخبلقيات لمجدارات القيادية بشكل عام، وفي مجال جوبالتالي اإلضافة النوعية 
د تصميم عاة متغير الجنس عناكما أن ىذه النتيجة تؤكد أىمية مر عمى وجو التحديد.  القيادية

  التدريبية أو التقويمية.البرامج القيادية 
 التوصيات 
 استنادًا إلى نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يمي: 

الدورات التدريبية من خبلل القيم واألخبلقيات القيادية ومؤشراتيا . تعزيز مفيوم 1
 الموظفين والقيادات الواعدة.والمؤسسات االجتماعية واإلعبلمية، خصوصًا لفئات 

ممستوى القيادي التدريبية في القيم واألخبلقيات القيادية المبلئمة لتصميم البرامج  -6
  ولجنس المتدربين.

عدالة تطوير حقائب تدريبية موجية في جدارات النزاىة واإلخبلص والشفافية، وال -5
 والمساواة، والعبلقات االنسانية، والمينية. 

القيم واألخبلقيات القيادية  جداراتبشكل عام بة المتعمقة طوير أدوات المساءلة والمحاسب. ت1
النزاىة واإلخبلص والشفافية، والعدالة  جداراتتطبيق  لمتابعة وعمى وجو التحديد موجية

 والمساواة، والعبلقات االنسانية، والمينية.
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 جداراتكل من لقياس قابمة لمقياس شاممة وضع مؤشرات عممية إجراء دراسات تيتم ب-3
ت اإلنسانية، والمينية، والنزاىة مع اإلخبلص، والشفافية، والعدالة والمساواة، والعبلقا

   األخذ في االعتبار المستويات القيادية والجنس.
قيم واألخبلقيات القيادية بحيث للقياس ا عممية مختصرة تطوير مقاييسإجراء دراسات ل-2

ت ، والعدالة والمساواة، والعبلقااإلخبلص، والشفافية تضمن مقاييس فرعية لجداراتت
 اإلنسانية، والمينية، والنزاىة مع األخذ في االعتبار متغيرات المستوى القيادي والجنس.

إجراء دراسة لتقييم القيم واألخبلقيات القيادية في منظمات مختمفة، وتحديد خصائص -6
لمقيم واألخبلقيات األقل جوىريًا المنظمات والقيادات ذات التطبيق العالي وذات التطبيق 

 القيادية. 
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