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يظزىي انزشاو يذَزٌ ادلذارص ثأخاللُبد ادلهُخ يف يذارص ادلزحهخ 
 ادلزىططخ ثبجلهزاء يٍ وجهخ َظز يؼهًٍ انرتثُخ انفُُخ

 إعساز

 ايسنتٛض عبسايطمحٔ فؤاز ايؿطاح  ايسنتٛض فٗس عٝاز٠ اذتطبٞ

 ١األغتاش املػاعس يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ األغاغٝ  األغتاش املػاعس يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ األغاغ١ٝ

 زٚي١ ايهٜٛت  زٚي١ ايهٜٛت

 ادلهخص
امل١ٓٗ يف َساضؽ املطس١ً َػت٣ٛ ايتعاّ َسٜطٟ املساضؽ بأخالقٝات ٖسف ايبشح إىل تعطف 

املتٛغط١ بادتٗطا٤ َٔ ٚد١ٗ ْعط َعًُٞ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ، ٚتعطف ايفطٚم بني إدابات املعًُني تبعًا ملتغريات 

ُٞ(. ٚاعتُس ايباسجإ ع٢ً املٓٗر ايٛصفٞ ايتشًًٝٞ، ٚمشًت )ادتٓؼ، غٓٛات ارترب٠، املؤٌٖ ايعً ايبشح:

( َعًًُا َٚع١ًُ تطب١ٝ ف١ٝٓ يف ستافع١ ادتٗطا٤، ٚقاّ ايباسجإ ببٓا٤ أزا٠ اغتبا١ْ 50ع١ٓٝ ايبشح )

 ( بٓسًا َٛظع١ ع٢ً أضبع١ أبعاز، َٚٔ أِٖ ايٓتا٥ر:40َه١ْٛ َٔ )

 ٖٛ ٕ ق١ُٝ املتٛغط يًبعس األٍٚ،ٚ  ًَٗٓٝا أخالقٝات امل١ٓٗ إ ٔ ايتكسٜط املتٛغط.2.04) ؾدصٝاًٚ  ٞ تكع ضُ ٖ  ٚ،) 

( ٖٚٞ تكع 1.96إٕ ق١ُٝ املتٛغط يًبعس ايجاْٞ، ٖٚٛ أخالقٝات امل١ٓٗ حنٛ َعًُٞ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ) 

 .  ضُٔ ايتكسٜط املتٛغط

ٛ ايتالَٝص)  ٛ أخالقٝات امل١ٓٗ حن ٖ ٕ ق١ُٝ املتٛغط يًبعس ايجايح،ٚ  ٔ ايتكسٜط امل2.02إ ٞ تكع ضُ ٖ  تٛغط.  (ٚ 

( ٖٚٞ تكع ضُٔ 2.13إٕ ق١ُٝ املتٛغط يًبعس ايطابع، ٖٚٛ أخالقٝات امل١ٓٗ حنٛ أٚيٝا٤ األَٛض) 

 .  ايتكسٜط املتٛغط

 إىل تعع٣ ايبشح اغتبا١ْ ع٢ً املعًُني إدابات َتٛغطات بني إسصا٥ًٝا زاي١ فطٚم ال تٛدس 

 غٓٛات ارترب٠(. –املؤٌٖ ايعًُٞ  -)ادتٓؼ َتغريات

 ىل عسز َٔ املكرتسات، َٚٔ أُٖٗا:ٚتٛصٌ ايبشح إ
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 ضطٚض٠ االيتعاّ باملٝجام األخالقٞ ايصازض عٔ ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايهٜٛت١ٝ. 

 .ايتٛع١ٝ بأ١ُٖٝ َاز٠ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ  

 تسضٜب َسٜطٟ املساضؽ ع٢ً أخالقٝات امل١ٓٗ. 

  ١، أخالقٝات امل١ٓٗ.َعًِ ايرتب١ٝ ايفٓٝ ايهًُات املفتاس١ٝ: ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ،

The Level of Commitment of School Principals to Professional Ethics in 

Schools ( Intermediate Stage) in Jahra from the Point of View of Art 

Education Teachers 

Abstract 
The Objective of the research is to know the level of commitment of 

school principals to professional ethics in schools (intermediate stage) 
in Jahra from the point of view of art education teachers, and know the 

differences between the teacher answers depending on variables: (gender, 

years of experience, qualification). The researchers adopted a descriptive 

analytical method, and the sample contained (50) members from Art 

Education Teachers  in intermediate schools in Jahra so the researchers built 

his tools of  questioner on (40) items distributed on four dimension, and the 

most important results: 

-The results showed that the average value of the first dimension, the 

professional ethics of the personal and professional aspects (2.04), falls 

within the average estimate. 

-The results showed that the average value of the second dimension, the 

professional ethics towards the art education teachers (1.96), falls within the 

average estimate. 

-The results showed that the average value of the third dimension, the 

professional ethics towards the students (2.02), falls within the average estimate. 

-The results showed that the average value of the fourth fourth dimension, 

the professional ethics towards the parents (2.13), falls within the average 

estimate. 

-There are not significant differences between the averages responses 

teachers on the research questionnaire based on variables (gender, 

qualification, years of experience). 

The research reached number of suggestions, these are some important ones: 

 The need to abide by the ethical code issued by the Kuwaiti Ministry of Education. 
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 Raising awareness of the importance of art education. 

 Training school principals on professional ethics. 

Keywords: Art Education, Teacher of Art Education, Professional Ethics. 

 يمذيخ:
تعددس أخالقٝددات املٗٓدد١ أسددس أغاغددٝات ايعُددٌ اؤزاضٟ يف أٟ َؤغػدد١ عَُٛددًا، ٚاملؤغػددات ايرتبٜٛدد١       

ايعداًَني يف املؤغػد١،    خصٛصًا، ملا هلا َٔ أثط ع٢ً مجٝع ْٛاسٞ، إش أْٗا تعس ايٓاظِ يًعالقات بني مجٝدع 

ٚعٓسَا ًٜتعّ َسضا٤ املساضؽ بٗا ٜٓعهؼ شيو اجيابًٝا ع٢ً املعًُني، ٚبايتايٞ ع٢ً اْتاد١ٝ عٌُ املسضغد١،  

 مما خيًل أدٛا٤ عٌُ تتػِ بايعساي١ ٚايتشفٝع.

ٚتكّٛ أخالقٝات امل١ٓٗ ع٢ً زتُٛع١ َبازئ َٚعاٜري اييت تعترب أغاغًا يػًٛى أفطاز امل١ٓٗ املػتشب  

 (.14، 2009ٚاييت ٜتعٗسٕٚ بايتعاَٗا، َٚطاعاتٗا، ٚعسّ ارتطٚز ع٢ً أسهاَٗا)ايطَٚٞ، 

ٕ    ٚتٗسف  ٜٚكدّٛ بعًُٝدات االبتهداض ٚاؤبدسا       ،ٜتدصٚم ايعُدٌ ايفد     ايرتب١ٝ ايفٓٝد١ إىل إجيداز إْػدا

١ٝ ْؿاطًا ٚأغايٝب٘ املتٓٛع١، ٚبصيو تهٕٛ ايرتب١ٝ ايفٓ عٓس مماضغت٘ يًفٔ بأؾهاي٘ املتعسز٠ ف يًعٌُ اي

 (. 185، 2006ٜٝػط يًُتعًِ اذتط١ٜ يف ايتفهري ٚايتعبري، ٜٚهتػب قًُٝا عاي١ٝ )ارتٛايس٠، ايرتتٛضٟ، 

َٚعًِ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ "ٜػع٢ إىل ت١ُٝٓ ايؿدص١ٝ نهٌ ٜٚعٌُ ع٢ً تهاًَٗا عٔ ططٜل ايفٔ فٝٝػط يًُتعًِ ايب١٦ٝ 

فهط ٚحيؼ ٜٚعٞ ٜٚٓؿط ُٜٚٓ ٛ بعًُٝات٘ ايعك١ًٝ ٚادتػ١ُٝ خالٍ املؿهالت ايف١ٝٓ املٓاغب١ اييت متهٓ٘ َٔ إٜٔ 

عٌُ ع٢ً ايت١ُٝٓ ايؿا١ًَ يًُتعًِ، َٔ خالٍ املُاضغ١ يتأنٝس ايصات  عادتٗا. فُعًِ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ املبس ٜ  اييتٜ 

يتطٛضات اذتٝا٠ َٔ سٛي٘ ٚملا حيسخ يف ٚاالغتذاب١ ( 84، 2007ٚانتػاب املٗاضات ٚحتػني ايصٚم" )إميإ، 

تطًب َٓ٘ املط١ْٚ ٚعسّ ادتُٛز اجملت  ٜ ػتذس فٝ٘ َٔ اجتاٖات َعاصط٠، ٖٚصا ُع اؤْػا٢ْ َٔ تغريات َٚاٜ 

 .() ٚايكسض٠ ع٢ً ايتذسٜس ٚاالبتهاض يف ستٝط عًُ٘

مماضغ١ أخالقٝات امل١ٓٗ ملا هلا َٔ زٚض يف زعِ املعًُني عًَُٛا، ٚبٓا٤ً ع٢ً َا تكسّ تأتٞ أ١ُٖٝ 

ملا ي٘ َٔ  ،رتب١ٝ ايف١ٝٓ خصٛصًا، ٚشيو َٔ خالٍ اضغا٤ املبازئ ٚايكِٝ األخالق١ٝ يف ايعٌُ اؤزاضَٟٚعًِ اي

 أثط يف تطٜٛط ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ.

حتػني ٚتطٜٛط إزاض٠ املؤغػات، فإْ٘ ٜتطًب َٔ ايكا٥ُني عًٝٗا، غًٛى أخالقٞ عرب قٝاز٠ ٚاع١ٝ   

 ٚ اعٝدد١ يجكافدد١ املؤغػدد١ األخالقٝدد١، إش نددٌ عُددٌ ٜتضددُٔ   تًتددعّ بايٛضددٛح ٚايؿددفاف١ٝ األخالقٝدد١، ٚإزاض٠ 
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ٚبٓا٤ً عًد٢   (.Trevino, Brown, 2004, 69زتُٛع١ َٔ املبازئ األخالق١ٝ ًٜتعّ بٗا ايعاًَني )

املٗٓدد١ يف َددساضؽ شيددو غددع٢ ايبشددح اذتددايٞ إىل ايٛقددٛف عًدد٢ َػددت٣ٛ ايتددعاّ َددسٜطٟ املددساضؽ بأخالقٝددات  

 ْعط َعًُٞ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓاملطس١ً املتٛغط١ بادتٗطا٤ َٔ ٚد١ٗ 

 :انجحثيشكهخ ـ 1
أصبشت أخالقٝات ١َٓٗ ايتعًِٝ تتُتع مبها١ْ ١َُٗ يف عٌُ أٟ َؤغػ١ تطب١ٜٛ، ْعطًا ملا هلا َٔ 

أثط ع٢ً دٛاْب ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ، فٗٞ تٓعهؼ باحملص١ً ع٢ً أزا٤ املعًِ ٚاملتعًِ، مبا خيسّ ايع١ًُٝ 

 ا.ايرتب١ٜٛ ٚحيكل األٖساف املطد٠ٛ َٓٗ

ٚملا ألخالقٝات امل١ٓٗ َٔ زٚض نبري يف ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ يف ايهٜٛت، فكس عًُت ٚظاض٠ ايرتب١ٝ يف 

ايهٜٛت ع٢ً إصساض املٝجام األخالقٞ يًُعًِ ايصٟ ٜتضُٔ اآلتٞ: )ايٛصف ايعاّ يًٛظٝف١، َٚقػِ امل١ٓٗ، 

ٚايػط١ٜ، ٚايهفا٠٤، ٚتكبٌ  ٚاألَا١ْ، ٚاذته١ُ، ٚاملعٗط ايعاّ، ٚاالتعإ ايساخًٞ، ٚايعسٍ، ٚايصسم،

 (.1، 2015احملاغب١، ٚايطبا١ْٝ(.)ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايهٜٛت١ٝ، 

ٚمبا إٔ اؤزاض٠ املسضغ١ٝ ادت١ٗ ايتٓفٝص١ٜ يًػٝاغات ايرتب١ٜٛ ايعًٝا، ٚاألٖساف ايرتب١ٜٛ، 

ٖا، ٚايٓعط٠ املػتكب١ًٝ يٛاقع ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ، يصا َٔ ايٛادب ايرتنٝع عًٝٗا، ٚايعٌُ ع٢ً تطٜٛط

ٚباألخص َسٜط املسضغ١، إش أْ٘ يٝؼ زتطز َٓفص يػٝاغات تطب١ٜٛ عًٝا، بٌ ٖٛ قا٥س يصطح تطبٟٛ َِٗ، 

ٚيعًُ٘ أ١ُٖٝ نب٢ نْٛ٘ ٜتعاٌَ َع عس٠ ؾطا٥ح َٔ املعًُني، ٚأٚيٝا٤ األَٛض، ٚاملتعًُني، ٖٚصا ٜكتضٞ إٔ 

 (.370، 2017ظَٞ، ٜتصف َسٜط املسضغ١ بأخالقٝات امل١ٓٗ يٝؤزٟ زٚضٙ بايؿهٌ األَجٌ)ايعا

َٚٔ خالٍ خرب٠ ايباسجإ ايػابك١ يف َٝسإ ايتعًِٝ، ٚظٜاضات٘ املتهطض٠ يًُساضؽ، ٚعًُ٘ اذتايٞ 

نأغتاش يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ األغاغب١ تبني ي٘ أ١ُٖٝ أخالقٝات امل١ٓٗ، ٚأثطٖا ع٢ً مجٝع األططاف، 

 أٚيٝا٤ األَٛض(.  -املتعًِ   –ٚباألخص)املعًِ 

نإ ١ٓٗ يس٣ َسٜط املسضغ١ َٔ زٚض اجيابٞ يف ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ يف ساٍ ايتعاَ٘ بٗا، ألخالقٝات امل ٚملا

ال بس َٔ ايٛقٛف ع٢ً َػت٣ٛ ايتعاّ َسٜطٟ املساضؽ بأخالقٝات امل١ٓٗ يف َساضؽ املطس١ً املتٛغط١ 

 بادتٗطا٤ َٔ ٚد١ٗ ْعط َعًُٞ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ.

 آلتٞ:ٚمما غبل ميهٔ حتسٜس َؿه١ً ايبشح يف ايػؤاٍ ا



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يضُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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َػت٣ٛ ايتعاّ َسٜطٟ املساضؽ بأخالقٝات امل١ٓٗ يف َساضؽ املطس١ً املتٛغط١ بادتٗطا٤ َٔ َا 

 ؟ٚد١ٗ ْعط َعًُٞ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

  :انجحثأهًُخ ـ  2
 اايٓكاط آلت١ٝ:  َٔ ايبشحأ١ُٖٝ  تأتٞ

بادتٗطا٤  أ١ُٖٝ تعطف َػت٣ٛ ايتعاّ َسٜطٟ املساضؽ بأخالقٝات امل١ٓٗ يف َساضؽ املطس١ً املتٛغط١ (1

 َٔ ٚد١ٗ ْعط َعًُٞ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ.

قس تػاعس ٖصٙ ايسضاغ١ ايكا٥ُني ع٢ً ايتعًِٝ يف تطٜٛط بطاَر تسضٜب١ٝ تػاعس ع٢ً االيتعاّ  (2

 بأخالقٝات ١َٓٗ ايتعًِٝ مبا خيسّ َصًش١ املتعًُني.

فع غ١ٜٛ قس تػِٗ ايسضاغ١ يف ظٜاز٠ ايٛعٞ بأ١ُٖٝ أخالقاٜات ١َٓٗ ايتعًِٝ، ٚزٚضٖا األِٖ يف ض (3

 ايتعًِٝ.

  :انجحثأهذاف ـ  3
 :اآلت١ٝإىل حتكٝل األٖساف  ايبشحغع٢ 

تعطف َػت٣ٛ ايتعاّ َسٜطٟ املساضؽ بأخالقٝات امل١ٓٗ يف َساضؽ املطس١ً املتٛغط١ بادتٗطا٤ َٔ  .1

 ٚد١ٗ ْعط َعًُٞ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ.

بشح: )ادتٓؼ، غٓٛات تعطف ايفطٚم بني إدابات املعًُني ع٢ً اغتبا١ْ ايبشح تبعًا ملتغريات اي .2

 ارترب٠، املؤٌٖ ايعًُٞ(.

 : انجحثأطئهخ ـ 4

 غع٢ ايبشح إىل اؤداب١ عٔ األغ١ً٦ اآلت١ٝ:

َا َػت٣ٛ ايتعاّ َسٜطٟ املساضؽ بأخالقٝات امل١ٓٗ ؾدصًٝا ًَٚٗٓٝا يف َساضؽ املطس١ً املتٛغط١  .1

 بادتٗطا٤ َٔ ٚد١ٗ ْعط َعًُٞ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ؟.

ملساضؽ بأخالقٝات امل١ٓٗ حنٛ ايتالَٝص يف َساضؽ املطس١ً املتٛغط١ َا َػت٣ٛ ايتعاّ َسٜطٟ ا .2

 بادتٗطا٤ َٔ ٚد١ٗ ْعط َعًُٞ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ؟.



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يضُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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َا َػت٣ٛ ايتعاّ َسٜطٟ املساضؽ بأخالقٝات امل١ٓٗ حنٛ َعًُٞ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ يف َساضؽ املطس١ً  .3

 املتٛغط١ بادتٗطا٤ َٔ ٚد١ٗ ْعط َعًُٞ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ؟.

٣ ايتعاّ َسٜطٟ املساضؽ بأخالقٝات امل١ٓٗ حنٛ أٚيٝا٤ األَٛض يف َساضؽ املطس١ً املتٛغط١ َا َػتٛ .4

 بادتٗطا٤ َٔ ٚد١ٗ ْعط َعًُٞ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ؟.

ٌٖ تٛدس فطٚم بني إدابات املعًُني ع٢ً اغتبا١ْ ايبشح تبعًا ملتغريات ايبشح: )غٓٛات ارترب٠ يف  .5

 ايتسضٜؼ، املؤٌٖ ايعًُٞ(؟.

 نجحث: ـ فزضُبد ا 5
 (:0.05غٝتِ اختباض ايفطٚض عٓس َػت٣ٛ ايسالي١ ) 

تعع٣ إىل َتغري  املعًُني ع٢ً اغتبا١ْ ايبشح إدابات اتبني َتٛغط ١زاي١ إسصا٥ٝشات  ال تٛدس فطٚم -1

 ادتٓؼ.

تعع٣ إىل َتغري  املعًُني ع٢ً اغتبا١ْ ايبشح إدابات اتبني َتٛغط ١زاي١ إسصا٥ٝشات  ال تٛدس فطٚم -2

 رب٠ يف ايتسضٜؼ.غٓٛات ارت

تعع٣ إىل َتغري  املعًُني ع٢ً اغتبا١ْ ايبشح إدابات اتبني َتٛغط ١زاي١ إسصا٥ٝشات ال تٛدس فطٚم  -3

 املؤٌٖ ايعًُٞ.

 :انجحثحذود ـ  6
املطس١ً  َعًُٞ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ يف َساضؽايسضاغ١ ع٢ً ٚد١ٗ ْعط  اقتصطت :ايبؿط١ٜاذتسٚز  -1

 .ستافع١ ادتٗطا٤املتٛغط١ يف 

 .2018/2019ايسضاغٞ  خالٍ ايعاّ: طبكت ايسضاغ١ اذتسٚز ايع١َٝٓ -2

 .ستافع١ ادتٗطا٤يف  املتٛغط١: َساضؽ املطس١ً اذتسٚز املها١ْٝ -3

 ـ يصطهحبد انجحث وانزؼزَفبد اإلجزائُخ: 7
 املبازئ ٚاملعاٜري اييت تعس أغاغًا يػًٛى أفطاز امل١ٓٗ املػتشب، ٚايديت ٜتعٗدس  : أخالقٝات امل١ٓٗ ٖٞ ٕٚ

 (.14، 2009)ايطَٚٞ، بايتعاَٗا َٚطاعاتٗا، ٚعسّ ارتطٚز ع٢ً أسهاَٗا



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يضُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 ايػًٛنٝات األخالق١ٝ ايديت مياضغدٗا املدسٜط جتداٙ َٗٓتد٘، ٚاملعًُدني،       :أخالقٝات امل١ٓٗ يف ايبشح ٖٞ

 ٚايطًب١، ٚأٚيٝا٤ األَٛض، نُا ٚضزت يف أزا٠ ايبشح.

 ٚتطٜٛط،ايف منِٖٛتطق١ٜٝلططعٔٚت٦ٝٗتِٗ ،ايتالَٝصإعساز: ٖٞايرتب١ٝ ايف١ٝٓ 

اعطِٖدَؿعٔتصسضاييتاالبتهاض١ٜأْؿطتِٗٚت١ُٝٓايف١ٝٓ،ايٝس١ٜٚ َٗاضاتِٗ

.(117، 2017)ايػامل، ابتهاض١ٜبططٜك١  ْٚفػٝاتِٗ ٚأساغٝػِٗ،

 املاز٠ اييت تٗسف إىل ت١ُٝٓ ؾدص١ٝ ايتًُٝص ظُٝع َهْٛاتٗا َٔ خالٍ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ يف ايبشح ٖٞ :

ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ ايصٟ ٜؿتٌُ ع٢ً: )احملت٣ٛ، ٚاألٖساف، ٚططا٥ل ايتسضٜؼ، ٚأغايٝب  َٓٗر 

ايتسضٜؼ، ٚاألْؿط١ ايف١ٝٓ، ٚأغايٝب ايتكِٜٛ(، ٚايصٟ ٜتٝح يًتًُٝص ايتعبري عٔ َهْٓٛات٘، 

 ٚتطٜٛط َعاضف٘ ، َٚٗاضات٘، ٚقُٝ٘.

 ض٠ ايرتب١ٝ يف ايهٜٛت يًكٝاّ ٖٛ ايؿدص املؤٌٖ املعني َٔ قبٌ ٚظا :َعًِ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ يف ايبشح

املتٛغط١.بتسضٜؼ َٓٗر ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ يف املطس١ً 

 :انظبثمخانذراطبد ـ  8
 :ايسضاغات ايعطب١ٝ -1

( بعٓٛإ: زضد١ ايتعاّ َسٜطٟ املساضؽ ايجا١ْٜٛ يف زٚي١ اؤَاضات ايعطب١ٝ 2006زضاغ١ ايبؿطٟ ) .1

 ِ.امل١ٓٗ َٔ ٚد١ٗ ْعط َعًُٞ َساضغٗ تاملتشس٠ بأخالقٝا

ٖسفت ايساضغ١ إىل تعطُّف زضد١ ايتعاّ َسٜطٟ املساضؽ ايجا١ْٜٛ يف زٚي١ اؤَاضات ايعطب١ٝ 

 ( َعًًُا َٚع١ًُ. 950امل١ٓٗ َٔ ٚد١ٗ ْعط املعًُني، ٚبًغت ع١ٓٝ ايسضاغ١ ) تاملتشس٠ بأخالقٝا

ساضؽ ايجا١ْٜٛ َٔ بٝٓت ْتا٥ر ايسضاغ١: إٕ املتٛغط ايهًٞ يسضد١ االيتعاّ بأخالقٝات امل١ٓٗ يس٣ َسٜطٟ امل

ٚد١ٗ ْعط املعًُني ناْت َطتفع١، نُا أظٗطت ايسضاغ١ ٚدٛز فطٚم يف زضد١ االيتعاّ َٔ ٚد١ٗ ْعط املعًُني 

تعع٣ ملتغري ادتٓؼ يصاحل ايصنٛض بُٝٓا مل ٜٛدس فطٚم يف زضد١ االيتعاّ بأخالقٝات امل١ٓٗ تعع٣ ملتغريٟ 

 املؤٌٖ ايعًُٞ ٚغٓٛات ارترب٠.

( بعٓٛإ: َس٣ ايتعاّ َسٜطٟ املساضؽ األغاغ١ٝ ايسْٝا بأخالقٝات ١َٓٗ 2008)زضاغ١ أبٛ طبٝذ  .2

 ايتعًِٝ يف ستافع١ غع٠ َٔ ٚد١ٗ ْعط املعًُني.



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يضُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ٖسفت ايسضاغ١ إىل َتعطُّف َس٣ ايتعاّ َسٜطٟ املساضؽ األغاغ١ٝ ايسْٝا بأخالقٝات ١َٓٗ ايتعًِٝ يف 

 ( َعًًُا َٚع١ًُ يف املساضؽ األغاغ١ٝ ايسْٝا.235غ١ )ستافع١ غع٠ َٔ ٚد١ٗ ْعط املعًُني، ٚبًغت ع١ٓٝ ايسضا

ناْت ْتا٥ر ايسضاغ١ ٚفل اآلتٞ: ٜٛدس اتفام ع٢ً حتًٞ َسٜطٟ املساضؽ بأخالقٝات ١َٓٗ 

ايتعًِٝ، ٚبٓػب نبري٠ يف مجٝع اجملاالت ٚدا٤ت أع٢ً ايٓػب ألخالقٝات املسٜط جتاٙ ايطًب١، ثِ جتاٙ 

ٚبٝٓت ايسضاغ١ عسّ ٚدٛز فطٚم يف إدابات املعًُني تعع٣ ملتغري غٓٛات  املعًُني، ثِ جتاٙ اجملتُع احملًٞ،

 ارترب٠، بُٝٓا تٛدس فطٚم تعع٣ ملتغري ادتٓؼ يصاحل اؤْاخ.

( بعٓٛإ: زضد١ ايتعاّ ضؤغا٤ األقػاّ ايع١ًُٝ بأخالقٝات ايعٌُ اؤزاضٟ 2010بٛعباؽ) زضاغ١ .3

ؼ يف نًٝات اهل١٦ٝ ايعا١َ يًتعًِٝ ايتطبٝكٞ ٚعالقتٗا مبػت٣ٛ ايطٚح املع١ٜٛٓ ألعضا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜ

 ٚايتسضٜب يف زٚي١ ايهٜٛت نُا ٜطاٖا األعضا٤ أْفػِٗ.

ٖسفت ايسضاغ١ إىل تعطُّف زضد١ ايتعاّ ضؤغا٤ األقػاّ ايع١ًُٝ بأخالقٝات ايعٌُ اؤزاضٟ 

ايتطبٝكٞ ٚعالقتٗا مبػت٣ٛ ايطٚح املع١ٜٛٓ ألعضا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يف نًٝات اهل١٦ٝ ايعا١َ يًتعًِٝ 

( عضًٛا 355ٚايتسضٜب يف زٚي١ ايهٜٛت نُا ٜطاٖا األعضا٤ أْفػِٗ، طبكت ايسضاغ١ ع٢ً ع١ٓٝ َه١ْٛ َٔ )

 َٔ أعضا٤ ١٦ٖٝ تسضٜؼ.

ٚناْت ْتا٥ر ايسضاغ١ ٚفل اآلتٞ: زضد١ االيتعاّ بأخالقٝات ايعٌُ اؤزاضٟ َطتفع١ يف مجٝع 

ت ايسضاغ١ عسّ ٚدٛز فطٚم بني زضدات االيتعاّ اجملاالت، َٚػت٣ٛ ايطٚح املع١ٜٛٓ نإ َتٛغطًا، ٚبٝٓ

 بأخالقٝات ايعٌُ اؤزاضٟ تبعًا ملتغريٟ ارترب٠ ٚاملؤٌٖ ايعًُٞ.

( بعٓٛإ: زضد١ ايتعاّ َسٜطٟ املساضؽ اذته١َٝٛ ايجا١ْٜٛ ايفًػط١ٝٓٝ 2010زضاغ١ حي٢ٝ ) .4

 بأخالقٝات ١َٓٗ اؤزاض٠ املسضغ١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعط َعًُٞ َساضغِٗ.

إىل تعطُّف زضد١ ايتعاّ َسٜطٟ املساضؽ اذته١َٝٛ ايجا١ْٜٛ ايفًػط١ٝٓٝ  ٖسفت ايسضاغ١

عط َعًُٞ َساضغِٗ، طبكت ايسضاغ١ ع٢ً ع١ٓٝ َه١ْٛ َٔ) ( 1349بأخالقٝات ١َٓٗ اؤزاض٠ املسضغ١ٝ َٔ ٚد١ْٗ 

 َعًًُا َٚع١ًُ َٛظعني ع٢ً املساضؽ ايجا١ْٜٛ اذته١َٝٛ يف ايضف١ ايغطب١ٝ بفًػطني.

اغ١ ٚفل اآلتٞ: زضد١ ايتعاّ َسٜطٟ املساضؽ بأخالقٝات ١َٓٗ إزاض٠ املسضغ١ ٚناْت ْتا٥ر ايسض

(، ٚبٝٓت ايسضاغ١ ٚدٛز فطٚم يف إدابات املعًُني تبعًا يًذٓؼ 4.29نبري٠ دسًا إش بًغ املتٛغط ايهًٞ )



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يضُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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تبعًا  يصاحل ايصنٛض، ٚتبعًا ارترب٠ يصاحل َٔ خربتِٗ أقٌ، بُٝٓا مل ٜٛدس فطٚم زاي١ يف إدابات املعًُني

 ملتغري املؤٌٖ ايعًُٞ.

( بعٓٛإ: َػت٣ٛ ايكٝاز٠ األخالق١ٝ ملسٜطٟ املساضؽ ايجا١ْٜٛ اذته١َٝٛ يف 2012زضاغ١ ايعطاٜض١ ) .5

 عُإ ٚعالقت٘ مبػت٣ٛ مماضغ١ ايػًٛى املٛاط١ٓ ايتٓع١ُٝٝ َٔ ٚد١ٗ ْعط املعًُني. 

ؽ ايجا١ْٜٛ اذته١َٝٛ يف عُإ ٖسفت ايسضاغ١ إىل تعطُّف َػت٣ٛ ايكٝاز٠ األخالق١ٝ ملسٜطٟ املساض

( 351ٚعالقت٘ مبػت٣ٛ مماضغ١ ايػًٛى املٛاط١ٓ ايتٓع١ُٝٝ َٔ ٚد١ٗ ْعط املعًُني، ٚبًغت ع١ٓٝ ايسضاغ١ )

 َعًًُا َٚع١ًُ.

ٚبٝٓت ايسضاغ١ إٔ َػت٣ٛ مماضغ١ َسٜطٟ املساضؽ ايجا١ْٜٛ اذته١َٝٛ يف عُإ يًكٝاز٠ 

(، ٚنصيو نإ َػت٣ٛ مماضغ١ غًٛى 3.55ًا، إش بًغ املتٛغط )األخالق١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعط املعًُني نإ َتٛغط

(، ٚتبني ٚدٛز عالق١ اجياب١ٝ بني 3.50املٛاط١ٓ ايتٓع١ُٝٝ نإ َتٛغطًا، إش بًغ املتٛغط اذتػابٞ)

 َػت٣ٛ مماضغ١ ايكٝاز٠ األخالق١ٝ، َٚػت٣ٛ مماضغ١ غًٛى املٛاط١ٓ ايتٓع١ُٝٝ.

َسٜطٟ َساضؽ ايتعًِٝ ايعاّ يف زٚي١ ايهٜٛت بأخالقٝات  ( بعٓٛإ: زضد١ ايتعا2017ّزضاغ١ ايعاظَٞ) .6

 ايعٌُ اؤزاضٟ ٚأثطٙ ع٢ً َػت٣ٛ ضضا املعًُني عٔ ب١٦ٝ ايعٌُ.

ٖسفت ايسضاغ١ إىل تعطُّف زضد١ ايتعاّ َسٜطٟ َساضؽ ايتعًِٝ ايعاّ يف زٚي١ ايهٜٛت بأخالقٝات 

 ( َعًِ َٚع831.١ًُبًغت ع١ٓٝ ايسضاغ١)ايعٌُ اؤزاضٟ ٚأثطٙ ع٢ً َػت٣ٛ ضضا املعًُني عٔ ب١٦ٝ ايعٌُ، ٚ

( 4.29ٚبٝٓت ايسضاغ١ زضد١ ايتعاّ عاي١ٝ َٔ قبٌ َسٜطٟ املساضؽ، إش تطاٚست املتٛغطات بني) 

(، ٚدا٤ت ايصفات األخالق١ٝ ملسٜطٟ املساضؽ ٚفل ايرتتٝب اآلتٞ:ايؿدص١ٝ، ثِ ايعالقات 4.19ٚ)

 ( ملػت٣ٛ ايطضا ايٛظٝفٞ، ٖٚٞ ق١ُٝ عاي3.70.١ٝاؤْػا١ْٝ، ثِ امل١ٝٓٗ، ٚبًغ املتٛغط اذتػابٞ )

ٚمل تبني ايسضاغ١ ٚدٛز فطٚم يف ايتعاّ َسٜطٟ املسضاؽ بأخالقٝات ايعٌُ سػب َتغري ادتٓؼ إال يف 

زتاٍ ٚاسس ٖٚٛ زتاٍ أٚيٝا٤ األَٛض، ٚمل تٛدس فطٚم يف ايتعاّ َسٜطٟ املسضاؽ بأخالقٝات ايعٌُ ٚفل غٓٛات 

تعًل مبذاٍ أٚيٝا٤ األَٛض، ٚاجملاٍ ايجايح ايصفات األخالق١ٝ اؤزاض١ٜ، بٝٓت ايٓتا٥ر ٚدٛز  ارترب٠ إال يف َاٜ 

فطٚم يف نٌ اجملاالت ع٢ً أخالقٝات ايعٌُ، ٚنصيو َػت٣ٛ ايطضا عٔ ب١٦ٝ ايعٌُ ٚفل املٓطك١ ايتع١ًُٝٝ 

 .َٓطك١ ادتٗطا٤ يصاحل ايعاص١ُ، ٚسٛيٞ، ٚاألمحسٟ، ٚايفطٚا١ْٝ، َٚباضى ايهبري، ٚشيو ع٢ً سػاب



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يضُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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  ايسضاغات األدٓب١ٝ: -2

 (: بعٓٛإ: زضاغ١ نٓٝح ٚتَٛٞ ) 

A survey of art Teachers Needs  )االستٝادات ايتسضٜب١ٝ ملعًُٞ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ(. 

ٖسفت ايسضاغ١ إىل حتسٜس االستٝادات ايتسضٜب١ٝ ملعًُٞ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ يف املطس١ً ايجا١ْٜٛ 

طٜه١ٝ، ٚنصيو ايتعطف ع٢ً ايفطٚم بني َتٛغطات زضدات االستٝادات ايتسضٜب١ٝ بٛال١ٜ دٛضدٝا األَ

( فكط٠، تصف 31ملعًُٞ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ ٚفكًا ملتغري ارترب٠، ٚمتَّ إعساز اغتبا١ْ هلصا ايغطض اؾتًُت ع٢ً )

ع١ٓٝ ايبايغ َٗاّ َعًِ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ ع٢ً َكٝاؽ مخاغٞ ايتسضز، ٚمتَّ تٛظٜع أزا٠ ايسضاغ١ ع٢ً أفطاز اي

( َعًًُا َٚع١ًُ، َٚٔ أِٖ ْتا٥ر ايسضاغ١: أداب َعًُٛ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ ع٢ً أِٖ االستٝادات 922)

ايتسضٜب١ٝ َطتب١ تٓاظيًٝا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: أغايٝب إثاض٠ ايسافع١ٝ، ٚتعًِ أغايٝب تسضٜؼ دسٜس٠ 

ٚتسضٜؼ ايطًب١ شٟٚ ايتشصٌٝ  يًرتب١ٝ ايف١ٝٓ، ٚضفع قسض٠ اغتدساّ بطاَر اذتاغٛب املتعًك١ بايطغِ،

املطتفع، َٚعطف١ اذتطنات ايف١ٝٓ املعاصط٠. نُا تٛدس فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني َتٛغطات زضدات 

أفطاز ع١ٓٝ ايبشح ع٢ً االستٝادات ايتسضٜب١ٝ ملعًُٞ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ تعع٣ إىل َتغري ارترب٠ يصاحل 

 املعًُني سسٜجٞ ايتعٝني.

زضاغ١ بعٓٛإ: ايعالقات بني غًٛى ايكٝاز٠ األخالق١ٝ، َٚػت٣ٛ ايهفا٠٤ ( . بٛضظ)2

 ادتُاع١ٝ نُا ٜسضنٗا املعًُٕٛ.

Connections Between Ethical Leadership Behavior and Collective 

Efficacy Levels as Perceived By Teachers  

ق١ٝ َٚػت٣ٛ ايهفا٠٤ ادتُاع١ٝ، نُا ٖسفت ايسضاغ١ إىل تعطُّف ايعالق١ بني غًٛى ايكٝاز٠ األخال

 ( َعًًُا َٚع209.١ًُٜسضنٗا املعًُٕٛ يف املساضؽ، ٚبًغت ع١ٓٝ ايسضاغ١ ايسضاغ١ )

ٚناْت ايٓتا٥ر ٚفل اآلتٞ: ٚدٛز عالق١ ق١ٜٛ بني مماضغ١ غًٛى ايكٝاز٠ األخالق١ٝ، َٚػتٜٛات  

صا٥ص املعًُني ٚطبٝع١ املسضغ١ يف ايهفا٠٤ ادتُاع١ٝ يًُعًُني، نُا بٝٓت ايسضاغ١ تأثري عٛاٌَ َجٌ خ

 ايهفا٠٤ ادتُاع١ٝ.



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يضُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 ( زضاغ١ بعٓٛإ: ايتٛدٗات األخالق١ٝ يكاز٠ املساضؽ يف تاٜٛإ.زضاغ١ فٓر ) .6

A study on School Leaders Ethical Orientations in Taiwan. 

، ٚبًغت ع١ٓٝ ٖسفت ايسضاغ١ إىل تعطُّف ايتٛدٗات األخالق١ٝ ملسٜطٟ املساضؽ يف تاٜٛإ

 ( َسٜط َسضغ١ يف تاٜٛإ.573ايسضاغ١)

ٚناْت ْتا٥ر ايسضاغ١ ٚفل اآلتٞ: ايعساي١ ٖٞ ايتٛد٘ األخالقٞ األنجط تهطاضًا ملسٜطٟ املساضؽ يف 

تاٜٛإ، ٚأٚضشت ايسضاغ١ إٔ ايتبأٜ يف ايتٛدٗات ٜعٛز إىل مج١ً َٔ املتغريات َجٌ ادتٓؼ، ٚايعُط، 

 قٝات ايعٌُ اؤزاضٟ.ٚارترب٠، ٚايتسضٜب ع٢ً أخال

 ػهً انذراطبد انظبثمخ : هُكانزؼ -3
زضد١ ايتعاّ َسٜطٟ املساضؽ ايجا١ْٜٛ يف زٚي١ اؤَاضات ايعطب١ٝ  تٓاٚيت ايسضاغات ايػابك١

امل١ٓٗ، ٚتٓاٚيت أٜضًا َس٣ ايتعاّ َسٜطٟ املساضؽ األغاغ١ٝ ايسْٝا بأخالقٝات ١َٓٗ  تاملتشس٠ بأخالقٝا

َٔ ٚد١ٗ ْعط املعًُني، نُا تٓاٚيت زضد١ ايتعاّ ضؤغا٤ األقػاّ ايع١ًُٝ  ايتعًِٝ يف ستافع١ غع٠

بأخالقٝات ايعٌُ اؤزاضٟ، ٚعالقتٗا مبػت٣ٛ ايطٚح املع١ٜٛٓ ألعضا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يف نًٝات اهل١٦ٝ 

ايعا١َ يًتعًِٝ ايتطبٝكٞ، ٚايتسضٜب يف زٚي١ ايهٜٛت نُا ٜطاٖا األعضا٤ أْفػِٗ، ٚنصيو تططقت 

ايػابك١ إىل َعطف١ زضد١ ايتعاّ َسٜطٟ املساضؽ اذته١َٝٛ ايجا١ْٜٛ ايفًػط١ٝٓٝ بأخالقٝات ايسضاغات 

١َٓٗ اؤزاض٠ املسضغ١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعط َعًُٞ َساضغِٗ، نُا تٓاٚيت َػت٣ٛ ايكٝاز٠ األخالق١ٝ ملسٜطٟ 

َٔ ٚد١ٗ ْعط املساضؽ ايجا١ْٜٛ اذته١َٝٛ يف عُإ ٚعالقت٘ مبػت٣ٛ مماضغ١ ايػًٛى املٛاط١ٓ ايتٓع١ُٝٝ 

املعًُني، ٚتٓاٚيت أٜضًا زضد١ ايتعاّ َسٜطٟ َساضؽ ايتعًِٝ ايعاّ يف زٚي١ ايهٜٛت بأخالقٝات ايعٌُ 

اؤزاضٟ ٚأثطٙ ع٢ً َػت٣ٛ ضضا املعًُني عٔ ب١٦ٝ ايعٌُ. أَا ايسضاغات األدٓب١ٝ فتٓاٚيت ايتٛدٗات 

ملساضؽ يف تاٜٛإ، ٚتٓاٚيت أٜضًا األخالق١ٝ يكاز٠ املساضؽ يف تاٜٛإ ايتٛدٗات األخالق١ٝ يكاز٠ ا

ايعالقات بني غًٛى ايكٝاز٠ األخالق١ٝ، َٚػت٣ٛ ايهفا٠٤ ادتُاع١ٝ نُا ٜسضنٗا املعًُٕٛ، نُا تٓاٚيت أٜضًا 

 االستٝادات ايتسضٜب١ٝ ملعًُٞ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ. 

يف ١ٓ َػت٣ٛ ايتعاّ َسٜطٟ املساضؽ بأخالقٝات املَٗا ميٝع ايبشح اذتايٞ إْ٘ ٜػع٢ إىل تعطف 

َساضؽ املطس١ً املتٛغط١ بادتٗطا٤ َٔ ٚد١ٗ ْعط َعًُٞ ايرتب١ٝ ايف ، إش ٜتفل َع ايسضاغات ايػابك١ َٔ 



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يضُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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سٝح تٓاٚهلا ألخالقٝات امل١ٓٗ، َٚػت٣ٛ االيتعاّ بٗا َٔ قبٌ َسٜطٟ املساضؽ، ٚخيتًف ايبشح َع 

سٜطٟ املسضاؽ بأخاقٝات امل١ٓٗ ايسضاغات ايػابك١ َٔ سٝح اذتسٚز ايعَا١ْٝ ٚاملها١ْٝ، َٚػت٣ٛ ايتعاّ َ

 اجتاٙ َعًِ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ مبا ٜسعِ َاز٠ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ يف املسضغ١، ٜٚععظ َٔ َهاْتٗا.

 يُهج انجحث: ـ 9
ٚصف طبٝع١ ايعاٖط٠ َٛضع ايبشح، "ايصٟ حياٍٚ  ايتشًًٝٞ ٜعتُس ايبشح ع٢ً املٓٗر ايٛصفٞ

ٖط ايرتب١ٜٛ املٛدٛز٠، نُا ٜفػط ايعالقات بني ٖصٙ ٜػاعس ع٢ً تفػري ايعٛا ايتشًًٝٞ فاملٓٗر ايٛصفٞ

يف اذتصٍٛ ع٢ً أنرب قسض ممهٔ َٔ املعًَٛات سٍٛ ٖصٙ ايعٛاٖط ٘ ٜػاعس ٜضاف إىل شيو أْ ،"ايعٛاٖط

اغتٓازًا إىل سكا٥ل ايٛاقع، ٚتعس األعاخ ايٛصف١ٝ أنجط َٔ َؿطٚ  دتُع َعًَٛات فٗٞ تصف ٚحتًٌ 

 (.76، 2006، زٜٚساضتفػط )ُتكِٝ ٚٚتكٝؼ ٚ

 هجحث وػُُخ انجحث:األصهٍ نزًغ ـ اجمل11
 : اجملتُع األصًٞ ايبشحد 1

ٜتهٕٛ اجملتُع األصًٞ َٔ مجٝع املعًُني ٚاملعًُات ايعاًَني يف تسضٜؼ َكطض ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ يف  

 َساضؽ املطس١ً املتٛغط١ اذته١َٝٛ يف َس١ٜٓ ادتٗطا٤ بايهٜٛت، سٝح ٜبًغ عسزِٖ عػب إسصا٥ٝات ٚظاض٠

 ( َعًًُا َٚع١ًُ تطب١ٝ ف194.١ٝٓ/ )2019 – 2018ايرتب١ٝ يف ايهٜٛت يًعاّ ايسضاغٞ /

 :ع١ٓٝ ايبشحد 2

( َعًًُا َٚع١ًُ تطب١ٝ ف١ٝٓ يف َس١ٜٓ 50يكس مت تطبٝل أزا٠ ايبشح ع٢ً ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ بًغت )

 %.25.92ادتٗطا٤ بٓػب١ 

 ( 1اجلذول )
 )طُىاد اخلربح، ادلؤهم انؼهًٍ(وفك يزغرياد انجحث رىسع ػُُخ 

 انُظجخ انؼذد انفئخ ادلزغري

  



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يضُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 انُظجخ انؼذد انفئخ ادلزغري
  

  

  

 

  

  

 :انجحث وإجزاءاد انصذق وانثجبدأداح ـ 11
اغتبا١ْ َػت٣ٛ ايتعاّ َسٜطٟ املساضؽ بأخالقٝات املٗٓد١ يف َدساضؽ املطسًد١ املتٛغدط١ بدادتٗطا٤ َدٔ        -1

 ٚد١ٗ ْعط َعًُٞ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ: 

االطال  عًد٢ بعدا ايسضاغدات ايديت تٓاٚيدت َٛضدٛ        : مت فٝٗا َطس١ً االطال  ٚاختٝاض بٓٛز االغتبا١ْ -

ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ، ٚأخالقٝات امل١ٓٗ، ٚقس اختاض ايباسجإ ايسضاغدات ايعطبٝد١ اذتسٜجد١ يف ٖدصا اجملداٍ،      

ثددِ سددسز ايباسجددإ يف ضدد٤ٛ ايسضاغددات ايػددابك١، ٚايعٜدداضات املٝساْٝدد١ ايبٓددٛز ايدديت تتددأيف َٓٗددا            

 ٍ أخالقٝات امل١ٓٗ جتاٙ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ.( بٓسًا س40ٛاالغتبا١ْ. إش مت صٝاغ١ )

 ايسضاغ١ االغتطالع١ٝ الغتبا١ْ ايبشح:  -2

بٗسف ايتشكل َٔ ٚضٛح بٓٛز االغتبا١ْ ٚتعًُٝات٘، قاّ ايباسجإ بسضاغ١ اغتطالع١ٝ، إش طبدل  

نُدا  ( َعًًُا َٚع١ًًُ، ْٚتٝذ١ يًسضاغ١ االغتطالع١ٝ، بكٝدت بٓدٛز االغدتبا١ْ    35االغتبا١ْ ع٢ً ع١ٓٝ بًغت )

 ٖٞ; ٚنصيو ايتعًُٝات املتعًك١ بٗا، سٝح تبني أْٗا ٚاضش١ متاًَا َٚف١َٛٗ.

 ططٜك١ تصشٝح اغتبا١ْ ايبشح: -3

تتِ اؤداب١ ع٢ً بٓٛز االغتبا١ْ بٛاسس٠ َٔ اؤدابات ايتاي١ٝ: )َطتفع١، َتٛغط١، َٓدفض١(. 

  (.1-2-3فايعباضات ُتعط٢ زضداتٗا ٚبايرتتٝب ايػابل ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:) 

 صسم اغتبا١ْ ايبشح: -4

 د صسم احملهُني )ايصسم ايعاٖطٟ(:



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يضُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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اغتدسّ ايباسجإ ططٜك١ ايصسم ايعاٖطٟ بٗسف ايتشكل َٔ صالس١ٝ بٓٛز اغدتبا١ْ ايبشدح، متَّ   

عطض االغتبا١ْ ع٢ً عسز َٔ أعضا٤ اهل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ األغاغ١ٝ، يبٝإ ضأِٜٗ يف صش١ نٌ 

ٛض ايصٟ ٜٓتُٞ إيٝ٘، فضاًل عٔ شندط َدا ٜطْٚد٘ َٓاغدبًا َدٔ إضدافات أٚ تعدسٜالت،        بٓس، ٚزضد١ َال٥ُت٘ يًُش

ٚبٓددا٤ً عًدد٢ اآلضا٤ ٚاملالسعددات مل ٜددتِ اغددتبعاز أٟ بٓددس َددٔ االغددتبا١ْ، ٚيهددٔ مت تعددسٌٜ بعضددٗا َددٔ سٝددح    

 األغًٛب ٚايصٝاغ١; ْٚصنط ع٢ً غبٌٝ املجاٍ:

 انجُىد ثؼذ انزؼذَم انجُىد لجم انزؼذَم

( بٓددسًا مت تٛظٜعٗددا بصددٛض٠  40ٚبًددغ اجملُددٛ  ايٓٗددا٥ٞ يبٓددٛز ٖددصٙ االغددتبا١ْ بصددٛضت٘ ايٓٗا٥ٝدد١ )  

 َٓتع١ُ يف االغتبا١ْ.

 : يبشحاثبات اغتبا١ْ  -5

 اعتُس ايباسجإ يف سػاب ثبات االغتبا١ْ ع٢ً اآلتٞ: 

 مت سػداب َعاَدٌ ايجبدات عدٔ ططٜدل تطبٝدل االغدتبا١ْ ٚإعداز٠ تطبٝكد٘ عًد٢ ْفدؼ            إعاز٠ ايتطبٝل :

 ايع١ٓٝ بعس أغبٛعني، ٚدا٤ت ايٓتا٥ر ناآلتٞ: 

 ( 2اجلذول )
 حثالطزجبَخ انج يؼبيم انرتاثط )ثريطىٌ( يف انزطجُمني األول وانثبٍَ

 انمزار يؼبيم انرتاثط )ثريطىٌ( أثؼبد اطزجبَخ انجحث
 

 (.0.883أظٗطت ايٓتا٥ر يف ادتسٍٚ ايػابل متتع االغتبا١ْ بسضد١ عاي١ٝ َٔ ايجبات بًغت )

 عاي١ٝ (، ٖٚٞ ق١ُٝ َطتفع١، ٚتسٍ ع٢ً زضد١ 0.812بًغ َعاٌَ نطْٚبار ايفا ) :َعاٌَ نطْٚبار ايفا

 َٔ ايجبات.

  قداّ ايباسجدإ عػداب َعاَدٌ ايجبدات عدٔ ططٜدل ايتذع٥د١ ايٓصدف١ٝ ٚايتصدشٝح           : ايتذع١٥ ايٓصدف١ٝ

 مبعازي١ )غبريَإ بطإٚ(، ٚناْت ايٓتا٥ر نُا ٜؿري إيٝٗا ادتسٍٚ اآلتٞ:



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يضُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 (3اجلذول )
 لًُخ يؼبدنخ )طجرييبٌ ثزاوٌ( الطزجبَخ انجحث 

 يبٌ ثزاوٌ ثؼذ انزصحُحيؼبيم االررجبط طجري اطزجبَخ انجحث

ٚتسٍ ع٢ً زضد١ عاي١ٝ َٔ )غبريَإ بطإٚ( َطتفع١،  ١إٔ قُٝ ايػابل ٜتضح َٔ ادتسٍٚ

 ايجبات.

 ـ يُبلشخ َزبئج أطئهخ انجحث وفزضُبره: 11
 ْتا٥ر أغ١ً٦ ايبشح: -1

دد١ املعٝاضٜد١ بٓدا٤ عًد٢     يإلداب١ عٔ أغ١ً٦ ايبشح مت اعتُاز املعٝاض ايتايٞ: إش دط٣ سػداب ايسض 

عددسز املػددتٜٛات، ٚمت تكػددِٝ ايددسضدات إىل  ÷ايكُٝدد١ ايددسْٝا يًبددسٌٜ  –املعازيدد١: ايكُٝدد١ ايعًٝددا يًبددسٌٜ 

 (:4ثالث١ َػتٜٛات نُا ٜبٝٓ٘ ادتسٍٚ ضقِ )

 ( 4اجلذول رلى )
 َجني انذرجخ ادلؼُبرَخ نهحكى ػهً اطزجبَخ انجحث

 انزمذَز انذرجخ ادلظزىَبد

 –   

  –   

  –   

َا َػت٣ٛ ايتعاّ َسٜطٟ املساضؽ بأخالقٝات امل١ٓٗ ؾدصًٝا ًَٚٗٓٝا يف َساضؽ املطس١ً املتٛغط١  .1

 بادتٗطا٤ َٔ ٚد١ٗ ْعط َعًُٞ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ؟.

ابٞ ٚاالحندطاف املعٝدداضٟ يدسضدات املعًُددني يف   يإلدابد١ عدٔ ٖددصا ايػدؤاٍ مت سػداب املتٛغددط اذتػد     

 (:5اغتبا١ْ ايبشح )ايبعس األٍٚ(، نُا ٜبٝٓ٘ ادتسٍٚ ضقِ )



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يضُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 ( ادلزىطط احلظبثٍ واالحنزاف ادلؼُبرٌ الطزجبثخ 5اجلذول )
 ػُُخ انجحث ػهً اطزجبَخ انجحث )انجؼذ األول(
 انجؼذ األول: أخاللُبد ادلهُخ شخصًُب ويهًُُب  

ىطط ادلز انجُىد و
 احلظبثٍ

االحنزاف 
 ادلؼُبرٌ

رزرُت 
 انجُىد

 1.68 .471 

 1.84 .510 

 2.28 .454 

 2.12 .480 

 1.90 .463 

 2.24 .476 

 1.90 .463 

 2.54 .503 

1.88 .385 

2.06 .240 

2.04 0.445  

( ِ ٍ ضق َّ ايبٓٛز5ٜالسغ َٔ ادتسٚ تٛغطاتٗا بني )بايبعس األٍٚاملتعًك١  ( أ  (.2.54ٚ 1.68، تطاٚستَ 

( ٖٚٞ تكع ضُٔ ايتكسٜط املتٛغط، ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً 2.04ٚبٝٓت ايٓتا٥ر إٔ ق١ُٝ املتٛغط ايهًٞ )

(، ٚدا٤ت ايبٓٛز املتعًك١ 2012ض١ )ايتشًٞ بأخالقٝات امل١ٓٗ إىل سس َا، ٖٚصا ٜتفل َع زضاغ١ ايعطاٜ

(، ٚناْت ايبٓٛز األز٢ْ ٖٞ 2017بادتاْب ايؿدصٞ أع٢ً َٔ بك١ٝ ايبٓٛز ٖٚصا ٜتفل َع زضاغ١ ايعاظَٞ)

ايبٓٛز املتعًك١ بتكبٌ ايٓكس، ٚتكسٜط أ١ُٖٝ َاز٠ ايرتب١ٝ امل١ٝٓٗ، ٚتبازٍ ارتربات ايف١ٝٓ، ٖٚٞ حتتاز 

 (.١Feng,2011 فٓر )إىل ايتشػني ٖٚصا َا تؤنس عًٝ٘ زضاغ

َا َػت٣ٛ ايتعاّ َسٜطٟ املساضؽ بأخالقٝات امل١ٓٗ حنٛ َعًُٞ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ يف َساضؽ املطس١ً  .2

 املتٛغط١ بادتٗطا٤ َٔ ٚد١ٗ ْعط َعًُٞ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ؟.



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يضُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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يإلداب١ عٔ ٖصا ايػؤاٍ مت سػاب املتٛغط اذتػابٞ ٚاالحنطاف املعٝاضٟ يسضدات املعًُني يف 

 (:6شح )ايبعس ايجاْٞ(، نُا ٜبٝٓ٘ ادتسٍٚ ضقِ )اغتبا١ْ ايب

 ( ادلزىطط احلظبثٍ واالحنزاف ادلؼُبرٌ الطزجبثخ 6اجلذول )
 ػُُخ انجحث ػهً اطزجبَخ انجحث )انجؼذ انثبٍَ(

 انجؼذ انثبٍَ: أخاللُبد ادلهُخ حنى يؼهًٍ انرتثُخ انفُُخ  

 انجُىد و
ادلزىطط 
 احلظبثٍ

االحنزاف 
 ادلؼُبرٌ

رزرُت 
 دانجُى

 2.14 .351 

 2.04 .283 

 2.12 .328 

 1.94 .424 

 2.32 .471 

 1.90 .678 

 1.96 .533 

 1.64 .525 

1.72 .454 

1.84 .370 

1.96 0.442  

( ِ ٍ ضق َّ ايبٓٛز6ٜالسغ َٔ ادتسٚ تٛغطاتٗا بني )بايبعس ايجاْٞاملتعًك١  ( أ  (. 2.32ٚ 1.64، تطاٚستَ 

ٖٞ تكع ضُٔ ايتكسٜط املتٛغط، ٖٚصا َؤؾط ع٢ً ( 1.96ٚٚبٝٓت ايٓتا٥ر إٔ ق١ُٝ املتٛغط ايهًٞ )

ايتشًٞ بأخالقٝات امل١ٓٗ حنٛ َعًُٞ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ َع ضطٚض٠ ايعٌُ ع٢ً حتػٝٓٗا، ٖٚصا ٜتفل َع زضاغ١ 

(، ٚدا٤ت ايبٓٛز األع٢ً يًبٓٛز املتعًك١ باحملافع١ ع٢ً أغطاض املعًُني، َٚعاًَتِٗ 2012ايعطاٜض١ )

(،  ٚناْت ايبٓٛز األز٢ْ ٖٞ ايبٓٛز 2006(، ٚزضاغ١ ايبؿطٟ)2017غ١ ايعاظَٞ)باسرتاّ، ٖٚصا ٜتفل َع زضا

املتعًك١ مبؿاضن١ املعًُني يف ع١ًُٝ اختاش ايكطاض، ٚايتكِٝٝ ٚفل َعاٜري ١َٝٓٗ، ٖٚٞ إىل ايعٌُ ع٢ً 



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يضُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 & Keneth(، ٚزضاغ١ نٓٝح ٚتَٛٞ )Feng,2011حتػٝٓٗا، ٖٚصا َا تؤنس عًٝ٘ زضاغ١ فٓر )

Tommy, 1996ييت تؤنس ع٢ً ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ يًُعًُني.( ا 

َا َػت٣ٛ ايتعاّ َسٜطٟ املساضؽ بأخالقٝات امل١ٓٗ حنٛ ايتالَٝص يف َساضؽ املطس١ً املتٛغط١  .3

 بادتٗطا٤ َٔ ٚد١ٗ ْعط َعًُٞ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ؟.

يإلداب١ عٔ ٖصا ايػؤاٍ مت سػاب املتٛغط اذتػابٞ ٚاالحنطاف املعٝاضٟ يسضدات املعًُني يف 

 (:7با١ْ ايبشح )ايبعس ايجايح(، نُا ٜبٝٓ٘ ادتسٍٚ ضقِ )اغت

 ( ادلزىطط احلظبثٍ واالحنزاف ادلؼُبرٌ الطزجبثخ 7اجلذول )
 ػُُخ انجحث ػهً اطزجبَخ انجحث )انجؼذ انثبنث(
 انجؼذ انثبنث: أخاللُبد ادلهُخ حنى انزاليُذ  

 م

21 2.08 .274 

22 1.94 .314 

23 2.18 .438 

24 1.78 .418 

25 2.30 .463 

26 2.00 .728 

27 2.16 .422 

28 1.68 .513 

29 1.72 .454 

30 2.34 .479 

2.02 0.450  

( ِ ٍ ضق َّ ايبٓٛز7ٜالسغ َٔ ادتسٚ تٛغطاتٗا بني )بايبعس ايجايحاملتعًك١  ( أ  (. 2.34ٚ 1.68، تطاٚستَ 

( ٖٚٞ تكع ضُٔ ايتكسٜط املتٛغط، ٖٚصا َؤؾط ع٢ً 2.02ٚبٝٓت ايٓتا٥ر إٔ ق١ُٝ املتٛغط ايهًٞ )



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يضُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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(، ٚدا٤ت 2012ؿهٌ ال بأؽ ب٘، ٖٚصا ٜتفل َع زضاغ١ ايعطاٜض١ )ايتشًٞ بأخالقٝات امل١ٓٗ حنٛ ايتالَٝص ب

ايبٓٛز األع٢ً يًبٓٛز املتعًك١ غعٞ املسٜط يٝهٕٛ قس٠ٚ سػ١ٓ يًتالَٝص، ٚتؿذٝعِٗ ع٢ً االيتعاّ باألْع١ُ 

(،  2006(، ٚزضاغ١ ايبؿطٟ)2008(، ٚزضاغ١ أبٛ طبٝذ)2017ٚايكٛاْني، ٖٚصا ٜتفل َع زضاغ١ ايعاظَٞ)

ز األز٢ْ ٖٞ ايبٓٛز املتعًك١ مبؿاضن١ ايتالَٝص يف ع١ًُٝ اختاش ايكطاض، ٚتؿذٝع أعُاهلِ ٚناْت ايبٓٛ

 (.Feng,2011ايف١ٝٓ، ٖٚٞ عاد١ إىل املعٜس َٔ ايعٌُ يتشػٝٓٗا، ٖٚصا َا تؤنس عًٝ٘ زضاغ١ فٓر )

تٛغط١ َا َػت٣ٛ ايتعاّ َسٜطٟ املساضؽ بأخالقٝات امل١ٓٗ حنٛ أٚيٝا٤ األَٛض يف َساضؽ املطس١ً امل .4

 بادتٗطا٤ َٔ ٚد١ٗ ْعط َعًُٞ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ؟.

يإلداب١ عٔ ٖصا ايػؤاٍ مت سػاب املتٛغط اذتػابٞ ٚاالحنطاف املعٝاضٟ يسضدات املعًُني يف 

 (:8اغتبا١ْ ايبشح )ايبعس ايطابع(، نُا ٜبٝٓ٘ ادتسٍٚ ضقِ )

 ( ادلزىطط احلظبثٍ واالحنزاف ادلؼُبرٌ الطزجبثخ 8اجلذول )
 ث ػهً اطزجبَخ انجحث )انجؼذ انزاثغ(ػُُخ انجح

 انجؼذ انزاثغ: أخاللُبد ادلهُخ حنى أونُبء األيىر  

ادلزىطط  انجُىد و
 احلظبثٍ

االحنزاف 
 ادلؼُبرٌ

رزرُت 
 انجُىد

31 2.68 .471 

32 1.68 .471 

33 2.24 .591 

34 2.54 .542 

35 2.14 .405 

36 1.90 .303 

37 2.12 .480 

38 1.94 .314 

39 1.84 .370 

40 2.26 .487 

2.13 0.443  



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يضُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ِ )ٜالسغ  ٍ ضق ٔ ادتسٚ َّ ايبٓٛز8َ تٛغطاتٗا بني )بايبعس ايطابعاملتعًك١  ( أ  (. 2.68ٚ 1.68، تطاٚستَ 

( ٖٚٞ تكع ضُٔ ايتكسٜط املتٛغط، ٖٚصا َؤؾط ع٢ً 2.13ٚبٝٓت ايٓتا٥ر إٔ ق١ُٝ املتٛغط ايهًٞ )

(، 2012طاٜض١ )ايتشًٞ بأخالقٝات امل١ٓٗ حنٛ أٚيٝا٤ األَٛض بؿهٌ ال بأؽ ب٘، ٖٚصا ٜتفل َع زضاغ١ ايع

ٚدا٤ت ايبٓٛز األع٢ً يًبٓٛز املتعًك١ مبعا١ًَ أٚيٝا٤ األَٛض باسرتاّ، َٚطاعا٠ قُِٝٗ ٚثكافتِٗ، ٖٚصا 

(، ٚناْت ايبٓٛز األز٢ْ ٖٞ ايبٓٛز املتعًك١ بتكبٌ 2006(، ٚزضاغ١ ايبؿطٟ)2017ٜتفل َع زضاغ١ ايعاظَٞ)

عٜس َٔ ايعٌُ يتشػٝٓٗا، ٖٚصا َا تؤنس عًٝ٘ زضاغ١ ايٓكس، ٚاملؿاضن١ يف اختاش ايكطاض، ٖٚٞ عاد١ إىل امل

( فُٝا ٜتعًل بايتسضٜب ع٢ً أخالقٝات امل١ٓٗ، َٚا أنست٘ أٜضًا زضاغ١ أبٛ Feng,2011فٓر )

 ( فُٝا ٜتعًل بأخالقٝات امل١ٓٗ حنٛ أٚيٝا٤ األَٛض. 2008طبٝذ)

 (:0.05ْتا٥ر فطضٝات ايبشح: مت اختباض ايفطٚض عٓس َػت٣ٛ ايسالي١ ) -2

املعًُني ع٢ً اغتبا١ْ  إدابات اتبني َتٛغط ١زاي١ إسصا٥ٝشات  ال تٛدس فطٚميفطض١ٝ األٚىل: ا

 ادتٓؼ.تعع٣ إىل َتغري  ايبشح

ع٢ً  املعًُنييًتشكل َٔ صش١ ٖصٙ ايفطض١ٝ قاّ ايباسجإ عػاب ايفطٚم بني َتٛغطات زضدات 

 ، ٚدا٤تاختباض )ت( غتٝٛزْتغتدساّ (، ٚشيو باإْاخ، شنٛض) ادتٓؼَتغري  ايبشح اغتٓازًا إىل اغتبا١ْ

 :(9ٜٛضشٗا دسٍٚ ضقِ )نُا  ايٓتا٥ر

 ( َزبئج اخزجبر )د( طزُىدَذ نهفزوق ثني إجبثبد ػُُخ انجحث وفك يزغري اجلُض9اجلذول )
د اخزجبر 

 انؼذد طزُىدَذ
ادلزىطط 
 احلظبثٍ

االحنزاف 
 درجخ احلزَخ لًُخ)د( ادلؼُبرٌ

 لًُخ
 االحزًبل

 انمزار

   
    

    

( ٖٚٞ غري 0.450( ْتا٥ر اختباض)ت( غتٝٛزْت، إش بًغت ق١ُٝ )ت( )9ٜتبني َٔ ادتسٍٚ ضقِ )

 اتبني َتٛغط ١زاي١ إسصا٥ٝشات  فطٚمزاي١ إسصا٥ًٝا. ٚبايتايٞ ْكبٌ ايفطض١ٝ ايصفط١ٜ، أٟ ال تٛدس 

 ادتٓؼ. تعع٣ إىل َتغري  با١ْ ايبشحاملعًُني ع٢ً اغت إدابات

ٚميهٔ إٔ ٜفػط شيو باتفام َععِ املعًُني ٚاملعًُات يهِْٛٗ َٔ ب١٦ٝ ١َٝٓٗ ٚثكاف١ٝ ٚاسس٠، 



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يضُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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( اييت 2017إضاف١ً إىل أغايٝب ايعٌُ املؿرتن١ بني َسٜطٟ املساضؽ، ٚتتفل ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع زضاغ١ ايعاظَٞ)

(، 2006اٍ أٚيٝا٤ األَٛض فكط، ٚختتًف َع زضاغ١ ايبؿطٟ)بٝٓت عسّ ٚدٛز فطٚم تعٛز يًذٓؼ إال يف زت

 (.2010ٚزضاغ١ حي٢ٝ)

املعًُني ع٢ً اغتبا١ْ  إدابات اتبني َتٛغط ١زاي١ إسصا٥ٝشات  ال تٛدس فطٚم: ايفطض١ٝ ايجا١ْٝ

 املؤٌٖ ايعًُٞ.تعع٣ إىل َتغري  ايبشح

ع٢ً  املعًُنيت زضدات يًتشكل َٔ صش١ ٖصٙ ايفطض١ٝ قاّ ايباسجإ عػاب ايفطٚم بني َتٛغطا

(، ٚشيو بهايٛضٜٛؽ )فٕٓٛ، بهايٛضٜٛؽ)تطب١ٝ ف١ٝٓ() املؤٌٖ ايعًَُٞتغري  ايبشح اغتٓازًا إىل اغتبا١ْ

 :(10ٜٛضشٗا دسٍٚ ضقِ )نُا  ايٓتا٥ر ، ٚدا٤ت)ت( غتٝٛزْت اختباض باغتدساّ

 ( 11اجلذول )
 زغري ادلؤهم انزؼهًٍَُزبئج اخزجبر )د( طزُىدَذ نهفزوق ثني إجبثبد ػُُخ انجحث وفك ي

د اخزجبر 
 انؼذد طزُىدَذ

ادلزىطط 
 احلظبثٍ

االحنزاف 
 درجخ احلزَخ لًُخ)د( ادلؼُبرٌ

 لًُخ
 االحزًبل

 انمزار

   
    

    

( ٖٚٞ غري 0.015غت ق١ُٝ )ت( )( ْتا٥ر اختباض)ت( غتٝٛزْت، إش ب10ًٜتبني َٔ ادتسٍٚ ضقِ )

 اتبني َتٛغط ١زاي١ إسصا٥ٝشات  فطٚمزاي١ إسصا٥ًٝا. ٚبايتايٞ ْكبٌ ايفطض١ٝ ايصفط١ٜ، أٟ ال تٛدس 

 املؤٌٖ ايعًُٞ. تعع٣ إىل َتغري  املعًُني ع٢ً اغتبا١ْ ايبشح إدابات

سس٠، إضاف١ً ٚميهٔ إٔ ٜفػط شيو باتفام َععِ ع١ٓٝ ايبشح يهِْٛٗ َٔ ب١٦ٝ ١َٝٓٗ ٚثكاف١ٝ ٚا

إىل شيو قس تفػط ايٓتٝذ١ باتبا  أغايٝب َؿرتن١ َٔ قبٌ َسٜطٟ املساضؽ، ٚتتفل ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع َع 

 (.2010(، ٚزضاغ١ بٛ عباؽ)2010(، ٚزضاغ١ حي٢ٝ)2006زضاغ١ ايبؿطٟ)

املعًُني ع٢ً اغتبا١ْ  إدابات اتبني َتٛغط ١زاي١ إسصا٥ٝشات  ال تٛدس فطٚم: ايفطض١ٝ ايجايج١

 .غٓٛات ارترب٠ يف ايتسضٜؼتعع٣ إىل َتغري  ايبشح

ع٢ً  املعًُنييًتشكل َٔ صش١ ٖصٙ ايفطض١ٝ قاّ ايباسجإ عػاب ايفطٚم بني َتٛغطات زضدات 



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يضُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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غٓٛات إىل  مخؼمخؼ غٓٛات، َٔ  َٔ )أقٌ يف ايتسضٜؼ تعع٣ إىل َتغري غٓٛات ارترب٠ايبشح  اغتبا١ْ

 ٚدا٤ت :باغتدساّ َعاٌَ حتًٌٝ ايتبأٜ األسازٟ(، ٚشيو غٓٛات  10أنجط َٔ عؿط غٓٛات، أقٌ َٔ 

 :(11ٜٛضشٗا دسٍٚ ضقِ )نُا  ايٓتا٥ر

 ( 11اجلذول )
 َزبئج اخزجبر حتهُم انزجبٍَ األحبدٌ نهفزوق ثني إجبثبد 

 ػُُخ انجحث وفك يزغري طُىاد اخلربح يف انزذرَض
 جمًىع Anovaاخزجبر 

 ادلزثؼبد

 درجخ
 احلزَخ

 يزىطط
 ادلزثؼبد

 ف لًُخ
 لًُخ

 االحزًبل
 انمزار

 
27.948 2 13.974 

    
1760.232 47 37.452 

1788.180 49 
 

( 0.691إٔ ق١ُٝ )ف( ) (ANOVA)(، ٚبعس اختباض حتًٌٝ ايتبأٜ 11ٜتبني َٔ ادتسٍٚ ضقِ )

بني  ١زاي١ إسصا٥ٝشات  فطٚمايصفط١ٜ، أٟ ال تٛدس  ٖٚٞ غري زاي١ إسصا٥ًٝا. ٚبايتايٞ ْكبٌ ايفطض١ٝ

 غٓٛات ارترب٠ يف ايتسضٜؼ. تعع٣ إىل َتغري  املعًُني ع٢ً اغتبا١ْ ايبشح إدابات اتَتٛغط

ٚميهٔ إٔ ٜفػط شيو باتفام َععِ املعًُني مبدتًف خرباتِٗ ايتسضٜػ١ ع٢ً آزا٤ َسٜطٟ املساضؽ 

ايٝب َؿرتن١ َٔ قبٌ َسٜطٟ املساضؽ، ٚتتفل ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع يف أخالقٝات امل١ٓٗ، ٚشيو ْتٝذ١ التبا  أغ

 (. 2010(، ٚزضاغ١ بٛ عباؽ)2010(، ٚزضاغ١ حي٢ٝ)2006َع زضاغ١ ايبؿطٟ)

 ـ يمرتحبد انجحث: 13
 ضطٚض٠ االيتعاّ باملٝجام األخالقٞ ايصازض عٔ ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايهٜٛت١ٝ. 

 .ايتٛع١ٝ بأ١ُٖٝ َاز٠ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ  

 املساضؽ ع٢ً أخالقٝات امل١ٓٗ.تسضٜب َسٜطٟ  

 ايتسضٜب ع٢ً آيٝات ايعٌُ ايتؿاضن١ٝ. 

 تععٜع أٚاصط ايتعإٚ، ٚتبازٍ ارتربات بني َسٜطٟ املساضؽ. 



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يضُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 ادلزاجغ
 ادلزاجغ انؼزثُخ: - أ
َس٣ ايتعاّ َسٜطٟ املساضؽ األغاغ١ٝ ايسْٝا بأخالقٝات ١َٓٗ ايتعًِٝ يف (. 2008أبٛ طبٝذ، ٖؿاّ.) -

 . ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠. ادتاَع١ اؤغال١َٝ بغع٠: غع٠.ط املعًُنيستافع١ غع٠ َٔ ٚد١ٗ ْع

. زت١ً َػتكبًٝات عط١ٝ(. أمحس )تطمج١ ايطفٌ. سٝا٠ يف ايفٕٓٛ تعًِٝ أثط (.2002ناٚضٟ. ) إٜٛاٟ، -

 .526-511(. 2)32 زتًس

١ٝ املتشس٠ زضد١ ايتعاّ َسٜطٟ املساضؽ ايجا١ْٜٛ يف زٚي١ اؤَاضات ايعطب(. 2006ايبؿطٟ، قسض١ٜ.) -

داَع١ عُإ ايعطب١ٝ  .٠َٓؿٛض غري َادػتري ضغاي١.بأخالقٝات امل١ٓٗ َٔ ٚد١ٗ ْعط َعًُٞ َساضغِٗ

 يًسضاغات ايعًٝا: عُإ.

زضد١ ايتعاّ ضؤغا٤ األقػاّ ايع١ًُٝ بأخالقٝات ايعٌُ اؤزاضٟ ٚعالقتٗا (. 2010بٛ عباؽ، فٛظ١ٜ.) -

نًٝات اهل١٦ٝ ايعا١َ يًتعًِٝ ايتطبٝكٞ ٚايتسضٜب  مبػت٣ٛ ايطٚح املع١ٜٛٓ ألعضا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يف

. ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠. ن١ًٝ ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ. يف زٚي١ ايهٜٛت نُا ٜطاٖا األعضا٤ أْفػِٗ

 داَع١ ايؿطم األٚغط: عُإ.

 زاض ايؿطٚم. عُإ: ادتُاٍ. ْفؼ /عًِادتُاي١ٝ ايرتب١ٝ (.2006) ستُس. ستُٛز، ٚايرتتٛضٟ، ارتٛايس٠، -

. املطدع يف َٓاٖر ايبشح يف عًِ ايٓفؼ ٚفٓٝات نتاب١ ايبشح ايعًُٞ(. 2006ٜٚساض، عبس ايفتاح. )ز -

 . َصط: زاض املعطف١ ادتاَع4.١ٝط

امل١ٓٗ َٔ  غع٠ بأخالقٝات ستافعات يف ايرتبٜٛني املؿطفني ايتعاّ (. زضد2009١ايطَٚٞ، غًُٝإ.) -

 ض٠. ادتاَع١ اؤغال١َٝ. غع٠.ٚد١ٗ ْعطِٖ ٚغبٌ تطٜٛطٖا. ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛ

ٛض١ٜ.) - (. زٚض ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ يف إسٝا٤ املٛضٚخ ايؿعيب يس٣ تالَٝص املطس١ً االبتسا١ٝ٥ بسٚي١ 2017ايػامل،ْ 

 .136-114. 2(. ايعسز10اجملًس) اجمل١ً األضز١ْٝ يًفٕٓٛ.املعٛقات(.  -املساخٌ  –ايهٜٛت)األ١ُٖٝ 

ايطٌٜٛ(.  غعاز يٝتٛاْٝا.)تطمج١ يف ايفٕٓٛ تعًِٝ يف ي١فعا أغايٝب (.2002زايٝا. ) غٝٛيٝتٝني، -

 .573-560(. 2) 32 . زتًسزت١ً َػتكبًٝات



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يضُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 ايهٜٛت زٚي١ يف ايعاّ ايتعًِٝ َساضؽ َسٜطٟ ايتعاّ (. زضد2017١ايعاظَٞ، َع١ْ غعس خايس.) -

. رتب١ٜٛزت١ً ايعًّٛ ايايعٌُ.  ب١٦ٝ عٔ املعًُني ضضا َػتٟٛ ع٢ً ٚأثطٙ اؤزاضٟ ايعٌُ بأخالقٝات

 .409-368. 2. ايعسز 25اجملًس 

َػت٣ٛ ايكٝاز٠ األخالق١ٝ ملسٜطٟ املساضؽ ايجا١ْٜٛ اذته١َٝٛ يف عُإ (. 2012ضا٥س٠.) ايعطاٜض١، -

ضغاي١ َادػتري غري .ٚعالقت٘ مبػت٣ٛ مماضغ١ ايػًٛى املٛاط١ٓ ايتٓع١ُٝٝ َٔ ٚد١ٗ ْعط املعًُني

 ألٚغط: عُإ.َٓؿٛض٠. ن١ًٝ ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ. داَع١ ايؿطم ا

 . ٚظاض٠ ايرتب١ٝ. ايهٜٛت.املٝجام األخالقٞ يًُعًِ(. 2015ٚظاض٠ ايرتب١ٝ.) -

زضد١ ايتعاّ َسٜطٟ املساضؽ اذته١َٝٛ ايجا١ْٜٛ ايفًػط١ٝٓٝ بأخالقٝات ١َٓٗ (.٢ٝ2010، غذ٢.)حي -

عًٝا. ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠. ن١ًٝ ايسضاغات اي. اؤزاض٠ املسضغ١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعط َعًُٞ َساضغِٗ

 داَع١ ايٓذاح ايٛط١ٝٓ: ْابًؼ.
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