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رَبِِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَِّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَِّ
وَعَلَى وَالِدَيَِّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي
بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَِّالِحِنيَ
صدق اهلل العظيم
) النمل )91 :

أ

اإل ةةةداء
إىل األكرم منا مجيعا شهداؤنا األبرار
إىل أسرانا البواسل القابعني خلف القضبان
إىل وطننا احلبيب فلسطني
إىل أمي و أبي نبع احلنان
إىل إخوتي األعزاء
إىل زوجيت الغالية و أبنائي ( الرباء -آالء -معاذ-حممد)
إىل كل من علمين حرفاً
إليهم مجيعا أهدي مثرة هذا اجلهد املتواضع وفاءً وتقديراً

الباحث


ب

شكر و تقدير
الحمدهللالذيجعلاإلسالمخيردينأنزلللناسوهدىورحمةللعالمين،ويبشرالمؤمنين
الذذينيعملذوناللذالحانأنلأذمأجذراحسذنا،واللذال والسذالمىلذلالنبذكال ذريموالرسذولالع ذيم
الذيبينماأنزلإليهمذنربذهليخذرجالنذاسمذنال لمذانإلذلالنذوروىلذلآلذهولذحبهال ذرامالذذين
حمل ذواديذذناهللونشذذروانذذورر ذذكمشذذارراارفومواربأذذا حقذذامواالعذذدلوحاا ذوال نسذذانيةىز أذذاو
رام أذذاوخلل ذواالبشذ ذريةمذذنال لذذموال سذذادوالجذذوروالوويذذان،ووبا ذواح ذذماهللوش ذريع ه ذذك

أن سذذأمو ذذكالذذبالد سذذعدنالذذدنيابايذذاد أمونعمذذنبالعذذدلوالحريذذةوالرخذذا ر ذذكاهللىذذنأمومذذن
بعأمإلليومالدين،أمابعد:

ش ُ ُر ِلنَْ ِس ِه"النملاآلية،04ول وجيهالنبكال ريمىليه
ام ثااللاولاهللىزوجل"" َومَنشَ َ َر َِإَّنمَايَ ْ
أز لال حيةوال سليم كالحديثالشريف"اليش راهللمناليش رالناس"،أ ادمبجزيلالش رو

ال اذديرإلذذلجامعذذةاازهذذر،إدار وأسذذا ذ وىذذاملينلمذذاقذدمورمذذنمسذذاىد لذذكالنجذذازهذذذرالرسذذالة

الم وا ذذعة ،مذذاأ اذذدمبالش ذ روالعر ذذانللذذاحبال

ذذل،المشذذرفىلذذلهذذذرالرسذذالة،ااس ذ اذ

العالمةالد ورس يانمحمدأبونجيلة،الذذيمنحنذكالثاذةأوالولذميذدخرمذنجأذدرشذيئا ذك اذديم

النلذذووالمشذذور  ،مذذاأ اذذدمبالش ذ روال اذذديرإلذذلااس ذ اذالذذد ور/ىبذذدالع ذذيمسذذليمانالملذذدر
المنذاقشالذداخلكوااسذ اذالذد ور/نعمذانشذعبانىلذوانالمنذاقشالخذارجك.وإلذلأسذا ذ كال ذرام
ب ليةال ربية،واللالد ور/خليلحمادىلل دقيرالرسالةلوويا،ول ا ةااسا ذ ال راماللذينح موا
مايذذاسالرسذذالة ،مذذاأ اذذدمبالش ذ رإلذذلأخذذو كااس ذ اذأحمذذدبيذذرموالذذد ورأشذذرفأبذذوىوايذذالمذذا

قدمورلكمنمساىد ،وأش رأخو كالولبةاللذينقوعوامنوق أمل عبئةاس مار البحثول لمن

ساهم كانجازهذاالبحثالم وا ع،وش ريمولولإللاإلخو الح ور.
و آخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

ج

ملخص الدراسة

هد نالدراسةالحاليةإللال شفىنالعالقةبذينالمنذااال ن يمذكوجذود الحيذا و ال يذر

ااخالق ذذك و ه ذذد نإل ذذلال ع ذذرفىل ذذلمسذ ذ وى ذذلم ذذنالمن ذذااال ن يم ذذكوج ذذود الحي ذذا وال ي ذذر
ااخالقذكلذذدىالولبذةالجذذامعيينبمحا ذذةىذز وإلذذلال شذفىذذنمحذذددانالبيئذةالجامعيذذةوالمنذذاا
ال ن يمذذكوج ذ ود الحيذذا وال يذذرااخالقذذك،و حديذذدال ذذرورالجوهريذذة ذذكمس ذ وىالمنذذااال ن يمذذك
وجود الحيا وال يرااخالقكلدىالولبةالجامعيينبمحا ةىز  بعاللم ويرانال الية(الجذنس،

ال خلص،المس وىالدراسك،المس وىاالق لادي،المواونة،ال ر يبالميالدي،ال دين).

وقد تحددت مشكلة الدراسة بالتساؤالت الرئيسية اآلتية:

*هذذل عذذدالبيئذذةالجامعيذذةمحذذدداللمنذذااال ن يمذذك،وهذذليعذذدالمنذذااال ن يمذذكمحذذددال ذذلمذذنجذذود 
الحيا وال يرااخالقك،وهل عدجود الحيا محددالل يرااخالقك؟

*ماىالقةالمنااال ن يمكبال يرااخالقكوجود الحيا لدىالولبةالجامعيينبمحا ةىز ؟
ويتفرع من التساؤل الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية:

:1مذذامس ذ وى ذذلمذذنالمنذذااال ن يمذذكوجذذود الحيذذا وال يذذرااخالقذذكلذذدىالولبذذةالجذذامعين
بمحا انىز ؟

:2هذذل وجذذدىالقذذةار باويذذةدالذذةإحلذذائياب ذين ذذلمذذنالمنذذااال ن يمذذكوجذذود الحيذذا وال يذذر
ااخالقكلدىالولبةالجامعينبمحا انىز ؟

:3هل وجدىالقةار باويذةدالذةإحلذائيابذين ذلمذنجذود الحيذا وال يذرااخالقذكلذدىالولبذة
الجامعينبمحا انىز ؟

:0هل وجد روردالةإحلائيا ك لمنالمنااال ن يمكوجود الحيا وال يرااخالقكلذدى
الولبةالجامعينبمحا انىز  عزىلم ويذرانالد ارسذة(الجذنس،المسذ وىال عليمذك،ال خلذص،
المس وىاالق لاديلألسر ،المواونة،ال ر يبالميالدي،ال دين).

ول جابةىللهذرال سذاؤالنقذامالباحذثب لذميممايذاسالمنذااال ن يمذكومايذاسجذود الحيذا مذن
إىدادالباحثواس خدامماياسال يرااخالقكمنإىدادالباحثة وقيةىبدال اح.


بلغحجمالمج معااللك()26782وهممذنولبذةجامعذةاازهذرواإلسذالميةبوذز ،وبلذغ

حجذذمالعينذذة(|)844والذذبووالبذذةمذذن ذذالالجذذامع ين.اسذ خدمالباحذذثالمذذنأوالولذ كال حليلذذك
الماذذارنثذذماسذ خدمالباحذذثااسذذاليباإلحلذذائيةال ذذك م نذذهمذذنال حاذذرمذذنلذذحة ذذروفالد ارسذذة

وه ذذك:الم وس ذذوانواالنح ار ذذانالمعياري ذذةوالنس ذذبالمئوي ذذةومع ذذامالناالر ب ذذاوو حلي ذذلال ب ذذاينو
t.testواخ بارشي يه.


د

و أظهرت الدراسة النتائج التالية :

 .1وجودىالقةار باويةدالةإحلائيابذين ذلمذنمايذاسالمنذااال ن يمذكوال يذرااخالقذك
وجود الحيا .

 .2وجذذود ذذروردالذذةإحلذذائيا ذذكم وسذذواندرجذذانبذذينولبذذةجامعذذةاازهذذروولبذذةالجامعذذة
اإلس ذذالمية ذذك ذذلم ذذنماي ذذاسالمن ذذااال ن يم ذذكوال ي ذذرااخالق ذذكوج ذذود الحي ذذا  عذ ذزى
الخ الفالجامعةال كيدرسبأاالوالب.

 .3وجود رورجوهريةدالةإحلائيا كاس جابانالولبةىلل ا ةالمااييسللالواإلناث.

 .4وجذذود ذذروردالذذةإحلذذائيابذذينولبذذةجامعذذةاازهذذروولبذذةالجامعذذةاإلسذذالمية ذذكمايذذاس
المنااال ن يمكوالدرجةال ليةللالوولبةالجامعةاإلسالمية.

 .5وجود روردالةإحلائيا كاس جابانالولبة عزىلدرجةال دينواالن ما السياسك.

 .6ال وجذ ذذد ذ ذذروردالذ ذذةإحلذ ذذائيا ذ ذذكاس ذ ذ جابانالولبذ ذذة عذ ذذزىللم وي ذ ذرانال اليذ ذذة(:المس ذ ذ وى
االق لادي-المواونة-والمنواةالس نية).

 .7وجود روردالةإحلائياىللماياسالمنااال ن يمك عزىلم ويرال ر يبالميالديللالو
ال ر يبالوسو،وانعدامال روربينأمىللماياسال يرااخالقكوجود الحيا .

 .8وجذذود ذذروردالذذةإحلذذائيا ذذكاس ذ جابانالولبذذة عذذزىللمس ذ وىال عليمذذكللمبحذذوثينللذذالو
المس وىااول ك ا ةالمااييسىداماياسال يرااخالقك.

 .9ال وجد روردالةإحلائيا كاس جابانالولبة عزىللمس وىال عليمكلألبوين.

 .01ال وجذذد ذذروردالذذةإحلذذائيا ذذكاسذ جابانالولبذذة عذذزىلل خلذذص(أدبذذك-ىلمذذك) ذذك ا ذذة
المااييسىداماياسجود الحيا للالوال لياناادبية.

ه

Abstract



The present study aimed to reveal the relationship between organizational climate
and quality of life and moral reasoning. And aimed to identify the level of each of the
regulatory climate, quality of life and moral reasoning among university students in Gaza
Governorate. And to reveal the determinants of the university environment and the
regulatory climate and quality of life and moral reasoning, and determine the fundamental
differences in the level of the organizational climate and quality of life and moral think
among university students in Gaza Governorate according to the following variables (sex,
specialty, academic level, the economic level, citizenship, ranking AD, religiosity).
The problem of the study was specified in the following questions
*: Is the university environment specific organizational climate, and whether the regulatory
climate is specific for each of the quality of life and moral reasoning, Will is a specific
quality of life of moral thinking?
* What is the relationship of organizational climate moral thinking and quality of life of
university students in Gaza Governorate?
• is divided from the previous key questions following sub-questions:
1: Is there a statistically significant correlation between each of the regulatory climate,
quality of life and moral reasoning, Among university students in Gaza Governorate?
2: Is there a statistically significant correlation between the quality of life and moral
reasoning, Among university students in Gaza Governorate?
3: What is the level of each of the regulatory climate, quality of life and moral reasoning,
Among university students in Gaza Governorate?
4: Are there significant differences in each of the regulatory climate, quality of life and
moral reasoning, Among university students in Gaza Governorate, Attributed to the study
variables (sex, educational level, specialty, the economic level of the family, citizenship,
ranking AD, religiosity)?.
To answer these questions, the researcher design scale regulatory climate and
quality of life scale prepared by the researcher and the use of moral reasoning measure of
immediate preparation researcher fawqya Abdel Fattah.
The volume of the original society (28762) They are students from Al-Azhar
University and the Islamic Gaza, and the volume of the sample (600) male and female
students from both universities. The researcher used the descriptive analytical method
comparative, Then, the researcher used statistical methods that enable it to validate the
study hypotheses, It is(Averages and standard deviations and percentages, correlation
coefficients and analysis of variance, t.test and test shefeh).
The study showed the following results:*
1. There is a statistically significant correlation between each of the organizational
climate scale and moral reasoning and quality of life.
2. There were statistically significant differences in the mean scores between students
of Al-Azhar University and the Islamic University students in each of the
organizational climate scale and moral reasoning and quality of life due to the
different university where he taught the student.
3. There are significant differences statistically significant in the responses of students
at all scales in favor of females.
4. There are significant differences between the students of Al-Azhar University and
the Islamic University students in the scale of the regulatory climate and the total
score in favor students of the Islamic University.
و

5. There were statistically significant differences in the responses of students due to
the degree of religiosity and political affiliation.
6. No statistically significant differences in the students' responses are attributable to
the following variables: (economic level - citizenship - and the residential area).
7. There were statistically significant differences on a scale regulatory climate due to
the variable arrangement AD in favor of the arrangement in the middle, and there
are no differences among them on a scale of moral reasoning and quality of life.
8. There were statistically significant differences in the responses of students due to
the educational level of respondents in favor of the first level in all scales except
the scale of moral reasoning.
9. There are no statistically significant differences in the responses of students due to
the educational level of the parents.
10. There are no statistically significant differences in the responses of students due to
specialize (literary - scientific) in all measures except measure of the quality of life
in favor of literary colleges.
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وال يرااخالقكباخ الفمس وىااسر االق لادي.

ماياسجود الحيا بينالمجموىانال رىيةالثالثباخ الفمس وىااسر االق لاديللمبحوثين

م
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ال صل ا ول
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 حدود الدراسة
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المقدمـــة Submitted

ذر بيذ ذرا ذذكحي ذذا اا ذ ذرادوالجماى ذذانواام ذذم،
إنلألخ ذذالرم ان ذذةوأهمي ذذةبالو ذذة،وأث ذا

ذذااخالرالحس ذذنةس ذذبب ذذكالس ذذعاد بال ذذدنياواآلخ ذذر ،وىام ذذلمأ ذذمم ذذنىوام ذذلالنج ذذاحلأل ذ ذرادو

ذدمأا،وانأحذذدااسذذبابالمأمذذة ذذكان شذذار

المؤسسذذان،ومذذنالروا ذذدالمأمذذة ذذكنأ ذذةاامذذةو اذ
الذذديناإلسذذالمك مثلذذن ذذكأخالقأذذمالحسذذنةومعذذامل أمالويبذذةوأمذذان أمالع يمذذة،ولنذذا ذذكرسذذولنا

ال ريمأسو حسنةحينلخصرسال هوحددها حديدادقياا االىليهاللذال والسذالم"إنمذابعثذن
ا ممم ارمااخالر"(شبر .)8:،1166انذنرسذال همحلذور ومالذور ىلذلال أذذيبوال ز يذة
لي ذونااسذو الحسذنلوالاذدو الع مذل،وال وبيذرالعملذذكللمذنأوالربذانك ،ياذولالمذوللىذزوجذذل
كمح مال نزيل"وإنكلعللخلرى يم"(.الالم.)4:

" ذذااخالرمذذنالمو ذذوىانال ذذك شذذولم انذذا بي ذرامذذناه مذذاماإلنسذذان،و س ذ حوذىلذذل

يذرر،أوينبوذكأن ذذون ذذلك ،اإلنسذاناليسذ ويعأنيسذ ونكىذنااخذذالر ذكأيلح ذةمذذن
لح انحيا ه،واليس ويعأنيس ونكىنمثلأىلذل ذكسذلو ه،أومعيذارللح ذمىلذلأ عالذهو

أ عالالناسبالخيروالشر،واليم نأني لذورالمذر إنسذانايعذيشبذال ذميريحاسذبهإذااخوذح

ويلومهإذااس مربالخوحو مادىبالشر"(.الزقزور.)6:1163:

"و ع بذذرااخذذالرىنل ذ ارأساسذذيامذذنىنالذذروجذذودالمج مذذع ،ذذاليس ذ ويعأيمج مذذعأن

يبالويس مرإذالم ح مهمجموىةمذنالاواىذدوال ذوابوال ذك ذن مىالقذاناا ذراد يمذابيذنأمو
عملىلل وجيهسلو أم"(.اللحيانك.)2:2411،

ويش ذذير(ىايل ذذك")37:1117،إل ذذلأنااخ ذذالر ا ذذومبو ذذعااس ذذسوالمب ذذاد ال ذذك

ساىدال ردىللال مييزبينماهوخيروماهوشر،وبينالسلوكالمأذبوالسذلوكىيذرالمأذذب
،وبال ذذالك أذذوي ذذعإوذذا ارأخالقيذذايجذذبأني حلذذلبذذهالمذذديروالمن مذذةوالعذذاملون يأذذا ذذل ذذك
عاملأممعبع أمالبعفو عاملأممعالبيئةالمحيوة"

ومامنشذكأنالشذبابهذمرجذالالمسذ ابلولذناىه ،يذفالوهذمىلذبحيذا  ذلامذة

وملذذدرقو أذذا ومسذ ابلأاالمنشذذود أذذمقذذاد المسذ ابل ذذكمخ لذذفالمجذذاالنوىلذذل ا ذذةالمسذ ويان،
علذيأم عاذذداآلمذال ذذكالنأذوفباامذذةور ع أذاومجذذدها،ول ذنالبذذدلأذمإذاأرادواأنياومذوابأذذذر

اامانذذةالع يمذذةوالمسذذئوليةال بيذذر ،البذذدأنيحخذذذواأسذذبابالنجذذاحوالعذذز ،وأنمذذنأهذذمالعوامذذل
ال ك عينأمىلذلبنذا المسذ ابلولذناىةالحيذا ال حلذكبذااخالرالحسذنةوالحميذد ال ذكجذا ديننذا

اإلسالمكبالحثىليأاوال رىيب يأا ،أكخيرماأىوكل نسان.

"إنشذذباباامذذة،هذذمقذذاد المس ذ ابل،وسذذوفي ذذونمذذنأمالسياسذذك،والعذذالموالمعلذذمو

الوبيب ...و لمنأميم نهأنيؤثر ذكمحيوذه،أومج معذه،أو ذكوونذه،أو يمذاأبعذدمذنحذدود
هذاالوون"(ملي ة)110:1151

2

ومنهنايرىالباحثأنالشبابهذمبمثابذةالعمذودال اذريللح ذا ىلذلووذنأمور عذةشذحنه،

وهذذمالمذرآ ال ذذك ع ذذسلمخذرينمذذدىقذذو أمأووهذذنأم،لذذذايجذذب عزيذذزالاذذيماإلنسذذانيةالويبذذةال ذذك
مثلب نميةالجانبااخالقكالذيي للأمحيا  ريمةي خرويسعدبأاالجميع.

" ويعدالنموااخالقكن اجال اىلىواملال نشذئةاالج ماىيذةوااخالقيذةمذعالنمذوالمعر ذك

العالذذك ،ياذذومال ذذردأثنذذا نمذذورب عذذديلبني ذذهالمعر يذذةااخالقيذذةوذلذذكبذذإحاللبنذذلجديذذد  بعذذالمذذا
ي عرفلهمنخبران"(مشرف.)0:2441

وممذ ذذاالشذ ذذك يذ ذذهأنالعذ ذذالماليذ ذذومألذ ذذبوقريذ ذذةلذ ذذوير  ذ ذذكىلذ ذذراإلن رنذ ذذنب عذ ذذلال اذ ذذدم

ال نولذذوجكاامذذرالذذذيأدىإلذذل ذذداخلالثاا ذذانبع ذذأابذذبعفأومذذايسذذملبذذالوزوالثاذذا ك ،لذذك
ال ك ؤثرىلل يرهمونموهمااخالقك،مماانع سسلباىللسلوكاا رادمنخالل بنيأمقيم
وىذذادانو االيذذدال مذذنإلذذلديننذذااإلسذذالمكبشذذك ،اامذذرالذذذييذذنع سىلذذلوبيعذذةالحيذذا و

جود أا ،ك لماي علذربشذؤونال ذردوالمج مذع،و ع ذسمذدىإم انيذةاسذ م اعال ذردبحيا ذه ذك

إواراالل ازمالم بادلبينهوبينالمج مع.

جود الحيا  ر بوو حاذربجذود اإلنسذانال ذك ع بذرالأذدفالنأذائكل ا ذةالجأذودالعلميذة

ال ربويةوالن سية كبنا اإلنسانو وينهو نمي ذهمذنأجذل وذويرالمج مذع،وال ذك ع مذدىلذك

مديماي م ذعبذهال ذردمذنخذدمانلذحيةو عليميذةوحيا يذةومشذار ة مج معيذةوىيرهذامذنالخذدمان
وال ذذكيشذذارك ذذك نمي أذذابذذال رأوالمذذالأوالعمذذلأوبأذذا جميعذذا،لذذذا ذذإنجذذود الحيذذا هذذكأسذذاس

لر اهيةالشعوبو ادمأاح ارياواق لاديا.

إنشريحةالولبةالجامعيينمنأهمشرائوالمج معوأ ثرهاوىيذاوثاا ذةاامذرالذذيي ولذب

رىذذاي أم ذذك ا ذذةج ذوانبأمالن سذذيةوالعاليذذةواالج ماىيذذة،وذلذذكأنهذذذرالمرحلذذة مثذذلمنعو ذذا

خويرا كحيا أموخالةأنهذرالمرحلة سمبال ويرانالسذريعة ذكجوانذبالشخلذيةحيذثأنأذا
اذذع ذذكمرحلذذةالمراهاذذة،اامذذرالذذذييذذؤديإلذذل أذذوراال ذذورابانالسذذلو يةوى ذدمالاذذدر ىلذذل

ال يفإنلمي و رلأمااله مامال ربويالذيي ل حاير وا اأمالن سكواالج ماىك.

و كلددذلذكياذولأبذونجيلذة(")81:2001يحذا اإلنسذانبعمليذةال يذفبذينمخ لذف

حاجا ذذه،أوبذذينحاجا ذذهوالعوائذذرال ذذك اذذف ذذكوجأأذذا،و بذذرزااهميذذةال بذذرى ذذكال ي ذذف

الن سذذكل نسذذانمذذنخذذاللالحاجذذاناالج ماىيذذةال ذذكن علمأذذا ذذكالوسذذوالثاذذا كالذذذييعذذيش يذذه
اإلنسانوينمو،أوذلكالوسوالذييعدلهاإلنسانويووررىللااقل".

وياذول(ملذذو ل")35:2005،الشذذكأند ارسذذةالسذلوكاإلنسذذانكوبذذااحرىالسذذلوك

ال ن يمك ولب أمثاا ةالمج معالذي عملبهالمن مةأيالبيئةالثاا يةال ذك شذ لأحذدىنالذر

البيئةالخارجيةللمن مة( مييزالأاىنبيئةالمن مةالداخليةأومناخأاال ن يمك)".
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ويشذذير(مذذاهر ")15:1998،ع مذذد ذذا المن مذذانىلذذلحسذذناسذ ثمارمواردهذذا،وىلذذل

اردالبشريةال ك ح م كباقكالموارد كورياةاس خدامأا،ح ذل لذكالمن مذانال ذك
ااخصالمو 
لديأامواردم ادمةمنال نولوجياورأسالمال،اليم نأن ديرهابدونالمواردالبشرية"

ويرى(ىنيم")8:2000،اليم نايمن مةمأما عددنأو بايننأش الأاو رو أا

أن ذونناجح ذذة م ذذااليم ذذنأن ح ذذا ىل ذذلهذذذاالنج ذذاحإالإذا ذ ذوا رنلأذذاإدار  عال ذذة ،حهمي ذذة
اإلدار  نبذذعباى بارهذذام ولبذذارئيسذذيالايذذامالمن مذذةباس ذ ثمارمذذالذذديأامذذنم ذواردماديذذةوبشذريةبويذذة
حايرأهدا أاالمرجو "

ويؤ ذذد(ىايلذذك")366:1997،نمذذوالمن مذذةيع مذذدبشذ ل بيذذرىلذذلال نميذذةال ن يميذذة

ال ك اومأساساىللمدخلالعالقاناإلنسانيةوالعلمالسلو ك ذكاإلدار ،ذلذكالن نميذةالمن مذة
و وويرهايع مدانأساساىللوجودىنلربشريم حلرم عاونولديهان ما ووال نحوالمن مة"
ا

ذذوللباحذذثأنذذه ذذكي ذذو رالمنذذااال ن يمذذكالمالئذذموااليجذذابكيجذذبأني ذذو ر ذذكأ ذرادر

الايمااخالقيةالسامية،وال ك مثلال وابوالذا يةال ك ح مسذلوكال ذرد ذكالمؤسسذةال ذكين مذك
إليأا،ساىياإلل حايرأهدا أابعيداىناانانيةوالخلخلةالذا يةال ك عيرمننمذوالمؤسسذة
و حاي ذذرأه ذذدا أا ،ذذالايمااخالقي ذذة

ذذعلل ذذردإو ذذا ارأخالقي ذذايج ذذبأني جل ذذلب ذذهو ذذن مىالقا ذذه

باآلخرين.ويح كاه مامالباحثحذولهذذاالمو ذوعالحسذاس ذكوقذن ذحثرن يذهأخذالر ثيذرمذن
الشبابالمسلمينبش لىاموالولبةالجامعينبش لخاص،وال كالح أاالباحثمنخاللىملذه
باحثاج ماىك كجامعةاازهذربوذز ومذنخذاللا لذالهالمباشذرمذعجمذوعالولبذةب ا ذةال ليذان

العلمي ذذةواادبي ذذة،وم ذذنخ ذذاللمالح ا ذذهل ذذبعفالس ذذلو يانالمابول ذذةأوىي ذذرمابول ذذةاج ماىي ذذاو

الخارجةىننوارالاوانينالمعمولبأاومنا يةل لالايماإلنسانيةل ثيرمنالولبذةداخذلالجامعذة،

سذوا ىلذذللذذعيدالولبذذةأن سذذأمأوىلذذللذذعيدالولبذذةوالمعلمذذينواإلدار مذذنجانذذبآخذذر،لذذيس
هذا حسببلىلللعيدال وا رالن سكللوالبذا ه.

مشكلة الدراسة:

تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤالت الرئيسية اآلتية:

هل تعد البيئة الجامعية محددا للمناخ التنظيمي  ،وهل يعد المناخ التنظيمي محددا لكل من جودة

الحياة والتفكير األخالقي  ،وهل تعد جودة الحياة محددا للتفكير األخالقي ؟

ما عالقة المناخ التنظيمي بالتفكير األخالقي وجودة الحياة لدى الطلبة الجامعيين بمحافظة غزة ؟
 وي رعمنال ساؤالنالرئيسيةالسابرال ساؤالنال رىيةال الية:

 .1مامس وى لمنالمنااال ن يمذكوجذود الحيذا وال يذرااخالقذكلذدىالولبذةالجذامعين
بمحا انىز ؟
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 .2هل وجدىالقةار باويةدالةإحلائيابين لمنالمنااال ن يمكوجود الحيذا وال يذر
ااخالقكلدىالولبةالجامعينبمحا انىز ؟

 .3هذذل وجذذدىالقذذةار باويذذةدالذذةإحلذذائيابذذين ذذلمذذنجذذود الحيذذا وال يذذرااخالقذذكلذذدى
الولبةالجامعينبمحا انىز ؟

 .0هل وجد روردالةإحلائيا ك لمنالمنااال ن يمكوجود الحيذا وال يذرااخالقذك
لدىالولبةالجامعينبمحا انىز  عزىلم ويرالجنس(ذ ر–أنثل)؟

 .5هل وجد روردالةإحلائيا ك لمنالمنااال ن يمكوجود الحيذا وال يذرااخالقذك
لدىالولبةالجامعينبمحا انىز  عزىللمس وىال عليمك(أول–رابع)؟

 .8هل وجد روردالةإحلائيا ك لمنالمنااال ن يمكوجود الحيذا وال يذرااخالقذك
لدىالولبةالجامعينبمحا انىز  عزىلل خلص(ىلمك–أدبك)؟

 .7هل وجد روردالةإحلائيا ك لمنالمنااال ن يمكوجود الحيذا وال يذرااخالقذك
لدىالولبةالجامعينبمحا انىذز  عذزىلمسذ وىااسذر االق لذادي(مذنخ ف–م وسذو
–مر ع)؟

 .6هل وجد روردالةإحلائيا ك لمنالمنااال ن يمكوجود الحيذا وال يذرااخالقذك
لدىالولبةالجامعينبمحا انىز  عزىلم ويرالمواونة(الجئ-مواون)؟

 .1هل وجد روردالةإحلائيا ك لمنالمنااال ن يمكوجود الحيذا وال يذرااخالقذك
لدىالولبةالجامعينبمحا انىز  عزىإلذلال ر يذبالمذيالدي( ذكااول– ذكالوسذو–



كااخر)؟

تهدف الدراسة الحالية :

 .1ال شذذفىذذنمحذذددانالبيئذذةالجامعيذذةوالمنذذااال ن يمذذكوجذذود الحيذذا وال يذذرااخالقذذك
لدىالولبةالجامعينبمحا ةىز .

 .2ال شذذفىذذنالعالقذذةبذذينالمنذذااال ن يمذذكوجذذود الحيذذا و ال يذذرااخالقذذك لذذدىالولبذذة
الجامعيينبمحا ةىز .

 .3ال عرفىللمس وى لمنالمنااال ن يمذكوجذود الحيذا وال يذرااخالقذكلذدىالولبذة
الجامعينبمحا ةىز .

 .0حديذذدال ذذرورالجوهريذذة ذذكمسذ وىالمنذذااال ن يمذذكوجذذود الحيذذا وال يذذرااخالقذذكلذذدى
الولب ذذةالج ذذامعيينبمحا ذذةى ذذز  بع ذذاللم ويذ ذرانال الي ذذة(الج ذذنس،ال خل ذذص،المسذ ذ وى



الدراسك،المس وىاالق لادي،المواونة،ال ر يبالميالدي).
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أهمية الدراسة:

تنبع أهمية الدراسة الحالية وفق النقاط التالية:
.1

منأهميةالدراسة كقلةالدراسانال ذك ناولذنالمنذااال ن يمذكمذنحيذثار باوأذابحبعذاد

ن سذذيةواج ماىيذذة،و مثذذلالد ارسذذةااولذذلمذذنحيذذثار باوأذذابذذال يرااخالقذذكوج ذذود 

الحيا  كحدودىلمالباحث.

 .2ال عذذرفىلذذلمسذ وىالمنذذااال ن يمذذكوال يذذرااخالقذذكوجذذود الحيذذا و اويمأذذالذذدىالولبذذة
الجامعيينبمحا ةىز .

 .3و عخوووبرامو ساىد ك نميةال يرااخالقكلولبةالجامعان.
 .0إث ار الم بةال لسوينيةال ك خدمشرائوم عدد منأا:
أ .الولبةالجامعيين.

ب .العذ ذذاملين ذ ذذكمؤسس ذ ذذانال نشذ ذذئةاالج ماىي ذ ذذة،ريذ ذذافااو ذ ذذالوالمذ ذذدارسوااندي ذ ذذة

الريا يةوالمساجد...الخ.

ن .ااخلائييناالج ماىيينوالن سيينالعاملين كالجامعانال لسوينية


حدود الدراسة /تحدد إطار هذه الدراسة بالحدود التالية:

 الحد الموضـوعي/يا لذرىلذلمسذ وىالمنذااال ن يمذكوىالق ذهبذال يرااخالقذكوجذود الحيا .

 -الحد المؤسسي/يا لرىللجامعةاازهروالجامعةاإلسالمية.

 الحــد البشــري/يا لذذرىلذذلولبذذةجامعذذةاازهذذروالجامعذذةاإلسذذالميةالب ذذالوريوس اذذومذذنالالجنسين(ذ ور،إناث).

 -الحد المكاني/يا لرىللجامعةاازهروالجامعةاإلسالميةبمحا ةىز .

 الحد الزماني /م وبيرالدراسة كال للالثانكمنالعامالجامعك()2012 _ 2013

مصطلحات الدراسة

 .1المناخ  :Climateيعرفه الباحث:بحنه لمايحيوباإلنسانيؤثروي حثربه.

 .2التنظـــيم  :Organizationيعرفهـــا األغـــا و آخـــرون (:)135: 1996بحن ذذهم أ ذذرمحس ذذوس
ال حادإنسانكبينمجموىةمناا راد عملىلل حايرهدفمعينم رىليهمذعالعمذلىلذل
و يرالوقنوالجأدوبحقلال اليف.

 .3المنـاخ التنظيمـي  :Organizational climateيعرفـه السـكارنة (:) 160: 2009هذوىبذار 
ىنمجموىةالخلائصال ك ميزالبيئةالداخليةللمن مةال كيعملاا راد ذمنأا ذؤثرىلذل
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قيمأموا جاها أموإد ار أموذلكانأا م عبدرجةىاليةمناالسذ اراروالثبذانالنسذبك،و
منمجموىةالخلائص،هذرالأيا لال ن يميةوالنموالايذاديوالسياسذانواإلجذ ار ان

والاوانينوأنماواال لال.

ويعرفه الكبيسي (:)75: 1998انهمحللةال روفوااجوا الداخليةللمن مة مايعيأذا

أ رادهذذاو مذذاي سذذرونأاويحللونأذذاىبذذرىمليذذا أماإلد ار يذذةليس خللذذوامنأذذام ذواق أموا جاه ذا أمو
المسارانال ك حددسلو أمودرجةان مائأمووالئأمللمن مة.

التعريفات اإلجرائية

أوال  :المناخ التنظيمي Organizational climate

المناخ التنظيمي هو :هومجموعالسمانوالخلائصواإلم انيانال ذك ميذزمؤسسذة ذك

ىالق أامعأ رادهاىنمؤسسةأخرىوال ك ؤثرىلذل لذورانوإد ار ذانوا جاهذانالعذاملينو

اا رادذاناالر باوبالمؤسسة،وال ك أرمنخاللال زامأمبال شريعانوالاوانينوقواىدالسذلوك

و بس ذذيواإلجذ ذ ار اناإلداري ذذة،والجوان ذذبال يزياي ذذة،والعالق ذذاناإلنس ذذانية.والعالق ذذاناالج ماىي ذذةو

المس وىاا اديمك.

وسوفيايسأاالباحثمنخاللمجموعاس جابانال ردىللماياسالمنااال ن يمك.

 .0التشـــريعات والقـــوانين وقواعـــد الســـلوك:ويالذذدبأذذاالباحذذث"مذذدىال ذزامال ذذردبذذالاوانينو
ال ش ذريعانوقواىذذدالسذذلوكالمعمذذولبأذذا ،لذذكال ذذك حذذددالعالقذذانوالحاذذوروالواجبذذان

الم بادلةبينال ردوالمؤسسة".

 .9العالقات اإلنسانية:يالدبأامحللةاال لالبينشخلينأوأ ثرمنخاللااسذاليبو
اانشذ ذذوةوالوسذ ذذائلال ذ ذذكيم ذ ذذنمذ ذذنخاللأذ ذذااس ذ ذ ثار دا عيذ ذذةالولبذ ذذةالجذ ذذامعينوالعذ ذذاملين
بالجامعةل حايرأهدافالمن مة كجومنال عاونواالن ما واامنوالومحنينة.

 .3اإلج ـراءات اإلداريــة:ويالذذدبأذذا"مذذدىإدراكال ذذردل ج ذ ار اناإلداريذذةوالخذذدمانالجامعيذذة
ومدىااله مامبالوالبالجامعكوال ك سأم كإنجازىملمعين.

 .9اإلجـراءات األكاديميــة :ويالذذدبأذذامجموىذذةالعالقذذانالناشذذئةىذذنال ذذاىالناا اديميذذةبذذين
الولبةوأسا ذ أموال كحددهاالباحثمنخالل"المحا رالجامعك"،و"المارر"وال ذاب
الجامعكوالمرشداا اديمكواالنوباعالعامىنالمس وىاا اديمكللجامعة.

 .5الجانب الفيزيقي:ويالدبأامجموعما ذو ررالجامعذةمذنإم انيذان ذؤثرىلذلحيذا الوالذب
الجامعيةمنمبذانكوسذاحانوقاىذاند ارسذيةوأدوان عليميذةوال نولوجيذاالمسذ خدمةو

أما نللراحةوخدمانالم بةبالجامعة.
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 .8الجانـــــب االجتمـــــاعي :ويال ذ ذذدبأ ذ ذذامجم ذ ذذوعاانش ذ ذذوةوالممارس ذ ذذاناالج ماىي ذ ذذةللولب ذ ذذةو
الجماىانالوالبية.
التفكير األخالقي Moral reasoning

تعرفـــه ( حميـــدة:)132:1990أن ذذه"نمذذوال ي ذذرالمس ذ خدم ذذكحذذلالموق ذذفااخالق ذذكأو

المشذ ذ لةااخالقي ذذة،وال ي ذذرااخالق ذذكو ا ذذالن ري ذذة ذذولبرجيم ذذدم ذذنالمرحل ذذةااول ذذلإل ذذلالمرحل ذذة

السادسة"

التعريف اإلجرائي :هذومجمذوعاسذ جابانال ذردىلذلمايذاسال يذرااخالقذك ،لذكاالسذ جابانال ذك
عبرىننموال يرالمس خدم كحلموقفأخالقك.


جودة الحياة Quality of Life
يعرف المن(ىبدال احوحسين)2006،جذود الحيذا بحنأذااالسذ م اعبذال روفالماديذة

كالبيئذةالخارجيذة،واإلحسذاسبحسذنالحذالوإشذباعالحاجذانوالر ذاىذنالحيذا ،
إدراكال ردلاوىوم

ذالىذن

منانحيا هوشعورربمعنلالحيا ،إللجانباللحةالجسميةااليجابية،و

إحساسهبمعنلالسعاد ،ولوالإللىذيشحيذا م ناىمذةم وا اذةبذينجذوهراإلنسذانوالاذيمالسذائد 
كالمج مع.

التعريف اإلجرائي :جود الحيا هكشعورال ردبالر ذاىذنذا ذهواآلخذرينواالسذ م اعبالحيذا مذن
خذذاللإشذذباعحاجا ذذهالداخليذذةوالخارجيذذةالم مثلذذة ذذكالجوانذذبالن سذذيةواالج ماىيذذةوالجسذذميةو
لحةالمج معوالشعوربالسعاد للولولإللحيا م ناىمةبينذاناإلنسانواآلخرين.
وسوفيايسأاالباحثمنخاللمجموعاس جابانال ردىللماياسجود الحيا .

 .0الصحة الجسـمية :ويالذدبأذا"مذدى م ذعال ذردبالعمليذانالحيويذةلو ذائفالجسذموخلوهذا
مناامرافال ك عيرحيا ه".

 .9الصحة النفسية:ويالدبأا"قدر ال ردىلذلال يذفمذعن سذهواآلخذرينوالشذعوربالر ذا
والسعاد والرىبة كالحيا .

 .3الصحة االجتماعية:يالذدبأذا"محلذلةال اىذلاالج مذاىكوإد ار ذهللسذلوكالم بذادلبينذه
وبيناآلخرينوقدر هىلل وينىالقانم ميز بينأ رادالجماىةال كين مكإليأا".

 .9الصحة المجتمعية:ويالدبأذا"شذعورال ذردوإد ار ذهلجوانذبالحيذا المعاشذةال ذكي م ذعأو
يعانكمنأاىللاللعيدالسياسكواالق لاديوال عليمكواللحك.
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ال صل الثان
 أوالً :املناخ التنظيمي
 ثانياً :التفكري األخالقي
 ثالثاً :جودة احلياة

أوالا :المناخ التنظيمي Organizational climate
مقدمة Submitted

ع ذذددنال عري ذذانلم أ ذذومالمن ذذااال ن يم ذذكن ذ ذ ارل ع ذذددالعوام ذذلوالم ذذؤثرانللبيئذ ذةالداخلي ذذة

والخارجيةال كيعملال رد كمحيوأا،لذلكنجدأنهنذاكاخذ الفبذينالعلمذا  ذك عذري أملم أذوم
المنذااال ن يمذذك،اامذرالذذذيأدىإلذلىذذدمالولذولإلذذل عريذفواحذذدللمنذااال ن يمذذك،ويرجذذع
اامر كذلكهوإلذلاخذ الف وجأذا أموالمجذالالذذييبحثذون يذه،وبنذا ىلذلإد اركالباحذثلأذذر

الحاياة،سعلالباحثجاهدا كالبحثىنأهذمالم ذاهيمالمخ ل ذةللمنذااال ن يمذكلذبعفالبذاحثين
والم رين،ل لمامبذح برقذدرمم ذنمذنالم ذاهيملل ولذلإلذلم أذومقريذبمذنالم أذومالذذيسذوف

يع مذذدرالباحذذث ذذكبحثذذه،وبن ذذا ىلذذلم ذذاسذذبرسذذوفيع ذذرفالباحذذثبع ذذفال عري ذذانالخال ذذة
بالمنااال ن يمك:

مفهوم المناخ التنظيمي

يشذ ذذير(الش ذ ذربينك)20:1987،إلذ ذذلأنم أذ ذذومالمنذ ذذااال ن يمذ ذذكينلذ ذذرفإلذ ذذلمجموىذ ذذة

الخلائصالمميز لبيئةالعملالداخلية كالمن مة،وال كي ونلأذا ذحثيرأوانع ذاسىلذلأدا و
درجةر اوم اهرالسلوكالو ي كااخرىالخالةبحى ا المن مة،وقدأخذن رهذاالم أوم

ورياأاإللال أورمذعماذدمالسذ ينان،ومنذذذلذكالحذينوهذك ح ذلباه مذامالعديذدمذنالبذاحثين،
خالة كن ريةال ن يموالسلوك.

وياول(الحسينك)123:1994،إنا جارالدراسةالن سيةاالج ماىيذةللعالقذاناإلنسذانية،

أر كأواخرىشرينانهذاالارن رد علل أورا جاراإلدار العلمية.

ويمثذذلهذذذااال جذذار،ال ذذونمذذايو()Elton mayoوالذذذييعذذدمؤسذذسمدرسذذةالعالقذذان

اإلنسذذانية ذذكاإلدار ال ذذك انذذنرد عذذلإلهمذذالالن ذواحكالن سذذيةواالج ماىيذذةىنذذدالعمذذالمذذنقبذذل
ذايولو ذايلور()Fayol and Taylorولأذذار ذزنهذذرالمدرسذةىلذلااله مذامباإلنسذان إنسذان

منخاللا لالهو اىلهمعالجماىة،وأثب نبذحنالعالقذاناالج ماىيذةوالعوامذلالن سذيةلأذادور
بير كزيذاد اإلن اجيذة،وهذذاىبذرىذددمذنال جذاربىر ذنب جذاربهذاوثرون(و بيذدياالموسذوىة

الحر .)2013،


ويشير(الحسينك)124:1994،إللأندراسانهاوثرونHawthornالشذأير  عذدناوذة

االنوذذالرلد ارسذذةالعالق ذذاناإلنسذذانية،وهذذكد ارس ذذان انذذن أ ذذدف ذذكالبدايذذةإل ذذلد ارسذذةال ذذروف

ال يزياية للعمل وىالق أاباإلن اجو لنيفالمش النالمخ ل ةال ك نشح ذكمواقذفالعمذل،ثذممذا
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لبثنأنحولذناه مامأذالد ارسذةالعوامذلالن سذيةواالج ماىيذةالمحذدد للسذلوكال ن يمذك.وخللذن

هذرالدراسانإلل رور البحثالدائمىن سيرال جاهانالعمالوسلو أم.

يعرف(الاريو ك)215:1993،المنااال ن يمكبحنه"انع اسلخلائصبيئةال ن يم ك

وىكوالوىكالعاملين،ممايد عال ردإللاخ يار لورمعينحولال ن يمبثباننسبكويحددإلل

درجة بيرسلو أمال ن يمك".

ويعر ذذه(الشذ ذربينك)22:1987،بحن ذذه"الخل ذذائصال ذذكي ذذدر أاالعذ ذاملونىل ذذلأنأ ذذا

مر بوةأومميز لبيئةالعملالداخليةلل ن ذيموال ذك حذدد ن يجذةلسياسذانوأن مذةالعمذلالم بعذة ذك
المن مة،

المن مة".


الىنا جذارو لسذ ةاإلدار العليذا يأذا،وي ذونلأذاااثذرىلذلالسذلوكالذو ي كا ذراد

ويعر ذذه(ال ذذذنيبان)34:1999،أنالمن ذذااال ن يم ذذك" عبي ذذرمج ذذازييسذ ذ خدم ذذكاإلدار 

للداللذذةىلذذلمجموىذذةالعوامذذلال ذذك ذذؤثر ذذكسذذلوكالعذذاملينداخذذلال ن ذذيم ،ذذنموالايذذاد ووبيعذذة
الأي لال ن يمكوال شذريعانالمعمذولبأذاوالحذوا زوالم ذاهيماإلد ار يذةوخلذائصالبيئذةالداخليذة

والخارجيذذةلل ن ذذيم،وىيرهذذامذذنالعوامذذلواابعذذادال ذذك عر ذذنلأذذاالد ارسذذانواابحذذاث ذذكميذذدان

السلوكاإلداري".

ويعر ذه( شذرود)253:1995إلذل"أنالمنذااال ن يمذك ذكأيمؤسسذةإنمذاي ذونمذن

خالل اىلاا رادالم ونينلأذرالمؤسسة".

ويعذرف(النمذذروحمذزاوي)10:1986،المنذذااال ن يمذذك"بحنذه لذذكالعوامذلال ذذك اىذذل

ذذكالمن م ذذة س ذذاىدىل ذذلإيج ذذاد ذذروفموا ي ذذةل حاي ذذرأه ذذدافالمن م ذذةب ذذا و اىلي ذذة(المن ذذاا

ال ن يمكالمحابك)،أو عولوجودهذرال روف(مناا ن يمكىيرمحابك).

ويشذذير(رسذذمك")88:2004،أنالمنذذااال ن يمذذكيعنذذكملخذذصإدراكاا ذرادلشخلذذية

ال ن يم،حيث مثلخلائصال ن ذيمال ذك ع سذأامذابنسذبةاا ذ اردمذنلذ انإلذلالاذائمينىلذل
لنعسياسان،ممارسان،وال روفال ك نفبيئةالعمل".

ويشذذير(ىذذود )15:2001،بذذحنشذذأيب1990قذذدىذذرفالمنذذااال ن يمذذكبحنذذه" عبيذذر

ى ذذنالخل ذذائصالمخ ل ذذةلبيئ ذذةالعم ذذل ذذكال ن ذذيموال ذذك ش ذذملجوان ذذبال ن ذذيمالرس ذذمك،ومذ ذزيو

الحاج ذذانالخال ذذةبالع ذذاملين،ووبيع ذذةاال ل ذذاالنال ن يمي ذذة،وأنم ذذاواإلشذ ذرافالس ذذائد ،وس ذذلوك
الجماىانوىيرهامنالعواملال ن يميةوال كيم نإد ار أابش لمباشر،وىيرمباشربواسوةأ راد

ال ن يمممايؤثرىللسلوكاا رادوالسلوكال ن يمك ل".

وي ذذرى(ى ذذدوانوآخ ذذرون)408:2008،أنالل ذذبا وآخ ذذرون،1982ق ذذدىر ذذوربحن ذذه"

مجموىةالخلائصال ك ميزو لفالمن مةو رربينأاوبذينأيمن مذةأخذرىو ذؤثر ذكسذلوك
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العاملين يأا.ويم ازهذاالمناابحنهىيرمحسوسول نيم نإد ار هواس اراؤرمنخاللا جاهان
العاملينال ك ع سانوباىا أمىنالمؤسسةوأو اىأا".

أبوسمر )20:1999،أن"المنااال ن يمكهومجموىةالخلائصال ك ميز

ويعر أا(

بيئةالعمل كالمن مةوالمدر ةبلور مباشر أوىيرمباشر مناا رادالذينيعملون كهذرالبيئذة
وال كي ونلأاانع اسأو حثيرىللدوا عأمأوسلو أم".

ومنخاللماسبريخلصالباحثالحالكإللأنم أومالمنااال ن يمكلميا لرىللىلما 

اإلدار ال ربوية حسبوانمانالهذاالم أوماه مامىلما الن سأي ا،وخالةىلليدال ونمايو،
مؤسسن ريذةالعالقذاناإلنسذانية ،لذكال ذكاه مذنبالجوانذبالن سذيةواالج ماىيذةللعمذالو ح يذد
أثرهذرالجوانبىللاإلن اج،أوبمعنلآخذرأناإلن ذاجوزياد ذهلذميذر بوبذالحوا زالماديذة اذوو

إنماهناكم ويرانأخرى ؤثر كاإلن اج لكال ذكأشذارإليأذاىذالمالذن سأل ذونمذايو.وبذالن رإلذل
ذفالاري ذذو ك1993ير ذذزبدرج ذذةأول ذذلىل ذذل

ال عري ذذانال ذذك ناول ذذنالمن ذذااال ن يم ذذكنج ذذدأن عري ذ
خل ذذائصالبيئ ذذةالداخلي ذذةلل ن ذذيم،أوبمعن ذذلآخ ذذرم ذذدىوى ذذكأوالوى ذذكاا ذ ذرادداخ ذذلالمؤسس ذذة
بوبيعذذةالمنذذااالسذذائد ذذكالمن مذذةومذذدى ذذحثيرهذذذاالمنذذااىلذذلسذذلو أم،س ذوا  ذذان وا ذذرأوال
وا ذرمذذعإد ار أذذمأو لذذورهمىلذذلالو ذذعالاذائم .ذذكحذذينأنالشذربينك 1987ي جذذه ذذك عري ذذه

للمنااال ن يمكإللسياسةو لس ةاإلدار العليا لكال كيدر أاالعاملونمنخاللممارسةالمن مذة
سياس أاو ر أاىلذلالعذاملينومذدى حثيرهذاىلذلسذلوكاا ذرادداخذلالمن مذة،اامذرالذذيي أذر

لنامدىقياسالمنااال ن يمكمنخاللالسلوكالو ي كاللذادرمذنالعذاملون ذكالمؤسسذة،وهنذا
نجذذدأنهذذذاال عريذذفير ذذزىلذذلالمنذذااالذذداخلكدوناإلشذذار إلذذلىوامذذلخارجيذذةقذذد ذذونلأذذاااثذذر
ىللالمنذااال ن يمذك ذكالمؤسسذة.بينمذاالذذنيبان1999قذدم عري ذاأ ثذرشذموليةوذلذكمذنخذالل

اس ع ار ذذهلمجموىذذةمذذنالعوامذذلالداخليذذةوالخارجيذذة لذذكال ذذك ذذؤثرىلذذلسذذلوكاا ذرادالعذذاملين ذذك
المؤسسةوال ك ع سمدىإدراكالعذاملينللمنذااال ن يمذكالسذائد ذكالمن مذة،بمعنذلأدرأنهذذا
ال عريذذفيجمذذعبذذينمجموىذذةمذذنالخلذذائصوالعوامذذلال ذذك ذذؤثر ذذكسذذلوكالعذذاملين ذذكالمن مذذة،

سوا  اننهذرالعواملداخليةأوخارجية ،أواليا لرىللالعوامذلالداخليذة حسذب،بذلأي ذا

ير ذذزىلذذلالعوامذذلالخارجيذذة.و ذذك عريذذف شذذرود1995يؤ ذذدىلذذلأهميذذةال ر يذذزىلذذلىالقذذان

اا ذرادأوالعذذاملينداخذذلالمؤسسذذة،اامذذرالذذذيمذذنخاللذذهالح ذذمىلذذلأج ذوا المنذذااال ن يمذذك ذذك
المؤسسة ،ذإذا انذنالعالقذانجيذد  ذإنالمنذااال ن يمذكلأذذرالمؤسسذةي ذونوبيعيذاخاليذامذنأي
لراىان ن يمية.ىلمابحنهقدي ونهناكىالقذانمميذز بذينالعذاملين ذوننا جذةىذنسياسذةأو
لسذ ةاإلدار العليذذاو ذذونهذذذرالعالقذذان اهريذذةول ذذناليم ذذنمذذنخاللأذذا اذذوالح ذذمىلذلالمنذذاا

داخ ذذلالمؤسس ذذة.ويؤ ذذدالنم ذذروحمذ ذزاوي1986ىل ذذلالعوام ذذلالم ذذؤثر ىل ذذلالمن ذذااالس ذذائد ذذذك

المن مة،ومدىايجابيةهذاالمنااومذنثذمأثذررىلذلسذلوكالعذاملينو شذجيعأمىلذلاإلنجذازب ذا 
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و اىليذذة.وير ذذزرسذذمك 2004ذذك عريذذفالمنذذااال ن يمذذكىلذذلاللذ انوالخلذذائصال ذكيم ل أذذا

ال ن يمومدىإدراكالعاملينلأذرالل انوالخلائصومدىقدر أاىلذللذنعسياسذانوممارسذان
ي ش لمنخاللأاالمنااالسائد كالمن مة.وباإلشار إلل عريفىذود 2001نجذدأنذهير ذزىلذل
العوام ذذلالداخلي ذذة وبيع ذذةاإلشذ ذرافوحاج ذذانالع ذذاملينووبيع ذذةاال ل ذذالدوناإلشذ ذار إل ذذلالعوام ذذل
الخارجيةال ك ؤثرىللالمنااال ن يمكللمؤسسة.ويذذهبىذدوانوآخذرون 2008ذذلكأبذوسذمر 

1999إللماذهبإليهرسمك،2004وىود 2001إللال ر يزأي اىللاللذ انوالخلذائص
ال ك مثلأاالمؤسسذةوال ذك ميزهذاىذنىيرهذامذنالمؤسسذانوال ذكيم ذناالسذ داللىليأذامذنخذالل

ا جاهانالعامليننحذوالمؤسسذةومذدىانوبذاىأمىنأذاأوبمعنذلآخذرمذدى حثيرهذاىلذلدوا عأذمو

ا جاها أمنحوالمؤسسة.ومنهنايرىالباحذثأن عريذفالذذنيبانيعذدأ ثذرشذموليةودقذة ذك نذاول
م أومالمنااال ن يمكمنخالل ر يزرىللالعوامذلالداخليذةوالخارجيذةومذا شذملهمذنلذ انو

خلذذائص لذذكال ذذك ذذؤثرىلذذلالمنذذااال ن يمذذكالسذذائدبالمؤسسذذة.وبنذذا ىلذذلاوذذالعالباحذذثىلذذل
مجموىذ ذذةمذ ذذنال عري ذ ذذانال ذ ذذك علذ ذذربالمنذ ذذااال ن يمذ ذذكيعر أذ ذذاإجرائيذ ذذا""هذ ذذومجمذ ذذوعالسذ ذذمانو

الخلائصواإلم انيذانال ذك ميذزمؤسسذة ذكىالق أذامذعأ رادهذاىذنمؤسسذةأخذرىوال ذك ذؤثر

ىلذذل لذذورانوإد ار ذذانوا جاهذذانالعذذاملينواا ذرادذاناالر بذذاوبالمؤسسذذة،وال ذذك أذذرمذذن
خذ ذذاللال ذ ذزامأمبال ش ذ ذريعانوالا ذ ذوانينوقواىذ ذذدالسذ ذذلوكو بسذ ذذيواإلج ذ ذ ار اناإلداريذ ذذة،والجوانذ ذذب

ال يزياية،والعالقاناإلنسانية.والعالقاناالج ماىيةوالمس وىاا اديمك".


خصائص وطبيعة المناخ التنظيمي

بعداالن أا منىرفمجموىةمنال عري ذانال ذك علذربالمنذااال ن يمذك،سذعلالباحذث

جاهداإللاإللمامبمجموىةمنالخلائصال كي ميزبأاالمنااال ن يمكوهك مايلك:

يشذ ذذير(الش ذ ذربينك)21:1987،إلذ ذذلمجموىذ ذذةمذ ذذنالخلذ ذذائصووبيعذ ذذةم أذ ذذومالمنذ ذذاا

ال ن يمكوال ك مثل يمايلك:

 .1أنالمنذذااال ن يمذذكيعبذذرىذذنمجموىذذةمذذنالخلذذائصال ذذك ذذر بوأو مي ذزأساسذذابيئذذةالعمذذل
الداخلية كالمن مة،بحيثيم ن ك وئأاال مييزبينالمن مةوىيرهامنالمن مانااخرى.

 .2إنهذذذرالخلذذائص س ذمبذذدورهابدرجذذةمذذناالس ذ م ارريةأواالس ذ ارارالنسذذبك،بحيذذث لذذبو ذذك
جانبمنأا عبيراىنقيم Valuesالمن مة،أوجز منثاا أا  Cultureكالجانباآلخر.

 .3أنالمنذذااال ن يمذذكيعبذذرىذذنخلذذائصالمن مذذة ،مذذاي ذ مإد ار أذذامذذنجانذذبالعذذاملين يأذذا.
ويعن ذذكذل ذذكأن س ذذيرم ذذدلوله ذذذرالخل ذذائصو حثيره ذذاىل ذذلالس ذذلوك،س ذذوفيخ ل ذذفب ذذاخ الف

اا راد،و ك و العواملأوالم ويرانالمحدد ادراكل لمنأم.
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 .4إنهذرالخلائصلأا حثيرهاىللالسلوكالو ي كلأل راد ذكالمن مذة،بمعنذلأنلأذاانع اسذا
ىللا جاها أمودوا عأم،وماإللذلكمذنالمحذددانذانال ذحثيرالمباشذرأوىيذرالمباشذرىلذل

هذاالسلوك.

 .5أنالمنذااال ن يمذكيخ لذفىذنذلذكالخذاصبالمنذاااإلداري   Managerial Climateبينمذا
يع ب ذذرااولأح ذذدالمح ذذددانااساس ذذيةللس ذذلوك ،ذذانالث ذذانك(أيالمن ذذاااإلداري)يع ب ذذرأح ذذد

المحددانااساسيةللمنااال ن يمك.

ويشير(الاريو ك)73:1994،إللأن:
 .1المنااال ن يمكيعبرىنمجموىةمنالخلائصال ذك ميذزالبيئذةالداخليذةللمن مذةبحيذثمذن
خاللأايم ن مييزمن مةىنأخرى.

 .2يع سالمنااال ن يمكال اىلبذينالمميذزانالشخلذيةوال ن يميذة،ويعبذرالمنذااال ن يمذكىذن
خلائصالمن مة ماي مإد ار أامنقبلالعاملين يأاوليسبال رور أن وا ذر لذو ار أمىذن

الو عالاائم.

ويذذرى( ليذذهوىبذذدالمجيذذد)295:2005،أنالعنالذذرالم ونذذةللمنذذااال ن يمذذكقذذد خ لذذف

ول ن بالهوي ه ماهكدائما.وأنالمنااي حددبل ةجوهريةبواسوةخلائصاآلخرينوسلو أم
وا جاها أمو ذلكبواسوةالوقائعاالج ماىيةوالثاا ية.

ي ذ ذذرىبذ ذ ذراونولي ذ ذذف()Broun&Leigh,1996:358-359أناالد ار ذ ذذانالخال ذ ذذةللبيئ ذ ذذة

ال ن يمية ش لالجوانذبالأامذةللمنذااالسذي ولوجكوأنال نذوع ذكاالد ار ذانوال اييمذانال ذك شذ ل
المنذذااالن سذذكمذذنالمم ذذنأن نبثذذرمذذنال ذذرورال رديذذةومذذناالخ ال ذذان ذذكالمواقذذفباإل ذذا ةىذذن
ال اىلبينالشخصوالموقف،وأنال مييزاناإلد ار يةوالعواملال رديةااخرىقذد ولذداالد ار ذان

المخ ل ةلن سالبيئةا رادمخ ل ين

ويشيرالباحث،منخاللاالوالعىللمجموىةال عري انوخلائصالمنااال ن يمكيع اد

أنالمنااال ن يمك ذكحاياذةأمذررهذواالنوبذاعالعذامالم ذونلذدىأ ذرادالمن مذةأوالمؤسسذةوال ذك
شذذملىلذذلم ويذرانىديذذد داخليذذةوخارجيذذةمنأذذاسياسذذةاإلدار العليذذاوالعالقذذةبذذينالعذذاملينووبيعذذة

العم ذذلو رو ذذهوىالق ذذةالع ذذاملينبالمرؤوس ذذين ذذذلكأه ذذدافالمن م ذذةسذ ذوا  ان ذذنأه ذذدافداخلي ذذةأو
خارجيةوما لبوإليه.


أهمية المناخ التنظيمي

يشير(البامك")12:2010،أنحاجانالمن مذةوحاجذانالعذاملينمشذ ر ةوم سذاةمذع

بع أاالبعف،وين رهذذاالمذدخلإلذلالعذاملين بشذرلأذمحاجذانومشذاىروقذيميم ذنمذنخذالل

إشباىأاو حاير وائدل لمنالمن مةوأ رادالاوىالعاملة.
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ويذذرى(الخشذذالكوآخذذرون ")55:2006،ذذح كأهميذذةالمنذذااال ن يمذذكللمن مذذةمذذن ونذذه

يؤثر كدا عيةالعاملينور اهمىنالعمذلثذم ذكأدائأذم ،العذاملوني وقعذونالحلذولىلذلىوائذد

معينذذةبنذذا ىلذذل ي يذذةإد ار أذذمللمنذذااال ن يمذذكللمن مذذةال ذذكيعملذذونبأذذا.و شذذيرالد ارسذذانإلذلأن

العامليني ونونأ ثرإن اجيةوأ ثرر اىنالعمل كالمن مانال كيولفمناخأاال ن يمكبحنه
أ

لمنالمناا كالمن مانااخرى".

يمكدورهاما كال ذحثيرىلذلالمخرجذان
ا
ويشير(الاوامنة")27:2000،أنللمنااال ن

السذذلو يةللعذذاملين ذذكأيمن مذذةحيذذثياذذومالمنذذااببنذذا وبلذذور السذذلوكالذذو ي كوااخالقذذكللعذذاملين
كالمن مان،منحيث ش يلو عديلالايمواال جاهانال كيحملونأا،والسلو يانال كي أرونأا

كموقعالعمل ،ذلكيؤ دىللأننجاحالمن مانيع مدىللمدىقدرانالمن مة كخلذرمنذاا
يسودراالس اراروالثاةوالمعنويانالعاليةبينالعاملين".

وياول(الحيدر)50:2006،أندراسةىبذدالاذادر"1987قذدبينذنأنالمنذااال ن يمذك

هوالذييعملمنخاللهاا رادويسأم كال حثيرىلذلمسذ وىر ذاهمالذو ي كو ذذلكىلذلمسذ وى

أدائأمالو ي ك،وأنه لما حسذنالمنذااال ن يمذك،ار ذعمسذ وىالر ذاالذو ي كا ذرادال ن ذيممذن
ناحية،و حسنمس وىأدائأمالو ي كمنناحيةأخرى،و ذلكار اعمعدلإن اجيةالمن مة".

ويشذذير ذذكهذذذااللذذدد(العواملذذة)241:1994،إلذذلأن" حديذذدوبيعذذةالمنذذااالمؤسسذذك

الس ذذائد ذذكأيمن م ذذةيس ذذاىد ذذكال ع ذذرفىل ذذلوبيع ذذةالس ذذلوكال ن يم ذذكلأل ذذرادوالجماى ذذانداخ ذذل
المن مةبال الكالعمذلىلذل سذيرهذذاالسذلوكوالذ ح مبذه.وأنالمنذااال ن يمذكالمالئذمالذذي ذو رر

المؤسسةيمثلم احالنجاحاإلدار ال عالة".

وياذول()Koys &Dektotiis , 1991:266أنالمنذااالن سذكااليجذابكبشذ لىذاميسذاىد

ىللالسلوكالم وا رلل رد كجوانبحيا هالمخ ل ة.

وي ذذرى(أب ذذو اي ذذهوآخ ذذرون)160:2012،أنأهمي ذذةالمن ذذااال ن يم ذذك" ذذزداد ذذك ذذل

ال حديانالعالميةالجديد ،حيثالمنا سةالشديد واال جذارنحذوالعولمذةوال ويذرال نولذوجكالسذريع،
ل لكال حديان رفىللالمن مانمزيدامناالن اح،وال جديد،واإلبداعوال ووير.وقدبذرزن

ذدر أاىلذذلإيجذذادمنذذاا
اازمذذةالماليذذةالعالميذذةالراهنذذة ححذذدال حذذديانالرئيسذذيةأمذذامالمن مذذان ذذكقذ 
ن يمذذكداىذذملأل ذرادالعذذامليني مثذذلباالس ذ اراروال وذذور ،منذذذ أذذور لذذكاازمذذةبا ذذنالعديذذدمذذن

المن م ذذان ع ذذانكبشذ ذ ل بي ذذرم ذذنأو ذذاعاق ل ذذاديةل ذذعبة،ام ذذدنإى ذذالناإل ذذالسإل ذذك ال ذذيص
أحجامأاوالل خ يفأىدادالمو ين يأا،اامرالذذيقذدي ذركأثذا ارسذلبيةىلذلثاذةالعذاملينب لذك
المن مانوبال الكىللالمنااال ن يمكالسائد".
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بينمايرى( ليهوآخرون)294:2005،أن"أهميةالمنااال ن يمك برزمذنخذالل ذحثيرر

المباشذذرىلذذلقذذدر المؤسسذذةىلذذلإنجذذاحو حايذذرأهذذدا أاالمنشذذود ب ذذا ىاليذذةو اىليذذة ،المنذذاا
ال ن يمذذكلذذه ذذحثيروا ذذوىلذذلسذذلوكاا ذرادوأدائأذذمور ذذاهمىذذنالمؤسسذذة ،ذذذلكىلذذلاد ار ذذا أم
وا جاهذذا أمودا عيذ أم،ممذذايذذؤثرمباشذذر  ذذكالسذذلوكال ن يمذذك،وهذذذايؤ ذذدأنالمنذااال ن يمذذكيعذذد

أحدالعواملااساسيةالمؤثر  كنجاحو وورالمؤسسة".

ويشير(الأي كويذونس)8:1987،أن"أهميذةالمنذااال ن يمذك بذرزمذنخذاللالعالقذة

الاائمةبينهوبينالم ويرانال ن يميذةااخذرى

أذرالعالقذةالسذببيةبينذهوبذينالايذاد  ذكالمن مذة،

و أرالعالقةبينهوبينال خويو،خالةىندماي ونالأدفمنال خويوهو حايراالنسجامبين

ااهدافال ن يميةوأهدافاا رادالعاملين كالمن مة".

ويا ذذول(العوامل ذذة)243:1994،أن"أهمي ذذةالمنذ ذااال ن يم ذذك جل ذذلم ذذنخ ذذاللالن ذذر 



الن اميذذةبوبيعذذةىمذذلالمن مذذاناالج ماىيذذةالمخ ل ذذة،حيذذثأنالسذذلوكال ن يمذذكبدوا عذذهوآثذذارر
ون ائجههومحللةلل اىلبينالعاملينوالمنااال ن يمكالذييحيوبه".

ويا ذذول(حمدون ذذة)15:2010،أنالاري ذذو كي ذذرى"أن ذذهمأم ذذا ان ذذنوبيع ذذةال ن يمذ ذذان

والعذاملين يأذا ذإناال ذذرافأن ذالالوذر ينيسذعيانللولذولإلذلبيئذةىمذذليسذودهامنذاا ن يمذذك

جيذذد،ان ذذكذلذذكملذذلحةمش ذ ر ة مثذذلبذذاادا الجيذذد ذذكالعمذذل،و ر ذذكالعامذذلىذذنالعمذذل،
ومنانع اسانالمنااال ن يمكاللحك،أنيشذعرالعذاملونأنالعمذليذو ر رلذالل وذورالذذا ك،
ان يهنوىامنال حديالذيي يوالمجالالس عمالالعالو رلةلبعفاإلبداع".

ويشذ ذذير(أبذ ذذوب ذ ذذر)163:2005،أن"أهميذ ذذةالمنذ ذذااال ن يمذ ذذك رجذ ذذعإلذ ذذلأنىالبيذ ذذة

المن م ذذانالح ومي ذذة ذذونذانو ذذابع اي ذذدي Restrictive Climateنس ذذبيا،حي ذذث ل ذذف
الخل ذذائصال ن يمي ذذةب ذذالجمودواالنو ذذالربل ذذور وا ذذحةوي ذ ذ ونااله م ذذامبدق ذذةاالل ذ ذزامبالجوان ذذب

الأي ليذذةوحر يذذةالن ذذام.بينمذذا ذذكىذذددنذذادرجذذدامذذنالمن مذذاني جذذهالمنذذااال ن يمذذكبأذذاي لذذف
بالمرون ذذةواالن ذذاحالنس ذذبكوياذذذلااله م ذذامبالجوان ذذبالرو يني ذذةالجام ذذد بدرج ذذة بي ذذر .ويؤ ذذدواقذ ذذع
المن مانأنخلائصمناخأاال ن يمكأماأني ونمح زاوداىمذاللم ذاهيموال لذورانوالسذلو يان

االيجابيةلدىأى ا المن مةبمايد عأملبذذلأقلذلالجأذودل حايذرأهذدافالمن مذةورسذال أاوأمذا

أني ونمثبوالأمبماياللدا عي أموحماسأمل عايدالمن مة ك حايرأهدا أاورسال أا".

ويؤ ذذذد(الاوامنذ ذذة)28:2000،أن"للمنذ ذذااال ن يمذ ذذكدوراهامذذذا ذ ذذكىمليذذذةال وذ ذذوير

ال ن يمذذك ،أذذويع بذذرمؤشذراهامذذايم ذذنمذذنخاللذذهقيذذاسمذذدىر ذذااا ذرادىذذنالمن مذذة ،مذذاأن
ال ح موالسيور ىللأبعادالمنااال ن يمذك م ذنإدار المن مذةمذنح ذزاا ذرادود عأذمنحذو حايذر
أهدافالمن مةو م نالمن مةمن بوالسلوكال ن يمكلأل رادويجعلهيلب كمللحةالعمل"
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ويـــرى الباحـــث،بذذحنأهميذذةالمنذذااال ن يمذذك مذذنمذذنأهميذذةالم ذواردالبش ذرية ذذكالمؤسسذذة
باى بارهمالعمودال اريلنجاحالمؤسسةأو شلأا ،إذا وا رلدىالمؤسسةااله مامبالعنلرالبشري
ذإنذلذذكسذذوفيسذذاىد ذذكاسذ اوابال ذذا انالالزمذةوالاذذادر ىلذذلموا بذذةال حذذديان ،االه مذذامو

ال اذذديرىامذذلمعنذذوييذذؤثر ذذكقذذيمودوا ذذعاا ذرادنحذذواالل ذزاموالنأذذوفبالمؤسسذذةنحذذو حايذذر

أهدا أا،لذذلك ذان ذا المن مذة وقذفىلذلحسذناسذ خدامأااامثذلللعنلذرالبشذري ،ذاليم ذن
أني ذو رمنذااإيجذابكي لذذفبالمحابذا إنلذم عوذذكاه مامذابالعنلذرالبشذذريوالسذعك ذك وذذويرر
بماي ناسبمعقد ار أمال ردية،والعملىللإشباعالحاجانللعامليناامرالذيينع سىللمدى

ر اهمللعمل.

أنواع المناخ التنظيمي وأنماطه

يشذذير(الشذذأري1428،ه ذذ)40:أنهذذالينو رو ذذنقذذدحذذددأن ذواعالمنذذااال ن يمذذكبس ذ ة

أنواعيم نأن سودالمن مانوهك مايلك:

 .1المنااالم وح:وهوالحريةال كي م عبأاالمعلمونو سودبيذنأمالمحبذةواال ذةوال عذاون،حيذث
ي حارال وازنبينإنجازااىمالوبينإشباعالحاجاناالج ماىيةللعاملين،و برز كالمؤسسذة

المشار ة كااىمالالاياديةمنجانبالمديرأومنجانبالعاملين.

 .2المنذااالمولذذر:وهذوى ذذسالمنذااالم ذذوح،حيذذثير ذزالمذذدير ر يذزاشذذديداىلذل ن يذذذااىمذذال
الرو ينيةوال ر يزالمس مرىللاإلن اجدونأنيعوكالادر الحسنةوالمثلااىلل كالعمل.

 .3المنااالذا ك:وهويشبهالمنااالم وحإالانهيخ لف كأنإنجازالعمليح ك كالمر بةالثانية
ماىية،وهنااليمارسالمديرإالقدرابسيوامنالسيور ىللالعاملين.

بعدإشباعالحاجاناالج

 .4المنااالموجه:وهوذلكالنموالذييعبرمنخاللذهالمذديرىذناه مامذهالشذديدبإنجذازااىمذال
ىنوريرال وجيهواإلشرافىللحسابالحاجاناالج ماىيةللعاملين.

 .5المنااالعائلك:وهوذلكالنموالذذياليمذارسالمذديرمذنخاللذهدورر ذك وجيذهنشذاوالمؤسسذة
مم ذذاي ذذؤديإل ذذل أذ ذوررئاس ذذانم ع ذذدد مم ذذايجع ذذلالع ذذامليني رس ذذونجأ ذذودهمإلش ذذباعحاج ذذا أم
االج ماىيةدوناه مام افب حايرأهدافالمدرسةأوإنجازالعمل.

 .6المناااابوي:وهذوذلذكالذنموالذذيير ذزمذنخاللذهالمذديرجميذعالسذلوان ذكيذدر،بحيذثال
يسذموب أذورأيمبذادرانقياديذةمذذنقبذلالعذاملين،ممذايولذدشذذعورالذدىالمعلمذينبعذدماالن مذذا 

للمؤسسة.

ويذ ذذرى(محارمذ ذذة)39:1993،أنالمناخذ ذذانال ن يميذ ذذة ،خ ل ذذفو ع ذذدد ذذذكالمن مذ ذذان

العامةوالخالةحولاانواعال الية:
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 .1المنااالم وح:حيثيشعرالعاملون يهبدرجةىاليةمناالى ماديةوالمشار ةالم بادلذة،بحيذث
يلبكهذاالمنااالحاجاناالج ماىيةللعاملين.

 .2المناااالس االلك:حيثيمارسالاائدسلوا همنخاللالجماىذةال ذكين مذكإليأذا،وي ميذزهذذا
النموبدرجةىاليةمنالروحالمعنويةوالر االو ي كواشباعلالح ياجاناالج ماىيةللعاملين.

 .3المنااالمسيورىليه:حيثي ر ز كااله مامىللالعملمعانعدامالعالقانالشخليةواهمال
اح ياجانالعاملين.

 .4المنذذااالمذذحلوف :ذذكهذذذاالمنذذاايشذذبعالعذذاملوناح ياجذذا أماالج ماىيذذةدونااله مذذامبال ذذووو
االج ماىيةال ك مارسىليأم.

 .5المنااالمولر:وي ميزالمنااال ن يمكهنا كالمن مةبالر ودوالجمود.

ويشذذير(الخ ذراوآخذذرون)306:1995،أنلي ذذرنلذذنفالمنذذااال ن يمذذكإلذذلأربذذعأنمذذاو

وهك ال الك:

 .1منذااديما اروذكمشذارك :Participative Democratic Climateوهذومنذااالذذييثذر يذه
المذديرونثاذذة امذذةبمسذاىديأم،وي و ذ ونأمبا خذذاذالاذ ار ارناإلداريذذة ،مذذاأنال اىذلي ذذونبذذين
المديرينوالمساىدينيجري كبيئةوديةو كجومنالثاةواامان.

 .2منذااديما اروذكاس شذاري: Cansultative Democratic Climateللمذديرين ذكهذذاالمنذاا
بعفالثاة كالمساىدينلذا أميميلونإللال شاورمعالعاملين.

 .3منااأو وقراوكمحسن:Denevolent Autocratic Climateيولفبحنهمنااإنسانكنوىا
مذذا،حيذذث اذذوماإلدار بإشذراكالمسذذاىدينبعذذفالشذذك  ذذكا خذذاذالاذ ار ارن ذذمنأوذذرمحذذدد .
و س عملالم ا ئانوالعاوبانبد عالعاملينىللالعمل مناان مةوالاوانين.

ذوقراوكمسذ ول:Exploitive Autocratic Climateي ميذذزهذذذاالمنذذاابذذحناإلدار 
 .4منذذااأو ذ 
العلياال ثذربالمسذاىدينبشذ لىذام،وهذمنذادرامذايشذر ون ذكا خذاذالاذ ارراناإلداريذة .مذاأن

اإلدار  لجحإللاس خدامال أديدوالوىيدواللجو إللالعاوبانإلجبارالعاملينىللالعمل.

ويشيرالباحثأننوعأونموالمنااال ن يمكيؤثربشذ لمباشذر ذكسذلوكاا ذرادالعذاملين

داخذذلال ن ذذيموىلذذلدرج ذذةان مذذائأمأور ذذاهمىذذنالمؤسس ذذةأمذذاإيجاب ذذاأوسذذلباو ا ذذاللمنذذااال ذذذي
ي عايشونه ،ماانهي ويرىبرالزمنوأنمنااأيمن مةيم ازبخلائصىيرثاب ة،ويرجعاامر
كذلكأنالمنااهون اج اىل بادلكبينال ردوالمن مة.

ويشير كهذااللدد(جبروآخرون)12:1999،أنسذلوكاا ذرادداخذلال ن ذيمي ذون

محللةال اىلبينالعواملالسائد  كهذاال ن يم،وبينالعوامذلالخالذةبذال وينالذداخلكلأل ذراد

العذذاملين يذذهمثذذل:شخلذذيا أم،دوا عأذذم،ا جاهذذا أم،ميذذولأم،خبذذر أمالسذذاباة،ورياذذةإد ار أذذم
لألمور...الخ.ويرىأنسلوكال رد كمحيوالعملقدالي أذرب ذحثيردوا عذهوا جاها ذهالشخلذية
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حسب،بلأي ابإيعازمنالمعاييرال ك

عأاو ر أاجماىةالعملسوا  اننرسميةأوىير

رسمية.ويعبرىنأامنخاللالمعادلةال الية؟السلوكاإلنسانك=وبيعةال ردxوبيعةالموقف.

وذ ر(إسماىيلو ؤاد)21:1986،ماذهبإليهإل ونمذايوElton mayoإلذلأن ذحثيرالذروح
المعنويذذةىلذذلإن اجيذذةالعذذامليني ذذورالعوامذذلاالق لذذاديةمثذذلااجذذروملحاا ذذهوالعوامذذلالماديذذةمثذذل
روفالعملالم مثلة كاإل ا والحرار .

محددات المناخ التنظيمي.

يذذرى(ملذذو ك)411–408:2005،أنالم ويذرانالمذذؤثر ىلذذلالمنذذااال ن يمذذك

ذذمن

ىذذد ىوامذذلداخليذذةوخارجيذذة،وبذذرىم عذذددالحلذذرالشذذامللأذذذرالعوامذذل ذذإنالم وي ذرانال اليذذة بذذدو

مؤثر بش لخاصىللهذاالمناا:
 .1القيم اإلدارية :

ذذؤثرق ذذيمالم ذذديرين ثيذ ذ اَرىل ذذلالمن ذذااال ن يم ذذك أ ذذك ا ذذودإل ذذلممارس ذذان ذذؤثرىل ذذلمن ذذع

الا ذ ارران ،أذذذرالاذذيم عبذذرىذذنمع اذذدانوأخالقيذذانوذذاقماإلدار .إذ ذذد عالمذذديرل

ذذيلسذذلو يان

ذيرها ،مذذا ذذؤثرىلذذل
وىوائذذدمعينذذةىلذذلأخذذرى.و ذذؤثر ذذكسذذلوكبحثذذهىذذنالبيانذذانو لذذني أاو سذ 

إد ار هللمعلومان حساسأومنورلل لرف.ومدىإدراكالعاملينلأذرالايمأثرجوهريىللوبيعة

العالق ذذانداخ ذذلالمن م ذذة .م ذذا ذذؤثرق ذذيمالم ذذديرينأي ذ ذاَىل ذذلم ذذدىديماراوي ذذةومش ذذار ةاإلدار أو
اس بدادهاوىللوبيعةالعالقةبينالرؤسا والمرؤوسين،هل ونودود أوم عدد ،أنقذيمالمذديرين

الَ-ال ذك اذل يأذامعذدالنحذوادث
اللالحة أيذئمناخذاَمذناامانذة ذكمن مذان جذار ال جزئذة-مذث 
السرقةمنجانبالعاملين.

ويشير(ال اىوري)166:2005،أنالايم ش لأساساَل أماال جاهانوالدوا عو ذؤثرىلذل

ادر ا نا،و ع برالايم معياريلجحإليهاا ذرادأثنذا إجذ ار ماارنذانبذينمجموىذةمذنالبذدائلالسذلو ية
و عاملموحدللثاا ةالعامة،ومحدد لألهدافوالسياسانومن مةللسذلوك ،ذإنمذنال ذروريمعر ذة
و أمالايمالسائد  كأيمج معوذلكل أمالسلوكال ن يمكالم وقعمناا ذرادويشذيرأي ذاإلذلأن

هناكنوىينمنالايميجبأني لفبأاالعاملونوهك:

أ .قيماج ماىية :شملاامانةوااخالروالشعوربالمسئولية جاراآلخرين.
ب .قيم ن يمية -:شملالوال واالن ما وال ا وال عالية.
ج .قيممأنية -:شملالمأار وال عاون.

د .قيمشخلية -:شملالخدمةوالمساند .
ه .نموالاياد
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ويا ذذول(مل ذذو ل)411:2005،يأي ذذئالا ذذاد ال ذذذينيثا ذذون ذذكمرؤوس ذذيأمويش ذذر وهم ذذك

الا اررانال ن يميةمناخاَايجابياَومخ ل اَ اماَمذنهذؤال الذذيناليثاذونبمرؤوسذيأموالذذيناليشذر وهم
كلنعالا ارران،ويمارسونرقابةمح مةىليأم.

ويش ذذير(حن ذذك)411:1993،أنالاي ذذاد  ع ب ذذرإح ذذدىوس ذذائلال وجي ذذه.و ذذذلكاال ل ذذال

والدا عية .إذان رناإللالو ي ةااوللوالثانيةل دار لوجذدناهمال خوذيووال ن ذيم ،الايذاد  ذرورية
ك لالمن مانأيا انقواعالنشاوالذينمارسه)

 .2الهيكل التنظيمي.

يشذذير(ح ذريم)37:1996،إلذذلأن ROBBINSيذذريأنللأي ذذلال ن يمذذكمعنذذلمحذذدداَ

ول نذذهمعاذذد ياذذولأنالأي ذذلال ن يمذذكيو ذذوويحذذدد ي يذذة وزيذذعالمأذذاموالواجبذذان،والمسذذئولالذذذي
بذذعلذذه ذذلمو ذذف،وأدوانال نسذذيرالرسذذميةوأنمذذاوال اىذذلوالواجذذبإ باىأذذاو وبياأذذا،مشذذي اَرإلذذل

أبعادالأي لال ن يمكوال ك مثل كال عايدالرسميةالمر زية

ويشذ ذذير(ملذ ذذو ك )411:2005،ذ ذذؤثرىذ ذذد خلذ ذذائصللأي ذ ذذلال ن يمذ ذذكىلذ ذذلالمنذ ذذاا

ال ن يمك ،إذاا سم ن يملمن مةأوشر ةبسياسانوقواىدواجذ ار انم شذدد ىيذرمرنذة ،ذانهذذا
يخلذذرمناخذذا ن يميذذابيروقراويذاَوهذذومنذذاايدر ذذهالعذذاملونىلذذلأنذذهرسذذمكجامذذدوىيذذرمح ذذزلذذألدا 

المثمرولزياد اإلن اجية.

بينمذذايشذذير(ىبذذدالب ذذاقك)19:2001أنالأي ذذلال ن يمذذكيح ذذددالعالقذذانالرسذذميةلأل ذذراد

داخذذلالمن مذذة ،أذذويو ذذوأنذواعالو ذذائفوىالقا أذذاومسذ ويا أا،وىذذاد مذذا نشذذحمشذ النم عذذدد 
ح اجال نسيروال عاونوا خاذالا اررانل حايرأهدافالمن مة.

 .3النشاط النقابي ..

يذ ذذرى(ملذ ذذو ك)4011:2005،لوجذ ذذودىيذ ذذابالنشذ ذذاوالناذ ذذابكأثذ ذذرهذ ذذامىلذ ذذلالمنذ ذذاا

ال ن يمكوالعالقانال ن يمية العالقانبيناإلدار والعاملينقديميلان ذونأ ثذررسذميةوىدائيذة
ي جهالعاملونل ش يلناابةأوا حاد،وي جأونلل اوفىللأح املعادىملأون امجديد.

ويشير(زويلذف)376:1994،أنالناابذةوسذيلة ن ذيمالعذاملينو أذملذ و أمبوذفالن ذر

ىذذننذذوعالمأنذذةال ذذكين مذذون حذذنلوائأذذا،ويذذرىبذذحنالناابذذانم أذذرمذذنم ذذاهرال اذذدم ذذكالحر ذذة
العماليةو ثملقو هائلةومؤثر  كاالق لادالوونك.

بينمذذايذذرى(حن ذذك)309:1993،أنهذذدفالناابذذةهذذوحمايذذةو نميذذةالملذذالواالج ماىيذذة

واالق لاديةوالسياسيةاى ائهمنخاللالم او ةواال ارالجماىك.

وياذول(سذذند،بذدون)295،أنالناابذذةرابوذةمذذنالعذذاملين أذدفبلذ ةأساسذيةإلذذلال ذذحثير

ذذكق ذ اررانألذذحابالعمذذلوال ذذكلأذذاىالقذذةبالعذذاملين ذذكالمن مذذة ،مذذا اذذومباانشذذوةأوااىمذذال

االج ماىيةوالسياسية.وهكبذلك مثلنوىاَمنال ن يمالرسمكلهذا يةواس االلية.
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ويشير(ملو ك)411-408:2005إللمجموىةأخرىمنالمحددان مثل يمايلك:

 .4حجم المنظمة :


ويذذرىبذذحنالمن مذذانال بيذذر  ذذونأ ثذذر شذذدداَأو لذذلباَوبيروقراويذذةوأ ثذذرهي لذذةو حديذذد

للعملوىالقا هومنالسألإيجاد،و نميةمناالالب اروال ماسك كشر ةلوير ىنه ذكشذر ةأو

من مة بير .السيماوقدخرجناب ارانىيرقليلةمنمن مانلوير .
 .5طبيعة النشاط :

ذذؤثروبذذائعااىمذذالوأن ذواعاللذذناىانأواانشذذوةال ذذك زاولأذذاالمن مذذان ذذك أيئذذةمنذذاا
ن يمكمميز.

 .6خصائص أعضاء التنظيم :
سأم ذك حديذدوبيعذةالمنذااال ن يمذك ذكالمن مذانال ذك ازيذد يأذانسذبة بذارالسذنأو
منخ فال عليموالوموح،سي ونمناخأذاال ن يمذكمخ ل ذاَ مامذاَىذنمن مذة زيذد يأذانسذبةالعذاملين
منلوارالسنوذوىالمس وىال عليمكالمر عومر عكالوموح.وي ذونالمنذااأ ثذروداَو حل ذاَ ذك

المن مانال كيشاركأى ائأابع أمالبعف كاانشوةاالج ماىيةخارجالعمل.
 .7ظروف اقتصادية:

ىنذذدماي جذذهاالق لذذادالاذذومكللنمذذوو ذذونااح ذوالالسذذوقيةوالماليذذةللمن مذذةويبذذة،يميذذل

المديرونللمبادأ والمخاور أو حملمخاورأ بر.بينماال ساىد رانال سادىللذلكحين ذون
الموازنذذانأوالمخللذذانبالمن مذذةمحذذد ود ،وهنذذاي جذذهالمذذديرونللذذنعق ذ اررانمنخ

ذذةويميلذذون

لعذدم شذجيعأوقبذ ولأ ذارإب اريذذةولل ذردد ذك لذميمبذراموىمذذلجديذد ،أوىذدمقبذولمذاي

مخاور بدرجةأوبحخرى.

ذذمن

أبعاد المناخ التنظيمي:

يش ذذير(قروان ذذك)20:،2012أنأب ذذوش ذذيخة2005،يا ذذول ،خ ل ذذفأبع ذذادالمن ذذااال ن يم ذذك

وىنالررباخ الفبيئةالعملللمن مانسوا  اننمن مذانخدميذةأملذناىية،مؤسسذانىامذةأو
خالة.لذذلكهنذاكمذنقسذمأبعذادالمنذااال ن يمذكإلذلسذ ةهذك(:نمذواال لذال،وا خذاذالاذرار،
وااله مذذامبالعذذاملينومذذدى ذذحثيرالعذذاملينىلذذلمجريذذاناامذذور ذذكالمن مذذة،واس ذ خدامال نولوجيذذا

والح ذ ذوا ز) ،آخذ ذذروناحملوهمذ ذذا ذ ذذكىوامذ ذذلخارجيذ ذذة(البيئذ ذذةالثاا يذ ذذةواالج ماىيذ ذذة)وىوامذ ذذلداخليذ ذذة

(المر زية،ال انية)وىواملشخليةمثلنموالاياد ،والرقابة،وال ح يز.

ويشذ ذذير(ج ذ ذرار)21:2006،أنا ذ ذذال،ekvall,1986أشذ ذذارإلذ ذذلىشذ ذذر أبعذ ذذادللمنذ ذذاا

ال ن يمذذكهذذك(:مس ذ وىال حذذديالذذذييذذو ررالعمذذل،واالس ذ االلية ذذكالعمذذل،ودىذذماا ذذارالرياديذذة
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والواىد ،والثاةالم بادلةبينالعاملينوالمن مة،ومس ويالنشاووالحيويذة ذكالمن مذة،وأجذوا المذرح
كالمن مة،ومس وىالنزاعوال عارف كالمن مة،ومدي وا رأجوا الجدلوالنااشال عذال،ومذدى

االس عدادللمخاور،ومدياالس عدادل وويراا ارالبنا و ابلأا).

ويشذذير(الش ذربينك)22:1167،أن( )LITWIN , STRINGERحذذددأبعذذادالمنذذاا

ال ن يمكوبااَلرأيأما مثل يمايلك:
 .1الأي لال ن يمك،م
إج ار انالعمل.

مناَمثلهذرالم ويذران ،درجذةالمر زيذة ذكالسذلوةودرجذةالمرونذة ذك

 .2درجةالشعوربالمسئولية،ودرجةالحريةال كي م عبأاال رد كال لذرفوا خذاذالاذ ارران،وي ذحثر
ذلك كجانبااساسكمنهباان مةالم بعة كاإلشراف.

 .3ن مالم ا ح وما ؤديإليهمن ح يدالم ا ح ىناادا الم ميز ،ومنثمالي ر زااله مامىلل
مجرد وقيعالعااب كحالةوجودااخوا  كالعمل.

 .0درجةالدف WARMال كيشعربأااا راد كالعالقةمعبع أمالبعف،ومدىسذياد روح
العمل رير.

 .5درجةال حييذد SUPPORTذكالعمذل،ال ذكيشذعرال ذردأنذهيم ذنأني لااهذاسذوا مذنالرؤسذا 
أوالمرؤوسين.

 .8درجةال شجيعىلل حملالمخاور،واخذجانبالمبادأ أوالمبادر  كال لرف.

 .7درجةال شجيعىللإبدا الرأيااخر،وال ي يةال كي مبأاإدار اللراىانال ن يميذة،وهذليذ م
االى ماد كذلكىللأسلوبالمواجأة، confrontationأوىللالسلوةالرسمية.

 .6درجةالشعوربوجودمعاييرمو وىيةل اييماادا ،والمحاسبةىنالن ائوو حايرااهداف.
 .1درجةالشعورباالن ما للمن مة،ودرجةإحساسال ردبحهمية ع و ك ريرم املللعمل

ويذ ذذرى(الخشذ ذذالكوآخذ ذذرون)55:2006،أنالمنذ ذذااال ن يمذ ذذكايمن مذ ذذةي ش ذ ذ لمذ ذذنىذ ذذد 

ىنالذذروال ذذك ذذكمجملأذذا ذذونالحالذةال ن يميذذةللبيئذذةالداخليذذةللمن مةذذوهذذكالعنالذذرال ذذك شذ ل
مجموىأاالعواملالمؤثر  ك حايرالمن مةاهدا أا.

وياذول(الحيذدر)48-47:2006،أنهذالبنو رو ذن()halpin b crofl,1963حذدداأبعذاد

المنذذااال ن يم ذذك ذذكمجم ذذوى ين ،شذذملااول ذذلىلذذلأربع ذذةأبعذذاديل ذذفمذذنخاللأ ذذاأ ذرادال ن ذذيم
وسذذلو أمال ن يمذذكوهذذك:االن لذذال،العائر،االن مذذا واال ذذة.بينمذذا شذذملالمجموىذذةالثانيذذةأربعذذة

أبعاديلفمنخاللهأ رادال ن يمسلوكاإلدار معأموهكاالنعزاليذة،ال ر يذزىلذلاإلن ذاج،الذد ع،
والمراىا ،ويسملالمايذاسالخذاصبأذذاالنمذوذجاسذ بانهولذفالمنذااال ن يمذك ،مذاانذهباإل ذا ة

إللدراسةواقعالمنااال ن يمك اذداسذ خدمالباحثذانهذذاالنمذوذج ذكال عذرفىلذلمذدى ذحثيررىلذل

مس وىالر االو ي ك.
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ويش ذذير(الوي ذذب|)24:2008،أن امب ذذلوآخ ذذرونح ذذدداأبع ذذادالمن ذذااال ن يم ذذكإل ذذلىش ذذر 

أبع ذذاد،وه ذذك(هي ل ذذةالمأم ذذة)و(الم ا ذذح والعا ذذاب)و(مر زي ذذةالاذ ذ ارران)و( ح ي ذذداالنج ذذاز)و(

ال ح يذذدىل ذذلال ذذدريبوال و ذذوير)و(المخ ذذاور واام ذذان)و(االن ذذاحأمالس ذذلوكال ذذد اىك)و(المر ذذز
االج مذذاىكوالذذروحالمعنويذذة)و(االى ذرافبذذالجأودوال وذيذذةالع سذذية)و(ال ذذا ال ن يميذذةالعامذذة

والمرونذذة).و مذذاهذذومالح ذ  ذذإنهذذذاالنمذذوذجي نذذاولالعديذذدمذذنالم وي ذرانالمناخيذذة،إالأنأىلبأذذا
يعنكب لس ةاإلدار العلياللمن مةوأسلوب عاملالرئيسمعمرؤوسين،وقدأهملأحذداابعذادالمذؤثر 
ىللسلوكال ردالو ي ك،وهونموال عاملبينالمو فوزمالئه كالعمل.

وأشذذار(الموربذذك)304–303:1995،أبعذذادالمنذذااال ن يمذذكبالعوامذذلالمخ ل ذذةلبيئذذةالعمذذل

الداخليةوهك:

 .1مرونةال ن يموقدر هىللاالس جابةوال حقلممعال روفالداخليةوالخارجية.
 .2م ولبانالعملمنحيث ونأارو ينية رسالمللو حدمناإلبداع،أممثير لل حديواإلبداع.
 .3ال ر يزىللاالنجاز حساسلل رقيةأوالم ا ح .

 .4أهميةال دريب،أيمدىاه ماماإلدار ب دريبو وويرالعنلرالبشريبالمؤسسة.

 .5أنماوالسلوةمنحيذث ونأذامر زيذة ذوحكبال لذلبوىذدمالمرونذة،أمالمر زيذة ذيوال رلذة
للعاملينبا خاذالارارواق راحالحلول.

وحدد لمن يموبي رسون()timm and Petersonس ةأبعادللمنااال ن يمكوهك ال الك:

 .1الثاة :ويشملهذاالبعدالثاةالم بادلةبينأ رادال ن يمسوا  يمابينال ردوزمالئذه،أوبينذهوبذين
مرؤوسيهورؤسائه.

 .2المشار ة-:يأ مهذاالبعدبمدىمشذار ةأ ذرادال ن ذيملذ دار  ذكا خذاذالاذ اررانوو ذعااهذداف
و حيدالسياسانالمخ ل ةذانالعالقة.

 .3اللذذدرواللذراحة:ي نذذاولهذذذاالبعذذدمذذدىإوذذالعأ ذرادال ن ذذيموحلذذولأمىلذذلالمعلومذذانذان
العالقذذةبعملأذذموبالسياسذذةالعامذذةللمن مذذة يمذذاىذذداالحذذاالناالس ذ ثنائيةالخالذذةبس ذريةبعذذف

المعلومان.

 .0المسذذاند وال شذذجيع:وي نذذاولهذذذاالبعذذدمذذدىإدراكاا ذرادلمسذذاندررؤسذذائأموزمالئأذذملأذذمومذذدى
عذذاونأممعأذذم،وأنالعالقذذةالم بادلذذةبذذينأ ذرادال ن ذذيمسذوا  ذذانوازمذذال أمرؤسذذا أممرؤوسذذين

ىالقانجيد و اومىللالثاةواللراحة.

 .5اال لاالناللاىد -:يلنفهذاالبعدمدىإلوا إدار المن مةللما رحذانوال اذاريرالخالذة
بمش النالمس ويانال ن يميةالمخ ل ة،ومدىاه مامأذابالمعلومذانالمادمذةمذنقبذلالمرؤوسذين

واس اد أامنأال وويرالمن مة.
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 .8اادا الو ي ك-:ي ناولهذاالبعدمدى ا و عاليةااسلوبالذييؤديبهاا رادالعاملون ذك
المن مذذةااىمذذالالم ل ذذينبأذذا ،مذذاي نذذاولمس ذ وىال عذذاونالسذذائدبذذينأ ذرادال ن ذذيمىنذذدأدائأذذم

لمأامأمالو ي ية،و ذلكمدىاه مامأمبع أمالبعف(،السلمك)85:2412

وقذذامسذ يرزسذذنة1979مstersب لذذميمنمذذوذجللمنذذااال ن يمذذكي ذذونمذذنأربعذذةأبعذذادرئيسذذية

يم ن و يحأاو و يوما

منهمنىنالر رىية مايلك:

 .1السياسذذانوالممارسذذاناإلداريذذة-:وي

ذذمنهذذذاالبعذذدالذذنموالايذذاديالسذذائدوسذذلوكاإلدار وأدا 

العاملينوذلك يماي علربو وحالاواىدواإلج ار انو وبياأاومدىمشار ةالعذاملين ذكذلذك،
ماي

منسياساناإلدار  كاالخ باروال دريب.

 .2الأي ذذلال ن يمذذك-:وي

ذذمنهذذذاالبعذدىنالذذرالبيئذذةالخارجيذذةالمحيوذذةبذذال ن يموالمذذؤثر ىليذذه

بما كذلكالعواملاالق لادية،والعواملالسياسيةوالعواملاالج ماىية.

.3

نولوجياالعمل-:يشيرهذاالبعدإلذلمذدىال جديذدوال وييذر ذكال نولوجيذاالمسذ خدمة ذكأدا 

العملوماقدي ي هذلكمنال سأيالن ك ن يذالعملواإلبداع يه.

 .4البيئةالخارجية :ي


منهذاالبعدىنالرالبيئةالخارجيةالمحيوةبال ن يموالمؤثر ىليهبما ذك

ذلكالعواملاالق لاديةوالعواملالسياسية،والعواملاالج ماىية(سليمان)44-42:1987:

خصائص المرؤوسين
 اهدافهم -قدراتهم..الخ

السياسات والممارسات

هيكل المنظمة
ثابت ومتغير

النتائج على مستوى الفرد
 االداء الرضا -المشاركة ..الخ

التكنولوجيا اإلدارية

المناخ التنظيمي
 االهتمام باإلنتاج االهتمام بالمرؤوسين..الخ

البيئة الخارجية (الظروف
االقتصادية والسياسية
واالجتماعية)

نموذج ستيرز الذي يوضح عناصر المناخ التنظيمي األساسية
شكل رقم ( ) 1
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الصراع التنظيمي وانعكاسه على المناخ التنظيمي.

اللذراع ذذاهر وبيعيذذة ذذكحيذذا اا ذرادوالجماىذذانوالمن مذذانوالمج معذذانىلذذلحذذدسذوا ،

الل ذراعيمثذذلاحذذداإل ذ ارزاناالى ياديذذةلل اىذذلاالج مذذاىكالاذذائمبذذيناا ذراد ،ال عذذاونوالمنا سذذة

والمأادنذذة وال اليذذدوالمحا ذذا ،ون ذ اَرل ذذونوبيعذذةاا ذرادوالمن مذذان س ذ دىلال وذذويروال ويذذر،ان
االس اراروالثبانحالةىيروبيعيةلذي إناللذراىانىالبذاَمذا ار ذرال ويذرانالحالذلة ذكمجمذل

العالقانالسائد (الحمود)19:2002،

وينشحهذااللراعىللمسذ ويالمن مةذذ حذدوثلذراعبذيناإلدارانالمخ ل ذة،وبذينأشذ ال

هذااللذراع-:اللذراعبذيناالس شذاريينوال ن يذذيينمذنرجذالاإلدار (ىبذدالبذاقك-260:2004:

)261


ال ن يماليوجد ك ار  ،أويمارسو ائ ه ك لمج معيخ عبوبيعذةالحذالل ذروف

اق لاديةوسياسيةوثاا ية مذارس حثيرهذاىليذهو خ ذعهلل يذفمعأذاإذامذاأرادالباذا ،و لذكحاياذة

أوليذذةأخذذرى و ذذولنذذاأنال ن ذذيملذذيسنسذذااَهادئ ذاَبوبعذذهيحمذذل ذذكداخلذذهىنالذذرم باينذذةلذذديأا
ملذذالوم او ذذة–أنلذذم ذذنم عار ذذة– سذذعل ذذلمنأذذاإلذذلالذذد اعىنأذذاو ذذدىيمأاو ايمأذذامذذا

اس ذ واىنإلذذلذلذذكسذذبيالَ،ومذذنالوبيعذذكبذذحنيع ذذسهذذذاالموقذذفل ذراىانىديذذد ،ل ذراعحذذول

السلوةوالاو والن وذ،ولراعبيناإلدار والعمال،ولذراعبذينمذاهذوجديذدومذاهذوقذديم(الحسذينك
)350:1994

ويرى(المرسلوإدريذس)485:2005أناللذراعاليذ مإد ار ذهأوالشذعوربذه اذوول ذن

ي أذذر ذكسذذلو يانو لذذر انالجماىذذةبش ذ لوا ذذو ذذكىالق أم ذابجماىذذةأوجماىذذان ن يميذذة

أخذذرى.أيأنالجماىذذانالم لذذارىة بذذدأ ذذكممارسذذةسذذلوكم

ذذاديع ذذسوجذذوداللذراع.مثذذلهذذذا

السلوكقديذ مال عبيذرىنذهل يذاَأوربمذاباالى ذدا المذادي.ويؤ ذدىلذلأ

ذليهال عامذلمذعاللذراع

ذذكم ارحذذلمب ذذر انالل ذراعال ذذاهر م ذذدأثذذاررل ذرانوويلذذةقياس ذاَبالل ذراعالمذذدركأوالل ذراع

الشعوري.

ومنهنايجباإلشارإللنوىينمنال ن يموهما-:ال ن يمالرسمكو ن يمىيررسمك.

 .1ال ن يمالرسمكformal organization:ويمثلال ن يمالرسمكالأرمكhierarchyلمؤسسة
العمذلومذا شذملىليذهمذن ن يمذان رىيذةاوجماىذانرسذمية formal groupsحذددالشذ ل

الرسمكل ن يمجماىانالعمذل مذا ريذدراإلدار .وهذذاال ن ذيمالرسذمكيحذددواجبذان ذلى ذو
يذهوسذلوا هوم ان ذذهوىالقا ذهببايذةأى ذذا ال ن ذيمالرسذمكو روىذذهالمخ ل ذة،وحذدودو ي يذذان

ا لالهبأم.

الرسميةوهك نشحإلذل

 .2ال ن يمىيرالرسمكinformal organization:ويمثلالجماىانىير
جذ ذوارالجماى ذذانالرس ذذميةم ذذنان ذذمامأى ذذا م ذذنجماى ذذةأوجماى ذذانرس ذذميةمخ ل ذذةداخ ذذل
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ال ن ذذيمالرسذذمكمذذعبعذذفىذذنوريذذراالخ يذارانوالعالقذذانالشخلذذيةالم بادلذذةبيذذنأم.و مذذاأن

للجماىذذةالرسذذميةقائذذدا ذذإنللجماىذذةىيذذرالرسذذميةأي ذاَقائذذداالذذذي ؤهلذذهشخلذذي هوىالقا ذذه
بحى ا الجماىةو روفالجماىةذا أاالح اللمر زاللذدار والن ذوذ يأذا،بوذفالن ذرىذن

م ان هالرسميةداخلال ن يمالرسمكلمؤسسةالعمل.

 .3و ثيذ اَرمذذا عذذارفأهذذدافالجماىذذةىيذذرالرسذذميةال ذذكين ذمإليأذذاالعامذذلمذذعأهذذدافالجماىذذة
الرسذذميةال ذذكو ذذع هاإلدار  يأذذا ،يجذذدالعامذذلأ ثذذراس ذ جابةاهذذدافالجماىذذةىيذذرالرسذذمية،
درمايووزمالؤر ك جربةالأاوثرونأنالجماىانىيرالرسميةال ك ذون ذكمحذل

وهذاماأ

العمل مارسن وذاَ بي اَرىللأى اهامنالعاملين(وه.)273-272:1988

أسباب الصراع السائد في المنظمة

هناك مجموعتان أساسيتان من أسباب الصراع المتعلقة بالهيكل التنظيمي:

أوالَ  -:األسباب التنظيمية:

و مثذ ذذل ذ ذذكال نذ ذذا سىلذ ذذلالم ذ ذواردالمحذ ذذدد  ذ ذذاليوجذ ذذدمن مذ ذذةلذ ذذديأام ذ ذواردىيذ ذذرمحذ ذذدد ،

والل ذراىان حذذدثىالبذ ذاَىلذذل وزي ذذعأو خلذذيصالم ذواردالمالي ذذةأوالمعذذدانأواا ذ ذراد .ذذل ذذرد

يحا ولالمبالوة كمايادمهللمن مةل كيللإللنليبىذادلمذنالمذواردالم احذة.ومذنااسذباب
أي ذذاالومذذوفحذذولالسذذلوةاامذذرالذذذييجعذذلاا ذرادىيذذرمذذدري نمذذنهذذولذذاحبالسذذلوة ذذذلك

الوموفحولالمسئولية.

ثانياَ -:األسباب الشخصية للصراعات التنظيمية.

 .1اللراعىاد ماين وىاد منىواملشخلية العالقانبيناا راد.
 .2ال سيرانالخاوئةاسباب لر اناآلخرين.

 .3الخوح كاال لال،بمعنلأنالنادالموجهلل ردأحياناَماي ونهداماَوليسبنا .

 .4السذذمانالشخلية ،ذذ أنذذاكبعذذفااشذذخاصلذذديأمميذذلوبيعذذكللل ذراىان(السذذلوان2002،
)321-318:

ومن أهم األسباب التي تؤدي لحدوث الصراع التنظيمي-:

 .1عارفااهدافال رىيةل دارانداخلالمن مة.

 .2داخلالعالقانوىدمال جديدالوا والخ لالانل لإدار .

 .3اخ الفالم اهيموالايملألشخاصداخلاإلداران(ىبدالباقك)261-260:2004
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وي ذذري(الاحو ذذانكوي ذذونس)182،2001إل ذذلأن ذذه لم ذذازادندرج ذذةالوم ذذوفوال ش ذذويش

ونا ذذصالمعلوم ذذانوحجمأ ذذا ،لم ذذازادال ذذو رنح ذذوحي ذذاز معلوم ذذان ذذروريةوحيوي ذذة ،ذذزداد ذذاهر 
اللراعحد قبلأني سنلا خاذالارار.

وي يف(ىبدالوهاب)124–123:2000،أنمنأسبابوجوداللراع مثليمايلك:

 .1االى مادالم بادل-:أياى ماداا راد لىللاآلخر.

 .2لذ ذراعااجي ذذال:و مث ذذل ذذكال ج ذذو الزمني ذذةب ذذينااجي ذذال،بحي ذذثي ذذر فالش ذذبابأ ذذارال ب ذذار
والع س.

 .3لراعاادوار.

ويشذ ذذير(وذ ذذه)277:1988أنذ ذذهينبوذ ذذكىلذ ذذلاإلدار الرشذ ذذيد أن ذ ذذن مىملي ذ ذذكال نذ ذذا س

وال عا ونبينالعاملينبش ليؤديإلكر عاإلن اجدوناا راربالمنااالن سكاالج ماىكاللحك
الذيينبوكأني وا ر كبيئةالعمل ي حارال وازنبينمللحةالعاملومللحةاإلن اج.

ويشذذير(أبذذوقلجذذة،بذذدون)23:أنذذهمذذنخذذاللن ذذائواخ بذذارانإل ذذونمذذايو،أنالعالقذذان

الحسذذنةبذذينالعذذامالنال ذذك ونذذنجماىذذةمنسذذجمةم عاونذذةوم اهمذذةو وذذابرأهذذدا أامذذعأهذذداف

المؤسسذذة،هذذكااسذذبابالحاياذذةالر ذذاعالذذروحالمعنويذذةو حسذذناإلن ذذاجممذذاأديإلذذلزيذذاد البحذذث
وااله مامب ن يمجماىانالعمل،والمشار ةالحر لأذرالجماىان كأىمالوأهدافالمؤسسة.

ويذذرىالباحذذثأنمذذنااسذذبابال ذذك ذذؤديإلذذكل ذراعداخلذذك ذذكالمن مذذة مثذذل ذذك ذذداخل

اادوار،وملذذدررقيذذامال ذذردبذذحدوارم عذذدد ومخ ل ذةداخذذلوخذذارجالمؤسسذذةممذذايش ذ ل ذذوواَن سذذياَ
ىليذذهاامذذرالذذذييدخلذذه ذذكل ذراعداخلذذكممذذايذذنع سىلذذلاآلخذ ذرين ذذكمجذذالالعمذذلوىي ذررمذذن

المجاالنااخرى.
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مقدمة:

التفكير األخالقي
لاذذدميذذزاهللاإلنسذذانىذذنسذذائرالخلذذر،حيذذث رمذذهبالعاذذل،لذذذلكنجذذدأناإلسذذالمقذذداه ذ م

اه ماماَ ائااَبذال ير ،ذكالاذرآنال ذريمنجذدالعديذدمذناآليذانال ذك حذثىلذلال يذر،ىلذلسذبيل

المثالقوله عذالك((أَفَالَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ولَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِالفًا كَثًًِِا)) (النسذا ،)82:
ويمثلال يرأرقكأش الالنشاوالعالكل نسان،وماشأد هاامةمنح ارانومعجزانلأوخيذر
دليذذلىلذذلأثذذارهذذذاال يذذر ،ذذإنمع ذذماالنجذذازانالعلميذذةال ذذكحاا أذذاالبش ذريةهذذكمحلذذلةقذذدر 

اإلنسانىللال ير ،لكالادر ال ك ع برم علمةأ ثرمنأاموروثةو ر بوبمأذارانيم ذنأن ذ علم
و وذذورمذذنخذذاللال ذذدريبوالممارسذذة...ومذذنهنذذاسذذعكالباحذذثجاهذذداَإلذذلىذذرفمجموىذذةمذذن
ال عري انال ك خصال يروأش الهوالذييع برال يرااخالقكاحدأش الال ير.



أوالَ -:مفهوم التفكير The concept of thinking-:

يذ ذرى(الخاليل ذذةوآخ ذذرون)91:1990:أنال ي ذذره ذذونش ذذاومعر ذ ذكيش ذذيرإل ذذكىملي ذذان

داخلي ذذة عملي ذذانمعالج ذذةالمو ذذوىانو رميزه ذذاإل ذذكىملي ذذاناليم ذذنمالح أ ذذاأوقياس ذذأابشذ ذ ل

مباشذذر،ول ذذنيم ذذناس ذ ن اجأامذذنالسذذلوكال ذذاهريالذذذييلذذدرىذذناا ذرادلذذدياه مذذام ذذكحذذل
مش لةمعينة.

ويشذذير(الجمذذل)27:2005،بحنذذهىمليذذانالنشذذاوالعالذذكال ذذكياذذومبأذذاال ذذردمذذنأجذذل

الحلذذولىلذذلحلذذولدائمذذةأومؤق ذذةلمش ذ لةمذذاوهذذكىمليذذةمس ذ مر  ذذكالذذد اعال وقذذفأو ن أ ذك
والماأناإلنسان كحالةيا ة.

وياول(الش عة)1146:2007أنحبيب2003ىر هبحنال يرهوىمليةىاليذةمعر يذة

عليــــا بن ذذكو ؤس ذذسىل ذذلمحو ذذةالعملي ذذانالن س ذذيةااخ ذذرى ذذاإلدراكواإلحس ذذاسوال خي ذذل،و ذذذلك
العمليذانالعاليذذة ال ذذذ روال جريذذدوال عمذذيموال ميذذزوالماارنذةواالسذ دالل،و لمذذاا جأنذذامذذنالمحسذذوس

إلكالمجرد انال يرأ ثر عاداَ.

ويشذذير(محمذذود)17:2003،أن(جريجذذورن ذذووسذ يرن برجgrigorenk0 and 195

sternbergقذدىذرفال يذرأنذهىمليذةىاليذةمعر يذة ذؤثربشذ لمباشذر ذكورياذةو ي يذة جأيذذز
ومعالجةالمعلومانوال مثيالنالعاليةالمعر يةداخلالعالاإلنسانك))



أشكال التفكير forms of thinking-:

يشير(الجمل)29:2005:إلكمجموىةمنأش الال يروهك مايلك:
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 .1ال يذذرال لذذوري:وهذذواسذ خداموسذذائورمزيذذةلل اىذذلمذذعالعذذالمالخذذارجكالمحذذيوباإلنسذذانمذذن
أجل ونالم اهيموير بوال يرال لوريبادر ال ردىللال يرالمجرد.

 .2ال يذذرال ذذحملك:وهذذو يذذرالمذذن مموجذذهي ذ م يذذه وجيذذهالعمليذذانال يريذذةإلذذلأهذذدافمحذذدد ،
ويع مدىللىملي ينأساسي ينهما:االس نباوواالس ا ار ل كيللال ردلحلمش لة.

 .3ال يرأالب اري:وي مىندماي م نال ردمذنالذربوىيذرالعذاديلأل ذارممذايحاذرنذوا وجديذد 
و كمعالجةالمواقفوالمش النالمخ ل ة.

 .4ال يراالس داللك:وياومىلللحةح ممعينمنأح امأخرى.
 .5ال ي ذذراالس بل ذذاري:وه ذذوذل ذذكالن ذذوعم ذذنال ي ذذربالمشذ ذ لةبشذ ذ لج ذذادوادراكالعنال ذذرمنأ ذذا
والعالقانح ل ح كمرحلةاالس بلار.

 .6ال يذذرال رابوذذك:وهذذوالذذذيينذ وىذذنالعالقذذةال ذذكي ونأذذاال ذذردبذذينمذذايواجأذذهمذذنمثيذرانومذذا


ي أرمناس جابانويح كهذاالنوعمنال يرن يجةلل راروالمحاولةوال علم.

ويشير(سذويد)24:2003:أنالحذاجىلذكقذددىذكإلذكممارسذةال يذرإذياذولنحذن ذك

حاجةإلل وييرالعاول،و وييرأسلوبال يرل وييرالواقع،وىلينذاإذاممارسذةال يذر،وانال يذر
هذذواج أذذادالمذذؤمن ،مذذناج أذذد حلذذاب لذذهأجذذراالج أذذاد،واجذذرمذذاألذذابمذذنخيذذر،ومذذناج أذذد
حخوح لهأجراالج أاد،والإثمىليهانهلميلبخي اَر.

مفهوم األخالق

التعريف اللغوي لألخالقThe concept of morality-:
الخل ذذرلو ذذةسذ ذ ونال ذذالمو ذذمأاجم ذذعأخ ذذالرو عن ذذكالم ذذرو ،الع ذذاد ،الس ذذجية)أوالوب ذذع

(المنجد)194:1992،

ويع ذذرف(الو ازل ذذك)70:2004،الخل ذذر:بحن ذذههيئ ذذة ذذكال ذذن س ارس ذذخةىنأ ذذا ل ذذدراا ع ذذال

بس ذذأولةويش ذذيرم ذذنىي ذذرحاج ذذةإل ذذل ذذروروي ذذه ،ذذإن ان ذذنالأيئ ذذة ل ذذدرىنأ ذذااا ع ذذالالجميل ذذة
الَوشرىاَ،سمينالأيئةال كهكالملدرخلااَسيئاَ)
المحمود ىا 

ويالذذدبويذذر ذذروالرويذذة،أيمذذنىيذذر ذذردوىيذذر ذذحخيرمذذنالوقذذنالمناسذذبالنالخلذذر

لارىاد لهي عله لاائياَبدونجأدذهنك.

االزدي)15:2000:إل ذذل عري ذذفابذ ذنمن ذذوريا ذذول((حايا ذذةالخل ذذران ذذهل ذذور 
ويش ذذير( 

اإلنسذذانالباونذذةوهذذكن سذذهوأ ولذذا أاومعانيأذذاالمخ لذذةبأذذابمنزلذذهالخلذذرللذذور هال ذذاهر والذ ا
ومعانيأاولأماأولافحسنةوقبيحة.
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ويشذذيرالباحذذثإلذذك عريذذفابذذنمن ذذور،إنهذذذاال عريذذفهذذوإشذذار إلذذكالسذذمانوالل ذ ان

الواقعة كأىمارالن سلدياإلنسان لبوهوبعاَوسجيةيلعبىللاإلنسانمخال أاأو ويرها،
ويس ويعاآلخرونالح مىليأاإذا اننذوخلرحسنأوسئالخلر.

ويشر(الجذوهري)52:2006:أنابذنمسذ وبيةقذدىر ذهبحنذهحالذةللذن سداىيذةلأذاإلذك

أ عالأامنىير روالرويةوهذرالحال ناسمإلكقسمينهما.1:منأاماي ذونوبيعيذامذنأهذل
المزاج....ومنأاماي ونمس اداَبالعذاد وال ذدرب،وربمذا ذانمبذدأربال رويذةوال ذر،ثذميسذ مرىليذه
أوالَ حوالَ،ح ليسيرمل ةوخلااَ)

ويعر أذا(م ذذروم)75:1983،أنااخذالرهذذكمجموىذذةالاواىذدالسذذلو يةال ذك حذذددالسذذلوك

اإلنس ذذانكو ن مذ ذذه،وينبوذ ذذكأنيح ذذذدبأذ ذذااإلنسذ ذذان ذ ذ اَروسذ ذذلو اَ ذ ذذكىالقا ذ ذذهاالج ماىيذ ذذةومواجأذ ذذة

المش ذ النالمخ ل ذذةوال ذذك م نذذهمذذناالخ بذذارالحاياذذك ذذكالمواقذذفااخالقيذذة،وال ذذك بذذررالموذذزى
االج ماىكلسلو هبماي ر،ووبيعةاآلدابوالايماالج ماىيةالسائد  كمج معه))

ويشذ ذذير(مشذ ذذرف)14:2009أناللذ ذذنيع2001ىر أذ ذذابحنأذ ذذامجموىذ ذذةالسذ ذذلو يانال ذ ذذك

ي أرهاال رد ك عاملذهمذعااحذداثال ذك واجأذهأواا ذرادالذذيني عامذلمعأذم ذكالحيذا ،وي سذب
مع مأامنخاللال ربيةوالبيئةال كىاش يأاال ردخاللمراحلىمررالمخ ل ة))

ويشذذير(ىبذذدالمعوذذكوآخذذرون)372:2000،أن أمذذك1979ىذذرفالخلذذرأنذذهمجموىذذة

العذذادانواآلدابالمر بذذةونمذذاذجالسذذلوكال ذذك وذذابرالمعذذاييرالسذذائد  ذذكالمج مذذع ،ذذالايمااخالقيذذة
ال ك ابلأاجماىةمنالجماىانقد ر أاجماىةأخري عيش ذكن ذسالمج مذع،وقذديحذدثإن
وير لكالايممنوقنإلكأخرىلكحسبما عرفلهالبيئذةمذن وذور،وبال ذالكىلذلال ذرد إذا

أرادأن يعيش كوئاممعالمجموىةال كين مذكإليأذا،ىليذهأنيذ علمالشذرائعالدينيذةوااخالقيذة ذك
لكالبيئةويعملو ااَلأا.

وياول(ااشذول)534:2008:أنHartshorne and mayأنااخالقيذةهذكمجموىذة

مذذنالسذذمانذانالايمذذةال سذذجيلية اامانذذةواللذذدروال ذذبوالذذذا ك ،مذذا وجذذدإنسذذانية ذذعي ةبذذين
اانماوالسلو يةالخلايةلديااو ال ،الو لقدي ونأميناَ كموقذفمعذينإالأنذهالي ذون ذذلك
كموقفآخر))

ويشذ ذذير(ىيس ذ ذذوي)155:1997:إنه ذ ذذاد يل ذ ذذدHadfieldقذ ذذدى ذ ذذرفااخ ذ ذذالر يا ذ ذذول

((هن ذذاكمعني ذذانىري ذذانلمل ذذولو((ااخ ذذالر))أح ذذدهمايعن ذذكاالم ث ذذالconformityلمع ذذايير
المج مذعnorms ormoresوىادا ذه،والمعنذكااخذرهذوإ بذاعالوايذانوااهذدافاللذحيحة)ونجذد
أنالنذذوعااوليجعلن ذذاألي ذذان بذذعالع ذذادانو مث ذذلالسذذلوكالجم ذذاىكونرى ذذلال االيذذداالج ماىي ذذة.أم ذذا

المعنذذك الثذذانك ،ذذإن الوايذذاناللذذحيحة ذذال رموال ذوال واامانذذة عذذدخيذذر  ذذكذا أذذاوينبو ذكإ باىأذذا
بلرفالن رىنىادانالمج معومعايرر..
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أهمية التفكير األخالقي

يشذير(لذبحاوآخذرون)325:2008أنبالجسذون Paljsonياذولبذحنال يذرااخالقذكانذه

يعذذدبنذذا ال ذذردأخالقي ذاَ ذذرور مذذن ذذرورانالنجذذاحلبنذذا مج مذذعوح ذذار إنسذذانيةراقيذذة،وذلذذكان
اا ذ ذرادلبن ذذانللبن ذذا االج م ذذاىك ،ذذاليم ذذنأني ذذونهن ذذاكس ذذعاد ب ذذدونأخ ذذالر،حي ذذثأناا ذ ذراد

ال اسديني ونونبنا اج ماىياَ اسداَ

وياذول(المليجذك )75:1985،مذا انذنااخذالر مثذلالجانذبالن سذك ذكحيذا اإلنسذان

إنأذذا عذذدبمثابذذةالذذر نالمعنذذويل ذذلىمذذلياذذومبذذه،وبمثابذذةالذذروحل ذذلبنذذا إنسذذانكسذوا  ذذكمجذذال

ااسر أوالمج مع.

ويش ذير(ىالذذه)91:1986،أنىايذذةااخذذالربالنسذذبةللجماىذذةهذذكإيجذذادمج مذذعخيذذر

يسذودرالعذذدلواامذنوال عذذاونىلذللذذيانةالحيذا مذذنال سذادوالم ذذالم،والسذيربأذذاإلذكوريذذرال مذذال

وال

ذذيلة .ذذااخالرالحس ذذنة حا ذذرللمج م ذذعالومحنين ذذةوال ماس ذذك،وال ا ذذدموال ذذار،و ا ذذكىل ذذل

ال و لوالمشا لبينالناس.

ويشذ ذذير(العجمذ ذذك)169:1988،أنااخذ ذذالرااساسذ ذذية ذ ذذد عبوبيع أذ ذذاإلذ ذذكال امذ ذذل:

ال امل كالبنا االج ماىكالذيياومب وويدالعالقذاناإلنسذانيةبذينالنذاسىلذلأسذاساإليمذانأو
ااخذذالر،ثذذمإلذذكال امذذل ذذكميذذدانالعمذذلواللذذناىةوالمعر ذذةو ذذالال ذذامليين ذذرور البذذدمنأذذا

إليجادحيا إنسانيةسعيد .

ويشذذير(ىبذذدر)95:1997،أنالحيذذا اإلنسذذانيةالمثلذذلال حاذذر ذذكن ذذراإلسذذالمإالإذا

ا سمنبالسمةااخالقيةااليلةوهك كاامربالمعروفوالنأكىنالمن ر.

وياول(حمز )12:2000،أنااخالر كاإلسالمهكالروحال ك سري ك ل شريعا ه

منىبادانوىذادان،ومعذامالن،ون ذموآداب،وهذكاالذلالثابذن ذك ذلأح امذهوأوامذررونواهيذه،

س ذوا منأذذامذذا علذذربذذال رد،أوبااسذذر،أوبذذالمج مع،وبذذالح مأوالعالقذذانالدوليذذة ذذااخالرقاىذذد 
السعاد  كالدنياواآلخر )

ويرى(االزدي)17:2000،أنىبدال ريمزيدانقدأشارإلكأنااخالرأهميةبالوةلمذا

لأامن حثير بير كسلوكاإلنسانومايلدرىنه،بلنس ويعأنناولأنسلوكاإلنسذانموا ذر
لماهومس ار كن سهمنمعانول ان ،ياولالوزالكإذياول كأحيائه (.إن لل ة أذر
كالالبي أر)أثرهاىللالجوارحح لال حركإالىللو اأاالمحالة.

ح ع ذذالاإلنس ذذانإذامول ذذولةدائمذ ذاَبم ذذا ذذكن س ذذهم ذذنمع ذذانولذ ذ ان،ل ذذلة ذ ذروعالش ذذجر 

بحلولأاالمخ يةبال راب،ومعنذلذلذكأنلذالحأ عذالاإلنسذانبلذالحأخالقذه،انال ذرعبحلذله،

إذاللوااللللوال رع،واذا سداالل سدال رع.وياول عذالك((وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِثِِذْنِ رَبِّثهِ
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وَالَّثذِي خَبُثََ الَ يَخْثرُجُ إِالَّ نَكِثدًا كَثذَلِكَ نُصَثرَُِّ ا يَثثاِْ لِقَثوْمو يَ ْثكُرُونَ(ااىذراف)58:ويشذذير(قرىذذوش
وآخرون)23:25:2001،إللأنااخالرلأاأهميةلمالأاىالقةبذذ:
الَ.
 .1بنا الشخليةإجما 

 .2ار باوأابالبنيةال شريعيةوالعايد لأذاالدين.
 .3أثارها كسلوكال ردوالجماىة.

و ر بوااخالرببنا الشخليةانااخالر مثللور اإلنسانالباونية،وهذراللور هك

قوامالشخليةاإلنسانية ،اليوزناإلنسانبوولهوىر ه،إنمابحخالقهوأىماله :االلللاهللىليه
وسذذلم(إناهللالين ذذرإلذذكأجسذذاد موالإلذذكلذذور مول ذذنين ذذرإلذذكقل ذ وب موأىمذذال م()1وأمذذامذذن
حيذثار بذاوااخذذالربالبنيذةالدينيذذةىايذد وشذريعة،يذدلىلذذلذلذكإجمذذاالَقولذهلذذللاهللىليذهوسذذلم

(بعثنا ممحسنااخالر))((()2المسلممنسلمالمسلمونمنلسانهويذدر،والمذؤمنمذنأمنذهالنذاس
ىللدمائأموأموالأم))()3

_وأماىنااخالرببنا اا رادوالمج معذان ،علذلالمسذ ويال ذردينجذدأنااخذالر ذزرع ذكن ذس
ال رداامانةواالس اامةوالحيا والع ةوال وا عوىيرذلكمنالايمالسامية،أمذاىلذللذعيدالمج مذع
ااخالرهكأساسلبنا المج معاناإلنسانيةلاوله عالك(وَالْعَصْثرِ " "1إِنَّ اإلِنسَثانَ لَِِثي خُسْثرو " "2إِالَّ الَّثذِينَ

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاِْ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ"()"3العلر)

خصائص األخالق في اإلسالم:

ع ب ذذرااخ ذذالرم ذذنال ذ ذواهراالج ماىي ذذةال ذذك س ذذود ذذكمج م ذذعم ذذا ،ل ذذلمج م ذذعن ام ذذه

الخذذاصوقيمذذةالخالذذة،وىادا ذذهو االيذذدرالخالذذةال ذذك ميذذزر،ىذذنسذذائرالمج معذذان.وهذذذااليعنذذك
وبعاَأنالمج معاناإلنسانية لأاال ر كأخالرمش ر ةمعبع أاالذبعف،أوال مسذكباذيم
مش ر ة ،لالمج معان ؤيدال

يلةو سعلإلكالخيرو عوكلهقيمة ،مذا ن ذر ذلالمج معذان

مذذنالرذيلذذةوالشذذرو عوذذكلذذهقيمذذةسذذلبية.ىيذذرأننذذوعال

ذذيلةيخ لذذفمذذنمج مذذعإلذذلآخذذر مذذاقذذد

يبدو ا الَ كمج معماقداليبذدو ذذلك ذكمج مذعآخذر،ومذاقذديبذدوسذلبياَ ذكمج مذعمذاقذدال
يبدوسلبياَ كمج معأخر،وقد مايزالايمداخلالمج معالواحدن سه(الحميدوآخرون)77:1984:

1روارالبخاري كال رائفباب عليمال رائف،ومسلم كالبرواللال باب حريمال نوال جسس

2روارمالك كالمووح كحسنالخلاذبابماجا  كحسنالخلر

 3روارال رمذي كباباإليمانبرقع9262والنسائكبابل ةالمؤمن.
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وبناء على ما سبق فإن األخالق تتميز في اإلسالم بجملة من السمات والخصائص منها-:
 .1الشذذمول:ويالذذدبالشذذمولأندائذذر ااخذذالر ذذكاإلسذذالممذذنالسذذعةبحيذذث عوذذكشذذؤونالحيذذا 
لأذذا ،أذذكذانلذذلةبالعايذذد والعبذذاد والمعذذامالنومخ لذذفالعالقذذان،ىالقذذةال ذذردبن سذذهبربذذه

وبااشخاصوااشيا .

 .2الجمذذعبذذينالواقعيذذةوالمثاليذذة:و ع بذذرهذذذرالسذذمةل ذ ةسذذائد  ذذكأح ذذاماإلسذذالمبعامذذة،و ذذك
ااخالربخالة ،أك حخذبعيناالى بارواقعهذااإلنسانمنحيث وينهوقد ار هوماهنالك
مذذن ذذرور ذذكالاذذدرانبذذيناا ذرادولذذيس ذذكهذذذرااخذذالرمذذاينذذدىذذنال وبيذذر،بذذلهذذكأح ذذام

ميسذذور مذذنهذذذرالش ذريعةاإلسذذالميةالسذذمحة.أمذذامثالي أذذا– جلذذك ذذكدىو أذذااإلنسذذانإلذذك
الَ.
ال سامكوال شبهبالمالئ ةااوأارحيثوجداإلنسانإلكذلكسبي 

 .3الثبان:ااخالر كاإلسالمال عرفال وور ،لذيسب ذلزمذانوم ذانأخذالرال ذكيملذكالنذاس
نزىأا ماينزى ونمالبسأم أك س مدثبا أامن ونأاقيماَوأح اماشرىية.

 .4اإليجابية:ويالدبذلكأنأا نشذدمذا يذهلذالحاإلنسذانو حايذرالمالذداإلسذالمكمذنالخلذر،
وهذراإليجابيةنجدها كالحثىللال

ائلأو كالنأكىنالرذائل ،رد الم اسذدماذدمىلذل

جلبالملالو.

 .5الوسوية:ويالدبأذاال وسذوواالى ذدالأوال عذادلبذينوذر ينم ذاملينبحيذثالين ذردأحذدهما
ب ذذحثيرويوذذردالوذذرفااخذذر،وبحيذذثاليحخذذذأحذذدالوذذر ينأ ثذذرمذذنحاذذهويعوذذكىلذذلماابلذذه

ويحيفىليه)((قرىوشوآخرون)58:52:2001:

ويشير(العجمك)197:1988:إللمجموىةمنالخلائصوهك:
 .1قدسيةااوامرااخالقيةإذين رإليأا ذك ذو أنأذاأوامذرشذرىية سذ حرال ع ذيموال ن يذذولبذاَ
لر ااهللسبحانهو عالكوحرلاَىللاالل زامال امل.

 .2ال سذذامكبالسذذلوكاإلنسذذانك:ويالذذدبأذذذرالخالذذةأنالمسذذلمالذذذييسذذلكسذذلو هوهذذومذ وقنبذذحن
الباىذثىليذذهأمذذرإلأذذكالياذذفسذلو هىنذذدحذذدال ذذاهرالذذذييذرارالنذذاسويوذذابرالواقذذع،بذذلأن
إيمانذهبذحناهللسذذبحانهو عذالكيعلذذمخائنذهااىذذينومذا خ ذكاللذذدور،يلزمذهبذذحني وجذهبسذذلو ه

إلكاهللسذبحانهو عذاللوأنلذميذررالنذاسأورأورولذميذرقأمسذلو ه،وال ازمذههذذايجعلذهي سذامك
إلكدرجةاإلحسان.

بسلو هولوالَ

ويشيرالباحثإلكأنماقدمهالعجمكي رمعماقدمهقرىوشحولالخلائصااخالقيذة ذك

اإلسذذالمبمذذا يأذذاخالذذةالثبذذان،حيذذثيذذرونبذذحنااخذذالرثاب ذذةمعللذذينذلذذكأنذذه(ومذذادامذذنهذذذر

الاواىد شذريعيةجا نذامذعالرسذالةالخا مذة ذإنالمنواذكأال ابذلهذذرالاواىذدال وييذرأوال عذديلمذن
بشربأممنالالورمايناسبمحدوديةالعمرواادوانوال روف،لذلك إنمنخلذائصااخذالر
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اإلسالميةأنأاقيمثاب ة لبوالحيذا بوبيع أذاال ويذرو ذرأهذدافالنذاس ذكحيذا أم،والسذؤالالذذي

يورحن سههنا(هلااخالرل نسانقابلةلل بديلوال عديلأوإنأاال ابلذلك؟

يشير(نلار)24:1982إلكأنهناكخالفبذينالبذاحثينحذولهذذرالمسذحلةمشذي اَرإلذكأن

هناك رياين:

الفريــق األول:يذذريأنالخلذذرالي ويذذر،ويس ذ دلونىلذذلذلذذكبذذدليلين ،مذذاذ رهمذذاالو ازلذذك

وهمذذا:أنالخلذذرلذذور البذذاون ،مذذاأنالخلذذرلذذور ال ذذاهر ،ذذإذا انذذنالخلاذذةال ذذاهر اليس ذ ويع
وييرهذذا ،الالذذيرمذذثالَاليس ذ ويعأنيجعذذلن سذذهوذذويال ،ذذذلكالخلذذرالبذذاوناليس ذ ويع ويي ذرر،
ذذالابيوباون ذاَاليس ذ ويعأنيجعذذلن سذذهحسذذناَ.أمذذاالذذدليلالثذذانك أذذوأنحسذذنالخلذذري ذذونبامذذع

الشأو والو ب.

أما الفريق الثاني:وهويمثلجمأورالباحثين يرونأنالخلرقابللل وييروىللرأسهذؤال 

جميع ذاَ يلسذذوفأثينذذااا بذذر(سذذاراو)الذذذيقذذررأنالخيذذر ذذكالعلذذم،والشذذر ذذكالجأذذل،وأنمعر ذذة
ال

يلة سبأا،والجأذلبأذاملذدرالرذيلذةومذاأ اهذا.وىلذلهذذا ال

ذيلة ذكن ذررهذك ذوأمالعلذم،

والرذيلةهك وأمالجأل.واذا ذاناإلنسذانقذابالَللذ علم ،إنذهي ذون بعذاَلذذلكقذابالَالن عذدلأخالقذه
وذلكبوريرالعلموالمعر ة.

ويشذذيرالباحذذثأنجمأذذورالبذذاحثينهذذوأرجذذوالذرأيين،وهذذوالموا ذذرلل وذذر اإلنسذذانية،ولذذولذذم

ذذنااخذذالرقابلذذةلل عذذديلوال وييذذرلمذذا انذذنهنذذاك ائذذد مذذنإرسذذالالرسذذلوولذذاياااخذذالروخيذذر

دليلىللذلكقولرسولناالع يم كالحديثالشريف(حسنوامذنأخالق ذم) ذإنااخذالر ذك أريذك
أي اَىيرثاب ة.

ويش ذذير(ج ذذوهري)33-30:2006،أنم ذذنخل ذذائصااخ ذذالرأن ذذهيان ذذعالعا ذذل،ويش ذذبع

العاو ة،وير كالالبوالوجدان ،مامنخلرحثىليذهاإلسذالم،أوجذذرمنذه،ي عذارفمذعالعاذل

المس نير،أويجذا كالالذبالسذليم،ويشذيرأي ذاَإلذكأنالاذانونااخالقذكاإلسذالمكالي ذكبذالح م
ىللأىمالاإلنسانال اهر بالخيرأوبالشر،بال

يلةأوالرذيلة،ول نهيم دإلكالح مىللالنوايا،

والبواىث،والماالد،قالىليهالسالم(إنماااىمالبالنيان،وانمال لامر مانوى)" "4مايروي

أنأهذذممذذايم ذذازبذذهالن ذذامااخالقذذكاللذذالحيةالعامة ذذ أذذولذذالول ذذلىلذذرمذذنالعلذذورور ذذع
َويعذواوأَن ِاُذوا َخ ْيذر َ ِ
الحرج،وياول عالك( َا َّاُوااللَّهمااس َوَع ُمواسمعو ِ
َّن ْ ِس ِذه
ذني َ
ذور ُشذو َ
و َم ُ
ااَن ُسذ ُ ْم َ
اوأ ُ َ
َ َ ْ ْ ْ َ َُْ َ
ِ
ون)(ال وابن ،)16:ماأنااخالراإلسالمية ن رإلكاإلنسانىلذلانذهمر ذب
ه ُماْل ُم ْ لِ ُح َ
َحُولَئ َك ُ
منجسدوروح،ول لمنأمام ولبا ه ،ذحخالراإلسذالمال جعذلالجسذديووذلىلذلالذروح،والالذروح

 4أخرجهالبخاري كباب يف ذانبذد الذوحك،5/1ومسذلم ذك ابذهاامذار بذابقولذهلذللاهللىليذهوسذلم((أنمذاااىمذال

بالنيان))1515/3
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ِ
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َ
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َّ
َّ ِ
اد ِكاا َْر ِ
الي ِح أ
ين)(الالص)77:
باْل ُم ْ ِسِد َ
وال َْب ِغاْل َ َس َ
َ َماأ ْ
فإِ َّناللهَ ُ
َح َس َناللهُإلَ ْي َك َ


أقسام األخالق وأنواعه

يشير(المليجك)67:1165،أنالل انالخلاية ثير وم عدد اانذواعويم ذنلنذا اسذيمأا

إللىد أقسامباى بارانمخ ل ة.

أ .إنهبالن رإللوبيعةااخالريم نأن ناسمإلكأخالربسيوةوأخالرمر بةوأخذالرن ريذة
وأخالرىملية.

ب .بالن رإلك أورهاوخ ائأا ناسمإللأخالرالسلوكوأخالرالن سأوأخالر اهرأوأخالر
باونه.

ج .بالنسذذبةلمذذاي لذذفبأذذايم ذذن اسذذيمأاإلذذلأخذذالرال ذذردوأخذذالرالجماىذذةأوااخذذالرال رديذذة
وااخالراالج ماىية.

د .وأخيرابالنسبةلووائفمذاي لذ ونبأذايم ذن اسذيمأاإلذكأخذالرالح ذاموأخذالرالح ذموأخذالر
السياسةوأخالرالعلما وأخالرالنسا .

االزدي)23:2444:أنااخالرنوىان :ريمذةوذميمذة ،ذااخالرال ريمذة اللذدر
ويرى( 

واامان ذذةوالحل ذذمواان ذذام،والل ذذبروال حم ذذل،وال ذذرموالش ذذجاىة،والع ذذدلواإلحس ذذان،وم ذذاإل ذذلذل ذذكم ذذن
ال

ائلالخلايةوال ماليانالن سيةال كرىب يأااإلسالموحثىليأا،أمااخالرالذميمة الخيانذة

وال ذذب،والجذذزع،الامذع،والج ذذا ،والول ذة،وال حذش،والبذذا ،ومذاإليأذذامذذنااخذالرالذميمذذةوالسذذيئة
والابيحةال كحذرمنأااإلسالمون رمنأا)

ويش ذ ذ ذذير(ىب ذ ذ ذذدالمعو ذ ذ ذذكوآخ ذ ذ ذذرون)372:2444:إل ذ ذ ذذلأنlefrencais,j,1979ق ذ ذ ذذالإن

ذرأن ذذولبرج
ااخالقيذذة شذذيرإلذذكنسذذبةالخيذذر ذذكاإل ذراد مذذايذذنع س ذذكسذذلو أمومع اذذدا أم،ذا ذا
kohlbergقدميزبينثالثةم اهرأخالقية:

أ .م أرسلو ك:ينع س كقدر ال ردىللمااومةاإلى ار .

ب .م أذران عذذالك:وهذوي علذذربمذذاين ذابال ذذردمذنمشذذاىرالذذذنبوالالذرىنذذدان أا ذهمذنالاواىذذد

الخلايةأواإل يانبسلوكىيرخلاك-حيث ر بوزياد ااخالربزياد مشاىرالذنب.

ن .الم أذذرالمعر ذذك:وي علذذرب اذذديراا ذرادلألخالقيذذان ذذكالسذذلوكالمعوذذلمذذنخذذاللالمعذذايير

الشخليةللخيروالشرالذييح مبأاىلكسلوكال رد.

وياول(الزقزور )33:1163،كهذااللددأنالسلوكهذوالم أذرالخذارجكللخلذر ذنحن

نس دلمنالسذلوكالمسذ مرلشذخصمذاىلذلخلاذه ،السذلوكدليذلالخلذرورمذزلذهوىنذوانىليذه .ذإذا
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ذذانالسذذلوكحسذذناَدلىلذذكخلذذرحسذذن،وان ذذانسذذيئادلىلذذلخلذذرقبذذيو،و مذذاأنالشذذجر  عذذرف

بالثمر ،ذلكالخلرالويبيعرفبااىمالالويبة)

ويشير(ىيسوي)151:1117،إللأنالناسيلن ونأحيانذاإلذلأنمذاوخلايذةمخ ل ذة بعذاَ

لنوعااخالرال كي بعونأاومنأا:

 .1النموالن عك:و يهيسلكال ردسلو اَخلاياَللحلولىللأى ار هالذا ية.

 .2النموأالم ثالك:وهوالنموالذيي عللاحبهماي علهاآلخذرون،ومذاياولذونانذهينبوذكىليذهأن
يعلمه.

ذاييررالخالذذةالداخليذذة ذذكالل ذواب
 .3الذذنموالعالذذكأوالذذنموذوال ذذميرالحذذك:هذذذاالذذنمولذذهمعذ 
والخوحو بعاَلأذرالمعاييريح مىلل لذر ا ه.وهذونمذوإيثذاريويمثذلأىلذلمسذ ويانااخذالر
ولهمجموىةمنالمباد الخلايةالثاب ةالمس ار الذي وجه.

ويشذذير(الزقذذزور)51:1163:إلذذلأن ريذذرمذذنالبذذاحثيناالج مذذاىيين ذذكالاذذرنال اسذذع

ىشروالارنالعشرينأشذارواإلذلأنالجماىذةهذكألذلالوقذائعوالحاذائرااخالقيذة،ولأذذا إنذهيجذب
مالح ةهذرالوقائعااخالقيةودراس أا كالما كوالحا ر،لنميزالثاب ةمنأذامذنالم ويذر،وىنذدما
عرفىنوريراالس ا ار لماذاو كأيالنواحك ويرن،ي ونمنالمم نأننس خلصمنأاالاوانين

ال روريةال ك سرالما كوالحا ر.

ويش ذذير(العوامل ذذةوآخ ذذرون)162-161:2443،أنبياجي ذذهق ذذدمي ذذزب ذذينن ذذوىينم ذذن

ااخالر:

 .1ااخذالرالويريذةأوااخذالرخارجيذةالمنِشذح:Heteronomus moralityوهذكالمرحلذةااولذل
وال ك سودلوايةالسنالسابعأوالثامنةمنالعمر،و يأايرىالو لالاواىدالسلو يةبحنأذاقواىذد

م رو ةمنقبلال باروبال الكىليهإواى أاو مثلقواىدثاب ة.

 .2مرحلذذةااخذذالرالذا يذذةAutonomous moralityوهذذكااخذذالرال اليذذةوالم وذذور لذذدىالو ذذل،
كسنالحاديةىشر  اريباَ،ويارنأابمرحلةال يرالمجردلدىاا راد.وهكذا يةبمعنذك

و أر
أنأذذا بنذذكىلذذلأسذذاسال ذ أم،و نِشذذحمذذن اىذذلااو ذذالمعذذه،وليسذذنم رو ذذةمذذنقبذذلال بذذار

ىليأم،و ع سىالقةمنوايةىاالنية.

النمو الخلقي ومراحله

ويذذرى(منسذذكوآخذذرون)321-317:2444،أنالنمذذوالخلاذذكىنذذدالو ذذليمذذربمجموىذذة

منالمراحلوهكإن اننم عاقبةإالأنأاليسنح ميةإللنأاي أا بعفااو اليا ونىنذدأحذدها
والي جاوزونأاوهذرالمراحلهك:
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 .1مرحلذةاللذذ واالذممذن(2-4ىذام) :بذدأبعذدالمذيالدمباشذر،و يأذاي ذحثرالو ذلبعوامذلاللذذ واالذم،
أويسيرلمايجدرمنلذ اا ذلوال ارحذةوالنذومالذدف واامذان .الو ذل ذكهذذرالمرحلذةيخ ذع

سلو هلعاملاللذ واالمىنوريرال جربةوالمحاولة.

 .2مرحلةالثوابوالعاابمن(5-3ىام) :م دمنثالثسنوانإللنأايذةالسذنالخامسذة،و ذكهذذر
المرحلذذة بذذرزأهميذذةوقيمذذةالوالذذدينواإلخذذو وااخ ذوان ذذك نميذذةنمذذاذجالسذذلوكوحسذذنال وبيذذع

الخلاك،و كهذرالمرحلةيعملالو ذلىلذل وجيذهدوا عذهال وريذةحسذبمايجذدرمذنسذيور ن سذية
واج ماىيةمباشر أوىيرمباشر معالراشدينالمحيوينبه.

 .3مرحلةالمدحوالذممن(13-8ىام) :كهذرالمرحلةي ونالو لقدوىكلذا ه.وهنانجدري حثر
كخلاهوسلو هبمذايلاذارمذنالوالذدينمذنااسذر مذنمذدحوذم.و مثذلهذذرالمرحلذةمرحلذةلنمذو
بيذر ذكال ذوينالخلاذكأني حذررالو ذلمذنسذيور اللذذ واالذمويلذبواإلحسذانوالمذدحباىثذاَ

قوياَ ك وجيهالدوا عال وريةنحوالخيروالحروال

يلة.

 .0مرحلذذةسذذيور الجماىذذةالخارجيذذةالخالذذة :بذذدأ ذذكسذذن13ىذذام،وأهذذممذذايمي ذزرشذذعورالو ذذل
ذن،وأنالبيذنألذبو
بحاج هللمج معشعو اَرمباش اَرويدركماذدارسذيور الجماىذةىليذهوىلذلالبي 

اآلن ذذكن ذررحلاذذةلذذوير  ذذكحذذدودهاوأ اأذذا،.....انذذهألذذبو ذذكوذذورالمراهاذذةيسذذيرنحذذو
الرجولةأواانوثة.

 .5المرحلةاالج ماىيةالنا جة:وهكمرحلة حثيرالرأيالعام.وأهممايميز كهذذرالمرحلذةأنذهقذد
ألذذبوم ذ مالَالن ذذو،ي أذذم االيذذدالمج مذذعوياذذدرقيمذذهوالعذذرفوالعائذذدانالسذذائد ،ويذذدا عىذذن

مبذذاد الجماىذذةوأخالقأذذا.ويع بذذرالخذذروجىذذنأخذذالرالجماىذذةونمذذاذجسذذلو هنوى ذاَمذذنالش ذذوذ
واالنحراف.

 .8مرحلذةالذ ح مالشخلذذكواالن ذباوالذذذا ك:وهذذذرالمرحلذةهذذكنأايذذةالنمذوالخلاذذكوىايذذةال امذذل
اإلنسذذانك،ح ذذلاليخ ذذعاإلنسذذان ذذك ذ وينأخالقذذهوىاد ذذهإلذذلسذذيور دوا عذذهال وريذذةبنوذذار

اللذ واالم-أوالموريانالمدحوالذم.أوإر ا جماى هالاريبةأومج معهالعذريفالمذر بوبذه،
رمثلأىللير يهلن سه

وانمايسير كسلو هالخلاكبدا عشخلكوين مان عالهوىواو هو
ب وجيهقو داخلية نبعمن ميررالمثالك.وقديخالفالجماىةإذا اننىللخوح.

ويشير(أبونجيلة")00:2441،أن رويدياررأنااىوامالخمسةأوالس ةااوللمذن

حيا اإلنسانهكال ك حددمعالمشخلي هونموأا.و بعاللمناورالشبايةو عاقب مر زالواقذة
الجنسذذية يأذذاياسذذمم ارحذذلالنمذذوويلذذنفالشخلذذيان ،الو ذذليمذذربذذثالثم ارحذذلأساسذذية،وىلذذل

أساسالسلوكالجنسك ك لمرحلةمنأا ذونثالثذةأنمذاومذنالشخلذية:الذنموال مذك،والذنمو
الشرجك،والنموالا يبك".
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يشير(ىبذدالمعوذكوآخذرون)371:2444،أنالنمذوالخلاذكيع بذرأحذدأهذمم ذاهرالنمذو

االج مذاىكونذوالشخلذذيةىنذدال ذرد،وي سذذبهذذاالجانذذبأهميذةخالذة ذكالمج معذانالمعالذذر 
ذرمذنمشذ الن
بش لىامو كالمج معانالناميةبش لخذاص،وبذذلكن ذونمبذالوينإذاقلنذاأن ثيا
مج معناالراهنةهكمش النأخالقية كم مونأا ،مايدورحولهالحديثىلذل ذللسذاناآلنمذن

ن ذذار ثيذذرمذذنالنذذاسوم ذذاهرال سذذيبواإلهمذذالوال سذذادواالسذ واللوانح ار ذذانالشذذبابوىيرهذذا،إنمذذا
هكجميعاَ عبرىنأزمةخلاية،وىنقلور كنموناالخلاك.


أوالَ :ديوي والنمو الخلقي ( الطواب )97 : 0997 :

يذرىديذويأنالح ذذمالخلاذكيأذ مبذاامورأوااحذذداثال ذك حذذثاالنجذازأيال ذذكلذم ن أذك

بعد ،مايشيرهذذاالم أذومىنذدرإلذكسذلوكال ذردالذذيي جذاوزوبيعذةالحالذةالراهنذة،ويذرىأنذه ذك

جميذذعحذذاالنااح ذذامالخلايذذةلل ذذرد إنذذهيوجذذدحذذدثوهذذو عبيذذرىذذنالميذذلوالعذذاد والرىبذذةبذذلو ذذل
الشخلية،وميزديويبيننوىينمنالح م،الح مالخلاكوالح ذمالعلمذك،حذثيأذ مالح ذمالخلاذك
بالمعاييروالايموالمثل،واليأ مبالحاائرالمعوا  مايحدث كالح مالعلمك،بليأ مبماينبوكأن

ي ونوليسماهو ائن.


ثانياَ :كولبرج والنمو الخلقي.

يشذير(أبذوحوذذبوآخذذرون)166-165:1114،إلذلأن ذذولبرجKohlbergاق ذذرحثالثذة

مس ويانللح مالخلاكبحيثي

من لمنأمامرحل ين رىي نىللالنحوال الك:

أوالَ :المستوي األول :ما قبل العرف والتقاليد.

 المرحلةااولك:أخالرالخ وع:وي حدداللواب يأا كلور  جنذبالخذروجىلذلالاواىذدالذييسندهاالعااب ما سودهاالواىةلورفالواىة كحدذا أا.

 المرحلةالثانية:أخالرال رديةواانانية:ويسودهاالوذرفو بذادلالملذالوواللذواب ذكهذذرالمرحلةهوأني بعالو لالاواىدال ك رمعاه ماما هالمباشر .

ثانياَ :المستوي الثاني :سيادة العرف والتقاليد.

 المرحلذةالثالثذذة:أخذذالرال وقعذذانالم بادلذذةبذذينااشذخاصوي حذذددمذذنخذذاللالعالقذذةال بادليذذةبينااشخاصمنناحيةوىللمساير اا رادبع أمبع ذاَمذنناحيذةأخذري،وي حذددمعنذك
الل ذوابهنذذا ذذكأنيسذذلكال ذذردحسذذبماي وقذذعاآلخذذرونالمأمذذون ذذكحيا ذذهمنذذهأوحس ذبما

ي وقعالناسبل ةىامةمنو لمثلهياومبدوراالبنواااواللدير.
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 المرحلذذةالرابعذذة:أخذذالرالذذن ماالج ماىيذذةوال ذذمير:و ذذكهذذذرالمرحلذذةيذذدلالل ذوابىلذذلن يذالواجبانالحايايةال كيوا رال ذردىلذلالايذامبأذاوالاذوانين ذونمو ذعاح ذرامإال ذك

الحاالنالم ور ةال كينشح يأالراعمعالواجباناالج ماىيةالثاب ة.ويدركالحر كهذر

المرحلةىللانهيسأم ك وينالمج معأوالجماىةأوالمؤسسة.

ثالثاَ :المستوي الثالث :ما بعد العرف والتقاليد أو مستوي المبادئ الخلقية-:

 المرحلةالخامسة:أخالرال عاقداالج ماىك:و يأاي ونال ردواىياَبحنلدىالناسقيماَوأار ةوأنهذرالايموما
مخ ل 

منهمنقواىدنسبية بعاَللجماىةال ك وا عىليأذاومذعذلذك

ذذإنهذذذرالاواى ذدالنسذذبيةيجذذباح رامأذذاح ذلي ول ذفال ذذردبالن ازهذذةوال جذذردوالذذال حيذذزمذذن

ناحية،وانأا ؤلفال عاقداالج ماىكمنجأةأخرى.ويشير كهذذرالمرحلذةإلذلأنم أذوم

(المولر)لمي حددبش لنأائك.

 المرحلةالسادسة-:أخالرالمباد العامة:و كهذرالمرحلةي وجهال ذردنحذواالل ذزامبمبذاد أخالقيذذةيخ ارهذذاوسذذلوكالشذذخصيسذذلك بع ذاَللمبذذدأوالمبذذاد ااخالقيذذةهذذكمبذذاد ىامذذة
مولاذذةومذذنأمثل أذذاالعدالذذةوالمسذذاوا بذذينالبشذذر ذذكالحاذذوروالواجبذذان،والسذذببالجذذوهري

للسلوكالخلاك كهذرالمرحلة،الى اادال ردلحةالمباد ااخالقيةالعامة.

ويشذ ذذير(البيلذ ذذكوآخذ ذذرون)110:1117،لاذ ذذدقذ ذذيم ذ ذذولبرجالنمذ ذذوااخالقذ ذذكىنذ ذذدااو ذ ذذال

والراشدينمنخاللإىوائأمق يةأخالقيةا ار يةوولبا خاذقرارمحددحاسمولعبنحوهذر
الا ية مسحلاا رادىمايجبأني علهال ذردالذذييعذانكمذناللذراع ذكمثذلهذذاالموقذفولمذاذا

ي لر ون ذلك.إذال وجدإجابةمحدد لأذاالمواقفواليوجدسلوكيشيرإللإجابة املة.

ويشير(ااشول)30:2446،أنن ائودراسان ولبرج شيرأن ثي اَرمنأوجهالنموالخلاذكلل ذرد
وردأنأهذممو ذوىانومسذائلالنمذوالخلاذكقذدالاذكىليأذا
يحدثأثنذا  ذر المراهاذةوالشذبابويسذ 

ال ذذو مث ذذلالعالقذ ذذةب ذذينالنمذ ذذوالخلا ذذكوالسذ ذذلوكال عل ذذكو ذ ذذحثيرال ذذدريبىلذذذلال ي ذذرااخالقذذذك،
والمي انزمانالم

منة كاالن االمنمرحلةنموخلايةإلكمرحلةأخرى.

ويش ذذير(الوذ ذواب)025:1117،إن ذذذولبرجKohlbergأش ذذارإل ذذلوج ذذودأربع ذذة وجأذ ذذان

أخالقيةأساسيةبجانبمراحلهااخالقيةالمعرو ة.

 .1ال وجهالمعياريnormative orientationي ؤ دالواجبوالحاذورالمحذدد بذاالل زامبذالاوانين
واآلداب

 .2وجهالعدلfairness orientationيؤ دالحريةوالعدلوالمساوا وال بادليةواال ار.
 .3ال وجذذهالن ع ذذكorientation-:


utilitarianismويؤ ذذدىل ذذلالس ذذعاد والر اهي ذذةلألح ذذداث

ااخالقيةسوا لل ردأواآلخرين.
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 .0ال وجذذهال مذذالكperfectionism orientationيؤ ذذدالولذذولإلذذلالعذذز والذا يذذةوالذذدوا ع
الويبوال ميروال ناسربينالذانواآلخرين.

ثالثاَ -:بياجيه والنمو األخالقي.

يش ذذير(الوذ ذواب)011:1117،ان ذذهم ذذنالمع ذذروفأنن ري ذذةبياجي ذذه ذذكالح ذذمالخلا ذذك

مر بوذذة مام ذاَبن ري ذذه ذذكالنمذذوالعالذذك،أيأنالنمذذوالخلاذذكللو ذذلم ذذحثرإلذذلحذذدبعيذذدبالم ارحذذل

العاليةال كيمربأاهذاالو ل.

ويشذذير(قنذاويوآخذذرون)001-004:2441،أنبياجيذذهميذذزبذذينأربذذعم ارحذذلرئيسذذية

يمربأا يرالو لمنذوالد هح لا مالن جهالعالكالمعر كوهك-:

 .1المرحلذذةالحسذذيةالحر يذذة:و م ذذدمنذذذالمذذيالدح ذذلسذذنالسذذن ين اريب ذاَ،و يأذذاي سذذبالو ذذل
بعفالمأذارانوال وا اذانالسذلو يةالبسذيوةىذنوريذر اىذل ومنع سذا هال وريذةمذعالبيئذة

الخارجية.

 .2المرحلةالثانية:وهكمرحلةمذاقبذلالعمليذان(ال يذرالرمذزي)و م ذدمذن()7-2سذنوان.
و يأايبدأ أورمجموىةمنالم ويرانالأامة ك يرالو لوسذلو ه.و يأذاي حذول يذر

يرالرمزي.

الو ل دريجياَمنلور هالحسيةالحر ية،إلللور ال

 .3المرحلةالثالثة:مرحلةالعمليانالعيانيةأوالمحسوسة:و م دمن()11-7سذنة اريبذاَو يأذا
يبدأالو لي ر ي اَرشبيأاَب يرالراشد،ويبدأ كال حررمنال مر زحولذا هويحخذ ك

اى بذذارروجأذةن ذذراآلخذرين.ول ذذنىلذذلالذذرىممذذنانذذه ذذكهذذذرالمرحلذذةيذذدركالعذذالمبشذ ل
مو ذذوىكوي ذذربمنوذذرال ارشذذدين،إالأن ي ذررالي ذزالمخ ل ذاَىذذن يذذرال ارشذذدين ،أذذو
يرىيانكأومحسوسىيرمجرد.

 .0المرحلةالرابعة-:وهكمرحلةالعمليانالش لية(الذ ا المجرد)و م د يأابذينالحاديذةىشذر 
ىشر منالعمرو يأا نموقذدر المذ ارهاينىلذلال يذرالمجذردويلذلإلذلمسذ وي
والخامسة 
يرالراشدين كالنأاية.وهذرال ويران كهذرالمرحلةو ااَلن ذر بياجيذه–ليسذن ويذران

مية حسبوإنماهذك ذكااسذاس ويذران ي يذة.بمعنذكأناابنيذةالعاليذة ذكمرحلذةنمذو

معينة خ لفاخ ال اَنوىياَىنالمرحلةالساباةلأاو لكال ك لوها.

ويشذذير(أبذذونجيلذهوآخذذرون)138:2441،أنهذذذرالم ارحذذل ميذذزىذذنبع ذذأا مذاَو ي ذاَ،

ميذذزى ذذنسذذابا أاب ذذإدراكمخ ذذالفللعذذالمأوالبيئ ذذةال ذذكيعذذيش يأ ذذاالو ذذلأولسذذلوكمخ ذذالفم ذذن
ناحي ذذه.و ش ذ ر ذذلمرحلذذةاسذذمأامذذنالورياذذةال ذذكيذذن مبأذذاالو ذذل عر ذذهىلذذلن سذذهوىلذذلالعذذالم

المحيوبه.

ويشير(زهران)020:1114،أنه كنأايةمرحلةالمراهاةي ادالمراهريللإللالن و

ااخالقذكحيذذث لذذلالم ذذاهيمااخالقيذذةإلذذلمسذ ويالم ذذاهيمااخالقيذذةلل ارشذذدينو ذذاد وذذابرمذذع
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الم اهيمااخالقيةاالج ماىيةالسليمةح لوانلم لادفا اقاَمعمايريدرهذوشخلذياَ،وهذوحذين

يسايرالمعاييرالسلو يةااخالقيةيسا يرهاالى اادرأنأاهكاللواب.

ويشير(الرحيم)124:1168،أنااو اليخ ل ون ك ا أمالعالية بعاَللسنومرحلة

النمذذوالعالذذكال ذذكولذذلواإليأذذا،وانولذذولالو ذذلإلذذلالم ارحذذلالم عذذدد مذذنالنمذذوالمعر ذذكيع مذذد

اى ماداَ بي اَرىللال رصال ربويةالم احة،والخلايةالثاا يةوالمثيرانال كي عذرفلأذاوأخيذراالعوامذل

الوراثية.

ويشذذير(ىيسذذوي)10:1117،أنالنمذذوالعالذذكاليس ذذيربمعذذدلسذذرىةواحذذد  ذذكجمي ذذع

مراحلالعمر ،اددلنال جاربىللأنهذاالنمويسيرببو  ذكمرحلذةاللذورثذميسذرع ذكمرحلذة
الو ولةالم حخر ويس مر ذلكح لمرحلةالمراهاةالمب ذر .ثذمي وقذفالنمذوىنذدااشذخاصالعذاديين
كحوالكالسنالسادسةىشر ول نهيس مر كال ادمح لسنالعشرينىندم وقكالذ ا ))

ويش ذذير(اللذ ذ وكوآخ ذذرون)267:1117،يا ذذولبياجي ذذهأن ا ذذدمالو ذذلم ذذنمرحل ذذةإل ذذل

أخرىالي ون جائياَ،بلي مبورياة دريجية ،ماي وقفىللأنواعمعينةمنالخبرانال كي عذرف
لأاالو ل،وي رفأنالولولإللمرحلةمعينةي وقفىللال ادمالناجوخاللالمراحلالساباة.

ويشير(أبونجيلهوآخذرون)135:2441،أنبياجيذهاسذ خدممرحلذةstageبمعنذكدقيذر

الو ذليمذذر ذذكنمذورخذذاللم ارحذذلم عذدد  و ذلمرحلذذة شذيرإلذذلمسذ ويمعذين،وهذذذرالم ارحذذلمر بذذة
بورياةثاب ةبحيثال ح كمرحلةقبلساباا أاوال خوذلمرحلذةم وسذوةبذينمذرحل ين .ذلمرحلذة

هكن اجالمرحلةالساباةلأاواىذدادللمرحلذةالالحاذةلأذا.وي ر ذبىلذلذلذكأن ذلمرحلذة ميذزىذن
ااخرىب ر يبأوبنا جامع،أيبن امىالكيسموبممارسةنشاو ريمعين.

رابعاَ :بك وها فجهرست والنمو األخالقي.

يش ذذير(قن ذذاويوآخ ذذرون)056-057:2441،أن ذذلم ذذنب ذذكوها جأرس ذذنح ذذددواوج ذذود

لور ابعأمامعنموال ردبنا ىللدراس أماوهما:
خمسةأنماومنالخلر،و ا

 .1الحيذادااخالقذك ذكالو ولذة:amoral in infancyو ذكهذذرالمرحلذةيذريالو ذلالنذاس
اآلخ ذرين وسذذائلإلشذذباعالذذذان.ي ذذونالو ذذلم مر ذ اَز مام ذاَحولذذهذا ذذه،اليعذذرفالمبذذاد 

ااخالقيةوالال مير.انهلور ر يعاليبدأ كال وبيعبعد.

 .2الوسذذيلة ذذكالو ولذذةالمب ذذر :expedient in early childhoodيميذذلالو ذذل ذذكهذذذر
المرحلذذةالنيعمذذلو اذاَل االيذذدالمج مذذعول ذذنل ذذكي جنذذبالعاذذابويحلذذلىلذذلالثذواب اذذو
وي ونالو لم مر اَزحولذا ه،وأخالقيا هىيرثاب ةوالمذاأنمبذررمحا

مر بوةبحلولهىللميز أوم ا ح .
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ذهىلذلالاواىذد

 .3المسذا ير  ذكالو ولذةالم ذحخر :conformity in late childhoodالشذخصالمسذايرهذو
الذذذيي بذذعمذذاهذذوسذذائدمذذنقواىذذدالسذذلوك،وهنذذانجذذدلذذديالو ذذلا جاهذاَثاب ذاَنحذذوالل ذواب
والخوذذح،ل ذذنذلذذكاليرجذذعإلذذلاالل ذزامبمبذذدأأخالقذذكىذذاموانمذذااالل ذزامبمذذاهذذوسذذائد ذذك

المج مع.

 .0ال ذميرالذالىاالنذك irrational conscientiousذكالو ولذةالم ذحخر :وهنذايح ذمالو ذل
لمعاييررالداخليةأوالذا يةىناللذوابوالخوذح،مذعاه مذام ذئيلبمذاإذا

ىللالمواقفو ااَ
انالناسمنحولهيوا اونىلل لر هأمال.

الويريذةالعاالنيذذة rational altruisticذذكالمراهاذذة:وهذذذرأىلذذلمرحلذذةللن ذذوالخلاذذك ذذك
 .5
لورهما،والذينيسذل ونىلذلهذذاالنحذوليسذنلذديأممجموىذةثاب ذةمذنالمبذاد ااخالقيذة

وانماهميوباونبمو وىية ك و ماإذا اننن ائوال علالمعين ار أونا عةبالنسبة
لمخ ذرين.والشذذخصالويذذريىلذذلوىذذكبمعذذاييرمج معذذهوايحذذا ان ذذميررذا ذذهول نذذهقذذادر
ذيرانإلذلأنىالبيذةالمذراهاين ذك
ىللأنيراىكروحالاواىذدالأني ذلىبذدالحر ي أذا.ويش 

بحثأمالميللوا عالَإللهذرالمرحلةااخير .

العوامل المؤثرة على تكوين الخلق

ذدلأبحذاثهذا يأج ذرسH. tabe and R.J.HavighurstوهيرلذوكB. Hurlock.E.

ىللأنأهمالعواملالمؤثر  ك وويرو وينالخلرهك-:

 .1الثذوابوالعاذذاب:ي ذذحثرال ذذردبالبيئذذةوبالمدرسذذةوبجماىذذةالن ذذائروبذذالمج معال بيذذر ذذك اذذويم
مس ويانخلاه،و ك عديلسجايار،وذلكىندمايثابىللمايعملأويعاقبىللأخوائذه،

وهنااليعنكالعاابال ربوالاسو وانمايعنذكهنذاإىاقذةالسذلوكالشذاذوذلذكب حذولواق ذه

إلكسلوكمر ك.

 .2ال اليد:يالدال ردوالديه كو ول ه،وي ووربهالنمو يالدمدرسيهورؤسا اانديةال كين مك
إليأذا ذذكبذذد مراها ذذه،ثذمينمذوبعذذدذلذذكنحذو اليذذدن ذذائرر ذذك ذوقأمىليذذه،وه ذذذاي ذذحثر ذذك
نمورالخلاكبمنيالد،وبماي عل.

 .3ال يذذرال ذذحملك:ي ذذحثرالنمذذوالخلاذذكب يذذرال ذذردو حمال ذذهوبلذذير هالاويذذةال ذذك أذذدفإلذذك
حليذذلالمواقذذفالمخ ل ذذة،ورسذذمخوووأذذاااساسذذيةللولذذولبأذذاإلذذكالمثذذلالعليذذااللذذحيحة

ال ك سايرأهدافال ردوالجماىةوالنوعاإلنسذانكومعذارجال
العليا(.السيد)306:1990،
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ذيلةالسذاميةومذدارجالعدالذة

ويشذذير(منسذذكوآخذذرون)321:2444،أنأهذذمالعوامذذلالمذذؤثر  ذذكالنمذذوالخلاذذك،هذذك مذذا

يلك-:

 .1الو ل:الو لىاملأساسك كالنموالخلاذكوذلذكبمذايحمذلمذنمرونذة سذاىدرىلذلالايذام
بعمليذةال ابذلوال يذفواالم لذذاص،و لمذا ذانال ذذائنالحذكألذورمذذنىمذررالزمنذك انذذن

مرون هأشدوأثار وبياأاأبالىم اَر.بمعنك ذوينالعذادانوااخذالر لمذا ذان ذكالسذنوان

ااوللمنالو ولة انأثرهاأ ثر كماومانالشخليةال ك الزم كجميعمراحلحيا ه.

 .2ااسر :و شملااسر جميذعاا ذرادالذذينيحيوذونبالو ذلبذالمنزل،و ع بذراامأى ذمىامذل
ذذكااسذذر  ذذك ذذوينخلذذرالو ذذل .العالقذذةاالج ماىيذذةااولذذكال ذذكيايمأذذاالو ذذل ذذكحيا ذذه

إنماهكمعأمهأومنياومماامأا.

 .3المدرسذذة:المدرسذذةب ذذلمس ذ ويا أاومراحلأذذامذذنالح ذذانةإلذذكالجامعذذة ع بذذرمؤسسذذةهامذذة
وأساسية ك نميةالجانبالخلاكلديال رد.

 .0المج مع:ومايحملهمنثاا ةوشخليانو االيدون موىادانوجماىانوىيرهايؤثربش ل
وا وف نميةالخلرلديال رد.

03

نظريات التفكير األخالقي

أوالَ :نظرية التحليل النفسي ( فرويد)

يشير(ىبدالخالر)231:1113،أن رويدقدحددثالثمن مانن سذيةأوأجأذز رئيسذية

هكالأو،اانا،ااناااىلل.

أ .الأو:I dويمثذلمسذ ودعالواقذةالن سذية،ي ذونمذن ذلمذاهذومذوروثو ذائنمنذذالذوالد بمذا
كذلذكالو ارئذزالجنسذيةوالعدوانيذةالاويذةالأائجذة،والرىبذانالم بو ذة،والن ازىذانالمسذ أجنة.انذه

الوبيعذذةالحيوانيذذةل نسذذانقبذذلأنيلحاأذذاال أذذذيب،ويمثذذلالأذذوجانذذبالشذذعوريىميذذرمناوذذع

الللةىنالعالمالخارجك.الي ويربمعنكالزمنأومرورالخبر والىالقةلهبالمعاييرأوالايم
أوااخ ذذالروالمث ذذلالعلي ذذا،واليخ ذذعلاذ ذوانينأوقواى ذذدأومنو ذذر ،أ ذذويس ذذيرو ذذرمب ذذدأالل ذذذ 
ويبحثىنأا.وال راىكحاجا همبدأالواقع.

ويشذذير(جذذالل:)81:1168،أنالأذذو ذذونالجذذز اا بذذرمذذنالشخلذذية،وهذذكالشذذعورية،
وىيرمنوايةو سعكإلكاللذ ،وبدائية،وملدر(الليبذدو)أوواقذةالحيذا ،وملذدرالذدوا عورىبذان

الحيا والمون ،ماأنأاملدرالرىبانالم بو ة.

ويشذير(ىذود وآخذرون)64:1160،أنمسذ ويانوأبنيذةالشخلذيةال ذكقسذمأا رويذد خ لذف ذل
منأا كو ي أاوورياةال عبيرىنش لال اىلالذيهوجوهرالنموومعيار حايراإلشذباعلأذذر

الواقةااساسية.

ب .اانذذا(EGOىبذذدالخذذالر)204:1113،يشذذير رويذذدإلذذلأناانذذامشذ رمذذنالأذذوبولذ ه

من مذذةبدائيذذة،ذلذذكأنالأذذويسذذيرو ذذرمبذذدأاللذذذ ،ول ذذناح ذذاكالو ذذلبذذالواقع،وب ذذحثيرمذذن

مواجأةالأوللعالمالخارجك،ينسذلخمذنالأذوجذز يسذيرو اذاَلمبذدأالواقذع.وهذواانذاالذذيي ذر
يذ اَرمو ذذوىياَمعاذوالَوي مشذذكمذذعال ذذروفاالج ماىيذذةالم عذذارفىليأذذا.واالنذذالذذيسمن لذالَ

ىذذنالأذذوان لذذاالَ ام ذاَولذذيسلذذهوجذذودمن لذذلىنذذه،والجذذز اا بذذرمذذناانذذاشذذعوريوالجذذز 

االورمنهالشعوري،وقو همس مد منالأو.

ويش ذذير(ى ذذود وآخ ذذرون)61:1160،اان ذذاEGOيمث ذذله ذذذاالمسذ ذ ويالعاق ذذلالذ ذواقعكم ذذن

الشخلذذيةاإلنسذذانيةال ذذك ذذدركالمم ذذنمذذنالمس ذ حيلبذذل عذذرفأن ذذحخراإلشذذباعىذذاد مذذاي ذذون
يهوأنااهدافوويلةاامدقد ولب حجيلأونسيانااهدافالعاجلذةومذنهنذا حذاول((
مرىوباَ 

اانا) وجيهرىبانالأوIdإللقنوانيحللمنأااإلنسانىللأ
ويجذذبىلينذذاأننحخذذذبعذذيناالى بذذارانذذهلذذيسهنذذا

ل ائد له.

ذذادأو نذذاقفبذذين((الأذذو))idو((اانذذا

 ))egoالهمايعمالنمنأجلهدفواحدوهوإشباعحاجانال رد.
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ويشير(ىبدالخالر:)201:1113،أناانذامر ذزالشذعورواإلدراكواإلراد والح ذمو

اخ بارالواقع،ولهالسيور ىللجميعالو ائفالمعر يةوالعمليانالعاليةالعليا،ويعرفمايذدور ذك
البيئذذةالمحيو ذةبنذذا.واانذذاينذذام،ول نذذهيمذذارسرقاب ذذهىلذذلااحذذالمويحذذرصىلذذلأني ذذونأخالقيذذا،
و مثذذلاانذذاال ن ذذيمالذذذييم ننذذامذذنالشذذعوربحن سذذناإذياذذومبو ي ذذةنذذدر أاونشذذعربأذذا ونعر أذذا ذذك

أن سنا ،حنناول:أناأحب،أناأى اد،أناأ رر،أنسح عل....الخ.

ويشذير ذكهذذااللذدد(قنذاويوآخذذرون)034:2441،حذول سذيرجوانذبالن ريذةال ذذك

علذذربذذالنموااخالقذذك.ووبا ذاَل رويذذد ذذإن ذذونال ذذميرأواانذذاالعليذذاوبال ذذالكا سذذابالس ذذلوك

ااخالقكإنمايع برن يجةلحلالعاد اا ودوبية.إنااناالعلياالذييمثلمعاييرال ارشذدين،ينمذومذن
خذذاللال وحذذدمذذعالوالذذدينمذذنن ذذسالجذذنس.وأنالمج مذذعي ذذمنباائذذهمذذنخذذاللالذ امصأوال وحذذد
الذذذا كب ذذرفمعذذاييررىلذذلال ذذردالذذذييناذذلهذذذرالمعذذاييرإلذذلالجيذذلالذذذييليذذه .ذذلااوالدوالبنذذان
الذذذيني وحذذدونم ذذعالوالذذدم ذذنن ذذسالج ذذنسبسذذببالخذذوفأوالال ذذرىلذذلالس ذذلوك( اذذدانالح ذذبأو

العدوانيذذة).و مذذايذذذ رب رون ينبرنذذر )1184(Bronfenbrennerذذإنالو ذذلقذذدي وحذذدمذذعأيممذذن
جوانبالوالدالثالثةأومعأمجميعاَوهك:

السذذلوكالوا ذذو،أوالذذدوا ع،أوالومذذوحبالنسذذبةللو ذذل.إمذذامذذاي وحذذدمعذذهالو ذذلمذذنهذذذر

الجوانب أومو وعالبحثوقدي وقفىللش لال وحد.

وقذذديحذذدثأنىمليذذةواحذذد مثذذلال واجذذد"ا ذذالك"anacliticان اائيذاَ ذذونأ ثذذراح مذذاالَ ذذك

ين وىنأا وويرالمعايير ،كحينأنىمليةأخريمثلال وحذدمذعمعذاييرالشذخصالعذدوانكيذؤدي
إلكا باعدوا عوأ عالالوالدين.

ن .ااناالعليا()Superego


يشير(ىودروآخرون (61:1160،أناهذاالمس ويياع كم انال

ادمعالمسذ ويين

اآلخ ذرينو حذذددالم ذذاهرااخالقيذذةالأاد ذذةللشخلذذية،وهذذكمثذذلاانذذا ن ذ ومذذناال لذذالبذذالواقعأو

البيئةول نأا للبالواقعاالج ماىكوليسبذالواقعالجسذدي.ونمذواانذاالعليذااليحذدث ذكالو ولذة
وانمذذا ذذكالم ارحذذلالم ادمذذةىذذنالعمذذرو نشذذحمذذنخذذالل ذذذويبالاذذيماالج ماىيذذةوالثاا يذذة،وىذذدمقذذدر 
ال ردىللاللراعالموجودبينااناالدنيا((الأذو)Id:واانذاالعليذا(())superegoيشذ لالسذبب

مايرى رويد.

الرئيسكاىلبأنماوالسلوكىيرالسويأنلمي ن له

ويشذذير(ىبذذدالخذذالر)202:1113،ىلذذلالذذرىمبذذحناانذذاااىلذذلجذذز من لذذلىذذناانذذا

منسلخمنه ذونن يجذةنمذوو عذديللذه ،حنذهمسذيورىلذلاانذا،والنذاقفالخلاذكلذه،وال ذميرالذال
شعوريالذيي ح م يهوالمراقبله،ومنو ائفااناااىللثالث:
 .1فد عانالأو.

.2ام ناعاانابإحاللااهدافالخلايةمحلااهدافالواقعية.
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.3العملىللبلو ال مالو حايرالمثال.

ويلخ ذذص(أب ذذونجيل ذذة)01:2441،ىم ذذلدينامي ذذانأجأ ذذز الشخل ذذيةو ذذرن ري ذذةال حلي ذذل

الن سك،بحنااناهوالذييوجهويذن مىمليذان وا ذرالشخلذيةمذعالبيئذة،و ذذلكيذن مويوجذه
الذذدوا عال ذذك ح ذذزالشخلذذيةإلذذلالعمذذل،وهذذوالذذذييسذذعلجاهذذدال حايذذرإم انيذذانالشخلذذيةو

الولولبأاإللااهدافالمرسومة.إالأناانامايد كهذرالعمليانبمايلدرىنالأذو،و ذذلك
بمايلدرىنااناااىلذل،مذن ذحثيرانو وجيأذانقذد منعذهمذنالعمذل ليذة مذايحذدثمذثال ذك

حالةاامرافالعلابيةأو كحالةإيااعال ررأوالعااببالذان.

ثانيا  :نظرية كولبرج

يشذير(قنذاويوآخذرون:)051:2441،أنن ريذةلذورنس ذولبرجLawrence Kohlberg

ع برأحدثن ريانالنموالخلاكونموال يرالخلاكبشذ لخذاص ،مذاأنأذا ع بذرأ ثذرالن ريذان
ث ار منحيثاس ثار أاللبحث كال يرالخلاك.

يش ذذير(العوامل ذذهوآخ ذذرون)163:2443،يع ب ذذرل ذذورنس ذ ذ ولبرج ذذكن ري ذذهلنم ذذوال ي ذذر

الخلاذذكام ذذداداَا ار جذذانبياجيذذه،حيذذثأشذذارإلذذكم ارحذذلينمذذوخاللأذذاال يذذرالخلاذكىنذذدااو ذذال،
و انمنأجه كذلكانهقابلأ رادمابينسنالعاشر إللسنالسادسذةىشذر ،وسذحلأمبذحنيسذ جيبوا

لمش الن

منمحزرخلايةا ار يةمش ملةىلللذراىانمعينذة،وحذاول ذكهذذرالمشذ النأن

ذذونمعاذذد ،ومر بذذةحيذذثاليوجذذدلأذذاإجابذذانلذذحيحة ،ذذك ذذلمشذ لةيم ذذنأنيعوذذكااو ذذال

إجاب ذذا أممع مذذذدينىل ذذلأي سلسذ ذذلمذ ذذناإلنس ذذانالملذ ذذونعأوال وقع ذذاناالج ماىيذذذة،واإلخذ ذذالص
واالل زامبالاانون،إلكاى بارانأىللمثلحاوروسعاد اآلخرين.

ويشذذير(ىذذود وآخذذرون)15:1160،رىذذمأسذذاسالنمذذوااخالقذذكىنذذدرهذذون ذذسااسذذاس

الذيأشارإليهبياجيهوهوالح مىللالمشذ لةااخالقيذةبوذفالن ذرىذنالسذلوكالم ولذب جاهأذا
إن ولبرج وللإلكن رية املةذانمح ويشديديجعلالماارنةبينأماأمر يهإجحذافوخالذة

أنبياجيهلمي نيالدب اريذررهذذاو ذعن ريذة املذةباذدرمذاهذومناقشذةن ريذانقائمذة ذكإوذار
منن ائوماابالنإ ليني يةىللأساسمنم أومايمانيول اننحولالواجبواالل زامالخلاك))

ويشذذير(العواملذذةوآخذذرون)163:2443،لاذذدوجذذد ذذولبرجمثذذلبياجيذذهىالقذذةايجابيذذةبذذين

العمرالزمنذكوالمرحلذةااخالقيذةال ذكي ذونىليأذاالو ذل،وأشذارأنالم ارحذلااخالقيذةمثذلالم ارحذل
المعر يذذة بذذدوو حنأذذان ذذاجال اىذذلمذذابينال ذذردوالبيئذذة ،مذذاأشذذارإلذذلأنازديذذادالنمذذو ذذكال يذذر
ااخالقذكاليحذذدثمذذنخذاللال علذذيمالمباشذذر،بمعنذذكانذهاليم ذذنأنيذ علمالو ذلمذذنخذذاللنمذذاذج

الذذدروسال عليميذذةال اليديذذة،ول نأذذا نمذذومذذنخذذاللىمليذذانمر بذذةمعاذذد 
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ذذمنىوامذذلأخذذريمثذذل

(ال اىذذلمذذعاآلخذرين)مشذذي اَرإلذذلأنمع ذذماا ذراد ذذكمج معنذذااليلذذلواالمرحلذذةااىلذذلمذذنالنمذذو
ااخالقكوهكااخالقيةالمع مد ىللالمباد الخلايةالعالمية)

ويش ذذير(ى ذذود وآخ ذذرون)15:1160،ق ذذدبن ذذك ذذولبرجالنم ذذوااخالق ذذكلدي ذذهىل ذذلأس ذذاس

ال ح ذذولاالج م ذذاىكال ذذذيينش ذذحم ذذنال ن ذذيمال ذذذا كللبن ذذا المعر ذذكال ذذذيي ذذر بوب ذذال مر زح ذذولذان

 egocentrismيبدأالح مااخالقك كأدنارم حث اَربال مر زحولالذانوين أك كأىالربال خلص

ال اممنال مر زحولالذان كالعالقاناالج ماىية.

ويش ذذير(أبذذذوحوذذذبوآخذ ذذرون)162:1114،أن ذذولبرجقس ذذمجوان ذذبالحيذ ذذا الخلايذ ذذةأو

السلوكالخلاك(وهكالمواقفال ك سموللح مالخلاكبال أور)إللثالث ئانوهك:

أوال.1:وريا ذذةالح ذذمالخلاذ ذذك:و ش ذذملالمح ذذانال ذ ذذكيل ذذدر ذذكل ذذور أاالح ذذمالخلا ذذكوهذذذك:

)اللواب-لهالحر كماابلىليهالواجب-الواجببمعنكال زام-المدحواللوم-الثوابوالعااب
-الخيروال

يلة-ال بريروالشرح).

ثانياَ:مباد الح مالخلاك:و شملىنالراالل زامأوالايمةال ك

منالح مالخلاكوهك:

.1الن ر كالعواقب(نوا ومرىوبةأوىيرمرىوبة.

.2الر اهيةاالج ماىية(نوا ومرىوبةأوىيرمرىوبةلمخرين).

.3الحب.0.االح رام.5العدالةباى بارهاحرية.8.العدالةباى بارهامساوا .
ثالثذ ذاَ:مح ذذوىالح ذذمالخلا ذذك:ويش ذذملالمو ذذوىانال ذذك ؤل ذذفم ذذمونالح ذذمالخلا ذذك،وق ذذد ذذون
مو وىانأومؤسسانأوق ايااج ماىيةو شملىللسبيلالمثال-:

.1المعايراالج ماىية(و شملالاوانينوالاواىد).
.2ال ميرالشخلك.

.3اادوارالشخليةوالنواحكالوجدانية.
.0اادواروالمسائلالم علاةبالسلوةوالديماراوية.
.5الحريانالمدنية.

.8ىدالةاا عالال ك لدرىناإلنسانبعيداَىنالحاورالثاب ة).
.7العدالةالعاابية.
.6الحيا .

.1المل ية.

.14اللدر.
.11الجنس.
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ثالثا  :نظرية بياجيه

يشير(العواملذةوآخذرون)161:2443،أنبياجيذهقذدر ذزمنذذالبدايذة ذكمجذالااله مذام

بد ارسذةالم ذذاهيمىنذذدااو ذذالىلذذلمذذايسذذمكبال عاذذلالخلاذذكmoral reasoningأيىلذذلىمليذذة

إلذذدارالح ذذمالخلاذذكىلذذلسذذلوكمذذا،مذذعإىوذذا ااسذذسالعاليذذةوالمنوايذذةوااخالقيذذةال ذذك بذذرر
إلذذدارمثذذلهذذذاالح ذذم،بلذذرفالن ذذرىذذنإم انيذذة ن يذذذر ذذكالواقذذعأي حويلذذهإلذذلسذذلوكخلاذذك،
بع سما انيأ مالساباونىليهمندراسةال اىالنال ذك ن أذكبالسذلوكالذواقعك،وب حث ار ذهالجيذد 

خرين.
أوالسيئةبالنسبةلل ردأولم 

ويشير(محمد)215:1112،أنبياجيهيريأنهمعنموالو ل حولالمخووانالعالية

ااولذذكال ذذك ونذذنمب ذ اَر ذذكحيذذا الو ذذلوال ذذك ع مذذدىلذذلاانمذذاوالسذذلو يةالعلنيذذةأوالل ذريحة،
حذذولإلذذكمخووذذانىاليذذةschemesا عذذالمس ذ دخلةأوىمليذذان.ويالذذدبياجيذذهبالعمليذذةأن

اانماوالسلو يةالعلنيةللمرحلةالحسكحر يةي ماس دخالأابمايجعلالو لقاد اَرىلذل مثيذلال عذل
ىالياَ،وىللذلكياومب ابعسلو ك كىالهدونالحاجةإلكالايامبه كالواقع.

ويش ذذير(أب ذذونجيل ذذهوآخ ذذرون)130:127،2441،إل ذذلأه ذذمالم ذذاهيمااساس ذذيةلن ري ذذة

بياجيهوهك مايلك-:

 .1م أومال ن يم:أنم أومال ن يمىندبياجيهيشيرإلكالميذلل جميذعال ر يذانأواابنيذةالن سذية
والجسمية كن مأوأن مةم آل ةم ناساة.وىللالرىممنأنهذاالميذلهذو وذريأومذوروث

إالأنالورياذذةال ذذكيذ مبأذذاال نسذذير-هذذذرالورياذذة -حذذددبعوامذذلبيئيذذة،أيالبيئذذةال ذذكيعذذيش
يأذذاال ذذردوي بذذروي ذ علم.ل ذذلك أذذك خ لذذفمذذن ذذرداخذذرومذذنمج مذذعاخذذروبا ذاَلل ذذروف

البيئية.

 .2م أذذومال يذذف:ويشذذيرم أذذومال يذذفىنذذدبياجيذذههذذوالاذذدر ىلذذلال ويذذرمذذنناحيذةوالاذذدر ىلذذل
ال ويير كالبيئةمنالناحيةااخذرىأيالاذدر ىلذل عذديلالبيئذةىذالو ىلذلال وييذر.ويذريأبذو

نجيلهأنم أومال يفىنذدبياجيذهيخ لذفىذنم أذومال يذفلذدىدارون ،أذوىنذددارونهذو
وييذذرال ذذائنالحذذكأمذذاىنذذدبياجيذذه أذذو ويذذرال ذذائنالحذذك((اإلنسذذانك))و وييذذراإلنسذذانللبيئذذة

أي اَ.ويريأي اأنال يف-يشبهال ن يم-خالة ورية ميذزاإلنسذان،ول ذنالورياذةال ذك
ي يذذفبأذذاال ذذردبالذذذان-هذذذرالورياذذة -حذذددبعوامذذلبيئيذذة،أيبالبيئذذةال ذذكيعذذيش يأذذاال ذذرد

وي بروي علم.

 .3اللوراإلجماليةالعامةأو((المخووانالعالية)).schemes

مذذنالم ذذاهيمالمأمذذة،وااساسذذية ذذكن ريذذةبياجيذذه،وىلذذلالذذرىممذذنأنبياجيذذهلذذمياذذدم عري ذاَ

وا حاَلهإالأنالاذار ل ابذانبياجيذهيم نذهأنيسذ دلىلذلمعنذكهذذاالم أذومبسذأولة.ويذريأبذو
نجيلذهأنهذذاالم أذومي

ذذمن ذالَمذننشذاوانالو ذذلمذنناحيذة،واابنيذةالمعر يذذةال ذك اذومىليأذذا
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هذذذرالنشذذاوانمذذنناحيذذةأخذذري.وبنذذا ىلذذلذلذذكأنهذذذاالم أذذومي

ذذمنمجموىذذةأ عذذالم ابعذذة

وم رابوة ذكوحذد واحذد و ح ذويىلذلالعنالذرالسذلو يةالم ونذةل لذكاا عذالال ذكيسذ ويعالو ذل

بواسو أاأني رربينالمواقفالمخ ل ذةال ذكياابلأذاأوي عذرفلأذا ،ذذلكيسذ ويعالو ذل ذك ذو 

هذراللوراإلجماليةالعامة،أنيعممبينالخبرانوالمواقفالم شذابأةأيمذنالمذحلوفإلذكالمواقذف

الجديد )

ويشير(العواملةوآخرون)161:2443،بال ذالكيذريبياجيذهأن ذرفااخذالرقذديحذدث

كالبداية او.ول نالحاسةالخلايةللنمو ر اكو جهمنااخالقيةخارجذةالملذدرإلذلااخالقيذة
امباواىذذدذا يذذة اذذوم
داخليذةالملذذدر،أيأنأذذا ن اذذلمذذناالنلذياعباواىذذدمذذنخذذارجالذذذانإلذكاالل ذز 
ىللاإلقناع،وهناادخلبياجيهااخالقية سمة كالشخلذية خ ذعلل وذوروالنمذو،شذحنأاقذدران

اإلنسانااخرىوسما ه،أوي مهذاال وورىبرمراحلمعينة.وقدالح بياجيهال ويرانالنمائية ك
مجذذالالنمذذوالخلاذذك،وانجملذذةهذذذرال ويذران حذذولإلذذك ويذذر ي ذذك،ونذذوىك،بمعنذذكأنذذهي ويذذرمذذن
لوررللاواىذد،ىلذلأنأذام رو ذةمذنالسذلوةالخارجيذة،وال ذكاليم ذن وييرهذاأيأنأذاثاب ذةإلذك

ذع،وأنأذذاليسذذنثاب ذذة،ويم ذذن ويرهذذامذذع
ويذذر لذذوررإلذذلأنأذذان ذذاجو ذذاهمم بذذادلبذذينأ ذرادالمج مذ 

مرورالزمن.

ويشذذير(أبذذونجيلذذهوآخذذرون)135:2441:أنهذذذراللذذوراإلجماليذذةهذذك ن يمذذانمرنذذة،

وهكأورم حر ة وبرىللمواقفمخ ل ة ،أذكدائمذةالحر ذةوال ويذرو ذزدادمذع اذدمالسذن ،أذك
زداد ماو وور ي اَ.ومعر ة وورهذراللوراإلجماليذةمذنناحيذةال ذموال يذفمذاهذوإالمعر ذة

للمراحلالمخ ل ةللنموالعالك.وهذاالنموالذييحدثن يجةال اىلالذدائموالمسذ مربذينالخالذ ين

ور ينااساسي ينوهما:خالذيةالاذدر ىلذلال ن ذيموخالذةالاذدر ىلذلال يذفوهذكخذواصمذن
ال 
وبيعةالعال.

يشير(هرمزوآخرون)23:1166،يولربياجيهىللال ر يبالن سكالذيي وسو يذف

ال ذذردبذ ذ(المخوذذو)schemaويالذذدبذذه ر يذذبأو ن ذذيماا عذذال مذذا حذذولأو عمذذمىذذنوريذذر
ال رار ك ل روفمماثلذةأومشذابأة،هذذراا عذالقذد ذونأنماوذاَسذلو يةحر يذة ذاهر  ذدىل

((المخوذذوالحسذذكالحر ذذك))وقذذد ذذونهذذذراا عذذالداخليذذةو ذذدىكبذذالمخووالمعر ذذك،والمخوذذو
الذييم ل هاا راديش لااساسالذذيبوسذاو هي أمذونالعذالمالذذيي ذاىلونمعذه،و ذذلكااسذاس

ل أمالخبرانالجديد ال كيواجأونأا.

ويش ذير(ىذذود وآخذذرون)14:1160،اه ذ مبياجيذذهب ي يذذةا سذذابالمعر ذذةو وورهذذالذذدي

ااو ال كإواروجودقذدرانأوليذةموروثذة حذولو بذدلمذناح ا أذابذالخبر المحيوذةبذال ردىذن

وريذذرال يذذف.وهذذذرالاذذدرانهذذكأساسذذأامذذانولذذرىليأذذااابنيذذة()schemateوهذذذرالاذذدرانلأذذا
ثالثل انأساسية:

01

 .1ال لي ذذة-:أيأنمجم ذذوعااجذ ذ از اليس ذذاويال ذذلأوالع ذذس يج ذذبأنالنن ذذرإل ذذكالج ذذز 
بمعزلىنال ل.

 .2ال بديل:أيأن املال ليجعلهيبدلمنبعفأجزائهليناسبال ويرالذييم نأنيحدث
كجز أخر.

 .3ال ن يمالذا ك:وهكأنال اىلمعالخبر اليؤديإلك حسينالن ائو ما اووانما ي اَ.

ويشذذير(الزى ذول)216:2443:وبنذذا ىلذذلوجأذذنن ذذربياجيذذه ،ذذانالعاذذللذذيسمجذذرد

ل حةبي ا  نوبعىليأاالمعارف،أومجردمرآ  ع سماي مإد ار ه أوليسمسجالَسلبياَ،وانما
يم ازبال اىليةوالنشاو ذاا رادي ذاىلونىلذلنحذونشذوو عذالمذعالبيئذةوينذ وىذنخبذرانال اىذل

هذر ووران كالو ائفواانشوةالمعر ية.
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مفهوم جودة الحياة

جودة الحياة

يعدملولوجود الحيا quality of lifeمنالم ذاهيمالحديثذةال ذكالقذناه مامذاَ بيذ اَر ذك

العلومالوبيعةواإلنسانيةمنأا،ىلمالبيئة،واللحة،والوبالن سك،واالق لاد،والسياسة،والجو ار يا،
وىلمالن س،وىلماالج ماع،وال ربية....،الخ(.سليمان)111:2414،

ويرىأنديلمانوآخرون()andelman &Others,1999:106أنجذود الحيذا م أذومين مذك

اللىائلةمنالم اهيمالم شابأةمعهمثلالسعاد والر اوالحيا الجيد والر االذا ك.

وياول(ارنوو)328:2446،أنم أومجود الحيا يع برمنالم اهيمال كنادراماح ين

بااله مذذامالواسذذعسذوا ىلذذلمسذ وياالسذ خدامالعلمذذكأواالسذ خدامالعملذذكالعذذام ذذكحيا نذذااليوميذذة
وبأذذذرالسذذرىة،ىيذذرأنمسذ خدمكهذذذاالم أذذوملذذمي اذوابعذذدىلذذلمعنذذكمحذذددلأذذذاالملذذولو ،وقذد
يرجعذلكإللحداثةالم أومىلذلمسذ ويال نذا ولالعلمذكالذدقير،و وذررهذذاالم أذوملالسذ خدام ذك

العديذذدمذذنالعلذذوم،حيذذثيسذ خدمأحيانذاَلل عبيذذرىذذنالرقذذك ذذكمسذ وىالخذذدمانالماديذذةواالج ماىيذذة
ال ذذك اذذومل ذراد ذذكالمج مذذع ،مذذايسذ خدملل عبيذرىذذنإدراكاا ذرادلمذذديقذذدر هذذذرالخذذدمانىلذذل

إشباعحاجا أمالمخ ل ة.

ويعد تعريف جودة الحياة من المهام الصعبة لعدة اعتبارات منها (:هاشم)099 : 9110 ،
 .1أنالم خللذذين ذذك ذذلمجذذالمذذنالمجذذاالنالمخ ل ذذةاى بذذرواد ارسذذةهذذذاالم أذذومح ذ اَرىلذذيأم،
وىر ورمنوجأةن رهمالم خللة،ولذا أرنوجأانن ذرم عذدد وىيذرم اذةىلذل عريذف

محذددلذه ،اسذ خدامالم أذوماليذر بوبمجذالمحذددمذنمجذاالنالحيذا ،أوب ذرعمحذددمذن ذذروع
العلمبلأنالم أومموزعبينالباحثينوالعلما ىللاخ الف خللا أمواه ماما أمالبحثية.

 .2أنم أومجود الحيا منالم اهيمالمحير ن اَرالس خدامه ك ثيرمنالمواقذفالمخ ل ذةو ذ روع
العلمالم عدد  ،يم نأنيشيرإلكاللحةأوالسعاد أوإلك اذديرالذذانأواللذحةالن سذيةأو

الر اىنالحيا .

 .3أنم أذذومجذذود الحيذذا ي ويذذرب ويذذرالذذزمنوب ويذذرحالذذةال ذذردالن سذذيةوالمرحلذذةالعمريذذةال ذكيمذذر
بأا.مثالَالسعاد  حملمعانكم عدد لل ردن سه كالمواقفالمخ ل ة.

 .0انذذهال وجذذدن ريذذةمحذذدد لجذذود الحيذذا ينولذذرمنأذذاهذذذاال عريذذف،وانمع ذذمالد ارسذذانينالذذأا
المنأوالوا و كقياسهذاالم أوم.

 .5أنالم أوماليا لرىللالجانبالمر ك او،ول نهيم دإللالجوانبااليجابية.

 .8أنم أذذومجذذود الحيذذا  حذذددربعذذفالم ويذرانالثاا يذذة،ممذذايجعذذلهنذذاك روقذاَ ذذكال عريذذفبذذين
الثاا انالم عدد .
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وىلذذلالذذرىممذذنهذذذراللذذعوبان ذذكالولذذولإلذذل عريذذفواحذذدمحذذدد،ويجذذوزىلذذلا ذذار

الجميعبجود الحيا  ،إنهناكمحاوالنىديذد  حمذلوجأذانن ذرواه مذاممذنقذدمواهذذرال عري ذان
ومنأا:

يعر أا(ىبداهلل)131:2446،أنلونجسن،2008 Longestين رإللجذود الحيذا 

بحنأا"قدر ال ردىللإشباعحاجاناللحةالن سية،مثلالحاجانالبيولوجية،والعالقذاناالج ماىيذة
االيجابية،واالس ارارااسري،والر اىنالعملواالس اراراالق لادي،والادر ىللمااومذةال ذووو
االج ماىيةواالق لادية،ويؤ دأنشعورال ردباللحةالن سيةمنالم ؤشرانالاويةالدالذةىلذلجذود 

الحيا .

ويعر أادودسون()Dodson,1994:218جذود الحيذا ىلذلأنأذاالشذعورالشخلذكلل ذا 

وإجاد ال عاملمعال حديان

ويعر أا(نعيسة)106:2412،أنجود الحيذا يالذدبأذاشذعورال ذردبالر ذاوالسذعاد 

ذةورقذكالخذدمانال ذذك اذدملذه ذكالمجذاالناللذذحية
وقدر ذهىلذلإشذباعحاجا ذهمذنخذذاللثذ ار البيئ 
واالج ماىيةوال عليميةوالن سيةمنحسنإدار هللوقنواالس اد منه"".

ذرزي)122:2447،أنجذود الحيذا هذك"إدراكال ذردالذذا كللو ذع
ويعر أذا(حسذنوالمح 

الحذالكللذح هوالاذذدر ىلذلقيامذذهبذحدواررالحيا يذةالمر بوذذةبالجوانذباللذذحية،والن سذية،والمعر يذذة،
واالج ماىية،ويم نقياسأا مياَبواسوةاس جابانأ رادالعينةىلل ارانجود الحيا ".

ويعر أذذا(الع يبذذل)235:1114،أنجذذود الحيذذا المدرسذذيةهذذك"م أذذوميشذذيرإلذذلالجوانذذب

االج ماىيذ ذذةوالخب ذ ذرانالمر بوذ ذذةبعالقذ ذذانو ذ ذذاىالنالوالذ ذذبمذ ذذعالسذ ذذلوةالمدرسذ ذذيةوا ذ ذرادالمج مذ ذذع

المدرسك".

ويعر أذذا(المسذذند)67:1110،أنجذذود الحيذذا المدرسذذيةهذذك"م أذذوميشذذيرإلذذلالجوانذذب

ذميةوىيذذرالرسذذمية،مثذذلالجوانذذباالج ماىيذذةوالخب ذرانالمر بوذذةبالمأذذاموالعالقذذانمذذعالسذذلوة
الرسذ 
المدرسيةوالزمال  مايدر أاال الميذ".

ويعر أ ذذا(ىب ذذدال ذذاحوحسذ ذين)240:2448،أنج ذذود الحي ذذا ه ذذكاالسذ ذ م اعب ذذال روف

المادية كالبيئةالخارجيةواإلحساسبحسنالحال،واشباعالحاجان،والر اىنالحيا ،وادراكال رد
لاويوم امينحيا هوشذعورربمعنذكالحيذا إلذكجانذباللذحةالجسذميةااليجابيذةواحساسذهبالسذعاد 
ولوالَإللىيشحيا م ناىمةم وا اةبينجوهراإلنسانوالايمالسائد  كمج معه".

ويشذذير(سذذليمان)122:2414،أنىبذذدالمعوذذك2445،أشذذارإليأذذابحنأذذا"رقذذكمس ذ وي

الخدمانالماديةواالج ماىيةال ك ادما رادالمج معوالنذزوعنحذونمذوالحيذا ال ذك ميذزبالر ذار،
وهذاالنمومنالحيا اليس ويع حاياهسويمج معالو ر،ذلكالمج معالذياس واعأنيحل ا ذة

المش النالمعيشيةلوالبيةس انه"
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ويشذذير(الأنذذداوي )35:2011،إلذذل عريذذف(ىذذزب)2443،إلذذلأنجذذود الحيذذا  ع بذذر

مثلااىلليلذبوإليذه ذل ذك ذردىلذلأمذلأنيحااذهبشذ لأوبذحخر،ول ذناليذنجو ذكاسذ مال
م ونا هأحد ،ال ليم نأنيحاردرجذةمنذهأوأخذرى،وي ذيفأي ذاأنهذذاالم أذوماليذر بو ذك
ىمومي ذهبثذ ار أو اذروالبعلذمأوجأذذل،والبمنلذبأوجذار ،اذديذنعمبجانذذبو يذرمذنجذود الحيذذا 
اير ك وابسيوويحللىللقونيومهبال ادهووأسر ه،وقديحرممنهثريذوحسبأونسذب

وجار،وربمذايمثذلالشذعورالذداخلكبذاامنواالومئنذانوالر ذاىذنالحيذا وىذنالذذانوحسذبالنذاس،

رىريالللةباهلل ع برالم ونانااساسيةال ك مثلمعب اَرإللالشعوربجود الحيا .
و وثي 

ويعر أذذا(سذذليمان)326،2414،أنالجذذود أشذذارإليأذذاالجذذوهري1110إلذذلأنأذذا"ذلذذك

البنا ال لكالشاملالذيي ونمنمجموىةمنالم ويذرانالم نوىذةال ذك أذدفإلذكإشذباعالحاجذان

ااساس ذذيةلأل ذ ذرادال ذذذينيعيش ذذون ذذكنو ذذاره ذذذرالحي ذذا ،بحي ذذثيم ذذنقي ذذاسه ذذذااإلش ذذباعبم ذذؤثران
مو وىة ايسالايمالم د اة".

عريف(من مةاللحةالعالمية،1115،موقعأ اديميةىلمالن س/المن دىال ربذوي)جذود 


الحيا "إدراكال ردلو عه كالحيا  كسيارالثاا ةوأنسذارالاذيمال ذكيعذيش يأذاومذدى وذابرأو
ىد وابرذلكمع:أهدا ه ،وقعا ه،قيمه،واه ماما هالم علاةبلح هالبدنية،حال ذهالن سذية،مسذ وي
اس االلي ه،ىالقا هاالج ماىيةواى اادا هالشخلية،وىالقا ذهبالبيئذةبلذ ةىامذة،بال ذالك ذإنجذود 

الحيا بأذاالمعنك شيرإلك اييمانال ردالذا يةل روفحيا ه"(.أ اديميةىلمالن س،نن)
وياول(ىبداهلل)102:2446،أنجود الحيا -:quality of life

هكمجمذوع اييمذاناا ذرادلجوانذبحيذا أماليوميذة ذكوقذنمحذددو ذك ذل ذروفمعينذة،

واد ار أمبم ان أموو عأم كالحيا  كمحيوالمن ومةالثاا يةواللحيةال ذكيعيشذون يأذاوىالقذة
ذلكبحهدا أمو وقعا أمومعاييرهمواه ماما أم ك و  ايمأملجوانبحيا أمال ك شذملالر ذاىذن

الحيا ،واانشوةالمأنية،أنشوةالحيا اليومية،السعاد ،ااى ارفالن سية،اللذحةالبدنيذة،المسذاند 

والعالقاناالج ماىية،والحالةالمادية"".

ويعر أا((ميبرج)1113,Meeberrie،ىر أابحنأاشعورال ردبالر اىنحيا هبل ة

ىامة،وقدر هالن سيةىللالح مىنحيا هالخالةباناىةح مه،وقبولهبلذح ه،الجسذميةوالن سذية

خرينبانال روفالحيا ية
واالج ماىية مايحددهاهوبن سه،أومنخاللال اييمالمو وىكمناآل 
لأذاالشخصجيد وأمنهواليوجدمايأددها.

ويعر أا(ريدولفوآخرون")1115(Rudolf ,etaأنجود الحيا  شيرإلك لكالدرجة

ال ذذكيس ذ م عبأذذاال ذذردباإلم انذذانالحيا يذذةالأامذذةوال ذذرورية،وهذذذراإلم انذذانهذذكن يجذذةلل ذذرص
وال أديدانال كيم ل أا كحيا ه ،و ع سذلكال اىلبينالعواملالذا يةوالبيئيذة ،مذاأناالسذ ماع

53

ي

منىنلرينأوم ون ينهمالشذعوربالر ذا،و حايذربعذفالمميذزانوانجازهذامثلمذاي

قولناوهويس م عبلحةجيد .

ذومذن

ويري(ال رماوي)115–81:2414،أنالسبيلإلكجود الحيا ي من ك مسكاإلنسان

ب ينون ه،وليسبمايمل هبداخله،ولذيسبخارجذه،و ذكحذال مسذ هب ينون ذهي ذوننشذاوهموجأذاَمذن

داخلذذه ذذكاس ذ خداممثمذذرلواقا ذذه ،ي لذذفنشذذاوهااليجذذابك،وال اىليذذة،وال جذذدد،مرن ذاَمذذعالمواقذذف،

منشوالَب حايرذا ه كحيا م جدد م د اة.

ويشذير ذذلمذن(بذذونمكوبا ريذذكوبوشذنيلbonhomie , Patrick ,and bushnel, ،

)2000أنم أذذومجذذود الحيذذا م أذذومواسذذعي ذذحثربالجوانذذبالذا يذذةو ذذذلكالمو ذذوىيةالم داخلذذة،
و ذذر بوبالحال ذذةالل ذذحيةوالحال ذذةالن س ذذيةلل ذذردودرج ذذةاالسذ ذ االلال ذذذيي م ذذعب ذذهو ذذذلكبالعالق ذذان

االج ماىيةال كينشئأاال رد،

الَىنىالق هبالبيئةال كيعيش يأا.

ويعر أا(خميس)157:2414،أنجود الحيا هك"ولولال ردلدرجةالن والشخلذك

والن سكالذييحارلهالسعاد الذا ية،ومذنثذمإيجذادمعنذكلحيا ذهمذنخذاللاامذلالذذييبعثذهىلذل
ا ةأش الحيا هبحيثيلبو ار ياَىنأا".

ويعر أا( ايلوروبوجدان)Taylor and bogdan, 1990،أنجود الحيا  مثذل ذكر ذا


ال ردبادرروالشعوربالراحةوالسعاد  كالحيا 

أبعاد جودة الحياة

يشير(ىبدالمعوك)17:2445،إللثالثةأبعادلجود الحيا هك:
 .1جود الحيا المو ذوىية:ويالذدبأذا ذلمذايذو ررالمج مذعا ذرادرمذنإم انذانماديذةإلذكجانذب
الحيا االج ماىيةالشخليةلل رد.

 .2ج ذذود الحي ذذا الذا ي ذذة:و عن ذذك ي ذذفيشذ ذعر ذذل ذذردبالحي ذذا الجي ذذد ال ذذكيعيش ذذأا،أوم ذذديالر ذذا
والاناىةىنالحيا والسعاد بأا.

 .3جود الحيا الوجودية:و عنكمس ويىمرالحيا الجيد داخلال ذردوال ذكمذنخاللأذايم ذنلل ذرد
أنيعيشحيا م ناىمةويللإلكالحدالمثالك كإشباعحاجا هالبيولوجيةوالن سية ،مايعذيش
ك وا رمعاا اروالايمالروحيةوالدينيةالسائد  كالمج مع.

ويشذ ذ ذذير(أب ذ ذ ذوحذ ذ ذذالو )2414،أن ذ ذ ذذاريبوجا سذ ذ ذذونأشذ ذ ذذارإلذ ذ ذذكمجذ ذ ذذاالنوأبعذ ذ ذذادجذ ذ ذذود 

،carriage.A.jackson.2010الحيا والملا  حنمسمكالثالثةبكthe 3 B'Sوهك:

أ.ال ينونة

Being

ب.االن ما 

Belonging

ج.الليرور  Becoming
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ويو والش لال الك اليلالم ونانال رىيةلأذرالمجاالن
المجال

األمثلة

األبعاد الفرعية

(أ)القــدرة البدنيــة علــى التحــرك وممارســة األنشــطة

الوجود البدني Physical Being
الكينونة (الوجود) Being

الحركية.

(ب) أساليب التغذية و أنواع المأكوالت المتاحة.
(أ) التحرر من القلق و الضغوط.

الوجود النفسي Psychological Being

(ب) الحالـــة المزاجيـــة العامـــة للفـــرد(ارتيـــاح/عـــدم
ارتياح).

الوجود الروحي Spiritual Being
االنتمـــــــاء المكـــــــاني (البـــــــدني)

Belonging

(أ)وجود أمل في المستقبل(االستبشار).

(ب)أفكار الفرد الذاتية عن الصواب و الخطأ.
( Physicalأ)المنزل أو الشقة التي أعيش فيها.
(ب)نطاق الجيرة التي تحتوي الفرد.

االنتماء Belonging

(أ)القرب من أعضاء األسرة التي أعيش معها.

االنتماء االجتماعي Social Belonging

(ب)وجـــود أشـــخاص مقـــربين أو أصـــدقاء (شـــبكة
عالقات اجتماعية قوية ).

(أ) ت ـوافر فــرص الحصــول علــى الخــدمات المهنيــة

االنتماء المجتمعي Community

المتخصصة(طبية،اجتماعية...،الخ).

(ب) األمان المالي.
الصيرورة العلمية Practical Becoming

(أ) القيام بأشياء حول منزلي.

الصيرورة Becoming

(ب) العمل في وظيفة أو الذهاب إلى المدرسة.
الصيرورة الترفيهية Leisure Becoming

(أ) األنشطة الترفيهية الخارجية (التنزه،التريض).

(ب) األنشــــطة الترفيهيــــة داخــــل المنــــزل(وســــائل
اإلعالم و الترفيه).

الصــــــيرورة التطوريــــــة (االرتقائيــــــة)

Becoming

( Grothأ) تحسين الكفاءة البدنية و النفسية.

(ب) القـــدرة علـــى التوافـــق مـــع تغيـــرات و تحـــديات
الحياة.

نموذج كاريبج جاكسون الذي يوضح أبعاد جودة الحياة
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ويشذذير(منسذذكوآخذذرون)85:2448،أن ذذومينسcumnins,1997لذذمممايذذاسلجذذود 

الحيا لذويلعوبانال علم،وي ونمنبعدينهما:
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 البع ذذدااول(مو ذذوىك)objectiveويا ذذيسه ذذذاالبع ذذدبع ذذفالبيان ذذانواإلم ان ذذانالخال ذذةب ذذال رد،مث ذذل(االر ي ذذاحالمأن ذذك،والل ذذحة،واإلن اجي ذذة،واال ذذة،واام ذذان،والم ان ذذةاالج ماىي ذذة،
واإلشباعالوجدانك).

 البعذذدالثذذانك(الذذذا ك)subjectiveوياذذيسهذذذاالبعذذدالبيانذذانالوجدانيذذةالخالذذةبشذذعورال ذذردوي ذذونمذذنبعذذدين ذذرىينهمذذا(اهميذذةوالر ذذا)وير ذذزالبعذذدااولىلذذلالشذذعورنحذذوبعذذف

جوانبحيا هالمخ ل ةمنحيثدرجةااهميةال ك مثلأاله،أماالبعدالثانك ير ذزىلذلشذعور

ال ردنحوبعفجوانبحيا هالمخ ل ةمنحيثدرجةر ارىنأا.

يشذذير(الشذ ار ك)83:2412،أن ذذيلسوبيذذري،false and Perry, 1995وذذرحنمذذوذج

ثالثكالعنالرلجود الحيا يع سال اىلبين:

روفالحيذا ،والر ذاىذنالحيذا ،والاذيمالشخلذية.وقذدما عري ذانمحذدد لأذذرالعنالذرىلذل

النحوال الك:

 .1روفالحيا :lifeو

منالولفالمو وىكلأل رادوال روفالمعيشيةلأم.

 .2الر االشخلكىنالحيذا :Personal satisfaction.وي
الحالوالر اىن روفالحيا وأسلوبأا.

ذمنمذايعذرفباإلحسذاسبحسذن

 .3الايمالشخليةوالوموحالشخلذك :personal values and aspirationوي

ذمنالايمذةأو

ااهمي ذذةالنس ذذبيةال ذذكيس ذذاوأاال ذذردىل ذذلمخ ل ذذف ذذروفالحي ذذا المو ذذوىيةأوج ذذود الحي ذذا 

الذا ية.

ويشذيرالأنذداوي()04:2411إلذلأنشذالوكschlock 1996يذرىإلذكانذهلذيسهنذاك

حاجذذةإلذذك لذذنيفم ويذرانجذذود الحيذذا إلذذكبعذذدين(مو ذذوىكوذا ذذك)،بذذلاى بذرر لذذني اَينالذذه
بعفالمرونة،حيث وجدم ويرانأخري خذرجىذنهذذاال لذنيفالثنذائك،وبذذلكي ذيف(شذالوك)

بذذحنهنذذاكثمانيذذةأبعذذادم نوىذذةلم أذذومجذذود الحيذذا ،وال ذذكيم ذذنأن خ لذذف ذذكدرجذذةأهمي أذذا،و ا ذاَ
ذة،واابعذادالثمانيذة
ل وجهالباحثوأهدا هىنددراسةالم أذوم،والمنوذرالن ذريالذذييح ذمهذذرالد ارس 

هك ال الك:

 جود المعيشةاالن عالية:و شملالشعورباامان،والجوانبالروحية،والسعاد ،وال عرفللمشاة،وم أومالذان،والر اأوالاناىة.

 العالقذذانبذذينااشذذخاص:و شذذملاللذذداقةالحميمذذة،والجوانذذبالوجدانيذذة،والعالقذذانااس ذرية،وال اىل،والمساند االج ماىية.

 جذذود المعيشذذةالماديذذة:و شذذملالو ذذعالمذذادي،وىوامذذلاامذذاناالج مذذاىك،و ذذروفالعمذذل،والمم ل ان،والم انةاالج ماىيةواالق لادية.

 االر اا الشخلك:ويشملمس ويال عليم،والمأارانالشخلية،ومس وىاالنجاز.58

 جود المعيشةالجسمية:و شملالحالذةاللذحيةوال وذيذةواالسذ جمام،والنشذاوالحر ذك،ومسذ ويالرىايةاللحيةوال حميناللحك،ووقنال ار ،ونشاوانالحيا اليومية.

 محذددانالذذذان:و شذذملاالسذ االليةوالاذذدر ىلذذلاالخ يذذارالشخلذك،و وجيذذهالذذذان،وااهذذداف،والايم.

 -ال

ذذمناالج م ذذاىك:ويش ذذملالاب ذذولاالج م ذذاىكوالم ان ذذة،وخلذ ذائصبيئ ذذةالعم ذذل،وال ام ذذل

والمشار ةاالج ماىية،والدوراالج ماىك،والنشاوال ووىك،وبيئةالمس ن.

 الحا ذذور:و ش ذذملالخلول ذذية،والح ذذر ذذكاالن خ ذذابوال ل ذذوين،وأدا الواجب ذذان،والح ذذر ذذكالمل ية.

ويشير(محمودوآخرون)87:2414،إللمجموىةمناابعادوهك ال الك:

 .1الر اىنالحيا life satisfactionويالدبأا:إدراكال ردبرىب ه كالحيا ب ذلمذا يأذا،
وقناى هبمالديه،واقبالهىلذلالحيذا بحذبو ذاؤلوحمذاس،ويذريأنالحيذا لأذامعنذكوقيمذه

ىندرباإل ا ةإلك م عهبحالةن سيةجيد .

 .2اللحةالعامةgeneral healthويالدبأاإدراكال ردبحنهي م عبلحةجيد ،وبالحيويذة،
والنش ذذاو،والواق ذذة،واه مام ذذهبال وذي ذذة،وىي ذذهال ثاي ذذكبأ ذذالوقاي ذذهم ذذناامذ ذراف،وأي ذذا

اه مامهبحال هاللحيةوالم ابعة،واج ار ال حولانلالومئنانىليأا.

 .3العالقذذانااسذريةfamily relationshipsويالذذدبأذذاإدراكال ذذردبحنذذهي م ذذعبحيذذا أسذرية
م رابوةومس ار يسودهاالحب،والود،وال اهم،والثاة،والمساند ،والشعوربالسعاد ،وحرله

ىللال واجد كالمنزلالذيي وا ر يهال وا رااسري،وال اىلاالج ماىكبينأ رادر.

ذردبر ذذارىذن اىال ذذه
 .0العالقذاناالج ماىيذذةsocial relationshipsويالذذدبأذذاإدراكال ذ 
االج مذذاىكمذذعاآلخ ذرينواس ذ م اىهبالوقذذنالذذذييا ذذيهمعأذذم،ور ذذارىذذنألذذدقائهانأذذم
ملدرالثاةوالحبواالنسجاموالمساند والسعاد .

 .5النجاحاا ذاديمك'academic successfulnessويالذدبأذاإدراكال ذردبحنذهبر ذارىذن
دراس ه،وىنمس وارال حليلك،وبماوللإليه كال علذيم،وسذعاد هأثنذا  واجذدر ذكال ليذة
معزمالئه،وىالقا هبحسا ذ ه،ور ارىمايحارمنأهداف.

 .8الممارسذانالدينيذذةreligion us practicesويالذذدبأذذاإدراكال ذذردبحنذذهي مسذذكبعايد ذذه،
ويل زمب عاليمدينه،وشعورربالسعاد ،والومحنينةأثنا  حديةالشعائرالدينية،والسعكإلذك عذل

الخيران.

 .7شولال ار .

 .6الوالبالم وردراسياَ.
 .1الوالبالم عثردراسياَ.

57

مظاهر جودة الحياة

يشذذير(الأاشذذمك)116:1162،أناإليمذذانمعذراجالذذروح،وانشذراحالذذن سأمذذاممسذذئوليا أا

ال ذخمة ذكالحيذذا  ،مذنىمذرقلبذذهباإليمذانبذاهلل،لذ نن سذهواومحنذنوسذذمنىواو أذااإلنسذذانية،
وسذذارعإلذذكالخيذذروسذذابرإليذذه،و ذذانمشذذعلالنذذوروالأدايذذةحيثمذذاحذذل،مسذ ايماَ ذذكالحذذر،بعيذذداَىذذن
الأذذوىوالمل ذذلحةواانانيذذةوالش ذذو،الدج ذذلوالخيانذذةوالى ذذشوالأمعي ذذة،والهذذدرللعا ذذل،وال الي ذذد

أىمل،والام أانلل رليسيرو ار  لناىر...وانماهوقلبخاشعولسانذا روىالواعيس وىب
هدايةاهلل،وينولر كم وناناهلللي شفقوانينذه يذه،ويسذخررلعبذادرليعمذراارف ،مذاينولذر ذك

المج معاإلنسانكليايمهلا ياَناياممايأدمالحيا أويخدرها.

ويشذذير(أبذذوحذذالو )أندور الحيذذا والخبذرانالم باينذذةال ذذكن عذذرفلأذذا ذذك ذذلمرحلذذةمذذن

مراحلحيا نا لعبدو اَرشديدااهمية كواقعاامر كثبانأو ويررؤي نالجود الحيا الشخلية،
وىلذذلالذذرىممذذنأنل ذذلشذذخص وقعا ذذهال ي يذذةالخالذذة،يوجذذدنمذذويم ذذن ذذك ذذو ر حديذذدثمذذانك
أبعذذاد ذذؤديإلذذكإم انيذذة اذذيمجذذود الحيذذا الشخلذذيةل ذذلإنسذذانبوذذفالن ذذرىذذن لذذو ار هورؤار

الشخليةوهذراابعادهك:

 .1السالمةالبدينةوال املالبدنكالعام.
 .2الشعوربالسالمةواامن.

 .3الشعوربالايمةوالجدار الشخلية.
 .0الحيا المن مةوالماننة.

 .5اإلحساسباالن ما لمخرين.
 .8المشار ةاالج ماىية.

 .7أنشوةالحيا اليوميةذانالمعنكأوالأاد ة.
 .6الر اوالسعاد الداخلية.

واليوجذدلأذذراابعذذاد ن ذيمهرمذكمحذذددأوثابذن.بذذليذن م ذل ذذردهذذراابعذاد ذذكبنذا هرمذذك

خاصو رأولويا هورؤارالذا يةاهمية لقيمةبالنسبةلجود حيا ذهالشخلذية .ذذلكيم ذنالاذول
أن ر يبأاحسبأولويا هيع مذدىلذلالخبذرانالذا يذةب ذل ذردوىلذلالثاا ذةال ذكيعذيش ذكإوارهذا(

موقعجامعة ورالعالمية.)2414

مؤشرات جودة الحياة

يشذذير(سذذليمان)2441،أنهنذذا الجذذوهري 1110،شذذيرإلذذلأنأهذذممؤش ذرانجذذود الحيذذا 

مثل ك:
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 .0المؤشرات الموضوعية
وهك لكالمؤشرانالاابلذةللايذاسال مذكوال ذك علذربذالم ويرانالمؤسسذيةلنوىيذةالحيذا ،

المؤشرانالمو وىية اومىللال اييمالمو وىكلألحوالوال روفالسائد  كالمج مع،أيأن
هذرالمؤشذران ع ذس ذروفحيذا اا ذراد ذكوحذد ثاا يذةوجو ار يذةمعينذةمذنخذاللقياسذأاال مذك

المحفللوقائعوالحاائرالم علاةبجوانبالبنا االج ماىك.

 .9المؤشرات الذاتية

شير لكالمؤشرانإللحجماس اد اا ذرادمذنالخذدمانال ذك اذدمأاالدولذة،ومذاهذوقذدر
اإلشذباعالذذي حاذرلأل ذرادمذذنخذاللهذذرالخذدمانوالم ويذران ،مذذا مثذلدرجذةر ذااا ذرادىذذن
ذلك،وبعبار أخرىهومدىاإلشباعالذيي حارلأل رادمنحيذا أم ذك ذلواقذعاج مذاىكمعذين،
وي ونذلكمنخالل اذيمأموإد ار أذملأذذاالواقذع ،مذايذنع س ذكمسذ ويانر ذاهمأوسذعاد أم
بجوانبهذاالواقعاالج ماىكباى بارريش لم وناننوىيةحيا أم.

ذالوالمذراهاينأحذدمؤشذرانجذود 
ويذرى(جذيمس) james.k, 2002الحيذا ااسذريةلألو 

الحيا وبعدأساسكمنأبعادها.

وقدحدد( لو يد1114و)fallowfiedمؤشرانجود الحيا -:
 .1اإلحساسبجود الحيا :حالةشعورية جعلال رديرين سهقاد اَرىللإشباعحاجا هالمخ ل ة
(ال ورية،والم سبة)واالس م اعبال روفالمحيوةبه.

 .2المؤشذ ذرانالن س ذذية:و ب ذذدي ذذكش ذذعورال ذذردب ذذالالرواال ئ ذذاب،أوال وا ذذرم ذذعالم ذذرف،أو
الشعوربالسعاد والر ا.

 .3المؤشراناالج ماىية:و

ومنخذاللالعالقذانالشخلذيةونوىي أذا،

ال ردلألنشوةاالج ماىيةوال ر يأية.

ذالَىذنممارسذة

 .0المؤشرانالمأنية:و مثل كدرجذةر ذاال ذردىذنمأن ذهوحبذهلأذا،والاذدر ىلذل ن يذذمأذام
و ي ه،وقدر هىللال وا رمعواجبانىمله.

 .5المؤشذرانالجسذذمية:و مثذذل ذذكر ذاال ذذردىذذنحال ذذهاللذحية،وال عذذايشمذذعاآلالموالنذذوم،
والشأية ك ناولالوذا ،والادر الجنسية(نعيسه)101:2412:

ويشيرحسن2446:أن ران ل1162قدحددمعنذكالحيذا ،أنأذاا شذافالعذالمبولذ ه

ىالمذاَذامعنذذكإذاليم ذذنا ذرافوجذذودالمعذذانكو حنأذذاخلذذرذا ذذكبذذلأنمأمذذةاإلنسذذان مذذن ذذك
البحثىنالمعنكوا شا ه،وهذرالمأمة حارمنخاللثالثورائرمخ ل ة:

 .1الايماإلبداىية( )creative valuesمذنخذاللمذايمنحذهال ذردللعذالممذنمنجذزانإبداىيذة
ذان ائد وقيمة كمخ لفالمجاالن.
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 .2الايمالموق ية()attitudinal valuesمنخذاللمواجأذةال ذردلمحزقذهالوجذوديو حقلمذهمذع
ال ذذروفالس ذذلبيةوالخبذ ذرانالل ذذعبة.الم ذذؤثر ال ذذكاليم ذذن اديأ ذذامث ذذلاامذ ذرافالمزمن ذذة
ارثالوبيعية.
وال و 

 .3قذيمالخبذر ( )experiemtial valuesمذنخذاللمذايحلذلال ذردمذنخبذرانايجابيذة ذك
مجال ذورالجمالوالعالقاناإلنسانية(.الحب) ،رفالوجوديةإذالميسذ ويعال ذردأن

يبلغالمعنك(جود الحيا ) إنهقديعانكمنالخوا الوجودي.

Existeut ial vacaumالالمعنذك Meaning less nessو حذن ذروفمسذ ديمة ذان

خبذذر الذذالمعن ذليم ذذنأن ذذؤديإلذذكالعل ذذابالوجذذوديوهذذومذذايس ذ دىكىالجذذهبحسذذلوبالع ذذالج
بالمعنك(موقعالحوارالم مدن)

يرالعوامذلالبيئيذةالمر ذية

ويشير(قنداح)2411:إلكأنجود حيذا العمذل عبذرىذن ذو

والمحببةواآلمنةبم انالعملبمايدىمر االعاملينباإل ا ةإلك و يرن مالم ا آنو رصالنمذو
المناسذذبة،وهذذكمجموىذذةمذذنالعمليذذانالم املذذةالمخووذذةوالمسذ مر وال ذذك سذ أدف حسذذينمخ لذذف
الجوانبال ك ؤثرىللالحيذا الو ي يذةللعذاملينوحيذا أمالشخلذيةأي ذا يأذايسذأمدورر ذك حايذر
ااهدافاإلس ار يجيةللمن مةوالعاملين يأاوالم عاملينمعأا،وأ دأنجود الحيا العمل أذدفإلذك
ع يمالادرانال نا سيةللمؤسسة،و و يرقذو ىمذلأ ثذرمرونذةووال ودا عيذة،و ذو ير ذروفىمذل

محسنةوموور منوجأةن رالعاملين،و ع يمال اىليةال ن يميذة،وال ذحثيرااليجذابكىلذلممارسذان

إدار المواردالبشريةمثلال دريبوان اا  ريرالعملواس اوابالعاملين((جريد اايام))2411:

العوامل المؤدية لتحقيق جودة الحياة:

ويشذ ذذير(هاشذ ذذم)132:2441،إلذ ذذكأربعذ ذذةىوامذ ذذلأساسذ ذذية ذ ذذك ش ذ ذ يلج ذ ذ ود الحيذ ذذا  ذ ذذك

المج مع:

 .1حاجانال رد(الحبوال ابلوالجنسواللداقةواامن)

 .2ال وقعانبحنهذرالحاجانخالةبالمج معالذييعيش يهال رد.
 .3الملادرالم احةإلشباعهذرالحاجانبلور مابولةاج ماىياَ.

 .0النسيوالبيئكالمر بوبإشباعهذرالحاجان ،ما وللإلكبعفالخلائصبجود الحيا ’:
-

ونجود الحيا للمعوقينمنن سالعواملوالعالقانذانااهمية ك وينجود الحيا لويذر

المعوقين.

 يشذذعرال ذذردبجذذود الحيذذا ىنذذدما شذذبعحاجا ذذهااساسذذيةو ذذونلديذذهال رلذذةل حايذذرأهدا ذذه ذذكمجاالنحيا هالرئيسية.

 ر بوجود الحيا لدىال رد(بجود حيا ااشخاصاآلخرينالذينيعيشون كالبيئةن سأا)84

 -ع سجود الحيا لدىال رد راثهالثاا كو راثاآلخرينالمحيوينبه

 جود الحيا بنا ن سكيم نقياسهمنخاللالمؤثرانالذا يةوالمؤثراناالج ماىية. -عزيزجود الحيا وي

مناانشوةوبراموال حهيلوالعالجوالدىماالج ماىك.

ويشير(الموربك)2440،إللأن حايرجود الحيا للعاملين من كاابعادال الية:

 .1و يربيئةىمللحيةوآمنة

 .2إ احةال روفالبيئيةالمعنويةالمدىمةادا العاملين
 .3المشار ةال عليةبم أومأاالواسع

 .0و يرم ولباناالس ارارواامانالو ي ك

 .5إىاد  لميموإث ار الو ائفل وا بالمس جدانالحديثةو شبعوموحانالعاملين
 .8ىدالةن مااجوروالم ا آنوالحوا زالماديةوالمعنوية
 .7إ احة رصال رقكوال ادمالو ي ك

 .6إ احةال روفالمالئمةل حسيناإلن اجيةوال ا 
 .1و ير ررىملم املة
.14

العدالةاالج ماىيةوالح ا ىلل رامةالعاملينوخلوليا أم

ويشذذير(الأمذذص)05:2414:إلذذلأنماومذذانالحيذذا  عريذذفنسذذبكيخ لذذفمذذنشذذخص

اخرحسبمايرارمنمعايير ايمحيا ه)

وتوجد عوامل كثيرة تتحكم في تحديد مقومات جودة الحياة:
 .1الادر ىللال يرواخذالا ارران.
 .2الادر ىللال ح م.

 .3اللحةالجسمانيةوالعالية.

 .0ااحوالالمعيشيةوالعالقاناالج ماىية.
 .5المع ادانالدينية–والايمالثاا يةوالح ارية.

 .8ااو اعالماليةواالق لاديةوال كىليأايحدد لشخصمذاهذوالشذك ااهذمبالنسذبةلذهوالذذي
يحارسعاد ه كالحيا .

ويشذذير(سذذعد،ص:)1أننوىيذذةالحيذذا و حسذذينأا اذذومىلذذلثمانيذذةجوانذذبوأنهنذذاك

روابذذووثياذذةبذذينهذذذرالجوانذذبمذذنناحيذذةوبينأذذاوبذذيننوىيذذةالحيذذا مذذنناحيذذةأخذذرى،

ذذالىذذن

ال حثيرانىيرالمباشر ال كلأاللةبنوىيةالحيا .

وهكالعالقانمعااسذر ،الر اهيذةالعاو يذة،اللذحة،الر اهيذةالماديذة،االن مذا والذوال 

للمج معالمحلذكواا بذر،العمذلوالنشذاواإلن ذاجك،اامذانالشخلذك،نوىيذةالبيئذةال ذكيعذيش
يأاال رد.
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 أوال  :مقدمة

ال صل الثال
الدراسةةةات السةةا ق

 ثانيا  :الدراسات اليت تتعلق باملناخ التنظيمي
 ثالثا  :الدراسات اليت تتعلق بالتفكري األخالقي
 رابعا  :الدراسات اليت تتعلق جبودة احلياة
 خامسا  :تعليق على الدراسات السابقة
 سادسا  :فروض الدراسة

مقدمة:

نذذاولالباحذذث ذذكهذذذاال لذذل،الد ارسذذانالسذذاباةال ذذك علذذربالمنذذااال ن يمذذكوال يذذر

ااخالقذ ذذكوجذ ذذود الحيذ ذذا ،وال ذ ذذكاولذ ذذعىليأذ ذذاالباحذ ذذثمذ ذذنخذ ذذالل،رسذ ذذائلالذ ذذد ورارورسذ ذذائل
الماجس يرسوا  انذنمنشذور أوىيذرمنشذور  ذكالم بذانالجامعيذة ،ذذلكاالوذالعىلذلالذدوريان

العلمي ذذةالمخ ل ذذة.وق ذذامالباح ذذث ذذكالبداي ذذةب ذذال وررىل ذذلالد ارس ذذانالس ذذاباةال ذذك ناول ذذنالمن ذذاا
ال ن يمذذك،العربيذذةمنأذذاأوااجنبيذذة،ثذذميليأذذاالد ارسذذانال ذذك علذذربذذال يرااخالقذذكالعربيذذةو

ااجنبيذة ،ذذمبعذذدذلذكالد ارسذذانال ذذك علذذربجذود الحيذذا العربيذذةوااجنبيذذة،ثذمان اذذلالباحذذثإلذذل
ال عايذذبىلذذلهذذذرالد ارسذذان،اب ذذدا بالد ارسذذانال ذذك علذذربالمنذذااال ن يمذذكثذذمال يذذرااخالقذذكو

ان أا بالدراسانال ك علربجود الحيةثميلكذلك روفالدراسة.

الدراسات السابقة.

بعداوالعالباحثىللالعديدمنالدراسانذانالعالقةبمو وعالدراسةالحالية،

يس عرفالباحثالدراسانالساباةال الية:

أوال  :الدراسات التي تتعلق بالمناخ التنظيمي
دراسة (الشنطي) 2006

هد نالد ارسذةإلذلال عذرفىلذلمذدى ذحثيرأبعذادالمنذااال ن يمذكالسذائد ذكو ازرانالسذلوة
الوونيذذةال لسذذوينيةىلذذلأدا المذواردالبشذرية ،مثلذذنىينذذةالد ارسذذةمذذنالمذذو ينالعذذاملينبو ذذائف

إش ار يةبو ازرانالسلوةال لسوينية كقواعىز والبالغىذددهم()620مو ذا ذماخ يذارهممذنبذين

()3363مو ذذامذذنالمجمذذوعال لذذكلمج مذذعالد ارسذذة،اس ذ خدمالباحذذثالمذذنأوالول ذ كال حليلذذكو
مجموىةمنااساليباإلحلائيةل حليلالبيانانو انمنأهمالن ائومايلك :وجأانأ ذرادالعينذة

نحذذوالمنذذااال ن يمذذكالسذذائد وجأذذانايجابيذذة .ذذذلكوجذذوداثذذرايجذذابكللمنذذااال ن يمذذكالسذذائد ذذك
الوزارانال لسوينيةىلذلأدا المذواردالبشذريةوأنهذذاالمنذاايذؤديإلذل حسذينمسذ وىاادا  ،مذا
أ أرنانهيوجدخلذل ذكالأي ذلال ن يمذكللذو ازرانوأسذاليبووذررا خذاذالاذرار،وىذدم ناسذب

وبيعذ ذذةومأذ ذذاموواجبذ ذذانالو ذ ذذائفال ذ ذذكيشذ ذذولأاالعذ ذذاملينمذ ذذعالمذ ذذؤهالنالعلميذ ذذةوال خللذ ذذان
الحال ذذلينىليأ ذذا.وم ذذنأه ذذمال ول ذذيانااله م ذذامبالأي لي ذذانلل ذذو ازرانبحي ذذث ذذونق ذذادر ىل ذذل لبي ذذة
االح ياجانالحاليةوالمس ابليةممايساهم ك حسينمس وىاادا و حايرأهدافالو ازران.

دراسة روبرت()Robert J. Lichtman 2007

ىنوانالرسالة:آثار المناا المؤسسك ىلل أدا مديري سلسلةال وريد كميشيوان
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هذذد نالد ارسذذةالحاليذذةإل ذذل حذذصال ي يذذةال ن يمي ذذةللعوامذذلالمناخيذذةمث ذذل رلذذة

النم ذذو

الشخلك،وال نمية،وال ادم ،وماإللذلك،واس خدمالباحثللولولإللالأدفالمنأواالس الائك
و مثلنىينةالدراسةمن  68مذدير سلسذلة وريذد مذن  10شذر ان مخ ل ذةمذن ميشذيوان،..واسذ خدم
الباحثااساليباإلحلائيةال اليةللولولإلذلالأذدفمنأذااالسذ بيان،ار باوذا إحلذائيا )بيرسذون

لح ة المن و االر باو(و لخصالدراسةإللمجموىةمنالن ائو:

 .1العالقةبين الماذاييسالعشذر للمنذااال ن يمذكلمذديريسلسذلةال وريذديعوذكأ
ىلل و ائ أم

ذل جأذودلأذم

 .2سذ ةمذن ىشذر أسذئلة ىذنالد ارسذةاالس الذائية انذنذانداللذةإحلذائية والمرتبطةة بشذ ل
إيجابك مع درجة لور البيئة ال ن يمية ىللالنحو سأيلىمل مديري سلسلةال وريد

 .3المن مان ىاد ادر انك المو ينوالجهد .المو ين الذينيل زمذون ىاو يذا لمن مذا أم يميلذون
إلل ورح المزيدمنالجأد ك حاير ااهدافال ن يمية

دراسة (الشهري) 2009

ه ذذد نالد ارس ذذةإل ذذلال ع ذذرفىل ذذلالمن ذذااال ن يم ذذك ذذكم ذذدارسالو ذذائفالثانوي ذذة،و حدي ذذد
ااسذلوبالم بذذع ذذكإدار اللذراع ذكالمذذدارسبمدينذذةالوذذائفالثانويذة،و حديذذدالعالقذذةبذذينأسذذاليب

إدار الل ذراعوالمنذذااال ن يمذذك ذذكالمذذدارسالثانويذذةبمدينذذةالوذذائف،و ذذونمج مذذعالد ارسذذةم ذن

جميذذعمذذديريالمذذدارسالثانويذذةالح وميذذةبمدينذذةالوذذائفوالبذذالغىذذددهم()38مذذديرا ،مذذا ونذذن
ىينةالدراسةمذن((364معلمذامذنمعلمذكالمذدارسالثانويذةالح وميذةال ابعذةإلدار ال ربيذةوال علذيم

بمدين ذذةالو ذذائف.اسذ ذ خدمالباح ذذثالم ذذنأوالولذ ذ كالمس ذذحكل حاي ذذرأه ذذدافالد ارس ذذة،ق ذذامالباح ذذث
باس ذ خداماالس ذ بانة ذذحدا للد ارسذذةمذذن لذذميمالباحذذث،و ذذانمذذنأهذذمالن ذذائومذذايلذذك:أنالم وسذذو

اإلجمالكلمجاالنالمنااال ن يمكلدىمديريالمدارسالثانويذةبمدينذةالوذائف ذان بيذراجذداحيذث

بلذذغإجمذذالكالم وسذذو( .)4.41ذذذلكبالنسذذبةللمعلمذذينحيذذثبلذذغالم وسذذواإلجمذذالكلأذذا( .)3.97مذذا
أ أذذرنالد ارسذذةبذذحنهنذذاك ذذاون ذذكأسذذاليبإدار اللذراعال ذذكيسذ خدمأاالمذذديرينحيذذث ذذانأ ثذذر

أسذذلوبيناسذ خداماهمذذاااسذذلوبال عذذاونكوااسذذلوبال شذذار كبينمذذا ذذانااسذذلوبينااقذذلاسذ خداما
همذاااسذلوبال ي ذذكوااسذلوبال جنبذذك ،مذاأ أذذرن ذاونأسذذاليبإدار اللذراعمذذنوجأذةن ذذر
المعلمذذينحيذذث ذذانااسذذلوبيناا ثذذراس ذ خداماهمذذاااسذذلوبال جنبذذكوااسذذلوبال شذذار كبدرجذذة
بير بينماااسلوبينااقلاس خداماهماااسلوبال ي كوااسذلوبال نا سذك ،مذاأ أذرنالد ارسذة

إلذذلوجذذود ذذرورحذذولمسذ وىالمنذذااال ن يمذذكوحذذولأسذذاليبإدار اللذراعال ذذكيسذ خدمأامذذديري

المدارسو اآلم ويرالمأنةو اننللالومديريالمدارسىللالمعلمين
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دراسة (الحارثي )2010
هذذد نالد ارسذذةإلذذل الذذكىالقذذةالمنذذااال ن يمذذكبالر ذذاالذذو ي كمذذنوجأذذةن ذذرمذذديري

المذذدارسالثانويذذةالح وميذذةبمحا ذذةالوذذائف.و ش ذ لمج مذذعالد ارسذذةمذذن()40مذذديرامذذنمذذديري
الم ذذدارسالثانوي ذذةالح ومي ذذةللبن ذذينوال ابع ذذةل ذذوزار ال ربي ذذةوال عل ذذيمبالو ذذائفوه ذذميمثل ذذونجمي ذذع

مج مذذعالد ارسذذة.اس ذ خدمالباحذذثالمذذنأوالول ذ كالمسذذحك،واس ذ خدماالس ذ بيان ذذحدا للد ارسذذةو
ذورين،المحذورااول :ايذذيمالمنذااال ن يمذكال علذك:والمحذورالثذذانك:أدا 
قسذماالسذ بيانإلذلمح 
قياسلمس وىالر االو ي كمنوجأةن ذرمذديريالمذدارسالثانويذةالح وميذةبمدينذةالوذائفمذن

إىذذدادالباحذذث.و ذذانمذذنأهذذمالن ذذائومذذايلذذك:وجذذودىالقذذةار باويذذهموجبذذةبذذينالمنذذااال ن يمذذكو
الر االو ي ك،أنمس وىالمنااال ن يمكوالر االو ي كلدىمديريالمدارسالثانويةبالوائف

مذذنوجأذذةن ذذرهمدالإحلذذائياىنذذدمسذ وىالداللذذة( ،)0.05=αذذذلكوجذذود ذذروردالذذةإحلذذائيا
ىندمس وىالداللة()0.05=αحولدرجذةالر ذاالذو ي كوالمنذااال ن يمذكلذدىمذديريالمذدارس

الثانويةمنوجأةن رهم عزىإللم ويرانالدراسة.

دراسة ( حمدونة )2010

هذذد نالد ارسذذةإلذذلال عذذرفىلذذلمذذدى ذذحثيرالمنذذااال ن يمذذكىبذذرىنال ذررال اليذذة(الأي ذذل
ال ن يمذذك،نمذذوالايذذاد ،ا خذذاذالا ذ ارران،ال نولوجيذذا،الح ذوا ز)ىلذذلإبذذداعالعذذاملينبمجمذذعالش ذ ا 

الوبذذك.حيذذثاى مذذدالبحذذثىلذذلأسذذلوبالعينذذةبذذدالمذذنأسذذلوبالحلذذرالشذذاملوذلذذكل بذذرحجذذم
مج مذذعالد ارسذذةالذذذييبلذذغ()1395مو ذذفمذذوزىينىلذذلأربذذع ئذذانرئيسذذيةوهذذك ال ذذالك()438

وبيب)464(،ممرف)323(،إداري )170(،نكو ماالخ يارو رالعينةالوبايةوال كبلوذن

()279م رد ،أمامنأوالدراسة أوالمنأوالول كالول كال حليلك.و انمنأهمن ائوالد ارسذة
مذذايلذذك :وجأذذانأ ذرادالعينذذةبشذ لىذذامنحذذوالمنذذااال ن يمذذكالسذذائدبمجمذذعالشذ ا الوبذذك وجأذذان
سلبية .ماأ أرنأن حثيرالمنااال ن يمك(الأي لال ن يمكونموالاياد والحوا زوال نولوجيا
وا خذاذالاذرار)ىلذلإبذذداعالمذو ين ذذان ذعيف.ىذذدموجذود ذذروردالذةإحلذذائياالسذ جابانأ ذراد
العينذذةحذذول ذذحثيرالمنذذااال ن يمذذكىلذذلإبذذداعالعذذاملين عذذزىلم ويذذر(العمر،الجنس،الخبذذر ) .ذذذلك
وجذذود ذذرورذانداللذذةإحل ذذائيةالس ذ جابانأ ذرادالعين ذذةحذذول ذذحثيرالمن ذذااال ن يمذذكىلذذلإب ذذداع

العاملين عزىلم وير(المؤهلالعلمك،ال ئة،المس وىالو ي ك)

دراسة ( بحر وآخرون )9101

ه ذذد نه ذذذرالد ارس ذذةإل ذذلال ع ذذرفإل ذذلاث ذذرالمن ذذااال ن يم ذذكىل ذذلاادا ال ذذو ي كللع ذذاملين

اإلداري ذ ذذين ذ ذذكالجامع ذ ذذةاإلس ذ ذذالميةبو ذ ذذز ،حي ذ ذذث ان ذ ذذنىنال ذ ذذرالمن ذ ذذااال ن يم ذ ذذكه ذ ذذك"الأي ذ ذذل
ال ن يم ذ ذذك""،نم ذ ذذوالاي ذ ذذاد ""،م ذ ذذدىمش ذ ذذار ةالع ذ ذذاملين""،نم ذ ذذواال ل ذ ذذال""،وبيع ذ ذذةالعم ذ ذذل""،ال نولوجي ذ ذذا

المسذ خدمة"وهذذد نأي ذذاإلذذلمعر ذذةمذذدىوجذذود ذذرورذانداللذذةإحلذذائية ذكا جاهذذانالعذذاملين
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نحو حثيرىنالرالمنااال ن يمكىللاادا الو ي ك عذزىللخلذائصالديموى ار يذةا ذرادمج مذع

الد ارسذذة،وقذذد ذذمجمذذعالبيانذذانالد ارسذذةباسذ خداماسذ بانهمؤل ذذةمذذن( )64اذذر  ،ذذم وزيعأذذاىشذوائيا
ىلل()215مو اومو ةمنالعامليناإلداريينبالجامعة،وقدأم نجمع()164اس بانهلذالحة
لل حليذل،وبلوذننسذبةاالسذ جابةمذنمجمذذوعاالسذ بيانانالموزىذة،%6337و ذماسذ خدامااسذذاليب

اإلحلائيةالمناسذبةلمعالجذةالبيانذانو حليلأذاوالولذولإلذلالن ذائوال اليذة:وجذود وجذهىذامنحذو
الموا اةىلل و رمناا ن يمكايجابك كالجامعةاإلسالمية ،ذلكأنهناكمس وىجيدجذدامذن

اادا الذذو ي كللعذذاملينوىذذدموجذذود ذذرورذانداللذذةإحلذذائية ذذكآ ار أ ذرادالعينذذةحذذولدرجذذان
حثيرىنالرالمنااال ن يمكىللاادا الو ي كللعامليناإلداريين عزىللجذنسوالعمذروالمؤهذل

العلمكولم انالعمل.

دراسة غليسون تشارلز و آخرون ))glisson Charles et al2011
ىنوانالدراسة(المنااال ن يمك ،الخدمان ،والن ائو كن م رىايةالو ولة)
هذد نالد ارسذةالحاليذةإلذلد ارسذةربذو أثذر المنذااال ن يمذك ،الخذدمان الذدىاوىالا ذائية،

ون ذذائو الشذذباب ذذك ن ذذم رىايذذةااو ذذال،واسذ خدمالباحذذثللولذذولإلذذلالأذذدفالمــنهج الوصــفي

التحليلـيو مثلذنىينذةالد ارسذةمذن 678

مذنالشذباب الذذين ذراوحأىمذارهمبذين  14-16ذك

الواليذذانالم حذذد ،واس ذ خدمالباحذذثااسذذاليباإلحلذذائيةال اليذذةللولذذولإلذذلالأذذدفمنأذذاالنمذذاذج
الخوية الأرميةوخللنالدراسةإللمجموىةمنالن ائو:

 .1اذذديمالخذذدمانللشذذبابالسذذيئمذذنقبذذلن ذذمالرىايذذةلألو ذذالمذذعمشذذار ةا بذذر ذذكالمنذذاا
ال ن يمكيعوكن ائوأ

ل

 .2هناكحاجة لل دخالن ال ن يمية الاائمةىللاادلة ال كيم نأن حسنمن المنااال ن يمك
و عاليةن م رىايةااو ال

 .3ل ن هناكحاجةإلل أمأ

دراسة ( أبو تايه وآخرون )9109

للمليان ال ك ربو المنااال ن يمك معالن ائو.

هذذد نهذذذرالد ارسذذةإلذذل حليذذلالعالقذذةبذذينالمنذذااال ن يمذذكوالر ذذاالذذو ي ك،وال عذذرف

ىلذلالعالقذذةبذينالر ذذاالذو ي كوالعوامذذلالديموى ار يذة ذذكمجمذوعمذذنمن مذانااىمذذالااردنيذذة.
ومنأجل حاير لكااهداف ،ماالى مادىللاالس بانةلوايةجمذعالمعلومذانواخ بذار ر ذيان

الد ارسذذة،وقذذد ولذذلنالد ارسذذةال ذذكشذذملن()251مو ذذاإلذذلن ذذائومذذنأهمأذذاوجذذودىالقذذةايجابيذذة
ذانداللذذةإحلذذائيةبذذينالمنذذااال ن يمذذكوالر ذذاالذذو ي ك ،مذذاأ أذذرنالد ارسذذةإلذذلوجذذود ذذرور

ذانداللذذةإحلذذائية ذذكالر ذذاالذذو ي ك عذذزىللمر ذذزالذذو ي كوالمؤهذذلالعلمذذكللمذذو ين،وبنذذا 
ىلذذلالن ذذائو،خللذذنالد ارسذذةإلذذلمجموىذذة ولذذيانال ذذك أذذدفإلذذل ذ و يرمنذذاا ن يمذذكداىذذم

للعاملين ا باعأسلوبالالمر زيةاإلداريةومشار ةالمو ين كلنعالا ارران.
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دراسة هاور استير و آخرون ))Hauer esther,et al2012
ىنوانالرسالة(ال دخل ال نموي والمناا ال عليمك واس عمالالمعر ة ك رىايةالمسنين)

هذد نالد ارسذةالحاليذةإلذلد ارسذة المنذاا ال عليمذك ذك رىايذةالمسذنين،وادخذال حسذينان 

مأاريذة ،و ذحثيررىلذل المعر ذة ذك ال ذدريبالرسذمك،واسذ خدمالباحذثللولذولإلذلالأذدفالمذذنأو
الول كال حليلذكو مثلذنىينذةالد ارسذةمذن300مذنالممر ذين ذكمر ذزرىايذةالمسذنينالعامذة ذك

السذذويد،واس ذ خدمالباح ذذثااسذذاليباإلحل ذذائيةال اليذذةللولذذولإل ذذلالأذذدفمنأ ذذا لذذميمالاياس ذذان
الم رر و لخصالدراسةإللمجموىةمنالن ائو:

 .1اليوجد ووير كمنذااالذ علمىنذدماي نذاقفمنذااالذ علممذعالخذدمانالمنزليذة ذكالمنذازل
و وجد رورذانداللةإحلائية

 .2يوجدقابليةل ويرمنااال علمالخاصإللا جارمعا س

 .3ال لوراللحيوللمنااال عليمكيؤثرىللإدراكالمعارفالجديد 

دراسة ( السلمي )9109

هذذد نالد ارسذذةإلذذلال عذذرفىلذذلالعالقذذةبذذينالايذذاد اإلبداىيذذةوالمنذذااال ن يمذذكو ذذون

مج معالدراسةالنأائكمن()303مديراومعلمامنالعاملين كالمدارسالح وميةالم وسذوةإلدار 
ال ربيذذةوال علذذيمبجذذد ،اسذ خدمالباحذذثالمذذنأوالولذ كال حليلذذك،اسذ خدمالباحذذثاالسذ بانه ذذحدا 

للد ارسذ ذذةلل حاذ ذذرمذ ذذنأهذ ذذدا أا،حيذ ذذثاس ذ ذ خدمالمعامذ ذذلاإلحلذ ذذائيةال اليذ ذذةل حليذ ذذلالبيانذ ذذانوهذ ذذك
الم وسوانالحسابيةواالنح ار انالمعيارية،ومعاملالثبانأل ا رونبذااومعامذلار بذاوبيرسذون
مذا ذذماسذ خداماخ بذارمذذانواخ بذذار روسذ ال.وخللذنالد ارسذذةإلذذلأهذمالن ذذائووهذذك:المنذذاا

ال ن يمكالسائد كالمدارسالح وميةالم وسوةمنوجأةن رالمديرينوالمعلمينىالية كبعدي
االن مذذا والنزىذذةاإلنسذذانيةوبدرجذذةم وسذذوة ذذكبعذذديال ر يذذزىلذذلاإلن اجيذذةواإلىاقذذة ،ذذذلك
وجودىالقةار باويةموجبةبينالدرجةال ليةلسذمانالايذاد اإلبداىيذةوالدرجذةال ليذةابعذادالمنذاا

ال ن يمك،وأ أرنإللوجود رورذانداللةإحلائيةبينم وسواناس جابانأ رادىينةالدراسة
حولواقعالمنااال ن يمكالسائد ذكالمذدارسالح وميذةالم وسذوةو اذالم ويذريالمسذملالذو ي كو

ىذذددسذذنوانالخبذذر ،بينمذذاال وجذذد ذذرور بعذذالم ويذذرالمؤهذذلالعلمذذك.وأولذذنالد ارسذذةإلذذل ذذدريب
مديريالمدارسىللأسلوبحلالمش النبحسلوبال يرالعلمكوال ر يز ك ذدريبأمىلذل وقذع
المش النقبلحدوثأاوالعملىلل ال كمسببا أا.

دراسة بينجمن و آخرون )) Benjamin O. Omolayo et al ,2012
والمنااال ن يمك محددانلالنوماسالو ي ك والر االو ي كللعاملين
ىنوانالرسالة(أنماو الاياد 
ك مؤسسانال عليمالعالك)
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هذد نالد ارسذةالحاليذةإلذلال حايذر ذك أسذلوبالايذاد والمنذااال ن يمذك محذددانلمشذار ة

ذلوالو ي ذة ذكر ذا العذاملين ذك مؤسسذانال علذيمالعذالك ذك واليذةإي ي ذك،واسذ خدمالباحذث
العم 
للولولإللالأدفالمنأوالولف االسذ بيان) (SBDQو مثلذنىينذةالد ارسذةمذن  300مو ذف

ماس خاللأممن ثالثةمؤسسان عليمية كواليةاي ي كشار ن كالدراسة .أنأا حلفمن 150

منالذذ ور و 150مذناإلنذاث،.واسذ خدمالباحذثااسذاليباإلحلذائيةال اليذةللولذولإلذلالأذدف
منأذارقابذة السذلوك الولذف االسذ بيان)، (SBDQمايذاس االنومذاسالذو ي ك الر ذا )، (MSQ
ومؤشر ردال عل ال ن يمكوخللنالدراسةإللمجموىةمنالن ائو:

 .1أساليبالاياد والمنااال ن يمك لأا حثير بيرىلل الر االو ي ك.

 .2ذمالعثذورىلذل ىالقذةذانداللذةإحلذائيةبذين الر ذاالذو ي ك والمنذااال ن يمذك،وبذين
الر االو ي ك واالنوماسالو ي ك،وبينالمنااال ن يمك واإلشراك الو ي ك.

كوأساليبالاياد ،وبذين االنومذاس
 .3لمي نهناك ىالقة ذانداللةإحلائيةبين الر االو ي 
الو ي ك وأساليبالاياد .

ثانيا  :الدراسات التي تتعلق بالتفكير األخالقي

دراسة تيري كيرسي و آخرون )(Tirri Kirsi et al1998
ىنوانالرسالة(ال يرااخالقك من المراهاين الموهوبين ك العلوم)
هد نالدراسةالحاليةإللدراسةمنورال يرااخالقكمنالمراهاينالموهوبين كالعلوم،

واس خدمالباحثللولولإللالأدفالمنهج الوصفي التحليليو مثلنىينةالدراسةمن17من

المراهاينال نلنديينالموهوبين كمجالالعلوم راوحأىمارهممابين10و،15واس خدمالباحث

ااساليباإلحلائيةال اليةللولولإللالأدفمنأااالس بيانو t.testوخللنالدراسةإلل
مجموىةمنالن ائو:

 .1أنالمراهاينالموهوبيناس خدمواأنواىامخ ل ةمنمباد حلالمع النااخالقيذة ذكالذ علم
والحيا اليومية.

 .2هن ذذاكىالقذذذةسذ ذذلبيةموجذذذود بذذذينالذذذدرجانىل ذذلاالخ ب ذذارانم ذذنال ي ذذرالمنواذذذكوال يذ ذذر
ااخالقك.

دراسة فوستر و آخرون ()foster & et al,1999
هذذد نهذذذرالد ارسذذةإلذذلمعر ذذةوبيعذذةالعالقذذةبذذينال ذذدينونمذذوال يذذرااخالقذذك،و ش ذ ل

هويةاانالذدىىينذةمذن()402والبذامذنالوذالبالمل حاذينبالجامعذةخذاللال لذلالد ارسذكااول
مذذند ارس ذ أمب ليذذةاآلداب،ثذذم()94والبذذامذذنالمس ذ مرينبالد ارسذذة،و()45والبذذامذذنالمناوعذذين
ى ذنالد ارسذذةبالجامعذذة،وقذذدأ أذذرنالن ذذائوإلذذلوجذذود ذذروردالذذةإحلذذائيابذذيناا ذرادمذذنالر ذذب
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المخ ل ذذةلأوي ذذةاان ذذا ذذكنم ذذوال ي ذذرااخالق ذذكلل ذذالوالمحاا ذذينوالمعلا ذذينماارن ذذةب ذذالمنولاينو
المش ين .ماأ أرن حثيرالمس وىال عليمك(ال عليمالجامعك) ،ماأ دنالن ائواللار ذاعنمذو

ال يرااخالقكونسبة حايرالأويةللمس مرينبالدراسةماارنةبالمناوعين.
دراسة ( الكحلوت )2004

هد نهذرالدراسةإللال عرفىللمسذ وىالن ذوالخلاذكلذدىالمذراهاين ذكمحا ذةىذز،

اس خدمالباحثالمنأوالول كال حليلك،وبلونحجمالعينة()1200والباووالبةمنأم()588
والبا،و()612والبذة،اسذ خدمالباحذثمايذاسال يذرااخالقذكمذنإىذداد وقيذةىبذدال ذاح،و
مايذذاسال ذذبوالذذداخلكالخذذارجك عريذذبرشذذادموسذذلولذذالحأبذذوناهيذذة،ومايذذاس اذذديرالذذذان

للمذراهاين عريذذبىذذادلسذذمور،واسذ مار للو ذذعاالق لذذادياالج مذذاىكمذذنإىذذدادالباحذذث.و ذذان
منأهمالن ائو



وجود رورذانداللةإحلائيةبذينالجنسذين ذكمسذ وىالن ذوالخلاذكللذالواإلنذاث،و

وجذذود ذذرور ذذكمس ذ وىالن ذذوالخلاذذكللذذالوولبذذةالاسذذمالعلمذذك ،مذذا وجذذد ذذرور ذذكمس ذ وى

الن ذوالخلاذكللذذالوذويال ذبوالذداخلكمذذنالمذراهاين .مذذا ولذلنالد ارسذةإلذذلإ أذار ذذرور
دالةإحلائيا ذكمسذ وىال يذرااخالقذكلذدىأ ذرادالعينذة عذزىللمسذ وىال عليمذكلذألبواام.و
وجود رور كمس وىال يرااخالقكبينولبةالمرحلةالثانوية رجعللمس وىااسر االق لادي.

دراسة ( الشختور )2005

هد نهذرالدراسةإللال شفىذنالعالقذةبذينالن ذوالخلاذكوبعذفالم ويذرانالن سذيةو
االج ماىي ذذةل ذذدىالمذ ذراهاينب ذذينالجنس ذذين،و ذذانحج ذذمالعين ذذةم ون ذذةم ذذن()240وال ذذبووالب ذذة،

()120منالذ ورو()120مناإلناثباللفالثانكبالمرحلذةالثانويذةالعامذةمذنالمنذاورالري يذةو
الح ذرية،بمحذذا

كالسذذويسالش ذرقية،وقذذداس ذ ندنالباحثذذةىلذذلالمذذنأوالول ذ كال حليلذذك،و

مجموىذذةمذذنالماذذاييسممثلذذة ذذكمايذذاسالن ذذوالخلاذذكإىذذداد ذذولبرجو عريذذب:إبذراهيمقشذذاوش،و
اخ بذذارىوامذذلالشخلذذيةللمذذرحل يناإلىداديذذةوالثانويذذة،واخ بذذارالميذذولالح ذريةوالري يذذة،و
اخ بذذار ا ذذلللذذذ ا وومايذذاسل اذذديرالو ذذعاالج مذذاىكاالق لذذادي،و ذذانأهذذمالن ذذائوانذذهيوجذذد

ار بذذاودالإحلذذائياىنذذدمس ذ وى4.45بذذينالن ذذوالخلاذذكوالمس ذ وىاالج مذذاىكاالق لذذادي،و
ذلكللالوىينةالريفمنالذ ورواإلناثذويالمس ويانالمر عةمنالن والخلاك.
دراسة لي و آخرون()lee & etal,2006

هذذد نالد ارسذذةإلذذلال عذذرفىلذذلمس ذ ويانالذذذ ا العذذاو كوالح ذذمالخلاذذكلذذدىالم ذراهاين

الموهذذوبينأ اديميذذا،و ون ذذنىينذذةالد ارسذذةم ذذن200والذذبمذذنالموه ذذوبينبالمذذدارسالثانويذذةم ذذن
المش ذذار ين ذذكبرن ذذاموأ ذذاديمك س ذذارىكأوبرن ذذامو نمي ذذةالاي ذذاد م ذذنخ ذذاللمعأ ذذدالموه ذذوبينىل ذذل

المس وىالجامعك،واس خدمالباحثثالثمااييسن سية،و وللنإللن ائوهامذة:أنالموهذوبين
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مذذنالذذذ ورأ أذذرواذ ذذا اىاو يذذاماارنذذةبويذذرهممذذنالوذذالببوذذفالن ذذرىذذنالعمذذر ،ذذكحذذينأن

اإلنذذاثالموهوب ذذان خل ذذنى ذذنمجموىذذةالاواى ذذدوالمعذذاييروبالنس ذذبةللح ذذمااخالق ذذك ذذانالولب ذذة
الموهذوبينم ماسذ ين ذذكمسذ وىاا ذرادمذذعدرجذةالماجسذ يروالذذدرجانالمأنيذة،وأ أذذروامسذ وى

أىللمنالم وسو كالاياد ماارنةمعالعينةال ابوة.

دراسة بيرناكي ماثيو و آخرون )(Bernacki Matthew L et al 2008
ىنوانالرسالة(اس شاف أثر خدمة ال علم ىلل ال نميةااخالقية وال وجيه المعنوي)
هد نالدراسةالحاليةإللدراسةال نمية ااخالقيةلذدى الوذالبوال حايذرمذنمذاإذايم ذنأن

عذذززخدمذذةالذ علم ذذكالزيذذادانال نمويذذةوااخالقيذذة،واسذ خدمالباحذذثللولذذولإلذذلالأذذدفالمــنهج

االستقصـائيو مثلذنىينذةالد ارسذةمذن  08والبذا ذكإحذدىالجامعذان ال اثولي يذةوشذملن هذؤال 
الوذالب 18الذذ ور و34مذناإلنذاث،.واسذ خدمالباحذثااسذاليباإلحلذائيةال اليذةللولذولإلذل
الأدفمنأااالس بيانوالدورانوالمناقشةالجماىيةوخللنالدراسةإللمجموىةمنالن ائو:

 .1أنخدمذةالذ علم عمذلىلذلوجذود أذمأ بذر والاذدر ىلذلحذلالمشذ الن االج ماىيذة ،وامذ الك
عالية أ برلجعلالعالمم اناأ

ل.

 .2أنال ذدابيرالاائمذة ىلذل ال وجذه ااخالقذك يحذولدون إجذ ار  حذصشذامل ل ويذرخدمذةالذ علم
المر بوة

دراسة (العمري )2008
هذذد نالد ارسذذةإلذذلمعر ذذةإم انيذذةسذذيرالنمذذوالذذن ساج مذذاىك(نمذذو اىليذذةاانذذا)لذذدىىينذذة

الد ارسذذةمذذنالسذذعوديين ذذكن ذذسالمسذذارالنمذذائكالذذذيا ر ذذهاري سذذون ذذكنموذجذذهال وذذوري،و ذذذا
وبيعةالعالقةبينالنموالن ساج ماىكممثال كنمو اىليةااناونموال يذرااخالقذك،اسذ خدم

الباحثالمنأوالول كار باوكلمعر ةوبيعةالعالقانالبينيةبين عاليانااناالمخ ل ةمنجانذب،
وبينجانبكالنمومحلااله ماممنجانبآخر ،ذلكاس خدمالمنأوالسببكالماارنل حليلال رور،

بلذذغحجذذمالعينذذة( )281ذذردامذذنالجنسذذيين.اس ذ خدمالباحذذثمايذذاس عاليذذاناانذذامذذنإىذذدادمذذارك

س روموآخرون()1117المع مدىللن ريذةاري سذونال ووريذة ذكالنمذوالذن ساج مذاىك،والماذنن
ىل ذ ذذلالبيئ ذ ذذةالس ذ ذذعوديةم ذ ذذنقب ذ ذذلالوام ذ ذذدي،والماي ذ ذذاسالمو ذ ذذوىكلل ي ذ ذذرااخالق ذ ذذكم ذ ذذنإى ذ ذذداد

ج ذذبس()1160المع م ذذدىل ذذلن ري ذذة ذذولبرجوالما ذذننىل ذذلالبيئ ذذةالعربي ذذةم ذذنقب ذذل،ىب ذذدال ذذرحمن،

محمد()1111والمس خدممنقبلالوامدي()2444ىلذلالبيئذةالسذعودية،أهذمالمعالجذان مثلذن ذك
معامذذلار بذذاوبيرسذذونواخ بذذارt.testواخ بذذار حليذذلال بذذاينااحذذاديواخ بذذارشذذي يه،واخ بذذار
حليذذلال بذذاينالثنذذائك ،مذذااسذ خدمالباحذذثمعامذذلاالنحذذدار،و ذذانمذذنأهذذمالن ذذائومذذايلذذك:وجذذود

ىالقةار باويهموجبةبيندرجانأ رادالعينة ك عالياناانا(الدرجةال لية)ودرجانجميع عاليذان
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اانذذاالمخ ل ذذةمذذنجانذذبودرجذذا أم ذذكنمذذوال يذذرااخالقذذكمذذنجانذذبآخذذر ،ذذذلكإم انيذذةال نبذذؤ

بدرجةأ رادالعينة كنموال يرااخالقكبمعلوميةدرجا أم كنمو عالياناانا.

دراسة هايهون و شاوقاش()huihong et al.2008

هد نهذذرالد ارسذةإلذلمعر ذةالمميذزانمذنالح ذمااخالقذكبذينالمذراهايناللذينيين،ىلذل

ىينةمن()724والبووالبةمنالمراهايناللينيين،والذين راوحنأىمارهمبين()10سنةو

()27سنة،و مثلنأدوانالدراسةباخ بار()mjtللح مااخالقك،الذي م وويررمنقبلالوبيذب
الن سكاالمانكجورجليند كىام1178م،و انمنأهمالن ائوال ك وللنلأاالدراسة:وجود
ذذرور بيذذر بذذينالذذدرجانالمئويذذةبوذذفالن ذذرىذذناالن ذذباو ذذك ذرانالد ارسذذة،وانوذذالب ليذذان

الراشدينبش لىاما أروادرجاننسبمئويةأىللمنالمب دئين ،ذذلكىذدموجذوداخ ال ذان بيذر 
ذكالذدرجانالمئويذةبذذينالجنسذين(الذذ ورواإلنذذاث)أوبذينالوذالبىلذذلاخذ الفمأذنأم،أوبذذين

المدارسااساسيةوالمدارسالعادية،أوولبةالب الوري وسوولبةالدبلوم.

دراسة( أبو قاعود )2008

هذذد نالد ارسذذةإلذذلال شذذفىذذنأثذذرال عذذذيبلذذدىااسذذرىال لسذذوينيين ذذكسذذجوناالح ذ الل

اإلسذرائيلكوىالق أذذابذذال يرااخالقذذك ،ذذماخ يذذارىينذذةىشذوائيةوبايذذة ذذونمذذن()300أسذذير
محذذررمذذنسذذنة()1994-2007مذذنالذذذ ور،ومثلذذنالعينذذةنسذذبة()%10مذذنالمج مذذعاالذذلك

لألسذرىالمحذذررين ذذكقوذذاعىذذز .اسذ خدمالباحذذثمايذذاسشذذد ال عذذذيبمذذنإىذذدادالزيذذر،2001و
مايذذاسال يذذرااخالقذذكمذذنإىذذداد وقيذذةىبذذدال ذذاح2001والمعذذدلمذذنقبذذلالباحذذث،ومايذذاس

االل ذزامالذذدينكمذذنإىذذدادىبذذدال ذريمر ذوان،2002و ذذانمذذنأهذذمالن ذذائومذذايلذذك:ار ذذاعدرجذذة

ال ي ذذرااخالق ذذكل ذذدىااس ذذرىوالمح ذذررين،وأنهن ذذاكىالق ذذةى س ذذيةدال ذذةإحل ذذائياب ذذيندرج ذذة
ال عذذذيبومس ذ وىال يذذرااخالقذذك ،لمذذازادندرجذذةال عذذذيب لمذذاقذذلمس ذ وىال يذذرااخالقذذك

لدىااسرىالمحررينوالع سلحيو .ما بينىدموجودىالقةدالةإحلائيابيندرجةال دينو
مس ذ وىال يذذرااخالقذذك ،مذذاأ أذذرنالد ارسذذةىذذنوجذذود ذذروردالذذةإحلذذائيابذذينم وسذذودرجذذان

ااسرىالذينق وا ر اى االاقلمن5سنوانوم وسودرجذانااسذرىالذذينق ذواأ ثذرمذن5
سنوان كالسجونبالنسبةلذدرجانال يذرااخالقذكوللذالوااسذرىالذذينق ذوا ذر اى اذالأقذل

من5سنوان .ماأ أرنالد ارسذةىذنوجذود ذرورجوهريذةدالذةإحلذائيابذينالمسذ ويانال عليميذة
المخ ل ذذةلألسذذرىالمحذذررينبالنسذذبةلدرجذذةال يذذرااخالقذذك ،درجذذةالحالذذلينىلذذلشذذأاد الثانويذذة
العامةلديأمدرجذة يذرأخالقذكأىلذلمذنااسذرىالويذرم علمذين،ودرجذةااسذرىالحالذلينىلذل

الشأاد اإلىداديةلديأم يرأخالقكاقلمنالحاللينىللالشأاد الثانويةوالجامعية.
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دراسة ونستوك و أسور ()wenstok and assor. 2009
اومهذرالدراسةىللا رافأنمس وىاادا العالكلل يذرااخالقذكي لذفباذدر بيذر

مناالس االلالذا كلبعفن ريانالنموااخالقكلدى ذولبرج،واسذ ناداإلذلهذذرالن ريذانال ذك
اذذومىلذذلا ذرافأنإدراكالوذذالبللمعلمذذين ذذداىمينلالس ذ االلي ذذونمذذنخذذاللال شذذجيعىلذذل

ال يذذرالناذذدي ،ذذذلك ذذكال شذذجيعىلذذلاالخ يذذار،وانهذذذااامذذرلذذهأثذذرإيجذذابك ذذك وذذويرالنمذذو

ااخالقذذك.وباذذنهذذذرالد ارسذذةىلذذلاثنذذينمذذنالمذذدارسالعاديذذةواثنذذينمذذنالمذذدارسالديماراويذذة،
و ولذذلنالد ارسذذةأنالوذذالب ذذكالمدرسذذةالديماراويذذةيم ل ذذونح م ذاأخالقي ذاذا ي ذا،ويرجذذعالسذذبب
إلدراكو لورانالوالبلمدرسيأمب شجيعالناذد،و ولذكالد ارسذةب ذرور أن أذ مبذراموال ربيذة

ااخالقيةب شجيعرىبةوميولالمدرسكل شجيعال يرالناديلدىالوالب.

دراسة( مشرف )9119

ه ذذد نالد ارس ذذةإل ذذلال ش ذذفى ذذنالعالق ذذةوال ذذرورومسذ ذ وىال ي ذذرااخالق ذذكومسذ ذ وى

المسذذئوليةاالج ماىي ذةلذذدىولبذذةالجامعذذةاإلسذذالميةبوذذز  ،ذذك ذذو بعذذفالم وي ذران(الجذذنس،
وال لي ذذة،والمسذ ذ وىالد ارس ذذك،ومسذ ذ وى عل ذذيماآلب ذذا ،ومسذ ذ وىاالق ل ذذاديلألس ذذر،وحج ذذمااس ذذر )،
و ش لنىينةالدراسةبورياةىشوائيةمن()600والبووالبةمنولبةالب الوريوس كالجامعذة
اإلسالميةبوز،اى مدنالباحثةىللالمنأوالول كاالر باوك،اسذ خدمنالباحثذةمايذاسال يذر

ااخالق ذذكلل ارش ذذدينم ذذنإى ذذداد وقي ذذةىب ذذدال ذذاح(،)2001وماي ذذاسالمس ذذئوليةاالج ماىي ذذةللمرحل ذذة
الجامعيذذةمذذنإىذذدادالباحثة،و ولذذلنالد ارسذذةإلذذلالن ذذائوال اليذذة:أنمس ذ وىال يذذرااخالقذذكلذذدى
ولبةالجامعةاإلسذالميةبوذز ياذع ذكالمرحلذةالرابعذةمذنم ارحذلال يذرااخالقذكالسذ ة(ل ذولبرج)،
وهذذك اابذذلمرحلذذةال مسذذكاللذذارمبالاذذانونوالن ذذاماالج مذذاىك،و شذذيرهذذذرالمرحلذذةإلذذلمس ذ وى

م وسذذومذذنال يذذرااخالقذذك،وأ أذذرنالد ارسذذةىذذنوجذذودىالقذذةار باويذذةموجبذذةدالذذةبذذينمسذ وى

ال يذذرااخالقذذكوالمسذذئوليةاالج ماىيذذةلذذدىىينذذةالبحذذث ،ذذذلكوجذذود ذذروردالذذةإحلذذائيا ذذك
مس وىال يرااخالقكبينالجنسينوللالواإلناث ،كحينىذدموجذود ذروردالذةإحلذائيا ذك

مس ذ وىال يذذرااخالقذذكلذذدىولبذذةالجامعذذةاإلسذذالمية عذذزىللم وي ذرانال اليذذة(المس ذ وىالد ارسذذك،

مس وى عليماابواام،وم ويرحجمااسر ،وم ويرالمس وىاالق لادي).

دراسة بيني نيل و آخرون )) penny , neil et al 2011
ىنوانالدراسةمنور اييم الوالب ااخالقكل عليمالايم

هد نالدراسةالحاليةإللدراسةمنور اييم الوالب ااخالقذكل علذيمالاذيم،واسذ خدمالباحذث

للولولإللالأدفالمنأوالول كال حليلكو مثلنىينةالدراسةمن  364والبا ذكىذام2447

و 280والبذا ذكىذام ، 2441واسذ خدمالباحذثااسذاليباإلحلذائيةال اليذةللولذولإلذلالأذدف

منأااالس بيانو t.testوخللنالدراسةإللمجموىةمنالن ائو:
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 .1أنهناك زياد  بير ك ال يرااخالقكال اليدي بين المو ينالجدد و بارالسنوانخ اف
بير ك الوالب.

 .2هناكزياد  بير  كال يرااخالقك بين المو ينالجدد و بارالسن.

 .3لوح وجودار باو عيفإيجابكبينىددمذنالالهذونوال لسذ ةالوباذانوالوذالبدرجذان
ال يذذرااخالقذذك ذذكمرحلذذةمذذاقبذذلالمذذؤ مروبذذينىذذددسذذاىانخدمذذةالمج مذذعوالوذذالب

درجانال يرااخالقك كمرحلةمابعدالمؤ مر.

 .0أناالل حار كمؤسسة دينية عزز نمية ال يرااخالقك لدىالوالب.

دراسة ( اللحياني:) 2011

هذذد نالد ارسذذةالحاليذذةإلذذلبحذذثىالقذذةال يذذرااخالقذذكبالمسذذئوليةاالج ماىيذذةلذذدىىينذذة

()221منوالبانجامعةأمالارى ك و بعفالم ويراناا اديمية(العمر،الحالةاالج ماىيذة،
المسذ ذ وىالد ارس ذذك،وال خل ذذص .شذ ذ لنأدوانالد ارس ذذةم ذذنماي ذذاس)(1984

gibbsلل ي ذذر

ااخالقذذكوالماذذننمذذنالوامذذدي،ومايذذاسالمسذذئوليةالشخلذذيةاالج ماىيذذةللمذذزروع.ومذذنخذذالل
وبي ذذرالم ذذنأوالولذ ذ كبش ذذايه:االر ب ذذاوكوالس ذذببك،واسذ ذ خدامااس ذذاليباإلحل ذذائيةالمناس ذذبة

لوبيعةال ساؤل ،وللنإللالن ائوال اليذة:وجذودىالقذةايجابيذةدالذةإحلذائيابذيندرجذانال يذر

ااخالق ذذكوالدرج ذذةال لي ذذةللمس ذذئوليةاالج ماىي ذذة.و ذذذلكب ذذينال ي ذذرااخالق ذذكوالجان ذذباإلد ار ذذك

للمسئولية(اإلحساسبالمسئولية) كحينلم أرالدراسةىنوجودىالقةبينال يرااخالقذكو
الجانذذبالسذذلو كللمسذذئولية(السذذلوكالمسذذئول).أ أذذرنالد ارسذذة ذذحثرال يذذرااخالقذذكوالمسذذئولية
االج ماىيذذةبالمس ذ وىالد ارسذذكللذذالوالمس ذ وىال عليمذذكااىلذذلووجذذودجذذود ذذرورللذذالوال ئذذة

العمريذذةاا بذذر،وىذذدموجذذودأثذذرللم وي ذراناالج ماىيذذة(المسذ وىاالق لذذادي،الحالذذةاالج ماىيذذة)و
الم ويراناا اديمية(ال خلصالدراسك)ىلذلال يذرااخالقذكوالمسذئوليةاالج ماىيذة .ذذلكوجذود

أثذذرداللمس ذ ويانال يذذرااخالقذذكىلذذلدرجذذانالمسذذئوليةاالج ماىيذذة ذذكحذذينلذذمي بذذينوجذذود
اىذذلبذذينمسذ ويانال يذذرااخالقذذكوالم ويذرانالذذديموى ار كواالج ماىيذذةواا اديميذذةالمحذذدد 

كالدراسة.

دراسة( زواوي )2011
هذذد نالد ارسذذةإلذذلال شذذفىذذنالعالقذذةبذذينال يذذرالذذدجما كوال يذذرااخالقذذك ذذك ذذو 

بع ذذفالم ويذ ذرانالديموى ار ي ذذةواالج ماىي ذذة(الج ذذنس،العم ذذر،مسذ ذ وىال عل ذذيم،الو ذذعالزواج ذذك،

الو ذذعاالق لذذادي،والو ذذعالمأنذذك)لذذدىىينذذةمذذنال ارشذذدين ذذكمدينذذةم ذذةالم رمذذةبلذذغىذذددهم
( )301ذذردمذذنالذذذ ورواإلنذذاث،واسذ خدمالباحذذثالمذذنأوالولذ كال حليلذذك،و مثلذذنأدا الد ارسذذة
مذ ذذنمايذ ذذاسالجمذ ذذودال ذ ذذريمذ ذذنإىذ ذذدادرو ذ ذ ش رجمذ ذذةأبذ ذذوناهيذ ذذةوموسذ ذذل()1987والمايذ ذذاس
المو ذذوىكلل يذذرااخالقذذكمذذنإىذذدادقذذبس.)1984(gibbsو ولذذلنالباحذذثإلذذلالن ذذائوال اليذذة:
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وجودىالقةار باويهى سيةبينال يذرالذدجما كوال يذرااخالقذك ،ذذلكىذدموجذود ذروردالذة

إحلذ ذذائيابذ ذذينال ارشذ ذذدين ذ ذذكم وسذ ذذودرجذ ذذةال يذ ذذرالذ ذذدجما كبذ ذذاخ الفالم وي ذ ذرانالذ ذذديموى ار كو
االج ماىيذذةالمحذذدد بالد ارسذذة.وأ أذذرنالد ارسذذةىذذدموجذذود ذذروربذذينال ارشذذدين ذذكم وسذذودرجذذة
ال ي ذذرااخالق ذذكب ذذاخ الفالم ويذ ذرانالديموى ار ي ذذةواالج ماىي ذذةالمح ذذدد بالد ارس ذذة،وأ أ ذذرنوج ذذود
روردالةإحلائيابينالراشدين كم وسودرجةال يرالذدجما كبذاخ الفم ارحذلالنمذوااخالقذك

وإم انيةال نبؤبدرجةأ رادالعينة كال يرالدجما كبالرجوعإللالم ويرانالمس الةال الية(ال عليم،

النموااخالقك،الو عالزواجك.

دراسة ( الزاملي )2011

هذد نهذذرالد ارسذذةإلذلال شذذفىذنمسذ وىال يذرااخالقذذكومسذ وىال وا ذذرالمأنذكلذذدى

المرشدينال ربويينو ذلكال شفىنالعالقةبينأما،وال رور ك لمنأمذاال ذك عذزىلم ويذران

(الجذذس،وسذذنوانالخبذذر،وال خلذذص).و مثلذذنىينذذةالد ارسذذةمذذن()182مذذنالمرشذذدينال ربذذويين
العذذاملين ذذكالمذذدارسالح وميذذة،واس ذ خدمالمذذنأوالول ذ كال حليلذذكلبيذذانالعالقذذانبذذينم وي ذران
الد ارسذ ذ ذذة ،ذ ذ ذذذلكاس ذ ذ ذ خدممايذ ذ ذذاسال يذ ذ ذذرااخالقذ ذ ذذكمذ ذ ذذنإىذ ذ ذذداد وقيذ ذ ذذةىبذ ذ ذذدال ذ ذ ذذاح،و انذ ذ ذذين

مشذ ذذرف(،)2441وإىذ ذذداداس ذ ذ بانهال وا ذ ذذرالمأنذ ذذكللمرشذ ذذدينمذ ذذنإىذ ذذدادالباحذ ذذث.واهذ ذذمالمعالجذ ذذان
اإلحلائيةالمس خدمةهكال رار،والم وسوالحسذابك،واالنحذرافالمعيذاري،والذوزنالنسذبك،و
النسذذبالمئويذذةومعامذذلار بذذاوبيرسذذونواخ بذذارt.testو ذذانمذذنأهذذمالن ذذائومذذايلذذك:أنالذذوزن

النس ذذبكل ذذدىىين ذذةماي ذذاسال ي ذذرااخالق ذذكبلو ذذن%69.56وه ذذذاإش ذذار إل ذذلأنمسذ ذ وىال ي ذذر

ااخالقك ورالم وسو،بينمامس وىال وا رالمأنكبلغ%69.02أي ا ورالم وسو .ذلكىدمو
جذذود ذذروردالذذةإحلذذائيا ذذكمس ذ وىال يذذرااخالقذذك عذذزىلم وي ذرانالجذذنسوسذذنوانالخبذذر و

ال خلص كاإلرشذادال ربذوي.وأ أذرنىذنوجذود ذرور ذكمسذ وىال وا ذرالمأنذكلذدىالمرشذدين
عزىلم ويرانالجنسوللالواإلناث،ولسنوانالخبذر  عذزىللذالواقذلمذنخمذسسذنوان ذذلك

ىدموجود رور كمس وىال وا رالمأنك عزىلل خلص

مذذاأ أذذرنىذذنىذذدموجذذودىالقذذةار باويذذهذانىالقذذةإحلذذائيةبذذينال يذذرااخالقذذكو

ال وا رالمأنكلدىالمرشدينال ربويين.

دراسة( اشتيوي )9109

هذذد نالد ارسذذةإلذذلال عذذرفىلذذلمس ذ وىال يذذرااخالقذذكوال سذذلويةلذذدى ذذباوااجأذذز 

اامنيةال لسوينية ،ماهد نإللال عرفىللال رور كال يرااخالقكوال سذلويةبذين ذباو
ااجأز اامنيةال لسوينية بعالم ويرالعمذروالر بذةالعسذ ريةوىذددالسذنوانالخبذر والجأذازالذذي
يعملبذهوالمؤهذلالعلمذك،اسذ خدمالباحذثالمذنأوالولذ كال حليلذك،وي ذونمج مذعالد ارسذةمذن

جمي ذذع ذذباوااجأ ذذز اامني ذذةالع ذذاملينبالش ذذروةوالب ذذالغى ذذددهم(.)161و ون ذذنىين ذذةالد ارس ذذة
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االلية( )237ابوامنااجأز اامنيذة ،ذماخ يذارهمبالورياذةالعشذوائيةالوبايذة،و ذماسذ خدام
ااس ذذاليباإلحل ذذائيةال الي ذذة:النس ذذبالمئوي ذذةوالم وس ذذوانالحس ذذابيةو حلي ذذلال ب ذذاينااح ذذاديو
اخ بذذارشذذي يهومعامذذلار بذذاوبيرسذذون.وخللذذنالد ارسذذةإلذذلأهذذمالن ذذائوال اليذذة:مس ذ وىال يذذر

ااخالقكحللنىللوزننسبك(،)%86.7وجودىالقةار باويةى سيةبينجميعأبعذادمايذاس

ال يذذرااخالقذذكوالدرجذذةال ليذذةالسذ بانهال سذذلوية ،ذذذلكوجذذود ذذرور ذذكال يذذرااخالقذذكلذذدى
ذباوااجأذز اامنيذذةمذنحيذثالعمذذر ذكالموقذذفالثالذثوالدرجذةال ليذذةللذالو(مذذن،)35_28

وأو ذذحنى ذذدموج ذذود ذذرور ذذكال ي ذذرااخالق ذذكم ذذنحي ذذثالر ب ذذةالعسذ ذ ريةأوس ذذنوانالخب ذذر أو
الجأازالذييعملبهأومنحيثالمؤهلالعلمكأوالعمرأوالر بةالعس رية.

دراسة باتريك رينيه و آخرون ))Patrick Renee B et al 2012

ىنذوانالرسذالة(االن ذذباواالسذ ارائك ذكخيبذذةاامذلالم وقعذذةمذنال عذابيراابويذذةوالأويذةااخالقيذذة
كسنالمراهاة)

هذذد نالد ارسذذةالحاليذذةإلذذلد ارسذذةمجذذاالنال نشذذئةاالج ماىيذذةوال نميذذةااخالقيذذة ذذكىالقذذة

اابذذو واامومذذةمذذعسذذلوكالم ذراهاينااخالقذذكو أذذمالذذن س،واس ذ خدمالباحذذثللولذذولإلذذلالأذذدف

المــنهج الوصــفي االســتقرائي و

ذذمننىينذذةالد ارس ذة(13)168والب ذاووالبذذةمذذع13مذذنأمأذذان

الولب ذذة(%50إن ذذاث)،واسذ ذ خدمالباح ذذثااس ذذاليباإلحل ذذائيةال الي ذذةللول ذذولإل ذذلالأ ذذدفمنأ ذذا،
لنيفهو ماناالس ارائكوخللنالدراسةإللمجموىةمنالن ائو:

 .1ال عابيراابوية سيرإللخيبةأملم وقعةىندماين رإليأابش لايجابك
 .2ال عابيراابوية لعبدوراهاما ك ش يلالأويةااخالقيةللمراهاين كسنوانالمراهاة.

الدراسات التي تتعلق بجودة الحياة

دراسة بيجت و آخرون( )beajet & et al 2001
هذذد نهذذذرالد ارسذذةإلذذلال عذذرفىلذذلال ذذروربذذينالذذذ ورواإلنذذاث ذذكالسذذعاد الن سذذية،

و ش ذ لنالعين ذةمذذن 1102ذذردامذذنالم سذذي يين،مذذنأم526مذذنالذذذ ورو576مذذناإلنذذاث،و ذذم
ان اذا العينذذةو اذذاللعمذذرمذابذذين()11-8ىامذا.اسذ خدمالباحذذثىذد ماذذاييسال ذذك ع بذذر مؤشذران
للسذعاد الن سذذية،وهذكال وا ذذرالن سذكواالج مذذاىكولذذور الجسذموو اذذديرالذذانواال جذذارنحذذو

اآلخرينواال ئاب.وخللنالدراسةإللمجموىةمنالن ائوأهمأا:وجود روردالةإحلائيابين
الذذ ورواإلنذاث ذذك ذلمذنلذذور الجسذمواال جذارنحذذواآلخذرينواال ئذابللذذالواإلنذاث ،مذذا
أ أرنىدموجود روربينأم ك اديرالذانوال وا رالن سكواالج ماىك.
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دراسة روثمان و آخرين ()Rothman et al 2003
هذذد نهذذذرالد ارسذذةإلذذلال شذذفىذذنال ذذروربذذينالجنسذذين ذذكجذذود الحيذذا  ،ذذمإج ذ ار هذذذر

الد ارسذ ذذةىلذ ذذلىينذ ذذةقوامأذ ذذا378ا ذ ذرادمذ ذذنثاا ذ ذذانم عذ ذذدد لمعر ذ ذذةجذ ذذود الحيذ ذذا  ذ ذذكالمجذ ذذاالن
االج ماىية،والذا يةوالروحيةوالمعر يةوالن سيةوال عالية،وخللنالدراسةإلذلمجموىذةمذن

الن ذذائوأهمأذذا:أنمس ذ وىج ذذود الحيذذا م وسذذوة ،م ذذا ش ذ نىذذنوجذذود ذذروربذذينالجنسذذين ذذك
اإلدراكالذ ذذذا كالجسذ ذذمك،وال يذ ذذرالبنذ ذذا والمرونذ ذذةالمعر يذ ذذةللذ ذذالوالذ ذذذ ور،و ذ ذذكال ذ ذذحثيرو

ااىرافالجسميةوالناحيةالدينيةوالروحيةللالواإلناث ،ما ش نىنىدموجذود ذروربذين
الجنسذذين ذذكاإلحسذذاسبال ماسذذك،والر ذذاىذذنالحيذذا وال ذوازنالمذذؤثر،والذذذ ا الوجذذدانك،و
عاليةالذانوالعنالراالج ماىيةإلدراكالذان.

دراسة (عبد العزيز)2005

هد نالدراسةإللالعمذلىلذلال شذفىذنالوذرروااسذاليبال ذكيم ذنللناابذةمذنخاللأذا

أن حسنالحيا الو ي يةللعاملينداخلالمن مةوخارجأا،ممايؤثرىللاإلن اجية،و حديدال جو 
بينالدورالمولذوبمذنالناابذانالعماليذة جذارالعذاملينوالذدورالموجذودبال عذل،مذنخذاللال عذرف

ىللوجود روربينالشر انال كيوجدبأالجانناابيةوالشذر انال ذكاليوجذدبأذاهذذراللجذان،
يمذذاي علذذربجذذود الحيذذا الو ي يذذة،ثذذمال عذذرفىلذذلالايذذودوالمعوقذذانال ذذك حذذدمذذن اىليذذةدور

الناابانوال ك ؤثرىللحيا ال ردالو ي ية،واق راحبعفال ولذيانال ذك سذاهم ذك حسذينو
وذذويردورالناابذذانالعمالي ذة ذذكقوذذاعال يماويذذانليعمذذلىلذذل حسذذينجذذود الحيذذا الو ي يذذة .ذذم

اخ يذذارىينذذةمذذنالشذذر انوهذذكىبذذار ىذذنخمذذسشذذر انيوجذذدبأذذالجذذانناابيذذةوهذذك:الشذذر ة

الملريةالدوليةلللناىانالدوائيذة(إيبي ذو)،الشذر ةالم حذد لللذناىانال يماويذة،الشذر ةالوونيذة
اامري يةللبويانوالدهانان،الشر ةالوونيةللناىةالزجذاج،شذر ةالمواسذيرالبالسذ يك،ثذمخمذس

شذذر ان(،لذذيسبأذذالجذذانناابيذذةوهذذك:مس ذ ر يمي الز نولذذوجك،الأذذاللوالنجمذذةالذهبيذذة،ايذذديال
سذ ندر(إيذذابشذذر ةملذذرأ ريلذذك،شذذر ةاالسذ ثماراناللذذناىية( ذذل).اق لذذرنىمليذذةجمذذعالبيانذذان
ىللالعاملينوالمن مان كقوذاعاللذناىانال يماويذةبمدينذةالعاشذرمذنرم ذانال ذر مذنسذنة

.1995ثمنوقشنالن ائوسنة.2003
دراسة فور()furr 2005

هد نهذرالد ارسذةلل شذفىذنال ذرورال رديذة ذكالسذعاد بذينالذذ ورواإلنذاث،و ونذن

ىينذةالد ارسذذةمذن146والبذذاووالبذةمذذنولبذةالجامعذذانمذنأم64والبذذا،و82والبذة،ثذذموبذذر
ىلذذيأمقائمذذةأ س ذ وردللسذذعاد و شذذملالر ذذاىذذنالحيذذا وال عاليذذةالشخلذذيةوال عذذاوفوالاذذدر 
االج ماىيةووجأةالن رااليجابيةوالسعاد الجسميةواالب أاجوماياس اديرالذذان،و ولذلن
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الد ارسذذةإلذذلمجموىذذةمذذنالن ذذائوأهمأذذا:ىذذدموجذذود ذذروردالذذةإحلذذائيابذذينالذذذ ورواإلنذذاث ذذك
السعاد وأبعادهاالمخ ل ة.

دراسة ليندفورس و آخرين ()Lindfors et al , 2006
هذذد نالد ارسذذةإلذذل حذذصال ذذروربذذينالجنسذذين ذذكجذذود الحيذذا لذذدىالعذذاملينبالسذذويد،و

أجرينالدراسةىللىينةقوامأا 1338ردا،منأم595منالذ ور،و743مناإلناث،مذن ئذة
ىمرية اعبين()58-32ىاممنالعاملينبالسويد،وخللنالدراسةإللمجموىةمنالن ائوأهمأا

:وجذذود ذذروربذذينالجنسذذينىلذذلبعذذدالسذذيور ىلذذلالبيئذذة،والحيذذا الأاد ذذةواالس ذ االليةللذذالو
الذذذ ور،وىلذذلبعذذدالعالق ذاناالج ماىيذذةللذذالواإلنذذاث ،مذذا ش ذ نىذذنىذذدموجذذود ذذروربذذين
الجنسينىللبعدال وورالشخلكأي ا.

دراسة ( عجاجه )2009

ه ذذد نالد ارس ذذةإل ذذل ل ذذميمنم ذذوذجس ذذببكللعالق ذذةب ذذينال ذذذ ا الوج ذذدانكوأس ذذاليبمواجأ ذذة

ال ووووجود الحيا لدىوالبالجامعة،وبلذغىذددهم()663والبذاووالبذة.ثذماسذ خدمالمذنأو
الول ك ك ناولالبيانان ،مااس خدمنسذبةالذذ ا الوجذدانكلبذار_أون،ومايذاسأسذاليبمواجأذة

ال ووولحسنملو ل،وماياسجود الحيا  عريذبحسذنملذو ل.مذنأهذمالن ذائوللد ارسذة:
وجودىالقةار باويةذانداللةإحلائيةموجبةىند()0.01بينالدرجةال ليةللذ ا الوجذدانكدون

ىيرهذ ذذابالدرجذ ذذةال ليذ ذذةلجذ ذذود الحيذ ذذا  .وجذ ذذد ذ ذذرورذانداللذ ذذةإحلذ ذذائيةبذ ذذين(الذ ذذذ ورواالنذ ذذاث)

ىنذذد( )0.01ذذك(الدرجذذةال ليذذةلجذذود الحيذذا ،اليوجذذد ذذحثيرلل اىذذلبذذين(النذذوعوالمس ذ وى)الد ارسذذك
(االولوالرابع) كالدرجةال ليةلجود الحيا .
دراسة ( الثنيان )2009

هذذد نالد ارسذذةإلذذلال عذذرفىلذذلمس ذ وىجذذود الحيذذا ودرجذذةقلذذرالمس ذ ابلوال نبذذؤبجذذود 
الحيذذا لذذدىولبذذةالجامعذذةمذذنخذذاللدرجذذا أمىلذذلمايذذاسقلذذرالمسذ ابلوال شذذفىذذنال ذذروربذذين

أ رادالعينة ك لمنجود الحيا وقلرالمس ابل،والاا ال و ىللم أومجود الحيا منالزاويذة
الن سذذية،اس ذ خدمالباح ذذثمايذذاسج ذذود الحيذذا وماي ذذاسقلذذرالمسذ ذ ابلمذذنإى ذذدادالباحذذث،حي ذذث
اس ذ خدمااسذذاليباإلحلذذائيةالم وسذذوانالحس ذذابيةواالنح ار ذذانالمعياريذذةومعذذامالناالر ب ذذاوو

اخ بذار(ن)و حليذلال بذذاينالثنذائكو حليذلاالنحذذدارم عذددالخوذوان،و شذ لنىينذةالد ارسذةمذذن
( )500والباووالبةمنجامع ينح ومي ينوجامع ينأهلي ين،و انأهمالن ذائومذايلذك:وجذود
ىالق ذذةار باوي ذذهس ذذالبةودال ذذةإحل ذذائياب ذذينج ذذود الحي ذذا وقل ذذرالمسذ ذ ابل ،ذذذلكوج ذذود ذذروردال ذذة

إحلذذائيابذذينأ ذرادالعينذذة ذذكج ذ ود الحيذذا وقلذذرالمس ذ ابلو اذذالل خلذذص(أدبذذك_ىلمذذك)للذذالو
ال خل ذذصالعلم ذذكبالنس ذذبةلج ذذود الحي ذذا ولل ذذالوال خل ذذصاادب ذذكبالنس ذذبةلال ذذرالمسذ ذ ابل ،ذذم
ش نبعدموجود روردالذةإحلذائيا بعذالنذوعالجامعذة(ح وميذة_أهليذة)،وىذدموجذود اىذلدال
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بينال خلص(أدبك_ىلمك)،ونوعالجامعة(ح ومك_أهلية)ىلل لمنجود الحيا وقلرالمس ابل،
أنهيم نال نبؤبجود الحيا منخاللأبعادقلرالمسذ ابلللعينذة ذل،و ذك ذو بعذفالم ويذران

الديموج ار ية.

دراسة سينكسفم ( )cenksevem , 2009
هد نالدراسةإللالدورالذي اومبهنوىيةحيا العملواالح رارالن سذك ذكال نبذؤبحسذن

الحذذاللذذدىالمدرسذذين،و مثلذذنىينذذةالد ارسذذةمذذن161مدرسذذامذذنالذذذ ورواإلنذذاث،مذذنأم93مذذن
اإلناث،و68منالذ ور،العاملين كالمدارساالب دائيةب ر يا،و وللنالدراسةإلذلمجموىذة
م ذذنالن ذذائوأهمأ ذذاأننوىي ذذةحي ذذا العم ذذل(م

ذذمنةالم ان ذذةالخال ذذةبالم ذذدرس،ووبيع ذذةالمن ذذاهو

المادمذذة،واالح ذرارالن سذذك)مذذنالم وي ذرانالمأمذذة ذذكال نبذذؤبحسذذنالحذذاللذذدىالمدرسذذين ،مذذا
أ أرنالدراسةأننوىيةحيا العملمنالم ويرانالمنبئةبمس ويانالر اىنالحيا بش لىام.

دراسة (عبد الغني) 2009

هد نالدراسةإللبحثىالقةأنماوال علرب لمنالر اىنالحيا وأساليبال عامذلمذع
ال ذذوووالن سذذية،و ش ذ لنىينذذةالد ارسذذةمذذن()620مذذنالزوجذذان ذذكمن لذذفالعمذذر ذذك ذذو 
بع ذ ذ ذذفالم ويذ ذ ذ ذرانالديموى ار ي ذ ذ ذذة،اسذ ذ ذ ذ خدمالباح ذ ذ ذذثماي ذ ذ ذذاسأنم ذ ذ ذذاوال عل ذ ذ ذذرال ارش ذ ذ ذذدينلبيرن ذ ذ ذذرو

آخرون()1998وماياسالر اىنالحيذا للدسذوقك()1999ومايذاسأسذاليبال عامذلمذعال ذووو
الن سذذيةللعنذذزي(،)1999أمذذامذذنأوالد ارسذذة مثذذلبذذالمنأوالول ذ كبشذذايهاالر بذذاوكوالسذذببك،و

اس خدمااساليباإلحلائيةالمناسبةلوبيعةال ساؤل،وخللنبمجموىةمنالن ائووهك:وجذود
ىالقةسلبيةذانداللةإحلائيةبيندرجذانأ ذرادالعينذةىلذلأبعذادال علذروال جنذكوبذيندرجذا أم
كم ويرالر اىنالحيا  ،ذلكوجود روربينم وسواندرجانأ رادالعينةمنأنماوال علذر
كالدرجةال ليةللر اىنالحيا حيثوجدن روربذينأ ذرادنمذوال علذراآلمذنمذنجانذبوأ ذراد

نموذذكال علذذرالخذذائفوالذ ار فمذذنجانذذبآخذذرللذذالوأ ذرادالذذنمواآلمذذن ،مذذاوجذذدن ذذروربذذين
أ رادنموال علرالمشوولو لمنأ ذرادنموذكال علذرالخذائفوالذ ار ف ذكا جذاراا ذرادمذننمذو

ال علذذرالمشذذوول،وأولذذنالد ارسذذةإلذذل عذذديلأنمذذاو علذذرالزوجذذانوالعمذذلىلذذل ذذدىيمال علذذر
اآلمنبيناازواجل حايرال يفالن سكواللحةالن سيةالمنشود .

دراسة (المالكي )2011

هذذد نالد ارسذذةإلذذلال عذذرفىلذذلالعالقذذةبذذين اىليذذاناانذذا مذذاا ر ذذأااري سذذونوبذذين

الر اىنالحيا ،ىللىينةمنالعامالنالسعوديانوىيذرالعذامالنبلوذن()272مذنأىمذارو
مس ويان عليميةوأو اعاج ماىيةمخ ل ةو اننىينةالعامالنمنمأنمخ ل ةبع أامخ لو،

اس ذ خدمالباحذذثااسذذاليباإلحلذذائيةل حليذذلالن ذذائووهذذكمعامذذلار بذذاوبيرسذذونواخ بذذار(ن)،
و حليلال باينااحادي،واخ بارشي يه.و وللنالدراسةإللمجموىةمنالن ذائووهذك:وجذود
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ىالقةار باويهموجبةدالةإحلائيابيندرجةال اىليانمعبع أاالبعف،وبذيندرجذة ذل اىليذة

معالدرجةال ليةلل اىليان،ووجودىالقةار باويةموجبةدالةبينالدرجةال ليذةلل اىليذانوالر ذا
ىنجود الحيا  ،ماأو حنوجود روردالةإحلائيابذينال ارشذدان ذكجميذعال اىليذانمذاىذدا
اىليذذانالحذذبوااله مذذامو ذذكالدرجذذةال ليذذةلل اىليذذان،والر ذذاىذذنالحيذذا  بعذذالم ويذذرالعمذذر

للذذالواا بذذرسذذنا ،مذذا شذ نىذذنوجذذود ذذروردالذذةإحلذذائيابذذيندرجذذانمجموىذذاناا ذراد بعذذا
الخ الفالمأنة ك اىليةالادر و اىليةااله ماموالر اىنالحيذا للذالوالعذامالن ذكمذدارس
ح ومية،وأو حنىدموجود ذرور بعذالم ويذرالمسذ وىال عليمذك ذك ذلمذنقذو اانذاوالر ذا

ىنالحيا .

دراسة( البلبيسي )2012
ه ذذد نه ذذذرالد ارس ذذةإل ذذلال ع ذذرفىل ذذلمسذ ذ وىج ذذود الحي ذذا الو ي ي ذذة ذذكالمن م ذذانىي ذذر

الح وميذذة ذذكقوذذاعىذذز ،ودرجذذةاالل ذزامب وبيذذرىنالذذرهاداخذذلأروق أذذا،وال عذذرفىلذذلمسذ وى
اادا ال ذذو ي كل ذذدىى ذذاملكالمن م ذذانىي ذذرالح ومي ذذة،وم ذذدى حثره ذذاب وبي ذذربذ ذراموج ذذود الحي ذذا 

الو ي ي ذذةم ذذنىدم ذذه،وق ذذد ذذونمج م ذذعالد ارس ذذةم ذذنالع ذذاملين ذذكالمن م ذذانىي ذذرالح ومي ذذةو
ىذذددها()887من مذذةىيذذرح وميذذة،حيذذثوباذذنهذذذرالد ارسذذةىلذذل()53من مذذةىيذذرح وميذذةأي
بنسبة()%6منمج معالدراسةااللك،وقد ماخ يارىينةوبايةىشوائيةبلون()265مو ا،
وقذذداس ذ خدمالباحذذثأدا لجمذذعالبيانذذانوهذذكاالس ذ بانة،و ولذذلنالد ارسذذةإلذذلىذذددمذذنالن ذذائو

أهمأا:أنالمن مانىيرالح ومية كقواعىز  م عبحيا و ي يةذانجود جيد  ،مذاأنأدا 
العاملين كالمن مانىيرالح ومية كقواعىز يم ازب ا ىالية،و ذلكوجودىالقذةايجابيذة

بذذينجذذود الحيذذا الو ي يذذةداخذذلالمن مذذانىيذذرالح وميذذةواادا الذذو ي كلعامليأذذا ،مذذاأ أذذرن

وجود رورذانداللةإحلائية كاس جابةالعاملينحذولجذود الحيذا الو ي يذةوأثرهذاىلذلاادا 

الو ي ك عزىلم ويرالجنس.

دراسة أجون و آخرون ))Ajuwon P , ET AL 2012
ىنوانالرسالة(جود الحيا ااسرية ك نيجيريا)

هذذد نالد ارس ذذةالحالي ذذةإل ذذلاس ش ذذافاالق ارح ذذانبمزي ذذدم ذذنال ال ذذيلم ذذنقب ذذلإدار ج ذذود 

العائلة ك دابيرالحيذا النيجيريذة،واسذ خدمالباحذثللولذولإلذلالأذدفالمـنهج الوصـفي التحليلـي
و مثلذذنىينذذةالد ارسذذةمذذن64ىائلذذة لاذذنخذذدمانابنذذائأموبنذذا أممذذعاثنذذينمذذنو ذذاالنالمج مذذع،

واس خدمالباحثااساليباإلحلائيةال اليةلل ولولإللالأدفمنأااالس بيانوالماابلةالشخلية 

و لخصالدراسةإللمجموىةمنالن ائو:

 .1م لنيفجميعمجاالنالحيا ال سعةبحنأامأمةل دابيرالحيا .
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 .2أنملادرالجذود لألسذرمذندىذمالخذدمانوالذدىممذناآلخذرينوال ذرويوينذ اصمذنجذود 
ااسر  كالحيا .

 .3أنبعفمجاالنالحيا العائلية سأم كنوىيةالحيا لألسرالنيجيرية كمجاالنالحيا 

دراسة (الشرافي) 2012

هذذد نالد ارسذذةإلذذلال عذذرفإلذذلالعالقذذةبذذينأسذذاليبمواجأذذةالخبذذر اللذذادمةوجذذود الحيذذا و

ال عذرفإلذلأهذذمأسذاليبمواجأذذةالخبذر اللذذادمة،و ذذلكال عذذرفإلذلجذذود الحيذا  ومعر ذذةال ذروربذذين
م وسذذواندرجذذانأ ذرادالعينذذةىلذذلمايذذاسأسذذاليبالمواجأذذة،ومايذذاسجذذود الحيذذا ،وال ذذكيم ذذنأن
عزىإللم ويرانالجنسوالمرحلةال عليميةوىددالسنوانالخبر والاربمنخوال ماسوىددأ ذراد

ااسر والدخل،وقداس خدمالباحثالمذنأوالولذ كال حليلذك،وقذداخ ذارىينذةبالورياذةالعشذوائيةمذن
مج م ذذعالد ارس ذذةاال ذذلك،وق ذذدبل ذذغى ذذددأ ذ ذرادالعين ذذة()401معلم ذذام ذذنالجنس ذذين،واسذ ذ خدمالباح ذذث
مجموىذذةمذذنااسذذاليباإلحلذذائيةوهذذكمعامذذلار بذذاوبيرسذذونومعذذامالنسذذبيرمانب ذراونوج مذذانو

معام ذذلأل ذذا رونب ذذااوالم وس ذذوانالحس ذذابيةواالنح ار ذذانالمعياري ذذةواخ ب ذذار(ن)و حلي ذذلال ب ذذاين

ااحاديواخ بارشي يه،و وللنالدراسةإلذلمجموىذةمذنالن ذائووهذكأنمعلمذكو الذةالوذوثبوذز 
يس خدمونأساليبم عدد  كمواجأةالخبر اللادمة ماأ أرنأنمعدلجود الحيذا لذدىأ ذرادىينذة

الدراسةمنالمعلمينجيد بذوزننسذبك()7773حيذثجذا نجذود البيئذةالمدرسذية ذكأىلذلم ار ذبجذود 

الحيا ،وأ أرنىدموجود روردالةإحلائيا كم وسواندرجانأ رادالعينة كجميعإبعادأسذاليب
مواجأةالخبر اللادمة عزىللجنس ،ذلكىدموجود رورذانداللةإحلائية كجميذعأبعذادجذود 

الحيا  بعالم ويرسنوانالخبر والاربمنخوال ماس.

دراسة تاجدزي و آخرون))Taghdisi M H , ET AL 2012
حثير برناموال عليمو اح وائأا ىللنموذج جود الحيا لدىالمر لالملابين الس ريمنالنوع2

هذد نالد ارسذةالحاليذةإلذلد ارسذةالمشذا لالناجمذة ىذنمذرفالسذ ريآثارهذا المباشذر والويذر

مباشر ىللنوىية حيا مر لالس ري،واس خدمالباحثللولذولإلذلالأذدفالمذنأوالولذ كال حليلذك

و مثلنىينةالدراسة 78منالمر لالذينيعانونمذنمذرفالسذ ريمذنالنذوع،2واسذ خدمالباحذث

ااساليباإلحلائيةال اليةللولولإللالأدفمنأااالس بيانو t.testو لخصالدراسةإللمجموىذة

منالن ائو:

 .1اليوجد رر بير كالدرجةال ليةلنوىيةالحيا بعدال دخل
 .2هناكاخ الف بير كاللحةالجسدية

 .3لميالح أي رورذانداللةإحلائيةبينالمعاييرالس انيةونوىيةالحيا إال كىددااو ال

دراسة (المجدالوي )2012

هذذد نالد ارسذذةإلذذلال عذذرفىلذذلمذذدىشذذيوعال ذذاؤلوال شذذاؤموالر ذذاىذذنالحيذذا واإلى ذراف

الن سجسميةلذدىىينذةالد ارسذة،وال عذرفىلذلالعالقذةبذينال ذاؤلوال شذاؤمبذينالر ذاىذنالحيذا و
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ااىرافالن سجسمية،وأي امعر ةال رور كم ويرانالدراسة بعاللم ويرانالديموى ار يذة(العمذرو
الذذدخلوسذذنوانالخدمذذة).و ونذذنىينذذةالد ارسذذةمذذن()205مذذنمذذو كااجأذذز اامنيذذةالذذذين ر ذذوا
م ذواقعأمبسذذببالخال ذذانالسياسذذية،واس ذ خدمالباحذذثمايذذاسال ذذاؤلوال شذذاؤمومايذذاسالر ذذاىذذن

الحيا وماياسااىرافالن سجسميةمنإىدادر.وأ أرنالن ائوأن()%52منالعينذةم شذائمون،و

()%55ىيذر ار ذذينىذنحيذذا أم،وانذهال وجذذدىالقذة بيذذر بذينال ذذاؤلوال شذاؤموالر ذذاىذنالحيذذا 
وبيناإلىرافالن سجسمية ،ذلك ولذلنإلذلىذدموجذود ذرور بيذر  ذكمايذاسال ذاؤلوال شذاؤمو
الر اىنالحيا  بعاللم ويرانالديموى ار ية ،ما وللنإللوجود رورجوهرية كماياسااىراف
الن سجسمية بعاللم ويذرانالديموى ار يذة،إذ بذينأناإل ذرادالذذينأىمذارهمودخلأذموخبذر أممر عذة،

ار عنىندهمااىرافالن سجسميةأ ثرمنىيرهم.

دراسة( نعيسة )2012

هذذدفالبحذذثإلذذلال عذذرفىلذذلمسذ وىجذذود الحيذذا لذذدىولبذذةجذذامع كدمشذذرو شذرينحسذذب

م ويرانالمحا ة:دمشروالالذقية،والنوعاالج ماىكوال خلص،لل عرفىللجذود الحيذا لذدى
ىينذذةمذذنهذذا ينالجذذامع ين ،مثذذلحجذذمالعينذذة ذذل()360والبذذابيذذنأم()180والبذذامذذنولبذذةجامعذذة

دمشر،و()180والبامنولبةجامعة شرين.وقداس خدمالباحثماياسجود الحيا لولبةالجامعة

مذذنإىذذداد(منسذذكو ذذا م.)2006وخللذذنالبحذذثبالن ذذائوال اليذذة:وجذذودمس ذ وىم مذذدنمذذنجذذود 
الحيا الجامعيذةلذدىولبذة ذلمذنجذامع كدمشذرو شذرين،وال ذحثيرالمشذ ركللم ويذرانالديموى ار يذة

الثالثةمعا كجود الحيا ،وأو حنالدراسةىدموجودىالقةبيندخلااسر وأبعادجود الحيذا ،
وأولنالدراسةإللإىوا الوالبمساحةأ برمذنالحريذةإلثبذانالذذانو حاياأذامذنخذاللاخ يذار
نوعالدراسةالم ناسبةمعقد ار هوميولهو خليصمرشدأ اديمكون سكيادمخدماناإلرشادال ردي

والجماىكللوالب.

دراسة شيك بريندا و آخرون ))Schick Brenda , ET AL 2013
حالةالمدرسةوالجود المدر ةلحيا الشبابالذينهملمأو عافالسمع

والو ذعال عليمذك وال ذك شذمل 
هد نالدراسةالحاليةإللدراسةمنور العالقة بين نوىيذةالحيذا 

الشباب ذعافالسذمع،واسذ خدمالباحذثللولذولإلذلالأذدفالمـنهج الوصـفي التحليلـيو مثلذنىينذة
الد ارسذذةمذذن221مذذنالشذذبابالذذذينيعذذانون ذذعافالسذذمعو ذراوحأىمذذارهممذذابذذين،16-11واسذ خدم
الباحثااساليباإلحلذائيةال اليذةللولذولإلذلالأذدفمنأذااالسذ بيانو t.testو لخذصالد ارسذةإلذل
مجموىةمنالن ائو:

 .1أنهناكبعفاالخ ال ان كنوىيةالحيا المر بوةبالمدرسة(معال ادم كالعمر،والجنس،
وأىرافاال ئاب،ومس وىالسمع م ويران)



 .2أنال اىلبينو عالمدرسةوو عالوالدينيؤديإللن ائوأ
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ل

تعقيب عام على الدراسات السابقة

مذذنخ ذذاللاو ذذالعالباح ذذثىلذذلالعدي ذذدم ذذنالد ارس ذذانالسذذاباة،العربي ذذةوااجنبي ذذة،س ذذعل
الباحثجاهداإللال عايبىللهذرالدراسانمنخاللأربعمحاوروهك:
 .1أهدافالدراسة.3ىينةالدراسة

 .2المنأوالمس خدم.0ن ائوالدراسان

أوال  :الدراسات التي تتعلق بالمناخ التنظيمي
أ  .من حيث األهداف

بايننالدراسانالساباة كأهدا أا ،أد ند ارسذةالشذنوك()2448إلذلال عذرفىلذلمذدى

حثيرأبعادالمنذااال ن يمذكىلذلأدا المذواردالبشذرية،وهذد ند ارسذة)Robert,et,al(2007إلذل
ال شذذفى ذذنآث ذذارالمن ذذااالمؤسس ذذكىل ذذلأدا الم ذذديرين،بينم ذذاه ذذد ند ارس ذذةالش ذذأري()2009إل ذذل
ال عذذرفىلذذلالمنذذااال ن يمذذكوااسذذاليبالم بعذذة ذذكإدار الل ذراع،أمذذاد ارسذذةالحذذارثك()2010

هذذد نإلذذل الذذكىالقذذةالمنذذااال ن يمذذكبالر ذذاالذذو ي ك،وهذذد ند ارسذذةحمدونذذة()2010إلذذل
ال عرفىللمدى حثيرالمنااال ن يمكىللإبداعالعاملين،وهد ندراسةبحذروآخذرون()2010

إللال عرفىللأثرالمنااال ن يمكىللاادا الو ي كللعامليناإلداريين،أمادراسة glisson,et

)al.(2011هد نإللربوأثرالمنااال ن يمكوخدمانالعاويالا ائيةون ائوالشباب كن ذم

رىاي ذذةااو ذذال،بينم ذذاه ذذد ند ارس ذذةأب ذذو اي ذذهوآخ ذذرون()2012إل ذذل حلي ذذلالعالق ذذةب ذذينالمن ذذاا
ال ن يمذذكوالر ذذاالذذو ي كوال عذذرفىلذذلالر ذذاالذذو ي كوىالق ذذهبالعوامذذلالديموى ار يذذة،أمذذا

د ارسذ ذذة)hauer,et,al.(2012هذ ذذد نإلذ ذذلد ارسذ ذذةالمنذ ذذااال عليمذ ذذك ذ ذذكرىايذ ذذةالمسذ ذذنينوإدخذ ذذال
حسذذينانمأاريذذةو ذذحثيررىلذذلالمعر ذذة ذذكال ذذدريبالرسذذمك،وهذذد ند ارسذذةالسذذلمك()2012إلذذل

ال ع ذذرفىل ذذلالعالق ذذةب ذذينالاي ذذاد اإلبداىي ذذةوالمن ذذااال ن يم ذذك،بينم ذذاد ارس ذذة

Benjamin,et

)al.(2012هذذد نإلذذلال حايذذر ذذكأسذذلوبالايذذاد والمنذذااال ن يمذذك محذذددانلمشذذار ةالعمذذلو

الو ي ة كر االعاملين.

ب  .من حيث العينة

بايننىينانالدراسانالم علاةبالمنااال ن يمك،و اذالحجذمالمج مذعاالذلك(ال لذك)و

المنأوالمس خدم كالولذولإلذلأهذدافالد ارسذة،حيذثالحذ الباحذثأنأ بذرالعينذان مثلذن ذك

د ارسذذةالشذذنوك()2006وال ذذك ذذانقوامأذذا620مو ذذاوألذذورها ذذكد ارس ذةالحذذارثك()2010
قوامأا40وهكجميعأ رادالمج معااللك،ويليأالورادراسةRobert,et al.2007وقوامأذا
68منالمد ار ،و راوحنباقكالعينانللدراسانالساباةبينأا.
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ج .المنهج المستخدم

الح الباحثأنجميعالدراسانالساباةال ك ناولأاالباحثاى مدنىللالمنأوالول ك

سوا  ان حليلكأوماارنأوار باوك.

د  .من حيث النتائج

شذ ند ارسذذةالشذذنوك2006إلذذلأن وجأذذانأ ذرادنحذذوالمنذذااايجابيذذة،ووجذذودأثذذروا ذذو

للمنااالسائدىلذلأدا المذواردالبشذريةممذايم ذن حسذينأدائأذم.أمذاد ارسذةRobert,et al.2007
أنهناكايجابيةللمنذااال ن يمذكىلذلأدا المذديرين،وهذوبذذلكي ذرمذعد ارسذةالشذنوكمذنحيذث
حثيرالمنااىللايجابيةاا راد.و ش ندراسةالشأري2009إللوجود رورحذولمسذ وىالمنذاا

ال ن يمذكوحذولأسذاليبإدار اللذراعال ذكيسذ خدمأاالمذديرينو اذذالم ويذرالمأنذة.و شذ ند ارسذذة

الحذذارثك2010إلذذلوجذذودىالقذذةار باويذذهموجبذذةبذذينالمنذذااال ن يمذذكوالر ذذاالذذو ي ك،وخال ذذن

د ارسذةحمدونذة 2010ذلمذند ارسذة Robertود ارسذةالشذنوك،حيذث شذ ند ارسذ هأن وجأذذان
اا ذرادنحذذوالمنذذااال ن يمذذكالسذذائد وجأذذانسذذلبيةوأن ذذحثيرالمنذذااال ن يمذذكىلذذلإبذذداعالعذذاملين
عي ا .كحيندراسةبحروآخرون 2010شذ نإلذلوجذود وجأذانايجابيذةللمنذااال ن يمذك ذك

اادا الذذو ي كللعذذاملين.و وا اذذند ارسذذةأبذذو ايذذهوآخذذرون2012مذذع ذذلمذذند ارسذذةبحذذرو

الحذذارثكو،Benjaminحيذذث ش ذ نىذذنوجذذودىالقذذةار باويذذهبذذينالمنذذااال ن يمذذكوالر ذذا

الذذو ي كوالمؤهذذلالعلمذذكللمذذو ين.و شذ ند ارسذذة( hauer,et al.(2012إلذذلانذذهاليوجذذد
و ذذوير ذذكالمن ذذااال عليم ذذكىن ذذدماي ن ذذاقفمن ذذااالذ ذ علمم ذذعالخ ذذدمانالمنزلي ذذة ،م ذذاأنال ل ذذور

الل ذذحيوللمن ذذااال عليم ذذكي ذذؤثرىل ذذلإدراكالمع ذذارفالجدي ذذد .أم ذذاد ارس ذذةالس ذذلمكأوج ذذدنىالق ذذة
ار باويةموجبةبينالدرجانال ليةلسمانالاياد اإلبداىيةوالدرجةال ليةابعذادالمنذااال ن يمذك،

ماأوجدن ذرورحذولواقذعالمنذااالسذائدو اذالم ويذرالمسذملالذو ي كوىذددسذنوانالخبذر  ،ذك

حذ ذذينأن Benjamin2012ؤ ذ ذذدأنأسذ ذذاليبالايذ ذذاد والمنذ ذذااال ن يمذ ذذكلأذ ذذاأثذ ذذرىلذ ذذلالر ذ ذذا
الو ي ك.

ثانيا  :الدراسات التي تتعلق بالتفكير األخالقي

أ  .من حيث األهداف

باينذذنالد ارسذذانالسذذاباة ذذكأهذذدا أا،هذذد ند ارسذذة()tirri,et,al,1998إلذذلد ارسذذةمنوذذر

ال يرااخالقكللمراهاين،وهد ندراسة()foster,et,all,1999إللمعر ةالعالقةبذينال ذدينو
نموال يرااخالقك.وهد ندراسة(ال حلون( 2004إللال عرفىللمسذ وىالن ذوالخلاذك

لذذدىالم ذراهاين ،مذذاهذذد نأي ذذاد ارسذذةالشذذخ ور()2005إلذذلال شذذفىذذنالعالقذذةبذذينالن ذذو
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الخلاذ ذذكوبعذ ذذفالم وي ذ ذرانالن سذ ذذيةواالج ماىيذ ذذةلذ ذذدىالم ذ ذراهاينبذ ذذينالجنسذ ذذين،وهذ ذذد ند ارسذ ذذة

))lee,et,al.2006ىنمس ويانالذ ا العاو كوالح مالخلاكلدىالمراهاينالموهوبينأ اديميا،
بينمذذاد ارسذذة))bernacki,et,al.2008إلذذلال شذذفىذذنأثذذرخدمذذةالذ علمىلذذلال نميذذةااخالقيذذةو

ال وجيذذهالمعنذذوي،أمذذاد ارسذذة(العمذذري) 2008هذذد نالد ارسذذةإلذذلمعر ذذةإم انيذذةس ذيرالنمذذوالذذن س

اج ماىك(نمذو اىليذةاانذا)لذدىىينذةالد ارسذةمذنالسذعوديين ذكن ذسالمسذارالنمذائكالذذيا ر ذه
اري سون كنموذجهال ووريوىالق ذهبنمذوال يذرااخالقذك،بينمذاد ارسذة))huihon,et,al(2008
معر ةالمميزانمنالح مااخالقذكبذينالمذراهايناللذينيين،أمذاد ارسذة(أبذوقذاىود) 2008هذد ن
لل شفىناثذرال عذذيبلذدىااسذرىال لسذوينيين ذكسذجوناالحذ اللوىالق أذابذال يرااخالقذك،

وهذذد ند ارسذذة(مشذذرف) 2009إلذذلال شذذفىذذنالعالقذذةوال ذذرورومس ذ وىال يذذرااخالقذذكو
مسذ وىالمسذذئوليةاالج ماىيذذةلذذدىالولبذذةالجذذامعيين،وهذذد ند ارسذذة()penny,et,all.2011إلذذل

د ارسذذةمنوذذر ايذذيمالوذذالبااخالقذذكل علذذيمالاذذيم،وهذذد ند ارسذذة(اللحيذذانك  (2011إلذذلبحذذث
العالقةبينال يرااخالقذكبالمسذئوليةاالج ماىيذةلولبذةالجامعذان،وهذد ند ارسذة(زواوي(2012

إل ذذلال ش ذذفى ذذنالعالق ذذةب ذذينال ي ذذرال ذذدجما كوال ي ذذرااخالق ذذك ذذك ذذو بع ذذفالم ويذ ذران
الديموى ار يةواالج ماىية،وهد ندراسة(الزاملك(2012إللال شفىذنمسذ وىال يذرااخالقذك
ومسذ وىال وا ذذرالمأنذذكوالعالقذذةبينأمذذاللمرشذذدينال ربذذويين،وهذذد ند ارسذذة(اش ذ يوي)2012إلذذل

ال ع ذ ذذرفىل ذ ذذلمسذ ذ ذ وىال ي ذ ذذرااخالق ذ ذذكوال س ذ ذذلويةل ذ ذذباوااجأ ذ ذذز اامني ذ ذذة،وه ذ ذذد ند ارس ذ ذذة(
)Patrick,et,al.2012إللدراسةمجذاالنال نشذئةاالج ماىيذةوال نميذةااخالقيذة ذكىالقذةاابذو 

واامومذةمذعسذلوكالمذراهاينااخالقذكو أذمالذذن س،أمذاد ارسذة(ونسذ وكوأسذور  ( 2012
ال شفىنمس وىاادا العالكلل يرااخالقك.

ب .من حيث العينة

 .1مثذذلأ بذذرىينذذة ذذكالد ارسذذانالسذذاباةالم علاذذةبذذال يرااخالقذذك،ىينذذةال حلذذونو ذذان
قوامأا1200والبجامعك ،كحينبلونألورىينة كدراسةtirri ,et,allوبلون17
والبا،وذلكانأااى مدنىلل ئةقليلةبالمج معوهمالموهوبينبالعلوم.

 .2مذذاأنهنذذاكاخ ذ الف ذذكال ئذذةالمس ذ خدمةمذذنالد ارسذذة،و مذذاهذذومالح ذ نجذذدأند ارسذذة
Patrick,et,alأجريذ ذذنىلذ ذذلالولبذ ذذةوأمأذ ذذا أم ،ذ ذذكحذ ذذيند ارسذ ذذةالزاملذ ذذكأجريذ ذذنىلذ ذذل
المرشدينال ربويين،بينمادراسةزواويأجرينىلل ئذةمذنال ارشذدين،وأجريذند ارسذةأبذو

قذذاىودىلذذلااسذذرى.بينمذذاالد ارسذذانااخذذرىأجريذذنىلذذلالولبذذةالجذذامعين مذذا ذذكد ارسذذة
اللحيانكومشرفوالعمريوالشخ وروال حلونو fosterوbernackyوpennyو



.huihon
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ج .من حيث المنهج
جميعالدراسانقداس خدمنالمنأوالول ك،نالحذ أند ارسذة ذلمذنأشذ يويوزواويو

الزاملكومشرفوleeوال حلونوtirriاس خدمنالمنأوالول كال حليلذك ،ذكحذينأند ارسذة
اللحي ذذانكوالعم ذذرياسذ ذ خدمنالم ذذنأوالولذ ذ كاالر ب ذذاوك،أم ذذاد ارس ذذة bernackyا ذذداسذ ذ خدمن

المنأواالس الائك.

د .من حيث النتائج

ش ذ ند ارسذذةtirri,et alإلذذلوجذذوداخ ذ الفبذذينالم ذراهاين ذذكاس ذ خدامأن ذواعمخ ل ذذةمذذن
مبذذاد ح ذذلالمع ذذالنااخالقي ذذة،أمذذاد ارس ذذةfoster,et,alود ارس ذذةال حل ذذونود ارس ذذةlee,et,al
ش نإللوجود روربينالذ ورواإلناث كمس وىال يرااخالقك عزىلم ويرانالدراسة،و

أو حندراسةالشخ ورإللوجودار باوبينالن والخلاذكوالمسذ وىاالج مذاىكواالق لذادي،
و ش ندراسةالعمذريإلذلوجذودىالقذةار باويذةموجبذةبذين اىليذاناانذاونمذوال يذرااخالقذك،
ون ذ وىذذند ارسذذةأبذذوقذذاىودار ذذاعمس ذ وىال يذذرااخالقذذكلذذدىااسذذرىوالمحذذررين،وانهنذذاك
ىالقةى سيةبيندرجةال عذيبومس وىال يرااخالقكوأ أرنالدراسةإللىذدموجذودىالقذة

بيندرجةال دينومس وىال يرااخالقكوأ أرنوجذود ذرورو اذاللمذد ال ذكق ذاهاااسذير ذك
السجون.و وللندراسةwenstok,etalأنالمدارسالديماراويةيم ل ونح مأخالقكذا كوذلك
إلدراكالولب ذذةلمدرس ذذيأمب ش ذذجيعالنا ذذد،أم ذذاد ارس ذذةمش ذذرفأ أ ذذرنإل ذذلوج ذذودىالق ذذةار باوي ذذةب ذذين
مس وىال يروالمسئوليةاالج ماىيةوإللىدموجود رور كمس وىال ير .ماأ أرندراسة

huihon ,et alإللىدموجود روربذينالجنسذين ذكمسذ وىال يذرااخالقذك.وأ أذرند ارسذة

اللحيانكإللوجودىالقةايجابيةبيندرجانال يرااخالقكوالدرجةال ليةللمسئوليةاالج ماىية،
وأ أرندراسةزواويإللوجودىالقذةار باويذةى سذيةبذينال يذرالذدجما كوال يذرااخالقذكو
ىدموجود روربينالراشدين كم وسذودرجذةال يذرااخالقذكبذاخ الفالم ويذرانالديموى ار يذةو

االج ماىي ذذة.وأ أ ذذرند ارس ذذةالزامل ذذكإل ذذلى ذذدموج ذذود ذذرور ذذكمسذ ذ وىال ي ذذرااخالق ذذك ع ذذزى
لم وي ذرانالجذذنسوسذذنوانالخبذذر وال خلذذص.وأ أذذرند ارسذذةأش ذ يويإلذذلوجذذودىالقذذةار باويذذة
ى سيةبينجميعأبعادماياسال يرااخالقذكوالدرجذةال ليذةالسذ بانةال سذلويةووجذود ذرور ذك

ال يرااخالقكلذدى ذباوااجأذز اامنيذةمذنحيذثالعمذر،وأ أذرند ارسذةPatrick,et alإلذل
أنال عابيراابوية لعبدوراهاما ك ش يلالأويةااخالقيةللمراهاين كسنوانالمراهاة.
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ثالثا :الدراسات التي تتعلق بجودة الحياة

أ .من حيث األهداف

ه ذذد ند ارس ذذةbejet,et,allإل ذذلال ع ذذرفىل ذذلال ذذرورب ذذينال ذذذ ورواإلن ذذاث ذذكالس ذذعاد 

الن س ذذية،وه ذذد ند ارس ذذةrothman,et,alود ارس ذذةlindfors,et,alإل ذذلال ش ذذفى ذذنال ذذرورب ذذين
الجنسذذين ذذكجذذود الحيذذا ،وهذذد ند ارسذذةfurإلذذلال شذذفىذذنال ذذرورال رديذذة ذذكالسذذعاد بذذين
الجنسين،وهد ندراسةالثنيانإللال عرفىللمس وىجود الحيا وقلرالمس ابلوال نبؤبجذود 

الحيا ،وهد ندراسةcenksevemإلذلالذدورالذذي اذومبذهنوىيذةحيذا العمذلواالح ذرارالن سذك
ىللال نبؤبحسنالحالللمدرسين،وهد ندراسةىبدالونكإللبحذثىالقذةأنمذاوال علذرب ذلمذن

الر اىنالحيا وأساليبال عاملمذعال ذوووالن سذية،وهذد ند ارسذةالمذال كإلذلال عذرفىلذل
العالقةبين اىليانااناوبينالر اىنالحيا ،هد ندراسةىبدالعزيذزإلذلال شذفىذنالوذرر

وااساليبال كيم نمنخاللأاأن حسنالحيا الو ي يةللعذاملينداخذلالمن مذةوخارجأذا،بينمذا
هذد ند ارسذةىجاجذه لذميمنمذوذجسذببكبذينالذذ ا الوجذدانكوأسذاليبمواجأذةال ذووووجذود 

الحيا لدىوالبالجامعة،،وهد ندراسةالبلبيسكإللال عرفىللمسذ وىجذود الحيذا الو ي يذة
للمن مانالح ومية،وهد ندراسةajuwan,et alإلذلاس شذافاالق ارحذانبمزيذدمذنال الذيل

مذذنقبذذلإدار جذذود العائلذذة ذذك ذذدابيرالحيذذا النيجيريذذة،وهذذد ند ارسذذةالش ذ ار كإلذذلال عذذرفىلذذل
العالقةبذينأسذاليبمواجأذةالخبذر اللذادمةوجذود الحيذا وال عذرفإلذلأهذمااسذاليب ذكمواجأذة

الخبذر اللذادمة،وهذد ند ارسذةtaghdisi,et alإلذل ذحثيربرنذاموال علذيمواح وائأذاىلذلنمذوذج
الحيذذا للمذذرف،وهذذد ند ارسذذةالمجذذدالويإلذذلال عذذرفىلذذلمذذدىشذذيوعال ذذاؤلوال شذذاؤموالر ذذا
ىنالحيا وااىرافالن سجسميةللمو ين،وهد ندراسةنعيسةإللال عرفىللمس وىجود 

الحيا لدىالولبةالجامعيين،وهد ندراسةschik,et alإللدراسةمنورالعالقةبيننوىيةالحيذا 
والو عال عليمكللمراهاين عافالسمع.

ب .من حيث العينة
al

باين ذ ذذنحج ذ ذذمالعين ذ ذذان ذ ذذكالد ارس ذ ذذانالس ذ ذذاباة،حي ذ ذذثبل ذ ذذغحج ذ ذذمأ ب ذ ذذرىين ذ ذذة ذ ذذكد ارس ذ ذذة

lindfors,etقوامأذذا1338وألذذورها ذذكد ارسذذةal

taghdisi,etمذذنمر ذذلالس ذ ري،

و راوحنباقكالعينان ذكالد ارسذانالسذاباةبذينهذا ينالد ارسذ ين،و ذذلكاخ ل ذنالعينذةمذنحيذث

ال ئذةالعمريذةالمسذ خدمة ،حجريذند ارسذةbejet,et alىلذل ئذةىمريذةمذن8/11ىذام ،ذكحذين
د ارس ذذةal

lindfors,etىل ذذل ئ ذذةىمري ذذة،32/58وأج ذذرىfurrوالثني ذذانونعيس ذذةوىجاج ذذه

د ارسذ ذ ذ أمىل ذ ذذلالولب ذ ذذةالج ذ ذذامعينال ذ ذذك ذذ ذراوحأىم ذ ذذارهمم ذ ذذاب ذ ذذين19/23ى ذ ذذام،وأجري ذ ذذند ارس ذ ذذة
cenksevemىلذذلالمدرسذذينمذذن ا ذذةااىمذذارود ارسذذةىبذذدالونذذكمذذنالزوجذذان ذذكمن لذذف
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العمذذر،ود ارسذذةschich,et alىلذذلالمعذذاقينىلذذل ئذذةىمريذذةم ااربذذةمذذن8/18ىذذام،وأجريذذن
دراسةالبلبيسكوىبدالعزيزىللىينةمنالمو ينمن ا ةااىمار.
ج .من حيث المنهج

اس ذ خدم ذذلم ذذنrothmanوbeajetوfurrوlindforsالمذذنأوالولذ ذ كالما ذذارن ،ذذك

حذذيناسذ خدم ذذلمذذنالثنيذذانوcenksevemوىبذذدالونذذكوالمذذال كوىبذذدالعزيذذزوىجاجذذهو

البلبيسذكالمذنأوالولذ كاالر بذاوك،واسذ خدمالشذ ار كوajuwon،و taghdisiوالمجذدالوي
ونعيسةوschikالمنأوالول كال حليلك.

د .من حيث النتائج

باين ذذنن ذذائوالد ارس ذذانالس ذذاباة ،ذذح أرند ارس ذذةbeajetإل ذذلوج ذذود ذذرورب ذذينال ذذذ ورو
اإلناث ك لمنلور الجسمواال جارنحواآلخرينواال ئابللالواإلناثوىدموجود رور
بينأم ك اديرالذذانوال وا ذرالن سذك،وأ أذرند ارسذةrothmanوجذود ذروربذينالجنسذين ذك

اإلدراكالجس ذذمكوال ي ذذرالبن ذذا والمرون ذذةالمعر ي ذذةلل ذذالوال ذذذ ورو ذذكااىذ ذرافالجس ذذميةو
الناحيةالدينيةوالروحيةللالواإلناث،أمادراسة fourح أرنىنىذدموجذود ذروربذينالذذ ور

واإلنذذاث ذذكالسذذعاد الن سذذيةوأبعادهذذاالمخ ل ذذة،وأ أذذرند ارسذذةlindforsإلذذلوجذذود ذذروربذذين
الجنس ذذينىل ذذلبع ذذدالس ذذيور ىل ذذلالبيئ ذذةوالحي ذذا الأاد ذذةواالسذ ذ االللل ذذالوال ذذذ وروىل ذذلبع ذذد

العالقذذاناالج ماىيذذةللذذالواإلنذذاث مذذاأ أذذرنىذذدموجذذود ذذروربذذينالجنسذذينىلذذلبعذذدال وذذور

الشخل ذذك.و شذ ذ ند ارس ذذةالثني ذذانىل ذذلوج ذذود ذذروردال ذذةب ذذينالجنس ذذين ذذكج ذذود الحي ذذا وقل ذذر
المسذ ابلو اذذالل خلذذصأدبذذك_ىلمذذكللذذالوال خلذذصالعلمذذكبالنسذذبةلجذذود الحيذذا ،وأ أذذرن

دراسةcenksevemإللأننوىيةحيا العملم

ذمنةالم انذةالخالذةبالمذدرسووبيعذةالمنذاهو

المادمذذةواالح ذرارالن س ذذكمذذنالم ويذ ذرانالمأمذذة ذذكال نبذذؤبحس ذذنالحذذالوأننوىي ذذةالحيذذا م ذذن

الم وي ذرانالمنبئذذةبمس ذ ويانالر ذذاىذذنالحيذذا بش ذ لىذذام،وأ أذذرند ارسذذةىبذذدالونذذكإلذذلوجذذود

ىالقذذةسذذلبيةبذذيندرجذذانالعينذذةىلذذلأبعذذادال علذذروال جنذذكوبذذيندرجذذا أم ذذكم ويذذرالر ذذاىذذن
الحيا ،وأشارالمال كإللوجودىالقةار باويةموجبذةبذينالذدرجانال ليذةلل اىليذانوالر ذاىذن
جود الحيا ،وأ أرندراسةىبدالعزيزإللوجود روربينالشر انال كيوجدبأالجانناابيةو
الشر انال كاليوجدبأالجانناابية يماي علذربجذود الحيذا الو ي يذة،وأ أذرند ارسذةالبلبيسذك

إللوجودىالقةايجابيةبينجود الحيا الو ي يةداخلالمن مانىيرالح وميذةواادا الذو ي ك
لعامليأذذا ،مذذاأ أذذرنوجذذود ذذرور ذذكاس ذ جابةالعذذاملينحذذولجذذود الحيذذا الو ي يذذةوأثرهذذاىلذذل
اادا ال ذو ي ك عذذزىلم ويذذرالجذذنس،وأ أذذرند ارسذذةالش ذ ار كإلذذلأنجذذود الحيذذا لذذدىمعلمذذين
الو الةجيد  ماأ أرنأنلديأمالادر  كاس خدامأساليبم عذدد  ذكمواجأذةالخبذر اللذادمة،و

أ أرندراسةالمجدالويإللىدموجودىالقة بيربينال اؤلوال شاؤموالر اىنالحيا وبين
67

ااىرافالن سجسمية ،ذلكإللىدموجود رور بير  كماياسال اؤلوال شذاؤموالر ذاىذن
الحيا  بعاللم ويرانالديموى ار ية ،كحينوجود رورجوهرية ذكمايذاسااىذرافالذن سجسذمية
بعذذاللم وي ذرانالديموى ار يذذة،أمذذاد ارسذذةنعيسذذة ذذح أرنإلذذلوجذذودىالقذذةبذذيندخذذلااسذذر وأبعذذاد

جود الحيا .

سادس ا :فروض الدراسة

 الفرض األول " :وجدىالقةار باويةدالةإحلائيابينالمنااال ن يمكو لمنجذود الحيذا وال يرااخالقكلدىالعينةال لية".

وأسذذاليب
 الفــرض الثــاني " :وجذذدىالقذذةار باويذذةدالذذةإحلذذائيابذذينأبعذذادمايذذاسجذذود الحيذذا ال يرااخالقكلدىالعينةال لية".

 الفرررا اللال ر " وجذذد ذذروردالذذةإحلذذائيا ذذكم وسذذواندرجذذانالولبذذةىلذذلأبعذذاد ذذلمذذنوأساليبال يرااخالقك عزىالخ الفالجامعة
ماياسالمنااال ن يمكوماياسجود الحيا 

ال كيدرس يأاالمبحوثين".

 الفـــرض الرابـــع ":وجذذد ذذروردالذذةإحلذذائياىنذذدمس ذ وىداللذذة()0.05≤αبذذينم وسذذواندرجانالمبحوثينىلل لمنماياسالمنااال ن يمكوماياسجود الحيا وماياسال ير

ااخالقك عزىللمس وىال عليمكللمبحوثين(أول-رابع).

 الفـــــرض الخـــــامس":ال وجذ ذذد ذ ذذروردالذ ذذةإحلذ ذذائياىنذ ذذدمس ذ ذ وىداللذ ذذة()0.05≤αبذ ذذينم وسذذواندرجذذانالمبحذذوثينىلذذل ذذلمذذنمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكومايذذاسجذذود الحيذذا و

ماياسال يرااخالقك عزىلل خلص(ىلمك-أدبك).

 الفــرض الســادس :وجذذد ذذروردالذذةإحلذذائياىنذذدمس ذ وىداللذذة()0.05≤αبذذينم وسذذواندرجانالمبحوثين كالعينةال ليةىلل لمنماياسالمنذااال ن يمذكومايذاسجذود الحيذا 
وماياسال يرااخالقك عزىلم ويرالجنس(ذ ور،إناث).

 9.6ينص الفرض :وجد روردالةإحلائياىندمس وىداللة()0.05≤αبينم وسواندرجان
الولبة كىينةجامعةاازهرىلل ذلمذنمايذاسالمنذااال ن يمذكومايذاسجذود الحيذا ومايذاس
ال يرااخالقك عزىلم ويرالجنس(ذ ور،إناث).

 3.6ينص الفرض :وجد روردالةإحلائياىندمس وىداللة()0.05≤αبينم وسواندرجان
الولبذذة ذذكىينذذةالجامعذذةاإلسذذالميةىلذذل ذذلمذذنمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكومايذذاسجذذود الحيذذا و
ماياسال يرااخالقك عزىلم ويرالجنس(ذ ور،إناث).
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 الفــرض الســابع :وجذذد ذذروردالذذةإحلذذائياىنذذدمس ذ وىداللذذة()0.05≤αبذذينم وسذذواندرجانالمبحوثينىللماياسكجود الحيا وال يرااخالقكباخ الفدرجا أمىللمايذاس

المنااال ن يمكلدىالعينةال لية(.الدرجةال لية).

 الفـــرض الثـــامن :وجذذد ذذروردالذذةإحلذذائياىنذذدمس ذ وىداللذذة()0.05≤αبذذينم وسذذواندرجانالمبحذوثينىلذلماياسذكالمنذااال ن يمذكوجذود الحيذا بذاخ الفدرجذا أمىلذلمايذاس

ال يرااخالقكلدىالعينةال لية(.الدرجةال لية).

 الفــرض التاســع :وجذذد ذذروردالذذةإحلذذائياىنذذدمس ذ وىداللذذة()0.05≤αبذذينم وسذذواندرجذذانالمبحذذوثينىلذذلماياسذذكالمنذذااال ن يمذذكوال يذذرااخالقذذكبذذاخ الفدرجذذا أمىلذذل
-

-

-

-

-

-

-

ماياسجود الحيا لدىالعينةال لية(.الدرجةال لية).

الفــرض العاشــر " :وجذذد ذذروردالذذةإحلذذائياىنذذدمسذ وىداللذذة()0.05≤αبذذينم وسذذوان
درجانالمبحوثينىلل لمنماياسالمنااال ن يمك،وجود الحيا ،وال يرااخالقك عزى
لل ر يبالميالدي( كااول– كالوسو– كاآلخر).
الفــــرض الحــــادي عشــــر ":وج ذذد ذذروردال ذذةإحل ذذائياىن ذذدمسذ ذ وىدالل ذذة()0.05≤αب ذذين
م وسذذواندرجذذانالمبحذذوثينىلذذل ذذلمذذنمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكومايذذاسجذذود الحيذذا و
ماياسال يرااخالقك عزىلالن ما ال ن يمكللمس جيبين (.و،حماس،الجأاداإلسالمك،
الجبأةالشعبية ،ن يمانوجماىانأخرى،ىيرمن مين/مس الين).
الفــــرض الثــــاني عشــــر ":وجذ ذذد ذ ذذروردالذذذةإحلذ ذذائياىنذ ذذدمس ذ ذ وىداللذ ذذة()0.05≤αبذ ذذين
م وسذذواندرجذذانالمبحذذوثينىلذذل ذذلمذذنمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكومايذذاسجذذود الحيذذا و
ماياسال يرااخالقك عزىلدرجة دينالمس جيبين.
الفــــرض الثالــــث عشــــر ":وجذ ذذد ذ ذذروردالذذذةإحلذ ذذائياىن ذذدمس ذ ذ وىدالل ذذة()0.05≤αبذ ذذين
م وسذذواندرجذذانالمبحذذوثينىلذذل ذذلمذذنمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكومايذذاسجذذود الحيذذا و
ماياسال يرااخالقك عزىالمس وىااسر االق لادي(منخ ف–م وسو-مر ع).
الفــــرض الرابــــع عشــــر """:وج ذذد ذذروردال ذذةإحل ذذائياىن ذذدمسذ ذ وىدالل ذذة()0.05≤αب ذذين
م وسذذواندرجذذانالمبحذذوثينىلذذل ذذلمذذنمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكومايذذاسجذذود الحيذذا و
ماياسال يرااخالقك عزىلمس وى عليمااب.
الفـــرض الخـــامس عشـــر "":وج ذذد ذذروردال ذذةإحل ذذائياىن ذذدمسذ ذ وىدالل ذذة()0.05≤αب ذذين
م وسذذواندرجذذانالمبحذذوثينىلذذل ذذلمذذنمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكومايذذاسجذذود الحيذذا و
ماياسال يرااخالقك عزىلمس وى عليماام.
الفـــرض الســـادي عشـــر"ال وجذذد ذذروردالذذةإحلذذائياىنذذدمس ذ وىداللذذة()0.05≤αبذذين
م وسذذواندرجذذانالمبحذذوثينىلذذل ذذلمذذنمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكومايذذاسجذذود الحيذذا و
ماياسال يرااخالقك عزىللمواونة(الجئ-مواون).
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ال صل الرا ع
امل هةةة واإلجةةةةراءات
 منهج الدراسة
 جمتمع الدراسة
 عينة الدراسة:
 .1عينة الدراسة االستطالعية
 .2عينة الدراسة األساسية
 .3وصف العينة
 األدوات واملقاييس:
 .1مقياس املناخ التنظيمي للجامعة (إعداد :الباحث)
 .2مقياس جودة احلياة (إعداد :الباحث)
 .3مقياس التفكري األخالقي (إعداد :فوقية عبد الفتاح)
 األساليب اإلحصائية

منهج الدراسة:

ا بذذعالباحذذث ذذكد ارس ذ هالحاليذذةالمذذنأوالول ذ كال حليلذذكالماذذارن:وي نذذاولد ارسذذةأحذذداث

و ذواهروممارسذذانقائمذةموجذذود م احذذةللد ارسذةوالايذذاس مذاهذذك،دون ذذدخلالباحذث ذذكمجريا أذذا

ويس ويعالباحثأني اىلمعأا يل أاويحللأا(ااىا.)03:2444،

ويذذرىالباحذذثأنهذذذاالمذذنأويعذذدمناسذذبالأذذذرالد ارسذذةانذذهياذومىلذذلجمذذعالبيانذذانبأذذدف

ولفمس وىالمنااال ن يمكلدىالولبةالجامعيين ،كد ارسذةىالق ذهبذال يرااخالقذكوجذود 
الحيا .

مجتمع الدراسة:

ي ذحلفمج مذذعالد ارسذذةمذذنولبذةالب ذذالوريوس ذذكجامعذذةاازهذروالجامعذذةاإلسذذالميةبوذذز و

المسجلين كال للالدراسكالثانكمنالعام2413/2412والبالغىددهم()26782والباووالبة
ذذك ذذالالجذذامع ين،حيذذث مثذذلجامعذذةاازهذذروالجامعذذةاإلسذذالميةمذذنأ بذذرالجامعذذان ذذكىذذز ،

ىلماأنالدراسةاق لرنىللولبةالب الوريوس ك ل االجامع ين ،مذااق لذرنأي ذاىلذلولبذة
المس وىااولوالمسذ وىال اربذع اذومذنال ليذانال اليذة(اآلداب،ال ربيذة،إدار ااىمذال،هندسذة
نولوجيذذاالمعلومذذان،العلذذوم)وال ذذك مثذذلأ بذذرال ليذذان ذذك ذذالالجذذامع ينو مثذذلأي ذذاال ليذذان

المش ر ةبينالجامع ينوالذييبلغىددهم()10153موزىين()8474والباو()6663والبان.

و يمايلكبيانانهامةىنمج معالدراسة كجامعةاازهروالجامعةاإلسالميةبوز :
جدول رقم ( ) 0

يوضح توزيع طلبة البكالوريوس في كل من جامعة األزهر والجامعة اإلسالمية حسب المستوى الدراسي (أول رابع)
لكليات اآلداب – التربية – التجارة – العلوم – وهندسة تكنولوجيا المعلومات
الجامعة

الجامعة اإلسالمية

جامعة األزهر

المجموع

طالب

طالبات

طالب

طالبات

الكلي

ااول

1530

1675

1691

2900

7796

الرابع

1412

1573

1437

2735

7157

المجموع

2942

3248

3128

5635

14953

المستوى

12

جدول رقم ()9

يوضح توزيع طلبة المستوى األول والرابع في كل من جامعة األزهر والجامعة اإلسالمية حسب الكليات
( اآلداب – التربية – التجارة – العلوم – وهندسة تكنولوجيا المعلومات)
الجامعة

جامعة األزهر

الجامعة اإلسالمية

المجموع

طالب

طالبات

طالب

طالبات

الكلي

اآلداب

538

712

598

1413

3261

ال ربية

838

1510

794

2832

5974

إدار ااىمال

915

585

1220

867

3587

هندسة نولوجياالمعلومان

350

236

249

151

986

العلوم

301

205

267

372

1145

المجموع

2942

3248

3128

5635

14953

الكلية

عينة الدراسة:

 .0عينة الدراسة االستطالعية:

ش لن ىينة الدراسة االس والىية من ( )63والبا و والبة من

ولبة الب الوريوس المسجلين  ك المس وى ااول و الرابع لل لل الدراسك الثانك من العام
2413/2412بجامعةاازهربوز ،و ماخ يارهمبورياةىشوائية،معااخذباالى بار مثيلالعينة
للمس وىااولوالرابعمنال لياناادبية(اآلداب،ال ربية،إدار اإلىمال)والعلمية(هندسة
نولوجياالحاسوب،العلوم).

 .9عينة الدراسة الفعلية :قامالباحثباخ يارىينةوبايةىشوائيةمنولبةالب الوريوس ك

جامعة اازهر و الجامعة اإلسالمية بوز المسجلين بالمس وى ااول و الرابع لل لل الدراسك

الثانك  2413/2412ك ال ليان ال الية (اآلداب – ال ربية – ال جار – العلوم – وهندسة  نولوجيا

المعلومان)والبالغىددهم((10153والباووالبةمن الالجامع ينو مثلهذرال ليانالمش ر ة
بينالجامع ين،ويبلغ حجم العينة ( )%2.1منحجم المج مع االلك(، )26782و م حديد

حجمالعينةبالورياةال الية()26782م روبة ك( )2.1ماسومةىلل(  )144ويساوي ()840

والبووالبةوبال اريب ماال ارمعالمشرفىلل()844والبووالبة.

 :3وصف العينة:

بلغ حجم العينة  998م رد  ،ويبين الجدول رقم (  )3وزيع م ردان العينة و اا للعديد من

الخلائص ااساسيذة ،حيث  م  لنيف العينة ال لية بما يخدم اإلجابة ىن  ساؤالن الدراسة

و رو أا ،بحيث قُسمن العينة إلل مجموى ين/ىين ين  رىي ين ل جابة ىن بعف ال روف ،و ك
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بع أااآلخرقُسمنإللثالثمجموىان  /ىينان رىية،أوأربعمجموىان،أوخمسمجموىان

/ىينان رىية،بحسبوبيعة روفالدراسة ،عللسبيلالمثال:قُسمنالعينةل جابةىنال رف
الرئيسالعاشر،إللثالثمجموىان  /ىينان رىيةو اا للترتيب الميالدي للمس جيبين،ىللالنحو
ال الك:
الجدول رقم ()3
فئات الترتيب

العينات الفرعية

عدد

الميالدي للمستجيبين

المفردات

المئوية

المجموىة/العينةااولل

األول

170

28.4

المجموىة/العينةالثانية

الوسط

320

53.5

المجموىة/العينةالثالثة

األخير

85

14.2

غير مبين

23

3.8

598

100

المجموع



النسبة

ذذكحذذينقسذذمنالعينذذةال ليذذةإلذذلمجمذذوى ين/ىين ذذين ذذرىي ينل جابذذةىذذنال ذذرفال ذذرف

الرئيسالسادس،و االم ويرالجندر/الجنس،ىللالنحوال الك:
العينات الفرعية

فئات الجندر/

عدد المفردات

النسبة المئوية

المجموىة/العينةااولل

ذ ور

298

49.8

المجموىة/العينةالثانية

إناث

296

49.5

ىيرمبين

4

0.7

598

100

الجنس

المجموع
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والجدولال الكيبيذن وزيعالعينةو االلعديدمنالم ويرانالديموى ار يةواالج ماىية:
جدول رقم ( ) 9

البيان

يبين توزيع أفراد عينة الدراسة الكلية وفق ا للمتغيرات التصنيفية
المتغير

العدد

اازهر

299

50.0

اإلسالمية

299

50.0

ال ربية

131

21.9

اآلداب

101

16.9

إدار ااىمال

127

21.2

العلوم

121

20.2

هندسةحاسوب

118

19.7

ااول

302

50.5

الرابع

291

48.7

ىيرمبين

5

0.8

دراسانأدبية

314

52.5

دراسانىلمية

260

43.5

ىيرمبين

24

4.0

و

197

32.9

حماس

122

20.4

جأادإسالمك

17

2.8

جبأةشعبية

24

4.0

مس الين

228

38.1

أخرى

9

1.5

ىيرمبين

1

2.0

عيف

64

10.7

الوضع االقتصادي

م وسو

465

77.8

لألسرة

مر ع

67

11.2

ىيرمبين

2

0 .3

شديدال دين

56

9.4

524

87.6

9

1.5

د ر ال دين

3

0.5

ىيرمبين

6

1.0

الجامعة

الكلية

المستوى التعليمي

التخصص

االنتماء التنظيمي

محا
درجة التدين

ىلمانك
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%

تابع جدول رقم ( ) 9

البيان

يبين توزيع أفراد عينة الدراسة الكلية وفق ا للمتغيرات التصنيفية

المواطنة

مكان اإلقامة

المحافظة

المستوى التعليمي لألب

المستوى التعليمي لألم

المتغير

العدد

الجئ

415

69.4

مواون

173

28.9

ىيرمبين

10

1.7

قرية

45

7.5

مخيم

185

30.9

مدينة

366

61.2

ىيرمبين

2

0.3

رو

43

7.2

خانيونس

50

8.4

الوسول

134

22.4

ىز

270

45.2

شمالىز

99

16.6

ىيرمبين

2

0.3

أمك

52

8.7

اب دائكواىدادي

67

11.2

ثانوي

153

25.6

دبلوم

52

8.7

جامعه

235

39.3

دراسانىليا

35

5.9

ىيرمبين

4

0.7

أمك

76

12.7

اب دائكواىدادي

75

12.5

ثانوي

246

41.1

دبلوم

53

8.9

جامعه

141

23.6

دراسانىليا

5

0.8

ىيرمبين

2

4.3

18

%

األدوات والمقاييس:

ذذك ذذو  ذذروفالبحذذثوالم ويذ ذرانال ذذك



ذذمن أا ،ذذانىل ذذلالباحذذثأنيخ ذذاراادوان

المالئمةلجمعالماد .ذلكأناادوانالمس خدمة كجمعالماد هكال ك س خدمبال عل ذكاخ بذار
روفالدراسة ،الأدفمنأيةدراسةالي حارإالمذنخذاللاادوانال ذك سذ خدم ذكهذذرالد ارسذة

وال ك م ننامناخ بار رو أا.ووالمذاأنوبيعذةال ذروفوالعينذةوالم ويذرانالم

ذمنة يأذا،هذك

ال ك ح م كاخ ياراادوانالمناسبة(أبونجيلة.)1118:لذلكاس خدمالباحثاادوانوالمااييس
ال الية:

 .1ماياسالمنااال ن يمكللجامعة(إىداد:الباحث)
 .2ماياسجود الحيا (إىداد:الباحث)

 .3ماياسال يرااخالقك(إىداد :وقيةىبدال اح)

و يم ذذايل ذذكى ذذرفلأ ذذذراادوانوالما ذذاييسمو ذذحين ذذك ذذلمنأ ذذا ي ي ذذةإى ذذدادالماي ذذاس

و لميمه،والمااييسال رىية،والبنودال كي


منأاوثبا هولدقه.

أوالا :مقياس المناخ التنظيمي للجامعة (إعداد الباحث):

 .0مراجعة لألدوات المستخدمة في مجال قياس المناخ التنظيمي:
قامالباحثباالوالعىللىد مااييسللمنااال ن يمكبأدفاخ ياراادوانالمناسبةللدراسة،

ومن مقاييس المناخ التنظيمي التي اطلع عليها الباحث :
ماياس،مللوحمدانالبامك()2414
ماياس ،أدنجيمراجوالسلمك()2412
ماياس،سامكىوفاهللرباح()2446

 .9إعداد مقياس المناخ التنظيمي للجامعة وتصميمه:

أ .الهدف من تصميم االستبانة:

الأذذدفمذذن لذذميمالمايذذاسهذذومعر ذذةمذذدىإدراكولبذذةالجامعذذةبالمنذذااال ن يمذذكالسذذائد
ومذذدىاالس ذ اد منذذه،وياذذاسهذذذاالأذذدفمذذنخذذاللاس ذ بانة شذذمل()147ىبذذار ،ويولذذبمذذن

الوالباإلجابةىليأامنخاللاخ يارأحداالس جابانال الية(دائما،ىالبا،أحيانا،نادرا،أبدا).
ب .خطوات بناء االستبانة:

 .1البحذث ذذكال ذراثالسذذي ولوجكمذذنخذذاللاالوذذالعىلذذلالد ارسذذانالعربيذذةوااجنبيذذةالمر بوذذة
بمو ذذوعالد ارسذذة،ال ذذك ناولذذنالمنذذااال ن يمذذك،حي ذثالح ذ الباحذذثأنمع ذذمالد ارسذذان
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ر زنىللأبعاد يزيايةولميجدرسالةواحد  ناولمو وعالمنااال ن يمكمنخاللأبعاد
ن سيةواج ماىية،لذلكسعلالباحثبحىدادماياسللمنااال ن يمكشامالإللأبعادن سيةو

اج ماىيةو يزياية.

 .2قامالباحثبلياىةىبذارانالمايذاسوإىذدادالمايذاس ذكلذور هااوليذةحيذثاشذ ملنىلذل
س ةأبعذادللمنذااال ن يمذكوهذك(:ال شذريعانوالاذوانينوقواىذدالسذلوك،العالقذاناإلنسذانية،
اإلج ار اناإلدارية،اإلج ار اناا اديمية،العاملال يزياك،والعاملاالج ماىك).

و ونناللور ااوليةالس بانةالمنااال ن يمكمن()147ىبار موزىةىللاابعاد مايلك:
البعدااول،ي ناولال شريعانوالاوانينوقواىدالسلوكوي ونمن( )24ار .
البعدالثانك،ي ناولالعالقاناإلنسانيةوي ونمن( )18ار .
ار .
البعدالثالثي ناولاإلج ار اناإلداريةوي ونمن( )16

البعدالرابعي ناولاإلج ار اناا اديميةوي ونمن( )20ار .
البعدالخامسي ناولالجانبال يزياكوي ونمن( )11ار .

البعدالسادسي ناولالجانباالج ماىكوي ونمن( )14اران.
 .3صدق مقياس المناخ التنظيمي:
ق ذذامالباح ذذثبحس ذذابل ذذدرماي ذذاسالمن ذذااال ن يم ذذك،بوذ ذريا ينهم ذذا:ل ذذدرالمح م ذذين،

ولدراال سارالداخلك،ونعرف يمايلكإلج ار ان لكالوررىللالنحوال والك:

أ.صدق المحتوى /المنطقي (صدق المحكمين)Content Validity/Logical:

اى مذذدالباحذذثبش ذ لمبذذدئكلل ح ذذدمذذنلذذدرالمايذذاسىلذذلاللذذدرالمنواذذكوذلذذكبعذذرف

المايذذاس ذذكلذذور هااوليذذةىلذذلمجموىذذةمذذنالمح مذذينم ونذذةمذذن()8مذذنااسذذا ذ الم خللذذين
كىلمالن ساالج ماىكواللحةالن سيةوالاياسبجامعةاازهذروااقلذلبوذز وبنذا ىلذلآرائأذم

محذذفبعذفال اذران،و ذم عذديلبع ذأااآلخذرىلذلأسذاساخ يذارال اذرانال ذكحذازنىلذلآ ار 

المح مينواىاد لياىةبع أاوبال الكألبوالماياسي م عبدرجةىاليةمناللدرالمنواك.
ب .صـدق االتساق الداخلي:

قذذامالباحذذثبذذال حارمذذنلذذدرهذذذاالمايذذاسباسذ خداملذذدراال سذذارالذذداخلك،ىلذذلالعينذذة

االس والىية–ساباةالذ ر-حيثقامالباحثبحسابمعامالناالر باوىللالنحوال الك:

أوالا :حساب ارتباط كل فقرة من فقرات كل بعد فرعي مع الدرجة الكلية للبعد:

قذذامالباحذذثبحسذذابار بذذاو ذذل اذذر مذذن اذران ذذلمايذذاس/بعذذد رىذذكمذذعالدرجذذةال ليذذةلأذذذا

البعدال رىك،وقدجا نن ائوهذراالر باوان مايبينأاالجدولرقم(.)5


16

جدول رقم ( ) 9

يبين معامالت ارتباط كل فقرة من الفقرات الخاصة بكل بعد من أبعاد مقياس المناخ التنظيمي
بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه(ن=)83

رقم الفقرة

القوانين والتشريعات

36

**.532

رقم الفقرة

تابع الجوانب األكاديمية

0

** .694

37

**.758

73

**.434

9

**.323

38

*.285

79

**.485

3

**.750

39

**.719

رقم الفقرة

الجانب الفيزيقي

9

**.664

91

**.824

79

**.689

9

**.654

90

**.643

76

**.641

6

**.617

99

**.785

77

**.799

7

**.391

93

**.491

78

**.642

8

**.395

99

**.762

79

**.723

9

**.748

99

**.698

81

**.754

01

**.781

96

**.661

80

**.602

00

**.817

97

**.640

89

**.684

09

**.325

98

**.745

83

**.480

03

**.854

99

**.774

89

**.567

09

**.707

91

**.520

89

**.757

09

**.467

90

**.576

86

**.706

06

**.432

99

**.642

87

**.676

07

**.676

رقم الفقرة

الجوانب األكاديمية

88

**.617

08

**.547

93

**.590

89

**.612

09

**.710

99

**.686

91

**.721

رقم الفقرة

العالقات اإلنسانية

99

**.668

90

**.528

91

**.364

96

*.300

99

**.524

90

**.603

97

**.414

رقم الفقرة

الجانب االجتماعي

99

**.635

98

**.317

93

**.672

93

**.712

99

**.394

99

**.682

99

**.622

61

**.499

99

**.707

99

**.710

60

**366.0

96

**.735

96

**.519

69

*.247

97

**.684

97

**.681

63

**.435

98

**.540

98

**679.0

69

**.449

99

**.636

11

99

**.737

69

*.240

011

**.437

31

**.696

66

**.404

010

**.631

30

**.733

67

**.399

019

**.521

39

**.627

68

**.527

33

**.713

69

**.508

39

**.556

71

*.302

رقم الفقرة

اإلجراءات اإلدارية

70

**.387

39

**.389

79

**.428

*دالةىندمس وى0.05

**دالةىندمس وى0.01

ىيردالة//

الجدول رقم (  ) 9يبين ما يلي:
ار باوالوالبيةالع ملمن اران لبعد رىكمعالدرجةال ليةللبعدىندمس وىداللة4.41
ار باوجميع ارانالبعدال رىك(اإلج ار اناإلدارية)،معالدرجةال ليةللبعد.

ار باوجميع ارانالبعدال رىك(الجانباالج ماىك)،معالدرجةال ليةللبعد.

ار باوجميع ارانالبعدال رىك(الاوانينوال شريعان)ماىداىبار واحد ،معالدرجةال ليةللبعد.
ار باوجميع ارانالبعدال رىك(العالقاناإلنسانية)ماىداىبار واحد ،معالدرجةال ليةللبعد.
ار باوجميع ارانالبعدال رىك(الجانبال يزياك)ماىداىبار واحد ،معالدرجةال ليةللبعد.
ار باوجميع ارانالبعدال رىك(الجانباا اديمك)ماىداىبار ين،معالدرجةال ليةللبعد.


وبنذذا ىلذذلهذذذرالن ذذائوقذذامالباحذذثباس ذ بعادال ا ذرانالخمسذذةىيذذرالدالذذةإحلذذائيا،وبذذذلك

أل ذذبوالماي ذذاس ذذكل ذذور هالنأائي ذذةي ذذونم ذذن( )142ا ذذر موزى ذذةىل ذذلأبع ذذادالماي ذذاسالسذ ذ ة.
والخاللةأنن ائوحسذابمعذامالنار بذاو ذل اذر مذنال اذرانالخالذةب ذلبعذدمذنأبعذادمايذاس

المنااال ن يمكبالدرجةال ليةللبعدالذذي ن مذكإليذه شذيرإلذلأنالمايذاسي م ذعبدرجذةمر عذةمذن
ال جانسممايعدمؤش ارجيداىلللدرهذاالماياس.

ثاني ا :حساب ارتباط أبعاد مقياس المناخ التنظيمي والدرجة الكلية للمقياس:

قام الباحث -باإل ا ة إلل حساب ار باو  اران  ل بعد  رىك مع الدرجة ال لية للبعد -

بحسابمعامالناالر باوبينالدرجةال ليةل لبعدمنأبعادالماياسال رىيةمعالدرجةال ليةل ل
بعد من اابعاد ااخرى للماياس و ذلك مع الدرجة ال لية للماياس  ل ،وقد جا ن الن ائو  ما

يو حأا الجدول رقم (  ) 8ل بين ار باو  ل بعد من أبعاد الماياس ال رىية مع اابعاد ااخرى
للماياس و ذلك مع الدرجة ال لية للماياس  ل ،ىند مس وى داللة  4.41مما يشير إلل أن هذا
الماياس سوا ىلل مس وى الدرجة ال لية أو ىلل مس وى أبعادر الم نوىة ي م ع بدرجة ىالية من

ال جانس،ممايعدمؤش ارجيداىلللدرهذاالماياس.
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جدول رقم ( ) 6

يبين معامالت ارتباط الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد مقياس المناخ التنظيمي الفرعية مع الدرجة الكلية لألبعاد
الفرعية األخرى والدرجة الكلية للمقياس (المصفوفة االرتباطية) (ن=)83

أبعاد المقياس
القوانين التشريعات
العالقات اإلنسانية
اإلجراءات اإلدارية

الجوانب األكاديمية
الجانب الفيزيقي

الجانب االجتماعي

الدرجــــــــــة الكليــــــــــة

للمناخ التنظيمي

القوانين

والتشريعات

العالقات

اإلنسانية

اإلجراءات
اإلدارية

الجوانب

األكاديمية

الجانب

الفيزيقي

الجانب

االجتماعي

الدرجة الكلية
للمناخ لتنظيمي

1
**.801

1

**.806

**.746

1

**.699

**.609

**.775

1

**.682

**.416

**.702

**.522

1

**.520

**.670

**.560

**.634

**.463

1

**.880

**.846

**.896

**.682

**.795

**.686

1

**دالةىندمس وى0.01

 .9ثبات مقياس المناخ التنظيمي
قامالباحثبحسابثبانماياسالمنااال ن يمكبالوررال الية:

أ .ثبات التجزئة النصفية:

قامالباحثبحسابمعاملاالر باوبيندرجانال ارانال ردية،ودرجانال ارانالزوجيةل ل

بعدمنأبعادماياسالمنااال ن يمك،و ذذلكللدرجذةال ليذةللمايذاس،ويبذينالجذدولرقذم()7ن ذائو
حسابمعذامالنالثبذان،وي

ذومذنالجذدولإنقيمذةاالر بذاو راوحذنبذيندرجذان ذلنلذ ينمذا

ب ذذين()4.06أق ذذلمعام ذذلار ب ذذاو،إل ذذل(،)4.76أىل ذذلمعام ذذلار ب ذذاو،ث ذذماسذ ذ خدمالباح ذذثمعادل ذذة

سبيرمان–براونال نبؤيةل عديلوولالماياس كحالةالنل ينالم ساويين،ومعادلةج مانال نبؤية
ل عذديلوذذولالمايذذاس ذذكحالذةالنلذ ينىيذذرالم سذذاويين،وقذذد راوحذنقيمذذةالثبذذانمذذابذذين()4.85

إلل(،)4.67ان ذرلذن سالجذدولرقذم()7ممذايشذيرإلذلأنمايذاسالمنذااال ن يمذكي سذمبدرجذة
جيد منالثبان.

ب .معادلة كرونباخ ألفا:
قذامالباحذث ذذذلكب اذديرثبذذانمايذاسالمنذذااال ن يمذكوأبعذادرالم عذذدد بحسذابمعامذذل رونبذااأل ذذا
ل ذذلبعذذدمذذنأبعذذادالمايذذاس،والدرجذذةال ليذذةللمايذذاسأي ذذا،ويبذذينالجذذدولرقذذم()7ن ذذائوحسذذاب
معذذامالنالثبذذان،وي

ذذومذذنالجذذدولإنقيمذذةاالر بذذاو راوحذذنل ذذلبعذذدمذذنأبعذذادمايذذاسالمنذذاا

ال ن يمكوأبعذادرالم عذدد ،والدرجذةال ليذةللمايذاسأي ذا،مذابذين()4.85أقذلمعامذلار بذاو،إلذل

(،)4.11أىللمعاملار باو.
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جدول رقم ( ) 7

يبين نتائج معامالت الثبات لمقياس المناخ التنظيمي وأبعاده (ن= )83
معامل الفا

تجزئة قبل

تجزئة بعد

أبعاد مقياس

كرونباخ

التصحيح

التصحيح

الاوانينوال شريعان

19

0.90

0.78

0.87

العالقاناإلنسانية

15

0.88

0.56

0.72

اإلج ار اناإلدارية

18

0.91

0.76

0.86

الجوانباا اديمية

22

0.65

0.48

0.65

الجانبال يزياك

18

0.91

0.77

0.87

الجانباالج ماىك

10

0.70

0.56

0.72

الدرجةال لية

102

0.90

0.70

0.82

المناخ التنظيمي



ومم ذذاس ذذبرا

عدد البنود

ذذوللباح ذذثأنماي ذذاسالمن ذذااال ن يم ذذكوأبع ذذادرالم ع ذذدد ،وه ذذوأح ذذدأدوان

الدراسةي سمبدرجةىاليةمناللدروالثبان؛ عذززالن ذائوال ذكسذي مجمعأذاللحلذولىلذلالن ذائو
النأائيةللدراسة.

 .9تصحيح المقياس:
ذثيعو ذذلالم ح ذذوص ي ذذب
يوب ذذرماي ذذاسالمن ذذااال ن يم ذذكبل ذذور  ردي ذذةأوجماىي ذذة،حي ذ ُ

ذان،ويول ذذبمن ذذهق ار ذذهليجي ذذبى ذذنىب ذذارانه ذذذاالماي ذذاس،ويجي ذذبالم ح ذذوصى ذذنىب ذذاران
ال عليم ذ
ُ

المايذذاسباخ يذذاراإلجابذذةال ذذك ذ ال ممعذذهوباذذال جابذذاناآل يذذة(،دائمذذا)و عوذذكخمذذسدرج ذذان،
و(ىالبذذا)و عوذذكأربذذعدرجذذان،و(أحيانذذا)و عوذذكثذذالثدرجذذان،و(نذذاد ار)و عوذذكدرج ذذين،و(أبذذدا)
و عوكدرجةواحد ،ذلك يمايخ صبذال اراناإليجابيذة،و ذكحذالال اذرانالسذلبيةيذنع سال ر يذب،

حيث عوكالمس ويان(دائما،ىالبا،أحيانا،نادرا،أبدا)الدرجان()5،0،3،2،1ىللال ر يب.

و جدراإلشار هناأنىددال ارانالسلبيةبلغ 28ار،و شملهذرال اراناارقامال الية:

(،74،88،80،83،82،56،36،37،38،35،18،15،12،7،8،5
)144،14،62،61،64،71،76،77،78،75

وجديربالذ رأنالدرجةالمر عةل لبعدمناابعادال رىيةللماياس،باإل ا ةإللالدرجة

ال لية ،شيرإللالجانباإليجابكمنأبعادالمنااال ن يمكال كيايسأاالماياس.

ثانيا :مقياس جودة الحياة ( من إعداد الباحث)

مراجعة لألدوات المستخدمة في مجال قياس جودة الحياة:
قامالباحثباالوالعىللىددمنالمااييسالمس خدمة كقياسجود الحيا بأدفاخ يار

اادوانالمناسبةللدراسة،ومنمااييسجود الحيا ال كاولعىليأاالباحث:
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 ماياس ،ا م ريديخلفالعادلك()2447
 ماياس،شاهرخالدسليمان()2446

 .9إعداد مقياس جودة الحياة وتصميمه:

أ -الهدف من تصميم االستبانة:

الأدفمن لميمالماياسهومعر ةمدى م عولبذةالجامعذةبجذود حيذا أمومذدىاالسذ اد منذه،
وياذاسهذذذاالأذذدفمذذنخذذاللاسذ بانة شذذمل()70ىبذار ،ويولذذبمذذنالوالذذباإلجابذذةىليأذذامذذن

خاللاخ يارأحداالس جابانال الية(دائما،ىالبا،أحيانا،نادرا،أبدا).

ب .خطوات بناء االستبانة

 .1البحذذث ذذكال ذراثالسذذي ولوجكمذذنخذذاللاالوذذالعىلذذلالد ارسذذانالعربيذذةوااجنبيذذةالمر بوذذة
بمو وعالدراسة،ال ك ناولنجود الحيا لي م نالباحثمناخ يارأبعاد ناسبمعدراس ه.

 .2قذذامالباحذذثبلذذياىةىبذذارانالمايذذاسوإىذذدادالمايذذاس ذذكلذذور هااوليذذةحيذذثاش ذ ملنىلذذل
أربعذ ذذةأبعذ ذذادلجذ ذذود الحيذ ذذا وهذ ذذك(:اللذ ذذحةالجسذ ذذمية،اللذ ذذحةالن سذ ذذية،اللذ ذذحةالعالقذ ذذان
االج ماىيذذة،لذذحةالمج مذذع)،و ونذذناللذذور ااوليذذةالس ذ بانةجذذود الحيذذا مذذن()74ىبذذار 

موزىةىللاابعاد مايلك:

 البعدااول،ي ناولاللحةالجسميةوي ونمن( )15ار . -البعدالثانك،ي ناولاللحةالن سيةوي ونمن( )18ار .

 البعدالثالثي ناولاللحةاالج ماىيةوي ونمن( )17ار . البعدالرابعي ناوللحةالمج معوي ونمن( )24ار .

 .3صدق مقياس جودة الحياة:

،بوريا ينهما:لدرالمح مين،ولدر

قامالباحثبحسابلدرماياسجود الحيا

اال سارالداخلك،ونعرف يمايلكإلج ار ان لكالوررىللالنحوال والك:

أ .صدق المحتوى/المنطقي (صدق المحكمين)Content Validity/Logical:
اى مذذدالباحذذثبش ذ لمبذذدأيلل ح ذذدمذذنلذذدرالمايذذاسىلذذلاللذذدرالمنواذذكوذلذذكبعذذرف

المايذذاس ذذكلذذور هااوليذذةىلذذلمجموىذذةمذذنالمح مذذينم ونذذةمذذن()7مذذنااسذذا ذ الم خللذذين
ذذكىلذذمالذذن ساالج مذذاىكواللذذحةالن سذذيةوالايذذاسبجامعذذةاازهذذرواإلسذذالميةوااقلذذلبوذذز وبنذذا 

ىللآرائأم محذفبعفال اران،و م عديلبع أااآلخرىللأسذاساخ يذارال اذرانال ذكحذازن
ىلل%85منآ ار المح مينواىاد لياىةبع أاوبال الكألبوالماياسي م عبدرجةىاليذةمذن

اللدرالمنواك.
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ب .صـدق االتساق الداخلي:
قذذامالباحذذثبذذال حارمذذنلذذدرهذذذاالمايذذاسباسذ خداملذذدراال سذذارالذذداخلك،ىلذذلالعينذذة

االس والىية–ساباةالذ ر-حيثقامالباحثبحسابمعامالناالر باوىللالنحوال الك:

أوالا :حساب ارتباط كل فقرة من فقرات كل بعد فرعي مع الدرجة الكلية للبعد:

قذذامالباحذذثبحسذذابار بذذاو ذذل اذذر مذذن اذران ذذلمايذذاس/بعذذد رىذذكمذذعالدرجذذةال ليذذةلأذذذا

البعدال رىك،وقدجا نن ائوهذراالر باوان مايبينأاالجدولرقم(.)6
جدول رقم ( ) 8

يبين معامالت ارتباط كل فقرة من الفقرات الخاصة بكل بعد من أبعاد مقياس جودة الحياة
بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه(ن=)83

رقم الفقرة

الصحة الجسمية

09

0

**.539

91

9

**.581

90

3

**.399

99

9

**.500

93

9

**.520

99

6

**.463

99

7

**.529

96

8

**.562

97

9

**.508

98

01

*.286

99

00

**.538

31

09

**.376

30

03

**.312

39

09

**.662

33

**.612

38

**.398

39

**.505

91

**.536

90

**.536

99

**.643

93

.443

99

**

**.723

99

**.581

96

**.451

97

**.382

98

**.315
**

**.587

**.487
**.437
**.503
**.529

09
رقم الفقرة

الصحةالنفسية

06

**.545

39

**.640

39

07

.531

36

93

**.622

99

.258

99
96

**.286
**.411
**.692
**.524
**

.646

**.431





*دالةىندمس وى0.05

**دالةىندمس وى0.01

140

69
69
66
67

91

*.249

08

.435

63

**

**.623

رقم الفقرة

**.672

**.701

69

رقم الفقرة

الصحةاالجتماعية

37

**.727

60

الصحةالمجتمعية

99

**.533

**.665

61

69

**.692

**

**.707

99

**.410

90

*

**.352

98

68

99

.399

**.660

97

ىيردالة//

71

**

.688

**.524
**.360
**.469
**.539
**.440
**

.534

**.617
**.582
**.440
**.496
**.344
**

.375

**.717

يتبين من الجدول رقم (  ) 8ما يلي:
 ار باوالوالبيةالع ملمن اران لبعد رىكمعالدرجةال ليةللبعدىندمس وىداللة4.41
 ار باوجميع ارانالبعدال رىك(الصحة الجسمية)،معالدرجةال ليةللبعد.
 ار باوجميع ارانالبعدال رىك(لصحة النفسية)،معالدرجةال ليةللبعد.

 ار باوجميع ارانالبعدال رىك(الصحة االجتماعية)ماىداىبار واحد ،معالدرجةال ليةللبعد.

 ار باوجميع ارانالبعدال رىك(الصحة المجتمعية)ماىداىبار ين،معالدرجةال ليةللبعد.

وبنا ىللهذرالن ائوقامالباحثباس بعادال ارانالثالثىيرالدالةإحلائيا،وبذلكألذبو
الماياس كلور هالنأائيذةي ذونمذن( )74اذر موزىذةىلذلأبعذادالمايذاسااربعذة.والخاللذةأن
ن ذذائوحسذذابمعذذامالنار بذذاو ذذل اذذر مذذنال اذرانالخالذذةب ذذلبعذذدمذذنأبعذذادمايذذاسجذذود الحيذذا 
بالدرجةال ليةللبعدالذي ن مكإليه شيرإللأنالماياسي م عبدرجذةمر عذةمذنال جذانسممذايعذد

مؤش ارجيداىلللدرهذاالماياس.

ثاني ا :حساب ارتباط أبعاد مقياس جودة الحياة والدرجة الكلية للمقياس:

قامالباحث -باإل ا ةإللحسابار باو اران لبعد رىكمعالدرجةال ليةللبعد-

بحسابمعامالناالر باوبينالدرجةال ليةل لبعدمنأبعادالماياسال رىيةمعالدرجةال ليةل ل

بعد من اابعاد ااخرى للماياس و ذلك مع الدرجة ال لية للماياس  ل ،وقد جا ن الن ائو  ما

يو حأا الجدول رقم (  )1ل بين ار باو  ل بعد منأبعاد الماياس ال رىية – ما ىدا بعد الصحة

المجتمعية  -معاابعادااخرىللماياسو ذلكمعالدرجةال ليةللماياس ل،ىندمس وىداللة
 4.41ممايشيرإللأنهذاالماياسسوا ىللمس وىالدرجةال ليةأوىللمس وىأبعادرالم نوىة
ي م عبدرجةىاليةمنال جانس،ممايعدمؤش ارجيداىلللدرهذاالماياس.


جدول رقم ( ) 9

يبين معامالت ارتباط الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد مقياس جودة الحياة الفرعية مع

الدرجة الكلية لألبعاد الفرعية األخرى والدرجة الكلية للمقياس (المصفوفة االرتباطية) (ن=)83
أبعاد مقياس
جودة الحياة

الصحة الجسمية
الصحة النفسية

الصحة االجتماعية
الصحة المجتمعية

الدرجة الكلية

الصحة

الجسمية

الصحة

النفسية

الصحة

االجتماعية

الصحة

المجتمعية

الدرجة
الكلية

1
**.704

1

**.644

**.533

1

.029

.135

.017-

1

**.768

**.815

**.680

**.506
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 .9ثبات مقياس جودة الحياة:
قامالباحثبحسابثبانماياسجود الحيا بالوررال الية:

أ .ثبات التجزئة النصفية:

قامالباحثبحسابمعاملاالر باوبيندرجانال ارانال ردية،ودرجانال ارانالزوجيةل ل
بعذذدمذذنأبعذذادمايذذاسجذذود الحيذذا ،و ذذذلكللدرجذذةال ليذذةللمايذذاس،ويبذذينالجذذدولرقذذم()14ن ذذائو
حسابمعذامالنالثبذان،وي

ذومذنالجذدولإنقيمذةاالر بذاو راوحذنبذيندرجذان ذلنلذ ينمذا

بذذين()0.383أقذذلمعامذذلار بذذاو،إلذذل(،)0.704أىلذذلمعامذذلار بذذاو،ثذذماس ذ خدمالباحذذثمعادلذذة
سبيرمان–براونال نبؤيةل عديلوولالماياس كحالةالنل ينالم ساويين،ومعادلةج مانال نبؤية
ل عديلوولالماياس كحالةالنل ينىيرالم سذاويين،وقذد راوحذنقيمذةالثبذانمذابذين()0.554

إلذذل(،)0.827أن ذذرلذذن سالجذذدولرقذذم()14ممذذايشذذيرإلذذلأنمايذذاسجذذود الحيذذا ي سذذمبدرجذذة
جيد منالثبان.

ب .معادلة كرونباخ ألفا:
قذذامالباحذذث ذذذلكب اذذديرثبذذانمايذذاسجذذود الحيذذا وأبعذذادرالم عذذدد بحسذذابمعامذذل رونبذذاا
أل ال لبعدمنأبعادالماياس،والدرجةال ليةللماياسأي ا،ويبينالجدولرقم()14ن ائوحساب
ذذومذذنالجذذدولإنقيمذذةاالر بذذاو راوحذذنل ذذلبعذذدمذذنأبعذذادمايذذاسجذذود 

معذذامالنالثبذذان،وي

الحيذذا وأبعذذادرالم عذذدد ،والدرجذذةال ليذذةللمايذذاسأي ذذا،مذذابذذين()0.722أقذذلمعامذذلار بذذاو،إلذذل

(،)0.898أىللمعاملار باو.


(جدول رقم ) 01

يبين نتائج معامالت الثبات لمقياس جودة الحياة وأبعاده (ن=)83
معامل الفا

تجزئة قبل

تجزئة بعد

أبعاد مقياس

اللحةالجسمية

15

0.722

0.628

0.771

اللحةالن سية

18

0.851

0.666

0.799

اللحةاالج ماىية

16

0.834

0.704

0.827

اللحةالمج معية

21

0.855

0.588

0.741

الدرجةال لية

70

0.898

0.383

0.554

المناخ التنظيمي

وممذذاسذذبرا

عدد البنود

كرونباخ

التصحيح

التصحيح

ذذوللباحذذثأنمايذذاسجذذود الحيذذا وأبع ذادرالم عذذدد ،وهذذوأحذذدأدوانالد ارسذذة

ي سمبدرجةىاليةمناللدروالثبان؛ عززالن ائوال ذكسذي مجمعأذاللحلذولىلذلالن ذائوالنأائيذة
للدراسة.
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 .5تصحيح المقياس:
رديةأوجماىية،حيثيعولالم حوص يبال عليمان،
يوبرماياسجود الحيا بلور 
ُ

ويولبمنهق ار هلي جيبىنىبارانهذاالماياس،ويجيبالم حوصىنىبارانالماياسباخ يار
ُ

اإلجابةال ك ال ممعهوباال جاباناآل ية(،دائما)و عوكخمسدرجان،و(ىالبا)و عوكأربع

درجان،و(أحيانا)و عوكثالثدرجان،و(ناد ار)و عوكدرج ين،و(أبدا)و عوكدرجةواحد ،

ذلك  يما  يخ ص بال اران اإليجابية ،و ك حال ال اران السلبية ينع س ال ر يب ،حيث  عوك
المس ويان(دائما،ىالبا،أحيانا،نادرا،أبدا)الدرجان()5،0،3،2،1ىللال ر يب.

و جدراإلشار هناأنىددال ارانالسلبيةبلغ 21ار،و شملهذرال اراناارقامال الية:

(،01،08،37،38،33،31،21،28،20،23،21،11،16،12،11،1،8
)71،88،85،51

وجديربالذ رأنالدرجةالمر عةل لبعدمناابعادال رىيةللماياس،باإل ا ةإللالدرجة

ال لية ،شيرإللالجانباإليجابكمنأبعادجود الحيا ال كيايسأاالماياس.


ثالثا :مقياس التفكير األخالقي (إعداد :فوقية عبد الفتاح)

 .0مراجعة لألدوات المستخدمة في مجال قياس التفكير األخالقي:


بعدمراجعةالباحثلألدوانالمس خدمة كمجالقياسال يرااخالقك،وقعاخ ياررىلل

ماياسال يرااخالقكالذيأىد ه" وقيةىبدال اح"وذلكاسبابىد منأاأنهذاالماياس م

اس خدامه كالبيئةالمحليةمنقبلالعديدمنالباحثين(أن رىللسبيلالمثالالالحلر:ال حلون

()2440ومشرف()2441وأيمنالزاملك(.)2411

وبعداخ يارالباحثلأذاالماياسقامبال جريبالمبدأيله-قبلالايامبالدراسةااساسية-

ىللىددمنأ رادالمج معالذيسنجريىليهالبحثبلغىددهم 25م رد .وذلكح ل زدادأل ة

الباحث بالماياس ،من جأة ،ومن الجأة ااخرى لل ح د من  أم الم حولين ل عليمان وىباران
االخ بارانوالمواقفالوارد  كاالخ بارلمعر ةمدىمال م أا للبيئةالمحلية ومدىأل ةال لسوينيين

لم مونهذرال اران .وقد بينللباحثبعدإج ار ال جربةأنهال وجدأية رور إلج ار  عديالن
ىللهذاالماياس.


 .9إعداد مقياس التفكير األخالقي وتصميمه:
م إىداد الماياس  ك  و اخ بار " ولبرج"  Kohlbergللح م ااخالقك  ،ما ا خذ من

ن رية  ولبرجإوا ار ن ريا له ،حيث ي

منىددمنالا ايا ااخالقية،و
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من لق ية ىلل

مجموىةمنااسئلةل لسؤالسناس جابان،ويولبمنال ردأنيخ ارواحد منأا(.ولمزيدمن

ال ليلىنهذاالماياسيم نالرجوعإللالمرجع(ىبدال اح ،وقية )2441:كقائمةالمراجع.
 .3صدق مقياس التفكير األخالقي:
اى مدن" وقيةىبدال اح" كحسابلدرالماياسىلللدرالمح مين،باإل ا ةإلل
اس خدام اللدر العاملك ،وي

و من ن ائو لدر المح مين واللدر العاملك  ،م ع هذا الماياس

بدرجةمر عةمناللدر(ىبدال اح.)2441:

و ذذكالد ارسذذةالحاليذذةقذذامالباحذذثبحسذذابلذذدراالخ بذذارباسذ خداملذذدراال سذذارالذذداخلك،

حيذذثقذذامالباحذذثبذذال حارمذذنلذذدرهذذذاالمايذذاسباس ذ خداملذذدراال سذذارالذذداخلك،ىلذذلالعينذذة

االس والىية–ساباةالذ ر-وذلكبحسابمعامالناالر باوىللالنحوال الك:

حساب ارتباط كل فقرة من فقرات كل مرحلة/بعد فرعي مع الدرجة الكلية للمرحلة/البعد:

قذامالباحذثبحسذابار بذاو ذل اذر مذن اذران ذلمرحلـة/بعذد رىذكمذعالدرجذةال ليذةلأذذا

البعدال رىك،وقدجا نن ائوهذراالر باوان مايبينأاالجدولرقم()11ل بينال الك:

 ار باوجميع اران لمرحلة/بعد رىكمعالدرجذةال ليذةللمرحلذة/للبعذدار باوذاداالإحلذائيا،
سوا ىندمس وىداللة4.41أو4.45

 ار باوجميع ارانالمرحلة/البعدال رىك(الواىةوالخوف)معالدرجةال ليةللمرحلة/للبعد.

 ار باوجميع ارانالمرحلة/البعدال رىك(المن عةوالمااي ة)معالدرجةال ليةللمرحلة/للبعد.
 ار باوجميع ارانالمرحلة/البعدال رىك(االل زامبالمساير )معالدرجةال ليةللمرحلة/للبعد.
 ار باوجميع ارانالمرحلة/البعدال رىك(الاانونوالن ام)معالدرجةال ليةللمرحلة/للبعد.
 ار باوجميع ارانالمرحلة/البعدال رىك(العاداالج ماىك)الدرجةال ليةللمرحلة/للبعد.

 ار باوجميع ارانالمرحلة/البعدال رىك(المباد ااخالقية)معالدرجةال ليةللمرحلة/للبعد.


والخاللةأنن ائوحسابمعامالنار باو ل ار منال ارانالخالةب لبعدمنأبعاد

ماياسال يرااخالقكبالدرجةال ليةللبعدالذيين مكإليه شيرإللأنالماياسي م عبدرجةجيد 

منال جانسممايعدمؤش ارجيداىلللدرهذاالماياس.
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جدول رقم ( ) 00

يبين معامالت ارتباط كل فقرة من الفقرات الخاصة بكل مرحلة/بعد من مراحل مقياس التفكير األخالقي
بالدرجة الكلية للمرحلة التي ينتمي إليها(ن= )83
مراحل/أبعاد التفكير األخالقي

أسئلة

الطاعة

المقياس


والخوف

والمقايضة

بالمسايرة

القانون
والنظام

العقد

االجتماعي

األخالقية

**.406

**.340

*.263

**.404

*.275

*.268

**.358



*.256



*.259



**.418



*.285



**.478



**.561



*.264



**.387



*.246



**.371



*.234



**.302



**.437



**.438



*.218



*.237



**.381



**.339



*.271



المنفعة

*.230
*.227
*.236

**.334
*.270
*.259
*.286

**.354
*.234
*.228

**.392
*.259

**.416
**.294
*.251
*.271

**.307
**.376
**.349
*.286

االلتزام

*.264
*.270
*.262
*.234

*-242
*.271
*.239
*.269
*.269

**.339
**.414
**.403
*.241

**.375
**.421
*.255

**.317
**.317
**.326
**.357

*دالةىندمس وى0.05

*.245
*.220

**.417
*.249

*-.233
**.308
*.260
*.237
*.268
*.237

**.494
*.237

**.390
**.324
**.387
*.250

**.372
**.339
**.303
**.340

*.269

*-.235
*.233

**.376
**.293
**.411
*.284

**.454
*.269

**.318
*.274

**.366
*.228
*.236

**.381

*-.244
*.239

**.364

*-.237
**.286

المبادئ

*.221
*.247

**.355
**.298
*.283

**.380
**.307
**.312
**.437
**.354
**.385
*.226
*.232

**.363
*.253
*.226

**.402
**.294
*.236
*.253

**دالةىندمس وى0.01

 .9ثبات مقياس التفكير األخالقي:
اى مدن" وقيةىبدال اح" كحسابثبانالماياسىللورياةإىاد  وبيراالخ بارب الل

زمنك  15يوما ،وذلك  ك العام الدراسك ( )2444-1111وولل معامل الثبان إلل ( 4.70ىبد
ال اح.)2441:
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و ذذكالد ارسذذةالحالي ذذةقذذامالباح ذذثبحسذذابق ذذامالباحذذثبحس ذذابثبذذانماي ذذاسال يذذرااخالق ذذك

بالوررال الية:

أ .ثبات التجزئة النصفية:
قامالباحثبحسابمعاملاالر باوبيندرجانالنلفااول،ودرجانالنلفالثانكل ل

بعد من أبعاد ماياس ال ير ااخالقك ،و ذلك للدرجة ال لية للماياس ،ويبين الجدول رقم ( ) 11
ن ائوحسابمعامالنالثبان،وي

ومنالجدولإنقيمةاالر باو راوحنبيندرجان لنل ين

مابين()4.111أقلمعاملار باو،إلل(،)4.014أىللمعاملار باو،ثماس خدمالباحثمعادلة

سبيرمان–براونال نبؤيةل عديلوولالماياس كحالةالنل ينالم ساويين،ومعادلةج مانال نبؤية

ل عديلوولالماياس كحالةالنل ينىيرالم ساويين،وقد راوحنقيمةالثبانمابين()4.213

إلل ( ،)4.562ان ر لن س الجدول رقم (  ) 11مما يشير إلل أن ماياس ال ير ااخالقك ي سم
بدرجةمر يةمنالثبان،إذاماأخذنابعيناالى باروبيعةالماياس.

ب .معادلة كرونباخ ألفا:

قام الباحث  ذلك ب ادير ثبان ماياس ال ير ااخالقك وأبعادر الم عدد بحساب معامل

رونبااأل ال لبعدمنأبعادالماياس،والدرجةال ليةللماياسأي ا،ويبينالجدولرقم() 12
ن ائو حساب معامالن الثبان ،وي

و من الجدول أن  قيمة االر باو  راوحن ل ل بعد من أبعاد

ماياس ال ير ااخالقك وأبعادر الم عدد  ،والدرجة ال لية للماياس أي ا  ،ما بين ( )4.245أقل

معاملار باو،إلل(،)4.511أىللمعاملار باو.

جدول رقم ( )09

يبين نتائج معامالت الثبات لمقياس التفكير األخالقي وأبعاده ( ن= )83
معامل الفا

تجزئة قبل

تجزئة بعد

أبعاد مقياس

الواىةوالخوف

21

0.519

0.375

0.544

المن عةوالمااي ة

21

0.217

0.155

0.259

االل زامبالمساير

21

0.209

0.119

0.213

الاانونوالن ام

21

0.291

0.128

0.268

العاداالج ماىك

21

0.306

0.121

0.280

المباد ااخالقية

21

0.205

0.210

0.347

الدرجةال لية

126

0.416

0.410

0.582

المناخ التنظيمي

ومما سبر ا

عدد البنود

كرونباخ

التصحيح

التصحيح

و للباحث أن ماياس ال ير ااخالقك وأبعادر الم عدد  ،وهو أحد أدوان

الدراسة ي سم بدرجة ىالية من اللدر ودرجة مر ية من الثبان؛  عزز الن ائو ال ك سي م جمعأا

للحلولىللالن ائوالنأائيةللدراسة.
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 .9تصحيح مقياس التفكير األخالقي:
يعول الم حوص  يب
يوبر ماياس ال ير ااخالقك بلور  ردية أو جماىية ،حيث ُ

ويولب منه ق ار ه ليجيب ىن ىباران هذا الماياس ،ويجيب الم حوص ىن ىباران
ال عليمانُ ،
الماياسباخ ياراإلجابةال ك ال ممعهبورياةان اائية(االخ يارمنم عدد)من()8اس جابان،

وباا ل جابان اآل ية ،حيث ي م ال لحيو بو ع رقم المرحلة ال ك  مثلأا االس جابة أمام العبار

المن اار .حيث يتم التصحيح بوضع رقم المرحلة التي تمثلها االستجابة أمام العبارة المنتقاه.
العبار (أ) اابلالمرحلةااولل:الواىةوالخوفمنالعاابو ادر

()1درجة

العبار (ج) اابلالمرحلةالثالثة:االل زامبالمساير و ادر

()3درجان

العبار (ب) اابلالمرحلةالثانية:المن عةالنسبيةوالمااي ةو ادر

()2درجة

العبار (د) اابلالمرحلةالرابعة:المحا ةىللالاانونوالن امو ادر

()0درجان

العبار (و) اابلالمرحلةالسادسة:المباد ااخالقيةالعامةو ادر

()8درجان

العبار (ه) اابلالمرحلةالخامسة:مرحلةالعاداالج ماىكو ادر

()5درجان

وقد انمعيارال لحيول ل ار من ارانالمواقفالخمسةلماياسال يرااخالقك ما

مو و كجدولرقم()13ال الك:
جدول رقم ( ) 03

معايير التصحيح لمقياس التفكير األخالقي
المواقف أو
القصص

ااول

االختبارات
الفرعية

المواقف أو

الدرجة

القصص



االختبارات
الفرعية

ااول:أ

5

ب

1

ج

4

د

2

ه

6

و

3

الثانك:أ

2

ب

1

ج

3

د

4

ه

5

و

6

الثالث:أ

2

ب

4

ب

ج

1

ج













الثانك

الدرجة

المواقف أو
القصص

الفرعية

الثالث:أ

3

ب

1

ب

ج

4

ج

6

د

2

د

1

ه

5

ه

3

و

6

و

2

الرابع:أ

5

الثانك:أ

4

ب

3

ب

1

ج

2

ج

5

د

1

د

6

ه

4

ه

2

6

و

الخامس:أ

3

الثالث:أ

5

4

ب

6

1

ج

1

و
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الثالث

االختبارات

الدرجة

ااول:أ

4
5

3

المواقف أو
القصص



الثانك

االختبارات
الفرعية

المواقف أو

الدرجة

القصص

االختبارات
الفرعية

الدرجة

المواقف أو
القصص

االختبارات
الفرعية

الدرجة

د

6

د

6

د

3

ه

3

ه

2

ه

2

و

5

و

5

و

4

الرابع:أ

2

السادس:أ

4

االول:أ

3

ب

6

ب

5

ب

4

ج

5

ج

1

ج

5

د

1

د

6

د

1

ه

4

ه

2

ه

6

و

3

و

3

و

2

الخامس:أ

4

السابع:أ

4

الثانك:أ

5

ب

2

ب

3

ب

2

ج

1

ج

2

ج

1

د

3

د

1

د

3

ه

5

ه

6

ه

6

و

6

و

5

و

4

ااول:أ

5

الثامن:أ

5

ااول:أ

2

ب

3

ب

1

ب

6

ج

1

ج

6

ج

3

د

4

د

2

د

5

ه

2

ه

4

ه

1

و

6

و

3

و

4

الثانك:أ

4

ال اسع:أ

4

الثانك:أ

4

ب

1

ب

2

ب

5

ج

6

ج

3

ج

1

د

2

د

1

د

6

ه

5

ه

6

ه

2

و

3

و

5

و

3



الرابع

الخامس

وجديربالذ رأنالدرجةالمر عةل لبعدمناابعادال رىيةللماياس،باإل ا ةإللالدرجة
ال لية ،شيرإللالمرحلةااىلل/اارقلمنأبعادال يرااخالقكال كيايسأاالماياس.

ويشير الباحث الحالك أنه  م  حديد الدرجة المر عة ل ل بعد من اابعاد ال رىية للماياس،

باإل ا ةإللالدرجةال لية ،شيرإللالمرحلةااىلل/اارقلمنأبعادال يرااخالقكال كيايسأا

الماياسمنخاللاس خدام اررانالمس جيبينىلل لأسلوبمنأساليبال يرااخالقك،ثمقام

الباحثبحسابالنسبةالمئويةل لأسلوبمنأساليبال يرااخالقك،وذلكباسمةمجموع ارران
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ل أسلوب ىلل المجموع ال لك لل ارران .ولم يام الباحث باس خدام درجان المبحوثين ،ومن ثم

حسابالم وسوالحسابكلمعر ةالوزنالنسبك،مثلماذهبإليهبعفالباحثين كقواعىز ،ان
اس خدامالدرجان،ومنثمحسابالم وسويعدش المنأش الال

ليل كهذرالحالة.

األساليب اإلحصائية:

اس خدمالباحثااساليباإلحلائيةال ك م نهمنال حارمذنلذحة ذروفالد ارسذة،وبمذا

يخدمأهدا أا،لذلكاس خدمالباحثااساليباإلحلائيةال الية:
 -الم وسوانواالنح ار انالمعياريةوالنسبالمئوية.

 معذذامالناالر بذذاولحسذذابلذذدرال جذذانس/اال سذذارالذذداخلكللمايذذاس.ولل حاذذرمذذنالعالقذذةبذذينالم ويران.

لمعر ةداللةال روربينمجموى ين
  T. test-

حليلال باينAnalysis of Varianceأحادياال جذارOne Way ANOVAلمعر ذةال ذرور

والداللةبيناس جابانثالثمجموىانأوأ ثرىللأبعادالمااييسالمس خدمة كالدراسة.

 اخ بار"شي يه"Scheffeلمعر ةا جارال روربيناس جابانثالثمجموىذانأوأ ثذرىلذلأبعذادالمااييسالمس خدمة كالدراسةو حديدها.

ويجذدر ال نويذههنذاإلذل أن بعذفالبذاحثين_الذذيناسذ خدمواهذذاالمايذاس ذكد ارسذ أم ذك

محا ذانىذز _لذميل زمذوا ذك لذحيحأمللمايذاسبالذدليلالمر ذرمذعالمايذاس.وانمذاقذامواب لذحيحه
بورياةمواير لل عليمانالوارد  كدليلالماياس ( .ان رىللسبيلالمثال:الجدولرقم()13

هذذذامذذنجأذذة،ومذذنالجأذذةااخذذرى ،ذذإنبعذذفالد ارسذذانال ذذكاس ذ خدمنهذذذاالمايذذاس ذذك

محا ذذانىذذز(،ان ذذرىلذذلسذذبيلالمثذذالد ارسذذة(:مشذذرف)2441و(الزاملذذك)2411ا اذذدن
ن ائجأذذالم ارحذذلال يذذرااخالقذذك،واى مذذدنىلذذلحسذذابالدرجذذةال ليذذةللمايذذاس،والباحذذثيذذرىأن
الماياسملمملاياسم ارحذلال يذرااخالقذك،وذلذكبحسذابالدرجذةال رىيذةل ذلمرحلذةمذنم ارحذل

ال يرااخالقك،ثممنخاللن ائوالاياسو االأذرالمراحل،يم ناس خراجالدرجةال ليةللماياس،
بحيثيلبوللدرجةال ليةمعنل ك و المراحل.أمااس خراجالدرجةال ليةوالحلذولىليأذا،دون
اس خراجالدرجةالخالةب لمرحلذةمذنم ارحذلال يذرااخالقذك ،أذومجذافلمنوذرالم ارحذل،و ذك

أحسذذنااح ذواليلذذلولل عبيذذرىذذنالمس ذ وىالبسذذيوأواادنذذلمذذنال عامذذل ذذك سذذيرالدرجذذةىلذذل

الماياس.
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ال صل اخلام
عرض ن ائ الدراس

متهيد
أوال :عرض نتائج تساؤالت الدراسة

 .1نتائج اإلجابة عن التساؤل األول

 .2نتائج اإلجابة عن التساؤل الثاني

 .3نتائج اإلجابة عن التساؤل الرئيس الثالث
ثانياً :عرض نتائج فروض الدراسة:
 .1نتائج اإلجابة عن الفرض األول

 .2نتائج اإلجابة عن الفرض الثاني

 .3نتائج اإلجابة عن الفرض الرئيس الثالث
 .0نتائج اإلجابة عن الفرض الرابع

 .5نتائج اإلجابة عن الفرض اخلامس

 .8نتائج اإلجابة عن الفرض الرئيس السادس
 .7نتائج اإلجابة عن الفرض السابع
 .6نتائج اإلجابة عن الفرض الثامن

 .1نتائج اإلجابة عن الفرض التاسع

 .14نتائج اإلجابة عن الفرض العاشر

 .11نتائج اإلجابة عن الفرض احلادي عشر
 .12نتائج اإلجابة عن الفرض الثاني عشر

 .13نتائج اإلجابة عن الفرض الثالث عشر
 .10نتائج اإلجابة عن الفرض الرابع عشر

 .15نتائج اإلجابة عن الفرض الرئيس اخلامس عشر
 .18نتائج اإلجابة عن الفرض السادس عشر
 .17نتائج اإلجابة عن الفرض السابع عشر

مقدمة:

ياومالباحث كهذاال للبعرفن ائوالدراسة،وذلكبعدال حارمن سذاؤالنو ر ذيان

الدراسةباس خدامااساليباإلحلائيةالمناسذبة،وسذي مىذرفالن ذائومذنخذاللمسذ ويين،المسذ وى

ااول ساؤالنالدراسة،والمس وىالثانك روفالدراسة،و يمايلكىرفلذلك:

نتائج اإلجابة عن تساؤالت الدراسة:

أوالا :نتائج اإلجابة عن التساؤل األول:

ينص السؤال :ما مستوى المناخ التنظيمي لدى الطلبة الجامعيين في كل من جامعة األزهر والجامعة

اإلسالمية بغزة؟

ول جابةىنهذاال ساؤل ماس خدامالم وسوانواالنحرافالمعياريوالوزنالنسبكوالجدول
ال الكيبينذلك:
جدول رقم ( ) 09

يبين درجة ومستوى المناخ التنظيمي لدى الطلبة الجامعيين في كل من جامعة األزهر
والجامعة اإلسالمية بغزة (ن=)999
أبعاد مقياس

عدد

مجموع

المناخ التنظيمي

الفقرات

الدرجات

القوانين والتشريعات

19

95

67.43

العالقات اإلنسانية

15

75

57.69

10.876

اإلجراءات اإلدارية

18

90

58.49

12.841

64.98

الجوانب األكاديمية

22

110

75.56

12.873

68.69

3

الجانب الفيزيقي

18

90

59.69

15.187

66.32

5

الجانب االجتماعي

10

50

33.45

6.978

66.9

4

الدرجة الكلية للمناخ التنظيمي

102

510

352.34

60.139

69.08

ي

المتوسط

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

13.142

70.97

2

76.92

1
6

الترتيب

ذ ذ ذذومذ ذ ذذنالجذ ذ ذذدولالسذ ذ ذذابرأنبعذ ذ ذذدالعالقذ ذ ذذاناإلنسذ ذ ذذانيةاح ذ ذ ذذلالمر بذ ذ ذذةااولذ ذ ذذلبذ ذ ذذوزن

نسبك( ،)%78.12الذلكبعدالاوانينوال شريعاناح لالمر بةالثانيةبوزننسذبك( ،)%74.17ذال
ذلكبعدالجوانباا اديميةحيذثاح ذلالمر بذةالثالثذةبذوزننسذبك( ،)%86.81ذالذلذكبعذدالجانذب
االج مذذاىكحيذذثاح ذذلالمر بذذةالرابعذذةبذذوزننسذذبك(،)%88.1أمذذاالمر بذذةالخامسذذة اذذدجذذا نلبعذذد

الجانبال يزياكبوزننسبك( )%88.32الذلكبعذداإلجذ ار اناإلداريذةحيذثاح ذلالمر بذةااخيذر 

بوزننسبك(.)%80.16
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ثانيا:نتائج اإلجابة عن التساؤل الثاني:

ينص التساؤل :ما مستوى جودة الحياة لدى الطلبة الجـامعيين فـي كـل مـن جامعـة األزهـر والجامعـة

اإلسالمية بغزة؟

ول جابةىنهذاال ساؤل ماس خدامالم وسوانواالنحرافالمعياريوالوزنالنسبكوالجدول

ال الكيبينذلك:

جدول رقم ( ) 09

يبين درجة ومستوى جودة الحياة لدى الطلبة الجامعيين في كل من جامعة األزهر
والجامعة اإلسالمية بغزة (ن=)999

أبعاد مقياس جودة الحياة

عدد

مجموع

المتوسط

االنحراف

الوزن

7.617

70.26

2

74.60

3
1
4

المعياري

النسبي

الفقرات

الدرجات

اللحةالجسمية

15

75

55.71

اللحةالن سية

18

90

63.76

10.474

اللحةاالج ماىية

16

80

67.31

9.232

60.13

اللحةالمج معية

21

105

67.17

12.477

83.17

الدرجة الكلية لمقياس جودة الحياة

70

350

253.96

26.837

72.58

الترتيب

يبينالجدولرقم()15ن ائواإلجابةىنال ساؤلالثانكوي أرمنالجدولأنبعداللحة

االج ماىيذذةاح ذذلالمر بذذةااولذذلحيذذثبلذذغماذذدارالذذوزنالنسذذبك( ،)%60.13ذذالذلذذك ذذكالمر بذذة
الثانيةبعداللحةالجسميةبذوزننسذبك(،)%70.26وجذا بعذداللذحةالن سذية ذكالمر بذةالثالثذة،

بذذوزننسذذبك(،)%74.60و ذذكالمر بذذةااخيذذر جذذا بعذذداللذذحةالمج معيذذةبذذوزننسذذبكبلذذغماذذدارر
(.)%83.17

ثالثا :نتائج اإلجابة عن التساؤل الثالث:

يــنص التســاؤل :مذذاأ ثذذرم ارحذذلال يذذرااخالقذذكشذذيوىالذذدىالولبذذةالجذذامعيين ذذك ذذلمذذنجامعذذة

اازهروالجامعةاإلسالميةبوز ؟

ول جابذذةىذذنهذذذاال سذذاؤل ذذماس ذ خدام ذ اررانالمس ذ جيبينىل ذذل ذذلأسذذلوبمذذنأس ذذاليب

ال يذذرااخالقذذك،ثذذمقذذامالباحذذثبحسذذابالنسذذبةالمئويذذةل ذذلأسذذلوبمذذنأسذذاليبال يذذرااخالقذذك،

وذلذذكباسذذمةمجمذذوع ذ ارران ذذلأسذذلوبىلذذلالمجمذذوعال لذذكلل ذ ارران.ولذذمياذذومالباحذذثباس ذ خدام
درجذذانالمبحذذوثين،ومذذنثذذمحسذذابالم وسذذوالحسذذابكلمعر ذذةالذوزنالنسذذبك،اناسذ خدامالذذدرجان،
ومنثمحسابالم وسويعدش المنأش الال

ليل كهذرالحالة.
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جدول رقم ( ) 06

يبين ترتيب مراحل التفكير األخالقي حسب مدى شيوعها لدى الطلبة الجامعيين
في كل من جامعة األزهر والجامعة اإلسالمية بغزة (ن=)999

مراحل التفكير األخالقي

عدد الفقرات

مجموع التك اررات

النسبة

المئوية()%

الترتيب

الواىةوالخوف

21

1355

10.89

6

المن عةوالمااي ة

21

1490

11.94

5

االل زامبالمساير 

21

2163

17.34

3

الاانونوالن ام

21

2776

22.25

1

العاداالج ماىك

21

2680

21.48

2

المباد ااخالقية

21

2010

16.11

4

126

12474

%100

المجموعال لكل اررانالمس جيبين



يبذذينالجذذدولرقذذم()18ن ذذائواإلجابذذةىذذنالس ذؤالالثالذذث،وي أذذرمذذنالجذذدولأنمرحلذذة

الا ذذانونوالن ذذاماح ل ذذنالمر ب ذذةااول ذذلحي ذذثبل ذذغما ذذدارنس ذذب أاالمئوي ذذة(،)%22.25م ذذنإجم ذذالك
ال ارران الذلك كالمر بةالثانيةمرحلةالعاداالج ماىكوبلغمادارنسب أاالمئوية(،)%21.48
وج ذذا نمرحل ذذةاالل ذ ذزامبالمس ذذاير  ذذكالمر ب ذذةالثالث ذذة،حي ذذثح ذذازنىل ذذلنس ذذبةمئوي ذذةبل ذذغما ذذدارها

(،)%17.34وج ذ ذذا ن ذ ذذكالمر ب ذ ذذةالرابع ذ ذذةمرحل ذ ذذةالمب ذ ذذاد ااخالقي ذ ذذةبنس ذ ذذبةمئوي ذ ذذةبل ذ ذذغما ذ ذذدارها
(،)%16.11أمامرحلذةالمن عذةوالمااي ذة اذدجذا ن ذكالمر بذةالخامسذةبنسذبةمئويذةبلذغماذدارها
(،)%11.94و ذ ذ ذذكأدنذ ذ ذذلال ر يذ ذ ذذبجذ ذ ذذا نمرحلذ ذ ذذةالواىذ ذ ذذةوالخذ ذ ذذوفبنسذ ذ ذذبةمئويذ ذ ذذةبلذ ذ ذذغماذ ذ ذذدارها
(.)%10.89
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عرض نتائج فروض الدراسة

 .0عرض نتائج الفرض األول:

ينص الفرض " :توجد عالقـة ارتباطيـة دالـة إحصـائيا بـين المنـاخ التنظيمـي و كـل مـن جـودة الحيـاة
والتفكير األخالقي لدى العينة الكلية".

جدول رقم ( ) 07

يبين معامالت االرتباط بين أبعاد المناخ التنظيمي وكل من أبعاد جودة الحياة
وأساليب التفكير األخالقي لدى العينة الكلية( .ن= )598

األبعاد الفرعية للمقاييس
مقياس جودة الحياة
الصحة الجسمية

الصحة النفسية

الصحة االجتماعية

الصحة المجتمعية

الدرجة الكلية لجودة الحياة
مقياس التفكير األخالقي

الطاعة والخوف

المنفعة والمقايضة

االلتزام بالمسايرة

القانون والنظام

العقد االجتماعي

المبادئ األخالقية

الدرجة الكلية للتفكير

األخالقي

القوانين

العالقات

اإلجراءات

الجوانب

الجانب

الجانب

الدرجة الكلية

والتشريعات

اإلنسانية

اإلدارية

األكاديمية

الفيزيقي

االجتماعي

للمناخ التنظيمي

**

**

**

.159

**

.204

**.176
**

.408

**.375

.224

**

.174

**.254
**

.393

**.401

.150

**

.158

**.153
**

.466

**.374

**

.176

**

.228

**.192
**

.399

**.391

.067

**

.129

*.105

**

.373

**.279

**
*

.143

.091

**.196
**

.394

**.327

**

.178

**

.202

**.207
**

.485

**.426

*-.108-

*-.093-

*-.099-

*-.098-

-.079

-.022

*-.105-

-.030

-.050

.011

*-.097-

-.040

-.038

-.048

.042

-.011

.031
.025

.066
-.005

**.125

**.113

*.093

.020
.038

.074
.034

**.133

.072

.006

-.037

*.094

.052
.013

**.125

-.018

-.035

-.060

-.016

-.065

-.009

-.044

*.089

.079

.043

**.112

.040

.041

.082

*دالةىندمس وى 0.05

**دالةىندمس وى 0.01

بالن رإللالجدولرقم()17الذييبينن ائومعامالناالر باوبذين ذلمذناابعذادال رىيذة

والدرجةال ليةلماياسكجود الحيا ،وال يرااخالقكوالدرجةال ليذةواابعذادال رىيذةلمايذاسالمنذاا
ال ن يمكلدىالعينةال لية،وال كبلغىددها60معاملار باو،وي

أوالا :مقياس جودة الحياة ومقياس المناخ التنظيمي:

ومنهذاالجدولمايلك:

 ار باوجميعأبعادماياسجذود الحيذا والدرجذةال ليذةللمايذاسار باوذاموجبذامذعجميذعأبعذادماياسالمنااال ن يمكوالدرجةال ليةللماياس،ماىدامعامذلار بذاوواحذد اذوبذيناللذحة

الجسمية،والجانبال يزياك.
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 ار بذاوجميذذعأبعذذادمايذذاسجذود الحيذذا والدرجذذةال ليذذةللمايذاسار باوذذاموجبذذاوداالإحلذذائياىندمس وىداللة4.41معجميعأبعادمايذاسالمنذااال ن يمذكوالدرجذةال ليذةللمايذاس،مذا
ى ذذدامع ذذامليناثن ذذين ا ذذوج ذذا ار باوأم ذذاىن ذذدمسذ ذ وىدالل ذذة4.45وهم ذذاالل ذذحةالن س ذذية

والجانباالج ماىك،واللحةاالج ماىيةوالجانبال يزياك.

ثاني ا :مقياس التفكير األخالقي ومقياس المناخ التنظيمي:

 ار باوبعذدالواىذةوالخذوفار باوذاسذالباوداالإحلذائياىنذدمسذ وىداللذة4.45مذعجميذعأبع ذذادماي ذذاسالمن ذذااال ن يم ذذكوالدرج ذذةال لي ذذةللماي ذذاس،م ذذاى ذذدامع ذذامليناثن ذذين ا ذذوج ذذا 

ار باوأماىيردالإحلائياوهماالجانبال يزياكوالجانباالج ماىك.

 ار بذذاوبعذذدالعاذذداالج مذذاىكار باوذذاموجبذذامذذعجميذذعأبعذذادمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكوالدرجذذةال لي ذذةللماي ذذاس،م ذذاى ذذدامعام ذذلار ب ذذاوواح ذذد ا ذذول ذذمي ذذنداالإحل ذذائيام ذذعبع ذذدالجان ذذب

ال يزياك،وجا نجميعاالر باوانالدالةىندمس وى4.41ماىدامعامذلار بذاوواحذد اذو
جا ىندمس وى4.45وهومعالجانباالج ماىك.

 جذذا ار بذذاوبعذذدالمن عذذةوالمااي ذذةمذذعجميذذعأبعذذادمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكوالدرجذذةال ليذذةللماياس،ار باواسالبا ،ماأنهىيردالإحلذائيامذعجميذعاابعذادىذدابعذدواحذد اذو،هذو
الجوانباا اديميةىندمس وىداللة4.45

 جذا ار بذاوالدرجذذةال ليذةلل يذذرااخالقذكمذذعجميذعأبعذذادمايذاسالمنذذااال ن يمذكوالدرجذذةال ليذذةللمايذذاس،ار باوذذاموجبذذا،إالأنذذهىيذذردالإحلذذائيامذذعجميذذعاابعذذادىذذدابعذذدين اذذو
ىندمس وىداللة،4.45وهذينالبعدينهماالاوانينوال شريعانىندمس وىداللة،4.45
أماالبعداآلخر أوبعدالجوانباا اديميةىندمس وىداللة4.41

 جذذا ار بذذاوبعذذداالل ذزامبالمسذذاير مذذعجميذذعأبعذذادمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكوالدرجذذةال ليذذةللماياس،ار باواموجبا،إالأنهىيردالإحلائيامعجميعاابعاد.

 ج ذذا ار ب ذذاوبع ذذدالا ذذانونوالن ذذامم ذذعجمي ذذعأبع ذذادماي ذذاسالمن ذذااال ن يم ذذكوالدرج ذذةال لي ذذةللمايذذاس،ار باوذذاموجب ذذامذذعثالثذذةأبع ذذاد،وسذذالبام ذذعاابعذذادالثالثذذةااخ ذذرلمايذذاسالمن ذذاا
ال ن يمك،إالأنجميعهذراالر باوانىيردالةإحلائيا.

 جذذا ار بذذاوبعذذدالمبذذاد ااخالقيذذةمذذعجميذذعأبعذذادمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكوالدرجذذةال ليذذةللماياس،ار باواسالبا ،ماأنهىيردالإحلائيامعجميعاابعاد.

وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج اإلجابة عن هذا الفرض ،يتضح تحقق الجزء األول من الفـرض

والمتعلق بجودة الحياة بصورة مطلقة تقريبـ ا ،ممـا يـدل علـى شـدة وقـوة العالقـة بـين جـودة الحيـاةو

وبين المنااال ن يمك للجامعة.في حين تحقق الجزء الثاني مـن الفـرض والمتعلـق بـالتفكير األخالقـي
بصورة جزئية.
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 .9عرض نتائج الفرض الثاني:

ينص الفرض " :توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائي ا بين أبعاد مقياس جودة الحيـاة وأسـاليب التفكيـر

األخالقي لدى العينة الكلية".

جدول رقم ( )08
يبين معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس جودة الحياة

وأبعاد مقياس التفكير األخالقي لدى العينة الكلية( .ن= )598
األبعاد الفرعية
للمقاييس

الطاعة والخوف

المنفعة والمقايضة

االلتزام بالمسايرة
القانون والنظام

العقد االجتماعي

المبادئ األخالقية

الدرجة الكلية

للتفكير األخالقي

الصحة

الصحة

الصحة

الصحة

الدرجة الكلية

الجسمية

النفسية

االجتماعية

المجتمعية

لجودة الحياة

**-.313-

**-.268-

**-.333-

**.110

**-.256-

**-.183-

**-.150-

**-.170-

*.095

**-.125-

.070

.041

.078

-.043

.043

**.214

**.151

**.145

*-.100-

**.123

**.221

**.170

**.207

-.028

**.187

-.049

.027

.050

-.019

.005

**.271

**.255

**.313

*-.106-

**.235



**دالةىندمس وى 0.01

*دالةىندمس وى 0.05



بينن ائواإلجابةىنهذاال رف مايبينأذاالجذدولرقذم)16ن ذائومعذامالناالر بذاوبذين

اابعادال رىيةوالدرجذةال ليذةلمايذاسال يذرااخالقذكوالدرجذةال ليذةواابعذادال رىيذةلمايذاسجذود 
الحيا لدىالعينةال لية،وال كبلغىددها35معاملار باو،وي

ومنهذاالجدولمايلك:

 بل ذذغى ذذدداالر باو ذذانالدال ذذةإحل ذذائيا20معام ذذلار ب ذذاو،وج ذذا نجميعأ ذذاىن ذذدمسذ ذ وىدالل ذذة0.01ىداثالثةمعامالنجا ار باوأاىندمس وىداللة4.45

 ار بذذاوبعذذدالواىذذةوالخذذوفمذذعجميذذعأبعذذادمايذذاسجذذود الحيذذا والدرجذذةال ليذذةللمايذذاسىنذذدمسذ وىداللذذة4.41وجذذا نهذذذراالر باوذانسذذالبةمذذاىذذدابعذذدواحذدجذذا االر بذذاوموجذذبوهذذو
بعداللحةالمج معية.

 ار باوبعدالمن عةوالمااي ةمعجميعأبعادماياسجود الحيا -مذاىذدابعذدواحذد-والدرجذةال ليذذةللمايذذاسىنذذدمس ذ وىداللذذة4.41وجذذا نهذذذراالر باوذذانسذذالبةمذذاىذذدابعذذدواحذذدجذذا 

االر باوموجبوهوبعداللحةالمج معية ،ماجا ار باوهىندمس وى4.45

 ار باوبعديالاانونوالن ام،والعاداالج ماىكمعجميعأبعادماياسجود الحيذا --مذاىذدابع ذذدالل ذذحةالمج معي ذذةوالعا ذذداالج م ذذاىك-والدرج ذذةال لي ذذةللماي ذذاسىن ذذدمسذ ذ وىدالل ذذة4.41
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وجا نهذراالر باوانموجبةماىدابعدواحدجا االر باوسالبوهوبعداللحةالمج معية،
ماجا ار باوهمعالاانونوالن امىندمس وى4.45

 ار باوالدرجةال ليةلل يرااخالقكمعجميعأبعادماياسجود الحيا والدرجةال ليذةللمايذاسىنذذدمسذ وىداللذذة4.41وجذذا نهذذذراالر باوذذانموجبذذةمذذاىذذدابعذذدواحذذدجذذا االر بذذاوسذذالب
وهوبعداللحةالمج معية ،ماجا ار باوهىندمس وى4.45

 ىدموجودأيار باودالإحلائيابين لمنبعدياالل زامبالمساير ،والمباد ااخالقيةمعجميعأبعادماياسجود الحيا والدرجةال ليةللماياس.

وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج اإلجابة عن هذا الفرض ،يتضح تحقق هذا الفرض بصورة شبه

كلية ،مما يـدل علـى شـدة وقـوة العالقـة بـين مراحـل التفكيـر األخالقـي وبـين أبعـاد جـودة الحيـاة لـدى

العينة الكلية.

 .3عرض نتائج الفرض الثالث:

 .3ينص الفرض " :وجد روردالةإحلائيا كم وسواندرجانالولبةىللأبعاد لمنماياس
المنااال ن يمكوماياسجود الحيذا وأسذاليبال يذرااخالقذك عذزىالخذ الفالجامعذةال ذكيذدرس
يأاالمبحوثين".

ويتفرع هذا الفرض إلى ثالثة فروض فرعية ،نعرض لنتائجها على التوالي:

 .0.3الفــرض " :وجذد ذذروردالذذةإحلذائيا ذذكم وسذذواندرجذانالولبذذةىلذذلأبعذاد ذذلمذذنمايذذاس
المنااال ن يمكوماياسجود الحيذا وأسذاليبال يذرااخالقذك عذزىالخذ الفالجامعذةال ذكيذدرس
يأاالمبحوثين.

جدول رقم ( ) 09

يبين الفروق بين طلبة جامعة األزهر وطلبة الجامعة اإلسالمية في كل من المناخ التنظيمي
وجودة الحياة والتفكير األخالقي
طلبة

م.

أوالا:

مقياس
المناخ

التنظيمي

األبعاد الفرعية

طلبة

جامعة األزهر

الجامعة اإلسالمية

ن= 299

ن= 299

للمقاييس

م

ع

م

ع

مستوى
الداللة

قيمة t

اتجاه الفروق

القوانين والتشريعات

63.55

14.01

71.30

10.93

-7.543-

.000

طلبة اإلسالمية

العالقات اإلنسانية

56.64

11.72

58.71

9.86

-2.380-

.018

طلبة اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية

54.39

13.97

62.58

10.06

-8.225-

.000

طلبة اإلسالمية

الجوانب األكاديمية

73.76

14.26

77.36

11.05

-3.446-

.001

طلبة اإلسالمية

الجانب الفيزيقي

52.36

13.26

67.03

13.35

13.469-

.000

طلبة اإلسالمية

الجانب االجتماعي

32.65

7.37

34.26

6.47

-2.833-

.005

طلبة اإلسالمية

50.29

-8.118-

.000

طلبة اإلسالمية

333.3

الدرجة الكلية للمناخ التنظيمي


63.20


371.3
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األبعاد الفرعية

م.

طلبة

طلبة

جامعة األزهر

الجامعة اإلسالمية

ن= 299

ن= 299

للمقاييس

ثاني ا:
مقياس
جودة
الحياة

ثالث ا:

مقياس
التفكير

األخالقي

م

ع

م

ع

قيمة t

مستوى
الداللة

اتجاه الفروق

الصحة الجسمية

57.14

7.757

54.29

7.20

4.665

.000

طلبة األزهر

الصحة النفسية

64.45

11.09

63.07

9.78

1.611

.108

غير دالة

الصحة االجتماعية

68.89

9.00

65.72

9.19

4.267

.000

طلبة األزهر

الصحة المجتمعية

63.82

12.26

70.52

11.79

-6.814-

.000

طلبة اإلسالمية

الدرجة الكلية لجودة الحياة

254.3

27.66

253.6

26.02

.323

.747

غير دالة

الطاعة والخوف

2.12

1.91

2.42

2.03

-1.799-

.072

غير دالة

المنفعة والمقايضة

4.52

3.23

5.53

3.09

-3.779-

.000

طلبة اإلسالمية

االلتزام بالمسايرة

10.77

5.16

11.07

4.83

-.715-

.475

غير دالة

القانون والنظام

19.25

8.78

18.07

7.753

1.681

.093

غير دالة

العقد االجتماعي

23.28

9.97

21.81

9.93

1.755

.080

غير دالة

المبادئ األخالقية

21.30

11.74

19.40

9.79

2.084

.038

طلبة األزهر

الدرجة الكلية للتفكير األخالقي

81.26

9.69

78.33

9.20

3.686

.000

طلبة األزهر



تبين نتائج اإلجابة عن الفرض الثالث كما يظهر في الجدول رقم (  ) 09ما يلي:

أوالا :مقياس المناخ التنظيمي:

يبينالجدولرقم()11وجودال رورالدالةإحلذائيابذينولبذةجامعذةاازهذروولبذةالجامعذة

اإلسذذالمية ذذكجميذذعأبعذذادمايذذاسالمنذذااال ن يمذذك،و راوحذذنمسذ ويانالداللذذةمذذابذذين4.444إلذذل
4.416وجا نجميعال رور كلالوولبةالجامعةاإلسالمية.

ثانيا :مقياس جودة الحياة:

 يبينن ذسالجذدولرقذم()11وجذود ذروردالذةإحلذائيابذينالمجمذوى ين ذك ذلمذنبعذداللذذحةالجسذذمية،وبعذذداللذذحةاالج ماىيذذةىنذذدمسذ وىداللذذة،4.444وجذذا نال ذذرور ذذك

لالوولبةجامعةاازهر.

 ي أذ ذذرمذ ذذنن ذ ذذسالجذ ذذدولوجذ ذذود ذ ذذروردالذ ذذةإحلذ ذذائيابذ ذذينالمجمذ ذذوى ين ذ ذذكبعذ ذذداللذ ذذحةالمج معية،وجا ا جارال رر كلالوولبةالجامعةاإلسالمية.

 ال وجذذد ذذروردالذذةإحلذذائيابذذينالمجمذذوى ين ذذكبعذذداللذذحةالن سذذية،و ذذذلك ذذكالدرجذذةال ليةلماياسجود الحيا .

ثالث ا :مقياس التفكير األخالقي:

 يبينالجدولرقم()11وجود رردالإحلائيابينالمجمذوى ين ذكبعذدالمن عذةوالمااي ذة،ىندمس وىداللة،4.444وجا ال رر كلالوولبةالجامعةاإلسالمية.
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 ي أرمنن سالجدولوجود روردالةإحلذائيابذينالمجمذوى ين ذك ذلمذنبعذدالمبذاد ااخالقيذذة،ىنذذدمس ذ وىداللذذة،4.436والدرجذذةال ليذذةلل يذذرااخالقذذكىنذذدمس ذ وىداللذذة
،4.444وجا نال رور كلالوولبةجامعةاازهر.

 ال وجد روردالةإحلائيابينالمجموى ين كاابعادأوالمراحلال الية:الواىذةوالخذوف،االل زامبالمساير،الاانونوالن ام،العاداالج ماىك.

تابع عرض نتائج الفرض الثالث:

 .9.3يـــنص الفـــرض " :وج ذذد ذذروردال ذذةإحل ذذائيا ذذكم وس ذذواندرج ذذانوالب ذذانجامع ذذةاازه ذذر
ووالبانالجامعةاإلسالميةىللأبعاد لمنماياسالمنااال ن يمكومايذاسجذود الحيذا وأسذاليب

ال يرااخالقك عزىالخ الفالجامعةال كيدرس يأاالمبحوثين".
جدول رقم ( ) 91
يبــين الفــروق بــين طالبــات جامعــة األزهــر وطالبــات الجامعــة اإلســالمية فــي كــل مــن المنــاخ التنظيمــي وجــودة الحيــاة
والتفكير األخالقي

الطالبات اإلناث في
م.

أوالا:

مقياس
المناخ

التنظيمي

األبعاد الفرعية

جامعة األزهر

للمقاييس

ن= 147

األخالقي

م

ع

م

ع

القوانين والتشريعات

67.37

12.76

71.94

10.00

-3.430-

العالقات اإلنسانية

58.91

11.42

59.43

8.49

-.447-

.655

غير دالة

اإلجراءات اإلدارية

58.16

13.46

63.18

8.95

-3.781-

.000

الجامعة اإلسالمية

الجوانب األكاديمية

76.05

14.62

78.73

11.48

-1.752-

.081

غير دالة

الجانب الفيزيقي

55.87

13.34

68.51

12.28

-8.482-

.000

الجامعة اإلسالمية

الجانب االجتماعي

33.96

7.51

34.80

6.31

-1.037-

.300

غير دالة

الدرجة الكلية للمناخ التنظيمي

350.34

62.44

376.60

45.09

-4.153-

.000

الجامعة اإلسالمية













57.67

7.87

55.52

6.82

2.520

.012

جامعة األزهر

64.96

11.73

64.92

9.52

.029

.977

غير دالة

69.12

9.02

68.67

7.80

.454

.650

غير دالة

65.87

9.86

70.61

11.03

-3.895-

.000

الجامعة اإلسالمية

الدرجة الكلية لجودة الحياة

257.63

27.76

259.73

24.06

-.696-

.487

غير دالة

الطاعة والخوف

1.88

1.72

2.00

1.52

-.593-

.554

غير دالة

المنفعة والمقايضة

4.76

3.44

5.07

2.81

-.821-

.412

غير دالة

االلتزام بالمسايرة

10.07

5.08

11.23

4.89

-1.950-

.052

غير دالة

القانون والنظام

19.02

9.12

18.28

7.02

.763

.446

غير دالة

العقد االجتماعي

24.64

10.36

23.23

9.82

1.163

.246

غير دالة

المبادئ األخالقية

22.14

12.31

21.00

10.07

.853

.394

غير دالة

الدرجة الكلية للتفكير األخالقي

82.53

9.653

80.83

7.80

1.627

.105

غير دالة

ثانيــــــــــــا:
مقياس
الصحة االجتماعية
جــــــــــــودة
الصحة المجتمعية
الحياة

التفكيــــر

ن= 149

.001

الصحة النفسية

مقياس

الجامعة اإلسالمية

قيمة t

مستوى
الداللة

اتجاه الفروق

الجامعة اإلسالمية

الصحة الجسمية

ثالث ا:

الطالبات اإلناث في
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بذذينن ذذائواإلجابذذةىذذنال ذذرفال رىذذكالثذذانكمذذنال ذذرفالثالذذث مذذاي أذذر ذذكالجذذدول

رقم()24مايلك:

أوالا :مقياس المناخ التنظيمي:

يبينالجدولرقم()24وجود 0روردالةإحلائيابينالوالباناإلنذاث ذكجامعذةاازهذر،

والوالباناإلناث كالجامعةاإلسالميةوقدجا نهذرال رورىللالنحوال الك:
 الاوانينوال شريعانىندمس وىداللة4.441 اإلج ار اناإلداريةىندمس وىداللة4.444 -الجانبال يزياكىندمس وىداللة4.444

 -الدرجةال ليةللمنااال ن يمكىندمس وىداللة4.444

وجا ا جارال رور كجميعاابعادإلللالوالوالباناإلناث كالجامعةاإلسالمية.

 ال وج ذذد ذذروردال ذذةإحل ذذائياب ذذينالمجم ذذوى ين ذ ذك ذذلم ذذناابع ذذادال الي ذذة:بع ذذدالعالق ذذاناإلنسانية،بعدالجوانباا اديمية،بعدالجوانباا اديمية،الجانباالج ماىك.

ثاني ا :مقياس جودة الحياة:

يبينن سالجدولرقم()24وجود روردالةإحلائيابينالمجموى ين ك لمن:
 بعذذداللذذحةالجسذذمية،ىنذذدمس ذ وىداللذذة،4.412وبعذذداللذذحةاالج ماىيذذةىنذذدمس ذ وىداللة،4.444وجا ا جارال رر كلالوالوالباناإلناث كجامعةاازهر.

 ي أذ ذذرمذ ذذنن ذ ذذسالجذ ذذدولوجذ ذذود ذ ذذروردالذ ذذةإحلذ ذذائيابذ ذذينالمجمذ ذذوى ين ذ ذذكبعذ ذذداللذ ذذحةالمج معية،وجا ا جارال رر كلالوالوالباناإلناث كالجامعةاإلسالمية.

 ال وجذ ذذد ذ ذذروردالذ ذذةإحلذ ذذائيابذ ذذينالمجمذ ذذوى ين ذ ذذكبعذ ذذداللذ ذذحةالن سذ ذذية،وبعذ ذذداللذ ذذحةاالج ماىية،و ذلك كالدرجةال ليةلماياسجود الحيا .

ثالثا :مقياس التفكير األخالقي:

يبذذينن ذذسالجذذدولرقذذم()24انعذذدامال ذذرورالدالذذةإحلذذائيابذذينالوالبذذاناإلنذذاث ذذكجامعذذة

اازهذذر،والوالبذذاناإلنذذاث ذذكالجامعذذةاإلسذذالمية،ىلذذلأيمذذناابعذذادأوم ارحذذلال يذذرااخالقذذك.
ممايشيرإللشد ال ااربوال جانس كال يرااخالقكبينأما.

تابع عرض ومناقشة نتائج الفرض الثالث:

 .3.3يــنص الفــرض " :وجذذد ذذروردالذذةإحلذذائيا ذذكم وسذذواندرجذذانالوذذالبالذذذ ور ذذكجامعذذة
اازهذذروالوذذالبالذذذ ور ذذكالجامعذذةاإلسذذالميةىلذذلأبعذذاد ذذلمذذنمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكومايذذاس
جود الحيا وأساليبال يرااخالقك عزىالخ الفالجامعةال كيدرس يأاالمبحوثين".
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جدول رقم ( ) 90

يبين الفروق بين الطالب الذكور في جامعة األزهر والطالب الذكور في الجامعة اإلسالمية في كل من
المناخ التنظيمي وجودة الحياة والتفكير األخالقي

مقياس

م

ع

م

ع

مستوى
الداللة

قيمة t

اتجاه الفروق

القوانين والتشريعات

59.99

14.17

70.72

11.88

-7.075-

.000

الجامعة اإلسالمية

العالقات اإلنسانية

54.46

11.66

58.17

11.04

-2.820-

.005

الجامعة اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية

50.82

13.54

62.20

11.05

-7.938-

.000

الجامعة اإلسالمية

الجوانب األ كاديمية

71.36

13.42

76.27

10.39

-3.519-

.001

الجامعة اإلسالمية

48.96

12.35

66.04

13.88

11.226-

.000

الجامعة اإلسالمية

31.42

7.03

33.76

6.65

-2.955-

.003

الجامعة اإلسالمية

54.47

-7.559-

.000

الجامعة اإلسالمية













الصحة الجسمية

56.59

7.64

53.14

7.40

3.960

.000

جامعة األزهر

الصحة النفسية

63.93

10.48

61.34

9.76

2.209

.028

جامعة األزهر

68.70

9.03

62.91

9.49

5.397

.000

جامعة األزهر

61.88

13.97

70.47

12.62

-5.562-

.000

الجامعة اإلسالمية

26.66

1.039

.300

غير دالة

الطاعة والخوف

2.37

2.07

2.84

2.40

-1.771-

.078

غير دالة

المنفعة والمقايضة

4.32

3.00

5.98

3.32

-4.387-

.000

الجامعة اإلسالمية

االلتزام بالمسايرة

11.39

5.15

10.94

4.81

.754

.452

غير دالة

القانون والنظام

19.44

8.48

17.94

8.53

1.471

.142

غير دالة

21.88

9.39

20.44

9.95

1.249

.213

غير دالة

20.60

11.11

17.64

9.28

2.403

.017

جامعة األزهر

80.01

9.64

75.80

9.92

3.596

.000

جامعة األزهر

التنظيمي الجانب االجتماعي
الدرجة الكلية

للمناخ التنظيمي

ثانيـــــــــــ ا:
مقياس
جـــــــــــودة
الصحة المجتمعية
الحياة
الدرجة الكلية

الصحة االجتماعية

لجودة الحياة

مقياس

ن= 151

ن= 147

للمقاييس

المنــــــــاخ الجانب الفيزيقي

ثالثا:

جامعة األزهر

الجامعة اإلسالمية

األبعاد الفرعية

م.

أوالا:

الطالب الذكور في

الطالب الذكور في

التفكيــــر العقد االجتماعي
األخالقي المبادئ األخالقية
الدرجة الكلية
للتفكير



األخالقي

317.0

3

251.1

3

59.88

27.36

367.2
0

247.8

7
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بذذينن ذذائواإلجابذذةىذذنال ذذرفال رىذذكالثالذذثمذذنال ذذرفال ذرئيسالثالذذث مذذاي أذذر ذذك

الجدولرقم()21مايلك:

أوالا :مقياس المناخ التنظيمي:

يب ذذينالج ذذدولرق ذذم()21وج ذذودال ذذرورالدال ذذةإحل ذذائياب ذذينالو ذذالبال ذذذ ور ذذكجامع ذذةاازه ذذر

والوالبالذ ور كالجامعةاإلسالمية كجميعأبعادماياسالمنااال ن يمك،و راوحنمس ويانالداللذة

مابين4.444إلل4.416وجا نجميعال رور كلالوالوالبالذ ور كالجامعةاإلسالمية.

ثانيا :مقياس جودة الحياة:

يبينن سالجدولرقم()21وجود روردالةإحلائيابينالمجموى ين ك لمن:
 بعداللحةالجسمية،ىندمس وىداللة4.444 -بعداللحةالن سية،ىندمس وىداللة4.426

 -بعداللحةاالج ماىية،ىندمس وىداللة4.444

وجا ا جارال رور ك لكاابعادالثالثة كلالوالوالبالذ ور كجامعةاازهر.
 ي أذ ذذرمذ ذذنن ذ ذذسالجذ ذذدولوجذ ذذود ذ ذذروردالذ ذذةإحلذ ذذائيابذ ذذينالمجمذ ذذوى ين ذ ذذكبعذ ذذداللذ ذذحةالمج معية،وجا ا جارال رر كلالوالوالبالذ ور كالجامعةاإلسالمية.

 -ال وجد روردالةإحلائيابينالمجموى ين كالدرجةال ليةلماياسجود الحيا .

ثالثا :مقياس التفكير األخالقي:

يبينن سالجدولرقم()21وجود روردالةإحلائيابينالمجموى ينىللالنحوال الك:

 بعدالمن عذةوالمااي ذة،ىنذدمسذ وىداللذة،4.444وجذا ال ذرر ذكلذالوالوذالبالذذ وركالجامعةاإلسالمية.

 ي أرمنن سالجدولوجود روردالةإحلذائيابذينالمجمذوى ين ذك ذلمذنبعذدالمبذاد ااخالقيذذة،ىنذذدمس ذ وىداللذذة،4.417والدرجذذةال ليذذةلل يذذرااخالقذذكىنذذدمس ذ وىداللذذة
،4.444وجا نال رور كلالوالوالبالذ ور كجامعةاازهر.

 ال وجد روردالةإحلائيابينالمجموى ين كاابعادأوالمراحلال الية:الواىذةوالخذوف،االل زامبالمساير،الاانونوالن ام،العاداالج ماىك.

 .9عرض نتائج الفرض الرابع:

يــنص الفــرض ":وجذذد ذذروردالذذةإحلذذائياىنذذدمس ذ وىداللذذة()0.05≤αبذذينم وسذذواندرجذذان

المبحذذوثينىلذذل ذذلمذذنمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكومايذذاسجذذود الحيذذا ومايذذاسال يذذرااخالقذذك
عزىللمس وىال عليمكللمبحوثين(أول-رابع).
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جدول رقم () 99

يبين الفروق بين المبحوثين باختالف المستوى الدراسي في كل من المناخ التنظيمي وجودة الحياة والتفكير األخالقي
األبعاد الفرعية

م.

للمقاييس

أوالا:

مقياس
المناخ

التنظيمي

ثاني ا:
مقياس
جودة
الحياة

ثالث ا:

مقياس
التفكير

األخالقي

المستوى األول

المستوى الرابع

ن= 302

ن= 291

م

م

ع

قيمة
t

ع

مستوى
الداللة

اتجاه الفروق

القوانين والتشريعات

68.97

12.908

65.95

13.284

2.812

.005

المستوى األول

العالقات اإلنسانية

59.27

11.017

56.14

10.54

3.530

.000

المستوى األول

اإلجراءات اإلدارية

60.97

12.709

56.01

12.53

4.784

.000

المستوى األول

الجوانب األكاديمية

77.37

12.379

73.62

13.17

3.571

.000

المستوى األول

الجانب الفيزيقي

61.26

15.130

58.09

15.07

2.549

.011

المستوى األول

الجانب االجتماعي

34.87

6.809

32.00

6.90

5.084

.000

المستوى األول

الدرجة الكلية للمناخ التنظيمي

362.73

58.86

341.84

59.93

4.281

.000

المستوى األول













اللحةالجسمية

56.06

7.65

55.32

7.56

1.187

.236

غير دالة

اللحةالن سية

64.02

10.29

63.41

10.71

.710

.478

غير دالة

اللحةاالج ماىية

67.84

8.87

66.76

9.61

1.414

.158

غير دالة

اللحةالمج معية

68.38

12.39

65.92

12.45

2.417

.016

المستوى األول

الدرجة الكلية لجودة الحياة

256.31

27.27

251.41

26.36

2.221

.027

المستوى األول

الواىةوالخوف

2.16

1.932

2.36

1.99

-1.177-

.240

غير دالة

المن عةوالمااي ة

5.13

3.25

4.93

3.15

.759

.448

غير دالة

االل زامبالمساير

11.02

4.84

10.75

5.15

.638

.524

غير دالة

الاانونوالن ام

18.80

8.57

18.59

8.03

.296

.767

غير دالة

العاداالج ماىك

22.99

10.01

22.10

9.90

1.057

.291

غير دالة

المباد ااخالقية

19.73

10.37

21.09

11.33

-1.486-

.138

غير دالة

الدرجة الكلية للتفكير األخالقي

79.86

9.19

79.84

9.90

.018

.986

غير دالة

جا نن ائواإلجابةىنال رفالرابع مايبينأاالجدولرقم()22ىللالنحوال الك:

أو اال :مقياس المناخ التنظيمي:

يبذذينالجذذدولرقذذم()22وجذذودال ذذرورالدالذذةإحلذذائيابذذينولبذذةالمس ذ وىااولوولبذذةالمس ذ وى

ال اربذع ذذكجميذعأبعذذادمايذذاسالمنذااال ن يمذذك،و راوحذنمسذ ويانالداللذذةمذابذذين4.444إلذذل4.411

وجا نجميعال رور كلالوولبةالمس وىااول.

ثاني ا :مقياس جودة الحياة:
-

يبينن سالجدولرقم()22وجود روردالةإحلائيابينالمجموى ين كبعداللحةالمج معية

ىندمس وىداللة،4.418و ذلك روردالةإحلذائيا ذكالدرجذةال ليذةلمايذاسجذود الحيذا ىنذد
مس وىداللة.4.427وجا نال رور كلالوالولبة كالمس وىااول.

-

ي أذذرمذذنن ذذسالجذذدولىذذدموجذذود ذذروردالذذةإحلذذائيابذذينولبذذةالمس ذ وىااولوولبذذةالمس ذ وى

ال اربذع ذكبايذةأبعذادمايذاسجذود الحيذا ،وهذكبعذداللذحةالجسذمية،وبعذداللذحةالن سذية،وأخيذ ار
بعداللحةاالج ماىية.
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ثالثا :مقياس التفكير األخالقي:

ن ذذرىم ذذنالج ذذدولرق ذذم()22انع ذذدامال ذذرورالدال ذذةإحل ذذائياب ذذينالولب ذذة ذذكالمسذ ذ وىااول

والولبذذة ذذكالمس ذ وىال اربذذعىلذذلأيمذذناابعذذادأوم ارحذذلال يذذرااخالقذذك.ممذذايشذذيرإلذذلشذذد 
ال ااربوال جانس كال يرااخالقكبينأما.

 :5عرض نتائج الفرض الخامس:

ينص الفرض":ال وجد روردالةإحلائياىندمس وىداللذة()0.05≤αبذينم وسذواندرجذان
المبحذذوثينىلذذل ذذلمذذنمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكومايذذاسجذذود الحيذذا ومايذذاسال يذذرااخالقذذك
عزىلل خلص(ىلمك-أدبك).

جدول رقم ( ) 93

يبين الفروق بين المبحوثين باختالف تخصصهم الدراسي في كل من المناخ التنظيمي
وجودة الحياة والتفكير األخالقي

م.

أوالا:

مقياس

المنــــــــاخ
التنظيمي

األبعاد الفرعية
للمقاييس

األخالقي

م

م

الاوانينوال شريعان

67.31

13.64

66.97

12.56

.312

العالقاناإلنسانية

58.12

11.15

56.89

10.46

1.351

.177

غير دالة

اإلج ار اناإلدارية

58.49

13.77

58.20

11.82

.259

.796

غير دالة

الجوانباا اديمية

75.88

13.67

75.01

12.10

.798

.425

غير دالة

الجانبال يزياك

58.70

15.99

60.69

14.26

-1.560-

.119

غير دالة

الجانباالج ماىك

34.12

7.02

32.71

6.87

2.411

.016

دراسات أدبية

الدرجة الكلية للمناخ التنظيمي

352.64

64.44

350.50

55.67

.420

.674

غير دالة













56.34

7.55

55.05

7.67

2.013

.045

دراسات أدبية

64.28

10.38

63.18

10.68

1.244

.214

غير دالة

67.98

8.938

66.68

9.64

1.681

.093

غير دالة

68.17

12.64

66.20

12.22

1.883

.060

غير دالة

الدرجة الكلية لجودة الحياة

256.78

27.21

251.12

26.26

2.518

.012

دراسات أدبية

الواىةوالخوف

2.18

1.97

2.39

1.99

-1.212-

.226

غير دالة

المن عةوالمااي ة

5.09

3.25

5.02

3.21

.267

.790

غير دالة

االل زامبالمساير

10.87

4.81

10.89

5.17

-.046-

.963

غير دالة

الاانونوالن ام

19.08

8.44

18.04

8.22

1.447

.148

غير دالة

العاداالج ماىك

22.26

10.03

22.87

10.02

-.707-

.480

غير دالة

المباد ااخالقية

20.49

11.09

20.25

10.68

.249

.803

غير دالة

الدرجة الكلية للتفكير األخالقي

79.99

9.58

79.48

9.72

.614

.539

غير دالة

ثانيــــــــــــ ا:
مقياس
اللحةاالج ماىية
جــــــــــــودة
اللحةالمج معية
الحياة

التفكيــــر

ع

ع

اتجاه الفروق

.755

اللحةالن سية

مقياس

ن= 314

ن= 260

قيمة
t

غير دالة

اللحةالجسمية

ثالثا:

دراسات أدبية

دراسات علمية

مستوى
الداللة
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يبينالجدولرقم()23ن ائواإلجابةىنال رفالخامسوي أرمنالجدولمايلك:
أوالا :مقياس المناخ التنظيمي:

ىذذدموجذذودال ذذرورالدالذذةإحلذذائيابذذينولبذذةالد ارسذذاناادبيذذةوالد ارسذذانالعلميذذة ذذكجميذذع

أبعادماياسالمنااال ن يمك ،كحينجا نال روربينالمجموى ين كالدرجةال ليةللماياسدالة

إحلائياىندمس وىداللة.4.418وجا نال رور كلالوولبةالدراساناادبية.
ثاني ا :مقياس جودة الحياة:

 يبذذينن ذذسالجذذدولرقذذم()23وجذذود ذذروردالذذةإحلذذائيابذذينالمجمذذوى ين ذذكبعذذداللذذحةالجسذذميةىنذذدمسذ وىداللذذة،4.405و ذذذلك ذذروردالذذةإحلذذائيا ذذكالدرجذذةال ليذذةلمايذذاس
جود الحيا ىندمس وىداللة.4.412وجا نال رور كلالوولبةالدراساناادبية.

 ي أرمنن سالجدولىدموجود روردالذةإحلذائيابذينولبذةالد ارسذاناادبيذةوالد ارسذانالعلميذ ذذة ذ ذذكبايذ ذذةأبعذ ذذادمايذ ذذاسجذ ذذود الحيذ ذذا ،وهذ ذذكبعذ ذذداللذ ذذحةالن سذ ذذية،وبعذ ذذداللذ ذذحة

االج ماىية.وأخي اربعداللحةالمج معية.
ثالثا :مقياس التفكير األخالقي:

يبذذينن ذذسالجذذدولرقذذم()23انعذذدامال ذذرورالدالذذةإحلذذائيابذذينولبذذةالد ارسذذاناادبيذذةوالد ارسذذان
العلميةىللأيمناابعادأومراحلال يرااخالقك،و ذلكالدرجةال ليةللماياس.ممايشذيرإلذل

شد ال ااربوال جانس كال يرااخالقكبينأما.



 :6عرض نتائج الفرض السادس:

ينص الفرض :وجد روردالةإحلائياىندمسذ وىداللذة()0.05≤αبذينم وسذواندرجذان

المبحذذوثين ذذكالعينذذةال ليذذةىلذذل ذذلمذذنمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكومايذذاسجذذود الحيذذا ومايذذاس

ال يرااخالقك عزىلم ويرالجنس(ذ ور،إناث).
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جدول رقم ( ) 99

يبين الفروق بين المبحوثين في العينة الكلية باختالف الجندر/الجنس في كل من
المناخ التنظيمي وجودة الحياة والتفكير األخالقي

األبعاد الفرعية

م.

للمقاييس

الذكور

اإلناث

ن= 279

ن= 281

م

م

ع

قيمة
t

ع

مستوى
الداللة

اتجاه الفروق

الاوانينوال شريعان

65.28

14.13

69.67

11.67

-4.119-

.000

اإلناث

العالقاناإلنسانية

56.29

11.49

59.18

10.04

-3.255-

.001

اإلناث

اإلج ار اناإلدارية

56.43

13.61

60.68

11.67

-4.084-

.000

اإل ناث

مقياس

الجوانباا اديمية

73.78

12.25

77.40

13.18

-3.460-

.001

اإلناث

المناخ

الجانبال يزياك

57.39

15.65

62.23

14.27

-3.938-

.000

اإلناث

32.58

6.93

34.38

6.93

-3.175-

.002

اإلناث

341.78

62.45

363.56

55.88

-4.478-

.000

اإلناث













اللحةالجسمية

54.89

7.71

56.59

7.43

-2.732-

.006

اإلناث

اللحةالن سية

62.65

10.20

64.94

10.66

-2.672-

.008

اإلناث

65.84

9.69

68.89

8.42

-4.092-

.000

اإلناث

66.12

13.98

68.25

10.71

-2.084-

.038

اإلناث

249.52

27.02

258.69

25.94

-4.217-

.000

الواىةوالخوف

2.60

2.24

1.94

1.62

3.978

.000

الذكور

المن عةوالمااي ة

5.13

3.26

4.91

3.13

.792

.429

غير دالة

االل زامبالمساير

11.17

4.98

10.66

5.01

1.199

.231

غير دالة

الاانونوالن ام

18.70

8.52

18.64

8.12

.088

.930

غير دالة

21.18

9.68

23.93

10.10

-3.288-

.001

اإلناث

19.16

10.35

21.56

11.23

-2.633-

.009

اإلناث

77.96

9.98

81.67

8.79

-4.669-

.000

اإلناث

أوالا:

التنظيمي الجانباالج ماىك
الدرجة الكلية

للمناخ التنظيمي

ثانيــــــــــــا:
مقياس
ـــــــــــودة
جـ
اللحةالمج معية
الحياة
الدرجة الكلية

اللحةاالج ماىية

لجودة الحياة

ثالث ا:

مقياس

التفكيــــر العاداالج ماىك
األخالقي المباد ااخالقية



الدرجة الكلية
للتفكير األخالقي
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اإلناث

يبينالجدولرقم()20والذييعرفن ائوال روربيناإلناثوالذذ ور ذكالجذامع ينمعذا،

الل ان مثالنمج معالدراسةمايلك:

أوالا :مقياس المناخ التنظيمي:

 وجود رورجوهريةدالةإحلائيابينم وسواس جابانالمجموى ينالذ ورواإلناث ،كجميعأبعذادماي ذذاسالمن ذذااال ن يم ذذكللجامع ذذةوالدرج ذذةال لي ذذةل ذذه،و راوح ذذنمسذ ذ ويانالدالل ذذةم ذذن4.444إل ذذل

4.442وجا نال رور كا جاراإلناث.

وفي ضوء ما أسـفرت عنـه نتـائج اإلجابـة عـن هـذا الجـزء مـن الفـرض ،يتضـح تحقـق الجـزء

األول من هذا الفرض بصورة كلية ،مما يدل على شدة وقوة التأثير بين الجندر/الجنس وبين المنـاخ

التنظيمي للجامعة.

ثاني ا :مقياس جودة الحياة:

 وجود رورجوهريةدالةإحلائيابينم وسواس جابانالمجموى ينالذ ورواإلناث ،كجميعأبعذادمايذذاسجذذود الحيذذا والدرجذذةال ليذذةلذذه،و راوحذذنمسذ ويانالداللذذةمذذن4.444إلذذل4.436وجذذا ن

ال رور كا جاراإلناث.

وبناء على هذه النتائج الخاصـة بـالجزء الثـاني مـن الفـرض ،يتضـح تحقـق هـذا الجـزء بصـورة

كلية ،مما يدل على شدة وقوة التأثير بين الجندر/الجنس وبين جودة الحياة.

ثالثا :مقياس التفكير األخالقي:

_وجذذود ذذرردالإحلذذائيابذذينالمجمذذوى ين ذذكبعذذدالواىذذةوالخذذوف،ىنذذدمسذ وىداللذذة،4.444
وجا ال رر كلالوالذ ور.

_وجذذود ذذروردالذذةإحلذذائيابذذينالمجمذذوى ين ذذك ذذلمذذنبعذذدالعاذذداالج مذذاىكىنذذدمسذ وىداللذذة
،4.441وبع ذذدالمب ذذاد ااخالقي ذذةىن ذذدمسذ ذ وىدالل ذذة،4.441و ذذذلك ذذكالدرج ذذةال لي ذذةلماي ذذاس
ال يرااخالقكوجا نجميعهذرال رور كلالواإلناث.

_ال وجذذد ذذروردالذذةإحلذذائيابذذينالمجمذذوى ين ذذكاابعذذادأوالم ارحذذلال اليذذة:المن عذذةوالمااي ذذة،
وبعداالل زامبالمساير،وبعدالاانونوالن ام.

وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج اإلجابة عن هذا الفرض ،يتضح تحقق الجزء الثالث من هذا الفرض
بصورة جزئية ،مما يدل على تأثير الجندر/الجنس على مراحل التفكير األخالقي.

تابع نتائج اإلجابة عن الفرض السادس:

 9.6ينص الفرض :وجد روردالةإحلائياىندمس وىداللة()0.05≤αبينم وسواندرجان
الولبة كىينةجامعةاازهرىلل ذلمذنمايذاسالمنذااال ن يمذكومايذاسجذود الحيذا ومايذاس

ال يرااخالقك عزىلم ويرالجنس(ذ ور،إناث).
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جدول رقم ( ) 99

يبين الفروق بين المبحوثين في عينة جامعة األزهر باختالف الجندر/الجنس في كل من
المناخ التنظيمي وجودة الحياة والتفكير األخالقي

م.

أوالا:

مقياس

األبعاد الفرعية

ن= 151

ن= 147

م

ع

م

ع

مستوى
الداللة

قيمة t

اتجاه الفروق

الاوانينوال شريعان

59.99

14.17

67.37

12.76

-4.717-

.000

الطالبات اإلناث

العالقاناإلنسانية

54.46

11.66

58.91

11.42

-3.329-

.001

الطالبات اإلناث

اإلج ار اناإلدارية

50.82

13.54

58.16

13.46

-4.691-

.000

الطالبات اإلناث

الجوانباا اديمية

71.36

13.42

76.05

14.62

-2.883-

.004

الطالبات اإلناث

48.96

12.35

55.87

13.34

-4.638-

.000

الطالبات اإلناث

31.42

7.032

33.96

7.51

-3.017-

.003

الطالبات اإلناث

62.44

-4.700-

.000

الطالبات اإلناث













اللحةالجسمية

56.59

7.64

57.67

7.87

-1.201-

.231

غير دالة

اللحةالن سية

63.93

10.48

64.96

11.73

-.797-

.426

غير دالة

68.70

9.03

69.12

9.02

-.397-

.692

غير دالة

61.88

13.97

65.87

9.86

-2.835-

.005

الطالبات اإلناث

27.76

-2.037-

.043

الواىةوالخوف

2.37

2.07

1.88

1.72

2.137

.033

الطالب الذكور

المن عةوالمااي ة

4.32

3.00

4.76

3.44

-1.146-

.253

غير دالة

االل زامبالمساير

11.39

5.15

10.07

5.08

2.153

.032

الطالب الذكور

الاانونوالن ام

19.44

8.48

19.02

9.12

.399

.690

غير دالة

21.88

9.39

24.64

10.36

-2.337-

.020

الطالبات اإلناث

20.60

11.11

22.14

12.31

-1.105-

.270

غير دالة

80.01

9.64

82.53

9.65

-2.192-

.029

التنظيمي الجانباالج ماىك
الدرجة الكلية

للمناخ التنظيمي

ثانيـــــــــــ ا:
مقياس
ودة
جـــــــــــ
اللحةالمج معية
الحياة
الدرجة الكلية

اللحةاالج ماىية

لجودة الحياة

مقياس

في جامعة األزهر

في جامعة األزهر

للمقاييس

المنــــــــاخ الجانبال يزياك

ثالث ا:

الطالب الذكور

الطالبات اإلناث

التفكيــــر العاداالج ماىك
األخالقي المباد ااخالقية
الدرجة الكلية
للتفكير األخالقي

317.0
3

251.1
3

59.88

27.36

350.3
4

257.6
3

الطالبات اإلناث

الطالبات اإلناث

بينن ائواإلجابةىنهذاال رفال رىكمنال رفالرئيسالسادسمايلك:

أوالا :مقياس المناخ التنظيمي:

بذينالن ذائووجذودال ذرورالدالذةإحلذائيابذينالوذالبالذذ ور ذكجامعذةاازهذر،والوالبذان

اإلنذاث ذكجامعذةاازهذذر ذكجميذعأبعذذادمايذاسالمنذااال ن يمذك،وجذذا نال ذروربذينالمجمذذوى ين
132

ىندمس ويانداللة راوحمابين4.444إلل.4.440وجا نال رور كلالوالوالباناإلناث
كجامعةاازهر.

ثاني ا :مقياس جودة الحياة :
-

ذائووجذذود ذذروردالذذةإحلذذائيا،بذذينالوذذالبالذذذ ور ذذكجامعذذةاازهذذر،والوالبذذان
بذذينالن ذ 

اإلناث كجامعةاازهر كبعداللحةالمج معية،ىندمس وىداللة،4.445وجا ا جار

ال ررإلللالوالوالباناإلناث كجامعةاازهر.
-

ذلك بينالن ائووجود روردالةإحلائيابينالمجموى ين ذكالدرجذةال ليذةلمايذاسجذود 

الحيا ،ىندمس وىداللة،4.403وجا ا جارال ررإلللالوالوالباناإلناث ذكجامعذة
اازهر.

 لذذمنب ذذينالن ذذائووج ذذود ذذروردال ذذةإحل ذذائيا،ىلذذلاابع ذذادال اليذذةم ذذنمايذذاسج ذذود الحي ذذا ،اللحةالجسمية،اللحةالن سية،اللحةاالج ماىية.

ثالث ا :مقياس التفكير األخالقي:

 وجود رردالإحلائيابينالمجموى ين ك لمنبعدالواىةوالخذوف،ىنذدمسذ وىداللذة،4.433وبعداالل زامبالمساير،ىندمس وى4.432وجا ال رر كلالوالذ ور.

 وجذذود ذذروردالذذةإحلذذائيابذذينالمجمذذوى ين ذذك ذذلمذذنبعذذدالعاذذداالج مذذاىكىن ذدمس ذ وىداللة،4.424و ذلك كالدرجةال ليةلماياسال يرااخالقكىندمس وىداللة4.421
وجا نجميعهذرال رور كلالواإلناث.

 ال وجذ ذذد ذ ذذروردالذ ذذةإحلذ ذذائيابذ ذذينالمجمذ ذذوى ين ذ ذذكاابعذ ذذادأوالم ارحذ ذذلال اليذ ذذة:المن عذ ذذةوالمااي ة،وبعدالاانونوالن ام،وبعدال يرااخالقك.

وفي ضوء ما أسفرت عنه نتـائج اإلجابـة عـن هـذا الفـرض ،يتضـح تحقـق الجـزء الثالـث مـن

هذا الفرض بصورة جزئية ،مما يدل على تأثير الجندر/الجنس على مراحل التفكير األخالقي.

تابع نتائج اإلجابة عن الفرض السادس:

يــنص الفــرض :وجذذد ذذروردالذذةإحلذذائياىنذذدمس ذ وىداللذذة()0.05≤αبذذينم وسذذواندرجذذان
الولبذذة ذذكىينذذةالجامعذذةاإلسذذالميةىلذذل ذذلمذذنمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكومايذذاسجذذود الحيذذا و
ماياسال يرااخالقك عزىلم ويرالجنس(ذ ور،إناث).
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جدول رقم ( ) 96

يبين الفروق بين المبحوثين ب في عينة الجامعة اإلسالمية اختالف الجندر/الجنس في كل من
المناخ التنظيمي وجودة الحياة والتفكير األخالقي

األبعاد الفرعية

م.

الطالب الذكور في

الطالبات اإلناث في الجامعة

الجامعة اإلسالمية

اإلسالمية

ن= 147

ن= 149

للمقاييس

م

أوالا:

مقياس
المناخ

التنظيمي

ثاني ا:
مقياس
جودة
الحياة

ثالثا:

مقياس
التفكير

األخالقي

م

ع

قيمة
t

مستوى
الداللة

اتجاه الفروق

ع

الاوانينوال شريعان

70.72

11.88

71.94

10.00

-.950-

.343

غير دالة

العالقاناإلنسانية

58.17

11.04

59.43

8.49

-1.102-

.271

غير دالة

اإلج ار اناإلدارية

62.20

11.05

63.18

8.95

-.833-

.405

غير دالة

الجوانباا اديمية

76.27

10.39

78.73

11.48

-1.930-

.055

غير دالة

الجانبال يزياك

66.04

13.88

68.51

12.28

-1.617-

.107

غير دالة

الجانباالج ماىك

33.76

6.65

34.80

6.31

-1.372-

.171

غير دالة

الدرجة الكلية للمناخ التنظيمي

367.20

54.47

376.60

45.09

-1.619-

.106

غير دالة













اللحةالجسمية

53.14

7.40

55.52

6.82

-2.872-

.004

الطالبات اإلناث

اللحةالن سية

61.34

9.76

64.92

9.52

-3.197-

.002

الطالبات اإلناث

اللحةاالج ماىية

62.91

9.49

68.67

7.80

-5.709-

.000

الطالبات اإلناث

اللحةالمج معية

70.47

12.62

70.61

11.03

-.097-

.923

غير دالة

الدرجة الكلية لجودة الحياة

247.87

26.66

259.73

24.06

-4.018-

.000

الطالبات اإلناث

الواىةوالخوف

2.84

2.40

2.00

1.52

3.518

.001

الطالب الذكور

المن عةوالمااي ة

5.98

3.32

5.07

2.81

2.480

.014

الطالب الذكور

االل زامبالمساير

10.94

4.81

11.23

4.89

-.512-

.609

غير دالة

الاانونوالن ام

17.94

8.53

18.28

7.02

-.364-

.716

غير دالة

العاداالج ماىك

20.44

9.95

23.23

9.82

-2.359-

.019

الطالبات اإلناث

المباد ااخالقية

17.64

9.28

21.00

10.07

-2.882-

.004

الطالبات اإلناث

الدرجة الكلية
للتفكير األخالقي

75.80

9.92

80.83

7.80

-4.709-

.000

الطالبات اإلناث

بينن ائواإلجابةىنهذاال رفال رىكمنال رفالرئيسالسادسمايلك:

أوالا :مقياس المناخ التنظيمي:

ب ذذينالن ذذائوانع ذذدامال ذذرورالدال ذذةإحل ذذائياب ذذينالو ذذالبال ذذذ ور ذذكالجامع ذذةاإلس ذذالمية،

والوالبذذاناإلنذذاث ذذكالجامعذذةاإلسذذالمية ذذكجميذذعأبعذذادمايذذاسالمنذذااال ن يمذذك،ممذذايشذذيرإلذذل
ال جانسبينوالبانووالبالجامعذةاإلسذالمية ذكاسذ جابا أملمايذاسالمنذااال ن يمذك،و ذدلهذذر

الن ائوإللىدم حارهذاالجز منال رفبلور  امة.
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ثانيا :مقياس جودة الحياة :
-

بذذينالن ذذائووجذذود ذذروردالذذةإحلذذائيا،بذذينبذذينالوذذالبالذذذ ور ذذكالجامعذذةاإلسذذالمية،

والوالباناإلناث كالجامعةاإلسالمية ك لمناابعادال اليةلماياسجود الحيا :
 -بعداللحةالجسميةىندمس وىداللة4.440

 -بعداللحةالن سيةىندمس وىداللة4.442

 بعداللحةالمج معية،ىندمس وىداللة4.444

وجذ ذذا ا جذ ذذارال ذ ذذرورىلذ ذذلجميذ ذذع لذ ذذكاابعذ ذذادإلذ ذذللذ ذذالوالوالبذ ذذاناإلنذ ذذاث ذ ذذكالجامعذ ذذة

اإلسالمية.

 -لم بينالن ائووجود روردالةإحلائيا،ىللبعداللحةالمج معية.

ثالث ا :مقياس التفكير األخالقي:

 وج ود رردالإحلائيابينالمجموى ين ك لمنبعدالواىةوالخذوف،ىنذدمسذ وىداللذة،4.441وبعدالمن عةوالمااي ة،ىندمس وى4.410وجا ال رر كلالوالذ ور.

 وجذذود ذذروردالذذةإحلذذائيابذذينالمجمذذوى ين ذذك ذذلمذذنبعذذدالعاذذداالج مذذاىكىنذذدمس ذ وىداللة،4.411وبعدالمبذاد ااخالقيذةىنذدمسذ وىداللذة4.440و ذذلك ذكالدرجذةال ليذة
لمايذذاسال يذذرااخالقذذكىنذذدمس ذ وىداللذذة4.444وجذذا نجميذذعهذذذرال ذذرور ذذكلذذالو

اإلناث.

 ال وجد روردالةإحلائيابينالمجموى ين كاابعادأوالمراحلال الية:االل زامبالمسذاير،وبعدالاانونوالن ام.

وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج اإلجابة عن هذا الفرض ،يتضح تحقق الجزء الثالث من هذا الفرض

بصورة جزئية ،مما يدل على تأثير الجندر/الجنس على مراحل التفكير األخالقي.
 :7عرض نتائج الفرض السابع:

يــنص الفــرض :وجذذد ذذروردالذذةإحلذذائياىنذذدمس ذ وىداللذذة()0.05≤αبذذينم وسذذواندرجذذان
المبح ذذوثينىل ذذلماياس ذذكج ذذود الحي ذذا وال ي ذذرااخالق ذذكب ذذاخ الفدرج ذذا أمىل ذذلماي ذذاسالمن ذذاا

ال ن يمكلدىالعينةال لية(.الدرجةال لية).
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جدول رقم ( ) 97

يبين الفروق بين المبحوثين ذوي الدرجة المنخفضة وذوي الدرجة المرتفعة على مقياس المناخ التنظيمي
في كل من جودة الحياة و التفكير األخالقي

األبعاد الفرعية

ثانيا:

مقياس
التفكيـــــــــر

األخالقي

ن= 150

ن= 149

اللحةالجسمية

55.58

7.83

58.76

6.80

-3.749-

.000

الدرجة المرتفعة

اللحةالن سية

62.81

10.96

68.33

10.25

-4.493-

.000

الدرجة المرتفعة

اللحةاالج ماىية

66.69

10.12

71.85

6.89

-5.145-

.000

الدرجة المرتفعة

اللحةالمج معية

57.46

10.85

73.22

11.31

-12.29-

.000

الدرجة المرتفعة

الدرجة الكلية لجودة الحياة

242.56

25.46

272.18

23.01

-10.54-

.000

الدرجة المرتفعة

الواىةوالخوف

2.23

1.85

1.70

1.73

2.501

.013

الدرجة المنخفضة

المن عةوالمااي ة

4.83

3.39

4.38

2.53

1.248

.213

غير دالة

االل زامبالمساير

11.19

5.48

11.14

4.97

.083

.934

غير دالة

الاانونوالن ام

19.66

8.06

20.25

8.77

-.590-

.556

غير دالة

العاداالج ماىك

21.65

10.20

25.34

9.65

-3.143-

.002

الدرجة المرتفعة

المباد ااخالقية

20.19

10.63

19.50

10.36

.561

.575

غير دالة

الدرجة الكلية للتفكير األخالقي

79.78

9.07

82.34

8.55

-2.453-

.015

الدرجة المرتفعة

م.

أوالا:
مقياس
جـــــــــــــــــودة
الحياة

ذوي الدرجة المنخفضة

ذوي الدرجة المرتفعة

قيمة
t

مستوى
الداللة

للمقاييس

م

م

ع

ع

اتجاه الفروق



جا نن ائواإلجابةىنال رفالسابع ماي أرمنالجدولرقم()27ل بينال الك:

أوالا :مقياس جودة الحياة:

وجذذود ذذرورجوهريذذةدالذذةإحلذذائياىنذذدمسذ وى4.444بذذينم وسذذواسذ جابانالمجمذذوى ين

ذويالدرجذذةالمنخ

ذة،وذويالدرج ذذةالمر عذذةىلذذلالدرج ذذةال ليذذةلمايذذاسالمن ذذااال ن يمذذك ،ذذك

ذ

جميعأبعادماياسجود الحيا والدرجةال ليةله،وجا نال رور كا جارذويالدرجةالمر عة.

وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج اإلجابة عن هذا الفرض ،يتضح تحقق الجزء األول من هذا

الفـرض بصــورة كليــة ،ممــا يــدل علــى شــدة وقــوة التــأثير بــين المنــاخ التنظيمــي للجامعــة وبــين جــودة

الحياة.

ثانيا :مقياس التفكير األخالقي:

 وجود رردالإحلائيابينالمجموى ين كبعدالواىةوالخوف،ىندمس وىداللة4.413،وجا ال رر كلالوذويالدرجةالمنخ

ة.

 وجود رردالإحلائيابينالمجموى ين كبعدالعاداالج ماىكىندمسذ وىداللذة4.442،وجا ال رر كلالوذويالدرجةالمر عة.

 ال وجذ ذذد ذ ذذروردالذ ذذةإحلذ ذذائيابذ ذذينالمجمذ ذذوى ين ذ ذذكاابعذ ذذادأوالم ارحذ ذذلال اليذ ذذة:المن عذ ذذةوالمااي ة،وبعداالل زامبالمساير،وبعدالاانونوالن ام،وبعدالمباد ااخالقية.
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 وفي ضوء ما أسفرت عنه نتـائج اإلجابـة عـن هـذا الفـرض ،يتضـح تحقـق الجـزء الثـاني مـنهذا الفرض بصورة جزئية ،مما يـدل علـى شـدة وقـوة التـأثير بـين المنـاخ التنظيمـي للجامعـة

وبين مراحل التفكير األخالقي.

 :6عرض نتائج الفرض الثامن:

يــنص الفــرض :وجذذد ذذروردالذذةإحلذذائياىنذذدمس ذ وىدالل ذة()0.05≤αبذذينم وسذذواندرجذذان
المبح ذذوثينىلذ ذذلماياس ذذكالمنذ ذذااال ن يم ذذكوجذذذود الحي ذذا بذ ذذاخ الفدرج ذذا أمىل ذذلماي ذذاسال يذ ذذر
ااخالقكلدىالعينةال لية(.الدرجةال لية).
جدول رقم ( ) 98

يبين الفروق بين المبحوثين ذوي الدرجة المنخفضة وذوي الدرجة المرتفعة على مقياس التفكير األخالقي
في كل من المناخ التنظيمي و جودة الحياة
األبعاد الفرعية

م.

للمقاييس

أوالا:

مقياس

المنــــــــــــــاخ
التنظيمي

ثانيـــــــــــــــــا:
مقياس
جـــــــــــــــــودة
الحياة

ذوي الدرجة المنخفضة

ذوي الدرجة المرتفعة

ن= 134

ن= 139

م

م

ع

قيمة
t

ع

مستوى
الداللة

اتجاه الفروق

الاوانينوال شريعان

64.22

11.55

68.30

13.97

-2.623-

.009

لدرجة المرتفعة

العالقاناإلنسانية

55.98

10.72

57.97

11.23

-1.497-

.136

غير دالة

اإلج ار اناإلدارية

56.84

11.26

58.45

12.75

-1.102-

.272

غير دالة

الجوانباا اديمية

72.51

10.81

76.38

12.73

-2.699-

.007

لدرجة المرتفعة

الجانبال يزياك

57.01

12.14

58.77

16.05

-1.021-

.308

غير دالة

الجانباالج ماىك

32.59

6.53

33.13

7.41

-.637-

.525

غير دالة

الدرجة الكلية للمناخ التنظيمي

339.17

49.50

353.02

62.77

-2.018-

.045

لدرجة المرتفعة













اللحةالجسمية

52.08

7.48

57.97

6.58

-6.906-

.000

الدرجة المرتفعة

اللحةالن سية

59.11

9.57

66.77

9.97

-6.471-

.000

الدرجة المرتفعة

اللحةاالج ماىية

62.47

10.37

70.14

7.20

-7.113-

.000

الدرجة المرتفعة

اللحةالمج معية

69.47

12.60

66.18

13.47

2.082

.038

الدرجة المنخفضة

الدرجة الكلية لجودة الحياة

243.16

25.70

261.08

26.48

-5.670-

.000

الدرجة المرتفعة

بالن رإللالجدولرقم()26الذييبينن ائواإلجابةىنال رفالثامن،ي بينال الك:

أوالا :مقياس المناخ التنظيمي:

وجود رورجوهريةذانداللةإحلائيةىللاابعادال الية:

 الا ذ ذوانينوال شذ ذريعانىن ذذدمسذ ذ وىدالل ذذة4.441وج ذذا ا ج ذذارال ذذرر ذذكل ذذالوذويلدرج ذذةالمر عة

 الجوان ذذباا اديمي ذذةىن ذذدمسذ ذ وىدالل ذذة4.447وج ذذا ا ج ذذارال ذذرر ذذكل ذذالوذويلدرج ذذةالمر عة.
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 الدرجذذةال ليذذةللمنذذااال ن يمذذكىنذذدمسذ وىداللذذة4.405وجذذا ا جذذارال ذذرر ذذكلذذالوذويلدرجةالمر عة.

 ال وجذ ذذد ذ ذذروردالذ ذذةإحلذ ذذائيابذ ذذينالمجمذ ذذوى ين ذ ذذكاابعذ ذذادال اليذ ذذة:العالقذ ذذاناإلنسذ ذذانية،اإلج ار اناإلدارية،الجانبال يزياك،الجانباالج ماىك.

وفــي ضــوء مــا أســفرت عنــه نتــائج اإلجابــة عــن هــذا الجــزء مــن الفــرض ،يتضــح تحقــق هــذا

الفرض بصورة جزئية.

ثانيا :مقياس جودة الحياة:

 وج ذذود ذذرورجوهري ذذةدال ذذةإحل ذذائياىن ذذدمسذ ذ وى4.444ب ذذينم وس ذذواسذ ذ جابانالمجم ذذوى ينذويالدرجذذةالمنخ

ذذة،وذويالدرجذذةالمر عذذةىلذذلالدرجذذةال ليذذةلمايذذاسالمنذذااال ن يمذذك ،ذذكجميذذع

أبعادماياسجود الحيا والدرجةال ليةله،وجذا نال ذرور ذكا جذارذويالدرجذةالمر عذة ذكجميذع

اابعاد،ىدابعداللحةالمج معية ،ادجا ا جارال ررإلللالوذويالدرجةالمنخ

ة.

وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج اإلجابة عن هذا الفرض ،يتضح تحقق الجزء األول من هذا
الفرض بصورة كلية ،مما يدل على شدة وقوة التأثير بين التفكير األخالقي وبين جودة الحياة.

 :9عرض نتائج الفرض التاسع:

يــنص الفــرض :وجذذد ذذروردالذذةإحلذذائياىنذذدمس ذ وىداللذذة()0.05≤αبذذينم وسذذواندرجذذان
المبحذذوثينىلذذلماياسذذكالمنذذااال ن يمذذكوال يذذرااخالقذذكبذذاخ الفدرجذذا أمىلذذلمايذذاسجذذود 

الحيا لدىالعينةال لية(.الدرجةال لية).

جدول رقم ( ) 99

يبين الفروق بين المبحوثين ذوي الدرجة المنخفضة وذوي الدرجة المرتفعة على مقياس جودة الحياة
في كل من المناخ التنظيمي والتفكير األخالقي
م.

أوالا:

مقياس

المنــــــــــــــاخ
التنظيمي

األبعاد الفرعية
للمقاييس

ذوي الدرجة المنخفضة

ذوي الدرجة المرتفعة

ن= 134

ن= 139

م

م

ع

قيمة
t

ع

مستوى
الداللة

اتجاه الفروق

الاوانينوال شريعان

61.18

12.30

74.14

12.65

-8.919-

.000

الدرجة المرتفعة

العالقاناإلنسانية

51.51

10.55

63.46

10.03

-9.969-

.000

الدرجة المرتفعة

اإلج ار اناإلدارية

52.01

11.61

65.15

12.91

-9.180-

.000

الدرجة المرتفعة

الجوانباا اديمية

68.25

10.99

81.78

13.49

-9.432-

.000

الدرجة المرتفعة

الجانبال يزياك

54.19

12.44

65.52

16.45

-6.658-

.000

الدرجة المرتفعة

الجانباالج ماىك

30.09

6.35

36.56

6.75

-8.468-

.000

الدرجة المرتفعة

الدرجة الكلية للمناخ التنظيمي

317.26

49.83

386.64

61.26

-10.65-

.000

الدرجة المرتفعة
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األبعاد الفرعية

م.

للمقاييس

ثانيا:

مقياس

التفكيـــــــــر

األخالقي

ذوي الدرجة المنخفضة

ذوي الدرجة المرتفعة

ن= 134

ن= 139

م

ع

م

ع

مستوى
الداللة

قيمة
t

اتجاه الفروق

الواىةوالخوف

2.80

2.04

1.47

1.44

6.229

.000

الدرجة المخفضة

المن عةوالمااي ة

5.52

3.58

4.78

3.09

1.845

.066

غير دالة

االل زامبالمساير

10.80

4.97

10.95

4.85

-.239-

.811

غير دالة

الاانونوالن ام

17.70

8.27

20.28

8.88

-2.496-

.013

الدرجة المرتفعة

العاداالج ماىك

20.47

9.02

25.10

9.58

-4.128-

.000

الدرجة المرتفعة

المباد ااخالقية

19.85

10.72

20.31

11.14

-.350-

.726

غير دالة

الدرجة الكلية للتفكير األخالقي

77.17

9.45

82.92

8.52

-5.304-

.000

الدرجة المرتفعة

جذا نالن ذائو مذذاي أذرذلذكمذذنالجذدولرقذذم()21ل بذينوجذود ذذرورذانداللذةإحلذذائية
بينم وسوكدرجانذويالدرجةالمنخ

يلكىرفذلك:

ةوذويالدرجةالمر عذةىلذلمايذاسجذود الحيذا ،و يمذا

أوالا :مقياس المناخ التنظيمي:

 وجود رورجوهريةذانداللةإحلائيةىنذدمسذ وى 4.444ذكجميذعأبعذادمايذاسالمنذااال ن يمكوالدرجةال ليةله،وجا نال رور كا جارذويالدرجةالمر عة.

وفــي ضــوء مــا أســفرت عنــه نتــائج اإلجابــة عــن هــذا الجــزء مــن الفــرض ،يتضــح تحقــق هــذا

الفرض بصورة كلية .مما يدل على شدة وقوة تأثير جود الحيذا مع المناخ التنظيمـي .ممـا يعنـي أن
جود الحيا تعد محددا قويا لدرجة المناخ التنظيمي لدى المفحوصين.

ثانيا :مقياس التفكير األخالقي:

 وجود رردالإحلائيابينالمجموى ين كبعدالواىةوالخوف،ىندمس وىداللة4.444،وجا ال رر كلالوذويالدرجةالمنخ

ة.

 وجود رردالإحلائيابينالمجموى ين كبعديالاانونوالن ام،والعاذداالج مذاىكو ذذلكالدرجةال ليةلماياسالمنااال ن يمك،وجا ال رر كلالوذويالدرجةالمر عة.

 ال وجذ ذذد ذ ذذروردالذ ذذةإحلذ ذذائيابذ ذذينالمجمذ ذذوى ين ذ ذذكاابعذ ذذادأوالم ارحذ ذذلال اليذ ذذة:المن عذ ذذةوالمااي ة،وبعداالل زامبالمساير،وبعدالمباد ااخالقية.

وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج اإلجابة عن هذا الفرض ،يتضح تحقق الجزء الثاني من هذا الفرض

بصورة جزئية.

:01عرض نتائج الفرض العاشر:

يــنص الفــرض " :وجذذد ذذروردالذذةإحلذذائياىنذذدمسذ وىداللذذة()0.05≤αبذذينم وسذذواندرجذذان
المبحذذوثينىلذذل ذذلمذذنمايذذاسالمنذذااال ن يمذذك،وجذذود الحيذذا ،وال يذذرااخالقذذك عذذزىلل ر يذذب

الميالدي( كااول– كالوسو– كاآلخر).
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يبين نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في درجة كل من المناخ التنظيمي وجودة

الحياة ،والتفكير األخالقي باختالف الترتيب الميالدي للمبحوثين ( ن= )979

مقاييس

األبعاد الفرعية

الدراسة

للمقاييس
القوانين والتشريعات

العالقات اإلنسانية

اإلجراءات اإلدارية
أوالا:

مقياس

الجوانب األكاديمية

المناخ

التنظيمي
الجانب الفيزيقي

الجانب االجتماعي

الدرجة الكلية
للمناخ التنظيمي

الصحة الجسمية

الصحة النفسية
ثاني ا:

مقياس
جودة

الصحة االجتماعية

الحياة
الصحة المجتمعية

الدرجة الكلية
لجودة الحياة

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط مجموع

(م)

(د.ح)

المربعات (م م)

بينالمجموىان

2164.23

2

1082.11

داخلالمجموىان

97434.75

572

170.34

المجموع

99598.98

574

بينالمجموىان

1057.34

2

528.67

داخلالمجموىان

66631.92

572

116.48

المجموع

67689.27

574



بينالمجموىان

1273.83

2

636.91

داخلالمجموىان

94981.79

572

166.05

المجموع

96255.62

574

بينالمجموىان

382.34

6.353

4.538

3.836

الداللة
.002

.011

.022



2

191.17

داخلالمجموىان

95310.38

572

166.62

المجموع

95692.73

574

بينالمجموىان

1263.62

2

631.81

داخلالمجموىان

132553.78

572

231.73

المجموع

133817.41

574

بينالمجموىان

136.35

1.147

.318


2.726

.066



2

68.17

داخلالمجموىان

27681.42

572

48.39

المجموع

27817.77

574

1.409

.245



بينالمجموىان

30091.13

2

15045.56

داخلالمجموىان

2061396.0

572

3603.83

المجموع

2091487.1

574

بينالمجموىان

144.89



2

72.446

داخلالمجموىان

32628.847

572

57.043

المجموع

32773.73

574

بينالمجموىان

289.22

2

144.610

داخلالمجموىان

63230.88

572

110.544

المجموع

63520.10

574

بينالمجموىان

339.21

2

169.606

داخلالمجموىان

47854.19

572

83.661

المجموع

48193.40

574

بينالمجموىان

199.23

داخلالمجموىان

2

99.617

85325.38

572

149.170

المجموع

85524.61

574

بينالمجموىان

3756.26

2

1878.134

داخلالمجموىان

405636.51

572

709.155

المجموع

409392.77

574
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قيمة "ف"

مستوى

4.175

1.270

1.308

2.027

.668

2.648

.016

.282

.271

.133

.513

.072

تابع :جدول رقم ( ) 31
مقاييس
الدراسة

األبعاد الفرعية
للمقاييس

الطاعة والخوف

المنفعة والمقايضة

االلتزام بالمسايرة
ثالث ا:

مقياس
التفكير

القانون والنظام

األخالقي
العقد االجتماعي

المبادئ األخالقية

الدرجة الكلية

للتفكير األخالقي

مصدر التباين

مجموع المربعات
(م)

درجات الحرية
(د.ح)

متوسط مجموع

المربعات (م م)

بينالمجموىان

6.877

2

3.439

داخلالمجموىان

2120.254

539

3.934

المجموع

2127.131

541

بينالمجموىان

42.630

2

21.315

داخلالمجموىان

5395.105

539

10.009

المجموع

5437.734

541

بينالمجموىان

5.063

2

2.532

داخلالمجموىان

13445.072

539

24.944

المجموع

13450.135

541

بينالمجموىان

227.730

2

113.865

داخلالمجموىان

37122.293

539

68.873

المجموع

37350.022

541

بينالمجموىان

57.206

2

28.603

داخلالمجموىان

54126.558

539

100.420

المجموع

54183.764

541

بينالمجموىان

75.256

2

37.628

داخلالمجموىان

63202.449

539

117.259

المجموع

63277.705

541

بينالمجموىان

267.693

2

133.846

داخلالمجموىان

48473.665

539

89.933

المجموع

48741.358

541

قيمة "ف"

.874

2.129

.101

1.653

.285

مستوى
الداللة

.418

.120

.904

.192

.752

.321

.726

1.488

.227

لل حاذرمذنلذذحةهذذاال ذرف ذذم اسذيم /لذنيفأ ذرادالعينذةو اذال ذذر يبأمالمذيالديبذينأ ذراد
أسرهمإللثالثمجموىان/ىينان رىية،ومنثم محسابال روربينالمجموىانال رىيذةالذثالث
للد ارسذةباسذ خدام حليذلال بذاينااحذادي،Analysis of Variance-ONEWAYلمعر ذةال ذرور
والداللةبينالمس جيبين كالمنااال ن يمذكبحبعذادرالم عذدد حسذبهذذرالد ارسذة،وقذدأسذ رنالن ذائو
مايبينأاالجدولرقم()34ىنال الك:
أوالا :مقياس المناخ التنظيمي:
وجذذودأربعذذة ذذروردالذذةإحلذذائيا،و راوحذذنمسذ ويانالداللذذةمذذابذذين4.442إلذذل،4.422
أمابالنسبةل وزيعهذرال رور ادجا نىللالنحوال الك:
بعدالاوانينوال شريعانىندمس وىداللة4.442
بعدالعالقاناإلنسانية،ىندمس وىداللة4.441
بعداإلج ار اناإلدارية،ىندمس وىداللة4.422
الدرجةال ليةللمنااال ن يمكىندمس وىداللة4.418
ممايشيرإلل حارهذذاال ذرفبلذور جزئيذةم وسذوة،وهذومذايشذيرأي ذاإلذلوجذودنذوع
منال حثيرلم ويرال ر يبالميالديىللبعفأبعادالمنااال ن يمكلدىالم حولين.
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ولمعرفـة وتحديـد داللـة الفــروق واتجاههـا فـي درجـة المنــاخ التنظيمـي بأبعـاده المتعـددة بــين

المجموعــات الفرعيــة الــثالث بــاختالف الترتيــب المــيالدي للمبحــوثين ،فقــد اس ـتخدم الباحــث اختبــار

"شيفيه ،وقد أسفرت النتائج عن استخدام اختبار شيفيه كما يبينها الجدول رقم ( .) 30
جدول رقم ()30

يبين نتائج اختبار "شيفيه لمعرفة وتحديد داللة الفروق واتجاهها في درجة المناخ التنظيمي
بأبعاده المتعددة بين المجموعات الفرعية الثالث باختالف الترتيب الميالدي للمبحوثين

األبعاد الفرعية
للمقاييس

الترتيب

الميالدي
األول
ن= 170

القوانين والتشريعات

الوسط
ن= 320
األخير
ن= 85
األول

ن= 170

العالقات اإلنسانية

الوسط
ن= 320
األخير
ن= 85
األول

ن= 170

اإلجراءات اإلدارية

الوسط

ن= 320

األخير
ن= 85
األول
ن= 170
الدرجة الكلية للمناخ
التنظيمي

الوسط

ن= 320

األخير

ن= 85



االنحراف

مجموعات

الفروق بين

متوسط

65.55

12.13

الوسو

*3.66

.003

69.21

13.24

ااخير

*4.32

.007

64.88

14.06

ااول

.66

.702

56.58

10.42

الوسو

*2.34

.023

58.92

10.82

ااخير

55.62

11.38

ااول

56.51

12.11

الوسو

59.80

12.95

ااخير

57.65

14.08

ااول

الدرجات

المعياري

المقارنة

المتوسطات

*3.30
.95
*3.28
2.14
1.13

مستوى الداللة

.012
.504
.007
.172
.506

344.26

55.10

الوسو

*14.79

.010

359.06

61.56

ااخير

14.07

.055

344.98

63.55

ااول

.71

.929

ال رربينالم وسويندالإحلائيا.

ويظهر من الجدول ما يلي:

 ج ذذا نأ ث ذذرال ذذرورب ذذينالمسذ ذ جيبينذويال ر ي ذذبالم ذذيالديااول،والمسذ ذ جيبينذويال ر ي ذذبالميالديالوسو ،كال رورااربعةال كبينأا حليلال باين،وهك:بعدالاوانينوال شريعان،بعد

102

العالقاناإلنسانية،بعداإلج ار اناإلدارية،الدرجةال ليةللمنااال ن يمك.وقدجا ا جارال رور
كهذراابعادااربعةإللالمس جيبينذويال ر يبالميالديالوسو.

-

ذذذلكجذذا نال ذذروربذذينالمس ذ جيبينذويال ر يذذبالمذذيالديالوسذذو،والمس ذ جيبينذويال ر يذذب

الميالديااخير،وقدجا نال رورىللبعدين اومناابعادااربعةال كبينأا حليلال باين،
وهذذذينالبعذذدينهمذذا:بعذذدالاذوانينوال شذريعان،وبعذذدالعالقذذاناإلنسذذانية.وجذذا ا جذذارال ذذرور ذذك
هذراابعادإللالمس جيبينذويال ر يبالميالديالوسو.

 لم بينن ائوشي يهوجودأية روردالةإحلائيابذينذويال ر يذبالمذيالديااول،والمسذ جيبينذويال ر يبالميالديااخير.

ثاني ا :مقياس جودة الحياة:

أس ذ رنالن ذذائو مذذايبينأذذاالجذذدولرقذذم()34ىذذنىذذدموجذذودأيذذة ذذروردالذذةإحلذذائيا،بذذين

المجموى ذذانال ذذثالثللعين ذذةمل ذذن ةحس ذذبال ر ي ذذبالم ذذيالديللمبح ذذوثين،مم ذذايش ذذيرإل ذذلأنم وي ذذر
ال ر يبالميالديليسلهأيمادارمنال حثيرىللجود الحيا بحبعادهاالم عدد .

ثالث ا :مقياس التفكير األخالقي:

أس رنالن ائوىنهذاالجز منال رفالعاشر مايبينأاالجدولرقم()34ىنىدموجذود

أية روردالةإحلائيا،بينالمجموىانالثالثللعينةملن ةحسبال ر يبالميالديللمبحوثين.

مم ذذايش ذذيرإل ذذلأنم وي ذذرال ر ي ذذبالم ذذيالديل ذذيسل ذذهأيما ذذدارم ذذنال ذذحثيرىل ذذلال ي ذذرااخالق ذذك
بمراحلهالم وور .


 :00عرض نتائج الفرض الحادي عشر:

يــنص الفــرض ":وجذذد ذذروردالذذةإحلذذائياىنذذدمس ذ وىداللذذة()0.05≤αبذذينم وسذذواندرج ذان
المبحذذوثينىلذذل ذذلمذذنمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكومايذذاسجذذود الحيذذا ومايذذاسال يذذرااخالقذذك
عذذزىلالن مذذا ال ن يمذذكللمس ذ جيبين (.ذ و،حمذذاس،الجأذذاداإلسذذالمك،الجبأذذةالشذذعبية ،ن يمذذان
وجماىانأخرى،ىيرمن مين/مس الين).
لل حارمنلحةهذاال رف م اسيم /لنيفأ رادالعينةو ااالن مائأمال ن يمك/الحزبذك
إللسنمجموىان/ىينان رىية،ومنثم محسابال ذروربذينالمجموىذانال رىيذةالسذنللد ارسذة
باسذ خدام حليذلال بذاينااحذادي،Analysis of Variance-ONEWAYلمعر ذةال ذروروالداللذة
بينالمس جيبين ك لمنالمنااال ن يمكوجود الحيا وال يذرااخالقذكبحبعادهذاالم عذدد حسذب
هذرالدراسة،وقدأس رنالن ائو مايبينأاالجدولرقم)32ىنال الك:
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يبين نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في درجة كل من المناخ التنظيمي و جودة الحياة
والتفكير األخالقي بأبعاده المتعددة باختالف االنتماء التنظيمي للمستجيبين ( ن= )597

م.
أوالا:

مقياس
المناخ

األبعاد الفرعية
للمقاييس
القوانين والتشريعات

التنظيمي
العالقات اإلنسانية

اإلجراءات اإلدارية

الجوانب األكاديمية

الجانب الفيزيقي

الجانب االجتماعي

الدرجة الكلية
للمناخ التنظيمي

الصحة الجسمية

الصحة النفسية

ثاني ا :مقياس
جودة الحياة

الصحة االجتماعية

الصحة المجتمعية

الدرجة الكلية لجودة الحياة

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط مجموع

(م)

(د.ح)

المربعات (م م)

بينالمجموىان

3239.44

5

647.88

داخلالمجموىان

99750.00

591

168.78

المجموع

102989.44

596

بينالمجموىان

1572.94

5

314.58

داخلالمجموىان

68884.03

591

116.55

المجموع

70456.97

596

بينالمجموىان

5216.97

5

1043.39

داخلالمجموىان

93220.35

591

157.73

المجموع

98437.32

596

بينالمجموىان

2145.58

5

429.11

داخلالمجموىان

96785.04

591

163.76

3.839

2.699

الداللة
.002

.020


6.615

.000



المجموع

98930.63

596

بينالمجموىان

6514.16

5

1302.83

داخلالمجموىان

131079.71

591

221.79

المجموع

137593.87

596

بينالمجموىان

449.820

5

89.96

داخلالمجموىان

28614.71

591

48.41

المجموع

29064.53

596

بينالمجموىان

93010.803

5

18602.16

داخلالمجموىان

2064196.6

591



المجموع

2157207.4

596



بينالمجموىان

429.12

5

85.824

داخلالمجموىان

34196.80

591

57.863

المجموع

34625.93

596

بينالمجموىان

738.04

5

147.609

داخلالمجموىان

64720.38

591

109.510

المجموع

65458.42

596

بينالمجموىان

928.58

5

185.716

داخلالمجموىان

49952.09

591

84.521

المجموع

50880.67

596

بينالمجموىان

8055.14

5

1611.030

داخلالمجموىان

84890.86

591

143.639

المجموع

92946.01

596

بينالمجموىان

12647.67

5

2529.534

داخلالمجموىان

417171.97

591

705.875

المجموع

429819.64

596

100

قيمة "ف"

مستوى

2.620

.023


5.874

.000


1.858

.100


5.326

1.483

1.348

2.197

11.216

3.584

.000

.193

.242

.053

.000

.003

األبعاد الفرعية

م.

للمقاييس
الطاعة والخوف

المنفعة والمقايضة

االلتزام بالمسايرة
ثالث ا :مقياس
التفكير

األخالقي

القانون والنظام

العقد االجتماعي

المبادئ األخالقية

الدرجة الكلية للتفكير األخالقي

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط مجموع

(م)

(د.ح)

المربعات (م م)

بينالمجموىان

59.86

5

11.972

داخلالمجموىان

2147.79

557

3.856

المجموع

2207.65

562

بينالمجموىان

50.60

5

10.120

داخلالمجموىان

5672.31

557

10.184

المجموع

5722.91

562

بينالمجموىان

103.88

5

20.777

داخلالمجموىان

13949.82

557

25.045

المجموع

14053.71

562

بينالمجموىان

811.07

5

162.215

داخلالمجموىان

37955.13

557

68.142

المجموع

38766.21

562

مستوى

قيمة "ف"
3.105

.994

.830

الداللة
.009

.421

.529


2.381

بينالمجموىان

347.45

5

69.491

داخلالمجموىان

55619.95

557

99.856

.696

المجموع

55967.40

562

بينالمجموىان

1395.08

5

279.017

2.396

داخلالمجموىان

64861.54

557

116.448

المجموع

66256.62

562

بينالمجموىان

734.80

5

146.961

داخلالمجموىان

50696.31

557

91.017

المجموع

51431.11

562

1.615

.038

.627

.036

.154



ويظهر من الجدول رقم (  ) 39ما يلي:

أوالا :مقياس المناخ التنظيمي:
وجذذود ذذروردالذذةإحلذذائيا،ىلذذلجميذذعأبعذذادمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكمذذاىذذدابعذذدالجانذذب
االج مذذاىك،وق ذذد راوح ذذنمس ذ ويانالدالل ذذةم ذذابذذين4.444إل ذذل4.023مم ذذايشذذيرإل ذذل حا ذذره ذذذا

ال ذذرفبل ذذور ش ذذبه لي ذذة ،م ذذايش ذذيرأي ذذاإل ذذلق ذذو العالق ذذةأوال ذذحثيرلم وي ذذراالن م ذذا ال ن يم ذذك
للمس جيبين كرؤي أمللمنااال ن يمكللجامعة.

وبالنسبة لنتائج اختبار "شـيفيه" لمعرفـة داللـة الفـروق وتحديـدها علـى أبعـاد مقيـاس المنذاا

ال ن يمك بين المجموعات ال رىيةللدراسة :بيناس خداماخ بار"شي يه"مايلك:

.1وجود روردالةإحلائيابينالولبةالمن مينل ووحماسىللاابعادال الية:
 الاوانينوال شريعان،وجا ا جارال ررإللالولبةالمن مينلحماس. اإلج ار اناإلدارية،وجا ا جارال ررإللالولبةالمن مينلحماس. -الجانبال يزياك،وجا ا جارال ررإللالولبةالمن مينلحماس

 الدرجةال ليةللمنااال ن يمك.وجا ا جارال ررإللالولبةالمن مينلحماس105

.2وجذذود ذذروردالذذةإحلذذائيابذذينالولبذذةىيذذرالمن مذذين/المس ذ الين،والولبذذةالمن مذذينلحمذذاسىلذذل

اابعادال الية:

 اإلج ار اناإلدارية،وجا ا جارال ررإللالولبةالمن مينلحماس. -الجانبال يزياك،وجا ا جارال ررإللالولبةالمن مينلحماس.

 الدرجةال ليةللمنااال ن يمك.وجا ا جارال ررإللالولبةالمن مينلحماس-3ىذذدموجذذودأيذذة ذذروردالذذةإحلذذائيابذذينالمجموىذذانال رىيذذةااخذذرىللد ارسذذةىلذذلأيمذذنأبعذذاد

المنااال ن يمك.

ثاني ا :مقياس جودة الحياة:
بذذينن ذذائو حليذذلال بذذاينااحذذادي ،مذذاي أذذرمذذنالجذذدولرقذذم()32وجذذود ذذروردالذذة
إحلائيا،ىلذلبعذداللذحةالمج معيذة،و ذذلكىلذلالدرجذةال ليذةلمايذاسجذود الحيذا ،وقذدجذا ن

ال ذذرورىنذذدمسذ وىداللذذة4.444و4.003ىلذذلال ذوالك،ممذذايشذذيرإلذذل حاذذرهذذذاال ذذرفبلذذور 

جزئية.

وبالنسـبة لنتــائج اختبــار "شــيفيه" لمعرفــة داللــة الفــروق وتحديـدها علــى أبعــاد مقيــاس جذذود 

الحيا بين المجموعات ال رىيةللدراسة :بيناس خداماخ بار"شي يه"مايلك:

 -0الفــروق علــى بعــد الصــحة المجتمعيــةجذذا نبذذينالمن مذذينإلذذلحر ذذةحمذذاسو ذذلالمجموىذذان
ااخذ ذ ذ ذذرىللد ارسذ ذ ذ ذذة،المن مذ ذ ذ ذذينإلذ ذ ذ ذذل ذ ذ ذ ذ و،الجأذ ذ ذ ذذاداإلسذ ذ ذ ذذالمك،الجبأذ ذ ذ ذذةالشذ ذ ذ ذذعبية،وأخي ذ ذ ذ ذ ارىيذ ذ ذ ذذر

المن مين/المس الين.وجا ا جارال رورإللالولبةالمن مينلحماس.

 -9الفــروق علــى الدرجـــة الكليــة للمقيـــاسجذذا نبذذينالولبذذةالمن مذذينإلذذلحر ذذةحمذذاسوالولبذذة
المن مينإللالجبأةالشعبية،وجا ا جارال ررإللالولبةالمن مينلحماس.

ثالثا :مقياس التفكير األخالقي:
بذذينن ذذائو حليذذلال بذذاينااحذذادي ،مذذاي أذذرمذذنالجذذدولرقذذم()32وجذذود ذذروردالذذة
إحلائيا،ىللثالثةأبعاد رىيةلماياسال يرااخالقك،وهذراابعادهك:الواىةوالخوف،الاانون
والن ذذام،المبذذاد ااخالقيذذة.وقذذدجذذا نال ذذرورىنذذدمسذ وىداللذذة4.036،4.038،4.009ىلذذل

ال والك،ممايشيرإلل حارهذاال رفبلور جزئية.

وبالنسبة لنتائج اختبار "شيفيه"لمعر ةو حديدداللةوا جارال ذرور-ال ذكبينأذا حليذلال بذاين-بذين

مجموىذذاناالن مذذا السذذنللد ارسذذة ،علذذلالذذرىممذذنوجذذود ذذروردالذذةإحلذذائياىلذذلمس ذ وى حليذذل
ال باين،إالأنن ائوشي يهلم بينوجود روردالةإحلائيابينالمجموىانال رىيةالسن.
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 .09عرض نتائج الفرض الثاني عشر:

يــنص الفــرض ":وجذذد ذذروردالذذةإحلذذائياىنذذدمس ذ وىداللذذة()0.05≤αبذذينم وسذذواندرجذذان
المبحذذوثينىلذذل ذذلمذذنمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكومايذذاسجذذود الحيذذا ومايذذاسال يذذرااخالقذذك
عزىلدرجة دينالمس جيبين.
جدول رقم ( ) 33
يبين الفروق بين المبحوثين باختالف تخصصهم الدراسي في كل من
المناخ التنظيمي وجودة الحياة والتفكير األخالقي

م.

شديدي التدين

األبعاد الفرعية
للمقاييس

مقياس

المنــــــــــــــاخ
التنظيمي

التفكيـــــــــر

األخالقي



ع

ع

الاوانينوال شريعان

72.52

14.48

67.04

12.82

3.002

العالقاناإلنسانية

62.47

10.51

57.28

10.61

3.480

.001

شديدي التدين

اإلج ار اناإلدارية

63.82

12.41

58.07

12.63

3.242

.001

شديدي التدين

الجوانباا اديمية

79.25

13.67

75.35

12.46

2.200

.028

شديدي التدين

الجانبال يزياك

64.05

16.73

59.26

14.87

2.260

.024

شديدي التدين

الجانباالج ماىك

34.95

7.01

33.29

6.87

1.722

.086

غير دالة

377.09

63.97

350.31

58.35

3.232

.001

شديدي التدين













اللحةالجسمية

57.23

8.258

55.60

7.55

1.525

.128

غير دالة

اللحةالن سية

65.71

9.760

63.75

10.19

1.369

.172

غير دالة

اللحةاالج ماىية

69.34

8.79

67.07

9.26

1.745

.082

غير دالة

اللحةالمج معية

71.74

12.99

66.84

12.17

2.848

.005

شديدي التدين

264.03

28.00

253.28

26.36

2.885

.004

الواىةوالخوف

1.77

2.09

2.29

1.94

-1.854-

.064

غير دالة

المن عةوالمااي ة

4.52

2.57

5.06

3.23

-1.167-

.244

غير دالة

االل زامبالمساير

9.79

4.67

11.01

5.05

-1.683-

.093

غير دالة

الاانونوالن ام

21.20

8.61

18.41

8.25

2.335

.020

شديدي التدين

العاداالج ماىك

25.28

10.11

22.39

9.98

1.996

.046

شديدي التدين

المباد ااخالقية

20.03

9.69

20.49

10.98

-.289-

.773

غير دالة

الدرجة الكلية
للتفكير األخالقي

82.62

9.07

79.67

9.48

2.157

.031

شديدي التدين

الدرجة الكلية

لجودة الحياة

مقياس

م

اتجاه الفروق

.003

للمناخ التنظيمي

ثالث ا:

قيمة
t

ن= 524

مستوى
الداللة

شديدي التدين

الدرجة الكلية

ثانيـــــــــــــــــ ا:
مقياس
جـــــــــــــــــودة
الحياة

الدينية

ن= 56
م

أوالا:

المحافظين على التقاليد

شديدي التدين

يبينالجدولرقم()33ن ائواإلجابةىنال رفالثانكىشروي أرمنالجدولمايلك:
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أوالا :مقياس المناخ التنظيمي:

بينالن ائووجودال رورالدالةإحلائيابينشديديال دين،والمحذا ينىلذلال االيذدالدينيذة

ذذكجميذذعأبعذذادمايذذاسالمنذذااال ن يمذذك-ىذذدابعذذدواحذذد اذذو،هذذوبع ذدالجانذذباالج مذذاىك-وجذذا ن
ال روربينالمجموى ينىندمس ويانداللة راوحمالذين4.441إلذل.4.426وجذا نال ذرور ذك

لالوالولبةشديديال دين.

ثانيا :مقياس جودة الحياة :
-

بذذينالن ذذائووجذذود ذذروردالذذةإحلذذائيا،بذذينالمجمذذوى ين ذذكبعذذداللذذحةالمج معيذذة،ىنذذد

-

ذلك بينالن ائووجود روردالةإحلائيابينالمجموى ين ذكالدرجذةال ليذةلمايذاسجذود 

مس وىداللة،4.445وجا ا جارال ررإلللالوالطلبة شديديال دين.

الحيا ،ىندمس وىداللة،4.440وجا ا جارال ررإلللالوالطلبة شديديال دين.

 لذذمنب ذذينالن ذذائووج ذذود ذذروردال ذذةإحل ذذائيا،ىلذذلاابع ذذادال اليذذةم ذذنمايذذاسج ذذود الحي ذذا ،اللحةالجسمية،اللحةالن سية،اللحةاالج ماىية.

ثالث ا :مقياس التفكير األخالقي:

 بينذذنالن ذذائووجذذود ذذروردالذذةإحلذذائيابذذينالمجمذذوى ين ذذكبعذذديالاذذانونوالن ذذام،والعاذذداالج مذذاىكو ذذذلكالدرجذذةال ليذذةلمايذذاسالمنذذااال ن يمذذك،وجذذا ال ذذرر ذذكلذذالوشذذديدي

ال دين.

 ال وجذذد ذذروردالذذةإحلذذائيابذذينالمجمذذوى ين ذذكاابعذذادأوالم ارحذذلال اليذذة:بعذذدالواىذذةوالخوف،وبعدالمن عةوالمااي ة،وبعداالل زامبالمساير،وبعدالمباد ااخالقية.

وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج اإلجابـة عـن هـذا الفـرض ،يتضـح تحقـق الجـزء الثالـث مـن هـذا

الفرض بصورة جزئية.

 .03عرض نتائج الفرض الثالث عشر:

يــنص الفــرض ":وجذذد ذذروردالذذةإحلذذائياىنذذدمس ذ وىداللذذة()0.05≤αبذذينم وسذذواندرجذذان
المبحذذوثينىلذذل ذذلمذذنمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكومايذذاسجذذود الحيذذا ومايذذاسال يذذرااخالقذذك
عزىالمس وىااسر االق لادي(منخ ف–م وسو-مر ع).


لل حارمنلحةهذذاال ذرف ذم اسذيم /لذنيفأ ذرادالعينذةو اذالمسذ وىااسذر االق لذادي

إلذذلثذذالثمجموىذذان/ىينذذان رىيذذة،ومذذنثذذم ذذمحسذذابال ذذروربذذينالمجموىذذانال رىيذذةالذذثالث
للد ارسذةباسذ خدام حليذلال بذاينااحذادي،Analysis of Variance-ONEWAYلمعر ذةال ذرور
والداللةبينالمس جيبين،وقدجا نالن ائو مايبينأاالجدولرقم()30ل بينال الك:
106

جدول رقم ( ) 39

يبين نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في درجة كل من المناخ التنظيمي وجودة الحياة
و التفكير األخالقي باختالف مستوى األسرة االقتصادي ( ن= ) 596

مقاييس

األبعاد الفرعية

الدراسة

للمقاييس

أوالا:

مقياس

المنـــــــــــــــــــــاخ

القوانين والتشريعات

التنظيمي
العالقات اإلنسانية

اإلجراءات اإلدارية

الجوانب األكاديمية

الجانب الفيزيقي

الجانب االجتماعي

الدرجة الكلية
للمناخ التنظيمي

الصحة الجسمية

الصحة النفسية

ثاني ا :مقياس
جودة الحياة

الصحة االجتماعية

الصحة المجتمعية

الدرجة الكلية
لجودة الحياة

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط مجموع

(م)

(د.ح)

المربعات(م م)

بينالمجموىان

224.460

2

112.230

داخلالمجموىان

102653.25

593

173.108

المجموع

102877.71

595

بينالمجموىان

14.612

2

7.306

داخلالمجموىان

70601.648

593

119.058

المجموع

70616.260

595

بينالمجموىان

75.835

2

37.918

داخلالمجموىان

98373.116

593

165.891

المجموع

98448.952

595

بينالمجموىان

24.131

2

12.066

داخلالمجموىان

98307.411

593

165.780

المجموع

98331.542

595

بينالمجموىان

211.807

2

105.903

داخلالمجموىان

137045.14

593

231.105

المجموع

137256.94

595

بينالمجموىان

91.344

2

45.672

داخلالمجموىان

28889.46

593

48.717

المجموع

28980.81

595

بينالمجموىان

397.3

2

198.655

داخلالمجموىان

2157277.3

593

3637.905

المجموع

2157674.6

595

بينالمجموىان

66.80

2

33.40

داخلالمجموىان

34520.59

593

58.21

المجموع

34587.39

595

بينالمجموىان

901.13

2

450.56

داخلالمجموىان

64593.06

593

108.92

المجموع

65494.20

595

بينالمجموىان

211.65

2

105.82

داخلالمجموىان

50508.93

593

85.17

المجموع

50720.59

595

بينالمجموىان

218.66

2

109.33

داخلالمجموىان

92445.40

593

155.89

المجموع

92664.06

595

بينالمجموىان

3073.14

2

1536.57

داخلالمجموىان

426023.47

593

718.42

المجموع

429096.62

595

قيمة "ف"

.648

.061

.229

.073

.458

.937

.055

.574

4.136
1.242

.701

2.139
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مستوى
الداللة
.523

.940

.796

.930

.633

.392

.947

.564

.016
.289

.496

.119



مقاييس

األبعاد الفرعية

الدراسة

للمقاييس
الطاعة والخوف

المنفعة والمقايضة

االلتزام بالمسايرة
ثالث ا :مقياس

التفكيـــــــــــــــــــر

القانون والنظام

األخالقي
العقد االجتماعي

المبادئ األخالقية

الدرجة الكلية
للتفكير األخالقي

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط مجموع

(م)

(د.ح)

المربعات(م م)

بينالمجموىان

6.579

2

3.289

داخلالمجموىان

2198.768

559

3.933

المجموع

2205.347

561

بينالمجموىان

14.498

2

7.249

داخلالمجموىان

5730.790

559

10.252

المجموع

5745.288

561

بينالمجموىان

31.996

2

15.998

داخلالمجموىان

13899.507

559

24.865

المجموع

13931.504

561

بينالمجموىان

324.261

2

162.131

داخلالمجموىان

38141.134

559

68.231

المجموع

38465.395

561

بينالمجموىان

395.577

2

197.789

داخلالمجموىان

55266.522

559

98.867

المجموع

55662.100

561

بينالمجموىان

470.156

2

235.078

داخلالمجموىان

65492.862

559

117.161

المجموع

65963.018

561

بينالمجموىان

359.598

2

179.799

داخلالمجموىان

51016.458

559

91.264

المجموع

51376.057

561


أوالا:مقياس المناخ التنظيمي:

قيمة "ف"
.836

.707

.643

2.376

2.001

2.006

1.970

مستوى
الداللة
.434

.494

.526

.094

.136

.135

.140

انعذذدامال ذذرورالدالذذةإحلذذائيابذذينالمجموىذذانال رىيذذةالذذثالثللد ارسذذة،ممذذايشذذيرإلذذلأن

المس وىاالق لاديلألسر اليؤثرىللاسذ جابةالم حولذينللمنذااال ن يمذكللجامعذةال ذكين مذون

لأا.

ثاني ا :مقياس جودة الحياة:

أس رنالن ائو مايبينأاالجدولرقم()30ىنوجود ررواحد اودالإحلائيا،وهوىلل

بعداللحةالن سية،ىندمس وىداللة4.418بينالمجموىذانالذثالثللعينذةملذن ةحسذبمسذ وى

ااسذذر االق لذذادي.ممذذايشذذيرإلذذلىذذدم حاذذرهذذذاالجذذز مذذنال ذذرفأو ذذكأحسذذنااح ذوال حااذذه
بلذذور جزئي ذةمحذذدود ،ويس ذ خلصمذذنهذذذرالن يجذذةأنم ويذذرمس ذ وىااسذذر االق لذذاديماذذداررمذذن

ال حثيرىللجود الحيا بحبعادهاالم عدد  ،عيف.

وبالنسبة لنتائج اختبار "شيفيه" لمعرفـة داللـة الفـروق وتحديـدها علـى البعذدال رىذكاللذحة

الن سيةمنماياسجود الحيا بذينالمجموىذانال رىيذةالذثالث للد ارسذة ،مذاي أذرمذنالجذدولرقذم

( )35ادبينوجود رردالإحلائيابينالمجموىةذانالمس وىاالق لاديالمر ع،والمجموىة
ذانالمس وىاالق لاديالمنخ ف،وجا ا جارال رر كلالوالمس وىاالق لاديالمر ع.
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جدول رقم ()39

يبين نتائج اختبار "شيفيه لمعرفة وتحديد داللة الفروق واتجاهها في درجة البعد الفرعي الصحة النفسية من مقياس
جودة الحياة بين المجموعات الفرعية الثالث باختالف مستوى األسرة االقتصادي للمبحوثين

المتغير

المستوى

االقتصادي
ضعيف
( ن= )64

الصحة النفسية

متوسط
( ن= )465
مرتفع



( ن= )67

االنحراف

متوسط

المعياري

الدرجات

مجموعات
المقارنة

الفروق بين
المتوسطات

مستوى
الداللة

60.71

10.71

م وسو

3.15170

0.078

63.86

10.29

مر ع

2.01794

0.335

65.88

11.11

*5.16964

0.019

عيف

ال رربينالم وسويندالإحلائيا.

ثالثا :مقياس التفكير األخالقي:

أس ذ رنالن ذائو مذذايبينأذذاالجذذدولرقذذم()30ىذذنىذذدموجذذودأيذذة ذذروردالذذةإحلذذائيا،بذذين

المجموىذذانالذذثالثللعينذذةملذذن ةحسذذبمسذ وىااسذذر االق لذذادي.ممذذايشذذيرإلذذلىذذدم حاذذرهذذذا
الجز منال رفبلور  لية،ويس خلصمنهذذرالن يجذةأنم ويذرمسذ وىااسذر االق لذاديلذيس

لهأيةمادارمنال حثيرىللمراحلال يرااخالقك.

عرض نتائج الفرض الرابع عشر:

 :09ينص الفرض :وجد روردالةإحلائياىندمس وىداللة()0.05≤αبينم وسواندرجان
المبحذذوثينىلذذل ذذلمذذنمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكومايذذاسجذذود الحيذذا ومايذذاسال يذذرااخالقذذك
عزىلمس وى عليمااب.

لل حاذذرمذذنلذذحةهذذذاال ذذرف ذذم اسذذيم /لذذنيفأ ذرادالعينذذةو اذذالمس ذ وى علذذيماابإلذذل

أربذذعمجموىذذان/ىينذذان رىيذذة،ومذذنثذذم ذذمحسذذابال ذذروربذذينالمجموىذذانال رىيذذةااربذذعللد ارسذذة
باسذ خدام حليذلال بذاينااحذادي،Analysis of Variance-ONEWAYلمعر ذةال ذروروالداللذة

ب ينالمس جيبين كالمنااال ن يمكبحبعادرالم عدد حسبهذرالدراسة،وقدجا نالن ائو مايبينأا
الجدولرقم()38ل بينال الك:
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جدول رقم ( ) 36

يبين نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في درجة كل من المناخ التنظيمي وجودة الحياة
والتفكير األخالقي باختالف مستوى تعليم األب ( ن= )594

مقاييس

األبعاد الفرعية

الدراسة

للمقاييس

أوالا:

مقياس

المنـــــــــــــــــــــاخ

القوانين والتشريعات

التنظيمي
العالقات اإلنسانية

اإلجراءات اإلدارية

الجوانب األكاديمية

الجانب الفيزيقي

الجانب االجتماعي

الدرجة الكلية
للمناخ التنظيمي

الصحة الجسمية

الصحة النفسية

ثاني ا :مقياس
جودة الحياة

الصحة االجتماعية

الصحة المجتمعية

الدرجة الكلية
لجودة الحياة

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط مجموع

(م)

(د.ح)

المربعات(م م)

بينالمجموىان

122.575

3

40.858

داخلالمجموىان

102909.755

590

174.423

المجموع

103032.329

593

بينالمجموىان

93.858

3

31.286

داخلالمجموىان

70379.307

590

119.287

المجموع

70473.165

593

بينالمجموىان

611.258

3

203.753

داخلالمجموىان

97237.175

590

164.809

المجموع

97848.433

593

بينالمجموىان

28.990

3

9.663

داخلالمجموىان

98417.616

590

166.810

المجموع

98446.606

593

بينالمجموىان

1006.543

3

335.514

داخلالمجموىان

135701.682

590

230.003

المجموع

136708.225

593

بينالمجموىان

80.793

3

26.931

داخلالمجموىان

28881.170

590

48.951

المجموع

28961.963

593

بينالمجموىان

4782.520

3

1594.173

داخلالمجموىان

2144203.54

590

3634.243

المجموع

2148986.06

593

بينالمجموىان

27.221

3

9.074

داخلالمجموىان

34521.990

590

58.512

المجموع

34549.211

593

بينالمجموىان

313.868

3

104.623

داخلالمجموىان

64696.455

590

109.655

المجموع

65010.323

593

بينالمجموىان

73.607

3

24.536

داخلالمجموىان

50324.819

590

85.296

المجموع

50398.426

593

بينالمجموىان

131.234

3

43.745

داخلالمجموىان

92228.982

590

156.320

المجموع

92360.216

593

بينالمجموىان

439.998

3

146.666

داخلالمجموىان

428346.927

590

726.012

المجموع

428786.925

593

قيمة "ف"
.234

.262

1.236

.058

1.459

.550

.439

.155

.954

.288

.280

.202
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مستوى
الداللة
.873

.853

.296

.982

.225

.648

.725

.926

.414

.834

.840

.895



مقاييس

األبعاد الفرعية

الدراسة

للمقاييس
الطاعة والخوف

المنفعة والمقايضة

االلتزام بالمسايرة
ثالث ا :مقياس

التفكيـــــــــــــــــــر

القانون والنظام

األخالقي
العقد االجتماعي

المبادئ األخالقية

الدرجة الكلية
للتفكير األخالقي

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط مجموع

(م)

(د.ح)

المربعات(م م)

بينالمجموىان

18.203

3

6.068

داخلالمجموىان

2191.218

556

3.941

المجموع

2209.421

559

بينالمجموىان

23.315

3

7.772

داخلالمجموىان

5720.507

556

10.289

المجموع

5743.821

559

بينالمجموىان

36.836

3

12.279

داخلالمجموىان

13987.719

556

25.158

المجموع

14024.555

559

بينالمجموىان

315.113

3

105.038

داخلالمجموىان

38333.458

556

68.945

المجموع

38648.571

559

بينالمجموىان

309.976

3

103.325

داخلالمجموىان

55538.417

556

99.889

المجموع

55848.393

559

بينالمجموىان

220.271

3

73.424

داخلالمجموىان

65860.300

556

118.454

المجموع

66080.571

559

بينالمجموىان

227.725

3

75.908

داخلالمجموىان

51145.987

556

91.989

المجموع

51373.713

559

قيمة "ف"

1.540

.755

.488
1.523

1.034

.620

.825

مستوى
الداللة
.203

.520

.691
.207

.377

.602

.480

أوالا:مقياس المناخ التنظيمي:

انع ذذدامال ذذرورالدال ذذةإحل ذذائياب ذذينالمجموى ذذانال رىي ذذةاارب ذذعللد ارس ذذة،مم ذذايش ذذيرإل ذذلأن

مس وى عليمااباليحددأويؤثرىللاس جابةالم حولذينللمنذااال ن يمذكللجامعذةال ذكين مذون

لأا.

ثاني ا :مقياس جودة الحياة:

ىذذدموجذذود ذذروردالذذةإحلذذائيا،بذذينالمجموىذذانااربذذعللعينذذةملذذن ةحسذذبمسذ وى علذذيم

ااب.ممايشيرإللىدم حارهذاالجز منال رف،ويس خلصمنهذذرالن يجذةأنم ويذرمسذ وى
عليماابماداررمنال حثيرىللجود الحيا بحبعادهاالم عدد منعدم.

ثالثا :مقياس التفكير األخالقي:

أس ذ رنالن ذذائو مذذايبينأذذاالجذذدولرقذذم()38ىذذنىذذدموجذذودأيذذة ذذروردالذذةإحلذذائيا،بذذين

المجموىانااربعللعينةملن ةحسبمس وى عليمااب.ممذايشذيرإلذلىذدم حاذرهذذاالجذز مذن
ال رفبلور  لية،ويس خلصمنهذرالن يجةأنم ويذرمسذ وى علذيماابلذيسلذهأيذةماذدارمذن

ال حثيرىللمراحلال يرااخالقك.
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عرض نتائج الفرض الخامس عشر:

 :09يـــنص الفـــرض "":وجذذد ذذروردالذذةإحلذذائياىنذذدمس ذ وىداللذذة()0.05≤αبذذينم وسذذوان

درجذذانالمبحذذوثينىلذذل ذذلمذذنمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكومايذذاسجذذود الحيذذا ومايذذاسال يذذر
ااخالقك عزىلمس وى عليماام.

لل حارمنلحةهذذاال ذرف ذم اسذيم /لذنيفأ ذرادالعينذةو اذالمسذ وى علذيماامإلذل

ثذذالثمجموىذذان/ىينذذان رىيذذة،ومذذنثذذم ذذمحسذذابال ذذروربذذينالمجموىذذانال رىيذذةالذذثالثللد ارسذذة
باسذ خدام حليذلال بذاينااحذادي،Analysis of Variance-ONEWAYلمعر ذةال ذروروالداللذة
بينالمس جيبين ك لمنالمنااال ن يمكوجود الحيا وال يرااخالقذك،وقذدأسذ رنالن ذائو مذا

يبينأاالجدولرقم()37ىنال الك:
جدول رقم ( ) 37

يبين نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في كل من مقياس المناخ التنظيمي وجودة الحياة
والتفكير األخالقي باختالف مستوى تعليم األم ( ن= ) 596

مقاييس

األبعاد الفرعية

الدراسة

للمقاييس

أوالا:

مقياس
المناخ

القوانين والتشريعات

التنظيمي
العالقات اإلنسانية

اإلجراءات اإلدارية

الجوانب األكاديمية

الجانب الفيزيقي

الجانب االجتماعي

الدرجة الكلية
للمناخ التنظيمي

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط مجموع

(م)

(د.ح)

المربعات(م م)

بينالمجموىان

21.739

2

10.869

داخلالمجموىان

103042.98

593

173.766

المجموع

103064.72

595

بينالمجموىان

12.453

2

6.227

داخلالمجموىان

70468.874

593

118.835

المجموع

70481.327

595

بينالمجموىان

21.291

2

10.645

داخلالمجموىان

98041.321

593

165.331

المجموع

98062.612

595

بينالمجموىان

35.426

2

17.713

داخلالمجموىان

98808.619

593

166.625

المجموع

98844.045

595

بينالمجموىان

231.021

2

115.510

داخلالمجموىان

136815.40

593

230.717

المجموع

137046.42

595

بينالمجموىان

61.098

2

30.549

داخلالمجموىان

28972.718

593

48.858

المجموع

29033.815

595

بينالمجموىان

569.104

2

284.552

داخلالمجموىان

2152768.2

593

3630.301

المجموع

2153337.3

595

قيمة "ف"
.063

.052

.064

.106

.501

.625

.078

الداللة
.939

.949

.938

.899

.606

.535

.925
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مستوى



مقاييس

األبعاد الفرعية

الدراسة

للمقاييس
الصحة الجسمية

الصحة النفسية

ثاني ا :مقياس
جودة الحياة

الصحة االجتماعية

الصحة المجتمعية

الدرجة الكلية
لجودة الحياة

الطاعة والخوف

المنفعة والمقايضة

االلتزام بالمسايرة
ثالث ا :مقياس

التفكيـــــــــــــــــــر

القانون والنظام

األخالقي
العقد االجتماعي

المبادئ األخالقية

الدرجة الكلية

للتفكير األخالقي

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط مجموع

(م)

(د.ح)

المربعات(م م)

بينالمجموىان

122.721

2

61.360

داخلالمجموىان

34513.769

593

58.202

المجموع

34636.490

595

بينالمجموىان

249.848

2

124.924

داخلالمجموىان

64937.711

593

109.507

المجموع

65187.559

595

بينالمجموىان

613.733

2

306.866

داخلالمجموىان

50031.379

593

84.370

المجموع

50645.112

595

بينالمجموىان

143.523

2

71.761

داخلالمجموىان

92369.032

593

155.766

المجموع

92512.554

595

بينالمجموىان

3492.664

2

1746.332

داخلالمجموىان

426013.94

593

718.405

المجموع

429506.60

595

بينالمجموىان

2.238

2

1.119

داخلالمجموىان

2208.903

559

3.952

المجموع

2211.141

561

بينالمجموىان

4.447

2

2.224

داخلالمجموىان

5757.097

559

10.299

المجموع

5761.544

561

بينالمجموىان

79.458

2

39.729

داخلالمجموىان

13970.551

559

24.992

المجموع

14050.009

561

بينالمجموىان

62.395

2

31.197

داخلالمجموىان

38595.000

559

69.043

المجموع

38657.395

561

بينالمجموىان

172.908

2

86.454

داخلالمجموىان

55738.880

559

99.712

المجموع

55911.788

561

بينالمجموىان

289.918

2

144.959

داخلالمجموىان

65896.595

559

117.883

المجموع

66186.512

561

بينالمجموىان

57.569

2

28.785

داخلالمجموىان

51351.073

559

91.862

المجموع

51408.642

561
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مستوى

قيمة "ف"
1.054

1.141

3.637

.461

2.431

الداللة
.349

.320

.027

.631

.089





.283

.754

.216

1.590

.452

.867

1.230

.313

.806

.205

.637

.421

.293

.731

أوالا:مقياس المناخ التنظيمي:

ىدموجودأية روردالةإحلائيا،بينالمجموىانالثالثللعينةملن ةحسبمس وى عليم

اام.ممايشيرإللأنم ويذرمسذ وى علذيمااملذيسلذهأيماذدارمذنال ذحثيرىلذلالمنذااال ن يمذك
بحبعادرالم عدد .

ثاني ا :مقياس جودة الحياة:

وجذذود ذذررواحذذد اذذودالإحلذذائيا،وهذذوىلذذلبعذذداللذذحةاالجتماعيـــة،ىنذذدمس ذ وىداللذذة

4.427بذذينالمجموىذذانالذذثالثللعينذذةملذذن ةحسذذبمسذ وى علذذيماام.ممذذايشذذيرإلذذلىذذدم حاذذر
هذاالجز منال رفأو كأحسنااحوال حااهبلور جزئيةمحدود ،ويس خلصمنهذذرالن يجذة

أنم ويرمس وى عليماامماداررمنال حثيرىللجود الحيا بحبعادهاالم عدد  عيف.

وبالنســبة لنتــائج اختبــار "شــيفيه" لمعرفــة وتحديــد داللــة الفــروق بــين المجموعــات الفرعيــة

الثالث ،اد مىر أا كالجدولرقم(،)36وي أرمنالجذدولوجذود ذرورجوهريذةدالذةإحلذائيا
ىللالبعدال رىكاللحةاالج ماىية،بينذوانال عليمالجامعك،وذوانال عليمالثانوي،
وجا ا جارال رر كلالوالمس جيبانذوانال عليمالجامعك.



جدول رقم ()38

يبين نتائج اختبار "شيفيه لمعرفة وتحديد داللة الفروق واتجاهها في درجة جودة الحياة
بأبعاده المتعددة بين المجموعات الفرعية الثالث باختالف مستوى تعليم األم

األبعاد الفرعية

مستوى تعليم

متوسط

االنحراف

مجموعات

الفروق بين

مستوى

للمقاييس

األم

الدرجات

المعياري

المقارنة

المتوسطات

الداللة

إىداديوأقل
(ن= )151
الصحة االجتماعية

ثانوي
(ن=)246
جامعه
ن(= )199

67.64

9.65

ثانوي

1.47

.301

66.17

9.29

جامعه

*2.32

.030

68.49

8.66

إىداديوأقل

.84

.694

 ال رربينالم وسويندالإحلائيا.

ثالثا :مقياس التفكير األخالقي:

 ىدموجودأية روردالةإحلائيا،بينالمجموىانالثالثللعينةملن ةحسبمس وى عليماام.

 مم ذذايش ذذيرإل ذذلأنم وي ذذرمسذ ذ وى عل ذذيماامل ذذيسل ذذهأيما ذذدارم ذذنال ذذحثيرىل ذذلال ي ذذرااخالقكبمراحلهالم وور .
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عرض نتائج الفرض السادس عشر:

 .06يــنص الفــرض":ال وجذذد ذذروردالذذةإحلذذائياىنذذدمسذ وىداللذذة()0.05≤αبذذينم وسذذوان
درجذذانالمبحذذوثينىلذذل ذذلمذذنمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكومايذذاسجذذود الحيذذا ومايذذاسال يذذر

ااخالقك عزىللمواونة(الجئ-مواون).
جدول رقم ( ) 39
يبين الفروق بين المبحوثين باختالف المواطنة في كل من
المناخ التنظيمي وجودة الحياة والتفكير األخالقي

األبعاد الفرعية

م.

للمقاييس

الالجئون

المواطنون

ن= 415

ن= 173

م

م

ع

قيمة
t

ع

مستوى
الداللة

اتجاه الفروق

الاوانينوال شريعان

67.39

12.72

67.01

14.09

.320

.749

غير دالة

العالقاناإلنسانية

57.39

10.98

58.26

10.72

-.882-

.378

غير دالة

اإلج ار اناإلدارية

57.97

12.86

59.38

12.85

-1.207-

.228

غير دالة

الجوانباا اديمية

75.54

12.87

75.19

12.99

.299

.765

غير دالة

الجانبال يزياك

59.62

15.30

59.30

14.82

.233

.816

غير دالة

الجانباالج ماىك

33.34

6.98

33.66

7.11

-.512-

.609

غير دالة

351.27

59.92

352.83

61.02

-.285-

.776

غير دالة













اللحةالجسمية

55.65

7.517

56.07

7.74

-.621-

.535

غير دالة

اللحةالن سية

63.36

10.48

64.72

10.37

-1.442-

.150

غير دالة

اللحةاالج ماىية

67.25

9.27

67.64

8.96

-.472-

.637

غير دالة

اللحةالمج معية

66.73

12.57

67.33

11.63

-.540-

.590

غير دالة

252.99

27.68

255.78

23.76

-1.156-

.248

الواىةوالخوف

2.19

1.92

2.45

2.04

-1.406-

.160

غير دالة

المن عةوالمااي ة

4.94

3.19

5.15

3.24

-.711-

.477

غير دالة

االل زامبالمساير

10.82

5.03

11.15

4.90

-.715-

.475

غير دالة

الاانونوالن ام

18.64

8.03

18.63

8.78

.020

.984

غير دالة

العاداالج ماىك

22.82

9.95

21.98

10.04

.909

.364

غير دالة

المباد ااخالقية

20.97

11.05

19.17

10.35

1.789

.074

غير دالة

الدرجة الكلية
للتفكير األخالقي

80.41

9.52

78.55

9.27

2.120

.034

الالجئون

أوالا:

مقياس

المنــــــــــــــاخ

التنظيمي

الدرجة الكلية
للمناخ التنظيمي

ثانيـــــــــــــــــ ا:
مقياس
جـــــــــــــــــودة
الحياة

الدرجة الكلية
لجودة الحياة

ثالث ا:

مقياس

التفكيـــــــــر

األخالقي

غير دالة



يبذذينالجذذدولرقذذم()31ن ذذائواإلجابذذةىذذنال ذذرفالسذذادسىشذذر،و مذذاي أذذرمذذنذلذذك

الجذذدول ذذإناال جذذارالعذذامللن ذذائويذذبنانعذذدامال ذذرورالدالذذةإحلذذائيابذذينالمجمذذوى ين ،ذذكالماذذاييس
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الثالثذذة،باسذ ثنا  ذذررواحذذددالإحلذذائيا،وجذذا هذذذاال ذذررىلذذلالدرجذذةال ليذذةلل يذذرااخالقذذكممذذا
يشيرإللشد ال ااربوال جانس كمراحلال يرااخالقكبينالمجموى ين.

عرض نتائج الفرض السابع عشر:

 :07يــنص الفــرض":ال وجذذد ذذروردالذذةإحلذذائياىنذذدمسذ وىداللذذة()0.05≤αبذذينم وسذذوان
درجذذانالمبحذذوثينىلذذل ذذلمذذنمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكومايذذاسجذذود الحيذذا ومايذذاسال يذذر
ااخالقك عزىالخ الفم اناإلقامة.

لل حارمنلحةهذاال رف م اسيم /لنيفأ رادالعينةو ااالخ الفم ذاناإلقامذةإلذل

ثذذالثمجموىذذان/ىينذذان رىيذذة،ومذذنثذذم ذذمحسذذابال ذذروربذذينالمجموىذذانال رىيذذةالذذثالثللد ارسذذة
باسذ خدام حليذلال بذاينااحذادي،Analysis of Variance-ONEWAYلمعر ذةال ذروروالداللذة
بينالمس جيبين ك لمنالمنااال ن يمكوجود الحيا وال يرااخالقذك،وقذدأسذ رنالن ذائو مذا

يبينأاالجدولرقم()04ىنال الك:
جدول رقم ( ) 91

يبين نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في كل من مقياس المناخ التنظيمي و مقياس جودة الحياة
ومقياس التفكير األخالقي باختالف مكان إقامة المبحوثين ( ن= ) 996
مقاييس

األبعاد الفرعية

الدراسة

للمقاييس
القوانين والتشريعات

العالقات اإلنسانية

اإلجراءات اإلدارية
أوالا:

مقياس

الجوانب األكاديمية

المناخ

التنظيمي
الجانب الفيزيقي

الجانب االجتماعي

الدرجة الكلية

للمناخ التنظيمي

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط مجموع

(م)

(د.ح)

المربعات (م م)

بينالمجموىان

935.713

2

467.856

داخلالمجموىان

102117.29

593

172.205

المجموع

103053.01

595

بينالمجموىان

228.483

2

114.242

داخلالمجموىان

70328.958

593

118.599

المجموع

70557.441

595

بينالمجموىان

616.787

2

308.393

داخلالمجموىان

97620.281

593

164.621

المجموع

98237.068

595

بينالمجموىان

346.434

2

173.217

داخلالمجموىان

98582.413

593

166.244

المجموع

98928.847

595

بينالمجموىان

291.546

2

145.773

داخلالمجموىان

137008.38

593

231.043

المجموع

137299.93

595

بينالمجموىان

62.398

2

31.199

داخلالمجموىان

29005.510

593

48.913

المجموع

29067.908

595

بينالمجموىان

8515.767

2

4257.884

داخلالمجموىان

2148885.0

593

3623.752

المجموع

2157400.8

595
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قيمة "ف"
2.717

.963

1.873

1.042

.631

مستوى
الداللة
.067

.382

.155

.353

.532


.638

1.175

.529

.310

مقاييس

األبعاد الفرعية

الدراسة

للمقاييس
الصحة الجسمية

الصحة النفسية

ثاني ا :مقياس
جودة الحياة

الصحة االجتماعية

الصحة المجتمعية

الدرجة الكلية
لجودة الحياة

الطاعة والخوف

المنفعة والمقايضة

االلتزام بالمسايرة
ثالث ا :مقياس
التفكير

األخالقي

القانون والنظام

العقد االجتماعي

المبادئ األخالقية

الدرجة الكلية
للتفكير األخالقي

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط مجموع

(م)

(د.ح)

المربعات (م م)

بينالمجموىان

46.499

2

23.250

داخلالمجموىان

34502.418

593

58.183

المجموع

34548.917

595

بينالمجموىان

369.374

2

184.687

داخلالمجموىان

65035.084

593

109.671

المجموع

65404.458

595

بينالمجموىان

4.107

2

2.053

داخلالمجموىان

50727.212

593

85.543

المجموع

50731.318

595

بينالمجموىان

7.939

2

3.970

داخلالمجموىان

92454.372

593

155.910

المجموع

92462.311

595

بينالمجموىان

641.438

2

320.719

داخلالمجموىان

429022.28

593

723.478

المجموع

429663.71

595

بينالمجموىان

5.306

2

2.653

داخلالمجموىان

2200.041

559

3.936

المجموع

2205.347

561

بينالمجموىان

28.359

2

14.180

داخلالمجموىان

5725.292

559

10.242

المجموع

5753.651

561

بينالمجموىان

22.478

2

11.239

داخلالمجموىان

14030.077

559

25.099

المجموع

14052.555

561

بينالمجموىان

24.738

2

12.369

داخلالمجموىان

38563.504

559

68.987

المجموع

38588.242

561

بينالمجموىان

158.890

2

79.445

داخلالمجموىان

55599.162

559

99.462

المجموع

55758.052

561

بينالمجموىان

488.879

2

244.440

داخلالمجموىان

65762.139

559

117.642

المجموع

66251.018

561

بينالمجموىان

248.656

2

124.328

داخلالمجموىان

50990.255

559

91.217

المجموع

51238.911

561

أوالا:مقياس المناخ التنظيمي:

مستوى

قيمة "ف"
.400

1.684

.024

.025

.443

الداللة
.671

.187

.976

.975

.642





.674

.510

1.384

.251


.448

.179

.799

2.078

1.363

.639

.836

.450

.126

.257

ىذذدموجذذودأيذذة ذذرورذانداللذذةإحلذذائيةبذذينالمجموىذذانال رىيذذةالذذثالث ،ذذكجميذذعأبعذذاد

ماياسالمنااال ن يمك.ممايدلىللىدم حارهذاال رفبلور  لية.
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ثانيا :مقياس جودة الحياة:

ىذذدموجذذودأيذذة ذذرورذانداللذذةإحلذذائيةبذذينالمجموىذذانال رىيذذةالذذثالث ،ذذكجميذذعأبعذذاد

ماياسجود الحيا .ممايدلىللىدم حارهذاال رفبلور  امة.

ثالث ا :مقياس التفكير األخالقي:

ىذذدموجذذودأيذذة ذذرورذانداللذذةإحلذذائيةبذذينالمجموىذذانال رىيذذةالذذثالث ،ذذكجميذذعأبعذذاد

ماياسال يرااخالقك.ممايدلىللىدم حارهذاال رفبلور  امة.
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ال صل السادس
ت س ن ائ الدراس

أوال :تفسري نتائج تساؤالت الدراسة

 .1تفسري نتائج اإلجابة عن التساؤل األول

 .2تفسري نتائج اإلجابة عن التساؤل الثاني

 .3تفسري نتائج اإلجابة عن التساؤل الرئيس الثالث
ثانياً :تفسري نتائج فروض الدراسة:
 .1تفسري نتائج اإلجابة عن الفرض األول

 .2تفسري نتائج اإلجابة عن الفرض الثاني

 .3تفسري نتائج اإلجابة عن الفرض الرئيس الثالث
 .0تفسري نتائج اإلجابة عن الفرض الرابع

 .5تفسري نتائج اإلجابة عن الفرض اخلامس

 .8تفسري نتائج اإلجابة عن الفرض الرئيس السادس
 .7تفسري نتائج اإلجابة عن الفرض السابع
 .6تفسري نتائج اإلجابة عن الفرض الثامن

 .1تفسري نتائج اإلجابة عن الفرض التاسع
 .14نتائج اإلجابة عن الفرض العاشر

 .11تفسري نتائج اإلجابة عن الفرض احلادي عشر
 .12تفسري نتائج اإلجابة عن الفرض الثاني عشر

 .13تفسري نتائج اإلجابة عن الفرض الثالث عشر
 .10تفسري نتائج اإلجابة عن الفرض الرابع عشر

 .15تفسري نتائج اإلجابة عن الفرض الرئيس اخلامس عشر
 .18تفسري نتائج اإلجابة عن الفرض السادس عشر
 .17تفسري نتائج اإلجابة عن الفرض السابع عشر

تفسير النتائج و مناقشتها

أوالا :تفسير و مناقشة التساؤل األول:

يــنص الســؤال :مذذاهذذكدرجذذةومس ذ وىالمنذذااال ن يمذذكلذذدىالولبذذةالجذذامعيين ذذك ذذلمذذنجامعذذة

اازهروالجامعةاإلسالميةبوز ؟
ي

ذ ذذومذ ذذنالجذ ذذدول()10السذ ذذابرأنبعذ ذذدالعالقذ ذذاناإلنسذ ذذانيةاح ذ ذذلالمر بذ ذذةااولذ ذذلبذ ذذوزن

نسبك( ،)%78.12كحينبعداإلج ار اناإلداريةاح لالمر بةااخير بوزننسبك(.)%80.16

يع ذذزوالباح ذذثذل ذذكإل ذذلأن ذذعفاإلدار ،وى ذذدم ذذا الا ذذائمينىليأ ذذا،وى ذذدماه م ذذامأم

بالمش النالوالبيةوال عاملبذح ثرمذنم يذالمعأذا،وىذدمقذدر أاىلذلإشذباعاح ياجذانالولبذة،
خلذذروازىذذالذذدىالولبذذةبالجامعذذانل ش ذ يلجماىذذان ذذوووالبيذذة ،ذربوأممجموىذذةمذذنالاذذيمو
المعايراإلنسانية ال عاونواالح رامواإلخو ألخ كإوارمذنالعالقذاناإلنسذانيةل حايذروإشذباع

اح ياجا أمو حايذرأهذدا أمالوالبيذة.ومذنجانذبآخذر ذإنإ ذ ارزاناالحذ اللاللذأيونكىلذلمذدار
سنوانوويلةمناالح الل،قذدىذززمجموىذةمذنالاذيماإلنسذانيةوالوونيذةإلذلال لسذوينيينبشذ ل

ىذذاموالولبذذةال لسذذوينيينبشذ لخذذاصألذذبحنجذذز اال جذزأمذذنشخلذذي هومعيذذا اروأسذذلوبحيذذا 
لحلالمش الن.

ثاني ا :تفسير و مناقشة التساؤل الثاني:

ينص التساؤل :ماهكدرجةومسذ وىجذود الحيذا لذدىالولبذةالجذامعيين ذك ذلمذنجامعذةاازهذر
والجامعةاإلسالميةبوز ؟

يبينالجدولرقم()15ن ائواإلجابةىنال ساؤلالثانكوي أرمنالجدولمايلك:
 -أنبعداللحةاالج ماىيةاح لالمر بةااوللحيثبلغمادارالوزنالنسبك(.)%60.13

يعزوالباحثذلكإللأنوبيعةالمج معال لسوينكهومج معإسالمك،ياومىللىاائدو

شرائعدينية حثىللم ذارمااخذالروال ذرابوواح ذرامالعالقذةمذعاآلخذرين،هذذامذنجانذبومذن
جانبآخرأنوبيعةالمج معال لسوينكي ميزبحنهمج معىائلك سودرالعائلةالمم د ذاناللبوة

االج ماىيةاا ثر رابوابينأ رادها كىالقانمباشر وىيرمباشر .
-

ذدارر
ذ ذذكحذ ذذينأنبعذ ذذداللذ ذذحةالمج معيذ ذذةجذ ذذا  ذ ذذكالمر بذ ذذةااخيذ ذذر بذ ذذوزننسذ ذذبكبلذ ذذغماذ ذ 

(.)%83.17يعذذزوالباحذذثذلذذكإلذذلأنالحلذذاراللذذأيونكالواشذذمىلذذلقوذذاعىذذز وآثذذارر
السذذلبيةىلذذل ثيذذرمذذنالاواىذذانال عليميذذةواللذذحيةوالبنيذذةال ح يذذة،انع سذذنسذذلباىلذذل
اامورالحيا يةلل لسوينيينبش لىاموالوالبال لسوينكبشذ لخذاص،ىذالو ىلذلذلذك

حالذذةاالناسذذامال لسذذوينكبذذينشذذوريالذذوون،أدىإلذذلقلذذوروإهمذذال ثيذذرمذذنالجوانذذب

الم علاةباللحةالمج معية.
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ثالث ا :تفسير و مناقشة التساؤل الثالث:

يــنص التســاؤل :مــا هــي أكثــر مراحــل التفكيــر األخالقــي شــيوع ا لــدى الطلبــة الجــامعيين فــي كــل مــن
جامعة األزهر والجامعة اإلسالمية بغزة؟

يبينالجدولرقم()18ن ائواإلجابةىنالسؤالالثالث،وي أرمنالجدولمايلك:
 أنمرحلذذةالاذذانونوالن ذذاماا ثذذرشذذيوىابذذينالولبذذةواح لذذنالمر بذذةااولذذلبنسذذبةمئويذذة(.)%22.25يعذذزوالباحذذثذلذذكإلذذل اىليذذةوسذذائلال نشذذئةاالج ماىيذذةاب ذذدا مذذنااسذذر و
المدرس ذذةو اىلي ذذةمؤسس ذذانالمج م ذذعالم ذذدنكالووني ذذةوالديني ذذة ل ذذكال ذذكس ذذاهمن ذذكبن ذذا 
شخلية لسوينيةم زنة ح رمالعادانوال االيدوالايمالسائد  كالمج معل لبوهذرقذيم

مش ر ةمن مةومحدد للسلوك.
-

ذ ذذكحذذذينجذ ذذا نمرحلذذذةالواىذ ذذةوالخذذذوف ذ ذذكالمرحلذ ذذةااخيذ ذذر بنس ذذبةمئويذ ذذةبلذذذغماذ ذذدارها

(.)%10.89يعذذزوالباح ذذثذل ذذكإل ذذلال ا ذذدمال نول ذذوجكواال ل ذذالبالع ذذالمالخ ذذارجكىب ذذر
شب انال واللاالج ماىك ،ركالمجاللل ثيرمنالنذاسال عبيذرىذنآرائأذمبحريذةمولاذة

مماأدىإلل سرحاجزالخوفا جذارالح ومذانالاائمذة .ذذلكإد ار أذمل اىليذةالمؤسسذان

الحاوقيةواللحا ةواإلىالموىيرهامنمؤسسانالمج معالمدنكال ك ذللأذمال عبيذر
ىنرأيأمو سرحاجزالخوفلديأم.

رهذرالن يجةمعدراسة(مشرف)2441،إلكأشارنإلذلأنمسذ وىال يذرااخالقذك

لدىولبةالجامعةاإلسذالميةياابذلالمرحلذةالرابعذةمذنم ارحذلال يذرااخالقذكالسذنىنذد ذولبرج،
حيثي سمالح مااخالقك كهذربال مسكاللارمبالاانونوالن اماالج ماىك،و اعهذرالمرحلة
كالمس وىال اليديالعذاديمذنمسذ ويانال يذرااخالقذكالثالثذةىنذد ذولبرجوهذك(مذاقبذلالعذرف

وال االي ذذد-س ذذياد الع ذذرفوال االي ذذد-م ذذابع ذذدالع ذذرفوال االي ذذد) .م ذذاا ا ذذنه ذذذرالد ارس ذذةم ذذعد ارس ذذة

(الزاملذذك،)2411،حي ذثأشذذارأنالولبذذةالجذذامعينياع ذ ون ذذكالمرحلذذةالم وسذذوةمؤ ذذداإلذذلمذذا
أ أر هن رية ولبرج كالنموالخلاك.
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تفسير و مناقشة فروض الدراسة

ينص الفرض األول " :وجدىالقةار باويهدالةإحلائيابينالمنااال ن يمكو لمنجود الحيا 
وال يرااخالقكلدىالعينةال لية".

ماهومالح  كالجدولرقم(:)17
 وجذذودىالقذذةار باويذذهموجبذذةدالذذةإحلذذائيابذذينأبعذذادمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكوجذذود الحيذذا ،ىدابعداللحةالجسميةوبعذدالجانذبال يزياذك.ي سذرالباحذثذلذكإلذلأنو ذوحالاذوانينو
ال شريعانالم علاةبحن مةالجامعة،ووبيعةالعالقاناإلنسانية االح راموال اديربيناا راد

وسذ ذذأولةالخذ ذذدمانالمادمذ ذذةإلشذ ذذباعاح ياجذ ذذانالولبذ ذذةوايجابيذ ذذةالخذ ذذدماناا اديميذ ذذةوحسذ ذذن

العالقاناالج ماىيةوال رابواالج ماىك عدمعززانايجابيةل نسانو ؤثرىليه حثيرمباشر
ىلذذلجوانذذباللذذحةالن سذذيةواللذذحةاالج ماىيذذةوالمج معيذذةو عذذدمؤش ذراحاياذذكالذذلمذذدى

الر ذذاى ذذنالمن ذذااالس ذذائد .لم ذذا ذذانهن ذذاكو ذذوحللاذ ذوانينواان م ذذةو عزي ذذزللعالق ذذان
اإلنسانيةوقدر ىلل و يراح ياجانالولبةاإلداريذةواا اديميذة لمذا ذانهنذاكشذعوربالر ذا

الن سذ ذذكوالر ذ ذذاىذ ذذنالعالقذ ذذاناالج ماىيذ ذذةومذ ذذاي ذ ذذو رمذ ذذنخذ ذذدمانحيا يذ ذذةلذ ذذدىالوالذ ذذب

ال لسوينك.

 ي أ ذذرم ذذنخ ذذاللالج ذذدول()17وج ذذودار ب ذذاوس ذذالبودالإحل ذذائيام ذذعجمي ذذعإبع ذذادالمن ذذااال ن يمكوبعدالواىةوالخوف،ماىدامعاملينىيردالينإحلائياوهماالجانذبال يزياذكو
الجانباالج ماىك،ويعزوالباحثذلك،إلللرامةوشد الاوانينواان مةالمعمذولبأذاو

ىذذدمالمرونذذةبمذذاي علذذربذذاإلج ار اناإلداريذذةواا اديميذذة.أ أذذرنار بذذاوسذذلبكبذذينمايذذاس
المنااال ن يمكوبعدالواىةوالخوف ذكمايذاسال يذرااخالقذك،بمعنذلأناالر بذاوبذين

أبعادالمنااال ن يمكوبعدالواىةوالخوف سيران كا جاهينم
-

ادين.

ذذذلكأ أذذرنالن ذذائوإلذذلوجذذودار بذذاوموجذذبدالإحلذذائيابذذينأبعذذادالمنذذااال ن يمذذكوبعذذد

العاذذداالج مذذاىكمذذنمايذذاسال يذذرااخالقذذكىذذداالبعذذدال يزياذذك،يع ذ زوالباحذذثذلذذكإدراك
الوالذذبووىيذذهبالجوانذذبالمعر يذذةاهميذذةالمنذذااال ن يمذذكواد ار ذذهبذذانللمؤسسذذةقيمذذاون امذذا

محذذددايجذذباح رامأذذاح ذذليولذذفال ذذردبالن ازهذذةوال جذذردوالذذال حيذذزمذذنناحيذذة،وانأذذا ؤلذذف
ال عاقداالج ماىكمنجأةأخرىوالخروجىنهذاالعاديعدنشو از .وي رهذاال سيرإللما

ذهذذبإليذذه(ىايلذذك)37:1117،أنااخذذالر اذذومبو ذذعااسذذسوالمبذذاد ال ذذك سذذاىدال ذذرد
ىلذذلال مييذذزبذذينمذذاهذذوخيذذرومذذاهذذوشذذر،وبذذينالسذذلوكالمأذذذبوالسذذلوكىيذذرالمأذذذب،

بال الك أوي عإواراأخالقيايجبأني حللبهالمديروالمن مةوالعامل ون يأا.
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يــنص الفــرض الثــاني " :وجذذدىالقذذةار باويذذةدالذذةإحلذذائيابذذينأبعذذادمايذذاسجذذود الحيذذا وأسذذاليب

ال يرااخالقكلدىالعينةال لية".

أ أرنالن ائو كالجدولرقم()16مايلك:

 ار باوبعدالواىةوالخوفوبعدالمن عةوالمااي ةمعجميذعأبعذادمايذاسجذود الحيذا والدرجةال ليةللماياسىندمس وىداللة0.01وجذا نهذذراالر باوذانسذالبةمذاىذدابعذد
واحدجا االر باوموجباوهوبعداللحةالمج معية.ي سرالباحثذلكأنمنالوبيعكو
المنواذذكأنمذذنيم لذذكالشذذعوربالر ذذاى ذذناللذذحةالجسذذميةوالشذذعوربذذاامنالن س ذذكو

الل ذذالبةالن س ذذيةويم ل ذذكالا ذذدر ىل ذذلبن ذذا ىالق ذذانايجابي ذذةم ذذعاآلخذ ذرينيا ذذللدي ذذهالش ذذعور
بالواىةوالخوفواانانيةال رديةبمعنلأنالعالقة سير كا جاهينم

ادين.

 ار باوبعديالاانونوالن ام،والعاداالج ماىكمعجميعأبعادماياسجود الحيا -ماىدابعذذداللذذحةالمج معيذذةوالعاذذداالج مذذاىك-والدرجذذةال ليذذةللمايذذاسىنذذدمسذ وىداللذذة4.41
وج ذذا نه ذذذراالر باو ذذانموجب ذذةم ذذاى ذذدابع ذذدواح ذذدج ذذا االر ب ذذاوس ذذالبوه ذذوبع ذذدالل ذذحة

المج معية ،ماجا ار باوهمعالاانونوالن امىندمس وى4.45

ي س ذذرالباح ذذثذال ذذكإل ذذلأنم ذذني ذذو رلدي ذذهىنال ذذرالل ذذحةالجس ذذميةوىنال ذذرالل ذذحة

الن سذذيةوىنالذذراللذذحةاالج ماىيذذةااليجابيذذةوين ذذرإلذذلذا ذذهن ذذر ايجابيذذة ذذإنذلذذكيعذذدمؤش ذرا
لل وا ذذرمذذعالبيئذذةالمحيوذذةبذذهوالمنذذااالسذذائد،بال ذذالكي ذذو رلديذذهإد ار ذذاووىذذكبذذاالل زامبالاذذانونو

الن امباح رامانهبأذااالل زاميلبو كحالةمنالعاداالج ماىكالذييملكىليهاإليمانبالاواىد
ااخالقيةالعامة.

تفسير ومناقشة نتائج الفرض الثالث:

 .3ينص الفرض " :وجد روردالةإحلائيا كم وسواندرجانالولبةىللأبعاد لمنماياس
المنااال ن يمكوماياسجود الحيذا وأسذاليبال يذرااخالقذك عذزىالخذ الفالجامعذةال ذكيذدرس
يأاالمبحوثين".

أ أرنالن ائو كالجدولرقم()11مايلك:

 وجود روردالةإحلائيابينولبةجامعةاازهروولبةالجامعةاإلسالمية ذكجميذعأبعذادماياسالمنااال ن يمكوجا نهذرال رورإلللالوولبةالجامعةاإلسالمية.

يعذذزوالباحذثذلذذكإلذذلاخذ الف ذذروفالمنذذااال ن يمذذكالسذذائدبذذينالجذذامع ين ،ذذذلكإلذذل

وىذذكالولبذذةوإد ار أذذمإلذذلوبيعذذةاان مذذةوالا ذوانينالمعمذذولبأذذاوقذذدر أاىلذذل ن ذذيمالعالقذذةبذذين
الوالذذبواإلدار بالجامعذذةومذذا ذذو ررالجامعذذةمذذنخذذدمانإداريذذةوأ اديميذذةومذذا ذذو ررالجامعذذةمذذن

خد مانمعيشيةو وذويردائذم ذكالمبذانكوالااىذانالد ارسذيةووبيعذةالعالقذةاالج ماىيذةال ذك اذوم
ىل ذ ذذلاالح ذ ذ ذراموال ا ذ ذذديرب ذ ذذينالولب ذ ذذةوالم ذ ذذو ينواه م ذ ذذاماإلدار بالمشذ ذ ذ النالوالبي ذ ذذةواش ذ ذذباع
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اح ياجا أم،انع سذلكىللاس جابانولبةالجامعةاإلسالميةىللماياسالمنااال ن يمكبش ل

ايجابك،وهذامؤشرايجابكأنالمنااال ن يمكالسائدبالجامعةاإلسالميةهومناامحابكا رادر.

 وجذذود ذذروردالذذةإحلذذائياىلذذلبعذذداللذذحةالمج معيذذةىلذذلمايذذاسجذذود الحيذذا ،للذذالوولبةالجامعةاإلسالمية،ويعزوالباحذثذلذكإلذلأنىالبيذةولبذةالجامعذةاإلسذالمية سذم
بوابع ريإسالمكواحدي رهذاالوابعال ذريمذعالوذابعال ذريللاذائمينىلذلالح ومذة

ال لسوينيةبوز .

 وجود روردالةإحلذائياىلذلبعذداللذحةالجسذميةوبعذداللذحةاالج ماىيذةىلذلمايذاسجود الحيا للالوولبةجامعةاازهر.يعزوالباحثذلكإللأنولبةجامعةاازهرأ ثذر

شعورابالحريةواالن احوالمرونة كال عاملمعاآلخرين.

 وجذذود ذذروردالذذةإحلذذائيابذذينالمجمذذوى ين ذذك ذذلمذذنالمبذذاد ااخالقيذذةوالدرجذذةال ليذذةلل يرااخالقكللالوولبةجامعةاازهر.يعزوالباحثذلكإللأنالجانبال ذريلذدى

ولبذذةجامعذذةاازهذذريحمذذلقيمذذاوونيذذةسذذاميةأ ثذذر حذذرراوأقذذربإلذذلالعلمانيذذةوالسذذبب
الجوهريللسلوكالخلاكهذااى اادهمبلحةالمباد ااخالقيذةالعامذةوهذكمبذاد مولاذةو



منأمثل أاالمساوا والعدلبينالبشربوفالن رىنالدينأوالجنس.

أظهرت النتائج في الجدول رقم (  )91ما يلي :
 وجود روردالةإحلائياىللماياسالمنااال ن يمكللالووالبانالجامعةاإلسالمية كاابعذ ذذادال اليذ ذذة،بعذذذدالا ذ ذوانينوال ش ذ ذريعان،وبعذ ذذداإلج ذ ذ ار اناإلداريذ ذذة،وبعذذذدالجانذ ذذب

ال يزياذذكوالدرجذذةال ليذذةللمنذذااال ن يمذذك.يعذذزوالباحذذثذلذذكإلذذلوبيعذذةالأي ذذلال ن يمذذك
الم ميزللجامعةاإلسالميةو اسيمالعمليخلرحالةمنال وا ربيندوائرالجامعة ك اذديم

خ ذذدما أاو ذذو يروإش ذذباعاح ياج ذذانالولب ذذة ذذكمج ذذاالنشذ ذ لمم ذذاانع ذذسإيجاب ذذاىل ذذل
اس جابانالوالبانبالجامعةاإلسالميةىللماياسالمنذااال ن يمذك ،ذذلكإدراكالوالبذان

إل ذل ذذا الاذذائمينىلذذلإدارالجامعذذةاإلسذذالمية ذذكم ابعذذة ذذلمذذاي علذذر ذذكأمذذورالحيذذا 
الجامعيةبمايسأم ك وويرهاوبلو أهدا أا.

 ىدموجود روردالذةإحلذائياىلذلأيمذنأبعذادمايذاسال يذرااخالقذكوهذذايشذيرإلذلشذد ال اذذاربوال جذذانس ذذكأسذاليبال يذذرااخالقذذك،ويعذذزوالباحذثذلذذكإلذذلأنوبيعذذة
ال ا ال لسوينيةمحا ة ميلإللال دينوىيرم حرر أك خ ذعإلذلمجموىذةمذنالاذيم

والعذذادانوال االيذذدوالمعذذايرااخالقيذذةالسذذائد وال ذذك ذذرفىلذذلال ذذا االل ذزامبأذذاوأن



الخروجىنهذرالايموالمعايريع برىارىللال ا منوجأةن رالمج مع.
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أظهرت النتائج في الجدول رقم (  )90ما يلي :
 وج ذذود ذذروردال ذذةإحل ذذائياب ذذينولب ذذةالج ذذامع ين(اإلس ذذالميةواازه ذذر)ال ذذذ ور،وج ذذا نال ذذرورللذذالوولبذذةالجامعذذةاإلسذذالميةالذذذ ور ذذكجميذذعأبعذذادالمنذذااال ن يمذذك،ويعذذزو

الباحذذثذلذذكإلذذلشذذعورالولبذذةبالجامعذذةاإلسذذالميةبالر ذذاىذذنسياسذذةالجامعذذةومذذا ادمذذه
اإلدار مذذنخذذدمان ذذك ا ذذةالمجذذاالنومذذدىال ذزامأمووالئأذذمللجامعذذة.ويشذذيرالباحذذثإلذذل
ماارنةبينال رورللولبةالذ ورمن الالجامع ين(اإلسذالميةواازهذر)وبذينال ذروربذين

والبذذانجامعذذةاازهذذرووالبذذانالجامعذذةاإلسذذالمية،نجذذدأنال ذذروربذذينالوذذالبالذذذ ور
جذذا نللذذالوالولبذذةالذذذ وربالجامعذذةاإلسذذالمية ذذكجميذذعأبعذذادالمنذذااال ن يمذذك ذذكحذذين
أوجدنالن ائوبينالوالباناإلناث(اإلسالميةواازهذر)إلذلىذدموجذود ذرور ذكبعذف

أبعذذادالمنذذااال ن يمذذكوخالذذةبعذذدالجانذذباا ذذاديمكوبعذذدالعالقذذاناإلنسذذانيةوالجانذذب
االج ماىك،ممايدللإللأنوبيعةولبةجامعةاازهرمذنالذذ ورىيذرمل ذزمينوخذارجين

ىنأن مةوقوانينالجامعةالمعمولبأا.

 وجود رورللالوالولبذةالذذ وربجامعذةاازهذر ذك ا ذةأبعذادمايذاسجذود الحيذا مذاىذدابعذذداللذذحةالمج معيذذة.ويعذذزوالباحذذثذلذذكإلذذلاالخ ذ الفال ذذريواخ ذ الفال وجأذذان
ال ن يميةالحزبيةل لمنولبةجامعةاازهرا جارالح ومةالاائمةباواعىز .

 أمذذامايذذاسال يذذرااخالقذذكنجذذدوجذذود ذذروردالذذةإحلذذائيا ذذكبعذذدالمن عذذةوالمااي ذذةلل ذذالوالولب ذذةاإلس ذذالمية،و ذذرورىل ذذلبعذذذدالمب ذذاد ااخالق ذذكوالدرج ذذةال لي ذذةلل يذ ذذر
ااخالقكللالوولبةجامعةاازهر،ويعزوالباحثذلذكإلذلوبيعذةاالن مذا الحزبذكل ذل

مذنولبذذةجامعذةاازهذذرواإلسذالمية ،ي سذذمالوالبيذةمذذنولبذةجامعذذةاازهذربان مذذائأمإلذذل

أح ذزابىلمانيذذة ذذؤمنبالديماراويذذةالداىيذذةإل ذلال حذذررونشذذرالعذذدلوالمسذذاوا بذذينالبشذذر
بوفالن رإلل حثيرالدينوالجنس.

 .9تفسير ومناقشة نتائج الفرض الرابع:

يــنص الفــرض ":وجذذد ذذروردالذذةإحلذذائياىنذذدمس ذ وىداللذذة()0.05≤αبذذينم وسذذواندرجذذان
المبحذذوثينىلذذل ذذلمذذنمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكومايذذاسجذذود الحيذذا ومايذذاسال يذذرااخالقذذك
عزىللمس وىال عليمكللمبحوثين(أول-رابع).

أظهرت النتائج في الجدول رقم (  ) 99ما يلي :

 وجذذود ذذروردالذذةإحلذذائيةبذذينولبذذةالمسذ وىااولوولبذذةالمسذ وىال اربذذع ذذكجميذذعأبعذذادماياسالمنااال ن يمكوجا نهذذرال ذرورللذالوولبذةالمسذ وىااول،ويعذزوالباحذث
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ذلكإللقلةخبر الولبةمنالمسذ وىااولبحاوقذهوواجبا ذه،ومذنجانذبآخذراالن اذالمذن

مرحلذذةال علذذيمالثذذانويالذذذيي سذذمبذذاالل زاموالن ذذاموشذذد ال ايذذدبالد ارسذذةإلذذلمرحلذذةال علذذيم
الجامعكالذيي سمبالمرونةويشعربنوعمنالحرية كجوانبالحيا الجامعية.

 ىذذدموجذذود ذذروردالذذةإحلذذائيابذذينالولبذذة ذذكالمس ذ وىااولوالولبذذة ذذكالمس ذ وىال اربذذعىللأيبعدمنأبعادمراحلال يرااخالقك،وهذايشيرإللشذد ال جذانسوال اذارب ذك

ال يرااخالقك،ويعزوالباحثذلكإللأنالبيئةال لسوينيةهكبيئذةواحذد ذانىذادان

و االيذذدوقذذيممش ذ ر ة حخذذذالوذذابعالمحذذا  ،ذذذلكوبيعذذةالمنأذذاجال لسذذوينكىلذذلمذذدار
السذذنوانال عليميذذةيعذذززقذذيممش ذ ر ةلجميذذعال ئذذانال لسذذوينيةومنأذذاالاذذيمااخالقيذذةوالحذذث

ىلذ ذ ذذلم ذ ذ ذذارمااخذ ذ ذذالر .ذ ذ ذذرهذ ذ ذذذرالن يجذ ذ ذذةمذ ذ ذذعن ذ ذ ذذائو ذ ذ ذذلمذ ذ ذذن(الزاملذ ذ ذذك)2411،و

(مشرف)2441:بحنهاليوجد رور كمس وىال يرااخالقذك عذزىللمسذ وىال عليمذك،
واخ ل نالن ائومعدراسة(البيشك)2444:ودراسة(ىباس)1115،وال ك وللنإلذل

وجود رور كمس وىال يرااخالقكبيناا برسناواالورسناللالواا برسنا.


 .9تفسير ومناقشة نتائج الفرض الخامس:

ينص الفرض":ال وجد روردالةإحلائياىندمس وىداللذة()0.05≤αبذينم وسذواندرجذان
المبحذذوثينىلذذل ذذلمذذنمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكومايذذاسجذذود الحيذذا ومايذذاسال يذذرااخالقذذك
عزىلل خلص(ىلمك-أدبك).

أ أرنالن ائو كالجدولرقم()23مايلك:
 ىدموجود روردالةإحلائيابينولبةالدراساناادبيةوالدراسانالعلمية ذكجميذعأبعذادماياسالمنااال ن يمك رهذرالن يجذةمذعن يجذة(أبذوسذمر وآخذرون)2443،بحنذه
ال وجد روردالةإحلائياالس جابانأ رادالعينةنحذوالمنذااالجذامعك عذزىلم ويذرال ليذة

 ،ذذكحذذينجذذا نال ذذروربذذينالمجمذذوى ين ذذكبعذذدواحذذدوهذذوالجانذذباالج مذذاىكللذذالو

ال لياناادبية .ماأ أرنالن ائوإللوجود روردالةإحلائياىللماياسجود الحيا 
ىلذذلبعذذداللذذحةالجسذذميةوالدرجذذةال ليذذةلجذذود الحيذذا .وجذذا نال ذذرور ذذكلذذالوولبذذة

ال لياناادبية،يعزوالباحثذلكإللوبيعةالموادالدراسيةواخ ال أابينال ليذاناادبيذة
والعلميةمنحيثالمح وىوالأدف،حيث ونموادال لياناادبيةأقرب كمح واهذاو

أهذذدا أام ذذنالجوان ذذباإلنس ذذانيةوالحي ذذا االج ماىيذذة ،أ ذذك ن ذذاقشمو ذذوىانذانىالق ذذة

بالمشذ ذ الناالج ماىي ذذةوالبحذذذث ذذكأسذذذبابأاوو ذذررىالجأ ذذا،واخ ل ذذنن يج ذذةال ذ ذذرف
الم علربجود معدراسة لمن(شاور )2412،و(ىبذدالحميذد)2446،حيذثأشذارواإلذل
ىذذدموجذذود ذذرورذانداللذذةإحل ذذائية ذذكأبع ذذادالر ذذاى ذذنالحيذذا والدرج ذذةال ليذذة ع ذذزى
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لم ويرال خلص .ماأ أرنالن ائوإللىدموجذود ذرورذانداللذةاحلذائيلةىلذل ا ذة
أبعادماياسال يرااخالقك،ويعزوالباحثذلذكإلذلمذا ذممناقشذ هسذاباا،أنالمج مذع

ال لسذ ذذوينكمج مذ ذذعإسذ ذذالمكيذ ذذدىوإلذ ذذل عزيذ ذذزالاذ ذذيمااخالقيذ ذذةوأدا الواجبذ ذذانو حمذ ذذل
المسؤولية،وجا نن يجةهذاالجز منال رفم رمعدراسة(مشرف)2411،و خ لذف

مذذعد ارسذذة(ال حلذذون)2440،ال ذذكأشذذارنإلذذلوجذذود ذذرور ذذكمس ذ وىال يذذرااخالقذذك
للالوال ليانالعلمية.

 .6تفسير ومناقشة نتائج الفرض السادس:

يــنص الفــرض :وجذذد ذذروردالذذةإحلذذائياىنذذدمس ذ وىداللذذة()0.05≤αبذذينم وسذذواندرجذذان

المبحذذوثينىلذذل ذذلمذذنمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكومايذذاسجذذود الحيذذا ومايذذاسال يذذرااخالقذذك
عزىلم ويرالجنس(ذ ور،إناث).

حيث أظهرت النتائج في جدول رقم (  ) 99ما يلي :
 وجود رورجوهريةودالةإحلائيا كجميذعأبعذادمايذاسالمنذااال ن يمذكومايذاسجذود الحيا ،وجا نا جارهذرال رورللالواإلناث،ووجود روردالةإحلائيا كبعدالعاذد
االج ماىكوبعدالمباد ااخالقيةوالدرجةال ليةلماياسال يرااخالقكللالواإلناث،
ويعذذزوالباحذذثذلذذكإلذذلأنال ذذا ال لسذذوينية ذذا مسذذالمةوأ ثذذرإد ار ذذالمذذا مليذذهالعذذادانو

ال االيذدوأ ثذذرمحا ذذةىلذذلقذذيمومعذذاييرالمج مذذعوخالذذةأنالمج مذذعال لسذذوينكمج مذذع
ذ ذذوريي ذذرفىلذذلال ذذا االل ذزاموالمحا ذذةىلذذلالاذذيموالعذذادانوأنالخذذروجىنأذذايعذذد

ىذذا ارىلذذلال ذذا لذذذلك ذذونأ ثذذرإيمانذذابالاواىذذدااخالقيذذةالعامذذةوال ازمذذاوان ذذباوابمذذا
مليذذهالحي ذا الجامعيذذةمذذن ذوابووق ذوانين.ا اذذنهذذذرالد ارسذذةبوجذذود ذذروربذذينالذذذ ورو

اإلن ذذاث ذ ذذكالمنذ ذذااال ن يمذ ذذكمذ ذذعد ارسذذذة(ربذذذاح،)2446،واخ ل ذذنمذ ذذعد ارسذذذة ذ ذذلمذذذن

(حمدونذذة)2414،و(الشذذنوك)2448،و(الحيذذدر)2448،حيذذثأ أذذرواىذذدموجذذود ذذرور
ع ذذزىلم وي ذذرالج ذذنس ذذكالمن ذذااال ن يم ذذك.أم ذذاماي ذذاسج ذذود الحي ذذا ،اخ ل ذذنن يج ذذةه ذذذا

ال رفمعدراسة لمن(أرنوو)2447،و(البأادلك،و ذا م)2447،والذذينأ أذرواوجذود
روردالةإحلائيابينم وسذواندرجذانالذذ ورواإلنذاث ذكالدرجذةال ليذةلجذود الحيذا .

أماماياسال يذرااخالقذكا اذنن يجذةهذذاال ذرفمذعد ارسذة ذلمذن(محمذد)1117،و

د ارسذة(مشذرف)2411،ود ارسذة(السذيد)1117،ود ارسذة(ال حلذون)2442،أنهنذاك روقذا
عذذزىلم ويذذرالجذذنس،واخ ل ذذنمذذعد ارسذذة(الزاملذذك)2411،ود ارسذذة(آدم)2442،ود ارسذذة



قناوي()1167إللىدموجود رور عزىلم ويرالجنس.
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كما أظهرت النتائج أيضا في الجدول رقم (  ) 99ما يلي :

 وجذذود ذذرورذانداللذذةإحلذذائيةبذذينالوذذالبالذذذ ور ذذكجامعذذةاازهذذروالوالبذذاناإلنذذاثذذكجامعذذةاازهذذر ذذكجميذذعاابعذذادوالدرجذذةال ليذذةمذذنمايذذاسالمنذذااال ن يمذذك،وبعذذدي

اللذذحةاالج ماىيذذةواللذذحةالمج معيذذةوالدرجذذةال ليذذةمذذنمايذذاسجذذود الحيذذا ،وىلذذل
بعذذدالعا ذذداالج مذذاىكوالدرج ذذةال ليذذةم ذذنماي ذذاسال يذذرااخالق ذذك،جذذا نه ذذذرال ذذرور

للالوالوالباناإلناثبجامعةاازهر.

يع ذذزوالباح ذذثذل ذذكإل ذذلأنالوالب ذذاناان ذذانأ ث ذذرال ازم ذذابا ذذيموى ذذادانو االي ذذدالمج م ذذع

ال لس ذذوينكوأ ث ذذرأيمان ذذابال ذ ذوابوالديني ذذةوالاواى ذذدااخالقي ذذةالعام ذذةم ذذنالولب ذذةال ذذذ ور
بجامعذذةاازهذذر .ذذذلكأنال ذذا بوبيع أذذا ن ذذرإلذذلالحيذذا ن ذذر  اؤليذذةوايجابيذذةوخالذذة
ىلللعيدالجامعةالنوجودهابالجامعةيجعلأا شعربالمساوا بينأذاوبذينالولبذةالذذ ور

ممايحثىليهالمحا ةىللالعادانوالن مالسائد بالمؤسسةالجامعية


و أظهرت النتائج في الجدول رقم (  ) 96ما يلي :
 ىذذدموجذذود ذذروردالذذةإحلذذائيابذذينالولبذذةالذذذ ورواإلنذذاثبالجامعذذةاإلسذذالمية ذذكجميذذعأبعذذادالمنذذااال ن يمذذك،ي سذذرالباحذذثذلذذكإلذذل جذذانسو اذذارببيذذنأممذذنحيذذثاالل ذزامو

الر ذذاىذذنالمنذذااالسذذائدبالجامعذذةممذذايذذدللىلذذلأنالاذذائمينىلذذلإدارالجامعذذةذو ذذا 
م مي ذذز وق ذذادر ىل ذذلإش ذذباعحاج ذذانالو ذذالبم ذذن ذذالالجنس ذذين ذذكجمي ذذعجوان ذذبالحي ذذا 

الجامعية.

 وجود روردالةإحلائيابينالولبةالذ ورواإلناثبالجامعةاإلسالمية،ىللبعداللحةالجس ذذميةوبع ذذدالل ذذحةالن س ذذيةوبع ذذدالل ذذحةاالج ماىي ذذةوالدرج ذذةال لي ذذةلماي ذذاسج ذذود 
الحي ذذا ،وج ذذا نال ذذرورلل ذذالواإلن ذذاث،يع ذذزوالباح ذذثذل ذذكأنال ذذا م ذذنوبيع أ ذذاأ ث ذذر

نرجسذ ذذيةوأ ث ذ ذذراه مام ذ ذذابالجوان ذ ذذبالم علا ذ ذذةبالل ذ ذذحةالجس ذ ذذميةأم ذ ذذام ذ ذذنحي ذ ذذثالعالق ذ ذذان
االج ماىية،ال ا ال لسوينية ا م اوقعةبالمنزلبسببىادانو االيدالمج معال لسوينك
وىندما خرجمنالمنزل اومب عويفالناصمذنخذاللبنذا ىالقذاناج ماىيذة ذكمحذيو

الجامعةمماي أرلمخرينأنأاأ ثذراج ماىيذامذنالذذ ور .ذكحذينجذا نال ذرور ذكبعذد

الل ذذحةالمج معي ذذةىل ذذلماي ذذاسج ذذود الحي ذذا لل ذذالوال ذذذ ور،يع ذذزوالباح ذذثذل ذذكإل ذذلأن
الذ ورأ ثرار باوابالحيذا السياسذيةوال ن يميذةوأ ثذراه مامذابالحيذا اليوميذةومجريا أذا

منال ا .

 وجود رور ك لمنبعدالواىذةوالخذوفوبعذدالمن عذةوالمااي ذةللذالوالذذ ورىلذلمايذذاسال يذذرااخالقذذك ،ذذذلكوجذذود ذذرورىلذذلبعذذدالعاذذداالج مذذاىكوبعذذدالمبذذاد 
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ااخالقيذذةوالدرجذذةال ليذذةلمايذذاسال يذذرااخالقذذكللذذالواإلنذذاثبالجامعذذةاإلسذذالميةو
يعزوالباحثذلكأنوبيعذةالولبذةالذذ ورأقذلار باوذابالعذادانوال االيذدوقذيمالمج مذع ذك

ح ذذينأنال ذذا أ ث ذذرال ازم ذذابالمب ذذاد ااخالقي ذذةالعام ذذةىل ذذلاى ب ذذارإنأ ذذا مث ذذلإو ذذاراىام ذذا

للمج معبش لىاموالخروجىنهذااإلواريش ل مرداىليهوخروجاىنماهومحلوف.

 .7تفسير ومناقشة نتائج الفرض السابع:

يــنص الفــرض :وجذذد ذذروردالذذةإحلذذائياىنذذدمس ذ وىداللذذة()0.05≤αبذذينم وسذذواندرجذذان
المبح ذذوثينىل ذذلماياس ذذكج ذذود الحي ذذا وال ي ذذرااخالق ذذكب ذذاخ الفدرج ذذا أمىل ذذلماي ذذاسالمن ذذاا
ال ن يمكلدىالعينةال لية(.الدرجةال لية).

أظهرت النتائج بالجدول رقم (  )97ما يلي :
 -وجود رورجوهريةدالةإحلائيابينم وسواس جابانالمجموى ينذويالدرجةالمنخ

ة،

وذويالدرجذةالمر عذةىلذلالدرجذةال ليذةلمايذاسالمنذااال ن يمذك ،ذكجميذعأبعذادمايذاس
جود الحيا والدرجةال ليةله،وجا نال رور كا جذارذويالدرجذةالمر عذة ،ذذلكوجذود
ذذروردالذذةإحلذذائيةىلذذلبعذذدالواىذذةوالخذذوفللذذالوذويالدرجذذةالمنخ

ذذة،ووجذذود

ذ ذذرورللذ ذذالوذويالدرجذ ذذةالمر عذذذةىلذ ذذلبعذ ذذدالعاذ ذذداالج مذ ذذاىكوالدرجذ ذذةال ليذ ذذةلل يذ ذذر
ااخالقكمنماياسال يرااخالقك.

ي سرالباحثذلكأنهمنالمنواكأنالولبةالذينلديأماد ار ذحويم ل ذونقذدرامذنالذوىكو

الذ ا والمعر ذةبالمنذااالجذامعكالذذييعيشذونهوين ذرونإليذهن ذر ايجابيذةم ائلذةلذيسسذوداوية،
ذذإنهذذذااإلدراكوالمعر ذذةلذذم ذذح كمذذنىذذدملذذديأمبذذليذذدللىلذذلاللذذحةالن سذذيةااليجابيذذةلذذديأمأو

جود حيا مر عةم ميز ىناآلخرين،وهذامايؤ دىللوجودىالقةقويذةبذينالمنذااال ن يمذكو
جود الحيا  ك ا ةاابعادوالدرجةال لية ،ماأ أر هن ائوال رفااولبالجدولرقم(.)17
-

مذذاهذذومالح ذ  ذذكن ذذسالجذذدول،نجذذدأنالذذذيناليم ل ذذونإد ار ذذاأوقذذدرمذذنالمعر ذذةو

ين رونن ذر سذوداويةللمنذااالجذامعك،دليذلىلذلمسذ وىال يذرااخالقذكالم ذدنكلأذم،
وي ونار باوأمبالمنااالجامعكار باواسالبا،وهذذامذايؤ ذدرال ذرفااولبالجذدولرقذم(

 .)17كحينذويالدرجةالمر عةىلذلمايذاسالمنذااال ن يمذكيذدلىلذلمسذ وى يذر
ىالكبادرما،نا وىنإد ار أموذ ائأمووبيعةالمعر ذةلذديأم.وهذذرالن يجذة ؤ ذدىلذل

وجودار باوقويبينالمنااال ن يمكوج ود الحيا وال يرااخالقك.
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 .7تفسير ومناقشة نتائج الفرض الثامن:

يــنص الفــرض :وجذذد ذذروردالذذةإحلذذائياىنذذدمس ذ وىداللذذة()0.05≤αبذذينم وسذذواندرجذذان
المبح ذذوثينىلذ ذذلماياس ذذكالمنذ ذذااال ن يم ذذكوجذذذود الحي ذذا بذ ذذاخ الفدرج ذذا أمىل ذذلماي ذذاسال يذ ذذر

ااخالقكلدىالعينةال لية(.الدرجةال لية).

أظهرت النتائج في الجدول رقم (  )98ما يلي :
 -وجود رورجوهريةدالةإحلائيابينم وسواس جابانالمجموى ينذويالدرجةالمنخ

ة،

وذويالدرجةالمر عةىللالدرجةال ليةلمايذاسالمنذااال ن يمذك ،ذكجميذعأبعذادمايذاس

جذذود الحيذذا والدرجذذةال ليذذةلذذه،وجذذا نال ذذرور ذذكا جذذارذويالدرجذذةالمر عذذة ذذكجميذذع
اابعاد،ىدابعداللحةالمج معية ،ادجا ا جارال ررإلللالوذويالدرجةالمنخ

ة.

يعدهذاال رفهوام دادالل رفالذييسباه،وي سرالباحثهذرالن يجةأنالولبةالذين

لذذذديأمإد ار ذ ذذاللاذ ذذيمااخالقيذذذةوالعذ ذذادانوال االيذذذدالسذ ذذائد بذ ذذالمج معوالذ ذذن موالا ذ ذوانينوالمبذ ذذاد 
ااخالقيذ ذذةالعامذذذةوال ذ ذزامأمبأذ ذذاهذذذومحلذ ذذلةال وا ذ ذذروال ي ذذفالن سذذذكواالج مذ ذذاىكوالشذ ذذعور
بالسعاد والر اىنالحيا بمعنلانهمحللةلجود الحيا لديأم،وهذامايؤ دأي اقذو االر بذاو

بينال يرااخالقكوجود الحيا .ويشيرالجذدولأي ذاوجذود ذرورلذذويالدرجذةالمر عذةىلذل
بعدالجوانباا اديميةوالاوانينوال شريعانوالدرجةال ليةللمنااال ن يمك،ويعزوالباحثذلك

أنالولبةذويالدرجةالمر عةي و رلديأمإد ار اووىيااهميةااخذالر ذك عزيذزو ذدىيمالاذوانين
وال ش ذريعانومذذاي علذذربالجوانذذباا اديميذذةالاائمذذةبالجامعذذةوين ذذرونإلذذلالجوانذذباا اديميذذةو
الاوانينالجامعيةن رايجابية وا رمعمبادئأمااخالقيةبلين ذرونإليأذابحنأذا عزيذزالمذدال ذزامأم

بايمأمااخالقية.

 .9تفسير ومناقشة نتائج الفرض التاسع:

يــنص الفــرض :وجذذد ذذروردالذذةإحلذذائياىنذذدمس ذ وىداللذذة()0.05≤αبذذينم وسذذواندرجذذان
المبحذذوثينىلذذلماياسذذكالمنذذااال ن يمذذكوال يذذرااخالقذذكبذذاخ الفدرجذذا أمىلذذلمايذذاسجذذود 

الحيا لدىالعينةال لية(.الدرجةال لية).

أظهرت النتائج بالجدول رقم (  )99ما يلي :
 وجذذود ذذرورجوهري ذةذانداللذذةإحلذذائية ذذكجميذذعأبعذذادمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكوالدرجذذةال ليةله،وجا نال رور كا جارذويالدرجةالمر عة.

ي سذذرالباحذذثذلذذكبذذحنالولبذذةذويالذذدرجانالمر عذذةلذذديأمإدراكومعر ذذةوين ذذرونن ذذر 

ايجابيذذةإلذذلذوا أذذمويشذذعرونبالر ذذاوالسذذعاد ىذذنلذذح أمالجس ذميةوالن سذذيةواالج ماىيذذةومذذا

172

ي ذو رلأذممذذنخذدمانىلذلمسذ وىالمعيشذةلذميذذحنمذن ذ ار بذذلهذون ذاج اىذذلايجذابكبذينجذذود 
الحيا للولبةوبينالمنااال ن يمكالسائد،هوبذلكمحللةون اجلمايو ررالمنااالجذامعكويعذزز

لأمالثاةبالن سلديأم ك ا ةالجوانببالحيا الجامعية.


 .01تفسير ومناقشة نتائج الفرض العاشر:

يــنص الفــرض " :وجذذد ذذروردالذذةإحلذذائياىنذذدمسذ وىداللذذة()0.05≤αبذذينم وسذذواندرجذذان
المبحذذوثينىلذذل ذذلمذذنمايذذاسالمنذذااال ن يمذذك،وجذذود الحيذذا ،وال يذذرااخالقذذك عذذزىلل ر يذذب

الميالدي( كااول– كالوسو– كاآلخر).
أظهرت النتائج في الجدول رقم (  ) 30ما يلي :

 وجود روردالةإحلذائياىلذلمايذاسالمنذااال ن يمذكىلذلاإلبعذادال اليذة(بعذدالاذوانينوال شذ ذريعان-بع ذذدالعالق ذذاناإلنس ذذانية-بع ذذداإلجذ ذ ار اناإلداري ذذة) ذذذلكىل ذذلالدرج ذذةال لي ذذة
للمنذااال ن يمذك،وجذا نهذذرال ذرورللذالوالمسذ جيبينذويال ر يذبالمذيالديالوسذذو.
ويعذذزوالباحذذثذلذذكإلذذلأنالو ذذلااولبااسذذر (الب ذذر)والو ذذلااخيذذر(آخذذرالعناذذود)

أ ثرىر ةللذداللال ازئذدمذنقبذلالوالذدينبااسذر ممذايذنع سسذلباىلذلذانالو ذل( اذدان
الذذذان)وسذذلوكالو ذذلمسذ ابال،بحيذذثيلذذبوأ ثذذراى مذذاداىلذذلاآلخذرينل حايذذرأهدا ذذه،
ذذذلكيذذؤثرىلذذلىالق ذذهمذذعاآلخ ذرينسذذلباو ذذونن ر ذذهللبيئذذةأوالمحذذيوالذذذييعذذيشبذذه



ن رسلبية.

أظهرت النتائج في الجدول رقم (  ) 31ما يلي :
 ىذذدموجذذودأي ذذروردالذذةإحلذذائيابذذينالمجموىذذانالثالثذذةللعينذذةملذذن ةحسذذبال ر يذذبالميالديللمبحوثينىللماياسجود الحيا ومايذاسال يذرااخالقذك،ممذايشذيرإلذلأن
م وي ذذرال ر ي ذذبالم ذذيالديل ذذيسل ذذهأي ذذحثيرىل ذذلج ذذود الحي ذذا وال ي ذذرااخالق ذذكبحبع ذذادهم

المخ ل ذذة.ويعذذزوالباحذذثذلذذكإلذذلالوسذذوالبيئذذكوالثاذذا كالسذذائدبذذالمج معال لسذذوينكشذذبه
م جانس ذة ،العذذادانوال االيذذدوالاذذيم ذذكالمج مذذعال لسذذوينكم جانسذذةإلذذلحذذدمذذا ،ذذذلك
الوسذذوالبيئذذكيمثذذلىالبي ذذهمذذنالمسذذلمين،واإلسذذالمديذذنيحذذثىلذذلالاذذيمالسذذاميةوم ذذارم

ااخ ذذالرويح ذذثالوح ذذد واسذ ذ واللالحي ذذا بم ذذاير ذذكاهللى ذذزوج ذذل.ا ا ذذنه ذذذرالن يج ذذةم ذذع

د ارسذذة(شذذاور )2412،إلذذلىذذدموجذذود ذذرورذانداللذذة ذذكأبعذذادالر ذذاىذذنالحيذذا  عذذزى
لل ر يبالميالدي.

173

تفسير ومناقشة نتائج الفرض الحادي عشر:

 .00يـــنص الفـــرض ":وج ذذد ذذروردال ذذةإحل ذذائياىن ذذدمسذ ذ وىدالل ذذة()0.05≤αب ذذينم وس ذذوان
درجذذانالمبحذذوثينىلذذل ذذلمذذنمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكومايذذاسجذذود الحيذذا ومايذذاسال يذذر
ااخالقذذك عذذزىلالن مذذا ال ن يمذذكللمس ذ جيبين (.ذ و،حمذذاس،الجأذذاداإلسذذالمك،الجبأذذةالشذذعبية،
ن يمانوجماىانأخرى،ىيرمن مين/مس الين).

أظهرت النتائج في الجدول رقم (  ) 39ما يلي :

 وجذذود ذذروردالذذةإحلذذائيابذذينالولبذذةالمن مذذينل ذ ووحمذذاسىلذلاابعذذادال اليذذة(الاذوانينوال شذريعان–واإلجذ ار اناإلداريذذة–والجانذذبال يزياذذك)والدرجذذةال ليذذةللمنذذااال ن يمذذك

للالوالمن مينإللحماس.

 وجود روردالةإحلائياىللبعداللحةالمج معيةوالدرجةال ليذةلمايذاسجذود الحيذا ،للالوالمن مينإللحر ةحماس.

يعزوالباحثهذرالن ائوإللاللاا انالمن مةلحر ةحماسبين ا ةااورافوالمس ويان

الوالبيذذةال ابعذذةلأذذا،هذذذراللاذذا انواانشذذوة عذذززااوالذذرال ذذك ذربوااى ذذا بع ذذأمبعذذف،

ممذايزيذذدلذذديأمالذذوىكواإلدراكوالمعر ذذةبجوانذذبالحيذذا الجامعيذذة،اامذذرالذذذييجعلأذذمأ ثذذرا حذذادا
وأل ةوأ ثرواقعية ذكال عامذلمذعالبيئذةالمحيوذةبأذمىلذللذعيدالمنذااالسذائدوالن ذر االيجابيذة

لأذاالمنااالذييمثلجز امنحيا أم.

أظهرت النتائج بالجدول رقم (  ) 39ما يلي :
وجود روردالةإحلائيا،ىللثالثةأبعاد رىيةلماياسال يرااخالقكوهك(الواىذة

والخذذوف–الاذذانونوالن ذذام-المبذذاد ااخالقيذذة)،وبذذالن رإلذذلاخ بذذارشذذي يهلمعر ذذةو حديذذد
داللةوا جارال رورحيث بينىدموجود روردالةإحلائيابينالمجموىانالسن.

ويعذذزوالباحذذثذلذذكإلذذلشذذد ال اذذاربوال جذذانس ذذكال يذذرااخالقذذكبذذينالمس ذ جيبينويرج ذذع

السذذبب ذذكذلذذكإلذذلوبيعذذةالمج مذذعال لسذذوينكوقيمذذهالمحا ذذة ،أذذومج مذذعإسذذالمكيأذذدفإلذذل
أذيبالن سالبشرية.

 .09تفسير ومناقشة نتائج الفرض الثاني عشر:

يــنص الفــرض ":وجذذد ذذروردالذذةإحلذذائياىنذذدمس ذ وىداللذذة()0.05≤αبذذينم وسذذواندرجذذان

المبحذذوثينىلذذل ذذلمذذنمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكومايذذاسجذذود الحيذذا ومايذذاسال يذذرااخالقذذك
عزىلدرجة دينالمس جيبين.
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أظهرت النتائج بالجدول رقم (  ) 33ما يلي :
 وجذذود ذذروردالذذةإحلذذائيابذذينشذذديدال ذذدين،والمحذذا ينىلذذلال االيذذدالدينيذذة ،ذذكجميذذعأبعادماياسالمنااال ن يمكوجا نال رورللالوالولبةشديديال دين.

ىنذذدمناقشذذةهذذذاال ذذرفالبذذدأني ذ ممناقش ذ ه ذذكإوذذارالواقذذعالسياسذذكلألح ذزابالسياسذذية

ال لسذذوينيةواايذذدلوجيانال ذذك بناهذذاهذذذرالحر ذذان،مذذنخذذاللمعايش ذ كللواقذذعال لسذذوينكيم ذذن

الاذذولبذذحنهنذذاكأح ذزابسياسذذية ميذذلإلذذلأيذذدلوجيانوونيذذةىلمانيذذةومار سذذيةمثذذلحر ذذة ذ وو
الجبأذذةالشذذعبيةأ بذذر لذذائلمن مذذةال حريذذر،بالنسذذبةإلذذلحر ذذة ذ وأ بذذر لذذائلمن مذذةال حريذذر
أكحر ةثورية حرريةوونيةأقذربإلذلالعلمانيذة أذكال ذرفأيدلوجيذةمعينذةو ن ذرإلذلن سذأا

بحنأذاحا ذذنةل ذذلالجمذذاهيروبذذذلكيخ لذذفوي بذذاينمسذ وىال يذذربذذينالمؤيذذدينلأذذاوورياذذةن ذذر أم

إلذذلالحيذذا والواقذذعالمعذذاش ،أذذك ن ذذرإلذذلاامذذوربورياذذةديماراويذذةوحريذذة ذذكالذرأي ذذكشذ ل
مجذذاالنالحيذذا ،أمذذاالجبأذذةالشذذعبيةل حريذذر لسذذوين أذذك بنذذلال ذذرالمار سذذكالذذذيير ذذزىلذذل

الجوانباالج ماىيةواالق لاديةوالوباية كن ر أالألشيا و رفىلذلأ رادهذاالمن مذينبال ايذد
بذلك.وهذايمثل ارربين ووالجبأةالشعبيةوي مثلال ارربمس وىالحريةوالديماراويةل ليأما.
كحينهناكأحزابإسالميةمثلحر ةحماسوحر ذةالجأذاداإلسذالمك بنذلال ذراإلسذالمكأو

اإلسذذالمالسياسذذك،حيذذث ذذر بوأ ذذارهمبعاائذذدوشذرائع ذذربمذذاجذذا بذذالارآنال ذريموالسذذنةوال ذذك
حذذثإلذذلاالل ذزاموىذذدمالخذذروجىذذنالجماىذذةوال ايذذدبالنلذذوصالارآنيذذةوااوامذذراإللأي ذذة،و

اإلسذذالمهذذوخذذا مالذذديانانوشذذامالل ذذللذذوير و بيذذر بمذذاي علذذربجوانذذبالحيذذا ،لذذذلكنجذذدأن
شديديال دينين رونإللالحيا ومايحيوأامنملاىب اننأوأ راحن ر  اؤليةالن يذرهم

ير بوبماجا بالارآنال ريم

 .03تفسير ومناقشة نتائج الفرض الثالث عشر:

يــنص الفــرض ":وجذذد ذذروردالذذةإحلذذائياىنذذدمس ذ وىداللذذة()0.05≤αبذذينم وس ذواندرجذذان
المبحذذوثينىلذذل ذذلمذذنمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكومايذذاسجذذود الحيذذا ومايذذاسال يذذرااخالقذذك
عزىالمس وىااسر االق لادي(منخ ف–م وسو–مر ع).

أظهرت النتائج بالجدول رقم (  )39و الجدول رقم (  ) 39ما يلي :
 ىذذدموجذذود ذذروردالذذةإحلذذائيابذذينالمجموىذذانال رىيذذةالثالثذذةللد ارسذذةىلذذلمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكوال يذذرااخالقذذكممذذايؤ ذذدىلذذلأنالمس ذ وىاالق لذذاديلألسذذر اليذذؤثرىلذذل
اسذ ذ جابةالم حول ذذينللمن ذذااال ن يم ذذكللجامع ذذة ذذذلكالي ذذؤثرىل ذذلاسذ ذ جابةالم حول ذذين
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لل يذذرااخالقذذك.وأشذذارنالن ذذائوإلذذلأنهنذذاك ذذحثير ذذعيفجذذداللمس ذ وىاالق لذذادي
ىللجود الحيا حيث أروجود ررواحددالإحلائياىللبعداللحةالن سية.

ويعذذزوالباحذذثهذذذرالن ذذائوبذذحنالعامذذلاالق لذذاديىامذذلمأيئذذاولذذيسىذذامالرئيسذذيا ذذك

ال ذذحثيرىلذذلالمنذذااوجذذود الحيذذا وأسذذاليبال يذذرااخالقذذك،ويع اذذدالباحذذثأنهنذذاكىوامذذل
أخرىذانأثرىللالمنااالسائدوجود الحيا وأساليبال ير علرب ربيةالشخص كأسر هو
أسذذلوب داولذذهلألمذذور ،مذذا علذذرب ذذروفن سذذيةواج ماىيذذةأخذذرىمر بوذذةبال نشذذئةاالج ماىيذذة

السائد  كالمج مع.

اخ ل ذ ذذنن ذ ذذائوه ذ ذذذاال ذ ذذرفم ذ ذذع ذ ذذلم ذ ذذند ارس ذ ذذة(ش ذ ذذاور )2411،ود ارس ذ ذذة(ىب ذ ذذدال ذ ذذاح

،وحسذذين)2448،حيذذثأوجذذدنإلذذلاخ ذ الفمس ذ وىجذذود الحيذذا والر ذذابذذاخ الفمس ذ وىدخذذل
ااسذذر ،و انذذنال ذذرورللذذالواإلنذذاث ،ذذكحذذينا اذذنمذذعد ارسذذة(الش ذ ار ك )2412،ذذكىذذدموجذذود
ذذرور ذذكأبع ذذادج ذذود الحي ذذا والدرج ذذةال لي ذذة ع ذذزىلل ذذدخل .م ذذاا ا ذذنن يج ذذةال ذذرفم ذذعد ارس ذذة

(ال حلون)2440،ال كأ أرنىدموجود روردالة كال يرااخالقك عزىلمس وىالدخل.


تفسير ومناقشة نتائج الفرض الرابع عشر:

 .09يـــنص الفـــرض "":وجذذد ذذروردالذذةإحلذذائياىنذذدمس ذ وىداللذذة()0.05≤αبذذينم وسذذوان
درجذذانالمبحذذوثينىلذذل ذذلمذذنمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكومايذذاسجذذود الحيذذا ومايذذاسال يذذر

ااخالقك عزىلمس وى عليمااب.

أظهرت النتائج في الجدول رقم (  )36ما يلي :
 ىذذدموجذذود ذذروردالذذةإحلذذائيابذذينالمجموىذذانال رىيذذةااربذذعللد ارسذذة،ممذذايشذذيرإلذذلأنمس ذ وى علذذيماابأوااماليحذذددأويذذؤثرىلذذلاس ذ جابةالم حولذذينللمنذذااال ن يمذذكو

جود الحيا وال يرااخالقك.

ويعزوالباحثذلكأنالمرحلةالجامعيةمنىمرالوالب اع كسنالمراهاة،و سذمهذذر

المرحلذذةباالن عذذالوالثذذورانالعذذاو كنحذذواالس ذ االلىذذنالوالذذدين،ومذذنجانذذبآخذذرنمذذوالن ذذو

المعر ذذكلديذذهبالمرحلذذةالجامعيذذةوا سذذاعدائذذر العالقذذاناالج ماىيذذة ش ذ للديذذهقذذدر ىلذذلال يذذرو
ال حليلوأخذالا اررانو رمايرارلحيحاوبال الكيلبو حثيرالوالدين عي اإللحدما.ا ان

ن يجةال رفمع لمندراسة(ال حلون)2440،ودراسة(مشذرف )2441ذكأنالمسذ وىال عليمذك
للوال ذ ذ ذذدينالي ذ ذ ذذؤثرىل ذ ذ ذذلمسذ ذ ذ ذ وىال ي ذ ذ ذذرااخالق ذ ذ ذذك .ذ ذ ذذكح ذ ذ ذذيناخ ل ذ ذ ذذنن يج ذ ذ ذذةال ذ ذ ذذرفم ذ ذ ذذع

د ارسذذة(شذذاور  )2412،ذذكأنالر ذذاىذذنالحيذذا للولبذذةاللذذذينمس ذ وى علذذيمآبذذائأممر ذذعأ ثذذرمذذن
الولبةاللذينمس وى عليموالديأمم دنك.
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تفسير ومناقشة نتائج الفرض الخامس عشر:

 .09يـــنص الفـــرض "":وجذذد ذذروردالذذةإحلذذائياىنذذدمس ذ وىداللذذة()0.05≤αبذذينم وسذذوان
درجذذانالمبحذذوثينىلذذل ذذلمذذنمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكومايذذاسجذذود الحيذذا ومايذذاسال يذذر

ااخالقك عزىلمس وى عليماام.

أظهرت النتائج بالجدول رقم (  )37و الجدول رقم ( ) 38ما يلي :
لادأ أرنالن ائولأذاال رفواا رعالمنبثاةمنهإللىدموجذود ذروردالذةإحلذائيابذين
المجموىذذانال رىي ذذةااربعذذةللد ارس ذذة،ممذذايش ذذيرإل ذذلأنمس ذ وى عل ذذيمااماليحذذددأوي ذذؤثرىل ذذل
اس جابةالم حولينللمنااال ن يمكوجود الحيا وال يرااخالقك.

ي أرهذاال رفن سالن ائوال ك علربمس وى حثير عليماابىللالمس جيبينوقد م

سيررساباا(ال رفالرابعىشر).

تفسير ومناقشة نتائج الفرض السادس عشر:

ينص الفرض":ال وجد روردالةإحلائياىندمس وىداللذة()0.05≤αبذينم وسذواندرجذان
المبحذذوثينىلذذل ذذلمذذنمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكومايذذاسجذذود الحيذذا ومايذذاسال يذذرااخالقذذك
عزىللمواونة(الجئ-مواون).

أظهرت النتائج في الجدول رقم (  )39ما يلي :
أ أذذرنالن ذذائوىذذدموجذذود ذذروردالذذةإحلذذائيابذذينالمجمذذوى ين ،ذذكالماذذاييسالثالثذذة،

باسذ ذ ثنا  ذذررواح ذذدىل ذذلماي ذذاسال ي ذذرااخالق ذذك مث ذذلبالدرج ذذةال ليذ ذةلل ي ذذرااخالق ذذكلل ذذالو

الالجئذين.ممذذايشذذيرإلذذلشذذد ال اذذاربوال جذذانس ذذكاسذ جابةالمبحذذوثينحذذولالماذذاييسالثالثذذة.و
يعذذزوالباحذذثذلذذكإلذذلال اذذدمال نولذذوجكو ذذحثيرال ل ذذازوىوامذذلاالنذذدماجواالخذ الوبسذذببوبيعذذة

ولورقواعىز إ ا ةإلل حثيرالمناهوال ربويةبمدارسال ربيةوال عليم ذلكإللان شذار ذاهر 
النسببينالعائالنوان شارالثاا ةاإلسالميةوسذموالذوازعالذدينكأوجذدىذامالثاا يذاموحذدالل يذر
ااخالقكو عزيزاللايمااليجابيةواندثاربعذفالعذادانوال االيذدالباليذةالداىيذةإلذلال مييذزوال رقذة

بينالالجئينوالمواونين.

ا انن يجةال رفمعدراسة(.أبذوقذاىود)2446،حيذثاليوجذد ذرورذانداللذةإحلذائية

كمس وىال يرااخالقك عزىلم ويرالمواونة(الجئ-مواون)
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تفسير ومناقشة نتائج الفرض السابع عشر:

 .07يــنص الفــرض":ال وجذذد ذذروردالذذةإحلذذائياىنذذدمسذ وىداللذذة()0.05≤αبذذينم وسذذوان
درجذذانالمبحذذوثينىلذذل ذذلمذذنمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكومايذذاسجذذود الحيذذا ومايذذاسال يذذر

ااخالقك عزىالخ الفم اناإلقامة.

أظهرت النتائج في الجدول رقم (  )91ما يلي :
 ىذذدموجذذودأي ذذرورذانداللذذةإحلذذائيةبذذينالمجموىذذانال رىيذذةالذثالث ،ذذكجميذذعأبعذذادمايذذاسالمنذذااال ن يمذذكومايذذاسجذذود الحيذذا ومايذذاسال يذذرااخالقذذك،ممذذايذذدلىلذذل

ىدم حارهذاال رفبلور  امة.

يعزوالباحثذلكإللان شار اهر العمرانالح ريو داخلالمناورالسذ نيةبع ذأاإلذل

بعفبسببمحدوديةمساحةقواعىذز أدىإلذل ذداخلالثاا ذانبذينالاذرىوالمخيمذانوالمذدنو

االندماج كثاا ةواحد .
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التوصيات

ذك ذذو الن ذائوال ذذكأسذ رنىنأذاالد ارسذذةي ذعالباحذذثىذذددامذنال ولذذيانوالما رحذذان



ال كيم نأن ساهم كر عالمنااال ن يمكو حسينجود الحيا وأساليبال يرااخالقذكلذدى
الولبةالجامعين.

 .1ح يدأهميةالمنذااال ن يمذكالسذائدومراجعذةأبعذادربشذ لمسذ مر،ل عزيذزجوانبذهااليجابيذةو
معالجةجوانبهالسلبية،منخاللمايلك:

أ .زيذ ذذاد االه مذ ذذامبالعنالذ ذذرالبش ذ ذرية ذ ذذكالمن مذ ذذة،مذ ذذنخذ ذذاللاللاذ ذذا انالمش ذ ذ ر ةو حليذ ذذل
اح ياجذذا أمومذذنثذذمالعمذذلىلذذلإشذذباعهذذذراالح ياجذذانوالرىبذذانبمذذاي وا ذذرمذذعن ذذمو

قوانينالمؤسسة.

ب .أن وللإدار الجامعاناه ماماأ برابعادالمنااال ن يمكوبش لخاصالبعداإلداري.
ج .خلرجومنالثاةوالمحابا ،و عزيزمعاملةالولبةبالعذدلوالمسذاوا دون مييذز،و عزيذز
الشعوربالعدالة ك ا ةاامورال ك مبينالولبةمنمساىدانومنووق اررانوىيرر.

د .ىاذذدورشذذانىمذذلمش ذ ر ةو عيذذلاانديذذةالوالبيذذةل عزيذذزالجانذذباالج مذذاىك ذذكجذذومذذن
الثاةوال اهمالمش رك.

ه .أن ذ ذذولكالجامعذ ذذاناه مامذ ذذاأ ب ذ ذذرب وذ ذذويرالمبذ ذذانكالجامعيذ ذذةو ذ ذذو يرأمذ ذذا نلل ارحذ ذذةب ذ ذذين
المحا رانوىيررمنالجوانبال يزياية.

 .2نميذةشذذعورالولبذةالجذذامعينبجذذود الحيذا مذذنخذذاللبنذا  لذذوروا ذذوومحذددلمعنذذلالحيذذا 
منخالل:

أ .إوالرالمزيدمنالبرامووالمشاريعالأاد ةإلل حسينمس وىجود الحيا .

ب .عزيزدوراإلرشادالن سكواالج مذاىك ذكالجامعذانلمسذاىد الولبذةىلذلا شذافذوا أذم
و وويرأساليبجديد  م نأممن حايرمس وىىالمنجود الحيا .

ج .إدخالم أومجود الحيا  م ولبجامعك،يساىد كإدراكالولبةلمعاييرجود الحيا .
د .العمذذلىلذذلزيذذاد الذذوىكوالمعر ذذةللولبذذةالجذذامعيينبجوانذذبالحيذذا المعاشذذةب ا ذذةجوانبأذذا
السياسيةواالق لذاديةواالج ماىيذةوالن سذية،لي سذنللذهالاذدر ىلذلال يذفوال وا ذرو

الشعوربالر اىنالواقعالمعاش.

 .3العمذذلىلذذل نميذذةأسذذاليبال يذذرااخالقذذكلذذدىالولبذذةالجذذامعيينو عزيذذزجوانبذذهااليجابيذذةمذذن
خالل:

أ.

عزيزالمباد ااخالقيةالساميةللولبةمنخذاللالنشذرانوالنذدوانوورشالعمذل،وربوأذا

بواقعالحيا ال كيعيشونأا.
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ب .إىنذذا الماذذررانالد ارسذذيةالجامعيذذةبم ذذاهيمالاذذيمااخالقيذذةال ذذك حذذثىلذذلم ذذارمااخذذالرو
نبذالرذيلةلمالأاأثرإيجابكىللسلوكالولبةوخالةأنأم كمرحلةالمراهاة.

ج .النأ ذذوفبمؤسس ذذانالمج م ذذعالم ذذدنكال ربوي ذذةواالج ماىي ذذةوب ذذثال ذذوىكاإلىالم ذذكال ذذذي
يساهم ك دىيمااخالربش لىاموالولبةالجامعينبش لخاص.

و في ضوء النتائج و التوصيات يورد الباحث مجموعة من االقتراحات
 .1إج ذ ار د ارسذذانحذذولالمنذذااال ن يمذذكبحبعذذادن سذذيةواج ماىيذذةوىالق ذهبجذذود الحيذذا أو
بعذذفالم وي ذرانااخذذرى ذذاالل زامالذذدينكأومس ذ وى اذذديرالذذذانمذذنوجأذذةن ذذرالمذذو ين

بالجامعانال لسوينية.

 .2إج ار دراسانماارنةحولجود المنااالجامعكمنوجأةن رالولبةوالعاملينبالجامعة.

 .3إج ذ ذ ار د ارسذ ذذانحذ ذذولال يذ ذذرااخالقذ ذذكوىالق ذ ذذهبذ ذذبعفسذ ذذمانالشخلذ ذذيةلذ ذذدىالولبذ ذذة
الجامعيين.

 .0إج ار دراسانحولاللور المدر ةلجود الحيا وىالق أاباو اانالدىالولبةالجامعيين.
 .5اديمدراسةحول اىليةبرناموإرشاديل نميةأساليبال يرااخالقكوجود الحيا .


 .8اديمدراسةحولأثر اىليةالبراموالدينيةىللجود الحيا .
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املةةةةةةةراجع

 .1الارآنال ريم

المراجع

 .2أبوب ر،ملو لمحمود(:)2005اإلدار العامة_رؤيةإس ار يجيةلحمايةالجأازاإلداريمن
ال خلفوال ساد،الدارالجامعية،رملاالبراهمية_اإلس ندرية.

 .3أب ذذو اي ذذه،بن ذذدر ذ ذريموالحي ذذاري،خلي ذذلوالاوا ون ذذة،من ذذار(:)2012العالق ذذةب ذذينالمن ذذاا
ال ن يمذذكوالر ذذاالذذو ي ك ذذكبعذذفمن مذذانااىمذذالااردنيذذة،مجلذذةالجامعذذةاإلسذذالمية
للدراساناالق لاديةواإلدارية،المجلدالعشرين،العددااول،يناير.

 .4أبوحوب ،ؤادولادر،آمال(:)1990نمواإلنسانمنمرحلةالجنينإللمرحلةالمسنين
،و"،"2م بةاالنجلوالملرية-الااهر .

 .5أبوسمر ،محمودوالويوك،محمدىبذد(:)2003المنذااالجذامعك ذكجامعذانال ذ ةالوربيذة
ذذك لسذذوينوىالق أذذابدا عيذذةاالنجذذازلذذدىولب أذذا،مجلذذةجامعذذةالاذذدسالم وحذذةلألبحذذاثو

الدراسان،العددالثالثىشر.2008

 .6أبذذوسذذمر ،محمذذود( :)1999ايذذيمالمنذذااال ن يمذذك ذذكجامعذذةالاذذدسمذذنوجأذذةن ذذرأى ذذا 
هيئةال دريس يأا،رسالةماجس يرىيرمنشور ،جامعةالادس ،لسوين.

 .7أبوقلجة،ىياث(مادمة كىلمالن سال ن يمك).

 .6أبذذوقذذاىود،ىب ذذدالنالذذرز ذذك( :)2008جرب ذذةال عذذذيبلذذدىااس ذذرىال لسذذوينيينوىالق أ ذذا
بال يرااخالقك،رسالةماجس يرىيرمنشور  ،ليةال ربية-الجامعةاإلسالمية،ىز .

 .9أبذذونجيل ذذة،س ذ يانمحم ذذد(2001م):ما ذذاالن ذذكالشخل ذذيةوالل ذذحةالن سذذية،مر ذذزالبح ذذوث
اإلنسانيةوال نميةاالج ماىية،ىز  -لسوين

 .10أبذذونجيلذذة،س ذ يانمحمذذدو ويذذك،باسذذمىلذذك(:)2001أسذذسالنمذذواإلنسذذانك،دارالماذذداد
للوباىة_ىز .

 .11أبذذونجيلذذة،س ذ يانمحمذذد(:)2009ىلذذمن ذذسالنمذذو:الجذذز ااول،مر ذذزالبحذذوثاإلنسذذانيةو
ال نميةاالج ماىية،ىز  -لسوين.

 .12أبذذونجيلذذة،س ذ يانمحمذذد(:)1996خلذذائصشخلذذيةال لسذذوينيين:د ارسذذةن سذذيةماارنذذةبذذين
ااجيال كالمج معال لسوينك،مر زالبحوثاإلنسانيةوال نميةاالج ماىية،ىز  -لسوين.

 .13آدم،بسذ ذذما (:)2002النمذ ذذوااخالقذ ذذكوىالق ذ ذذهبال حلذ ذذيلالد ارسذ ذذكوالمس ذ ذ وىاالج مذ ذذاىك
االق لاديلألسر ،مجلةجامعةدمشرللعلومال ربوية،العدداا ول،المجلدالثامنىشر.

 .14أرنذوو،بشذرىإسذذماىيل(:)2008الذذ ا الروحذكوىالق ذذهبجذود الحيذا ،مجلذذةرابوذةال ربيذذة
الحديثة_السنةااولل_العددالثانك،مايو
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 .15اشذ ذ يوي،س ذذامومحم ذذد(:)2012ال ي ذذرااخالق ذذكوىالق ذذهبال س ذذلويةل ذذدى ذذباوااجأ ذذز 
اامنيةال لسوينية،رسالةماجس يرىيرمنشور ،الجامعةاإلسالمية_ىز .

 .16االزدي،ىبذداهلل( ،)2000لذولمذذنااخذالراإلسذذالمية ذك ذذو ال ذابوالسذذنة،و"،"1
دارااندلسالخ ار _السعودية،جد .

 .17ااش ذذول،ى ذذادلى ذذزال ذذدين(:)2008ىل ذذمن ذذسالنم ذذو_م ذذنالجن ذذينإل ذذلالش ذذيخوخة،م ب ذذة
االنجلوالملرية.

 .16ااىذذا،إحسذذان(:)2000البحذذثال ربذذوي،ىنالذرر،مناهجذذه،وأدوا ذذه،و،3الجامعذذةاإلسذذالمية،
ىز .

 .19ااىذذا،ريذذاف،وآخذذرون(:)1996اإلدار ال ربويذذةألذذولأاون ريا أذذاو وبياا أذذاالحديثذذة،
و.1

 .20إسماىيل ،ؤاد(:)1986السلوكال ن يمك_مراجعإدار ااىمال.

 .21البامذذك،ملذذلو(:)2010المنذذااال ن يمذذكوىالق ذذهبذذاادا الذذو ي ك،رسذذالةماجس ذ يرىيذذر
منشور ،إدار منواةم ةالم رمة.

 .22البأادلك،ىبدالخالرو ا م،ىلك(:)2007جود الحيا لدىولبةالجامعةالعمانيينوالليبيين
دراسةماارنة،مجلةاا اديميذةالعربيذةالم وحذة ذكالذدنمارك–المجلذةالعلميذةالمح مذةنلذف
سنويا،العددالثالث.

 .23الثنيذذان،احمذذدىبذذداهلل(:)2009جذذود الحيذذا وقلذذرالمس ذ ابللذذدىولبذذةالمرحلذذةالجامعيذذة،
رسالةماجس يرىيرمنشور ،جامعةأمالارى.

 .24البلبيسك،أسامةزياد(:)2012جود الحيا الو ي يذةوأثرهذاىلذلاادا الذو ي كللعذاملين ذك
المن مانىيرالح ومية،رسالةماجس يرىيرمنشور ،الجامعةاإلسالمية.

 .25البيلك،محمدوقاسم،ىبدالاادرواللمادي،احمد(:)1997ىلذمن ذسال ربذويو وبياا ذه
،م بةال الحللنشروال وزيع_اإلماران.

 .26الجم ذ ذذل،محم ذ ذذدجأ ذ ذذاد(:)2005العملي ذ ذذانالذهني ذ ذذةومأ ذ ذذارانال ي ذ ذذر،و"،"2دارال ذ ذذاب
الجامعك،العين_اإلمارانالم حد .

.27

الج ذذوهري،محم ذذدربي ذذع(:)2006أخالقن ذذا،و"،"8م ب ذذةدارال ج ذذراإلس ذذالمية،المدين ذذة

المنور _السعودية.

 .28الحذذارثك،ىبذذداهللىذذوف(:)2010المنذذااال ن يمذذكوىالق ذذهبالر ذذاالذذو ي كلذذدى
مديريالمذدارسالثانويذةالح وميذةبمدينذةالوذائفمذنوجأذةن ذرهم،رسذالةماجسذ ير
ىيرمنشور ،جامعةأمالارى،الممل ةالعربيةالسعودية.
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 .29الحسينك،السيد(:)1994ىلماج ماعال ن يم،ىينشمس،دارالمعر ةالجامعية.

 .30الحمود،خ ير ا م(:)2002السلوكال ن يمك،ىمان،دارل ا للنشروال وزيع.
 .31الحيذدر،ىبذذدالمحسذذن(:)2006ا جاهذذانالعذذامليننحذذوالمنذذااال ن يمذذكوىالقذذةخلائلذذأم
الشخل ذذيةوالو ي ي ذذةب ل ذذكاال جاه ذذان_د ارس ذذةميداني ذذة ذذكمس شذ ذ لالمل ذذك يل ذذل،المجل ذذة

العربيةل دار ،المجلدالسادسوالعشرون،العددالثانك.

 .32الخشالك،شا روال ميمك،إياد ا ل(:)2006العواملالمؤثر كالمنااال ن يمكوىالق أا
باالب ذذار_د ارسذذةاس ذ والىية ذذكالبنذذوكال جاريذذة،المجلذذةااردنيذذةللعلذذومال وبيايذذةوالعلذذوم

اإلنسانية،المجلدال اسع،العددااول.

 .33الخ را،بشيروآخرون(:)1995السلوكال ن يمك،جامعةالادسالم وحة،ىمان.

 .34الخاليلذذة،ىبذذدال ذريمواللبابيذذدي،ى ذذاف(:)1990وذذرر علذذيمال يذذرلألو ذذال،و""1دار
ال ر،ىمان_ااردن.

 .35الذذنيبان،محمذدمحمذود(:)1999المنذااال ن يمذكوأثذررىلذلأدا العذاملين ذكأجأذز الرقابذذة
الماليةواإلدارية كااردن،مجلةدراسانالعلوماإلدارية،المجلدالسادسوالعشرون،العدد

ااول،ىماد البحثالعلمك،الجامعةااردنية.

 .38الرحيم،ولعنحسنىبد(:)1986ااسسالن سيةللنمواإلنسانك،و"،"3دارالالم_دبك
 .37الزامل ذذك،أيمنمل ذذو ل(:)2011ال ي ذذرااخالق ذذكوىالق ذذهب ذذال وا رالمأن ذذكل ذذدىالمرش ذذدين
ال ربويين،رسالةماجس يرىيرمنشور،الجامعةاإلسالميةبوز .

 .38الزى ذ ذذول،ىم ذ ذذاد(:)2003ن ري ذ ذذانالذ ذ ذ علم،و"،"1دارالش ذ ذذرورللنش ذ ذذروال وزي ذ ذذع،ىم ذ ذذان
-ااردن.

 .31الزقزور،محمدحمدي(:)1983مادمة كىلمااخالر،و"،"3دارالالم_ال وين.
 .40الس ارنة،باللخلف(:)2009دراسانإداريةمعالر،ىمان،دارالمسير للنشروال وزيع.

 .41السذذلوان،محمذذدسذذعيد(:)2002السذذلوكاإلنسذذانك ذذكالمن مذذان_ أذذمإدار الجانذذباإلنسذذانك
للعمل،الدارالجامعية.

 .42السذ ذذلمك ،أذ ذذدنجذ ذذيم(:)2012الايذ ذذاد اإلبداىيذ ذذةوىالق أذ ذذابالمنذ ذذااال ن يمذ ذذك ذ ذذكالمذ ذذدارس
الح وميةالم وسوةبمدينةجد ،رسالةماجس يرىيرمنشور ،جامعةأمالارى.

 .43السذذيد ،ذؤادالبأذذك(:)1990ااسذذسالن سذذيةللنمذذومذذنالو ولذذةإلذذلالشذذيخوخة،دارال ذذر
العربك_الااهر .

 .00السيد،ن ينب ر(:)1997العالقةبذينالنمذوالمعر ذكوالح ذمالخلاذك،رسذالةماجسذ ير ،ليذة
ال ربية،جامعةاسيوو
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 .45الش ذذخ ور،س ذذاميةخلي ذذل(:)2005العالق ذذةب ذذينالن ذذوالخلا ذذكوبع ذذفالم ويذ ذرانالن س ذذيةو
االج ماىيةلدىالمراهاينبينالجنسين،رسالةماجس يرىيرمنشور ،جامعةىينشمس.

 .46الشذ ار ك،مذذازنإبذراهيم(:)2012أسذذاليبمواجأذذةالخبذذر اللذذادمةلذذدىمعلمذذكو الذذةالوذذوثو
ىالق أابجود الحيا ،رسالةماجس يرىيرمنشور ،جامعةاازهر_ىز .

 .47الشذربينك،ىبذدال ذذاح(:)1987المنذااال ن يمذذكو وذويرالخدمذذةالمدنيذةالملذذر ية ذكالبنذذوك
ال جاريةال وي ية،المجلةالعربيةاإلدارية،العذددالثذانك،المجلذدالحذاديىشذر،السذنةالحاديذة
ىشر

 .06الش ذ عة،ىل ذذك(،)2007مسذ ذ وىال ي ذذرال ذذحملكل ذذدىولب ذذةالب ذذالوريوسوالد ارس ذذانالعلي ذذا،
مجلةجامعةالنجاحلألبحاث_ب_(العلوماإلنسانية)،المجلد،21العددالرابع ،انونااول.

 .49الشذذنوك،محمذذودىبذذدالذذرحمن(:)2006اثذذرالمنذذااال ن يمذذكىلذذلأدا الم ذواردالبش ذريةد ارسذذة
ميدانيذذةىلذذلو ازرانالسذذلوةالوونيذذةال لسذذوينية ذذكقوذذاعىذذز،رسذذالةماجس ذ يرىي ذرمنشذذور،

الجامعةاإلسالمية،ىز ،لسوين

 .50الشأري،سلوانبذنحسذنىبذدالذرحمن(:)2009المنذااال ن يمذكوأسذاليبإدار اللذراع ذك
المدارسالثانوية،رسالةماجس يرىيرمنشور ،جامعةأمالارى.

 .51اللذ وك،ملذذو لمحمذذدومحمذذود،أحذذالمحسذذن(:)1997ىلذذمن ذذسالنمذذولألو ذذال ،ليذذة
ال ربية_جامعةاإلس ندرية.

 .52الوذ ذ ذواب،س ذ ذذيدمحم ذ ذذود(:)1997النم ذ ذذواإلنس ذ ذذانكأسس ذ ذذهو وبياا ذ ذذه،و"،"1دارالمعر ذ ذذة
الجامعية.

 .53الع يبذ ذذك،ىبذ ذذدالمحسذ ذذن(:)1990مي نزمذ ذذانال ذ ذذبواالج مذ ذذاىكوج ذذود الحيذ ذذا المدرسذ ذذية،
دراسان ربوية،المجلدالعاشر،الجز الثامنوالسبعون.

 .50العجمذذك،أب ذذواليزي ذذد(:)1988ااخ ذذالربذذينالعا ذذلوالنا ذذل،و"،"1دارالثاا ذذةالعربي ذذة،
الااهر .

 .55العمري،ىلكسعيد(:)2008نمو عاليانااناوقدر أاال نبؤيةبنموال يرااخالقكلدىىينة
منالذ ورواإلناثمنسنالمراهاةوح ذلالرشذدبمدينذةأبأذابمنواذةىسذير،رسذالةد ذورار،

جامعةأمالارى،السعودية.

 .56العوامل ذذة،ح ذذابسوم ازهذ ذرر،أيم ذذن(:)2003س ذذي ولوجيةالو ذذل_ىل ذذمن ذذسالنم ذذو،و"،"1
ااهليةللنشروال وزيع_ااردن.

 .57الوي ذ ذذب،إيأ ذ ذذابمحم ذ ذذود(:)2008اث ذ ذذرالمن ذ ذذااال ن يم ذ ذذكىل ذ ذذلالر ذ ذذاال ذ ذذو ي ك ذ ذذكش ذ ذذر ة
اال لاالنال لسوينية،دراسةحالة،الجامعةاإلسالمية.
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 .58العواملذذة،نائذذل(:)1994أبعذذادالمنذذااالمؤسسذذك ذذكالذذو ازرانوالذذدوائرالمر زيذذة ذذكااردن،
دراسانالجامعةااردنية،العددالثالث،المجلدالحاديوالعشرون.

 .59الوزالك،أبكحامد ،حاير:ىمذران،سذيد(:)2004إحيذا ىلذومالذدين،ج"،"3دارالحذديث
للوباىةوالنشر_الااهر 

 .60ال اىوري،ر عنىبدالحليم(:)2005إدار اإلبداعال ن يمك،جامعةاليرموك.
 .61ال رمذذاوي،حمذذديىلذذك(:)1999جذذود الحيذذا  ذذكجذذوهراإلنسذذان،المذذؤ مرالذذدولكالسذذادس
لمر ذذزاإلرشذذادالن سذذك،ص_215ص،226مذذن10إلذذل12نذذو مبر ليذذةال ربيذذة_جامعذذة
ىينشمس.

 .62الاحوذذانك،سذذالمويذذونس،حلمذذك(:)2001أسذذبابالل ذراىانال ن يميذذة ذذكااجأذذز اامنيذذة
الح وميةالمر زيةالعربيةالسعودية،مجلةجامعةالملكسعود،العلذوماإلداريذة،العذددااول،

مجلدالثالثىشر.

 .63الاريذو ك،محمذذد(:)1993المنذااال ن يمذذك ذكالجامعذذةااردنيذةمذذنوجأذةن ذذرأى ذا هيئذذة
ةللبحوثوالدراسان،العددالخامس،المجلدال اسع.

ال دريس،مجلةمؤ

 .64الاريو ك،محمدقاسم(:)1994السلوكال ن يمك_دراسةالسلوكال ن يمكاإلنسانكال ذرديو
الجماىك كالمن ماناإلدارية،و"،"2م بةالشرر،ىمان.

 .85الاوامنة،منارإبراهيم(:)2000المنااال ن يمكوأثررىللالسلوكاإلبداىك_دراسةميدانية
للمشر يناإلداريين كالو ازرانااردنية،رسالةماجس يرىيرمنشور ،الجامعةااردنية.

 .88ال بيسذذك،ىذذامر(:)1116ال و ذذويرال ن يمذذكوق ذذايامعالذذر ال ن ذذيماإلداريالح ذذومكب ذذين
ال اليدوالمعالر،الجز الرابع،الدوحة:دارالشررللوباىةوالنشر.

 .87ال حلذذون،ىمذذاد(:)2004د ارسذذةلذذبعفالم وي ذراناالن عاليذذةواالج ماىيذذةوىالق أذذابمس ذ وى
الن والخلاكلدىالمراهاين كمحا ةىز،رسالةىيرمنشور،جامعةاازهر.

 .68اللحيانك،أزهارلالح(:)2011ال يرااخالقكوىالق هبالمسئوليةاالج ماىية،جامعذةأم
الارى(السعودية)،الم بةالرقمية.

 .69المال ك،رانيامع ور( :)2011اىليانااناوىالق أابالر ذاىذنجذود الحيذا لذدىىينذةمذن
السعوديان ك و بعفالم ويرانالديموى ار يةواالج ماىية،رسالةماجس يرىيرمنشور،

جامعةأمالارى،السعودية.

 .70المج ذذدالوي،م ذذاهريوس ذذف()2012ال ذذاؤلوال ش ذذاؤموىالق ذذهبالر ذذاال ذذو ي كى ذذنالحي ذذا و
ااى ذ ذرافالذ ذذن سجسذ ذذمية،مجلذ ذذةالجامعذ ذذةاإلسذ ذذالميةللد ارسذ ذذانال ربويذ ذذةوالن سذ ذذية،المجلذ ذذد
العشرون،العددالثانك،يونيو.
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 .71المرس ذذك،جم ذذالال ذذدينوإدري ذذس،ثاب ذذنىب ذذدال ذذرحمن(:)2005الس ذذلوكال ن يم ذذكن ري ذذان
ونماذجو وبيرىملكإلدار السلوك كالمن مة،الدارالجامعية.

 .72المسذذند،شذذيخةىبذذداهلل(:)1994العالقذذةبذذينسذذلوك ذذبوال الميذذذوجذذود الحيذذا المدرسذذية،
المجل ذذةال ربوي ذذة،المجل ذذدالث ذذامن،الع ذذددالواح ذذدوالثالث ذذون،مجل ذذسالنش ذذرالعلم ذذك_جامع ذذة

ال وين.

 .73الموربذذك،ىبذدالحميذذدىبذذدال ذذاح(:)2004جذذود الحيذذا وأثرهذذا ذذك نميذذةاالسذ ورارالذذو ي ك،
مجلةالدراسانوالبحوثال جارية،العددالثانك،جامعةالزقازير ،ليةال جار .

 .74المورب ذذك ،ام ذذلمحم ذذد(:)1995الس ذذلوكال ن يم ذذك_م ذذاهيموأس ذذسال ذذردوالجماى ذذة ذذك
ال ن يم،و""2دارال رللوباىةوالنشر،ىمان.

 .75المليجذذك،يعاذذوب(:)1985ااخذذالر ذذكاإلسذذالممذذعالماارنذذةبالذذديانانالسذذماويةوااخذذالر
الو عية،مؤسسةالثاا ةالجامعية،اإلس ندرية.

 .76المنجد كاللوةواإلىالم(:)1992و""33دارالشرر،بيرون.
 .77النم ذذر،س ذذعودمحم ذذدوحمذ ذزاوي،محم ذذدس ذذيد(:)1986المن ذذااال ن يم ذذك م ذذؤثرل اىلي ذذةإدار 
المؤسسذذانالعامذذة ذذكالممل ذذةالعربيذذةالسذذعودية،الريذذاف،جامعذذةالملذذكسذذعود_ ليذذةالعلذذوم

اإلدارية_إدار البحوث.

 .78الأاش ذذمك،ىاب ذذد و ي ذذر(:)1982ال ل ذذوراإلس ذذالمكل نس ذذانوالحي ذذا ،و"،"1دارال رق ذذان
وزيع،ىمان_جبلالحسين.
للنشروال 

 .79الأمص،لالوإسماىيل(:)2010قلرالوالد وىالق أذابجذود الحيذا ،رسذالةماجسذ يرىيذر
منشور ،الجامعةاإلسالمية_ىز .

 .80الأنذذداوي،محمذذدحامذذد(:)2011الذذدىماالج مذذاىكوىالق ذذهبمسذ وىالر ذذاىذذنجذذود الحيذذا 
لدىالمعاقينحر يا،رسالةماجس يرىيرمنشور ،جامعةاازهر_ىز .

 .81الأي ذذك،خال ذذدىب ذذدال ذذرحيموي ذذونس،وذذاررشذ ذريف(:)1987العالق ذذةب ذذينالمن ذذااال ن يم ذذكو
المخرج ذذانال ن يمي ذذة_د ارس ذذةماارن ذذةب ذذينالمنش ذذح العام ذذةللمو ذذاحنالعراقي ذذةوش ذذر ةمو ذذاحن

أمري يذذة،المجلذذةالعربيذذةل ذ دار ،المجلذذدالحذذاديىشذذر،العذذددال اربذذع،المن مذذةالعربيذذةللعلذذوم
اإلدارية،ىمان.

 .82بحر،يوسفوأبوسويرح،أيمن(:)2010اثرالمنااال ن يمكىللاادا الو ي كللعاملين
اإلداريذذين ذذكالجامعذذةاإلسذذالميةبوذذز ،مجلذذةالجامعذذةاإلسذذالمية(سلسذذلةالد ارسذذاناإلنسذذانية)،

المجلدالثامنىشر،العددالثانك،يونيو.

 .83جبر،احمدىلكوجود ،ىبدالمحسن(:)1999السلوكال ن يمك كالمن مان،و"."1
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 .84جذرار،ديذذاب(:)2006المنذذااال ن يمذذك ذذكوزار الشذذبابوالريا ذذةد ارسذذة حليليذذةمذذنوجأذذة
ن رالعاملين يأا،مجلةجامعةالادسالم وحة،العددالسابع،نيسان.

 .85جالل،سعد( :)1986كاللذحةالعاليذة_اامذرافالن سذيةوالعاليذةواالنح ار ذانالسذلو ية
،دارال رالعربك_الااهر .

 .86حريم،حسين( :)1996لميمالمن مةوالأي لال ن يمكوإج ار انالعمل،و"."1
 .87حسذذن،ىبذذدالحميذذدوالمحذذرزي ،ارشذذد(:)2007جذذود الحيذذا وىالق أذذابال ذذوووالن سذذية،
مجلةالعلومال ربوية،معأدالدراسانال ربوية_جامعةالااهر ،العددالثالث،يوليو.

 .88حمدونذذة ،أر ذذنحامذذديوسذذف(:)2010اثذذرالمنذذااال ن يمذذكىلذذلاإلبذذداعلذذدىالمعلمذذينبمجمذذع
الش ا ،رسالةماجس يرىيرمنشور ،الجامعةاإلسالمية.

حمز ،ىمريوسف(:)2000ألولااخالر كالارآنال ريم،و"،"1دارالخليوللنشر،ىمان.
 .89
 .90حميذذد  ،اومذذةإب ذراهيم(:)1990ال يذذرااخالقك،دليذذلالمعلذذم ذذك نميذذةال يذذرااخالقذذكلذذدى
ال الميذ كجميعالمراحل،م بةالنأ ةالملرية،الااهر،ص(.)132

 .91حن ذذك،ىب ذذدالو ذذار(:)1993الس ذذلوكال ن يم ذذكوإدار اا ذ ذراد،الم ذذبالعرب ذذكالح ذذديث_
اإلس ندرية.

 .92خمذ ذذيس،إيمذ ذذانأحمذ ذذد(:)2010جذ ذذود الحيذ ذذا وىالق أذ ذذاب ذ ذذلمذ ذذنالر ذ ذذاالذ ذذو ي كوقلذ ذذر
المس ذ ابل ،ليذذةالعلذذومال ربويذذة،المذذؤ مرالعلمذذكالثالذذث ،ربيذذةالمعلذذمالعربذذكو حهيلذذه:رؤى
معالر _جامعةجرشالخالة.

 .93رباح،سامك(:)2008دورمديريالمدارسالثانويةبمحا انىز  ك حسذينالمنذااال ن يمذك
بمدارسأم،رسالةماجس يرىيرمنشور ،الجامعةاإلسالمية-ىز .

 .94رسمك،محمذدحسذن(:)2004السذلوكال ن يمذك ذكاإلدار ال ربويذة،دارالو ذا لذدنياالوباىذة
والنشر،اإلس ندرية.

 .95زويلذذف،مأذذديحسذذين(:)1994إدار اا ذراد ذذكمن ذذور مذذكوالعالقذذاناإلنسذذانية،و"،"1
ىمان،دارمجدالوي.

 .96زهران،حامدىبدالسالم(:)1990ىلمن سالنمذو_الو ولذةوالمراهاذة،و"،"5ىذالمال ذب
_الااهر .

 .97زواوي،روالمحمد(:)2011ال يرالدجما كوىالق هبال يرااخالقكلدىىينةمذنال ارشذدين
بمدينذةم ذةالم رمذة ذذك ذو بعذفالم ويذرانالديموى ار يذذةواالج ماىيذة،رسذالةىيذرمنشذذور،
ليةال ربية-جامعةأمالارى،الم بةاالل رونية.

 .98سذذعد،ىمذذادمحمذذدنبيذذل(ال خوذذيواالج مذذاىكو حسذذيننوىيذذةالحيذذا )،وزار ال علذذيمالعذذالك،
المعأدالعالكللخدمةاالج ماىية،دمنأور.
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 .99سذذليمان،مؤيذذدسذذعيد(:)1987المنذذااال ن يمذذكم أذذومحذذديث ذذكال ذذراإلداريالمعالذذر،
المجلةالعربيةل دار ،المجلدالحاديىشر،العددااول،المن مةالعربيةل دار ،ىمان.

 .100سذ ذذليمان،حنذ ذذانمجذ ذذدي(:)2009المسذ ذذاند االج ماىيذ ذذةوىالق أذ ذذابجذ ذذود الحيذ ذذا ،رسذ ذذالة
ماجس يرىيرمنشور ،جامعةالزقازير ،ليةال ربية،قسماللحةالن سية.

 .101سذذليمان،شذذاهرخالذذد(:)2010قيذذاسجذذود الحيذذا لذذدىىينذذةمذذنوذذالبجامعذذةاليرمذذوكو
حثيربعفالم ويرانىليأا،مجلةرسالةالخليوالعربذك،العذددالمائذةوالسذبعةىشذر،السذنة

الحاديةوالثالثون،السعودية.

 .102سند،ىر ةم ولك(مادمة كالعلومالسلو ية_ وبياأا ذكمجذالاإلدار ) ،ليذةال جذار ،
جامعةاازهر_ملر.

 .103سذ ذذويد،ىبذ ذذدالمعوذ ذذك(:)2003مأذ ذذارانال يذ ذذرومواجأذ ذذةالحيذ ذذا ،و"،"1دارال ذ ذذاب
الجامعك،العين_اإلمارانالعربيةالم حد .

 .104شبر،السيدىبداهلل(:)1988ااخالر،ص.6
 .105ش ذذاور ،ىمر(:)2012المرون ذذةالن س ذذيةوىالق أ ذذابالر ذذاى ذذنالحي ذذا ل ذذدىولب ذذةالجامع ذذان
ال لسوينية،رسالةماجس يرىيرمنشور ،جامعةاازهر-ىز 

 .106لذذبحا،إبذراهيممحمذذدونذزال،شذ ريحامذذدوالخوالذذد ،نا ذذذأحمذذدوالرىذذود،محمذذودىبذذد
الرازر(:)2008مدىا جارمعلمكال ربيةاإلسالميةنحوالم اهيمااخالقيةالم

ذمنة ذك ذب

ال ربيةاإلسالميةللمرحلةااساسية كااردن،مجلة ليةال ربيةجامعةىينشمس،العدد،32

الجز ااول،م بةزه ار الشرر.

 .107وه ،رجىبدالاادر(،)1988ىلمالن ساللناىكوال ن يمك،و"،"6دارالمعارف.
 .108ىبدالباقك،لالحالدين(:)2004السلوكال عال كالمن مان،الدارالجامعية.

 .109ىبدالباقك،لالحالدين(:)2001السلوكاإلنسانك ذكالمن مذان،الذدارالجامعيذةللوبذع
والنشر.

 .110ىبذذدالحميذذد،هبذذةجذذابر(:)2008ال ذذووووىمليذذان حملأذذاوىالق أذذابالر ذذاىذذنالحيذذا 
لذذدىىينذذةمذذنمعذذاونكأى ذا هيئذذةال ذذدريسبالجامعذذة،رسذذالةماجس ذ يرىيذذرمنشذذور  ،ليذذة
ال ربية،جامعةسوهاج-ملر

 .111ىب ذذدالحمي ذذد،رش ذذيدوالحي ذذاري،محم ذذود(:)1984أخالقي ذذانالمأن ذذة،و"،"2دارال ذذر
للنشروال وزيع_ىمان.

 .112ىبدالخالر،أحمدىبد(:)1993ألولاللحةالن سية،و"،"2دارالمعر ةالجامعية.

 .113ىبذذدالعزيذذز،أحمذذدىزمذذكز ذذك(:)2005دورالناابذذانالعماليذذة ذذك حسذذينجذذود الحيذذا 
الو ي يةللعاملين،رسالةماجس ير،جامعةقنا السويس،م بة ليةال جار ،ملر.
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 .114ىبذذدالونذذك،ربذذابرشذذاد(:)2009أنمذذاوال علذذروىالق أذذابالر ذذاىذذنالحيذذا وأسذذاليب
ال عامذذلمذذعال ذذوووالن سذذيةلذذدىىينذذةمذذنالزوجذذان ذذكمن لذذفالعمذذربمدينذذةم ذذة،رسذذالة
ماجس يرىيرمنشور ،جامعةأمالارى،السعودية.

 .115ىب ذ ذذدال ذ ذذاح ،وقي ذ ذذةأحمذ ذ ذدوحس ذ ذذين،محم ذ ذذد(:)2006العوام ذ ذذلااسذ ذ ذريةوالمدرس ذ ذذيةو
المج معيةالمثب ةبجود الحيا لدىااو الذويلذعوبانالذ علم،وقذائعالمذؤ مرالعلمذكال اربذع

،دورااسذذر ومؤسسذذانالمج مذذعالمذذدنكال شذذافورىايذذةذوياالح ياجذذانالخالذذة،ص

_187ص ،270ليةال ربية_جامعةبنكسويفمن3إلل4مايو.

 .116ىبذذدال ذذاح ،وقيذذة(:)2001مايذذاسال يذذرااخالقذذكلل ارشذذدين ،ارسذذةال عليمذذان،م بذذة
اانجلو-الااهر .

 .117ىب ذذداهلل،هاش ذذمإبذ ذراهيم(:)2008ج ذذود الحي ذذا ل ذذدىىين ذذةم ذذنال ارش ذذدين ذذك ذذو بع ذذف
الم ويرانالديموى ار ية،دراسان ربويةواج ماىية،المجلدالرابعىشر،العذددال اربذع،جامعذة
ىينحلوان،الااهر .

 .118ىبذ ذذدالمعوذ ذذك،حسذ ذذنملذ ذذو ل(:)2005اإلرشذ ذذادالن سذ ذذكوجذ ذذود الحيذ ذذا  ذ ذذكالمج مذ ذذع
المعال ذذر،الم ذذؤ مرالعلم ذذكالثال ذذثب لي ذذةال ربي ذذةجامع ذذةالزق ذذازير"اإلنم ذذا الن س ذذكوال رب ذذوي

ل نسانالعربك ك و جود الحيا "،ص_13ص،23الزقازيرمن15إلل16مارس.

 .119ىبدالمعوك،حسنملو لوقنذاوي،هذدىمحمذد(:)2000ىلذمن ذسالنمذو_الم ذاهر
وال وبياان،جز "،"2دارقبا للوباىةوالنشر_الااهر .

 .120ىبذذدالوهذذاب،احمذذدجذذاد(:)2000السذذلوكال ن يمذذك_د ارسذذةلسذذلوكاا ذرادوالجماىذذان
داخلالمن مانااىمال،و"."1

 .121ىبدر،ملو ل( :)1999لس ةااخالر،و"،"2م بةمدبولك_الااهر .
 .122ىجاج ذذه،لذ ذ ا أحم ذذد(:)2007النم ذذوذجألس ذذببكللعالق ذذةب ذذينال ذذذ ا الوج ذذدانكوأس ذذاليب
مواجأةال ووووجود الحيا لدىوالبالجامعة،رسالةماجس ير،جامعةالزقازير،م بة
ليةال ربية،ملر.

 .123ىدوان،ياسروىباينة،رائدوىبدالحليم،احمد( :)2008اييمالمديرينللمنذااال ن يمذك
السذذائد ذذكالم ار ذذزاللذذحيةالشذذاملة ذذكإقلذذيمالشذذمالبذذااردن،مجلذذةجامعذذةدمشذذرلذذمدابو

العلوماإلنسانية،المجلدالرابعوالعشرون_العددالثالثوالرابع.

 .124ىالذذة،محمذذد(:)1986الن ذذامااخالقذذك ذذكاإلسذذالم،م بذذةالرسذذائلالحديثذذة،ىمذذان،
ااردن.

 .125ىايلك،ىمرول ك(:)1997اإلدار _ألولوأسسوم اهيم،دارزهران_ىمان.
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 .126ىود  ،اومذذةيوسذذف(،)2001المنذذااالن سذذكاالج مذذاىكوىالق ذذهبالومحنينذذةاالن عاليذذةوقذذو 
االنا،رسالةماجس يرىيرمنشور ،الجامعةاإلسالمية،ىز .

 .127ىذذود ،محمذذدوىيسذذل،محمذذدر اذذك(:)1984ىلذذمن ذذسالنمذذو_رؤيذذةإسذذالمية ذذكالنمذذو
اإلنسانك_الو ولةواللبا،و"،"1دارالالمللنشروال وزيع.

 .128ىيسوي،ىبدالرحمن(:)1997ىلمن سالنمو،دارالمعر ةالجامعية.
 .129ىنذذيم،أحمذذدمحمذذد(:)2000أساسذذياناإلدار _المبذذاد وال وبياذذانالمعالذذر ،و"،"1
جامعةالمنلور .

.130

ليذ ذذه ،ذ ذذارورىبذ ذذدروىبذ ذذدالمجيذ ذذد،السذ ذذيدمحمذ ذذد(:)2005السذ ذذلوكال ن يمذ ذذك ذ ذذكإدار 

المؤسسانال عليمية،دارالمسير ،ىمان.

 .131قرى وش ،ايدوالا اونة،خالدوأبوالبلذل،ىبذدالذرازر(:)2001ااخذالر ذكاإلسذالم
،و"،"1دارالمناهوللنشروال وزيع_ااردن.

 .132قروانك،خالد(:)2012مدى حثيرالمنااال ن يمذك ذكمنواذةسذل ينال عليميذةىلذلاادا 
الذو ي كللعذذاملين يأذذامذذنوجأذذةن ذذرهم،مجلذةجامعذذةالاذذدسالم وحذذةلألبحذذاثوالد ارسذذان،

العددالسادسوالعشرون،العددالثانك ،انونالثانك.

 .133قناوي،هدىوىبدالمعوك،حسنملو ل(:)2001ىلمن سالنموااسسوالن ريان
،ج"،"1دارقبا للوباىةوالنشر_الااهر .

 .134قنذذاوي،هذذدى(:)1987د ارسذذةماارنذذةبذذينأو ذذالملذذروالبحذرين ذذكالنمذذوالخلاذذك،مجلذذة
دراسان ربوية،المجلدالثانك،الجز السادس.

.135

شرود،ىمار(:)1995ىلمالن ساللناىكوال ن يمكالحديث،المجلذد"،"2بنوذازي،

دارال بالوونية.

 .136ماهر،احمد(:)1998إدار المواردالبشرية،و"،"5الناشر،مر زال نميةاإلدارية ،لية
ال جار ،جامعةاإلس ندرية_ملر.

 .137محارمة ،امر( :)1993حليلالمنااال ن يمك كأجأز الخدمةالمدنيذة،رسذالةماجسذ ير
ىيرمنشور ،الجامعةااردنية.

 .138محمذذد،ىذذادلىبذذداهلل(:)1992النمذذوالمعر ذذكبذذينالن ريذذةوال وبيذذر،الذذدارالش ذرقية،
جامعةالزقازير.

 .139محم ذذد،ني ذذينىب ذذدال ذذرحمن(:)1997العالق ذذةب ذذينالنم ذذوالمعر ذذكوالح ذذمالخلا ذذك،رسذ ذالة
ماجس يرمنشور  ،ليةال ربية–جامعةأسيوو.
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 .140محمود،ىبدالمنعمأحمد(:)2003أساليبال يرلس يرنبرجلدىولبة ليذةال ربيذةبانذاو
ىالق أابحساليبال علملبيجزوبعفخلائصالشخلذية،مجلذة ليذةال ربيذة(ال ربيذةوىلذم

الن س)،العددالسابعوالعشرون،الجز الثانك،م بةزه ار الشرر.

 .141مشرف،ميسونمحمذد(:)2009ال يذرااخالقذكوىالق ذهبالمسذئوليةاالج ماىيذةوبعذف
الم ويرانلدىولبةالجامعة،رسالةماجس يرىيرمنشور ،الجامعةاإلسالمية_ىز .

 .142ملذذو ل،أحمذذدسذذيد(:)2005إدار السذذلوكال ن يمذذك:ن ذذر معالذذر لسذذلوكالنذذاس ذذك
العمل،جامعةبنأا.

 .143م ذذروم،ىبذذدالذذودود(:)1983د ارسذذةلذذبعفالمشذ النال ذذك عذذورالو ي ذذةالخلايذذةللمدرسذذة
الثانوية،رسالةماجس يرىيرمنشور ،جامعةالمنلور _ملر.

 .144ملي ذذة،ل ذذويسوآخ ذذرون(:)1959الشخل ذذيةوقياس ذذأا.الا ذذاهر :م ب ذذةالنأ ذذةالملذ ذرية،
ص(.)114

 .145منس ذ ذ ذذك،محم ذ ذ ذذودىب ذ ذ ذذدالحل ذ ذ ذذيموم ذ ذ ذذاري،نبيل ذ ذ ذذةميخائي ذ ذ ذذلوالمورب ذ ذ ذذك،محم ذ ذ ذذدمحم ذ ذ ذذد
ىباس(:)2000ىلمن سالنمو،مر زاإلس ندريةلل اب.

 .146نعيسة،رىدا ىلك(:)2012جود الحيا لدىولبةجامعةدمشرو شرين،مجلةجامعة
دمشر،المجلدالثامنوالعشرون،العددااول.

 .147نل ذذار،محم ذذدىبذذذدالسذ ذ ار(:)1982د ارس ذذان ذذذك لسذ ذ ةااخ ذذالر،و"،"1دارالالذذذم_
ال وين

 .148هاشذ ذذم،سذ ذذامكمحمذ ذذد(:)2001جذ ذذود الحيذ ذذا لذ ذذدىالمعذ ذذاقينجسذ ذذمياوالمسذ ذذنينووذ ذذالب
الجامعذذة،مجل ذذةاإلرش ذذادالن سذذك،الع ذذددالثال ذذثىشذذر،مر ذذزاإلرش ذذادالن سذذك_جامع ذذةى ذذين
شمس.

 .149هرمذ ذذز،لذ ذذباححنذ ذذاوإب ذ ذراهيم،يوسذ ذذفحنذ ذذا(:)1988ىلذ ذذمن ذ ذسال ذ ذذوينك_الو ولذ ذذةو
المراهاة،مديريةدارال بللوباىةوالنشر،المولل_العرار.

مواقع انترنت :
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املةةةةةةةةةالحق

ملحق رقم ( ) 0
أسماء الدكاترة المحكمين لمقاييس الرسالة
فيما يلي أسماء الدكاترة المحكمين لمقاييس الرسالة-:
الجامعة

ال لية

م

اسمالد ور

 1س يانمحمدأبونجيلة

اازهر-ىز 

ليةال ربية/ىلمن س

 2محمدىليان

اازهر-ىز 

ليةال ربية/ىلمن س

 3ىبدالع يمالملدر

اازهر-ىز 

ليةال ربية/ىلمن س

 0ىونمحيسن

ااقلل

ليةال ربية/ىلمن س

 5ىبدالرؤوفالوالع

ااقلل

ليةال ربية/ىلمن س

 8محمدىسلية

ااقلل

ليةال ربية/ىلمن س
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ملحق رقم ( ) 9

رسالة تحكيم المقياس

استبانة  :المناخ التنظيمي و جودة الحياة و التفكير األخالقي في صورتها األولية

جامعة األزهر  -غزة
كلية الدراسات العليا
قسم علم النفس
استمارة تحكيم لمقياس  :المناخ التنظيمي و جودة الحياة و التفكير األخالقي
الدكتور الفاضل-:
السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته
أتشرف بإفادتكم إنني أقوم بإعداد رسالة ماجستير في علم النفس بعنوان :المناخ التنظيمي وعالقتـه
بالتفكير األخالقي و جودة الحياة من وجهة نظر الطلبة بالجامعـات الفلسـطينية-غـزة .ممـا اسـتوجب
إعداد مقياس للمنـاخ التنظيمـي و جـودة الحيـاة  ،وذلـك بعـد االطـالع علـى عـدد مـن المقـاييس التـي

أعــدت مــن قبــل البــاحثين  ،وقــد تبنــى الباحــث مقيــاس كــولبرج للتفكيــر األخالقــي و المعــد مــن قبــل

الباحثة /فوقية عبد الفتاح .أرجو من سيادتكم التكرم و إبـداء أرائكـم حـول عبـارات المقيـاس و تقـديم
التعديالت المقترحة.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام و التقدير

الطالب في قسم الدراسات العليا_ علم النفس

أيمن سعيد محمود الشرافي
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ملحق رقم( ) 3

تسهيل مهمة

111

ملحق رقم ( ) 9
صحيفة البيانات األساسية

أخي الطالب  /أختي الطالبة

برجاء تعبئة البيانات التالية بدون كتابة االسم:
 -9العمر_______________:

 -0الجنس :ذكر  أنثى

-3عدد إخوتك(األوالد والبنات)__________ :

 -9ترتيبك الميالدي بين أفراد أسرتك  :في األول
 -9الجامعة___________ :
 -7التخصص:

 في الوسط

 -6اسم الكلية___________ :

 دراسات أدبية

 في األخير

 دراسات علمية

المستوى الرابع خريج

 -8المستوى التعليمي :المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث
 -9الوضع االقتصادي لألسرة:

 مرتفع جدا
 متوسط  مرتفع
 ضعيف
ضعيف جدا
-01مكان اإلقامة  :قرية _______مخيم _______ مدينة _______
 -00المواطنة  :الجئة  مواطنة
 -09منطقة السكن /المحافظة:

خانيونس

رفح

 -03االنتماء التنظيمي أو الحركي (إن وجد):

 حماس

 فتح

 جبهة شعبية

 جهاد إسالمي

ال يوجد

بيانات تتعلق بالوالدين:

 أخرى ...حدد_______

 -09عدد أفراد األسرة______________:
-09عمل األب_________________:

 -06تعليم األب_________________ :

 -07عمل األم______________ :

 -08تعليم األم________________:

-09االتجاهات أو الميول السياسية لألب:
 فتح

 حماس

 جبهة شعبية

 ال يوجد

 فتح

 حماس

 جهاد إسالمي

 أخرى ...حدد_______

 -91االتجاهات أو الميول السياسية لألم:
 جبهة شعبية

الوسطى

غزة

 جهاد إسالمي

 ال يوجد

-90هل سبق وان شاركت بأنشطة مناهضة لالحتالل اإلسرائيلي؟

 أخرى ...حدد_______

 ال

 نعم
 أحيان ا
 -99إذا كانت اإلجابة نعم ،حدد أي من النشاطات التالية قمت بها؟
نشاطات نضالية سلمية

 -93كيف تصف/ي نفسك من الناحية الدينية:
شديد/ة التدين

شمال غزة

 نشاطات نضالية عسكرية

أحافظ علي التقاليد الدينية علماني/ة
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ملحق رقم( ) 9

م

دائما

العبارة

1

أن مةالجامعةوا حةومحدد

2

ال زمباوانينوأن مةالجامعة

3

سأمأن مةوقوانينجامع ك كانجازمعامال ك

0

أسذ ذ ذ ندإل ذ ذذلالاذ ذ ذوانينواان م ذ ذذةالمعم ذ ذذولبأ ذ ذذابالجامع ذ ذذةلح ذ ذذل
مش ال ك

5

أشعربعدمأهميةاان مةوالاوانينالمعمولبأابالجامعة

8

أن م ذذةوقذ ذوانينالجامع ذذةمعا ذذد وال ذذكب ذذالورفال ذذكوج ذذدن

7

أشعربحهمية وييراان مةوالاوانينالمعمولبأابالجامعة

6

اى ادأنالولبةىللمعر ةبحن مةوقوانينالجامعة

1

سأمالاوانينواان مةبجامع ك كنشرالعدلبينالولبة

14

و راان مةوالاوانينبجامع كالحمايةال املةللولبة

11

اى ادأنأن مةوقوانينالجامعةذانجود ىالية

12

الاوانينواان مةبجامع كال مثلرادىاللولبة

13

أثرباوانينوأن مةالجامعة

10

ساىدأن مةوقوانينجامع كىللسيرال للالدراسكبأدو

15

مةوالاوانينالمعمولبأابجامع ك

أشعربحنهناكخررلألن

18

قوانينوأن مةجامع ك حدمنحري كالشخلية

17

ا خرباوانينوأن مةجامع كأماماآلخرين

16

حرصالجامعةىللإلزامالولبةبالاوانينواان مة

11

رفالجامعةج از انىاابيةىللسو االن باو

اجله

24

اان مةوالاوانينبجامع كيسألالرجوعإليأاىندالحاجة

21

أشاركزمالئكبالجامعةأ راحأموإحزانأم

22

اح رمالمو ينبجامع كوأنلاعإللق ار ار أم

23

 لفىالق كبإدار جامع كحسنةومباشر

20

أشعرب اديرالمو ينلك كالجامعة

25

أ جنبأيلراعمعالمو ينبالجامعة

28

أشعربالوال واالن ما للجامعة

27

أق ديبسلوكالمو ينبجامع كأماماآلخرين

26

أساهم كنجاحأهدافجامع ك
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غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

21

سأمجامع ك كنشرالعدلوالمساوا بينالولبة

34

و رجامع كجومنالثاةبينالولبة

31

و رجامع كجومناامانوالومحنينةللولبةالدارسين

32

سأمإدار جامع ك كاس ارارال للالدراسك

33

سذذأمإدار ج ذذامع ك ذذكال ع ذذرفىل ذذلالمش ذذا لالوالبي ذذةبشذ ذ ل
مس مر

30

شبعإدار جامع كرىبانالولبةاإلنسانيةباه مام

35

سأمالجامعة كر عالروحالمعنويةللوالب

38

شاركإدار الجامعةالولبةأ راحأموأحزانأم

37

أشعربعدماه مامالمسئولينبجامع كوالمباال أمىندمراجع أم

36

إدار الجامعة خبو يما لدررمنق ارران

31

لفإدار الجامعةبال عفوال سيب

04

إدار الجامعذذة عامذذلمذذعق ذذاياالولبذذةواح ياجذذا أمبذذح ثرمذذن
م يال

01

سمعةالجامعةمنالناحيةاإلداريةجيد 

02

اى ادبحناإلج ار اناإلداريةبالجامعةذانجود ىالية

03

اومالجامعةبال عرفىللمش النالولبةبش لدوري

00

و رالجامعةال سأيالناإلداريةالالزمةللمعامالنالوالبية

05

أنجز ا ةمعامال كالجامعية كالوقنالمحددلأا

08

ادمالخدمانالوالبيةبالجامعةبورياةوا حة

07

أشعربالر اىذناإلجذ ار انال ذك اذدمبأذاالخذدماناالج ماىيذة
بالجامعة

06

ب ذ ذذذلإدار الجامع ذ ذذةجأ ذ ذذد ذ ذذافلل ول ذ ذذبىل ذ ذذلمعوق ذ ذذانالحي ذ ذذا 
الدراسية

01
54

اس ويعالولولإللالمسئولينبالجامعةبسأولة
لفالمعامالناإلداريةبالجامعةبالسأولةوالمرونة

51

أشعرب ا المو ينبجامع ك كااىمالاإلدارية

52

حرصإدار جامع كىللإشراكالولبةلحلمش ال أمبحن سأم

53

أرىأنىمليذذانالابذذولوال سذذجيلبجذذامع ك جذذرىو ذذر ذوابو

50

أشعرأنالمو يناإلداريينيعاملونالولبةب لاح رام

55

يل زمالمحا ر كالجامعةبمواىيدالمحا رانبدايةونأاية

58

يزىجنكىدمان باوالمحا ربالجامعةبالخوةالدراسية

57

يل زمالمحا ربالجامعةبال واجد كالساىانالم بيةبم به

محدد 
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56

يحرص المحاضر بالجامعة على التأكد من فهـم الطلبـة لموضـوع

51

يلجحالمحا ربالجامعةإللأساليبىير اليدية كال دريس.

84

يزىجنذذكإسذذنادبعذذفمذوادال خلذذصبالجامعذذةلمحا ذرينىيذذر

المحا ر

م خللين
81

أى ا ذذدأنالمحا ذذرينال ذذذينيحا ذذرونلنذذام م نذذينمذذنالمذذاد  
العلمية ك خللا أم.

82

أش ذ ذذعرأنهن ذ ذذاك حي ذ ذذز ذ ذذكالمعامل ذ ذذةب ذ ذذينالجنس ذ ذذينم ذ ذذنقب ذ ذذل

83

اس ويع وينىالقانجيد معالمحا رينبجذامع كمذنخذالل

المحا ربجامع ك

الحواروالنااش كقاىةالدراسة
80

يحذذرصالمحا ذذربجذذامع كىلذذلااله مذذامبالمش ذ النالد ارسذذية
للوالب

85

ي لرفالمحا ربجامع كبحزممعالولبةأثنا المحا ر

88

أىانكمن برحجمالماررانالدراسيةو االلزمنالم احلأا

87

ارالخوةالدراسيةإللالموادال ك لبكوموحا كورىبا ك

86

اى ادأنالمرشداا اديمكبجامع كالياومبواجبهبإخالص

81

أدىن اماإلشرافاا اديمكبجذامع كإلذل ذوينىالقذانجيذد 
بينكوبينالمشرفاا اديمك

74

أجدلعوبة ك سجيلالمساقانالدراسية كالجامعة

71

اشعربالر اىنجود المناااا اديمكبالجامعة

72

أشذ ذذعربعدالذ ذذة ذ ذذك ا ذ ذذديردرجذ ذذانال حلذ ذذيلالد ارسذ ذذكللو ذ ذذالب
بالجامعة

73

سمعةالجامعةمنالناحيةاا اديميةجيد 

70

ازدحامالااىانالدراسيةبحىداد بير منالوالبيخلرحالذةمذن

75

اى ادأنأسئلةاالخ باران و عبورياةوا حةوشاملة

78

اى ادأنأسئلةاالخ بارانشاملةللمنأوالدراسك

77

أشعربالر اىنمس وىال ابالجامعك

76

ي لفمح وىال ابالجامعكبالو وح

71

الي ذ ذذو ر ذ ذذكالجامعذ ذذةاامذ ذذا نالمناسذ ذذبةوقذ ذذناالس ذ ذ راحةبذ ذذين

المعانا ل لمنالمحا روالولبة

المحا ران
64

الااىانالدراسيةال ناسبمعمعايرالااىانالجامعية

61

مساحةالجامعةال ناسببحىدادالولبة
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62

ارالجامعةإللمبانكمس الةل ل لية

63

ساحانال

ا الموجود  كالجامعةلوير 

60

ساحانال

ا الموجد بالجامعةال بعثىللاالر ياح

65

الي و ر كالجامعةملللداخلالحرمالجامعك

68

دورانالميارالموجود  ذكالجامعذةال ناسذبمذعم انذةالجامعذة
بالمج مع

67

الم بةبالجامعة بعثىللالر اواالر ياح

66

و رم بةالجامعةمايح اجهالولبةمنمراجع

61

ذذو رالجامعذذةأحذذدثااجأذذز والمعذذدانالمعينذذةىلذذلال ذذدريس
داخلالااىانالدراسية

14

ااجأذذز والمع ذذدانالمس ذ خدمة ذذكالجامعذذة ناسذذبمذذعأى ذذداد
الوالب

11

ا خربال نولوجياالمس خدمةبالجامعةأماماآلخرين

12

اذ ذذدمالجامعذ ذذةدوران دريبيذ ذذةحذ ذذول ي يذ ذذةاس ذ ذ خدامال نولوجيذ ذذا

13

و رالجامعةميارلالحةللشرب

10

المعمولبأابالجامعة

ارالجامعةإلل ا ريا(موعم)مناسباىدادالولبة

15

سأمالجامعة ك وويرالمبانكوالااىانالدراسيةبش لدوري

18

يزىجنكوجود و ا أثنا المحا رانالدراسية

17

ي ناسبحجمالااىانمعأىدادالولبةبالجامعة

16

لجاناانشوةالوالبيةال ك ش لأاالجامعذة حسذنالعالقذةبذين
الولبةوأسا ذ أم

11

اذذويلجذذاناانشذذوةالوالبيذذةبالجامع ذةالعالقذذانبذذينالولبذذةو
المو يناإلداريينبالجامعة

144

ساىداانشوةالوالبيةبالجامعةىلل ذوينىالقذاناج ماىيذة

141

و رالدراسةبالجامعةجواج ماىكمريوللوالب

142

يوأساليبال ح يرلألنشوةالوالبيةبالجامعذة ذرصال ع ذرف

ويبةمعزمالئك

ىللألدقا جدد
143

ي اىفن امالجماىانالوالبيةمنأىدادألدقائك

140

أشعرأنأى ا هيئةال دريسيعاملونالولبةب لاح رام

145

يؤثراالخ الوسلباىللولبةالجامعة

148

أرىأنمنااالعالقاناالج ماىيةبالجامعةذوجود ىالية

147

و رجامع كرحالن ر يأيةللوالب
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مقياس المناخ التنظيمي في صورته النهائية

ملحق رقم ( ) 6

م

دائما

العبارة

1

أن مةالجامعةوا حةومحدد

2

ال زمباوانينوأن مةالجامعة

3

سأمأن مةوقوانينجامع ك كانجازمعامال ك

0

أسذ ذ ذ ندإل ذ ذذلالاذ ذ ذوانينواان م ذ ذذةالمعم ذ ذذولبأ ذ ذذابالجامع ذ ذذةلح ذ ذذل
مش ال ك

5

أشعربعدمأهميةاان مةوالاوانينالمعمولبأابالجامعة

8

أن م ذذةوقذ ذوانينالجامع ذذةمعا ذذد وال ذذكب ذذالورفال ذذكوج ذذدن

7

أشعربحهمية وييراان مةوالاوانينالمعمولبأابالجامعة

6

اى ادأنالولبةىللمعر ةبحن مةوقوانينالجامعة

1

سأمالاوانينواان مةبجامع ك كنشرالعدلبينالولبة

14

و راان مةوالاوانينبجامع كالحمايةال املةللولبة

11

اى ادأنأن مةوقوانينالجامعةذانجود ىالية

12

الاوانينواان مةبجامع كال مثلرادىاللولبة

13

أثرباوانينوأن مةالجامعة

10

ساىدأن مةوقوانينجامع كىللسيرال للالدراسكبأدو

15

أشعربحنهناكخررلألن مةوالاوانينالمعمولبأابجامع ك

18

قوانينوأن مةجامع ك حدمنحري كالشخلية

17

ا خرباوانينوأن مةجامع كأماماآلخرين

16

حرصالجامعةىللإلزامالولبةبالاوانينواان مة

11

اان مةوالاوانينبجامع كيسألالرجوعإليأاىندالحاجة

24

أشاركزمالئكبالجامعةأ راحأموإحزانأم

21

اح رمالمو ينبجامع كوأنلاعإللق ار ار أم

22

 لفىالق كبإدار جامع كحسنةومباشر

23

أشعرب اديرالمو ينلك كالجامعة

20

أشعربالوال واالن ما للجامعة

25

أق ديبسلوكالمو ينبجامع كأماماآلخرين

28

أساهم كنجاحأهدافجامع ك

27

سأمجامع ك كنشرالعدلوالمساوا بينالولبة

26

و رجامع كجومنالثاةبينالولبة

اجله

245

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

21

و رجامع كجومناامانوالومحنينةللولبةالدارسين

34

سأمإدار جامع ك كاس ارارال للالدراسك

31

سذذأمإدار ج ذذامع ك ذذكال ع ذذرفىل ذذلالمش ذذا لالوالبي ذذةبشذ ذ ل
مس مر

32

شبعإدار جامع كرىبانالولبةاإلنسانيةباه مام

33

سأمالجامعة كر عالروحالمعنويةللوالب

30

شاركإدار الجامعةالولبةأ راحأموأحزانأم

35

أشعربعدماه مامالمسئولينبجامع كوالمباال أمىندمراجع أم

38

إدار الجامعة خبو يما لدررمنق ارران

37

لفإدار الجامعةبال عفوال سيب

36

إدار الجامعذذة عامذذلمذذعق ذذاياالولبذذةواح ياجذذا أمبذذح ثرمذذن
م يال

31

سمعةالجامعةمنالناحيةاإلداريةجيد

04

اى ادبحناإلج ار اناإلداريةبالجامعةذانجود ىالية

01

اومالجامعةبال عرفىللمش النالولبةبش لدوري

02

و رالجامعةال سأيالناإلداريةالالزمةللمعامالنالوالبية

03

أنجز ا ةمعامال كالجامعية كالوقنالمحددلأا

00

ادمالخدمانالوالبيةبالجامعةبورياةوا حة

05

أشعربالر اىذناإلجذ ار انال ذك اذدمبأذاالخذدماناالج ماىيذة

08

ب ذ ذذذلإدار الجامع ذ ذذةجأ ذ ذذد ذ ذذافلل ول ذ ذذبىل ذ ذذلمعوق ذ ذذانالحي ذ ذذا 

بالجامعة
الدراسية

07
06

اس ويعالولولإللالمسئولينبالجامعةبسأولة
لفالمعامالناإلداريةبالجامعةبالسأولةوالمرونة

01

أشعرب ا المو ينبجامع ك كااىمالاإلدارية

54

حرصإدار جامع كىللإشراكالولبةلحلمش ال أمبحن سأم

51

أرىأنىمليذذانالابذذولوال سذذجيلبجذذامع ك جذذرىو ذذر ذوابو

52

أشعرأنالمو يناإلداريينيعاملونالولبةب لاح رام

53

يل زمالمحا ر كالجامعةبمواىيدالمحا رانبدايةونأاية

50

يل زمالمحا ربالجامعةبال واجد كالساىانالم بيةبم به

55

يحرص المحاضر بالجامعة على التأكد من فهـم الطلبـة لموضـوع

58

يلجحالمحا ربالجامعةإللأساليبىير اليدية كال دريس.

محدد

المحا ر
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57

أى ا ذذدأنالمحا ذذرينال ذذذينيحا ذذرونلنذذام م نذذينمذذنالم ذذاد 
العلمية ك خللا أم.

56

أش ذ ذذعرأنهن ذ ذذاك حي ذ ذذز ذ ذذكالمعامل ذ ذذةب ذ ذذينالجنس ذ ذذينم ذ ذذنقب ذ ذذل

51

اس ويع وينىالقانجيد معالمحا رينبجذامع كمذنخذالل

المحا ربجامع ك

الحواروالنااش كقاىةالدراسة
84

يحذذرصالمحا ذذربجذذامع كىلذذلااله مذذامبالمش ذ النالد ارسذذية
للوالب

81

ي لرفالمحا ربجامع كبحزممعالولبةأثنا المحا ر

82

أىانكمن برحجمالماررانالدراسيةو االلزمنالم احلأا

83

ارالخوةالد ارسيةإللالموادال ك لبكوموحا كورىبا ك

80

اى ادأنالمرشداا اديمكبجامع كالياومبواجبهبإخالص

85

أدىن اماإلشرافاا اديمكبجذامع كإلذل ذوينىالقذانجيذد 

88

أجدلعوبة ك سجيلالمساقانالدراسية كالجامعة

87

اشعربالر اىنجود المناااا اديمكبالجامعة

86

أشذ ذذعربعدالذ ذذة ذ ذذك ا ذ ذذديردرجذ ذذانال حلذ ذذيلالد ارسذ ذذكللو ذ ذذالب

بينكوبينالمشرفاا اديمك

بالجامعة
81

سمعةالجامعةمنالناحيةاا اديميةجيد

74

ازدحامالااىانالدراسيةبحىداد بير منالوالبيخلرحالذةمذن
المعانا ل لمنالمحا روالولبة

71

اى ادأنأسئلةاالخ باران و عبورياةوا حةوشاملة

72

اى ادأنأسئلةاالخ بارانشاملةللمنأوالدراسك

73

أشعربالر اىنمس وىال ابالجامعك

70

ي لفمح وىال ابالجامعكبالو وح

75

الي ذ ذذو ر ذ ذذكالجامعذ ذذةاامذ ذذا نالمناسذ ذذبةوقذ ذذناالس ذ ذ راحةبذ ذذين
المحا ران

78

الااىانالدراسيةال ناسبمعمعايرالااىانالجامعية

77

مساحةالجامعةال ناسببحىدادالولبة

76

ارالجامعةإللمبانكمس الةل ل لية

71

ساحانال

ا الموجود  كالجامعةلوير

64

ساحانال

ا الموجد بالجامعةال بعثىللاالر ياح

61

الي و ر كالجامعةملللداخلالحرمالجامعك

62

دورانالميارالموجود  ذكالجامعذةال ناسذبمذعم انذةالجامعذة

247

بالمج مع
63

الم بةبالجامعة بعثىللالر اواالر ياح

60

و رم بةالجامعةمايح اجهالولبةمنمراجع

65

ذذو رالجامعذذةأحذذدثااجأذذز والمعذذدانالمعينذذةىلذذلال ذذدريس
داخلالااىانالدراسية

68

ااجأذذز والمع ذذدانالمس ذ خدمة ذذكالجامعذذة ناسذذبمذذعأى ذذداد

67

ا خربال نولوجياالمس خدمةبالجامعةأماماآلخرين

66

اذ ذذدمالجامعذ ذذةدوران دريبيذ ذذةحذ ذذول ي يذ ذذةاس ذ ذ خدامال نولوجيذ ذذا

الوالب

المعمولبأابالجامعة
61
14

و رالجامعةميارلالحةللشرب
ارالجامعةإلل ا ريا(موعم)مناسباىدادالولبة

11

سأمالجامعة ك وويرالمبانكوالااىانالدراسيةبش لدوري

12

ي ناسبحجمالااىانمعأىدادالولبةبالجامعة

13

لجاناانشوةالوالبيةال ك ش لأاالجامعذة حسذنالعالقذةبذين

10

اذذويلجذذاناانشذذوةالوالبيذذةبالجامعذذةالعالقذذانبذذينالولبذذةو

الولبةوأسا ذ أم

المو يناإلداريينبالجامعة
15

ساىداانشوةالوالبيةبالجامعةىلل ذوينىالقذاناج ماىيذة
ويبةمعزمالئك

18

و رالدراسةبالجامعةجواج ماىكمريوللوالب

17

يوأساليبال ح يرلألنشوةالوالبيةبالجامعذة ذرصال عذرف

ىللألدقا جدد

16

ي اىفن امالجماىانالوالبيةمنأىدادألدقائك

11

أشعرأنأى ا هيئةال دريسيعاملونالولبةب لاح رام

144

يؤثراالخ الوسلباىللولبةالجامعة

141

أرىأنمنااالعالقاناالج ماىيةبالجامعةذوجود ىالية

142

و رجامع كرحالن ر يأيةللوالب
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ملحررقم()7

مقياس جودة الحياة في صورته االولية
م

العبارة

1

أشعربالر اىنم أريالجسمك

2

أشعربالنشاوواللياقةالبدنية

3

قليالماألابباامراف

0

أ ناولالعالجبان امىندالمرف

5

أمارسبعفال مارينالريا ية

8

أشعرببعفاآلالم كجسمك

7

أحا ىللن ا ةجسمك

6

أشعربالر اىنلح كالجسمية

1

أىانكمنال عبواإلجأادىندالنوم

14

ال زمبن امىذائكلحك

11

الاس ويعمااومةاامراف( عفالمناىة)

12

أىانكمناامرافالمزمنة

13

اشعرب آزرحواسكالخمس

10

ساىدنكلح كالجسميةىللالدراسة

15

اه مبال حولانالوبيةبش لدوري

18

أشعرباامنالن سكواالومئنان

17

أثربن سكجيدا

16

أشعربالالرابسواامور

11

أىانكمنأحالممزىجة

24

أس م عبالحيا وأشعربلذ أا

21

أشعربالخوفمنالمس ابل

22

اشعربحنكشخصسعيد

23

أشعربالوحد الن سية

20

أشعربالحزندونسببوا و

25

لديالادر ىلل بوان عاال ك

28

اشعرأنروحكالمعنويةم دنية

27

أنارافىنن سك

26

أشعربالر اىنحال كاالن عالية

21

أ رباالن حار

دائما

241

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

34

أ جنب لمايثيران عاال ك

31

أشعرب ادانشأي كللوعام

32

أن رإللالحيا ن ر  اؤلية

33

أشعربالمرفدونسببى وي

30

ىالق كمعاآلخرينم ميز

35

أشعربحننكمرىوباج ماىيا

38

أشعربالمللبينألدقائك

37

أشعرباال وأادبينأ رادأسر ك

36

أ ونلادقاو يامعاآلخرين
لبعفاالدقا ىللاآلخرين

31

أ

04

أ ابلاآلخرين ماهم

01

اشعربالر اىنىالقا كاالج ماىية

02

أبادربمساىد ألدقائك كحلمش ال أم

03

أح لباالح راموال اديرمنقبلاآلخرين

00

أثربعالقا كباآلخرين(خارجااسر )

05

اه مب و يروقنللنشاواناالج ماىية

08

أشاركاآلخرينباانشوةاالج ماىية

07

أشعربحنكمنووياج ماىيا

06

أ ابلان ااداآلخرينلك

01

أق ديبسلوكاآلخرينااليجابكوأسيرىللنأجأم

54

أشعربحنكشخصم بروم عالكىللاآلخرين

51

أ جنبالحديثبالسياسةخو امناالى اال

52

أشعربحريةالرأيالسياسك كبلدي

53

أخشلدائمااالى االاامنك

50

الجمأور كىز يس ويعأنيؤثرىللق اررانح ومةىز 

55

 و رالح ومةوسائلالعيشاآلمن

58

مس وىالدخلاسر كيلبكحاجا نادونلعوبانأومشا ل

57

ذ ذ ذذو رالح وم ذ ذ ذذةالخ ذ ذ ذذدمانالمولوب ذ ذ ذذةل ذ ذ ذذدىمااس ذ ذ ذذر واا ذ ذ ذ ذراد

56

و ر رصىملللولبةالخريجين

51

دىمالح ومةالسلعااساسيةاالس أال ية

84

اشعربوال المعيشةماارنةبدخلااسر 

81

ي لفال عليمبالجود العالية كمحا انىز

المح اجين

214

82

اس ويع حايروموحا كمنخاللال عليم

83

ال عليميلبكحاجانالمج معال شويلية كمحا انىز

80

 وا رالم ار زاللحيةبش ل ا ك ناسبمعال ثا ةالس انية

85

أن ذذعأن ذذاوى ذذائل كبس ذذأولةم ذذنالخ ذذدمانالل ذذحيةالمادم ذذة ذذك
الم ار زاللحيةمحا انىز

88

 و راادويةبش ل اف كالم ار زاللحية

87

 و رال ا انالوبيةبالم ار زاللحيةبش ل ا ك

86

أىانكمن لوثالحكالذياس نبه

81

أشعرب لوثملادرالميار كبلدي

74

اومالمجالسالمحليةبم ا حةم اهرال لوث كمحا انىز 

71

أشعرباالخ نارن راللوازانالمنبعثةمنىوادمالسياران

72

اناواعال يارال أربكيؤديإللال وووال و رداخلأسر ك

73
70

لفالورقانبالجود العالية كبلدي
أىانكمنازدحامالورقانبالمر بانأثنا  نالكمنم انآلخر
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ملحق رقم ( ) 8
مقياس جودة الحياة في صورته النهائية
م

العبارة

1

أشعربالر اىنم أريالجسمك

2

أشعربالنشاوواللياقةالبدنية

3

قليالماألابباامراف

0

أ ناولالعالجبان امىندالمرف

5

أمارسبعفال مارينالريا ية

8

أشعرببعفاآلالم كجسمك

7

أحا ىللن ا ةجسمك

6
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ملحق رقم ( ) 9

مقياس التفكير األخالقي من إعداد الباحثة/فوقية عبد الفتاح
الصورة النهائية للمقياس
الجزء الثالث من الكراس

أخي الطالب  /أختي الطالبة

سنقدم لك في هذا الجزء عددا من المواقف  ،ويلي كل موقف منها مجموعة مـن األسـئلة مـن فضـلك أجـب

على األسئلة بدقة بوضع دائرة حـول رقـم اإلجابـة التـي تختارهـا مـن بـين سـتة اختيـارات( أ  ،ب  ،ج  ،د  ،ه  ،و )
علما أنه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة فهذه أمور يمكن أن نختلف عليها فيما بيننا.

أجب بسرعة وحسب انطباعك األول ،المهم هو أن تكون إجابتك معبرة عن رأيك الخاص .ومن فضـلك أجـب عـن كـل
سؤال وال تترك أي سؤال بدون إجابة ،واختار إجابة واحدة فقط

للسؤال.

الموقف األول

يحرص أحمد على أن يشارك زمالءه فيما يقومون به من رحالت ،وقد اتفـق مـع زمالئـه علـى تنظـيم رحلـة،

ووعده والده بالموافقة على االشتراك في الرحلة إذا عمل في اإلجازة و اسـتطاع أن يـدخر قيمـة االشـتراك فـي الرحلـة.

بعد أن استطاع احمد توفير المبلغ وقبل أن تبدأ الرحلة بفترة قصيرة غير والد احمد رأيه ،حيث نظم زمالئه بالعمـل -
زمالء والده  -رحلة ولم يكن لدى والده قيمة االشتراك في الرحلة ،فطلب الوالد من ابنه أحمد أن يعطيـه المبلـغ الـذي
أدخره ليستطيع الوالد القيام بالرحلة مـع زمالئـه بالعمـل .واآلن ال يريـد أحمـد أن يتخلـف عـن الرحلـة التـي نظمهـا مـع

أصدقائه و يفكر في رفض طلب األب.

ضع دائرة حول رقم اإلجابة التي تتفق مع رأيك ،و االختيار يكون من بين ( أ  ،ب  ،ج  ،د  ،هـ  ،و )  ،اختار فقـط

إجابة واحدة لكل سؤال :

 )0إذا رأيت أن احمد يجب أن يعطي النقود إلى والده ،هل ؟
أ-ال زامابدورر ابننحوأبيهب لبية لمايولب.

ب-انهقديعرفن سهلو باابوىاابهالذييللإللال رب.
ج-ال زامابواىةاابالذيربار.

د-ومعا كم ا ح منااب يمابعد.

هذ-خو امن حنيبال ميرإذاخذلأبارأمامزمالئه.
و-اناالبنيجبأني حكمنأجلأبيه.
 )9قد يرى البعض أن يرفض أحمد إعطاء النقود لوالده ،هل ؟

أ-انبدونهذرالناودلنيس ويعاالبناالس م اعبالرحلةمعزمالئه.

ب-اناالبنسوفيحزنإذاأخذنمنهالناودال ك عب كالحلولىليأا.
ج-انموقفاالبنمعزمالئهمساويلموقفااب.
د-اناابيجبأنيو كبوىدرالبنه.

ه-ذاناابو ىوا وإيثار.
و-انهذاالسلوكيدىماانانيةىنداحمد كالمس ابللل شبهبحبيهبااخذوىدمالعوا .
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 )3أرى أن اآلباء يجب أال يتنصلوا من وعودهم ألبنائهم ،وذلك ؟
أ-ليلبحوانموذجاوقدو لألبنا وينالوااح رامأم.

ب-محا ةىللقيمون امااسر .
ج-خو امن ادانثاةاابنا  يأم.

د-ح لاليشعراآلبا بالذنبو حنيبال ميرىللىدمالو ا بالوىد.

هذ-الناابنا ي وقعوناللدرمناآلبا .
و-الناللدر

يلةيجباالل زامبأا.

 )9ماذا يحدث لو أن أحمد كذب على والده و أعطاه جزء من المبلغ و أخفى الباقي ليشترك في الرحلـة  ،ذواذا رأيـت

احمد قد اخطأ في هذا السلوك  ،هل ؟

أ-انهلنيسعدويس م عبالرحلةانه ذبىللوالدر.
ب-انهلنيسامون سهب ذبهىللأبيه.
ج-سي ادثاةجميعأ رادااسر .
د-انهسيلبو اذباويعرفن سهلعاابااب.

هذ-الناللدر

يلة.

و-انهب ذبهسيلبومر و اومنبوذامناابوجميعأ رادااسر .
 )9ماذا يحدث لو أن أحمد روى ألخيه ما قد أخفاه من نقود عن أبيه  ،إذا رأيـت أن األخ يجـب أن يخبـر أبـاه بشـأن
إخفاء أحمد لبعض النقود  ،هل ؟

أ-للمحا ةىلل يانااسر منشيوعال ذب يأا.
ب-ح ليثابمنوالدرىلللدقه.
ج-لي جنبى بوىااباابإذاىلمانهأخ لالحاياةىنه.
د-ليحللىللر ااابوحبهليلبواالبنالمثالك.

هذ-ح لالي دىمسلوكال ذبويلبو اذبا كالمس ابل.
و-ح لاليشعرب حنيبال ميرىلل س رر كال ذبىللااب.
الموقف الثاني:

أصــيبت امـرأة بمــرض خبيــث و أخــذت حالتهــا تتــدهور إلــى األسـوأ ،وبــدأت تقتــرب مــن حافــة المــوت .اعتقــد

األطباء أنه ال سبيل لعالجها سوى نوع من العالج هو تركيبة توصل إليها أحد الصيادلة أراد بيعه بعشرة أمثال ثمنـه.

حاول زوج السيدة الحصول على المبلغ الذي طلبه الصيدلي ثمنا للدواء ،وسلك في سبيل ذلـك كـل السـبل الممكنـة و

لكن لم يستطع أن يحصل إال على ما يعادل نصف المبلـغ المطلـوب ،توجـه الـزوج إلـى الصـيدلي و شـرح لـه الموقـف
وطلب منه بيع الدواء بما استطاع جمعه من مال ،و هو نصف ثمن الدواء أو بيعه إياه بالتقسيط ،ولكن الصيدلي لم

يقتنع و رفض .أصبح الزوج يعاني اليأس و اإلحباط لعدم استطاعته الحصول على الدواء الذي ينقذ حياة زوجته ،و
بدأ يفكر في اقتحام الصيدلية ليال لسرقة الدواء .ضع دائرة حول رقم العبارة التي تتفق مع رأيك:

 )0مع افتراض أن من واجب الزوج إنقاذ زوجته ولو بسرقة الدواء ،هل؟

أ-النهذاالليدلكجشعوي س رو ار الاانونالذييحمكااىنيا  او.

ب-انأايم نأن ادمإليهن سالمساىد  كالمس ابل.
ج-ح لال حزنزوج هىللىدمإح ارالدوا إلنااذحيا أاانأا ثيراماساىد ه.
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د-ح لالينبذمنااهلواالدقا لعدمبذلقلارىجأدرلعالجزوج ه.
جىللسرقةالدوا لعالجزوج هأمروبيعكمن لزوجو ك.

ه-النإقدامالزو
و-النزوج هإنسانويجبأنيأبأاالحيا .

 )9قد يرى البعض أن على الزوج عدم سرقة الدواء ،وذلك؟
أ-اح راماللن اماالج ماىكح لال شيعالسرقة.

ب-ح لاليعرفن سهللخورأوالسجنمنأجلىالجقدين ع.
ج-ان ميرريجبأنيمنعهمنالسرقة.
د-انمنحرالليدلك حايرثرو منو ار اخ راىه.

ه-النالمباد والايمالعليا منعالسرقة.

و-النالسرقةخروجاىللالاانونالذييحا ىللحاورأ رادالمج مع.
 )3قد يرى البعض أن على الزوج سرقة الدواء لزوجته لو طلبت منه ذلك  ،فهل ذلك؟
أ-ان لمنأمايجبأني حكمنأجلاآلخر.

ب-انمنواجبهواىةزوج هو حايرما ريد.
ج-انالزوجة وقعأالي خللىنأازوجأا ك حايرهذاالولب.
د-لي سبحبأاور اهاىندماي حارلأاالش ا .

ه-انهاليس ويعأني راجعىنمسئولي هنحوزوج ه.
و-انهلولميح رلأاالدوا لنيسامون سهىللىدمإنااذها.
 )9يرى البعض أن مع افتراض أن الزوج ال يحب زوجته إال أن من واجبه سرقة الدواء إلنقاذها  ،هل؟
أ-انحبالزوجأوىدمحبهلزوج هالياللمنقيمةحيا أا.

ب-انالليدلكجشعوقاسوبال الكيس باحسرق ه.
ج-انأاقد ناذحيا ه كيومما.
د-خو امنان اامأابعدالش ا .

ه-انهيجبأاليعوكللخال اناه مام كهذرالمواقف.
و-يسررإلنااذهاح لاليشعربالذنبانه خللىنأان يجةىدمحبهلأا.
 )9قد يرى البعض أن على الزوج سرقة الدواء حتى إذا كان هـذا المـريض شخصـا غريبـا وال يوجـد مـن ينقـذه سـواه،

فهل ذلك؟

أ-انهي خيلن سهم انهذاالشخصوي وقعمنهماياومبهإلنااذر.

ب-انحيا الشخصالوريبينبوكأاليح مىليأابحنأاأقلمنحيا أيشخصآخر.
ج-ح لالين اممنهأهلهذاالشخصلعدمإنااذحيا ه.
د-انمناللعبىللاإلنسانأنيشعرأنهلميناذحيا إنسانمنالمون.

ه-انهذاالشخصقدي ونثرياوي ا ئه يمابعد.
و-انالحيا أقوىمنالاانون.

 )6إذا رأيت أن سرقة الزوج للدواء خطأ من الوجهة الخلقية  ،فهل ذلك؟

أ-انالعالقةبينالناسيجبأن اومىللأساساح راممل يةالوير.

ب-انه انبإم انهبيانالمش لةللسلوانل ساىدرىللإنااذحيا زوج ه.
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ج-انهقدي مالابفىليهويسجنولنيس ويعإنااذزوج ه.
د-انهإنلميسرربالرىممنحاج هالشديد يلبونموذجالالل زامالخلاك.

ه-انسرقةالدوا  ؤديإللأن لبواامور و لو ل رديسرراآلخر.
 )7ماذا يحـدث لـو أن الـزوج سـرق الـدواء و نشـرت الصـحف هـذا الحـدث و قـرأه ضـابط الشـرطة الـذي يسـكن بجـوار
الزوج و يعرف قصـة مـرض زوجتـه ،وتـذكر أنـه رأى الـزوج يخـرج مـن الصـيدلية مسـاء هـذا اليـوم مهـروال و أدرك أن

الزوج هو سارق الدواء .إذا رأيت أن على الضابط إبالغ الشرطة عن الزوج بأنه السارق  ،فما سبب ذلك؟

أ-للمحا ةىللالاانونوالن اماالج ماىك.

ب-النالمج معو عثا ه يهللحمايةمنالمجرمين.

ج-انهقديحللىلل رقيةن يجةالادر ىللال عرفىللسرقةالدوا .
د-ح لاليعرفن سهللعاابانهي س رىللسارر.

ه-ان ميررومثلهالعليا ح مىليهأنيبلغىنالسارر.
و-اندور ابوالشروةالمحا ةىللحاورأ رادالمج مع.
 )8ماذا يحدث لو أن الزوج تم القبض عليه و قدم للمحاكمة ،ما هي العقوبـة التـي يحكـم بهـاالاا ذكىلذلالذزوج؟
إذارأينأنىللالاا كأني ساهلمعالزوج،هل؟

أ-انحرالحيا لهااولويةىللحرالمل ية.

ب-انالزوج انيشعرباالملعدماس واى هإنااذحيا زوج ه.
ج-انالاا كقديعانكمن حنيبال ميرىللح مهىللالزوج.
د-انالزوج لرفبدا عالحبإلنااذزوج ه.
ه-انالاا كقدي ر يمايم نأني علهلو انم انالزوج.
و-انو ي ةالاان ونالمحا ةىللحيا أ رادالمج مع.

 )9قد يرى البعض أن على القاضي أال يتساهل مع الزوج ،وذلك؟
أ-ل وبيرالاانونوالمحا ةىللالن اماالج ماىك.

ب-ح لالي أاونالمج معمعأيسارر.
ج-ليسوداامانبينجميعأ رادالمج مع.
د-انالزوجيجبأني ونمس عدالمحا م هىللماار بهمنسرقة.
ه-ح لاليشعرب حنيبال ميرل ساهلهمعالسارر.
و-انالمج معي وقعمنالاا كالح مالعدل.
الموقف الثالث:

في أحد األيام ذهب أربعة أوالد إلى السوق ووقفوا أمام احد المحـالت قـال احـدهم:هيـا نـدخل هـذا المحـل ونـرى مـا إذا

كـان مــن الممكــن أخــذ بعـض األشــياء ،وافــق ثالثــة أوالد ،أمـا الولــد الرابــع فلــم يرغـب فــي أن يفعــل ذلــك،ولكن األوالد
الثالثة قالوا له  :أنهم سوف يجعلون أصحابهم يضحكون عليه ألنه جبان،ولذلك وافقهم وذهب معهم و قـاموا جميعـا
بأخذ بعـض األشـياء مـن المحـل إال أن صـاحب المحـل اسـتطاع أن يلحـق بهـم جميعـا فيمـا عـدا الولـد الرابـع الـذي لـم

يرغب في مشاركتهم .

216

ضع دائرة حول رقم العبارة التي تتفق مع رأيك.

 )0هل ترى أنه كان ينبغي أن يلحق صاحب المحل بالولد الرابع أيضا ،هل؟
أ-انهبمشار أمألبحنلديهالنيةللسرقة.

ب-انهلمي ر كأسر هوأهلهىندمعر أمبحنهسارر.
ج-انهلميشعرب حنيبال ميرحينشار أم كالسرقة.
د-انهلمي ر يماقدياعىليهمنىااب كحالةالابفىليأم.

ه-انهسايرأ رادجماى هولميااومأم.

و-انه انسياسمالمسروقانمعر اقه.
 )9إذا رأيت أن على الولد الرابع مقاومة زمالئه وعدم السرقة معهم ،فذلك؟
أ-للمحا ةىللالن ام كالبلد .

ب -جنبالالمساكبهو وقيعالعاوبةىليه.
ج-انمنواجب ل ردالمحا ةىللحاوراآلخرينوىدماالى دا ىليأم.
د-ح لاليشعربالخزيوالعارانهسيلبوسارقا.

ه-للحلولىللم ا ح منلاحبالمحلىللأمان ه.
و-ليعرفباامانةبينااهلواالدقا لعدماش ار ه كالسرقة.
 )3قد يرى البعض أنه من العدالة عدم القبض على الولد الرابع  ،وذلك؟
أ-انهو عن سه كم انلاحبالمحلور فالسرقة.

ب-الن ميررمنعهمنالسرقةواالس يال ىللمم ل انالويرولذلكر فمشار أم.
ج-انهأراد جنبالعااببعدمالسرقة.

د-انهلميردمنالسرقةسوىىدمول هبالجبن

ه-لعدمال ساويمعالزمال  كالدا عللسرقة.
و-انهلمي نسارقابلمسايرالمعايرالجماىةال كين مكإليأا.
الموقف الرابع:

شب حريق بإحدى المدن الصغيرة  ،حاول شرطي المطافئ بأحد األحياء أن يترك موقعه بالعمل لمساعدة أفراد أسرته
الـذين يمكـن أن يكونـوا قـد أصـيبوا بـاألذى نتيجـة هـذا الحريـق بـالرغم مـن أن واجبـه االلتـزام بموقعـه لحمايـة ذوانقـاذ
سكانه .ضع دائرة حول رقم العبارة التي تتفق مع رأيك:-

)0إذا رأيت أن على الشرطي عدم مغادرة موقعه بالعمل  ،هل ؟
أ  -ان س ان الحك ي وقعون ح ورر إلنااذهم.

ب  -انه يجب أن يل زم بواجبان وم ولبان و ي ه.
ج -ان الشروك ملزم بعدم موادر موقعه لحماية المج مع.
د -ح ل ال يعرف ن سه للعااب من السلوان ااىلل.

ه -ح ل ال يشعر بالذنب إذا أليب أحد أ راد هذا الحك.
و-للحلول ىلل م ا ح ن يجة ال زامه بموقعه.
 )9قد يرى البعض أن على الشرطي التوجه لمساعدة أسرته ،هل ؟
أ -ان أسر ه إذا ألابأا أذى لن يسامو ن سه.
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ب  -ان أسر ه س اف بجوارر و ساىدر إذا مر بمحنة.
ج  -انأا أسر ه ومن واجبه إبعاد أي أذى يلحر بأا.
د -ان أ راد أسر ه ي وقعون منه الح ور إلنااذهم.

ه -ان

ميرر هو الذي يحثه لل وجه نحو مساىد أسر ه.

و -ان من واجبه رب أسر المحا ة ىلل أسر ه والحرص ىلل راح أا.
الموقف الخامس:

حكم على رجل بالسجن لمدة خمس سنوات ولكنه استطاع الهرب من السجن واستقر به المقام في مكان جديد واتخذ
اسـما جديـدا وعمـل بالتجـارة فـي أحـد المتـاجر الكبيـرة ،واسـتطاع بإخالصـه واجتهـاده الشـديد خـالل ثمـان سـنوات أن

يشتري هذا المتجر ،واشتهر باألمانة واإلكثار من أعمال الخير على العاملين لديه والمحتاجين من أهل البلـدة .وفـي
ذات يوم قدمت إلى هذه البلدة سيدة سمعت بنزاهة وأمانة هذا التاجر فذهبت لتشتري منه  ،وما أن رأته تعرفت عليه
باعتباره السجين الهارب الذي تبحث عنه الشرطة ،فقد كانت جارته في البلدة التي كان بها قبل أن يسجن.
ضع دائرة حول رقم العبارة التي تتفق مع رأيك:-

 )0إذا رأيت أن على السيدة أن تبلغ الشرطة عن هذا الرجل  ،هل ؟

أ  -انه لن ون هناك ىدالة بالنسبة للمساجين الذين ن ذوا العاوبة املة إذا ما رك هذا ال اجر ولياا.

ب  -ان

مير هذر السيد لن يسامحأا وسوف سخو ىلل ن سأا إذا لم بلغ ىن المجرم الأارب.

المواون اللالو بإبال الشروة ىن أي مجرم بوف الن ر ىن ال روف المحيوة.
ج -ان من واجب 
د  -ان السماح لأذا الرجل وأمثاله بالأروب من العااب يعد دا عا لزياد الجريمة.

ه-انه ار ب مخال ين يس حر ىليأا العااب ااولل بالسجن خمس سنوان والثانية بالأروب من السجن.
و  -ان المج مع ي وقع محا مة ىادلة لأذا الأارب.
 )9قد يرى البعض أن على السيدة أال تبلغ الشرطة  ،هل ؟

أ  -انه حاول خالل ال ر رد الدين للمج مع باإل ثار من أىمال الخير.

ب -انه لم ي عد خالل هذر ال ر ىلل حاور اآلخرين بل حا
ج  -ان إىاد ه للسجن ىمل ي سم بالاسو .

د  -انأا س شعر بااسل والخزي إذا سببن ك إىاد ه للسجن.
ه  -ليس هناك ائد م وقعة من و ار إىاد ه إلل السجن.
و  -سير ه خالل هذر ال ر شير إلل أنه ىير شرير.
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ىلل الن ام االج ماىك العام.

