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خسضٌد ؤذالكٌبح األعهبل كألٌج لخفعٌل عهمٌج ضىع اللساس تبلهئضضبح اإلكخضبرٌج
رساضج هٌراىٌج لهسهَعج هو هئضضبح تو حهبري تَالٌج تسر تَعسٌسٌز

هٍرٌر فبطهج الشٌساء.ر

 جهظقجثف-ظحيِر دفض دُّفٖفٖط
:الهمذص

ًُؿفز ُـٍ جهؿفجلر اهٓ جهسِفف ُوٓ سوّفجز جألففجؿ جهِحيوًٖ فٕ يئللحز يٖؿج

 ّهسػلٖق ؤُؿجف،جهؿفجلر ٌػّ يؿْ سإصٖف ؤؾالكٖحز جألُيحل ُوٓ فِحهٖر وٌَ جهلفجف
جهؿفجلر ؤظفز جهدحػصر يلػح يٖؿجٌٖح ُوٓ ٌُٖر يً جهيئللحز جالكسوحؿٖر دّالٖر دفض
 ػٖش سنًّ يظسيَ جهؿفجلر يً ظيَٖ جهِيحل، يً ؾالل سويٖى جلسيحفذ،دُّفٖفٖط
 ّكؿ سى،193ّجإلؿجفًٖٖ جهيسّجظؿًٖ فٕ يؾسوف يؿٖفٖحز ّؿّجثف جهيئللحز ّجهدحهغ ُؿؿُى

 ّفٕ يّء ـهم ظفْ ظيَ ّسػوٖل جهدٖحٌحز ّجؾسدحف،يففؿذ49 جؾسٖحف جهٌِٖر جهسٕ دوغ ُؿؿُح
ٓ ّسّووز جهؿفجلر اه.SPSS جهففيٖحز دحلسؾؿجى جهػقير جإلػوحثٖر هوِوّى جالظسيحُٖر
ٌَُؿذ ٌسحثط ؤُيِح ّظّؿ ؤصف ـّ ؿالهر اػوحثٖر ألؾالكٖحز جألُيحل ُوٓ ؤدِحؿ فِحهٖر و

 ّّظّؿ ُالكر،) ّكز جسؾحـ جهلفجف ّلِّهر سٌفٖـ جهلفجف، كدّل جهلفجف،جهلفجف (ظّؿذ جهلفجف
ٌَجفسدحً ـجز ؿالهر يٌِّٖر دًٖ جهيسغٖف جهيلسلل ؤؾالكٖحز جألُيحل ّجهيسغٖف جهسحدَ فِحهٖر و
.ٍجهلفجف دإدِحؿ
. جهيئللر جالكسوحؿٖر، فِحهٖر وٌَ جهلفجف، ؤؾالكٖحز جألُيحل وٌَ جهلفجف:الكمهبح الهفخبحٌج
Abstract:
This study aimed to identify the perceptions of working individuals about the reality of
Business ethics prevailing in their enterprises, and its impact on the effectiveness of decisionmaking, Achieving this study's objectives the researcher has conducted a survey on Economic
Enterprises Bordj Bou Arreridj, by designing a questionnaire, where the study population
consisted of all workers and administrators in various directorates and departments of
enterprises, totaling 193, and the choosing sample consisted of 49 individuals,the collecting and
analyzing data and testing hypotheses process has been carried out using the Statistical Package
for Social Sciences (SPSS).
The study reached an important result, which is, Business ethics statistically have
significant effects on the dimensions of the effectiveness of the decision-making (the quality of
the decision, acceptation of decision, the time of decision-making and the ease of
implementation of the resolution). And the presence of significant a significant correlation
between the independent variable business ethics dependent variable effectiveness of decisionmaking
Key words: Business Ethics, Decision-Making, the effectiveness of decision-making,
economic enterprises
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الهلرهج:

سِؿ ُيوٖر وٌَ جهلفجف يػّف جهِيوٖر جإلؿجفٖر ُّٕ يِلؿذ ّسفسدً ُحؿذ دحهػلحثق

ّجهلٖى جهسٕ سلّى ُوِٖح جهيٌٌيرّ ،نـهم جهٌفّف جهؾحور دحهدٖثر جهؿجؾوٖر ّجهؾحفظٖر جهسٕ
سئصف فٕ ُيوٖر جهيفحيور دًٖ جهلفجفجزّ ،سِسدف جألؾالق ؤػؿ جهٌِحوف جهيئصفذ ُوٓ وحٌَ
جهلفجف ديح كؿ ّٖجظَِ يً يّكف ٖظخ ؤً ّٖجقً فَٖ دًٖ جهوّجخ ّجهؾًإ كدل جسؾحـ كفجف
دنإٌَّ ،اـج نحً جهلفجف جإلؿجفٔ فٕ يوًوغ جألُيحل ٌِٖٕ ؾيَُّ هويدحؿة ّجهلّجًٌٖ
ّجألٌٌير جهيِيّل دِح فٕ جهيٌٌير ،فيال ًُ يفجُحسَ هظحٌدٕ جهِؿجهر ّجهيٌفِر؛ فبً صير

ُّجيل نؾوٖر ّصلحفٖر ّسٌٌٖيٖر سئصف فٕ ُـج جهلفجف ،فسػففَ ًُ جالسظحٍ جهلوٖىّ ،سلودَ
جهوفر جألؾالكٖر جهسٕ ٖظخ ؤً ٖسلى دِحّ ،يً جهيسفق ُوَٖ ؤٖيح ؤً ٌظحع ّسًّف ؤٔ

يٌ ٌير ٖفظَ اهٓ فِحهٖر كفجفجسِح هـج ؤودغ يً جهيفّفٔ جهّٖى ؤً سنًّ ُـٍ جهلفجفجز
يدٌٖر ُوٓ ؤلك ّيِحٖٖف ؤؾالكٖر سسيحنٓ ّؤُؿجف جهيظسيَ ّجألًفجف ـجز جهيووػرّ ،يً
ؾالل ؿفجلسٌح ُـٍ ٌػحّل يِففر نٖف سإصف ؤؾالكٖحز جألُيحل ُوٓ فِحهٖر وٌَ جهلفجف

دحهيئللر جالكسوحؿٖر دحهسفنٖق ُوٓ ٌُٖر يً يئللحز يظيُّر دً ػيحؿٔ

جهٌحنًر

دّالٖر دفض دُّفٖفٖط.
 .Iهشكمج الرساضج

اَال:اإلطبس الهىٍسً لمرساضج

سِؿ ؤؾالكٖحز جألُيحل ُحيال يِيح فٕ سّظَٖ جهلوّم جهففؿٔ ّجهظيحُٕ ؿجؾل

جهيٌٌير ّؾحفظِح ،دٖؿ ؤٌِح سسفحّز فٕ ؿفظر سإصٖفُح فٕ لوّم جهِحيوًٖ دّظَ ُحىّ ،جهلفجف
جألؾالكٕ دّظَ ؾحهّ ،ـهم دًٖ يٌٌير ّؤؾفْ ّكًحٍ ّآؾف ،يً ٌُح فلؿ ظحءز ُـٍ
جهؿفجلر هسػؿٖؿ ؤصف ؤؾالكٖحز جألُيحل ُوٓ وٌَ جهلفجفجز جإلؿجفٖر فٕ جهيئللحز
جالكسوحؿٖر ّنٖف سلحُى فٕ سفِٖل سوم جهلفجفجزّٖ ،ينً سػلٖق جهغفى يً ُـٍ جهؿفجلر

ًُ ًفٖق جإلظحدر ًُ جإلننحهٖر جهسحهٖر:
-هب ؤذس ؤذالكٌبح األعهبل فً خحضٌو عهمٌج ضىع اللساس تبلهئضضج االكخضبرٌج؟

ّسٌؿفض سػز ُـٍ جإلننحهٖر يظيُّر يً جهسلحئالز جهففُٖر ُّٕ:

ُ )1ل سّظؿ ُالكر جفسدحً ـجز ؿالهر يٌِّٖر دًٖ ؤؾالكٖحز جألُيحل ّفِحهٖر وٌَ
جهلفجف دحهيئللحز يػل جهؿفجلر؟
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سفلٖؽ ؤؾالكٖحز جألُيحل نأهٖر هسفِٖل ُيوٖر وٌَ جهلفجف دحهيئللحز جالكسوحؿٖر

ُ )2ل سّظؿ ُالكر ؤصف ـجز ؿالهر اػوحثٖر دًٖ ؤؾالكٖحز جألُيحل ّظّؿذ جهلفجف
دحهيئللحز يػل جهؿفجلر؟
ُ )3ل سّظؿ ُالكر ؤصف ـجز ؿالهر اػوحثٖر دًٖ ؤؾالكٖحز جألُيحل ّكدّل جهلفجف
دحهيئللحز يػل جهؿفجلر؟
ُ )4ل سّظؿ ُالكر ؤصف ـجز ؿالهر اػوحثٖر دًٖ ؤؾالكٖحز جألُيحل ّّكز جسؾحـ جهلفجف

دحهيئللحز يػل جهؿفجلر؟

ُ )5ل سّظؿ ُالكر ؤصف ـجز ؿالهر اػوحثٖر دًٖ ؤؾالكٖحز جألُيحل ّلِّهر سٌفٖـ جهلفجف
دحهيئللحز يػل جهؿفجلر؟
 .IIؤٌهٌج التحد

سٌدَ ؤُيٖر جهدػش فٕ نٌِّح سسٌحّل يّيًُّٖ ُحيًٖ ّيئصفًٖ فٕ جهػٖحذ جالكسوحؿٖر

ّجالظسيحُٖر ّجهدٖثٖر هألففجؿ ّجهيظسيَ ،ؤال ُّيح وٌَ جهلفجف ّؤؾالكٖحز جألُيحل ّيػحّهر

يِففر يؿْ يلحُير سفلٖؽ ؤؾالكٖحز جألُيحل فٕ سفِٖل وٌَ جهلفجف فٕ يٌٌيحز جألُيحل

دحإليحفر اهٓ جهسِفف ُوٓ ؤُى ؤدِحؿ فِحهٖر وٌَ جهلفجف.
 .IIIؤٌراف التحد

سِؿف ُـٍ جهؿفجلر اهٓ جهسِفف ُوٓ ؤصف ؤؾالكٖحز جألُيحل فٕ فِحهٖر وٌَ جهلفجف

دحهيئللحز جالكسوحؿٖر ،يً ؾالل:
 )1يػحّهر جهسِفف ُوٓ ّجكَ ُيوٖر وٌَ جهلفجف فٕ جهيئللر جالكسوحؿٖر
جهظقجثفٖرّ ،يلسّٖحز سّجفف ؤدِحؿُح جهيِسيؿذ فٕ ُـٍ جهؿفجلر.

 )2يِففر يؿْ سّفف ؤؾالكٖحز جألُيحل فٕ جهيئللحز جالكسوحؿٖر ّيلسّٖحز سّجفف

ؤدِحؿُح جهيِسيؿذ فٕ ُـٍ جهؿفجلر.
 )3جهسِفف ُوٓ يؿْ سإصٖف ؤؾالكٖحز جألُيحل دحهيئللحز يػل جهؿفجلر ُوٓ فِحهٖر
وٌَ جهلفجف.

 )4سّيٖغ يؿْ ّظّؿ جفسدحً دًٖ ؤؾالكٖحز جألُيحل ّؤدِحؿ فِحهٖر وٌَ جهلفجف

ّجهيسيصور فٕ (ظّؿذ جهلفجف ،كدّل جهلفجفّ ،كز جسؾحـ جهلفجف ّلِّهر سٌفٖـ جهلفجف).
 )5سلؿٖى دِى جهسّوٖحز هويئللر كٖؿ جهؿفجلر دؾوّه ؤؾالكٖحز جألُيحل جهسٕ
سلحُى فٕ فِحهٖر وٌَ جهلفجف دحهيئللر جالكسوحؿٖر.
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 .IVفسضٌبح الرساضج
- 1الفسضٌج السئٌضٌج األَلى :سّظؿ ُالكر جفسدحً ظُّفٖر ـجز ؿالهةر يٌِّٖةر دةًٖ

ؤؾالكٖحز جألُيحل ّؤدِحؿ فِحهٖر وٌَ جهلفجف دحهيئللحز يػل جهؿفجلر.

- 2الفسضٌج السئٌضٌج الذبىٌج :سّظؿ ُالكر جصف ـجز ؿالهر اػوةحثٖر دةًٖ ؤؾالكٖةحز

جألُيحل ّؤدِحؿ فِحهٖر وٌَ جهلفجفّ ،سسظقؤ ُـٍ جهففيٖر اهٓ  4ففيٖحز ففُٖر ُّٕ:

 -سّظؿ ُالكر جصف ـجز ؿالهر اػوحثٖر دًٖ ؤؾالكٖحز جألُيحل ّظّؿذ جهلفجف

دحهيئللحز يػل جهؿفجلر.

 -سّظؿ ُالكر جصف ـجز ؿالهر اػوحثٖر دًٖ ؤؾالكٖحز جألُيحل ّكدّل جهلفجف

دحهيئللحز يػل جهؿفجلر.

 -سّظؿ ُالكر جصف ـجز ؿالهر اػوحثٖر دًٖ ؤؾالكٖحز جألُيحل ّّكز جسؾحـ جهلفجف

دحهيئللحز يػل جهؿفجلر.

 -سّظؿ ُالكر جصف ـجز ؿالهر اػوحثٖر دًٖ ؤؾالكٖحز جألُيحل ّلِّهر سٌفٖـ جهلفجف

دحهيئللحز يػل جهؿفجلر.
 .Vهىٍسٌج التحد
 )1هىٍز الرساضج

سى جلسؾؿجى جهيٌِط جهّوفٕ جهـٔ ٖفسنق ُوٓ جهّوف جهِويٕ جهؿكٖق هوٌحُفذ

جهيؿفّلر ّوفح نيٖح ؤّ ّوفح ٌُّٖح ،اللسلوحء جهػوّل ّجهسفلٖفجز ،جلسٌحؿج اهٓ يح
سففقٍ جهدٖحٌحز ّجهيِوّيحز يً ٌسحثط ،دحإليحفر اهٓ يٌِط ؿفجلر ػحهر جهـٔ ٖسييً

جلسؾؿجى جأللوّخ جهيٖؿجٌٕ فٕ ظيَ جهدٖحٌحز دّجلًر جاللسيحفذ ّسػوٖوِح اػوحثٖحً
الؾسدحف وػر ففيٖحز جهؿفجلرّ ،جهّوّل اهٓ ٌسحثط جهؿفجلر.
 )2هسخهع َعٌىج الرساضج:

ٖسيصل يٖؿجً جهؿفجلر فٕ  3يئللحز يً يظيُّر دً ػيحؿٔ دّالٖر دفض دُّفٖفٖط،

يً ؤول  10يئللحز سٌنً فٕ ُؿذ وٌحُحزّ ،سفظَ يونٖر سوم جهيئللحز هألخ جهػحض
يػيؿ جهًحُف دً ػيحؿٔ ّؤّالؿٍ جألفدِر.
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سفلٖؽ ؤؾالكٖحز جألُيحل نأهٖر هسفِٖل ُيوٖر وٌَ جهلفجف دحهيئللحز جالكسوحؿٖر

ّٖينً سوؾٖه دًحكر سِفٖفٖر هنل يئللر فٕ جهظؿّل جهسحهٕ:
السرَل سكن( :)1تطبكج خعسٌفٌج لهئضضبح هسهَعج تو حهبري
خبسٌد الخإضٌص
0202

عرر العهبل
-

اضن الهئضضج
Aglotube

الىشبط
وٌحُر جٗظف

0990

050

Argilor

اٌسحض جهفّالـ جهِٖنوٕ ّجألُيؿذ جهنِفدحثٖر

0202

022

Bordj steel

0220

2022

Condor

وٌحُر جألٌحدٖخ جإلليٌسٖر جهظحُقذ هنل هيؾسوف جهلًحُحز

وٌحُر جألظِقذ جالهنسفٌّٖر ،جإلُالى جٗهٕ ،جهًحكر
جهنيلٖر
اٌسحض جهليٖؿ ّجهًػًٖ

0999

022

Gerbior

اٌسحض جهِظحثً ّجهنلنلٓ

0202

022

Gipates

وٌحُر جألللف ّ جهظؿفجً جهػؿٖؿٖر ّنفجثغ جهغفف

0222

02

Hodna
metal

0202 /00

02

Hotel bani
hamad

جهدحفؿذ
فٌؿق ٌ 4ظّى ٖيى جهيفجفق جهسحهٖر 60 :غففر ،كحُر
ػفالز ّجظسيحُحز ،ػٌٖفذ هولٖحفجز ،كحُر سلّٖر
جهِيالز ،يلدغ ،ػيحى وٌّح
وٌَ جألنٖحك هويٌسظحز جهغـجثٖر

0220

000

Polyben

سنٖٖؿ جهدٌحٖحز ّجهٌِؿلر جهيؿٌٖر

0229

-

Travocovia

جهيوؿف :يً اُؿجؿ جهدحػصر
فٕ ؿفجلسٌح سى جؾسٖحف صالش يئللحز يً جهيظيُّر فجثؿذ فٕ يظحل ٌنحًِح ُّٕ نل
يًّ ، Argilor ،Condor ، Hotel bani hamad:سسإهف ٌُٖر جهؿفجلر يً جهلٖحؿجز جهِوٕ

ّجهّلًٓ فٕ يئللحز يٖؿجً جهؿفجلر ،ػٖش دوغ يظسيَ جهؿفجلر  193يففؿذّ ،كؿ سى

جؾسٖحف ٌُٖر ّجهسٕ دوغ ُؿؿُح  49يففؿذ.
َ )3ضٌمج سهع التٌبىبح:

هظيَ جهدٖحٌحز جهيٖؿجٌٖر جلسؾؿيٌح نإؿجذ ؤلحلٖر جاللسيحفذ ،دحإليحفر اهٓ جُسيحؿٌح

ُوٓ جهيلحدور دِؿف جهػوّل ُوٓ جندف ػظى يً جهدٖحٌحز ّجهيِوّيحز جهسٕ سلحُؿٌح فٕ
سػوٖل ّسفلٖف اظحدحز جهيدػّصًٖ ُوٓ فلفجز جاللسيحفذ ،نيح جُسيؿٌح ؤٖيح ُوٓ ٌُوف
جهيالػٌر ؾحور ؤصٌحء سٌلوٌح دًٖ جهيوحهغ جإلؿجفٖر هويئللحز يػل جهؿفجلرُّ ،ـج هسلظٖل

نل يح هَ ُالكر ديّيٍّ جهؿفجلر دِؿف يلحُؿسٌح فٕ سفلٖف ّسػوٖل دِى فلفجز

جاللسيحفذ.
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ؤ -خضهٌن االضخهبسث :سى جالُسيحؿ ُوٓ جهِؿٖؿ يً جهؿفجلحز جهلحدلر ّجهدػّش هدٌحء

جاللسيحفذ ،ػٖش سنٌّز يً يػّفًٖ فثٖلًٖٖ ُيح:

خ -هحَس التٌبىبح العبهج :سسييً جهدٖحٌحز جهنؾوٖر جهسٕ سؾه ؤففجؿ ٌُٖر جهؿفجلر

ُّٕ :جهظٌك ،جهلً ،جهؾدفذ ،جهيئُل جهِويٕ.

ز -هحَس التٌبىبح الهَضَعٌج :نيل ُ 21دحفذ ،يللير ؤلحلح ّفق يػّفًٖ :هحَس

ؤذالكٌبح األعهبل ،ؤيح جهيػّف جهصحٌٕ فٖسِوق دفِحهٖر وٌَ جهلفجف ّٖسييً  4ؤدِحؿ ُٕ:
ظّؿذ جهلفجف ،كدّل جهلفجفّ ،كز جسؾحـ جهلفجفّ ،لِّهر سٌفٖـ جهلفجف.
ش -ضرق َذتبح االضخهبسث:

يً ؤظل جؾسدحف ؿفظر جهصدحز كيٌح دػلحخ يِحيل" ُّّ "Alpha cronbachيِحيل

ٖؿل ُوٓ صدحز جهيلٖحكّٖ ،لٖك ؿفظر وؿق جهٌِٖر ،ػٖش نحٌز ٌسحثط جالؾسدحف نيح ُٕ
يدٌٖر فٕ جهظؿّل جهسحهٕ:
السرَل سكن( :)2هعبهالح ؤلفب كسَىتبخ لهحبَس االضخهبسث
جهِدحفجز

ؤهفح نفٌّدحؼ هوِدحفذ

جهدِؿ

جهيػّف

جهيػّف جألّل :ؤؾالكٖحز جألُيحل

6-1

0.937

ظّؿذ جهلفجف

4-1

0.909

كدّل جهلفجف

4-1

0.921

ّكز جسؾحـ جهلفجف

3-1

0.908

لِّهر سٌفٖـ جهلفجف

4-1

0.902

فِحهٖر وٌَ جهلفجف

15-1

0.888

جإلظيحهٕ

21

0.925

جهيػّف جهصحٌٕ

الهضرس :يً اُؿجؿ جهدحػصر جًٌالكح يً يؾفظحز دفٌحيط spss

يً ؾالل جهظؿّل ؤُالٍ ٖسدًٖ هٌح ّظّؿ جسلحق ّسظحٌك ؿجؾوٕ دًٖ ُدحفجز جاللسيحفذ
ألً ؤهفح نفٌّدحؼ جهنوٖر سلحّٔ  ُّٕ 0.925سفّق  0.6ييح ًِٖٕ جاللسيحفذ يوؿجكٖر
هوؿفجلر ،ػٖش نحٌز ؤهفحنفٌّدحؼ جهؾحور دنل يػّف ـجز يوؿجكٖر فإهفحنفٌّدحؼ هويسغٖف
جهسحدَ  0.888فٕ ػًٖ ظحءز ؤهفحنفٌّدحؼ جهؾحور ديػّف جهيسغٖف جهيلسلل ٖ ،0.937سيغ

يً جهظؿّل جهلحدق ؤً ظيَٖ كٖى يِحيل ؤهفح هنل يػحّف جاللسيحفذ نحٌز كّٖر ظؿجًُّ ،ـج
ٖؿل ُوٓ ؤً فلفجز جهيظحل يفسدًر جفسدحًحً كّٖحً يَ جهيظحل جهسٕ سٌسيٕ اهَٖ.
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سفلٖؽ ؤؾالكٖحز جألُيحل نأهٖر هسفِٖل ُيوٖر وٌَ جهلفجف دحهيئللحز جالكسوحؿٖر

 )4األضبلٌة اإلحضبئٌج الهضخذرهج:

هلؿ سى جاللسفحؿذ يً جهػقير جإلػوحثٖر هوِوّى جالظسيحُٖر ( Spss )v.20هيِحهظر

جهدٖحٌحز ّجهػوّل ُوٓ جهٌسحثط جإلػوحثٖر جهيًوّدر هؾؿير ؤُؿجف جهؿفجلر ّسلحئالسِح،

ّفٖيح ٖوٕ ؤُى جأللحهٖخ جإلػوحثٖر جهيلسؾؿير ّجهغحٖر يً جلسؾؿجيِح:

-ؤلحهٖخ جإلػوحء جهّوفٕ ّسييٌز جهيسّلًحز جهػلحدٖرّ ،جهسنفجفجز ّجهٌلخ

جهيثّٖر ،جالٌػفجفحز جهيٌِّٖر.

-يِحيل ؤهفح نفٌّدحؼ هلٖحك جهصدحز ّجالسلحق جهؿجؾوٕ هألؿجذ.

-يِحيل جالفسدحً دٖفلًّ هيِففر يؿْ ّظّؿ ُالكر جفسدحً دًٖ جهيسغٖف جهيلسلل

ؤؾالكٖحز جألُيحل ّجهيسغٖف جهسحدَ فِحهٖر وٌَ جهلفجف.

-سػوٖل جهسدحًٖ هالٌػؿجفّ ،ـهم الؾسدحف ٌيّـض جهؿفجلر.

-جؾسدحف ؿجفدً ّجسلًّ  D-Wالؾسدحف يؿْ ظّؿذ ٌيّـض جهؿفجلر

-سػوٖل جالٌػؿجف جهدلًٖ الؾسدحف سإصٖف جهيسغٖف جهيلسلل ُوٓ جهيسغٖف جهسحدَ ّؤدِحؿٍ.

 )5ىهَزر الرساضج:

ؤ -الخعسٌف اإلسسائً لمهخغٌساح:

-ؤذالكٌبح األعهبل ُٕ يظيُّر يً جهلّجُؿ جألؾالكٖر ّجهلٖى جهيدؿثٖر جهسٕ سػنى

لوّم جهففؿ ّجهظيحُر دنإً جهوػٖغ ّجهؾحًت ُّٕ ،يدٌٖر ُوٓ جهسّظَ جهصلحفٕ هويٌٌير
ّجهففؿ يِح.
-فعبلٌج ضىع اللساس ُٕ :سوم جهِيوٖر جهسٕ سفلى جألُؿجف ّسؿٖفُح هسلسًَٖ فٕ

جألؾٖف يً سٌفٖـُح ،يَ جهِوى ؤً سوم جألُؿجف سسّجفق يَ جألُؿجف جهيلًفذ يً كدل جهيٌٌير.

َ-كح اخذبز اللساس :اً جهسّكٖز ِٖسدف يً جهِّجيل جهػحلير فٕ ُيوٖر وٌَ جهلفجف

جهفِحل ،ػٖش ؤً ُيوٖر سلؿٖى ؤّ سإؾٖف وٌحُر جهلفجف كؿ ٖسفسخ ٌُِح جٌِنحلحز لودٖر ُوٓ
جهيٌٌير جهسٕ ٖسؾـ فِٖح جهلفجف.
-سَرث اللساس :سسيصل ظّؿذ جهلفجف دحهلؿفذ ُوٓ سّفٖف جهدؿجثل ّجهؾٖحفجز جهيسِؿؿذ يَ

اينحٌٖر ؾوق جألفنحف جهظؿٖؿذ ّسلّٖيِحّ ،كٖحك يؿْ جٌػفجف ؤّ وػر جهلفجفجز جهيسؾـذ.

-كتَل اللساس :اً قٖحؿذ ؿفظر كدّل جهلفجف يً ظيَٖ جهيًٌِٖٖ ٖئؿٔ اهٓ قٖحؿذ

جػسيحهٖر سػلٖق جألُؿجف دنفحءذ ّفِحهٖر ّجهلدّل.
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-ضٍَلج خىفٌزي :اً ُؿى جهؿكر فٕ سٌفٖـ جهلفجف سئؿٔ اهٓ فنوَّٖ ،ئؿٔ دٌسحثط ُنك

جهسٕ سّكِِح وحٌَ جهلفجف ،فحهلفجفجز جهظٖؿذ فديح سنًّ ؤكل يً جهٌسحثط جهيفغّدرّ ،ـهم
هٖك دلدخ وػر جهلفجف ّاٌيح دًفٖلر سٌفٖـ جهلفجف.

ّٖينً سوؾٖه جهِالكر دًٖ جهيسغٖفجز جهيلسلور ّجهسحدِر فٕ ٌيّـض جهؿفجلر جهسحهٕ:
الهخغٌس الهضخلل

الشكل سكن ( :)1ىهَزر الرساضج
الهخغٌس الخبتع

ؤذالكٌبح األعهبل

عهمٌج ضىع اللساس

سَرث اللساس
كتَل اللساس
َكح اخذبز

اللساس
ضٍَلج خىفٌز
جهيوؿف :يً اُؿجؿ جهدحػصر

اللساس

 )6حرَر الرساضج:

ػؿؿز جهؿفجلر دحهيظحالز جهسحهٖر:
-الحرَر الهَضَعٌجٌٌ :فجً هوسغّٖفجز ّجهسًّفجز جهسٕ نِؿُح جالكسوحؿ جهِحهيٕ فٕ

جٌّٗر جألؾٖفذّ ،جهسٕ ؤؿّز اهٓ ظِل جهيئللحز سفنف فٕ سلٌٖحز ّسظؿٖؿجز سليغ دحهسنٖف
ّجهسإكوى ّيّجندر ُـٍ جهسػّّالز ،جُسيؿٌح فٕ دػصٌح ُـج ُوٓ جهؿفجلحز جهسٕ جُسيز
ديّيُّٕ ؤؾالكٖحز جألُيحل ّ سفِٖل ُيوٖر وٌَ جهلفجف دحهسفنٖق ُوٓ ؤػؿش جهٌسحثط

جهيسّول اهِٖح يئؾفج.

-الحرَر الهكبىٌج :اًّ جهؿفجلر جهسًدٖلٖر ٖلِٓ اهٓ اللحً يلحفدحز ّوٖحغسِح فٕ

جهّجكَ جهِيوّٕ ،دحهسحهٕ ؿفجلسٌح سػحّل يِففر ؿّف ؤؾالكٖحز جألُيحل ُوٓ فِحهٖر وٌَ

جهلفجف ّـهم دؿفجلر ػحهر ٌُٖر يً يئللحز يظيُّر دً ػيحؿٔ دّالٖر دفض
دُّفٖفٖط ّجهيسيصور فٖيح
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سفلٖؽ ؤؾالكٖحز جألُيحل نأهٖر هسفِٖل ُيوٖر وٌَ جهلفجف دحهيئللحز جالكسوحؿٖر

-الحرَر التشسٌج :جنسيوز جهؿفجلر ُوٓ جهلٖحؿجز جهِوٖح ّجهّلًٓ فٕ جهيئللحز يػل

جهؿفجلرّٖ ،فظَ ـهم هًدِٖر يّيٍّ جهؿفجلر ،ػٖش جكسوفز ُوٓ يً ٖنغوًّ جهٌّحثف
جهسحهٖر :جهيؿفجء ،فئلحء جهيوحهغٌّ ،جخ فئلحء جهيوحهغ ،دحكٕ جهيٌحوخ جإلؿجفٖر.
الحرَر الشهىٌجً :دلز جهؿفجلر جهيٖؿجٌٖر ؾالل جهفسفذ  2016/05/11اهٓ غحٖر
 .Iؤذالكٌبح األعهبل

2016/11/02

ذبىٌب :اإلطبس الىظسي لمرساضج

سِؿ ؤؾالكٖحز جألُيحل جهيّيٍّ جألنصف ؤُيٖر جهـٔ ّٖجظَ جهيئللةةحز فٕ جهّكز

جهفجًُ هيح ٖنِؿٍ جهِحهى يً سغٖفجز يسلحفُرّ ،جهـٔ ٖففى ُوِٖح جالُسيحى دحهيّجفؿ
جهدنفٖر ّدلوّنٖحسِحّ ،يً ؾالل ُـج جهيػّف لٌػحّل جهسِفف ؤنصف ُوٓ يفِّى ؤؾالكٖحز

جألُيحل.

 )1خعسٌف ؤذالكٌبح األعهبل

سسييً جألؾالكٖحز نل يح ُّ يسِحفف ُوَٖ ُوٓ ؤٌَ وػٖغ ؤّ ؾحًت ُّوٓ ؤٌَ

ٌُحم هنل فِل فؿ فِل ؤػؿُيح وحثخ ّجٗؾف ؾحًتّ ،سسييً جألؾالكٖحز يظيُّر يً
جهلّجًٌٖ جهسٕ ٖظخ جهلٖف ُوِٖح ّ ،سنٖف جألؾالكٖحز

ETHICS

دننل ُحى اهٓ جهلٖى

ّجهيِحٖ ٖف جألؾالكٖر جهسٕ ٖلسٌؿ هِح ؤففجؿ جهيظسيَ هغفى جهسيٖٖق دًٖ يح ُّ وػٖغ ّيح ُّ
ؾًإ ّٖدؿّ ؤً جهيظسيِحز كؿ ًّفز ُـٍ جهلٖى ّجهيِحٖٖف هسننل ُّحء ػيحفٖح هِح ُدف

فسفجز قيٌٖر يسِحكدر ّفٕ ُـج جإلًحف ٖينً ؤً سٌٌف هويظسيِحز جهدؿجثٖر ّيِحٖٖفُح
جألؾالكٖر جهوحفير صى جهيظسيِحز جهوٌحُٖر ّيِحٖٖفُح جألؾالكٖر جهيسظؿؿذ جهيفٌر ّؤؾٖفجً
جهيظسيَ جهِحهيٕ جهيِففٕ ّيِحٖٖفٍ جألؾالكٖر جهٌلدٖر جهسٕ سلسُّخ ُـج جهسًّف جهِحثل فٕ

يظيل جألّيحٍ جالكسوحؿٖر ّجالظسيحُٖر ّجهصلحفٖر ّجهسنٌّهّظٖر غٖفُح).جهِحيفٔ ،جهغحهدٕ،

 ،2005ه(134

اً جألؾالكٖحز فٕ ينحً جألُيحل يً ّظِر ٌٌف جهفنف جإلؿجفٔ ُٕ ؤً جألُيحل

جألؾالكٖر ُٕ جألُيحل جهظؿٖؿذ اـج جفسدً ُـج جهيفِّى دحهِؿٖؿ يً جهيّجيَٖ ّجهيِيحز
جهيٌٌيٖر ،نحإلؿجفذ ّجهِحيوًٖ ّجهِيل ّجهلٖحؿذ ّجهيؿٖفًٖ ألٌِح سفنؿ ّسِقق جهلوّم جهظٖؿ

ّجهلوّم غٖف جهظٖؿّٖ ،ينً يالػٌر اً جهيِيور جألؾالكٖر سنيً فٕ ؤً جهيؿٖف ؤّ
جهيلئّل فٕ جهِيل ّػسٓ جهففؿ جهِحيل ّٖجظًِّ ظيِٖح يّكفح ؤّ ػحهر يٌِٖر سسييً
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سػؿٖحز ؤؾالكٖر.
ّٖينً سِفٖف ؤؾالكٖحز جهِيل فٕ جهيٌٌير دإٌِح "جسظحٍ جإلؿجفذ ّسوففِح سظحٍ
يٌّفِٖح ّقدحثٌِح ّجهيلحُيًٖ ّجهيظسيَ ُحير ّكّجًٌٖ جهؿّهر ـجز جهِالكر دسٌٌٖى ُيل

جهيٌٌيحز اـ ًٌٖدق ُـج جهسِفٖف دـجسَ ُوٓ ُيل جألففجؿ").جالٌّنسحؿ ،2001 ،ه(194

ّكؿ ؤّيغ  Daftدحً جألؾالكٖحز سسِوق دحهلٖى جهؿجؾوٖر ّجهسٕ ُٕ ظقءجً يً جهدٖثر جهصلحفٖر

هويٌٌير ،اـ ؤً جهيلإهر جألؾالكٖر سئصف ُوٓ سوففحز جهففؿ ؤّ جهيظيُّر ؤّ جهيٌٌير دننل

(لودٕ ؤّ جٖظحدٕ) ُوٓ جٗؾفًٖ )(Daft ,Richard,p139

فٕ ػًٖ ّوف  Koontz & Weihrichؤؾالكٖحز جهِيل دإٌِح نل يح ٖسِوق دحهِؿجهر ّدِى

جهٌّجػٕ يصل سّكِحز جهيظسيَ ّجهيٌحفلر دٌقجُر ّجإلُالً ّجهِالكحز جهِحير.

)(weichrich ,2003,p70

فٖيح ٖفْ ( )Schermerhornدإً ؤؾالكٖحز جهِيل سيصل يدحؿة يِير هولوّم جهيفسدًر

ديِحٖٖف جهلوّم جهظٖؿ ؤّغٖف ظٖؿ ؤّ جهلوّم جهوػٖغ ّجهلوّم جهؾًإ فٕ سوففحز جألففجؿ

ّجهظيحُر(Schermerhorn, 1996, p139).

ّٖينً جهلّل فٕ جألؾٖف ؤً ؤؾالكٖحز جألُيحل ُٕ جهؿفجلر ّجهسػوٖل جهيٌِظٕ هوِيوٖحز

جهسٕ ٖسى يً ؾالهِح سًّٖف جهلفجف جإلؿجفٔ دػٖش ٖودغ ُـج جهلفجف ؾٖحفج ؤؾالكٖح ؤؾـج فٕ
جالُسدحف يح ُّ وػٖغ ّظٖؿ هوففؿ ّجهيظيُّحز.
 )2ؤٌهٌج ؤذالكٌبح األعهبل

سوِخ ؤؾالكٖحز جألُيحل ؿّفج ندٖفج فٕ ٌظحع جهيٌٌيحز ّٖينً ادفجق ؤُيٖسِح فٕ جهٌلحً

جهسحهٖر) :نفقجدٕ ،2012 ،ه(5

-سلحُؿ يؾسوف جهنفجثغ جهينٌّر هويّجفؿ جهدنفٖر هويئللر دحالهسقجى دحألُؿجف

جهيفلّير هِى دحاللسٌحؿ اهٓ كٖى جهيئللر جهسٕ سئصف فِٖى.

-سلِل ُيوٖر وٌَ جهلفجف ّسػلق جػسفجى نل جألًفجف لّجء يً ؿجؾل ؤّ يً ؾحفض

جهيئللر.

-سّهؿ هؿْ جهِحيوًٖ جهنِّف دحهصلر ّجهفؾف دحالٌسيحء هويئللر.

 -سِقٖق ليِر جهيئللر ُوٓ وِٖؿ جهدٖثر جهيػوٖر ّجإلكوٖيٖر ّجهؿّهٖر ُّـج ؤٖيح هَ

يفؿّؿ اٖظحدٕ ُوٓ جهيئللر.
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سفلٖؽ ؤؾالكٖحز جألُيحل نأهٖر هسفِٖل ُيوٖر وٌَ جهلفجف دحهيئللحز جالكسوحؿٖر

-اً جهػوّل ُوٓ نِحؿجز ُحهيٖر ننِحؿجز جإلٖقّ ؤّظّجثق جهظّؿذ جهنحيور ٖلسفً

دحالهسقجى يً كدل جهيئللر دحهِؿٖؿ يً جهيِحٖٖف جألؾالكٖر فٕ اًحف جإلٌسحض ّجهسّقَٖ ُّ
جالُسفجف دحهؾوّوٖحز ّجهِيل جهوحؿق ّجهصلر جهيسدحؿهر ّؿكر ّوػر جهيِوّيحز ،دِدحفذ

ؤؾفْ جهنِحؿذ جهؿّهٖر دحالهسقجى دحهيِحٖٖف جهفٌٖر فٕ جإلٌسحض سػيل فٕ ًٖحسِح جُسفجفح ديييًّ
ؤؾالكٕ ّجظسيحُٕ يِى ؤٌِفسَ يٌٌير جألُيحل.
 )3هضبرس ؤذالكٌبح األعهبل

اً يوحؿف جهلوّم جألؾالكٕ يظلؿذ ييً جهيلسؾؿيًٖ ّنـهم ييً جهيٌٌير ٌفلِح،

ّييحف اهٓ ـهم ؤوػحخ جهيوحهغ جهؾحفظًٖٖ ٖينً ؤً ٖئصفّج فٕ جهيِحٖٖف هيح ُّ
ؤؾالكّٕٖ ،ػؿؿ  Daftيظيُّر يً جهٌِحوف جهسٕ سِيل ُوٓ سننٖل جألؾالكٖحز فٕ يٌٌيحز

جألُيحلّ ،سسيصل فٕ ):جهؿّفٔ قنفٖح ،2009 ،ه(259-257

-األذالق الشذضٌج :نل نؾه ٖظوخ يظيُّر يً جهيِسلؿجز جهنؾوٖر ّجهلٖى اهٓ

جهِيل ،فحهلٖى جهنؾوٖر ّجاللسٌسحظحز جألؾالكٖر سػّل ُـٍ جهلٖى اهٓ لوّم فٕ جهيٌحًق
جهيِير فٕ وٌَ جهلفجف فٕ جهيٌٌير ،فحهؾوفٖر جهِحثوٖر ّجهلٖى جهفّػٖر هويؿفجء سّفف جهيدحؿة
جهسٕ يً ؾالهِح ٖلّى دسٌفٖـ جهِيل.
-ذلبفج الهىظهج :يً جهٌحؿف يح ٖينً ؤً سلِى ييحفلحز جألُيحل جألؾالكٖر ؤّ غٖف

جألؾالكٖر دننل نحيل فٕ جألؾالق جهنؾوٖر هوففؿ جهّجػؿ دلدخ ؤً ييحفلحز جألُيحل
سِنك جهلٖى ،جالسظحُحزٌّ ،يحـض جهلوّم هصلحفر جهيٌٌيرّ ،هوسفّٖط ًُ جهلوّم جألؾالكٕ فٕ
ؤيحنً جهِيلُ ،وٓ جهيٌٌير ؤً سظِل يً جألؾالق ظقء ينيل هصلحفر جهيٌٌيرّ ،سدؿؤ صلحفر
جهيٌٌير دوّفذ ُحير ديئلك ؤّ كحثؿ ّٖيغ ٌّٖظق ؤفنحف ّكٖى يٌِٖر ،ػٖش ؤً جهلحثؿ ؤّ

يؿٖف جهيٌٌير ٖنًّ يلثّل ًُ ؾوق ّؿُى جهصلحفر جهسٕ سئنؿ ُوٓ ؤُيٖر جهلوّم جألؾالكٕ
ّجهيلئّهٖر جالظسيحُٖر فٕ جهيٌٌير.
ىظن الهىظهج ُّٕ :جهٌٌى جهفليٖر هويٌٌيرّ ،سسييً جهدٌٖر جأللحلٖر هويٌٌير يصل:
-

ُل ؤً جهلٖى جألؾالكٖر يٌؿيظر فٕ جهلٖحلحز ّجهلّجًٌُٖ ،ل كحًٌّ جألؾالق جهييٌٖر يسحع

ّيّظَ هوِحيوًٖ.
-ؤضحبة الهضبلح الذبسسٌٌو :اً جألؾالكٖحز سسإصف نـهم دِؿؿ يً ؤوػحخ جهيوحهغ

جهؾحفظًٖٖ ُّى يظيُّحز ؾحفض جهيٌٌير سئصف فٕ ؤؿجثِحٌُّ ،ؿ وٌَ جهلفجف جألؾالكٕ
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سؿفم جهيٌٌير دإٌِح ظقء يً يظسيَ ندٖف ّسإؾـ دًِٖ جالُسدحف ؤصف كفجفجسِح ّؤُيحهِح ُوٓ
نل ؤوػحخ جهيوحهغّ ،ؤً ؤوػحخ جهيوحهغ جألنصف ؤُيٖر ُى جهّنحالز جهػنّيٖر ،جهقدحثً
يظحيَٖ جهيوحهغ جهؾحور جهـًٖ ٖنًّ هؿِٖى جُسيحى دحهدٖثر جهًدِٖٖر ّكّْ جهلّق جهِحهيٖر.
 .IIفعبلٌج ضىع اللساس

 )1هفٍَن فعبلٌج عهمٌج ضىع اللساس

ٖنٖف جهنحسخ سَتىص ) (Robbinsاهٓ ؤً ُيوٖر وٌَ جهلفجف سسنًّ يً لولور

ؾًّجز يسسحدِر سدؿؤ دسنؾٖه جهيننور ّسٌسِٕ دسلٖٖى فحُوٖر جهدؿٖل جهـٔ سى جؾسٖحفٍ)،ػفٖى

ػلًٖ ،2006 ،ه (87دٌٖيح ٖفْ هبسص َضبٌهَو ) (Mars and Semonؤً وٌحُر

جهلفجف لّجء نحً ففؿٖح ؤّ ًُ ًفٖق جهيٌٌير ِٖسى فٕ جهيلحى جألّل دحنسنحف ّجؾسٖحف

جهدؿجثل جهيفيٖر ).يٌٓ ًُٖر ،2009 ،ه(5

ّدحهسحهٕ ٖينً جهلّل ؤً وٌَ جهلفجف ُّ ُيوٖر سسييً يظيُّر يً جألٌنًر

جهيسلولور جهسٕ سدؿؤ يً جهسفنٖف فٕ يننور ؤّ يّكف يًِّٖ ،سٌسِٕ فٕ جؾسٖحف ؤٌلخ جهػوّل
نلفجف هيّجظِر سوم جهيننور ّجهيّكف.
ؤيح فِحهٖر وٌَ جهلفجف فسسيصل فٕ سوم جهِيوٖر جهسٕ سفلى جألُؿجف ّسؿٖفُح هسلسًَٖ
فٕ جألؾٖف يً سٌفٖـُح ،يَ جهِوى ؤً سوم جألُؿجف سسّجفق يَ جألُؿجف جهيلًفذ يً كدل
جهيٌٌيرّ ،سلسوقى ُـٍ جهِيوٖر سّفف يظيُّر يً جهنفًّ ّجهِّجيل هنٕ سييً سػلٖق

جهفِحهٖر فٕ ُيوٖر وٌَ جهلفجف.

 )2آلٌبح خحضٌو فعبلٌج ضىع اللساس:

اً ُيوٖر وٌَ جهلفجف جهفِحل جهـٔ ٖينً كدّهَ ّسٌفٖـٍ يدٌٕ ُوٓ يظيُّر يً

جهِّجيل جهسٕ سى ـنفُح آٌفحّ ،هوّوّل اهٓ ػل هويننور ًُ ًفٖق جهلفجف جهفِحل ٌٖدغٕ
اسدحٍ جهؾًّجز جهسحهٖر:
-خعشٌش كرساح العبهمٌوّ :ـهم يً ؾالل سغٖٖف جهلوّنٖحز ًّفٖلر ُيل جألففجؿ ،ػٖش

سلّى جهيٌٌيحز جهٌحظػر ددٌحء كحُؿذ يسٌٖر ُدف فلى جألُؿجف ّانفجم جهلٖحؿجز جهيئصفذ فٕ

ّكز يدنفُّ ،ـج هسِقٖق لوّنٖحز جسؾحـ جهلفجف جهلوٖى يً ؾالل يلحُؿذ جألففجؿ ُوٓ ظيَٖ

جهيلسّٖحز فٕ سِوى يِحفجز وٌَ جهلفجفجز جهظٖؿذ ّسدحؿل ؤفيل جهييحفلحز)،ظٌٖٕ ؿٖفك،
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سفلٖؽ ؤؾالكٖحز جألُيحل نأهٖر هسفِٖل ُيوٖر وٌَ جهلفجف دحهيئللحز جالكسوحؿٖر

 ،2012ه (7ألً سِقٖق جهلؿفذ ُوٓ جسؾحـ ّسٌفٖـ جهلفجفجز لفِٖر ّفِحهر ُّ يح ٖيٖق
جهيٌٌيحز جهٌحظػر جهسٕ ؿجثيح يح سسفّق فٕ جهيٌحفلر.

-الخهكٌو :يٌغ جهوالػٖحز ّجهلوًحز هويٌّفًٖ فٕ جهيلسّٖحز جإلؿجفٖر جهؿٌٖح

ّجهّلًٓ فٕ جهِٖنل جهسٌٌٖيٕ ،يً ؾالل سينًٖ جهِحيوًُّٖ ،ـج يح ٖلحُى فٕ ينحفنسِى
جهفِحهر فٕ وٌَ جهلفجف.
-ختىً الخفكٌس اإلتراعً :سنيً ؤُيٖر جهسفنٖف جإلدؿجُٕ فٕ ػل جهيننالز فٕ ؤٌَ ٖلّؿ

اهٓ اًُحء ػوّل غٖف يإهّفر هينحنل يإهّفر ؤّ غٖف يإهّفرّ ،ـهم يً نإٌَ ؤً ٖلّؿ اهٓ

جهسظؿٖؿ ّجهسيٖق ّجهسلؿى ُوٓ جهغٖف ،ألً فسغ جهيظحل ؤيحى جالدسنحف ّجإلدؿجٍ ّجلسؾؿجى جهًفق

جهؾالكر هػل جهيننور سيؿ يسؾـ جهلفجف دحهيقٖؿ يً جهدؿجثل جهسٕ ٖينً جاللسِحٌر دِح ).جهنفنر

جهيوفٖر جهِحهيٖر ،2003 ،ه(430

-الخَاشو تٌو الهضئَلٌج َالضمطجٖ :ظخ ؤً ٖئؾـ دًِٖ جالُسدحف جهسّجقً جهّجظخ

سّجففٍ دًٖ جهيلئّهٖر ّجهلوًر ،فحهلفجف جإلؿجفٔ ٖسفسخ ُوَٖ يلئّهٖر ال دؿ يً سإؿٖسِح يً
كد ل جألففجؿ جهـًٖ ِٖيوًّ دحهيٌٌيرّ ،هييحً جاليًالٍ هسوم جهيلئّهٖر ال دؿ يً سّجفف كؿف
يً جهلوًر هيً ٖيًوَ هسوم جهيلئّهٖرّّ ،ظّؿ ؤٔ ؾول فٕ ـهم جهسّجقً كؿ ٖسفسخ ُوَٖ
جؾسالل ؤّ جيًفجخ فٕ سٌفٖـ جهلفجفّ ،يح ٖسفسخ ٌَُ جٌِنحلحز لودٖر ُوٓ فِحهٖر جهلفجف.

)جػيؿ جهؾًٖخ ،2009 ،ه(291

-اخذبز كساساح ؤذالكٌجٌُ :حم وِّدحز ندٖفذ سّجظَ جهنصٖف يً جألففجؿ ٌُؿ يػحّهر

جهػنى ُوٓ جهلوّم دإٌَ ظٖؿ ؤى فؿٔءّ ،فديح ال سلحُؿُى ُوٓ جسؾحـ كفجفجز ؤفيل يً
جهٌحػٖر جألؾالكٖر ،فيػحّالز سػلًٖ فِحهٖر ّظّؿذ جهلفجفجز سسًوخ ّظّؿ ؤُوٓ جهيِحٖٖف
جألؾالكٖرّ ،جهيننور جهسٕ ٌّجظِِح يَ ُـٍ جهيصحهٖحز ؤً ُئالء جهـًٖ ٖسيسًِّ ديلسّٖحز
ؤؾالكٖر ُحهٖر كؿ ٖسِفيًّ إلغفجءجز سؿفِِى اهٓ ؤً ٖسوففّج دًفٖلر غٖف ؤؾالكٖر ،صى

ٖدففًّ سوففحسِى ألٌفلِى هسدؿّ نيح هّ ؤٌِح ؤؾالكٖر.
ّدحهسحهٕ ٖظخ سظٌخ ُـٍ جهػحالز ّجهِيل ُوٓ سػلًٖ جهيلسّْ جألؾالكٕ السؾحـ
جهلفجف ّـهم دحهِيل ديظيُّر يً جهيِحٖٖف ،نإً ال ٖسٌحفٓ جهلوّم يَ جهلّجُؿ جألؾالكٖر
هويظسيَ ّهويٌٌير يِحّ ،ؤً ال ٖئؿٔ جهلفجف اهٓ جإليفجف دإٔ نؾه آؾف يَ سّفف

جالفسٖحع جهٌفلٕ ػٖحل جهلفجف ).ظٖفجهؿ ظفٌدؽ ،2004 ،ه(439
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 )3هعبٌٌس ؤذالكٌبح ضىع اللساس:

ديح ؤً ُيوٖر وٌَ جهلفجف ُٕ ُيوٖر اؿجفٖر دحهؿفظر جألّهٓ ،فِٕ سؾيَ هيِحٖٖف

ؤؾالكٖر سإؾـ دحالُسدحف ٌُؿ جسؾحـ جهلفجف هييحً فحُوٖسِحّٖ ،سى جاللسؿالل دحهيِحٖٖف

ّجالُسدحفجز جهسحهٖر هولفجف جألؾالكٕ ):دّكفذ فجدغ ،2014 ،ه(15-14

-خَذً الركج َالحلٌلج :كؿ سنًّ ًفٖلر جهسدلًٖ يفٖؿذ هنً ُوٓ جهيؿْ جهلوٖف فلً،

ّهنٌِح ػسيح هً سنًّ ٌحظػر ُوٓ جهيؿْ جهًّٖل ّهً سلؿى اظحدحز ّجفٖر هويننالز جهيِلؿذ،
ّدحهسحهٕ فبً ُيوٖر يِحهظسِح لسنًّ ؤوِخ ّؤنصف نوفر.
-الهسَىج فً كتَل الخغٌٌسٖ :نًّ ـهم ًُ ًفٖق جهسؾًًٖ جهظٖؿ ّجهيؿفّك ؤّ جهسٌفٖـ

جهّجُٕ ؤّ جاللسظحدر هألّيحٍ جهيلسظؿذ.

-هضبٌهج اللساس فً خحلٌق األٌرافٖ :ظخ ؤً ٖوٌَ يسؾـ جهلفجف ُؿفح ٖلِٓ اهٓ

سػلٖلَ يً ّفجء كفجفٍ.

-الىشاٌج َالحٌبرٌجٖ :ظخ ؤً ال ٖنًّ جهلفجف يسػٖقج هففؿ ؤّ ظيحُر ؤّ فثر يٌِٖر ُوٓ

ػلحخ آؾفًٖ ،دل ٖظخ ؤً ٖسلى جهلفجف دحهِؿجهر ّجهٌقجُر ُّؿى جإليفجف ديووػر ففؿ ؤّ

ظيحُر ؤؾفْ.

-اضخذران الخفكٌس الذالق فً ضىع اللساس :اً جهسفنٖف دًفٖلر ظؿٖؿذ سؾسوف ًُ

جهلحثؿذ فٕ جألّيحٍ جهِحؿٖر ،فلؿ ٖنًّ ػل جهيننور فٕ جهلٖحى دِيل غٖف يلدّقُّ ،وَٖ فبً
يسؾـ جهلفجف ٖلسؾؿى سفنٖفٍ جهؾالق ّجالدسنحف هسّهٖؿ جهدؿجثل جهيينٌر هػل جهيننور يؿجف
جهدػش.
-الخفكٌس فً ؤضحبة الهضمحج :ؤوػحخ جهيووػر ُى ؤّهثم جألنؾحه جهـًٖ ٖسإصفًّ

دحهلفجف لودح ؤّ اٖظحدح ،فلدل ؤً ٖسؾـ جهلفجف ٖظخ جهسفنٖف فٖيح ٖلحُؿٍ جهلفجف ّجهِنك.

-الهتبرئ األذالكٌج :جهصلر ّجالػسفجى ّجهيلئّهٖر ّجإلٌوحف ّجهفُحٖر ّجهيّجًٌر ُٕ

جهلّجُؿ جأللحلٖر هوػٖحذ ،هـج ُوٓ يسؾـ جهلفجف ؤً ٖإؾـ دًِٖ جالُسدحف سوم جهيدحؿة ُل لٖسى
جػسفجيِح ؤى ال.
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الشكل سكن( :)2رَس األذالكٌبح فً ضىع اللساس
جهسلٌٖر:

جهّجكَ جهيسغٖف

صلحفر جهيٌٌير:

جهلّجًٌٖ

جهلٖى جألؾالكٖر

ّجألٌٌير

جهيّكف جهفنفٔ

جسؾحـ كفجف

لوّم

ؤؾالكٕ

ؤؾالكٕ

وحثخ

هوحٌَ جهلفجف

Source : Kevin. M. Kelly, B.A,M.S : Organizational Culture s Affect On Ethical
Making, Microform Edition, United States, 2007, P2

ّسسيصل جهًفٖلر جألنصف فِحهٖر يً سػفٖق جهيٌٌيحز ُوٓ فِل جهنٕء جهوػٖغ ّجسؾحـ
جهلفجفجز جهلوٖير فٕ ظِل جهلوّم جألؾالكٕ لوّنح يئللح يً ؾالل جلسؾؿجى ٌٌحى فِحل
هوػّجفق ّجهيّجٌَّ ،ال ٖنفٕ ؤً سنًّ جهلفجفجز جهوحؿفذ وػٖػر فػلخ ،دل ٖظخ ؤً
سنًّ جهًفٖلر جهيلسؾؿير فٕ جهسّول اهٓ ُـٍ جهلفجفجز وػٖػر ؤٖيح ،نيح ٖظخ ؤً سإؾـ

دًِٖ جالُسدحف نل جألًفجف جهسٕ ِٖيِح يّيٍّ جهلفجف جهـٔ لٖسى جسؾحـٍ ،ػٖش هِى جهػق
فٕ جاللسفلحف ّٖينً جلسنحفسِى ّينحفنسِى فٕ جسؾحـ جهلفجف.
َ .Iضف عٌىج الرساضج

ذبلذب :اإلطبس الخطتٌلً لمرساضج

دحالُسيحؿ ُوٓ جإلظحدحز جهيلؿير فٕ يػّف جهيِوّيحز جهنؾوٖر سى سػؿٖؿ

ؾوحثه جهٌِٖر ،ػٖش ٖسّقٍ ؤففجؿ جهٌِٖر ػلخ جهيِوّيحز جهنؾوٖر ( جهِيف ،جهظٌك،
جهيئُل جهِويُٕ ،ؿؿ لٌّجز جهؾدفذ) نحٗسٕ:
السرَل سكن(ٌَ :)3ضح خَشٌع ؤفسار العٌىج حضة الهعمَهبح الشذضٌج.
الهعمَهبح الشذضٌج
السىص

العهس

الهئٌل العمهً
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الخكساس

الىضتج %

زكس

34

69.4

ؤىذى

15

30.6

ؤكل هو  30ضىج

11

22.4

هو  40-31ضىج

26

53.1

هو  50-41ضىج

11

22.4

ؤكذس هو  50ضىج

1

2

ذبىَي

13

26.5
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الذتسث

سبهعً

33

67.3

رساضبح عمٌب

3

6.1

ؤكل هو  3ضىَاح

20

40.8

هو -3الى  5ضىج

22

44.9

ؤكذس هو  5ضىج

7

14.3

الهضرس :يً اُؿجؿ جهدحػصر جًٌالكح يً يؾفظحز spss
 )1خَشٌع العٌىج حضة السىص :نحٌز غحهدٖر ؤففجؿ جهٌِٖر يً فثر جهـنّف ديِؿل:

ّ %69.4جهٌلدر جهدحكٖر يً جإلٌحشّ ،يً ٌُح ٌظؿ ؤً ٌلدر جهـنّف نحٌز ؤُوٓ يً ٌلدر
جإلٌحشّٖ ،ينً ؤً ٖفظَ ـهم جهسّقَٖ اهٓ ًدِٖر جهِيل ديئللحز يظيُّر دً ػيحؿٔ،

ػٖش ٌالػٌ ؤً ًُور ٌِحٖر جأللدٍّ يلسوفذ ُوٓ ّٖى جهظيِر فلً ،دحإليحفر اهٓ ًّل
فسفذ جهؿّجى ّجهـٔ ال ًِٖٕ جهػحفق هإلٌحش يً جظل جالهسػحق دحهِيل فٕ ُـٍ جهيئللحز،
هٖك نيح ُّ جهػحل فٕ جهيئللحز جهِيّيٖر.
 )2خَشٌع العٌىج حضة العهس :سدًٖ هٌح ؤً  %53.1يً ؤففجؿ جهٌِٖر سسفجّع ؤُيحفُى يً

 40-31لٌر فيال ُوٓ ُ %22.4ى ندحخ سلل ؤُيحفُى ًُ  ،30يصوِح يصل فثر جهسٕ
سسفجّع ؤُيحفُى يح دًٖ  ّ ،50-40جهٌلدر جهيسدلٖر  %2فِٕ سيصل ؤففجؿ جهٌِٖر جهـًٖ سفّق
ؤُيحفُى  50لٌرٌّ ،الػٌ ؤً جهندحخ ٖيصوًّ ؤنصف يً ٌوف ُؿؿ ؤففجؿ جهٌِٖرُّ ،ـج ُّ
جهلً جهـٔ ٖنًّ فَٖ جهففؿ يسػيلح هوِيل ّؤنصف جهسقجيح ّاٌسحظٖر ،نيح سؿل جهٌسٖظر جهلحدلر
ُوٓ جهسٌٍّ فٕ يسّلً ؤُيحف يففؿجز ٌُٖر جهؿفجلر يَ جفسفحٍ يسّلً جألُيحف ٌلدٖح ،ييح
ِٖنك سّفف ُحيل جهؾدفذّٖ ،ؾؿى ؤُؿجف جهؿفجلر.
 )3خَشٌع العٌىج حضة الهئٌل العمهً :هلؿ دٌٖز جهؿفجلر دإً جهيئُالز جهِويٖر هِح ؿّف

ال ٖلسِحً دَ فٕ سِيٖق جهسّظِحز ّجهييحفلحز جإلؿجفٖر جهػؿٖصر ّجهسٕ يً دٌِٖح ؤؾالكٖحز

جألُيحلّ ،يً جهظؿّل ؤُالٍ ٌالػٌ ؤً  %67.3يً ؤففجؿ جهٌِٖر هِى يلسّْ ظحيِٕ ،فٖيح

ٌظؿ يح ٌلدسَ  %26.5ـّٔ جهيلسّْ جهصحٌّّٔ ،سدلٓ جهٌلدر  %6.1هسِدف ًُ جألففجؿ جهـًٖ

ٖيونًّ نِحؿجز جهؿفجلحز جهِوٖحّ ،جهٌسٖظر جهلحدلر سؿل ُوٓ سٌٍّ جهيلسّْ جهسِوٖيٕ
هيففؿجز جهٌِٖر ،ييح ٌِٖٕ ؤً جهسػوٖل جهِويٕ ٖنلخ جهيففؿجز كٖى ّؾدفجز سلِى اهٓ ػؿ
ندٖف فٕ سنًّٖ جسظحُحز جٖظحدٖر ؤّ لودٖر ٌػّ يّيٍّ يًِٖ ،نيح سئُوِى هنغل جهيٌحوخ

جهيٌحلدر فٕ يؾسوف جهيلسّٖحز جإلؿجفٖر.
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 )4خَشٌع العٌىج حضة الذتسث:

هلؿ ؤّيػز جهؿفجلر دإً

% 59.2يً ُيحل

جهيئللحز يػل جهؿفجلر ٖيسونًّ جهؾدفذ ألنصف يً  3لٌّجز ُّـج يح ِٖنك جهيِحفجز
جهيسٌُّر جهسٕ سسيٖق دِح ُـٍ جهيئللحز دحإليحفر اهٓ ؤً ُـٍ جهٌلدر سِدف ًُ جاللسلفجف

جهٌّٖفٕ هؿْ جهِيحل ّكور يِؿل ؿّفجً جهِيل.
 .IIاذختبس ىهَزر الرساضج َفسضٌبخً

هؿفجلر جهِالكر ّجألصف دًٖ جهيسغٖف جهيلسلل ؤؾالكٖحز جألُيحل ّجهيسغٖف جهسحدَ فِحهٖر

وٌَ جهلفجف سى جلسؾؿجى جالٌػؿجف جهدلًٖ.
 )1اذختبس الفسضٌج األَلى

سلّل جهففيٖر جهفثٖلٖر جألّهٓ هوؿفجلر :خَسر عالكج اسختبط سٌَسٌج زاح راللج

هعىٌَج تٌو ؤذالكٌبح األعهبل َؤتعبر فعبلٌج ضىع اللساس تهحل الرساضجّ ،الؾسدحف ُـٍ

جهفف يٖر لّف ٖسى جالُسيحؿ ُوٓ يِحيل جالفسدحً دٖفلًّ دًٖ يسغٖفجز جهؿفجلر ،فبـج نحٌز
جهلٖير سلحّٔ | |1فبٌِح سؿل ُوٓ يؿْ كّذ جهِالكر دًٖ جهيسغٖفًٖ ،ؤيح ؤـج نحٌز سلحّٔ 0

فِٕ سؿل ُوٓ ُؿى ّظّؿ ُالكر يًولح ،ؤيح اـج نحٌز كٖى يِحيل جالفسدحً يػوّفذ دًٖ
||0.29| ّ|0.1فِٕ ُالكر يِٖفرّ ،اـج جٌػوفز دًٖ ||0.49| ّ|0.3فحهِالكر دًٖ

جهيسغٖفًٖ يسّلًر ،ؤيح اـج نحٌز يػوّفذ دًٖ | |1| ّ|0.5فحهِالكر كّٖر)،ظّهٕ دحالٌز،

 ،2007هّ (149جهظؿّل جهسحهٕ ٖدًٖ ُالكر جالفسدحً دًٖ يسغٖفجز جهؿفجلر:
السرَل سكن( :)4هضفَفج االسختبط تٌو هخغٌساح الرساضج

الهخغٌساح

ؤذالكٌبح األعهبل

ؤذالكٌبح األعهبل

1

سَرث

كتَل اللساس

اللساس

َكح اخذبز

ضٍَلج خىفٌزي

اللساس

سَرث اللساس

0.681

1

كتَل اللساس

0.427

0.571

1

َكح اخذبز اللساس

0.387

0.694

0.714

1

ضٍَلج خىفٌز

0.605

0.722

0.644

0.796

1

اللساس

الهضرس :يؾفظحز دفٌحيط  spssجًٌالكح يً دٖحٌحز جاللسيحفذ

ٖسيغ يً جهظؿّل ؤُالٍ ؤً ظيَٖ يِحيالز جالفسدحً دًٖ جهيسغٖف جهيلسلل ّدًٖ
جهيسغٖفجز جهسحدِر :ظّؿذ جهلفجف ،كدّل جهلفجفّ ،كز جسؾحـ جهلفجف ،لِّهر سٌفٖـ جهلفجف.نحٌز
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ؿجهر اػوحثًٖح ٌُؿ يلسّْ يٌِّٖرّ ،0001سفجّػز كٖى يِحيالز

جالفسدحً دًٖ(0.387

ّ )0.681ػٖش سؿل ُوٓ ّظّؿ ُالكر جفسدحً ًفؿٖر كّٖر دًٖ يٌِى جهيسغٖفجز جهيلسلور
ّجهيسغٖف جهسحدَّ ،دوغ يِحيل جالفسدحً دٖفلًّ ؿفظر ُحهٖر دًٖ يسغٖف ؤؾالكٖحز جألُيحل
ّيسغٖف ظّؿذ جهلفجف ّكؿف خ ّ ، ،0.681نحٌز جهِالكر يِٖفر دًٖ ؤؾالكٖحز جألُيحل ّدًٖ
ّكز جسؾحـ جهلفجف ػٖش جٌػوف يِحيل جالفسدحً دًٖ ّ ، 0.387سدًٖ فٕ جألؾٖف يً ؾالل
جهظؿّل ؤً ٌُحم ُالكر جفسدحًٖر كّٖر ّيّظدر دًٖ يٌِى يسغٖفجز جهؿفجلر جهسحدِر

ّجهيلسلورّ ،يٌَ جهِالكر جهسفجدًٖر دًٖ يسغٖفجز جهؿفجلر جهيلسلور ّجهسحدِر ؿجهر اػوحثٖح ٌُؿ
يلسّْ يٌِّٖر  ،0.01ييح ِٖنك كدّل جهففيٖر َُّٕ ":سَر عالكج اسختبط سٌَسٌج زاح
راللج هعىٌَج تٌو ؤذالكٌبح األعهبل َتٌو ؤتعبر فعبلٌج ضىع اللساس تهحل الرساضج".

 )2اذختبس الفسضٌج الذبىٌج :فٕ ُـج جهٌِوف ٌػحّل جؾسدحف جهففيٖر جهفثٖلٖر جهصحٌٖر :خَسر
عالكج اذس زاح راللج احضبئٌج تٌو ؤذالكٌبح األعهبل َؤتعبر فعبلٌج ضىع اللساس

تهحل الرساضجّ ،سسظقؤ ُـٍ جهففيٖر اهٓ  4ففيٖحز ففُٖرّ ،الؾسدحف ُـٍ

جهففيٖحز ٌلسؾؿى جالٌػؿجف جهؾًٕ جهدلًٖ دًٖ جهيسغٖف جهيلسلل ّجهيسغٖف جهسحدَ.

ؤ -اذختبس الفسضٌج الفسعٌج األَلى

ٌلسؾؿى جالٌػؿجف جهؾًٕ جهدلًٖ الؾسدحف ُـٍ جهففيٖر ػٖش ٖسيصل جهيسغٖف جهيلسلل فٕ

ؤؾالكٖحز جألُيحل ،ؤيح جهيسغٖف جهسحدَ ُّّ ظّؿذ جهلفجف ،فٕ دحؿة جأليف ٌلّى دحؾسدحف جهلؿفذ
جهسفلٖفٖر هوٌيّـض ّيً صى يِحهظر جالٌػؿجف جهؾًٕ جهدلًٖ.
السرَل سكن ( :)5ىخبئز اذختبس اللرسث الخفضٌسٌج لمىهَزر األَل
جؾسدحف ظّؿذ جهٌيّـض D-

يِحيل جهسػؿٖؿR2

يِحيل جالفسدحً r

جؾسدحف F

Sig

W
0.464

1.558

0.681

40.644

0.000

الهضرس :يؾفظحز  spssدحالُسيحؿ ُوٓ دٖحٌحز جاللسيحفذ

يً جهظؿّل ؤُالٍ ٖسيغ:

 --ؤً يِحيل جالفسدحً دًٖ ؤؾالكٖحز جألُيحل ّجهيسغٖف جهسحدَ ظّؿذ جهلفجف كؿ دوغ

 ،0.681ييح ٖؿل ُوٓ ّظّؿ ُالكر جفسدحً كّٖر ّيّظدر فٕ ٌفك جالسظحٍ دًٖ جهيسغٖفًٖ.

ّ--دوغ يِحيل جهسػؿٖؿ  0.464ييح ٌِٖٕ ؤً جهيسغٖف جهيلسلل ٖفلف يح ٌلدسَ  %46.4فٕ

جهيسغٖف جهسحدَ.
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ّديح جً  fجهيػلّدر دوغز ٌُ 40.644ؿ يلسّْ يٌِّٖر  ُّٕ 0.00جندف يً f
جهظؿّهٖر (ٌُ )2.4495ؿ يلسّْ يٌِّٖر ّ ،0.05دحهسحهٕ ٖينً جهلّل دإً يِحهى جالٌػؿجف
هٖلز ظيِِٖح سلحّٔ هووفف ّؤً  R2سؾسوف ظُّفٖح ًُ .0

ٖسى جؾسدحف جهٌيّـض يً ؾالل يلحفٌر كٖير  Dجهيػلّدر يَ كٖى ( dLجهػؿ جألؿٌٓ=)1.44ّكٖى ( duجهػؿ جألُوٓ=ّ ،)1.64يً ؾالل جهظؿّل ٌظؿ جً كٖير جؾسدحف جالفسدحً جهـجسٕ
ؿجفدً ّجسلًّ  1.558 =Dسؿل ُوٓ ظّؿذ ٌيّـض جهِالكر دًٖ جهيسغٖف جهسحدَ ّجهيسغٖف
جهيلسلل ّوػر جالُسيحؿ ُوٓ ٌسحثط جهٌيّـض دؿًّ ؤؾًحء ،الً ُـٍ جهلٖير سفلف ُؿى ّظّؿ

جالفسدحً جهـجسٕ.

ّهيِففر سإصٖف جهيسغٖف جهيلسلل ُوٓ جهيسغٖف جهسحدَ دوّفذ جٌففجؿٖر ٌلسؾؿى جؾسدحف
 Tهسػوٖل جالٌػؿجف جهدلًّٖ ،جهظؿّل جهسحهٕ ّٖيغ ٌسحثط جالٌػؿجف:
السرَل سكن( :)6ىخبئز خحمٌل االىحراس التضٌط الذختبس خإذٌس ؤذالكٌبح األعهبل عمى تعر سَرث
اللساس

الهخغٌس الهضخلل

هعبهل االىحراس

الذتبح

1.63

ؤذالكٌبح األعهبل

0.578

الذطإ الهعٌبسي
0.091

كٌهج t-test
6.375

Sig
0.00

الهضرس :يؾفظحز  spssدحالُسيحؿ ُوٓ جاللسيحفذ

جًٌالكح يً يؾفظحز جهظؿّل ؤُالٍ ٌالػٌ ؤً كٖير يِحيل جالٌػؿجف هويسغٖف جهيلسلل ُٕ
ّ0.578دوغز كٖير  Tجهيلحدور هِح ٌُ6.375ؿ يلسّْ يٌِّٖر ُّٕ 0.00جكل يً جهيلسّْ
 ،0.05ػٖش ٌِٖف جً كٖير  Tجهيػلّدر ُٕ جندف يً كٖير Tجهظؿّهٖر (ُّ ،)2.009ـج ٌِٖٕ
ؤً كٖير جهيِحيل هِـج جهيسغٖف ؿجهر يٌِّٖح ّدحهسحهٕ نويح قجؿز ؤؾالكٖحز جألُيحل ديلؿجف

ّػؿذ ّجػؿذ لٖئؿٔ اهٓ قٖحؿذ ظّؿذ جهلفجف خ .0.578
Y=1.63+0.578x

ٖسدًٖ هٌح كدّل جهففيٖر ّجهسٕ سٌه ُوٓ َسَر عالكج خإذٌس زاح راللج احضبئٌج تٌو

ؤذالكٌبح األعهبل َسَرث اللساس

ة -اذختبس الفسضٌج الفسعٌج الذبىٌج
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ٌلسؾؿى جالٌػؿجف جهؾًٕ جهدلًٖ الؾسدحف ُـٍ جهففيٖر ػٖش ٖسيصل جهيسغٖف جهيلسلل فٕ
ؤؾالكٖحز جألُيحل ،ؤيح جهيسغٖف جهسحدَ ُّّ كدّل جهلفجف ،فٕ دحؿة جأليف ٌلّى دحؾسدحف جهلؿفذ
جهسفلٖفٖر هوٌيّـض ّيً صى يِحهظر جالٌػؿجف جهؾًٕ جهدلًٖ.
السرَل سكن ( :)7ىخبئز اذختبس اللرسث الخفضٌسٌج لمىهَزر الذبىً
يِحيل جهسػؿٖؿR2

جؾسدحف ظّؿذ جهٌيّـض D-

يِحيل جالفسدحً r

Sig

جؾسدحف F

W
0.182

1.604

0.427

0.000

10.471

الهضرس :يؾفظحز  spssدحالُسيحؿ ُوٓ دٖحٌحز جاللسيحفذ

يً جهظؿّل ؤُالٍ ٖسيغ:

 --ؤً يِحيل جالفسدحً دًٖ ؤؾالكٖحز جألُيحل ّجهيسغٖف جهسحدَ كدّل جهلفجف كؿ دوغ

 ،0.427ييح ٖؿل ُوٓ ّظّؿ ُالكر جفسدحً يّظدر فٕ ٌفك جالسظحٍ دًٖ جهيسغٖفًٖ.

ّ--دوغ يِحيل جهسػؿٖؿ  0.182ييح ٌِٖٕ ؤً جهيسغٖف جهيلسلل ٖفلف يح ٌلدسَ  %18.2فٕ

جهيسغٖف جهسحدَ.

ّ --ديح جً  fجهيػلّدر دوغز ٌُ 10.471ؿ يلسّْ يٌِّٖر  ُّٕ 0.00جندف يً f

جهظؿّهٖر (ٌُ )2.4495ؿ يلسّْ يٌِّٖر ّ ،0.05دحهسحهٕ ٖينً جهلّل دإً يِحهى جالٌػؿجف
هٖلز ظيِِٖح سلحّٔ هووفف ّؤً  R2سؾسوف ظُّفٖح ًُ جهوفف.

ٖ--سى جؾسدحف جهٌيّـض يً ؾالل يلحفٌر كٖير  Dجهيػلّدر يَ كٖى ( dLجهػؿ

جألؿٌٓ=ّ )1.44كٖى ( duجهػؿ جألُوٓ=ّ ،)1.64يً ؾالل جهظؿّل ٌظؿ جً كٖير جؾسدحف
جالفسدحً جهـجسٕ ؿجفدً ّجسلًّ  1.604 =Dسؿل ُوٓ ظّؿذ ٌيّـض جهِالكر دًٖ جهيسغٖف جهسحدَ

ّجهيسغٖف جهيلسلل ّوػر جالُسيحؿ ُوٓ ٌسحثط جهٌيّـض دؿًّ ؤؾًحء ،الً ُـٍ جهلٖير سفلف
ُؿى ّظّؿ جالفسدحً جهـجسٕ.
ّهيِففر سإصٖف جهيسغٖف جهيلسلل ُوٓ جهيسغٖف جهسحدَ دوّفذ جٌففجؿٖر ٌلسؾؿى جؾسدحف
 Tهسػوٖل جالٌػؿجف جهدلًّٖ ،جهظؿّل جهسحهٕ ّٖيغ ٌسحثط جالٌػؿجف:

السرَل سكن( :)8ىخبئز خحمٌل االىحراس التضٌط الذختبس خإذٌس ؤذالكٌبح األعهبل عمى تعر كتَل اللساس
الهخغٌس الهضخلل

هعبهل االىحراس

الذتبح

2.602

ؤذالكٌبح األعهبل

0.475
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0.147

كٌهج t-test
3.236

Sig
0.02
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سفلٖؽ ؤؾالكٖحز جألُيحل نأهٖر هسفِٖل ُيوٖر وٌَ جهلفجف دحهيئللحز جالكسوحؿٖر

الهضرس :يؾفظحز  spssدحالُسيحؿ ُوٓ جاللسيحفذ

جًٌالكح يً يؾفظحز جهظؿّل ؤُالٍ ٌالػٌ ؤً كٖير يِحيل جالٌػؿجف هويسغٖف جهيلسلل
ُٕ ّ0.475دوغز كٖير  Tجهيلحدور هِح ٌُ 3.236ؿ يلسّْ يٌِّٖر  ُّٕ 0.02جكل يً
جهيلسّْ  ،0.05ػٖش ٌِٖف جً كٖير  Tجهيػلّدر ُٕ جندف يً كٖير  Tجهظؿّهٖر (،)2.009
ُّـج ٌِٖٕ ؤً كٖير جهيِحيل هِـج جهيسغٖف ؿجهر يٌِّٖح ّدحهسحهٕ نويح قجؿز ؤؾالكٖحز جألُيحل
ديلؿجف ّػؿذ ّجػؿذ لٖئؿٔ اهٓ قٖحؿذ كدّل جهلفجف خ

0.475

Y=2.602+0.475x
ٖسدًٖ هٌح كدّل جهففيٖر ّجهسٕ سٌه ُوٓ َسَر عالكج خإذٌس زاح راللج احضبئٌج تٌو
ؤذالكٌبح األعهبل َكتَل اللساس

ح -اذختبس الفسضٌج الفسعٌج الذبلذج

ٌلسؾؿى جالٌػؿجف جهؾًٕ جهدلًٖ الؾسدحف ُـٍ جهففيٖر ػٖش ٖسيصل جهيسغٖف جهيلسلل فٕ

ؤؾالكٖحز جألُيحل ،ؤيح جهيسغٖف جهسحدَ ُّّ ّكز جسؾحـ جهلفجف ،فٕ دحؿة جأليف ٌلّى دحؾسدحف
جهلؿفذ جهسفلٖفٖر هوٌيّـض ّيً صى يِحهظر جالٌػؿجف جهؾًٕ جهدلًٖ.
السرَل سكن ( :)9ىخبئز اذختبس اللرسث الخفضٌسٌج لمىهَزر الذبلد
جؾسدحف ظّؿذ جهٌيّـض D-W

يِحيل جهسػؿٖؿR2

يِحيل جالفسدحً r

جؾسدحف F

Sig

1.814

0.149

0.38

8.255

0.006

الهضرس :يؾفظحز  spssدحالُسيحؿ ُوٓ دٖحٌحز جاللسيحفذ

يً جهظؿّل ؤُالٍ ٖسيغ:

 --ؤً يِحيل جالفسدحً دًٖ ؤؾالكٖحز جألُيحل ّجهيسغٖف جهسحدَ ّكز جسؾحـ جهلفجف كؿ دوغ

 ،0.38ييح ٖؿل ُوٓ ّظّؿ ُالكر جفسدحً كّٖر ّيّظدر فٕ ٌفك جالسظحٍ دًٖ جهيسغٖفًٖ.

ّ--دوغ يِحيل جهسػؿٖؿ  0.149ييح ٌِٖٕ ؤً جهيسغٖف جهيلسلل ٖفلف يح ٌلدسَ  %14.9فٕ

جهيسغٖف جهسحدَ.

ّ --ديح جً  fجهيػلّدر دوغز ٌُ 8.255ؿ يلسّْ يٌِّٖر  ُّٕ 0.006جندف يً f

جهظؿّهٖر (ٌُ )2.4495ؿ يلسّْ يٌِّٖر ّ ،0.05دحهسحهٕ ٖينً جهلّل دإً يِحهى جالٌػؿجف
هٖلز ظيِِٖح سلحّٔ هووفف ّؤً  R2سؾسوف ظُّفٖح ًُ جهوفف.
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--يً ؾالل جهظؿّل ٌظؿ ؤً كٖير جؾسدحف جالفسدحً جهـجسٕ ؿجفدً ّجسلًّ 1.814 =D

سؿل ُوٓ ظّؿذ ٌيّـض جهِالكر دًٖ جهيسغٖف جهسحدَ ّجهيسغٖف جهيلسلل ّوػر جالُسيحؿ ُوٓ
ٌسحثط جهٌيّـض دؿًّ ؤؾًحء ،الً ُـٍ جهلٖير سفلف ُؿى ّظّؿ جالفسدحً جهـجسٕ.
ّهيِففر سإصٖف جهيسغٖف جهيلسلل ُوٓ جهيسغٖف جهسحدَ دوّفذ جٌففجؿٖر ٌلسؾؿى جؾسدحف
 Tهسػوٖل جالٌػؿجف جهدلًّٖ ،جهظؿّل جهسحهٕ ّٖيغ ٌسحثط جالٌػؿجف:
السرَل سكن( :)11ىخبئز خحمٌل االىحراس التضٌط الذختب س خإذٌس ؤذالكٌبح األعهبل عمى َكح اخذبز اللساس
جهيسغٖف جهيلسلل

يِحيل جالٌػؿجف

جهصدحز

2.631

ؤؾالكٖحز جألُيحل

0.374

جهؾًإ جهيِٖحفٔ

كٖير t-test
2.87

0.13

Sig
0.006

الهضرس :يؾفظحز  spssدحالُسيحؿ ُوٓ جاللسيحفذ

جًٌالكح يً يؾفظحز جهظؿّل ؤُالٍ ٌالػٌ ؤً كٖير يِحيل جالٌػؿجف هويسغٖف جهيلسلل
ُّٕ 0.374دوغز كٖير  Tجهيلحدور هِح ٌُ 2.87ؿ يلسّْ يٌِّٖر  ُّٕ 0.006جكل يً
جهيلسّْ  ،0.05ػٖش ٌِٖف جً كٖير  Tجهيػلّدر ُٕ جندف يً كٖير Tجهظؿّهٖر (،)2.009
ُّـج ٌِٖٕ ؤً كٖير جهيِحيل هِـج جهيسغٖف ؿجهر يٌِّٖح ّدحهسحهٕ نويح قجؿز ؤؾالكٖحز جألُيحل
ديلؿجف ّػؿذ ّجػؿذ لٖئؿٔ اهٓ قٖحؿذ َكح اخذبز اللساس خ

0.374

Y=2.63+0.374x
ٖسدًٖ هٌح كدّل جهففيٖر ّجهسٕ سٌه ُوٓ َسَر عالكج خإذٌس زاح راللج احضبئٌج تٌو

ؤذالكٌبح األعهبل َكح اخذبز اللساس

د -اذختبس الفسضٌج الفسعٌج الساتعج

ٌلسؾؿى جالٌػؿجف جهؾًٕ جهدلًٖ الؾسدحف ُـٍ جهففيٖر ػٖش ٖسيصل جهيسغٖف جهيلسلل فٕ

ؤؾالكٖحز جألُيحل ،ؤيح جهيسغٖف جهسحدَ ُّّ لِّهر سٌفٖـ جهلفجف ،فٕ دحؿة جأليف ٌلّى دحؾسدحف
جهلؿفذ جهسفلٖفٖر هوٌيّـض ّيً صى يِحهظر جالٌػؿجف جهؾًٕ جهدلًٖ.
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السرَل سكن ( :)11ىخبئز اذختبس اللرسث الخفضٌسٌج لمىهَزر الساتع
جؾسدحف ظّؿذ جهٌيّـض D-

يِحيل جهسػؿٖؿR2

يِحيل جالفسدحً r

Sig

جؾسدحف F

W
0.366

1.798

0.605

0.000

27.158

الهضرس :يؾفظحز  spssدحالُسيحؿ ُوٓ دٖحٌحز جاللسيحفذ

يً جهظؿّل ؤُالٍ ٖسيغ:

 --ؤً يِحيل جالفسدحً دًٖ ؤؾالكٖحز جألُيحل ّجهيسغٖف جهسحدَ لِّهر سٌفٖـ جهلفجف كؿ دوغ

 ،0.605ييح ٖؿل ُوٓ ّظّؿ ُالكر جفسدحً كّٖر ّيّظدر فٕ ٌفك جالسظحٍ دًٖ جهيسغٖفًٖ.

ّ--دوغ يِحيل جهسػؿٖؿ  0.366ييح ٌِٖٕ ؤً جهيسغٖف جهيلسلل ٖفلف يح ٌلدسَ  %36.6فٕ

جهيسغٖف جهسحدَ.

ّ --ديح جً  fجهيػلّدر دوغز ٌُ 27.158ؿ يلسّْ يٌِّٖر  ُّٕ 0.00جندف يً f

جهظؿّهٖر (ٌُ )2.4495ؿ يلسّْ يٌِّٖر ّ ،0.05دحهسحهٕ ٖينً جهلّل دإً يِحهى جالٌػؿجف
هٖلز ظيِِٖح سلحّٔ هووفف ّؤً  R2سؾسوف ظُّفٖح ًُ جهوفف.

--يً ؾالل جهظؿّل ٌظؿ جً كٖير جؾسدحف جالفسدحً جهـجسٕ ؿجفدً ّجسلًّ

1.798 =D

سؿل ُوٓ ظّؿذ ٌيّـض جهِالكر دًٖ جهيسغٖف جهسحدَ ّجهيسغٖف جهيلسلل ّوػر جالُسيحؿ ُوٓ
ٌسحثط جهٌيّـض دؿًّ ؤؾًحء ،الً ُـٍ جهلٖير سفلف ُؿى ّظّؿ جالفسدحً جهـجسٕ.
ّهيِففر سإصٖف جهيسغٖف جهيلسلل ُوٓ جهيسغٖف جهسحدَ دوّفذ جٌففجؿٖر ٌلسؾؿى جؾسدحف
 Tهسػوٖل جالٌػؿجف جهدلًّٖ ،جهظؿّل جهسحهٕ ّٖيغ ٌسحثط جالٌػؿجف:
السرَل سكن( :)12ىخبئز خحمٌل االىحراس التضٌط الذختبس خإذٌس ؤذالكٌبح األعهبل عمى ضٍَلج خىفٌز اللساس
جهيسغٖف جهيلسلل

يِحيل جالٌػؿجف

جهصدحز

1.621

ؤؾالكٖحز جألُيحل

0.593

جهؾًإ جهيِٖحفٔ
0.114

كٖير t-test
5.211

Sig
0.000

الهضرس :يؾفظحز  spssدحالُسيحؿ ُوٓ جاللسيحفذ

جًٌالكح يً يؾفظحز جهظؿّل ؤُالٍ ٌالػٌ ؤً كٖير يِحيل جالٌػؿجف هويسغٖف

جهيلسلل ُّٕ 0.593دوغز كٖير  Tجهيلحدور هِح ٌُ 5.211ؿ يلسّْ

ئٌِّذ0.000

ُّٕ جكل يً جهيلسّْ  ،0.05ػٖش ٌِٖف جً كٖير  Tجهيػلّدر ُٕ جندف يً كٖير
Tجهظؿّهٖر (ُّ ،)2.009ـج ٌِٖٕ ؤً كٖير جهيِحيل هِـج جهيسغٖف ؿجهر يٌِّٖح ّدحهسحهٕ نويح
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قجؿز ؤؾالكٖحز جألُيحل ديلؿجف ّػؿذ ّجػؿذ لٖئؿٔ اهٓ قٖحؿذ لِّهر سٌفٖـ جهلفجف خ
.0.593

Y=1.63+0.578x
ٖسدًٖ هٌح كدّل جهففيٖر ّجهسٕ سٌه ُوٓ َسَر عالكج خإذٌس زاح راللج احضبئٌج تٌو
ؤذالكٌبح األعهبل َضٍَلج خىفٌز اللساس

يً جهٌسحثط جهلحدلر سى اصدحز جهففيٖر جهفثٖلٖر جهصحٌٖر ّجهسٕ سلّل :خَسر عالكج اذس زاح
راللج احضبئٌج تٌو ؤذالكٌبح األعهبل َؤتعبر فعبلٌج ضىع اللساس.
 .IIIاالضخىخبسبح َالخَضٌبح:
 -1ىخبئز الرساضج

دِؿ ُيوٖر جهسػوٖل جإلػوحثٕ هيسغٖفجز جهؿفجلر ،جصدز جهؿفجلر ؤً ٌُحم ُالكر ـجز

ؿ الهر يٌِّٖر دًٖ ؤؾالكٖحز جألُيحل ّجهيسغٖف جهسحدَ فِحهٖر وٌَ جهلفجف دنل ؤدِحؿٍّ ،نحٌز
جهِالكر كّٖر دًٖ ؤؾالكٖحز جألُيحل ّدِؿٔ ظّؿذ جهلفجف ّلِّهر سٌفٖـ جهلفجفُّ ،ـج يح ٖفلف

ؤٌَ اـج نحً جهلفجف ؤؾالكٕ ال ّٖجظَ يِّكحز فٕ جهسٌفٖـ ّلٖنًّ سٌفٖـٍ دلِّهر ّدفِحهٖر ،نيح
دٌٖز جهؿفجلر ؤً ؤؾالكٖحز جألُيحل سئصف دننل ندٖف فٕ جهيسغٖف جهسحدَ فِحهٖر وٌَ جهلفجف
دنل ؤدِحؿٍ ظّؿذ جهلفجف ،كدّل جهلفجفّّ ،كز جسؾحـ جهلفجف ّلِّهر سٌفٖـ جهلفجف ّصدز ـهم
يً ؾالل ٌسحثط سػوٖل جالٌػؿجف جهدلًٖ.

ّيح ٖينً جلسٌسحظَ فٕ جألؾٖف ؤً جهلٖى جألؾالكٖر جهسٌٌٖيٖر جهلّٖر سِقق جػسفجى

جهيٌٌير ،الً جألؾالكٖحز يفِّى ئٌِّ هَ سإصٖف ندٖف ُوٓ جهيٌٌير ّجهلٖى جألؾالكٖر
جهينسفنر دًٖ جهِحيوًٖ ّسِقق جهسقجيِى دحألُؿجف نيح سلِل ُيوٖر وٌَ جهلفجف ،نيح سِيل
فٕ ٌفك جهّكز ُوٓ سػلٖق جػسفجى جهقدحثً ّجهيّفؿًٖ ّجهػنّير ّجهيٌٌيحز جألؾفُّْ ،ـج
فجظَ اهٓ نًّ جهلٖى جألؾالكٖر هويٌٌير سِدف ًُ جهيصل ّجهٌيّـض جهٌٌفٔ جهـٔ سًيغ جهَٖ،

دٌٖيح سيصل كفجفجسِح ّلوّنٖحسِح جهّجكَ جهفِوٕ هويٌٌيرُّ ،وَٖ فبً ُيوٖر وٌَ جهلفجف ٖظخ
ؤً سسى ديفجُحذ نل يح ٖسِوق دإؾالكٖحز جألُيحل يً ؤظل سػلٖق جهفِحهٖر.

 -2خَضٌبح الرساضج

فٕ يّء يح سّووز اهَٖ جهؿفجلر يً ٌسحثط ٖينً جكسفجع يظيُّر يً جهسّوٖحز جهسحهٖر:
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سفلٖؽ ؤؾالكٖحز جألُيحل نأهٖر هسفِٖل ُيوٖر وٌَ جهلفجف دحهيئللحز جالكسوحؿٖر

 )1كٖحى جإلؿجفذ جهِوٖح هيظيُّر دً ػيحؿٔ دؿفجلر ّفِى ؤؾالكٖحز جألُيحل جهلحثؿذ

هؿِٖح ّجهسِفف ُوٓ جهظّجٌخ جإلٖظحدٖر يٌِح ّجهلودٖر ّدحهننل جهـٔ ٖينٌِح يً ؿُى جهظّجٌخ
جإلٖظحدٖر ّجاللسفحؿذ يٌِح ّيّجظِر جهظّجٌخ جهلودٖر ّيػحّهر ُالظِح ّجهليحء ُوِٖح.
 )2جسؾحـ جهلفجف فٕ جهّكز جهيٌحلخ ّيالثير قيً جسؾحـ جهلفجف هوغحٖر جهيفجؿ جهّوّل

اهِٖح ،دحإليحفر اهٓ جيسالم جهلؿفذ السؾحـ جهلفجف هيّجظِر جهيننالز جهًحفثر.

 )3جسؾحـ جهلفجفجز جهسٕ سسيحنٓ يَ كؿفجز جهِحيوًّٖ ،جهسإنؿ يً ؤً جهِحيوًٖ ٖلّيًّ

دسٌفٖـ جهلفجفجز ّدلِّهر ؿًّ ؤٖر يوحُخ ،يَ جألؾـ دًِٖ جالُسدحف ُّجيل جهدٖثر جهيػًٖر
ٌُؿ وٌَ جهلفجف.
 )4جهسفنٖق ُوٓ ؤسدحٍ جهيٌِظٖر جهِويٖر ّؤلوّخ جهينحفنر فٕ جسؾحـ جهلفجفّ ،لٖحؿذ

فّع جهففٖقّ ،ؾوق ظّ يً جهِيل جهسِحٌّٕ فٕ ؤؿجء نحفر جألُيحل ّجألٌنًر ؿجؾل
جهيئللحز.
 )5جهسفنٖق ُوٓ جهدِؿ جألؾالكٕ ٌُؿ سلٖٖى جهِحيوًٖ دسّفٖف يٖصحق ؤؾالكٕ ؿجؾل

جهيٌٌيرّ ،جالُسيحؿ ُوٓ ٌُوفٔ جهيوؿجكٖر ّجهٌقجُر فٕ ظيَٖ جهلفجفجز ّظِوِح ال
سسِحفى يَ جهلٖى جألؾالكٖر.

 )6جالُسيحى دؿفجلر جهلٖى ّجألؾالكٖحز ٌُؿ جؾسٖحف جهِحيوًٖ جهظؿؿ ػسٓ ٖينً جؾسٖحف

جهٌِحوف جهلحؿفذ ُوٓ جهسنٖف يَ جهصلحفر جهلحثؿذ دحهيٌٌير ّيَ ؤٖر سغٖفجز ٖينً اؿؾحهِح فٕ
يظحل جهِيل.
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