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 الملخص 

بىأللب ر  يهدف البحث الى  العرى ف ى ى   ال الخ ىألخ اي فيىت قىت احتدىم ااىعدارد الخىرال  الب ى يد 

العجألليد الخص يد، اام ااعخدام يألئخد االاعتصىأل  أىا ار لئدةىدد لجخىب البدأل ىألم، ااىم ااىعخدام يألئخىد رر هى  

قت زيأل ر  ةىبد  ألرف  ر الغبد ر  080رف  ر، اب غت ىد د البحث  70337ل رألر دن اب غ حجم رجعخب البحث 

 ر، التد ام ااعخدام ب  ىألر  العح دىل اصحصىألئت رف  534اخثدل الرد د لخجعخب البحث قتد يألم بزيأل اهأل لعصبح 

(SPSS .ص  ألل اررأللجد ااح دل البدأل ألم اا عبألل الف ضدألم ) 

اىايد  ليجىألبت  ا  اللىد لحصىألئدد لبرىد الخ ىألخ  ا ىر اارصل هذا البحىث للى  رجخرىىد  عىألئ  اهخهىأل  

ا عفقىألم  ام  اللىد لحصىألئدد بىدن الا  الخةعتصىت رى هم  اا ىر ااعدارد الخرال  الب ى يد،  ى  اي فيت 

 حةب  رع ر كدد الب ك. حرل ابرأل  ااعدارد الخرال  الب  يد

الرخل ى   احةدن الخ ىألخ اي فيىت بأللتعىألع الخصى قت ايدم البحث رجخرىد رن العرصدألم اهخهأل   

الب ى يد، االهعخىألم بب ىأل  رىدا ألم الخص ي لخأل لذلك رن الابىأل  رر ىري ليجىألبت قىت احتدىم ااىعدارد الخىرال  

ا فيدد بحدث اكرن بخثألبد الخ شد االخر   لت الام الخىدي ين ااى ر  الرىألر دن قىت الب ىك  حىر االىعبىأللام 

اي فيدد، لبط اي رل االخكألقام بخدى العزام الرألر دن بأللة رأدألم اي فيدد، ااعبدتهم لخرىأليد  االاىعدارد، 

الر الخرال  الب  يد بألل كل الذي يخك هأل رن التدألم بأل عدألل اقضل الر ألص  رىن لقب أفأل ر ااعري  ادألاألم ل 

ا ىىل احتدىىم ااىىعدارد الخىىرال  الب ىى يد، االهعخىىألم ب  ىى  اتىىأللي  رعر تىىد بخىىدى احىى از اتىىدم قىىت اعبدىىم ررىىأليد  

 االاعدارد، لبط الع يدألم بخدى اح از الرألر دن ل عألئ  قت يضدعت الخ ألخ اي فيت ااالاعدارد.

 الكلمات المفتاحية: المناخ األخالقي، استدامة الموارد البشرية

Summary 

The research aims to identify the role of the ethical climate in achieving the 

sustainability of human resources in the Egyptian commercial banks, and the survey 

list was used as a main tool for data collection, and a list directed to workers was 

used and the size of the research community reached 73007 individuals, and the 

research sample reached 383 individuals and our desire to increase the percentage of 

sample representation For the research community, it increased to 405 items, and 

the statistical analysis program (SPSS) was used to enter, process and analyze data 

and test hypotheses. 

  This research reached a set of results, the most important of which are: The effect 

of a statistically significant impact of the ethical climate change dimension on the 

sustainability of human resources, statistics of statistical significance among the 

respondents' opinions on the dimensions of human resource sustainability according 

to the type of bank ownership. 

 The research presented a group, the most important of which are: Working to 

improve the ethical climate, and therefore, investing in the public institution is to 

create good projects, create a good environment, raise the efficiency of employing 

human resource management policies in a way that works in making a good opinion 

in employment for the job opinion of the public opinion, attention to the topic 

Reports related to progress in implementing sustainability standards, upgrades to 

ethical climate and sustainability. 
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 :مقدمةال

ارعب  الب ر  العجألليد الرألر د قت رص  رن اهىم  ىىألئم االيعصىأل  الخصى ي بخىأل لهىأل رىن  ال حدىري 

قت افردل ر ألخ االاعثخألل ااحتدم االاىعت ال االيعصىأل ي ااىرقد  ايرىن االاىعثخأللي ،  ألصىد قىت  ىل بد ىد 

( ، لىذا احى ب برى   ااعثخألل اعةم بأللعرتدد البد ىت )رعغدى ام بد دىد ىديىدر رىب أثى ر اغدى  أألقىد الخعغدى ام

الب ر  العجألليد الرألر د قت رص  ى   اب   العر   االاع اادجت قت أألقد ا  ععهأل االذي  ر هىأل اعحىرل رىن 

االاىىعثخألل الخ اكىىز ى ىى  الخىىرال  للىى  االاىىعثخألل  ام العر ىى  بأللر صىى  الب ىى ى بألىعبىىألل  لأدىىزر الع خدىىد 

التىأل لين ى ى  لحىدال العغدى  الخع ىر  لكىت اىعخكن  أألقىد رجألالاهىأل ، االخىرال  الب ى يد هىم الخجعخردد قىت 

 ( .5304الب ر  رن رراأبد الرص  الذي يعةم بأللعرتد البد ت )ىدد ، 

ايد ازايد الحديث قت   دأل ايىخألل ىن ابل الخ اج رن هىذا الخىاز ، اصىألل رىن الحكخىد ان اتألبىل 

يعصىأل ي، ب ؤيىد ا ى ى هىت ال ؤيىد التألئخىد لؤيد ايىخألل التألئخد ى   ال بح االكفأل ر الخأل يد قت ال خىر ج اال

ى   ا فيدألم اص الر اررأليد هأل الخألصد، االعت ال اتل اهخدد ىن ررأليد  ال بح االكفأل ر قت  خر ج  ديد هر 

 (.5334ال خر ج اال عخألىت اي فيت ) جم ،

االهعخىىألم بىىد رىىن قف االيعصىىأل يد ااال عخألىدىىد االبد دىىد، بابرأل هىىألالعحتدىىم ااىىعدارد الخىىرال  الب ىى يد   

 احتدىم ى   الع ظدم يدلر رحد ام اهم بدن رن اي فيت يرد الخ ألخحدث  ،الخ ألخ اي فيت بخكر ألا   بتضدد

 لعحتدم االخأللدد االف دد الب  يد االخأل يد اررال   لركأل دألا  ااعخدام ى   الع ظدم يدلر زيأل ر ابأللعأللت اهداق 

 ر ىألخ اا خدىد ب ىأل  أدفدىد الخرألصى ر الخ ظخىألم ارا ى  العىت العحىديألم اهم قإن لذا اال خر، ااالاعت ال البتأل 

ليجألبدد قىت اص ىألل الع ظدخىت بخىأل يحتىم  ااجألهألم لديهم يخ م ا فيت يحفز الرألر دن ايجر هم لاضدن بحدث

 ااعدارد الخرال  الب  يد بأللخ ظخد.

 رعخذي الت ال قت ا ك الخ ظخألم هر رىأل هىت الع يتىد ايأثى  قألى دىد االعى ت يرا  االعةألؤل الذي  

ى دهم اىعخأل هأل قت اصخدم اا ظدم ال الر ىخ هم، اهم يرا هرن ا ىك الععىرلامو ارىأل هىت الخىدا ل ايأثى  

ألً رفئخد ص الر الخرل  الب  ي، أر   يخثل اأث  الخر ر ام اهخدد قت الخ ظخ د، اأد ف ي ركس  لىك ايجألبدى

 لخ ظخألاهموى   اي ا  الع ظدخت 

للى  رر قىد الىدال الىذي ي ربى  الخ ىألخ اي فيىت قىت احتدىم البحىث  اةر  هذيادةألً ى   رأل اتدم ااا 

اىرا   الخصى قتااعدارد الخرال  الب  يد ا خ ص لل   عألئ   هألئدد يخكن ان افدد رعخذي الت ال قت التعىألع 

 الهدف.اآلن اا قت الخةعتبل رن ا ل احتدم هذا 

 -أوالً: مفاهيم البحث: 

 Ethical Climateالمناخ األخالقي -1

 األخالقيمفهوم المناخ  -1/1

 hellriegel , slocumيرد الخ ألخ اي فيت  خىط رىن ا خىأل  ر ىألخ الرخىل الع ظدخىت حدىث ىى ف )

( الخ ألخ اي فيت بأل د رجخرىد رىن التراىىد اي فيدىد االتىدم العىت احكىم اى ر  الفى   االجخألىىد 1996,

ب ىىان الصىىحدح االخعىىا رىىن العصىى قألم، ااةىىهم قىىت احديىىد الخرىىأليد  الخع ربىىد لخىىأل هىىر  دىىد ااىىد  رىىن 

 العص قألم اايقرألل العت يترم بهأل االق ا . 

 ى  رعغدى    دىل يخثىل ا دفىد ااألاىدد ل رخ دىألم ( الخ ىألخ اي فيىت باCohen ,1993بد خىأل ىى ف )

 الع ظدخدد ايؤي  قت ا ر  الرألر دن ايركس العريرألم اال اليد.

( الخ ىألخ اي فيىت با ى  ل لاأىألم الرىألر دن الخعر تىد بتراىىد ايىدم Babin, Robin, 2000اى ف )

 ال  ا ام ارخأللاألم الخ ظخد.

يىىت بأل ىىد ر اصىىرلام الرىىألر دن اجىىأل  يرىى ف الخ ىىألخ اي ف   (Victor& Cullen,1987)ارىىأل 

 الخخأللاألم ااص  ا ام االتدم الةألئدر بأللخ ظخد ا لك رن  فل ادأل  ا فيتر.

قد ظ  للد  بألىعبألل  ر الخ عم اي فيت الجخألىت يىضأل   (Arnaud & Schminke ,2012)ارأل

ب قىت  فىس االاجىأل  أىل رىن  الخ ظخد ايرق  ل رألر دن اياألس ل عفكدى  قىت التضىأليأل اي فيدىد ر ، أخىأل يىذه

حدىىث اىىم ار يىىف الخ ىىألخ اي فيىىت بألىعبىىألل  ر رجخرىىىد رىىن التىىدم اا ( 5300)الصىىبأل& م رىى زا  ، 

الخرأليد  الخ ع أد بدن اق ا  الخ ظخد ، اخثل  عر ألً ار دهدد ل خدي ين قىت صى ب التى ال اي فيىت اقى  
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قدر قى   (5307)الرىز ،هىر  عىا ر ، ارىأل العخددز بدن رأل هر  دد اا رأل هر اد  ابدن رأل هر صرا  ارأل 

الفهىىم الضىىخ ت بىىدن الرىىألر دن لخألهدىىد الةىى ر  اي فيىىت الصىىحدح االعصىىرلام الخ ىىع أد لكدفدىىد  با ىى  ر

 ررأللجد التضأليأل اي فيددر.

رن  فل الر ض الةىألبم ار يىف الخ ىألخ اي فيىت با ى  رالخرىأليد  االتىدم الرألرىد الةىألئدر  ل ألايخكن 

اضب الخعر  العر دهدد يىضأل  الع ظدم ل عخددز بدن الصرا  االخعار ، اا بخر   ا ى  بأللخ ظخد االعت 

يخكن ار يف الخ ألخ اي فيت با   ر الةبدل الذى يعم رن  فل  ررأللجىد التضىأليأل اي فيدىد العىت يرا ههىأل 

 اىضأل  الخ ظخد قت ادأل  ار دهت رحد .ر

 أبعاد المناخ األخالقي -1/2

البىىألحثدن ابرىىأل اً رخع فىىد ل خ ىىألخ اي فيىىت، ابخ ا رىىد الرديىىد رىىن الدلااىىألم العىىت ا ىىألال الرديىىد رىىن  -

أىل رىن  ا ألالت ابرأل  الخ ألخ اي فيت ا د ان اأث  ايبرأل  شدرىأل هت ايبرأل  الخخةىد العىت ااىعت  ى دهىأل

(Victor& Cullen,1987) ،  (Marten & Cullen, 2006)   ، اهىذ  ايبرىأل  هىت )ر ىألخ الخ فرىد

 ال ىأليد اا الر أليد ، ر ألخ االاعتفلدد ، ر ألخ التأل رن اا الخردألل ، ر ألخ التراىد(. ر ألخ

 مناخ المنفعة -1/2/1

ا جد ان هذا البرد يةع د لل  رردألل اي أل دد، ايرعتد ا صألل هذا العر   ان الخص حد الذاادد هت العت ار   

يىعم ااخىأل  التى الام العىت اخىدم رصىأللح الة ر  حع  الن أألن ى   حةىأل  اي ى ين، ايرعتىد الخى   ا ى  

 الخ ظخد اا ا هأل ارق  رزايأل شخصدد.

 مناخ الرعاية أو العناية -1/2/2

لن ق ةفد ر ألخ ال ىأليد هت  ز  ال يعجزا رىن  ظ يىد اصحةىألن اا الخد يىد، اا ىد  الدلااىألم العىت اتىد م 

ر ألخ الرخل الخفضل ل خر ف قت ررظم ايحدألن لل  افضدل ر ألخ لىأليد، قت هذا الجر، يدل  ايق ا  ان 

ان االهعخىألم اي فيىت الت الام يجب ان اةع د لل  اهعخألم شألرل ب قألهدىد اآل ى ين، حدىث ل هىم يىدلأرن 

 رر   لآل  ين  ا ل الخ ظخد اأذلك الخجعخب أكل. 

 مناخ االستقاللية -1/2/3

ي د  هذا الخ ألخ لل  ان ايق ا  يرعتدان ا هم يجب ان يعص قرا ب ألً  ى   ي ألىألم ا فيدىد ىخدتىد الاخىأل  

يدىىد ى ىى  الخرعتىىدام التىى الام اي فيدىىد، اقىىت  ظىى هم يجىىب ان اؤأىىد التىى الام  ام الررايىىب اي ف

اي فيدد ال خصدد رب الحد اي    رىن االهعخىألم بىأللترى الخألل دىد االعىايد  الخىألل ت ى ى  الخرضىفم 

 اي فيدد.

 مناخ القانون أو المعيار -1/2/4

يةع د ر ألخ التأل رن اا الخردألل الخألب لل  اصرل ان الخ ظخد ادىم ااخأل  الت الام الخبدئدىد ى ى  ااىألس 

 دد رثل التأل رن اا يراىد الة ر  الخه دد، قت حألالم ااخأل  الت الام  ام الخ ألخ التىأل ر ت، ردا ألم  ألل

رىىن الخعصىىرل ان الجهىىألم الفألى ىىد يجىىب ان اعخىىذ يىى الام ب ىىألً  ى ىى  االيىىد برىى  الىى ظم الخألل دىىد )اي 

ااخأل  التى الام لعج ب ا عهأل  التأل رن(، هذ  هت ال ررز الخألل دد العت يُ ظ  للدهأل ى   ا هأل احكم ىخ دد 

 اي فيدد ل خر ف اا رأ  قت ادأل  الخ ظخد.

 مناخ القواعد -1/2/5

اق  هذا ال رع رن ا راع الخ ألخ اي فيت، اظه  الب دد الخحد ر الخر قد أتراىد ال ى ا ام الخ ظخىد قىت 

د اا ر ىىألخ التراىىىد، حدىىث يُ ظىى  للىى  التىى الام الع ظدخدىىد ى ىى  ا هىىأل اةع شىىد بخجخرىىىد يريىىد رىىن التراىىى

الخرأليد  رثل يراىد الة ر ، اقت الرايب  جد ان ردا ألم يراىد الة ر  رعرد ر ايبرأل  العت ا فىذهأل ب ىكل 

 رعزايد الخ ظخألم قت الريت الحأللت، اق  هذا البرد  جد ان  ل االهعخألم ي صب ى   رردألل الخبأل ئ.

 Human Resource Sustainability استدامة الموارد البشرية -2

 مفهوم استدامة الموارد البشرية -2/1

اص بح رفه  رم االا  عدارد اح د اه  م الحت ى رل اص الر العى ت الي ى ت اهعخىألم قى ت اآلا  ى د اي دى ر 

ا  ىى صرصألً ق  ىى ت الخ ظخ   ىى ألم الع  ىى ت افك   ىى   بأللبت   ىى أل   ريىىل اي    ىى ل، لك   ىى رن اه  ىى م ررعدىىألم 
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   الخصىىألئص الدا  دىىد االخألل دىىد ل خ ظخىىد اان اعراقىىم ااعىىرائم هىى ذ  االا   ىى عدارد ه  ىى ر االىعخىىأل  ى    ىى

 الخ صألئص ا ريد ي  ل رحألقظ د الخ ظخ د ى     اخألا  كهأل ق  ت اي  دن الخعرا  ط االعريل.

اؤأد لج د رب ا داف در ان االاعدارد يخكىن ان احتىم ايهىداف  ام الصى د ى ى  يفيىد رةىعريألم،   

 ,Ehnertد االبد دىد ااال عخألىدىد،  ان ارى ي   ى اف الحدىألر العبدردىد ل خعى  )بخأل قت  لك االيعصأل ي

( بخأل ان االاعدارد لهىأل يفيىد رةىعريألم ا ىخل البد ىد ااال عخألىدىد اااليعصىأل يد، قىإن الررارىل العىت 2006

 (.Melorose et al., 2015اؤي  ى   ااعدارد الخرال  الب  يد يجب ر ألي عهأل ايضأل قت ايبرأل  الثفيد )

اير ف  ظألم ل الر الخىرال  الب ى يد الخةىعدام قىت الخفهىرم ايال با ى  رالى ه  ااي  ىعد الخفألهدخدىد 

 ري ىىد اي ىىل الخر هىىد  حىىر العر دىىف اا عدىىألل الخةىىؤال ا عخألىدىىألً ار ألاىىبألً ايعصىىأل يألً ااعىىري  الخىىر فدن 

 (  Ehnert, 2006ا   هم اات دص حجخهمر )

لن ل الر الخىىرال  الب ىى يد الخةىىعدارد هىىت رااىىعخدام ا اام ( Cohen et al, 2011بد خىىأل يىى ى )

الخرال  الب  يد ل خةألىدر قت اضخدن ااع اادجدد االاعدارد قت الخ ظخىد ال  ىأل   ظىألم ل الر الخىرال  الب ى يد 

الىىذي يةىىهم قىىت اي ا  الخةىىعدام ل خ ظخىىدر، حدىىث  جىىد ان ل الر الخىىرال  الب ىى يد الخةىىعدارد اخ ىىم الخهىىأللام 

ب االتدم االثتد، اقت الريت  فة  اضىخن الصىحد  ري ىد اي ىل اااىعدارد أىل رىن اصىحأل  الخصى حد االدااق

الدا  ددن االخألل ددن قت الخ ظخد، رب ادألاألم اؤي  ى   اص صألف االع خدىد اال قألهدىد االخةىألىدر قىت  ىىم 

 الخخأللاألم الصديتد ل بد د.

الب ىىى يد الخةىىعدارد للىى  رال عىىألئ  اال عخألىدىىىد (، ا ىىد  ل الر الخىىرال  Kramar,2014ااقتًىىأل لىى  )

االب  يد العت اةىهم قىت ااىعخ ال الخ ظخىد ى ى  الخىدى العريىل، اي قىت ر ظخىد رةىعدارد، أخىأل اىم ااىعخدار  

لإلشأللر لل  ا  عد ل الر الخرال  الب  يد العت ارزز ال عىألئ  البد دىد اصيجألبدىد، اال عىألئ  اال عخألىدىد االب ى يد 

 ل رص حعهم، بدالً رن رج   احديد الررارل بدن ال عألئ  الخأللدد ااالاع اادجددر.اصيجألبدد رن ا 

رن  فل الر ض الةألبم ار يف ااعدارد الخرال  الب  يد بأل هأل رالى ه  الخةىعدام الىذي  ل ألايخكن    

ةى رلدد يعم رن  فل  ار دف ا اام ل الر الخرال  الب  يد ب كل ي اى  االبرأل  البد دد ااال عخألىدىد االخ

 االيعصأل يدر

 أبعاد استدامة الموارد البشرية  -2/2

لتد ا ع فت اارد م الكعألبألم قت ارضدح ابرأل  )الع خدد الخةىعدارد  ااىعدارد الخىرال  الب ى يد( حدىث 

 هبت بر  الكعألبألم لل  اىعبألل رفهرم الع خدد الخةعدارد رفهرم بد ت ب كل لئدةت يىم احىرل للى  رفهىرم 

قت اىعبألل  يفيد ابرأل  لئدةدد اهر البرد البد ت االبرىد االيعصىأل ي االبرىد اال عخىألىت ا خري شألرل يا ذ 

 ا جد ا   لعحتدم االاعدارد البد رن اكألرل ااضألق  هذ  االبرأل .

 االستدامة االجتماعية  -2/2/1

  لن االاىىعدارد اال عخألىدىىد هىىت الةدألاىىألم االخخأللاىىألم ااص ىى ا ام العىىت اخىىأللس  ا ىىل الخ ظخىىألم

عت اضع ب بهأل الخ ظخألم ب كل ااعبأليت بغ ض لحدال اي  ربألش  ى   الخجعخب أكل ارن ارث ىد  لىك اال

الةخألح ل خر فدن بريت العريف ل تدىألم بخ ى اع  درىد رجعخردىد ، ا فدىذ ر ىألليب لعحةىدن رر قىد الةىكألن 

رخأللاىعهأل الىرال ر لن ادأل  االاعدارد اال عخألىدىد اا جد  الختدخدن قت الخ عتد العت ارخل قدهأل الخؤاةد ،

 ,Jabbour & Santosغأللبألً بأللخؤلفىألم االدلااىألم هىت العر دىف ااال عدىألل االعىدليب ااتدىدم اي ا  )

2008). 

 ى لن  رىى  اص ىى ا ام اال عخألىدىىد الخع ربىىد قىىت اتدىىدم ا ا  الرىىألر دن يىىدقب بأللةىى رأدألم الخألصىىد  ىىا 

 بأللرخل لدىم ربأل لام االاعدارد اال عخألىدد قت الخ ظخد.

 االستدامة البيئية  -2/2/2

  ار ف االاعدارد البد دد بأل هأل الةدألاألم االخخأللاألم ااص  ا ام  ا ىل الخ ظخىألم العىت اضىع ب بهىأل

الخ ظخىألم ب ىكل ااىعبأليت بهىدف التدىألم بىإ  ا ام يىد اىؤي  اى بأل ى ى  البد ىد العبدردىد، اا ىخل ارث ىىد 

الخ عجألم االرخ دألم ل حىد رىن العىايد  البد ىت ى ألص  االاعدارد البد دد )اخفدضألم اال برأليألم ااصخدم 

 الىأل ر العداي ( اا فدذ ا ظخد اص الر البد دد.
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  ظ اً ل ععرل  حىر ااىعخدام الخ عجىألم االرخ دىألم رالخضى ا ر لفبعكىألل ااعىري  ااىرا   ديىدر، قىإن 

دارد االاىىىعدارد البد دىىىد هىىىت ايأثىىى  اىع اقىىىألً قىىىت الدلااىىىألم العىىىت ار ضىىىت ل برىىىأل  الثفيىىىد لفاىىىع

(Montiel, 2008). 

   اابدن ال عألئ  ان  ظألم ل الر الخرال  الب  يد هىر  خىر ج ضى الي لى  ا ىألئف ارخأللاىألم لهىأل اىايد

 .(Yusuph, 2018) ليجألبت ى   االاعدارد البد دد قت الخ ظخألم الرألرد

 االستدامة االقتصادية  -2/2/3

  ااص  ا ام  ا ل الخ ظخألم العت يىعم ا فدىذهأل لن االاعدارد االيعصأل يد هت ا ك الةدألاألم االخخأللاألم

ب كل ااعبأليت لضخألن االاعدارد االيعصأل يد ل خ ظخد، رثل ا فدذ ربىأل لر  فى  العكىأللدف، ايىعم العرألرىل 

رىىب االاىىعدارد االيعصىىأل يد ل خ ظخىىألم قىىت اي بدىىألم العت دديىىد حىىرل أدفدىىد اىىايد  االاىىعدارد ى ىى  رتىىأليدس 

 (.et al., 1997 Prennushiلدد )اي ا  الع ظدخت اال عألئ  الخأل

  اقدخأل يعر م بألالاعدارد االيعصأل يد، غأللبألً رأل يعم اتددم هذا البرد   بألً لل    ب رب احىد البرىدين اآل ى ين

)اي البرد اال عخألىت االبرد البد ت(، اى   هذا ال حر، قإن ح قدد االاعدارد البد دىد ااال عخألىدىد ارىألل  

ا ام العت اىؤي  ى ى  اي ا  ب ىكل اأبى . غدى  ان ه ىأل   را ىب ا ى ى الةدألاألم االخخأللاألم ااص  

 ,Mooreرن الخخأللاألم الع ظدخدد ا د  لل  اهخدد االاعدارد قت اي ا  االيعصأل ي  ا ل الخ ظخألم. )

2015.) 

 ( ايد ا د أل رنChang&Kuo,2008 (   ان لفاعدارد اايد  ليجألبت ى   لبحدد الخ ظخد العت اىرل

اهعخألم  ألب لععبدم رخأللاألم االاعدارد الصدم الدلااد ايضأل العىايد  الةى بت ى ى  لبحدىد ال ى أد 

 قت الخ ظخألم العت ال اهعم بععبدم االاعدارد.

 االيعصأل ي ي تى  اأبى  يىدل  ى رن  فل ر ا رد اي بدألم الخخع فد الخعر تد بألالاعدارد  جد ان البرد  ا

رن االهعخألم ابأللعأللت قفبد ان يكرن شىألغفً هألرىألً لىإل الر بأللخ ظخىد، ارىن ا ىل  جىألح هىذا البرىد يحعىألج 

 .Laursen& Foss, 2003)الخدي  لل  يدأل ر ا فدذ ا ظخد ل الر الخرال  الب  يد العت ادىم االاعدارد )

  الع ظدخدىىد يخكىىن ان اةىىعغل رىىن يبىىل اص الر الر دىىأل قىىت أخىىأل يىى ى البألحىىث ان الخ ىىألخ الع ظدخىىت االثتألقىىد

 رحألالد لدر  )الةدألاألم االخخأللاألم ااص  ا ام( ب كل  اىم لفاعدارد.

 -االستطالعية: ثانياً: الدراسة 

بإىدا  الدلااد االاععفىدد اأألن الهدف ر هأل الريرف ى   ر ك د البحث اااللخألم بجخدىب  را ىب  ايد يخ أل

الخ ك د البحثدد ارحألالد ارضدح  ال الخ ألخ اي فيت ق  احتدم ااعدارد الخىرال  الب ى يد بىأللب ر  العجألليىد 

اض، ااالاىىأللدب الخ ألاىىبد الخصىى يد اأىىذلك اكىىرين الفىى اض، ااحديىىد البدأل ىىألم الفزرىىد ال عبىىألل هىىذ  الفىى 

لجخرهأل ااحديد رجعخب البحث، ااحديد الخعغد ام االاألادد ل خىر ج البحىث ا لىك ىىن   يىم برى  البدأل ىألم 

االحصىىألئدد ىىىن  ال الب ىىر  العجألليىىد الختدىىدر ببرلصىىد االالا  الخأللدىىد ، اايضىىأل رجخرىىىد رىىن الختىىألبفم 

 ال خصدد رب الرألر دن بأللب ر  ررضب البحث.

رديىىد رىىن الختىىألبفم رىىب ىىىد  رىىن الرىىألر دن بأللتعىىألع الخصىى قت قىىت رصىى  ال ي ىىأللىىك ا  ارىىن ا ىىل  

( رىىن الرىىألر دن بخخع ىىف اص الام العألبرىىد ل خةىىعريدن الع فدىىذي ااصشىى اقت)اص الر الع فدذيىىد 03اىىىد هم )

  االخخث ىىد قىىت )ىىىألر ت  ىىط الخرا هىىد الصىى اقدن ا درىىد الرخىىف ، اص الر اصشىى اقدد االخخث ىىد قىىت لؤاىىأل

اييةألم(، اأأل ت االا  د ادال حرل  ال الخ ألخ اي فيت ق  احتدم ااعدارد الخرال  الب  يد اأألن رن بىدن 

اهم االا  د العت ام ار دههأل ل خةعتصت ر هم رن ا ل العر ف ى   رىدى صىحد الظىأله ر ارحألالىد قهخهىأل ، 

ارد الخرال  الب  يد قت الب ىكو ، اهىل ردى اهعخألم ا الر الب ك بعهد د ر ألخ ا فيت  ددو ، اردى اراق  ااعد

 ه أل  ىفيد بدن الخ ألخ اي فيت اااعدارد الخرال  الب  يد أخد ل لعحتدم ااعدارد الخرل  الب  ىو.

اأىىألن رىىن اهىىم  عىىألئ  الدلااىىد االاىىععفىدد، اقىىأل  الرديىىد رىىن الخةعتصىى  رىى هم ان يضىىدد الخ ىىألخ 

اي فيت احعألج ال  الكثد  رن الرخل رن يبل ا الر الب ك  ألصد االاعتفلدد اأذا ر ألخ الخ فرد ا لك الن الحد 

ل رىىن ر ىىألخ ال ىأليىىد رىىن هىىذين الخ ىىأل دن اىىدرخفن ى ىى    ىىم ر ىىألخ ا فيىىت  دىىد اأىىذلك الرخىىل ى ىى   ىىىم أىى

االتىىأل رن االتراىىىد، أخىىأل ا هىى م  عىىألئ  الدلااىىد ان الب ىىر  رحىىل الدلااىىد ارا ىى  يصىىرل للىى  حىىد أبدىى  قىىت 

التضأليأل الخعر تد بألالاعدارد اأذا البرد اال عخألىت اجأل  الرىألر دن قضىفً ىىن ىىدم الفهىم الكىألقت يبرىأل  ارفهىرم 
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 لع الرألم ابدل د رعراىعد لب ىر  التعىألع الخىألب ابدل ى  ايىاالاعدارد  ألصد بألل ةبد ل ب ر  الخخ رأد ل تعأل

قت الف اع لب ر  ا  بدد، أخأل اشألل بر  الرألر دن ان الب ىر  رحىل الدلااىد ال ابىدى االهعخىألم الكىألقت بتضىأليأل 

االاىىعدارد اال اعخىىذ ل ىى ا ام أألقدىىد لعضىىخدن رؤشىى ام االاىىعدارد بأللرخ دىىألم العىىت يىىعم التدىىألم  ألصىىد بألل ةىىبد 

 خخ رأد ل تعألع الرألم ابدل د رعراعد لب ر  التعألع الخألب االف اع لب ر  ا  بدد.ل ب ر  ال

 -السابقة: الدراسات ثالثاً: 

  دراسات سابقة تناولت المناخ األخالقي.  -3/1

بدلااد الخعغد ام ابخعألبرد اال بدألم أ تعد الاكألز ارحألال لئدةدد ل رصىرل الى   ألنلتد اهعم البألحث

اىايد  بدلااىد  يىألرراالىذين  (Ayla,Müge, 2012) الهدف رىن هىذا البحىث ابدلااىد الخ ىألخ اي فيىت ا ىد

الخ ىىألخ اي فيىىت ى ىى  الرفيىىد بىىدن اىىخرد الخ ظخىىد االهريىىد الع ظدخدىىد حدىىث يرعخىىد احتدىىم الخدىىزر الع ألقةىىدد 

لل  حد أبد  ى   ا ر  الرألر دن ، يم يعاي  بترر احديد الهريد الع ظدخدد، بألصضىألقد للى   لىك اىم  االاع اادجدد

ر ألي ىىد اىىخرد الخ ظخىىد أرألرىىل بىىأللز   ىى  االغىى ض هىىر  لااىىد الرفيىىد بىىدن الةىىخرد الخؤاةىىدد الخعصىىرلر 

يجألبدىد أبدى ر ى ى  احديىد ا ه م  عألئ  العح دل ان اخرد ال ى أألم لهىأل  يىألل لايد  ل ع ظدم االهريد الع ظدخدد،

ااضىىحت  لااىىد ، بد خىىأل  الخ ىىألخ اي فيىىت  ىىفل هريىىد الخ ظخىىد، اان هىىذ  الرفيىىد يىىعم الىىعحكم قدهىىأل رىىن

(Yener,et al ,2012) ا ى  رىن اىايد  الخ ىألخ اي فيىت ى ى  الخ ىأللأد قىت الرخىلر  االعت  أل م بر ىران ر

ةم بىأللعغد  الةى يب  حدىث ا  ىب الخ ظخىألم قىت الريىت ا ل بتأل  الخ ظخألم ااأعةألبهأل ردزر ا ألقةدد قت بد د اع

الحألض  اهخدد اأب  لتراهأل الرألر د ، اهذا الرضب يؤ ي لل   رل الرألر دن اأث  ا خ ا ألً قت الرخل ، قت حدن 

ان لش ا  الرألر دن يرعخىد ى ى  الرديىد رىن الررارىل االخعغدى ام ، اى دى  قىإن الخ ىألخ اي فيىت الةىألئد  ا ىل 

د هذ  الررارل ، اا دم الدلااد ان ر ألخ الخةؤالدد اال عخألىدد ل  اايد  اأب  ى   الخ ىأللأد الخ ظخد هر اح

 لااىد ىفيىد الخ ىألخ اي فيىت بىألاللعزام الع ظدخىت  ايىد اىمايبرىأل  اي ى ى ل خ ىألخ اي فيىت، قت الرخل رىن 

، ايد شألل  قىت  (Moore,2012)  لاادقت  يىضأل  هد د العدليس الخعف غدن قت رؤاةألم العر دم الرأللت

ل عفقىألم أبدى ر اابدن ا ر  ،  ( أأللالد أل ، ااأفهررأل ، اد دةت ، اكةألساه  ) هذ  الدلااد البب  ألررألم

قت رةعريألم اصبف& الذاات لإللعزام الع ظدخت قدخأل يعر م ب رع الخ ألخ اي فيت الخعصىرل، اا ىد   عىألئ  هىذ  

ا رىب  الاً هألرىألً قىت رةىعرى اصبىف& الىذاات لإللعىزام الع ظدخىت، الدلااد ايضأل لل  ان الف ا  بىدن الج ةىدن 

ايرد قهم اصلعزام الع ظدخت رهخألً  ظ اً صلابىأل  رةىعريألم اصلعىزام الخ خفضىد بأل خفىألض اص عأل دىد اا خفىألض 

 االعت يألرت بدلااد (Jha , et al ,2017)بد خأل ارضح  لااد لان الرألر دن، اصبداع ، االافألع رةعريألم  ا

الرفيد بدن ا ظخد الخرال  الب ى يد االخ ىألخ اي فيىت قىت ركىألن الرخىل رىب الع أدىز اياألاىت ى ى  اص ى ا  

الخرعخد لععري  الخ ألخ اي فيت ، ا لىك بإاىعخدام  لااىد حأللىد ل ى أد ارزيىب العأليىد اله ديىد، اا ىد   عىألئ  

ا اعىىرل الخ ىىألخ اي فيىىت ارىىدى اىىايد  الىىذين لاا الخىىدي ينالدلااىد للىى  الجهىىر  الدؤابىىد العىىت بىىذلهأل رخع ىىف 

 رخأللاألم ل الر الخرال  الب  يد ى   احةدن الخ ألخ اي فيت.

 دراسات سابقة تناولت استدامة الموارد البشرية. -3/2

حدىىىىث يألرىىىىت  لتىىىىد ا ىىىىألال الرديىىىىد رىىىىن البىىىىألحثدن رفهىىىىرم ااىىىىعدارد الخىىىىرال  الب ىىىى يد بأللبحىىىىث

(  برخل ى ض اح د ت لدال الخرال  الب  يد الخب دد ى   االبعكألل رىن ا ىل احتدىم Bircana،2015 لااد)

االبعكىألل رىن  اشأللم الدلااد لل  ا ر  اةىأللع ال ع ىألل الخىرال  الب ى يد الخب دىد ى ى يد الع خدد الخةعدارد ا

 فل  هرل رجألالم ىخل  ديدر ، ارر قد ارهىأللام ، ايىد ارصى ت الدلااىد للى  ااىع عألج اهىر ان العر ىدم 

الخؤهل ل خرال  الب  يد ، اااعخدام الخهأللام االصد د االخكعةبد اخهد الع يم ل ع خدد االيعصىأل يد، ايرى ف 

اصبحت الخرال  الب  يد الخدلبد االخععرلر االخىدالر االبعكألل أا ار ااألادد قت ل الر الخرال  الب  يد، التد 

ب كل  دد ى ص ا هألرىألً ، ااعةىعخ  التىدلر الع ألقةىدد رىن  ىفل االبعكىألل حدىث ال يخكىن ل عىألج العك رلر دىأل ، 

ام  ااقب ىأللدد الضىأل  اىد  أبد  رن ب ا ام اال ع اع  لال رن  فل ررال  ب  يد رعر خد رؤه د  دداً ا 

قىىت  لااىىد  ررأللجىىد اتىىأل ب ا خدىىد الخىىرال  الب ىى يد ااالاىىعدارد االعتدىىدماىىم   هىىد ا ىى ى ا دفىىت  دىىد، ارىىن

(2014،Darlene )بط ا خدىىد الخىىرال  الب ىى يد رىىب اتدىىدم بىى يتىىرم ، قىىت رحألالىىد الاعك ىىألف  خىىر ج  ظىى ي 

الب ار  رخأل يؤ ي لل  بى ار  ا خدىد الخىرال  الب ى يد الخةىعدارد ، ا هى م الدلااىألم الع ظدخدىد ان االهعخىألم 

، االذي يحعألج لل  رزيد رن البحث هر احديىد رىأل قت الريت الحأللتأبد   اهعخألمبأللةفرد البد دد اصبح رصدل 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812045119#!
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يضدد ا  ى اعر ىم بخفهىرم ادد ىألرل حألام الاعدارد  هر  ا خدد الخرال  الب  يد، ل ا أأل ت االهعخألرألم البد 

االاعدارد  ااهأل قف ار ت ااعدارد الب  ألر  ا   ال ار د اغدد ام، بىدالً رىن  لىك أأل ىت البى ار  الخةىعدارد هىت 

 ,Behery) م أىل رىنيىألبد خأل ام قت الةدأل  الرأللخت االع ظدخت، ا ك العت أأل ت يأل لر ى   العكدف رب العغد 

Parakandin,2015)  برخىىل  لااىىد حأللىىد الاىىعدارد الخىىرال  الب ىى يد  بألصضىىألقد  لدلااىىد حأللىىد الخ ظخىىد

ارخأللاىىألم العىىرازن بىىدن الرخىىل االحدىىألر قىىت  الىىد اصرىىأللام الر بدىىد الخعحىىدر ، ا ىىدم الدلااىىد ان الىىداقب 

ن قى  الغأللىب لعحةىدن التىدلر الع ألقةىدد ل رخىل ربأل لام العرازن بدن الرخل االحدألر أأل اب ترن الا   اياألات

اا د هذا ق  اأث  رن  صف الحألالم الخفحرصد ايخكن اصىخدم ربىأل لام العىرازن بىدن الرخىل االحدىألر ىىن 

  يىىم ر ىىأللأد الرىىألر دن اا رىىن  ىىفل ل الر ال ىى أد ربألشىى ر االشىىك ايضىىأل ان  ىىىم اص الر الر دىىأل ارىى  بىىأللغ 

رن ا ىل احتدىم ااىعدارد الخىرال  الب ى يد ، ايىد ا ىد  بدن الرخل االحدألر ايهخدد قت   ح ربأل لام العرازن

اعىاي  بخىدلا  الخةىعرى اي  ى  اا الخعراىط بألصضىألقد  ا   حع  بألل ةبد ل ختع حألم العرازن بدن الرخل االحدألر

عىت يبىت ايضىأل لل  ان الدىم الختدم رن اص الر الر دأل ار  ال بد ر   قى  احتدىم العىرازن بىدن الرخىل االحدىألر اال

ايضىأل  أل م احتدم ااعدارد الخرال  الب  يد، ايد ا هأل هألرد ق  العايد  ى   ال ضأل الر دفت ل رألر دن ارن يم 

( لعح دىل الررارىل العىت اىؤي  ى ى   جىألح ا فدىذ ل الر الخىرال  الب ى يد Tooranloo at al , 2017 لااىد )

الخةعدارد حدث  ذ  رفهرم االاعدارد اهعخألم الخ ظخألم ل خجعخب االبد د، أخأل األهم الىرىت بعىايد  الخعغدى ام 

ل  البد دد قت اعىري  رفهىرم االاىعدارد قىت الخ ظخىألم، يخكىن ااىعخدام الرديىد رىن الررارىل بخىأل قىت  لىك الخىرا

الب  يد قت اح دل ااعدارد الخ ظخألم، اأىذا الرفيىد بىدن االاىعدارد ال الر الخىرال  الب ى يد االدلااىألم  ام 

الص د العىت لىم يىعم اعري هىأل ى ى   عىأل  اااىب قىت  خدىب قى اع ا الر الخىرال  الب ى يد ، ااحىد ااىبأل  هىذ  

خىرال  الب ى يد قىت الخ ظخىألم، ااةىر  الخ ك د هر الف ل قىت احديىد الررارىل الخىؤي ر ى ى  ااىعدارد ل الر ال

الدلااد الحأللدد لل  احديىد هىذ  الررارىل، ايىد يةىخت الررارىل الخىؤي ر قىت ا فدىذ ل الر الخىرال  الب ى يد للى  

يفل ق ألم ا خل ايبرأل  االيعصأل يد ااال عخألىدد االبد دد، لعحديد ازن الررارل الخحد ر ، اشأللم ال عألئ  لل  

حد الررارل الفرأللد ،ارب  لك ااي م ايبرأل  اال عخألىدد اااليعصىأل يد ااىعبى م الررارىل ان البرد البد ت أألن ا

بألصضىألقد للى   لااىد االخعراىعد، البد دد ايأث  اهخدد، ا بتت الدلااد ى   ىد ىد رىن ال ى أألم الصىغد ر 

(2017 ، Kennedyاالعت ار ضت لدال ااىعدارد ايىخىألل قىت ل الر الخىرال  الب ى يد ، اأ ىف )  ت ال عىألئ

ىىىن اهخدىىد الرفيىىد بىىدن ااىىع اادجدد ل الر الخىىرال  الب ىى يد االاىىع اادجدد اااىىع اادجدد االاىىعدارد رىىب اي ا  

الع ظدخت، اُظه   عألئ  الدلااد اايد اً ليجألبدألً بأللزاً ل  ا  الع ظدخت ى درأل اكرن ل الر الخىرال  الب ى يد لىديهأل 

 ايىخألل.اكألرل ااع اادجت قت ااع اادجدد ااعدارد 

 :الرديد رن الدلااألم بألالاعدارد ل خرل  الب ى ى  ظى اً  ألماهعخ قت أوجه االستفادة من الدراسات السابقة

( ، اأىذا Bircana،2015يهخدعهأل ق  احتدم ا ا  رةعدام ل خ ظخألم بألصضألقد لدالر قى   ىىم االبعكىألل )

 ,Beheryرحألالعهىىىىأل صحىىىىدال اىىىىرازن بىىىىدن الرخىىىىل االحدىىىىألر رىىىىن  ىىىىفل  ىىىىر ر حدىىىىألر الرخىىىىل  )

Parakandin,2015   ق  حدن يةألىد اعبدم ررأليد  ارؤشى ام االاىعدارد ى ى  العت دىل رىن  دىد اى ، )

ارأل ىىن الخ ىألخ اي فيىت قتىد اشىأللم اي بدىألم للى   الر الخىؤي  ات دل رردالم  الان الرألر دن، الرخل ا

بألصضىىألقد للىى   الر قىىت احةىىدن  (Yener,et al ,2012)ااصيجىىألبت قدخىىأل يعر ىىم بأللخ ىىأللأد قىىت الرخىىل 

اأىىىذا  الر قىىىت  ىىىىم االلعىىىزام الع ظدخىىىت لىىىدى الرىىىألر دن   (Ayla,Müge, 2012)اىىىخرد الخؤاةىىىد 

(Moore,2014)  بألصضألقد لل   ال الخ ألخ اي فيت قت  ىم رخأللاألم ل الر الخرال  الب  يد ،(Jha 

et al ,2017)  ، البحىث عفىم يأخىأل( 2015الحىأللت رىب  لااىد،Bircana قى  ان ل خ ىألخ الع ظدخىت  ال )

قىت الىدال  Brookshire, Lee,2017) أبد  ق   ىم يضأليأل االاعدارد ، بألصضألقد الافأليهىأل رىب  لااىد )

 .ا   الرخلالذى ي رب  الخ ألخ اي فيت قت لبتأل  الرألر دن االعت دل رن  رايأل 

ا ىألال  ال الخ ىألخ اي فيىت بابرىأل   قىت احتدىىم    قىت ضىر  رىأل اتىدم قىألن هىذا البحىىث يخع ىف قىتاى دى  قإ ى

 ااعدارد الخرال  الب  يد بابرأل هأل.

 - :الظاهرة والمشكلة البحثيةرابعاً: 

قىىت  ىىل ىىىأللم يعةىىم بأللعرتدىىد البد ىىت ، ابرىىد الخىى ال برىىد  رىىن ايزرىىألم الخصىى قدد الرأللخدىىد )ىدىىد ، 

( ، اصبح ى ى  التعىألع الخصى قت ان يعحخىل ابرىألم  الر الخ ىر  بى  حعى  يحتىم  عألئجى  الخ  ىرر ، 5304
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هىىأل احتدىىم صىىغد ر أأل ىىت ام أبدىى ر، ال يخك  بألصضىىألقد ص لا  ر ظخىىألم الدىىرم ب ىىكل رعزايىىد ان اي ر ظخىىد

 Macey et) ال جألح الخةعدام  ان الابأل  الرألر دن بأللرخل، أر هم الجأللبدن ل عأليد الرأللدد االحخىألس لرخ هىم

al ,2011)  ااالاىعدارد، اال خىر، رىب اىرت يىأل ر  حدث لن الابأل  الرألر دن بأللرخىل اصىبح ارى ا حدريىألً ل بتىأل

 . (Erickson,2005)الخ ظخألم الدرم لع خدد  لك بدن الرألر دن

 بابرىأل ا خفىألض اىى  الرىألر دن بىأللب ر  رحىل البحىث   ألابخ ا رد  عألئ  الدلااد االاىععفىدد ا ىد

قضىل ازيأل ر رردالم  الان الرألر دن اردألً ل رخل قت ر ألخ ا فيت ارأل ا اب ى    لك رن  اي فيتالخ ألخ 

البحىث ر ىك د  صدألغد، ايخكن البحثاق  ضر  ااعر اض بر  الدلااألم الةألبتد العت ا ألالت ررضرع 

رللىى  اي رىىدى يخكىىن ان يىىؤي  الخ ىىألخ اي فيىىت ى ىى    تاهىىااةىىألؤالم ق ىدىىد لئدةىىت اةىىألؤل  صىىرلر قىىت

 ااعدارد الخرل  الب  يد ل رألر دن بأللب ر  العجألليد الخص يدور.

ب ىر  رأل هت  بدرد اردى الرفيد بدن الخ ىألخ اي فيىت )ر ىألخ ال ىأليىد( اااىعدارد الخىرال  الب ى يد قى  ال -0

 العجألليد الخص يدو

رأل هت  بدرد اردى الرفيد بدن الخ ألخ اي فيت )ر ألخ االاعتفلدد( اااعدارد الخرال  الب  يد قى  الب ىر   -5

 العجألليد الخص يدو

رأل هت  بدرد اردى الرفيىد بىدن الخ ىألخ اي فيىت )ر ىألخ التىأل رن( اااىعدارد الخىرال  الب ى يد قى  الب ىر   -0

 دوالعجألليد الخص ي

رأل هت  بدرد اردى الرفيد بىدن الخ ىألخ اي فيىت )ر ىألخ التراىىد( اااىعدارد الخىرال  الب ى يد قى  الب ىر   -5

 العجألليد الخص يدو

رأل هت  بدرد اردى الرفيىد بىدن الخ ىألخ اي فيىت )ر ىألخ الخ فرىد( اااىعدارد الخىرال  الب ى يد قى  الب ىر   -4

 العجألليد الخص يدو

 ال  اي ردى اخع ف  ل د الرىت لدى الرألر دن بأللب ك بأللخ ألخ اي فيت اقم  رع ر كددو -6

 ال  اي ردى اخع ف  ل د الرىت لدى الرألر دن بأللب ك بألاعدارد الخرال  الب  يد اقم  رع ر كددو -7

 - :البحثأهداف خامساً: 

اي فيىىت اااىىعدارد الخىىرال  الب ىى يد يهىىدف البحىىث بصىىفد ىألرىىد الىى  احديىىد  ىىرع ايىىرر الرفيىىد بىىدن الخ ىىألخ 

 ايعضخن هذا البحث رجخرىد رن االهداف العفصد دد االعت اعخثل ق  

اتديم ل ألل  ظ ي ااضح لخفهىرم أىفً رىن الخ ىألخ اي فيىت اااىعدارد الخىرال  الب ى يد ااالبرىأل  الف ىدىد  -0

 الخؤي ر ق  أفً رن الخعغد ين.

 ااعدارد الخرال  الب  يد ق  الب ر  العجألليد الخص يد. رر قد  ال برد )ر ألخ ال ىأليد( ق  -5

 رر قد  ال برد )ر ألخ االاعتفلدد( ق  ااعدارد الخرال  الب  يد ق  الب ر  العجألليد الخص يد. -0

 رر قد  ال برد )ر ألخ التأل رن( ق  ااعدارد الخرال  الب  يد ق  الب ر  العجألليد الخص يد. -5

 تراىد( ق  ااعدارد الخرال  الب  يد ق  الب ر  العجألليد الخص يد.رر قد  ال برد )ر ألخ ال -4

 رر قد  ال برد )ر ألخ الخ فرد( ق  ااعدارد الخرال  الب  يد ق  الب ر  العجألليد الخص يد. -6

 رر قد اال عفف بدن  ل د اى  الرألر دن بأللخ ألخ اي فيت ابرألً ال عفف  رع ر كدد الب ك. -7

 -  :البحثأهمية سادساً: 

 :الحأللت قت ىدر ىرارل اعخثل قدخأل يااتالبحث اعخثل اهخدد 

 "للىى  احتدتىى  االخعخثىىل قىىت البحىىث ةىىر  يبصىىفد ربدئدىىد رىىن  ىىفل الهىىدف الرىىألم الىىذي البحىىث ا بىىب اهخدىىد 

 ،التعرف علىى مىدإ إمكانيىة تحقيىق اسىتدامة المىورد البشىرإ مىن خىالل المنىاخ األخالقىي السىا د بالبنى   

  ي تقدخأل البحث ابصرلر افصد دد اعخثل اهخدد 

 اهخدد الخ ألخ اي فيت ق   ىم ااعدارد الخرال  الب  يد ق  الب ر  العجألليد الخص يد. -0

الحأل ىىد لعحديىىد اي رىىن ابرىىأل  الخ ىىألخ اي فيىىت اأثىى اً اىىأليد اً ى ىى  ااىىعدارد الخىىرال  الب ىى يد قىى  الب ىىر   -5

 العجألليد الخص يد.

 ى    ال الخ ألخ اي فيت أا ار رن ا اام صأل رت الت ال بأللب ر  العجألليد الخص يد.العاأدد  -0

 احديد رأل ل ا أألن  رع ر كدد الب ك يؤي  ى   الخ ألخ اي فيت رن ا هد  ظ  الرألر دن. -5
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 ان افردل الخ ألخ اي فيت بابرأل   يةألهم ق  ا ادخ رفألهدم ااعدارد الخرال  الب  يد. -4

قىىت احديىىد  بدرىىد الرفيىىألم الخبألشىى ر اغدىى  الخبألشىى ر بىىدن أىىل رىىن الخ ىىألخ اي فيىىت اااىىعدارد الخةىىألىدر  -6

 لااىد ا ألالىت الرفيىد - لااىألم  قت حدا  ى خ  ارأل ارق  لدي  رىن –الخرال  الب  يد، حدث لم يجد البألحث 

 بدن الخ ألخ اي فيت اااعدارد الخرال  الب  يد.

يعألع الخدرألم الخص قدد اهر رأل قى ض ررعدىألم  ديىدر ل عرألرىل رىب بد ىد  الع ألقةدد ال ديدر العت ي هدهأل -7

الرخىل االخ ىألخ اي فيىت الىذي يرخىل بى  الرىألر دن ارحألالىد اهد ىد ر ىألخ ا فيىت اقضىل لبد ىد الرخىل لخحألالىد 

 احتدم ااعدارد الخرل  الب  ى.

 -سابعاً: فرضيات البحث: 

 العةألؤالم الف ىدد أخأل ي ت ام صدألغد الف ضدألم ل    ى   العةألؤل ال ئدة  ا

 ال ار د ىفيد  ام رر ريد بدن الخ ألخ اي فيت اااعدارد الخرال  الب  يد. -0

 العحتدم صحد هذا الف ض البد رن العحتم رن الف اض الف ىدد االادد 

 ال ار د ىفيد  ام  اللد رر ريد بدن برد )ر ألخ ال ىأليد( اااعدارد الخرال  الب  يد. -

 ىفيد  ام  اللد رر ريد بدن برد )ر ألخ االاعتفلدد( اااعدارد الخرال  الب  يد.ال ار د  -

 ال ار د ىفيد  ام  اللد رر ريد بدن برد )ر ألخ التأل رن( اااعدارد الخرال  الب  يد. -

 ال ار د ىفيد  ام  اللد رر ريد بدن برد )ر ألخ التراىد( اااعدارد الخرال  الب  يد. -

  ام  اللد رر ريد بدن برد )ر ألخ الخ فرد( اااعدارد الخرال  الب  يد.ال ار د ىفيد  -

لخ ألخ اي فيت اقىم  ىرع الا  الخةعتص  ر هم حرل ردى اراق  اال ير د ا عفف  ا  اللد احصألئدد بدن  -5

 ر كدد الب ك.

ااىعدارد الخىرال  الب ى يد  رىدى ا ىر الا  الخةعتص  ر هم حرل ال ير د ا عفف  ا  اللد احصألئدد بدن  -0

 اقم  رع ر كدد الب ك.

 -ثامناً: تصميم البحث: 

للىى  العرىى ف ى ىى  الرفيىىد بىىدن الخ ىىألخ اي فيىىت اااىىعدارد الخىىرال  الب ىى يد الرىىألر دن بىىأللب ر  البحىىث يهىىدف 

 ، ارن ا ل احتدم هذا الهدف ادترم البألحث قدخأل ي ت بر ض  عرام اصخدم البحث العجألليد الخص يد

 مجتمع البحث: -8/1

يعخثل رجعخب البحث قت  خدب الرألر دن قت الب ر  العجألليد الخص يد بىأللف اع ال ئدةىدد، اي ىعخل هىذا التعىألع 

،  )الب ىك ايه ىت الخصى ي، ب ىك رصى ، ب ىك التىأله ر(.( ب ىر  يعىألع ىىألم 0( ب ك حدث ا تةم الى  )06ى   )

الب ىك ،  الب ىك الخصى ي الخ دجىترصى ،  –لىدالت )الب ىك العجىأللي ا( ب ك  ىألب اقى اع لب ىر  ا  بدىد 00)

ب ىك ، ب ىك العرخدى  ااصاىكألن، ب ىك الب أىد رصى ، رصى  -ب ك االاحىأل  الىر  ت ، الخص ي لع خدد الصأل لام

  ب ىك يعى، ب ك قدصىل اصاىفرت الخصى ي، رص  -ب ك الكريت الر  ت ، ال  أد الخص قدد الر بدد الدالدد

 .(رص  -رص ف ابر  بت اصافرت، ب ك ي ألر الةريس، ب ك أ يدي ا  يكرل رص ، الر  ت ايه ت

 عينة البحث: -8/2

)رىىدي ي الفىى اع ا ىىرابهم ( رفىى  ر رخث ىىد قىىت 70337لتىىد ب ىىغ الرىىد  اص خىىأللت لخفىى  ام رجعخىىب البحىىث هىىر )

االجىدال العىأللت ا لىك بجخدىب الفى اع ل ب ىر  رحىل البحىث، ااأفئهم ارر فت  درىد الرخىف  االصى اقدن( 

 .اارزيب الرد د ى   هذ  الب ر  البحثي د  لل  اىدا  الرألر دن بأللب ر  رحل 

الرألر دن بهأل اارزيب الرد د ى   الب ر  ااخأل  الب ر  الخدل د ببرلصد ايالا  الخأللدد ااىدا  ( 0 دال ليم )

 رحل البحث

 الرد د ىد  الرألر دن اام الب ك م

 73 01801 الب ك ايه ت الخص ي 0

 73 00533 ب ك رص  5

 73 7154 ب ك التأله ر 0

رص  -الب ك العجأللي الدالت  5  6803 04 

 04 0800 الب ك الخص ي الخ دجت 4
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 04 0370 الب ك الخص ي لع خدد الصأل لام 6

رص  -ب ك االاحأل  الر  ت  7  0057 04 

 04 163 ب ك الب أد رص  8

 04 5634 ب ك العرخد  ااالاكألن 1

 04 0050 ب ك ال  أد الخص قدد الر بدد الدالدد 03

رص  -ب ك الكريت الر  ت  00  0600 04 

 04 0776 ب ك قدصل االافرت الخص ي 05

 04 6636 ب ك يع  الر  ت االه ت 00

 04 0005 ب ك ي ألر الةريس 05

 04 5433 ب ك أ يدي ا  يكرل رص  04

رص  -رص ف ابر  بت اصافرت 06  5581 04 

 534 70337 اص خأللت --

 الخصدل  رن اىدا  البألحث -

 مفردة البحث: -8/3

)رىىدي ي رىن اعخثىل رفى  ر البحىىث قىت الرىىألر دن بىأللب ر  العجألليىىد الخصى يد الختدىىدر ببرلصىد ايالا  الخأللدىىد 

ا لىىك الن هىىذ  الف ىىد هىىت ايأثىى  ى ضىىد  الفىى اع ا ىىرابهم ااأفئهىىم ارىىر فت  درىىد الرخىىف  االصىى اقدن(

لععبدم ادألاألم اص الر الر دأل قدخأل يعر م بعاي هأل الخبألش  بأللخ أل ىألم اي فيدىد الخخع فىد بألصضىألقد الى  ااي هىأل 

ا ظى ا لكبى  حجىم الخجعخىب اصىرربد الرصىرل ،  ىايضأل بةدألاألم اص الر قدخأل يعر م بألاىعدارد الخىرل  الب ى

لل   خدىب رف  ااى  لضىألقد للى  التدىر  الخألصىد بأللريىت االعك فىد قتىد اتى ل االىعخىأل  ى ى  ااى ر  ال ى ا ام 

( ا لىك لعحديىد حجىم 5353ارن  فل ااىعخدام ررأل لىد )ىدىد،  ،ل بحثالرد ألم لجخب البدأل ألم ايالدد الفزرد 

ى ىد  %4رص قت ابألقع اض ان حدا  الخعا الخةخرح ب   70337هر البحث ب الرد د، احدث ان حجم رجعخ

 (.5353ايد ام احديد حجم الرد د بخرأل لد )ىدد،  ، %14رةعرى يتد 

 

 

 حيث إن:

N حجم الخجعخب   

Z( 0.16( ااةألاي )3.14  الدل د الخردألليد الختألب د لخةعرى الداللد  ) 

d( 3.34   ةبد الخعا ااةألاي  ) 

P  ( 3.43 ةبد ارق  الخألصدد االخحأليدر ااةألاي  ) 

 

 

 .البحثرف  ر اهر حجم الرد د الخفع ضد لخجعخب  080اأأل ت  عدجد الخرأل لد 

ااىم ارزيرهىأل أخىأل  رف  ر 534بزيأل اهأل لعصبح   ألقتد يألرالبحث قت زيأل ر  ةبد اخثدل الرد د لخجعخب  ألالغبد ر 

 (.0هر ررضح بأللجدال ليم )

 أداة البحث: -8/4

اخث ت ا ار البحىث الحىأللت قىت يألئخىد ااعتصىأل  رر هىد الى  رىدي ي الفى اع ا ىرابهم ااأفئهىم ارىر فت 

البحث، ااشعخ ت التألئخد ى    خس صفحألم، حدث اىم العجألليد رحل  االص اقدن بأللب ر  درد الرخف  

رى هم  اخصدص الصفحد ايال  لعتديم الدلااد االغى ض الى ئدس ر هىأل، ا  ىب العرىألان رىن الخةعتصىت

 قت ااعدفأل  بدأل ألم االاعتصأل ، ارأل الصفحألم اي  ى قتد اشعخ ت ى   اي زا  اآلادد 
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 :اضخن رجخرىد ايا  د الخر هد لتدألس الخ ألخ اي فيت رن  فل ىدر رعغد ام، االعىت  الجزء األول

أل رن، ر ىىألخ اخث ىىت قىىت الخ ىىألخ اي فيىىت بابرىىأل   الخخةىىد )ر ىىألخ ال ىأليىىد، ر ىىألخ االاىىعتفلدد، ر ىىألخ التىى

 .05حع  ليم  0التراىد، ر ألخ الخ فرد( الجز  ااال بتألئخد االاعتصأل  ايا  د رن ليم 

 اضىىخن رجخرىىىد اياىى  د الخر هىىد لتدىىألس ااىىعدارد الخىىرال  الب ىى يد رىىن  ىىفل ىىىدر الجىىزء الثىىاني  

ألىدىد، االاىعدارد رعغد ام االعت اخث ت قت ااعدارد الخرال  الب ى يد بابرأل هىأل الثفيىد )االاىعدارد اال عخ

 .05حع  ليم  0البد دد، االاعدارد االيعصأل يد( الجز  يأللثأل بتألئخد االاعتصأل  ايا  د رن ليم 

 :اضخن الةؤال ىن  خط ر كدد الب ك )ب ىر  يعىألع ىىألم، ب ىر  يعىألع ىىألم، قى اع لب ىر   الجزء الثالث

 .0حع  ليم  0ا  بدد( الجز  لابرألً بتألئخد االاعتصأل  ايا  د رن ليم 

 طريقة جمع البيانات: -8/5

ااعخدام الختألب د ال خصدد رب الخةعتصت  يألئخد ااعتصأل  بألصضألقد ال  رن  فلبجخب البدأل ألم  ايد يخ أل

 ر هم لعرضدح اهداف االاعتصأل  ا  ب العرألان رن  أل بهم لإل ألبد ىن ايا  د، ايد لاىىت قىت اصىخدم

البحىث، ايىد ااىعغ يت البةأل د االةهرلد االرضرح اا ادب ايا  د حةب اة ةل رعغد ام  هذ  التألئخد

 ىخ دد  خب البدأل ألم حرالت الثفيد اشه .

(  خر ج الرفيد بدن رعغد ام البحث0شكل ليم )  

 

قت ضر  الدلااألم الةألبتد ألنالخصدل  رن لىدا  البألحث   

 متغيرات البحث: -8/6

 أساليب قياس متغيرات البحث: -8/7

 ا لك ى   ال حر االات   البحث،الخعغد ام الخةعخدرد قت  ي  ع ألال قدخأل 

حيث تىم قيىاس المنىاخ األخالقىي بالمقيىاس الىذإ قدمىة  تمثل في المناخ األخالقي المتغير المستقل: والذإ -

االذي يتدس ايبرأل  الخخةد ل  االخعخث ىد قىت )ر ىألخ ال ىأليىد،  (Marten and Cullen, 2006كل من )

خ الخ فرىد( ااىم ااىعخدام البرىد ى ى  ىبىأللر بألاىعخدام ر ألخ االاعتفلدد، ر ىألخ التىأل رن، ر ىألخ التراىىد، ر ىأل

ل عربد  ىن  لائهم لزا  البحث رتدألس لدك ل ال هد  االخعدلج رن  خس  تأل  صاألحد الف صد يق ا  ىد د 

( غدى  رراقىم اخألرىأل 0أل ىبأللر قت يألئخد االاعتصأل ، حدث ام لىعأل  أل ل ألبد  ل د رحىد ر اعىدلج رىن )

   هذ  الربأللام رب ا ر   ل د حدأل يد قت الخ عصف.( رراقم اخألرأل ى 4لل  )

حيىث تىم قيىاس اسىتدامة المىوارد البشىرية    المتغير التىابع: والىذإ يتمثىل فىي اسىتدامة المىوارد البشىرية  -

االىىذي يعكىىرن رىىن يفيىىد ابرىىأل  اهىىت )االاىىعدارد  (Tooranloo, et al,2017بالمقيىىاس الىىذإ قدمىىة  )

ةاالستدامة االجتماعي يةاالستدامة االقتصاد االستدامة البيئية   

 استدامة الموارد البشرية

يةمناخ االستقالل مناخ الرعاية المنفعةمناخ  مناخ القواعد   

 المناخ األخالقي

 مناخ القانون
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بأللام، ا )االاعدارد البد دىد( ااىم يدألاىهأل بىألي ت ى ى  ىبىأللر، ا)االاىعدارد اال عخألىدد( اام يدألاهأل بر   ى

االيعصأل يد( اام يدألاهأل بر   ىبأللام ابأللعأللت ام ااىعخدام اي ىدن ايفيىرن ىبىأللر بألاىعخدام رتدىألس لدكى م 

ت ل عربدى  ىىن  لائهىم لزا  أىل ىبىأللر قىالبحىث ال هد  الخكرن رن  خس  تأل  صاألحد الف صد يق ا  ىد د 

( رراقىم 4( غد  رراقم اخألرأل للى  )0يألئخد االاعتصأل ، حدث ام لىعأل  أل ل ألبد  ل د رحد ر اعدلج رن )

 اخألرأل ى   هذ  الربأللام رب ا ر   ل د حدأل يد قت الخ عصف.

 أساليب تحليل البيانات: -8/8

  ا لىك بغى ض العحتىم رىن  ل ىد  Alpha Correlation Coefficientااى ر  ررألرىل االلابىأل  الفىأل  -

، التىد اىم ا عدىىألل هىذا اياى ر  اصحصىألئت لع أدىىز  ى ى   ل ىد الع ألاىىم االىعخأل يىد االثبىألم قىت الختىىأليدس

 .الدا  ت بدن الخعغد ام

حدىث  Multiple Regression & Correlation Analysis اا ر  اح دل االلابأل  ااال حدال الخعرىد  -

بهىدف الخ ىألخ اي فيىت، ، ى ى  ااىألس يىدم رد الخىرال  الب ى يد أخعغدى  اىألبببألاىعدايخكن رىن  فلى  الع بىؤ 

احديد  رع ا ل د الرفيد بدن الخ ألخ اي فيىت، اااىعدارد الخىرال  الب ى يد ل رىألر دن قىت الب ىر  العجألليىد 

ى ى  االعحتم رن  ل د يرر هذ  الرفيد، ااحديد اهم رعغد ام الخ ألخ اي فيىت ايأثى  يىدلر  البحث،رحل 

 .البحثافةد  العبألين قت رةعرى ااعدارد الخرال  الب  يد لدى ىد د 

ابرىألً ل ىرع ر كدىد  البحىث ر هم لخعغد امالخةعتصت قت  لا   اال عففاح دل العبألين لتدألس ردي االافأل  اا  -

 الب ك.

 :المستخدمة في البحث اإلحصا يةاالختبارات  -8/9

ى   ىد  رن اال عبىأللام اصحصىألئدد العىت اع ألاىب رىب  بدرىد البدأل ىألم اا ىراع الفى اض العىت اىم  لتد اىعخد أل

بهىدف  لااىد ررألرىل الثبىألم ) ل ىد  اال عبأللام االادد ) ررألرل الفأل )أ ا بألخ(صدألغعهأل، حدث اشعخ ت ى   

االىذي يرعخىد ى ى   Stepwise regression، اأذلك اح دل اال حدال الخعت الخعرىد  العىدليجت اصىعخأل يد( 

اهر ا عبألل يةىعخدم قىت  T Testاايأث  الابأل أل بأللخعغد  العألبب، ل عبألل رمر ل  ألل الخعغد ام الخؤي ر قتط 

ررألرىىل رر قىىد الفىى   الخر ىىري ل راىىط الحةىىألبت الخحةىىر  ل رد ىىد، رىىن حدىىث أر ىى  رر ريىىألً اا غدىى  رر ىىري، 

الخ ريىىد ل عفةىىد ام العىىت يةىىععدب افةىىد هأل الخعغدىى  الخةىىعتل ايةىىعخدم ررألرىىل العحديىىد لبدىىألن ال ةىىبد العحديىىد 

اي ز  ايةعخدم اح دل العبألين لتدألس ردي االافأل   –ل عبألل أ ااكألل ، ل عغد ام العت اع ا ى   الخعغد  العألبب

  .اا اص عفف قت  لا  رجخرىألم الرد د الخخع فد قت أل ىبأللر اا ر ك د رن ر كفم الدلااد

 : Frequency Tablesالجداول التكرارية والنسبية  -03 8

  اآلاتال د، أخأل هر ررضح قت الجرن الخبحريدن ةعخدم هذ  الجداال الاع عألج ىد  ا ةبد االاعجألبألماا

  رع ر كدد الب ك( الرد  اال ةبد لعرزيب ىد د البحث حةب 0 دال )

 ال ةبد % الرد   رع ر كدد الب ك

 54.0 77 ب ر  يعألع  ألب

 58.0 056 ب ر  يعألع ىألم

 56.6 80 ق ع ب ك ا  بت

 033 035 اص خأللت

 

 بألالىعخأل  ى    عألئ  العح دل اصحصألئت ل بدأل ألم. ألنالخصدل  رن لىدا  البألحث          
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 معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات ألبعاد البحث: -8/11

 (  اأأل ت ال عألئ  أخأل قت الجدال العأللت  αأ ا بألخ )رن  فل ررألرل الفأل البحث بتدألس يبألم ابرأل   يخ أل

 الفأل أ ا بألخ يبرأل  البحث( ررألرفم 5 دال )

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات أبعاد البحث

 .633 14 محور المناخ االخالقي

 .680 0 ر ألخ ال ىأليد البرد االال

 .651 0 ر ألخ االاعتفلدد البرد الثأل ت

 .655 0 التأل رن ر ألخ البرد الثأللث

 .650 5 ر ألخ التراىد البرد ال ابب

 .605 0 ر ألخ الخ فرد البرد الخألرس

 .963 32 محور استدامة الموارد البشرية

 .871 03 االاعدارد اال عخألىدد البرد االال

 .150 05 االاعدارد البد دد البرد الثأل ت

 البرد الثأللث
االاعدارد 

 االيعصأل يد
03 878. 

 .979 46 ككلالمقياس 

 .SPSSاع أل اً لل   عألئ  العح دل اصحصألئت ل ألنالبألحثالخصدل  رن لىدا        

 ( إلى:4خلص من خالل االطالع على بيانات الجدول رقم )نو

بألصضىىألقد الىى  ان ررألرىىل الفىىأل أ ا بىىألخ  البحىىث،لجخدىىب لبرىىأل   %63ان ررألرىىل الفىىأل أ ا بىىألخ اأبىى  رىىن  -

 . البحث( اى    لك يُخكن االىعخأل  ى دهأل قت يدألس ابرأل  .173ل ختدألس أكل  أل  يةألاى )

االاعبدألن يتدس رأل ب ت رن ا    اان  خدب الب ر  ااالبرىأل  ااضىحد ل خبحىريدن الىدس قدهىأل  وهذا يؤكد على ان

 بععبدم االاعبدألن ر ر يأل دد ى    فس الرد د اعرعت  فس ال عألئ  ات يبأل.  يخ ألغخرض الر 

 ة لمقاييس البحث.تقييم االعتمادي -05 8

 يخ ىىأللعحديىد  ل ىد صىفحدد ارىىدي االىعخىأل  ى ى  اي ار الخةىىعخدرد قىت يدىألس ااىىعجألبألم رفى  ام الرد ىد، 

ايتىدس  ل ىد رصىدايدد ال عىألئ  الخحتتىد  Internal consistencyبألاعخدام أل رن ررألرل االاةىأل  الىدا  ت 

لكل ب د رن ب ر  االاعتصأل ، االذي يرعخد قت الختألم ايال ى   ررألرل االلابأل ، ابأللعأللت قخن الضى الي ان 

 .يكرن الخردألل اياألات هر ا عبألل لخر ريد ررألرل االلابأل 

 الصدق الداخلي لمحاور البحث: -8/12/1

برخل اح دل االلابأل  بدن ىبأللام أل برد رب  ل د البُرد  فة  لتدألس الصد  الدا  ت لكىل ىبىأللر  يخ أل         

 اأأل ت ال عألئ  أخأل ي ت  
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 :المناخ االخالقي الصدق الداخلي ألبعاد -8/12/1/1

 الخ ألخ اي فيت( ررألرفم االلابأل  لر ألص  4 دال )

 العبــارات م
معـامل 

 االرتباط

 معنوية

)داللة( 

 االرتباط

 ,333 **.783 اخثل بؤلر اهعخألم ل الر الب ك.   ر  ان ر اىألر رصأللح أألقد الرألر دن 0

 ,333 **.830 اح ب ل الر الب ك ى   ارقد  االهعخألم بكألقد الرألر دن بأللب ك. 5

 ,333 **.737 يح ب أل ىألرل بأللب ك ى   العرألان رب زرد   لدكرن  ائخألً قت ركأل   اقضل. 0

 ,333 **.778 يح ب الرألر رن قت الب ك ى   لابألع ررعتدااهم ال خصدد. 5

 ,333 **.454 قت أثد  رن ايحدألن يةع شد الرألر رن قت الب ك با فيدعهم ال خصدد. 4

 ,333 **.466  أل لاً رأل اع   ل الر الب ك لكل ىألرل ح يد احديد رأل هر صرا  ارأل هر  عا قت الرخل. 6

 ,333 **.403 اي فيدد رجألل االهعخألم ال ئدةت بأللب ك. ارعب  التراىد 7

 ,333 **.473 يح ب الزرف  قت الب ك ى   اعبدم الترا دن الخ ظخد ل رخل. 8

 ,333 **.601  أل لاً رأل يهعم الرألر رن بأللب ك بععبدم يراىد الرخل. 1

 ,333 **.800 يح ب أثد  رن الرألر دن بأللب ك ى   العح ت بأللخه دد قت اي ا . 03

 ,333 **.803 اعةم بد د الرخل بأللب ك بععبدم الرألر دن ل خرأليد  العت ا ظم الرخل. 00

 ,333 **.457 يح ب الرألر رن قت الب ك ى   رخأللاد اي الة رأدألم العت رن شا هأل احتدم رص حد الب ك. 05

 ,333 **.834 بد د الرخل قت الب ك با   ال رجألل ين يعبب الرألر رن ررعتدااهم الف  يد. اعةم 00

 ,333 **.675 ي ر  الرألر رن بغأليد الت م ب ان احتدم رأل هر اقضل ي فةهم ق  الب ك. 05

 . 9.91** تشير إلى معنوية معامل االرتباط عند مستوي معنوية 

 . 9.95إلى معنوية معامل االرتباط عند مستوي معنوية  * تشير

 .SPSSااع أل اً لل   عألئ  العح دل اصحصألئت  ألنالبألحثالخصدل  رن لىدا  

 ( إلى:5خلص من خالل االطالع على بيانات الجدول رقم )نو

حدث اأدم ى ى   لىك يىدم ررىألرفم االلابىأل  االعىت ر ألخ ال ىأليد صفحدد  خدب الر ألص  الخألصد ببرد  -

، بخر ى  ان هىذ  التألئخىد (3.30( ايد  أل م  خدرهأل رر ريد ى د رةىعري )3.830  3.737ا ااحت بدن )

 اص ح لعجخدب البدأل ألم ىن الخ ألخ اي فيت.

بىىأل  حدىث اأىىدم ى ى   لىك يىىدم ررىألرفم االلار ىىألخ االاىعتفلدد صىفحدد  خدىب الر ألصىى  الخألصىد ببرىد  -

، بخر ى  ان هىذ  (3.30( ايد  أل م  خدرهأل رر ريىد ى ىد رةىعري )3.778  3.454االعت ا ااحت بدن )

 ر ألخ االاعتفلدد.برد اص ح لعجخدب البدأل ألم ىن التألئخد 

حدث اأىدم ى ى   لىك يىدم ررىألرفم االلابىأل  االعىت ر ألخ التأل رن صفحدد  خدب الر ألص  الخألصد ببرد  -

، بخر ى  ان هىذ  التألئخىد (3.30( ايد  أل م  خدرهىأل رر ريىد ى ىد رةىعري )3.601  3.40ا ااحت بدن )

 ر ألخ التأل رن.برد اص ح لعجخدب البدأل ألم ىن 
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حدث اأىدم ى ى   لىك يىدم ررىألرفم االلابىأل  االعىت ر ألخ التراىد صفحدد  خدب الر ألص  الخألصد ببرد  -

، بخر ى  ان هىذ  التألئخىد (3.30( ايد  أل م  خدرهىأل رر ريىد ى ىد رةىعري )3.800  3.80ا ااحت بدن )

 ر ألخ التراىد.برد اص ح لعجخدب البدأل ألم ىن 

االعىت حدىث اأىدم ى ى   لىك يىدم ررىألرفم االلابىأل  ر ألخ الخ فرد صفحدد  خدب الر ألص  الخألصد ببرد  -

، بخر ى  ان هىذ  التألئخىد (3.30( ايد  أل م  خدرهأل رر ريد ى د رةىعري )3.834  3.457ا ااحت بدن )

 ر ألخ الخ فرد.برد اص ح لعجخدب البدأل ألم ىن 

  :استدامة الموارد البشرية ألبعاد الصدق الداخلي -8/12/1/2

 ااعدارد الخرال  الب  يد( ررألرفم االلابأل  لر ألص  6 دال )

 العبــارات م
معـامل 

 االرتباط

معنوية 

)داللة( 

 اإلرتبــاط

 ,333 **.404 يح ب الب ك ى   ارقد  لىأليد صحدد ا ألاب احعدأل ألم الرألر دن. 0

 ,333 **.747 اةر  ل الر الب ك لل  ارقد  ر اأز ا قد  ل رألر دن ب . 5

 ,333 **.658 رزيد رن ق ب الرخل. اح ب ل الر الب ك ى   لىعخأل  ادألاد ار دف اعةم بأللعراب قت ارقد  0

 ,333 **.755 ارخل ل الر الب ك ى   اتديم ادةد ام لحصرل الرألر دن ى   اكن ي يب رن الرخل. 5

 ,333 **.855 يح ب الب ك ى   لش ا  الرألر دن قت ا  عد ل عخألىدد رخع فد لعاأدد شررلهم بألص عخأل  . 4

 ,333 **.600 ل الر الب ك ى   اضب ادألاألم احد رن العخددز بدن الرألر دن. اح ب 6

 ,333 **.776 رضب ادألاألم ارخل ى   ىدالد ارزيب الد ل بدن الرألر دن.اهعم ل الر الب ك ب 7

 ,333 **.650 اح ب ل الر الب ك ى   ارقد  العدليب الفزم ل رألر دن. 8

1 
ادىم ا  عد  اى التدلام الخألصد أجز  رن رةؤالدعهأل  اح ب ل الر الب ك ى   اب   ادألاألم

 اال عخألىدد.
751.** 333, 

 ,333 **.468 اح ب ل الر الب ك ى   ل  أل  ص أل يم اارد دد  ألصد ل رألر دن بجأل ب العاردن اص بأللى. 03

 ,333 **.761 اح ب ل الر الب ك ى   اضب ايهداف البد دد قت العرصدف الر دفت ل رألر دن. 00

 ,333 **.780 اح ب ل الر الب ك ى   اخصدص الترى الرألر د الفزرد لع فدذ ا  عد اص الر البد دد بأللب ك. 05

 ,333 **.780 ألصشأللر لل  رةؤالدعهأل البد دد ى د اصىفن ىن ا ألئف  ديدر.اهعم ل الر الب ك ب 00

 ,333 **.807 الختألبفم ال خصدد.اهعم ل الر الب ك بع ح اا  د رعر تد بألي  عد البد دد قت  05

 ,333 **.688 اح ب ل الر الب ك ى   اتديم العخريل ل خ  اىألم الصديتد ل بد د. 04

 ,333 **.833 اح ب ل الر الب ك ى   لبط اتددخألم اي ا  ل رألر دن بعحتدتهم ل هداف البد دد. 06

 ,333 **.855 لعر د  الرألر دن  حر احتدم ايهداف البد دد. اهعم ل الر الب ك برضب يراىد 07

 ,333 **.765 اح ب ل الر الب ك ى   ارقد  العدليب ل رألر دن ى   ب ار  اص الر البد دد. 08

 ,333 **.780 اهعم ل الر الب ك بعتديم الدىم ل   عد الخةؤالد ىن ل الر ال فأليألم. 01

 ,333 **.788 اب   ادألاد يألئخد ى   اتديم حراقز لع جدب ر  اىألم لىأل ر العداي . اح ب ل الر الب ك ى   53
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 ,333 **.730 يهعم الب ك بعهد د بد د ىخل صديتد ل بد د اضخن صحد اافرد الرألر دن. 50

 ,333 **.760 اح ب ل الر الب ك ى   اضب  ظألم رةأل لد ىن ردى اعبدم ايهداف البد دد بأللب ك. 55

 ,333 **.705 ل الر الب ك ى   اعبدم ا ظخد الجر ر ال ألر د. اح ب 50

 ,333 **.684 ارل  ل الر الب ك اهخدد أبد ر بأللب ار  العدليبدد الخعر تد ب قب أفأل ر الرألر دن. 55

 ,333 **.735 اح ب ل الر الب ك ى   لقب أفأل ر الخدرألم الختدرد. 54

 ,333 **.750 ى د الحأل د.اهعم ل الر الب ك بعرديل بر  الخدرألم  56

 ,333 **.015 اح ب ل الر الب ك ى   ات دل العكأللدف العت احدل ى د العراب قت حجم ايىخألل. 57

 ,333 **.704 اح ب ل الر الب ك ى   االحعفأل  بأللكرا ل  ام الكفأل ر الرأللدد. 58

 ,333 **.648 يح ب الب ك ى   اضب يراىد لضبط ا ا  الرألر دن. 51

 ,333 **.660 اح ب ل الر الب ك ى   الرخل بأللةد ألليرهألم لخرا هد الخرايف الخخع فد. 03

 ,333 **.661 ارل  ل الر الب ك اصهعخألم الفزم بعح دل الخ ألقةدن. 00

 ,333 **.707 اح ب ل الر الب ك ى   اصهعخألم بع خدد رصأل ل   ل الرألر دن. 05

 . 9.91إلى معنوية معامل االرتباط عند مستوي معنوية  ** تشير

 . 9.95* تشير إلى معنوية معامل االرتباط عند مستوي معنوية 

 .SPSSااع أل اً لل   عألئ  العح دل اصحصألئت  ألنالبألحثالخصدل  رن لىدا  

 ( إلى:6خلص من خالل االطالع على بيانات الجدول رقم )نو

حدث اأدم ى    لك يدم ررىألرفم االلابىأل  االاعدارد اال عخألىدد  خدب الر ألص  الخألصد ببرد  صفحدد -

، بخر ى  ان هىذ  (3.30( ايد  أل م  خدرهأل رر ريىد ى ىد رةىعري )3.855  3.404االعت ا ااحت بدن )

 .االاعدارد اال عخألىددبرد اص ح لعجخدب البدأل ألم ىن التألئخد 

حدىث اأىىدم ى ى   لىىك يىدم ررىىألرفم االلابىىأل  االاىىعدارد البد دىىد  خدىىب الر ألصى  الخألصىىد ببرىد  صىفحدد -

، بخر ى  ان هىذ  (3.30( ايد  أل م  خدرهأل رر ريىد ى ىد رةىعري )3.855  3.688االعت ا ااحت بدن )

 .االاعدارد البد ددبرد اص ح لعجخدب البدأل ألم ىن التألئخد 

حدث اأدم ى    لك يدم ررىألرفم االلابىأل  الاعدارد االيعصأل يد اصفحدد  خدب الر ألص  الخألصد ببرد  -

، بخر ى  ان هىذ  (3.30( ايد  أل م  خدرهأل رر ريىد ى ىد رةىعري )3.707  3.015االعت ا ااحت بدن )

 .االاعدارد االيعصأل يدبرد اص ح لعجخدب البدأل ألم ىن التألئخد 

 -الفروض وتحليل نتا ج الدراسة الميدانية:  تاسعاً: اختبار

أألن الهدف رن هذا البحث هر احديد  ال الخ ألخ اي فيت ق  احتدم ااعدارد الخرال  الب  يد، اى د  قتد أألن 

رن الض الي ااعك ألف الر ألص  االاألادد يبرأل  الخ ألخ اي فيت اهىت )ر ىألخ ال ىأليىد، ر ىألخ االاىعتفلدد، 

 يخكىناااعدارد الخرال  الب  يد قى  الب ىر  العجألليىد الخصى يد، ا التراىد، ر ألخ الخ فرد( ر ألخ التأل رن، ر ألخ

 .ا ألال  عألئ  العح دل العت ام العرصل للدهأل بأللخ ألي د االعفةد  ا لك رن  فل الخحألال ال ئدةدد العأللدد ل أل
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 العالقة بين المناخ األخالقي واستدامة الموارد البشرية. -9/1

 ى   ال عألئ  العأللدد   ألاحص  تحليل اإلنحدار البسيطبرخل  يخ أل

  خر ج اال حدال الخعت البةدط (7 دال ليم )

 المتغير المستقل

 المعلمات

 المقدرة

i 

t. test F. test  معامل

 التحديد
2R 

 مستوإ المعنوية القيمة مستوإ المعنوية القيمة

 .180 **,333 07384.076 **,333 003.703 .181 الخ ألخ اال فيت

 F. test. طبقاً الختبار ف 9.91** تشير إلى داللة إحصا ية عند 

 F. test. طبقاً الختبار ف 9.95* تشير إلى داللة إحصا ية عند 

  .SPSSال لحصألئتلاع أل اً لل   عألئ  العح دل  ألنالبألحثالخصدل  رن لىدا  

 ( إلى:7بيانات الجدول رقم )خلص من خالل االطالع على نو

ا لىك ب ىأل اً ى ى   الب ى يد،ااىعدارد الخىرال   ى ى ا ر  اىايد   ا  اللىد لحصىألئدد لبرىد الخ ىألخ اي فيىت  -

(, أخىأل اأىدم ى ى   لىك لحصىأل ام ل عبىألل %0( حدث  جد ان رةعرى الداللد ايل رن )Tرر ريد ل عبألل )

(F االعت  أل م  الد لحصألئدألً ى د رةعرى رر ريد )(اي ان ال خر ج الخألب بأللعتىدي  رر ىري ا ا %0 ,)

  اللد ىأللدد  داً. 

ااىىعدارد  أ خىىأل زا  اهد ىىد الخ ىىألخ اي فيىىت زا م ليجىىألبترر ىىب اي ه ىىأل  الابىىأل   معامىىل اإلنحىىدار ىىأل   -

 الخرال  الب  يد.

( اي فيىىتالخ ىألخ ان الخعغدى  الخةىعتل ) اي( 3.180ب غىت يدخعى  ) (2Rمعامىل التحديىد )يفحى  ان يدخىد  -

للى   ال ةىبد ا  ىب(، ابىأليت ااعدارد الخرال  الب  يد( رن العغد  الك ت قت الخعغد  العألبب )%18.0يفة  )

الخعا الر رائت اا لبخأل ا  ب لردم ل لاج رعغدى ام رةىعت د ا ى ى أىألن رىن الخفى اض ل لا هىأل ضىخن 

 ال خر ج.

ا ى  ار ىد ىفيىد  ام  اللىد لحصىألئدد بىدن الخ ىألخ  اي الفىرض،نىرف   وبناءاً على نتىا ج الجىدول السىابق

 اااعدارد الخرال  الب  يد.البحث اي فيت قت الب ر  العجألليد رحل 

 القواعىد،منىاخ  القىانون،منىاخ  االسىتقاللية،منىاخ  الرعايىة،بعاد المنىاخ األخالقىي )منىاخ أبين العالقة  -9/2

 .االجتماعية واالستدامةالبحث في البنوك التجارية محل  المنفعة(مناخ 

 ى   ال عألئ  العأللدد   ألاحص  التدريجيتحليل اإلنحدار برخل  يخ أل -

 ى   االاعدارد اال عخألىدد يبرأل  الخ ألخ اي فيت العدليجت خر ج اال حدال  (8 دال ليم )

 المتغير المستقل

 المعلمات

 المقدرة

i 

t. test F. test 

  2Rمعامل التحديد
 القيمة

مستوإ 

 المعنوية
 مستوإ المعنوية القيمة

 ,333 8.784 .541 ر ألخ ال ىأليد

5655.580 333,** 185. 
 ,333 5.367 .066 ر ألخ الخ فرد

 ,333 0.761 .533 ر ألخ التأل رن

 ,335 0.310 .054 ر ألخ التراىد

 F. test. طبقاً الختبار ف 9.91** تشير إلى داللة إحصا ية عند 

 F. test. طبقاً الختبار ف 9.95* تشير إلى داللة إحصا ية عند 

 . SPSSلاع أل اً لل   عألئ  العح دل ال لحصألئت ألنالبألحثالخصدل  رن لىدا  

 ( إلى:8خلص من خالل االطالع على بيانات الجدول رقم )نو
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ا لك ب ىأل اً ى ى  رر ريىد  اال عخألىدد،ى   االاعدارد  الخ ألخ اي فيت يبرأل ا ر  اايد   ا  اللد لحصألئدد  -

( االعىت F(, أخأل اأدم ى    لك لحصأل ام ل عبىألل )%0( حدث  جد ان رةعرى الداللد ايل رن )Tل عبألل )

(, اي ان ال خر ج الخىألب بأللعتىدي  رر ىري ا ا  اللىد ىأللدىد %0 أل م  الد لحصألئدألً ى د رةعرى رر ريد )

  داً. 

لجخدب االبرأل  رر ب اي ه أل  الابأل  ايجألبت بد هخىأل قك خىأل زا  ر ىألخ ال ىأليىد ار ىألخ  معامل اإلنحدارا أل   -

 االاعدارد اال عخألىدد. زا م التأل رن ار ألخ التراىد ار ألخ الخ فرد

افةىى  الخةىىعت د الةىىألبتد  امان الخعغدىى  اي( 3.185)ب غىىت يدخعىى   (2Rمعامىىل التحديىىد )يفحىى  ان يدخىىد  -

للىى  الخعىىا  ال ةىىبد ا  ىىب(، ابىىأليت االاىىعدارد اال عخألىدىىدالعغدىى  الك ىىت قىىت الخعغدىى  العىىألبب ) ( رىىن18.5%)

 ال خر ج.الر رائت اا لبخأل ا  ب لردم ل لاج رعغد ام رةعت د ا  ى أألن رن الخف اض ل لا هأل ضخن 

ار ىد ىفيىد  ام  اللىد لحصىألئدد بىدن ابرىأل  الخ ىألخ  ا   اي الفرض،نرف   وبناءاً على نتا ج الجدول السابق

البحىىث قىىت الب ىىر  العجألليىىد رحىىل  الخ فرىىد(ر ىىألخ  التراىىىد،ر ىىألخ  التىىأل رن،ر ىىألخ  ال ىأليىىد،اي فيىىت )ر ىىألخ 

 اام ااعبرأل  برد ر ألخ االاعتفلدد لردم ا ايد  . اال عخألىدد،االاعدارد ا

 القواعىد،منىاخ  القىانون،منىاخ  االسىتقاللية،منىاخ  الرعايىة،عالقة بين ابعاد المنىاخ األخالقىي )منىاخ ال -9/3

 .البيئية واالستدامةالبحث في البنوك التجارية محل  المنفعة(مناخ 

 على النتا ج التالية: ناوحصل التدريجيبعمل تحليل اإلنحدار  قمنا -

 ى   االاعدارد البد دد ابرأل  الخ ألخ اي فيتالعدليجت  خر ج اال حدال  (1 دال ليم )

 المتغير المستقل

 المعلمات

 المقدرة

i 

t. test F. test 
 معامل التحديد

2R القيمة 
مستوإ 

 المعنوية
 القيمة

مستوإ 

 المعنوية

 ,333 7.078 .543 ر ألخ ال ىأليد

5531.048 333,** 176. 

 ,333 5.388 .585 ر ألخ التأل رن

 ,335 5.875 .065 ر ألخ التراىد

 ,330 0.403 .080 ر ألخ الخ فرد

 ,330 -0.561 -.056 ر ألخ االاعتفلدد

 F. testطبقاً الختبار ف . 9.91 داللة إحصا ية عند** تشير إلى 

 F. test. طبقاً الختبار ف 9.95تشير إلى داللة إحصا ية عند * 

 . SPSSلاع أل اً لل   عألئ  العح دل ال لحصألئت ألنالبألحثالخصدل  رن لىدا  

 ( إلى:9خلص من خالل االطالع على بيانات الجدول رقم )نو

ا لك ب أل اً ى ى  رر ريىد  ،البد ددى   االاعدارد  ا ر  اايد   ا  اللد لحصألئدد لجخدب ابرأل  الخ ألخ اي فيت -

( االعىت Fأخأل اأدم ى    لك لحصأل ام ل عبىألل )(, %0( حدث  جد ان رةعرى الداللد ايل رن )Tل عبألل )

(, اي ان ال خر ج الخىألب بأللعتىدي  رر ىري ا ا  اللىد ىأللدىد %0 أل م  الد لحصألئدألً ى د رةعرى رر ريد )

  داً. 

اي ه أل  الابأل  ايجألبت بد هخىأل قك خىأل زا  ر ىألخ ال ىأليىد ار ىألخ  رر ب االبرأل لجخدب  معامل اإلنحدارا أل   -

 االاعدارد البد دد. زا م التأل رن ار ألخ التراىد ار ألخ الخ فرد

 ي ىت ر ىألخ االاىعتفلددبد هخىأل قك خىأل زا   اى بتاي ه أل  الابىأل   ر ألخ االاعتفلددلبرد  معامل اإلنحدارا أل   -

 االاعدارد البد دد.

افةىى  الخةىىعت د الةىىألبتد  امان الخعغدىى  اي( 3.176)ب غىىت يدخعىى   (2Rمعامىىل التحديىىد )يفحىى  ان يدخىىد  -

لل  الخعىا الر ىرائت  ال ةبد ا  ب(، ابأليت االاعدارد البد دد( رن العغد  الك ت قت الخعغد  العألبب )17.6%)

 ال خر ج.اا لبخأل ا  ب لردم ل لاج رعغد ام رةعت د ا  ى أألن رن الخف اض ل لا هأل ضخن 



 - 933 -   0202المجلد التاسع  العدد األول  يونيه   المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية  واإلدارية
 

 

ار ىد ىفيىد  ام  اللىد لحصىألئدد بىدن ابرىأل  الخ ىألخ  ا   اي الفرض،نرف   وبناءاً على نتا ج الجدول السابق

قىت الب ىر  العجألليىد  الخ فرىد(ر ىألخ  التراىىد،ر ىألخ  التىأل رن،ر ىألخ  االاعتفلدد،ر ألخ  ال ىأليد،اي فيت )ر ألخ 

 .البد دداالاعدارد االبحث رحل 

 القواعىد،منىاخ  القىانون،منىاخ  االسىتقاللية،منىاخ  الرعايىة،عالقة بين ابعاد المنىاخ األخالقىي )منىاخ ال -9/4

 .االقتصاديةاالستدامة والبحث في البنوك التجارية محل  المنفعة(مناخ 

 ى   ال عألئ  العأللدد   ألاحص  التدريجيتحليل اإلنحدار برخل  يخ أل -

 ى   االاعدارد االيعصأل يد يبرأل  الخ ألخ اي فيت العدليجت خر ج اال حدال  (03 دال ليم )

 المتغير المستقل

 المعلمات

 المقدرة

i 

t. test F. test  معامل

 التحديد
2R 

 القيمة
مستوإ 

 المعنوية
 القيمة

مستوإ 

 المعنوية

 ,333 03.045 .587 ر ألخ ال ىأليد

6005.674 333,** 188. 
 ,333 6.560 .507 الخ فردر ألخ 

 ,333 0.406 .061 ر ألخ التأل رن

 ,330 0.304 .058 ر ألخ التراىد

 F. test. طبقاً الختبار ف 9.91** تشير إلى داللة إحصا ية عند 

 F. test. طبقاً الختبار ف 9.95* تشير إلى داللة إحصا ية عند 

 . SPSS عألئ  العح دل ال لحصألئتلاع أل اً لل   ألنالبألحثالخصدل  رن لىدا  

 ( إلى:19خلص من خالل االطالع على بيانات الجدول رقم )نو

ا لىك ب ىأل اً ى ى  رر ريىد  ،االيعصىأل يدى ى  االاىعدارد  الخ ألخ اي فيىت يبرأل ا ر  اايد   ا  اللد لحصألئدد  -

( االعىت Fلحصىأل ام ل عبىألل )(, أخأل اأىدم ى ى   لىك %0( حدث  جد ان رةعرى الداللد ايل رن )Tل عبألل )

(, اي ان ال خىر ج الخىألب بأللعتىدي  رر ىري ا ا  اللىد ىأللدىد %0 أل م  الد لحصألئدألً ى ىد رةىعرى رر ريىد )

  داً. 

لجخدب االبرىأل  رر ىب اي ه ىأل  الابىأل  ايجىألبت بد هخىأل قك خىأل زا  ر ىألخ ال ىأليىد ار ىألخ  معامل اإلنحدارا أل   -

 االاعدارد االيعصأل يد. زا م التأل رن ار ألخ التراىد ار ألخ الخ فرد

افةىىى  الخةىىىعت د الةىىىألبتد  امان الخعغدىىى  اي( 3.188)ب غىىىت يدخعىىى   (2Rمعامىىىل التحديىىىد )يفحىىى  ان يدخىىىد  -

للىى  الخعىىا  ال ةىىبد ا  ىىب(، ابىىأليت االاىىعدارد االيعصىىأل يدالعغدىى  الك ىىت قىىت الخعغدىى  العىىألبب ) ( رىىن18.8%)

 ال خر ج.الر رائت اا لبخأل ا  ب لردم ل لاج رعغد ام رةعت د ا  ى أألن رن الخف اض ل لا هأل ضخن 

ابرىأل  الخ ىألخ  اي ا   ار ىد ىفيىد  ام  اللىد لحصىألئدد بىدن نرف  الفرض، وبناءاً على نتا ج الجدول السابق

البحىىث ر ىىألخ الخ فرىىد( قىىت الب ىىر  العجألليىىد رحىىل  ر ىىألخ التراىىىد، ر ىىألخ التىىأل رن، اي فيىىت )ر ىىألخ ال ىأليىىد،

 االيعصأل يد، اام ااعبرأل  برد ر ألخ االاعتفلدد لردم ا ايد  .االاعدارد ا

بنىوك ) ملكيىة البنى مدإ توافر المناخ األخالقي وفق نىوع االختالفات بين أراء المستقصي منهم حول  -9/5

   .فرع لبن  أجنبي( –خاص  بنوك قطاع –عام قطاع 

 اأأل ت ال عألئ  أخأل قت الجدال العأللت لـ كروسكال ويلز الدلااد هذا الف ض ام لاعخدام اح دل العبألين 

 حةب  رع ر كدد الب ك الخ ألخ اال فيت (  عألئ  اح دل العبألين يبرأل 00 دال )

 حجم العينة متوسط الرتب نوع ملكية البن  البُعد
 قيمة

 كروسكال ويلز
 مستوإ المعنوية

 ر ألخ ال ىأليد

 77 045.00 ب ك  ألب

 056 057.87 ب ك ىألم .440 0.015

 80 060.33 ب ك ا  بت

 .467 0.005 77 055.05 ب ك  ألب ر ألخ االاعتفلدد
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 .  SPSSلاع أل اً لل   عألئ  العح دل اصحصألئت ألنالبألحثالخصدل  رن لىدا     

 ( إلى:11خلص من خالل االطالع على بيانات الجدول رقم )نو

اهىذا يىدل ى ى   %4( اأبى  رىن ر ىألخ االاىعتفلدد ار ىألخ التراىىدا ر ألخ ال ىأليدلبرد ) مستوإ المعنوية -

  رع ر كدد الب ك.ىدم ل عفف الخةعتصت ر هم لهذ  االبرأل  حةب 

( اى    ل ىد 057.87ا   اييل بألل ةبد ل ب ر  الرألرد بخعراط لاب يدل  ) اقدخأل يعر م بخ ألخ ال ىأليد  جد -

( ارىىأل قدخىىأل يعر ىىم بىىأللب ر  لفىى اع ا  بدىىد اعخعىىب 045.00رعراىىعد بألل ةىىبد ل ب ىىر  الخألصىىد بخعراىىط لاىىب )

 ( ابفألل  ض دل ىن الب ر  الخألصد..060.33باقضل رةعرى لخ ألخ ال ىأليد بخعراط لاب )

تفلدد ق جىد ان الب ىر  الخألصىد هىت اييىل  ةىبد قىت اىراق  هىذا الخ ىألخ بخعراىط لاىب بألل ةبد لخ ألخ االاىعا -

( يىىم اىىاا  الب ىىر  الرألرىىد قىىت الخةىىعرى 040.66( اي دهىىأل الب ىىر  لفىى اع ا  بدىىد بخعراىىط لاىىب )055.05)

 (.047.58ايى   لهذا الخ ألخ بخعراط لاب يدلر )

د اييىىل قىىت اىىراق  هىىذا الخ ىىألخ بخعراىىط لاىىب يىىدل  ارىىأل ر ىىألخ التراىىىد ق جىىد ان الب ىىر  الخألصىىد قىىت الخ ابىى -

( ارىىأل الب ىىر  الرألرىىد قعىىاا  قىىت الخ ابىىد 045.04( اي دهىىأل الب ىىر  لفىى اع ا  بدىىد بخعراىىط لاىىب )058.40)

 ( ابفألل  ض دل ىن الف اع لب ر  ا  بدد.045.67ايى   لعراق  هذا الخ ألخ بخعراط لاب )

اهىىذا يىىدل ى ىى  ل ىىعفف  %4( اصىىغ  رىىن الخ فرىىد ر ىىألخ التىىأل رن ار ىىألخ) يلبرىىد مسىىتوإ المعنويىىة -

  رع ر كدد الب ك.حةب  الخةعتصت ر هم لهذا البرد

ابألل ةبد لخ ألخ التأل رن  جد ان الب ر  الرألرد ااا  قت الخ ابد اييىل قىت اىراق  هىذا الخ ىألخ بخعراىط لاىب  -

فى اع ا  بدىد ق جىد ( ابألل ةىبد ل ب ىر  ل045.44( اي دهأل الب ر  الخألصىد بخعراىط لاىب يىدل  )057.36)

 (.065.54ا هأل ااا  قت الخ ابد ايى   بخعراط لاب )

ابألل ةبد لخدى اراق  ر أل الخ فرد ق جد ان العبألين أبد  بدن اق ا  الرد د اقتأل ل رع ر كدد الب ك حدث  جد ان  -

يىم اىاا  ( 031.75الب ر  الخألصد ااا  قت الخ ابد اييل بألل ةبد لعراق  هذا الخ ألخ بخعراىط لاىب يىدلر )

( اا دى ا اىاا  الب ىر  لفى اع ا  بدىد ى ى  046.38بردهأل ابفألل  ر خرس الب ر  الرألرد بخعراىط لاىب )

 (.086.75لاس التألئخد قت اراق  هذا ال رع رن الخ ألخ بخعراط لاب )

(، اي ر ىألخ االاىعتفلدد ار ىألخ التراىىدا ر ألخ ال ىأليىدبألل ةبد لبرد )وبناًء على النتا ج السابقة نقبل الفرض  

،  ىرع ر كدىد الب ىكال ار د ق ا   ام  اللد لحصألئدد ق  ا ألبألم بر  الخةعتصىت رى هم لهىذ  االبرىأل  حةىب 

(، اي ار ىىد قىى ا   ام  اللىىد لحصىىألئدد قىىت ر ىىألخ الخ فرىىدر ىىألخ التىىأل رن ا) يبألل ةىىبد لبرىىدونىىرف  الفىىرض 

 . رع ر كدد الب كحةب  ينالبرد ينا ألبألم بر  الخةعتصت ر هم لهذ

وفىق نىوع ملكيىة  االختالفات بين أراء المستقصىي مىنهم حىول مىدإ تىوافر اسىتدامة المىوارد البشىرية -9/6

 فرع لبن  أجنبي(.  –بنوك قطاع خاص  –البن  )بنوك قطاع عام 

 اأأل ت ال عألئ  أخأل قت الجدال العأللت لـ كروسكال ويلز الدلااد هذا الف ض ام لاعخدام اح دل العبألين 

 056 047.58 ب ك ىألم

 80 040.66 ب ك ا  بت

 ر ألخ التأل رن

 77 045.44 ب ك  ألب

 056 057.36 ب ك ىألم .557 0.600

 80 065.54 ب ك ا  بت

 ر ألخ التراىد

 77 058.40 ب ك  ألب

 056 045.67 ب ك ىألم .471 .541

 80 045.04 ب ك ا  بت

 ر ألخ الخ فرد

 77 031.75 ب ك  ألب

 056 046.38 ب ك ىألم ,333 00.603

 80 086.75 ب ك ا  بت
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 حةب  رع ر كدد الب ك ااعدارد الخرال  الب  يد اح دل العبألين يبرأل (  عألئ  05 دال )

 .  SPSSلاع أل اً لل   عألئ  العح دل اصحصألئت ألنالبألحثالخصدل  رن لىدا     

 ( إلى:12خلص من خالل االطالع على بيانات الجدول رقم )نو

 اهىذا يىدل ى ى  ل ىعفف الخةعتصىت رى هم لهىذ  االبرىأل  %4رىن  اصىغ لجخدب االبرأل   مستوإ المعنوية -

  رع ر كدد الب ك.حةب 

االاعدارد اال عخألىدد اردى ا ر  ابىألين بىدن الا  رفى  ام الرد ىد اقتىأل ل ىرع ابألل ةبد لخدى اراق  ابرأل   -

( يم 005.70ر كدد الب ك  جد ان الب ر  الخألصد هت اييل  ةبد قت اراق  هذا البرد بخعراط لاب يدل  )

 ( اااا  قت رتدرد هذا البرىد لب ىر  لفى اع060.56ااا  بردهأل الب ر  الرألرد بفألل  أبد  بخعراط لاب )

 (.075.60ا  بدد بخعراط لاب يدل  )

ارأل قدخأل يعر م بخدى اراق  ابرأل  االاعدارد البد دد ق جد ان الب ر  الخألصد ااا  قت الخ ابد اييىل بخعراىط  -

( يم ااا  قىت الختدرىد الفى اع لب ىر  044.88( اي دهأل الب ر  الرألرد بخعراط لاب يدل  )055.47لاب )

 (.075.14ا  بدد بخعراط لاب يدل  )

اردى ا ر  ابألين بدن الا  رف  ام الرد د اقتأل ل رع ر كدد الب ىك اقدخأل يعر م ببرد االاعدارد االيعصأل يد  -

( يم ااا  برىدهأل 055.63 جد ان الب ر  الخألصد هت اييل  ةبد قت اراق  هذا البرد بخعراط لاب يدل  )

درىىد هىىذا البرىىد الب ىىر  لفىى اع ( ااىىاا  قىىت رت065.04الب ىىر  الرألرىىد بفىىألل  أبدىى  بخعراىىط لاىىب يىىدل  )

 ( ابفألل  ض دل ل غأليد ىن الب ر  الرألرد.060.45ا  بدد بخعراط لاب يدل  )

اي ار ىىىد قىىى ا   ام  اللىىىد لحصىىىألئدد قىىى  ا ألبىىىألم برىىى  وبنىىىاًء علىىىى النتىىىا ج السىىىابقة نىىىرف  الفىىىرض  

 . رع ر كدد الب كالخةعتصت ر هم لهذ  االبرأل  حةب 

 -البحث: نتا ج  -عاشراً 

قتىد  البحىث،اا عبىألل قى اض البحىث رن  فل ااىعر اض  عىألئ  العح دىل الرصىفت ل بدأل ىألم العىت ااىع د الدهىأل 

ارصىى ت الىى  رجخرىىىد رىىن ال عىىألئ ، االعىىت لبخىىأل اكىىرن  ام قألئىىدر أبدىى ر لصىىأل رت التىى ال بأللتعىىألع الخصىى قت 

 ا لك ى   ال حر العأللت الخص ي، 

ا لىك ب ىأل اً ى ى   الب ى يد،ااعدارد الخىرال   ى  ير د اايد   ا  اللد لحصألئدد لبرد الخ ألخ اي فيت  -0 03

( F(, أخأل اأدم ى    لىك لحصىأل ام ل عبىألل )%0( حدث  جد ان رةعرى الداللد ايل رن )Tرر ريد ل عبألل )

لعتىدي  رر ىري ا ا  اللىد (, اي ان ال خىر ج الخىألب بأل%0االعت  أل م  الد لحصىألئدألً ى ىد رةىعرى رر ريىد )

 أ خىأل زا  اهد ىد الخ ىألخ اي فيىت زا م ليجىألبتىأللدد  داً، أخأل  أل  ررألرل اص حدال رر ب اي ه أل  الابىأل  

قىت الىدال الىذى  Brookshire, Lee,2017) )، اهذا رىأل اىذهب الدىد ايضىأل  لااىد ااعدارد الخرال  الب  يد

 .ي رب  الخ ألخ اي فيت قت لاعبتأل  الرألر دن االعت دل رن  رايأل ال حدل

 البُعد
نوع ملكية 

 البن 

متوسط 

 الرتب

حجم 

 العينة

 قيمة

كروسكال 

 ويلز

مستوإ 

 المعنوية

االاعدارد 

 اال عخألىدد

 77 005.70 ب ك  ألب

 056 060.56 ب ك ىألم ,333 01.180

 80 075.60 ب ك ا  بت

 البد دد االاعدارد

 

 77 055.47 ب ك  ألب

 056 044.88 ب ك ىألم .335 05.081

 80 075.14 ب ك ا  بت

االاعدارد 

 االيعصأل يد

 77 055.63 ب ك  ألب

 056 065.04 ب ك ىألم .335 00.110

 80 060.45 ب ك ا  بت
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( الخ ألخ اي فيىتان الخعغد  الخةعتل ) ( اى3.180( ب غت يدخع  )2Rيفح  ان يدخد ررألرل العحديد ) -5 03

للى   ال ةىبد ا  ىب(، ابىأليت ااىعدارد الخىرال  الب ى يد( رىن العغدى  الك ىت قىت الخعغدى  العىألبب )%18.0يفة  )

الخعىىا الر ىىرائت اا لبخىىأل ا  ىىب لرىىدم ل لاج رعغدىى ام رةىىعت د ا ىى ى أىىألن رىىن الخفىى اض ل لا هىىأل ضىىخن 

قت ان ل خ ىألخ الع ظدخىت  ال أبدى  قىت  ىىم  (Bircana،2015، أخأل يعفم البحث الحأللت رب  لااد )ال خر ج

 يضأليأل االاعدارد.

ا لىك ب ىأل اً ى ى   اال عخألىدىد،ى ى  االاىعدارد  الخ ىألخ اي فيىت يبرىأل ير د اايد   ا  اللد لحصألئدد  -0 03

( F(, أخأل اأدم ى    لىك لحصىأل ام ل عبىألل )%0( حدث  جد ان رةعرى الداللد ايل رن )Tرر ريد ل عبألل )

(, اي ان ال خىر ج الخىألب بأللعتىدي  رر ىري ا ا  اللىد %0 أل م  الد لحصىألئدألً ى ىد رةىعرى رر ريىد )االعت 

ىأللدىىد  ىىداً، ا ىىأل  ررألرىىل اص حىىدال لجخدىىب االبرىىأل  رر ىىب اي ه ىىأل  الابىىأل  ايجىىألبت بد هخىىأل قك خىىأل زا  ر ىىألخ 

، ااعخألشى  هىذ  ال عدجىد رىأل داالاىعدارد اال عخألىدى زا م ال ىأليد ار ألخ التأل رن ار ألخ التراىد ار ألخ الخ فرىد

( رىن العىايد  اصيجىألبت ل خ ىألخ اي فيىت ى ى  الخةىؤالدد Hussain& Attiq, 2017ارصى ت الدىد  لااىد )

 اال عخألىدد أاحد ابرأل  االاعدارد اال عخألىدد.

الخةىىعت د الةىىألبتد  امان الخعغدىى  اي(  3.185( ب غىىت يدخعىى  ) 2Rيفحىى  ان يدخىىد ررألرىىل العحديىىد ) -5 03

(، ابىأليت ال ةىبد  ا  ىب للى  الخعىا االاعدارد اال عخألىدد( رن العغد  الك ت قت الخعغد  العألبب )%18.5افة )

 ،الر رائت اا لبخأل ا  ب لرىدم ل لاج رعغدى ام رةىعت د ا ى ى أىألن رىن الخفى اض ل لا هىأل ضىخن ال خىر ج

ار د ىفيد  ام  اللد لحصألئدد بدن ابرأل  الخ ألخ اي فيت )ر ىألخ ال ىأليىد  ا  اب أل اً ى   ال عألئ  الةألبتد  جد 

ااالاعدارد اال عخألىدىد، ااىم البحث ر ألخ الخ فرد ( قت الب ر  العجألليد رحل  ر ألخ التراىد ، ر ألخ التأل رن ، ،

 ااعبرأل  برد ر ألخ االاعتفلدد لردم ا ايد  .

ا لىك ب ىأل اً ى ى   ،البد دىدى ى  االاىعدارد  ابرأل  الخ ألخ اي فيىتير د اايد   ا  اللد لحصألئدد لجخدب  -4 03

( F(, أخأل اأدم ى    لىك لحصىأل ام ل عبىألل )%0( حدث  جد ان رةعرى الداللد ايل رن )Tرر ريد ل عبألل )

(, اي ان ال خىر ج الخىألب بأللعتىدي  رر ىري ا ا  اللىد %0االعت  أل م  الد لحصىألئدألً ى ىد رةىعرى رر ريىد )

اي ه ىأل  الابىأل  ايجىألبت بد هخىأل قك خىأل زا  ر ىألخ  رر ىب االبرىأل ىأللدد  داً، أخأل  أل  ررألرىل اص حىدال لجخدىب 

، ااعفىم هىذ  ال عدجىد رىب  لااىد االاىعدارد البد دىد زا م ال ىأليد ار ألخ التأل رن ار ألخ التراىد ار ألخ الخ فرد

(Saleem et al ,2020  العىىت اأىىدم ى ىى  ليجألبدىىد  ال التدىىأل ر اي فيدىىد قىىت ا خدىىد الةىى ر  اي ضىى )

ل خر فدن ، رثل ارقد  العأليد االهىدل الىىأل ر العىداي  أاحىد ابرىأل  االاىعدارد البد دىد، أخىأل اؤأىد ايضىأل  لااىد 

(Patra,2014،ى ىىى  العىىىايد  الىىىذي ي ربىىى  البرىىىد اي فيىىىت قىىىت يضىىىدد االاىىىعدارد البد دىىىد )  اأىىىذلك  لااىىىد

(Zaman,2012.العت اأدم ى   اهخدد االىعبأللام اي فيدد البد دد ارزايألهأل ل   أألم ) 

 ر ىألخ االاىعتفلددبد هخأل قك خىأل زا   ا بتاي ه أل  الابأل   ر ألخ االاعتفلددا أل  ررألرل اص حدال لبرد  -6 03

 االاعدارد البد دد. ي ت

الخةىعت د الةىألبتد  امان الخعغدى  اي (3.176)( ب غىت يدخعى  2R) يفح  ايضأل ان يدخد ررألرل العحديىد -7 03

للىى  الخعىىا  ال ةىىبد ا  ىىب(، ابىىأليت االاىىعدارد البد دىىد( رىىن العغدىى  الك ىىت قىىت الخعغدىى  العىىألبب )%17.6افةىى  )

 ال خر ج.الر رائت اا لبخأل ا  ب لردم ل لاج رعغد ام رةعت د ا  ى أألن رن الخف اض ل لا هأل ضخن 

ا لىك ب ىأل اً ى ى   ،االيعصىأل يدى ى  االاىعدارد  الخ ىألخ اي فيىت يبرىأل ير د اايد   ا  اللد لحصألئدد  -8 03

( F(, أخأل اأدم ى    لىك لحصىأل ام ل عبىألل )%0( حدث  جد ان رةعرى الداللد ايل رن )Tرر ريد ل عبألل )

عتىدي  رر ىري ا ا  اللىد (, اي ان ال خىر ج الخىألب بألل%0االعت  أل م  الد لحصىألئدألً ى ىد رةىعرى رر ريىد )

ىأللدىىد  ىىداً، ا ىىأل  ررألرىىل اص حىىدال لجخدىىب االبرىىأل  رر ىىب اي ه ىىأل  الابىىأل  ايجىىألبت بد هخىىأل قك خىىأل زا  ر ىىألخ 

، ااعراقم هذ  ال عدجد رب رىأل االاعدارد االيعصأل يد زا م ال ىأليد ار ألخ التأل رن ار ألخ التراىد ار ألخ الخ فرد

حىىرل العىىايد  اصيجىىألبت ل خ ىىألخ اي فيىىت ى ىى  ا ا   Brookshire,  (Lee,2017) ارصىى ت الدىى   لااىىد 

االاعدارد، بألصضألقد ال   ال الخ ألخ اي فيت قت  ىم االاعدارد االيعصىأل يد رىن  ىفل  ىىم االبعكىألل القىب 

ان لفاىعدارد الى  )  Chang&Kuo,2008)، أخىأل اىذهب ايضىأل  لااىد (Bircana،2015أفىأل ر الخىدرألم)

 .اايد  ليجألبت ى   لبحدد الخ ظخد العت ارل  اهعخألم  ألب لععبدم رخأللاألم االاعدارد

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815038008#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815038008#!
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افةى  الخةىعت د الةىألبتد  امان الخعغدى  اي (3.188)( ب غىت يدخعى  2Rيفح  ان يدخد ررألرل العحديد ) -1 03

للىى  الخعىىا  ال ةىىبد ا  ىىب(، ابىىأليت االاىىعدارد االيعصىىأل يدالعغدىى  الك ىىت قىىت الخعغدىى  العىىألبب ) ( رىىن18.8%)

 ال خر ج.الر رائت اا لبخأل ا  ب لردم ل لاج رعغد ام رةعت د ا  ى أألن رن الخف اض ل لا هأل ضخن 

( ار ىألخ التراىىد ر ألخ االاىعتفلدد ار ىألخ التىأل رنا ر ألخ ال ىأليدرةعرى الخر ريد لبرد )أخأل  جد ان  -03 03

 ىرع ر كدىد الب ىك، ا جىد ان اهذا يدل ى   ىدم ل ىعفف الخةعتصىت رى هم لهىذ  االبرىأل  حةىب  %4اأب  رن 

اهىذا يىدل ى ى  ل ىعفف الخةعتصىت رى هم لهىذا البرىد  %4( اصىغ  رىن ر ىألخ الخ فرىدرةعرى الخر ريد لبرد )

بألل ةىبد لبرىد صألئدد بىدن  خىط ر كدىد الب ىك  رع ر كدد الب ك ، ارر    لك ا   ار د ق ا   ام  اللد لححةب 

(، اي ال ار د قى ا   ام  اللىد لحصىألئدد قىت ر ألخ االاعتفلدد ار ألخ التأل رن ار ألخ التراىدا ر ألخ ال ىأليد)

ر ىألخ ، اى ى  ىكىس هىذا بألل ةىبد لبرىد ) ىرع ر كدىد الب ىكا ألبألم بر  الخةعتصت رى هم لهىذ  االبرىأل  حةىب 

 ىرع ر كدىد  اللد لحصألئدد قت ا ألبألم بر  الخةعتصت ر هم لهذا البرد حةب (، اي ار د ق ا   ام الخ فرد

 .الب ك

ابألل ةىىبد صركأل دىىد ا ىىر  ا عفقىىألم  ام  اللىىد لحصىىألئدد بىىدن الا  الخةعتصىىت رىى هم حىىرل ابرىىأل   -00 03

هىذا ا %4رةعرى الخر ريد لجخدب االبرأل  اصغ  رن حةب  رع ر كدد الب ك  جد ان  ااعدارد الخرال  الب  يد

 رع ر كدد الب ك اهذا يدل ى   ان  رع ر كدد الب ك رن يدل ى   ل عفف الخةعتصت ر هم لهذ  االبرأل  حةب 

 .ااعدارد الخرال  الب  يد ابرأل  هم حرل رالررارل الخؤي ر قت الا  الخةعتصت 

 -أحد عشر: التوصيات: 

قت ضر  ال عألئ  العت ارصل لهأل البألحث، االعت يألرىت بعرضىدح رجخرىىد رىن الخ ىألأل ااا ى  التصىرل 

يةىألىد قىت ا اىدخ رفىألهدم ااىعدارد الخىرال  الب ى يد قىت التعىألع الخصى قت قىت  ليجىألبت ا فيتقت اهد د ر ألخ 

للشأل يد لعهد د ر ألخ  ، ايخكن الريرف ى   رجخرىد رن العرصدألم، العت ارد بخثألبد  عر البحثالب ر  رحل 

، ا لك حع  اعخكن الب ر  العجألليد الخص يد رىن االاىعفأل ر رىن هىذا االاجىأل  قىت اىر دن رفىألهدم ليجألبت ا فيت

برىى ض اىى ترم  اآلاىىتالجىىدال  االاىىعدارد ب ىىكل ىىىألم اااىىعدارد الخىىرال  الب ىى يد ى ىى  ا ىى  الخصىىرب، اقىىت

 ا لدألم ا فدذهأل البحث اقتألً لخعغد ام  العرصدألم

 ا لدألم ا فدذهألالبحث ( العرصدألم اقتألً لخعغد ام 00 دال ليم )

 التوصية التنفيذية م
الجهة المعنية 

 بالتنفيذ
 آليات التطبيق )متطلبات التنفيذ(

مدة التنفيذ 
 المقترحة

0 

ى ىى  احةىىدن الخ ىىألخ  الرخىىل
اي فيىىىىىىىىىىىىت بأللتعىىىىىىىىىىىىألع 
الخصىىى قت الخصىىى ي لخىىىأل 
لىىىذلك رىىىن الابىىىأل  رر ىىىري 
ليجألبت قىت احتدىم ااىعدارد 

 الخرال  الب  يد.

الب ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىك  -0
الخ أىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىزي 

 الخص ي
اص الر الر دىىىىىىأل  -5

 بأللب ك
 ل الر العدليب -0

ىتىىىد ال ىىىداام اا فدىىىذ البىىىى ار   -0
العدليبدىىىد لعرضىىىدح اهخدىىىد الخ ىىىألخ 

قت احتدم ااىعدارد  اي فيت ا الر
 الخرال  الب  يد.

االهعخىألم بأللخ ألاىبألم اال عخألىدىد  -5
 اادىدم الرفيألم غد  ال اخدد.

ااععفع الخ ألخ اي فيت ب كل  -0
 الي بهىىىدف الك ىىىف ىىىىن اا ىىى  

 التصرل ااحةد هأل.

 شه  08 – 05

5 

اهعخىىىىىىىألم يىىىىىىىىأل ر التعىىىىىىىىألع 
الخصىىىىى قت بع خدىىىىىد ر ىىىىىألخ 
ا فيىىت ليجىىألبت رىىن  ىىفل 

ألر دن قىىىىىىىت اشىىىىىىى ا  الرىىىىىىى
 صدألغد ررأليد  هذا الخ ألخ.

اص الر الر دىىىىىىأل  -0
 بأللب ك

ل الر الخىىىىرال   -5
 الب  يد.
 

ر ىىىىأللأد الرىىىىألر دن قىىىىت اضىىىىب  -0
ردثىىىىأل  ا فيىىىىت رىىىىن  ىىىىفل ال  

 الرخل.
ان اكىىىرن لاىىىأللد الؤيىىىد الب ىىىك  -5

ر ىىىىجرد ارحفىىىىزر لخ ىىىىألخ ال ىأليىىىىد 
 الذي ي أز ى   االهعخألم بأللرألر دن.

 شه  08 – 05

0 

االهعخىىىىىألم بب ىىىىىأل  رىىىىىدا ألم 
ا فيدد بحدث اكرن بخثألبىد 
الخ شىىد االخر ىى  لتىى الام 
الخىىدي ين ااىى ر  الرىىألر دن 

ل الر الخىىىىرال   -0
 الب  يد.

 .يةم العدليب -5
يةىىىم الععىىىري   -0

ىتىىىىىد ال ىىىىىداام اال  الرخىىىىىل  -0
 االدالام العدليبدد.

 
 شه  05
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قىت الب ىىك  حىىر االىعبىىأللام 
 اال فيدد.

 .الر دفت

5 

اي ىىىرل االخكألقىىىىام لبىىىط 
بخىىىىىىدى العىىىىىىزام الرىىىىىىألر دن 
بأللةىىىىىى رأدألم اي فيدىىىىىىد، 
ااعبىىىىىىىىىىىىدتهم لخرىىىىىىىىىىىىأليد  

 االاعدارد.

ل الر الخىىىىرال   -0
 الب  يد.

 يةم اي رل. -5

اعري  ا ظخد اي ىرل االحىراقز  -0
ب ىىكل يةىىألىد ى ىى  اعبدىىم ررىىأليد  

 االاعدارد االجرا ب اي فيدد.
 شه  05 – 03

4 

ىخىىىىىل أعدبىىىىىألم ا  ىىىىى ام 
اتىىىىىىىرم بعرىدىىىىىىىد   اليىىىىىىىد

الرىىىىىىىىىىىىىألر دن بىىىىىىىىىىىىىألآل ا  
االة رأدألم اصيجألبدىد العىت 
رىىن شىىأل هأل ان ارىىزز ر ىىألخ 

 الرخل اي فيت.

ل الر الخىىىىرال   -0
 الب  يد.

 يةم العدليب -5
ل الر الرفيألم  -0

 الرألرد بأللب ك.

رىىىن  ىىىفل ااىىىعخدام ال  ىىى ام  -0
الب يديد ارريب الب ىك االخعبرىىألم 
ب ىىىىىكل  الي رىىىىىن ا ىىىىىل ارىدىىىىىد 

دن بأللب ىىىىىك بخفىىىىىألهدم الرخىىىىىل الرىىىىىألر 
 اي فيت.

 اشه   6

6 

االهعخىىىىىألم بعرزيىىىىىز ر ىىىىىألخ 
الرخل اي فيىت حدىث  جىد 
ا   أ خىأل زا  ر ىألخ ال ىأليىد 
ار ىىىىىألخ التىىىىىأل رن ار ىىىىىألخ 
 التراىىىىىىد ار ىىىىىألخ الخ فرىىىىىد

االاىىىىىعدارد البد دىىىىىد،  زا م
 االيعصأل يد، اال عخألىدد.

اص الر الر دىىىىىىأل  -0
 بأللب ك

يةىىىم الععىىىري   -5
 الر دفت

رىىىن  ىىىفل اعبدىىىم  ظىىىألم قىىى    -0
الرخىىىىل ل حىىىىد رىىىىن قىىىى ب احتدىىىىم 

 البر  ل خصأللح ال خصدد.
 

 شه  05 – 03

7 

الرخل ى   اعري  ر ظررد 
التىىىىدم الع ظدخدىىىىد بأللتعىىىىألع 
الخصىى قت بألىعبىىألل الخ ىىألخ 

 اي فيت  ز اً ر هأل.

اص الر الر دىىىىىىأل  -0
 .بأللب ك

ل الر الخىىىىرال   -5
 الب  يد.

 .يةم العدليب -0

اضب ب ار  ادليبدد ارخل ى ى   -0
  ىم رخأللاد ر ألخ الرخل اي فيت.

 شه  08 – 05

8 

لقىىىىىىىب أفىىىىىىىأل ر ااعىىىىىىىري  
ادألاىىىىىىألم ل الر الخىىىىىىرال  
الب ىىىىى يد بألل ىىىىىكل الىىىىىذي 
يخك هىىأل رىىن التدىىألم بأل عدىىألل 
اقضىىل الر ألصىى  رىىن ا ىىل 
احتدىىىىم ااىىىىعدارد الخىىىىرال  

 الب  يد.

اص الر الر دىىىىىىأل  -0
 بأللب ك

اص الر  -5
)رىىدي ي الراىىع  
 اال الام(

ل الر الخىىىىرال   -0
 الب  يد.

اب   ااىع اادجدد ا عدىألل ااردىدن  -0
اعضىىىخن الجرا ىىىب اي فيدىىىد ابرىىىد 

 االاعدارد.
 شه  05-08

1 

  ىىىىى  الىىىىىرىت بأللخفىىىىىألهدم 
الخعر تىىد بععبدىىم ا  ىى  يىىدم 
االاىىىىىىىىىىىىعدارد بأللتعىىىىىىىىىىىىألع 

 الخص قت.

ل الر الخىىىىرال   -0
 الب  يد.

 .يةم العدليب -5

ادليبدد ارخل ى ى  اضب ب ار   -0
  ىم الخخأللاألم الخةعدارد.

 شه  05

03 

اىىىدليب الرىىىألر دن بأللتعىىىألع 
الخصىىىى قت ى ىىىى  اعبدىىىىم 
رفألهدم االاعدارد ااش اأهم 
قىىىىت أدفدىىىىد ا رأل هىىىىأل قىىىىت 

 الرخ دألم الخخع فد.

 .يةم العدليب -0
يةىىىم الععىىىري   -5

 .الر دفت

ىتىىىىىد ال ىىىىىداام اال  الرخىىىىىل  -0
 االدالام العدليبدد.

ي ىىىىىرام االاصىىىىىألل بىىىىىدن   ىىىىىىم -5
 الخةعريألم اص اليد الخخع فد.

 شه  05-08

00 

االهعخىىىىىألم ب  ىىىىى  اتىىىىىأللي  
رعر تىىد بخىىدى احىى از اتىىدم 
قىىىىىىىىت اعبدىىىىىىىىم ررىىىىىىىىأليد  

 االاعدارد.

ل الر الرفيألم  -0
 الرألرد بأللب ك.

ا  أل  احىدر بأللب ىك اهىعم بععبدىم  -0
ررىىىأليد  االاىىىعدارد ي  ىىىعد الرخىىىل 

 الخص قت .
 شه  05
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05 

الع يدألم بخدى اح از لبط 
الرألر دن ل عألئ  قىت يضىدعت 
الخ ىىىىىىىىىىىىىىألخ اي فيىىىىىىىىىىىىىىت 

 ااالاعدارد.

ل الر الخىىىىرال   -0
 الب  يد.

يةىىىم العتىىىأللي   -5
 اي ا .ااتددم 

ارديل ررىأليد  الع يدىد رىن  ىفل  -0
لبعهىىىىىأل بخىىىىىدى احتدىىىىىم الرىىىىىألر دن 
لخرىىأليد  رحىىد ر قدخىىأل يعر ىىم بأللخ ىىألخ 

 اي فيت اررأليد  االاعدارد.

 شه  05

 المراجع

 المراجع العربية

(، الخ ألخ اي فيت ىفيع  بألالاجألهألم الر دفدىد 5300الصبأل&، شريت رحخد، ، ر زا ، ىبدالرزيز ى ت. )

مجلىىىة العلىىىوم اإلنسىىىانية لىىىدى الرىىىألر دن   لااىىىد رددا دىىىد ى ىىى  رصىىى حد الضىىى ائب الخصىىى يد، 

ب  ، ب 57البحىىث الر خىىت، عىخىىأل ر  -   ألررىىد اصرىىألم رحخىىد بىىن اىىرر  اصاىىفردد واالجتماعيىىة

516  ،511. 

 لااىد اعبدتدىد ى ى   –(، اي  الخ ألخ اي فيت ى   الثتد قىت ر ىأللأد الخر قىد 5307الرز ، األر  أ يم، )

، أ دىىد العجىىأللر،  ألررىىد ىىىدن ، رسىىالة ماجسىىتير ميىىر منشىىورة -ال ىى أد التألبضىىد لخصىى  ل عدىى ان

 .01شخس، ب 

د االاع اادجدد قت احةدن التدلر ى   العغدد  االاىع اادجت   لااىد (،  ال الخ ا ر5304ىدد، ايخن ىأل ل، )

، ب 0ع01رصىى ، رىى  , – المجلىىة المصىىرية للدراسىىات التجاريىىةاعبدتدىىد ى ىى  الب ىىر  العجألليىىد، 

050-074. 

 ، رص .لاابط ل     اات دد الخر ررألم، البحث العلمي: مدخل تطبيقي(، 5353ىدد، ايخن ىأل ل، )

بحىىرل  – المنظمىىة العربيىىة للتنميىىة اإلداريىىة(، ا فيدىىألم اص الر قىىت ىىىأللم رعغدىى ، 5334 جىىم، ىبىىر   جىىم )

 ا لااألم، التأله ر.
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