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ك   ال��اء األخالقي وعالق�ه ���� ال,	� الُ��رَّ
 د. ر"اب فه�ي أح�� ع	� العال

  جامعة القاهة -م�رس إدارة األع�ال �3ل1ة ال�/ارة 

  ال�ق�مة:
�ة األع�ال ال�عاص�ة وما ت�ه�ه م	 الع�ی� م	 ال���الت �  في  ل ب
(وم%ها الع�ل�ة، ال�%اف0�ة، ال�&�الت االق�.اد,ة، ت%�ع ق�( الع�ل، ال)�رات ال�&%�ل�ج�ة، 
ث�رة ال�6دة، ال�0��ل�ة االج��اع�ة لل�%�5ات) علي 2افة األصع�ة االق�.اد,ة 
واالج��اع�ة وال�&%�ل�ج�ة وال�عل�مات�ة وال)قاف�ة وما تف�زه م	 ت��,ات ت�اجه ال�%�5ات 

�ل ل��اجهة تلB ال���,ات ح�@  ن6� أن رأس ال�الC0ه� ال )��Cل في ض�ء ال(�,
% م	 ال)�وة العال��ة. هMه ال���,ات هي ل�L0 ٦٤إح.ائ�ات الB%C ال�ولي أك)� م	 

ن5ام أو ق�ان�	 ُتف�ض م	 الSارج بل هي ه��%ة لQ تق�.� على ال%اح�ة االق�.اد,ة 
�ة وح�ي الY0% الق��ي ف�X0 بل ش�لL ال�6االت ال)قاف�ة، واالج��اع�ة، وال�عل��

واألخالقي، لMا ,X6 االن�Cاه إلي الS_� ال����ل أال وه� أن ُتSَْ�َ�ْق ال)قافة الع�]�ة، إذ 
ال ,ق�.� أث� تلB ال���,ات علي ف�ض سل�2�ات ق� ال ت��اشى مع ق�Q وأخالق وCbائع 

�لdها على ت���ال�عي  ال���6عات الع�]�ة ف�X0 بل أنها ت�dل الS_� األك�C في تأث
�ة الع�]�ة وعلى الق�Q وا.Sاغة ال��ألخالق وh�bقة ال�ف&�� وال�.�ف األخالقي وص

). لMا ,X6 أن ی�Q ال%ه�ض lال�%�5ات ٢٠١٢(عC�ال����،   ى 2افة ف�ات ال���6عع
 mادCوال� Q�فهي �lاجة إلي جه�د خارقة ل���0عX تلB ال���,ات والع�ل على ت�س�خ الق

القي ع	 Yh�b ت%��ة ال2Mاء األخالقي والM( ,ع� أح� ر2ائo م	 أجل ت�ق�Y األم	 األخ
�ة األع�ال ال�عاص�ة.�  ال%6اح ال�5%��ي في ب

 Q�وق� شه�ت اآلونة األخ��ة اه��امًا م�oای�ًا �lفه�م ال2Mاء األخالقي والM( ,ع� م	 ال�فاه
نعud هMا ال��ی)ة ال�ي دخلL مtخ�ًا م6ال إدارة ال��ارد الh��Cة وال0ل�ك ال�5%��ي. وا

�ة والع�]�ة ال�ي ت%اول�ه م	 زوا,ا م�Sلفة C%راسات األج�ال 	م �ی�االه��ام في  ه�ر الع
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Slالف الoاوhة اإلدارhة ح�@ ُوِجَ� أن دراس�ه أقل ش��عًا في ال�6ال اإلدار( ب�غQ أنه 
 ,Najafianی%Cغي أخMه في االع�Cار ع%� ال�عامل مع ال��C في م�Sلف م6االت ال��اة (

et. al., 2014 ،فاجيSدراسات العل�اء أن ٢٠١٥، ال��زاني؛ ال 	ات�ح م �وق .(
ل�یهQ وع�ًا م�oای�ًا lأن ال2Mاء ال��C( ُم�ع�د األوجه وأن ال2Mاء األخالقي ل�u مه�ًا فق� 

) )o22اء ال��Mال �ة األف�اد بل ,ع�ل�6�ع األف�اد، ) Central Intelligenceل��ق�Y فعال
ه األن�  �ة (إذ أنه ُی�جِّ.Sًا في ال�lث� إ,6اth2اءات وMال 	اع األخ�� مBeheshtifar, 
et. al, 2011 .(وأنه  Yع الف�د أن ,�ق�ح�%�ا ت��dل ق�رات هMا ال%�ع م	 ال2Mاء ,�0_

 ي"اإل,6اب�ة في ع�له وفي ش�ى م6االت ح�اته، وه� ما ُ,ع�ف بـ "ال�أس�ال ال�ع�ف
(Cognitive Capital) %�0)�� أف�اد ال�, @��5ة ن�اbهQ الف&�( لS�مة م.ال�ها. ح

 Lَّْن�ي وَتَ���ة"، وت�قY ال�خاء ال�5%��ك�ا أنه إذا ال�oم�ا lه اك��C0ا "ال.�ة ال�5%
). ٢٠١٧ال�Sلي، ، Pavlidis, 2012م5اه� االن��اف وال�Sا�b م	 ال�%�5ات (

ال�ع�لة األخالق�ة لل)�رة «ح�@ ت�اجه م%�5ات ال��م d�lل م�oای� ما ,�0ي بـ 
ص�اغة وه� ما دعي �C2( ال��2ات العال��ة مtخ�ًا لل�C@ ع	 » ال.%اع�ة ال�اlعة

�l)اlة ت�0نامي ال�ق�م وال�ي ,.فها ال�CSاء lأنها  ه�dل أخالقي ی��اكX مع هMه ال)�رة
ال�&%�ل�جي الM( س�غ�� في ال&)�� م	 تفاص�ل ال��اة الh��Cة وال�ي تلL ال)�رة 

ل��سCة ال�ق��ة ال�ي ان_لقL في خ�0�%ات الق�ن ال�اضي ال.%اع�ة ال)ال)ة (وهي ث�رة ا
�قاتها في ال2Mاء ال.%اعي وال�&%�ل�ج�ا ال���hة وثالث�ة األlعاد C_إلى ذروتها وت Lووصل

فعلQ األخالق ال  .وال)�رة ال�اصلة في م6ال م�اقع ال��اصل االج��اعي والعالQ ال�ق�ي)
,6� ب%ي اإلن0ان صع�]ة في اس���اث وعادة ما  ی�%اسX مع عالQ ال�ق%�ة 0lه�لة

ه�ا سل�2هQ ب%اًء عل�ها أو ی�.�ف�ا وفقًا لها، ف�ا lال%ا في حف£ ف�ائل م	  الف�ائل ل��جَّ
  ن�عها ض�	 ال�ق%�ات ال6�ی�ة.

وعلي ال6انX اآلخـ�؛ ,عـ� مفهـ�م م�2ـo ال�ـ�C مـ	 أهـQ وأحـ�ث ال��غ�ـ�ات ال0ـ��dل�ج�ة  
ـــ� ال0ـــل�ك اإلن0ـــاني، وذلـــ B لق�رتـــه علـــى فهـــQ ســـل�ك الفـــ�د وال�%Cـــt ب�وافعـــه فـــي ال�ـــي ُتف0ِّ

�ــة ال��Sلفــة، �2ــا أنــه ,0ــاع� فــي ت%5ــ�Q ال��قعــات اإلن0ــان�ة وم.ــادرها، ��ال��اقــف ال�5%
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فهــ� ,�)ــل أحــ� ال��dنــات ال�ــي ت0ــاع� علــى مع�فــة العالقــة بــ�	 ســل�ك الفــ�د ون��6ــة هــMا 
ي ق�راته أو ق�رات الغ��، وعل�ـه ال0ل�ك، وم�� إرجاعه إلن6ازاته ون6احه ف�ها أو ف�له إل

�ـــــــة ��  فإنـــــــه یلعـــــــX دورًا هامـــــــًا فـــــــي ح�ـــــــاة الفـــــــ�د ال%ف0ـــــــ�ة واالج��اع�ـــــــة و]ال�ـــــــالي ال�5%
)El Badawy; Magdy, 2017 ،�٢٠١٤، أح�.(     

  ، ال��غ��ات ال�,��ج�اف�ة.الُ��رَّك ال2Mاء األخالقي، م�o2 ال��C ال=ل�ات ال�الة:
  ال@لف1ة ال�ارA@1ة لل	?<: 

ــ��اء األخالقــي ــ%فu األم�dhــي ال�ــه�� ألول مــ�ة  قــ�م جــاردن�: �الDEــ	ة لل عــالQ ال
فـي �2اlـه "األbـ� العقل�ـة" ح�ـ@  )Garder, 1983(ن�h�5ـه عـ	 الـ2Mاءات ال��عـ�دة 

رف° ف&�ة أن ال2Mاء ن�ع واح� وأنه ثابL وم�روث فق� بل أك� على وج�د الع�ی� م	 
�ًا ل�� 2C0ة ال��0قلة ن�ل ف�د أbلY عل�ها "الـ2Mاءات ال�Cـ�hة" ل&ـل م%هـا الق�رات العقل

غ�� ثاب�ة وd�hـ	 ت%���هـا bـ�ل ح�ـاة اإلن0ـان، خ.ائ.ها وس�اتها الSاصة بها وهي 
و]ـ�غQ أن خالصـة أ�lاثــه  ك�ـا أنهـا ت.ـCح أك)ــ� ت��ـoًا ووضـ�حًا 2ل�ــا C2ـ� فـي ال0ــ	.

ي ث�ان�ــة بــ�أت 0lــCعة ذ2ــاءات إال أن دراســاته ال�0ــ���ة فــي هــMا ال�6ــال ت�صــلL إلــ
َرت الh�5%ة عام  ِّ�bُ Qدة وأشـار إلـي  ١٩٩٩أن�اع ث�ت0عة أن�اع م�ع 	ت��� L�Cوأص

 BلM2اءات، و]ـــMه الــMف أن�اعــًا أخـــ�� لهــ�تــ�ك ال�6ـــال مف��حــًا الك��ـــاف أنــه قــ� ُ,�ـــ
الـ��اء ، الـ��اء ال�3ـاني، ال��اء الAاضي/ال�IEقي، ال��اء اللغFG وهي  ال�ho� م%ها.

الـــ��اء ، الـــ��اء الــ�اتي، الـــ��اء االج��ــاعي، �اء ال�Gســ1قيالـــ�، ال?�ي/ال/Dــ�ي
. وthم	 جاردن� lالعالقة ال�&امل�ة ب�	 ال2Mاءات ف�CغQ م	 ال��اء الGجGدF، الI	1عي

�ة فقــ�. ح�ــ@�hــة ال��ــ��ت�جــ� عالقــة تــ�اخل بــ�	  أنهــا م0ــ�قلة إال أن هــMا مــ	 ال%اح
ُ,عــــ� الـــ2Mاء األخالقــــي دالــــة الـــ2Mاء األخالقــــي و]ـــاقي أنــــ�اع الـــ2Mاءات األخــــ��، �2ـــا 

أ( أنـه نـادرًا مـا ,ع�ـل 2ـل ذ2ـاء �lفـ�ده للCع° م%هـا 2الـ2Mاء االنفعـالي واالج��ـاعي. 
عــ	 اآلخــ�، ف&ــل فــ�د ,��لــB الع�یــ� مــ	 الــ2Mاءات إال أنهــا فــي ال%ها,ــة ت�فاعــل وتع�ــل 

 معــــــــًا وت��ــــــــ� إلبــــــــ�از شS.ــــــــ��ه وحــــــــل مــــــــا ی�اجهــــــــه مــــــــ	 م�ــــــــdالت فــــــــي ح�اتــــــــه     
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.(Gardner, 2003)  ت��  ١٩٩٩وفي عامtفـي م�اضـ�ته فـي مـ 	ذ2ـاءی 	ث عـ�ت�
�ــة، ومــtخ�ًا �Cالl �Cوال)ــاني مــ�ت 	hوال�&ــ� YُْلSُــالl �Cاألول مــ�ت (2اءMأجــل الــ 	مــ Qتعلــ)

إلـي أن العل�ـاء أضـاف�ا ن�عـًا مـ	 أنـ�اع الـ2Mاءات وهـ� أحـ�ث أنـ�اع  ٢٠٠٥أشار عام 
� ُ,عــ� مــ	 ال�فــاه�Q ال��ی)ــة غ�ــ� الــ2Mاءات والــM( ُأbلــY عل�ــه "الــ2Mاء األخالقــي" وهــ

ال�ــائعة فــي م6ــال علــQ الــ%فu ال�ع�فــي، وهــ� ال�ــا�l ل&ــل أنــ�اع الــ2Mاءات األخــ��. 
ف�	 ,��لB 2ل أن�اع ال0اlقة ,�d	 أن ُ,.ـCح م�6مـًا إن لـQ ی��لـى lالـ2Mاء األخالقـي. 

�اد فـي م�ض�ًا أنه أراد بMلB رسQ ح�ود للق�رات األخالق�ـة ال����ـoة، ح�ـ@ ُ,5ِْهـ� األفـ
إbارهــا قــ�رات قابلــة للق�ــاس ضــ�	 القـــ�Q ال)قاف�ــة ال�ــي ی%��ــ�ن إل�هــا، وأشــار إلـــي أن 
م�dناته واض�ة وت�فاوت ب�	 األف�اد، وأنه ,�0ه�ف ال�أث�� على سل�2هQ وق�اس مـ�( 
 Qاته�قــ�رتهQ علــي اتSــاذ القــ�ارات ال�شــ��ة وال%hoهــة، و0hــاع�هQ علــي أن ت&ــ�ن شS.ــ

بــMلB عــ	  هــ�ر َنCَْ�ــة ,افعــة فــي شــ�6ة الــ2Mاءات ال��عــ�دة ال�ــي  ســ�hة وم�oنــة، لــُ�ْعِل	ْ 
، ال�]�ـي، Garder, 1993, 2003سـ�عان مـا ت%�ـ� ل�.ـCح نh�5ـة قائ�ـة بـMاتها (

   .)٢٠١٥، ال��زاني؛ الSفاجي، ٢٠١٥
و]ع� ع�ة دراسات و]��ث تCل�رت و ه�ت نh�5ة ال2Mاء األخالقي علي یـ� عال�ـة 

�ل ���ة مdhاألم� uب�ر]ا (ال%فBorba, 2001 ا ال%ـ�عMم%�5رهـا فـي هـ Lم�قـ @�) ح
مــ	 الــ2Mاء فــي �2ابهــا "ب%ــاء الــ2Mاء األخالقــي: القــ�Q ال0ــCعة األساســ�ة ل�علــ�Q األbفــال 
الق�ـام lالفعــل ال.ـ��ح"، وال�ــي قـ�مL ف�ــه bـ�ق ع�ل�ــة ُتَ�&ِّـْ	 األbفــال وال�ـ�اهق�	 مــ	 

مL ورش ع�ـل ألك)ـ� مـ	 ن.ـف تC%ي األخالق�ات ال0ـل��ة، h�_lقـة ذ2�ـة. و2ـMلB قـ�
مل�ـ�ن فـ�د حـ�ل العـام، ونالـL جــ�ائo عال��ـة م)ـل "ناشـ��نال إدی�2��ـ	" عـ	 جه�دهــا 
فــي ال��]�ــة األخالق�ــة وتأس�0ــها ل��ارســات م�C&ــ�ة ل�0ــان�ة األفــ�اد الــMی	 ,عــان�ن مــ	 

وأشــارت إلــي أنهــا م�ف�عــة lقلــl Yــالغ ح�ــال مــا تــ�اه مــ	 ن�ــ� م�ــ_�د . أزمــات م�Sلفــة
�ــف فــSــ@ وم�ي اخــ�الل مــ�ازh	 القــ�Q ومــا هــ� صــ��ح ومــا هــ� خ_ــأ لــ�� األفــ�اد، ح

أك�ت علي أن �bق ال%6اة لهMا ال6�ل ,�d	 في ال2Mاء األخالقي. فعلى م�� عق�ی	 
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مــ	 الoمــان ع�لــL ب�ر]ــا عــ	 2)ــX مــع أفــ�اد عــان�ا أزمــات أو ســ�CCها، وأجــ�ت ��lثــًا 
ي بــ�اث	 ج�اعــات م�_�فــة. وقــ� حــ�ل الع�وان�ــة وال�%�ــ� والع%ــف، وســق�µ ال�ــ�اهق�	 فــ

أوض�L أنها في �l)ها ح�ل ال�Cاب الع%�ف الُ�عاد( لل���6ع، 2ان األم� الـM( بـ�ا 
 Q�م�ــ��2ًا فــي أغلــX ال�ــاالت، هــ� اف�قــاد الــ2Mاء األخالقــي، أو ضــ�اع ب�صــلة مفــاه
ـــ�یهQ، وخاصـــة فـــي ال�عـــاbف مـــع اآلخـــ�h	 وال�S�ُلفـــ�	 عـــ%هQ، وفـــي ف&ـــ�ة  األخـــالق ل

 Qخل� َتَ�&ُّ�ه 	ال0�َُ�ْه6َ 	إلي أنه م Lْع%ها. وَن�ََّه ��Cقة ال�عh�bو QهCفي ث�رات غ�
مقــ�رات دراســـ�ة ع�یـــ�ة حـــ�ل العـــالQ مـــ	 ال��]�ـــة األخالق�ـــة ال�C�ُ&ـــ�ة، ف�ـــ	 أیـــ	 ُ,�dـــ	 
ــQ ت&ــ	 ال��رســة هــي ال�.ــ�ر األكCــ�، ال ,�dــ	 ال�هــان  لل6�ــل ال6�یــ� اســ��عابها إن ل

هـMا غالCـًا ال ,dفـي، بـل وفـي أح�ـان 2)�ـ�ة ال یـtد( على األسـ� وال�%�5ـة وال���6ـع، ف
 Qــ�hال�%ــاهج و 	ارس ضــ��2اء األخالقــي فــي ال�ــMالــ uhر�ا ,��ــاج األمــ� ل�ــMــ دوره. ل

  ت�ع��ها ف��ا lع� في ال�%�5ات.
وق� رo2ت ب�ر]ا على أخالق�ات أساس�ة في ب%ـاء أدوات الـ2Mاء الق��ـي، ولS.ـ�ها  

خالق�ــات ع�یــ�ة. ورغــQ أن هــMه الع%اصــ� قــ� فــي ســCعة ع%اصــ� رئ�0ــ�ة ت�فــ�ع م%هــا أ
�ف في عـالQ ال�ـ�م، ف�6ـX أن ن0ـاع� Sل مd�l ة�ة، إال أنها ُمْفَ�َقَ_�تC�و مع�وفة و]0
�ل مفهـ�م سـل�Q ل�ع%ـى أن ت&ـ�ن إن0ـانًا، dlـل مـا ت���hـه ال&ل�ـة dفـي ت�ـ �ی�ل ال6�ال6

ــ2Mاء فــي الق�ــ�ة بُ�َمِ�هــا ، ف�قــ�ل: "ن�ــ	 مــ	 ج��ــل وخ�ــ�. وت2tــ� ب�ر]ــا علــى َشــYْ ال
ُمْلoَُم�ن lغـ�س تلـB القـ�Q، ول&ـ	 بـ2Mاء، وال��ـ�( هـ� فـي جعـل هـMه الف�ـائل أسـل�ب 
 Qــاألخالق والعلــl ل أف�ــلCــال ن�ــ� م0ــ�ق�ح�ــاة ,�ــ�	 ال%6ــاح وال�ــ�ازن ال%ف0ــي لألج
�ــY الــ2Mاء األخالقــي ح�ــ@ C_ــال ت�لل�6�ــع". وقــ� أشــارت فــي �2ابهــا ل�ق�قــة ُمْفoَِعــة ح

�ـة ت%ـأ� عـ	 أفادت lـأن ال0ـ�عة Cـ�ة فـي الع.ـ� ال�ـالي ت6عـل الغال�C&ة ال�واالسـ�هالك
 Q�األخالق�ـــات، وال&ارثـــة أن األكCـــ� ســـ%ًا ال ,6ـــ�ون ال�قـــL والقـــ�رة وbـــ�ل الـــ%فu ل�علـــ
األbفال أص�ل األخالق، بـل إنهـQ أنف0ـهQ ,فقـ�ون إ,�ـانهl Qق%اعـات م)لـى أح�انـًا. وقـ� 

امــة ال�ــي أشــارت إلــي أنــه األخ_ــ� علــى اإلbــالق ی�6لــى فــي  األف&ــار ال5الم�ــة واله�َّ
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ُت�ـــ�� lاألbفـــال وال�ـــ�اهق�	 مـــ	 2ـــل صـــ�ب، وأن ال��ـــ�( لـــ�u ه�%ـــًا فـــي ب%ـــاء ذ2ـــاء 
 ,Pakdel; Sharifi( أخالقي لهQ، ل&%ه ی�قـى لق�ـة أك)ـ� االح��اجـات م.ـ��hة ال�ـ�م

2016, Borba, 2001, 2003.(  .ا ال�6ــالMفــي هــ 	�ثــQ ت�الــL �2اlــات الCــاح)
�ة وhُالَحـــــْ£ تعـــــCرة ال%0ـــــ�2اء األخالقـــــي وال%ـــــMالـــــ Lـــــة ال�ـــــي درســـــh�5%د ال��جهـــــات ال�

لل�راســات ال0ــاlقة ال�ــي حاولــL عــ�ض ال%�ــاذج الh�5%ــة لهــMا ال%ــ�ع مــ	 الــ2Mاء. فقــ� 
أتفقL األدب�ات ال0اlقة علي أن أزمة األخالق أزمة عامـة ُت�اجـه 2افـة ال�%�5ـات وأن 

ـاْل ل�عال6ـة �ـة lال�%�5ــات  الـ2Mاء األخالقـي هـ� ال�ــل الَفعَّbاSة ال�ال��ارســات ال0ـل�2
  .)٢٠١٥(ال�]�ي، 

ك: 	الDE	ة ل��ـ� ال,ـ	� وعلي الOع�1 األخ ف و]اسـ�ق�اء األدب�ـات ال0ـاlقة الُ�ـ�رَّ
�	 ات�ـــح أنهـــا ت�2ـــoت حـــ�ل �ال�ـــي اســـ�ه�فL دراســـة ال�S.ـــ�ة فـــي العقـــ�ی	 ال�اضـــ

 �Cال� o2مفه�م م� �ع,ُ )Mعًا في عوال��لQ الـ%فu االج��ـاعي م	 ال�فاه�Q األك)� ش
(والـM( ,�)ـل أحـ� أهــQ روافـ� علـQ ال0ــل�ك ال�5%��ـي). و�hُـ�Y هــMا ال�فهـ�م أساسـًا مــ	 

والM( ,ع��C أول مـ	 قـ�م هـMا  ١٩٥٢) عام Rotterنh�5ة ال�علQ االج��اعي ل�وت� (
ال�فهـ�م فــي َن0َــYْ ن5ـ�( م�&امــل ُم0ــ�%�ًا ف�ـه علــى م�رســ��	 مـ	 مــ�ارس علــQ الــ%فu؛ 

ال0ل�2�ة وال��رسة ال�ع�ف�ة. هMا وتع� ن�h�5ه أح� الh�5%ـات الهامـة فـي  ه�ا ال��رسة
 Qاســl ـه فــي �2ــاب�h�5ر روتــ� ن تف0ـ�� ال0ــل�ك اإلن0ــاني وال�S.ــ�ة والـ�علQ. وقــ� bــ�ُّ
�dـــي". وقـــ� ن5ـــ� ل��2ـــo ال�ـــ�C ��2غ�ـــ� مـــ	 %�"الـــ�علQ االج��ـــاعي وعلـــQ الـــ%فu اإلكل

ـــــي تعـــــ� أحـــــ� إلم�غ�ـــــ�ات ال�S.ـــــ�ة ا ـــــة لل0ـــــل�ك ن0ـــــان�ة (وال� أهـــــQ ال��ـــــ�دات الف�د,
ال�5%��ي)، والM( یهـ��l Qع�قـ�ات وات6اهـات الفـ�د ف��ـا ی�علـl Yـأ( الع�امـل هـي أك)ـ� 
 �2tاالج��اعي ت Qة ال�علh�5أشار إلي أن ن @�ت��dًا في ال%�ائج الهامة في ح�اته. ح
علــــى حق�قــــة أن أشــــdال ال0ــــل�ك األساســــ�ة ُ,6ْــــَ�� تعل�هــــا فــــي ال��اقــــف االج��اع�ــــة 

  ). ٢٠١٤أح��، ، El Badawy; Magdy, 2017ال��Sلفة (
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  ال�فاهR1 اإلجائ1ة لل	?<:
قـ� ع�فـه الع�یـ� مـ	 العل�ـاء ): Moral IntelligenceمفهGم الـ��اء األخالقـي (

ـــى إدارة ال�ف&�ـــ� وال0ـــل�ك وفقـــًا  ـــ�عي األخالقـــي وعل ـــ�رة علـــى ال ف�ـــ%هQ مـــ	 ع�فـــه lالق
lالع�ل، وأخـ�h	 ع�فـ�ه علـي أنـه قـ�رة الفـ�د علـي وم%هQ م	 ع�فه  لل�عای�� األخالق�ة،

االل�ــoام �lــا یــtم	 lــه، أو lأنــه ت0ــ��ة الف�ــائل واألخــالق ومع�فــة ال��ــاع�، أو lأنــه 
ــــة فــــي تعاملــــه مــــع العــــالQ الSــــارجي( �ال�Sلي، ال�ع�فــــة ال�ــــي ت6عــــل الفــــ�د أك)ــــ� فعال

 ) أن الــــ2Mاء األخالقــــي هــــ� اح�ــــ�امGardner, 2003وhــــ�� جــــاردن� ( ).٢٠١٧
ــ%فu عــ	  ــQ لــ�� اآلخــ�h	، وردع ال اإلن0ــان لMاتــه ولآلخــ�h	، وق�رتــه علــى إدراك األل
الق�ــــــام lال%�ا,ــــــا القاســــــ�ة. وhع�قــــــ� جــــــاردن� أن هــــــMا الــــــ2Mاء ال ی%ف.ــــــل عــــــ	 الــــــ2Mاء 
االج��اعي، فه� ی���	 م�� ام�الك الف�د للق�Q وال���ل والف�ائل وال���� واح�ـ�ام 

معهـــQ والع�الـــة، وÀن هـــMه الS.ـــائ¿ ج��عهـــا اآلخـــ�h	، والع_ـــف علـــ�هQ، وال�0ـــامح 
  .)٢٠١٣ت%Y(C م	 العالقات االج��اع�ة للف�د مع اآلخ�h	 �l)ارة، 

الـــ2Mاء األخالقـــي lأنـــه نـــاتج لل�فاعـــل بـــ�	 الع�امـــل  )٢٠٠٥وعـــ�ف جـــاردن� عـــام (
�ـة، والقـ�رة ال�ـي ت�علـl Yق�اسـة ال��ـاة اإلن0ـان�ة وم�قـف األفـ�اد ��Cة والع�امـل ال�%h�&ال�

Mـــ ـــ2Mاء األخالقـــي ,ع��ـــ� علـــي وجـــ�د ال اتي lال%0ـــCة لهـــMه الق�ســـ�ة. وhـــ�( أن وجـــ�د ال
 	�م%_قـــة نفـــ�ذ أخالقـــي واضـــ�ة ال�عـــالQ وت��ـــ� هـــMه ال�%_قـــة ل��ـــ�ل أنـــ�اع الـــ2Mاء بـــ

  األف�اد وداخل الف�د ذاته. 
  

lأنه ق�رة الفـ�د  ) لل2Mاء األخالقيBorba, 2003وق� تC%ي ال�C@ ال�الي مفه�م (
ـــه علـــ ��ى فهـــQ ال.ـــ�اب مـــ	 الS_ـــأ مـــ	 خـــالل تـــ�ف� م��6عـــة مـــ	 ال�ع�قـــ�ات وقابل

والق%اعـــات األخالق�ـــة فـــي ب%ائـــه ال�ع�فـــي ت6علـــه َ,0ـــُلB ســـل�2ًا فـــي االت6ـــاه ال.ـــ�اب، 
ــ� ع%هــا بـــ "الف�ــائل أو القــ�رات" هوت�ــQ هــMه القابل�ــة ســ�ات م��رhــة أو جــ� َّCــة ُ,عhر

ـCَهQ إ,ــاه أو م0ـاع�تهQ علـي تSف�فــه، وردع  ال���)لـة فـي إدراك وفهــQ آالم اآلخـ�h	 ل%6%ُِّ
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ال%فu ع	 الق�ام 0lل�2�ات غ�� س�hة وال��Qd في ال�وافع واإلن.ات ل�6�ع األ�bاف 
�ــo ال0ــل�2�ات غ�ــ� األخالق�ــة قCــل إصــ�ار األحdــام، وَتقCُــل اآلخــ�h	 مه�ــا 2ــان�ا وت��

 ،Qواالح�ـ�ام معهـ Xادل م�اع� ال�ـCال�0%ي، وتl Qومعامل�ه 	hاآلخ� 	ع Qوردع ال5ل
�ة الh�0ة. وهMا ,ع%ي أن ال2Mاء األخالقي ی�ت&ـo علـي .Sل األساس لل�(�, Bكل ذل
ــــي  ــــي ال%اضــــج ,ع��ــــ� عل العاbفــــة، واإلدراك، وال_ــــاlع األخالقــــي. وأن األداء األخالق

). وقـــ� أوضـــ�Narvaez, 2010 Lلعاbفـــة وال�ـــ�س واالســـ��الل (ال�&امـــل بـــ�	 ا
)Borba, 2003 االمــ�الك للق%اعــات 	مــ Yأن ی%_لــ Xنأملــه ,6ــ )Mأن ال�اقــع الــ (

األخالق�ـــة وال�ـــي ت��)ـــل فـــي ال0ـــ�ات ال��ات�ـــة ال�6ه�hـــة (م�dنـــات الـــ2Mاء األخالقـــي) 
فـي حالـة ت%���هـا والع�ل بها ح�ى ی��d	 الف�د م	 ال�.�ف lال_�hقة ال.���ة. وأنه 

�ـة ون�ع�ـة عالقاتـه ��ل�,ه س��dن ب�سعها أن تtث� علي 2ل سل�2�اته اإلن0ـان�ة وال�5%
، ال�]�ي، ٢٠١٦ال��0قCل�ة، وع�له وÀن�اجه ومهاراته، وعلي ال���6ع d2ل (م���د، 

,6عــل اإلن0ــان م��0شــ�ًا فــي ح�اتــه وهــ� مــا  .)٢٠١٥، ال�ــ�زاني؛ الSفــاجي، ٢٠١٥
 Q�وال�عای�� ال�ي ت�dل ل�,ـه ال��جع�ـة، و]ال�ـالي ,عـ�Ä ح�ـاة م��ازنـة ��6�lعة م	 الق

ال ت�Sجه ع	 إbـار إن0ـان��ه. و]اخ�.ـار فهـ� ,عdـu قـ�رة اإلن0ـان علـي االل�ـoام فـي 
 ،Qوف�ـائل (قاسـ Q�). فهـ� مـا ی�سـQ ال�ـ�ود مـا بـ�	 ٢٠١٠سل�2ه �lا ُیـtِم	 lـه مـ	 قـ

قــ�ه ال�ــ�ی� ومــا ,فعلــه حقــًا فــي م6ــال اإلی)ـار واألنان�ــة وhع%ــي خلــY ال��افــY بــ�	 مــا ,ع�
الع�ل. فالف�د الُ���لي ب2Mاء أخالقي م�تفع س��.�ف 0lل�ك م�فY مـع مCادئـه وق��ـه 
ـــــــــــع ـــــــــــه م�تف   و���hـــــــــــل م0ـــــــــــ��ل�ة ن�ائ6ـــــــــــه مـــــــــــ	 ن6ـــــــــــاح أو ف�ـــــــــــل وســـــــــــ��dن أدائ

 )Pakdel; Sharifi, 2016.(  
 	���  ون0ــــــ�Sل¿ م�ــــــا ســــــYC أن الــــــ2Mاء األخالقــــــي ,ع��ــــــ� علــــــي ر2�ــــــoت�	 رئ�0ــــــ

  ):٢٠١٥ال��زاني؛ الSفاجي، (
ق�رة الف�د علي ت�0�ة الق�Q واألخالق. �lع%ي أنـه حـ�	 ,0ـأل نف0ـه ل�ـاذا أقـ�م  -١

بهMا ال0ل�ك ,�0_�ع أن ُ,6�X علي نف0ه، lأن ,ق�ل مـ)ًال ألن هـMا إی)ـار أو إقـ�ام أو 
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  ك�م أو ما شاlه.
٢- �  Q. ق�رة الف�د علي االل�oام في سل�2ه �lا یtم	 lه م	 أخالق وق

 L�Cأصـ Lْق إذا ُم�ِرَسـ�2األمانـة وال.ـ Q�وت6�ر ال�ف�قـة بـ�	 القـ�Q واألخـالق؛ فـالق
). وhـــ�ت�C الـــ2Mاء األخالقـــي lـــال�_�ر ال�ع�في/ال��ل�لـــي، وهـــ� ٢٠٠٧ُخلقـــًا (الCغ�لـــي، 

,�)ــل العالقــة بــ�	 ال�ف&�ــ� األخالقــي وال0ــل�ك األخالقــي، وهــMه العالقــة هــي األســاس 
��ل�جي لل2Mاء األخالCال ،Q٢٠١٠قي (قاس.( 

ـــ��اء األخالقـــي: ـــ2Mاء األخالقـــي �lفهـــ�م ال0ـــل�ك  مفـــاهR1 ذات صـــلة �ال یـــ�ت�C ال
األخالقـــــي (وهـــــ� ال%�ـــــاµ اإلن0ـــــاني الـــــM( ُ,َ�اِرســـــه الفـــــ�د م�اع�ـــــًا الق�اعـــــ� األخالق�ـــــة 
�� إلى ال�غ�ـ�ات ال&��ـة وال%�ع�ـة �hها في م��6عه)، وال%�� األخالقي (و�الُ�َ�َعاَرف عل

األخالقــي، ف�ــع ن�ــ� الفــ�د ت%�ــ� الق�اعــ� األخالق�ــة ل�,ــه فــي ال&ــQ وال%ــ�ع). فــي ال0ــل�ك 
ك�ــا یــ�تl �Cــأن�اع الــ2Mاء األخــ�� 2الــ2Mاء االنفعــالي (والــM(  هــ� فــي �2اlــات مـــای� 

وhع%ــــي قـــــ�رة الفــــ�د علــــى م�اقCـــــة م�ــــاع�ه وانفعاالتــــه الMات�ـــــة  ١٩٩٠وســــال�في عــــام 
�2ه وتف&�ــ�ه)، والــ2Mاء العــاbفي (الــM( وانفعــاالت اآلخــ�h	، واســ�S�امها فــي ت�ج�ــه ســل

ی�عامــل مــع ال��ــاع� وال ی�عامــل مــع األخــالق والقــ�Q) و2اله�ــا خــال مــ	 القــ�Q ب�%�ــا 
ال2Mاء األخالقي ی�عامل مـع ال��ـاع� lـاألخالق والقـ�Q وال�ـي تع�Cـ� ال��ـ�ر األساسـي 

مـل معهـQ). له، وال2Mاء االج��اعي (وه� ق�رة الف�د علـى االن0ـ6ام مـع اآلخـ�h	 وال�عا
ـــ2Mاء األخالقـــي ,عـــ� خ_ـــ�ة ســـاlقة وضـــ�ورhة  وقـــ� أشـــارت األدب�ـــات إلـــي أن ت%��ـــة ال

	hجـ�دة تعامـل الفـ�د مـع اآلخـ� Qثـ 	2اء االج��اعي ومMال Y�، ٢٠٠٧(الCغ�لـي،  ل��ق
 ،Q٢٠١٥، مـ�م%ي، ٢٠١٠قاسـEl Badawy, Magdy, 2017, Omoniyi; 

Adelowo, 2014,  .(  
بـ�غQ تعـ�د ال�.ـ_ل�ات الع�]�ـة ): Locus of ControlمفهGم م�� ال,ـ	� (

 oم�2ـــ ،�Cر ال�ـــ�ة، م.ـــ�_�الُ���ِج�ـــة لهـــMا ال�فهـــ�م (وم%هـــا م�2ـــo الـــ��Qd، م�2ـــo ال0ـــ
ال�ــ�C، م�ضــع ال�ــ�C، وجهــة ال�ــ�C) إال أنهــا اتفقــL ج��عــًا فــي ال��ــ��ن. أال وهــ� 



  

    
 ٥/٢/٢٠١٨ د / ر"اب فه�ي أح�� ع	� العال                   ال��اء األخالقي وعالق�ه ���� ال
	� ال��رك 

 ٢٢المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

�ة بـــ�	 ال0ـــل�ك وال%�ـــائج ال���تCـــة عل�ـــه CC( ادراك الفـــ�د للعالقـــة ال0ـــ�ات فـــي مـــlاالســـ�6ا)
�ــة) ومــ�� شــع�ره lال�0ــtول�ة ال�S.ــ�ة ت6ــاه األحــ�اث. إذا أدرك العالقــة بــ�	 ســل�2ه �Cال
ومـا ت�تــX عل�ــه مـ	 ن�ــائج ه%ــا ی%�ــأ ل�,ـه اع�قــاد فــي ال�ــ�C الـ�اخلي وÀن لــQ یــ�ر2ها ی%�ــأ 

ــQْ ُ,�ـــِ�د رؤhــة ال فــه روتــ� lأنـــه "ت�قــع ُمَع�َّ فـــ�د ل�,ــه اع�قــاد فـــي ال�ــ�C الSــارجي. وقـــ� َع�َّ
�� ال�ع�Ëh إلـى أن اع�قـاد الفـ�د ,�Sلـف مـ	 ح�ـ@  للع�امل الCَّC0�ُة لل%�ائج�hة". و�ال0ل�2

إدراكه ل��قع القـ�� ال0َ�ُـ�ِّ�ة لألحـ�اث فـي ح�اتـه. أ( 2�ف�ـة إدراكـه للع�امـل األك)ـ� ت��dـًا 
�ة. وعل�ــه فهــ� اع�قــاد عــام وم0ــ�قCــة أو ال0ــل�� فــي ال%�ــائج الهامــة فــي ح�اتــه ســ�اء اإل,6اب

�ة أو lع� هـام مـ	 أlعـاد ال�S.ـ�ة ت0ـاع�ه علـى .S( الف�د ,�)ل س�ة ش�قًا لC0م �وُمع
أن ی%5ــ� إلــى إن6ازاتــه ون�ائ6ــه، وhــ%عud علــي مــا ,قــ�م lــه مــ	 ســل�ك فــي ضــ�ء مــا ل�,ــه 
مــ	 قــ�رات. فهــ� ال��قــع الــM( ت%_لــY م%ــه ُم0ــCCات ال0ــل�ك. و]هــMا  ی��ــح أن روتــ� قــام 

أساس االف��اض القائQ علـى مع�قـ�ات الفـ�د، و0�dhـX ذلـB  ب�ف0�� ال0ل�ك اإلن0اني على
��ـــه ح�ـــ@ أن 2ـــل فـــ�د ی�فاعـــل مـــع هـــMه �مـــ	 خـــالل الCSـــ�ات، ومـــ	 خـــالل تفاعلـــه مـــع ب

 ;Omoniyiال�)�ـ�ات �lـdل م�Sلـف، 2ـل ح0ـX مع%ـى ال�)�ـ�ات وأه���هـا lال%0ـCة لـه.  (
Adelowo, 2014, El Badawy; Magdy, 2017 ،�٢٠١٤، أح�(.  

  ��اء األخالقي:  أ�عاد ال
ــه  ,قــ�م الــ2Mاء األخالقــي علــي أســاس امــ�الك الفــ�د ل0ــCع ف�ــائل أخالق�ــة ج�ه�hــة ُت�جِّ
ســل�2ه ذات�ـــًا و]_ـــ�ق صـــ���ة وق�ِّ�ـــة، �lـــا ,0ــاع�ه فـــي ال�عامـــل مـــع ال�ـــغ�µ الSارج�ـــة 
 Yـــh�b ـــاٍق علـــيl ه الف�ـــائل هـــي ال�ـــي ت6عـــل الفـــ�دM. هـــ�ـــ�وال�اخل�ـــة واآلخـــ�h	 �lـــdل ج

�ــة ال.ــ�اب، وت0ــاع���ه علــي ال�.ــ�ف �lــdل أخالقــي وهــي ال�ــي تــ�ف� للفــ�د م%�5مــة ق
 	bإ,6ــــاد ال�ــــ�ا 	وره ,�ــــ��ا بــــMوهــــ ،	hاتــــه، إذا مــــا أراد ال�عامــــل مــــع اآلخــــ�Mــــة ل�م�جع

  ال.الح، الM( ,قاوم اإلغ�اءات وال)قافات الSارج�ة، وهي ت�)ل دورة ال2Mاء األخالقي. 
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، Pakdel; Sharifi, 2016, Najafian, et. al., 2014هـMه ال��dنــات هــي (

، ٢٠١٥، ال�ـــــ�زاني؛ الSفــــــاجي، ٢٠١٥، ال�]�ـــــي، ٢٠١٦، م��ـــــ�د، ٢٠١٧الSـــــ�لي، 
 ):�l٢٠١٣ارة، 

هـ� القـ�رة علـى ال��اثـل  ):Empathyال�عاiف االنفعالي أو الm�َ�َُّْل العـاiفي ( -١
 Qفي ت6ــاه م�ــاع�هbرد فعــل عــا 	hوت&ــ� 	hــة مــع اه��امــات اآلخــ��وال��ــار2ة ال�ج�ان
ـــادة الـــ�عي  hـــة، وز �ـــ�عي 6lـــ�انCهQ االنفعال ـــQ) وال�ـــع�ر بهـــا، وال (خاصـــة ال�ـــ�Y واألل
lأف&ـــارهQ وآرائهـــQ وفهـــQ حاجــــاتهQ وااله��ـــام lالـــMی	 تع�ضــــ�ا لـــألذ� وال��اعـــX. فهــــ� 

hــة ال�ــي تــ�فع الفــ�د لفعــل مــا هــ� صــ��ح، وت�%عــه مــ	 ال�.ــ�ف ال0ــ�ئ العاbفــة الق� 
 .Qه�القاسي ت6اه اآلخ�h	 وت�@ علي معامل�هQ ب�فY ل&�نه ,علQ أث� األلـQ ال%ف0ـي علـ
2�ـف ,�ـع�  Qقة (فهCَ0ة ُم�و]MلB فإنه م._لح ُ,S�0�م h�_lق��	 ه�ا؛ اس�6اlة إدراك

% مــ	 ال�ســائل �٩٠ــ�� ال�راســات أن اآلخــ�h	)، وال��ــار2ة الفعالــة مــع اآلخــ�h	. وت
ال�ج�ان�ة غ�� اللف5�ة (م)ل القلY ال5اه� فـي نCـ�ة ال.ـ�ت واالضـ_�اب ال5ـاه� فـي 
اللهفة وس�عة االس�6اlة) ت.ـل إلـي ال_ـ�ف اآلخـ� l.ـ�رة ال شـع�رhة وhـ�Q اسـ�قCالها 
واالسـ�6اlة لهـا �lــdل ضـ�%ي ر]�ـا �lــdل أسـ�ع وأقـ�( وأصــ�ق مـ	 ال�سـائل اللف5�ــة. 

  ".األق�ال ال�الة عل�ه؛ "أفهQ ما ت�ع� lه، أنا حho	 ل�ا أصاBl م	 أذ�وم	 
٢- ) ه� م��6عة الُ�ُ)ْل والق�Q العل�ـا ال��ـ�اف�ة فـي الC%ـاء  ):Conscienceال,�1

ـــ�اخلي القـــ�( الـــM( ,0ـــاع� الفـــ�د علـــى مع�فـــة  ال�ع�فـــي لـــ�( الفـــ�د. فهـــ� ال.ـــ�ت ال
ال_�hــY القــ�Qh وال%hoــة وال�عامــل ��lجCــه ومع�فــة الS_ــأ مــ	 ال.ــ�اب لفعــل ال.ــ�اب 

ت األخالق�ــة. وذلــB و�hُــع�ه lالــMنX واالنoعــاج ح�%�ــا َ,��ــ� ع%ــه و0hــق� فــي االن�ــ�ارا
م	 خالل اب�&ار وخلY س�اق أخالقي ی�فY مع الف�ائل األخ�� لُ��ش� ال0ل�ك وتق�( 

ــي األمانــة هال%5ــام األخالقــي ال�S.ــي. وعل�ــه فهــ� جــ� ر األخــالق ب�م�هــا. فهــ� ُیَ%�ِّ
ومــــ	  .وال�0ــــtول�ة واالســــ�قامة. وهــــ� أســــاس ال��اb%ــــة ال.ــــال�ة وال0ــــل�ك األخالقــــي
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ــام الفــ�د lــالغÄ وال&ــMب ل�ع�ف�ــه أنهــQ خ_ــأ، االع�ــ�اف األفعــال ال�الــة ع �ل�ــه؛ عــ�م ق
  .lالS_أ وbÀاعة الق�اع� ألنها ص�اب

هـــ�  ):Self-Controlضـــ	� الـــEفv أو الـــ�?R3 الـــ�اتي أو القا�ـــة ال�ات1ـــة ( -٣
ام�الك الف�د الق�رة على ت5%�Q أف&اره وسل�2ه واس�S�ام العقل لل0�_�ة علي الع�اbـف 

µ خارج�ـة أو داخل�ــة مــع تقـ�ی� لع�اقــX األمــ�ر والقـ�رة علــى 2ــCح ول��اجهـة أ( ضــغ� 
ج�ــاح االنــ�فاع، وال�ف&�ــ� lال0ــل�ك قCــل فعلــه، والــ��Qd فــي االنفعــاالت وت�ج�ــه الــ�وافع 
وهــMا یــoود الفــ�د lقــ�ة اإلرادة ل��ارســة ال.ــ�اب، وال0ــ�_�ة علــى الفعــل �lــا ,عــ�ف أنــه 

أخالق�ــــة، والCعــــ� عــــ	 القــــ�ارات  ال.ــــ�اب فــــي قلCــــه وعقلــــه أ( اخ��ــــار الفعــــل l.ــــ�رة
��ة على ال%فu واألخ�h	 وت��Bh ال���� للق�ام �lيء م	 _Sال_ائ�ة ذات ال%�ائج ال
2�ف�ة ال�.ـ�ف ت6ـاه اإلغـ�اءات الSارج�ـة. وحـ�	 یـ�رك الفـ�د أن  Qُّأجل ف�د آخ� وَتعل
ن�ــائج ســل�2ه ت�جــع لق�راتــه وجهــ�ده وخ.ائ.ــه ال�S.ــ�ة فــإن م�2ــo الــ��d, Qdــ�ن 

ًا أ( أن أحــ�اث ح�اتــه ت�ــL ضــC_ه وت�ج�هــه الــMاتي و]ــMلB ,.ــCح مع��ــ�ًا علــى ذات�ــ
 �Cضــ �عــl الــة علــى�األفعــال ال 	ة علــى أع�الــه. مــ�_�ذاتــه ل�ع�ف�ــه أنــه ب�ســعه ال0ــ

�� ل�ا ُی�اد فعله._S، ال��ه أحCی�اق Qن لÀو �� ال%فu؛ ال�.�ف ال6
ر وÀكCــار وتقــ�ی� ت6ــاه هــ� قــ�رة الفــ�د علــي إبــ�اء اع�Cــا ):Respectاالح�ــام ( -٤

اآلخـ�h	، وال�عامــل lأسـل�ب مهــMَّْب أث%ـاء ال�فــاعالت ال0ـل�2�ة معهــQ؛ 2ـ�نهQ ,0ــ��ق�ن 
م)ــل هــMه ال��ــاع�، وتقــ�ی� ق��ــة األشــSاص أو األشــ�اء ومعاملــة اآلخــ�h	 lال_�hقــة 
ال�ــي ی�hــ� أن ,عــامل�ه بهــا وتأك�ــ� ح0ــ	 ال0ــل�ك وال�6املــة، وهــMا ُیلoُِمــُه علــي الع�ــل 

ح��ام ذاته وع�م ال�قل�ل م	 شأن اآلخ�h	. وم	 األفعال ال�الة عل�ه؛ ع�م تق�,Q علي ا
.��C&عة، واح��ام الbر لها، اإلن.ات دون مقا�Cقات ال م�  تعل

قـــ�رة الفـــ�د علـــي ال&�ـــف عـــ	 رغ�Cـــه فـــي  ):Kindness( الyـــفقةأو  العIـــف -٥
اتهQ وم0ـاع�تهQ فـي سعادة اآلخ�h	 �lا ,ق�ده إلي اإلی)ار في تعامله معهQ لـ�فهQ حاجـ

Qـــاع�ه��l هـــار االه��ـــام Àو ، Qة-م�ـــ%ه��ـــQ مع%ـــى ال�ـــفقة  -خاصـــة غ�ـــ� ال0ـــع وَتعلُّ
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علــ�هQ، والCعــ� عــ	 ت�ق�ــ� أســال�CهQ مه�ـــا 2انــ0l Lــ�_ة وت_ــ��h وســائل رادعــة عـــ	 
معاملــــة اآلخــــ�h	 lق0ــــ�ة. ومــــ	 األفعــــال ال�الــــة عل�ــــه؛ عــــ�ض ال�0ــــاع�ة لل���ــــاج، 

��  في اح��اجات اآلخ�h	. وااله��ام lال�ho	، وال�ف&
ـــ� ل�ـــ	 أســـاء وصـــ�انة �2امـــة  ):Toleranceال�Dـــامح ( -٦ ـــى العف هـــ� القـــ�رة عل

وحقــ�ق اآلخــ�h	 lغــ° ال%5ــ� عــ	 الفــ�وق ســ�اء االج��اع�ــة، ال�ی%�ــة، االق�.ــاد,ة. 
وhعdــu مــ�� االنف�ــاح الــMه%ي ت6ــاه مع�قــ�ات وآراء اآلخــ�h	، وقCــ�ل ال�%ــ�ع lاألف&ــار 

ل�%ـــ�ع، وال�عامـــل معهـــا دون ت��ـــo ح�ـــى وÀن 2ـــان معـــارض لهـــا، واآلراء وتقـــ�ی� ذلـــB ا
والCعـــ� عـــ	 ال�ع.ـــ�l Xـــ�ى أشـــdاله. مـــ	 األفعـــال ال�الـــة عل�ـــه؛ عـــ�م ال��ـــار2ة فـــي 
ت.ـ�فات ت0ــ�S مــ	 اآلخــ�h	، ورفـ° اســ�)%اء اآلخــ� ألنــه ال ت�6]ـة لــه فــي أمــ� مــا، 

  وال��2�o على الS.ائ¿ ال����2ة مع اآلخ�h	 ول�u ال��Sلفة.
هي ق�رة الف�د على ال�.�ف lإن.اف ونoاهة lع��ًا ع	  ):�Fairnessالة (الع -٧

�ـ@ ,.ـCح أك)ـ� ال�oامـًا lالق�اعـ� مـع �l ،لفـة�Sح�ي ول� ل%ف0ه في ال��اقـف ال� o�ال��
إع_ــاء م0ــاحة 2اف�ــة لألخــ� ل�h�Cــ� أفعالــه قCــل إصــ�ار األحdــام عل�ــه وأن ُ,عَ_ــى 2ــل 

االخ��ـــار بـــ�	 الCـــ�ائل lعقـــل مف�ـــ�ح، ذ( حـــY حقـــه مه�ـــا 2انـــL ال5ـــ�وف ال���_ـــة، و 
وم0ــاع�ة وتـــ�ع�Q تعلــQ اآلخـــ�h	 لل0ـــل�2�ات ال%hoهــة، وال�قـــ�ف فـــي وجــه ال5لـــQ مه�ـــا 
كانL الع�اقX. وم	 األفعال ال�الة عل�ه؛ الع�ل lع�الة في ج��ع األوقـات وال5ـ�وف، 

.Qه� واالس��اع إلى األخ�h	 قCل ال�Qd عل
ثــة األولــي (ال�عــاbف، ال�ــ���، ضــ�C الــ%فu) وقــ� اف�ــ�ض ال%�ــ�ذج أن األlعــاد ال)ال

ت�)ــل ح6ــ� األســاس أو جــ�ه� الــ2Mاء األخالقــي، وحــ�	 ,قــ�م أســاس ال%�ــ� األخالقــي 
�	 للــــ2Mاء األخالقــــي وه�ــــا ��علــــي ر2�ــــoة م��%ــــة فإنــــه lاإلمdــــان إضــــافة ف�ــــ�ل��	 تــــال

ـــ hاوoـــة) فه�ـــا ح6ـــ� ال ـــ�ة (ال�0ـــامح، الع�ال �ة (االح�ـــ�ام، الع_ـــف)، أمـــا الف�ـــائل األخ
لل�&امــل بــ�	 تلــB األlعــاد. و]ــMلB ت.ــCح هــMه األlعــاد ال��ــ�� األخالقــي للفــ�د وتقــ�ده 

  ن�� ال��اة ال�t0ولة وال0ل�ك األخالقي. 
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  :أ�عاد م�� ال,	� الُ��َرك
 oْــ َّ�جــ�ه� م�2ــo ال�ــ�C هــ� االع�قــاد ب�جــ�د عالقــة بــ�	 الفعــل وال%��6ــة. ح�ــ@ َم

األســـCاب ال�ـــي ُی�جعـــ�ن لهـــا ن6احـــاتهQ أو روتـــ� بـــ�	 ف��ـــ�	 مـــ	 األفـــ�اد ,�Sلفـــ�ن فـــي 
هــــات  ف�ـــلهQ، م�ــــا ,6عــــل م.ــــ�ر دافع�ــــ�هQ للع�ــــل م�Sلــــف ح0ــــX إدراك الفــــ�د ل��جِّ
 Qـ%ه�سل�2ه، هـل هـي داخل�ـة أم خارج�ـة. وعل�ـه ,�Sلـف سـل�ك األفـ�اد �lـdل واضـح ب
ــــ�ن  وذلــــB تCعــــًا ل��2ــــo ال�ــــ�C لــــ�یهQ. ح�ــــ@ ی%ق0ــــQ األفــــ�اد تCعــــًا لل�رجــــة ال�ــــي ,قCل

 ��ل�ة ال�S.ــــ�ة ل�ــــا ,�ــــ�ث لهــــQ إلــــي ف��ــــ�	، ول&ــــ	 هــــMا ال ,ع%ــــي أنهــــQ أن�ــــاµ ال�0ــــ
م%ف.ــلة، ذلــB أن الفــ�د قــ� ,�ــ��ك فــي lعــ° الS.ــائ¿ مــع اآلخــ�h	 الــMی	 ,قعــ�ن 
ضــ�	 ال�.ــ%�ف اآلخــ�، ح�ــي ولــ� ب�رجــة أقــل. و]%ــاء عل�ــه فــإن األفــ�اد ,�Sلفــ�ن فــي 

ف مــ	 فــ�د آلخــ� ح0ــX ال�رجــة ولــ�u فــي ال%ــ�ع، lاع�Cــار أن ســل�2هQ ون�ائ6ــه ت�Sلــ
 Omoniyi; Adelowo, 2014, ElوذلــB �2ــا یلــي ( .خ.ــائ¿ 2ــل فــ�د

Badawy; Magdy, 2017 ،�٢٠١٤، أح�:(  
وهـQ ,ع�قـ�ون أن  ):Internal Controlف�ـة األفـاد ذوF ال,ـ	� الـ�اخلي ( -١

ال%�ائج الالحقة ل0ل�2هQ هي ن��6ة م%_ق�ـة لـMواتهQ وقـ�راتهQ وجهـ�هQ الـM( بـMل�ه. أ( 
هQ ,ع�ق�ون أن ال%اتج اإل,6ابي أو ال0لCي ه� ن��6ة م%_ق�ة للفعل وال0ل�ك الSـاص أن

بهــQ. أ( أنهـــQ ی���dـــ�ن و0hــ�_�ون علـــى ســـل�2هQ، وS�hــMون قـــ�اراتهl Qق%اعـــة تامـــة، 
و���hلـــ�ن 2ـــل ال%�ـــائج ال���تCـــة عل�هـــا، و�h.ـــف�ن Sl.ـــائ¿ إ,6اب�ـــة مقارنـــة بـــMو( 

 �S�l Qـامه�جـات سـل�2�ة أف�ـل فـي ح�ـاتهQ ال�S.ـ�ة ال��C الSارجي ُ,0ـِف� ع%هـا ق
ـــ�رة العقل�ـــة علـــى اح�ـــ�اء  ـــMات وال�ـــع�ر lال�0ـــtول�ة، وال�ق ـــة؛ 2ارتفـــاع قـــ�ة ال �وال� �ف
ال��ــdالت، والقــ�رة علــى تأج�ــل اإلشــCاع، ومقاومــة ال�غ�hــات لل�ــأث�� علــ�هQ، وال�Cــ@ 

ل�ـل  ) لل�صـ�لProactiveع	 ال�عل�مات واس�S�امها lفعال�ة فهـQ مCـادرh	 lالفعـل (
 Qافه�أجـــل ال�صــــ�ل ألهــــ 	ـــاذ القــــ�ارات مــــSــــة وات��Cفــــي ال Qالت ال�ــــي تـــ�اجههdال��ـــ
ـــــة وأداء  �ـــــoام ودافع ـــــاة أســـــع� ورضـــــا و �فـــــي وال� �  ال�S__ـــــة وهـــــ� مـــــا یـــــ�ف� لهـــــQ ح
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ق%اعــة أعلــي وعالقــات اج��اع�ــة أف�ــل قائ�ــة (ســ�اء مهــام أو ســ�اقي) واك�فــاء ذاتــي و 
هـــQ أك)ـــ� اح��امـــًا للـــMات ورضـــا عـــ	 علـــي ال�ـــ�دة وال.ـــ�اقة وصـــ�ة نف0ـــ�ة أعلـــي، ف

�ف�ـة dl 	��%ان وق�رة على خلـY ان_Cـاع إ,6ـابي، وهـQ دائ�ـًا م�ـغ�ل�bوء وا�اة، وه�ال�
تأث��هQ في اآلخ�h	، وأك)ـ� إقـ�امًا ومغـام�ة وh%5ـ�ون لل�0ـ�قCل ب%5ـ�ة م�فائلـة، و]��قـع 

�ع�ن الـ��Qd وا_�0, Qأنهl Qیه�أن االع�قاد ل @�ل0ـ�_�ة علـي عال لل%6اح وال�ف�ق، ح
ــاتهQ بــ�ون ضــغ�µ، ومــ	 ثــd�, Qــ%هQ ال��افــY مــع  ��l ــأن ی���عــ�اl Q0ــ�ح لهــ, Qأمــ�ره
 oالع6ـ 	,عـان�ن مـ �قـ Qألنهـ mم0ـاو Qـة إال أن لهـ���هQ. و]�غQ 2)�ة صـفاتهQ اإل,6اب�ب
فـــي م�قـــف غ�ـــ� ُمـــَ�َ�&Qَّْ ف�ـــه، ه%ـــا س�.ـــCح جهـــ� ال�قاومـــة لـــ�یهQ غ�ـــ� فعـــال؛ ن��6ـــة 

�ة ال�_لقة ع	 ال��قف، ف�ًال ع	 ع�م تعاbفهQ ت6اه اآلخ�h	 ت���ل ذواتهQ ال�t0ول
  .الMی	 ق� ,�dن�ا في حاجة إلى ال�0اع�ة

وhع�قــ�ون أن  ):External Controlف�ــة األفــاد ذوF ال,ــ	� ال@ــارجي ( -٢
 Qفعلهــــl �Cــــ� مــــ�ت�ال%ــــاتج اإل,6ــــابي أو ال0ــــلCي للفعــــل (ال0ـــــل�ك) ,عـــــ�د لألحــــ�اث وغ

ارجة ع	 ذاتهQ 2القـ�ر وال�ـ£ وال.ـ�فة وال0ـل_ة وال�ـي الSاص، بل ی�جع إلى ق�� خ
 Qـي فهـ.Sال� Qهـ�dأن ال%�اتج ال ت�جـع إلـي ت�l ر�2ن�ی Qها. فه�,.عX ال0�_�ة عل
 Yالص ال�قــائSرة علــى اســ��فــاض القــSال��ــاؤم وانl ــف�ن.�hوال قــ�ة. و Qال حــ�ل لهــ

�ـ�هQ وال�عل�مات واس�S�امها lفاعل�ة فـي م�اجهـة ال��ـdالت، وانSفـاض تـ�اف�قهQ مـع ب
ن��6ة عo6هQ ع	 ت�ق�Y ال��افY ب�	 رغCـاتهQ وأوضـاع ح�ـاتهQ ومع��ـ�هQ، و�hاجهـ�ن 
م�dالت فـي الع�ـل لـ%ق¿ فـاعل��هQ الMات�ـة، ولـ�یهQ ضـعف ال��ـار2ة فـي ال�فـاعالت 
�ل�ن إلى ال�.لX في ال�ف&�� واله�وب م	 �hو ،Qفاض م��0( أدائهSة، وان�االج��اع

  ب��قعات م%Sف�ة لل%6اح. حل ال��dالت، و��0�hن 

  :أه�1ة ال��اء األخالقي
  oـــــ�مــــ	 أجــــل الــــ��d	 مــــ	 م�اجهـــــة ال��ــــ�,ات ال�عاصــــ�ة وت�ق�ــــY ال%6ــــاح وال��

ال�5%��ــي ,6ــX أن ُت0ــل� األضــ�اء علــي ال�فــاه�Q ال0ــ��dل�ج�ة ال��ی)ــة وم%هــا الــ2Mاء 
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مــ	 بــ�	 . و]ــ�غQ �2نــه األحــ�ث واألقــل شــ��عًا ودراســًة فــي ال�6ــال اإلدار( األخالقــي
Yـ�فهـQ ال�S.ـ�ة  أن�اع ال2Mاءات األخ�� إال أن ل�,ه مق�رة ع5��ة علي ت_��h وتع�

�ــY مCــادm أخالق�ــة علــي األهــ�اف C_رة علــي ت�ال�قــ 	ــ@ ی��ــ��والــ�علQ وال0ــل�ك. ح
والقـــ�Q واألفعـــال ال�S.ـــ�ة، وhـــtث� h�_lقـــة مCاشـــ�ة علـــي ح�ـــاة الفـــ�د، وhهـــ�ف للع�ـــل 

ح�ـي ,0ـ�_�ع أن ی�.ـ�ف l.ـ�رة أخالق�ـة ت��افـY مـع lالق%اعات األخالق�ة ل�( الفـ�د 
�ــ� مــ	 ال�راســات (dl ة إال أنــه ح5ــي�Cاث�ــه ال%0ــ�ح Qة فــي ال���6ــع. و]ــ�غ�ال0ــائ Q�القــ
�ة الh�0ة، إذ ی��ح آثـاره .Sعاد ال�lأ 	م �عC2 ه��في م6ال علQ ال%فu؛ ن�5ًا أله�

�,ــه، �2ــا ,عــ� أساســًا فــي 2ــل م5ــاه� ح�ــاة الفــ�د، و�hُــ�د ن�ــ�ه والعالقــات ال�0ــ�قCل�ة ل
م��%ــًا ومق�مــًا مــ	 مق�مــات ن6ــاح ال�%�5ــات وم�ــ�رًا ج�ه�hــًا ُ,0ْــِهQْ فــي ب%ــاء ال���6ــع 
 udلة واإلح0ــان م�ــا یــ%ع�واســ���اره واســ�ق�اره، وhع�ــل علــى ســ�ادة قــ�Q ال�ــY والف�ــ
على إ,6اب�ة ال�%�5ة وÀن�اج��ها وت��لها ل�t0ول��ها االج��اع�ة ت6ـاه ج��ـع األbـ�اف 

�عاملـــة معهـــا. ح�ـــ@ ,عـــ� الـــ2Mاء األخالقـــي �l)اlـــة ال�ـــا�l وال�ق�ـــX علـــى ال0ـــل�ك ال�
اإلن0اني عامة وال�5%��ي خاصة ح�ي ال ,_لـY الفـ�د الع%ـان ل%ف0ـه ن�ـ� ال�h�SـX أو 
الع�وان أو ال�ع�( على ق�اع� ال�%�5ة وق�ان�	 ال���6ع d2ـل. وقـ� ت�صـلL األدب�ـات 

قــي مــ	 شــأنه ت�ق�ــY م�Sجــات أع�ــال إ,6اب�ــة ال0ــاlقة إلــي أن ال��لــي lالــ2Mاء األخال
ســ�اء علــي ال�0ــ��( الفــ�د( أو ال�5%��ــي وال�ــ� مــ	 ال0ــل�2�ات ال�%اه�ــة وال�ع�قلــة 
ل�0��ة ال�%�5ة ن�� ت�ق�Y أه�افها م�ا ,��0جX علي ال�%�5ات األخـM بهـMا ال�فهـ�م 

 ). ح�ـ@ انـه 2ل�ـاPakdel; Sharifi, 2016وت�ع��ـه مـ	 أجـل ج%ـي تلـB ال)�ـار (
كان الف�د أك)� ذ2اء 2ل�ا 2ـان أح0ـ	 ُخلقـًا وأك)ـ� ح�dـة وأك)ـ� مـ�ًال للق�ـام 0lـل�2�ات 
ُخُلق�ــة ول&ــ	 بــ�ون الــ2Mاء قــ� ال ,0ــ�_�ع الفــ�د أن ,_CــY الق�اعــ� الSلق�ــة ال�ــي تعل�هــا 
علــى م�اقــف مع�%ــة، فالــ2Mاء قــ�ة تــtث� �lــdل واضــح علــى ال0ــل�ك الSلقــي (م��ــ�د، 

فـــي ال�ـــtت�� ال0ـــ%�(  )Toole, 2010(أوضـــح وقـــ�  .)٢٠١٥، ال�]�ـــي، ٢٠١٦
األم�dhـــي الـــM( نـــاقÄ خ�0ـــة أنـــ�اع مـــ	 الـــ2Mاءات وتأث��هـــا علـــي الع�ـــل اإلدار( فـــي 
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ال�%�5ــة أن للــ2Mاء األخالقــي دور lــارز إذ اح�ــل م�قــع الق�ــة مــ	 خــالل تــأث��ه علــي 
�زاني؛ م�قع القائ� في ال�%�5ة الX6, )M أن ت&�ن ق�ارته وفقًا لق%اعـات أخالق�ـة (ال�ـ

ـــاجي،  ـــاك اتفـــاق عـــام بـــ�	  .)٢٠١٥الSف ـــات أن ه% �ح�ـــ@ ات�ـــح مـــ	 م�اجعـــة األدب
) ال "IQ"العل�اء علي أن ال2Mاء �lفه�مه ال�قل��( (ال2Mاء العاد( والُ�قاس lاخ�Cـارات 

ــاة ( �). ح�ــ@ ُلــ�ح£ أن الفــ�د ,�dــ	 أن Garder, 1983,عــ� 2اف�ــًا لل%6ــاح فــي ال�
لـ�l uال�ـ�ورة أن ,dـ�ن ناج�ـًا. ولـMلB ن6ـ� أنـه فـي ی��لـى lالـ2Mاء األكـاد,�ي ول&%ـه 

ال0%�ات األخ��ة لـQ ,عـ� االه��ـام lـال%�5ة ال�قل��,ـة ال�ـي ت�%ـاول م�ضـ�ع الـ2Mاء قاصـ�ًا 
 ���� إلى م��6عة م	 الق�رات ال�ع�ف�ـة 2ـال�ف&�, )Mعلى ال�%�5ر ال�ع�في فق� (وال

ت لف�ــ�ة h�bلـــة مــ	 الـــoم	، ال�6ــ�د، واالســ��الل وال�dـــQ والــMاك�ة وغ��هـــا) وال�ــي ســـاد
ح�ــ@ إن هــMه ال%5ــ�ة أثــارت حف�5ــة lعــ° عل�ــاء الــ%فu الــMی	 شــع�وا lــال��Sف مــ	 
س�_�ة ال��رسة ال�ع�ف�ة على الع�امل األخ�� ال�ـي تـ��Qd فـي ال0ـل�ك ال�Cـ�(، وفـي 
مقــ�م�ها العامــل األخالقــي، م�ــا قــ� یــtد( إلــى اخــ�الل ال%5ــ�ة ال��oنــة إلــى اإلن0ــان. 

دب�ات علي أه��ة ال2Mاء األخالقي فـي ت�ق�ـY اتـoان شS.ـ�ة اإلن0ـان ح�@ أك�ت األ
ـــة (م��ـــ�د،  �). ول&ـــ	 ب��ســـ�ع مفهـــ�م الـــ2Mاء ٢٠١٦وت&املهـــا ودوام ال��ـــاة االج��اع

ل��ـــ��ل علـــي ال��اهـــX والقـــ�رات غ�ـــ� ال�0ـــاب�ة وال�%_ق�ـــة و هـــ�ر أنـــ�اع أخـــ�( مـــ	 
). فع%ـ� ٢٠١٦ن0ـان (م��ـ�د، ال2Mاء ب�أ ال%�5 إلي معای�� أخ�( ل�ق�ـ�Q إمdان�ـات اإل

ال%5ــ� إلــى �2اlــات 2ــل مــ	 جــاردن�، وســال�في ومــای�، وج�ل�ــان ات�ــح أنهــQ أج�عــ�ا 
علــى أن االخ�Cــارات ال�قل��,ــة للــ2Mاء لــ	 ُتعِ_ــي صــ�رة م�&املــة عــ	 ســل�ك الفــ�د ولــ	 
ت�d	 م	 ال�%tC ب%6احـه ال�ه%ـي فـي ال�0ـ�قCل وفـي ح�اتـه l.ـفة عامـة. ح�ـ@ أشـاروا 

Mإلــي أن الــ 	�% فقــ�) ٢٠-2١٠اء العقلــي ُ,�ــ�د ال�ــ�ود الــ�ن�ا لل%6ــاح ال�ه%ــي (مــا بــ
% مـــ	 ال%6ــاح ال�ه%ــي ی�_لـــX قــ�رات أوســع مـــ	 ذلــB؛ 2ال�ق�مـــات ٨٠فــي حــ�	 أن 

ــــ%فu، وÀدارة وحفــــo الــــMات  ــــة وال�هــــارات االج��اع�ــــة، وضــــ�C ال �الع�ــــ�ات، (األخالق
ـــ2Mاء األ)٢٠١٤ ـــ� أنَّ ال ـــل أن الـــCع° ,ع�ق ـــ�u هـــMا ف�0ـــX ب خالقـــي هـــ� أســـاس . ل
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). Pahlavani;& Azizmalayeri, 2016ال%6ــاح ال�S.ــي فــي ال��ــاة d2ــل (
فالف�د الM( ی���ع بهMا ال2Mاء ,�0_�ع ت�ق�Y أك�C قـ�ر مـ	 ال%6احـات ن��6ـة ارتCاbـه 

)، أمــــا مــــ	 ,عــــان�ن مــــ	 l٢٠١٦ال�هــــارات االج��اع�ــــة والقــــ�رات العقل�ــــة (م��ــــ�د، 
ب عقل�ات جCارة وم0ـ��hات ذ2ـاء عال�ـة إال أنهـQ ان��ارات أخالق�ة فق� ,�dن�ن أص�ا

ال ,0ــ�_�ع�ن ال�فاعــل مــع اآلخــ�h	 وال إحــ�از ال�فــ�ق ال�ه%ــي وال ال�قــ�ی� ال���6عــي. 
وفـــي دراســـة أج�اهـــا 2ـــل مـــ	 2�لـــي و2ـــاlالن علـــى م��6عـــة مـــ	 العـــامل�	 �lـــ�2ة بـــل 

�ة ال�اصل�	 على درجات م�تفعة في ال2Mاء العقلي وج�ا أن dhفق� % م%١٥األم� Qه
تـــQ ت.ـــ%�فهQ علـــى أنهـــQ عـــامل�ن م��ـــoو األداء، وت�صـــال إلـــى أن 2ـــل مـــ	 ال�هـــارات 
�ــــo بــــ�	 م��ســــ_ي �العقل�ــــة وال�ــــtهالت العل��ــــة األكاد,��ــــة ل�0ــــ�ا قــــادرت�	 علــــى ال��
وم�تفعي األداء، والشB أن األف�اد الMی	 ,�6ع�ن ب�	 ال�h��0ات ال��تفعـة مـ	 الـ2Mاء 

�ـــة العقلـــي واألخالقـــي ســـ��dن�ن أ��ـــال مـــع ال��اقـــف ال�5% ك)ـــ� قـــ�رة علـــى ال��افـــY الفعَّ
  ال��Sلفة وم�اقف ال��اة عامة. 

ی��ح م�ا سYC أن ال2Mاء األخالقي هـ� ال_�hـY لل�صـ�ل إلـى األهـ�اف والغا,ـات 
�� م	 األف�اد.C2 د�تفاعًال وتعامًال مع ع Xاد,ة وال�ي ت�_ل�  وت��ی�ًا ال�%اصX الق

  فGائ� ال��اء األخالقي:
 ,.Y )Najafian, et. Al الع�ی� م	 ال�oا,ا علي ال���0( الف�د( وال�5%��ي م%ها,�ق

  ):٢٠١٠قاسQ، ، �l٢٠١٣ارة، ، 2014
,�%ع الع�وان اللف5ي وغ�� اللف5ي ب�	 األف�اد وthد( إلى ان��ار ال0الم وال��Cة   - ١

 وال�د وال�ق�ی� والCع� ع	 الع%ف والع�وان�ة واالن��افات ال0ل�2�ة.
,ق�ي علي الف0اد اإلدار(، و�h%ح ال��ی� الق�رة علي اإلدارة مع ال��اف5ة علي   - ٢

 العالقات ال_�Cة ب�	 أع�اء ال�%�5ة.
 ,ع_ي للف�د ح.انة أخالق�ة وم%اعة ذات�ة ل�6عله ُمقاِوم لإلغ�اءات.   - ٣
ت%��ـــــة هـــــMا ال%ـــــ�ع مـــــ	 الـــــ2Mاء ُتع�Cـــــ� خ_ـــــ�ة ســـــاlقة وضـــــ�ورhة ل��قـــــY الـــــ2Mاء   - ٤
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 اد. االج��اعي لألف� 
ت�ق�Y ال.�ة ال%ف0�ة للف�د واالس�ق�ار ال%ف0ي ع%� ال�oامـه فـي سـل�2ه �lـا یـtم	   - ٥

lه م	 ق�Q. وhع_ي الف�د الق�رة على ال�&�ف، وال�عامل مع اآلخ�h	 ع�C م�احـل ن�ـــ�ه 
 ال��Sلفــة.

�ــ�ًا علـى األن�ــ_ة  - ٦C2 ًا��زhـادة ال�ـoام وم0ــtول�ة العـامل�	 ح�ــ@ تـtث� األخالق�ــات تـأث
h��Cال.�� ة ان_القًا م	 �2ن االل�oام وال�t0ول�ة ُ,ع�ان ش�µ أساسي ألداء ال6

إذا ال�ــoم الفــ�د وال�%�5ــة lالــ2Mاء األخالقــي وم�ــoوا بــ�	 ال.ــح والS_ــأ اك�0ــ�Cا مــا  - ٧
.	�dم��اس 	�_lا أص�اء م��ا��Cة وأص��� ,�0ى lال.�ة ال�5%

ــْ	 ال�%_�ــة مــ	 ت��ــل م0ــ��ل��ها االج��اع�ــة ت6ــاه ج��ــع  - ٨ األbــ�اف ال��عاملــة ُ,َ�&ِّ
معهــــا (كال�0ــــاه��	، ال�ــــ�ردی	، الع�ـــــالء، العــــامل�	، ال��dمــــة، ال���6ــــع) وم�اعـــــاة 
م.ــال�هQ ولــ�u ال�0ــاه��	 ف�0ــX دون م�اعــاة اآلخــ�h	 أو ال�عامــل معهــh�_l Qقــة 

 غ�� أخالق�ة.
الق�رة علي ال�عامل مع ال�%�ع في ق�� الع�ل؛ ح�@ أن ال�%�ع في الع.ـ� ال�ـالي  - ٩

%�5ـات lفهـQ ثقافـات وقـ�Q تلـB القـ�� مـ	 أجـل ج%ـي ث�ـار هـMا ال�%ـ�ع وت0ـه�ل ُیلoم ال�
 .Qإدارته 

١٠-  	�خف° ت&ال�ف ال��اقCة XC0l تعoho ض�C ال%فu وال��اقCة الMات�ة لـ�( العـامل
0�ة لل�قاlة.� في ال�%�5ة واع�Cاره آل�ة رئ

tد( ت�0�	 العالقات، وزhادة فهQ ال�%ـاخ ال�5%��ـي وال�ـ� مـ	 ال.ـ�اعات م�ـا یـ -١١
 في نها,ة ال�_اف إلى ت�0�	 األداء ال�6اعي.

زhادة ال��oة ال�%اف0�ة لل�%�5ة ون6احها ور]���ها؛ فC�راسة الع�ی� مـ	 ال�%�5ـات  -١٢
ُوجــ� أن ال�%�5ــة ال�ــي ت�ــ�ص علــي ال0ــل�2�ات األخالق�ــة لــ�یها ف�صــة أكCــ� ل�&ــ�ن 

5ِهـْ� ذلـB ال�ـoام ناج�ة مقارنة lأق�انها الMی	 ل�u لـ�یهQ م)ـل هـMه ال0ـل�2�ات. ح�ـ@ ,ُ 
 	�ال�%�5ة األخالقي ت6اه ال�أ( العام. وه� جoء ال ی�6ـoأ مـ	 ن�ـاµ ال�%�5ـات ل��0ـ
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.o� ع�لها م	 أجل ت�ق�Y ال%6اح وال��
  أه�1ة م�� ال,	� الُ��َرك: 

ات�ــح م�ــا ســYC أنــه ت�جــ� خ.ــائ¿ وســ�ات ل&ــل مــ	 ذو( م�2ــo ال�ــ�C الــ�اخلي 
�ـة ال��Sلفـة، وذلـB ی2tـ� علـى أه��ـة مفهـ�م والSارجي ت5ه� في م6ـاالت ال0ـل�ك ��ال�5%

م�2ــo ال�ــ�C مــ	 ح�ــ@ ت��یــ� الفــ�وق الف�د,ــة بــ�	 شS.ــ�ات العــامل�	 فــي تعــاملهQ مــع 
�ــة والعــالQ الSــارجي، و]ال�ــالي فإنــه ,0ــاع� علــى إمdان�ــة ال�%Cــ0l tــل�2هQ فــي ال��اقــف �Cال

ـــة ال��Sلفـــة ����S�lجـــات ات6اه�ـــة  ومـــ	 جهـــة أخـــ�( ت��ـــح أه���ـــه مـــ	 ارتCاbـــه. ال�5%
وســل�2�ة فــي الع�ــل مــ	 خــالل ثالثــة ع�ل�ــات مع�ف�ــة هــي؛ ال�ق�ــ�Q الــMاتي ل6ــ�دة ال��ــاة، 

 Elال�افع�ــة ال�اخل�ــة، ال��جــه ال�ع�فــي لل�فــاÕ علــي الــ��Qd ال0ــل�2ي الفعــال الC�ُــادر (
Badawy; Magdy, 2017.(  

  :العGامل ال��ثة علي ال��اء األخالقي
ال�tث�ة م%ها: ن�� ال�%�ـ�ة األسـ�hة ال��جـه لألفـ�اد، ال�عـای��  ه%اك الع�ی� م	 الع�امل

وال��ا�l االج��اع�ة واألخالق�ة ال0ائ�ة فـي ال���6ـع، األزمـات والق�ـا,ا األخالق�ـة ال�ـي 
ی�اجهها األفـ�اد، ال%�ـج األخالقـي، ال�ف&�ـ� األخالقـي، وال%�ـاذج االج��اع�ـة ال��ـ�اف�ة فـي 

�ة االج��اع�ة��Cارة، ( ال�l٢٠١٣(.  
  م�� ال,	� الُ��َرك: العGامل ال��ثة علي

�ـــة األســـ�hة،  :ه%ـــاك الع�یـــ� مـــ	 الع�امـــل ال�ـــtث�ة فـــي ت��یـــ� م�2ـــo ال�ـــ�C م%هـــا�Cال
  ال��حلـــــــــة الع��hـــــــــة، ال%ـــــــــ�ع، ال�0ـــــــــ��� االج��ـــــــــاعي، ال)قـــــــــافي، ال�%�ـــــــــ�ة االج��اع�ـــــــــة 

  ).٢٠١٤(أح��، 
 مOادر م�� ال,	� الُ��َرك:

إن ال�.ــادر ال�ــي ,عــoو إل�هــا األفــ�اد أســCاب ح.ــ�لهQ علــى ال�عhoــo م�عــ�دة، ســ�اء 
  ):  l٢٠١٠الC0%ة لف�ة ال��C ال�اخلي أو الSارجي �2ا یلي (ب�و(؛ ز�2ر، 

  إذا �ان ال�ع�A� م,	iGًا �العالR ال�اخلي للفد، فإن مOادره ال�?��لة هي: -١
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ــ2Mاء والقــ�رات العقل�ــة: م�ــا ,6عــل الفــ -١/١ �ــة وضــ�C ال�Cال Qع فهــ��د ,ع�قــ� أنــه ,0ــ�_
  أح�اثها ل.ال�ه وأنه مt0ول ع�ا ی%اله م	 ث�اب أو عقاب.

�ة. -١/٢�Cة على ال�_�  ال�هارة وال&فاءة واالس�فادة م	 ال�CSات ال0اlقة: لل0
ْن اع�قادًا ح�ل نف0ه lأنه ,��لB خ.ائ¿  -١/٣ ال�0ات االنفعال�ة وال�oاج�ة: فالف�د ُ,َ&�ِّ

�ـة ��Cاث ال�فـي األحـ Qd,ة) ت6عله یـ���اتي، ال_��ح، ال�)اب�ة وال6Mاالك�فاء ال ،uال%فl (كال)قة
  وh%ال ال�عohoات ال��غ�]ة. 

ـــة -٢ ـــالق�G ال@ارج1 ـــ� م,ـــ	iGًا � A�ـــى ال�ع ـــان ال?OـــGل عل ـــإن مOـــادره إذا � ، ف
  ال�?��لة هي ما یلي:

ال�£ أو ال.�فة: ح�@ ,ع�ق� الف�د أن العالQ غ�� قابل لل�%tC أو ال�أث��ات  -٢/١
  االج��اع�ة غ�� الSاضعة للعقل م	 وجهة ن�5ه هي ال�t0ولة ع	 ن�ائج سل�2ه.

ـــ� مـــ	 م0ـــار األحـــ�اث  -٢/٢ ِّ�ْن اع�قـــاده lأنـــه ال ,�dـــ	 أن ُ,غ القـــ�ر: فـــالف�د ُ,َ&ـــ�ِّ
  ألنها ُمَقَ�َرة سلفًا.

اآلخ�ون األق�hاء: فـال�عd, ohoـ�ن فـي أیـ�( اآلخـ�h	 الـMی	 ال ,0ـ�_�ع أن  -٢/٣
 یtث� ف�هQ ألنه ضع�ف مقارنة بهQ (كاآلlاء، ال��ی�h	، أص�اب م�اكo الق�().

  هل ���3 اك�Dاب ال��اء األخالقي؟
�0ــاlه، و2)�ـ�ًا مــا ك)�ـ�ًا مـا bُــ�ح ال�0ـاؤل حــ�ل مـ�� م�روث�ـة الــ2Mاء األخالقـي واك

hَـــ�ة lـــال�Cاه�	 لهـــMا الـــ�أ( أو لـــMاك. دون أن ت.ـــل إلجاlـــه قاbعـــة  َّtـــات مlاإلجا Lأتـــ
 BلMم�فاوتــة، ولــ Xب%0ــ 	ول&ــ 	�تف.ــل فــي ذلــB. وتع�قــ� الCاح)ــة أنــه مــhoج مــ	 االث%ــ
فه%اك تفـاوت بـ�	 األفـ�اد فـي ال��لـي lـه. �lع%ـي أن م�dنـات الـ2Mاء األخالقـي ت�ـ�اف� 

ل&ـ	 بـ�رجات م�فاوتـة و�hجـع ذلـB إلـى ال�.ـ�ر الـM( ,0ـ�قي م%ـه الفـ�د ل�� ال�6�ـع و 
الق�رات األخالق�ة. فCع° أخالق الف�د ف_�hة ت5ه� ف�ه م%M ب�ا,ة ح�اته. فالف�د ی�لـ� 
ول�,ه اس�ع�اد ف_�( لل��لي lاألخالق وهي ف_�ة سل��ة أك)ـ� م%هـا شـ��hة بـ�غQ تـ�اف� 

�	 داخل ال%فu ال�Cـ�hة Cومـا {ال6ان uونفـ 	أفلـح مـ �سـ�اها فأله�هـا ف�6رهـا وتق�اهـا قـ
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�ـــ� فـــي الع�ـــل علـــي ١٠-٧ال�ـــ�u:  }ز2اهـــا وقـــ� خـــاب مـــ	 دســـاهاC2 ـــة دور��Cولل .
  تعoho هMا االس�ع�اد أو ض��ره. 

�ع�ــة، اج��اع�ــة) أو مــ	 تــ�الي  Cb) ــة_��ــة ال���Cال 	مــ X0ــ�dو]ع�ــها اآلخــ� م
ج�ه وال�ع�یل lال��رXh وال�علـ�Q مـ	 ال�CSات وال�6ارب. هMه الف�ائل قابلة لل�%��ة وال�� 

�L، ال��رسة، ال6امعة، ال���6ـع)، ال�_�hـع االج��ـاعي Cة (ال�خالل ال�%��ة االج��اع
ــــo لل0ــــل�ك  hoواالك�0ــــاب وال�ع Xhر�ــــ ــــة الع0dــــ�ة، ال� ,M(ال�%�5ــــة)، االت.ــــاالت، ال�غ

6اب�ـة، ال_�X مـ	 خـالل س�اسـات إدارة ال�ـ�ارد ال�Cـ�hة lال�%�5ـة وتقـ�,Q ال��اقـف اإل,
ـــى اإلح0ـــاس ��lـــاع�  ـــ� الفـــ�د عل hة، وتع�Cات ال�%اســـlاالســـ�6ا oـــ hoـــى تع والع�ـــل عل
اآلخــ�h	 واح�ــ�امهQ وتقــ�ی�هQ وهــي أمــ�ر لــ	 ت%�هــي أبــ�ًا وd�hــ	 للفــ�د اك�0ــابها علــى 

�@ ی�)%ى للفـ�د أن ,�ققهـا (�l هاohoیلها في أ( ع�� وتع�اته وتع� ;Pakdelم�ار ح
Sharifi, 2016 ،ة ت�)ــل م5هــ�  .)٢٠١٥، ال�]�ــيC0ــ�dــات ال��و]ال�ــالي فاألخالق

 Bة وذلــ���ــ�ه وت�ج�هــه ال�جــه ال.ــ��مــ	 م5ــاه� ال0ــل�ك اإلن0ــاني ,�dــ	 ت&�h%ــه وتغ
 -١): ٢٠٠٨، األیــــ�ب، ٢٠١٥مـــ	 خــــالل عــــ�ة bــــ�ق م%هـــا (ال�ــــ�زاني؛ الSفــــاجي، 

ال��]�ــة ال0ــل��ة القائ�ــة علــى غــ�س القــ�Q وال�Cــادm األخالق�ــة ال.ــ���ة فــي شS.ــ�ة 
  �س األف�اد (م��دات ف�د,ة لل0ل�ك ال�5%��ي).ونف
�ــة  -٢�Cال 	مــ X0ــ�d, عــة الفــ�د أن�Cb 	ــة ال.ــال�ة، ف�ــ��ــات ال� �ف�Cفــي ال uالغ�ــ

 Yــh�b 	ســل�ك، عــ µوأن�ــا �ــ�ال�ــي ی�عــا,Ä معهــا، مــا لــ�یها مــ	 أخــالق وعــادات وتقال
�ق�	 ,6� ال��اكاة وال�قل��. ف��%�ا ی%µ�S ال�� ف في سلB ج�اعة م	 العامل�	 الSل

  نف0ه م�ف�ع lق�ة ضاغ_ة الل�oام سل�2ها (م��دات اج��اع�ة لل0ل�ك ال�5%��ي).
١ -  Bد ع�ــل ال�� ــف وســل�2ه، وت�)ــه علــى ال��0ــ�ــة ال�ــي ت�ــ�ال�ــ�ا�l القان�ن

lــاألخالق الفاضــلة، واالرتقــاء lالع�ــل الــ� �في، �lــا ت�ل�ــه مــ	 رقاlــة ,ق5ــة، وم�اســCة 
�ــة لل0ــل�ك  لل�%�ــ�ف�	 وت�ــ6�ع لل�ل�ــoم�	 lال0ــل�ك��ال�%�ــ�C (م�ــ�دات ح�ــارhة و]

  ال�5%��ي).
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  الق�وة ال�0%ة ال���ل�ة lالف�ائل األخالق�ة. - ٢
٣ -  .Xhر�ال� 

  
ة ل�فهGم ال��اء األخالقي:Dاذج ال�ف�Eال   

ت_ـــ�ر هـــMا ال�فهـــ�م مـــ	 خـــالل الع�یـــ� مـــ	 ال�راســـات العل��ـــة وأصـــCح ,قـــ�م علـــى 
  وذلB �2ا یلي: العالقةأساس ال%�� ال��oای� لأل�lاث العل��ة ذات 

 Coles Model of Moral( األخالقـــي ن�ـــGذج �ـــGل� للـــ��اء - ١
Intelligence :() عـ�ضColes, 1997(  ـة فـي�ن��ذجـه ع%ـ�ما ن�ـ� أول مقالـة عل�

ت��%L أول تع�Ëh لـه. وقـ� عّ�فـه علـى » ال2Mاء األخالقي لألbفال«هMا ال�6ال lع%�ان 
 	��ــo ال�اضــح بــ�ال.ــح والS_ــأ، والقــ�رة علــي صــ%ع قــ�ارات م�روســة أنــه القــ�رة علــي ال��

تعـ�د lالفائـ�ة علـي الفـ�د واألخـ�h	 ال���_ــ�	 lـه. وملSـ¿ ال%�ـ�ذج أن األbفـال ی�عل�ــ�ن 
و��hف5ـ�ن lال�عل�مـات ال�ـي ُت�ــdل ذ2ـاءهQ األخالقـي مـ	 خــالل مالح5ـة وم�اقCـة ســل�ك 

ل�ــــ�ن)، ورأ� أن الCـــالغ�	 خاصـــة مـــ	 هــــQ فـــي م�اقـــع ال0ــــل_ة (كاآلlـــاء واألمهـــات وال�ع
ـــــــــــــــــة م)ــــــــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــ �ــــــــــــــــــــــــــــــ�روس األخالق ــــــــــــــــــــــــــــــ�رuh ال ــــــــــــــــــــــه ی�6ــــــــــــــــــــــــــــــاوز ت   ن��ذجــــــــ

(,6ـX أال ت0ــ�ق، وأال ت&ـMب) وh.ــل إلـى م0ــ��� أع�ــY مـ	 ال��ل�ــل، واع��ـ� فـــي شــ�ح  
�ـــة، وعلـــى C_ة ال�ن��ذجــه علـــى ت�6]�ــه 2أســـ�اذ لل_ــX ال%ف0ـــي لألbفــال، والعلـــ�م اإلن0ــان

ل�S.ـــ�ة، وال�قـــاlالت مـــع خ�Cتـــه ال�S.ـــ�ة 2ـــأب، وعلـــى دراســـات ال�الـــة ومالح5اتـــه ا
�ِّْ	 ما ه� ج�� وح0ـ	 ومـا هـ� خـالف Cَال�%اق�ات ُت 	فال، مع ض�ب أم)لة ل%�اذج مbاأل
ذلB، وه�ف مـ	 ن��ذجـه ال�صـ�ل لإلجاlـة علـي ت0ـاؤل هـ� "ك�ـف ,�dـ	 ت%�ـ�ة bفـل ذو 
ذ2اء أخالقي؟ و2�ف ,�اف£ على م��0اه م	 هMا ال2Mاء م�� ال��اة؟". وق� أشار إلـي أن 

ه هــــMا ,ــــأتي فــــي ضــــ�ء األحــــ�اث األخ�ــــ�ة مــــ	 الع%ــــف فــــي ال�ــــ�ارس وال6امعــــات ن��ذجــــ
  ).�l٢٠١٣ارة،  وال�%�5ات وال���6عات ال��ل�ة والعال��ة (
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 Gardner Multiple( الـــــ��اءات ال��عـــــ�دة ل/ـــــاردنن�ـــــGذج  -٢
Intelligences Model, 1983, 1999(: ) ن�ـ�ذج �عـhوGarder, 1983 (

ل�غ�ــ� ال�عل��ــي فــي أن�ــاء العــالQ. إذ ,�)ــل ن��ذجــًا مع�ف�ـــًا مــ	 أقــ�� ال�ــtث�ات وراء ا
ــــة (مــــ�م%ي،  ,��ــــ� تقل �ــــة اســــ�S�ام األفــــ�اد ذ2ــــاءاتهl Q_ــــ�ق غ �ــــان 2�ف �ــــى ب یهــــ�ف إل

وهــ� ی��ــ�	 تف0ــ��ًا ج�یــ�ًا إلعــادة ال%5ـــ� فــي الــ2Mاء ح�ــ@ عــ�ض وجهـــة  .)٢٠١٥
 ن5ـــ� ب�یلـــة ع�ـــا 2ـــان ُم�عـــارف عل�ـــه Sl.ـــ�ص الـــ2Mاء وأدواتـــه واخ�Cاراتـــه ال�قل��,ـــة.

ـــة  �ـــاءات ذه% ـــ�یهQ 2ف ـــ�ون ول ـــال ی�ل وh%_لـــY ن��ذجـــه مـــ	 ُم0ـــل�ة هـــي أن "كـــل األbف
�ـة الفعالـة أن ُت%�ـي مـا م�ع�دة م%ها ما ه� ضـع�ف وم%هـا مـا هـ� قـ�( ومـ	 شـأن ال�� [

ل�� الُ��علQِّ م	 2فاءات ضع�فة وتع�ل في ال�قL نف0ه على زhادة ت%��ة مـا هـ� قـ�( 
ل�,ـــه"، وعل�ـــه فلـــ�u ه%ـــاك فـــ�د أف�ـــل مـــ	 آخـــ� و2ـــل مـــا ه%الـــB اخـــ�الف فـــي أنـــ�اع 

�ــة . و]ــMلB الــ2Mاءاتd�ی�Cعــ� هــMا ال%�ــ�ذج عــ	 ر]ــ� ال&فــاءات الMه%�ــة lال�راثــة ال��dان
، ورفـــ° ِلXْ 2ـــل إرادة لل��]�ـــة وال�ـــ�رXh واالك�0ـــاب علـــي مـــ�ار ح�ـــاة الفـــ�دال�ـــي َت0ـــ

االع�قــاد lــأن للفــ�د ذ2ــاء واحــ�، واف�ــ�ض أن لــه ذ2ــاءات م�عــ�دة م0ــ�قلة، ,�ــغل 2ــل 
م%هــا ح�ــoًا مع�%ــًا فــي عقلــه، ول&ــل م%هــا ن�ــ�ذج ون5ــام م�ــ�د فــي األداء، وأوضــح أن 

 ١٩٩٩ه ودوره الSـاص. وفـي عـام ال2Mاء م)ل األس�ة ح�ـ@ إن ل&ـل ع�ـ� ف�هـا مdانـ
ـــ2Mاءات ال��عـــ�دة، و�bرهـــا ل��&امـــل مـــع األlعـــاد  قـــ�م ن�ـــاذج ج�یـــ�ة ألحـــ�ث أنـــ�اع ال
ال��Sلفـــة ل�h�5%ـــه، وم%هـــا الـــ2Mاء األخالقـــي وذ2ـــ� أنـــه أحـــ� أنـــ�اع الـــ2Mاءات وأنـــه مـــ	 
ال��d	 أن ت&�ن له نh�5ة م�0قلة م�0قCًال واع��Cه ضا�l ل&ـل أنـ�اع الـ2Mاءات، ح�ـ@ 

�ـــل 2ُ��شـــ� وُمـــ��Qd فـــي أنـــ�اع الـــ2Mاء األخـــ��، فهـــ� �l)اlـــة رق�ـــX الســـ�S�ام الفـــ�د ,ع
لق�راته العقل�ة وح�د الع�ل�ات ال�ي ی�Cعهـا العقـل فـي ت%ـاول م��ـ�� ال��قـف األخالقـي 

االس�ع�اد لالع��اف lال��ض�عات ال�ي ت�تl �Cق��ة ال��ـاة فـي أوجههـا  -١ف��ا یلي: 
األداء ال�ي ت�تl �Cالعادات وال�قال�� والقـ�Q ال�ـي تعـالج  الـ��Qd في �bق  -٢ال��ع�دة، 

ال�عــ�ف  -٤االل�ــoام lــال�ف&�� ال�ــأملي فــي هــMه ال��ضــ�عات،  -٣هــMه ال��ضــ�عات، 
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علـــى القـــ�رات ال&ام%ـــة ف��ـــا وراء العـــادات وال�قال�ـــ� والقـــ�Q وال�فـــاعالت اإلن0ـــان�ة. وقـــ� 
ت ال��عـ�دة وأن هـMه األنـ�اع أوض�L األدب�ات أن ل6اردن� ن�ـ�ذج واضـح فـي الـ2Mاءا

  . )Garder, 1993, 2003( م�ج�دة فعالً 
 The Modern Moralال�EــGذج ال?ــ�ی< للــ��اء األخالقــي ل	Gر"ــا ( -٣

Intelligence Model, Borba, 2001:(  ب�ر]ا Lح�b)Borba, 2001 ( في
لهـMا  ن��ذجها م%�5رها في ال2Mاء األخالقي ��2اولة إلع_اء مho� م	 الع�Y والCلـ�رة

 Q�ال�فهـ�م ول�0ـاع�ة األفــ�اد علـى صــ%ع القـ�ار األخالقـي واالس�C.ــار واإلح0ـاس lــالق
 µاCواالن�ـ ��وال�عاني في  ل ال��اة ال�اد,ـة ال�ال�ـة، وذلـB مـ	 خـالل تعhoـo ال�ـ�

 وت�ج�ـه ال0ـل�ك، وتعلـ�Q االح�ـ�ام، وم�اعـاة ال0ـل_ة وال�أك�ـ� علـى ح0ـ	 الSلـY. وقـ� 
م	 م0ل�ات ال%��ذج أن ن�� ال2Mاء األخالقـي ی�ت&ـo  ) أنNarvaez, 2010أشار (

�ة ه�ا: العاbفة وال�%_Y؛ لMا فإنه ,�d	 ت%���ه في ال0%�ات .Sفي ال� 	�على م�dن
األولـــى مـــ	 ع�ـــ� ال_فـــل مـــ	 خـــالل ال��2�ـــo علـــى ت�ق�ـــY إ,6اب�ـــة االنفعـــال واإلدراك 

فعهــــا ) أن مـــا دBorba, 2003وال_ـــاlع األخالقـــي وال�ـــ�س وال�%_ـــY. وذ2ـــ�ت (
لاله��ـــام lالـــ2Mاء األخالقـــي هـــ� مـــا تـــQ رصـــ�ه مـــ	 غ�ـــاب لألخـــالق فـــاألف�اد ُیل�قـــ�ن 
 ،Qأقــ�انه ،Qون علــي رؤســائه�عــ�hو ،Qس0ــات م6ـ��عهtوم Qوم%�5ــاته Qارســه��l مار�الـ

bفـل أم�dhـي ال یـMه�Cن  ١٦٠٬٠٠٠ج��انهQ، أق�ب ال%اس إل�هQ؛ و�hج� ما ,ق�ب مـ	 
هQ أقــ�انهQ، وأك)ــ� مــ	 ن.ــف ال�ــ�اهق�	 ,��لــ�ن إلــى ال��رســة lان�5ــام خ�ــ�ة أن یــtذی

ال0الح. وذلB ن��6ة الف�قارهQ لل2Mاء األخالقي. واع��Cت أن ت�ق�Y األفـ�اد لل��dنـات 
ال�6ه�hــة ال0ــCعة للــ2Mاء األخالقــي ال ,ع%ــى أن ذ2ــاءهQ األخالقــي قــ� اك��ــل؛ فــال%�� 

ــــ@ ُ,�ــــ�ف الع�ــــ �ــــاة اإلن0ــــان ح �ــــة م0ــــ���ة ت��ــــي عCــــ� ح �ــــي ع�ل �ات مــــ	 الSُُلق
ال��dنات الف�ع�ة األخ�� إلى ق�راته الSُُلق�ة، ل&	 أصل ال2Mاء األخالقي ی�&�ن دائ�ًا 
مــ	 ال0ــCعة م�dنــات ال�6ه�hــة وال�ــي تعــ� �l)اlــة ر2ــائo أساســ�ة تقــ�م عل�هــا ال��dنــات 

 ).٢٠١٦، م���د،  ٢٠١٧ال�Sلي، األخ�� (



  

    
 ٥/٢/٢٠١٨ د / ر"اب فه�ي أح�� ع	� العال                   ال��اء األخالقي وعالق�ه ���� ال
	� ال��رك 

 ٣٨المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

  ال�راسات الDا�قة: 
) Lـhأج�Borba, 2001 2اءMالـ 	��ـة بـbاCـاس العالقـة االرت�) دراسـة ت0ـ�ه�ف ق

األخالقـــي وتقـــ�ی� الـــMات لـــ�( ال�ـــ�اهق�	 (bلCـــة ثان�hـــة) فـــي ن��hـــ�رك. وقامـــL بC%ـــاء 
مق�ــاس تــألف مــ	 ســCع ف�ــائل ج�ه�hــة واع��Cتــه عامــل واحــ� ألن هــMه الف�ــائل هــي 

 Lأبـ�ز ال%�ــائج ال�ــي ت�صــل 	م%ف.ــلة. مــ L0ــ�لهــا وجــ�د م�dنـات أساســ�ة م�&املــة ول
  .	�  عالقة م�جCة مع%�hة ب�	 ال2Mاء األخالقي وتق�ی� الMات ل�� ال��اهق

الــ2Mاء األخالقــي اسـ�ه�فL ق�ــاس  �راســة) بLennick; Kiel, 2005(وقـ� قامــا 
ودوره فــي ت�0ــ�	 أداء األع�ــال وزhــادة ن6ــاح الق�ــادة علــي ع�%ــة مــ	 رجــال األع�ــال 

mــادCال� Yــ�C_ــة فــي ت�األخالق�ــة، وغــ�س القــ�Q األخالق�ــة والع�ــل  وت��یــ� القــ�رة العقل
بهـــا. وقـــ� ت�صـــلL ال%�ـــائج إلـــي أن القـــادة ذو( الـــ2Mاء األخالقـــي القـــ�( هـــQ فقـــ� مـــ	 
,�dــ%هQ ب%ــاء ال)قــة واالل�ــoام عCــ� م%�5ــاتهQ، وأن هــMا الــ2Mاء لــ�u فقــ� م�dــًال بــل هــ� 

م6الهــا، األســاس الــM( ,قــ�م عل�ــه أداء ال�%�5ــة وثقاف�هــا ون6احهــا lغــ° ال%5ــ� عــ	 
وت�0ـــ�	 قـــ�رات قادتهـــا وت�0ـــ�	 العالقـــات مـــع العـــامل�	 والع�ـــالء وال�ـــ�ردی	 وج��ـــع 

  ال��عامل�	 مع ال�%�5ة. 
) إلـي �lـ@ العالقـة ٢٠١٠وعلي ال.ع�� األخ� فق� ه�فL دراسة (ب�و(؛ ز2ـ�ر، 

	�6lامعــة فــي  بـ�	 م�2ــo ال�ــ�C ومهــارات ال�عامـل مــع ال�ــغ�µ ال�ه%�ــة لـ�� العــامل
� أسـف�ت ال%�ـائج عـ	 وجـ�د عالقـة بـ�	 هـاذی	 ال��غ�ـ�h	، وأنـه ال ت�Sلــف الo6ائـ�. وقـ

مهـــــارات ال�عامـــــل مـــــع تلـــــB ال�ـــــغ�l µـــــاخ�الف ال%ـــــ�ع ع%ـــــ� ذو( ال�ـــــ�C الـــــ�اخلي 
 والSارجي، في ح�	 ت�Sلف lاخ�الف ال����0 ال�راسي.

) إلى ال��قY م	 أث� ب�نـامج تـ�رChي ُم0ْـَ�ِ%� إلـي ٢٠١٣وق� ه�فL دراسة (�lارة، 
فـي األردن. وت�صـلL ال%�ـائج  hة ب�ر]ا في ت%��ة ال2Mاء األخالقي ل�� أbفال ق�� ن�5 

إلـــي وجـــ�د فـــ�وق مع%�hـــة علـــى مق�ـــاس أlعـــاد الـــ2Mاء األخالقـــي م��6عـــ�	 وم%فـــ�دی	 
(االح�ــ�ام، ال�0ــامح، العــ�ل) ُتعــ�o إلــى ال�Cنــامج ال�ــ�رChي، فــي حــ�	 لــQ ت5هــ� فــ�وق 
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  أو ال�فاعل ب�	 ال�Cنامج ال��رChي وال%�ع. مع%�hة على ال�ق�اس ُتع�o إلى ال%�ع، 
) أنـه فـي ال�قـL ال�اضـ� أصـCح Najafian, et. al., 2014وق� أفادت دراسة (

ال�6�ــع ,عــي أه��ــة أخالق�ــات الع�ــل فــي 2ــل م%�5ــة أو مه%ــة. إن ســل�2�ات أســاتMة 
�ـ�. وأن عـ�م االه��ـام lاألخالق�ـات ال�هC2 لdـ�l ـة��ـة ال6امعات ت�أث� lالق�Q األخالق%

�ــ�ًا لألفــ�اد وال�%�5ــات. ح�ــ@ إن األخالق�ــات ال���ن�ــة تــtث� C2 ِّل مأزقــًاdأن ُ,�ــ 	ــd�,
علــــى ات6ــــاه الفــــ�د ن�ــــ� و �ف�ــــه، م%��5ــــه، دافع��ــــه للع�ــــل، ال�oامــــه، أدائــــه، رضــــاه 
ال� �في، م�ا یtث� سلCًا علي أداء ال�%�5ة d2ل. هMا ال�ـأزق اسـ��جX  هـ�ر مفهـ�م 

ــــMلB ا ــــ2Mاء األخالقــــي. ول ــــي ال ــــ2Mاء األخالق ــــ�	 ال ــــة ب ســــ�ه�فL ال�راســــة �lــــ@ العالق
�Y علــيC_ــال�l ــة لإلن6ــاز فــي الع�ــل�أســاتMة جامعــات إیــ�ان، وأشــارت إلــي أنــه  وال�افع

إلــــي أن مع5ــــQ . وت�صــــلL ال%�ــــائج مــــ	 األ�lــــاث ال%ــــادرة فــــي م6ــــال دراســــات اإلدارة
وأن ه%ـاك عالقـة  األساتMة ل�یهQ درجة عال�ة مـ	 الـ2Mاء األخالقـي وال�افع�ـة لإلن6ـاز،

 Qیه�ل o�مع%�hة ب�	 ال��غ��h	. ح�@ ُوج� أن األساتMة ذو( ال�رجات العال�ة م	 ال��ف
ال�oام أكl �Cأخالق�ات الع�ل وhل�Cن اح��اجات ال%��. وهMا ,ع%ـي أن ال�افع�ـة لإلن6ـاز 

مفه�مان م��اخالن. و]ال�الي ی%Cغي علي ال�%�5ات عامة وال���6ع  ال2Mاء األخالقيو 
كـــاد,�ي خاصـــة ت&ـــ�uh ال�hoـــ� مـــ	 االه��ـــام وال�أك�ـــ� علـــى وجـــ�د م�)ـــاق أخالقـــي األ

 	��ـة وال��]�hـة وت�0ـ�	 الـ2Mاء األخالقـي بـ���ـات ال�عل�Cاألخالق في ال ohoوتع �ورص
 Y�lاع�Cارها عامـل هـام ال�افع�ة لإلن6از ل�یهQ األساتMة µ��2 أساسي وم��اصل ل��ق

��ة وذلB م	 خالل عق� ورش ع�ل م��دة. في ت�ق�Y األه�اف الف�د,ة وال�5%�  
) فقـ� هـ�فL إلـى �lـ@ العالقـة بـ�	 Omoniyi; Adelowo, 2014دراسـة (أمـا 

م�o2 ال��C والـ2Mاء العـاbفي وال0ـعادة الMات�ـة بـ�	 األرامـل. وقـ� أ هـ�ت ال%�ـائج أن 
ه%اك عالقة مع%�hة م�جCة ب�	 م�2ـo ال�ـ�C والـ2Mاء العـاbفي وال0ـعادة الMات�ـة، وأن 
�ـــة ال��0ق.ـــي مـــ%هQ 2ـــان�ا ذو( م�2ـــo ضـــ�C خـــارجي وذ2ـــاء عـــاbفي مـــ%Sف° Cغال
و]ال�ــالي ســعادة ذات�ــة م%Sف�ــة، وأن ت_ــ��h م�2ــo م%اســX لل�ــ�C وال��لــي lالــ2Mاء 
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 العاbفي م	 شأنه أن ُ,عoز ال.�ة ال%ف0�ة و0�h	 ال0عادة الMات�ة خاصة لألرامل.
الــ2Mاء األخالقــي لــ��  ) إلــى ال�عــ�ف علــى درجــة٢٠١٥دفــL دراســة (ال�]�ــي، ه

bلCة ال��حل��	 ال)ان�hة وال6امع�ة في م�اف5ـة فـي األردن وعالق�ـه بـCع° ال��غ�ـ�ات 
ــــ2Mاء  ــــى أن م��ســــ� ال ال�,��6اف�ــــة (ال��حلــــة ال�راســــ�ة، ال%ــــ�ع). وت�صــــلL ال%�ــــائج إل
األخالقي d�lل عام جاء م��س_ًا ل�� bلCة ال��حل��	، وأن ه%ـاك فـ�وق مع%�hـة فـي 

2Mة ال6امعةم��0( الCلb اء األخالقي ل.الح اإلناث وأ,�ًا ل.الح.  
إلـــــى ب%ـــــاء مق�ـــــاس للـــــ2Mاء  )٢٠١٥ال�ـــــ�زاني؛ الSفـــــاجي، (ب�%�ـــــا هـــــ�فL دراســـــة 

 Lــ�ة. وت�صــل.Cی%ــة ال�فــي م 	�األخالقــي ل��رســي ال��حلــة ال)ان�hــة مــ	 2ــال ال6%0ــ
.¿.Sه وفقًا لل%�ع وال�� ال%�ائج إلى ت��عهl Qال2Mاء األخالقي، وع�م وج�د ف�وق ف

) إلـــي ال&�ـــف عـــ	 درجـــة الـــ2Mاء األخالقـــي لـــ�� ٢٠١٥هـــ�فL دراســـة (مـــ�م%ي، 
ــة ال)ان�hــة ــ�Q وال�فاعــل ب�%ه�ــا علــي هــMه bلCــة ال��حل ، و]�ــان أثــ� م�غ�ــ�( ال%ــ�ع وال�عل

ال�رجة. وت�صلL ال%�ائج إلي أن ال_لCة ی��ل�ن ب�رجة م��س_ة م	 الـ2Mاء األخالقـي 
علــي ال�ق�ــاس ال&لــي، وعلـــى ج��ــع األlعــاد الف�ع�ــة لل�ق�ـــاس lاســ�)%اء lعــ� ال�عـــاbف 

رجــة ال&ل�ــة للــ2Mاء األخالقــي ف&انــL درجــ�هQ م�تفعــة، وأن ه%ــاك فــ�وق مع%�hــة فــي ال�
 �oل) ُتعـــ�االح�ــ�ام، الع_ــف، ال�0ــامح، العــ ،��وفــي درجــات األlعــاد الف�ع�ــة (ال�ــ�
لل%�ع ل.الح ال_الCات، في ح�	 لd, Q	 ه%اك ف�وق مع%�hة فـي درجـات ال_لCـة علـى 
ــMاتي) ُتعــ�o لل%ــ�ع، وأن ه%ــاك فــ�وق مع%�hــة فــي الــ2Mاء  lعــ�( (ال�عــاbف والــ��Qd ال

ُتعــ�o لل�S.ــ¿ ل.ــالح bلCــة العل�ــي، ب�%�ــا ال ت�جــ� فــ�وق مع%�hــة فــي  األخالقــي
 	�ال�رجــة ال&ل�ــة للــ2Mاء األخالقــي وفــي درجــات األlعــاد الف�ع�ــة ُتعــ�o لل�فاعــل مــا بــ
م�غ�ــ�( ال%ــ�ع وال�S.ــ¿، فــي حــ�	 2انــL ه%ــاك فــ�وق مع%�hــة فــي درجــات ال_لCــة 

�	 م�غ��( ال%�ع وال�S.¿على lع�( (ال��Qd الMاتي واالح��ام) ُتع�o لل�فاعل ب.  
�ة لعالقــــات ٢٠١٦ب�%�ــــا هــــ�فL دراســــة (م��ــــ�د، CCــــة ال0ــــ�) إلــــى ال%�Mجــــة الC%ائ

�ة لعالقات ال��dة والـ2Mاء األخالقـي والـ2Mاء ال�S.ـي والـ2Mاء CC0ة ال�ال%�Mجة الC%ائ
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(كل�ـة ال��]�ـة 6lامعـة ال��6عـة). وأسـف�ت  االج��اعي لـ�( bالCـات ال��حلـة ال6امع�ـة
�ة مCاشـ�ة  ال%�ائجCCات سـ��إلي أن ال��dـة ت�&ـ�ن مـ	 الـ2Mاء واألخـالق، وأن ه%ـاك تـأث

 ، ال�عاbف، الع�الة، االح�ـ�ام)ال�قاlة الMاتي(ال����، و2ل�ة لل2Mاء األخالقي وأlعاده 
�ة غ�ـ� مCاشـ�ة CCات سـ��في أlعاد ال��dة (ال�ج�اني، ال�ـأملي، ال�ع�فـي)، وُوجـ�ت تـأث

  في ال��dة. ج��اعيال2Mاء ال�S.ي وال2Mاء اال
) إلــي أنــه بــ�غQ وجــ�د عــ�د مــ	 ال�راســات ٢٠١٦وقــ� أشــارت دراســة (م.ــ_فى، 

ال0ــاlقة ال�ــي ت%اولــL 2ــل مــ	 الــ2Mاء ال�وحــي والــ2Mاء األخالقــي وال&فا,ــات ال�S.ــ�ة 
 Bتلــ 	��عــة العالقــة بــCb 	ال&�ــف عــ Lف�اســ�ه �ــة إال أنهــا نــادرة، وقــ��ــة الع�]�Cفــي ال

ل��هــ�]�	 �l�ی%ــة أبهــا، ومع�فــة درجــة إســهام 2ــال مــ	 الــ2Mاء ال��غ�ــ�ات لــ�( معل�ــي ا
Qیه�ة لـــ�أشـــارت ال%�ـــائج إلـــى وقـــ�  .ال�وحـــي واألخالقـــي فـــي ال�%Cـــl tال&فا,ـــات ال�S.ـــ

ــــ��  �ــــة بــــ�	 2ــــل مــــ	 الــــ2Mاء األخالقــــي وال&فا,ــــات ال�S.ــــ�ة لbاCوجــــ�د عالقــــة ارت
أlعـــاد الـــ2Mاء ال�عل�ـــ�	، و2ـــMلd�, Bـــ	 ال�%Cـــl tال&فا,ـــات ال�S.ـــ�ة لـــ�یهQ مـــ	 خـــالل 

 ال�وحي، أو أlعاد ال2Mاء األخالقي، أو 2ل�ه�ا.
) إلـى ت��یـ� العالقـة بـ�	 الـ2Mاء Pakdel; Sharifi, 2016وقـ� هـ�فL دراسـة (

 	�األخالقــي وال�ضــا الــ� �في وال0ــل�ك ال�5%��ــي ال�%ــاه° لل�%�5ــة مــ	 قCــل العــامل
بــ�زارة ال�ــCاب وال�hاضــة (كال�ــأخ�� عــ	 الــ�وام، االن.ــ�اف مdCــ�ًا، الغ�ــاب ال�فــاجئ، 

 وأسـف�تتXh�S ال�ع�ات، ت6اهل ال�عل��ات، ال�ع�( اللف5ي علي الoمالء، الع�الء). 
عالقــــة مع%�hــــة بــــ�	 أlعــــاد الــــ2Mاء األخالقــــي و2ــــل مــــ	 ال0ــــل�ك ال%�ــــائج عــــ	 وجــــ�د 

ال�%ــاه° وال�ضــا الــ� �في. وأن األخــالق مــ	 أهــQ الع�امــل ال�ئ�0ــ�ة ألداء نــاجح فــي 
�ــة األع�ــال ال�%اف0ــ�ة ال�عاصــ�ة. فلألخــالق تــأث�� مل�ــ�Õ علــى ال0ــل�ك ال�5%��ــي، �ب

ل�ــــoام ال�ــــ�ور( لــــألداء الفعــــال لل�هــــام وعلــــي ت��ــــل العــــامل�	 لل�0ــــ��ل�ة، وعلــــي اال
  وضـــ�ان ح0ـــ	 ســـ�� الع�ـــل. ولـــMلB ت�اجـــه م%�5ـــات ال�ـــ�م �lـــdل م�oایـــ� مـــا ,0ـــ�ي

  ». ال�ع�لة األخالق�ة«بـ  
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ل���یــ� العالقــة  )Pahlavania; Azizmalayeri, 2016وقـ� ُأج�hــL دراســة (
ــائ ج عــ	 وجــ�د بــ�	 الــ2Mاء األخالقــي وال�_ــ��h ال�5%��ــي لــ�( معل�ــ�	. وأســف�ت ال%�

ـْ� عالقة مع%�hة م�جCة ب�	 ال��غ��h	، وأن الـ2Mاء األخالقـي  % مـ	 ال�غ�ـ�ات ١٤ُ,ف0ِّ
 ال�_��h ال�5%��ي.ال�ي ت_�أ علي 

) إلــى ال&�ــف عــ	 ال%�ــاذج الh�5%ــة ال�ف0ــ�ة ٢٠١٧الSــ�لي، ب�%�ــا هــ�فL دراســة (
ــــ�� ا ــــامج تــــ�رChي ل�%��ــــة هــــMا الــــ2Mاء ل ل&ف�فــــات للــــ2Mاء األخالقــــي و]�ــــان فعال�ــــة ب�ن

وال�C.ـــ�ات. وت�صــلL ال%�ــائج ل�جــ�د فــ�وق مع%�hــة بــ�	 درجــات ال��اهقــات ال&ف�فــات 
فــي الق�اســ�	 القCلــي والCعــ�( للــ2Mاء األخالقــي ل.ــالح الق�ــاس الCعــ�(، ووجــ�د فــ�وق 
�ـــــة وال���6عـــــة ال�ـــــاl_ة مـــــ	 Ch�6م��ســـــ_ات درجـــــات ال���6عـــــة ال� 	�مع%�hـــــة بـــــ

�ةال�C.�ات في الق�اس الCع�( لل2Mاء اCh�6ألخالقي ل.الح ال���6عة ال�.  
اس�&�ـاف ال�فاعـل بـ�	  ) إلـىEl Badawy; Magdy, 2017وهـ�فL دراسـة (

�	 وه�ا؛ الـ2Mاء العـاbفي وم�2ـo ال�ـ�C لـ�( bـالب ���إدارة االن_Cاع وم�غ��h	 ت5%
MBA  ـــات ال�ـــي�6lامعـــة خاصـــة lالقـــاه�ة. وأشـــارت إلـــي أنـــه مـــ	 ال�الحـــ£ أن األدب

ُأج�hــL ت�ــL فــي م6ــال علــQ الــ%فu وال ت�جــ� دراســة واحــ�ة �l)ــL تلــB العالقــات فــي 
ال�6ـال اإلدار(. وقـ� أســف�ت ال%�ـائج عـ	 وجــ�د ارتCـاµ م�جـX غ�ــ� مع%ـ�( بــ�	 إدارة 

�( بـــ�	 إدارة االن_Cـــاع وم�2ـــo االن_Cـــاع والـــ2Mاء العـــاbفي، ارتCـــاµ مع%ـــ�( م�جـــX قـــ
  ال��C الSارجي، وارتCاµ سلCي غ�� مع%�( ب�	 هMا ال2Mاء وال��o2 الSارجي. 

) إلــى �lــ@ ال�ــأث�� ال�ســ�� ل��2ــQadri, et. al., 2017) oوهــ�فL دراســة 
ال��C ال�اخلي وضغ�µ الع�ل في العالقة ب�	 ال2Mاء ال�وحـي واألداء الـ� �في لـ�( 

 Xفي م%اص 	�إدارhة في ص%اعة ال0%�ج. وأشارت إلي أنه في ال0%�ات األخ��ة العامل
قــ� جــMب م�ضــ�ع الــ2Mاء ال�وحــي ان�Cــاه الع�یــ� الCــاح)�	؛ ول&ــ	 لــQ ت6ــ� ســ�� �lــ�ث 
 .uالـ%ف Qـة وعلـh�[ـة وال���C_فـي م6ـال العلـ�م ال Lـhهـا ُأج�Cد، وأغل�ا ال.Mلة في ه�قل

وقـ� أسـف�ت ال%�ـائج عـ	 رhـة. ,�d	 الع)�ر على ��lث نادرة في تS.¿ العل�م اإلدا
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أن م�2ـــo ال�ـــ�C الـــ�اخلي وضـــغ�µ الع�ـــل ,ق�مـــا بهـــMا الـــ�ور ال�ســـ��. ولـــMلB ف�ـــ	 
ال�ـــ�ور( علـــي إدارة ال�%�5ـــات أن ت_ـــ�ر الـــ2Mاء ال�وحـــي لـــ�( العـــامل�	. ح�ـــ@ إن 

  ال2Mاء ال�وحي وال��C ال�اخلي مف��ان لSف° ال�غ�µ وزhادة األداء ال� �في.

  الDا�قة:  ال�عل�1 علي ال�راسات
lع� م�اجعة األدب ال%5ـ�( ال��ـاح حـ�ل الـ2Mاء األخالقـي ووجهـة ال�ـ�C ات�ـح أنهـا 
مفـــاه�Q رغـــQ  ه�رهـــا مـــ	 ســـ%�ات ع�یـــ�ة و�2نهـــا الزالـــL م�ضـــع اه��امـــًا الع�یـــ� مـــ	 
الCــاح)�	 إال أن الCاح)ــة لــQ ت6ــ� دراســة م�ــابهة أو ق�Chــة مــ	 ال�Cــ@ ال�ــالي وhthــ�ها 

ال0ـاlقة وال�ــي أشـارت إلــي نـ�رة ال�راسـات اإلدارhــة فـي هــMا  الـ�أ( الع�یـ� مــ	 األدب�ـات
ال�6ــــال. لــــMا ت�ــــL االســــ�عانة h�_lقــــة غ�ــــ� مCاشــــ�ة بــــCع° ال�راســــات ذات العالقــــة 
ـــL 2ـــال مـــ	 الـــ2Mاء  ـــ2Mاء العـــاbفي، ال�وحـــي). فـــ�غQ تعـــ�د ال�راســـات ال�ـــي ت%اول (كال

 -علـQ الCاح)ــة  فــي حـ�ود -األخالقـي ووجهـة ال�ــ�C م%ف.ـل�	 إال أنـه لــQ یـ�Q الع)ـ�ر
علــى دراســة ت%اولــL 2اله�ــا معــًا مــ	 وجهــة ال%5ــ� اإلدارhــة م�ــا ,�ــdل ف6ــ�ة نh�5ــة 
,0ــ�ه�ف ال�Cــ@ ال�ــالي تغ_��هــا. فــي ال��6ــل ,�dــ	 ت.ــ%�ف ال�راســات ال0ــاlقة فــي 

  ض�ء ع�ة م�اور هي:
١ -  �Cال�ــ o2اء األخالقــي أو م�2ــMــاس الــ�عــ�د مــ	 ال�راســات اق�.ــ� علــي م6ــ�د ق

م%Sف�ــة مــ	 -م��ســ_ة-6هــا مــا بــ�	 ت�لــي م�Cــ�ث�هQ ب�رجــة م�تفعــةوقــ� تCای%ــL ن�ائ
 خارجي.-ال2Mاء األخالقي، ات.افهo2��l Q ض�C داخلي

٢ -  �Cال�ـ o2اء األخالقـي أو م�2ـMال 	أ( م 	�دراسات أخ�L(�l ) في العالقات ب
 وع�د م	 ال��غ��ات ال%ف0�ة أو ال��]�hة.

٣ - l )2اء (أنـــ�اع أخـــ�Mـــ ـــات بـــ�	 ال Sـــالف األخالقـــي) وم�2ـــo دراســـات �l)ـــL العالق
ال�ـــ�C؛ وقـــ� اخ�لفـــL ن�ائ6هـــا حـــ�ل مع%�hـــة العالقـــة (مع%�hـــة/غ�� مع%�hـــة) ون�عهـــا 

�ة/تأث��hة). bاCارت) 
دراسات أخ�L(�l ) في م�( وج�د ف�وق إح.ائ�ة ُتْعـoَ( لل��غ�ـ�ات ال�,��6اف�ـة  - ٤
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 (كال0	، ال�S.¿ ال�راسي، ال%�ع) وق� تCای%L ن�ائ6ها ما ب�	 مht� ومعارض. 
�ــــY مق�ــــاس ب�ر]ــــا للــــ2Mاء األخالقــــي،  - ٥C_قة علــــى تlراســــات ال0ــــا�ال Qاع��ــــاد مع5ــــ

 مق�اس روت� لل��C ال�اخلي والSارجي.
ال&)�ــ� مــ	 ال�راســات ت�ــL فــي ال�6ــال ال%ف0ــي، ال��]ــ�(، ال�عل��ــي علــي bلCــة أو  - ٦

 معل��	 س�اء في م�ارس أو جامعات.
lعــاد م�ـ�ودة (م%فــ�دة)، عـ�د مـ	 ال�راســات اسـ�S�مL مقــای�u للـ2Mاء األخالقـي lأ -٧

أ( لـQ ت�%ــاول الف�ــائل ال0ــCعة ال��ــ�دة مــ	 قCـل ب�ر]ــا (م��6عــة)، لــMلB ت��ــo ال�Cــ@ 
 ال�الي lأنه ت%اول مفه�م ال2Mاء األخالقي h�_lقة أك)� ش��ل�ة ب�راسة أlعاده الC0عة.

اخ�الف ن�ائج ال�راسات ال0اlقة واأل�b الh�5%ة حـ�ل ب%�ـة الـ2Mاء األخالقـي، وقـ�  -٨
ی�جع ذلB إلي اخ�الف ال�6االت ال�ي ُیـْ�َرْس ف�ـه الـ2Mاء األخالقـي أو االخـ�الف فـي 

 .)٢٠١٤الع�%ة أو في أداة الق�اس أو في األسال�X اإلح.ائ�ة ال�S�0�مة (أح��، 
وق� اس�فادت الCاح)ة مـ	 ال�راسـات ال0ـاlقة فـي بلـ�رة م�ـdلة ال�Cـ@ ال�ـالي وت��یـ� 

  ال�%اسX الخ�Cارها.ت0اؤالته ووضع ف�وضه وال�%هج 
�ـة اج��اع�ـة إلـى أخـ�� �وتع�ق� الCاح)ة أن ال2Mاء األخالقـي ع%ـ� األفـ�اد ,�Sلـف مـ	 ب
وفـي حـ�ود علــQ الCاح)ـة ال ی�جــ� دراسـة فـي ال���6ــع ال�.ـ�( ت%اولــL م0ـ��� الــ2Mاء 
األخالقــي ون�ــ� ال�ــ�C الُ�ــ�رك لــ�� القــائ��	 lال�ــ�رuh فــي ال�عاهــ� الSاصــة، م�ــا 

  .ل�الي ع	 غ��ه م	 ال�راسات ال0اlقةُ,��o ال�C@ ا
  ال�راسة االس�Iالع1ة:

الحL5 الCاح)ة ع�م ش��ع مفه�م ال2Mاء األخالقي في األدب�ات اإلدارhة م	 جهة 
وشــ��ع lعــ° م5ــاه� ال0ــل�ك غ�ــ� األخالقــي فــي م%�5ــات األع�ــال وال���6ــع d2ــل 

  lإج�اء ما یلي: م	 جهة أخ��. وم	 أجل اس�6الء األم� مC�ئ�ًا، فق� قامL الCاح)ة
(م��6ــــع القـــائ��	 lال�ـــ�رl uhال�عاهـــ� الSاصـــة مقـــاlالت م�ع�قـــة مـــع عـــ�د مـــ	  -١

) Qده�ع (@�Cمف�دة). ٤٠ال  
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٢-  .Qارات ل�ق� ع�لهhز 
�انــات ال)ان�hــة ال�ــي أمdــ	 ال�.ــ�ل عل�هــا ســ�اء مــ	 األدب�ــات ال0ــاlقة،  -٣Cــل ال�ت�ل

  وم�اقعهQ اإلل&��ون�ة.وال�C@ العل�ي وال�عاه� الSاصة  وزارة ال�عل�Q العالي وس6الت
 م3yلة ال	?<: 

ب�أمـــل ال�اقـــع الع�لـــي و]��اجعـــة األدب�ـــات ی��ـــح تف�ـــي  خلف1ـــة مyـــ3لة ال	?ـــ<:
ال�5اه� الالأخالق�ة فـي ال���6عـات d2ـل علـي م0ـ��( العـالQ. م�ـا أسـف� ع%ـه وجـ�د 

�ـة األع�ـال ال�عاصـ�ة. وهـ� مـا�أك�تـه الع�یـ� مـ	 األدب�ـات  أزمة واض�ة وُمل�ة فـي ب
ـــ�ات واضـــ�ة فـــي ال�%�5مـــة  �ـــة خاصـــة تعـــاني مـــ	 تغ �lـــأن ال�%�5ـــات عامـــة، والع�]
�ة فـي أن�ـاµ ال0ـل�ك لـ�� األفـ�اد فـي 2افـة Cات ال0ل���ة م�ا أح�ث 2)��ًا م	 ال�أث��الق
شـــــ�ائح ال���6ـــــع، فقـــــ� 2َُ)ـــــَ� ســـــل�ك اإلجـــــ�ام، وان��ـــــ�ت األنان�ـــــة ب�غل�ـــــX ال�.ـــــل�ة 

�ة عل.Sل ال�dـ�l لقـيSُام الoأضـعف م5ـاه� االل�ـ )Mى ال�.ل�ة العامة، األمـ� الـ
عام، وأد� إلى غ�اب الع�ی� م	 القـ�Q األخالق�ـة 2ال�عـاون والل_ـف وال�0ـامح واإلی)ـار 

). فاألف�اد م	 ج��ع الف�ات وال_Cقات ی�فق�ن lأن ه%اك م�dلة ت�ع� ٢٠١٥(م�م%ي، 
ح�ــى یــ�Q مdاف�ــة الع�یــ� مــ	 ال�5ــاه� للقلــY، هــMا القلــY هــ� مــا ,�ــdل دافــع إن0ــاني 

ال0ل�2�ة غ�� ال�ق�Cلة (غ�� ال0ـ�hة، الالأخالق�ـة) فـي ال�%�5ـات وال%اlعـة مـ	 ال6هـل 
لل6انــX األخالقــي للعــامل�	 وال�ــي ,�ــ�d م%هــا ال&)�ــ�h	، ف%5ــ�ًا ألن ال�اجــة إلــي القــ�ة 

ة أمـــ� شـــيء أساســـي بـــ�	 األفـــ�اد، لـــMا فـــإن اخـــ�الف القـــ�ة بـــ�	 العـــامل�	 فـــي ال�%�5ـــ
�عــي. وbال�ــا أن ه%ــاك تCای%ــًا واضــ�ًا فــي خ.ــائ¿ العــامل�	 وم�ــ�لهQ ن�ــ� 2�ف�ــة Cb
ال�.�ل علي القـ�ة واسـ�S�امها، لـMلB ف�ـ	 غ�ـ� ال0ْ�ُـَ�ْغَ�ْب وجـ�د مـ	 ,�ـاول إسـاءة 
اس�S�ام الق�ة وال�.�ف بها lأسال�X غ�� أخالق�ة. و]%اء علي ذلd�, Bـ	 ت�قـع ن�ـائج 

�ة م)ل انSفاض ال�وح C6ة سل�0�ة ن���ة ال�ئ��ال�ع%�hة، االن��اف ع	 األه�اف ال�5%
 Qاه��ـــامه 	أك)ـــ� مـــ 	hعلـــي اآلخـــ� Qه�6ـــاته ���ف�ـــة تS_ـــdl 	�ل�oایـــ� اه��ـــام العـــامل
ــــي فــــي  ــــ� األخالق �ب��0ــــ�	 أدائهــــQ لألع�ــــال. ف&ل�ــــا زاد ال�ــــع�ر ب�جــــ�د ال0ــــل�ك غ
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غ��اب االج��ــاعي. ال�%�5ـة، قــل إح0ــاس العــامل�	 lال)قـة واألمــان وزاد إح0اســهl Qــاال
وم	 أم)لة هMا ال0ل�2�ات وال�ي ته�ف إلـي ت�ق�ـY م.ـالح شS.ـ�ة ��lـة lع�ـ�ة عـ	 
 L%2ال�.ـ uال�06ـ X�ت�ق�Y أه�اف ال�%�5ة؛ ال��ل ال0�اس�ة ال�ي تع��� علـي أسـال
والهادفة إلي ان�هاك ح�مة اآلخ�h	 وخ.�ص�اتهQ، وم�ارسـة ال��ایـل واالل�فـاف حـ�ل 

كأن ی�ف° ال��ی� ال��افقة علي bلX ألح� العامل�	 علي أسـاس الق�اع� وال�عل��ات (
مSالف�ه ل0�اسة ال�%�5ة، ب�%�ا ی�افY ل_لX م�اثـل ل�� ـف أخـ� مـ	 ال�قـ�]�	 6�lـة 

)، Divide and Ruleأن ه%اك أسCاب خاصة تht� ذلB)، واتCاع س�اسـة فـ�ق ت0ـ� (
 h�Escape	 (، وÀل.ـاق الـُ�هQ لآلخـ)Step in a Doorووضـع القـ�م فـي الCـاب (

Goating ه ال��اصـــــفات ال ی�ـــــ�ددون فـــــيMـــــ�ن أدوارًا بهـــــCلعhی�.ـــــارع�ن و 	یMفالـــــ .(
ــــ�ن م0ــــ��ل�ة ال�.ــــ�فات  ُل ِّ��َ,ُ Qأو أنهــــ ،Qه�ت�6�ــــع األخ_ــــاء إلســــقاbها علــــي م%اف0ــــ
ــMوها ألحــ� األب�hــاء ل��dنــ�ا ال�ــ��ة وChقــ�ن هــ�l Q%ــأ� عــ	 bائلـــة  ال�%��فــة ال�ــي َنفَّ

مل في سـل�ك هـtالء العـامل�	 ,�dـ	 أن ی��قـY مـ	 خـالل تعhoـo و]ال�الي فاألالقان�ن. 
 Qســ�اته �hوت_ـ� Qـ�ه�الـ2Mاء األخالقـي ل�ضـعهQ علـى ال�0ـار ال.ــ��ح مـ	 ح�ـ@ تف&
�ة. ح�@ أن ال��ني في نX0 االم�الك لل�ع�فة األخالق�ة ُ,�dل خ_�ًا ج0ـ��ًا .Sال�

 ,Borbaه (علــى صــاحCه وعلــى م%��5ــه وعلــي ال���6ــع d2ــل. وهــ� مــا أكــ�ت عل�ــ
) �lــ�ورة ت%��ــة الــ2Mاء األخالقــي لألفــ�اد lاع�Cــاره األمــل ال�ح�ــ� إلنقــاذهQ مــ	 2001

امة وجعلهQ قـادرh	 علـى م�ارسـة ال0ـل�ك ال�_لـ�ب مـ%هQ وفقـًا  ال�أث��ات الSارج�ة اله�َّ
  ). ٢٠١٥لألسu األخالق�ة عامل�ن بها وم�فاعل�ن ت�L م5ل�ها (ال�]�ي، 

أم)لــة ال�اقع�ـة لل0ــل�2�ات غ�ــ� األخالق�ــة وال�ــي تهــ�ف وعلـي م0ــ��( ال�%�5ــات ف�ــ	 
ل�غل�ـــــX م.ـــــال�ها الSاصـــــة علـــــي ح0ـــــاب ال�.ـــــالح العامـــــة وتعdـــــu االف�قـــــار للـــــ2Mاء 

) Johns Manville Corporationاألخالقــي ع%ـــ�ما أخفـــL شـــ�2ة جـــ�نo مانڤ�ــل (
د فـــي الCـــ�اه�	 ال�الـــة علـــي أن اس�%�ـــاق مـــادة مع�%ـــة ,ق�ـــل الع�ـــال، أو ع%ـــ�ما ف�ـــلL فـــ�ر 

ت.��ح األخ_اء ال�ي تtد( إلي اش�عال خـoان ال�قـ�د فـي ال0ـ�ارة "ب%�ـ�" ع%ـ� اصـ_�امها 
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lـــآخ�( مـــ	 الSلـــف، أو ال�%�5ـــات ال�ـــي ُتلقـــي lال%فا,ـــات ال&��ائ�ـــة ال0ـــامة فـــي األنهـــار 
  وال�Cار. 

مــ	 مــ�ی�( إدارات ال�ــ�ارد  ١٠٠٠وفــي دراســة ُأج�hــL فــي هــMا ال�6ــال تــQ اس�ق.ــاء 
ات ع	 م�( ال��لي lال2Mاء األخالقي في م�Sلف األن�_ة اإلدارhة. وق� الh��Cة lال��5%

أشاروا إلي أن ه%اك ع�دًا م	 ال��ارسات غ�� األخالق�ة ال��تC_ة �0lء اس�S�ام ال0ـل_ة 
 u��ة ولـ.Sاة والعالقات ال�lاذ ق�ارات األف�اد ب%اء علي ال��اSه ال��ارسات اتMه Qوت�

أســـ�u الفـــ�وق فـــي ال��تCـــات علـــي أســـاس ال.ـــ�اقة. علـــي أســـاس جـــ�دة األداء، و2ـــMلB ت
�ـ�ة ال�ـي َذَكـ� مـا _Sة ال�هMی	 ال%�ع�	 م	 ال��ارسات 2انا أك)� ال��ارسات غ�� األخالق

% م	 مـ�ی�( إدارات ال�ـ�ارد ال�Cـ�hة أنهـQ ی�اجه�نهـا dl)ـ�ة. وه%ـاك نـ�ع أخـ� ٣٠یho� ع	
ل��ی�h	 أنهـQ ی�اجه�نـه 2)�ـ�ًا % م	 هtالء ا٢٣م	 هMه ال��ارسات ال�ي َذَك� ما یho� ع	 

وه� ع�ل ت�ت�Cات تع�د إلي مdاسـX شS.ـ�ة مـع ال�ـ�ردی	 أو مـع و2ـاالت االس��ـارات. 
  وذلB �2ا ی��ح م	 خالل ال�dل ال�الي:          

  *): أم)لة م	 م�ارسات ال0ل�ك غ�� األخالقي١شdل (

  
 *Source: Greenberg, J.; Baron, R. A. (2000). Behavior in Organizations. (N. 
Y.: Prentice Hall).  

�ق�ــــة فــــي هــــMا C_ــــة وتh�5ــــات ات�ــــح وجــــ�د ف6ــــ�ة ن�و]ال��اجعــــة ال��ف�.ــــة لألدب

هنا یو	د سلوك �ري 
 �ٔ�اليق بوضوح
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Aة والع�ل1ة الDا�قة أم�3 ص1اغة مyـ3لة ال��ض�ع. Eلقات الIEًا علي ال�D1وتأس
    ال�ال1ة:ال	?< في ال�Dاؤالت 

إلي أ( م�( ی���ع القائ��	 lال�ـ�رuh فـي ال�عاهـ� الSاصـة ��lاف5ـة القـاه�ة  -١
  ال&l ��Cال2Mاء األخالقي؟

�عة م�o2 ال��C الُ��َرك ل�یهQ؟  -٢Cb ما هي  
ـــ�	 الـــ2Mاء  -٣ ـــة إح.ـــائ�ة ب ـــة ذات دالل h��ـــه وتأث �bاCـــة ارت مـــا مـــ�( وجـــ�د عالق

  ل�یهQ؟األخالقي وم�o2 ال��C الُ��َرك lالC0%ة 
  إلـــــــــي أ( مـــــــــ�( ی�جـــــــــ� فـــــــــ�وق ذات داللـــــــــة إح.ـــــــــائ�ة ل��ـــــــــاور ال�Cـــــــــ@  -٤

  (الــــــــ2Mاء األخالقـــــــــي، م�2ـــــــــo ال�ـــــــــ�C الُ�ــــــــ�َرك) ُتعـــــــــo( لل��غ�ـــــــــ�ات ال�,��ج�اف�ـــــــــة 
  (ال0	، ال�الة االج��اع�ة، درجة ال�عل�Q، م�ة الCقاء في ال�عه�)؟  

  : أه�1ة ال	?<
ُمعقَّْ� ودائQ الَ�غ�ُّْ� وال�قلX فه� ل�u  ان_القًا م	 ُم0َل�ة مفادها أن ال0ل�ك ال�5%��ي

ب)ابL. ولMلB فالعالقات القائ�ة في هMا ال�6ال م��اخلة وم�فاعلة. األم� الM( ,6عل م	 
دراسة ال0ل�ك ال��C( وت_��h اف��اضات ص���ة ,�0_�ع الCاح)�	 lاالع��اد عل�ها م	 

�ع ال��ی�h	 اس�_�0hة وh�5%ال Qراساته�امها 2أساس ل�Sامها 2أساس ل�ضع اس��S
أف�ل ال��ارسات الع�ل�ة في م%�5اتهQ أم� صعX ال�%ال وال��ق�Y. وه� ما ,6عل م	 
�عة Cb أن�l ل. فه%اك غ��ض�ي دائ�ًا م)ار لل6��ال�C@ في م6ال ال0ل�ك ال�5%
 o2ن�ائج 2إدراك م� 	م �ی�الع 	ها م�العالقة ب�	 ال2Mاء األخالقي وما ی��تX عل

 Xم�ا ی�_ل .�Cال� Qغ�Cف .	�hاإلدار 	�مho�ًا م	 االه��ام م	 قCل الCاح)�	 وال��ارس
ال��اف� الC0%ي لل�راسات على 2ل م	 ال2Mاء األخالقي وم�o2 ال��C م%ف�دی	 إال أنها 
غ�� 2اف�ة ح�@ أشارت ال�راسات إلى أن ال2Mاء األخالقي لQ ی%ل ح5ه م	 ال�راسة 

یCقى �l@ العالقة ب�%ه�ا م	 )، ولMلB ٢٠١٧األخ�� (ال�Sلي،  كغ��ه م	 أن�اع ال2Mاء
 Y�C_لفة، وم6االت ت�Sراسة خاصة في  ل ثقافات م�ًا للC.ال�%�5ر اإلدار( م6اًال خ
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، El Badawy; Magdy, 2017م�Sلفة نادرًا ما ُت�َرس في األدب�ات ال0اlقة (
�.ًا ل�ا سYC ,��0� هMا ٢٠١٤، أح��، ٢٠١٥، ال�]�ي، ٢٠١٦م._فى، Sوتل .(

Cه في ض�ء ما یلي:ال�� �@ أه�
  األه�1ة العل�1ة: -١
ت&�	 أه���ـه فـي ال���قـع إضـاف�ه مـ	 ن�ـائج لل�ع�فـة العل��ـة فـي هـMا ال�6ـال.  -١/١

ف�ــــ	 خــــالل اbــــالع الCاح)ــــة علــــى األدب�ــــات الh�5%ــــة العال��ــــة والع�]�ــــة ذات ال.ــــلة 
L هــMه دراســة واحـ�ة ت%اولــ -فـي حــ�ود عل�هـا -lال��ضـ�ع ات�ــح ن�رتـه ح�ــ@ لـQ ت6ــ�

ال��غ��ات م��6عه lال�رجة ال&اف�ة وال�%اسCة لها م�ا ُ,�dِّل lاع@ علـى ال�0ـاه�ة فـي 
  هMا ال�6ال وتأمل الCاح)ة lأن ,�dن هMا ال�C@ إضافة عل��ة ج�ی�ة لل�C�dة الع�]�ة. 

 ح�اثة م�ض�ع ال�C@ فال�راسات في هMا ال�6ال مازالL في م�حلة ال�ه�.  -١/٢
�C@ وال�اجة لل�C@ ف�ه. فاألخالق هي أساس ال��اة لل�ـ�رد أه��ة م�ض�ع ال -١/٣

ال��C( وُت�dل 2�انه ال�ع%�( وتفاعلـه مـع األخـ�h	 وتعـ� مـ	 مع_�ـات ح�اتـه وع�لـه، 
و2ـــMلB أه��ـــة م�2ـــo ال�ـــ�C ل&�نـــه م�غ�ـــ�ًا أساســـ�ًا مـــ	 م�غ�ـــ�ات ال�S.ـــ�ة فه%ـــاك 

ـال ض�ورة لل�C@ ع	 سCل ل�ـ�ع�Q ال�ـ�C الـ�اخلي لـ�� العـامل�	 ل�ـا  لـه مـ	 دور فعَّ
  ). ٢٠١٠وÀ,6ابي على الف�د وال�%�5ة وال���6ع (ب�و(؛ ز�2ر، 

اه��L معQ5 ال�راسات في م6ال علQ ال0ل�ك lال�6انX ال�ع�ف�ـة واالج��اع�ـة  -١/٤
 Yــة لهــا شــ�%�كــل علــى حــ�ة، إال أن هــMا ال�Cــ@ ,0�dــX أه���ــه مــ	 دراســ�ه ل�6انــX ب

ـــ�ت�C مع�فـــي وآخـــ� اج��ـــاعي فـــي ال�قـــL نف0ـــه، ح�ـــ ـــ2Mاء األخالقـــي ت @ أن أlعـــاد ال
  lال�فاعل االج��اعي.

  األه�1ة الع�ل1ة:  -٢
یه�Q ال�C@ ال�الي ب�راسة ال2Mاء األخالقي �2نه ع%.�ًا أساس�ًا م	 ع%اص�  -٢/١ 

ن6اح ال�%�5ات ال�عاص�ة و]قائهـا واسـ���ارها فـي م6ـال األع�ـال ومق�مـًا ج�ه�hـًا مـ	 
��ها وثقاف�.Sانها وش��ة ال�ي ت��oها ع	 غ��ها. مق�مات 2��  ها ال�5%
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ت&�	 أه���ه في الفائ�ة ال�ي تع�د بها ن�ائ6ه على م�ی�( إدارة ال��ارد الh��Cة  -٢/٢
بلفــــL االن�Cــــاه ن�ــــ� إمdان�ــــة ت%��ــــة الــــ2Mاء األخالقــــي وم�2ــــo ال�ــــ�C الــــ�اخلي لــــ�( 

ــــ2Mاء وم ــــات هــــMا ال ــــى م�dن ــــ�رChهQ عل ــــاج ل0�اســــاتهQ وت �%2 uhر�ــــ �2ــــo القــــائ��	 lال�
 uhر�ال�ــl 	��ــة وال%ــ�وات العل��ــة للقــائ�Chر�ورات ال��الــ �و]ال�ــالي ضــ�ورة عقــ .�Cال�ــ

 .Qیه�اخلي ل�ال �Cال� o22اء األخالقي وم�Mال ohoتع 	م �hoال� Y�  وال0اع�ة ل��ق
ال�0اع�ة في ت.��Q ب�امج ال�%��ة الh��Cة الُ��َجهة للقائ��	 lال�ـ�رl uhغـ�ض  -٢/٣

  ال2Mاء األخالقي ل�یهQ وال��C ال�اخلي. ت%��ة ق�رات (ف�ائل)
وضــــع ت.ــــ�ر ع�لــــي ل��ج�ــــه القــــائ��	 lال�ــــ�رuh وÀرشــــادهQ ن�ــــ� ال0ــــل�2�ات  -٢/٤

  ال��غ�]ة م	 قCل ال�عاه� والُ��ققة أله�افها. 
�ــY ال�Cـ@ ,ع�Cـ� مــ	 ال�6ـاالت قل�لــة ال�%ـاول مــ	  -٢/٥C_2ــ�ن م6ـال ت 	ان_القـًا مـ

�ع�ـــــه  قCـــــل الCـــــاح)�	، lال�ـــــالي فـــــإن دراســـــ�هC_ل Qالفهـــــ 	مـــــ �ـــــhoال� Yـــــ�ُتف�ـــــ� فـــــي ت�ق
  وخ.ائ.ه.

٢/٧-  	�ت0ــــاع� ن�ائ6ــــه م�SــــM( القــــ�ار فــــي ت��یــــ� معــــای�� ج�یــــ�ة الخ��ــــار القــــائ�
lال�ــ�رl uhال�عاهــ� الSاصــة وعــ�م االك�فــاء فقــ� lاالع��ــاد علــى ال�عــای�� ال�ال�ــة م�ــا 

ــــ�یهQ و  ــــ�اخلي ل ــــ2Mاء األخالقــــي وم�2ــــo ال�ــــ�C ال ــــة ال �ــــ�( bالبهــــQ ُ,0ــــِهQ فــــي ت%� ل
  وت� �فها في ج�انX إ,6اب�ة وفعالة. 

  
 أه�اف ال	?<:

 ق�اس ال2Mاء األخالقي ل�( القائ��	 lال��رuh في ال�عاه� الSاصة. - ١
٢ -  .Qیه�ل �Cال� o2عة م��Cb �ی�ت� 
�ـة أو ال�أث��hــة)  - ٣bاCــة العالقـة (ســ�اء االرتh�%عـة وات6ــاه وقـ�ة ومع�Cb ح�ت�ضـ

 �Cال� o22اء األخالقي وم�Mال 	�  lالC0%ة له) Qس�اء ال�اخلي أو الSارجي(.ب
ــــ�ع،  -٤ ــــة االج��اع�ــــة، ال% اســــ�6الء دور ال��غ�ــــ�ات ال�,��ج�اف�ــــة (ال0ــــ	، ال�ال
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ال�رجـة العل��ــة، مــ�ة الCقــاء فــي ال�عهــ�) فــي مــ�( وجــ�د فــ�وق دالــة إح.ــائ�ًا lال%0ــCة 
  ل��اور ال�C@ (مh��0ات ال2Mاء األخالقي، أن�اµ م�o2 ال��C الُ��َرك). 

                              �Gذج ال	?< ومقایv1 م�غ1اته:ن
�عــة Cbــار ال%5ــ�( لــه وbــ@ واإل�Cفــي ضــ�ء م�اجعــة ال�ــ�اث العل�ــي ل��ضــ�ع ال

 �Cال�ـــ o2اء األخالقـــي وم�2ـــMالـــ 	�م�ـــdل�ه أمdـــ	 ت_ـــ��h ن�ـــ�ذج مق�ـــ�ح للعالقـــة بـــ
�	 في ال�dل ال�الي، وه� ما س��Q اخ�Cاره في ال�راC�ُرك، وال�ة.الُ��سة ال���ان  

): ن��ذج مق��ح للعالقات ب�	 ال2Mاء األخالقي وم�o2 ال��C الُ��رك*٢ال�dل (  
 
 

  إع�اد ال	احmة.: م� ال��Oر* 

  أداة ال	?< ال��1اني:
lاالع��اد علي االbار ال%�5( لل�C@ فق� قامـL الCاح)ـة ب�.ـ��Q قائ�ـة اس�ق.ـاء 

وقـ� مـ�ت القائ�ـة �lـ�حل��	؛ م�حلـة ت�0ه�ف ق�اس م�غ��ات ال�C@ واخ�Cار ف�وضـه. 
اإلع�اد وال�_��h(م	 ح�@ ت��ی� ن��ذج ال�C@ وال��غ��ات ال��اد دراسـ�ها وأlعادهـا)، 
وم�حلــة ال��dــ�Q (مــ	 خــالل ع�ضــها علــى عــ�د مــ	 ال���dــ�	 ال��S.ــ�	 لل�عـــ�ف 

 م�� ال,	� الُ��َرك  ال��اء األخالقي

  ال�عاbف

م�o2 ال��C ال�اخلي
 
 

 م�o2 ال��C الSارجي

 ال�قاlة الMات�ة
 

 االح��ام
 

��  ال��

  الع�الة

  ال�0امح
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 Qتـــ �اغ�ها). وقـــ�علـــى مـــ�� م%اســـCة عCاراتهـــا ل�ـــا ُوضـــَعL لق�اســـه ومـــ�� وضـــ�ح صـــ
 ئ�ة ل�غ_ي ال��غ��ات األساس�ة لل�C@ وهي:ص�اغة القا

ی��)ل في أlعاد (م�dنات) ال2Mاء األخالقي، و���hل علـي  ال��غ1 ال��Dقل:  -١
 ،��0�ة (ال���) ال�0امح، ال�عاbف، الع�الة، االح��ام، ال��Qd الMاتيس�ة م�dنات رئ

تـــQ  ن5ـــ�ًا ألن lُعـــ�ّ( ال�عـــاbف والع_ـــف م�ـــ�اخالن وhقعـــان ت�ـــL مفهـــ�م م�ـــ��ك فقـــ�
ضــ�ه�ا فــي الق�ــاس (ك�ــا هــ� شــائع فــي األدب�ــات ال0ــاlقة). وســ��Q ق�ــاس تلــB األlعــاد 

 ١٠) ب�اقـــع Borba, 2001عCـــارة lاالع��ـــاد علـــي مق�ـــاس ب�ر]ـــا ( ٦٠مـــ	 خـــالل 
ـــ� ســـYC اســــ�S�امها lعـــ�  �ة. وهـــMه األداة قCـــة أو ســـل �ْن ســـ�اء إ,6اب ـــ�ِّ ـــارات ل&ـــل ُمَ& Cع

�ــة ت�ج��هــا وال��قــY مــ	 م.ــ�اق��ها فــي الC%ــة واألج��ــ� مــ	 ال�راســات ال0ــاlقة الع�](&
 ,٢٠١٥Alshammari, 2007، ال�]�ـــــي، ٢٠١٥(ال�ــــ�زاني؛ الSفــــاجي، وم%هــــا 

Mohammed, 2009,  .( 
  

  أ�عاد ال��اء األخالقيمف�اح القائ�ة ف�1ا ی�عل� ب�GزAع ع	ارات ): ١ج�ول (
 الع�الة ال�Dامح االح�ام ال�?R3 ال�اتي ال,�1 ال�عاiف

+  - +  - +  - +  - +  - +  - 

٢  
،٧  
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�	  ال��غ1ـ ال�ــا�ع:  - ٢�ی��)ـل فــي م�2ـo ال�ـ�C الُ�ــ�َرك؛ وسـ��Q ق�ــاس lُع�,ـه ال�ئ�0ــ

) ه�ــا؛ م�2ــo ال�ــ�C الــ�اخلي ١٩٦٦عCــارة فــي ضــ�ء مق�ــاس روتــ� ( ٤٧مــ	 خــالل 
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ـــارة)، وم�2ـــo ال�ـــ�C الSـــارجي (وhقـــاس مـــ	 خـــالل  ٢٢(وhُقـــاس مـــ	 خـــالل  C٢٥ع 
عCارة). وهي أداة سـYC اسـ�S�امها وال��قY م	 م.�اق��ها في دراسات سـاlقة (أح�ـ�، 

٢٠١٤  .(  
 ): مف�اح القائ�ة ف�1ا ی�عل� ب�GزAع ع	ارات أ�عاد م�� ال,	� الُ��َرك٢ج�ول (

 ع	اراتأرقام  م�� ال,	� الُ��َرك
 ٢٢-١ ال�اخلي
 ٤٨-٢٣ ال@ارجي

مــ�ة  ال�رجــة العل��ــة،ال0ــ	، ال�الــة االج��اع�ــة، ال%ــ�ع، ال��غ1ــات ال���Gجاف1ــة:  - ٣
  الCقاء في ال�عه�. 

  فوض ال	?<:
ب%ـــاء علــــي األدب�ـــات ال0ـــاlقة ,�dــــ	 القـــ�ل lــــأن أlعـــاد الــــ2Mاء  خلف1ـــة الفــــوض:

 األخالقــي ,�d%هــا ال�%Cــ2��l tــo ال�ــ�C الُ�ــ�رك ســ�اء إ,6اlــًا أو ســلCًا، وأن ال��غ�ــ�ات
ُ,�d%هــا أن ُت�ــ�ث ف�وقــًا ج�ه�hــة فــي م0ــ��hات الــ2Mاء األخالقــي وم�2ــo  ال�,��ج�اف�ــة

�ة:ال��C. وعل�ه ,�d	 تف.�ًال ص�اغة الف�وض ال�ال  
"هEــاك تــأث1 معEــFG مGجــµ للــ��اء األخالقــي علــي م�ــ�  -١

 ال,	� ال�اخلي 
 ."��C&اصة داخل م�اف5ة القاه�ة الSال �في ال�عاه uhر�ال�l 	�  ل�( القائ�
"ه%اك تأث�� مع%�( سالX لل2Mاء األخالقي علي م�o2 ال��C الSارجي لـ�(  -٢

  القاه�ة ال&��C". القائ��	 lال��رuh في ال�عاه� الSاصة داخل م�اف5ة
"ه%اك اخ�الف مع%ـ�( ل�0ـ��� الـ2Mاء األخالقـي بـ�	 القـائ��	 lال�ـ�رuh ذو(  -٣

  م�o2 ال��C ال�اخلي والقائ��	 lال��رuh ذو( م�o2 ال��C الSارجي".
"ه%اك ف�وق مع%�hة ل&ل م	 م��0( ال2Mاء األخالقي وم�o2 ال�ـ�C الُ�ـ�رك  -٤



  

    
 ٥/٢/٢٠١٨ د / ر"اب فه�ي أح�� ع	� العال                   ال��اء األخالقي وعالق�ه ���� ال
	� ال��رك 

 ٥٤المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

لSاصة ُتع�o للع�امل ال�,��ج�اف�ة (ال%�ع، ال�الة ل�( القائ��	 lال��رuh في ال�عاه� ا
 ، م�ة الCقاء في ال�عه�).االج��اع�ة، ال0	، ال�رجة العل��ة

  مEه/1ة ال	?<:
أوًال: ی%ــــ�هج ال�Cــــ@ ال�ــــ%هج ال�صــــفي ال��ل�لــــي والــــM( ,0ــــ�ه�ف دراســــة وت�ل�ــــل 
�عــة م�ــdلة ال�Cــ@ بهــ�ف ال�صــ�ل إلــى معل�مــات 2اف�ــة C_l ال�اه%ــة ال��علقــة Yال�قــائ
ودق�قة ع%ها ل�صف م��6ـع ال�Cـ@ وت�ل�لـه و�2ـف العالقـات ال�ـي ت��dـه وال�صـ�ل 

  ��hه. إلى اس�%�اجات عامة ُت0هQ في ت�0�	 ال�اقع وت_
 ثان1ًا: ال	1انات ال�IلG"ة في ال	?< ومOادرها:

�انات ه�اCال 	م 	�  :ت_لX إن6از هMا ال�C@ ن�ع
ــة:  -أ AGــات ثان ت�علــl YالSلف�ــة الh�5%ــة لل�Cــ@ وأس0ــه الف&�hــة. وال�ــي أمdــ	 ب1ان

ــال��غ��ات  l ــاصSة لل�ــ�اث العل�ــي ال�ال�.ــ�ل عل�هــا مــ	 خــالل إجــ�اء دراســة م0ــ�
ها ال��Sلفــة ال���)لــة فــي ال��اجــع وال&�ــX واأل�lــاث وال�قــاالت ال��روســة مــ	 م.ــادر 

  العل��ة ال�رق�ة أو اإلل&��ون�ة.
ت��)ــل فــي آراء القـائ��	 lال�ــ�رuh فــي ال�عاهــ� الSاصــة حــ�ل  ب1انــات أول1ــة: -ب

كافة ال��غ��ات واألlعاد ال��روسة وال�ي أمd	 ال�.�ل عل�ها مـ	 خـالل إجـ�اء �lـ@ 
هــQ وÀجــ�اء مقــاlالت شS.ــ�ة معهــQ أو م�اســل�هQ عCــ� ب�hــ�هQ م�ــ�اني الســ�_الع آرائ

  اإلل&��وني الس��فاء قائ�ة االس�ق.اء.
  م/��ع ال	?<: 

 ،Qه��ــة ال�ــ�رuh ومعــاون�و��h)ــل فــي إج�ــالي القــائ��	 lال�ــ�رuh (ســ�اء أع�ــاء ه
�	 وم%�ــ�ب�	، ذ2ــ�ر وÀنــاث) lال�عاهــ� الSاصــة ب�S..ــاتها ال��Sلفــة ال�6ارhــة �أصــل

وال.ـــ%اع�ة وال0ـــ�اح�ة والS�مـــة االج��اع�ـــة ��lاف5ـــة القـــاه�ة ال&Cـــ�� فـــي  واله%�ســـ�ة
 ٢٣٢٧ذ2ــــ�ر و ٣٧٧٠مــــ%هQ  ٦١٠٤والCــــالغ عــــ�دهQ  ٢٠١٦/٢٠١٧العــــام ال�راســــي 
  % علي ال��الي م	 إج�الي م��6ع ال�C@. وذلB �2ا یلي:٣٨%، ٦٢إناث �lا ,�)ل
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  *٢٠١٦/٢٠١٧): ب1ان �القائ��1 �ال��رvA �ال�عاه� ال@اصة خالل ٣ج�ول (

 م6ـ ث ذ اسQ ال�عه�                                        ال%�عم
  ١٨٩  ٥٢  ١٣٧  أك��]� ٦أكاد,��ة أخCار ال��م بـ   ١
��ت� وت&%�ل�ج�ا اإلدارة lال�عاد( - ٢C�&ة لعل�م ال�  ٢٣٠  ١٣٣  ٩٧ األكاد,��ة ال��ث
  ٢٨٨  ١٤٣  ١٤٥  األكاد,��ة ال��ی)ة لله%�سة وال�&%�ل�ج�ا lال�عاد( - ٣
  ١١٧  ٣٩  ٧٨  أك��]� ٦األكاد,��ة ال�ول�ة لله%�سة وعل�م اإلعالم بـ  - ٤
  ٤٦  ١١  ٣٥  األكاد,��ة ال�.�hة لله%�سة وال�&%�ل�ج�ا ال��ق�مة  - ٥
�ق�ة lال��6ع الSامu القاه�ة ال6�ی�ة - ٦C_١٠٤  ٦٣  ٤١  العالي للف%�ن ال�  
�ة �l�ی%ة  - ٧�C٢١ ١١ ١٠  أك��]� ٦أك��]� العالي لالق�.اد وال 
  ١٤٠  ٥١  ٨٩  أك��]� ٦أك��]� العالي لله%�سة وال�&%�ل�ج�ا بـ  - ٨
  ١٢  ٣  ٩  اإلدارة وال�d0تارhة ال�اlع ل&ل�ة رم0�u للC%ات - ٩
�ة -١٠_Cات الق%Cة ال� ١٢ ٤ ٨ اإلدارة وال�d0تارhة وال�اسX اآللي ال�اlع ل&ل
١١-  Xاحة والف%ادق وال�اس�  ٥٨  ٢٢  ٣٦ اآللي �l�ی%ة ن.�األل0	 العالي لل0
  ١٢٢  ٤٤  ٧٨  أك��]� ٦األه�امات العالي لله%�سة وال�&%�ل�ج�ا بـ  -١٢
  ٥٧٧  ١٥٢  ٤٢٥ ال�&%�ل�جي العالي lالعاش� م	 رم�ان -١٣
 ١٣٩ ٣٦ ١٠٣ أك��]� ٦ال�&%�ل�جي العالي lالعاش� م	 رم�ان ف�ع  -١٤
 ١٥ ٢ ١٣ ال�&%�ل�جي العالي lالعاش� م	 رم�ان ف�ع م_�وح -١٥
١٦- Q_ال�قl ة العالي لإلعالم وعل�م االت.ال�ho6٣١ ١٥ ١٦  ال 
١٧- Q_ال�قl ا�  ٧٩  ٣٠  ٤٩  ال�ho6ة العالي لله%�سة وال�&%�ل�ج
  ٨٨  ٢٩  ٥٩  ال6�oة العالي لله%�سة وال�&%�ل�ج�ا -١٨
 ٣٨ ٢٦ ١٢  ال�ولي العالي لإلعالم �l�ی%ة ال��وق  -١٩
  ٢٩  ٢  ٢٧ وال�&%�ل�ج�اال0الم العالي لله%�سة  -٢٠
�ة ك  -٢١[�� ٨٢ ٢٧ ٥٥  ٣٩ال.ف�ة العالي لله%�سة وال�&%�ل�ج�ا lالقل
٢٢- uامSة ال��6ع الhولي للغات وال��ج�ة الف�ر�١٨  ١٤  ٤  العالي ال  
  ٤٧  ١٧  ٣٠  العالي ل�&%�ل�ج�ا الh�.Cات �l.� ال6�ی�ة -٢٣
  ٢٦  ٨  ١٨  أك��]� ٦العالي لعل�م ال�اسX ونQ5 ال�عل�مات بـ  -٢٤
 ٢٥ ١٦ ٩ العالي لإلدارة وال�d0تارhة �l.� الق�,�ة -٢٥
  ٧٩  ٤٣  ٣٦  ٣٢العالي لل�راسات ال�&%�ل�ج�ة ال��S..ة ك  -٢٦
  ٩٤  ٢٥  ٦٩  العالي لل�راسات ال��_�رة lاله�م -٢٧
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  ٥٥  ١٦  ٣٩  أك��]� ٦العالي لعل�م ال�اسX ونQ5 ال�عل�مات بـ  -٢٨
 ٢١ ١٣ ٨  أك��]� ٦االت.ال بـالعالي لإلعالم وف%�ن  -٢٩
  ٣٧  ١٢  ٢٥  العالي لل�Yh�0 وال�6ارة ونQ5 ال�عل�مات lالقاه�ة ال6�ی�ة -٣٠
��ة -٣١Sا ال�C�l راعيo٧١ ١٨ ٥٣ العالي لل�عاون واإلرشاد ال 
  ١١٣  ٥٤  ٥٩  ال��وق  –العالي لل�اسCات وت&%�ل�ج�ا ال�عل�مات  -٣٢
  ٤١  ١٣  ٢٨  العالي لل�اسCات ونQ5 ال�عل�مات اإلدارhة وال�6ارة الSارج�ة  -٣٣
  ٣٤  ١٠  ٢٤  العالي لل�اسCات ونQ5 ال�عل�مات اإلدارhة وعل�م اإلدارة  -٣٤
  ١٤  ٩  ٥  أك��]� ٦العالي للS�مة االج��اع�ة بـ -٣٥
  ٥١  ٢١  ٣٠  م�ی%ه ن.� -العالي للS�مة االج��اع�ة lالقاه�ة  -٣٦
  ٢٩  ١٥  ١٤  للS�مة االج��اع�ة بC%ها العالي -٣٧
 ٣٦ ٠ ٣٦ العالي لل�راسات اإلسالم�ة  -٣٨
  ٢٧  ٤  ٢٣ العالي لل�راسات ال�عاون�ة واإلدارhة lال�%��ة -٣٩
  ٥٦  ١٥  ٤١  العالي لل�راسات ال��_�رة lالق_ام�ة -٤٠
 ٧٧ ٣٠ ٤٧  العالي لل�راسات ال%�ع�ة lال6�oة -٤١
 ٥٥ ٢٤ ٣١  ال%�ع�ة �l.� ال6�ی�ةالعالي لل�راسات  -٤٢
  ٣٢  ١٥  ١٧  أك��]� ٦العالي لل0�احة والف%ادق بـ  -٤٣
 ٢٦ ١٢ ١٤  أك��]� ٦العالي للعل�م اإلدارhة  -٤٤
  ٣٤  ٩  ٢٥  العالي للعل�م اإلدارhة lالق_ام�ة -٤٥
٤٦-  Q�  ١٥  ٠  ١٥  أك��]� ٦العالي للعل�م اإلدارhة  lأوس
  ٥٢  ٢٢  ٣٠  l_��هالعالي للعل�م اإلدارhة  -٤٧
٤٨- uامSال��6ع الl ة�  ٦٠  ٢٤  ٣٦  العالي للعل�م اإلدارhة وال�6ارة الSارج
 ٣٤ ٩ ٢٥  الق_ام�ة -العالي للعل�م اإلدارhة ونQ5 ال�عل�مات ال��6ع ال)ال@ -٤٩
  ٤١  ٢٠  ٢١  أك��]� ٦العالي للغات بـ  -٥٠
  ٤٢  ٢٦  ١٦  العالي للغات �l.� ال6�ی�ة-٥١
�ق�ة بـ العالي  -٥٢C_١٩٠  ١٣٤  ٥٦  أك��]� ٦للف%�ن ال�  
 ١٤٢ ٣٩ ١٠٣  مای� ١٥العالي لله%�سة ال��ی%ة وال�ع�ارhة بـ  -٥٣
  ٨٦  ٣٢  ٥٤  أك��]� ٦العالي لله%�سة بـ  -٥٤
  ٣٥٢  ١٣٨  ٢١٤  العالي لله%�سة �l�ی%ة ال��وق  -٥٥
  ٥٠  ١٤  ٣٦  العالي لله%�سة وال�&%�ل�ج�ا ال��ی)ة lال��ج -٥٦
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  ١٠٢  ٤٢  ٦٠  لله%�سة وال�&%�ل�ج�ا lال��6ع الSامu العالي -٥٧
  ٧٦  ٢٢  ٥٤ الع�Cر ٢١العالي لله%�سة وال�&%�ل�ج�ا ك  -٥٨
  ١٦٨  ٣١  ١٣٧  العالي له%�سة وت&%�ل�ج�ا معل�مات ال_��ان lامCاlة -٥٩
 ٣٨ ١٣ ٢٥ العCاس�ة لل�اسCات اآلل�ة والعل�م ال�6ارhة -٦٠
  ٦٧  ١٧  ٥٠  الع�Cر العالي لإلدارة وال�اسCات ونQ5 ال�عل�مات  -٦١
  ٥٦  ١٦  ٤٠  ٣١ك  الع�Cر العالي لله%�سة وال�&%�ل�ج�ا -٦٢
  ٣٩  ٧  ٣٢  الف�اع%ة العالي لل�اسX اآللي ونQ5 ال�عل�مات واإلدارة  -٦٣
�ة -الف�اع%ة العالي لل0�احة والف%ادق 0lقارة -٦٤b�h٦٨  ١٧  ٥١  ال��  
  ٤٦  ١٥  ٣١  القاه�ة ال6�ی�ة العالي للعل�م اإلدارhة  وال�اسX اآللي  -٦٥
٦٦- Q_ال�قl احة والف%ادق�  ١٩  ٧  ١٢  القاه�ة العالي لل0
٦٧- Q_ال�قl  ةhة والعل�م اإلدارh٤٨  ١٩  ٢٩  القاه�ة العالي للغات وال��ج�ة الف�ر  
  ٣٥  ٢٩  ٦  ال&%�( العالي ل�&%�ل�ج�ا اإلعالم ال��ی@ -٦٨
  ١٠٩  ٥٠  ٥٩  ال&%�( العالي ل�&%�ل�ج�ا اله%�سة واإلدارة  -٦٩
  ٢٩  ١٨  ١١  أك��]� ٦ال&%�( العالي لإلدارة بـ  -٧٠
  ٤٧  ١٨  ٢٩   أك��]� ٦ال&%�( العالي لله%�سة بـ  -٧١
 ١٨ ٤ ١٤ ال���س� للS�مة االج��اع�ة 6lاردن س��ي -٧٢
٧٣- L%ام�C�l ا�  ٣٤  ٧  ٢٧  ال��ی%ة العالي لإلدارة وال�&%�ل�ج
٧٤- L%ام�C�l ة�  ٢٢  ١١  ١١  ال��ی%ة العالي للغات ال�ول
  ٤٠  ١٧  ٢٣  ش�Cام%L ٢١ال��ی%ة العالي لله%�سة وال�&%�ل�ج�ا ك  -٧٥
  ٤٢  ٢٠  ٢٢  ال�.�( العالي لل0�احة والف%ادق �l.� ال6�ی�ة -٧٦
  ١١  ٤  ٧  ال�عارف العالي للغات وال��ج�ة lال��hoن  -٧٧
�ة-اإلدارhة وال�ال�ة ونQ5 ال�عل�ماتال�اد( العالي للعل�م  -٧٨[��  ٤٠  ١٩  ٢١  القل
�ة ٢٦ال�اد( العالي لله%�سة وال�&%�ل�ج�ا ك  -٧٩[��  ١١٦  ٥١  ٦٥  القل
�Cة العالي ل�&%�ل�ج�ا اإلدارة وال�عل�مات -٨٠b-سقارة اله�م Yh�b  ٦٤  ٢٠  ٤٤  
�Cة العالي لل�اسX والعل�م اإلدارhة  lال�عاد( -٨١b  ٨٧  ٣٧  ٥٠  
�Cة العالي لله%�سة lال�عاد( -٨٢b  ١٠٤  ٥٠  ٥٤  

*ال��Oر: م� إع�اد ال	احmة �االع��اد علي ب1ان إحOائي وارد م� وزارة ال�علR1 العالي وال	?< العل�ي واله�1ة 
  العامة لل�@�1I الع�اني.
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  وق� تQ اخ��ار م��6ع ال�C@ في ض�ء االع�Cارات ال�ال�ة:
نh�5ًا ات�ح ��lاجعـة ال�راسـات ال0ـاlقة عـ�م ت_�قهـا  اخ�1ار ال�عاه� ال@اصة: -١

لهــــــMا الق_ــــــاع، وع�ل�ــــــًا ُوجــــــ� أن ال�علــــــ�Q ,عــــــ� قــــــا�bة ال�%��ــــــة ال�ــــــاملة االق�.ــــــاد,ة 
�ل ال�ح�ــ� ل�قــي األمــQ. وعل�ــه فقــ� أكــ�ت وزارة ال�علــ�Q العــالي مـــ	 Cــة وال0ــ�واالج��اع

�عاهـ� أله��ـة دورهـا خالل م�قعها اإلل&��ونـي علـي أنهـا ح�h.ـة علـى ت_ـ��h أداء ال
و]اع�Cارهــا رافــ�ًا مــ	 روافــ� م%�5مــة ال�علــ�Q وح)ــL القــائ��ن علــى إدارة ال�عاهــ� علــى 
�ـــة ح�ـــى ت&ـــ�ن م�Sجاتهـــا م��افقـــة مـــع اح��اجـــات ��الع�ـــل علـــى تh�6ـــ� الع�ل�ـــة ال�عل

6�ات ال�%��ة. وعل�ـه ی��ـح أن �تلعـX دورًا هامـًا فـي ال%ه�ـة  ال�عاهـ� الSاصـةاس��ات
�ــــة وذلــــB مــــ	 خــــال���ــــة ألك)ــــ� مــــ	 ال�عل��ألــــف bالــــX،  ٤٠٠ل تقــــ�,Q الS�مــــة ال�عل

وال�0ــاه�ة فــي رفــع العــXء عــ	 ال�علــ�Q ال�dــ�مي. ولــMلB فعل�هــا أن ُت0ــاهQ فــي إعــ�اد 
ال_ــــالب للق�ــــام بــــ�ور فاعــــل فــــي خ�مــــة بــــ�امج ال�%��ــــة فــــي 2افــــة ال��اقــــع اإلن�اج�ــــة 

ــــــــة. ف�_ــــــــ��h ال�علــــــــ�Q فــــــــي هــــــــMه ال�عاهــــــــ� ال ,قــــــــل أه��ــــــــة �ت_ــــــــ��h  عــــــــ	 والS�م
Q�6�	 م���ho	.   ح�ى ,�d%ها أن تق�م ال6امعي ال�علhلل���6ع خ�  

٢- :�تQ في ض�ء ب�انات وزارة ال�عل�Q العالي وال�ولة  اخ�1ار م?اف
ة القاهة ال=	
لل�Cـــ@ العل�ـــي، و]�اlـــة اإلح.ـــاءات الق�م�ـــة لل�علـــ�Q العـــالي ح�ـــ@ ات�ـــح اســـ���اذ 

% مــــ	 إج�ــــالي  �٥٤ــــ� أ( ن ١٥٣معهــــ� خــــاص مــــ	 أصــــل  ٨٢ال��اف5ــــة علــــي 
  ال�عاه� ال��ج�دة على م���0 ال�6ه�رhة. 

٣- :vAت�� ال0ــ%�( ال�ـــاد(  اخ�1ــار القــائ��1 �ال�ـــ�رtفـــي ضــ�ء مــا أثـــاره ال�ــ Qتــ
واألر]عـــ�ن لل�6ع�ـــة اإلح.ـــائ�ة ال�.ـــ�hة ت�ـــL ع%ـــ�ان "ن�ـــ� ت�ق�ـــY معـــای�� ال6ـــ�دة 

الSاصة ح�@ ات�ـح أن lال�عاه� العل�ا والف%�ة" ح�ل ق��ة ج�دة ال�عل�Q في ال�عاه� 
ال��ی@ ع	 ج�دة ال�عل�Q ف�ها مازال lع��ًا ن�5ًا ل�عف اإلمdان�ـات ال�اد,ـة وال�Cـ�hة، 
 �hـ� فـي ت_ـ��C2 لdـ�l Qها الس�&�ال ما ی%ق.ها ل0�ُه�ولMلB فاألم� ی�_لX ال%�5 إل
 Qالع%.ـ� ال�ـاك �hـ�ورة ت_ـ��l ـ��C2 لdـ�l �Cیـ�ت �ال�عاهـ �hف�_ـ� .Q�م%�5مة ال�عل
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ال وه� م�اردها الh��Cة وت��ی�ًا القائ��	 lال��رl uhاع�CارهQ ع%.�ًا أساسـ�ًا فـي ف�ها أ
�ــة و2ــ�نهQ قــ�وة ون�ــ�ذج للــ�ور (��) ل_البهــQ، لــMا Role Modelتقــ�,Q الS�مــة ال�عل

 Qیه�اخلي لـ�الـ �Cال�ـ oم�2ـ Q�فه%اك ض�ورة لالرتقاء ���0�l ال2Mاء األخالقي وت�ع
6�	 علــى ال�0ــ��hات مــ	 أجــل االرتقــاء lالع�ل�ــة ال�hــ�Sاد ال�عــÀو �ه ال�عاهــMــة بهــ���عل

�ـة م�_لCاتــه ال��6ـ�دة Slــالف ال�ـهادة ال�راســ�ة. وعل�ــه Cل0ـ�ق الع�ــل وتل Qهلهtال�ـي تــ
ـــــاك ضـــــ�ورة لل0ـــــعى وراء هـــــMه ال�%�5مـــــة إلن6احهـــــا وت_ـــــ��h م�اردهـــــا ور]_هـــــا  فه%

hـــــ��Cاردهـــــا ال��l ـــــاء ـــــ�فعها لل�_ـــــ��h واالرتق ـــــة ل hثات اإلدار�ال�0ـــــ��l ـــــي ضـــــ�ء ة. فف
6�ات م.ـ� لل�%��ــة ال�0ـ��امة (�) البــ� مـ	 ال�Cــ@ حـ�ل 2�ف�ــة ٢٠٣٠-٢٠١٥اسـ��ات

تــ�ف�� مـــا یلـــoم مـــ	 2ـــ�ارد مـــ	 ح�ـــ@ ال&ــQ وال&�ـــف وÀثـــارة الـــ�عى lأه��ـــة الع�ـــل علـــى 
�ــY وم�ارســة C_. فــال�6دة ثقافــة وســل�ك وت�ال�عاهــ Bة ب�لــhــ��Cجــ�دة ال�ــ�ارد ال Yــ�ت�ق

و2ـــMلB ال�hـــادة واالم��ـــاز وت��ـــل ال�0ـــ��ل�ة لل�6�ـــع  وت��ـــاج إلـــى اإلتقـــان فـــي الع�ـــل
ـــ� bـــ�ح ال�ـــtت�� ت0ـــاؤل حـــ�ل 2�ـــف ,�dـــ	  ـــة ال��Cعـــة فـــي ال�عاهـــ�. وق �ـــ� ال)قاف�وتغ

6�ة م.ــــ� لل�%��ــــة ال�0ــــ��امة �؟ ٢٠٣٠لل�عاهــــ� ت�ق�ــــY أهــــ�اف وم0ــــ�لoمات اســــ��ات
2Mوف�ــائل ,�ــ�لها الــ Q�اء و�hــاول ال�Cــ@ ال�ــالي اإلجاlــة عل�ــه مــ	 خــالل تــ�ع�Q قــ

األخالقــي وتعhoــo م�2ــo ال�ــ�C الــ�اخلي لــ�( م�اردهــا ال�Cــ�hة 2أحــ� أهــQ م0ــ�لoمات 
  ال%6اح في ت�ق�Y ال�%��ة ال��0�امة.

  عE1ة ال	?<:
 Q���انــات. وت��یــ�ًا ســCــات فــي ج�ــع ال%�ســ�ع��� الCاح)ــة علــي اســ�S�ام أســل�ب الع

إعــ�اد الCاح)ــة وhعــ� هــMا االخ��ــار مCــ�رًا فــي ضــ�ء  اســ�S�ام الع�%ــة الع�ــ�ائ�ة ال_Cق�ــة.
bــار 2امــل وغ�ــ� م�قــادم عــ	 عــ�د وأســ�اء م��6ــع ال�Cــ@. وتع�Cــ� هــMا الع�%ــة مــ	 إل

 Qي ل�6ـCـ� ال%0ـC&امها في حالة ال�Sة ن�5ًا ل0ه�لة اس��أف�ل أن�اع الع�%ات االح��ال
 �(dl م�S�0فهي عادة ما ت BلMة ال��)لة له، ل%�  ة في ال�اقع الع�ليم��6ع ال�C@ والع
ح6ـQ م��6ـع ال�Cـ@، وق� راعL الCاح)ة ع%� ت��ی� حQ6 الع�%ة ع�ة ع�امـل هـي؛ 
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م�oان��ــه، ال6ــ�و� االق�.ــاد,ة لــه، اإلمdان�ــات ال��احــة للCاح)ــة، درجــة ال�قــة ال�_ل�]ــة 
 Lال�قــ 	ــة وال�0ــاحة مــCتــ�اف� ال�غ ��ــة، مــ�فــي ن�ــائج ال�Cــ@، الق�ــ�د الoم%�ــة وال�dان

�	 lال��رuh لل��ار2ة. وفي ضـ�ء ال��ازنـة بـ�	 تلـB الع�امـل فقـ� تـQ ت��یـ� ل�( القائ�
   .)l١٩٩٦ازرعة، ( حQ6 ع�%ة ال�C@ ال�الي علي أساس نC0ة م	 ال���6ع

:	���  وتأس�0ًا علي ما سYC ف�0ف ت�� ع�ل�ة اخ��ار الع�%ة lال��حل��	 ال�ال
0�_ة م	 ال�عاهـ� الSاصـة ب%0ـCة  -١l ة�% مـ	 ٥٠ال تقـل عـ	 اخ��ار ع�%ة ع��ائ

. وعل�ــه ف���)ــل الع�%ــة فــي lاســ�S�ام جــ�اول األعــ�اد الع�ــ�ائ�ة إج�ـالي م��6ــع ال�Cــ@
  معه� خاص.  ٤١
اخ��ــار ع�%ــة ع�ــ�ائ�ة مــ	 القــائ��	 lال�ــ�رuh داخــل 2ــل معهــ� فــي ع�%ــة ال�Cــ@  -٢

هــ� lاالع��ــاد علــي ال�عــادالت اإلح.ــائ�ة ال�عــ�ة لهــMا الغــ�ض. وعل�ــه ف�6ــQ الع�%ــة 
  مف�دة تQ ت�زhعها d�lل م�%اسX وفقًا ل��)�ل 2ل معه� في إج�الي ال���6ع.   ٣٦٢

  نIاق وح�ود ال	?<:
ن
ـًا لل?ـ�ود الDEـ	1ة ال�م1Eـة وال�3ان1ـة ال��احـة لل	احmـة �ق�Oـ ال	?ـ< ال?ـالي 

 على دراسة ال/Gانµ ال�ال1ة: 
  لل2Mاء األخالقي دون غ��ه م	 ال%�اذج. �l٢٠٠١@ ن��ذج ب�ر]ا،   - ١
�ة اإلن0ان�ة دون غ��ه م	 األlعاد.  - ٢.Sعاد ال�lأ Qأه �َرك 2أح�الُ� �Cال� o2م�  
٣ -  �Cال� o22اء األخالقي وم�Mعاد الlأ 	�العالقات ال�Cاش�ة أحاد,ة االت6اه ب

الُ��َرك دون ال�_�ق للعالقات ال�Cادل�ة ث%ائ�ة االت6اه ال�ي ق� ت�ج� ب�%هQ أو العالقات 
  وس�_ة.  غ�� ال�Cاش�ة lفعل م�غ��ات

االع��اد علي ع�%ة فق� م	 القائ��	 lال��رl uhع�%ة م	 ال�عاه� الSاصة  - ٤
 ��lاف5ة القاه�ة ال&��C ول�u علي ال�.� ال�امل.  

٥ -  uhر�ة ال���إج�اء ال�C@ م	 وجهة ن�5 القائ��	 lال��رuh ول�u أع�اء ه
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�عة وأه�C_ة لlاس�6ا Bال_الب وذل ،	��	 (كع���، و2�ل)، ال�� فhاإلدار .@�Cاف ال 
 االق�.ار على ت�ل�ل العالقات d�lل آني ول�u علي م�� زم%ي.  - ٦
�ة وال��اسالت اإلل&��ون�ة الس��فاء قائ�ة  - ٧.Sالت ال�lقة ال�قاh�b ام�Sاس�

 االس�ق.اء. 
�انــات ســ�اء الoم%�ــة (ف�ــ�ة الف.ــل ال�راســي األول)، أو ال�dان�ــة  - ٨Cدات ج�ــع ال�م�ــ

 .(��C&داخل ن_اق م�اف5ة القاه�ة ال) 
 ت?ل1ل ال	1انات:

�عــي �2ــا ات�ــح lال��ل�ــل C_ــع الhــع ال��زCــة وت��فــي ضــ�ء أن ب�انــات ال�Cــ@ خ_
لــــي اإلح.ــــائي ومــــ	 أجــــل اخ�Cــــار فــــ�وض ال�Cــــ@ فقــــ� قامــــL الCاح)ــــة lاالع��ــــاد ع

 ,SPSS)األسال�X اإلح.ائ�ة ال�اlعة ل�oمة ال�Cامج اإلح.ـائ�ة للعلـ�م االج��اع�ـة 
V.24) :االتيl ام�  وال�ي م	 خاللها تQ الق
 ال�?ل1ل الDE	ي واإلحOائي لل	1انات: -١

  في الC�ا,ة و]�جه عام ,�d	 ت�زhع مف�دات ع�%ة ال�C@ م	 خالل ال6�ول ال�الي: 
  ل�فدات العE1ة �?µD م�غ1ات ال	?<*): ال�GزAع الDE	ي ٤ج�ول (

 مh��0ات ال2Mاء األخالقي
 اإلج�الي م%Sف° م�تفع
١٠٠ ١٨٬٨ ٨١٬٢% 

�Cال� o2م���0 م� 
 اإلج�الي خارجي داخلي
١٠٠ %٣٤٬٧ %٦٥٬٣% 

  * ال��Oر: م� إع�اد ال	احmة في ضGء ن�ائج ال�?ل1ل اإلحOائي.

�ــة مفــ�دات الع�%ــة ت��لــي ب�رجــة Cل�الت األرقــام ی��ــح إج�ــاًال أن غال�اســ�ق�اء مــl
�ًا مــ	 الــ2Mاء األخالقــي ف�ــًال عــ	 مــ�لهQ ب�رجــة أكCــ� إلــي ال��جــه Cــل لالرتفــاع ن0ــ�ت�
 Qو2ــ�نه 	��عــة ال��Cــ�ثCb ی�جــع إلــي �قــ Bــارجي. وذلــSال 	أك)ــ� مــ �Cاخلي لل�ــ�الــ

 uhر�ال�ـــl 	��ـــة ُت�ـــع�هl Qال0ـــ�_�ة علـــى ال��قـــف فـــMلB قـــ� ُ,ْ&0ِـــCهQ قـــائ���خCـــ�ات تعل
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lاإلضـافة لـMلB فقـ� أشـارت  ال�عل��ي ول&	 ق� ,�Sلف األم� م	 وجهة ن5ـ� ال_ـالب.
األدب�ــات إلــي أن ذو( ال�0ــ��( االج��ــاعي وال)قــافي ال�ــ%Sف° ,�dنــ�ن أك)ــ� رف�ــًا 

هQ للقـــ�Q وال�عـــای�� االج��اع�ـــة ل�ـــا ,عان�نـــه مـــ	 ح�مـــان وق.ـــ�ر فـــي إشـــCاع حاجـــات
 Q�وم��ود,ة ��bحاتهQ وÀن6ازاتهQ م�ا یC@ في نف�سـهQ قـ�Q ال�Sـ�ع وhُقلِّـ¿ لـ�یهQ قـ
 	�ـــل فــ�هQ م�2ـــo ال�ــ�C الSـــارجي، والعdــu صـــ��ح lال%0ــCة ل��Cـــ�ث اإلن6ــاز وthصِّ
ال�Cــ@ ال�ــالي. ف�ــًال عــ	 ن5ــ�ة ال���6ــع إلــي الُ�علِّــl Qاع�Cــاره األب وال��]ــي ال)ــاني 

ها ال_الب وM2لB م�_لCات ال�ه%ة ح�ـ@ ان هـ�فها األول والق�وة ال�0%ة ال�ي ,ق��( ب
 .	hرًا فـي تعاملـه مـع األخـ�Mامـًا وحـoأك)ـ� ال� Qم�ـا ,6عـل الُ�علِّـ Q�ال��]�ة وم	 ثـQ ال�علـ

اللMان ت�صال إلي ت��ـع ُم�رسـي  )٢٠١٥ال��زاني؛ الSفاجي، (مع هMه ال%��6ة ت�فY و 
ــــــــــــي. ول&%هــــــــــــا  ــــــــــــ2Mاء األخالق ــــــــــــة lال hــــــــــــة ال)ان� ــــــف مــــــــــــع 2ــــــــــــل مــــــــــــ	ت�Sال��حل ــــــ   ل

 )Omoniyi; Adelowo, 2014 2ـان�ا 	��ـة ال��Cـ�ثCان ت�صـال إلـي أن غالMواللـ (
) الM( ت�صل ٢٠١٥ذو( م�o2 ض�C خارجي وذ2اء عاbفي م%Sف°، و(ال�]�ي، 

إلـــي أن م��ســـ� الـــ2Mاء األخالقـــي ل_لCـــة ثـــان�( وال6امعـــة جـــاء م��ســـ_ًا، و(مـــ�م%ي، 
درجــة م��ســ_ة مــ	 الــ2Mاء األخالقــي ) الــM( ت�صــل إلــي أن ال_لCــة ,��ل&ــ�ن ٢٠١٥

) الـM( ت�صـل ٢٠١٤ال&لي lاس�)%اء lعـ� ال�عـاbف ف&انـL درجـ�هQ م�تفعـة، و(أح�ـ�، 
�ــة م��Cث�ــه مــ	 ال_ــالب لــ�یهQ م�2ــo ضــ�C خــارجي. وقــ� ,عــ�د ال0ــXC وراء هــMا Cغال
االخــ�الف إلــى اخــ�الف ع�%ــة ال�Cــ@ ال�ــالي عــ	 ع�%ــات ال�راســات ال0ــاlقة وأع�ارهــا 

�اتها �ال)قاف�ة واالج��اع�ة واألدوات ال�S�0�مة في ق�اس م�غ��اتها. ح�@ أن الC%ـاء و]
ال�ع�فـــي لـــ�� القـــائ��	 lال�ـــ�رuh قـــ� ,�Sلـــف ع%ـــه لـــ�( غ�ـــ�هQ الـــMی	 لـــQ ,.ـــل�ا إلـــى 
م�حلـة اح�ـ�اء ج��ـع ال�عـارف ال��علقـة lالق�اعــ� األخالق�ـة مـ	 أجـل االل�ـoام بهـا، 2ــأن 

ــة مــا تــoال لــQ ت.ــل ل ل%�ــج ال&امــل فــي ال6انــX ال�ع�فــي، إذ ,ق�ــ�ن ,�dنــ�ا فــي م�حل
ی�عــامل�ن مــع أنهــQ ) ٢٠١٥ال%�ــ� ال�ع�فــي lــال%�� األخالقــي، وهــMا مــا أكــ�ه (مــ�م%ي، 

ال%6ـــاح والف�ـــل h�_lقـــة أك)ـــ� واقع�ـــة مـــ	 غ�ـــ�هQ، �2ـــا ,�ـــع�ون lـــأنهQ قـــادرون علـــى 
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 Q�2ـا أنهـ ،Qًال للـ�عل�,ع�قـ�ون أن ال��Qd في ال%�ـائج و]Mل مho� م	 ال6هـ� وهـQ أك)ـ� مـ
سل�2�اتهQ هي ال�ي ت�قY لهQ ال%6اح أو الف�ل وأنهQ قـادرون علـى ال�عامـل وال0ـ�_�ة 
علــى تعhoــoاتهQ م�ــا یــtث� فــي جهــ�دهQ ن�ــ� ال%6ــاح. 2ــMلB فهــQ أك)ــ� مــ�ًال إل هــار 
تق�مهQ ال�l ���0ال�قارنة lغ�ـ�هQ ألنهـQ ال ,ع�قـ�ون lـأن ال%6ـاح أو الف�ـل ,ع��ـ� علـى 

آلخــ�h	 وأســCاب أخــ�� خارجـــة عـــ	 إرادتهــQ وت��dهــQ و�hــع�ون ال5ــ�وف أو رغCــات ا
ل م�ــا یــtث� فــي ثقــ�هl Qأنف0ــهQ أو قــ�راتهQ، وع%ــ�ما ,�ققــ�ن  lــأن الف�ــل ,�dــ	 أن ی�Cــ�َّ

 .Qراته�ار لقCال�£ دون اع�l فة أو�ال.l ث�أنه حl ون�ال%6اح ال ,ع�ق 	ًا مـ��  ش
  ): اإلحOاءات الGصف1ة ل��غ1ات لل	?<*٥ج�ول (

  * ال��Oر: م� إع�اد ال	احmة بEاء علي ن�ائج ال�?ل1ل اإلحOائي.

�ة ال�ف�دات ب�رجة ت��ل لالرتفاع Cة ت�لي غال�ُت5ِه� م�ل�الت اإلح.اءات ال�صف
�ــــ�) مــــ	 الــــ2Mاء األخالقــــي. ح�ــــ@ بلــــغ C&أو ال Yال�_لــــ u�ال%0ــــCي أو ال��ــــ�ود (ولــــ

وهــي درجــة اخــ�الف ضــع�فة جــ�ًا ُت�ــ�� إلــي  �l٧٬٨٦عامــل اخــ�الف  ٣٬٦١ال���ســ� 
 	�إج�ـاع ال�ف�دات حـ�ل ال%�ـائج. أ( راء أت�اف� درجة م�تفعة م	 االتفاق وال�6انu ب

 ال�تµ1 األه�1ة الDE	1ة معامل االخ�الف االن?اف ال�ع1ارF  ال��Gس� ب1ان

قي
خال

 األ
�اء

ال�
اد 

أ�ع
 

 ١ ٧٩٬٩٠ ١٣٬٧١ ٠٬٥١ ٣٬٧٥ ض�1
 ٢ ٧٣٬٥١ ١٤٬٨٩ ٠٬٥٥ ٣٬٦٨ تDامح

 ٣ ٧٣٬٤٢ ١٦٬٧١ ٠٬٦١ ٣٬٦٧ اح�ام

 ٤ ٧٢٬٩٢ ١٣٬٦٥  ٠٬٥٠ ٣٬٦٥ ع�الة

 ٥ ٧٢٬٧٢ ١٣٬١٠ ٠٬٤٨ ٣٬٦٣ ت?R3 ذاتي

 ٧ ٦٦٬١٤ ١٦٬٣٩ ٠٬٥٤ ٣٬٣١ تعاiف

 ٧٢٬٢٧ ٧٬٨٦ ٠٬٢٨ ٣٬٦١ ال��اء األخالقي
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 ٦ ٦٩٬٨٨ ٩٬٨١ ٠٬٣٤ ٣٬٤٩ داخلي

 ٨ ٤٩٬٨٣ ١٤٬٨٦ ٠٬٣٧ ٢٬٤٩ خارجي
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 Lة بلغـC0%ب �عCا الMًا ت6اه ه�C0ل لل��افقة ن��l Qه%�%. وذلـB قـ� ی�جـع إلـي ٩٢٬١٤ب
�ــ�ة وقــ� C2 رجــة�ب u�ــاتهQ ال�ی%�ــة. وÀن 2ــان االرتفــاع لــ �خ.ائ.ــهQ ال�S.ــ�ة ولSلف

XC0ن ال�d,  BلMـا، 2ـ%��لل5ـ�وف االق�.ـاد,ة فأن ه%اك مtث�ات خارج�ة تع�ل ض� ق
 )Mلفـة والـ�Sـاة ال��ال.عCة ال�ي نع��ها انعdاسها ال0لCي علـى الع�یـ� مـ	 ج�انـX ال�

وهي ن��6ة ت�فـY مـع مـا ت�صـل إل�ـه ,�d	 أن ,�u ال2Mاء األخالقي d�lل أو lأخ�. 
)Najafian, et. al., 2014 ذ2ــاء أخالقــي Qیه�ة ال6امعــة لــMأســات Qــأن مع5ــl (

  م�تفع. 
ب%0ـــCة  ٣٬٧٥بلـــغ م��ســـ� اآلراء  ال�ـــ���ات�ـــح أنـــه lال%0ـــCة لCُعـــ�  وتف.ـــ�ًال فقـــ�

 Lبلغـ �عـCا الMل لل��افقة ت6ـاه هـ�و]ـMلB اح�ـل ال��تCـة األولـي مـ	 % ٨٦٬٢٩اتفاق ت�
،Qیه�( تــ�اف�ه لـــ�ومــ 	�یل�ــه فــي ال��تCـــة  ح�ــ@ أه��ــة الCعــ� مـــ	 وجهــة ن5ــ� ال��Cـــ�ث

اتفـاق بـ�	 اآلراء lال��افقـة ت6اهــه ب%0ـCة  ٣٬٦٨ال)ان�ـة ال�0ـامح فقـ� بلـغ م��سـ� اآلراء 
 Lــة ال)ال)ــة االح�ــ�ام بلــغ م��ســ� اآلراء ٨٥٬١١بلغــCــه فــي ال��ت�ب%0ــCة  ٣٬٦٧% ، یل

 Lال��افقة ت6اهه بلغـl عـة ٨٣٬٢٩اتفاقlـة ال�اCـه فـي ال��ت�بلـغ م��سـ�  الع�الـة% ، یل
�تCـــة ، یل�ـــه فـــي ال� ٨٦٬٣٥ب%0ـــCة اتفـــاق lال��افقـــة ت6اهـــه ب%0ـــCة بلغـــL  ٣٬٦٥اآلراء 

ب%0ــCة اتفــاق lال��افقــة ت6اهــه بلغــL  ٣٬٦٣بلــغ م��ســ� اآلراء  الــ��Qd الــMاتيالSام0ــة 
٨٦٬٩ �Cال�ـ oـة ال0ادسـة م�2ـCه في ال��ت� ٣٬٤٩بلـغ م��سـ� اآلراء الـ�اخلي % ، یل

% ، یل�ــه فــي ال��تCــة ال0ــاlعة ٩٠٬١٩ب%0ــCة اتفــاق ت��ــل لل��افقــة ت6اهــه بلغــL ن0ــCة 
% ، ٨٣٬٦١بC0%ة اتفاق ت��ل لل��اد ت6اهه بلغL  ٣٬٣١بلغ م��س� اآلراء ال�عاbف 

 �Cال�ـ oة ال)ام%ة م�2ـCه في ال��ت�ب%0ـCة اتفـاق  ٢٬٤٩بلـغ م��سـ� اآلراء الSـارجي یل
 Lم ال��افقة ت6اهه بلغ�ل لع�  .%٨٥٬١٤ت�

  ت?ل1ل اإلحOاءات ال�I	1ق1ة أو االس��Eاج1ة:  -٢
) Face Validityل5ـاه�( (اخ�Cار ال.�ق وال)Cـات: تـQ ال��قـY مـ	 ال.ـ�ق ا -٢/١

ل�قــای�u ال�Cــ@ مــ	 خــالل ع�ضــها علــى م��6عــة مــ	 ال���dــ�	 ال��S.ــ�	 ل�قــ�ی� 
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صــالح��ها مــ	 ح�ــ@ م%اســCة عCاراتهــا ل�ــا ُوضــعL لق�اســه ومــ�� وضــ�ح صــ�اغ�ها. 
والخ�Cـــار ال.ـــ�ق الـــ�اخلي لهـــا فقـــ� CbُقـــL علـــى ع�%ـــة ع�ـــ�ائ�ة مـــ	 م��6ـــع ال�Cـــ@ 

ة االســــ�_الع�ة لل�عــــ�ف علــــى مــــ�� ال�6ــــانu مفــــ�دة مــــ	 خــــالل ال�راســــ ٤٠عــــ�دها 
 Contentالـــ�اخلي لعCاراتهـــا، ومـــ	 ثـــQ ح0ـــاب معامـــل ارتCـــاµ ال.ـــ�ق الـــ�اخلي (

Validity 2ــل 	�) لهــا بــ�	 2ــل فقــ�ة مــ	 فقــ�ات م�اورهــا وج��ــع فق�اتهــا مــ	 جهــة، و]ــ
فقـــ�ة وج��ـــع فقـــ�ات ال��ـــ�ر ال�ـــي ت%��ـــي إل�ـــه مـــ	 جهـــة أخـــ��. و]�جـــه عـــام فقـــ� بلـــغ 

. و]ال�ـــالي ٠٬٨٥ومعامـــل ال.ـــ�ق  ٠٬٧٢)Cـــات ألفاك�ونCـــاخ لل�Cـــ@ ال�ـــالي معامـــل ال
فهي ق�Q مق�Cلة إح.ائ�ًا وت�ل علي أن مقای�u ال�C@ ت���ع ب�رجة عال�ة م	 ال)Cات 

  واالع��اد,ة تق�u ما ُ,ف��ض أن تق�0ه وd�hُ	 االع��اد عل�ها في تع��Q ال%�ائج. 
 ت�ل�ل معامالت االرتCاµ ب��س�ن.  -٢/٢
ت�ل�ــل االن�ـــ�ار الS_ـــي ال0Cــ�� الخ�Cـــار ال�ـــأث�� ال�%فـــ�د ل&ــل lعـــ� مـــ	 أlعـــاد  -٢/٣

ـــ2Mاء األخالقـــي ) Stepwiseعلـــي م�2ـــo ال�ـــ�C، واالن�ـــ�ار ال��عـــ�د ال�ـــ�ر6hي ( ال
.�Cال� o22اء األخالقي م��6عة علي م���0 م�Mعاد الlأ ��  الخ�Cار تأث

 One-Wayاالت6ــــاه ( اخ�Cــــارات مع%�hــــة الفــــ�وق ت�ل�ــــل ال�Cــــای	 أحــــاد( -٢/٤
ANOVA(  .	�  ل�راسة مع%�hة الف�وق اإلح.ائ�ة ب�	 أك)� م	 م��6ع��	 م�0قل�

" ل�راسـة مع%�hـة الفـ�وق اإلح.ــائ�ة بـ�	 م�6ـ�ع��	 م0ـ�قل��	. وتعــ� tاخ�Cـار " -٢/٥
هMه االخ�Cارات م	 أهQ اخ�Cارات مع%�hة الف�وق وأك)�ها ش��عًا فـي ال�راسـات ال0ـاlقة 

Cال�الي.وأك)�ها م%اس @�Cانات ال��عة بC_ًة ل  
:@�Cار ف�وض الCن�ائج اخ� 

 "ه%اك تأث�� مع%�( م�جX لل2Mاء األخالقي علي م�o2 ال��C ال�اخلي  -١
 ."��C&اصة داخل م�اف5ة القاه�ة الSال �في ال�عاه uhر�ال�l 	� ل�( القائ�

ة) ,C�Sــــ� الفــــ�ض مــــ�( وجــــ�د تــــأث�� ألlعــــاد الــــ2Mاء األخالقــــي (م%فــــ�دة وم��6عــــ
ـــ�  ـــار صـــ��ه، فق Cع. والخ�lـــ� تـــا�ـــ�اخلي ��2غ ـــي م�2ـــo ال�ـــ�C ال ك��غ�ـــ� م0ـــ�قل عل
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اع���ت الCاح)ة علي م.ف�فة ارتCاµ ب��س�ن وأسال�X االن��ار ال0Cـ�� وال��عـ�د مـ	 
أجـــل ت��یـــ� قـــ�ة وات6ـــاه ومع%�hـــة ال�ـــأث�� بـــ�	 ال��غ�ـــ�h	. وقـــ� أ هـــ�ت ال%�ـــائج وجـــ�د 

م�2ــo ال�ــ�C الــ�اخلي ق���هــا خالقــي ُم�6ــًال و للــ2Mاء األعالقــة مع%�hــة م�جCــة ق�hــة 
ـــ� م0ـــ��( ثقـــة  ٠٬٦٥ %. وذلـــB قـــ� ی�جـــع إلـــي أن القـــائ��	 lال�ـــ�رuh ذو( ٩٩٬٩ع%

 ،Qأنف0ــه 	مــ 	�الــ2Mاء األخالقــي ال��تفــع ی���ــoون lــأنهQ أك)ــ� فاعل�ــة فــي ح�ــاتهQ واثقــ
�ــــoون lال0Cــــاbة وال.ــــ�ق، وهــــQ أك)ــــ� قــــ�رة علــــي ��hی�6هــــ�ن، و 	ع�فــــ�ن إلــــى أیــــhو
 Qوهــ ،µل أف�ــل مــع ال�ــغ�dــ�l فــ�ن�اإلح0ــاس lــاآلخ�h	 وهــQ أك)ــ� ت�افقــًا �2ــا ی�&
أك)� م)اب�ة وم�اعاة لل�ـ���، م�فائل�ن، م�ا ,6علهـQ یـ�ون أن الف�ـل ,عـ�د إلـى شـيء 
�ـــ@ ,�dـــ%هQ ال%6ـــاح فـــي ال�ـــ�ات القادمـــة، و�hـــاlع�ن أهـــ�افه6�l Qهـــ�د �l ـــ�ه��,�dـــ	 تغ

��Cا القلX وم0ـ�قل�ن، وهـQ أك�C، أك)� م�ًال إلى ض�C ال%فu، ومbازن�ن، ودودون و��
أك)� إ,6اب�ة وق�رة في ال�%اق�ات وأك)� ق�رة على ال�فاعل، وهQ أقل قلقًا وأك)� ن6احًا 
�لـ�ن أك)ـ� �, Qـة م�ـا ,6علهـC�b بـ�وح �لـ�ن ال%قـCی�ق Qـة �2ـا أنهـ�في ال��اقف االج��اع

 ;Omoniyiدراســـة (ل�dـــ�ن م�2ــــo ال�ـــ�C داخلــــي لـــ�یهQ. هـــMه ال%��6ـــة ت�فـــY مـــع 
Adelowo, 2014 �Cال�ـ oم�2ـ 	�) وال�ـي ت�صـلL ل�جـ�د عالقـة مع%�hـة م�جCـة بـ

) وجــــ�د عالقــــات ٦والــــ2Mاء العــــاbفي (ق�اســــًا). وتف.ــــ�ًال ات�ــــح فــــي ضــــ�ء جــــ�ول (
	��ة م�جCة مع%�hة ما ب�	 ق�hـة وضـع�فة ح�ـ@ ت�اوحـL قـ�Q االرتCـاµ بـbاC٠٬٢٥ارت- 

ال�عـاbف، االح�ـ�ام، ال�ـ���، ال�0ـامح) خالقـي (الـ2Mاء األب�	 ع�د مـ	 أlعـاد  ٠٬٧٥
م�o2 ال��C ال�اخلي علي ال��الي. أما lالC0%ة ل&ل مـ	 الـ��Qd الـMاتي، الع�الـة فقـ� و 

م�2ــo ال�ــ�C الــ�اخلي ات�ــح وجــ�د عالقــات م�جCــة ل&%هــا ضــع�فة وغ�ــ� مع%�hــة مــع 
   ) علي ال��الي. ٠٬٣٩، ٠٬٣١( ٠٬٠٥ح�@ 2انL مع%�hة االخ�Cار أك�C م	 
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 *ال��اء األخالقي وم�� ال,	� ال�اخلي): مOفGفة معامالت االرت	ا¸ ب�1 ٦ج�ول(

  : م� إع�اد ال	احmة بEاء علي ن�ائج ال�?ل1ل اإلحOائي. ال��Oر* 

االرت	ــا¸ معEــFG ب�رجــة ثقــة  ***%، ٩٩االرت	ــا¸ معEــFG ب�رجــة ثقــة **  %،٩٥االرت	ــا¸ معEــFG ب�رجــة ثقــة  *
٩٩٬٩.%  

(م/��عة) أ�عاد ال��اء األخالقي ): مل@« ن�Gذج االن?�ار ال	�1D ل�أث1 ٧ج�ول(
  *علي م�� ال,	� ال�اخلي

�� ال�ع%�hة ب��ا ال)ابF Lاخ�Cار  معامل ال���ی� معامل االرتCاµ ال��غ
 ٠٬٠٠٠ ***٠٬٧٨ ٠٬٦٧ ٧١٬٣٢ ٠٬٤٢ ٠٬٦٥ ال2Mاء األخالقي

  * ال��Oر: م� إع�اد ال	احmة بEاء علي ن�ائج ال�?ل1ل اإلحOائي. 
  

أ هــ�ت ن�ــائج ن�ــ�ذج االن�ــ�ار وجــ�د أثــ� للــ2Mاء األخالقــي علــي م�2ــo ال�ــ�C الــ�اخلي 
ـــ�  % مـــ	 أ( تغ�ـــ� ,_ـــ�أ علـــي م�2ـــo ال�ـــ�C الـــ�اخلي. �2ـــا أ هـــ�ت ال%�ـــائج ٤٢ح�ـــ@ ُ,ف0ِّ

�انـات الفعل�ـة (ق��ـة ف Cال%�ـ�ذج لل 	قـة مـlار أ( أن ه%ـاك جـ�دة م_ا�ة ال%�ـ�ذج االن�ـh�%مع
  %. ٩٩٬٩( ثقة ) ع%� م��0 ٧١٬٣٢ال���0]ة 
  =ال�اخلي �	ال, ��  *** ال��اء األخالقي.٠٬٧٨+  ٠٬٦٧م
  
  

 تDامح ع�الة ض�1 اح�ام ت?R3 ذاتي تعاiف ض	� داخلي ال��غ1ات
       ١ ض	� داخلي

      ١ **٠٬٢٥ تعاiف
     ١ *٠٬١٤ ٠٬٠٥ ت?R3 ذاتي

    ١ ٠٬٠٣ ٠٬٠٩ ***٠٬٤٦ اح�ام
   ١ *٠٬١٦ ٠٬٠١- ٠٬١٢ ***٠٬٤٧ ض�1
  ١ ***٠٬٣٤ **٠٬٢٥ ٠٬٠٢ ٠٬٠٨- ٠٬٠٣ ع�الة
 ١ ٠٬٠٨ *٠٬١٦ ***٠٬٥٢ ٠٬٠١ *٠٬٢٠ ***٠٬٧٥ تDامح
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(مEفدة) أ�عاد ال��اء األخالقي ): مل@« ن�Gذج االن?�ار ال��ع�د ل�أث1 ٨ج�ول (
 *علي م�� ال,	� ال�اخلي

 ال�ع%�hة ب��ا ال)ابF Lاخ�Cار  معامل ال���ی� معامل االرتCاµ الCع�
 ال�0امح

٠٬٩٩ ١٠٩٬٣٢ ٠٬٦٩ ٠٬٨٣ 
٠٬٤٤*** 

٠٬٠٠٠ 
�� ***٠٬٢٤ ال��

  * ال��Oر: م� إع�اد ال	احmة بEاء علي ن�ائج ال�?ل1ل اإلحOائي. 

تف.ـــ�ًال فقـــ� أ هـــ�ت ن�ـــائج ن�ـــ�ذج االن�ـــ�ار ال��عـــ�د وجـــ�د أثـــ� ل&ـــل مـــ	 ال�0ـــامح، 
% مـ	 أ( �l٦٩ع%ـي أن 2اله�ـا ُ,ف0ـ�ان  ٠٬٦٩ال���� ح�@ بلغL القـ�رة ال�ف0ـ��hة 

تغ�� ,_�أ علي م�o2 ال�ـ�C الـ�اخلي. �2ـا أ هـ�ت ال%�ـائج مع%�hـة ن�ـ�ذج االن�ـ�ار 
�Cال%�ـــــ�ذج لل 	ـــــة مـــــ ـــــاك جـــــ�دة م_اlق ـــــة (ق��ـــــة ف ال��0ـــــ�]ة أ( أن ه% �ـــــات الفعل ان

  %. ٩٩٬٩) ع%� م��0( ثقة ١٠٩٬٣٢
  =اخلي�ال �Cال� o2٠٬٢٤ال�0امح +  ***٠٬٤٤+  ٠٬٩٩م�*** �� ال��

 oـادة م�2ـhإلـي ز Bة أد( ذلـ�ة واحـ�ار وحـ�قـ�l ��أ( أنه 2ل�ا زاد ال�0امح، ال��
ـــ�اخلي �lقـــ�ار  ـــي ال�ـــ�الي. ومـــ	 ه%ـــا ی��ـــح أن ال�ـــأث�� ٢٤%، ٤٤ال�ـــ�C ال % عل

�	 ,ع�Cـ�ان مــ	 ال��_لCـات األساســ�ة هاألكCـ� لل�0ـامح. وتع�قــ� الCاح)ـة أن Cال6ـان 	اذیــ
خالقـــي إال أنه�ـــا احـــ�ال مdانـــة وق��ـــة أكCـــ� لل0ـــل�ك اإلن0ـــاني C2ـــاقي أlعـــاد الـــ2Mاء األ

�ة. �Cال Bة في تل�فل0فة ال���6ع ال0ائ 	وال&ل ی%اد( به�ا ان_القًا م  
و]�جه عام ,�d	 تف0�� هMه ال%��6ة إلى أن القائ��	 lال�ـ�رuh الـMی	 لـ�یهQ درجـة 

 Qة، وفـي مهـاراته�.Sال� Qراته�ة في ق��C2 ثقة Qیه�2اء األخالقي لMال 	ة م�ال�ـي عال
lـأن ه%ـاك عالقـة  ,ع�Cـ�ون أنهـا هـي ال�ـي ت�ـ�د جهـ�دهQ، وهـMا مـا ,�dـف ع%ـه روتـ�

ق�hـــة بـــ�	 أســـل�ب حـــل ال��ـــdالت وم�2ـــo ال�ـــ�C الـــ�اخلي. ف�ـــًال علـــي أنـــه ع%ـــ�ما 
�ــ�ة لل�0ــامح C2 X2اء األخالقــي (ب%0ــMعــاد الــlأl والف�ــائل ال��علقــة Q�,��لــB الفــ�د القــ

�ـ@ ت�سـخ هـMه الف�ـائل فــي�l (��شS.ـ��ه، وت�)ـل ق��ـه وات6اهاتـه وصــفاته  وال�ـ�
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�ة، فإن ذلB ,0اع�ه علي ام�الك زمام أمـ�ره واالل�ـoام �lـا ,�ل�ـه عل�ـه ضـ���ه .Sال�
  وق��ه الُ�َ%�َّاة م	 خالل ال2Mاء األخالقي. ب�جه عام تQ ت�ع�Q ص�ة الف�ض األول.

ل�F  "هEاك تأث1 معFGE سالµ لل��اء األخالقي علي م�� ال,	� ال@ارجي -٢
."� القائ��1 �ال��رvA في ال�عاه� ال@اصة داخل م?اف
ة القاهة ال=	

,C�Sــــ� الفــــ�ض مــــ�( وجــــ�د تــــأث�� ألlعــــاد الــــ2Mاء األخالقــــي (م%فــــ�دة وم��6عــــة) 
ك��غ�ـــ� م0ـــ�قل علـــي م�2ـــo ال�ـــ�C الSـــارجي ��2غ�ـــ� تـــاlع. والخ�Cـــار صـــ��ه، فقـــ� 

ن�ــ�ار ال0Cــ�� وال��عــ�د. اع��ــ�ت الCاح)ــة علــي م.ــف�فة ارتCــاµ ب��ســ�ن وأســال�X اال
 	�الـــ2Mاء األخالقـــي ُم�6ـــًال وقــ� أ هـــ�ت ال%�ـــائج وجـــ�د عالقــة مع%�hـــة ســـالCة ق�hـــة بــ

وd�hـ	 تh�Cـ� ذلـB %. ٩٩٬٩ع%� م��0( ثقة  ٠٬٦٦-م�o2 ال��C الSارجي ق���ها و 
 uhر�ال�ـــl 	�ـــال%فu، فـــي ضـــ�ء أن القـــائ� l أقـــل ثقـــة Q2اء األخالقـــي هـــMـــ م%Sف�ـــ�ا ال

ومCــادأة، وم)ــاب�ة، وت�افقــًا، ال ,�ــع�ون lـــآالم الغ�ــ� وال ی%0ـــ��6ن معهــQ، وال یCـــادرون 
إلى إقامة عالقات مع الoمالء، وهQ أك)� شع�رًا lالعo6 وال�عف، لMا ,ع��ـ�ون علـى 

،µو]ال�ـغ� Yالقلl امًا، وأك)� شع�رًا�أقل إق ،��أقــل اسـ�_اعة فـي ت�ج�ـه  م0اع�ة الغ
ذواتهQ، م��ائ��ن، ی�C0%ن الف�ل إلى lع° الS.ائ¿ ال�ي ال ,0ـ�_�ع�ن لها دفعـًا 

��ًا 2ل ذلB ,6علهQ أك)� م�ًال ل&�ن م�o2 ضC_هQ خارجي. �وت�فY هMه ال%��6ـة أو تغ
ارتCـاµ سـلCي ) وال�ـي ت�صـلL ل�جـ�د El Badawy; Magdy, 2017(مـع دراسـة 

  ي وال��o2 الSارجي ول&%ها اخ�لفL ع%ها في �2نه غ�� مع%�(. ب�	 ال2Mاء العاbف
  *ال��اء األخالقي وم�� ال,	� ال@ارجي):مOفGفة معامالت االرت	ا¸ ب�1 ٩ج�ول(

 تDامح ع�الة ض�1 اح�ام ت?R3 ذاتي تعاiف ض	� خارجي ال��غ1ات
       ١ ض	� خارجي

      ١ ٠٬٠٧- تعاiف
     ١ *٠٬١٤ *٠٬٢٣- ت?R3 ذاتي

    ١ ٠٬٠٣ ٠٬٠٩ ***٠٬٦١- اح�ام
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  * ال��Oر: م� إع�اد ال	احmة بEاء علي ن�ائج ال�?ل1ل اإلحOائي. 
  %٩٩االرت	ا¸ معFGE ب�رجة ثقة  **%، ٩٥االرت	ا¸ معFGE ب�رجة ثقة  *

  %.٩٩٬٩االرت	ا¸ معFGE ب�رجة ثقة  ***
  

) وجــ�د عالقــات مع%�hــة ٩وتف.ــ�ًال فقــ� أ هــ�ت ال%�ــائج ب%ــاء علــي جــ�ول (
	�بـ�	  ٠٬٦٥ - ٠٬٢٣سالCة ما بـ�	 ق�hـة وضـع�فة ح�ـ@ ت�اوحـL قـ�Q االرتCـاµ بـ

الـــ��Qd الـــMاتي، االح�ـــ�ام، ال�ـــ���، الع�الـــة، الـــ2Mاء األخالقـــي (عـــ�د مـــ	 أlعـــاد 
% ٩٥م�o2 ال��C الSارجي علي ال��الي ع%� مh��0ات ثقة مـا بـ�	 و ال�0امح) 

%. أمــا lال%0ــCة لCعــ� ال�عــاbف فقــ� أ هــ�ت ال%�ــائج وجــ�د عالقــة ســالCة ٩٩٬٩ -
م�2ـــo ال�ـــ�C الSـــارجي ح�ـــ@ 2انـــL مع%�hـــة ل&%هـــا ضـــع�فة وغ�ـــ� مع%�hـــة مـــع 

  ).  ٠٬٢٤( ٠٬٠٥	 االخ�Cار أك�C م
أ�عاد ال��اء األخالقي ): مل@« ن�Gذج االن?�ار ال	�1D ل�أث1 ١٠ج�ول (

 *علي م�� ال,	� ال@ارجي(م/��عة) 
 ال�ع%�hة ب��ا ال)ابF Lاخ�Cار معامل ال���ی� معامل االرتCاµ الCع�

 ٠٬٠٠٠ ***٠٬٨٦- ٥٬٥٩ ٧٥٬٤٧ ٠٬٤٣ ٠٬٦٦ ال2Mاء األخالقي
  * ال��Oر: م� إع�اد ال	احmة بEاء علي ن�ائج ال�?ل1ل اإلحOائي. 

 �Cال�ــ o2اء األخالقــي علــي م�2ــMار وجــ�د أثــ� للــ�أ هــ�ت ن�ــائج ن�ــ�ذج االن�ــ
ــ�  % مــ	 أ( تغ�ــ� ,_ــ�أ علــي وم�2ــo ال�ــ�C الSــارجي. �2ــا ٤٣الSــارجي ح�ــ@ ُ,ف0ِّ

�انـــات أ هـــ�ت ال%�ـــائج مع%�hـــة ال%�ـــ�ذج أ( أن ه%ـــاك جـــ�دة م_اlقـــة مـــ	 ال%�ـــCذج لل�
  %. ٩٩٬٩) ع%� م��0( ثقة ٧٥٬٤٧الفعل�ة (ق��ة ف ال���0]ة 

  = ال@ارجي �	ال, ��  ال��اء األخالقي. ***٠٬٨٦ - ٥٬٥٩م

   ١ *٠٬١٦ ٠٬٠٠٧- ٠٬١٢ *٠٬١٧- ض�1
  ١ ***٠٬٣٤ **٠٬٢٥ ٠٬٠١ ٠٬٠٨- **٠٬٣٢- ع�الة
 ١ ٠٬٠٨ *٠٬١٦ ***٠٬٥٢ ٠٬٠١ *٠٬٢٠ ***٠٬٦٥- تDامح
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أ�عاد ال��اء األخالقي ): مل@« ن�Gذج االن?�ار ال��ع�د ل�أث1 ١١ج�ول (
  *علي م�� ال,	� ال@ارجيمEفدة) (

 ال�?�ی�معامل  معامل االرت	ا¸ ال	ع�
اخ�	اض	� 

 داخلي
 ال�عAGEة ب�1ا

 ال�Dامح

٥٬٥٠ ٣٧٬٢١ ٠٬٦١ ٠٬٧٨ 

-٠٬٣٢*** 
٠٬٠٠٠ 

 ***٠٬١٩- االح�ام
 ٠٬٠٠١ **٠٬١٧- ال�?R3 ال�اتي

 ٠٬٠٠٣ **٠٬١٥- الع�الة
  * ال��Oر: م� إع�اد ال	احmة بEاء علي ن�ائج ال�?ل1ل اإلحOائي. 

تف.�ًال فق� أ ه�ت ن�ائج ن��ذج االن��ار ال��ع�د وج�د أث� ل&ل م	 ال�0امح، 
 Qأنه �ُوج @�االح��ام، ال��Qd الMاتي، الع�الة علي م�o2 ال��C الSارجي ح

% م	 أ( تغ�� ,_�أ عل�ه. �2ا أ ه�ت ال%�ائج مع%�hة ن��ذج ٦١ُ,ف�0ون 
�انCال%��ذج لل 	قة مlار أ( أن ه%اك ج�دة م_ا�ة ف االن���ات الفعل�ة (ق

  %. ٩٩) ع%� م��0( ثقة ٣٧٬٢١ال���0]ة 
 =ـارجيSال �Cال�ـ o2٠٬١٧-االح�ـ�ام***٠٬١٩-ال�0ـامح ***٠٬٣٢ -٥٬٥٠م�** 

  الع�الة. **٠٬١٥ -ال��Qd الMاتي 
الع�الة �lق�ار وحـ�ة واحـ�ة ال��Qd الMاتي، االح��ام، ال�0امح، أ( أنه 2ل�ا زاد أ,ا م	 

% ١٥%، ١٧%، ١٩%، ٣٢أد( ذلـــB إلـــي انSفـــاض م�2ـــo ال�ـــ�C الSـــارجي �lقـــ�ار 
 علي ال��الي. وم	 ه%ا ی��ح أن ال�أث�� األك�C لل�0امح.    

  بGجه عام تR ت�عR1 ص?ة الفض الmاني لل	?<.
٣-  vAالـ��اء األخالقـي بـ�1 القـائ��1 �ال�ـ�ر �Gـ�Dل� FGEاك اخ�الف معEه" Fذو

 م�� ال,	� ال�اخلي والقائ��1 �ال��رvA ذوF م�� ال,	� ال@ارجي".
" ل���یــ� مع%�hــة الفــ�وق. tالخ�Cــار صــ�ة الفــ�ض فقــ� اع��ــ�ت الCاح)ــة علــي اخ�Cــار"

 �Cال�ـ oذو( م�2ـ 	�ح�@ أشارت ال��ل�الت ال0ـاlقة �lـdٍل أو lـأخ� إلـي وجـ�د فـ�وق بـ
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ي. ول&ـ	 هـل تلـB الفـ�وق مع%�hـة أم أنهـا ال�اخلي والSارجي ح�ل م��0( ذ2ـائهQ األخالقـ
  ".tت�جع لل.�فة؟ واإلجاlة ت�_لX إج�اء اخ�Cار"

  
" لق1اس معAGEة الفوق ب�1 م�G�D ال��اء األخالقي ل�وt F): اخ�	ار"١٢ج�ول (

  *م�� ال,	� ال�اخلي وال@ارجي

�� ال��غ
 االن��اف ال�ع�ار(  ال���س� ال�0ابي

 ال�ع%�hة "tق��ة "
 خارجي داخلي خارجي داخلي

 ٠٬٠٠٠ ***٦٬٩٨- ٠٬٢٨ ٠٬٢١ ٣٬٣٩ ٣٬٧٣ ال2Mاء األخالقي
  * ال��Oر: م� إع�اد ال	احmة بEاء علي ن�ائج ال�?ل1ل اإلحOائي. 

ــــ2Mاء األخالقــــي lال%0ــــCة  ــــة بــــ�	 م��ســــ_ات ال h�%ــــه ی��ــــح وجــــ�د فــــ�وق مع�وعل
ـــ2Mاء األخالقـــي لـــMو(  لل��6ـــ�ع��	 ل.ـــالح ذو( ال�ـــ�C الـــ�اخلي. أ( أن م0ـــ��( ال
ال��C ال�اخلي أعلي ولMو( ال��C الSارجي أقل lفارق مع%�(. وهMا ق� ,�dن ُم�Cرًا 

Q��عة ال���Cث�	. وعل�ه تQ ت�عCbو Y_%ا الف�ض.   في ض�ء ال�Mص�ة ه  
  
"هEــاك فـــوق معAGEـــة ل=ـــل مـــ� مDــ�FG الـــ��اء األخالقـــي وم�ـــ� ال,ـــ	�  -٤

الُ�ــ�رك لــ�F القــائ��1 �ال�ــ�رvA فــي ال�عاهــ� ال@اصــة ُتعــ�� للعGامــل ال���Gجاف1ــة 
 ، م�ة ال	قاء في ال�عه�).(الGEع، ال?الة االج��اع1ة، ال�D، ال�رجة العل�1ة

  الف�ع�ة ال�ال�ة:وY��h م	 هMا الف�ض الف�وض 
"هEاك فـوق معAGEـة ل=ـل مـ� مDـ�FG الـ��اء األخالقـي وم�ـ� ال,ـ	�  -٤/١ 

  الُ��رك ل�F القائ��1 �ال��رvA �ال�عاه� ال@اصة ُتع�� للGEع".  
" الخ�Cـــار مع%�hـــة الفـــ�وق بـــ�	 tالخ�Cـــار الفـــ�ض فقـــ� تـــQ االع��ـــاد علـــي اخ�Cـــار "

  :اس�6اlات أف�اد الع�%ة Cbقًا لل%�ع �2ا یلي
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  *الGEع " ل�عAGEة الفوق م� حt>1اخ�	ار " ):١٣ج�ول(

 ال�عAGEة tاخ�	ار  االن?اف ال�ع1ارF  ال��Gس� الGEع ال��غ1ات

 ذ�اء أخالقي
 ٠٬٢٥ ٣٬٧٣ ذ�2

٠٬٠٠٠ ***٣٬٧٩ 
 ٠٬٢٧ ٣٬٥٢ أن)ي

 م�� ض	�  داخلي
 ٠٬٣١ ٣٬٦٥ ذ�2

٠٬٠٠٠ ***٣٬٧٨ 
 ٠٬٣٣ ٣٬٣٩ أن)ي

 م�� ض	�  خارجي
 ٠٬٣٦ ٢٬٣٧ ذ�2

-٠٬٠١٢ *٢٬٥٥ 
 ٠٬٣٥ ٢٬٥٦ أن)ي

 * ال��Oر: م� إع�اد ال	احmة في ضGء ن�ائج ال�?ل1ل اإلحOائي. 

أ ه�ت ال%�ائج وج�د ف�وق مع%�hة ل��اور ال�Cـ@ بـ�	 اسـ�6اlات ال�فـ�دات Cbقـًا 
 	�%. �lع%ــي أن ٩٩٬٩-% ٩٥لل%ــ�ع ل.ــالح الــ�2Mر ع%ــ� م0ــ��hات ثقــة ت�اوحــL بــ

ال�2Mر هQ األك)� مـ�ًال لل��لـي lالـ2Mاء األخالقـي ولالت.ـاف 2��lـo ال�ـ�C الـ�اخلي 
    واألقل م�ًال لالت.اف o2��l ال��C الSارجي.

"هEــاك فــوق معAGEــة ل=ــل مــ� مDــ�FG الــ��اء األخالقــي وم�ــ� ال,ــ	�  -٤/٢
  الُ��رك ل�F القائ��1 �ال��رvA �ال�عاه� ال@اصة ُتع�� لل?الة االج��اع1ة". 

اخ�	ار ال�	ای� أحادF االت/اه ل�عAGEة الفوق i	قًا لل?الة  ):١٤ج�ول(
  *االج��اع1ة

 ال�عAGEة Fاخ�	ار  االن?اف ال�ع1ارF  ال��Gس� ال?الة االج��اع1ة ال��غ1ات

 ذ�اء أخالقي
 ٠٬١٩ ٣٬٦٦ أع�ب

 ٠٬٢٨ ٣٬٢٨ م��وج وال �عGل ٠٬٠٠١ **٧٬٣٦
 ٠٬٣٠ ٣٬٦٤ م��وج وAعGل

 م�� ض	� داخلي
 ٠٬٢١ ٣٬٥٧ أع�ب

 ٠٬٣٣ ٣٬١٩ م��وج وال �عGل ٠٬٠١٤ *٤٬٤٨
 ٠٬٤١ ٣٬٥٢ م��وج وAعGل

 م�� ض	� خارجي
 ٠٬٣٣ ٢٬٤٨ أع�ب

 ٠٬٤٥ ٢٬٧٩ م��وج وال �عGل ٠٬٠٤ *٣٬٤٢
 ٠٬٣٧ ٢٬٤٣ م��وج وAعGل
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  * ال��Oر: م� إع�اد ال	احmة بEاء علي ن�ائج ال�?ل1ل اإلحOائي. 

أ هــــ�ت ال%�ـــــائج وجـــــ�د فـــــ�وق مع%�hـــــة ل��ـــــاور ال�راســـــة ل.ـــــالح األعـــــoب ع%ـــــ� 
 	�  %. ٩٩-% ٩٥مh��0ات ثقة ت�اوحL ب

مــ� مDــ�FG الــ��اء األخالقــي وم�ــ� ال,ــ	�  "هEــاك فــوق معAGEــة ل=ــل -٤/٣
"�Dلل ��ال�عاه� ال@اصة ُتع� vAالقائ��1 �ال��ر Fالُ��رك ل�.  

  اخ�	ار ال�	ای� أحادF االت/اه ل�عAGEة الفوق م� ح1< ال�D* ):١٥ج�ول(
 ال�عAGEة Fاخ�	ار  االن?اف ال�ع1ارF  ال��Gس� ف�ات ال�D ال��غ1ات

ال��اء 
 األخالقي

 ٠٬١٨ ٣٬٦٣ س%ة ٣٠أقل م	 
 ٠٬٢٩ ٣٬٦٢ س%ة ٤٠إلي  ٣٠م	  ٠٬٨٩ ٠٬١١

 ٠٬٣٦ ٣٬٦٠ س%ة ٤٠أك)� م	 

م�� ال,	�  
 ال�اخلي

 ٠٬٢٣ ٣٬٥٨ س%ة ٣٠أقل م	 
 ٠٬٣٣ ٣٬٤٥ س%ة ٤٠إلي  ٣٠م	  ٠٬٢٩ ١٬٢٣

 ٠٬٤٤ ٣٬٤٧ س%ة ٤٠أك)� م	 

م�� ال,	�  
 ال@ارجي

 ٠٬٣٠ ٢٬٤٥ س%ة ٣٠أقل م	 
 ٠٬٣٨ ٢٬٥٢ س%ة ٤٠إلي  ٣٠م	  ٠٬٧٠ ٠٬٣٥

 ٠٬٤٢ ٢٬٤٥ س%ة ٤٠أك)� م	 
  * ال��Oر: م� إع�اد ال	احmة بEاء علي ن�ائج ال�?ل1ل اإلحOائي. 

أ هــ�ت ال%�ــائج عــ�م مع%�hــة الفــ�وق بــ�	 اســ�6اlات ال�فــ�دات Cbقــًا لف�ــات ال0ــ	 
   ٠٬٠٥ح�@ أن مع%�hة االخ�Cار ج��عها أك�C م	 م��0( ال�اللة 

"هEــاك فــوق معAGEــة ل=ــل مــ� مDــ�FG الــ��اء األخالقــي وم�ــ� ال,ــ	�  -٤/٤
  �رجة العل�1ة".الُ��رك ل�F القائ��1 �ال��رvA �ال�عاه� ال@اصة ُتع�� لل

  *�رجة العل�1ةاخ�	ار ال�	ای� أحادF االت/اه ل�عAGEة الفوق م� ح1< ال ):١٦ج�ول(
 ال�عAGEة Fاخ�	ار  االن?اف ال�ع1ارF  ال��Gس� ال�رجات العل�1ة ال��غ1ات

 ال��اء األخالقي

 ٠٬٣٣ ٣٬٦٥ د��Gراه

٠٬٣٠ ١٬٢٢ 
1�D٠٬٢٢ ٣٬٦٢ ماج 

 ٠٬٢٩ ٣٬٤٠ دبلGم دراسات عل1ا
vانD1س/لGAرG٠٬١٥ ٣٬٦١ �3ال 
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م�� ال,	� 
  ال�اخلي

 ٠٬٣٩ ٣٬٥٢ د��Gراه

٠٬٦٣ ٠٬٥٨ 
1�D٠٬٢٩ ٣٬٥٥ ماج 

 ٠٬٢٥ ٣٬٣٥ دبلGم دراسات عل1ا
vانD1س/لGAرG٠٬٢٦ ٣٬٥٠ �3ال 

م�� ال,	� 
  ال@ارجي

 ٠٬٤١ ٢٬٤٢ د��Gراه

٠٬٤٨ ٠٬٨٢ 
1�D٠٬٣٢ ٢٬٤٨ ماج 

 ٠٬٤٧ ٢٬٦٨ دبلGم دراسات عل1ا
vانD1س/لGAرG٠٬٢٣ ٢٬٤٧ �3ال 

  * ال��Oر: م� إع�اد ال	احmة بEاء علي ن�ائج ال�?ل1ل اإلحOائي.

"هEــاك فــوق معAGEــة ل=ــل مــ� مDــ�FG الــ��اء األخالقــي وم�ــ� ال,ــ	�  -٣/٥
  ل��ة ال	قاء �ال�عه�".الُ��رك ل�F القائ��1 �ال��رvA �ال�عاه� ال@اصة ُتع�� 

 ل��ة ال	قاءاخ�	ار ال�	ای� أحادF االت/اه ل�عAGEة الفوق i	قًا  ):١٧ج�ول(
 *�ال�عه�

 ال�عAGEة اخ�	ار ف االن?اف ال�ع1ارF  ال��Gس� سGEات ال	قاء في ال�عه� ال��غ1ات

 ال��اء األخالقي
 ٠٬٢٣ ٣٬٥٦ سGEات ٣أقل م� 

 ٠٬٢٢ ٣٬٧٢ ٥إلي  ٣م�  ٠٬١٨ ١٬٧١
 م� mات ٥أكGE٠٬٣٠ ٣٬٦٣ س 

م�� ال,	� 
 ال�اخلي

 ٠٬٣٦ ٣٬٥٥ سGEات ٣أقل م� 
 ٠٬١٥ ٣٬٥٩ ٥إلي  ٣م�  ٠٬٣٩ ٠٬٩٥

 م� mات ٥أكGE٠٬٣٥ ٣٬٤٧ س 

م�� ال,	�  
 ال@ارجي

 ٠٬٣٢ ٢٬٤٦ سGEات ٣أقل م� 
 ٠٬٤١ ٢٬٥٠ ٥إلي  ٣م�  ٠٬٩٥ ٠٬٠٥

 م� mات ٥أكGE٠٬٣٧ ٢٬٤٦ س 
 * ال��Oر: م� إع�اد ال	احmة بEاء علي ن�ائج ال�?ل1ل اإلحOائي.

أ ه�ت ال%�ائج عـ�م وجـ�د مع%�hـة الفـ�وق بـ�	 اسـ�6اlات ال�فـ�دات Cbقـًا ل0ـ%�ات 
   ٠٬٠٥الCقاء في ال�عه� ح�@ أن مع%�hة االخ�Cار ج��عها أك�C م	 م��0( ال�اللة 

  و]��6�ع ال��غ��ات ال�,��6اف�ة ال�C�S�ُة في الف�ض ی��ح اآلتي:
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  *ال��غ1ات ال���/اف1ةاخ�	ارات معAGEة الفوق ل�?اور ال	?< i	قًا ): ١٨ج�ول (
  

 م�� ال,	�  ال@ارجي م�� ال,	� ال�اخلي ال��اء األخالقي

 ال�اللة t,Fق�1ة  ال�اللة t,Fق�1ة  ال�اللة t,Fق�1ة 

 ***٣٬٧٩ الGEع
�Eدال ع  

 ٩٩٬٩% 
٣٬٧٨*** 

�Eدال ع  
 ٩٩٬٩% 

 -٢٬٥٥* 
�Eدال ع  

 ٩٥% 

 **٧٬٣٦ ال?الة االج��اع1ة
�Eدال ع  

 ٩٩% 
٤٬٤٨* 

�Eدال ع  
 ٩٥% 

٣٬٤٢* 
�Eدال ع  

 ٩٥% 

�D٠٬١١ ال 

دال
 

غ1
 

١٬٢٣ 

دال
 

غ1
 

٠٬٣٥ 

دال
 

غ1
 

R1٠٬٨٢ ٠٬٥٨ ١٬٢٢ درجة ال�عل 
 ٠٬٠٥ ٠٬٩٥ ١٬٧١ م�ة ال	قاء

  
Cbقـًا ال%ـ�ع (ل.ـالح ی��ح م	 ال6�ول مع%�hة الف�وق ف��ا ی�عل��l Yاور ال�Cـ@ 

ال�2Mر)، ال�الة االج��اع�ة (ل.ـالح األعـoب) فقـ�. �lع%ـي أن ف��ـي الـ�2M واألعـoب 
هQ األك)ـ� ت�لـي lالـ2Mاء األخالقـي واألك)ـ� مـ�ًال ل��2ـo ال�ـ�C الـ�اخلي واألقـل مـ�ًال 
 �2Mور االج��ـاعي للـ�ال%�ائج في ض�ء ال Bتل ��ل��o2 ال��C الSارجي. وd�h	 تف0

�عــة والــM( ی�_C_األن)ــى، أو ل 	ة فــي ب%ــاء ال���6ــع أك)ــ� مــ�لــX م%ــه ت��ــل ال�0ــtول
ت�2��Cــه الف0ــ��ل�ج�ة الع�ــل�ة، أو ل�ــع�ره lاالســ�قالل�ة األمــ� الــM( ,6علــه قــادر علــى 

قــ�رة ، وفــي ضــ�ء ثقافــة ال���6ــع فقــ� ُ,�ــ%ح لــه ضــ�C ســل�2ه ب%ف0ــه وت��ــل م0ــtول��ه
 �Cاألن)ى أك 	اإلن6ازات وال�ع�ر م Y�وت�اح له ف�صة أك)� في ال�عامـل مـع  بهال��ق

�ــة، و]ال�ــالي إن6ـــازاته مـــ�احة مــ	 خــالل تلــB الف�صـــة. ��م�اقــف ال��ــاة العامــة وال�عل
و2ـــMلB ل&ـــ�ن األعـــoب غ�ـــ� ُمْ)َقـــل lاألعCـــاء ال�اد,ـــة واالج��اع�ـــة وال%ف0ـــ�ة 2ـــال��oوج 

�Y ما یtم	 lه مC_ح له الف�صة ل��	 قـ�Q و6hعلـه (س�اء ,ع�ل أو ال ,ع�ل) م�ا ق� ی�
م���ل ل%��6ة ت.�فاته ب�افع ح��ة ال�Cاب وعـ�م رغ�Cـه فـي إ هـار تCع��ـه أل( جهـة 
خارج�ــــة ,dــــ�ن ُم0ــــ�َّ� تCعــــًا لهــــا. أمــــا ال��ــــoوج فقــــ� ی�Sلــــى عــــ	 شــــيء مــــ	 ق��ــــه أو 

�ة أعCاءه الُ�)قل بها واخ�الف رؤ�hه لألم�ر. Cع تل�_�0� م�ارس�ها 02ل�ك ل

  حماور البحث

 م'غريات دميوجراف�ة
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عل��ة، م�ة الCقاء في ال�عه� فلQ ,�ـdل�ا نقـاµ اخـ�الف أما lالC0%ة لل0	، ال�رجة ال
بـــ�	 القـــائ��	 lال�ـــ�رl uhال%0ـــCة ل��ـــاور ال�Cـــ@. قـــ� ,dـــ�ن 0lـــXC أنهـــQ وصـــل�ا إلـــي 
م�حلة م	 ال�ش� وال%�ـج مdـ%هQ مـ	 ادراك ال.ـ��ح مـ	 الS_ـأ وأن امـ�الكهQ للـ2Mاء 

ل��غ��ات وهـMا قـ� األخالقي، ل��o2 ال��C ال�اخلي/الSارجي لQ ی�أث� lاخ�الف تلB ا
یـــ�ل علـــي أن تلـــB ال��ـــاور هـــي صـــفات ن�ع�ـــة إن0ـــان�ة ت�ـــ�ل ج��ـــع ال%ـــ�ع ال�Cـــ�( 
 Qاتهhل�قـارب م0ـ�� BلMًا و2ـ�Cن0ـ LـC(ت Qم الع�� ح�ـي ت.ـل لالسـ�ق�ار ثـ�وت%�� مع تق

 .Qقائهl د�ة، م�  ال)قاف�ة واالج��اع�ة lاخ�الف أع�ارهQ، درجاتهQ العل�
) واللـMان ت�صـال ٢٠١٥، مـ�م%ي، ٢٠١٥(ال�]�ي،  وت�فY هMه ال%�ائج جoئ�ًا مع

إلــي أن ه%ــاك فــ�وق مع%�hــة فــي م0ــ��( الــ2Mاء األخالقــي ُتعــo( لل%ــ�ع ول&%هــا ت�Sلــف 
معه�ـا lــأن تلــB الفــ�وق 2انـL ل.ــالح اإلنــاث وأ,�ــًا ت�Sلـف معه�ــا lــأن ه%ــاك فــ�وق 

) وال�ي ٢٠١٠مع%�hة ُتعo( ل�رجة ال�عل�Q. وت�Sلف مع 2ل م	 دراسة (ب�و(؛ ز�2ر، 
 Yـــا ی�علـــ��ت�صـــلL إلـــي عـــ�م مع%�hـــة الفـــ�وق بـــ�	 ف��ـــي ال�ـــ�C (داخلي/خـــارجي) ف
�lهارات ال�عامل مع ال�ـغ�µ ال�ه%�ـة Cbقـًا لل%ـ�ع، ومع%�hـة الفـ�وق بـ�	 الف��ـ�	 Cbقـًا 

ــــ�Q، ودراســــة (�lــــارة،  ــــ�وق دالــــة ٢٠١٣ل�رجــــة ال�عل ) وال�ــــي ت�صــــلL لعــــ�م وجــــ�د ف
 o2اء األخالقي ُتعMًا في ال� )٢٠١٥ال��زاني؛ الSفـاجي، (� إلى ال%�ع، ودراسة إح.ائ

 XC,عـ�د ال0ـ �لل%ـ�ع. وقـ �o2اء األخالقـي ُتعـMم وجـ�د فـ�وق فـي الـ�ان ت�صال لعـMوالل
�ة االج��اع�ـة وال)قاف�ـة لع�%ـة ال�Cـ@ ال�ـالي عـ	 �Cا االخ�الف إلى اخ�الف الMوراء ه

�ة االج��اع�ة وال)قاف�ة للع�%ات ال�ي ُأج�Lh عل�ها ت�Cراسات.ال�ال Bل    
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  أهR ن�ائج ال	?<:
ت�لـــي القـــائ��	 lال�ـــ�رuh فـــي ال�عاهـــ� الSاصـــة داخـــل م�اف5ـــة القـــاه�ة ال&Cـــ��   - ١

�ل لل�اخلي. �, �Cض o2��[2اء األخالقي وMال 	ي مC0%ل لالرتفاع ال� ب�رجة ت�
٢ -   (��ه%اك تأث�� مع%ـ�( م�جـX ألlعـاد الـ2Mاء األخالقـي (وت��یـ�ًا ال�0ـامح، ال�ـ�

 علي م�o2 ال��C ال�اخلي.
ه%ــاك تــأث�� مع%ــ�( ســالX ألlعــاد الــ2Mاء األخالقــي (وت��یــ�ًا ال�0ــامح، االح�ــ�ام،  - ٣

 ال�Qd الMاتي، الع�الة) علي م�o2 ال��C الSارجي. 
قــي ج��عهــا وت��یــ�ًا ال�0ــامح، ال�ــ��� ی%Cغــي ال��2�ــo علــي أlعــاد الــ2Mاء األخال  - ٤

وت��یــ�ًا ال�0ــامح ألنهــا أك�ــ� األlعــاد تــأث��ًا علــي رفــع م�2ــo ال�ــ�C الــ�اخلي وخفــ° 
 .@�Cم�ل ال uhر�ال�l 	� م�o2 ال��C الSارجي ل�( القائ�

ات�ـــح أن تـــأث�� الـــ2Mاء األخالقـــي علـــي م�2ـــo ال�ـــ�C الSـــارجي 2ـــان أكCـــ� مـــ	  - ٥
خلي م�ــــا ,ع%ــــي ضــــ�ورة ال��2�ــــ�l oــــdل أكCــــ� علــــي تــــأث��ه علــــي م�2ــــo ال�ــــ�C الــــ�ا

 ال��غ��ات ال�ي تtث� علي م�o2 ال��C الSارجي. 
ه%ـــاك اخـــ�الف مع%ـــ�( فـــي م0ـــ��( الـــ2Mاء األخالقـــي بـــ�	 ذو( ال�ـــ�C الـــ�اخلي  - ٦

 والSارجي ل.الح ذو( ال��C ال�اخلي.
٧ -  �Cال�ـــــــ oـــــــي، م�2ـــــــ ـــــــي م0ـــــــ��hات الـــــــ2Mاء األخالق ـــــــاك اخـــــــ�الف مع%ـــــــ�( ف ه%

 .(ل.الح األعoب)، ال�الة االج��اع�ة (ل.الح ال�2Mر)ي ُتعo( لل%�ع ال�اخلي/الSارج
 تGص1ات ال	?<:

ـــ2Mاء األخالقـــي  ـــه ,6ـــX االه��ـــام lال ـــ� الCاح)ـــة أن فــــي ضـــ�ء ال%�ـــائج ال0ـــاlقة تع�ق
وت%���ه ل�� القائ��	 lال��رuh ح�ي ,.ل ل�رجة م�تفعة ج�ًا مـ	 ال��لـي ولالت.ـاف 
�لة lال&ـــاد تفـــ�ق ال���ســـ�) ��ـــل قـــ�( لل�ـــ�C الـــ�اخلي (ولـــ�u بـــ�رجات ارتفـــاع ضـــ�l

فع م���0 ال2Mاء األخالقـي لـ�یه�l Qـdل عـام وÀع�اد ال�Cامج ال��]�hة ال�ي تtد( إلى ر 
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ال�0ــامح، ، �2ــا ,6ـــX ال��2�ــo فــي تلــB الCــ�امج علــى أlعــاد الــ2Mاء األخالقــي وخاصــة 
��ح�ــ@ تCــ�	 ارتفــاع م0ــ��� هــMه األlعــاد ع%ــ�  االح�ــ�ام، ال�dــQ الــMاتي، الع�الــة ال�ــ�

  أف�اد الع�%ة.
  

 -وت��یــ�ًا إدارة ال�ــ�ارد ال�Cــ�hة بهــا-و]�جــه عــام ف�%Cغــي أن ت�ــارس إدارة ال�%�5ــات 
 �Cال� o2م� Q�دورها 6l�,ة في إرساء ف�ائل ال2Mاء األخالقي والع�ل علي تعohoه وت�ع
ال�اخلي ل�( م�اردها الh��Cة. وح�ى ُ,�d	 ت%��ة أ( س�ة إ,6اب�ة، أو الـ�Sلُّ¿ مـ	 سـ�ة 

�ة، س�اء على م���0 األفـ�اد أو ال�6اعـات؛ فـاألم� �lاجـة إلـىCه ال0ـ�ة أوًال؛  سلMهـ Qفهـ
ماه��هـا؟ ومــا م�dناتهــا؟ ولـMا ,6ــX علــي اإلدارة اإلل�ــام أك)ـ� ��lضــ�ع الــ2Mاء األخالقــي، 
والـــM( ,0ـــ��جX ل�%���ـــه ت%��ـــة أlعـــاده الف�ع�ـــة وال��2�ـــo علـــى 2ـــل lعـــ� مـــ	 أجـــل غ�ســـه 
وت%���ه في أع�ـائها. ح�ـ@ إن اتCـاع األخـالق هـ� أمـ� ,6ـX أن ,�ـ�ص عل�ـه 2ـل فـ�د، 

X6 علي اإلدارة أال تع��� فق� على االل�oام ال�S.ـي للعـامل�	 lأخالق�ـات الع�ـل ول&	 ,
في سل�2هQ ب%ـاًء علـى ق%اعـاتهQ ال�S.ـ�ة بـل هـي �lاجـة ألن ت�ـ�	 ال�ـ� األدنـى علـي 
 	�األقـــل مـــ	 ت�ـــ�عهl Qالـــ2Mاء األخالقـــي. ف�ـــًال عـــ	 ضـــ�ورة االه��ـــام lالعـــامل�	 وت�0ـــ

م فـي رفـع م0ـ��� ذ2ـائهQ األخالقـي. وd�hـ	 ها ,0ـاأوضاعهQ االج��اع�ة واالق�.اد,ة م�
�	؛ ه�ـا: االخ��ـار وال�_�hـع ال�5%��ـي. وتعـ� ��أن ی�Q تـ�ع�Q ذلـB مـ	 خـالل آل��ـ�	 أساسـ
الع�ل�ات ال����2ة ل&اله�ا وسائل م�dلـة لCع�ـهQ الـCع° فالق�ـام lإحـ�اه�ا ال ُ,غ%ـي عـ	 

�ـ�ًا مـ	 اC2 رًا�ال�%�5ـة قـ Lـاألخ��. فـإذا أنفقـl ام�ل�قـL وال6هـ� وال�&لفـة أث%ـاء االخ��ـار الق
فإن ذلـB س�0ـف� ع%ـه تSفـ�° فـي ال�قـL وال6هـ� وال�&لفـة ال�%ق�ـ�ة أث%ـاء ال�_�hـع ول&%ـه 
6�ات االخ��ار وال�_�hع ال�ي ت�عها ال�%�5ة ت�)ـل انعdاسـًا �ل	 یلغ�ها. وعل�ه فإن اس��ات

�ــة. ح�ــ@ ت�Cــع ال�%�5ــات �bقــًا مــ	 شــأنها اخ��ــا��ر وت_�hــع عامل�هــا وفقــًا ل)قاف�هــا ال�5%
  لق�Q ت�Y0 مع ثقاف�ها. وتف.�ًال فهMه ال_�ق هي:

,ق.� بها م��6عة اإلج�اءات ال�ي یـ�Q فـي  ):Selectionع�ل1ة االخ�1ار ( -١
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ضــ�ئها اخ��ــار العــامل�	 الســ��ا أنهــا معاهــ� خاصــة (م��6ــع ال�Cــ@) یــ�Q ال�عــ�	 بهــا 
�ـة ال��dم�ـة. فـ��d	 lاالخ��ار م	 ب�	 ال��ش��	 ول�l uال�&ل�ف 2ال���tس0ـات ال�عل

أن یـ�Q االخ��ــار وفقــًا ل�ــ�� تــ�اف� 2ــل مـ	 ال�عــارف وال�هــارات والقــ�رات ال�الئ�ــة مــع 
 Qه��م�_لCات ال� �فة ��2حلة أولي، ثQ ی�Q في ال��حلـة ال)ان�ـة ت.ـ%�ف األفـ�اد وت.ـف

هQ لل�.ـاف وفقـًا ل�ـ�( ت�لـ�هl Qالـ2Mاء األخالقـي لقـ�Q ال�%�5ـة ومع�قـ�اتها و]�ـ�( مـ�ل
2��lــo ال�ــ�C الــ�اخلي. فــإذا 2انــL إدراكــات القــائ��	 lع�ل�ــة االســ�ق_اب واالخ��ــار 
ل��dنات الـ2Mاء األخالقـي وم�2ـo ال�ـ�C الُ�ـ�َرك غ�ـ� دق�قـة فـإنهQ سـ��MSون قـ�ارات 
�ـ�ة لع�ل�ـة االخ��ـار ح�ـ@ إنـه إذا C&ـة ال��	 غ�� سـل��ة. وت6ـ�ر اإلشـارة إلـي األه��تع

�ار القائ��	 lال��رuh فل	 ت�0_�ع تق�Qh ذلB الS_ـأ مه�ـا اسـ�S�مL أساء ال�عه� اخ�
م	 وسائل وم�ارسات ال�_�hع. أ( أنه الب� م	 ت�اف� ح� أدنـي مـ	 الـ2Mاء األخالقـي 
 Qیــ� Qثــ 	ــار ومــ�وم�2ــo ال�ــ�C الــ�اخلي یــ�Q ضــ�ان ت�ق�قــه مــ	 خــالل ع�ل�ــات االخ�

ال��الحقة ال�ي ,عا,�ها ال�عه�  ت_��hه وت�ع��ه واس���اره في  ل ال�_�رات وال�غ��ات
مــــ	 خــــالل م�ارســــات ال�_�hــــع ال�5%��ــــي. ومــــ	 األقــــ�ال ال�ــــأث�رة فــــي هــــMا ال�6ــــال 

 Good Training Will Not) "ال�ـ�رXh ال6�ـ� لـ	 ُ,ْ.ـِلْح ع�ـ�ب االخ��ـار ال0ـ�ئ"
Make Up For Bad Selection) ،" �6ــار ســ���ــ�ًا فــي االخ�C2 ل م6هــ�دًاMابــ

   (Hire Hard, Manage Easy) ".اإلدارةسه�لة lع� ذلB في 

�1ي -٢Eع ال�AGIال� )Socialization:(  وث�ة ل�hنق_ة ج�ه� �Cع�hو

 �Cي لل�Cسل Q�وال��ع�Q اإل,6ابي ل&ل م	 ال2Mاء األخالقي وال��C ال�اخلي وت�ع
الSارجي. ح�@ إن اس���ار ت�ققهQ ال ,ع��� فق� على ال��قY ال�C�ئي ال%اتج ع	 

�ار ول&	 أ,�ًا علي ال�فاعالت ال�ال�ة ال�ي ت��ث ب�	 العامل�	 وال�%�5ة ع�ل�ة االخ�
م	 خالل م�ارسات ال�_�hع ح�@ ُتْلoِْمه بMلo62 Bء م	 ُم�_لCات الع�ل م	 خالل 
م�ارسات إدارة ال��ارد الh��Cة. وم	 أم)لة م�ارسات ال�_�hع؛ ال��ج�ه، االت.االت 

	�، ب�امج ت%��ة وت_��h الق�رات، ال��رXh. والف�د ث%ائ�ة االت6اه ب�	 اإلدارة والعامل
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أث%اء ع�ل�ة ال�_�hع (أ( أث%اء تلقي ال��اث ال)قافي م	 ن�اذج لل0ل�ك وق�Q وأف&ار 
وغ��ها) ق� ی%�قي lع�ًا م	 هMا ال��اث وMC%h الCع° اآلخ� أو ,��ث تع�,ًال أو 

�Y الCع° م%ها م�أث�ًا في ذل��0�l Bاه العل�يC_ت �ًا ع%�h�_ه تbاCرجة ارت�و] ،
ب%اقلي ال��اث ال)قافي الMی	 قام�ا ب�_�hعه، و]��له إلي ق�Cل ما ,ع_ى له، وفه�ه، 
و]%�ع عالقاته معهQ، وM2لB ب%�ع ات6اهاته وق��ه ومع�ق�اته وق�راته العقل�ة م)ل ق�رته 

  علي ال��2M واالس�فادة م�ا تعل�ه م	 خالل م�ارسات ال�_�hع.
اlقة lأنــه أث%ــاء ع�ل�ــة االخ��ــار ع%ــ�ما ُ,0ــأل الُ��شــ��	 وقــ� أفــادت األدب�ــات ال0ــ

 Qته�_�حــ�ل ف�ــلهQ ال0ــابY فــي الع�ــل ُوجــ� أن مــ	 ,عــoون ذلــB ألســCاب خاضــعة ل0ــ
 Qه��ــة lــأنهQ ُم���لــ�	 لل�0ــtول�ة وhــ�Q تق�ــ نــ�ن ان_Cــاع ج�ــ� لــ�( القــائ��	 lال�قابل ُّ�&,ُ

لـ�ن علـي األسـ Cاب الSارجـة عـ	 سـ�_�تهd�l Qل إ,6ابي أك)ـ� مـ	 ن5ـ�ائهQ الـMی	 ُ,ع�ِّ
)El Badawy; Magdy, 2017 ـ�نd, أن Xـات علـي أنـه ,6ـ�). وقـ� أكـ�ت األدب

) 	� ,Pakdel;Sharifiالــ2Mاء األخالقـــي وال�ــ�C الـــ�اخلي أساســـًا الخ��ــار العـــامل
2016 �Cال�ـ o2ـ��l 2اء األخالقـي واالت.ـافMالl م ال��لي�أن عl  ات�ح @�). ح

ال�%�5ات و]ال�الي فالب� لها م	 ال��ص على ت�اف�ه�ا  الSارجي یtث� سلCًا على أداء
في م�اردها الh��Cة أسـاتMة وbالlـًا وÀدارhـ�	 (lال%0ـCة لل�Cـ@ ال�ـالي) وتعohoه�ـا علـي 

مــ	 ال�ــ�ور( ت��یــ� مــا هــ� ســل�ك أخالقــي ومــا هــ� غ�ــ�  مــ�ار ح�اتهــا. لــMلB فإنــه
�ة ل��ققه. أخالقي في ثقافة ال�%�5ة ل&ي یل�oم lه ال�6�ع، وص�اغة ال0 اسات الُ��ع�ِّ

وÀال فــي غ�ــاب ذلــB، ف0ــ��dن ل&ــل فــ�د مقای�0ــه ال�S.ــ�ة وال�ــي قــ� ت�Sلــف مــ	 فــ�د 
�قهــا C_ـات وت�آلخـ�. 2ـMلB فإنـه ال بـ� مـ	 ال�عامـل �lـoم مـع 2ـل إخـالل بهـMه األخالق
علــي ال0ــل�ك. و]ال�ــالي ,6ــX وضــع م�)ــاق أخالقــي لل�%�5ــات وت�ــ6�ع ال�6�ــع علــي 

�قــه 62ــoء مــ	 ح�ــاتهQ ال� �ف�ــة ال��م�ــة، واســ�S�ام االخ�Cــارات اح��امــه واع�%اقــه C_وت
ال%ف0ــ�ة lاالع��ـــاد علـــي ال��S..ـــ�	 فـــي ال0ـــل�ك ال�5%��ـــي وعلـــQ الـــ%فu مـــ	 أجـــل 
اخ��ــار العــامل�	 ال���لــ�	 ب�رجــة عال�ــة مــ	 الــ2Mاء األخالقــي وال�ــ�C الــ�اخلي م�ــ	 



  

    
 ٥/٢/٢٠١٨ د / ر"اب فه�ي أح�� ع	� العال                   ال��اء األخالقي وعالق�ه ���� ال
	� ال��رك 

 ٨٢المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

�ـo ال.ــ�اب  لـ�یهQ شـع�ر lال�0ــtول�ة ت6ـاه سـل�2�اتهQ، ولــ�یهQ مهـارات�ت�dـ%هQ مــ	 ت�
 �Cضـــ ،Qـــ�عل ـــة لل �ـــ�یهQ مهـــارات القابل مـــ	 الS_ـــأ، وÀدارة الغ�ـــX وال0ـــ�_�ة عل�ـــه، ول

 .Qالبهbو Qرؤسائه 	�  ال%فu، ت�اف� ال�فاف�ة ووسائل االت.االت الفعال ب�%هQ و]
  مق�حات ال	?<:

 :ال��اء األخالقيل��عR1 مق�حات  -١
	 الق�ام lال0ل�ك األخالقي) مهارة قابلـة لل�%��ـة ,ع� ال2Mاء األخالقي (وه� ال�t0ول ع

  واالرتقاء و]ال�الي ,�d	 ت%���ه م	 خالل ما یلي:

�ات في تع�A� ال��اء األخالقي:  -أوًال Eتفع1ل دور ال�  

، الCغ�لــي، ٢٠١٥اتCــاع عــ�ة ال�ســائل م%هــا (ال�]�ــي،  ,�dــ	 ت�ق�ــY ذلــB مــ	 خــالل
  ):٢٠١٧أح��، ، ٢٠٠٧

  ):"Managing By Values " MBV( اإلدارة �القR1ات	اع مEهج  -١
�ـــ@ lالن&ـــارد عـــام %�lاع�Cارهـــا  نh�5ـــة اإلدارة lـــالق�Q ٢٠٠٠قـــ�م ما,dـــل أو�2نـــ�ر و2

ــــي القــــ�ن ال�ــــاد( والع�ــــ�h	. م�ــــ��نه  ــــًا حــــ�ی)ًا ل�%�5ــــات األع�ــــال ف hات6اهــــًا إدار
ات. وهــي االسـ�S�ام األم)ــل لل%5ــام الق��ـي وال�ــأث�� مــ	 خاللــه علـي م�Sجــات ال�%�5ــ

نh�5ة ت�عامل مع ال6انX اإلن0اني في اإلدارة، وت�اول تفهQ أث� الق�Q الف�د,ة والعامـة 
�ـة ��في ال�%�5ات، ف�S�0�م إ,6اب�ات هMا ال�أث�� ل��ق�Y تفاعل وÀن�اج�ـة ف�د,ـة وت5%
ق�hة. ,ق�م هMا ال�ـ%هج علـى م0ـاع�ة ال�%�5ـات فـي اسـ�)�ار القـ�Q ال�6ه�hـة (ف�ـائل 

  قي) ال�ي ی�فY ح�لها ال�6�ع (ال�%�5ة، العامل�	، الع�الء، ال���6ع). ال2Mاء األخال
:R1ة اإلدارة �القA
  ماحل تI	�1 ن


�ة:  -١Eال� R1ت?�ی� أه�اف وق Qـ@ یـ���ـY هـMه الh�5%ـة، حC_وهي أسـاس ل%6ـاح ت
�ــة، وهــ� القــ�Q ال�6ه�hــة ال�ــي ��ت��یــ� رئــ�u واحــ� ل�6�ــع الع%اصــ� اإلن0ــان�ة وال�5%

	 خـالل إج�ـاع اإلدارة والعـامل�	 lاالع��ـاد علـي الع.ـف الـMه%ي. ف��dنـات ت���د مـ
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الــ2Mاء األخالقــي هــي ال�ــ�رد األول لقائ�ــة القــ�Q ال�اك�ــة فــي ال�%�5ــة. إن ن6ــاح هــMه 
�عة ال0ل�ك الفعلي م	 قCل اإلدارة.Cbاألق�ال و 	�  ال��حلة ,ق�م على االق��ان الفعلي ب

ــ -٢ البــ� أن ت&ــ�ن القــ�Q الُ�عَلَ%ــة هــي الَ��ِجــع ْ� عل1هــا: نyــ القائ�ــة الق1�1ــة الُ�َ�َف
وال�س��ر للع�ل�ات اإلدارhة  الMَSَ�َ�ُة الحقًا، و]%اء على ذلB ف�	 ال�هـQ أن یـ�Q إعـالن 
 Q�ال��)اق الق��ي، وأن ُ,�ـاِرس أع�ـاء ال�%�5ـة هـMا ال��)ـاق ی�م�ـًا. �lـا ,���hـه مـ	 قـ

0امح مع اآلخ� رغQ االخ�الف واح��ام وجهة ومCادm ون�� ثقافة االح��ام والع�ل وال�
  ن�5ه.
٣-  :R1ــفة اإلدارة وفقــًا لألهــ�اف والقــDج1ــه فلGت Yعــة لل��قــlل وال��ا�أ( ال�0ــ6

 Yـh�b 	عـ Bوذلـ ،Q�م	 ال�مج واالت0اق ب�	 س�اسـات الع�ـل و]ـ�	 مCـادm اإلدارة lـالق
 Qه�ت�ج�ـــه الــــ)الث م0ــــ��hات؛ علـــي ال�0ــــ��( الفــــ�د( (فـــال�ئ�u و]ــــاقي العــــامل�	 علــــ
ـــYْ عل�هـــا)، وعلـــي م0ـــ��( ج�اعـــات  م�اlعـــة ات0ـــاق قـــ��هQ ال�S.ـــ�ة مـــع القـــ�Q الُ�َ�َف

�ـــة ال�6اعـــات وتعhoـــo أداءهـــا ال����ـــo وحـــل مـــا  الع�ـــل (إذd�تقـــ�م القـــ�Q ب��ج�ـــه دی%ام
,ع��hهـــا مـــ	 خالفـــات)، وعلـــي م0ـــ��( اإلدار( (ب��ج�ـــه األســـل�ب اإلدار( مـــ	 خـــالل 
6�ة اإلدارة واألن�5ــة والع�ل�ــات مــع ال��2�ــo علــى م�ارســات إدارة �ق�ــاس فعال�ــة اســ��ات

 ال��ارد الh��Cة). 
 اإلدارة �القR1 على م	ادئ رئ1D1ة هي: بGجه عام تقGم ن
Aة 
  .زالة الغ��ضÀة و� ال��ار2ة  ت��ی� األول�hات.  ال�فاف
 .Q� ال��جه lالق� .Q االت.ال الفعال.  ال�ئ�u في ال�%�5ة ه� الق
    .��� تع�یل ال%�اذج ال0ل�2�ة وفقًا للق� .Q ال��افY مع م�_لCات ال�غ
  ْل اإلدارة  lالق�Q إلى واقع فعلي، بل هQ األف�اد.ل�L0 ال�%�5ة هي ال�ي ُتَ��ِّ
 

وم�اسـCة الـ%فu و��hـح ذلـB مـ	 ت1�Eة القا�ة ال�ات1ة (أو الGعي الـ�اتي):  -٢
خــالل م�اجعــة ال0ــل�ك وال�.ــ�فات وال��ــ�ل واالت6اهــات ال�S.ــ�ة وÀدراك نقــاµ القــ�ة 
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ی�اقCـه وال�عف في ال�6انX األخالق�ة. فال�� ف ال%اجح ه� الM( ی�اقX هللا قCـل أن 
ال�0ـ��ل، وهـ� الــM( ی�اعـي م.ــل�ة ال�%�5ـة قCــل م.ـل��ه ال�S.ــ�ة ألنـه ی�قاضــى 
أجــ�ًا م%هــا مقابــل م�اعاتــه ل�.ــال�ها. ال�قاlــة الMات�ــة هــي ال�ــي 2انــL تــ�فع ع�ــ� بــ	 

وهــي ال�ــي 2انــL  الS_ــاب رضــي هللا ع%ــه ل�فقــ� رع��ــه فــي م0ــ��اته الل�ل�ــة ال��ــه�رة،
ّ� lـه عCـ� هللا بـ	 ع�ـ� وbلـX م%ـه أن یـlMح لـه شـاًة ت�قى lإ,�ان ذلـB ال�اعـي الـM( مـ

وhع_�ه ث�%ها، فاع�Mر ال�اعي lأن م�اله لQ ,أذن له، فقال له اب	 ع�� مC�Sـ�ًا لـه، إذا 
سألB مـ�الك ع%هـا قـل لـه أكلهـا الـMئX، فـ�د ال�اعـي: فـأی	 هللا؟. هـMه ال�قاlـة ت�%ـع مـ	 

�انــة، وُتِعــ�	 علـــى األمانــة وَتقـــ�َ� هللا فــي 2ــل Sمق�مـــات ال 	ا فهـــي مــMات. لــ�ال0ـــل�2
�ان أج�ته م��6عـة رو]ـ�ت Cلف األد,ان. ففي اس��S�l Qها في العال�ال%6اح الُ��َفY عل

% مــ%هl Qــأن ٥٨مــ�ی�، أجــاب  ١٤٠٠هــاف ان��ناشــ��نال ال��ــ�ودة، علــى أك)ــ� مــ	 
ـــــــــ��	 لل� ـــــــــائف  االســـــــــ�قامة وال%oاهـــــــــة ه�ـــــــــا أك)ـــــــــ� صـــــــــف�ان تع6ـــــــــCهQ فـــــــــي ال��شَّ

)Www.Calcpa.Org.(  Qیه�ـة فـي أداء الع�ـل، فلـ�و��hه� ال�اlان��ن 6lـ�ی�هQ الMات
نoعة ذات�ة لل�C@ ع	 الMات وÀثCاتها م	 خالل ال�%�5ة. ولMا 2انL نC0ة الغ�اب فـي 

%)، وع%�ما حاولL ال��dمة اإللي ت%��ةف�° سـاعات الع�ـل ف�ـلL. ذلـB ٢ال�اlان (
  العامل�	 ی�h�ون lقاء ساعات الع�ل h�bلة �2ا هي.ألن 

ــة:  ــة ال�ات1 ــة القا� 1�Eف&ــل األد,ــان وســائل ت ،	�تق�hــة الــ�ازع الــ�ی%ي لــ�( العــامل
ال0ــ�اوhة قــ� دعــL إلــي م�اقCــة هللا وتقــ�اه فــي ســل�ك ال�Cــ� ســ�اء داخــل ال�%�5ــات أو 

�ع�ر ب���ل ال�0ـtول�ة، خارجها 2ق�له تعالي "ألQ ,علl Qأن هللا ی��". وم	 ثQ ت%��ة ال
  واإلق%اع lأه��ة ال� �فة وأدائها d�lل ص��ح.

�ـــة وورش ع�ـــل تهـــ�ف إلـــي   ال�ـــ�رµA ال�Dـــ�� للعـــامل�1: - ٢Chر�دورات ت �عقـــl
�ــ�ًا فــي  ت%��ــة أlعــاد الــ2Mاء األخالقــي (ف�ــائله).C2 دورًا Xhر�ال�ــ Xــ@ یلعــ�ح

ة واالل�ــoام بهــا ت�ج�ــه العــامل�	 إلــى ســCل اك�0ــاب األخالق�ــات اإلدارhــة ال���ــ�
  سل�2�ًا.
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Xhر�اف ال��أه  

وضع ت�ج�هات 
 Q�ومعای�� للق

 X6, ة ال�ي�األخالق
أن ی��B0 بها 

	� العامل

م0اع�تهQ على 
ال��اجهة ال�اع�ة ل�ا 

,.ادفهQ م	 م�dالت 
ت�علl Yاألخالق�ات 

Q� والق

 Qه�bإحا
 	�lال��ام
األخالق�ة 

لل0ل_ات ال�ي 
 ,�ارس�نها

الMاتي ت�ل�� االل�oام 
 ��ل�یهl Qال�عای

األخالق�ة 
 وال0ل�2�ات ال����ة

  وعل�ه ,X6 أن ,ع�ل ال��رXh علي ما یلي:
١ - .	� ت_��h ن��ذج أخالقي یه�ف إلي غ�س الق�Q والS.ال ل�� العامل
٢ - .	� ت�رXh ال��ی�h	 على إب�از دور ال2Mاء األخالقي في ت�0�	 سل�2�ات العامل
 ل�%��ة ال2Mاء األخالقي ل�� العامل�	.ت.��Q ب�امج إرشاد,ة وت�ع�hة  - ٣
٤ - 	� إل�ها. ص�اغة أن�_ة ت���	 مهارات ال2Mاء األخالقي وت�ج�ه العامل
6�ات ال�ــي ات�ــح  - ٥��ــة للعــامل�	 ت0ــ�ه�ف تــ�رChهQ علــى االســ��اتChر�اد دورات ت�إعــ

 فاعل��ها في ت%��ة ال2Mاء األخالقي.
 

لل�أكـ� مــ	 مـ�( ال�ــoامهQ سـل�2�ًا lف�ــائل الــ2Mاء  ال�ق1ـR1 ال�Dــ�� للعــامل�1: -٤
��ــًا ج�ــ�ًا، �ر نف0ــه ُ,قـ�Qَّ تق األخالقـي م�ــا ,�فــoِّهQ علـى ال�_ــ��h إذا عل�ــ�ا أن مـ	 ُ,_ــ�ِّ
وh%ـــال مdافأتــــه علــــى ذلــــB، وال�ق�ــــ�Q ,عــــ�	 ال�0ــــ��ل علــــى مع�فــــة م0ــــ��hات م� ف�ــــه 

ــــــــ�تهQ وضــــــــعفهQ، ومــــــــ	 ثــــــــQ تقــــــــ�,Q حــــــــ�افo ســــــــ�اء ــــــــة  و2فــــــــاءاتهQ ومــــــــ�اb	 ق   ماد,
  (بhoادة ال��تCات) أو مع%�hة (ول�d	 في ص�رة شهادات تق�ی�) م%اسCة.

إن ال��)ـل lال�S.ـ�ات : )Role Model(الق�وة األخالق1ة أو ن�Gذج الـ�ور  -٥
ال����ـــoة أخالق�ـــًا واالق�ـــ�اب م%هـــا وال�عامـــل معهـــا ودراســـة ح�ـــاة ال�S.ـــ�ات الُفْ�ـــلى 

جــــ� العــــامل�ن مــــ)ًال أن ال�ــــ�ی� ال یل�ــــoم ,0ــــاع� علــــي ن�ــــ� الــــ2Mاء األخالقــــي. فــــإذا و 
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  lأخالق�ات ال�ه%ة، فهM2 QلB م	 lاب أولى.
ألن ال0ـل�ك وضع األن
�ة ال�ق1قة ال�ي ت�Eع االج�هادات الفد�ة ال@ا�iـة:  -٦

غ�� األخالقي ی%�ج أح�انًا م	 ضعف ال%5ـام أو عـ�م وضـ�حه. وd�hـ	 إلدارة ال�ـ�ارد 
ــــًا خاصــــًا لال C�dــــ¿ م.Sة أن ُتhــــ��Cــــه ال �ــــ2Mاء األخالقــــي ,قــــ�م عل ه��ــــام ب�%��ــــة ال

م��6عــة مــ	 العــامل�	 ولــه رقــQ هــاتف خــاص لل�Cل�ــغ عــ	 أ( خلــل فــي األخالق�ــات. 
إدارة ال�%�5ــة والعــامل�	 علــي مع�فــة  أن ت&ــ�ن ومــ� وســائل ال�Gع1ــة بهــ�ه األن
�ــة: 

�6�ـع م���hاتـه، ل�dـ�ن 2ـل bـ�ف عال�ـًا �lق�قـه وواجCاتـl ام ن5ام الع�ـلdأحl ه، تامة
و6hــX أن ت�ضــع تلــB األحdــام فــي مdــان  ــاه� dlــل م%�5ــة ل�ــ�ان مع�فــة ال�6�ــع 
�ًا. وفـــي ال�قابـــل ,6ـــX أ,�ـــًا أن ت�ضـــع فـــي مdـــان  ـــاه� Cبهـــا وأن ت&ـــ�ن ثاب�ـــة ن0ـــ
 lال�%�5ة الئ�ة الo6اءات وال�ي ت���ل على ال�Sالفات (ال0ل�2�ات غ�� األخالق�ة).

٧-  Gمي ت/اه الGي والقEال�ی v?ارة الmة: اس��
E1فة وال�Á فـإذا اق�%ـع ال�� ـف
lأن الع�ل عCادة، وأنه مأم�ر م	 هللا lإتقان الع�ل، وأن الع�ل وس�لة لل�%��ة الق�م�ة، 

   وازدهار ال�ولة، وت�0�	 م���0 ال�ع��ة وال�خل زاد ل�,ه م��0( ال2Mاء األخالقي.
�ــع، فــال بــ� مــ	 ال��اســCة لل6 م?اســ	ة ال�Dــ�Gل�1 والعــامل�1 حــ� الDــGاء: -٨�

وهــ� مــا تقــ�م lــه األن�ــ_ة ال�قاب�ــة ضــ�	 م�ارســات إدارة ال�ــ�ارد ال�Cــ�hة. وقــ� 2ــان 
ع�ـ� رضـي هللا ع%ـه َ,0ـأل ال�ع�ـة أرأیـ�Q إذا اســ�ع�لL علـ�Qd خ�ـ� مـ	 أعلـQ ثـQ أم�تــه 
lالع�ل أك%Lُ ق��L ما علّي؟ قـال�ا: نعـQ. قـال: ال، ح�ـى أن5ـ� فـي ع�لـه، أَعِ�ـَل �lـا 

  أم�ته أم ال؟.
  تفع1ل دور ال��سDات ال�عل1�1ة في تع�A� ال��اء األخالقي:  -ثان1اً 

�ــة وال�ــي تــ�لي م�ضــ�ع الــ2Mاء األخالقــي اه��امــًا C%ول األج�ك�ــا هــ� ال�ــال فــي الــ
�ــ�ًا فــي األوســاµ األكاد,��ــة (ال�ــ�ارس وال6امعــات) وذلــB انعdاســًا ل�oایــ� أه���ــه فــي Cك

�ــــة تُــــ�رِّس مــــادة فــــي ال�اقــــع الع�لــــي. ف%6ــــ� أنــــه أمــــ�ًا شــــائعًا أن أك)ــــ� ال���ــــات ال�عل�ه
األخالق�ــات ع��مــًا وخاصــة أخالق�ــات الع�ــل. ففــي م6ــال دراســة إدارة األع�ــال فإنــه 



  

    
 ٥/٢/٢٠١٨ د / ر"اب فه�ي أح�� ع	� العال                   ال��اء األخالقي وعالق�ه ���� ال
	� ال��رك 

 ٨٧المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

�ة أن ت&�ن ه%اك مـادة م�علقـة lأخالق�ـات  م	 ال�ائع فيdhة واألم��ال6امعات األورو]
الع�ـل. هـMه ال�ــادة ت&ـ�ن إجCارhــة فـي lعـ° ال6امعــات واخ��ارhـة فــي جامعـات أخــ�� 
(م)ال؛ م�قع ,ع�ض معل�مات ع	 مادة أخالق�ات الع�ل في م��6عـة مـ	 ال6امعـات 

 ). ف&�ا أوضحMBA Enhancing) The MBAاألع�ال  في ب�امج ماج�0�� إدارة
)Coles, 1997 ( X6, اشـ� أنهCح ومhل صـ�dـ�l األخـالق uhر�االه��ام ب�ـ Qأن ی�

ـــ�ال ال�ـــأث�رة، ال�%اق�ـــة، ال%�Mجـــة، اإلرشـــاد  ـــB مـــ	 خـــالل أســـل�ب الق.ـــ¿، األق وذل
الـــ�ی%ي وذلـــB عـــ	 h�bـــY م%ـــاهج و]ـــ�امج ت�ج�ـــه وت_�hـــع وتـــ�رXh م�ـــ�دة ومS__ـــة 

ت ال�ــ�اد وم%اق�ــة الق�ــا,ا األخالق�ــة مــع األفــ�اد، وال�ــي مــ	 خاللهــا ,0�dــ�Cا األخالق�ــا
اك�0ــابها، 2ــMلB فاإلرشــاد ال�6ــاعي لــه أه��ــة C2ــ�( فــي ت%��ــة الــ2Mاء األخالقــي. أمــا 
ال�لقــ�	 �2ســ�لة ل�علــ�Q األخــالق فــال ,ــأتي ب%�ــائج ناج�ــة خاصــة فــي  ــل ال���6عــات 
ال�ف��حة ن�5ًا ل�أث�� الع�ی� م	 الع�امل الSارج�ة 2اإلن��نـL والف�ـائ�ات. لـMلB فالبـ� 

ــــأث�� مــــ	 االع��ــــاد علــــي  ــــ%فu، وÀدراك أه��ــــة وت ــــاع العقلــــي واإلرشــــاد الــــMاتي لل اإلق%
 ،Qاة الف�د وال�%�5ة (قاس�). ف�ًال ع	 إع�اد �2ادر عل��ة ٢٠١٠األخالق�ات علي ح

�ـة Chر�2اء األخالقـي، تع�ـل علـى إقامـة دورات تMقـة فـي م6ـال الـ�م��ل&ة لل�ع�فة الع�
��ع، وÀج�اء ال�ho� مـ	 األ�lـاث ال�ـي لهMا ال%�ع م	 ال2Mاء، وتعohoه وÀشاع�ه في ال�6

تهـــ��l Qفهـــ�م هـــMا الـــ2Mاء وال��غ�ـــ�ات ذات ال.ـــلة lـــه لـــ�� العـــامل�	، وعقـــ� مـــtت��ات 
  ).٢٠١٧ال�Sلي، لل��ع�ة ب�ور ال�%�5ات في تعoho ال2Mاء األخالقي (

  تفع1ل دور ال�/��ع وم�سDاته في تع�A� ال��اء األخالقي:  -ثالmاً 
ــة ال_ف�لــ - ١ ة؛ فــالغ�س ف�هــا لــه جــMور ق�hــة وع��قــة ال تق�لعهــا رhــاح االه��ــام ��lحل

 ال�tث�ات ال�ي ,�d	 أن ,ع��ها الف�د م�0قCًال.
 ال��]�ة على ت��ُّل ال�t0ول�ة وت�6�ع األع�ال ال�_�ُّع�ة. - ٢
ــ%فu، وتC%ــي ثقافــة "ان.ــ� أخــاك  - ٣ ال��]�ــة علــى العــ�ل وت%ف�ــM القــ�ان�	 ولــ� علــى ال

 �ًا lإlعاده ع	 ال��اد( في  لQ اآلخ�h	. ال�ًا، أو م5ل�مًا"؛ ت%ُ.ُ�ه  ال
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�ـــo ال.ـــ�اب مـــ	 الS_ـــأ  - ٤�ت%��ـــة ال�ف&�ـــ� ال%اقـــ� لـــ�( الفـــ�د؛ م�ـــا ,0ـــاع�ه علـــى ت�
.�� ب%ف0ه، وهMا م	 أهQ ما ,0اع� على إ,قاÕ ال��

ال��]�ـــة علـــى مCـــ�أ "حـــX ألخ�ـــB مـــا ت�ـــX ل%ف0ـــB"، و"أن مـــا یtذ,ـــB یـــtذ( الغ�ـــ�  - ٥
 lاآلخ�h	، وال�عاbف معهQ. أ,�ًا". فهMا م	 أهQ ما ی�ق£ اإلح0اس

ال��]�ــة علــى ثقافــة االح�ــ�ام؛ مــ	 خــالل عــ�م ال�0ــف�ه مــ	 أراء األخــ�h	 وت�ضــ�ح  - ٦
.Bج�اء ذل 	م 	hة ال�ي تع�د على الف�د نف0ه، واآلخ��Cاآلثار ال0ل 

ـــة علـــى شـــdCة األن��نـــL ت�ـــL إشـــ�اف وزارة  - ٧ �ـــع ال�6ان تـــ�ف�� م��6عـــة مـــ	 ال��اق
Chر�ب�امج ت @Cم)ًال ت Q��ة ته�ف إلى تعoho ق�رات ال2Mاء األخالقي ل�� األف�اد.ال�عل 

 ال��]�ة على ال�0امح مع اآلخ� وتقCل االخ�الف، واح��ام وجهة ن�5ه. - ٨
ن�� ال�%�5ات اإلعالم�ة ل�عل�مات ثقاف�ة في وسائل اإلعالم ح�ل مفه�م الـ2Mاء  - ٩

ـــًا فـــي شS.ـــ�ة اإلن0ـــان وال��لـــي lـــه ,عـــ�  أحـــ� األخالقـــي ب�صـــفه خاصـــ�ة أك)ـــ� ثCات
0�ة لل%6اح.� ال�ق�مات ال�ئ

�6�ــع أن�اعـــه وأســال�Cه ل&ـــل مــ	 ی��لـــى lالــ2Mاء األخالقـــي ســ�اء علـــى  -١٠l oــhoال�ع
 م���0 األس�ة أو ال�%�5ة أو ال���6ع.

�قه. -١١C_م في تoه، مع ال�l امoع االل�� وضع م)�اق أخالقي ل&ل ال&�انات وت�6
�ة وال��روثـات ال)قاف�ـة ال�6 -١٢Cال�ع�ف على األف&ار ال0ـل 	تعـ�ق مـ �ـة ال�ـي قـ���ع

ال��لي lالـ2Mاء األخالقـي، وم�اولـُة تقل�.ـها وتSلـ�¿ الفـ�د م%هـا، ومـ	 هـMه األف&ـار 
�ة، أو قل�ل ال��لة..Sف ال�� م)ًال أن م	 ی��لى lال�0امح أو االح��ام ه� ضع

  تفع1ل دور ال�ات في تع�A� ال��اء األخالقي:  -را�عاً 
لف�د م	 . وم	 أجل أن ی��d	 اlِ١١َقْ�ٍم َح�َّى ُ,َغ�ُِّ�وا َما lَِأنُف0ِِهQْ) ال�ع�:(ِإنَّ ìََّ ال ُ,َغ�ُِّ� َما 

  ):٢٠٠٨األی�ب، ت%ف�M خ_ة ل�_��h ذ2ائه األخالقي ,�d%ه الق�ام �lا یلي (
  ك�0 العادات الق�,�ة. -١
٢- .�h�_ال%6اح في ال� �ات ع%Mافأة الdم 
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�X لل�عامل وال�عا,Ä (ص�Cة صال�ة). -٣b �� اخ��ار م�
٤- .��� ال�أك� م	 رغ�Cه في ال�غ
 ت_��h الMات واالرتقاء بها م	 خالل م.ادر ال�علQ ال��Sلفة 2ال&�X وغ��ها. -٥
 ال��ار2ة في ورش الع�ل في م6ال الق�ادة األخالق�ة وال�%��ة األخالق�ة. -٦
 bلX االس��ارة الف�د,ة. -٧
  االس�عانة ب�Cامج اإلرشاد "للق�ادی�	 وال��راء". -٨
٢-  R1حات ل��ع  م�� ال,	� ال�اخلي:مق�

م	 أجل ت%��ة وتق�hة م�o2 ال��C ال�اخلي ل�( العامل�	 وتق�h° ال��o2 الSارجي lاع�Cاره 
 م�غ�� ی%�� وC�hل�ر ع�C م�احل ال��اة ,�d	 الق�ام �lا یلي:

وضع ذو( م�o2 ال��C الSارجي لل��ار2ة في الع�ل�ة اإلدارhة أك)� م	 أن ,�dن�ا  -١
.	��Cسل 	�  م�0قCل

دارة ال��ارد الh��Cة م0اع�ة ال�ؤساء على تعoho م�o2 ال��C ال�اخلي ل�� على إ -٢
م�ؤوس�هQ، فMلB ,0اع� على ت%��ة إدراكهQ للعالقة ب�	 سل�2�اتهQ ون�ائ6هQ ل�ا له م	 أث� 

.Qق�( علي أدائه  
٣-  	�َزة لل%6اح، فال�عohoات ال0اlقة للعامل ِّoت�ف� ال�5وف الُ�َع 	م �ی� أن ی�أك�على ال�

.Qاته�Cاني ل%�ائج خ�ال�ج Qه���  تtث� على ت�قعاتهQ ال�ع�ف�ة وتق
على ال��ی� أن ُ,5ه� للعامل�	 عالقة سل�2هl QأدائهQ، وذلB م	 خالل تعoho االع�قاد  -٤

 lأن ال6ه� ال�MCول س�tث� على األداء، وم	 خالل تعoho ق�Cل الف�د لل�t0ول�ة ع	 ال%6اح.
	 ال0ل�ك واألداء lالC0%ة للعامل�	 ذو( م�o2 على ال��ی� أن ,��د ت�قعات عال�ة م -٥

 ال��C الSارجي. 
�ـة، والCعـ� عـ	 ال�ـغ�  -٦�hاألرl Qی� ی�0ـ�راسات علي أنه 2ل�ا 2ان أسل�ب ال��ت ال�أك

وال�ـ�ت�؛ 2ل�ـا ت_ــ�ر م�2ـo ال�ـ�C الــ�اخلي لـ�� العــامل�	 ح�ـ@ یـ�Q تعhoــo قCـ�لهQ لل�0ــtول�ة 
 ).٢٠١٤ع	 ال%6اح (أح��، 
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 ال	?1mة:ال�ق�حات 
�ة ال�.�hة، وال%�ائج ال�ي ت�صل إل�ها �Cث األولى في ال��Cال 	م @�Cا الMه �Cع�,
ت��اج إلى مho� م	 ال��Cث ل&ي ت)�Cها أو ت%ف�ها مع أنها تقـع فـي إbـار ال�%_ـY، لـMا 
 Bــة حــ�ل تلــ��قC_ــ�ث ال��Cال 	مــ �ــhoإجــ�اء ال� 	hاآلخــ� 	�تق�ــ�ح الCاح)ــة علــي ال�ارســ

  لقاع�ة ال�ع�ف�ة ل�ع�فة تلB العالقات واالس�فادة م%ها. م)ل:ال%�ائج ل��س�ع ا
�ة ال�.�hة لل&�ف ع	 م�� العالقة ب�	 ال2Mاء  -١�Cإج�اء دراسات وخاصة في ال

  األخالقي وأن�اع ال2Mاءات األخ��.
دراســـة عالقـــة الـــ2Mاء األخالقــــي و/أو م�2ـــo ال�ـــ��l �Cغ�ـــ�ات ات6اه�ــــة و/أو  -٢

�في، ال�افع�ــة لإلن6ــاز، الع�امـــل ال�S.ــ�ة ال�Sـــu ســل�2�ة أخــ�� م)ـــل ال�ضــا الـــ �
  ال&��C، األداء ال� �في �lق�ه (ال�هام، ال0�اقي)، ت&�h	 ف�ق الع�ل.

ــــ��  -٢ ــــ�اخلي ل ــــ2Mاء األخالقــــي وم�2ــــo ال�ــــ�C ال ــــة ال �ــــة ل�%� �Chر�ب%ــــاء بــــ�امج ت
.	�  العامل

  �Sلفة.دراسة ت�Cع�ة ل�_�ر ال2Mاء األخالقي وم�o2 ال��C ع�C ال��احل ال� -٣
ــــ�  -٤ �ــــة lال5ـــــ�اه� ال0ــــل�2�ة غ ــــي ��lغ�ــــ�ات م�علق ــــ2Mاء األخالق ــــة ال دراســــة عالق

  ال��غ�]ة م)ل االغ��اب ال%ف0ي، ال�وران، اإلض�اب ع	 الع�ل.
  ال@الصة:

 	�ـــْه العـــامل ,عـــ� الـــ2Mاء األخالقـــي �l)اlـــة ال�Cصـــلة أو ال�tشـــ� أخالقـــي الـــM( ُی�جِّ
ــــادئهQ. و�2ــــا ورد lال�ــــ�ی@  Cــــة مــــع م ــــة الُ�َ�ِفَق �ــــاراتهQ األخالق �ــــ�عQَّ اخ� hُب�جــــه عــــام و

 Ëh2اء األخالقـــي “ال�ـــ�Mالـــl أ( أن ال��لـــي "Qـــال��لl Qن�ـــا ال�لـــÀو Qـــال�علl Qإن�ـــا العلـــ
ــــالق�Q واألخــــالق l YلــــSرُّْج واإلرادة واإلدارة  وال��ــــَ ــــاج قــــ�رًا مــــ	 ال�علــــ�Q وال�قــــL والَ� ��,

وال��رXh وال��ارسة وÀعادة ه%�سة ثقافة وقـ�Q ال�%�5ـة ور]�ـا ال���6ـع d2ـل علـي ن�ـ� 
 Yـ�C_ال� 	اإلن0ـان مـ 	dة لل�%�5ـات علـي ن�ـ� أخـ¿ ح�ـى یـ�����أعQ وال)قافة ال�5%
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لــ�2M ال�dــ�Q وال0ــ%ة ال%h�Cــة ال�ــ�hفة الع�لــي ال�لقــائي ل�لــB القــ�Q. وقــ� ت�ــ�%L آ,ــات ا
ك)��ًا ما ی%Q علي أه��ة ال��لي lال2Mاء األخالقي وم�o2 ال��C ال�اخلي 2ق�له تعالي 

ــQَ تق�لــ�ن مــا ال تفعلــ�ن ({ ) C2ــ� مق�ــًا ع%ــ� هللا أن تق�لــ�ا مــا ال ٢,ــا أیهــا الــMی	 آم%ــ�ا ِل
و2ــل {، })٤٤-(الCقــ�ةأتــأم�ون ال%ــاس lــال�C وَت%0َــ�ن أنف0ــQd {، }) (ال.ــف)٣تفعلــ�ن(

هـــي دعـــ�ة مـــ	 رب العـــال��	 لل��لـــي  })١٣إن0ـــان ألoم%ـــاه bـــائ�ه فـــي ع%قـــه (االســـ�اء:
  lال2Mاء األخالقي وت��ل الف�د ل�t0ول�ة ت.�فاته.

وقــــ� لSــــ¿ ال�ســــ�ل ال&ــــ�Qh رســــال�ه فــــي ج�لــــة واحــــ�ة "إن�ــــا lُع)ــــLُ ألُت�ــــQ مdــــارم 
ًا ل�سـال�ه. واللهـQ أرنـا ال�ـY حقـًا ف�ا أح�ج%ـا لل��لـي lالـ2Mاء األخالقـي اتCاعـاألخالق" 

وارزق%%ا اتCاعه أ( ارزق%ا اإلدراك ال0ل�Q والق�رة علي ال���o ب�	 ال.�اب والS_أ وم	 
ثــQ ال�.ــ�ف h�_lقــة صــ���ة ب%ــاء علــي ذلــB اإلدراك. �lع%ــي أن االع�قــاد lال.ــ�اب 

هـ� فق� ل�u ه� ال��B بل ه� مهـQ ول&ـ	 األهـQ أن ی�Cعـه سـل�ك م��افـY معـه. وهـMا 
وألن العالقـة بــ�	 أخالق�ـات الع�ــل جـ�ه� الــ2Mاء األخالقـي (االع�قــاد ی�Cعـه ال0ــل�ك). 

 (	�ومهاراته عالقة م��اخلة وم�الزمة فالب� م	 ت�اف� 2اله�ا فال�� ف الSلـ�ق (األمـ
الـــM( ال ُ,0ِ�ْـــ	 مهـــارات الع�ـــل أو لـــQ ,0ـــ��عX ال�ع�فـــة فهـــMا ســـ�tد( lـــه إلـــى عـــ�م 

 ف ال�اه� (الق�() الM( ی�ق	 الع�ل ول&%ه غ�ـ� خلـ�ق ال�6دة وضعف األداء، وال�� 
یــــtد( إلــــى ضــــعف اإلن�ــــاج 0lــــXC م�لــــه إلــــى ال&ــــMب، الغــــÄ، ال�ــــ�ل�u، االخــــ�الس 

  فال�_ل�ب ه� الق�( األم�	 ال�اه� وال���لي lال2Mاء األخالقي. إذًا  ).٢٠٠٨األی�ب، (
 ��ـــY فـــي ال�Cـــ@ ال�ـــالي ی��ـــح أن هـــMا الق_ـــاع لـــC_فقـــ� و]ـــال%�5 لق_ـــاع ال� u

م_ل�ب م%ه ال��لي ب�رجة م�تفعة مـ	 الـ2Mاء األخالقـي بـل أك)ـ� مـ	 ذلـB أ( غ�سـه 
فــــي شS.ــــ�ات ال_ــــالب فالقــــائl Qال�ــــ�رuh الــــM( یــــ%6ح فــــي إك0ــــاب bالlــــه الــــ2Mاء 

6�ــــ�hُو ،�Cال.ــــl داخلــــي هــــ� مــــ�بٍّ ی�.ــــف �Cذو( ضــــ Qال�ــــ�ار  األخالقــــي وجعلهــــ
6�ــ� فــ	 ال�0ــامح، وم�اقCــة وال��اصــل، فهــ� قــ�وة فــي ال�عــاbف واالح�ــ�ام، وهــ� مــ, 	

  ال2Mاء األخالقي.وت��ل م0��ل�ة ت.�فاته وغ��ها م	 ف�ائل  الMات
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  ال�اجع
  أوًال: ال�اجع الع"1ة

ـــة تـــ�اتي. ( - ). اتSـــاذ القـــ�ار ال�راســـي وعالق�ـــه dlـــل مـــ	 م�2ـــo ٢٠١٤أح�ـــ�، خ�ل
�ة.Sة ال��ال�اlعة دراسة م��ان�ة وصف�ة ل�� تالم�M ال0%ة  -ال��C وت��ل ال�t0ول

م��ســ� بــCع° م��ســ_ات بCل�,ــة الــ�اد(. رســالة ماج0ــ��� غ�ــ� م%�ــ�رة، 2ل�ــة العلــ�م 
 االج��اع�ة واإلن0ان�ة، جامعة ال�اد(.

-). إدارة ال0ــل�ك ال�5%��ــي. (القــاه�ة: 2ل�ــة ال�6ــارة٢٠١٧أح�ــ�، ر]ــاب فه�ــي. ( -
 جامعة القاه�ة). 

ــ�. ( - األخــالق. نــ�وة  ). ورقــة ع�ــل حــ�ل ال�ــ�رXh علــى٢٠٠٨األیــ�ب، أیــ�ب خال
ـــة  � –القـــ�Q واألخـــالق ال�%�5ـــة لل�tس0ـــات االق�.ـــاد,ة فـــي ال&�hـــL (ال�6ـــارب العال�

X� ال%�اذج). -األسال
). م�o2 ض�C عالق�ه �lهارات ال�عامل مـع ٢٠١٠ب�و(، عائ�ة؛ ز�2ر، مف��ة. ( -

ــة العلــ�م اإلن0ــان�ة واالج��اع�ــة، عــ�د خــاص ال�ل�قــى الــ�ولي . ال�ــغ�µ ال�ه%�ــة م6ل
 .٣، ل�عاناة في الع�لح�ل ا

- ) .Yــارة، م�فــ�lــة ٢٠١٣�). أثــ� ب�نــامج تــ�رChي م0ــ�%� إلــى نh�5ــة ب�ر]ــا فــي ت%�
ال�6لــة األردن�ــة فــي العلــ�م  .فــي األردن SOS الــ2Mاء األخالقــي لــ�� أbفــال قــ�� 

 .٤، ٩ال��]�hة، 
). دور ال�علـــ�Q الSـــاص فـــي ب%ـــاء الـــ2Mاء األخالقـــي ٢٠٠٧الCغ�لـــي، ن�ـــا اب�2ـــه. ( -

 ١٣-١٢له�hـــة. ال�ـــtت�� ال��]ـــ�( لل�علـــ�Q الSـــاص ال&�hـــL فـــي الف�ـــ�ة مـــ	 وت��یـــ� ا
 .١٢٥, ٣٣ف�Cای�. م6لة دراسات الSل�ج وال�ho6ة الع�]�ة، 

ال%�اذج ال�ف�0ة لل2Mاء األخالقي وفعال�ـة ب�نـامج ). ٢٠١٧ال�Sلي، م%ال م���. ( -
ع�ــة لــ�� قــائQ علــى ن�ــ�ذج مق�ــ�ح فــي ت%���ــه وفــي تف�ــ�الت ال�0ــافة االج��ا تــ�رChي

 .٤٩ة ال��]�hة, ال�6لال��اهقات ال&ف�فات وال�C.�ات. 
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). ال2Mاء األخالقـي ع%ـ� ع�%ـة مـ	 bلCـة ال��حلـة ال)ان�hـة ٢٠١٥ال�]�ي، وائل. ( -
وال6امع�ــة فــي م�اف5ــة ع6لــ�ن فــي األردن وعالق�ــه بــCع° ال��غ�ــ�ات. م6لــة جامعــة 

 .١١، ٢٩ال%6اح لأل�lاث (العل�م اإلن0ان�ة)، 
). ت%��ـــة الـــ2Mاء األخالقـــي فـــي  ـــل الع�ل�ـــة. ٢٠١٢ح�hoـــة �2ـــال. (عC�ال���ـــ�،  -

 .٢ال�tت�� العل�ي الع�]ي ال�اسع ل�عا,ة ال��ه�]�	 وال��ف�ق�	، األردن، 
). ال2Mاء األخالقي وعالق�ه به�hة األنا وأث� ب�نـامج ٢٠١٠قاسQ، سالي صالح. ( -

�ل ه�hـة األنـا لـ�� bـالب 2ل�ـةd2اء األخالقـي علـى ت�ـMة ال�ال��]�ـة. م6لـة 2ل�ـة  ل�%�
 .١٦م.�,  -ال��]�ة lاإلس�اع�ل�ة 

). ال%�Mجة الC%ائ�ـة للعالقـات بـ�	 ال��dـة والـ2Mاء ٢٠١٦م���د، س�اح م���د. ( -
ـــات ال��حلـــة ال6امع�ـــة.  Cالb )�2اء االج��ـــاعي لـــMـــي والـــ.S2اء ال�Mاألخالقـــي والـــ

uال%ف Qة وعل� .٧٦ال0ع�د,ة، -دراسات ع�]�ة في ال��]
). إسهام 2ل م	 ال2Mاء ال�وحي واألخالقـي ٢٠١٦ل�ازق م���. (م._فى، عC� ا -

فـــي ال�%Cـــl tال&فا,ـــات ال�S.ـــ�ة لـــ�� معل�ـــي ال��هـــ�]�	 �l�ی%ـــة أبهـــا. م6لـــة ال��]�ـــة 
�ة dlل�ة ال��]�ة جامعة الoقـازYh  -الSاصة ��Cة وال� -م�o2 ال�عل�مات ال��]�hة وال%ف0
 .١٥م.�، 

). ق�ـــاس الـــ2Mاء ٢٠١٥م�ت�ـــى ع6�ـــل. (ال�ـــ�زاني، عCـــ�ال&�Qh زایـــ�؛ الSفـــاجي،  -
 .٧٢األخالقي ل��رسي ال��حلة ال)ان�hة. م6لة آداب الC.�ة، 

- ) .Qhال&ــ� �ــCــف ع�). م0ــ��� الــ2Mاء األخالقــي وعالق�ــه ٢٠١٥مــ�م%ي، عCــ� الل_
��lغ��( الu%6 وف�ع ال�عل�Q ل�� bلCـة ال��حلـة ال)ان�hـة فـي م%_قـة األغـ�ار ال�ـ�ال�ة 

 .١، ١١ردن�ة في العل�م ال��]�hة، في األردن. ال�6لة األ
 ال��اقع اإلل&��ون�ة: -

  portal.mohesr.gov.eg              وال�C@ العل�ي ب�اlة وزارة ال�عل�Q العالي
�� الع��اني_Sة العامة لل���  gopp.gov.eg                                         اله
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