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درجدد  ارسرسدد  اس دد اة ا طلدد  المبكلدد  الردةدد   لل  ددسد   علدد  التعدد   إلدد ال راسدد   هدد  
 ة واعتر ،تعزيز ال  م والهكي  الكطن   طيث ان2030األخالق   بر ين  المس ف في ضكء رؤي  

 عينددد  علددد  تمب قهدددس تدددم اسدددتدس   ت ال راسددد واسدددت  ا ،التحليلدددي الكصدددبي الردددنه  علددد  ال راسددد 
  تدددس   أهدددم وكس دددت ،اعلرددد ( 119)عددد دهس بلددد  ،اعلردددسة ا طلددد  المبكلددد  الردةددد   ادددن عشدددكا   

لتعزيدز ال د م والهكيد   األخالق د  لل  دسد  الردةد   المبكلد  ا طلد  اس د اة ارسرس  درج  أن: ال راس 
 تكجدد ال  كددكل  ا تبعدد ، ب رجدد  كس ددت2030 رؤيدد  ضددكء فددي المددس ف بر يندد لكطن دد  للرعلرددسة ا

 لل  دسد  الردةد   المبكلد  ا طلد  اس  اة ارسرس  طكل الكل   ال رج  في إطصس    دالل  ذاة ف وق 
  ظدد  وجهدد  اددن 2030 رؤيدد  ضددكء فددي المددس ف بر يندد لتعزيددز ال دد م لدد ل الرعلرددسة  األخالق دد 

الرؤهد  العلردي، وعد د سدنكاة ال بد  ، وعد د الد وراة : التسل د  للرتغيد اة ُتعدزل  ال راس  عين  أف اد
 ارسرسد  طدكل الكل د  ال رجد  فدي إطصدس    داللد  ذاة ف وق  تكج  ال الت ريب  ، بسإلضسف  ال  ا  

 بر يندد  الرعلرددسة لدد ل الهكيدد  الكطن دد  لتعزيددز األخالق دد  لل  ددسد  الردةدد   المبكلدد  ا طلدد  اس دد اة
: التسل ددد  للرتغيددد اة ُتعدددزل  ال راسددد  عينددد  أفددد اد  ظددد  وجهددد  ادددن 2030 رؤيددد  ضدددكء فدددي المدددس ف
بينرس وج ة ف وق ذاة دالل  إطصدس    تعدزل لرتغيد  عد د  ال ب  ، سنكاة وع د العلري، الرؤه 

ال راسدد  التيكيد  علد  اسدتر ار ارسرسد  ال  دسد  االخالق دد   تكصد سة أهدم وكس دت الد وراة الت ريب د ،
والبضدس   االسدالا   طيدث تعد  ضد ور   لهس ان آثسر إيجسب   في تعزيز ال  م والهكيد  الكطن د  لرس

الحدد  لكدد  اس دد  ت بددكث، تبنددي ثقسفدد  تنظ ر دد  تؤكدد  علدد  ال دد م واألخالق ددسة التددي ال ت ددت  م اهندد  
سد  هدك  التعل م إال بهس، العر  علد  تعزيدز كبدسء  وفسعل د  أداء اس د اة ا طلد  المبكلد  الردةد   ل  د

، ت س خ ارسرسسة ال  سد  االخالق د  لد ل ال  دسداة فدي 2030الر طل  الرهر  وفق رؤي  الررلك  
 . إدار  التعل م ان خالل اات اح ب  سا  ت ريبي اس م عل  ال  سد  االخالق   بيبعسدهس الر تلب 

 . 2030القس  اة، المبكل  الردة  ، رؤي   ،ال  سد  االخالق   :الكلمات املفتاحية
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Abstract 

The aim of the study is to identify the degree to which early 
childhood leaders practice ethical leadership in Taif city in light of 

Vision 2030 in terms of promoting national values and identity. The 

study relied on the descriptive analytical approach. It used a 
questionnaire that was applied to a random sample of early childhood 

teachers, numbering (119) teachers. 
The most important results of the study were: The degree to which 

early childhood leaders practice moral leadership to promote the values and 
national identity of female teachers in Taif in light of vision 2030 was high. 
There are also no statistically significant differences in overall score on 
practice of early childhood leaders of moral leadership to enhance the 
values of female teachers in Taif in light of vision 2030,from the point of 

view of study sample, the following variables are attributed:Academic 

qualification, number of years of experience, and number of training 
courses, in addition to that there are no statistically significant differences 
in overall score regarding practice of early childhood leaders of moral 
leadership to enhance the national identity of female teachers in Taif in 

light of vision 2030, from the point of view of study sample, the following 

variables are attributed to: academic qualification, and number of years of 
experience, while there were statistically significant differences due to the 
variable of number of training courses. 

The most important recommendations of the study were to 
emphasize the continuation of exercise of moral leadership because of its 
positive effects in promoting national values and identity and Islamic 
virtues, as it is an urgent necessity for every educational leader, adopting 
an organizational culture that emphasizes the values and ethics in which 
the teaching profession is only valid. Working to enhance the efficiency 
and effectiveness the performance of early childhood leaders to lead this 
important stage in accordance with the Kingdom's vision 2030. 
Establishing ethical leadership practices among the leaders in education 
administration by proposing a training program based on ethical 
leadership in its various dimensions. 

Keywords: Ethical Leadership, Women Leaders, Early Childhood, 

Vision 2030. 
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إن  جدسح أث اؤس دد  تعل ر دد  يحتددسل إلدد  ال  ددسد  البسعلد  وهددي الرصدد ر األسسسددي فددي  جددسح 
 والرهدسراة ويرةن القكل ان ال  سداة البسعل  ت ت  م الع ي  ان االسدسلي ، الرؤس سة وتحقيق اه افهس

ادن القس د  االلتدزام بسلجس د  األخالادي  التدي تتملد  األخالق د ،ال  دسد   وانهس: اهسر  هس،لظ وفالرال ر  
نظردسة لرتصد ر ا االعت سدي  في عص  س الحسضد  أنرسرسسة لروا  أصدح ان ا في جر ع تعساالت ،

وتتضدرن فيهدس  لرن دكبي الرؤس دسة الايا ش  أخ برثسب  ، وه Ethics of Code الق  أخ  سةا و 
وجدكد ق دسداة ضد ور    لدا ادس دعدس إ؛ وهدكال يجد  علد  الر دتكل الش صدي والعدسمعرل  وادس يج  اس
 وتتسبع ان كبيهس في اجسل العر .بسل  م والردسدئ االخالق    تلتزمق   الأخ

واهترددت الررلكدد  الع ب دد  ال ددعكدي  فددي رؤيتهددس بسل  ددسد  األخالق دد  طيددث اشددي  فددي وث قدد  
 هدددد( ب  دددسا   تعزيدددز الش صددد  1442)2030تبسصدددي  ال ددد  عرددد  بددد اا  تحقيدددق رؤيددد  الررلكددد  

الكطن دد   وهددك ب  ددسا  اتكسادد  لتعزيددز ال دد م والهكيدد  الكطن دد  لدد ل جر ددع أفدد اد الرجترددع اتضددرن  
ا بر طلد  المبكلد  الردةد  ، وا تهدسء بسلر طلد  الجساف د ، فدسل  م  القس رين علد  العرل د  التعل ر د  بد ء 

 يسة وخسصدد  قددد م الركاطنددد  ادددن أهددم سدددب  اكاجهددد  تحددد يسة القدد ن الحدددسدث والعشددد ين وانهدددس تحددد
الهكي  الثقسف  ، لكا فإن ااتالك اسد  ا ارس التعلد م لل  دسد  األخالق د  يدؤدث الد  اك دسب ان دكبي 

 .2030الر ارس ال  م والهكي  الكطن   برس يحقق رؤي  
واددد  أوصدددت ال راسدددسة العلر ددد  بضددد ور  تمبيدددق ال  دددسد  األخالق ددد  لددد ل القدددس رين علددد  

( بضد ور  اادتالك ادسد  الرد ارس لل  دسد  Naidoo,2015) دراسد   سيد و فيالعرل   التعل ر   كرس 
، والهر د  ال  دسد  األخالق د ؛ تنسولهدس الع يد  ادن األخالق  ؛ وذل  للح  ان ال لكك غي  األخالادي

 ه(1434دراسدد  الهندد ث)الدددسطثين للتيكدد  اددن ااددتالك اددسد  الردد ارس لهددك  الرهددسر ، وانهددس دراسدد : 
 لل  دسد برحسفظدسة غدز   الثس كيد الرد ارس  ادسد درجد  ارسرسد   الد  ان ال راسد  اشسرة  تدس   طيث

التدي اشدسرة  (Yoldoroma& Bautu,2010)بدسيتكو يل وراس  ، و كس ت ب رج  ا تبع األخالق  
 تس جهددددس الدددد  ان درجدددد  ارسرسدددد  اددددسد  ادددد ارس الر طلدددد  االبت ا  دددد  الحةكا دددد  وال سصدددد  لل  ددددسد  

 &Katranci& Sunguي وسدددك غك وسدددقالموكست   ددد، األخالق ددد  فدددي ت ك دددس كس دددت ا تبعددد 

Saglam, 2015))   الثس كيدد  التددي اشددسرة  تس جهددس الدد  ان درجدد  ارسرسدد  اددسد  ادد ارس الر طلدد
( التدي اشدسرة  تس جهدس 2017والشدتكث والحبيد  )، لل  سد  األخالق د  كس دت ا تبعد  الرهن   بت ك س

 م لل  ددسد  االخالق دد  ب رجدد  كبيدد  ،إلدد  أن اددسد  الردد ارس الثس كيدد  برنمقدد  ال يددست كس ددت ارسرسددته
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هنددسك ف واددس ذاة داللدد  إطصددس    فددي درجدد  ارسرسدد  ادد ي ث الردد ارس الثس كيدد  لل  ددسد  األخالق دد  
بددسختال  اتغيدد  الرؤهدد  العلرددي، وعدد م وجددكد فدد وق ذاة داللدد  إطصددس    طددكل درجدد  ارسرسدد  

 .ا ي يهم لل  سد  األخالق   بسختال  اتغي  سنكاة ال  ا 
سدراة ااسر  اة  الرة ا  لتحبيز اس  اة اد ارس التعلد م العدسم بدإداراة تعلد م اةد  وان اد

الرة ادد  علدد  التحلددي بددسل  م وطدد  الددكطن واال ترددسء لدد  بسلرحسفظدد  علدد  ترسسدد  وطدد   الرجترددع 
وتنريتهددس لدد ل الرعلرددسة تددم عقدد  ادددسدراة فددي انمقدد  اةدد  الرة ادد  ضددرن فعسل ددسة )ك دد  تكددكن 

بدد ا الجهددكد والبدد اا  والبعسل ددسة التددي يددتم تنبيددكهس فددي الريدد ان لتعزيددز ال دد م ادد و ( للتعدد   علدد  أ
 (.37: 2017والهكي  الكطن   ل ل ان كبسة الر رس  )ااسر  انمق  اة  الرة ا ، 

تعزيز ال  م ان تككن ا و  ل دور كبي  فيلهس واستنسدا لرس سبق فسن اس    ريست االطبسل 
هدي الرثد  األعلد  واألسدك  الح دن  فدي  ظد  هدس أل  ؛بكلد  الردةد  والهكي  الكطن د  لد ل اعلرد  الم

الرصددد ث ف ددد  ) العرددد  والتريدددز النجدددسح فددديادددن أجددد   وتحسكيهدددس خل   دددس تقلددد هس سدددلكك س، الرعلرددد ،
وان هنس جسءة هك  ال راسد  للكادك  علد  ال  دسد  األخالق د  لد ل اس د اة  .(15: 1429،وعرسر 

 . 2030س ف في ضكء رؤي  ا طل  المبكل  الردة   بر ين  الم

ئ والرددسد ال د م تجدس ط    د   أااد ب دب  االتصدسل العدسلري  اليدكم الحد يث يفد   عسلرندس
 ،)الح بدي قد م أااد  هدي العدسلم هدكا أااد  أن الت ب د  يد ون  علردسء أن طتد ، الندسس ط دس  تحةدم التدي

 النسشئ لثقسف   أصدحت تدسش  تيثي هس علي األج سل وارس ال ش  ف   أن العكلر  ا .(2هد: 1430
ان أبنسء الرجترع، وصسر اةرن ال مكر  يترث  ف رس يرةن أن تتع ت ل  ق م اال ترسء واالعتزاا 

ر ددئكل سة السددتعسد  الأن تتحردد   التعلدد ماؤس ددسة   بددسلكطن اددن ته يدد ، وصددسر اددن الكاجدد  علدد
  .(1196: 2008ال وس ث، )س وثقسفتنالتكاان الربقكد وال فسع عن هكيتنس 

ت س خ ال  م اإليجسب   عن ط يق انظكا  التعل م  2030فرن أب ا أه ا  رؤي  الررلك  
القد ر  بد وح الرددسدر  والرثدسب   وال  دسد ، ول يد وذل  ان خالل ال  سد  األخالق   لتنر   جي  يتريدز 

ا تبعد  ادن األ شدم  الثقسف د   سسدتح ا  اجركعد بالكسفي ان الكعي الكاتي واالجترسعي والثقدسفي 
الرؤس ددددسة لددددكا يجدددد  علدددد  اددددسد   .(84 :1438 واالجترسع ددد  والتمكع دددد  وال يسضدددد   )البددددكاان،
وأن ُيكجدددد وا الكسددددس   الرنسسددددد  لحرسيدددد  ان ددددكبي  التعل ر دددد  التصدددد ث لتحدددد يسة الهكيدددد  الكطن دددد ،

 هم يدددداخ ، وتزو اددددن الدددد  وتقددددكيتهم تددددكعيتهم بر ددددسط  هددددك  التحدددد يسة،و الرؤس ددددسة التعل ر دددد ، 
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فق  اشسرة  تس    .(172: 1430 )بسهرسم، لثقسفسة ال خيل للتص ث لل  م األخالق   ابسلرهسراة و 
بعض ال راسسة ان ارسرس  ال  سد  األخالق   في ا ارس التعل م لدم تصد  الد  الحد  الردياكل ادن 

أن ارسرسد  الد  التدي اشدسرة ( 2020)غند م  كد  ادن:  تدس   دراسد ا اط  التعلد م العدسم كردس فدي 
ال  ددسد  االخالق دد  فددي اإلداراة التعل ر دد  برحددسفظتي القددسه  ، والجيددز  كس ددت ب رجدد  اتكسددم  اددع 
وجكد ف وق ذاة دالل  اطصس    بين استجسبسة عين  ال راس  وفقدس لرتغيد  سدنكاة ال بد   لصدسلح 

ارسرس  اسد   درج ان  تس جهس ال  أشسرة  ( التيSabir, 2021). وصسب  سن  فيكث ( 20فئ  )
الر ارس لل  سد  األخالق   اتكسم ، وككل  تكج  ف وق ذاة دالل  إطصس    طكل درج  ارسرس  

 اسد  الر ارس لل  سد  األخالق   بسلن د  لرتغي  سنكاة ال ب  .
( الدد  تدديثي اة ال  ددسد  األخالق دد  علدد  Ishik, 2020دراسدد  ايشدد   )كرددس اشددسرة  تددس   
 &Khan تدددس   دراسدددد  خدددسن وبكادددسن وجسفيددد وكدددكل  أوضدددحت  .فعسل ددد  الرددد ارس فدددي ت ك دددس

Bauman &Javed,2020) الدد  ان ال  ددسد  األخالق دد  لقس دد  الر رسدد  تعتبدد  طددسفز أخالاددي )
 في الر ارس الدسك تس   . الرةسفي للرعلرين بسل غم ان غ سب 

إن طب عددد  عرددد  اس ددد اة ريدددست وبدددسلنظ  الددد  ا طلددد  المبكلددد  الردةددد   بصدددب  خسصددد  فددد
طبدددسل تبددد ت علددديهن ال  دددسم بددد ورهن ال  دددسدث فدددي تكج ددد  سدددلكك الرعلردددسة، كردددس إن ريدددست األ

والعد ل فدي اعددسالتهن، بسلرعلردسة األطبدسل بحسجد  لل  دسد  األخالق دد  التدي تحد ال علد  االهترددسم 
واشدسركتهن والعر  عل  تلب   اطت سجستهن، وا اعس  ظ وفهن وإاةس ستهن، بسإلضسف  إل  تق ي هن 

ي دسهم فدي تعزيدز  بردسواس يت ك في ريست األطبدسل ادن اد اراة؛ كد   ،الردة  المبكل  في أ شم  
وق ددسم كدد  اعلردد  بعرلهددس، وتحقيددق األهدد ا   ال دد م والهكيدد  الكطن دد  لدد ل اعلردد  المبكلدد  الردةدد  ،
 بسلشة  الرملكب، وبق ر كبي  ان الكبسء  والبسعل  .

ة ا طل  المبكل  الردةد   بر يند  المدس ف وبسلتسلي فسن غ سب ال  سد  األخالق   ل ل اس  ا
يددددؤدث الدددد  الع يدددد  اددددن الرضددددسر التددددي اددددن أهرهددددس عدددد م اكت ددددسب الرعلرددددسة لل دددد م  -ان وجدددد  –

األخالق   في اجسل العر ، و شسة جي  يبتق  ال  التحلي بسل  م وتعزيدز الهكيد  الكطن د ، و ظد ا 
لد م، تنسولدت الدسطثتدسن ال  دسد  األخالق د  ألهر   ال ور الكث تلفد  ال  سد  األخالق   في اجسل التع

لد ل اس د اة ا طلدد  المبكلد  الردةد   بر يندد  المدس ف ادن طيددث تعزيدز ال د م والهكيدد  الكطن د  لدد ل 
 .2030الرعلرسة في ضكء رؤي  

 ك د  يرةدن أن يدؤث : وفي ضكء ذل ، تح دة اشةل  ال راس  في ال ؤال ال   س التدسلي
فدددي  2030 الررلكددد  رؤيددد  ضدددكء فددديلل  دددسد  األخالق دد   الردةددد   المبكلددد  ا طلددد  اس ددد اةارسرسدد  

 تعزيز ال  م والهكي  الكطن   ل ل الرعلرسة ا ين  المس ف؟
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 وتتمل  اإلجسب  عل  سؤال ال راس  ال   س اإلجسب  عل  األسئل  الب ع   التسل  :
التدي ت دهم ال  دسد  األخالق د  ءاة إلجد ااس درج  ارسرس  اس د اة ا طلد  المبكلد  الردةد    -1

 ؟2030بر ين  المس ف في ضكء رؤي  الررلك  في تعزيز ال  م ل ل الرعلرسة 
اددس درجدد  ارسرسدد  اس دد اة ا طلدد  المبكلدد  الردةدد   إلجدد اءاة ال  ددسد  األخالق دد  التددي ت ددهم فددي  -2

 ؟2030ل ل الرعلرسة بر ين  المس ف في ضكء رؤي  الررلك   الهكي  الكطن  تعزيز 

( بددين اتكسددمسة درجددسة α≤ 0,5هدد  تكجدد  فدد وق ذاة داللدد  إطصددس    عندد  ا ددتكل ) -3
لد ل اس د اة ا طلد  المبكلد  الردةد    ال  سد  األخالق د   رج  ارسرس تق ي  عين  ال راس  ل
 تعزل لرتغي اة ال راس  )الرؤه  ال راسي، سدنكاة ال بد  ، الرعلرسةفي تعزيز ال  م ل ل 

 ؟الت ريب  (ال وراة 
( بددين اتكسددمسة درجددسة α≤ 0,5تكجدد  فدد وق ذاة داللدد  إطصددس    عندد  ا ددتكل ) هدد  -4

ال  سد  األخالق د  لد ل اس د اة ا طلد  المبكلد  الردةد    ل رج  ارسرس تق ي  عين  ال راس  
 تعدددزل لرتغيددد اة ال راسددد  )الرؤهددد  ال راسدددي،الرعلردددسة فدددي تعزيدددز الهكيددد  الكطن ددد  لددد ل 

 ؟(الت ريب   ال ب  ، ال وراةسنكاة 

ال  ددسد  األخالق ددد  إلجدد اءاة درجدد  ارسرسدد  اس دد اة ا طلدد  المبكلدد  الردةدد    التعدد   علدد  -1
 ؟2030بر ين  المس ف في ضكء رؤي  الررلك  التي ت هم في تعزيز ال  م ل ل الرعلرسة 

الق دد  درجدد  ارسرسدد  اس دد اة ا طلدد  المبكلدد  الردةدد   إلجدد اءاة ال  ددسد  األخالتعدد   علدد   -2
لدد ل الرعلرددسة بر يندد  المددس ف فددي ضددكء رؤيدد   الهكيدد  الكطن دد التددي ت ددهم فددي تعزيددز 

 ؟2030الررلك  

( بددين α≤ 0,5فدد وق ذاة داللدد  إطصددس    عندد  ا ددتكل )الكشددف عرددس إذا كس ددت هنددسك  -3
لدد ل اس ددد اة  ال  ددسد  األخالق ددد   رجدد  ارسرسددد اتكسددمسة درجددسة تقددد ي  عيندد  ال راسددد  ل

تعدزل لرتغيد اة ال راسد  )الرؤهدد   الرعلردسةفدي تعزيدز ال د م لد ل ةد   ا طلد  المبكلد  الرد
 ؟الت ريب  (ال وراة  ال راسي، سنكاة ال ب  ،

( بددين α≤ 0,5فدد وق ذاة داللدد  إطصددس    عندد  ا ددتكل )الكشددف عرددس إذا كس ددت هنددسك  -4
ال  ددسد  األخالق ددد  لدد ل اس ددد اة  ل رجدد  ارسرسددد اتكسددمسة درجددسة تقددد ي  عيندد  ال راسددد  

تعدزل لرتغيد اة ال راسد  الرعلردسة المبكل  الردة   في تعزيز الهكيد  الكطن د  لد ل ا طل  
 ؟الت ريب  ( ال ب  ، ال وراةسنكاة  )الرؤه  ال راسي،
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  في:تترث  أهر   هك  ال راس   األهمية النظرية:
 سدد خ ال دد م األخالق دد  فددي فددي ت 2030االهترددسم الرتزايدد  ل ؤيدد  الررلكدد   تتددزاان اددعأ هددس  -1

 العرل   التعل ر  .
بشددين  ا طلدد  المبكلدد  الردةدد   لقس دد اةأ هددس ت ددسهم فددي تقدد يم اقت طددسة ج يدد   وتكصدد سة  -2

 في هك  الر طل  التعل ر  .أهر   ال  سد  األخالق   
لددد ل اس ددد اة ا طلددد  الت بكيددد  ب راسدددسة طدددكل ال  دددسد  األخالق ددد   الرةتدددد  الع ب ددد  تزويددد  -3

 .2030الررلك   في ضكء رؤي  الردة  المبكل  

 ة:ـــة التطبيقيـــاألهمي
بسلجساعدسة ال دعكدي  وإداراة  كل دسة الت ب د فدي ال راسد   هدك   تدس   يؤاد  ان ي دتبسد ادن -1

للد ور  إج ا  دس   دلد ال   ال راسد  تشة   تدس   طيث التعل م، واس  اة ريست األطبسل واعلرستهس
 .2030في ضكء رؤي    اة ريست األطبسل تقكم ب  اس أن يرةن األخالاي الكث

ال  دسداة فدي إداراة  تقد يم أطد  إج ا  د  وانهج د  ت دسع    هدك  ال راسد  فديتبيديرةدن ان  -2
  التعل م ف رس ي ص إع اد وتيهي  اسد  واس  اة الر ارس.

الرد ارس، وال  دسداة الت بكيد ، والر دؤولين ادسد  واس د اة ا  ت هم هك  ال راس  في ايدسد  وعدي  -3
ل  دسد  األخالق د ، اردس واإلجد اءاة ال سصد  بساألسس والرددسدئ بسلجكا   اإليجسب   و  ت بكيينال

 .ينعةس إيجسب س عل  العرل   التعل ر   في الر ارس ي فعهم إل  االهترسم بتكظ بهس برس

 

 تقتص  ال راس  الحسل   عل :
  فدي ضدكء رؤيد   د اة ا طلد  المبكلد  الردةد  لد ل اسال  دسد  األخالق د   موضوعية:حدود 

 2030 الررلك 
  بر ين  المس ف ا طل  المبكل  الردة  اعلرسة  بشرية:حدود.  
  ريست األطبسل بر ين  المس ف. مكانية:حدود  

  ه1440/1441ال راس  خالل البص  ال راسي األول طدقت زمنية:حدود. 



 فرج حسني شدى، اجلميعي وفاء
 

 424 

 ة:ـــــالقيـــــادة األخـــــالقي
اال دددم ادددن طيدددث االلتدددزام يتضدددرن الع يددد  ادددن ال ددد م و  إظهدددسر سدددلكك ق دددسدثتعددد   بي هدددس 

 شددددد  تلدددد  الثقسفددددد  لددددد ل ، و بدددددسلزاالءوالعالاددددسة  الش صددددد  فددددي التصددددد فسة  الرقبكلددددد  بسلرعددددسيي 
  .(337 :2102 عسب ين،) الر ؤوسين
دددس إج ا   دددس بي هدددس: ال دددلككو  ا طلددد  تظهددد   اس ددد اة  لدددكثا ال  دددسدث تع فهدددس الدسطثتدددسن تع يب 

ي سهم في تعزيز ال  م والهكي  الكطن   ل ل اعلر  المبكلد   المس ف والكثبر ين   المبكل  الردة  
، )ويقدسس ادن خدالل الررسرسدسة واإلجد اءاة التد  تتدعهدس 2030الررلكد   الردة   في ضدكء رؤيد 

 القس  اة في ق سدتهس لرؤس ستهس التعل ر  (.
 

 يتم تنسول هكا الدحث في احكرين وهرس: 
 المحور األول: اإلطار النظري للبحث.

  المحور الثاني: اإلطار الميداني للبحث

 أواَل: اإلطار النظري للبحث: ويتناول املوضوعات التالية:  
 ال  م والهكي  الكطن    ال  سد  األخالق  : اغزاهس وادسد هس ودورهس في تعزيز 

 ة: ـــالقيـــادة األخـــالقيزى أ( معـــ
ادن طكلد ، وتلردس  والتعساد  ادع هدمالبعلد   اد ر  القس د تعتر  ال  سد  بشة  أسسسي عل  

، وبسلتدسلي الرنشدكد  األهد ا  تعيدقاد   صعكبسةوالعر  عل  تكلي  اس يكاجهكن ان  اطت سجستهم،
م وتكجيههدددس لتحقيدددق طسادددسته ر واسدددتثستحبيدددز ف يدددق العرددد  اعددد  عدددستق القس ددد  ا دددؤول    تقدددع علددد 
 حك تحقيق األه ا  الر غكبد ، وال  الر ؤوسينفي تكج   سلكك  ا تبع  ولل  سد  أهر   ،األه ا 

عل  سلكك األداء العسم في الرنظر  لككن القس   هدك الدكث يحد ك  ال  سدي  تؤث راة ش  أن الرهس
  أفض  ا تكيسة اإل جسا. الجهكد ويكج  المساسة لتحقيق

د  األخالق   عل  الع ي  ان الرتغي اة فق  تنسولهس الدسطثين اع اتغي اة اهرد  ولتيثي  ال  س
( التدددي اشدددسرة ه1436دراسدد  أبدددك عبلددد  )فددي الرجدددسل التعل ردددي، انهدددس: الددكالء التنظ ردددي كردددس فدددي 

 ،ا تبعد  غدز  كس دتالرد ارس بككسلد  الغدك  برحسفظد   ث ل  سد  األخالق   ل ل اد ي  اأن  تس جهس ال  
. وال د م التنظ ر د  كردس رج  تق ي  اعلري وكسل  الغك  لر تكل وال هم التنظ ردي ا تبعد د كس ت كرس
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وجددكد عالادد  ارتدسط دد  اكجددد  ذاة التددي اشددسرة  تس جهدس الدد  ( 2020دراسدد  الع ددس  والقدد اح )فدي 
، كددكل  ان داللدد  اطصددس    بددين درجدد  ارسرسدد  ال  ددسد  االخالق دد  وجر ددع اجددسالة ال دد م التنظ ر دد 

تكجدد   ا تبعدد ، كرددس الب رجدد  كس ددت رسرسدد  اعلرددي ال راسددسة االجترسع دد  لل  ددسد  االخالق دد  درجدد  ا
والثقدد  التنظ ر دد  كرددس فددي  ،فد وق ذاة داللدد  اطصددس    لرحددكر ال  ددسد  االخالق دد  تدعددس لرتغيدد  ال بدد  

وجددددكد عالادددد  ايجسب دددد  ذاة داللدددد  التددددي اشددددسرة  تس جهددددس الدددد  ( 2017دراسدددد  درادكدددد  والرميدددد ث )
تكجددد  فددد وق ذاة داللددد   بينردددس الس    بدددين اتغيددد ث ال  دددسد  االخالق ددد  وبدددين الثقددد  التنظ ر ددد  اطصددد

الرؤهدد  التسل دد :  اطصددس    بددين ا ددتكل ارسرسدد  ال  ددسد  االخالق دد  والثقدد  التنظ ر دد  تعددزل للرتغيدد اة
 ي اة التددي ترسرسددهس ادد األخالق دد جدسءة جر ددع أبعددسد احددكر ال  دسد   ، وكددكل سددنكاة ال بدد   ،العلردي

( 2017دراسدد  الشددسع )واالبدد اع اإلدارث كرددس فددي  ،جدد االردد ارس االبت ا  دد  بر يندد  المددس ف عسل دد  
وجدددكد عالاددد  ارتدسط ددد  ط ديددد  اكيددد  ذاة داللددد  اطصدددس    بدددين ارسرسددد   التدددي اشدددسرة  تس جهدددس الددد 

ة داللدددد  فدددد وق ذا تكجدددد  ، بينرددددس الال  ددددسد  االخالق دددد  واالبدددد اع االدارث فددددي الجساعددددسة البل ددددمين  
سددنكاة ، الرؤهدد  العلرددياة التسل دد : لرتغيدد  لاطصددس    بددين درجدد  ارسرسدد  ال  ددسد  االخالق دد  تعددزل 

( التددي إشددسر   تس جهددس الدد  وجددكد عالادد  Sabir, 2021دراسدد  صددسب )االلتددزام كرددس فددي و  ،ال  ادد 
، والتمدددكي  نارتدسط ددد  اكيددد  بدددين ال  دددسد  األخالق ددد  لقدددسد  الرددد ارس فدددي بسك دددتسن ادددع التدددزام الرعلردددي

( التدي اشدسرتس الد  ان Gardiner & Tenuto, 2015) دراس  غدسردين  وتينكتدكالتنظ ري كرس في 
ال  ددسد  األخالق دد  هددي التمبيددق العرلددي للعسدلدد  االجترسع دد ، كرددس اشددسرة  تس جهددس ان هنددسك عالادد  

 سة االا ية د  الرتحد  .ارتدسط بين ال  سد  األخالق   والتمكي  التنظ ري ل ل اسد  الر ارس في الكاليد
و  دددتنت  ادددن ذلددد  بدددسن التدددزام ادددسد  اددد ارس التعلددد م بسل  دددسد  األخالق ددد  سددد عةس اثدددسر إيجسب ددد  علددد  

 الرنظكا  الر رس   كة ، وبسلتسلي تحقيق األه ا  الرنشكد .
 تككن  أن تعني األخالق   ال  سد  فإن الر رس   لر طل  المبكل  الردة   اإلدار  اي ان وفي

 تتقددد م وأن ط دددن، ب لدددق اعهدددم تتعساددد  وأن لجر دددع ان دددكبسة الر رسددد ، وأ ركذجدددس   اددد و   القس ددد 
 الثقد  وال د م األخالق د  تبند  وأن التنظ ر د ، الع الد  ُت اعدي وأن ك  اعتدسر، فكق  العسا  الرصلح 

(. فسلقس دد   التددي ترتلدد  الرهددسراة األخالق دد  فددي ا طلدد  المبكلدد  الردةدد   31: 2003 )الرزروعددي،
عمي تفقط  تل    القس  هك  أن  واالهترسم كرسالثق  والع ال ،  ، ر ه ، والج ازا بسلندغي ان تترتع ين

س  ؤسدس للرعدسيي  ت هدم و اطدق التعبيد  عدن آر ان كبسة الر رس  رنح تاهترسا س لألخالق، ولكن أيض 
ي  فددي الرعددسي نال يتدددع الالتدديعسادد  أولئدد  تكددسفا التصدد   األخالاددي الرنسسدد ، و تاألخالق دد ، و 

 .الرن كبسةان اب   العسدل الكث يرةن أن يتدع  ار ك القتت، و نتص فسته
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 تغييد  ايحد ثكا  أن القدسد  ف د  ي دتم ع الدكث ال  دسد  ادن النكع ذل  هي األخالق   ال  سد  فإن وبسلتسلي
 ,Roberts)(. طيدث اشدسرة روبد تس 22، 2013ال دعكد، ) ينللتسبع الح      الحسجسة يلبي اجترسع  س

فددددي العصدددد  الحدددد يث اعقدددد  ؛ طيددددث تتحردددد  ردددد ارس اس دددد   ا رسدددد  أا ية دددد  الدددد  ان وظ بدددد  ال (2019
ا ددددؤول   رعسيدددد  افدددد اد الرجترددددع الصددددغسر الدددد  ان يصدددددحكا اددددكاطنين بددددسلغين، وبسلتددددسلي  ددددؤدث وظ بدددد  
اجترسع دد  اهردد  جدد ا لألطبددسل اددن جر ددع االعرددسر، بسإلضددسف  الدد  ا نددس ادد و  لألطبددسل، وا ددؤولكن عددن 

ويجددد  عليندددس الت كيدددز علددد  الم يقددد  التدددي يت دددك بهدددس ادددسد  الرددد ارس  اطنين الدددكين  نشدددئهم للر دددتقب ،الردددك 
ا اراتهم في ظ  ضغكط التنسفس الش ي ، لكل  هنسك اهدسر  اشدت ك  ابيد   يرةدن لقدسد  الرد ارس اكت دسبهس 

وضدددعت احددد داة لالست شدددسد بهدددس فدددي الرتسهددد  األخالق ددد  وهدددي ال  دددسد  األخالق ددد ، بسإلضدددسف  الددد  ا هدددس 
لل ددلكك األخالاددي كسلتددسلي: تبضددي  الرصددلح  العسادد  علدد  ال سصدد ، النزاهدد ، الركضددكع  ، الر ددسءل ، 

بسن التعلد م الحد يث اد  ي لدق اعضدالة  (OHara, 2009)الشبسف  ، والص ق. وهكا اس اوضح  أوهسرا 
ة اتعرقددد  لقددددسد  أخالق ددد  يتكجددد  علددد  القدددسد  اكاجهتهدددس، وبندددسء علددد  ذلددد  ادددسم بدددإج اء خردددس اقدددسبال

 الر ارس في اي لن ا اشسرة  تس جهس ال  ارسرس  اسد  الر ارس لل  سد  األخالق   ب رج  ا تبع .
وان هنس يتضح الد ور الرهدم لقدسد  النظدسم التعل ردي فدي اكت دسب اهدسر  ال  دسد  األخالق د ؛ طيدث 

 .2030ا  رؤي  الررلك  ان تيثي هس سينعةس عل  ان كبي الرنظكا  التعل ر   كة ، برس يحقق اه 
 ة:ــالقيــادة األخــادئ القيــمبب( 

تتمل  ال  سد  األخالق   ان اسد  الر ارس الشجسع  الش صد   للكادك  علد  أث اددسدئ 
سيئ  ل ل المالب، اع تق يم الرصسلح العساد  علد  الرصدسلح الكات د ، وضددط الدنبس واال ضددسط 

، بسإلضددسف  الدد  ات ددسذ للقدد اراة بنددسء علدد  اطت سجددسة الددكاتي والنزاهدد  بحيددث يةك ددكا ادد و  للمددالب
ان ددكبي الر رسدد ، واكتشددس  الركاهدد  وادارتهددس ببسعل دد ، وفدد ت اعددسيي  أخالق دد  لجر ددع ان ددكبي 

  (.Sabir, 2021: 9)الر رس  
الدد  القس ردد   (Strike, 2006)، وسددت اي  (Sagnak, 2005) كرددس اشددي  فددي سددسجنسك
 The  لر ي ث الر ارس ان ال لكك سة األخالق د  الرتكاعد  ادنهم التي وضعتهس ال ابم  االا ية 

American Association of School Administrators(AASA)  :والرتضدرن  ادس يلدي
جعدد  رفسة ددد  المدددالب ااددد ا أسسسدد س، الكفدددسء بسلر دددؤول سة الرهن ددد  بنزاهدد ، طرسيددد  طقدددكق االفددد اد، 

ة واللددكا ح، اتدددسع اإلجدد اءاة الرنسسددد  لحدد  اشددةالة االلتددزام بددسلقكا ين الر رسدد  ، تنبيددك ال  سسددس
اللددددكا ح الغيدددد  ات ددددق  اددددع األهدددد ا  التعل ر دددد ، وتجندددد  اسددددت  ام الرنسصدددد  لتحقيددددق اةسسدددد  
ش ص  ، ابكل ال رجسة االكسدير   او الرهن د  ادن اؤس دسة اعترد   فقدط، وال دعي الد  تح دين 

 فسعل   الرهن  ان خالل اال راس  والتمكي .
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ــز القــي     دور الج(  ــة عــز اعزي ــادة األخالقي ــة  قي ــة الويةي ــة   والهوي ــة الي ول ــدى معلم ل
 ٢٠٣٠المبكرة عز ضوء رؤية المملكة 

ان  قم  الب اي  لبهدم ال  دسد  األخالق د  تشدر  ال د م التدي تترثد  فدي: اإلخدالال واألاس د  
لرهددسم وتقدد يم والعدد ل والر ددسوا  والصدد ق والقدد و  الح ددن  والصددب  والت ددساح وأداء الكاجدد  وإتقددسن ا

بسإلضددسف  الدد   (.163: 2010 اصددلح  الرؤس دد  التعل ر دد  علدد  الرصددلح  ال سصدد  )الم او دد ،
علدددد  تعزيددددز العردددد  الحدددد ال ، و سةالكج ا  دددد  للرعلردددد الرشددددسع وا اعددددس   اطتدددد ام ا راء والج يدددد 

 (.29: 2010 يحي ،)االطبسل   حك   س   االتجسهسة اال، و رسةالجرسعي بين الرعل
تعزيددز ال دد م  ل فددع لقس دد   ا طلدد  المبكلدد  الردةدد   الاادد  األخالق دد  األبعددسد اددتالكا وبسلتددسلي
تت دددددم بدددددين القس ددددد اة والرعلردددددسة  داخددددد  ريدددددست األطبدددددسل العالاددددد  كس دددددت وكلردددددس لددددد ل الرعلردددددسة،

طسجددد  ريدددست والعمدددسء، وادددن ذلددد  يتضدددح  إلددد  اإل جدددسا يددد فع الرعلردددسة الرندددس  كدددسن بسإل  دددس   ،
ألن تكددكن الرعلرددسة اددسدراة  بحسجدد  ؛ طيددث ان ا طلدد  المبكلدد  الردةدد  الق دد لل  ددسد  األخ األطبددسل

 فدي ا طلد  المبكلد  الردةد  ال  دسد  وبنسء عل د  فدسن  جدسح ؛ عل  غ س ال  م في هك الر طل  العر ي 
 (.11: 2012 الع ايض ،) هك  الر طل األخالاي في تحقيق أه ا   االلتزام يتكاف عل  ا ل

 سةواسدددع نةددديأن ثتدددسن أن علددد  اس ددد اة ا طلددد  المبكلددد  الردةددد   تددد ل الدسط واردددس سدددبق
بة  ص اط   نفي  بكسه يعب ن عرس وأن ن،برس ل يهين عل  أن ي ل ن ؤهتجو  للرعلرسة، الص ر

 .ان إشةسالة نبرس ي تل  في ص ورهاس  اتهن  وان تصسرطن ووضكح،
التدي ت درك بهدس  ل سا  االركاطن  جرل  ان ال  م اإل  س    و  الهكي  الكطن  كرس أصدحت 

واددددسدئ الكطن ددد  التدددي تتج ددد  فدددي كددد  االادددن،  ق رددد  اإل  دددسن، وتدددالام وجكدهدددس بكجدددكد الرجتردددع
الركاطن  فسلحقكق يج  ركس ز الح س  اإل  س   ، وتع  الحقكق والكاجدسة واال ترسء ان أهم  جكا  

 .اجترع ؛ أاس الكاجدسة، فعل   أن يؤديهس  حك بهس الركاطنأن ينعم 
وتدد بيتهم علدد   ،الجيدد  الج يدد أن  هددتم بح ددن تنشددئ   تحدد يسة العصدد كا تبدد ت علينددس لدد

اؤس دسة ا طلد  وتلع  الرؤس سة الت بكي  وانهس  ط  الكطن وغ س ق م الركاطن  في  بكسهم،
التدي تقدكم  اعلرد  المبكلد  الردةد  لد ل  الكطن د  المبكل  الردة   دور اهم ان خالل تعزيز الهكي 

 الصغسر. اطن  في  بكسغ س ق م الرك ب
الكطن دد   الركاطندد ، اددن أجدد  الحبددسه علدد  الهكيدد و  وتبدد ا اليددكم أهر دد  الهكيدد  الكطن دد 

الدكث اصددح فيهدس العدسلم عددسر  عدن ال سص  بة  اجترع في ظ  اس يته دهس ان أخمسر العكلرد  
إ ردس ، لدكاةاال كبدسء علد  ااال عدزال و الحد  يةردن فدي  ، واؤس ستهس، وهكا ال يعني أنا ي  صغي  
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ايدسد  تكع د  االفد اد ادن خدالل االسد   واؤس دسة الرجتردع لت بيتد  ت ب د  وطن د  ت كدز علد  يعني 
وال د م، والرددسدئ والرهدسراة التدي ي دتم ع بهدس التبسعد  ادع العدسلم دون أن يدؤث  تزوي   بسلرعدسر  

ألخالق دد  دور ال  ددسد  ا، وهنددس تتضددح أهر دد  (3ه: 1430 ذلدد  علدد  ش صدديت  الكطن دد  )ع ابددي،
 .2030في تعزيز الهكي  الكطن   ل ل اعلر  المبكل  الردة   في ضكء رؤي  

فقدددد  تبنددددت اؤس ددددسة التعلدددد م  للبدددد د و ظدددد ا  ألهر دددد  البيئدددد  الت بكيدددد  فددددي تنر دددد  الركاطندددد 
للركاطن   للب د وأسسلي  التعلم التي ته   إل  تحقيق الكبسيسة األسسس   األا ية   تمكي  الب اا 

التددي ارتكددزة عليهددس س سسدد  التعلدد م األا ية دد : فهددم النظددسم  سن اددن بددين أهدد ا  الت ب دد كددو  ،البعسلدد 
غيد  الر غكبد  بسلن دد  للرجتردع ادن  االجترسع د ، وايدسد  وعدي االفد اد بنبدك األوضدسع االجتردسعي

الرددكاطنين، المددالب آراء  بسإلضددسف  إلدد  اطتدد ام التدددسين فدديقدد م الركاطندد ، أجدد  تصددح ح وتعدد ي  
ال عس  ددد   بشدددين الكسدددس  أيضدددس   شددد  الدددكعيوكدددكل     اعتقددد اة وأسدددسلي  ط دددس  ا خددد ين،وتقددد ي

سفد  اجدسالة التنر د ، ك  الركاطنين فدي كاشسر وتعزيز دعم  الرضلل  التي تض  بسلرجترع، وأخي ا  
ق ردد   (. كددكل  تعدد 138 :2001 )الشدد اح،الدد ولي  ، واال بتددسحإرسددسء ادددسدئ ال ددالم والتعددسون اددع 

ال ضددس   سددبي  الرثددسل جددزء اددن قدد م اال ترددسء الددكطني التددي ت ددهم فددي إرسددسء اعددس ي الت ددساح علدد
خسصدد  بةد  فدد د التقبد  والتعدسي ، كرددس أ قهدس ق ردد  خل  د  عل ددس، كد  ذلدد  ادع اع فدد  أن الركاطند  و 

ادثال  البد  وأن  والت دساح الكفسء والرصد اق   وان اث  هك  ال  م يعلي ان شسن الب د، فسن، ا تق 
 (.34: 2015 )العكفي، جسح اسد  التعل م دور وتيثي  في  يةكن لهس

ادس تتضدرن  الهكيد  الكطن د   (Osler and Starkey, 2005وسدتسركيث) وأوضدح أوسدل 
والتي تترث  في أن يةكن لد ل األفد اد الثقد  فدي هدكيتهم، وأن يحققدكا ال دالم، والع الد  فدي اجدترعهم 

ة والع ل بين اف اد الرجترع اع اطت ام االختالفدسة ان خالل الر ؤول   االجترسع  ، وط  الرشةال
وجدكد  فدي  تس جهدس الد ه( 1438كردس اكد ة دراسد  الجعيثندي ). الثقسف   بدين االفد اد، وطرسيد  البيئد 

داللدد  بددين درجدد  ارسرسدد  ادد ي ث الردد ارس االبت ا  دد  لل  ددسد  األخالق دد  ودرجدد   اكجدد  وذثارتدددسط 
)اإليثدسر، ووعدي الضدري ، وال دلكك الحضدسرث، والد وح نظ ر د  التارسرس  اعلرديهم سدلكك الركاطند  

ال يسضدد  ، والك سسدد (. طيددث كس ددت درجدد  ارسرسدد  الردد ي ين لل  ددسد  األخالق دد  عسل دد  جدد ا  بينرددس لددم 
تكجددد  فددد وق ذاة داللددد  وفدددق اتغيددد  الرؤهددد  العلردددي وسدددنكاة ال  اددد ، بسإلضدددسف  الددد  ان درجددد  

تنظ ر دد  كس ددت درجدد  عسل دد  وكددكل  لرتغيدد  سددنكاة ال  ادد  اددس ارسرسدد  الرعلرددين ل ددلكك الركاطندد  ال
وهدكا  .لل  ا  األا (، بينرس لم تكجد  فد وق تعدزل لرتغيد  الرؤهد  العلردي تعزل )الك سس  ع ا اجسل 

ذاة داللد   إيجسب د هندسك عالاد   التدي اشدسرة  تس جهدس الد  ان م(2012) ضد يدراسد  الع ا  تؤيد  اس
 األخالق د  لل  دسد فدي عرادسن  الحةكا د  الثس كيد الرد ارس  اس د ث سد بين درج  ارسر اكجد   إطصس   
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فدي  الحةكا د  الثس كيد الرد ارس  اس د ثا دتكل ارسرسد   ، وكدسنوا تكل ارسرسدتهم ل دلكك الركاطند 
 .اتكسمس   نيان وجه   ظ  الرعلروسلكك الركاطن  التنظ ر    األخالق   لل  سد عراسن 

أسددسس ال ددلم التعل رددي بسلررلكدد  الع ب دد  ال ددعكدي ، وهددي  ا طلدد  المبكلدد  الردةدد  كرددس ان 
ان أخم  الر اط  في ط س  الن ء، وككل  هي ا طل  ب ء تككين ش ص   المبد  واال تقدسل ادن 
ا طل  المبكل  الردة   إل  الر اط  التي تليهس والتي يت ت  عليهس التكاص  اع الرجترع في البيئ  

( واددن هنددس 4: 2008  ب دد  أبنس هددس ت ب دد  صددح ح  )الشدد ي ،الرح مدد  واالسددتع اد لرهرتهددس فددي ت
 تتضح أهر   هك  الر طل  وأهر   غ س الرعلرين ق م الركاطن  ل ل طالبهس.

تعزيدز الهكيد  الكطن د  لد ل  األخالق   فيتكظ   اس  اة ريست األطبسل لل  سد   فسن لكا
شددسرك  فددي صددنع وات ددسذ القدد ار، اددنهن ارسرسدد  النقدد  الددكاتي والر الردةدد   يتملدد اعلردد  المبكلدد  

والتحلددي بددسألخالق ال ددسا   فددي الحددكار، واطتدد ام االخدد ين، بسإلضددسف  الدد  األاس دد  والركضددكع  ، 
 أكر وتحر  الر ؤول  ، وارسرس  العر  التمكعي في ط ستهس، وتيدي  واجدستهس في ال وض  عل  

  (.70هد: 1426 وج ، والعر  ب وح الب يق )الحسا ،
تبندد  رسددسل  واضددح  تترثدد  فددي تعزيددز تيجدد  أن سن اس دد   ال وضدد  النسجحدد  وارددس سددبق فدد
األسسسد    نطسجدسته ن؛ وذلد  بتلب د فديه ال د مالردةد  ، وغد س  اعلردسة المبكلد الهكي  الكطن   ل ل 

 ادن خداللالدكاة بسل عسيد  وتحقيدق تشع هن ، وأن  جسح عرلهن في ا طل  المبكل  الردة  وطسجسة 
 والكعي لر ؤول ستهن تجس  جي  ال ؤي . ،بقكاع  الرجترع واكا ين  لاللتزام تهيئتهن، و اطت ااهن

 ثانيَا اإلطار امليداني للبحث ويتناول:  

الرنه  الكصدبي هك لتحقيق أه افهس بنسء عل  طب ع  ال راس  الحسل   فسن الرنه  الرال م 
  اعين  وجرع اعلكاسة عنهدس دون تحيدز أثندسء التحليلي؛ الكث يقكم عل  وصف خصس ص ظسه  

  الكصف

تكددكن اجترددع ال راسدد  اددن جر ددع الرعلرددسة فددي ا طلدد  المبكلدد  الردةدد   بر يندد  المددس ف، 
 .ه1440/1441لعسم  ( اعلر 800وا  بل  الع د اإلجرسلي لهن)
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ر عينددد  عشدددكا    ادددن افددد اد اجتردددع ال راسددد  بكاادددع  ظددد ا لكبددد  اجتردددع ال راسددد  تدددم اخت دددس
 ( اعلر .120( ان طجم الرجترع األصلي لكا كسن طجم العين  الر ته ف  )15٪)

لددد ل اس ددد اة ا طلددد  المبكلددد  ترثلدددت أدا  ال راسددد  فدددي اسدددتدس   تتندددسول ال  دددسد  األخالق ددد  
الحسل ددد . وتدددم بندددسء أدا  ، أل هدددس األكثددد  اال رددد  لل راسددد  2030فدددي ضدددكء رؤيددد  الررلكددد  الردةددد   

 ال راس  وفقس لل مكاة التسل  :
ال  دسد  األخالق د  إجد اءاة تح ي  اله   ان االستدس  : ته   االستدس   إل  التعد   علد   -1

ودورهددس فددي  2030المبكلدد  الردةدد   فددي ضددكء رؤيدد  الررلكدد   التددي ترسرسددهس اس دد اة ا طلدد 
 رج  ارسرستهم لهك  اإلج اءاة.تعزيز ال  م والهكي  الكطن   ل ل الرعلرين، ود

تح يدد  احتددكل االسددتدس  : لتح يدد  احتددكل االسددتدس   بحيددث تكددكن وث قدد  الصددل  بيهدد ا   -2
 بسلتسلي:  نستوطب ع  ال راس  اسات الدسطث

   االطدددالع علددد  األدب دددسة النظ يددد  وبعدددض ال راسدددسة ال دددسبق  ذاة الصدددل  بسل راسددد
 تدس  .واحسول  االستبسد  انهس في ص سغ  احتكل االس

  عر  اقسبالة ش ص   اع بعض اعلرسة المبكل  الردة   به   التع   علد  آراء
  ل ل اس  اة ا طل  المبكل  الردة  .وأفكسر هؤالء الرعلرسة طكل ال  سد  األخالق   

صدددد سغ  الفدددددسراة الرتضددددرن  فددددي االسددددتدس   اددددع ا اعددددس  ت تيدددد  الفدددددسراة فددددي ت ل دددد   -3
 بشة  وثيق وادسش  عن اكضكع ال راس .الرنمقي، وتككن الفدسراة اعب   

أبعددسد االسددتدس  : تضددرنت االسددتدس   اجركعدد  اددن الفدددسراة التددي لهددس اسددتجسبسة )ب رجدد   -4
ا  ب رج  صدغي   جد ا(  –ب رج  صغي    –ب رج  اتكسم   –ب رج  ا تبع   –ا تبع  ج  

اة فددي (. وتددم تجر ددع الفدددسر 1- 2 – 3 – 4 – 5تيخددك الدد رجسة التسل دد  علدد  الت تيدد  )
 احكرين هرس:

المحور األول: دور القيادة األخالقية فيي عزيزيي القييد ليدل ةزلمية ال اولية المب يرة فيي  يو  
  2٠3٠رؤزة المملكة 

المحور الثاني: دور القيادة األخالقية في عزيزيي الووزية الوطنيية ليدل ةزلمية ال اولية المب يرة 
  2٠3٠في  و  رؤزة المملكة 
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طددددكل االسددددتدس  : تددددم عدددد ت االسددددتدس   علدددد  اجركعدددد  اددددن اسددددتمالع أراء الرحةرددددين  -5
الرحةرين الرت صصين في اجسل اإلدار  وال  سد  وال  سسسة التعل ر  ، اع ا اعس  عرد  

 يالة التي اات طهس الرحةركن وأصدحت جسهزا  للتج ب  االستمالع  . التع
لالستدس  ، وع ضدهس  تمبيق االستدس   استمالع س : بع  اال تهسء ان إع اد الصكر  األول   -6

علددد  ال دددسد  الرحةردددين وعرددد  التعددد يالة الرملكبددد ، تدددم تمبيدددق االسدددتدس   علددد  عينددد  
 ا يند اعلرد  ادن  25عشكا    ان اعلرسة المبكل  الردة  ، وبلغت العين  االستمالع   

 المس ف وتم بتصح ح االستدس سة، ورص  ال رجسة ترهي ا  لرعسلجهس إطصس  س .

 والتي ترثلت في الص ق والثدسة.   ص ال  ةكات ي  لالستدسالتيك  ان ال صس  -7
  بم يقتين: األول  صد ق الرحةردين،   ص ق االستدس  : تم التيك  ان ص ق االستدس

 والثس    ص ق االت سق ال اخلي.

   صددد ق االت دددسق الددد اخلي: تدددم التحقدددق ادددن صددد ق األدا  ادددن خدددالل ط دددسب اعساددد
رجددد  الكل ددد  للدعددد  الدددكث تنتردددي إل ددد  وكدددكل  ارتددددسط بي سدددكن بدددين درجددد  الربددد د  وال 

اعسادد  االرتدددسط بددين ال رجدد  الكل دد  للدعدد  وال رجدد  الكل دد  لالسددتدس  ، وجددسءة النتددس   
 كرس بسلج ولين التسليين:

 محور الذي تنتمي إليه( قيم معامالت االرتباط بني درجة املفردة والدرجة الكلية لل1جدول )
خالقية يف تعزيز القيم احملور األول: دور القيادة األ

 لدى معلمة الطفولة املبكرة
احملور الثاني: دور القيادة األخالقية يف تعزيز اهلوية الوطنية لدى 

 معلمة الطفولة املبكرة
 بريسون معامل ارتباط م بريسون معامل ارتباط م بريسون معامل ارتباط م بريسون معامل ارتباط م
1 0.451* 11 0.621** 1 0.588** 11 0.453* 

2 0.545** 12 0.603** 2 0.609** 12 0.484* 

3 0.441* 13 0.476* 3 0.547** 13 0.449* 

4 0.451* 14 0.601** 4 0.603** 14 0.484* 

5 0.474* 15 0.702** 5 0.476* 15 0.479* 

6 0.436* 16 0.464* 6 0.615** 16 0.452* 

7 0.478* 17 0.443* 7 0.455* 17 0.534** 

8 0.453* 18 0.469* 8 0.472* 18 0.446* 

9 0.433* 19 0.601** 9 0.440* 19 0.598** 

10 0.601** 20 0.436* 10 0.427* 20 0.632** 

 ٠.٠5& * القيمة دالة عند ٠.٠1** القيمة دالة عند 
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يتضدددح ادددن الجددد ول ال دددسبق أن قددد م اعددددساالة االرتددددسط بدددين درجددد  الربددد د  دالددد  عندددد  
ارس يعني أن الفدسراة ت  س اس ي     الدع  أث يكج  ات دسق داخلدي وهدك اؤشد   0,01& 0,05

 عل  الص ق.
 ر والدرجة الكلية باالستبانة.( قيم معامالت االرتباط بني درجة احملو2جدول )

 
 يــــــانــــــور الثــــــاحمل ور االولــــــاحمل

   احملور االول

  **0.757 احملور الثاني

 **0.840 **0.843 االستبانة ككل

يتضح ان الج ول ال سبق أن ق م اعساالة االرتدسط بين درجد  الرحدكر والرحدكر األخد  
ارس يعني أن الرحسور ت  س اس ت     االستدس    0,01و 0,05ل  عن وال رج  الكل   لالستدس   دا

 أث يكج  ات سق داخلي وهك اؤش  عل  الص ق.
  :تدددم التحقدددق ادددن ثددددسة األدا  بم يقددد  ألبدددس ك و ددددس  للرحدددسور حسييياب تبييياب اة:ييي بانة

 .وال رج  الكل   وجسءة النتس   وفقس للج ول التسلي

 بانة مهارات القيادة( قيم معامالت الثبات الست3جدول )

 اتـــــل الثبـــــامـــــمع دــــــــــــالبع م

 0.843 احملور األول 1

 0.841 احملور الثاني 2

 0.897 االستبانة كاملة

يتضدددددح ادددددن الجددددد ول ال دددددسبق أن قددددد م اعدددددساالة الثددددددسة لالسدددددتدس   قددددد م اقبكلددددد  اددددددن 
 النسط   اإلطصس   .

 دسب اعدسالي الصد ق والثددسة، تدم التكصد  إلد  الصدكر  بعد  ط الصورة النوائيية لال:ي بانة: -8
النهس  دد ، طيددث تضددرنت االسددتدس   احددكرين يدد ور كدد  احددكر انهددس طددكل عدد   عدددسراة تعبدد  

 عن هكا الرحكر اكاع  كرس يلي:
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 اراتــــــــدد العبــــع دـــــــــالبع م

 20 احملور األول 1

 20 احملور الثاني 2

 40 االستبانة كاملة

 ادددس درجددد  ارسرسددد  اس ددد اة ا طلددد  المبكلددد  اإلجسبددد  عدددن ال دددؤال األول الدددكث  دددص علددد :  أواًل:

لدد ل الرعلرددسة بر يندد  الردةدد   إلجدد اءاة ال  ددسد  األخالق دد  التددي ت ددهم فددي تعزيددز ال دد م 

  ؟2030المس ف في ضكء رؤي  الررلك  

ط ددددسب عدددد د التكدددد اراة و  ددددبتهس لكدددد  اسددددتجسب  اددددن ولإلجسبدددد  عددددن ال ددددؤال ال ددددسبق تددددم 

اسدتجسبسة االسدتدس   كرددس تدم ط ددسب الرتكسدمسة الح دسب   واال ح افددسة الرف سريد  لكدد  عددسر  اددن 

عددددسراة االسدددتدس   وتدددم ت تيددد  الفددددسراة ط ددد  الرتكسدددط تنسال دددس ، واددد  تدددم إعمدددسء وان للبددد ا  : 

، ب رجدد  اليلدد  2، ب رجدد  اليلدد  3تكسددم  ، ب رجدد  ا4، ب رجدد  ا تبعدد  5)ب رجدد  ا تبعدد  جدد ا  

 يلي:(، وا  تم تح ي  الر ل لالستجسب  كرس 1ج ا  

 0,80   5( ÷ 1-5ع د ب ا   األدا    )÷ أا  ق ر (  -الر ل  )أكب  ق ر 
 ( توزيع مدى االستجابات وفق التدرج املستخدم يف أداة الدراسة4جدول رقم )

 اتــــــوسطــــــى املتدــــــم ةــــــــــــابــــــاالستج

 5.00 – 4.21 بدرجة مرتفعة جدًا

 4.20 – 3.41 بدرجة مرتفعة 

 3.40 – 2.61 بدرجة متوسطة 

 2.60 – 1.81 بدرجة منخفضة

 1.80 – 1.00 بدرجة منخفضة جدًا

 والج ول التسلي يكضح النتس  :
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درجة على احملور األول:  الدراسةعينة  (: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات5جدول )
لدى املعلمات ممارسة قائدات مرحلة الطفولة املبكرة إلجراءات القيادة األخالقية اليت تسهم يف تعزيز القيم 

 "؟٢٠٣٠مبدينة الطائف يف ضوء رؤية اململكة 
 املمارسةدرجة  ارياالحنراف املعي املتوسط تعتمد قائدة الروضة اإلجراءات التالية:: الفقرات الرتتيب

 مرتفعة 0.94 4.08 حترتم قدرات وإمكانات املعلمات املهنية. 
 مرتفعة 0.93 4.06 تشجع املعلمات على حتمل املسؤولية. 
 مرتفعة 0.99 4.00 .2030تدريبية للمعلمات يف جمال القيم يف ضوء رؤية اململكة  دورات تفعل 
 مرتفعة 0.99 4.00 تكون قدوة القيمي. حتث املعلمات على املشاركة يف مشروع كيف 
 مرتفعة 1.05 3.92 بني املعلمات. 2030تعقد مسابقة أفضل حبث حول القيم السلوكية املستفادة من رؤية  
 مرتفعة 0.94 3.90 تشجع املعلمات على احلوار الفعال والبناء. 
 فعةمرت 0.97 3.90 تقدر ظروف املعلمات وحاجاتهن الشخصية بشكل موضوعي. 
 مرتفعة 1.05 3.87 تنشر ثقافة التعامل وفق مبدأ العالقات اإلنسانية. 
 مرتفعة 0.90 3.83 تشجع املعلمات على احرتام بعضهن بعًضا. 
 مرتفعة 1.09 3.73 توزع مطويات إلكرتونية حول القيم باستخدام الوسائط اإللكرتونية على املعلمات. 

 
ول القـيم املسـتفادة مـن املنـاه      تعقد مسابقة أفضـل تطبيقـات عمليـة حـ    

 الدراسية ين املعلمات.
 مرتفعة 1.06 3.67

 مرتفعة 1.06 3.67 تشارك املعلمات يف صنع القرارات املتعلقة باالنضباط املدرسي. 
 مرتفعة 1.13 3.62 تتيح الفرصة للمعلمات للمشاركة يف األعمال التطوعية. 
 متوسطة 1.07 3.39 ملدرسة.تشجع العمل التعاوني بني املعلمات يف ا 
 متوسطة 1.09 3.36 تعقد مسابقة أفضل معلمة ملتزمة بقيم مهنة التدريس. 
 متوسطة 1.25 3.20 تعقد ورش عمل ملناقشة بعض كتب كبار العلماء باململكة حول القيم. 
 متوسطة 1.35 3.01 توفري بيئة تربوية وتعليمية بالروضة داعمة للقيم. 
 متوسطة 1.37 2.73 امح يف التعامل بني املعلمات.تنشر روح التس 
 متوسطة 1.37 2.73 تتيح الفرصة للمعلمات للتعبري عن آرائهن. 
 متوسطة 1.37 2.73 تطلب النصيحة من املعلمات يف جمال العمل. 

 مرتفعة 1.10 3.57 يــــــــــالــــــــــاالمج

 ( يتضح اس يلي:5ان ج ول )
ا تبعد  ن استجسبسة عين  اال راس  ا تبع  ارس يعني الركافق  ب رجد  أ إل  أشسرة النتس  

ا تدد   3,41طيث أن الرتكسدط الح دسبي لرعظدم الفددسراة أكبد  ادن  الرحكر االولعل  عدسراة 
اردس يعندي الركافقد  ب رجد   3,57بلد  الرحدكر فقد  أادس اجردسلي اتكسدط (. 5) تنسال س ط   جد ول
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اتبدسق العيند  علد  درجد  ارسرسد  القس د اة    ال دسبق  تشدي  إلد  ، والنتدسالرحدكرا تبع  علد  هدكا 
يدد ل علدد  أن اس دد   ال وضدد  تدد رك أهر دد  ادد  وذلدد  إلجدد اءاة ال  ددسد  األخالق دد  التددي تعددزا ال دد م 

ال  دددسد  االخالق ددد  فدددي العرددد  الت بدددكث ودورهدددس فدددي غددد س هدددك  ال ددد م لددد ل الرعلردددسة ادددن خدددالل 
 واد  يعدكد اع الرعلرسة طيث تع  اؤش ا ايجسب س لنجدسح العرد . الركااف اإلداري  والتعسا  اليكاي

ال ددب  ايضدددس إلددد  التددزام اس ددد   ال وضددد  بتمبيددق األ ظرددد  والتعل ردددسة التددي تصدددلهس ادددن الجهدددسة 
اإلداريد  التعل ر دد  بنشدد  التعددسون واالهترددسم بتمددكي  الرعلرددسة وتشددج عهن علدد  الرشددسرك  والعردد  

علدد  أهر دد  ت سدد خ ال دد م اإليجسب دد  فددي  2030تدد  رؤيدد  الررلكدد  بدد وح الب يددق الكاطدد  وهددكا اددس أك 
 ش ص   الركاطن ال عكدث ان خالل تمكي  الرنظكا  التعل ر   والت بكي  بجر ع اةك ستهس.

اد راة وإاةس دسة  تحتد م( والتدي  صدهس  1وفي ضكء الج ول ال سبق  جد  أن الفددسر  رادم)
ودرجددد  ارسرسددد  ( 4,08) رتكسدددط ط دددسبي اددد ر الرعلردددسة الرهن ددد .  جدددسءة فدددي الت تيددد  األول ب

يعكد سب  ذل  أن أب ط صدكر ارسرسد  ال  دسد  االخالق د  االلتدزام بتعزيدز العالادسة ا تبع ، وا  
 اال  س    اع الرعلرسة واالهترسم بهن واطت ام ا راتهن الرهن  .

  فدي مل  النص ح  ان الرعلرسة في الر رس .ت( والتي  صهس  20وجسءة الفدسر  رام )
وا  يعكد سب  ذل  إل  ، ان بض ارسرس  ( ب رج  2,73الت تي  األخي  برتكسط ط سبي ا ر  )

والر ددؤول سة وادد  تتعدد ت للكثيدد  اددن الضددغكط فددي  أن اس دد   ال وضدد  لدد يهس الع يدد  اددن األعدددسء
إلد  عد م طلد  النصد ح  أو العدكن ادن يريد  بعدض القدسد  العر  وايضس بح   المب ع  الدش ي  

وتقبدد  النقدد  اددن الرعلرددسة وأن  سددين ولكددن البدد  للقس دد   أن تددتبهم اكضددكع طلدد  النصدد ح الر وؤ 
الع ددس  والقدد اح وهددكا اددس اي تدد  دراسدد   يةددكن النقدد  بنددسء والهدد   اندد  الرصددلح  العسادد  للجر ددع.

 ان وجكد ارتدسط اكث بين ال  سد  األخالق   وال  م التنظ ر  . (2020)
اختدسر )لهكا الرحكر تم است  ام اختدسر )ة( لعين  واط    وللتيك  ان ال الل  اإلطصس   

تددتم اقسر دد  اتكسددط ، وف دد  طسلدد  اددن طددسالة اختدددسر البدد ق بددين الرتكسددمسةة لعيندد  واطدد   هددك 
اتكسط الرجركع  الكث تم الحصكل ، ويةكن اجركع  واط   برتكسط اعلكم أو اتكسط افت اضي

الرجتردع(، وفدي هدك  الرديخكذ ادن فهدك كسدط الرعلدكم الرتأاس  طصس ي العين إعل   ان العين  هك 
ددددس لالسددددتدس   تقسبدددد  االسددددتجسب  )60)ال راسدددد  تددددم وضددددع الرتكسددددط الرعلددددكم ب  ردددد   ( اددددن 3( ووفق 

 استجسبسة االستدس   وكس ت النتس   كرس بسلج ول التسلي
 (: نتائ  تطبيق إختبار ت لعينة واحدة على درجات احملور األول6جدول )

وسطاملت العينة  مستوى الداللة درجة احلرية قيمة ت االحنراف املعياري 

119 71.4202 11.18602 11.137 118 0.000 
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( تكضح وجكد دالل  إطصس    في استجسبسة العين  علد  الرحدكر 6والنت ج  في ج ول )
 د    دسد  األخالقاألول ارس يؤك  وجه   ظ  الرعلرسة في ارسرس  اس د   ا طلد  المبكلد  الردةد   لل

 ل ل اعلرسة المبكل  الردة  . تعزيز ال  مل
اددس درجدد  ارسرسدد  اس دد اة ا طلدد  :  اإلجسبدد  عددن ال ددؤال الب عددي الثددس ي الددكث  ددص علدد  ثانيــًا:

لدد ل المبكلدد  الردةدد   إلجدد اءاة ال  ددسد  األخالق دد  التددي ت ددهم فددي تعزيددز الهكيدد  الكطن دد  
  ؟2030الرعلرسة بر ين  المس ف في ضكء رؤي  الررلك  

ولإلجسبدددد  عددددن ال ددددؤال ال ددددسبق تددددم ط ددددسب عدددد د التكدددد اراة و  ددددبتهس لكدددد  اسددددتجسب  اددددن 
اسدتجسبسة االسدتدس   كرددس تدم ط ددسب الرتكسدمسة الح دسب   واال ح افددسة الرف سريد  لكدد  عددسر  اددن 

 عدسراة االستدس   وتم ت تي  الفدسراة ط   الرتكسط تنسال س .
 والج ول التسلي يكضح النتس  :

درجة  توسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على احملور الثاني(: امل7جدول )
لدى  ممارسة قائدات مرحلة الطفولة املبكرة إلجراءات القيادة األخالقية اليت تسهم يف تعزيز اهلوية الوطنية

 "؟٢٠٣٠املعلمات مبدينة الطائف يف ضوء رؤية اململكة 
 درجة املمارسة االحنراف ملعياري املتوسط ة الروضة اإلجراءات التالية:تعتمد قائد: الفقرات 

 مرتفعة جدا 0.92 4.36 تعقد ندوات حول أضرار اإلرهاب .  -1
 مرتفعة جدا 0.79 4.36 تعزيز ثقافة االفتخار مبا حتقق يف اململكة من منجزات .  -2
 مرتفعة 0.98 4.02 لوطنية .تفعيل شبكة التواصل االجتماعي يف تثقيف املعلمات بالقضايا ا  -3
 مرتفعة 0.89 4.01 .2030حول دور رؤية الدراسات واألحباث  حتفيز املعلمات على تنفيذ  -4

5-  
حتذير املعلمات كل ما يضـر بقضـايا الـوطن الـيت يبثهـا امل رضـون عـ         

 جتماعي.االشبكات التواصل 
 مرتفعة 0.89 3.81

6-  
ة لألنشـطة الوطنيـة   حتفيز املعلمات على تقـديم رؤى تطويريـة شـامل   

 حول فعاليات املناسبات الوطنية.
 مرتفعة 0.87 3.76

7-  
تشــجيع املعلمــات علــى تقــديم املقرتحــات الــيت تســاهم يف رفــع وعــي  

 الطالبات بالقضايا الوطنية .
 مرتفعة 0.93 3.76

 مرتفعة 0.94 3.71 حث املعلمات الروضة على املشاركة يف الفعاليات الوطنية.  -8
 مرتفعة 1.07 3.71 قدير جهود حكومة اململكة يف احملافل الوطنية.نشر ثقافة ت  -9

10-  
املعلمات على املشاركة يف الفعاليات الوطنيـة اااصـة بقواعـد     تشجيع

 املرور وآداب قيادة املرأة للسيارات .
 مرتفعة 1.12 3.70

 تفعةمر 1.27 3.69 نشر ثقافة احملافظة على املمتلكات العامة واااصة بني املعلمات.  -11
 مرتفعة 0.97 3.66حتفيـز املعلمــات علــى تنفيــذ املبــادرات الوطنيــة املبتكــرة حــول كيفيــة    -12
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 درجة املمارسة االحنراف ملعياري املتوسط ة الروضة اإلجراءات التالية:تعتمد قائد: الفقرات 

 تطوير مهارات املعلمة الفنية. يف2030االستفادة من رؤية 

13-  
املعلمات على املشـاركة يف الفعاليـات الـيت تـدور حـول مسـاهمات        حتث

 2030املرأة السعودية الوطنية ودورها يف إجناح رؤية 
 مرتفعة 1.11 3.61

14-  
عرض أفالم وثائقية على املعلمات حول اإلجنازات احلضـارية للمملكـة   

 يف املناسبات الوطنية املختلفة.
 مرتفعة 1.05 3.44

15-  
تشــجيع املعلمــات علــى املشــاركة يف عــالت التوعيــة الوطنيــة برؤيــة  

 ومنجزاتها يف خمتلف اجملاالت .2030
 مرتفعة 1.19 3.41

 متوسطة 1.19 3.35 2030لى ربط املناه  الدراسية برؤية اململكة حتفيز املعلمات ع  -16

17-  
تشجيع املعلمـات علـى املشـاركة يف النـدوات واملـؤارات العلميـة الـيت        

 2030حول رؤية  تعقدها اجلامعات واملؤسسات
 متوسطة 1.20 3.20

 متوسطة 1.24 2.94 الفكري.حول األمن  حماضرات للمعلماتتنفيذ   -18

19-  
م يف تطـوير  2020ل حـول دور بـرام  التحـول الـوط      تفعيل ورش عمـ 

 أداء املعلمات بالروضة.
 متوسطة 1.38 2.71

20-  
يف 2030تشجيع الدورات التدريبية للمعلمات بالروضة حـول دور رؤيـة   

 تطوير العملية التعليمية.
 متوسطة 1.34 2.66

 مرتفعة 1.07 3.59 االمجالي

 ( يتضح اس يلي:7ان ج ول )
عل  ا تبع  ا تبع  ارس يعني الركافق  ب رج   ال راس ن استجسبسة عين  أ أشسرة النتس  

ا تدددد   3,41طيدددث أن الرتكسدددط الح دددسبي لرعظدددم الفددددسراة أكبددد  ادددن  الرحدددكر الثدددس يعددددسراة 
 تنسال س  كرس في ج ول:

ارددس يعندي الركافقدد  ب رجد  ا تبعدد  علد  هددكا  3,59بلد  الرحدكر فقدد  أادس اجردسلي اتكسددط 
 إتبدسق العيند  علد  درجد  ارسرسد  القس د اة إلجد اءاة ال  دسد تدس   ال دسبق  تشدي  إلد  ، والنالرحكر

 .التي ت هم في تعزيز الهكي  الكطن   ل ل اعلرسة المبكل  الردة  األخالق   
يعددكد سددب  ذلدد  إلدد  اع فدد  القس دد اة بيهر دد  ارسرسدد  ال  ددسد  االخالق دد  فددي تعزيددز ادد  و 

والعردد  علدد  تنر دد   ،طنددي يقددع علدد  عددستق الجرسعدد  واألفدد ادالهكيدد  الكطن دد  التددي تعدد  واجدد  و 
الهكي  الكطن   وت س  هس يع  أط  أهم است ات ج سة وأه ا  ال ول  ويظه  ذل  واضدحس فدي رؤيد  

اددن االرتدددسط القددكث والركجدد  بددين  ه(1438الجعيثنددي )وهددك اددس اي تدد  دراسدد   .2030الررلكدد  
 ال  سد  األخالق   وسلكك الركاطن .
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يكدد  اددن ال اللدد  اإلطصددس    لهددكا الرحددكر تددم اسددت  ام اختدددسر )ة( لعيندد  واطدد   وتددم وللت
( اددددن اسددددتجسبسة 3تقسبدددد  االسددددتجسب  ) ( ووفددددق لالسددددتدس  60) وضددددع الرتكسددددط الرعلددددكم ب  ردددد 

 االستدس   وكس ت النتس   كرس بسلج ول التسلي:
 األول (: نتائ  تطبيق إختبار ت لعينة واحدة على درجات احملور8جدول )

 مستوى الداللة درجة احلرية قيمة ت االحنراف املعياري املتوسط العينة

119 71.8487 10.61550 12.176 118 0.000 

( تكضح وجكد دالل  إطصس    في استجسبسة العين  علد  الرحدكر 8والنت ج  في ج ول )
الهكيددد  تعزيدددز ل    دددسد  األخالق ددداألول اردددس يؤكددد  وجهددد   ظددد  الرعلردددسة فدددي ارسرسددد  القس ددد اة لل

 الكطن   ل ل اعلرسة المبكل  الردة  .
و الطدددن ادددن الرحدددكر األول والثدددس ي ان درجددد  ارسرسددد  ال  دددسد  األخالق ددد  لددد ل اس ددد اة 

ب رجدد  ا تبعدد ، وتتبددق ال راسدد   2030ا طلدد  المبكلدد  الردةدد   بر يندد  المددس ف فددي ضددكء رؤيدد  
 &Yoldoromaوبددددددسيتك)ه(، ويلدددددد وراس 1434الهندددددد ث)الحسل دددددد  اددددددع دراسدددددد  كدددددد  اددددددن: 

Bautu,2010(  والشددددتكث والحبيدددد ،)وكست   ددددي وسددددك غك وسددددقالم (،2017Katranci& 

Sungu& Saglam, 2015) ،) ، طيدث كس ددت ارسرسدد  القددسد  لل  دسد  األخالق دد  ب رجدد  ا تبعدد
طيث كس دت  ه(1438الجعيثني )، و (2017درادك  والرمي ث )بينرس اختلبت اع دراس  ك  ان: 

 ,Sabirوصددسب )د  لل  ددسد  األخالق دد  ب رجدد  عسل دد  جدد ا، وكددكل  دراسدد  كدد  اددن: ارسرسدد  القددس

 اتكسم . م( طيث كس ت ارسرس  القسد  لل  سد  األخالق   ب رج 2012) ض يالع ا، و (2021
اإلجسب  عن ال ؤال الب عي الثس ي الكث  ص عل : ه  تكج  ف وق ذاة داللد  إطصدس    عند   ثانيًا:

لد ل اس د اة   دسد  األخالق د  للتق ي  عين  ال راس   اتكسمسة درجسة بين (α≤ 0.5) ا تكل 
 2030فددي تعزيددز ال دد م لدد ل اعلردد  المبكلدد  الردةدد   فددي ضددكء رؤيدد  ا طلدد  المبكلدد  الردةدد   

 ؟ الت ريب  (ال وراة  ال ب  ، ال راسي، سنكاةتعزل لرتغي اة ال راس  )الرؤه  المس ف  بر ين 
تحليد  التددسين األطدسدث واختددسر شد ي   فدي طسلد  تم تمبيدق  ولإلجسب  عن ال ؤال ال سبق

 وكس ت النتس   كرس يلي: ،وجكد دالل  إطصس    للتع   عل  دالل  الب وق في الرتغي اة ال سبق 
 تدس   تمبيددق )تحليدد  التددسين الحددسدث( علدد  اسدتجسبسة عيندد  ال راسدد  فدي الرحددكر األول: تقدد ي   -1

تعزيز ال  م ل ل اعلرد  المبكلد  الردةد   فدي ضدكء ل القس  اة ل ل عين  ال راس  لل  سد  األخالق  
 بر ين  المس ف وفقس  لرتغي  الرؤه  ال راسي والج اول التسلي يكضح النتس  . 2030رؤي  
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 (: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وفقا ملت ري املؤهل الدراسي9جدول )
 ف املعيارياالحنرا املتوسط العدد املؤهل الدراسي

 11.44441 71.3750 104 البكالوريوس
 9.05539 71.6667 9 الدبلوم
 11.10705 71.8333 6 املاجستري
 11.18602 71.4202 119 اجملموع

(: نتائ  تطبيق حتليل التباين األحادي على استجابات عينة الدراسة يف احملور األول من حماور 10جدول )
 هل الدراسياالستبانة وفقًا ملت ري املؤ

 مستوى الداللة قيمة )ف( متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات املؤهل الدراسي

 0.892 2 1.783 بني اجملموعات
 127.269 116 14763.208 داخل اجملموعات 0.993 0.007

 118 14764.992 اجملموع
 

بدين درجدسة عيند   ( يتضح أ   ال تكج  ف وق دال  إطصس  س10( وج ول )9ان ج ول )
تعزيددز ال دد م لدد ل اعلردد  المبكلدد  الردةدد   فددي ل  ددسد  األخالق دد  ارسرسدد  القس دد اة للال راسدد  طددكل 

م وفقس  لرتغي  الرؤه  ال راسي؛ طيث أن ق رد  ) ( غيد  دالد  اطصدس  س عند   2030ضكء رؤي  
سدي يد ركن يعدكد سدب  ذلد  إلد  أن الرعلردسة علد  اخدتال  ادؤهلهن ال رااد  (. و 0,05ا دتكل )

وا عةسسهس عل  العر  الت بكث وخسص  في  أهر   ارسرس  ال  سد  االخالق   لقس    المبكل  الردة  
  والت بكث. اجسل تعزيز ال  م ل يهن وأ هس جزء اهم ان عرلهس اإلدارث 

فدي الرحدكر األول:  ال راسد  تس   تمبيق )تحليد  التددسين الحدسدث( علد  اسدتجسبسة عيند   -2
قس د اة فدي تعزيدز ال د م لد ل اعلرد  المبكلد  ال راس  لل  سد  األخالق   لد ل تق ي  عين  ال

م وفقس  لرتغيد  سدنكاة ال بد   )تدم اسدتدعسد العيند  أاد  ادن  2030الردة   في ضكء رؤي  
 سنكاة أل هس اعلر  واط   فقط( والج اول التسلي يكضح النتس  . 5

 يارية وفقا ملت ري سنوات اا ة(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املع11جدول )
 االحنراف املعياري املتوسط العدد سنوات اا ة

 10.19215 72.8438 64 سنوات 10إىل أقل من  5من 
 12.15715 69.5741 54 سنوات 10أكثر من 

 11.18602 71.4202 119 اجملموع
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  دراسةال(: نتائ  تطبيق حتليل التباين األحادي على استجابات عينة 12جدول )
 يف احملور األول من حماور االستبانة وفقًا ملت ري سنوات اا ة

 مستوى الداللة قيمة )ف( متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات سنوات اا ة

 0.115 2.266 313.113 1 313.113 بني اجملموعات
 123.945 116 14377.641 داخل اجملموعات

  
 117 14690.654 اجملموع

   
( يتضددح أ دد  ال تكجدد  فدد وق دالدد  إطصددس  س بددين درجددسة 12( وجدد ول )11اددن جدد ول )

قس دد اة فددي تعزيددز ال دد م لدد ل اعلردد  المبكلدد  الردةدد   العيندد  ال راسدد  طددكل لل  ددسد  األخالق دد  لدد ل 
طيث أن ق ر  ) ( غي  دالد   سنكاة ال ب  ؛بر ين  المس ف وفقس  لرتغي   2030في ضكء رؤي  
عدددزل ذلددد  إلددد  أن تقددد ي اة عينددد  ال راسددد  طدددكل ارسرسددد  ي  اددد  (. و 0,05 دددتكل )اطصدددس  س عنددد  ا
االخالق   لتعزيز ال  م ثسبت  وال تتيث  ب نكاة ال ب   ألن هك  ال  م تعتب  راسد    القس  اة لل  سد 

 الحن  .في ش ص   القس    الر تر   ان ال ين االسالاي 
فدي الرحدكر األول:  ال راسد جسبسة عيند   تس   تمبيق )تحليد  التددسين الحدسدث( علد  اسدت -3

قس د اة فدي تعزيدز ال د م لد ل اعلرد  المبكلد  التق ي  عين  ال راس  لل  سد  األخالق   لد ل 
ان وجهد   ظد  اعلردسة ريدست األطبدسل بر يند  المدس ف  2030الردة   في ضكء رؤي  

 وفقس  لرتغي  ال وراة الت ريب  ، والج اول التسلي يكضح النتس  .

 (: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وفقا الدورات التدريبية13) جدول

 
 االحنراف املعياري املتوسط العدد

 10.10077 70.4444 27 مخس دورات فأقل
 11.65545 68.8710 31 دورات 10إىل أقل من  5من 

 11.27510 73.1475 61 دورات 10أكثر من 
 11.18602 71.4202 119 االمجالي

(: نتائ  تطبيق حتليل التباين األحادي على استجابات عينة الدراسة يف احملور األول من حماور 14جدول )
 الدورات التدريبيةاالستبانة وفقًا ملت ري 

 مستوى الداللة قيمة )ف( متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات الدورات التدريبية

 204.584 2 409.169 بني اجملموعات
 123.757 116 14355.823 داخل اجملموعات 0.196 1.653

 118 14764.992 اجملموع
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( يتضددح أ دد  ال تكجدد  فدد وق دالدد  إطصددس  س بددين درجددسة 14( وجدد ول )13اددن جدد ول )
عيندد  ال راسدد  طددكل لل  ددسد  األخالق دد  لدد ل اس دد اة ا طلدد  المبكلدد  الردةدد   فددي تعزيددز ال دد م لدد ل 

اددن وجهدد   ظدد  اعلرددسة ريددست األطبددسل بر يندد   2030ضددكء رؤيدد   اعلردد  المبكلدد  الردةدد   فددي
؛ طيدددث أن ق رددد  ) ( غيددد  دالددد  اطصدددس  س عنددد  ا دددتكل الددد وراة الت ريب ددد المدددس ف وفقدددس  لرتغيددد  

يعدددكد ال دددب  إلددد  اتبدددسق عينددد  ال راسدد  بدددسختال  دوراتهدددم الت ريب ددد  علددد  ارسرسددد  ادد  (. و 0,05)
 الرعلرسة.بين جر ع وجهسة النظ  طكل هك  الررسرس  رب وتقسلتعزيز ل  سد  االخالق   ا القس   
هد  تكجد  فد وق ذاة داللد  إطصدس     اإلجسب  عن ال ؤال الب عي ال ابع الكث  دص علد : رابعًا:

  دسد  األخالق د  فدي للتق ي  عين  ال راس   بين اتكسمسة درجسة (α≤ 0.5) عن  ا تكل 
اددن وجهدد   2030س ف فددي ضددكء رؤيدد  بر يندد  المددالقس دد اة تعزيددز الهكيدد  الكطن دد  لدد ل 

تعدزل لرتغيد اة ال راسد  )الرؤهد  ال راسدي، سدنكاة  ا طلد  المبكلد  الردةد    ظد  اعلردسة
  ال ب  ، ال وراة الت ريب  (؟

: الثدس ي  تس   تمبيق )تحلي  التدسين الحدسدث( علد  اسدتجسبسة عيند  ال راسد  فدي الرحدكر -4
لرعلرددسة ا طلدد  فددي تعزيددز الهكيدد   القس دد اةلدد ل  تقدد ي  عيندد  ال راسدد  لل  ددسد  األخالق دد 

وفقدددس  لرتغيددد  الرؤهددد  ال راسدددي  2030فدددي ضدددكء رؤيددد   المبكلدد  الردةددد   بر ينددد  المدددس ف
 التسلي يكضح النتس  .ول والج 

 (: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وفقا ملت ري املؤهل الدراسي15جدول )
 راف املعيارياالحن املتوسط العدد املؤهل الدراسي

 10.49763 72.6154 104 البكالوريوس
 10.95445 64.3333 9 الدبلوم
 8.86378 69.8333 6 املاجستري
 10.61550 71.8487 119 اجملموع

 (: نتائ  تطبيق حتليل التباين األحادي على استجابات عينة الدراسة 16جدول )
 .املؤهل الدراسييف احملور الثاني من حماور االستبانة وفقًا ملت ري 

 مستوى الداللة قيمة )ف( متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات املؤهل الدراسي

 296.914 2 593.829 بني اجملموعات
 109.512 116 12703.449 داخل اجملموعات 0.071 2.711

 118 13297.277 اجملموع
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لدد  إطصددس  س بددين درجددسة ( يتضددح أ دد  ال تكجدد  فدد وق دا16( وجدد ول )15اددن جدد ول )
لد ل اعلردد   الهكيدد  الكطن د تعزيدز لاألخالق د   درجدد  ارسرسد  القس د اة لل  ددسد عيند  ال راسد  طدكل 

؛ طيددث أن ق ردد  ) ( الرؤهدد  ال راسددي م وفقددس  لرتغيدد   2030المبكلدد  الردةدد   فددي ضددكء رؤيدد  
 (. 0,05غي  دال  اطصس  س عن  ا تكل )

: الثدس يسدث( علد  اسدتجسبسة عيند  ال راسد  فدي الرحدكر  تس   تمبيق )تحلي  التدسين الحد -5
تعزيز الهكي  الكطن   للل  سد  األخالق   طكل درج  ارسرس  القس  اة تق ي  عين  ال راس  

وفقدس  لرتغيد   2030فدي ضدكء رؤيد  بر يند  المدس ف ل ل اس  اة ا طل  المبكلد  الردةد   
 سنكاة ال ب  ، والج اول التسلي يكضح النتس  .

 (: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وفقا ملت ري سنوات اا ة17ول )جد
 االحنراف املعياري املتوسط العدد  ةـــــوات ااـــــسن

 11.26445 69.9688 64 سنوات 10إىل أقل من  5من 
 8.82464 73.5556 55 سنوات 10أكثر من 

 10.33543 71.6102 119 اجملموع

 تائ  تطبيق حتليل التباين األحادي على استجابات عينة الدراسة (: ن18جدول )
 .يف احملور الثاني من حماور االستبانة وفقًا ملت ري سنوات اا ة

 
 مستوى الداللة قيمة )ف( متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات

 376.797 1 376.797 بني اجملموعات
 104.494 116 12121.271 داخل اجملموعات 0.060 3.606

 117 12498.068 اجملموع
 

( يتضددح أ دد  ال تكجدد  فدد وق دالدد  إطصددس  س بددين درجددسة 18( وجدد ول )17اددن جدد ول )
 ل ل اعلرسة ا طلد تعزيز الهكي  الكطن   لاألخالق   ارسرس  القس  اة لل  سد  عين  ال راس  طكل 

؛ طيددث أن سددنكاة ال بدد   لرتغيدد   وفقددس   2030فددي ضددكء رؤيدد  بر يندد  المددس ف المبكلدد  الردةدد   
(. يتضدددح ادددن العددد ت ال دددسبق عددد م وجدددكد 0,05ق رددد  ) ( غيددد  دالددد  اطصدددس  س عنددد  ا دددتكل )

األخالق دد   درجدد  ارسرسدد  القس دد اة لل  ددسد فدد وق دالدد  إطصددس  س بددين درجددسة عيندد  ال راسدد  طددكل 
فقدس  لرتغيد  الرؤهد  م و  2030تعزيز الهكي  الكطن   ل ل اعلر  المبكل  الردة   في ضدكء رؤيد  ل

القس ددد اة ألهر ددد  ارسرسددد  ال  دددسد   إدراكال راسدددي واتغيددد  سدددنكاة ال بددد   وذلددد  يعةدددس ا دددتكل 
االخالق   في تعزيز الهكي  الكطن   فدي ضدكء التحدكالة والتغيد اة الرح مد  بدسلرجترع واعد فتهن 
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كطني واالعتددزاا اددن غدد س قدد م اال ترددسء والددكالء الدد 2030الكسف دد  برددس هدد فت إل دد  رؤيدد  الررلكدد  
 بسل ين االسالاي والحضسر  االسالا   .

فدي الرحدكر الثدس ي:  ال راسد  تس   تمبيق )تحلي  التدسين الحدسدث( علد  اسدتجسبسة عيند   -6
 فديتعزيدز الهكيد  الكطن د  لاألخالق د  ل رج  ارسرس  القس  اة لل  سد  تق ي  عين  ال راس  

وفقدددس  لرتغيددد  الددد وراة  2030ء رؤيددد  ا طلددد  المبكلددد  الردةددد   بر ينددد  المدددس ف فدددي ضدددك 
 ل التسلي يكضح النتس  .و الت ريب  ، والج 

 (: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وفقا الدورات التدريبية19جدول )
 اريــــراف املعيــــاالحن طــــوســــاملت ددــــالع ةــــدريبيــــدورات التــــال

 11.33761 72.8148 27 مخس دورات فأقل
 10.99844 66.9677 31 دورات 10إىل أقل من  5من 

 9.40338 73.9016 61 دورات 10أكثر من 
 10.61550 71.8487 119 االمجالي

 (: نتائ  تطبيق حتليل التباين األحادي على استجابات عينة الدراسة 20جدول )
 .تدريبيةيف احملور الثاني من حماور االستبانة وفقًا ملت ري الدورات ال

 
 مستوى الداللة قيمة )ف( متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات

 0.010 4.823 510.413 2 1020.826 بني اجملموعات
 105.831 116 12276.452 داخل اجملموعات

  
 118 13297.277 اجملموع

   

ند  ( يتضح أ د  تكجد  فد وق دالد  إطصدس  س بدين درجدسة عي20( وج ول )19ان ج ول )
ا طل   اعلرسةعزيز الهكي  الكطن   ل ل درج  ارسرس  القس  اة لل  سد  األخالق   لتال راس  طكل 

؛ طيدث أن الد وراة الت ريب د وفقدس  لرتغيد   2030المبكل  الردة   بر ين  المدس ف فدي ضدكء رؤيد  
 (. 0,05ق ر  ) ( دال  اطصس  س عن  ا تكل )

ددسر شدي   لتح يد  البد وق بدين الرجركعدسة الدثال  ولرع ف  اتجس  ال اللد  تدم اسدت  ام اخت
 وكس ت النتس   كسلتسلي: 
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 نتائ  تطبيق اختبار شيفيه على احملور الثاني( 21جدول )
 الداللة الفرق يف املتوسط  املتوسط الدورات التدريبية

 72.8148 مخس دورات فأقل
 0.102 5.84707 دورات 10إىل أقل من  5من 

 0.901 1.08682- دورات 10أكثر من 

 66.9677 دورات 10إىل أقل من  5من 
 0.102 5.84707- مخس دورات فأقل

 0.011 *6.93390- دورات 10أكثر من 

 73.9016 دورات 10أكثر من 
 0.901 1.08682 مخس دورات فأقل

 0.011 *6.93390 دورات 10إىل أقل من  5من 

ل  اإلطصس    فدي الد وراة الت ريب د  ذاة أشسرة  تس   تمبيق اختدسر ش ي   إل  أن ال ال
دوراة، ارددس يعنددي أن  10الرتكسددط األعلدد  طيددث تريدد  البدد وق إلدد  الدد وراة الت ريب دد  أكثدد  اددن 

الدد وراة الت ريب دد  الكثيدد   ت ددهم فددي ايددسد  وعددي اعلرددسة المبكلدد  الردةدد   طددكل ارسرسدد  القس دد اة 
. م 2030ردد  المبكلدد  الردةدد   فددي ضددكء رؤيدد  لل  ددسد  األخالق دد  لتعزيددز الهكيدد  الكطن دد  لدد ل اعل

ارس يعندي أن الد وراة الت ريب د  الكثيد   ت دهم فدي ايدسد  وعدي اعلردسة المبكلد  الردةد   طدكل دور 
م  2030ال  سد  األخالق   في تعزيز الهكي  الكطن   ل ل اعلر  المبكل  الردةد   فدي ضدكء رؤيد  

وار واأل شم  والكبسيسة التي يندغي للقس    أن تقدكم وبسلتسلي يةكن ل يهن خب   ودراي  بمب ع  األد
 بهس ان أج  تعزيز وتنر   ابسة م الهكي  الكطن  .

تكجدد  فدد وق ذاة داللدد  إطصددس    طددكل درجدد  ارسرسدد   سددبق يتضددح ا دد  ال واددن جر ددع اددس
ؤهد  العلردي، اس  اة ا طل  المبكل  الردة   ال  سد  األخالق   لتعزيدز ال د م تعدزل للرتغيد اة التسل د : الر

تكجددد  فددد وق ذاة داللددد  إطصدددس    طدددكل درجددد   وسدددنكاة ال بددد   وعددد د الددد وراة الت ريب ددد ، وكدددكل  ال
ارسرسددد  اس ددد اة ا طلددد  المبكلددد  الردةددد   ال  دددسد  األخالق ددد  لتعزيدددز الهكيددد  الكطن ددد  تعدددزل للرتغيددد اة 

    تعدزل لرتغيد  عدد د التسل د : الرؤهد  العلردي، وسدنكاة ال بد  ، بينردس وجدد ة فد وق ذاة داللد  إطصدس
 (2017ال وراة الت ريب   ، وتتبق ال راس  الحسل   اع دراس  ك  ان: درادك  والرمي ث )

( التي اشسرة  تس جهم ال  ع م وجكد ف وق ذاة دالل  إطصدس    فدي 2017)الشسع  دراس  
  العلرددي، بينرددس درجدد  ارسرسدد  القددسد  لل  ددسد  األخالق دد  فددي ادد ارس التعلدد م العددسم تعددزل لرتغيدد  الرؤهدد

( وذل  لكجدكد فد وق ذاة داللد  إطصدس    2017الشتكث والحبي  ) دراس اختلبت ال راس  الحسل   اع 
 في درج  ارسرس  القسد  لل  سد  األخالق   في ا ارس التعل م العسم تعزل لرتغي  الرؤه  العلري.
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درادكدد  والرميدد ث (، 2017وتتبددق ال راسدد  الحسل دد  اددع دراسدد  كدد  اددن: والشددتكث والحبيدد  )
التدي اشدسرة  تدس جهم الد  عد م وجدكد فد وق ذاة داللد  إطصدس     (2017) (، دراس  الشسع 2017)

في درج  ارسرس  القسد  لل  سد  األخالق   في اد ارس التعلد م العدسم تعدزل لرتغيد  سدنكاة ال بد  ، بينردس 
 وق ذاة داللدد  إطصددس    ( وذلد  لكجددكد فددSabir, 2021اختلبدت ال راسدد  الحسل دد  اددع دراسد  صددسب )

 في درج  ارسرس  القسد  لل  سد  األخالق   في ا ارس التعل م العسم تعزل لرتغي  سنكاة ال ب  .

 في ضكء النتس   التي تم التكص  إليهس تكصي ال راس  برس يلي: 
سر إيجسب د  فدي تعزيدز ال د م التيكي  عل  استر ار ارسرس  ال  سد  االخالق   لرس لهدس ادن آثد -1

 والهكي  الكطن   والبضس   االسالا   طيث تع  ض ور  الح  لك  اس   ت بكث.

 تبني ثقسف  تنظ ر   تؤك  عل  ال  م واألخالق سة التي ال ت ت  م اهن  التعل م إال بهس. -2

ر طلد  العر  عل  تعزيز كبسء  وفسعل   أداء اس  اة ا طل  المبكلد  الردةد   ل  دسد  هدك  ال -3
 .2030الرهر  وفق رؤي  الررلك  

ت سددد خ ارسرسدددسة ال  دددسد  االخالق ددد  لددد ل ال  دددسداة فدددي إدار  التعلددد م ادددن خدددالل ااتددد اح  -4
 ب  سا  ت ريبي اس م عل  ال  سد  االخالق   بيبعسدهس الر تلب . 

االهترسم بتحقيق الرشدسرك  الرجترف د  ادع الرجتردع الرحلدي طيدث يعد  ذلد  اد خال اهردس  -5
  سد  االخالق  .في ال 
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 أواًل: املــــراجــــع العــــربيــــة:
 الغدك  اد ي ث الرد ارس بككسلد  لد ل األخالق د  ال  دسد  ه(:1436)  دكر احرد  أبدك عبلد ، -1

كل د  ، ر:يالة ةاسسي ير، الرعلردين  ظد  وجهد  ادن وعالاتهدس بدسلكالء التنظ ردي غدز  برحسفظد 
 .بغز جساع  األاه  الت ب   ب

 دلي  الردسدراة  ك    ككن ا و  ، اة  الرة ا . (:2017) ااسر  انمق  اة  الرة ا . -2
دور الرددددنه  ال راسددددي فددددي النظددددسم الت بددددكث اإلسددددالاي فددددي  (:1430) إيرددددسن سددددعي  بسهرددددسم، -3

 .جساع  أم الق ل كل   الت ب   ب، ر:الة ةاسس ير اكاجه  تح يسة العص ،
ورقيية عميييم ةإدةيية  لييي   ،التن ددديق فددي تنر دد  الركاطنددد الشدد اك  و  .(1426احردد  ) ،الحسادد  -4

 .1426-28/1-26الدسط  ، ،اللإا  الثالث عشر لإادة الزمم ال ربوي 
هدددد (:  دور الر رسددد  الثس كيددد  فدددي تنر ددد  ال ددد م اإليرس  ددد  لددد ل المدددالب ادددن 1430) ا دددب  الح بدددي، -5

 أم الق ل، اة  الرة ا .، جساع  ر:الة ةاسس ير وجه   ظ  طالب الر ارس الثس كي  بر ين  ج  ،
درجددد  ارسرسددد  اددد ي ث الرددد ارس االبت ا  ددد  لل  دددسد  األخالق ددد   ه(:1438) ختدددسم الجعيثندددي، -6

الجساعد   –كل   الت ب    ،ر:الة ةاسس ير وعالاتهس ب لكك الركاطن  التنظ ر   ل ل اعلريهم،
 اإلسالا   بغز .

الق   في تعزيز الثقد  التنظ ر د  دور ال  سد  االخ .(2017). ه ل ،الرمي ث ، و أاج  ،درادك  -7
المجلية األردنيية ل ل ا ي اة الر ارس االبت ا    بر يند  المدس ف ادن وجهد   ظد  الرعلردسة. 

 .237-223 ،(2) 13 .في الزلوم ال ربوزة
بعدددددددض ا دددددددئكل سة الر رسددددددد  الثس كيددددددد  تجدددددددس  تعزيدددددددز الهكيددددددد   (:2008 سديددددددد  ) ال وسددددددد ث، -8

 30، زشييييرون هةنييييايم ال زليييييد والووزيييية الثإا يييييةهالميييي عمر الزلمييييي ال الثقسف دددد  لمالبهددددس،
، الجرف دددددددد  الرصدددددددد ي  (4)بدددددددد ار ضدددددددد سف  جساعدددددددد  عددددددددين شددددددددرس،  2008يكليددددددددك  31 -

 للرنسه  وط ق الت ريس.
 : عرسن.ايع والتك للنش  صبسء دار ،وآفاق ةااهيد ال ربوزة القيادة (:2013رات ) ال عكد، -9
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.   وعالاتهددس بتحقيددق اإلبدد اع اإلدارث ارسرسددسة ال  ددسد  االخالق دد .(2017عرددسد ) ،الشددسع  -10
 .غز بالجساع  االسالا    ،ر:الة ةاسس ير غير ةنشورة

ال  دددسد  االخالق ددد  لرددد ي ث الرددد ارس  .(2017). الحبيددد  ،عبددد ال طرن، و سدددل رسن ،الشدددتكث  -11
 .134 - 120 ،(3) 6 ،المجلة ال ربوزة الدولية الم خصصة .الثس كي 

  : الككيت.دار البك  ،ةن ما  الوطنيال ربية وا (:2001يعقكب ) الش اح، -12
درجدد  ارسرسدد  اإلدار  الر رسدد   لدد ورهس فددي تنر دد  الكطن دد  لدد ل  م(:2008الشدد ي ، ريددم ) -13

ر:ييالة   ظدد  المسلدددسة والرعلرددسة بسلعسصددر  الرق سدد ، طسلدددسة الر طلدد  الثس كيدد  اددن وجهدد 
 برة  الرة ا . جساع  أم الق ل  -كل   الت ب   ،ةاسس ير

، ا دم ساةزة نايف الزربية للزلوم األةنية األخالق والقيادة،م(: 2010) ح ينالم او  ، ت -14
 : ال يست.كل   ال راسسة العل س العلكم اإلداري ،

م(: درجدد  ارسرسدد  الردد ي ين ال  ددسد  األخالق دد  كرددس يقدد رهس اعلردددك 2012عسبدد ين، احردد  ) -15
لألبحييييا  ةجليييية ساةزيييية الإييييد  الما وحيييية الردددد ارس الحةكا دددد  فددددي احسفظدددد  القدددد س  

 .733(، 2)28 ،والدرا:اب
فددي  بددكس  (: دور األسدد   و الر رسدد  فددي تنر دد  الكطن دد  والركاطندد 1430احردد  ) ع ابددي، -16

 ،ةل إ  نادي ة ية الثياني طخ اانيا الثإيافي ويوزية ال ايم واار  الثقسف  واإلعدالم  األطبسل،
 اة  الرة ا .  سدث اة  الثقسفي األدبي،

تكل ال  ددسد  األخالق دد  لردد ي ث الردد ارس الثس كيدد  الحةكا دد  م(: ا دد2012را دد   ) الع ايضدد ، -17
 في عرسن وعالاتهس بر دتكل ارسرسد  سدلكك الركاطند  التنظ ر د  ادن وجهد   ظد  الرعلردين،

 ، جساع  الش ق األوسط، األردن.ر:الة ةاسس ير
درجددددددددد  ارسرسددددددددد  اعلردددددددددي ال راسدددددددددسة  .(2020) .احرددددددددد  ،القددددددددد اح، و جردددددددددسل، الع دددددددددس  -18

 طلدددددد  الثس كيدددددد  لل  ددددددسد  االخالق دددددد  وعالاتهددددددس بددددددسل  م التنظ ر دددددد  اددددددن االجترسع دددددد  فددددددي الر
 ،ةجليييية الجاةزيييية اة:ييييالةية للدرا:يييياب ال ربوزيييية والناسيييييةاألردن. وجهدددد   ظدددد هم فددددي 

28 (6 ،)485-502. 
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« ال د م الت بكيد  وال ل  د »البيئد  التعل ر د  عليهدس ا دؤول   تد ع م  (:2015العكفي، ت كدي ) -19
 22األط   ،صحياة الرزاض ت ب   وأخالق(، :ترسء الكطني )التعل مل ل الن ء وتعزيز اال 

 (.17240،)م 2015سبترب   6 -هد  1436ذث القع   
ال  ددددسد  االخالق دددد  فددددي اإلداراة التعل ر دددد  دراسدددد  طسلدددد .  .(2020) .صددددالح الدددد ين ،غندددد م -20

 .2229-2194 ،(77) المجلة ال ربوزة
لحككرد  فدي الجساعدسة لتحقيدق رؤيد  الررلكد  إطدسر لتبعيد  ا ه(:1438) .الجكه   البكاان، -21

 13 جساعد  القصد م، ،2٠3٠ة عمر هدور الجاةزاب السزودية فيي عازييم رؤزية ، 2030
 .ه1438 رب ع الثس ي14-

اد ي ث الرد ارس الثس كيد  بيخالق دسة الرهند  ادن  ا ل التدزام م(:2008الرزروعي، خر س ) -22
، جساعد  ال دلمسن ر:يالة ةاسسي يرردسن، وجه   ظ  الهيئسة اإلداري  والت ري    ب لمن  ع

 اسبكس، سلمن  عرسن.
دار األ  لس الج يد    ،زاد اآلبا  في عربية األانا  (:1429فستن ) الرص ث رضس، وعرسر ، -23

 : القسه  .للنش  والتكايع
ه(: درجد  ارسرسد  اد ي ث الرد ارس الثس كيد  برحسفظدسة غدز  1434احر  فضد  ) الهن ث، -24

الجساعد   –كل   الت ب    ،ر:الة ةاسس يراتهس ب رج  ترةين اعلريهم،لل  سد  األخالق   وعال
 .اإلسالا   بغز 

هدددددددددددددددددددد(. 1442وث قددددددددددددددددددد  تبسصدددددددددددددددددددي  ال ددددددددددددددددددد  عرددددددددددددددددددد  بددددددددددددددددددد اا  تحقيدددددددددددددددددددق ال ؤيددددددددددددددددددد .) -25
https://vision2030.gov.sa/ar/programs 

 ث الردددد ارس الحةكا دددد  الثس كيدددد  البل ددددمين   ادددد ي درجدددد  التددددزام م(:2010) يحيدددد ، سددددج  -26
ر:يالة ةاسسي ير غيير  الر رس   ان وجهد   ظد  اعلردي ا ارسدهم، اهن  االدار بيخالق سة 

 ، جساع  النجسح الكطن  ،  سبلس، فل مين.ةر ةنشو 

https://vision2030.gov.sa/ar/programs
https://vision2030.gov.sa/ar/programs
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