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 ملخص:

العالقة بيغ درجة مسارسة مجيخي السجارس في مجيخية التخبية  عخفتالجراسة  ىجفت
واالستغخاق الػضيفي لمسعمسيغ مغ  األخالؾيةسحافطة عجمػن في األردن لمؿيادة بوالتعميع 

استخجام السشيج الػصفي االرتباشي مغ خالل تصػيخ استبانة وزعت عمى  تع   .ىعوجية نطخ 
وتػصمت أختيخوا بالصخيقة العذػائية البديصة،  ،( معمسًا ومعمسة549)عيشة تكػنت مغ 
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مغ وجية نطخ  األخالؾيةمجيخي السجارس لدمػكيات الؿيادة درجة مسارسة الجراسة إلى أن 
لترػرات السعمسيغ وجػد فخوق ذات داللة إحرائية عجم جاءت بجرجة مختفعة، و  السعمسيغ

لستغيخ الجشذ في جسيع تعدى  األخالؾيةنحػ مسارسة مجيخي السجارس لدمػكيات الؿيادة 
السؤىل وجاءت الفخوق لرالح السعمسات، ولستغيخ  ،واإلندانيةالعجالة السجاالت ما عجا مجال 

وجاءت الفخوق  ،واألداة ككل االعتجال وضبط الحاتالعمسي في جسيع السجاالت ما عجا مجال 
، وأن مدتػى االستغخاق الػضيفي لجى سشػات الخبخة ولستغيخلرالح حسمة الجراسات العميا. 

السعمسيغ في السجارس مغ وجية نطخىع جاء مختفعًا، وعجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية 
لترػرات السعمسيغ لسدتػى االستغخاق الػضيفي لجى السعمسيغ تعدى ألثخ الجشذ والسؤىل 

ة احرائية بيغ درجة تػصمت الجراسة إلى وجػد عالقة ذات داللالعمسي وسشػات الخبخة، كسا 
، ىعواالستغخاق الػضيفي لمسعمسيغ مغ وجية نطخ  األخالؾيةمسارسة مجيخي السجارس لمؿيادة 

بزخورة اىتسام مجيخي السجارس بسسارسة الؿيادة األخالؾية عمى الشتائج أوصت الجراسة  بشاءً و 
وضيفتيع،  فييع بكافة جػانبيا في عسميع، لسا ليا مغ أىسية عمى استغخاق السعمسيغ وانجماج

 ورفع وتحديغ أدائيع وإنتاجيتيع. 
 ، االستغخاق الػضيفي، مجيخي السجراس.األخالؾيةالكمسات السفتاحية: الؿيادة 
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Abstract 
The study aimed was to identify the relationship between the degree of 

practice of school principals in the Directorate of Education in Ajloun 

Governorate in Jordan for the ethical leadership and Job engagement for 

teachers from the teachers' point of view. The descriptive correlative 

method was used by developing a questionnaire distributed to a sample of 

(656) teachers selected by simple random. The study concluded that the 

degree of principals 'practice of ethical leadership behaviors from 

teachers' point of view was high, and there were no statistically significant 

differences in perceptions of teachers towards the practice of the 

principals of ethical leadership due to the gender variable in all areas 

except the field of humanity justice and the differences came in favor of  

femal teachers, and variable educational qualification variable in all fields 

except the field of moderation and self-control favor were beside the 

higher studies . For the variable years of experience, and that the level of 

job engagement of teachers in schools from their point of view was high, 

and the absence of statistically significant differences of teachers' 

perceptions of the level of functional engagement for teachers due to the 

impact of gender and educational qualification and years of experience, as 

the study found a relationship of statistical significance between ethical 

leadership and job engagement of teachers from the teachers' point of 

view. Based on the results, the study recommended its necessary for school 

principals to exercise moral leadership in all aspects of their work because 

its importance to immersion teachers and their integration with their job, 

which leads to raise their productivity. 

Keywords: Ethical Leadership, Job Engagement, School Principals. 
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 مقذمخ

يديع في  ،التخبػية بسجيخ السجرسة عمى اعتباره قائجًا تخبػياً  اإلدارةإزداد االىتسام في مجال  
زيادة فاعمية السجرسة، وتحديغ مجخالتيا وعسمياتيا ومخخجاتيا، مغ خالل رفع مدتػى 

 تع  األداء األكاديسي لمسجرسة والصالب، وتحقيق الجػدة والتسيد في األداء، وبشاًء عمى ذلظ 
وأنساط ؾيادتو، وفي ضل الشطام التخبػي في األردن فإنَّ مجيخ ومياراتو وقجراتو االىتسام برفاتو 

يحتاج إلى عجد مغ الرفات والسعارف السجرسة كقائج لمعسمية التعميسية والتخبػية في السجرسة، 
عج  مجيخ ، حيث ي  في سمػكياتيع وأفعاليعوالسيارات التي تؤىمو لؿيادة اآلخخيغ والتأثيخ 

إلى جانب السعمسيغ، ونجاحيا في تحقيق أىجافيا السختكد األساس لتقجم السجرسة السجرسة 
 .في السجرسة ومغ دونو ال يسكغ إحجاث إصالح حؿيقي

في الدشػات القميمة الساضية بالسديج مغ  األخالؾيةحطيت الؿيادة ومغ جانب آخخ فقج        
أمثال دراسة كل  ،التخبػية، حيث أجخيت العجيج مغ الجراسات اإلدارةاالىتسام لجى الباحثيغ في 

(، حيث يخى دركخ 3128(، والذسخي )3127(، والذخقاوي ),Feng  3122مغ فشج )
(3127 ,Drucker أن )السؤسداتوالؿيادة الكفؤة لمسعخفة مغ أىع محجدات نجاح  اإلدارة، 

 ألنيا ميدة استخاتيجية في عالع تدػده السشافدة. 
نطامًا فكخيًا قائسًا عمى  عج  ت   األخالؾيةالؿيادة  وفي ضػء ىحا االىتسام، يسكغ القػل أن         

في الؿيع  األخالؾيةقػاعج وضعية تتزسغ ما يشبغي عسمو، وتسثل نقصة البجاية لفيع الؿيادة 
، والسداواةوالشداىة، والرجق في التعامل، واالستقامة،  واألمانة، ،العجالةالتي تتحجد بؿيع 

 (.Sodnombaljir, 3126) والسداءلة
وفي السجسل، يسكغ االستشتاج، بسا أن السجرسة ت عج رمدًا ي سث ِّل أخالؾيات السجتسع       

عج أمخًا في غاية األىسية؛ ألن مجيخ السجرسة وؾيسو؛ فإن االىتسام بأخالؾيات القائسيغ عمييا ي  
وىحا يتصمب مغ مجيخ السجرسة أن يكػن عمى درجة مغ ، سثل القجوة لسجتسعو ولمعامميغ معوي  

 (.3118)الدىخاني،  األخالؾيةالؿيادة  بسعاييخااللتدام 
واالعتبارات القانػنية والدمػكيات  األخالؾيةعمى ما سبق، أصبح االلتدام بالؿيع  وبشاءً        

ألساسية لشجاح اإليجابية مغ جانب مجيخ السجرسة والسعمسيغ في السجرسة يسثل الخكيدة ا
 ، خرػصًا في ضل التشامي الكبيخ لسا بات يعخف بسعاييخ الذفاؼية والسداءلةاإلدارة

 (.Hofstede, 3126) والسػضػعية
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و يجيخ مؤسدتو ويؤثخ في السعمسيغ والصمبة مغ ومغ مالمح ؾيادة السجيخ األخالؾية أن  
فيػ متسدظ بؿيع ثابتة، وحخيز عمى أداء واجباتو، والتعاون مع مخؤوسيو خالل القجوة، 

 :Mirk,311).)اآلخخيغ عمى البخ  والخيخ، ودائع التػاصل مع 
 ضيخت وقجوال شظ أن القائج األخالقي لمسجرسة لو تأثيخ كبيخ عمى العامميغ معو،        

 وشخكائيع بالسؤسدة، العاشفي السػضفيغ ارتباط شعػر لػصف مرصمح إيجاد إلى الحاجة
 السػضفػن  ويكػن  الػضيفي، االستغخاق مرصمح ضيػر الحاجة ىحه وأعصت والػضيفة. اآلخخيغ

 .مؤسدتيع لرالح بالكامل جيػدىع الستثسار مدتعجيغ السؤسدة بسدتقبل ييتسػن  الحيغ
(Sodhi, 3122)  

ويخى الباحث أن  العسمية التعميسية في السجرسة ال تقترخ فقط عمى دور السعمع  
فالسجيخ الشاجح ىػ والصالب والسشياج، بل أن  قائجًا تخبػيًا مػجيًا لعشاصخ العسمية التعميسية، 

لؿيادة العامميغ معو، والتأثيخ في جاع واالبتكار، بواإلمغ يسمظ السعخفة والسيارة اإلدارية 
يشعكذ  بسا ،السيشية إمكانياتيع وقجراتيعتصػيخ لى إ وإرشادىع اتيع وأفعاليع، وتػجيييعسمػكي

زيادة فاعمية السجرسة، وبالتالي ، في وضيفتيع، واستذعارىع أىسيتيااستغخاقيع إيجابًا عمى 
 وتحديغ جػدة مخخجاتيا.

 ىحه حػل والجراسات البحػث تدال ال االستغخاق، عغ الشاتجة الفائجة مغ الخغع وعمى
 التخبػية لمبحػث كبيخة فخصاً  يقجم السجال ىحا يدال ما وبالتالي ندبيًا، ججيجة الطاىخة

(Sweem, 3119).  ًعمى ما تقجم ضيخت فكخة الجراسة لجى الباحث لمتعخف عمى درجة  وبشاء
 األخالؾيةمسارسة مجيخي السجارس في مجيخية التخبية والتعميع لسحافطة عجمػن لمؿيادة 

 لمسعمسيغ.وعالقتيا باالستغخاق الػضيفي 
 مشكلخ الذراسخ

ن العجيج مغ مجيخي السجارس إإلى القخن الحادي والعذخيغ، ف دخػلشاعمى الخغع مغ 
عمى أصػليا، حيث يالحظ عمى مدتػى السسارسة  األخالؾيةال يسارسػن الؿيادة  ما زالػا

ن بعس أو  ،والتصبيق في السيجان الذكػى والتحمخ مغ قبل بعس السعمسيغ بأنيع تعخضػا لمطمع
ن القميل مغ الجراسات العخبية إ. كحلظ فاألخالؾيةال يمتدمػن بسعاييخ الؿيادة السجارس  مجيخي 

 جيخي السجارس مغ وجية نطخ السعمسيغلجى م األخالؾيةواألجشبية أجخيت حػل الؿيادة 
درجة مسارسة مجيخي . لحا تتسثل مذكمة ىحه الجراسة في تحجيج وعالقتيا باستغخاقيع الػضيفي
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وعالقتيا باالستغخاق  األخالؾيةالسجارس في مجيخية التخبية والتعميع لسحافطة عجمػن لمؿيادة 
وكحلظ تدتيجف ىحه الجراسة تحجيج أثخ متغيخات الجشذ، والسؤىل العمسي،  ،الػضيفي لمسعمسيغ

 .العالقةوسشػات الخبخة عمى ىحه 
: درجة مسارسة مجيخي اآلتيجابة عغ الدؤال الخئيذ الجراسة الحالية اإل وتحاول      

وعالقتيا باالستغخاق  األخالؾيةالسجارس في مجيخية التخبية والتعميع لسحافطة عجمػن لمؿيادة 
 الػضيفي لمسعمسيغ.
 أسئلخ الذراسخ

 حاولت الجراسة اإلجابة عغ األسئمة اآلتية:
ما درجة مسارسة مجيخي السجارس في مجيخية التخبية والتعميع لسحافطة عجمػن  .2

 مغ وجية نطخ السعمسيغ؟ األخالؾيةلمؿيادة 
مسارسة  لجرجة (α≤ 1.16)ىل تختمف استجابات عيشة الجراسة عشج مدتػى الجاللة  .3

تعدى  األخالؾيةمجيخي السجارس في مجيخية التخبية والتعميع لسحافطة عجمػن لمؿيادة 
 ؟(، السؤىل العمسي، سشػات الخبخةلستغيخات )الجشذ

مجيخية التخبية والتعميع ما مدتػى االستغخاق الػضيفي لجى معمسي السجارس في  .4
 لسحافطة عجمػن مغ وجية نطخىع؟

لسدتػى  (α≤ 1.16)استجابات عيشة الجراسة عشج مدتػى الجاللة  ىل تختمف .5
مجيخية التخبية والتعميع لسحافطة عجمػن االستغخاق الػضيفي لجى معمسي السجارس في 

 ، السؤىل العمسي، سشػات الخبخة(؟لستغيخات )الجشذتعدى 
بيغ درجة  (α≤ 1.12)ىل ىشالظ عالقة ذات داللة احرائية عشج مدتػى الجاللة  .6

مسارسة مجيخي السجارس في مجيخية التخبية والتعميع لسحافطة عجمػن لمؿيادة 
 ؟ىعواالستغخاق الػضيفي لمسعمسيغ مغ وجية نطخ  األخالؾية
 أهذاف الذراسخ

 حاولت الجراسة تحقيق األىجاف اآلتية:
  مغ وجية نطخ السعمسيغ. األخالؾيةبيان درجة مسارسة مجيخي السجارس لمؿيادة 
  مجيخية التخبية والتعميع بيان مدتػى االستغخاق الػضيفي لجى معمسي السجارس في

 لسحافطة عجمػن مغ وجية نطخىع.
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  تعخف العالقة بيغ درجة مسارسة مجيخي السجارس في مجيخية التخبية والتعميع لسحافطة
 .نطخىعواالستغخاق الػضيفي لمسعمسيغ مغ وجية  األخالؾيةعجمػن لمؿيادة 

 الذراسخأهمٍخ 
( ، واالستغخاق الػضيفياألخالؾيةتكسغ أىسية الجراسة مغ أىسية مػضػع الجراسة )الؿيادة 

 السفاـيع التشطيسية الحجيثة في السجارس. وي سكغ إجسال أىسية الجراسة: مغ ساكػني
  مغ خالل تدميط الزػء عمى  األخالؾيةرفج السكتبة العخبية بأدب نطخي يتشاول الؿيادة

 الشطخي.  األدب
  وعالقتيا  األخالؾيةدرجة مسارسة مجيخي السجارس لمؿيادة قمة الجراسات التي تشاولت

 .باالستغخاق الػضيفي لمسعمسيغ
  السجرسية في  اإلدارةقج تديع نتائج ىحه الجراسة في مداعجة العامميغ في مجال

الػضيفي لجى يديج مغ االستغخاق مسا  األداءوتصػيخ  ،األخالؾيةتحديغ الؿيادة 
 .السعمسيغ
 جزائٍخاالصطالحٍخ واإل المصطلحبد

 تع  استخجام عجد مغ السرصمحات يخى الباحث مغ الزخوري تعخيفيا:
  غاألخالؾيةالؿيادة  لتحقيق األخخيغ في التأثيخ مغ القائج : سسات وقجرات فائقة ت سك 

د، مػقفي إشار في مميسة وفق رؤية مذتخكة أىجاف  األخالؾية لألبعاد دؾيقة بسخاعاة محج 
وتعخف إجخائيًا بأنيا: قجرة  (،Drucker, 3127, 54والسرالح السختمفة ) والقانػنية

إليجاد ضسغ إشار أخالقي  وتػجيييع السعمسيغ سمػك التأثيخ فيعمى مجيخ السجرسة 
بالجرجة الكمية  :جخائياً إ، وتقاس مشاخ تشطيسي إيجابي، وبيئة عسل مشاسبة في السجرسة

لجى  األخالؾيةمسارسة الؿيادة درجة حرل عمييا أفخاد عيشة الجراسة عمى استبانة التي ي
 مجيخي السجارس.

 السؤسدة أىجاف تحقيق في لمعامميغ يجابياإل والذعػر االتجاه الػضيفي: االستغخاق 
 مع السعمع انجماج :إجخائياً وتعخف ، (Griffin & Hesketh, 3114;79) وؾيسو

 الكفاءة واالنتاجيةوإمكانياتو؛ لديادة  شاقاتومغ خالل تػضيف  ىسيتياأ واستذعار وضيفتو
 الفقخات الستعمقة باالستغخاق الػضيفي خالل مغؾياس مدتػى االستغخاق  وتع   ،في العسل

 .الغاية ليحه أ عجت التي
 حذود الذراسخ
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مسارسة مجيخي السجارس في مجيخية التخبية  الحجود السػضػعية: اىتست الجراسة بسػضػع -
 .وعالقتيا باالستغخاق الػضيفي لمسعمسيغ األخالؾيةوالتعميع لسحافطة عجمػن لمؿيادة 

راسة عمى السعمسيغ والسعمسات في السجارس  − الحكػمية الحجود البذخية: تقترخ الج ِّ
 .سحافطة عجمػن في األردنب

الحكػمية  ساسية والثانػيةاأل عمى السجارس التصبيق السيجاني تع   الحجود السكانية: −
 .سحافطة عجمػن في األردنب

راسة خالل أداةتصبيق  الحجود الدمانية: تع   − العام الجراسي  مغ األولالفرل الجراسي  الج ِّ
 م.:3129/312

 محذداد الذراسخ 
 .في ضػء صجق وثبات أداة الجراسة إن تعسيع نتائج الجراسة الحالية تع   -
 .ومػضػعيتيع أفخاد عيشة الجراسةصجق استجابة سجى ىحه الجراسة بتتحجد نتائج  -

 النظزي األدة

واالستغخاق  األخالؾيةالشطخي الستعمق بالؿيادة  األدبتشاول ىحا القدع مغ الجراسة       
 الػضيفي كسا يأتي:

 األخالقٍخأوالً: القٍبدح 

باىتسام الباحثيغ، والسيتسيغ، والسدؤوليغ عغ العسل اإلداري؛ نطخًا  األخالؾيةحطيت الؿيادة 
ألىسيتيا في إنجاز السؤسدات لسياميا وتحؿيقيا ألىجافيا، إذ يتػؾف نجاح ىحه السؤسدات 

 وتعتبخ (.Nafatali, 3125) أو فذميا عمى مجى الشجاح الحي يحققو القادة في أعساليع
األخالق مغ الخكائد األساسية لخجمة اآلخخيغ، فإن نجاح السجيخيغ في أداء أعساليع مخده 
األساسي إلى التداميع األخالقي، أماًل في تحقيق األىجاف التي تشذجىا السؤسدة )السعاني 

 (. 3122وعخيقات، 
لكل  بج  سمية التخبػية واإلدارية، وال الؿيادة األخالؾية ضخورة مغ ضخوريات الع وتعج  

مجيخ مجرسة أن يتحمى بيا، كػنو يقزي أكثخ مغ نرف عسمو اليػمي مع الصمبة، والدمالء، 
ولحلظ يقتزي مشو أن يكػن عمى جانب كبيخ مغ األخالق، ويتجشب استغالل مخكده ألية 
مرمحة شخرية، ويؤدي ميامو الػضيؽية عمى الػجو الستػقع مشو كقائج تخبػي )الشذاش 

في التعميع ذات  األخالؾية( بأن الؿيادة Noonan, 3129ؤكج نػنان )تو  .(3126والكيالني، 
لصمبة والسجتسع، لتعديد وا لسجيخي السجارس والسعمسيغأىسية بالغة عمى أن تكػن شاممة 
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ميارات التػاصل االجتساعي ؼيسا بيشيع، حيث يتصمب مغ مجيخ السجرسة أن يتػصل إلى قخارات 
سة، ومشاقذتيا بكل الشطخ البجيمة، ودمج األفكار الؿي  مختمفة مغ خالل دراسة وجيات 

 مػضػعية.
ورغع أن الؿيع والسعاييخ األخالؾية ال تكػن مكتػبة وال يتختب عمى مخالفتيا في 
الكثيخ مغ األحيان عقػبة قانػنية، ولكغ قج يتختب عمى عجم االلتدام وعجم احتخام الؿيع 

ان أو الت عامل بححر مع القائج الحي ال يخاعي الؿيع األخالؾية، العدلة االجتساعية أو االستيج
 (.3124األخالؾية في عسمو )حسادنة، 

عمى ما سبق، يشبغي عمى مجيخي السجارس الدعي لشيل رضا وقبػل السجتسع  وبشاء
الحي يعسمػن ؼيو، والحخص عمى ضخورة أن تكػن أعساليع ذات بعج أخالقي، وتحطى بالقبػل 

 (.Hofstede, 3126الكبيخ مغ قبل مؤسدات السجتسع السحمي )
السعمسيغ مغ أجل تحقيق األىجاف السجرسية تعسل عمى تػجيو  اإلدارةوالؿيادة في          

عغ شخيق التأثيخ، وقج يكػن ىحا التأثيخ إما بالتبشي وقبػل األتباع لمسجيخ كقائج، أو باستخجام 
و استثسار الجساعة والتأثيخ فييا، ؼيكػن السجيخ ىػ القائج أالدمصة الخسسية عشج الزخورة 

والسشاصب والخوتيغ السفخوض مغ الحي يسارس الدمصة باإلقشاع، ويتجاوز الدمصات الخسسية 
 (.:311القػانيغ واألنطسة )عاير، 

ويتزح مسا سبق أن لمؿيادة األخالؾية أىسية كبيخة في نجاح اإلدارة السجرسية، حيث 
لى إيجاد إيدعى و يعتبخ مجيخ السجرسة قائجًا ومخاؾبًا ومػجيًا لمسعمسيغ في سمػكيع وأفعاليع، 

وزيادة الفاعمية وتحقيق الجػدة والتسيد في األداء، العسل،  مشاخ تشطيسي إيجابي لتحديغ بيئة
 .أىجاف السجرسة بكفاءة واقتجارواإلنتاجية، وتحقيق 

 األخالقٍخمفهىم القٍبدح 
 والؿيع ثلشطػمة الس  م" :بأنيا األخالؾيةالؿيادة  Aloni, 3119, p349)الػني ) عخف

وىحه األخالؾيات تشطع عالقة السعمع ندان نحػ حياة أفزل، التي تعسل كسػجو لل  واألعخاف
  مع مجيخه، وزمالئو، وشمبتو، ومع مجتسعو".

ف الؿيادة  يجاد إتباع لتحقيق الكفاءة والفاعمية، و بأنيا: التأثيخ في األ  األخالؾيةوتعخَّ
وبسا تدسح بو القػانيغ واألنطسة  ،مشاخ تشطيسي مشتج يدػده التعامل ضسغ إشار أخالقي

 (.22، 3121)الصخاونة، 
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بأنيا: " مجسػعة مغ  األخالؾية( الؿيادة Ashrafi, 3124, 7وعخف أشخفي )      
مدتػى تػقعات  الؿيع العميا التي يدعى السعمسػن إلى اإللتدام بيا أثشاء مسارسة العسل، وىػ

الخاص لخيخة اإلندان، بسا يعسل عمى  السجتسع في سمػكياتيع، ويقرج بيا ذلظ التشطيع
تكػيغ الزسيخ االجتساعي، وتػجيو الدمػك في السػاؾف السختمفة وفق السعاييخ الدائجة في 

 السجتسع".
سمػك مجيخ السجرسة في  تأثيخ بأنيا: األخالؾيةالؿيادة ومغ خالل ما سبق يسكغ تعخيف 

 يجاد مشاخ  إيدعى مغ خالليا  ةأخالؾيمعاييخ إشار  وأفعاليع ضسغواتجاىاتيع  السعمسيغ
 في السجرسة. إيجابي، وبيئة عسل مشاسبةتشطيسي 

 مجبدئ القٍبدح األخالقٍخ

مجسػعة مغ السبادئ التي تحجد أخالؾيات القائج التخبػي، والتي  3112حجد عابجيغ 
ه السبادئ يسكغ اإلستئشاس بيا في تحجيج أخالؾيات مجيخ السجرسة باعتباره قائجًا تخبػيًا، وىح

 ىي:
الذعؾر بالسدؤولية: إّن الذعؾر بالسدؤولية والسداءلة اإلدارية مدألة أساسية ال تشفػ عؽ  -

القائج التخبؾي، وذلػ لزسان عجم االستخجام الديئ لمدمظة، وتحقيقًا لمقيؼ األخالقية 
 الدامية السظمؾب تؾفخها لجى السجيخ.

التخبؾي مع العامميؽ في السؤسدة التخبؾية كأنه التؾافق: ويغهخ التؾافق في تعامل القائج  -
 أحجهؼ، ويتكيف مع األفخاد الحيؽ يتعامل معهؼ ومع قيسهؼ ومهاراتهؼ الذخرية.

نفعالي: ويعسل االتدان اإلنفعالي في الدمؾك واألطباع عمى تآلف السخؤوسيؽ االتدان اإل -
 والتفافهؼ حؾل السجيخ.

خ العجل، ويعسل بخوحه، ويؤثخ في السخؤوسيؽ العجل: فسؽ األخالقيات أن يتؾخى السجي -
 ليجعمهؼ أقخب إلى العجل مشهؼ إلى اإلستئثار بالسشفعة دون زمالئهؼ.

إثارة التشافذ: التشافذ الباعث عمى التفاعل، ويشتهي إلى التعاون والتؾافق بيؽ العامميؽ  -
 (.3102في السؤسدة التخبؾية )العتيبي، 

 أخالقٍبد مذٌز المذرسخ
أداة مجيخ السجرسة في عسمو لتكػن سمػكًا وصفة أصيمة في مسارساتو  األخالؾيةيادة عج الؿت  

الحاتية وتػجيو الدمػك  اإلدارةاإلدارية، فأىسية أخالؾيات الؿيادة تعػد إلى دورىا في عسمية 
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كالعجل والسداواة واألمانة في معاممة  األخالؾيةلمسجيخ في مجرستو، وتحقيق السبادئ 
 . (Van, 3128السػضفيغ )

وال  ،ويػاجو مجيخو السجارس العجيج مغ السػاؾف الت ي تتصمب اتخاذ قخارات صائبة
ت حجث ضخرًا مقرػدًا لفئات أصحاب السرالح أو البيئة الصبيعية الت ي تعسل فييا السؤسدة. 
لحلظ فيؤالء السجيخون تػجو سمػكيع وقخاراتيع في ضل معاييخ أخالؾية وميشية محجدة 

اإلدارية لجييع سميسة وتعي شبيعة السبادئ والؿيع الت ي  األخالؾياتبتػقع أن تكػن  وواضحة،
 (.3121تدتشج عمييا )بػعباس، 

 ومغ السعاييخ األساسية للدارة السجرسية الشاجحة: 

 وسمػكو وترخفاتو. القجوة: وىي أن يكػن مجيخ السجرسة قجوة حدشة في مطيخه -
 العجالة في الترخفات واألحكام بيغ زمالئو وشالبو. -
 السقجرة عمى تكػيغ عالقات إندانية قائسة عمى روح األخػة. -
 االخالص واألمانة في العسل. -
 السخونة في تدييخ أعسال السجرسة. -
 البحث عغ آراء اآلخخيغ وأفكارىع. -
 ألزمات بيجوء وثبات.امػاجية السػاؾف و  -
 تكخارىا. التعخف إلى األخصاء وتفادي -
 (.3123 العخايزة،) العسل عمى تحقيق السرمحة العامة -

التي يجب أن يتحمى بيا أن أخالؾيات مجيخ السجرسة مسا سبق ستشتاج يسكغ اإلو 
 واإلندانيةواألمانة، والسداواة، والحكسة والذجاعة، والسػضػعية تتسثل في العجالة 

واتخاذ  بذكل جيج، ويكػن قادرًا عمى صشاعة إدارة السجرسةعسمية يزبط بحيث ، والتذاركية
لالرتقاء بقجرات السجرسة وأدائيا بسا يحقق أىجافيا  القخارت عمى جسيع السدتػيات اإلدارية،

 ،التحكع بالطخوف الرعبة فيمجيخ السجرسة داعج تااللتدام بيحه الرفات كسا أن  وتصمعاتيا. 
وتحػيل  والخالفات بيغ العامميغ، التػتخ تخؽيفو  أثشاء العسل،التي تػاجيو وحل السذكالت 
تشطيسي مالئع، وبيئة عسل مشتجة، ليا تأثيخ عمى إلى مشاخ  داخل السجرسة السشاخ التشطيسي

 الخضا الػضيفي لمسعمسيغ واستغخاقيع في وضيفتيع. 
 االسزغزاق الىظٍفًثبنٍبً: 
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 الجراسات في م2:32سشة  بجاية في مبكخ وقت إلى االستغخاق الػضيفي مرصمح أصل يعػد
التشطيسية  األىجاف تحقيق عمى األفخاد مغ مجسػعة استعجاد أو معشػيات عمى التي أجخيت

(Raymond, & Mjoli, 3123.) 
ويسثل االستغخاق الػضيفي الجرجة التي يشجمج فييا الفخد مع الػضيفة التي يسارسيا          

ويدتذعخ أىسيتيا، وليحا فاألمخ ىشا مختبط بالشػاحي العقمية والعاشؽية معًا، إذ يتأثخ 
مشيا السدتػى العاشفي ويتزح ذلظ مغ آثاره اإليجابية عمى  ،االستغخاق بالعجيج مغ السؤثخات

مثال ذلظ مذاعخ الدعادة والخضا والتقجيخ العالي لمحات، وعكذ ذلظ صحيح عشجما  ،الفخد
مثال ذلظ القمق  ،يشخفس مدتػى االستغخاق، فيتزح التأثيخ الدمبي عمى مذاعخ الفخد

خ عغ االرتباط الشفدي بيغ الفخد ػضيفي يعب  والزيق والكآبة واإلحداس باليأس. واالستغخاق ال
)نرار،  ووضيفتو بحيث تعج ىحه الػضيفة ذات بعج محػري في حياتو وفي تقجيخه لحاتو

3124 ،45.) 
 الػضيفة التي مع الفخد فييا يشجمج التي "الجرجة أنو عمى الػضيفي االستغخاق ويعخف

بالعسل  ميتع ويكػن  عسمو الفخد يحب أن يعشي فاالستغخاق أىسيتيا، ويدتذعخ يسارسيا
 الحيغ ىؤالء مغ أفزل وإنتاجية أعمى بكفاءة يعسمػن  لػضائفيع السحبيغ األفخادف ،بو السختبط

 (.25: 3115 )السغخبي، وضائفيع" ال يحبػن 
وحبو لو، عسمو كسعمع  السعمع بأىسيةويعخف الباحث االستغخاق الػضيفي بأنو: شعػر 

مسا يشعكذ إيجابًا عمى كفاءة  لحاجاتو إشباعو  تحقيق رغباتو، واالستقخار في عسمو نتيجة
 السعمع وإنتاجيتو.

 (.Akhtar & Singh, 0202أثعبد االسزغزاق الىظٍفً: )

عمى أن االستغخاق الػضيفي لو ثالثة أبعاد رئيدة مػضحة أىع  ,Yushimura 7::2 أكج
 خرائز كل بعج، وىي عمى الشحػ اآلتي: 

العاشفي)الذعػري(: وىػ يعشي وجػد عالقة قػية بيغ عػاشف وأفكار،  االستغخاق -
ومذاعخ الفخد وبيغ وضيفتو، أو ىػ مجى قػة استستاع الفخد العسل في وضيفتو أو 

 مجى حبو لعسمو، ومغ أىع خرائرو )التعمق، االستستاع، االرتباط(.
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ميغ بذكل كامل في االستغخاق السعخفي)اإلدراكي(: ويذيخ إلى استغخاق األفخاد العام -
مسارسة عسميع، أو ىػ درجة قػة مذاركة الفخد في اتخاذ القخارات الخاصة بػضيفتو، 
أو درجة أىسية الػضيفة في حياتو، وأىع خرائرو )الحالة الشفدية، احتخام الحات، 

 السذاركة الفع الة(.
خح الفتخة االستغخاق الدمػكي: ويذيخ إلى اتخاذ الفخد العامل دورًا إضاؼيًا كأن يأ -

السدائية لتعديد مياراتو الستعمقة بػضيفتو، أو التفكيخ في العسل بعج مغادرتو، ويتسيد 
الدمػكية، الدمػك خارج الجوائخ،  )الشػايا ىحا الشػع بسجسػعة مغ الخرائز أىسيا:

  التعمع والتصػيخ الشػعي(. 
 أًْٛخ االعزغشاق انٕظٛفٙ

والحيغ  السجرسةالحيغ ييتسػن بسدتقبل  لمسعمسيغاالستغخاق الػضيفي نقصة مزيئة  يعج  
عسال وواجباتيع، سياق األ السعمسيغوان يجرك  ،يعخبػن عغ استعجادىع الستثسار جيػدىع لرالحيا

االستغخاق  ويجعل، السجرسةالػضيفي لرالح  األداءويعسمػن عغ كثب مع زمالء العسل لتحديغ 
داء واجباتيع بخغبة وانغساس أيع، متفانيغ في مشجمجيغ بفاعمية في وضائف السعمسيغالػضيفي 

كسا  عمى تشسيتيا وتصػيخ عسمياتيا، بقاء وحخصاً  وأكثخ مجرستيعبالػضيفة. ولجييع التدام تشطيسي نحػ 
يسكغ تحقيق صمو بيغ االستغخاق الػضيفي وربحية العامميغ، ويذكل االستغخاق الػضيفي االترال 

مػاقفيع نحػ زبائغ الذخكة وما يشعكذ عغ السجتسع ككل  العاشفي بالذخكة والحي قج يػثخ عمى
 (.3127)الداعجي وعكار، 

 نحػ التداماً  أكثخ الفخد ويجعل لمعامميغ، الػضيفي الخضا زيادة ىعم الػضيفي االستغخاق يعسلو         
، والذخبيشي والجمشاوي  وكفاءتيع )نجع العامميغ إنتاجية يعسل عمى تعديد أنو كسا وشخكتو، عسمو

3124.) 
 وزيادةأداء السعمسيغ وكفاءتيع،  لتحديغ وسيمة مغ خالل ما سبق يع ج االستغخاق الػضيفي

، وذلظ لمؿيام بأدوارىع ليع الػضيفي والخضا ،السيشي الشسػ يحقق أنو كسا ميشتيع، نحػ دافعيتيع
 تدتخجم التي السجاخل أحج الػضيفي حيث يعج االستغخاقالػضيؽية واإلدارية الستججدة عمى أتع  وجو، 

التي يسارسيا  األخالؾيةبيغ الؿيادة  التفاعل ان حيث ،في السجرسة العسل جػدة وتحديغ تشسية في
 ، يدتذعخون أىسيتيا،ميشتيع مغ السعمسيغ مدتغخقيغ في يجعالن الػضيفي واالستغخاق السجرسةمجيخ 

 ؼيو. اءً بق وأكثخ عسميع، تجاه التدام ولجييع
 السبثقخ الذراسبد

 األخالقٍخالذراسبد السبثقخ المزعلقخ ثبلقٍبدح أوالً: 
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تع  تشاول الجراسات الدابقة الستعمقة بسػضػع الجراسة، العخبية مشيا واألجشبية، القجيسة  
 مشيا والحجيثة، وتع  تختيب الجراسات الدابقة زمشيًا مغ األقجم إلى األحجث، كسا يمي:

مدتػى مسارسة عمى تعخف ىجفت الدراسة ( Karakose, 3118) كػسكار  أجخى 
 وتع  ، مغ وجية نطخ معمسي السجارس الثانػية األخالؾية مجيخي السجارس في تخكيا لمؿيادة

 ( معمسًا في تخكيا تع  574السشيج الػصفي التحميمي، وتكػنت عيشة الجراسة مغ ) استخجام
اختيارىع بصخيقة عذػائية، وأشارت نتائج الجراسة إلى أن السعمسيغ يخون أن مجيخييع 

وصشاعة  التػاصل،مجال السشاخ اإلنداني، و في  اإلدارةيطيخون سمػكًا أخالؾيًا عاليًا في 
القخار، ووجػد فخوق ذات داللة إحرائية في ترػرات السعمسيغ تعدى لستغيخات الجشذ، 

دب السؤىل العمسي، لرالح خخيجي الكميات مقارنة مع خخيجي الجراسات لرالح الحكػر، وبح
 العميا.

( تعخف درجة التدام مجيخي السجارس الحكػمية الثانػية 3121يحيى ) وىجفت دراسة
نت عيشة  الفمدصيشية بأخالؾيات ميشة اإلدارة السجرسية مغ وجية نطخ معمسي مجارسيع، وتكػَّ

معمسات السجارس الحكػمية الثانػية في الزفة الغخبية، ( مغ معمسي و :245الجراسة مغ )
وتػصمت الجراسة إلى أن درجة التدام مجيخي السجارس الحكػمية الثانػية الفمدصيشية بأخالؾيات 
ميشة اإلدارة السجرسية مغ وجية نطخ معمسي مجارسيع، كانت كبيخة جًجا، كسا تػصمت إلى 

تدام مجيخي السجارس الحكػمية الثانػية وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في درجة ال
الفمدصيشية بأخالؾيات ميشة اإلدارة السجرسية مغ وجية نطخ معمسي مجارسيع، تعدى لستغيخ 

سشػات؛ ولستغيخ  7ولرالح الفئة أقل مغ  الخجمةالجشذ ولرالح الحكػر؛ ولستغيخ سشػات 
 شػباس.ؾباشية، وقمقيمية، و السجيخية ولرالح مجيخيات 

جراسة ىجفت إلى تحجيج أثخ ب ((Turhan& Celike,3122سيميظ تػرىان و  وقام
عمى ترػرات في تخكيا والسيشية  الثانػيةسمػكيات الؿيادة األخالؾية لسجيخي السجارس 

وتػصمت ( فقخة. 95واستخجمت الجراسة استبانة مكػنة مغ ) ،ةيالسعمسيغ حػل العجالة التشطيس
الجراسة إلى أن مدتػى مسارسة مجيخي السجارس لدمػكيات الؿيادة األخالؾية متجني مغ وجية 
نطخ السعمسيغ والسعمسات، وخاصة ؼيسا يتعمق بإتخاذ القخارات األخالؾية الخاصة بالعجالة بيغ 
السعمسيغ والسعمسات، ووجػد عالقة ارتباشية مػجبة بيغ مسارسة الؿيادة األخالؾية لسجيخي 

 جارس وبيغ العجالة التشطيسية.الس
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( تعخف درجة مسارسة مجيخي السجارس 3122وىجفت دراسة الذخيفي والتشح )
واستخجمت يغ السعمسيغ، وعالقتيا بجرجة تسك   األخالؾيةالثانػية الخاصة بإمارة الذارقة لمؿيادة 

عمػمات، استخجام االستبانة كأداة لجسع الس مغ خاللالسشيج السدحي االرتباشي  الجراسة
( معمسًا ومعمسة، وتػصمت الجراسة إلى أن درجة مسارسة 311وتكػنت عيشة الجراسة مغ )

مغ وجية نطخ السعمسيغ كانت متػسصة، وأن درجة تسكيغ معمسي  األخالؾيةالسجيخيغ لمؿيادة 
يجابية ارتباشية إالسجارس الثانػية الخاصة مغ وجية نطخىع كانت متػسصة، ووجػد عالقة 

 .وبيغ التسكيغ اإلداري لمسعمسيغ األخالؾيةبيغ درجة مسارسة السجيخيغ لمؿيادة 
( دراسة ىجفت إلى استكذاف التػجيات األخالؾية لقادة Feng, 3122وأجخى فشج )

السجارس في تايػان، وضفت الجراسة السشيج الػصفي التحميمي، واستخجمت االستبانة كأداة 
اختيارىع بصخيقة شبؿية  ( مجيخ مجرسة، تع  684يشة الجارسة مغ )لجسع البيانات، وتكػنت ع

أن العجالة ىي التػجو األخالقي األكثخ تكخارًا ليؤالء القادة،  عذػائية، وتػصمت الجراسة إلى
ويتأثخ االتجاه األخالقي لقادة السجارس في تايػان مغ األخالق الكػنفػشيػسية إلى حج ما، 

 يمة.وخاصة مغ حيث األخالق الفز
( بجراسة ىجفت تعخف درجة مسارسة مجيخي السجارس الثانػية 3124قام اليشجي )و 

مغ وجية نطخ السعمسيغ، ولتحقيق أىجاف الجراسة تع  األخالؾيةبسحافطات غدة لمؿيادة 
( معمسًا ومعمسة، :48استخجام السشيج الػصفي التحميمي، وتكػنت عيشة الجراسة مغ )

مسارسة مجيخي السجارس الثانػية بسحافطات غدة لمؿيادة  وتػصمت الجراسة إلى أن درجة
كانت بجرجة مختفعة، وعجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في مجاالت  األخالؾية

، العالقات اإلندانية( تعدى لستغيخات األخالؾية)الخرائز الذخرية، الرفات اإلدارية 
وسشػات الخجمة، ووجػد فخوق ذات داللة احرائية تعدى لستغيخ  ،الجشذ، والتخرز

إحرائية بيغ درجة  داللةذات  إيجابيةالسشصقة التعميسية، وأضيخت الشتائج وجػد عالقة شخدية 
 ، ودرجة تسكيغ معمسييع.األخالؾيةمسارسة السجيخيغ لمؿيادة 

 (Madenoglu & Uysal & Sarier, 3125) وأجخى ماديشجمػ ويػسال وساريخ
سمػكيات الؿيادة األخالؾية لسجيخي السجارس االبتجائية وعالقتيا عمى تعخف ال دراسة ىجفت

نتائج الجراسة إلى أن الؿيادة  وتػصمت، لمسعمسيغ بالخضا الػضيفي، وااللتدام التشطيسي
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سمػكيات  وأن، لمسعمسيغ وااللتدام التشطيسي الػضيفي األخالؾية ليا تأثيخ كبيخ عمى الخضا
 .التشطيسي وااللتدامالػضيفي عمى شعػر السعمسيغ بالخضا  كبيخاً  الؿيادة األخالؾية تعج مؤشخاً 

( تعخف درجة مسارسة مجيخي السجارس 3127وىجفت الجراسة التي أجخاىا الذخقاوي )
وعالقتو  مغ وجية نطخ السعمسيغ األخالؾيةالستػسصة في دولة الكػيت لدمػكيات الؿيادة 

عيشة الجراسة تكػنت ، االرتباشي الػصفي السشيج الجراسة تواتبع .ى التساثل التشطيسيبسدتػ 
( معمسًا ومعمسة، في السخحمة الستػسصة في محافطة الفخوانية في دولة الكػيت، 611مغ )

وتػصمت الجراسة إلى أن درجة مسارسة مجيخي السجارس الستػسصة في دولة الكػيت لدمػكيات 
مغ وجية نطخ السعمسيغ جاءت بجرجة مختفعة، وأضيخت الشتائج عجم وجػد  األخالؾيةالؿيادة 

نحػ مسارسة مجيخي السجارس  فخوق ذات داللة إحرائية لترػرات أفخاد عيشة الجراسة
مغ وجية نطخ السعمسيغ تعدى لستغيخ  األخالؾيةالستػسصة في دولة الكػيت لدمػكيات الؿيادة 

 ،وحب السعخفة والذجاعة واألداة ككل ،ما عجا مجال الحكسةالجشذ في جسيع السجاالت 
وجاءت الفخوق لرالح السعمسات، كسا تػصمت الجراسة إلى عجم وجػد فخوق ذات داللة 

 .تعدى ألثخ السؤىل العمسي وسشػات الخبخة إحرائية لترػرات أفخاد عيشة الجراسة
لتي تػاجو الؿيادة ( دراسة ىجفت تعخف السعيقات اKabeyi, 3129وأجخى كابيي )

لجى الؿيادات في السشطسات الشيجيخية، وتع استخجام السشيج التحميمي، وتػصمت  األخالؾية
الجراسة إلى عجة نتائج مشيا: لػحظ أن السشطسات واألفخاد لجييع دور يؤدونو في ضسان 
الدمػك األخالقي والدمػك الفخدي، ويجب عمى السؤسدات إنذاء بيئات أخالؾية مغ خالل 

الستكػنة وإنقاذ العسال مغ السعزالت  األخالؾيةوالقخارات  ؾيةاألخالتقجيع نساذج األدوار 
واإلجخاءات الالزمة  ،، ويجب أن يكػن السػضفػن مغ جانبيع أخالؾيات في التفكيخاألخالؾية

لمقادة دور خاص و  ،إلنقاذ أنفديع ومؤسداتيع مغ التكاليف الستعمقة بالدمػك غيخ األخالقي
بيئات ومشطسات أخالؾية، العػامل الشفدية والزغػط  وخمق ،في العسل كشساذج يحتحى بيا

التشطيسية والسجتسعية وعجد مغ العػامل الطخؼية مغ السعيقات التي تػاجو مسارسة الؿيادة 
 في السشطسات الشيجيخية. األخالؾية

( دراسة ىجفت التعخف عمى واقع الؿيادة 3129وأجخت العشدي وعبج العديد )
ة الثانػية في دولة الكػيت مغ وجية نطخ السعمسيغ، وتحجيج األخالؾية في مجارس السخحم

مدتػى الخضا الػضيفي لجى السعمسيغ، والكذف عغ العالقة بيغ الؿيادة األخالؾية والخضا 
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( معمسًا 568الػضيفي. اتبعت الجراسة السشيج الػصفي التحميمي، وتكػنت عيشة الجراسة مغ )
لجى مجيخي مت الجراسة إلى أن الؿيادة األخالؾية ومعمسة مغ معمسي السخحمة الثانػية. تػص

ءت بجرجة كبيخة، كسا أضيخت الشتائج وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ آج السجارس
متػسصات أفخاد عيشة الجراسة حػل الخرائز الذخرية األخالؾية لسجيخ السجرسة تعدى 

خالؾية والعالقات اإلندانية؛ لستغيخ الجشذ، بيشسا ال تػجج فخوق حػل الدمػكيات اإلدارية األ
وكحلظ أضيخت الشتائج وجػد  ،وال تػجج فخوق تعدى لستغيخ السؤىل العمسي وسشػات الخبخة

 عالقة ارتباشية إيجابية دالة إحرائيًا بيغ الؿيادة األخالؾية والخضا الػضيفي.
 الذراسبد السبثقخ الزً رنبولذ االسزغزاق الىظٍفًثبنٍبً: 

ىجفت إلى التحقق مغ أثخ االستغخاق دراسة ( Chughtai, 3119شػقاتي )أجخى  
الػضيفي وسمػكات السػاششة التشطيسية في الباكدتان، وتكػنت عيشة  األداءالػضيفي عمى 
( عزػ ىيئة تجريذ عاماًل في خسدة جامعات باكدتانية، وتػصمت 391الجراسة مغ )

 األداءيجابية بيغ االستغخاق الػضيفي وبيغ إالجراسة إلى وجػد عالقة ارتباط معشػية قػية و 
الػضيفي ألعزاء ىيئة التجريذ  األداءوأن مدتػى  ،الػضيفي وسمػكات السػاششة التشطيسية

كان عاليًا، ووجػد أثخ لمثقة اإلدارية واالستقالل الحاتي ودعع العالقة بيغ السذخفيغ والدمالء 
 وانخفاض معجل الػياب. ،ي تخك العسلوانخفاض الخغبة ف ،الػضيفي األداءفي العسل في 

 & Wickramasinghe) وويكخامديشقو دراسة ويكخامديشقووفي         
Wickramasinghe, 3122الػضيفي واالستغخاق السجرك التشطيسي ( ىجفت تعخف الجعع 

 الػضيفي االنغساس تأثيخ سيخالنكا، وكذف في اإلنتاج وعالقتو بزعف الػضيفي والتجويخ
تكػنت  عذػائية عيشة أخح الػضيفي، وتع والتجويخ السجرك الجعع التشطيسي بيغ وسيط كعامل

 كأداة االستبانة وتع استخجام السالبذ، ترشيع شخكات في يعسمػن  مػضفاً  (727) مغ
 التجويخ معجل مع سمبياً  الػضيفي الجراسة ارتباط الخضا ىحه نتائج أىع مدحية، وكانت

التجويخ  معجل مع وسمبياً  الػضيفي، الخضا مع إيجابياً  السجرك التشطيسي الػضيفي، وارتباط الجعع
 عغ وذلظ ،التشطيسي بالجعع باالىتسام سيخالنكا في العاممة الػضيفي، وأوصت الجراسة الذخكات

 االحتخام مثل االجتساعية لمفػائج باإلضافة ،اإلضاؼية والسدايا لمسكافآت العادل شخيق التػزيع
 .اإلنتاج مدتػى  سيديج ذلظ ألن مػضفييا، مداىسات وتقجيخ لمسخؤوسيغ ودعع القادة
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 تعخف ىجفت إلى (Raymond & Mjoli, 3123) دراسة ريسػنج وماجػليوأما        
 السدتػى  في العامميغ لجى التشطيسي وااللتدام الػضيفي واالستغخاق الػضيفي الخضا بيغ العالقة

 درست حيث أفخيؿيا، وجشػب لشجن شخق  في الستػاججة مخسيجس شخكة مرانع داخل التذغيمي
 جسعت قجتابع.  كستغيخ التشطيسي االلتدام بيشسا مدتقمة كستغيخات الػضيفي واالستغخاق الخضا

 أربع مغ مكػن  استبيان استخجم( مػضفًا، وتع 211تكػنت مغ ) عذػائية عيشة مغ البيانات
 مغ كل بيغ قػي  رتباطوتػصمت الجراسة إلى وجػد ا العيشة، أفخاد أراء الستصالع كأداة أجداء
 االلتدام في الػضيفي الخضا تبايغ ندبة إنو  التشطيسي، االلتدام مع الػضيفي واالستغخاق الخضا

 الػضيفي والخضا الجاخمي الػضيفي والخضا الػضيفي، لالستغخاق بالشدبة مشيا أعمى التشطيسي
 .التشطيسي االلتدام مع الجرجة بشفذ تختبط الخارجي
 عمى العسل حياة جػدة عػامل تأثيخ مقارنة إلى ىجفتدراسة  (3124) نرار توأجخ         

 الغػث وكالة في والتعميع التخبية دائخة في العامميغ لمسػضفيغ الػضيفي االستغخاق تشسية
 التحميمي الػصفي السشيج استخجام ع  وتي. الحكػم والتعميع التخبية وزارة في العامميغ والسػضفيغ

 وتػصمت مجرسة. مجيخ ومداعج مجرسة مجيخ (517) بمغت دراسة عيشة عمى استبانة بتصبيق
 الػضيفي االستغخاق وتشسية العسل حياة جػدة بيغ إحرائية داللة ذات عالقة وجػد إلى الجراسة

 درجة وأن الحكػمي، والتعميع التخبية وزارة وفي الغػث وكالة في والتعميع التخبية دائخة في
 اجتساعية، ديشية، ضخوف إلى ذلظ ويخجع ججًا، جيجة السػضفيغ لجى الػضيفي االستغخاق
 .ووضيؽية سياسية،
 تشسية عمى التشطيسي الجعع أثخ إلى التعخف ىجفتبجراسة ( 3125ماضي )وقام          
 الجعع وسائل وتحجيج لألونخوا، التابع اإلقميسي غدة مكتب في لجى العامميغ الػضيفي االستغخاق
وتع  .التشطيسي الجعع استخجام معػقات عغ والبحث اإلقميسي يقجميا السكتب التي التشطيسي

 داللة ذات عالقة وجػد الجراسة وتػصمت ،عامالً  (381) بمغت عذػائية شبؿية عيشة اختيار
 اإلقميسي غدة مكتب في العامميغ لجى الػضيفي االستغخاق وتشسية الجعع التشطيسي بيغ إحرائية

 عيشة تقجيخات متػسصات بيغ فخوق  وجػد الجراسة بيشت كسا ومقبػلة، بجرجة متػسصة األونخوا
  .فقط الخبخة سشػات وإلى السػضف بيا يعسل التي الجائخة إلى عدى ت الجراسة

ىجفت الت عخف إلى مدتػى الرحة التشطيسية في دراسة ( 3129العميان )وأجخى         
وعالقتيا باالستغخاق الػضيفي لجى السعمسيغ في دولة الكػيت، وتع استخجام السجارس الثانػية 
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 .تع اختيارىع عذػائياً معمسًا ومعمسة   (521)السشيج الػصفي السدحي االرتباشي، وتكػنت مغ
تػصمت الجراسة إلى أن مدتػى الرحة التشطيسية في السجارس الثانػية بجولة الكػيت مغ 

أن مدتػى االستغخاق الػضيفي لجى السعمسيغ في و ػسصًا، وجية نطخ السعمسيغ جاء مت
السجارس الثانػية بجولة الكػيت مغ وجية نطخىع جاء بجرجة متػسصة، وتػصمت إلى عجم 
وجػد فخوق ذات داللة إحرائية لترػرات أفخاد عيشة الجراسة لسدتػى االستغخاق الػضيفي 

وجية نطخىع تعدى ألثخ متغيخات الجشذ  لجى السعمسيغ في السجارس الثانػية بجولة الكػيت مغ
والسؤىل العمسي وسشػات الخبخة، وأضيخت الشتائج وجػد عالقة ارتباشية مػجبة بيغ مجاالت 

 .الرحة التشطيسية واالستغخاق  الػضيفي
 رعقٍت على الذراسبد السبثقخ

ابقة الستعمقة مغ خالل  راسات الدَّ واالستغخاق  األخالؾيةبالؿيادة استعخاض الج ِّ
غ مغ الػقػف عمى اإلشار الشطخي الحي احتػتو تمظ  ن  أ، يسكغ القػل الػضيفي الباحث تسكَّ

راسة الحالية مغ حيث: أىجافيا، وأىسيتيا، واختيار  راسات لتحجيج اإلشار الشطخي لمج ِّ عيشة الج ِّ
راسة. كحلظ إعجاد عسمية جسع البيانات، ، الجراسة مغ حيث  االستبانةوبشاء ومشيج الج ِّ

الت ي يحتػييا كل مجال، ومؿياس تجرج اإلجابات، وتحجيج األساليب  والفقخاتالسجاالت، 
 . ومشاقذتيا، وعخض الشتائج السشاسبة اإلحرائية

راسات عمى أىسية     برفة عامة، وأنيا  األخالؾيةالؿيادة يتزح أيزًا إجساع تمظ الج ِّ
(، ودراسة 3122 ،لذخيفي والتشجا)مثل دراسة ، ضخورة ال غشى عشيا لسجيخي السجارس

 & Madenoglu & Uysal) ماديشجمػ ويػسال وساريخ ودراسة (،3124 ،اليشجي)
Sarier, 3125) تػرىان وسيميظ ، ودراسةTurhan& Celike,3122)).  أكجت كسا

سات األكثخ تعقيجاً  ؾيادة األفخاد وإدارتيع تعج   أن  العجيج مغ الجراسات الدابقة  تتسثل  ، إذمغ السي 
بتػفيخ السشاخ التشطيسي السشاسب لمعامميغ، الػضيفة الخئيدة لمقائج اإلداري في أية مؤسدة، 

وتصػيخ إمكانياتيع عمى بشاء  تيعسداعجوالتػاصل معيع، وإشخاكيع في عسمية صشاعة القخار، ل
لديادة فاعميتيع ا يسمكػن مغ إمكانات؛ ، بسا يدسح ليع الػصػل إلى أقرى مالسيشية قجراتيعو 

، (Karakose, 3118كاركػس )مثل دراسة  ،وإنتاجيتيع، وتحديغ جػدة العسل في السجرسة
(، ودراسة الذخقاوي 3129د، العشدي وعبج العدي)ودراسة (، Feng, 3122فشج )ودراسة 

(3127).  
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 عمى نادرة الػضيفي االستغخاق مػضػع تشاولت التي الجراساتوتبيغ لمباحث أن 
 عمع حج عمى السفيػم ىحا (3124واحجة )نرار،  محمية وتشاولت دراسة العخبي، الرعيج
 الؿيادة األخالؾية عالقة تشاولت التي والعخبية األجشبية الجراسات عجم تػفخإضافة إلى  .الباحث

 .أخخى  بستغيخات الدابقة الستغيخات أحج تخبط الجراسات معطع الػضيفي، وكانت باالستغخاق
تسيد الجراسة الحالية عغ الجراسات الدابقة في مػضػعيا وىػ مسارسة مجيخي وت      

، فمع يؿف الباحث عمى دراسة تشاولت وعالقتيا باالستغخاق الػضيفي األخالؾيةالسجارس لمؿيادة 
  .ىحا السػضػع مسا يديج مغ أىسيتو

راسخ  منهجٍخ الذ ِّ

راسة تع  استخجام السشيج   وأىجاف لػصفي االرتباشي لسالءمتو شبيعةافي ىحه الج ِّ
راسة.  الج ِّ

راسخ  مجزمع الذ ِّ

راسة مغ جسيع السعمسيغ في السجارس الحكػمية في مجيخية التخبية  تكػن مجتسع الج ِّ
( معمسًا ومعمسة، حدب احرائيات 5743والتعميع لسحافطة عجمػن في األردن، وعجدىع )

 .م3129قدع التخصيط لعام مجيخية التخبية والتعميع لسحافطة عجمػن/ 
راسخ  عٍنخ الذ ِّ

%( مغ مجسػع مجتسع 57.:وبشدبة )البديصة تع  اختيار عيشة بالصخيقة العذػائية 
راسة. وبمغ عجدىع )  ( يػضح ذلظ:2. والججول )معمسًا ومعمسة( 549الج ِّ
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ساعخ7انجذٔل ) ساعخ (: رٕصٚغ أفشاد ػُٛخ انذ ِّ  دغت يزغٛشاد انذ ِّ

 انُغجخ انًئٕٚخ انؼذد انفئبد انًزغٛش

 

 انجُظ

 1926 571 ركش

 9128 797 أَثٗ

 %799 656 انكهٙ

 6129 569 ثكبنٕسٕٚط انًؤْم انؼهًٙ

 7926 78 دساعبد ػهٛب

 %799 656 انكهٙ

 5729 776 عُٕاد 7-7يٍ  عُٕاد انخجشح

 5821 787 عُٕاد 79-8يٍ 

 9627 795  عُخ 77أكثش يٍ 

 %799 656 انكهٙ

راسخ أداح  الذ ِّ

الدابقة، مثل  الجراسات عمى باالعتساد استبانة تصػيخ أداة الجراسة وىي عبارة عغ تع  
(، لتصػيخ الفقخات 3127(، والذخقاوي )3124(، واليشجي )3122) دراسة الذخيفي والتشح

الستعمقة بالؿيادة األخالؾية، وأما الفقخات الستعمقة باالستغخاق الػضيفي فتع االعتساد عمى 
 مؿياس استخجام (، وتع3129(، والعميان )3125، وماضي )(3124)دراسة كل مغ نرار

 والستسثل في اآلتي:. الخساسي ليكخت
 (.6تقجيخ مختفعة ججًا وت عصى الػزن ) درجة -
 (.5درجة تقجيخ مختفعة وت عصى الػزن ) -
 ( 4درجة تقجيخ متػسصة وت عصى الػزن) -
 (3درجة تقجيخ قميمة وت عصى الػزن) -
 (.2درجة تقجيخ قميمة ججًا وت عصى الػزن ) -

واعتسج الباحث الستػسصات الحدابية إلجابات أفخاد العيشة لتكػن معيارًا لجرجة 
التقجيخ باالعتساد عمى السعيار التالي في الحكع إلى تقجيخ الستػسصات الحدابية، وذلظ 
بتقديع درجات التقجيخ إلى ثالثة مدتػيات )مختفع، متػسط، مشخفس( باالعتساد عمى 

 معيار الترحيح.  السعادلة التالية وىي
 2.44=   2-6الحج األدنى لمبجائل    =    –الحج األعمى لمبجائل        

 4 عجد السدتػيات                                         
 (، ضسغ درجة تقجيخ مشخفزة.3.44 - 2السجى األول: )
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 (، ضسغ درجة تقجيخ متػسصة.4.78 - 3.45السجى الثاني: )
 (، ضسغ درجة تقجيخ مختفعة.6 – 4.79السجى الثالث: )
راسخ  صذق أداح الذ ِّ

راسة بصخيقة الرجق الطاىخي، وذلظ بعخضيا عمى تع  التحقق مغ صجق أداة  الج ِّ
( محكسًا مغ ذوي االختراص والخبخة مغ أعزاء ىيئة 6عجد مغ السحكسيغ والبالغ عجدىع )

التجريذ في الجامعة األردنية، وجامعة اليخمػك، وقج شمب مغ الس حكسيغ تشؿيح ومخاجعة 
المغػية، ودرجة انتسائيا لمسجال  االستبانة مغ حيث درجة وضػح الفقخات، وجػدة الرياغة

حيث  ،الحي تؿيدو، وتعجيل، أو ححف أي فقخة يخون أنيا ال تحقق اليجف مغ االستبانة
%( مغ 91جسعت البيانات مغ السحكسيغ، وبعج ذلظ تع  إعادة صياغتيا وفق ما وافق عميو )

كانت عجد حيث الجراسة،  مػضػعالسحكسيغ، حيث استقخت غالبية أرائيع وفق ما يشاسب 
( 8( فقخة لالستغخاق الػضيفي، وتع ححف )23( فقخة لسجاالت الؿيادة األخالؾية و)54الفقخات )

( 47فقخات مغ فقخات الؿيادة األخالؾية، ولتربح االستبانة برػرتيا الشيائية بعج تحكيسيا )
 ( فقخة تسثل االستغخاق الػضيفي.23فقخة ألداة الؿيادة األخالؾية و)

راسخثجبد أداح ال  ذ ِّ

راسة، قام الباحث بتصبيقيا عمى عيشة استصالعية مغ خارج  لمتأكج مغ ثبات أداة الج ِّ
تصبيق أداة الجراسة مخة أخخى  ( معمسًا ومعمسة، وبعج أسبػعيغ تع  33عيشة الجراسة وعجدىع )

عمى نفذ العيشة، لسعخفة معجل ثبات أداة الجراسة باالعتساد عمى معامل ارتباط بيخسػن، 
، كسا تع  إجخاء معادلة كخونباخ ألفا لسعخفة االتداق متػسصةوكانت ؾيع معامل ارتباط بيخسػن 

( يػضح 3والججول ) .مختفعة وىي ؾيعالجاخمي لألداة بعج استجابة أفخاد عيشة الجراسة عشيا، 
 ؾيع معامل ارتباط بيخسػن ومعامل كخونباخ ألفا.

 (: قٛى يؼبيم اسرجبط ثٛشعٌٕ ٔيؼبيم كشَٔجبر أنفب9انجذٔل )

 انفب-يؼبيم كشَٔجبر يؼبيم اسرجبط ثٛشعٌٕ انًجبل يزغٛشاد انذساعخ

 9267 **92868 انذكًخ ٔانشجبػخ انقٛبدح األخالقٛخ

 9266 **92867 ٔاإلَغبَٛخانؼذانخ 

 9212 **92786 االػزذال ٔضجظ انزاد

 9268 **92861 االعزغشاق انٕظٛفٙ

 

راسخ  مزغٍزاد الذ ِّ
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 :()الػسيصةالستغيخات الجيسغخاؼية 
 (.أنثى ذكخ،) فئتان ولو: الجشذ -
 (.عميا دراسات بكالػريػس،) مدتػيان ولو العمسي السؤىل -
سشة 22سشػات،  21-7 مغ سشػات، 6-2مغ) فئات ثالثة وليا: الخبخة سشػات -

 (.فأكثخ
 .الؿيادة األخالؾية: السدتقل الستغيخ
 .االستغخاق الػضيفي: التابع الستغيخ

 المعبلجخ اإلحصبئٍخ

راسة، حيث SPSSاستخجام بخنامج ) تع   ( في استخخاج نتائج االستبانة السػزعة عمى عيشة الج ِّ
 اآلتية:حرائية تع استخجام االختبارات اإل

 .السعيارية واالنحخافات الحدابية الستػسصات استخجام -
 .الثالثي التبايغ تحميل استخجام -
 .بيخسػن  االرتباط معامل استخجام -

راسخ ومنبقشزهب  نزبئج الذ ِّ

ما درجة مسارسة مجيخي السجارس في الشتائج الستعمقة بالدؤال األول ومشاقذتيا: 
 عجمػن لمؿيادة األخالؾية مغ وجية نطخ السعمسيغ؟مجيخية التخبية والتعميع لسحافطة 

استخخاج الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية لجرجة تقجيخ  تع  للجابة عغ ىحا الدؤال 
جرجة مسارسة مجيخي السجارس لدمػكيات الؿيادة األخالؾية مغ وجية نطخ أفخاد عيشة الجراسة ل

 والججول أدناه يبيغ ذلظ: السعمسيغ،
يًبسعخ يذٚش٘ انًذاسط نغهٕكٛبد (: انًزٕعطبد انذغبثٛخ ٔاالَذشافبد انًؼٛبسٚخ ٔانشرجخ نذسجخ 5ٔل )الجج

 انقٛبدح األخالقٛخ يشرجخ رُبصنٛب  

 االَذشاف انًؼٛبس٘ انًزٕعظ انذغبثٙ انًجبل انشقى انشرجخ
دسجخ 

 انًًبسعخ

 يشرفؼخ 9226 5227 انذكًخ ٔانشجبػخ 7 7

 يزٕعطخ 9216 5287 االػزذال ٔضجظ انزاد  5 9

 يزٕعطخ 9262 5276 ٔاإلَغبَٛخ انؼذانخ 9 5

 يشرفؼخ 9286 5217 انقٛبدح األخالقٛخ

( الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية لجرجة مسارسة مجيخي 4الججول ) يبيغ
السجارس لدمػكيات الؿيادة األخالؾية مغ وجية نطخ السعمسيغ، عمى كل مجال مغ مجاالت 
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راسة، واألداة ككل، حيث جاء في السختبة األولى مجال الحكسة والذجاعة بستػسط حدابي  الج ِّ
االعتجال وضبط الحات ( ودرجة مسارسة مختفعة، وأما مجال 5:.1) ( وإنحخاف معياري 2:.4)

( ودرجة مسارسة 1.85( وإنحخاف معياري )4.76بستػسط حدابي ) الثانية السختبة في جاء
( 4.69في السختبة األخيخة بستػسط حدابي ) واإلندانيةالعجالة وجاء مجال  ،متػسصة

وأما درجة مسارسة مجيخي السجارس . متػسصة( ودرجة مسارسة :1.9وإنحخاف معياري )
لدمػكيات الؿيادة األخالؾية مغ وجية نطخ السعمسيغ جاءت بجرجة مختفعة وبستػسط حدابي 

لجى  وترػرات أن ىشاك معتقجاتإلى (. وتعدى ىحه الشتيجة 1.79( وإنحخاف معياري )4.82)
مغ مبادئ وؾيع وفزائل االحتخام  تتزسغبسا الؿيادة األخالؾية مجيخي السجارس بأن مسارسة 

تديع في تصػيخ ، واالعتجال وضبط الحات، واإلندانيةوالعجالة  واألمانة، والحكسةوالتقجيخ، 
العسل، وإنجاز السيام والػاجبات بكفاءة واقتجار، مغ خالل تػفيخ السشاخ التشطيسي  وتجػيج

رغباتيع، وإشخاكيع في عسمية نحػ تمبية احتياجاتيع و االىتسام  لمسعمسيغ، وتػجيوالسالئع 
بسا يشعكذ ذلظ إيجابيًا  الجيجةصشاعة واتخاذ القخارات، والحخص عمى بشاء العالقات اإلندانية 

( التي تػصمت 3129اتفقت الشتيجة مع دراسة العشدي وعبج العديد ) .عمى أدائيع وإنتاجيتيع
اتفقت الشتيجة مع خة. وكحلظ جاءت بجرجة كبي لجى مجيخي السجارسإلى أن  الؿيادة األخالؾية 

( التي تػصمت إلى أن درجة مسارسة مجيخي السجارس الستػسصة في 3127دراسة الذخقاوي )
. دولة الكػيت لدمػكيات الؿيادة األخالؾية مغ وجية نطخ السعمسيغ جاءت بجرجة مختفعة

( التي تػصمت إلى (Turhan& Celike,3122سيميظتػرىان و  واختمفت الشتيجة مع دراسة
متجني مغ وجية في تخكيا أن مدتػى مسارسة مجيخي السجارس لدمػكيات الؿيادة األخالؾية 

 نطخ السعمسيغ والسعمسات.   
 المجبل األول: الحكمخ والشجبعخ

 عيشة أفخاد لتقجيخات السعيارية واالنحخافات الحدابية الستػسصات (5يطيخ الججول )
راسة  الحكسة والذجاعة: مجال فقخات عمى الج ِّ

 
 

 

يجبل انذكًخ ٔانشجبػخ  ٔانشرجخ نفقشاد انًؼٛبسٚخ ٔاالَذشافبد انذغبثٛخ (: انًزٕعطبد6انجذٔل )

 رُبصنٛب   يشرجخ
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 انفقشاد انشقى انشرجخ
انًزٕعظ 

 انذغبثٙ

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘

دسجخ 

 انًًبسعخ

7 
ٚذبعت يذٚش انًذسعخ انًقصشٍٚ فٙ أداء  8

 أػًبنٓى 
 يشرفؼخ 9219 6257

 يشرفؼخ 9218 6296 يبَخ فٙ أداء ػًهّ ٚزصف يذٚش انًذسعخ ثبأل 79 9

5 
ٔرًُٛخ  نزطٕٚشٚذث يذٚش انًذسعخ انًؼهًٍٛ  7

 ارٓىٔر
6295 9281 

 يشرفؼخ

 يشرفؼخ 9266 6278 ٚصذق يذٚش انًذسعخ فٙ رؼبيهّ يغ اٜخشٍٚ 2 6

 يشرفؼخ 9226 6275 ٚزذًم يذٚش انًذسعخ انًغؤٔنٛخ رجبِ ػًهّ 79 7

8 
ارخبر ٚزًؼٍ يذٚش انًذسعخ انًٕاقف قجم  9

 انقشاس
6292 7299 

 يشرفؼخ

1 
ٚزذهٗ يذٚش انًذسعخ ثبنصجش فٙ اَجبص  77

 انًٓبو ٔانٕاججبد انًُبطخ ثّ 
5228 7279 

 يشرفؼخ

6 
ادزٛبجبد ٔسغجبد  ٚفٓى يذٚش انًذسعخ 5

 انًؼهًٍٛ 
5262 7275 

 يشرفؼخ

 يشرفؼخ 7272 5267 يغبءنخ اٜخشٍٚ نّ ٚزقجم يذٚش انًذسعخ 6 2

79 
قبدسا  ػهٗ انزذكى فٙ يذٚش انًذسعخ  6

 انظشٔف انصؼجخ 
5282 7298 

 يشرفؼخ

77 
ٚجزؼذ يذٚش انًذسعخ ػٍ انًجبيهخ ػهٗ  7

 دغبة يصهذخ انؼًم
5255 7251 

 يزٕعطخ

79 
ٚؼزشف يذٚش انًذسعخ ثبسركبة انخطأ أيبو  1

 خشٍٚاٜ
9226 7256 

 يزٕعطخ

 يشرفؼخ 9226 5227 انذكًخ ٔانشجبػخ

لفقخات مجال الحكسة  السعيارية واالنحخافات الحدابية الستػسصات( 5) الججول يبيغ
يحاسب مجيخ السجرسة السقرخيغ عمى " تشز والتي( 7) رقع الفقخة جاءت حيث والذجاعة،

معياري  ، وإنحخاف(5.42) بمغ حدابي وبستػسط األولى السختبة في" في أداء أعساليع
يعتخف مجيخ ونريا "( 8( ضسغ درجة مسارسة مختفعة، بيشسا جاءت الفقخة رقع )1.81)

 (9:.3) بمغ حدابي وبستػسط األخيخة بالسختبة" خخيغالسجرسة بارتكاب الخصأ أمام اآل
( ضسغ درجة مسارسة متػسصة. وبمغ الستػسط الحدابي لسجال 2.49وإنحخاف معياري )

ويعدو (، ضسغ درجة مسارسة مختفعة. 5:.1( وإنحخاف معياري )2:.4الحكسة والذجاعة )
في أداء أعساليع التدام مجيخي السجرس ومسارستيع لمؿيادة األخالؾية ى إلالباحث ذلظ 

شيع مغ حدغ الترخفالكاؼية الخبخة والسعخفة  وواجباتيع الػضيؽية، وكحلظ امتالكيع  التي تسك 
 في اتخاذ القخارات فيالحكسة والذجاعة و  السذكالت،في الطخوف الرعبة، والديصخة عمى 

، ولحلظ مجيخ السجرسة مدؤواًل عغ القخارات التي يتخحىاإذ يعتبخ جسيع السػاؾف التعميسية، 
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اتفقت الشتيجة مع دراسة اليشجي  يجب عميو االبتعاد عغ السجاممة عمى حداب العسل.
ارس الثانػية بسحافطات غدة لمؿيادة ( التي تػصمت إلى أن درجة مسارسة مجيخي السج3124)

األخالؾية كانت بجرجة مختفعة، في مجاالت الخرائز الذخرية، والرفات اإلدارية 
( التي تػصمت 3127واختمفت الشتيجة مع دراسة الذخقاوي )األخالؾية، والعالقات اإلندانية. 

الؿيادة األخالؾية  إلى أن درجة مسارسة مجيخي السجارس الستػسصة في دولة الكػيت لدمػكيات
 مغ وجية نطخ السعمسيغ عشج مجال الحكسة وحب السعخفة والذجاعة جاءت بجرجة متػسصة.

 واإلندانيةالسجال الثاني: العجالة 
 عيشة أفخاد لتقجيخات السعيارية واالنحخافات الحدابية ( الستػسصات6يطيخ الججول )

راسة  :واإلندانيةالعجالة  مجال فقخات عمى الج ِّ
 ٔاإلَغبَٛخيجبل انؼذانخ  ٔانشرجخ نفقشاد انًؼٛبسٚخ ٔاالَذشافبد انذغبثٛخ (: انًزٕعطبد7انجذٔل )

 يشرجخ رُبصنٛب  

 انفقشاد انشقى انشرجخ
انًزٕعظ 

 انذغبثٙ

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘

دسجخ 

 انًًبسعخ

 يشرفؼخ 9281 6277 ٚؼبيم يذٚش انًذسعخ انًؼهًٍٛ ثبدزشاو ٔرقذٚش 76 7

9 
ٚزٛخ يذٚش انًذسعخ نهًؼهًٍٛ انزؼجٛش ػٍ آسائٓى  99

 ٔيقزشدبرٓى 
6292 9288 

 يشرفؼخ

 يشرفؼخ 9219 6295 ٚقذو يذٚش انًذسعخ انًغبػذح نهًؼهًٍٛ  75 5

 يشرفؼخ 9265 5225 ٚهجٙ يذٚش انًذسعخ ادزٛبجبد انًؼهًٍٛ  96 6

 يشرفؼخ 9227 5261 ٚزصف يذٚش انًذسعخ ثبنُضاّْ 72 7

8 
يغ  انؼالقبد اإلَغبَٛخٚذبفع يذٚش انًذسعخ ػهٗ ثُبء  71

 اٜخشٍٚ
5212 7297 

 يشرفؼخ

 يشرفؼخ 9226 5219 ٚهزضو يذٚش انًذسعخ ثبنقٛى انزشثٕٚخ  76 1

 يزٕعطخ 7279 5287 ٚفٙ يذٚش انًذسعخ ثبنٕػٕد ٔاالنزضايبد رجبِ انًؼهًٍٛ 95 6

 يزٕعطخ 7292 5256 ٚؼبيم يذٚش انًذسعخ انؼبيهٍٛ يؼّ ثثقخ ػبنٛخ 78 2

 يزٕعطخ 7277 5297 ٚهزضو يذٚش انًذسعخ ثبنًٕضٕػٛخ فٙ ارخبر انقشاساد 97 79

77 
ٚجٛذ يذٚش انًذسعخ انزٕاصم انشفٕ٘ ٔانكزبثٙ يغ  97

 انًؼهًٍٛ
5279 7296 

 يزٕعطخ

 يزٕعطخ 7277 9227 ٚزؼبيم يذٚش انًذسعخ يغ انًؼهًٍٛ ثشفبفٛخ 77 79

75 
انًٓبو ٔانٕاججبد ػهٗ انًؼهًٍٛ  ٕٚصع يذٚش انًذسعخ 99

 ثؼذانخ
9217 7279 

 يزٕعطخ

 يزٕعطخ 9262 5.76 ٔاإلَغبَٛخانؼذانخ 

لفقخات مجال العجالة  السعيارية واالنحخافات الحدابية الستػسصات( 6) الججول يبيغ
يعامل مجيخ السجرسة السعمسيغ عمى" تشز والتي( 25) رقع الفقخة جاءت حيث ،واإلندانية

( 1.78، وإنحخاف معياري )(5.26) بمغ حدابي وبستػسط األولى السختبة في" وتقجيخ باحتخام
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يػزع مجيخ السجرسة ونريا "( 31ضسغ درجة مسارسة مختفعة، بيشسا جاءت الفقخة رقع )
 (3.86) بمغ حدابي وبستػسط األخيخة بالسختبة" السيام والػاجبات عمى السعمسيغ بعجالة

درجة مسارسة متػسصة. وبمغ الستػسط الحدابي لسجال  ( ضسغ2.21وإنحخاف معياري )
قج و (، ضسغ درجة مسارسة متػسصة. :1.9( وإنحخاف معياري )4.69) واإلندانيةالعجالة 

في  واإلندانيةمبادئ العجالة تػضيف ومسارسة أىسية إدراك مجيخي السجارس يعدى ذلظ إلى 
 اإلندانية مع العامميغ، وإتاحة الفخصةوذلظ مغ خالل بشاء العالقات ، إدارة شؤون السجرسة

وتحديغ عالقات ، وتقجيع السداعجة والجعع لمسعمسيغلمتعبيخ عغ آرائيع ومقتخحاتيع،  ليع
 العسل والتفاعل ؼيسا بيشيع، لتجديج روح التعاون والتكامل أثشاء تأدية السيام والػاجبات،

 &Turhanىان وسيميظ تػر اختمفت الشتيجة مع دراسة  .بيجف تصػيخ العسل وتجػيجه
Celike,3122) التي تػصمت إلى أن  مدتػى مسارسة مجيخي السجارس لدمػكيات الؿيادة )

األخالؾية متجني مغ وجية نطخ السعمسيغ والسعمسات، وخاصة ؼيسا يتعمق بإتخاذ القخارات 
( التي Feng, 3122ودراسة فشج ) األخالؾية الخاصة بالعجالة بيغ السعمسيغ والسعمسات.

أن العجالة ىي التػجو األخالقي األكثخ تكخارًا ليؤالء القادة، ويتأثخ االتجاه  تػصمت إلى
األخالقي لقادة السجارس في تايػان مغ األخالق الكػنفػشيػسية إلى حج ما، وخاصة مغ حيث 

 األخالق الفزيمة.
 االعزذال وضجط الذادالمجبل الثبلث: 

 عيشة أفخاد لتقجيخات السعيارية واالنحخافات الحدابية الستػسصات (7يطيخ الججول )
راسة  االعتجال وضبط الحات: مجال فقخات عمى الج ِّ
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االػزذال ٔضجظ انزاد يجبل  نفقشاد ٔانشرجخ انًؼٛبسٚخ ٔاالَذشافبد انذغبثٛخ انًزٕعطبد (:8انجذٔل )

 يشرجخ رُبصنٛب  

 انفقشاد انشقى نشرجخا
انًزٕعظ 

 انذغبثٙ

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘

دسجخ 

 انًًبسعخ

7 96 
ٚضجظ يذٚش انًذسعخ اَفؼبالرّ ػُذ رؼبيهّ 

 خشٍٚيغ اٜ
 يشرفؼخ 7292 6295

9 59 
ٚقذس يذٚش انًذسعخ انجٕٓد انزٙ ٚجزنٓب 

 انًؼهًٍٛ
 يشرفؼخ 7299 6.79

 يشرفؼخ 9262 6291 ٚزصف يذٚش انًذسعخ ثبنذهى 98 5

6 57 
يذٚش انًذسعخ ػهٗ أٌ ٚكٌٕ قذٔح  ٚذشص

 نهؼبيهٍٛ يؼّ
 يشرفؼخ 7279 5228

7 59 
ٚذبفع يذٚش انًذسعخ ػهٗ انشٔح انًؼُٕٚخ 

 نذٖ انًؼهًٍٛ
 يشرفؼخ 7292 5262

8 91 
ٚزجُت يذٚش انًذسعخ رؼظٛى اإلَجبصاد 

 ٔاقؼٛخثصٕسح غٛش 
 يشرفؼخ 7295 5216

1 56 
ٚزٕاضغ يذٚش انًذسعخ ػُذ رؼبيهّ يغ 

 انًؼهًٍٛ
 يزٕعطخ 7279 5289

6 55 
ٚذشص يذٚش انًذسعخ ػهٗ انزشبسكٛخ فٙ 

 ارخبر انقشاساد
 يزٕعطخ 9222 5256

2 92 
ٚزصف يذٚش انًذسعخ ثبنًشَّٔ فٙ رؼبيهّ 

 يغ انًؼهًٍٛ
 يزٕعطخ 7277 5296

 يزٕعطخ 7276 5276 ٚزقجم يذٚش انًذسعخ َقذ االخشٍٚ 58 79

77 57 
نٗ فشد أٔ إٚزجُت يذٚش انًذسعخ االَذٛبص 

 يجًٕػخ يٍ انؼبيهٍٛ يؼّ
 يزٕعطخ 7299 9216

 يزٕعطخ 9216 5287 االػزذال ٔضجظ انزاد

لفقخات مجال االعتجال  السعيارية واالنحخافات الحدابية الستػسصات( 7) الججول يبيغ
يزبط مجيخ السجرسة انفعاالتو  عمى" تشز والتي( 39) رقع الفقخة جاءت وضبط الحات، حيث

، وإنحخاف معياري (5.34) بمغ حدابي وبستػسط األولى السختبة في" عشج تعاممو مع اآلخخيغ
يتجشب مجيخ ونريا "( 42( ضسغ درجة مسارسة مختفعة، بيشسا جاءت الفقخة رقع ):2.1)

 حدابي وبستػسط األخيخة بالسختبة" لى فخد أو مجسػعة مغ العامميغ معوإالسجرسة االنحياز 
( ضسغ درجة مسارسة متػسصة. وبمغ الستػسط 2.13وإنحخاف معياري ) (3.89) بمغ

(، ضسغ درجة 1.85( وإنحخاف معياري )4.76الحدابي لسجال االعتجال وضبط الحات )
 لؿيع االعتجالمجيخي السجارس  مسارسةىحه الشتيجة إلى الباحث  ويعدو. متػسصةمسارسة 

نطسة األ قػانيغ و ال تصبيق مغ خاللوذلظ ، مجارسيعشؤون  وتدييخإدارة في وضبط الحات 
 وعادالً  مشصؿياً  مجيخ السجرسةبحيث يكػن  والتجريدية،والتذخيعات الشاضسة لمعسمية اإلدارية 
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، وىحا يزفي عمى سمػكيات السعمسيغ الؿيام بأداء مع جسيع العامميغ دون تحيدفي التعامل 
( التي تػصمت إلى 3122اتفقت الشتيجة مع دراسة الذخيفي والتشح ) .دوارىع بذكل مشزبطأ

اختمفت  أن درجة مسارسة السجيخيغ لمؿيادة األخالؾية مغ وجية نطخ السعمسيغ كانت متػسصة.
( التي تػصمت إلى أن درجة مسارسة مجيخي السجارس 3127الشتيجة مع دراسة الذخقاوي )

يادة األخالؾية عشج مجال االعتجال وضبط الحات الستػسصة في دولة الكػيت لدمػكيات الؿ
 والدسػ والخوحانية مغ وجية نطخ السعمسيغ جاءت بجرجة مختفعة.

ىل تختمف استجابات عيشة الجراسة عشج لشتائج الستعمقة بالدؤال الثاني ومشاقذتيا: ا
لجرجة مسارسة مجيخي السجارس في مجيخية التخبية  (α≤ 1.16)مدتػى الجاللة 

الجشذ، السؤىل العمسي، ع لسحافطة عجمػن لمؿيادة األخالؾية تعدى لستغيخات )والتعمي
 سشػات الخبخة(؟

استخخاج الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية،  للجابة عغ ىحا الدؤال تع  
فخوق ذات داللة إحرائية  ىشاك كان أنَّ  لسعخفة الثالثي التبايغ تحميل اختبار استخجام وتع

مسارسة مجيخي السجارس لدمػكيات الؿيادة األخالؾية  ( لجرجةα≤ 1.16)عشج مدتػى الجاللة 
 والججول مغ وجية نطخ السعمسيغ تعدى لستغيخات )الجشذ، السؤىل العمسي، سشػات الخبخة(،

 :ذلظ يػضح( 8)
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 نزصٕساد أفشاد ػُٛخ انذساعخ انًؼٛبسٚخ ٔاالَذشافبد انذغبثٛخ (: انًزٕعطبد1انجذٔل )

َذٕ يًبسعخ يذٚش٘ انًذاسط نغهٕكٛبد انقٛبدح األخالقٛخ يٍ ٔجٓخ َظش انًؼهًٍٛ رؼضٖ نًزغٛشاد 

 انخجشح( )انجُظ، انًؤْم انؼهًٙ، عُٕاد

  فئبد انًزغٛش انًزغٛش
انذكًخ 

 ٔانشجبػخ

 انؼذانخ

 ٔاإلَغبَٛخ

االػزذال 

ٔضجظ 

 انزاد

األداح 

 ككم

 انجُظ

 

 

 

 ركش
 5267 5226 5267 ط

5266 

 9287 9275 9287 ع
9256 

 أَثٗ
 5267 6279 5262 ط

5226 

 9286 9256 9266 ع
9267 

 

انًؤْم 

 انؼهًٙ

 ثكبنٕسٕٚط
 5229 5269 5266 ط

5268 

 9256 9277 9261 ع
9269 

 دساعبد ػهٛب
 6279 5226 5218 ط

5227 

 9257 9267 9276 ع
9256 

 

عُٕاد 

 عُٕاد 7 -7يٍ انخجشح
 5216 5267 6299 ط

5261 

 

 9278 9271 9269 ع
9269 

 79 -8يٍ 

 عُٕاد

 5266 5227 6296 ط
5228 

 9251 9252 9255 ع
9252 

 5281 5216 5229 ط عُخ فأكثش 77
5212 

 9277 9266 ع   
9279 

9277 

 ط= انًزٕعظ انذغبثٙ               ع=االَذشاف انًؼٛبس٘

السعيارية  واالنحخافات الحدابية الستػسصات في ضاىخياً  تبايشاً ( 8) الججول يبيغ 
نحػ مسارسة مجيخي السجارس لدمػكيات الؿيادة األخالؾية بدبب اختالف  لترػرات السعمسيغ

فئات متغيخات الجشذ )ذكخ، أنثى(، والسؤىل العمسي )بكالػريػس، دراسات عميا(، وسشػات 
(، في السجاالت وفي األداة سشة فأكثخ 22 سشػات، 21-7 مغ سشػات، 6 -2الخبخة )مغ
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استخجام تحميل التبايغ  ولبيان داللة الفخوق اإلحرائية بيغ الستػسصات الحدابية تع   ككل.
 (.9الثالثي عمى السجاالت كسا في ججول )

، انًؤْم انؼهًٙ، عُٕاد انخجشح( ػهٗ يجبالد انقٛبدح )انجُظ انزجبٍٚ انثالثٙ ألثش (: رذهٛم6انجذٔل )

 األخالقٛخ 

يصذس 
 انزجبٍٚ

 انًجبالد
يجًٕع 
 انًشثؼبد

دسجبد 
 انذشٚخ

يزٕعظ 
 انًشثؼبد

 قًٛخ ف
انذالنخ 
 اإلدصبئٛخ

 انجُظ
ْٕرهُج=
92969 

 92999ح=

انذكًخ 
 ٔانشجبػخ

.989 7 .989 .976 .897 

انؼذانخ 
 ٔاإلَغبَٛخ

62796 7 62796 962586 .999* 

االػزذال ٔضجظ 
 انزاد

92997 7 92997 .679 .576 

 771. 72786 977. 7 977. انكهٙ

انًؤْم 
 انؼهًٙ
ْٕرهُج=
92957 

 92999ح=

انذكًخ 
 ٔانشجبػخ

.671 7 .671 92627 .916 

انؼذانخ 
 ٔاإلَغبَٛخ

.817 7 .817 92162 .962 

االػزذال ٔضجظ 
 انزاد

12275 7 12275 772676 .999* 

 *952. 72757 619. 7 619. انكهٙ

عُٕاد 
 انخجشح
ٔٚهكظ=
92621 

 92677ح=

انذكًخ 
 ٔانشجبػخ

.987 9 .959 .915 .176 

انؼذانخ 
 ٔاإلَغبَٛخ

.776 9 .971 .796 .875 

االػزذال ٔضجظ 
 انزاد

.657 9 .678 .676 .966 

 572. 716. 962. 9 962. انكهٙ

 انخطأ

انذكًخ 
 ٔانشجبػخ

122797 692 .767   

انؼذانخ 
 ٔاإلَغبَٛخ

7682751 692 .876   

االػزذال ٔضجظ 
 انزاد

7792126 692 .767   

   956. 692 672769 انكهٙ

 انكهٙ

انذكًخ 
 ٔانشجبػخ

1866269
5 

656    

انؼذانخ 
 ٔاإلَغبَٛخ

1776282
6 

656    

االػزذال ٔضجظ 
 انزاد

1757297
6 

656    

 انكهٙ
1961256

6 
656    
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 اآلتي:( 9) الججول مغ يتبيغ      
لترػرات  (α≤ 1.16)وجػد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة عجم  -

لستغيخ الجشذ تعدى السعمسيغ نحػ مسارسة مجيخي السجارس لدمػكيات الؿيادة األخالؾية 
، وجاءت الفخوق لرالح السعمسات. واإلندانيةالعجالة في جسيع السجاالت ما عجا مجال 

عجم وجػد اختالفات جػىخية بيغ آراء مفخادات عيشة الجراسة وتعدى ىحه الشتيجة إلى 
مجيخ السجرسة برخف الشطخ عغ الحي يمعبو جور ال بدبب أىسيةباختالف الجشذ، 

في إدارة وتدييخ شؤون العسل، بسا يديع سمػكيات الؿيادة األخالؾية مسارسة في جشدو 
في تحديغ السشاخ التشطيسي لمعامميغ في السجرسة، ويػفخ بيئة عسل مشتجة تديج مغ 

وأما بالشدبة لمفخوق التي جاءت لرالح السعمسات في  .فاعمية أداء السعمسيغ وإنتاجيتيع
 السعمساتحيث تستاز ، األناثفقج تعدى ىحه الشتيجة إلى شبيعة  واإلندانيةالعجالة مجال 

حتخام وتقجيخ، والسبادرة بتقجيع السداعجة لسغ إاآلخخيغ بباإلندانية في التعامل مع 
وىحا يعصي لدمػك السعمسة السجرسة، ، وبشاء عالقات متبادلة مع العامميغ في ايحتاجي

اتفقت ىحه الشيتجة مع دراسة  .وإندانية ومػضػعية وشفاؼية بعجالةالتعامل مع السػاؾف 
تػصمت إلى عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية تعدى لستغيخات  ( التي3124اليشجي )

( حيث أشارت Karakose, 3118كاركػس )واختمفت مع نتيجة دراسة الجشذ. 
الشتائج إلى وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في ترػرات السعمسيغ تعدى لستغيخات 

 الجشذ، لرالح الحكػر.
لترػرات  (α≤ 1.16)مدتػى الجاللة  وجػد فخوق ذات داللة إحرائية عشجعجم  -

السؤىل  لستغيختعدى نحػ مسارسة مجيخي السجارس لدمػكيات الؿيادة األخالؾية  السعمسيغ
وجاءت  ،واألداة ككلاالعتجال وضبط الحات العمسي في جسيع السجاالت ما عجا مجال 

العسل  بيئةإلى شبيعة تذابو وقج يعدى ذلظ الفخوق لرالح حسمة الجراسات العميا. 
بغس الشطخ عغ مدؤولياتيع في السجرسة مياميع وواجباتيع و لمسعمسيغ، وتقارب 

في مجال  حسمة الجراسات العمياوأما بالشدبة لمفخوق التي جاءت لرالح . مؤىميع العمسي
حسمة الجراسات السعمسيغ مغ  إلى امتالكفقج تعدى ىحه الشتيجة االعتجال وضبط الحات 

شيع مغ إصجار الحكع حػل سمػكيات  العمسية والخبخة السعخفةالعميا  العسمية التي تسك 
اتفقت ىحه الشيتجة مع مجيخ السجرسة في إدارتو.  يسارسياالتي  االعتجال وضبط الحات
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( التي تػصمت إلى عجم وجػد فخوق ذات داللة 3129العشدي وعبج العديد ) دراسة
الخرائز الذخرية األخالؾية لسجيخ إحرائية بيغ متػسصات أفخاد عيشة الجراسة حػل 

 كاركػساختمفت ىحه الشتيجة مع دراسة و السجرسة تعدى لستغيخ السؤىل العمسي. 
(Karakose, 3118) تػصمت إلى وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في ترػرات  التي

السعمسيغ تعدى لستغيخ السؤىل العمسي، لرالح خخيجي الكميات مقارنة مع خخيجي 
 العميا.الجراسات 

لترػرات  (α≤ 1.16)وجػد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة عجم  -
نحػ مسارسة مجيخي السجارس لدمػكيات الؿيادة األخالؾية مغ وجية نطخ  السعمسيغ
تيع معخفالسعمسيغ و إشالع سشػات الخبخة. وتعدى ىحه الشتيجة إلى  لستغيختعدى  السعمسيغ

، التي يسارسيا مجيخ السجرسة في إدارة شؤون مجرستو األخالؾيةالؿيادة  وؾيع بدمػكيات
بالحكع عمى سمػكيات الؿيادة  القجرة بغس الشطخ عغ خبخاتيع الػضيؽية، كسا أن لجييع

عسمية اختيار مجيخ السجرسة تخزع ألسذ وشخوط وخبخات  ن  أ حيث لمسجيخ،األخالؾية 
 مى بدسات أخالؾية ومعخؼية ومياريةمتسيدة، بحيث يتع اختيار مجيخ السجرسة الحي يتح

عالية، ليتسكغ مغ ؾيادة السجرسة، وتػفيخ بيئة عسل مشاسبة لمعسمية التعميسية، وتحقيق 
(، التي تػصمت إلى 3127اتفقت ىحه الشيتجة مع دراسة الذخقاوي ) السشذػدة.أىجافيا 

مسارسة مجيخي نحػ  عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية لترػرات أفخاد عيشة الجراسة
السجارس الستػسصة في دولة الكػيت لدمػكيات الؿيادة األخالؾية مغ وجية نطخ 

( التي 3121واختمفت الشتيجة مع دراسة يحيى ) .السعمسيغ تعدى لستغيخ سشػات الخبخة
تػصمت إلى وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في درجة التدام مجيخي السجارس الحكػمية 

بأخالؾيات ميشة اإلدارة السجرسية، تعدى لستغيخ سشػات الخجمة  الثانػية الفمدصيشية
 سشػات. 7ولرالح مغ خجمتيع أقل مغ 

ما مدتػى االستغخاق الػضيفي لجى معمسي  الشتائج الستعمقة بالدؤال الثالث ومشاقذتيا:  
 مجيخية التخبية والتعميع لسحافطة عجمػن مغ وجية نطخىع؟السجارس في 

استخخاج الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية لسدتػى  تع  عغ ىحا الدؤال  للجابة
 :يػضح ذلظ (:) االستغخاق الػضيفي لجى السعمسيغ مغ وجية نطخىع، والججول
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: انًزٕعطبد انذغبثٛخ ٔاالَذشافبد انًؼٛبسٚخ ٔانشرجخ نًغزٕٖ االعزغشاق انٕظٛفٙ نذٖ (2)انجذٔل 

 انًؼهًٍٛ يشرجخ رُبصنٛب  

 انفقشاد انشقى انشرجخ
انًزٕعظ 

 انذغبثٙ

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘
 انًغزٕٖ 

7 
اعزثًش ٔقزٙ فٙ أداء انًٓبو ٔانٕاججبد  8

 انٕظٛفٛخ

6226 9267 
 يشرفغ

 يشرفغ 9251 6225 فٙ أداء ػًهٙ جٓذ٘ كبيم أثزل 5 9

 يشرفغ 9269 6227 ٔظٛفزٙ َذٕ ثئٚجبثٛخ أشؼش 79 5

 يشرفغ 9261 6262 يزُٛخ فٙ ػًهٙايزهك سٔاثظ ٔػالقبد  9 6

 يشرفغ 9277 6266 أٔظف يٓبسارٙ ٔقذسارٙ انؼهًٛخ فٙ انؼًم 1 7

 يشرفغ 9271 6296 أػًم يغ صيالئٙ نزذغٍٛ األداء 7 8

1 
أػطٙ األٔنٕٚخ إلرًبو األػًبل ٔانًٓبو  79

 انًشرجطخ ثٕظٛفزٙ

 يشرفغ 7297 5226

6 
ثٙ فٙ  انًٓبو ٔانٕاججبد انًُبطخإلَجبص  أعؼٗ 6

 انٕقذ انًطهٕة

 يشرفغ 9227 5262

 يشرفغ 7279 5268 ػًهٙ ثئَزظبو أداء فٙ شذٚذ انذقخ 7 2

 يشرفغ 9222 5265 ٔظٛفزٙ ثُشبط ٔفبػهٛخ فٙ أشؼش 77 79

77 
 انشخصٛخ يُجثقخ ٔيشرجطخ أْذافٙ يؼظى 6

 ثٕظٛفزٙ

 يزٕعظ 9227 5267

 يزٕعظ 9226 5257 فٙ ٔظٛفزٙ ثؼذ اَزٓبء انؼًم  انزفكٛش دائًب   2 79

 يشرفغ 9261 6296 يغزٕٖ االعزغشاق انٕظٛفٙ نذٖ انًؼهًٍٛ

أن مدتػى االستغخاق الػضيفي لجى السعمسيغ في السجارس مغ  (:) يبيغ الججول
جاءت  ، حيث(1.98)انحخاف معياري و   (5.35)وجية نطخىع جاء مختفعًا بستػسط حدابي 

في  " وقتي في أداء السيام والػاجبات الػضيؽيةاستثسخ "والتي تشز عمى  (7) الفقخة رقع
وبسدتػى مختفع،   (1.52)(، وإنحخاف معياري 5:.5السختبة األولى بستػسط حدابي بمغ )

بالسختبة  "في وضيفتي بعج انتياء العسل التفكيخ دائساً " ونريا (:رقع )بيشسا جاءت الفقخة 
 وقج تعدى  .وبسدتػى متػسط  (9:.1)( وإنحخاف معياري 4.46األخيخة بستػسط حدابي بمغ )

واستذعارىع  ،السعمسػن نذأ وتخبى عمييا األخالؾية التي والسبادئ ى الؿيع إل الشتيجة ىحه
لجييع الخقابة الحاتية في أداء أعساليع وواجباتيع  ول ج، مسا في عسميع مخاؾبة هللا عدوجل ليع

سيخ  تزبطلى تصبيق وزارة التخبية والتعميع لألنطسة والقػانيغ التي إالسشاشة بيع، باإلضافة 
دفع األمخ الحي العسمية التخبػية، وإشخافيا السدتسخ عمى متابعة وتحديغ أداء السعمسيغ، 

اتفقت ىحه الشيتجة مع  .ع وجوأتأعساليع عمى  أداءفي لمبحل والعصاء والتفاني السعمسيغ 
( التي تػصمت إلى أن مدتػى األداء الػضيفي ألعزاء Chughtai, 3119شػقاتي )دراسة 
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( التي تػصمت إلى أن 3124اختمفت الشتيجة مع دراسة نرار )و  ىيئة التجريذ كان عاليًا.
 الغػث ولجى وكالة في والتعميع التخبية دائخة في السػضفيغ لجى الػضيفي االستغخاق درجة

 .اً جج جيجة والتعميع التخبية وزارة في السػضفيغ
: ىل تختمف استجابات عيشة الجراسة عشج الشتائج الستعمقة بالدؤال الخابع ومشاقذتيا

لسدتػى االستغخاق الػضيفي لجى معمسي السجارس في  (α≤ 1.16) الجاللةمدتػى 
الجشذ، السؤىل العمسي، لستغيخات )مجيخية التخبية والتعميع لسحافطة عجمػن تعدى 

 سشػات الخبخة(؟
الدؤال تع استخخاج الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية،  للجابة عغ ىحا

وتع استخجام اختبار تحميل التبايغ الثالثي لسعخفة أنَّ كان ىشاك فخوق ذات داللة إحرائية في 
ترػرات السعمسيغ لسدتػى االستغخاق الػضيفي لجييع تعدى لستغيخات )الجشذ، السؤىل العمسي، 

 :يػضح ذلظ (21) سشػات الخبخة(، والججول
انًزٕعطبد انذغبثٛخ ٔاالَذشافبد انًؼٛبسٚخ نزصٕساد انًؼهًٍٛ نًغزٕٖ االعزغشاق  :(79)انجذٔل 

 انٕظٛفٙ رجؼب  نًزغٛشاد )انجُظ، انًؤْم انؼهًٙ، عُٕاد انخجشح( 

 االعزغشاق انٕظٛفٙ  يغزٕٖ انًزغٛش انًزغٛش

 انجُظ

 9226 ط ركش

 9292 ع

 9228 ط أَثٗ

 9259 ع

 

 

 

 انًؤْم انؼهًٙ

 9227 ط ثكبنٕسٕٚط

 9299 ع

 5297 ط دساعبد ػهٛب

 9257 ع

 عُٕاد انخجشح

 9222 ط عُٕاد  7 -7 يٍ

 9299 ع

 9226 ط عُٕاد 8 - 79 يٍ 

 9268 ع

 9229 ط عُخ فأكثش 77 

 9259 ع

 االنحخاف السعياري =الستػسط الحدابي                  ع =س
تبايشًا ضاىخيًا في الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية  (21) الججول يبيغ 

لترػرات السعمسيغ لسدتػى االستغخاق الػضيفي تعدى لستغيخات )الجشذ، السؤىل العمسي، 
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ولبيان داللة الفخوق اإلحرائية بيغ  سشػات الخبخة( في السجاالت وفي األداة ككل.
 :(22م تحميل التبايغ الثالثي كسا في الججول )الستػسصات الحدابية تع استخجا

رذهٛم انزجبٍٚ انثالثٙ ألثش )انجُظ، انًؤْم انؼهًٙ، عُٕاد انخجشح( ػهٗ يغزٕٖ : (77)انجذٔل 

 االعزغشاق انٕظٛفٙ نذٖ انًؼهًٍٛ 

 يصذس انزجبٍٚ
يجًٕع 

 انًشثؼبد

دسجبد 

 انذشٚخ

يزٕعظ 

 انًشثؼبد
 قًٛخ ف

انذالنخ 

 اإلدصبئٛخ

 انجُظ

 92951ْٕرهُج = 

 92957= ح

92978 7 92978 92977 92776 

 انًؤْم انؼهًٙ

 92996ْٕرهُج=

 92766ح=

92977 7 92977 92961 92786 

 انخجشح

 92269=ٔٚهكظ

 92679ح=

92669 9 92967 92961 92962 

   92786 656 672976 انخطأ

2661276 انكهٙ

6 
656 

   

   ( اآلتي:22الججول)يتبيغ مغ    
لترػرات  (α≤ 1.16)عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة  -

 .السعمسيغ لسدتػى االستغخاق الػضيفي تعدى ألثخ الجشذ في جسيع السجاالت واألداة ككل
التي يقػم بيا تذابو ضخوف العسل واألدوار والسيام والػاجبات وقج تعدى ىحه الشتيجة إلى 

مجارسيع، مسا أوجج لجييع تذابيًا في االتجاىات نحػ االستغخاق والسعمسات في  ػن السعمس
( التي تػصمت 3129العميان ) اتفقت الشتيجة مع دراسة. واالنجماج بفاعمية في وضائفيع

إلى عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية لترػرات أفخاد عيشة الجراسة لسدتػى 
ية بجولة الكػيت مغ وجية نطخىع االستغخاق الػضيفي لجى السعمسيغ في السجارس الثانػ 

 تعدى ألثخ متغيخ الجشذ.
لترػرات  (α≤ 1.16)عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة  -

السعمسيغ لسدتػى االستغخاق الػضيفي تعدى ألثخ السؤىل العمسي في جسيع السجاالت 
ميشة ووضائف إشالع السعمسيغ عمى شبيعة وقج تعدى ىحه الشتيجة إلى  .واألداة ككل

 سمؾكهؼ عمى تغهخ بحيث ومبادئها قيسها مسارسة السعمسيؽ التي تػجب عمى، التعميع
، عطيسة فالسعمع الستسيد صاحب رسالة ،العمسية مؤهالتهؼ عؽ الشغخ بغض وأفعالهؼ
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الشتيجة  اتفقت .أىسيتيا، األمخ الحي يشعكذ عمى استغخاقو الػضيفيو يدتذعخ عطستيا 
( التي تػصمت إلى عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية 3129العميان ) مع دراسة

لترػرات أفخاد عيشة الجراسة لسدتػى االستغخاق الػضيفي لجى السعمسيغ في السجارس 
 الثانػية بجولة الكػيت مغ وجية نطخىع تعدى ألثخ متغيخ السؤىل العمسي.

لترػرات  (α≤ 1.16)شج مدتػى الجاللة عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية ع -
 .السعمسيغ لسدتػى االستغخاق الػضيفي تعدى ألثخ عجد سشػات الخبخة في جسيع السجاالت

 السؤثخة الستغيخات مغ ليدت الخبخة أن إلى إحرائياً  الجالة الفخوق  وجػد عجم يعدى  وقج
لصبيعة ميشة لى الترػر الػاضح إ باإلضافة ،العيشة أفخاد إستجابات في فخقاً  تحجث التي

السعخفة والخبخة ، نتيجة بغس الشطخ عغ عجد سشػات خبختيعلجى جسيع السعمسيغ التعميع 
 اختمفت الشتيجة مع دراسةوالتجخبة الستحرمة مغ الؿيام بسياميع وواجباتيع السيشية. 

الجراسة  عيشة تقجيخات متػسصات بيغ فخوق  وجػد الجراسة ( حيث بيشت3125ماضي )
  .فقط الخبخة سشػات إلى تعدى 

ىل ىشالظ عالقة ذات داللة احرائية الشتائج الستعمقة بالدؤال الخامذ ومشاقذتيا: 
بيغ درجة مسارسة مجيخي السجارس في مجيخية  (α≤ 1.12)عشج مدتػى الجاللة 

التخبية والتعميع لسحافطة عجمػن لمؿيادة األخالؾية واالستغخاق الػضيفي لمسعمسيغ مغ 
 وجية نطخىع؟

بيغ الؿيادة األخالؾية لجى مجيخي  بيخسػن  االرتباط معامل استخخاج تع   الدؤال ىحا عغ لالجابة
 :ذلظ يػضح (23) والججول واالستغخاق الػضيفي لجى السعمسيغ، السجارس

 انقٛبدح األخالقٛخ ٔاالعزغشاق انٕظٛفٙ يجبالد ثٍٛ ثٛشعٌٕ االسرجبط يؼبيم :(79) انجذٔل

 االعزغشاق انٕظٛفٙ يجبالد يزغٛش انقٛبدح األخالقٛخ

انذالنخ  يؼبيم االسرجبط

 اإلدصبئٛخ

 92999 **9.671 انذكًخ ٔانشجبػخ

 92999 **9.616 ٔاإلَغبَٛخانؼذانخ 

 92999 **9.826 االػزذال ٔضجظ انزاد

 92999 92195** انكهٙ

 (α≤ 1.12) انذالنخ يغزٕٖ ػُذ ادصبئٛخ دالنخ راد**      
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بيغ  (α≤ 1.12)وجػد عالقة ذات داللة احرائية عشج مدتػى الجاللة ( 23يبيغ الججول )
درجة مسارسة مجيخي السجارس في مجيخية التخبية والتعميع لسحافطة عجمػن لمؿيادة األخالؾية 

إلى العالقة اإليجابية بيغ . وتعدى ىحه الشتيجة ىعواالستغخاق الػضيفي لمسعمسيغ مغ وجية نطخ 
الحكسة والذجاعة، الؿيادة األخالؾية لجى مجيخي السجارس مغ حيث مسارسة سمػكيات 

نو كمسا أ، بسعشى لمسعمسيغ الػضيفي واالستغخاق الحات،، واالعتجال وضبط واإلندانيةجالة والع
عمى  انعكذ ذلظ إيجاباً لجى مجيخي السجارس ػكيات األخالؾية مالدمسارسة رتفع مدتػى أ

وتفانييع في أىسيتو،  ىعوالتراقيع في العسل واستذعار ، االستغخاق الػضيفي لجى السعمسيغ
، بسا يديع في تحقيق أىجاف السجرسة بكفاءة تع وجوأأداء مياميع وواجباتيع الػضيؽية عمى 

 Madenoglu & Uysal) ماديشجمػ ويػسال وساريخ مع دراسةاتفقت ىحه الشيتجة . واقتجار
& Sarier, 3125)  التي تػصمت إلى أن الؿيادة األخالؾية ليا تأثيخ كبيخ عمى الخضا

وااللتدام التشطيسي لمسعمسيغ، وأن سمػكيات الؿيادة األخالؾية تعج مؤشخًا كبيخًا عمى شعػر 
( التي أضيخت 3129العشدي وعبج العديد ) واتفقت أيزًا مع دراسة .السعمسيغ بالخضا وااللتدام

 في.الشتائج وجػد عالقة ارتباشية إيجابية دالة إحرائيًا بيغ الؿيادة األخالؾية والخضا الػضي
التي تػصمت إلى  (Raymond & Mjoli, 3123) كحلظ مع دراسة ريسػنج وماجػليواتفقت 

واختمفت  .التشطيسي االلتدام مع الػضيفي واالستغخاق الخضا مغ كل بيغ قػي  وجػد ارتباط
 بيغ إحرائية داللة ذات عالقة إلى وجػد ( التي تػصمت3125ماضي ) دراسةشتيجة مع ال

 األونخوا اإلقميسي غدة مكتب في العامميغ لجى الػضيفي االستغخاق وتشسية الجعع التشطيسي
  .ومقبػلة بجرجة متػسصة

  الزىصٍبد   
 عمى الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسة يػصي الباحث بسا يأتي: بشاءً    

اىتسام مجيخي السجارس بسسارسة الؿيادة األخالؾية بكافة جػانبيا في عسميع،  ضخورة -
ورفع وتحديغ وضيفتيع،  فيلسا ليا مغ أىسية عمى استغخاق السعمسيغ وانجماجيع 

 أدائيع وإنتاجيتيع.
  ،عقج نجوات ودورات تجريبية لسجيخي السجارس لشذخ وتعديد ثقافة الؿيادة األخالؾية

 والتعخيف بسبادئيا وسساتيا ومتصمباتيا. 
  لجى مجيخي السجارس، اىتسام وزارة التخبية والتعميع بتعديد مسارسة الؿيادة األخالؾية
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 ات األخالؾية.وذلظ بتزسيغ تقاريخ األداء الػضيفي لجييع بسعيار يؿيذ السسارس
 في واقع مسارسات الؿيادة األخالؾية وأثخىا عمى الخضا الػضيفي أخخى  اتإجخاء دراس

 السجارس.وتصػيخ األداء لمعامميغ في 
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 قبئمخ المزاجع
 قبئمخ المزاجع العزثٍخ

 وعالقتيا العسل اإلداري  بأخالؾيات العمسية األقدام رؤساء التدام درجة(. 3101بؾعباس، زياد. )
 التصبيقي لمتعميع الييئة العامة كميات في التجريذ ىيئة ألعزاء السعشػية الخوح بسدتػى 
 جامعة مشذؾرة، غيخ رسالة ماجدتيخ أنفديع. األعزاء يخاىا كسا الكػيت دولة في والتجريب

 .األردن األوسط، الذخق 
وجهة  مؽ الّتعميؼ مهشة بأخالقيات ومعمساتها العخبية المغة معمسي التدام (. درجة3102حسادنة، أديب. )

 األردنية السجمةالسفخق،  لسحافغة والّتعميؼ الّتخبية مجيخيات في ومجيخاتها السجارس مجيخي  نغخ
 .01-39(: 0) 9، الت خبػية العمػم في

أخالؾيات العسل اإلداري لجى مجيخي مجارس التعميع العام لمبشيغ بسجيشة (. 3112الدهخاني، سعيج. )
 .السسمكة العخبية الدعؾدية. رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، جامعة أم القخى، السكخمةمكة 

دور االستغخاق الػضيفي في األداء العالي: بحث استصالعي (. 3102الداعجي، مؤيج؛ عكار، زيشب. )
رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، جامعة  تحميمي في كمية اإلدارة واالقتراد/ جامعة كخبالء،

 كخبالء، العخاق.
درجة مسارسة مجيخي السجارس الستػسصة في دولة الكػيت لدمػكيات (. 3102الذخقاوي، ناصخ. )

، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، الؿيادة األخالؾية وعالقتيا بالتساثل التشطيسي لجى السعمسيغ
 .األردنجامعة مؤتة، 

(. درجة مسارسة مجيخي السجارس الثانؾية الخاصة بإمارة الذارقة 3100ح، مشال. )الذخيفي، عباس؛ التش
، جامعة مجمة العمػم التخبػية والشفديةلمقيادة األخالقية وعالقتها بجرجة تسكيؽ معمسيهؼ. 

  .023-020(،2)03البحخيؽ،
حافطة العاصسة درجة التدام مجيخي السجارس الحكػمية الستػسصة في م(. 3102الذسخي، عبجهللا. )

، رسالة بجولة الكػيت بأخالؾيات ميشة اإلدارة السجرسية مغ وجية نطخ معمسي مجارسيع
 .األردنماجدتيخ غيخ مذشؾرة، جامعة آل البيت، 

 ، الخياض: مشذؾرات جامعة نايف العخبية لمعمؾم األمشية.األخالق والؿيادة(. 3101الظخاونة، تحديؽ. )
، عسان: دار السديخة 0، ط دارة السجرسة نطخياتيا وتصبيقاتيا التخبػيةإ(. 3119عاير، أحسج جسيل. )

 لمشذخ والتؾزيع والظباعة.
خالؾية وعالقتيا درجة مسارسة مجيخي السجارس الثانػية لمؿيادة األ(. 3102)بخكي. العتيبي، أحسج 

مشذؾرة، ، رسالة ماجدتيخ غيخ الكػيت دولة بؿيسيع التشطيسية مغ وجية نطخ السعمسيغ في
 وسط، األردن.جامعة الذخق األ
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 عسان الحكػمية في الثانػية السجارس لسجيخي  األخالؾية الؿيادة مدتػى  (.3103)رائجة. العخايزة، 
رسالة  ،السعمسيغ نطخ وجية مغ التشطيسية السػاششة سمػك مسارسة بسدتػى  وعالقتيا

 .األردن ،األوسط الذخق  جامعة ،ماجدتيخ غيخ مشذؾرة
الرحة التشطيسية في السجارس الثانػية وعالقتيا باالستغخاق الػضيفي (. 3102العميان، زيج عبج هللا. )

 ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، جامعة آل البيت، األردن.لجى السعمسيغ في دولة الكػيت
القيادة األخالقية وعالقتها بالخضا الؾعيفي لجى (. 3102العشدي، تهاني صالح؛ عبج العديد، صفؾت. )

، مجمة جيل العمػم الثانؾية في دولة الكؾيت مؽ وجهة نغخهؼ              معمسي السخحمة 
                 .21-49(، 44)، نالعمسي، لبشامخكد جيل البحث  االندانية واالجتساعية،

 في لجى العامميغ الػضيفي االستغخاق تشسية عمى التشطيسي الجعع أثخ(. 3104ماضي، احسج ديب. )
 سالمية، غدة.رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، الجامعة اإل لألونخوا، التابع اإلقميسي غدة مكتب

، عسان: دار وائل لمشذخ 0، ط قزايا إدارية معاصخة(. 3100السعاني، أحسج؛ عخيقات، أحسج. )
 والّتؾزيع.

 دراسة الؾعيفي: االستغخاق تشسية في وأثخها العسل حياة جؾدة (.1143) عبجالفتاح. عبجالحسيج السغخبي،
  .202- 300 (،3) 32 جامعة الدقازيق، مجمج ،التجارية البحػث مجمة ،ميجانية

 وتأثيخها الحاتي السهشي الشجاح أبعاد (.3102. )زيشب الجمشاوي، صفاء؛ الذخبيشي؛ عبجالحكيؼ؛ نجؼ،
 السجمة ،وبؾرسعيج دمياط ميشائي في السجيخيؽ عمى بالتظبيق الؾعيفي عمى االستغخاق

 .421-420(، 0)22 السشرؾرة، جامعة كمية التجارة، ،التجارية لمجراسات السرخية
(. تظؾيخ مجونة أخالقية لمقيادة الخجمية التخبؾية في 3100الشذاش، فاطسة محسؾد؛ الكيالني، أنسار. )

 . 209-242(:3)43، دراسات العمػم التخبػيةاألردن، 
الػضيفي: دراسة  االستغخاق تشسية عمى وأثخىا العسل حياة جػدة  .(3102) .حدؽ إيسان نرار،

 :القاهخة ،الحكػمية والتعميع التخبية ووزارة الغػث وكالة في والتعميع التخبية دائخة بيغ مقارنة
 .اإلدارية لمتشسية العخبية السشغسة

مسارسة مجيخي السجارس الثانػية بسحافطات غدة لمؿيادة األخالؾية درجة (. 3102الهشجي، دمحم. )
 .. رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، الجامعة اإلسالمية، غدةوعالقتيا بجرجة تسكيغ معمسييع

درجة التدام مجيخي السجارس الحكػمية الثانػية الفمدصيشية بأخالؾيات ميشة (. 3101يحيى، سجى. )
، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، جامعة طخ معمسي مجارسيعاإلدارة السجرسية مغ وجية ن

 .، فمدظيؽالشجاح
 قبئمخ المزاجع األجنجٍخ
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