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 :ستخلصالم
لمواجهة  أخالقيةاختبار وقياس دور الجامعات العراقية في اعداد قيادات  إلىيهدف البحث الحالي     

وقد تم اختبار اهداف البحث من خالل اختيار عينة من رؤساء االقسام العلمية في جامعة . األزمات
نيهم ورؤساء أو فرد موزعين على اساس مجموعة من العمداء ومع( 48)القادسية وبلغت عينة البحث 

التحقق  أجلوقد تم االعتماد على مجموعة من المقاييس التجريبية من قبل دراسات سابقة من , االقسام
بة بين القيادات ه توجد عالقة ارتباط واثر ذو داللة احصائية موجأنمن اختبار الفرضية التي تنص على 

والمتمثلة بالوسط  اإلحصائيةفضال عن استعمال مجموعة من االساليب . األزمات موجهةو  األخالقية
و , حدار البسيطنوتحليل معامل األ, و مصفوفة معامل االرتباط البسيط, حراف المعيارينواأل, الحسابي

مجموعة من  إلىوتوصل البحث (. SPSS.V.23)المتمثلة بـ  اإلحصائيةذلك استعملت الحزمة  أجلمن 
 أجلمن  األخالقيةعلى ضرورة تعزيز القيادات  جامعة القادسيةاالستنتاجات لعل من ابرزها تحرص 

فضال عن  ,توفر معلومات وافية حول كيفية التعامل مع االزمة اثناء حدوثهامن خالل  األزماتمواجهة 
النهوض بمستواها التعليمي  أجلييس الضرورة من والمقا األهدافتحرص على تطوير  جامعة القادسيةأن 

 .واإلبداعي
 األزمات, األخالقيةالقيادات  -:الكلمات الرئيسة

Abstract: 

    The current research aims to test and measure the role of Iraqi universities in 

preparing Moral Leadership to confront crises. The research objectives were 

tested through the selection of a sample of heads of scientific departments at the 

University of Qadisiyah and reached a sample of (48) individuals distributed on 

the basis of a group of deans and their assistants and heads of departments, It has 

been relying on a set of experimental measurements by previous studies in order 

to verify the test hypothesis which states that there is a relationship and is a 

significant positive effect statistically between Moral Leadership and crises. As 

well as the use of a set of statistical methods of arithmetic mean, standard 

deviation, simple correlation coefficient matrix, simple regression coefficient 

analysis, and therefore used the statistical package of (SPSS.V.23). The research 

reached a number of conclusions, perhaps the most prominent of which are keen 

on the need to strengthen moral leadership in order to confront the crises 

through the Provide detailed information on how to deal with the crisis as it 

occurs,As well as that the are keen to develop the goals and standards necessary 

for the advancement of educational and creative level. 

Key Words: Moral Leadership, Crises 
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 :مةالمقد  
تشكل الجامعات جزء مهم من المجتمع كونها وبشكل اساس تمثل ركن مهم من الثقافة االجتماعية      

وذلك لمساهمتها بالصورة االساس في التحسين , من خالل المحافظة على سمات وعادات وتقاليد المجتمع
تمع لمعالجة قادرة على توجيه المج أخالقيةالمستمر للتقدم العلمي والحضاري من خالل اعداد قيادات 

القيادة في الوقت الحاضر ُتعد من اهم القوى التي تمتلكها  أنوبالتالي ف, التي قد تواجهه األزمات
السيطرة على العاملين , اذ قد تمتلك المنظمة الموارد المالية والتكنلوجية لكنها ال  أجلالمنظمات من 
لذلك ُتعد وظيفة . ذات مهارات وقدرات عالية  أخالقيةاهدافها ما لم يكن هنالك قيادة  إلىيمكنها الوصول 

اذ اصبحت . من الوظائف المهمة في خلق القيمة والمحافظة عليها في منظمات اليوم األخالقيةالقيادة 
باعتبارهم  األخالقيةالعمل من خالل تبني موضوع القيادة  بأخالقياتهنالك حاجة ضرورية لالهتمام 
التي تواجهها  األزماتمعالجة  أجلفي سير عملياتها الداخلية من  دارةاإلالمورد االساس الذي تعتمد عليه 

 . الجامعة اإلدارة
لمواجهة  أخالقيةلذا جاء هذه البحث لقياس واختبار دور الجامعات العراقية في اعداد قيادات      

وما  بحثل في منهجية الو تمخض المبحث األ, اربعة مباحث  إلىولتحقيق ذلك قسم البحث .  األزمات
, ب النظري للبحث أني تضمن الجأنفي حين المبحث الث, تتضمنه من مشكلة واهمية واهداف وفرضيات 

ل االستنتاجات والتوصيات أو بينما المبحث الرابع تن, ب التطبيقي للبحث أنالمبحث الثالث بواقع الج أنوك
 .التي توصل اليها البحث

 منهجية البحث: المبحث األول
 ثبحمشكلة ال. 1
 األخالقيةمعظم  منظمات االعمال اتجهت وبصورة اساس نحو القيادة  أنفي  بحثتتلخص مشكلة ال   
ونظرا للتغيرات التي حدثت خالل العقدين , الجامعة اإلداراتالتي تواجهها  األزماتمعالجة  أجلمن 

احداث تدهورا  إلىالذي ادى  األمر, حاء العالمأناالخيرين من تغيرات سريعة في بيئة االعمال في جميع 
هذه التطورات البيئية المتسارعة والقفزات الكبيرة في  أنوبالتالي ف. واضرارا كبيرة  في اقتصاديات االعمال 

- :عالم االعمال يمكن من خاللها اثارة التساؤالت االتية 
 المبحوثه ؟الجامعةفي  األخالقيةما مستوى توفر القيادة  .أ 
 وجدت؟ أنالجامعة  اإلدارةي منها أني تعالت األزماتما مستوى  .ب 
 المبحوثة ؟الجامعةفي  األزماتالجامعة على معالجة  اإلدارةما مستوى قدرة  .ج 
 ؟ األزماتوادارة  األخالقيةبين القيادة  التأثيرما طبيعة ونوع عالقة االرتباط و  .د 
 



232 

 

232 

 جامعة في العلمية ألاقسام رؤساء من عينة آلراء تحليلية دراسة: ألازمات ملواجهة أخالقية قيادات إعداد في العراقية الجامعات دور 

 القادسية

 4028/ عشر ثالثالالعدد  

 بحثأهمية ال. 2
- : الحالي أهميته من خالل االتي بحثيستمد ال   
األزمات على المستوى وادارة  األخالقيةلت موضوع القيادة أو من نوعها التي تن البحوثالرائدةتعد من  . أ

 .المحلي
للقيادات الجامعة من  األخالقيةيعد هذا البحث احدى القضايا الهامة  التي تساهم في تطوير القيادة  . ب

 .التي قد تواجهها  األزماتمعالجة قضايا  أجل
 .اهمة متواضعة فيما يخص متغيراتهافكري لموضوعات البحث , وتقديم مسالمساهمة في اعداد اطار  . ت
ها تعد واحدة من أنالمبحوثة , وال سيما الجامعة ي منها أنالتي تع كالتتقديم بعض الحلول للمش . ث

 .القطاعات المهمة في العراق لما لها دور في تطور المجتمع 
 بحثأهداف ال . 3

 -:بالنقاط االخرى بحثيمكن تحديد اهداف ال    
 .المبحوثة  تمثلها الجامعةالتي  األخالقيةالكشف عن مستوى القيادة  .أ 
ومرحلة استعادة , ومرحلة االستعداد, مرحلة االكتشاف)ـوالمتمثلة بـ األزماتالكشف عن مستوى  .ب 

 .المبحوثة الجامعة في (  األضرارومرحلة احتواء , ومرحلة التعلم, النشاط
 .الجامعة اإلدارةي منها أنالتي تع األزماتيب التي يمكن من خاللها معالجة تحديد الطرق واالسال .ج 
الجامعة على  اإلدارةدعم وتعزيز قدرة  أجلمن  األخالقيةتحديد طبيعة ونوع العالقة بين القيادة  .د 

 . القادسية في جامعة األزماتمعالجة 
 . األخالقيةالقيادة  أهمية أنبش األعمالزيادة وعي منظمات  .ه 

 المخطط الفرضي للبحث. 4
واهميته تم إعداد المخطط الفرضي للبحث,  وأهدافه بحثفي ضوء ما تم التطرق اليه من منهجية ال     

ويتمحور مخطط البحث حول مجموعة من . , للتعبير عن العالقة بين متغيرات البحث( 1)ظر الشكل أن
- :العالقات بين متغيرات البحث وكاالتي 

, العدل)األخالقية ويتضمن هذا البعد خمسة ابعاد رئيسة هي ويتمثل بالقيادة -: المتغير المستقل .أ 
وتم اعتماد مقياس, ( القلق وتحمل, السلطات بين والفصل, األفراد نحو والتوجه, ئ األخالقيةوالمباد

 . في تحديد وقياس هذه المتغير (  7112, الطائي واخرون) 
, ومرحلة االستعداد, مرحلة االكتشاف)والذي يتضمن خمسة ابعاد  األزماتادارة  -:المتغير التابع .ب 

الدوري و ) وتم اعتماد مقياس ,  (األضرارومرحلة احتواء , ومرحلة التعلم, ومرحلة استعادة النشاط
 .في تحديد وقياس هذه المتغير( م7112, الحيت
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 المخطط الفرضي للبحث( 1)الشكل 

 اعداد الباحث: المصدر
 فرضيات البحث .5
 الفرضية األولى 
  وتنبثق منها الفرضية . األخالقية واألزماتالقيادة بين  إحصائيةتوجد عالقة ارتباط ذات داللة

 اآلتيةالفرعية 
  مرحلة )وأبعاد األزمات المتمثلة بـ األخالقية بين القيادة  إحصائيةتوجد عالقة ارتباط ذات داللة

 .(ومرحلة التعلم, األضراراحتواء  ومرحلة, ومرحلة استعادة النشاط, ومرحلة االستعداد, االكتشاف
  مرحلة االكتشاف)وأبعاد األزمات المتمثلة بـ  العدلبين  إحصائيةتوجد عالقة ارتباط ذات داللة ,

 .(ومرحلة التعلم, األضراراحتواء  ومرحلة, ومرحلة استعادة النشاط, ومرحلة االستعداد
  مرحلة )وابعاد األزمات المتمثلة بـ األخالقية  المبادئبين  إحصائيةتوجد عالقة ارتباط ذات داللة

 .(ومرحلة التعلم, األضراراحتواء  ومرحلة, ومرحلة استعادة النشاط, ومرحلة االستعداد, االكتشاف
  مرحلة )المتمثلة بـ وابعاد األزمات  األفراد نحو التوجهتوجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين

 .(ومرحلة التعلم, األضراراحتواء  ومرحلة, ومرحلة استعادة النشاط, ومرحلة االستعداد, االكتشاف
  مرحلة )وأبعاد األزمات المتمثلة بـ  السلطات بين الفصلبين  إحصائيةتوجد عالقة ارتباط ذات داللة

 .(ومرحلة التعلم, األضراراحتواء  ومرحلة, ومرحلة استعادة النشاط, ومرحلة االستعداد, االكتشاف
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  مرحلة االكتشاف)وأبعاد األزمات المتمثلة بـ  القلق تحملبين  إحصائيةتوجد عالقة ارتباط ذات داللة ,
 .(ومرحلة التعلم, األضراراحتواء  ومرحلة, ومرحلة استعادة النشاط, ومرحلة االستعداد

 الفرضية الثأنية 
  اآلتيةوتنبثق منها الفرضية الفرعية . األزماتفي  األخالقيةللقيادة  إحصائيةيوجد اثر ذو داللة 
  األزماتفي  لعدلل إحصائيةيوجد اثر ذو داللة. 
  األزماتفي األخالقية  لمبادئل إحصائيةيوجد اثر ذو داللة. 
  األزماتفي  األفراد نحو لتوجهل إحصائيةيوجد اثر ذو داللة. 
  األزماتفي  السلطات بين لفصلل إحصائيةيوجد اثر ذو داللة. 
  األزماتفي  القلق تحملل إحصائيةيوجد اثر ذو داللة. 
 بحثعينة ال. 6

استمارة ( 55)اذ وزعت , تتالف عينة البحث من مجموعة من رؤساء االقسام العلمية في جامعة القادسية
على مجموعة من رؤساء االقسام العلمية بشكل عشوائي لغرض قياس مستوى توافر القيادة  أناستبي

والعمل على  األزماتالمبحوثة على مواجهة  جامعةتحديد مدى قدرة ال أجلفي هذه الكليات من  األخالقية
صالحة ة أناستمارة استب( 94)وتم استعمال , ةأناستب( 94)واسترجع . مستوى ممكن أعلىمعالجتها ب

 . كون أن هنالك استماره واحده فقط غير صالحة للتحليل االحصائي, للتحليل االحصائي
 ات والمعلوماتأنأدوات جمع البي. 7
 ب النظريأنأدوات الج : -

ب النظري للبحث تم االعتماد على الكتب, والمجالت , والدوريات, فضاًل أناغناء الج أجلمن      
 ( .ترنتناأل)للمعلوماتالشبكة العالمية 

 يأنب الميدأنأدوات الج : -
ات, , أنة كأداة رئيسة لجمع البيأنة باالستبأني للبحث تمت االستعأنب الميدأناتمام الج أجلمن      

 ( .1)تم توضيحهما في الجدول  محورينة أنوتضمنت االستب
 ة ومقاييسها وتوصيفهاأنر استمارة االستبأو مح( 1)الجدول 

 المصادر الفقرات االبعاد المتغيرات المحأور

 القيادة األخالقية المحور األول

 5 العدل

, الطائي واخرون
7112 

 5 المبادئ األخالقية
 5 التوجه نحو األفراد
 5 الفصل بين السلطات

 5 تحمل القلق
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  5 المجموع

 األزمات المحور الثأني

 5 مرحلة االكتشاف

, الدوري و الحيت
7112 

 5 مرحلة االستعداد
 5 مرحلة احتواء األضرار
 5 مرحلة استعادة النشاط

 5 مرحلة التعلم
  75 المجموع

  01 المجموع الكلي
  اإلحصائيةاألساليب  .8
ات وتبويبها واثبات صحة الفرضيات المتعلقة بالبحث تم استعمال عدد من األساليب أنلتحليل البي   

 -: وتم التوصل لما يلي SPSSباستعمال البرنامج اإلحصائي  اإلحصائية
 .جامعةيستعمل لغرض معرفة متوسط اجابات افراد ال-: الوسط الحسابي -1
المبحوثة عن وسطها  جامعةمعرفة تشتت اجابات افراد اليستعمل لغرض  -: حراف المعياريناأل -7

 .الحسابي
 ات النوعية أنقة االرتباط بين بييستعمل لغرض تحديد عال -: أنمعامل االرتباط سبيرم -0
وهو تحديد أهمية كل فقرمة من فقرات المقياس مقارنتًا بأهمية الفقرات األخرى في -: األهمية النسبية -9

 .المقياس
 .وتناسق الفقرات فيما بينها بحثللتأكد من ثبات مقياس ال-: معامل الفا كرونباخ -5
 بحثات المسحوبة من مجتمع عينة الأنبيعي للبيللتحقق من وجود توزيع ط-: تحليل التوزيع الطبيعي -6

 (Kurtosis)والتفلطح  (Skewness)االلتواء  كاختبار اإلحصائيةوذلك باعتماد مجموعة من االختبارات 
و  (Kolmogorov – Smirnov, ( Kolmogorov-Smirnovسمرنوف -كالموكروف)واختبار , 

 .(Shapiro – Wilk)ويليك  –شابيرو
 اإلطار النظري: المبحث الثاني

 (Moral Leadership) األخالقيةالقيادة  -:الا أو 
 األخالقيةمفهوم القيادة  (1
 السلوكيات للقائد التي تثبت الفضائل الشخصية المتفوقةالتصورات  إلى األخالقيةتشير القيادة     

(Pellegrini & Scandura, 2008: 573 .)وعبر(Niu et al.,2009:32 ) من  األخالقيةعن القيادة
 األخالقيةالقيادة  أن( Resick et al.,2011:436)ويعتقد . المتفوق األخالقيناحية السعي وراء الطابع 

والتوجه , الذي يحمله األخالقيوالوعي , ومدى نزاهته في اداء االعمال, شخصية القائد إلىتشير 
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واظهار , التنظيمية على مصالح الخدمة الذاتية أوالجماعي الذي يعمل على تشجيع المصالح الجماعية 
 Brown et)واشار . ومدى ادارتة للمساءلة, اآلخرينالكياسة والنظر في حقوق واحتياجات 

al,2005:120 )ها تعني اظهار السلوك الجيد بما يتالئم مع التوجهات المعيارية أنب األخالقيةالقيادة  إلى
والترويج لمثل هذا السلوك , األفرادوالعالقات بين , لشخصيةللعاملين من خالل تحديد االجراءات ا

 األخالقيةالقيادة  أنفضال عن , المختلفة اإلداريةواتخاذ القرارات , والدعم, لالخرين من خالل االتصال
ترتبط باستعداد الموظفين لمدى ابالغهم عن المشاكل التي تحدث داخل المنظمة ومدى قدرتهم على 

هي جزء ال  األخالقيةالقيادة  أن( Pellegrini&Scandura,2009:566)وعزز . كلمعالجة هذه المشا
القيادة الخالقة كونها عملية تشير  إلى( 154: 7116,العطار و الموسوي)وتطرق . يتجزء من المجتمع

 ىإلتحقيق التواصل بين القائد و التابعين من خالل تبادل االفكار ومناقشة االراء المختلفة للتوصل  إلى
 .تحقيق هدف أوفكرة خالقة تمكنهم من حل مشكلة 

 األخالقيةالقيادة  أهمية (2
من كونها تخلق المناخ المالئم الذي يمكن المنظمة من تطوير منتجات  األخالقيةتنبع اهمية القيادة     

وتحديد القدرة على تحقيق , جديدة الشباع حاجات ورغبات الزبائن المستهدفين في االسواق هذا من جهة
 :في النقاط االتية األخالقيةوبالتالي يمكن حصر اهمية القيادة , اهدافها من جهة اخرى

 .على سلوكيات القائد واحترافه العمل الموكل اليه التأثيرنظمة من خالل على اداء الم التأثير (1
وتقديم الرؤيا التي تدعم عملية الخلق والتخصيص , تساعد على خلق نماذج جديدة ونشر المعرفة (7

 االمثل للموارد
 .واجراءات يتم تنفيذها وتقدير الجهود المبذولة األخالقيةتوفر مناخ معرفي يولد االفكار  (0
وخلق التحدي والمنافسة ( مادية وغير مادية)ر العمل بشكل مجموعات لالستعمال االمثل للموارد تطوي (9

 .بينهم واستعمال الحكم الذاتي كمحفز
 .امام الجميع لتوليد االفكار أنتبني بيئة تغذي عالقات الثقة واالحترام وتطلق العن (5
والتكنولوجيا , يعاب وتطوير االبتكاراتتساعد على اعداد البنى التحتية والهياكل التي تمكن من است (6

 .المنظمة إلىوتسخيرها لمصلحة التطورات والتحسينات التي سوف تدخل , والمستوردة, المبتكرة
 لحل المشاكل بشكل خالق جماعيةتطوير المهارات الفردية ومهارات  (2
 .نأو بالتع األفرادواستبدال الصراع بين , تطبيق النماذج العقلية الجديدة للمداخل الموجهة ذاتياً  (4
فتاح على االفكار غير المألوفة نوتشجيع األ, نحو المستقبل والتأكيد على الجدية بالبحث األفرادتوجيه  (4

 (154: 7116,العطار و الموسوي)بة والغري
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 األخالقيةسمات القيادة  (3
التي , األخالقيةمجموعة من السمات التي تتميز بها القيادة  إلى( م7112,الهادي,العابدي )اشار     

- :يمكن حصرها في االتي
 بالمرؤوسين ورعايتهم في المجاالت التي تكون خارج نطاق العمل الرسمي ياالهتمام الحقيق (1
 (المادية والنفسية)االهتمام باحتياجات التابعين  (7
 افراد عائلة المرؤوسين إلىاالهتمام والرعاية تمتد  (0
 البعيد عالقة بين القائد والمرؤوس على المدىبناء  (9
 (.65:م 7112,الهادي,العابدي )التعامل مع المرؤوس باحترام ومن دون تحيز  (5
 األخالقيةطرق قياس القيادة  (4

- :ية والمتمثلة باالتيمعايير اساس ةمن خالل ثالث األخالقيةيمكن قياس القيادة 
توضيح المرتكزات والمبادئ الشرعية  إلىاالعمال  ادارةفي  األخالقيةتسعى القيادة  -:المعيار الشرعي (1

إذ تتميز . والمرؤوسين( والمدير التنفيذي, والمدير, صاحب العمل) التي تنطبق على القيادة بين الرئيس 
 أنقيادة االعمال بعالقات غير متكافئة في السلطة على اساس التسلسل الهرمي للمنظمة والتي يمكن 

فضال عن , عن طريق المكافاة أو( والتطبيق, والتهديد, لتحيزا)اه تمارس هذه السلطة على اساس االكر 
 أوزيادة )فقادة االعمال لديهم القدرة على , السلطة الشرعية تتضمن التحدث نيابة عن المجموعة ككل أن

ونية والتعاقدية أنبينما تستمد سلطتها من الشروط الق, (ويمكنهم دفع المكافأة وتعزيزها, تخفيض المنافسة
ترتكز بالصورة االساس على الحرية والمعرفة  األخالقيةفالشرعية للقيادة , اب العمل والموظفينبين اصح
العاملين ليس فقط وسيلة لتحقيق  األفرادولكن , فالقيادة تتضمن الخضوع والطاعة, العاملين األفرادواحترام 

 أنوبالتالي ف, تهاك كرامتهمأنولكن يتعين على المنظمة عدم المساس بحقوقهم وعدم , المزيد من االرباح
 أنسنية واالعتراف بحقوق األأنسنهو العمل على دمج احترام الكرامة األ األخالقيةالهدف من القيادة 

 (.Becker,2007:55)متابعة الكفاءة االقتصادية  أجلاالساس في التميز في العمل والكفاءة من 
يعكس هذا المعيار االطر التنظيمية الجديدة للمنظمة والتي تتضمن المعايير  -:المعيار التنظيمي (7

ال  األخالقيةالقيادة  أناذ . والدولي سات التجارية على المستوى المحليوالممار , لثقافة المنظمة األخالقية
تعمل على تطوير  اهأنبل , والهياكل الهرمية, وثقافات المنظمة المختلفة, تتفاعل فقط مع البيئات الداخلية

وهذه  أخالقيةمنظمة  إلىالتحول  أجلتمر المنظمة بعدة مراحل من  أناذ يمكن . أيضاالمنظمة 
  -:هي(Becker,2007:57)المراحل

 أخالقيةمنظمة غير  - أ
 ونيةأنمنظمة ق - ب
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 منظمة مستجيبة - ت
 شاء االخالقياتأن - ث
 .أخالقيةمنظمة  - ج

ب الفردي كونه المورد االساس الذي يمن من خالله أنالج إلىيشير هذا المعيار  -:المعيار الفردية (0
والتي , للقيادة المثالية التي تحدد دور كل فرد في المنظمة األخالقيةممارسة االعمال الجيدة مع المعايير 

 (.Becker,2007:55)قادة االعمال الفردية لتخدم التطور االخالقي 
 األخالقيةتنفيذ القيادة  (5
- :اآلتيةترتكز في النقاط  األخالقيةتنفيذ القيادة اساسية لعشرة مبادئ ( Ronald Sims)اقترح   
 .المنظمة إلىالذين يتقدمون  لألفرادالنظر في الخصائص الشخصية  (1
 المهم والمتوقع األخالقيات السلوك أنصياغة بي (7
الرسمية للتصدي للسلوك غير  واإلجراءات األخالقية األهدافتطوير السياسات التنظيمية التي تحدد  (0

 .األخالقي
 القواعد األخالقيةتطوير  (9
 المنظمة أخالقياتتطوير لجنة  (5
 األخالقيةالمحافظة على ثقافة المنظمة  (6
 األخالقيوتجنب معاقبة السلوك  األخالقيمعاقبة السلوك غير  (2
واتخاذ  األخالقيتنافسية تكون حساسة الحتمال السلوك غير  ضاعأو في  األعضاءعند وضع  (4

 .الخطوات المناسبة لتجنب ذلك
 تطوير برنامج تدريبي منهجي (4

مستويات  إلىقرارات جماعية تؤدي  ذتطلب اتخا األخالقيقرارات الحكم  أن أنالوضع في الحسب (11
 (.Sims,1991:503-504)من اتخاذ القرارات الفردية  أفضل األخالقيعالية من التفكير 

 األخالقيةالقيادة  أبعاد (6
 :وهي كما يلي, أربعة أبعاد رئيسة يمكن من خاللها قياس القيادة األخالقية هنالك   
 العدل (1

مثالً وجود , حصول كل أنسأن على حصة عادلة ومتوازنة من ثروات المجتمعيشير هذا البعد إلى     

: 7112, الطائي وآخرون)وتوصل (. 744: 7119, الحداد)نظام تعليمي يمكن للجميع االلتحاق به 
إلى أن القائد األخالقي يجب أن يوجه اهتمامه إلى المبادئ األساس المتمثلة بالنزاهة والعدل ( 741
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فالعدالة تستلزم منه أن يضع قضايا العدالة محور اتخاذ قراراته أثناء توزيع المكافئات أو توجيه , واألمأنة
 .العقوبات

 األخالقية ادئالمب (2
عدت المبادئ األخالقية عبارة عن نظام يتكون من مجموعة من التشريعات والقوأنين والقيم التنظيمية    

المنظمة قادرة على نشر هذه المبادئ ضمن ثقافتها التنظيمية وجعل  كانتوكلما , التي توجه وترشد العمل
 (.741: 7112, الطائي وآخرون)األفراد العاملين مؤمنين بها كلما أنعكس ذلك على عمل المنظمة 

  األفراد نحو التوجه (3
اع عنهم والعمل أن اهتمام القائد األخالقي باألفراد العاملين لديه واالهتمام بهم ورعاية مصالحهم والدف    

األنجاز واإلبداع واالبتكار سينعكس بصورة ايجابية عن الممارسة القياده التي  أجلعلى تشجيعهم من 
وينظر (. 747: 7112, الطائي وآخرون)يتبناها القائد مما يجعل األفراد العاملين يتجهون نحو القائد 

(Sajfert et al.,2016:40 )أتباع احتياجات خدمةوجيه القائد نحو أن القيادة األخالقية تعمل على ت 
 . واستيعاب ومستقلة وحرية كفاءة أكثر يصبحوا أن على يساعدهم هو
 السلطات بين الفصل (4
على القيادة األخالقية أن تفصل بين المستويات اإلدارية ولكل مستوى له مسؤولياته وصالحياته وتوزيع   

بهم وعند توزيع األعمال فال بد من متابعة ومراقبة تنفيذ القوى فيما بين األفراد وحسب األعمال المناطة 
 (.741: 7112, الطائي وآخرون)تحديد األنحرافات ومعالجتها  جلهذه األعمال أل

 القلق تحمل (5
 تكون التي الظروف في الناس من كثير قبل من والخبرة الخوف من مكثف شعورالقلق يتمثل بكونه     
واشار (. Savas et al.,2013: 645) الحاد البدني الخطر مثل مبررة المشاعر هذه فيها
(Silverthorne,2005:3 ) لقاء المخاطر أنبش األفراد قراراتأن القلق التنظيمي يؤثر على  في فسهمأن وا 

 الفرد تطوير إلى تؤدي التي الراحةب الشعور نافقد من الخوف بسبب ينشأ القلق هذاو . مألوفة غير مواقف
                           .التغييرات مواجهة نفسهل عن كفاية عدم أو الكفاءة بعدم والشعور العام

 توقعات تجاه المفرط بالقلق لشعورإلى أن القلق التنظيمي يعني ا( AbdulAal,2008:385)وتوصل 
 للذات مدرك غير هو القلقأن الفرد ( Barlow.2004:1)وعزز .. من األفراد العاملين في المنظمة خفية
 أجلتحدث نتيجة الألوعي من  الذاتي التلقائية األفكار هذه تصبحو  السلبية واألفكار األفكار خلق أجلمن 
 .األفق في تلوح التي والخوف واليأس القلق مشاعر تعزيزيؤدي ذلك إلى  ما النبوءات,ب الوفاء
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 (crises)األزمات -:ياا أنث
 األزمات مفهوم  (1
 األزماتنظرًا لتعدد , هنالك اختالف في االتفاق على مفهوم ورأي واحد األزماتيالحظ المتبع لمفهوم    

أن االزمة عبارة عن حاله قصيرة االمد وغير مرغوب ( Dubrovski,2007:333)ويرى . وتصنيفاتها
فيها وغير مؤاتيه وحرجة على المنظمة والتي تنشأ من األسباب الداخلية والخارجية التي تهدد استمرار 

عبارة عن موقف عصيب بأنها أالزمه إلى  (144:  7114,العجلوني)واشار. المنظمة ونمو و وجود
 اإلخالل إلىحدث مفاجئ يؤدي  أوبعبارة اخرى هي حالة طارئة  أو, نتائج سيئة إلىيؤدي  أنيمكن 

 بالنظام المتبع في المنظمة مما يضعف المركز التنافسي لها ويتطلب منها تحركًا سريعا واهتمامًا فورياً 
ه ازمه اعتمادًا على درجة الخلل الذي يتركه هذا الحدث في سير أنوبالتالي يمكن تصنيف اي حدث ب

 ; Al-Rab,2010:1 ; Chollet et al.,2016:2)وحدد . العمل االعتيادي للمنظمة
Panos,2013:1657 ; Yamamoto&Sekeroglu,2011:3212 ) أن األزمات هي منهجية محأولة

. واتخاذ االجراءات والمقاييس المناسبة لمنع واحتواء التأثير والتخلص من االثار, تملةتحديد األزمات المح
موقف متخذ القرار في احد  أوحالة  إلىاالزمة تشير  أن( 40: 7111, وآخرونالجبوري ) وأضاف

تتالحق فيها االحداث وتتشابك معها االسباب ( واسره, ومشروع, و منظمة, دولة)  اإلداريةات أنالكي
: 7119,أنسلم)وتطرق . على اتجاهاتها المستقبلية أوبالنتائج ويفقد متخذ القرار مقدرة السيطرة عليها 

قدر من االزمة كونها تتمثل بالقدرة على ازالة الكثير من المخاطر وعدم التأكد لتحقيق اكبر  إلى( 44
( Silva et al.,2014:94 ; Fearn-Banks,2001:479)وقد وصف .التحكم في مصير المنظمة

االزمة بأنها حدث كبير يؤدي إلى نتائج سلبية محتملة تؤثر على المنظمة من خالل التأثير على منتجاتها 
مكن فصلها عن فضال عن أن االزمة التنظيمية هي جزء ال يتجزأ من العمل وال ي, أو اسمها التجاري

أن االزمة هي ( 40: 7115, حسين)وادعى . بل قد تهدد سمعة وبقاء المنظمة, النشاط التنظيمي المعتاد
علم وفن السيطرة على الموقف وتوجيهه بما يخدم اهداف مشروعة من خالل ادارة االزمة ذاتها للتحكم في 

أن األزمات هي محأوالت وجهود ( 147: 7116,سلمأن و مهأوي)ويعتقد .  ضغطها ومسارها واتجاهاتها
, السلطأني واخرون)وقدم .نظامية مستمرة لرسم اتجاهاتها وتهيئة المناخ المناسب في مواجهة االزمة

أن االزمة هي مفاجأة تحمل في طياتها فرص أو تهديدات تؤثر بشكل مباشر أو غير ( 92: 7112
أن ادارة األزمات تنطوي ( Al Shobaki et al.,2017:44)واكد . مباشر في خطط واجراءات المنظمة

اذ أن األزمات هي التي تقود صناع القرار إلى , على اتخاذ القرارات اإلدارية بسرعة في الظروف الحرجة
لصنع القرار مع الحد من العواقب المحتملة على نطاق واسع  في ظل البيئة  أجلاتخاذ موقف ع
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 أواالزمة هي عبارة عن حدث غير متوقع  أن إلى( 00: 7112, الدوري و الحيت)وتوصل . المضطربة
 .غير مرغوب فيه أواحداث تغيير في المنظمة قد يكون مرغوب فيه  إلىًا يؤدي أنمتوقع احي

 اسباب نشوء االزمة (2
اسباب  إلىهو خارج القدرات البشرية ويرجع  مافمنها . نشوء االزمة إلىهنالك عدة اسباب تؤدي     

فيما يتعلق بمجاالت  وتدخالته فيهاخارجية وفيها ما يتعلق بالبيئة الداخلية التي تكون وفق ارادة الفرد 
وبالتالي يمكن حصر هذه االسباب (. 44: 7119,أنسلم) وادارية , و اجتماعية, مختلفة قد تكون فردية

- (:7)ظر الشكل أن, في النقاط االتية
 عدام الثقةأن (1
 .ات المادية والتكنولوجية والبشريةيأنضعف االمك (7
 التسرع في اتخاذ القرارات (0
 سوء الفهم واالدراك للمعلومات المرتبطة باالزمة (9
 اإلداريةظمة نجمود وتخلف األ (5
 ية للعاملينأنسنب األأنعدم االهتمام بالتدريب والجو  (6
 اإلدارةسوء  (2
 االخطاء البشرية المقصودة والغير مقصودة (4
 األهدافتعارض المصالح و  (4

 سوء التقدير لموقف االزمة (11
 (.44: 7119,أنسلم ;144:  7114,العجلوني)االشاعات  (11

 
 اسباب نشؤ األزمات( 7)الشكل 

 (111: 7119,سلمأن) -:المصدر
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 خطوات الحد من االزمة (3
 -:يتطلب الحد من االزمة ومعالجتها االستجابة لمجموعة من الخطوات الفورية وهي كما يلي    
 .حماية األفراد العاملين والمنظمة وممتلكاتها أجلاالستجابة الفورية لالزمة من  (1
 .أنعاش المنظمة من جديد عقب حصول االزمة أجلبذل جهد مضاعف من  (7
 التخفيف من حدة تأثير األزمات (0
 (.Mukherjee&Gupta, 2008: 549)االستعداد للتعلم من نتائج األزمات المستقبلية  (9
 األزمات مراحل (4

التي تتعرض لها الجامعة المبحوثة والتي  األزماتهنالك خمسة مراحل رئيسة يمكن من خاللها قياس     
- :(0)أنظر الشكل , يمكن حصرها في النقاط االتية

 
 مراحل قياس األزمات( 0)الشكل 

 7111اعداد الباحث باالعتماد على برنامج الوورد : المصدر
وما يميز هذه المرحلة , ذارنالمرحلة بادراك وفهم وتحليل اشارات األتتمثل هذه  -:مرحلة االكتشاف (1

لم  أنو , ية وقوع االزمةأنال يعدو بالشعور بالقلق حيال امك األمر أنعدم وجود خسائر وكوارث فعلية و 
تقع  أنهذه المؤشرات وقامت بتحليلها ودراستها فمن المحتمل جدًا  إلىتباه الكافي نتوجه المنظمة األ

: 7112, الدوري و الحيت)واشار (. 40: 7111, الجبوري واخرون);(719:  7114,العجلوني)مة االز 
هذه المرحلة تركز بالصورة االساس على رصد وتحليل االشارات التي يتم  أن( 44: 7119,أنسلم);(04

 .التنبؤ بوقوعها ويتم وضع مؤشرات خاصة للمنظمة لكي تساعدها على اكتشاف االزمة
هناك اشارات  أنتباه الكافي بنتبدأ هذه المرحلة حينما تستطيع المنظمة اعطاء األ -:االستعدادمرحلة  (7
جمع ) ذار وقامت بتحليلها ودراستها ويتوفر لديها االستعدادات واالساليب الوقائية والتي تتمثل بـ أن

وغير , طة لالزماتووضع خ, وتوفير االجهزة المطلوبة, وتدريب العاملين, وتحليل المواقف, الحقائق
: 7112, الدوري و الحيت)وتوصل (. 40: 7111, الجبوري واخرون);(719:  7114,العجلوني( )ذلك
هذه المرحلة تركز على مدى قدرة المنظمة على التصدي لالزمة وعدم وقوعها من خالل  أن إلى( 04

وذلك للحد من , وهات خاصه بهااما بالنسبة لالزمات التي يمكن التنبؤ بها فيتم رسم سيناري, التنبؤ بها
 .ادنى حد ممكن إلىالخسائر 
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مسؤولية الجهاز االداري والمسؤولين في المنظمة  إلىتشير هذه المرحلة  -:األضرارمرحلة احتواء  (0
 أواالساليب والجهود الحتوائها  ببعضالتي وقعت والقيام  األضرارالقيام بتحديد حجم الخسائر و  أجلمن 

على طبيعة الحادث الذي  األزماتنفسيًا وتتوقف هذه المرحلة في ادارة  أو لعالجها سواء مادياً 
: 7112, الدوري و الحيت)وعزز (. 40: 7111, الجبوري واخرون ) ;(715:  7114,العجلوني)وقع
 .حتواء تهتم باالزمة حالة وقوعهاالمنظمة في مرحلة اال أن( 44: 7119,أنسلم ) ;(04
اذ تعمل هذه المرحلة على , تهاء مرحلة االحتواءأنتنطلق هذه المرحلة عند  -:مرحلة استعادة النشاط (9

وتحديد اهداف التطوير واعادة البناء  بحثاعادة البناء باالستناد على تشخيص االزمة بدقة وتشكيل فرق ال
 الجبوري ;715:  7114,العجلوني)و وضع خطط التطوير الستعادة النشاط وتنفيذها والرقابة عليها 

هذه المرحلة تتمثل بقدرة المنظمة  أن( 04: 7112, الدوري و الحيت)ويرى (. 40: 7111, واخرون
 .مرحلة ما قبل وقوع االزمة إلىعلى استعادة نشاطها وممارسة اعمالها االعتيادية والعودة بوضعها 

روس الخاصة بها التعلم المستمر من االزمة واالستفادة من الد إلىتشير هذه المرحلة  -:مرحلة التعلم (5
تكوين  أجلومن الطرائق التي تساعد المنظمة لالستفادة من االزمة من  جازهأنواعادة التقييم لتحسين ما تم 

التدريب )غير المشابهة مثل  أوالمستقبلية سواء المشابهة  األزماتماط سلوكية فعالة في مواجهة أن
وكيفية ادارة , وكيفية تقدير الخسائر, ذار المبكرناشارات األتباه على نالمستمر والدائم لالفراد عن كيفية األ

االزمة لتأكيد االستفادة  بحثوتقديم الحوافز المادية والمعنوية لحضور برامج التدريب ولقاءات , األزمات
منها وغيرها من الطرائق التي تساعد المنظمة على االستفادة من االزمة لتفادي الوقوع بها 

 ;7112:04, الدوري و الحيت)وتوصل (. 40: 7111, الجبوري واخرون ;715:  7114,العجلوني)
اسباب وقوع االزمة وظروفها الستخالص  بحثب المرحلة تقومالمنظمة في هذه  أن( 44: 7119,أنسلم

 .عدم تكرار مثل هذه االزمة مستقبالً  أنالدروس والعبر لضم
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 االطار التطبيقي: المبحث الثالث
 مستوى متغيرات الدراسةتحليل  -:الا أو 

تسهيل عملية التحليل االحصائي فأن الباحث سوف يعوض بدالالت رمزية للداللة على  أجلمن     
ر أو ترميز وتوصيف ومحيوضح ( 7)وعلية فأن الجدول , متغيرات البحث و ابعاد وفقرات كل متغير

 ة ومقاييسهاأناستمارة االستب
 ة ومقاييسهاأناستمارة االستبر أو ترميز وتوصيف ومح( 7)الجدول 

 المصادر الرمز الفقرات االبعاد المتغيرات المحأور

 المحور األول
 القيادة األخالقية

(ML) 

 DL 5 العدل
الطائي 
, واخرون
7112 

 FL 5 المبادئ األخالقية
 PL 5 التوجه نحو األفراد
 WL 5 الفصل بين السلطات

 BL 5 تحمل القلق
   75 المجموع

 المحور الثأني
 األزمات

(CI) 

 DS 5 مرحلة االكتشاف
الدوري و 
, الحيت
7112 

 PS 5 مرحلة االستعداد
 CS 5 مرحلة احتواء األضرار
 RS 5 مرحلة استعادة النشاط

 LS 5 مرحلة التعلم
   75 المجموع

   51 المجموع الكلي
 تحليل التوزيع الطبيعي-: ثأنياا 
كون أنه ال يمكن البدء بعملية التحليل اال , تتنأول هذه الفقرة تحليل التوزيع الطبيعي لمتغيرات البحث   

من خالل اخضاع بيأنات العينة المسحوبة إلى مجموعة من االختبارات لمعرفة فيما اذا كأن يمكن تعميم 
 – Kolmogorov) سيمنروف  – كلومجروف)ة باختبارأنولذلك تم الستع, النتائج على المجتمع أو ال

Smirnov) ويليك  –و شابيرو(Shapiro – Wilk)) . يوضح اختبارات التوزيع الطبيعي( 0)والجدول. 
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 للقيادة األخالقية وادارة األزمات اختبارات التوزيع الطبيعي( 0)الجدول 
Variable min max Kol-Smi P-value Sha-Wil P-value 

DL 2 4 0.158 0.004 0.924 0.004 

FL 2 4 0.170 0.001 0.917 0.002 

PL 2 4 0.280 0.004 0.942 0.004 

WL 2 4 0.162 0.003 0.905 0.001 

BL 2 4 0.175 0.001 0.928 0.006 

ML 2 5 0.241 0.000 0.945 0.001 

DS 2 4 0.156 0.005 0.919 0.003 

PS 2 4 0.167 0.002 0.927 0.005 

CS 2 4 0.181 0.000 0.913 0.002 

RS 2 4 0.203 0.000 0.886 0.000 

LS 2 4 0.202 0.000 0.926 0.005 

CI 2 5 0.162 0.003 0.933 0.009 

القيمة المعنوية  أناذ , ات تتبع التوزيع الطبيعيأنالبي أن( 0)في الجدول  الواردةيتضح من النتائج     
 – Shapiro)ويليك  –و شابيرو (Kolmogorov – Smirnov)سيمنروف   – كلومجروفالختباري 

Wilk) أنه يمكن تعميم النتائج على يمكن القول  أنوبالتالي ف  .وهي قيمة مقبولة (0.05)من  أعلى
 .المجتمع

 اختبار مصداقية وثبات االستبأنة-: ثالثاا 
 ,Nunnaly& Bernstein)اذ اكد , %(25)معامل كرونباخ الفا اكبر من  أن( 0)يتضح من الجدول 

أن هذه النسبة هي نسبة مقبولة وتشير إلى توافر الثبات واالتساق الداخلي لفقرات مقياس  (1994:297
 .البحث الحالي

 لمتغيرات البحث يوضح معامل كرونباخ الفا( 0)الجدول 

 الفقرات االبعاد المتغيرات

الفا 

كرونباخ 

 لألبعاد

الفا كرونباخ 

 للمتغيرات

الفا كرونباخ 

 للبحث ككل

 األخالقيةالقيادة 

(LE) 

 0.972 4 العدل

0.973 

07444 

 0.974 4 المبادئ األخالقية

 0.975 4 التوجه نحو األفراد

 0.974 4 الفصل بين السلطات

 0.974 4 تحمل القلق

 األزمات

(CI) 

 0.971 4 مرحلة االكتشاف

0.972 

 0.974 4 مرحلة االستعداد

 0.973 4 مرحلة احتواء األضرار

 0.973 4 مرحلة استعادة النشاط

 0.974 4 مرحلة التعلم
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حرافات نساط الحسابية واألو ل هذه الفقرة تحديد األأو تن -: اإلحصائي لمتغيرات البحثالوصف  -:اا رابع
 .المعيارية لكل ُبعد من األبعاد المستعملة في البحث

 متغير القيادة األخالقية -1
اذ يشير المعدل , لمتغير القيادة األخالقية هناك اتفاق إيجابي  أن( 9)الواردة في الجدول ير النتائج تش   

اتفاق نسبة عالي وهذا ما دل عليه الوسط حسابي العام اذ  إلىساط الحسابية لعينة المبحوثين و العام لأل
( 3)والبالغ  حثبمن الوسط الفرضي لمقياس ليكرت الخماسي المعتمد في هذه ال أعلىوهو ( 2702)بلغ 
 (حراف معياري قدرةأنوب اتجاه إيجابي في استجابة المبحوثين بشكل اساس, إلىالذي يشير  األمر

 كونه (WL) الفصل بين السلطاتالمتغيرهو بعد التي أسهمت في إغناء هذا  االبعادولعل أبرز  .(1.211
( 07428)حراف معياري بلغ أنو ( 2708)بوسط حسابي مرتفع جدًا قدر , االبعادحتل المرتبة األولى بين ا

ضمن ُبعد المبادئ  كانتبالمرتبة الثأنية  جاءبينما . ة يشير إلى اتفاق اغلب المبحوثينوبمستوى اجاب
وبأنحراف معياري ( 4.07)بوسط حسابي متسأوًا قدره و ( PL)التوجه نحو األفراد و ُبعد , (FL)األخالقية 

من نصيب ُبعد تحمل القلق  كانتبينما المرتبة الثالثة واالخيرة .على التوالي( 1.671, 0.729)بلغ 
(BL) , و ُبعد العدل(DL ) 1.471)وبأنحراف معياري قدره ( 0.44)بوسط حسابي متسأوًا بلغ ,

 . على التوالي( 1.265

دة ة لفقرات وابعاد القيااالستجابواتجاه افات المعياريةومستوى حر نساط الحسابية واألو األ( 9)الجدول 
 =N(94)األخالقية 

 ت
الوسط 

 الحسابي

حراف ناأل

 المعياري

اتجاه 

 االجابة

مستوى 

 االجابة

ترتيب 

 االهمية
 ت

الوسط 

 الحسابي

حراف ناأل

 المعياري

اتجاه 

 االجابة

مستوى 

 االجابة

ترتيب 

 االهمية

dl

1 
 5 مرتفع اتفق wl1 3.98 0.668 2 مرتفع اتفق 0.824 3.96

dl

2 
 3 مرتفع اتفق wl2 4.08 0.794 3 مرتفع اتفق 1.048 3.92

dl

3 
 1 مرتفع اتفق wl3 4.19 0.867 1 مرتفع اتفق 0.743 4.21

dl

4 
 2 مرتفع اتفق wl4 4.13 0.672 2 مرتفع اتفق 0.849 3.96

dl

5 
 4 مرتفع اتفق wl5 4.04 0.944 4 مرتفع اتفق 0.996 3.83

D

L 
 لىواأل مرتفع اتفق WL 4.08 0.718 الثالثة مرتفع اتفق 0.821 3.98

fl1 4.23 0.722 1 مرتفع اتفق bl1 3.98 0.863 3 مرتفع اتفق 

fl2 3.94 0.885 5 مرتفع اتفق bl2 4.06 0.81 1 مرتفع اتفق 

fl3 4.19 0.79 2 مرتفع اتفق bl3 4.04 0.824 2 مرتفع اتفق 

fl4 4.02 0.863 3 مرتفع اتفق bl4 3.96 0.713 4 مرتفع اتفق 

fl5 3.98 0.785 4 مرتفع اتفق bl5 3.88 0.914 5 مرتفع اتفق 

F4.07 0.729 يةأنالث مرتفع اتفق BL 3.98 0.765 الثالثة مرتفع اتفق 
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L 

pl

1 
 ---- مرتفع اتفق ML 4004 00720 2 مرتفع اتفق 0.714 4.15

pl

2 
       1 مرتفع اتفق 0.574 4.4

pl

3 
       3 مرتفع اتفق 0.753 3.83

pl

4 
 2 مرتفع اتفق 0.714 4.15

pl

5 
 3 مرتفع اتفق 0.781 3.83

P

L 
 يةأنالث مرتفع اتفق 0.620 4.07

 متغير األزمات -2
اذ يشير المعدل , لمتغير األزماتهناك اتفاق إيجابي  أن( 5)النتائج الواردة في الجدول  نستنتج من    

اتفاق نسبة عالي وهذا ما دل عليه الوسط حسابي العام اذ  إلىساط الحسابية لعينة المبحوثين و العام لأل
( 3)والبالغ  بحثمن الوسط الفرضي لمقياس ليكرت الخماسي المعتمد في هذه ال أعلىوهو ( 0.44)بلغ 
حراف معياري أنوب اتجاه إيجابي في استجابة المبحوثين بشكل اساس, إلىالذي يشير  األمر
كونه ( DS)المتغيرُبعد مرحلة االكتشاف التي أسهمت في إغناء هذا  االبعادولعل أبرز  .((0.829قدرة

بينما جاء ُبعد مرحلة , (1.247)وبأنحراف معياري بلغ ( 0.44)حصل على أعلى وسط حسابي وقدره 
المرتبة  كانتو , (1.411)وبأنحراف معياري قدره ( 0.40)بالمرتبة الثأنية بوسط حسابي بلغ ( LS)التعلم 

وبأنحراف معياري ( 0.44)بوسط حسابي مسأوًا لـ ( CS) األضرارمرحلة احتواء يب ُبعدالثالثة من نص
بوسط حسابي بلغ ( RS) مرحلة استعادة النشاطوجاءت المرتبة الرابعة من نصيب ُبعد(. 1.440)قدره 

 من نصيب كانتبينما المرتبة الخامسة وهي المرتبة االخير (. 1.462)وبأنحراف معياري قدره ( 0.40)
 (.1.401)وبأنحراف معياري بلغ ( 0.41)بوسط حسابي ال باس به قدره ( PS) مرحلة االستعدادُبعد
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لفقرات وابعاد ادارة األزمات  ةاالستجابواتجاه افات المعياريةومستوى حر نساط الحسابية واألو األ( 5)الجدول 
94N= 

 ت
الوسط 

 الحسابي

حراف ناأل

 المعياري

اتجاه 

 االجابة

مستوى 

 االجابة

ترتيب 

 االهمية
 ت

الوسط 

 الحسابي

حراف ناأل

 المعياري

اتجاه 

 االجابة

مستوى 

 االجابة

ترتيب 

 االهمية

ds1 4.19 0.867 1 مرتفع اتفق rs1 3.83 0.883 2 مرتفع اتفق 

ds2 4.13 0.672 3 مرتفع اتفق rs2 3.69 0.993 5 مرتفع اتفق 

ds3 3.75 1.082 4 مرتفع اتفق rs3 3.73 0.893 4 مرتفع اتفق 

ds4 3.67 1.209 5 مرتفع اتفق rs4 3.77 0.973 3 مرتفع اتفق 

ds5 4.17 0.834 2 مرتفع اتفق rs5 4.13 0.914 1 مرتفع اتفق 

DS 3.98 0.792 لىواأل مرتفع اتفق RS 3.83 0.867 الرابعة مرتفع اتفق 

ps1 3.94 0.954 2 مرتفع اتفق ls1 3.96 0.922 1 مرتفع اتفق 

ps2 3.71 0.874 4 مرتفع اتفق ls2 3.96 0.849 1 مرتفع اتفق 

ps3 3.92 0.964 3 مرتفع اتفق ls3 3.92 0.895 2 مرتفع اتفق 

ps4 3.48 1.238 5 مرتفع اتفق ls4 3.9 0.751 4 مرتفع اتفق 

ps5 3.98 0.956 1 مرتفع اتفق ls5 3.92 0.871 3 مرتفع اتفق 

PS 3.80 0.930 الخامسة مرتفع اتفق LS 3.93 0.801 يةأنالث مرتفع اتفق 

cs1 3.63 1.142 5 مرتفع اتفق CI 8033 00310 مرتفع اتفق ---- 

cs2 3.9 1.036 3 مرتفع اتفق 

cs3 3.92 1.007 2 مرتفع اتفق 

cs4 4.23 0.751 1 مرتفع اتفق 

cs5 3.71 0.874 4 مرتفع اتفق 

CS 3.88 0.893 الثالثة مرتفع اتفق 

 القيادة األخالقية واألزماتعالقة االرتباط والتأثير بين  -:رابعاا 
  االرتباط بين القيادة األخالقية واألزماتعالقة 
و األزمات المتغير المستقل,  القيادة األخالقية بوصفهاقياس عالقة االرتباط بين تهتم هذه الفقرة ب   

الفرعية باستعمال األساليب  الرئيسة وفرضياتها فرضيات البحثالمتغير المعتمد,من خالل اختبار  بوصفها
مصفوفة االرتباط بين ( 6)الجدول و . Pearsonيط ية المتمثلة بمعامل االرتباط البسالتحليل اإلحصائية

 .القيادة األخالقية واألزمات
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 القيادة األخالقية واألزمات وابعاد كل منهمامصفوفة االرتباط بين ( 6)الجدول 
 DL FL PL WL BL ML 

DS 

Pearson Correlation .873
**

 .771
**

 .756
**

 .804
**

 .768
**

 .821
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 48 48 48 48 48 48 

PS 

Pearson Correlation .671
**

 .523
**

 .515
**

 .535
**

 .559
**

 .581
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 48 48 48 48 48 48 

CS 

Pearson Correlation .711
**

 .595
**

 .610
**

 .610
**

 .607
**

 .648
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 48 48 48 48 48 48 

RS 

Pearson Correlation .705
**

 .572
**

 .563
**

 .600
**

 .625
**

 .636
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 48 48 48 48 48 48 

LS 

Pearson Correlation .667
**

 .550
**

 .546
**

 .524
**

 .605
**

 .599
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 48 48 48 48 48 48 

CI 

Pearson 

Correlation 
.747

**
 .619

**
 .615

**
 .632

**
 .651

**
 .676

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 48 48 48 48 48 48 

هي تقديرات معنوية تحت فرضيات  االرتباط موذج اختبار أنجميع تقديرات  أن إلىتجدر االشارة      
 -:النقاط التالية( 6)وعليه نستنتج من النتائج الواردة في الجدول . (%5اقل من )مستوى 

 القيادة موجبة بين احصائية داللة ذات ارتباط عالقة توجد)على قبول فرضية االرتباط التي تنص  (1
 .%(62.6)وقد بلغت قوة االرتباط بينهما ( CI)األزمات و  (ML)األخالقية 

 القيادة موجبة بين احصائية داللة ذات ارتباط عالقة توجد)قبول فرضية االرتباط التي تنص على  (2
( DS)االكتشاف مرحلة)قوة االرتباط بيها كما يلي وقد بلغت , ابعاد األزماتو ( ML)األخالقية 

, %(CS( )69.4 ) األضرار احتواء ومرحلة, %(PS( )54.1) االستعداد ومرحلة, %(47.1)
 (%(LS( )54.4) التعلم ومرحلة, %(RS( )60.6) النشاط استعادة ومرحلة

 العدل موجبة بين احصائية داللة ذات ارتباط عالقة توجد)قبول فرضية االرتباط التي تنص على  (3
(DL)  األزماتو (CI) مرحلة)يلي كما كانت األزمات ابعاد مع االرتباط بينماعالقة, %(29.2) كانت 

( CS) األضرار احتواء ومرحلة, %(PS( )62.1) االستعداد ومرحلة, %(DS( )42.0) االكتشاف
 (%(LS( )66.2) التعلم ومرحلة, %(RS( )21.5) النشاط استعادة ومرحلة, %(21.1)

 المبادئ موجبة بين احصائية داللة ذات ارتباط عالقة توجد)قبول فرضية االرتباط التي تنص على  (4
 كما كانت األزمات ابعاد مع االرتباط عالقة بينما, %(61.4) كانت(CI) األزماتو ( FL) األخالقية

 األضرار احتواء ومرحلة, %(PS( )57.0) االستعداد ومرحلة, %(DS( )22.1) االكتشاف مرحلة)يلي
(CS( )54.5)% ,النشاط استعادة ومرحلة (RS( )52.7)% ,التعلم ومرحلة (LS( )55)%) 
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 التوجه موجبة بين احصائية داللة ذات ارتباط عالقة توجد)قبول فرضية االرتباط التي تنص على  (5
 كما كانت األزمات ابعاد مع االرتباط عالقة بينما, %(61.4) كانت (CI) األزماتو ( PL) األفراد نحو
 األضرار احتواء ومرحلة, %(PS( )51.5) االستعداد ومرحلة, %(DS( )25.6) االكتشاف مرحلة)يلي 

(CS( )61)% ,النشاط استعادة ومرحلة (RS( )56.0)% ,التعلم ومرحلة (LS( )59.6)%) 
 الفصل بينموجبة  احصائية اللةت دذا ارتباط عالقة توجد)قبول فرضية االرتباط التي تنص على  (6
 كماكانت  األزمات ابعاد مع االرتباط عالقة بينما, %(60.7) كانت (CI) األزماتو ( WL) السلطات بين
 األضرار احتواء ومرحلة, %(PS( )50.5) االستعداد ومرحلة, %(DS( )41.9) االكتشاف مرحلة)يلي 

(CS( )61)% ,النشاط استعادة ومرحلة (RS( )61)% ,التعلم ومرحلة (LS( )57.9)%) 
 تحمل موجبة بين احصائية داللة ذات ارتباط عالقة توجد)قبول فرضية االرتباط التي تنص على  (7

يلي  كماكانت  األزمات ابعاد مع االرتباط عالقة بينما, %(65.1) كانت(CI) األزماتو ( BL) القلق
 األضرار احتواء ومرحلة, %(PS( )55.4) االستعداد ومرحلة, %(DS( )26.4) االكتشاف مرحلة)
(CS( )61.2)% ,النشاط استعادة ومرحلة (RS( )67.5)% ,التعلم ومرحلة (LS( )61.5)%) 
  تأثير القيادة األخالقية في األزماتعالقة 
 بحثبين متغيرات ال التأثيرعرض و تحليل ومناقشة نتائج اختبار عالقات  ةالفقر ل هذا أو تتن

 األزمات في األخالقية القيادة تأثير( 2)الجدول 

 المتغير المستقل
 المتغير المعتمد

 ادارة األزمات
   F المحسوبة 

T 
 B1 a المحسوبة

قية
خال

 األ
ادة
القي

 
 2.607 54.797 %55.4 1.449 1.255 العدل

 5.092 74.546 %04.0 1.171 40443 المبادئ األخالقية
 5.741 72.444 %02.4 1.505 1.477 التوجه نحو األفراد

 5.505 01.607 %91 1.419 1.201 بين السلطات الفصل
 5.414 00.451 %97.9 1.125 1.215 تحمل القلق

 6.777 04.214 %95.2 1.642 1.244 القيادة األخالقية
هي تقديرات معنوية تحت مستوى  فرضيات التأثيرموذج اختبار أنجميع تقديرات  أن إلىتجدر االشارة 

 -:النقاط التالية( 2)النتائج الواردة في الجدول وعليه نستنتج من . (%5اقل من )
, (األزمات في األخالقية للقيادة احصائية داللة ذو اثر يوجد) التي تنص علىالتأثير قبول فرضية  -1

وبمعدل معلمي ( 1.244)اي أن قيام اإلدارات الجامعة ببناء قيادات أخالقية بمقدار , وهو تأثير ايجابي
يؤدي إلى زيادة تأثير القيادات األخالقية على األزمات من خالل أنخفاض فأن ذلك ( 1.642)مقداره 
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فضال عن قدرة معامل التحديد التفسيرية تؤكد أن , (1.244)األزمات التي تتعرض لها الجامعة بمقدار 
بينما القيمة الباقية ,من األزمات التي تتعرض لها%( 95.4)بامكأن اإلدارات الجامعة أن تفسر حوالي 

أعلى من ( 04.214)والبالغة ( المحسوبة F)وأن قيمة . فأنها تقع خارج حدود الدراسة%( 59.0)الغة والب
(F  الجدولية) , اضافة إلى أن قيمة(T المحسوبة ) أعلى من ( 6.777)والبالغة(T جدوليةال ) األمر الذي

 .يؤكد قبول البديلة ورفض فرضية العدم والتي تؤكد عدم وجود اي تأثير
, ((CI)األزمات في ( DL) لعدلل احصائية داللة ذو اثر يوجد) التي تنص علىالتأثير قبول فرضية  -7

( 1.255)اي أن قيام اإلدارات الجامعة ببناء قيادات أخالقية ذو عدالة عالية بمقدار , وهو تأثير ايجابي
قية من خالل التأثير فأن ذلك يؤدي إلى زيادة عدالة القيادات األخال( 1.449)وبمعدل معلمي مقداره 

فضال عن قدرة معامل التحديد التفسيرية تؤكد , (1.255)على األزمات التي تتعرض لها الجامعة بمقدار 
بينما القيمة  ,من األزمات التي تتعرض لها%( 55.4)أن بامكأن اإلدارات الجامعة أن تفسر حوالي 

( 54.797)والبالغة ( المحسوبة F)وأن قيمة  .فأنها تقع خارج حدود الدراسة%( 99.1)الباقية والبالغة 
( جدوليةال T)أعلى من ( 2.607)والبالغة ( المحسوبة T)اضافة إلى أن قيمة , (الجدولية  F)أعلى من 

 .األمر الذي يؤكد قبول البديلة ورفض فرضية العدم والتي تؤكد عدم وجود اي تأثير
في  (FL) األخالقيةلمبادئ ل احصائية داللة ذو اثر يوجد) التي تنص علىالتأثير قبول فرضية  -0

مبادئ اي أن قيام اإلدارات الجامعة ببناء قيادات أخالقية ذات , وهو تأثير ايجابي, ((CI)األزمات 
فأن ذلك يؤدي تحسين ( 1.171)وبمعدل معلمي مقداره ( 1.210)بمقدار عالي المستوى  األخالقية

, (1.210)المبادئ األخالقية للقيادات األمر الذي يؤثر على األزمات التي تتعرض لها الجامعة بمقدار 
%( 04.0)فضال عن قدرة معامل التحديد التفسيرية تؤكد أن بامكأن اإلدارات الجامعة أن تفسر حوالي 

وأن . فأنها تقع خارج حدود الدراسة%( 61.2)بينما القيمة الباقية والبالغة , ت التي تتعرض لهامن األزما
( المحسوبة T)اضافة إلى أن قيمة , (الجدولية  F)أعلى من ( 74.546)والبالغة ( المحسوبة F)قيمة 

العدم والتي تؤكد  األمر الذي يؤكد قبول البديلة ورفض فرضية( جدوليةال T)أعلى من ( 5.092)والبالغة 
 .عدم وجود اي تأثير

في  (PL) األفرادلتوجه نحو ل احصائية داللة ذو اثر يوجد) التي تنص علىالتأثير قبول فرضية  -9
اي أن قيام اإلدارات الجامعة ببناء قيادات أخالقية موجهة نحو األفراد , وهو تأثير ايجابي, ((CI)األزمات 
فأن ذلك يؤدي إلى زيادة تركيز القيادات األخالقية ( 1.505)مقداره وبمعدل معلمي ( 1.477)بمقدار 

على االهتمام باألفراد العاملين األمر الذي يؤدي إلى التأثير على األزمات التي تتعرض لها الجامعة 
فضال عن قدرة معامل التحديد التفسيرية تؤكد أن بامكأن اإلدارات الجامعة , (1.477)وتنخفض بمقدار 

فأنها %( 67.7)بينما القيمة الباقية والبالغة ,من األزمات التي تتعرض لها%( 02.0)حوالي  أن تفسر
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اضافة , (الجدولية  F)أعلى من ( 72.444)والبالغة ( المحسوبة F)وأن قيمة . تقع خارج حدود الدراسة
قبول البديلة األمر الذي يؤكد ( جدوليةال T)أعلى من ( 5.741)والبالغة ( المحسوبة T)إلى أن قيمة 

 .ورفض فرضية العدم والتي تؤكد عدم وجود اي تأثير
في  (WL) لفصل بين السلطاتل احصائية داللة ذو اثر يوجد) التي تنص علىالتأثير قبول فرضية  -5

اي أن قيام اإلدارات الجامعة ببناء قيادات أخالقية تعمل على تعزيز , وهو تأثير ايجابي, ((CI)األزمات 
فأن ذلك زيادة تأثير سلطة القيادات ( 1.419)وبمعدل معلمي مقداره ( 1.201) السلطات بمقدار

فضال , (1.201)األخالقية من خالل التأثير على األزمات التي تتعرض لها الجامعة وتنخفض بمقدار 
من األزمات %( 91)عن قدرة معامل التحديد التفسيرية تؤكد أن بامكأن اإلدارات الجامعة أن تفسر حوالي 

 F)وأن قيمة . فأنها تقع خارج حدود الدراسة%( 61)بينما القيمة الباقية والبالغة ,لتي تتعرض لهاا
والبالغة ( المحسوبة T)اضافة إلى أن قيمة , (الجدولية  F)أعلى من ( 00.451)والبالغة ( المحسوبة

والتي تؤكد عدم  األمر الذي يؤكد قبول البديلة ورفض فرضية العدم( جدوليةال T)أعلى من ( 5.505)
 .وجود اي تأثير

في األزمات  (BL) تحمل القلقل احصائية داللة ذو اثر يوجد) التي تنص علىالتأثير قبول فرضية  -6
(CI)) ,اي أن قيام اإلدارات الجامعة ببناء قيادات أخالقية قادرة على معالجة القلق , وهو تأثير ايجابي

فأن ذلك يحفز القيادات ( 1.125)وبمعدل معلمي مقداره ( 1.215)الذي يعاني منه العاملين بمقدار 
حدوث األزمات التي األخالقية على ضرورة معالجة حاالت القلق التي تصيب األفراد العاملين من جراء 

فضال عن قدرة معامل , (1.215)تتعرض لها الجامعة األمر الذي يؤدي إلى انخفاض األزمات بمقدار 
من األزمات التي تتعرض %( 97.9)التحديد التفسيرية تؤكد أن بإمكان اإلدارات الجامعة أن تفسر حوالي 

( المحسوبة F)وأن قيمة . ج حدود الدراسةفأنها تقع خار %( 52.6)بينما القيمة الباقية والبالغة , لها
( 5.414)والبالغة ( المحسوبة T)اضافة إلى أن قيمة , (الجدولية  F)أعلى من ( 00.451)والبالغة 

األمر الذي يؤكد قبول البديلة ورفض فرضية العدم والتي تؤكد عدم وجود اي ( جدوليةال T)أعلى من 
 .تأثير
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 والتوصياتاالستنتاجات : المبحث الرابع
 االستنتاجات 
من خالل  األزماتمواجهة  أجلمن  األخالقيةعلى ضرورة تعزيز القيادات  الجامعة المبحوثةتحرص  (1

 .توفر معلومات وافية حول كيفية التعامل مع االزمة اثناء حدوثها
النهوض  أجلوالمقاييس الضرورة من  األهدافتحرص على تطوير  الجامعة المبحوثة تحرص (7

 .بمستواها التعليمي واإلبداعي
ترسيخ المبادئ  أجلعلى تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة من الجامعة المبحوثةتؤكد  (0

 .األخالقية بين األفراد المنتسبين لديها
الوقوف على االسباب التي  أجلتوفر الجامعة المبحوثة دورات تدريبية دورية الكتشاف األزمات من  (9

 .تؤدي إلى حدوثها
تفعيل مبدأ روح الفريق الواحد  أجلتؤكد الجامعة المبحوثة على التوجه نحو االهتمام بمنتسبيها من  (5

 .األمر الذي يؤدي إلى تعزيز طرق واساليب معالجة األزمات
تعزيز  أجلتحث الجامعة المبحوثة على مشاركة منتسبيها في دورات تدريبية داخل وخارج البلد من  (6

 .والقضاء على القلق والتعب واالزدراء نتيجة ضغوط العمل, الدور الفعال للجامعة من جهة
 التوصيات 
 .هايتعين على الجامعة المبحوثة استحداث نظام فعال قادر على اكتشاف األزمات قبل وقوع (1
يتعين على الجامعة المبحوثة أن تحث منتسبيها  على ضرورة االحاطة بالمعلومات المناسبة حول  (7

 .كيفية معالجة األزمات اثناء وقوعها
يتعين على الجامعة المبحوثة التأكيد تفعيل برامج تدريبية مستمرة قادرة على تحسين القيادة األخالقية  (0

 .لمنتسبيها
ثة توجيه اهتمامها نحو األفراد العاملين من خالل توفير نوع من المكافئات يتعين على الجامعة المبحو  (9

 .كسب رضاهم ومنح حدوث اي نوع من األزمات والمشاكل فيما بينهم أجلوالدعم المادي والمعنوي من 
يتعين على الجامعة المبحوثة أن تحث منتسبيها على تالفي الوقوع في المشاكل واألزمات بشتى  (5

 .ذ الحيطة والعبر والدروس من األزمات اثناء وقوعهاواخ, أنواعها
يتعين على الجامعة المبحوثة أن توفر قاعدة بيأنات خاصة باألزمات المتوقعة وتوفير معلومات حول  (6

 .األزمات السابقة وطرق معالجتها
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 المصادر والمراجع
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