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 ممخص الجراسة :
ىجف ىحا البحث ىػ تحدضغ جػدة الخجمة الرحضة السقجمة الي السػاشغ السرخؼ في القصاع     

الرحي ، حضث يعتبخ القصاع الرحي مغ أىع القصاعات في ىحه الفتخة وىحا لع يكغ عمي مدتػؼ 
السجتسع السرخؼ فحدب بل عمي مدتػؼ العالع بأكسمة ولخفع مدتػؼ تقجيع الخجمات الرحضة 

تيجف الجراسة الي قضاس دور القضادة األخالقضة في تشسضة االستغخاق الػضضفي وذلظ لمسػاششضغ 
بالتصبضق عمي السدتذفضات الحكػمضة والخاصة بسحافطة القاىخة ولتحقضق ىجف البحث تع ترسضع 
قائسة إستقراء وزعت عمي العاممضغ ببعس السدتذفضات الحكػمضة والخاصة بسحافطة القاىخة وقج 

وكحلظ ايزًا اإلداريضغ ( ولقج  –أعزاء ىضئة التسخيس  –السدتيجفو مغ البحث ) أشباء  تسثمت الفئة
، وتع تحمضل البضانات األولضة بإستخجام البخنامج االحرائي  054بمغ حجع عجد السدتقري مشيع 

Spss   وتػصمت الشتائج الي أن القضادة األخالقضة تػثخ تأثضخ إيجابي معشػؼ عمي االستغخاق
 .يالػضضف

Abstract 

The purpose of this research is the improvement of health service quality 

provided to the Egyptian citizen in the health sector. The health sector is 

currently considered as one of the most important sectors. And this doesn’t 

only imply on the Egyptian society, but also on the whole world. In order to 

improve the quality of health services provided to the citizens, this study 

aims to measure the role ethical leadership in developing job involvement 

applying on public and private hospitals in Cairo governorate. To achieve 

the research objective, a questionnaire was designed and distributed among 

workers in a number of public and private hospitals in Cairo governorate. 

The target population of this research consisted of doctors, nursing staff, and 

also administrative staff. The sample size was roughly 450, primary data 

were analyzed using SPSS software program. Final results revealed that 

ethical leadership positively and significantly affect job involvement.  
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 / مـقــجمــــــــــــــــــة :1
يعج مفيػم القضادة األخالقضة مفيػمًا حجيثًا ندبضًا في أدبضات القضادة ، وتعشي القضادة األخالقضة     

مخاعاة السبادغ والقضع األخالقضة أثشاء مخاحل العسمضة القضادية وبعجىا ، ولقج اىتع الفكخ اإلدارؼ 
ىشاك تعارض بضغ الخبحضة  الحجيث بقزضة القضادة األخالقضة وأدركت الكثضخ مغ السشطسات أنو لضذ

وأخالقضات العسل حضث أن اإلدارة في كثضخ مغ السشطسات تشبيت إلى أن األخالقضات اإلدارية الحدشة 
( ، ويحب أن يػضع لكل ميشو  6442تعج مغ األصػل الخئضدضة في السشطسة )نجع عبػد، 

انضًا أو حخفضًا أو مكتبضًا أو أخالقضات تحكسيا وتزبط مدضخة العاممضغ فضيا سػاء أكان ىحا العسل مضج
بجوره السصمػب مشو عمي أمثل وجو  إداريًا أو تصػعضًا وذلظ لضقػم كل عامل ومػضف ومدؤول

ويتصمب ىحا االمخ ضخورة أن يتدع القادة باالخالق حتي يربحػا قادريغ ( ، 6404)الغامجؼ ، 
تػاجو القادة في ىحا القخن وتتسثل عمي خمق السشطسات االثضخة لجؼ العاممضغ ، ونطخأ لمتحجيات التي 

في كضفضة خمق مشطسات عسل صحضة أو نسػذجضة وىي تمظ التي تذعخ االفخاد بادمضتيع فضيا وتذبع 
احتضاجتيع اإلندانضة كسا تداىع بل تجعع مغ قجراتيع عمي التكضف مع وضائفيع خرػصًا أن مثل ىحا 

جية الزغػط ، كسا يجعميع أكثخ إدراكًا الشسط مغ السشطسات قادر عمي مداعجة أفخاده عمي مػا
لجػدة حضاتيع الػضضفضة وأكثخ نذاشًا ، وأيزًا قادر عمي تحقضق التػازن بضغ حضاة االفخاد الخاصة 

 ( .Kets de Vries , 2001والعسمضة )
في ىحا العرخ الدخيع تتعاضع التػجيات نحػ العػلسة لحلظ تذيج نطخيات اإلدارة التقمضجية تغضخًا      

سخيعًا ججًا وعمي الخغع مغ تدايج استخجام التكشػلػجضا اال ان الصمب عمي السيارات البذخية ال يدال 
كبضخ في نجاح السشطسات في مدتػؼ كبضخ وججيخ باالىتسام والدبب في ذلظ ان االفخاد ليع األثخ ال

ويعج االستغخاق الػضضفي مغ السػضػعات اليامو والجػىخية التي حطت باىتسام العجيج مغ الباحثضغ 
والسفكخيغ ، كػنو يعمب دورًا محػريًا في تحقضق أىجاف السشطسة وىػ ايزًا مغ السرصمحات الحجيثة 

التشطضسي لألفخاد داخل بضئة العسل ،  في مجال إدارة السػارد البذخية ، وتعػد أىسضة لفيع الدمػك
وعمي ضػء ذلظ يسكغ القػل أن االستغخاق الػضضفي كمسا تعاضست درجتو ، تعاضست فعالضة السشطسة 
ويعتبخ االستغخاق الػضضفي ىػ القاعجة األساسضة لبشاء مضدة تشافدضة في سػق العسل وليحه األسباب 

امل السيسة ججًا التي تمعب دورًا رئضدضًا وحاسسًا في يسكغ اعتبار االستغخاق الػضضفي واحج مغ العػ 
 (.6402، شضالن،  6440)  السغخبي ، األداء العام لمسشطسة 
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وإنصالقًا مغ كل ما ورد سابقًا يسكغ القػل أن االلتدام بالقضادة األخالقضة يؤدؼ الي تشسضة      
ىحا يؤدؼ الي خمق  مشاخ تشطضسي االستغخاق الػضضفي لجؼ العاممضغ بالسشطسات التي يعسمػن بيا و 

مالئع يجعع أىجاف السشطسو وبالتالي تدتيجف الجراسة الحالضة التعخف عمي شبضعة العالقة بضغ القضادة 
االخالقضة كستغضخ مدتقل واالستغخاق الػضضفي كستغضخ تابع وذلظ بالتصبضق عمي بعس السدتذفضات 

 الحكػمضة والخاصة بسحافطو القاىخة .
 البحث :/ مفاهيم 2

 القيادة األخالقية : 2/1
( أن القضادة األخالقضة تعبخ عغ قجرة القضادات اإلدارية عمي ( Brown et al ., 2005ويخؼ      

إبجاء ترخفات أخالقضة مالئسة معضاريًا مغ خالل األفعال والعالقات الذخرضة وتذجضع السخؤوسضغ 
 القخارات . عمي ىحه الترخفات عغ شخيق التػاصل الثشائي واتخاذ

(  فقال أن  القضادة األخالقضة عبخ الثقافات  ( Resick et al , 2006وأما عغ وجية نطخ     
السختمفة بأنيا تذضخ بذكل مخترخ إلي القضادة التي تحتخم حقػق وكخامة اآلخخيغ ، وتتسضد بأربعة 

 لجساعي والتذجضع الجساعي .أبعاد رئضدضة مقبػلة عمي مدتػؼ العالع وىي الشداىة واإليثار والتحفضد ا
( فقج رأؼ القادة االخالقضضغ بأنيغ أشخاص يتسضدون  Trevino et , al , 2000أما )      

بالسرجاقضة والسػثػقضة والعجالة ويتخحون قخاراتيع وفقًا لمسبادغ والقضع السالئسة اخالقضُا كسا يحخصػن 
خرضة والسيشضة باإلضافة الي اىتساميع عمي إبجاء وتػضضح الدمػكضات األخالقضة في حضاتيع الذ

 بسرالح كافة السخؤوسضغ برفة خاصة والسجتسع برفة عامة .
( فغ التأثضخ في السخؤوسضغ ولعل أبمغ أنػاع التأثضخ ذلظ الحؼ يحػل  6406كسا يخؼ )الصخاونة،      

كخ وعشجىا يكػن فضو القائج قضع االتباع ومعتقجاتيع لتكػن مشدجسة مع ما يشادؼ بو مغ مفاىضع وف
 االفخاد تحت تأثضخ داخمي يجفعيع العسل دون تخدد أو انتطار تػجضو ومخاقبو مغ القائج .

( القضادة األخالقضة بأنيا عسمضة تأثضخ في سمػك واتجاىات  6405كسا عخف ) مخزوق،      
 .  السخؤوسضغ مغ خالل الدسات الذخرضة لمقائج ودوره كسجيخ أخالقي لتحقضق أىجاف محجده

( إلي القضادة األخالقضة عمي أنيا عسمضة تأثضخ يسارسيا القادة  6406وقج أشار ) أكخيع ،        
اإلداريػن لحث اآلخخيغ عمي تحقضق األىجاف السشذػدة ، مغ خالل االلتدام بدمػكضات تتسضد بدسات 

افة إلي تذجضع أخالقضة مثل ) السرجاقضة ، األمانة ، العجالة ، اإليثار ، والتدامح ( باإلض
الدمػكضات األخالقضة بضغ العاممضغ عغ شخيق )مشاقذة القزايا األخالقضة ، تػضضح التػقعات 
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األخالقضة ، اتخاذ القخارات اإلدارية ، ودعع السعايضخ األخالقضة ( قاصجيغ بحلظ تعجيل وتحدضغ 
 وتعديد الدمػكضات األخالقضة في العسل.

( أن القضادة األخالقضة ىي قػة تحسل القادة مدؤولضة  mayer ,and, gavin 2005ويخؼ )     
 الترخف برػره أخالقضة .

( القضادة األخالقضة بأنيا عسمضة التأثضخ في األتباع لتحقضق الكفاءة  6404بضشسا عخف )الصخاونة ،     
ػانضغ والفعالضة وإيجاد مشاخ تشطضسي مشتج يدػده التعامل ضسغ إشار أخالقي وبسا تدسح بو الق

 واألنطسة .
( أن القضادة األخالقضة تعج نػعًا اخخًا مغ االشكال التشطضسضة 6404ويخؼ )جاد الخب،           

فػصف األىجاف مغ جانب القضادة اإلدارية األخالقضة وصشاعتيا وتػضضحيا ىػ نػع مغ الذكل 
ىحا مغ خالل  الزسشي لألخالقضات والتي يسكغ استخالصيا مغ كل قخار ادارؼ ويسكغ تذكضل

 السبادغ األخالقضة التي تحكع صشاعة واتخاذ القخار في السشطسات . 
ولقج عخفت الباحثة القضادة األخالقضة بأنيا فغ التأثضخ في االتباع وذلظ مغ خالل التدام القائج      

دمػكضات بدمػكضات أخالقضة مثل )العجالة ، مذاركة الدمصة ، تػضضح الجور ، الشداىة ، وغضخىا مغ ال
 األخالقضة( حتي تشدجع أفعال واقػال القائج معًا . 

 االستغخاق الهظيفي : 2/2
والسقرػد باالستغخاق الػضضفي ، درجو االرتباط بالعسل ، بحضث يكػن مشيسكا فضو بججيو           

والعامل الحؼ يكػن انيساكو وانجماجو عالضا في عسمو يؤدؼ مختمف الفعالضات واألنذصة التي 
تزسشيا عسمو بجج ونذاط وانجفاع إذ يختبط بالشػاحي العقمضة والعاشفضة معا ، ويتأثخ االستغخاق ي

الػضضفي بالعجيج مغ السؤثخات ، مشيا السدتػؼ العاشفي ، ويتزح ذلظ مغ خالل األثار اإليجابضة 
شخفس عمي الفخد ) مجال الدعادة والخضا والتقجيخ العالي لمحات ( ، وعكذ ذلظ صحضح عشجما ي

السػضف ) القمق ،  –مدتػؼ االستغخاق الػضضفي ، فضتزح التأثضخ الدمبي عمي مذاعخ الفخد العامل 
والزضق والكأبة واالحداس بالضأس ( واالستغخاق الػضضفي يعبخ عغ االرتباط الشفدي بضغ الفخد 

 ( .6440، ووضضفتو بحضث تعج ىحه الػضضفة ذات بعج محػرؼ في حضاتو وتقجيخه لحاتو. )السغخبي 
( أن االستغخاق في العسل يعبخ عغ االرتباط الشفدي بضغ الفخد 0991وقج ذكخ )الدناتي  ،      

 ووضضفتو بحث تعج ىحه الػضضفة ذات بعج محػرؼ في حضاتو وفي تقجيخه لحاتو .



 

 022 

  

وىشاك مغ يخػ أن االستغخاق الػضضفي ىػ الجرجة التي تكػن حالو الػضضفة الكمضة فضيا ميسو      
 ( .Dubin 1956ومرجرا في إشباع الحاجات األساسضة ) 
( أن االفخاد الحيغ يدتغخقػن في العسل ىع أفخاد 6406وكحلظ ايزًا يخؼ )العبادؼ والجاف ، 

إيجابضػن وميتسػن ومتحسدػن في وضائفيع وعمي استعجاد دائع لمعسل بجيج أضافي لتشفضح األعسال 
 عمي أفزل وجو وبكامل قجراتيع .

(  إلي أن االستغخاق الػضضفي (saleh & Hosek ,1976ومغ ناحضو أخخؼ أشار الباحثان      
درجو تصابق الذخز مع ومذاركتو في ذلظ العسل بشذاط ويشطخ إلي أدائو في العسل بأنو ميع 

 لقضستو الحاتضة لحلظ فيػ مفيػم معقج مبشي عمي  االدراك ، والفعل ، والذعػر  .
( عخف االستغخاق الػضضفي وقال أنو االتجاه الذعػرؼ اإليجابي 6406ولكغ) العابجؼ ،     

 لمعاممضغ في تحقضق أىجاف السشطسة وقضستيا .
 ( أن االستغخاق الػضضفي يعبخ عغ مدتػؼ انجماج الفخد في عسمو .6406وتخػ ) عبج الغشي،       
ل ىػ عسمضو مذاركو الفخد في وضضفتو والتي ( أن االستغخاق في العس6406وتخؼ )قاسع ،      

تدتػعب كل شاقتو مغ اجل تحقضق أىجاف الفخد وشعػره بكػنو مداىسا فعاال ومذاركا في اتخاذ 
 القخارات التي تعع وضضفتو .

( إلي أن  االستغخاق الػضضفي يعشي االنجماج الجاخمي لمفخد  في 6402بضشسا أشار ) شضالن،      
الشفدي مع العسل اؼ الجرجة التي يكػن الػضع الػضضفي ىػ السحػر والسخكد  العسل أو التصابق
 لمذخز وىػيتو . 

( أنو تخكبضو مغ السكػنات الدمػكضة والذعػرية  Sakovska , 2012ولقج عخفو ايزًا )      
 مختبصة بأداء الجور لألفخاد العاممضغ .

ي أصبح يشطخ إلي االستغخاق الػضضفي ( أن مغ السشطػر الشطسBrown ,1996بضشسا رأؼ )      
بأنو ىػ االساس إلنذاء وتخسضخ السضدة التشافدضة في االسػاق التجارية . أما مغ مشطػر الفخد فأصبح 
يشطخ الي االستغخاق الػضضفي أنو مفتاح الخضا الػضضفي والشسػ الذخري ضسغ ساحو أو مجال 

ليجف ، كحلظ وقج يتأثخ االستغخاق الػضضفي بالعجيج العسل باإلضافة الي الدمػك الشابع مغ الجافعضة وا
مغ السؤثخات ، مشيا السدتػؼ العاشفي ، ويتزح ذلظ مغ خالل االثار اإليجابضة عمي الفخد )مجال 
الدعادة والخضا والتقجيخ العالي لمحات ( وعكذ ذلظ صحضح عشجما يشخفس مدتػؼ االستغخاق 

خ الفخد العامل ) القمق ، والزضق والكأبة واإلحداس الػضضفي ، فضربح التأثضخ الدمبي عمي مذاع
 ( .6440بالضأس ( ) ورد في السغخبي ،
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( لالستغخاق الػضضفي والحؼ نز عمي أن االستغخاق 0991ولقج تبشت الباحثة مفيػم )الدناتي ،      
حػرؼ في الػضضفي يعبخ عغ االرتباط الشفدي بضغ الفخد ووضضفتو بحث تعج ىحه الػضضفة ذات بعج م

 في حضاتو وفي تقجيخه لحاتو .
ويسكغ القػل أن االستغخاق الػضضفي كسفيػم يعبخ برػره عامو عغ مجؼ أىسضو الػضضفة في      

حضاه الفخد مغ جية ومجؼ استعجاد الفخد لمحفاظ عمي تمظ الػضضفة وبحل أقري الجيػد لمػفاء 
فخد عسمو أو يكػن ميتسا بعسمو لحلظ بستصمبات الػضضفة مغ جية أخخؼ فاالستغخاق يعشي أن يحب ال

نالحع االفخاد ذوؼ السدتػؼ العالي مغ االستغخاق الػضضفي ييتسػن بذكل صادق وحقضقي بأعساليع 
بكفاءة أعمي وبإنتاجضو أكبخ ووضع أغمب جيػدىع في عسميع وبالتالي يبجون أعمي مدتػيات االداء 

 ق الػضضفي لجؼ الفخد .ويسكغ تػضضح أىع الذخوط األساسضة لتحقضق االستغخا
 / الــجراسات الدابـــقــة :3

تتشاول الباحثة في ىحا الجدء الجراسات الدابقة الستعمقة بستغضخات الجراسة والتي يسكغ ترشضفيا عمى 
  -الشحػ التالي : 

 دراسات متعمقة بالقضادة األخالقضة .
 دارسات متعمقة باالستغخاق الػضضفي.

 بضغ القضادة األخالقضة واالستغخاق الػضضفي.دارسات تشاولت العالقة 
  : وفضسا يمى عخض تمظ الجراسات

 دراسات متعمقة بالقيادة االخالقية .  3/1
( لقج ىجفت ىحه الجراسة الي التعخف عمي Linda Trevion et al,2000لقج تشاولت دراسة )     

 04دة األخالقضة وذلظ مغ خالل اجخاء الكضفضة التي يقػم بيا ديخؼ اإلدارة العمضا بتصػيخ سسعة القضا
اخخؼ مع مدئػلي األخالقضات في عجد  64أجخيت مع مجيخ اإلدارة العمضا و 64مقابمة مشتطسة مشيع 

مغ الذخكات االمخيكضة وكان مغ أىع نتائج الجراسة أن اغمب مجيخؼ اإلدارة العمضا فذمػا في جعل 
رت الجراسة في أن كػن القائج أخالقضًا يتصمب تصػيخ االخخيغ يجركػا سمػكضات القضادة األخالقضة ولخ

سسعة القضادة األخالقضة وتصػيخ ىحه الدسعة قائع عمي كضفضة إدراك االخخيغ لمقائج والحؼ يعتسج عمي 
 ُبعجيغ ىسا الذخز األخالقي والسجيخ األخالقي.

اختبار التي ىجفت الي  (Rooplekha , and , Damodar 2004)بضشسا أوضحت دراسة      
عشرخًا مغ عشاصخ القضادة األخالقضة وذلظ بسقارنة تقضضع  66مقضاس القضادة األخالقضة السكػن مغ 
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السجريغ العاممضغ بقصاع الترشضع العام والخاص بذخق اليشج ، ولقج تست الجراسة عمي عضشة قجرىا 
ادة األخالقضة عمي مغ القصاع العام ، وتع تصػيخ مقضاس لمقض 011مجيخًا مغ القصاع الخاص و 056

أساس البضانات الستجسعة مغ التابعضغ حػل إدراكيع لسذخفضيع السباشخيغ ودعست نتائج فخضضة 
الجراسة بان الشاس يسضمػن الي تقضضع أنفديع بذكل أفزل مغ ناحضة الرفات اإليجابضة وشبقًا لرفات 

القضة مغ نطضخاىع بالقصاع السذاركضغ أضيخت نتائج الجراسة أن القادة في القصاع الخاص أكثخ أخ
العام كسا أضيخت ايزًا نتائج الجراسة أن تسكضغ العاممضغ ُبعج ميع في القضادة األخالقضة كسا أن نداىة 

 القائج والتحفضد معًا ُتعج مغ االبعاد التي تعكذ مضل القائج نحػ االيثار .
طخية التعمع االجتساعي ( والتي اقتخحت نMichael Brown et al, 2005ثع أكجت دراسة )      

مذاركًا مغ قصاع  914كقاعجة نطخية لفيع القضادة األخالقضة وقامت بإجخاء الجراسة عمي عضشة قجرىا 
الخجمات السالضة وشمبة الجراسات العمضا ، وقامت الجراسة بتقجيع تعخيف لمقضادة األخالقضة مغ خالل 

ة ىحا التعخيف وذلظ مغ خالل تصػيخ مقضاس سبع دراسات متجاخمة ولقج تع التأكج مغ صالحضة وأىسض
لمقضادة األخالقضة ولقج أضيخت نتائج الجراسة أن القضادة األخالقضة تختبط ارتباط إيجابي مع صجق 
القائج وسمػك االىتسام وُبعج العجالة وُبعج التأثضخ السثالي لمقضادة األخالقضة مبشضًا عمي أساس نطخية 

 التعمضع االجتساعي .
( العالقة بضغ القضادة األخالقضة وكل مغ صػت   (avey et al , 2012وتشاولت دراسة         

العاممضغ والسمكضة الشفدضة والخفاىضة الشفدضة والخضا الػضضفي لمعاممضغ كسا تشاولت دور صػت 
العاممضغ كستغضخ وسضط في العالقة بضغ القضادة األخالقضة و الخضا الػضضفي ولظ بالتصبضق عمى عضشة 

مغ العاممضغ البالغضغ فى العجيج مغ السشطسات مغ خخيجي كبخػ الجامعات في  105مكػنة مغ 
الػاليات الستحجة األمخيكضة وأسفخت نتائج ىحه الجراسة عغ وجػد عالقة إيجابضة ذات داللة أخرائضة 

لخضا بضغ القضادة األخالقضة وكل مغ صػت العاممضغ و السمكضة الشفدضة و الخفاىضة الشفدضة و ا
 الػضضفي ووجػد عالقة إيجابضة ذات داللة إحرائضة بضغ الخفاىضة الشفدضة وصػت العاممضغ .

( التػصل إلى نتائج أكثخ واقعضة فضسا يتعمق باثخ  6406وقج استيجفت دراسة )فخيج ،         
جدة االختالفات الثقافضة عمى سمػكضات القضادة األخالقضة وجػدة حضاة العسال فى الذخكات متع

الجشدضات وقج أثبتت دراستيا أنو بالخغع مغ االختالفات الثقافضة بضغ الجول إال أن سمػكضات القضادة 
تػضضح  –الشداىة  –التػجو نحػ السخؤوسضغ  –التػجو األخالقي  –األخالقضة مغ حضث ) العجل 

لجراسة الحالضة بسا الجور ( تمعب دوًرا كبضًخا في تحقضق الشجاح و التسضد التشطضسي كسا أن نتائج ا
أكجتو مغ أن مسارسة سمػكضات القضادة األخالقضة تعجل مغ العالقة بضغ االختالفات الثقافضة وإدراك 
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 2مفخده مغ العاممضغ ب044العامل لجػدة حضاة العسل وقج تع اجخاء الجراسة عمي عضشو قجرىا 
 شخكات متعجدة الجشدضات .

( في التعخف عمي الثقة في  (Ike E. Onyishi,2020في حضغ أنو استيجفت دراسة           
القائج كسدار بضغ القضادة األخالقضة واالمتثال لمدالمة وتعتسج ىحه الجراسة عمى األبحاث السددىخة في 
مجال القضادة ونتائج السػضف وتػسعيا مغ خالل التحقضق لضذ فقط في العالقة السباشخة بضغ القضادة 

مة ولكغ أيًزا في  دمج الثقة في القائج كػسضط ليحه العالقة وعمى الخغع األخالقضة واالمتثال لمدال
مغ أن عجًدا كبضًخا مغ الجراسات قج أثبت الجور السيع لمقضادة في الدالمة بسكان العسل ، يبجو أن 

لسعالجة ىحا الخمل ، وتيجف  الباحثضغ لع يفكخوا بعج في الجور الحؼ يسكغ أن تمعبو الثقة في القادة
الجراسة إلى التحقضق مغ العالقة بضغ القضادة األخالقضة واالمتثال لمدالمة مع الثقة في القائج  ىحه

مفخدة ولقج تع جسع البضانات مغ  621كػسضط ولتحقضق الجراسة أىجافيا تع استخجام عضشو مكػنو مغ 
لرعب تعسضع داخل مشطسات الخعاية الرحضة في عجد قمضل مغ السػاقع في نضجضخيا ، مسا يجعل مغ ا

الشتائج بسا يتجاوز العضشة الحالضة ولقج أضيخت نتائج الجراسة أن القضادة األخالقضة مختبصة بذكل 
باإلضافة إلى ذلظ ، كانت الثقة في القائج مختبصة بذكل  إيجابي بالثقة في القائج باالمتثال لمدالمة

بضغ القضادة األخالقضة واالمتثال إيجابي باالمتثال لمدالمة وتػسصت أيًزا في العالقة اإليجابضة 
لمدالمة وتذضخ الشتائج أيزًا إلى أن القضادة األخالقضة قج ال تكػن فعالة بذكل مباشخ في تحدضغ 
امتثال الدالمة لمسسخضات السخؤوسضغ ما لع يتع تصػر العالقة بضغ القائج والسخؤوسضغ لتكػن العالقة 

 قائسة عمى الثقة بضغ القائج والسخؤوسضغ .
( والتي تيجف الي معخفة  Zhou Hao, and, Others,2020 في حضغ أوضحت دراسة )      

تأثضخ القضادة األخالقضة  كسخفف لإلرىاق العاشفي لسػضفي خجمة الخصػط األمامضة في مصار في 
مػضف مغ الخصػط األمامضة   024الرضغ وعبخ الجراسة السضجانضة تست االعتساد عمى عضشة قػاميا

في الرضغ وأثبتت الجراسة أن اإلرىاق العاشفي يختبط بذجة باالكتئاب عالوة عمى ذلظ في مصار 
فإن اإلرىاق العاشفي لسػضفي الخجمة في الخصػط األمامضة في مصار الرضغ ُيشطخ إلضو باستسخار 
عمى أنو يؤدؼ إلى ضعف أداء خجمة العسالء وبالتالي ، كان مغ السفضج استكذاف شخق لتقمضل 

العاشفي لسػضفي الخجمة في الخصػط األمامضة في مصار الرضغ ولقج أضيخت نتائج الجراسة اإلرىاق 
أن القضادة األخالقضة ىي شخيقة الفعالة لمتخفضف مغ انفعاالت مػضفي الخجمة في الخصػط األمامضة 
في مصار الرضغ و لتحقضق أفزل خجمة لمعسالء تحث الجراسة الي أن تدتكذف األبحاث السدتقبمضة 

 شخًقا لمتخفضف مغ اإلرىاق العاشفي لمسػضفضغ .
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 دراسات متعمقة باالستغخاق الهظيفي   3/2
( جػدة حضاة العسل وأثخىا في تشسضة االستغخاق الػضضفي تػصضف  6440أما دراسة )السغخبي ،       

ىا الجراسة وىجفت ىحه الجراسة بذكل أساسي إلى التعخف عمى شبضعة جػدة حضاة العسل وبضان أثخ 
عمى االستغخاق في العسل لمعاممضغ بالسخاكد الصبضة الستخررة بجامعة السشرػرة ، و لتحقضق ىحا 
اليجف قام الباحث برضاغة مجسػعة مغ األىجاف الفخعضة تسثمت في التعخف عمى مدتػػ جػدة 

ات حضاة العسل بالسخاكد الصبضة الستخررة و تحجيج درجة التبايغ و االختالف فضسا بضغ آراء فئ
اإلداريضغ و األشباء و الفشضضغ حػل تمظ العػامل ىي تحجيج أثخ جػدة حضاة العسل في تشسضة 
االستغخاق في العسل لمعاممضغ بالسخاكد الصبضة الستخررة واستخالص بعس الشتائج وتقجم ببعس 

غخاق التػصضات و السقتخحات التي تديع في بضان شكل العالقة بضغ عػامل جػدة حضاة العسل و االست
مفخدة مغ العاممضغ  044في العسل في السخاكد الصبضة ، وعبخ دراسة مضجانضة تست عمى عضشة قػاميا 

بالسخاكد الصبضة الستخررة وعبخ تحجيج ستة أبعاد رئضدضة لجػدة حضاة العسل تسثمت في ضخوف 
ئضذ في بضئة العسل السعشػية وخرائز الػضضفة واألجػر و السكافأة وجساعة العسل وأسمػب الخ 

اإلشخاف ثع انتيى الباحث إلى عجة نتائج كان أىسيا أن جػدة حضاة العسل تؤثخ عمى االستغخاق في 
  .العسل لمعاممضغ بالسخاكد الصبضة الستخررة التابعة لجامعة السشرػرة 

(العػامل الحاسسة لالستغخاق الػضضفي  ,.6449Hao, Cheng et.alوقج تشاولت دراسة )      
مات السالضة بعج أزمة تدػنامي السالضة بالتصبضق عمي تايػان كأحج االسػاق الشامضة . لسػضفي الخج

وتشاول ىحه الجراسة تحجيج العػامل السؤثخة لالستغخاق في العسل لمسػضفضغ بقصاع الخجمات السالضة في 
ت الجرا سة تايػان بعج أزمة تدػنامي والسعاناة الذجيجة التي تعخضت ليا الذخكات السالضة وقج اشتسم

مػضفا يعسمػن ببشػك وشخكات تأمضغ بتايػان . ومغ أىع ما تػصمت الضة  205عمي عضشو قػاميا 
الجراسة وجػد ارتباط معشػؼ مػجب بضغ االستغخاق في العسل وكل مغ الجعع التشطضسي السجرك 

ل البحث وفقًا والعالقة بالدمالء وشبكة العالقات الخاصة . وأيزا أن التختضب التشازلي لمعػامل مح
لجرجة تأثضخىا عمي االستغخاق في العسل ىػ : الجعع التشطضسي السجرك يمضو العالقة بدمالء العسل ثع 
شبكة العالقات الخاصة .وجػد تأثضخ معشػؼ الختالف مدتػؼ التعمضع عمي االستغخاق في العسل 

حاصمضغ عمي مؤىالت فالحاصمػن عمي مؤىالت مغ السجارس العمضا كانػا أكثخ استغخاقًا مغ ال
 جامعضة مسا يعشي انو كمسا زاد مدتػؼ التعمضع انخفزت درجة االستغخاق في العسل.
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(عمى أثخ التكضف التشطضسي  عمى االستغخاق الػضضفي  6400كسا اىتست دراسة )عبجالرسج ،     
حجيثي  مفخدة مغ 254وذلظ بالتصبضق عمى قصاع الفشادق وقج اشتسمت الجراسة عمى عضشة قػاميا 

 -خجمات مالضة  -التخخج بعج استالميع العسل مباشخة في عجد مغ السشطسات السختمفة ] بشػك 
ىحا  ............إلخ[ وغضخىا مغ مجاالت الترشضع األخخػ  -صشاعة أدوية  -تأمضغ  -محاسبة 

الجساعي ]األسالضب الدتة لمتكضف السؤسدي وقج تػصمت الجراسة إلى وجػد عالقة ارتباط سمبضة بضغ 
الذخري [ وكل مغ غسػض الجور وصخاع الجور  -السترل  -الثابت  -السشتطع  -الخسسي  –

إيجابًضا بكل مغ الخضا الػضضفي وأعخاض الزغػط والشضة لتخك العسل ، بضشسا ارتبصت تمظ األسالضب  
ة أشيخ مغ االلتدام التشطضسي واليػية التشطضسضة واألداء وذلظ بعج أربعة أشيخ وكحلظ بعج عذخ و 

استالم العسل كسا تػصمت الجراسة إلى أن خسدة مغ أسالضب التكضف السؤسدي )باستثشاء األسمػب 
الذخري لع تكغ عالقتو ذات داللة إحرائضة ( تختبط بإبجاع الجور الفعمي و السخغػب بعج أربعة 

 .أشيخ مغ استالم العسل و بإبجاع الجور الفعمي بعج عذخة أشيخ مغ استالم العسل 
( الي التعخف عمي أثخ الجعع التشطضسي عمي تشسضة  6405كسا تشاولت دراسة ) ماضي ،     

االستغخاق الػضضفي لجؼ العاممضغ في مكتب غدة االقمضسي التابع لألونخوا وتحجيج وسائل الجعع 
إلي التشطضسي التي يقجميا السكتب االقمضسي و البحث عغ معػقات استخجام الجعع التشطضسي . إضافة 

تقجيع بعس التػصضات و التي تداىع في تصػيخ أسالضب الجعع التشطضسي لمػصػل لجرجة عالضة مغ 
االستغخاق الػضضفي وقج تكػن مجتسع الجراسة مغ العاممضغ في مكتب غدة االقمضسي التابع لألونخوا مغ 

عامل و قج تع  261 الجرجة الػضضفضة العاشخة إلي الجرجة الػضضفضة العذخيغ حضث بمغ العجد اإلجسالي
% مغ مجتسع الجراسة و قج 56,16عامل أؼ  بشدبة  614اختضار عضشة شبقضة عذػائضة بمغت 

استخجام الباحث االستبانة كأداة لجسع البضانات تكػنت االستبانة مغ جدأيغ حضث تع تخرضز الجدء 
ػ الجعع التشطضسي األول لمسعمػمات الذخرضة لمسػضف بضشسا تشاول الجدء الثاني محػريغ األول ى

ويزع أربع مجاالت و ىي)العجالة التشطضسضة ، سمػك القادة لسدانجة السخؤوسضغ ، السذاركة في اتخاذ 
القخار وتأكضج الحات لجؼ العاممضغ ( و السحػر الثاني ىػ االستغخاق الػضضفي وتػصمت الجراسة إلى 

ع التشطضسي و تشسضة االستغخاق عجة نتائج مغ أىسيا وجػد عالقة ذات داللة إحرائضة بضغ الجع
الػضضفي لجػ العاممضغ في مكتب غدة اإلقمضسي األونخوا بجرجة متػسصة ومقبػلة كسا بضشت الجراسة 
وجػد فخوق بضغ متػسصات تقجيخات عضشة الجراسة حػل السجاالت مجتسعة مًعا وتعدػ إلى الجائخة 

لباحث في دراستو بزخورة مخاجعة وكالة وأوصى ا .التي يعسل بيا السػضف وإلى سشػات الخبخة فقط 
ضغ مغ خالل مخاجعة نطام األجػر الغػث لػسائل الجعع التشطضسي الستبعة حالًضا في تعديد السػضف
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السكافأة وضخورة اشتخاك العاممضغ في اتخاذ القخارات بذكل أكبخ وتشطضع وتػفضخ متصمبات االستقخار و 
 .يد العالقة بضشيع وبضغ السخؤوسضغلقادة و السجراء عمى تعد الػضضفي وزيادة رفاىضة السػضفضغ وتجريب ا

( الي التعخف عمي درجة تػافخ أبعاد اليضاكل التشطضسي في  6405اىتست دراسة ) الذشصي ،      
الػزرات الفمدصضشضة بقصاع غدة و قضاس مدتػؼ األداء الػضضفي وكحلظ تحجيج شبضعة العالقة بضغ 

إلي التخرز( و األداء الػضضفي  . باإلضافة   -الخسسضة –ابعاد اليضكل التشطضسي ) السخكدية 
التحقضق مغ تأثضخ االستغخاق الػضضفي كستغضخ وسضط في العالقة بضغ اليضكل التشطضسي و األداء 
الػضضفي . ولتحقضق أىجاف البحث تع تصػيخ استبانة باالعتساد عمي الجراسات الدابقة وتكػنت عضشة 

عضشة العذػائضة ( مػضفا مغ شاغمي الػضائف اإلشخافضة حضث تع اختضارىع بصخيقة ال204الجراسة مغ )
%( وقج لخرت الجراسة إلي أن مدتػؼ األداء الػضضفي كان 15السضدخة وكانت ندبة االستجابة )

متػسصا ومدتػؼ تػافخ أبعاد اليضاكل التشطضسضة مختفعا و أضيخت الشتائج وجػد عالقة عكدضة دالة 
كذفت الجراسة أن إحرائضا بضغ أبعاد اليضكل التشطضسي  و األداء الػضضفي . عالوة عمي ذلظ 

االستغخاق الػضضفي يتػسط محمضا العالقة بضغ بعج السخكدية و األداء الػضضفي بضشسا يتػسط االستغخاق 
الػضضفي جدئضا بضغ بعجؼ الخسسضة و التخرز و األداء الػضضفي وبشاء عمي نتائج الجراسة اقتخحت 

القخار بأبعاد اليضكل التشطضسي بعس التػصضات لتحدضغ األداء الػضضفي مثل ضخورة اىتسام  صشاع 
و تدويج العاممضغ بالحاجات السادية و السعمػماتضة و إعادة ترسضع اليضاكل التشطضسضة لتكػن متالئسة 

 مع الخصة اإلستخاتضجضة لكل وزارة. 
( بجراسة أثخ االستقامة  6409بضشسا أىتست دراسة ) مخزوق ، الدشجيػني ، العساوؼ ،      

الستغخاق الػضضفي بالتصبضق عمى ھضئة التسخيس بالسدتذفضات الحكػمضة بسحافطة التشطضسضة عمى ا
مفخدة يسثمػن العاممضغ بھضئة التسخيس في السدتذفضات  226كفخالذضخ ، ولقج تكػنت عضشة  الجراسة 

الحكػمضة محل البحث ، وتع االعتساد عمى العضشة العذػائضة الصبقضة في تحجيج مفخدات الجراسة 
نتائج الجراسة وجػد عالقة ارتباط معشػؼ بضغ أبعاد االستقامة التشطضسضة واالستغخاق الػضضفي وأضيخت 

، كسا أثبتت نتائج الجراسة وجػد تأثضخ إيجابي معشػؼ ألبعاد االستقامة التشطضسضة عمى االستغخاق 
ضعة لمبحث الػضضفي ، وأيزا أثبتت الشتائج وجػد اختالفات معشػية بضغ أراء مفخدات العضشة الخا

تجاه بعس أبعاد االستقامة التشطضسضة واالستغخاق الػضضفي ، بضشسا ال يػجج اختالفات معشػؽ بضغ أراء 
مفخدات العضشة الخاضعة لمبحث تجاه بعس أبعاد االستقامة التشطضسضة االستغخاق الػضضفي وقجمت 

ى تحدضغ مدتػػ الجراسة إلدارة السدتذفضات الحكػمضة مجسػعة مغ التػصضات التى تدھع ف
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االستقامة التشطضسضة بغخض تحدضغ درجة االستغخاق الػضضفي لمعاممضغ ، وتزسشت الجراسة السشاقذة 
 والحجود وتػصضات البحث السدتقبمي .   

( التعخف عمي مدتػؼ مسارسة أبعاد 6409ولقج أوضحت دراسة ) الذشصي ، وأبػ عسخة ،      
االجتساعضة بقصاع غدة وقضاس مدتػؼ االستغخاق الػضضفي والدمػك القضادة التحػيمضة في وزارة التشسضة 

اإلبجاعي وكحلظ تحجيج دور االستغخاق الػضضفي كستغضخ وسضط في العالقة بضغ القضادة التحػيمضة 
مغ العاممضغ تع اختضارىع       646والدمػك اإلبجاعي ولتحقضق أىجف الجراسة تع استخجام عضشة مكػنو مغ 

العذػائضة الصبقضة ولقج تػصمت الجراسة الي العجيج مغ الشتائج مشيا أن مدتػؼ القضادة  بصخيقة العضشة
% وتبضغ أن مدتػؼ الدمػك اإلبجاعي كان بػزن ندبي 21.10التحػيمضة كانت مختفعة بشدبة 

% كسا أضيخت ايزًا نتائج الجراسة أنو 14.51% والذعػر باالستغخاق الػضضفي كان بشدبة 25.60
خوق إحرائضة حػل الدمػك اإلبجاعي بضغ اراء العضشضة شبقًا لمستغضخات الجيسػغخافضة باستثشاء ال يػجج ف

السؤىل العمسي فػججت فخوق لرالح حسمة الجبمػم فاقل وكانت أىع التػصضات العسل عمي تعديد 
الدمػكضات اإلبجاعضة لجؼ العاممضغ وفق خصة مجروسة وبضئة داعسة مغ خالل االىتسام بسسارسة 
األسالضب القضادية السالئسة وفي مقجمتيا القضادة التحػيمضة التي تترخف بإيجابضة وتحفد وتميع 
السخؤوسضغ وتجفعيع لإلنجاز وتخمق مشاخ تشطضسي يذعخ معو العاممػن باالنجماج مع الػضضفة كأنيع 

 وحجه واحجه . 
خالقي لمقادة عمي ( بالتعخف عمي تأثضخ الحكاء األ6409ولقج أىتست دراسة )سمضسان ،     

االستغخاق الػضضفي لمعاممضغ بيضئة مضشاء بػرسعضج ، كسا استيجفت الجراسة أيزًا التعخف عمي أكثخ 
أبعاد الحكاء األخالقي لمقادة تأثضخًا عمي االستغخاق الػضضفي فضسا يتعمق عمي بسجال محل التصبضق 

فخدة مغ العاممضغ بيضئة مضشاء بػرسعضج م 010ولتحقضق أىجاف الجراسة تع االعتساد عمي عضشو قػاميا 
ولقج أضيخت نتائج الجراسة الي عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائضة بضغ اراء عضشة البحث مغ 
العاممضغ ُتعدؼ لستغضخ الشػع والتعمضع ، فضسا يتعمق بسدتػؼ الحكاء األخالقي لمقادة بضشسا اتزح وجػد 

ضضفة فضسا يتعمق بسدتػؼ الحكاء األخالقي لمقادة ) الشداىة فخوق ُتعدؼ لستغضخ عجد سشػات الخبخة والػ 
والسدئػلضة ( كسا تػصمت الجراسة أيزًا الي وجػد عالقة ارتباط شخدية متػسصة بضغ الحكاء 
األخالقي لمقادة واالستغخاق الػضضفي لمعاممضغ ، وكحلظ تػصمت الي وجػد تأثضخ ذات داللة إحرائضة 

 لشداىة ، السدئػلضة ( عمي االستغخاق الػضضفي لمعاممضغ . لمحكاء األخالقي لمقادة ) ا
( الي استكذاف أثخ جػدة الحضاة الػضضفضة 6464بضشسا أىتست دراسة )الخمضجؼ ، و أبػزيج ،     

عمي أداء العاممضغ وكحلظ عمي الفاعمضة التشطضسضة في شخكات الدضاحة السرخية فئة )أ( في ضل 



 

 020 

  

خ وسضط ولتحقضق ىجف الجراسة أستخجم الباحث عضشة عذػائضة مكػنو وجػد االستغخاق الػضضفي كستغض
مفخدة ولقج تػصمت الجراسة الي أن االستغخاق الػضضفي يؤثخ بذكل إيجابي ومعشػؼ عمي  544مغ 

أداء العاممضغ والفاعمضة التشطضسضة في شخكات الدضاحة كسا تػصمت ايزًا الجراسة الي أن االستغخاق 
وسضصًا جدئضًا في تعديد العالقة بضغ جػدة الحضاة وأداء العاممضغ وبضغ جػدة الحضاة الػضضفي يمعب دورًا 

 الػضضفضة والفاعمضة التشطضسضة في شخكات الدضاحة .
 .دراسات تناولت العالقة بين القيادة األخالقية واالستغخاق الهظيفي 3/3

ىشاك العجيج مغ البحػث والجراسات التي أكجت عمي وجػد عالقة بضغ القضادة األخالقضة      
 (Den Hartog, and, Belschak 2012)واالستغخاق الػضضفي ومغ بضغ ىحه الجراسات دراسة  

التي أخحت عمي عاتقيا الخبط بضغ أبعاد القضادة األخالقضة واالستغخاق الػضضفي حضث أثبتت الجراسة 
أنو تػجج عالقة بضغ القضادة األخالقضة وارتباط العاممضغ بالعسل حضث كان لمقائج األخالقي دورًا ىامًا 

 في أن يحفد السخؤوسضغ عمي االرتباط القػؼ بالعسل واالستغخاق فضو .
إدراك القضادة األخالقضة واالستغخاق (Žemgulienė Jolanta , 2013) ولقج أوضحت دراسة       

ي سضاق اقترادؼ محجد بضشسا كان اليجف مغ ىحه الجراسة ىػ فحز العالقة بضغ القضادة الػضضفي ف
األخالقضة التي يترػرىا السذخف والدمػك االستغخاق الػضضفي في سضاق "الطخوف االقترادية 

و تأثضخ االقتراد الخاص عمى  السختمفة في البمجان واقترادات الدػق الشاشئة في االتحاد األوروبي
ػك األخالقي السترػر لمقادة واالستغخاق الػضضفي كشتضجة لحلظ االتجاه نحػ العسل في اقتراد الدم

وسط وشخق أوروبا واالقترادات الستقجمة ألوروبا الغخبضة ، وتع االعتساد عمي عضشتان لمجراسة والتي 
ربعة بمجان في أ مذخًفا 149مذخًفا في أربعة بمجان أوروبضة ذات اقتراد متصػر و  199تكػنت مغ 

ذات اقتراد ناشئ في وسط وشخق أوروبا  وقج أثبتت نتائج الجراسة أن ىشاك تأثضخ إيجابي قػؼ مغ 
القضادة األخالقضة في تشسضة االستغخاق الػضضفي لجؼ السخؤوسضغ وكحلظ أيزًا تؤدؼ القضادة األخالقضة 

ة دورًا أخخ وىػ أنيا تداىع الي انجماج السخؤوسضغ في العسل بذكل أفزل كسا أن لمقضادة األخالقض
في التدام السخؤوسضغ عمي تحقضق أىجاف السشطسة ، كسا أضيخت أيزًا نتائج الجراسة الجلضل عمى 
صحة الخابط بضغ القضادة األخالقضة واالستغخاق الػضضفي الشتضجة الشاتجة عغ الرفات الذخرضة 

 االستغخاق الػضضفي .لمسذخف كقائج أخالقي والتي تختبط ارتباًشا إيجابًضا بسبجأ 
( الي التعخف عمي درجة مسارسة مجيخؼ السجارس في مجرية 6464أكجت دراسة )سمضسان ،      

التخبضة والتعمضع لسحافطة عجمػن في األردن لمقضادة األخالقضة وعالقتيا باالستغخاق الػضضفي لمسعمسضغ 
معمسًا ومعمسة وتع استخجام  021مغ وجية نطخىع ولتحقضق أىجاف الجراسة وزعت عضشة مكػنو مغ 

العضشة العذػائضة البدضصة ، وتػصمت الجراسة الي أن درجة مسارسة مجيخؼ السجارس لدمػكضات القضادة 
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األخالقضة مغ وجية نطخ السعمسضغ جاءت بجرجة مختفعة وأضيخت ايزًا الجراسة عجم وجػد فخوق 
لسجارس لدمػكضات القضادة األخالقضة ذات داللة إحرائضة لترػرات السعمسضغ نحػ مسارسة مجيخؼ ا

مغ وجية نطخ السعمسضغ ُتعدؼ لستغضخ الجشذ في جسضع السجالت ما عجا مجال العجالة واإلندانضة 
وجاءت الفخوق لرالح السعمسات ولستغضخ السؤىل العمسي في جسضع السجاالت ماعجا مجال االعتجال 

لجراسات العمضا ولستغضخ سشػات الخبخة وأن وضبط الحات واالداة ككل وجاءت الفخوق لرالح حسمة ا
مدتػؼ االستغخاق الػضضفي لجؼ السعمسضغ في السجارس مغ وجية نطخىع جاءت مختفعًا كسا أضيخت 
ايزًا نتائج الجراسة الي وجػد عالقة ذات داللة إحرائضة بضغ درجة مسارسة مجيخؼ السجارس لمقضادة 

وجية نطخىع وبشاًء عمي الشتائج أوصت الجراسة بزخورة  األخالقضة واالستغخاق الػضضفي لمسعمسضغ مغ
االىتسام مجيخؼ السجارس بسسارسة القضادة األخالقضة بكافة جػانبيا في عسميع ، لسا ليا مغ أىسضة 

 عمي استغخاق السعمسضغ وانجماجيع في وضضفتيع ورفع وتحدضغ أدائيع وانتاجضتيع .
( وجػد عالقة ذات داللة إحرائضة بضغ درجة 6464 ولقج أضيخت نتائج دراسة )مػمشي ،         

مسارسة مجيخؼ السجارس لمقضادة األخالقضة واالستغخاق الػضضفي لمسعمسضغ مغ وجية نطخىع وبشاًء عمي 
الشتائج أوصت الجراسة بزخورة االىتسام مجيخؼ السجارس بسسارسة القضادة األخالقضة بكافة جػانبيا في 

عمي استغخاق السعمسضغ وانجماجيع في وضضفتيع ورفع وتحدضغ أدائيع عسميع ، لسا ليا مغ أىسضة 
 وانتاجضتيع .

وتخؼ الباحثة أنو يشبغي عمي السشطسات التي تخغب في زيادة درجة االستغخاق الػضضفي لجؼ      
مػضفضيا فالبج أن تتبشي القضادة العمضا تصبضق سمػكضات القضادة األخالقضة مغ ) الشداىة والعجالة 

اركة الدمصة .....وغضخىا ( مغ سمػكضات القضادة األخالقضة وكحلظ أيزًا تجعع اإلدارة العمضا ومذ
احتضاجات الرحة والدالمة السيشضة والشفدضة باعتبارىا اساسًا أخالقضًا ىامًا في مكان العسل حضث 

 تعسل تمظ األمػر عمي تشسضة استغخاق الفخد في وضضفتو.
 دابقة :التعميق عمي الجراسات ال 3/4

بعج استعخاض الجراسات الدابقة وأىع ما تػصمت الضة الباحثة ىػ تشػعت مجاخل دراسة       
 الباحثضغ لمقضادة األخالقضة  فعمي سبضل السثال : 

ولقج أضيخت نتائج  بعس الجراسة أن القضادة األخالقضة تختبط ارتباط إيجابي مع صجق القائج  -
عج التأثضخ السثالي لمقضادة األخالقضة مبشضًا عمي أساس نطخية وسمػك االىتسام وُبعج العجالة وبُ 

 ( .Michael Brown et al, 2005التعمضع االجتساعي  كسا ىػ في دراسة ) 
أوضحت بعس الجراسات  شبضعة العالقة بضغ القضادة األخالقضة وشعػر العاممضغ بحالة مغ  -

قي تعسل عمي تخفضس مدتػؼ األمان الػضضفي ولقج تػصمت الي أن شخرضة القائج األخال
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شعػر العاممضغ بالتيجيجات والزغػط في مكان العسل لذعػرىع بحالة مغ العجالة في التعامل 
وذلظ لتحقضق أىجاف السشطسة في حضغ أنو يؤدؼ عجم تسكضغ العاممضغ باعتباره احج ابعاد القضادة 

الػضضفي كسا ىػ في دراسة األخالقضة الي شعػر العاممضغ أنيع بحالة مغ العجد وعجم األمان 
(Hawass , 2015.) 

 –أبخزت نتائج بعس الجراسة العالقة اإليجابضة بضغ أبعاد القضادة األخالقضة ) الدمػك األخالقي  -
اتخاذ القخار( حضشسا وجج في أن االترال األخالقي كـأحج  األخالقضات فى –البضئة األخالقضة 

أبعاد القضادة األخالقضة ال تختبط باالبتكار التشطضسي كسا اتزح أن الدمػك األخالقي و البضئة 
األخالقضة )كأبعاد القضادة األخالقضة ( قادرة عمى التشبؤ و التفدضخ واالبتكار التشطضسي في 

 ( .yimaz ,  6404السجارس كسا ىػ في دراسة )
 aveyتشاولت العجيج مغ الجراسات القضادة  األخالقضة باعتبارىا متغضخًا مدتقال كسا في دراسة )  -

et al , 2012 Žemgulienė Jolanta , 2013-   -  ، أكخيع   -6464مػمشي
 -yimaz ,  6404( في حضغ تشاولتيا دراسات أخخؼ كستغضخات تابعًا كسا في دراسة ) 6406،

.....  وغضخىع ( أما عغ االستغخاق الػضضفي تست دراستو كستغضخ تابع  كسا في 6406،  راشج
( وكستغضخ وسضط  كسا في 6400عبجالرسج ،  -6405ماضي ،  -6409دراسة )راغب ، 

 ( . 6405الذشصي ، -6409الذشصي ، وأبػ عسخة ،   -6464) الخمضجؼ ، و أبػزيج ، 
ات الدابقة في سعضيا لمتعخف عمي دور القضادة األخالقضة في تتذابو الجراسة الحالضة مع الجراس -

 تشسضة أحج الدمػكضات اإليجابضة في بضئة العسل وىػ سمػك االستغخاق الػضضفي لجؼ العاممضغ .
تختمف الجراسة الحالضة عغ الجراسات الدابقة مغ حضث اليجف والسجال فسغ حضث  اليجف  -

دة االخالقضة في تشسضة االستغخاق الػضضفي ، أما مغ ركدت ىحه الجراسة عمي معخفة دور القضا
حضث السجال فتختمف ىحه الجراسة عغ الجراسات الدابقة في أنيا تخكد عمي دراسة القضادة 
االخالقضة وتأثضخىا عمي االستغخاق الػضضفي في بعس السدتذفضات الحكػمضة والخاصة بسحافطة 

 القاىخة.
سػضػع محل الجراسة في مجال الخجمات برفة عامة نقز الجراسات التي تشاولت تصبضق ال -

وفي قصاع الخجمات الرحضة برفة خاصة وفي حجود عمع الباحثة أنو لع يدبق أجخاء مثل ىحه 
 الشػعضة مغ الجراسات عمي ىحا الكضان الحضػؼ .

ي ىحه قرػر الكتابات البحثضة التي تشاولت مجال القضادة األخالقضة في البضئة العخبضة وبالتالي تات -
 الجراسة كامتجاد لمسحاوالت األخخػ السبحولة في ىحه السجال .
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في حجود عمع الباحثة ال تػجج دراسات عخبضة تشاولت العالقة بضغ القضادة االخالقضة كستغضخ  -
مدتقل واالستغخاق الػضضفي كستغضخ تابع بالتصبضق عمي القصاع الخجمات الرحضة بسحافطة 

 الخسالة . القاىخة وىحا أضاف الي أىسضة
 : /  الــجراسـة االستطالعية4

تعتبخ الجراسة االستصالعضة نػعًا مغ البحػث االستكذافضة والتي تعتبخ الخصػة االولي لسعخفة      
 مذكمة الجراسة وابعادىا وىي أيزًا تداعج الباحثة في بشاء الفخوض الخاصة بالجراسة 

 لجراسة االستصالعضة عمي اسمػبضغ ىسا :أسمػب الجراسة االستصالعضة اعتسجت الباحثة في ا
 الجراسة المكتبية : ( أ)

تع فضيا االشالع عمي السخاجع والجوريات السختمفة والسرادر عمي شبكة االنتخنت التي تشاولت 
 متغضخات الجراسة .

 دراسة إستطالعية ميجانية : ( ب)
مغ وجػد الطاىخة والسذكمة محل الجراسة في مجال التصبضق وىػ السدتذفضات  تع إجخائيا لمتاكج

 الحكػمضة والخاصة بسحافطة القاىخة والتي تع تشاوليا عمي الشحػ التالي :
 )ج( أسمهب الجراسة االستطالعية :

عزػ ىضئة تسخيس ( 65شبضب( و)05قامت الباحثة بإجخاء عجد مغ السقابالت الذخرضة مع )
 اريًا( مغ العاممضغ ببعس السدتذفضات  محل الجراسة  كسا ىػ مػضح بالججول التالي إد 64و) 

 بيان بعينات المقبالت الذخرية (1ججول رقم )
 الترشضف العجد الجية

مسخضضغ 0أشباء + 0السجيخ الصبي + رئضذ قدع التسخيس +  1 مدتذفى الشدىة الجولي 
 إدارؼ . 0+ 

 2مسخضضغ +  0السجيخ الصبي + رئضذ قدع التسخيس  +  06 مدتذفى الدالم التخرري 
 إداريضغ .

مسخضضغ 1أشباء + 0السجيخ الصبي + رئضذ قدع التسخيس +  02 مدتذفى القاىخة  التخرري
 إداريضغ . 2+ 

مسخضضغ 2أشباء + 0السجيخ الصبي + رئضذ قدع التسخيس +  00 مدتذفى الجمخداش 
 إداريضغ . 5+ 

مسخضضغ 6أشباء + 0السجيخ الصبي + رئضذ قدع التسخيس +  04 العاممدتذفى السصخية 
 إداريضغ . 6+ 

 السرجر : مغ اعجاد الباحثة .
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وقج استيجفت الجراسة االستصالعضة الحرػل عمي بضشات استكذافضة حػل  دور القضادة      
األسئمة تحتػػ عمى األخالقضة في تشسضة االستغخاق الػضضفي ولقج قامت الباحثة برضاغة مجسػعة مغ 

عبارات تعكذ السحاور األساسضة لمقضادة األخالقضة و مجػ تػافخ عشاصخ االستغخاق الػضضفي ، ومغ 
أىع الشقاط التي تست مشاقذتيا مجؼ إدراك العاممضغ بسفيػم القضادة االخالقضة ، ومجؼ إدراك بأىسضة 

 االستغخاق الػضضفي 
قضادات االدارية عمي االستغخاق الػضضفي  وأيًزا تع سؤاليع وكحلظ أيزًا مجػ التدام وتذجضع ال     

وقج عغ دور القضادة األخالقضة في تشسضة االستغخاق الػضضفي لجؼ العاممضغ بالسدتذفضات محل الجراسة 
  -أسفخت نتائج الجراسة االستطالعية عن وجهد مجمهعة من العهاهخ كما يمي وهى:

معخفة مفيػم وأبعاد القضادة األخالقضة و دور االلتدام بالقضادة يفتقخ البعس مغ العاممضغ إلى    -
 األخالقضة   في التذجضع عمي االستغخاق الػضضفي .

اختمفت آراء العاممضغ حػل دور القضادة األخالقضة فى تعديد وتقػية االستغخاق الػضضفي حضث أكج   -
خاق الػضضفي  بضشسا البعس اآلخخ أكج البعس أن التسدظ بالقضادة األخالقضة يداىع فى تشسضة االستغ

 أن االستغخاق الػضضفي  ىػ عسمضة ذاتضة تشبع مغ داخل الفخد نفدو .  
عجم كفاية أعجاد العاممضغ بيضئة التسخيس في بعس السدتذفضات محل الجراسة مسا يؤدؼ الي  -

 زيادة ضغػط العسل ليحه الفئة .
لجػ العاممضغ حضث أن درجة استغخاقيع في  ىشاك انخفاض في مدتػػ االستغخاق الػضضفي   -

 .العسل مشخفزة جًجا 
عجم مذاركة االدارة العمضا االدارة الػسصي والجنضا في صشاعو بعس القخارات مسا ادؼ الي ضيػر  -

 عجم االنتساء عشج بعس العاممضغ في االدارة الػسصي وكحلظ الجنضا .
عسل يػمضة لعجم ضضاع الػقت ىشاك مغ يخؼ ىشاك اختالف في اراء العاممضغ حػل وضع خصة  -

 ىحا االمخ ميع ججًا بضسشا يخؼ بعس السػضفضغ أن ىحا امخ غضخ ضخورؼ .
يخػ بعس أنو ال يتع تصبضق مبجأ السداواة بضغ جسضع العاممضغ وخاصة في تػزيع ميام وأعباء   -

ىشاك نطام عادل لألجػر  العسل وكحلظ في حخكة التخقضات و التشقالت ويخػ العاممضغ أنو كمسا كان
 و التخقضات والحػافد كمسا زاد مدتػػ األمل لجييع وبحل مديج مغ الجيج في العسل.

 /  مـــذـــكـــمـــة الـــجراســــة :5
مغ خالل نتائج الجراسة االستصالعضة التي قامت بيا الباحثة والتي تسثمت في إجخاء ما يقخب       
ة السختمفة مغ اشباء واداريضغ وأعزاء ىضئة تسخيس بالسدتذفضات لقاء مع الفئات الثالث 24مغ 
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محل الجراسة وبعج االشالع عمي الجراسات الدابقة تػصمت الباحثة الي أن مذكمة الجراسة تتسثل في 
وجػد مجسػعو مغ الطػاىخ الجالة عمي وجػد قرػر في االستغخاق الػضضفي عشج العاممضغ بالفئات 

اريضغ وأعزاء ىضئة التسخيس بالسدتذفضات محل الجراسة ، كسا تبضغ أيزًا السختمفة مغ أشباء واد
وجػد نقز في الجراسات التي تشاولت العالقة بضغ القضادة األخالقضة واالستغخاق الػضضفي في قصاع 
الخجمات برفة خاصة وبشاء عمضة فان ىشاك فجػة بحثضة في ىحا االشار وىػ ما تدعي الجراسة 

اىسة في غمقيا وبالتالي يسكغ صضاغة مذكمة الجراسة في عجد مغ التداؤالت التي الحالضة الي السد
 تدعي الجراسة الحالضة لإلجابة عشيا وىي كسا يمي :

ىل يػجج اختالف بضغ اتجاىات السدتقري مشيع في السدتذفضات الحكػمضة والخاصة بسحافطة  -
 خالقضة ؟القاىخة نحػ مجؼ تبشي القضادات اإلدارية لشسط القضادة األ

ىل يػجج اختالف بضغ اتجاىات السدتقري مشيع نحػ االستغخاق الػضضفي بالسدتذفضات محل  -
 الجراسة وذلظ تبعًا الختالف شبضعة السدتذفى)حكػمضة ، خاصة(؟

ىل يػجج تأثضخ ذات داللة إحرائضة لمقضادة األخالقضة وأبعادىا السختمفة عمى االستغخاق الػضضفي  -
 محل الجراسة ؟ لمعاممضغ بالسدتذفضات

ىل تػجج اختالفات بضغ آراء السدتقري مشيع في السدتذفضات الحكػمضة والخاصة بسحافطة  -
القاىخة نحػ االستغخاق الػضضفي وفقًا لخرائريع الجيسػجخافضة )الشػع / العسخ / الػضضفة / 

 السدتػؼ الػضضفي / السؤىل العمسي / مجة الخبخة ( ؟
 : ــــة/ أهـــــــجاف الــــجراســ6

 تيجف الجراسة الحالضة إلى تحقضق األىجاف التالضة :      
الكذف عغ درجة االختالفات بضغ اتجاىات السدتقري مشيع في السدتذفضات الحكػمضة  -

 والخاصة بسحافطة القاىخة نحػ مجؼ تبشي القضادات اإلدارية لشسط القضادة األخالقضة".
السدتقري مشيع نحػ االستغخاق الػضضفي بالسدتذفضات تحجيج درجة االختالفات بضغ اتجاىات  -

 محل الجراسة وذلظ تبعًا الختالف شبضعة السدتذفى)حكػمضة ، خاصة(".
التحقق عغ مجؼ وجػد تأثضخات ذات داللة إحرائضة لمقضادة األخالقضة وأبعادىا السختمفة عمى  -

 االستغخاق الػضضفي لمعاممضغ بالسدتذفضات محل الجراسة". 
درجة االختالفات بضغ آراء السدتقري مشيع في السدتذفضات الحكػمضة والخاصة تحجيج  -

بسحافطة القاىخة نحػ االستغخاق الػضضفي وفقًا لخرائريع الجيسػجخافضة )الشػع / العسخ / 
 الػضضفة / السدتػؼ الػضضفي / السؤىل العمسي / مجة الخبخة ( ".
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 /  أهــمـــيـــة الـــجراســــة :7
دتسج ىحه الجراسة أىسضتيا في الجانب الشطخؼ مغ خالل استعخاضيا لسػضػع القضادة ت      

األخالقضة نطًخا لحجاثتيا ولشجرة الجراسات الدابقة التي تشاولت أثخه عمى مجػ تشسضة االستغخاق 
 الػضضفي الحػ يعتبخ أحج أىع السجاخل اإلدارية فاعمضة في الفكخ اإلدارؼ الحجيث ، وتتزسغ الجراسة
الحالضة متغضخا يعتبخ مغ أىع الستغضخات التي تعبخ عغ شبضعة ومدتػؼ تفاعل الفخد مع بضئة عسمة 
برػرة عامة ومع وضضفتو برػرة خاصة وىػ االستغخاق الػضضفي ، ولحا ستخكد الجراسة الحالضة عمي 

ك حاجة قضاس درجات االستغخاق الػضضفي بالقصاع الرحي بالسدتذفضات محل الجارسة، كسا أن ىشا
ماسة ألجخاء السديج مغ البحػث والجراسات العخبضة حػل مػضػع القضادة األخالقضة والتعخف عمي 
دورىا وأثخىا عمي االستغخاق الػضضفي حضث لع تتعخض لجراستيا البحػث والجراسات العخبضة بذكل 

الحؼ يسثل أحج كافي ، كسا تشاولت الجراسة قصاعًا ميسًا وحضػيًا في السجتسع وىػ القصاع الرحي 
 الخكائد األساسضة في السجتسع.

 /  فـــــخوض الـــــجراســــــــة :8
 في ضػء الجراسات الدابقة ومذكمة الجراسة يسكغ صضاغة الفخوض التالضة :

ال يػجج اختالف بضغ اتجاىات السدتقري مشيع في السدتذفضات الحكػمضة والخاصة  -0
 اإلدارية لشسط القضادة األخالقضة". بسحافطة القاىخة نحػ مجؼ تبشي القضادات

ال يػجج اختالف بضغ اتجاىات السدتقري مشيع نحػ االستغخاق الػضضفي بالسدتذفضات  -6
 محل الجراسة وذلظ تبعًا الختالف شبضعة السدتذفى)حكػمضة ، خاصة(".

ال يػجج تأثضخ ذات داللة إحرائضة لمقضادة األخالقضة وأبعادىا السختمفة عمى االستغخاق  -2
لػضضفي لمعاممضغ بالسدتذفضات محل الجراسة". ويشقدع ىحا الفخض إلي سبعة فخوض ا

 فخعضة.
  ال يػجج تأثضخ ذات داللة إحرائضة لمتػجو نحػ السخؤوسضغ عمى االستغخاق الػضضفي لمعاممضغ

 بالسدتذفضات محل الجراسة.
  لمعاممضغ بالسدتذفضات محل ال يػجج تأثضخ ذات داللة إحرائضة لمعجالة عمى االستغخاق الػضضفي

 الجراسة.
  ال يػجج تأثضخ ذات داللة إحرائضة لتقاسع الدمصة عمى االستغخاق الػضضفي لمعاممضغ

 بالسدتذفضات محل الجراسة.
  ال يػجج تأثضخ ذات داللة إحرائضة لالىتسام باالستجامة عمى االستغخاق الػضضفي لمعاممضغ

 بالسدتذفضات محل الجراسة.
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  تأثضخ ذات داللة إحرائضة لمتػجو االخالقي عمى االستغخاق الػضضفي لمعاممضغ ال يػجج
 بالسدتذفضات محل الجراسة.

  ال يػجج تأثضخ ذات داللة إحرائضة لتػضضح الجور عمى االستغخاق الػضضفي لمعاممضغ
 بالسدتذفضات محل الجراسة.

 في لمعاممضغ بالسدتذفضات محل ال يػجج تأثضخ ذات داللة إحرائضة لمشداىة عمى االستغخاق الػضض
 الجراسة.

ال تػجج اختالفات بضغ آراء السدتقري مشيع في السدتذفضات الحكػمضة والخاصة بسحافطة  -0
القاىخة نحػ االستغخاق الػضضفي وفقًا لخرائريع الجيسػجخافضة )الشػع / العسخ / الػضضفة / 

 السدتػؼ الػضضفي / السؤىل العمسي / مجة الخبخة ( ".
 هجية الجراسة : / من9
 :البيانات المطمهبة لمجراسة ومرادرها  9/1 

 يعتبخ ىحا البحث مغ البحػث الػصفضة والتي تعتسج فضو الباحثة عمي نػعضغ مغ البضانات ىسا :
 البيانات الثانهية ومرادرها: 9/1/1

اق الػضضفي ىحه الجراسة مجسػعو مغ البضانات الستعمقة بالقضادة األخالقضة واالستغخ  تتصمب     
وتتسثل مرادر ىحه البضانات في الجراسات الدابقة التي تشاولت مػضػع القضادة األخالقضة واالستغخاق 
الػضضفي باإلضافة الي الكتب العخبضة واألجشبضة والسجالت العمسضة والجوريات العمسضة السشذػرة وغضخ 

 السشذػرة  وكحلظ ايزًا السجالت العمسضة والخسائل .
 البيانات األولية ومرادرها: 9/1/2

وتتعمق بصبضعة العالقة بضغ القضادة األخالقضة واالستغخاق الػضضفي وتع الحرػل عمضيا مغ       
 –العاممضغ في بعس السدتذفضات الحكػمضة والخاصة بسحافطو القاىخة مغ الفئات الثالثة ) األشباء 

 مػجيو لعضشة الجراسة . اإلداريضغ ( عغ شخيق قائسة االستقراء –ىضئة التسخيس 
 مجتمع وعينة الجراسة : 9/2

يتسثل مجتسع البحث في جسضع العاممضغ الجائسضغ مغ فئات األشباء وىضئو التسخيس واالداريضغ      
 بالسدتذفضات الحكػمضة والخاصة بسحافطة القاىخة والتي تسثمت في السدتذفضات التالضة ) السصخية

 الشدىة -العام  السشضخة -الجامعي  الدىخاء -بالسخج  الػاحج الضػم جخاحات -الجمخداش  –التعمضسي 
التخرري  القاىخة -التخرري  الخحسة -التخرري  الدالم -التخرضري الجشدورؼ  -الجولي 

مػضف يعسل في الـ  69444( ويبمغ العجد اإلجسالي لمسػضفضغ بالسدتذفضات الدابق تحجدىا 
 ة.مدتذفضات الكائشة بسحافطة القاىخ 04
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ىضئة  –( مفخده مغ ) األشباء 054وبالشدبة لمعضشو فاعتسجت الباحثة عمي عضشو شبقضة يبمغ حجسيا )
اإلداريضغ ( العاممضغ في ىحه السدتذفضات وتع تحجيج حجع العضشة باستخجام السعادلة  –التسخيس 
 التالضة:  

 
 

 حجم العينة =
 
 

( الي z( تذضخ الي حجع مجتسع الجراسة ، وتذضخ )(Nتذضخ الي حجع العضشة ، و  (n) حضث أن 
( تػضح ندبة عجد مفخدات العضشة P% ، كسا ان )95عشج درجة ثقة 0.92حجود الخصأ السعضارؼ = 

العضشة السدسػح بو في  ( الخصأe% ، وتذضخ )54التي تتػافخ فضيا الخاصضة محل الجراسة وىي = 
 (.6441. )ادريذ ، 45تقجيخ الشدبة وىي = 

مفخدة مغ  054وتجشبًا لحجوث خصأ العضشة فقج قخرت الباحثة زيادة حجع عضشو الجراسة الي      
العاممضغ بإحجػ الفئات الثالثة الدابق تحجيجىا بالسدتذفضات محل الجراسة ويػضح الججول التالي 

 قة مغ شبقات مجتسع الجراسة حدب أىسضتيا الشدبضة .حجع العضشة في كل شب
  / المتغيخات والقياس :11
تذتسل الجراسة الحالضة عمي متغضخان رئضدضان ىسا القضادة األخالقضة )متغضخ مدتقل ( أمكغ      

متغضخًا واالستغخاق الػضضفي )متغضخ تابع ( أمكغ التعبضخ عشيا مغ خالل  21التعبضخ عشيا مغ خالل  
واالستغخاق  تغضخ مدتقل (متغضخًا كسا تيتع الجراسة الحالضة بجراسة العالقة بضغ القضادة األخالقضة )م 06

الػضضفي )متغضخ تابع ( وفضسا يأتي تدتعخض الباحثة الستغضخات والسقايضذ السدتخجمة في الجراسة 
 الحالضة وذلظ عمي الشحػ التالي :

  القيادة األخالقية ) متغيخ مدتقل ( 1/ 11
قضاس تسثل الستغضخ الخئضذ في الجراسة الحالضة ولقج اعتسجت الباحثة عمي م      

(Kariannekalshoven et.al,2011 وذلظ لتستعو بجرجة عالضة مغ الرجق والثبات وذلظ )
تقاسع  –العجالة  –لقضاس االبعاد الدبعة لدمػك القضادة األخالقضة وىي ) التػجو نحػ السخؤوسضغ 

69444x (0.92 )6 x 4.65 
 مػضف 214=   

69444 x 4465( + .0.92) 2 x 4.65 
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 21 تػضضح الجور الشداىة ( والحؼ يتكػن مغ –التػجو االخالق  –االىتسام باالستجامة  –الدمصة 
 عباره .

( لمسػافقة   Likert Scaleوفضسا يتعمق بالقضاس فقج اعتسجت الباحثة عمي مقضاس لضكخت )
غضخ مػافق  –مػافق الي حج ما  –مػافق  –وعجم السػافقة والسكػن مغ خسذ درجات ) مػافق تسامًا 

( الي 5رقع ) ( الي السػافقة التامة ، بضشسا يذضخ0غضخ مػافق عمي االشالق ( حضث يذضخ رقع ) –
 عجم السػافقة السصمقة مع وجػد درجة حضاديو في السشترف .

 االستغخاق الهظيفي )متغيخ تابع( 11/2
ويسثل االستغخاق الػضضفي الستغضخ الخئضدي الثاني في الجراسة الحالضة ولقج تع سؤال السدتقري      

سدتذفضات مػضع الجراسة ، مشيع حػل مجؼ إدراكاىع لالستغخاق الػضضفي وتصبضقو في العسل بال
( عباره تجدج مطاىخ تصبضق 06والتي تع التعبضخ عشيا مغ خالل سؤال متعجد السحتػؼ مغ خالل )

 Likertاالستغخاق الػضضفي بالعسل وفضسا يتعمق بالقضاس فقج اعتسجت الباحثة عمي مقضاس لضكخت )
Scale  مػافق الي  –مػافق  –ق تسامًا ( لمسػافقة وعجم السػافقة والسكػن مغ خسذ درجات ) مػاف
( الي السػافقة التامة ، بضشسا 0غضخ مػافق عمي االشالق ( حضث يذضخ رقع ) –غضخ مػافق  –حج ما 

 ( الي عجم السػافقة السصمقة مع وجػد درجة حضاديو في السشترف .5يذضخ رقع )
(  Ramesyet al, 1995وقج اعتسجت الباحثة في قضاس االستغخاق الػضضفي عمي مقضاس )     

نطخًا ألنو يتستع بجرجة عالضة مغ الرجق والثبات ولقج تع االستعانة بو في عجة دراسات )السغخبي 
 (.6440( بعج تخجستو الي العخبضة )نقاًل عغ السغخبي 0991والدناتي، 6406، وقاسع ، 6440،

 (2ججول رقم )
 متغيخات الجراسة الخئيدة والفخعية

المتغيخات 
 الخئيدة

المتغيخات 
 المخاجع العبارات الفخعية

القضادة 
األخالقضة 
الستغضخ 
 السدتقل

التػجو 
نحػ 

 السخؤوسضغ

 Kariannekalshoven) ييتع مجيخؼ بسذاعخؼ أنا وزمالئي في العسل
et.al,2011)  ييتع مجيخؼ بتخرضز وقتًا كافضًا لالترال

 .الذخري مع السخؤوسضغ
في العسل أنا  يطيخ مجيخؼ اىتساما لترخفاتي

 . وزمالئي
 .يدعي مجيخؼ دائسًا لتمبضة احتضاجات السخؤوسضغ

يدتغخق مجيخؼ بعس الػقت لمحجيث مع السخؤوسضغ 
 .عغ الجػانب العاشفضة السختبصة بالعسل

 . ييتع مجيخؼ بتشسضة وتصػيخ ميارتي أنا وزمالئي
 . يتعاشف معي مجيخؼ عشجما أواجو مذكالت
 . ييتع مجيخؼ بكافة مخؤوسضو عمي حج سػاء
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 متغيخات الجراسة الخئيدة والفخعية (2ججول رقم )تابع 
المتغيخات 
 الخئيدة

المتغيخات 
 المخاجع العبارات الفخعية

 

يحاسبشي مجيخؼ عمي السذكالت التي لضذ لجؼ أؼ  العجالة
 . سضصخة عمضيا

 

 يكمفشي مجيخؼ بعالج مذكالت أعسال خارجو عغ
 .سمصتي

 يحسمشي مجيخؼ السدؤولضة عغ أخصاء لع أرتكبيا
 . يحقق مجيخؼ نجاحو عمي حداب السخؤوسضغ

يخكد مجيخؼ بذكل أساسي عمي تحقضق أىجافو 
 . الخاصة

يتخح مجيخؼ القخارات الػضضفضة بذكل متحضد لبعس 
 . مخؤوسضو

تقاسع  
 الدمصة

مخؤوسضو في يحخص مجيخؼ دائسًا عمي مذاركة 
 . صشع القخارات الحاسسة

 

ال يدسح مجيخؼ لألخخيغ  بالسذاركة في صشع 
 .القخارات

  ييتع مجيخؼ بآراء العاممضغ بذأن استخاتضجضة السشطسة
يقػم مجيخؼ بإعادة الشطخ في القخارات بشاء عمي 

 . السقتخحات السقجمة الضو مغ السخؤوسضغ
تفػيس السدؤولضات يحخص مجيخؼ دائسًا عمي 

 . الرعبة لمسخؤوسضغ
يدسح مجيخؼ لمسخؤوسضغ بسسارسة دور رئضدي في 

 . تحجيج األىجاف لألداء الخاص بيع
االىتسام 

 باالستجامة
 .يحخص مجيخؼ عمي العسل بصخيقة صجيقو لمبضئة

 . ييتع مجيخؼ بقزايا البضئة
 . يذجع مجيخؼ إعادة تجويخ السػاد

 التػجو
 االخالقي

يػضح مجيخؼ أمػر القزايا األخالقضة الستعمقة 
 . بقػاعج الدمػك

 . يصمب مجيخؼ مغ مخؤوسضو الترخف بشداىة
يذخح مجيخؼ السبادغ والسعايضخ األخالقضة لمدمػك 

 األخالقي
يتأكج  مجيخؼ أن السخؤوسضغ أتبعػا قػاعج الدمػك 

 .  األخالقي
 .  الدمػك الغضخ األخالقييػضح مجيخؼ عػاقب 

يحفد مجيخؼ مشاقذة القزايا األخالقضة بضغ 
 . السخؤوسضغ

يثشي مجيخؼ عمي السخؤوسضغ الحيغ يترخفػن وفقًا 
 .لمقػاعج والسعايضخ األخالقضة
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 متغيخات الجراسة الخئيدة والفخعية (2ججول رقم )تابع 
المتغيخات 
 الخئيدة

المتغيخات 
 المخاجع العبارات الفخعية

تػضضح  
 الجور

يذخح مجيخؼ األداء الستػقع مغ كل فخد في فخيق 
 . العسل

 

 . يحجد مجيخؼ الستػقع مغ فخيق العسل
 . يػضح مجيخؼ اىجاف األداء وأولػيات العسل بجقة

 يحجد مجيخؼ اختراصات ومدؤولضات كل فخد
 . دائسًا يفي مجيخؼ بالػعػد الشداىة 

  أقػال مجيخؼ مع افعالو لحلظ يسكغ الػثػق بوتشدجع 
يحافع مجيخؼ دائسًا عمي  تشفضح التداماتو نحػ  

 .  مخؤوسضو لحلظ يسكغ االعتساد عمضة
 

  .. يتدع مجيخؼ بأنو يحتفع دائسًا بكمساتو
االستغخاق 
الػضضفي 
الستغضخ 
 التابع 

يحقق لي عسمي في وضضفتي الحالضة أكبخ اشباع في  
 حضاتي

(Ramesyet al, 
0995  ) 

يعج اىتسامي بػضضفتي واستغخاقي في أداء مياميا 
 مغ اىع األشضاء التي اعصضيا األولػية

معطع األشضاء اليامة التي تحجث لي تشجمج وضضفتي 
 الحالضة بذكل أو آخخ

تعتبخ وضضفتي جدء صغضخ في حضاتي مقارنة بأشضاء 
 اخخؼ اكثخ
التفكضخ في وضضفتي حتى بعج انتياء وقت يذغمشي 

 العسل
 معطع اىتساماتي مخكدة حػل وضضفتي

امتمظ روابط قػية ججا بػضضفتي ؛ وأرػ مغ الرعب 
 ججًا كدخىا

معطع األىجاف الذخرضة في حضاتي مختبصة   
 ومػجية نحػ وضضفتي

 انشي شجيج التسدظ بالجقة أداء عسمي درجة كبضخة
 أن  تدتػعب وضضفتي معطع وقتي احب

 أنا أعضر ، آكل ، وأتشفذ وضضفتي  
اعتجت عمى االىتسام بذكل أكبخ بعسمي، ولكغ   

 ىشاك اآلن أمػر أكثخ أىسضة بالشدبة لي
 السرجر : مغ اعجاد الباحثة .
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 /  أداة الجراسة:11
تتسثل أداة الجراسة وشخيقة جسع البضانات الخاصة بالجراسة في قائسة االستقراء السػجية      

لسفخدات عضشو البحث مغ العاممضغ بالسدتذفضات محل الجراسة مغ خالل السقابمة الذخرضة مع 
 السدتقري مشيع واشتسمت القائسة عمي ثالث أجداء ىي :

مجسػعو مغ األسئمة الخاصة بالستغضخات الجيسػجخافضو التي تتعمق بالشػع : يتزسغ  الجدء األول
والعسخ وسشػات الخبخة والػضضفة وكحلظ ايزًا السؤىل العمسي ولقج تع قضاس ىحه الخرائز مغ 
خالل السدتقري مشيع مغ خالل استخجام االسئمة السغمقة وذات االستجابات البجيمة السحجدة مدبقًا ، 

 تقري مشو باختضار اجابو واحجه فقط تعبخ عغ الخاصضة السصمػب قضاسيا .  حضث يقػم السد
: ويتزسغ مجسػعو مغ األسئمة السػجية لقضاس القضادة األخالقضة بأبعادىا الدبعة وىي  الجدء الثاني

 –التػجو االخالق  –االىتسام باالستجامة  –تقاسع الدمصة  –العجالة  –) التػجو نحػ السخؤوسضغ 
 .  21:  0لجور الشداىة ( وىي مغ العبارة تػضضح ا

: فخرز لسجسػعو مغ األسئمة السػجية لقضاس االستغخاق الػضضفي والتي تتزسغ  الجدء الثالث
 ( عباره .06)

وتع جسع قػائع االستقراء عغ شخيق السقابالت الذخرضة مع السدتقري مشيع وكحلظ ايزًا عغ 
( وبحلظ تكػن 054( قائسو استقراء مغ أصل )024شخيق البخيج االلكتخوني وقج تع جسع عجد)

( وىي ندبو عالضة ججًا وربسا يخجع ذلظ الي االىتسام الكبضخ مغ قبل السدتقري 95بدبة الخدود )%
 مشيع بالسدتذفضات الخاضعة لمجراسة أو لػضػح األسئمة وىػلة اإلجابة عمضيا .

 / تقييم الثبات والمرجاقية لمقاييذ الجراسة:12
مغ ثبات ومرجاقضة محتػػ قائسة االستقراء تع تقضضع درجة التشاسق الجاخمي بضغ  ولمتحقق

 بشػد ومجػ قجرة السقضاس عمى قضاس ما يفتخض قضاسو بجقة وذلظ عمى الشحػ التالي:
 أواًل: تقييم الثبات/ االعتمادية لممقاييذ المدتخجمة في الجراسة:

يدتخجم ىحا االختبار لسعخفة مجػ إمكانضة االعتساد عمى قائسة االستقراء في بضانات تتدع 
بالثبات ونطخًا لمتبايغ الػاضح بضغ متغضخات الجراسة، فقج إعتسجت الباحثة عمى معامل الثبات ألفا 

باعتباره أكثخ أسالضب تحمضل االعتسادية   Alpha Correlation Coefficientلكخونباخ
Reliability  داللة في تقضضع درجة التشاسق الجاخمي بضغ بشػد السقضاس الخاضع لالختبار وقج قامت

مفخدة، وقبل إجخاء ىحا التحمضل، فقج تقخر إستبعاد أؼ  24الباحثة بتصبضقو عمى عضشة مكػنة مغ 
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بضشو وبضغ  4324أقل مغ  Item-Total Correlationمتغضخ يحرل عمي معامل إرتباط إجسالي 
 (. 6441قي الستغضخات في السقضاس نفدو )إدريذ، با

 
 (3) ججول رقم

 تقييم درجة االتداق الجاخمي بين محتهيات مقياييذ متغيخات الجراسة
 (Reliability Analysisباستخجام معامل االرتباط كخونباخ ألفا )مخخجات تحميل االعتمادية 

 متغيخات الجراسة
 المحاولة الثانية المحاولة االولي

العبارة 
 المححوفة

معامل 
  الثبات

 (Alpha) 
 عجد

 العبارات
معامل 
  الثبات

 (Alpha) 
 عجد

 العبارات

 1 7 11952 8 11918 التػجو نحػ السخؤوسضغ
 9 5 11849 6 11791 العجالة

 17 5 11711 6 11661 تقاسع الدمصة
 ----- 3 11943 3 11943 االىتسام باالستجامة

 25 6 11928 7 11885 التػجو االخالقي
 34 -33 2 11994 4 11475 تػضضح الجور

 ----- 4 11944 4 11944 الشداىة 
لمقيادة معامل الثبات الكمي 

 عبارات 6 32 11931 38 11921 األخالقية

معامل الثبات الكمى لإلستغخاق 
 9 11976 12 11921 الهظيفي

 عبارات  3
(3- 11- 

12) 
 اإلحرائي.المرجر: نتائج التحميل 

 
 ( ما يمي:2ويتزح مغ الججول رقع )

 43964: فقج تبضغ أن معامل ألفا لمسقضاس ككل بمغ بالندبة لمقياس القيادة االخالقية ،
، لحا تقخر استبعاد تمظ 4324كسا تبضغ وجػد ست عبارات ليا معامل ارتباط أقل مغ 

( كسا أصبح 43920العبارات الدتة مغ السقضاس. وبحلظ أصبح معامل ألفا لمسقضاس ككل )
االىتسام   -تقاسع الدمصة -لةالعجا -معامل ألفا ألبعاد السقضاس )التػجو نحػ السخؤوسضغ 
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إلى  43144الشداىة( يتخاوح ما بضغ  -تػضضح الجور -التػجو االخالقي  -باالستجامة
وىػ ما يذضخ إلى درجة عالضة مغ االعتسادية في السقضاس، حضث أن معامل ألفا  43990

 (.6441يعتبخ ذو مدتػػ مستاز مغ الثقة واالعتسادية )إدريذ،  4.14الحؼ يرل إلى 
 43960: فقج تبضغ أن معامل ألفا لمسقضاس ككل بمغ بالندبة لمقياس اإلستغخق الهظيفي ،

، لحا تقخر استبعاد تمظ 4324كسا تبضغ وجػد ثالث عبارات ليا معامل ارتباط أقل مغ 
( وىػ ما 43912العبارات الثالث مغ السقضاس وبحلظ أصبح معامل ألفا لمسقضاس ككل )

العتسادية عمى السقضاس، حضث أن معامل ألفا الحؼ يرل إلى يذضخ إلى درجة عالضة مغ ا
 (.6441يعتبخ ذو مدتػػ مستاز مغ الثقة واالعتسادية )إدريذ،  4.14

وفي ضػء ما سبق يتزح أن الشتضجة السبجئضة لتقضضع درجة الثبات/ االعتسادية تعكذ أن 
ضادة االخالقضة )التػجو نحػ السقايضذ الخاضع لالختبار يسكغ اإلعتساد عمضو في قضاس أبعاد الق

 -تػضضح الجور -التػجو االخالقي  -االىتسام باالستجامة  -تقاسع الدمصة -العجالة -السخؤوسضغ 
 الشداىة( وقضاس اإلستغخاق الػضضفي ككل.

 ثانيًا: اختبار الرالحية / الرجق لممقاييذ المدتخجمة في الجراسة:
سة االستقراء في قضاس ما صسست مغ أجمو، يدتخجم ىحا االختبار لبضان صجق عبارات قائ

والتأكضج عمى أن عبارات القائسة تعصي لمسدتقرى مشو نفذ السعشى والسفيػم الحؼ تقرجه الباحثة. 
واعتسجت الباحثة في إجخاء اختبار الرجق عمى كل مغ صجق السحتػػ والتحمضل العاممي ، وذلظ 

 كسا يمي:
في صػرتيا األولضة عمى سعادة األستاذ : تع عخض قائسة االستقراء صجق المحتهى  - أ

الجكتػر السذخف عمى الجراسة وتع إجخاء التعجيالت الالزمة قبل عخضيا في صػرتيا 
 الشيائضة  .

: يشرخف مفيػم الرالحضة إلى مجػ قجرة السقضاس عمى  التحميل العاممي اإلستكذافي - ب
سالضب االحرائضة التي قضاس ما يفتخض قضاسو بجقة3 ويعج التحمضل العاممي مغ أكثخ األ
(، الحؼ يداعج 6441أثبتت فعالضتيا في اختبار صالحضة السقضاس السدتخجم )إدريذ، 

عمى التػصل إلى مجسػعة مغ العػامل األساسضة التي يزع كل مشيا عجدًا مغ الستغضخات 
التي يتزسشيا السقضاس السدتخجم وذات معامالت االرتباط العالضة بالعػامل السدتخخجة مغ 

 أسمػب التحمضل العاممي مع استبعاد الستغضخات ذات معامالت االرتباط الزعضفة.
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 نتائج التحميل العاممي لمقياس القيادة األخالقية:
وقبل التعخض لشتائج التحمضل العاممي قامت الباحثة بالتأكــج مغ مجؼ كفايـة العضشــة مغ جية، 

 (KMO)ؼ ، حضث قامت الباحثة بتصبضق اختباروإمكانضــة استخجام التحمضل العاممي مغ جية أخـخ 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy  لتحجيج مجػ كفاية العضشة

 The Observed Correlationمعامالت االرتباط السذاىجة  Magnitudesحضث يقارن مقاديخ 
Coefficients  بسقاديخ معامالت االرتباط الجدئيThe Partial Correlation Coefficients ،

مؤشخًا عمى أن استخجام التحمضل العاممي ربسا لع يكغ فكخة  KMOويعتبخ القضسة الرغضخة لمسقضاس 
 (. 2/5جضجة وذلظ كسا ىػ مػضح الججول رقع )

 
 ( 4ججول رقم )

 لممقياس الخاصة بالقيادة األخالقية KMO and Bartlett's اختبار 

 KMOاختبار  متغيخات الجراسة
 Bartlett'sاختبار 
 المعنهية (2مخبع كاى )كا

 11111 26741643 11872 القيادة األخالقية
 : نتائج التحميل اإلحرائي .المرجر
 

( لسقضاس القضادة  43116تداوؼ ) (KMO)( أن قضسة اختبار  0ويتزح مغ الججول رقع )
( وىحا يجل عمى كفاية حجع العضشة كسا 4354األخالقضة، وىػ أكبخ مغ الحج األدنى السخغػب )

( وىي 62103202أن قضستو تداوؼ ) Bartlett's Test of Sphericityأضيخت نتائج اختبار 
بعس الستغضخات ( أؼ يػجج ارتباشات معشػية عمى األقل بضغ  43444قضسة كبضخة وبسدتػػ معشػية )

 الخاضعة لالختبار والستعمقة بأبعاد القضادة االخالقضة تكفي إلستخجام التحمضل العاممي. 
وبعج التأكج مغ مجؼ كفاية حجع العضشة وإمكانضة تصبضق التحمضل العاممي3 قامت الباحثة 

تحمضل الثبات  بتصبضق أسمػب التحمضل العاممي عمى متغضخات القضادة االخالقضة السدتخخجة مغ أسمػب
، 4324متغضخ. وقج تقخر استبعاد أؼ متغضخ مغ ىحه الستغضخات يحرل عمى أقل مغ  26وىى 

كعامل تحسضل عمى أؼ عامل مغ العػامل السدتخخجة أو يحسل عمى أكثخ مغ عامل في نفذ الػقت 
 (.6441)إدريذ، 
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 (5ججول رقم )
 ة بالقيادة األخالقيةالعهامل الخئيدة المدتخخجة من المتغيخات األصمية الخاص

 (Factor Analysis)مخخجات أسمهب التحميل العاممي 

 المــتــغـيــخات
 الــعــهامـــــل

عامل 
(1) 

عامل 
(2) 

عامل 
(3) 

عامل 
(4) 

عامل 
(5) 

عامل 
(6) 

عامل 
(7) 

 التػجو نحػ السخؤوسضغ
ييتع مجيخؼ بتخرضز وقتًا كافضًا  .0

 .لالترال الذخري مع السخؤوسضغ
434
40 

432
22 

434
10 

434
22 

436
55 

430
16 

430
02 

يطيخ مجيخؼ اىتساما لترخفاتي في  .6
 . العسل أنا وزمالئي

434
29 

431
61 

434
45 

434
20 

430
52 

434
91 

434
06 

يدعي مجيخؼ دائسًا لتمبضة احتضاجات  .2
 .السخؤوسضغ

434
01 

439
22 

436
65 

434
42 

434
51 

434
01 

434
00 

يدتغخق مجيخؼ بعس الػقت  .0
السخؤوسضغ عغ لمحجيث مع 

 .الجػانب العاشفضة السختبصة بالعسل
434
69 

439
25 

436
24 

434
49 

434
09 

434
52 

434
22 

ييتع مجيخؼ بتشسضة وتصػيخ ميارتي  .5
 . أنا وزمالئي

434
06 

439
52 

436
61 

434
42 

434
55 

434
65 

434
62 

يتعاشف معي مجيخؼ عشجما أواجو  .2
 . مذكالت

434
40 

431
40 

436
12 

434
05 

434
92 

434
61 

436
21 

ييتع مجيخؼ بكافة مخؤوسضو عمي  .1
 . حج سػاء

434
24 

439
09 

436
60 

434
42 

434
19 

434
00 

434
09 

 العجالة
يكمفشي مجيخؼ بعالج مذكالت  .1

 .أعسال خارجو عغ سمصتي
434
41 

430
40 

431
29 

434
42 

430
46 

432
51 

434
26 

يحسمشي مجيخؼ السدؤولضة عغ  .9
 أخصاء لع أرتكبيا

434
45 

434
21 

432
20 

434
06 

430
56 

430
11 

434
29 

يحقق مجيخؼ نجاحو عمي حداب  .04
 . السخؤوسضغ

434
05 

436
92 

431
61 

434
10 

434
09 

430
42 

434
09 

يخكد مجيخؼ بذكل أساسي عمي  .00
 . تحقضق أىجافو الخاصة

434
29 

432
16 

431
42 

434
05 

434
10 

434
00 

434
06 

يتخح مجيخؼ القخارات الػضضفضة بذكل  .06
 . متحضد لبعس مخؤوسضو

434
45 

436
20 

439
00 

434
00 

434
21 

434
11 

434
49 
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 (5ججول رقم )تابع 

 المــتــغـيــخات
 الــعــهامـــــل

عامل 
(1) 

عامل 
(2) 

عامل 
(3) 

عامل 
(4) 

عامل 
(5) 

عامل 
(6) 

عامل 
(7) 

 تقاسع الدمصة
يحخص مجيخؼ دائسًا عمي مذاركة  .02

 . مخؤوسضو في صشع القخارات الحاسسة
4344

2 
4365

1 
4341

1 
4390

4 
4342

2 
4340

2 
4344

6 
ال يدسح مجيخؼ لألخخيغ  بالسذاركة  .00

 .في صشع القخارات
4340

2 
4365

6 
4345

0 
4390

6 
4345

1 
4342

2 
4344

6 
يقػم مجيخؼ بإعادة الشطخ في القخارات  .05

بشاء عمي السقتخحات السقجمة الضو مغ 
 . السخؤوسضغ

4302
0 

4346
4 

4345
1 

4321
5 

4.4
26 

4344
0 

4342
2 

عمي تفػيس يحخص مجيخؼ دائسًا  .02
 . السدؤولضات الرعبة لمسخؤوسضغ

4300
1 

4346
2 

4340
2 

4325
6 

4341
4 

4346
4 

4346
1 

يدسح مجيخؼ لمسخؤوسضغ بسسارسة دور  .01
رئضدي في تحجيج األىجاف لألداء 

 . الخاص بيع
4300

2 
4346

6 
4340

0 
4391

0 
4344

1 
4340

0 
4345

1 
 االىتسام باالستجامة

يحخص مجيخؼ عمي العسل بصخيقة  .01
 .لمبضئةصجيقو 

4344
5 

4346
4 

4344
1 

4349
0 

4344
0 

4392
0 

4342
5 

4344 . ييتع مجيخؼ بقزايا البضئة .09
0 

4340
0 

4340
6 

4300
2 

4342
1 

4395
2 

4342
1 

4344 . يذجع مجيخؼ إعادة تجويخ السػاد .64
1 

4340
6 

4340
5 

4306
2 

4346
1 

4311
0 

4344
2 

 التػجو االخالقي
يػضح مجيخؼ أمػر القزايا األخالقضة  .60

 . بقػاعج الدمػكالستعمقة 
4316

9 
4340

0 
4345

5 
4302

5 
4346

4 
4340

4 
4354

1 
يذخح مجيخؼ السبادغ والسعايضخ  .66

 األخالقضة لمدمػك األخالقي
4321

5 
4346

4 
4345

1 
4321

0 
4342

6 
4344

0 
4342

2 
يتأكج  مجيخؼ أن السخؤوسضغ أتبعػا  .62

 .  قػاعج الدمػك األخالقي
4316

1 
4342

0 
4346

5 
4360

5 
4340

4 
4346

6 
4342

1 
يػضح مجيخؼ عػاقب الدمػك الغضخ  .60

 .  األخالقي
4391

9 
4342

0 
4344

2 
4349

0 
4344

0 
4340

1 
4345

0 
يحفد مجيخؼ مشاقذة القزايا األخالقضة  .65

 . بضغ السخؤوسضغ
4395

5 
4340

0 
4344

1 
4349

1 
4340

6 
4344

0 
4342

0 
يثشي مجيخؼ عمي السخؤوسضغ الحيغ  .62

يترخفػن وفقًا لمقػاعج والسعايضخ 
 .األخالقضة

4391
0 

4346
2 

4340
1 

4349
0 

4340
2 

4344
6 

4341
1 
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 (5ججول رقم )تابع 

 المــتــغـيــخات
 الــعــهامـــــل

عامل 
(1) 

عامل 
(2) 

عامل 
(3) 

عامل 
(4) 

عامل 
(5) 

عامل 
(6) 

عامل 
(7) 

 تػضضح الجور
يذخح مجيخؼ األداء الستػقع مغ كل  .61

 . فخد في فخيق العسل
434
11 

434
66 

434
00 

434
96 

434
41 

434
01 

439
15 

يحجد مجيخؼ الستػقع مغ فخيق  .61
 . العسل

434
11 

434
09 

434
41 

434
91 

434
04 

434
42 

439
14 

 الشداىة
434 . دائسًا يفي مجيخؼ بالػعػد .69

21 
430
01 

434
41 

434
09 

431
49 

434
15 

434
61 

تشدجع أقػال مجيخؼ مع افعالو لحلظ  .24
  يسكغ الػثػق بو

434
09 

434
52 

430
92 

434
02 

439
52 

434
02 

434
46 

يحافع مجيخؼ دائسًا عمي  تشفضح  .20
التداماتو نحػ مخؤوسضو لحلظ يسكغ 

 .  االعتساد عمضة
434
62 

434
50 

436
60 

434
45 

439
22 

434
54 

434
02 

يتدع مجيخؼ بأنو يحتفع دائسًا  .26
 .. بكمساتو

434
05 

434
11 

436
02 

434
45 

439
50 

434
00 

434
42 

قيمة الجحر الكامن لكل عامل بعج 
 التجويخ

043
024 

135
96 

031
10 

031
12 

035
99 

030
14 

431
69 

ندبة التباين التي يفدخها كل عامل بعج 
 التجويخ 

203
154 

623
154 

003
904 

531
96 

039
91 

232
19 

635
90 

 : نتائج التحميل اإلحرائي .المرجر
( أمكغ التػصل إلى أن ىشاك  5وفي ضػء السعايضخ الدابقة وكسا يتبضغ مغ الججول رقع ) 

متغضخ فقط( تحجد متغضخ القضادة األخالقضة، وقج ساىست ىحه  26عػامل )أبعاد( رئضدضة )تزع سبعة 
٪ مغ التبايغ الكمي لمبضانات التي يحتػػ عمضيا مقضاس  9435العػامل مجتسعة في تفدضخ حػالى

السخؤوسضغ، القضادة األخالقضة. حضث: العامل األول: التػجو االخالقي ، العامل الثاني: التػجو نحػ 
الشداىة، العامل الدادس:  العجالة، العامل الخابع: تقاسع الدمصة، العامل الخامذ: العامل الثالث :

 تػضضح الجور. االىتسام باالستجامة ، العامل الدابع:
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 :نتائج التحميل العاممي لمقياس اإلستغخاق الهظيفي -
تقخر عجم اجخاء التحمضل العاممى نطخًا ألن مقضاس اإلستغخاق الػضضفي أحادؼ االبعاد فانو 

عمي متغضخاتو3 واالكشفاء بسرجاقضتو الػاردة فى السقضاس الخئضدى الحػ إعتسجت الجارسة عمصو. وقج 
متغضخات تداىع مجتسعة في  9أشارت نتائج التحمضل اإلحرائى أن اإلستغخاق الػضضفي تحتػػ عمى 

لمبضانات التي يحتػػ عمضيا مقضاس Total variance % مغ التبايغ الكمي 12تفدضخ حػالى  
 اإلستغخاق الػضضفي.

وفي ضػء الشتائج الدابقة الخاصة بتقضضع الثبات أو االعتسادية والسرجاقضة في السقايضذ 
متغضخًا لقضاس أبعاد القضادة األخالقضة  26السدتخجمة  في  ىحا البحث3 يتزح إمكانضة االعتساد عمي 

تغخاق الػضضفي بذكل إجسالي حضث تتستع جسضعيا بجرجة عالضة مغ متغضخات لقضاس اإلس 9الدبعة و 
 الثبات والسرجاقضة.

 : / أساليب التحميل اإلحرائي13
تتدع شبضعة بضانات ىحه الجراسة بأنيا متعجدة الستغضخات، كسا أن أغخاض التحمضل واختبار 

عمى التحقق مغ نػع ودرجة العالقة بضغ أكثخ مغ متغضخ في نفذ  الفخوض الخاصة بيا تشصػػ 
الػقت، وفي ضػء ما سبق كان مغ الزخورؼ أن يتع تحمضميا باستخجام بعس األسالضب االحرائضة 
السشاسبة لمستغضخات الستعجدة ونطخًا لتعجد األسالضب اإلحرائضة الخاصة بتحمضل الستغضخات الستعجدة 

يا ومتصمباتيا فقج تع اختضار بعس األسالضب اإلحرائضة السشاسبة ليحه وتفاوتيا مغ حضث أىجاف
الجراسة وذلظ في ضػء بعس السعايضخ مغ بضشيا عجد الستغضخات ونػع البضانات ومدتػػ القضاس وعجد 

 وحجع العضشات وأنػاعيا وأغخاض التحمضل ، وىحه األسالضب ىي:
 اف السعضارؼ لستغضخات الجراسة وذلظ  كالستػسصات واإلنحخ  المقاييذ اإلحرائية الهصفية

 لتحمضل ووصف استجابات السدتقري مشيع.
 أسمهب تحميل التباين أحادى االتجاه  (One Way ANOVA ويعتبخ أحج األسالضب :)

اإلحرائضة التي يسكغ استخجاميا في تحجيج الفخوق بضغ متػسصات السجتسعات السختمفة 
أواإلختالف بضغ آراء العاممضغ حػل االستغخاق  وتع استخجامو بغخض تحجيج درجة التذابو

 الػضضفي باختالف خرائريع الجيسػجخافضة بالسدتذفضات محل الجراسة.
 ويعتبخ أحج األسالضب متعجدة الستغضخات التي تدتخجم لجراسة الفخوق أسمهب تحميل التمايد :

مجتسع  بضغ مجسػعتضغ أو أكثخ بالشدبة بيجف التػصل إلى ترشضف عجة متغضخات إلى
معضغ مغ عجة مجتسعات. كسا يداعج عمى إختبار التسايد الجػىخؼ بضغ عجة السجسػعات 
عمى أساس عجد مغ الستغضخات السدتقمة3 كسا يداعج عمى التشبؤ بعزػية ىحه السجسػعات 

( وتع استخجامو بغخض تحجيج درجة التسايد 6441عمى أساس تمظ الستغضخات )إدريذ، 
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ضة والخاصة محل الجراسة حػل القضادة األخالقضة واالستغخاق بضغ السدتذفضات الحكػم
 الػضضفي وفقًا ألراء العاممضغ.

 لمتعخف عمى مجؼ وجػد عالقة بضغ الستغضخات محل  البديط  أسمهب تحميل االرتباط :
اإلستغخاق الػضضفي( وذلظ لتػصضف شبضعة العالقة بضغ  –الجراسة )القضادة األخالقضة 

لمتعخف عمى تأثضخ كل الستغضخ السدتقل بابعاده السختمفة عمى التابع الستغضخات وكسجخل 
 بذكل مباشخ وفقا لفخوض الجراسة.

 وذلظ لمتعخف عمى مدتػؼ تأثضخ الستغضخ السدتقل )  أسمهب تحميل اإلنحجار البديط :
 القضادة االخالقضة( بذكل إجسالي عمى الستغضخ التابع )االستغخاق الػضضفي( بذكل إجسالي.

 يعتبخ أسمػبا تحمضل االنحجار الستعجد وتحمضل أسمهبا تحميل االنحجار واالرتباط والمتعجد :
االرتباط الستعجد مغ أسالضب التحمضل التي تتعامل مع الستغضخات الستعجدة، وغالبًا يتع 
استخجام ىحيغ األسمػبضغ معًا وذلظ بغخض الكذف عغ نػع وقػة العالقة بضغ الستغضخ التابع 

ضخات السدتقمة، حضث يداعج أسمػب تحمضل االنحجار الستعجد الباحثة في التحقق مغ والستغ
وجػد عالقة بضغ الستغضخ التابع وعجد مغ الستغضخات السدتقمة، كسا يدتخجم مع ىحا 
األسمػب في التحمضل أسمػب تحمضل االرتباط الستعجد وذلظ لتحجيج قػة العالقة بضغ ىحيغ 

( وقج قامت الباحثة باالعتساد عمضيسا 6406ريذ & عبج القادر3 الشػعضغ مغ الستغضخات )إد
بغخض الكذف عسا إذا كان ىشاك تأثضخ ألبعاد القضادة األخالقضة الدبعة)كستغضخات 
مدتقمة(، واإلستغخاق الػضضفي )كستغضخ تابع( بالسدتذفضات مػضع الجراسة، والتحقق مغ 

 نػع وقػة ىحه العالقة.
 ػعة مغ االختبارات السعمسضة الختبار فخوض الجراسة مثل اعتسجت الباحثة عمى مجس

وذلظ مغ  االرتباط البدضطالسالزمضغ ألسمػب تحمضل  F.Test، واختبار  T.Testاختبار 
اجل التحقق مغ مدتػػ السعشػية والجاللة اإلحرائضة لشػع وقػة العالقة بضغ الستغضخات 

 مػضع الجراسة والختبار صحة أو خصأ فخوض الجراسة.
 /  نتائج الجراسة : 14
 نتائج تحميل القيادة األخالقية : 14/1

"ال يػجج اختالف بضغ اتجاىات قامت الباحثة باختبار الفخض األول والحؼ يشز 
السدتقري مشيع في السدتذفضات الحكػمضة والخاصة بسحافطة القاىخة نحػ مجؼ تبشي القضادات 
اإلدارية لشسط القضادة األخالقضة" ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض تقخر إستخجام أسمػب تحمضل التبايغ 

ختالف بضغ آراء العاممضغ لتحجيج درجة التذابو أو اال One –Way ANOVAأحادؼ االتجاه 
الجراسة ولقج أضيخت نتائج بالسدتذفضات محل الجراسة نحػ مجػ تبشي السجيخيغ لمقضادة األخالقضة
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عجم وجػد اختالفات ذات داللة إحرائضة بضغ السدتذفضات  One –Way ANOVA تحمضل
القضة بجسضع أبعادىا الجكػمضة والخاصة محل الجراسة مغ حضث مجػ تبشي السجيخيغ لشسط القضادة األخ

 -التػجو االخالقي  -االىتسام باالستجامة  -تقاسع الدمصة  -العجالة  -)التػجو نحػ السخؤوسضغ 
(.  وفي ضػء ذلظ 4345الشداىة( مغ وجيو نطخ العاممضغ عشج مدتػؼ معشػية ) -تػضضح الجور 

ادة األخالقضة " ال يػجج اختالف فإنو يسكغ قبػل الفخض العجم األول لمجراسة بالشدبة لجسضع أبعاد القض
بضغ اتجاىات السدتقري مشيع في السدتذفضات الحكػمضة والخاصة بسحافطة القاىخة نحػ مجؼ تبشي 

 القضادات اإلدارية لشسط القضادة األخالقضة".
والحؼ يشز عمى "ال يػجج تأثضخ ذات داللة ثع اختبار الفخض الثالث لمجراسة والحؼ يشز عمي 

ادة األخالقضة وأبعادىا السختمفة عمى اإلستغخاق الػضضفي لمعاممضغ بالسدتذفضات محل إحرائضة لمقض
 ويشقدع ىحا الفخض إلي سبعة فخوض فخعضة. الجراسة".

  ال يػجج تأثضخ ذات داللة إحرائضة لمتػجو نحػ السخؤوسضغ عمى اإلستغخاق الػضضفي لمعاممضغ
 بالسدتذفضات محل الجراسة.

 لة إحرائضة لمعجالة عمى اإلستغخاق الػضضفي لمعاممضغ بالسدتذفضات محل ال يػجج تأثضخ ذات دال
 الجراسة.

  ال يػجج تأثضخ ذات داللة إحرائضة لتقاسع الدمصة عمى اإلستغخاق الػضضفي لمعاممضغ
 بالسدتذفضات محل الجراسة.

 ممضغ ال يػجج تأثضخ ذات داللة إحرائضة لالىتسام باالستجامة عمى اإلستغخاق الػضضفي لمعا
 بالسدتذفضات محل الجراسة.

  ال يػجج تأثضخ ذات داللة إحرائضة لمتػجو االخالقي عمى اإلستغخاق الػضضفي لمعاممضغ
 بالسدتذفضات محل الجراسة.

  ال يػجج تأثضخ ذات داللة إحرائضة لتػضضح الجور عمى اإلستغخاق الػضضفي لمعاممضغ
 بالسدتذفضات محل الجراسة.

 لة إحرائضة لمشداىة عمى اإلستغخاق الػضضفي لمعاممضغ بالسدتذفضات محل ال يػجج تأثضخ ذات دال
 الجراسة.

أن جسضع أبعاد القضادة األخالقضة تؤثخ تأثضخًا إيجابضًا معشػيًا في ولقج أثبتت نتائج التحمضل 
الػضضفي ىي الشداىة يمضيا التػجو نحػ  اإلستغخاق الػضضفي وكانت أكثخ األبعاد تأثضخا عمى اإلستغخاق

السخؤوسضغ ثع االىتسام باالستجامة يمضيا تػضضح الجور3 ثع تقاسع الدمصة ويتبعيا العجالة3 وأخضخًا 
التػجو االخالقي. وفي ضػء ذلظ فإنو يسكغ رفس الفخض الخئضدي الثالث لمجراسة والحؼ يشز عمى 

يادة األخالقية وأبعادها المختمفة عمى اإلستغخاق "ال يهجج تأثيخ ذات داللة إحرائية لمقأنو 
 وقبػل الفخض البجيل. الهظيفي لمعاممين بالمدتذفيات محل الجراسة"
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 نتائج تحميل االستغخاق الهظيفي : 14/2
تع اختبار الفخض الثاني لمجراسة والحؼ يشز " عمي ال يػجج اختالف بضغ اتجاىات 

بالسدتذفضات محل الجراسة وذلظ تبعًا إلختالف شبضعة السدتقري مشيع نحػ اإلستغخاق الػضضفي 
السدتذفي)حكػمضة ، خاصة(" ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض تقخر إستخجام أسمػب تحمضل التبايغ 

لتحجيج درجة التذابو أو االختالف بضغ أراء العاممضغ نحػ  One –Way ANOVA أحادؼ االتجاه
وذلظ تبعًا إلختالف شبضعة السدتذفى وأضيخت  اإلستغخاق الػضضفي بالسدتذفضات محل الجراسة

الشتائج عجم وجػد اختالفات ذات داللة إحرائضة بضغ إتجاىاات العاممضغ بالسدتذفضات الجكػمضة 
(.  وفي ضػء ذلظ فإنو 4345والخاصة محل الجراسة نحػ اإلستغخاق الػضضفي عشج مدتػؼ معشػية )

يشز عمى " ال يػجج اختالف بضغ اتجاىات  الثاني لمجراسة والحؼ يسكغ قبػل الفخض العجم
السدتقري مشيع نحػ اإلستغخاق الػضضفي بالسدتذفضات محل الجراسة وذلظ تبعًا إلختالف شبضعة 
السدتذفي)حكػمضة ، خاصة("ثع تع اختبار الفخض الخابع لمجراسة والحؼ يشز عمي " ال تػجج 

مضة والخاصة بسحافطة القاىخة الكبخػ اختالفات بضغ آراء السدتقري مشيع في السدتذفضات الحكػ 
نحػ االستغخاق الػضضفي وفقًا لخرائريع الجيسػجخافضة )الشػع / العسخ / الػضضفة / السدتػؼ الػضضفي 
/ السؤىل العمسي / مجة الخبخة  ( ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض تقخر إستخجام أسمػب تحمضل 

درجة التذابو أو االختالف بضغ آراء لتحجيج  One –Way ANOVA التبايغ أحادؼ االتجاه
والخاصة بسحافطة القاىخة نحػ االستغخاق الػضضفي وفقًا  قري مشيع في السدتذفضات الحكػمضةالسدت

لخرائريع الجيسػجخافضة ولقج أتزح مغ الشتائج عجم وجػد اختالفات ذات داللة إحرائضة بضغ أراء 
ق الػضضفي  وفقًا لخرائريع الجيسػجخافضة عشج العاممضغ بالسدتذفضات محل الجراسة نحػ االستغخا

( وفي ضػء ذلظ فإنو يسكغ قبػل الفخض العجم الخابع لمجراسة والحؼ يتز 4345مدتػؼ معشػية )
عمى "ال تػجج اختالفات بضغ آراء السدتقري مشيع في السدتذفضات الحكػمضة والخاصة بسحافطة 

رائريع الجيسػجخافضة )الشػع / العسخ / الػضضفة / القاىخة الكبخػ نحػ االستغخاق الػضضفي وفقًا لخ
 السدتػؼ الػضضفي / السؤىل العمسي / مجة الخبخة 

 / تهصيات الجراسة.15
في ضػء ما أسفخت عشو نتائج الجراسة يسكغ لمباحثة تقجيع التػصضات التالضة والضة تشفضحىا كسا       

 (2في الججول رقع )
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 (6ججول رقم )
 ية تنفيحهاتهصيات الجراسة وال

مجال 
السدئػلضغ  التػصضة التػصضة

 الضات التشفضح عغ التشفضح

القضادة 
 االخالقضة 

تجريذ مقخرات 
القضادة االخالقضة 

لكافة 
التخررات 

بالكمضات 
 السرخية 

رؤساء 
 الجامعات

االستعانة بخؤساء اقدام ادارة االعسال بكمضات التجارة 
في الجامعات السرخية لتػفضخ الكػادر البذخية 

 السؤىمة والستخررة لتجريذ تمظ السقخرات 

القضادة 
 االخالقضة

ضخورة تعديد 
ودعع السػضفضغ 
في تصبضق ونذخ 
 الثقافة االخالقضة 

االدارة العمضا 
بالسدتذفضات 

الحكػمضة 
 والخاصة 

تقجيع بخامج تجريبضة حػل الثقافة االخالقضة بذكل  .0
 عام .

عقج نجوات واجتساعات لسشاقذة القزايا  .6
 االخالقضة السختبصة بالعسل داخل السدتذفضات .

 ربط السكافأة بااللتدام بالدمػكضات االخالقضة . .2
تػقضع العقػبات عمي مغ يخالف في تصبضق  .0

 الدمػكضات االخالقضة .
بالسدتذفضات يحكع ترخفات  تيضئة مشاخ اخالقي .5

 السػضفضغ.

القضادة 
 االخالقضة

تخجسة الشطخيات 
االخالقضة عمي 

 الػاقع العسمي 

 االدارة العمضا 
ادارة السػارد 

 البذخية 

التدام القضادات اإلدارية بالدمػكضات االخالقضة  .0
 امام السخؤوسضغ

 شخح السعايضخ االخالقضة الغامزة. .6
ومذاركة  الحخص عمي االىتسام بذفافضة .2

 السعمػمات داخل بضئة العسل .
 حدغ اختضار القضادات االدارية . .0
تػضضح السيام السدئػلضات وصالحضات لكل  .5

 مػضف بػضػح داخل بضئة العسل .
تعديد مبجأ تقجيع السرمحة العامة عمي السرالح  .2

 الذخرضة .
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 (6ججول رقم )تابع 
 تهصيات الجراسة والية تنفيحها

مجال 
السدئػلضغ  التػصضة التػصضة

 الضات التشفضح عغ التشفضح

القضادة 
 االخالقضة

تشسضة سمػكضات 
القضادة االخالقضة 
عمي كافة 

السدتػيات 
االدارية داخل 

 السدتذفضات

االدارة العمضا 
 بالسدتذفضات 

واالدارة 
 والػسصي 

 االدارة الجنضا 

الحاق القضادات االدارية ببخامج تجريبضة متكاممة  .0
 االخالقضة وأخالقضات االعسال .حػل القضادة 

تشطضع ورش عسل ونجوات ومؤتسخات حػل  .6
 اخالقضات االعسال.

عقج اتفاق مذتخك بضغ رؤساء اقدام ادارة االعسال  .2
وبضغ السدتذفضات لإلشخاف عمي البخامج التجريبة 
وكحلظ تقجيع أؼ استذارات لإلدارات العمضا في 

 السدتذفضات.
ػضفضغ والقضادات التأكضج عمي اختضار وتعضغ الس .0

 االدارية عمي اسذ ومعايضخ فشضة واخالقضة .

االستغخاق 
 الػضضفي

نذخ ثقافة 
االستغخاق 

الػضضفي لجؼ 
السػضفضغ 

بالسدتذفضات 
الحكػمضة 
 والخاصة

 االدارة العمضا 
واالدارة 

 والػسصي

تقجيع بخامج تجريبضة ومؤتسخات وورش عسل لجعع  .0
كافة وتشسضة سمػك االستغخاق الػضضفي عمي 

 السدتػيات االدارية .
الحخص عمي تػعضة السػضفضغ لسفيػم االستغخاق  .6

 الػضضفي وأىسضتو داخل السدتذفضات .
تكخيع وتقجيخ السػضفضغ االكثخ استغخاقًا لحث باقي  .2

 فخيق العسل عمي تشسضة سمػك االستغخاق لجييع .
تيضئة مشاخ نفدي يذجع السػضفضغ عمي التعاون  .0

 االستغخاق لجييع . والعسل وزيادة وتشسضة
تشطضع المقاءات بضغ السػضفضغ والقضادات االدارية  .5

لمتعخف عمي السذكالت داخل العسل ومشاقذاتيع 
بسػضػعضة وذلظ لمتعخف عمي حمػل لتمظ 
السذكالت مسا يؤدؼ الي زيادة االستغخاق 

 الػضضفي .
تػفضخ السعمػمات السشاسبة والالزمة التي تداعج  .2

سميع والتي تؤدؼ الي السػضفضغ عمي انجاز ع
 استغخاقيع الػضضفي .
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 (6ججول رقم )تابع 
 تهصيات الجراسة والية تنفيحها

مجال 
السدئػلضغ عغ  التػصضة التػصضة

 الضات التشفضح التشفضح

االستغخاق 
 الػضضفي

تػجضو االىتسام 
نحػ نذخ ثقافة 

واىسضة 
االستغخاق 

الػضضفي داخل 
السجتسع 

 السرخؼ كامل 

وزارة التخبضة 
 والتعمضع 

وزارة التعمضع 
 العالي 

مشطسات 
 السجتسع السجني 

 وزارة االعالم 

اعتساد مشاىج تعمضسضة بكافة مدتػيات  .0
السخاحل التعمضسضة لمحث عمي االىتسام 

 باالستغخاق الػضضفي وأىسضتو .
تقجيع دورات تػعػية لتداعج االفخاد عمي فيع  .6

 أىسضة االستغخاق الػضضفي .
تقجيع بخامج تحث السػاشغ السرخؼ عمي  .2

 اىسضة االستغخاق الػضضفي .
 السرجر: مغ إعجاد الباحثة.

 
 التهصيات لبحهث مدتقبمية : 5/4

القضادة األخالقضة في تشسضة  عمي الخغع مغ أن الجراسة الحالضة حاولت الكذف عغ ثأثضخ
االستغخاق الػضضفي إال ان نصاق ىحه الجراسة واألسالضب السدتخجمة فضيا والشتائج التي تػصمت إلضيا 
تذضخ الي وجػد مجاالت أخخؼ مدتقبمضة ال تقل أىسضة في ىحا الرجد ويسكغ تقجيع بعس السقتخحات 

 لسجاالت بحثضة ججيجة كسا يمي:
 عمي قصاع أخخ مغ قصاعات الخجمات .اجخاء نفذ الجراسة  -
 تػضضح دور القضادة االخالقضة في تشسضة االبجاع االدارؼ . -
 دراسة ثأثضخ عالقة القضادة االخالقضة بجػدة حضاه العسل . -
 العالقة بضغ القضادة االدارية وكفاءة االداء . -
 اثخ االنساط القضادية عمي االستغخاق الػضضفي . -
 االخالقضة والسدئػلضة االجتساعضة . اثخ العالقة بضغ القضادة -
 اثخ القضادة االخالقضة عمي التسكضغ الشفدي . -
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 الـــمـــــخاجـــــع
 أوال : الـــمـــــخاجـــــع الــعـــــخبـــيـــــة

( أثخ سمػكضات القضادة األخالقضة عمى مجػ تصبضق 6406أكخيع ، دمحم سمضسان دمحم ، ) -
في السدتذفضات المضبضة ، رسالة دكتػراة غضخ مشذػرة كمضة  مفيػم إدارة الجػدة الذاممة
 .التجارة ، جامعة عضغ شسذ 

( بحػث التدػيق : أسالضب القضاس و التحمضل واختبار 6441إدريذ، ثابت عبجالخحسغ ، ) -
  .الفخوض ، اإلسكشجرية ، الجر الجامعضة لمصباعة

واإلدارة ، القاىخة ، الجار العالسضة ( قضع وأخالقضات العسل 6441أبػ الشرخ ، مجحت دمحم ) -
 لمشذخ والتػزيع .

( القضادة األخالقضة فى كمضات السجتسع الشسػذج الفكخػ إتخاذ  6405إبخاىضع ،ماججة ،) -
 .القخار تسخيشات عسمضة

( إدارة السػاىب كسجخل لتشسضة سمػكضات  6406العشقخؼ ،عبجالعديد بغ سمصان ،) -
 غ بالسشطسات الحكػمضة الدعػدية بحث غضخ مشذػر.االستغخاق الػضضفي لجؼ العاممض

( جػدة حضاة العسل وأثخىا في تشسضة االستغخاق  6440السغخبي ، عبجالحسضج عبجالفتاح ، ) -
الػضضفي مجمة الجراسات والبحػث التجارية ، العجد الثاني ، كمضة التجارة ، جامعة 

   السشرػرة.
ألخالقضة وعمع القضادة وتصبضقاتيا في قضادة ( الفمدفة ا6406الصخاونة ، تحدضغ أحسج ، ) -

فخيق العسل األمشضة ، مخكد الجراسات والبحػث ، جامعة نايف العخبضة لمعمػم األمشضة ، 
 الخياض ، السسمكة العخبضة الدعػدية ، الصبعة االولي.

( االخالق والقضادة ، جامعة نايف العخبضة لمعمػم 6404الصخاونة ، تحدضغ أحسج ، ) -
 ة ، الخياض ، السسمكة العخبضة الدعػدية .األمشض

( مدتػؼ القضادة األخالقضة لسجيخؼ السجارس الثانػية 6406العخايزو ، رائج ىاني محسػد ) -
الحكػمضة في عسان وعالقتو بسدتػؼ مسارسة سمػك السػاششة التشطضسضة مغ وجية نطخ 

جامعة الذخق األوسط ، العاممضغ رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة ، كمضة العمػم التخبػية ، 
 األردن .

( الخشاقة التشطضسضة: مجخل  إستخاتضجي في عسمضة 6406العابجؼ ، عمي رزاق جضاد ) -
تعديد االستغخاق الػضضفي لمعاممضغ دراسة تجخيبضة لعضشة مغ شخكات القصاع الرشاعي في 
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لثامشة ،العجد وزارة الرشاعة والسعادن ، كمضة اإلدارة واالقتراد ،جامعو الكػفة ، الدشو ا
(60   .) 

( ، القضادة األخالقضة مغ مشطػر إسالمي دراسة تصبضقضة 6402الكبضخ ، أحسج بغ عبجهللا ) -
 مقارنة ، مصبعة االلػكة ، الصبعة االولي .

( إدارة األعسال السعاصخة 6404، جسال الجيغ دمحم ؛ إدريذ ، ثابت عبجالخحسغ ) السخسي -
 ، الجار الجامعضة اإلسكشجرية ، الصبعة الثانضة .

( دور االستغخاق الػضضفي كستغضخ وسضط في  6405الذشصي ، محسػد عبجالخحسغ ، ) -
امعو االزىخ غده العالقة بضغ اليضكل التشطضسي واالداء الػضضفي جامعو فمدصضغ مجمة ج

 . 16العجد 01مجمج  6405سمدمة العمػم االندانضة 
( دور االستغخاق 6409الذشصي ، محسػد عبجالخحسغ ، أبػ عسخة ، صابخيغ سعضج ) -

الػضضفي كستغضخ وسضط بضغ القضادة التحػيمضة والدمػك اإلبجاعي لجؼ العاممضغ بػزارة التشسضة 
لمجراسات االقترادية واإلدارية ، العجد رقع الدابع االجتساعضة ، مجمة الجامعة اإلسالمضة 

 .22-0، السجمج الدابع والدبعػن ، ص 
( استخاتضجضات تعديد االستغخاق 6406العبادؼ ، ىاشع فػزؼ ، الجاف ، والء جػدت ) -

الػضضفي ودورىا في تحقضق األداء العالي لسشطسات االعسال دراسة استصالعضة لعضشو مغ 
السرخفي العخاقي في أربضل ، مجمة دراسات إدارية ،العجد التاسع ،  العاممضغ في القصاع

 السجمج الخامذ ، كمضة اإلدارة واالقتراد ، جامعة البرخة . 
( القضادة أالبػية 6401العبادؼ ، عمي رزاق جضاد ، عبج اليادؼ ، ىجيل دمحم عمي ، ) -

ت أالىمضة في محافطة وتأثضخىا في سمػكضات العسل دراسة تصبضقضة عمى عضشة مغ الكمضا
 الشجف ، مجمة الستشي لمعمػم اإلدارية واالقترادية ، العجد الثاني ، السجمج الدابع .

( أثخ جػدت الحضاة الػضضفضة عمي 6464الخمضجؼ ، بدام سسضخ ، أبػ زيج ، رضا محسػد ) -
األداء والفاعمضة التشطضسضة واالستغخاق الػضضفي كستغضخ وسضط في شخكات الدضمحة 

سرخية ، مجمة كمضة الدضاحة والفشادق ، جامعة مجيشة الدادات ، السجمج الخابع ، العجد ال
(0. ) 

( االستغخاق في العسل دراسة مضجانضة لتأثضخ بضئة وأخالقضات 0991الدناتي ، دمحم ربضع) -
العسل ، السجمة السرخية لمجراسات التجارية ، كمضة التجارة ، جامعة السشرػرة ، السجمج 

 . 245-610والعذخون ، العجد الثالث ص  الحادؼ
(  إدارة االعسال 6404السخسي ، جسال الجيغ دمحم ، إدريذ، ثابت عبجالخحسغ ، ) -

 السعاصخة ، الجار الجامعضة ، اإلسكشجرية ، الصبعة الثانضة .
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( أثخ ثقافة السشطسة عمي االستغخاق الػضضفي دراسة 6441السشصاوؼ ، ايسان صالح ) -
ؤسدة االىخام رسالو مقجمة لمحرػل عمي درجة الساجدتضخ في إدارة تصبضقضة عمي م

 االعسال جامعو ششصا .
( أسذ التخبضة ، بغجاد مجيخية دار الكتب لمصباعة 0992السيجؼ ، عباس واخخون ،) -

 والشذخ .
( دورة أخالقضات السيشة في جامعة السمظ فيج لمبتخول 6441القحصاني ، مدفخ بغ عمي ) -

 والسعادن .
( دور القضادة التحػيمضة في تحقضق التسضد التشطضسي 6401خزخ ، صضاحي ، )األ -

بالسؤسدة االقترادية الجدائخية كمضة العمػم االقترادية والتجارية وعمػم التدضضخ ، جامعة 
 دمحم بػضضاف بالسدضمة أشخوحة مقجمة لشضل شيادة دكتػراه عمػم في عمػم التدضضخ.

دة األخالقضة في تحقضق التسضد التشطضسي دراسة تصبضقضة ( دور القضا6401بكػش ، عفاف ) -
 عمي البشػك التجارية بالجدائخ رسالة ماجدتضخ ، كمضة تجارة ،جامعة السشػفضة .

( تحمضل العالقة بضغ القضادة األخالقضة وسمػكضات العسل 6400حدانضغ ، أسامو أحسج ) -
تجارية السعاصخة ، كمضة التجارة ، السزادة  لإلنتاجضة  : دراسة مضجانضة ، مجمة البحػث ال

 ( العجد األول . 65جامعة سػىاج ،السجمج )
( األخالقضات التشطضسضة والسدئػلضة االجتساعضة في  6404جاد الخب ، سضج دمحم ، ) -

 مشطسات األعسال العرخية ، كمضة التجارة باإلسساعضمضة ، جامعة قشاة الدػيذ .
أثخ االختالفات الثقافضة عمى سمػكضات القضادة (  6406راشج  ، شضساء عمى فخيج ، ) -

 .األخالقضة وجػدة حضاة العسل في الذخكات متعجدة الجشدضات  بجسيػرية مرخ العخبضة
( أثخ الحكاء األخالقي لمقادة عمي االستغخاق 6409سمضسان ، فضبى نرحي راغب ، )  -

مة العمسضة لمبحػث الػضضفي لمعاممضغ دراسة مضجانضة عمي ىضئة مضشاء بػرسعضج ، السج
 . 251 -201التجارية جامعة السشػفضة ، العجد الثالث ،الدشو الدادسة ، ص 

درجة مسارسة مجيخؼ السجارس في مجرية التخبضة ( 6464سمضسان ، مػمشي خالج ، )  -
والتعمضع لسحافطة عجمػن في األردن لمقضادة األخالقضة وعالقتيا باالستغخاق الػضضفي 

 . 29التخبػية لكمضة التخبضة جامعة سػىاج ، عجد يشايخ  ، السجمة لمسعمسضغ
( أنساط أترال الخئضذ والسخؤوس وعالقتو بغسػض 6442شكخ ، لضمي حدام الجيغ ، ) -

 الجور والخضا الػضضفي السجمة التجارية ، السجمج الثالثػن ، العجد الثاني .
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تغخاق الػضضفي ، ( دور بعس عػامل اليشجسة البذخية في االس6402شضالن ، محسػد ) -
رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة ، كمضة اإلدارة واالقتراد ، جامعة الدمضسانضة دراسة مضجانضة 

 عمي العاممضغ في شخكة أسضا سضل لالتراالت.
( عالقة الستغضخات الػضضفضة والتشطضسضة مع االستغخاق 0991عبجالغفار ، الدضج دمحم ) -

مي االغتخاب في العسل مجمة البحػث التجارية ، الػضضفي وااللتدام التشطضسي وأثخ ذلظ ع
 كمضة التجارة ، جامعة الدقازيق ، الدشو العذخون ، السجمج العذخون ، العجد األول .

( " دور القضادة األخالقضة في دعع سمػك 6402عبجالجػاد ، ثخوت صبخؼ العدب ) -
معضة بػسط الجلتا " السػاششة التشطضسضة دراسة تصبضقضة عمي العاممضغ بالسدتذفضات الجا

 رسالة ماجدتضخ ، كمضة تجارة ،جامعة السشػفضة .
(  أثخ التكضف التشطضسي عمي االستغخاق الػضضفي  6400عبجالرسج ،خجيجة يحضي، ) -

 بالتصبضق عمي قصاع الفشادق كمضة التجارة جامعو االزىخ فخع البشات .
ي مدتػؼ االستغخاق الػضضفي ( أثخ أبعاد العجالة التشطضسضة عم6406عبجالغشي ، شضساء ) -

 ، العجد الثاني . 22، السجمة السرخية لمجراسات التجارية ، السجمج 
( درجو مسارسة السجيخيغ القضادة األخالقضة كسا يقجرىا  6404عبجالقادر، عابجيغ دمحم، ) -

محافطة القجس مجمة جامعة القجس السفتػحة لألبحاث  معمسػ السجارس الحكػمضة فى
 .والجراسات ، فمدصضغ

( تأثضخ الستغضخات الجيسػجخافضو والتػجضيات القضسضة عمي 6440فزل ، الفزمي ) -
االنغساس الػضضفي في القصاع الحكػمي الكػيت ، مجمة االقتراد واإلدارة ، جامعة السمظ 

 األول . عبجالعديد السجمج الخامذ عذخ ، العجد
( نسػذج ثالثي االبعاد لمعالقة بضغ جػدة الحضاة  6406قاسع ، مضخفت ابخاىضع راشج ،) -

الػضضفضة وااللتدام التشطضسي واالستغخاق في العسل ، دراسة مضجانضة عمي العاممضغ السجنضضغ 
 بػزارة الجاخمضة ،رسالة دكتػراه غضخ مشذػرة، كمضة التجارة ، جامعة عضغ شسذ .

 ( القضادة اإلدارية ، عسان، دار عالع الثقافة لمشذخ والتػزيع .6449نػاف ، )كشعان ،  -
( أخالقضات العسل وعالقتيا بسدتػؼ االستغخاق 6405ماضي ، إسساعضل  خمضل ، ) -

الػضضفي مغ وجية نطخ العاممضغ في وزارة اإلسكان واالشغال العامة الفمدصضشضة في قصاع 
 فمدصضغ التقشضة ، ديخ البمح .غده ، العجد الثالث ، مجمة كمضة 

( تحمضل عالقة الخرائز الفخدية والخضا الػضضفي مع 0995دمحم ، عخيذو دمحم ،) -
االستغخاق الػضضفي وأثخه عمي جيج األفخاد في العسل ، دراسة تصبضقضة ، السجمة العمسضة 

 كمضة اإلدارة واالقتراد ، جامعة قصخ ، العجد الدادس .
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( " االثار السباشخة والتفاعمضة لمقضادة األخالقضة عمي 6405مخزوق ، عبجالعديد ،) -
اتجاىات وسمػكضات العاممضغ : دراسة تصبضقضة عمي السدتذفضات الحكػمضة في محافطة 
كفخ الذضخ ، السجمة العسمضة لمبحػث التجارية ، كمضة التجارة ، جامعة السشػفضة ، الدشة 

 الثانضة ، العجد الثالث والخابع .
( أثخ 6409عبجالعديد  ، الدشجيػني ، مشي  دمحم ، العساوؼ ، بذخؼ فاروق )مخزوق ،  -

االستقامة التشطضسضة في االستغخاق الػضضفي دراسة تصبضقضة عمي ىضئة التسخيس 
بالسدتذفضات الحكػمضة بسحافطة كفخ الذضخ ، مجمة الجراسات التجارية السعاصخة ، العجد 

 .666 -012الدادس ص 
( أخالقضات اإلدارة في عالع متغضخ ، مشذػرات السشطسة  6442) نجع ،عبػد نجع ، -

 العخبضة لمتشسضة اإلدارية ، القاىخة .
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