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 ملخص الدراسة
تحقيق وعالقتها بممارسات القيادة األخالقية  دورالتعرف على  إلى هدفت الدراسة

 بقطاع غزة.  ةاإلبداع اإلداري في الجامعات الفلسطيني
كأداة رئيسية لجمع  ستبانة، واستخدم االم الباحث المنهج الوصفي التحليلياستخد

وكانت  ا  ( موظف327وبلغت عينة الدراسة ) ،ا  ( موظف2145وبلغ مجتمع الدراسة ) ،البيانات
 العينة عشوائية طبقية.

 الدراسة بما يلي:وتمثلت أهم نتائج 

( بين α ≤ 0.05وجود عالقة ارتباطية طردية قوية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .1
 اإلبداع اإلداري في الجامعات الفلسطينية.و األخالقية للقيادة  الممارسات

( بين α ≤ 0.05وجود عالقة ارتباطية طردية قوية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2
قيات الشخصية، األخالقيات اإلدارية، األخالقيات العالئقية( للقيادة واإلبداع اإلداري )األخال

 في الجامعات الفلسطينية.

حول عينة الدراسة أفراد متوسطات تقديرات  بين فروق ذات داللة إحصائية وجود عدم .3
 ،والعمر ،الجنس)تعزى لمتغير اإلداري  اإلبداعوعالقتها ب ،الممارسات األخالقية للقيادة

 .وسنوات الخدمة( ،والمسمى الوظيفي ،والمؤهل العلمي

حول عينة الدراسة أفراد متوسطات تقديرات  بين فروق ذات داللة إحصائيةعدم وجود  .4
باستثناء الجامعة تعزى لمتغير اإلداري  إلبداعبا وعالقتها ،الممارسات األخالقية للقيادة

 .بالجامعة اإلسالمية العاملينمتغير األخالقيات الشخصية حيث كان هناك فروق لصالح 

 القيادة األخالقية على اإلبداع اإلداري.  لممارساتداللة إحصائية  ذات وجود تأثير إيجابي .5

 هم توصيات الدراسة: أوكان من 

الشريفة لقدرتها على استخراج ضرورة قيام القيادات بالعمل على دعم وتعزيز روح المنافسة  .1
 الطاقات الكامنة لدى المرؤوسين.

االهتمام بتعزيز الممارسات األخالقية لدى القادة والمسؤولين من خالل التأكيد على اعتبارها  .2
 .جزءا  أساسيا من عملية تقييم المسؤولين وترقيتهم

 ة المستويات اإلدارية.كاف إلىشكالها أالعمل على نقل القيم والممارسات األخالقية بجميع  .3
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Abstract 
The study aimed to identify the role of ethical leadership practices and 

their relation to achieving managerial innovation in the Palestinian universities 

in the Gaza Strip. 

The researcher used the analytical descriptive method. The 

questionnaire was used as a main tool for data collection. The study 

population was 2145 employees. The sample size was 327 employees, who 

were selected using the random stratified sampling method. 

The main results of the study were as follows: 

1. There is a statistically significant strong direct correlation at a significance 

level of (α≤0.05) between the ethical practices of leadership and the 

administrative creativity in the Palestinian universities. 

2. There is a statistically significant strong direct correlation at a significance 

level of (α≤0.05) between the personal ethics, administrative ethics, and 

relational ethics of the leadership and the administrative creativity in the 

Palestinian universities. 

3. There are no statistically significant differences between the sample 

estimation averages on ethical practices of leadership and their relation to 

the administrative creativity that could be attributed to the variables of 

gender, age, academic qualification, job title and years of service. 

4. There are no statistically significant differences between the sample 

estimation averages on ethical practices of leadership and their relation to 

the administrative creativity that could be attributed to the variable of 

university affiliation except for the variable of personal ethics where there 

were differences in favor of those who work at the Islamic University of 

Gaza. 

5. There is a positive effect of statistical significance for ethical leadership 

practices on administrative creativity. 

The most important recommendations of the study were as follows: 

1. The need for leaders to work to support and promote the honest competition 

environment because of its ability to extract the potential of subordinate 

employees. 

2. To promote the ethical practices of leaders and officials by ensuring that 

they are an integral part of the process of assessing and promoting officials. 

3. To work on the transfer of moral values and practices in all forms to all 

levels of management. 
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 هداءاإل
رب العالمين الذي وفقني إلتمام هذه الرسالة، والصالة والسالم على سيد  هللالحمد 

 األولين واآلخرين المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد اهلل عليه أفضل الصالة وأتم التسليم،
 :إلىأهدي هذا الجهد المتواضع  أما بعد

 ،وتعليمي ،تربيتي لما لها من فضل في ،لىاعرفانا  بفضلها بعد اهلل تع والدتي الكريمة، 
 والنجاح. ،والسداد ،والدعاء المتواصل لي بالتوفيق

 روح والدي. إلى يمن هو تحت الثرى وروحه الطاهرة الباقية في قلب 
 وتحملت  ،زوجتي الغالية التي بذلت كل ما تستطيع من أجل مساعدتي وخدمتي

 الصعاب وقت انشغالي في دراستي.
  بارك اهلل فيهم ورضي اهلل عنهم.محمد ،عبد اهلل، أمير، سعيد، عهودأبنائي األحباب ، 
 لىاإخواني وأخواتي حفظهم اهلل تع. 
   ونصحا . ،وتشجيعا   ،كل من ساعدني في مسيرتي في هذه الدراسة دعما 

إليكم جمعيا  أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع الذي أسأل اهلل العظيم أن يكون خالصا  
 الكريم. هلوجه
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 شكر وتقدير
رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله  هللالحمد 

 وصحبه أجمعين.

ْن يَْرتََدِّ إََِلَْك : الىتع وانطالقا  من قوله
َ
نَا آتِيَك بِهِ َقبَْل أ

َ
ِي ِعنَْدهُ ِعلٌْم ِمَن الِْكَتاِب أ قَاَل اََلِّ

 [ 40 :]النمل  َطْرفَُك 
أن وفقني  إلى، هعلى جزيل نعمه، وما غمرني به من فضله وتوفيق إلىتع أحمد اهلل

ويكون عونا  لي على حسن طاعته  ،أسأل اهلل العظيم أن ينفع بهو إلتمام هذا الجهد المتواضع، 
 .لىاسبحانه وتع

 (.339:( )سنن الترمذي من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل): وانطالقا  من قول النبي

الصرح هذا الجامعة اإلسالمية  إلىومن هذا الَهدي النبوي أتقدم بجزيل الشكر والعرفان 
إدارة وكلية التجارة وقسم  ،الدراسات العلياو  شئون البحث العلميالممثل في العلمي الشامخ، 

 العليا. تيالتي أتاحت لي الفرصة الستكمال دراس األعمال

، لتفضله يوسف بحرذي الفاضل الدكتور/ كما أتوجه بخالص الشكر والعرفان ألستا
النور،  إلىباإلشراف على هذه الرسالة، وعلى الجهد الكبير الذي بذله في إرشادي، حتى خرجت 

 خرة.فجزاه اهلل عني خير الجزاء في الدنيا واآل

)مناقشا  داخليا (  بيلاوسيم اله /وأتقدم بجزيل الشكر ألعضاء لجنة المناقشة؛ الدكتور
 لتفضلهما بقبول مناقشة رسالتي.خارجيا (  )مناقشا   أيمن أبو سويرح /والدكتور

على المراجعة اللغوية  توفيق اللوحوال يفوتني أن أتقدم بالشكر الخاص للدكتور/ 
 والتنقيح للرسالة.

 ،يأالر ب، أو كافة صوره وأشكالهبكما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من قدم لي الدعم 
خراجها في صورتها النهائية.والمشورة وذلل الصعاب أمامي إلعداد هذه الرسا  لة وا 

                            

 الباحث          

 



 د
 

 

 فهرس المحتويات
 أ ........................................................................................ إقــــــــــــرار

 ث ............................................................................... ملخص الدراسة
Abstract .................................................................................... ج 

 ح ........................................................................................ اإلهداء
 خ ................................................................................... شكر وتقدير

 د .............................................................................. فهرس المحتويات
 ز ................................................................................ فهرس الجداول

 ش ........................................................... فهرس األشكال والرسوم التوضيحية
 1 ................................................................. الفصل األول اإلطار العام للدراسة

 2 ....................................................................................... مقدمة
 3 .......................................................................... أوال : مشكلة الدراسة

 4 ......................................................................... أهداف الدراسةثانيا : 
 4 ......................................................................... :ثالثا : أهمية الدراسة

 5 ...................................................................... رابعا : فرضيات الدراسة
 6 .................................................................... خامسا : متغيرات الدراسة.
 7 ...................................................................... سادسا : نموذج الدراسة:

 8 ................................................................... سابعا : مصطلحات الدراسة
 9 ...................................................................... الفصل الثاني اإلطار النظري

 10 .............................................................. المبحث األول: القيادة األخالقية
 10 ..................................................................................... مقدمة

 10 ............................................................... أوال : مفاهيم القيادة األخالقية
 12 .................................................... ثانيا : مفهوم األخالق والسلوك األخالقي

 15 ............................................................. ثالثا : مجاالت القيادة األخالقية
 16 .............................................................. رابعا : معايير القيادة األخالقية

 18 ........................................................ خامسا : خصائص القيادة األخالقية:
 20 ............................................................. سادسا : أهمية القيادة األخالقية
 23 ............................................................ سابعا : مكونات القيادة األخالقية



 ذ
 

 25 .............................................................. ثامنا : دواعي القيادة األخالقية
 25 ...............................................................تاسعا : أبعاد القيادة األخالقية

 28 ..................................................... عاشرا : مهام وواجبات القيادة األخالقية
 30 ................................................................ المبحث الثاني اإلبداع اإلداري

 30 .................................................................................... مقدمة:
 30 ................................................................ أوال : مفهوم اإلبداع اإلداري
 31 ................................................... هوخصائص ثانيا : سمات اإلبداع اإلداري

 33 .................................................... ثالثا : عناصر ومرتكزات اإلبداع اإلداري
 35 ............................................................. رابعا : معوقات اإلبداع اإلداري

 37 ................................................... المبحث الثالث نبذة مختصرة عن الجامعات
 37 .................................................................................... مقدمة:

 38 ................................................................ أوال : الجامعة اإلسالمية غزة
 39 ....................................................................... ثانيا : جامعة األزهر:
 40 ..................................................................... ثالثا : جامعة األقصى:

 43 ................................................................. الفصل الثالث الدراسات السابقة
 44 .................................................................................... مقدمة:

 44 ............................................ أوال: الدراسات السابقة المتعلقة بالقيادة األخالقية
 44 .......................................................................... الدراسات العربية:
 54 ......................................................................... :الدراسات األجنبية

 57 ............................................ ثانيا: الدراسات السابقة الخاصة باإلبداع اإلداري
 57 .......................................................................... الدراسات العربية:
 64 ......................................................................... الدراسات األجنبية:

 67 ............................... الدراسة الحاليةثالثا : التعقيب على الدراسات السابقة وما يميز 
 68 ................................................ رابعا : أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

 68 ....................................... خامسا : ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
 69 ................................................................ الفصل الرابع الطريقة واإلجراءات

 70 .................................................................................... مقدمة:
 70 ........................................................................ أوال: منهج الدراسة:
 71 ....................................................................... ثانيا:مصادر الدراسة



 ر
 

 71 ...................................................................... ثالثا : مجتمع الدراسة:
 72 ....................................................................... رابعا : عينة الدراسة:
 73 ....................................................................... :خامسا : أداة الدراسة

 74 ............................................................ :ستبانةسادسا : خطوات بناء اال
 74 ....................................................................:ستبانةسابعا : صدق اال
 Reliability: ........................................................ 79 ستبانةثامنا : ثبات اال

 80 ................................................... تاسعا : األساليب اإلحصائية المستخدمة:
 82 ............................. الفصل الخامس تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها

 83 .................................................................................... مقدمة:
 83 ................................... الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية

 86 ................................................................ المحك المعتمد في الدراسة:
 99 ................................................................... اختبار فرضيات الدراسة

 111 ........................................................... الفصل السادس النتائج والتوصيات
 112................................................................................... :مقدمة
 112....................................................................... :الدراسة نتائجأوال : 

 113......................................................................... :ثانيا : التوصيات
 114....................................................... :ثالثا : الدراسات المستقبلية المقترحة

 115 ............................................................................ المراجعو المصادر 
 127 ...................................................................................... المالحق

  



 ز
 

 فهرس الجداول
 72 ..................................................... عينتهاو  الدراسة مجتمع يوضح(: 4.1)جدول

 74 ................................................... الخماسي لكرت مقياس درجات(: 4.2) جدول

 والدرجة"  للقيادة الشخصية األخالقيات"  مجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل(: 4.3) جدول
 75 ................................................................................... للمجال الكلية

 والدرجة"  للقيادة اإلدارية األخالقيات"  مجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل(: 4.4) جدول
 76 ................................................................................... للمجال الكلية

 والدرجة"  للقيادة العالئقية األخالقيات " مجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل(: 4.5) جدول
 77 ................................................................................... للمجال الكلية

للمجال الكلية والدرجة"  اإلداري اإلبداع"  مجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل(: 4.6) جدول
 ................................................................................................ 78 

 79 ستبانةلال الكلية والدرجة ستبانةاال مجاالت من مجال كل درجة بين االرتباط معامل(: 4.7) جدول

 80 ......................................... ستبانةاال ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل(: 4.8) جدول

 81 .............................................. الطبيعي التوزيع اختبار نتائج يوضح(: 4.9) جدول

 83 ................................................. الجنس حسب الدراسة عينة توزيع(: 5.1) جدول

 83 .................................................. العمر حسب الدراسة عينة توزيع(: 5.2) جدول

 84 ................................................ الجامعة حسب الدراسة عينة توزيع(: 5.3) جدول

 84 ......................................... العلمي المؤهل حسب الدراسة عينة توزيع(: 5.4) جدول

 85 ....................................... الوظيفي المسمى حسب الدراسة عينة توزيع(: 5.5) جدول

 85 .....................................الخدمة سنوات عدد حسب الدراسة عينة توزيع(: 5.6) جدول

 86 ................................................ الدراسة في المعتمد المحك يوضح(: 5.7) جدول

 الممارسات فقرات لجميع والترتيب النسبي والوزن المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط(: 5.8) جدول
 87 ................................................................................. للقيادة األخالقية

 فقرات من فقرة لكل والترتيب النسبي والوزن المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط(: 5.9) جدول
 90 ........................................................... " للقيادة الشخصية األخالقيات"  مجال



 س
 

 فقرات من فقرة لكل والترتيب النسبي والوزن المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط(: 5.10) جدول
 92 ............................................................. " للقيادة اإلدارية األخالقيات"  مجال

 فقرات من فقرة لكل والترتيب النسبي والوزن المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط(: 5.11) جدول
 94 ............................................................ " للقيادة العالئقية األخالقيات"  مجال

 فقرات من فقرة لكل والترتيب النسبي والوزن المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط(: 5.12) جدول
 96 ........................................................................ " اإلداري اإلبداع"  مجال

 الجامعات في اإلداري اإلبداعو  للقيادة األخالقية الممارسات بين االرتباط معامل(: 5.13) جدول
 99 ........................................................................ غزة قطاع في الفلسطينية

 الجامعات في اإلداري واإلبداع للقيادة الشخصية األخالقيات بين االرتباط معامل(: 5.14) جدول
 100....................................................................... غزة قطاع في الفلسطينية

 الجامعات في اإلداري واإلبداع للقيادة اإلدارية األخالقيات بين االرتباط معامل( 5.15) جدول
 101....................................................................... غزة قطاع في الفلسطينية

 الجامعات في اإلداري واإلبداع للقيادة العالئقية األخالقيات بين االرتباط معامل(: 5.16) جدول
 102....................................................................... غزة قطاع في الفلسطينية

 102........................ الثانية الرئيسة الفرضية-المتعدد الخطي االنحدار تحليل(: 5.17) جدول

 104................................ الجنس –"  مستقلتين لعينتين- T" اختبار نتائج(: 5.18) جدول

 105....................................... العمر –"  األحادي التباين" اختبار نتائج(: 5.19) جدول

 106..................................... الجامعة –"  األحادي التباين" اختبار نتائج(: 5.20) جدول

 107............................... العلمي المؤهل –"  األحادي التباين" اختبار نتائج(: 5.21) جدول

 108............................ الوظيفي المسمى –"  األحادي التباين" اختبار نتائج(: 5.22) جدول

 109............................... الخدمة سنوات –"  األحادي التباين" اختبار نتائج(: 5.23) جدول

 

  



 ش
 

 والرسوم التوضيحيةاألشكال فهرس 
 7 .................................... .بينها والعالقة الدراسة لمتغيرات توضيحي نموذج(: 1.1) شكل

  

  



 ص
 

 فهرس المالحق
 128................................................................ المحكمين قائمة(: 1) رقم ملحق

 129............................................................ باحث مهمة تسهيل(: 2) رقم ملحق

 133.................................................... األولية صورتها في ستبانةاال( 3) رقم ملحق

 137................................................... النهائية صورتها في ستبانةاال( 4) رقم ملحق

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
 للدراسة اإلطار العام

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 مقدمة
وقد كان من أهم  ،األخالق نعمة من نعم اهلل على من يحب ويرضى من عباده تعد

ََإِنََِّك و :في محكم التنزيل ىالإتمام مكارم األخالق لقوله تع إلىسالمنا الحنيف دعوته إتعاليم 
والذي لنا فيه المثل األعلى على أهمية  ،، وركز نبينا المختار [4 :القلم]  لََعََل ُخلٍُق َعِظيمٍ 

فقال في حديثه الشريف عن أبي هريرة رضي اهلل عنه )إنما ُبعثُت ألتمم مكارم  ،األخالق
عوامل عدة  اهحكمت، ونجد أن ممارسات القيادة األخالقية تختلف من قائد آلخر حيث األخالق(

بيئية، وقد يحكمها في بعض األحيان المزاج العام  وتارة  شخصية، وتارة   نفسية، تكون تارة  ف
للقائد مما يكون له تأثيرا  مباشرا  في عالقته بالمرؤوسين، وقد يتخذ هذا التأثير في بعض األحيان 
الشكل اإليجابي وأحيانا  الشكل السلبي، كما ويؤثر على عملية اإلبداع لدى العاملين، فتبرز هنا 
أهمية القيادة األخالقية كأسلوب إداري ترتكز قواعده على األخالق النابعة من الدين والعادات 

 واألعراف وهذا ما يبرر للباحث البحث في هذه المشكلة.

الدستور الذي  تممارستها بانتظام أصبحببمضي الوقت و وقد تطورت التقاليد المهنية 
ويضع العالمات على طريق العمل، والغرض األساسي من المحافظة على  ،يحكم عملها

قامة عالقات عمل حسنة بين اإلدارة والعاملين،  ،الجانب الخلقي في اإلدارة هو بعث الثقة وا 
 ،الموظف على اإلخالص في عملهفنجد أن الجانب الخلقي لدى القائد يعمل على مساعدة 

ة في اإلداريوتقديم أفضل ما لديه، وقد أدى تراجع األخالقيات  ،والمحافظة على أسرار المهنة
ازدياد حدة التوتر وتفجير الصراعات  إلىتعزيز روح األنانية فيما بينها، مما أدى  إلىالمنظمات 

 ( 1م، ص2012)لويزة،
ة وأفراد التنظيم اإلداريمنظومة متكاملة تشترك فيها المنظمة  اإلداري اإلبداع يعدو  كما

ومن  ،اإلدارة العنصر الفاعل في أداء المنظمة وتعدمن مدراء وموظفين وكذلك بيئة المنظمة، 
ثم كان البد وأن تتجه للتطور حتى تحقق أهدافها، وما يالحظ في بعض المنظمات الحكومية 

ا  ال نتوقع أن يظهر منهم إبداعهنا و  ،داء عملهم ومهامهمن في أو وجود روتين يمارسه العامل
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ية ومنه اإلبداعالموظف حجر الزاوية للعملية  يعد وتميزا ، وبالنظر إلى عناصر العملية اإلبداعية
 (124 م، ص 2016)مراد، اإلداري اإلبداعوبه تنطلق المنظمة نحو 

جميع األبعاد األخالقية التي تلزم  أن يمتلكلقائد فيجب على اوتأصيال  لما سبق ذكره 
العالقات الحسنة األخالقيات و نه كلما سادت إ عامليها، حيثورفع كفاءة  ،للنهوض بالمنظمة

 والعطاء. ،اإلبداعو  ،كان مناخ العمل باعثا  على الوالءكلما العمل  داخل

 أولا: مشكلة الدراسة
 ،أو خدمية ،أهم أسباب نجاح أي منظمة سواء كانت تعليمية أحدالقيادة األخالقية  تعد
تعمل على تحقيق أهداف المنظمة التي تم التخطيط  أنهاومن أهم عناصر القيادة  .أو صناعية

وبذل كل جهد ممكن في  ،وتقبلها ،وذلك من خالل اإليمان باألهداف ،وتحديد أهدافها مسبقا   اله
 تحقيقها.

ال يمكن أن تتحقق إال من خالل  اإلداري اإلبداعإن قدرة الجامعات على تحقيق ف لذا
 ،اإلداري اإلبداعدعم ومساندة قيادة تلك الجامعات، وليس أي قيادة هي التي تستطيع تحقيق 

ولكن القيادة التي تمتلك الممارسات والسلوكيات األخالقية، حيث أظهرت نتائج العديد من 
دراسة فاألخالقي له الكثير من التأثير على المتغيرات التنظيمية المتنوعة،  الدراسات أن السلوك

ضعفا  في برامج التدريب على األخالقيات التنظيمية، ودراسة بينت أن هناك  (م2014)البطي،
( بينت أن هناك بعض السلوكيات األخالقية السلبية المنتشرة داخل المنظمات م2015)إبراهيم، 

وألن  ؛ألهميتها ؛وهذه النتائج تعزز ضرورة االهتمام بالسلوكيات األخالقية، موضع الدراسة
أن معظم الدراسات و المنظمات تعاني من ضعف في تلك السلوكيات لدى العاملين، خاصة 

 .يجابية للسلوكيات األخالقية مع المتغيرات التنظيميةالسابقة أثبتت العالقة اإل
في هذه الدراسة على أهمية القيادة األخالقية في لذا من األهمية بمكان تسليط الضوء  
 ،الجامعات الفلسطينية في قطاع غزةلدى العاملين ب بداعلإلمن تنمية  بهوما تسهم  ،الجامعات

 في السؤال الرئيس التالي: الدراسةطرح مشكلة  حيث سنتطرق لذلك من خالل
 الجامعات الفلسطينية في قطاع غزةالممارسات األخالقية للقيادة في  مستوى توافرما هو  

الفرعية ويتفرع من السؤال الرئيس مجموعة من التساؤالت  ؟اإلداري اإلبداع تحقيقب وعالقتها
 التالية: 

 ؟الجامعات الفلسطينية في قطاع غزةما مستوى توافر الممارسات األخالقية للقيادة في  .1

 للعاملين؟ اإلداري اإلبداعما مستوى قدرة قادة الجامعات على تحقيق  .2
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في  اإلداري اإلبداعهل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الممارسات األخالقية للقيادة و  .3
 ؟الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة

 نتيجة التغير في الممارسات األخالقية للقيادة؟ اإلداري اإلبداعما التغير في  .4

الممارسات األخالقية للقيادة في  اهتجهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في االستجابات  .5
 تبعا  للمتغيرات الديموغرافية؟ اإلداري اإلبداعو  الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة

 ثانياا: أهداف الدراسة
أهداف الدراسة من  بناء  على ما ذكر في مقدمة الدراسة ومشكلتها، فإنه يمكن تلخيص

  خالل ما يلي:

 ظهار أهمية القيادة األخالقية.إ .1
 .الجامعات الفلسطينية في قطاع غزةفي  التعرف على الممارسات األخالقية للقيادة .2
 .اإلداري اإلبداعالكشف عن قدرة قادة الجامعات على  .3
 بالجامعات. اإلداري اإلبداعالبحث عن سبل تنمية  .4
 .اإلداري اإلبداعبيان العالقة بين الممارسات األخالقية للقيادة و  .5
 نتيجة التغير في الممارسات األخالقية للقيادة. اإلداري اإلبداعتحديد التغير في  .6
 .الدراسةالكشف عن الفروق بين استجابات أفراد العينة تجاه متغيرات  .7

 :ثالثاا: أهمية الدراسة
العمود  يعد ألنه ؛كونها تهتم بالمورد البشري في الجامعاتفي أهمية الدراسة  تكمن

نما في منظمات األعمال على وجه العموم وفي الجامعات  ،الفقري ليس فقط في الجامعات وا 
والتزامه بالسلوك  ،على وجه الخصوص، فالقائد هو الشخص المؤثر في المرؤوسين واألتباع
 حيث ،لديهم اإلبداعاألخالقي حتما سيكون له تأثير إيجابي على النمط السلوكي للعاملين وعلى 

ة المهمة وهي اإلداريز هذه الدراسة بطرحها ألحد المفاهيم وتتمي .القدوة التي يتحذى بها يعدنه إ
والذي يفترض بالمسؤولين اتباع  ،اإلداري اإلبداع عالقتها بتحقيقالقيادة األخالقية و  ممارسات
   في العمل. اإلبداعلتحقيق مستوى مميز من  ؛مبادئها

 :للدراسة فيما يلي األهمية العلميةوتكمن 

 . في التنمية والتطوير  الذي تلعبه الجامعات الهام النظرية من الدور اأهميته الدراسةستمد ت .1
 المتعلقة بالممارسات األخالقية للقيادة.  الدراساتهناك ندرة في  .2
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مهمه للباحثين والمهتمين بهذا المجال بشكل عام، وللجامعات  الدراسة همخرجات هذ تعد .3
 بشكل خاص.

 اإلبداعضرورة االهتمام ب إلىتوجيه نظر المسئولين في إدارة الجامعات والتعليم العالي  .4
 .اإلداري

درس متغير الممارسات األخالقية تي تال _حسب علم الباحث_ ىاألول ه الدراسةهذ عدت .5
 في المؤسسات الفلسطينية بشكل عام. اإلداري اإلبداعدرس تللقيادة كمتغير مستقل، و 

 :للدراسة في النقاط التالية العمليةاألهمية وتأتي 

والتي  ،على الجامعات الكبرى في قطاع غزة تطبق االعملية في أنه اأهميته الدراسةستمد ت .1
 .واإلداريين األكاديميين ويعمل فيها عدد كبير من ،يلتحق بها العدد األكبر من الطالب

تنبع من وجود عدد من التخصصات العلمية الحديثة التي تستوجب التطوير  الدراسةأهمية  .2
 مستمر.بشكل 

متفرغين في الالعملية في الزيادة المستمرة لعدد األكاديميين غير  الدراسةتنبع أهمية  .3
 .الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة

المشكالت التي تواجه واالبتكار لمواجهة  اإلبداعمن ضرورة االهتمام ب الدراسةتنبع أهمية  .4
  .وخاصة األزمات المالية ،الجامعات
 الدراسة رابعاا: فرضيات

 :تتمثل فرضيات الدراسة فيما يلي

( بين α≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ": الفرضية الرئيسة األولى
ويتفرع  ".الفلسطينية في قطاع غزةالجامعات في  اإلداري إلبداعواالممارسات األخالقية للقيادة 

 :الفرضيات التالية منها

( بين األخالقيات الشخصية α≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) " .1
 ".الجامعات الفلسطينية في قطاع غزةفي  اإلداري اإلبداعللقيادة و 

ة اإلداري( بين األخالقيات α≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) " .2
 ".الجامعات الفلسطينية في قطاع غزةفي  اإلداري اإلبداعللقيادة و 
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( بين األخالقيات العالئقية α≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) " .3
 ".الجامعات الفلسطينية في قطاع غزةفي  اإلداري اإلبداعللقيادة و 

( α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ت"ال يوجد أثر ذاالفرضية الرئيسة الثانية: 
 ".الجامعات الفلسطينية في قطاع غزةفي  اإلداري اإلبداعممارسات األخالقية للقيادة على لل

( بين α≤ (0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة :الفرضية الرئيسة الثالثة
 اإلبداعتحقيق وعالقتها بمتوسطات استجابات المبحوثين حول الممارسات األخالقية للقيادة 

، المسمى الوظيفي، المؤهل العلميالجامعة، الجنس، العمر،الشخصية ) للمتغيراتتعزى  اإلداري
 .(سنوات الخدمة

 خامساا: متغيرات الدراسة.

متغيرات مستقلة،  إلىانطالقا  من أسئلة الدراسة وفرضياتها، فإن متغيرات الدراسة تنقسم 
 :ومتغير تابع

 (اإلداري اإلبداعالمتغير التابع ) .1
 ويتفرع منها ما يلي: المتغير المستقل )ممارسات القيادة األخالقية( .2

 الممارسات الشخصية األخالقية 
  ة األخالقيةاإلداريالممارسات 
  ممارسات العالقات األخالقية 

 المتغيرات الديموغرافية .3
 الجنس 
 العمر 
 الجامعة 
 المؤهل العلمي 
 المسمى الوظيفي 
 سنوات الخدمة 
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 نموذج الدراسة:سادساا: 
 

 المتغيرات المستقلة                                                المتغير التابع    
 

 

 

 

 

 
 

 المتغيرات الديموغرافية
 

 
 
 
 
 
 
 

 .بينها(: نموذج توضيحي لمتغيرات الدراسة والعالقة 1.1شكل )
 (باالعتماد على الدراسات السابقة إعداد الباحث ) :المصدر 

 
  

 اإلداري اإلبداع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ويتفرع منها ممارسات القيادة األخالقية
 ويتفرع منها

 الممارسات الشخصية األخالقية

 ة األخالقيةاإلداريالممارسات 
 

 ممارسة العالقات األخالقية
 

 الجنس
 العمر
 الجامعة

 المؤهل العلمي
 المسمى الوظيفي
 سنوات الخدمة
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 مصطلحات الدراسة  :سابعاا 
مجموعة من المصطلحات التي رأى الباحث ضرورة تعريفها اشتملت الدراسة الحالية على 

 :وهي على النحو التالي
من السلوكيات التي تتسم بخصائص أخالقية  ةعبارة عن مجموعهي : القيادة األخالقية .1

والرحمة ...( الصادرة عن القيادات  ،واإليثار ،والعدالة ،واألمانة ،مة مثل )المصداقيةئمال
وتعزيز السلوكيات بين مرؤوسيهم، وذلك عن طريق  ،نيوتحس ،ة قاصدة بذلك تعديلاإلداري

ضايا األخالقية، ودعم المعايير والسلوكيات توضيح التوقعات األخالقية، ومناقشة الق
 (.1012م، ص2012األخالقية )إكريم، 

بأنها مجموعة من السلوكيات النابعة من قيم متأصلة وثابتة " :ويعرفها الباحث إجرائيا
 تعمل على تفعيل الجوانب اإليجابية لدى العاملين".والتي في شخصية القائد 

هو قدرة المديرين والعاملين بالجامعة على استخدام أساليب التفكير الحديثة  :اإلداري اإلبداع .2
 ،البتكار طرائق وأساليب جديدة للعمل لم تكن معروفة من قبل والذهنيةوالقدرات العقلية 

 محمدوتكون أكثر كفاءة وفعالية في رفع كفاءة المؤسسات الجامعية وتجويدها باستمرار )
 (279م، ص 2012،مرسيو 

ويعرف أيضا بأنه قيام مدير المؤسسة بوضع استراتيجيات مبتكرة، إلجراء تحسين 
وأساليب العمل مما يساهم في جودة  ،والتقنيات ،والوسائل ،واإلجراءات ،وتجديد شامل للسياسات

 . (35م،ص2005 الحميدي،حلول مبتكرة وجديدة للقضايا والمشكالت ) إلىوالوصول  ،األداء
المنظمات على ابتكار أساليب في "قدرة القيادات اإلدارية  إجرائيا بأنهويعرفه الباحث 

جديدة تهدف إلى رفع الكفاءة اإلدارية للمنظمة في جميع المجالت والوصول إلى حلول غير 
 مسبوقة للمشكالت والقضايا العالقة"

من  هي مجموعة من العالقات التي تتمثل في النظام اإلدراي في أي منظمة: العالئقية .3
المنظمات، حيث إن قوة النظام، وتوحده، وتماسك أجزائه يكون محكوما  بمجموعتين من 

 ).145م، ص2015خرون ،آ)الذنيبات و العالقات الداخلية والخارجية  
الرسمية في بعض  اإلنسانية "مجموعة من العالقاتويعرفها الباحث إجرائيا  بأنها 

 األحيان وغير رسمية في أغلب األحيان، والتي تنشأ بين العاملين في أي منظمة"



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 األخالقيةالقيادة : المبحث األول
 مقدمة

استحوذ مفهوم القيادة األخالقية على اهتمام بالغ في الفترة األخيرة نظرا للممارسات غير 
انهيار  إلى _في بعض األحيان_مما أدى  ،خالقية من قيادات بعض كبرى الشركات العالميةاأل

 .فالس أخرىا  بعض الشركات و 
م تم التحقيق في 2005( أنه في فبراير من العام 3، صم2011وأوضح حسانين )

والذي قاد  ،عن طريق وليام بورز عميد كلية القانون بجامعة تكساس( Enronشركة )نهيار ا
نهيار المأساوي لهذه الوبين في شهادته أن أهم عامل من عوامل ا ،فريق التحقيق في القضية
لم يكن هناك اهتمام بممارسة السلوك األخالقي من  وأنه ،خالقيه لهااألالشركة هو القيادة غير 

 .قبل القيادة 
ثرها على أونظرا ألهمية القيادة و  ،لمفهوم القيادة األخالقية هذا المبحث تمهيدا   ويعد
عمال اليوم سنتناول في هذا المبحث بالسرد والتفصيل ما يعنيه مفهوم القيادة منظمات األ
 .األخالقية

 األخالقيةة القياد ميهامف: أولا 
 مفهوم القيادة 

حيث  ،فهي معروفة منذ القدم ،كلمة القيادة ليست بالكلمة الحديثةبداية  يمكن القول إن 
ألنه  ؛لذا كان لهذه الكلمة أهمية كبيرة ،يطلق اسم القائد على من يقود الجيش في المعارك كان

كان المسؤول األول عن النصر أو الهزيمة، وال تحقق أي جماعة أو مؤسسة أهدافها بدون 
 جماعيي نشاط ألمخرجات ال وتعد ،بر األمان إلىوربان يسير بها  ،وجود قائد لهذه الجماعة

ومن هذا المنطلق نجد أن رسولنا األعظم قد  ،عشوائية بدون وجود قيادة تنظم تلك النشاطات
)أال كلكم راع وكلكم  :صلى اهلل عليه وسلم هينا معني القيادة ومغزاها من خالل قولزرع ف

ودورها في نجاح أي  ،لكل مسلم عن أهمية القيادة همسؤول عن رعيته( في هذا الحديث رسال
 الباحثين: لدى كثير منتعريفات القيادة  هنا وسنتناول ،مجتمع

"سمات وقدرات فائقة تمكن القائد من التأثير في  :( بأنها41، صم2016عرفها الكبير)
 اآلخرين لتحقيق أهداف مشتركة وفق رؤية ملهمة في إطار موقفي محدد".
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"قدرة القائد على تحديد األشياء الصحيحة  :( بأنها541، صم2010وعرفها صدام )
ينبغي إنجازها  أي يسأل القائد نفسه ما هي األشياء الصحيحة التي ،قبل التفكير بكيفية إنجازها

 قبل أن يسأل حول الطريقة الصحيحة إلنجازها".
"عملية إحداث التغيير المرغوب من قبل القادة  :( بأنها22، صم2010ويرى الرقب )

من أجل االرتقاء بمخرجات  ؛من خالل االرتقاء بحاجات ودوافع ورؤية المرؤوسين ،والمرؤوسين
 العمل المراد تحقيقها" 

وموارد العمل  ،والجماعات ،"إدارة األفراد :( بأنها11، صم2010وعرفتها المسعود )
بغرض تحقيق أفضل  ؛األهداف بأسلوب فاعل متطور يقوم على تنمية االلتزام والوالء للقائد نحو

 النتائج".
( بأنها "عملية التأثير من مديري المنظمات الخاصة 13، صم2013وعرفها صفحي)

 وحثهم ألداء أعمالهم الموكلة إليهم". ،على العاملين داخل المنظمة
قدرات يمتلكها القائد ليؤثر على "  :أنهاعلى نه يمكن تعريف القيادة إويرى الباحث 

 ليتمكن من تحقيق األهداف المنشودة للمنظمة ". ،الفريق
يستمد قوته  ، حيث إن القائدعملية اجتماعية تعدعليه فالقيادة  لما سبق وتأكيدا   وتأصيال  

 ن يستمدون قوتهم من قائدهم الذي يثقون به.و والمرؤوس ،من تعاون مرؤوسيه معه
 مفهوم القيادة األخالقية 

البد للقائد أن يكون متمتعا  بصفات أخالقية كي يكون قادرا على خلق أجواء من  :بدايةا 
مما يكون له بالغ األثر والعمل على نسج العالقات االجتماعية بين العاملين  ،واالنسجام ،المحبة

فيساهم في رفعتها وتطورها، فعلى القائد أن يمتلك البعد األخالقي  ،اإليجابي على المنظمة
نه كلما اتسمت العالقات داخل أحيث نجد  ،الالزم للنهوض بمستوى مرؤوسيه ورفع كفاءتهم

ونجد أن هناك  اإلنجاز واالبتكار. إلىالمنظمة بالود والمحبة كلما كان مناخ العمل يدفع 
   -مجموعة من التعاريف للقيادة األخالقية من أهمها ما يلي: 

"إظهار سلوك قيادي مالئم من  :( بأنها337، صم2012عرفها عابدين وآخرون )
حيث االلتزام بالمعايير المعتمدة والمقبولة في التصرفات الشخصية والعالقات بين األشخاص، 

 وترويج ذلك السلوك بين األتباع والمرؤوسين"
 التي"مجموعة من السلوكيات واألفعال  :( بأنها250 ، صم2008عرفها عثمان )و 

والتي يمكن  ،متعلم، مستخدما  في ذلك الوسائل والسبل المالئمةيقوم بها القائد المدرسي تجاه ال



12 
 

من خاللها إكساب المتعلم الفضائل األخالقية التي تجعل منه إنسانا  صالحا  نافعا  لمجتمعه 
 ووطنه".

أولئك األفراد القادة الذين تتمثل في " :( بأنها147، صم2015كما وعرفتها نسيمة )
والمعايير الجيدة لتكون دليال لنشاط يقومون به مع تقديم العون قاموا بوضع مجموعة من القيم 

وخلق جو من الثقة تسوده الحرية في الحوار  ،والمطالبة به ،ظهار االلتزام الكليا  الدائم و 
 واالقتراح".

"التوضيح العملي  :( بأنها21، صم2009)  Ponnu And Tennakoonوعرفها 
وتعزيز هذا  فات الشخصية، والعالقات التفاعلية،للسلوك المناسب طبيعيا  من خالل التصر 

 السلوك لدى العاملين من خالل االتصال باتجاهين واتخاذ القرار".
"التأثير على اآلخرين لتحقيق أهداف  :( بأنها125، صم2016وعرفها الكبير)

 ،وأنماط ،ومهارات ،سماتبالقائد  تميزفي تنمية المجتمع وازدهاره، عبر  والمساهمة ،المنظمة
، ونجاحه في إحداث التوازن في تحقيق مصالح مختلف األطراف، ومراعاة ةقيادية وقدرات موقفي

 دقيقة لألبعاد األخالقية والقانونية ".
للقائد األخالقي أن يمارس العدل والمساواة في جميع  أنه البد سبقمن خالل ما يتضح 

بأنه كلما زادت ممارساته للقيادة األخالقية كلما زاد والء العاملين  تعامالته وعليه أن يكون مقتنعا  
 وكانت انتاجيتهم أفضل. ،لمنظمتهم

 السلوك األخالقياألخالق و : مفهوم ثانياا 
 مفهوم األخالق

 وبين اإلنسان  ،ساسا  قويا  تستند إليه كل المعامالت بين اإلنسان وخالقهأاألخالق  تعد
واآلخرين فنجد أن األخالق حائط الصد األول الذي يحول بين اإلنسان وبين الوقوع فيما هو 

ن ذلك وبي   ،محظور عليه فعله، لذا نجد أن اإلسالم قد قارب وربط بينه وبين مكارم األخالق
 في الكتاب الكريم واألحاديث الشريفة.

 ،واالجتماع ،ترتبط بالدين وبعلم النفسأن األخالق  (15، صم2010ويرى الطراونة )
نظرا  ألنها مرتبطة  ؛وبمختلف العلوم األخرى ،واالقتصاد ،والقانون ،والسياسة ،والبيولوجيا
وأفعاله. وهذه األفعال تمتد لتصل مختلف أنواع المعرفة التي توصل لها اإلنسان  ،باإلنسان

رغم أن بعض أنواع المعرفة قد  بحيث تركز األخالق على حسن االنتفاع من هذه المعرفة
 .وغير المشروع ،والقتل غير المبرر ،والتدمير ،يسخرها اإلنسان نحو الهدم
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   ف كثير من الباحثين األخالق من خالل ما يليوقد عر: 
"عبارة عما أقر ته الشـريعة اإلسـالمية مـن  :بأنها (13، صم2010عرفتها يحيى )

قـوانين، ومبـادئ، وتشريعات، وما أقر ه المجتمع من قيم، وعادات، وتقاليد، والتي تضبط 
ما صدر عن الدين والمجتمع، للسمو ب هممعامالت األفـراد فيمـا بينهم، وما صد قه األفراد بالتزام

 .مـا هـو أفضل" إلىواالرتقاء 
أو الخير  ،"علم يبحث في الخطأ والصواب :( بأنها111، صم2012الطراونة )وعرفها 

 الجماعة ".و والمعايير التي تحدد سلوك الفرد  ،والمبادئ ،والشر، ويتكون من مجموعة من القيم
 سلوك تحكم التي والقيم القواعد ( بأنها "مجموعة13، صم2013وعرفتها بودراع )

 تحديد في تساهم أنها كما المختلفة، المواقف والخطأ في الصواب بين للتمييز؛ والجماعة األفراد
 .األفراد" بها يقوم التي التصرفات واألفعال من وسيء جيد هو لما الالزمة المعايير

والسلوكيات ، والقيم ،"عبارة عن مجموعة من المبادئ األدبية ويرى الباحث بأن الخالق
 أو غير مقبولة لدى اآلخرين".لدى البعض قد تكون مقبولة ، و التي تحكم سلوك الفرد والجماعة

نسان من أعمال عن على ما سبق يتضح لنا بأن األخالق هي ما يقوم به اإل وتعقيبا  
وأن  ،في بوتقة الشرأو تصب وعي وبصيرة سواء أكانت هذه األعمال تصب في محراب الخير 

الوراثة، أو سمات قد يتعلمها االنسان من هناك سمات قد تكون مكتسبة لدى اإلنسان عن طريق 
 خالل العادة.

 إلى ، حيث تنقسمهناك عدة قوانين محددة للسلوك األخالقي :مفهوم السلوك األخالقي
 _في الغالب_ألنها  ؛ويرى البعض أن هذه القوانين ال تصلح ،عدة أقسام فمنها ما هو وضعي

وتمتاز  ،لىاوهناك قوانين سماوية قد شرعها اهلل سبحانه وتع ،تركز على الظاهر وال تهتم بالنوايا
هذه القوانين قواعد ثابتة وتشبه القوانين  دوتع ،وهناك قوانين أخالقية ،بالثبات والعمومية

  السماوية.
ونجد أن هنالك العديد من اآليات في القرآن الكريم التي تضع لنا نصوصا قانونية 

 الخلق ومنها:صريحة تحث على األخالق وحسن 

 وال جتعلوا اهلل عرضة أليمانكم [224 :البقرة]. اآلية تحث على الصدق مع الناس. 
  ًوبالواِلين إحسانا [ :23اإلسراء] . اآلية تحث على بر الوالدين. 
 وقل للمؤمني يغضوا من أبصارهم ويحفظو فروجهم [30 :النور] اآلية تحث على غض .

 البصر.
  فاقطعوا أيديهموالسارق والسارقة [38 :المائدة]. اآلية تحث على عدم السرقة. 
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 واجتنبوا قول الزور [30 :الحج] .وعدم التجني على  ،اآلية تحث على عدم الكذب
 .الناس

 وال تتمنوا ما فضل اهلل به بعضكم َع بعض [32 :النساء]. اآلية تحث على القناعة.  

لو تمثلت هذه  ،عليها في كتابه العزيز لىاتعلذا نجد كل هذه األخالق التي حثنا اهلل 
 .ستعمل على تميز المنظمة وتطورهافي أي قيادة فإنها بالتأكيد 

 أن هناك أربعة مكونات للسلوك األخالقي وهي: إلى( 29، صم2010ويشير الطراونة )

 والعمل على فهمها واكتشافها.  ،القيام بتحديد المسألة األخالقية 
  .البد من معرفة ما الذي يجب أن يتم فعله في أي موقف 
 على  بعملهوما الذي يستوجب من الفرد أن يقوم  ،متابعة وتقييم خط السير للفعل األخالقي

 أرض الواقع.
  .القيام بتنفيذ الفعل األخالقي وتطبيقه 

 ما يلي:لمفهوم السلوك األخالقي من أهمها  ريفاتوهناك العديد من التع
( بأنه عملية تأثير يمارسها القادة اإلدرايين لحث 550م، ص2012اكريم )عرفه 

اآلخرين على تحقيق األهداف المنشودة، من خالل اإللتزام بسلوكيات تتميز بسمات أخالقية مثل 
)المصداقية، واألمانة، والعدالة، واإليثار، والتسامح(، باإلضافة إلى تشجيع السلوكيات األخالقية 

 لي:عن طريق ما ي

 .مناقشة القضايا األخالقية 
 توضيح التوقعات األخالقية. 
 .اتخاذ القررارات األخالقية 
 .دعم المعايير األخالقية 

ن القصد مما سبق ذكره هو تعديل وتحسين وتعزيز السلوكيات األخالقية في العمل، ا  و 
 وتشجيعها بين المرؤوسين.

تتوقع المنظمة أن يمارسها أنه "السلوكيات التي ب( م(Traveler  2010عرفه و كما 
وفي الغالب فإن معظم المنظمات شكلت دستورا  أخالقيا  حددت فيه السلوكيات  ،العاملون بها

كما حددت القواعد والقوانين التي ينبغي على العاملين  ،المقبولة من العاملين أثناء العمل
وتطبيقهم لها يؤثر باإليجاب في من أن احترام العاملين لهذه السلوكيات  ا  احترامها وأن هناك يقين

 األداء التنظيمي".
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والصادر  ،("بأنه السلوك المجرد من المنفعة أو اللذة111، صم2012وعرفه الطراونة )
 عن إرادة حرة تنوي فعل الخير لذاته بدافع من احترام الواجب وااللتزام بفعل الخير".

لسلوكيات القيادة األخالقية حيث  ا  مقترح ا  ( نموذج566، صم2012كريم )اووضع 
 بعاد للسلوك األخالقي وهي:أاقترح عدة 

 دعم الجودة األخالقية. 
 تطوير الموارد البشرية. 
 تشجيع العمل الجماعي. 
 تمكين العاملين. 
 شفافية المعلومات. 

مجموعة من األفعال التي "ويرى الباحث أنه يمكن تعريف السلوك األخالقي على أنه 
 ".وتكون مطابقة للعادات والتقاليد السائدة في المجتمع ،الفرديقوم بها 

 : مجالت القيادة األخالقيةثالثاا 
وذكرتها  ،أربعة مجاالت للقيادة األخالقية إلى( 154، صم2015أشارت أبو علبة )

 على النحو التالي:

 .سمات العالقات الشخصية 
 .سمات العمل اإلدراي 
 .العمل الفرقي الجماعي 
  اإلنساني في المعامالت.الحس 

وذكرها على  ،أربعة مجاالت للقيادة األخالقية إلى( 195، صم2013وأشار الهندي )
 النحو التالي:

 . الخصائص الشخصية 
  ة األخالقية.اإلداريالصفات 
 .العمل بروح الفريق 
  .العالقات اإلنسانية 

كما  هيو  ،أربعة مجاالت للقيادة األخالقية إلى( 85، صم2012وأشارت العرايضة )
 يلي:
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 .الصفات الشخصية األخالقية 
 رية األخالقية.االصفات اإلد 
 صفات العمل بروح الفريق. 
 صفات العالقات اإلنسانية. 

 األخالقية تتمثل في ثالث نقاط وهي: القيادةويرى الباحث أن مجاالت 

 خالقيات الشخصية للقيادة.األ 
 دارية للقيادة.األخالقيات اإل 
 خالقيات العالئقية للقيادة.األ 

 رابعاا: معايير القيادة األخالقية
لكي تتمكن من ممارسة دورها بفعالية  ؛وأنظمة مختلفة معاييرتتطلب القيادة األخالقية 
 ،نغفل أننا نتعامل مع مورد بشري في هذا السياقوالبد لنا أال والقيام بواجباتها على أكمل وجه 

وهذا يرجع  ،وأن المورد البشري دائما ما يكون خاضعا  لمؤثرات قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية
ونجد أن الثقافة التنظيمية  ،الفردطبيعة الثقافة المعمول بها داخل المنظمة التي ينتمي إليها  إلى

 ،كم هذه القراراتة والمعايير التي قد تحاإلداريتتدخل بشكل ال يمكن تجاهله في اتخاذ القرارات 
 وسيتناول الباحث هنا أهم ما جاء وتم ذكره من معايير خاصة بالقيادة األخالقية.    

وجود عدة قواعد أخالقية تتحكم بسلوك غالبية  إلى( 114، صم2012أشار الطراونة )
 العاملين بالمهن وهي:

 دون أن يكون الهدف والقيام بتقديم الخدمة له  ،التحلي باألمانة والصدق مع متلقى الخدمة
 من تقديمها الحصول على المنفعة.

  أن يكون الشعار المرفوع في التعامل مع كافة الشرائح بالمجتمع عند مزاولة المهنة العدالة
 والمساواة.

 .األخذ باالعتبار المصلحة العامة قبل المصلحة الشخصية 
  كاستغالل  ،ماديا  أو معنويا  الحرص على تقديم الخدمة لطالبها دون استغالله بأي شكل كان

أو عدم تقديم معلومات قد يحتاجها بشكل مقصود ومتعمد بهدف  ،تجار بهاالأو ا ،أسراره
 إلحاق الضرر.

 .عدم االنقطاع عن العمل ما دام المجتمع في حاجة لعمله 
  .اإلحساس بالواجب 
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ن بأي "البد وأن يلتزم كافة العامليإلى أنه ( 559، صم2012كما وأشار إكريم )
وهذه المعايير )المصداقية، األمانة، العدالة،  ،منظمة بالمعايير األخالقية للسلوك في العمل

إيجابي وتأثير أساسي في بناء الثقة  ن هذه المعايير لها دورالرحمة، واإليثارية( وذلك أل
على العمل المتبادلة، الن المنظمة التي توجد بها مثل هذه الثقة تجعل األعضاء يمتلكون القدرة 

 وبالتالي حل مشكالت العمل بصورة جماعية". ،تحت أسوأ الظروف
 أن القيادة األخالقية اشتملت على معايير متعددة منها:إلى م( 2016وأشار الشتوي )

  أّن القيادة األخالقية مكونة من مجموعة سلوكيات وممارسات معيارية لها مبادئ وضوابط
 محددة.

  من الثقة التي تكون متبادلة مع كل  على تحقيق مستوى عال  تعمل القيادة األخالقية
 األطراف التي لها عالقة بالمنظمة.

  تساهم القيادة األخالقية وفق القوانين واألنظمة المحددة في خلق مناخ تنظيمي منتج
يجابي  .وا 

  المنشودة تعمل القيادة األخالقّية على بناء عالقات إنساني ة متميزة بما يتالءم مع األهداف
 .للمنظمة

  البد وأن يتمتع القائد األخالقي بالمهارات الشخصية التي تمكنه من العمل على تعزيز
 السلوك اإليجابي في المنظمة.

 .إذا طبق القائد أي سلوك أخالقي داخل المنظمة فإن درجة تأثيره في المرؤوسين تكون كبيرة 

 د األخالقي وهي:( عدة سمات للقائ140، صم2014كما وحدد عواد وراشد)

 أن يكون لديه رؤية واضحة. 
 أن يؤمن بالقيم والمعتقدات التنظيمية. 
 ن يدعم عمل الفرق والمشاركةأ. 
 يمتلك معرفة إدارية وفنية. 
 أن يدعم عمليات االتصال. 
 يكون لديه صفات شخصية مميزة. 

 ويرى الباحث أنه يمكن وضع عدة معايير للقيادة األخالقية وهي كالتالي:

  من الخلق. يكون القائد على مستوى عال  أن 
  تجنب المحاباة.يأن 
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  مارس سلطته باإلقناع.يأن 
  على المساواة بين جميع العاملين بالمنظمة. ةكون له قدر يأن 
 .احترام المرؤوسين وعدم االستهانة بهم 

 خامساا: خصائص القيادة األخالقية:
ن يمتلك أالمنظمة بطريقة أخالقية البد و ن القائد الذي يحكم األمور داخل يمكن القول إ

وتكون من أهم صفات هذا  ا  ملزم ا  أخالقي ا  والبد وأن يضع لنفسه ميثاق المهمة،الصفات  عدد من
وأيضا البد وأن  ،أي ال يكون متبعا لهواه في تقدير المواقف ؛القائد الحكم بالمنطق على األمور

وذلك من باب تخفيف التوتر والصراع  ،خل المنظمةيتمتع القائد بالقدرة على تقريب الفرقاء دا
 والعمل على تنمية االتجاهات األخالقية اإليجابية. ،بين العاملين

وذلك  ،أبعاد ة( خصائص القيادة األخالقية في ثالث240، صم2014ولخص العنقري )
 على النحو التالي:

  القرارات، وتطبيق القوانين ة: حيث تركز على الموضوعية في مجال اتخاذ اإلداريالخصائص
ام الموكلة للمرؤوسين، وأن يدير القائد وحدته بأسلوب هوالنظم بعدالة وشفافية، وتوضيح الم

عطاء حرية التعبير للمرؤوسين، ومنحهم التسهيالت الالزمة  يتفق مع ظروف الموقف، وا 
أن يقيم المرؤوسين ة بنفسه، و اإلداريلتنفيذ مهامهم، وأن يشرف على تنفيذ العمل داخل وحدته 

 نجازاتهم ويحفزهم على العمل بروح الفريق.إويشجع  ،وفقا  لمعايير موثوق فيها
  الخصائص الشخصية: وهي التركيز على مبادئ اإلنصاف والعدالة في توزيع الواجبات

والوفاء بالتعهدات والوعود  ،واألعمال على المرؤوسين، وتحري الصدق عند الحديث معهم
العتراف باألخطاء إن وجدت، وتوقيع العقاب على منتهك المعايير األخالقية، وا ،المقطوعة

 وتقبل نقد اآلخرين. ،والعمل على رفع تقارير عن األعمال بأمانة وصدق
  الخصائص المرتبطة بالعالقات اإلنسانية: وهنا يتم التركيز على مجاالت التعامل مع

والمحافظة على أسرار اآلخرين  ،التواضعو  ،واالحترام ،اآلخرين، وأنه يجب تحري التقدير
ومراعاة  ،واإلنصات للمرؤوسين، واالهتمام بإشباع حاجاتهم وتقديرها بشكل موضوعي

 .ودعمهم والوقوف معهم والحرص على مشاركتهم مناسباتهم االجتماعية ،ظروفهم

( بأن خصائص القيادة األخالقية تتمثل بما 15، صم2003) Trevino and Brownذكر 
 -:يلي
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العمل على زيادة المستوى األخالقي للوعي لدى العاملين ألداء : من خالل التوجه باألفراد .1
  أعمالهم بكفاءة.

ضرورة الموازنة بين متطلبات على د يكأت: من خالل الوضع المعايير األخالقية والمسائلة .2
كم إنجاز المنظمة أو ما يحتاجه األفراد وهذا يفترض وجود مجموعة معايير أخالقية تح

 العمل.
 .وضوح السمات والتصرفات األخالقية .3
 عن طريق التحلي بالصدق واألمانة في إنجاز األعمال.: اتساع الوعي األخالقي .4

أن أفعال وتصرفات القائد التي يمارسها هي  إلى( 156، صم2003) Daftكما وأشار 
وعندما ال يهتم األفراد للقيم األخالقية المحددة لهم من  ،التي تحدد نغمة المنظمة األخالقية

أن أفكارهم تدور حول عدم األهمية للقيم األخالقية في داخل  إلىهذا مؤشرا   يعدرؤسائهم 
 المنظمة. 

"ال يوجد هناك أخالقيات مكتوبة واجب  إلى أنه( 25، صم2010وأشارت بوعباس )
خالقيات تنبع من التعامل بنزاهة وموضوعية مع نما هي أإعلى رئيس القسم االلتزام بها، 

 .الزمالء وقيامه بمهامه التي تسند إليه من قبل اإلدارة
 القائد تميز كثيرة خصائص أن هناكإلى ( 337، صم2011كما وأشار عبود )

 يلي: ما أهمها ومن القادة، من غيره عن األخالقي

 األخالقي القائد يمتلك استراتيجية رؤية من القادة يمتلكه ما إلى إضافة: األخالقية الرؤية .1
 البعد فيضفي، االستراتيجية للرؤية العادية األبعاد من أكثر ذات أبعاد أخالقية رؤية

 يصل أن يريد لما مميزا   ومقياسا   معيارا   تعدو ، االستراتيجية خياراته إلى والقيمي األخالقي
 واألساليب. ،الوسائل أو، األهداف في سواء إليه

 مع اليومي التعامل في األخالقي الحس بالقيم القائد يمتلك إذ :األخالقي الحس امتالك .2
 .أفراده مع الخالق اإلنساني بتعامله األخالقية الممارسات ويطبق ،اليومية والمهام األنشطة

 :أساسيين بعدين ذاتوتكون  :أخالقية قيم لديه .3
  والسلوكيات للقرارات مرشدة تكون ألنتصلح  أخالقية قيما   كونها في يتمثل األولالبعد 

  كل الظروف في تصلح أخالقية قيمة اآلخرين فاحترام والظروف، األوقات كل في
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  لها تتعرض التي األخالقية القضايا ضوء في تتطور القيم كون في يتمثل  :الثانيالبعد 
 بين العالقة في أخالقية قيمة والشريفة العادلة فالمنافسة مجال عملها، في الشركة

 .المتنافسين
 ما توضح أخالقية معايير أو قواعد ئوينش يبين فالقائد :واضحة أخالقية مقاييس يهديوجد ل .4

 .السلوك على الحكم السهل من يصبح وبموجبها الخطأ، وما هو الصحيح هو
أو مع  ،عالقات أخالقية مع أصحاب المصلحة سواء مع الزبائنيعمل على إنشاء  .5

 واألطراف األخرى. ،والجمهور ،والحكومة ،أو مع أصحاب المصالح ،الموردين

 القيادة األخالقية ما يلي: خصائصهم أويرى الباحث أن من 

 خالقية في المنظمة.وأتجاوزات قانونية  عدم وجود 
  نها تميل للفطرة السليمة.أل ؛مفهومة وواضحة وال تحتاج لتعقيداتأن تكون 
  .القيادة األخالقية تعمل على تقليل الخالفات والصراعات داخل مجلس اإلدارة 
 .القيادة األخالقية تركز دوما على مصلحة العمل بدال من التركيز على المصلحة الشخصية 

 سادساا: أهمية القيادة األخالقية
ويكون  ،تبرز أهمية القيادة األخالقية عندما ال يكون هناك قوانين وأنظمة وتعليمات

ومعرفة أن  ،وتحكيم الضمير في أي قرار قد يصدر عن اإلدارة ،االجتهاد إلىالقائد هنا بحاجة 
والحصول منهم على أفضل  ،هذا القرار قد يعمل على المساعدة في تفاني العاملين بالعمل

والعمل على فهم  ،بل بمعاملة العاملين معاملة حسنة ،إنجاز ممكن، وهذا لن يتأتى من فراغ
والعمل على تحقيق األلفة بين  ،والعمل على المساهمة في حلها ،وفهم مشاكلهم ،مشاعرهم

 قيادة أخالقية.  إلىكله يحتاج بقوة  اوهذ ،العاملين وبعضهم البعض
لذلك من  ،ومظاهر تأثير القيادة األخالقية على المنظمات ال يمكن حصرها أو عدها

وسالمتها من  ؛وذلك لضمان استمرارية المنظمة في عملها ؛بوجودها األهمية بمكان االهتمام
 محورا  أساسيا   تعدفالقيادة األخالقية  ،ومنعها من بلوغ أهدافها ،عاقة مسيرتهاا  و  ،المظاهر السلبية

ن في و أهم ما ذكره الباحثهنا ويتناول الباحث  .في تنظيم العالقات بين المنظمة والعاملين فيها
 : من خالل ما يلي دة األخالقيةأهمية القيا

ضروري أن يوجد ميثاق أخالقي يلتزم ال"أنه من  إلى( 109، صم2012أشار الطراونة)
وهذا الميثاق يحكم  .الحق، المنطق، العدالة، العقل :ن يعتمد على عدة أسس منهاو اإلداريبه 

حيث يعمل االلتزام بهذا الميثاق على الحد من الصراع  ،ة في جميع المستوياتاإلداريالقرارات 
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مناخ يسوده التعاون  إلىتحويل المناخ التنظيمي  على ينعكس ذلكو  ،والتوتر بداخل المنظمة
 والرغبة في اإلنتاج.

 إلىبوصلة لتقوم بتوجيههم  إلىاألفراد يحتاجون  "أن إلىم( 2008كما وأشار أبو زينة )
البوصلة في  ، وتتمثل هذههتهم لمواقف لم يتعرضوا لها من قبلالسلوك الصحيح عند مواج

ن القيم تتنافس مع بعضها أل ؛األخالق، فعملية المواجهة مع المواقف الجديدة ليست سهلة
 على المداخل التي تعتمد على العناصر من أهم المداخل المنطقية التي تعمل وتعد ،البعض

رشادهم ،عي القراروعلى توجيه صان ،تنظيم السلوك األخالقي  ومساعدتهم في عملية التفكير. ،وا 
م( "بأّن مفعول التزام القادة بالمبادئ األخالقّية السامية يصعب 2016كما وأكد الشتوي )

حيث ال يكون  ،وصفه، فهي تعمل على تقديم الدعم للمرؤوسين لاللتزام بالسلوكيات األخالقية
مدروسا ، مما يساعد في بناء الثقافة التنظيمية بل يكون مخططا له و  ،ذلك عفويا أو تلقائيا

الجيدة، التي تهدف لبناء أخالقي للمؤسسة يكون قائما  على تبادل الثقة بين كل األطراف ذات 
 القيادة باألخالق أحد أسس القوة المستقبلية في علم اإلدارة. تعدلذلك  ،العالقة

 ،عدة نقاط فيولخصتها  ،أهمية القيادة األخالقية إلى( 27، صم2014) شرادوأشارت 
 :وهي كالتالي

  أنها تقلل من الخسائر التي يمكن أن تتحملها المنظمة جراء تجاهل االلتزام بالمعايير
 األخالقية.

 .تعمل على تعزيز سمعة المنظمة على الصعيد المحلي والدولي 
  والتي تكون سلبية  ،ف األخرىردود فعل األطرا إلىتجاهل األخالقيات في العمل يؤدي

 مما يعود بالضرر على المنظمة. ،بالتأكيد

( في تساؤلها عن أهمية االهتمام بأخالقيات القيادة 140، صم2015ذكرت نسيمة)وقد 
 وكانت اإلجابة على النحو التالي:

 :كان هدف المنظمات الرئيسي  حيث سابقا   التغير في المفاهيم للكفاءة وألهداف المنظمات
كانت كفاءة المنظمة تقاس بمقدار الربح، حيث كانت تبرر سلوكيات غير ، و هو الربح

 ،كان القادة يمنحون رواتب تشجيعية هائلةف ،أخالقية يقوم بها القادة من أجل تحقيق الربح
 إلىبرى أدت الحوافز الكوقد  ،ويتم تجاهل العاملين مع تخفيض معايير السالمة والصحة
 خلق مشكالت خطيرة ساهمت في انهيار مؤسسات كبرى.

 :ن النتائج والقرارات واألنشطة أحيث  التعقيد والتداخل للمصالح في المنظمات الحالية
 ،بل أيضا يكون لها تأثير على عامليها ،للمنظمة ال تكون مقتصرة على من يساهم بها
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أن اتباع استراتيجية عمل صحيحة تقتضي من  كماوالمجتمع ككل،  ،وزبائنها ،ومورديها
وبذلك تزيد دافعية  ،بمصلحة مساهميهم اهتمامهم دة أن يهتموا بمصلحة عامليهم مثلالقا

 العاملين نتيجة وجود مصلحة لهم في نجاح المنظمة.
 )يساعد المنظمة  ا  تنظيمي ا  حيث توفر الحوكمة إطار  إرساء مبادئ اإلدارة السليمة )الحوكمة

وتحديد جميع القواعد التي تتعلق بطرق اتخاذ القرار  ،حقيق األهداف الخاصة بهافي ت
 مما يجنبها األزمات التي تنتج عن عدم التزام القيادات فيها باألخالقيات. ،واإلفصاح عنه

  :ن أخالقيات اإلدارة تتطور وتتوسع عن طريق التعليم إحيث التركيز على التعليم والتدريب
 والتدريب.

 ن رؤية أخالقيات القيادة من منظور ضيق في المنظمات التي إحيث  بروح القانون: العمل
 ،تجاهل الممارسات الضارة بسبب التزامها حرفيا  بالقانون إلىتقتصر على الربح تؤدي 

فشركة جينرال موتورز دفعت ماليين الدوالرات كغرامات نتيجة  ،وتجاهلها لروح القانون
 قادت الشركة لقضايا عمالية مكلفة.التي و خالقية األللتصرفات غير 

 :نتاج ما تراه إنه ليس من حق المنظمات إحيث  انتاج ما يفيد الناس ويحسن نوعية حياتهم
في إيجاد رغبات واحتياجات بتكاليف  _في بعض األحيان_وقد تخطئ المنظمات ،مربحا  
ال يكون له أي  الهدف منها فقط تحقيق أرباح، وحتى القائد األخالقي قد يرى عمال   ،عالية
 وغير مرغوب. وهو في الحقيقية مرفوض اجتماعيا   ،مفيدا   نه عمال  بأفائدة 

-:عدة جوانب إلىويرى الباحث أن أهمية القيادة األخالقية ترجع   

  والعاملين.قدرتها على تقليل ومنع االحتكاك بين اإلدارة 
 .الحد من ظاهرة ترك العمل في المنظمات 
 .تعمل على زيادة الوالء لدى العاملين 
 .تشجع العاملين على زيادة اإلنتاجية 
 شباع الحاجات االجتماعية للعاملين.إ 

المفهوم لم يعد  اعلى ما سبق ذكره من أهمية القيادة األخالقية نجد أن هذ وتعليقا  
بل أيضا أصبح يشمل المرؤوسين ويشجعهم على  ،مقتصرا  على مثل ومبادئ القيادة األخالقية

بهدف زرع بذور الثقة بين المنظمة وكافة األطراف المتعاملة  ؛  سلوكا  أخالقيا يعدااللتزام بكل ما 
 معها.
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 سابعاا: مكونات القيادة األخالقية
هو ما يجب أن يحرص عليه كل شخص في المنظمة سواء خالقي األمسار الاتباع  يعد

ويجب على قيادة المنظمة عدم االعتماد على تقدير عامليها  ،و لم يكنأ ،أكان في مركز قيادي
لذلك يجب على قيادة المنظمة أن تتبنى عدة  ،ألخالقيات العمل بحسب قناعاتهم الشخصية

ها مثال أن تتبنى رؤية استراتيجية قائمة على فيجب علي ،مكونات لقيادة المنظمة بطريقة أخالقية
وأن  ،من الهيكل التنظيمي للمنظمة ا  ويجب عليها أن تجعل من األخالقيات جزء ،األخالقيات

وأيضا على قيادة المنظمة أن تتبنى  ،العاملين عن طريق مداخل أخالقية متعددة إلىتدخل 
 ن.و العامل لتتجنب أي سلوك غير أخالقي قد يأتي به ؛ضوابط معينة

ن تتابع عن كثب نتائج الدراسات التي قد تؤثر على العامل أن القيادة األخالقية البد و إ
 و سلبي كي تكون مشجعة ومحفزة للعاملين على السلوكيات الحميدة.   أبشكل إيجابي 

ويتناول الباحث بعضا منها  .وقد تنوعت توصيفات الباحثين لمكونات القيادة األخالقية
 و التالي:على النح

 :أن هناك أربعة مكونات للقيادة األخالقية وهي إلى( 138، صم2012أشارت الحبيسة )

  ويملك الحسم في  ،بالحجة والمنطق ا  أن يكون مقنعو الهدف: أي أن القائد األخالقي البد
المنطق إلقناع اآلخرين في  إلى القائد يلجأحيث  ؛التصرف فيما يتعلق باألهداف التنظيمية

نجازات ا  والبد للقائد أن يراعي التوازن ما بين تحقيق طموحات و  ،إنجاز األهداف التنظيمية
 وعليه أن يشجع العاملين على اإليمان بأفكارهم وقيمهم.  ،المنظمة، وطموحات العاملين

  وعليه أن يعمل  بحكمة،لقائد األخالقي أن يمتلك المعرفة للحكم والتصرف لالمعرفة: البد
ويقوم بتجسيدها في سلوكه وتعامله  ،على توضيح القيم األخالقية التي يؤمن بها للعاملين

للتعرف على وجهات النظر  ؛معهم، والبد للقائد أن يعرف أهمية االنفتاح مع الموظفين
وات ومنافذ المختلفة حول القيم والقضايا ذات األهمية للمؤسسة والفرد، لذلك البد من فتح قن

من أجل تحصيل كم أكبر من  ؛ها داخل المنظمة والمناخ المحيط بهاياالتصال على مصارع
المعرفة، وكذلك إتاحة الفرصة للتواصل والتفاعل االجتماعي بين أعضاء المنظمة وبين من 

 يتعاملون معهم.
 ن أيه أن يعترف بوعل ،السلطة: البد للقائد األخالقي أن يملك السلطة والقوة التخاذ القرارات

كل المشاركين يجب أن يكون لديهم سلطة المشاركة تجاه األهداف المشتركة، أي أنه يجب 
عليه أن يجعل األعضاء يساهمون بقدراتهم الكاملة إلنجاز األهداف التنظيمية بأقل درجة 
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فالمشاركة  ،وعليه أن يقوم بتوحيد الجهود لعمل الشيء الصحيح بثبات ،من درجات التدخل
 تعمل على زيادة قوة المدير القيادية.

  يستفيد من الثقة من خالل المنظمة والبيئة فإنه الثقة: عندما يحفز القائد األخالقي العاملين
الخاصة بها، فبدون الثقة والمعرفة سيتملك الناس الخوف من ممارسة سلطتهم، فالقائد 

 ،بحيث تشعر المنظمة من خالله بالحرية في الحوار ،األخالقي يوجد جوا  من الثقة
 وطرح األسئلة.  ،واالقتراح

الرئيسية للقيادة األخالقية ترتيب المكونات  إلى( 215، صم2016كما وأشار الكبير)
 ألهميتها كالتالي:وفقا 

 ومراعاة  ،وذلك عن طريق االلتزام بالقوانين المحلية ،مراعاة األبعاد األخالقية والقانونية
 والتقيد بقيم المنظمة. ،واحترام قيم المجتمع ،القوانين الدولية

 وذلك عن طريق توازن مصالح المنظمة مع مصالح  ،التوازن الذكي في تحقيق المصالح
موظفيها، وتوازن مصالح المنظمة مع مصالح المجتمع، وتوازن مصالح المنظمة مع مصالح 

 بة والمصالح البعيدة.القائد، والتوازن بين المصالح القري
 لحاق الضرر بالمجتمعإوذلك عن طريق تالفي  ،في تنمية المجتمع وازدهاره المساهمة، 

في برامج  والمساهمةوالتوظيف للموارد البشرية،  ،والتأهيل ،في المشاريع التنموية والمساهمة
 المسؤولية االجتماعية.

 مكونات للقيادة األخالقية وهي: ةويرى الباحث أن هناك أربع

 فمن ال يوجد عنده أمانة ال  ،وجد عالقة قوية ومتينة بين األمانة واألخالقتحيث  :األمانة
 يمكن أن يكون لديه أخالق. 

 يديرهم. منمع  ا  صادق يعدحيث القائد الصادق مع نفسه  :الصدق 
 فسه يكون قدوة حسنة حيث نجد أن القائد عندما يكون رقيبا على ن :الرقابة الشخصية

 مما يدفعهم لبذل أفضل ما لديهم. ،للعاملين
 حيث نجد أن القائد األخالقي يعمل دوما على معاملة اآلخرين  :حسن معاملة اآلخرين

 بوجه بشوش. و  ،بطريقة حسنة

ن من مكونات للقيادة األخالقية يتضح لنا أنه ومن و وتعقيبا على ما أشار إليه الباحث
وتعمل على تشجيع الرموز  ،أن تتبنى القيادة تنمية القيم األخالقية في المنظمة بمكان األهمية

ن تحرص كل الحرص على الدفاع أو  ،ليكونوا بمثابة القدوة الحسنة لبقية العاملين ،األخالقية فيها
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والسعي الدائم لتطويره من خالل المكونات الرئيسية التي قد تشكل قيادة  ،عن كرامة الموظف
 ،ألفراد العاملين بالمنظمةفي اوتتمثل هذه المكونات  ،ناجحة إذا تم تعزيزها بشكل سليم أخالقية
 .نظمتها المختلفةأوبنيتها و  ،وهيكلها ،وقيادتها

 ثامناا: دواعي القيادة األخالقية
ومبتغاها األول ضمان  ،عندما تكون المنظمة بحاجة لقيادة كل همها خدمة اآلخرين

واالمتناع عن األوامر  ،والعيش بسالمة ،واعطائهم الحق في الخصوصية ،حرية الرأي للعاملين
والحفاظ على صحتهم  ،وابتعادهم عن الخطر ،هم الدينية واألخالقيةئالتي قد تنتهك مباد

ما سبق ذكره فنحن  إلىفعندما نستطرد  .فإننا بالتأكيد هنا بحاجة لقيادة أخالقية ،وسالمتهم
حيث أشار عدد من  ،بالتأكيد هنا نتكلم عن القيادة األخالقية ودواعي ومبررات استخدامها

 يلي: من خالل ماالباحثين اليها 
نه عندما تكون هناك حاالت إدارية تستلزم إلى أ(" 96، صم2014أشارت بو هاللة، )

كي يكون من السهل _التعليمات وتكون غير مرتبطة بنص صريح في النظام أو  ،اتخاذ قرار
االجتهاد ليقوم باتخاذ قرار مناسب للحالة،  إلىيستلزم هنا لجوء متخذ القرار  _البت بها وتطبيقها

فتكون عملية االجتهاد مرتبطة بمعتقداته وقيمه، ويتجلى هنا الدور الذي تلعبه األخالق لتوجيهه 
 نحو القرار المناسب للحالة.

وثيق الصلة بين  ا  أن هناك ارتباط إلى( "106، صم2012أشار الطراونة، )وقد 
 ،حيث البد من قيام متخذ القرار بتحكيم الضمير ،ة واألخالق في كل الحاالتاإلداريالقرارات 

والرجوع لمبادئ األخالق فيما يعرض عليه فبعد مرور الزمن وتغير وتبدل األحوال تصبح بعض 
وغياب نص قانوني  ،ووجود تضارب بها ،بة للتطبيقاألنظمة والقوانين غير صالحة وغير مناس

وحيث  ،على اجتهاده اإلداريعلى الحالة المعروضة عليه، يعتمد هنا  اإلدارييمكن أن يطبقه 
ر ومدى تطبيقه للمعايير األخالقية يكون هناك اختالف ن االجتهاد يرجع لمعتقدات المقرّ إ

 ". هاوخارجالمنظمات وتباين بدرجات االلتزام بتلك المعايير داخل 

 تاسعاا: أبعاد القيادة األخالقية
تمثل أبعاد القيادة األخالقية أهمية خاصة، فهي بمثابة رسالة من القائد مفادها أن 

ويتناول  .واستمرارها ،األبعاد األخالقية تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في نجاح المنظمة
 األخالقية من خالل ما يلي:  الباحث أهم ما ذكره الباحثين عن أبعاد القيادة

 :يليمن خالل ما لقيادة األخالقية ا( أبعاد 111، صم2010)حسن و  راضي حدد
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 من المكونات الرئيسية للقيادة. حيث يعد ،السلوك األخالقي وتوافره 
 األخالق ركنا  أساسيا  في أسلوب وطريقة  يعدحيث البد للقائد أن  ،ممارسة السلوك األخالقي

وفي  ،حيث البد له أن يمارس السلوك األخالقي في الحياة الشخصية ،العمل بالمنظمة
 ،ويجب عليه أن يتجنب أذى اآلخرين ،وفي المنظمة التي يعمل بها ،العالقات الخاصة به
 .ا  أو كاذب ا  وأال يكون مخادع ،ويحترم حقوق الغير

  حيث يجب على القائد أن يراقب العاملين ويعاقب من يبتعد عن  ،األخالقيتعزيز السلوك
التدريب  السلوك األخالقي، وعليه أيضا أن يطور مدونات أخالقية قيمة، وأن يوفر

 السلوك األخالقي. من خاللها األخالقي، ويوفر نظام مكافآت يعزز

 وهي:( أهم األبعاد للقيادة األخالقية 203، صم2016الكبير)ذكر و 

 وتقبل النقد وأن هذه األمور لو لم تكن موجوده  ،واإلنصات ،وبر الوالدين ،والصدق ،األمانة
 لما وجدت األخالق وال القيادة.

 والعدل. ،الصدقو وفهم الرأي اآلخر،  ،حسن التعامل 

 إلى( 240، صم2014م( مقتبس من العنقري )2011) Kalshoven et alوحدد 
 تتمثل في: حيث ،قيةلقيادة األخالسبعة أبعاد ل

 وطرح الخيارات العادلة. ،من خالل المساواة في المعاملة ،العدالة 
 واحترام األفكار واالهتمامات ،من خالل الشورى ،المشاركة في السلطة. 
 هداف األداءأو  ،والتوقعات ،من خالل وضوح المسؤوليات ،وضوح الدور. 
 من خالل االهتمام باألشخاص واالحترام ،التوجه باألشخاص. 
 والعقاب ،والثواب ،من خالل مناصرة األخالق ،التوجيه األخالقي. 
 واالتساق بين األقوال واألفعال ،من خالل نظافة اليد ،النزاهة. 
 ثارة الحماس ،من خالل االهتمام بالمجتمع ،االهتمام المستمر   .وا 

 من خالل ما( أبعاد أخالقيات العمل اإلسالمية 306، صم2011وحدد الحياصات وآخرون، )
 :يلي 

  اتقان العمل: حيث كان اإلسالم سباقا لكل النظريات الحديثة التي تؤكد على ضرورة تقديم
 عمل متقن وجيد. 
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 أكبر قدوة  _صلى اهلل عليه وسلم_ التسامح مع العاملين والرفق بهم: فنجد أن رسولنا الكريم
 لنا في هذا المجال.

 ويحثون بعضهم البعض على  ،ن المؤمنين يوالون بعضهم البعضإ يثتقديم النصيحة: ح
 الفضيلة.

  وأمام  ،ن اإلسالم يأمر الموظف باستشعار المسؤولية أمام اهللإالشعور بالمسؤولية: حيث
 وأن يقوم بحق هذه المسؤولية. ،الناس

  العامل المسلم أن يكون عادال في ن من أهم الصفات التي تتوفر إنصاف: ا  التعامل بعدل و
 ومنصفا.

 نسان المسلم.إلاألمانة: تعّد األمانة إحدى صفات ا 
 هذه الطاعة  يعدو  ،الطاعة بالمعروف لولي األمر: الموظف المسلم يطيع رئيسه في العمل

 من واجباته. 
  وظيفته: من واجبات الموّظف المسلم المحافظة على شرف  إلىعدم اإلتيان بعمل قد يسئ

 رامة وظيفته التي يعمل بها.وك
  ق بحيث يساهم جميع يالعمل بروح الفريق: يحرص اإلسالم على تعزيز العمل بروح الفر

 العاملين في األعمال المطلوبة.

 أربعة أبعاد للقيادة األخالقية كالتالي: إلى( 172، صم2015أشارت نسيمة )قد و  

 ل األخالقيات في نفوس العاملينن القيادة القدوة تستطيع أن تغرس فضائإحيث  :القدوة، 
يجاد الروح الجماعية للتعاون فيما بينهم وتكون هذه القيادة خادمة للمصالح العامة ال سيدة  ،وا 

وهو  ،ويجب أن تقتبس هذه القدوة مباشرة من القائد النموذجي في مجال إدارة المنظمات ،لها
 القائد األخالقي.

 وحرية تتعدى  ،ومنحه حرية نفسية وذهنية ،وهو منح الحرية للعامل داخليا وخارجيا :التمكين
مما يمنحهم المسؤولية والسلطة التخاذ القرارات مع تبني القائد  ،حدود الوظيفة التي يمارسها

والقناعة بما يقومون به، فالقادة ذوي األخالقيات هم  ،للعاملين معه لتتوفر لديهم الثقة بالنفس
ويثقون بهم  ،المعلومات التي تساعد على تمكين العاملين واويوفر  ،يعطي الصالحياتمن 

 في اتخاذ القرارات.
 تكون نتائج تقويمه أن أي  ،فالقائد األخالقي البد وأن يكون موضوعيا في التقويم :التقويم

 أن يكون عادال .و  ،مستقلة عن أحكامه الذاتية
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 االستعداد و التفاؤل، و دي الرغبة في النجاح، حيث من مميزات الشخص الريا :الريادة
كل هذه الصفات يجب توفرها  ، حيث إنتحقيق مستوى معين من النجاحبالتزامه و للمخاطرة، 

 في القائد األخالقي. 

 : مهام وواجبات القيادة األخالقيةعاشراا 
 اجبات ومهام القيادة األخالقية أن تعمل علىو إن من أبجديات و بداية يمكن القول 
 ،وتنشيطهم ،وتوحيد جهودهم ،وثقتهم ،والعمل على كسب ودهم ،ترغيب العاملين بمنظمتهم
وتوخي العدالة  ،وخلق أجواء طيبة تالئم سير العمل داخل المنظمة ،ودعم القوى اإليجابية لديهم
عدد من الباحثين  د تطرقوقالحقيقة لهم وقول  ،ومد يد العون لهم ،في التعامل مع المرؤوسين

    :مهام وواجبات القيادة األخالقية حيث إلى
واجبات القيادة األخالقية في المؤسسات العامة  إلى (199، صم2009أشار السكارنة )

 نورد البعض منها على النحو التالي:

 عدم استخدام الممتلكات العامة في خدمة جهة معينة بناء على اعتبارات سياسية. 
 وتقليص الوقت الالزم التخاذ القرارات ،العمل على تسهيل اإلجراءات. 
 توفير بيئة عمل تضمن احترام كرامة المواطنين.  
 عها إلدماجها في سياسة الحكومةماألخذ بآراء المواطنين المتعلقة بعمل الدائرة وج. 
 عدم استخدام معلومات عامة غير منشورة تم الحصول عليها بموجب الصالحيات. 
 مشروعالاكتشاف قضايا الكسب غير  تتعامل بجدية وأمانة في حال. 

 من خالل ما يلي: ( المهام األساسية للقيادة األخالقية 352، صم2011كما وأوضح عبود)

  جانب معايير الربحية والكفاءة. إلىاعتماد معايير أخالقية في تقييم أداء الشركة 
 معايير الكفاءة إلىإضافة  ،اختيار العاملين في الشركة على أسس أخالقية. 
 وتكون مرشدا للمدراء في قراراتهم. ،صدار مدونة أخالقية تحدد قيم الشركةإ 
  تشكيل لجنة لألخالقيات في المنظمة تعمل على تقييم المستوى األخالقي لممارسات اإلدارة

 والعاملين.
 .التعامل بفعالية مع المشكالت األخالقية المحيرة والمعقدة 
  مطالب الكفاءة ومطالب األخالقيات.العمل على بناء ثقافة متوازنة تراعي 
 .االبتكار األخالقي والتصدي للمشكالت الجديدة 
 .تحقيق التغذية العكسية من خالل عالقاتها مع أصحاب المصالح 
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 .التعاون مع الشركات األخرى لتطوير المبادئ والمعايير األخالقية 
 فسين في مجال مقارنة المستوى األخالقي للشركة بالمستوى األخالقي ألفضل المنا

 األخالقيات.
 :ما يلي ومهامها ويرى الباحث انه من واجبات القيادة األخالقية

 إشاعة الحب واأللفة بين العاملين. 
  صغيرهم إلىالنزول لمستوى جميع العاملين من كبيرهم. 
 اقناع العاملين بأنهم يتلقون نفس المعاملة دون تفرقة أو تمييز. 
 نظمة وخارجهااالهتمام بالعاملين داخل الم. 
 قل وقت ممكنأوالعمل على حلها في  ،فهم مشكالت العاملين. 
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 المبحث الثاني
 اإلداري اإلبداع

 مقدمة: 
تواجه المنظمات العديد من المشاكل والقضايا التي تحتم على متخذي القرار فيها 

 إلىوالذهاب  ،والمصادفة ،ي للتقليل من االعتماد على التخميناإلبداعضرورة توظيف المنهج 
في ظل تزاحم المنظمات وتنافسها للحصول على أكبر حصة سوقية خاصة وذلك المجهول، 
اليوم  اإلبداعف ،يتوجب على كل منظمة أن تبحث عن المبدعين وتنمي قدراتهملذا  بمنتجاتها

بما وتنميته  هالبد من العمل على تطوير  عنصرا  أساسيا   يعدبل  ،ليس شيئا كماليا  في المنظمات
الداعم  يعد اإلبداعن أل ؛وتعزيز قدراتها التنافسية ،وتطلعاتها ،يتالءم مع أهداف المنظمة

 من أكثر المواضيع حداثة.  عدويكما  ،األساسي ألي منظمة

 اإلداري اإلبداعأولا: مفهوم 
إال أنها جميعا  اإلداري اإلبداعمن التعريفات الخاصة ب العديدأورد الباحثون والمهتمون 

وسنذكر فيما يلي أهم ما جاء من المفاهيم  .تدور حول مفاهيم قريبة من بعضها البعض
 حيث: اإلداري اإلبداعوالتعريفات الخاصة ب

بفكر وأساليب مختلفة،  اإلداريممارسة العمل  بأنه( "54، صم2010عرفه السلمي )
وجماعات العمل كل في مجال  ،والعاملين ،مما يشكل مناخا وبيئة عمل إيجابية ومواتية لألفراد

والخروج عن المألوف في تلك  ،المتميز واألداء ،للتوليد المستمر لألفكار الجيدة ؛عمله
 ،اإلنجازات، وتجاوز التقليدية في الفكر والعمل سعيا لزيادة الكفاءة الداخلية والخارجية للمنظمة

 وزيادة قدرتها التنافسية". ،وبقائها ،ونموها
( بأنه "قدرة المديرين والعاملين بالجامعة على 208، صم2013عرفته كمال )كما 

البتكار طرائق وأساليب جديدة  ؛والقدرات العقلية والذهنية ،استخدام أساليب التفكير الحديثة
وتكون أكثر كفاءة وفعالية في رفع كفاءة الجامعة وتجويدها  ،للعمل لم تكن معروفة من قبل

 .باستمرار"
 ،( بأنه "عملية تبني األفكار الخالقة309، صم2011جمعة وآخرون )عرفه و 
 ،بحيث تحقق نقلة مميزة على مستوى المنظمة ،وما ينتج عنها من إنجازات مختلفة ،ومصادرها

 .أو المنظمة كوحدة واحدة " ،أو جماعات ،وتنفيذها من قبل أفراد في المنظمة
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ي في حل اإلبداعارات التفكير ( بأنه "استخدام مه44، صم2016وعرفه األخرس )
 المشكالت بما يحقق المنفعة العامة للمنظمة التي توفر بيئة حاضنة لتنميته وتطويره".

( بأنه "عملية ذات مراحل متعددة على المستوى الذاتي 13، صم2011وعرفه مصبح )
ن مؤثرات وما يحيط بها م ،الجماعة الستخدام التفكير والقدرات العقلية والذهنية أو ،للفرد

 ،أو أفكار جديدة لم يسبق وأنتجت من قبل ،أو خدمات ،ومتغيرات بيئية وخارجية إلنتاج سلع
 أو المجتمع". ،أو المؤسسة ،بحيث تتسم بتحقيق المنفعة للفرد

( بأنه "مجموعة من األفكار والممارسات األصيلة التي 28، صم2013وعرفه بدر)
 ،أو عاملون في سبيل تطوير أداء المؤسسة أو المنظومة ،نييقدمها األفراد سواء كانوا مدير 

وبالتالي يزيد من جودة عمل المنظومة  ،األسلوبو السلعة، و والذي ينعكس إيجابيا على الخدمة، 
 والتي تحقق المنفعة للمجتمع". ،أو المؤسسة من خالل التعاطي مع متطلبات التغيير والتقدم

في آراء  ا  الباحث أن هناك تباين يالحظما سبق من تعريفات ومفاهيم  لمن خالو 
هو اإلتيان بما هو  اإلبداعفمنهم من قال إن  ،اإلداري اإلبداعالباحثين والكتاب حول مفهوم 

ومنهم من قال  ،نقلة نوعية في المنظمة تعمل على التطويرلومنهم من قال بأنه تحقيق  ،جديد
وعلى الرغم من  .ذهنية وعقلية معينةبأنه قدرات يصعب وجودها عند الجميع وتحتاج لمهارات 

عادي أو غير الهو الشيء غير  اإلبداعوهو أن  ،أن الجوهر متفق إالتعدد التعريفات وتباينها 
 تقليدي.ال

 ه.وخصائص اإلداري اإلبداعثانياا: سمات 
 -وفق ما يلي:  هوخصائص اإلداري اإلبداعهم سمات أيمكن القيام بتحديد 

 وهي كالتالي: اإلداري( عدة سمات لإلبداع 54ص، م2010أوضح السلمي )
 .إيجاد أفكار أو أشياء جديدة يكون من الممكن تطبيقها وتنفيذها 
 واكتشاف طرق إبداعية. ،اكتشاف مداخل التغيير لألفضل 
  ا  ناجح ا  ستخدمها استخداما  و  ،منها واإلستفادةية اإلبداعمقدرة المنظمات على تبني األفكار. 
  ي.اإلبداعامتالك المنظمات إلداري متميز ناجح مبدع لديه قدرة على التفكير 
 وتطويرهمالعمل على تنمية المبدعين وادارتهم بالشكل الصحيح عن طريق تدريبهم ،. 

( مجموعة من الخصائص العامة لإلبداع 19م:2010لخص العاجز وشلدان )وقد 
 :وهي كما يلي
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 والمرونة ،والطالقة ،تتمثل في األصالةوالتي  ،اإلبداعيتطلبها  القدرات العقلية التي، 
 وتحسس المشكالت. ،ومواصلة االتجاه

  من عدة مراحل ينتج عنها عمل جيد. اإلبداعتتكون عملية 
  أو  ،فقد تكون على صورة فكرة ،ملموسة اإلبداعليس من الضروري أن تكون نتائج جهد

 أو خدمة. ،رؤية معينة
  أي أنه ليس ظاهرة  ،مستويات في المنظمة والمجتمعاللى جميع ع اإلبداعيمكن ممارسة

 فردية.
  يوجد بداخل اإلنسان قدرات إبداعية منذ والدته، لكنها تبقى كامنة أثناء نضجه داخل ثالثة

 والعمليات الخاصة بتفكيره. ،وسلوكه ،توجهاته :أشياء وهي
 غير مقتصر على فئة معينة، بل هو طاقة كامنة يتصف بها  ا  نسانيإ ا  سلوك اإلبداع يعد

وظروف موضوعية يعيشها ويتعامل  ،ولكن بصورة متفاوتة، تبعا لعوامل وراثية ،األفراد جميعا  
 ية وتنميتها.اإلبداعمعها الفرد فتعمل على صقل القدرات 

الخصائص والسمات في الشخصية  إلى( 10ص ،م2011وأشار نصير والعزاوي )
 :من خالل ما يلي مبدعةال

  .يتمتع الشخص المبدع بالذكاء 
 .يثق بنفسه في القدرة على تحقيق أهدافه 
 .أن تكون لديه درجة من التأهيل والثقافة 
  ية التي يحملها.اإلبداعالشخص المبدع القدرة على تنفيذ األفكار يمتلك 
 تساؤالتلويثير دوما  ،وال يرى األمور على عالتها ،ويقوم بتحليل الظواهر ،يستنبط األمور، 

 ويعمل على التشكيك باستمرار. 
 ولديه عالقات اجتماعية واسعة.  ،ويستفيد من آرائهم ،يتعامل مع اآلخرين 
 حيث يركز دوما على العمل الفردي كي  ،يوجد لدى الشخص المبدع درجة من األنانية

 يظهر القدرات التي يتمتع بها.
 وفي الغالب فإن مرحلة الطفولة التي عاشها ،أو من حي شعبي ،من أسرة فقيرة قد يكون 

  .وهذا يعمل على تعزيز االندفاع إلثبات وجوده ،غير مستقرة المبدع
 ويحب المخاطرة. ا  ومجازف ئا  وجري ،يكون ثابتا  على رأيه 
  العمل بعيدا  عن قيود األنظمة والقوانين. إلىيميل 
  وعدم الرضا عن الوضع الراهن.  ،والبحث ،الفضول إلىيميل الشخص المبدع 
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 ( عدة خصائص للمبدعين منها:262 ص ،م2006الصيرفي ) بّينكما 

  :ويقوم  ،وهي امتالكه قدرة التصور لعدة بدائل ليتعامل بها مع المشاكلالبصيرة الخالقة
 .عنهاأسئلة صحيحة ال يكون هناك أجوبة موحدة  بطرح

  :المبدع ال يستسلم بسهولة، ويتعامل مع الفشل  حيث إنيثق بنفسه وباآلخرين بدرجة كبيرة
 التجربة التي تسبق النجاح. أنه ىعل

  :الشخصفيميل  ،اإلبداعالبحث عن الحلول هو أحد أركان فيتعامل مع مقتضيات التغيير 
 ذلك. إلىالتعامل مع المواقف الغامضة التي تحتاج  إلىالمبدع 

  :يتعاملحيث نجد المبدع يشك في القضايا التي قدرته على التجريب والتجديد والتكيف 
ن إحيث  ،معها الناس على أنها من المسلمات، وال يؤمن بوجود صواب وخطأ مطلقين

 نسبية. تعداألمور لديه 
  :من  صادرةنه يناقش األوامر والتعليمات التي تكون إحيث جريء في إبداء رأيه ومقترحاته

 اإلدارة العليا.
  واليجب أن يخضع الشخص المبدع لسلطة الغير  الستقاللية الفردية: إلىتميزه بالميل 

 يجب أن يفرض سلطته على اآلخرين. 

ويرى الباحث هنا أن كل ما تم ذكره من خصائص وسمات تعمل على المساهمة في 
عدة  افي العمل له المبدعةية لألفراد بطرق وأشكال متفاوتة، وأن الشخصية اإلبداعالجهود 
في بعض _وقد تكون  ،وقد تكون هذه الخصائص متجانسة مع بعضها البعض ،خصائص
التحفيز واإلثارة  إلىمتناقضة، وباإلجمال فإن الشخصية المبدعة بحاجة دائمة  _األحيان

 التميز والمنافسة. إلىللوصول بالمنظمة 

 اإلداري اإلبداع: عناصر ومرتكزات ثالثاا 
  بالتالي: اإلبداععناصر  إلى( 4، صم2011نصير والعزاوي ) أشار

  :ّية في برهة اإلبداعوعة كبيرة من األفكار والتصورات موهي القدرة على إنتاج مجالطالقة
 :عدة أقسام إلىوالطالقة مقسمة  ،محددة من الزمن

أو الوحدات للتعبير وفقا  لشروط معينة  ،السرعة في إنتاج الكلماتهي : طالقة الكلمات -
 في بنائها أو تركيبها.
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وسهولة صياغتها في كلمات أو صور  ،قدرة التعبير عن األفكار وهيطالقة التعبير:  -
 للتعبير عن هذه األفكار بطريقة تكون فيها متصلة بغيرها ومالئمة لها.

 حد المواقف.أفي السرعة في إيراد أكبر عدد من األفكار  وهيطالقة األفكار:  -
 السرعة في إنتاج الصور بخصائص محددة المعنى.وهي : طالقة التداعي -

 إلى: وتعني القدرة العقلية على التكيف مع المواقف المستجدة والمتغيرات، واالنتقال المرونة 
 زاوية متحررة.

 واإللمام بجميع األبعاد ،: وهي المقدرة على فهم المشكالت في المواقفالحساسية، 
 والعوامل التي تؤثر فيها. ،والعناصر

 والقراءة للنتائج قبل  ،وقدرة على اختراق الحجب التقليدية ،امتالك نظرة ثاقبةوهي : البصيرة
 وتقديم جميع البدائل الالزمة ألي احتماالت متوقعة. ،أوانها

 بتعاد عن : وهي القيام بتقديم النتاجات المبتكرة التي تناسب الهدف والوظيفة، واالاألصالة
الحلول الجاهزة ورفضها، واتخاذ السلوك الجديد المتوافق مع األهداف المنشودة، فاالستجابات 

قات إنتاجية هادرة األنها ط ؛مألوفة لمنبهات غير مألوفة يطلق عليها استجابة أصليةالغير 
 غير موجهة.

ال إ اإلداري اإلبداعم يمرتكزات ال يستق ةثالث إلى( 54، صم2011أشار السكارنة )وقد 
 :بوجودها وهي

 ية اإلبداع: يتمثل في قدرة األفراد على التفكير، ويشتمل على القدرات مل الفسيولوجياالع
 ،واإلحساس بالمشكلة ،والطالقة ،المرونة :لديهم، ويتصف المبدعون بعدة سمات منها

 والقدرة على المثابرة. ،والمخاطرة ،وتحمل الضغوط
 وظروف  ،في المناخ السائد في المنظمة المتعلق بظروف العمل: المتمثل بيئيالعامل ال

ن تفاعل هذه العوامل يعمل على تشكيل إحيث  ،وأنماطهم السلوكية ،ومعتقداتهم ،العاملين
 .اإلداري اإلبداعمناخ تنظيمي يؤثر كثيرا في 

 يتمثل في العوامل التي تعمل على دفع العاملين في المنظمات و : سيكولوجيالعامل ال
 إلىالحاجة و اإلنجاز،  إلىالحاجة و الجودة،  إلىوتكون متمثلة في الحاجة  اإلداريإلبداع ل

 النظام. إلىالحاجة و حب االستطالع، و االجتهاد،  إلىالحاجة و تحقيق الذات، 
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 اإلبداع( أن بيتر ووترمان قد حددا ركائز للتفوق و 259، صم2006وأوضح الصيرفي)
تشجيع روح االستقاللية و التعريف بالقيم التنظيمية وتعميقها، و التركيز على األداء،  وهي:

وتبسيط  ،معاملة العاملين بكرامةو خلق بيئة تنظيمية تتسم بالمرونة، و ية، اإلبداعوالمغامرة و 
 ة.اإلدارياإلجراءات 

 اإلداري اإلبداع: معوقات رابعاا 
التغيير لألفضل  إلىمن أشكال التطور والتقدم الذي يهدف دوما   شكال    اإلبداع يعد

وال يجب أن نغفل هنا المشاكل والصعوبات التي قد تواجه العملية  ،داخل منظمات األعمال
ية داخل بيئتهم اإلبداعفالكثير من األشخاص ال تتاح لهم الفرصة في تقديم أفكارهم  ،يةاإلبداع

مما يعني خسارتهم وليس  ،الفرصة في أماكن أخرى ىونجدهم قد يبحثون عل التي يعيشون فيها،
حيث يتم العمل على  ،المجتمعات الغربية إلىببعيد عنا ما نراه من هجرة للعقول من مجتمعاتنا 

وتقليل المعوقات قدر  ،لذا البد من العمل على تحفيز االندفاع لدى المبدعين ،هناك ااستثماره
 اإلمكان.

السكارنة  من خالل تصنيف: ارياإلد اإلبداعوسنذكر هنا أهم المعوقات التي تؤثر على 
 لها من خالل ما يلي:( 80ص ،م2011)
 إلىحيث تتمثل هذه المعوقات بتبني اإلنسان طريقة واحدة للنظر  راكية:إلدالمعوقات ا 

ال من خالل أبعاد تحددها النظرة المقيدة التي تخفي إشياء واألمور، فهو ال يدرك الشيء ألا
 عنه الخصائص األخرى لهذا الشيء.

 :حيث تتمثل هذه الخاصية في الخوف من الفشل، ويكون هذا بسبب عدم  العوائق النفسية
وللتغلب على هذا  .واقناع اآلخرين بها ،وقدراته على ابتكار أفكار جديدة ،ثقة الفرد بنفسه

، وأنه ال يقل في قدراته اإلبداعوقدرته على  ،نسان أن يدعم ثقته بنفسهالعائق يجب على اإل
 واكتشفوا. ،واخترعوا ،ن العديد من العلماء الذين أبدعواومواهبه ع

 :الخوف من أن يظهر الشخص  إلىويرجع ذلك  التركيز على ضرورة التوافق مع اآلخرين
نه يكون قد أتى بشيء بعيدا عن المألوف إالسخرية، حيث  إلىأمام اآلخرين بمظهر يدعو 

 بالنسبة لهم.
  ي صعوبة اإلبداعهذا العائق من أكثر عوائق التفكير  يعدحيث  :القيود المفروضة ذاتياا

حيث يقوم الشخص ومن تلقاء نفسه بوعي أو بدون وعي بفرض قيود لم تفرض عليه لدى 
 تعامله مع المشكالت.
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 :اختيار نمط معين للنظر  إلىكثيرا ما يذهب البعض حيث إن  التقيد بأنماط محددة التفكير
لفترة طويلة من الزمن دون التخلي عنه، وقد يذهب البعض يرتبط بهذا النمط و  ،شياءاأل إلى
 اقتراض أن هناك حال للمشكلة يجب البحث عنه. إلى

 :تسهيل حل  إلىوالتي تهدف  ،وهي عمليه يقوم بها الكثير التسليم األعمى لالفتراضات
 وتقليل االحتماالت الواجب دراستها. ،المشكالت

  :العوائق االجتماعية األساسية في عملية التفكير من  يعدحيث التسرع في تقييم األفكار
حيث نجد أن هناك عبارات قد تفتك بالفكرة وهي في مهدها مثل لقد جربنا هذه  ،ياإلبداع

 أو هذه الفكرة سابقة جدا لوقتها. ،الفكرة من قبل، أو من يضمن النجاح لهذه الفكرة
 هذا العائق من أكبر العوائق  يعد: حيث الخوف من اتهام اآلخرين لألفكار بالسخافة

العصف الذهني أحد أهم األساليب الناجحة في  يعدكما و  ،ياإلبداعاالجتماعية للتفكير 
 ي.اإلبداعالتفكير 
 يلي: من خالل ما اإلداري اإلبداعأهم معوقات  (407م، ص2010)العميان كما ذكر 

  قبول الوضع الراهن.و  ،االستقرارالخوف من التغيير ومقاومة المنظمات له، وتفضيل حالة 
 .انشغال المديرين باألعمال اليومية الروتينية، ورفض األفكار واعتبارها مضيعة للوقت 
 والتشدد في التركيز على الشكليات دون المضمون. ،االلتزام بحرفية القوانين والتعليمات 
  العاملين. إلىمركزية اإلدارة، وعدم تفويض األعمال البسيطة 
 زمالء المبدعين لشعور غير المبدعين بالخطر والتهديد.نبذ ال 
 .قلة الحوافز المادية والمعنوية 
  ةاإلداريقلة كفاءة القيادات. 

 :اإلداري اإلبداعويرى الباحث أن من أهم معوقات 
 نظرا  لكثرة األعباء عليهم في الجامعات تزايد الضغوط على العاملين. 
  خاصة المؤسسات الخاصة كالجامعات المؤسساتعدم وجود أمان وظيفي في كثير من. 
  مسؤولين وقد نجد أقسام وأفرع بالكامل بدون أي صالحياتللانعدام الصالحيات الممنوحة 

 .فال نجد أي حافز لعملية اإلبداع
 والعمل على قتل الفكرة في مهدها استهتار المدراء بأفكار العاملين.  
 تقليص العمل الجماعي في المنظمات. 
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 المبحث الثالث
 نبذة مختصرة عن الجامعات

 :مقدمة
فنجد  ،لهذا الشعب المناضل وحضاريا   وطنيا   رمزا   الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة تعد

أن أصبحت تضاهي أعرق  إلىضعيفة جدا و هذه المؤسسات الشامخة قد بدأت بإمكانيات قليلة 
جنب مع أبناء شعبنا  إلىوكانت وال زالت هذه الجامعات تقف جنبا  ،والعالمية العربيةالجامعات 
لترسخ فكرة أن هذا الشعب سيبقى  ،وتمنحهم الدرجات العلمية ،وترتقي بهم ،صمودهموتعزز من 

الجامعات الفلسطينية ن ما تتميز به أمحافظا على تراثه وعلى هويته، و  ،صامدا على هذه األرض
وتتمتع أغلب  ،حكومية أو خاصة تعدأي أن الجامعة ال  ؛معة العامةهو مفهوم الجا في قطاع غزة

وتعتمد بشكل شبه كامل على إيراداتها من رسوم الطلبة  ،الجامعات باستقاللية اإلدارة والتوظيف
نها أنشئت في إوتتفرد بهذه الميزة معظم الجامعات الفلسطينية حيث  ،لتغطية مصاريفها التشغيلية

 م(2017موقع وزارة العدل،) عهد االحتالل.
 

وتم العمل به من تاريخ  ،قانون التعليم العاليم  2/11/1998مدينة غزة في وقد صدر  
 في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات طيب اهلل ثراه. الرسميةنشره في الجريدة 

( في القانون تنص على أن التعليم العالي حق لكل مواطن تتوافر فيه 2وكانت المادة رقم )
 .الشروط العلمية والموضوعية المحددة في هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه

( في القانون تنص على تمتع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث 3) رقموكانت المادة 
 ،األدبي اإلبداعو  ،العلمي باالستقاللية وفقا  ألحكام هذا القانون الذي يضمن حرية البحث العلمي

عانتها. السلطةوتعمل  ،والفني ،والثقافي  الوطنية على تشجيعها وا 
 القانون ينص على أهداف قانون التعليم العالي وهي: هذاوكان الفصل الثاني من 

  فتح المجال أمام جميع الطلبة المؤهلين لاللتحاق بالتعليم العالي ومتابعة الكفاءات العلمية
 .في الداخل والخارج وتنميتها

  ودعم برامج التعليم المستمر التي تقدمها  ،والبحث العلمي ،والترجمة ،التأليفتشجيع حركة
 .مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية

 والمعلوماتية  ،والتكنولوجية ،تمكين المجتمع الفلسطيني من التعامل مع المستجدات العلمية
 .واستثمارها وتطويرها

  في تلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني من الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف  المساهمة
 .المجاالت العلمية والثقافية
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  ودعم وتطوير مؤسسات التعليم  ،توثيق أطر التعاون العلمي مع الهيئات العلمية والدولية
 .العالي ومراكز البحث العلمي

  كساب الطلبة مهارات التفكير الناقدو  ،العناية بدراسة الحضارة العربية واإلسالمية وتشجيع  ،ا 
 .ومواكبة التقدم العلمي ،والقدرة على البحث والتقصي ،واالبتكار العلمي اإلبداع

 وبناء الدولة على أسس  ،ونزاهة البحث العلمي ،وصون الحريات ،في تقدم العلم المساهمة
 .تضمن سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة

  وتعزيز روح التعاون  ،وتنشئة أفراد منتمين لوطنهم وعروبتهم ،القيم العلمية والروحية تنمية
 والعمل الجماعي لدى الطلبة.

 غزة الجامعة اإلسالمية :أولا 
الجامعة اإلسالمية بغزة مؤسسة أكاديمية مستقلة من مؤسسات التعليم العالي، تعمل تعد 

عضو في: اتحاد الجامعات العربية، ورابطة الجامعات  وهيبإشراف وزارة التربية والتعليم العالي، 
اإلسالمية، ورابطة جامعات البحر األبيض المتوسط، واالتحاد الدولي  الجامعاتاإلسالمية، واتحاد 

 للجامعات، وتربطها عالقات تعاون بالكثير من الجامعات العربية واألجنبية.
ومراعيا  لظروف الشعب  ،بالقيم اإلسالميةجوا  أكاديميا  ملتزما   لطلبتهاتوفر الجامعة 
التعليمية، وتهتم بالجانب  العمليةكل اإلمكانيات المتاحة لخدمة  وتضعالفلسطيني وتقاليده، 

اهتمامها بالجانب النظري، كما وتهتم بتوظيف وسائل التكنولوجيا المتوفرة في إلى جانب التطبيقي 
 .التعليميةخدمة العملية 
 :رؤية الجامعة

 " منارة علمية رائدة للمعرفة والثقافة وخدمة اإلنسانية إلحداث نهضة مجتمعية شاملة"
  :رسالة الجامعة
 ،والثقافي ،مؤسسة أكاديمية للنهوض بالمستوى العلميكالجامعة اإلسالمية تسعى 

االتجاهات الحديثة في التعليم العالي والتطور التكنولوجي، وتشجع  مواكبةتعمل على و والحضاري، 
 وتساهم في بناء األجيال وتنمية المجتمع في إطار من القيم اإلسالمية. ،البحث العلمي

 :غايات الجامعة
 رفع مستوى البرامج التعليمية في الجامعة وفقا  لمعايير الجودة. 
 واستثماره في اتجاه تحقيق التنمية المستدامة ،ودعمه ،االرتقاء بالبحث العلمي. 
 ته.وتنمي تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع 
   ضبط ورفع كفاءة األداء المؤسسي إداريا  وتقنيا. 
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 ومستوى الخدمات المقدمة للطلبة والعاملين ،ةياالرتقاء بالبيئة الجامع. 
 والدولية ،إلقليميةوا ،تدعيم عالقات الشراكة والتعاون مع المؤسسات المحلية. 

 ،والعطاء اإلنساني ،تواكب الجامعة الحضارة العالمية: البرامج والمناهج الدراسية
واإلنجازات العلمية والتكنولوجية، ومن أجل ذلك تسعى بشكل دائم لتحديث مناهجها لمواكبة التطور 

 إلىالعلمي الذي تشهده حقول المعرفة في كل مكان من العالم، وللجامعة اإلسالمية ثقافة تدعو 
 .األخذ بسبل التقدم العالميةو والتنمية،  ،والتطوير ،اإلبداع

تهتم الجامعة بالتعاون وتبادل الخبرات واألساتذة المتخصصين مع : التبادل األكاديمي
في مختلف مجاالت العلوم والتكنولوجيا،  والعالمية ،واإلسالمية ،والعربية ،الجامعات الفلسطينية

وللجامعة عالقات وطيدة تربطها بالكثير من الجامعات، وتنظم عالقتها اتفاقيات تعاون وتوأمة مع 
 .عدد من الجامعات

 مرافق الجامعة:
تتوفر فيها أفضل األجهزة العلمية حيث  ،تضم الجامعة عددا  كبيرا  من المختبرات العلمية

جراء التجارب ،العمليةالالزمة للدراسة  جانب الدراسة النظرية، وتحرص الجامعة على  إلى ،وا 
باستخدام وسائل التكنولوجيا في العملية التعليمية، وتهتم  وتعنىتحديث مختبراتها بشكل مستمر، 

اهتماما  خاصا  بتوسيع استخدام الحاسوب، وتوفر الجامعة عددا  كبيرا  من مختبرات الحاسوب لخدمة 
لتمكينهم من االتصال  ؛التعليمية والبحث العلمي، كما تقدم الجامعة لطلبتها خدمة اإلنترنت العملية

على المعلومات من مختلف المصادر، كما تقدم المكتبة  والحصول ،ز األبحاثومراك ،بالمكتبات
)موقع  .حيث يتوفر بالجامعة عدد كبير من المواد العلمية المختلفة ،خدماتها للطلبة والباحثين

 م(2017غزة،  -الجامعة اإلسالمية

 :جامعة األزهر :ثانياا 
 ،لتلبي طموحات الشعب الفلسطيني ؛العالي غزة مؤسسة  للتعليمب -جاءت جامعة األزهرالتأسيس: 

ولتكون عنوانا  لقدرة هذا الشعب على البذل والعطاء، وقد كان قرار سيادة الرئيس الشهيد ياسر 
غرس الشباب الفلسطيني في بلده ومد  إلىعرفات رئيس دولة فلسطين بإنشاء هذه الجامعة هادفا  

 نموا  سريعا  يستحق كل اإلعجاب والتقدير. الجامعةجذوره فيها، وقد نمت هذه 
 تطور الجامعة:

بدأت جامعة األزهر بكليتين فقط هما: كلية الشريعة والقانون )الحقوق اآلن(، وكلية التربية 
اآلداب والعلوم -العلوم -الزراعة -تم إنشاء أربع كليات أخرى هي: الصيدلة  م1992وفي العام 

 .ةاإلداريالقتصاد والعلوم اإلنسانية، تبعها إنشاء كلية ا
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وفي مرحلة أخرى من مراحل تطور الجامعة تم إنشاء كلية العلوم الطبية التطبيقية تلبية 
القادر على الخوض في مجال التخصصات العلمية الدقيقة، ثم تال  الفلسطينيالحتياجات المجتمع 

-م الموافقة على إنشاء كلية طب فلسطين فرع جامعة األزهر 1999إنشاء هذه الكلية في العام 
 غزة، لتكون أول كلية طب بشري في قطاع غزة.

اسوب م قفزت الجامعة قفزة نوعية مواكبة للتطور الهائل في علوم الح2001في العام و 
كلية الهندسة  وهي وتكنولوجيا المعلومات فكان قرارها الحكيم بإنشاء الكلية العاشرة في الجامعة

 وتكنولوجيا المعلومات.
فكان القرار بإنشاء كلية الدكتور  ،استمرت الجامعة تتطلع لخدمة المجتمع الفلسطينيو 

ة التربية والتعليم العالي لتوفير م والمعتمدة من وزار 2007حيدر عبد الشافي لطب األسنان في العام 
 فرصة دراسة طب األسنان في الوطن.

مركز هداية كم تم إعادة تفعيل كلية الشريعة بالجامعة لتنطلق من جديد 2009في العام و 
العالم اإلسالمي  إلىمتخصص تمتد آثاره عبر فلسطين  إسالمي إشعاعومصدر  ،للشباب الجامعي

 مزيد من الدراسات اإلسالمية والشرعية. إلىالذي يتطلع 
 :األهداف الستراتيجية

 ة المساندة للبرامج التعليمية اإلداريوالعمليات  ،اإلداريو  ،تطوير قدرات الطاقم األكاديمي
 والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

 تطوير البرامج األكاديمية لتلبية احتياجات العمل الفلسطيني والعربي من خالل خلق بيئة 
 تعليمية ذات جودة عالية.

  المساهمة في تحسين مستوى المعرفة كأساس لصنع السياسات حول تطوير جامعة األزهر
 والتنمية المستدامة للمجتمع الفلسطيني.

 والبحثية  ،والتدريبية ،ربط الجامعة بالمجتمع الفلسطيني من خالل تقديم الخدمات االستشارية
 والعمل التطوعي.

 مصادر التمويل  إلىوتعزيز قدراتها على الوصول  ،لدولية لجامعة األزهرتحسين العالقات ا
 م(2017)موقع جامعة األزهر بغزة،  والدولية. ،واإلسالمية ،والعربية ،الفلسطينية

 :ثالثاا: جامعة األقصى
جامعة األقصى بغزة هي مؤسسة أكاديمية فلسطينية مستقلة طبقا لقانون الخدمة 

م. لقد كانت بداية نشأتها في 1998( للعام 11المدنية، وقانون التعليم العالي الفلسطيني رقم )
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كلية جامعية في العام  معلمين، ثم نمت وتطورت لتصبحلل م عندما كانت معهدا  1955عام 
 .م2001جامعة األقصى في العام  إلىربية الحكومية، ثم تحولت الكلية م وهي كلية الت1991

والقيم النبيلة، ولديه  ،والمهارات ،تهدف الجامعة إلي إعداد اإلنسان المزود بالمعرفة
وتوظيف تكنولوجيا المعلومات من خالل برامج بناء القدرات والتعليم  ،القدرة علي التعلم المستمر

عضوا  فاعال  في اتحاد الجامعات  وتنمية خدمة المجتمع. وأصبحت ،يوالبحث العلم ،الجامعي
وعضوا  ،وعضوا في اتحاد جامعات األورو متوسطة ،واتحاد جامعات العالم اإلسالمي ،العربية

 في مجلس التعليم العالي الفلسطيني.
ليكونوا مواطنين  ساهمت الجامعة وعلى مر مراحل تطورها واتساعها في تهيئة الطلبة

تقوية  إلىإضافة  اعلين في مجتمعهم، قادرين على تحمل مسؤولياتهم تجاه دينهم ووطنهم،ف
 ،وتنمية روح التعاون فيما بينهم. وقد نهجت الجامعة نهجا إسالميا ،صلتهم بمجتمعهم

غرست في طالبها الصبغة اإلسالمية التي تعطي تصورها عن اإلسالم الحنيف بصورته  حيث
الوسطية المعتدلة الذي يحترم كافة الثقافات والحضارات، وتبين عالقة الفرد المسلم بربه، 
وعالقته بمجتمعه ومن حوله، بل تؤهل طالبها وطالباتها على المزج بين روح اإلسالم 

بما ال يخدش قواعد الدين، مبطلة بذلك كل مزاعم من قال إنه ال يمكن في ومتطلبات الحياة 
عصرنا ممارسة الدين والدنيا، بل ال بد من الفصل بينهما، بدعوى أن المجتمع يتغير من وقت 

 .واالقتصادية ،والسياسية ،آلخر حسب ظروفه االجتماعية
 :رؤية الجامعة 

لجامعات الفلسطينية واإلقليمية في تسعى جامعة األقصى أن تكون متميزة بين ا 
 .مجاالت التعليم الجامعي، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع المبنية على ثقافة الجودة الشاملة

 
 

 :رسالة الجامعة
إعداد إنسان  إلىحكومية فلسطينية تهدف  يجامعة األقصى هي مؤسسة تعليم عال 

وتوظيف تكنولوجيا  ،مزود بالمعرفة، والمهارات، والقيم، ولديه القدرة على التعلم المستمر
المعلومات من خالل برامج بناء القدرات، والتعليم الجامعي، والبحث العلمي، وتنمية وخدمة 

ية، ومبادئ المجتمع. تلتزم جامعة األقصى خالل تحقيقها لرؤيتها بالثقافة العربية، واإلسالم
حقوق اإلنسان التي تشمل المسئولية، وااللتزام بحكم القانون، والشفافية، واالحترام، والتسامح، 

 .والعدالة، والمساواة، والتمكين، والمشاركة ألصحاب المصلحة
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  :األهداف
نشر المعرفة، وتعميق جذورها، وخدمة المجتمع الفلسطيني وتطويره  إلىتسعى الجامعة 

المفاهيم الوطنية وتراث  إلىتمع العربي واإلنساني عامة، في إطار فلسفة تستند خاصة، والمج
 :الحضارة العربية واإلسالمية، وتسعى لتحقيق هذا الهدف من خالل

  تعزيز التطوير المؤسسي لجامعة األقصى من خالل تحسين كفاءة الدعم المساند للعملية
 .التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع

 جودة البرامج األكاديمية في الجامعة من خالل توفير بيئة تعليمية فاعلة تحسين. 
  المساهمة في تحسين المعرفة والفهم كأساس لدعم اتخاذ القرارات وصنع السياسات حول قضايا

جامعة األقصى والمجتمع الفلسطيني من خالل التشبيك مع المؤسسات والمراكز التعليمية 
 .والعالمي ،واإلقليمي ،المدني على المستوى المحلى والبحثية ومؤسسات المجتمع

 المساهمة في عملية التنمية المستدامة للمجتمع الفلسطيني من خالل تقديم الخدمات التعليمية، 
 ،وذلك بالشراكة مع المؤسسات الرسمية ،والعمل التطوعي ،واالستشارية ،والبحثية ،والتدريبية

 .خاصوالقطاع ال ،ومؤسسات المجتمع المدني
 ويلبى احتياجات المجتمع  ،تطوير نظام تعليمي مهني متوسط يرتكز على التميز واإلتقان

 .التنموية
في تأهيل وتنمية القدر األكبر من  دورا   –منذ تأسيسها  –لقد لعبت الجامعة  محوريا  

برامج الجامعة من  موارد ومصادر المجتمع المحلية والسيما البشرية منها، وذلك عبر ما تقدمه
في مجال الدراسات اإلسالمية واللغة العربية، وفي برامج بحثية وتدريبية متخصصة في حقول 

وفي مجاالت التربية  ،والعلوم واآلداب، واإلدارة واالقتصاد العلوم الطبية وتكنولوجيا المعلومات
عداد المعلمين، وفي حقول اإلعالم والرياضة. كل ذلك لخدمة المجتمع  والفنون وا 

 م(2017)موقع جامعة األقصى،  .والمساهمة في تطوره االقتصادي واالجتماعي لسطينيالف
 



 
 
 
 
 
 

 

 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 
  



44 
 

 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 مقدمة: 

الدراسات السابقة مهمة للتعرف على أهم ما تم تناوله من قبل الباحثين حول  تعد
وهذا يسهل على الباحث الرجوع والوصول للمعلومات حول الموضوع، وقد  ،موضوع الدراسة

 إلىاألقدم، وقسمها  إلىعرض الباحث الدراسات السابقة وفق تسلسل زمني من األحدث 
على أهم ما جاء في هذه  التعقيبباللغة األجنبية، ومن ثم دراسات باللغة العربية، ودراسات 

 وذلك على النحو اآلتي: ،الدراسات

  .أول: الدراسات السابقة المتعلقة بالقيادة األخالقية
 الدراسات العربية:

ة على األداء الوظيفي في اإلداري"أثر األخالقيات  :م( بعنوان2016، دراسة )أبو غالي .1
 وزارتي العمل والشؤون الجتماعية بقطاع غزة" 

ة على األداء الوظيفي في اإلداريالتعرف على أثر األخالقيات  إلىهدفت الدراسة 
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ،وزارتي العمل والشؤون االجتماعية بقطاع غزة

وكان من أهم نتائج  ،( مفردة101وتكونت عينة الدراسة من ) ،كأداة لجمع البيانات ستبانةواال
 ،ة التي تؤثر في األداء الوظيفياإلداريالدراسة أن أخالقيات الفرد هي أكثر أبعاد األخالقيات 

ظهرت النتائج وجود عالقة طردية إيجابية قوية ذات أو  ،يليها األنظمة المعمول بها في المنظمة
وبينت أيضا  وجود فروق ذات  ،ة وبين األداء الوظيفياإلداريقيات داللة إحصائية بين األخال
والمسمى  ،ة على األداء الوظيفي تبعا  لمتغير العمراإلداريخالقيات داللة إحصائية حول أثر األ

ة اإلداريوعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول أثر األخالقيات  ،ومكان العمل ،الوظيفي
الدراسة  وأوصت .وسنوات الخدمة ،والمؤهل العلمي ،لكل من الجنس على األداء الوظيفي تبعا

لكي تتمكن الوزارة من تحسين  ؛نه يجب إعطاء المكافآت للموظفين عندما يتميزون في أدائهمبأ
تاحة الفرصة لهم لتطوير مستقبلهم  ،وخلق اإلحساس بعدم التمييز بين الموظفين ،أدائها وا 

وان تعمل  ،أخالقية يتم العمل بها بشكل رسمي في الوزاراتمدونات  ارن يتم اصدأالوظيفي و 
ة نحو تحسين األداء لرفع اإلدارية الموجود في الوزارتين على توجيه االخالقيات اإلدارياألنظمة 

 الكفاءة والفعالية للوزارتين.



45 
 

"الممارسات األخالقية ودورها في تنمية اإللتزام  :( بعنوانم2016، دراسة )العفيفي .2
 التنظيمي لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة" 

تعرف على دور الممارسات األخالقية ودورها في تنمية اإللتزام ال إلىهدفت الدراسة 
هج الوصفي واستخدم الباحث المن ،التنظيمي لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة

 (332وبلغت عينة الدراسة ) .كأداة لجمع البيانات ستبانةاستخدم االكما  ،التحليلي لهذا الغرض
قة ارتباطية طردية ومتوسطة ذات داللة إحصائية وكان من أهم نتائج الدراسة وجود عال مفردة

ووجود  ،لتزام التنظيميالالثقافة األخالقية( واو  القيادة األخالقية،و  بين )السلوك الفردي األخالقي،
لتزام التنظيمي عالقة ارتباطية طردية قوية وذات داللة إحصائية بين الممارسات األخالقية واال

ووجود فروق ذات داللة إحصائية في الممارسات األخالقية ومستوى اإللتزام التنظيمي تعزى 
وق ذات داللة إحصائية وسنوات الخبرة( وعدم وجود فر  ،العمرية ،والفئة ،لمتغير )مكان العمل
 ،لتزام التنظيمي تعزى لمتغير نوع )الوظيفة والمؤهل العلميالخالقية ومستوى افي الممارسات اال

 ،خالقي حيث كانت هناك الفروق لصالح اإلناثوالجنس( باستثناء متغير السلوك الفردي األ
ة ومكتوبة خطيا  العمل على إيجاد مدونة أخالقية واضح :وكان من أهم توصيات الدراسة هي

 ،لتزام المسئولين بالممارسات األخالقيةاضرورة  والعمل على تطويرها، ،للجامعات الفلسطينيىة
 لتزام من قبل العاملين . الواالرتقاء بمستوى ممارساتهم األخالقية من خالل تشجيعهم على هذا ا

"القيادة األخالقية من منظور إسالمي، دراسة نظرية  :م( بعنوان2016، دراسة )الكبير .3
 تطبيقية مقارنة" 

في بناء وتطوير إطار علمي للقيادة األخالقية وفق منظور  المساهمة إلىهدفت الدراسة 
وكان من األهداف الفرعية لهذه الدراسة بناء نموذج علمي مبدئي للقيادة  ،عربي إسالمي

براز أهم النظريات والنماذج ،األخالقية من منظور عربي إسالمي  في األخالقية القيادة في وا 
 في األخالقية القيادة في النظريات والنماذج واستعراض أهم ،اإلسالمية العربية األدبيات
تمت االستعانة بمنهج قد و  ،المعاصرة األخالقية القيادة جوانب أزمة وعزل أهم ،الغربية األدبيات

تطوير الثقافة التنظيمية ب وأوصت الدراسةالبحث الكمي من خالل جمع البيانات الكمية وتحليلها 
تطوير المنظومة القانونية بحيث تشمل تشريعات واضحة تعزز و بما يدعم القيادة األخالقية، 

قرار مسألة القيادة األخالقو السلوك األخالقي في القيادة واإلدارة،  ية وما يرتبط بها من ا 
اقتراح برامج و موضوعات ضمن برنامج الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه ، 

وآليات من شأنها إبراز القادة األخالقيين والتعريف بتجاربهم المميزة وآثارها اإليجابية على تطور 
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يط الضوء على تخصيص أعمدة في الصحافة والمجالت لتسلو منظماتهم وخدمة مجتمعهم، 
تنفيذ دراسات متداخلة التخصصات لتحديد و موضوع القيادة األخالقية ومقوماتها وعناصرها، 

 أنماط الشخصية للقادة األخالقيين.  
"القيادة األخالقية لدى مديري المدارس بوكالة الغوث  :م( بعنوان2015، دراسة )أبو علبة .4

  .في محافظة غزة وعالقتها بالولء التنظيمي من وجهة نظر المعلمين"

درجة تقدير المعلمين للقيادة األخالقية لدى مديريهم  علىالتعرف  إلىهدفت الدراسة 
( معلما 366الدراسة من )وقد تكونت عينة  ،وعالقتها بالوالء التنظيمي من وجهة نظر المعلمين

 ستبانةوقد استخدمت الباحثة اال ،استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي حيث ،ومعلمة
للقيادة األخالقية لدى لجمع البيانات، وكان من أهم نتائج الدراسة أن درجة تقدير المعلمين 

في  اإلداريالفني و  سمات العمل حيث ،مديري المدارس بوكالة الغوث بمحافظة غزة كانت كبيرة
وحصل مجال العالقات الشخصية على المرتبة الثالثة في مراتب  ،أعلى مراتب القيادة األخالقية

وتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد العينة  القيادة األخالقية ،
والمنطقة  ،والعمر ،الجنسممارسة القيادة األخالقية لدى مديري المدارس تعزي لمتغيرات ل

وسنوات الخدمة، وكان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد  ،التعليمية
وكانت هذه الفروق لصالح حملة  ،العينة لممارسة القيادة األخالقية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

الجهات المختصة في الدبلوم، وكان من أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة، أن تعمل 
وكالة الغوث على إعداد برامج متعددة لالستفادة من مستويات الوالء التنظيمي لدى المعلمين، 

تعميم الدراسة على جميع مناطق و اعتماد القيادة األخالقية كأحد بنود تقييم مديري المدارس، و 
الستفادة من  نتائج الدراسة الوكالة التعليمية لالطالع على مستويات القيادة والوالء التنظيمي وا

براز النماذج الناجحة من مديري المدارس المتميزين في مجال وا  عند تعيين مديري المدارس، 
 .القيادة األخالقية وباقي المجاالت ليكونوا قدوة لزمالئهم

"أثر ممارسات القيادة األخالقية للمديرين في تحقيق  :م( بعنوان2014، دراسة )العنقري .5
 .التميز التنظيمي، دراسة تطبيقية على المحافظات التابعة إلمارة مكة المكرمة" 

التعرف على أبعاد القيادة األخالقية للمديرين وأثرها في تحقيق التميز  إلىهدفت الدراسة 
التنظيمي من وجهة نظر العاملين في المحافظات التابعة إلمارة مكة المكرمة. ولتحقيق ذلك 

وقد  ،( مفردة318والتي بلغ عددها ) ،لجمع البيانات من أفراد العينة استبانةاستخدم الباحث 
ارتفاع المتوسط العام ألبعاد القيادة  :أهمهامن عة من النتائج كان مجمو  إلىتوصل البحث 
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جانب ارتفاع المتوسط العام  إلىوالعالقات اإلنسانية(هذا  ،والشخصية ،ةاإلدارياألخالقية )
كما توصلت نتائج البحث  ،ألبعاد التميز التنظيمي في المحافظات التابعة إلمارة مكة المكرمة

صائية ألبعاد القيادة األخالقية في تحقيق التميز التنظيمي في لوجود أثر ذو داللة إح
ضرورة أن تتبنى  إلى الدراسة وتوصلت ،المحافظات التابعة إلمارة منطقة مكة المكرمة

المحافظات التابعة إلمارة منطقة مكة المكرمة فلسفة إدارية وأساليب تنظيمية تدعم تطبيق مبادئ 
وتنمية الموارد البشرية والمالية  ،ل اإلدارة العليا عن طريق التدريبوأبعاد القيادة األخالقية من قب

 الكافية لنشر ثقافة تنظيمية قوية تدعم مبادئ القيادة األخالقية لتحقيق التميز التنظيمي.

 :التنظيمية الثقة وتعزيز دعم في األخالقية م( بعنوان" أثر القيادة2014، دراسة )محمود .6
  الطائف" بمدينة الحكومية المستشفياتعلى  تطبيقية دراسة

 وبيان التنظيمية، والثقة األخالقية القيادة بين العالقة على التعرف إلى هدفت الدراسة
 الحكومية بالمستشفيات للعاملين التنظيمية الثقة وتعزيز دعم في األخالقية أبعاد القيادة أثر

على  ستبانةأهداف الدراسة تم توزيع اال السعودية، ولتحقيق المملكة العربية في الطائف بمدينة
والموظفين، وكان من  ،التمريض وهيئة، األطباء منمفردة ( 62البحث والبالغ عددهم ) مجتمع

 كمتغير األخالقية القيادة بين إحصائيا دالة موجبة ارتباط عالقة هناكأن أهم نتائج الدراسة: 
 معنوي تأثير هناكو البعد،  أحادي أو مجمل كمتغير والثقافة التنظيمية البعد أحادي أو مجمل
أن تقوم بالدراسة  وأوصتموجب،  التأثير وهذا التنظيمية، الثقة على األخالقية القيادة لعالقة

المستشفيات الحكومية محل البحث بتبني برنامج للقيادة األخالقية متضمنا  األبعاد المختلفة لها، 
للقيادة األخالقية على مستوى المستشفيات الحكومية  وأن يتم متابعة نتائج البرنامج التدريبي

من  ا  الفرعية والمراكز الصحية، وأن تكون البرامج المتمثلة في ممارسة القيادة األخالقية جزء
ن يتم نشر ثقافة أخالقية بين جميع المديرين على أو  ،الثقافة التنظيمية للمستشفيات محل البحث

 لبحث.مستوى المستشفيات الحكومية محل ا
درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة  :( بعنوانم2013 دراسة )الهندي، .7

  .غزةبللقيادة األخالقية وعالقتها بدرجة تمكين معلميهم 

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة  لىع التعرفالدراسة إلى هدفت 
للقيادة األخالقية من وجهة نظر المعلمين ودرجة تمكين معلمي المدارس الثانوية بمحافظات غزة 

المنطقة و  ،عدد سنوات الخدمةو  ،التخصصو  ،من وجهة نظرهم في ضوء متغيرات الدراسة )النوع
التعليمية( والكشف عن العالقة بين درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة 



48 
 

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت  .ودرجة تمكين معلميهم ،للقيادة األخالقية
درجة  األولى لقياس :معلما ومعلمة وتكونت أداة الدراسة من استبانتين (379)عينة الدراسة من 

فقرة  (41)وتكونت من  ،ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة للقيادة األخالقية
 ،ة األخالقيةاإلداريالصفات و  ،الخصائص الشخصية)موزعة على المجاالت األربعة التالية 

 ،ما الثانية فقد كانت لقياس درجة تمكين المعلمينأ (العالقات اإلنسانيةو  ،العمل بروح الفريقو 
هم النتائج التي توصلت اليها الدراسة أ منو  مجاالتفقرة موزعة على ستة  (60)وتكونت من 

ن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة للقيادة األخالقية كانت بدرجة مرتفعة أ
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة و  ،%83.37بوزن نسبي 

ة األخالقية، العالقات اإلنسانية( اإلداريالدراسة في المجاالت )الخصائص الشخصية، الصفات 
كما ال توجد  .تعزى لمتغير النوع عدا مجال العمل بروح الفريق كانت الفروق لصالح الذكور

ات تقديرات عينة الدراسة في جميع المجاالت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط
األخالقية، العالقات اإلنسانية( تعزى لمتغيري  ةاإلداري)الخصائص الشخصية، الصفات 

التخصص وسنوات الخدمة. كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية في جميع المجاالت 
عزى لمتغير المنطقة ة األخالقية، العالقات اإلنسانية( تاإلداري)الخصائص الشخصية، الصفات 

التعليمية ولصالح شرق غزة، كما وأظهرت النتائج وجود عالقة طردية قوية ذات دالة إحصائية 
هم توصيات أبين درجة ممارسة المديرين للقيادة األخالقية، ودرجة تمكين عامليهم، وكانت 

را  أساسيا  الختيار الدراسة اعتماد القيادة األخالقية كجزء من تقييم المديرين وترقيتهم، ومعيا
 .المدراء وتعيينهم، وعقد دورات للمديرين في مجال القيادة األخالقية

"أخالقيات العمل ودورها في تحقيق كفاءة األداء،  :م( بعنوان2013، يدراسة )العطو  .8
 دراسة تطبيقية على منسوبي قيادة قطاع حرس الحدود بحقل" 

وتكون  ،التعرف على دور أخالقيات العمل في تحقيق كفاءة األداء إلىهدفت الدراسة 
( فردا  495والبالغ عددهم ) ل،مجتمع الدراسة من األفراد العاملين بقطاع حرس الحدود بحق

أن أفراد  التي توصلت إليها الدراسة أهم النتائج ومن ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي
بأخالقيات العمل  التزام منسوبي قيادة قطاع حرس الحدود بحقلالعينة موافقون على محور 

( وكان من أهم توصيات الدراسة التركيز على اختيار أصحاب 5من  4.06 بمتوسط حسابي )
وعلماء  ،وذلك باالستعانة بذوي االختصاص من علماء االجتماع ،الخلق الحسن قبل التعيين

والتي بموجبها  ،أن يتمتع بها العاملون في الجهازوتقديم وصفا  لألخالقيات التي يجب  ،النفس
بأخالقهم وحسن تعاملهم وتحقيقهم العدل  اوالذين يكونو  ،اختيار القادة المثاليينو يتم التقييم، 
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وتأمين سبل  ،والعمل على تلمس احتياجات العاملين وتلبيتها ،والمساواة قدوة حسنة للعاملين
عفافهم عن طلب مصادر أخرى للكسب قد تكون غير شريفة. ،العيش الكريم لهم  وا 

"درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للقيادة  :م( بعنوان2013، دراسة )العتيبي .9
 األخالقية وعالقتها بقيمهم التنظيمية من وجهة نظر المعلمين في دولة الكويت" 

الثانوية للقيادة األخالقية التعرف على درجة ممارسة مديري المدارس  إلىهدفت الدراسة 
وقد تم اختيار عينة  ،وعالقتها بقيمهم التنظيمية من وجهة نظر المعلمين في دولة الكويت

ولتحقيق أهداف  .( معلما  ومعلمة256) هابلغ عددحيث  ،بالطريقة الطبقية العشوائيةالدراسة 
وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية،  ،الشريفي والتنح استبانةالدراسة تم استخدام 

وكشفت نتائج الدراسة أن الدرجة الكلية للقيادة األخالقية، والقيم التنظيمية لمديري المدارس 
الثانوية بالكويت من وجهة نظر المعلمين كانت مرتفعة، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في 

لمتغير الجنس، وكان هناك فروق  ىممارسة القيادة األخالقية تعز إجابات أفراد العينة على درجة 
ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد الدراسة على درجة ممارسة القيادة األخالقية تعزى لمتغير 

( سنوات عند مقارنتها 10( سنوات وأكثر من )5الفروق لصالح من هم أقل من )كانت الخبرة و 
ومن أهم توصيات الدراسة وضع منظومة قيمية للقيادة التربوية سنوات(  10 إلى 5مع فئة من )

والمجتمع الكويتي، وتطوير أسس تقويم  ،والتراث ،في المدارس الكويتية، تتناسب مع الدين
وممارسات القيم التنظيمية والقيادة  ،ومفاهيم ،مديري المدارس بدولة الكويت في ضوء مبادئ

ة لمديري المدارس حول القيم التنظيمية اإلداريمية المهنية و األخالقية، واالستمرار ببرامج التن
 .والقيادة األخالقية وسبل ممارستها في مدارسهم 

م( بعنوان:" مستوى القيادة األخالقية لمديري المدارس الثانوية 2012، دراسة )العرايضة .10
نظر الحكومية في عمان وعالقتها بمستوى ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية من وجهة 

  .األردن"بالمعلمين 

مستوى ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في  ىعلالتعرف إلى هدفت الدراسة 
عمان للقيادة األخالقية وعالقتها بمستوى ممارستهم لسلوك المواطنة التنظيمية من وجهة نظر 

 ،لجمع المعلوماتداه أك ستبانةهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام االأولتحقيق  .المعلمين
( معلما ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية من 351وتكونت عينة الدراسة من )

ن مستوى ممارسة مديري المدارس الثانوية أ الدراسةمجتمع الدراسة وكان من أهم نتائج 
جميع  كما وجاءت ،الحكومية في عمان للقيادة األخالقية من وجهة نظر المعلمين كان متوسطا
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في المرتبة  تالدراسة في المستوى المتوسط ،حيث جاء القيادة األخالقية المستخدمة في مجاالت
من و رتبة األخيرة صفات العالقات اإلنسانية، مفي ال تاألولى الصفات الشخصية للقيادة وجاء

ا، ومبادئه ،وأهميتها ،أهم توصيات الدراسة تنظيم دورات لتوضيح ماهية القيادة األخالقية
بأخالقيات المهنة، واالرتقاء بمستوى ممارستهم  الحكوميةوضرورة التزام مديري المدارس الثانوية 

ديم للقيادة األخالقية وسلوك المواطنة التنظيمية من خالل تشجيعهم على مثل هذا  االلتزام بتق
 .المحفزات المادية والمعنوية

 األخالقية القيادة المديرين ممارسة " درجة:م( بعنوان2012، دراسة )عابدين وآخرون .11
  .القدس" في محافظة الحكومية المدارس معلمو يقدرها كما

للقيادة  مدرائهمدرجة ممارسة لتقديرات المعلمين  على تعرفال إلىهدفت الدراسة 
على عينة عشوائية من معلمي المدارس  ستبانةاألخالقية. ولتحقيق أهداف الدراسة وزعت اال
: أن الدراسةمعلما، وكان من أهم نتائج  (339)الحكومية في محافظة القدس، بلغ حجم العينة 

لقيادة األخالقية كما يقدرها المعلمون جاءت بدرجة مرتفعة. وأظهرت النتائج لممارسة المديرين 
وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط إجابات المبحوثين تعزى لمتغير الجنس  إلى

الخبرة، والمرحلة و أما في باقي المتغيرات الديموغرافية المتعلقة بالمؤهل العلمي،  ،ولصالح الذكور
الدراسية، والمنطقة التي يتبع لها فلم تكن ذات داللة إحصائية. وقدمت الدراسة عددا  من 

نهم أو  ،ناآلأكبر مما هو عليه  ا  ت من أهمها: أن يولي المديرون العاملون اهتمامالتوصيا
أن يهتم المديرون بتحقيق شراكة فاعلة مع أولياء و مطالبون بالحرص على العدالة والموضوعية، 

والحس اإليماني في  ،أن يهتم المديرون بتنمية المسؤولية الفرديةو األمور والمجتمع المحلي، 
األخالقي في اإلدارة المدرسية، وأن تهتم وزارة التربية والتعليم بتعزيز القيادة األخالقية تكوينهم 

دراسة درجات مستوى فهم و من عملية التقييم والترقية،  ا  أساسي ا  عتبارها جزءباللمدراء الحاليين 
قية بااللتزام وعالقة ممارسة المدراء للقيادة األخال ،المدراء ألسس القيادة األخالقية ومتطلباتها

 الديني لديهم.

 الثانوية المدارس مديري ممارسة م( بعنوان: "درجة2011، دراسة )الشريفي والتنح .12
  .المعلمين" تمكين بدرجة األخالقية وعالقتها للقيادة الشارقة بإمارة الخاصة

 الشارقة بإمارة الخاصة الثانوية المدارس مديري التعرف على ممارسة إلىهدفت الدراسة 
 اَ ( معلم200وقد تكونت عينة الدراسة من ) ،المعلمين تمكين بدرجة وعالقتها ،األخالقية للقيادة

واستخدمت  ،ومعلمة في المدارس الثانوية الخاصة، حيث تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية
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نتائج هم أواستخدمت هذه الدراسة المنهج المسحي االرتباطي ومن كما  ،لجمع البيانات ستبانةاال
ن أمتوسطة من وجهة نظر العاملين و الدراسة أن درجة ممارسة المديرين للقيادة األخالقية كانت 

وكانت  ومن وجهة نظر المعلمين أنفسهم، درجة تمكين المعلمين كانت متوسطة بشكل عام
ودرجة  هناك عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائيا بين درجة ممارسة المديرين للقيادة األخالقية

وبناء  على ذلك أوصت الدراسة بأهمية عقد دورات تدريبية في القيادة التربوية  .تمكين العاملين
وتفويض المعلمين والمعلمات سلطات وصالحيات أكبر  ،القيادة األخالقية علىمع التركيز 

 لتعزيز الثقة بهم ولتمكينهم من أداء مهامهم.

 وسلوكيات األخالقية القيادة بين العالقة بعنوان" تحليل :م(2011، دراسة )حسانين .13
  .دراسة ميدانية"_لإلنتاجية المضادة العمل

وتحديد  ،هدفت الدراسة لقياس وتحديد مستوى القيادة األخالقية في الشركات الصناعية
واختبار الدور المعدل للتهكمية التنظيمية  ،طبيعة العالقة بين القيادة األخالقية وسلوكيات العمل

( مفردة، وتم 384)عينة الدراسةوبلغ حجم  .القة بين القيادة األخالقية وسلوكيات العملفي الع
وقدمت  ،لعملية جمع البيانات ستبانةواستخدمت اال ،اختيار العينة بالطريقة الطبقية العشوائية

نه لوحظ من الدراسة تدني مستوى إدراك العاملين إمن أهمها: الدراسة عددا  من التوصيات 
لوحظ وقد ويستحق الدراسة،  إيجابيا   للقيادة، لهذا فتوصيف الظاهرة يعد أمرا   للسلوكيات األخالقية

ن التطرق لألسباب التي تقف وراء ارتفاع مستوى إدراك إوبالتالي ف ،ارتفاع االشراف المسيء
لدراسة ن نتائج مستوى اأ لوحظ أيضا  كما و خر للدراسة، آن لإلشراف المسيء يعد مجاال يالعامل

قضية بحثية جديرة  يعدلذا فالكشف عن العوامل المسببة لها  ،التهكمية تجاوز الدرجة الثالثة
 بالدراسة.

"درجة التزام رؤساء األقسام العلمية بأخالقيات العمل  :م( بعنوان2010، دراسة )بوعباس .14
وعالقتها بمستوى الروح المعنوية ألعضاء هيئة التدريس في كليات الهيئة  اإلداري

  .العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في دولة الكويت كما يراها األعضاء أنفسهم"

التعرف على درجة التزام رؤساء األقسام العلمية بأخالقيات العمل  إلىهدفت الدراسة 
نوية ألعضاء هيئة التدريس في كليات الهيئة العامة للتعليم وعالقتها بمستوى الروح المع اإلداري

 ستبانةواستخدمت الباحثة اال ،التطبيقي والتدريب في دولة الكويت كما يراها األعضاء أنفسهم
( مفردة من مجتمع 355وتم اختيار عينة طبقية عشوائية مكونة من ) ،كأداة لجمع البيانات

وكان من أهم نتائج الدراسة أن درجة التزام رؤساء األقسام العلمية بأخالقيات العمل  ،البحث
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وكشفت  ،في كليات الهيئة العامة كما يراها األعضاء كانت مرتفعة ولجميع المجاالت اإلداري
عن وجود عالقة ذات داللة إحصائية في درجة التزام رؤساء األقسام العلمية في مجال العالقة 

مع عدم وجود فروق ذات داللة  ،ء الهيئة تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكورمع أعضا
وكشفت عن عدم وجود فروق  ،إحصائية في مجال الخصائص الشخصية تبعا لمتغير الجنس

تعزى لمتغيري  اإلداريذات داللة إحصائية بين درجات التزام رؤساء  األقسام بأخالقيات العمل 
ومن أهم توصيات الدراسة أن يتم العمل على  .اء هيئة التدريسالخبرة والمؤهل العلمي ألعض

 ،تفقد أوضاع الهيئة التدريسية العاملة في كليات الهيئة من خالل إجراء لقاءات مستمرة معهم
    .والتعرف على احتياجاتهم للعمل على تعزيز روحهم المعنوية

الحكومية الثانوية "درجة التزام مديري المدارس  :م( بعنوان2010، دراسة )يحيى .15
 الفلسطينية بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم" 

درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية  علىالتعرف  إلىهدفت الدراسة 
الفلسطينية بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم، وتكون مجتمع 
الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المدارس الحكومية في الضفة الغربية والبالغ عددهم 

حيث كان عدد أفراد العينة  ،ة عشوائية( معلما  ومعلمة. وتم اختيار العينة بطريق طبقي12056)
واستخدمت الباحثة  ،( موزعين على المدارس الحكومية الثانوية بالضفة الغربية%11ما نسبته )

وكان من أهم نتائج الدراسة أن درجة التزام مديري المدارس الثانوية  ،لجمع البيانات ستبانةاال
معلميهم كانت كبيرة جدا ، حيث وجهة نظر الفلسطينية بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية من 

واحتل مجال أخالقيات المدير نحو  ،احتل مجال أخالقيات المدير نحو المهنة المجال األول
ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير  ا  هناك فروق وبينت الدراسة أنالمعلمين المجال األخير، 

ولصالح  ،( سنوات6ة األقل من )ولصالح الفئ ،الجنس ولصالح الذكور ولمتغير سنوات الخبرة
المديرية في درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية الفلسطينية بأخالقيات مهنة اإلدارة 

 يتم تقييموال توجد فروق تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وكان من أهم توصياتها ان  ،المدرسية
ن مجال أخالقيات المدير نحو أل ؛ةالمدير من قبل العاملين عن طريق نموذج معتمد من الوزار 

 . المجاالتالمعلمين كان أقل 
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( بعنوان: " واقع ممارسات القيادة األخالقية في مدارس م2009، دراسة )الحبيسة .16
 .( بسلطنة عمان "10-5) من الصفوففي التعليم األساسي 
األسس الفكرية للقيادة األخالقية، كأحد االتجاهات على تعرف ال إلىهدفت الدراسة 

القيادية الحديثة، والكشف عن الواقع الراهن لممارسات القيادة المدرسية لدى مديري مدارس 
بسلطنة عمان في ضوء تلك األسس. ولتحقيق تلك  10-5 من الصفوففي التعليم األساسي 

 استبانةعالقة بموضوع الدراسة، وبناء األهداف، قامت الباحثة بتحليل اإلطار النظري ذي ال
موزعة على أربعة محاور: الهدف، و مفردة، تمثل مكونات القيادة األخالقية،  (60)مكونة من 

جميع محافظات سلطنة في فردا . وذلك  (447)تم توزيعها على وقد  ،والمعرفة، والسلطة، والثقة
مة اإلحصائية للعلوم االجتماعية، إذ . تمت المعالجة اإلحصائية باستخدام الرز ومناطقها عمان

أهم النتائج التي توصلت إليها  منتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، و 
 الصفوففي الدراسة، إن واقع ممارسات القيادة األخالقية لدى مديري مدارس التعليم األساسي 

رتبطة بمحور المعرفة في أعلى بسلطنة عمان كان عاليا . إذ جاءت الممارسات الم 10-5 من
المرتبة الثالثة الممارسات وجاء في  ،الممارسات. تالها الممارسات المرتبطة بمحور السلطة

توصلت وقد  .المرتبطة بمحور الهدف تلك الممارساتالمرتبطة بمحور الثقة، وكان أدنى هذه 
داللة إحصائية بين أنه توجد فروق ذات  إلىالدراسة فيما يتعلق بأثر متغيرات الدراسة 

النوع، و غيرات التالية: المنطقة التعليمية، تمتوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة تعزى للم
المسمى الوظيفي، وسنوات الخبرة، بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير و 

 المؤهل العلمي. 
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 الدراسات األجنبية
  :بعنوان ( Albdareen ,, Algharaibeh  2015)دراسة  .1

"Organizational justice and its Impact on the Commitment of 

Faculty Members to Work Ethics :Empirical Study on Private 

Universities in North Provinces"  

لتزام عضو الهيئة التدريسية بأخالقيات العمل في إالعدالة التنظيمية على "معرفة أثر 
 ."في المحافظات الشماليةالجامعات الخاصة 

لتزام عضو الهيئة التدريسية إالتنظيمية على أثر العدالة معرفة  إلىهدفت الدراسة 
، واتبع الباحث المنهج الخاصة في المحافظات الشماليةاألردنية بأخالقيات العمل في الجامعات 

( عضو، وكان من 300التحليلي لتحقيقي أغراض الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من ) الوصفي
للعدالة التنظيمية المتمثلة في )العدالة التوزيعية، العدالة  ا  كبير  ا  أهم نتائج الدراسة: أن هناك تأثير 

ن العدالة اإلجرائية، العدالة التفاعلية( على اإللتزام بأخالقيات العمل. كما وأظهرت الدراسة بأ
 التنظيمية مطبقة بشكل كبير في الجامعات األردنية الخاصة.

  ( بعنوان:Borcher , 2011دراسة ) .2

   "Amita Model of Ethical Behavior: An Empirical Examination of 

Ethical Leadership, Ethical Identity Ethical Climate and Emotions 

on Unethical Work Behavior" 

"نموذج شامل للسلوك األخالقي: اختبار تجريبي للقيادة األخالقية، الهوية األخالقية، المناخ 
 ."األخالقي والمشاعر حول سلوك العمل غير األخالقي

وضع نموذج للسلوك األخالقي في المنظمات التي تجمع بين  إلىهدفت الدراسة   
الثقافة  :األخالقية، والعواطف مع المتغيرات الظرفية، مثل الهوية :المتغيرات الفردية، مثل

التنظيمية، والقيادة األخالقية للشرح والتنبؤ باألعمال غير األخالقية، وتأثير المتغيرات الفردية 
في أماكن  والتعامل بعنفالسلبية، والعدوانية،  :على سلوك العمل غير األخالقي، مثل والظرفية
 العمل.

التي توصلت إليها الدراسة: أن المتغيرات الفردية، والظرفية، تؤثر  لنتائجاأهم وكان من 
حد كبير في السلوكيات السلبية، والعدوانية، والتسلط في مكان العمل، وأن القيادة األخالقية  إلى

هناك ارتباط سلبي   في مكان العمل، هي المؤثرة سلبا  على كل من السلوكيات العدوانية، والسلبية
في مكان العمل، وأن سلوكيات  العنفخ التنظيمي واألخالق على حد سواء بسلوكيات للمنا

العمل غير األخالقية تختلف بشكل ملحوظ مع الفرد، وعواطفه، والمناخ التنظيمي، واختالف 



55 
 

الهوية األخالقية الشخصية، وأن هناك عالقه بين مشاعر االزدراء، والسلوكيات العدوانية 
أن المنظمات التي تفشل في إيجاد معايير أخالقية قد تواجه المزيد من ، و والعنفالسلبية، 

أو  ،سلوكيات العمل غير األخالقية من المنظمات التي ترسم وبوضوح المعايير األخالقية
 العواقب المترتبة على االنحراف عنها.

 ( بعنوان:Feng, 2011دراسة ) .3

 "A study on School Leaders Ethical orientations in Taiwan." 

 ."التوجهات األخالقية لدى القيادات المدرسية في تايوان"
 ،تايوان في استكشاف التوجهات األخالقية لقادة المدارس إلىهذه الدراسة  هدفت
وتم  ،( قائد مدرسة في تايوان573تكونت من ) التيلجمع بيانات العينة  ستبانةواستخدمت اال

خالقي متعدد األبعاد، بما في ذلك األطار اإلبطريقة طبقية عشوائية. وتم استخدام  اختيارهم
النقد، والفضيلة. وأظهرت النتائج أن التوجه األخالقي األكثر شيوعا و النفعية، والعدالة، والرعاية، 

في عند قادة المدارس في تايوان هو العدل. وأظهرت النتائج أن التوجه األخالقي لقادة المدارس 
حد ما، وخاصة من حيث الفضيلة. واتضح أن التباين  إلىتايوان يتأثر باألخالق الكونفوشيوسية 

والعمر، والموقع الوظيفي،  ،في التوجه األخالقي لقادة المدارس يكون كبيرا حسب نوع الجنس
 أخالقيات اإلدارة التربوية.و  ،التدريبو  ،وسنوات الخبرة في مجال التدريس، والتعليم

 بعنوان: (Turhan and Celike, 2011)دراسة  .4

"The Effect of Ethical Leadership Behaviors of School Principals on 

Social Justice in School" 

"تحديد أثر سلوكيات القيادة األخالقية لمديري المدارس الثانوية والمهنية على تصورات 
 .المعلمين حول العدالة التنظيمية"

أثر سلوكيات القيادة األخالقية لمديري المدارس الثانوية هدفت الدراسة إلى تحديد 
( مدير 82تكونت عينة الدراسة من )، و والمهنية على تصورات المعلمين حول العدالة التنظيمية

( معلما  ومعلمة يعملون في المدارس الثانوية العادية والمهنية في عدد من 1195مدرسة، و)
أن مستوى  إلى( فقرة، وأشارت النتائج 84الدراسة مكونة من ) استبانةركية، وكانت المناطق الت

من وجهة نظر  جاء متدنيا  األخالقية ممارسة مديري المدارس العادية والمهنية لسلوكيات القيادة 
الخاصة بالعدالة بين  األخالقية القراراتالمعلمين والمعلمات، وخاصة فيما يتعلق باتخاذ 

 المعلمين والمعلمات.
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 ( بعنوان:Bowers, 2009دراسة ) .5

"Connection Between Ethical Leadership Behavior and Collective 

Efficacy Levels as Perceived by Teacher" 

"العالقة بين السلوك القيادي األخالقي ومستويات الفعالية الجماعية من وجهة نظر 
 .المعلمين"

العالقة بين ممارسة القيادة األخالقية ومستويات الكفاءة في  بيان إلىهدفت الدراسة 
عينة  وتكونت ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وجهة نظر المعلمين منالمدارس 

وقد قامت الدراسة ببحث أوجه  ،( معلم واستخدمت المالحظة كأداة للقياس209الدراسة من )
الصلة بين خصائص المعلم وتصورات قيادة المشرف األخالقية والفعالية الجماعية في المدرسة، 
وكان من النتائج التي توصلت إليها الدراسة أنه يوجد عالقة قوية بين ممارسة سلوك القيادة 

في تلك  تؤثرهناك عدة عوامل  أن على وأكدت الدراسة ،األخالقية والكفاءة الجماعية للمعلمين
وطبيعة المدرسة هل هي مدرسة  ،وكان في مقدمة تلك العوامل خصائص المعلمين ،الكفاءة

 خاصة أو عامة.
 بعنوان:(  karakose,2007دراسة ) .6

"High School Teachers' Perceptions Regarding Principals' Ethical 

Leadership in Turkey" 

مديري المدارس في تركيا للقيادة األخالقية من وجهة نظر معلمي المدارس "مستوى ممارسة 
 .الثانوية "

لتعرف على تصورات العاملين تجاه القيادة األخالقية للمدراء، وقد إلى ا الدراسةهدفت 
  ،كأداة لجمع البيانات ستبانةاال واإلعتماد علىالدراسة المنهج الوصفي التحليلي،  تاستخدم

( معلما ومعلمة تم اختيارهم عشوائيا  من مجموعة من المدارس 416الدراسة من )تكونت عينة 
للقيادة  ا  مطور  ا  واستخدمت الدراسة مقياس ،الثانوية في إحدى المقاطعات التركية في أنقرة

( في جمع البيانات لتحديد آراء 2006( والذي وضعتها يلماز)ELSاألخالقية يسمى )
المعلمين يرون أن مديريهم يظهرون سلوكا  أخالقيا  عاليا  جدا  أن  إلىالنتائج  وأشارتالمشاركين، 

( ،كما وأظهرت النتائج أن المعلمين يرون %86بنسبة ) في مجال التواصلو في مجال اإلدارة 
 ( . %76يظهرون سلوكا  مناسبا  في مجال المناخ اإلنساني بنسبة ) مدرائهمأن 
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 اإلداري اإلبداعالخاصة بثانيا: الدراسات السابقة 
 الدراسات العربية:

لدى قيادات الكليات في  اإلداري اإلبداع"عناصر  :م( بعنوان2016، دراسة )ابن زرعة .1
  .جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن"

 ،في ضوء االتجاهات الحديثة اإلداري اإلبداعالتعرف على عناصر  إلىهدفت الدراسة 
عدد وبلغ  ،لدى قيادات الكليات في الجامعة اإلداري اإلبداعوالتعرف على مدى توافر عناصر 

وكان  ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي .ورئيسة قسم ،ووكيلة ،( بين عميد118أفراد العينة )
متوافرة بدرجة عالية لدى قيادات  اإلداري اإلبداععناصر من أهم نتائج الدراسة أن جميع 

حيث كانت درجة التوافر عالية جدا من  ،كثرها توافرا هو عنصر قبول المخاطرةأن أو  ،لياتالك
 الدراسة وكشفت  ،الكليات، بينما أقلها توافرا هو عنصر الخروج عن المألوف وجهة نظر قيادات

لدي قيادات الكليات في األصالة،  اإلبداععن وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة 
وكانت الفروق لصالح  ،تعود لنوع الكلية والطالقة، والحساسية للمشكالت، والخروج عن المألوف

ولم يكن هناك فروق لتلك العناصر تعود الختالف الدرجة العلمية باستثناء  ،الكليات العلمية
وذلك لصالح  ،علمية ألفراد العينةفقد كانت هناك فروق تعود لصالح الدرجة ال ،عنصر الطالقة

من هم برتبة )أستاذ/أستاذ مشارك(، وكشفت عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى 
وقبول المخاطرة ،والقدرة على  وعدم التشتت، ،قيادات الكليات في المرونة الذهنية، والتركيز

عدم وجود فروق ذات داللة التحليل والربط تعود الختالف نوع كلية أفراد العينة، وكشفت عن 
تعود الختالف طبيعة عمل أفراد العينة، وأوصت الدراسة  اإلداري اإلبداعإحصائية في درجة 

لدى  اإلداري اإلبداعواالستفادة من توافر عناصر  ،بضرورة اهتمام القيادات العليا في الجامعة
ية وتطوير الكليات، وتسخيرها ودعمها لصالح النهوض بالعملية التعليم ،قيادات الكليات

وضرورة االستفادة من تميز قيادات الكليات العلمية في بعض العناصر، وحث قيادات الكليات 
وبحث سبل التعاون مع الكليات، وعقد ورش عمل  ،أسباب االختالف للتعرف علىالنظرية 

 اإلداري بداعاإلودورات تدريبية لقيادات الكليات الحالية ،والقيادات المستقبلية لتنمية عناصر 
لدى أعضاء هيئة التدريس بشكل عام  اإلداري اإلبداعلدى المهنيين، وضرورة تنمية عناصر 

 لديهن. اإلداري اإلبداعخاصة ممن يتمتعن بسمات قيادية لتنمية عناصر 
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دراسة  اإلداري اإلبداع"الثقافة التنظيمية وعالقتها ب :( بعنوان2015، دراسة )حويحي .2
 .محافظات غزة " –مقارنة بين الجامعات العامة والخاصة 

دراسة مقارنة  اإلداري اإلبداعالتعرف على عالقة الثقافة التنظيمية ب إلىهدفت الدراسة 
 ،وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،محافظات غزة –بين الجامعات العامة والخاصة 

حيث بلغت عينة الدراسة  ،واستخدم العينة الطبقية العشوائية ،كأداة للدراسة ستبانةواستخدم اال
وكان من أهم نتائج الدراسة وجود درجة مرتفعة من الموافقة من قبل أفراد العينة  ،( مفردة283)

في الجامعات العامة والخاصة كما وكشفت الدراسة عن  اإلداري اإلبداععلى المجال المتعلق ب
في الجامعات  اإلداري اإلبداعية بين أبعاد الثقافة التنظيمية و وجود عالقة ذات داللة إحصائ

نه البد من التعرف بشكل أفضل على ميول أومن أهم توصيات الباحث  ،العامة والخاصة
وتعزيز توقعات الموظفين  ،من أجل تحسين مستوى األداء ؛واتجاهاتهم ،ورغباتهم ،الموظفين

ل الجامعات بوااللتزام من ق ،خدام األساليب الحديثةبتزويدهم بالمعلومات الالزمة لتطوير است
والعمل على تنمية استراتيجية  ،والعمل على رعايتها ومساندتها ،يةاإلبداعبفهم قدرات الموظفين 

   .ي في الجامعات الفلسطينية اإلبداعس المال أر 
وعالقته ببيئة العمل الداخلية  اإلداري اإلبداع"واقع  :م( بعنوان2015، دراسة )الدرييبي .3

 .عة األميرة نورة بنت عبد الرحمن"لدى القيادات النسائية بجام

وعالقته ببيئة العمل الداخلية لدى  اإلداري اإلبداعمعرفة واقع  إلىهدفت الدراسة 
وتكون مجتمع الدراسة من جميع  ،القيادات النسائية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

 ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة ،النسائية بالجامعة القيادات
 مفردة (94وقامت الباحثة باستخدام عينة عشوائية عددها ) ،كأداة للدراسة ستبانةواستخدمت اال

لدى القيادات النسائية  اإلداري اإلبداعمن أهم نتائج الدراسة أن مستوى و من مجتمع الدراسة 
المرتبطة بالبيئة  اإلداري اإلبداعن درجة تأثير معوقات أو  ،بشكل عام ا  متوسطجاء بالجامعة 

وتبين عدم وجود فروق ذات داللة  ،متوسطة بشكل عام اإلداري اإلبداعالداخلية في مستوى 
والوظيفية باستثناء  راء عينة الدراسة نحو محاورها باختالف متغيراتهم الشخصيةآإحصائية في 

راء العينة نحو الهيكل التنظيمي، والطالقة، وواقع آمتغير المؤهل العلمي فقد جاءت الفروق في 
تحديد مهام ب وأوصت الدراسةد عينة الدراسة من حملة الدكتوراه، الصالح أفر  اإلداري اإلبداع

ن يتم استقطاب كوادر أو  ،افيةكاديمية في الجامعة وعدم تكليفهن بأعباء إضالقيادات النسائية األ
ن يتم تبني أنظمة التحفيز المادية أو  ،القيادي اإلداريإدارية وخبرات فنية مساندة للعمل 

 .ية بالجامعةاإلبداعوالمعنوية الالزمة لتنمية القدرات 
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 :اإلداري اإلبداع في التحويلية القيادة نمط أثر "تحليل :م( بعنوان2015، دراسة )العوضي .4
  .الكويت" دولة في التعليمية المؤسسات تطبيقية على دراسة

 في العاملين ية لدىاإلبداعالقدرات  توافر مدى لىع التعرفإلى هدفت الدراسة 
 وتوافر التحويلي القائد سمات بين العالقة إلى الكويت، والتعرف دولة التعليمية في المؤسسات

 وقد اقتصر مجتمعالكويت،  دولة في التعليمية المؤسسات في لدى العاملين اإلداري اإلبداع
هم أالكويت العاصمة، وكان من  في التعليمية المؤسسات في العاملين الموظفين الدراسة على

ن تسع عشرة قدرة إبداعية تفصيلية متوافرة بدرجة أ رأتالنتائج والتوصيات: أن مفردات المجتمع 
وعليه أوصى الباحث بتشجيع العاملين وتدريبهم  ،كبيرة لدى العاملين في المؤسسات التعليمية
ظهرت الدراسة أو الضعف فيما يقومون به، كما و أعلى الحرص على معرفة أوجه القصور 

وأوصى  ،اإلداري اإلبداعوجود عالقة طردية موجبة بين السمات األربع للقيادة التحويلية و 
ات تدريبية لتنمية مهارات القيادة حاق قياداتها بدور إلن تعمل على أالباحث إدارة المؤسسات 

 التحويلية لديهم.

لدى العاملين في  اإلداري اإلبداع"أثر الدخل الوظيفي على  :م( بعنوان2015، دراسة )لولو .5
 .القطاع الحكومي دراسة حالة وزارة الشؤون الجتماعية في قطاع غزة"

في مؤسسات  اإلداري اإلبداعمعرفة أثر الدخل الوظيفي على  إلىهدفت الدراسة  
واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي وكان من نتائج الدراسة وجود عالقة طردية  ،القطاع الحكومي

 ،على العاملين في القطاع الحكومي اإلداري اإلبداعذات داللة إحصائية بين الدخل الوظيفي و 
ناصر الدخل ن عن جميع عيقطاع غير راضالوأن موظفي القطاع الحكومي في وزارة الشؤون ب

 ،والحوافز التشجيعية ،والعالوات ،والترقيات ،والحوافز المادية ،الوظيفي متمثلة في الرواتب
وأن الموظفين  ،درجة الرضا عن العوامل السابقة ضعيفةحيث كانت  اإلضافي،وساعات العمل 

بداع متوسطة. إفي القطاع الحكومي في وزارة الشؤون االجتماعية بقطاع غزة يتمتعون بدرجة 
( 2005( المعدل لسنة )4الدراسة تعديل نصوص الخدمة المدنية رقم ) هم توصياتأوكان من 

وتلبي حاجات  ،نصافا وعدالةإالمتعلقة بالدخل الوظيفي المذكورة سابقا بحيث تكون أكثر 
ديم الحوافز اهتمام اإلدارة العليا بتقو ، اإلداري اإلبداعالموظفين لما لها الدور األكبر في زيادة 

 .ية لموظفيها المبدعين والمتميزينالمادية والحوافز التشجيع
 
 



60 
 

لدى مديري  اإلداري اإلبداع"تصور مقترح لتطوير  :م( بعنوان2014، دراسة )الحارثي .6
  .المدارس في محافظة شمال الشرقية في سلطنة عمان"

لدى مديري مدارس  اإلداري اإلبداعالتعرف على درجة ممارسة  إلىهدفت الدراسة 
وتم  ،( فقرة68من ) استبانةحيث صممت  ،التعليم األساسي في محافظة الشرقية بسلطنة عمان

مجموعة من النتائج كان إلى ( من المديرين والمديرات، وقد توصلت الدراسة 107تطبيقها على )
سلطنة عمان أبرزها أن تقديرات مديري مدارس التعليم األساسي في محافظة شمال الشرقية في 

ية المرتبطة بالبيئة اإلبداعتباين واختالف فقرات كل مجال من مجاالت الممارسات  أوضحت
ية اإلبداعوجاءت مجاالت الممارسات  ،الداخلية، حيث جاءت في شكلها العام بدرجة متوسط

د عدم وجو  إلىالمرتبطة بالبيئة الخارجية بشكل عام بدرجة متوسط أيضا ، كما وأشارت النتائج 
والخبرة  ،والمسمى الوظيفي ،فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات النوع االجتماعي

، وخرجت الدراسة اإلدارية لإلبداع اإلداريوالمؤهل العلمي لمجاالت الممارسات  ،ةاإلداري
لدى مديري مدارس التعليم األساسي في المحافظات  اإلداري اإلبداعبتصور مقترح لتفعيل 

 ،كانت من أبرز توصياتها تفويض مديري المدارس صالحيات أكثر لتعزيز الثقة بهمالتعليمية ،و 
أداء واجباتهم بفعالية ،وأن تعطي اإلدارة التعليمية قدرا  من المرونة والالمركزية مع  منوتمكينهم 

تفويض بعض السلطات والصالحيات لمديري المدارس من أجل تقديم ممارسات مبدعة تسهم 
لمديري  اإلداري اإلبداعرسة وتغييرها نحو األفضل، وعقد دورات تدريبية في في تطوير المد

  واستفادة تطبيقه في المدارس.  ،اإلداري اإلبداعمدارس التعليم األساسي لشرح وتوضيح 
"درجة ممارسات موظفات جامعة أم القري لمهارات : م( بعنوان2014، دراسة )الحربي .7

 .وسبل تنميتها" اإلداري اإلبداع

التعرف على درجة ممارسة موظفات جامعة أم القرى لمهارات  إلىهدفت الدراسة 
والطالقة واإلحساس بالمشكلة والمرونة وأصالة األفكار بوجه خاص  ،بوجه عام اإلداري اإلبداع

 ،ومن وجهة نظر الرئيسات المباشرات لهن بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ،من وجهة نظرهن
( 61وتكون مجتمع الدراسة من ) .معرفة درجة موافقتهن لسبل تنمية تلك المهارات إلىباإلضافة 
 ،فراد العينةألجمع البيانات من  ستبانةواستخدمت الباحثة اال ،( موظفة إدارية436رئيسة و)

كانت  اإلداري اإلبداعلدرجة ممارستهن لمهارات وكان من نتائج تلك الدراسة تقدير الموظفات 
ن جاءت تقديرات الرئيسات المباشرات لدرجة ممارسات الموظفات لتلك المهارات في حي ،عالية

والمتمثلة في  اإلداري اإلبداعمتوسطة، وكان تقدير الموظفات لدرجة ممارستهن لمهارات 
وأصالة األفكار جاءت عالية، في حين جاءت تقديرات  ،والمرونة ،واالحساس بالمشكلة ،الطالقة
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تقديرات  جاءتلدرجة ممارسة الموظفات لتلك المهارات متوسطة، و الرئيسات المباشرات 
عالية جدا، في حين جاءت  اإلداري اإلبداعالموظفات لدرجة موافقتهن لسبل تنمية مهارات 

فروق  وأظهرت النتائج وجود ،تقديرات الرئيسات المباشرات لدرجة موافقتهن لتلك السبل عالية
راد العينة حول درجة ممارسة الموظفات لإلبداع لصالح فأذات داللة إحصائية في استجابات 

ظهرت النتائج أيضا عدم وجود أو  ،وجاءت الفروق لصالح الموظفات ،متغير الوظيفة الحالية
وسبل تنميتها  اإلداري اإلبداعفروق ذات داللة إحصائية حول درجة ممارسة الموظفات لمهارات 

 اإلبداعوء النتائج أوصت الدراسة بنشر ثقافة وفي ض .تعزى لمتغير التخصص والمؤهل العلمي
ومن ثم العمل على تنفيذها  ،بين منسوبات الجامعة لالستفادة من األفكار والمقترحات اإلداري

، وأوصت الدراسة بتحفيز اإلداريوفق اإلجراءات المتبعة واإلمكانات المتاحة لتطوير العمل 
مما يسهم بشكل فعال في  ،عمل تنافسيةفي بيئة  اإلبداعوتشجيع منسوبات الجامعة على 
 . اإلداري اإلبداعاالرتقاء باألداء وتحقيق التميز و 

لدى القيادات األكاديمية مدخل لتنمية  اإلداري اإلبداع" :م( بعنوان2014، دراسة )عزوز .8
  .رأس المال الفكري بالجامعات المصرية، تصور مقترح"

فكري بالجامعات المصرية لتقديم تصور مقترح لتنمية رأس المال ا إلىهدفت الدراسة 
لدى القيادات األكاديمية، حيث اتبعت الدراسة المنهج الوصفي  اإلداري اإلبداعفي ضوء مداخل 

وكان من نتائج تلك الدراسة أن رأس المال الفكري هو الركيزة األساسية لبناء  ،التحليلي
بشتى أنواعه،  اإلبداعالجامعات المصرية بصفة عامة ونجاح القيادات بصفة خاصة في مجال 

من خالل األخذ باألفكار المتميزة للعاملين المبدعين وتطبيقها بما يسهم  اإلبداعوتشجيع روح 
وتأكيد روح االنتماء للعاملين بها، وأن مفهوم  ،قيادات المؤسسات الجامعيةفي تطوير قدرات 

رأس المال الفكري يرتكز على أهمية اإلنسان باعتباره أهم مورد لجميع نواحي الحياة بشكل عام 
للمنشآت التعليمية بكل أشكالها بشكل خاص، وأن استغالل الموارد والكفاءات البشرية بشكل جيد 

بكافة أشكاله، وأن إدارة األفراد والكشف  اإلداري اإلبداع إلىها بطريقة فعالة أدى والتوليف بين
واالبتكار،  ،اإلبداعو  ،معاملتهم معاملة متميزة يساعدهم على الخلقو عن األشياء التي يمتلكونها 

المؤسسي. وكان من أهم  اإلبداعوأنه ينبغي توفير اإلمكانات المادية والبشرية حتى يتحقق 
وتوفر  ،في المؤسسات الجامعية اإلبداعات تلك الدراسة وضع استراتيجيات تدعم توصي

ودعمه لتطوير  ،توجيه االهتمام لرأس المال البشري في المرتبة األولىو اإلمكانيات لتنفيذها، 
 ،على مستوى الفرد اإلبداعتعديل األنظمة الداخلية بما يسهم في تحقيق و ي، اإلبداعرأس المال 
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 ،العمل على تعيين الخبرات الشابة التي تملك القدرات على االبتكارو والمنظمة،  ،والجماعة
 تنافسية لمؤسساتهم.الوخلق الميزة  اإلبداعو 

 في اإلداري اإلبداع على التنظيمية الثقافة " أثر: م( بعنوان2013، دراسة )عبد الباسط .9
 والفنادق للسياحة القابضة الشركة في العاملين على دراسة تطبيقية :السياحية المنظمات

 .لها" التابعة الشركات وبعض

هم عناصر الثقافة التنظيمية في المنظمات السياحية أالتعرف على  إلىهدفت الدراسة  
 وفي المنظمات السياحية في مصر  اإلداريهم المكونات لإلبداع أفي مصر، والتعرف على 

في المنظمات السياحية وتكون مجتمع الدراسة  اإلداري اإلبداعدراسة أثر الثقافة التنظيمية على 
وكانت أداة الدراسة  ،على اختالف درجاتهم ومراتبهم الوظيفية .من العاملين بالمنظمات السياحية

حيث مفردة  (384)وتكونت عينة الدراسة من  ،ستبانةالمستخدمة في جمع البيانات هي اال
تم اعتماد  ،النتائج التي تم التوصل اليهاالباحث المنهج الوصفي التحليلي بناء على  استخدم

النظر و التوصيات التالية: نشر الوعي المعرفي لدى العاملين والمديرين في الشركات السياحية، 
 اإلداري اإلبداعنشر وترسيخ مفهوم و عناصر الثقافة التنظيمية من منظور شامل ومتكامل،  إلى

 .داخل الشركات السياحية بالجمهورية

 للقيادات اإلداري اإلبداعب وعالقتها التنظيمية " الثقافة: ( بعنوانم2012، ددراسة )محم .10
 .أسيوط" بجامعة ةاإلداري

 اإلداري اإلبداعتحديد العالقة بين الثقافة التنظيمية السائدة ومستوى  إلىهدفت الدراسة  
وضع تصور مقترح لتطوير الثقافة التنظيمية بحيث  وكذلكة بجامعة أسيوط اإلداريللقيادات 

وكانت عناصر  ،ة والعامليناإلداريللقيادات  اإلداري اإلبداعتساهم بدور فعال في تنمية مستوى 
من  ا  عضو  (88)بلغ مجتمع الدراسة قد مرتفعة لدى القيادات بالجامعة و  اإلداري اإلبداع

وادارات كليات الجامعة المختلفة، وقد استخدم  ،أسيوطة باإلدارة العامة بجامعة اإلداريالقيادات 
وكان من اهم نتائج  .كأداة لجمع البيانات ستبانةواستخدم اال ،التحليليالباحث المنهج الوصفي 
عة وكان ذلك يعزى ماجة بالاإلداريية بدرجة عالية لدى القيادات اإلبداعالدراسة توفر القدرات 

على  المتمثلة في القدرة اإلبداعتوفر البيئة والمناخ الجامعي الذي يساعد على نمو قدرات  إلى
وكان من  .واألصالة والخروج عن المألوف والحساسية للمشكالت ،والطالقة ،والمرونة ،التحليل

 اإلداري اإلبداعهم توصيات الدراسة القيام بدراسات أخرى منها على سبيل المثال: معوقات أ
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دور و بمؤسسات التعليم قبل الجامعي،  اإلداري اإلبداعمعوقات و بمؤسسات التعليم العالي، 
 في المدرسة االبتدائية. اإلداري اإلبداعالثقافة التنظيمية في تحقيق 

لدى رؤساء  اإلداري اإلبداع"عالقة القيادة التحويلية ب :( بعنوانم2010، دراسة )خلف .11
  .األقسام األكاديميين في الجامعة اإلسالمية بغزة"

"ما العالقة بين امتالك القيادات  وهو السؤال الرئيسي فيها عنهدفت الدراسة لإلجابة 
ية لدى رؤساء األقسام األكاديميين اإلبداعاألكاديمية لعناصر القيادة التحويلية وتنمية القدرات 

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وتكونت عينة الدراسة من  ،بالجامعة اإلسالمية بغزة"
كان من أهم نتائج الدراسة توافر عناصر و  ،( مفردة وتم استخدام عينة الحصر الشامل45)

وبينت  ،لدى رؤساء األقسام االكاديميين بالجامعة اإلسالمية بدرجة مرتفعة اإلداري اإلبداع
لة إحصائية بين إجابات المبحوثين حول عالقة القيادة الدراسة عدم وجود فروق ذات دال

وكان من أهم  .والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة ،تعزى للعمر اإلداري اإلبداعالتحويلية ب
وتشجيع العمل  ،والمبدعين اإلبداعتوصيات الدراسة ضرورة االهتمام من قبل ادارة الجامعة ب

له من أثر كبير في تحسين البيئة  اوالمادي لم ،والعاطفي ،ي من خالل التحفيز الفكرياإلبداع
 .التعليمية بالجامعة

وعالقته باألداء الوظيفي لمديري  اإلداري اإلبداع" :( بعنوانم2009، دراسة )العجلة .12
 .القطاع العام، دراسة تطبيقية على وزارات قطاع غزة "

وعالقته بأداء المديرين العاملين بوزارات  اإلداري اإلبداعمعرفة واقع  إلىهدفت الدراسة  
كوسيلة لجمع  ستبانةاستخدمت االحيث  ،قطاع غزة. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

  ،( مفردة305وتكونت العينة من ) ،وتم توزيعها على عينة الدراسة على أساس طبقي ،البيانات
ة يمتلكون جميع القدرات المميزة للشخصية بوزارات قطاع غز  راءوكان من أهم نتائجها أن المد

بوزارات قطاع غزة بشكل عام مقبول، وكان من  اإلداري اإلبداععالية، وأن واقع المبدعة بدرجة 
وضع و أو إنشاء ما يسمى بنك األفكار،  ،توصيات الدراسة القيام بإنشاء حاضنة لإلبداع أهم

تفعيل نظام الحوافز و دعين والموهوبين، استراتيجية مبنية على معايير دقيقة للكشف عن المب
    .في األداء ومكافأة المبدعين اإلبداععلى أسس ومعايير مهنية تتضمن التميز و 
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 الدراسات األجنبية:
 ( بعنوان:Sharif, Tang, 2014دراسة ) .1

"New Trends in Innovation Strategy at Chinese Universities in Hong 

Kong and Shenzhen, International Journal of Technology and 

Management" 

 ."اتجاهات جديدة في استراتيجية البتكار في الجامعات الصينية في هونغ كونغ وشنتشن"  

التعاوني  ىمت الدراسة النشاط االبتكار وقي   ،طبقت هذه الدراسة على الجامعات الصينية 
من قبل الجامعات في هونغ كونغ وشنتشن، )الصين( باستخدام النموذج الثالثي للتفاعل بين 

دور و والحكومة. استعرض الباحثان نظام التعليم العالي في هونغ كونغ  ،والصناعة ،الجامعة
فق تطوير العلوم والتكنولوجيا في شنتشن، )الصين(. وكان التركيز على نقل المعرفة بين مرا

الجامعة البحثية والمعاهد البحثية والصناعية، والحكومية، ومالمح البرنامج االبتكاري التعاوني 
يوثق اتجاها ناشئا في استراتيجية االبتكار التي تستخدم التعاون واالبتكار لتوليد حيث  ،الرئيسي

ن التعاون نه ال يوجد نمط واضح مأأفكار إبداعية ألعمال جديدة في الصين. على الرغم من 
استطاع الباحثان تحديد مجموعة من المزايا التنافسية  وقد الحكومة، ،والصناعة ،بين الجامعات

التعاون، وتكون ذات صلة  إلىالمحددة المرتبطة بكل من الجامعات في هونغ كونغ التي تدفع 
 مع المؤسسات والشركات في القطاعات األخرى بطريقة إبداعية.

 بعنوان:( Hwang, 2013دراسة ) .2

"Influence of Leader Behaviors on Creativity: A Comparative Study 

between South Korea and United States. Unpublished Doctorate 

thesis, University of Minnesota, USA" 

 .: دراسة مقارنة بين الجامعات الكورية واألمريكية"اإلبداع"تأثير السلوك القيادي على  
والمتسلط للمرشد  ،والمشارك ،التعرف على السلوك القيادي الداعم إلىهدفت الدراسة  

لطالب الدراسات العليا الذين يشرفون عليهم في جامعات كورية  اإلبداعاألكاديمي على 
والتكنولوجيا. حيث  ،والهندسة ،والرياضيات ،العلوم :وأمريكية في تخصصات محددة ومنها

: وكان من استبانةج الوصفي المقارن، وتم جمع المعلومات من خالل استخدم الباحث المنه
نتائج الدراسة عدم وجود عالقة بين السلوك القيادي الداعم والمشارك والمتسلط للمرشد  زأبر 

ن السلوك أوتبين  :لدى الطالب في الجامعات محل الدراسة اإلبداعاألكاديمي على درجة 
ن السلوك القيادي الداعم له أو  ،على الدافعية الداخلية للطالب القيادي المشارك له تأثير إيجابي

 .تأثير إيجابي على درجة رضا الطالب
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 : ( بعنوانStobbeleir et. al, 2011دراسة ) .3

"Self-Regulation of Creativity at Work: The Role of Feedback 

Seeking Behavior in Creative Performance". 

 األدائي" اإلبداعالتنظيمي في العمل و  اإلبداع"
وبحث رد  ،التعرف على كيفية استخدام الموظفين للسلوك االستباقي إلىهدفت الدراسة 

وطبقت الدراسة على العاملين في المنظمات  ي،اإلبداعالفعل كاستراتيجية لتحسين األداء 
واختيار عينة طبقية عشوائية  ،كأداة للدراسة ستبانةوتم استخدام اال ،اإلنتاجية الديناميكية

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وكان من  ،( عامال  456كمجتمع للدراسة بلغت )
من خالل ردود أفعالهم على أعمالهم  لألفرادي اإلبداعأهم نتائج الدراسة أنه يمكن تحفيز األداء 

براز أهمية دراسة سلوكيات التنظيم الذاتي للمو  ،المختلفة وكان من  .يةاإلبداعظفين في العملية وا 
ي اإلبداعأهم توصيات الدراسة أنه على المنظمات أن تركز على تطوير وتعزيز األداء 

من متطلبات  اإلبداعمما يجعل  ،اإلبداعويتم ذلك عن طريق تحديد أهداف العمل و  لموظفيها،
، وأن يتم بناء أنظمة ذات  اعاإلبدالعمل، كما وال بد من توفير التغذية العكسية عن التقدم في 

 وتقديم المكافآت للعاملين عند تحقيق نتائج إبداعية.، لعاملينلدى ا اإلبداعقيمة في تحفيز 
 بعنوان: Esra and others), 2011دراسة ) .4

"The Effect of Organizational Culture on Organizational Creativity 

and Efficiency " 

  ."والكفاءة التنظيمية اإلبداعتأثير الثقافة التنظيمية على " 
ومدى تأثير  ،اإلداري اإلبداعمعرفة العالقة بين الثقافة التنظيمية و  إلىهدفت الدراسة 

 ،لجمع البيانات ستبانةاال الدراسة وقد استخدمت ،العوامل الداخلية والخارجية على تلك العالقة
االهتمام : أن نتائجالركيا، وكان من أبرز وكان بتأين بجامعة اإلداريوطبقت على عدد من 

وأوضحت  .يناإلداريية لدى المديرين و اإلبداعبجوانب الثقافة التنظيمية يرتبط بشكل كبير بالقدرة 
 ،ن الوصول لمستوى إبداعي إداري فعال هو هدف يجذب كل االكاديميينأالدراسة الحالية 

أكدت الدراسة على أن أهم العوامل التي كما  ،ا  بالغ ا  ل لديهم اهتمامويشك ،يناإلداريو  ،والتربويين
 .ة هي الثقافة التنظيميةاإلداريلدى المديرين والقيادة  اإلداري اإلبداعتؤثر على الكفاءة و 

 :بعنوان (colwell, 2001دراسة ) .5

"Beyond Brainstorming: How Managers can Cultivate Creativity 

and Creative Problem-Solving Skills in Employees" 

  .ية لدى الموظفين"اإلبداعومهارات حل المشكالت  اإلبداع"كيف يمكن للمديرين تعزيز 
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، والمعوقات التي تواجه إبداع العاملين، اإلبداعالتعرف على أهمية  إلىالدراسة  دفته
؟ وكان من أهم توصيات الدراسة: ينبغي أن يسعى اإلبداعوماذا يفعل المديرون لتشجيع 

لدى العاملين حتى يتمكنوا من إيجاد أحسن الحلول للمواقف  اإلبداعصقل  إلىالمديرون 
هناك العديد و ط للمستقبل، كما ويمكنهم التفكير في التخطي ،والمشكالت الصعبة التي تواجههم

، واعتقادهم بأن اإلبداععدم إدراك المديرين ألهمية  :ق المديرين منهايمن المعوقات التي تع
 ،واتباع بعض المديرين لألسلوب البيروقراطي ،وال يمكن تنميته ،يولد مع الفرد نفسه اإلبداع

منها  اإلبداعلتشجيع  راءيتبعها المدهناك العديد من األفكار التي و وعدم تشجيعهم على التفكير، 
وتشجيع العاملين على طرح األسئلة  ،على سبيل المثال استخدام أسلوب العصف الذهني

 ،واستخدام المناقشات المفتوحة، وتهيئة بيئة لإلبداع من خالل إشاعة جو من العالقات اإلنسانية
 .اإلبداعدريبات في وتقديم ت ،والسماح بروح الدعابة، واستخدام التفكير الجماعي

 ( بعنوان: Ohangia,2007دراسة ) .6

"The Moral of University Faculty and the Perceived Innovative 

Behavior of the Department Head of Three University in the Cost 

Area of taxes". 

األقسام في ثالث ي الواعي لرؤساء اإلبداع"أخالقيات أساتذة الكليات الجامعية والسلوك 
 .جامعات في ساحل تكساس، الوليات المتحدة األمريكية"

ي لرؤساء األقسام العلمية اإلبداعالكشف عن العالقة بين السلوك  إلىهدفت الدراسة 
ومعنويات أعضاء الهيئة التدريسية في ثالث جامعات من والية تكساس األمريكية، وتكونت 

واستخدم  ،كأداة للدراسة ستبانةواستخدمت اال ،تدريس( عضو هيئة 412عينة الدراسة من )
والتجديد فإن  اإلبداعأنه كلما تميزت اإلدارة ب إلىوصلت الدراسة قد تالباحث المنهج الوصفي و 

 معنويات أعضاء هيئة التدريس تزداد، وأن جهدهم الوظيفي يزداد تبعا لها.
  :بعنوان (Simon,2006 دراسة ) .7

"Managing Creative Projects: an Empirical Synthesis of Activities" 

 في األنشطة التجريبية" اإلبداعية: اإلبداع"إدارة المشاريع 

 ،داخل المنظمة اإلبداعالتعرف على الدور الذي يقوم به القائد إلدارة  إلىهدفت الدراسة 
وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة  ،استخدامها لتحقيق مبتغاهبواألنشطة الذي يقوم 

 هوأن ،أن تكون مميزة إلىية بداخلها إذا كانت تسعى اإلبداعأن المنظمات البد وأن تنشر الثقافة 
على قائد المنظمة أن يحسن من االتصال بمرؤوسيه حتى يتمكن من اإلدارة الجيدة لإلبداع 

العمل وسبل تطويره، أن يحترم أراء جميع  لو داخل منظمته وعليه أن يدير معهم نقاشات ح
العاملين وعدم االستهانة باألفكار حتى ولو كانت بسيطة، وعليه أن يقوم بمشاركة الجميع في 
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اتخاذ القرارات وأن يقوم بوضع نظام تحفيزي للعاملين وأن ينشر روح المشاركة، وعلى القائد أن 
 مل دائما  على تطوير نفسه.يمتلك العديد من المهارات االجتماعية وأن يع

 ( بعنوان : Broushack ,2005 دراسة ) .8

"Determinates and Effects of the Structural Human Resource 

Innovative Leadership Styles of University Head Managers". 

الجامعات ية للموارد البشرية لدى رؤساء اإلبداعالمحددات واآلثار المترتبة على الممارسات 

 ,الواليات المتحدة األمريكية.

ية بين مدراء دوائر اإلبداعالتعرف على مدى انتشار الممارسات  إلىهدفت الدراسة 
( عضو هيئة تدريس في ثالث 592الجامعات في والية كاليفورنيا، وتكونت عينة الدراسة من )

جامعة  استبانةة الدراسة عبارة عن نسخة معدلة من اجامعات في والية كاليفورنيا، وكانت أد
من أهم النتائج أن ممارسات التفويض وتعزيز الثقة هي و  ،ياإلبداعأوهايو لوصف السلوك 

 ي لمديري الدوائر.اإلبداعوأن معنويات أعضاء هيئة التدريس مرتبطة بالسلوك  ،األكثر شيوعا  

 الدراسة الحاليةيز ثالثاا: التعقيب على الدراسات السابقة وما يم
، اإلداريأهمية القيادة األخالقية في العمل  إلى السابقة يشير العرض السابق للدراسات

وتأثيرها اإليجابي على  ،وكذلك أهميتها في تحقيق كفاءات األداء في المؤسسات المختلفة
فعلى مستوى المرؤوسين نجد القيادة األخالقية تعمل  ،ومنظمات األعمال ،والرؤساء ،المرؤوسين

وعلى مستوى الرؤساء فهي تجعلهم قدوة  ،على تحسين سلوكياتهم داخل وحدات العمل المختلفة
أما على مستوى منظمات األعمال فإنها تزيد من والء  ،حسنة لمن هم تحت إمرتهم من العاملين

مكانة المنظمة بين المنظمات التي تعمل في  وتعمل على تعزيز ،العاملين وثقتهم بمنظمتهم
 .نفسه المجال

 دراسةقية دون ربطها بمتغيرات أخرى مثل بعض الدراسات تناولت موضوع القيادة األخال: 
م(، 2011تورهان وكلك)و م(، 2016يحيى )و م(، 2012عابدين وآخرون)و م(، 2016الكبير)

تناولت موضوع القيادة  م(، وبعض الدراسات2007كاركوزي )و م(، 2009الحبيسة )و 
 ةدراسة تناولت العالق ةأي _على حد علمه_األخالقية مع متغيرات أخرى، ولم يجد الباحث 

 .اإلداري اإلبداعبين القيادة األخالقية و 
 ومنها ما تناول المعلمين ،فمنها ما تناول المدراء ،تباينت العينات في الدراسات السابقة، 

 ،ومنها ما تناول المدرسين واألكاديميين في الجامعات في بيئات مختلفة ومتنوعة محلية
أما عن الدراسة الحالية فقد تناولت عينة من العاملين في ثالث جامعات  .واجنبية ،وعربية

 .نظامية في قطاع غزة
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 اسات فبعض الدر  ،تشابهت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة من حيث النتائج
واختلفت مع بعض الدراسات  ،أن ممارسات القيادة األخالقية جاءت بدرجة كبيرة إلىأشارت 

 . متوسطةالتي جاءت فيها ممارسات القيادة األخالقية بدرجة 
 نها أجريت في بيئة إحيث  ،تشابهت بعض الدراسات في البيئة التي أجريت فيها الدراسة

 يت في بيئات عربية وأجنبية.واختلفت بعض الدراسات التي أجر  ،محلية
 وتنوعت بحسب أهداف كل  ،تباينت أدوات الدراسات السابقة المستخدمة لتحقيق النتائج

ألنها تناسب غرض الدراسة الحالية  ،استبانةفي الدراسة الحالية فقد تم استخدام  ادراسة أم
 ومناسبتها لبيئة الجامعات الثالث.

 السابقة: رابعاا: أوجه الستفادة من الدراسات
  ثراء اإلطار النظري لهذه الدراسةا  بناء و.  
 تعريف مصطلحات الدراسة. 
 تحديد األساليب اإلحصائية واألدوات المستخدمة.  
 وتحديد فقراتها ومجاالتها ستبانةوهي اال ،بناء أداة الدراسة المناسبة.  
  المراجع وتوثيقها إلىتسهيل الوصول. 
 تحديد العينة بشكل صحيح. 
  أبعاد المتغير المستقل والمتغير التابع إلىالوصول. 
 اختيار المنهج المناسب للدراسة. 

 خامساا: ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
  وعالقتها تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تناولها لموضوع القيادة األخالقية

 .اإلداري اإلبداعب
  محاور للممارسات األخالقية تناسب البيئة الجامعية. إلىهو الوصول الدراسة أهم ما يميز 
  في  اإلداري اإلبداع وعالقتها بتحقيقتناولت الدراسة الحالية ممارسات القيادة االخالقية

 خرى.أالجامعات الفلسطينية كمؤسسات، بينما الدراسات السابقة تناولت مؤسسات 
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

 مقدمة:
جراءاتها محـورا رئيسـا يـتم مـن خاللـه  تعد نجـاز الجانـب التطبيقـي مـن إمنهجية الدراسة وا 

الدراسة، وعن طريقها يـتم الحصـول علـى البيانـات المطلوبـة إلجـراء التحليـل اإلحصـائي للتوصـل 
المتعلقـــة بموضـــوع الدراســـة، وبالتـــالي تحقـــق  األدبيـــاتالنتـــائج التـــي يـــتم تفســـيرها فـــي ضـــوء  إلـــى

 تحقيقها.  إلىاألهداف التي تسعى 

، وعينتهـــا ومجتمـــع الدراســـة ،وبنـــاء علـــى ذلـــك تنـــاول هـــذا الفصـــل وصـــفا للمـــنهج المتبـــع
وكيفيــــة بنائهــــا وتطويرهــــا، ومــــدى صــــدقها  ،وطريقــــة إعــــدادها ،وكــــذلك أداة الدراســــة المســــتخدمة
جات اإلحصـائية التـي اسـتخدمت فـي تحليـل البيانـات واسـتخالص وثباتها، وينتهي الفصل بالمعال

 النتائج، وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات.

 منهج الدراسة:أول: 
بناء  على طبيعة الدراسة ومـن أجـل تحقيـق أهـدافها تـم اعتمـاد المـنهج الوصـفي التحليلـي 

ث يعــــرف ملحــــم الــــذي يحــــاول مــــن خاللــــه وصــــف الظــــاهرة وصــــفا  دقيقــــا  وتحليــــل بياناتهــــا. حيــــ
( المنهج الوصفي التحليلي بأنه "أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم 324م، ص2000)

وتصويرها كميا  عن طريـق جمـع بيانـات ومعلومـات مقننـة عـن  ،لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة
 إلـىعى بنـاء  علـى طبيعـة الدراسـة واألهـداف التـي تسـو وتحليلها. ،وتصنيفها ،الظاهرة أو المشكلة

تم اإلعتماد على المنهج الوصفي التحليلـي، ألنـه األنسـب لوصـف الظـاهرة وصـفا  دقيقـا ،  تحقيقها
، كما ال يكتفي هذا المنهج عند جمع المعلومات المتعلقـة بالظـاهرة ويعبر عنها تعبيرا  كيفيا  وكميا  

 إلـىوالتفسـير للوصـول  ،والـربط ،التحليـل إلـىاستقصاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة، بـل يتعـداه ب
اســـتنتاجات يبنـــى عليهـــا التصـــور المقتـــرح بحيـــث يزيـــد بهـــا رصـــيد المعرفـــة عـــن الموضـــوع. )أبـــو 

 (104 م، ص2005 حطب وصادق،
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 ثانيا:مصادر الدراسة
 ن للمعلومات:يقد استخدم الباحث مصدرين أساسيلو 
جمـــع  إلـــى: لمعالجـــة الجوانـــب التحليليـــة لموضـــوع الدراســـة لجـــأ الباحـــث المصـــادر األوليـــة .1

لهذا الغرض. ستبانةالبيانات األولية من خالل اال  كأداة رئيسة للدراسة، صممت خصيصا  
والتـي تثمـل فـي  ،: والتي من خاللها تناول الباحث اإلطار النظـري للدراسـةالمصادر الثانوية .2

 ،والمجــالت ،والــدوريات ،والدراســات الســابقة ،واألبحــاث ،نبيــةواألج ،والمراجــع العربيــة ،الكتــب
 والتقارير ذات العالقة واالطالع في مواقع االنترنت المختلفة.

 :حدود الدراسة

اقتصرت هذه الدراسة على الجامعات الفلسطينية الكبرى في قطاع غزة الحدود المكانية:  .1
  وجامعة األقصى.  ،وجامعة األزهر ،حيث شملت الجامعة اإلسالمية

العام  منتصفحتى  2016المدة التي استغرقتها الدراسة نهاية العام وهي الحدود الزمانية:  .2
2017. 

ة اإلداريتمثلت وحدة المعاينة العاملين بالمناصب األكاديمية والمناصب  الحدود البشرية: .3
 بالجامعات الثالث المذكورة أعاله.

 اإلبداع ودورها في ،الممارسات األخالقية للقيادة ضوعمو تناولت الدراسة  الحدود العلمية: .4
  اإلداري

 مجتمع الدراسة: ثالثاا: 
مجتمـــع الدراســة بأنـــه جميــع مفـــردات الظـــاهرة التــي يدرســـها الباحــث، وبنـــاء  علـــى يعــرف 

ن المجتمـــع المســـتهدف تمثـــل فـــي جميـــع العـــاملين بالجامعـــات محـــل إمشـــكلة الدراســـة وأهـــدافها فـــ
ين اإلدارييار العاملين األكاديميين و تالعاملين في الخدمات المساندة، حيث تم اخالدراسة باستثناء 

فــي الجامعــات الفلســطينية العاملــة فــي قطــاع غــزة )الجامعــة اإلســالمية، جامعــة األزهــر، جامعــة 
بلــغ عــدد  وقـد ،هــذه الجامعـات مــن أكبـر الجامعــات مـن حيــث عـدد العــاملين تعـداألقصـى( حيــث 
 .مفردة (2145) مفردات المجتمع
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 تهايوضح مجتمع الدراسة وعين :(4.1)جدول

المسمى  م
 الوظيفي/الجامعة

الجامعة 
 اإلسالمية

 جامعة األقصى جامعة األزهر
مجموع المجتمع 

 والعينة
 المجتمع المجتمع المجتمع

 1078 421 236 402 وناألكاديمي 1
 1086 332 334 420 وناإلداري 2

 2145 753 570 822 المجموع
العينة من  3

 األكاديميين
61 36 65 162 

 165 50 51 64 يناإلداريالعينة من  4
 327 114 87 125 المجموع

: أقسام شؤون الموظفين بالجامعات الثالثالمصدر  

 عينة الدراسة: رابعاا: 
 العينة الستطالعية

بطريقـة عشـوائية مـن ، تـم اختيـارهم اسـتبانة (30)تّكونت عينة الدراسة االستطالعية من 
الجامعـــات الـــثالث بغـــرض تقنـــين أداة الدراســـة، والتحقـــق مـــن صـــالحيتها للتطبيـــق علـــى العينـــة 

 نظرا لعدم وجود مشاكل في الصدق والثبات.  ،في التحليل النهائي ااألصلية، وقد تم إدخاله
 العينة األصلية "الفعلية":

ـــة العينـــة العشـــوائية الطبقيـــة  ـــىقـــام الباحـــث باســـتخدام طريق مـــرحلتين،  والتـــي تشـــتمل عل
ـــة األولـــى حســـب الجامعـــة ـــع ) ،المرحل ـــوظيفي، حيـــث تـــم توزي ـــم حســـب المســـمى ال ( 400ومـــن ث

 %16.3بنسبة  ،%87.75بنسبة  استبانة( 351وقد تم استرداد ) ،على مجتمع الدراسة استبانة
وقـــد تـــم حســـاب حجـــم العينـــة مـــن  (2145لمجتمـــع والبـــالغ عـــددها )مـــن مجمـــوع العينـــة الكليـــة ل

 (:,2003Mooreالمعادلة التالية )
2

2

Z
n

m

 
  
 

       (1) 

 حيث:

Z  : القيمة المعيارية المقابلة لمستوى داللة معلوم )مثال :Z=1.96  0.05لمستوى داللة .) 

m :مثال :: الخطأ الهامشي( 0.05وُيعّبر عنه بالعالمة العشرية) 
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 يتم تصحيح حجم العينة في حالة المجتمعات النهائية من المعادلة:

n  =  الُمَعّدل
1 

nN

N n
        (2) 

 تمثل حجم المجتمع Nحيث 

 حجم العينة يساوي:( نجد أن 1باستخدام المعادلة )

2
1.96

384
2 0.05

 
  

 
n  

 ( يساوي:2، فإن حجم العينة الُمَعّدل باستخدام المعادلة ) = 2145Nحيث أن مجتمع الدراسة 

n 326 =  الُمَعّدل
13842145

2145*384



  

 على األقل. 326وبذلك فإن حجم العينة المناسب في هذه الحالة يساوي 

 :أداة الدراسةخامساا: 
-اإلداري اإلبداعتحقيق ب وعالقتهاحول "ممارسات القيادة األخالقية  استبانةتم إعداد 

 من ثالث أقسام رئيسة: تحيث تكون"، الجامعات الفلسطينية في قطاع غزةدراسة ميدانية على 
العمر، الجامعة، الجنس، عن المستجيبين ) الشخصية البياناتوهو عبارة عن القسم األول: 

 المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة(.
 

 ة( فقرة، موزع39، ويتكون من )الممارسات األخالقية للقيادةوهو عبارة عن  القسم الثاني:
 ( مجاالت:3على )

 .( فقرة13ويتكون من )، األخالقيات الشخصية للقيادةالمجال األول: 
 ( فقرة.13ة للقيادة، ويتكون من )اإلدارياألخالقيات المجال الثاني: 
 ( فقرة.13األخالقيات العالئقية للقيادة، ويتكون من )المجال الثالث: 

 ( فقرة.16، ويتكون من )اإلداري اإلبداع: وهو عبارة عن القسم الثالث
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كرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان يوقد تم استخدام مقياس ل
 (:4.2ل )حسب جدو 

 كرت الخماسيي(: درجات مقياس ل4.2جدول )
 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة االستجابة
 5 4 3 2 1 الدرجة

 :ستبانةخطوات بناء السادساا: 
 وعالقتهــاممارســات القيــادة األخالقيــة للتعــرف علــى "قــام الباحــث بإعــداد أداة الدراســة 

"، واتبــع  الجامعــات الفلســطينية فــي قطــاع غــزةدراســة ميدانيــة علــى -اإلداري اإلبــداعتحقيــق ب
 -: ستبانةالباحث الخطوات التالية لبناء اال

الدراســات الســابقة ذات الصــلة بموضــوع الدراســة، واالســتفادة و  اإلدارياألدب طــالع علــى اال -1
 وصياغة فقراتها. ستبانةمنها في بناء اال

 .وفقراتها ستبانةالجامعات والمشرفين في تحديد مجاالت االاستشار الباحث عددا  من أساتذة  -2
 .ستبانةتحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها اال -3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال. -4
 . (3)ملحق رقم  ،في صورتها األولية ستبانةتم تصميم اال -5
 من قبل المشرف. ستبانةتم مراجعة وتنقيح اال -6
( مـــن المحكمـــين مـــن أعضـــاء هيئـــة التـــدريس فـــي الجامعـــة 17علـــى ) ســـتبانةتـــم عـــرض اال -7

والكليــة الجامعيــة  ،وجامعــة القــدس المفتوحــة ،وجامعــة األقصــى ،اإلســالمية، وجامعــة األزهــر
 . (1)ملحق رقم  ،للعلوم والتكنولوجيا

مــن حيــث الحــذف أو اإلضــافة  ســتبانةراء المحكمــين تــم تعــديل بعــض فقــرات االآفــي ضــوء  -8
 (.4 رقم ملحق)في صورتها النهائية،  ستبانةالوالتعديل، لتستقر ا

 :ستبانةصدق السابعاا: 
ـــــــــــــــي " أن يقـــــــــــــــيس االســـــــــــــــتبيان مـــــــــــــــا وضـــــــــــــــع لقياســـــــــــــــه"  ســـــــــــــــتبانةصـــــــــــــــدق اال  يعن

(، كمـــا يقصـــد بالصـــدق "شـــمول االستقصـــاء لكـــل العناصـــر التـــي 105م،ص2010)الجرجـــاوي،
، بحيـث تكـون أخـرىيجب أن تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها مـن ناحيـة 

(. وقــد تــم التأكــد مــن صــدق 179م، ص2001مــن يســتخدمها" )عبيــدات وآخــرون، مفهومــة لكــل 
 بطريقتين: ستبانةاال
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 الظاهري": صدق آراء المحكمين "الصدق -1
 فـي المتخصصـين المحكمـين مـن عـدد ا الباحـث يختـار أن يقصد بصدق المحكمين "هو

( حيـث تـم عـرض 107م، ص2010الدراسـة" )الجرجـاوي، موضـوع المشـكلة مجـال الظـاهرة أو
 ،متخصصــين فــي إدارة األعمــالمــن ال( 17علــى مجموعــة مــن المحكمــين تألفــت مــن ) ســتبانةاال

وقـام بـإجراء مـا يلـزم  ،(، وقد استجاب الباحـث آلراء المحكمـين1وأسماء المحكمين بالملحق رقم )
-مــن حــذف وتعــديل فــي ضــوء المقترحــات المقدمــة، وبــذلك خــرج االســتبيان فــي صــورته النهائيــة 

 (.4انظر الملحق رقم )
 صدق المقياس: -2

 Internal Validityأول: التساق الداخلي 

مــع المجــال  ســتبانةاالتســاق الــداخلي مــدى اتســاق كــل فقــرة مــن فقــرات االيقصــد بصــدق 
وذلـك مـن خـالل  سـتبانةهذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لال هالذي تنتمي إلي

والدرجـــة الكليــة للمجـــال  ســتبانةحســاب معــامالت االرتبـــاط بــين كـــل فقــرة مـــن فقــرات مجـــاالت اال
 نفسه.

 القيادة األخالقية مجالت:التساق الداخلي ل -
معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " األخالقيات الشخصية للقيادة " والدرجة  :(4.3جدول )

 الكلية للمجال

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

 0.000* 575. يفي القائد بالتزاماته تجاه المرؤوسين  .1
 0.000* 743. أفعالهتتفق أقواله مع   .2
 0.000* 780. يطبق األنظمة والقوانين على نفسه قبل مطالبة اآلخرين بتطبيقها   .3
 0.000* 852. يحترم المرؤوسين في كافة الظروف  .4
 0.001* 554. يتمسك بالقيم الدينية واألخالقية ويبتعد عن اإلساءة للمرؤوسين  .5
 0.019* 382. يحترم مواعيد العمل الرسمية  .6
في شخصية القائد  .7  0.000* 571. يظهر التواضع واضحا  
 0.000* 871. يتصف بالمرونة في تعامله مع المرؤوسين  .8
 0.000* 864. يمتلك سرعة البديهة في الرد  .9
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 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

 0.000* 843. يثق بالمرؤوسين الذين يعملون معه  .10
 0.000* 828. يفي بالوعود التي يقطعها على نفسه  .11
 0.000* 897. وبدون تذمريتقبل النقد بصدر رحب   .12
 0.000* 894. ينسب النجاح إذا تحقق للفريق الذي يعمل معه  .13

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة  *
ـــرة مـــن فقـــرات مجـــال " 4.3جـــدول )يوضـــح  ـــين كـــل فق ـــات ( معامـــل االرتبـــاط ب األخالقي
" والدرجــة الكليــة للمجــال، والــذي يبــين أن معــامالت االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد  الشخصــية للقيــادة
 المجال صادقا  لما وضع لقياسه. يعدوبذلك    α≤ 0.05مستوى معنوية 

ة للقيادة " والدرجة اإلداريمعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " األخالقيات  :(4.4جدول )
 الكلية للمجال

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

 0.000* 701. يتعامل القائد مع المواقف بروح القانون وليس بنص القانون  .1
 0.000* 838. يعتمد الشفافية والنزاهة عند تقييم أداء العاملين  .2

3.  
يتخذ القرارات ويحدد األهداف التي تصب في مصلحة المؤسسة 

 والعاملين
.820 *0.000 

 0.000* 888. يتبنى مبدأ العدالة عند ممارسته الوظيفة  .4
 0.000* 713. يحترم مكانته الوظيفية بتجنب أي فعل قد يسيء لها  .5
 0.000* 837. يعزز الجوانب اإليجابية لدى المرؤوسين  .6
 0.000* 916. يضع المرؤوسين في صورة ما كتبه عنهم من تقارير  .7
 0.000* 887. بين العاملين يعتمد أسلوب المنافسة األخالقية  .8
 0.000* 811. يعمل على تحقيق رؤية ورسالة المنظمة  .9
 0.000* 801. يتابع التوصيات المقدمة خالل االجتماعات  .10
 0.000* 777. اإلدارييحافظ على أسرار العمل   .11
 0.000* 807. يوجه أصحاب األداء المتدني لما هو أفضل  .12
 0.000* 869. بالمسؤولية لدى المرؤوسينيعمل على تنمية اإلحساس   .13

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة  *
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ـــرة مـــن فقـــرات مجـــال " 4.4جـــدول )يوضـــح  ـــين كـــل فق ـــات ( معامـــل االرتبـــاط ب األخالقي
" والدرجـــة الكليـــة للمجـــال، والـــذي يبـــين أن معـــامالت االرتبـــاط المبينـــة دالـــة عنـــد  اإلداريـــة للقيـــادة
 المجال صادقا  لما وضع لقياسه. يعدبذلك و    α≤ 0.05مستوى معنوية 

" والدرجة  األخالقيات العالئقية للقيادة معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " :(4.5جدول )
 الكلية للمجال

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

 0.000* 775. يشارك القائد المرؤوسين مناسباتهم االجتماعية  .1
 0.000* 769. يتفقد المرؤوسين في مكان العمل لالطمئنان عليهم  .2
 0.000* 737. يعزز أواصر الصداقة بينه وبين المرؤوسين  .3
 0.000* 882. مع المرؤوسينيراعي العادات والتقاليد في التعامل   .4
 0.000* 830. يقدر ظروف المرؤوسين بشكل موضوعي  .5
 0.000* 813. يستثمر عالقته مع المجتمع المحلي لمصلحة العمل  .6
 0.000* 852. يعتز بعالقاته االجتماعية مع المرؤوسين  .7
 0.000* 913. يمد يد العون والمساعدة للمرؤوسين  .8
 0.000* 824. اآلخرين عبر سياسة الباب المفتوحيعزز حالة التواصل مع   .9
 0.000* 806. يقوم بانتقاء األلفاظ الجيدة مع المرؤوسين  .10
 0.000* 802. يقوم بتوجيه الموظفين الجدد وتشجيعهم  .11
 0.000* 924. يراعي حاجات العاملين الشخصية  .12
 0.000* 927. يستمع جيدا للمرؤوسين عند حدوث أي إشكاليات  .13

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة    *

األخالقيـــات  ( معامـــل االرتبـــاط بـــين كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات مجـــال "4. 5جـــدول )يوضـــح 
" والدرجــة الكليــة للمجــال، والــذي يبــين أن معــامالت االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد  العالئقيــة للقيــادة
 المجال صادقا  لما وضع لقياسه. يعدوبذلك    α≤ 0.05مستوى معنوية 
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 اإلداري اإلبداع التساق الداخلي لمجال: -

"  اإلداري اإلبـداع ( معامل االرتباط بين كل فقرة مـن فقـرات مجـال "4.6جدول )يوضح 
 0.05والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

≥ α  المجال صادقا  لما وضع لقياسه. يعدوبذلك 
 " والدرجة الكلية للمجال اإلداري اإلبداعمعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "  :(4.6جدول )

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

 0.000* 855. ينجز القائد المهام الموكلة إليه بأسلوب متجدد  .1
 0.000* 897. عالية على النقاش والحواريمتلك قدرة   .2
 0.000* 758. يعمل على معرفة أوجه القصور والضعف في العمل  .3
 0.000* 865. يقوم بطرح أفكار جديدة لتطوير العمل  .4
 0.003* 491. يعطي األولوية إلنجاز األعمال حسب أهميتها  .5
 0.000* 723. يهتم بالمهام المثيرة التي تتطلب إمكانات إبداعية  .6
 0.000* 838. يعمل على تحفيز المبدعين وأصحاب األفكار الجديدة  .7
 0.000* 744. اإلبداعيستخدم أساليب تنافسية في بيئة العمل تشجع على   .8
 0.000* 870. يعمل على تقديم حلول للمشكالت في وقت قصير  .9
 0.000* 876. يمتلك القدرة على إدراك العالقات بين األشياء وتفسيرها  .10
 0.000* 833. يبتعد عن المثالية في تطبيق القوانين ويفسح المجال لإلبداع  .11
 0.000* 858. يمتلك رؤية الكتشاف مشكالت اآلخرين في العمل  .12
 0.000* 860. يرى الفشل على أنه تجربة تسبق النجاح  .13
 0.000* 859. يمتلك القدرة على رؤية مواقف العمل من جوانب مختلفة  .14
 0.000* 871. عالية على تصور األفكار المستقبليةيمتلك قدرة   .15
 0.000* 913. يتحمل مسؤولية ما يقوم به من أعمال ويواجه النتائج المترتبة على ذلك  .16

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة    *
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 Structure Validityثانيا: الصدق البنائي 
الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد  يعد

األداة الوصـول إليهـا، ويبــين مـدى ارتبــاط كـل مجــال مـن مجــاالت الدراسـة بالدرجــة الكليـة لفقــرات 
 .ستبانةاال

دالـــة  ســـتبانة( أن جميـــع معـــامالت االرتبـــاط فـــي جميـــع مجـــاالت اال4.7يبـــين جـــدول )و 
صــــادقه لمــــا  ســــتبانةجميــــع مجـــاالت اال تعــــدوبــــذلك  α ≤ 0.05عنــــد مســــتوى معنويـــة إحصـــائيا  

 وضعت لقياسه.
 ستبانةوالدرجة الكلية لال ستبانةمعامل الرتباط بين درجة كل مجال من مجالت ال :(4.7جدول )

 معامل بيرسون المجال
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)الحتمالية

 0.000* 951. األخالقيات الشخصية للقيادة
 0.000* 981. ة للقيادةاإلدارياألخالقيات 

 0.000* 942. األخالقيات العالئقية للقيادة
 0.000* 991. الممارسات األخالقية للقيادة

 0.000* 960. اإلداري اإلبداع
 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة  *          

  :Reliability ستبانةثبات الثامناا: 
 مرات عدة تطبيقه أعيد إذانفسها  االستبيان النتائج يعطي هو أن ستبانةيقصد بثبات اال

أي درجــة يعطــي المقيــاس قــراءات متقاربــة عنــد كــل مــرة يســتخدم  إلــىمتتاليــة، ويقصــد بــه أيضــا 
واســتمراريته عنــد تكــرار اســتخدامه فــي أوقــات مختلفــة  ،وانســجامه ،فيهــا، أو مــا هــي درجــة اتســاقه

 (. 97م، ص2010)الجرجاوي،
  



80 
 

 الدراســــة مــــن خــــالل معامــــل ألفــــا كرونبــــاخ  اســــتبانةوقــــد تحقــــق الباحــــث مــــن ثبــــات 
Cronbach's Alpha Coefficient( 4.8، وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول.) 

 ستبانةالمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات  :(4.8جدول )
 الصدق الذاتي* معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال

 0.967 0.936 13 األخالقيات الشخصية للقيادة
 0.979 0.959 13 ة للقيادةاإلدارياألخالقيات 

 0.981 0.963 13 األخالقيات العالئقية للقيادة
 0.991 0.982 39 الممارسات األخالقية للقيادة

 0.984 0.968 16 اإلداري اإلبداع
 0.994 0.987 55 جميع المجالت معا

 *الصدق الذاتي= الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ     

( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل 4.8واضح من النتائج الموضحة في جدول )
(. وكـذلك 0.987) سـتبانة(، بينمـا بلغـت لجميـع فقـرات اال0.982 ،0.936)حيث تتراوح بـين  ،مجال

(، بينمـا بلغـت 0.991 ،0.967) بـين حيـث تتـراوح ،مرتفعـة لكـل مجـال جـاءت قيمـة الصـدق الـذاتي
  أن الثبات مرتفع ودال إحصائيا. يعنى( وهذا 0.994) ستبانةلجميع فقرات اال

( قابلـــة للتوزيـــع. 4فـــي صـــورتها النهائيـــة كمـــا هـــي فـــي الملحـــق ) ســـتبانةوبـــذلك تكـــون اال
ممــا يجعلــه علــى ثقــة تامــة بصــحة  هــا،وثبات الدراســةاســتبانة  ويكــون الباحــث قــد تأكــد مــن صــدق

 وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها. ستبانةاال

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:تاسعاا: 
 Statisticalمــــن خــــالل برنــــامج التحليــــل اإلحصــــائي  ســــتبانةاالتــــم تفريــــغ وتحليــــل 

Package for the Social Sciences  (SPSS). 
 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

 K-S) )  Kolmogorov-Smirnovسمرنوف  -كولمجوروف  اختبار تم استخدام
Test وكانت النتائج كما هي الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه ،

 (.4.9مبينة في جدول )
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 يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي :(4.9جدول )

القيمة الحتمالية  قيمة الختبار المجال
(Sig.) 

 0.898 0.573 األخالقيات الشخصية للقيادة
 0.341 0.939 ة للقيادةاإلدارياألخالقيات 

 0.495 0.831 األخالقيات العالئقية للقيادة
 0.503 0.826 األخالقية للقيادةالممارسات 

 0.431 0.873 اإلداري اإلبداع
 0.594 0.770 ستبانةجميع مجالت ال

جميـــع ل (.Sig)( أن القيمـــة االحتماليـــة 4.9مـــن النتـــائج الموضـــحة فـــي جـــدول ) يتضـــح
وبــذلك فــإن توزيــع البيانــات لهــذه المجــاالت يتبــع  0.05مســتوى الداللــة أكبــر مــن مجــاالت الدراســة 
ـــار فرضـــيات  ،التوزيـــع الطبيعـــي ـــات واختب ـــة لتحليـــل البيان ـــارات المعلمي حيـــث تـــم اســـتخدام االختب

 الدراسة. 
 وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

لوصف عينة (: Frequencies and Percentages)النسب المئوية والتكرارات   .1
 الدراسة.

 واالنحراف المعياري. ،والمتوسط الحسابي النسبي ،المتوسط الحسابي  .2
 .ستبانة( لمعرفة ثبات فقرات االCronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ )  .3
الختبار ما  K-S) ) Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف  -اختبار كولمجوروف  .4

 إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.
( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون )  .5

 . ستبانةوقد استخدمه الباحث لحساب االتساق الداخلي والصدق البنائي لال
 (.Linear Regression- Model Multipleنموذج تحليل االنحدار الخطي المتعدد ) .6
 ت( لمعرفـة مـا إذا كانـIndependent Samples T-Test) فـي حالـة عينتـين Tاختبـار  .7

 ت ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة. هناك فروقا
( ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي  .8

هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من  تلمعرفة ما إذا كان
الذي يشتمل على ثالث و استخدمه الباحث للفروق التي تعزى للمتغير وقد  البيانات.

 مجموعات فأكثر.
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 الفصل الخامس
 تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها

 مقدمة:
، وذلـك مـن خـالل تحليل البيانات واختبـار فرضـيات الدراسـةيتضمن هذا الفصل عرضا  ل

والتـي تـم التوصـل إليهـا مـن خـالل  ،سـتبانةواستعراض أبـرز نتـائج اال ،اإلجابة عن أسئلة الدراسة
الجـنس، التـي اشـتملت علـى )و عـن المسـتجيبين  البيانـات الشخصـيةتحليل فقراتها، والوقوف على 

لــذا تــم إجــراء المعالجــات العمــر، الجامعــة، المؤهــل العلمــي، المســمى الــوظيفي، ســنوات الخدمــة(، 
تــم اســتخدام برنــامج الــرزم اإلحصــائية للدراســات و ، ســتبانةالاإلحصــائية للبيانــات المتجمعــة مــن ا

 للحصول على نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.  (SPSS)االجتماعية 
 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية

 البيانات الشخصيةخصائص عينة الدراسة وفق  هنا عرضنوفيما يلي 
 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس -

 (: توزيع عينة الدراسة حسب الجنس5.1جدول )
 النسبة المئوية % العدد الجنس
 75.2 264 ذكر
 24.8 87 أنثى

 100.0 351 المجموع
ذكور، بينما الهم من من عينة الدراسة  %75.2( أن ما نسبته 5.1يتضح من جدول )

نها جائت متوافقة مع نتائج إحيث  ؛يرى الباحث أن هذه النتيجة منطقيةو ناث. من اإل 24.8%
مركز اإلحصاء الفلسطيني في النسبة ما بين الذكور واإلناث في ميادين العمل في المؤسسات 

  الفلسطينية .
 توزيع عينة الدراسة حسب العمر -

 العمر(: توزيع عينة الدراسة حسب 5.2جدول )
 النسبة المئوية % العدد العمر
 16.0 56 سنة 30أقل من 

 39.6 139 سنة 40أقل من  -30من 
 26.8 94 سنة 50أقل من  -40من 

 17.7 62 سنة فأكثر 50
 100.0 351 المجموع
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 30من عينة الدراسة أعمارهم أقل من ) %16.0( أن ما نسبته 5.2يتضح من جدول )
تتراوح أعمارهم من  %26.8و سنة(، 40أقل من -30أعمارهم من )تتراوح  %39.6سنة(، 

 سنة فأكثر(.  50) من أعمارهم %17.7سنة(، بينما  50أقل من -40)
( هي الفئة التي 50أقل من  -30من خالل النتائج أن الفئة التي تنحصر ما بين )تبين 

العمر الوظيفي  أن إلىذلك يعزو الباحث و  ،كبر من العاملين بالجامعاتتشكل العدد األ
األكثر  هو السن وأن هذا  ،للجامعات شبه ناضج بما يحقق االحتياجات الوظيفية المطلوبة

ويرى  ، حيث يالحظمرحلة تحقيق الذات لهم في مجال عملهم تعدالمرحلة وأن هذه  ،عطاء  
 . نوعا  ما الباحث أن الجامعات تتمتع بجيل شاب من العاملين

 الجامعة توزيع عينة الدراسة حسب -
 (: توزيع عينة الدراسة حسب الجامعة5.3جدول )

 النسبة المئوية % العدد الجامعة
 38.5 135 الجامعة اإلسالمية
 29.3 103 جامعة األزهر
 32.2 113 جامعة األقصى

 100.0 351 المجموع
من عينة الدراسة يعملون في الجامعة  %38.5( أن ما نسبته 5.3يتضح من جدول )

 يعملون في جامعة األقصى.  %32.2يعملون في جامعة األزهر، بينما  %29.3و اإلسالمية،
واألوسع في  ،أن الجامعة اإلسالمية هي األقدم تاريخيا   إلىيعزو الباحث هذه النتيجة و 

تخصصاتها مقارنة بالجامعات األخرى وتمتلك العدد األكبر من العاملين سواء أكانوا في المجال 
حيث اتبع الباحث  ،وهذه النتيجة تتناسب مع مجتمع الدراسة ،اإلداريأو المجال  األكاديمي

 العينة الطبقية العشوائية. 
 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي -

 (: توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي5.4جدول )
 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي
 6.6 23 دبلوم فما دون
 29.6 104 بكالوريوس
 63.8 224 دراسات عليا

 100.0 351 المجموع
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من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي دبلوم فما  %6.6( أن ما نسبته 5.4يتضح من جدول )
 مؤهلهم العلمي دراسات عليا.  %63.8مؤهلهم العلمي بكالوريوس، بينما  %29.6و دون،

أن مجـــال العمـــل األساســـي فـــي الجامعـــات هـــو العمـــل  إلـــىيعـــزو الباحـــث هـــذه النتيجـــة و 
ممـا يشـكل  ،مما يتطلب حصول الموظف على مؤهالت عليـا مـن ماجسـتير ودكتـوراه ،األكاديمي

لــذا كــان  ،أن يبــادروا بالحصــول علــى الدارســات العليــا اإلداريحــافزا حتــى للعــاملين فــي المجــال 
 عددهم هو األكبر مقارنة بالوظائف األخرى.

 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع  -
 (: توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي5.5جدول )

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي
 32.8 115 أكاديمي

 19.4 68 أكاديمي بمنصب إداري
 14.2 50 رئيس قسم إداري

 33.6 118 إداري
 100.0 351 المجموع

هـو مـن عينـة الدراسـة مسـماهم الـوظيفي  %32.8( أن مـا نسـبته 5.5يتضح مـن جـدول )
مسماهم الوظيفي رئيس  %14.2و مسماهم الوظيفي أكاديمي بمنصب إداري، %19.4و أكاديمي،

 مسماهم الوظيفي إداري.  %33.6قسم إداري، بينما 
ر ألنه من الطبيعي أن يكـون عـدد األكـاديميين أكبـ ؛يرى الباحث أن هذه النتيجة منطقية

فمـنهم العمـداء  ،ألنهـم فـي الغالـب يتقلـدون مسـميات قياديـة ؛من عدد األكـاديميين بمنصـب إداري
وأيضـــا مـــن المنطقـــي أن يكـــون عـــدد رؤســـاء األقســـام  ،مســـؤولي الكليـــاتو  ،والنـــواب ،والمشـــرفين

 ين.اإلداريألنه يتبع لرئيس القسم الواحد مجموعة من  ،يناإلدارية أقل من عدد اإلداري
 نة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة توزيع عي -

 (: توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة 5.6جدول )
 النسبة المئوية % العدد عدد سنوات الخدمة

 13.4 47 سنوات 5أقل من 
 28.2 99 سنوات 10أقل من  إلى 5من 

 27.6 97 سنة 15 إلى 10من 
 30.8 108 سنة 15أكثر من 

 100.0 351 المجموع
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من عينة الدراسة سنوات خدمتهم أقل من  %13.4( أن ما نسبته 5.6يتضح من جدول )
تتـراوح  %27.6و سـنوات(، 10أقـل مـن  إلـى 5تتراوح سـنوات خـدمتهم مـن ) %28.2و سنوات، 5

 سنة(.  15سنوات خدمتهم أكثر من ) %30.8سنة(، بينما  15 إلى 10سنوات خدمتهم من )
حيـث نجـد أن عمليـات التعيـين لـيس  ،العوامـل السياسـية إلـىيعزو الباحـث هـذه النتيجـة و 

وذلــك  ،نمــا فــي جميــع الوظــائف الحكوميــة والخاصــة تــتم بالحــد األدنــىا  فــي الجامعــات فحســب و 
بســبب االنقســام الفلســطيني بــين شــطري الــوطن، ومــا لحقــه مــن تــأثيرات ماليــة طالــت الجامعــات 

وتقـع النسـبة  ،فنجـد أن مـن هـم أقـل مـن خمـس سـنوات يمثلـون أقـل نسـبة ،مثلها مثل أي مؤسسـة
 نهم تم تعيينهم قبل االنقسام.  إحيث  ،األكبر لمن هم فوق الخمس عشرة عاما

 :المحك المعتمد في الدراسة
 مقيـاس ليكـرت فـي الخاليـا طـول تحديـد تـم فقـد الدراسـة فـي المعتمـد المحـك لتحديـد
أكبـر  علـى تقسـيمه ثـم ( ومـن4=1-5) المقيـاس درجـات بـين المـدى حسـاب خـالل الخماسي من

( وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمـة 0.80=4/5أي ) الخلية طول على للحصول المقياس في قيمة
 األعلـى لهـذه الحـد لتحديـد وذلـك) صـحيح واحـد وهـي المقيـاس )بدايـة المقيـاس فـي قيمة أقل إلى

 ,.Ozen et al) التـالي الجـدول فـي موضـح هـو كمـا الخاليـا طـول أصـبح وهكـذا الخليـة،
2012): 

 يوضح المحك المعتمد في الدراسة: (5.7جدول )
 درجة الموافقة الوزن النسبي  المتوسط الحسابي

 ضعيفة جدا   20%-36%من  1- 1.80من 
 ضعيفة 36%- 52%أكبر من  1.80 - 2.60أكبر من 
 متوسطة % 52%- 68أكبر من  2.60 – 3.40أكبر من 
 كبيرة 68%- 84%أكبر من  3.40 – 4.20أكبر من 

 كبيرة جدا   84 %-100%أكبر من  5- 4.20أكبر من 
 اعتمـد الباحـث علـى ترتيـب االسـتجابة، مسـتوى علـى والحكـم الدراسـة نتـائج ولتفسـير

 وقـد مجـال، كـل فـي الفقـرات ومسـتوى، لالسـتبيان المجـاالت مسـتوى علـى الحسـابية المتوسـطات
 .للدراسة المعتمد المحك حسب الموافقة درجةحدد الباحث 
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 ستبانةتحليل فقرات ال

 تحليل جميع فقرات الممارسات األخالقية للقيادة -
لمعرفــة والترتيــب  ،والــوزن النســبي ،واالنحــراف المعيــاري ،تــم اســتخدام المتوســط الحســابي

 (.5.8في جدول ) موضحةالنتائج  .درجة الموافقة
 والترتيب لجميع فقرات ،والوزن النسبي ،والنحراف المعياري ،الحسابيالمتوسط : (5.8جدول )

 الممارسات األخالقية للقيادة

المتوسط  البند
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
 موافق 1 80.27 0.57 4.01 األخالقيات الشخصية للقيادة

 موافق 3 79.37 0.59 3.97 ة للقيادةاإلدارياألخالقيات 
 موافق 2 79.59 0.57 3.98 األخالقيات العالئقية للقيادة

 موافق  79.75 0.53 3.99 جميع فقرات الممارسات األخالقية للقيادة
 ( ما يلي:5.8ويتضح من استعراض بيانات جدول )

)الدرجــة  3.99المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات الممارســات األخالقيــة للقيــادة يســاوي أن 
وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة  (،% (79.75( أي أن الوزن النسبي 5الكلية من 

 . بشكل عامعلى فقرات الممارسات األخالقية للقيادة 
  إلىويعزو الباحث ذلك 

 الــــذي تلعبــــه فــــي تحفيــــز  المهــــموالــــدور  ،إدراك القيــــادات الجامعيــــة ألهميــــة القيــــادة األخالقيــــة
صـائص ن القيـادة األخالقيـة خاصـية مـن خأل ؛إيجابيـا   ا  مؤشـر  حيث تعـد ،العاملين تجاه العمل
 لدى العاملين. اإلبداعوتسهم في تدعيم نواحي  ،النجاح في المنظمات

 ألن هــذا الجانــب  نظــرا   ؛ن علــى تــوفر الممارســات األخالقيــة بشــكل كبيــرو أن العــاملين حريصــ
ـــتهم نســـانيتهم ،يالمـــس آدمي ـــات العمـــل بشـــكل إيجـــابي ،وا  ـــى التفاعـــل مـــع معطي  ،وقـــدراتهم عل

وتجــاه المنظمــة  ،فيظهــر ذلــك فــي ممارســاتهم المهنيــة والســلوكية تجــاه قيــادتهم بشــكل خــاص
 بشكل عام.

( ودراســـة محمـــود م2014( ودراســـة العنقـــري)م2015وهـــذا مـــا أكدتـــه دراســـة أبـــو علبـــة )
( م2013( ودراســـــة العتيبـــــي )2013( ودراســـــة العطـــــوي )م2013( ودراســـــة الهنـــــدي )م2014)

ــــــدين ) ( ودراســــــة م2011) Feng( ودراســــــة م2009( ودراســــــة الحبيســــــة )م2012ودراســــــة عاب
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Bowers  (2009والتــي أشــارت م )أن ممارســة المــدراء للقيــادة األخالقيــة كانــت مرتفعــة إلــى، 
ن البيئـــة التـــي أجريـــت فيهـــا الدراســـة كانـــت أل نظـــرا   ؛والهنـــديوجـــاء هـــذا التشـــابه مـــع أبـــو علبـــة 

وتختلف مع دراسة العرايضة  ،حيث أن الدرسات قد أجريت في نفس المنطقة الجغرافية ،شابههمت
ـــي أشـــارت م2011( ودراســـة الشـــريفي والتـــنح )م2012) ـــادات للقيـــادة  إلـــى( والت أن ممارســـة القي

 .عن بيئة الدراسة الحالية مختلفةعربية و في بيئة نها أجريت أل ؛األخالقية كانت متوسطة
 أما بالنسبة لكل مجال من مجالت القيادة األخالقية فكانت النتائج على النحو التالي

حيـــث بلـــغ الـــوزن  ،حصـــل المجـــال األول "األخالقيـــات الشخصـــية" علـــى المرتبـــة األولـــى -
 ( 80.27النسبي)

  :ما يلي إلىويعزو الباحث هذه النتيجة 
وأن  ،مـــــن أوامـــــر الـــــدين اإلســـــالمي الحنيـــــف تعـــــدإن الســـــلوكيات األخالقيـــــة الشخصـــــية 

ممـا يعمـل علـى زيـادة الـوالء  ،سهل على المرؤوسـين مالحظتهـا عليـهتأخالقيات القائد الشخصية 
 ،حيــث يعتبرونــه قــدوة حســنة لهــم فــي شــتى المعــامالت فيمــا بيــنهم ،بشــكل كبيــر لــدى المرؤوســين

ممــا يســاعد علــى خلــق منظمــة  ،القائــد فــي كــل مــا هــو حســن مــن أفعالــه فنجــدهم يحــاولون تقليــد
  تتحلى بقيم أخالقية عالية.

(، ودراســة بــو م2010(، ودراسـة يحيــى)م2012) وآخــرون وهـذا مــا أكدتــه دراسـة عابــدين
( حيــث كانــت الســلوكيات والصــفات األخالقيــة م2007) Karakoseم(، ودراســة 2010عبــاس )

 .قبل المدراءممارسة بدرجة كبيرة من 
ــــي دراســــة العرايضــــة) ــــنح م2012وجــــاءت مختلفــــة وبدرجــــة متوســــطة ف (، والشــــريفي والت

 .(م2011)
األخالقيـة  أن درجـة الممارسـة إلـى (Turhan and Celike, 2011)وأشـارت دراسـة  

  .لسلوكيات القيادة جاءت بدرجة متدنية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات
 وعينة كل دراسة مما سبق ذكره.بيئة اختالف إلى  والتشابه ختالفويرجع اال

حيـث بلـغ الـوزن النسـبي  ،حصل المجال الثالث "األخالقيات العالئقية" على المرتبة الثانيـة -
(79.59.) 

 :ما يلي إلىويعزو الباحث هذه النتيجة 
واحتـرامهم  ،وتقـديرهم ،واهتمـام القـادة ،ةيـمـور االجتماعااللتزام باألخالقيات العالئقيـة واأل

واالستماع إليهم وعـدم المغـاالة فـي محاسـبة المخطئـين  ،والتواضع في التعامل معهم ،لمرؤوسيهم
ومشــاركتهم فــي مناســباتهم االجتماعيــة يعمــل علــى خلــق أجــواء حميمــة فــي العمــل تجعــل  ،مــنهم
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وكـان هنـاك تـأثير  ،لـديهميقـدمون أفضـل مـا مما يجعلهـم  ،القائد يتمتع بتقدير كبير من مرؤوسيه
تقــديراتهم  _مالـت فـي بعـض األحيـان_حيـث  ،واضـح للعالقـات الطيبـة بـين المرؤوسـين والرؤسـاء

 المجاملة. إلى
حيــــث كانــــت فيهــــا درجــــة ممارســــات العالقــــات  ،(م2012وأكــــدت ذلــــك دراســــة عابــــدين )

ارســات حيــث كانــت فيهــا درجــة مم ،(م2012واختلفــت دراســة العرايضــة ) ،اإلنســانية بدرجــة كبيــرة
 .هاواختالفما  في تشابه النتائج مهونجد أن البيئة تلعب دورا   ،األخالقية متوسطة العالقات

علـــــى الترتيـــــب الثالـــــث بـــــوزن  "ة للقيـــــادةاإلداريـــــاألخالقيـــــات "حصـــــل المجـــــال الثـــــاني  -
  :ما يلي إلى( ويعزو الباحث هذه النتيجة 79.37نسبي)
تقــان،  ،اإلدارين مهمــة القائــد األساســية هــي ممارســة العمــل أ وتنفيــذه بكفــاءة وفعاليــة وا 

سيســاعده  ان هــذأل ؛والقيــادي بالجوانــب األخالقيــة اإلداريويجــب علــى القائــد أن يتصــف ســلوكه 
ويعتقــــد الباحــــث هنــــا أن ال مجــــال للفصــــل بــــين األخــــالق  ،فــــي أداء المهــــام المنوطــــة بــــه بنجــــاح

ة البــــد وأن يتحلــــى بالجوانــــب داريــــاإلألنــــه لكــــي يــــنجح القائــــد فــــي ممارســــة صــــالحياته  ؛واإلدارة
يــتمكن القائــد مــن  كــيالتــزام بــاألخالق  يتطلــبتحقيــق األهــداف  إلــىن الســير إحيــث  ،األخالقيــة

 جذب المرؤوسين واستثارتهم للعمل.
حيــث كانــت  ،(م2010(، ودراســة يحــي )م2012) وآخــرون وأكــدت ذلــك دراســة عابــدين

(، م2012واختلفـــت دراســـة العرايضـــة ) ،كبيـــرة ة األخالقيـــة ممارســـة بدرجـــةاإلداريـــفيهـــا الصـــفات 
 ،ألخالقيــة ممارســة بدرجــة متوســطةاة اإلداريــحيــث كانــت الصــفات  ،(م2011والشــريفي والتــنح)

ونجــد هنــا أن الدراســات المحليــة تشــابهت فــي النتيجــة مــع الدراســة الحاليــة، واختلفــت مــع دراســة 
 .العرايضة والشريفي والتنح وكالهما دراستين غير محليتين

 .تحليل فقرات: الممارسات األخالقية للقيادة

 " األخالقيات الشخصية للقيادةتحليل فقرات مجال "  -
لمعرفــة والترتيــب  ،والــوزن النســبي ،واالنحــراف المعيــاري ،تــم اســتخدام المتوســط الحســابي

 (.5.9النتائج موضحة في جدول )و  .درجة الموافقة
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المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات : (5.9جدول )
 " األخالقيات الشخصية للقيادةمجال " 

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
 موافق 1 83.84 0.77 4.19 يفي القائد بالتزاماته تجاه المرؤوسين  .1
 موافق 12 77.47 0.87 3.87 تتفق أقواله مع أفعاله  .2

3.  
يطبق األنظمة والقوانين على نفسه قبل مطالبة 

 اآلخرين بتطبيقها 
 موافق 6 80.17 0.92 4.01

 موافق 7 79.88 0.87 3.99 يحترم المرؤوسين في كافة الظروف  .4

5.  
يتمسك بالقيم الدينية واألخالقية ويبتعد عن 

 اإلساءة للمرؤوسين
 موافق 2 83.57 0.85 4.18

 موافق 3 82.92 0.84 4.15 يحترم مواعيد العمل الرسمية  .6
في شخصية القائد  .7  موافق 4 81.09 0.86 4.05 يظهر التواضع واضحا  
 موافق 4 81.09 0.81 4.05 يتصف بالمرونة في تعامله مع المرؤوسين  .8
 موافق 8 79.54 0.89 3.98 يمتلك سرعة البديهة في الرد  .9
 موافق 11 79.03 0.84 3.95 يثق بالمرؤوسين الذين يعملون معه  .10
 موافق 10 79.14 0.92 3.96 يفي بالوعود التي يقطعها على نفسه  .11
 موافق 13 76.73 0.98 3.84 يتقبل النقد بصدر رحب وبدون تذمر  .12
 موافق 9 79.14 0.91 3.96 ينسب النجاح إذا تحقق للفريق الذي يعمل معه  .13
 موافق  80.27 0.57 4.01 فقرات المجال معاا جميع  

( أن مظــاهر مجــال األخالقيــات الشخصــية للقيــادة مــن وجهــة 5.9يتضــح مــن الجــدول )
 (، وجاءت الفقرات كما يلي:83.84-76.73نظر العاملين بالجامعات تراوحت بين )

  4.19يفــــي القائــــد بالتزاماتــــه تجــــاه المرؤوســــين " يســــاوي للفقــــرة األولــــى " المتوســــط الحســــابي 
، وهـذا يعنـي أن هنـاك موافقـة مـن قبـل %83.84( أي أن الـوزن النسـبي 5)الدرجة الكليـة مـن 

 أفراد العينة على هذه الفقرة. 

لـدى اآلخـرين  إيجابيـا   أن وفـاء القائـد بمـا يلتـزم بـه يتـرك انطباعـا   إلىويعزو الباحث ذلك 
ال يتجــزأ مــن  ا  جــزء يعــدوأن هــذا  ،كبيــر مــن تحمــل مســؤولية مــا يلتــزم بــه أمــامهم بأنــه علــى قــدر
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 ،تركيبة الشخصـية القياديـة للمسـؤول وأن الرسـول عليـه الصـالة والسـالم حثنـا علـى الوفـاء بالوعـد
 منافقا .  يعدوأن الذي ال يفي بالوعود 

( 3.56حســـابي )( فــي المرتبـــة الثامنــة بمتوســط م2012وجــاءت فــي دراســـة العرايضــة )
علـى عـاتق القيـادات فـي الجامعـات  ةن المسـؤولية الملقـاويأتي هذا اإلختالف أل ،بدرجة متوسطة

ة أوســع وأكبــر مــن البيئــة يــوأن البيئــة الجامع ،تكــون أكبــر نوعــا  مــا ممــا يتحملــه مــدراء المــدارس
 .المدرسية

  3.84" يسـاوي  ن تـذمريتقبـل النقـد بصـدر رحـب وبـدو  للفقرة الثانية عشر "المتوسط الحسابي 
، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى هــذه %76.73أي أن الــوزن النســبي 

 الفقرة. 

ولكنــه مــن  ،أن القائــد مــا هــو إال بشــر يخطــئ ويصــيب إلــىيعــزو الباحــث هــذه النتيجــة و 
ن كــان ذلــك نســبيا   ،الطبيعــة البشــرية عــدم تقبــل النقــد ن الضــغوط التــي قــد  وا  بــين األشــخاص، وا 

لكثـرة األعبـاء الملقـاة علـى عاتقـه قـد تدفعـه للتـوتر  نظـرا   _في بعـض األحيـان_يتعرض لها القائد 
غالبـا  أنـه ا قد يـؤثر سـلبا  علـى المرؤوسـين، وعلـى القـادة أن يفهمـوا جيـدا  ذوالحساسية الشديدة، وه

 وأحيانا قد يكون النقد في غير محله. ،لعملوالهدف منه خدمة مصلحة ا ،نقد بناءالما يكون 
( حيـث حصـلت الفقـرة علـى المرتبـة التاسـعة م2013وتدعم هذه النتيجـة دراسـة العتيبـي )

( حيــث حصــلت الفقــرة علــى المرتبــة م2013(، ودراســة الهنــدي )3.91عشــر بمتوســط حســابي )
( م2015لبــة )(، ودراســة أبــو ع76.75( وبــوزن نســبي )3.84الحاديــة عشــر بمتوســط حســابي )

(، 78.5( وبـــوزن نســـبي )3.93حيـــث حصـــلت علـــى المرتبـــة الحاديـــة عشـــر بمتوســـط حســـابي )
(، وجـاءت  3.74( جاءت مختلفة وفي المرتبة الثانية وبـوزن نسـبي )م2012ودراسة العرايضة )

( م2012فـي دراسـة عابـدين ) كما فـي الدراسـة الحاليـة في أقل ممارسات القيادة األخالقية شيوعا  
 ىويعـزو الباحـث ذلـك إلـ (3.84( بمتوسـط )م2013( ودراسـة الهنـدي )3.59وسط حسـابي )بمت

الدراســـات  اأمــ ،أن صــانعي القــرار فــي المجتمــع الفلســطيني مــن الصــعب علــيهم أن يتقبلــوا النقــد
 .في آخر الفقرات  فدرجتها لم تأت   العربية

 " ة للقيادةاإلدارياألخالقيات تحليل فقرات مجال "  -
لمعرفــة والترتيــب  ،والــوزن النســبي ،واالنحــراف المعيــاري ،اســتخدام المتوســط الحســابيتــم 

 (5.10في جدول ) موضحةالنتائج و  .درجة الموافقة
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المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات : (5.10جدول )
 " ة للقيادةاإلدارياألخالقيات مجال " 

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة

1.  
يتعامل القائد مع المواقف بروح القانون وليس 

 بنص القانون
 موافق 7 80.34 0.86 4.02

يعتمد الشفافية والنزاهة عند تقييم أداء   .2
 العاملين

 موافق 11 77.02 0.91 3.85

3.  
األهداف التي تصب في يتخذ القرارات ويحدد 

 مصلحة المؤسسة والعاملين
 موافق 2 81.83 0.76 4.09

 موافق 9 80.06 0.87 4.00 يتبنى مبدأ العدالة عند ممارسته الوظيفة  .4

يحترم مكانته الوظيفية بتجنب أي فعل قد   .5
 يسيء لها

 موافق 4 80.80 0.80 4.04

 موافق 3 81.03 0.83 4.05 يعزز الجوانب اإليجابية لدى المرؤوسين  .6

7.  
يضع المرؤوسين في صورة ما كتبه عنهم 

 من تقارير
 موافق 12 74.75 1.07 3.74

يعتمد أسلوب المنافسة األخالقية بين   .8
 العاملين

 موافق 13 74.59 0.91 3.73

 موافق 5 80.58 0.81 4.03 يعمل على تحقيق رؤية ورسالة المنظمة  .9
 موافق 8 80.12 0.84 4.01 االجتماعاتيتابع التوصيات المقدمة خالل   .10
 موافق 1 81.93 0.91 4.10 اإلدارييحافظ على أسرار العمل   .11
 موافق 10 78.37 0.85 3.92 يوجه أصحاب األداء المتدني لما هو أفضل  .12

يعمل على تنمية اإلحساس بالمسؤولية لدى   .13
 المرؤوسين

 موافق 6 80.35 0.86 4.02

 موافق  79.37 0.59 3.97 جميع فقرات المجال معاا  
ة للقيــادة مــن وجهـــة اإلداريــ( أن مظــاهر مجـــال األخالقيــات 5.10يتضــح مــن الجــدول )

 (، وجاءت الفقرات كما يلي:81.93-74.59نظر العاملين بالجامعات تراوحت بين )

  4.10" يســاوي  اإلداريالمتوســط الحســابي للفقــرة الحاديــة عشــر " يحــافظ علــى أســرار العمــل 
، وهذا يعني أن هنـاك موافقـة مـن قبـل %81.93( أي أن الوزن النسبي 5)الدرجة الكلية من 

 أفراد العينة على هذه الفقرة. 
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وأن جميــع  ،رأس الهـرم فـي المكـان المتواجـد فيـه عــد  يُ أن المـدير  إلـىويعـزو الباحـث ذلـك 
وأن هنـاك العديـد مـن القضـايا الحساسـة  ،القضايا المتعلقة بالعمل تصب في نهاية المطاف عنده

فـإذا لـم يكـن القائـد محافظـا علـى  ،بها إال من هم في مراكز صناعة القـرار علمالتي ال يجب أن ي
 أسرار العمل فال حاجة لوجوده.

( حيــــث حصـــــلت علــــى المرتبــــة الرابعـــــة م2013وتــــدعم هــــذه النتيجــــة دراســـــة العتيبــــي )
( حيـــــث م2013(، ودراســـــة الهنـــــدي )3.85وبمتوســـــط حســـــابي ) ،وبمســـــتوى مرتفـــــع ،نيوالعشـــــر 

( وبـــوزن نســـبي 4.46وبمتوســـط حســـابي ) ،وبدرجـــة مرتفعـــة جـــدا   ،حصـــلت علـــى المرتبـــة الثانيـــة
 ،( حيــث جــاءت فــي المرتبــة الثانيــة بدرجــة موافقــة كبيــرةم2015(، ودراســة أبــو علبــة )89.26)

هـذه النتـائج أن جميـع  من خاللحث ويرى البا (4.36( وبمتوسط حسابي )87.1وبوزن نسبي )
علــــى األســــرار بـــالرغم مــــن تنــــوع مجــــاالت  أطيـــاف العــــاملين يؤيــــدون بـــأن يكــــون القائــــد محافظـــا  

 .ومجتمعاتها  ،وعيناتها ،الدراسات السابقة

 يســـاوي  "المتوســـط الحســـابي للفقـــرة الثامنـــة " يعتمـــد أســـلوب المنافســـة األخالقيـــة بـــين العـــاملين
، وهـــذا يعنـــي أن هنـــاك موافقـــة مـــن قبـــل أفـــراد العينـــة %74.59أي أن الـــوزن النســـبي  3.73

 على هذه الفقرة. 

والخـوف  _القائد في بعـض األحيـان_ويعزو الباحث هذه النتيجة لصعوبة الخيارات لدى 
ممــا يدفعــه للحــد مــن  ،مــن المخــاطرة فــي إســناد المهــام التــي تحتــاج منافســة لمــن لــيس لديــه الخبــرة

ونجــد أن اســتجابات أفــراد العينــة أعطــت المــدير أقــل مســتوى علــى هــذه  ،فســة بــين العــاملينالمنا
ن الـــوزن النســـبي مرتفـــع علـــى إحيـــث  ،الفقــرة، وهـــذا ال يعنـــي عـــدم مهنيـــة القائـــد فـــي هــذا المجـــال

ن القـادة يعملـون علـى تحفيـز العـاملين علـى إولكنها األدنى بين الفقرات ويمكن القول هنـا  ،الفقرة
 رسات األخالقية من خالل المنافسة اإليجابية بينهم.المما

 " األخالقيات العالئقية للقيادةتحليل فقرات مجال "  -
لمعرفــة والترتيــب  ،والــوزن النســبي ،واالنحــراف المعيــاري ،تــم اســتخدام المتوســط الحســابي

 (.5.11موضحة في جدول ) النتائجو  .درجة الموافقة
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المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات : (5.11جدول )
 " األخالقيات العالئقية للقيادةمجال " 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

درجة 
 الموافقة

1.  
يشارك القائد المرؤوسين مناسباتهم 

 االجتماعية
 موافق 1 83.51 0.87 4.18

2.  
يتفقد المرؤوسين في مكان العمل 

 لالطمئنان عليهم
 موافق 12 77.46 0.87 3.87

3.  
يعزز أواصر الصداقة بينه وبين 

 المرؤوسين
 موافق 6 79.94 0.82 4.00

4.  
يراعي العادات والتقاليد في التعامل مع 

 المرؤوسين
 موافق 3 81.32 0.84 4.07

5.  
يقدر ظروف المرؤوسين بشكل 

 موضوعي
 موافق 9 78.10 0.84 3.90

6.  
يستثمر عالقته مع المجتمع المحلي 

 لمصلحة العمل
 موافق 11 77.47 0.90 3.87

 موافق 7 79.77 0.89 3.99 يعتز بعالقاته االجتماعية مع المرؤوسين  .7
 موافق 10 77.59 0.90 3.88 يمد يد العون والمساعدة للمرؤوسين  .8

9.  
يعزز حالة التواصل مع اآلخرين عبر 

 الباب المفتوح سياسة
 موافق 8 78.32 0.83 3.92

10.  
يقوم بانتقاء األلفاظ الجيدة مع 

 المرؤوسين
 موافق 2 82.67 0.80 4.13

 موافق 5 80.52 0.80 4.03 يقوم بتوجيه الموظفين الجدد وتشجيعهم  .11
 موافق 13 77.23 0.87 3.86 يراعي حاجات العاملين الشخصية  .12

13.  
أي يستمع جيدا للمرؤوسين عند حدوث 

 إشكاليات
 موافق 4 80.69 0.83 4.03

 موافق  79.59 0.57 3.98 جميع فقرات المجال معاا  

( أن مظــاهر مجــال األخالقيــات العالئقيــة للقيــادة مــن وجهــة 5.11يتضــح مــن الجــدول )
 (، وجاءت الفقرات كما يلي:83.51-77.23نظر العاملين بالجامعات تراوحت بين )
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  المتوســط الحســابي للفقــرة األولــى " يشــارك القائــد المرؤوســين مناســباتهم االجتماعيــة " يســاوي
، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة %83.51( أي أن الــوزن النســبي 5)الدرجــة الكليــة مــن  4.18

 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 

مــدى اهتمــام القائــد بتطبيــق الســلوك الطبيعــي لإلنســان بطبعــه  إلــىويعــزو الباحــث ذلــك 
نجـد أن القائـد و  ،آلخرينبـاتوطيـد عالقتـه علـى  فيعمـل ،كائن اجتماعي ال يستطيع العيش بمفـرده

إليمانه بأن  ؛هنا يهتم بنسج عالقات اجتماعية من خالل مشاركة العاملين مناسباتهم االجتماعية
ممـا يـؤثر إيجابيـا فـي  ،دود إيجابي علـى العالقـات داخـل العمـلهذه المشاركة سوف يكون لها مر 

 ن شيوع المحبة واأللفة بين القائد ومن يعمل معه من أساسيات النجاح.أل ؛مخرجات العمل
( حيـث جـاءت فـي المرتبـة الخامسـة بدرجـة م2015وتدعم هذه النتيجة دراسة أبو علبـة )

( حيــــث م2013(، ودراســــة العتيبـــي )86.1( وبــــوزن نســـبي )4.30بمتوســــط حســـابي )و مرتفعـــة 
(، ودراســة الهنــدي 4.20وبــوزن نســبي ) ،وبدرجــة مرتفعــة ،فــي المرتبــة الخامســة _أيضــا_جاءت

( وبـوزن 4.43وبدرجة مرتفعة جدا  بمتوسـط حسـابي ) ،( حيث جاءت في المرتبة األولى2013)
وبــوزن نســبي  ،( حيــث جــاءت فــي المرتبــة األخيــرةم2012(، ودراســة العرايضــة )88.55نســبي )

التــرابط  إلــىويــرى الباحــث فــي هــذه النتيجــة أن القــادة فــي المجتمــع الفلســطيني يميلــون  (3.44)
ولكـن فـي  ،في حين نجد أن النتيجة كانت فـي دراسـة العرايضـة مرتفعـة ،االجتماعي مع العاملين

 .نها أجريت في مجتمع أردني  أل ؛آخر الفقرات

  3.86المتوســط الحســابي للفقــرة الثانيــة عشــر " يراعــي حاجــات العــاملين الشخصــية " يســاوي 
، وهذا يعنـي أن هنـاك موافقـة مـن قبـل أفـراد العينـة علـى هـذه %77.23أي أن الوزن النسبي 

 الفقرة. 

تحول بين  _في بعض األحيان_أن كثرة عدد المرؤوسين إلى يعزو الباحث هذه النتيجة 
ـــام القائـــد  فـــي بعـــض _فـــال يجـــد  ،وأن مهـــام القائـــد متعـــددة ،بمراعـــاة جميـــع حاجـــات العـــاملينقي

ن القائـد يمـر بفتـرات ضـغط أل ؛الوقت الكافي لمراعـاة جميـع حاجـات العـاملين وتفقـدهم _األحيان
وهـذا  ،ولكـن مـع موافقـة ،وكانت استجابات أفراد العينة علـى هـذه الفقـرة األدنـى ،شديدة في العمل
 بمراعاة حاجات العاملين الشخصية.  القادة غالبا  دليل على قيام 

وبدرجـة  ،( حيث جاءت في المرتبـة العاشـرةم2015وتدعم هذه النتيجة دراسة أبو علبة )
( حيث م2013(، ودراسة الهندي )83.6( وبوزن نسبي )4.18وبمتوسط حسابي ) ،موافقة كبيرة

(، 82.55( وبــوزن نســبي )4.13)جــاءت فــي المرتبــة الثامنــة وبدرجــة مرتفعــة وبمتوســط حســابي 
وهنـا نجـد أن  (3.58وزن نسـبي )بـ( حيث جاءت في المرتبة الثانية و م2012ودراسة العرايضة )
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مــــن المجتمــــع األردنــــي فــــي االهتمــــام بالحاجــــات الشخصــــية  هتمامــــا  االمجتمــــع الفلســــطيني أقــــل 
 .للعاملين

 اإلداري اإلبداعثانيا: تحليل فقرات: 
لمعرفــة والترتيــب  ،والــوزن النســبي ،واالنحــراف المعيــاري ،الحســابيتــم اســتخدام المتوســط 

 (.5.12النتائج موضحة في جدول ) .درجة الموافقة
المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات : (5.12جدول )

 " اإلداري اإلبداعمجال " 

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

1.  
ينجز القائد المهام الموكلة إليه بأسلوب 

 متجدد
 موافق 1 82.07 0.81 4.10

 موافق 7 79.02 0.84 3.95 يمتلك قدرة عالية على النقاش والحوار  .2

يعمل على معرفة أوجه القصور والضعف   .3
 في العمل

 موافق 4 79.54 0.76 3.98

 موافق 3 80.75 0.88 4.04 بطرح أفكار جديدة لتطوير العمليقوم   .4

5.  
يعطي األولوية إلنجاز األعمال حسب 

 أهميتها
 موافق 8 78.61 0.80 3.93

يهتم بالمهام المثيرة التي تتطلب إمكانات   .6
 إبداعية

 موافق 12 77.23 0.89 3.86

7.  
يعمل على تحفيز المبدعين وأصحاب 

 األفكار الجديدة
 موافق 5 79.19 0.94 3.96

8.  
يستخدم أساليب تنافسية في بيئة العمل 

 اإلبداعتشجع على 
 موافق 16 74.94 0.94 3.75

9.  
يعمل على تقديم حلول للمشكالت في وقت 

 موافق 9 78.61 0.87 3.93 قصير

10.  
يمتلك القدرة على إدراك العالقات بين 

 األشياء وتفسيرها
 موافق 6 79.19 0.88 3.96

11.  
المثالية في تطبيق القوانين يبتعد عن 

 ويفسح المجال لإلبداع
 موافق 15 75.25 0.92 3.76

12.  
يمتلك رؤية الكتشاف مشكالت اآلخرين 

 في العمل
 موافق 14 75.91 0.87 3.80
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المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة

 موافق 13 76.65 0.96 3.83 يرى الفشل على أنه تجربة تسبق النجاح  .13

14.  
يمتلك القدرة على رؤية مواقف العمل من 

 مختلفةجوانب 
 موافق 11 77.86 0.87 3.89

يمتلك قدرة عالية على تصور األفكار   .15
 المستقبلية

 موافق 10 77.93 0.90 3.90

16.  
يتحمل مسؤولية ما يقوم به من أعمال 

 ويواجه النتائج المترتبة على ذلك
 موافق 2 80.80 0.89 4.04

 موافق  78.33 0.61 3.92 جميع فقرات المجال معاا  

 ( استخالص ما يلي:5.12جدول )خالل من يمكننا 

  المتوســط الحســابي للفقــرة األولــى " ينجــز القائــد المهــام الموكلــة إليــه بأســلوب متجــدد " يســاوي
، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة %82.07( أي أن الــوزن النســبي 5)الدرجــة الكليــة مــن  4.10

 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 

هـذا يعكـس نظـرة إيجابيـة لـدى أفـراد العينـة ضـمن خيـار الموافقـة تجـاه  أنذلك إلى ويعزو الباحث 
القـدرة بدرجــة عاليــة علــى إنجـاز مــا يســند إليهــا لهــا وهــذا يعنـي أن القيــادات الجامعيــة  ،هـذه العبــارة

( حيـث كانــت درجــة م2009واتفقــت هـذه النتيجــة مـع دراســة العجلــة ) .مـن أعمــال بأسـلوب متجــدد
إال أنهمـا اتفقتـا فـي  مجتمـع الدراسـة وعلـى الـرغم مـن اخـتالف ،ة كبيـرة جـداالموافقة على هذه الفقـر 

علـى فطبقـت الدراسـة الحاليـة أمـا  ،طبقـت علـى الـوزارات (العجلـة)ن دراسـة إحيـث  درجة الموافقة،
 ـ والتجديد بتكاروهذا دليل على أن القادة يميلون دوما لالنوعية المجتمع لم تؤثر و  ،الجامعات

  اإلبـداعالمتوسط الحسابي للفقرة الثامنة " يستخدم أساليب تنافسية في بيئة العمل تشجع علـى 
، وهـذا يعنــي أن هنـاك موافقـة مــن قبـل أفــراد %74.94أي أن الـوزن النســبي  3.75" يسـاوي 

 العينة على هذه الفقرة. 

اســتخدام األسـاليب التنافســية فقــط  إلـىأن القــادة يميلــون  إلـىويعـزو الباحــث هـذه النتيجــة 
حيــث  ،ة للقيــادةاإلداريــ( فــي مجــال األخالقيــات 8وهــذا يتناســب مــع الفقــرة رقــم ) ،عنــد الضــرورة
ن بموضــوع المنافســة علــى أدنــى قيمــة فــي كــل مجــال، رغــم حصــولهما ان المتعلقتــاحصــلت الفقرتــ

وأنـه تـم  ،ات بشـكل صـحيحكانـت تقـيس المتغيـر  سـتبانةأن اال إلـىعلى نسبة مرتفعة، وهـذا يشـير 
اإلدراي فــي الجامعــات  اإلبــداعومــن هــذه النتــائج يســتنتج الباحــث أن  .بشــكل جــدي عنهــااإلجابــة 
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ابـــن )حيـــث كانـــت دراســـة  ،والوظـــائف الخاصـــة يكـــون بدرجـــة أكبـــر منـــه فـــي الوظـــائف الحكوميـــة
 اأمـ ،فيها بدرجـة مرتفعـة اإلبداعوجاءت عناصر  ،على الجامعات (دممح)و ،(الحربي)و ،(زرعة

 .فقد كانت متوسطة ومقبولة  ،(والعجلة ،لولو)في القطاع الحكومي مثل دراسة 
 3.92" يســاوي  اإلداري اإلبــداعلمجــال " ن المتوســط الحســابي إ بشــكل عــام يمكــن القــول

، وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينـة علـى فقـرات هـذا %78.33أي أن الوزن النسبي 
 المجال ويدل على وجود درجة مرتفعة. 

وتدريب العاملين على تقديم كـل  ،والنمو ،اإلبداعاهتمام القادة  ب إلىويعزو الباحث ذلك 
ســطينية فــي الجامعــات الفلوأن العــاملين ب ،وبنــاء رؤيــة مســتقبلية للعــاملين ،مــا هــو جديــد ومتميــز

ويمتلكـون  ،لديهم قدرة كبيرة على إنجاز المهام الموكلة إليهم بأساليب متعددة ومتجـددة قطاع غزة
القـدرة علـى فـي قدرات كبيرة على تقديم أفكـار جيـدة إلنجـاز المهـام بطـرق وأسـاليب سـريعة تتمثـل 

 .نجاز المهامإواالبتعاد عن الطرق التقليدية في  ،ابتكار كل ما هو جديد
أن الجامعـات والمنظمـات تسـعى  إلىيعزو الباحث سبب االتفاق مع الدراسات السابقة و  

 ،وتعمــل دومــا علــى تطــوير قــدرات العــاملين ،ووســائل مفيــدة للعمــل ،وأفكــار ،ابتكــار أســاليب إلــى
 .وتحفيزهم ،وتنمية مواهبهم

ـــن زرعـــة )   اإلبـــداع( حيـــث كانـــت عناصـــر م2016واتفقـــت هـــذه النتيجـــة مـــع دراســـة اب
( حيــث كــان تقــدير م2014ودراســة الحربــي) ،متــوفرة بدرجــة عاليــة لــدى قيــادات الكليــات اإلداري

( حيث كانـت م2012ودراسة محمد ) ،جاءت عالية اإلداريالموظفات لدرجة ممارستهن لإلبداع 
( م2015واختلفت مع دراسة الـدريبي ) ،للقيادات بجامعة أسيوط مرتفعة اإلداري اإلبداععناصر 

ودراســــة لولــــو  ا ،لــــدى القيــــادات النســــائية بالجامعــــة متوســــط اإلداري اإلبــــداعمســــتوى حيــــث كــــان 
( حيـث كـان الموظفـون بالقطـاع الحكـومي بـوزارة الشـؤون االجتماعيـة يتمتعـون بمسـتوى م2015)

أمـا دراسـة  ،( حيث كانت النتائج بشـكلها العـام متوسـطةم2014ودراسة الحارثي ) ،ابداع متوسط
 . بوزارات قطاع غزة كان مقبوال   اإلداري اإلبداعأن واقع  إلىلصت ( فخم2009العجلة )
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 اختبار فرضيات الدراسة
 بين α ≤ 0.05 دللة ىعند مستو  توجد عالقة ذات دللة إحصائيةالفرضية الرئيسة األولى: 

 .الجامعات الفلسطينية في قطاع غزةفي  اإلداري اإلبداعو الممارسات األخالقية للقيادة 
الجامعات في  اإلداري اإلبداعبين الممارسات األخالقية للقيادة و معامل الرتباط  (:5.13) جدول

 الفلسطينية في قطاع غزة

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)الحتمالية

بين  α ≤ 0.05 داللة ىعند مستو  توجد عالقة ذات داللة إحصائية
الجامعات الفلسطينية في في  اإلداري اإلبداعو الممارسات األخالقية للقيادة 

 .قطاع غزة
.847 *0.000 

 .α ≤  0.05داللة ىاالرتباط دال إحصائيا  عند مستو         *
.( Sigالقيمــة االحتماليــة )، وأن  847.( أن معامــل االرتبــاط يســاوي 5.13جــدول )يبــين 

ـــى وجـــود عالقـــة ذات داللـــة  0.05وهـــي أقـــل مـــن مســـتوى الداللـــة  0.000تســـاوي  وهـــذا يـــدل عل
الجامعـات الفلسـطينية فـي قطـاع فـي  اإلداري اإلبـداعإحصائية بين الممارسات األخالقية للقيادة و 

 . غزة
أهميـة الممارسـات األخالقيـة لجعـل المـوظفين والعـاملين يحققـون  إلىويعزو الباحث ذلك 

هــي عالقــة طرديــة  العالقــةن هــذه أ، و فــي جميــع مجــاالت العمــل اإلبــداعدرجــة عاليــة مــن النمــو و 
وأن ، اإلداري اإلبــــداعلزيـــادة  ؛ضـــرورة االهتمـــام بالممارســـات األخالقيـــة إلـــىوهـــذا يـــدعو  ،قويـــة

الجامعات أن  كذلك ويرى الباحث ،اإلدراي يتطلب قيادة أخالقية تراعي حاجات العاملين اإلبداع
 ،ونوعيـة ،فـي تحسـين أسـلوب للمسـاهمةتهـتم باختيـار قيـادات أخالقيـة  الفلسطينية في قطاع غـزة

 م(، ودراســة2016العفيفــي )واتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة  .وجــودة خــدماتها المقدمــة لمجتمعهــا
أن هنــاك عالقــة  كــل منهــا علــى والتــي أكــدتم(، 2012م( ودراســة العرايضــة )2013العتيبــي )

حيـث نجـد  ،خاصـة بكـل دراسـةذات داللة إحصائية بين ممارسات القيادة األخالقية والمتغيـرات ال
أنهــا كلهــا تــم إجراؤهــا فــي بيئــات تعليميــة  المــذكورة أن ســبب هــذا االتفــاق مــع الدراســات الســابقة

 . مشابهة لبيئة الدراسة الحالية
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 ويشتق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
ــة إحصــائية - ــة ذات دلل ــين  α ≤ 0.05 دللــة ىعنــد مســتو  توجــد عالق ــات ب األخالقي

 .الجامعات الفلسطينية في قطاع غزةفي  اإلداري اإلبداعالشخصية للقيادة و 
الجامعات في  اإلداري اإلبداعبين األخالقيات الشخصية للقيادة و معامل الرتباط  (:5.14جدول )

 الفلسطينية في قطاع غزة

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)الحتمالية

بين  α ≤ 0.05 داللة ىعند مستو  ذات داللة إحصائية توجد عالقة
الجامعات الفلسطينية في  اإلداري اإلبداعاألخالقيات الشخصية للقيادة و 

 .في قطاع غزة
.761 *0.000 

 .α ≤  0.05داللة ىاالرتباط دال إحصائيا  عند مستو         *
.( Sigاالحتماليــة ) القيمــة، وأن  761.( أن معامــل االرتبــاط يســاوي 5.14جــدول )يبــين 

ـــى وجـــود عالقـــة ذات داللـــة  0.05وهـــي أقـــل مـــن مســـتوى الداللـــة  0.000تســـاوي  وهـــذا يـــدل عل
الجامعات الفلسطينية في قطـاع في  اإلداري اإلبداعإحصائية بين األخالقيات الشخصية للقيادة و 

 . غزة
ن الممارســات األخالقيــة للقائــد يمكنهــا أن تشــجع إحيــث  ،وعلــى ذلــك يــتم قبــول الفرضــية

وتحسينها بما يحقق حالة نوعية من األداء حتـى  ،وتطوير األعمال ،اإلبداعوتدفع العاملين نحو 
ولـــيس مـــن بـــاب  ،ولـــو حـــدثت أخطـــاء نجـــد القائـــد يعالجهـــا ضـــمن المفهـــوم األخالقـــي واإلنســـاني

ة تـدل علـى أن االهتمـام بالممارسـات الشخصـية وأن هـذه العالقـة الطرديـة القويـ ،نتقامالالتصيد وا
لــــذا البــــد للقــــادة فــــي  ،األخالقيــــة للقيــــادة تــــؤدي حتمــــا إلبــــداع وتميــــز العــــاملين داخــــل الجامعــــات

ويجــــب علــــى الجامعــــات أن تحســــن  ،الجامعــــات إدراك أهميــــة الممارســــات الشخصــــية األخالقيــــة
 .ختيار من يشغلون المناصب القيادية فيهاا

م( ودراســة 2016واتفقــت النتــائج التــي توصــل إليهــا الباحــث مــع نتــائج دراســة العفيفــي ) 
م( اللتــان أكــدتا علــى وجــود عالقــة بــين الســلوك الفــردي األخالقــي وبــين الســمات 2014محمــود )

م( 2012ختلفــت مــع دراســة العرايضــة )او  ،الشخصــية األخالقيــة والمتغيــرات الخاصــة بكــل دراســة
القـــة ذات داللـــة إحصـــائية بـــين الصـــفات الشخصـــية األخالقيـــة وجميـــع حيـــث لـــم تكـــن هنـــاك ع
 أنهــا أجريــت علــى الجامعــات  ويرجــع ســبب االتفــاق مــع دراســة العفيفــي ،مجــاالت ســلوك المواطنــة

 حيث أنها أجريت على مدارس حكومية . واالختالف مع دراسة العرايضة
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 ةاإلداريـبـين األخالقيـات  α ≤ 0.05 دللـة ىعنـد مسـتو  توجـد عالقـة ذات دللـة إحصـائية -
 .الجامعات الفلسطينية في قطاع غزةفي  اإلداري اإلبداعللقيادة و 
الجامعات في  اإلداري اإلبداعة للقيادة و اإلداريبين األخالقيات معامل الرتباط  (5.15جدول )

 الفلسطينية في قطاع غزة

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)الحتمالية

بين  α ≤ 0.05 داللة ىعند مستو  عالقة ذات داللة إحصائيةتوجد 
الجامعات الفلسطينية في في  اإلداري اإلبداعة للقيادة و اإلدارياألخالقيات 
 .قطاع غزة

.813 *0.000 

 .α ≤ 0.05 داللة ىاالرتباط دال إحصائيا  عند مستو         *
.( Sigالقيمــة االحتماليــة )، وأن  813.( أن معامــل االرتبــاط يســاوي 5.15جــدول )يبــين 

ـــى وجـــود عالقـــة ذات داللـــة  0.05وهـــي أقـــل مـــن مســـتوى الداللـــة  0.000تســـاوي  وهـــذا يـــدل عل
قطــاع فــي الجامعــات الفلســطينية فــي  اإلداري اإلبــداعة للقيــادة و اإلداريــإحصـائية بــين األخالقيــات 

 . غزة
يجـــب أن يكـــون ضـــمن ممارســـات أخالقيـــة  اإلداريأن العمـــل  إلـــىويعـــزو الباحـــث ذلـــك 

وأن الجامعـات تهـتم باختيـار قيـادات  ،واالبتكـار اإلبـداعليعمل المـدير علـى توجيـه العـاملين نحـو 
ة الطرديــة قــوهــذا يســتدل عليــه فــي العال يــة األخالقيــةار تعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى الممارســات اإلد

 .القوية بين المتغيرين
م( حيــث كــان هنــاك عالقــة ارتباطيــة 2014واتفقــت نتــائج الدراســة مــع دراســة محمــود ) 

واختلفـــت مـــع دراســـة  ،واألبعـــاد المختلفـــة للثقـــة التنظيميـــة ،قويـــة بـــين الســـمات اإلدرايـــة األخالقيـــة
ـــة إحصـــائية2012العرايضـــة ) ـــاك عالقـــة ذات دالل ـــم يكـــن هن ـــة  م( حيـــث ل بـــين الصـــفات اإلدراي

جـع لعينــة ير وسـبب هـذا االتفـاق واالخـتالف  ،الت سـلوك المواطنـة التنظيميـةخالقيـة وبـين مجـااأل
نهــا تشــابهت فــي فإ (محمــود)فعلــى الــرغم مــن اخــتالف عينــة الدراســة الحاليــة مــع دراســة  ،الدراســة
كونها عينـة ممثلـة مـن _ (العرايضة)تشابه عينة الدراسة مع دراسة  على الرغم أيضا  منو  النتائج

 . نها اختلفت في النتائج فإ _مؤسسات تعليمية
 العالئقيـة بـين األخالقيـات α ≤ 0.05 دللـة ىعنـد مسـتو  توجد عالقة ذات دللة إحصـائية -

 .الجامعات الفلسطينية في قطاع غزةفي  اإلداري اإلبداعللقيادة و 
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الجامعات في  اإلداري اإلبداعبين األخالقيات العالئقية للقيادة و معامل الرتباط  (:5.16جدول )
 الفلسطينية في قطاع غزة

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
الحتمالية
(Sig.) 

بين األخالقيات  α ≤ 0.05 داللة ىعند مستو  توجد عالقة ذات داللة إحصائية
 .الجامعات الفلسطينية في قطاع غزةفي  اإلداري اإلبداعالعالئقية للقيادة و 

.771 *0.000 

 .α ≤  0.05داللة ىاالرتباط دال إحصائيا  عند مستو         *
.( Sigالقيمــة االحتماليــة )، وأن  771.( أن معامــل االرتبــاط يســاوي 5.16جــدول )يبــين 

ـــى وجـــود عالقـــة ذات داللـــة  0.05وهـــي أقـــل مـــن مســـتوى الداللـــة  0.000تســـاوي  وهـــذا يـــدل عل
الجامعـات الفلسـطينية فـي قطـاع فـي  اإلداري اإلبـداعللقيـادة و العالئقية  إحصائية بين األخالقيات

 . غزة
هتمامــا  كبيـرا   فــي مجــال العالقــات إلي و قيـادات الجامعــات تــأن  إلــىويعـزو الباحــث ذلــك 

 ،وتشــاركهم مناســباتهم ،علــى إحتــرامهمرص وتحــ ،فهــي تقــيم عالقــات وديــة معهــم ،مــع العــاملين
هـــذه العالقـــات يجـــب أن تبنـــى علـــى  الســـتمرار فـــي اإلنجـــاز والتميـــز، وأنوتقـــدم المســـاعدة لهـــم ل

  .واالبتكار ،والنمو ،اإلبداعقدرة على المما يوفر لهم  ،يستوعبها المرؤوسينممارسات أخالقية 
م( اللتــان أكــدتا 2012م( ودراســة العرايضــة )2014واتفقــت النتــائج مــع دراســة محمــود )

 ،والمتغيـرات الخاصـة بكـل دراسـةعلى وجود عالقة ارتبـاط موجبـة فـي مجـال العالقـات اإلنسـانية 
 وبـــين الدراســـة الحاليـــة، وعلـــى الـــرغم مـــن اخـــتالف العينـــة فـــي دراســـة محمـــود ودراســـة العرايضـــة

 . وهذا يعني أن القيادات تهتم بنسج عالقات اجتماعية مع المرؤوسين ،فالنتائج كانت متشابهه
 α ≤ 0.05 دللة الفرضية الرئيسة الثانية: يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى

 .الجامعات الفلسطينية في قطاع غزةفي  اإلداري اإلبداعللممارسات األخالقية للقيادة على 
 الفرضية الرئيسة الثانية-: تحليل النحدار الخطي المتعدد(5.17جدول )

 .Sigالقيمة الحتمالية  Tقيمة اختبار  معامالت النحدار المتغيرات المستقلة
 0.633 0.478 0.064 المقدار الثابت

 0.000 3.651 0.205 األخالقيات الشخصية للقيادة
 0.000 7.214 0.440 ة للقيادةاإلدارياألخالقيات 

 0.000 6.232 0.322 األخالقيات العالئقية للقيادة
 0.717معامل التحديد الُمعد ل=  0.848معامل االرتباط = 

 0.000االحتمالية = القيمة  F  =292.887قيمة االختبار 
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الممارســات الختبـار هــذه الفرضــية تــم اســتخدام " االنحـدار الخطــي المتعــدد " لمعرفــة أثــر 
 ، وقد تبين ما يلي:قطاع غزةبالجامعات الفلسطينية في  اإلداري اإلبداعاألخالقية للقيادة على 

 %71.7، وهذا يعني أن 0.717، ومعامل التحديد الُمعد ل= 0.848معامل االرتباط =  -
والنســبة المتبقيــة  ،تــم تفســيره مــن خــالل العالقــة الخطيــة اإلداري اإلبــداعمــن التغيــر فــي 

الجامعـات الفلسـطينية فـي  اإلداري اإلبـداععوامل أخرى تـؤثر فـي  إلىقد ترجع  28.3%
 .في قطاع غزة

 0.000القيمـة االحتماليـة تسـاوي  ، كمـا أن292.88المحسـوبة بلغـت  (F)قيمة االختبـار  -
والقبـــول بوجـــود عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية بـــين  ،ممـــا يعنـــي رفـــض الفرضـــية الصـــفرية

  .الجامعات الفلسطينية في قطاع غزةفي  اإلداري اإلبداعاألخالقية للقيادة و الممارسات 
القيمـــة  كمـــا أن 3.651تســـاوي ( T)، قيمـــة اختبـــارللقيـــادةاألخالقيـــات الشخصـــية متغيـــر  -

ـــــأثير وهـــــذا يعنـــــي  0.05أقـــــل مـــــن  وهـــــي 0.000 تســـــاوياالحتماليـــــة  يجـــــابي إوجـــــود ت
 . قطاع غزةبالجامعات الفلسطينية في  اإلداري اإلبداعفي  لألخالقيات الشخصية للقيادة

ــــات متغيــــر  - ــــاألخالقي ــــارة للقيــــادةاإلداري القيمــــة  كمــــا أن 7.214تســــاوي ( T)، قيمــــة اختب
يجـــــابي إوجـــــود تـــــأثير وهـــــذا يعنـــــي  0.05وهـــــي أقـــــل مـــــن  0.000االحتماليـــــة تســـــاوي 

 . قطاع غزةبالجامعات الفلسطينية في  اإلداري اإلبداعفي  ة للقيادةاإلداريلألخالقيات 
القيمــــة  كمــــا أن 6.232تســــاوي  (T)، قيمــــة اختبــــاراألخالقيــــات العالئقيــــة للقيــــادةمتغيــــر  -

يجـــــابي إوجـــــود تـــــأثير وهـــــذا يعنـــــي  0.05وهـــــي أقـــــل مـــــن  0.000االحتماليـــــة تســـــاوي 
 . قطاع غزةبالجامعات الفلسطينية في  اإلداري اإلبداعفي  لألخالقيات العالئقية للقيادة

الجامعــات فــي  اإلداري اإلبــداعأهميــة المتغيــرات المســتقلة المــؤثرة علــى المتغيــر التــابع "  -
األخالقيـــات هـــي علـــى الترتيـــب:  (T)" حســـب قيمـــة اختبـــار  قطـــاع غـــزةالفلســـطينية فـــي 

 . األخالقيات الشخصية للقيادة، وأخيرا األخالقيات العالئقية، ومن ثم ةاإلداري

 :نحدار وفق التاليويمكن كتابة معادلة اال
 0.322ة للقيــــــــــــــادة( + اإلداريــــــــــــــ)األخالقيــــــــــــــات  0.44+0.064=  اإلداري اإلبــــــــــــــداع

 )األخالقيات الشخصية للقيادة( 0.205+ العالئقية للقيادة()األخالقيات 
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( α ≤ 0.05الفرضية الرئيسة الثالثة: توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة )
 اإلبداعب وعالقتهابين متوسطات استجابات المبحوثين حول الممارسات األخالقية للقيادة 

تعزى للبيانات الشخصية )الجنس، العمر، الجامعة، المؤهل العلمي، المسمى  اإلداري
 .الوظيفي، سنوات الخدمة(

لعينتين مستقلتين لمعرفة ما إذا كان هناك  (T)استخدام اختبار الختبار هذه الفرضية تم 
وهــــو اختبــــار معلمــــي يصــــلح لمقارنــــة متوســــطي مجمــــوعتين مــــن  ،فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية

البيانات. كذلك تم استخدام اختبار " التباين األحادي " لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة 
 متوسطات أو أكثر. 3وهذا االختبار معلمي يصلح لمقارنة  ،إحصائية

 ويشتق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

بين متوسطات ( α ≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) -
 اإلداري اإلبداعب وعالقتهااستجابات المبحوثين حول الممارسات األخالقية للقيادة 

 الجنس.متغير  إلى تعزى
 الجنس –لعينتين مستقلتين " - T(: نتائج اختبار" 5.18جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
 أنثى ذكر .(

 0.145 1.459 3.94 4.04 األخالقيات الشخصية للقيادة
 0.794 0.261- 3.98 3.96 ة للقيادةاإلدارياألخالقيات 

 0.224 1.218 3.92 4.00 األخالقيات العالئقية للقيادة
 0.368 0.902 3.94 4.00 الممارسات األخالقية للقيادة

 0.966 0.042 3.91 3.92 اإلداري اإلبداع
 0.509 0.661 3.93 3.98 جميع المجالت معا

المقابلـــة  (.Sig)( أن القيمـــة االحتماليـــة 5.18مـــن النتـــائج الموضـــحة فـــي جـــدول )تبـــين 
لجميــــع المجــــاالت والمجــــاالت  0.05لعينتــــين مســــتقلتين أكبــــر مــــن مســــتوى الداللــــة  (T)الختبــــار

مجتمعـــة معـــا، وبـــذلك يمكـــن اســـتنتاج أنـــه ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطات 
 .الجنسمتغير  إلىتقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى 

مهـام  هـيأن المهـام المنوطـة بـالموظف ال تعتمـد علـى الجـنس ف إلـىويعزو الباحث ذلـك 
كـانوا ذكـورا  أو إناثـا  أن ال يختلفـون سـواء ين العاملإيشغل الموقع، وحيث مطلوبة من أي موظف 
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وأن  ،من وجهة نظرهم بالممارسات األخالقية، وأن المفاضلة بـين الجنسـين ترجـع لمـن هـو أجـدر
يعمل على ممارسات األخالقية للاستخدام المدراء  وأنين دونما تمييز، سعلى الجن قالقوانين تطب

 لدى العاملين من الجنسين. اإلبداعوتحسين  ،تعزيزو زيادة الوالء واالنتماء لدى العاملين، 
(، وعابـدين وآخـرون م2012واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسـات كدراسـة العرايضـة )

 بأنه ال توجد فروق تعزى لمتغير الجنس. (karakose،2007)دراسة (، م2012)
ودراسـة  ،(، حيث كانت الفروق فيها لصالح الـذكورم2012عابدين )واختلفت مع دراسة 

ويســتنتج الباحــث أن المجتمــع الفلســطيني  .( كانــت الفــروق فيهــا لصــالح اإلنــاثم2010يحيــى )
ودراســـة  ،ففـــي دراســـة العرايضـــة األردنيـــة ،أكثـــر لممارســـات القيـــادة األخالقيـــة فيـــه تميـــل اإلنـــاث

 ،أمــا دراســتي عابــدين وآخــرون ويحيــى فكانتــا فلســطينيتين ،لــم يكــن هنــاك فــروق ،كــاركوز التركيــة
 .بين الجنسين ووجد أن هناك فروق

بين متوسطات ( α ≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) -
 تعزى اإلداري اإلبداعب وعالقتهااستجابات المبحوثين حول الممارسات األخالقية للقيادة 

 العمر.متغير  إلى
 العمر –(: نتائج اختبار" التباين األحادي " 5.19جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

أقل من 
30 

30- 
أقل من 

40 

40- 
أقل من 

50 

50 
 فأكثر

 0.523 0.749 4.11 3.98 3.99 4.01 األخالقيات الشخصية للقيادة
 0.489 0.811 4.05 3.90 3.98 3.97 ة للقيادةاإلدارياألخالقيات 

 0.402 0.981 4.09 3.93 3.97 3.95 األخالقيات العالئقية للقيادة
 0.424 0.934 4.08 3.94 3.98 3.98 الممارسات األخالقية للقيادة

 0.284 1.271 4.04 3.84 3.92 3.91 اإلداري اإلبداع
 0.355 1.087 4.07 3.91 3.96 3.96 جميع المجالت معا

المقابلــة  (.Sig)( أن القيمــة االحتماليــة 5.19النتــائج الموضــحة فــي جــدول )مــن يتبــين 
لجميـع المجـاالت والمجـاالت مجتمعـة  0.05الختبار" التباين األحـادي " أكبـر مـن مسـتوى الداللـة 

وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـطات تقـديرات عينـة  ،معا
 .العمر متغير إلىمجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى الدراسة حول هذه ال
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 الممارســــات واقــــعأن متغيــــر العمــــر لــــيس لــــه عالقــــة بتحديــــد  إلــــىويعــــزو الباحــــث ذلــــك 
 ،األخالقيــة وأن العمــر لــيس محــددا لطبيعــة الممارســات ،اإلداري وأثرهــا علــى اإلبــداع األخالقيــة

 .ألنها نابعة من ديننا اإلسالمي بغض النظر عن العمر ؛والجميع يميل للممارسات األخالقية
 Feng(2011) و (م2012عابـدين )و ( م2013دراسـة الهنـدي ) النتائج معهذه واتفقت 

 .العمرمتغير لبأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى  (م2010يحيى )و 

بين متوسطات ( α ≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) -
 تعزى اإلداري اإلبداعب وعالقتهااستجابات المبحوثين حول الممارسات األخالقية للقيادة 

 الجامعة. متغير إلى
 الجامعة –(: نتائج اختبار" التباين األحادي " 5.20جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

الجامعة 
 اإلسالمية

جامعة 
 األزهر

جامعة 
 األقصى

 0.003* 5.762 3.90 3.97 4.14 األخالقيات الشخصية للقيادة
 0.161 1.835 3.96 3.89 4.04 ة للقيادةاإلدارياألخالقيات 

 0.728 0.318 3.98 3.95 4.01 األخالقيات العالئقية للقيادة
 0.127 2.077 3.94 3.94 4.06 الممارسات األخالقية للقيادة

 0.227 1.490 3.93 3.83 3.97 اإلداري اإلبداع
 0.171 1.775 3.94 3.91 4.03 جميع المجالت معا

 .α ≤ 0.05* الفرق بين المتوسطات دال إحصائيا  عند مستوى داللة         

المقابلة  (.Sig)( أن القيمة االحتمالية 5.20من النتائج الموضحة في جدول )يتبين 
"  األخالقيات الشخصية للقيادةلمجال " 0.05الختبار" التباين األحادي " أقل من مستوى الداللة 

وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة 
  مية.وذلك لصالح الذين يعملون في الجامعة اإلسال ،الجامعة إلىحول هذا المجال تعزى 

وتدريب  ،اهتمام الجامعة اإلسالمية بالممارسات األخالقية إلىويعزو الباحث ذلك 
ومؤتمرات متكررة  ،وارشادات ،وعمل دورات لهم ،وتحفيزهم من الناحية الدينية ،العاملين لديها

 وخاصة في التعامل الشخصي مع اآلخرين. ،حول ضرورة التزام الجميع بالممارسات األخالقية
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أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معا فقد تبين أن القيمة االحتمالية 
(Sig.)  وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة  0.05أكبر من مستوى الداللة

إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا 
 . الجامعة إلىتعزى 

أن  إلىاالت معا  جعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع الم ويعزو الباحث
يمارسها الجميع  اإلبداعالممارسات األخالقية و وأن  ،وتخضع لكادر واحد ،بيئة الجامعات موحدة

بأنه ال م( 2012واتفقت النتائج مع دراسة عابدين وآخرون ) .وهذا أمر طبيعي ،دون استثناء
م( حيث كان هناك 2013واختلفت مع دراسة الهندي ) ،مكان العمل لمتغيرتعزى توجد فروق 

ختالف مع الدراسات السابقة ويرى الباحث أن هذا االتفاق واال ،فروق تعزى لمتغير مكان العمل
 يعود الختالف اإلدراة واإلشراف من جامعة ألخرى.

بين متوسطات ( α ≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) -
 إلى تعزى اإلداري اإلبداعب وعالقتهاالممارسات األخالقية للقيادة واقع استجابات المبحوثين 

 المؤهل العلمي.متغير 
 المؤهل العلمي –(: نتائج اختبار" التباين األحادي " 5.21جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

دبلوم فما 
 دون

 بكالوريوس
دراسات 

 عليا

 0.541 0.616 4.02 4.02 3.89 األخالقيات الشخصية للقيادة
 0.559 0.582 3.99 3.92 3.94 ة للقيادةاإلدارياألخالقيات 

 0.668 0.405 4.00 3.94 3.94 األخالقيات العالئقية للقيادة
 0.666 0.406 4.01 3.96 3.93 الممارسات األخالقية للقيادة

 0.856 0.156 3.93 3.91 3.85 اإلداري اإلبداع
 0.727 0.319 3.98 3.95 3.90 جميع المجالت معا

المقابلــة  (.Sig)( أن القيمــة االحتماليــة 5.21مــن النتــائج الموضــحة فــي جــدول )يتضــح 
لجميـع المجـاالت والمجـاالت مجتمعـة  0.05الختبار" التباين األحـادي " أكبـر مـن مسـتوى الداللـة 

وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـطات تقـديرات عينـة  ،معا
 .المؤهل العلميمتغير  إلىالدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى 
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أن العـــاملين علـــى اخـــتالف مـــؤهالتهم العلميـــة يـــدركون أهميـــة  إلـــىويعـــزو الباحـــث ذلـــك 
ألن تطبيــق  ؛اإلداري اإلبــداعومــا لهــا مــن انعكــاس علــى  ،األخالقيــةاســتخدام القيــادة للممارســات 

كمـا وتعمـل  ،القائد للممارسات األخالقيـة يعمـل علـى تقليـل اإلشـكاليات والصـدامات خـالل العمـل
ن جميـع العـاملين علـى  الممارسات األخالقية على زيـادة شـعور العـاملين بـاألمن فـي وظـائفهم، وا 

القـادة  إلـىيميلون و اختالف مؤهالتهم العلمية سواء كانت مؤهالت عليا أو مؤهالت دنيا يرغبون 
ن جميع العاملين  نها تعمل على رفع الروح المعنوية لديهم،أل ؛الذين يمارسون القيادة األخالقية وا 

بغض النظر عن المؤهل العلمـي مـن السـهل أن يحكمـوا هـل هـذا القائـد يمـارس القيـادة األخالقيـة 
 .نفسها لمواقفلويرجع ذلك النهم يتعرضون غالبا   ،أم ال

(، حيـــث كـــان هنـــاك فـــروق ذات داللـــة م2015مـــع دراســـة أبـــو علبـــة) النتـــائج واختلفـــت
كمــا وكــان هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائية تعــزى لمتغيــر  ،إحصــائية لصــالح مجموعــة الــدبلوم
(، والشـــــــــريفي م2012(، ودراســـــــــة عابـــــــــدين وآخـــــــــرون)م2013المؤهـــــــــل فـــــــــي دراســـــــــة الهنـــــــــدي)

 ،اخـتالف بيئـة كـل دراسـة إلىختالف ويعزو الباحث هذا اال (م2010(، ويحيى )م2011والتنح)
 .أو مدارس ،أو مؤسسات ،قه على جامعاتيفمنها ما تم تطب

بين متوسطات ( α ≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) -
 تعزى اإلداري اإلبداعب وعالقتهااستجابات المبحوثين حول الممارسات األخالقية للقيادة 

 المسمى الوظيفي. إلى
 المسمى الوظيفي –(: نتائج اختبار" التباين األحادي " 5.22جدول )

 المجال

 المتوسطات

مة 
قي

بار
لخت

ا
ية  

مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

 أكاديمي .(
أكاديمي 
بمنصب 

 إداري

رئيس 
قسم 
 إداري

 إداري

 0.895 0.202 4.01 4.06 4.02 3.99 األخالقيات الشخصية للقيادة
 0.602 0.621 3.95 4.01 4.04 3.93 ة للقيادةاإلدارياألخالقيات 

 0.722 0.443 4.01 4.03 3.97 3.94 األخالقيات العالئقية للقيادة
 0.751 0.403 3.99 4.04 4.01 3.95 الممارسات األخالقية للقيادة

 0.847 0.270 3.93 3.95 3.94 3.88 اإلداري اإلبداع
 0.761 0.389 3.97 4.01 3.99 3.93 جميع المجالت معا
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المقابلــة  (.Sig)( أن القيمــة االحتماليــة 5.22مــن النتــائج الموضــحة فــي جــدول )يتبــين 
لجميـع المجـاالت والمجـاالت مجتمعـة  0.05الختبار" التباين األحـادي " أكبـر مـن مسـتوى الداللـة 

وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـطات تقـديرات عينـة  ،معا
 . المسمى الوظيفي إلىالدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى 

 ،أن جميـع العـاملين بمختلـف مسـمياتهم يخضـعون لـنفس اللـوائح إلـىو الباحث ذلك ويعز 
أن الممارسـات األخالقيـة تمـارس مـن و ، ونظام عمل واحد داخـل كـل جامعـة ،والقوانين ،واألنظمة

فــي جميــع  اإلبــداعاهتمــام القيــادة بالممارســات األخالقيــة و و  ،الجميــع بــاختالف المســمى الــوظيفي
 اإلبـــداعبتعيـــين قـــادة لـــديهم قـــدرة علـــى تحقيـــق  _أيضـــا  _ اهتمـــام الجامعـــاتو  ،وحـــدات الجامعـــات

م( حيـث لـم 2016واتفقت النتيجة مع دراسـة العفيفـي ) .عن طريق الممارسات األخالقية اإلداري
 .يكن هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي

بين متوسطات ( α ≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) -
 تعزى اإلداري اإلبداعب وعالقتهااستجابات المبحوثين حول الممارسات األخالقية للقيادة 

 سنوات الخدمة. متغير إلى
 سنوات الخدمة –(: نتائج اختبار" التباين األحادي " 5.23جدول )

 المجال 

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

أقل من 
5 

 سنوات

 5من 
أقل  إلى

 10من 
 سنوات

 10من 
 15 إلى

 سنة

أكثر من 
15 
 سنة

 0.857 0.256 3.98 4.03 4.04 3.99 األخالقيات الشخصية للقيادة
 0.234 1.428 3.90 3.97 4.06 3.91 األخالقيات اإلدارية للقيادة
 0.624 0.587 3.98 3.97 4.03 3.89 األخالقيات العالئقية للقيادة

 0.595 0.632 3.96 4.00 4.04 3.93 الممارسات األخالقية للقيادة
 0.833 0.289 3.90 3.91 3.96 3.87 اإلبداع اإلداري

 0.659 0.535 3.94 3.97 4.02 3.91 جميع المجالت معا

 
المقابلــة  (.Sig)( أن القيمــة االحتماليــة 5.23مــن النتــائج الموضــحة فــي جــدول )يتبــين 

لجميـع المجـاالت والمجـاالت مجتمعـة  0.05الختبار" التباين األحـادي " أكبـر مـن مسـتوى الداللـة 
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وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـطات تقـديرات عينـة  ،معا
 سنوات الخدمة.متغير  إلىالدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى 

أن التقديرات التي يعتمدها العاملون في تقدير ممارسات قيـادتهم  إلىيعزو الباحث ذلك و 
العــاملون  يعــدهاألن مثــل هــذه التقــديرات  ؛األخالقيــة ثابتــة وال تتغيــر بــاألعوام أو بســنوات الخبــرة 

 إلى( 349، صم2012حيث أشار عابدين ) ،مرتكزة على قواعد دينية مترسخة في نفسية القائد
عظـــم المـــدراء تحكـــم ســـلوكياتهم األنظمـــة والقـــوانين المتاحـــة لهـــم، وأن الممارســـات األخالقيـــة أن م

ـــك دراســـة الهنـــدي )أحيـــث  ،مـــن أهـــم عوامـــل نجاحهـــا دللمنظمـــة تعـــ ـــدين 2013كـــدت ذل (، وعاب
يحيــــــى  م( ودراســــــة2016العفيفــــــي )  ( واختلفــــــت مــــــع دراســــــةم2012(، والعرايضــــــة )م2012)
فــي دراســة  وكانــت ،ذات داللــة إحصــائية تعــود لســنوات الخدمــة ا  ( حيــث أظهــرت فروقــم2010)

بيئـة ليعـود  هنـا تالفالخـتفـاق واويـرى الباحـث أن اال ،سـنوات (6)قـل مـن األلصالح الفئة يحيى 
 .العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات 
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات 

 :مقدمة
ملخصــــا  ألهــــم النتــــائج التــــي توصــــلت إليهــــا الدراســــة، والتوصــــيات  ليتنــــاول هــــذا الفصــــ

في تعزيز نقـاط القـوة ومعالجـة  تسهم يالمناسبة في ضوء ما توصلت إليها الدراسة من نتائج والت
، واقتــــراح بعــــض  الجامعــــات الفلســــطينية فــــي قطــــاع غــــزةفــــي  اإلبــــداعنقــــاط الضــــعف لتحســــين 

 الدراسات المستقبلية.

 :الدراسة نتائجأولا: 
بينت النتائج أن األخالقيات الشخصية للقيادة هي أكثر األخالقيات تأثيرا  في اإلبداع  -

هي األقل تأثيرا  على  ،بينما كانت األخالقيات اإلدارية ،يليها األخالقيات العالئقية ،اإلداري
 اإلبداع اإلداري. 

كل متغيرات في بينت النتائج أن اإلبداع اإلداري يتأثر بصورة جوهرية وذات داللة إحصائية  -
 القيادة األخالقية.

ينت النتائج أن موظفي الجامعات يقدرون األهمية البالغة للممارسات األخالقية للقيادة وما ب -
 لها من أثر إيجابي على عملية اإلبداع اإلداري.

بمجاالتها الثالثة  حصائية بين الممارسات األخالقية للقيادةوجود عالقة ذات داللة إ -
 .اإلداري اإلبداعو  (العالئقيةو  اإلدراية،و  ،)الشخصية

 اإلداري اإلبداعللقيادة في  ،والعالئقية ،واإلدراية ،لألخالقيات الشخصيةيجابي إوجود تأثير  -
 . الجامعات الفلسطينية في قطاع غزةفي 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى لمتغير  -
 وسنوات الخدمة. ،والمسمى الوظيفي ،والمؤهل العلمي ،والعمر ،الجنس

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لمجال األخالقيات  -
 ذلك لصالح الذين يعملون في الجامعة اإلسالمية. و  ،الجامعةالشخصية للقيادة تعزى لمتغير 

ة للقيادة واألخالقيات العالئقية فال توجد فروق ذات اإلداريأما بالنسبة لمجال األخالقيات  -
 .الجامعة إلىداللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى 
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بالنسبة للمجاالت مجتمعة معا فال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات و  -
 .الجامعة إلىعينة الدراسة تعزى 

 :ثانياا: التوصيات
 بناء  على النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإن الباحث يوصى بالتالي:

قيام القيادات في الجامعات بالعمل على دعم وتعزيز روح المنافسة الشريفة لقدرتها  أهمية -
وذلك  على استخراج الطاقات الكامنة لدى المرؤوسين وتوجيهها فيما يخدم أهداف المنظمة

عطائهم فرص متكافئة للظهور  .عن طريق التعاون بين العاملين وا 
ممارسات القيادة واقع طالع على مستوى التعميم نتائج هذه الدراسة على الجامعات ل -

 والعمل على تحسينها. ،األخالقية في الجامعات محل الدراسة
أن تهتم إدارة الجامعات بتعزيز القيادة األخالقية لدى القادة والمسؤولين من خالل التأكيد  -

 من عملية تقييم المسؤولين وترقيتهم، على اعتبار الممارسات األخالقية جزءا  أساسيا  
 واعتبارها معيارا أساسيا الختيار من سيخلفهم في القيادة مستقبال .   

 كافة العاملين بالجامعات إلىشكالها أالعمل على نقل القيم والممارسات األخالقية بجميع  -
عقد دورات تدريبية لصناع القرار ومن هم بمواقع المسؤولية في الجامعات من خالل 

لدى  اإلداري اإلبداعودورها في تنيمه  ،ومبادئها ،وأهميتها ،لتوضيح ماهية القيادة األخالقية
 العاملين والمرؤوسين.

 اإلبداعالعمل على االهتمام بالعاملين وتشجيعهم على ممارسة االخالقيات الحسنة لتعزيز  -
العمل على تشكيل لجنة بصالحيات مطلقة لمراقبة وتقييم تطبيق الممارسات و لديهم 

إجراءات مناسبة وفورية مع اتخاذ والعمل على  ،الرؤساء في الجامعاتاألخالقية من قبل 
 المخالفين.

 العمل على تعزيز ثقافة تقبل النقد من العاملين. -
عطائهم الفرصة في التعبير عن آرائهم بدون خوف  - العمل على تعزيز ثقة القائد بمرؤوسيه وا 

 أو تردد.
 أثر في زيادة الدافعية لديهم واإلبداع.مراعاة حاجات العاملين قدر اإلمكان مما لها من  -
العمل على إعتماد مبدأ النزاهة والشفافية في كل ما يكتب عن العاملين من تقارير   -

نصاف.  ومعاملتهم بعدل وا 
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 :ثالثاا: الدراسات المستقبلية المقترحة
إجـراء المزيـد بعد االنتهاء من هذه الدراسة وعلى ضوء مـا تقـدم مـن نتـائج يقتـرح الباحـث 

 التالية: المستقبليةمن الدراسات 
األداء الوظيفي للعاملين  وأثرها على تطويرممارسات القيادة األخالقية  :دراسة بعنوان -

 .بالمنظمات األهلية
في  اإلداريممارسات القيادة األخالقية وعالقتها بالحد من الفساد واقع  :دراسة بعنوان -

 مؤسسات التعليم العالي.
 .بالقطاع الحكوميتمكين العاملين  أثرها علىممارسات القيادة األخالقية و  :بعنواندراسة  -
في مؤسسات الوظيفي  وأثرها على الرضاممارسات القيادة األخالقية واقع  :دراسة بعنوان -

 .القطاع الخاص
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 المراجعو المصادر 

 القرآن الكريم. -

 السنة النبوية. -

 أولا: المراجع باللغة العربية.

نموذج مقترح لحوكمة الشركات كمدخل لتحسين السلوك  .م(2015) .إبراهيم، دعاء محمد رزق
جامعة (، رسالة دكتوراه) .األخالقي في المنظمات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان

 ، مصر.قناة السويس

اإلدارة االستراتيجية وفق النموذج األوروبي للتميز  .م(2016) .األخرس، جبر سيد عبد اهلل
efqm (رسالة ماجستير)، وأثرها على اإلبداع اإلداري في القطاع الحكومي الفلسطيني ،

 ، غزة.أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

م(. نموذج مقترح لتأثير سلوكيات القيادة األخالقية على 2012) .محمد سليمان محمد اكريم،
 (،2) المجلة العلمية لالقتصاد والتجارةتطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة في المستشفيات، 

549-569 
 تطبيق بمدى وعالقتها األخالقية القيادة سلوكيات .م(2012) .محمد سليمان محمد اكريم،

 (،1)، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، مصرالمؤسسات الليبية،  في الحوكمة مبادئ
1007-1060. 

متطلبات اإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام في وزارة التربية والتعليم  .م(2013) .بدر، سفيان
 (،رسالة ماجستير)، بمحافظات غزة لتنمية الموارد البشرية في ضوء االتجاهات المعاصرة

 .غزةجامعة االزهر، 

األخالقيات التنظيمية وأثرها على الوالء التنظيمي  .م(2014) .البطي، أحمد علي مسعود
، جامعة قناة (رسالة دكتوراه) .دراسة ميدانية على الجامعات الليبية –للعاملين بالمنظمة 

 ، مصر.السويس
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على  عينةدور اخالقيات االعمال في تحسين اداء العاملين دراسة  .م(2013) .بودراع، أمينة
 ، الجزائر.جامعة المسيلة ماجستير(،رسالة ) .البنوك التجارية الجزائرية

درجة التزام رؤساء األقسام العلمية بأخالقيات العمل اإلداري  .(م2010) .بوعباس، فوزية
وعالقتها بمستوى الروح المعنوية ألعضاء هيئة التدريس في كليات الهيئة العامة للتعليم 

، جامعة (ماجستير رسالة) .والتدريب بدولة الكويت كما يراها األعضاء أنفسهمالتطبيقي 
 .الشرق األوسط، الكويت

أخالقيات الموارد البشرية في المؤسسة العمومية، دراسة حالة  .(م2015) .بوهاللة، سعاد
 .جزائرال ،جامعة أبو بكر بالقايد(، رسالة دكتوراه)، مديرية اإلدارة المحلية لمقر والية بشار

، الرابط االلكتروني: 2017فبراير  15، تاريخ االطالع: عن الجامعةجامعة األزهر. )د.ت(. 
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/AboutAUG.asp 

، الرابط 2017فبراير  15، تاريخ االطالع: عن الجامعةالجامعة اإلسالمية. )د.ت(. 
 http://www.iugaza.edu.ps  االلكتروني:

م، الرابط 2017فبراير  15، تاريخ االطالع: عن الجامعة(، د.تجامعة األقصى. )
 االلكتروني:

https://www.alaqsa.edu.ps/site/page/2772 

مطبعة أبناء  :، فلسطين2. طالقواعد المنهجية لبناء االستبيان .(م2010). الجرجاوي، زياد
 الجراح.

تأثير القيادة اإلدارية الناجحة في تحقيق اإلبداع  .م(2011) .جمعة، محمود حسن وآخرون
 .112-79(، 90)، مجلة اإلدارة واالقتصاداإلداري، 

تصور مقترح لتطوير اإلبداع اإلداري لدى  .م(2014). الحارثي، سالم بن سيف بن ناصر
، جامعة (رسالة ماجستير)، مديري المدارس في محافظة شمال الشرقية في سلطنة عمان

 نزوى، عمان

http://www.alazhar.edu.ps/arabic/AboutAUG.asp
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/AboutAUG.asp
http://www.iugaza.edu.ps/
https://www.alaqsa.edu.ps/site/page/2772
https://www.alaqsa.edu.ps/site/page/2772
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واقع ممارسات القيادة األخالقية في مدارس التعليم األساسي  .م(2009) .رضية الحبيسة،
 جامعة السلطان قابوس. )رسالة ماجستير(،، ( بسلطنة عمان10-5الصفوف )
 دار الحامد للنشر والتوزيع. :، عمان1، طالقيادة األخالقية .م(2012) .الحبيسة، رضية

درجة ممارسات موظفات جامعة أم القري لمهارات  .م(2014) .الحربي، رحاب بنت يوسف
، جامعة أم القرى، المملكة العربية (ماجستير رسالة. )اإلبداع اإلداري وسبل تنميتها

 .السعودية

 العمل وسلوكيات األخالقية القيادة بين العالقة تحليل .م(2011) حسانين، أسامة أحمد.
  .51-2 ،(1) 25 ،مجلة البحوث والدراسات المعاصرة، دراسة ميدانية_لإلنتاجية المضادة

اإلداري الالزمة لقائد التغيير ومدى توافرها  مهارات اإلبداع .م(2005) .الحميدي، منال حسين
)رسالة  .لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية من وجهة نظر المشرفين التربويين

 ماجستير(، جامعة أم القرى، السعودية
الثقافة التنظيمية وعالقتها باإلبداع اإلداري  .م(2015). حويحي، إسماعيل محمد إسماعيل

 . )رسالة ماجستير(، الجامعة اإلسالمية، غزة.الجامعات العامة والخاصةدراسة مقارنة بين 
أخالقّيات العمل اإلسالمية وأثرها في تعزيز االلتزام  .م(2011) .الحياصات، خالد وآخرون

مجلة المنارة التّنظيمي في المؤّسسات الّصحفّية األردنّية من وجهة نظر العاملين فيها، 
 .62-48( 1) 11 للبحوث والدراسات

عالقة القيادة التحويلية باإلبداع اإلداري لدى . (م2010) .حسني سعيد خلف، محمد كريم
، )رسالة ماجستير(، الجامعة رؤساء األقسام األكاديميين في الجامعة اإلسالمية بغزة

 اإلسالمية، غزة.

ببيئة العمل  واقع اإلبداع اإلداري وعالقته .م(2015) .الدريبي، شريفة صالح بن عبد اهلل
، (رسالة ماجستير)، الداخلية لدى القيادات النسائية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

 ، الرياض.جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

 ، فلسطين: جامعة القدس المفتوحة.2. طمبادئ اإلدارة .م(2015) .الذنيبات، وآخرون



119 
 

ويلية بتمكين العاملين في الجامعات الفلسطينية عالقة القيادة التح .(م2010) .الرقب، أحمد
 )رسالة ماجستير(، جامعة األزهر، غزة.، بقطاع غزة

العالقة بين السلوك األخالقي للقيادة واإللتزام م(. 2010عبد اهلل. ) جواد وحسن، راضي،
 (21)، جامعة القادسية، السنة السابعة دراسة اختبارية في كلية اإلدارة واإلقتصاد :التنظيمي

عناصر اإلبداع اإلداري لدى قيادات الكليات في  .م(2016) .ابن زرعة، نورة بنت عبد الرحمن
-12، (101) 23، مصر-مستقبل التربية والتعليم، جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

94 

م، 2017فبراير  15 االطالع:، تاريخ العولمة والقيادة األخالقية .(م2008) .أبو زينة، تيسير
 .http://www.airssforum.com/forum: الرابط االلكتروني

دار المسيرة للنشر والتوزيع  :األردن . )د.ط(،اإلبداع اإلداري .م(2011) .السكارنة، بالل خلف
 والطباعة.

دار المسيرة للنشر والتوزيع األردن:  ،1. طأخالقيات العمل .(م2009) .السكارنة، بالل
 .والطباعة

نمط القيادة وممارسات اإلبداع اإلداري لمديري  .م(2010) .محمد عشايالسلمي، سعيد 
  .101-11(، 27)13، التربية مصرالمدارس الثانوية بمحافظة جدة دراسة تحليلية، 

تاريخ  والتنمية،مجلة التدريب  ،القيادة األخالقية القوة الناعمة .(م2016) .الشتوي، سلمان
 . /  dev.info-http://traم، الرابط االلكتروني: 2017مارس  30االطالع: 

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية  .م(2011) .الشريفي، عباس عبد مهدي والتنح، منال
مجلة العلوم  الخاصة بإمارة الشارقة للقيادة األخالقية وعالقتها بدرجة تمكين المعلمين.

 .135-120( 3)12، ربوية والنفسيةالت
، البشرية الموارد وتنمية لتمكين معاصر مدخل :للجميع القيادة ثقافة .(م2010) .صدام، محمد

 الوطني االقتصاد وتعزيز البشرية الموارد تنمية (الثاني العربي المؤتمر إلىورقة مقدمة 
 عمان. سلطنة- اإلدارية للتنمية المنظمة العربية)
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األنماط القيادية وعالقتها بإدارة الصراع التنظيمي بالمنظمات  .(م2011) .صفحي، يحيى
 ، الجامعة االفتراضية، المملكة المتحدة بريطانيا.)رسالة ماجستير( .الخاصة

دار الفكر الجامعي . )د.ط(، )د.م(: القيادة اإلدارية واإلبداعية .م(2006) .الصيرفي، محمد
 .للنشر

للعلوم  جامعة نايف العربية :الرياض. )د.ط(، األخالق والقيادة .م(2010). الطراونة، تحسين
 .األمنية

الفلسفة األخالقية وعلم القيادة وتطبيقاتها في قيادة فرق العمل  .(م2012). الطراونة، تحسين
 : جمعية نايف العربية للعلوم األمنية. الرياض، 1، طاألمنية

ة المديرين للقيادة األخالقية كما يقدرها معلمو درجة ممارس .م(2012) .عابدين، وآخرون
 مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتالمدارس الحكومية في محافظة القدس، 

28(2) ،327-363 

دور القيادة التربوية في تنمية اإلبداع لدى  .م(2010) .فايز كمال ،العاجز، فؤاد علي وشلدان
مجلة معلمي مدارس المرحلة الثانوية بمحافظات قطاع غزة من وجهة نظر المعلمين، 

 .66-30( 1)18، الجامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات االنسانية(

 المنظمات في اإلداري اإلبداع على التنظيمية الثقافة أثر م(.2013أكرم محمد. ) عبد الباسط،
 وبعض والفنادق للسياحة القابضة الشركة في العاملين على دراسة تطبيقية السياحية
 592-574( 3) العلمية لإلقتصاد والتجارة ، مصرالمجلة . لها التابعة الشركات

مفهومه -البحث العلمي .م(2001) .عبيدات، ذوقان وعدس، عبد الرحمن، وعبد الحق، كايد
 .دار الفكر للنشر والتوزيع :عمان. )د.ط(، وأدواته وأساليبه

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للقيادة  .م(2013) .العتيبي، أحمد بركي مبارك
رسالة . )األخالقية وعالقتها بقيمهم التنظيمية من وجهة نظر المعلمين في دولة الكويت

 ، األردن.، جامعة الشرق األوسط(ماجستير
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المتطلبات األخالقية للقيادة المدرسية  .(م2008أبريل  21-20) .عابدينعثمان، أسامة زين ال
المؤتمر  إلىورقة مقدمة . في ضوء بعض المتغيرات االجتماعية المعاصرة: دراسة تحليلية

 .العلمي العربي الثالث، التعليم وقضايا المجتمع المعاصر
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 (: قائمة المحكمين1ملحق رقم )
 مكان العمل االسم م.
 غزة-الجامعة اإلسالمية سمير صافي أ.د. 1
 غزة-الجامعة اإلسالمية بيلاوسيم اله د. 2
 غزة-الجامعة اإلسالمية خالد دهليز د. 3
 غزة-الجامعة اإلسالمية أكرم سمور د. 4
 غزة-الجامعة اإلسالمية سامي أبو الروس د. 5
 غزة-الجامعة اإلسالمية نافذ بركات د. 6
 جامعة األزهر أيمن بكير د. 7
 جامعة األزهر محمد فارس د. 8
 جامعة األزهر سليمان الطالع د. 9
 جامعة األزهر وفيق األغا د. 10
 جامعة األقصى أديب األغا د. 11
 جامعة األقصى عالء الدين السيد د. 12
 جامعة القدس المفتوحة محمد اشتيوي د. 13
 جامعة القدس المفتوحة نضال المصري د. 14
 جامعة القدس المفتوحة هالة عياش د. 15
 جامعة القدس المفتوحة سامي أبو طه د. 16
 الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا حسام النفار د. 17
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 في صورتها األولية ستبانة( ال3ملحق رقم )
 

 

 
 

 الدراسة استبانة

 األخوة الكرام ،،، السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 اإلبداع اإلداري"تحقيق ب وعالقتها" ممارسات القيادة األخالقية يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان
وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة  )دراسة ميدانية على الجامعات الفلسطينية(

اإلبداع  وعالقتها بتحقيقللتعرف على ممارسات القيادة األخالقية  ستبانةاألعمال. لذا يقوم الباحث بتوزيع اال
 .المذكورة أدناه للعاملين بالجامعات ستبانةفلسطينية في قطاع غزة، حيث سيتم توجيه االاإلداري في الجامعات ال

بداء رأيكم في المسائل المطروحة فيها واإلجابة على فقرات اال  ستبانةلذلك يرجو الباحث التكرم بقراءتها وا 
 ستبانةبموضوعية ودقة وذلك بوضع إشارة في المكان المخصص، وكلنا أمل في إجابتكم على جميع فقرات اال

 علما بأن هذه اإلجابات لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.
 

 وتفضلوا بقبول فائق الحترام والتقدير لحسن تعاونكم
 الباحث/عماد سعيد الشاعر

 البيانات الشخصية
 (  ذكر                         )    (  أنثى    ) الجنس

 50أقل من  40)    (                   30)    (  أقل من  العمر
 فأكثر 50)    (               40أقل من  30)    (  

 )    (  الجامعة اإلسالمية  )    (  جامعة األقصى   )    (  جامعة األزهر  الجامعة
 )    (  دبلوم )    (  بكالوريوس  )    (  ماجستير  )    (  دكتوراه المؤهل العلمي

 )    (  أكاديمي إداري                    )    (  إداري طبيعة العمل
 10أقل من  إلىسنوات  5سنوات                        )    (  من  5)    (  أقل من  سنوات الخبرة

 سنوات
 سنة فأكثر 15سنة       )    (  من  15أقل من  إلىسنوات  10)    (  من 

The Islamic University – Gaza 

Research and Postgraduate Affairs 

Faculty of Commerce 

Master of   Business & Administration 

 غــــــــــــزة –الجامعــــــــــــة اإلسالميـــــــــــــة 
شـــــئون البحـــــث العلمـــــي والدراســـــات 

 اـالعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةك  التجــ

 إدارة األعمــــــــــــــــــــــال ماجســــــــــــــــــــــتير
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 الممارسات األخالقية للقيادة
 قائدا   ليكون الشخصويقصد بها الصفات الشخصية التي يجب أن يتحلى بها األخالقيات الشخصية للقيادة:  .1

 فعاال  أمام المرؤوسين. أخالقيا  

 الفقرة م
 اإلجابة

أوافق 
أوافق ل  ل أوافق محايد أوافق بشدة

 بشدة
      يعمل القائد على تحقيق العدالة بين المرؤوسين  .1
      يفي القائد بالتزاماته مع المرؤوسين   .2

3.  
نفسه قبل مطالبة اآلخرين على القوانين  األنظمةيطبق 

 بتطبيقها 
     

      يحترم القائد المرؤوسين في كافة الظروف  .4
      المرؤوسين إلىيتمسك بالقيم الدينية وال يقوم باإلساءة   .5
      مواعيد العمل الرسميةالقائد يحترم   .6
      يتجنب معاملة المرؤوسين كقائد ويعتبر نفسه كباقي العاملين  .7
      يتصف القائد بالمرونة في تعامله مع المرؤوسين  .8
      ل القائد مع أفعالهاقو أ تتفق  .9

      القائد بالمرؤوسين الذين يعملون معهيثق   .10
      يمتلك القائد القدرة على تحمل المسؤولية   .11
      يستطيع القائد التصرف بحكمة خالل األزمات  .12
      بصدر رحب وبدون تذمريتقبل القائد النقد   .13
      لنفسه وللفريق الذي يعمل معهينسب النجاح إذا تحقق   .14

ويقصد بها مقدرة القائد على القيام بالوظائف اإلدارية حيث يطبق األنظمة والقوانين األخالقيات اإلدارية:  .2
  .أخالقيالمعمول بها ضمن إطار 

 الفقرة م
 اإلجابة

أوافق 
 بشدة

ل أوافق  ل أوافق محايد أوافق
 بشدة

      يتعامل القائد مع المواقف بروح القانون ال بالقانون .1
      يعتمد الشفافية والنزاهة في تقييم العاملين .2
      يمتلك القدرة على اتخاذ القرارات وتحديد األهداف .3
      يدعم العمل بروح الفريق .4
      سيء لهاقد يأي فعل ب يأتييحترم وظيفته وال  .5
      يعزز الجوانب اإليجابية لدى المرؤوسين .6
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      ما كتبه عنهم من تقاريرفي صورة المرؤوسين  يضع .7
      يستخدم المنافسة األخالقية بين العاملين .8
      رسالة المنظمةرؤية و يعمل على تحقيق  .9

      يتابع التوصيات المقدمة خالل االجتماعات .10
      يحافظ على أسرار العمل اإلداري .11
      يقوم بتوجيه أصحاب األداء المتدني .12
      يستخدم سياسة الباب المفتوح .13
      يعمل على تنمية اإلحساس بالمسؤولية لدى المرؤوسين .14

مجموعة العالقات التي يستمد منها النظام قوته وتوحده وتماسك أجزائه الداخلية ويقصد بها العالئقية: .األخالقيات 3
 الخارجية

 الفقرة م
 اإلجابة

أوافق 
ل أوافق  ل أوافق محايد أوافق بشدة

 بشدة
      يشارك القائد المرؤوسين مناسباتهم االجتماعية .1
      يتفقد المرؤوسين لالطمئنان عليهم .2
      يعزز الصداقة بينه وبين المرؤوسين .3
      يراعي العادات والتقاليد في التعامل مع المرؤوسين .4
      موضوعييقدر ظروف المرؤوسين بشكل  .5
      يستثمر عالقته مع المجتمع المحلي لمصلحة المنظمة .6
      االجتماعية مع المرؤوسين بعالقاته يعتز .7
      يمد القائد يد العون والمساعدة للمرؤوسين .8
      يقوم باإلشراف على سير العمل بنفسه .9

      يحافظ على األسرار الخاصة بالمرؤوسين 10
      يقوم بانتقاء األلفاظ الجيدة مع المرؤوسين 11
      يقوم بتوجيه الموظفين الجدد وتشجيعهم 12
      يراعي حاجات العاملين الشخصية .13
      يستمع جيدا للمرؤوسين  .14

رفع الكفاءة اإلدارية  إلىبه قدرة القيادات اإلدارية بالمنظمات على ابتكار أساليب جديدة تهدف  : ويقصداإلدارياإلبداع 
 حلول غير مسبوقة للمشكالت والقضايا العالقة. إلىللمنظمة في جميع المجاالت والوصول 

 الفقرة م
 اإلجابة

أوافق 
ل أوافق  ل أوافق محايد أوافق بشدة

 بشدة
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      ينجز القائد المهام الموكلة إليه بأسلوب متجدد .1
      والحوارلديه قدرة عالية على النقاش  .2
      بديهة في الرداليمتلك سرعة  .3
      يعمل على معرفة أوجه القصور والضعف في العمل .4
      يقوم بطرح أفكار جديدة لتطوير العمل .5
      يعطي األولوية إلنجاز األعمال حسب أهميتها .6
      يتحمل المسؤولية عن نتائج أعماله .7
      المثيرة التي تتطلب إمكانات إبداعيةيهتم بالمهام  .8
      يعمل على تحفيز المبدعين وأصحاب األفكار الجديدة .9

      يستخدم أساليب تنافسية في بيئة العمل تشجع اإلبداع .10
      يقدم أفكار تساهم في حل المشكالت في وقت قصير .11
      وتفسيرها لديه القدرة على إدراك العالقات بين األشياء .12
      يبتعد عن المثالية في تطبيق القوانين ويفسح المجال لإلبداع .13
      يمتلك رؤية الكتشاف مشكالت اآلخرين في العمل .14
      يتقبل الفشل على أساس أنه تجربة تسبق النجاح .15
      يمتلك القدرة على رؤية مواقف العمل من جوانب مختلفة .16
      لديه قدرة عالية على تصور األفكار المستقبلية .17
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 في صورتها النهائية ستبانة( ال4ملحق رقم )
 

  

 

 

 الدراسة استبانة

 األخوة الكرام ،،، السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

تحقيق ب وعالقتهاممارسات القيادة األخالقية  "يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 
 اإلبداع اإلداري"

وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة )دراسة ميدانية على الجامعات الفلسطينية( 
للتعرف على ممارسات القيادة  ستبانةالماجستير في إدارة األعمال. لذا يقوم الباحث بتوزيع اال

اإلبداع اإلداري في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، حيث سيتم تحقيق ب وعالقتهااألخالقية 
 للعاملين بالجامعات المذكورة أدناه. ستبانةتوجيه اال

بداء رأيكم في المسائل المطروحة فيها واإلجابة على فقرات  لذلك يرجو الباحث التكرم بقراءتها وا 
بموضوعية ودقة وذلك بوضع إشارة في المكان المخصص، وكلنا أمل في إجابتكم  ستبانةاال

ه اإلجابات لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي علما بأن هذ ستبانةعلى جميع فقرات اال
 فقط.

 وتفضلوا بقبول فائق الحترام والتقدير لحسن تعاونكم
 الباحث/عماد سعيد الشاعر

 
 
 
 

The Islamic University – Gaza 

Research and Postgraduate Affairs 

Faculty of Commerce 

Master of   Business & Administration 

ـــــــــــــــة   غــــــــــــــزة –الجامعــــــــــــــة اإلسالمي
 اـشــــئون البحــــث العلمــــي والدراســــات العليــــ

 التجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلية 
 إدارة األعمـــــــــــــــــــــــــال ماجســـــــــــــــــــــــــتير

 
 



138 
 

 القسم األول: البيانات الشخصية

 أنثى □ذكر                          □ الجنس

 العمر
 40أقل من  -30 □                        30أقل من   □
 فأكثر  50 □                  50أقل من  -40  □

 جامعة األقصى  □جامعة األزهر    □الجامعة اإلسالمية    □ الجامعة

المؤهل 
 العلمي

 دراسات عليا   □بكالوريوس        □      دبلوم فما دون  □

المسمى 
 الوظيفي

        إداري رئيس قسم□ أكاديمي بمنصب إداري        □أكاديمي         □
 إداري □

سنوات 
 الخدمة

 10اقل من  إلى 5من  □                          سنوات  5أقل من  □
 سنوات     

     سنة  15أكثر من  □                     سنة 15 إلى 10من  □
 القسم الثاني : محاور الدراسة 

 الفقرة م

 اإلجابة

أوافق 
 بشدة

 ل محايد أوافق
 أوافق

ل 
أوافق 
 بشدة

فعاال   أخالقيا   قائدا   ليكون للمسؤول المباشرويقصد بها الصفات الشخصية األخالقيات الشخصية للقيادة: .1
 أمام المرؤوسين.

      المرؤوسين تجاهيفي القائد بالتزاماته  .1
      مع أفعاله هلاقو أ تتفق .2

3. 
نفسه قبل مطالبة على والقوانين  األنظمةيطبق 

 اآلخرين بتطبيقها 
     

      يحترم المرؤوسين في كافة الظروف .4

5. 
يتمسك بالقيم الدينية واألخالقية ويبتعد عن 

 اإلساءة للمرؤوسين
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 الفقرة م

 اإلجابة

أوافق 
 محايد أوافق بشدة

 ل
 أوافق

ل 
أوافق 
 بشدة

      يحترم مواعيد العمل الرسمية .6
في شخصية القائد .7       يظهر التواضع واضحا  
      مع المرؤوسين يتصف بالمرونة في تعامله .8
      بديهة في الرداليمتلك سرعة  .9

      يثق بالمرؤوسين الذين يعملون معه .10
       يفي بالوعود التي يقطعها على نفسه .11
      بصدر رحب وبدون تذمريتقبل النقد  .12
      للفريق الذي يعمل معهينسب النجاح إذا تحقق  .13

ويقصد بها مقدرة القائد على القيام بالوظائف اإلدارية حيث يطبق األنظمة والقوانين  :للقيادة اإلداريةاألخالقيات .2
  .أخالقيالمعمول بها ضمن إطار 

يتعامل القائد مع المواقف بروح القانون وليس  .1
 بنص القانون

     

      يعتمد الشفافية والنزاهة عند تقييم أداء العاملين .2

التي تصب في  دافاأله يحددقرارات و ال يتخذ .3
 مصلحة المؤسسة والعاملين

     

      مبدأ العدالة عند ممارسته الوظيفة يتبنى .4

5. 
سيء قد يفعل  الوظيفية بتجنب أي مكانتهيحترم 

 لها
     

      يعزز الجوانب اإليجابية لدى المرؤوسين .6

7. 
 ما كتبه عنهم منفي صورة المرؤوسين  يضع
 تقارير

     

      يعتمد أسلوب المنافسة األخالقية بين العاملين .8
      رسالة المنظمةرؤية و يعمل على تحقيق  .9

       يتابع التوصيات المقدمة خالل االجتماعات .10
      يحافظ على أسرار العمل اإلداري .11
      لما هو أفضل أصحاب األداء المتدني يوجه .12

13. 
 لدى بالمسؤولية اإلحساس تنمية على يعمل

 المرؤوسين
     

مجموعة العالقات التي يستمد منها النظام قوته وتوحده وتماسك ويقصد بها العالئقية للقيادة: .األخالقيات 3



140 
 

 الفقرة م

 اإلجابة

أوافق 
 محايد أوافق بشدة

 ل
 أوافق

ل 
أوافق 
 بشدة

 الخارجيةو أجزائه الداخلية 
      يشارك القائد المرؤوسين مناسباتهم االجتماعية .1

لالطمئنان  في مكان العمل يتفقد المرؤوسين .2
 عليهم

     

      الصداقة بينه وبين المرؤوسين أواصر يعزز .3

4. 
يراعي العادات والتقاليد في التعامل مع 

 المرؤوسين
     

      يقدر ظروف المرؤوسين بشكل موضوعي .5

6. 
يستثمر عالقته مع المجتمع المحلي لمصلحة 

 العمل
     

      االجتماعية مع المرؤوسين بعالقاته يعتز .7
      يمد يد العون والمساعدة للمرؤوسين .8

9. 
سياسة  يعزز حالة التواصل مع اآلخرين عبر

 الباب المفتوح
     

      يقوم بانتقاء األلفاظ الجيدة مع المرؤوسين 10
      يقوم بتوجيه الموظفين الجدد وتشجيعهم 11
      الشخصيةيراعي حاجات العاملين  12
      عند حدوث أي إشكالياتيستمع جيدا للمرؤوسين  .13
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 الفقرة م
 اإلجابة

أوافق 
 بشدة

ل  محايد أوافق
 أوافق

ل أوافق 
 بشدة

رفع الكفاءة اإلدارية  إلىبه قدرة القيادات اإلدارية بالمنظمات على ابتكار أساليب جديدة تهدف  : ويقصداإلدارياإلبداع 
 حلول غير مسبوقة للمشكالت والقضايا العالقة. إلىللمنظمة في جميع المجاالت والوصول 

      ينجز القائد المهام الموكلة إليه بأسلوب متجدد .1
      قدرة عالية على النقاش والحوار يمتلك .2
      يعمل على معرفة أوجه القصور والضعف في العمل .3
      يقوم بطرح أفكار جديدة لتطوير العمل .4
      يعطي األولوية إلنجاز األعمال حسب أهميتها .5
      يهتم بالمهام المثيرة التي تتطلب إمكانات إبداعية .6
      يعمل على تحفيز المبدعين وأصحاب األفكار الجديدة .7

8. 
على يستخدم أساليب تنافسية في بيئة العمل تشجع 

 اإلبداع
     

      لمشكالت في وقت قصيرل يعمل على تقديم حلول .9
      القدرة على إدراك العالقات بين األشياء وتفسيرها يمتلك .10

يبتعد عن المثالية في تطبيق القوانين ويفسح المجال  .11
 لإلبداع

     

      يمتلك رؤية الكتشاف مشكالت اآلخرين في العمل .12
      الفشل على أنه تجربة تسبق النجاح يرى .13

14. 
يمتلك القدرة على رؤية مواقف العمل من جوانب 

 مختلفة
     

      قدرة عالية على تصور األفكار المستقبلية يمتلك .15

16. 
ما يقوم به من أعمال ويواجه النتائج يتحمل مسؤولية 
 المترتبة على ذلك

     

 

 
 
 
 
 


