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 النـزاهة السلوكية وانعكاسها في القيادة املتواضعة: 
دراسة استطالعية آلراء عينة من أساتذة كلية اإلمام الكاظم- أقسام بابل

د. عصام عليوي صاحب العبيدي

 مدرس مساعد
 مديـرية تـربية بابل - املسيب

جمهورية العراق

امللخص 1

يهــدف البحــث الحالــي إلــى التعــرف علــى طبيعــة العالقــة بيـــن النـــزاهة التنظيميــة والقيــادة املتواضعــة، عــن طريــق اســتطالع 
آراء عــدد مــن األســاتذة العامليـــن فــي كليــة اإلمــام الكاظــم - أقســام بابــل، وتحقيًقــا لهــذا الهــدف قــام الباحــث بتوزيــع 55 اســتبانة 
علــى عينــة البحــث، تــم استـــرجاع 53 اســتبانة منهــا، وبمعــدل اســتجابة 96 %. وبعــد تحليلهــا إحصائًيــا توصلــت النتائــج إلــى وجــود 
عالقــة ارتبــاط طرديــة ومعنويــة بيـــن النـــزاهة التنظيميــة والقيــادة املتواضعــة. وكذلــك وجــود تأثيـــر موجــب ومعنــوي للنـــزاهة 
التنظيميــة فــي القيــادة املتواضعــة. وعلــى هــذا األســاس تــم وضــع عــدد مــن التوصيــات، أهمهــا ضــرورة تحفيـــز أســاتذة كليــة اإلمــام 
الكاظــم- أقســام بابــل- علــى امتــالك املهــارات والقابليــات والقــدرات الســلوكية لتحقيــق أهــداف الكليــة. مــع ضــرورة تشــجيعهم 

لتبنــي منهــج النـــزاهة التنظيميــة الــذي يــؤدي إلــى وضــع أســس تمكنهــم مــن فعــل األشــياء الصحيحــة فــي األوقــات املناســبة.

الكلمات املفتاحية: النـزاهة التنظيمية، القيادة املتواضعة.

مشكلة البحث

يشيـر )Savage, et al., 2013: 3( إلى أن النـزاهة السلوكية هي أحد األساليب األساسية الفاعلة التـي يمكن أن تساعد 
فــي إضافــة قيمــة إلــى التدبيـــرات القائمــة علــى إيجــاد املنــاخ املناســب الــذي يســاهم فــي تحقيــق إجــراءات الســالمة الصحيــة 
والنفســية واملهنيــة داخــل املنظمــة، ولهــذا يمكــن القــول إن النـــزاهة الســلوكية هــي  االبتعــاد عــن كل مــا يســيئ للوظيفــة مــن 
بعيــد أو قريــب مــن ممارســات تــؤدي إلــى اإلخــالل بالواجبــات واملهــام املحــدودة للجهــاز والعمــل بــكل جديــة وإخــالص واستشــعار 

املســئولية، وحمــل األمانــة التـــي عهدهــا إليــه املســئول األعلــى )الشــاطري، 2012: 1(.

يصــف )Smith, 2009: 3( القيــادة املتواضعــة علــى أنهــا ســلوكيات إيجابيــة تحلــق بالقائــد إلــى أعلــى مســتويات نكــران 
الــذات وضبــط النفــس وارتفــاع الوعــي الذاتـــي والنف�ســي والعاطفــي مــع مقاومتــه فــي التخلــص مــن التباهــي والتفاخــر، أي أن 

النمــط مــن القيــادات يعــد قــوة فــي شــخصية القائــد وليــس ضعًفــا وتهاوًنــا فــي قيــادة األفــراد العامليـــن.

لهذا يمكن القول بأن متغيـري البحث تمكن من مساعدة القيادات في املنظمة من تحديد وتوحيد األهداف، والتخلص 
مــن ثقافــة التحيـــز فــي اتخــاذ القــرارات، باإلضافــة إلــى توفيـــر األجــواء التنظيميــة املناســبة لألفــراد العامليـــن، مــن أجــل اســتغالل 
القابليــات  تنميــة  مــع  العامليـــن.  لألفــراد  التنظيميــة والحياتيــة  تنظيــم األدوار  فــي  عــن مســاعدتها   

ً
طاقاتهــم وإمكاناتهــم. فضــال

القياديــة لــدى بعــض قــادة املنظمــات مــع زيــادة مســاحات التفاعــل والتواصــل مــع البيئــة الداخليــة والخارجيــة للمنظمــة.

فــي ضــوء مــا تــم عرضــه ســابًقا مــن حقائــق، فــإن البحــث الحالــي ينطلــق مــن فكــرة رئيســة تعــد امتــداًدا لألطــر النظريــة 
والفكريــة، التـــي ظهــرت فــي عــدد مــن الدراســات الســابقة فــي أن النـــزاهة الســلوكية تمثــل امتــالك املنظمــة لثقافــات وأخالقيــات 

 * تم استالم البحث في أبريل 2017، وقبل للنشر في يونيو 2017.

DOI: 10.21608/aja.2019.48460 :)معرف الوثائق الرقمـي( © املنظمة العربية للتنمية اإلدارية - جامعة الدول العربية، 2019، ص ص 145- 162، 

يهــدف البحــث الحالــي إلــى التعــرف علــى طبيعــة العالقــة بيـــن النـــزاهة التنظيميــة والقيــادة املتواضعــة، وتوصلــت النتائــج إلــى 
وجــود عالقــة ارتبــاط طرديــة ومعنويــة بيـــن النـــزاهة التنظيميــة والقيــادة املتواضعــة. وكذلــك وجــود تأثيـــر موجــب ومعنــوي للنـــزاهة 
التنظيميــة فــي القيــادة املتواضعــة. وعلــى هــذا األســاس تــم وضــع عــدد مــن التوصيــات، أهمهــا ضــرورة تحفيـــز أســاتذة كليــة اإلمــام 
الكاظــم- أقســام بابــل- علــى امتــالك املهــارات والقابليــات والقــدرات الســلوكية لتحقيــق أهــداف الكليــة. مــع ضــرورة تشــجيعهم لتبنــي 

منهــج النـــزاهة التنظيميــة الــذي يــؤدي إلــى وضــع أســس تمكنهــم مــن فعــل األشــياء الصحيحــة فــي األوقــات املناســبة.
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عمــل متوارثــة تســاهم فــي بنــاء نــوع متميـــز مــن القــادة. ومــع ذلــك- علــى حــد علــم الباحــث- توجــد نــدرة فــي الدراســات التـــي اهتمــت 
بدراســة العالقــة بيـــن النـــزاهة الســلوكية والقيــادة املتواضعــة، وبشــكل خــاص فــي البيئــة التنظيميــة للمنظمــات العراقيــة. 
 فــي طريــق ردم الفجــوة املعرفيــة Knowledge Gap بيـــن هذيـــن املتغيـريـــن، عــن طريــق دراســة 

ً
لــذا يعــد البحــث الحالــي محاولــة

العالقــة بينهمــا فــي أنمــوذج فر�ســي واحــد.

اســتناًدا ملــا تقــدم، يمكــن للباحــث أن يحــدد صياغــة مشــكلة البحــث الحالــي باآلتـــي: »إن غيــاب االهتمــام بالنـــزاهة 
لقيــادة متواضعــة«. املنظمــات  امتــالك  عــدم  إلــى  يــؤدي  الســلوكية 

تساؤالت البحث
في ضوء مشكلة البحث التـي تم تحديدها، ينبع عدد من التساؤالت، التـي يمكن وضعها فيما يأتـي:

ما هو مستوى انتشار النـزاهة السلوكية في املنظمة قيد البحث؟أ- 

ما هو مستوى انتشار القيادة املتواضعة في املنظمة قيد البحث؟	- 

هل توجد عالقة ارتباط بيـن النـزاهة السلوكية والقيادة املتواضعة في املنظمة قيد البحث؟ج- 

هل توجد عالقة تأثيـر النـزاهة السلوكية في القيادة املتواضعة ضمن نطاق املنظمة قيد البحث؟د- 

أهداف البحث
إن تساؤالت البحث الحالي الواردة سابًقا، يمكن اإلجابة عنها عن طريق تحقيق األهداف اآلتية:

تحديد مستوى انتشار النـزاهة السلوكية في املنظمة قيد البحث.أ- 

تحديد مستوى انتشار القيادة املتواضعة في املنظمة قيد البحث.	- 

معرفة طبيعة العالقة بيـن النـزاهة السلوكية والقيادة املتواضعة في املنظمة قيد البحث؟ج- 

أهمية البحث
إن أهمية البحث الحالي يمكن تمثيلها في محوريـن رئيسيـن هما:

املحور األول - األهمية النظرية، وتتضمن:أ- 

يعد البحث الحالي - على حد علم الباحث - أول محاولة من نوعها لدراسة العالقة بيـن متغيـري النـزاهة السلوكية 1- 
والقيادة املتواضعة في أنموذج فر�سي واحد.

اســتعراض عــدد مــن اآلراء الفكريــة والنظريــة لعــدد مــن الباحثيـــن السابقيـــن، التـــي تمثــل حلقــة التواصــل فــي مجــال 2- 
متغيـــري البحــث.

األهمية التطبيقية، وتتضمن:	- 

أجــل 1-  مــن  العراقيــة،  املنظمــات  ملختلــف  الفاعلــة  األنشــطة  هالميــة  ظــل  فــي  جــادة  مســاهمة  الحالــي  البحــث  يعــد 
عملهــا. بيئــة  ضمــن  واألخالقيــات  والثقافــات  القيــم  اســتنهاض 

مــن أجــل تغييـــر 2-  مــن اســتنتاجاته وتوصياتــه  التـــي يمكــن أن نســتفيد  البحــث الحالــي نقطــة االنطــالق،  يعــد  كمــا 
العراقيــة. املنظمــات  فــي  القيــادات  واقــع  وتطويـــر 

أنموذج البحث الفر�ضي
اســتناًدا إلــى آراء عــدد مــن الباحثيـــن فــي الدراســات الســابقة، التـــي قدمــت إشــارات لطبيعــة العالقــة بيـــن متغيـــري النـــزاهة 
الســلوكية والقيــادة املتواضعــة، قــام الباحــث بتقديــم أنمــوذج فر�ســي يبيـــن طبيعــة العالقــة بينهــا، كمــا هــو موضــح فــي الشــكل )1(.

املتبادلــة،  )الثقــة  بعديـــن همــا:  مــن  يتكــون   ،
ً

باعتبــاره متغيـــًرا مســتقال الســلوكية  النـــزاهة  الشــكل متغيـــر  كمــا يظهــر 
ــًرا تابًعــا يتكــون مــن أربعــة أبعــاد هــي: )القــدوة، الوعــي الذاتـــي،  واملصداقيــة فــي التعامــل(، والقيــادة املتواضعــة باعتبارهــا متغيـ

واإلخــالص(. العقلــي  االنفتــاح 
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 النزاهة السلوكية
 الثقة املتبادلة-
 املصداقية في التعامل-

 القيادة املتواضعة
 القدوة-
 الوعي الذاتي-
 االنفتاح العقلي-
 االخالص	

الشكل )1(: أنموذج البحث الفر�ضي

فرضيات البحث
مــن أجــل تحقيــق أهــداف البحــث الحالــي ووضــع إجابــات منطقيــة وموضوعيــة لتســاؤالته، تمــت صياغــة فرضيتيـــن 

رئيستيـــن همــا:

الفرضية الرئيسة األولى

تنص على أن “النـزاهة السلوكية لها ارتباط معنوي وموجب مع القيادة املتواضعة”، وتنبثق عنها الفرضيات الفرعية اآلتية:

الفرضية الفرعية األولى: تنص على: أن “الثقة املتبادلة لها ارتباط معنوي وموجب مع القيادة املتواضعة”.1- 

القيــادة 2-  مــع  وموجــب  معنــوي  ارتبــاط  لهــا  التعامــل  فــي  “املصداقيــة  أن  علــى:  تنــص  الثانيــة:  الفرعيــة  الفرضيــة 
املتواضعــة”.

الفرضية الرئيسة الثانية

تنص على أن “النـزاهة السلوكية لها تأثيـر معنوي وموجب في القيادة املتواضعة”، وتنبثق عنها الفرضيات الفرعية اآلتية:

الفرضية الفرعية األولى: تنص على أن “الثقة املتبادلة لها تأثيـر معنوي وموجب في القيادة املتواضعة”.1- 

الفرضية الفرعية الثانية: تنص على أن »املصداقية في التعامل لها تأثيـر معنوي وموجب في القيادة املتواضعة”.2- 

مقياس البحث
وطبيعــة  البحــث  متغيـــري  انتشــار  مســتوى  ملعرفــة 
قياســهما  تــم  البحــث،  قيــد  املنظمــة  فــي  بينهمــا  العالقــة 
)ال  بتــدرج  فقــرة   )19( مــن  متكونــة  اســتبانة  باســتخدام 
تماًمــا(. وقــد  أتفــق  أتفــق،  أتفــق، محايــد،  تماًمــا، ال  أتفــق 
تــم تطويـــر مقيــاس املتغيـــر املســتقل النـــزاهة الســلوكية فــي 
االعتمــاد علــى )1999( Simons، واملؤلــف مــن )7( فقــرات 
وبعديـــن هــي: )الثقــة املتبادلــة، واملصداقيــة فــي التعامــل(، 
وقــد تــم تطويـــر مقيــاس املتغيـــر التابــع القيــادة املتواضعــة 
فــي االعتمــاد علــى )Jason et al., 2012(، واملؤلــف مــن )12( 
فقــرة وأربعــة أبعــاد هــي: )القــدوة، الوعــي الذاتـــي، االنفتــاح 

.)1( الجــدول  مــن  العقلــي واإلخــالص(، كمــا يتضــح 

أداة البحث

تم توزيع اســتبانة البحث الحالي، التـــي مثلت أداته الرئيســة بصورة مباشــرة من قبل الباحث للمدة من )2017-2-20( 
إلى )20-3-2017( على عدد من املستجيبيـــن. وقد قســمت على جزأيـــن رئيسيـــن، مثلت املعلومات العامة عن بعض العوامل 

الجدول )1( 
مقياس البحث الحالي

عدد البعداملتغيـر
املقياس املعتمدالفقرات

النـزاهة 
السلوكية

BI

MT تم تطويـر املقياس 4الثقة املتبادلة
باالعتماد على:

)Simons, 1999( CD 3املصداقية في العامل

القيادة 
املتواضعة

HL

B 3القدوة
SA تم تطويـر املقياس 3الوعي الذاتـي

باالعتماد على:
)Jason, et al , 2012(

MO 3االنفتاح العقلي
D 3اإلخالص

املصدر: من إعداد الباحث في االعتماد على عدٍد من األدبيات السابقة.
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الديموغرافيــة لعينــة البحــث أولهــا، وشــمل الجنــس والحالــة االجتماعيــة والعمــر ومســتوى التعليــم وعــدد ســنوات الخبـــرة. أمــا 
ن املحور األول من )7( فقرات تتعلق بقياس النـزاهة السلوكية،  ثانيها فقد تكون من )19( فقرة، انقسمت إلى محوريـن، تكوَّ

ن املحــور الثانــي مــن )12( فقــرة تتعلــق بقيــاس القيــادة املتواضعــة. وتكــوَّ

مجتمع البحث وعينته

يمثــل األســاتذة العامليـــن فــي كليــة اإلمــام الكاظــم - أقســام بابــل - مجتمــع البحــث، وقــد تــم اختيــار 55 موظًفــا منهــم ألن 
يكونــوا عينــة لهــذا البحــث، وبعــد توزيــع االســتبانة الخاصــة بهــذا البحــث مــن ِقبــل الباحــث بصــورة مباشــرة، تــم استـــرجاع 53 

اســتبانة، كانــت صالحــة للتحليــل اإلحصائــي.

أساليب التحليل اإلحصائي

 AMOS v.22 فــي البحــث الحالــي، تــم اســتخدام عــدد مــن األســاليب اإلحصائيــة املوجــودة فــي البـرنامجيـــن اإلحصائييـــن
الطبيعــي  والتوزيــع  ألفــا كرونبــاخ  املعيــاري، وكذلــك معامــل  املعيــاري واالنحــراف  باملتوســط والخطــأ  تمثلــت   ،SPSS v.22و

واالرتبــاط وأوزان االنحــدار املعيــاري، وذلــك لتحديــد مســتوى توافــر متغيـــراته والختبــار فرضياتــه.

الجانب النظري للبحث

أوال- مفهوم النـزاهة السلوكية

والدراســات  البحــوث  فــي  متداولــة  تكــن  لــم  التـــي  املوضوعــات  أحــد   Behavioral Integrity الســلوكية  النـــزاهة  عــد 
ُ
ت

بــدأ يلفــت أنظــار املهتميـــن  فــي املنظمــات، لكــن هــذا املصطلــح  العلميــة املختلفــة، وخاصــة املتعلقــة بالســلوكيات البشــرية 
فــي الســلوك البشــري لدراســة مــدى تأثيـــره علــى أداء منظمــات األعمــال فــي الوقــت الحاضــر مــن أجــل الوصــول إلــى مــا تســعى 
إليــه هــذه املنظمــات، وذلــك مــن خــالل تمثيــل مبادئــه فــي ســلوك العامليـــن وجعلــه إحــدى الثقافــات اإلنســانية الضروريــة، 
لكونــه يســاعدهم فــي االبتعــاد عــن األخطــار واملضايقــات الوظيفيــة أو عــدم التفاهــم وااللتـــزام بالجوانــب األخالقيــة والعمليــات 

املنطقيــة املبنيــة علــى الحقائــق العلميــة الرصينــة التـــي تمثــل آراء ورغبــات وأهــداف األفــراد العامليـــن.

ُيعــرف )Simons, 2002: 19( النـــزاهة الســلوكية علــى انهــا إحــدى أســاليب االلتـــزام الســلوكي النف�ســي الــذي يســاعد علــى 
إشــاعة ثقافــة تبــادل الثقــة واملصداقيــة فــي تنفيــذ الوعــود واألقــوال وتـــرجمتها إلــى أفعــال واقعيــة تســاعد علــى تحقيــق األهــداف 
املشتـــركة في الوقت واملكان املناسبينـــز ويضيف أن هذه السلوكيات تجعل األفراد العامليـــن ينظرون إلى منظماتهم على أنها 

الوجــه اآلخــر لهــم وهــي خيـــر مــن يمثلهــم ويحفزهــم علــى امل�ســي قدًمــا فــي تحقيــق أفضــل النجاحــات والتقــدم.

يؤكــد )Simons, et al., 2012: 3( أن النـــزاهة الســلوكية هــي املواءمــة بيـــن الوعــود واألفعــال التـــي يقــوم بهــا القائــد داخــل 
املنظمــة مــن خــالل اتباعــه القيــم اإلنســانية واملهنيــة املثلــى، مبتعــًدا عــن الضغــوط االجتماعيــة والوظيفيــة وتحقيــق األهــداف 

املخطــط لهــا بــكل شــفافية وواقعيــة.

وبنــاًء علــى مــا تقــدم، يـــرى الباحــث أن النـــزاهة الســلوكية يمكنهــا أن تعــرف علــى أنهــا قيمــة أخالقيــة عليــا  وســلوكيات 
إيجابيــة تهــدف إلــى املحافظــة علــى املعاييـــر األساســية الخاصــة بالوظيفــة املنبثقــة عــن الثقــة واالحتـــرام املتبادلَيــن، مــع إشــاعة 

ثقافــة اتبــاع املصداقيــة فــي تنفيــذ جميــع الوعــود فــي إطــار منصــف وعــادل.

ثانًيا - أهمية النـزاهة السلوكية

للنـــزاهة الســلوكية أهميــة كبيـــرة فــي تهذيــب ســلوكيات األفــراد العامليـــن داخــل املنظمــات وتحقيــق رفاهيتهــم ومراعــاة 
الطلبــات واالحتياجــات التنظيميــة والشــخصية  والخاصــة لهــؤالء األفــراد مــن جهــة واملجتمــع مــن جهــة أخــرى، وخاصــة أنهــا 

تـــرتبط باألمــور العاطفيــة والروحيــة واألخالقيــة مــن أجــل تعزيـــز الثقــة بالنفــس وباآلخريـــن.           

ينقــل )Hari, 2016: 174( أن للنـــزاهة الســلوكية أهميــة بالغــة فــي تحسيـــن أوضــاع ومنــاخ املنظمــة، مــن خــالل تثبيــت 
املعاييـــر األساســية لألخــالق التنظيميــة، ومــدى تطابــق األقــوال والوعــود مــع األفعــال، ممــا يحقــق النجاحــات فــي القضــاء علــى 
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الشــعور املحبــط واملتشــائم تجــاه قيــادات املنظمــة. ويضيــف أن النـــزاهة الســلوكية يمكنهــا تحقيــق النتائــج اإليجابيــة لجميــع 
األطــراف الداخلــة فــي العمليــة التنظيميــة مــن خــالل اآلتـــي:

تساعد النـزاهة السلوكية على تعزيـز العمل الجماعي والتعاون املبني على أساس الثقة واملصداقية.أ- 

تساعد النـزاهة السلوكية على تقليل حاالت الفساد واالحتيال اإلداري واملالي.	- 

تساعد النـزاهة السلوكية على زيادة معدالت االلتـزام الوظيفي، مع تقليل معدالت دوران العمل.ج- 

يؤكد )Friedman et al., 2008: 16( أن النـزاهة السلوكية هي بمثابة ضمان ضروري لنجاح املنظمات في الوقت الحاضر؛ 
لكونهــا تســاعد وبشــكل كبيـــر علــى الحــد أو التخلــص مــن النفــاق التنظيمـــي واالحتيــال اإلداري واالجتماعــي داخــل املنظمــات، مــع 
إشــاعة الثقافــات اإليجابيــة البنــاءة املتعــددة، مثــل الثقــة واالحتـــرام والقيــم األخالقيــة البنــاءة وغيـــرها مــن الثقافــات والعــادات 

التـــي تســاعد فــي بنــاء شــخصية األفــراد العامليـــن، مــع املحافظــة علــى ســمعة تنظيميــة جميلــة الصــورة والصيــت.

 وبنــاًء علــى مــا ورد ســابًقا، تتضــح لنــا مجموعــة مــن األســبا	 والدوافــع التـــي تجعــل هــذه الدراســة لهــا أهميــة بالغــة 
دفعــت الباحــث للتعــرف علــى أساســيات هــذا املتغيـــر الــذي يســاعد فــي تخفيــف التوتـــرات والنـــزاعات بيـــن األطــراف املشــاركة 
بنــى علــى أســاس الثقــة واملصداقيــة واالحتـــرام فــي 

ُ
فــي العمليــة اإلداريــة والتنظيميــة؛ مــن أجــل تحسيـــن األجــواء التنظيميــة التـــي ت

التعامــل وتوفيـــر الســعادة التنظيميــة للعامليـــن.

ا - مقاييس أبعاد النـزاهة السلوكية وأبعادها:
ً
ثالث

بســبب حداثــة مفهــوم النـــزاهة الســلوكية، ونــدرة الدراســات التـــي ســلطت الضــوء علــى أهــم مجاالتــه وتطبيقاتــه، وبعــد 
التـــي تبيـــن أهــم أبعــاد ومقاييــس هــذا املفهــوم الحيــوي  اطــالع الباحــث علــى مجموعــة مــن الدراســات واألدبيــات الســابقة، 
الــذي يمكــن أن يــؤدي الــدور الفاعــل واملؤثـــر فــي تحقيــق نجــاح املنظمــات- قــام الباحــث بتبنــي بعــض األبعــاد التـــي نقلتهــا دراســة 

)Simons, 1999( التـــي  التـــي تبيـــن حيثيــات وأساســيات هــذا املفهــوم املهــم، كمــا هــو مبيـــن فــي الشــكل )2(:

 
  

 بعاد النزاهة السلوكيةأ

 املصداقية في التعامل الثقة املتبادلة

املصدر: من إعداد الباحث.

الشكل )2(: أبعاد النـزاهة السلوكية.

اســتناًدا إلــى مــا تــم توضحيــه فــي الشــكل )2( الســابق، واملتضمــن مجموعــة مــن األبعــاد الرئيســة للنـــزاهة الســلوكية، 
ســوف يقــوم الباحــث بتوضيــح هــذه األبعــاد، كمــا هــو مبيـــن فــي الفقــرات اآلتيــة:

أ الثقة املتبادلة:    	-

املــادي  الدعــم  بتوفيـــر  وتقــوم  احتياجاتهــم ورغباتهــم،  إشــباع  خــالل  مــن  املنظمــة  فــي  العامليـــن  بثقــة  اإلدارة جديـــرة  تكــون 
 

ً
واملعنــوي للعامليـــن، وتعمــل علــى تطابــق أقوالهــم مــع أفعالهــم، ووضــوح توقعاتهــم، وتوفيـــر الهيــكل التنظيمـــي املــرن واملناســب، فضــال

عــن التعامــل العــادل مــع جميــع األقســام والفــروع، فنقــص الثقــة يجعــل العامليـــن بــال قيمــة، كمــا إن انعــدام الثقــة يجعــل األفــراد 
يفضلــون مصالحهــم الشــخصية علــى مصالــح املنظمــة، ومــن ثــم ينخفــض والؤهــم والتـــزامهم التنظيمـــي )فــارس، 2014: 170(.

يضيــف )رفاعــي، 2008: 3( أن الثقــة املتبادلــة بيـــن األفــراد العامليـــن واملنظمــة غالًبــا مــا يتــم فهمهــا كتوقعــات للســمعة 
الحسنة، حيث تمثل تـركيـًزا للمنظمة، من أجل املشاركة في األعمال من خالل التعامالت السابقة، إذ إن الثقة املتبادلة بيـن 
األفراد واملنظمات - وفي املجتمع ككل - تؤثـر في طبيعة النشاط االقتصادي واملنهي وتصميم الهياكل التنظيمية للمؤسسات 
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ودرجــة االزدهــار التنظيمـــي واالقتصــادي للمجتمــع. وهنــاك ثالثــة ظــروف تعتبـــر شــائعة فــي تعريفــات الثقــة املتبادلــة يمكنهــا أن 
: تعــرف بأنهــا االعتقــاد املرتبــط بالســلوك أو تنفيــذ األفعــال.  ثانًيــا: تشيـــر 

ً
تـــزودنا بأســاس مــن أجــل وضــع تعريــف عــام، هــي:  أوال

الثقــة املتبادلــة إلــى املعتقــدات عــن الســلوك املحتمــل مــن اآلخــر أو اآلخريـــن، والــذي يحــدث مــن أجــل اتخــاذ القــرارات مــن 
ــا: الثقــة  املتبادلــة تالئــم املواقــف، بمعنــى أن تبــادل املعرفــة- وخصوًصــا الضمنيــة منهــا- يكــون أكثـــر 

ً
جانــب الواثــق باآلخــر. ثالث

فعاليــة مــع توافــر الثقــة بيـــن الطرفيـــن.

املصداقية في التعامل:	-أ

تعتبـــر املصداقيــة فــي التعامــل مــن أساســيات الســلوك اإليجابــي التـــي تعــزز معاييـــر االلتـــزام والــوالء التنظيمـــي، مــن 
خــالل الوفــاء فــي تنفيــذ الوعــود مــن ِقبــل قيــادات املنظمــة، مــع االبتعــاد عــن القــرارات املنافقــة التـــي تهــدف إلــى تحقيــق األهــداف 
الشخصية على حسا	 األهداف الجماعية؛ لهذا يمكن القول بأن املصداقية هي شرط ضروري لتطويـر األفراد العامليـن، 
وفــي حــال فقــدان هــذا الشــرط بيـــن املنظمــة واألفــراد العامليـــن، ســوف تكــون هنــاك فجــوه كبيـــرة تــؤدي إلــى دفــع املنظمــة نحــو 

.)Simons, 1999: 8( الهاويــة

إن مصداقيــة ونـــزاهة األفــراد العامليـــن والقيــادة فــي املنظمــة، مــن خــالل ســلوكهم التنظيمـــي هــو تحقيــق التكامــل بيـــن 
اإلجراءات الخارجية والقيم الداخلية، أي أن الشــخص الصادق النـــزيه في التعامل يكون ســلوكه في الخارج كما في الداخل، 
 علــى وجــه 

ً
ــًرا أن ينفــذ عمــال ويمكــن الوثــوق بهــذا الشــخص، ألنــه ال ينحــرف عــن القيــم التـــي بداخلــه، حتــى عندمــا يكــون مجبـ

الســرعة، فغالًبــا مــا يكــون ســلوكه موضــع ثقــة واحتـــرام األفــراد العامليـــن وجميــع األطــراف الداخليـــن فــي العمليــة اإلداريــة 
بهــا والعواطــف  التـــي يمكــن التنبــؤ  فــي التعامــل تكــون بمثابــة ردود الفعــل  بــأن املصداقيــة  لهــذا يمكــن القــول  والتنظيميــة. 
املســيطر عليهــا بشــكل جيــد، وعــدم وجــود نوبــات الغضــب والخالفــات أو نوبــات القســوة، وهــذا مــا يــدل علــى عالمــات النـــزاهة 

واملصداقيــة فــي التعامــل )محمــد، 2002: 2(.

رابًعا- القيادة املتواضعة:

ُيعــد مفهــوم القيــادة املتواضعــة )Humble Leadership( مــن املفاهيــم الحديثــة التـــي لفتــت أنظــار الباحثيـــن واملعنييـــن 
بالشــأن األكاديمـــي وحقــوق اإلنســان فــي املنظمــات العامليــة، وذلــك مــن خــالل مســاهماتهم املعرفيــة التـــي تــكاد تكــون محــدودة 
جــًدا، وهــذا هــو الســبب الرئيــس الــذي دفــع الباحــث الختيــار هــذا املفهــوم والبحــث فيــه، مــن أجــل تســليط الضــوء علــى أهــم 

األفــكار األساســية املرتبطــة بــه.   

يـــرى )Groen, 2014: 6( أن نهــج القيــادة املتواضعــة هــو مــن املناهــج القياديــة التـــي تبــدأ مــن األســفل إلــى األعلــى، أي أن 
هــذه القيــادة تـــرى األفــراد العامليـــن معهــا شــركاء علــى أســاس املســاواة، و علــى أســاس القيــم اإلداريــة واالجتماعيــة والوجدانيــة 
التـــي تنبثــق مــن أساســيات تحديــد نقــاط القــوة والضعــف لــدى اآلخريـــن، واالســتماع إليهــم، ومتابعتهــم ومراقبــة ســلوكياتهم؛ 

مــن أجــل تهذيبهــا وجعلهــا تتــالءم مــع الثقافــة الســائدة فــي املنظمــة واملجتمــع.

يضيــف )Funck, 2015: 5( أن القيــادة املتواضعــة يمكــن أن توصــف علــى أنهــا محفــز أسا�ســي وضــروري لتطويـــر األفــراد 
العامليـــن، مــن خــالل االعتـــراف باألخطــاء والقيــود، وخاصــة أنهــم غالًبــا مــا يكونــوا صادقيـــن فــي مجــاالت التحسيـــن والتصحيــح، 
وتعزيـــز التعلــم بيـــن األفــراد العامليـــن معهــم، كذلــك تســليط الضــوء علــى مواطــن القــوة لديهــم، وهــذ مــا يجعلهــم بمثابــة قــدوة 

للتعلم والتغييـــر والتقدم لتنظيمـــي واملنهي.

وفي السياق ذاته، ينقل  )Smith, 2009: 3(مجموعة من امليـزات التـي يمتاز بها القائد املتواضع، أهمها:

خدمة اآلخريـن، بغض النظر عن املوقف.- 

االستماع إلى ردود الفعل واالنتقادات.- 

دراسة الظروف وتحليلها والتـروي في اتخاذ القرارات.- 

االعتـراف باألخطاء املهنية.- 

تشجيع وإشاعة مفهوم العمل الجماعي، مع مقاومة التفرد في اتخاذ القرارات.- 
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االبتعاد عن التباهي والتفاخر السلبي.- 

التسامح، مع تقديم النصح لآلخريـن من أجل االصالح.- 

حفظ كرامة اآلخريـن وعدم املساس بمشاعرهم.- 

خامًسا- أهمية القيادة املتواضعة:

ُيعد تطبيق أساسيات ومقومات مفهوم القيادة املتواضعة في املنظمات املعاصرة من األمور اإليجابية، التـي يمكن أن 
تدفــع املنظمــة وإنجازاتهــا إلــى اإلمــام وتجعلهــا قــادرة علــى مواجهــة الصعــا	 والتهديــدات املحيطــة بهــا نتيجــة التقــدم التكنولوجــي 
والعوملــة والســرعة الكبيـــرة فــي نظــم املعلومــات، باإلضافــة إلــى جعلهــا منســجمة ومتماســكة ومتفاهمــة فيمــا بينهــا وبيـــن األفــراد 

العامليـــن معهــا، والــذي يــؤدي إلــى أن تكــون ذات ســمعة طيبــة لــدى زبائنهــا واملجتمــع املحيــط بهــا.

يذكــر )Jason, 2012: 130( أن الثقافــة الصينيــة القديمــة أولــى الثقافــات والحضــارات التـــي اهتمــت بإشــاعة وتنفيــذ 
ســلوكيات التواضــع فــي املجتمعــات اإلنســانية مــن أجــل التخلــص مــن ســلوكيات وتصرفــات التباهــي واألنانيــة والنـــرجسية، كمــا 
كــر فــي الئحــة كونفوشــيوس أن كل شــخص لديــه القــدرة علــى اتبــاع قيــادة التواضــع والتســامح مــن خــالل ممارســة االجتهــاد 

ُ
ذ

فــي تعلــم هــذه الخاصيــة اإليجابيــة والتعــود عليهــا، واتبــاع مبــدأ طلــب املشــورة مــن قبــل األفــراد القريبيـــن، دون خجــل أو تـــردد، 
وهــذا يوصــل الجميــع إلــى بـــر األمــان.

عــد محــور العديــد مــن املناقشــات الفلســفية لألخــالق، 
ُ
يضيــف )Owens et al., 2013: 1519( أن القيــادة املتواضعــة ت

ومــن خاللهــا يمكننــا التغلــب علــى األفــكار والســلوكيات املنحرفــة املتمثلــة فــي الغطرســة واألنانيــة والتكبـــر. مــن أجــل الوصــول 
التنظيميــة  بالفضائــل  املتواضعــة  القيــادة  ســميت  ولهــذا  العامليـــن.  لألفــراد  الروحـــي  بالســمو  يســمى  مــا  إلــى  القيــادة  بهــذه 
: إن هنــاك نظــرة خاطئــة نحــو الســلوك 

ً
)فضيلــة االعتــدال( التـــي توفــر األســاس األخالقــي للبيئــات التنظيميــة. ويضيــف قائــال

املتواضــع أن هــذه الســلوكيات تــدل علــى الضعــف والــذل وعــدم القــدرة علــى القيــادة واتخــاذ قــرارات جريئــة. لكــن أساســيات 
هــذه القيــادة تثبــت العكــس فــي الواقــع العملــي إذ إنهــا تعــد مــن القيــادات القويــة واملنســجمة واملتكيفــة مــع الظــروف واملخاطــر 

التـــي تواجههــا؛ لكونهــا تســتمد قوتهــا وانســجامها وجرأتهــا مــن خــالل تفاعلهــا وقربهــا مــن اآلخريـــن.

وبنــاًء علــى مــا تــم توضيحــه، يـــرى الباحــث أن للقيــادة املتواضعــة أهميــة بالغــة فــي املنظمــات املعاصــرة، وخاصــة أنهــا 
تعــد مــن القيــادات التـــي يتوجــب اتباعهــا؛ كونهــا مــن القيــادات الروحيــة التـــي يمكنهــا نقــل املنظمــات إلــى أعلــى درجــات الرضــا 

وااللتـــزام واالنتمــاء التنظيمـــي، وهــذا هــو الهــدف األسا�ســي للقيــادة فــي الوقــت الراهــن.

سادًسا- مقاييس أبعاد القيادة املتواضعة وأبعادها:

بســبب حداثــة هــذا املفهــوم ونــدرة الدراســات التطبيقيــة لــه، وحســب اطــالع الباحــث علــى مجموعــة مــن الدراســات 
الســابقة؛ لــم يحصلــوا علــى دراســة تطرقــت لهــذا املفهــوم بشــكل علمـــي أو تطبيقــي مســتقل وواضــح ومختــص بذلــك، مــا عــدا 
بعــض اإلشــارات والتلميحــات فــي بعــض املقــاالت والكتابــات؛ ولهــذا قــام الباحــث بتطويـــر مقيــاس خــاص بذلــك، معتمــًدا علــى 

مجموعــة  مــن   )Jason,  et al., 2012( إليــه  توصــل  مــا 
القيــادة  بإمكانهــا أن تفســر حيثيــات  التـــي  األبعــاد  مــن 
املقيــاس  إيجــاد  فــي  الباحثيـــن  وتســاعد  املتواضعــة 
املناســب لهــذا النمــط املهــم والحيــوي، كمــا  هــو مبيـــن 

.)3( فــي الشــكل 

 )3( الشــكل  فــي  توضحيــه  تــم  مــا  إلــى  اســتناًدا 
الرئيســة  األبعــاد  مــن  مجموعــة  املتضمــن  الســابق 
بتوضيــح  الباحــث  يقــوم  ســوف  املتواضعــة،  للقيــادة 

اآلتيــة: الفقــرات  فــي  مبيـــن  هــو  كمــا  األبعــاد،  هــذه 
  

 الوعي الذاتي القدرة

قلياالنفتاح الع  اإلخالص 

 أبعاد 
 القيادة املتواضعة

املصدر: من إعداد الباحث.

الشكل )3(: أبعاد القيادة املتواضعة
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القدوة:أ- 

 ونموذًجــا 
ً

يذكــر )حســن، 2015: 1( أن القــدوة هــو الشــخص الــذي يقتــدى ويحتــذى بــه مــن حيــث جعلــه أســوة ومثــاال
بــاع شــخصية تنتمـــي إلــى القيــم نفســها التـــي 

ّ
لســلوكيات وتصرفــات اآلخريـــن، واالقتــداء هــو طلــب موافقــة الغيـــر بالفعــل، وات

يؤمــن بهــا املقتــدي، وعــادة مــا يمثــل شــخص املقتــَدى بــه قــدًرا مــن املثاليــة والرقــي والســمو عنــد أتباعــه ومحبيــه، والقــدوة 
تنطــوي فــي داخلهــا علــى نــوع مــن الحــب واإلعجــا	 الــذي يجعــل املقتــِدي يحــاول أن يطبــق كل مــا يســتطيع مــن أقــوال وأفعــال، 
وال يمكــن بــأي حــال مــن األحــوال أن يكــون االقتــداء إلغــاًء أو مصــادرة للــرأي واإلرادة، أو ممارســة لضغــط مــا، أو قســر املقتــدي 

علــى أمــر معيـــن ألن االقتــداء ينطلــق مــن قناعــة صاحبــه، فهــو جــزء مــن إرادتــه.

يـرى )زهد، 2010: 5( أن هناك خصائص لسلوك القدوة تجعل لها أهمية بالغة وكبيـرة في املنظمات، وأهم هذه الخصائص: 

إن ســلوك القــدوة يثيـــر فــي نفــوس اآلخريـــن اإلعجــا	 واملحبــة التـــي تتهيــج معهــا دوافــع التنافــس املحمــود، فتتولــد - 
لديهــم حوافــز قويــة ألن يتمثلــوا أخــالق وأفعــال قدوتهــم.

األمــور -  مــن  الرفيــع  املســتوى  هــذا  بلــوغ  أن  قناعــة  للنــاس  تعطــي  الحميــدة  العليــا  واملثــل  بالقيــم  املتحليــة  القــدوة 
وطاقاتــه. اإلنســان  قــدرات  متنــاول  فــي  وأنهــا  املمكنــة، 

إلــى قــادة -  إن واقــع املنظمــات يشــكو القصــور واالنحــراف بالرغــم مــن وجــود القــادة واالنفتــاح، لكــن هــذا يحتــاج 
متواضعيـــن مخلصيـــن يصنعــون مــن أنفســهم قــدوات فــي مجتمعاتهــم، يتـــرجمون ســلوكهم إلــى واقــع عملــي يفهمــه 

الجميــع، وهــذا ُيســّهل فــي توصيــل املعانــي األخالقيــة، ويحــدث التغييـــر املنشــود إلــى األفضــل.

الوعي الذاتـي:	- 

الوعــي الذاتـــي هــو عمليــة التفاعــل مــع اآلخريـــن، كذلــك إحســاس حــاد بوعــي الــذات، فهــو االنشــغال بالــذات، وغالًبــا 
مــا يكــون مغايـــًرا للحالــة الفلســفية للوعــي بالــذات، والتـــي هــي الوعــي بالوجــود ككائــن منفــرد بالرغــم مــن أن بعــض الكتــا	 
يســتخدمون كال املصطلحيـــن كبديليـــن أو كمتـرادفيـــن، فقــد يحــدث شــعور غيـــر ســار مــن الوعــي الذاتـــي أحياًنــا عندمــا يحــس 
ــب أو ُيالَحــظ، فالشــعور أن »الجميــع ينظــر« إلــى الــذات يجعــل بعــض النــاس يكونــون أكثـــر وعًيــا بالــذات مــن 

َ
الفــرد أنــه ُيراق

غيـــرهم، لهــذا فــإن الشــعور بالوعــي الذاتـــي غيـــر الســار يكــون مصحوًبــا أحياًنــا بالخجــل، ولهــذا مــن املمكــن أن يختــار الشــخص 
ــن األفــراد مــن أن  ِ

ّ
مــن خــالل الوعــي الذاتـــي أن يكــون قوًيــا أو يســلك ســلوك إنــكار اإلرادة والضعــف، إذ إن الوعــي الذاتـــي ُيمك

يصبحــوا مدركيـــن ألفعالهــم الشــخصية حتــى الدقيقــة منهــا )ويكيبيديــا،  2016: 1(.

يضيــف )الخالــدي، 2014: 18( أن األفــراد املتميـزيـــن غالًبــا مــا يكــون لديهــم وعــي ذاتـــي بمــا يفكــرون فيــه، وتكــون القناعــة 
عندهــم قويــة وثقتهــم أنفســهم عاليــة، إذ مــا تولــد لديهــم االعتقــاد أن جميــع املشــكالت يمكــن تجاوزهــا والتغلــب عليهــا ومجابهتهــا 
والتــدرج الواعــي فــي تحليلهــم للمواقــف وتحديهــا والعمــل علــى مراقبــة الــذات بشــكل مســتمر، واالنتبــاه اآلنــي لجميــع التصرفــات 
وتســجيل مالحظــات ردود أفعــال اآلخريـــن عنهــا، بينمــا قــد ال يتولــد هــذا الوعــي بالــذات أو الشــعور لــدى األشــخاص األقــل وعًيــا 

وتمايـــًزا، موازنة مع األشخاص األكثـــر وعًيا.

االنفتاح العقلي:ج- 

فــي  والثبــات  بالقــوة  الشــخصية  تمتــع  علــى  الدالــة  العالمــات  أكثـــر  مــن  العقــل  مــدارك  وتوســيع  العقلــي  االنفتــاح  إن 
اتخــاذ القــرارات، أمــا االنغــالق الفكــري فهــو داللــة علــى ضعــف الشــخصية وســكونها، مشيـــًرا إلــى أن الشــخصية الفعالــة هــي 
فــي أي مــكان تتواجــد فيــه، والشــخصية القويــة شــخصية نشــطة  الشــخصية القويــة القــادرة علــى اتخــاذ القــرارات املؤثـــرة 
فــي كل مجــال تقتحمــه، وقــادرة علــى التواصــل مــع اآلخريـــن والتوافــق معهــم بســرعة، كمــا إنهــا ال تتـــردد فــي تقديــم املســاعدة 
للغيـــر، وكل هــذا يعتمــد علــى االنفتــاح العقلــي، لكونــه ُيعــد أكثـــر الصفــات املميـــزة للشــخصية القويــة الفعالــة، ألنــه يمكنهــا 
مــن ضبــط الــذات واللجــوء للنــاس، ولجــوء النــاس لهــا دون حواجــز وهــو مــا يدعــم قوتهــا، باإلضافــة إلــى أن االنفتــاح العقلــي 
ن الشــخصية القوية من التفكيـــر بشــكل إيجابي، وهو ما يضفي  عليها شــعوًرا دائًما بالســعادة والتفاؤل، فيكون النجاح  ِ

ّ
ُيمك

ق، فتكــون شــعبيتها عاليــة ومحبوبــة  حليًفــا لهــا فــي أي تجربــة تخوضهــا هــذه الشــخصية، وتســاعد اآلخريـــن دون تفكيـــر مســبَّ
بيـــن النــاس )إليــاس، 2013: 1(.
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اإلخالص في العمل:د- 

ينقــل )الصالحـــي، 2009: 1( أن اإلخــالص فــي العمــل هــو سيـــر اإلنســان بنجــاح نحــو الهــدف وصنــع التغييـــر والتقــدم، 
لذلــك يتخلــى عــن أطماعــه األنانيــة، ورؤيتــه الضيقــة، ونـــرجسيته الحساســة، ويتحــرك بنقــاء باملشــاركة مــع اآلخريـــن لتحقيــق 
ذلــك التغييـــر، أمــا عــدم اإلخــالص فــي العمــل فهــو االســتئثار باملكتســبات وإقصــاء اآلخريـــن وســيطرة نـــزعة التســلط، مــن خــالل 
بـــروز النـــزعات األنانية والذاتية، ومن هنا فإن أمراض التخلف واالستبداد والفساد هي نتاج عدم وجود إخالص في العمل، 

كمــا إن جوهــر التغييـــر الصــادق والفعــال يمــر عبـــر مسيـــرة اإلخــالص واإليمــان بــه.

الجانب العملي للبحث

- تـرميـز املقياس:
ً

أوال

مــن أجــل التحقــق مــن طبيعــة العالقــة بيـــن النـــزاهة الســلوكية والقيــادة املتواضعــة بدقــة وســهولة، فــإن الجــدول )2( 
يعــرض الرمــوز الخاصــة باملقيــاس.

افية للمستجيبيـن: ثانًيا - وصف الخصائص الديموغر

لغرض التعريف بعدد من الخصائص الديموغرافية للمستجيبيـن، 
فــإن الجــدول )3( يظهــر وصًفــا لهــا.

كمــا أظهــر أيًضــا امتــالك املستجيبيـــن فــي البحــث الحالــي لعــدد مــن 
الخصائــص الديموغرافيــة، التـــي يتمتعــون بهــا عكســت مــدى إدراكهــم 
ودرايتهم بواقع كلية اإلمام الكاظم )ع(، أقســام بابل، وهذا ما ســيعطي 

مصداقيــة  للنتائــج، التـــي ســيتم التوصــل إليهــا وبمســتوى عــاٍل.

ا - اختبار جودة مطابقة أداة املقياس:
ً
ثالث

تم إجراء هذا االختبار عبـر ما يأتـي:

الصدق الظاهري: 1-

الخبـــرة  ذوي  مــن  عــدد  علــى  الحالــي  البحــث  اســتبانة  عرضــت  لقــد 
الصــدق  أجــل اختبــار  مــن  إدارة األعمــال، وذلــك  فــي مجــال  واالختصــاص 
الظاهري لصيغتها األولية، وباعتماد مقتـرحاتهم املقدمة تم إعادة صياغة 
 ووضوًحــا للمستجيبيـــن.

ً
بعــض فقراتهــا لتكــون بصورتهــا النهائيــة أكثـــر دقــة

صدق البناء )املفهوم(: 2-

باســتعمال البـــرنامج اإلحصائــي Amos v.22، تــم إجــراء التحليــل 
ملعرفــة   Confirmatory Factor Analysis التوكيــدي  العاملــي 
كمــا  الحالــي،  البحــث  ملقيــاس  )املفهــوم(  البنــاء  صــدق  توافــر  مســتوى 

يأتـــي: يتضــح ممــا 

التحليل العاملي التوكيدي للمتغيـر املستقل )النـزاهة السلوكية(:أ- 

العاملــي  بالتحليــل  املتصلــة  النتائــج  جميــع   )4( الشــكل  أظهــر 
مــن  واملكــون  الســلوكية(  )النـــزاهة  املســتقل  للمتغيـــر  التوكيــدي 

)7 فقــرات(.

الجدول )2( 
تـرميـز املقياس

عدد البعد ورمزهاملتغيـر  ورمزه
الفقرات

النـزاهة السلوكية
BI

MT 4الثقة املتبادلة

CD 3املصداقية في العامل

القيادة املتواضعة
HL

B 3القدوة

SA 3الوعي الذاتـي

MO 3االنفتاح العقلي

D 3اإلخالص
املصدر: من إعداد الباحث.

الجدول )3( 
 وصف خصائص 

افية للمستجيبيـن العوامل الديموغر

عدد التصنيفاملتغيـر
املستجيبيـن

النسبة املئوية 
للمستجيبيـن )%(

الجنس
4585ذكر
815أنثى
53100املجموع الكلي

الحالة 
االجتماعية

4381متـزوج
1019غيـر متـزوج

53100املجموع الكلي
261834 – 33العمر

41 - 342649
42917 فأكثـر

53100املجموع الكلي
مستوى 
التعليم

3057ماجستيـر
2343دكتوراه

53100املجموع الكلي
.SPSS v.22 املصدر: من إعداد الباحث باالستعانة بنتائج بـرنامج
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الشكل )4(: أنموذج متغيـر )النـزاهة السلوكية(  

    أظهــر الشــكل )4( الســابق أن النتائــج املتصلــة بالتحليــل العاملــي التوكيــدي 
)النـــزاهة الســلوكية( هــي أعلــى مــن الحــدود الدنيــا للقبــول كمــا  للمتغيـــر املســتقل 

يظهــر فــي الجــدول )4(.

أظهرت نتائج الجدول )4( الخاصة بقيم Regression Weights  أن البيانات 
الخاصــة بمتغيـــر )النـــزاهة الســلوكية( هــي أكبـــر مــن.50، وهــي بذلــك مالئمــة إلجــراء 

التحليــالت اإلحصائيــة الالحقــة.

التحليل العاملي التوكيدي للمتغيـر التابع )القيادة املتواضعة(:	- 

التوكيــدي  العاملــي  بالتحليــل  املتصلــة  النتائــج  جميــع   )5( الشــكل  أظهــر 
أيًضــا أن  مــن )12( فقــرة.  وأظهــر  واملكــون  التابــع )القيــادة املتواضعــة(  للمتغيـــر 
النتائــج املتصلــة بالتحليــل العاملــي التوكيــدي للمتغيـــر التابــع )القيــادة املتواضعــة( 

فــي الجــدول رقــم )5(. جميعهــا أعلــى مــن الحــدود الدنيــا للقبــول، كمــا يظهــر 

 

  
الشكل )5(: أنموذج متغيـر )القيادة املتواضعة(

الجدول )4( 
 Regression Weights نتائج تحليل

ملتغيـر )النـزاهة السلوكية(

Path Estimate

MT1 ---< MT 748.

MT2 ---< MT 763.

MT3 ---< MT 721.

MT4 ---< MT 838.

CD1 ---< CD 654.

CD2 ---< CD 739.

CD3 ---< CD 741.
AMOS v.22املصدر: نتائج بـرنامج.



املجلة العربية لإلدارة، مج 39، ع 3 - سبتمبر )أيلول( 2019

155

أظهــرت نتائــج الجــدول )5( الخاصــة بقيــم Regression Weights أن البيانــات 
الخاصــة بمتغيـــر )القيــادة املتواضعــة( هــي أكبـــر مــن .50، وهــي بذلــك مالئمــة إلجــراء 

التحليــالت اإلحصائيــة الالحقــة.

ثبات املقياس: 3-

املقيــاس  لفقــرات   Cronbach’s Alpha كرونبــاخ  ألفــا  معامــل  قيــاس  تــم   
ملعرفــة  الحالــي،  البحــث  فــي  املســتخدم 
مــدى توافــر الثبــات واالتســاق الداخلــي 
لفقــرات متغيـــري )النـــزاهة الســلوكية  
يوضحــه  كمــا  املتواضعــة(،  والقيــادة 

.)6( الجــدول 

الثبــات  توافــر   )6( جــدول  يظهــر 
متغيـــري  لفقــرات  الداخلــي  واالتســاق 
)النـزاهة السلوكية  والقيادة املتواضعة(، 
بيـــن  تـــراوح  كرونبــاخ  ألفــا  معامــل  إن  إذ 
).-74.84(، وهــذا يتوافــق تماًمــا مــع كٍل مــن 
اللذيـــن   ،)Sekaran & Bougie, 2010(
أكــدا علــى أن قيمــة هــذا املعامــل يجــب أن 

.)70.( مــن  أكبـــر  تكــون 

خامًسا- مستوى انتشار متغيـرات البحث الحالي:

    لتحديــد مســتوى انتشــار متغيـــري البحــث الحالــي )النـــزاهة الســلوكية  والقيــادة 
املتواضعة(، في كلية اإلمام الكاظم )ع(، أقسام بابل- تم تحليل آراء املستجيبيـن البالغ 
عددهــم )53( مســتجيًبا، وتمــت مقارنــة الوســط الحســابي الفر�ســي البالــغ )3( ملقيــاس 
 ،Likert Five Point الخما�ســي  ليكــرت 
املتوســط،  مــن  كٍل  تحليــل  نتائــج  مــع 
والخطــأ املعيــاري، واالنحــراف املعيــاري، 

كمــا هــو مبيـــن فــي الفقــرات اآلتيــة:

النـزاهة السلوكية : 1-

يظهــر الجــدول )7( عــدًدا مــن النتائــج التـــي تشيـــر إلــى عــدم توافــر متغيـــر 
استـــراتيجية التقــار	 باملســتوى املطلــو	 فــي املنظمــة قيــد البحــث، فلقــد حقــق 
ا عاًمــا مقــداره )2.8214(، وهــو أقــل مــن الوســط الفر�ســي 

ً
هــذا املتغيـــر متوســط

إجابــات  دقــة  علــى  يــدل  ممــا   ،)0.082( عــام  معيــاري  بخطــأ   )3( قيمتــه  الــذي 
املستجيبيـــن، مــع انحــراف معيــاري عــام )1.282(، وهمــا يــدالن علــى انخفــاض 

تشــتت إجابــات املستجيبيـــن حــول الوســط الحســابي.

القيادة املتواضعة: 2-

يظهــر الجــدول )8( عــدًدا مــن النتائــج التـــي تشيـــر إلــى عــدم توافــر متغيـــر 
القيــادة املتواضعــة باملســتوى املطلــو	 فــي املنظمــة قيــد البحــث، فلقــد حقــق 
ا عاًمــا مقــداره )2.841(، وهــو أقــل مــن الوســط الفر�ســي 

ً
هــذا املتغيـــر متوســط

الجدول )5(
تقديـرات أنموذج  

)القيادة املتواضعة(

Path Estimate
B1 ---< B 727.
B2 ---< B 745.
B3 ---< B 830.

SA1 ---< SA 766.
SA2 ---< SA 830.
SA3 ---< SA 687.

MO1 ---< MO 687.
MO2 ---< MO 844.
MO3 ---< MO 686.

D1 ---< D 601.
D2 ---< D 871.
D3 ---< D 860.

.AMOS v.22املصدر: نتائج بـرنامج 

الجدول رقم )6(
افر الثبات واالتساق الداخلي  مدى تو
لفقرات متغيـري )النـزاهة السلوكية  

والقيادة املتواضعة(

املتغيـر 
معامل ألفا البعد ورمزهورمزه

كرونباخ

النـزاهة 
السلوكية

BI

MT 81الثقة املتبادلة.

CD 84املصداقية في العامل.

B 79القدوة.

القيادة 
املتواضعة

HL

SA 77الوعي الذاتـي.

MO 80االنفتاح العقلي.

D 74اإلخالص.
.SPSS v.22 املصدر: من إعداد الباحث باالستعانة بنتائج بـرنامج

الجدول )7( 
 التحليل اإلحصائي الوصفي 

ملتغيـر النـزاهة السلوكية  

Item Mean  Std.
Error

 Std.
Deviation

MT1 3.64 102. 1.170
MT2 3.74 098. 1.132
MT3 2.29 087. 1.005
MT4 2.32 072. 1.394
CD1 2.10 076. 1.468
CD2 3.02 078. 1.508
CD3 2.64 067. 1.302

Average 2.8214 0.082 1.282
.SPSS v.22 املصدر: نتائج بـرنامج

الجدول )8(
التحليل اإلحصائي الوصفي ملتغيـر القيادة املعرفية

Item Mean  Std.
Error

 Std.
Deviation

B1 2.19 092. 053.
B2 3.20 046. 897.
B3 3.32 044. 853.

SA1 2.64 055. 1.075
SA2 2.49 050. 980.
SA3 3.37 056. 1.080

MO1 2.61 046. 898.
MO2 2.56 048. 932.
MO3 3.53 110. 967.

D1 3.58 056. 1.264
D2 2.22 101. 892.
D3 2.39 063. 977.

Average 2.841 0.063 0.9056
.SPSS v.22املصدر: نتائج بـرنامج 
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الذي قيمته )3(، بخطأ معياري عام )0.063(، مما يدل على دقة إجابات املستجيبيـن، مع انحراف معياري عام )0.9056(، 
وهمــا يــدالن علــى انخفــاض تشــتت إجابــات املستجيبيـــن حــول الوســط الحســابي.

سادًسا - اختبار فرضيات البحث:

تم اختبار فرضيات البحث كما يأتـي:

اختبار فرضية البحث الرئيسة األولى التـي نصت على أن “النـزاهة السلوكية لها ارتباط معنوي إيجابي مع أ- 
القيادة املتواضعة”.

 

  
.AMOS v.22 املصدر: نتائج بـرنامج

الشكل )6(: أنموذج العالقة بيـن النـزاهة السلوكية والقيادة املتواضعة.

الختبــار هــذه الفرضيــة تــم بنــاء أنمــوذج املعــادالت الهيكليــة لبيــان طبيعــة 
عالقــة االرتبــاط بيـــن النـــزاهة الســلوكية والقيــادة املتواضعــة واملكــون مــن )19( 
فقــرة، وهــو مطابــق ملؤشــرات جــودة املطابقــة كمــا يتضــح مــن الشــكل )6(، إذ 
إن: )Ratio هي أقل من 3، وGFI هي أكبـــر من.90، وRMSEA هي أقل من.08(.

أظهــر الشــكل )6( أنمــوذج اختبــار فرضيــة البحــث الرئيســة األولــى الــذي 
تــم بنــاؤه وفًقــا ملؤشــرات جــودة املطابقــة، 
معنــوي  ارتبــاط  عالقــة  وجــود  وأكــد 
والقيــادة  الســلوكية  النـــزاهة  بيـــن  موجــب 
هــو  كمــا   ،)624.( مقدارهــا  املتواضعــة 

.)9( الجــدول  فــي  مبيـــن 

يظهــر  الســابقة،  للنتائــج  وتأكيــًدا 
الجــدول )10( أن جميــع التشــبعات العامليــة 
مــن  أكبـــر  هــي  األنمــوذج  هــذا  فــي  للفقــرات 
الحــدود الدنيــا للقبــول، وهــي تحــت مســتوى 
قيــم  أن  ذلــك  يؤكــد  ومــا   ،p  > معنويــة.001 
C.R. هــي أكبـــر مــن 1.96، وهــذا مــا يشيـــر إلــى 

األولــى. الرئيســة  البحــث  فرضيــة  قبــول 

الجدول )9( 
عالقة االرتباط بيـن النـزاهة السلوكية 

والقيادة املتواضعة

Path Estimate .S.E .C.R P

BI >--< HL 624. 181. 3.076 000
.AMOS v.22 املصدر: نتائج بـرنامج

الجدول )10( 
تقديـرات أنموذج اختبار فرضية البحث الرئيسة األولى

Item Estimate .S.E .C.R P
MT1 546. 083. 6.611 ***
MT2 1.053 161. 6.529 ***
MT3 1.123 173. 6.483 ***
MT4 1.170 173. 6.754 ***
CD1 1.265 185. 6.829 ***
CD2 1.350 278. 4.853 ***
CD3 1.363 276. 4.931 ***
B1 1.015 118. 8.634 ***
B2 1.040 252. 4.126 ***
B3 714. 210. 3.396 ***

Item Estimate .S.E .C.R P
SA1 966. 078. 12.439 ***
SA2 1.168 189. 6.169 ***
SA3 1.163 199. 5.854 ***

MO1 1.214 105. 11.510 ***
MO2 1.986 375. 5.303 ***
MO3 1.247 225. 5.553 ***

D1 1.127 128. 8.781 ***
D2 1.980 421. 4.698 ***
D3 1.068 122. 8.739 ***

.AMOS v.22 املصدر: نتائج بـرنامج
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اختبار الفرضيات الفرعية لفرضية البحث الرئيسة األولى: نصت فرضيات البحث الحالي الفرعية على ما يأتـي:	- 

الفرضية الفرعية األولى: »الثقة املتبادلة لها ارتباط معنوي موجب مع القيادة املتواضعة«.1- 

الفرضية الفرعية الثانية: »املصداقية في التعامل لها ارتباط معنوي موجب مع القيادة املتواضعة«.2- 

النـــزاهة  أبعــاد  بيـــن  االرتبــاط  لعالقــة  الهيكليــة  املعــادالت  أنمــوذج  بنــاء  تــم  الفرعيتيـــن،  الفرضيتيـــن  هاتيـــن  الختبــار 
الســلوكية والقيــادة املتواضعــة واملكــون مــن )19( فقــرة، وهــو مطابــق ملؤشــرات جــودة املطابقــة )إذ إن Ratio هــي أقــل مــن 3، 

وGFI هــي أكبـــر مــن.90، وRMSEA هــي أقــل مــن.08(، كمــا هــو مبيـــن فــي الشــكل )7(.

 
  .AMOS v.22 املصدر: نتائج بـرنامج

الشكل )7(: أنموذج العالقة بيـن أبعاد النـزاهة السلوكية والقيادة املتواضعة

يظهر الشكل )7( أن أنموذج اختبار الفرضيات الفرعية لفرضية البحث الرئيسة األولى الذي تم بناؤه وفًقا ملؤشرات 
جــودة املطابقــة، يؤكــد وجــود عالقــات ارتبــاط 
النـــزاهة الســلوكية  أبعــاد  بيـــن  معنويــة موجبــة 
االرتبــاط  معامــل  إن  إذ  املتواضعــة،  والقيــادة 
فــي  وللمصداقيــة  هــو).783(،  املتبادلــة  للثقــة 
التعامــل هــو ).487(، كمــا هــو مبيـــن فــي الجــدول 

.)11(

الجدول )11( 
عالقات االرتباط بيـن أبعاد النـزاهة السلوكية 

والقيادة املتواضعة

Path Estimate .S.E .C.R P
MT >--< HL 783. 176. 4.462 ***
CD >--< HL 487. 143. 3.414 ***

.AMOS v.22 املصدر: نتائج بـرنامج

الجدول )12( 
تقديـرات أنموذج اختبار فرضيات البحث الفرعية لفرضية البحث 

الرئيسة األولى

Item Estimate .S.E .C.R P
MT1 418. 098. 4.278 ***
MT2 951. 137. 6.929 ***
MT3 974. 148. 6.583 ***
MT4 1.151 145. 7.925 ***
CD1 1.265 185. 6.829 ***
CD2 1.313 232. 5.664 ***
CD3 1.222 218. 5.608 ***
B1 432. 085. 5.105 ***
B2 1.040 252. 4.126 ***
B3 714. 210. 3.396 ***

Item Estimate .S.E .C.R P
SA1 253 073. 3.466 ***
SA2 1.168 189. 6.169 ***
SA3 1.163 199. 5.854 ***

MO1 1.214 105. 11.510 ***
MO2 1.986 375. 5.303 ***
MO3 1.247 225. 5.553 ***

D1 1.127 128. 8.781 ***
D2 1.980 421. 4.698 ***
D3 1.685 353. 4.777 ***

.AMOS v.22 املصدر: نتائج بـرنامج



النزاهة السلوكية وانعكاسها في القيادة املتواضعة ...

158

وتأكيــًدا للنتائــج الســابقة، يظهــر الجــدول 
للفقــرات  العامليــة  التشــبعات  جميــع  أن   )10(
فــي هــذا األنمــوذج هــي أكبـــر مــن الحــدود الدنيــا 
 ،p > 001.للقبــول، وهــي تحــت مســتوى معنويــة
وما يؤكد ذلك أن قيم C.R. هي أكبـر من 1.96، 
الفرعيــة  الفرضيــة  قبــول  إلــى  يشيـــر  مــا  وهــذا 

لفرضيــة البحــث الرئيســة األولــى.

اختبار فرضية البحث الرئيسة الثانية: نصت الفرضية الرئيسة للبحث الحالي على أن »النـزاهة السلوكية لها ج- 
تأثيـر معنوي موجب في القيادة املتواضعة«.

الختبــار هــذه الفرضيــة تــم بنــاء أنمــوذج املعــادالت الهيكليــة لعالقــة تأثيـــر النـــزاهة الســلوكية فــي القيــادة املتواضعــة، 
واملكــون مــن )19( فقــرة، وهــو مطابــق ملؤشــرات جــودة املطابقــة، إذ إن Ratio هــي أقــل مــن 3، وGFI هــي أكبـــر مــن .90، و

RMSEA هــي أقــل مــن .08، كمــا هــو مبيـــن فــي الشــكل )8(.

ويتبيـــن مــن الشــكل أيًضــا وجــود تأثيـــر معنــوي موجــب للنـــزاهة الســلوكية فــي القيــادة املتواضعــة مقــداره ).40( وبمعامــل 
R بلــغ ).89(، الــذي يشيـــر إلــى نســبة تأثيـــر النـــزاهة الســلوكية فــي ظهــور القيــادة املتواضعــة، ومــا نســبته ).11( يعــود إلــى عوامــل 

أخــرى مــن املمكــن أن تــؤدي إلــى ظهــور القيــادة املتواضعــة، كمــا هــو مبيـــن فــي الجــدول )13(.

    تأكيــًدا للنتائــج ســابًقا، إن جميــع التشــبعات العامليــة لفقــرات هــذا األنمــوذج هــي أكبـــر مــن الحــدود الدنيــا للقبــول 
والبالغة .50، وهي تحت مستوى معنوية .p > 001، وما يؤكد ذلك أن قيم C.R. هي أكبـــر من 1.96، وهذا ما يشيـــر إلى قبول 

فرضيــة البحــث الرئيســة الثانيــة، كمــا هــو مبيـــن فــي الجــدول )14(.

اختبار الفرضيات الفرعية لفرضية البحث الرئيسة الثانية، وقد نصت على ما يأتـي:د- 

الفرضية الفرعية األولى: »الثقة املتبادلة لها تأثيـر معنوي موجب في القيادة املتواضعة«.1- 

الفرضية الفرعية الثانية: »املصداقية في التعامل لها تأثيـر معنوي موجب في القيادة املتواضعة«.2- 

إن اختبار الفرضيات الفرعية لفرضية البحث الرئيسة الثانية، تم عبـر بناء أنموذج املعادالت الهيكلية لعالقة تأثيـر 
أبعــاد النـــزاهة الســلوكية فــي القيــادة املتواضعــة 
واملكــون مــن )19( فقــرة، وهــو مطابــق ملؤشــرات 
 ،3 مــن  أقــل  هــي   Ratio إذ إن( جــودة املطابقــة 
أقــل  هــي   RMSEAو مــن.90،  أكبـــر  هــي   GFIو

مــن.08(، كمــا هــو مبيـــن فــي الشــكل )9(.

الجدول )14( 
تقديـرات أنموذج اختبار فرضية البحث الرئيسة الثانية

Path Estimate .S.E .C.R P
MT1 425. 076. 5.630 ***
MT2 1.070 104. 10.305 ***
MT3 714. 109. 6.556 ***
MT4 457. 078. 5.887 ***
CD1 1.473 254. 5.798 ***
CD2 857. 196. 4.377 ***
CD3 693. 189. 3.665 ***
B1 874. 111. 7.886 ***
B2 1.998 513. 3.897 ***
B3 887. 172. 5.173 ***

Path Estimate .S.E .C.R P
SA1 1.888 504. 3.748 ***
SA2 770. 074. 10.431 ***
SA3 840. 220. 3.813 ***

MO1 932. 089. 10.422 ***
MO2 1.084 126. 8.569 ***
MO3 1.240 138. 8.984 ***

D1 939. 088. 10.625 ***
D2 1.026 161. 6.357 ***
D3 876. 153. 5.707 ***

.AMOS v.22 املصدر: نتائج بـرنامج

الجدول )16( 
تقديـرات أنموذج اختبار فرضيات البحث الفرعية

Path Estimate .S.E .C.R P
MT1 317. 085. 3.736 ***
MT2 976. 158. 6.168 ***
MT3 1.066 163. 6.547 ***
MT4 1.247 170. 7.333 ***
CD1 602. 254. 2.369 018.
CD2 1.168 144. 8.111 ***
CD3 889. 123. 7.211 ***
B1 945. 118. 8.031 ***
B2 413. 077. 5.388 ***
B3 848. 238. 3.569 ***

Path Estimate .S.E .C.R P
SA1 237 064. 3.715 ***
SA2 1.153 160. 7.188 ***
SA3 1.181 168. 7.025 ***

MO1 932. 092. 10.164 ***
MO2 1.751 308. 5.694 ***
MO3 1.269 215. 5.904 ***

D1 939. 091. 10.308 ***
D2 1.995 369. 5.413 ***
D3 1.629 293. 5.567 ***

.AMOS v.22 املصدر: نتائج بـرنامج

الجدول )13( 
عالقة تأثيـر النـزاهة السلوكية في القيادة املتواضعة

Path Estimate .S.E .C.R P
HL ---< BI 399. 091. 4.388 ***

.AMOS v.22 املصدر: نتائج بـرنامج

الجدول )15( 
 عالقات التأثيـر ألبعاد النـزاهة السلوكية 

في القيادة املتواضعة

Path Estimate .S.E .C.R P
HL ---< MT 768. 142. 5.421 ***
HL ---< CD 241. 076. 3.171 ***

.AMOS v.22 املصدر: نتائج بـرنامج
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  .AMOS v.22 املصدر: نتائج بـرنامج

الشكل )8(: أنموذج العالقة بيـن النـزاهة السلوكية والقيادة املتواضعة

 
 .AMOS v.22 املصدر: نتائج بـرنامج

الشكل )9(: أنموذج العالقة بيـن أبعاد النـزاهة السلوكية والقيادة املتواضعة

يظهــر مــن الشــكل )9( الســابق أن أنمــوذج اختبــار فرضيــة البحــث الفرعيــة للفرضيــة الرئيســة الثانيــة أكــد علــى وجــود 
تأثيـــر معنــوي موجــب ألبعــاد النـــزاهة الســلوكية فــي القيــادة املتواضعــة، إذ إن تأثيـــر الثقــة املتبادلــة بمــا مقــداره  ).241(، 
واملصداقيــة فــي التعامــل كانــت بمقــدار ).768(، ومعامــلR  الكلــي لهــا بلــغ ).89(، وهــذا يشيـــر إلــى أن نســبة تأثيـــر أبعــاد النـــزاهة 
الســلوكية بصــورة منفــردة فــي ظهــور القيــادة املتواضعــة، ومــا نســبته ).11( تعــود إلــى عوامــل أخــرى تــؤدي إلــى ظهــور القيــادة 

املتواضعــة، كمــا هــو مبيـــن فــي الجــدول )15(.
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تؤكــد النتائــج الســابقة أن جميــع التشــبعات العامليــة لفقــرات هــذا األنمــوذج هــي أكبـــر مــن الحــدود الدنيــا للقبــول 
والبالغة .50، وهي تحت مستوى معنوية .p > 001، وما يؤكد ذلك أن قيم C.R. هي أكبـــر من 1.96، وهذا ما يشيـــر إلى قبول 

الفرضيــات الفرعيــة لفرضيــة البحــث الرئيســة الثانيــة، كمــا هــو مبيـــن فــي الجــدول )16(.

االستنتاجات والتوصيات وآليات تطبيقها

- االستنتاجات:
ً

أوال

وجــود نــدرة أو محدوديــة فــي الدراســات والبحــوث املتعلقــة بالنـــزاهة التنظيميــة والقيــادة املتواضعــة بصــورة منفــردة 1- 
أو مجتمعــة.

تعد القيادة املتواضعة النتيجة النهائية لتطبيقات النـزاهة التنظيمية في بيئة املنظمات املعاصرة.2- 

أظهــرت النتائــج الخاصــة بالتحليــل الوصفــي أن متغيـــر النـــزاهة التنظيميــة يعــد منتشــًرا بصــورة متوســطة فــي الكليــة 3- 
قيــد البحــث.

أظهرت النتائج الخاصة بالتحليل الوصفي ملتغيـر القيادة املتواضعة أنها منتشرة بصورة متوسطة في الكلية قيد البحث.4- 

أظهــرت النتائــج أن متغيـــر النـــزاهة التنظيميــة وأبعــاده لــه ارتبــاط معنــوي وطــردي بمتغيـــر القيــادة املتواضعــة فــي 5- 
الكليــة قيــد البحــث.

كذلك أظهرت النتائج أن متغيـر النـزاهة التنظيمية وأبعاده له تأثيـر معنوي وموجب في متغيـر القيادة املتواضعة 6- 
فــي الكليــة قيــد البحث.

ثانًيا- التوصيات:

ضــرورة تحفيـــز أســاتذة كليــة اإلمــام الكاظــم )ع(، أقســام بابــل- علــى امتــالك املهــارات والقابليــات والقــدرات التـــي 1- 
تخــص النـــزاهة الســلوكية لتحقيــق أهــداف الكليــة.

لبنــاء أســس 2-  النـــزاهة التنظيميــة  تبنــي منهــج  بابــل علــى  ضــرورة تشــجيع أســاتذة كليــة اإلمــام الكاظــم )ع( أقســام 
فــي األوقــات املناســبة. مــن فعــل األشــياء الصحيحــة  تمكنهــم  

ضــرورة ســعي قيــادات الكليــة قيــد البحــث لوضــع األســس واإلجــراءات اإلداريــة التـــي تســاهم فــي زيــادة تطبيقــات كل 3- 
مــن النـــزاهة التنظيميــة والقيــادة املتواضعــة فيهــا.

ضرورة إجراء مزيد من الدراسات امليدانية في هذا املجال وفي بيئات تنظيمية مختلفة.4- 

ا- آليات تطبيق التوصيات:
ً
ثالث

الســعي لتوفيـــر شــبكة اتصــاالت بيـــن أســاتذة الكليــة قيــد البحــث لخلــق بيئــة للتعلــم الذاتـــي عبـــر املشــاركة باملعرفــة 1- 
باتجــاه تحقيــق الــذات.

فــي 2-  الــذي يســاهم  األمــر  لهــا،  البحــث ملجــرد االنتمــاء  قيــد  الكليــة  أســاتذة  إلــى خلــق قيمــة مضافــة لجميــع  الســعي 
ووجدانًيــا. ومعرفًيــا  ذاتًيــا  تطويـــرهم 

الســعي إلــى تشــجيع ثقافــة اإليمــان بالحقائــق ومحاولــة تحليلهــا لتحويلهــا ملعلومــات ومعــارف تســتثمر فــي الكليــة قيــد 3- 
البحــث.

الســعي إلــى التنــوع فــي أســاليب تقييــم أداء أســاتذة كليــة اإلمــام الكاظــم )ع(، أقســام بابــل، عبـــر وضــع نظــام متطــور 4- 
للمكافــآت والحوافــز.

السعي إلى تعزيـز هيبة الكلية قيد البحث باملقارنة مع نظيـراتها املحلية واإلقليمية والعاملية.5- 

بالــذكاء 6-  تتميـــز  قويــة  بشــخصيات  تتمتــع  جامعيــة  قيــادات  لصناعــة  متكاملــة  تدريبيــة  بـــرامج  وضــع  إلــى  الســعي 
والعاطفــي. االستـــراتيجي 
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ABSTRACT

The current research aims to identify the nature of the relationship between Behavioral Integrity and 
Humble Leadership by seeking the views of a number of teaching staff working in Imam Kadhim College - 
sections of Babylon, and to this end the researcher distributed 55 questionnaires on the research sample, 
retrieved 53 questionnaire them, and the response rate 96%.

After statistical analysis found the results to the existence of a positive relationship between the Be-
havioral Integrity and Humble Leadership.

As well as having a positive and significant effect of Behavioral Integrity on Humble Leadership. On this 
basis it has been developing a number of recommendations including the need to stimulate the professors 
of Imam Kadhim College - sections of Babylon on the possession of skills and capabilities and capacities of 
Behavioral to achieve the objectives of the College. With the need to encourage them to adopt a regulatory 
approach rhetoric that leads to lay the foundations to enable them to do the right things at the right times.

Keywords: Behavioral Integrity, Humble Leadership.


