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7  
 

 

 

 القيادة األخالقية

، تعرفُت على الشاب أمحد الٌكبّّي وكاان وقتهاا يُاع اد الُعاد ة 2010قبل مخس سنوات أى يف حدود العام 
األخالقية". وما كنُت متحمساً للموضوع، ألنين وُُيّضر للدكتوراه. وقد استقر رأيُُه على موضوع "القيادة 

خشاايُت أن تتحااول املسااىللُة إٍ هجااا،  للغاارب، وأنااا،  علااى أخالقيااات اإلسااالم. لكاان عناادما باادأُت أقاارأ 
اخلطة اليت وضعها، ذهبت خشييت وقررُت الدخول مع أمحد الُكباّّي بادون تاردد، فقبلاُت اإلشارايه علياه، 

 دراسات اإلسالمية جبامعة املقاصد.ونصحُته ابلتسج ل يف كلية ال

ما كان عمل الدكتور الُكبّّي عمالً  مقارانً، بل إنه انصري منا  البداياة تساتعرال النظارملت املعاصارة يف 
مسااىللة القيااادة يف الشااركات وامل،س سااات، ومعااايّي الكفااا،ة واحاادوى وألنااه صاااح؛  ربااة  يف هاا ا ا ااال  

نقدياااة. وقاااد اساااتذدم النماااوذج أو النمااااذج التاربياااة اإلساااالمية مااان باااني فإناااه قااارأ تلااا  النظااارملت قااارا،ًة 
األدوات الناقدة. والواقع أّن ما تو صل إليه هو نوٌع من املال،مة بني التجربتني، وخباصة أنه اعترب املسلمني 

ه "الرؤيااة" أصااالً جاا ً،ا ماان التجربااة احلديثااة. أمااا اإلسااتعمال ملفهااوم األخالقيااة يف القيااادة   فإنااه حلاا  فياا
والواقااااااع العملااااااي. فااااااربزت لديااااااه مسااااااىللة "أخاااااااالق العماااااال"  ساااااا؛ السوساااااايولوجى األملاااااااين مااااااااكس 

. وابلطباااع فإناااه ر يقتصااار علياااه، وإجاااا مضاااى إٍ توجهاااات وإ اهاااات الدارساااني 1864-1920)فيااارب 
 املعاصرين، وأهل البحوث امليدانية.

غّي واعية اإلستناد إٍ أخالق الواج؛ عند الفيلسوي  حتاول كل  البحوث الغربية يف ه ا ا ال واعيًة أو
م(. ومااكس فياارب نفساه، ماان باني املتاىلأرين كثااّياً بكاان . بيااد أّن 1804األملااين الكباّي عمانوئياال كاان   

مااا انشااغل كثااّياً ابلنظاارملت والاارؤى، باال مضااى قُااُدماً  اااه املمارسااة والنتااائج  -كمااا ذكاارتُ   -أمحااد الُكبااّّي 
تطاع ابملقارنة بني النظرملت وابإلستناد إٍ أخالقيات التجربة اإلسالمية، تطوير جوذجه على األرل.واس

 اخلاّص إذا صح التعبّي.
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لقد قرأُت عمل الدكتور أمحد الُكبّّي بتمع ن  قبل مناقشة األطروحة وبعدها. ووجدت أنه أجن  عماًل جيداً 
كاال املسااائل إٍ املقارنااة بااني التجااربتني الغربيااة والعربيااة بكاال املقاااييس والاا ي أراه بعااد ام اال أننااا نلجااىلُ يف  

اإلسااااالمية. ويف حااااني نسااااتذدم املعاصاااارة لاااادى الغااااربيني  فإننااااا نسااااتذدم الاااانّ  والتاااااري  لاااادى العاااارب 
واملسلمني. ولسُت أدري علًة ل ل ، إت أننا نعترب التجرباة التاربياة مثااًت نقايس علياه ماا عاداه. لكان  أت 

دام التجربة العربياة واإلساالمية احلديثاة واملعاصارة  وخباصاة أراا صاارت  رباًة طويلاة نسابياً، جيوز لنا استذ
 وأرا م،س سة 

اإلسالمية والغربية معاً؟ وه ه اخلاطرُة الىت ذكرُُتا ما كان املقصود هبا اتنتقاد،  -على اإلعتبارات العربية 
 عمال العلمية وامليدانية الالحقة ألمحد الُكبّّي وزمالئه.وإجا املالحظة واتنطباع، وإمكان اإلفادة يف األ

أان مسروٌر ألن الدكتور الُكبّّي قرر أن ينشر عمله. وهو عماٌل جياٌد وواعاٌد كماا سابو القاول. ولقاد طلا؛ 
ٍّ أن أقّدم للعمل العلمي ه ا، وها أان قد فعلت ذل  بكّل ترحاب. وأسىلل هللا سابحانه وتعااٍ ألمحاد  إ

لتوفياو يف األعماال الالحقاة. وأان واأاٌو أناه سيساتمر يف أعمالاه العلمياة، ابلنظار ملاا عرفُتاه مناه مان الُكبّّي ا
 جدية  وكفا،ة  وسعة اطالع، وتلم س احديد والنافع.

 وابهلل التوفيو

 رضوان السّيد

 2015/04/24 بّيوت يف
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 اإلهداء

 
 غاليني ال إٍ والديّ أهدي ه ا احهد 

 و لولوة بنت راشد السعوي ،مد الكبّّي عبدهللا بن حم

صدقة وجعله ه ا العمل  ر  يفابو ، هللا بواسع رمحته، ومجعين هبما يف جناتهمها تغمد
 جارية هلما إٍ يوم الدين.
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 اكر وتقدير

 
 روت،ااااي بياااإٍ جامعة املقاصد، وكلية الدراسات اإلسالمية ف  يل الشكر واتمتنانجبأتقدم 

ل ماان اااام منااه والنهتشاارفت ابلااتعل  ملشااري األسااتاذ الاادكتور رضااوان السااّيد، الاا ي وإٍ فضاايلة ا
 . ر علمه الغ ير

إبذن هللا -وساىلعمل اقشة الكارام، اة املنااضا، حنااى أعاار والتقادير إلااا  الشكاادم خبالااكما أتق
 .إلغنا، البحث بتوجيهاُتم -تعاٍ

 دي اااان الربياادالرمحااان عباااااابدهللا باااااذ الدكتور عاتاااألس الع ي ين لصديقنيل عميو الشكرأزجي و 
يف إبدا، املالحظات  ان احل مي، على دعمهما الكبّي وجهدمها الوفّيثمالدكتور يوسف بن عو 

 .العلمية اليت أأرت البحث

 



 

11  
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 املقدمة

 



 

12  
 

 

  املقدمة 

   أهاداي دادم  بعاني إلجناازالقيادة ظاهرة اجتماعية تتمثل يف عالقة اأّي بني قاادة وا
، ومنها أن القيادة يف إطارها عديدة سبابأل، وهي ظاهرة معقدة من عدة جوان؛ مصاحلهم

، التاىلأّي، اإلرادة، ونات تشابكية وهي: القادة، التاابعالعام تتضمن عناصر عديدة ذات عالق
  .( 1  طةوالبيئة احملي، واملصاحل املشرتكة ،املس،ولية، األمانة ال اتية، التغيّي، األهداي

لة عاالفولقد واكبت ظاهرة القيادة ا تمعات البشرية من  بد، اخلليقة، وتعترب القيادة 
ية على اختالفها وتنوعها وتعدد التحدملت اليت تواجههاا، وقاد اإلنسانا تمعات  سبباً لتطور

يفياة إٍ أن املشكلة الرئيسية يف حياة أي تنظيم تكمان يف ك "أرجّيس"و "اب "أشار كل من 
، لكل واحد منهم فرديته واحتياجاتاه وقدراتاه ومعتقداتاه وأهدافاه، (2  قيادة العديد من األفراد

فهنالاا  صااعوبة ابلغااة يف جعلهاام يتعاااونون معاااً يف نشااال ُيقااو النجاااح للمجمااوع،  ،مثوماان 
   .( 3  ورضاهم الفردي يف الوقت ذاته

ايااة ابلغااة هباا ه الظاااهرة ماان قباال ويف خضاام اهتمااام البشاارية ابلظاااهرة القياديااة، جنااد عن
ل ذلاا  يف مظاااهر عدياادة، ومنهااا اكيااد بعاا  النصااوص الفكاار العااريب اإلسااالمي، وقااد  ثّاا

الدينيااة عليهااا وتقرياار ضاارورُتا يف السااياق ا تمعااي، وماان تلاا  النصااوص احلااديث الصااحيح 
يقاول:  علاى تنظايم مساىللة القياادة حياث -صالى هللا علياه وسالم  - د فياه الرساولال ي يشدّ 

                                                           

(1)Western Cengage Learning, -, China, SouthLeadershipRichard Daft,  
ed., 2011, p. 28 th5 

، م،سسة شباب القيادة: دراسة يف علم االلتياع النفسي واإلداري والتنظييي، رشوان حسني (2)
 .24م، ص 2010،احامعة، اإلسكندرية

  

، فرجينيا، املعهد العايل للفكر اإلسالمي، اإلدارية يف اإلسالمالقيادة عبد الشايف أبو الفضل،  (3)
 .14، ص م1996، 1ل
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، وغاااّي ذلااا  مااان ( 4  تُيااال لثالأاااة يكوناااون بفاااالة مااان األرل إت أّماااروا علااايهم أحااادهم""
النصااوص املشاااهبة. ولااائن كااان ذلااا  هااو موقااف اإلساااالم ماان القياااادة يف  تمعااات  يااال إٍ 
البساطة واحملدودية فكيف يقال عن سياقات ا تمعات املعاصرة املتسمة ابلتعقيد والتشابكية 

  ؟!.قات بني خمتلف عناصرهايف العال

عة يف  ال دراسة ظاهرة القيادة، وي،كد ساألدبيات العلمية أورة  ثية وا وقد شهدت
عدد كباّي مان البااحثني علاى وجاود تناوع واساع يف فهام تلا  الظااهرة ألساباب عديادة، منهاا 

تائجها اتختالي يف مناهج البحث لدراسة أبعاد القيادة ومكوانُتا وخصائصها وشروطها ون
، وهاو ماا دفاع كثاّياً مان البااحثني (5 وبيئتها، إضافة إٍ اتختالي يف أسالي؛ قيااس القياادة 
وعلم اتجتماع وعلام الانفس  اإلدارةيف علوم عديدة تستكشاي ظاهرة القيادة، ومنها علوم 

 .(6  والسياسة والتاري 

 مان أهام مقوماات هاييتىلأر بشاكل مباشار ابألخاالق، الايت  اإلنساينومبا أن السلو  
"  نتيجااة لظهااور العديااد ماان األخالقيااةزداد اتهتمااام ماا،خراً بااا "القيااادة اا تمااع الصاااحل، فقااد 

األزماات يف القياادة يف كاال ا االني العاام واخلااص. وت شا  أن األخاالق تعتارب حماوراً للقيااادة 
تنضااابال واتساااتقامة ا األخالقياااةالقياااادة  ار،ثاااوذات أأاار كباااّي علاااى نلياُتاااا ونتائجهاااا، ومااان 

من ال ي يعترب  (8  كتاب "األخالق: قل؛ القيادة"  مقد قدّ ، و (7  اً ااااّ والرب والقيم املقبولة إنساني
الكت؛ احملورية يف ه ا ا ال،  موعاة مان أوراق العمال لعادد مان علماا، القياادة حاول كيفياة 

  .اية وعدتً رع أكثرأجل بنا،  تمع القيادة وتطبيقها من  نظرملتاستذدام 

                                                           

 .رواه اإلمام أمحد (4)
 .  28، ص القيادة اإلدارية يف اإلسالمعبد الشايف أبو الفضل،  ((5

6))                                                Richard Daft, Leadership, p 28. 

دار السالم  ،الرملل ،أركان القيادة يف ضوء الرتاث اإلسالمي والتجربة األمريكيةحل مي، ايوسف  ((7
 .7م، ص 2008 للنشر والتوزيع،

8) ) Joanne Ciulla, Ethics, the Heart of Leadership, Westport, CT :              
 Greenwood, 1998, P 28-130. 
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وي،كاد عادد مان البااحثني علاى أن القارن احلاادي والعشارين ةماس احلاجاة إٍ القياادة 
، لعدة أسباب، منها ت ايد حاتت الفساد وفضائح الغش واتحتياال مان قبال كباار األخالقية

 .(9  القادة واملديرين التنفي يني يف منظمات عديدة يف العار

إساالمي، ذلا  املنظاور  عريب من منظور األخالقيةدة ه ا البحث بدراسة القيا ويعىن
لياة اعلف –مبادئي  –جهد البحث تقارتاح جاوذج قد و الغين ابلبعد األخالقي تنظّياً وتطبيقاً، 

  ينبثو من موروأنا الثقايف وإطاران احلضاري العاريب اإلساالمي، ويالئام بيئتناا األخالقيةالقيادة 
يعاااني علاااى مواجهاااة التحااادملت الااايت تعااارتل  تمعاتناااا يف  ،مثاملعاصااارة، ولعلاااه مااان  اإلدارياااة

 مستقبل أملمها. 

ويف ضو، مشكلة البحث وأهدافاه، فقاد وضاع الباحاث مخساة أباواب، ورت بهاا بطريقاة 
 الدوافع  بشكل منطقي. ففي الباب األول يمتسلسلة، مما يعني على قرا،ة ه ا العمل البحث

راا  األول إليضاااح دوافااع البحااث وأهدافااه  الن،، أدرج فصااواألهااداي واألمهيااة واملنهجيااة(
حاث. أماا البااب الثااين اوأمهيته، يف حني سعى الثااين لبياان منهجياة البحاث الايت اعتمادها الب

تضمن أالأة فصول، حياث عماد الفصال الثالاث لعارل ( فقد مدخل إٍ القيادة واألخالق 
 اااه مسااىللة األخااالق، يف حااني  أهاام األبعاااد يف الظاااهرة القياديااة، وكاا ل  فعاال الفصاال الرابااع
 عين الفصل اخلامس إببراز أهم مظاهر أزمة القيادة املعاصرة. 

يف الفكاااارين العااااريب اإلسااااالمي والغااااريب: دراسااااة  األخالقيااااةالقيااااادة   الباااااب الثالااااثو 
 األخالقياةالقياادة والساابع  الساادس  نالفصاال( انتظم فيه أالأة فصاول، حياث عارل مقارنة

فقاد أجارى مقارناة باني  لفصال الثاامن. أماا االفكار الغاريبو  العريب اإلساالميالفكر كل من يف  
  . الغريبالفكر العريب اإلسالمي و  الفكر يف األخالقيةالقيادة 

( ليعارل وقياس فاعليتها وتنميتهاا األخالقيةجوذج مقرتح للقيادة   الباب الرابعوجا، 
الفصااال ، و إساااالميعاااريب مااان منظاااور  ةاألخالقياااالنماااوذج املقااارتح للقياااادة  التاساااعالفصااال يف 

                                                           

9))  M. Hitt, C. Miller, A. Colella, Organizational Behavior, New Jersey: 
John Wiley and Sons, 2009, P 48. 
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الفصال . أماا األخالقياةقيااس فاعلياة القياادة تصدى لعارل أهام األبعااد ذات الصالة ب العاشر
 .يف البيئة العربية واإلسالمية األخالقيةتنمية القيادة فقد أوضح بع  أسالي؛  احلادي عشر

 

الأاااة فصاااول، ( وأدرج فياااه أنتاااائج البحاااث وتوصاااياته  البااااب اخلاااامسوعقاااد البحاااث 
الفصاال الثالااث ، أمااا نتااائج البحااث الكماايلعاارل أباارز  الفصاال  الثاااين عشاارحيااث خصاا  

فقاااد تكفااال بعااارل  الفصااال الراباااع عشااار، أماااا نتاااائج البحاااث الكيفااايفقاااد عااارل أبااارز  عشااار
ذات العالقاة ابلقياادة  بعاد تصانيفها إٍ توصايات مقرتحاة لابع  املنظماات توصيات البحاث

  للدراسات املستقبلية. وتوصيات أخرى  األخالقية
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 الدوافع واألهداف: األول الباب

 واملنهجية واألمهية

دوافع الفصل األول: 
 فه وأهدا البحث وأمهيته
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  هدافهأو  وأمهيته البحثدوافع الفصل األول: 

 مقدمة: 

الايت قاادت الباحااث إٍ بلاورة وتنفيا   ااث  (البواعااثالادوافع  ياربز ها ا الفصاال أهام 
ه إجاارا، اعتبااار وفااو منظااور عااريب إسااالمي،  خاا  يف  "األخالقيااةمتذصاا  يف  ااال "القيااادة 

ذلا  كاشافاً عان الا وامل البحثياة احوهرياة، جبانا؛ كشاف أهام  عتبارارنة ابملنظور الغريب، ابمق
. ويسال  الضاو، علاى أهام احوانا؛ الايت توضاح أمهياة ها ا جوان؛ "األصالة" يف ه ا البحاث

البحاااث مااان الناحياااة النظرياااة والتطبيقياااة علاااى حاااد ساااوا،، كماااا أناااه يكشاااف عااان األهاااداي  
توضاحيها يف الفصال إطاار منهجياة علمياة حمكماة، ساّيد   ا البحث يفاملتوخى حتقيقها يف ه

 التايل.

 وبنا، على ما سبو، سيتم عرل احملاور التالية:

 دوافع البحث. -

 أمهية البحث. -

 أهداي البحث. -
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 دوافع البحث: 1-1

هنالااا  ح ماااة مااان الااادوافع الااايت قاااادت الباحاااث إٍ اختياااار هااا ا املوضاااوع "القياااادة 
 لى وجه التحديد، ومن أهم تل  الدوافع ما يلي:" عاألخالقية

إمياااان الباحااااث ابألمهيااااة الكبااااّية للساااالو  القيااااادي يف حتقيااااو "التمياااا  امل،سسااااي" ورفااااع  أواًل:
الكفااا،ة والفاعليااة واإلنتاجيااة يف خمتلااف ا اااتت، فالقيااادة "الفاعلااة" أو "احياادة" هااي ركاان 

 اتساتقرار والنماو املساتمرجناح حارج لتحقياو  حموري، أو لنقل كما يف لغة اتسرتاتيجيا عامل
 يف مسّية املنظمات بل ا تمعات والدول. 

داري بشاااكل يف ا اااال اإلخبطاااورة تضعضااع البعاااد األخالقاااي ساااذة رت امل قناعااة الباحاااث اثنيـــاً:
 اإلداريااةالساالبية يف ا ااال القيااادي بشااكل خاااص، حيااث تشااهد املمارسااة  نعكاساااتهاعااام،  و 

قااات قياديااة متناميااة، تاا،دي إٍ صااناعة قاارارات ت أخالقيااة، مبااا حتملااه ماان ن ر والقياديااة خرو 
 سلبية وانعكاسات كارأية على ا تمع والبيئة.

عارب ممارساات تطبيقيااة  اإلدارياةلادى الباحاث خاربات عملياة مرتاكماة يف  اال القياادة   اثلثـاً:
وياااادخل يف ذلاااا   يف قطاااااع األعمااااال علااااى وجااااه اخلصااااوص،و مباشاااارة يف  اااااتت عدياااادة 

عالقااات واسااعة مااع عاادد كبااّي ماان القااادة يف ذلاا  القطاااع، ومااا يتضاامنه ذلاا  ماان اسااتنتاج 
واستقرا، حول الظاهرة القيادية ونتائجهاا، ساوا، أكانات قياادة أخالقياة أو قياادة ت أخالقياة. 
ولقاااد رساااذت تلااا  الااا خّية التطبيقياااة قناعااااة الباحاااث حاااول خطاااورة تضعضاااع أخالقيااااات 

   القيادة.  

طالعااه علااى اعاارب  رصاايده املعااريفالاا خّية التطبيقيااة السااابقة قااادت الباحااث إٍ تع ياا   رابعــاً:
خلااااا  الباحاااااث إٍ نتيجااااة مهماااااة تتمثااااال يف ضاااااعف وقااااد ، األدبيااااات العلمياااااة املتذصصاااااة

يف األدبياااات العربياااة علاااى وجاااه  األخالقياااةات العلمياااة يف  اااال القياااادة اإلساااهامالدراساااات و 
ورغباة متناميااة يف ساد جاا ، ماان الفجاوة يف تلاا  األدبيااات،  داخليااا   جاد دافعاااً التحدياد، ممااا أو 
 من أركان "األصالة" يف األ اث العلمية على مستوى الدكتوراه. ويعد ذل  ركناً 
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 :أمهية البحث 1-2

م،ملاااً ماان  االظااروي احلاليااة الاايت  اار هبااا أمتنااا العربيااة واإلسااالمية، حيااث بلغاات حااد  
اإلنتاجياااة وضاااعف األدا،  اخنفاااال، وماااا يصااااحبها مااان األخالقياااةقياااادة ضاااعف أو غيااااب ال

، الاايت "األخالقيااةيف  ااال "القيااادة  اإلسااهامكثااّية، األماار الاا ي ي،كااد أمهيااة   واملهنيااة يف نااواح  
اد الا ي يانهش ميكن أن تسهم يف تنمية ا تمعات العربية واإلساالمية واحلاد مان ظااهرة الفسا

يف العاار  حجام الفسااد أنيا داد باوتّية خميفاة، ومان م،شارات ذلا   وتزال يف تل  ا تمعات
 . ( 10  يعد  من أسوأ درجات الفساد يف العار، و جد ا وصل لدرجة خطّية اإلسالميالعريب و 

يف إأرا، املكتبة العربية واإلسالمية يف  اإلسهام تربز أمهية البحث من كونه يسعى إٍو 
يف ه ه املرحلة من اري   تمعاتناا، وميكان إباراز جوانا؛ أمهياة ت داد قيمته  ال ي، ه ا ا ال

وتطبيقي، مبا يربز أهم جوانا؛ األصاالة النظرياة والتطبيقياة  ،نظري :عرب حمورينالبحث احلايل 
 ، ومها:يف ه ا البحث

 النظريةاألمهية  1-2-1

وفاو  خالقياةاألللقياادة  وتطاوير إطاار علمايبنا، يف  اإلسهامتتمثل األمهية النظرية يف 
 :متضمناً جوان؛ عدة، ومن أمهها ما يلي منظور عريب إسالمي،

اسااااتعرال األدبياااااات العربياااااة اإلسااااالمية والغربياااااة بطريقاااااة حتليليااااة نقدياااااة، واخللاااااوص إٍ   -1
  من منظور عريب إسالمي. األخالقيةتعريف مقرتح للقيادة 

ماع بلاورة  ااتت ومقرتحاات  املعاصرة وحتديد أبارز جوانبهاا األخالقيةتناول أزمة القيادة  -2
 يف البيئة اإلدراية العربية اإلسالمية على وجه التحديد. األخالقيةلتنمية فاعلية القيادة 

مان شاىلنه تع يا  األدبياات العربياة اإلساالمية يف  اال  األخالقياةبنا، جوذج علمي للقيادة  -3
 القيادة.

                                                           

 .2013م،شر مدركات الفساد: الفساد حول العار يف عام تقرير منظمة الشفافية الدولية،  (10)
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وقاد  ومنها منظمات األعمال. إلداريةايف البيئة  األخالقيةبنا، أداة لقياس فاعلية القيادة  -4
مت بطريقااة منهجيااة دقيقااة ضاامنت تااوفّي  اايت الصاادق مّ   ثاال ذلاا  ابسااتبانة علميااة ُصاا

Validity   والثباتReliability. 
 

 األمهية التيبيقية 1-2-2

ا قااابالً للتطبيااو ماان ااااا  تتجسااد األمهيااة التطبيقيااة هلاا ا البحااث يف كونااه يقاادم إطاااراً علمي
يف  ال تطبيقي مهم يتمثل يف بيئاة قطااع األعماال، وميكان توضاح  ااااا  طبو  ثيونه جهة، ولك

 جوان؛ من تل  األمهية عرب اآليت:

، األخالقيااة ةتع ياا  فاعليااة القياااداملقاارتح ميكاان أن يسااهم يف علمااي النمااوذج تطبيااو ال -1
ال يف العاااار واألعمااا اإلدارةوتعظااايم اتنتفااااع مااان أجاطهاااا ومهاراُتاااا وأسااااليبها يف بيئاااة 

 العريب واإلسالمي.

مت تطبيااو النماااوذج العملاااي يف دراساااة تطبيقياااة ابساااتذدام املنهجاااني الكماااي والكيفاااي  -2
 النااوعي(، يف بيئااة  ثيااة معينااة، وقااد  ثلاات يف عينااة ماان القطاااع اخلاااص يف اململكااة 

 العربية السعودية.

اتسااتبانة العلميااة الااايت  واملتمثلااة يف األخالقياااةمت اسااتذدام أداة قياااس فاعليااة القيااادة  -3
جاارى تصاااميمها يف هاا ا البحاااث، مااع القياااام ابلتحلياال اإلحصاااائي الااالزم، مماااا يعاااني 
الدراسات التطبيقياة املساتقبلية علاى اساتذدام تلا  اتساتبانة يف بيئاات  ثياة متنوعاة  

 والقطاعات اخلّيية والتعاونية. ،اعات احلكومية، والقطاعات اخلاصةكالقط
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ثأهداف البح 1-3  
يف بناا، وتطاوير إطاار علماي للقياادة  اإلساهاميتمثال اهلادي العاام يف ها ا البحاث يف 

وفااو منظااور عااريب إسااالمي مااع تطبيقااه يف بيئااة  ثيااة وفااو منهجيااة علميااة دقيقااة،  األخالقيااة
 :  فرعية عديدة، تتمثل يف اآليتأهداي ويتفرع من ه ا اهلدي 

 إسالمي. عريب منظور  من األخالقيةمبدئي للقيادة علمي بنا، جوذج  -1

 اإلسالمية يف األدبيات العربية األخالقيةإبراز أهم النظرملت والنماذج يف القيادة  -2

 يف األدبيات الغربية.  األخالقيةأهم النظرملت والنماذج يف القيادة ستعرال ا -3

 املعاصرة. األخالقيةعرل أهم جوان؛ أزمة القيادة  -4

يف البيئااااة اإلدرايااااة العربيااااة  األخالقيااااةالقيااااادة بلااااورة  اااااتت ومقرتحااااات لتنميااااة فاعليااااة  -5
 اإلسالمية.

واألعماااااال علاااااى وجاااااه  اإلدارةيف بيئاااااة  األخالقياااااةتطاااااوير أدوات لقيااااااس فاعلياااااة القياااااادة  -6
 التحديد، يف ضو، النموذج املقرتح.

 خا ة:
قاادت الباحااث إلجناااز ها ا البحااث، ومنهااا  الاايتأهاام الادوافع بااراز إبهاا ا الفصال  ُعاين

خبطااورة تضعضااع ، وقناعتااه ألمهيااة الكبااّية للساالو  القيااادي يف حتقيااو التمياا  امل،سسااياب هإمياناا
خااربات عمليااة مرتاكمااة يف خااالل دت ماان علااى أدا، املنظمااات، والاايت اّكاا البعااد األخالقااي

يف بنااا، وتطااوير إطااار علمااي للقيااادة  اإلسااهامألمهيااة . كمااا تطاارق هاا ا الفصاال  ااال القيااادة
منهاااا يف  ، وتعظااايم اتنتفااااعتهاااافاعلي زملدةمااان شاااىلنه  ريب إساااالميوفاااو منظاااور عااا األخالقياااة

 . ألدبيات العربية اإلسالمية يف  ال القيادةاملنظمات العامة واخلاصة، وتع ي  ا

 
 

 

 



 

22  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 واألمهية األهداف: األول الباب

 واملنهجية

: الثاينالفصل 

 البحث  منهجية
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  منهجية البحث: الفصل الثاين

 مقدمة: 

حيااث يقتضااي املاانهج العلمااي الاادقيو حتديااد املنهجيااة العلميااة الاايت تالئاام البحااث ماان 
، وخباصة أن املانهج العلماي يتضامن منااهج  ثياة عديادة مت وطبيعته همشكلته البحثية وأهداف

 تطويرها من قبال املتذصصاني يف املانهج العلماي لتفاي ةغارال البحاث يف العلاوم اتجتماعياة
يف ه ا البحاث أن نراعاي ها ه املساىللة بشاكل دقياو،  ، ول ل  فقد كان ل اماً (11 ية اإلنسانو 

وعلااى الاا ي يسااهم يف الظفاار ابلنتااائج املتوخاااة ماان العماال البحثااي. ويف هاا ا السااياق، األماار 
وجاااود منااااهج متعاااددة تتااايح للبااااحثني ٍ أن "إباحثاااان القاضاااي والبياااايت سااابيل املثاااال يشاااّي ال

الئاام لدراساتها وحتليلهااا تباااع املانهج املاحماولاة  ،مثو املشاكلة حتاات القياد أم الدراسااة حماولاة فها
تااوفر " نخاار علااى أن ابحااث، وي،كااد (12 تااائج العلميااة الصااحيحة واملناساابة" نٍ الإوالتوصاال 

 موعااة ماان املبااادو والقواعااد اخلاصااة ابملاانهج العلمااي تيعااين ابلضاارورة أن كاال العلااوم مل مااة 
و املوضاااوعية أداة لتحقيااا"ت إج مااااهو هاملااانو  ،عااادة منااااهج يوجاااد  مبااانهج واحاااد، بااال ابألخااا

ن املنهج العلمي الا ي بتااره الباحاث ٍ أويشّي ابحث  لث إ ،( 13  "ٍ احلقيقةإوالوصول 
تفسااّي " ماانلااه  ناااً عاان أساائلة البحااث بطريقااة دقيقااة وممكّ  جابااة علااى اإل عيناااً جياا؛ أن يكااون مُ 

 .(14  "البحثية النتائج من أجل احلصول على خالصات ترتب  ابملشكلة
 

                                                           

منهجية وأساليب البحث العليي وحتليل البياانل دتل القاضي وحممود البيايت، انظر مثاًل:  (11)
املنهج  ،إبراهيم أبراش م 2008، 1، عّمان: دار احلامد، لSPSS  صائيالربانمج اإل ستخداماب

رجا، أبو عاّلم، م  2009، 1عّمان: دار الشروق، لالعليي وتيبيقاته يف العلوم االلتياعيةل 
 م.2013، 1عّمان، دار املسّية، لالكّيي والنوعي واملختلطل مناهج البحث 

 .64ص  ،منهجية وأساليب البحث العلييبيايت، دتل القاضي وحممود ال( 12)

 .74ص  ،املنهج العليي وتيبيقاته يف العلوم االلتياعيةأبراش،  إبراهيم( 13)

 .16ص  ،مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبويةأبو عاّلم، رجا، ( 14)
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يت تعاااد مبثاباااة اإلطاااار والاااللمنهجياااة العملياااة يف هااا ا البحاااث، ويعااارل هااا ا الفصااال 
  ال ي ُيكم عملية تفكاّي الباحاث يف صاياغته ألسائلة البحاث الرئيساة ويف الفكري املنهجي

اإلجابة العلمية عنها بطريقة منهجياة تتىلساس علاى األدلاة والرباهاني، مباا يف ذلا  عملياة مجاع 
ور متسلساالة . وساايكون هاا ا العاارل عاارب حماااالبياااانت وحتليلهااا واخللااوص إٍ النتااائج الدقيقااة

بعاااد ف علااى أهاام األكثّاا، وتعاارج ابلتعريااف املالبحااث ا الاا ي يتعلااو هبااابحاا ، ا، تباادأ منطقي اا
 وذل  كما يلي: ذات العالقة مبنهجية البحث

 

 توصيف عام للينهجية البحثية 2-1
 منهجياة يف ضو، املشكلة البحثية وأهداي البحث وطبيعته، يرى الباحث اساتذدام

العلميااة العربيااة اإلسااالمية والغربيااة علااى حااد  علااى األدبيااات طااالعابت مرّكبااة  تباادأ علميااة
حتليلهااا بطريقااة تفااي بتحقيااو متطلبااات البحااث وأهدافااه، واسااتذدام املاانهج  ،مثسااوا،، وماان 

الوصفي ال ي يسعى لفهم الظاهرة املبحوأة وتوصيف أبعادهاا وحيثياُتاا والعوامال املا،أرة، ماع 
 سايتم اساتذدام كماا.  ئاة املبحوأاة، واختبارهاا بطارق علمياة حمكماةاقارتاح احللاول املالئماة للبي

علاى  استنتاجيه  تعاني استقرائية بطريقة وحتليلها كيفية بياانت مجع خالل من الكيفي املنهج
وأداة لقياس فعاليتها، وذل  ابساتذدام أساالي؛ البحاث  األخالقيةللقيادة  مبدئي جوذج بنا،

 مهيكلة( وحتليل للو ئو وفو خطوات البحث النوعي.الكيفي من مقابالت معمقة  شبه 

 وحتليلهاا بيااانت كمياة مجاع خاالل مان الكماي البحاث مبانهج ستتم اتساتعانة كما 
إحصااائي، وذلاا  إبعااداد وتطااوير اسااتباانت علميااة دقيقااة حتظااى ابلثبااات والصااحة  بشااكل

 حاول معيناة جنتاائ إٍ  الصادق( وفاو املعاايّي العلمياة املتعااري عليهاا، وذلا  للذلاوص
  (.  15 الكمي القياس ألداة والصدق الثبات مستوى

 

 

 
                                                           

       ،م2011 ،1أمحد بدر، أصول البحث العلمي ومناهجه، القاهرة، املكتبة األكادميية، ل (15)
 .73ص 
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 توصيف تفصيلي للينهجية البحثية 2-2
 املستذدمة يف ه ا البحث عرب تناول مايلي:ميكن توصيف أهم األبعاد يف املنهجية العلمية 

      ويقصااااد هبااااا الطرائااااو املنهجيااااة املتعااااددة الاااايت تسااااتذدم  :منهجيــــة علييــــة مركبــــة 2-2-1
و أهااداي البحااث، قااُيفاعليااة وفااو ترتياا؛ حماادد، علااى  ااو يف  ااث واحااد بطريقااة تكامليااة ت

الابع   ماثالً هدفا تلو اآلخر. وقد يستذدم البع  مفاهيم عديدة للتعبّي عن ذلا  املعاىن، ف
تحسااان س"، يف حاااني يMixed Methodologyاملااانهج املذاااتل  " يفضااال مفهاااوم

 .( Hybrid Methodology"  16 املنهج امل يج" ستذدام مفهومانخرون 

ويعاااين ذلااا  املااانهج الااا ي يساااتهدي حتليااال الظااااهرة املبحوأاااة  :املـــنهج الوصـــفي 2-2-2
. (17   سا؛ أهاداي البحاث ني على فهام أبعادهاا املذتلفاةبغرل توصيفها بشكل دقيو يع

 ية نظاااراً اإلنساااانيف العلاااوم اتجتماعياااة و  اً ساااتذدامااملنااااهج  أكثااارويعاااد املااانهج الوصااافي مااان 
 . (18  ملناسبته لألغرال البحثية يف تل  العلوم

 ( 19 وتتعاااااادد أسااااااالي؛ املاااااانهج الوصاااااافي، إذ قااااااد يعتمااااااد الاااااابع  علااااااى األساااااالوب الكمااااااي 
Quantitative )أو األساااااااااااااالوب الكيفااااااااااااااي  النااااااااااااااوعي Qualitative  20) وقااااااااااااااد ،

 كما يف ه ا البحث.  ستذدمان معاً يُ 

 

                                                           

، الرتبوي والنفسي من املنظور الكيي والكيفي منهجية البحثمثاًل: كمال زيتون،  انظر (16)
 . م2004، 1القاهرة: عار الكت؛، ل

2004  Tashakkori & Teddlie Mixed Methodology, 1999. 
املنهج ، إبراهيم أبراش، بويةمناهج البحث يف العلوم النفسية والرت مثاًل: رجا، أبو عاّلم،  انظر (17)

 العليي وتيبيقاته يف العلوم االلتياعية.
 .74املنهج العليي وتيبيقاته يف العلوم االلتياعيةل ص إبراهيم أبراش،  (18)
،عمان، دار الفكر، البحث النوعي والبحث الكييبو السميد، أ ةذوقان عبيدات، سهيل (19)

 .217، ص م2003
 .218املرجع نفسه،  (20 
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عتماااد علاااى البيااااانت ذات الطبيعاااة ةناااه ييتسااام املااانهج الكماااي : املـــنهج الكيـــي 2-2-3
. وعااااااادة  ماتسااااااتذدم إحصااااااائيةالكميااااااة، أي تلاااااا  الاااااايت ميكاااااان حتليلهااااااا بطريقااااااة كميااااااة أو 

"اتسااتبانة" للحصااول علااى البياااانت الكميااة، والااايت جياا؛ أن حتظااى بصاافتني أساساايتني مهاااا 
ميتاااز ية. و اإلنسااانساالوب يف العلااوم اتجتماعيااة و سااتذدام هاا ا األاالصااحة والثبااات، ويشاايع 

 :(21  يد من امل امل واليت من أمههادسلوب ابلعه ا األ

 يالئم األ اث الرامية لتحديد العالقات اترتباطية أو السببية بني متغّيات الدراسة. .1

 و نرا، معينة.أ اث اليت تستهدي التعري على ا اهات يناس؛ يف األ .2

 مي. اث اليت تروم التحقو من نظرية أو جوذج عليستذدم يف األ .3

  اث املسحية ودراسات الرأي العام.يناس؛ األ .4

ساالوب الكمااي أنااه يكتفااي ابلتوصاايف الظاهري السااطحي( للمسااىللة ويعاااب علااى األ
واملعاااااين داخاااال السااااياق الثقااااايف  افعو سااااباب والاااادنظاااارا لعجاااا ه عاااان التعمااااو يف األ  املبحوأااااة

، مفاااااااهيم ٍ بناااااااإعاااااان الوصااااااول واتجتماااااااعي والسياسااااااي واتقتصااااااادي. كمااااااا أنااااااه يعجاااااا  
فهاو غاّي قاادر علاى إجيااد نظارملت أو جااذج علمياة جديادة،  ،مث مصطلحات( جديدة، مان 

احلاتت اليت يراد فيها إجياد مثل تل  النظارملت والنمااذج أن مثل ه ه ول ل  فإنه يتعني يف 
 . (22  سلوب الكيفييستذدم األ

ت الكيفيااة، أي تلاا  يسااتذدم املاانهج الكيفااي البياااان :املــنهج الكيفــي والنــوعي  2-2-4
، وعااادة مااا يااتم احلصااول علااى مثاال تلاا  إحصااائيةوليساات كميااة أو  الاايت حتلاال بطاارق كيفيااة
 .ليل الو ئوحت، و املالحظة، املقابلة البياانت من خالل:

 
 

                                                           

منهجية كمال زيتون،   ،مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبويةأبو عاّلم،  رجا،مثاًل: انظر( 21)
 .من املنظور الكيي والكيفي -البحث الرتبوي والنفسي

 .226 ص،البحث النوعي والبحث الكييبو السميد، ة أذوقان عبيدات، سهيل ( 22)
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ن مان احلصاول ويتصف املنهج الكيفي ةنه يراعي السياق للمسىللة املبحوأة، األمر الا ي ميّكا
  ( 23 يف العديد من احلاتت ومنها:   فإنه يستذدم على فهم معمو هلا، ول ل

 مصطلحات( جديدة.يم  هاحلاتت البحثية اليت يراد منها بنا، مفا (1

 إجياد نظرملت أو جاذج علمية جديدة. (2

 .التعمو يف املعاين اخلاصة ابملسىللة املبحوأة داخل سياقها اخلاص (3

 .دراسة القضامل ذات احلساسية أو اخلطورة العالية (4
 

 أدوال مجع البياانل  2-3

البحاااث  مااادخلكماااا مااار معناااا يف األجااا ا، الساااابقة، فاااإن هااا ا البحاااث يعتماااد علاااى 
وماان هنااا فقااد مت   لااى حااد سااوا،املذااتل ، وذلاا  تعتماااده علااى البياااانت الكميااة والنوعيااة ع

ساتباانت مان حياث ضارورة ستبانة علمية وفو اإلجرا،ات املنهجية املعتمادة يف بناا، اتاوضع 
بعااد إسااتعرال حتليلااي لألدبيااات العلميااة بطريقااة منهجيااة وذلاا  ، ا ابلصااحة والثباااتاتصااافه

يساااتهدي قيااااس  األخالقياااةمّكنااات الباحاااث مااان بلاااورة جاااوذج علماااي مبااادئي مقااارتح للقياااادة 
 بناااداً، 38سااتبانة ماان . وتتكاااون اتفعاليااة تلاا  القياااادة ماان منظااور الفكااار العااريب اإلسااالمي

مكاااوانت فرعياااة وهاااي كماااا  أربعاااةٍ إرع كااال واحاااد منهاااا كاااوانت رئيساااة يتفاااأربعاااة م تغطاااي
  ( 24 يلي:

ابلقااااوانني احملليااااة، مراعاااااة القااااوانني  اتلتاااا ام  والقانونيــــة األخالقيــــةمراعــــاة األبعــــاد  .1
 حرتام قيم ا تمع، التقيد بقيم املنظمة(.االدولية، 

ظفيهااا،  التااوازن بااني مصاااحل املنظمااة ومصاااحل مو  التــوايفن الــ كي يف حتقيــل املصــاح .2
التاااوازن باااني مصااااحل املنظماااة ومصااااحل ا تماااع، التاااوازن باااني مصااااحل املنظماااة ومصااااحل 

 القائد، التوازن بني املصاحل القريبة واملصاحل البعيدة(.
                                                           

 .247ص  املرجع نفسه، (23)

 .286ص  املرجع نفسه، (24)
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يف  اإلسااهام تاااليف إحلاااق أي ضاارر اب تمااع،  ايفدهــارإيف تنييــة امتيــع و  اإلســهام .3
بااارامج املسااا،ولية  يف اإلسااهامالبشااارية، التىلهياال والتوظياااف للمااوارد ل املشاااريع التنموياااة

 اتجتماعية(.
، السامات القيادياة ، املوقاف، األجاال  القياادة املهاارات القيادياة املقّومال القيادية  .4

 التحويلية(.

ساااتبانة ةن ات وقااد مت وضااع بنااود تقااايس كاال حمااور فرعااي مااان احملاااور السااابقة، علماااً 
وقاد مت (. جاد ا موافاو  5موافو إطالقاً( إٍ  غّي  1تستذدم أسلوب القياس اخلماسي من  

ساتبانة يف ضاو، ، وجارى تعاديل اتاإلدارياةالعلاوم  عرضها على أربعاة حمكماني متذصصاني يف
 الصااحة(، وأمااا الثبااات فقااد مت احتساااب معاماال ألفااا كرونبااا   مل يااد ماانمالحظاااُتم القيمااة 

للثباات يف  حصاائيةللنتاائج اإل(، وسانعرل الثباات اتستبانة  أباتأابنت نتائجه عن ال ي و 
  الفصل الثالث عشر.

، فقد مت اتعتماد على أسلوب املقابالت شابه (النوعيةالكيفية   ويف جان؛ البياانت
املهيكلاااة، والااايت تشاااّي إٍ الطريقاااة الااايت ياااتم هباااا وضاااع أسااائلة حماااددة ماااع  كاااني الباحاااث مااان 

و ااادر  إلجااااابت املبحاااوأني. وفقااااً إضاااافة أسااائلة جديااادة واملروناااة يف ترتيااا؛ عرضاااها وذلااا  
، حيااااث مت اإلشااااارة إٍ أن الباحااااث قااااد اسااااتذدم هاااا ا األساااالوب يف ماااارحلتني ماااان البحااااث

امها يف املاااارة  األٍو أأنااااا، الدراسااااة اتسااااتطالعية لتمكااااني الباحااااث ماااان التعمااااو يف اسااااتذد
ناااا، جوانااا؛ البحاااث ومعاونتاااه علاااى تطاااوير النماااوذج العلماااي. وأماااا املااارة الثانياااة فقاااد كانااات أأ

الدراسة الرئيسة، وذل  ملعاونة الباحث على احلصول على إجااابت معمقاة ألسائلة الدراساة، 
مباااا يعاااني علاااى حتساااني طرائاااو تفساااّي النتاااائج الكمياااة، وذلااا  تتبااااع هااا ا البحاااث للمااادخل 
املذاتل  الا ي يقضاي ابسااتذدام األسالوبني الكماي والنااوعي معااً، علاى  ااو ماا بينااه سااابقاً. 

 عشر.  الثالثألسئلة املقابالت بشكل مفصل يف الفصل وسيتم التعرل 
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 جمتيع الدراسة والعينة 2-4

 ت يادة يف ساوق األساهم الساعودي، والايت يتكون  تمع الدراسة من الشركات املساامه
شاركًة  عشارينالباحاث  حاّددقاد وبغياة توسايع نطااق البحاث احلاايل، فشاركة، مئة وستني  نع

التجااري، القطااع اخلادمي، القطااع وهاي:  رئيساة بعاة قطاعااتمخاس شاركات يف أر  أكرب ثل 
رأس  عنصاارالبنااا، والتشااييد. ويف ضااو، األدبيااات العلميااة، مت اختيااار قطاااع ال راعااي، و القطاااع 

 .  ( 25  لتصنيف أحجام الشركات العناصراملال بوصفه من أهم 

 ما يلي:كعينة الدراسة  سم، رأس املال( لاألساسية  اتعلومات املوميكن عرل 

   معلومال أساسية عن عينة الدراسة1لدول و
 ع/القيــــا 
      الشركة

رأس  الصناعي
 املال

ومليــــــــــــــــــار 
 رايل 

رأس  الزراعي
 املال

 ومليار رايل 

رأس  اخلدمي
 املال

 ومليار رايل 

 رأس املال والتشييدالبناء   
 ومليار رايل 

 0.6 امل ال  شركة  15 مصري اإلجا،  4 املراعي  30    ساب شركة  1

 0.531 اخلضريشركة  15 مصري الراجحي  0.6 اند   15 كيان شركة   2

 0.400 البحر األمحر شركة  15 الرملل بن   0.5 القصيم 8.7 رابغ  شركة  3

 0.375 اخل ي شركة  10  بن  ساب 0.250 احوي 6.6 التصنيع   شركة  4

 0.316 احبسشركة  9.04 الفرنسي البن   0.200 تبو  5.6 ينساب شركة  5

يتوجاا؛ أن تعيننااا علااى  –كمااا ساابو بيانااه   –واملنهجيااة العلميااة املسااتذدمة يف هاا ا البحااث 
بلورة إجااابت علمياة دقيقاة ألسائلة البحاث، والايت ميكان عرضاها بشاكل مفصال وفاو العناوان 

 التايل.
                                                           

م، ر  ، القاهرة،قتصادايل الدولاأمهية املشروعال الصغية يف  ّي خطاب، انظر مثاًل:  (25)
 – 329، ص م2012دعم وتنمية املشروعات الصغّية  كلية التجارة جامعة عني مشس(، 

القاهرة، م، ر دعم وتنمية املشروعات الصغّية  مفهوم املشروعال الصغيةلع ة عبدون، ، 353
 .424 – 417ص  م،2012ية التجارة جامعة عني مشس(،  كل
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 أسئلة البحث 2-5

هاماُتا النوعياة يف نظاراً إلسا  ضارورة حياتياة ومطلا؛ حضااري ملاح األخالقيةالقيادة 
والقانونياة،  اإلداريةحتسني األدا، واإلنتاجية وحماربة الفساد بكافة أنواعه يف خمتلف السياقات 

ودفاع عجلااة التقادم والنهضااة يف عاملناا العااريب واإلساالمي.  وقااد تحا  الباحااث أن  أدبيااات 
مو األ اث النظرية، وهو يف  تمعاتنا العربية واإلسالمية تتسم مبحدودية ع األخالقيةالقيادة 

يف تلااا  ا تمعاااات، والااا ي ياااربز يف  األخالقياااةالضاااعف العملاااي للقياااادة  ،مثماااا يكاااّرس مااان 
ظااااواهر التذلااااف املتعااااددة فيهااااا. األماااار الاااا ي يشااااّجع الباحااااث للغااااوص يف الاااارتاث العااااريب 

، خالقياااةاألاإلسااالمي يف حماولاااة إلباااراز دور اإلسااالم بقيماااه وتوجيهاتاااه وتطبيقاتااه يف القياااادة 
متهاااا ،طااورت يف البيئاااة الغربيااة بشااكل يعاا ز مالتاملفااااهيم والنظاارملت الاايت  ةتبيئااوالعماال علااى 

وفعاليتها للتطبيو يف واقع البيئة العربياة واإلساالمية ، كماا يطماح الباحاث إٍ الساعي تقارتاح 
 املرحلاة ه يساهم يف تادعيم جهاود التنمياة يف  علّااألخالقياةالقياادة  نمياةلت -مبدئي  -جوذج  

 احلالية اليت تعيشها  تمعاتنا العربية واإلسالمية. 

 وميكن بلورة املشكلة البحثية بس،ال رئيس مفاده:

ليتهـا يف بيئـة عافإسالميل وكيف ميكن قيـاس عريب من منظور  األخالقيةما أبعاد القيادة 
 واألعيال ؟   اإلدارة

 تالية :وينبثو من ذل  الس،ال احملوري األسئلة الفرعية ال

 يف األدبيات العربية اإلسالمية ؟وما أبعادها  األخالقيةما القيادة  -1

 يف األدبيات الغربية ؟ وما أبعادها األخالقيةما القيادة  -2

 املعاصرة، وكيف ميكن تنميتها؟ األخالقيةما أبرز جوان؛ أزمة القيادة  -3

 إسالمي ؟يب عر من منظور  األخالقيةما مكوانت النموذج العلمي املبدئي للقيادة  -4

 اإلدارةإساالمي يف بيئاة  عاريب مان منظاور األخالقياةالقياادة  فاعليةكيف ميكن قياس  -5
 ؟ابلتطبيو على عينة من القطاع اخلاص السعودي واألعمال
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  خا ة

يف ضاو، املشااكلة البحثيااة وأهااداي عتماادها الباحااث ااملنهجياة الاايت هاا ا الفصاال  أبارز
 علاى األدبياات طاالعاتمشلات مرّكباة   علمياة منهجياة اساتذدم حياثالبحاث وطبيعتاه، 

و متطلبااات حتليلهاا بطريقاة تفاي بتحقيا ،مثالغربياة، ومان األدبياات العلمياة العربياة اإلساالمية و 
م املاانهج الوصاافي الاا ي يسااعى لفهاام الظاااهرة املبحوأااة وتوصاايف البحااث وأهدافااه، واسااتذد

املالئماة للبيئاة املبحوأاة، واختبارهاا بطارق أبعادها وحيثياُتا والعوامل امل،أرة، مع اقارتاح احللاول 
 بطريقاة وحتليلهاا كيفياة بيااانت مجاع خاالل مان الكيفاي املانهج استذدم علمية حمكمة. كما

ليتهاا، عاوأداة لقيااس ف األخالقياةللقياادة  مبادئي جاوذج علاى بناا، اساتنتاجيه  تعاني اساتقرائية
ة  شبه مهيكلة( وفاو خطاوات وذل  ابستذدام أسالي؛ البحث الكيفي من مقابالت معمق

 بيااانت كمياة مجاع خاالل مان الكماي البحاثأسالوب  اساتذدام مت كماا البحاث الناوعي.
 ابلثباات والصادق تتمتاع علمياة دقيقاة انةإعاداد وتطاوير اساتبعارب إحصاائي،  بشاكل وحتليلهاا

 .وفو املعايّي العلمية املتعاري عليها
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مدخل إىل القيادة : الثاين الباب

 واألخالق

  لقيادة ا: الثالثالفصل 
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 القيادة  : الثالثالفصل 
  

 مقدمة:

" بشااكل القيااادة"لفهاام األبعاااد األساسااية يف ظاااهرة   هيااداً ضاارورمل   هاا ا الفصاال ثاالمي
" يف فصااول تحقااة. وسااايكون األخالقيااةعااام، حيااث سيشااّكل ذلاا  أساساااً لفهااام "القيااادة 

ألهااام تلااا  األبعااااد بصاااورة مكثفاااة، أي بااادون الااادخول يف تفاصااايل احااادل  ااستعراضااانا عام ااا
اآلرا، قباااااوًت يف تلااااا   كثااااارحياااااث ساااااننحاز أل  ة ابلقياااااادةالعلماااااي يف األدبياااااات املتذصصااااا

ويعااين هاا ا أن الفصاال يعاارتي ابلتعقيااد الشااديد الاا ي يلااف تلاا  الظاااهرة وتعاادد  األدبيااات. 
 جوانبها وأبعادها ومداخل دراستها وفهمها.

 ويف ضو، ما سبو، فسوي يتم استعرال املوضوعات التالية:

 اصرأمهية القيادة يف الفكر اإلداري املع 

 ماهية القيادة 

 القيادة لغة. -

 صطالحاً.االقيادة  -

  القيادة: مصادر التىلأّي واملهارات 

  نظرملت القيادة 
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 أمهية القيادة يف الفكر اإلداري املعاصر 3-1

قاااد يكاااون مااان املنطقاااي أن نبااادأ يف  لياااة مساااوغات حاجاااة ا تمعاااات للقياااادة عااارب 
يف املنظمااات  اإلداريااةكيااد علااى أمهيااة القيااادة ىلقباال التعريااف هبااا، وذلاا  للت اخمتلااف منظماُتاا

لكورااا العاماال األهاام  اإلداريااةجااوهر العمليااة ، باال هااي اإلدارةهااي مفتاااح القيااادة فاملعاصاارة.  
ظاااهرة القيااادة و . (26  املشاارتكة الاايت تتوخاهااا املنظمااات مبذتلااف أشااكاهلا األهاادايلتحقيااو 

ي  ماع بشاري، إذ مان الضاروري أن ياربز نفسه، وذلا  أراا حتمياة  يف أ اإلنسانقدمية قدم 
 قااادة يوجهااون غااّيهم صااوب حتقيااو غاااملت يتفقااون عليهااا. وقااد ارتااب  مفهااوم القيااادة القاادمي 

إت أرااا اكتساات معاااين متنوعااة يف العصاار احلااديث، وتعااددت  ،ابحاناا؛ العسااكري واحلااروب
علاى القائاد قادرة يرتكا  حاول ومفهاوم القياادة تطبيقاُتا لتشمل كافاة التذصصاات واحلقاول. 

نظاراً لتاوفره علاى  اات ومهاارات وقادرات وأجاال  يا ه عان غاّيه، و علاه   ناألخار التىلأّي يف 
وتتعاني اإلشاارة إٍ أن القياادة ت قادراً علاى حتريا  النااس اب ااه األهاداي املنشاودة.  ،مثمن 

ة يف  ااتت دت  جبانس الرجاال دون النساا،، حياث  اس احلاجاة إٍ اهيال قياادات نساائي
يف  األخالقيااةعدياادة، األماار الاا ي جيعلنااا ناادخل القيااادة النسااائية ضاامن منظااوران يف القيااادة 

   ه ا البحث.

ونظااراً ملااا تتمتااع بااه القيااادة ماان هاا ا القاادر ماان التااىلأّي علااى فاعليااة حتقيااو األهااداي، 
فلحااون اهتماات هبااا املنظمااات املذتلفااة، وسااعت للحصااول علااى قااادة ملهمااني ماا،أرين، يفقااد 

يف بلاااورة رؤياااة طموحاااة، جبانااا؛ قااادرُتم الفائقاااة علاااى حتفيااا  النااااس علاااى بااا ل كااال ماااا لاااديهم 
وممااا يشااّي إٍ أمهيتهااا هااو اسااتبدال القيااادات يف حااال تعثاار املنظمااات لتحقيااو تلاا  الرؤيااة. 

 . ( 27  وإخفاقها

                                                           

 .23ص ، م2002، 1، عّمان، مكتبة دار الثقافة، لالقيادة اإلداريةنواي كنعان، (26)
، الرملل، دار القيادة اإلدارية النسائيةعبدالرمحن هيجان، ، القيادة النسائيةمثاًل: هيجان،  انظر (27)

دور مؤسسال التنيية اإلدارية يف  كني القيادال ، األمحدي وأبو خضّي ،1،2004امل،يد، ل
: دراسة ميدانية على املشاركات يف احللقات التطبيقية املقدمة من النسائية من موالهة حتدايل القيادة

 .، د.تمعهد اإلدارة العامة، الرملل، معهد اإلدارة العامة
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صصااة ولقااد دفعاات هاا ه األمهيااة احملوريااة للقيااادة يف ا اااه تعضاايد احلركااة البحثيااة املتذ
 :يف القيادة، ولقد  سد ذل  يف مظاهر عديدة ومنها

  ّمة، إذ يقدر عددها بعشرات اآلتي.كثرة األ اث العلمية احملك 

  ّمة متذصصة يف القيادة.دصي   الت حمك 

 .عقد مئات امل، رات والندوات العلمية 

 .تنظيم حماضرات توعوية يف  ال القيادة 

 .اليف مئات الكت؛ املتذصصة 

  والتسااويو وعلاام  اإلدارةا  أعااداد كبااّية ماان الباااحثني يف حقااول معرفيااة عدياادة كاااشاارت
 النفس وعلم اتجتماع واإلعالم والرتبية والصحة و وها.

 .تنظيم نتي الربامج التدريبية يف  ال القيادة 

 .إقرار عشرات املقررات اإلجبارية واتختيارية يف عدد مت ايد من الكليات واحامعات 

  املهااااارات القياديااااة" ضاااامن ح مااااة املهااااارات الضاااارروية يف التعلاااايم يف القاااارن اعتماااااد"
 احلادي والعشرين.

 .تقدمي استشارات متذصصة يف  ال القيادة 

، فااااإن بعاااا  اإلداريااااةولاااائن قاااارران سااااابقاً أن مجيااااع املنظمااااات  اجااااة ماسااااة للقيااااادة 
ىلن تفتقر املنظمة هلياكل يف أوضاع معينة ك أكثرالباحثني قد أشار إٍ أن تل  احلاجة تكون 

، وذلا  أن القياادة يف تلا  األوضااع تصابح للسياساات أو للذطا  اتسارتاتيجية تنظيمية أو
ضرورة لتصحيحها وحتقيو قف ة نوعية يف أعماال التطاوير وحتقياو األهاداي. ويضايف ابحاث 

إلجيااد  نخر أن ذل  يتىلكد يف عار يعاج ابلتغاّيات املتساارعة، فالقياادة تكاون حينئا  ضارورية
تهاااا اخلارجيااة، وتااااليف مااا قاااد التكياااف مااع بيئتغااّيات مساااتهدفة يف املنظمااات ملعاونتهاااا علااى 

، جبان؛ ما تتسم به البيئة الداخلية من عوامل تدفع إٍ التغيّي والتطوير ها من حتدملتهيواج
النماو، يف خمتلف ا اتت، على  و ميّكن املنظمة من حتقيو أهدافها يف اتستقرار والتوسع و 
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كمااا تاااربز احلاجااة للقياااادة مااان جاارا، تاااوفر العنصاار البشاااري املتناااوع الاا ي ُيتااااج إٍ مهاااارات 
   . ( 28  قيادية من أجل دفعه للعمل واإلنتاج وحتقيو األهداي

 

 ماهية القيادة 3-2 

 القيادة لغوايً  3-2-1
قود نقي  " الأن  يف لسان العربجا، وقوداً، وقد  ،قيادة ،يقود ،القيادة مصدر قاد

عديادة،  لغوياة وها ا لاه دتتت السوق  يقال يقود الدابة من أمامها ويسوقها من خلفها"، 
كون يف املقدمة ت املا،خرة، وهناا ياربز جانا؛ التحفيا  والتشاجيع إجا تمكانة القائد ومنها أن 

لبعااد تركياا  القيااادة علااى ا -أيضاااً -ويفيااد معااىن القيااادة لألتباااع وقيااادة الصاافوي كمااا يقااال. 
"القياااااادة  اااااااااالطاااااوعي ت اإلكاااااراه، ومعاااااىن ذلااااا  أن املعاااااىن اللغاااااوي ينحااااااز ملاااااا ابت يسااااامى با

 من اخللف.  الدميوقراطية"، بدليل القود من األمام ت السوق
 

 القيادة اصيال اً  3-2-2
أعداد كبّية مان تعريفاات القياادة،  دبيات العلمية توافرتبني لنا من خالل تفح  األ

ع ألساااباب عديااادة ميكااان إرجاعهاااا لتعقاااد ظااااهرة القياااادة وتناااوّ يعاااود لتعريفاااات ع هااا ه اوتناااوّ 
 ين تناااولوا تلا  الظاااهرة. كمااا لاخااتالي دصصاات الباااحثني ااٍ إماداخل دراسااتها، إضاافة 

أن هنال  مداخل عديدة لتعريف القيادة، وميكن تلذي  أبرز تل  املداخل اتضح لنا أيضاً 
يفااات قااد اتكااىلت علااى مااا يساامى بااا "عناصاار القيااادة"، والاايت عاارب التقرياار ةن مجلااة ماان التعر 

 تشمل:
 . ميتلكه من صفات ومهارات وأجال القائد بشذصيته وما -1
 تباع خبصائصهم ومهاراُتم املذتلفة.األ -2
 .ني القائد وأتباعه واأّيه عليهممن تفاعل ب العملية القيادية مبا حتويه -3
 لعملية القيادية.ا امتتم فيه ل اناملوقف وهو املكان وال مان ال -4

                                                           

 ،1ل ، عّمان ، دار الكت؛،ل اإلداريوالرقابة واالتصا القيادة، ، مروان بين أمحدعياصرهمعن ( 28)
 .144ص  ،م2008
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وسيتضااح مااا قااررانه إزا، مااداخل تعريااف القيااادة حينمااا نسااتعرل بعاا  التعريفااات. 
ساااتعرال عااادد مااان التعريفاااات مااان مصاااادر متنوعاااة  ياااث تشااامل اٍ إوقاااد جهاااد الباحاااث 

 .(29  تعريفات عربية وغربية متنوعة على أن تغطي خمتلف األبعاد للظاهرة القيادية
 

 خمتارة للقيادةعربية تعريفال  3-3
 ،مثوماان يقاارر كنعااان أن هنااا  أالأااة شاارول ت بااد ماان توفرهااا للقااول بوجااود ظاااهرة القيااادة، 

 وهي :تعريف تل  الظاهرة، 

 . األتباع( أكثروجود مجاعة من الناس ، شذصني أو  .1
سالو  اإلجياايب باني ابقاي حتقياو ال يعمال علاىوجود شذ  من بني أعضا، احماعاة  .2

 األعضا،  القائد(.
وجاااود هااادي لعملياااة التاااىلأّي وهاااو توجياااه نشاااال احماعاااة وتعاوراااا لتحقياااو اهلااادي  .3

 . العملية(املشرت  

 وميكن استعرال بع  التعريفات العربية كما يلي:

أّي فااايهم لتحقياااو ىلن والتااااألخااار "العمااال ماااع  إراااا :دة ابلقاااولياااايعاااري كنعاااان الق -
 .( 30  أهداي معينة"

: "قااادرة القائاااد علاااى إقنااااع األفاااراد والتاااىلأّي يعاااري ساااار القحطااااين القياااادة ةراااا  -
عليهم حلملهم على أدا، واجباُتم ومهامهم الايت تساهم يف حتقياو اهلادي املشارت  

 .(31  للجماعة"

                                                           

  م،2010الطبعة العربية،، عّمان، دار اليازوري، القيادة اإلداريةمثاًل: بشّي العالق،  انظر (29)
 .القيادة: دراسة يف علم االلتياع النفسي واإلداري والتنظيييحسني رشوان، 

 

 . 96، ص القيادة اإلداريةكنعان،   ينوا (30)
، 2، الرملل، لالتحول حنو منوذج القيادي العاملي -القيادة اإلدارية سار القحطاين،  (31)

 .8، ص م2008
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أماااا  حممااااد القحطاااااين فيعرفهاااا ةرااااا: "حتماااال مسااا،ولية رعايااااة مصاااااحل احماعااااة،  -
 .( 32  وتوجيههم إٍ الصاحل العام، مبا يتال،م وتعاليم اإلسالم"

 ،ويعري النمر ونخرون القيادة ابرا: "القدرة على التىلأّي يف سلو  أفاراد احماعاة -
 .( 33  وتوجيههم لبلوغ الغاملت املنشودة"،وتنسيو جهودهم

وهيجااااان يعرفهااااا ةرااااا "العمليااااة الاااايت ميكاااان ماااان خالهلااااا التااااىلأّي علااااى املااااوظفني  -
فااااااااا،ة كوإقنااااااااعهم للعمااااااال مااااااان أجااااااال حتقياااااااو أهاااااااداي املنظماااااااة ب ،والعااااااااملني

 .(34 لية"اعوف

واملاااال  اإلنساااانيعاااري الطويااال القياااادة ةراااا : "أحسااان الوساااائل للتفاعااال باااني و   -
وةقااال التكااااليف املمكناااة وضااامن الوقااات احملااادد  ،واملاااادة ةقصاااى كفاياااة إنتاجياااة

 . ( 35  لتحقيو اهلدي "

أبااو النصاار يقاارر ةن القيااادة هااي: "عمليااة تفاعاال متبااادل بااني قائااد و موعااة ماان  -
القياام ابإلجارا،ات  مث ،اس يف موقف معني يرتت؛ عليه حتديد أهاداي مشارتكةالن

 .( 36  الفاعلة بشكل مجاعي غّي قهري لتحقيو ه ه األهداي"

"حالة ظرفية لفرد ميلا  فطارة وقيمااً ومعرفاة ومهاارات مقبولاة  ةرا: احل مي يعرفهاو  -
ن بطااارق إبداعياااة ألخااار ايساااعى مااان خالهلاااا للتاااىلأّي يف  اي اااومهن اوعلمي ااا ااجتماعي ااا

                                                           

مكة املكرمة،  ،النيوذج اإلداري املستخلص من إدارة عير بن عبدالعزيزحممد القحطاين،  (32)
 .128ص  م1997مطابع جامعة أم القرى،

، 1، الرملل: مطابع الفرزدق، لسس والواائفاأل -اإلدارة العامة سعود النمر ونخرون،  (33)
 .35، ص 2001

 .53ص ، القيادة اإلدارية النسائية( عبدالرمحن هيجان، 34 

  131، ص 1999، عمان: دار وائل، مفاهيم وآفاق –اإلدارة التعلييية ( هاين الطويل، 35 
 .139، صم2008، ، بين أمحدمقتبس من: عياصره

، القاهرة، ا موعة العربية للتدري؛ املستقبل: القيادة املتييزة اجلديدةقادة ( مدحت أبو النصر، 36 
 .23، صم2012، 1والنشر، ل
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مقنعااااة  اااااو حتقيااااو األهاااااداي الصااااحيحة املوضاااااوعة أو الاااايت سااااااهم يف وضاااااعها 
واملنبثقااااة ماااان رؤيااااة مالئمااااة وحمااااددة تضاااامن النمااااو ومواجهااااة التحاااادملت وحتقااااو 

 .( 37  اإلشباع املادي واملعنوي لدى األتباع"

وأفعاااااهلم ساااالوكهم  ن يفاألخاااار "القاااادرة علااااى التااااىلأّي يف  السااااكارنة يعرفهااااا ةرااااا: -
وا اهاُتم للعمل برغبة وجد لتحقيو أهداي املنظمة يف إطار ظاروي أو مواقاف 

 .(38  معينة"

"عمليااااة : أن القيااااادة هااااي بقالاااا؛ خمتصاااار، مفااااادهالسااااويدان وابشااااراحيل يعرفهااااا  -
  .(39  حتري  الناس  و اهلدي"

 

 تعريفال غربية خمتارة للقيادة 3-4

ن األخار ية يتم عان طريقهاا إ رة اهتماام عمل" ةرا:القيادة  Bassيعري "ابس"  -
  .(40 وإطالق طاقاُتم وتوجيهها يف ات اه املرغوب" 

ليكاارت أن القيااادة هااي : "قاادرة الفاارد علااى التااىلأّي علااى شااذ  أو مجاعااة  وياارى -
ماان  وتاوجيههم وإرشاادهم لنيال تعااورم وحفا هم للعمال ةعلاى درجاة مان الكفاياة

 . (41  "أجل حتقيو األهداي املرسومة 
"القاادرة القوميااة للتااىلأّي  :ةرااا Golembiewskyويعرفهااا "جوليمبيوسااكي"  -

  .(42  يف الناس يف النواحي املرغوبة"
                                                           

 .238ص  ،أركان القيادة يف ضوء الرتاث اإلسالمي والتجربة األمريكية( يوسف احل مي، 37 

، 2010، 1ة، لدار املسّية للنشر والتوزيع والطباع ،القيادة اإلدارية الفعالةبالل السكارنة،  (38)
 . 18ص 

 .40، ص 2002، 1، الكويت،لصناعة القائدفيصل ابشراحيل،  ،طارق السويدان (39)
(40) Bass,1960: 90    ،90م، ص2002مقتبس من كنعان. 
 ،1997 ،، عّمان، دار زهرانالسلوك التنظيييل سلوك األفراد يف املنظيال، حسني حرمي (41)

 .139، ص2008، ، بين أمحدمقتبس من: عياصره ،260ص
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" النشااال الاا ي ميارسااه شااذ  للتااىلأّي يف  :ةرااا القيااادة Tead"تيااد"  وتعااري -
  .(43  الناس وجعلهم يتعاونون لتحقيو اهلدي"

ارسااة التااىلأّي ماان قباال فاارد علااى فاارد " ممالقيااادة ةرااا:  Littererعااري "لياارت" يو  -
 .( 44  نخر لتحقيو أهداي معينة"

العمليااة الاايت يااتمكن ماان خالهلااا الفاارد " :ةرااافيعرفهااا  Hyman ن"يماااأمااا "ه -
  .(45 " وشعورهم ن والتىلأّي على أفكارهم وسلوكهماألخر من توجيه وإرشاد 

ؤيااة واإلهلااام، القاادرة علااى خلااو الر ": ةرااا Landsberg"تناادزبرق"   ويعرفهااا -
     . (46  وال خم عند  موعة من األشذاص"

عمليااة تبادليااة يقااوم فيهااا أشااذاص هلاام دوافااع " ةرااا : Burns"بّيناا " عرفهااا و  -
وقااايم معيناااة  شاااد املاااوارد املذتلفاااة اتقتصاااادية والسياساااية وغّيهاااا، يف إطاااار مااان 

مشارتكة باني املنافسة والصراع لتحقياو أهاداي يريادها القاادة وحادهم أو أهاداي 
 .(47 "  القادة واألتباع

التاااىلأّي علاااى عملياااة وضاااع األهاااداي ": فعرفهاااا ةراااا  Yuke" ياااو  "وأماااا  -
هبااااا، وتوجيااااه ساااالوكيات األفااااراد  اتلتاااا امواتساااارتاتيجيات، والاااااتىلأّي علااااى ماااادى 

لتحقيااو هاا ه األهااداي، والتااىلأّي علااى ماادى  ساا  احماعااة هبااا والتوحااد معهااا 
  .( 48  "،سسة والتىلأّي على أقافة امل

                                                                                                                                                                     

(42) Golembiewsky, 1961: 34   ،90م، ص2002مقتبس من كنعان. 
(43) Tead,1963: 19  ،89م، ص2002  مقتبس من كنعان. 
(44) Litterer, 1973: 168   ،90م، ص2002مقتبس من كنعان . 
 .6، صالتحول حنو منوذج القيادي العاملي -القيادة اإلدارية سار القحطاين،  (45)

 .25، صأركان القيادة يف ضوء الرتاث اإلسالمي والتجربة األمريكيةيوسف احل مي،  (46)
 . 15م، ص1،2008لترمجة هدى حممد، القاهرة،  موعة النيل العربية، القيادةلفيلي؛ سادلر،  (47)
    .  15املرجع نفسه،  (48)
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ومان خااالل ماا ساابو مان التعريفااات يتوجاه الباحااث ابلقاول ةنااه ميكان تعريااف القياادة مبنظااور 
 مشويل ةرا: 

ن لتحقيل أهداف مشرتكة وفل األخرىالتأثي يف  ّكن القائد من فائقة مسال وقدرال ي
 رؤية ملهية يف إةار موقفي حمددي

الاايت تعيننااا علااى فهاام معمااو للظاااهرة القياديااة، وبعااد هاا ا التعريااف، ساانعرل لاابع  األبعاااد 
 وذل  كما يلي:

 ة: مصادر التأثي واملهارال القياد 3-5

 مصادر أتثي القيادة   3-5-1

 س،ال حموري، مفاده: نمن األبعاد املهمة لفهم الظاهرة القيادية اإلجابة ع

 كيف ميكن للقائد أن ي،أر على األتباع؟

وهااو  ،يااف ةهاام مصااادر قااوة ووسااائل التااىلأّي لاادى القيااادةهاا ا الساا،ال جيااران إٍ التعر 
قاوة منهاا القائاد بتحديد املصادر الايت يساتمد ، و دراستهمن الباحثني ب عدد اعتىنال ي  األمر

 " ريفاااااان، فااااارنش"كااااال مااااان   ، تلااااا  الااااايت قاااااام هبااااااالدراساااااات أبااااارز . ومااااانالسااااالطة واأّيهاااااا
French Raven, يساتمد منهاا القائاد در الايت واليت خلصت إٍ حتديد عادد مان املصاا

، قاااوة خلاااربة، قاااوة اقاااوة املكافاااىلة، قاااوة اإلكاااراه والعقااااب، القاااوة املشاااروعة ": قاااوة التاااىلأّي وهاااي
 . ( 49 " اإلعجاب أو اتقتدا،

ماان  ددعااوتوصاال ل ع مااا تناولااه الباااحثونجبماا Yukl "يوكااليف نفااس ات اااه  قااام "و 
وقااد  ،ر ااي منهااا ماااهوابلقائااد نفسااه و  شذصااي يتعلااو منهااا ماااهو، الوسااائل للتااىلأّي القيااادي

                                                           

 .149،ص ريوالرقابة واالتصال اإلدا القيادة، ، مروان بين أمحدعياصرهمعن  (49)

 



 

42  
 

 ، وهاايقااوة اأااّي القيااادة ادراعة أو منفااردة ( مصااال   تمااالة تشكاااوسياا ةعشاار  ىحاادأل توّصاال
 50 ):   

من  يث األهداف والوسائلل األمر ال ي جيعل األتبـاع  االتسام ابملشروعية -1
 ي عنون له. 

األماار الرتغياا؛ ل لألتبــاعل وذلــد بقدرتــه علــم اســتخدام وســائ حتقيــل املنفعــة  -2
   ال ي جيعل األتباع ي عنون له ويطيعونه فيما يقول. 

اساااتذدام وساااائل التهديااد والعقااااب واساااتثارة اخلاااوي ل أي قـــوة القهـــرالتيتــع ب -3
 تستجابة.ألتباع حلثهم على االدى 

   مبا يتال،م مع األتباع.  استذدام أسالي؛ اإلقناع  أي ل االستيالةالقدرة علم   -4
وذلاا  أن اخلااربة تظهاار القائااد مبظهاار القااادر علااى معرفااة خبااامل ل ةالتيتــع ابخلــرب  -5

 اإلذعان له.   ،مثمما يرس  اتقتناع به ومن   األمور وأسرار النجاح
عاارب قدرتااه علااى بلااورة رؤى ملهمااة لألتباااع والتحفيــزل إلهلــام قــدرة فائقــة علــم ا -6

 جبان؛ مهاراته يف دفعهم لتحقيقها وإهلاب محاسهم.  
وذل  أن القائد قد ُيتاج إٍ تعديل ل تغيي القيم واملعتقدالعلم قدرة فائقة  -7

اإلخالص والن اهاة والطاعاة كا ات اهات والقيم السلبية وغرس احوان؛ اإلجيابية
 .والشري

حياث يرسا  ذلا  الشاعور مبعلومال كافيـة وقدرتـه علـم تفعيلهـال القائد  تع  -8
 ،مثالتعقياااد يف املوقاااف ومااان ابمتالكاااه لقااادرات فنياااة عالياااة  ّكناااه مااان اساااتيعاب 

   القدرة على  اوزه عرب معلومات أرية.
وه ا احان؛ مهم حيث ُيتاج القائد قدرة فائقة علم تيويع املوقف لصاحلهل  -9

يف حاااتت كثااّية إٍ فهاام املوقااف وتعقيداتااه ماان أجاال العماال علااى توجيهااه مبااا 
 يعني على حتقيو األهداي املتوخاة. 

حيااث يغاا ي هاا ا التمياا  اإلعجاااب بااه ماان قباال يــزةل  تــع القائــد بســيال متي -10
   األتباع، مما ميهد لقبوهلم لتوجيهاته وأفكاره.

                                                           

 .149املرجع نفسه،ص  (50)
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أي إاحااة الفرصااة لألتباااع كااي يشاااركوا يف ل يف القــراراتســام القائــد ابلتشــاركية  -11
ة ويعضااد الدافعيااة الداخلياا لااديهمصااناعة القاارار بطريقااة حتقااو ذواُتاام، ممااا ينمااي 

 .اماتلت  شعور اتنتما، و 
 

 مهارال القائد  3-5-2

هاا يف رُ فاُ االايت يتوجا؛ تو هاارات هنال  جدل كباّي يف األدبياات العلمياة فيماا با  امل
لتغياااّي املطلاااوب وقياااادة تفاعااال معهااام إلحاااداث ايو  ،كي يكاااون فااااعاًل ومااا،أراً يف أتباعاااهالقائاااد 

ة مهااارات ،ثاا بيااد أنار الفاارص و اااوز التحاادملت وحتقيااو النتااائج املرجااوة. ،ثسااتاملنظمااة ت
قياديااة عامااة حتظااى بقبااول عااام يف تلاا  األدبيااات بوصاافها  ثاال ذخااّية مهاريااة ضاارورية ألي 

 مل مهارات ذاتية وإنسانية وفكرية. وتتنوع ه ه املهارات لتش ، قائد

 أااالث مهاااراتيقااوم علااى تااوفر تصااوراً   Robert Katsروباارت كااات  أعاادوقااد 
تعينااااه علااااى حتسااااني العمليااااة أو األدا، أساساااااً و  اعي ااااإطاااااراً مرجقياديااااة، وتعااااد تلاااا  املهااااارات 

 : ( 51  وميكن استعرال تل  املهارات كما يلي ،القيادي، مبا ُيقو الغاملت املنشودة

هاي ح ماة مان املهاارات الفكرياة التحليلياة، وياتمكن  :املهارال اإلدراكيـة يالفكريـةي -1
يف املنظماة والتغلا؛ علاى هبا القائد من رسم تصور عام يعكس رؤية للتغياّي والتطاوير 

  يتطلا؛ لا، وم،كاد أن ذواساتغالل للفارص ونقال الضاعف التحدملت والصعوابت 
فهماً معمقاً للموقف القيادي متضمناً: البيئة الداخلية  بيئاة األتبااع( والبيئاة اخلارجياة 

( وما ي،أر فيها من عوامل سوا، كان ذل  بطريقة مباشرة أو األخرى كافة األطراي 
 اشرة. غّي مب

 

ويتوجاا؛ علااى القائااد أن يكااون قااادراً علااى اتنفااالت ماان التفاصاايل الصااغّية  
كاي يبلاور الصاورة العامااة، فهاو ت يعايش داخاال األغصاان وإجاا يرتقااي فاوق تلاة كبااّية 
مبا جيعله مبصراً للغابة وما حوهلا مبا يف ذل  األفو البعيد. وأي قائاد يتاوفر علاى مثال 

                                                           

 142املرجع نفسه، ص ( 51)
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ن يكاون قاادراً علاى ابتكاار أفكاار وطارق وحلاول جديادة، تل  املهارات فإنه يتوقاع أ
  . إلحساس ابملشاكل قبل وقوعها، وابااجبان؛ قدرته على التن

  
ماان املهااارات الضاارورية للقائااد أن يكااون ذا قاادرة  :ية يالتواصــليةياإلنســاناملهــارال  -2

وقااف فائقااة علااى التواصاال الفاعاال مااع أتباعااه وكافااة األطااراي ذات الصاالة والتااىلأّي ابمل
القياااادي. ويااادخل يف ذلااا  قدرتاااه علاااى إيضااااح الرؤياااة واألهاااداي واألفكاااار جبانااا؛ 
إقناااعهم بضاارورة العماال علااى حتقيقهااا، كمااا أن ذلاا  يتضاامن مهااارة جعلهاام يشااعرون 
بوجود مشكلة أو حاجة بضرورة التغيّي، وذلا  أن القائاد وظيفتاه دفاع النااس للتغياّي 

دير" الاا ي جيهااد ألن ُياااف  علااى الوضااع واخلاروج ماان القوالاا؛ احاماادة، خبااالي "املاا
ومماا ت شاا  فياه أن ها ه املهااارة تتطلا؛ أن يكااون احلاايل وفاو األنظمااة والتعليماات. 

 ، ومنها ما يلي:القائد متصفاً مبجموعة من السمات
 .فهم أجال الشذصية املذتلفة -
 فهم أجال التفكّي املتنوعة. -
 هبا.استيعاب عملية اتتصال وكيفية حدوأها وانسيا -
 القدرة على التحفي  والتشجيع مبا يتال،م مع خمتلف األشذاص. -

     
تعكس تلا  املهاارات البعاد الفاين أو التذصصاي يف  :يالتخصصيةياملهارال الفنية  -3

 املوضااوع، وتقضااي ةن يكااون القائااد قااادراً علااى اإلملااام "العااام" ابإلطااار الفااين مبااا يف
ية. وت يعين ه ا أن يكون القائد "خبّياً"، ذل  اإلجرا،ات واملراحل واملتطلبات الفن

 بشكل جيد ب ل  اإلطار عرب املعرفة النظرية واملمارسة العملية.  اً بل عارف

و اادر اإلشااارة ةن الباحااث ياا،من ةن الرتتياا؛ السااابو للمهااارات هااو الاا ي يعكااس 
ملهاااارات الفنياااة. ايت ا ،مثأمهياااة املهاااارات القيادياااة، فااااألهم هاااو املهاااارات الفكرياااة والتواصااالية

ويصدق ه ا القول ابلنسبة للمناص؛ القيادية الرفيعة، بل إننا نقرر ةن الغوص يف التفاصيل 
الفنيااة يعااارل املهااارات الفكريااة، وذلاا  أرااا قااد  عاال القائااد "غارقاااً" يف  ااور متالطمااة ماان 

 اع القائمة.التفاصيل مما جيعله غّي قادر على بلورة رؤية عامة للذروج من احمود واألوض
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  نظرايل القيادة  3-6 

ت خر األدبيات العلمية بعدد كبّي مان النظارملت القيادياة، وسانرك  يف ها ا احا ، علاى 
ما له  عالقة مباشرة مبوضاوع البحاث، وماا يعينناا علاى تفهام النماوذج العلماي املقارتح يف ها ا 

 البحث، ول ل  فسوي نعرل للنظرملت التالية:  

 نظرية السيال  3-6-1

اساة ظااهرة من أوائل النظرملت اليت عنيات بدر  Trait Theoryة ه ه النظريد عت
 عاال وماادى تااوافر  ااات حمااددة  ،لفااردالفااردي الاا ي يركاا  علااى ا سااتذدام املاادخلاب ،القيااادة

            نيحياد السامات املشارتكة للقاادة النااجلتحد ساعت النظرياة. وتبعاا لا ل  فقاد مميا اً  اً منه قائاد
قاد تطاورت ، و قيادياة رفيعاة تتوملوتا،هلهم للوصاول ملسا، ي هم دون غّيهماليت   ،أو الفاعلني

 .( 52  يف علم النفسوخباصة  اث النظرية بفعل عدد من األه ه 

كتصاااديها لتحدياااد اخلصاااائ  الشذصاااية د عااادد مااان املااا امل هلااا ه النظرياااة،  وماااع القاااول بوجاااو 
الظااهرة القيادياة، إت أراا ت دلاو مان  والفكرية والنفسية للقائاد مماا يعماو فهمناا لابع  أبعااد

 :(53  بع  السلبيات، ومنها

 Consistent Pattern of صااعوبة حتديااد جاا  متسااو للساامات القياديااة -
Traits. 

  .ضعف التوافو بني أنصار النظرية على  ات حمددة -

 كا، تتاااوافر يف القاااادة وغاااّي الاااأن معظااام هااا ه السااامات كاملباااادرة، والشاااجاعة، و  -
 القادة. 

                                                           

 .312كنعان، القيادة اإلدارية، ص   ينوا( 52)

، ترمجة صالح املعيوي، مراجعة حممد النظرية والتيبيل -القيادة اإلداريةبيرت ج. نورث هاوس،  (53)
 . 43-42، صم2006الربعي، الرملل، معهد اإلدارة العامة،
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 صعوبة توافر الشذصيات القيادية  على كل السمات القيادية. -

 ختالفاته.اموقف ال ي يعيشه القائد بتنوعه و لل اً كافي  عدم إعطا، النظرية وزانً   -

علاااى  موعاااة مااان الدراساااات العربياااة  الباحاااث فياااه اطلاااعوبعاااد عمااال  ثاااي مفصااال  
: احلكماة، هاي - ترتيبهاا  وفو - ات قيادية  10ٍ أن أهم إه وقد خل  في ،(54  والغربية

 ، العااادل، املباااادرة.ية، العلاااماإلنساااانان، فهااام الااانفس ميااا، األماناااة، الرؤياااة، اإلالثقاااة، الشاااجاعة
لابع  السامات علاى وجاه  ةتفصاياًل  أبارزت نتاائج ها ا البحاث األمهياة الكباّي  أكثروبشكل 

ُيتاج القائاد هلا ه " ويرتب  هبا بصورة كبّية "الصدق"، حيث ةالتحديد، ومن أمهها  ة "الثق
ومااان األمثلاااة علاااى  ق.صااادّ يق وت صااادُ السااامة، ولااايس قائاااداً مااان ت يكاااون موضاااع أقاااة وت يه 

شااركة  أكاارب –ضارورة تااوافر  ااة الصاادق يف الواقاع العملااي  مااا يعااري عاان أقافاة شااركة تويااوا 
ع مان واقا حيث يقول كبّي مستشاري الشركة يوشيو إيشاي اكا: " -مصّنعة للسيارات يف العار

ن أقافاة إإذ  ..إنه ت مكان للك ب  ،.. ميكنين القولخربيت يف تويوا اليت  تد ألربعني عاماً 
 ( 55 تويوا تعتنو الصدق" 

 نظرية املوقف 3-6-2

لتوسااااع مااااداخل دراسااااة القيااااادة  Situational Theory املوقفيااااة النظريااااةأتاااات 
ه علماا، اتجتمااع، حيااث الاا ي أساهم بظهاور  ، و بشاكل مرّكا ساتذدام املادخل اتجتمااعياب
ُتم القياديااة يف موقااف معااني يتفاعاال ،دة لاايس  اااُتم الشذصااية وإجااا كفاااأن مااا ميياا  القااا ارأو 

هاا ه  نّ إونتيجاة لا ل  فاقتادار يف مواجهتهاا. ناة وياانجح ابيف مواجهاة حتادملت معيفياه القائاد 
ن جنااح قائاد يف موقاف النظرية ترتك  على املوقف ال ي  ت فيه العملية القيادية، وابلتايل فاإ

متالكااه لاانفس الساامات. وهاا ا األماار  باات يف ايف موقااف نخاار رغاام  ت يعااين ضاامان جناحااه
قع حيث نرى جناحات كبّية حققها قادة كباار يف  ااتت حياتياة ر يتمكناوا مان تكرارهاا االو 

أن تشرشل(. ومن املهم يف ه ا الصدد  ، أي راور يف مواقف أخرى، ومن األمثلة على ذل  

                                                           

 لفصل الثامن من ه ا البحث.انظر ا (54)

ترمجة عنان عبدالظاهر، إميان الفرماوي،القاهرة،  موعة  أسيورة تويواتلميي أوسونو ونخرون، إ( 55)
 م.2009، 1النيل العربية، ل
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نوضح أن نظرياة املوقاف ت تقلال مان دور نظرياة السامات، ولكنهاا تضايف هلاا ةن السامات 
تااتم فيااه العمليااة القياديااة، حيااث أفااادت دراسااات   يملوقااف الااابة تتااىلأر بشااكل كبااّي القيادياا

ماان القطاااع العااام والقطاااع  عدياادة بفااروق واضااحة يف الساامات الاايت ُيتاجهااا القااادة بااني كاال
  اخلاص.

د يف حتدي عامالً مهم ا بوصفهه ه النظرية، ودورها يف إبراز املوقف  غم من م املوعلى الر 
 : ( 56  ر دل من عدد من املالحظات ومنهاإت أرا مة  ،مال كثرالسمات القيادية األ

 مة.،مال كثرعلى عناصر املوقف اليت حتدد السمات األ عدم اتتفاق -

 ادية رغم توافر السمات املطلوبة.ضعف إمكانية النجاح يف بع  املواقف القي -

 صعوبة تطبيو القائد لتل  السمات املطلوبة يف موقف معنّي. -

 اعليةالنظرية التف  3-6-3

 جديااااداً  ماااادخالً  Interactional Theoryسااااتذدمت النظريااااة التفاعليااااة ا
ابحماااع باااني املااادخلني الساااابقني لنظااارييت  ينه لدراساااة القياااادة، وهاااو املااادخل التاااوفيقي الااا ي ُعااا

تبااع"، إذ ا وهاو "األمهم ا  لثااً  ت واملوقف. وقد  يا ت ها ه النظرياة ةراا أضاافت بعاداً السما
للقااادة واملوقااف فقاا  يقلاال ماان القاادرة علااى فهاام موسااع هلااا.  وفقاااً قتصااار دراسااة القيااادة ان إ

فوجاااود  اااات فائقاااة للقائااد يف موقاااف ميكااان للقائاااد النجاااح فياااه تيضااامن الوصاااول وابلفعاال 
 تباع.مهم يف العملية القيادية وهو األ ستبعاد بعدادة يف ظل للنتائج املنشو 

من أجل ذل  با لت جهاود عديادة مان عادد مان البااحثني للبناا، علاى ماا حتقاو مان 
خصاائ  القياادة  تطاوير مان األمر الا ي مّكاننظرية السمات ونظرية املوقف،  يفإسهامات 

القائاد،  :القيادياة وهايأة يف العملياة لتشمل كافة األبعاد الثالالنظرية  من خالل ه ه اإلدارية
ني ولقاااد كاااان هلااا ه النظرياااة إساااهامات إجيابياااة عديااادة  ثلااات يف مجعهاااا بااا تبااااع.واأل ،املوقاااف

                                                           

 .95-93، صالنظرية والتيبيل -القيادة اإلداريةبيرت ج. نورث هاوس، ( 56)
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،  القياادة  يح خصاائ والبنا، عليهما، إت أرا ر تكان كافياة لتوضا ،نظرييت السمات واملوقف
 .( 57  ومواكبتها للتطورات املعاصرةة لتحقيو الفاعلية القيادي كما أرا ر تقدم إطاراً شامالً 

  ديثة قيادية نظرايل  3-6-4

يف دراسااة القيااادة  ةات اهااات احلديثااالنظاارملت و عاادد ماان يف الساانوات األخااّية ظهاار 
وارد البشااارية، هتماااام بااادور املاااواتية، اإلنساااانالعالقاااات الااايت ركااا ت علاااى ماااداخل جديااادة كو 

والاا ي جااا، بتساااؤل  اإلداريااةماادخل الفاعليااة   كاا لو بداعيااة للمنظمااة، وتنميااة القاادرات اإل
أو القائااااد  Effectiveداري الناااااجح هااااو القائااااد الفّعااااال إلحااااول مااااا إذا كااااان القائااااد امهاااام 

نيات بدراساة فاعلياة القائاد مان خاالل  اهاات أخارى عُ ا، كماا ظهارت  Efficient الكف،
ات للرتكي  على األهداي من  هت دراسادواُتا يف البيئة القيادية، كما فاعلية اتتصاتت وأ
 .(bgectiveoManagement by   58ابألهداي  إلدارةخالل ما عري اب

مان أبرزهاا األجاال القيادياة املالئماة، و بتحدياد  هتماتاكما ظهرت دراساات عديادة 
دراساااات  هبطتااار الااا ي ، Transformational Leadershipالقياااادة التحويلياااة" "جااا  

، (Burnz  59، وماان أبرزهااا مااا ذكااره الباحااث الشااهّي بّيناا  "ةاألخالقياا" القيااادة  باااعدياادة 
الاايت  تااز ابلتفاعليااة الكباّية بااني ابلقياادة التحويلياة  األخالقيااةرتبااال القياادة احياث أشاار إٍ 

أرااا  اااّ ر  االقائااد واألتباااع، ماااع حاارص القائااد علاااى حتقيااو مصااااحل األتباااع وإشااباعاُتم، كمااا
حاااارتامهم لاااا واُتم، وتفعياااال مهاااااراُتم، اأقااااتهم ةنفسااااهم و  املااااوظفني وتاااادعيمممارسااااات  كااااني 

كاااون الباحاااث قاااد تباااىن أبعااااد ونظاااراً ل ومعاااارفهم يف حماااي  العمااال لتقااادمي أفضااال أدا، ممكااان.

                                                           

م،       2010، 1، عّمان: دار اليازوري، لايفيالقيادة وعالقتها ابلرضا الو عادل هاشم،  (57)
 .48ص 
النظرية  -القيادة اإلداريةبيرت ج. نورث هاوس،  ،القيادة اإلدارية نواي كنعان،مثاًل: انظر  ((58

 .والتيبيل
(59) Aronson, E., Integrating Leadership Styles and Ethical 
Perspectives, Canadian Journal of Administrative Sciences, 2001, 18(4), 
p. 244-256. 
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ل احلاديث فّصافإناه مان املنطقاي أن ي األخالقياةة "القيادة التحويلية" يف جوذجه املقارتح للقيااد
 .عن ه ا النم  القيادي وفو احملور التايل

 القيادة التحويلية  3-7

مان املاداخل احلديثاة  Transformational Leadership تعترب القيادة التحويلياة
لاانم  قيااادي جديااد، والشاااملة يف موضااوع القيااادة، حيااث أدر  عاادد ماان الباااحثني احلاجااة 

لدرجااة أن ، وفااو رؤيااة ملهمااة جناااز مهااام كبااّيةتباااع إليااتمكن ماان خاللااه القااادة ماان إهلااام األ
يعااد هاا ا و  Visionary Leadershipبع  يطلااو علااى هاا ا الاانم  "القيااادة الرؤيويااة" الاا

 ةهااا فعاليااة يف إحااداث التغيااّي الاا ي أضااحى  ااة ابرز أكثر جااال القياديااة و الاانم  ماان أباارز األ
 ستدامتها. او يف جناح املنظمات  هاماً  لعصران احلايل وعامالً 

 ,Burnsن يف ه ا املوضاوع ومانهم وقد إهتم عدد كبّي من علما، القيادة املعاصري
Pase, Nanos, Bennis   وفاو ها ا  أن القاادةحيث أوضحت دراسات عديدة قاموا هباا

واحلساسااية ، وتقاادير املواقاف، علاى التغيّيصااوب رؤياة واضاحة عالياةبقاادرات  ونيتمتعا الانم 
                 .(60  هلاااااماملصااااداقية والقااادرة علااااى اإلو تباااااع، والثقاااة ، ، وفهااام حاجااااات األ ااااه املشااااكالت

وا قّاره أن سّر القيادة التحويلية يكمن يف أن النااس ميكان أن ياُ  Burnsويف سياق متصل يرى 
، وي،كاااد أن هااا ا الناااوع مااان التحاااول هاااو ماااا يعطاااي مااان األدا، واإلنتاجياااة اٍ أفضااال حااااتُتم

  . (61  األخالقي غرضهاالقيادة 

يااادة التحويليااة وتنميااة القاادرات كمااا تطرقاات بعاا  الدراسااات لوجااود عالقااة بااني الق
، والااايت تتحقاااو عااارب تفعيااال أبااارز عناصااار القياااادة التحويلياااة كاااالتحفي ، اإلبداعياااة يف املنظماااة

                                                           

 .74ص  ،أركان القيادة يف ضوء الرتاث اإلسالمي والتجربة األمريكيةيوسف احل مي، ( 60)
(61)  Terry L. Price, Understanding Ethical Failures in 

Leadership, Cambridge University Press, New York, 2006,     
p. 124 
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يف مواجهاااااة  ألي منظماااااة أساساااااياً  هاااااا مصااااادراً عتبار ابواإلهلاااااام، واإلهتماااااام ابملاااااوارد البشااااارية 
 . (62 التحدملت املعاصرة يف عار األعمال 

 

  خا ة

 يعاااني علاااى ظااااهرة "القياااادة" بشاااكل عااااملاألساساااية املفااااهيم فصااال هااا ا الساااتعرل ا
دون الاادخول يف تفاصاايل احاادل العلمااي يف األدبيااات املتذصصااة  هااافهممعرفااة مااا هيتهااا، و 

أمهيااة تطاارق الفصاال إٍ  . كمااالتعقيااد الشااديد الاا ي يلااف تلاا  الظاااهرةالتجناا؛ و ، ابلقيااادة
، ومصاااادر التاااىلأّي واملهاااارات صاااطالحاً الغاااة، و  ، وتعريفهااااالقياااادة يف الفكااار اإلداري املعاصااار

 إبجياز. النقد املوّجه هلاإٍ نظرملت القيادة و  إضافة فيها،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

م، 2012، 1، الرملل، دار األصحاب، لأخالقيال ومسال القائد النالح، ثماينالناصر الع ((62
 .41ص
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مدخل إىل القيادة : الثاين الباب 

 واألخالق

   األخالق: الرابعالفصل 
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 الفصل الرابع: األخالق

 مقدمة

،  كاام أن تلاا  األخالقيااةيسااتهدي هاا ا الفصاال إبااراز أهاام األبعاااد املتعلقااة ابملسااىللة 
". األخالقيااةيف املفهااوم الاارئيس يف هاا ا البحااث واملتمثاال يف "القيااادة  املسااىللة تعتاارب ركناااً حمااورمل  

يف التفاصااايل  ل  لتلااا  األبعااااد دون اخلاااو وهلااا ا فاااإن هااا ا الفصااال قاااد ساااعى إٍ عااارل مرّكااا
كباّياً يف و ا  ألدبياات تشاهد جاخاصاة أن تلا  او األدبيات املتذصصة يف األخالق،  الدقيقة يف

 ونة األخّية.اآل
 

ياااااة عقاااااد مقارناااااة باااااني املنظاااااورين العاااااريب اإلساااااالمي والغاااااريب إزا، املساااااىللة ونظاااااراً ألمه
، فقاد اساتبطن ها ا األخالقياةوما يرتتا؛ عليهاا مان تكاوين املفهاوم املركا؛ للقياادة  األخالقية

 –املنظااورين، حياااث مت مراعاااة ذلااا   الفصاال اإلشااارة إٍ بعااا  احواناا؛ املهماااة وفااو هااا ين
 ألخالق. وقد تضمن ه ا الفصل ما يلي:عند استعرال تعريفات ا - مثالً 
 

   ماهية األخالق 
 األخالق لغةً  -
 األخالق اصطالحاً   -

  سالمي  حمورية األخالق يف الفكر اإل 
    قيم وأخالقيات العمل 
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  ماهية األخالق 4-1
   لغةاألخالق  4-1-1

 . ( 63  ،ة، والادين"و لضام هاو: "الساجية ، والطباع، واملار لو ابيف القاموس احملي ، اخلُ 
فعاال مان خاّي أو شار مان ا األهالو: "حاال للانفس راساذة تصادر عن، اخلُ املعجم الوسي  ويف

ٍ فكاااار ورويّااااة"، وعلاااام األخااااالُق هااااو: "علاااام موضااااوعه أحكااااام قيميااااة تتعلااااو غااااّي حاجااااة إ
ابألعماال الاايت توصااف ابحلساان أو القاابح"، و األخالقااي هااو: "مااا يتفااو وقواعااد األخااالق أو 

لاو  بضام اخلاا،( يعكاس ومما سبو ميكان القاول ةن اخلُ . (64 رة يف ا تمع"قواعد السلو  املقر 
ميكان القاول  ،كماأي خارجه اإلنسان( فيعكس ظاهر ا،لو  بفتح اخل، أما اخله اإلنسانابطن 
 :( 65  لو يدل علىةن اخلُ 
 عليها. اإلنسانالصفات الطبيعية اليت خلو   .1
 .اإلنسانالصفات اليت اكتسبها  .2
   ان: ظاهر خارجي، وابطن داخلي.لألخالق جانب  .3

 
 Ethosإٍ الكلماة اليواننياة  Ethicsتعاود كلماة األخاالق  فيف الرتاث الغاريب أما 
ويف احلقيقة هنالا  اشاتبا  مفااهيمي ماع  .( 66  "العادات أو السلو  أو الصفات"اليت تعين 

 :  (67  عدد من املصطلحات ، ومنها ما يلي
ياااة أكثر ت حظيااات بقباااول واساااع واحااارتام "  موعاااة عاااادا:  Valuesالقااايم  .1

 .هلم" حمددةً  ا تمع  يث أصبحت قيماً 
                                                           

ص   م، 1996، 5، بّيوت، م،سسة الرسالة، لالقاموس احمليط د الدين حممد الفّيوزنابدي،  (63)
1137. 

 .252م، ص1989، 1، اسطنبول، دار الدعوة،لاملعجم الوسيط (64)

 .34م، ص1992، 2، الرملل، دار عار الكت؛، لسالميةعلم األخالق اإلمقداد ملحن،  (65)
 .334ص ، النظرية والتيبيل -القيادة اإلداريةبيرت ج. نورث هاوس،  (66)
-18م، ص2012، 3جدة، خوارزم العلمية، ل ،الوليز يف أخالقيال العيلأمحد األشعري،   (67)

20 
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مااااان قاااااول أو عمااااال يف  عتااااااد علياااااه النااااااسا" ماااااا : Customsاألعاااااراي   .2
 اليومية".تعامالُتم 

و  معني سوا، ابقتناع باه أو " حماكاة شذ  لسل: Traditionsالتقاليد  .3
 قتناع".ا مبعد

 ".قتناع ام ي ميارسه الشذ  ابالسلو  ال" : Morals  األخالق   .4
 

 األخالق اصيال اً  4-1-2

يف األدبيات العلمياة تعريفاات عديادة لألخاالق ، وميكان اساتعرال بعا  التعريفاات 
 يف الفكرين العريب والغريب ، كما يلي:

 

 تعريفال عربية لألخالق 4-1-3  

 يعرفااااه يااااثلعلنااااا نعاااارل لاااابع  التعريفااااات الرتاأيااااة يف الفكاااار العااااريب اإلسااااالمي، ح
فكر وت رويّاة، وها ه احلاال تنقسام فعاهلا من غّي أ إلاىحال للنفس داعية هلا "نه ة  همسكوي

 ااو  ي،الاا ي ُيركااه أد  شاا اإلنسااانماان أصاال املاا اج، ك اإٍ قساامني: منهااا مااايكون طبيعي اا
 ،مثكااار غضااا؛، ومنهاااا ماااا يكاااون مساااتفاداً ابلعاااادة والتااادرب ورمباااا يكاااون مبااادؤه ابلروياااة والف

 .(68 " قاً لُ وخُ  ىت يصّي ملكةً ستمر عليه، أوتً فىلوتً حي

ن عاعباارة و يف كتاباه الشاهّي التعريفاات ةناه:" لُااحرجااين فقاد عاري اخلُ  عال ماةالأما  
هيئة للنفس راسذة تصدر عنهاا األفعاال بساهولة ويسار مان غاّي حاجاة إٍ فكار وروياة، فاإن  

لقاااً عقااالً وشاارعاً بسااهولة،  ياات اهليئااة: خُ  كاناات اهليئااة  يااث تصاادر عنهااا األفعااال احميلااة
لقاً سيئاً، وإجا قلنا: إنه هيئاة حسناً، وإن كان الصادر منها األفعال القبيحة،  يت اهليئة: خُ 

لقاه الساذا،، ماا ألن من يصدر منه ب ل املال على الندور  الة عارضة ت يقال: خُ   راسذة

                                                           

 .25م، ص 1985لمية، ، بّيوت، دار الكت؛ الع  يب األخالق، هأمحد بن مسكوي ((68
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ت عناد الغضا؛ جبهاد أو روياة ت يقاال: ر يثبت ذل  يف نفسه، وكا ل  مان تكلاف الساكو 
لقه احللم، وليس اخللو عبارة عن الفعل، فرب شذ   خلقه السذا،، وت يب ل، إما لفقد خُ 

  .(69 "لقه البذل وهو يب ل، لباعث أو رمل،املال أو ملانع، ورمبا يكون خُ 

يفااات ألدبيااات العربيااة احلديثااة ميكننااا القااول ةن ملثاال تلاا  التعر وماان خااالل التتبااع ل
يف اساايس املنظااور العااريب احلااديث، وميكننااا اسااتعرال بعاا  التعريفااات العربيااة  اً الرتاأيااة اأااّي 

 : (70  كما يليلألخالق  املعاصرة، والغربية  

 ."صفة مستقرة يف النفس ذات ن ر يف السلو  حممودة أو م مومة" -

يي  بني ما هو جيد د عليها أفراد ا تمع يف التمم"  موعة القيم واملعايّي اليت يعت -
 ."،يوما هو سيّ  

يف تصاارفاته، وُيااتكم  اإلنساااندة الاايت بضااع هلااا " موعااة القواعااد واملبااادو احملاادّ  -
  ( 71 بح"سن أو القُ م سلوكه، وتوصف ابحلُ يإليها يف تقي

،  املوظاف( " موعة الصفات السلوكية املشاروعة الايت يتسام هباا الشاذ  املسالم -
السالو  العاام واخلااص، احملققاة للذاّي، واملانعاة للشار، واليت هلاا اأاّي واضاح علاى 

افضااة للظلاام املناصاارة للحااو، واملناهضااة للباطاال، الداعمااة للعاادل واإلحسااان، والر 
ضاااااااامن قواعااااااااد ومعااااااااايّي شاااااااارعية حمااااااااددة حتكاااااااام هاااااااا ا  والطغيااااااااان يف ا تمااااااااع،

 .(72 السلو "

                                                           

 .27م، ص2008، 2، املدينة املنورة، مطبعة سفّي، لاألخالق الفاضلةعبدهللا الرحيلي،  ((69
املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،  القاهرة، ،أخالقيال اإلدارة يف عامل متغيجنم، عبود  جنم (70)
 .18ص م، 1،2006ل

 .12، ص 2005ملل، ،الر 1، لأخالقيال مهنة البيعيوسف احل مي،  ((71

 21، ص الوليز يف أخالقيال العيلأمحد األشعري،  ((72
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د الايت يتفاو " سلو  مهين وظيفي يستند إٍ  موعة من القايم واألعاراي والتقاليا -
أو يتعاااااري عليهااااا أفااااراد  تمااااع مااااا حااااول مااااا هااااو خااااّي وحااااو وعاااادل يف تنظاااايم 

 .( 73 أمورهم"

"  موعة مبادو مدونة أو غّي مدونة، امر أو تنهاى عان سالوكيات معيناة حتات  -
حتكاااااام  للقاااااايم الاااااايت يتذاااااا ها الفاااااارد كمعااااااايّينعكاااااااس اوهااااااي ، ظااااااروي معينااااااة 

 .( 74 سلوكياته"

اليت جي؛ على املهين التمس  هبا والعمل مبقتضااها،  "  موعة القواعد واألسس -
 كتساابا علاى  يف مهنته ما دام قادراً  جحاً يف تعامله مع الناس، ان ليكون انجحاً 
 .( 75 سني"ؤو تعاملني معه من زمال، ورؤسا، ومر أقة زابئنه وامل

 :( 76  يفات كما يلير عمن الت نورد بعضاً أيضاً ويف األخالق 

 ة".ّيّ  ولغاية خ ةّيّ  خ إبرادة إلنساناسلو  يقوم به " كل 

 الاايت ُيااددها الااوحي لتحديااد حياااة اإلنساااين"املبااادو والقواعااد املنظمااة للساالو   -
، وحتديااد عالقاتااه بغااّيه علااى  ااو ُيقااو الغايااة ماان وجااوده يف هاا ا العااار اإلنسااان

 على أكمل وجه".

      خبالقااااه  اإلنسااااان يف مجيااااع التكاااااليف الاااايت تاااارب  ورياااااً  التقيّااااد ةماااار الشاااارع أمااااراً " -
 .من ا تمعات" ه وغّي اإلنساينيف العقائد والعبادات، وتربطه اب تمع 

أو      صفة مستقرة يف النفس فطرية أو مكتسبة، ذات ن ر يف السلو ، حممودة -
 .م مومة"

                                                           

 .8، ص2012، 1، عّمان، دار وائل، لاألخالقيال يف اإلدارةحممد ملغي،  ((73
 .8املرجع نفسه،  ((74
 .8املرجع نفسه،  ((75
 .12املرجع نفسه،  ((76
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فعاااال، ومبااااا تينبغااااي أن يكااااون اأرهااااا مبااااا ينبغااااي أن يكااااون فيُ إنفعااااال الاااانفس و" -
 رت ".فيُ 

 ريفال غربية لألخالقتع 4-1-4
الساافة هاا ه املسااىللة ، حيااث تناااول كبااار الفاألخالقيااةهااتم الفكاار اليااوانين ابملسااىللة ا

ات اليواننياة بشاكل خمتصار  اإلساهامستكشاي والتعرياف، وميكان تنااول بعا  ابلبحث وات
 كما يلي:
 

ٍ اساايس عالقااة بااني األخااالق والعقاال حيااث يقاارر ةن مااا يتقبلااه إذهاا؛ سااقرال 
ٍ إم مومااة، وسااعى أفالطااون  أخالقاااً  د  عهااخبااالي مايرفضااه فهااو ياُ  فاضاالةً  عااد أخالقاااً العقاال ي

جتناااب الشاار، أمااا أرسااطو فقااد تبااىن امااة األخااالق الفاضاالة بفعاال اخلااّي و امااني محايااة ملنظو 
ومماااا تشاااا  فيااااه أن التىلساااايس . (77  للسااااعادة مفهاااوم اخللااااو الوساااا  وجعلاااه ساااابباً موصااااالً 

ريب احلاديث غاقاد أساهم يف إماداد الفكار ال علاى  او مااذكر ننفااً  ياةاألخالقاليوانين للمسىللة 
. وميكان اساتعرال بفلسفة أخالقية تناوب فالسفة العصر احلديث على تطويرهاا وإنضااجها

 بع  التعريفات الغربية احلديثة، كما يلي:
سااالو  الفااارد أو ا موعاااة مااان عاااايّي واملباااادو الااايت ُتااايمن علاااى "امل :عرفااات ةراااا  -

 .( 78 د"األفرا

 . ( 79  "مبادو العمل أو السلو  احيد" :ويعرفها البع  ةرا -

كان للعقال البشاري ملاين إميانويل كانت أنه " يف ماادة األخاالق ميويرى املفكر األ -
ٍ أرفاااع درجاااة مااان الدقاااة إيف أعااام  اااال للفهااام املشااارت ،  -يف يسااار –أن يصااال 
 .( 80  والكمال"

                                                           

 .29، ص الوليز يف أخالقيال العيلأمحد األشعري،  ((77
78)) Rue, L. & Byars, L.Management, Irwin, Homewood, 1989 P. 93 

79) )Hitt, et al, P. 49 

 .30، ص الوليز يف أخالقيال العيلأمحد األشعري،  ((80
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دب، باات  فااو مااع معااايّي أو قاايم ساالو  أو أمبعااىن " التوا  Ethicalوايت كلمااة 
    Ethicsعاااااّري األخالقياااااات تُ  Longmanماااااان قنو يف قااااااموس ليف الغالااااا؛ ابملهااااان"، و 

 : (81  ةرا

 "دراسة طبيعة املبادو األدبية واألحكام وأساسها". -

 والقيم".من املبادو " موعة  -

 " مبادو السلو  أو اآلداب اليت حتكم الفرد أو احماعة". -

 ستقامة أدب التصرفات واألحكام وأخالقياُتا".ا"  -

                                                           

 .6ص ، األخالقيال يف اإلدارةحممد ملغي،  ((81
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   سالميخالق يف الفكر اإلحمورية األ 4-2
، ة  آل رهاااااا يف سااااالو  الفااااارد واحماعااااالألخاااااالق أمهياااااة عظيماااااة يف اإلساااااالم، وذلااااا

، فاااألخالق بشااكل عااام اإلنسااانبتكااوين شذصااية  رتباطهااا ابلعقياادة والشااريعة، وعالقتهاااوت
أمهيااة األخااالق يف زراعااة تضااح ماان رااج اإلسااالم وي و  املساالم.ل ساالي اإلطااار الاا ي يشااكّ هاا

وهاا ه القاايم تاانعكس علااى  ،قاايم الصاادق واألمانااة والعفااة واحليااا، وغّيهااا ماان القاايم والفضااائل
واملنظاااور اإلساااالمي يقااارر ةن األخاااالق تساااتند يف  و تاااد ن رهاااا للمجتماااع.  اإلنساااانسااالو  

 .(82  يةاإلنساناح ا، ، والدوافع  نشىلُتا على أربعة أسس هي: العقيدة، العلم،

 سالم ورود نصوص عديدة، ومنها:اإلومما ي،كد تل  احملورية يف 
 . ( 83 {وإن  لعلى خلو عظيم}: تعاٍ هقول -
 .(84 { مل أيها ال ين نمنوا اصربوا وصابرو ورابطوا} :سبحانه هقولو  -
 .( 85  {مل أيها ال ين نمنوا أوفوا ابلعقود}: هقولو   -
  .(86 إجا بعثت أل م مكارم األخالق""-صلى هللا عليه وسلم -يقول املصطفى -

يار كم" ويقول  -   .( 87 "أخالقًا أحسنهكم إن م ن خ 
 .( 88 ، درجة الصائم القائم"ه سن خلق در "إن الرجل ليويقول أيضاً  -

أو تطبيقااات نبويااة، وإجااا ق مقتصاارة علااى نصااوص نظريااة وليساات املسااىللة يف األخااال
 وأ -رضاوان هللا علايهم-طبيقات بشارية عديادة، ساوا، يف جيال الصاحابة هي ممتدة لتشمل ت
 وومان الشاواهد الايت تصادق ذلا  ماا كاان يتحلاى باه  اخلليفاة الراشاد أباا األجياال الايت تلاتهم.

 اغناامهم قبال اخلالفاة وعنادمأحياث كاان ُيلا؛ للحاي  -رضاي هللا تعااٍ عناه-بكر الصديو 

                                                           

 .19ص  ،2012، 4عّمان، دار املناهج، ل ،األخالق يف اإلسالم، ونخرون قرعوشكايد  (82)

 .4رة القلم، اآلية سو  (83)
 .200سورة نل عمران، اآلية  (84)
 .1سورة املائدة، اآلية  (85)
 .رواه الرتم ي (86)

 .رواه البذاري (87)

 .رواه أمحد (88)
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رضاااي هللا -لااا؛ لناااا منااايح الغااانم" فسااامعها أبااو بكااار ُي ن ت" اآل :ويل اخلالفااة قالااات جاريااة
برعاياة امارأة  هوكان عمر رضي هللا عناه يقاوم بنفسا "."بلى لعمري ألحلبنها لكم:فقال  -عنه

 .(89  عجوز يف املدينة ت كافل هلا واستمر على ذل  بعد خالفته
ومن األخالق ما هو ماوروث ومنهاا مااهو مكتسا؛، وبتلاف ذلا  مان شاذ  إٍ 

قال ألشج عباد القايس  -صلي هللا عليه وسلم -ومن بيئة إٍ أخرى، ففي احلديث أنه نخر 
بلات علياه أو ملنيب هللا أجبُل جُ  :"إن في  خصلتني ُيبهما هللا، احللم واألانة، فقال األشج: 

احلماااد هللا الااا ي جبلاااين علاااى ماااا ُيااا؛ هللا  :فقاااال ،بلااات علياااهُخلُاااو ماااين، قاااال بااال جباااُل جُ 
 .(90 ورسوله" 

للشريعة دور عظيم يف صيانة األخاالق ومحاياة ا تمعاات عارب ماا قررتاه مان أحكاام، و 
وماااا بينتاااه مااان تكااااليف، ومثااال ذلااا  السااالطان القاااوي العاااادل الااا ي جياااري هااا ه األحكاااام 

هاا( يف ناّ  نفايس يقاول فياه:    364 -بان عادي   ويسوس الناس هبا، وقد وّضح ذلا  ُياى
فتقاار ديئاة، منقاادون للشاهوات الدنيئاة، ولا ل  وقاع ات" فالناس مطبوعون على األخاالق الر 

السّية لّيدعوا الظاار  إٍ الشرائع والسنن والسياسات احملمودة، وعظم اتنتفاع ابمللو  احلهسهين
عاان ظلمااه، ومينعااوا الغاصاا؛ عاان غصاابه، ويعاااقبوا الفاااجر علااى فجااوره، ويقمعااوا احااائر حااىت 

 . (91 يعود إٍ اتعتدال يف مجيع أموره" 

                                                           

خالقيال املهنة أ، عصام احلميدان (  مقتبس من1/258  صفة الصفوةعبدالرمحن بن احوزي، ( 89)
 .25ص ،2010، 1ل ، الرملل، العبيكان للنشر،سالميف اإل

م، 2006، الرملل، مكتبة الرشد، األخالق: األسسل اخلصائصل القيميوسف صديو،  ((90
 .40ص
، سالميدراسال يف الفكر السياسي العريب اإل: األمة واجلياعة والسليةرضوان السيد،  ((91

 . 188، ص م2011، 5ل ،  بّيوت، جد اول للنشر والتوزيع
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إٍ روحيااة، وعلميااة،  سااالمية وفااو منظااور عااريب إسااالميوميكاان تقساايم األخااالق اإل
قتصااادية، كمااا ميكاان توضاايح بعاا  األمثلااة لكاال قساام ماان اجتماعيااة، ومجاليااة، وسياسااية، و وا

 : (92 كما يلي   ه ه األقسام

    ومنها حسن األدب مع هللا تعاٍ، وإخالص النية، واحليا، والقناعة.روحية -
 جتهاد يف طل؛ العلم، ونشره، والتجديد واإلضافة.وتشمل ات علمية  -
 جتماعية  وتشمل صلة الرحم، والرب، والتواضع، وطي؛ النصح والصداقة.ا -
 ، ومجال احلديث، واحملافظة على الصحة والرملضة.همجالية  كنظافة املظهر وحسن -
 .، واألمن، وحف  احلقوقعفة القائد، وعدله، وحتقيو الشورىسياسية  ك -
 والصدق، واإلنفاق يف سبيل هللا. اقتصادية  ومنها عدم الغش، والسماحة، -
  

 

، خااالقاألمبوضااوع  اإلسااالمهتمااام مفكاري اسااالمي بشاواهد كثااّية علااى وي خار الاارتاث اإل
 بشكل عام ومنها:

 .مام البذارياألدب املفرد لإل -
 .أليب الشي  األصبهاين  -صلي هللا عليه وسلم -أخالق النيب  -
 .هاألخالق تبن مسكويُت ي؛  -
 .األخالق تبن ح م -
 .خالق الطبي؛ للرازيأ -
 .أخالق العلما، لآلجري -
 .اآلداب للبيهقي -
 .مكارم األخالق تبن أيب الدنيا -
 .مكارم األخالق ومعاليها للذرائطي -
 .مساوو األخالق للذرائطي -
 .أدب الدنيا والدين للماوردي -

                                                           

، القاهرة، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ةياح البنوك اإلسالمدور القيم يف جنحممد صديو،  ((92
 .52-32م، ص 1996، 1ل

 



 

62  
 

 .رسالة املسرتشدين للحارث احملاسيب -
 .برار للغ ايلأخالق األ -
 .األخالق للراغ؛ األصفهاين -
 .اآلداب الشرعية واملنح املرعية للمقدسي -
 

  ، ومنها ما يلي:القادة ؛ خاصة ةخالقفت كتلّ وقد أُ 
 .الترب املسبو  يف أخالق امللو  للغ ايل -
 .صالح الراعي والرعية تبن تيميةإالسياسة الشرعية يف  -
 .األحكام السلطانية للماوردي -
 .يب يعلى احلنبليأم السلطانية للقاضي األحكا -
 .تسهيل النظر وتعجيل الظفر يف أخالق املل  وسياسة املل  للماوردي -

 

مية وتبد من اإلشارة إٍ أن الفلسفة اتجتماعية والسياسية يف اإلسالم تقوم على منظومة قي
 ، وتشاااامل هاااا ه القاااايم: الرمحااااة، الكرامااااة،ازدهااااارهُتاااادي لتحقيااااو مصاااااحل ا تمااااع و 

 .( 93 ، واخلّي العام اتلت اماملساواة، العدل، 
 

   قيم وأخالقيال العيل 4-3

مت تطااوير  مااثالً ماان جواناا؛ التطااوير ملسااىللة األخااالق مااا يتعلااو ابحاناا؛ التطبيقااي، ف
مفااهيم عدياادة ذات بعاد تطبيقااي يف ساياقات مهنيااة معيناة،  وماان تلا  املفاااهيم ماا يعااري بااا 

 :( 94  يت تعري ةرا"قيم أو أخالقيات العمل"، ال

                                                           

،  ث ألقي مقاصد الشريعة واملدخل القييي: النظرية االلتياعية والسياسية رضوان السااّيد، (93)
 م.6/6/2010-5يف م، ر مقاصد الشريعة، الرابطة احملمدية، الرابل، 

 

 ،م2013، 3،دار املسّية للنشر والتوزيع والطباعة، لأخالقيال العيلبالل السكارنة،  (94)
  .21-20ص
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اد العمال، ويتعهاد أفاراد واملعايّي الايت تعتارب أسااس السالو  املساتح؛ مان أفار  و"املباد -
 به". اتلت امالعمل 

واليت يعتماد ،الواحدة  للسلو  املطلوب ألفراد املهنة املبادو واملعايّي اليت تعد مرجعاً " -
 ".وسلباً  يف تقييم أدائهم إجياابً عليها ا تمع 

عااااة عامااااة ماااان املعتقاااادات والقاااايم واملبااااادو الاااايت حتكاااام ساااالو  الفاااارد يف إداااااذ  مو " -
 .، حالل أو حرام" يّ ئأو سميي  بني ماهو صواب أو خطىل، جيد القرارات والت

 موعاة مان  خارجاه وأامال يف بيئاة العمال وجي؛ أن تتضمن قيم العمال ساوا، يف التع
 ومان ركااائ  عاادل، والصادق، وإطاعاة الاانظم.األماناة، وال القايم األساساية، وماان أمههاا ماا يلااي:

 :( 95  أخالقيات العمل مايلي

 .( 96 البعد عن الغش واخلداع " من غشنا فليس منا" -
 .( 97  يل الرب"إالصدق " إن الصدق يهدي  -
 . لبعد عن الوقوع يف تضارب املصاحلا -
 .عدم إفشا، معلومات سرية  -
 .( 98  تضرر وتضرار""عدم اإلضرار ابلبيئة  -
 .(99 "واملرتشي لعن هللا الراشيهلدامل املباشره وغّي املباشره "بول الرشوة ومنها اعدم ق -
 .ومعاملتهم ختيار املوظفنياالعدالة يف  -
 .  التوازن بني مصلحة املنظمة ومصلحة املوظفني -

ويتاىلتى ذلا  لتنمياة أخالقياات العمال،  ةتفعيل دور الرقاباة ال اتياوهنال  أمهية كبّية ل
    إعطااااا، األولويااااة ملصاااالحة العماااال،  علااااى ديااااالوسااااائل ماااان بينهااااا التىلك نماااان خااااالل عاااادد ماااا

                                                           

 .37، املرجع نفسه  (95)

 .رواه مسلم  (96)

 .رواه مسلم  (97)

 .رواه البذاري (98)

 .رواه الرتم ي (99)
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ى اااااي تعااني علاتااان األمااور الاااا، وم( 100  بااات الشذصااية ومتطلبااات العماالوالفصاال بااني املتطل
أن يضع املر، نفسه موضع اآلخر يف املصلحة لّيى مادى نسابية صاواهبا، - يضاً أ-ه ا األمر 

إذا وضااع نفسااه يف املكااان اآلخاار، وماان هاا ا احلاارج  يت  اارج مااا  اإلنسااانوُياادث أن يشااعر 
 .( 101 ماحا  يف نفس  وكرهت أن يطلع عليه الناس"  ،مثالعظيم " اإل النبوي دور التوجيه

 

ومااااان املنظاااااور العاااااريب اإلساااااالمي،  يت الااااادين يف املرتباااااة األٍو للحكااااام علاااااى مااااادى 
جتماااعي فضااالً ادة وت العااري اتةن الاادين اإلسااالمي ت يهاادر العاا ، علماااً أخالقيااة األعمااال

 .(102 ستدتل عن العلم واألدلة العقلية و و ذل  مما له وجاهة يف النظر وات
 

    اإلدارةأخالقيال  4-4

 هاات اإلدارات احلديثااة يف عاادد ماان املنظمااات لتطااوير ا اااه معّضااد ملااا ساابو  اويف 
، حياث يلتا م Code of Ethicsعرب ما  اي باا " امليثااق األخالقاي"  األخالقية املنظومة
س يف بع  احامعات عن للمواد الدراسية اليت تدر   تطبيقاً  العاملني، ويعترب يف  مله به مجيع

يات املهنة وقيم ا تمع إضاافة أخالق علىامليثاق األخالقي عادة  ويتىلسسالعمل.  أخالقيات
  .( 103  وتوجهاُتا كما أنه يلت م يف إطاره العام ةهداي املنظمة  ٍ قيم املنظمةإ

مان دطاي   اإلدارياةكافة أج ا، العملياة على   ملموسبشكل  اإلدارةأخالقيات  وت،أر
مااان إنتااااج  اإلدارياااةكماااا تااادخل يف قلااا؛ العملياااات   أو هكااا ا جيااا؛، ورقاباااة، وتنظااايم وتوجياااه
 حاودة تطبياو ها ه القايم ٍ خدمات ما بعد البيع. وكنتيجاة مباشارةإ، إضافة وتسعّي وتسويو

                                                           

 .74ص ،أخالقيال العيلبالل السكارنة،  (100)
 .رواه مسلم (101)

، ألخالقي العريب: دراسة حتليلية لنظم القيم يف الثقافة العربيةالعقل ااحابري،  عابد حممد ((102
 .101، ص2012، 5بّيوت، مرك  دراسات الوحدة العربية، ل

م،   2011، 1، عّمان، دار وائل، للتياعيأخالقيال املهنة والسلوك اال، التوجنيحممد  (103)
 .63ص 
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حتظاى بسامعة كباّية وأقاة  اإلدارةاملطبقة ألخالقياات  خالقيات  نرى الكثّي من الشركاتواأل
 .عمالاألو  اإلدارة  اليف  ممي اً   ي يعترب جناحاً لدى عمالئها وموظفيها، األمر الالية ع

واألعماال يف العاار  اإلدارة ال يف  األخالقيةتوصيفاً معّمقاً للمعضلة  ويطرح الربيدي
عتناااق الفكاار لاا  املعضاالة انبعااة بشااكل جااوهري ماان احيااث ياا ه؛ اٍ القااول ةن تاملعاصاار 
ملباادأ " تعظاايم األرابح"، ويشااّي الربياادي يف توصاايفه إٍ بعاا  األفكااار احملوريااة الاايت اإلداري 

م( والاايت تاا عم ةن 1776رسااذت هاا ا املباادأ وماان أمههااا فكاارة " اليااد اخلفيااة" آلدم  يااث  
و مصاحلها " األرابح" فإرا حتقو ابلضرورة مصااحل ا تماع، ويف املنظمات وهي تسعى لتحقي

م( ةن منظماااااات 1962ميلتاااااون فريااااادمان   يقااااارر -كماااااا يااااا كر الربيااااادي  –ساااااياق مشاااااابه 
 ويضااايفاألعماااال جيااا؛ أن تعمااال وفاااو تعظااايم أرابحهاااا ولااايس وفاااو املسااا،ولية اتجتماعياااة. 

 األخالقياةللممارساة غاّي  اب واساعاً الربيدي بعاد ها ا التحليال إٍ أن ها ه األفكاار تفاتح البا
ومااان تلااا  املنظماااات الشاااركات العاااابرة للقاااارات  متعاااددة احنسااايات(  ،للمنظماااات وقياداُتاااا

Multinational Corporations  حياث تشاّي بعا  التقاارير والدراساات اٍ دفاع
 .من قبل ه ه الشركات ما يقارب ترليون دوتر يف الرشاوى

تصاااور ينبثاااو مااان فكاااران العاااريب اإلساااالمي ابلااادعوة لتباااين ٍ تقااادمي إوبلااا  الربيااادي 
املفهاوم  الغاريب الا ي يتىلساس  يف مقابال Ethical Profits "األخالقياةمفهاوم "األرابح 

تميكاااان  األخالقيااااة، مقاااارراً ةن األرابح Absolute Profitsاألرابح املطلقااااة" "علااااى
ماااات الااايت تعمااال هباااا البعاااد القياااادي " الااايت  ااانح املنظاألخالقياااةبوجاااود "القياااادة إت حتقيقهاااا 
 . ( 104 األخالقي

يف يف القيادة كما هي ضارورة األخالق تبين وخنتم ه ا الفصل ابلتىلكيد على ضرورة  
طاااااه  -علاااااى سااااابيل املثاااااال  –يف هااااا ا املعاااااىن ي،كاااااد و ، مبذتلاااااف مسااااااراُتا ومراحلهااااااحياتناااااا 

                                                           

(104 )  Abdullah Al- Beraidi, Developing Morality in Business 
Students: Insights From Arab-Islamic Culture and Business 
Experience, in: Charles Wankel and Agata (ed s), Stachwicz-
Stanusch, Effectively Integrating Ethical Dimension, Information 
Age Publishing Inc., Charlotte, North Carolina, 2011, p.39. 
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ساااوا، بساااوا،، فاااال  قاااه،ل  رة خه إن ضااارورة اخلُلُاااو لإلنساااان كضااارو " األمااار قاااائالً هااا ا  عبااادالرمحن
 .(105  إنسانية بال أخالقية"

  خا ة

هااا ا يف موضاااوع هااا ا البحاااث، لااا ا فقاااد تطااارق  ركنااااً حماااورمل   األخالقياااةتعتااارب املساااىللة 
ألهاام األبعاااد املتعلقااة هبااا بشااكل عااام لتبيااان ماهيتهااا وفااو املنظااور العااريب اإلسااالمي، الفصاال 

هاا يف سالو   ر نو ل سالميورية األخالق يف الفكر اإلحمل واملنظور الغريب. كما مت التطرق أيضاً 
بشاااكل  اإلنسااانرتباطهااا ابلعقيااادة والشااريعة، وعالقتهاااا بتكااوين شذصاااية ا، و ةالفاارد واحماعااا

 .اإلدارة. وإضافة إٍ ما سبو  فقد مت التطرق إٍ قيم وأخالقيات العمل وأخالقيات عام

 
 

 

                                                           

 .54ص م،2006، 1بّيوت، املرك  الثقايف العريب، ل، سؤال األخالقعبدالرمحن، طه  (105)
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مدخل إىل القيادة : الثاين الباب

 واألخالق

امس: أيفمة اخلالفصل 
   املعاصرة لقيادةا
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املعاصرة القيادةأيفمة : امساخلالفصل   
  

 مقدمة:

كانعادام الرؤياة وضاعف الشافافية   ميكن تناول أزماة القياادة املعاصارة مان جوانا؛ عادة
يف تضاااريس  كااربأن احاناا؛ األخالقااي ُيتاال اخلارطااة األ د، بيااوالتلاابس ابملرك يااة والبّيوقراطيااة

 األبعااااااد يف شااااديداً  األزماااااة، وذلاااا  أن املمارساااااة القياديااااة يف الواقاااااع تشااااهد تضعضاااااعاً تلاااا  
 األخالقيااةعلااى األبعاااد  كاشاافةً   . وماان هنااا فااإن هاا ا الفصاال سااوي يساال  أضااوا،ً األخالقيااة
يف املمارسات القيادية املعاصرة، ت سيما أن املوضاوع الارئيس يف ها ا البحاث يتمثال  املفقودة

 ".األخالقيةيف "القيادة 
 

، تتمثال يف: القاادة، رياةجوه أالأاةً  ية تتضمن أبعااداً يف ضو، حقيقة أن الظاهرة القياد
 تباع، البيئة  املوقف(. فإنه ميكن لنا تناول مظاهر أزمة القيادة املعاصرة عرب احملاور التالية:األ

  لدى القادة األخالقيةاألزمة. 
  لدى األتباع األخالقيةاألزمة. 
  يف البيئة العربية اإلسالمية األخالقيةاألزمة. 
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.لدى القادة األخالقيةاأليفمة  5-1  
ماات علاى مساتوى املنظ مان الفسااد "الكباّي" لاون   ي  أ نّ أيضااح حقيقاة إ لايس عساّياً 
ن احدير ابلا كر . ومخالق الطبقة القياديةأٍ فساد إه بشكل جوهري و وا تمعات ميكن ع  

ة الفساااد  يف العااار اهر ؛ النظاار لظاانااه جيااأي،كاادون علااى  اابتااو  ن ابحثااني عاارابً أيف هاا ا ات اااه 
ٍ إ، وقاااد دعاااا هااا،ت، ليف بعااا  السااامات والعوامااا ناااه ميثااال خصوصاااية متفاااردةأى العاااريب علااا
اهرة وحتليلها وبلورة شىلرا املساعدة يف تشذي  تل  الظ ومة مفامهية جديدة منابتكار منظ

 .(106 حلول دائمة هلا 
 

لتوصااايف ظااااهرة  اً يعاااده مالئمااامفهومااااً دهللا الربيااادي عباااويف الساااياق الساااابو يطااارح 
بااه ذلاا  اللااون ماان  ويعاين ،"ناملقاانّ  الفساااد"ويتمثاال ذلا  املفهااوم يف  ،عااار العااريبالفسااد يف ال

مار ، األهٍ صاعوبة معاحتاه وتفكيكاإا ي،شار ، مماالفساد ال ي ينتج ذاتاه وُيماي نفساه بنفساه
 . ( 107  ا ا ال كبّية وذكية يف ه   ي يتطل؛ جهوداً ال

 

ميكاان وماان ذلاا   يااره كثااّية ومتنوعااة،ى صااحة ماتقاادم تقر مثلااة الواقعيااة الاايت تااربهن علااواأل
خالقي الفساد األ نّ إفمن الواضح ، بنو الو الكبّية فالس بع  الشركات إٍ ظاهرة إشارة اإل

يف  فني الصااغارفساااد املااوظ نّ أحيااث  ،فالسااهاإيف  كااربا هااو السااب؛ األفيهااللطبقااة القياديااة 
تقليال هاوامش األرابح أو  ٍإجاا إعمالقاة و مثال ها ه الشاركات الفالس ى إالإاألغل؛ تي،دي 

 .تكبد بع  اخلسائر
 

حاد يف الظاهرة القيادية، فهي أ األخالقية لةكننا تقرير خطورة املسىلمي ،ويف ضو، ماسبو 
ٍ إ عتباارعاادة اتوجا؛ إمماا ي ،زماُتاا املعاصارةسباب الكاربى يف خلاو واحادة مان أخطار أاأل

مهياة األ ، وكال ذلا  يظهارادة املعاصارةصالح القياملت إلو لة وجعلها يف قائمة األولتل  املسىل

                                                           

تفريو بني: الفساد الكبّي والفساد الصغّي، فاألول هو لاألدبيات املتذصصة يف الفساد تن ع إٍ ا  (106)
املشاريع  مثاًل:  موعة من امل،لفني، انظروال ي ُيدث من جرا، تورل الطبقة القيادية،  األخطر أأراً 

 .م2006، ، بّيوت ، املنظمة العربية ملكافحة الفسادالدولية ملكافحة الفساد
، السعودية ، صحيفة اح يرةن يف عاملنا العريبوصفة لتفكيد الفساد املقنّ الربيدي، عبدهللا  (107)

 م.11/12/2009
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صااطالحية اإل ةمهيتاه حادود احادّ أفهااوم يتجااوز يف فهاو م، "األخالقياةالقياادة ة ملفهوم"املت اياد
 . إٍ الضرورة الواقعية

 

 متكاااامالً  طااااراً إن يضاااع العاااريب اتساااالمي مطالااا؛ ة داريالفكااار اإل نّ إن هناااا فاااماااو 
 سوا، كان ذل  يف : ،خالقيةاأل ةس على القاعدللمارسة القيادية تتىلس

ن تتضاااامن أذ جياااا؛ إ، اضااان الرتبيااااة والتعلااايمجيااااال القيادياااة املسااااتقبلية يف حمُتيئاااة األ -1
خالقاااي يف رارات وماااواد علمياااة تكااارس البعاااد األالاااربامج واملنااااهج التعليمياااة علاااى مقااا

 .عام والتعليم العادي على حد سوا،وذل  يف التعليم ال،األخالقيةاملمارسة 
ن يكاااون ركيااا ة أخالقاااي جيااا؛ دري؛ الطبقاااات القيادياااة احلالياااة، فالبعاااد األوتاااتطاااوير  -2

 .ورية يف برامج التطوير والتدري؛حم
لة ىلى املساااااظااااان حتأوالتعياااااني للقاااااادة جيااااا؛ واتختياااااار  ساااااتقطاب واتختباااااارعناااااد اإل -3

 .بدرجة عالية من األمهية والرتكي  األخالقية
ومااااان الواجااااا؛ أن يكاااااون البعاااااد  ،ريندا، القاااااادة بضاااااع للمتابعاااااة والتقيااااايم املساااااتمأ -4

   مااا ابلتجديااد للقااادة اداااذ قاارار إ ،مثتقياايم، وماان هاام معااايّي املتابعااة والاألخالقااي ماان أ
 .تستغنا، عنهمابو أ
صناعة القرار لدى القادة يف عملية  ساسيةً أ ركي ةً  األخالقيةىللة من الواج؛ كون املس -5

 .و مواجهة بع  التحدملتأائر اخلس من قدراً ٍ حتمل املنظمة إدى ذل  حىت لو أ
 
 لدى األتباع األخالقيةاأليفمة  5-2

لدى الطبقاات القيادياة  األخالقيةأوضحنا يف احملور السابو خطورة تضعضع القاعدة 
ا نعكاساته السلبية على إبراز أهم املتطلباات األساساية لتادعيم تلا  القاعادة مباا يعاود إجيابي ااو 

مااان الدقاااة التقريااار أن  . ولااائن كاااان ماااا فااارل تقرياااره دقيقااااً، فاااإنعلاااى  وياااد املمارساااة القيادياااة
خااالق لاادى الطبقااات الوسااطى والتنفي يااة لااه ن ر ماادمرة علااى حاضاار املنظمااات ألاخااتالل ا

ومسااتقبلها، وينبثااو ذلاا  ماان حقيقااة صااعوبة عاا ل اأااّي تلاا  الطبقااات علااى صااناعة القاارار 
تميكان حتصايلة مبجارد ادااذ قارار أخالقاي وتنفي ها يف أرل الواقاع، فااألأر احياد املساتهدي 

 .بطريقة أخالقية أيضاً  هفق  وإجا بتطبيق
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تبااع بقادر كااي تساام األاالقادة إزا، التىلكد من  مس،ولية كبّية تقع على عاتو نإكله فا  وهل 
نتاجية والتعامل والتواصل مع كافة األطراي ذات الصلة، على أن دا، واإلمن األخالق يف األ

جارا،ات الايت جيا؛ أن   ضمن إطار متكامل من السياسات والقواعاد واللاوائح واإليكون ذل
 : تغطي
اتسااتقطاب واتختبااار والتعيااني لألفااراد العاااملني يف املنظمااات، وذلاا  جبعاال املسااىللة  .1

 ورية يف ه ا ا ال.حمركي ة  األخالقية
ُتم مبااا يكااّرس تطااوير وتاادري؛ األفااراد ورفااع مهاااراُتم وحتسااني معااارفهم وتوجيااه ا اهااا .2

 السلو  األخالقي لديهم يف كافة مسارات العمل.
وجعلهاااا ضااامن أهااام  األخالقياااةاملتابعاااة والتقيااايم، حياااث جيااا؛ التعويااال علاااى املساااىللة  .3

 املعايّي يف املتابعة والتقييم لألدا، والسلو  لكافة األفراد.
، األخالقياة جي؛ أن يتم بناؤها يف جانا؛ منهاا علاى املساىللة قرارات التعوي  والرتقية .4

عرب تبين معايّي واضحة ذات عالقة مباشرة بتل  املسىللة مع وضع م،شرات تفصيلية 
 حتت كل معيار من تل  املعايّي.

التىلديااا؛ والعقااااب يف أي منظماااة جيااا؛ أن يتىلساااس علاااى اإلطاااار األخالقاااي بشاااكل  .5
 مباشر.

 
 يف البيئة العربية اإلسالمية األخالقيةاأليفمة  5-3

يل منا العمل على  يف حمي  الظاهرة القيادية، األخالقيةد املسىللة كمال أبعاإمن أجل 
 تبااع.كريساها لادى الطبقاات القيادياة واأليف احملي  البيئاي جبانا؛ ت األخالقيةتكريس املسىللة 

وتنبثاو أمهيااة  ا ير األخااالق يف البيئاة ماان حقيقااة أراا  ثاال اهلاامش احليااايت الا ي يتحاار  فيااه 
 أو معوقاً للسلو  األخالقي. د سوا،، ومن هنا فقد تشكل داعماً تباع على حالقادة واأل

ومما تش  فيه أن غرس املكاّون األخالقاي يف احملاي  البيئاي مسا،ولية كباّية دارج عان 
كبااّياً جباناا؛ اأااّي   القياديااة، علااى أن هلاام اأااّياً  رة القااادة مهمااا ارتفعاات مسااتوملُتمنطاااق قااد

ملدرسااة وم،سسااات ا تمااع املاادين مااع تنااامي اأااّي ت وايااضااذم للم،سسااات اتجتماعيااة كالب
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عالم احديد" أو " اإلعالم اتجتماعي" الم وابألخ  ما ابت يسمى با " اإلعم،سسات اإل
social media 108  يف تشكيل الوعي والثقافة يف ا تمعات املعاصرة). 

 

قياااو ،ولية مشااارتكة، ماااع وجاااوب حت، يساااعنا القاااول ةن املساااهويف ضاااو، ماااا سااابو تقريااار 
ماا ميكان  إجا،عالم والطبقات القيادية من أجل والتكامل بني امل،سسات ووسائل اإلافر ضالت
عامة يف كافة  اتت  نبتة أخالقيةإجا، بل  ،عمال"واأل اإلدارةيف  األخالقيةالنبتة سميته با "ت

ل يف ظال تنفيا  بعا  األعماال والايت يادخ حقاوتاحلياة والعمل. و س؛ أن ذل  ميكن أن ي
 فيها ما يلي:

 
يف كافاااة مساااتوملت التعلااايم ويف مجياااع التذصصاااات،  األخالقياااةإقااارار تعلااايم املساااىللة   -1

 Business Ethicsتادريس مقاررات يف أخالقياات العمال مان ذل   يستفاد يفو 
 األخالقيةزمات بعد األ، وخباصة يف بع  احامعات الغربية الشهّية كجامعة هارفارد

  ت الكبّية يف قطاع األعمال.األخّية يف عدد من الشركا
واملاااا ملع( لتكااااون وسااااائ  تكااااّرس البعااااد  عااااالم التقليديااااة  التلفااااازسااااائل اإلتوجيااااه و  -2

 األخالقي لدى خمتلف الشرائح اتجتماعية.
ومنهاا  ،عرب تباين وساائل مبتكارة األخالقيةعالم اتجتماعي بتج ير املسىللة إلتفعيل ا -3

 .مثالً موقع تويرت نشر عن طريو تُ  مقاطع قصّية حتمل رسائل عميقة  إنتاج
اسااااايس جاااااوائ   تمعياااااة خمتلفاااااة للسااااالو  األخالقاااااي علاااااى أن تكاااااون متنوعاااااة، ماااااع  -4

 ستهداي كافة األعمار واملستوملت.ا
ضااطالع م،سسااات ا تمااع املاادين باادورها يف  ااال بااث الااوعي ا تمعااي حااول أمهيااة ا -5

 سالمي.ورب  ذل  ابملشروع احلضاري العريب اإل ،األخالقيةاملسىللة 
إنتااااج م،لفاااات متنوعاااة داطااا؛ خمتلاااف الشااارائح اتجتماعياااة العمرياااة، مباااا يف ذلااا   -6

نتشااارها الكبااّي يف العااار العااريب يف إنظااراً لشاادة اأّيهااا و ،األعمااال السااردية والروائيااة 
 ه ا الوقت.

                                                           

 م.2011،  لفرصعالم اجلديد وقضااي امتع: التحدايل وااإلانظر مثاًل: سعود كات؛،  (108)

 



 

73  
 

فااادة ماان  ااارب الاادول وا تمعااات لإل Benchmarkingإجاارا، مقارنااة مرجعيااة  -7
 جياد نليات عملية لتفعيلها.إواستذالص الدروس و  ،الالرائدة يف ه ا ا 

 
 ةخا 

 
الايت  األخالقياةعلاى احوانا؛  ماع الرتكيا  أزمة القيادة املعاصارة، استعرل ه ا الفصل

 األخالقياااة ايااادة للااااقيادة ، األمااار الااا ي ي،كاااد احلاجاااة املتاألزماااة هااا هيف  كااارباأل حانااا؛ا  ثااال
 وهاااي:جوهرياااة،  أبعااااد   أالأاااة يااة تتضااامنلظااااهرة القياديف ضاااو، أن او ضااارورة واقعياااة. بصاافتها 
مان خاالل ها ه تنااول مظااهر أزماة القياادة املعاصارة مت  قادف  تباع، البيئة  املوقاف(القادة، األ

عاارب كاال واحااد ماان  قاارتاح العديااد ماان النقااال املعينااة علااى عااالج هاا ه األزمااةااألبعاااد، كمااا مت 
 تل  األبعاد.
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القيادة األخالقية يف الفكرين الباب الثالث:

 العريب اإلسالمي والغريب: دراسة مقارنة

لقيادة ا: السادسالفصل 
العريب  يف الفكر األخالقية

  اإلسالمي 
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 يف الرتاث العريب اإلسالمي   األخالقيةالقيادة : السادسل الفص 

 مقدمة:

يف  األخالقياااةيساااتهدي هااا ا الفصااال إباااراز أهااام األبعااااد ذات الصااالة مبساااىللة القياااادة 
ناااا علاااى بناااا، النماااوذج عينُ تُ  أساسااايةً  منهجياااةً  ذلااا  منصاااةً  عتباااارالااارتاث العاااريب اإلساااالمي، اب

ستبانة( لقياس فاعلياة تلا  القياادة، وذلا  لبياانت  اتوأداة مجع ا األخالقيةاخلاص ابلقيادة 
 أن موضوع البحث يرتك  على الفكر العريب اإلسالمي بشكل حموري. 

الفكاار العااريب اإلسااالمي،  يف األخالقيااةو اادر اإلشااارة إٍ قلااة الدراسااات يف القيااادة 
عاام ماع مالمساة  نصراي إٍ الفكر العريب اإلسالمي بشكله ا الفصل إٍ ات دفعنا يفمما ي

ملاا يقاف علياه الباحاث مان دراساات وأ ااث  وفقااً  األخالقياةبع  احوانا؛ املتعلقاة ابلقياادة 
 متذصصة يف ه ا اللون من القيادة.

مهماة عساّية،  األخالقياةوما سبو، يبني أن بلورة اإلطار العريب اإلسالمي يف القيادة 
تساااام بقاااادر ماااان النضااااج بلااااورة توقااااد باااا ل الباحااااث فيهااااا جهااااداً واضااااحاً ماااان أجاااال الظفاااار ب

 :عثني التالينيراى الباحث تقسيم ه ا الفصل إٍ املباوالوضوح، وقد 

 .سالمياإلداري العريب اإل الرتاثيف  األخالقيةالقيادة  -

 .يف الفكر اإلداري العريب احلديث األخالقيةالقيادة   -

 



 

76  
 

 

 سالمياإلالعريب اإلداري  الرتاثيف  األخالقية القيادة 6-1

واحلكام  اإلدارةفيماا يتعلاو جبوانا؛  كبّي      أدبيات الفكر اإلداري اإلسالمي بثرا،  تتمي
يف العقااود األخااّية ماان أجاال بلااورة اإلطااار متعااددة الرشاايد والقيااادة، وقااد باا لت جهااود  ثيااة 

التطاااوير واإلنضاااج، إت أرااا جهاااود  ، علااى أرااا ماااا تاا ال يف خضاامّ ( 109  العلمااي هلاا ا الفكااار
أهاداي البحااث احلاايل، فإننااا ت ناروم تتبااع ها ا الفكاار بشاكل تفصاايلي،  مشاكورة. ويف ضااو،

وإجا نستهدي إبراز أهم احوان؛ ذات العالقة ابلفكر القيادي على وجه التحديد، مبا يعينناا 
للمنظاااور العاااريب اإلساااالمي، وذلااا  عااارب  وفقااااً  األخالقياااةعلاااى تفهااام األطااار اخلاصاااة ابلقياااادة 

، وذلااا  لالختصاااار يف كااال حماااور مات عاااار مااان علماااا، الااارتاثحمااااور حماااددة ناااربز فيهاااا إساااها
 والرتكي .

 ومراعاة األولوايل وحتقيل العدالةوضوح السياسة  6-1-1

أن تكاون  أمهياةهاا( علاى 182-113شدد القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم  
يف إطاار  ،  يث حتدد تصارفات القائاد واألتبااع،ضوئها القادة مكتوبةً  السياسة اليت يعمل يف
حيث أكد على ضرورة أت يسمح للقائد ابلتصاري إت بعاد الرجاوع إٍ  ،مبدأ "وحدة األمر"

 ب ل  يعني على جعل النظام أمثل واألدا، أفضل.    اتلت اممن هو أعلى منه، مشّياً إٍ أن 
 

كمااا أكااد القاضااي أبااو يوسااف علااى ضاارورة حتقيااو العاادل بااني كافااة األتباااع حااىت ت 
علاى ذلا  ابلقاول "ت تا غ  ، حياث نا ّ بباً يف ا راي القائد وابعيه مان بعادهيكون ذل  س

                                                           

، جدة، اخلليجية للطباعة، مقدمة يف اإلدارة اإلسالميةأمحد األشعري،  انظر مثالً:( 109)
، 4، الرملل، مكتبة الرشد، لاملنهج وامليارسة –اإلدارة اإلسالمية ح ام املطّيي،  لم1،2000ل

دالرمحن عبل م1996، 6، الرملل، دار اخلرجيي،لاإلدارة يف اإلسالم، أمحد أبو سن، 2010
عبد الشايف أبو الفضل، ل م1998، 4املدينة املنورة،د.ن، ل لاإلدارة واحلكم يف اإلسالم ،الضحيان

 . القيادة اإلدارية يف اإلسالم
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غ رعيت ". ومن جهة  لثة، يارى أمهياة مراعااة األولوياة يف أدا، األعماال واملباادرة يف أدا، و فت  
 .(110  الواج؛ دون اخّي

 املهارال الفكرية   6-1-2

يف كتابااه  اإلداريااةر فكاااماان األ هااا( مجلااةً 329-259الفااارايب  طاارح أبااو نصاار حممااد 
املدينة الفاضلة"، ومن أهم األفكار القيادياة تركيا ه علاى مجلاة مان السامات والعوامال الشهّي "

الايت جيا؛ توفرهاا لنجاااح القائاد، ولعال ماان أمههاا ماا يتعلااو ابملهاارات "الفكرياة" أو التنظّييااة، 
 تعاه جباودة الرؤياة لألماور ودة اتستنبال ماع حيث ي،كد على أمهية امتال  العلم واحلكمة وجه 
 .(111  واألحداث، ويرى ةن تل  املهارات مكتسبة

  

 والسيال القيادية املشروعية وحتديد املسؤوليال 6-1-3

ي دياااا ه؛ أبااااو احلساااان علااااي باااان حممااااد باااان حبياااا؛ املاااااور ضاااامن جواناااا؛ عدياااادة، 
مية. هاااا( إٍ تقريااار أن أعماااال القائاااد ت باااد أن تتاااىلطر إبطاااار الشاااريعة اإلساااال364-450 

ويشااادد علاااى الدقاااة يف حتدياااد املسااا،وليات والواجباااات املناطاااة ابلقاااادة، مباااا يفضاااي إٍ عااادم 
 .( 112  تكليااف القائااد إت بعااد التىلكااد ماان قدرتااه وتااوافر الشاارول والساامات الالزمااة لنجاحااه

وأكاااد علاااى مجلاااة منهاااا  ،وقاااد عاااين املااااوردي بسااامات القائاااد وأمهياااة سياساااة نفساااه وتقوميهاااا 
قد وصاف نفساه ابلقادرة  -جل ذكره  -حيث يقول: "إذا عري أن هللا،نصايكالعدالة واإل

... وعلااام ماااع ذلااا  أن هللا قاااد قلّاااده اتنتقاااام مااان أعدائاااه  ،وامتااادح إٍ خلقاااه بصااافة القاااوة
وعصاااة خلقااه، واحلكاام بياانهم وإنصاااي مظلااومهم ماان ظاااملهم اجتهااد يف إدرا  هاا ه الصاافة 

                                                           

، القاهرة، عني للدراسات والبحوث، النظرية والتيبيل -اإلدارة يف اإلسالمعابدين، حسن  (110)
 .51، صم2010، 1ل

، 1الرملل، مطابع اخلالد، لل النيوذج اإلسالمي يف اإلدارةلطان، السفهد مثاًل:  انظر (111)
 .القيادة: دراسة يف علم االلتياع النفسي واإلداري والتنظيييحسني رشوان،  م ،1991

 .53، صالنظرية والتيبيل -اإلدارة يف اإلسالمحسن عابدين،  (112)
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 والعدالة، كالصدق  ىعّدد املاوردي  ات أخر  . وقد(113  على مقدار طاقته ومنتهى قدرته"
ي الغضاااا؛ وتااااوقّ ،واملاااارو،ة والوقااااار والثبااااات ،والكاااارم  ،والشااااجاعة ،وسااااالمة احلااااواس ،والعلاااام

 .( 114  وكتمان السر واملشورة

 عوامل إصالح القيادة 6-1-4

حتدث بع  العلما، عان تلا  العوامال الايت يارون أراا كفيلاة إبصاالح القياادة، ومان  
أحد أبرز رواد الفكر اإلداري يف اإلساالم، يعد  يال  ها(505-450  إلمام الغ ايلاأولئ  

و" اتقتصااااااد يف ،التااااارب املسااااابو  يف نصااااايحة امللاااااو " ه املشاااااهورين "حياااااث وضاااااع يف كتابيااااا
املساائل املتعلقاة علاى الغا ايل   األمور اليت تص؛ يف جناح القياده. وقد ركّ من  اتعتقاد" عدداً 

الغاا ايل العديااد ماان أباارز قااد الاايت بصااالحها يصاالح الناااس وتصاالح أحااواهلم، و صااالح القيااادة إب
األبعاااد القياديااة، وميكننااا التقااال بعضااها بعااد صااوغها مبااا يااتال،م مااع مفاااهيم الفكاار اإلداري 

 : (115  احلديث
 واملهام للعمل املراد القيام به.  عبا، معرفة األ .1
 ال اتية.الرقابة تع ي   .2
 أي.استشارة أهل العلم والر  .3
 .مواطن التسل  والظلم نواتبتعاد ع حتقيو العدالة .4
 .التذص  مراعاة .5
 استشعار املس،ولية. .6

                                                           

قيو خضر حممد خضر، الكويت، مكتبة ،  حتنصيحة امللوك املاوردي،أيب احلسن علي بن حمّمد  (113)
 .137م، ص1983ل 1الفالح، ل

اإلدارة واحلكم  ،الضحيانعبدالرمحن  ،النيوذج اإلسالمي يف اإلدارةالسلطان، فهد مثاًل:  انظر (114)
 .القيادة اإلدارية يف اإلسالمعبد الشايف أبو الفضل،  ليف اإلسالم

النيوذج اإلسالمي السلطان، فهد إلدارة اإلسالميةل مقدمة يف امثاًل: أمحد األشعري،  انظر (115)
 .يف اإلدارة
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 استشارة أهل االختصاص   6-1-5

هاااا( أن قااادرة القائاااد 808-732يااارى عبااادالرمحن أباااو زياااد ويل الااادين بااان خلااادون  
لاام أن اعضااعيفة وأنااه  اجااة إٍ استشااارة أهاال اتختصاااص واتسااتعانة هباام حيااث يقااول: " 

وإذا كااان  ،وتبااد ماان اتسااتعانة ةبنااا، جنسااه ،أقاايالً  مااراً أ نفسااه ضااعيف ُيماال الساالطان يف
ماان هللا ساارتعاه امهنااه، فمااا ظناا  بسياسااة نوعااه، وماان يسااتعني هباام يف ضاارورة معاشااه وسااائر 

 .(116  خلقه وعباده"

 
 يف الفكر اإلداري العريب احلديث األخالقيةالقيادة  6-2

اشتغل عدد من الباحثني العرب على املسىللة القيادية، يف حمااوتت يف العقود املاضية 
جهااد بعضااها لبلااورة بعاا  املفاااهيم واألفكااار الاايت داا  الفكاار العااريب اإلسااالمي ماان وجهااة 

ويدخل يف ذل  عملية التعريف ابلقيادة من منظور عريب إسالمي، مع نظر أولئ  الباحثني، 
"ذلا  السالو  يقرر ةرا:جاسم الياسني حيث  ذل  تعدد تل  التعريفات، ومن اإلشارة إٍ

فاااراد احماعاااة، فهاااي عملياااة الااا ي يقاااوم باااه شااااغل مركااا  اخلالفاااة أأناااا، تفاعلاااه ماااع غاااّيه مااان أ
 . (117  "وقوة على كونه مرك اً  ر، عالوةً ،أّ وم جتماعي فيه نشال موّجهٌ اوهي تفاعل  سلوكية،

ر تتجاوز إطار النقال  -الشديد لألسف  - العلمية لى أن كثّياً من تل  احملاوتتع
 هااا ماان الفكاار العااريب اإلسااالمياعتبار احلااريف ماان الفكاار الغااريب، األماار الاا ي جيعلنااا ت نطيااو 

                                                           

، 1، حتقيو عبدهللا الدرويش، دمشو، دار يعرب، لبن خلدونا مقدمةعبدالرمحن بن خلدون، ( 116)
 م.2004

اإلدارة اإلسالمية ح ام املطّيي، من مقتبس ، األسباب ال اتية للتنيية القيادية، الياسنيجاسم ( 117)
 .231ص  وامليارسة املنهج –
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فيماا يلاي را  رد مرنة للفكار الغاريب، وهاو ماا يادعوان لتجاوزهاا يف ها ا املبحاث. و إ،إذ (118 
األفكااار القياديااة مبنظااور الاايت سااعت لبلااورة بعاا  املفاااهيم و ات اإلسااهاماسااتعرال عااام ألباارز 

 : ، وذل  كما يليعريب إسالمي، إن بشكل مباشر أو غّي مباشر

يف اإلساالم"، وقاد  اإلدارياةوضع عبدالشايف حممد أبو الفضل  كتاابً بعنوان: "القيادة 
ماان  عاااف فيااه موضااوعات عدياادة يف سااياق القيااادة ماان منظااور إسااالمي، واسااتعرل بشااي،  

وماُتاااا السااالوكية، كماااا أناااه قاااام ة للقياااادة اإلساااالمية، وشاااروطها ومقالتفصااايل املقوماااات ال اتيااا
ية تقومي لعناصر القيادة الغربية يف ضو، تل  املقومات والشرول، وقد شادد علاى ضارورة لمبع

اساااتكمال ذلااا  العمااال البحثاااي عااارب ترمجاااة تلااا  املقوماااات والشااارول إٍ قواعاااد وسياساااات 
وحسان اختياار القااادة يف بيئاة األعماال يف خمتلااف  وإجارا،ات مان شاىلرا تع ياا  األدا، القياادي

 ا اتت.

ولعااااال مااااان املفياااااد اإلشاااااارة إٍ الكتااااااب حاااااني تعااااارل للمقوماااااات ال اتياااااة للقياااااادة 
لااو "أن اخلُ  أّكااد علااى أمهيتااه مبيناااً  وقاادلااو احلساان"، م الرابااع "اخلُ جااا، املقااوّ  حيااث  اإلسااالمية

للقيااادة الرشاايدة يف  اإلنسااانية الاايت ت،هاال ومقوماااً ماان املقومااات األساساا احلساان يعتاارب دعامااةً 
لااايت تعضاااد ذلااا ، ومنهاااا قولاااه مااان النصاااوص الدينياااة ا ، وقاااد سااااق الكتااااب مجلاااةً "اإلساااالم

وا فظااً غلاي  القلا؛ تنفّضاولو كنات } :تعاٍ ، وقوله(119 {لو عظيموإن  لعلى خُ }:تعاٍ
لقاد جاا،كم }:ٍتعاوقولاه  ،( 121 {وما أنات علايهم جبباار} :تعاٍوقوله  ،(120 { من حول

ويف  ،(122 {رحااايم ويٌ ،علاايكم ابملااا،منني ر  حاااري ٌ  معليااه ماااا عناات   رسااول مااان أنفسااكم ع يااا ٌ 
أمهيااة األخااالق علااى  -صاالى هللا عليااه وساالم -احلااديث الشااريف ي،كااد أعظاام قائااد أخالقااي 

                                                           

لعربية يف  ال القيادة من خالل ادبيات أشار بع  الباحثني إٍ ظاهرة التقليد واحمود يف األ (118)
ل الرايضل دار االسرتاتيجية اإلدارية العليا، املنيفإبراهيم مثاًل:  انظرالنقل املباشر من الفكر الغريب، 

 .234م، ص 2005، 1املؤيدل ط
 .4اآلية  سورة القلم، (119)
 .159سورة نل عمران، اآلية  (120)

 .45سورة ق، اآلية  (121)

 .128سورة التوبة، اآلية  (122)
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أدباين ريب "  -صلى هللا علياه وسالم -  وقوله ( 123  "األخالق أل م مكارمه  تُ عث  إجا بُ بقوله "
. ويف ا اااه معضااد للبعااد األخالقااي، أكااد الكتاااب علااى أن "القاادوة" ( 124  "يبفىلحساان ادياا

وقاد اساتهل الكتااب معاحتاه ملوضاوع القادوة    م السلوكي األول للقياادة اإلساالمية،هي املقوّ 
 . ( 125  ابلقول املىلأور: إن فعل رجل يف ألف رجل أقوى من قول ألف رجل لرجل

عاان  فصااالً  اإلسااالمية اإلدارةعاان لااه  حااديث   كتاااب    يفحاا ام املطااّيي وقااد خصاا  
املصااحل املشارتكة، ودورهاا يف حتقياو  عان ضارورة القياادةث فياه دحتا ،(126 "سالميةالقيادة اإل"

علاى   -صالى هللا علياه وسالم - حثّاه ، ومان ضامنهاعديادة مان الاوحيني بنصوص مستشهداً 
أّمااروا علاايهم  بفااالة ماان األرل إتّ تُياال لثالأااة يكونااون تنظاايم مسااىللة القيااادة حيااث يقااول: "

 ، ووضااح أن لاا؛ّ وأيقاااً  رتباطاااً اقيااادة يف اإلسااالم ابلعقياادة رتبااال الاى د علااكمااا أّكاا  "،أحاادهم
ساالم مباا لقايم اإل وفقااً التاابعني وتاوجيههم   علاىّيالقيادة يتمحور حول قدرة القائد على التاىلأ

 حماعة.هم وتعاورم لتحقيو هدي مشرت  بدم مصلحة ا،يضمن وت

القياادة "بفصال عان  "اإلدارةو ومهاارات القياادة و ادمبامالئكة كتابه "وبدأ عبدالع ي  
 س والاادعائم الرئيسااة للقيااادةُسااح األُ يبتوضاا ينه حيااث أّكااد أن اإلسااالم ُعاا ،(127 "يف اإلسااالم
ان. كماا شاّدد علاى أن لظاروي ال ماان واملكا وفقااً لتتشاكل  وأاح هوامش كافياةً ، بشكل عام
أن  هااتّم بنتااائج القيااادة يف ا تمااع وربطهااا ابملساا،وليات الواجبااة هلل تعاااٍ، م،كااداً اقااد اإلسااالم 

إن هللا  مار } :بقولاه تعااٍ القائد ينطلو يف تصرفاته وفو تعليماات دينناا احلنياف، مستشاهداً 
 يف نفس السياق. األخرى، وعدد من اآلملت الكرمية ( 128 { ابلعدل واإلحسان

                                                           

 رواه اإلمام مال . (123)

 رواه البذاري. (124)
 .القيادة اإلدارية يف اإلسالمعبد الشايف أبو الفضل،  (125)

 .املنهج وامليارسة –اإلدارة اإلسالمية ح ام املطّيي، ( 126)

 .مبادئ ومهارال القيادة واإلدارةعبدالع ي  مالئكة،  (127)

 .90سورة النحل، اآلية  (128)
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يتاٍو أن توجه اإلسالم يف التىلكيد على   الباحثُ بني  الفصل  ويف ج ، نخر من ه ا 
بقولااااه  ية، مستشااااهداً لضاااارور الصاااافات اماااان   موعااااةٌ هااااا ماااان الاااا ين تتااااوافر فاااايهم أهلُ  القيااااادةه 
  .( 129 { إن خّي من استىلجرت القوي األمني}:تعاٍ

اااا ويف جهااااد   يف  اإلدارة" طاااارق الباحااااث أمحااااد أبااااو ساااان يف كتابااااهملااااا ساااابو  ت ل  مكمّ 
توّحااد طاقااات ا تمااع  جتماعيااةً ا القيااادة بوصاافها ضاارورةً إٍ حاارص اإلسااالم علااى  "إلسااالما

يف  إذا خاارج أالأااةٌ " :ستشااهد لتاادعيم رأيااه  ااديثاوقااد وتسااهم يف حتقيااو أهدافااه وتطلعاتااه، 
، يااتم ختيااار القائااد هااو حااو للجماعااةا، وقااد أوضااح أن ( 130 "روا علاايهم أحاادهمساافر فلياا،مّ  

 عليها. إبرادُتا وت يفرل

كساااامات   وحساااان املعاملااااة،، والقاااادوة، والرمحةالعاااادل تااااوافر علااااى ضاااارورة دكمااااا أّكاااا
 -رضاي هللا عناه-الفاروق  اى هبأوص، موضحاً ذل  ابلوصية العظيمة اليت ساسية يف القيادةأ

فاتح هلام اجناائ هم و  مرضاى املسالمني واشاهد   د  وُعا... ": حني قاال عامله أاب موسى األشعري
، وقاد بلغااين مانهم غاّي أن هللا جعلا  أأقال محاالً  أماورهم بنفسا ، فىلنات رجالٌ شار ، واب ه اببها

  فاإمل  ،يف لباسا  ومطعما  ومركبا  لايس للمسالمني مثلهاا وألهال بيتا  هيئاةٌ ل   أنه فشا
وإجاااا  ،ت السااامنإ فلااام يكااان هلاااا هااام   خصاااي؛   مل عبااادهللا أن تكاااون مبن لاااة البهيماااة مااارت باااواد  

باه  وأشاقى النااس مان شاقي النااسُ  ،لعامال إذا زاغ زاغات رعيتاهعلام أن ااو  ،حتفها يف السمن
 .(131 "والسالم 

بعاا  األبعاااد ذات العالقااة  يف كتابااه "األخاالق والقيااادة" ةوقاد تناااول حتسااني الطراوناا
، دون أن يعاف ذل  املفهوم بشكل مباشر، فضالً عن بلورة تعرياف األخالقيةمبفهوم القيادة 

ل بعاا  قاايم القيااادة ماان منظااور إسااالمي ومنهااا: اإلخااالص، لااه. وماان تلاا  األبعاااد اسااتعرا
واألمانااة، والعاادل واملساااواة، والصاادق، والقاادوة احلساانة، والصاارب، والتسااامح، وأدا، الواجاا؛، 

 -أيضاااً -أضاااي و وإتقاان العماال، وتغليا؛ املصاالحة العامااة علاى حساااب املصاالحة اخلاصاة . 

                                                           

 .26سورة القص ، اآلية   (129)
 .رواه أبو داوود (130)

 .115ص  ،اإلدارة يف اإلسالمأمحد أبو سن،  (131)
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 نااا  تنظيمااي إجيااايب، كاال ذلاا  جباناا؛ قاايم  قيماااً وظيفيااة تشاامل: الكفااا،ة، والفعاليااة، وبنااا، م
 ، واحل م، والوسطية، واتساتقامة، واحلكمةُ ةُ ، والعفّ للقائد، ومنها: الشجاعةُ  شذصية   أخالقية  

 132 )  . 

جنام عباود جنام ، عااف يف القارن الواحاد والعشارين" اإلدارياةويف كتابه املعنون: "القياادة 
يتعلاااو بشاااكل مباشااار باااا "القياااادة  ينهاااا حماااورالقياااادة، وقاااد كاااان مااان بموضاااوعات متنوعاااة يف 

"  حتاااادث فيااااه عاااان املعتقاااادات الدينيااااة، ارياااا  وأقافااااة ا تمااااع، والقبيلااااة والعشااااّية األخالقيااااة
 قاااااومل   األخالقياااااات يف ا تمعاااااات، وأراااااا ابلتاااااايل تشاااااكل أساسااااااً  وصااااافها مصاااااادروالعائلاااااة ب

ومتفاعلة  اخ  قيم ا تماع والبيئاة  اليت ت تعمل يف فراغ، بل يف بيئة حية اإلدارةألخالقيات 
عان القياادة التقليدياة ةراا تعطاي وزانً  األخالقياة، وقد مي  نلية عمل القياادة عتباريف عني ات

والقيم عند ادااذ القارارات. كماا ذكار خصاائ  مميا ة للقائاد األخالقاي  األخالقيةات عتبار لال
 من أبرزها ما يلي:

 ملعايّي التنافسية ابلقيم.اليت تدمج ا األخالقيةالرؤية  -
 احلس األخالقي ال ي يالزمه يف مجيع تعامالته. -
 اليت تعني على اداذ قرارات رشيدة. األخالقيةالقيم  -
 اليت تضاي ملقاييس الكفا،ة يف تقييم جودة األعمال. األخالقيةاملقاييس  -
 اليت ت،طر سائر التعامالت جبميع أشكاهلا. األخالقيةالعالقات  -

الايت تشامل: قياادة أنسانة  األخالقيةم عبود جنم يف كتابه السابو ألجال القيادة كما عرل جن
، وتنااول تلا   العمل والتكنولوجيا، قيادة أنسنة العالقات  القيادة اخلادماة(، القياادة الروحياة

 .( 133  من التفصيل ر  األجال بقد  

ياو مباادو احلوكماة وعالقتها مبدى تطب األخالقيةويف  ث بعنوان "سلوكيات القيادة 
يشاامل دعاام  األخالقيااةوم القيااادة هااأن مفحممااد اكاارمي  الباحااث ياارى، يف امل،سسااات الليبيااة"

                                                           

، د.ل، د.ن، منيةجامعة انيف العربية للعلوم األالرياض،  ،األخالق والقيادةالطراونة، حتسني  (132)
 م.2010

م،    ص 2011، 1عّمان، دار صفا،، ل ،القيادة يف القرن الوا د والعشرينجنم،  عبودجنم  (133)
337. 
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، ، وتع ي  الثقة بني املنظمة وكافة األطراي ذات العالقاةاألخالقيةلوكيات سالت ام املوظفني ابل
للقيااااادة  موسااااعاً  كمااااا شااااّدد علااااى ضاااارورة إجياااااد أقافااااة تنظيميااااة أخالقيااااة. وقااااد قاااادم تعريفاااااً 

ن علاااى األخااار ن حلاااث و فهاااا ةرا:"عملياااة اأاااّي ميارساااها القاااادة اإلداريااا، حياااث عرّ األخالقياااة
 : بسااالوكيات تتميااا  بسااامات أخالقياااة مثااال اتلتااا امحتقياااو األهاااداي املنشاااودة، مااان خاااالل 

املصداقية، األمانة، العدالة، اإليثار، الرمحة(، ابإلضافة إٍ تشجيع مثل ها ه السالوكيات عان 
، األخالقيااة، اداااذ القاارارات األخالقيااة، توضاايح التوقعااات األخالقيااةريااو مناقشااة القضااامل ط

يف  األخالقياااة وتع يااا  السااالوكيات ني، قاصااادين بااا ل  تعاااديل وحتسااااألخالقياااةودعااام املعاااايّي 
 . العمل"

"جااااوذج مقااااارتح لتاااااىلأّي سااااالوكيات القياااااادة  :ويف  ااااث نخااااار لااااانفس الباحاااااث بعناااااوان
وجااود  يااو مفهااوم إدارة احااودة الشاااملة يف املستشاافيات"، تناااول فيااه أمهيااةعلااى تطب األخالقيااة

، للوصاول األخالقياةمان مجياع العااملني بقايم احاودة  اتلتا اماإلميان و قيادات إدارية أخالقية، و 
 .(134  الشاملة اليت حتقو رضا العميل يف املدى الطويلثقافة احودة ل

يات وسالوك األخالقياةالعالقاة باني القياادة  نخر قام أسامة حساانني بدراساةويف  ث 
مان املقرتحاات النظرياة والعملياة لتوسايع  ااتت دراساة  وقدم عدداً ، العمل املضادة لإلنتاجية

، األماار الاا ي يساااعد علااى تنميتهااا، وتنميااة الساالوكيات الداعمااة لإلنتاجيااة األخالقيااةالقيااادة 
 .( 135  ل ل  تبعاً 

 

 

 

 

 

                                                           

سلوكيال القيادة األخالقية وعالقتها مبدى تيبيل مبادئ احلوكية حممد سليمان حممد اكرمي،   (134)
 جارة، د.ل.، د.ت.ا لة العلمية لالقتصاد والتيف املؤسسال الليبيةل 

 -حتليل العالقة بني القيادة األخالقية وسلوكيال العيل املضادة لإلنتاليةأسامة حسانني،  (135)
 جامعة سوهاج، د.ت. -، كلية التجارةدراسة ميدانية
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 ةرا:  األخالقية كن تعريف القيادةأنه مي نرىومن خالل ما سبو 

ن لتحقيـل أهـداف مشـرتكة وفـل األخـرىمسال وقدرال فائقة  ّكن القائـد مـن التـأثي يف ي
واملصــاح  والقانونيـة األخالقيـةراعــاة دقيقـة لألبعـاد مب لدرؤيـة ملهيـة يف إةـار مـوقفي حمـدّ 

 .املختلفةي

 خا ة

ذلاا   عتبااار، اباألخالقيااةلصاالة مبسااىللة القيااادة بااراز أهاام األبعاااد ذات اإلا الفصاال تطاارق هاا   
اساااتعرل  وقاااد. األخالقياااةلقياااادة ل ملقااارتحعلاااى بناااا، النماااوذج ا عااانيُ تُ  أساسااايةً  منهجياااةً  منصاااةً 

ي العاريب يف الارتاث اإلدار  األخالقياةلقياادة اب ات واأل ااث املتعلقاةاإلساهامالفصل عدداً مان 
ماان وجهااة نظاار  األخالقيااةللقيااادة  ّدم تعريفاااً ، وقااالفكاار اإلداري العااريب احلااديث، و سااالمياإل

 الباحث.
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يف الرتاث الغريب األخالقيةالقيادة : السابعالفصل   
 

 مقدمة
يف  األخالقياااةياااادة يساااتهدي هااا ا الفصااال إباااراز أهااام األبعااااد ذات الصااالة مبساااىللة الق

 األخالقياة، النموذج اخلااص ابلقياادة عيننا يف بناي مساعداً  ذل  عامالً  عتبار، ابالرتاث الغريب
ستبانة( لقياس فاعلية تل  القيادة، ذل  أن موضاوع البحاث يتطلا؛ وأداة مجع البياانت  ات

 .األخالقيةعقد مقارنة ابألدبيات الغربية يف  ال القيادة 

ساااوا، كانااات يف  ،األخالقياااةوت يفوتناااا التنوياااه إٍ وفااارة الدراساااات الغربياااة يف القياااادة 
مقاااااتت أو كتاااا؛ عامااااة أو ماااا، رات أو دورملت  مااااة أوأ اااااث أو كتاااا؛ علميااااة حمكّ  شااااكل

سهم بدرجاة عالياة إبأارا، العمال ، األمر ال ي ي(136  األخالقيةمة يف  ال القيادة علمية حمكّ 
 للمنظور الغريب. وفقاً  األخالقيةيفي التحليلي ألدبيات القيادة التوص

 األخالقياةلتقاال األبعااد املتعلقاة ابلقياادة ا هنال  صاعوبة يف، على ما سبو واسيساً 
نظرا للسعة اهلائلة يف تل  األدبيات. وقد  كن الباحث من التغل؛ على   وفو ذل  املنظور

بدتلة شاهرة املا،لفني  تكا، على بع  املراجع احملورية يف تل  األدبياتتتل  الصعوبة عرب ا
، جباناا؛ اإلفااادة ماان بعاا  املراجااع (137  يااةاألخالق ةوالباااحثني املتذصصااني يف  ااال القياااد

يم هاا ا تقسايف ضااو، ماا ساابو، مت و  .العربياة الايت جهاادت لتحليال تلاا  األدبياات واستعراضاها
  :حثني التالينيالفصل إٍ املب

 .الرتاث الغريبالقيادة يف  -

 .الغريب احلديثيف الفكر  األخالقيةالقيادة  -

 
                                                           

 شارة يف الفصل الالحو لعدد من املراجع الغربية يف ه ا اخلصوص.ستتم اإل (136)

  ، ترمجة صالح املعيويالنظرية والتيبيل -القيادة اإلداريةرث هاوس، مثاًل: بيرت ج. نو  انظر (137)
Joanne Ciulla, Ethics, the heart of leadership                              

Terry L. Price,Understanding Ethical Failures in Leadership 
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 القيادة يف الرتاث الغريب  7-1

بااه أن الاارتاث اليااوانين يعااد الركياا ة احملوريااة يف الفكاار الغااريب احلااديث، ولاا ا م ماان املساالّ 
فإناااه مااان املنطقاااي أن نساااتعرل بعااا  األبعااااد املتعلقاااة بااا ل  الااارتاث، وإن كانااات يف ساااياق 

بشكل خاص، علاى  األخالقية، نظراً لعدم وجود إحاتت مباشرة للقيادة القيادة بشكل عام
 فكر العريب اإلسالمي.  و يشابه ما قررانه إزا، ال

الاايت هااي  Archein ةاليواننياا الكلمااةماان  ةمشااتق Leadershipالقيااادة  كلمااة
أو ُيكم، األمر الا ي يشاّي إٍ أبعااد أساساية يف العمال القياادي  ُير  أو يقود"فعل" يعين: 

وهااو حترياا  الناااس وقيااادُتم صااوب األهااداي املتوخاااة، وهاا ا هااو جااوهر القيااادة كمااا هااو يف 
من التعريفات اليت أوردانها يف الفصل الثالث. وي،كد بع  الباحثني الغربيني أن تل   العديد

 Interdependenceالدتلة يف الرتاث اليوانين تقتضاي وجاود عالقاة اعتمادياة تبادلياة 
Relation أي بااني مااان يعطااي األمااار ومااان ينفاا ، وبااا ل  اكتسااابت كلمااة "قائاااد" معاااىن ،

  . (138  تحقيو األهداي احملددةل وصوتً أانس يتبعون ما يقوله،  التوجيه واألمر واإلرشاد  اه

 ثاال  ملاادن صااغّية   اناات مقسامةً ورمباا يكماان ساار اهتمااام الياوانن ابلقيااادة أن دولااتهم ك
صغّية" ُيكام فيهاا قائاد معاني. وُيسا؛ للياواننيني تركيا هم علاى البعاد الادميوقراطي  ت"دويال

يف مااادرم، وأمجعاااوا  علاااى أن  اإلدارةياااو بدميوقراطياااة "وقاااد أشااااد الفالسااافة األغر   يف القياااادة
شاروعة وأن مثال ها ا ألنه يعين حكم القوة الغامشاة غاّي امل  حكم الطغاة هو أسوأ نظم احلكم

على حكم الشاع؛  ملا فيه من قضا،    اً ولو حسنت أهدافه وطابت نتائجهضاحلكم يظل بغي
 . (139  نفسه بنفسه"

 :( 140  ة يف الفكر اليوانين، كما يليوميكن تلذي  أهم مالمح القياد

                                                           

القيادة: دراسة يف علم االلتياع وان، حسني رش -القيادة اإلداريةكنعان،   ينواانظر مثاًل: ( 138)
 .النفسي واإلداري والتنظييي

 .35ص ل القيادة اإلداريةكنعان،   ينوا( 139)

 .37-33ص ل املرجع السابو( 140)
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والقيادة إٍ مهارات ذهنية ومواه؛، خبالي اخلربة الفنية املتذصصاة،  اإلدارةحتتاج   .1
 حيث ر يرك وا عليها.

 القيادة هي عملية تبادلية تفاعلية بني القائد واألتباع. .2
علااى  ماان القاادرةن اكتساااب مهاراُتااا و اُتااا القيااادة هااي عمليااة مكتساابة حيااث ميّكاا .3

 من الناس. د مناص؛ قيادية لكثّيتقلّ 
 

وماااان جهااااة أخاااارى ميكننااااا تقرياااار أن اسااااتدعا، إسااااهامات الفكاااار اليااااوانين يف مسااااىللة 
"األخاااالق"، ميّكااان مااان التقاااال بعااا  الااا وامل ذات الصااالة مبساااىللة القياااادة، وهااا ه زاوياااة  ثياااة 

  مقرتحة كي يشتغل عليها بع  الباحثني.
 

 لفكر الغريب احلديثيف ا األخالقيةالقيادة  7-2
يف أدبيااااات القيااااادة، ُوتعااااىن القيااااادة ا " مفهوماااااً حااااديثاً نساااابي  األخالقيااااةيعااااد مفهااااوم "القيااااادة 

 .وبعدها أأنا، مراحل العملية القيادية األخالقيةمبراعاة املبادو والقيم  األخالقية

 كما يلي:  من التعريفات اً   نورد عدداألخالقيةومل يد من املعرفة حول مفهوم القيادة 

  سايد السالو  املناسا؛ معياارمل  ةراا: " ( 141 ونخارون  Brownيعرفها براون  -
ابلتصرفات الفردياة ويف العالقاات الشذصاية، وتنمياة ها ا السالو  لادى العااملني 

 ابتتصاتت أنائية ات اه ومن خالل التع ي  وصنع القرار".

: ( 142  تلااا  الااايت هاااي األخالقياااةونخااارون ةن القياااادة  kResic  ريسااايااارى  -
بعااد أساساية مقبولاة علاى مساتوى ن، وتتميّا  ةربعاة أاألخار وكرامة حترتم حقوق "

 ". اهة، اإليثار، التشجيع، التحفي  احماعيالن:العار، وهي 

                                                           

(141)   Brown, et al, 2005, in; Lenny Akker, et al,Ethical Leadership and Trust, 
International Journal of Leadership Studies, Vol.5, Iss.2, 2009.   
 

 

 

(142) Resick, et al, 2006,   سلوكيال القيادة األخالقية حممد اكرمي، مقتبس من
 .1019ص  وعالقتها مبدى تيبيل مبادئ احلوكية يف املؤسسال الليبيةل
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ونخاارون وجهااة نظااار املركاا  الااوطين األمريكااي لألخاااالق يف  Foxفااوكس  عاارل -
: " موعااة ماان (143 هااي  قيااةاألخالأن القيااادة  ، الاايت تاارى ااال الرعايااة الصااحية

ن لتع يااااا  البيئاااااة والثقافاااااة و األنشاااااطة واملمارساااااات الااااايت يقاااااوم هباااااا القاااااادة اإلداريااااا
، ودعااام األخالقياااةابلسااالوكيات  اتلتااا ام، مااان خاااالل داخااال املنظماااات األخالقيااة

 أخالقية". ، وتنتقد السلوكيات الالاألخالقيةاألنشطة اليت تشجع السلوكيات 

الايت  ّكان  مان األفكاار واقرتحاوا مجلاةً  ،العديد من املاداخل وقد وضع بع  الباحثني
اساتعرال بعا  تلا   سايتم فيماا يلايمان زوامل عديادة، و  األخالقياةلقيادة تعميو فهمنا لمن 

 املداخل واألفكار.

ولاااايس "البعااااد  ،ى "الفضاااايلة"يف نظاااار بعاااا  الباااااحثني علاااا األخالقيااااةتساااتند القيااااادة 
حساسااية "أن علااى القائااد أن تكااون لديااة  "بّيناا "ويقاارر  ،(144 أو املاادخل الغااائي ،النفعااي"
علاى أناه يتوجا؛ علاى القائاد  "هيتفا "بينماا يشادد  ،(145  مان أتباعاه أكارببشاكل  "أخالقية

يف بيئااااااة  األخالقيااااااةالتحاااااادملت  علااااااىالتغلاااااا؛  يفأن يسااااااتذدم قااااااوة التااااااىلأّي ملعاونااااااة ابعيااااااه 
مان زاوياة ماا أ ااه باا "القائاد  قياةاألخالفقاد نظار إٍ القياادة  "جارين لياف"أماا  ،( 146 العمل

، حياااااث يتعاااااني علياااااه معااااااونتهم واتهتماااااام مبصااااااحلهم  Servant Leaderاخلاااااادم" 
أن القااادة مطااالبون ةن  "بااوي"و "بوشااوم؛"ويف ا اااه معاضااد يارى  ،(147  والتعااطف معهاام

                                                           

 .1020املرجع السابو، ص ( 143)
 .336ص ،النظرية والتيبيل -القيادة اإلداريةبيرت ج. نورث هاوس،  (144)

(145)  James M. Burns, J., Leadership, NY: Harper and Row, 1987. 

  

(146)  Ronald A. Heifetz, Leadership without easy answer, Cambridge, 
Harvard University Press, 1994.  

 

 (147 )     Robert K. Greenleaf, Servant leadership: A Journey into the 
Nature of Legitimate Power and Greatness, Paulist Press, 
New Jersey, 2002.   
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لباااة مطا األخالقيااةيكااون لااديهم حساساااية عاليااة ملصااااحل األتباااع وحاجااااُتم  كمااا أن القياااادة 
 .  (148  بتع ي  املنا  األخالقي داخل بيئة العمل

 قاطااً ن  "بيرت نورأهاوس": النظرية والتطبيو"  يتناول اإلداريةيف كتاب بعنوان "القيادة 
اخلمساة  األخالقيةرق للمبادو مهمة تبدأ بتعريف األخالق وأمهيتها ابلنسبة للقيادة، كما تط

ومصاالحة احماعااة، واسااتعرل نظاارملت القيااادة ، نااة : اتحاارتام، اخلدمااة، العدالااة، األماوهااي
يف  اال القياادة  "جارين لياف"و "بّينا "و "هيفيتا "، وتطرق لاآلرا، اهلاماة لكال مان األخالقية
ميكان  قسام تلا  النظارملت إٍ ناوعني،. كماا إٍ بعا  منهاا، اليت سابقت اإلشاارة األخالقية

 :( 149 ا بشكل مكثف كما يليمعرضه

 قادة، وتتضمن ما يلي:نظرملت حول سلو  ال 
 نظرملت ُتتم بنتائج أفعال القادة. -
 نظرملت ُتتم بواجبات القادة. -

  نظاارملت حاااول خصااائ  القاااادة، وترتكااا  علااى مساااىللة "الفضاايلة" كبعاااد حماااوري
ُيكااام العمااال القياااادي، ويااا،طر سااالوكياته يف بيئاااة العمااال، وجيعلاااه يطباااو املنظاااور 

 . األخالقيةالقيمي يف املعضالت 
 

 

يف كتابااه "القياادة" بعا  احواناا؛ ذات  "فاتاد"ات النظريااة، عااف اإلساهاميف إطاار 
ر يضاع تعريفااً حمادداً هلاا. ومان و يتناوهلا بشاكل مباشار،  بيد أنه ر، األخالقيةقة ابلقيادة العال

تساااتذدامات القاااوة  األخالقياااةات عتباااار ماااا يتعلاااو ابت "فاااتاد"تلااا  احوانااا؛ الااايت عاحهاااا 
 سااياقات العماال واداااذ القاارارات املذتلفااة، مشاادداً علااى يفقباال القااادة  واملكانااة والنفااوذ ماان

ران ، وحتقيااااو العدالااااة واملساااااواة، كمااااا أنااااه أورد مباااادأً ياااا كّ األخالقيااااةابألطاااار  اتلتاااا امضاااارورة 
، عان -رضي هللا عنهما-العاص بن ابحلديث ال ي رواه اإلمام مسلم عن عبد هللا بن عمرو 

                                                           

 .338، صالنظرية والتيبيل -القيادة اإلداريةبيرت ج. نورث هاوس، (  148)

 .336-333، صاملرجع السابو(  149)
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قاااال:"من أحااا؛  أن يُ حااا ح عااان الناااار ويااادخل احن اااة،  أناااه -مصااالى هللا علياااه وسااال –النااايب 
ه منيا ُته وهو م،مٌن ابهلل واليوم اآلخر، و يت إٍ الناس ال ي ُُي؛  أن يُ،تى إليه"  .فلتدرك 

 would you wish others to behave in the same": وذل  حني قال 
. way if the action affected you?"  . 

ال" هو "القائاد األخالقاي"، ماع توضايح مقوماات كاون ةن "القائد الفعّ  كما أنه قرر
 1500قد خل  إٍ أن ا كر أن مسحاً ميداني  ومنها: األمانة والن اهة، وقد ذ  االقائد أخالقي  

 . ( 150  اختاروا األمانة والن اهة  مدير حني سئلوا عن أهم القيم

راماات املقارنااة بااني بعاا  ( 151  ات التطبيقيااة، هنالاا  دراسااة غربيااةاإلسااهاموضاامن 
حيااث قارناات بااني املنظااور األملاااين   داخاال املنظومااة الغربيااة ذاُتااا األخالقيااةاألبعاااد يف القيااادة 

، وهااي: األمانااة الشذصااية، اإليثااار، األخالقيااةواملنظااور األمريكااي حيااال أربعااة أبعاااد للقيااادة 
 ثالً س،الني حموريني  ا نجابة عالدافعية احمعية ، والتشجيع. وقد استهدفت تل  الدراسة اإل

يف: هل يوجد اختالي بني مديري اإلدارات الوسطى يف أملانياا وأمريكاا خبصاوص اعتقااداُتم 
؟ وهاال يعاا و األفااراد يف البلاادين اتختالفااات يف اخلصااائ  إٍ القااادة األخالقيااة ااو القيااادة 
 األخالقيني ؟ 

التحقااو ماان ( 152  اسااة غربيااةنخاار علااى الدراسااات التطبيقيااة، اسااتهدفت در  وكمثااال  
 ، والاااا ي  ثاااال حتديااااداً بنمااااوذج كاااال مااااناألخالقيااااةأحااااد النماااااذج العلميااااة اخلاصااااة ابلقيااااادة 

                                                           

(150)  Richard Daft, Leadership, P 342.  
 

 (511) Martin,G., Christian J. Resick, C., Keating, M.,  and Dickson, M. 
(2009), Ethical leadership across cultures: a comparative analysis of 
German and US perspectives, Business Ethics: A European Review 
Volume 18, 2009. 

 

(521)  Manuel Mendonca, Preparing for Ethical Leadership, Canadian 
Journal of Administrative Sciences, Vol. 18, #4 , 2001, p. 266-276. 
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الااا ي يتضااامن: أخالقياااات دافعياااة القاااادة، اسااارتاتيجيات اأاااّي ( 153 "كاااانونقو" و"منااادونكا"
بااات تلااا  يف املنظماااات. وقاااد أجا األخالقياااةالقاااادة، وطبيعاااة اتنتقاااال الااا ايت لتباااين القياااادة 

 ؟ األخالقيةالدراسة عن س،ال رئيس مفاده: هل  تاج للقيادة 
 

وكل  األخالقيةاستكشاي العالقة بني القيادة ( 154 واستهدفت دراسة تطبيقية أخرى
امل،سسااي العاااطفي، وساالو  املواطنااة التنظيميااة، وقااد خلصاات  اتلتاا امماان: الرضااا الااوظيفي، و 

امل،سسااي  اتلتاا اموالرضااا الااوظيفي، و  األخالقيااةقيااادة الدراسااة إٍ وجااود ارتبااال إجيااايب بااني ال
العاطفي  يف حني انتهت الدراسة إٍ أن أفضال جاوذج إحصاائي يعكاس العالقاة باني القياادة 

العااطفي  اتلتا امواملواطنة التنظيمية ُيصل يف حالة توس  متغّيي الرضا الوظيفي و  األخالقية
 يف تل  العالقة  متغّيات وسيطة(.

عدد من الشركات املالي ية بدراسة   Cyril & Girindraيرل وجّييندرا سا وقام
الوسااطى  حيااث مت حتلياال  اإلداريااةيف املسااتوملت  موظفاااً  172يف قطاعااات متعااددة ومشلاات 

التنظيماي ومساتوى الثقاة يف القائاد. وقاد توصالت الدراساة  اتلتا امعلى  األخالقيةأأر القيادة 
 .( 155  األخالقيةم التظيمي للعاملني بسلو  القيادة إٍ وجود ارتبال معنوي لاللت ا

                                                           

(153 )  R.N.Kanungo and M.Mendonca, Ethical Leadership and 
Governance in Organizations: A Preamble, Canadian Journal of 
Administrative Sciences, Vol. 18, #4, 2001, p. 241-243.  

 

)154  ( Ruiz-Palomino,P. , Ruiz-Amaya,C. and Knörr, H. (2011), 
Employee Organizational Citizenship Behavior: The Direct and 
Indirect Impact of Ethical Leadership, Canadian Journal of 
Administrative Sciences, 2001, p. 28: 244–258, Published online in 
Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com). DOI: 
10.1002/CJAS.221. 

 

(155)   Cyril & Girindra, 2009, 

بادئ احلوكية يف سلوكيال القيادة األخالقية وعالقتها مبدى تيبيل محممد اكرمي، مقتبس من   
.5101ص  املؤسسال الليبيةل  
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من  كثرونخرون بتحليل بياانت أل Resickدراسة نوعية قام ريس  ويف 
منظمة تعمل بقطاعات  475دولة لا  61الوسطى يف  إلدارةمدير اب 14000

اتتصاتت، اخلدمات املالية، والصناعات الغ ائية، واستذدمت الدراسة بياانت مشروع 
عدد من  (،  لقياس مدى قبولGLOBEيادة العاملية وفاعلية السلو  التنظيمي  الق

 الن اهة، اإليثار، التشجيع،  :، وهياألخالقية ةالثقافات املذتلفة لألبعاد التالية للقياد
ةنه مت قبول ه ه األبعاد بوصفها هامة للقيادة  والتحفي  احماعي(. وقد أفادت النتائج

  .( 156 درجة تفضيل كل بعد من األبعاد بني أقافة وأخرى  ختالياالفعالة، مع 

 خا ة

يف الاااارتاث  األخالقيااااةهاااا ا الفصاااال أهاااام األبعاااااد ذات الصاااالة مبسااااىللة القيااااادة  تناااااول
الاايت تتساام ابلااوفرة موضااوع البحااث يتطلاا؛ عقااد مقارنااة ابألدبيااات الغربيااة ن إوحيااث  ريب،غااال

بعااا  املراجاااع العربياااة الااايت إضاااافة إٍ  ،جاااعاملرا مااان هااا ه والثااارا،  فقاااد مت اإلفاااادة مااان عااادد
 مبااا يعااني عاادد ماان األ اااث والدراسااات اسااتعرال، كمااا مت ت لتحلياال تلاا  األدبياااتجهااد
 .هلا ملقرتحبنا، النموذج ا ،مث، ومن األخالقيةلقيادة فهم معّمو لعلى 

 

                                                           

(156)   Resick, et al, 2006,    

5101املرجع نفسه، ص      
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القيادة األخالقية يف الفكرين العريب 

 اإلسالمي والغريب: دراسة مقارنة

 القيادة: الثامنالفصل 
 ناألخالقية بني الفكري
يب العريب اإلسالمي والغر  
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غريبي والبني الفكرين العريب اإلسالم األخالقيةالقيادة : الثامنالفصل   
 

:مقدمة  
للمنظاورين  وفقااً  األخالقياةاستعرل الفصالن الساابقان أهام األبعااد املتعلقاة ابلقياادة 

العريب اإلسالمي والغريب، و يت ه ا الفصل ليغ ي احان؛ التوصيفي التحليلي لتل  األبعاد 
، وذلاا  أن البحااث يتضاامن عقااد مقارنااة بااني  هاا ين عاارب عقااد مقارنااة بااني هاا ين املنظااورين

  .نظورينامل
 

ونظراً لكون نطاق مثل تل  املقارنة واسعاً ابلنظر إٍ تعادد جوانا؛ الظااهرة القيادياة 
، فإنه ميكن لناا األخالقيةوتشاب  العوامل امل،أرة فيها، فضاًل عن التعقيد املصاح؛ للمسىللة 

ناا   بارج عان نطااق البحاث وحادوده، مماا يرجعلاالتوسع يف تتباع  ااتت املقارناة، غاّي أن ذ
ن البحااث يتكاائ علااى جااوذج إقااة مبنهجيااة البحااث وأهدافااه. وحيااث إٍ أطاار عمليااة ذات عال

 التعوياال علااى مكااوانت ذلاا  النمااوذج. وتعاادّ  اعلمااي حماادد، فإنااه يكااون ماان املقبااول منهجي اا
الساامات واملهااارات القياديااة أحااد أباارز مكااوانت ذلاا  النمااوذج، األماار الاا ي دفعنااا للرتكيااا  

 ملقارنة.عليها يف عقد تل  ا
 التالية: املبا ثويف ضوء ما سبل كلهل فإن الفصل يتكون من 

  األخالقيةمدخل للمقارنة بني املنظورين يف  ال القيادة. 
  بني املنظورين العريب اإلسالمي والغريب القياديةالسمات واملهارات. 
  األخالقيةنقد املنظورين العريب اإلسالمي والغريب يف  ال القيادة. 

 .األخالقيةفكر العريب اإلسالمي يف  ال القيادة نقد ال -
 .األخالقيةنقد الفكر الغريب يف  ال القيادة  -
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األخالقيةمدخل لليقارنة بني املنظورين يف جمال القيادة  8-1  
 من خالل الرصد والتحليل األويل العام لألدبيات العلمية أمكن اخللوص إٍ النتائج التالية:

 

ات النظريااة اإلسااهاممكثفاااً أنااتج عاادداً ماان  اات الغربيااة، تحظنااا اهتماماااً  ثي ااأوًت: يف األدبياا
وإصادار  ،وبرامج تدريبياة متذصصاة ،، جبان؛ تنظيم م، رات وندوات علمية(157  والتطبيقية

 .األخالقيةيف  ال القيادة ( 158   الت علمية
 

 يف عاااادد حماااادود ماااان الكتاااا؛ األخالقيااااةات العربيااااة يف  ااااال القيااااادة اإلسااااهام نياااااً: تركاااا ت 
ات الطروحااات العامااة غااّي اإلسااهاميف حااني غلاا؛ علااى تلاا  ، والدراسااات العلميااة احملكمااة

، مماا ي،كاد يف أغلبها   إشارة إٍ عدم اكتمال شرول النتاج البحثي الرصنيل، ويف ذاملنهجية
 على أمهية الدراسة احلالية.

يف الفصلني السابقني، فقد رأى الً ملا سلف ولكي يكون الطرح يف ه ا الفصل مكمّ 
 ،األخالقيااااااةذات العالقااااااة ابلقيااااااادة  الباحااااااث أن يااااااتم اسااااااتعرال بعاااااا  األبعاااااااد التفصاااااايلية

مان أهاداي ها ا البحاث، جبانا؛ بناا،  ذلا  هادفاً حماورمل   عتباروبنموذجها ال ي يراد بناؤه اب
عااد ماا يتعلاو مبساىلليت . ومن أهم تلا  األباألخالقيةأداة حمع البياانت لقياس فاعلية القيادة 

ومهاراُتا. كما أن ه ا الفصل معاين بدرجاة كباّية ابحانا؛ التحليلاي  األخالقية ات القيادة 

                                                           

(157)  ;Collier et al.,  2000; Mendonca, ;2001; Price, 2006 انظرر ثر  ا   
Kanungo et al., 2001; Aronson, 2001; Knights, 2005; Broussine, 
et al. 2005; Rickards and Clark, 2006; Puffer et al., 2008; 
Sendjaya et al., 2008; Martin et al, 2009; ; Millar et al. ;2010; 
Ruiz-Palomino et al., 2011. 
 

 ,Journal of Ethics in Leadership (158) (مان ا االت العلمياة احملكماة املتذصصاة) 
The Journal of Values based Leadership, The International 
Journal of Ethical Leadership, Journal of Authentic Leadership in 
Education. 
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ساااايتم مااااا  هااااو، و األخالقيااااة يف  ااااال القيااااادة النقاااادي للمنظااااورين العااااريب اإلسااااالمي والغااااريب
 احملاور التالية. يف هاستعراض

 
 

 العريب اإلسالمي والغريبلقيادة بني املنظورين ا ومهارال مسال 8-2
 

دبيااات املتذصصااة يف  ااال القيااادة أنااه لاايس هنااا  إمجاااع بااني حتلياال األ تبااني لنااا بعااد
واتخاااتالي باااني البااااحثني حاااول السااامات واملهاااارات القيادياااة ماااع وجاااود قااادر مااان التشاااابه 

  ألبارز النتاائج سالمي والغريب حياال تلا  السامات، وميكان عارل ملذاالفكرين العريب اإل
 التاليني:  الفرعيني ليها يف ه ا ا ال عرب احملورينإليت مت اخللوص ا

 لقيادة بني املنظورين العريب اإلسالمي والغريبا مسال 8-2-1
 وميكن توضيحها من خالل احدول التايل:

 .( مقارنة بين المنظورين العربي اإلسالمي والغربي فيما يتعلق بالسمات القيادية2جدول )
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   * *  * * * * * * * * * * (2006)مالئكة  12
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 وفل املنظور العريب االسالمي القيادة مسال 8-2-1-1

تحظناااااا أن بعااااا   السااااامات القيادياااااة املوضاااااحة يف احااااادول الساااااابو  حتليااااالبعاااااد 
الدراسات الرتاأية  يل لتغلي؛ بع  السمات القيادية ومن أمههاا: احلكماة، األماناة، العادل، 

تكااً، علاى اي القائد ابلقدوة احلسانة ٍ أمهية اتصاإ( 159  ربيعبن أيب ال، وقد أشار اوالتحفي 
ااااا عديااااادة   نصااااوص   ، (160 }وإنااااا  لعلاااااى خلاااااو عظااااايم{ :رين كقولاااااه تعااااااٍيف الاااااوحيني املطه 

تسااااام القائااااد إٍ ضاااارورة ا( 162  . كمااااا أشااااار املاااااوردي(161 وحااااديث "كااااان خلقااااه القاااارنن" 
 .ن احلكمة، األمانة، العدل، واإلميا:  عديدة، منها بسمات

ناومئ إٍ أنناا ركا ان علاى الدراساات الايت  عال  سالمي احلاديث،العريب اإلويف الفكر 
تسااتذالص الساامات واملهااارات القياديااة، وهاا ا  اماان الفكاار العااريب اإلسااالمي إطاااراً مرجعي اا

اسااتبعاد تلاا  الدراسااات العربيااة الاايت تعيااد اسااتهال  "النتاااج الغااريب" عاارب التعوياال علااى  يعااين 
 ت.الغربية يف استذالص تل  السمات واملهارا األدبيات

علاااى عااادد مااان الساااامات  كبااااّياً   تركيااا اً وبعاااد مراجعاااة مثااال تلاااا  الدراساااات تحظناااا 
الرؤياااة، اإلمياااان، فهااام الااانفس  احلكماااة، الثقاااة، الشاااجاعة، األماناااة، :املشااارتكة للقياااادة ومنهاااا

 القدوة، والشورى. ية، العلم، العدل، املبادرة، السيطرة، التحفي ، احليوية،اإلنسان

 -رضي هللا عناه -تصف هبا الفاروقاأن السمات اليت  (163 خطابحممود  وقد ذكر
 احلكماة، الثقاة، الشاجاعة، األماناة، وتتضمن:هي السمات اليت جي؛ أن يتصف هبا القادة، 

                                                           

الكت؛  -ة(، املصدر: األلوكة خمطوط املال  يف تدبّي املمال  بن أيب الربيع، سلو ا (159)
 ((/majles.alukah.net/t2392 واملذطوطات

 .4سورة القلم، اآلية  (160)
 رواه أبو داوود.  (161)
 .37، صالنيوذج اإلسالمي يف اإلدارةالسلطان، انظر مثاًل: فهد  (162)

 .145-37م، ص1965، 1، لعة العاينمطب، ،بغدادالفاروق القائدحممود شيت خطاب، ( (163

 



 

101  
 

ية، العلااام، العااادل، املباااادرة، السااايطرة، احليوياااة، القااادوة، اإلنساااانالرؤياااة، اإلمياااان، فهااام الااانفس 
  الشورى.و 

 ماان الساامات القياديااة يف الاارتاث العااريب ورد أن مااا( 164 عسااايحممودياارى يف حااني 
اا ا ذكاار يف غّيهااا ماان املصااادر، وقااد ذكاار عاادداً يقاال عماا ت اإلسااالمي  ومنهااا:مات، ماان الس 

، ية، العاادل، املبااادرةاإلنسااانالرؤيااة، اإلميااان، فهاام الاانفس  احلكمااة، الثقااة، الشااجاعة، األمانااة،
 لشورى.، وااحليوية

، "املسالمة اإلدارياةالقياادة " االسمات اليت تتسام هبا بع ( 165 عبدالفتاحنبيل وحدد 
( 166  ويارى احاابري .احلكمة، الثقة، الشجاعة، األمانة، اإلمياان، السايطرة، والشاورى :ومنها

احلكمة، الشجاعة، الرؤية، اإلميان،  هي:ٍ السلو  القيادي األمثل إت،دي  أن الصفات اليت
 ، القدوة.العلم

ة خياارهم النااس معاادن خياارهم يف احاهليا": اديث ( 167  الطالا؛ ستشاهد هشااماو 
ٍ عااادد مااان الصااافات الااايت يفااارتل توافرهاااا يف إليقاااّرر احلاجاااة ( 168  يف اإلساااالم، إذا فقهاااوا"

الرؤيااة، اإلميااان، فهاام الاانفس  احلكمااة، الثقااة، الشااجاعة، األمانااة، :ومنهااا ،الشااذ  القيااادي
 .ادرة، التحفي ، احليويةعلم، العدل، املبية، الاإلنسان

                                                           

 .467م، ص1988،  د.ل.، ، مطبعة لطفي، القاهرةأصول اإلدارة، عسايحممود  (164)

  م1990،القيادة اإلدارية بني الفكر اإلسالمي واملفهوم املعاصر، مقالة بعنوان:عبدالفتاحنبيل  (165)
 57، ص القيادة اإلدارية النسائيةهيجان، عبدالرمحن مقتبس من: 

 .103م  ص1994، 1جدة، دار حاف ، ل، القيادة والتغيياحابري،  بشّي (166)

، فّيجينيا، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،الطبعة العربية، دليل التدريب القياديهشام الطال؛،  (167)
 66-64،ص م1994

 .رواه البذاري (168)
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الاااايت ماااان الساااامات القياديااااة اإلسااااالمية   موعااااةً ( 169 بااااو الفضاااالعبدالشااااايف أ وأورد
الرؤية، اإلمياان،  ،شجاعةالسلوكية، ومنها:  وشروطاً قيادية، ومقومات   ذاتيةً  تتضمن مقومات  

 حممااادوأشاااار  وة، والشاااورى.، القااادلعلااام، العااادل، املباااادرة، السااايطرةية، ااإلنساااانفهااام الااانفس 
، ومااان أمههاااا: اإلمياااان، العلااام، العااادل، الشاااجاعة، القيادياااة السااامات بعااا  ٍإ( 170  املباااار 

  .ة، واألمانالرجولة، احلكمة

النماوذج اإلداري املساتذل  ه املعناون "يف  ثا قّسام، فقاد ( 171  أما حمماد القحطااين
رمحااه  -عباادالع ي تصااف هبااا عماار باان " الساامات القياديااة الاايت اماان إدارة عماار باان عباادالع ي 

ماا يلاي:  هااأبرز  ومانعتقادياة،  اات سالوكية، و اات عقلياة، ا  اات :إٍ أالأة أقساام -هللا
 اإلميان، الثقة، األمانة، العلم، العدل، املبادرة، الرؤية، الشجاعة، واحلكمة.

سااالم      مااان السااامات الااايت جيااا؛ توافرهاااا يف القائاااد امل عااادداً ( 172 أمحاااد األشاااعري وطااارح
وبنّي                        اخلليفة( ومنها: اإلميان، األمانة، العلم، العدل، الرجولة، واحليوية.

سااالمية الساامات الااواردة يف الدراسااات اإل بااني كبااّياً   أن هنااا  تشاااهباً ( 173  عبادالع ي  مالئكااة
ضااواب  الاايت  تاااز ةرااا يف الدراسااات الغربيااة، بيااد أرااا تتباااين يف الاادوافع والالسامات الااواردة و 

احلكمااة،  أباارز الساامات الاايت عاادّدها مااا يلااي: وماانماا،طرة ابإلميااان ابهلل لاادى القائااد املساالم، 
ية، العلااام، العااادل، املباااادرة، اإلنساااانالرؤياااة، اإلمياااان، فهااام الااانفس  الثقاااة، الشاااجاعة، األماناااة،

 التحفي ، احليوية.
                                                           

، فرجينيا، املعهد العايل للفكر اإلسالمي، مالقيادة اإلدارية يف اإلسالعبد الشايف أبو الفضل، ( 169)
 .140، ص 1996، 1ل

،  مقتبس 82، ص 1975، بّيوت، دار الفكر، احلكم والدولة –نظام اإلسالم حممد املبار ،  (170)
من: عبدالرمحن الضحيان، اإلدارة واحلكم يف اإلسالم: الفكر والتطبيو، جدة، دار العلم للطباعة 

 .206،ص1998، 4والنشر، ل

، مكة النيوذج اإلداري املستخلص من إدارة عير بن عبدالعزيزمشب؛ القحطاين،  حممد (171)
 .226-177م ،ص1997املكرمة، جامعة أم القرى،د.ل.، 

 .447-44، صمقدمة يف اإلدارة اإلسالمية، أمحد األشعري (172)

    سالميمن املنظور اإلمع قراءال  –واإلدارة  مبادئ ومهارال القيادةعبدالع ي  مالئكة،  (173)
 .44 – 31، ص 2006 مرشد عملي ومرجع موسع(، مكة املكرمة، دار العلم، 
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داري املسالم، ومنهاا: احلكماة، للقائاد اإلالسامات  بعا ( 174  وحدد سار القحطاين
عاااادداً ماااان ( 175  وعااااّدد حاااا ام املطااااّيي ية.اإلنسااااانالثقااااة، الشااااجاعة، األمانااااة، وفهاااام الاااانفس 

الرؤية، اإلمياان، العلام،  احلكمة، الثقة، الشجاعة، األمانة، :ومنهاالسمات للقيادة اإلسالمية 
 القدوة.و احليوية،  السيطرة،الرجولة/

 أ ااااه مااادخل جدياااداً  قياااادمل   مااادخالً ( 176  احلااا ميويف كتااااب حاااديث  طاااّور يوساااف 
اااره مهااان  } :ساااتقاه مااان قولاااه تعااااٍ"القاااوي األماااني"، ا يا  ر ُه إ ن  خه اااتهىل ج  امهُها مله أهبهااات  اس  اااده قهالهااات  إ ح 

ااانيُ  اااتهىل جهر ته ال قهاااو ي  األهم  ناااة، وأوضاااح ماميّي مهاااا يف  اااال ي القاااوة واألماحياااث عاااّري مبااادأ، {اس 
ة، كماا عارل لشاواهد عديادة تادعم ها ا املادخل مان الارتاث العاريب اإلساالمي دوالقيا اإلدارة

احلكماااة،  :أن القائاااد وفاااو هاا ا املااادخل يتساام بسااامات عديااادة ماان أمههاااا وقاااد باانّي والغااريب، 
ية، العلاام، املبااادرة، الساايطرة، اإلنسااانالرؤيااة، اإلميااان، فهاام الاانفس  الثقااة، الشااجاعة، األمانااة،

 والشورى.

 

وفل املنظور الغريبالقيادة مسال  8-2-1-2  
إزا، السااامات يف الفكااار الغاااريب، نالحااا  وجاااود قااادر مااان التشاااتت يف تغليااا؛ بعااا  

ات العلميااة اإلسااهامنظااراً تتساااع حجاام األدبيااات الغربيااة، غااّي أننااا اتكااىلان علااى   الساامات
ات وجاادان أن هناااا  تكثفاااً يف الرتكيااا  اإلسااهامالرئيسااة يف تلاا  األدبياااات. وخبصااوص تلااا  

الرؤياااة، اإلمياااان، فهااام  ،احلكماااة، الثقاااة، الشاااجاعة، األماناااة: مجلاااة مااان السااامات ومنهاااا علاااى
 .السيطرة، التحفي ، احليوية، القدوةالرجولة/ية، العلم، العدل، املبادرة، اإلنسانالنفس 

                                                           

، 2، لالرملل ،لعامليا التحول حنو منوذج القيادي -القيادة اإلدارية القحطاين،  سار (174)
 .131-126م، ص2008

 .250-241، ص املنهج وامليارسة –اإلدارة اإلسالمية ، ح ام املطّيي (175)

،                 أركان القيادة يف ضوء الرتاث اإلسالمي والتجربة األمريكيةاحل مي، يوسف  (176)
 .243-238ص 
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 نماي يااااد عاااا تحلياااالب، ( Mann  177قااااام مااااان  1959 جااااري يف العااااامأُ  ففااااي  ااااث  
ا د  ، وتوّصال لتحدياد عادةدراسة حاول الشذصاية والقيااد 1400  كثارمات القيادياة األمان الس 
، الرجولة والسيطرة، واحملافظة وامليل لالهتمام مبا هو خارج  كا،ال :لدى القادة ومنها حاً وضو 

 ال ات.

بدراساة يف ( Holic and Claycomb   178و كاليكوما؛ هوليا مان  كال  م  كماا قاا
ادياة التالياة: الثقاة، الشاجاعة، الرؤياة، توصال من خالهلا لتحدياد السامات القي 1963 العام

 ية، اإليثار، اإلجناز، العلم، القدوة، والتحفي .اإلنساناإلميان، فهم النفس 

إبجاارا،  ثااني معّمقااني، األول يف العااام ( Stogdill  179 يليوجديف حااني قااام ساا     
 -1904هاا خاالل الفارتة دراساة حاول السامات مت إجراؤ  124يال حيث قاام بتحل 1948
 -1948دراسة حول السمات  ات يف الفارتة  163، والثاين  ث قام فيه بتحليل 1947
، البصّية، ال كا، :يادية يف عينة البحث تشمل، وقد خل  إٍ أن أبرز السمات الق1970

 .ستعداد لتحمل الضغول، والقدرة على التىلأّيات، املبادرة، الثقة، ةاليقظاملس،ولية، املثابرة، 

 
 قيادة بني املنظورين العريب اإلسالمي والغريبال مهارال 8-2-2

 وميكن توضيحها من خالل احدول التايل:
 .مقارنة بين المنظورين العربي اإلسالمي والغربي فيما يتعلق بالمهارات القيادية( 3جدول )

 

                                                           

 .37، صالنظرية والتيبيل -القيادة اإلداريةبيرت ج. نورث هاوس،  (177)

(178)             Holic and Claycomb, Search for leadersip, Journal of 
Cooperative Extension, No.2834, 1963. 

 .36 ، صالنظرية والتيبيل -القيادة اإلداريةبيرت ج. نورث هاوس، ( 179)
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        * * * (1977)درويش و تكال  1
       * * * * (1984)العبودي  2

        * * *      (1996)سن  أبو 3

   *     * * * (1994)الجابري  4

      * *  * * (2001)الرشودي  5

       * * * * (2002)كنعان  6
        * * * (2004)هيجان  7

 *  * * *     *  (2006)مالئكة  8

      * * * * * (2008)األغا  9

  *   *  *    (2008) القحطاني 10
      * * * * * (2010)السكارنة   11
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        * * * (1955)كاتز  1
    * * * *   * (2002) روس  2

    *     * * (2004) رثهاوسنو 3
     * * * * * * (2007)مارتن  4

        * * * (2009)ساترلي  5
 1 1 2 3 4 5 8 11 13 15 تــــــــــــــــكــــرار المهـــــــــــــــــــارة
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 علىمجاع لدى عدد كبّي من الباحثني وجود ما يشبه اإلويتضح من التحليل أعاله  
ماان عاادد  ذكاار. يف حااني (180  ية، والفنيااة، والفكريااةساااناإلنأمهياة تااوافر القائااد علااى املهااارات 

كماا أضااي ابحثاون الباحثني أمهية توافر املهارات ال اتية كال كا،، وضب  الانفس، واملباادرة.  
، ومهاارة اإلداريةاملهارات  :ومنها، األخرى هاراتمن امل عدداً  -ولكن بتوافو أقل  -نخرون 

 داذ القرارات.التحفي ، ومهارة ا

 العريب اإلسالمي  وفل املنظورقيادة ال مهارال 8-2-2-1
ماان درويااش وتكااال إٍ أمهيااة تااوافر القائااد  بيااات العربيااة اإلسااالمية  أشااار كاال  يف األد
، (182 من أبو سن  كل  وقد أيّد ه ا الرأي  . (181 ية، والفنية، والفكرية اإلنسانعلى املهارات 

، (185  وديوالعبّااا  (184 مااان كنعاااان  كااال  املهاااارات ال اتياااة   أضااااي ، يف حاااني(183 وهيجاااان 
غاا األ       من كل    اإلداريةاملهارات ال اتية و  وأضاي، (186 وأضاي احابري مهارة التحفي  

 .( 188  ، والسكارنة(187 
 

                                                           

اإلدارة يف أمحد أبو سن،  -جتاهال احلديثة يف القيادة اإلداريةاالمثاًل:حمسن العّبودي،  انظر (180)
عبدالكرمي  -ارية الفعالةالقيادة اإلدبالل السكارنة،  -القيادة والتغييبشّي احابري،  -اإلسالم

       -م1977، القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية، د.ل.، أصول اإلدارة العامةدرويش، ليلى تكال، 
لني يف اركة االتصاالل اخللوية الفلسيينية بني الواقع ؤو املهارال القيادة لدى املسرائد األغا، 

 .م2008غ ة،  –حامعة اإلسالمية  رسالة ماجستّي(، كلية التجارة، ال واملنظور املعياري
 .412ص  ، أصول اإلدارة العامةعبدالكرمي درويش، ليلى تكال،  ((181
 .109، صاإلدارة يف اإلسالمأمحد أبو سن،  ((182
 .69، ص القيادة اإلدارية النسائيةعبدالرمحن هيجان،  ((183
 .319، ص القيادة اإلداريةنواي كنعان،  ((184
 .111ص  ،ال احلديثة يف القيادة اإلداريةجتاهاالحمسن العّبودي،  ((185
 .110، صالقيادة والتغييبشّي احابري،  ((186
 .68، ص ة لدى املسئولني...ياملهارال القيادرائد األغا،  ((187

م، 2010، 1دار املسّية للنشر والتوزيع والطباعة، ل ،القيادة اإلدارية الفعالةبالل السكارنة،  (188)
 .44ص
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 الغريب الفكر وفل املنظورقيادة ال مهارال 8-2-2-2
ضرورة أن  معظم الباحثني يف  ال القيادة يروند أن ستعرال األدبيات الغربية   جناب

يرى نورأهااوس أمهياة حني ، يف (189  الفنية، والفكريةية، و اإلنسانيكون لدى القائد املهارات 
املهاااارات الااايت  أن ، ويااارى ماااارتن(190 مهاااارة حااال املشاااكالتإضاااافة إٍ ، الساااابقةللمهاااارات 

، ومهاارة ةاإلداريو ال اتية، و ية، والفنية، والفكرية، اإلنساناملهارات  ينبغي أن ُيوزها القائد هي
 .(191 إدارة الوقت 

 

 األخالقيةيف  ال القيادة  العريب اإلسالمي والغريب املنظوريننقد  8-3
يف حقيقااة األماار، ميكاان لنااا تقاادمي عماال نقاادي للفكاارين العااريب اإلسااالمي والغااريب يف 

 يااث يشاامل جواناا؛ كثااّية، بيااد أننااا رأينااا الرتكياا  علااى أهاام األبعاااد  األخالقيااة ااال القيااادة 
ساااوا، يف جوانبهااا املنهجيااة النظريااة أو التطبيقيااة، ماااع  األخالقيااةذات العالقااة مبسااىللة القيااادة 

  ة، وذل  كما يلي: ضغ  قائمة العمل النقدي ليكون يف عشر نقال مركّ 
 

 األخالقيةنقد الفكر العريب اإلسالمي يف جمال القيادة  8-3-1

ام عليهااا التناااول العاا ، حيااث يغلاا؛يااة يف الكثااّي ماان األعمااال البحثيااةضااعف املنهج  -1
 .يف القيادة األخالقيةللمسىللة 

يفضااي ابلكثااّي ماان األعمااال البحثيااة  مبااا، ف تقصااي األ اااث العلميااة املسااتحقةضااع  -2
ٍ نااوع ماان إهاادار النتااائج البحثيااة املرتاكمااة وياانعكس ذلاا  ساالباً علااى عمااو إالعربيااة 

 تل  األعمال.

                                                           

 .318ص ،قيادة اإلداريةالنواي كنعان، ((189
)190) Peter G. Northouse,Leadership; Theory & Practice, London, 
Sage Publications, 3rd ed.,2004, P.40. 
)191) Martin, G., Christian J. Resick, C., Keating, M.,  and Dickson, M., 
Ethical leadership across cultures: a comparative analysis of German 
and US perspectives, Business Ethics: A European Review Vol. 18, 
Number 2, 2009. 
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، و ااايف الصااياغة العلميااة الدقيقااة سااالمي إبنشااائية مفرطااةاتصاااي الفكاار العااريب اإل  -3
 .األخالقيةروحات يف  ال القيادة البعد العاطفي على الكثّي من الط غلبةمع 

ممااا ياا،دي إٍ   بيااة اإلسااالميةضااعف الن عااة اإلبداعيااة يف الكثااّي ماان الطروحااات العر   -4
، وتكاااااد دلااااو النماااااذج الغربيااااة يف  ااااال القيااااادةتكااااا، املكثااااف علااااى النظاااارملت و ات
 .اذج علمية متماسكة يف ذل  ا السالمية من نظرملت وجدبيات العربية اإلاأل

 ااث يف مماا ُيارم األ  عماال الفردياة أل، حياث تطغاى اقلة األعمال البحثية املشارتكة  -5
 ار التعاون العلمي .،ثسالمي من السياق العريب اإل

، ومان سالميإلا ضعف الصالبة العلمية يف الكثّي من الطروحات يف السياق العريب  -6
يف  ما يتعلو ببناا، جااذج علمياة وتطاوير مفااهيم ومصاطلحات جديادة -مثالً  -ذل  

 .األخالقية ال القيادة 
جاااااودة القياااااادة  أو ،دوات قيااااااس فاعلياااااةألتطاااااوير احاااااادة ضاااااعف احهاااااود البحثياااااة   -7

طاااااااورة يف البيئاااااااة الغربياااااااة  تدوات املٍ األإ، مماااااااا يلجااااااائ البااااااااحثني العااااااارب األخالقياااااااة
دوات حياث تنحاااز تلاا  األ تساتباانت ، وياانعكس ذلا  ساالباً علااى دقاة النتااائج كا

 .وسياقها الثقايف وا تمعي لإلطار الفكري الغريب
 ااااث املتذصصاااة بدراساااة الااادور اهلاااام لألبعااااد القانونياااة يف القياااادة قلاااة أو نااادرة األ  -8

 .بشكل خاص األخالقيةويف القيادة  ،بشكل عام
التاااوازن باااني املصااااحل العاماااة  أمهياااةساااالمي يتحااادث عااان  اإلكاااان الفكااار العاااريب  لااائن  -9

، فإنااااه ر ياااانجح يف بلااااورة إطااااار علمااااي وا تمااااع واملصاااااحل اخلاصااااة للقااااادةللمنظمااااة 
 .ماس  لتحقيو ذل  التوازن املنشودمت
مهيااة الرقابااة ال اتيااة لاادى أٍ إسااالمية شااارة بعاا  الدراسااات العربيااة واإلإضااعف   -10

ساتدامته ان القادة من ترسي  مبدأ الرقاباة و ميكّ   ور جوذجاً علمياً را ر تطأ كما،  القادة
 .ليميف السلو  الع
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 األخالقيةنقد الفكر الغريب يف جمال القيادة  8-3-2

نظراً لطغيان   خالقي للسلو  القياديالوازع األ ضعف تفعيل البعد الديين لتقوية -1
 .كادميي البحثيعة العلمانية يف السياق األالن  

علاى الطروحاات الغربياة الن عاة  يغلا؛نفكا  مان البعاد النفعاي، حياث تصعوبة ا -2
نظااراً لشاايوع الفلساافة املاديااة يف الفكاار   خالقااي للقيااادةالرباغماتيااة يف السااياق األ

 الفكر اإلداري. يدخل يف ذل  ، و بشكل عام الغريب
، حياااث اإلدارياااةللقياااادة  األخالقياااةازدواجياااة املعاااايّي مااان حياااث تطبياااو املباااادو  -3

بتلااا  املباااادو يف الساااياق الغاااريب  اتلتااا امماااات الغربياااة ظيلحااا  علاااى بعااا  املن
مما ي،كد املالحظة السابقة اخلاصاة ابلبعاد   األخرىيف السياقات  اتلت اموضعف 
خالقياااة أومااان ذلااا  اأاااّي  موعاااات الضااغ  حياااث تقاااوم ةعماااال غاااّي ،النفعااي 

 .هدافهاأصوب حتقيو 
ابلبعاااد  اتلتااا اممساااتوملت  اخنفاااالمااان جااارا، ضاااعف حتقياااو التاااوازن يف املصااااحل،  -4

جاال حااىت لااو كاناات الر يااة قصااّية األتغلياا؛  -مااثالً  -ممااا ياانجم عنااه   خالقااياأل
 .و حىت اب تمعأضارة ابملنظمة 

تكا، على املرجعية الدينية مما يعج ه عن ترتي؛ األولوملت افتقاد الفكر الغريب لال -5
يف املواقاف املذتلفاة، وذلا   ألخالقياةامهية لسمات القيادة و حتديد درجات األأ

 سالمي.إلا العريب خبالي الفكر القيادي
 

خالقياااني حياااث ت يفطااان ملساااىللة يفتقااار الفكااار الغاااريب لإلعاااداد املبكااار للقاااادة األ -6
، األماار الااا ي نظماااتولئاا  القااادة ابملأت بعااد تكليااف إخااالق بشااكل مركاا  األ

 .يف الواقع العملي خالقييضعف السلو  القيادي األ
خالقاي ومان ذلا  ضعف بع  احوان؛ املنهجية يف دراسة املدخل القياادي األ  -7

ويتضااح ذلاا  يف  ،تسااام املنهجيااة الغربيااة بن عااة   يئيااة مفرطااةاعلااى ساابيل املثااال 
، دودة من الظااهرة القيادياةبعاد حمأترك  النظرملت والنماذج العلمية املقرتحة على 

، األٍو دراساااة ميشااايغان وأوهاااايوعلاااى ذلااا  ومنهاااا  وميكااان طااارح بعااا  األمثلاااة
جنااز املهاام يف ساياق يتجاهال إترتك  على مراعاة املشاعر بينما الثانياة ترتكا  علاى 
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وطبيعة املوقف القيادي وخصائ  كسمات القائد ومهاراته   األخرىبعاد بقية األ
 .و ذل تباع و األ

حياث ، ألخالقياةانطالق الفكر الغريب من مبدأ النسبية يف التعاطي مع املسىللة ا  -8
تاجيتهاااا ولااايس نإجيااااد املنظماااات هاااو تعظااايم إينبثاااو مااان التساااليم ةن الغاياااة مااان 

 .حتقيو الصاحل العام
ماان  انبثاقاااً  األخالقيااةاإليغااال الشااديد يف مسااىللة القياااس الكمااي ألبعاااد القيااادة   -9

 جيابيااةٍ احوانا؛ اإلإشاارة ( ماع اإلشاهّية  ماا ت يقااس، ت ميكان إدارتاهاملقولاة ال
الاايت  لاا؛ يف "التكماايم"، و  ن النقااد ينصااري إٍ املبالغااةألعمليااات القياااس، إت 

  .( النوعيالكيفي املدخل البحثي  استذدام منها ضعف، و سلبيةن راً 
يباااالغ الفكااار الغاااريب يف ترساااي  الن عاااة الفردياااة مماااا يااانعكس سااالباً علاااى البعاااد  -10

 .لتضذم ال ات لدى القائد نظراً   لييف الواقع العم األخالقيةالسلوكي للقيادة 

 خا ة

 وفقااااً  األخالقياااةاساااتعرل الفصاااالن الساااابقان أهااام األبعااااد املتعلقاااة ابلقياااادة 
هاا ا الفصاال ليغاا ي احاناا؛ التوصاايفي  جااا،للمنظااورين العااريب اإلسااالمي والغااريب، و 

، البحاث ملاا تضامنه وفقاً   عقد مقارنة بني ه ين املنظورينالتحليلي لتل  األبعاد عرب
 اً نقادرّك ت املقارنة على موضاوع السامات واملهاارات القيادياة. كماا مشال الفصال قد و 
 .األخالقيةالغريب يف  ال القيادة املنظور لمنظور العريب اإلسالمي و ل
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منوذج مقرتح للقيادة : الرابع الباب

 األخالقية وقياس فاعليتها وتنييتها

النيوذج : التاسعالفصل 
األخالقية لقيادة املقرتح ل

 من منظور إسالمي 
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 من منظور إسالمي  األخالقيةالنيوذج املقرتح للقيادة : التاسعالفصل 

 

 مقدمة:
مبنهجياة الدراساة وأهادافها للتعرياف  -الثالأاة يف أبواهباا  –الساابقة  الفصولجهدت 

وفااااو املنظااااورين العااااريب اإلسااااالمي  األخالقيااااةالنظريااااة للقيااااادة  العديااااد ماااان األطاااارواسااااتعرال 
هادي رئايس مان أهاداي ها ا البحاث،  لتحقيو ضرورمل  ا والغريب. ويعد ذل  اسيساً منهجي  

ميّكن من قياس مستوملت فاعليتها،  ةاألخالقيواملتمثل يف بنا، جوذج علمي "مبدئي" للقيادة 
ذلاا   عتباارمبراعااة األطار الثقافياة الايت دا  ا تماع العاريب اإلساالمي علاى وجاه التحدياد، اب

ركيا ة حمورياة يف حتقيااو مساتوملت مقبولااة مان املال،ماة الثقافيااة ملثال تلاا  النمااذج، وخباصااة أن 
والا ي ، ( 192  ل امليكاانيكي لألفكاار"الفكر العريب املعاصر يعااين مماا يساميه الابع  باا "النقا

يعاااين حاااو، بعااا  البااااحثني إٍ النقااال املباشااار للمفااااهيم واملصاااطلحات والنظااارملت والنمااااذج 
العلمية اليت يتم تصنيعها يف البيئة الغربية، بغ  النظر عن مدى مناسابتها للساياق الثقاايف يف 

،ماااة الثقافيااة، وهااو مااا نساااعى عاملنااا العااريب واإلسااالمي، األماار الااا ي يقلاال ماان درجااات املال
 لتجنبه يف ه ه الدراسة. 

 
بعد قيامه ابلتعريف املذتصر  وقد اتبع الباحث املنهجية اخلاصة ببنا، النماذج العلمية

 ملاهية النموذج العلمي، ول ل  فقد مت التوسل بعنوانني فرعيني، ومها:
   .مدخل عام للنموذج -
 .األخالقيةالنموذج املقرتح للقيادة  -

 

                                                           

اإلاكالية االصيال ية يف الفكر اإلداري العريب ابلتيبيل علم مصيلح الربيدي،  عبدهللا (192)
، امل، ر العاملي األول توصيف منهجي لإلاكالية وإةار مقرتح لعاللها - Governanceو

 م.1/11/2009-31/10  -حلوكمة الشركات، جامعة املل  خالد، أهبا 
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 مدخل عام للنيوذج   9-1 
ي،كااد عباادالوهاب املسااّيي علااى أن كاال شااي، لااه "جااوذج" معااريف يعاارب عنااه، ويعكااس 
ج ،اً من الرؤية الكونية، مع اكيده على اأاّي اإلطاار الثقاايف للباحاث الا ي يصانع النماوذج 

ل ، ويااارب  ذلااا  مبساااىللة التحيااا ، والااايت تتمثااال يف التقاااال أفكاااار أو عواماااعلاااى النماااوذج ذاتاااه
 . ( 193  لسب؛ معروي أو غّي معروي األخرىبعينها وتر  األفكار والعوامل 

 

 Model ة تعريف متفو عليه ملاهية "النموذج"،ثت،كد األدبيات العلمية أنه ليس و 
 :( 194  ويستعرل أحد الباحثني العرب مجلة من التعريفات للنموذج

 .البع  أن النموذج ميثل جسراً بني النظرية والتطبيو يرى -
حتدياداً، يعرفاه "كارون" ةناه " ثيال  ريادي مبسا  للواقاع، وُيتااج  أكثروبشكل  -

 .بناؤه إٍ قدرة إبداعية خالّقة"
أماا الربيادي فيضااع التعرياف التااايل: " ثيال  رياادي مبسا  لشاابكة العالقاات بااني  -

 موعة مان املفااهيم والعوامال واملتغاّيات املتعلقاة بظااهرة حماددة يف إطاار منهجاي 
 يتصف ابلقدرة التفسّيية التنب،ية".  حمكم

 

وماان املالحاا  يف التعريفااات السااابقة الرتكياا  علااى فكاارة "التمثياال التجرياادي املبساا " 
ية نظااراً لكثاارة العواماال الاايت اإلنسااانللظاااهرة املبحوأااة، وذلاا  منبثااو ماان حقيقااة تعقااد الظااواهر 

كماا   –ظااهرة القياادة  مثالً فت،أر فيها ضمن سياق معقد من العالقات  الشبكية فيما بينها، 
يف غايااة التعقيااد، وماان هنااا فااإن أي جااوذج علمااي للقيااادة يااراد  –أوضااحنا يف فصااول سااابقة 

بنااااؤه تباااد أن يتصاااف ابلبسااااطة، وذلااا  بكوناااه يفلاااح يف نقااال أهااام األبعااااد القيادياااة بصاااورة 
عكاس "الواقاع نظاراً ألناه ي  ن علاى اإلفاادة مناهاألخر واضحة وغّي مركبة، األمر ال ي يشجع 

أي تل  اليت تتضمن  –املعقد" لظاهرة القيادة بقال؛ مبس . وه ا يعين أن النماذج املعقدة 
                                                           

، )التحيز فقه املقدمة:د ولاللتها ودعوة رؤية معرفية :التحيز إاكاليةاملسّيي، عبدالوهاب  (193)
 م.1998، 3، لاملعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،فّيجينيا

 ح لدراسة ااهرة التكفي ابعتيارها مهدداً منوذج تشخيصي وإةار حبثي مقرت عبدهللا الربيدي، ( 194)
-16          مل، ر الوطين األول لألمن الفكري، جامعة املل  سعود، الرملل،ا، لألمن الفكري

 . 22م، ص18/5/2009
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لااان حتظاااى ابلقباااول يف األدبياااات العلمياااة املتذصصاااة. غاااّي أناااه يتعاااني عليناااا  –عوامااال كثاااّية 
التىلكيااد علااى صااعوبة بنااا، جاااذج تتساام بقاادر كاااي ماان البساااطة ماان جهااة وابلدقااة ماان جهااة 

 ابملنهجية العلمية املقررة يف بنا، مثل تل  النماذج. اتلت ام، مما يوج؛ أخرى
 

علاااى وجاااوب اتساااام النماااوذج "احياااد" جبملاااة مااان السااامات، ( 195  الربياااديعبااادهللا ويشااادد 
ملااااا  العاليااااة ، والقاااادرة التفسااااّييةأو اإلطااااار النظااااري للظاااااهرة املبحوأااااة ومنهاااا: تبسااااي  النظريااااة
ملااااا يساااتقبل، ومال،متااااه للظااااهرة املبحوأااااة، وقابليتاااه للتطبيااااو  عالياااةال مضاااى، والقااادرة التنب،يااااة

 العملي، واحاذبية يف طريقة بنائه وعرضه.
 

، وإبااراز أهاام  ااات النمااوذج وميكاان لنااا بعااد التعريااف ا ماال املذتصاار مباهيااة النمااوذج العلمااي
هاا يف ها ه الدراساة تباعا، أن نستعرل أبرز األطر املنهجية واخلطوات العملياة الايت مت "احيد"

 وذل  عرب احملور التايل. األخالقيةلبنا، النموذج املقرتح للقيادة 
 

 األخالقيةالنيوذج املقرتح للقيادة  9-2
موعاااة مااان الااايت رامااات بناااا، جااااذج علمياااة مت حتدياااد  ( 196  يف ضاااو، بعااا  األ ااااث

تلا  اخلطاوات ماا يف ه ه الدراسة، وقد تضامنت مبدئي مقرتح اخلطوات العملية لبنا، جوذج 
 يلي:

، واملتمثلااة يف قياااس فاعليااة األخالقيااةالتحديااد الاادقيو للغايااة ماان بنااا، جااوذج للقيااادة   -1
 تل  القيادة من منظور الفكر العريب اإلسالمي.

، مبااا ميّكاان الباحااث ماان األخالقيااةالقاارا،ة التحليليااة لألدبيااات املتذصصااة يف القيااادة  -2
بحوأة والتحديد املبدئي لابع  املفااهيم األساساية بنا، منصة للفهم املعمو للظاهرة امل

 وعالقاُتا البينية.
تنفياااا  الباحااااث لدراسااااة اسااااتطالعية عاااارب إجاااارا، مقااااابالت ميدانيااااة مااااع عينااااة خمتااااارة  -3

 إلنضاج تل  املفاهيم األساسية وعالقاُتا البينية.

                                                           

 .22، املرجع نفسه (195)

 .23، املرجع نفسه (196)
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 ،إخضاع كل ما سابو لتحليال منهجاي معماو لبلاورة أدق للمفااهيم والعالقاات البينياة -4
ماان أجاال اخللااوص إٍ بعاا  األفكااار احدياادة الاايت ماان شااىلرا إأاارا، النمااوذج وجعلااه 

 مالئماً للظاهرة املبحوأة يف سياقها الثقايف.
دقة للمفاهيم وعالقاُتا البينية ولألفكار احديدة ووضعها  أكثربلورة حتليليلة تفصيلية  -5

 يف مكوانت رئيسة وفرعية.
واخللاااوص إٍ وضاااع النتاااائج الساااابقة يف أربعاااة  التحليااال والتصااانيف الااادقيو ملاااا سااابو -6

 مكوانت رئيسة، وحتت كل مكون أربعة مكوانت فرعية.
وضع تصور مبدئي متكامل للنموذج وإخضاعه للتفكّي املعماو والنقاشاات ماع عادد  -7

 من الباحثني واملمارسني طلباً إلنضاجه بشكل أدق.
كل البيااين لعرضاه، علاى  او وضع النموذج يف صورته النهائية مبا يف ذل  حتديد الش -8

 .بسمات النموذج احيد املشار إليها ننفاً  –قدر املستطاع  –يلت م 
  
الايت الدراساة، يساعنا اساتعرال مكوانتاه  هملنهجياة بناا، النماوذج يف ها   مال   ستعرال  اوبعد 

 :وهي كما يلي أشران إليها سابقاً 

 :والقانونية األخالقيةمراعاة األبعاد  .1
  .قوانني احملليةابل اتلت ام 1-1
  .مراعاة القوانني الدولية 1-2
  .حرتام قيم ا تمعا 1-3
 التقيد بقيم املنظمة. 1-4
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 :التوايفن ال كي يف حتقيل املصاح .2
  .التوازن بني مصاحل املنظمة ومصاحل موظفيها   2-1
  .التوازن بني مصاحل املنظمة ومصاحل ا تمع   2-2
  .التوازن بني مصاحل املنظمة ومصاحل القائد   2-3
 توازن بني املصاحل القريبة واملصاحل البعيدة.ال   2-4

 
 : ايفدهارإيف تنيية امتيع و  اإلسهام .3

  .تاليف إحلاق أي ضرر اب تمع   3-1
  .يف املشاريع التنموية اإلسهام   3-2
 .لتىلهيل والتوظيف للموارد البشريةا   3-3
 برامج املس،ولية اتجتماعية.يف  اإلسهام   3-4

 
 املقّومال القيادية .4

  .قياديةاملهارات ال   4-1
  .السمات القيادية   4-2
  .املوقف   4-3
 األجال  القيادة التحويلية(.   4-4

 

ساااتبانة ةن ات وقاااد مت وضاااع بناااود تقااايس كااال حماااور فرعاااي مااان احملااااور الساااابقة، علمااااً 
وميكان  .(جد ا موافو   5   غّي موافو إطالقاً( إٍ 1تستذدم أسلوب القياس اخلماسي من 

 ل التايل:عرل النموذج املقرتح عرب الشك
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 األخالقية( النموذج المقترح للقيادة 1شكل )
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 خا ة

 األخالقيااةبنااا، جااوذج علمااي "مباادئي" للقيااادة    ا البحااثهلاا ةرئيسااالي اهاادماان األ
مراعااااة األطااار الثقافياااة الااايت دااا  ا تماااع العاااريب ماااع مساااتوملت فاعليتهاااا،  ميّكااان مااان قيااااس

لتعرياف النماوذج، إضاافة إٍ اخلطاوات مادخالً عام اا    فقد قّدم ها ا الفصال. ل لاإلسالمي
فرعياة،  تالعملية لبنائه.  ومشل النموذج أربعة مكوانت رئيسة، لكل واحد منهاا أربعاة مكاوان

التااوازن الاا كي يف حتقيااو ، والقانونيااة األخالقيااةمراعاااة األبعاااد وهاا ه املكااوانت الرئيسااة هااي: 
 .املقّومات القيادية، و دهارهاز يف تنمية ا تمع و  اإلسهام، املصاحل
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منوذج مقرتح للقيادة : الرابع الباب

 األخالقية وقياس فاعليتها وتنييتها

قياس : العاارالفصل 
 األخالقية   لقيادة فاعلية ا
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األخالقيةقياس فاعلية القيادة : عاارالالفصل   

 

  مقدمة:
 
 

قيااااادة أخالقيااااة" " ٍإت يتااااوخى الوصااااول  هاااا ا البحااااثه  إنّ ، فااااكمااااا ماااار معنااااا سااااابقاً 
تطبيقاي، داري والفضاا، التلا  القياادة فاعلاة يف الساياق اإل فحس؛، بال ياروم بلاورة ماا جيعال

 اإلدارياةياة البعاد األخالقاي يف القياادة د علاى أمهسالمي حني يشادّ الفكر العريب اإلوذل  أن 
فهي ليست ن عة مثالية تتجاا  عان حتقياو املناافع واملصااحل للمنظماات وا تمعاات علاى حاد 

، وهاي  اة حمورياة يف ها ا الفكار األصايل. ومان هناا، ساوا،، بال هاي ن عاٌة أخالقياٌة مقاصادية
أو فعالياة( القياادة بشاكل فاعلياة   ياد أبعااددتتبع األدبياات العلمياة لتح افإن الواج؛ منهجي  

 .بشكل أخ ّ  األخالقيةعام والقيادة 
 

 واسيساً على ما سبو، فقد وضعت حماور فرعية يف ه ا الفصل، تتضمن اآليت:
 .يف الفكر العريب اإلسالمي  األخالقيةفاعلية القيادة  -
 .فكر الغريب يف ال األخالقيةفاعلية القيادة  -
 .  األخالقيةقياس فاعلية القيادة  -
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 يف الفكر العريب اإلسالمي  األخالقيةفاعلية القيادة  10-1
ٍ نتيجاااة مفادهاااا ةن إالباحاااث  بعاااد رصاااد األدبياااات العربياااة يف هااا ا ا اااال، خلااا 

الكثاااااّي مااااان  نإحياااااث حماااااددة للفاعلياااااة القيادياااااة،  تلااااا  األدبياااااات ر توفاااااو يف بلاااااورة أبعااااااد  
بعضااها يعتاارب  ات العربيااة تغفاال عاان احلااديث حااول مسااىللة الفاعليااة القياديااة، مااع أنسااهاماإل

مراجااااع ذات طبيعااااة شاااااملة، ممااااا ي،شاااار علااااى أن تلاااا  املسااااىللة ر تظفاااار بنصاااايبها يف خارطااااة 
  .(197  األدبيات القيادية العربية

 

يااة العامااة باال ميكننااا التقرياار ةن غياااب مسااىللة الفاعليااة ر يكاان فقاا  يف املراجااع العرب
ٍ اتساتذدام الشاكلي إاليت تناولت القيادة وأشران إليها يف الفقرة السابقة، بال هنالا  نا وع 

وماان يف املراجااع الايت يفاارتل أرااا تانه  ملعاحااة تلاا  املساىللة بشااكل معمااو.  ملفهاوم الفاعليااة
يف حياااث بلاااو الكتااااب ، ( 198 الفعالاااة" اإلدارياااةماااا جناااده يف كتااااب "القياااادة - ماااثالً -ذلااا  

مااع أن الكتاااب اداا  هاا ا  الفاعليااة""صاايف هلاا ه و عشاار ماان  اارد تعريااف أو ت فصااوله اتأااين
 املفهوم ضمن عنوانه. 

 

والكااالم ذاتااه ينطبااو علااى كتاااب عااريب نخاار هااو "القيااادة: املهااارات القياديااة وفعاليااة 
ليااة سااتذدام مفهااوم الفاعجياا؛ أن هاا ا الكتاااب ر يقتصاار علااى ا، والع(199  "اإلداريااةالقياادة 

" وال ي جاا، اإلداريةبعنوان "فعالية القيادة  كامالً   يف العنوان الرئيس للكتاب، بل عقد فصالً 
 من أي توصيف علمي دقيو هل ا املفهوم. ت أنه قد خال  اماً إصفحة،  65يف 

 

فإنااه يصااح  ،األدبيااات العربيااة زا، الفاعليااة القياديااة بشااكل عااام يففااإن صااح ماساابو إ
ر تشااتغل علااى ،دبياااتألن تلاا  اوت ساايما أ ،بوجااه خاااص األخالقيااة ادةحااول الفاعليااة للقياا

ن ٍ أإشاارة إلماع ا ،قليلاة املاضايةيف السانوات ال بعادهاا الدقيقاة إتأوفو  "األخالقية"القيادة 
                                                           

القيادة بالل السكارنة،  ،مالقيادة اإلدارية يف اإلسالعبد الشايف أبو الفضل،  :انظر مثالً  (197)
 .اإلدارية الفعالة

 .القيادة اإلدارية الفعالةبالل السكارنة،  (198)

، القاهرة، الدار املصرية القيادة: املهارال القيادية وفعالية القيادية اإلداريةمنصور عيسى،  (199)
 م.2012للعلوم، د.ل.، 
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ة مفهااااوم نظاااارا لدقّاااا  صااااعوبة أكثاااار" األخالقيااااةيف سااااياق "القيااااادة  "ضااااب  مفهااااوم "الفاعليااااة
 .يضاً وحدته أ ،" ذاته األخالقيةيادة "الق

 

ةن األدبياات العربياة ليسات أرياة يف مساىللة فاعلياة جيعلنا ن ه؛ إٍ القاول وما سبو 
، مماااا ُييلناااا إٍ األدبياااات الغربياااة كاااي نفياااد منهاااا يف حتدياااد أبعااااد مفهاااوم األخالقياااةالقياااادة 

 بوجه خاص. األخالقيةية بوجه عام ويف سياق القيادة الفاعلية القياد
 

 يف الفكر الغريب  األخالقيةيادة لقفاعلية ا 10-2
باارز النتااائج الاايت مت اخللااوص ميكاان تلذااي  أبعااد الرصااد والتحلياال لألدبيااات الغربيااة، 

 كما يلي :حيال مسىللة فاعلية القيادة  ليها إ
 

مام منظومة من املصطلحات اليت تلصو أننا أدبيات الغربية نستنتج حني نتفح  األ
 .نوع من التمي  على القيادة، من حيث اأّيها ونتائجها ضفا،إجل أمبصطلح "القيادة" من 

 :( 200  ومن تل  املصطلحات جند على سبيل املثال
           Good Leadership"القيادة احيدة" -
 Influential Leadership  "القيادة امل،أرة"  -
 Effective Leadership    القيادة الفاعلة"" -

 
يف األبعاااد  ل كثااّياً تلاا  املصااطلحات وإجااا تفّصاادبيااات باا ج مثاال ألتكتفااي تلاا  ا وت

بطريقة تثري ه ه املسىللة من جهة، وتربكها مان جهاة اليت حتقو مثل تل  السمات للقيادة، 
للتقاااااطع الكثياااف بااااني تلااا  األبعاااااد. بياااد أن ذلاااا  ت يعاااين التقلياااال مااان هاااا ه  أخااارى نظاااراً 

 عاااد الاايت  عاال ماان القيااادة فعااالً ماان الفهاام لألب رااا  نحنااا قاادراً إات العلميااة، حيااث اإلسااهام
 .ومفيداً  منتجاً 

 

                                                           

(200)  Jane Collier & Rfael Esteban, Systemic leadership: ethical 
and effective, The Leadership & Organization Development 
Journal,  Vol. 21 Iss.: 4, 2000, P. 207-215. 
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دبيات العلمية ةدوات قيااس علمياة ات أرا أأرت األاإلسهام يف تل  ومن أهم امل امل
 دقيقة لألبعاد اخلاصة با " القيادة احيدة"، " القيادة امل،أرة"، " القيادة الفاعلة" و وها.

 

يتطلا؛  األخالقياةدة يف سياق القياادة وجدير ابل كر أن أي حديث عن فاعلية القيا
ولاايس املاادخل  Normative Approachتكااا، بشااكل مكثااف علااى املاادخل املثااايل ات

 مشادودة دائمااً  ، وذل  أن تلا  الفاعلياة جيا؛ أن تكاونPositive Approachالوضعي 
 ائيالكولّي وراف  للباحثني جان دراسةخالقي، ففي طار األاإل وفومبا يتوج؛ على القادة فعله 

أشاار الباحثاان  "Systemic Leadership: Ethical and effective"ساتبان بعناوان ا
ا دّلو الوحدة وتشجعها رإإذ  األخالقيةتعترب قيادة جيدة يف النواحي  ٍ أن القيادة املنظمةإ

 راااإإذ اعليااة كمااا أرااا قيااادة متمياا ة يف نااواحي الف  طاار أهاادافها التنظيميااة.أُ بااداع يف وتاادعم اإل
 .( 201  تعّ ز التطوير التنظيمي

 

لية عاالقيادة" حتت عنوان األخالق والفاهلام "األخالق: قل؛  اشّي سيوت يف كتاهبتو 
"Ethics and Effectivness ااااث الساااائدة يف تكمااان يف أن األ" أن املشاااكلة 

 ومهاااا : "جيااادة"قياااادة  اللااا ين بلقاااانتبحاااث يف األمااارين اهلاااامني موضاااوع القياااادة ينااادر أن 
 اااااث عاااان ماااااهي القيااااادة؟ وكيفيااااة حيااااث كااااان الساااا،ال يف معظاااام األ  يااااةلعااألخااااالق والف

 ؟"احيدة"تعريفها، بينما كان األٍو أن يكون الس،ال عن ماهي القيادة 
 
 اهناا وهاو يعاين أن تكاون أخالقي ا ي( أمار حماور Goodستذدام كلماة جيادة  ان إإذ 

ل وهاو: أناه يساهّ حتقياو بعاد مهام علاى  - أيضااً  -، وهو أمار يعاني جيداً  لتكون قائداً  الً اعوف
 . اسها يف موضوع األخالق فق يعلية مقارنة بقاقياس القيادة يف موضوع األخالق والف

 

حاااول دبيااات الغربيااة يف األ حمااورمل   هنالاا  تساااؤتً واكيااداً علااى هاا ا األماار جنااد أن  
 فاعلية القيادة يتمثل يف اآليت:
 مع "املهام" ؟ مشذاص" ؟  أتكون جيدة يف التعامل مع "األ هل تكون القيادة فاعلة حني

                                                           

 املرجع السابو.( 201)
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، غااّي أن بعاا  مثاال هاا ا الساا،ال تكااون عااادة ةن الفاعليااة تتطلاا؛ األماارين معاااً  ناإلجابااة عاا
يف حاني ، Ohio Studiesعلاى حماور "األشاذاص" كدراساات أوهاايو  أكثرالنظرملت ترك  

 (.sMichigan Studie 202يجن ترك  نظرملت أخرى على حمور "املهام" كدراسات ميتش
   

الغربيني احثنيي،كد بع  الباإلضافية، حيث  إيضاح بع  األبعاد -أيضاً - ناميكنو         
ح الباحثان ساهو يقرت    إذا ركائ  لفاعلية القيادةعلى مجلة من األبعاد اليت يرون أر 

 ومهانتلي األبعاد التالية  203( :
وإقنااع النااس  التها والقدرة الفائقاة علاى بلورُتاارتبال القيادة  برؤية املنظمة  ورسا -

 حتفي هم لتحقيقها. ،مثهبا ومن 
 تفرد اتسرتاتيجية اليت يتم وضعها وتنفي ها يف املنظمة. -
 واداذ القرار. اإلدارةساسية يف متال  املهارات األا -
والروحااي  Emotinalالعاااطفي و Rational اتصااي القااادة ابلا كا، العقااالين  -

Spiritual  مماااجيعلهم قااادرين علااى فهاام احملااي  البيئااي واسااتيعاب الناااس بشااكل
 معمو، مما يكسبهم القدرة على التىلأّي امللموس يف التوجيه لألحداث والقرارات.

 
 

 بعاد ومنها :في،كد على ضرورة اتسام القيادة الفاعلة ببع  األ ،( 204  أما الباحث وايلي
 احملتملة بطريقة مالئمة. القدرة الكبّية على اتستجابة للتهديدات -

                                                           

(202)  Joanne Ciulla, Ethics, the heart of leadership. 

 (203) Fakir Mohan Sahoo & Jitendra Mohanty, The Critical Factors of 
Effective Leadership in Organizations: An Ideographic Investigation Using 
Lens Model, The XIMB Journal of Management , Mar 2010, Vol. 7 Issue 
1, p17-54. 
 

(204 )   Jack W. Wiley, The impact of effective leadership on employee 
engagement, Employment Relations Today, Volume 37, Issue 2, pages 
47–52, summer 2010, P 47. 
   

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ert.v37:2/issuetoc
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ماااة الااايت  كنهاااا مااان حساااان ظ اهاااات جديااادة للمناالقااادرة الكباااّية علاااى بلاااورة  -
كوراا ما،أرة يف  اهلاا الا ي تنشا    ومنها املوارد التقنية من أجال ،استغالل املوارد

 فيه.
يضاح إالقدرة الفائقة على بلورة الرؤية الواضحة للموظفني ودفعهم لتحقيقها عرب  -

 .أدوارهم
طاااراي ذات الصااالة وبطريقاااة اتصااااي القياااادة مبهاااارة عالياااة للتعامااال ماااع كافاااة األ -

 مناسبة.
 

  األخالقيةقياس فاعلية القيادة  10-3
 األخالقيةوضع تعريف إلرائي للقيادة  10-3-1

لا  فقاد مت الفاعلة ومن أجال حتقياو ذ األخالقيةيف ه ا البحث مت تطوير أداة لقياس القيادة 
 :، وذل  كما يلياألخالقية لقيادةئي لوضع تعريف إجرا

 
ل عـرب تـوفر ايفدهـارإيف تنييـة امتيـع و  اإلسهامظية و ن لتحقيل أهداف املناألخرىالتأثي علم ي

التــوايفن يف القائــد علــم مســال ومهــارال وأمنــاط قياديــة وقــدرال موقفيــةل وجنا ــه يف إ ــداث 
 .يوالقانونية خالقيةاألةرافل ومراعاة دقيقة لألبعاد حتقيل مصاح خمتلف األ

 

 بناء استبانة جليع البياانل 10-3-2

 إلراءال بناء االستبانة 10-3-2-1

طاوات املنهجياة املقارة ستبانة وفاو اخلجرائي السابو، قام الباحث ببنا، ااإل التعريفبعد وضع 
 ستباانت العلمية، وذل  كما يلي:يف بنا، ا

لية عاحث من قياس فاهدي اتستبانة املتمثل يف  كني الب يدمت حتد -1
  يج العلماي الاذ ساالمية يف ضاو، النماو العربياة اإل يف البيئاة األخالقياةالقيادة 
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شاااتقاقه مااان ذلااا  اجرائاااي الااا ي مت والتعرياااف اإل،ه يف هااا ه الدراساااة ؤ مت بناااا
 النموذج.

 ما يلي: ك  وفو جوذج الدراسة، انت رئيسة لالستبانةمت حتديد أربعة مكوّ   -2
 .والقانونية القيةاألخمراعاة األبعاد   -
 .التوازن ال كي يف حتقيو املصاحل  -
 . ازدهارهيف تنمية ا تمع و  اإلسهام  -
 .املقّومات القيادية  -

 

عااة الرئيسااة، وذلاا  يف انت األربماان املكااوّ ن حتديااد بنااود تفصاايلية لكاال مكااوّ  مت -3
ليه الباحث من حتليال لألدبياات العلمياة ذات العالقاة بتلا  إضو، ما خل  

مندرجاااة حتااات  وهاااي  ملثاااال إزا، السااامات القيادياااةعلاااى سااابيل ا انت.املكاااوّ 
ٍ إنتهاى الباحاث اات  ا 10مت حتديد   ن الرئيس: املقومات القيادية(املكوّ 

المية ساأمهياة يف األدبياات العربياة اإل كثرها  ّثل السمات األعتبار ختيارها ابا
 . (205  واألدبيات الغربية

  ات املنهجيااةعتبااار دياادها مااع مراعاااة اتود الاايت مت حت اات صااياغة مبدئيااة للبناا -4
و امل دوجة أُيائية ئلة اإلس ن؛ األ، مع ثل تل  البنود كالوضوحيف صياغة م

 .( 206   ن؛ العبارات املنفيةو 

أخضااااعت الصااااياغة املبدئيااااة ملراجعااااات متكااااررة ماااان قباااال الباحااااث لتجويااااد  -5
 الصياغة وإنضاجها.

 .لتوجيه فضيلة املشري وفقاً  بقال؛ مالئم للتحكيم العلميوضع اتستبانة  -6

                                                           

 الثامن.احدول التحليلي للسمات القيادية يف الفصل  انظرللم يد:  (205)

املنهج إبراهيم أبراش،   ج البحث يف العلوم النفسية والرتبويةمناهمثاًل: رجا، أبو عاّلم،  انظر( 206)
 .منهجية وأساليب البحث العلييالقاضي والبيايت،  - العليي وتيبيقاته يف العلوم االلتياعية
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، وتلقااي اإلداريااةبعااة حمكمااني متذصصااني يف العلااوم عاارل اتسااتبانة علااى أر  -7
 .امالحظاُتم حياهل

 إجاارا، بعاا  التعااديالت علااى اتسااتبانة يف ضااو، مالحظااات احملكمااني أخاا اً  -8
 توجيهات فضيلة املشري على البحث. عتبارابت

 وضع اتستبانة بشكلها النهائي. -9

لكارتوين املذصا  ال؛ الفين لتصميم اتستبانة وإن اهلاا يف املوقاع اإلإعداد الق -10
 لكرتونية.لالستبانة اإل

لكارتوين للتىلكاد مان الدقااة  اهلاا يف املوقاع اإلنإساتبانة بعاد إدخاهلاا و مراجعاة ات -11
 .تسجيل البياانتالتامة يف عملية 

 هااا ه للعينااة املساااتهدفة يف تهااااإاح، و عديااادة وسااائلنشاار وتوزياااع اتساااتبانة ب -12
 الدراسة.

 

 التحقل من صدق االستبانة وثبا ا   10-3-2-2

مان أهام  اات   Reliability  اتعتمادياة( والثباات  Validityالصادق عياارايعاد م
مااان  ي،  هااا ين املعياااارين بشااا، وسااايتم يف احااا ، التاااايل توضااايح (207  ااتساااتبانة املقبولاااة علمي ااا

 التفصيل.

 

 

 
                                                           

املنهج إبراهيم أبراش،  -مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبويةمثاًل: رجا، أبو عاّلم،  انظر( 207)
 -منهجية وأساليب البحث العلييالقاضي والبيايت،  -اته يف العلوم االلتياعيةالعليي وتيبيق
 .الرتبوي والنفسي من املنظور الكيي والكيفي منهجية البحثكمال زيتون، 
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 صدق االستبانة: 10-3-2-2-1
 التحقو من صدق اتستبانة اليت أعدها الباحث من خالل األسلوبني التاليني:مت 

 يني :الصدق  الظاهري وآراء احملكّ  -أ
وقد اعتمد الباحث الصدق  يعد الصدق الظاهري من األساسيات يف أداة البحث ،

علاى  هاعرضا ،مثوتطويرها عدة مارات األولية ابصيغته بانةاتستصياغة  ت  حيث ،الظاهري
مااااان ذوي ماااااني علاااااى أربعاااااة حمكّ  ا عرضاااااهمت توجيهاااااه وبعاااااد ،املشاااااري علاااااى البحاااااثلة فضاااااي

اتختصاااص واخلااربة ماان أعضااا، هيئااة التاادريس جبامعااة القصاايم يف اململكااة العربيااة السااعودية، 
وذل  للحكم على درجة وضوح العبارات و ثيلها للهدي ال ي وضعت له وح ي وتعديل 

لباحااث نساابة ٍ الشااكل األمثاال للتطبيااو. وقااد اعتمااد امااا يرونااه يسااهم يف وصااول اتسااتبانة إ
ماني حاول علاى نرا، احملكّ  وبناا،ً  .مني معياراً لقبول العباارةرا، احملكّ نمن  ىلكثر( ف%80اتفاق 

الصاياغة  مت تعاديل  لتوجيهااُتم ومقرتحااُتم وفقااً مدى مناسبة اتستبانه ألهداي البحاث ، و 
الاااايت أشااااار إليهااااا احملكمااااون، وقااااد  أصاااابحت  وإجاااارا، التعااااديالتاللغويااااة لاااابع  العبااااارات 

يااااد املكااااوانت الرئيسااااية للقيااااادة لتحد ( فقاااارة36ُتا النهائيااااة مكونااااة ماااان  اتسااااتبانة يف صااااور 
 .ة الدراسةنلدى عيّ   األخالقية

 :ةصدق االتساق الداخلي لعبارال االستبان -ب 
 كال باني (بّيساون للتىلكد مان صادق اتتسااق الاداخلي مت حسااب معامال اترتباال 

ون الاااا ي تنتمااااي إليااااه، وذلاااا  بتطبيااااو اتسااااتبانة علااااى عينااااة عبااااارة والدرجااااة الكليااااة للمّكاااا
صادق اتتسااق الاداخلي  ويعارب ،مان أفاراد  تماع البحاث اً ( فارد40استطالعية مكوناة مان  

وكاا ل  ارتبااال كاال  ،ن الاا ي تنتمااي لااهدرجااة كاال عبااارة اب مااوع الكلااي للمكااوّ  عاان ارتبااال
ول التاليااااة توضااااح نتااااائج د اتسااااتبانة ابلدرجااااة الكليااااة لالسااااتبانة واحااااانت ان ماااان مكااااوّ مكااااوّ 

 معامالت اترتبال : 
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 معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل عبارة مع المجموع الكلي للمكون الذي تنتمي له( 4جدول رقم )

 الرابع المكون  الثالث المكون  الثاني المكون  األول المكون 

رقممممممممممممممممممم 
 العبارة

معامممممممممممممممممممممل 
 رتباطال 

رقممممممممممممم 
 العبارة

معامممممممممممممممممممممل 
 الرتباط

رقممممممممممممم 
 العبارة

معامممممممممممممممممممممل 
 الرتباط

رقممممممممممممم 
 العبارة

معامممممممممممممممممممممل 
 الرتباط

رقممممممممممممم 
 العبارة

معامممممممممممممممممممممل 
 الرتباط

1 0.76** 9 0.83** 13 0.81** 17 0.86** 27 0.90** 

2 0.74** 10 0.86** 14 0.89** 18 0.90** 28 0.86** 

3 0.80** 11 0.61** 15 0.87** 19 0.86** 29 0.89** 

4 0.82** 12 0.81** 16 0.89** 20 0.85** 30 0.90** 

5 0.86**     21 0.88** 31 0.88** 

6 0.69**     22 0.86** 32 0.73** 

7 0.64**     23 0.83** 33 0.81** 

8 0.78**     24 0.81** 34 0.85** 

      25 0.83** 35 0.82** 

      26 0.88** 36 0.86** 

   0.01* دال إحصائيًا عند *       0.05عند  اإحصائي   * دال   

بااني درجااة كاال عبااارة مااع ا مااوع  بّيسااون ( أن قاايم معااامالت ارتبااال4يتضااح ماان احاادول  
، ( للمكاااون األول0.86 –0.64باااني  الكلاااي للمكاااون الااا ي تنتماااي لاااه جاااا،ت حمصاااورة 

مكااون الثالااث جااا،ت ولل ،(0.86-0.61وابلنساابة للمكااون الثاااين جااا،ت حمصااورة بااني   
وهااي  ،(0.90 -0.73و للمكااون الرابااع حمصااورة بااني   ،(0.89 -0.81حمصااورة بااني   

كال عباارة مان عباارات ٍ ارتبال  إمما يشّي  (0.01  إحصائيةقيم مرتفعة عند مستوى دتلة 
 كاوانتماا يشاّي إٍ اتسااق عباارات كال مكاون مان مك  ،لياهإستبانة ابملكاون الا ي تنتماي ات

 ة .اتستبان
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 الستبانة والدرجة الكلية لالستبانة مكونات من  مكون معامالت ارتباط بيرسون لكل  (5جدول )

 معامل الرتباط عدد العبارات المكون 

 **0.88 8 والقانونية األخالقيةبعاد مراعاة األ

 **0.88 4 التوازن الذكي في تحقيق المصالح

 **0.91 4 ازدهارهفي تنمية المجتمع و  اإلسهام

 **0.92 20 المقومات القيادية

    0.01عند  اإحصائي  * دال *       0.05عند  اإحصائي  * دال 

 ن مان مكاوانتسون باني درجاة كال مكاوّ ( أن قيم معامالت ارتبال بّي 5يتضح من احدول  
 -0.88وتراوحاااات مااااا بااااني  ،(0.01اتسااااتبانة والدرجااااة الكليااااة هلااااا عنااااد مسااااتوى دتلااااة  

والدرجاااة  األخالقياااةاملكاااوانت الرئيساااية للقياااادة تشاااّي إٍ اتتسااااق باااني  ( وهاااى قااايم0.92
 اتستبانة. الية من الصدق بني فقرات ومكوانتالكلية، مما يعكس درجة ع

 ثبال االستبانة 10-3-2-2-2
جاااا،ت قااايم  معاااامالت  (Cronbach, Alpha)ابساااتذدام معامااال "ألفاااا كرونباااا " 

 الثبات على النحو التايل:
امل ثبات "ألفا كرونباخ" مكونات الستبانةع (6جدول )  

 كرونباخ -لفاأمعامل  عدد العبارات المكون 

 0.89 8 والقانونية األخالقيةبعاد مراعاة األ

 0.78 4 التوازن الذكي في تحقيق المصالح

 0.88 4 ازدهارهفي تنمية المجتمع و  اإلسهام

 0.98 20 المقومات القيادية 

 0.98 36 ستبانةالثبات الكلي لال
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( أن قاايم معااامالت الثبااات مجيعهااا قريبااة ماان الواحااد الصااحيح حيااث 6يتضااح ماان احاادول  
( وكااان معاماال 0.98 -0.78تراوحاات قاايم معااامالت الثبااات يف مكااوانت اتسااتبانة بااني  

(، وتشااااّي هاااا ه القاااايم العاليااااة ماااان معااااامالت الثبااااات إٍ صااااالحية 0.98الثبااااات الكلااااي  
 وإمكانية اتعتماد على نتائجها والوأوق هبا. اتستبانة للتطبيو

ممااا   ت مرتفعااة ماان الصاادق والثباااتوخنلاا  ماان النتااائج السااابقة أن اتسااتبانة حتظااى مبسااتومل
لتغطاااي كافاااة ساااتبانة وقاااد وضاااعت بناااود ات جعلناااا مطمئناااني تساااتذدامها يف هااا ه الدراساااة.

كمااا ، وذلاا   (111 ص  ج املقاارتحوفااو النمااوذ  األخالقيااةللقيااادة  انت الرئيسااة والفرعيااةاملكااوّ 
 (7جدول    يلي:
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املكّون الفرعي ..  و متفرع من املكّون 
 الرئيس 

 احملدد هل ا البند الفرعي يف االستبانة البند

 املكًون الرئيس األول: مراعاة األبعاد األخالقية والقانونية
 .القيادة تلتزم ابلقوانني احمللية -1 االلتزام ابلقوانني احمللية

 .القيادة تراعي القوانني الدولية -2 اعاة القوانني الدوليةمر 
 .القيادة حترتم قيم امتيع -3 قيم امتيعا رتام 

 .القيادة تتقيد بقيم املنظية -4 التقيد بقيم املنظية

 .تضع القيادة معايي أخالقية واضحة يف املنظية -5 التقيد بقيم املنظية

 لسلوك األخالقي.تكافئ القيادة علم ا -6 التقيد بقيم املنظية

 القيادة تعاقب علم السلوك الال أخالقي. -7 التقيد بقيم املنظية

 .تسعم القيادة جلعل األخالق مؤثرة يف سي العيل -8 التقيد بقيم املنظية

 حتقيل املصاح : التوايفن ال كي يفاملكًون الرئيس الثاين

 ايفن بني مصاح املنظية ومصاح موافيها.القيادة حتقل التو  -9 التوايفن بني مصاح املنظية ومصاح موافيها
 القيادة حتقل التوايفن بني مصاح املنظية ومصاح امتيع. -10 التوايفن بني مصاح املنظية ومصاح امتيع
 لقيادة حتقل التوايفن بني مصاح املنظية ومصاح القائد.ا -11 التوايفن بني مصاح املنظية ومصاح القائد

 القيادة حتقل التوايفن بني املصاح القريبة والبعيدة. -12 بة والبعيدةالتوايفن بني املصاح القري
 املكًون الرئيس الثالث: اإلسهام يف تنيية امتيع وايفدهارإ

 القيادة تتالىف إحلاق أي ضرر ابمتيع. . -13 عدم اإلضرار ابمتيع
 .تسهم القيادة يف املشاريع التنيوية .  -14 اإلسهام ابملشاريع التنيوية

 .تسهم القيادة يف التأهيل والتوايف لليوارد البشرية -15 ل والتوايف لليوارد البشريةالتأهي
 .القيادة تسهم يف برامج املسؤولية االلتياعية -16 يف برامج املسؤولية االلتياعيةاإلسهام 

  ن الرئيس الرابع: املقومال القياديةو  املك
 الســيال القيادية
 الســيال القيادية
 يةالســيال القياد

 الســيال القيادية
 الســيال القيادية
 الســيال القيادية

 .ادة بوضوح الرؤيةيتسم القت  -17
 .ادة ابل كاء واحلكيةيتسم القت -18
 .ادة ابلثقة واملصداقيةيتسم القت  -19
 .ادة ابلشجاعةيتسم القت -20
 .ادة ابجلرأة واملبادرةيتسم القت -21
 .ادة ابلعدليتسم القت -22
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 ـيال القياديةالسـ

 الســيال القيادية
 الســيال القيادية

 تتسم القيادة ابألمانة واالستقامة. -23
 تتسم القيادة ابإلميان. -24
 تتسم القيادة ابلعلم. -25

 املهـــارال القيادية
 املهـــارال القيادية
 املهـــارال القيادية
 املهـــارال القيادية
 املهـــارال القيادية

 قيادة مهارال عالية يف فهم النفس اإلنسانية.لدى ال -26
  تلد القيادة مهارال ذاتية عالية وال كاءل ضبط النفسل املبادرة . -27
 تتييز القيادة بتوافر مهارال فنية عالية. -28
  تايف القيادة بتوافر مهارال إدارية عالية. -29
  تلد القيادة مهارال فكرية عالية. -30

 .تتصف القيادة مبهارة فائقة يف إدارة املواقف -31 إدارة املوقف

 األمناط القيادية
 والقيادة التحويلية  

التعتيــــد القيــــادة علــــم الثــــواب والعقــــاب بــــل تعتيــــد علــــم تقويــــة العالقــــال الشخصــــية الســــلوك    -32
 األخالقي.

 تفّعل القيادة البعد األخالقي لتحقيل رؤية املنظية ورسالتها. -33

 عىن أخالقي متياسد ملا تقوم به من أعيال.جتتهد القيادة إلجياد م  -34

 حتّفزالقيادة علم ممارسة التفكي اخلاّلق وتشّجع السلوك اإلبداعي.  -35

 تلعب القيادة دور املراد لتيوير مهارال العاملني ومسارهم املهين -36
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 خا ة

 فقاااد جهاااد هااا ا الفصااال  األخالقياااةحاااول القياااادة  لياااه ساااابقاً إإحلاقااااً ملاااا مت التطااارق 
ن إحياااث اري والفضاااا، التطبيقاااي، دماااا جيعااال تلااا  القياااادة فاعلاااة يف الساااياق اإلساااتعرال ت

كماا ن عاٌة أخالقياٌة مقاصادية.   وبال ها، ن عة مثالياة ت يعد اإلداريةالبعد األخالقي يف القيادة 
ياااااد أبعااااااد فاعلياااااة القياااااادة بشاااااكل عاااااام والقياااااادة دع األدبياااااات العلمياااااة لتحتتبّااااا -أيضااااااً  -مت

يف الفكاار العااريب  األخالقيااةفاعليااة القيااادة خاااص، وقااد مشاال هاا ا الفصاال: بشااكل  األخالقيااة
قياااااس فاعليااااة القيااااادة ، إضااااافة إٍ يف الفكاااار الغااااريب األخالقيااااةفاعليااااة القيااااادة ، اإلسااااالمي
   .األخالقية
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منوذج مقرتح للقيادة : الرابع الباب

 األخالقية وقياس فاعليتها وتنييتها

تنيية : راحلادي عشالفصل 
األخالقية يف البيئة لقيادة ا

 العربية واإلسالمية
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 عشر احلاديالفصل 

 ة العربية واالسالميةيف البيئ األخالقيةتنيية القيادة 
  :مقدمة

يف البيئااة العربيااة  األخالقيااةسااالي؛ تنميااة القيااادة أيااروم هاا ا الفصاال اسااتجال، بعاا  
وجوذجهااا العلمااي املقاارتح  األخالقيااةعلااى  ااو يعظاام اتنتفاااع ماان مفهااوم القيااادة ، سااالميةواإل

ذتلفااة يف الظاااهرة لألبعاااد امل سااالي؛ موجهاااً بحااث. وساايكون التناااول ملثاال تلاا  األيف هاا ا ال
ر بطاارح وذلاا  ماان أجاال الظفاا ،تباااع والسااياق  البيئااة واملوقااف(القياديااة مباان فاايهم القااادة واأل
 .شامل متكامل قدر املستطاع

 

" يااادور معنااااه يف اللغاااة العربياااة حاااول ن مفهاااوم "التنميااةأٍ إم اإلشاااارة ولعلااه مااان املهااا
ا يقاااال "تنمياااة ، ولااا ا فإناااه حينماااتتمبذتلاااف الطااارق ويف كافاااة ا اااا الااا ملدة والنماااو والتكثاااّي

اادة اآل ر اإلٍ زملإيتوجااه  عااىن" فااإن املاألخالقيااةالقيااادة  ، سااوا، ونوعاااً  اجيابيااة وتكثّيهااا، كم 
 .ر ، وه ا ما يسعى إليه ه ا الفصلو غّي مباشأأكانت بشكل مباشر 

طاوير " ولايس "تساتذدام مفهاوم "تنمياة القياادةاضال و در اإلشارة إٍ أن الباحث ف
تساااع املنظومااة الدتليااة للمفهااوم األول مقارنااة ابملفهااوم الثاااين الاا ي يركاا  يف  القيااادة" نظااراً ت

 .كثافة اتهتمام ابحان؛ اإلجرائيكثّي من األحيان على التغيّي والتحسني مع  

، ماااع عااارب أالأاااة حمااااور األخالقياااةويف ضاااو، ماسااابو فإناااه سااايتم تنااااول تنمياااة القياااادة 
فاادة منهاا يف  اال من اخلطوات العملية اليت ميكن اإلاحث سيتطرق إٍ عدد ن البمالحظة أ

 :سالمية ، وذل  كما يليعربية واإليف البيئة ال األخالقيةتنمية القيادة 

  .التنمية املتكاملة للقادة األخالقيني  -
 .األخالقيني التنمية املتكاملة لألتباع -
 . األخالقية التنمية املتكاملة للبيئة -
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  التنيية املتكاملة للقادة األخالقيني 11-1

، غاّي أن الباحاث ياة القاادة األخالقياني عديادةاألبعاد اليت ميكن تناوهلاا مان أجال تنم
 :د أساسية ، واليت تتمثل يف اآليتاراى الرتكي  على أربعة أبعا

  خالقي يف القيادة تنيية الوعي ابلبعد األ -1

" لكافاة الشارائح الايت  اارس األخالقياةدة يتطل؛ ذل  العمل على طرح مفهوم "القيا
ذلاا  السااعي لطاارح باارامج ماان قبل، و ارسااها يف املساات  نتماال أالقيااادة يف الواقااع وتلاا  الاايت ُيُ 

، وذلا  يف قوالا؛ تدريبياة متنوعاة نواعهاأقادة يف املنظمات مبذتلف تدريبية عالية املستوى لل
ة وم،هالُتم العلمية و اتت عملهام ومساتوملُتم خلياراُتم القيادي وفقاً تالئم كافة أنواع القادة 

 التنظيمية.

سالمية املساارعة يف تغ ياة ، ينبغي علينا يف التنمية العربية اإلملا سبود ويف ا اه معضّ 
بعادهاااا يف ساااياق أماااع اتجتهااااد يف طااارح أهااام  األخالقياااةالكتااا؛ احامعياااة مبوضاااوع القياااادة 

كون األخالقاي لادى رتسي  امللاتت الدراسية، وذل  ملية واحلتعليمي مي ج به التطبيقات الع
 .قادة املستقبل

العااااام عاااارب يف السااااياق  األخالقيااااةطاااارح موضااااوع القيااااادة  -يضاااااً أ-ولعلااااه ماااان املهاااام 
وذلاا  لتوساايع نطاااق الااوعي ا تمعااي هباا ا اللااون ماان القيااادة  عالميااة احملاضاارات والااربامج اإل

يف  ه،كاد علاى ضارورة  ا ير شاكاله تأفسااد مبذتلاف اليت ابتت األحداث والفضاائح املالياة وال
 .ا تمع

 

  تبين أسلوب القدوة العيلية  -2

ا هلاا يف لا؛ تفعايالً حقيقي اتطت بالخالق تستل م عدم اتقتصار على البعد النظري ، طبيعة األ
ارهاااا دون التطبياااو العملاااي عااارب ،ثت ميكااان أن تااا،يت  األخالقياااة، ولااا ل  فاااإن القياااادة الواقاااع
ى درجاة ممكناة مان د قادوات عملياة تتمثال  اُتاا ومهاراُتاا وتنفا  أعماهلاا ومهامهاا ةعلا سي
 .تقان واحودةاإل
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والعمل  األخالقيةظهور القدوات العملية للقيادة وما سبو ي،كد على ضرورة تشجيع 
ادة يف بيئتناااا العربياااة علاااى التعرياااف هباااا بشاااكل مالئااام ومفياااد يف ترساااي  هااا ا الناااوع مااان القيااا

  .الميةاإلس

خالقيني وميكان الباحثني للتعريف ببع  القادة األوقد يكون انجعاً أن ينش  بع  
باه شاارة إٍ ماقاام ا الصادد ميكان اإلويف ها  .اجع العلمياة واحامعياةن يكون ذل  ضمن املر أ

العربية واملتمثل يف رجل  اإلداريةخالقيني يف البيئة ي أحد القادة األعبدهللا الربيدي حيث عرّ 
 ،عديااادة ، وقاااد تنااااول يف هااا ا التعرياااف نقاطااااً الشاااي  ساااليمان الراجحاااي ألعماااال الساااعوديا

 . (208 ، واإلميان، واألمانة واحل م ،الصدق :ما يتصف به من  ات مشلت اومنه

القياني يف املنظماات خكما أنه من املفياد اسايس بعا  احاوائ  املذصصاة للقاادة األ
خالقااي يف حيااث ميكاان هلاا ه احااوائ  أن تاادعم الساالو  األ، ملعااايّي علميااة دقيقااة وفقاااً العربيااة 

 .القيادة والتعريف بعدد من "القدوات احلسنة"
 

  خالقي ألتعزيز الوايفع الديين ا -3

علاى  يف جانا؛ مهام منهاا األخالقية القيادة، تتىلسس وفو املنظور العريب اإلسالمي
األمار نااً أساسااً يف الادين، ألخاالق احلميادة، ويعادها ركا ،كاد علاىالبعد الديين، فاإلسالم ي

ذلا  داعماة وقاد جاا،ت نصاوص الاوحيني ال ي يبانّي أمهياة تع با  الاوازع الاديين األخالقاي، 
، وهاا ه اآليااة العظيمااة حتماال (209 {وإناا  لعلااى خلااو عظاايم}:كقولااه تعاٍيف نملت كثااّية  

م وهااو لاات يف قائااد عظااي  نالاادور اهلااام لألخااالق، كمااا أرااا  دتتت كبااّية وعميقااة يف إبااراز

                                                           

(208) Abdullah Al- Beraidi, Developing Morality in Business Students: 
Insights From Arab-Islamic Culture and Business Experience, in: Charles 
Wankel and Agata (eds), Stachwicz-Stanusch, Effectively Integrating 
Ethical Dimention, Information Age Publishing Inc., Charlotte, North 
Carolina, 2011, p.43. 

 
 .4سورة القلم، اآلية ( 209)
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ويف هااا ا دتتت أخااارى حاااول أمهياااة حتلاااي القائاااد  -صااالى هللا علياااه وسااالم -خاااّي البشااار 
 ابألخالق كىلمر حموري ومرتك  أساسي للقيادة. 

إجاا بعثات أل ام مكاارم "  -صلى هللا عليه وسلم -لصحيحة قوله ومن األحاديث ا
سااالم لرسااالة اإل، ويف هاا ا دتتت عظيمااة تشااّي اٍ أن اهلاادي األساااس ( 210  "األخااالق

 - له ئ  ُسا، ويف حاديث نخار األخارىهو إ ام األخالق، كما كان شىلن الرساتت الساماوية 
، ويف (211  "أحساانهم أخالقاااً ": ، فىلجااابأي املاا،منني أفضاال إمياااانً   -صاالى هللا عليااه وساالم

ويف  ،(212  "مناااا ت يااااوم القيامااااة أحساااانكم أخالقاااااً وأقااااربكم  إن أحاااابكم أيل  "حااااديث نخاااار 
ي ةناه يعارّ  ، والارب  (213  "حسان اخللاو الارب  "   -صلى هللا عليه وسالم - يقولر حديث نخ

يف هاا ا إشااارة عميقااة بتعرياف األخااالق احلساانة ةرااا هااي سام جااامع لكاال صاافات اخلاّي، و ا
 الرب ال ي هو مقصد احميع، وركن ركني يف صالح الفرد وا تمع. 

 
 

 التنيية املتكاملة لألتباع األخالقيني 11-2

  الوايفع الديين األخالقي تعزيز  -1

يف كافاة  األخالقياةمان  كافيااً    الظاهرة القيادياة مان طبيعتهاا أراا تتطلا؛ قادراً 
ن البعاااد األخالقااي لاااديهم إجوانبهااا، وماان تلااا  احواناا؛ ماااا يتعلااو ابألتبااااع، حيااث 

  واضااح األأاار للنصااوص العدياادة يف الااوحيني ييسار مهمااة القيااادة، والااوازع الااديين حمّفاا
 .كما تبني ننفاً س ه ه احوان؛  اليت تكر 

 

 

                                                           

 .رواه أمحد (210)

 .رواه الرتم ي( 211)

 .ه الرتم يروا (212)
 .رواه مسلم (213)
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 تدعيم الدافعية للسلوك األخالقي -2

الاااوازع الاااديين األخالقاااي، ايت الدافعياااة لتكمااال  للبعاااد املتعلاااو بتع يااا  متاااداداً ا
ية اإلنسااانداخليااة الاايت حتاار  كااوامن الاانفس ذلاا  البعااد، فالدافعيااة حتياال إٍ العواماال ال

توجيااه الاانفس يف واتسااتمرارية ملثااابرة ن عنصاار ابينمااا يتضاامّ   ااو حتقيااو هاادي معااني،
قيميااة التااام مبتطلباتااه ال اتلتاا امد واملتمثاال هنااا مبمارسااة الساالو  األخالقااي و  اااه حماادّ ا

 جرائية واملعنوية واملادية.والقانونية والتنظيمية واإل

و من قبال القاادة، ومما سبو، يتضح لنا أمهية فهم مسىللة الدافعية بشكل معمّ 
يعد ركي ة أساسية لتدعيم تل  الدافعية، وتسيما أن األ اث العلمية ن الفهم إحيث 

 اإلنساانت،كد أن الدافعية تتىلأر بعوامل عديدة كىلجال الشذصية وأجال التفكّي لدى 
 214 ).  

وميكاااان للقااااادة أن ياااادعموا الدافعيااااة لاااادى األتباااااع مبمارسااااة الساااالو  األخالقااااي عاااارب 
 أسالي؛ عديدة، ومنها:

يتميا  بدافعياة داخلياة قوياة فيماا با  السالو   الصااحله  اإلنساان نالتىلكيد على أ -
 األخالقي.

تسااموا بدافعيااة حقيقيااة  ااو اتباااع األخالقيااني الاا ين ساارد قصاا   موعااة ماان األ -
 ابلغ على األتباع. السلو  األخالقي، وخباصة أن األسلوب السردي له اأّي

يااة  اتخاا لتهم دافعيااتهم القيااني الاا ين أخال تباااع الااالساارد قصاا   موعااة ماان األ -
 فتورطوا يف ممارسات ت أخالقية.

                                                           

عّمان، االجتاهال احلديثة يف القيادة اإلدارية والتنيية البشريةل حممد العجمي،   انظر مثاًل: (214)
ترمجة: حممد صبحي، حممد ل الثقافة التنظييية والقيادة ،شاينإدجار  -م2010، 2دار املسّية، ل

 م.2011وهيب، الرملل، معهد اإلدارة العامة، 
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 يف األداء واإلنتالية األخالقيةالربط التكاملي بني اجلودة و   -3

من املهام األساساية للقاادة األخالقياني التبشاّي بفكارة اترتباال العضاوي باني 
ة الثقافااانتاجياااة وممارساااة السااالو  األخالقاااي فيهماااا، وخباصاااة أن احاااودة يف األدا، واإل

العربيااة املعاصاارة تتضاامن يف جاناا؛ ماان تراأهااا الشااعيب حكاااملت وأساااطّي تاارب  بااني 
ليل، ماااا قاااد يساااميه الااابع  باااا ضاااالتنتاجياااة وممارساااة اخلاااداع أو التفاااوق يف األدا، واإل

 .انة"  كما يف الثقافة السعودية(ال ه"كما الثقافة املصرية(، أو   الفهلوة""

ات اااه، التىلكيااد علااى مسااىللة أن املنااافع الاايت  يف هاا اماان املسااائل الضاارورية و 
هاااي مناااافع  األخالقياااةُيققهاااا األتبااااع حاااني ي،مناااون ابترتباااال احلتماااي باااني احاااودة و 

 نظااراً   طويلااة األجاال وليساات قصااّية األجاال، كمااا أرااا منااافع قابلااة للتنميااة واتزدهااار
ع ساااقف ، األمااار الااا ي يرفااااألخالقياااةألراااا تتىلساااس علاااى أساااس صااالبة مااان احاااودة و 

 نتاجية وينتج هوامش عديدة للتطوير والتحسن املستمر.معايّي األدا، واإل

يم فكارة اترتباال باع عادة أساالي؛ مان أجال تادعتّ اوميكن للقادة األخالقيني 
 ، ومن ذل  على سبيل املثال مايلي:األخالقيةبني احودة و 

ة ماان ضاارب أمثلااة واقعيااة ةساالوب سااردي علااى أن تكااون تلاا  األمثلااة مسااتوحا -
وذلا  لضامان ارتفااع مساتوملت الفهام   البيئة اليت يعملون هبا أو بيئة مشاهبة هلاا

 واتستيعاب.

دا، يف األ األخالقيااااااةيف مسااااااىللة الاااااارب  بااااااني احااااااودة و رصااااااد جااااااوائ  ملاااااان يتمياااااا   -
 نتاجية على أن تكون ضمن معايّي واضحة.واإل
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 األخالقيةالتنيية املتكاملة للبيئة  11-3

  األخالقيةنظييية الداعية للقيادة تنيية الثقافة الت  -1
والتعّلم املشرت  الرتاكماي واألعراي املشرتكة  ٍ القيم والقواعدإتشّي الثقافة التنظيمية 
 العناصر السلوكية والعاطفياة واملعرفياةالثقافة التنظيمية وتشمل  بني األفراد يف املنظمة،

مااان  ع  أراااا تعكاااس نوعااااً ويااارى الااابيف األدا، النفساااي اإلمجاااايل ألعضاااا، ا موعاااة، 
ومان هناا تتىلكاد أمهياة كاون الثقافاة التنظيمياة ، الرب ة ال هنية املشارتكة ألولئا  األفاراد

 ونتباااع، وماان املعلاوم أن القااادة هام ماان يصاانعي لادى األركيا ة لغاارس املكاّون األخالقاا
يف ، ويف ضو، ما سبو ميكنناا القاول ةن الثقافاة (215  الثقافة التنظيمية يف أي منظمة

 متياز"، ما يعين أرا:املنظمة جي؛ أن تكون "أخالقية اب
نسااين، يف أي عمال إ عالية تكرس السلو  األخالقي وتعده أساسااً  قيماً  تتضمن -

 نتاجية يف أي منظمة.ومن ذل  جوان؛ األدا، واإل
جاااارا،ات والرمااااوز حتتااااوي علااااى منظومااااة متكاملااااة ماااان السياسااااات والقواعااااد واإل -

الصرُية والضمنية اليت تل م مجيع العاملني ابلسالو  األخالقاي يف كافاة املهاام الايت 
 يقومون هبا.

تعلي من شىلن السلو  األخالقي يف كافة تفاصيل األدا، واإلنتاجية، مبا يف ذل   -
 والربامج و و ذل . احملافظة على أوقات العمل واتجتماعات

يف إطااار ح مااة ماان  مااع رصااد املكافااوت املعنويااة واملاديااة تااربز األفااراد األخالقيااني -
 .( 216  صل عليها أولئ  األفراد األخالقيونُياليت  اتامل امل واخلدم

 
 
 

                                                           

ترمجة: حممد صبحي، حممد وهيب، الرملل، معهد ل الثقافة التنظييية والقيادة ،شاينإدجار  (215)
 .30م، ص 2011اإلدارة العامة، 

،  حتليل العالقة بني القيادة األخالقية وسلوكيال العيل املضادة لإلنتاليةأسامة حسانني،  (216)
 .12ص 
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 :األخالقيةتنيية األبعاد القانوينة الداعية للقيادة  -2
كالدافعية والثقافاة  اإلنسايننمية األبعاد املتعلقة ابألوضاع الداخلية للسلو  ت
ل امااي هلاا ا الساالو  والاا ي يتمثاال يف عاان تفعياال املكااّون اإل تيغااين إطالقاااً التنظيميااة 

: الرتغيا؛ والرتهيا؛،  يقاوم علاى ركيا تنياإلنسااينطار القانوين، وذل  أن السالو  اإل
ساالمي علاى إكماال املنظوماة وما سبو ي،كد على ضرورة اشاتغالنا يف العاار العاريب اإل

املمارساااة الالأخالقياااة يف املنظماااات مبذتلاااف القانونياااة مباااا يكفااال ردع كافاااة أشاااكال 
 أشكاهلا.

 

ليسات   –علاى أمهيتهاا  –ة يانالتشديد على أن املنظوماة القانو  على أنه يتعني
مبنظوماااة مااان الضاااماانت واآللياااات     كافياااة، وذلااا  أن القاااانون تقيماااة لاااه ماااا ر ُُيهااا

ا تشا  فياه أن ومما. على احميع دون حماابة أو  ييا  واتجرا،ات اليت تضمن تطبيقه
ه ا األمر يعاين منه العار العريب اإلساالمي، مماا ي،كاد علاى ضارورة حتريا  م،سساات 

وم "دولااااة لتااادعيم حااارا  القاااادة األخالقياااني، مااان أجااال تكاااريس مفهااا ا تماااع املااادين
 ستحقاقات.امن متطلبات و   القانون" مبا يتضمنه ذل

 

اب تماع يف إطااره الكباّي، وما تقادم تقرياره يتعلاو ابلفضاا، العاام الا ي يتصال 
وهو األساس يف بنا، املنظومة القانونية وتفعيلها، بيد أن ذل  ت يكفي، إذ جيا؛ أن 

ماً ابألطار القانونيااة علاى مسااتوى املنظماات نفسااها، حياث يتوجاا؛ علااى  يكاون ماادعّ 
 كان مصدرها.   كل منظمة أن تتضمن لوائح قانونية تردع املمارسات الالأخالقية أمل  

 

 األخالقيةاإللرائية الداعية للقيادة األبعاد ير تيو  -3
 تكفلااات النقطاااة الساااابقة بتااادعيم بناااا، املنظوماااة القانويناااة وتفعيلهاااا يف الواقاااع العملاااي

د "اإلجرائاااي" املكّمااال للبعاااد القاااانوين، ة ذلااا  األمااار، وهناااا  يت دور البعاااوأابنااات عااان حموريااا
إلجنااااح املنظوماااة القانونياااة  أساسااايةً  مانةً فاملمارساااة العملياااة تفياااد ةن البعاااد اإلجرائاااي يعاااّد ضااا

وميكااان التااادليل علاااى أمهياااة البعاااد  وتطبيقهاااا بشاااكل عاااادل ومااانظّم يف ا تمعاااات واملنظماااات.
 ية من زوامل عديدة، ولعل منها:ناإلجرائي يف إكمال املنظومة القانو 
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بياو ا للتطنظرية تطباع يف قاوانني أو لاوائح، وقاد ت اد طريقها اً مل القانون بنودشي -
 جرائية.كتمال احوان؛ اإلا بسب؛ عدم وضوح أو عدم 

حتقيااو مااا يساامى  بااا " العدالااة  خفاااق يفمان أسااباب التعثاار يف تطبيااو القااوانني اإل -
لاى مساتوملت حتقياو أع، والايت تقضاي بكاون املنظماة قاادرة علاى (217  جرائية"اإل

يف اللجاو، يف حالة رغباة أي فارد  جرا،ات الواج؛ اداذهاالشفافية يف إيضاح اإل
ٍ املنظوماااة القانونياااة، لااايس ذلااا  فحسااا؛ بااال يتوجااا؛ علاااى املنظماااة ضااامان إ

 سلوب والسرعة.جرا،ات بنفس األلعدالة فيما يتعلو إبنفاذ تل  اإلحتقيو ا

جرائياة بطريقاة دقيقاة وفاو املنهجياة ٍ ضارورة تصاميم احوانا؛ اإلإو در اإلشاارة 
مراعاااة األبعاااد الساالوكية املتوقعااة العلميااة الاايت حتكاام عمليااة التصااميم، وماان ذلاا  

تياااة جرائياااة علاااى  اااو بلاااو بيئاااة مواطاااراي ذات الصااالة ابحوانااا؛ اإلل األمااان قبااا
 جرا،ات.لتطبيو عادل ومنظّم ودقيو لإل

 

 خا ة

يف البيئاة  األخالقيةسالي؛ تنمية القيادة أه ا الفصل استجال، بع   مت يف
وجوذجهاا العلماي  األخالقياةمفهاوم القياادة  يعظم اتنتفاع مان ، مباسالميةالعربية واإل

لألبعاد املذتلفة  سالي؛ موجهاً ن التناول ملثل تل  األاكقد  املقرتح يف ه ا البحث. و 
تباين أسالوب ، خالقي يف القيادةتنمية الوعي ابلبعد األ، وقد مشل يف الظاهرة القيادية

، افعيااة للساالو  األخالقاايتاادعيم الد، تع ياا  الااوازع الااديين األخالقااي، القاادوة العمليااة
تنمياة الثقافاة إضاافة إٍ  ،يف األدا، واإلنتاجياة األخالقياةالرب  التكاملي باني احاودة و 

 .األخالقيةاألبعاد القانوينة الداعمة للقيادة و التنظيمية 
                                                           

، تعري؛ رفاعي حممد إدارة السلوك يف املنظيال جّيالد جرينربج وروبرت ابرون،مثاًل:  انظر (217)
 .م2004، د.ل.، بسيوين، الرملل: دار املري  يرفاعي وإ اعيل على
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نتائج البحث : امساخل الباب

 والتوصيال

نتائج : الثاين عشرالفصل 
 البحث الكيي
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 الثاين عشرالفصل 

 نتائج البحث الكيي
 مقدمة

د علااااى أساااالويب البحااااث الكمااااي أن هاااا ا البحااااث يعتمااااإٍ أشااااران يف الفصاااال الثاااااين 
نتااائج البحااث الكمااي، ل (، ويتصاادى هاا ا الفصاال لعاارل ملذاا   والكيفااي  املاانهج املذاات

وذل  بعد القيام مبا يل م من عمليات إدخال البياانت وترمي ها وفاو الطريقاة العلمياة، وقاد مت 
  .SPSSاستذدام برانمج ح مة التحليل اإلحصائي املتذص  

 

حثيااااة، فقااااد عاااارل الفصاااال لتوصاااايف تفصاااايلي خلصااااائ  عينااااة وطبقاااااً لألعااااراي الب
وامل،هااال العلماااي  ،والعمااار ،واملساااتوى التنظيماااي ،وطبيعاااة العمااال،القطااااع  البحاااث مااان حياااث
املتعلقاة  حصاائيةج اإلئوسانوات اخلاربة. وبعاد ذلا ، يوضاح الفصال النتاا،والتذص  العلماي 

املالئمااة  حصااائيةألسااالي؛ اإلةساائلة البحااث. وللوصااول إٍ تلاا  النتااائج فقااد مت اسااتذدام ا
ومعامااااال اترتباااااال  ،وات اااااراي املعيااااااري،واملتوسااااا  احلساااااايب  ،: النسااااابة املئوياااااةالااااايت مشلااااات

    ANOVA.  حتليل التباين احادى ات اهو ،ومعامل التحديد ،
 

 ويف ضو، ما سبو، يتضمن الفصل احملاور التالية:
  .عينة البحثالتوصيف اإلحصائي اخلاص بوتً : أ

   .تساؤتت الدراسة عنابة جإلل  نياً: التحليل اإلحصائي
   .البحث الكميملذ  نتائج  لثاً: 
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  صائيتائج التحليل اإلن 21-1
  عينة البحثالتوصيف اإل صائي اخلاص ب12-1-1

   :وصف عينة الدراسة من حيث القطاع -1

 ( وصف عينة الدراسة من حيث القطاع8جدول رقم )

 لمئوية النسبة ا العدد  القطاع 

 10.1 35 زراعي 

 72.0 250 خدمى 

 2.3 8 تشييد 

 15.6 54 صناعي 

 100 347 المجموع 

 

 ( وصف عينة الدراسة من حيث القطاع2شكل رقم )

 

ن عيناااة الدراساااة مااان القطااااع اخلااادمي، مااا % 72مااان احااادول الساااابو يتضاااح أن ماااا نسااابته 
 % 2.3ة الباقياة ، والنسابعايمان القطااع ال را % 10.1من القطااع الصاناعي،  % 15.6

 .من قطاع التشييد
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  ينة الدراسة من  يث ةبيعة العيل:وصف ع -2

 ( وصف عينة الدراسة من حيث طبيعة العمل  9جدول رقم )

 النسبة المئوية  العدد  طبيعة العمل  

 19.0 66 يفن إداري 

 75.5 262 إداري 

 5.5 19  يفن

 100 347 المجموع 

 ة الدراسة من حيث طبيعة العمل( وصف عين3شكل رقم )

 

يعملاون  % 19،  يدار إعمال بيعملون   % 75.5أن ما نسبته من احدول السابو يتضح 
 . فينبعمل  % 5.5، فين يدار إعمل ب
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 يث املستوى التنظييي :وصف عينة الدراسة من   -3
 ( وصف عينة الدراسة من حيث المستوى التنظيمي  10جدول رقم )
 النسبة المئوية  العدد  ظيمي  المستوى التن

 14.7 51 دارة علياإ

 52.2 181 دارة وسطى إ

 33.1 115 دارة تنفيذيةإ

 100 347 المجموع 

 

 ( وصف عينة الدراسة من حيث المستوى التنظيمي  4شكل رقم )

 

 اإلدارة يقّسااام كماااا يلاااي: الدراساااةعيناااة لاملساااتوى التنظيماااي  نّ أمااان احااادول الساااابو يتضاااح 
 .% 14.7العليا  اإلدارة،  % 33.1 التنفي ية اإلدارة ، % 52.2 سطىالو 
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 :ف عينة الدراسة من  يث العيروص -4
 ( وصف عينة الدراسة من حيث العمر  11جدول رقم )

 النسبة المئوية  العدد  العمر  

 4.0 14 قلأف 25

26-35 164 47.3 

36-45 127 36.6 

 12.1 42 45من  أكبر

 100 347 المجموع 

 

 ( وصف عينة الدراسة من حيث العمر  5شكل رقم )

 

     عماااارهمأمااان عيناااة الدراساااة تراوحااات  % 47.3 ماااا نسااابته أنّ مااان احااادول الساااابو يتضاااح 
 أكااربعمااارهم أ % 12.1(، 45-36عمااارهم  أتراوحاات  %36.6(، 35-26بااني   مااا

 . سنة 25من  قلّ أعمارهم أ %4 يف حني أنسنة ، 45من 
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 دراسة من  يث املؤهل العليي :لوصف عينة ا -5

 ( وصف عينة الدراسة من حيث المؤهل العلمي  12جدول رقم )

 النسبة المئوية  العدد  ل العلمي  المؤه  

 6.9 24 قلأثانوى ف

 67.1 233 جامعي

 21.6 75 ماجستير 

 4.3 15 دكتوراه

 100 347 المجموع 

 

 لعلمي  المؤهل ا حيث ( وصف عينة الدراسة من6شكل رقم )

 

ن علاااى م،هااال و مااان عيناااة الدراساااة حاصااال 67.1مااان احااادول الساااابو يتضاااح أن ماااا نسااابته 
 % 4.3 قاااااال ،ىل نويااااااة عامااااااة ف 6.9ن علااااااى املاجسااااااتّي، و حاصاااااال % 21.6ي ، جااااااامع
 . ن على دكتوراهو حاصل
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 لدراسة من  يث التخصص العليي :وصف عينة ا -6

 لمي  ( وصف عينة الدراسة من حيث التخصص الع13جدول رقم )

 النسبة المئوية  العدد  التخصص العلمي  

 46.1 160 داريةعلوم إ

 2.3 8 علوم شرعية

 2.3 8 علوم اجتماعية

 1.4 5 علوم بحتة

 14.1 49 هندسة 

 12.7 44 كمبيوتر

 21.0 73 رى خأ

 100 347 المجموع 

 

 ( وصف عينة الدراسة من حيث التخصص العلمي7شكل رقم )

 

ماان  % 21داريااة ،إعلااوم ماان دصاا   % 46.1بو يتضااح أن مااا نساابته ماان احاادول السااا
، ماااان دصاااا  كمبيااااوتر % 12.7هندسااااة ،  ماااان دصاااا  % 14.1، ىخاااار أدصصااااات 

 .(الشرعية –البحتة  –اتجتماعية وابقي النس؛ توزعت ما بني التذصصات   
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  الدراسة من  يث سنوال اخلربة :وصف عينة  -7

 من حيث سنوات الخبرة    ( وصف عينة الدراسة14جدول رقم )

 النسبة المئوية  العدد  سنوات الخبرة   

 22.8 79 سنوات 5 –من سنة 

 29.4 102 سنوات10 –سنوات  6من 

 18.7 65 سنة  15 –سنة  11من 

 29.1 101 سنة  15من  أكثر

 100 347 المجموع 

 

 ( وصف عينة الدراسة من حيث الخبرة8شكل رقم )

 

من عينة الدراسة تراوحت سنوات خربُتم  % 29.4ن ما نسبته أيتضح  من احدول السابو
ساانوات  % 22.8( ساانة ،  15ماان  أكثاارسانوات اخلااربة مااا بااني   % 29.1( ، 6-10 

 . ( سنة15-11سنوات خربُتم ما بني   %18.7، سنوات 5ن قل مأاخلربة 
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  تساؤالل الدراسة  نابة علإللالتحليل اإل صائي  12-2

 ؟ األخالقيةمن مكوانل القيادة  ترسخاً  كثراملكوانل األما :ولالتساؤل األ .1

لإلجابااة علااى هاا ا التساااؤل قااام الباحااث  ساااب املتوسااطات احلسااابية وات رافااات املعياريااة 
وفيمااا يلااي نتااائج  ،لكاال مكااون وترتياا؛ هاا ه املكااوانت علااى حساا؛ قيمااة املتوساا  احلسااايب

  ه ه املتوسطات :
  األخالقيةت الحسابية والنحرافات المعيارية للمكونات الرئيسية للقيادة نتائج المتوسطا( 15جدول رقم )

المتوسمممممممممممممم   المكون 
 الحسابي

النحمممممممممممممممممرا  
 المعياري 

درجمممممة وجمممممود 
 المكون 

 الترتيب

 1 مرتفعة  0.96 3.44 مراعاة األبعاد األخالقية والقانونية

 3 متوسطة 0.95 3.06 التوازن الذكي في تحقيق المصالح

 2 متوسطة 1.14 3.18 تنمية المجتمع وازدهارهاإلسهام في 

 4 متوسطة 1.11 3.03 المقومات القيادية 

 متوسطة 93. 3.19 إجمالي الستبانة

 م املتوسطات كما يلي :ميكن تفسّي قي

ن درجاااة وجاااود املكاااون إ( فااا1.79-1توسااا  احلساااايب ماااا باااني  إذا وقعااات قيماااة امل -1
 . جد اضعيف 

ن درجة وجود املكون إ( ف 2.59-1.80سايب ما بني  س  احلإذا وقعت قيمة املتو  -2
 ضعيف.

ن درجاة وجاود املكاون إ( فا3.39-2.60س  احلسايب ما بني  إذا وقعت قيمة املتو  -3
 .ةمتوسط
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ن درجاة وجاود املكاون إ( فا4.19-3.40س  احلسايب ما بني  إذا وقعت قيمة املتو  -4
 مرتفعة .

ن درجاااة وجاااود املكاااون إ( فااا5-4.20توسااا  احلساااايب ماااا باااني  إذا وقعااات قيماااة امل -5
 . جد امرتفعة 

 
 3.19=  األخالقيااةملكااوانت القيااادة  املتوساا  العااام أنّ ماان احاادول السااابو يتضااح 

.  را، عينااة الدراسااة نٍ ماادى  اانس إقيماة صااغّية تشاّي  وهااو 0.93اب اراي معياااري قادره 
حيااث متوسااطة،  يااةاألخالقة للقيااادة ئيسااتااوافر املكااوانت الر  أنّ ٍ إاملتوساا  كمااا تشااّي قيمااة 
ودرجااة  3.44مبتوساا   والقانونيااة األخالقيااةبعاااد راعاااة األمبالاارئيس اخلاااص  جااا، يف املكااون

يف املرك  الثاين  ازدهارهيف تنمية ا تمع و  إلسهامابجا، املكون الرئيس اخلاص  ،مثتوافر مرتفعة
لتوازن الا كي يف ابيف املرك  الثالث املكون اخلاص  ،مث،ودرجة توافر متوسطة  3.18مبتوس  

ويف املركا  الراباع جاا، املكاون الارئيس ،ودرجة تاوافر متوساطة  3.06حتقيو املصاحل مبتوس  =
 .ودرجة توافر متوسطة 3.03مبتوس   ملقومات القياديةاباخلاص 

 

 األخالقيـةمـن مكـوانل القيـادة  ترسـخاً  كثـرما املكـوانل األ :التساؤل الثاين .2
العيـر  –املستوى التنظييي  –ةبيعة العيل  –القياع  ةبقًا للعوامل الدميوغرافية و

   ؟سنوال اخلربة  –التخصص العليي  –املؤهل العليي  –

هاا ا التساااؤل قااام الباحااث  ساااب املتوسااطات احلسااابية وات رافااات املعياريااة  نلإلجابااة عاا
 به.لكل مكون وترتي
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 والً : علم  سب القياع أ

 .على حسب القطاعة والنحرافات المعيارية ( المتوسطات الحسابي16جدول رقم )

 صناعي  تشييد يخدم زراعي بيان  البعد 

 األخالقيممةمراعمماة األبعمماد 
 والقانونية

 3.41 3.34 3.37 4.04 المتوس  الحسابي

 0.84 1.52 0.96 0.88 نحرا  المعياري ال 

 2 4 3 1 الترتيب

التمممممممموازن الممممممممذكي فممممممممي 
 تحقيق المصالح

 3.03 3.22 2.99 3.61 المتوس  الحسابي

 0.84 0.60 0.97 0.83 نحرا  المعياري ال 

 3 2 4 1 الترتيب

فمممممممي تنميمممممممة  اإلسمممممممهام
 ازدهارهالمجتمع و 

 3.35 3.16 3.06 3.89 المتوس  الحسابي

 0.98 1.04 1.11 1.30 نحرا  المعياري ال 

 2 3 4 1 الترتيب

 3 3.25 2.94 3.74 المتوس  الحسابي المقومات القيادية 

 0.99 1.32 1.1 1.1 نحرا  المعياري ال 

 3 2 4 1 الترتيب

 3.22 3.24 3.09 3.82 المتوس  الحسابي الكلي المجموع 

 0.80 0.91 0.92 0.94 نحرا  المعياري ال 

 3 2 4 1 الترتيب
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 يتضح ما يلي:  السابلدول اجلمن 

جاا،  والقانونيـة خالقيـةاألبعـاد راعـاة األمبول اخلـاص نسبة لليكـون الـرئيس األابل -1
قطاااااع  ،مثيالقطاااااع اخلاااادم ،مثالقطاااااع الصااااناعي ،مثلقطاااااع ال راعاااايول ايف املركاااا  األ

 . التشييد

جاا، يف  لتوايفن ال كي يف حتقيـل املصـاحابابلنسبة لليكون الرئيس الثاين واخلاص  -2
القطااااااع  ،مثطااااااع الصاااااناعيالق ،مثقطااااااع التشاااااييد ،مث،راعاااااي ول القطااااااع ال  املركااااا  األ

 .يخلدما

فقاد  ايفدهـارإيف تنيية امتيع و  إلسهامابابلنسبة لليكون الرئيس الثالث واخلاص  -3
القطااع  ،مثالتشاييد قطااع ،مثالقطااع الصاناعي ،مثطااع ال راعايول القجا، يف املرك  األ

 .ياخلدم

 ولجااا، يف املركاا  األ ملقومــال القياديــةابابلنســبة لليكــون الــرئيس الرابــع واخلــاص  -4
 .اخلدميقطاع ال ،مثالقطاع الصناعي ،مثقطاع التشييد ،مثعيالقطاع ال را

قطاااااع  ،مثول القطاااااع ال راعاااايفقااااد جااااا، يف املركاااا  األ ابلنســــبة لليكــــوانل ككــــل  -5
  .يالقطاع اخلدم ،مثالقطاع الصناعي ،مثالتشييد
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 اثنياً : علم  سب ةبيعة العيل 

 رية على حسب طبيعة العمل( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيا17جدول رقم )

 فنى داري إ داري فنيإ بيان  البعد 

 األخالقيممممممممةمراعمممممممماة األبعمممممممماد 
 والقانونية

 3.39 3.47 3.38 المتوس  الحسابي

 0.95 0.92 0.97 النحرا  المعياري 

 2 1 3 الترتيب

التممممموازن المممممذكي فمممممي تحقيمممممق 
 المصالح

 2.91 3.038 3.22 المتوس  الحسابي

 1.22 0.92 0.97 اري النحرا  المعي

 3 2 1 الترتيب

فمممي تنميمممة المجتمممممع  اإلسمممهام
 ازدهارهو 

 2.98 3.19 3.21 المتوس  الحسابي

 1.17 1.22 1.24 النحرا  المعياري 

 3 2 1 الترتيب

 2.86 3.02 3.15 المتوس  الحسابي المقومات القيادية 

 1.22 1.1 1.11 النحرا  المعياري 

 3 2 1 الترتيب

 3.04 3.18 3.24 المتوس  الحسابي كلي ال

 1.24 0.90 1 النحرا  المعياري 

 3 2 1 الترتيب
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 يتضح ما يلي:  سابلدول الاجلمن 

جاا،  والقانونيـة األخالقيـةبعـاد راعـاة األمبول اخلـاص ابلنسبة لليكـون الـرئيس األ -1
 . داري الفيّن اإل ،مث، الفيّن  ،مث،داري اإل لطبيعة العمل كما يلي: وفقاً الرتتي؛ 

جااا،  لتــوايفن الــ كي يف حتقيــل املصــاحابابلنســبة لليكــون الــرئيس الثــاين واخلــاص  -2
 .الفيّن  ،مث،داري اإل ،مثداري الفيناإل لطبيعة العمل كما يلي: وفقاً الرتتي؛ 

فقاد  ايفدهـارإيف تنيية امتيع و  إلسهامابابلنسبة لليكون الرئيس الثالث واخلاص  -3
 .الفيّن  ،مثداري اإل ،مثداري الفيناإل بيعة العمل كما يلي:لط وفقاً جا، الرتتي؛ 

ـــع واخلـــاص  -4   وفقااااً جاااا، الرتتيااا؛  ملقومـــال القياديـــةابابلنســـبة لليكـــون الـــرئيس الراب
 .الفيّن  ،مثدارياإل ،مثداري الفيناإل لطبيعة العمل كما يلي:

داري اإل لطبيعااة العماال كمااا يلااي: وفقاااً جااا، الرتتياا؛ فقااد  ابلنســبة لليكــوانل ككــل -5
 .الفيّن  مث،دارياإل ،مثالفين
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 اثلثاً : علم  سب املستوى التنظييي  

 ( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية على حسب المستوى التنظيمي  18جدول رقم )

 دارة تنفيذية إ دارة وسطىإ دارة علياإ بيان  البعد 

 األخالقيممممممممةمراعمممممممماة األبعمممممممماد 
 والقانونية

 3.23 3.45 3.91 س  الحسابيالمتو 

 0.98 0.93 0.8 النحرا  المعياري 

 3 2 1 الترتيب

التممممموازن المممممذكي فمممممي تحقيمممممق 
 المصالح

 2.89 3.10 3.40 المتوس  الحسابي

 0.9 0.98 0.72 النحرا  المعياري 

 3 2 1 الترتيب

فمممي تنميمممة المجتمممممع  اإلسمممهام
 ازدهارهو 

 2.98 3.17 3.71 المتوس  الحسابي

 1.21 1.1 1.03 النحرا  المعياري 

 3 2 1 الترتيب

 2.76 3.06 3.57 المتوس  الحسابي المقومات القيادية 

 1.15 1.1 1.02 النحرا  المعياري 

 3 2 1 الترتيب

 2.97 3.20 3.65 المتوس  الحسابي الكلي 

 0.91 0.91 0.79 النحرا  المعياري 

 3 2 1 الترتيب

 

 يتضح ما يلي:  بلساالدول اجلن م
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جاا،  والقانونيـة األخالقيـةبعـاد راعـاة األمبول اخلـاص ابلنسبة لليكـون الـرئيس األ -1
 .التنفي ية اإلدارة ،مثالوسطى اإلدارة ،مث،العليا  اإلدارةول مستوى يف املرك  األ

جاا، يف  لتوايفن ال كي يف حتقيـل املصـاحابابلنسبة لليكون الرئيس الثاين واخلاص  -2
 .التنفي ية اإلدارة ،مثالوسطى اإلدارة ،مث،العليا اإلدارةول مستوى ملرك  األا

فقاد  ايفدهـارإيف تنيية امتيع و  إلسهامابابلنسبة لليكون الرئيس الثالث واخلاص  -3
 التنفي ية. اإلدارة ،مث،الوسطى  اإلدارة ،مثالعليا اإلدارةول مستوى جا، يف املرك  األ

ول جااا، يف املركاا  األ ملقومــال القياديــةاباص ابلنســبة لليكــون الــرئيس الرابــع واخلــ -4
 .التنفي ية اإلدارة ،مثالوسطى اإلدارة ،مثالعليا اإلدارةمستوى 

 اإلدارة ،مث،العلياا  اإلدارةول مستوى فقد جا، يف املرك  األ ابلنسبة لليكوانل ككل -5
 التنفي ية. اإلدارة ،مثالوسطى
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   رابعاً : علم  سب العير 

 على حسب العمر( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 19جدول رقم )

 45من  أكبر 45-36 35-26 25قل من أ بيان  البعد 

 األخالقيممممةبعمممماد مراعمممماة األ
 والقانونية

 3.5 3.48 3.26 3.5 المتوس  الحسابي

 0.94 0.96 0.91 0.97 النحرا  المعياري 

 1 3 4 2 الترتيب

ق التمموازن الممذكي فممي تحقيمم
 المصالح

 3.55 3.46 3.24 3.23 المتوس  الحسابي

 0.88 0.93 0.93 1.04 النحرا  المعياري 

 1 2 3 4 الترتيب

في تنمية المجتمع  اإلسهام
 ازدهارهو 

 3.85 3.94 3.47 3.57 المتوس  الحسابي

 1.19 1.15 1.06 1.09 النحرا  المعياري 

 1 3 4 2 الترتيب

 3.36 3.16 3.15 3.24 توس  الحسابيالم المقومات القيادية 

 1.07 1.12 1.06 1.22 النحرا  المعياري 

 1 3 4 2 الترتيب

 3.76 3.59 3.51 3.69 المتوس  الحسابي الكلي 

 0.93 0.93 0.87 1.02 النحرا  المعياري 

 1 3 4 2 الترتيب
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 يتضح ما يلي:  سابلدول الاجلمن 

جاا،  ؛والقانونيـة األخالقيـةبعـاد راعاة األمبخلاص ول اابلنسبة لليكون الرئيس األ -1
فئاة  ،مث،سانة  25قال مان أئة العمر ف ،مثسنة 45من  أكربول فئة العمر يف املرك  األ
 .(35-26فئة العمر من   ،مث،( 45-36 العمر من 

جاا،  ؛لتـوايفن الـ كي يف حتقيـل املصـاحابابلنسبة لليكـون الـرئيس الثـاين واخلـاص  -2
فئااة  ،مث(45-36فئااة العماار ماان   ،مثساانة 45ماان  أكثاارفئااة العماار  وليف املركاا  األ
 .سنة 25قل من أفئة العمر  ،مث(35-26العمر من  

  ايفدهــارإيف تنييــة امتيــع و  إلســهامابابلنســبة لليكــون الــرئيس الثالــث واخلــاص  -3
-36فئاة العمار مان   ،مث ،مثسانة  45مان  أكاربول فئة العمر جا، يف املرك  األفقد 
 . سنة 25قل من أفئة العمر  ،مث( 35-26فئة العمر من   ،مث( 45

ول جااا، يف املركاا  األ ؛ابلنســبة لليكــون الــرئيس الرابــع واخلــاص املقومــال القياديــة -4
فئاااة العمااار مااان  ،مث(45-36فئاااة العمااار مااان   ،مث،سااانة  45مااان  أكثااارفئاااة العمااار 

 .سنة 25قل من أفئة العمر  ،مث(26-35 

ساانة  45ماان  أكااربول فئااة العماار ا، يف املركاا  األجاا فقااد ؛ابلنســبة لليكــوانل ككــل -5
قال مان أفئاة العمار  ،مث( 35-26العمر مان   فئة ،مث( 45-36فئة العمر من   ،مث
 سنة.  25
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 خامساً : علم  سب املؤهل العليي  

 على حسب المؤهل العلمي  ( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 20جدول رقم )

 دكتوراه ماجستير جامعى  قلأانوى فث بيان  البعد 

 األخالقيممةبعمماد مراعمماة األ
 والقانونية

 3.63 3.62 3.37 3.27 المتوس  الحسابي

 1.09 0.88 0.95 1.05 النحرا  المعياري 

 1 2 3 4 الترتيب

التوازن الذكي في تحقيق 
 المصالح

 3.26 3.16 3.00 3.03 المتوس  الحسابي

 1.03 0.95 0.91 1.18 النحرا  المعياري 

 1 2 3 4 الترتيب

فمممممممي تنميمممممممة  اإلسمممممممهام
 ازدهارهالمجتمع و 

 3.85 3.25 3.12 3.13 المتوس  الحسابي

 1.19 1.10 1.13 1.29 النحرا  المعياري 

 1 2 3 4 الترتيب

 3.17 3.14 2.97 2.82 المتوس  الحسابي المقومات القيادية 

 1.24 1.01 1.10 1.31 النحرا  المعياري 

 1 2 3 4 الترتيب

 3.32 3.29 3.13 3.06 المتوس  الحسابي الكلي 

 1.09 0.88 0.91 1.13 النحرا  المعياري 

 1 2 3 4 الترتيب
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 يتضح ما يلي:  السابلدول اجلمن 

ــــرئيس األاب -1 ــــل ول اخلــــاصلنســــبة لليكــــون ال  لاألخالقيــــةبعــــاد راعــــاة األمب املتعل
امل،هال  ،مث،املاجساتّي  ،مث،ن علاى الادكتوراه و احلاصالل و جا، يف املرك  األ  والقانونية
 .ن على الثانوية العامةو احلاصل أخّياً و ،احامعي 

جاا،  ؛لتـوايفن الـ كي يف حتقيـل املصـاحابابلنسبة لليكـون الـرئيس الثـاين واخلـاص  -2
 أخااّياً و ،امل،هاال احااامعي  ،مث،املاجسااتّي  ،مثن علااى الاادكتوراهو احلاصاالول ملركاا  األيف ا
 .ن على الثانوية العامةو اصلاحل

 ؛ايفدهــارإيف تنييــة امتيــع و  إلســهامابلليكــون الــرئيس الثالــث واخلــاص  ابلنســبة -3
 أخاّياً و ،امل،هل احامعي  ،مثاملاجستّي ،مثن على الدكتوراهو احلاصلول جا، يف املرك  األ

 . ن على الثانوية العامةو احلاصل

ول جاا، يف املركا  األ  ال القياديـةملقومـابابلنسبة لليكون الـرئيس الرابـع واخلـاص  -4
ن علاااى و احلاصااال أخاااّياً و ،امل،هااال احاااامعي  ،مثاملاجساااتّي ،مثن علاااى الااادكتوراهو احلاصااال

 . الثانوية العامة

 ،مثن علااااااى الاااااادكتوراهو احلاصاااااالول جااااااا، يف املركاااااا  األ ابلنســــــبة لليكــــــوانل ككــــــل -5
 .امةن على الثانوية العو احلاصل أخّياً و ،امل،هل احامعي  ،مثاملاجستّي
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 سادساً : التخصص العليي 

 التخصص العلميعلى حسب ( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 21جدول رقم )

 أخرى  كمبيوتر هندسة بحتة إجتماعية شرعية إداراية بيان  البعد 

مراعاة األبعاد 
 األخالقية
 والقانونية

 3.47 3.35 3.42 2.94 3.53 3.17 3.49 المتوس  الحسابي

 0.96 0.96 1.01 1.07 0.83 1.16 0.95 النحرا  المعياري 

 3 5 4 7 1 6 2 الترتيب

التمممممموازن الممممممذكي 
فممممممممممي تحقيممممممممممق 

 المصالح

 3.11 2.93 3.11 2.80 3.09 3.59 3.04 المتوس  الحسابي

 1.02 0.93 0.96 0.48 0.93 0.81 0.94 النحرا  المعياري 

 3 6 2 7 5 1 4 الترتيب

 فمممممممممي اإلسمممممممممهام
تنميمممممة المجتممممممع 

 ازدهارهو 

 3.15 3.10 3.13 3.30 3.06 3.34 3.23 المتوس  الحسابي

 1.22 1.08 1.17 1.27 1.12 1.09 1.13 النحرا  المعياري 

 4 5 6 2 7 1 3 الترتيب

المقوممممممممممممممممممممممممات 
 القيادية 

 3.00 3.04 3.14 2.28 2.51 3.13 3.06 المتوس  الحسابي

 1.13 1.03 1.02 1.36 1.05 1.34 1.15 النحرا  المعياري 

 5 4 1 7 6 2 3 الترتيب

 3.18 3.10 3.23 2.87 3.14 3.31 3.20 المتوس  الحسابي الكلي 

 0.97 0.90 0.94 1.04 0.60 1.00 0.94 النحرا  المعياري 

 4 6 2 7 5 1 3 الترتيب
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 يتضح ما يلي:  سابلدول الاجلمن 

جااا، يف  ؛والقانونيــة األخالقيــةبعــاد األراعــاة مباخلــاص ون الــرئيس ابلنســبة لليكــ -1
التذصصاااااات  ،مث، اإلدارياااااة ،مث،علاااااوم اجتماعياااااة التذصااااا  العلماااااي  ولاملركااااا  األ
 العلوم البحتة. أخّياً و  العلوم الشرعية ،مثالكمبيوتر ،مثاهلندسة ،مث، األخرى

جاا، يف املركا   لتـوايفن الـ كي يف حتقيـل املصـاحاباخلـاص كـون الـرئيس ابلنسبة للي -2
 ،مث، اإلداريااةالعلااوم  ،مث، األخاارىالتذصصااات  ،مثاهلندسااة ،مثشاارعيةالعلااوم الول األ

 .العلوم البحتة أخّياً و  ،الكمبيوتر علوم ،مثاتجتماعية

  ايفدهــارإيف تنييــة امتيــع و  إلســهامابابلنســبة لليكــون الــرئيس الثالــث واخلــاص  -3
 ،مثاإلدارياااااااةالعلاااااااوم  ،مثالعلاااااااوم البحتاااااااة ،مث،العلاااااااوم الشااااااارعية  ولجاااااااا، يف املركااااااا  األ

 . العلوم اتجتماعية ،مث،اهلندسة  ،مثعلوم الكمبيوتر ،مثاألخرىالتذصصات 

ول جاا، يف املركا  األ ؛ملقومـال القياديـةابابلنسبة لليكون الـرئيس الرابـع واخلـاص  -4
التذصصاات  ،مثالكمبياوتر ،مثاإلدارياةالعلاوم  ،مثعيةالعلوم الشر  ،مث،دص  اهلندسة 

 .البحتةالعلوم  ،مثلوم اتجتماعيةالع ،مثاألخرى

 ،مثندسااةعلااوم اهل ،مثالعلااوم الشاارعيةول جااا، يف املركاا  األ  ابلنســبة لليكــوانل ككــل -5
 . البحتةالعلوم  ،مث،الكمبيوتر  ،مثتماعيةاتج ،مث، األخرىالتذصصات  ،مث، اإلدارية
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 سابعاً : سنوال اخلربة  

 سنوات الخبرة  على حسب نحرافات المعيارية ( المتوسطات الحسابية وال 22جدول رقم )

 سنة 15من  أكثر 15-11 10-6 5-1 بيان  البعد 

بعمممممممممممماد مراعمممممممممممماة األ
 والقانونية األخالقية

 3.61 3.54 3.30 3.35 المتوس  الحسابي

 1.00 0.98 0.90 0.94 النحرا  المعياري 

 1 2 4 3 الترتيب

التممممموازن المممممذكي فمممممي 
 تحقيق المصالح

 3.21 3.14 2.90 3.01 الحسابيالمتوس  

 0.92 0.86 1.04 0.91 النحرا  المعياري 

 1 2 4 3 الترتيب

فممممي تنميممممة  اإلسممممهام
 ازدهارهالمجتمع و 

 3.41 3.28 3.00 3.05 المتوس  الحسابي

 1.18 1.06 1.18 1.05 النحرا  المعياري 

 1 2 4 3 الترتيب

 3.14 3.11 2.86 3.07 المتوس  الحسابي المقومات القيادية 

 1.14 1.15 1.12 1.03 النحرا  المعياري 

 1 2 4 3 الترتيب

 3.36 3.28 3.01 3.13 المتوس  الحسابي الكلي 

 0.96 0.91 0.94 0.88 النحرا  المعياري 

 1 2 4 3 الترتيب
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 يتضح ما يلي:  سابلدول الاجلمن 

جاا،  ؛والقانونيـة األخالقيـةعـاد براعاة األمبول اخلاص س األابلنسبة لليكون الرئي -1
( 15-11فئااات اخلاااربة مااان   ،مث،سااانة  15ماان  أكثااارفئاااات اخلااربة  وليف املركاا  األ

 (.10-6فئات اخلربة   أخّياً ( و 5-1فئات اخلربة   ،مث،

جاا،  ؛لتـوايفن الـ كي يف حتقيـل املصـاحابابلنسبة لليكـون الـرئيس الثـاين واخلـاص  -2
( 15-11فئااات اخلاااربة مااان   ،مث،سااانة  15ماان  رأكثااافئاااات اخلااربة  وليف املركاا  األ

 (.10-6فئات اخلربة   أخّياً ( و 5-1فئات اخلربة   ،مث،

 ؛ايفدهــارإيف تنييــة امتيــع و  إلســهامابابلنســبة لليكــون الــرئيس الثالــث واخلــاص  -3
-11فئااات اخلااربة ماان   ،مث،ساانة  15ماان  أكثاارفئااات اخلااربة  ولجااا، يف املركاا  األ

  (.10-6فئات اخلربة   أخّياً ( و 5-1فئات اخلربة   ،مث،( 15

   ابلنسبة لليكون الرئيس الرابع واخلاص املقومال القيادية -4

-11فئااات اخلااربة ماان   ،مث،ساانة  15ماان  أكثاارفئااات اخلااربة  ولجااا، يف املركاا  األ
 (.10-6فئات اخلربة   أخّياً ( و 5-1فئات اخلربة   ،مث،( 15

 ،مث،سانة  15مان  أكثارفئاات اخلاربة  ولجاا، يف املركا  األ ابلنسبة لليكوانل ككـل -5
-6فئاااات اخلاااربة   أخاااّياً ( و 5-1فئاااات اخلاااربة   ،مث،( 15-11فئاااات اخلاااربة مااان  

10.) 

 

 3- بني مكوانل  إ صائية ثالث: هل هناك فروق ذال داللةلتساؤل الا
 –ةبيعـة العيـل  –القيـاع و :الدميوغرافيـةىل العوامـل إتعـزى  األخالقيـةالقيادة 

  :  سنوال اخلربة –التخصص العليي  –املؤهل العليي  –العير  –ييي املستوى التنظ
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ات ااااااااه  يحاااااااادأ الباحاااااااث ابساااااااتذدام حتليااااااال التبااااااااين هااااااا ا التسااااااااؤل قاااااااام عااااااانجاباااااااة لإل
ANOVA  واملتغاااّي املساااتقل هاااو  ،األخالقياااةحياااث املتغاااّي التاااابع هاااو مكاااوانت القياااادة

 :لتباينليل اوفيما يلي نتائج حت . موعة العوامل الدميوغرافية
 
 والً :  القياع :أ

 لى متغير القطاعإالتي تعزى  األخالقية(: تحليل التباين للفروق بين مكونات القيادة 23جدول رقم )

مجموووووووووووو   مصدر االختالف المكونات 

 المربعات

درجوووووووووووات 

 الحرية

متوسوووووووووووووووووووو  

 المربعات

قيموووووووووة ف 

 المحسوبة

قيموووووووووووووووووة 

 الداللة

 0.001 5.327 4.734 3 14.201 بين المجموعات يةوالقانون األخالقيةبعاد مراعاة األ

 0.889 341 303.003 داخل المجموعات

  344 317.204 الكلي

 0.008 4.031 3.533 3 10.598 بين المجموعات التوازن الذكي في تحقيق المصالح

 0.876 337 295.327 داخل المجموعات

  340 305.925 الكلي

 0.001 5.641 7.043 3 21.130 بين المجموعات ازدهارهلمجتمع و في تنمية ا اإلسهام

 1.249 340 424.515 داخل المجموعات

  343 445.645 الكلي

 0.002 5.173 6.173 3 18.519 بين المجموعات المقومات القيادية 

 1.193 332 396.193 داخل المجموعات

  335 414.712 الكلي

 0.001 6.006 5.008 3 15.023 عاتبين المجمو الكلي 

 0.834 330 275.143 داخل المجموعات

  333 290.166 الكلي

              

تع ى  األخالقيةملكوانت القيادة  إحصائيةلسابو يتضح وجود فروق ذات دتلة من احدول ا
ت ث بعمال املقاارانملتغّي القطاع وذل  حمياع املكاوانت وملعرفاة ا ااه ها ه الفاروق قاام الباحا

 .البعدية ابستذدام اختبار شيفيه
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 ( 24جدول رقم )

 المقارنات البعدية باستخدام اختبار شيفيه

 الصناعي التشييد يالخدم الزراعي  المكونات 

 0.62 0.07 0.68  الزراعي والقانونية األخالقيةبعاد مراعاة األ

 0.057 0.025   يالخدم

 0.08    التشييد

     ناعيالص

 0.57 0.36 0.58  الزراعي التوازن الذكي في تحقيق المصالح

 0.008 0.22   يالخدم

 0.21-    التشييد

     الصناعي

 0.054 0.07 0.80  الزراعي ازدهارهفي تنمية المجتمع و  اإلسهام

 0.025 0.09   يالخدم

 0.15    التشييد

     الصناعي

 0.73 0.049 0.79  زراعيال المقومات القيادية 

 0.06 0.03   يالخدم

 0.24    التشييد

     الصناعي

 0.60 0.057 0.72  الزراعي الكلي 

 0.12 0.14   يالخدم

 0.024    التشييد

     الصناعي

  ل املقارانل البعدية يتضح ما يلي:من لدو 

 إحصاائيةفروق ذات دتلة  يوجدوالقانونية  األخالقيةبعاد ابلنسبة للمكون مراعاة األ -1
ال راعي والصناعي لصااحل  لصاحل ال راعي ، وبني القطاع اخلدميبني القطاع ال راعي و 

 .ال راعي
 إحصاائيةفاروق ذات دتلاة  يوجادابلنسبة للمكاون التاوازن الا كي يف حتقياو املصااحل   -2

عي لصااحل صنالصاحل ال راعي ، وبني القطاع ال راعي وال اخلدميبني القطاع ال راعي و 
 .ال راعي

 إحصاائيةفاروق ذات دتلاة  يوجد ازدهارهيف تنمية ا تمع و  اإلسهامابلنسبة للمكون  -3
 لصاحل ال راعي. اخلدميبني القطاع ال راعي و 
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باااني القطااااع  إحصاااائيةفاااروق ذات دتلاااة  يوجااادابلنسااابة للمكاااون املقوماااات القيادياااة  -4
 .ال راعي والصناعي لصاحل ال راعي لصاحل ال راعي ، وبني القطاع اخلدميال راعي و 

باااني القطااااع  إحصاااائيةفاااروق ذات دتلاااة  يوجاااد األخالقياااةنسااابة ملكاااوانت القياااادة ابل -5
 .ال راعي والصناعي لصاحل ال راعي لصاحل ال راعي ، وبني القطاع يال راعي واخلدم
 :اثنياً : ةبيعة العيل

 لتى تعزى الى متغير طبيعة العملا األخالقيةتحليل التباين للفروق بين مكونات القيادة  
مجموووووووووووو   مصدر االختالف لمكونات ا 

 المربعات
درجوووووووووووات 

 الحرية
متوسوووووووووووووووووووو  

 المربعات
قيموووووووووة ف 
 المحسوبة

قيموووووووووووووووووة 
 الداللة

 األخالقيممممممممممةبعمممممممممماد مراعمممممممممماة األ
 والقانونية

 0.61 0.5 0.46 2 0.92 بين المجموعات

 0.92 342 316.28 داخل المجموعات

  344 317.2 الكلي

التمممممموازن المممممممذكي فمممممممي تحقيمممممممق 
 المصالح

 0.31 1.18 1.06 2 2.12 بين المجموعات

 0.9 338 303.81 داخل المجموعات

  340 305.92 الكلي

فمممممي تنميمممممة المجتممممممع  اإلسمممممهام
 ازدهارهو 

 0.83 0.19 0.25 2 0.5 بين المجموعات

 1.31 341 445.15 داخل المجموعات

  343 445.64 الكلي

 0.54 0.61 0.76 2 1.52 بين المجموعات ومات القيادية المق

 1.24 333 413.2 داخل المجموعات

  335 414.71 الكلي

 0.71 0.34 0.3 2 0.6 بين المجموعات الكلي 

 0.87 331 289.57 داخل المجموعات

  333 290.17 الكلي

 

ملكاااااوانت القياااااادة  إحصاااااائية فاااااروق ذات دتلاااااة يوجااااادناااااه ت أن احااااادول الساااااابو يتضاااااح مااااا
 تع ى ملتغّي طبيعة العمل وذل  حميع املكوانت األخالقية
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 اثلثاً :  املستوى التنظييي:
 ميإلى متغير المستوى التنظي ي تعز  التي األخالقية(: تحليل التباين للفروق بين مكونات القيادة 26جدول رقم )

مجموووووووووووو   مصدر االختالف المكونات 
 المربعات

درجوووووووووووات 
 لحريةا

متوسوووووووووووووووووووو  
 المربعات

قيموووووووووة ف 
 المحسوبة

قيموووووووووووووووووة 
 الداللة

 10.01 8.77 2 17.54 بين المجموعات والقانونية األخالقيةبعد ة األامراع

  

  

*0.000 

  

  

 0.88 342 299.66 داخل المجموعات

   344 317.2 الكلي

 5.22 4.59 2 9.17 بين المجموعات التوازن الذكي في تحقيق المصالح

  

  

*0.01 

  

  

 0.88 338 296.75 داخل المجموعات

   340 305.92 الكلي

فممممممي تنميممممممة المجتمممممممع  اإلسممممممهام
 ازدهارهو 

 8.04 10.03 2 20.06 بين المجموعات

  

  

*0.000 

  

  

 1.25 341 425.58 داخل المجموعات

   343 445.64 الكلي

 9.67 11.38 2 22.76 بين المجموعات المقومات القيادية 

  

  

*0.000 

  

  

 1.18 333 391.95 داخل المجموعات

   335 414.71 الكلي

 9.58 7.94 2 15.88 بين المجموعات الكلي 

  

  

*0.000 

  

  

 0.83 331 274.28 داخل المجموعات

   333 290.17 الكلي

               

 الايت األخالقياةملكاوانت القياادة  ائيةإحصالسابو يتضح وجود فاروق ذات دتلاة من احدول ا
وملعرفة ا اه ه ه الفروق قام الباحاث  ،وذل  حميع املكوانتتع ى ملتغّي املستوى التنظيمي 

 .بعمل املقارانت البعدية ابستذدام اختبار شيفيه
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 ختبار شيفيهإ( المقارنات البعدية باستخدام 27جدول رقم )

 المكونات 
 العليا اإلدارة 

 دارةاإل
 الوس ى

 اإلدارة
 التنفيذية

 والقانونية األخالقيةبعاد مراعاة األ

 اإلدارة
 العليا

 0.70* 0.50* 

 اإلدارة
 الوس ى

  0.20 

 اإلدارة
 التنفيذية

   

 التوازن الذكي في تحقيق المصالح

 اإلدارة
 العليا

 0.51* 0.33 

 اإلدارة
 الوس ى

  0.18 

 اإلدارة
 التنفيذية

   

 ازدهارهفي تنمية المجتمع و  اإلسهام

 اإلدارة
 العليا

 0.74* 0.58* 

 اإلدارة
 الوس ى

  0.15 

 اإلدارة
 التنفيذية

   

 المقومات القيادية 

 اإلدارة
 العليا

 0.81* 0.51* 

 اإلدارة
 الوس ى

  0.29 

 اإلدارة
 التنفيذية

   

 اإلدارة الكلي 
 العليا

 0.68* 0.45* 

 اإلدارة
 الوس ى

  0.22 

 اإلدارة
 التنفيذية
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 :يتضح ما يلي سابللدول ااجلمن 

 إحصاائيةفاروق ذات دتلاة  يوجاد  والقانونياة األخالقيةبعاد ابلنسبة ملكون مراعاة األ -1
فااااروق ذات دتلااااة  يوجاااادبينمااااا  ،الوسااااطى لصاااااحل العليااااا اإلدارةالعليااااا و  اإلدارةبااااني 

 .  العلياالعليا والتنفي ية لصاحل اإلدارةبني  إحصائية

 إحصااائيةفااروق ذات دتلااة  يوجااد  كااون التااوازن الاا كي يف حتقيااو املصاااحلابلنساابة مل -2
 الوسطى لصاحل العليا. اإلدارةالعليا و  اإلدارةبني 

 إحصاائيةفاروق ذات دتلاة  يوجاد  ازدهاارهيف تنمياة ا تماع و  اإلسهامابلنسبة ملكون  -3
فااااروق ذات دتلااااة  يوجاااادبينمااااا ،يااااا علالوسااااطى لصاااااحل ال اإلدارةالعليااااا و  اإلدارةبااااني 

 .العليا والتنفي ية لصاحل العليا اإلدارةبني  إحصائية

العلياا  اإلدارةباني  إحصاائيةفروق ذات دتلة  يوجد  كون املقومات القياديةبة ملابلنس -4
 اإلدارةبااني  إحصااائيةفااروق ذات دتلااة  يوجاادبينمااا ،الوسااطى لصاااحل العليااا  اإلدارةو 

 لصاحل العليا. العليا والتنفي ية

 اإلدارةباااني  إحصاااائيةفاااروق ذات دتلاااة  يوجاااد  األخالقياااةابلنسااابة ملكاااوانت القياااادة  -5
باااني  إحصاااائيةفاااروق ذات دتلاااة  يوجااادبينماااا ،علياااا الوساااطى لصااااحل ال اإلدارةالعلياااا و 
 العليا والتنفي ية لصاحل العليا. اإلدارة
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 رابعاً :  العير :
 لى متغير العمرتعزى إ التي األخالقيةين للفروق بين مكونات القيادة (: تحليل التبا28جدول رقم )

 مصدر االختالف المكونات 
مجموووووووووووو  

 المربعات
درجووووووووووووات 

 الحرية
متوسووووووووووووووووووووو  

 المربعات
قيمووووووووووة ف 
 المحسوبة

 قيمة الداللة

 والقانونية األخالقيةبعاد مراعاة األ
 بين المجموعات

21.15 3 7.05 8.12 

  

  

0.000 

  

  

 وعاتداخل المجم
296.06 341 0.87 

 الكلي
317.2 344   

 التوازن الذكي في تحقيق المصالح
 بين المجموعات

13.59 3 4.53 5.22 

  

  

0.000 

  

  

 داخل المجموعات
292.34 337 0.87 

 الكلي
305.92 340   

 ازدهارهفي تنمية المجتمع و  اإلسهام
 بين المجموعات

27.95 3 9.32 7.58 

  

  

0.000 

  

  

 داخل المجموعات
417.7 340 1.23 

 الكلي
445.64 343   

 المقومات القيادية 
 بين المجموعات

19.51 3 6.5 5.46 

  

  

0.000 

  

  

 داخل المجموعات
395.21 332 1.19 

 الكلي
414.71 335   

 بين المجموعات الكلي 
19.48 3 6.49 7.92 

  

  

0.000 

  

  

 داخل المجموعات
270.69 330 0.82 

 الكلي
290.17 333   

              

تع ى  األخالقيةملكوانت القيادة  إحصائيةمن احدول السابو يتضح وجود فروق ذات دتلة 
وملعرفاة ا ااه ها ه الفاروق قاام الباحاث بعمال املقاارانت ،ملتغّي العمر وذلا  حمياع املكاوانت 

  .البعدية ابستذدام اختبار شيفيه
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 ( 29جدول رقم )

 المقارنات البعدية باستخدام اختبار شيفيه

 45-36 35-25 25قل من أ  المكونات 
مووووون  أكثووووور
45 

 والقانونية األخالقيةمراعاة األبعاد 
 0.55- 0.023 0.23  25قل من أ

25-35   0.21 -0.78* 

36-45    -0.57* 

مووووون  أكثووووور
45 

    

 التوازن الذكي في تحقيق المصالح
 0.31 0.17 0.31  25ل من قأ

25-35   0.14 -0.62* 

36-45    -0.48* 

مووووون  أكثووووور
45 

    

 ازدهارهفي تنمية المجتمع و  اإلسهام
 0.27 0.38 0.60  25قل من أ

25-35   0.22 -0.87* 

36-45    -0.65* 

مووووون  أكثووووور
45 

    

 المقومات القيادية 
 0.35- 0.18 0.39  25قل من أ

25-35   0.20 -0.74* 

36-45    0.54* 

مووووون  أكثووووور
45 

    

 0.37 0.18 0.37  25قل من أ الكلي 

25-35   0.37 0.19 

36-45    -0.75* 

مووووون  أكثووووور
45 
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 ملقارانل البعدية يتضح ما يلي :من لدول ا

 ئيةإحصاافروق ذات دتلة  يوجدوالقانونية  األخالقيةبعاد ابلنسبة للمكون مراعاة األ -1
( 35-25( لصااحل  45مان  أكثار( وبني فئات العمر  35-25بني فئات العمر  

-35( لصاااحل  45ماان  أكثاارلعماار  ( وبااني فئااات ا45-35، بااني فئااات العماار  
45). 

باني  إحصاائيةفروق ذات دتلة  يوجدابلنسبة للمكون التوازن ال كي يف حتقيو املصاحل  -2
( ، باني 35-25( لصاحل  45من  رأكث( وبني فئات العمر  35-25فئات العمر  
 .(45-35( لصاحل  45من  أكثرلعمر  ( وبني فئات ا45-35فئات العمر  

 إحصااائيةفااروق ذات دتلااة  يوجااد ازدهااارهيف تنميااة ا تمااع و  اإلسااهامابلنساابة للمكااون  -3
( ، 35-25( لصااحل  45من  أكثر( وبني فئات العمر  35-25بني فئات العمر  
 .(45-35( لصاحل  45من  أكثرلعمر  ( وبني فئات ا45-35بني فئات العمر  

باني فئاات العمار  إحصاائيةفاروق ذات دتلاة  يوجادابلنسبة للمكاون املقوماات القيادياة  -4
( ، بني فئات العمار 35-25( لصاحل  45من  أكثر( وبني فئات العمر  25-35 
 .(45-35( لصاحل  45من  أكثرلعمر  ( وبني فئات ا35-45 

باني فئاات العمار  إحصائيةفروق ذات دتلة  يوجد  األخالقيةانت القيادة ابلنسبة ملكو  -5
 ( .45-35( لصاحل  45من  أكثر( وبني فئات العمر  35-45 
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 خامساً : املؤهل العليي :

 ( 30جدول رقم )

 المؤهل العلمي  لى متغير التي تعزى إ األخالقيةتحليل التباين للفروق بين مكونات القيادة 

مجموووووووووووو   مصدر االختالف نات المكو
 المربعات

درجوووووووووووات 
 الحرية

متوسوووووووووووووووووووو  
 المربعات

قيموووووووووة ف 
 المحسوبة

قيموووووووووووووووووة 
 الداللة

 1.85 1.67 3 4.99 بين المجموعات والقانونية األخالقيةمراعاة األبعاد 

  

  

0.095 

  

  

 0.9 341 307.21 داخل المجموعات

   344 317.2 الكلي

 2.31 2.05 3 6.16 بين المجموعات صالحالتوازن الذكي في تحقيق الم

  

  

0.08 

  

  

 0.89 337 299.77 داخل المجموعات

   340 305.92 الكلي

فممممممي تنميممممممة المجتمممممممع  اإلسممممممهام
 ازدهارهو 

 2.06 2.65 3 7.95 بين المجموعات

  

  

0.11 

  

  

 1.29 340 437.69 داخل المجموعات

   343 445.64 الكلي

 1.33 1.61 3 4.85 بين المجموعات قيادية المقومات ال

  

  

0.098 

  

  

 1.21 332 402.86 داخل المجموعات

   335 414.71 الكلي

 1.26 1.08 3 263 بين المجموعات الكلي 

  

  

0.084 

  

  

 0.86 330 282.91 داخل المجموعات

   333 290.17 الكلي

 

ملكاااااوانت القياااااادة  إحصاااااائيةتلاااااة فاااااروق ذات د يوجااااادناااااه ت أمااااان احااااادول الساااااابو يتضاااااح 
 وذل  حميع املكوانت.  ،تع ى ملتغّي امل،هل العلمي األخالقية
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 سادساً : التخصص العليي:

 ( 31جدول رقم )

 التخصص العلمي   لى متغير التي تعزى إ األخالقيةلقيادة تحليل التباين للفروق بين مكونات ا

مجموووووووووووو   مصدر االختالف المكونات 
 المربعات

درجوووووووووووات 
 الحرية

متوسوووووووووووووووووووو  
 المربعات

قيموووووووووة ف 
 المحسوبة

قيموووووووووووووووووة 
 الداللة

 األخالقيممممممممممةمراعمممممممممماة البعمممممممممماد 
 والقانونية

 0.85 0.45 0.42 6 2.51 بين المجموعات

 0.93 338 314.7 داخل المجموعات

  344 317.2 الكلي

التمممممموازن المممممممذكي فمممممممي تحقيمممممممق 
 المصالح

 0.66 0.69 0.62 6 3.75 بين المجموعات

 0.9 334 302.18 داخل المجموعات

  340 305.92 الكلي

فمممممي تنميمممممة المجتممممممع  اإلسمممممهام
 ازدهارهو 

 0.99 0.15 0.2 6 1.2 بين المجموعات

 1.32 337 444.45 داخل المجموعات

  343 445.64 الكلي

 0.67 0.67 0.84 6 5.01 بين المجموعات المقومات القيادية 

 1.25 329 409.7 وعاتداخل المجم

  335 414.71 الكلي

 0.98 0.19 0.17 6 0.99 بين المجموعات الكلي 

 0.88 327 289.17 داخل المجموعات

  333 290.17 الكلي

 

ملكاااااوانت القياااااادة  إحصاااااائيةفاااااروق ذات دتلاااااة  يوجااااادمااااان احااااادول الساااااابو يتضاااااح اناااااه ت 
 .وذل  حميع املكوانت  تع ى ملتغّي التذص   العلمي األخالقية
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 سابعاً : سنوال اخلربة:

 ( 32جدول رقم )

 سنوات الخبرةلى متغير التي تعزى إ األخالقيةين للفروق بين مكونات القيادة تحليل التبا

 مصدر االختالف المكونات 
مجموووووووووووو  

 المربعات
درجووووووووووووات 

 الحرية
متوسووووووووووووووووووووو  

 المربعات
قيمووووووووووة ف 
 المحسوبة

 قيمة الداللة

 والقانونية األخالقية بعادمراعاة األ
 بين المجموعات

6.32 3 2.11 2.31 

  

  

0.08 

  

  

 داخل المجموعات
310.88 341 0.91 

 الكلي
317.2 344   

 التوازن الذكي في تحقيق المصالح
 بين المجموعات

5.28 3 1.76 1.97 

  

  

0.12 

  

  

 داخل المجموعات
300.65 337 0.89 

 الكلي
305.92 340   

 ازدهارهفي تنمية المجتمع و  اإلسهام
 بين المجموعات

8.95 3 2.98 2.33 

  

  

0064. 

  

  

 داخل المجموعات
434.7 340 1.28 

 الكلي
445.64 343   

 المقومات القيادية 
 بين المجموعات

4.59 3 1.53 1.24 

  

  

0.3 

  

  

 داخل المجموعات
410.13 332 1.24 

 الكلي
414.71 335   

 بين المجموعات الكلي 
6.64 3 2.21 2.57 

  

  

0.056 

  

  

 داخل المجموعات
283.53 330 0.86 

 الكلي
290.17 333   

 

لقياااااادة ملكاااااوانت ا إحصاااااائيةفاااااروق ذات دتلاااااة  يوجااااادناااااه ت أتضاااااح مااااان احااااادول الساااااابو ي
 .وذل  حميع املكوانتسنوات اخلربة، تع ى ملتغّي  األخالقية
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 للعوامـل الدميوغرافيـة  إ صـائيةلرابع: هـل هنـاك أتثـي ذو داللـة السؤال ا
 ؟األخالقيةعلم مكوانل القيادة 

هااا ا التسااااؤل قاااام الباحاااث ابساااتذدام معامااال التحدياااد حياااث يفسااار معامااال  نجاباااة عااالإل
وفيمااااا يلااااي نتااااائج  .التحديااااد نساااابة التغااااّيات الاااايت ُياااادأها املتغااااّي املسااااتقل يف املتغااااّي التااااابع

  :حصائيةتحديد والدتلة اإلمعامالت ال

 ( نتائج معامالت التحديد 33جدول رقم )

طبيعمممممممممممممة  القطاع بيان 
 الوظيفة

المسمممممتوى 
 التنظيمي

المؤهمممممل  العمر
 العلمي

التخصممص 
 العلمي

سمممممممممممممنوات 
 الخبرة 

 األ
عاة

مرا
عاد
ب

 
 

ممممة
مممممممم
مممممممم
القيممم

ألخ
ا

 
نية
انو
والق

 

 12.5 2.7 17 21.7 11.1 3.7 1.6 معامل التحديد %

00.00 *0.039 0.49 0.11  ئيةحصاالدللة اإل
* 

0.002* 0.62 0.02* 

ي 
ي ف

لذك
ن ا

واز
الت

الح
مص

ق ال
حقي

ت
 

 1.4 6 11.5 16 6.4 8.3 8.3 معامل التحديد %

0.004 0.24 0.12 0.12  حصائيةالدللة اإل
* 

0.033* 0.092 0.54 

هام
إلس

ا
 

ية 
تنم
ي 
ف ع و 
جتم

الم
هاره

ازد
 

 14 3.9 11 17 12 1.4 3 معامل التحديد %

0.001 *0.024 0.78 0.58  حصائيةالدللة اإل
* 

0.049* 0.46 0.08* 
ة 
دي
يا
لق
 ا
ت
ما
قو
لم
ا

 

 5.3 1.2 15 17 8.2 6 7.8 معامل التحديد %

* 0.13 0.27 0.15  حصائيةالدللة اإل
0.002 

0.006* 0.8 03 

 الكلي

 57 12.2 1.1 14 20 6.5 4.2 6.4 معامل التحديد %

0.000 0.085 0.44 0.24  حصائيةالدللة اإل
* 

0.01* 0.72 0.032* 0.00 
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 من اجلدول السابل يتضح ما يلي :

 إحصااائيةوجااد اأااّي ذو دتلااة يوالقانونيااة  األخالقيااةبعاااد ابلنساابة للمكااون مراعاااة األ -1
لكل من املتغّيات :املستوى التنظيمي ، العمر ، امل،هل العلمي ، سنوات اخلربة على 

 .والقانونية ةاألخالقيبعاد اة األمراع

: لكاال ماان املتغااّيات إحصااائيةوجااد اأااّي ذو دتلااة يوازن الاا كي ابلنساابة للمكااون التاا -2
 العمر ، امل،هل العلمي ، على التوازن ال كي.

 إحصااائيةوجااد اأااّي ذو دتلااة ي ازدهااارهيف تنميااة ا تمااع و  اإلسااهامابلنساابة للمكااون  -3
لمااااي ، ساااانوات اخلااااربة علااااى : املسااااتوى التنظيمااااي ، امل،هاااال العلكاااال ماااان املتغااااّيات

 .ازدهارهيف تنمية ا تمع و  اإلسهام

 : لكل من املتغّيات إحصائيةدتلة  اأّي ذو يوجدابلنسبة للمكون املقومات القيادية  -4
 العمر ، امل،هل العلمي على املقومات القيادية.

لكااااال مااااان  إحصاااااائيةدتلاااااة  وجاااااد اأاااااّي ذوي األخالقياااااةابلنسااااابة ملكاااااوانت القياااااادة  -5
 العمر ، امل،هل العلمي ، سنوات اخلربة على مكوانت القيادة. :غّياتاملت

 جـــم أتثـــي املتغـــيال  أنّ مبعـــين  % 57مجـــا    معامـــل التحديـــد اإل أنّ كيـــا اتضـــح 
ـــادة  ـــة جمتيعـــة علـــم مكـــوانل القي ـــةالدميوغرافي ـــاقي  ل% 57   األخالقي تغـــيال ملوالب

يـة علـم مكـوانل القيـادة الدميوغرافنسبة كبـية توضـح مـدى أتثـي املتغـيال  يوه أخرى
 .األخالقية
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 البحث الكييملخص نتائج  12-3
   :هم النتائج فيما يليأميكن تلذي   حصائيةمن خالل نتائج الدراسة اإل

=  األخالقيةملتوس  العام ملكوانت القيادة ا نأ حصائيةائج الدراسة اإلوًت : اتضح من نتأ
 را، عينةنٍ مدى  انس إوهو قيمة صغّية تشّي  0.93قدره  اب راي معياري 3.19

 األخالقيةن توافر املكوانت الرئيسية للقيادة أٍ إ -أيضا-ه ه القيمة الدراسة كما تشّي 
 األخالقيةبعاد راعاة األمباص املكون الرئيس اخلاملرك  األول حيث جا، يف  ،متوسطةبنسبة 

يف  إلسهامابجا، املكون الرئيس اخلاص  ،مثودرجة توافر مرتفعة 3,44مبتوس   والقانونية
يف املرك   ،مثودرجة توافر متوسطة 3.18يف املرك  الثاين مبتوس   ازدهارهتنمية ا تمع و 

ودرجة توافر  3.06لتوازن ال كي يف حتقيو املصاحل مبتوس  =ابالثالث املكون اخلاص 
 3.03مبتوس   ات القياديةملقومابويف املرك  الرابع جا، املكون الرئيس اخلاص  ،متوسطة

 .ودرجة توافر متوسطة
 

 فقد اتضح اآليت:   ترسذاً طبقاً للمتغّيات الدميوغرافية أكثرأي املكوانت وإزا، مسىللة  نياً: 

بعااد راعااة األمباخلااص ن الارئيس : ابلنسابة للمكاو لنسبة ملتغّي القطاع وجد كما يلاياب -1
 ،مثالقطااااع الصاااناعي ،مث،القطااااع ال راعاااي ول والقانونياااة جاااا، يف املركااا  األ األخالقياااة

لتااوازن الاا كي ابابلنساابة للمكااون الاارئيس اخلاااص و  قطاااع التشااييد، ،مثيالقطاااع اخلاادم
القطااااع  ،مثع التشاااييدقطاااا  ،مثول القطااااع ال راعااايحتقياااو املصااااحل جاااا، يف املركااا  األ يف

 تنميااة يف إلسااهامابابلنساابة للمكااون الاارئيس اخلاااص و ، يالقطاااع اخلاادم ،مثالصااناعي
 ،مثالقطاااع الصااناعي ،مثول القطاااع ال راعااي فقااد جااا، يف املركاا  األ  ازدهااارها تمااع و 

ملقومااااات ابابلنساااابة للمكااااون الاااارئيس اخلاااااص و ، يالقطاااااع اخلاااادم ،مثقطاااااع التشااااييد
 ،مثالقطاع الصناعي ،مثقطاع التشييد ،مثول القطاع ال راعيجا، يف املرك  األ  القيادية

ول القطااااااع مكاااااوانت ككااااال فقاااااد جاااااا، يف املركااااا  األلنسااااابة للابو ، يقطااااااع اخلااااادمال
 .يالقطاع اخلدم ،مث،القطاع الصناعي  ،مثقطاع التشييد  ،مثال راعي
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ابلنساابة ملتغااّي طبيعااة الوظيفااة فقااد اتضااح مااا يلااي: ابلنساابة للمكااون الاارئيس اخلاااص  -2
داري اإل ،مثالفااااين ،مثداريول اإلجااااا، يف املركاااا  األ  والقانونيااااة األخالقيااااةبعاااااد راعاااااة األمب

حتقيااو املصاااحل جااا، يف املركاا   لتااوازن الاا كي يفاباخلاااص ابلنساابة للمكااون الاارئيس  و،الفااين
ابلنساااااابة للمكااااااون و داري الفااااااين، اإل ،مث ،دارياإل ،مثداري الفااااااينول طبيعااااااة العماااااال اإلاأل

العمال  ول طبيعاةفقاد جاا، يف املركا  األ ازدهاارهع و يف تنمية ا تم إلسهاماباخلاص الرئيس 
قومااات ملاباخلاااص ابلنساابة للمكااون الاارئيس و داري الفااين، اإل ،مثدارياإل ،مثداري الفاايناإل

 ،داري الفاااايناإل ،مثدارياإل ،مثلفااااينداري اول طبيعااااة العماااال اإلالقياديااااة جااااا، يف املركاااا  األ
داري اإل ،مثداري الفينول طبيعة العمل اإلمكوانت ككل فقد جا، يف املرك  األابلنسبة للو 
 داري الفين.اإل ،مث،

ابلنسبة ملتغّي املستوى التنظيمي فقد اتضح ما يلي: ابلنسبة للمكاون الارئيس اخلااص  -3
 اإلدارة ،مثالعليااا  اإلدارةول مسااتوى يف املركاا  األ والقانونيااة جااا، األخالقيااةبعاااد راعاااة األمب
حتقياو  لا كي يفلتاوازن ااباخلااص للمكاون الارئيس  ،وابلنسابةالتنفي ية اإلدارة ،مثالوسطى ،

، التنفي ياة اإلدارة ،مثالوساطى اإلدارة ،مثالعلياا اإلدارةول مساتوى املصاحل جا، يف املرك  األ
فقااد جااا، يف املركاا   ازدهااارهع و يف تنميااة ا تماا إلسااهاماباخلاااص ابلنساابة للمكااون الاارئيس و 
نساااابة للمكااااون ابلو التنفي يااااة،  اإلدارة ،مثالوسااااطى اإلدارة ،مثالعليااااا اإلدارةول مسااااتوى األ

 اإلدارة ،مثالعليااا  اإلدارةول مسااتوى قومااات القياديااة جااا، يف املركاا  األملاباخلاااص الاارئيس 
ول مسااتوى مكااوانت ككاال فقااد جااا، يف املركاا  األابلنساابة للو ،في يةالتن اإلدارة ،مثالوساطى
 التنفي ية. اإلدارة ،مثالوسطى اإلدارة ،مثالعليا اإلدارة

راعاااااة مباخلااااص  اتضاااح مااااا يلي:ابلنسااابة للمكاااون الااارئيس فقاااد رابلنسااابة ملتغاااّي العمااا -4
ئاااة ف ،مثسااانة  45مااان  أكاااربول فئاااة العمااار والقانونياااة جاااا، يف املركااا  األ األخالقياااةبعااااد األ

، (35-26فئاااة العمااار مااان   ،مث(45-36 فئاااة العمااار مااان  ،مثسااانة 25قااال مااان أالعمااار 
ول فئة صاحل جا، يف املرك  األحتقيو امل لتوازن ال كي يفابابلنسبة للمكون الرئيس اخلاص و 

 ،مث( 35-26فئة العمر من   ،مث( 45-36فئة العمر من   ،مثسنة 45من  أكربالعمر 
يف تنمياة ا تماع  إلساهاماباخلااص للمكاون الارئيس  ،وابلنسبةسنة  25قل من أالعمر  فئة
-36  فئاة العمار مان ،مثسانة 45مان  أكاربول فئاة العمار فقد جاا، يف املركا  األ ازدهارهو 
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للمكاااون  ،وابلنسااابةسنة 25قااال ماان أفئاااة العماار  ،مث( 35-26العمااار ماان   فئااة ،مث(45
 45ماان  أكااربجااا، يف املركاا  اتول فئااة العماار  ملقومااات القياديااةابالاارئيس الرابااع واخلاااص 

قال مان أفئاة العمار  ،مث( 35-26العمر مان   فئة ،مث( 45-36فئة العمر من   ،مثسنة 
 45ماان  أكااربول فئااة العماار ت ككاال فقااد جااا، يف املركاا  األمكااوانابلنساابة لل و،ساانة 25
قاال ماان أفئااة العماار  ،مث(35-26فئااة العماار ماان   ،مث(45-36فئااة العماار ماان   ،مث ساانة
 سنة.  25

راعااة مباخلااص  ابلنسابة للمكاون الارئيس م،هل العلماي فقاد اتضاح ماا يلاي:للابلنسبة  -5
املاجسااتّي  ،مثعلااى الاادكتوراه  احلاصاالونل و والقانونيااة جااا، يف املركاا  األ األخالقيااةعاااد باأل
للمكاون الارئيس اخلااص  ،وابلنسبةعلى الثانوية العامة احلاصلون أخّياً امل،هل احامعي و  ،مث
 ،مثعلاااااى الااااادكتوراه  احلاصااااالونول حتقياااااو املصااااااحل جااااا، يف املركااااا  األ لتااااوازن الااااا كي يفاب

ابلنسااابة للمكاااون و  ،انوياااة العاماااةعلاااى الث احلاصااالون أخاااّياً امل،هااال احاااامعي و  ،مثاملاجساااتّي 
علااى  احلاصاالونول املركاا  األ جااا، يف ازدهااارهيف تنميااة ا تمااع و  إلسااهاماباخلاااص الاارئيس 
ابلنسابة و ، على الثانوية العامة احلاصلون أخّياً امل،هل احامعي و  ،مثاملاجستّي  ،مثالدكتوراه 

علاااى  احلاصاالونول ملركاا  األقومااات القياديااة جااا، يف املابللمكااون الاارئيس الرابااع واخلاااص 
ة ابلنسابو ، على الثانوية العامة احلاصلون أخّياً امل،هل احامعي و  ،مثاملاجستّي  ،مثالدكتوراه 

امل،هاال  ،مثاملاجسااتّي  ،مثعلااى الاادكتوراه  احلاصاالونول للمكااوانت ككاال جااا، يف املركاا  األ
  .على الثانوية العامة احلاصلون أخّياً احامعي و 

ا يلي: ابلنسبة للمكاون الارئيس اخلااص  التذص  العلمي فقد اتضح مابلنسبة ملتغّي -6
 ،مثجتماعياااة اتعلاااوم الدصااا   ولوالقانونياااة جاااا، يف املركااا  األ األخالقياااةبعااااد راعاااة األمب

، خااااّيالعلااااوم الشاااارعية يف املركاااا  األ ،مث الكمبيااااوتر ،مثاهلندسااااة  ،مث األخاااارى ،مث اإلداريااااة
ول حتقيااو املصاااحل جااا، يف املركاا  األ لتااوازن الاا كي يفاب اخلاااص ابلنساابة للمكااون الاارئيسو 

اتجتماعيااة  ،مث اإلداريااةالعلااوم  ،مث األخاارىالتذصصااات  ،مثاهلندسااة  ،مثالعلااوم الشاارعية 
يف  إلسااهاماباخلاااص الاارئيس  للمكااون ،وابلنساابةالعلااوم البحتة أخااّياً علااوم الكمبيااوتر و  ،مث

العلاااوم  ،مثالعلاااوم البحتاااة  ،مثة العلاااوم الشااارعي ولجاااا، يف املركااا  األ ازدهاااارهتماااع و تنمياااة ا 
، العلاوم اتجتماعياة ،مثاهلندسة  ،مثعلوم الكمبيوتر  ،مث األخرىالتذصصات  ،مث اإلدارية
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 دصا  اهلندساةول يف املركا  األملقومات القيادية جا، اباخلاص ابلنسبة للمكون الرئيس و 
العلااوم  ،مث األخاارىالتذصصااات  ،مثلكمبيااوتر ا ،مث اإلداريااةالعلااوم  ،مثالعلااوم الشاارعية  ،مث

 ،مثالعلوم الشارعية ول ة للمكوانت ككل جا، يف املرك  األابلنسبو ، البحتة ،مثاتجتماعية 
 ،مثياااوتر الكمب ،مثاتجتماعياااة  ،مث األخااارىالتذصصاااات  ،مث اإلدارياااة ،مثعلاااوم اهلندساااة 

 البحتة.

ابلنساابة للمكااون الاارئيس : ج التاليااةخلااربة فقااد اتضااحت النتااائابلنساابة ملتغااّي ساانوات ا  -7
 15مان  أكثارفئات اخلاربة  ولوالقانونية جا، يف املرك  األ األخالقيةبعاد راعاة األمباخلاص 
-6فئاات اخلاربة   أخاّياً ( و 5-1فئاات اخلاربة   ،مث( 15-11فئاات اخلاربة مان   ،مثسنة 
صااحل جاا، يف املركا  حتقياو امل لتاوازن الا كي يفابابلنسبة للمكون الارئيس اخلااص و ( ، 10
فئااات اخلااربة  ،مث( 15-11فئااات اخلااربة ماان   ،مثساانة  15ماان  أكثاارفئااات اخلااربة  ولاأل
يف  إلساااهاماباخلااااص ابلنسااابة للمكاااون الااارئيس و ، (10-6فئاااات اخلاااربة   أخاااّياً ( و 1-5 

 فئات اخلربة ،مثسنة  15من  أكثرفئات اخلربة  ولجا، يف املرك  األ ازدهارهتمع و تنمية ا 
 ،وابلنسااااابة( 10-6فئاااااات اخلاااااربة   أخاااااّياً ( و 5-1فئاااااات اخلاااااربة   ،مث( 15-11مااااان  

 أكثارفئاات اخلاربة  ولجاا، يف املركا  األ قوماات القيادياةملابللمكون الرئيس الراباع واخلااص 
فئاااات  أخاااّياً ( و 5-1فئاااات اخلاااربة   ،مث( 15-11فئاااات اخلاااربة مااان   ،مثسااانة  15مااان 
فئاات اخلاربة  ولمكاوانت ككال جاا، جاا، يف املركا  األلل ابلنسبةو ( ، 10-6       اخلربة
 أخاااّياً ( و 5-1فئاااات اخلاااربة   ،مث( 15-11فئاااات اخلاااربة مااان   ،مثسااانة  15مااان  أكثااار

 (. 10-6فئات اخلربة  
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بني مكوانت القيادة  إحصائيةة هل هنا  فروق ذات دتل لثاً : ابلنسبة للتساؤل اخلاص 
املساتوى التنظيماي  –طبيعاة العمال  –  القطااع :دميوغرافية الٍ العوامل إتع ى  األخالقية

  :فقد اتضح ما يلي؟سنوات اخلربة (  –التذص  العلمي  –امل،هل العلمي  –العمر  –

ع تعااا ى ملتغاااّي القطاااا  األخالقياااةملكاااوانت القياااادة  إحصاااائيةتلاااة وجاااود فاااروق ذات د -1
 األخالقياااةبعااااد ة األابلنسااابة للمكاااون مراعااااأناااه وذلاا  حمياااع املكاااوانت فقاااد اتضاااح 

لصااااحل  اخلااادميباااني القطااااع ال راعاااي و  إحصاااائيةفاااروق ذات دتلاااة  يوجااادوالقانونياااة 
ابلنساابة للمكااون التااوازن و وبااني القطاااع ال راعااي والصااناعي لصاااحل ال راعااي، ، ال راعااي

بااااني القطاااااع ال راعااااي  إحصااااائيةفااااروق ذات دتلااااة  يوجاااادالاااا كي يف حتقيااااو املصاااااحل 
 ،وابلنساابةراعااي، وبااني القطاااع ال راعااي والصااناعي لصاااحل ال راعيلصاااحل ال   اخلاادميو 

باااني  إحصاااائيةفاااروق ذات دتلاااة  يوجاااد ازدهاااارهيف تنمياااة ا تماااع و  اإلساااهامللمكاااون 
 يوجادابلنسابة للمكاون املقوماات القيادياة  ولصااحل ال راعاي، اخلادميالقطاع ال راعي و 

لصاااااحل ال راعااااي، وبااااني  يبااااني القطاااااع ال راعااااي واخلاااادم إحصااااائيةفااااروق ذات دتلااااة 
 األخالقياااةملكاااوانت القياااادة  ،وابلنسااابةعاااي  القطااااع ال راعاااي والصاااناعي لصااااحل ال را

لصااحل ال راعاي، وباني  يبني القطاع ال راعاي واخلادم إحصائيةفروق ذات دتلة  يوجد
 القطاع ال راعي والصناعي لصاحل ال راعي.

 تعاااا ى ملتغااااّي طبيعااااة األخالقيااااةة ملكااااوانت القياااااد إحصااااائيةتلااااة فااااروق ذات د يوجاااادت  -2
 العمل.

تعاااا ى ملتغااااّي املسااااتوى  األخالقيااااةملكااااوانت القيااااادة  إحصااااائيةوجااااود فااااروق ذات دتلااااة  -3
والقانونياة  األخالقياةبعااد ابلنسابة للمكاون مراعااة األو  ،وذل  حميع املكوانتالتنظيمي 

علياا بينمااا لصااحل الالوساطى  اإلدارةالعلياا و  اإلدارةبااني  إحصاائيةفاروق ذات دتلاة  يوجاد
ابلنسااابة  و،العليااا والتنفي يااة لصاااحل العليااا اإلدارةباااني  إحصااائيةفااروق ذات دتلااة  يوجااد

 اإلدارةبااني  إحصااائية فااروق ذات دتلااة يوجاادللمكااون التااوازن الاا كي يف حتقيااو املصاااحل 
يف تنمياااااة ا تماااااع  اإلساااااهاممكاااااون ابلنساااابة لل و،الوساااااطى لصااااااحل العلياااااا اإلدارةالعليااااا و 

الوساااطى لصااااحل  اإلدارةالعلياااا و  اإلدارةباااني  إحصاااائية فاااروق ذات دتلاااة يوجاااد ازدهاااارهو 
، العلياا والتنفي ياة لصااحل العلياا اإلدارةباني  إحصاائيةفاروق ذات دتلاة  يوجادعليا بينماا ال
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العلياا  اإلدارةباني  إحصاائيةفاروق ذات دتلاة  يوجاديادياة ابلنسبة للمكاون املقوماات القو 
العليااا  اإلدارةباني  إحصاائيةفاروق ذات دتلاة  يوجاادساطى لصااحل العلياا بينماا الو  اإلدارةو 

فااروق ذات دتلااة  يوجااد األخالقيااةنساابة ملكااوانت القيااادة ابلو  ،والتنفي يااة لصاااحل العليااا
ات دتلااة ذفاروق  يوجادالوساطى لصاااحل العلياا بينماا  اإلدارةالعلياا و  اإلدارةباني  إحصاائية
 يا والتنفي ية لصاحل العليا.العل اإلدارةبني  إحصائية

تعاا ى ملتغااّي العماار وذلاا   األخالقيااةملكااوانت القيااادة  إحصااائيةوجااود فااروق ذات دتلااة  -4
فروق ذات  يوجدوالقانونية  األخالقيةبعاد لنسبة للمكون مراعاة األابو  ،حميع املكوانت

حل ( لصاا45مان  أكثار( وباني فئاات العمار  35-25بني فئات العمار   إحصائيةدتلة 
( لصاااحل 45مان  أكثار( وباني فئاات العمار  45-35( ، باني فئاات العمار  25-35 
فااااروق ذات  يوجاااادابلنساااابة للمكااااون التااااوازن الاااا كي يف حتقيااااو املصاااااحل و ( ، 35-45 

( لصااحل 45مان  أكثار( وباني فئاات العمار  35-25بني فئات العمار   إحصائيةدتلة 
صاااحل ( ل45ماان  أكثاارالعماار  ( وبااني فئااات 45-35(، بااني فئااات العماار  25-35 
فاااروق ذات  يوجاااد ازدهاااارهيف تنمياااة ا تماااع و  اإلساااهامابلنسااابة للمكاااون و (، 35-45 

( لصااحل 45مان  أكثار( وباني فئاات العمار  35-25بني فئات العمار   إحصائيةدتلة 
( لصاااحل 45مان  أكثار( وباني فئاات العمار  45-35( ، باني فئاات العمار  25-35 
 إحصااائيةفااروق ذات دتلااة  يوجاادة للمكااون املقومااات القياديااة ابلنساابو (  ، 35-45 

(، 35-25( لصاااحل  45ماان  أكثاار( وبااني فئااات العماار  35-25بااني فئااات العماار  
-35( لصااااااحل  45مااااان  أكثااااار( وباااااني فئاااااات العمااااار  45-35باااااني فئاااااات العمااااار  

فئاات باني  إحصاائيةفاروق ذات دتلاة  يوجد  األخالقيةملكوانت القيادة  ،وابلنسبة(45
 (.45-35( لصاحل  45من  أكثر( وبني فئات العمر  45-35العمر  

تعااا ى ملتغاااّي امل،هااال  األخالقياااةملكاااوانت القياااادة  إحصاااائيةتلاااة فاااروق ذات د يوجااادت  -5
 وذل  حميع املكوانت.العلمي 

تعاا ى ملتغااّي التذصاا    األخالقيااةملكااوانت القياادة  إحصااائيةفااروق ذات دتلااة  يوجادت  -6
 .حميع املكوانت العلمي  وذل 
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تعااا ى ملتغاااّي سااانوات  األخالقياااةملكاااوانت القياااادة  إحصاااائيةفاااروق ذات دتلاااة  يوجااادت  -7
 .وذل  حميع املكوانتاخلربة 

 

للعوامل الدميوغرافياة علاى مكاوانت القياادة  إحصائيةدتلة  ياأّي ذفيما يتعلو بوجود : رابعاً 
 :يليمت اخللوص إٍ ما   األخالقية

مان  لكال إحصاائيةوجاد اأاّي ذو دتلاة يوالقانونياة  األخالقياةبعاد ة األمراعا ابلنسبة للمكون
بعااااد ات اخلاااربة علاااى مراعااااة األ، سااانو املتغاااّيات :املساااتوى التنظيماااي، العمااار ، امل،هااال العلماااي

لكاال  إحصااائيةلااة وجااد اأااّي ذو دتيابلنساابة للمكااون التااوازن الاا كي و والقانونيااة ،  األخالقيااة
يف  اإلسااهامللمكااون  ،وابلنساابة،هاال العلمااي ، علااى التااوازن ال كيالعماار ، املماان املتغااّيات : 

لكل من املتغاّيات: املساتوى التنظيماي،  إحصائيةاأّي ذو دتلة  يوجد ازدهارهع و تنمية ا تم
للمكاااون  ،وابلنسااابةازدهارهيف تنمياااة ا تماااع و  اإلساااهام،هااال العلماااي، سااانوات اخلاااربة علاااى امل

لكل من املتغّيات : العمار ، امل،هال العلماي  إحصائيةاأّي ذو دتلة  يوجدت القيادية املقوما
 إحصاائيةاأاّي ذو دتلاة  يوجاد األخالقياةملكاوانت القياادة  ،وابلنسابةعلى املقومات القيادياة 

،كماا اتضاح  لكل من املتغّيات: العمر، امل،هل العلمي، سنوات اخلربة على مكوانت القياادة
حجام اأاّي املتغاّيات الدميوغرافياة  وهاو ماا ميثّال قيماة % 57مجاايل = التحديد اإل ن معاملأ

وهااو نساابة كبااّية توضااح  ،أخاارىتغااّيات ملوالباااقي ، األخالقيااةعلااى مكااوانت القيااادة   تمعااة
 .األخالقيةميوغرافية على مكوانت القيادة مدى اأّي املتغّيات الد
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 خا ة
والايت ميكان عرضاها وفاو النقاال الكماي، نتائج البحث أبرز مت يف ه ا الفصل عرل 

 التالية:
 اخنفااال، األماار الاا ي يشااّي إٍ األخالقيااةقيمااة املتوساا  العااام ملكااّوانت القيااادة  اخنفااال -

، ها ا املفهاومي،كاد احلاجاة لبا ل امل ياد مان احهاود لنشار و ، األخالقياةلقياادة ممارساة امستوى 
 سبل تطبيقه يف واقع املنظمات.ودعم 

 والقانونيااة األخالقيااةاملتعلااو ابحواناا؛  ممارسااة هااو البعااد األخالقيااةقيااادة أبعاااد ال أكثاارأن  -
 –العمااار  –املساااتوى التنظيماااي  –طبيعاااة العمااال  –القطااااع  :مياااع املتغاااّيات الدميوغرافياااة ح وذلااا 

مهياة ذلا  البعاد مان وجهاة نظار ، مماا ي،كاد أ(سانوات اخلاربة –التذصا  العلماي  –امل،هل العلماي 
  . املبحوأني

 ختالي بع  العوامل الدميوغرافية.دتلف اب األخالقيةأن ممارسة القيادة  -

تعااا ى ملتغاااّيات طبيعاااة  األخالقياااةوانت القياااادة ملكااا إحصاااائيةفاااروق ذات دتلاااة  يوجاااد ت -
 العمل، امل،هل العلمي، التذص ، وسنوات اخلربة.

القطااااع، عااا ى ملتغاااّيات ت األخالقياااةكاااوانت القياااادة مل إحصاااائيةفاااروق ذات دتلاااة  يوجاااد -
 .املستوى التنظيمي، والعمر

، حياث تعكاس األخالقياةري على مكوانت القياادة اأّي جوه  تمعةً  لعوامل الدميوغرافيةل -
، وتعاد ها ه النسابة كباّية وفاو الدراساات %57ة أن ذلا  التاىلأّي يقادر بنسابة النتائج الكميا

ر  ( لعوامااال أخااارى%43نسااابة املتبقياااة  لية، يف حاااني تعااا ى ااإلنساااانيف العلاااوم اتجتماعياااة و 
    تدخل يف الدراسة احلالية، وحتتاج إٍ دراسات أخرى من أجل استكشافها.
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نتائج البحث : امساخل الباب

 والتوصيال

نتائج : الثالث عشرالفصل 
 البحث الكيفي
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نتائج البحث الكيفي: عشر الثالثلفصل ا  
 

 قدمةم
 الكماااي والكيفاااي املنهجااانيكماااا أشاااران ساااابقاً يف الفصااال الثااااين، يعتماااد هااا ا البحاااث علاااى 

علاااى أساااالوب  اتتكااااا،، وفيماااا باااا  البيااااانت الكيفياااة ، مت اهلجااااني( ذاااتل  أو البحاااث امل
 تعااه ابملرونااة ماان وضااع أساائلة حمااددة مااع  ّكاان الباحااث ماان  املقااابالت شاابه املهيكلااة، والاايت

وقااااد مت  إلجاااااابت املبحااااوأني. وفقاااااً ترتياااا؛ عرضااااها وذلاااا  أو إضااااافة أساااائلة جدياااادة حيااااث 
 مها: ،م ه ا األسلوب يف مرحلتنيااستذد

جواناااا؛ لاااابع  ، والاااايت ُتاااادي لتعميااااو الفهاااام أأنااااا، الدراسااااة اتسااااتطالعية: املر لــــة األوىل
 . األخالقيةللقيادة  النموذج العلمي اليت تتمحور حولالبحث 

احلصول علاى إجااابت معمقاة ألسائلة  واليت تستهديأأنا، الدراسة الرئيسة، : املر لة الثانية
 عملية تفسّي النتائج الكمية.سني حتيساعد الباحث يف الدراسة، مبا 

، الايت تقضاي ةن ياتم وقد أخضعت مجيع املقابالت للتحليل وفو منهجية الدراسات الكيفياة
 :( 218  تنفي  عدد من اخلطوات املنهجية الكفيلة ابخللوص إٍ النتائج املستهدفة عرب ما يلي

 قرا،ة املقابالت بطريقة حتليلية أولية. -1

يف جاااوتت حتليلياااة أخااارى بغااارل تااادوين بعااا  املالحظاااات  إعاااادة قااارا،ة املقاااابالت -2
 حول اإلجاابت واملفاهيم والقص  واإلشارات اللطيفة يف تل  املقابالت.

إجارا، قاارا،ة إضااافية لتحديااد مساتوملت اتتفاااق واتخااتالي يف إجاااابت املبحااوأني،   -3
 مع حتديد اتقتباسات املالئمة.

 وكتابة اتقتباسات اليت مت حتديدها. البد، بعملية تدوين نتائج عملية التحليل -4
                                                           

القاضي والبيايت، ،مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبويةأبو عاّلم، رجا،   انظر مثاًل: (218)
بوي والنفسي من املنظور الرت  منهجية البحثكمال زيتون،   -منهجية وأساليب البحث العليي

 .الكيي والكيفي
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إخضاع ما دون من نتائج أولية للمراجعة بغرل إنضاجه وربطه بشكل حمكم ةسئلة  -5
 الدراسة، على  و يفضي بتحقو األهداي املتوخاة.

 ، مها:لدراسة الكيفية عرب حمورينويف ضو، ما سبو، ميكن عرل أبرز نتائج ا

  الدراسة اتستطالعية(.ملذ  حتليل نتائج الدراسة الكيفية  -

 ملذ  حتليل نتائج الدراسة الكيفية  الدراسة الرئيسة(. -
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  يةالدراسة االستيالعالدراسة الكيفية ونتائج  ملخص حتليل 13-1

 

إبمجااايل  ،تااانمجاعيأنتااان او  فرديااة أااالثمنهااا  مقااابالت شاابه مهيكلااة،مخااس أجرياات        
ومت إجاارا، مقااابالت معهاام مبتوساا   ،ديااة خمتلفااةأشااذاص ميثلااون شاارائح ومسااتوملت قيا ساابعة
. وكمااا أوضااحنا سااابقاً، فااإن اهلاادي الاارئيس لتلاا  املقااابالت كاااان دقيقيااة لكاال مقابلااة 36

لنمااوذج العلمااي املاااراد بناااؤه يف هاا ا البحااث للقياااادة التصاااور املباادئي لللمعاونااة علااى إنضاااج 
علااى األبعاااد ذات الصاالة باا ل  ، وماان هنااا فماان املنطقااي أن تركاا  هاا ه املقااابالت األخالقيااة
 طرح األسئلة التالية:. ومبراعاة ما سبو، مت النموذج

  "؟األخالقيةهل سبو ل   اع مفهوم "القيادة   -1
 من وجهة نظر  وما هي أبعادها؟ األخالقيةماذا تعين القيادة  -2
 ما أهم تل  األبعاد؟؟ و اإلداريةيف القيادة  األخالقيةإٍ أي مدى ترى أمهية مراعاة األبعاد  -3
 ؟ وما أهم تل  األبعاد؟اإلداريةإٍ أي مدى ترى أمهية مراعاة األبعاد القانونية يف القيادة  -4
 ملاذا؟و بتنمية ا تمع ورفاهيته؟  اإلسهاممطالبة يف  األخالقيةهل القيادة  -5
 ؟ثلة أو قص   للفعالية والكفا،ة؟ كيف؟ هل ل  أن ت كر أم األخالقيةهل تتطل؛ القيادة  -6
 ؟مثالً ؟ ماذا عن توزان املصاحل األخالقيةيف رأي : ما أهم الصعوابت أو التحدملت أمام القيادة  -7
 ؟ اإلداريةيف البيئة  األخالقيةكيف تقيم مستوى تطبيو القيادة   -8
 ؟األخالقيةيف ضو، خربات  العملية ورصيد  املعريف: كيف ميكن تع ي  القيادة  -9
 

نقااادم ملذصااااً ألبااارز النتاااائج الكيفياااة يف مرحلاااة الدراساااة اتساااتطالعية، وفيماااا يلاااي، 
يبهاا متبوعااة مبلذا  اإلجاااابت الايت أمكان احلصااول عليهاا ماان توذلا  بوضاع األساائلة وفاو تر 

 املبحوأني: 
 

: هـــــل ســـــبل لـــــد مســـــاع مفهـــــوم يالقيـــــادة املتيثـــــل يف الســـــؤال األول يـــــال  
م ر يساامعوه ماان قباال، وأفاااد بعضااهم ةنااه غااّي ، أجاااب معظاام أفااراد العينااة ةراا "؟األخالقيــة
ماااانهم ةراااام قااااد  عااااوه يف بعاااا   أنااااانا أفااااادمبعااااىن نخاااار، وقااااد  أراااام تعرفااااوا عليااااهو شااااائع أ

   . السياقات
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 األخالقيةالقيادة ال ي خصص الستشكاف معىن  وفييا يتعلل ابلسؤال الثاين
كبّية من التنوع، حيث   على درجة كانت اإلجاابتاملبحوأني،   من وجهة نظر وأبعادها

 ، ومنها:األخالقيةأعطى املبحوأون معاين عديدة للقيادة 
 .هي الربح وتنمية املال مع مراعاة ا تمع -1
 .مراعاة شعور الناس ومصاحلهم -2
ية، وأهام األبعااد: اإلنساانتطبيو النظاام ابلعمال ةفضال إمكانياة، ماع مراعااة احوانا؛  -3

 للعاملني. ،مثولوية للعمل الربح املشرت  للجميع، وأن تكون األ
جتماعياااة، الشااامولية وتغليااا؛ مصااااحل ح ابلسااالو  القياااادي، املسااا،ولية اترتباااال الااارو ا -4

األماااة، الضااامّي، تقااادمي املصااالحة العلياااا، ربااا  الااادنيا ابآلخااارة،القيم، الااادين، الطاااابع 
 الروحي.

 والدين.،هي مبادو الشري، األمانة  -5
 واحرتام الوقت. ،اإلتقان كاألمانة،  قيةاألخالالتعامل بعدل مع املوظفني ابلصفات  -6
إحارتام قايم حقاوق :والعادات والتقالياد، وأهام األبعااد  األخالقيةهي اليت تراعي القيم  -7

 ع. موالسعي لتطوير أخالقيات ا ت، اإلنسان
 

واإلجاابت السابقة ت،كد على مسائل عديدة، ومن أمههاا عادم شايوع مفهاوم القياادة 
لعربيااة اإلسااالمية وفااو نتااائج العينااة، جباناا؛ تعاادد املااداخل لتوصاايفه ماان يف البيئااة ا األخالقيااة

 قبل املبحوأني، مما يدل على أرا، ه ا املفهوم ومشوله ألبعاد متنوعة.
 

يف القيـــادة  األخالقيـــةمـــدى أمهيـــة مراعـــاة األبعـــاد الثالـــث عـــن الســـؤال  و ـــول
 ، جد امراعاة تل  األبعاد هام  ةن أجاب املبحوأون مجيعاً  وما أهم تلد األبعاد؟ اإلدارية

 وعن أهم تل  األبعاد: تنوعت اإلجاابت كما يلي: 
 البعد األهم هو رأس املال.رأس املال واملستفيدين، و  توازن مصاحل بني مصلحة -1
 ."Just to be fairتنميته "  ،مثاحملافظة على وجود الكيان  -2
 اإلنتاج. ( اليت تنعكس على جودةاإلنساينزملدة الوت،  احان؛  -3
 ماكان يتمي  به التجار القدما، كالصدق، الوفا، ابلوعد، الشفافية، القوة. -4
 ابلوقت واملواعيد، الصدق. اتلت امالعدل، إتقان العمل،  -5
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 داخل بيئة العمل وخارجها. ةالصدق واإلحرتام، البعد عن الغش، اإلنصاي واألمان -6
 األخالقيااااةالقياااادة  وث ةنلشااافافية،الدين، ووضااااح املبحاااالعااادل، الصااادق، األمانة،ا -7

ت وكااان ُيماال إ يوجااد قائااد عاارب التاااري  وأنااه ر رسااالة دعويااة تغلّاا؛ املصاالحة العامااة،
ساتثنا، اب األخالقياةفلسفة وقيمة أخالقياة حاىت الوأنياة، وكاان القائاد يساتدعي القيماة 

يف العصااااار و صااااالت القيماااااة عااااان املعاااااىن. ( عنااااادما فُ ةالرأ الياااااة احلديثااااا  اإلدارةعصااااار 
تنفصال القيماة عان ر ، و متديناً ا ديث ر  ت قائد سياسي ةورواب إت كان مسيحي  احل

يف و  ،اعيااااةجتمان هنااااا  مساااا،ولية تكااااحيااااث ر  اإلدارةقتصاااااد و السياسااااة بعكااااس ات
وا بتاارون فقاد كاان اإلدارة، أماا يف ،األمني قبال الكاف للقيادة نالسياسة كانوا بتارو 

 وليس األمني. ،الكف
 

 لاإلداريةمدى أمهية مراعاة األبعاد القانونية يف القيادة   ول لل ابلسؤال الرابعوفييا يتع
 ما أهم تلد األبعاد؟ و 
 

، وعااان ماهياااة هااا ه جاااد ا مهماااةمجياااع أفاااراد العيناااة ةن مراعااااة تلااا  األبعااااد  تجااااابإ ت،جاااا
 تنوعت اإلجاابت كما يلي: األبعاد،
 .األبعاد هي القوانني احمللية أهم -1
 .مور القانونية، ومنبعها الشورىمراعاة األ -2
 .هب اتلت امل مايتعلو ابلقانون و بشكل عام ك -3
 .احليطة واحل ر -4
أمهيااة عاا ل املواضايع عاان اهلااوى  القاوانني واألعااراي، تغاّي املفهااوم عاان األخالقياات، -5

    إنساانية املعاايّي،صاار التوجاه صاوب   يثالشذصي عرب القاوانني. يف التطاور احلاد
آلن صاارت األخاالق سام األخاالق، بينماا اأن ُيادث القتال اب كنميإذ يف السابو 

 تفاقية جنيف(.امثال إنسانية   أكثر
من القانون، بينما القانون هو ال ي ُيكم، ومن املعايّي: أخالقياات  األخالق أعمّ  -6

 العمل، وقت العمل والتعاون.
قع بعاد عدم الغش، التجسس، و نا؛ ماايو من األو ،القانون مستمد من األخالق  -7

 مبشاكل قانونية.
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ــــادة ستفســــار عيــــا إذا كانــــ  تعلــــل ابلســــؤال اخلــــامس الــــ ي خصــــص لالوفييــــا ي القي
 وملاذا؟ ؟ ايفدهارإوو  بتنيية امتيع ورفاهيته اإلسهامميالبة يف  األخالقية

 " نعم .. للتنمية، وليس الرفاهية" ااااااااااأجاب معظم أفراد العينة ب
تنوعات بقياة إجاباة السا،ال كماا لادى بعا  املبحاوأني، و  يةوقد تبني عدم وضوح معىن الرفاه

 يلي:
أن تكاون قادوة حسانة  األخالقياةابلتنمية وليس الرفاهية، ومان القياادة  اإلسهامجي؛  -1

 لبقية رجال األعمال.  
ا، وألن الرفاهياة مطلوباة ا للتااجر أيًضانعم للتنمياة والرفاهياة، ألن العائاد سايكون جيادً  -2

 ع احميع.ألرا ت يل األر وتنف
 .احميع ألنه سيكون هلا دور والعائد ابخلّي سيعمّ   التنمية أوتً  -3
 .وليس ابلضرورة الرفاهية، التنمية إلجيابية ذل  على األعمال -4
بقواعاد املهنااة  اتلتا امذ جيا؛ إت  سا؛ وظيفتاه، إبتنمياة ا تماع القائاد لايس مطالبااً  -5

للمجتماااع، واإلتقاااان قاعااادة أخالقياااة، ولااايس  لقواعاااد املهناااة وفقااااً كانااات، فالعمااال   أمل  
 واألخالق حالة إنسانية عامة وليست متعلقة ابلقادة فق .

تنميااة ا تمااع هااي املطلاا؛ ولاايس رفاهيتااه، واألخااالق هااي األساااس والاادين املعاملااة،  -6
ناة ا تماع، وتنمية ا تمع تعترب مي ة تنافسية مع العميل الاداخلي واخلاارجي، والفارد لب

 آلخرين. العاملني ية منوالتنمية متعد
     ماااان مشاااااكل ا تمااااع، ودوران يف ا تمااااع يشاااابه دوران التنميااااة والرفاهيااااة مهمااااة للحاااادّ  -7

 يف املن ل، أي ليس اإلطعام فق .
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ليــة والكفــاءة؟ كيــف؟ عاللف األخالقيــةهــل تتيلــب القيــادة  وقــد كــان الســؤال الســادس:
مااان مجياااع املبحاااوأني هاااي "نعااام"، اباااة وكانااات اإلج  هـــل لـــد أن تـــ كر أمثلـــة أو قصصـــاً؟و 

 كما يلي: لتعليل إجاابُتم   ا من التوضيحاتوأضاي املبحوأون عددً 
 .ألرا سب؛ للنجاح -1
 لية وليس للكفا،ة.اعنعم للف -2
 لية أهم ألن فيها روح املبادرة، بينما الكفا،ة ممكن توظيفها من نخرين.عاالف -3
تكون األمهية يف مصنع ماا  مثالً ، فنعم، لكن أمهية كل واحدة  س؛ الوظيفة واملرتبة -4

نااكسر قواعاد  لية أهم. وقادعاهنا  قرارت ما فالف تا كانللكفا،ة  احودة(، بينما إذ
زدادت النوعيااااة األهاااداي، وبشاااكل عاااام فكلمااااا  وفقااااً الكفاااا،ة يف بعااا  الوظاااائف 

 ت الكفا،ة، واحمع بينهما أفضل.لية وقلّ عازدادت الفااملرتبة الوظيفية 
دة عادد املاوظفني دون ، مثال زملقائد فاعل خالقي األقائد ال، و أكثرلية اعفناحتاج ال -5

 .حاجة فعلية
العدالاااة ماااع احمياااع وقباااوهلم وتباااد مااان لياااة بشاااكل عاااام، اعالقياااادة هااادفها زملدة الف -6

 واحرتامهم.
 

ستفسار عـن أهـم الصـعوابل أو التحـدايل أمـام القيـادة أما السؤال السابع فقد كان لال
 :ت اإلجاابت كما يلي،وقد جا .كيثال علم التحدايلتويفان املصاح   عنو ؟ األخالقية

لشاااديدة للتغلااا؛ علاااى هااا ه جتماعياااة واحلكومياااة، وقاااد ُيتااااج األمااار احااارأة االبيئاااة ات -1
 .التحدملت

 أصع؛ شي، هو إداذ القرارات، ومن ذل  توازن املصاحل. -2
 أهم التحدملت هو التوازن يف املصاحل. -3
 ، ومع اآلخرة وأواهبا، مثال: الرشوة.اً املصاحل عمومأهم التحدملت تضارب  -4
إخضاااع ، دون ذاُتااا واحملافظااة عليهااا األخالقيااةابلقواعااد  اتلتاا امأهاام التحاادملت هااو  -5

لسا،ال  تااج ل .األخالق ليست هلا عالقة ابلتاوازنو  األخالق لظري ال مان واملكان،
ألنا  أصحاب املصالحة، رضا، إل وتحاجة، وليس ملاذا؟ ابألخالق اتلت امدقة عن 

عوّضاه  هلل من تار  شايئاً ديث"ل  اودلّا، املهم تطبيو املعايّيلكن احميع،  قد تغض؛
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رضااي هللا عنااه  ،بسااذ  الناااس هللا رضااا ماان الااتمس" :، وحااديث(219 منااه" هللا خااّياً 
سااذ  هللا عليااه وأسااذ    الااتمس رضااا الناااس بسااذ  هللا وماان وأرضااى عنااه الناااس،

 .( 220 " عليه الناس
القيااادة ، وصااعوبة وجااود يضاااً أأخالقيااة  األخاارىن تكااون القيااادات م التحاادملت أأهاا -6

 تااوازن املصاااحل يعتاارب حتاادملً  (،فقاا  ولاايس رأسااياً  أفقياااً   األخاارىابإلدرات  األخالقيااة
و قراباة للمادير ماع إدارات أق الشذ ، مثال وجود مصلحة شذصية ويرجع ألخال

 أخرى فيعطيعهم أولوية على غّيهم.
 ،األخالقيااةتاا،من وتحتاارتم القيااادة حاادملت هااي التعاماال مااع األطااراي الاايت تأهاام الت -7

 توازن املصاحل أحد التحدملت.و 
 
 

 . اإلداريةيف البيئة  األخالقيةوكان السؤال الثامن عن تقييم مستوى تيبيل القيادة 
وأجاب واحد ةنه مانذف   ،ٍ ضعيفإةنه متوس   أالأةو  ،ةنه ضعيف أالأةوقد أجاب 

  ضعيف.ٍإ
 
 

: يف تاسع، وهوجا، الس،ال ال األخالقيةويف سؤال هام  ول سبل تعزيز القيادة 
 ؟ األخالقيةكيف ميكن تع ي  القيادة   ،، خربات  العملية ورصيد  املعريفضو 

 إجابة الس،ال كما يلي:نوعت وقد ت
 .األخالقيةالقدوة احلسنة، األنظمة اآللية اليت تدعم الضب  والقيادة  -1
 وت كالتحفي  املادي، وتوضيح األنظمة.املكاف -2
 ابحامعات.أخالق العمل التوعية ا تمعية، حوكمة الشركات، تدريس  -3
 ذلاا   مثااالو  ،األخالقيااةتعماايم  ااارب أخالقيااة انجحااة، التاادري؛ املقاانن علااى القاايم  -4

 الايت يساتفاد منهاا كثاّياً ساليمان الراجحاي ستفادة مان  رباة رجال األعماال الشاي  ات
 .  الصدق واألمانةيف تع ي

                                                           

 .رواه أمحد (219)

 .بن حبانرواه ا (220)
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توضاااااع علاااااى أساااااس فلسااااافية للوصاااااول ملعيارياااااة األخاااااالق،  اتّيالدساااااو ، التشاااااريعات -5
ٍ إ، فهاام الاادين الصااحيح ونقلااه ماان قيمااة ذاتيااة ريفااات، الرقابااة، اإلصااالح الااديينالتع

  .على حساب العمل يةالروحاحوان؛  ن؛ تع ي  ، سلو  فعلي
جااا ، و الوسااايلة املناسااابة، عااارب ماناااة( قااايم  كالصااادق والعااادل واألالجااا ، يتعلاااو بنشااار  -6

عواماال حتديااد  :يتعلااو ابلقاايم نفسااها، متابعااة نشاار وتطبيااو هاا ه القاايم  الرقابااة(، مثااال
  .KPIsاإلجناز 

، وضااع جاا ا،ات وعقااوابت علااى األخالقيااةتفعياال دور احلكومااة ابلرقابااة علااى القيااادة  -7
ة العامااااة وروح املصاااالح املذااااالفني، احلااااد ماااان اإلهتمااااام ابملصاااااحل الشذصااااية وتع ياااا 

 األخالقياااةلقياااادة اب اتلتااا امحاااول إجيااااد نلياااة ملراقباااة الشاااركات  جتمااااعي،التعااااون ات
غّي املدرجة بسوق (، إجبار الشركات لتع ي  توطني الوظائف برانمج نطاقات:مثال  

 الشفافية.تطبيو متطلبات على نشر القوائم املالية و املال 
 

 :يفية والدراسة الرئيسة الدراسة الكملخص حتليل نتائج  13-2
، اعياةمج منهاا مفاردة وواحادةاأنتاا عشارة ،  شبه مهيكلة ةمقابل أالث عشرة جرا،مت إ

 ،واخلااااادمي ،يف تلااااا  املقاااااابالت  تشااااامل: القطااااااع ال راعااااايوقاااااد مثلااااات مجياااااع القطاعاااااات 
 موعاة دقيقية لكل مقابلة حيث طرحات علايهم  40مبتوس  ، والتشييد والبنا،( ،والصناعي

العلماي  نماوذجالاليت تتمحور حول األبعاد األساسية يف ه ا البحث مبا يف ذل  سئلة األمن 
ال ي جرى بناؤه وتطويره يف مراحل سابقة من ه ا البحث. وقد تضمنت املقابالت األسئلة 

   التالية:

  "؟األخالقيةهل سبو ل   اع مفهوم "القيادة  -1
 ر  وما هي أبعادها؟من وجهة نظ األخالقيةماذا تعين القيادة  -2
 ؟ وما أهم تل  األبعاد؟اإلداريةيف القيادة  األخالقيةإٍ أي مدى ترى أمهية مراعاة األبعاد  -3
 ؟ وما أهم تل  األبعاد؟اإلداريةإٍ أي مدى ترى أمهية مراعاة األبعاد القانونية يف القيادة  -4
 ماذا؟ و؟ ل(ازدهاره  ع ورفاهيتهبتنمية ا تم اإلسهاممطالبة يف  األخالقيةهل القيادة  -5
 ؟من وجهة نظر ؟ هل ل  أن ت كر أمثلة أو قصصاً  األخالقيةماهي متطلبات القيادة  -6
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 مع ذكر أمثلة ؟؟ األخالقيةحقيو مقومات القيادة ما أمهية توازن املصاحل يف بيئة العمل لت -7
 عمل فيه منظمت  ؟يف القطاع ال ي ت األخالقيةم مستوى تطبيو القيادة كيف تقيّ   -8
   ؟ ؟ مع ذكر أمثلة أو قص   األخالقيةالقيادة  مما أهم الصعوابت أوالتحدملت أما -9

 ؟األخالقيةيف ضو، خربات  العملية ورصيد  املعريف: كيف ميكن تع ي  القيادة  -10
 ألمهيتها ؟ وفقاً  األخالقيةميكن ترتي؛ األبعاد األربعة للقيادة  من وجهة نظر  : كيف -11

 
وفيمااا يلااي، نقاادم ملذصاااً ألباارز النتااائج الكيفيااة يف مرحلااة الدراسااة الرئيسااة، وذلاا  بوضااع  

 يبها متبوعة مبلذ  اإلجاابت اليت أمكن احلصول عليها من املبحوأني: تاألسئلة وفو تر 
 

  ي؟األخالقية: هل سبل لد مساع مفهوم يالقيادة والثاين ولاأل نالسؤاال -
 وما هي أبعادها؟؟من ولهة نظرك  قيةاألخالماذا تعين القيادة  -
هااال سااابو لااا   ااااع مفهاااوم القياااادة :أفاااراد العيناااة علاااى السااا،ال األول مجياااعأجااااب  
م شاايوع هاا ا املفهااوم يف ممااا ياادل علااى عااد ،، عاادا مبحااوث واحااد فقاا  "ت" اااااابا ؟ األخالقيااة

نشر ه ا املفهاوم  ، كما ي،كد على أمهية احهود اليت يسعى البحث لتحقيقها يفاإلداريةالبيئة 
 .وتفعيل أدواته

 

وكااان ماان أبرزهااا أرااا حيااال ذلاا ، را، "  تبايناات اآلاألخالقيااة"القيااادة  عااىنموحااول 
 األخالقيااة العناصاارهااي وأن أخالقيااات األعمااال ، الاادين يف العماالو  خااالقتطبيااو ملفهااوم األ

آلرا، ياااة، وهااا ه اللجوانااا؛ املاد اعتبااااردون  طاااة ابلقياااادةاملساااتمدة مااان الشااارع والعاااري واملرتب
راد العيناة،  أذهاان معظام أفا يف ةحاضار  األخالقياةلقيادة املرتبطة اب املعاينتدل على أن  املتنوعة

 .لدى البع  اعند الس،ال عنه اهستحضار اويسهل  ةقريب اعلى أر -أيضا-كما تدل 
، منهاا عادة تنوعت اإلجاابت لتشمل نقاطااً  األخالقيةأبعاد القيادة لس،ل عن وفيما يتعلو اب

 : أرا
  .علي  ل  وما معرفة ما -
  .عمل ، ومعرفة حدود العمل املقبولمعرفة طبيعة  -
 وعدم الغش. األمانةالصدق واتنضبال و  -
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لألطار العلمياة  قارابً  أكثاروتح  الباحث أن إجاابت القطاع ال راعي كانت متنوعاة و 
يف هاا ا  األخالقيااةفاااهيم ملالااوعي ابرتفاااع ، وهااو أماار ميكاان أن يعاا ى تاألخالقيااةيف املسااىللة 

مة تلا  صاطحاب منظوماة قيمياة عالياة تضامن ساالاا غ ائياة تساتل م ال ي ينتج ماواد   القطاع
 .وللبيئة اإلنسانمتها لصحة ،املواد ومال

ساااتقى مااان هاااو ماااا ميكااان أن ي األخالقياااةالقياااادة معاااىن ةن  مبحاااوثٌ  أفاااادويف قطااااع التشاااييد 
رااا دفااع ة األخالقيااةدة فاات القياااعرّ    القطاااع الصااناعيويف، اتجتماعيااةية و اإلنسااانالاادعائم 
، خالقايطاار أن خاّي مثاال للنااس وتادفعهم إبن تكو أو  ،خالقة األاهداي مع مراعالناس لأل

                 وأن يكااااون القيااااادي صاااااح؛ خلااااو، وأن يتحلااااى ابألخااااالق ويكااااون قاااادوة ويطبااااو ويلتاااا م.
واألماناة، والتواضاع ، الصادق هاو هاامهحوأاون ةن أ  أجااب املباألخالقياةوعن دعاائم القياادة 

املوضاااوعية و  ،العااادلو  ،التواضاااعو  ،التجااااوب و،القااادوة( والضااامّي  والتطبياااو العملاااي واحلااا م،
، وقااااد خّلصاااات أهاااام الاااادعائم ةرااااا مااااا جااااا، يف قولااااه تعاااااٍ }إن خااااّي ماااان الباااااب املفتااااوحو 
حيااث كااان  - عليااه وساالمصاالى هللا –سااتىلجرت القااوّي األمااني{، وماكااان عليااه رسااول هللا ا

 يوصف با"الصادق األمني".

 : ما يليلتشمل  "األخالقية"القيادة ويف القطاع اخلدمي  تنوعت نرا، املبحوأني حول معىن 

ئمهاا هام دعاأو  ،ساالميساساها الادين اإلأو  ،خاالق تتبناهاا مان قيما ن تقود ةأ -
 .واتحرتام والعدل ةماناأل

  .رابحقيم ومبادو توضع قبل األخالقية  و ة أعمال بطريقرة األداإ -
 .وهي ابلقدوة وحسن التصري ،القول فق العمل وليس  -
 خالقيات املهنية وحسن التعامل،وعدم فرل األوامر.جبميع األ اتلت اممراعاة  -

 

 تنوعت اإلجاابت أيضاً لتشمل نقاطا عديدة منها:  "األخالقية"القيادة  ل أهم أبعادو وح
ل النقااااد واذا فقاااادت هاااا ه نصااااات وتقبّاااالوالاااادين واإلا والصاااادق وباااار األمانااااةأرااااا  -

من األمثلاة علاى ذلا  الكيفيّاة الايت تعامال هباا  و ، خالق والقيادةألمور فقدت األا
 .مع اتعرايب ال ي ابل يف املسجد  -صلى هللا عليه وسلم – املصطفى

 .، الصدق والعدلخري اآلحسن التعامل وفهم الرأ -
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ماا ساواه، األمار الا ي  عان اخلدمي(  ع إمتاز به ه ا القطاعني اٍ تنو وتشّي إجاابت املبحوأ
مساتوى  اخنفاالة اٍ إضاافٍ تنوع ا اتت وإرتباطها جبوان؛ أخالقية عديدة، إميكن ع وه 

  العليا كما تح  الباحث. اإلدارةدراة الوسطى عن أخالقيات الرضى لدى اإل
 

أمهيــة مراعــاة األبعــاد  ىمــد عــن وقــد لــاء الســؤاالن الثالــث والرابــع لإلستفســار
اإلجاابت  تحيث تعدد ل؟ وما أهم تلد األبعاد؟اإلداريةيف القيادة والقانونية  األخالقية

 بشكل كبّي لتشمل ما يلي:
 

 ، مستشااهداً األخالقيااةبعااد األعلااى ضارورة مراعاااة  مبحااوث أكاد يف القطااع ال راعااي،
إٍ التشاديد علاى مجلاة مان ، وقد ذه؛ ( 221 وكلكم مس،ول عن رعيته" كلكم راع"  ديث

، ومن ، مسايرة الطبيعة كما خلقها هللاإلنسانيضر اب  ن؛ كل ماتل  األبعاد، ومن أمهها: 
وإجابااة املبحااوث السااابقة  .اسااتذدام املااواد الكيميائيااة غااّي الساامية للمنتجااات ال راعيااةذلاا  

ابت يسااامى  ، وهاااي ماااااألخالقياااةشاااّي اٍ أمهياااة مراعااااة البيئاااة وأراااا ركااان حماااوري يف القياااادة ت
وهو ذل  اللون من التفكّي والاوعي الا ي يراعاي البيئاة  ،(222  "األخضر " التفكّي  با حديثاً 

ااألبعاااد القانونيااة مهمااة  ن مراعاااةعلااى أكمااا أّكااد   ويصااورا وُياااف  عليهااا. لتجناا؛ أي  جااد 
مااة البلااد نظأفهاام  ،لني،و بعاااد التعاااون مااع املسااهاا ه األهاام لشااركة وماان أا تواجااهمشااكلة قااد 

 ،مبااا اقتناع بااه اتلتا امو  ،دم اتقتناااععاوالنقااش يف حالااة  اتقتناااع هباا ابتاادا،ً و الشاركة تعليماات و 
 .مانةاألاملصداقية و  مع

 

 ماان أهاام أبعادهااا أن وذكاار األخالقيااةأمهيااة مراعاااة األبعاااد وأكااد مبحااوث نخاار علااى 
ني البلاد قاوان ونياة، ومان أمههااعلى ضرورة مراعاة األبعاد القان -أيضاً -والصدق، وأكد األمانة

  .عرايواملنظمة واملفاهيم واأل

ة، ومراعااة الشافافي وتشامل يف نظاره جاد امهمة مجيع األبعاد  نورأى مبحوث  لث أ
القانونيااة ، ويف احواناا؛ رااا  ااارةأ  جااةخطااا، يف العماال األ ية،  ناا؛ تربيااراإلنساااناحواناا؛ 

 .كومةالعالقة التعاقدية مع الشركات واحلذكر 
                                                           

 رواه البذاري. (221)
 .ةللتوسع: انظر مراجع يف التنمية املستدام (222)
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والقانونياة،   األخالقيةٍ وعي املبحوأني ةمهية مراعاة األبعاد إوتشّي ه ه اإلجاابت  
 ، األمااار الااا ي يعاااد م،شاااراً مااان األبعااااد املهماااة الااايت ذكااارت ننفااااً  عااادداً  - يضااااً أ -كماااا تبااانّي 

 شيوع أقافة أخالقية جيدة يف القطاع ال راعي.ل

أرااا  مبيناااً ة، ياانوالقانو  األخالقيااةاألبعاااد مبحااوث علااى أمهيااة  ويف قطاااع التشااييد، أّكااد
ويف القطاع الصاناعي أجااب . ة والدولة، وأنظمة املنشىلةية واتجتماعياإلنسانتشمل احوان؛ 

رأى بسب؛ حالة عادم اتساتقرار وانعادام الرؤياة و  وع ا ذل ةن ه ه األبعاد مهمة،  مبحوث
 ة.القدو و  األمانةهي الصدق و  األخالقيةبعاد أن أهم األ

 ولكنهاااا ليسااات كافياااة، وعلااال ذلااا  ةن كماااا رأى أن األبعااااد القانونياااة مهماااة أيضااااً 
بعااد القانونياة تشامل األو  ،خارىلادوافع أحتتااج بفعل القاوانني فقا  بال  ات تلت م سلوكي  الناس 

ها تصااااغ ئالثقافياااة الااايت علاااى ضاااو األبعااااد و  ،فهااام الواقاااع احمللاااي لكااال بلاااد: مااان وجهاااة نظاااره
يف سااااياق األعمااااال تبااااد ماااان تقاااادمي هاااادامل لاااا ل  أنااااه يف الصااااني  مااااثالً ب ضاااار و  ،القااااوانني

  للقانون. وخمالفاً  خرى يعترب تقدمي اهلدامل ممنوعاً أبينما يف دول  والتعاقدات التجارية،

راا جياا؛ إ، ومضاى يف القااول األخالقيااةبعااد كباّية ملراعاااة األمهيااة  أ ورأى مبحاوث  ن  
أّكااد علااى   يف نفااس السااياق أيضاااً و  د مظهااره.وُياادّ  هي يناا، اإلنسااانالثوب يلبسااه كاان تكااون  أ

ألن   ولكنهاااا ت تغاااين عنهاااا األخالقياااةبعااااد راااا مكملاااة لألأبعااااد القانونياااة و أمهياااة مراعااااة األ
  من جهة وجيد وسائل للتحايل عليه من جهة أخرى.قد يطبو القانون  اإلنسان

، الصااادقومنهاااا ، خالقياااةاألبعااااد األعلاااى أمهياااة مراعااااة  شاااددّ  وتاااال ذلااا  رأي  لاااث
نظماااة املنظماااة أ، والااايت منهااا بعاااد القانونياااةاة األمراعاااعلاااى أمهيااة  -أيضااااً -، كماااا أّكاادوالعاادل
 .والدولة

ماع اآلرا، الساابقة، حياث أكاّدت علاى  ويف القطاع اخلدمي  أتت اآلرا، متسقة  اماً 
، نظمااة املنظمااةومنهااا أ ، ونفااس األماار ينطبااو علااى األبعاااد القانونيااة،األخالقيااةأمهيااة األبعاااد 

يف مثاال ذي صالة  ذكار وساائل و . بوقت العمل اتلت امو نتاجية بعاد اإلأهم األمن وذكر ةن 
 ابلعمل. ضراردون اإل تعديل الغياب للموظفني املتمي ين مع املرونة حس؛ املوقف
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منهاا ، وذكر األخالقيةلألبعاد  أكرب  مع أمهية بعادةمهية مجيع األ مبحوث  ن  وأفاد 
منهاا، كماا ُيادث خفا، شاي، إاملعلومات وعدم إبدا، ، الوضوح ابلتواصل و األمانة، الشفافية

 وأن ،مااةكاال القااوانني مه  كمااا شااّدد علااى أن،  يف اخلاادمات الرسااومأحياااان ماان إخفااا، لاابع  
 ماتلت اعن أمهية  قليتابللوائح  اتلت ام وبنّي أن ،ن يتبعوا كل القوانني واألنظمةأس جي؛ النا
مااة نظاللااوائح واأل بعكااسمااات اي املنظهاادعاان رؤيااة وأ -وفااو رأيااه  -تعاارب الاايت تلقااوانني اب

 .عنها تعربالىت 

 يث تشامل  يف القيادة  األخالقيةبعاد ألل  منظور أوسععلى  مبحوث  لث شددو 
أكاااد يف نفاااس الساااياق أن و "، النظافاااةو اللباقاااة و نصاااات اإلو حسااان املظهااار و حسااان التعامااال "

، وأعطااى تينفااع القااانونالاايت عنااد فقاادها  خااالقلقانونيااة مهمااة أيضااا وهااي تتبااع لألاألبعاااد ا
ابألأاار العظاايم لتلاا  الفتاااة  ، مستشااهداً خلااوي ماان املذلااوق ولاايس اخلااالواب علااى ذلاا   مثاااتً 

 الاايت تبيااع اللااا مااع والاادُتا، وعناادما أرادت األم ماا ج املااا، ابللااا يف غياااب الناااس، رفضاات
 ."إن هللا تعاٍ يراان"ا قائلًة الفتاة م كرة والدُت

ن أو  ،مههاا املسااواة والعدالاةأمهماة و  األخالقياةبعااد ن مراعاة األفاد مبحوث رابع ةأو 
ظمااة وهااي مكملااة للقيااادة نوتشاامل كاال القااوانني واأل -يضاااأ-بعاااد القانونيااة مهمااة مراعاااة األ
  .بعضهمامكمالن لةرما و جد ان كليهما مهم ة جاب خامسأ. و األخالقية

 

ميالبـــة يف  األخالقيـــةالقيـــادة  س ليستكشـــف مـــا إذا كانـــ الســـؤال اخلـــاموأتـــم 
مجياع املبحاوأني يف القطااع ال راعاي  جاابأوقاد  رفاهيتـه .و ايفدهارإو بتنيية امتيع  اإلسهام

. وقد أكد بعضهم على أن بواعث ازدهارهمطالبة بتنمية ا تمع وزملدة  األخالقيةةن القيادة 
ن العائااد ُيااث علااى السااعي يف حاجااات الناااس وألاتسااالم ماار تنبثااو ماان حقيقااة أن هاا ا األ

منصااااوص علااااى أفضااااليتها يف األدبيااااات ن قيمااااة العطااااا، وألسااااّيتفع  عاااااملنيعلااااى املنظمااااة وال
ا يشهد على إسهام تل  القياادة بتنمياة ا تماع وحتقياو وطرح بعضهم مثاًت اربي  اإلسالمية، 

   .عهااد عمااار بااان عبااادالع ي الرخاااا، الااا ي عاااّم يف املمكناااة واملتمثاال يف أعلااى درجاااات الرفاهياااة 
ن هلااا انعكاسااات إجيابيااة ضااذمة يف إ، حيااث ال كاااةالصاارامة يف تطبيااو  علااى كمااا مت التىلكيااد

 ه ا ا ال.
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لتنميااااة ولاااايس مطالبااااة اب األخالقيااااةبحااااوث باااااىلن القيااااادة مأفاااااد   يف قطاااااع التشااااييدو 
مطالبااة  األخالقيااةةن القيااادة  مبحااوث الاارأي السااابو وافااو ويف القطاااع الصااناعي ، الرفاهيااة

ضااافية إ وتنميااة ا تمااع دلااو فرصاااً  ،قيااادةن التنميااة واجاا؛ علااى الابلتنميااة ولاايس الرفاهيااة أل
ومااان هناااا يتضاااح لناااا أن مفاااردة الرفاهياااة تعاااين لااابع  النااااس املساااائل الكمالياااة، مماااا  .للجمياااع

 ااه ا تماع. ويف ها ا الساياق  األخالقياةبات القيادة جيعلهم غّي مّيالني إلدراجها ضمن واج
عان األسااس  أفارد إدلاار وبوسانر يف كتاهبمااا " أساس جدياادة يف حتليال التكلفااة واملنفعاة" فصااالً 

 أخالقياا، ة معيااراً الرفاهية الكليّ  اعتبارا على ده ألسلوب حتليل التكلفة واملنفعة، وأكّ  األخالقية
  .(223 وه ا ما ي ه؛ إليه الباحث 

 قاار وهااو ماااالف للحااد ماانمطالبااة ابلتنميااة  األخالقيااةن القيااادة أ نخااررأى مبحااوث و 
مااان ايت أن التنمياااة  ، موضاااحاً جتماعياااة والصاااحيةمنياااة واإل ره األيفياااد ا تماااع وُيماااي مااان ن

يف  قياااادملً  علاااى أن الكااال يعتااارب دشااادّ و ، فاااراداأل مسااا،وليةهياااة الرفايف حاااني أن حتصااايل القائاااد 
 مبحااوث ىرأ وقااد. التنميااةإحااداث يف  اً واجباا -لاا ل  تبعاااً  -هياالعوأن  ،رموقعااه مهمااا صااغ

الاااايت تنشاااادها كاااال  ةسااااتدامأن التكاماااال ضااااروري لتحقيااااو ات بيناااااً  لااااث ةرهمااااا مهمااااان، م
 ماثالً ، وضارب ( 224 "الناس شركا، يف أالأاة" :ل على أمهية ه ا الرأي  ديثدلّ ا تمعات، و 

 يااانيمال ٍإ ساانومل  املهماال الغاا ا، فاااائ  صاال حجاام ي،كااد اخللاال الواضااح يف التنمياااة حيااث ي
  .العارمن احياع يف  ينيمالطعام يكفي إلما  وهو ،!انطناأل

 

بواجباُتاااا  األخالقياااةأمجعااات اآلرا، علاااى أمهياااة أن تقاااوم القياااادة القطااااع اخلااادمي ويف 
   ،قااي قاادوةيااة باادون رفاهيااة قاصاارة والقائااد األخالن التنموذلاا  أل  لتنميااة والرفاهيااةلتحقيااو ا

 .الرفاهيااةدرجااة ماان عنهااا  سااينتجبتحقيااو أقصااى درجااات التنميااة، والاايت  ؛يعااين أنااه مطالاا اماا
الكارم وهاو وةراا مان "، مان احلاجاة قلايالً  ىعلا"العايش بدرجاة أ ةرااأحدهم الرفاهية  وعّري

 .مر حممودأ
 

                                                           

أبو              رمجة ُيىت، أسس لديدة يف حتليل التكلفة واملنفعةإري  بوسنر،  ،ما أيو أدلر (223)
 . 44ص  م،2011 د.ل.، زي، الرملل، معهد اإلدارة العامة،الفتوح، املرسي حجا

 .رواه أمحد (224)
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؛ الااايت جيااا مااااتث نخااار بااااىلن التنمياااة والرفاهياااة جااا ، مااان مسااا،ولية املنظوأفااااد مبحاااو 
 ات الايتعلاى أن املنظما ، مشدداً له عالقة فيها من عمال، وموظفني منهتمام بكل عليها ات

يف نفاس  ضاحاً و ، ماتجتماعياة ملسا،وليةإدارات تعاىن ابتىلسايس تقوم مبا جي؛ عليهاا تحتتااج ل
وها ا  ،العالقاات العاماة ضمنجتماعية ات املس،وليةاملنظمات تضع برامج املوضوع أن بع  

وأجاااب مبحااوث  باا اُتا.ن تكااون مسااتقلة أذ جياا؛ إ يااه مااع املنهجيااة الصااحيحةأبر يتعااارل 
حني أن ماان حيااث احلاجااة لتحقيقهااا، موّضااماان الرفاهيااة أمهيااة  أكثاارلتنميااة  لااث ورابااع باااىلن ا

خاالق وتعتماد منظوماة األجا ، مان  يل تكاليف احلياة، وأراارابح وتقلاأل ب ملدة التنمية تسهم
 .ادةيالق فاعلية علىبشكل رئيس 

 

حياث  ؛األخالقيـةمتيلبـال القيـادة  ستفسـار عـنابال السـادس وقد ع ـين السـؤال
ةن متطلباااات القياااادة  يف القطااااع ال راعاااي أفااااد املبحاااوث األولفقاااد  ،عااات نرا، املبحاااوأنيتنوّ 

والقادوة  ةراا القياادة ابملثاالجااب مبحاوث  ن أو ، واملصداقية واألمانة اتلت امهي  األخالقية
 مبحاوث  لاث جاابيف حني أ ة القيم والثبات على التطبيو وأن يتطابو القول والفعل.ومعرف
 أكثاارلني بشااكل و بوجااود الااوعي الااديين اإلسااالمي وتقويااة الرتبيااة وإختيااار املساا،  تحقااوةرااا ت
  اإلعالم والرتبية بغرس ونشر ه ه القيم.   اوأن تقوم وزار ،خالقية وفو معايّي أدقة 

 

ويف ، جتماعيةية واتاإلنسانراعاة احوان؛ مب ستجابة ةراد كانت اتويف قطاع التشيي
تباعهاا ا، و األخالقياةإلمياان ةمهياة القياادة اب القطاع الصناعي أفاد املبحاوث األول ةراا تكاون

ن ابول كاولنارال األمريكاي  مافعال اح وذكار مثاات ،املتعلقاة هباا لقايمل، والتحساني املساتمر اذاتي  
      . رئيسهب ل  رأي  للذارجية خمالفاً  وكان حينها وزيراً  على حرب العراق عندما اعرتل

باارأي خمتلااف عان كاال مااا ساابو حاني ذكاار أن متطلبااات القيااادة  أجااب مبحااوث  ن  و 
اتيجية سااارت اوجاااود يلاااي ذلااا  ،  بتااادا،ً اون وجاااود رؤياااة ليعاااري النااااس ماااا يريااادهاااي  األخالقياااة

حتكاام اإلطااار العااام الاا ي وجااود مبااادو لاا  كلااه ويضاااي إٍ ذ، إليهااا نليعرفااوا كيااف يصاالو 
ومثّاال  ،اً أخالقياا اً فعااالً أو قائااد اً قائااديعملااون فيااه. كمااا أّكااد علااى أنااه تيعتاارب كاال قائااد انجااح 

 ميكاان أن يوصااف ةنااهت لااه جناحااات عسااكرية كبااّية ولكنااه  تالاا ي كانااهتلاار  علااى ذلاا  بااا
كمنطلااو املعرفااة ابألخااالق  بااات هااي ورأى املبحااوث الثالااث ةن أباارز املتطل قائااد أخالقااي.  
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مااااان الصااااادق والعدالاااااة ذكاااااره  ٍ ماااااا سااااابوإضاااااافة إ يف تطبيقهاااااا، (ساااااتدامةات  ساااااتمراريةوات
  واملوضوعية والضمّي.

مبادو وقيم و ، بادو وأخالقيات الفردم ويف القطاع اخلدمي  عرب املبحوث األول ةن        
معلوماااات  الااا ي يتضااامنلتقريااار السااانوي ابل علاااى ذلااا  ومثّااا،  ثااال أبااارز املتطلبااااتاملنظماااة 

 ، معطيااً هت از املعايّياوعدم  اتلت ام ةرا وأفاد مبحوث  ن   قيم امل،سسية.العديدة من أمهها 
القياادة وقد شاّدد علاى أن  .ستقاللية يف البدايةا أكثركانت اليت  قناة اح يرة ب مثاًتعلى ذل 

 الثابات اتلتا اممبجارد باد، املسااومة علاى ، وأناه ابالكامل وقول الصو  اتلت ام تعين األخالقية
ورأى أن أحااد  ،عموماااً  األخالقيااة ااراي وهاا ه مشااكلة القيااادة يبااد، ات األخالقيااةالقيااادة  يف

   .باااين أمياااةيف عصااار و  -رضاااي هللا عااانهم-ن يف فااارتة اخللفاااا، الراشااادي األمثلاااة هاااو ماااا حااادث
الصاادق و  وحساان املظهاار، ،علاام، والتواضااعدين، والالاا :جاااب البقيااة ةن أهاام املتطلبااات هاايأو 

  .وقت العملاإلنضبال يف  هتأمثلومن احل م ، و والتوازن،والعدل 
 

أمهية توايفن املصاح يف بيئة العيل لتحقيل ستفسار عن ولاء السؤال السابع لال
التوازن ليس جاب املبحوث األول يف القطاع ال راعي ةن وقد أل األخالقيةمقومال القيادة 

؛ مصلحة عميل إبنتاج غلّ تُ  قد ،ضمن م،شرات أدا، حمددة، وأنه لعدلة لضمان اضرور 
 .على حساب نق  األرابح للمنظمة منتج نقي
 يطني الوظااائف الاا و علااى ذلاا  بتاال ومثّاا،  جااد امهمااة  جاااب مبحااوث  ن ةراااأو 

ااا يعتااارب مطلبااااً   جاااابأو  مااان التاااوازن. يف إطاااار ياااتمّ طااااع األعماااال، إت أناااه جيااا؛ أن يف ق املح 
علاااى ذلااا  التاااوازن الااا ي حااادث جااارا،  مثاااالوك، التاااوازن مطلااا؛ مهااام مبحاااوث  لاااث ةن

  . اعي، األمر ال ي أسهم بتحسني أحوال الناسجتمالضمان اتالتطبيو لوسائل 

تااااوازن املصااااحل باااني مجيااااع   أّكاااد مبحااااوث علاااى األمهياااة الكباااّية لقطااااع التشاااييدويف 
لوقت احلايل يتم تغلي؛ مصلحة أنه يف ا، مبيناً (املوظفني، ال ، البيئةة، املاملنظم    األطراي

    .ث ضرر على املدى الطويلدو يتسب؛  ال  وهو ما امل
 

، موضااحاً أنااه ماان جااد امهاام ويف القطاااع الصااناعي  أفاااد املبحااوث األول ةن التااوازن 
ويف ها ا ية حتقيقه، كيفعن  بل الس،ال  ،لاؤ ستحمل  تليسأمهيته  أن م،كداً ، و مورأصع؛ األ
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وأفااااد  .طاااراياألمجياااع مصااااحل  بااانيتكتناااف حتقياااو التاااوازن ٍ الصاااعوبة الااايت إإشاااارة واضاااحة 
أمثلاااة لتباااادل  معطيااااً  ،عااادتً  تاااوازانً جيااا؛ أن يكاااون  هوأناا جاااد امهااام  مبحااوث  ن ةن التاااوازن

  .(225 وبصالها{ مان فومهاا وعدساها} :خرجاه هللا تعااٍ لعبااده مان األرلما أ ع، وهياملناف
ليشاامل مصاااحل شذصااية  ديرين الاا ي يبااالغ فيااه أحياااانً حااول ساافر املاا نخاار مثاااتً كاار كمااا ذ 

ث ماانهم يف ظاال ضااغول دتتعااارل مااع روح التااوازن املنشااود ماانهم، خاصااة أن هاا ا األماار ُياا
  على ابعيهم.    ميارسورا
 

عان ثاال مب ثالً يف التعامل، ومم العدالة، كما جد اوأّكد مبحوث  لث ةن التوازن مهم 
يف حاال ظهار أناه مان  رفاع الساعراولاة حمل عناد وقوفاه سايارة العميال مساتوى إٍ م،سسة تنظر

  لشاركةموجهاة إذا كانات  ةر خياليااساعة ةّيياخل دعوة لألنشطةالم وجهة أخرى تقد ،األغنيا،
     كبّية.  

، كاناات  أمهياة التااوازن مااع املصاالحة العامااة أمل  علااى  يف القطااع اخلاادمي أكااد مبحااوثو 
كااون هنااا  تيف حقيقااة األماار باال جياا؛ أن لاايس هنااا  تااوازن ني رأى مبحااوث  ن ةنااه يف حاا

مان  اً عادد ، معطيااً أنظمة تُتبع لتحقيو ه ا التوازن، م،كداً أن األخاالق حاو ت مسااومة علياه
جيااا؛    ملدة األرابح ةي تكلفاااةمااان ساااعي املنظماااات لااا األمثلاااة التوضااايحية ومنهاااا أناااه بااادتً 

وضارب  .الظاروي احمليطاة ببيئاة العمالخطة لا ملدة األرابح ماع مراعااة  اإلعداد جيداً بتحضّي
جيا؛ أن حينهاا   قارارات صاعبة حاتت الطوارو حيث احلاجاة ليفمثاًت توضيحياً مبا ُيدث 

 وأن هناااا  حاجاااة إلغاااالق،رياااار الشاااركة انقااا  األرابح قاااد يااا،دي إٍ نوضاااح للعااااملني أن 
  .     هانم النصف اآلخرنصف األقسام لنبقي على 

أهاااداي علاااى أمهياااة وجاااود معاااايّي و  ةن التاااوازان مهااام، م،كاااداً  وأفااااد مبحاااوث  لاااث
وهااو  .يف نفااس الوقات كباّي  ، كمااا أناه حتاادجاد اةن التاوازن هااام  ورأى مبحاوث رابااع ه،لقياسا
  غّي مستحيل.و  غّي سهل، وأنه جد امهم  أن التوازن دخامس أكّ مبحوث  رأينفس 
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 يف األخالقيـةم مسـتوى تيبيـل القيـادة يتقيـملعرفـة مـدى  امنالسؤال الثوخّصص 
املبحاااوث األول مااان القطااااع  جاااابأ وقاااد ل  يعيـــل فيـــه املبحـــوثالقيـــاع الـــ ي و  املنظيـــة

توساا  يف م حااني رأى أنااه هبااا، يف نظمااة الاايت يعماالابملمسااتوى التطبيااو مرتفااع   ال راعااي ةن
ت يوجاد قطااع  م،كاداً أناه ،بيو جيادمستوى التطةن  وأفاد مبحوث  ن. بشكل عامالقطاع 

 أن املساااتوىجياااد ابلقطااااع، و ةن مساااتوى التطبياااو   لاااث مبحاااوث جاااابأو  .متميااا  ابلن اهاااة
، الاايت رأى أن األدويااة وقطااع غيااار السااياراتقطاعااات أخاارى كقطاااع بشااكل عااام أفضاال ماان 

 .  رها املباشرة على سالمة الناسها رغم أمهيتها ونالغش يكثر في
    

اب مبحااوث يف قطاااع التشااييد ةن مسااتوى التطبيااو ضااعيف، ويعكااس هاا ا أجاا اكماا
قياات د لكثاّي مان معاايّي الن اهاة وأخالالرأي صورة جطية معروفة عان قطااع التشاييد ةناه يفتقا

  العمل.

، القطاااعالتطبيااو مرتفااع يف  سااتوىم ةن   أفاااد املبحااوث األولالقطاااع الصااناعيويف 
 توسااا .املمتوساا  إٍ أقااال ماان ياارتاوح باااني التطبياااو  يف حااني رأى مبحاااوث  ن ةن مسااتوى

بشااكل  متوساا  يف القطاااعو املنظمااة يف  مبحااوث  لااث ةن مسااتوى التطبيااو مرتفااع أجااابو 
 .عام

 

ع يف القطاااع، ةن مسااتوى التطبيااو مرتفاا القطاااع اخلاادميبحااوث األول يف جاااب املوأ
أن املنظمااة  ذكاار ، كماااطاااعالشااديدة يف الق العمااال، واملنافسااةٍ دور وعاا ا السااب؛ يف ذلاا  إ

كاان لقيماة أخالقياة ها أساسااً  ،ه وذلا  ألن إنشاا  قياة مرتفعاةبقياادة أخالتتميا   اليت يعمل هبا
بااني ياارتاوح القطاااع يف  األخالقيااةوقااد رأى مبحااوث  ن  ةن مسااتوى تطبيااو القيااادة  .مرتفعااة

 ،اخلادميطااع القيف  ةن مستوى التطبياو مرتفاع ، كما ذكر مبحوث  لثٌ منذف  ومتوس 
القطااع أعلاى مان ن مساتوى التطبياو يف ة ورأى مبحاوث راباع. يالصاناعأنه أقل يف القطاع و 

متوسا  ةن مساتوى التطبياو  أفااد مبحاوث خاامسو من املتوس .  املنظمة أقليف و  ،املتوس 
    .ابلقطاع واملنظمة
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م التحــدايل أمــا الصــعوابل أو ستفســار عــن ماهيــةلال الســؤال التاســعوخّصــص 
ةن أبارز التحادملت هاي  القطااع ال راعاييف  بحاوث األولجااب املوفياه أ ؛األخالقيـةالقيادة 

 الشاااريفة نافساااةامل حلماياااة بشاااكل خااااص ال راعاااي القطااااعيف و  ،عاااامضاااعف األنظماااة بشاااكل 
ابحلقاااوق، وضاااعف جاااديتهم ضاااعف وعاااي النااااس إضاااافة إٍ ، و املعاااايّي علاااى احمياااعياااطبتو 
عاادم وجااود  -أيضاااً -وماان التحاادملت ، بتصااحيحهاواملطالبااة لفااات ابملذاإلبااالغ اب تلتاا اماب

. وقد ذكر مثاًت حاول قلاة عادد وكفاا،ة خمتاربات قيااس جاودة ة متذصصة ابألغ يةيهيئة رقاب
األغ ياااة رغااام الااادور الكباااّي هلاااا يف ساااالمة النااااس، وحتدياااد مااادى إلتااا ام املنظماااات بواجباُتاااا 

هااو  األخالقيااةةن أباارز التحاادملت أمااام القيااادة  ثوأفاااد مبحااوث  لاا يف اإلنتاااج. األخالقيااة
ي وتفّشااا ،ا تماااع أقافاااة ضاااعفالاااوعي و  قلاااة إضاااافة إٍ عااادم وجاااود أجهااا ة حكومياااة فعالاااة،

 .يف بيئات عمل كثّية الفساد

 لقايم عناد أعضاا، الفرياوخاتالي ااةن مان أبارز التحادملت  لث ث و كما ذكر مبح
لاابع  تختصااار والاايت يتجااه هلااا  أحياااانً، العماالجبااودة ة الساارعة املذلّاا إضااافة إٍ، يف املنظمااة

وقااد أّكااد املبحااوث علااى أن متطلبااات الن اهااة  ثاال  .إجاارا،ات العماال وحتقيااو امل يااد ماان الااربح
علااى ضااعف  بشااكل عااام، ويف بيئااات عماال حماادّدة بشااكل خاااص، وذكاار أمثلااةً  كبااّياً   حتاادملً 

األكفاا،  قال املاوظفني، وتعياني غاّيإجارا،ات ندث من  ااوزات لادى الابع  يف الن اهة ما ُي
 أحياان، وحماولة إستغالل نطاق رحالت العمل ألمور شذصية تترضاها املنظمة.

 

تكاااا، علاااى الغااارب أهااام الصاااعوابت هاااي ات  ذكااار مبحاااوث ةن قطااااع التشاااييدويف  
ل ، ومثّ بثقافتنا اإلسالمية األخالقيةابلرجوع للجوان؛ يتم العالج عتماد عليهم، ورأى أن وات

، إذ كيااف تنشااىل مشااكلة ابلثقافااةيعاارّب عاان الفساااد علااى مااا يقااول ةن وجااود أجهاا ة ملكافحااة 
ذواتناااا وجااا ، مااان سااالوكنا الفاااردي لت امناااا بقااايم  يفااارتل أراااا يف صاااميم احاجاااة حهااااز ملراقباااة 

      .!؟وا تمعي
 

أماا يف القطاااع الصااناعي  فقاد أفاااد املبحااوث األول ةن أبارز التحاادملت هااي تعااارل 
النماااوذج املصااااحل، ويف هااا ا اكياااد علاااى أمهياااة عنصااار التاااوازن يف املصااااحل، كىلحاااد مكاااوانت 

 الثقافااة. وقااد أجاااب مبحااوث  ن  ةن أباارز التحاادملت هااي األخالقيااةالقيااادة لقياااس  املقاارتح
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 كيفياااة حتقياااوةن أبااارز التحااادملت هاااي   وقاااد ذكااار مبحاااوث  لاااثٌ  .لعاااادات والتقالياااداب ممثّلاااةً 
إضاافة إٍ احلاجاة ، األخالقياةةمهية القيادة  التوعيةوتوفّي القدر الكايف من ، التوازن ابملصاحل

  حول حاجات ا تمع.ل تواصأعلى يف ال درجة   لتحقيو لتفاهم مع القياداتل
   

 هتماااام عااادم ات أبااارز التحااادملت هاااي   أفااااد املبحاااوث األول ةنالقطااااع اخلااادميويف 
 نشار أفكاار  نيااً، وقاد اقارتح ا تماعومان ، بتادا،ً اات نظمملمن قبل قيادة ا األخالقيةلقيادة اب

وشااّدد مبحااوث  ن  علااى أن أباارز التحاادملت هااو .  مهااا يف ا تمااعدور وتفعياال  الرقابااةو الن اهااة 
ية لدى معظم الناس، وقد علّال ذلا  الدينحضور احوان؛ ضعف أخالقيات العمل رغم قوة 

الناااس يف واقااع حياااُتم،  هى مااا يطبقااياانعكس علاا "، تبااروز سااطحي للاادينوجااود  مبااا أ اااه "
مقّدماة املبادو والقيم أن تكون  األخالقيةمن أهم دعائم ا تمعات وأّكد يف ه ا احان؛ أن 
 أمثلة توضيحية عديدة منها:على األرابح، وضرب 

حينماااا قاااام  -مقااار صاااناعة السااايارات -ماااا حااادث يف مديناااة ديرتويااات األمريكياااة -
 Automationالقيااة تطبيااو نظاام الصااناعة اآلليااة نقاااش حاااّد حااول ماادى أخ

إٍ تادهور أوضااع  تماع املديناة بساب؛ تساريح أعاداد   تحقاً  والىت أدى تطبيقها
 كبّية من العاملني، األمر ال ي أدى إٍ تدهور الصناعة ذاُتا بعد فرتة. 

علااى حساااب ماان ت ماان الناااس عااري الظاااهرة املنتشاارة مبجتمعاتنااا بتفضاايل ماان يُ  -
ومااا يتضاامنه أحياااان ماان  "الواسااطةاااااا "ولااو كااان أكفااىل منااه، أو مااا يساامى ب عاارييُ 

 ااااوزات أخالقياااة، حياااث  اااد كثااارة ملحوظاااة ألفاااراد عائلاااة أو قبيلاااة يف منظماااة 
 باادأيشاابه ذلاا  يف ا تمعااات الغربيااة وفااو م واحاادة بشااكل غااّي مااربّر، ويوجااد مااا

 It is not what you know !, it isاملهم ليس ما تعري! بل من تعري!"
who you know!" 

  ختبااار، وياارى جااواز ذلاايف ات سااات إسااالمية يغااّش مااع زميلااهطالاا؛ ياادرس درا -
 !.امساعدة وليس غش  ةنه  رهويربّ 

 

، أخالقيااً  ال ي تعمل فيه املنظماة قاد ميثال حتادملً  املكان إٍ أن  لث أشار مبحوثو 
قااد  البيئااةكمااا أن ،  لسااّي األعمااال وماان ذلاا  األماااكن الاايت تنتشاار فيهااا الرشااوة وتكااون شاارطاً 

 األخالقيااةالقيااادة  موضاارب أمثلااة للتحاادملت أمااا، األخالقيااةللقيااادة  حمفاا ةً أو  ،حتاادملً  تكااون
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قد أفاد مبحوث رابٌع ةن أبرز و . املذتلفة ، العصبية القبلية ومظاهرهاهتمام ابملظاهرات ومنها
ضاعف التوعياة ةنواعهاا املذتلفاة ن أ، يف حني رأى مبحاوث خاامس لتوازن ابملصاحلهو ا حتدّ  

   .األخالقيةالقيادة  مأما هو أبرز حتدّ   وأشكاهلا
 

يف ضــوء  األخالقيـةتعزيـز القيـادة  ؛ فقـد خّصـص ملعرفــة سـبلالسـؤال العااـرأمـا 
القطااع ال راعاي وقاد رأى املبحاوث األول مان  لليبحوثني؛ رصيد املعريفالالعيلية و  ربالاخل

، الصاربو ، األخالقياةالتوعياة ابملفااهيم و حية ابألرابح للفائادة العاماة، التضاهاي  أن أهم السابل
لنصااااال  حتاج ألجيااااااليسااااام،كاااااداً أن األمر  ،دى الطويااااالملااااااملرجاااااوة يف اجيابياااااات اإلوتوضااااايح 

 عدياادة، ومنهااا األخالقيااةوقااد أفاااد مبحااوث  ن  ةن ساابل تع ياا  القيااادة . للمسااتوى املااىلمول
قاادوة ، ل، القيااادة ابحتكااا  ابلناااسات ،علاايم، التاادري؛، النشاارطااالع، التاملعرفااة، الثقافااة، ات

تفعيال  وعرّب مبحوث  لث ةن أبارز السابل هاي. األخالقية  األعمال األنظمة اليت حتفّ وسّن 
التعليميااة بشااكل املناااهج عموماااً، وتطااوير التعلاايم و الرتبيااة  الي؛أساا طااويرتو ، املشاااركة واحلااوار

  .خاص
 

إبااااراز أمهيااااة القيااااادة يف احامعااااات  علااااى دورع التشااااييد قطااااا مبحااااوث يف  شااااّددوقااااد 
وتقاااادمي ، املتذصصااااة طباعااااة الكتاااا؛س للطااااالب، إضااااافة اٍ عاااارب مقااااررات تاااادرّ  األخالقيااااة

تعلااايم بتدائياااة بالباااد، مااان املرحلاااة اتكماااا أّكاااد علاااى أمهياااة ،  لااا ات الغااارل الااادورات التدريبياااة
   .مادة الثقافة اإلسالمية خالقيات، وميكن أن تكون ضمن موضوعاتالنش، ه ه األ

 

ة للاااوعي املساااتمر  بااارز السااابل هاااي التنمياااةةن أ   أفااااد مبحاااوثالقطااااع الصاااناعيويف 
 لقيااااادةجاااااذج متمياااا ة ل دور الااااربامج التدريبيااااة، والبحااااث عاااان  وتفعياااال، األخالقيااااةابلقيااااادة 
علااى  وقااد أّكااد مبحااوث  ن   .هباا ه الساالوكيات وتكرميهااا لتحبياا؛ الناااس وإبرازهااا األخالقيااة

لاادى  القيااادة الفطريااة ودور الاادورات التدريبياة، وأمهيااة تنميااة ،وتنميتااهاألخالقااي ، الفكاار أمهياة
 -رضاي هللا عناه  -املثاىن  ختاارعندما ا -صلى هللا عليه وسلم -فعله  ل ل  مبا ثالً الناشئة مم

ية . كماااا حاااّ ر املبحاااوث مااان اآل ر السااالبسااانة أرباااع عشااارةادة الصاااحابة الكباااار وعماااره لقيااا
يف حااني  .خصوصاااً  ، وعلااى القااادة األخالقياانيجاا؛ وتضااذيم الاا ات علااى القااادة عموماااً للعُ 

اضاااحة ومعلناااة و أخالقياااة تشاااريع أنظماااة وقاااوانني  بااارز السااابل هااايأفااااد مبحاااوث  لاااث ةن أ
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 وائ  حتّفا  وتاربزجاووضاع املذتلفاة بتلا  األنظماة،  زملدة وعي احهااتو ، ويسهل الوصول هلا
  .   األخالقياملتمّي ين يف السلو 

 يباااادأ األخالقيااااة  أّكااااد مبحااااوث أن أباااارز ساااابل تنميااااة القيااااادة القطاااااع اخلاااادميويف 
 يت  ،مثحارتامايّي أخالقياة كاألماناة واتوفاو معاايّي دقيقاة تشامل معا بتادا،ً اختيار القياادات اب

يف   بتىلجيال ترقياة موظاف ألربعاة أعاوامعلاى دور املعاايّي مثااتً ، وأعطاى التدري؛ والتوعية دور
ة عدياادة. يف حااني ذكاار مااع زمالئااه، رغاام  يّاا ه يف جواناا؛ عمليّاا بسااب؛ سااو، تعاملااه منظمتااه
، يف بيئااة العماال التوعيااة ابلقيااادة واألخااالقو العلاام يف أن أباارز الساابل تتمثاال  ن نخاارانمبحااو 

 تكااااون أن أباااارز الوسااااائل  ذكاااار مبحااااوث رابااااعو . والتاااادري؛، نالتااااديّ و اإلعااااالم وتفعياااال دور 
والادور اهلاام لتقادميها  لرتبية احنسايةاب مثاتً ، وأعطى من البيت واملدرسة اً بد،فاعلة اللتوعية اب

 .ابألسالي؛ الصحيحة
 

تتمثّااال بتفعيااال دور  األخالقياااةةن أبااارز سااابل تع يااا  القياااادة خاااامس شاااّدد مبحاااوث و 
 صال ابلشاكلتكاي   األخالقياةحاول القايم إعادة هيكلة الرساائل و  ،التعليم واإلعالم واملساجد

يف بعاااا  املنظمااااات  أن نُظاااام أخالقيااااات العماااال وباااانّي أن جاااا ،اً ماااان املشااااكلة يف، الصااااحيح
ا يفشال تطبيقهاا يف تلا  (، وهاو ماماثالً   بيئاات غربياة تستورد من بيئات أخرى دتلاف عنهاا

 يف املنظمة.  األخالقيةوابلتايل دورها يف تع ي  احوان؛   البيئات احديدة
 

للقيــادة  ملكــّوانل الرئيســةترتيــب ا يــةكيف  ستفســار عــنلال الســؤال احلــادي عشــرولــاء 
 :ل وهيمن ولهة نظر املبحوثنيألمهيتها  وفقاً  األخالقية

 

الدوليااة، ابلقااوانني احملليااة، مراعاااة القااوانني  اتلتاا ام  :والقانونيــة األخالقيــةمراعــاة األبعــاد  -
 .حرتام قيم ا تمع، التقيد بقيم املنظمة(ا

 التاوازن باني مصااحل املنظماة ومصااحل موظفيهاا، التاوازن  :ل املصـاحالتوايفن ال كي يف حتقيـ -
بااني مصاااحل املنظمااة ومصاااحل ا تمااع، التااوازن بااني مصاااحل املنظمااة ومصاااحل القائااد، التااوازن بااني 

 .املصاحل القريبة واملصاحل البعيدة(
يف املشااريع  اإلساهام تاليف إحلاق أي ضرر اب تماع،  :ايفدهارإيف تنيية امتيع و  اإلسهام -

 .برامج املس،ولية اتجتماعية(  يف اإلسهامالتىلهيل والتوظيف للموارد البشرية، ل التنموية
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ــــــة -  القيااااااادة  املهااااااارات القياديااااااة، الساااااامات القياديااااااة، املوقااااااف، األجال :املقّومــــــال القيادي
 . التحويلية(

ة حاليااً، وقاد رتبهاا  ضاعيف انتكاوّ ةناه يارى أن مجياع املالقطاع ال راعاي وقد أفاد مبحوث من 
 كمايلي:

 .التوازن ال كي يف حتقيو املصاحل -1
 .ازدهارهيف تنمية ا تمع و  اإلسهام -2
 .والقانونية األخالقيةمراعاة األبعاد  -3
 .املقّومات القيادية -4

 

 صناعي  قام مبحوث برتتيبها كمايلي:القطاع الويف 
 .املقّومات القيادية -1
 .والقانونية األخالقيةمراعاة األبعاد  -2
 .التوازن ال كي يف حتقيو املصاحل -3
 نتيجة ملا سبقه من أبعاد.  ا املكّونه ، ويرى أنازدهارهيف تنمية ا تمع و  اإلسهام -4

 

 يف حني رأى مبحوث  ن  ترتيبها كمايلي:
 .املقّومات القيادية -1
 .والقانونية األخالقيةمراعاة األبعاد  -2
 . معاً( ازدهارهية ا تمع و يف تنم اإلسهام، و التوازن ال كي يف حتقيو املصاحل -3

  وفو أمهيتها كما يلي:  ملكّوانتوقد ذكر مبحوث  لث ترتي؛ ه ه ا
 .والقانونية األخالقيةمراعاة األبعاد  -1
 .املقّومات القيادية -2
 .التوازن ال كي يف حتقيو املصاحل -3
 .ازدهارهيف تنمية ا تمع و  اإلسهام -4
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 ميكن ترتيبها كما يلي:ةنه  رابع مبحوثجاب أالقطاع اخلدمي ويف 
 .ازدهارهيف تنمية ا تمع و  اإلسهام -1
 .والقانونية األخالقيةمراعاة األبعاد  -2
 .املقّومات القيادية -3
 .التوازن ال كي يف حتقيو املصاحل -4

 

 رتيبها كما يلي:تأنه يرى  نخروقد ذكر مبحوث 
 .املقّومات القيادية -1
 .التوازن ال كي يف حتقيو املصاحل -2
 .والقانونية األخالقية مراعاة األبعاد -3
 .ازدهارهيف تنمية ا تمع و  اإلسهام -4

 
 ألمهيتها كما يلي: وفقاً ترتيبها  نخريف حني رأى 

 .املقّومات القيادية -1
 .والقانونية األخالقيةمراعاة األبعاد  -2
 .التوازن ال كي يف حتقيو املصاحل -3
 .ازدهارهيف تنمية ا تمع و  اإلسهام -4

 

 ابرزةاملتعلااو ابملقومااات القياديااة ُيظااى ةمهيااة  نكااوّ املويتضااح ماان هاا ه التفضاايالت 
،كااد علااى الاادور الاا ي ميكاان أن ينااتج ماان الرتكياا  علااى املبحااوأني، األماار الاا ي يمعظاام  لاادى

  يف قطاع األعمال. األخالقيةه ا املكّون يف تنمية القيادة 
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 خا ة 
ى أساالوب املقااابالت شاابه مت اتتكااا، علاا حيااث ،البياااانت الكيفيااةبتحلياال الفصاال  عااين هاا ا
وقااد خلاا  التحلياال الكيفااي إٍ مجلااة ماان النتااائج املهمااة، الاايت ميكاان تكثيفهااا عاارب املهيكلااة، 

 النقال التالية:

انتشاره كما ينبغي، وها ه النتيجاة متناغماة ماع ، وعدم األخالقيةة مفهوم القيادة دّ ج   -
 .النتائج الكمية

واملتمثلااااة يف:   األخالقيااااةالقيااااادة  قاااايمبع  لااااأكااااد املبحوأااااون علااااى األمهيااااة احملوريااااة  -
ها ه القايم بشاكل   ترسا  األمر ال ي يوضح مان جهاة أخارى عادم ،األمانةالصدق و 

 .كاي

ون رهااااا يف  األخالقيااااةبعاااا  القصاااا  ذات العالقااااة ابلقيااااادة أورد بعاااا  املبحااااوأني  -
املاااا،أرة يف نشاااار الااااوعي ابلقيااااادة بطريقااااة تااااوحي ةن القصاااا  ماااان العواماااال ا تمااااع، 

  يف املنظمات. وترسي  سلوكياُتا  خالقيةاأل

 األخالقيااةمراعااة األبعااد مكاّون  ،مثأعطاى املبحوأاون أولوياة ملكاّون املقوماات القيادياة -
، األمر ال ي ي،كد على الدور الا ي ميكان أن يناتج مان الرتكيا  علاى ها ين والقانونية

 يف قطاع األعمال. األخالقيةاملكّونني يف تنمية القيادة 
د علااااى دور التشااااريعات واإلجاااارا،ات القانوينااااة يف نشاااار، ودعاااام ساااابل تطبيااااو التىلكياااا -

 .األخالقيةالقيادة 
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 والتوصيال
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 البحث توصيال
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 الرابع عشرالفصل 

 توصيال البحث
 

 :  مقدمة
ضااو، النتااائج الاايت حتصاال الباحااث يف  إليهاااهاا ا الفصاال أهاام التوصاايات الاايت خلاا  يااربز      

 التوصايات وتعكاس" وفو منظور عريب إساالمي، األخالقية"القيادة  ملوضوع دراستهعليها يف 
مقرتحااااات ذات طااااابع عملااااي، ونظااااراً لتعاااادد زوامل الظاااااهرة القياديااااة وتعاااادد األطااااراي ذات 
العالقة والتىلأر والتىلأّي هبا، فإنه من املنطقي أن تتعدد احهات اليت نبلور هلا توصايات حماددة. 

 حملاور التالية:ا وفوويف ضو، ما سبو، سيتم عرل التوصيات 

 .توصيات ملنظمات األعمال -

 .توصيات للمنظمات القانونية -

 .توصيات للمنظمات التعليمية والرتبوية -

 .توصيات مل،سسات ا تمع املدين -

 .توصيات للمنظمات اإلعالمية -

 .توصيات للدراسات البحثية املستقبلية -
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 توصيال ملنظيال األعيال 14-1

يف مجيااااع  األخالقيااااةمسااااتوملت مرتفعااااة ماااان القيااااادة لكااااي تضاااامن منظمااااات األعمااااال      
  اتت عملها، فإننا نوصي ةن تقوم مبا يلي:

، وذلا  أن تلا  الثقافاة تشااّكل األخالقياةتطاوير الثقافاة التنظيمياة مباا يادّعم القياادة  -1
 ا للسلو  وصناعة القرارات داخل املنظمة.إطاراً مرجعي  

أن  عتباااار، اباألخالقياااةالقياااادة  جوانااا؛ يملتااادعتطاااويرالقيم امل،سساااية وتفعيااال دورهاااا  -2
 تل  القيم  ثل إطاراً حاكماً للتفكّي واملمارسة يف كل منظمة.

ركيا ة حمورياة يف عملياة صاناعة القارار لادى القاادة، ولاو  األخالقياةيتعني جعل املسىللة  -3
ترت؛ على ذل  حتمل املنظماة لقادر مان اخلساائر أو مواجهاة بعا  التحادملت علاى 

 القريبة واملتوسطة والبعيدة األجل. املستوملت

ومصاالحة  العاااملنيمصاالحة بااني مصاالحة املنظمااة و لتحقيااو التااوازن وضااع إطااار حمكاام  -4
ا تمع مان جهاة، واملصااحل القريباة واملصااحل البعيادة مان جهاة أخارى   ضامن منظاور 

 اسرتاتيجي م،سسي يتكئ على قيادة أخالقية فاعلة.

يث أبت يف ه ا البحث أن ه ا الوازع له دور كباّي تع ي  الوازع الديين األخالقي، ح -5
 يف ترسي  املكوّ ن األخالقي يف القيادة.

ومنهاا ، األخالقياةأّياً يف  اال القياادة ا كثرتنمية وعي املنظمات ةمهية السمات األ -6
 .الرؤية، اإلميان احلكمة، الثقة، الشجاعة، األمانة،

فكاراً وممارساة، حياث أأبات  األخالقياةدة يف ترساي  القياا القادوة العملياة أسلوبتبين  -7
 البحث جناعة مثل ه ا األسلوب.  

يف  األخالقيااةاحااودة و لاارب  التكاااملي بااني سااعي املنظمااة لتحقيااو درجااات عاليااة ماان ا -8
صاااناعة القااارار األدا، والسااالو  املهاااين، وذلااا  لتكاااريس البعاااد األخالقاااي يف القياااادة و 

 اإلنتاجية.و 
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وي يااد  العاااملني تنميااة املهااارات واملعاااري مبااا ينمااي وعاايتع ياا  ات اهااات اإلجيابيااة و  -9
 ، فكراً وتطبيقاً.األخالقيةالقيادة يف  ال هم اهيل

املساااااا،ولية كجاااااا ، مااااان   املشاااااااريع التنموياااااةيف  اإلساااااهام األخالقيااااااةتساااااتل م القياااااادة  -10
لمنظماااات وفاااو منظاااور اسااارتاتيجي يساااهم يف حتقياااو بعااا  األهاااداي لاتجتماعياااة 
 اة.التنموية املتوخ

، عااارب األخالقياااةيف املنظماااات يف  اااال القياااادة  القيادياااة الكفاااا،اتتطاااوير وتااادري؛  -11
 برامج تطويرية وتدريبية عالية احودة.

ار واتختيااار والتعيااني عنااد اتسااتقطاب واتختبااعنايااة كبااّية  األخالقيااةإيااال، املسااىللة  -12
 .للقادة، مبا جيل؛ للمنظمات قيادات أخالقية فاعلة

 أدا، القاادة يف املنظمااات، وتقياايم اهتماماااً عاليااً عنااد متابعاة  األخالقياةإياال، املسااىللة  -13
و ألتجديااااد للقااااادة قاااارار ابعلااااى  ااااو جيعاااال ماااان البعااااد األخالقااااي ركياااا ة يف صااااناعة 

 .اتستغنا، عنهم
اتسااتقطاب واتختبااار واتختيااار والتعيااني يف عمليااة  األخالقاايتكااا، علااى البعااد ات -14

 مات املذتلفة.لألفراد العاملني يف املنظ
يكااااّرس تع ياااا  ات اهااااات اإلجيابيااااة وتنميااااة املهااااارات واملعاااااري لاااادى العاااااملني مبااااا  -15

 السلو  األخالقي لديهم يف كافة مسارات العمل.
املتابعاااة والتقيااايم لاااألدا، والسااالو  لكافاااة يف عملياااة  خالقاااياألاتعتمااااد علاااى البعاااد  -16

 م التجديد هلم.حيال التجديد أو عدقرارات اداذ  ،مث، ومن األفراد
مان خاالل ، عناد تصاميم سياساة وأنظماة التعاوي  والرتقياة األخالقياةمراعاة املسىللة  -17

 م،شرات تفصيلية.و معايّي واضحة وضع 
، مبااا يفعّ اال التىلدياا؛ والعقااابعنااد تصااميم سياسااة وأنظمااة  األخالقيااةمراعاااة املسااىللة  -18

 .املكوّ ن األخالقي يف السلو  واألدا،
جااارا، مقاااارانت مرجعياااة  كّ نهاااا مااان اإلفاااادة مااان الااادروس تشااجيع املنظماااات علاااى إ -19

قليمياة والدولياة يف  اال ملنظماات احمللياة واإلاملميا ة لابع  اتجاارب املستذلصة من ال
 .داري األخالقيإلتع ي  السلو  ا
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عدد مان مع  وشراكة عالقات تعاونتشجيع املنظمات على بلورة اتفاقيات تفاهم و  -20
 .بيقاُتا العمليةطوت األخالقيةالقيادة   الية والدولية يف قليملية واإلاملنظمات احمل

 

 

 توصيال للينظيال القانونية 14-2

رايناااا تركي هاااا يف اظماااات القانونياااة عديااادة، غاااّي أنناااا التوصااايات الااايت ميكااان بلورُتاااا للمن     
 توصيات أساسية، وهي: عشر

يف  ساالو  األخالقاايواضااحة تعاا ز التشااريعات ث تشاامل ياانظومااة القانونيااة  تطويرامل -1
 .اإلدارةالقيادة و 

 تطوير ح مة من التشريعات العقابية للسلو  القيادي الال أخالقي. -2

مبذتلاف مساتوملُتا والعمال علاى الدولياة إجرا، مقارنة مرجعية لإلفادة من التشريعات  -3
 تبيئة تل  التشريعات مبا يتال،م مع اإلطار الثقايف العريب اإلسالمي. 

الالزماااة لتصااانيف وتشاااذي  القااارارات ومااادى أخالقيتهاااا يف ونياااة وضاااع األطااار القان  -4
   واألعمال.  اإلدارةسياقات 

نياااااة لمنظوماااااة القانو ة مباااااا يف ذلااااا  نلياااااات متابعاااااة التنفيااااا  لاإلجرائياااااتطاااااوير األبعااااااد  -5
 .املعتمدة، مع حتديد ح مة من العقوابت يف حالة عدم تطبيقها

يااااة تطبيااااو "العدالااااة التنظيميااااة" تطااااوير تشااااريعات مبااااا يكفااااي إلحكااااام التوجيااااه لعمل -6
حتقيااو أعلااى مسااتوملت  علااى  ااو يسااهم يف، يف كافااة املنظمااات جرائيااة"العدالااة اإلو"

 الواج؛ إداذها من قبل العاملني. جرا،ات اإلالشفافية يف إيضاح العدالة و 

يف املنظماااات جرائياااة إلتصاااميم احوانااا؛ ا تطاااوير التشاااريعات الالزماااة إلحكاااام عملياااة -7
تيااااة لتطبيااااو عااااادل وماااانظّم ودقيااااو ، علااااى  ااااو بلااااو بيئااااة مواجيااااة دقيقااااةمنهبطريقااااة 

 جرا،ات.لإل

 



 

224  
 

ب ل جهود كافية للتواصل مع احهات التشريعية والتنفي ية والتباحث حول إجرا،ات  -8
 .عرب إصدار تشريعات أو نليات تطبيقية جديدة تع ي  السلو  األخالقي

ياة لتىلهيال كفاا،ات قانونياة خمتصاة يع املنظمات احلقوقية علاى تنفيا  بارامج تطوير تشج -9
 .األخالقيةيف  ال القيادة 

تشجيع املنظمات احلقوقية على تنفي  برامج لتوعية الشرائح املتنوعة حاول األبعااد  -10
 وتطبيقاُتا العملية. األخالقيةالقانونية ذات الصلة ابلقيادة 

 

 توصيال للينظيال التعلييية والرتبوية 14-3

ات علمياة ووطنياة وقومياة اعتباار يف تشكيل الشذصاية وإكماهلاا وفاو  كبّيللرتبية والتعليم دور  
 ا يلي:مبعديدة، وميكن توصية تل  املنظمات 

تشاااااجيع املنظماااااات التعليمياااااة والرتبوياااااة يف العاااااار العاااااريب علاااااى إقااااارار تعلااااايم املساااااىللة  -1
 وأخالقيات العمل يف كافة مستوملت التعليم ويف مجيع التذصصات. األخالقية

املنظمااااات التعليميااااة والرتبويااااة يف العااااار العااااريب علااااى وضااااع مقااااررات وكتاااا؛ تشااااجيع  -2
تعليميااااة تناساااا؛ خمتلااااف الشاااارائح مبااااا يف ذلاااا  شاااارُية األطفااااال، وياااادخل يف ذلاااا  

نظااراً لشااادة اأّيهاااا وانتشااارها الكباااّي يف العاااار العاااريب يف  األعمااال الساااردية والروائياااة 
 ه ا الوقت.

ملذتلاااف شااارائح  األخالقياااةأكفاااا، لتعلااايم املساااىللة بااا ل جهاااود كافياااة إلنتااااج معلماااني  -3
 الطالب  والطالبات مع ت رعهم ابلوسائل التعليمية احلديثة.  

 املنظمات التعليمية والرتبوية ألسلوب احل م الرتبوي مبا يكرّ س السالو  األخالقاي تبيّن  -4
 وُيد من التصرفات املنافية له.

هبا من موضوعات ضامن بارامج الدراساات وما يرتب   األخالقيةإقرار مسىللة القيادة   -5
 العليا يف مرحليت املاجستّي والدكتوراه.
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 توصيال ملؤسسال امتيع املدين 14-4

-أو هكا ا جيا؛ أن يكاون - األخالقياةيلع؛ ا تمع املادين دوراً كباّياً يف  اال القياادة      
 رئيسة، وهي: وميكن بلورة توصيات متنوعة، إت أنه ميكن إمجاهلا يف مخس توصيات

للسالو   متنوعاةاسايس جاوائ   تمعياة تشجيع بع  م،سسات ا تماع املادين علاى  -1
العمريااااة،  املسااااتوملت مبراعاااااة  مالئمااااة ملذتلااااف الشاااارائحاألخالقااااي علااااى أن تكااااون 

 .والتذصصات املهنية ،العلميةو 
ساىللة الوعي ا تمعي حاول أمهياة امل ي فاعل يف تع   م،سسات ا تمع املدين بدور قيام -2

 سالمي.املشروع احلضاري العريب اإليف إطار  األخالقيةها ابلقيادة وربط األخالقية
، ماااع الااارب  الفكاااري والنفساااي باااني تع يااا  الاااوازع الاااديين األخالقاااييف حركاااة  اإلساااهام -3

 األخالق والقيادة وفو قوال؛ تربوية مالئمة. 

علاى متياز"، ه "أخالقية ابحعل أقافة ا تمع وقيماألنشطة الرامية م يدعيف ت اإلسهام -4
نتاجياة اإلاألدا، و مبا يعا ز ، القيادي األخالقي لسلو ل سةمكرّ  عالية  قيماً  و يضمن 

  .مع مراعاة حتقيو الصاحل العام للمجتمع يف أي منظمة
والتعريااف بتجااارهبم املمياا ة  األخالقيااني اقاارتاح باارامج ونليااات ماان شااىلرا إبااراز القااادة  -5

   وخدمة  تمعاُتم.  ،ر منظماُتملى تطوّ ون رها اإلجيابية ع
 

 توصيال للينظيال اإلعالمية 14-5

املكنة اإلعالمية هلا اأّي متناام يف العصار احلاديث، مماا جيعلناا نتفاا،ل بادور فاعال هلاا يف      
 ، ومن األعمال الكثّية اليت ميكنها القيام هبا ما يلي: األخالقية ال ترسي  القيادة 

البعاد األخالقاي يف جهود تكريس عالم التقليدية  التلفاز وامل ملع( إلوسائل اإسهام  -1
 لدى خمتلف الشرائح اتجتماعية.

مان خاالل  األخالقياةيف جهود   ير املمارسات القيادية اإلعالم اتجتماعي إسهام  -2
 .يف اليوتيوب( إنتاج مقاطع قصّية ك مقنعةعميقة حتمل رسائل  تبين وسائل مبتكرة
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الم بكافة أشكاله يف جهود التح ير من مغبة السلوكيات القيادية غّي اضطالع اإلع -3
 وانعكاساُتا السلبية على ا تمع. األخالقية

تبين وسائل اإلعالم لربامج خمصصة لألطفال والشاباب، مباا يعاني علاى إنتااج قياادات  -4
 أخالقية يف املستقبل. 

علاى موضاوع القياادة الت لتسالي  أضاوا، كاشافة دصي  أعمدة يف الصحافة وا ا  -5
 ومقوماُتا وعناصرها وأطرها التطبيقية. األخالقية

 

 توصيال للدراسال البحثية املستقبلية 14-6

هااااا بنيف جوا األخالقياااةأبعااااد القياااادة  البحاااث العلماااي جيااا؛ أن يساااتمر يف استكشااااي     
لرتكي  على ما يلي النظرية والتطبيقية، ول ا فإنه ميكننا إعطا، توصيات عديدة، غّي أننا رأينا ا

 من التوصيات:

لتعمااااو يف أبعاااااد حمااااّددة ذات صاااالة  نوعيااااة( تسااااتهدي ا أ اااااث كيفيااااةعاااادة تنفياااا   -1
، وذلااا  لقااادرة البحاااث الكيفااي علاااى سااارب الظاااواهر املعقااادة ذات األخالقياااةابلقيااادة 

 .العالقات التشابكية

لقياااادة لتحدياااد مساااتوملت شااايوع املمارساااة التطبيقياااة ل ياااةكمّ   تنفيااا  دراساااات مساااحية -2
يف  وبقياااة م،سساااات ا تماااعة احلكومياااة و اخلاصااا اتيف منظماااات القطاعااا األخالقياااة

 .عاملنا العريب واإلسالمي

ية لتحديد مستوملت اقتنااع القيااديني والعااملني يف خمتلاف تنفي  دراسات مسحية كمّ  -3
 .األخالقيةاملنظمات ةمهية القيادة 

للقياااااادة  عةواملشاااااجّ  اماااال املعيقاااااةيااااة عديااااادة لتحدياااااد العو تنفياااا  دراساااااات كيفياااااة وكمّ  -4
 يف خمتلف املنظمات يف عاملنا العريب واإلسالمي. األخالقية

 تنفي  دراسات متداخلة التذصصات لتحديد أجال الشذصية للقادة األخالقيني. -5

 تنفي  دراسات متداخلة التذصصات لتحديد أجال التفكّي للقادة األخالقيني. -6
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يف منظماات  األخالقياةت لقياس فاعلياة القياادة أدواتنفي  دراسات تستهدي تطوير  -7
 القطاعات اخلاصة واحلكومية وبقية م،سسات ا تمع يف عاملنا العريب واإلسالمي.

تنفي  دراسات تساتهدي كيفياة إدمااج الفكار القياادي األخالقاي يف بارامج ومقاررات  -8
 والرتبوية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا.  اإلداريةالعلوم 

تنفياااا  دراسااااات بغاااارل حتديااااد درجااااة اكتمااااال املنظومااااة القانونيااااة املدعمااااة للقيااااادة  -9
 واقرتاح ما يل م إلكماهلا. األخالقية

تنفياا  دراسااات بغاارل حتديااد مسااتوملت فاعليااة م،سسااات ا تمااع املاادين يف تاادعيم  -10
 ، وتضمينها للمقرتحات الالزمة.األخالقيةجهود ترسي  القيادة 

تقيااايم مساااتوملت فاعلياااة املنظوماااات التعليمياااة والرتبوياااة يف تنفيااا  دراساااات تساااتهدي  -11
 ، وتضمينها للمقرتحات الالزمة.األخالقية ال القيادة 

اإلعااااالم و  ،تنفياااا  دراسااااات بغيااااة حتديااااد درجااااات فاعليااااة وسااااائل اإلعااااالم التقلياااادي -12
 ، وتضمينها للمقرتحات الالزمة.األخالقيةاحديد يف  ال القيادة 

جل تقييم مستوملت فاعلياة الاربامج التطويرياة والتدريبياة يف  اال تنفي  دراسات من أ  -13
 ، وتضمينها للمقرتحات الالزمة.األخالقيةالقيادة 

العلمي املقرتح يف ه ه الدراسة،  النموذجمكوانت من  (Verification  والتحقّ  -14
 يف البيئات املبحوأة. األخالقيةومدى اتصافه بدرجة عالية من التفسّيية للقيادة 

بغارل التحقاو الايت مت تطويرهاا يف ها ه الدراساة تنفي  دراسات تساتذدام اتساتبانة  -15
 من مستوملت الصدق والثبات.اإلضايف 
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ملحل: خياب احملّكيني 
 واالستبانة
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  فظه هللا  ..................................................سعادة الدكتور   

 وبعد:السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته                

دراسااة نظريااة تطبيقيااة مقارنااة"، ويهااتم  -ماان منظااور إسااالمي األخالقيااةأقااوم إبجاارا،  ااث عنوانااه "القيااادة 
ماان منظااور إسااالمي، ذلاا  املنظااور الغااين ابلبعااد األخالقااي تنظااّياً  األخالقيااةهاا ا البحااث بدراسااة القيااادة 

  ينبثاو مان األخالقياةلياة القياادة اعلقيااس ف –مبادئي –تقارتاح جاوذج  وتطبيقاً. وجيهد البحث يف حماولاة
املعاصارة، ويتطلا؛ ها ا البحاث  اإلدارياةموروأنا الثقايف وإطاران احلضاري العريب اإلساالمي، ويالئام بيئتناا 

ستبانة حول النم  القيادي الشائع يف بع  منظمات األعماال  عيناة البحاث(، والايت حاددت باا اإجرا، 
(، حيث سايتم توزياع ة، البنا، والتشييددمياخل ،صناعيةال، ة راعيال يف القطاعات شركة مسامهة حملية  20

ساتعرال حتليلاي لألدبياات العلمياة بطريقاة  در اإلشارة إٍ أنين قمات ابستبانة على كل شركة، و ا 100
ليااة تلاا  اعيسااتهدي قياااس ف األخالقيااةمنهجيااة مّكناات ماان بلااورة جااوذج علمااي مباادئي مقاارتح للقيااادة 

انت رئيسااة يتفاارع كاال الفكاار العااريب اإلسااالمي. ويتكااّون هاا ا النمااوذج ماان أربعااة مكااوّ  القيااادة ماان منظااور
 وهي كما يلي: ،انت فرعيةمكوّ  إٍ أربعةواحد منها 

ابلقاااوانني احمللياااة، مراعااااة القاااوانني الدولياااة، إحااارتام قااايم  اتلتااا ام  والقانونيـــة األخالقيـــةمراعـــاة األبعـــاد  -1
 ا تمع، التقيد بقيم املنظمة(.

التااوازن بااني مصاااحل املنظمااة ومصاااحل موظفيهااا، التااوازن بااني مصاااحل   التــوايفن الــ كي يف حتقيــل املصــاح -2
املنظمااة ومصاااحل ا تمااع، التااوازن بااني مصاااحل املنظمااة ومصاااحل القائااد، التااوازن بااني املصاااحل القريبااة واملصاااحل 

 البعيدة(.
ـــة امتيـــع و  اإلســـهام -3 يف املشااااريع  اإلساااهامر اب تماااع،  تااااليف إحلااااق أي ضااار  ايفدهـــارإيف تنيي

 برامج املس،ولية اتجتماعية(.يف  اإلسهامالتىلهيل والتوظيف للموارد البشرية، ل التنموية
 ، املوقف، األجال  القيادة التحويلية(. املهارات القيادية، السمات القياديةاملقّومال القيادية  -4

 

ساتبانة تساتذدم ةن ات الساابقة، علمااً  تكاّوانفرعاي مان امل كّونوقد مت وضع بنود تقيس كل م
ا موافو 5موافو إطالقاً( إٍ  غّي 1أسلوب القياس اخلماسي من   .(جد 

وفاااو املنهجياااة العلمياااة املرفقاااة ساااتبانة ا اااال، فاااىلرجو التكااارم بتحكااايم ات خلاااربتكم يف هااا ا ونظاااراً 
 املتعاري عليها، مع خال  شكري وتقديري لكم.

 عبدهللا الكبّي البا ث أمحد بن  أخوكم:

 

 



 

230  
 

 

 أواًل: املعلومال الشخصية: 

 ...................... (ختياريا سم: ات -
 ،       بنا، وتشييدخدمي     ،   صناعي     ،    زراعي:      ةقطاع الشرك -
 طبيعة العمل:    إداري           فيّن           إداري/ فيّن  -
 إدارة تنفي ية          ،  إدارة وسطى          ،  املستوى التنظيمي للموظف:   إدارة عليا -
 45من  أكرب        45-36        35-26   فىلقل    25العمر:      -
 رهادكتو         ،  ماجستّي        ،  جامعي        ،  امل،هل:    نوي أو أقل -
 أخرى    ،كمبيوتر     ،ةهندس   ،ةعلوم  ت  ،ةجتماعياعلوم     ،ةعلوم شرعي   ،ةإداري التذص :   علود -
 15من  أكثر         ،15 -11        ،  10 – 6        ،  5 -1سنوات اخلربة:    -

 

 املال ظال علم املعلومال الشخصية:
................................................................................................

................................................................................................
................................................................................................

...... ......................................................................................... 
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 لالستفسار عن   دبنداً، خّص  كل بن 36ستبانة من  نياً: تتكون ات

درلـــــــــــــة  والسؤال احملّدد  هل ا املكّون الفرعي يف االستبانة البند الفرعي املكوِّن
 املالءمة

دقـــــــــــــــــــــة 
 الصياغة

 مال ظال

    والقانونية األخالقيةالرئيس األول: مراعاة األبعاد  نكّو  الم

    .ةالقيادة تلتزم بالقوانين المحلي -1 وانين المحليةبالق االلتزام

    .ةالقيادة تراعي القوانين الدولي -2 مراعاة القوانين الدولية

    .القيادة تحترم قيم المجتمع -3 قيم المجتمعحترام ا

 التقيد بقيم المنظمة
 التقيد بقيم المنظمة
 التقيد بقيم المنظمة
 التقيد بقيم المنظمة

 نظمةالتقيد بقيم الم
 

 .القيادة تتقيد بقيم المنظمة -4
 .تضع القيادة معايير أخالقية واضحة في المنظمة -5
 .تكافئ القيادة على السلوك األخالقي -6
 .القيادة تعاقب على السلوك الالأخالقي -7
 .تسعى القيادة لجعل األخالق مؤثرة في سير العمل -8

   

    الرئيس الثاني: التوازن الذكي في تحقيق المصالح نكّو  الم

التوووووووازن بووووووين مصووووووالح 

 المنظمة ومصالح موظفيها

    .القيادة تحقق التوازن بين مصالح المنظمة ومصالح موظفيها -9

التوووووووازن بووووووين مصووووووالح 

 المنظمة ومصالح المجتمع

القياااادة تحقاااق التاااوازن باااين مصاااالح المنظماااة ومصاااالح  -10
 .المجتمع

   

التوووووووازن بووووووين مصووووووالح 

 المنظمة ومصالح القائد

    .التوازن بين مصالح المنظمة ومصالح القائد القيادة تحقق -11

التووووووازن بوووووين المصوووووالح 

 القريبة والبعيدة

    .القيادة تحقق التوازن بين المصالح القريبة والبعيدة -12

    ازدهارهفي تنمية المجتمع و اإلسهامالرئيس الثالث:  نكّو  الم 

    .تمعالقيادة تتالفى إلحاق أي ضرر بالمج  -13 ضرار بالمجتمععدم اإل

    .تسهم القيادة في المشاريع التنموية .  -14 بالمشاريع التنموية اإلسهام

التأهيوول والتوظيووف للموووارد 

 البشرية
    .تسهم القيادة في التأهيل والتوظيف للموارد البشرية   -15

فووووووووي بووووووووورام   اإلسووووووووهام

 المسؤولية االجتماعية

 .القيادة تسهم في برامج المسؤولية االجتماعية -16
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 ن الرئيس الرابع: المقومات القياديةكّو  الم

 الســمات القيادية

 الســمات القيادية

 الســمات القيادية

 الســمات القيادية

 الســمات القيادية

 الســمات القيادية

 الســمات القيادية

 الســمات القيادية

 الســمات القيادية

 .ادة بوضوح الرؤيةيتسم القت. 17

 .حكمةادة باليتسم الق. ت18

 .ادة بالثقة يتسم الق.  ت19

 .ادة بالشجاعةيتسم القت. 20

 .ادة بالمبادرةيتسم القت. 21

 .ادة بالعدليتسم القت. 22

 .ادة باألمانة يتسم القت. 23

 .ادة باإليمانيتسم القت. 24

.ادة بالعلميتسم القت. 25  

   

 المهـــارات القيادية

 المهـــارات القيادية

 ديةالمهـــارات القيا

 المهـــارات القيادية

 المهـــارات القيادية

 .يةاإلنساندة مهارات عالية في فهم النفس . لدى القيا26

. تمتلاااك القياااادة مهاااارات ياتياااة عالياااة )الااايكا ، ضاااب  الااانفس، 27

 .المبادرة(

 .. تتميز القيادة بتوافر مهارات فنية عالية28

 .عالية . تمتاز القيادة بتوافر مهارات إدارية29

 .. تمتلك القيادة مهارات فكرية عالية30

   

    .تتصف القيادة بمهارة فائقة في إدارة المواقف. 31 إدارة الموقف

 

 األنماط القيادية 

 

 القيادة التحويلية()

التعتمد القيادة على الثواب والعقاب بال تعتماد علاى تقوياة العالقاات  -1
 الشخصية والسلوك األخالقي.

        
 .دة البعد األخالقي لتحقيق رؤية المنظمة ورسالتهاتفعّل القيا -2

 .تجتهد القيادة إليجاد معنى أخالقي متماسك لما تقوم به من أعمال  -3

 .بداعيتحفّزالقيادة على ممارسة التفكير الخالّق وتشّجع السلوك اإل  -4

تلعاااب القياااادة دور المرشاااد لت اااوير مهاااارات العااااملين ومساااارهم   -5

 .المهني

   

 .......................،  الدرجة العلمية: ...................،  التخصص: ............ اسم المحّكم:
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 استبانه بحث علمي في موضوع القيادة
 

  الكرام واألخوات اإلخوة

 

 .. تحية  يبة

 

ك مدير أوأدناه حول النم  القيادي الشائع لإلدارة العليا في منظمتك  هستبانأرجو التكرم بتعبئة اال

إجابات صحيحة وأخرى خا ئة، وإنما فق  وجهات نظر حول يلك  المباشر ، علما بأنه ليس هناك

 .النم  القيادي، وستستخدم ألغراض البحث العملي فق 

 

: سابك، كيان، رابغ، التصنيع، المساهمة)فق ( لمن يعمل في هيه الشركات  اإلجابةة: مالحظه هام

  ،الزراعية، تبوك  الزراعية، الجوف اعيةالزرالمراعي، نادك، القصيم ، ينساب

 ،الخضري، البحر األحمر،للصناعةالخزف، الجبس، الزامل 

 .مصرف اإلنما ، مصرف الراجحي، بنك الرياض،البنك البري اني، البنك الفرنسي

 

 مع خالص الشكر والتقدير لجهدكم ودعمكم

 

 الديموغرافية :المعلومات  -
 ي ، زراعي ، خدمي .: التشييد والبنا  ، صناع الق اع -
 : إداري ، فني ، إداري / فني .  بيعة العمل -
 : إدارة عليا ، إدارة وس ى ، إدارة تنفييية . المستوى التنظيمي للموظف -
 فأكثر . 45،  45 – 36،  35 – 26فأقل ،  25:  العمر -
 : ثانوي أو أقل ، جامعي ، ماجستير ، دكتوراه . المؤهل -
م شرعية ، علوم اجتماعية ، علوم بحته ، هندسة ، : علوم إدارية ، علو التخصص -

 الكمبيوتر ، أخرى .
 . 15، أكثر من  15 – 11،  10 – 6،  5 – 1:  سنوات الخبرة -
 :الصحيحة اإلجابةإختيار الرجا   -

 اإل القغير موافق على  :1 -
 موافق جدا :5 -
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 5 4 3 2 1 البند

 محلية.لقوانين التلتزم باالقيادة  -1

 ة.القيادة تراعي القوانين الدولي -2

 .القيادة تحترم قيم المجتمع -3

 .القيادة تتقيد بقيم المنظمة -4

 .تضع القيادة معايير أخالقية واضحة في المنظمة -5

 لسلوك األخالقي.تكافئ القيادة على ا -6

 القيادة تعاقب على السلوك الالأخالقي. -7

 .تسعى القيادة لجعل األخالق مؤثرة في سير العمل -8

 القيادة تحقق التوازن بين مصالح المنظمة ومصالح موظفيها. -9

 القيادة تحقق التوازن بين مصالح المنظمة ومصالح المجتمع. -10

 لقائد.القيادة تحقق التوازن بين مصالح المنظمة ومصالح ا -11

 القيادة تحقق التوازن بين المصالح القريبة والبعيدة. -12

 القيادة تتالفى إلحاق أي ضرر بالمجتمع.  -13

 .تسهم القيادة في المشاريع التنموية .  -14

 .تسهم القيادة في التأهيل والتوظيف للموارد البشرية   -15

 .القيادة تسهم في برام  المسؤولية االجتماعية -16

 .تتسم القيادة بوضوح الرؤية -17

 تتسم القيادة بالحكمة. -18

 تتسم القيادة بالثقة. -19

 تتسم القيادة بالشجاعة. -20

 تتسم القيادة بالمبادرة. -21

 تتسم القيادة بالعدل. -22

 تتسم القيادة باألمانة. -23

 تتسم القيادة باإليمان. -24

 تتسم القيادة بالعلم. -25

 .لدى القيادة مهارات عالية في فهم النفس اإلنسانية -26

 .عالية )الذكاء، ضبط النفس، المبادرة(تمتلك القيادة مهارات ذاتية  -27

 .تتميز القيادة بتوافر مهارات فنية عالية -28

 عالية. تمتاز القيادة بتوافر مهارات إدارية -29

 .تمتلك القيادة مهارات فكرية عالية -30

 .القيادة بمهارة فائقة في إدارة المواقفتتصف  -31

 .األخالقي وكالسل تقوية على تعتمد بل والعقاب الثواب على القيادة تعتمد ال -32

 تفعّل القيادة البعد األخالقي لتحقيق رؤية المنظمة ورسالتها. -33

 تجتهد القيادة إليجاد معنى أخالقي متماسك لما تقوم به من أعمال. -34

 تحفّزالقيادة على السلوك اإلبداعي. -35

 تلعب القيادة دور المرشد لتطوير مهارات العاملين.  -36
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 املرالع 

، 1عّمااان: دار الشااروق، لاملــنهج العليــي وتيبيقاتــه يف العلــوم االلتياعيــةل  ،أبااراش إبااراهيم -

 م.2009

 م.2005ل 1ل الرايضل دار املؤيدل طالعليا اإلداريةاالسرتاتيجية ، املنيفإبراهيم  -

 الكت؛ -ة(، املصدر: األلوكة خمطوط سلوك املالد يف تدبي امليالدبن أيب الربيع، ا -

،  حتقيااو خضاار حممااد خضاار، الكوياات، نصــيحة امللــوك املاااوردي،حمّمااد أيب احلساان علااي باان  -

 م.1983ل 1مكتبة الفالح، ل

 م.1996، 6، الرملل، دار اخلرجيي،ليف اإلسالم اإلدارةأمحد أبو سن،  -

 م.2012، 3جدة، خوارزم العلمية، ل ،الوليز يف أخالقيال العيلأمحد األشعري،  -

 م. 2000، 1، جدة، اخلليجية للطباعة، لميةاإلسال اإلدارةمقدمة يف أمحد األشعري،  -

 .م2011، 1، القاهرة، املكتبة األكادميية، لأصول البحث العليي ومناهجهأمحد بدر،  -

 م.1985، بّيوت، دار الكت؛ العلمية،   يب األخالق، هأمحد بن مسكوي -

ل، معهااد ترمجاة: حممااد صاابحي، حممااد وهاايب، الاارملل الثقافــة التنظيييــة والقيــادة ،شاااينإدجاار  -

 م.2011العامة،  اإلدارة

 -وسلوكيال العيـل املضـادة لإلنتاليـة األخالقيةحتليل العالقة بني القيادة أسامة حساانني،  -

 جامعة سوهاج، د.ت. -، كلية التجارةدراسة ميدانية

 م.1994، 1جدة، دار حاف ، ل، القيادة والتغيياحابري،  بشّي -
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 م.2010الطبعة العربية،، دار اليازوري، ، عّماناإلداريةالقيادة بشّي العالق،  -

 . 2013، 3،دار املسّية للنشر والتوزيع والطباعة، لأخالقيال العيلبالل السكارنة،  -

، 1دار املسااااااّية للنشاااااار والتوزيااااااع والطباعااااااة، ل ،الفعالــــــة اإلداريــــــةالقيــــــادة بااااااالل السااااااكارنة،  -

 م.2010

، ترمجااة صااالح املعيااوي، مراجعااة يــلالنظريــة والتيب -اإلداريــةالقيــادة بياارت ج. نااورث هاااوس،  -

 .م2006العامة، اإلدارةحممد الربعي، الرملل، معهد 

، د.ل، د.ن، جامعاة انياف العربياة للعلاوم األمنياةالريااض،  ،األخالق والقيـادةالطراونة، حتسني  -

 م.2010

، تعرياااا؛ رفاااااعي حممااااد رفاااااعي إدارة الســــلوك يف املنظيــــالجّيالااااد جاااارينربج وروباااارت ابرون،  -

 .م2004، د.ل.، بسيوين، الرملل: دار املري  يعيل علوإ ا

، 4، الاااااارملل، مكتبااااااة الرشااااااد، لاملــــــنهج وامليارســــــة –اإلســــــالمية  اإلدارةحاااااا ام املطااااااّيي،  -

 م.2010

، القاااهرة، عااني للدراسااات والبحااوث، النظريــة والتيبيــل -يف اإلســالم اإلدارةعاباادين، حساان  -

 م.2010، 1ل

 م.1997 ،، عّمان، دار زهرانك األفراد يف املنظيالالسلوك التنظيييل سلو ، حسني حرمي -

، م،سساااة القيـــادة: دراســـة يف علـــم االلتيـــاع النفســـي واإلداري والتنظييـــي، رشاااوان حساااني -

 .م2010،شباب احامعة، اإلسكندرية

سـتخدام البحـث العليـي وحتليـل البيـاانل اب منهجيـة وأسـاليبدتل القاضي وحممود البيايت،  -

 م.2008، 1، عّمان: دار احلامد، لSPSS  صائيالربانمج اإل
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