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 ثــــــص البحستخلـــــم

يتمثللا هدفلللر هدي لهلل  دفلل ه هدحدلل  ولل  ثدليللل خالق هدثي وللد هن تألللد ولل  هددللل  لل  ثلل  لي 
دحشليةد  ال دتيحلع علل  االم هدمت مل م ول   نلي  ال ل  هدمخ طي هن تألد علل  دخه  هدملرهقخ ه

 للتم  يهةاللد هدلقهالل م هدهلل ايد هدمتاليللد ولل  قلل ه هدنلللخ  ويللل ثللل ثنللملل  مللر    يتللي  د لليال  
هدحدللل  يرالللق هداتأللل م هدهلللححلد الللل   تللللليهم هدحدللل   ال دلللذ ا  عتمللل خ علللل   تف للللد  م ةلللد 

ة هداتأللللد هدخيللللد اللللل   تللللليهم هدحدلللل  هدما خدلللد هدحت  لللللد  الداللللرم ثدللللللا هدمهللل ق دترالللللق ألللر 
   .AMOS. V21ا اتخلهم اي   ج 

ثنملل أ  ملد هاتينل   ثتنلم   لتا  يل يلث ثتمثلا    دةا ةمع هدحل   م هنالدلد  ثل 
وللل   يلللل ا هدثي ولللد هن تأللللد   يلللل ا هدمخللل طي هن تأللللد  ال يلللل ا دخه  هدملللرهقخ هدحشللليةد  الألللل 

ل صلللللتملد  مللللل    ألللللل ا  تللللللليهم هدحدللللل   الألللللل ثلللللل ثرةلللللل  دةيةلللللت ه  تحللللل قهم هدت  لللللد دتيللللللل
ه اتينلل   دالتللد  لل  هدالل  لل  ا دمت ملل م  دللا هدحدلل  الهدمتمثلللد ولل   دخهقة ة  اللد اتفلل   خيللره  
ع م  د و د هديللربلد  هدشيكد هدمنيةد دتثن  م أي ع هديللربلد  شيكد ثرشللح  هدايبل   شليكد 

  للليخةق الك  لللت  365 م الهدية الللدق الألللل اللللي م لللل هدالتلللد   لللل ل هدشللليم ا ديللربللللد   لييةلللد هدشلللح
 %    دةم د  م ل هدالتد.87  يخةق اتهحد  319ه ات  اد  

الأللل ثرصللا هدحدلل  ددلل  الةللرخ ثلل  لي الللح   هم خ دللد دمنلل  لد دلثي وللد هن تألللد عللل  
هدحشلليةد   هدمخلل طي هن تألللد  التملل  يرةللل ثلل  لي دد لل ا   هم خ دللد دمنلل  لد عللل  دخه  هدمللرهقخ

وكلملل   هخم أللرة هدثي وللد هن تألللد ه خ نللت ملللة هدمخلل طي هن تألللد اله خهخ  هللتر  دخه  هدمللرهقخ 
هدحشلليةد  كملل  دالاللدت هدتتلل  ج الةللرخ ثلل  لي الللح   هم خ دللد دمنلل  لد دلمخلل طي هن تألللد عللل  

رهقخ هدحشلليةد  دخه  هدملرهقخ هدحشلليةد  وكلملل   هخم ملللة هدمخلل طي هن تألللد ه خ للم  هللتر  دخه  هدملل
كملل  ثرصلللت هدتتلل  ج ددلل  الةللرخ ثلل  لي دد لل ا   هم خ دللد دمنلل  لد دلثي وللد هن تألللد عللل  عتأللد 
هدتلل  لي هدهلللح  دلمخلل طي هن تألللد عللل  دخه  هدمللرهقخ هدحشلليةد  وكلملل   هخم أللرة هدثي وللد هن تألللد 

كمل  دالالدت هدتتل  ج عللم  ه خ م هدت  لي هدهلح  دلمخ طي هن تألد علل  دخه  هدملرهقخ هدحشليةد 
الةرخ ويالق ةرقيةد ال  آقه  هد كرق اله   ا ولمل  يتاللع ا دثي ولد هن تأللد الهدمخل طي هن تأللد  
التم  ثرةل ويالق ةرقيةد ال  آقه    يخهم هدالتد الوًي  دله  الهدمهتر  هدتاللم  ال لة هدخل د ولمل  

 يتالع ا دثي ود هن تألد الهدمخ طي هن تألد.
 :ثـــــات البحــــمصطلح
 .هدثي ود هن تألد 
 .هدمخ طي هن تألد 
 .دخه  هدمرهقخ هدحشيةد 
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ا  يمثدداب ًمددا  ومهددو ليدد ل    دد   ع دديم  أحمددد ح حمدددثا ًايددبث

 .سلطانةب الذي أعانوو   سب لو ًل عسيب إلتمام هذا العمل
ا  العطداف عداع ث  ًث ب إلى  ماائىا اداى ا وس ب تسدمو الو دحيوما  كون الي د الممذ ل مميد

  تبتقو إلى موار التميًب عودها  صمح للشكب معوى  للاواف عائدة. 

األسدتاا الددًتور  عأ د أن أتقدم بأسمى آ ات الشكب   ً دل اححتدبام ألسدتااي ال ا دل 

ب أستاا إدارة األعمدالب  رئديق مسدم إدارة األعمدال األسدمك بالكليدةب أحمد إبباهيم عمد ال ادي

 ًال نعم األب  المعلم  القد ة الحسوةب  الدذي ممبندو بب دال علمد  الطيمدة  تدو وو  عكان  ما

ئق  كان ئوزي اإشاائه عل  هذا البحث مثل الغىو  ئى  شبعثا بوم ت  الوميلة  دعم  ال محد دب 

محيط مل ء االمعائة والحكمة، ئتأثات اشخصىه الكىا م وسهسىه السىامية وعلمىه الغو ىا، و  م ى  

    م عليه الصحة والعائية، و ن  جو ه ع   خيا الجواء.من هللا  ن 

ب   أحمد عمددالموعم شد يكأستااي الدًتورإلى  و ت اثا كلمات الحب والشكا والعائان 

ب  مددا بذلدد  مدد    ددد ، لتهضىىل اىىياد ه اافشىىااه علىى  هىىذا البحىىثبالكليددةمدددرس إدارة األعمددال 

ثب عكدان بماابدة  للتو ي  العلمو حتو إتمام المحثب عقد ًان صموراثب ث  مبشدداث  اعيدا ث أميوا  ناصحا

ث  ُحتدذ  بد ب  ث احخ ص  الت انو  اإل ادةب حتى صار نموا ا األخ  المعلمب  لقد ع دت عي  د ما

  إنوو أدعو ح عً   ل أن  وعق  دائماب  أن  يً   عوو خيب اليًاف. 

ا عدد  سددعادتو   عمدددتاا الدًتور باألسددهددذا  ح تك ددو عمددارات الشددكب  التقددد ب تعميددبث

، و حى  الموصدورة  امعدة –أسدتاا إدارة األعمدال بكليدة التيدارة ، المحس   دودة المحس  عمد

لت ضدل سديادت  بالمواعقدة علدى المشدارًة  رئاسدة ليودة  هم علماء افدارة ئى  الىو ن العااى ، 

الموامشددة  الحكددم علددى هددذا المحددثب بددالبمم مدد   دديك  مددن سدديادت ب  سددو  تكددون تعليقاتدد  

ث أهتدي بد ب  أمدد  بدواعب الصدحة ع ى  خيىا الجىواء، وح جىوا   م ح ات  العلمية القي ِّمة نمباسا

  العاعية.

محمددد  أمددانو  الدددًتورة لألسددتااةًمددا أتو دد  بأسددمى آ ددات الشددكب   ً ددل اححتددبام 

 ب على ت ضل سيادت ا بالمواعقدة علدى المشدارًة عدوبالكلية المساعد أستاا إدارة األعمال، عامب

ليوة الموامشة  الحكم على هذا المحثب  الك رمم مشامل ا الكايبةب  سدو   كدون لم ح ات دا 

العلمية القي ِّمة األثب األًمب عو إثباف هذا المحثب علسديادت ا  ً دل الشدكب  التقدد ب علدى تعامل دا 

 ، جواها هللا ع   خيا الجواء، و م ها اوائا الصحة والعائية.البامو  شخص ا الكب م

ا ح استطيع إم ال تقد م  اعب الشكب  احمتوان إلدى ًدل مد  لد  ال ضدل عدو إتمدام هدذا ًم

ب ع م لدو نعدم العدون  السدود  دًاهم أساتذتو  زم ئو  أصدمائو  أهلو عبدثا عبدثاالعمل م  

 ح عوو خيب اليًاف  رزم م د ام الصحة  العاعية. 

 واهلل ويل التوفيق
 ،،، احثـالب 
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 اف ــــــــــار العـــــام للبحـــــث

 Introductionمقـــ مـــة البحــــث  1/1

لللل م   لللل م   هن لللتق الللمد هدمت تماللل م هدُيهأللللد هدمتتدُنلللية  و يتمللل  التة  هددنللل قة  هن لللتق التة 
ن   هأتنلللل خ دال ال الللل  دال  هةتملللل ع الهدُيألللل  الهدُتيلللللم  وللللت ةلللللال   لللل  د  ثيلللللم منلللل ق  دال 

ال الللل يلي د تألللللد  ولللل ن ل ثيثيلللل  الثتللللل ي  لللل   للللتم  ال حلللل خ  دل ديللللل عللللل  داللللث    تمللللع   لللل
هدمللرقخ هدحشللي  ا عتحلل قل هدمللرقخ هدرملللل هدلل   هلللر  هن تأللل م هدهلل  لة ولفلل ا دلل ه ه خهخ ه قتملل م ا

 يتملز ا د   ب هن تأ  ع  غليل    هدمرهقخ هن ي .

لر  هداللل  لل ا وفللل  غ دًحللل   للل  ثكلللر  الثلالللب  ي ولللد هدمت ملللد خالًقه ةرقيًةللل  وللل  ثرةلللل  اللل 
هدمهلللردد علل  ثدليللل  لل  دمولل  والللد ال لل   دمولل  واللل   الب دتلل د  ثكللر  قلل  هدمللتدول هدي لهلل  ولل  

البلل ديغل  لل  د  هدثي وللد دلهللت   ق 389  ص2007ثدليللل الللر  هدالل  لل  ا دمت ملل م   دمللرخ  
هإل  ل    و دثي ولد هديرةلد دفل   هدمدلخ هدرمللل دمل  ددللا ول  هدمت مل م  د  د  دفل  ثل  لي قل م علل 

  لللللة ال  ق113ص عحللللهدف خ   غللللي  حلللل  هدهلللتد  دعنللل   هدمت ملللد اللللر  ثللل  لي الهالللق علللل  
دتازةلللز دخه  هداللل  لل    مللل  يلللقخ  ددللل  ثديللللع هنقللللهر هدتت لمللللد هدميةلللُرة ال ةللل خة هنخه  هداللل م 

(Shahzad, et al., 2013, p56; Boyd & Gessner, 2013, p253). 
  قم هدثي ود هن تألد هقتم م هدالم   الهدمت م م االل هن  لد ه أتنل خدد هدا دمللد عل م كم  د

هن تألل  دلثي وللد هدتت لملللد ك لل قية ددتمللا د  غلللي هد   للب   للي  الهدتلل  د حتللت  للية د للي  د2008
 ,Novelskaitea, 2014, p186; Ruiz-Palomino et al, 2013)ثهلحب هد شلا هدتت لمل 

p173)   دال الا  هد   لب هن تأل  دتللذ هدثي ولد  يلق ي اللًح  علل   ملا هدهللر  هدهل  ل ول  تتم 
   الةقخ  دد  ه تش ق هداليل    هدهلركل م غلي هن تألد.و  هدمت مد

هدهلر  غلي هن تأ  دلا  لل   نلق ألع  ه خد خالعل   لهق هدايلي  هدم الل   دصحق 
تالي    تملع ال دلذ  تل لد دق. De Silva & Opatha, 2015, p1علل  هدمهلتر  هدال دم   

 ,Enron) :اله فللل ق االللم هدمت ملل م هدامتألللد  ثللا scandalsهنعملل م دل نلل  ق هن تأللللد 

World Com, Arther Anderson, Parma Lata, Banesto, Countrywide, 

Health South Corp)   996  ص2008  الغليقل   ةل خ و ال قتل(Platenburg, 2013, 

p1;    تشلل ق هدهلللركل م غلللي هدخ لللد  مخلل طي دله  تحلل ل اله  فللل قهم  ت ثلللذ هد نلل  قةلل امللل 
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الهدمم قال م  ل ماليالقة ه دتلزهم ا دهللركال   (Appelbaum, et. al., 2005, p45)هن تأللد 
 .  (Howell, 2010, p2)هن تألد 

عللت   ومايوللد هدمهللحح م هنا الللد دلهلللر  غلللي هن تألل  ثاللل  يللرة دالدلللد ةللللة إلد لل خ
 مو  دف ه هدهيط   ه ةتم ع   كم  د  ه عتيهر ا دمقشيهم هدف  د دف ه هدهلر  غلي هن تأ  
الإد  خ هدات  هدمت اب  د ًيه   لًله دم مرعد كحلية    دصد م هدمنلدد  ام  و   دذ هدال  لل   

  (Ampofo, 2004, pp.2,4).الهدمت م م  الهددور  م الهدم تمع اشوا ع م

هدمت م م  تم هدهترهم هدم الد هقتم ً    تزهيًله ا دهلر  غلي هن تأل    د دذ هقتمت 
الدخقكت د   د ه ثموتت    هدهليية  هحيً  عل  ثللذ هدهللركل ما  التي ع هدال  لر  هدد ل   علل  
الظلل   فل  الدللتمو  هدمهلل قمر   لل  هدد لل   عللل  هاللتثم قهثفل.  لل  قتلل  دخقكللت  ا للل هدمت ملل م 

ألللللد هدنللللال د  الهدالللل  لل  هدلللل ي  ييونللللر  هإلاللللت  علللل  هدهلللللركل م غلللللي  يللللرقة هدحلللللل م هن ت
حلي  ي     قتل  Koster, 2010, p2)    و  ثديلع  ه  ي   دمو  ثارةنف مهن تألد  الخالقق

دهل قل    مل   تأللد دلال  لل  ول  هدمت مل مدقملد خالق هدثي ود هن تألد ول  ثازةلز هدهللركل م هن
 . (Osibanjo, et al., 2015, p114)لعل  هدمل  هدحال رظل  هدخه  هن  ة خة و 

العللل  هدلليغل  لل  ثزهيللل ه قتملل م  لل  أحللا هدكتلل م الهدحلل مثل  هنة  للب  الهد فلل م هدمفتمللد  
امراللرع د تأللل م هنعملل م  د  د للل  دتمللم د  قلل ه هدمراللرع دلللل يلللع هدمهللتر  هدميلللرم  للل  

هدالل دل هدايبلل   مللل  دتمللم ألللد الاللا  ه قتملل م الهدلل   يتت اللب  للع دقملتلل  ال يرقثلل  ولل  خالم 
هدكت الل م الهدحدللرا الهدمقد لل م ولل  قلل ه هدنلللخ  قغللل  لل   تم لل   لل  الليعد هدتلللليهم الهدتدللر م 
هد  قةد و  ع دل هدلرم  الهدت  ثدتل    ل  قةل م ه خهقة هدانليةل  اليالقة ثللألع ه  تلل ق الل   ل  

ةيةلت ول  دهال م الهدحدلرا هدتل  قر صدلق ال   قر  ي   دن ر د دذ    دظفيث  كثلي  ل  هدلق 
 لللية   لل  ه تشلل ق كثلللي  لل    لل قي هدهلللر  غلللي هن تألل  ولل  هداليللل  لل   ت ملل م هآلال للد هن

 .ق18  ص2014 هنعم م هدمنيةد هدا  د الهدخ صد الو   ختل  هديي ع م   ني   
د الو  ار     احع ث ث  وكية هدحد  دتدليل هدلالق هد   دمو  د  ثلاحل  هدثي ولد هن تألل

ولل  هددللل  لل  هدتلل  لي هدهلللح  دلمخلل طي هن تألللد عللل  دخه  هدمللرهقخ هدحشلليةد ولل  االلم هدمت ملل م 
و   ني  ال دذ     تم أل ا خقةد هدت  لي هدهلح  دلثي ود هن تألد علل  هدمخل طي هن تأللد 

علل  دخه  الهدت  لي ه د  ا  عل  دخه  هدمرهقخ هدحشليةد  الكل دذ هدتل  لي هدهللح  دلمخل طي هن تأللد 
ه ثدليللل خقةلللد ثلل  لي هدثي وللد هن تألللد علللل  عتأللد هدتلل  لي اللل  هدمخللل طي هدمللرهقخ هدحشلليةد  الد للليً 

 هن تألد الدخه  هدمرهقخ هدحشيةد.
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 Literature Review   ةـــااقـــات الســـ رااـــال  1/2

   ثديللللع دقللللهرثدليلللل  شلللولد هدحدللل   علللل   يللل ق هد  لللرة هدحدثللللد دتاللليره الللحلا وللل 
  أ م هدح م  اميهةاد   مرعد ات    مر   الإط ق هداما هدمحل   الصل غد ويال  هدحد   هدحد 

 لل  هدلقهالل م هدتلل  ثمللت ولل  هدحللللد هدايبلللد الهنةتحلللد ولل    لل م هن تأللل م هدتت لملللد الهدتتلل  ج 
 هدمتيثحللد عللل  دقملل م هد   للب هن تألل  ولل  هدمت ملل م الث  ليقملل  عللل  دخه  هدمللرقخ هدحشللي   و  لل 

 دمو  ثيهلل ثلذ هدلقها م دد   ت د دأه م الويً  ديحلاد هدحد  ال تلليهث  هدي لهلد كم  يل :
 : اام هدلقها م هدت  ثت الدت هدثي ود هن تألد.القسم األول
 : اام هدلقها م هدت  ثت الدت هدمخ طي هن تألد.القسم الثاني
 حشي .: اام هدلقها م هدت  ثت الدت دخه  هدمرقخ هدالقسم الثالث

 Ethical Cultureالقسم األول: اعض ال رااات الت    اولت الثقائة األخالقية 

اميهةالللد هدلقهاللل م هدمتاليلللد ا دثي ولللد هن تأللللد يلللي  هدح مللل  د و  للللد ثيهللللمف  ددللل  دقبلللع 
هث  ق م ق لهلد  مل  هقتل ه ث  ل هنالم اتيرةي داا خ ال ي يلث دلثي ود هن تألد  التم  ه ث ل ل 

   ثت الم هداتأد ال  هدثي ود هن تألد الهدهلر  هن تأ  الغللي هن تأل   د ل  ه ث ل ل هدث دل  هدث 
ثتلل الم عتأللد هدثي وللد هن تألللد الل خه  هدمللرقخ هدحشللي   الد للليًه ثتلل الم ه ث لل ل هديهاللع هدلللالق هدمالللم 

 الهدرالا  دلثي ود هن تألد.
  أبعاا  وققااييل للثقافاة األية ياة فيما يتعلق بمجموعة الدراسات التي اهتمت بتطوير

ك  للللت دالم  د الدللللد دتيللللرةي اله تحلللل ق داالللل خ دلثي وللللد هن تألللللد ولللل  هدمت ملللل م ك  للللت  لللل  ة  للللب 
Trevino, et al., 1998) دلثي ولد  ديلل ا دقبالد داال خ اتلًله 14هالتخل ره دخهة  ور لد  ل   ق ملل

 اتلرخ دقبالد دال غللي هن تأل   أل هن ت دال  ا أحد هدهلر  اترخ ع   ل   و و ة هن تألد  اتد
 البتلللل الهملللل عللل   لللل  كلللر   هن لللتق   لال لللد دتت لللل  اتلللرخ  لللتا هداللللل   دلللرخهقة دلللللالق هدتملللر ة 

 هدكللللل م  ية للل   للل  318  للل  علتلللد ا الللتخلهم  هدمت ملللدق وللل  هدي عللللة قلللر هن تأللل  هدهللللر 
عشللي عللل   تللللي  قباللدهن هدحتللرخ هدالل  ل  ه اتكشلل و  ثدملللا دالاللدت  تلل  ج هدتدللللا هدخ صللد 

 هدحدللللرا د  الهأتيمللللره هدحتللللرخ   لللل  صللللللية   مرعللللد ثنللللمتت  ع  للللاق الهمللللل ويللللا ال دللللذ ن فلللل 
 دلتيحلع.  أ اللد دكثي د ال  هن تألد هدثي ود ثتيق ات   د  د ب هدمهتيحللد

للللرق ق  مللللر    تالللللخ هناالللل خ دلثي وللللد هن تألللللد دهللللم   (Kaptein, 1998كملللل  ط 
Corporate Ethical Virtues Model (CEV) ال دللذ ا  عتملل خ عللل    يةللد هد نلل  ا  
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 امللل  ثدليلللق  دمولل  هدمت مللد ولهلل د د    مللل  د تللي virtue-based theory هن تألللد 
 غلي اشوا هدتنير    الثمتافل د تألد اييةيد هدتنير عل  دلا  لل  هدتت لملد هدثي ود ثد لز

   مرعللد ثنللمتت واللللد م دللد 150 دللل ثدللللتً  Kaptein دةللي   هد نلل  ا  قلل ل دتدليللل د تألل  
الدال يم  هدتت لمللد  هدل   ييةلع الححف  دلثي ولد دلال  لل  هن تأل  غللي هدهلر  دشو م     تترعد
علل   هن تألل  هدالل  لل  غلللي الللر  ولل  الل قمت هدتلل  هدتت لملللد هداره للا الثنللتل  ثدللللا  تل للد
ثللذ  هد لزه ق ملل  ثتاحلي هدمت أشلد  دشل  ولد ه هدلعل  هد لال   هدترهوع  ون  ا قل  هدرار   احع

 هدتت لملد  الدك  ق ه هدتمر   دل يتل ه تح قل ث يةحل .  دلثي ود هن تألد هد ن  ا ع  هد رخة
 *قالثت الدت خقهاد 

 (ERC, 2006) Ethics Resource Center دلثي ولد هدد المد هدات صي 
 ول  ألر   ثل  لي دفل  هدتل  يو م  هناال خق هن تأللدهدتنل  ل  د لرهع هن تألد هدتت لملد  ثل ثدليلل  ت لد

 هدد ل   ةللل  ل  ملل  هدهللر  هن تأل    ملر   د تأللد  الثتمثلا ثللذ هناال خ ول :  ثيللدل  ي ولد ات  
هن تألللدق. كملل  ثللل ثتلل الم دقباللد داالل خ  ا دمالل يلي ه دتللزهم ولل  هآل للية  الخعللل اله دتزه لل م  هدرعللرخ عللل 

 National Business Ethics Surveyهدرطتللد هنعمل م د تألل م هلقدلثي ولد هن تأللد ول   

(NBES)    ثتمثلللا وللل : هديلللل خة هن تأللللد  ثازةلللز هدمشللليول  دلهللللركل م هن تأللللد  هدتلللزهم هدلللز ت
  دكلل  قلل ه  (ERC, NBES, 2007,p9; 2009, p25) ا دمالل يلي هن تألللد  هديلللل هن تألللد

  يةحًل .هدتمر   ددًن  دل يتل ه تح قل ث
 هداليل ث يةحل  و  (CEV)ا  تح ق  مر   هد ن  ا هن تألد  (Kaptein, 2008a) أ م  

هاتكش و  هاتيي عل   م  لد داا خ دلثي ود  ع  ل  ثدللا اإةيه  هدمتله لد  هدت يةحلد هدلقها م   
 هدشلل  ولد  ل هدلللع عللل  هديلللقة هد لللال   هإلخهقة  ثرهوللع هدمشلليول   ثرهوللع هن تألللد القللل  هدراللر  

 CEV  مللر     تحلل ق ثركلللل  علل  ل  ثدللللا الهديلللقة عللل  هد للزه ق  يلللل  هديلللقة عللل  هدمت أشللد 
ةللله  كملل  طللرق  ع دلللد دلتمللر    قشلليهم هدترهوللع د  هدتركلللل  هدالل  ل  هدتدللللا  تلل  ج مللل  التللت

 لللللد دلثي وللللد عحلللل قة  ر علللد عللللل  هناالللل خ هدي لهللللد هدثم  58 يلللل ا دلثي وللللد هن تألللللد يتكلللر   لللل  
                                           

ملسدتلةة االنودو  لبحدو  ااب خمدت  يدةمرك الوالايت املتحدد  األهو أقدم منظمة غري رحبية يف ( (ERC اتمركز موارد األخالقي )*(
لةمايفسددات العامددة ( مصدددرا (ERCاكعتدد  ، 1922ابملعدداكري األخالقيددة ااملماريفددات يف املايفسددات العامددة ااعامددة  مندد   ددام 

 ااملخددا ر األخالقيددة مدد  خددال  القيدداتخألايف احلددوار العددام  ددو   املركددزثلافددة أخالقيددة قوكددة  اربايددد خدد ات ب لاللتددزامااعامددة 
بتحةيددا اللايددااي احلاليددة  البددا ثومب كركددز مددوارد األخالقيدداتكلددوم ا    1994الددب بدددأت يف  ددام  (NBES)يفةسددةة مدد  التلدداركر

   :http://www.ethics.orgWebsiteم  أجا ثلة اجلموور  مومةاالناشئة اإنتاج أف ار امعاكري جدكد  

http://www.ethics.org/
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 Kapteinا  تحل ق ه و  للد ه تنل ق  يلل ا   (DeBode, et al., 2013) هن تأللد  الأل  ره
الهلللللد  لللل  هدلقهالللل م    لللل   للللتمعحلللل قة.  32عحلللل قة ددلللل   يللللل ا  وللللر   لللل   58هدموللللر   لللل  

دكللللاله د للل  دموللل  ه عتمللل خ علللل  هدميلللل ا هدمختنلللي ملللل   حلللت  ا الللتخلهم  لللتا علتللل م  هلللتيلد
  ا.صتملد هدميل

هدثي ولد  خقهالد دتيلرةي  ملر    يكلز (Ardichvili & Jondle, 2009)الدةي  كا    
 دخ ل م دةلا  ل  Center for Ethical Business Cultureق CEBC  دألعمل م هن تأللد
هدتلل  هدخنلل  ا هدا  للد  لل   للتم ثدليللل  شلل  ا  ت للرق  لل  هن تألللد دألعملل م هدثي وللد  ور لل م
  مرعلللد  تترعلللد  للل  وللل   للل  أحلللا هدملللليية  هدتت لللل يل   دألعمللل م  دثي وللل م هن تأللللدا ثتاللللع

   مرعلللد دمثللللر   هنعمللل م  قةللل م  للل  54 اللللتفل وللليًخه   للل  67 شللل ق  وللل  هدلقهالللد  هدنلللت ع م
دك خدملللً   الثللل ه اللتييهق عللل   مهللد داالل خ دلثي وللد هن تألللد ثتمثللا  13ال هدنللت ع م   لل  الهاللاد

 هدمنللللدد ثلللره   دصلللد م  Mission and Value-Drivenالهديللللل هدهللل  لة  وللل : هدياللل دد
Stakeholder Balance   هديلل خة وا دللد Leadership Effectiveness    ثك  لا هداملللد

Process Integrity  هنةلا  طرةلا الهدمت لرق Long-Term Perspective . هالتخلهم  دمول
 .هن تألدخعل  ي ود هداما   و ده قلق ل هدخن  ا ك ا ا دتمر   ش  ا دمو  د  

داال خ  يتمثلا   ت لد هن تأللد يتنلم  دلثي ولد  ملر   قSchwartz,  2013التمل  طلرق  
 ةمللع ول  ثنلملتف  يلتل هدت  Core Ethical Valuesهد رقيةد  هن تألد هدحال هنالم و  هديلل

م  ال م قاللل ثف   يتمثلللا هدحالللل هدثللل    وللل  هدحي للل  ج هدياللل العملل ثفللل  ال اللل ثف  وللل  هدمت ملللد د دللل  
 الهدتللقةب هدهللر   ديرهعلل  لال لد الهدل   يتنلم   A formal ethics program دأل تألل م 

د لليًه يتمثلا هدحالل هدث دل  ول   هن تألل م  ال لليي دأل تألل م  هدهل    الهدخلا هن تألل م  عل 
  .هدمليية  هدتت ل يل الكح ق هإلخهقة   لث داوهف  كم  Ethical leadership هن تألد  هديل خة

ق اتيرةي  ملر   دلثي ولد هن تأللد Chadegani & Jari, 2016و  مل  أ    كا     
 هدتت لمللد هدثي ود ةره ب ا  ف  ثمثا اام هن تألد هدثي ود يتنم  اتاله  ق لهل    مل  دايو  

 يتمثلا هدحالل هنالم ول . هدال  لل  الل  هن تأل  غللي هدهللر  الثمتلع هن تأل  هدهللر  ثاز  هدت 
   التمل  هدحالل هدثل    يتمثلا ول   تلعPromoting Ethical conducts هن تأل  هدهللر  زةلزثا
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 ويعللد داال خ  ت لد االل   الةتنلم  كلا Prevent unethical conductهن تأل  غللي هدهللر 
 .norms الهدما يلي practices هدمم قا م   policies هدهل ا م الق 

 ة بين الثقافة األية ية والسلوك األية اي وييار تناولت قجموعة أيرى قن الدراسات العة
ق طحلاللد هدلللالق هدلل   دمولل  د  ثلاحلل  كللا  لل  هدثي وللد 2007مللل  ثت الدللت خقهاللد   دمللرخ   األية ااي 

هن تألللد هدتت لملللد  هد لهلل د هن تألللد  الباللم هدمتلللليهم هدلدمرغيهولللد  هدامللي  هدتللرعق ولل  هدميهمللا 
. هعتمللل هدح ملل  عللل  هاتينلل    رةلل  ددلل  اللتد  لل  هدلللالهالة  هدا  للد هنا الللد دنللتع هديلليهق هن تألل 

هددور لللد ولل   ليتللد اتلل  اللرةا  هدنللدد  ه اللو    هدشللح م الهدية اللد  هدم دلللد   هدتمللرة   هدشلللر  
ه ةتم علللدق  الثمثللللت دقللل  تللل  ج هدلقهاللد وللل  الةللرخ عتألللد هد  الللد  هم خ دلللد همنلل  لد الللل  هدثي ولللد 

الهدمث دللللد هن تأللللد  التمللل  ثرةلللل عتألللد اللللحلد  هم خ دلللد همنللل  لد الللل  هدثي ولللد هن تأللللد هدتت لمللللد 
هن تأللللللد هدتت لمللللللد الهدتهلللللحلد هن تأللللللد  الةلللللرخ عتألللللد هد  اللللللد الللللل  هدمث دللللللد هن تأللللللد الهدهللللللر  
هن تأللل   التمللل  ثرةلللل عتألللد اللللحلد الللل  هدتهلللحلد الهدهللللر  هن تأللل   كمللل  ثرةلللل عتألللد اللللحلد الللل  

حلد الهددول هن تأ   الةرخ عتأد هد  الد  اترةد ال  هدمث دللد هن تأللد الهدهللر  هن تأل   كمل  هدته
 ثرةل ويالق  اترةد ال  هدية م الهدته   ولم  يتالع ا دمث دلد الهددول هن تأ .

ق ددلل  هدتاللير عللل  هدثي وللد هن تألللد هدتت لملللد 2008القلللوت خقهاللد  ةلل خو  ال قتلل   
و ثلب هدمد الحد الهدميهةالد  تمثللد ول  أللل هدملليية   ثدليلل هداره لا هدتل  ثلقخ  ددل  هدهل  لة ول   

عللللم ه دتلللزهم ا دهللللر  هن تأللل   الهدتالللير علللل  هدمنللل خق هدتللل  يلللتل هديةلللرع ددلفللل  عتلللل  رهةفلللد 
 د الللب ال يهةلللع  59 رألل  د تأللل  يتالل ق   لللع هديلللل هن تأللللد  ا الللتخلهم علتللد  ور للل   لل  

لت هدلقهاللد ددلل  د  هث  قلل م   لليخهم علتللد هدحدلل  ثتهللل ا دملللا ددلل  مهلل ا م ولل   نللي  ثرصلل
ه د  اللللد  دلللر هدثي ولللد هن تأللللد هدتت لمللللد  الةلللرخ ه تتوللل م ةرقيةلللد وللل  هدترةفللل م هن تأللللد 
دم لليخهم علتللد هدحدلل   دللر هدمرهألل  هن تألللد ال دللذ الل  تتر هدميكللز هدللرظل    هدتللرع  هدميملللد 

دخحية الهدد دد ه ةتم علد. د  دكثي هداره ا هدت  ثقخ  دد  علم ه دتزهم هداميةد  هدمققا هدالم   ه
ا دهلللر  هن تألل  قلل : هدخلللا ولل   ت ر للد هديلللل هدخ صللد الل د يخ  علللم الةللرخ   لل م دلايربلل م  
هدمتللل أل هن تأللل  هدهللل  ل وللل  هدم تملللع اشلللوا عللل م  الهدينلللرق وللل  ال الللد هدموتلللب ث للل ل ه دتلللزهم 

 هن تأ .
ثدليللل  لل  د ه ك  للت قتلل   عتألل م  هم ددلل    ق(Koster, 2010د للللللقهاخالتملل  قلللوت  

   هدال  لل  الهإلالت  عل  هدهللر  غللي هن تأل  ال خ دلد دمنل  لد الل  اتل   الللد عملا د تأللد ال 
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ول  الحع شليك م ثل  ل  دال الالي     ل  هدمهلت لحل  هدال  لل  201امشل قكد   و  صت عد هدت  ل 
ع  الةرخ عتألد دد  اللد أرةلد الل  الللد هداملا هن تأللد الهدمللا ددل  كش  ثدللا هدتت  ج   ث  ل 

ا إلالل ود ددلل   دللذ  كلل   قتلل   هقثحلل    ه اللت  علل  هدهلللر  غلللي هن تألل   هطللتق هدنلل ويةق 
يترالا دكل    الل  ال   هدال  لل  الهدمللا ددل  ه الت  عل  هدهللر  غللي هن تأل   ال  دد ل ا  ألر  

ال    هداما هن تألد عل  هدملا دد  ه ات  عل  هدهللر  غللي هن تأل ال   هدا  لل  ث  لي اللد 
 .يرةل خ دد دمن  لد دلت  عا ال  اللد هداما هن تألد الال   هدا  لل 

ول  هداتألد  ق هدللالق هدراللا دلمتل أل هن تأل (Mayer, et al., 2010الثت الدلت خقهالد 
هدمشليول  ال     هدال  لل  1525اتخلهم علتد    ا هدهلر  غلي ه  تأ   هديل خة هن تألد ال ال  
  الدشلل قم هدتتلل  ج ددلل   تللرم شلليق هدر دلل م هدمتدلللةا  ت مللد ثتتملل  دم لل  م  ختل للد 300ولل  

الةلللرخ عتألللد هقثحللل   اللل دب الللل  هديلللل خة هن تأللللد الهدهللللركل م غللللي هن تأللللد كمللل  د  هدمتللل أل 
 لر  غلي ه  تأ .هن تأ  يتراا هداتأد ال  هديل خة هن تألد الهده

 قخالخ عللل  دلمت ملل م هن تألللد هدثي وللد ثلل  لي ق خقهاللد(Kaptein, 2011aهاللتفلوت خقهاللد 
  ل  هدال  لل  علتلد ا التخلهم هدحل  ل م ةمع هدهلر  غلي هن تأ   و   هداما  ثل عل  واا هدا  لل 
 ثلل صلت عد  عشلي هلد م ول  وليخ 200 عللخ هدال  لل  افل  عل  ديلا   هدتل  هدمت م م و  هن يةولل 
 داال خ عللة د  ددل  هدتت  ج هاتحل    الثشلي 5065 هاتل    الثل ملة  عل  ويخ 10,395االخ  ه ثن م
د فلل م هدخ قةلللد   هدمخ د لل م علل  الهإلاللت  هدامللا علل  الل دتخل  الللًح   يثحيللد ك  للت هن تألللد دلثي وللد
 .دأل تأل م هده    هدخا دد  الهدلعرة هإلخهقة  دد  ا إلات  دد  اًل  الهقثح ًط 

دثي وللد هن تأللد ولل  ددل  ثدليللل هداتألد الل  هق Kaptein, 2011bد  للللللللقللوت خقهاكمل  
  هدهللللر  غللللي هن تأللل  وللل   وللل   هداملللا ظللل قية دملللل    هدهللللر  غللللي هن تأللل ال هدمت مللل م 

لر  غللللي ا دهللل الدظفللليم هدتتللل  ج د  الللتد دااللل خ دلثي ولللد هن تأللللد ثللليثحا اللللح ً   الهالللاد ه  تشللل ق
هدمشلليول   هديلللقة عللل  هدتنللير اشللوا ثرهوللع هإلخهقة   ثرهوللعاالل خ ولل : الثتمثللا ثلللذ هن  هن تألل 

  التمل  د تأ   ه دتزهم هن تأ   ه   ت   دمت أشد هدين د  هن تأللد  الثازةلز هدهللر  هن تأل 
هدهلللر  غلللي ال   الاللر  هدمالل يلي هن تألللد الالاللر  هدهلللر  هن تألل   يرةللل هقثحلل   اللل  االلل 

الثراق ق ل هدلقهاد د  هناا خ هدمتالخة دلثي ود د تألد د ب د  ثق ل  االل  ه عتحل ق   هن تأ 
 دلدل    هدهلر  غلي هن تأ .



- 20 - 

 

ق القهاد  لله لد ع   ل  ث  لي هدثي ولد  (Svanberg & Ohman, 2013الأ    كا   
قةي  يهةاللد هددهلل ا م ولل  ظللا الةللرخ هن تألللد عللل  هدهلللر  هدمفتلل  غلللي هن تألل   ةللرخة ثيلل 

دميهةال  هدم دلل  هدا  لل  دل  شيك م    ه 1200شملت هدلقهاد هدملله لد علخ الا هدرأتق  
ثي وللللد دل ت للللد عره للللا ثرصلللللت هدلقهاللللد ددلللل  الةللللرخ عتأللللد اللللل  ال   هدا  لللللد ولللل  هدهللللرةل هدميهةاللللد
هن تألد الهاتخلهم هدايرب م د ي  ثيثحا هدحللد  الهإل تم ا رخة  ت  ج هدميهةاد  مل  هن تألد

لليد   و  ملل  يليثحا ثخ لم ةرخة هدميهةاد وا م اهدما يلي هن تألد اشوا الح   هدخنلرع دلهت
تللل  لي غللللي هددكللل  هدثي ولللد هن تأللللد   ثترالللا ثخ للللم ةلللرخة هدميهةالللد   واللل م ااشلللوا دد للل ا  

 .هدميهةادةرخة  ثخ لمعل   هدرأتمح شي دنلا هد
ق خقهالد قللوت ددل  ثدلللا الث هللي  ملا هداتألد الل  كلا  ل   تل أل 2016  الدةي   اللل

هدامللا هن تألل  الهديللل خة هدتدرةللللد  الكلل دذ  مللا هداتأللد اللل  هديللل خة هدتدرةللللد الالللركل م هدامللا 
هدمتديود  ال ت أل هداما هن تأ  الالركل م هداما هدمتديود  القصل الثدللا هدلالق هدرالا دمتل أل 

  هدت  لي و  هداتأد ال  هديل خة هدتدرةلللد الاللركل م هداملا هدمتديولد اله لتتر هداما هن تأ  و
طحلاد ق ل هداتأ م و  ار  هدمتلليهم هدلدمرغيهولد  مل  هعتمل علل  خقهالد  لله للد ا التخلهم 

 لل  هدالل  لل  ه خهقةللل  ا   اللد اتلل  اللرةا  ثرصلللت هدلقهاللد ددلل  د  قتلل    315علتللد م مفلل  
  هث  ق م هدا  لل   در هديل خة هدتدرةللد  ددنل  قتل   ه لتتر الل  هث  قل م ه تتر ةرقي  و

هدالل  لل   دللر الللركل م هدامللا هدمتديوللد  ال  صللد ولملل  يتالللع ا دهلل  ال لللة هدخل للد الهدتاللللل  الد  
الةرخ  ت أل هداملا هن تأل  كمتلللي الاللا د هلي  هلحد ع دللد  ل  هدتلللي ول  هداتألد الل  هديلل خة 

 ركل م هداما هدمتديود.هدتدرةللد الال
 لل  د ه ك  للت هدثي وللد  خقهاللد قلللوت ددلل  ثدليللل (Kangas, et al., 2017)كملل  دةللي  

هدييلل ع هدالل م هد تلتللل  عللل   هللتر    مهدتت لملللد هن تألللد ثلليثحا ا دلللل م هدميالل  ولل   ت ملل
 شملت ل  هدا م هد تلت هديي ع هدا  لل  و     2192      ثل هاتخلهم علتدهد يخ ال هتر  هداما

 لنلللت هدلقهالللد ددللل  د  هداللل  لل  وللل  هدمت مللل م هدتللل  ثتهلللل اثي ولللد   ختل لللد  عملللا المللللة 246
التملل    يرةلللل عللل  هدمهلللتر  هد لليخ    ال دللذ دألللا ثت لملللد د تألللد أرةللد دهللل لر  غل الل   ياللل ً 

لالب ددل  د  هدثي ولد هدتت لمللد هن تأللد ث ددنل  الثشللي هدتتل  ج  علل   هلتر  المللة هداملاهقثح   
 لا  لل .هدهلر  هن تأ  دخالقه ق    و  ثازةز 
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عللل  هدثي ولللد هن تألللد  ثلل  ليأللل ا  ق(Farooqi, et al., 2017 خقهاللد الهاللتفلوت
 يهةالل  هددهلل ا م  لل   104 لل   هإلاللت  علل  هدمخ د لل م  مللل  ثللل ثيحلللع هدلقهاللد عللل  علتللد

 كهت    الثرصلت هدلقهاد دد و  ا    صد ت مد  16ع  د ال ت م م  9هدله للل  هدا  لل  و  
هدثي وللللد هن تألللللد هدتت لملللللد الهإلاللللت  علللل  هدمخ د لللل م  الد  اللللل    اترةللللددد  الللللد  دالةللللرخ عتألللل

 " الةير للر  ل"شلليك   د تأللل الل  لر  هدمت ملل م ثدتلل   ددلل  ثيللرةي  ي وللد د تألللد  مللل  دنللحق هد
 .ا دش   هدندلق   دلث ن فل  نييال  د دذ  الدك  ن فل ييةلال   دذ

ثل  لي هدتلزهم  ه تحل ق(Barrainkua & Espinosa-Pike, 2018) كمل  هالتفلوت خقهالد 
الهدثي وللللد هن تألللللد  هدمفتلللل   دمنلللللدد هدا  للللد  ال اتيلللللهم ثيحلللللع ه اللللتيتم يهةالللل  هددهلللل ا م ا
 ل   122الثهلتتل هدلقهالد علل  هالت  ا م  هدهللركل م هدمفتللد غللي هن تأللد   هدتت لمللد علل  أحلرم

الثشلللي هدتتلل  ج ددلل  د  هد فللرخ هدتت لملللد دتدهللل  الللر   يهةالل   ولل  داللح  ل   ا م  يهةالل  هددهلل
كم  ثاز  هدتت  ج هدد ةلد ددل    هدده ا م     تم د     أرهعل ه اتيتم أل هاترعحف  هدميهةار  

 هن تألللد دهدثي وللددلل  د   كملل  دشلل قم هدلقهاللد  هدمدتلليول  يهةال غلليا هدمهللقالدل م هدم تمالللد دلملل
هددهلل ا م ا دمنلللدد هدا  للد  ونللًت علل  هثخلل  قل  يهةالل عللل  هدتللزهم   دد لل ا  ثلل  ليت ملل م دفلل  دلم

 .هدييهق هن تأ 
ثدليللل طحلاللد هداتأللد اللل  دخقه  ق Valentine & Godkin, 2019خقهاللد   الثت الدللت

 تأل   هدا  لل  دلين د  هن تألد  هثخ   هدييهقهم هن تأللد الهدتللد درالت  عل  هدهللر  غللي هن
   هدا  لل  و   ت مل م  تترعلد ا در دل م هدمتدللة هن يةوللد الكتلله   215ا اتخلهم علتد ألقق  

 هدترهوللعال  تتلل  ج يللرقة هد هخقه  هدالل  لل  نقملللد هد ره للب هن تألللد  ثللاددلل  د  ثرصلللت هدلقهاللد 
هدتتلللل  ج د   دظفلللليمه ةتملللل ع  ثلللليثحا هقثح ًطلللل  دد  اًللللل  امور لللل م صللللتع هديلللليهق هن تألللل   كملللل  

 يللللر  دوللللل د تألللل  ييثحهد تألللللد ال هن  د ينلللللد هدملقكللللدهنقملللللد ا دينلللل د  هن تألللللد   ه عتلللليهر
 اتلللد    دد  اًلللهقثح ًطلل هدتتلل  جًي  ثلليثحا  يللرقة الد ًللل  هإلاللت  علل  هدمخ د لل م اتلللدهقثح ًطلل  دد  اًللل  

  .هإلات  ع  هدمخ د  م
 لثقافاة األية ياة باء ال الماور  ال، ار  وتناولت قجموعة أيارى قان الدراساات عة اة ا

ددلل  ثدللللا هدتلل  لي هدكللل  هدمح شللي دال غلللي  قShahzad, et al., 2013د  لللللللللقلللوت خقهامللل  
 للل   لللتم ثلللل ةملللع هدحل  للل م هنالدللللد   مح شلللي دلثي ولللد هدتت لمللللد علللل  هنخه  هدلللرظل   دلاللل  لل هد
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 للل  هداللل  لل  وللل  صلللت عد  110د  للل   للل   لللتم علتللل ال ي اللللد قالللملد الغللللي قالللملد ه اتينللل  
 ثللل  لي دد للل ا   فللل هدمت مللل م د  ي ولللد ددللل  د هدتتللل  ج هإلةم دللللد هدحي  لللل م وللل  ا كهلللت    الدشللل قم 
الةاتحللي  شلل قكد هدالل  لل  قللر هدا  للا هنكثللي دقملللد دتديلللع   كحلللي عللل  هنخه  هدللرظل   دلالل  لل 

 هنقلهر هدتت لملد. 
ق ثدليللل (Ruiz-Palomino & Martnez-Canas, 2014التملل  هاللتفلوت خقهاللد 

هدللللالق هدماللللم الهدراللللا دلترهولللع الللل  هد للليخ الهدمت ملللد وللل  هداتألللد الللل  هدثي ولللد هن تأللللد الهدتللللد 
هدييلل ع هدالل  لل  ولل   لل   525 م مفلل ا اللتخلهم علتلد هن تأللد الالللركل م هدمرهطتللد هدتت لملللد  

حل   أرةلد الل  هدثي ولد هن تأللد الكلا  ل    ثرصلت هدلقهاد دد  الةرخ عتألد هقثهدم د  و  داح  ل 
هدتلللد هن تألللد الالللركل م هدمرهطتللد هدتت لملللد  كملل  ثرصلللت ددلل  د  هدترهوللع اللل  هد لليخ الهدمت مللد 

ولل  هداتأللد اللل  هدثي وللد هن تألللد الهدتلللد هن تألللد  التملل  ديللرم  Moderatorديللرم الللالق هدمالللم 
 لد الالركل م هدمرهطتد هدتت لملد.الالق الالا و  هداتأد ال  هدثي ود هن تأ

 هداتألد الل هدلالق هدرالا دلتمول  هدت ه  ول   ق(Dusta, et al., 2018خقهاد  الثت الدت
خقهالت    للله لت   دلال  لل    ل   لتم  هدت    هدمهلتيحل الدخه  هدلالق هنا ا  ال هديل خة هن تألد 

  م  ختل للد ا در دلل م هدمتدلللة   لل  هدالل  لل  ولل    لل 353ولل  هدر دلل م هدمتدلللة عللل  علتللد  لل  
هديلللل خة  م دلللد   هللللد  لللل ية ثيللللا  للل  ثللل  لي دلاللل  لل د  هإلققللل ق هداللل ط   ددللل   هدتتللل  ج دشللل قم

 خة هن تألللد  لل  لللديه ثلل  لي هدالل ط   دنللا  ققلل ق د  هإل د   هدتموللل  هدت هلل   هن تألللد عللل 
دخه  هدللالق هآل  ق غللي هدمح شلية علل   تم هدتخ ل     هدت  ليهم هدمح شية عل  هدتمول  هدت ه  ال 

 .دلا  لل  هدت    هدمهتيحل هنا ا  ال 
هدتديلع و  ث  لي هديل خة هن تألد علل  ق عل  Ahmad, et al., 2019القكزم خقهاد  

  الهنخه  هإلاللهع  الركل م هدمرهطتد هدتت لملدالقل:  دلا  لل ا و  هإللالق هده تل     الركل م 
  عتم خ عل    يةل م هدتحل خم ه ةتمل ع  لا دتدتزهم ا دايل هدت ه   ال دذ ا    تم هدلالق هدرا

 للل  هداللل  لل  الهدمشللليول   248 للل   هاتينللل  ثلللل ةملللع هدحل  للل م عللل  طيةلللع ال   هدتت لمللل الهدللللعل 
   ثرصلللت هدلقهاللد ددلل  د لهلللع ه اللتفتكلد ولل  ا كهللت  د تالللخة هد تهللل م   ت مللدولل   ر  دامللل

الهنخه   هلللللركل م هدمرهطتللللد هدتت لملللللدا  يثحًيلللل  اشللللوا دد لللل ا  دلمشلللليول  دالللللرم هديللللل خة هن تألللللد
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داللرم هديللل خة ولل  هداتألد الل  دتدتلزهم ا دايلل هدت هل  كمل  ثلل خعللل خالق هدراللا  ه اللهع  دلال  لل   
 الالركل م هدلالق هإلا و .هن تألد 

ل  والوسااي  للث قافااة األية يااة  كمااا تناولاات قجموعاا  أياارى قاان الدراسااات الاادور الم عااد 
ق دد  ثدليلل خالق هدثي ولد هن تأللد هدتت لمللد الهدد دلد (Zhang, et al.,2009مل  قلوت خقهاد 
و  هداتأد ال  هددول عل  هدمحللل  عل  هدمخ د ل م الهدتللد  Positive Moodهدمزهةلد هإلد  الد 

 هدالل  لل ةمافلل   ل   ألل اًت دتالتخلهم ثلل هاتينل   364هدلقهالد  لل   درالت    الثلل ةمللع ال  ل م
  الثل هاتخلهم ثدللا ه  دلهق هدمتاللخ هدفي ل   ت ل  هدت  علا   تحل ق و  عشية اتر  و  هدنل 

هدتللل  لي هدمتاللللم دلثي ولللد هن تأللللد الهدد دلللد هدمزهةللللد ه د  اللللد  الثرصللللت هدلقهالللد ددللل  د  هدثي ولللد 
محلللل  عل  هدمخ د ل م الهدتللد درالت   هن تألد ثق ي ث  ليًه  اترةً  و  هداتأد الل  هددولل علل  هد

كملل  د  هدثي وللد هن تألللد ثزةللل  لل  ثلل  لي هدد دللد هدمزهةلللد ه د  الللد ولل  هداتأللد اللل  هددوللل عللل  
 هدمحللل  ع  هدمخ د  م الهدتلد درات .

دلد دلثي ولد ال  هدتديع    هآل ل ق هدمت ق (Yiing & Bin Ahmad, 2009الهاتفلوت خقهاد 
اتأللل م الللل  اللللر  هديلللل خة اله دتللزهم هدتت لمللل  البلللل  ه دتلللزهم هدتت لمللل  الهدياللل  هدتت لملللد علللل  هد

ط دلللب   ةهللللتلي ولللل  دخهقة هنعملللل م  238ثلللل ةمللللع هدحل  لللل م  لللل     هدلللرظل   الهنخه  ولللل    دلزةلللل
   هالالدته تح ق هد يال  ا اتخلهم ه  دلهق هدمتاللخ هدفي ل   الثل هدح مثل       ت  هدا  لل ال 

الللل  دتزهم هدتت لملللل   الألللل داحللللت هدثي وللللد   اترةللل ً  هد  اللللل ً  هديللللل خة يللليثحا هقثح ًطلللل  هدتتللل  ج د  الللللر 
 هد  الل ً  الةل د  ه دتزهم هدتت لم  ييثحا هقثح ًط  د  كم ق ل هداتأ ثلعللو    اترة ً هدتت لملد خالًقه 

عملد ويلا علل  ال ع  دذ  د ليم هدثي ولد هدله ا  لل  ا خه  هد دل ييثحاا ديا  هدرظل    الدك    اترة ً 
 .هداتأد ال  ه دتزهم الهديا 

الللم دلمتللل أل هدتلل  لي هدمت عللل  ثدليللل الأللل ا  ق(Zehir, et al., 2012قكللزم خقهاللد 
ولل   تييللد هديالل  هدللرظل   اله دتللزهم هدتت لملل   هدرةللله   الهدمهللتميق هداتأللد اللل   عللل هن تألل  

عتألد دد  اللد الةلرخ هدتتل  ج ددل     دشل قمشيكد كحللية192ثل ةمع هدحل   م       ي ية و  ثيكل 
كمللل  ثرصللللت هدلقهالللد ددللل  د  هدمتللل أل   هدمهلللتميال الللل  دااللل خ هدياللل  هدلللرظل   اله دتلللزهم هدرةلللله   

هن تأللل  داللللم هداتألللد الللل  هدياللل  هدلللرظل   اله دتلللزهم هدمهلللتمي الدلللل داللللم هداتألللد الللل  هدياللل  
 هدرظل   اله دتزهم هدرةله  .
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هداتأللد اللل  عللل  ثرالللق   ق(Park & Blenkinsopp, 2013التملل  قكللزم خقهاللد 
الث  ليقلل  عللل  هدهلللر  غلللي هن تألل  ولل   ت ملل م هدخل للد  هدحلليه ج هن تألللد الهدثي وللد هن تألللد

ولل  هداتأللد  لاهدثي وللد هن تألللد  تللللي الاللد  ثللل ه تحلل ق هدتمللر   هدت للي  هدلل   د تللي    هدا  للد
 شلملت هدالتلد  هاتين   عل  طيةلع هدحيةللاتخلهم ا الهدهلر  غلي هن تأ   ال  ايه ج هن تق 

ال لنللللت هدكرقةللللد   دخهقهم الالكللل  م هددور للللد هدميكزةللللد ةفللللد  لللل  14ولللل    للل  هدالللل  لل   700
غللللي  هدهلللر ال هدلقهاللد ددلل  د  هدثي ولللد هن تألللد ثترالللا ا دك  للا هداتأللد الللل  هدحلليه ج هن تأللللد 

دحي   ج هن تأل م ك   دف  ث  لي  اتلر   مل  الةل د  ه تل  ويا    هدات صي هدهتد هن تأ  
أحلللا د  ث  للل  هدثي ولللد هن تأللللد وللل  ه عتحللل ق  العتلللل د للل  هدثي ولللد غللللي هن تأللل   علللل  هدهللللر 

 . غلي هن تأ  هن تألد  دل دو  ن     هدات صي ث  لي  اتر  عل  هدهلر 
دلهلل ق هن تأل   ق هدلالق هدمتالل م  (Hollingworth & Valentine, 2015الثت الدت خقهاد 

هدثي ولد   ث ل ل هديللل هن تأللدثنلرقهم هدال  لل    Organizational Ethical Contextهدتت لمل  
 Ethical Issue  هن تأللد  دينل د ول  هداتألد الل  ه عتليهر اق هن تأللد الهدمهلقالدلد ه ةتم عللد

Recognition الهنمولل م هن تألللد  Ethical Judgmentsلل   187التللد هدتف  لللد ولل   الثمثلللت هد 
اله تحلل ق   الثللل إمللل  شلليك م هدخللل  م هدم دلللد هدمرةللرخة ولل  الاللا غلليم هدر دلل م هدمتدلللةهدالل  لل  ا

هدهلللل ق هن تأللل  دلمت مللل م الدشللل قم هدتتللل  ج ددللل  د    هد للليال  ا الللتخلهم ه  دللللهق هدمتاللللخ هدفي للل 
 . تألدهنمو م هنعل  هن تألد   دين د ه عتيهر ادتالم    ث  لي 

اللم دلثي ولد هدتت لمللد علل  هدت  لي هدمت  داهخق ق (Lee & Kim, 2017كم  ثت الدت خقهاد 
   هدا  لل  و   4269ا اتخلهم علتد      خه الهن دلمت م مهدمهقالدلد ه ةتم علد هداتأد ال  

 هدتتل  ج ددل  د  االمدش قم  ت مد كرقةد  هم د شيد  ختل د  صت علد   ل لد ال  دلدق   164
الهدتتللل  ج هدم دللللد   الد  دلمت مللل م  هداتألللد الللل  هدمهلللقالدلد ه ةتم عللللد  ثتاللللمهدثي وللل م هدتت لمللللد 

هدثي وللللد هدتت لملللللد ثلالللللب خالقًه  فمللللً  ولللل  ثازةلللللز هداتأللللد هإلد  الللللد الللللل  هدمهللللقالدلد ه ةتم عللللللد 
مرةل   دلر الهدثي ولد هد Clan Culture  مل  التةل د  كا    هدثي ود هد م عللد خه هنال  دلمت م م
ثزةلل  ل  هدتل  لي هإلد ل ا  دلمهللردلد ه ةتم عللد علل  هنخه   التمل   Market culture هدهلرق 

 ل  هدتل  لي  Hierarchy cultureالهدثي ولد هدفي للد  Adhocracy cultureثيللا هدثي ولد هدمي لد 
 هإلد  ا  دلمهلردلد ه ةتم علد عل  هنخه .
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دلثي ولد هن تأللد ول  هداتألد الل   اللمالق هدمت هدلل ق ددل  ثدليلل2017قلوت خقهاد  ونلا 
 139لهع   الثل ث ملع هدحل   م  ل  علتلد  ور لد  ل  هلر  ه اهد م قا م دخهقة هدمرهقخ هدحشيةد ال 

   هدا  لل  و  هدشيك م هدنت علد هدهرخه لد دلمرهخ هدل ه لد  الدظفيم هدتت  ج د     ثرةل عتأد 
د الهدهلللر  ه الللهع  دلالل  لل   كملل  ثرصلللت هدلقهاللد ددلل  علللم اللل   م قالل م دخهقة هدمللرهقخ هدحشللية

الةللرخ ثلل  لي دلثي وللد هن تألللد ولل  هداتأللد اللل   م قالل م هخهقة هدمللرهقخ هدحشلليةد الهدهلللر  ه الللهع  
 دلا  لل .

لثي ولد هن تأللد د هالتفلوت ثدليلل هدللالق هدراللا خقهالد (Suh, et al., 2018) الدةلي  
  هدمفتلل  هد هلل خال  تت لملل  افلللر  تللع هد هلل خ هدمفتلل هد اللل  ه اللتثم ق أللدهداتولل   هديأ اللدوا دلللد ال 

هدثي ولد دظفليم هدتتل  ج د    كلرق  هد ول  هدييل ع هدمنليو   ل  هدال  لل  392ا التخلهم علتلد  ل  
 .هدمفت  هدتت لم  الهد ه خه اتثم ق ال  هن تألد الوا دلد هديأ اد ثيرم الالق الالا و  هداتأد 

 Ethical Risksعض ال رااات الت    اولت المخا ا األخالقية القسم الثاس : ا

اميهةاللللد هدلقهالللل م هدمتاليللللد ا دمخلللل طي هن تألللللد يللللي  هدح ملللل  د و  لللللد ثيهلللللمف  ددلللل  
هث للل قل  ق لهللللل   ملللل  ثتللل الم ه ث للل ل هنالم هدمخللل طي هن تأللللد اشلللوا عللل م  اله ث للل ل هدثللل    

 لي هن تألد و  هدمت م م.ثت الم داح م ه تش ق الهاتميهق هدهلركل م غ
  ثت الدلللت خقهالللد فيماااا يتعلاااق بالدراساااات التاااي تناولااات المكاااامر األية ياااة ب ااا   عاااا 

(Cooke, 1991)   كل للللد ثدليلللل  للل  د ه ك  لللت ال عت للل م هدخيلللي  للل  هدهللللر  غللللي هن تأللل
االلللم ه ث  قللللل م هدي لهلللللد وللللل  دم  ؟ مللللل    أشلللللت هدلقهاللللد  ولللل   يلللللي د تألللل  هدمت ملللل م

عللل  دقباللد كملل  اللليت هدنللر    ت ملل م هنعملل م م هنعملل م ولل  هنالالل   هنك خدملللد ال د تأللل 
كمل  دكللم هدلقهالد علل     خل طية د تأللد و  هدمت م معشي  رأً   دال  م قاد ث  قةد أل ثنع 

 صدد هديرم هدم  رق ا   هن تق هد للة ق  هنعم م هد للة.
 ت ل  هناال خ  ملر   ق (Hermansson & Hansson, 2007كمل  هأتلي  كلا  ل     

هد ي  يق  ال  ول  ييكز عل  هداتأ م هن تألد ال  هنطيهر هدثت د هدمخ طي هن تألد دتدللا 
  risk-exposed اللللي  دلخيلللليهدمت  : القللللل ولللل  ةملللللع هديلللليهقهم هدمتاليللللد ا دمخلللل طيه عتحلللل ق 
داللللللد دمولللل   طللللي  اللللحادثللللل   ق decision-makerصلللل  ع هديلللليهق  beneficiary  هدمهللللت لل

   الك  ت هناللد: ال  هنطيهر هدثت د هاتخله ف  دترصل  هداتأ م
 دهت لل هدمايار  دلخيي    هدتاي  دلمخ طي؟  دد  د   ل -1
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 قا ثر ةع هدمخ طي الهد ره ل ع خم؟ -2
قللا دمولل  د  دوللر  ثر ةللع هدمخلل طي الهد ره للل دأللا علللً  علل  طيةللع دعلل خة هدتر ةللع دال  -3

 هدتارةم؟
 ثدليل هدتاي  دلمخ طي    أحا دالدلذ هد ي  يتايار  دلخيي؟ دد  د   ل  يتل -4
قللللللا دمولللللل  دلماياللللللل  دلمخلللللل طي هدرصللللللرم ددلللللل  ةملللللللع هدمالر لللللل م  هم هدنلللللللد  -5

 ا دمخ طي؟
قلللا قتللل   دشلللخ ص  ايالللر  دلخيلللي ال  دموللل  داتغفلللل دال ثنلللملتفل وللل  عملللللد  -6

 هثخ   هدييهق؟
 ؟لمخ طيدقا دهت لل ص  ع هدييهق    ثاي  هآل ية   -7

 ثدليلللكللل  دمولل  امد الدللد ه ة اللد عللل  ثهلل  م:  (Pendse,  2012)خقهاللد  تالأ  لل
الدشل قم هدلقهالد  ؟2008هدم دللد هدا دمللد عل م  هدييهقهم هدتت ل دد هدتل  دخم ددل  هن  لددال  هدهلركل م
الألل    نللق أللع كحللي ول  هدايلل هدم ال ك  لت   د يال ق هدت  ثايات دف  شيكدهد ن  ق  دد  د 

ال   هدليبا الل  الدول خم هدلقهالد      ق ه هديللع 2008هدت  دخم دد  د  د   دلد ع م  هخم هنملها 
 Ethicalد تألد   خ طيدخلع  Opportunityالهد يص   Means الهدرا  ا  A Motive هدلهوع

Hazards  ً  ثالللل   كملل  هأتيمللت هدلقهاللد   ملل  د اللا هديلليهقهم هدتت ل دللد هدمشللور  ولفلل  دكثللي همتملل
   و  هدمت م م.   هدهلر  غلي هن تأ   دلدلهن تألد  طي خ ليي دلم

هدالل  لل  اللل   ل لللد الهد ليالق هداتأللد  ددل  ثدليللل قPlatenburg, 2013  القللوت خقهاللد
الثنللللرققل دلهللللللر  غللللللي هن تأللللل   دقوللللل  هدمت مللللل  هدتللللرع  هدلقةلللللد هدرظل للللللد  اللللترهم هدخل لللللد

دخهقة  الهدللرع  احلليه ج (eRM) ن تألللددخهقة هدمخلل طي هحلليه ج  هدمخلل طي هن تألللدق الهدللرع  ا
و  هدر د م هدمتدلة هن يةولد   هدمتلهالدد و  هدحرقصد  مهدشيكو   (ERM) هدمخ طي هدمقاهلد

  الدشل قم Survey Monkeyهعتملم هدلقهاد عل  ث مللع هدحل  ل م هنالدللد هدكتيال لل  عل  طيةلع
ت د هدي لهلد دلحد  التم    ثرةل عتأد هدتت  ج دد  الةرخ عتأد  اترةد ال  هدترع الهدمتلليهم هدث

ال  هدلقةد هدرظل لد الاترهم هدخل د الهدمتلليهم هدثت د هدي لهللد دلحدل   د ل    ثرةلل وليالق الويل  
دلتللرع الهدلقةللد هدرظل لللد ال لللة هدخل للد ولملل  يتالللع امتلللليهم هدحدلل   العللل  هدلليغل  لل  علللم الةللرخ 

ظفيم د  هدمش قكل  هد كرق دليفل ثنرق دعل  دلهللر  هدتت  ج دويالق ال  هدية م الهدته   د  د  



- 27 - 

 

ا  الدكلل  ه  لل ا دللليفل  لل  هإل لل  (eRM)الهدللرع  احلليه ج غلللي هن تألل   هدمخلل طي هن تألللدق 
 الع  احيه ج هخهقة هدمخ طي هدمقاهلد دعل     هدية م. 

ق ثموللل  صللرم هدالل  لل  دلدللل  لل  هدمخلل طي Scott-Young, 2014الثت الدللت خقهاللد  
د  هدمت ملل م هدتلل  ثا ألب دال ثت  قللا هدالل  لل  هدل ي  يحللللر  علل  أللد  مللل  ثرصلللت ددل  هن ت

  دخنلللع  غللللي هن تأللل د  هدهللللر  د تأللل  ملللل  ثتالللي  دخيلللي  هدهللللر  غللللي هن تأللل 
   ملللل  دخلللللع دالللليهًقه ا دهللللماد هدالللل  لل  اللللرر دير للللر  الللل إلات   لللل ق  هدمت مللللددلمهلللل  دد الد  
اد ةللد ددلل  ثشلل لع صللرم  مت ملل م   هدكملل  دالصللت هدلقهاللد الل  دتملللدهدي  ر لللد هدم الهدمهلللردل م

 يلد كمل  ألل ت هدلقهالد   غللي هن تأل كت  م د  هق خه ل   حوي دلكش  عل  هدهللر   ا  لل هد
علللل   اللل  لل عملللا  للل   ملللث  يلللرهم دتمولللل  هإلخهقة  للل   للللع الللللد د تأللللد ثشللل ع الثكللل و  هد

 .هدتدلا انيهمد ع  هدمخ الر هن تألد

ولل   هدمخلل طي هن تألللدثيللللل  (Grobler & Horne, 2017)ثت الدللت خقهاللد  كملل 
 قاه م هدتاللل هدا د  و  ةترم دويةيلل   افللر ثلرولي قلولا  قكلل ال  فلرم دلمخل طي هن تأللد 

 هللت لحً   شلل قكل   1687ثللل دةلليه  ثدللللا دمنلل    دالللخ    اللتخله ف  ولل  أيلل ع هدتاللللل هدالل د 
 ملللر    تاللللخ  هدتدلللللا هداللل  ل  هدتركللللل  خعلللل  هدمخللل طي هن تأللللد وللل  هدمهلللق هنصلللل  دتيلللللل

  ال  لل هد\ليلل خة   الهدترةل  هن تأل  هد يخ هن تأل  دترة  هدهناا خ دثت د عره ا ق لهلد  الق  
البت ً  عل  ق ه هد دا الهدتدللا ديلم قل ه هدفلولا هدثت ل  هنخدلد   الهدترة  هن تأ   در هديتم

ق د تأ     قلم   اتخله   ك ال ا دتيلللل هدمخل طي هن تأللد  ل  أحلا  قاهل م هدك ولد إلط 
 .هدتاللل هدا د 

 أقاااا الدراسااااات التااااي تناولاااات أساااا،ال انت اااار واسااااتمرار الساااالو يات يياااار األية يااااة 
فااي المنامااات ر اا ت علاات أرااار قتيياارات رفيسااية تتمثاا  فااي ال ااي  األية ااي  الساالوك يياار 

قان الم،لياين عان السالو يات ييار األية ياة وعاد  االباةل عان السالو يات األية ي  االنتقاا  
 يير األية ية.

تناولت قجموعة قن الدراسات ال ي  األية ي  س،ب النت ار السلوك يير األية اي  
ثلللل  ليهم هدنلللللا هن تألللل  عللللل  دخقه  هدمد اللللحل   (Shafer, 2002)ثت الدللللت خقهاللللد مللللل  

ثللللل ه وتلللليه  الللل   هدنلللللا   الهدمفتلللل   ال تلللل  ج هدامللللا  هم هدنلللللدهإلخهقةللللل  دلنلللليهع هدتت لملللل  
هدتت لم  دت خيه  و  الر  غلي د تأ     ش    د  يزةل    هدنيهع هدمفتل  هدتت لمل    الد  
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الل  لل   قل ه هدنلليهع  الليلا  لل  ه دتلزهم هدتت لملل  الهديال  هدللرظل    الةزةلل  لل  همتم دللد خالقه  هد
الةلللرخ هقثحللل   تتللل  ج ددلل  هد دشلل قم   اللحل  هإلخهقةلللل  هدماتمللللي هدمد للل   348 م لللل هدالتللد البلللي

هدنللليهع   الالةلللرخ عتألللد اللللحلد الللل  مللل  الهدمفتللل لت تهدنللليهع هدال هدنللللا هن تأللل   هد للل ا  الللل 
ه دتلزهم الهديال   ال دب الل    هقثحلالةلرخ ه   الد لليً    هلترة م ه دتلزهم هدتت لمل  الهديال  هدلرظل  ال 

 .هدا  لل اترهد  خالقه  
الللل  هدنللللا هن تأللل   هداتألللددتديللللع وللل  ه(Peterson, 2003) خقهالللد  وتهالللتفل

 ه اتينل  ثلل ثدلللا ال  ل م  دتلي  هداملا  الهدتللده دتزهم هدتت لم  ال الهدماتيلهم هن تألد هدتهحلد 
دش قم هدتت  ج دد  د  ه دتزهم هدتت لم  ك   دأا الد    هنعم م هدا  لل  و     م    161 دالخ
هد ي  شاياله ا دنلا علللفل  ل  أحلا صل مب هداملا  دلا  لل ك  ت دعل  ا دتهحد  اماثي  هد لد 

يق تلر  ال ن تق هدل ي   هدال  لل دظفليم هدتتل  ج د  كمل   دلمش قكد و   شل   عملا غللي د تأل 
  دت خلليه  ولل  الللر  عمللا غلللي ر هدتا  للا اشللوا دكثللي و عللللد  للع هدنلللعللل  ألل خقال   هدتهللحلد

ولل   هللتر  هدتللزه فل هدتت لملل   للع  ةلل خة  هللتر  هدنلللا أللللا  خ لل   د تألل    مللل  دللرمم ه
الللر   دتشللتيه  ولل   ر ه خ للم ه دتللزهم هدتت لملل  القةللد كحلللية  للع ثزهيللل هدنلللالتملل   هن تألل 

  د.هد ي  يق تر  ا ديرهعل هن تألد هدا  ا  لل هداما غلي هن تأ  ا دتهحد دل
هدلل   ثم قالل  هدهلللي م هدتت لملللد  لل  هدنلللا عللل   Tepper, 2010)القكللزم خقهاللد  

  ملل  هللر  هداملا غللي هن تأل د هنالح م هد رقيةلد ملل كدةا هدتنير اشلوا غللي د تأل  
 التفلهر خالهولع هدملليية  دليلل م ا دنللا  ل  دةلا هدتنلير اشلوا غللي شل  ت دطل ق ثل علي  

دلل  هدنلللا دلتنللير د تألل   الهديلللقة عللل  ثديلللع هنقلللهر هدشخنلللد الهدتت لملللد خال  هدل للر  د
دكل   علل  هدال  لل  ال  هد   دم قال  هدملليي ثيللا ثكيهق هدنلا   ال دذ افلر اشوا غلي د تأ 

 .يتنيوره اييةيد غلي د تألد
ثدليلل ثل  لي هدنللر  هدتت لمللد علل  علل   (Jain, et al., 2013)كمل  قكلزم خقهالد 
ولل  هداتألد الل  هدنلللر  هدمللق    الكل دذ ثدليلل خالق هدلللعل هدتت لمل  اللر  هدمرهطتلد هدتت لملللد

هدال  لل  ول   ل   402دةيةت خقهاد هاتين  لد شلملت هدتت لملد الالركل م هدمرهطتد هدتت لملد  
  اترةلدعتألد اللحلد  الةلرخهدتت  ج  و  هدفتل  دالادت     مث  ت م م  ختل د  ل د هدامت 
هدلللللعل  اللللل   اترةللللد الللللد   العتأللللد دد الللللركل م هدمرهطتللللد هدتت لملللللدهدتت لملللللد ال   اللللل  هدنلللللر 
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ولل   د  هدلللعل هدتت لملل  دتالللم الللحل ً   الثقكللل  الللركل م هدمرهطتللد هدتت لملللدال  هدتت لملل  هدملللق 
 الركل م هدمرهطتد هدتت لملد.هدتت لملد ال  ر هداتأد ال  هدنل

ق ددلللل  ه تحلللل ق طحلاللللد هداتأللللد اللللل  الللللركل م هديللللل خة 2014قلللللوت خقهاللللد   نللللي    
ق هدملقكللللد ال للللل  ث  ليقملللل  عللللل  هدهلللللركل م هدمتديوللللد الللل دتيحلع عللللل  هدتدرةللللللد الالللللر  هدلللللال 

هدا  لل  افللد هدتميةم ا دمهتش ل م هد   الد ا دي قية الهدت ااد د   اد هدي قية  الأل ثمت هدلقهاد 
  ليخة  ل  قلق   هدال  لل   الثرصللت هدلقهالد ددل  الةلرخ عتألد ثل  لي  352عل  علتد  ور د  ل  
الللل  هخقه  هداللل  لل  دمم قالللد ألللل خثفل دلهللللر  هديلللل خ  هدتدلللرةل  ا االلل خل  اللللحلد  اترةلللد  ح شلللية

هدمختل للد كمتللللي  هللتيا الالللر  هدلللالق هدملقكللد اشللوا   مللا  غمللر  هدلللالق  صلليهع هدلللالقق 
كمتللي الالا  كم  ثرةل عتأد ث  لي هد  اللد  اترةلد  ح شلية الل  هخقه  هدال  لل  دلملر  هدللالق 

دمتديود و   و   هداما  كم  ثرةل عتأد ث  لي اللحلد  اترةلد  ح شلية الصيهع هدلالق الهدهلركل م ه
اللل  هديللل خة هدتدرةللللد الهدهلللركل م هدمتديوللد ولل   ولل   هدامللا  الد للليه ولل   الللر  هدلللالق هدملقكللد 

 ثتراا هداتأد هدهلحلد ال  هديل خة هدتدرةللد الهدهلركل م هدمتديود. 
ثت الدللللت خقهاللللد مللللل   ألية ااااي وتناولاااات قجموعااااة قاااان الدراسااااات الساااالوك يياااار ا

(Kaptein, 2008b) دصلد م ثيرةي  يل ا دلهلركل م غللي هن تأللد ا  عتمل خ علل    يةلد 
هن تأل   الةتمثلا  غللي دلهللر   تاللخة الداال خ دالالع  يلل ا دتيلرةي   ل قلم  ك ال ا هدمنلدد

عحلي  هاتيتع ا مدق  دصد م هدمنلدد و : هدمت   هدامت   هدا  لل   هدمرقخي  الهدم تمع  ثل
 هالللتيتع  4056الثلللل هالللتية ع  هن يةوللللد  هدمت مللل م وللل  هداللل  لل   للل  6797 ددللل  ه  تي لللت

  للل  اتللللهً  37 ثنلللل ويعللللد دااللل خ الهدتركللللل  دخمهلللد ه اتكشللل و  هداللل  ل  هدتدلللللا دشللل قم  تللل  ج
 تالالدع  دالهدم تمل الهدملرقخي  الهدال  لل  الهدامت  ا دممردل  دا ا  ثتالع هن تأ  غلي هدهلر 
 د   قشيهم ةرخة ثرهوع  يث اد.  هم هدخمث داا خ تمر  هدد   هدتت  ج

غللي هن تأل  دلال  لل   هللر  هددالح م ق (Ermongkonchai,  2010ثت الدلت خقهالد 
دةيةت هدمي اتم هدمتاميلد الل   لليي  هدملرهقخ هدحشليةد هدل ي  أل  ره ال دتديلع ول  هدهللركل م غللي 

  ث  قةللد كحلللية هدد للل  ت ملل مولل   م  لللد  هد نللا  لل  هدامللاثللقخ  ددلل  هدتلل   هدخيلليةهن تألللد 
   و اب شخنللد دال   دللدقر ثديلع  دلهلر  غلي هن تأ هدتت  ج دد  د  هدهحب هدي له   دش قم
 ثا هدما يلي ه ةتم علد   غلي هن تأ هلر  هدثدليل هدمرارع م هدي لهلد د فل داح م  ثلكم  

 .  د هن   د الهدنلا    دةا هنخه الهدثليهم هدامللد  ال ل
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-meta قثللر  ث ملال   تدلللا ا ق(Kish-Gephart et al., 2010التمل  أ  لت خقهالد 

analysis هد يخدلللد هدخنللل  ا ع ً لل   للل  هنادللل ا الهنخالللل م هدمتالللخة د دلللا  30كثلللي  للل  ن
ق  Bad Case هن تألللد  هدد دللد هدهللللد نلل  ا هدينلللد ق  ال Bad Apple  هدت  مللد هدهللللد

 غللي هن تأل كميلل  م دت تلل ق  Bad Barrel) هدهلل  مدتلر  هدتت لمللد  هد دهدحللل نل  ا ال 
غللي دت تلل ق عل   لل  ثايللل  هديحلالد هدمتاللخة هناال خق  ت  ج هدتدلللا كش ت  هدتلد الهدهلر ق  

  تألل  عللل هنهلللر  غلللي ا د د لل  دمولل  هدتتحللق اشللوا غلللي  ترأللع هدتدللللا كشلل كملل   هن تألل  
 .دالة  تلليهم دت تل ق غلي هن تأ  تلدهد در دونا    

م   لالقه تحل ق هدلق  (Miska, et al., 2018كمل  هالتفلوت خقهالد هلل أ م هد يوللد دل هدمتالل 
situational   هدشللللة كمللل  هوتيالللت د   الهدتت لمللللد وللل  ثدليلللل هدهللللر  هإلخهق  غللللي هن تأللل

عللل  هداتألل م اللل  هدخنلل  ا هدمتالدللد تلل  ليهم هدي دهلل عله  ولل  ث هللل هن تألللد الهديللرة هد يولللد
خقهالللد م دلللد ثنللل   52هالللتت ًخه ددللل  ثدلللللا كمللل  دلللل   هد يخدلللد دلملللليية  الهدهللللر  غللللي هن تأللل 

هدم تياللد  لدلداث يةحًللل  دا ل ق هدمت  دشل قم هدتتل  جمللالا اللر  غللي د تألل  ول  هددلل ة هدرهأالللد  
ألللد الللل  هدخنللل  ا هد يخدلللد دلملللليية  الهدهللللر  غللللي وللل  هدات دلهلللل ق هن تأللل  الهديلللرة هد يوللللد

  هن تأ .
بينمااا تناولاات قجموعااة قاان الدراسااات العة ااة بااين االنتقااا  واالبااةل عاان الساالوك يياار 

هإلة الد   (Mesmer-Magnus & Viswesvaran, 2005)هالتفلوت خقهالد  ملل  األية اي
اترهدل  هإلالت   دهدميثحيل ه  تف كل مال  لدالهدهلل أ لد ره لب هدشخنلهد ل  قل  عل  علة دالللد قل  : 

مخ د لل م؟  لل  قلل  هد ره للب هدمتاليللد ا   تيلل م  لل  هدمحللللل  هداللت  هد اللل  علل  علل  هدمخ د لل م الهإل
ع  هدمخ د  م؟ قا دموتت  هاتختص هاتتت ة م مرم عمللد هإلالت  عل  هدمخ د ل م  ل   لتم 

ثل    عتأد هقثح    193 دالخهدتلر   هد دا هدتدللل  كش ثيللل  رهد  هإلات  ع  هدمخ د  م؟ 
 الةلرخ ه تتولل م ول  ه قثح طلل م الل   رهدلل     (N = 18,781) خقهالد 26 هددنلرم عللفل   لل 

ثللل هداثللرق عللل  عتألل م دأللر  اللل  هدخنلل  ا مللل    علل  هدمخ د لل مهد اللل  هإلاللت  هإلاللت  ال 
هدتتحللق  الةمولل   اللت  هد الل ه هإلالت  علل  هدمخ د لل م  ل   ال لللد اله  تف كل مهدشخنللد الهدهللل ألد 

 .هدهل ألد هد ره ب انرقل دونا     تما   تي م 
و  هإلات  عل  هدهللر   هديغحد ق  ي ق د(Miller & Thomas, 2005هاتفلوت خقهاد 

 ز ت  غلللللي هن تألللل  عحللللي هدشلللليال  هدثت للللد دلاتألللل م اللللل  هدمشللللير   هدمللللي الا الهد يةللللع الهدلللل
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الللر  غلللي د تألل  دمولل  د  ثتلل  ي دلللث ويللا علل  هإلاللت    ال لنللت هدلقهاللد ددلل  د  هديغحللد ولل
دراللت  علل   قغحللدثشلللي هدتتلل  ج د  هنولليهخ قللل دأللا كملل     عنلل   هد يةللعا دمشلليول  الدكلل  ددنلل  ا

ثيللا هداتألد هدر ليلد الل  هدمشلير   ال  دمشليول ا  ي ق دعن   هد يةع نغلي هن تألد  هدهلركل م
 غلي ه  تأ  دلمشيول .هدهلر  الهدمي الا    هإلات  ع  

ق هدتديلللع ولل  ألللقة   يةللد (Park & Blenkinsopp, 2009كملل  هاللتفلوت خقهاللد 
عللل  هدتتحللق اتلللد ه اللت    هدللله ل  الهدخلل قة ق علل    Planned Behaviorهدهلللر  هدمخيللا 

 ل  الح   هدشليطد هدكرقةلد  دظفلي هدتدلللا  296ا اتخلهم علتلد  ل  هدهلركل م غلي هن تألد  
  اترةللدهدهلللركلد هدمتنللرقة كلل   دفلل  ةملافلل  ثلل  ليهم دد  الللد  يأ اللددمرألل  الهديرهعللل هد هثلللد الهدد  ه

علللل   هدخلللل قة  علللل  هدمخ د لللل م  الدكلللل  ا دتهللللحد دلترهدلللل  دراللللت هدللللله ل  عللللل  هدترهدلللل  دراللللت  
  . اترةدهدمخ د  م  ك  ت هدما يلي هدشخنلد ويا 

دل  مللر     للي  د هللي خالق خالهوللع ثيللل Sumanth, et al., 2011) ثت الدللت خقهاللد 
دمللل  ه يتلللتيل   د  هدتحيةلللي  الهإلخقه   الهدا ط لللد وللل  هدتتحلللق ا   تيللل م الللل هدمحلللللل  عللل  هدمخ د للل م

هدمحللللل  علل  هدمخ د لل م الكللل  د  االلم هداره للا   لل دعنلل   هدمت مللد ولل  كثلللي  لل  هنمللل   
 justificationةللي   يةللد هدتحي م هاللتخلا   هد يخدللد الهدهللل ألد ثزةللل  لل  همتملل م هدهلللر  ه  تيلل   

theory الهدم مرعلد ال دال هدت ل م  دلل همهدكل لد هدت  ثزةل اف  هدتفليلهم هدمتنلرقة  كش ت هدلقهاد
  ختل د.دألويهخ    ه ات  ا م هدمايولد الهدا ط لد هدت  ثلوع هد يخ دد  ه  تي م اييق 

 هدمخ د لل م يللرقة ال ه  تيل م  هداتأللد اللل  ق (Mawanga,  2014كمل  ثت الدللت خقهاللد 

seriousness   الهديلرة هدت هللد دلمحلللل   whistleblower psychological power الخعلل  
 هدمت مل مول   ال  لل  ل  هد 286 ل  عشلره لد  دل هاتخلهم علتث  هإلخهقة دلمحللل  ع  هدمخ د  م

الهدميكلز هدمحلللل   ه  تيل م الل درةرخ عتأد هد  الد  ح شية الل     دش قم هدتت  جهدا  د و  كلتل 
د  ه  تيلللل م اللللل ددلللل  هدلقهاللللد  كملللل  ثرصلللللت هدمخ د لللل م ال يللللرقة هدلللرظل   دميثكللللب هدمخ د لللل م 

  الخعلل دلمتحللي   الهديرة هدت هلدهدمخ د  م يرقة  دمو  هدتتحق ا      تمحللل  ع  هدمخ د  م هدمت 
 .هإلخهقة دلمحللل  ع  هدمخ د  م

عل  هدمخ د ل م  لع هدتيكللز علل   الت ه  شلدمت أق ا(Mitchell,  2016 الأ  لت خقهالد
دهل قل   دخالهق هدميدة الك دذ علل   حل خقهم هدتشليةا م هدمختل لد الهدتيللم هدال دم   دلر ثيلللا ه  تيل م
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ه  تيل م الكلل  يت لي هدم تملع  دللالهوع  هليق ه هداما و  هنخال م ع  طيةع دا ود  زةل    هدت
د  هدملليدة   ثللزهم ث فللي هدشلل  عد ولل  هدلللو ع علل  العللتالة عللل   دللذ   يثحللت   دلتهلل   هدمحللللل 

 هديغل    هاتميهق ه  تي م. هن تق و   و   هداما عل 
علل   دراللت  مللر    ق ا  تحلل قKaratuna & Basol, 2018التملل  أ  للت خقهاللد  

كمتلللليهم  علل  ه ثنلل  م هدنلل علةيالل  هده  تيلل م هدتت لملل  ال  هدمخ د لل م هدتلل  ثللل ولفلل  هوتلليه 
  هدالل  لل  ولل  ثيكللل  لل   1012 لل   ور للد ا اللتخلهم علتللد   علل  هدمخ د لل م دراللت ترهدلل  ثتتحلل  ا

هديتللرهم الل إلات  عحللي  كلل    لليثحا دد  اللل ً  ه ثنلل  م هدنلل علةد  هديالل  علل   هدتتلل  جدالاللدت 
هإلالللت  هدخللل قة   ال  اللل دتزهم هدنلللمت هدله لللللد  ثلللا هدمشلللير هدمح شلللي الهإلخهقة هداللللل  الثللليثحا اللللح ً 

ال إلات  عحلي  يثحًي  اللًح   هدتت لم  ود دد   دذ  ك   هدتفليل هد  قي هدمتمثا و  ه  تي م ا إلا
 هإلات  هدخ قة .ال  ا دتزهم هدنمتهديترهم هدله للد  الك    يثحًي  اشوا دد  ا  

 HR Performanceالقسم الثالث: اعض ال رااات الت    اولت  داء المورد البشاي 

تاليللللد الللل خه  هدمللللرقخ هدحشللللي  يللللي  هدح ملللل  د و  لللللد ثيهلللللمف  ددلللل  اميهةاللللد هدلقهالللل م هدم
هث لللل قل  ق لهلللللل   مللللل  ثتلللل الم ه ث لللل ل هنالم هدلقهالللل م هدمتاليللللد اتيللللرةي داالللل خ نخه  هدمللللرقخ 
 هدحشي   اله ث  ل هدث    ثت الم ث  لي اام هدمتلليهم هإلد  الد الهدهلحلد عل  دخه  هدمرقخ هدحشي . 

مللل  ثت الدللت خقهاللد كللا راسااات تطااوير أبعااا  لااش ال ال، اار   تناولاات قجموعاا  قاان الد
   ال د الدلد يهةالد هدتمل    هدما صلية دلألخه  هدلرظل    (Viswesvaran & Ones, 2000) ل 

الةشلل ق ددلل  د  داالل خ دال ةره للب هنخه  هدمختل للد   هدرظلل    عحللي   علل م أ اللا دلتيحلللع ر اتلل    ملل
  ال لنلت هدلقهالد ددل  يرةلل التفل  هقثحل   هد ل ا تل لد هنخالل م هدمخ هدت  ثل ثت الدف  ول هدرظل   

 Taskد لللل  دموللللل  هاللللتخلهم دقبالللللد دااللللل خ نخه  هنولللليهخ وللللل  هدامللللا ثتمثلللللا وللللل  دخه  هدمفمللللد 

Performance هنخه  هدهلل أ   Contextual performance اللركل م هدمرهطتلد هدتت لمللد  
Organizational Citizenship Behaviors املللا هدمنللل خة در ت ةللللد  الاللللركل م هد 

counter-productive work behavior . 
  هدامللادخالهق  نخه    مللر ثيللرةي ق (Griffin, et al., 2007كملل  هاللتفلوت خقهاللد 

ثللل هدترصللا ددلل   مللر   يتكللر   لل   للتا داالل خ ق لهلللد   ت مللد 32 لل    شللير 491امشلل قكد 
 ف قة الةشما  ركل م هد يخدد هدمتاليد ا دمفمدهدهل: ال، عد األوليتنم  كا اال  ت د داا خ ويعلد  

  هد يخ و  ه     هدمفمد  ألقة هد يخ علل  هدتكلل  هدمتاللع ا دمفملد القال  هدمحل خقة هدمتاللع ا دمفملد
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 فلل قة عنللر هد يةللع  ألللقة دعنلل   هد يةللع عللل   الةشللما الللركل م دعنلل   هد يةللع: ال، عااد الثاااني
 فلل قة الةشللما  الللركل م دعنلل   هدمت مللد: عااد الثالااثال،    هدتكللل  القال  هدمحلل خقة نعنلل   هد يةللع

 .قال  هدمح خقةال   ألقة دعن   هدمت مد عل  هدتكل  دعن   هدمت مد
ثلل  لي  نلللق ثيللللل هنخه   هدمشلليول   ق (Lievens, et al., 2008الثت الدللت خقهاللد 

مرهطتلد هدتت لمللد هدز ت ق الهدثي ود هدتت لملد و  ثدليل هنقملد هدتهحلد نخه  هدمفمد  اللركل م هد
 317وللليًخه وللل   لللتا ولللل م الظل للللد   612هدالتلللد  الاللللركل م هداملللا هدمنللل خة در ت ةللللد  الللللت

ق  دش قم هدتت  ج ددل  ه لتتر هنقمللد  تلالم  حلا م 127  و     م هدترظل  168 مياد  
ه  هدمرهطتلد الدألا    هدثي ود هدي  مد عل  هد يةع  ثل دعيل   ال   دكحلي نخهدتهحلد دألاا خ هدثت د  و

 .خه  هدمف من الدأاخه  هدمرهطتد ندقملد دكحي   كم  د  هدز ت  ثاي  نخه  هدمف م
 ل    نخه  هنوليهخ دطل ق   ل قلم  هأتليه ق (Koopmans, et al., 2011هالتفلوت خهقالد 

هنااللل خ ال لنلللت هدلقهالللد ددللل  د    يرهعلللل هدحل  للل م هديحللللد الهدت هللللد الهإلخهقةلللدد يهةالللد  تف للللد   لللتم
قللل  دخه  هدمفللل م  الهنخه  دقبالللد دااللل خ   ددللل  ثنلللت  وللليهخهدمهلللتخل د اشلللوا  تكللليق درصللل  دخه  هن

ثلل هأتليه    Adaptive performance   الهنخه  هدتكل ل اللر  هداملا هدمنل خ در ت ةللدهدهلل أ   ال 
 قال م ك ال ا   لي  دلحدلرا الهدمم  دمول  هالتخله  دط ق    قلم  دقش خ  نخه  هداما هد ليخ 

  .هدمهتيحللد
ثرالق هداتأد ال  هنخه  ه الهع  اله اتك ق    (Harari, et al., 2016)ثت الدت خقهاد

الداالل خ هنخه  هدللرظل   هدثت للد  دخه  هدمفمللد  الللركل م هدمرهطتللد هدتت لملللد  الهدهلللركل م هدمنلل خة 
هداتألد الل  هنخه   ت الدلتهدتل  ث يهةالد ثدلللللد  شل  لد دلحدلرا هدت يةحللد     لتم در ت ةلدق  

خقهاللد  39هداتألل م هدمهللتملة  لل   ه اتكلل ق  اله الللهع  الداالل خ هنخه  هدللرظل    لل   للتم ثدليللل
ثرصلللت هدلقهاللد ددلل  الةللرخ عتأللد هد  الللد اللل  هنخه  ه الللهع  اله اتكلل ق  الكللا  لل  دخه  هدمفمللد 

ن خة در ت ةلد  الدالص  هدح م  الالركل م هدمرهطتد هدتت لملد العتأد عوهلد ال  هدهلركل م هدم
 اإ و  لد ها ود هنخه  ه اتك ق  اله الهع  ناا خ هنخه  هدرظل  .   

هدلرظل    هنخه  دخالل م هالتايه  (Ramawickrama, et al., 2017)هالتفلوت خقهالد 
 ألل ا اال خن هدت يةحللد أل ال  الهدتتل  ج الداال خ   يةلً  الثيحليلل ً  هدلرظل   هنخه    فلرم ال يهةاد دتدليل
هدخل لد  ا إلا ود دد  ثدليل هديحلالد هدليت  لوللد  هدمت م م و  هدمختل د هدمف  دد  ا إلش قة هنخه 

هدللرظل     هنخه  دقملللد الدالالدت ةليللًله دلألخه  هدللرظل   ثايةً لل  دلألخه   مللل  ثرصللت هدلقهاللد ددل 
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 خ دشللتما عللل   ت للد داالل خ هناالل خيتلل  لو   تالللخ   فللرم قللر هدللرظل   هنخه  د  ددلل  كملل  ثرصلللت
 هدمن خ در ت ةلد.  هداما الالر  هدهل أ   الهنخه  هدمفمد  دا الد القل: دخه 

بينمااا تناولاات قجموعااة قاان الدراسااات الاارا  بااين بعااا المتيياارات اال جابيااة واأل ال 
 الل  هدل ك   ق ددل  ثدليلل طحلالد هداتألد(Chen, et al., 2015د لللللللخقها ملل  قللوتال، ار   

هدلللالق هدراللللا دليللل خة هدتدرةلللللد ولل  هداتألللد اللل  هدللل ك   ال   هدالل ط   دلمي الاللل  الهنخه  هدلللرظل  
 ولل  ثلل يره   ثللل ةمللع هدحل  لل م  لل   قاهللد هدحدلل  الهدتيللرةي هداهللويةد  هدالل ط   الهنخه  هدللرظل  

   للي    تحلل ق هدتمللر   هدت ركلللل هدت  الل  لهدتدللللا هد  ثللل هاللتخلهم   لليخة 202 الللي م للل هدالتللد
ال  هد ك   هدا ط   الهديل خة هدتدرةللد الهنخه  هدرظل     هد  ا ال لنت هدلقهاد دد  الةرخ هقثح   

كمللل  دكللللم خقهالللد  كمللل  ثترالللا هديلللل خة هدتدرةلللللد هداتألللد الللل  هدللل ك   هداللل ط   الهنخه  هدلللرظل  .
(Dhani & Sharma,  2017) .ث  لي هد ك   هدا ط   عل  دخه  هدا  لل  و  هدفتل  

دلال  لل    هدتت لم   ر هد ث  لي خقةد أل اال  ثدليلق 2016كم  هاتفلوت خقهاد  قاره   
 هداللل ط    هن تأللل   ه الللتميهق ق علللل   هلللتر  دخه فلللل  ثدليلللل الألللل ا ثللل  لي االللم هداره لللا 
هدلدمرغيهولد  هدترع  هدامي  هدمققا هدالم   هدد دلد ه ةتم عللدق  البالم هداره لا هدتت لمللد   لرع 

ش     لكلد هدمت مد  هدمهم  هدرظل    عللخ الترهم هدخل لد ا دمت ملدق علل  هدلر   هدتت لمل  هدت
  لليخة  لل  هدالل  لل  ام مرعللد  لل  هدمت ملل م  330دلالل  لل  ال هللتر  دخه فللل  الللي  م للل هدالتللد 
 اتللر  دلللر   هدالل ط   الهن تألللد عللل  دخه  هد لل ا  هدمختل للد  ثرصلللت هدلقهاللد ددلل  الةللرخ ثلل  لي 

مللد الدخه  هدلللالق هإلالل و   التملل    يرةللل ثلل  لي  اتللر  دلللر   ه اللتميهق  عللل  دخه  هدمفمللد هدمف
الدخه  هدلالق هإلال و   كمل  الةللم وليالق  اترةلد الويل ً  دلحام هدمتللليهم هدلدمرغيهوللد الهدتت لمللد 

 ولم  يتالع ا در   هدتت لم  الدخه  هدا  لل . 

  لي هديلللل خة هن تأللللد علللل  دخه  ثلللعلللل   (Malik, et al., 2016) خقهالللدالقكلللزم 
  الأللل ا هدللالق هدمتالللم دليللل هدتت لملللد ول  هداتأللد الل  هديللل خة هن تأللد الدخه  هدالل  لل   ال  لل هد

   هدا  لل  ايي ع هدتاللل هدا د  اح كهت     لنت هدلقهاد ددل  الةلرخ  265ا اتخلهم علتد    
ا إلالل ود ددلل  هداتأللد هدمح شللية اللل   ه  هدالل  لل  ثلل  لي هد لل ا   اتللر  دليللل خة هن تألللد عللل  دخ

ثتاللللم هديللللل هدتت لمللللد  للل  ثللل  لي هديلللل خة هن تأللللد علللل  دخه    هداللل  لل هديلللل خة هن تأللللد الدخه  
 هدا  لل .
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ق ألل ا ثل  لي داال خ هدت ل   هدلرظل   علل  داال خ هنخه  2017كم  قكزم خقهاد  هدت ل ق  
لم دتدتللللزهم هدالللل ط   ولللل  هداتأللللد اللللل  هدت لللل   هدللللرظل   الهنخه  هدللللرظل    الأللللل ا هدتلللل  لي هدمتالللل

  يخة     ليي  هدحتلر   105هدرظل    مل  هعتملم هدح مثد عل  دالرم هددني هدش  ا دالخ 
هدت  قةد و   ليتد هدمتنرقة  الدالادت هدتتل  ج الةلرخ ثل  لي  اتلر  ناال خ هدت ل   هدلرظل   علل  

 دتللزهم هدالل ط   يزةللل  لل  هداتأللد ه د  الللد اللل  هدت لل   هدللرظل   داالل خ هنخه  هدللرظل    كملل  د  ه
 الهنخه  هدرظل    دخه  هدمفمد  الهنخه  هدهل أ ق.

ق اتدليلل ثل  لي هدالهدلد هدتت لمللد هدملقكلد  (Virgolino, et al., 2017الأ  لت خقهالد 
هدلللالق هدمالللم دللللعل ثدللللا  هدايللل هدت هلل  اله متلليهق هدللرظل   عللل  دخه  هدالل  لل   ا إلالل ود ددلل 

ثرصلللت هدتتلل  ج    رظلل  407هدلقهاللد هاللتحل   د مللع ال  لل م  لل   هاللتخل ت  هدتت لملل  هدملللق 
دد  الةرخ ث  لي هد  ا  دلالهدد هدتت لملد هدملقكد عل  كا    هدايل هدت ه  الدخه  هدا  لل   العلم 

  هدالل  لل    الةتالللم الةللرخ ثلل  لي  اتللر  دلايللل هدت هلل  الباللم هاالل خ ه متلليهق هدللرظل   عللل  دخه
 هدلعل هدتت لم  هدملق  اام هداتأ م هدميتيمد.

هدمتح خدد  هدت  ليهم وداق Diamantidis & Chatzoglou, 2019الهاتفلوت خقهاد  
د   ي وللد هدتلللقةب الخعللل هإلخهقة الهدليت  لولللد هدحلللللد الهدمتلل أل هدتت لملل ق الهداره للا لللاللل  هداره للا هدحلل

ق الهداره لللا هدمتاليلللد دهدرظل لللل ثنللل  مهداملللا الهالللتيتدلد هدرظللل    اله  هدمتاليلللد ا درظل لللد  الللللد
  الهديللقة علل  هدتكلل   قال  هدمحل خقة  ال هتر  هدمفل قة   ة  ال يال د هدمف ق هدد وز هد ال   ا  لل ا د

 392    ليي  هدمرهقخ هدحشيةد ال 97ا اتخلهم علتد ألقق  دخه  هدا  لل    اله دتزهمق الث  ليق  عل 
هدتتلل  ج ددلل  د  الللد هدامللا الخعللل هإلخهقة   لل  ول   ت ملل م  تترعللد ول  هدلر لل     دشل قم  ل  هدالل

دف  دأر  هدت  ليهم  هدمح شية الغلي هدمح شيةق عل  هنخه  هدلرظل    التمل  ثلق ي هديللقة علل  هدتكلل  
  .ه عل  هنخه  هدرظل   ح شيً هد  اًل  ث  ليًه  هد ال الهدد وز 

ثلل  لي هديللل خة هن تألللد عللل  ق Sugianingrat, et al., 2019كمل  هاللتفلوت خقهاللد  
  ا التخلهم كمتلليهم الالليد الالر  هدمرهطتد هدتت لملد     تم  ش قكد هدا  لل  ا  لل دخه  هد

الثرصلت  اإ لال لهل    ا قب  ةلتو   تييد    هدا  لل  و  هد ت خق الال    رم  120علتد ألقق  
 هدالللل  لل  شلللل قكد الد     الللل  لل عللللل  دخه  هد  اترةلللل ً   ثللللق ي  تألللللدهديللللل خة هن  هدلقهالللد ددلللل  د 

 دا  لل .دخه  هال هديل خة هن تألد  هداتأد ال    ترايالالر  هدمرهطتد هدتت لملد ي
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هداتأللل م هدفلولللللد الللل   ق ه تحللل قJohari, et al., 2019ولل  ملللل  ثت الدلللت خقهالللد  
ل   و    دلزة  الهد   ييكز عل   خية م هنخه  هدرظ الهنخه هدا  لل  القو قلد   ن  ا هدرظل د

هدييلل ع هدالل م  لل   ختللل  هدركلل  م هدا  للد  هدالل  لل  ولل  لل   208ثللل هاللتيتع   هدي الللد دليللل ا
 ال  لل هد للدد  قو ق  الثرصللت هدلقهالد ددل  الهإلخهقهم و  هدمتييد هدشم دلد    شح  ةزةية   دلزةل 

 .  هدرظل  الهنخه  ن  ا هدرظل دهداتأد ال  ثتراا 
هالتفلوت ملل  بينما تناولت بعا الدراسات التءثير السل،ي علت أ ال الماور  ال، ار   

ودا هداتأد ال  علم هن ل   هدلرظل   الدخه  هدا  لا دللالقة  (Schreurs, et al., 2012)خقهاد 
   extra-role performanceالدخه لل  دللللالق هإلالل و    in-role performanceهنا الل  
ال   م دالحرعلد علل   للهق  ت لد دال الع  ثل ث ملع  هدمشير الهدز ت  و  ق ل هداتأد الخالق خعل

 عللم ول  هنالحرعلد هدتيلحل م هدتتل  ج د   ت مل ثفل  الدظفليم رظ  الهةفره دعل خة قلوللد  56   
 هدهللحلد الل  هداتألد هدمشلير خعلل كمل    ل  هدللالق هنا ال   ال خه  اللح ً  ثتحل م هدلرظل   هن   
  لل  هدمزةللل ولفلل  ثليللره هدتلل  هنالل الع  للتم هدلللالق هنا الل  دلالل  لل  الدخه  هدللرظل    لل  هن علللم
 هإلا و . هدلالق الدخه  هدرظل   هن    ال  علم عتأد د  دتمم  شيولفل  الدل    هدلعل

هدلللللالق هدرالللللا دليو قلللللد هدت هلللللد ودللللا  (Devonish, 2013)كملللل  هاللللتفلوت خقهاللللد 
عمللا ول   ول   هدامللا كنللا  حلي للدالل  هد قاله كتلل م هدمليثحا ا دامللاهديال  هدللرظل   هدا ط للد  

  تت لمللللددال هدهللللركل م: دخه  هدمفملللد  اللللر  هدمرهطتلللد هد اللل  لل ال ت لللد دشلللو م نخه  هد ةتمللل ع ه
 262ثنلملًم  هاتينل  ًل   هتايًال  هالترعب علتلد  ل   هدلقهالدهعتملم   هدمل يةالالركل م هداما 

كشل ت هدتتل  ج د  هديال  هدلرظل   المللل ثرالا    م م ول   تييلد هدكل قةح  رظً   و  علخ    هدمت
الدخه  هدمفلل م  ولل  مللل  د  ه كتللل م هدملليثحا ا دامللا الملللل  هدحلي للداشللوا ةز لل  ولل  هداتأللد اللل  

الألللل ثرالللا كلللا  للل  هدياللل   اللللركل م هدمرهطتلللد ال هدحلي لللد  ثرالللا اشلللوا ةز للل  وللل  هداتألللد الللل 
 الالركل م هداما هدمل ية. هدحلي دداما اشوا ةز   و  هداتأد ال  هدرظل   اله كتل م هدميثحا ا 

آ ل ق هنشلو م هدمختل لد  ل  ق ثدليلل (Rokonuzzaman, et al., 2014ثت الدلت خقهالد 
هدلقهاد د  هدتديش قر أنلد شل  اد ول   دالادتال  هدا  لل  هدتديش و   و   هداما عل  دخه  

ةيثحا هدتديش ال   هدتنتلع  هدا  د هدم دلد  هدخل  م   ام  و   دذ هدخل  مةملع د رهع هدمت م م
 ال نلللق  ه ةتم علللد هدلدمرغيهولللد ولل  د لل ك  هدامللا الل دارهط  الهدما  لللد هدتمللزةللد الهدمتلللليهم

 . م  ديلا و   ف دد هدمي ر    دخه  هداما ة هدت هلد هدمل ي الهدندد  يلي دتكتل م 
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هدمتاليد ا داما نلر  هدث  لي  (Jayasinghe & Mendis, 2017)ثت الدت خقهاد كم  
هعتملللم   هدللرظل   دلالل  لل  ولل  هدحتللر  ولل  اللليةت ك  عللل  هنخه الهدنلللر  هدتت لملللد الهد يخدللد 

هدتتلل  ج عل  الةللرخ  كشل ت   رظً ل   نلليوًل  ول    لل م هدحتلر  125  ل دالتللد   ه اتينل  هدلقهالد
  . دنت عد هدمنيولدا هدرظل   دلا  لل  الهنخه هداما   ر ال  الث  لي الح  عتأد 

ه اللهم هن ل  هدلرظل   الل  داتألد ددل  ث هللي ه قPiccoli, et al., 2017قللوت خقهالد  
عل  الة  هدتدليل   كل  الدم  ه ييثحا ه الهم هن   هدرظل   اشوا الح   ع دخه  هدمف م   هنخه ال 
  هدمللق  هدتت لمل  تمل  ت   الثدليلل هدللالق هدراللا د اللر  هدمرهطتلد هدتت لمللدق هنخه  هإلا و ال 
وياللل م هدرالل طد ا اللتخلهم هدما خدللد هدفلوللللد ولل  علتللد غلللي  ت   هللد  لل  هدمللرظ ل   ه تحلل ق ثللل

 هدمللللق   هدتت لمللل    تمللل  اللللحلً  ا هدتتللل  ج د  ه اللللهم هن للل  هدلللرظل   يللليثحا  مظفلللي د هإلديللل دلل 
 ال  لل دتتل  ج ددل  د  اللركل م هدثشللي قل ل ه هدمفملد الهنخه  هإلال و   خه  ييثحا الحً  الالب دت د  

 .لمت مدد ه  تم   ثت  ي القةدو  هدهل أ م هدت  ثا       ه الهم هن   هدرظل   

 ستائج  حليل ال رااات السااقة: 

 استكةص قا يلي:لل،احث الدراسات السابقة  م ن اتجاهات قن يةل استعراض 
لللرق م هداليلللل  للل  هدلقهاللل م هنةتحللللد هدهللل ايد دااللل خ -1 دلثي ولللد هن تأللللد وللل  هدمت مللل م   ط 

الدكلللم ثلللذ هدلقهالل م عللل  د  هدثي وللد هن تألللد اتلل    تالللخ هناالل خ  التملل  دللل يللتل ثتلل الم 
علل   -ثيرةي داال خ دلثي ولد هن تأللد ول  هدمت مل م علل  هدمهلتر  هدايبل  دال هدمنلي  

 مل علل هدح م . 

للد ول  ثازةلز هدهللر  هن تأل  الهددلل هث يت هدلقها م هدهل ايد علل  دقمللد هدثي ولد هن تأ -2
   هدهلر  غلي هن تأ  دلمت م م الهدال  لل  علل  ملل الره   ملل  دشل قم  تل  ج ثللذ 
هدلقها م دد  الةلرخ ثل  لي هد ل ا  دلثي ولد هن تأللد علل  هدهللر  هن تأل  الثل  لي اللح  

 .     هدمت م معل  هدهلر  غلي هن تأ  ال    ل 

م هدهللل ايد هداتألللد الللل  هدثي ولللد هن تأللللد الدخه  هدملللرقخ هدحشلللي  ثتللل الم عللللخ  للل  هدلقهاللل  -3
الدشللل قم هدتتللل  ج ددللل  هدتللل  لي ه د للل ا  دلثي ولللد هن تأللللد علللل  دخه  هدملللرقخ هدحشلللي   دخه  

 هدمفمد  دخه  هدلالق ه ا و ق.

ثت الدلللت   مرعلللد  للل  هدلقهاللل م هدللللالق هدماللللم  هدتللل  لي علللل  هداتألللدق دال هدللللالق هدراللللا  -4
ق دلثي ود هن تألد و  هداتأد ال  هداليلل  ل  هدمتللليهم  تفل  ه د ل ا  الهدهللح    هدهحح 
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الدك  دل يتل ثت الم خالق هدثي ود هن تألد و  هددل    ث  لي هدمخ طي هن تألد عل  دخه  
 هدمرقخ هدحشي  ال دذ عل  مل علل هدح م . 

هم هدتلللل  ثاحللللي علللل  ثتلللل الم علللللخ  لللل  هدلقهالللل م هدمخلللل طي هن تألللللد دال االلللم هدمتللللللي   -5
  قشيهم دلخيي هن تأ .

هةماللت هدلقهالل م هدهلل ايد عللل  هدتلل  لي هدهلللح  دلمخلل طي هن تألللد عللل  هدمللرقخ هدحشللي   -6
 ان د ع  د الدخه   ان د   صد.

ثت الدللت هداليللل  لل  هدلقهالل م ثيللرةي داالل خ نخه  هدمللرقخ هدحشللي   مللل  هث يللت علللخ  لل   -7
قللر اتلل    تالللخ هناالل خ  الةتكللر   لل   ت للد داالل خ هدلقهالل م عللل  د  دخه  هدمللرقخ هدحشللي  

ولللل  هدامللللا   Task Performanceثتمثللللا ولللل   للللل  أللللل م هد لللليخ امف  لللل  هنا الللللد 
 Organizationalا إلالل ود ددلل  هدلللالق ه الل و  دال الللركل م  هدمرهطتللد هدتت لملللد 

Citizenship Behaviors  هدللل   ثهللل قل وللل  دثمللل م هدمفللل م هنا اللللد اشلللوا دونلللا
 مهلل قمد ولل  ثديلللع هنقلللهر هدتت لملللد  الد للليًه الللركل م هدامللا هدمنلل خة در ت ةلللدالهد

counter-productive work behavior . 
 ثرةل هداليل    هدمتلليهم ه د  الد الهدهلحلد هدت  ثق ي عل  دخه  هدمرقخ هدحشي .   -8

 ويكتلف ال،حث الحالي عن الدراسات السابقة في الجوانب التالية: 
و   دا هدحد   هدد د  دلتاير عل  خالق هدثي ود هن تألد ا دمت م م هدحد ها  د -1

هددلل  لل  ثلل  لي هدمخل طي هن تألللد عللل  دخه  هدملرقخ هدحشللي  القللر  ل  دللل ثتاللي  دلل  
 عل  مل علل هدح م . -د     هدلقها م هده ايد

هلتخل د هاتخلم هدحد  هدد د  داا خ دمتلليهم هدحد  ثختل   رعً     ع  هناا خ هدم -2
 و  هدلقها م هده ايد. 

ه تل   و   هةيه  هدحد  هدد د  ع  هدلقها م هده ايد ال  ثرةلل خقهالد  شل افد ول   -3
   ث هدمو   ال دذ و  ملالخ علل هدح م .

ه تل    تمع العلتد هدحد  هدد د  القل علتد    هدا  لل  و  كا   : دخهقة ة  الد  -4
دمنلليةد دتثنلل  م أيلل ع هديللربللللد  اتفلل   خيللره  علل م  د و للد هديللربللللد  هدشلليكد ه

 شيكد ثرشلح  هدايب   شيكد  ل ل هدشيم ا ديللربلد   لييةد هدشح م الهدية اد.
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داتحي هدحد  هدد د     داله ا هناد ا هدت  ثت الدت  رارع هدمخ طي هن تألد و   -5
 هدحللد هدمنيةد.

دثي ولللد هن تأللللد االللل دةللليه  ثدلللللا  تاملللع دللقهاللل م هدهللل ايد دموللل  هديلللرم د   رالللرع ه
دلل يلتل ثت الدل   ل  أحلا  الهدشلوا هدتل د  يرالق العتأتف  ا دمخ طي هن تألد الدخه  هدمرهقخ هدحشيةد 

 هد  رة هدحدثلد   رارع هدحد ق.
 ( الهجــــــوة البحثيــــــــــــة1-1شكل رقم )

 
 هدمنلق:    دعلهخ هدح م  و  ار  ثدللا هدلقها م هده ايد.
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    Research problemالبحــــث ة ــــمشكل  1/3

  ثدليل خالق هدثي ود هن تألد و  هددل    ثل  لي هدمخل طي هن تأللد علل  دخه  هدملرهقخ د
هدحشلليةد دصللحق الليالق    صللد عتللل   دوللر  هدهلللر  غلللي هن تألل  شلل  ع الثللل أحردلل   لل  أحللا 

الهدمرقخ هدحشي  و   يلي  هدمت م م ال ليي  دخهقة هدمرهقخ هدحشيةد  مل  ثكر  ات د هدمت م م 
 ,Ethics Resource Center (ERC)مل  دو خم خقهاد هاتين  لد دميكز  رهقخ هن تأل م 

2012, p3)  ق ا   هدهللر  غللي هن تأل  دمول  د  دولر   ول لً  ثحالً  ديحلاتل  ال لل  ثكليهقل  الد
هدليال  هدماترةلد يقخ  دد  اا  افلر ثديلع  ن دق شخنلد  هدا  لل  هد ي  دخ د ر  هديرهعل 

 دز ت فل  الهددل    هدك   ة الهديبدلد الثاي  هدمت مد دلمهقالدلد هدي  ر لد.
ا دت د  ثكم   شولد هدحد  و   ةل خة هدمخل طي هن تأللد اهلحب ه تشل ق الهالتميهق هدهللركل م 

 غلي هن تألد اله تش ق هد ه خ و  اللد هنعم م هدمنيةد كم  ثرادف  هدمقشيهم هدت دلد: 
ق ددلللل  ه تشلللل ق ألمللللد ثحلللل خم هدمنلللل دق 282  ص1991م خقهاللللد  عحلللللهدف خ   دشلللل ق  -1

هدشخنلللد ولل  هنةفللزة هددور لللد امنللي القلل ه داتلل  اللمتل  هاللتلتم هدرظل للد هدا  للد 
دتديلع  ت وع شخنلد اشوا دال اآ ي  الةتيثب عل   دذ ه تش ق هدمدهربلد الهدمد ا ة 

  هدراللل طد  للل  دةلللا أنللل   الد لللر  هدكثللللي  للل  هدمهلللت للي  ا دخلللل  م هددور للللد ددللل
 نلل ددفل  الةللقخ  ددنلل  ددلل  ه تشلل ق ظللرهقي هديشللرة الغلللي  دللذ  لل    لل قي هدهلللر  

 غلي هن تأ  ا نةفزة هددور لد.

ق عللل  د  ظلل قية هديشللرة ث شللت 307 -306  ص 1994كملل  دكلللم خقهاللد  ةللرخة   -2
وللل  هد فللل   هددولللر   امنلللي انلللرقة  تزهيللللة  تل لللد دتنللل وي   مرعللل   للل  هداره لللا 
ه أتنللللل خدد الهدي  ر للللللد الهن تأللللللد اله خهقةلللللد  ه  هصلللللحدت هديشلللللرة داللللللرم دلتاللللل د  
الهددرهق ال  هدمرهط  الهدمرظ  هدا م إل     دعم م اره   شليالع  دال غللي  شليالعد  

%  ل  ةليه ل 5كم  دش قم هدلقهاد دد  ه  ةليه ل هديشلرة هدتل  يلتل الحيف    ثت ل ال  
 هديشرة هد اللد.

ددل  الةلرخ  م قال م غللي  (El Bassiouny, et al., 2012, p5)دشل قم خقهالد  -3
الد  االللم قللل ل هدمم قاللل م   د تأللللد الللل  هدشللليك م هدمنللليةد هدنلللللية الهدمتراللليد

اللليالقةد دتكلللر  أللل خقة علللل  الللل  عملللا ث للل ق  الثشلللللل   الشلللملت هدمم قاللل م غللللي 
 هن تأللللد هدتللل  ثلللل ثدليللللق   للل  يلللل   هدتفللليم هدنللليةح   هديشلللرة هدملورعلللد دل فللل م
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هددور لد دلدنرم عل  هدتيه لا الغليق    م قا م ثت وهلد غلي د تألد  هدما  لد 
 غلي هدا خدد دلا  لل    م قا م ثهرةيلد غلي د تألدق.

دشلل ق ثييةللي هدتت وهلللد هدلالدلللد د   لل  دكثللي هداره للا هن تألللد هدمهللححد دلمشللوتم ولل   -4
 لير  هدا  للد هدرطتللددهللد د تأل م هداما هد   م هنعم م و   ني ك  ت هد ه خ  

 ,Global Competitiveness Report (GCR, 2017–2018الهد يةمد الهدهيأد 

p110) لل  مللل  هدهلللر  هن تألل  دلمت ملل م  137 69. كملل  ثدتللا  نللي هدميثحللد 
(GCR, 2017–2018, p111). 

  ولل هديشللرة د للي شلل  ع ةلللهً د   2016دالل م  دشلل  ولد هدلالدلللددمت مللد ه كملل  دشلل ق ثييةللي -5
هدتا  ا  ع ةف م  عتل%    هدمهت لحل  د فل يلوار  هديش ال  50مل  دكل    ني

% د فلللل يللللوار  قشللل ال  عتلللل هدتا  لللا  لللع 73ثيللللدل هدخلللل  م هدا  لللد  ملللل  دشللل ق 
% عتللللل 53% عتللللل هدتا  للللا  للللع هدملللللهقا هددور لللللد    48هدمهتشلللل ل م هدا  للللد  ال

د أللللل خة  ثنلللليةق عمللللا  هاللللتخيه  هدر لللل  ع هدشخنلللللد  اي أللللد هدلللليأل هديللللر    ق نلللل
% عتلللل هدتا  لللا  لللع هدشللليطد  34% عتلللل هدتا  لللا  لللع هدميهولللع هدا  لللد  40د لللي ق  

 ,Transparency International, 2016)% عتللل هدتا  للا  للع هدمدلل كل  27

P.31-32.  

%    هدمهت لحل    يحللر  عل  الأل  ع هد هل خ  رولً  30كم  دش ق هدتييةي هده اع د   -6
% 40%  ملللل  يلللللوار  قشلللل ال  دير للللر  الللل إلات  عتفلللل   الد  20 لللل  ه  تيلللل م  الد  

د   ه% د فللل دللل ددلللل ر 19يتاياللر  دت تيلل م عتللل هدكشللل  علل  الألل  ع هد هلل خ  دشللل ق 
  كملل  دال  ولل   هإلاللت  لللدكل  ر  دايولل   % د فللل13ثلللللي د ه ألل  ره الل إلات   الدشلل ق 

  ددنلل  و الللال   هدمهللقالدر  قللل% يلليال  8  الددنللً  هد هلل خ د للي طحلالل % د  8دشلل ق 
  ا للل هدتلل ا% د  3% د  دلللث دللليفل هدرأللت الهدمللرهقخ دراللت   كملل  دشلل ق 5دشلل ق 
%  ل  هدمهلت لحل  ددل  الةلرخ دالح م 8  التمل  دشل ق  إلات  ع  مرهخا هد ه خا ثيرم

 .Transparency International, TI, 2016, P3&25)د ي  دالم ه ات   

 Corruptionقشلللللي  للللللقك م هد هللللل خ   علللللل  هدتيثللللللب هداللللل دم  دمنللللليثيهةلللللع  -7

Perception Index  الةرالق هد للالم هدتل د   .د هدشل  ولد هدلالدللد ت مل لهدل   ثنللق
 .2017مت  ع م  2014 قشي  لقك م هد ه خ    ع م  عل  ثيثلب  ني ع دمل ً 

http://www.masrawy.com/news/Tag/286708/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9#bodykeywords
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  ادــــالهس اــؤشــ  مــعلالــتا يــب العــــالم  لمصــا ( 1-1)رقم ج ول 

)*(100ال رجة من  الس ة
 ع د ال ول ئ  المؤشا التا يب العالم   

2014 37 94 175 
2015 36 88 168 
2016 34 108 176 
2017 32 117 180 

هد هلل خ الهدمتلل   عللل   رأللع  ت مللد هدشلل  ولد هدلالدلللد:   لللقك معلللهخ هدح ملل  ا  عتملل خ عللل   قشللي د هدمنلللق:  لل  
www.transparency.org 

*ق *ثللقرق ثيثللب  نلي علل   قشلي ثيحللع هديل  ر   -8
Rule of Law Index  هدتل اع

  مللل  يراللق the world justice project (WJP)دمشلليالع هدالهدللد هدالل دم  
 لل  هد لللالم هدتلل د  ثيثلللب  نللي ع دملللً  العللل   هللتر  هدشلليق هنالاللا الشللم م هويةيللل  

 2018مت   2014ع م 

 مؤشا م ى  طبيق القاسون عل  العالم  لمصا تا يب ال( 2-1) رقم ج ول

 الس ة
رجة من ال 

 واح  **
 التا يب العالم 

الشاق األواط وشمال  ا يب 
  ئا قيا

 ع د ال ول التا يب ع د ال ول التا يب
2014 0.45 74 99 6 7 
2015 0.44 86 102 6 7 
2016 0.36 110 113 7 7 

2017- 2018 0.36 110 113 7 7 

 الهدمتللللل   علللللل : ر   لللللل  ثيحللللللع هديللللل عللللللهخ هدح مللللل  ا  عتمللللل خ علللللل   قشلللللي د  للللل   المصااااادر:

index-law-of-www.worldjusticeproject.org/rule 

الةلم ثيثلب  ني هدمت  ي عل  هدمهلتر  هدال دم  اله خ ل   ألملد هدمقشليهم علل   ةل خة 
شلل  ولد هدلالدلللد  كلليم ولل   ا للل   لل قي هد هلل خ ولل   نللي  لل  علل م آل للي    صللد د   ت مللد هد

ثي قةيق  د  هدمدهربلد ثق ي عل  كثلي    ةره ب هدتش   هدهل ا   ه أتن خ  اله ةتمل ع  ول  
 نللي دلقةللد د  هديشللرة الهدمد الل ة دصللحدت شلل  اد ال يحردللد عللل   يلل ق الهاللع  القلل ه داتلل  علللم 

                                           
درجة  ةى املاشر م  مار كةما د  ذلك  ةى أمب ه ه الدالة أكثر فساداً الكةما اقرتبت  يث   100:  0ربرتااح النتائج م    *ق

 كةما   س ذلك زايد  نزاهتوا   100اكةما اقرتبت م  

كت دومب املاشدر مد  يانيدة  وامدا: الليدود  ةدى يفدة ات ا  إىل أقدو  التدزام بسدياد  اللدانومب  1،  يدث ربريدري  1إىل  0ربدرتااح النتدائج مد    **ق
 open ، االناتداح احل دوم absence of corruption ، غياب الاسادconstraints on government powersمة احل و 

government  احللددوا األيفايفددية ،fundamental rights   النظددام ااألمدد ،order and security   ااإلنادداذ التنظيمدد ،
regulatory enforcement  االعدالة املدنية ،civil justice   ،االعدالة اجلنائيةcriminal justice    

http://www.transparency.org/
http://www.transparency.org/
http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
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ال ل   لل صلاربد هددلل الةرخ ثشخلا خألع دمهحح م ه تش ق الهاتميهق هدهللركل م غللي هن تأللد 
هدد ةد و   ت م م هنعم م و  ع دل هدلرم ن  دور   مثزهيل   دال ثيللا ثلذ هدهلركل م  د دذ 

مللل  دصللحدت هدثي وللد هن تألللد متملللد دلدللل  لل  هدمخلل طي هن تألللد   دللليف   ي وللد د تألللد أرةللد
 دخه  هدمرهقخ هدحشيةد.ثدهل  ال    ل 

 هلل ايد ثحللل  د لل    ثرةللل خقهاللد عيبلللد دال دةتحلللد الولل  اللر   يهةاللد االلم هدلقهالل م هد
ثت الدت خالق هدثي ود هن تأللد ول  هددلل  ل  ثل  لي هدمخل طي هن تأللد   -و  ملالخ علل هدح م   –

عل  دخه  هدمرقخ هدحشي   ال    ل ثتمثا  شولد هدحد  و   د الدد ال هد  رة هدحدثلد القهالد خالق 
هدمخللل طي هن تأللللد علللل  دخه  هدملللرهقخ هدحشللليةد  للل   لللتم  هدثي وللد هن تأللللد وللل  هددلللل  للل  ثللل  لي

الأل ا ث  لي هدثي ود هن تألد عل  هدمخ طي هن تألد الدخه  هدمرهقخ هدحشيةد  الك دذ ثدليل  ثدليل
الأل ا ث  لي هدمخ طي هن تأللد علل  دخه  هدملرهقخ هدحشليةد  الد لليًه ثدليلل ثل  لي هدثي ولد هن تأللد 

 مخ طي هن تألد الدخه  هدمرهقخ هدحشيةد.و  هداتأد ال  هد
 :قن يةل التساؤالت التالية ،حثا  م ن صياية الم  لة قح  الوا    أكثر تحديد  
خالق هدثي وللد هن تألللد ولل  هددللل  لل  ثلل  لي هدمخلل طي هن تألللد قللر  لل   التساااؤل الرفيسااي:
 ؟ دا هدحد  هدمت م مو  عل  دخه  هدمرهقخ هدحشيةد 
 التساؤل قجموعة قن التساؤالت الفرعية هي:ويتفرع عن هذا 

 هدمت ملل مقلل  خقةللد هدتلل  لي هدهلللح  دلثي وللد هن تألللد عللل  هدمخلل طي هن تألللد ولل   لل   -1
 ؟ دا هدحد 

 هدمت مل مول   دخه  هدملرهقخ هدحشليةدعلل  هن تأللد ق  خقةد هدت  لي هإلد ل ا  دلثي ولد     -2
 ؟ دا هدحد 

 هدمت مل مول   دخه  هدملرهقخ هدحشليةدعلل  هن تألد  لمخ طيق  خقةد هدت  لي هدهلح  د    -3
 ؟ دا هدحد 

 اتأد ال  هدمخ طي هن تألد الدخه  هدمرهقخ هدحشيةدهدلثي ود هن تألد و  د قا يرةل ث  لي -4
 ؟ دا هدحد   ال   ق  خقةد الهث  ل هدت  لي د  الةل هدمت م مو  

م هدالتللللد مللللرم هدثي وللللد قللللا ثرةللللل ولللليالق  اترةللللد  هم خ دللللد همنلللل  لد اللللل  دقه    لللليخه -5
هن تألد الهدمخ طي هن تألد الوًي  دلمتلليهم هدلدمرغيهولد  هدترع  هده   اترهم هدخل د  

  دا هدحد ؟ هدمت م مو   هدمهتر  هدتاللم ق
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 Research Objectivesث ـــــ اه البحــــ ه  1/4

عتفل   ولإ  دقللهر عل  ار  طحلاد هدمشولد  الهدته   م هدت  دها  هدحد  ددل  هإلة الد 
 هدحد  ثتمثا ولم  يل :

ولل  هدمت ملل م  هدمخلل طي هن تألللدعللل  هن تألللد هدتلل  لي هدهلللح  دلثي وللد  أللل ا خقةللد -1
 . دا هدحد 

و  هدمت مل م  دخه  هدمرهقخ هدحشيةدعل  هن تألد هدت  لي هإلد  ا  دلثي ود  أل ا خقةد -2
 . دا هدحد 

وللللل   دخه  هدملللللرهقخ هدحشللللليةدعلللللل  تأللللللد هن هدتللللل  لي هدهللللللح  دلمخللللل طي  ألللللل ا خقةلللللد -3
 .هدمت م م  دا هدحد 

اتأللللد اللللل  هدولللل   -د  الةللللل -دثي وللللد هن تألللللد ثدليللللل الأللللل ا خقةللللد الهث لللل ل ثلللل  لي ه -4
  دا هدحد . هدمت م مو   هدمخ طي هن تألد الدخه  هدمرهقخ هدحشيةد

ولد هن تأللد ثدليل    د ه ك   قت   ويالق ةرقيةد ال  آقه    ليخهم هدالتلد ملرم هدثي  -5
الهدمخلللل طي هن تألللللد الوًيلللل  دلمتلللللليهم هدلدمرغيهولللللد  هدتللللرع  هدهلللل   اللللترهم هدخل للللد  

 و  هدمت م م  دا هدحد . هدمهتر  هدتاللم ق

  Model and hypotheses of the Research ث ــوذج البحــسمو اوضـــئ  1/5

ثي ولد هن تأللد  هدمخل طي و  ار  هاتايه  هنخال م الهدلقها م هده ايد هدمتاليلد ا د   
د ول  صلل غد وليال  ويلل   اله يتأ   ل  هنقللهر هدهل اع  كيقل   دخه  هدمرهقخ هدحشيةد  هن تألد

 هدحد  عل  هدتدر هدت د : 
هدمخللل طي علللل  لثي ولللد هن تأللللد د هم خ دلللد همنللل  لد ثللل  لي اللللح  رةلللل ي:  H1الفااارض األول

 هن تألد و  هدمت م م  دا هدحد .
دخه  هدملرهقخ علل  لثي ولد هن تأللد د هم خ دلد همنل  لد ثل  لي هد ل ا  رةل ي : H2الثانيالفرض 

 هدمت م م  دا هدحد . هدحشيةد و 
دخه  هدمرهقخ عل  لمخ طي هن تألد د هم خ دد همن  لد ث  لي الح  رةل ي:  H3 الفرض الثالث

 هدحشيةد و  هدمت م م  دا هدحد .
دمخ طي عل  هداتأد ال  هلثي ود هن تألد د هم خ دد همن  لد  لي يرةل ث  :H4  الفرض الرابر

 دخه  هدمرهقخ هدحشيةد و  هدمت م م  دا هدحد .ال هن تألد 
اللل  آقه    لليخهم هدالتللد مللرم  هم خ دللد همنلل  لد   اترةللدولليالق  : ثرةلللH5الفاارض الكاااقل

 هدتلرع  هدهل    غيهوللد  دلمتللليهم هدلدمر الويً  هدمخ طي هن تألدال هدثي ود هن تألد 
 .و  هدمت م م  دا هدحد  اترهم هدخل د  هدمهتر  هدتاللم ق
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  :ل،حثلفروض ا المقترح النموذج الم،دفيويوضح ال    التالي 
 ( سمـــــــــوذج البحــــــــــث2-1شكل رقم )

 
    هعلهخ هدح م  المصدر : 

  Research importance  ث ــــــة البحــــــ همي  1/6

ت مل م  هدم ول  هدحشلي   هداتنلي ثملث هدتل  هدين د     كر   مل     هدحد  دقملد ثكم 
  الثشما دقملد هدحد  عل  هدمهترةل  هدالم  الهدامل   عل  هدتدر هدت د :

 Scientific importance ة:ـــــــة العلميـــــــاألهمي  1/6/1

  ستمد ال،حث أهميت  العلمية قن يةل العناصر التالية:

دا ود دد  د   نللب   قت    لقة و  هدلقها م هدايبلد هدمتاليد ا دمخ طي هن تألد -1
هدمتالع  تف  الالق هدثي ود هن تألد و  هددل    ث  لي هدمخ طي هن تألد علل  دخه  

داف     هدحد  هشوا ق دهدمرهقخ هدحشيةد دو خ دور   الالم  م  د  ا  ا  هدح م  د  
 .هدمرهقخ هدحشيةد الهدهلر  هدتت لم هدايبلد و     م الإا ود علملد دلموتحد 

 ثلاحللل ثزهيلللل ه قتمللل م  للل  ة  لللب هداليلللل  للل  هدللللالم هدمتيل لللد ا دللللالق هدللل   دموللل  د   -2
ولللل  دطلللل ق ثيحلللللع الللليه ج د تألللللد ولللل  ثخ لللللم ملللللة هدمخلللل طي  هدثي وللللد هن تألللللد

حللللد هدايبلللد القلل ه  لل    تيلللل ولل  هد هن تألللد هدت ث للد علل  هدمم قالل م غلللي هن تألللد
 .الب ن ا هدحللد هدمنيةد

ثزهيلللللل دقمللللللد هدثي ولللللد هن تأللللللد الهدتللللل  دصلللللحدت  يلًحللللل  ق ً للللل   للللل   ي دلللللب   للللل    -3
هدمت مللل م  الهدتللل  اللللدم ثهلللرخ هداللل دل   لللًيه دت فلللل قهم هدتللل  ملللل ت وللل  هداليلللل  للل  
 ل هدمت م م هدكحي   م  دصلحق دزهً ل  عللفل  ثياللث هدثي ولد هن تأللد  دل دذ اللد ه ث ل
 دت الا خالق هدثي ود هن تألد دم  دمو  د  ثيرم ا  و  ثدهل  دخه  هدمرهقخ هدحشيةد.
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عللللل  هدلللليغل  لللل  ه عتلللليهر ا قملللللد خالق هدثي وللللد هن تألللللد ولللل  هددللللل  لللل  هدمخلللل طي  -4
هن تألللد  ال لل  يتحالل   للل  ثلل  لي عللل  دخه  هدمللرهقخ هدحشللليةد  د  د لل    يرةللل ثدليلللل 

 ف ه هدلالق.دالهاق 

د ا  دلالخة عل     د اا هدثي ود هن تأللد وا دلد ول  هددلل  ل  هدمخل طي دةيةت دا -5
هن تأللللد  دال خالق هدثي ولللد هن تأللللد وللل  ثدهلللل  دخه  هدملللرهقخ هدحشللليةد  يتتللل الم قللل ه 

  هدهلللر  غلللي هن تألل هدحدلل  اللل ثلللذ هد  للرة  الخقهاللد د للي هدثي وللد هن تألللد عللل  
اتألد اللل  هدمخلل طي هن تألللد الدخه  هدمللرهقخ الثراللق ثلل  لي هدثي وللد هن تألللد عللل  هد

هدحشلليةد. الثيلللدل ق   دنللت ع هديلليهق عللل  ثخنلللا هدمللرهقخ هدت  للد دتازةللز هدهلللر  
 هن تأ  و  هدمت م م. 

  Practical importance ةــــة العمليــــــاألهمي  1/6/2

 دهتمل هدحد  دقملت  هدامللد     تم هدات صي هدت دلد:
  :ــــومــــوى القــــستلمعلــــ  ا

وللل  هدمت ملللل م هدمنلللليةد عللللل  ثدهللللل  دخه  هدمللللرهقخ أرةللللد دهللل عل الةللللرخ  ي وللللد د تألللللد 
هدحشلليةد افلل  ال لل   للل ثدهللل  اللماد هدمت ملل م هدمنلليةد ولل  اللللد هنعملل م هدا دملللد  ملل  يللتاوث 

 .ةتحلد الثتشلا ارق هنالقهق هدم دلدعل  ة م ه اتثم قهم هن
 ات:ـــ ظملمعلـــ  مستـــوى ا

دهللتمل هدحدلل  دقملتلل  ه يتألل   لل  دقملللد  راللرع هدثي وللد هن تألللد الخالققلل  ولل  ثخ لللم 
غلللي هن تألللد  هدهلللركل مهدمخلل طي هن تألللد ال لل   للل هدخهلل  ي هدم خدللد الهدماترةللد هدت ةمللد علل  

 الةمولل  هدتلل  ثتهللحب ولل  ثللل   دخه  هدمللرهقخ هدحشلليةد القللر  لل  يللتاوث عللل  هنخه  هدكللل  دلمت مللد.
 ثرالق  دذ     تم    يل :

  ث لللل  تلل  ج هدحدلل  هدمهللقالدل  ولل  هدمت ملل م  دللا هدحدلل  ولل  وفللل خالق هدثي وللد هن تألللد
 و  هدت  لي عل  هدمخ طي هن تألد الدخه  هدمرهقخ هدحشيةد.

  ث لللللل  تلللل  ج هدحدلللل  هدمهللللقالدل  ولللل  هدمت ملللل م  دللللا هدحدلللل  ولللل  وفللللل ثلللل  لي هدمخلللل طي
 خ هدحشيةد.هن تألد عل  دخه  هدمرهق 

  كم  ث لل  ت  ج هدحد  هدمهقالدل  و  هدمت م م  دا هدحد  و  وفلل طحلالد ثل  لي هدثي ولد
 هن تألد و  هداتأد ال  هدمخ طي هن تألد الدخه  هدمرهقخ هدحشيةد.

  ثيلللدل   مرعلل   لل  هدترصللل م هدتلل  دمولل  د  ثهلل قل ولل  هددللل  لل  هدمخلل طي هن تألللد
وللل  د  ثيلللرم اللل  وللل  هدتللل  لي علللل  هدملللرهقخ هدحشللليةد  الثللللعلل   للليًه ديحلالللد هدللللالق هدللل   دم
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هدثي ود هن تألد دم  دف     خالق دمو  د  ديرم ا  ا دت  لي و  عتأد هدمخ طي هن تألد 
 ا خه  هدمرهقخ هدحشيةد. 

  Research Limitations  ثــــ ود البحـــــح  1/7

 هدت دلد:ثل دةيه  هدحد  اله تح ق ويالا  و  ار  هدمدلخهم  
 الحـــــــ ود المـــــــكاسيـــــــة:  1/7/1

دخهقة ة  الد هأتني هدحد  عل  اام هدمت م م و   ي ق  د و د هديللربللد الثدليللًه   
اتفلل   خيللره  علل م  د و للد هديللربلللد  هدشلليكد هدمنلليةد دتثنلل  م أيلل ع هديللربلللد  شلليكد ثرشلللح  

ييةللد هدشللح م الهدية اللدق  الأللل يرةلل  دلح ملل  هداليللل  لل  هدايبلل   شلليكد  للل ل هدشلليم ا ديللربلللد   ل
ه  تيللل خهم ملللرم هةللليه  هدلقهالللد علللل  عللللخ  دللللالخ  للل  هدمت مللل م  الللت  ت مللل مق دال هدتيللل ق 

دوللر  دلح ملل  علل ق ولل   دللذ اهللحب هدتكلل دل  هدم خدللد هد ليهولل    د و للد هديللربلللدق  د  د لل  أللل 
  ثهفلا الثا ال  اام هديل خهم الهدا  لل  اتلذ الهدم فرخهم الهعتح قهم الألرخ هدرأت  ا إلا ود دد

هدمت م م  ع هدح م  اترولي هدحل   م الهدمالر  م هدت  د الهدمه علة و  دةيه  هدلقهالد هدملله للد  
الثلللذ د للرق ق  للد الالليالقةد متلل  ثللتل هةلليه هم هدلقهاللد ات لل  . قلل ه الديللل ملل الم هدح ملل   يهعلل ة 

الب دتل د  ك  لت   ليخةق  7054 مع هدحدل  كحللي هدد لل هدتترع و  هن شيد الهدملكلد  كم  ك     ت
   يخةق     ختل  هدا  لل  ا دمت م م  دا هدحد . 365 هدالتد هدمهدربد كحلية هدد ل 

 الحـــــــ ود العلميـــــــة:   1/7/2

هأتنلللي قللل ه هدحدللل  علللل  ثدليلللل خالق هدثي ولللد هن تأللللد وللل  هددلللل  للل  ثللل  لي هدمخللل طي 
 هدمرهقخ هدحشيةد  الثل  دذ و  ار     يل :هن تألد عل  دخه  

القل  هدثي ولد هن تأللد  ديتني هدحدل  علل  خقهالد هناال خ هدمدللخة ول   ملر   هدحدل   -1
 خال  هدتييق ناا خ د ي .هدمخ طي هن تألد الدخه  هدمرهقخ هدحشيةد 

د خال  هنااللل خ هن لللي  الللره  هدميثحيلللد او  لللا هدثي وللل يتتللل الم هدحدللل  هدثي ولللد هن تأللللد -2
هدتت لملد دال هدثي ود هدير لد  مل  ثتمثا هدثي ود هن تأللد ول   ت لد داال خ قل   هديلل خة 

 .هن تألد  هديلل هن تألد  اي   ج هن تأل مق

يتتل الم هدحدلل  هدمخلل طي هن تألللد  تمثلللد ولل  دقبللع داالل خ قلل   هدنلللا هن تألل   هدهلللر   -3
 ات  ع  هدهلر  غلي هن تأ ق.غلي هن تأ   ه  تي م    هدمحللل   علم ه 

يتتللل الم هدحدللل  دخه  هدملللرهقخ هدحشللليةد  تمثلللا وللل  االلللي  قمللل   دخه  هدمفملللد  دخه  هدللللالق  -4
 هإلا و ق.

 هدتللرع  هدهلل   اللترهم هدخل للد  هدمهللتر  هدت دلللد  هدلدمرغيهولللديتتلل الم هدحدلل  هدمتلللليهم  -5
 هدتاللم ق.
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 Terms used in researchالمصطلحــات المستخـ مــة ئ  البحـث   1/8

 دمو  ه ش قة دد  اام هدمنيلد م هدمهتخل د و  هدحد  عل  هدتدر هدت د :
 ( المصطلحـــــات المستخـــــ مـــــة ئ  البحـــــث3-1ج ول رقم )

 فـــــــــــا ـــــــــــالتع حـــــــــــالمصطل

 الثقائة األخالقية
Ethical Culture 

ائىة الت ظيميىة الىذي  مثىل محصىلة التهاعىل متعى د األاعىاد اىين ه  الجاسب األخالقى  للثق
القيادة األخالقية، القيم األخالقية وااسامج األخالقيات، اهى ه  عو ىو السىلوك األخالقى  

 وم ع السلوك غيا األخالق  اين  عضاء الم ظمة. 

 القيادة األخالقية
Ethical Leadership 

  السلوك األخالق  وغيا األخالق  للعىاملين مىن ق رة الاؤااء ئ  العمل عل  التأثيا ئ
 خالل دورهم كأشخا   خالقيين وم  ا ن  خالقيين.

 القيم األخالقية
Ethical Values 

مجموعة الضوااط وادرشادات المه يّة واألخالقيّة، والمبادئ التوجيهية الت   ُساهم ئى  
ق اىين السىلوك الصىحيح  ح    السلوك المقبول ئ  الم ظمىة.  ي هى  التى   وضىح الهىا

 والخطأ ئ  الم ظمة. 

 ااسامج األخالقيات
Ethics Program 

 

هو سظام الاقااة الت ظيم  الاام  المصمم لخلق ثقائىة  خالقيىة، اهى ه  عو ىو السىلوك 
 األخالق  وم ع السلوك غيا األخالق .

ا و تضىىمن: الميثىىاق األخالقىى ، التىى ر ب األخالقىى ، سظىىام افاىىال  عىىن السىىلوك غيىى
األخالق ، ايااات اداتجااة للبالغات عن السىلوك غيىا األخالقى ،  صىهية المتقى مين 

 للتوظيف عل   ااس  خالق .

 الميثاق األخالق  
code of ethics 

هو  اىاس ااسىامج األخالقيىات، و مكىن  عا هىه اأسىه وثيقىة راىمية مميىوة  حتىوي على  
هسىىها لتوجيىىه السىىلوك الحىىال  مجموعىىة القىىيم وادرشىىادات التىى  وضىىعتها الم ظمىىة ل 

والمسىىتقبل  للمىى  ا ن والعىىاملين ئىى  قضىىا ا متعىى دة  جىىا  اعضىىهم الىىبعض، الم ظمىىة، 
  صحاب المصلحة الخارجيين و/ و المجتمع اشكل عام.

 الت ر ب األخالق 
Ethics training 

ة الباامج الت ر بية الت   صىمم لمسىاع ة األئىااد على  ئهىم  ئضىل لالعتبىارات األخالقيى
د خىىاذ القىىاار والتعامىىل مىىع القضىىا ا األخالقيىىة  حىىت ضىىغو  معي ىىة و ج ىىب  با ىىاات 

 السلوك غيا األخالق  وإدماج معا يا  خالقية عالية ئ  الوكهم اليوم .
 المخا ا األخالقية

 Ethical Risks 
مىى ى استشىىار وااىىتماار السىىلوكيات غيىىا األخالقيىىة والتىى  قىى   هىى د اقىىاء وااىىتماار 

 الم ظمة. 

 الضغط األخالق 
Ethical Pressure 

الضغط الذي  ماراه الاؤااء  و الومالء  و  عضاء آخا ن ئى  الم ظمىة على  األئىااد 
 للتصاه اشكل غيا  خالق  من  جل  حقيق  ه اه   ظيمية  و شخصية.

 السلوك غيا األخالق 
Unethical behavior 

سون و/ و المبىادئ األخالقيىة و/ و  شيا السلوك غيا األخالق  إل   ي الوك  خالف القا
 القواع  والمعا يا الت ظيمية والعامة، والذي  سبب ضار لآلخا ن  و الم ظمة.

ادستقام من المبلغين عن 
 السلوك غيا األخالق 

Retaliation 

 مكن  عا ف ادستقام من المبلغين عل   سه ا خاذ إجااء غيا ماغوب ئيه ضى  المبلغىين 
 خالهات من خالل الق وات ال اخلية  و الخارجية.الذ ن  الغوا عن م

اداال  عن السلوك غيا 

 األخالق 
Whistleblowing 

 عىىاه افاىىال  اأسىىه الكشىىف عىىن المخالهىىات مىىن قبىىل  عضىىاء الم ظمىىة )السىىااقين  و 
الحىىاليين( ألشىىخا  داخىىل الم ظمىىة  و جهىىات خارجيىىة قىىادرة علىى  ا خىىاذ اجىىااء لم ىىع 

 وقو  ضار.

 رد البشا ة داء الموا
Human Resource 

Performance 

درجة  حقيق وا مام الهاد للمهام الاامية المكلف اها، وذلك اااتخ ام ق را ىه ومهارا ىه 
 -ادختيار ىة والتطوعيىة  -ودوائعه، اافضائة إل  مجموعة اىلوكيات الى ور ادضىائ  

 الت    عم  داء المهمة األاااية لتحقيق األه اه الت ظيمية.

 ء المهمة دا
Task Performance 

ه   لك السلوكيات المعتاه اها   ظيمياً كجوء  ااا  من الوظيهة والت   ساهم اشىكل 
 مباشا ئ  المهام اله ية االم ظمة.

  داء ال ور ادضائ 
Extra Role 

performance 

ادختيار ىىىىة  -و عىىىىاه  داء الىىىى ور افضىىىىائ  اأسىىىىه مجموعىىىىة السىىىىلوكيات اف جاايىىىىة 

 الت    عم  داء المهمة األاااية لتحقيق الهعالية الت ظيمية. -ية والتطوع

 هدمنلق:    دعلهخ هدح م 

 Research Methodology ث  ــــوب البحــــال   1/9

 هعتمل هدح م  عل  دالربل  دا الل  و  ق ه هدحد  القم : 
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   )ال رااة المكتبية(:ــــــوب المكتبــــــاألال  1/9/1

هدمتشلللرقة هدمتاليلللد امحللل خ  ال  للل قلل ال دتلللر  هدثي ولللد هن تأللللد الهدمخللل طي  قللل  هدحل  للل م 
 هن تألد الدخه  هدمرهقخ هدحشيةد الهدت  ارر ثه قل و  ثكرة  هإلط ق هدت ي  دلحد .

 وتم الحصول عليها قن: 
  هدكتللب الهدميهةللع هدالملللد ولل  هدهلللر  هدتت لملل   دخهقة هدمللرهقخ هدحشلليةد  دخهقة هدمخلل طي

  ث هدتت لم .العلل هدت

 . هناد ا الهدلقها م هدمتشرقة و  هدلالقة م الهدمقثميهم هدالملد هدمتاليد امرارع هدحد 

 .شيهم ال قشيهم هدمخ طي هن تألد الهدثي ود هن تألد دللالم الهدمت م م  

   هدميلل  م الهدتيلل قةي هدمتشللرقة عحللي  رهأللع هدمت ملل م الهددور لل م عللل  هإل تي للت ولملل
    هدمخ طي هن تألد. يتالع امح خقهم هددل

 األالوب المي اس  )ال رااة المي اسية(:  1/9/2

ثمثا هدلي  هنا ا     ق ه هنالرم و  ةمع هدحل   م هدت  د  اتكم م هدحدل   ل  
 للتم أللره ل ه اتينلل   الثدللللا  لل  افلل   لل  ال  لل م  ال دللذ متلل  يللتمو  هدح ملل   لل  هدتديللع  لل  

 دذ     تم    يل : صدد دال علم صدد ويال  هدحد  الثل  
 ث:ــــــع البحــــــمجتم  1/9/2/1

أ م هدح م  اتدليل   تمع هدحد  مل  شما ةملع هدا  لل  الأت هةيه  هدلقهاد هدملله لد 
ا دمت م م هدت دلد  دخهقة ة  اد اتف   خيره  عل م  د و لد هديللربللد  هدشليكد هدمنليةد دتثنل  م 

بلل   شلليكد  للل ل هدشلليم ا ديللربلللد   لييةللد هدشللح م الهدية اللدق. أيلل ع هديللربلللد  شلليكد ثرشلللح  هداي 
 الب دذ م الم هدح م   يهع ة هدتترع و  هن شيد الددن  هدملكلد ايلق ه  و  .

ق ه الةشللي هدح مل  ددل  د ل  دلل يلتمو   ل  ثلرولي ك ولد هدحل  ل م عل  كلا هدمت مل م الألت 
   علل  هدال  لل  افل   شلملت ثللذ هد فل م هةيه  هدلقهاد هدملله للد دال ه و  للد ثر ةلع ألره ل هاتينل

  نللتع أفلل  دلنللت ع م هدل ه لللد   هتشلل   اتفلل  هدتاللملل   شلليكد ةتللرم هدلللدت  دتر ةللع هدكفيبلل    
هدليود هدت  قةدق ومتفل    قوم هعي    ه  ال   م ع  هعلهخ هدا  لل   ال لتفل  ل  دلل يليخ علل  

 ل ه اتينل    ال لتفل  ل  قولم هدتال ال  هديلب هدميلم دفلل دتهلفلا  فملد هدح مل  ول  ث مللع ألره
  ع هدح م  و   ا  أره ل ه اتين    رو     هدتاي  دلمه  دد      لث ه خهقة.
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ات ً  عل     ثرصا هدل  هدح مل   ل   الر ل م  تشلرقة ال ل  قلر  تل   دلل  هخهقة هدملرهقخ هدحشليةد 
 7054دحدل  الألت ه اتينل   ا دمت م م  دا هدحد  ال   ثهمق ا     ال   م ويلل اللي م لل   تملع ه

   يخة  ر عل  عل  اتد    هدمت م م  دا هدحد   الةتنق  دذ    هد لالم هدت د :  
 ( مجتمــــــــــع البحــــــــــث4-1ج ول رقم )

 الم ظمات
 د ــــع

 العاملين
 مص ر البيان

  ار خ الحصول 
 عل  البيان

دخهقة ة  اللد  -1
خعلل هثخل   هديليهق ا   الد اتفل   هدتشلية  يكز هدمالر ل م الهدتر للع ال  1838 اتف 

 7  ص 2018 2017هإلمن  لد دا م 
دكتربي  17

2018 
 د و لللللللللللللللللللد  -2

دكتربي  22  يكز هدمالر  م الخعل هثخ   هدييهق امد و د هديللربلد 798 هديللربلد
2018 

هدمنلللللللللللللللليةد  -3
احتمحي  16  ليي دخهقة هدمرهقخ هدحشيةد 458 دتثن  م 

2018 
شلللللللللللللللللللللللللللللليكد  -4

ثرشللللللللللللللللللللللللللللح  
 هدايب  

3060 
 هدمرأع هديام  دلشيكد    مرع هدا  لل  ام مع  ن  ع اتف .

 هد   دنل  مهد  ن  ع
https://www.elarabygroup.com/ar/industrialplants 

 دكتربي 22
2018 
 

شللللليكد  لللللل ل  -5
دكتربي  29 دق لث أي ع هدمرهقخ هدحشية 600 هدشيم

2018 
هدشللللللللللللللللللللللح م  -6

دكتربي  21  ليي دخهقة هدمرهقخ هدحشيةد 300 الهدية اد.
2018 

 7054 اإلجمالي
هدمنللللق:  للل  هعللللهخ هدح مللل  ا  عتمللل خ علللل   رهألللع ه  تي لللت الإخهقة هدملللرهقخ هدحشللليةد  شللللر  هداللل  لل ق ال يهكلللز 

 هدمالر  م و  هدمت م م هدم كرقة. 

 ــــــث:عي ــــــة البحـــ  1/9/2/2

طحيلً  نقللهر الوليال  هدحدل   الدتلرهوي هدحل  لل م هدخ صلد ال دم تمع ول  هدمت مل م  دللا 
  proportional stratified sample هدحدلل   ه تلل ق هدح ملل  علتللد عشللره لد طحيلللد  هللحلد 

دتمثلللا   تمللع هدحدلل   مللل  شللملت هدالتللد ةملللع وللل م هدالل  لل  ا دمهللترة م ه خهقةللد هدمختل للد 
دراي   هدل ل ق الهدم مرع م هدرظل لد هدمختل د ا دمت م م  دا هدحد . ثل ثدليل م لل  هدالل   ه

ال دذ امالر لد م ل هدم تملع هدل   يحللي  Thompson, 2012, p59) هدالتد ا اتخلهم  ا خدد  
% القللل  مللللالخ  يللل   يحردلللد وللل  5±%  المللللالخ  يللل  أللللقل 95  للليخة  العتلللل  هلللتر   يلللد 7054

%  الألل ثلل ه عتمل خ 50 دذ  هحد الةرخ هدخ صلد الهدمد يللة الهدتل  ثحللي هدلقها م ه ةتم علد  الك
  عل  هدما خدد هدت دلد و  ثدليل م ل علتد هدحد .

n  =  
𝑁×𝑝 (1−𝑝)

  [𝑁−1×(𝑑2÷𝑧2)]+𝑝(1−𝑝)  
 

https://www.elarabygroup.com/ar/industrialplants
https://www.elarabygroup.com/ar/industrialplants
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 أن:  حيث
n   م لللل هدالتلللد =N   م لللل هدم تملللع =P  هديلملللد ه متم دللللد  هلللحد الةلللرخ هدخ صللللد =

= هدلقةللد هدمال قةللد هدمي الللد  Z  0.05=  هللحد هدخيلل  الثحلللي   D  50.0يلللة الهدتلل  ثحلللي الهدمد 
. 1,96% البللل دذ ثكلللر  هدلقةلللد هدمال قةلللد ثاللل خم 95دما  لللا هدثيلللد هدتللل  ثاملللل اللل  هدتتللل  ج القلللر 

   يخة. 365الب دتارةم و  هدما خدد ثل مه م م ل هدالتد البلي 
  للليخة دلنللا م لللل  37% د  ازةللل خة ألللقق  10الألل م هدح ملل  ازةللل خة م للل هدالتلللد اتهللحد 

  للللليخة ال دلللللذ دتالللللرةم هدا لللللز هدمدتملللللا اهلللللحب عللللللم هالللللتيخهخ االللللم ألللللره ل  402هدالتلللللد ددللللل  
 ه اتين   دال علم هكتم م هدحل   م دال د  احب د اا هديره ل غلي ص ددد دلتدللا ه من   .

 (  وز ع العي ة عل  مستوى الم ظمات محل البحث5-1ج ول رقم )

 انــــــــــــيبال م
ع د 

 العاملين
 ال سبة 

% 
حجم 
 العي ة

ع د 
اداتمارات 

 الموزعة

ع د 
 اداتمارات
 المستادة 

ع د 
اداتمارات 

 الصالحة

 95 101 105 95 26.06 1838 دخهقة ة  اد اتف  1
 41 45 45 41 11.31 798 خيره   د و د هديللربلد 2
 24 26 26 24 6.49 458 هدمنيةد دتثن  م 3
 112 125 174 158 43.38 3060 شيكد ثرشلح  هدايب  4
 31 34 34 31 8.51 600 شيكد  ل ل هدشيم 5

 لييةلللللللللللللللللللللد هدشلللللللللللللللللللللح م  6
 16 18 18 16 4.25 300 الهدية اد

 %(87)319 349 402 365 100% 7054 االجمالي
 هدمنلق :    دعلهخ هدح م 

  الـــــــوب جمـــــــع البيـــاســـات:  1/9/2/3

ثللل ثنللملمف    *قل هدح ملل  ولل  ث ملللع ال  لل م هدلقهاللد هدملله لللد عللل  أ  مللد هاتينلل  هعتملل
عحلل قة ديللل ا  تلللليهم  46دفلل ه هدلللي  ولل  اللر  هدلقهالل م هدهلل ايد مللل  هشللتملت هدي  مللد عللل  

هدحدللل   ملللل  ددتلللر  هدحدللل  علللل   لللتا  تللللليهم ق لهللللد القللل  هدثي ولللد هن تأللللد  هدمخللل طي 
خ هدحشلليةد. الثتنللم  هدثي وللد هن تألللد  ت للد داالل خ قلل   هديللل خة هن تألللد  هن تألللد الدخه  هدمللرهق 

هديلللل هن تألللد  اي لل  ج هن تأللل مق  الثتنللم  هدمخلل طي هن تألللد دقباللد داالل خ قلل    هدنلللا 
هن تأللل   هدهللللركل م غللللي هن تأللللد  ه  تيللل م  للل  هدمحلللللل   عللللم ه الللت  عللل  هدمخ د للل مق   

                                           
 ربناا  البا ث خ وات ااجراءات ربصميم اربلنني قائمة االيفتلصاء ابلتاصيا يف الاصا اعامس املتعةق ابلدرايفة امليدانية  *ق
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مللرهقخ هدحشلليةد الهدلل   دنللل االللي  قملل   دخه  هدمفمللد  دخه  هدلللالق ه الل و ق. الةمولل  الد للليًه دخه  هد
 ثرالق عت صي ال ور  م  تلليهم هدحد      تم هد لالم هدت د : 

 ( ع ــــــاصــا ومكــوســــات متغــــياات البحــــــــث6-1ج ول رقم )

 المتغياات
األاعاد الهاعية لكل 

 متغيا

ح ود ورقم 

 العبارات
 األدايات الت   م ادعتماد عليها

الثقافة 
 األية ية

 

 القيا ة األية ية
 هداح قهم

1 :10 

(Brown, et. al, 2005; Yukl, et al, 2013; 

Khuntia & Suar, 2004; Hawass, 2015) 

 القيم األية ية
 هداح قهم

11 :15 
(Valentine, et al., 2011; Jondle et al., 

2014; Kaptein,  2008a; Schwartz, 2013) 

 برناقج األية يات
 هداح قهم

16 :20 
(Kaptein, 2009; DeBode, et al 2013; 

Schwartz, 2013; ERC,2012,2014) 

 
 

المكامر 
 األية ية

 

 ال ي  األية ي
 هداح قهم

21 :24 
(Peterson, 2003; Shafer, 2002; Tian & 

Peterson, 2016; Kaptein, 2008a)  

 يير األية ي السلوك
 هداح قهم

25 :29 
(Kaptein-2008b; Miceli & Near, 2005) 

 االنتقا  قن الم،ليين
 هداح قهم

30 :33 
(Mesmer-Magnus & Viswesvaran, 2005; 

ERC, 2013) 

عااااااد  االبااااااةل عاااااان 
 السلوك يير األية ي

 هداح قهم
34  :36 

(Kaptein, 2011a; Park & Blenkinsopp, 

2009; Mayer, et al, 2013; Karatuna & 

Basol, 2018) 

 
أ ال المور  

 ال، ر  
 

 أ ال المهمة
 هداح قهم

37  :40 
(Koopmans, 2014; Koopmans et al. 2011; 

Ramawickrama et al, 2017; Viswesvaran 

& Ones, 2000; Lievens, et al, 2008; Dalal 

et al., 2009;2012; Williams & Anderson, 

1991; podsakoff et al., 1990; Reaves, 

2015; Maxham, et al., 2008; Schreurs, et 

al., 2012   ق2017 هدت  ق 
 أ ال الدور االضافي

 هداح قهم
41  :46 

 
 هدمنلق:    دعلهخ هدح م 

ق ديللل ا هاللت  ا م Five-Point Likertالديللل هاللتخلم هدح ملل   يللل ا دلولليم هدخم الل   
هنال ه  كم  يل : " رهوع ثم  ً "  مث خقة م  " رهوع" دقبلع خقةل م  "ددل  ملل   يخهم هدالتد  الك  ت 

 ل "  للتا خقةلل م  "غلللي  رهوللع"  خقةتلل    "غلللي  رهوللع ثم  للً " خقةللد الهملللة. قلل ه الةشلللي هدح ملل  ددلل  
ث    دال ه  عوهلد مل  " رهوع ثم  ً " خقةد الهمللة  " رهولع" خقةتل    "ددل   36  35د  هداح قثل  قأل 
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 لل "  للتا خقةل م  "غلللي  رهوللع"  دقبللع خقةل م  "غلللي  رهوللع ثم  للً "  ملث خقةلل م  ال دللذ ديللل ا ملل 
 خقةد علم ه ات  مل  د  صللد هداح قثل  ثلم عل  خقةد ه ات .

 اءــــم اداتقصـــــوائـــــة قـــــااجعـــــم   1/9/2/4

الةحل  هد لالم هدت د  علخ ثمت  يهةاد أره ل ه اتين   دتدليل  ل  صتملتف  دلتدللا  
هديللره ل هدتلل  ثللل ثر ةافلل  ولل  كللا  ت مللد الهدالللخ هدلل   ثللل هاللتيخهخل العلللخ هديللره ل هدنلل ددد دلتدللللا 

%  ل  هةمل د  هديلره ل هدمر علد  الكل   87أ  ملد هاتينل   د  اتهلحد  349مل  ثل هاتيخهخ عللخ 
هةمل د  هديلره ل هدمر علد  %  ل 79أ  ملد هاتينل   د  اتهلحد  319علخ هديره ل هدن ددد دلتدلللا 

 ثرصل  دالتد هدحد .ق 7-1%    هدد ل هنصل  دلالتد. الةراق هد لالم قأل  87البتهحد 
 (  وصيف عي ة البحث7-1ج ول رقم )

 البيــــــــــــــان
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 :    دعلهخ هدح م  ا  عتم خ عل   ت  ج هدتدللا ه من   المصدر

 :االبحــث المستخ مةاألااليب افحصائيـة واألدوات التحليليـة    1/9/2/5

 دلحل   م القل: هدتدللا هإلمن    و  ايه ج هعتمل هدح م  عل   تا    
هدحل  لل م هنالدلللد هدتلل  ثللل إلخ لل م  ( (Microsoft Excel, 2010  ج ثللل هاللتخلهم اي لل أوال:

  الك دذ هاتخله   و  ةماف  ع  طيةع أ  مد ه اتين   هدمنممد ديل ا  تلليهم هدحد 
قال هدشوا هدحل    هد   يراق خالق هدثي ولد هن تأللد ول  هداتألد الل  هدمخل طي هن تأللد 

dawson   هدمخنلا دل دذ  ل  أحلا الدخه  هدمرهقخ هدحشيةد     لتم هدتملر 
الهدمتل   علل   

 www.jeremydawson.co.uk/slopes.htmهدمرأع هدت د : 
تكرةل الثي لز هة ا م هدمهت لحل  عل  أ  مد د (IPM SPSS, V.19)ثل هاتخلهم اي   ج  ثانيا:

 لهم هدحي   ج و  ثيحلع ه ا دلب ه من  لد هدت دلد:ه اتين    ثدليله ثل هاتخ
ديللل ا  للل   حلل م  يلل يلث  تلللليهم هدحدلل    Cronbach's alpha ا  للا هقثحلل   دد لل   -1

 الك دذ  ا  تم هدنلق ع  طيةع هد  خ هد  ق هدتيبلا  دما  تم هدثح م.

   للل   لللتم  يللل يلث هدرالللا هددهللل ا   للليخهم هدالتلللدهإلمنللل   هدرصللل  : ثرصلللل  دقه   -2
 .اله  ديهر هدمال ق  

 هدحدلللل  الثدليلللللإلد لللل خ هداتأللللد اللللل   تلللللليهم  Correlationثدللللللا ه قثحلللل   هدمتالللللخ  -3
  هتر  أرثف  الهث  قف .

   تح ق هدلالق هدمالم.Multiple hierarchy regression ه  دلهق هدفي   هدمتالخ  -4

http://www.jeremydawson.co.uk/slopes.htm
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ول   د ليالق ال دذ ديل ا  ل  هدتح ي  اله Kruskal-Wallisال Mann-Whitneyه تح ق  -5
ا دثي وللد هن تألللد الهدمخلل طي  ولملل  يتالللع آقه    لليخهم هدالتللد الويللً  دلمتلللليهم هدلدمرغيهولللد

 .هن تألد

 الهد   داتحي دمل هدحيه ج هدتيحليللد دمتف للد( (IPM AMOS, V.21ثل هاتخلهم اي   ج  ثالثا:
ذ دتنلملل ال دل Structural equation modeling (SEM)هدتم ةلد ا دما خدلد هدحت  للد 

ثدللللا هدحل  لل م اله تحلل ق هدتمللر   هدحتلل    دمتلللليهم هدحدلل  الثدليللل  قشلليهم ةللرخة هدترهوللع  
 هدت دلد:هاتخلهم هنا دلب   ثدليلًه ثل هد يال 

  تحلل ق  CFA Confirmatory Factor Analysis)هدتدللللا هدالل  ل  هدتركلللل    -1
دلللل   الكلللل دذ ثدليللللل دميلللل يلث  تلللللليهم هدح Construct validityهدنلللللق هدحتلللل    
هدمال قةد الغللي هدمال قةلد دلاحل قهم علل  هناال خ  Loading  Factor ا  تم هدتدملا

  الد لليه ثدليلل AVEهدت  ثتتم  دف  ال لل   اترةتفل   المهل م  ترالا هدتحل ي  هدم هلي 
  قشيهم ةرخة ثرهوع  م    أل ا  تلليهم هدحد .

الثدليللل  للل  Assessment of normality ه تحلل قهم هدتر ةللع هديحلالل  دلحل  لل م  -2
  اترةد ه  ديهر ع  هدتر ةع هديحلا . 

  تحلللل ق هداتألللل م هدهللللححلد اللللل   تلللللليهم هدحدلللل   Path Analysisثدلللللا هدمهلللل ق  -3
 هدثي وللللد هن تألللللد  هدمخللللل طي هن تألللللد  هدت  علللللا اللللل  هدثي ولللللد هن تألللللد الهدمخللللل طي 

رة الهث ل ل هداتأل م هدهلححلد هدخيللد الل  هن تألد  دخه  هدمرهقخ هدحشيةدق الك دذ ثدليل أل
  تلليهم هدحد      تم  ا  ا هدمه ق.

 ثــــــلبحالعـــام لكل ـــهيال  1/10

ألل م هدح ملل  اتيهلللل قلل ه ال تييلللد  دتديلللع قلللر هدحدلل  ال ا د للد  شللولت  انللرقة علملللد
  هدحد  دد  ات ونرم ا إلا ود دد  هدميهةع الهدمتمع ال دذ عل  هدتدر هدت د : 

 ار العـــام للبحــــــــــــثــــالهصل األول: اف 

يتتلل الم الاللع ثنللرق علل م دمتف لللد هةلليه  هدحدلل   لل   للتم هاللتايه  هدلقهالل م هدهلل ايد 
وللل    للل م هدحدللل  الثدليلللل هد  لللرة هدحدثللللد  ثدليلللل  شلللولد  الدقللللهر  الوللليال   الدقمللللد  المللللالخ 

 الرب  القلول  هدا م. و  هدحد  الد دهدحد   ا إلا ود دد  هدمنيلد م هدمهتخل 
 الثـــــقــــائــــة األخـــــالقيـــــةالهصل الثاس : 

يتتللل الم قللل ه هد نلللا هالللتايه  دلللحام هدت يةللل م هن تأللللد الثيرققللل  هد كلللي   الثراللللق 
  فللرم الدقملللد هدثي وللد هن تألللد الهد لليق التفلل  البللل  هدمتلل أل هن تألل   كملل  يتتلل الم االلم  ملل    
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  ثدليلل هناال خ هدمور لد دفل   الد لليه ثراللق هد ليق الل   نل  ا هدثي ولد هدثي ولد هن تأللد اللي 
 هن تألد الغلي هن تألد.

 المخـــــا ـــــا األخـــــالقيـــــةالهصل الثالث: 

يتتلل الم   فللرم هدمخلل طي هن تألللد الهدت يةللد هدم هللية دفلل  الداا خقلل  هنا الللد هدمور للد دفلل   
الهدمخ طي هن تألد  ع ثرالق خالق هدثي ود هن تأللد ول  هددلل  ل   هداتأد ال  هدثي ود هن تألد

 هدمخ طي هن تألد.
  داء المـــــوارد البشـــــا ـــــةالهصل الاااع: 

يتت الم   فرم الداا خ دخه  هدمرهقخ هدحشليةد  ثيلللل دخه  هدملرهقخ هدحشليةد الدقملتل  الدقلل هديليق 
  م ثيلللل هنخه   ا إلال ود ددل  هدمت لرق هن تأل  دتيلللل هدمهتخل د و  هدتيللل  العره ا وا دلد  

هداتأد ال  هدثي ود هن تألد الدخه  هدمرهقخ هدحشليةد  الهداتألد الل  هدمخل طي هن تأللد دخه  هنخه   
 هدمرهقخ هدحشيةد  الد ليًه هداتأد ال  هدثي ود هن تألد الهدمخ طي هن تألد الدخه  هدمرهقخ هدحشيةد.

  .لخامس: ال رااـــــــة الميـــ اسيـــــةالهصل ا
يتتللل الم  تف للللد هدحدللل  الطللليق ةملللع هدحل  للل م الداللل دلب هدتدلللللا ه منللل    هدمهلللتخل د 

   تح ق ويال  هدحد  ال ت أشتف  الث هلي  ت   ف .
 توصيات.ال تائج وملخص الالهصل السادس: 

رصل م هدميتيمد دحت   يتت الم    ثرصا ددل  هدحد      ت  ج   تح ق ويال  هدحد  الهدت
  ي ود د تألد أرةد و  هدمت م م  الك دذ  يتيم م هناد ا هدمهتيحللد و  ق ه هدم  م.

 المـــــــــــااجــــــــــــــــــــــع

 المـــــــــــالحـــــــــــــــــــــق

 خـــالصـــة الهصــــل األول:

هن تأللللد دلمت مللل م وللل  ثشللل لع  ثتللل الم قللل ه هد نلللا  يل لللد ثرالللق خالق الدقمللللد هدثي ولللد
هدهللللر  هن تأللل  الهددلللل  للل  هدهللللر  غللللي هن تأللل   هدمخللل طي هن تأللللدق  الكللل دذ خالققللل  وللل  

علللل   يللل ق هد  للللرة  دتالللليره الللحلا وللل ثدهلللل  دخه  هداللل  لل  ال لللل   لللل هنخه  هداللل م دلمت مللللد  ال 
داملا هدمحلل   الصلل غد ات    مر   الإط ق ه  هدحد   ثديلع دقلهر ثدليل  شولد هدحد   هدحدثلد

ثلللل هالللتايه  هث  قللل م االللم هدلقهاللل م هدهللل ايد هدتللل  ثت الدلللت  تللللليهم هدحدللل   وللليال  هدحدللل 
هدي لهلللللد الهدمتمثلللللد ولللل  هدثي وللللد هن تألللللد  هدمخلللل طي هن تألللللد  الدخه  هدمللللرهقخ هدحشلللليةد  الهدتلللل  

دثي ود هن تألد دالادت الةرخ و رة ادثلد ثمثلت و  علم ثت الم د     هدلقها م هده ايد دلالق ه
ولل  هددللل  لل  ثلل  لي هدمخلل طي هن تألللد عللل  دخه  هدمللرهقخ هدحشلليةد  الولل  اللر  االلم هدمقشلليهم 
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هدمدلللللد الهدلالدللللد هدمتاليلللد امنلللي الهدتللل  ثللللم علللل  ه تشللل ق هد هللل خ الهدهللللر  غللللي هن تأللل  وللل  
أللد اللل  هدمت ملل م ثللل ثدليللل  شللولد هدحدلل  الهدتلل  ثمثلللت ولل    مرعللد  لل  هدتهلل   م مللرم هدات

هدثي وللللد هن تألللللد الهدمخلللل طي هن تألللللد الدخه  هدمللللرهقخ هدحشلللليةد  الكلللل دذ ثللللل الاللللع   مرعلللل   لللل  
هنقلهر هد   دها  هدحد  دد  ثديليف  ا إلة اد عل  ثه   م هدمشولد هدحدثلد  الو  ار  ثلذ 
هنقلللهر ثللل ثدليللل   مرعللد  لل  هد لليال  هدتلل  دمولل  ولل  اللر ف  ثنللملل  مللر   اتلل    دلحدلل  

   يراق هداتأ م هدهححلد ال   تلليهم هدحد   كم  ثل ال   دقملد هدحد  هدت  ه يهلمت ددل  الهد
أهمل  دملقم  علم  الهآل ي عمل   كمل  ثلل ثتل الم مللالخ هدحدل  الهدمنليلد م هدمهلتخل د ولل   
ا إلاللل ود هدللل  ثتللل الم هاللللرم هدحدللل  هدتللل  يتنلللم  هناللللرم هدموتحللل  الهدمللللله    الكللل دذ ثدليلللل 

 منلل  لد هدمهللتخل د ولل  هدحدلل   الد لللًيه ثللل الاللع قلوللا علل م دلحدلل  ثنللم  ثيهلللل هنالل دلب ه
هدحدللللل  ددللللل  الللللتد ونلللللرم هشلللللتملت علللللل  هد   لللللب هدت لللللي  الهدمللللللله   ا إلاللللل ود ددللللل  هدتتللللل  ج 

 الهدترصل م. الالتت الم هد نا هدي خم هدثي ود هن تألد و  هدمت م م. 
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  داء المــــــوارد البشـــا ـــــة

  مهيــــــــ :

  وفلللر هدملللرقخ هددليثلللد هدمت مللل م ثهللتخل ف  هدتللل  هدملللرهقخ دقللللدمللل  هدحشلللي   هدملللرقخ دصللحق
  مف  دال وشلف  عل   هلتر  هدمهل قمد هدميل لد هدد ال ال  هدمرهقخ هن ي  و  د   ت مد الةاتمل  

   هنويهخ هد ي  داملر  و  الظ     ختل د اف   كم  داتحي دقل هدممللزهم هدتت وهللد دلمت مل م هدتل  
ثت لليخ افلل  هدمت مللد علل  غليقلل ا وتديلللع هنقلللهر هدتت لملللد   دمولل  د  ددلللا ولل  غللل م هداتنللي 

دلل دذ  وللإ   ق.;Ramawickrama, et al., 2017, p66 15  ص2006 هدميالل    هدحشللي  
كاتنللللي ق لهلللل  ولللل  هدمت ملللل م ولللل  ه خدلللل خ ثلللللقة    ه قتملللل م ايللللل ا  هلللل قمد هدمللللرهقخ هدحشلللليةد

.(Aldulaimi & Obeidat, 2016, p958) 
ةاللللل هدمللللرقخ هدحشللللي  هديللللرة هد  علللللد ولللل   ت ر للللد هديللللر  هدمللللق ية عللللل  الللللي هدامللللا خه للللا ال 

علللل  الثتملتلل  الثيللرةيل  ال دللذ  لل   للتم هقتملل م هدمت ملل م  هدمت ملل م  هن للي هدلل   يتيلللب هدد لل  
القهالللد ك ولللد هد لللرهقي الهدمتللللليهم هدهللللركلد هدمتاليلللد اللل ا متللل  دهلللتيلع د  يلللقخ  عملللل  ا دك للل  ة 

دخقكللت هدمت ملل م د لل  يتاللل  عللفلل  ثيللرةي ال لل  قتلل   ق.3  ص2014الهد ا دلللد هدميلربللد  قاللره   
. دتت وهللللد  للل  دةلللا هدحيللل   وللل  الللللد  تلللللية ا الللتميهق نللل  ا ويةللللة  للل   رعفللل  ثالللز   لزهثفللل  ه

الب دت د   وإ فل ييكزال  عل  هاتلتم  رهقخقل هدحشيةد  ال  صد عل  دخه  هدا  لل   كمنلق دلملزة 
  (Diamantidis & Chatzoglou, 2019, p171). ه اتيهثل لد

هدمت مل م ول  ةمللع و خه  هدمرهقخ هدحشليةد  ل  هدينل د  هدتل  دلل ثكتهلب دقملتفل  ويلا خه لا 
د دللل   هداللل دل  الدكللل  هالللتدر  علللل  هقتمللل م أللللق كحللللي  للل  هدحدلللرا وللل    للل  م هإلخهقة  الهدنلللدد 
هدمفتلد  العلل هدت ث هدتت لم   ملل  قكلز علمل   هإلخهقة ول  هدميل م هنالم علل  كل للد  ةل خة د ت ةللد 

لتمللل  يتالللي  هدا  لللا هدا  لللا  القكلللز علمللل   هدنلللدد هدمفتللللد علللل  كل للللد هدد للل   علللل  هإل ت ةللللد م
دمللي   اللل  دال ثنللا  صللدت  هدحل لللد. ال لل    ملللد د للي   هقللتل علملل   هدللت ث هدتت لملل  اتلل  لي 

 ,Koopmans, 2014, P27; Springer, 2010االم هدمدللخهم علل  دخه  هدملرقخ هدحشلي   

P3; Reaves, 2015, p12.ق 
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Dissertation Abstract 

The main objective of this research is to determine the role of 

ethical culture in reducing the Effect of ethical risks on Human Resource 

Performance, Applied on some organizations in Egypt, through a review 

of previous studies in this regard, A proposed model for research 

hypotheses was designed to illuminate causal relationships between the 

variables, Based on structural equation modeling, and path analysis to 

illustrate the strength of the linear relationship between research variables 

using the AMOS program. 

In order to collect primary data, a questionnaire has designed 

Includes three scales: ethical culture scale, ethical risks scale, and human 

resource performance scale, the tests were conducted to assess the validity 

and Reliability of the research variables scales. The questionnaire was 

directed to a sample of employees in the organizations under the research 

which include (Banha University, Qalioubia Governorate, Telecom Egypt, 

Toshiba El Araby, Company of Drinking Water and waste Water,  

Qalioubia authority of Youth and Sports), The sample size was (365) and 

the response was (319) percentage (87%) of the total sample size. 

The findings shows that there is a statistically significant negative 

Effect of ethical culture on ethical risks, While there is a statistically 

significant positive Effect on human resource performance, this mean the 

stronger the ethical culture the weakness the ethical risks and the higher 

the human resource performance. The results also showed a significant 

negative Effect of ethical risks on human resource performance, this 

mean the greater the ethical risks, the lower the human resource 

performance. The results also revealed a statistically significant positive 

Effect of ethical culture on the negative relationship of ethical risks and 

human resource performance, this mean the stronger the ethical culture, 

the lower the negative Effect of ethical risks on human resource 

performance. And also there is no significant difference between males 

and females with respect to ethical culture and ethical risks, While there 

are significant differences of age, educational level, and experience with 

respect to ethical culture and ethical risks. 

Dissertation Keywords: 

 Ethical culture.  

 Ethical risks. 

 Human resource performance. 
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