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 المستخمص 
ب  عىد الهسمهٓن  لبحدٓد      هئ بىئول الائحث فْ ٌذي الدراسب الهكبآب أخٛقٓئت ا٘دارة البرآو

ٌو أخٛقْ وهئ ٌو غٓر أخٛقْ فْ عرف الهٍىب  كهئ اسبعرض هفٍوم أخٛقٓئت الهٍىب  هع 
ب عىد ا هفٍوم و لهسمهٓن . والبعرف عمِ البركٓز عمِ اخٛقٓئت الهٍىب فْ ا٘دارة البرآو

ب عىد الهسمهٓن   ,  هن أجل بحقٓق الوعْ اأٌهٓب الاعد أخٛقٓئت وهصئدر  هٍىب ا٘دارة البرآو
ئ القٓهْ اٖخٛقْ فْ هجئل البرآب   ودعم اٚربائط ائلهؤسسب والحفئظ عمِ سهعبٍئ وبفعٓل دوٌر

و  ألدارة التربوية عند المسممينىي  مفيوم أخالقيات  مينة  ا, هن خٛل ةٛةب هائحث  
أخالقيات  مينة  األدارة خصائص و أخالقيات  مينة  األدارة التربوية عند المسممينأىمية  

مصادر فمسفة اخالقيات مينة  اإلدارة التربوية عند المسممين  و و التربوية عند المسممين
الدراسب الهكبآب الِ عدد هن   وقد خمصت ٌذي أخالقيات  مينة اإلدارة التربوية  في اإلسالم .

 :البوصٓئت هن أٌهٍئ
اٌٚبهئم ابرآب الىئشئب قال سن الهدرسب برآب أخٛقٓب وفق هئ جئء فْ الشٓرعب ا٘سٛهٓب ,  .1

 فئلبعمٓم فْ الصغر أدعِ لٗىضائط فْ الكار.
ق الهٍىب ادخئل هئدة " عمم اٖخٛق ا٘سٛهٓب " فْ هىئٌج الهراحل اٚابدائٓب , وهئدة "أخٛ .2

 " فْ هىئٌج هئ فوق الهرحمب اٚابدائٓب حبِ ىٍئٓب البعمٓم العئلْ .
ضرورة إاراز أٌهٓب القٓم اٖخٛقٓب فْ حٓئة الفرد والجهئعب لهئ لٍئ هن بأةٓر كآر فْ  .3

ئ , وبعٓزز ذلك عن طٓرق وسئئل ا٘عٛم الهخبمفب ,  حٓئبٍم , وفْ بقدم اٖهب وازدٌئٌر
ئ.والهؤبهرات والىدوات و   ىحٌو

اٚسبفئدة هن اٖاحئث الهقدهب الِ الىدوات والهؤبهرات البِ بعىِ اأخٛق الهٍىب عن طٓرق  .4
طاعٍئ وبوٓزعٍئ عمِ الهؤسسئت العئهب والخئصب حبِ ٚبضٓع الجٍود , وباقِ حآسب 

 اٖرفف والقئعئت .
ئ وبحقٓقٍئ فْ الواقع .  .5  اٌٚبهئم اأخٛق العهل , واذل الجٍد فْ سآل ىشٌر
ب  ئب ئ٘دئرب ـأخٛقٓل ئـرَرب عقد دَرئب بدرٓآب هبخصصب فْ هجض .6 دٓرّ ـلهالبرآو

ئلبعمٓهٓب لبعرٓفٍن احقَقٍن ََئجائبٍن بجئي ل فْ هخبمف ئلهرئحوالهعمهٓن  ئلهدئرس 
ء َهعمهٓو َبٛهٓذ َأَلٓئسئء ئي  جهٓع ئٖطرئف ئلبْ ٓبعئهمَو هعٍئ هو رؤـَبج, ئئفٍنـَظ

 مْأهَر َأفرئد ئلهجبهع ئلهح
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 مقدمة :
إن البحمْ ائٖخٛق الحسىب  ٓعد فضٓمب عىد كل الهجبهعئت, وفْ هجئل العهل والوظٓفب       

          , ٚ ٓعبهد عمِ هدى البزام العئهمٓن اأخٛقٓئت العهل اىئء عمِ قىئعئبٍم الشخصٓب 
ن عدم اٚلبزام ائ ٖخٛقٓئت اٖسئسٓب ال إن البزاهٍم ائٖخٛقٓئت جزء هن هبطمائت الهٍىب, ٖو

          . فكل  صفب  بظٍر فْ القمب بؤةر عمِ اٖداء وائلبئلْ فٛاد هن الحرص عمِ بطآقٍئ
          ورسول ا صمِ ا عمًٓ وسمم قدوبىئ وهعمهىئ فْ ٌذا الشأن: ٓ ظٍ ر أةر ٌئ عمِ الجوارح, 

ذ ك ر  الم ً  ك ة ٓر ا﴾ ﴿ ل ق د  ك ئن  ل ك م  ف ْ ر س ول  الم ً  أ س و ة  ح   خ ر  و  م  أ  س ى ب  ل ه ن  ك ئن  ٓ ر ج و الم ً  و ال ٓ و 
إن  ص ٛح أفعئل ا٘ىسئن ه رب ا ط  اص ٛح أخٛق ً؛ ٖن  الفرع اأصمً؛ فإذا  سورة اٖحزاب  . كهئ 

ذا فس د اٖصل فس د الفرع؛ ٓقول  ر ج  و ال ا   : ﴿-بعئلِ  -صم ح اٖصل صم ح الفرع, وا  م د  الط ٓ ب  ٓ خ 
ر ج  إ ٚ  ى ك د ا حٓث  ب هة ل اٖخٛق ركى ئ أسئس ئ 58﴾ ]اٖعراف:  ى ا ئب ً  ا إ ذ ن  ر ا ً  و ال ذ ي خ ا ث  ٚ  ٓ خ 

فْ حٓئة ا٘ىسئن فرد ا وجهئعب, وضرورة  إىسئىٓ ب ٚزهب لحٓئة الهجبهعئت, وادوىٍئ ٓ صا ح 
ًٓ ا٘ىسئن, ٚو ٓهكن عىدئذ  إقئهب حٓئة اجبهئعٓب سمٓهب. وكهئ ع ى ْ ا٘ىسئن ذئا ئ ٓعدو عمِ أخ

ئ كهئ سٓبآ ن  ئ اأخٛق العهل خصوص   -إن شئء ا  -ا٘سٛم ائٖخٛق ع هوه ئ, فقد ع ى ْ أٓض 
ق ئ.  هن خ ٛل الىصوص الشرعٓ ب البْ سب ر د  هعىئ ٚح 

ب  عىد الهسمهٓن  ,والبْ  وفْ ٌذي الدراسب الهكبآب سٓبىئول الائحث أخٛ    قٓئت ا٘دارة البرآو
ٓجب أن بحٓط  اهخبمف هجئٚت الىشئط العهمْ لٙىسئن احٓث بسباعد  كل صور الههئرسئت 

ىبهْ غٓر اٖخٛقٓب  و لبشهل ٌذي اٚخٛقٓئت كل هئ ٓبعمق  ائلجواىب البْ باع هن ذات اله
ب  وهئ ٓبطماً هن  ا٘بقئن وا٘حسئن واٖهئىب  والبْ بؤةر عمِ اٖداءلمعهل فْ ا٘دارة البرآو

ف وا   ): ائلوعد وائلعقود حسث  قئل بعئلِ والوفئء ٍ ئ ال ذ ٓن  آه ى وا  أ و  (   1سورة الهئئدة: )(ا ئل ع ق ود   ٓ ئأ ٓ 
فئٖخٛقٓئت بىاع  هن دٓىىئ ا٘سٛهْ الحىٓف حٓث ٓحث ا٘سٛم عمِ بأدٓب الواجائت الوظٓفٓب 

بقئن الع خٛص, كهئ ٓعد العهل الذي ٓقوم اً الهوظف أهئىب ٓجب عمًٓ وا  هل اكل أهئىب وا 
 ٓحب إذا عهل أحدكم عهٛ أن ٓبقىً"  : " إن ا ملسو هيلع هللا ىلصقئلا٘بقئن وا٘خٛص فْ أدائً 

 مشكمة الدراسة : 
ْ جزء هىً ٚو دٓن اٛ خمق,          فأخٛقٓئت   ان اٖخٛق ا٘سٛهٓب ىئاعب هن الدٓن, ٌو

          ىب ببضهن هجهوعب هن القٓم والسموكٓئت البْ ٓجب أن ٓبصف اٍئ  الهوظف فٓهئ الهٍ
          آىً وآن زهٛئً, وآن الذٓن ٓبعئهل هعٍم لمحصول عمِ هخرجئت إٓجئآب, قئل بعئلِ:

﴾ البواب) ق ل  اع ه م وا ف س ٓ ر ى الم ً  ع ه م ك م  و ر س ول ً  و ال ه ؤ ه ى ون  , وقئل صمِ ا عمًٓ وسمم: (105﴿و 
ب حجر أسئس              ؛فْ ئلعهمٓب ئلبرآَب )إىهئ اعةت ٖبهم هكئرم اٖخٛق بعد  ا٘دارة البرآو

ب ,  ر  ئٖسئسٓب فْ ـهع ئلعىئصل ببعئه فٍْ ٓعد هَضَع وجهٓع العهمٓئت ا٘دآرب والبرآو
َن ئٚجبهئعٓب كئفب َهىٍئ ـعمئلل َـْ حقـرب فـئٖخٛقٓئب هو ئلهَضَعئب ئلهٍهب ئلبْ ظٍ

 الركئئزفئٖخٛقٓئب هو , َنـذي ئلعمـْ ٌـبهر فـاساا ئلبقدن َئلبطَر ئلهبزئٓد َئلهس, ئ٘دئرب 
ٚ ا د هو أو , َعمًٓ ,  َحسو أدئ  ئلَظٓفب ٓؤدّ ؤلِ ىبئئج ؤٓجئآب؛ ئٖسئسٓب لخدهب ئٔخرٓو 
ْ أدئ  أعهئلٍن هردي ـئلقئدب فٖ و ىجئح , ئٖهئىب َسٛهب ئلهٍىب,  ٓبسن ئلقئئد اصفئ ب هىٍئ

 ب .  ـدٌئ ئلهىظهـأهٛ فْ بحقٓق ئٌٖدئف ئلبْ بىش, ئٖسئسْ ؤلِ ئلبزئهٍن ئٖخٛقْ
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اىئءا عمًٓ فإىً هن الضروري بحدٓد هئ ٌو أخٛقْ وهئ ٌو غٓر أخٛقْ فْ عرف الهٍىب و     
لهٍىب  البْ لكْ ٓمبزم اً الجهٓع.  وسوف ٓبم  فْ ٌذا  الاحث اسبعراض هفٍوم أخٛقٓئت ا

ٓجب أن ٓبحمِ اٍئ الشخص فْ أي عهل هن اٖعهئل  هع البركٓز عمِ اخٛقٓئت الهٍىب فْ 
ب عىد الهسمهٓن .   ا٘دارة البرآو

 وذلك باإلجابة عمى األسئمة التاليو :  
ب عىد الهسمهٓن ؟  ●  هئ هفٍوم  أخٛقٓئت هٍىب ا٘دارة البرآو
ب عىد الهسمهٓن ؟  هئ  فمسفب أخٛقٓئت هٍىب ا٘دارة البرا ●  ٓو
ب عىد الهسمهٓن ؟  ●  هئ هصئدر أخٛقٓئت هٍىب ا٘دارة البرآو

 أىداف الدراسة:
 يسعى ىذا البحث الى  اآلتي : 

ب عىد الهسمهٓن  . ●  البعرف عمِ  هفٍوم  أخٛقٓئت هٍىب ا٘دارة البرآو
ب عىد الهسمهٓن .  ●  البعرف  أخٛقٓئت  هٍىب ا٘دارة البرآو
ب عىد الهسمهٓن .  البعرف عمِ  ه ●  صئدر  أخٛقٓئت هٍىب ا٘دارة البرآو

 أىمية الدراسة:
ب  فْ بعٓزز الههئرسئت      ببجم ِ أٌهٓب دراسب هوضوع أخٛقٓئت هٍىب ا٘دارة  البرآو

اٖخٛقٓب البْ ٓىاغْ أن بىعكس اشكل أكةر إٓجئآب عمِ أداء العئهمٓن فْ كل هٍىب , وهن 
ىئت الوسط البراوي هن أجل بحقٓق الوعْ أٌهٍئ  اٖدارة و العٛق ئت البراوٓب   آن هخبمف هكو 

اأٌهٓب الاعد القٓهْ اٖخٛقْ فْ هجئل البرآب  ودعم اٚربائط ائلهؤسسب والحفئظ عمِ سهعبٍئ 
ٛ  عن بىهٓب روح البواصل والبعئون واٚحبرام الهبائدل آن  ئ ا٘شعئعْ, ٌذا فض وبفعٓل دوٌر

 العئهمٓن . 
 الدراسة : حدود 

 ستقتصر ىذه الدراسة المكتبية عمى : 
ب عىد الهسمهٓن  ●  هفٍوم أخٛقٓئت هٍىب ا٘دارة البرآو
ب عىد الهسمهٓن  ●  فمسفب ا٘دارة البرآو
 هصئدر أخٛقٓئت الهٍىب عىد الهسمهٓن  ●
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 مصطمحات الدراسة : 
 األخالقيات : 

سؤول والبْ لٍئ بأةٓر واضح عمِ ٌْ هجهوعب القٓم الهشروعب البْ ٓبحمِ اٍئ الشخص اله    
 ( 215ٌـ , ص  1415السموك  " ) الهزجئجْ , 

مٓق لكذا أي جدٓر اً , وبقول لمذي قد أل ف     قئل فٛن خ  م ق اأىً الهروءة , ٓو عرف الخ  " ٓو
ٌـ ,  1410,  اان هىظور  )الخ م ق الحسن"  شٓئئ  صئر ذلك لً خ م قئ أي هرن عمًٓ , وهن ذلك 

 (10هجمد  91ص
 المينة :

ٛ  فْ هراكز      ٌْ عهل  ٓشغ مً العئهل اعد أن  ٓبمق ِ دراسب  ىظٓرب كئفٓب وبدٓرا ئ عهمٓ ئ طٓو
عمهٓ ب أو هعئٌد وجئهعئت هبخص صب, فئلهٍىب ببطم ب هجهوعب  هن الهٍئرات والهعئر ف الىظرٓ ب 

  .( 9م, ص1984الحٓئري   , ) , كهٍىب الطب والٍىدسب والبعمٓم [والقواعد البْ ب ىظ م العهل اٍئ
 المبحث األول : مفيوم أخالقيات  مينة  األدارة التربوية عند المسممين

ان هفٍوم اٖخٛق فْ ا٘سٛم ٓرباط اهفٍوم ا٘ٓهئن ىفسً  حٓث ٓقول الهصطفِ عمًٓ      
والسٛم الذي ٌو أكهل الىئس إٓهئىئ وأخٛقئ حٓن سئل عن أكةر هن ٓدخل الىئس الجىب  الصٛة

قئل ) بقوى ا وحسن الخمق(   ٚن اٖخٛق فْ ىظر ا٘سٛم عائرة عن هجهوعً الهائدئ 
والقواعد الهىظهب لسموك ا٘ىسئن البْ ٓحددٌئ الوحْ لبىظٓم حٓئي ا٘ىسئن وبحدٓد عٛقبً اغٓري 

 ببحقق فًٓ الغئٓب هن وجودي فْ ٌذا العئلم عمِ أكهل وجً   عمِ ىحو
م ( أخٛقٓئت الهٍىب   اأىٍئ" الهائدئ والهعئٓٓر البْ بعبار  1984الحٓئري  ,  (ولقد عرف     

أسئسئ  لسموك أفراد الهٍىب الهسبحب , والبْ ٓبعٍد أفراد الهٍىب ائلبزاهٍئ , حبِ ٓبكون ٌذا 
اعد البْ بآن لٗفراد كٓف ٓجب أن ٓبصرفوا فْ الحئٚت والهواقف السموك هن هجهوعب هن القو 

م أو العرف السئئد فْ هجبهعٍم" .    البْ بعرض لٍم دون أن ٓخئلفوا  فْ ذلك ضهئئٌر
كهئ ٓعرف الموزي أخٛقٓئت ا٘دارة اأىٍئ : " البصرفئت أو السموكٓئت الهٍىٓب الوظٓفٓب 

ئ فْ سآل أداءي لواجائبً اإبقئن لبحقٓق الهصمحب العئهب الهةئلٓب الواجب عمِ القئئد  أن ٓسمكٍ
شهل هن آن الجواىب اٖ خرى الكةٓرة ا٘خٛص فْ دون البأةٓر عمِ كفئٓب العهمٓئت ا٘دآرب, ٓو

ء لمدسبور و   احبرام كل هئ ٌو خٓر و حق و عدل فْ بىظٓم أهور العهل" قواىٓن, و الالعهل والٚو
 (28, ص1998) الموزي ,

م عمِ الجواىب        وقد بىئول الائحةون بعٓرف أخٛقٓئت ا٘دارة هن جواىب هبعددة هع بركٌٓز
) إن اعض كبئب ا٘دارة  41,40ٌـ , ص:  1414اٖخٛقٓب لمهدٓر حٓث اشئر( العةٓهٓن 

ٓبىئولون بعٓرفئت أخٛقٓئت ا٘دارة هن زوآئ هبعددة هن  أٌهٍئ  أىٍئ جزء هن هفٍوم الهسؤولٓب 
ؤولٓب لٓست هقبصرة عمِ الهدٓٓرن , ال عمِ جهٓع الهوظفٓن هن حٓث عٛقبٍئ ائلقٓم .وأن الهس

ئ عمِ سموك الهوظفٓن  وبأةٌٓر

http://www.alukah.net/social/0/32647/#_ftn10
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رى الائحث أىً هن  خٛل البعئٓرف السئاقب  لهفٍوم اٚخٛقٓئت اأىٍئ ببحد فْ الهعىِ آد      ٓو
ْ ببعمق اهئ ٌو صحٓح  أىٍئ بخبمف فْ اٖلفئظ وبدور حول القٓم والهائدئ وسموك اٖفراد ,  ٌو

وخطأ ,  وأن البهسك اٍئ وههئرسبٍئ ٓؤدي إلِ الىجئح.  وعمًٓ فئن اٖخٛق بعد هربكزا  أسئسئ  
ْ هىطمق هٍم لحٓئة اٖهم والشعوب. وبارز أٌهٓب اٖخٛق فْ  لسعئدة اٖفراد والهجبهعئت ٌو

   اسبهرار الحٓئة ا٘ىسئىٓب وبوفٓر السعئدة لٍئ.
 ت  مينة  األدارة التربوية عند المسممينأخالقياأىمية  

ٓب لكل جئىب هن جواىب لقد اٌبم ا٘سٛم ائلجئىب اٖخٛقْ, وحدد قٓهئ  وقواعد أخٛق      
اٌبم الهسمهون ابمك البعئلٓم اٖخٛقٓب ا٘سٛهٓب, وعهموا عمِ بطآقٍئ فْ كئفب جواىب الحٓئة, و 

, كهئ واكب ذلك اٌٚبهئم اٌبهئم ههئةل هن حٓئبٍم, فكئىت هن أٌم عواهل ازدٌئر حضئربٍم
ٓن خئصب, فصىفوا العدٓد هن الرسئئل والدراسئت البْ عىٓت  جئىب الهفكٓرن عئهب والبرآو
اأخٛق الهعمهٓن والهبعمهٓن وآدااٍم عمِ السواء, بمك اٖخٛق البْ بسبهد هن ا٘سٛم وىظربً 

 ( 2008الشئهمب لٙىسئن والكون والحٓئة  ) الفقًٓ,    
واهئ أىىئ ىعٓش فْ هجبهع إسٛهْ, فإن الفكر الذي ٓعكس حٓئبىئ الةقئفٓب فْ الهجئل     

ذلك أن  ؛ البعمٓهْ, ٌو الفكر البراوي ا٘سٛهْ اكل أصولً وركئئزي وهحددابً وهقوهئبً وأسئلٓاً
ب الهطٍرة, ولكْ ٓحقق الف كر الفكر ا٘سٛهْ هاىْ عمِ ٌدي القرآن الكٓرم والسىب الىآو

ذا البطآق إىهئ ٓكون ائلبرآب البْ بعبهد  ا٘سٛهْ أٌدافً, ٓجب أن ٓصئحاً بطآق براوي, ٌو
ولذلك فقد رفع ا٘سٛم هن ؛ عمِ هىطمقئت ٌذا الفكر وهسمهئبً وهائدئً وببرجهً إلِ واقع حْ

قئال بمك الهىزلب الهسئولٓئت  ئ  ٓو ب هن أٌم ركئئٌز الجسئم عمِ البرآب والبْ بعد ا٘دارة البرآو
ب   هن ٓعهل فْ ا٘دارة البرآو

وهن ٌذا الهىطمق فإن الفكر البراوي ا٘سٛهْ قد أوجب  اٚلبزام  اأخٛق وآداب هةئلٓب       
البعمٓم وكل هن اهبٍىٍئ ذلك أن الجئىب الخمقْ فْ شخصٓب لٓب عمِ كل هن ٓىبهْ لمبرآب   و عئ

ٓعهل هعً , فهن أٌم هسئولٓئبً بجئٌٍم  االهدٓر  شرط ضروري لىجئحً فْ بأةٓري عمِ هن
غرس القٓم الخمقٓب الحسىب فْ ىفوسٍم. فئلبٛهٓذ ٚ ٓأخذون العمم والهعموهئت  فحسب, ال إىٍم 

بأةرون اسموكٍم  .   لذلك بارز أٌهٓب اٚخٛقٓئت لٛعبائرت البئلٓب :ٓقباسون هن أخٛقٍم ٓو
ئ هن أفضل العموم وأشرفٍ ●  ئ.أٌهٓب اٖخٛق ائعبائٌر
 إن السموكٓئت اٖخٛقٓب وآدااٍئ ٌْ البْ بهٓز سموك ا٘ىسئن عن سموك الاٍئئم سواء فْ   ●
 بحقٓق حئجئبً الطآعٓب أو فْ عٛقئبً هع غٓري.  ●
أٌهٓب اٖخٛق هن حٓث إن ٌدفٍئ بحقٓق السعئدة فْ الحٓئة الفردٓب والجهئعٓب ذلك أن  ●

 الحٓئة  
ئ. اٖخٛقٓب ٌْ الحٓئة الخٓرة الاعٓدة ع ●  ن الشرور اجهٓع أىواعٍئ وصوٌر



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 أٌهٓب اٖخٛق هن حٓث أىٍئ وسٓمب لىجئح ا٘ىسئن فْ الحٓئة.  ●
 أٌهٓب اٖخٛق هن حٓث أىٍئ وسٓمب هٍهب لمىٍوض ائٖهب ●
وهن ٌذا الهىطمق فإن الفكر البراوي ا٘سٛهْ قد أوجب  اٚلبزام  اأخٛق وآداب هةئلٓب       

البعمٓم وكل هن اهبٍىٍئ  ذلك أن الجئىب الخمقْ فْ ٓب   و لٓب عمِ كل هن ٓىبهْ لمبراعئ
شخصٓب االهدٓر  شرط ضروري لىجئحً فْ بأةٓري عمِ هن ٓعهل هعً ,  فهن أٌم هسئولٓئبً   

غرس القٓم الخمقٓب الحسىب  . فئلبٛهٓذ ٚ ٓأخذون العمم والهعموهئت  فحسب, ال إىٍم ٓقباسون 
بأةرون اسموكٍم .ٚن  البراوي  فْ حئجب هئسب إلِ الصفئت الخمقٓب الطٓاب حبِ  هن أخٛقٍم ٓو

ىجح فْ هٍىبً,  , وكذلك بجئي الهسئولٓن وأولٓئء اٖهور والهجبهع اشكل عئم كهئ   ٓؤةر فْ  ٓو
ْ ضرورة فردٓب واجبهئعٓب, فئٖخٛق الحسىب بىهْ  بعد اٖخٛق أسئسئ  لبقدم الشعوب ورقٍٓئ, ٌو

ٓقئظ الضهٓ  ر .ا٘حسئس ائلواجب وا 
 أخالقيات  مينة  األدارة التربوية عند المسممينخصائص 

أن الهبأهل فْ شٓرعب ا٘سٛم ٓجد أىٍئ بقوم عمِ أسئس هن اٖخٛق , ولٍذا  جئءت اعةب     
الىاْ هحهد صمِ ا عمًٓ وسمم هبهب لهكئرم اٖخٛق ٓقول صمِ ا عمًٓ وسمم " إىهئ اعةت 

( وجئء ا٘سٛم اىشر هائدئ العدل والحق  8939أحهد رقم  ٚ بهم صئلح اٖخٛق".  ) هسىد
ئ ؛ ههئ ٓجعمٍئ صئلحب  آن الىئس. وببهٓز اٖخٛق ا٘سٛهٓب اخصئئص اىفردت اٍئ عن غٌٓر

 : وهن أٌم ٌذي الخصئئص هئ ٓمْلكل زهئن وهكئن ولكل اٖفراد 
 ربانية المصدر:

ذا ٓعى      ئ هن ا ساحئىً وبعئلِ, ٌو ِ أىٍئ هٛئهب بهئهئ لٙىسئن ؛ٖىٍئ هن أي أن هصدٌر
ا ٓر   )وضع حكٓم عمٓم  ٓف  ال خ  ٌ و  الم ط  م ق  و  (  .وعمِ ذلك 14)الهمك : أٓب  (أ ٚ  ٓ ع م م  ه ن  خ 

ىفذٌئ طمائ  لرضئ ا  ٓىظر ا٘ىسئن إلِ ٌذي اٖواهر اٖخٛقٓب البْ أهر ا اٍئ فٓعظهٍئ ٓو
 ساحئىً وبعئلِ 
 يق:واقعية التطب

هن خصئئص اٖخٛق ا٘سٛهٓب أىٍئ أخٛق واقعٓب بخئطب اشرا  ٓهشون عمِ اٖرض ,      
 لٍم هطئهع وآهئل , ولٍم هصئلح وحئجئت.

 تتسم بالشمول والعموم:
وهن خصئئص اٖخٛق ا٘سٛهٓب أىٍئ أخٛق شئهمب هسبوعاب لم بدع جئىائ  هن جواىب     

ب , عقمٓب أو عئطفٓب , فردٓب أو جهئعٓب إٚ  الحٓئة ا٘ىسئىٓب ؛ روحٓب أو جسهٓب , دٓىٓب أو دىٓٓو
 رسهت لً الهىٍج اٖهةل لمسموك الرفٓع .
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 تيتم بالنية :
م العهل اٖخٛق , ولذلك ٓبقال ا هن                جعل ا٘سٛم لمىٓب الجئىب اٖكار فْ بقٓو

لً فْ الظئٌر هئ كئن ٓسعِ إلِ  ا٘ىسئن عهمً هئ دام قد أخمص الىٓب فًٓ حبِ ولو لم ٓبحقق
. ٛ  بحقٓقً فع

 تتسم بااليجابية :
اٖخٛق ا٘سٛهٓب ٚ برضِ هن الهبحمْ اٍئ هسئٓرة الركب , أو العجز واٚسبسٛم     

لٗحداث ؛ إىهئ بحث عمِ القوة والكفئح , وهواصمب السعْ فْ ةقب  وأهل , وبقئوم العجز والٓأس 
 .والكسل , وكل أسائب الضعف

 تتسم بالتوازن: 
هن خصئئص اٖخٛق ا٘سٛهٓب , البوازن الذي ٓجهع آن الشْء وهقئامً فْ بىئسق اٛ      

          غمو ٚو بفٓرط. هن ذلك البوازن آن حق الجسم وحق الروح,  والبوازن آن الدىٓئ وأخرة. 
 43,41,39,37ٌـ ,ص:  1425) ىصئر , 

 مينة  اإلدارة التربوية عند المسممين  : المبحث الثاني : فمسفة اخالقيات
لقد شغل هوضوع اٖخٛق الكةٓر هن الفٛسفب الٓوىئن والغرآٓن وقدهئء الهصٓرٓن      

ٛحظ غزارة فْ  والصٓىٓٓن. وباعٍم العمهئء والهفكٓرن الهسمهٓن الذٓن بأةروا ائلفكر الٓوىئىْ. ٓو
ئعٓب. ولكن ٚ زالت اعض الهواضٓع اٖخٛقٓب الفكر اٖخٛقْ الهبعمق ائلقٓم الدٓىٓب واٚجبه

احئجب إلِ الهٓزد هن الدراسب هةل أخٛقٓئت القرارات ا٘دآرب ,أخٛقٓئت الهٍىب اشكل خئص. 
وهىذ ادآب الةهئىٓىئت هن القرن الهئضْ ادأت هوجب فكٓرب بركز عمِ الجئىب اٖخٛقْ لمعهل, 

الوظٓفْ. وبكئد ٚ بخمو بشٓرعئت العهل هن  وادأت البشٓرعئت بحدد الىهط اٖخٛقْ لمسموك
بقئن العهل وعم اسبغٛلً          ا٘شئرة اوضوح إلِ واجائت الهوظف  وضرورة اٚلبزام فٍٓئ وا 

 لهىئفع شخصٓب. 
الهسمهون  هَضَع ئٖخٛقٓئب ئلهٍىٓب هو ئلهَضَعئب ئلرئٓسب ئلبْ بىئَلٍئ ئوكئن       

عمٍٓئ بقوم الهٍىٓب  هو أدرك ئٖسس ئٖخٛقٓب ئلبْ ل ئ أَائلدرئسب َساقَئ  غٓرٌن فٍٓئ َكئىَ
َئلصفئب ئلخمقٓب َئلقدرئب ئلشخصٓب ئلَئجا بَئفرٌئ لدُ ئلهٍىٓٓو لمقٓئن اَئجائب هٍىبٍن 

ب  والبرآب والبعمٓم اشكل عئم  بعد هن أكةر الهجئٚت َ ئلبْ كةر فٍٓئ كئىت  ا٘دارة البرآو
 (   177. ص 1993د الرحٓم , عاأخٛقٓئب ئلهعمهٓو ) ل ئلبألٓف حَ
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          ببضح هكئىب اٖخٛق فْ ا٘سٛم هن خٛل  كةرة الىصوص الواردة فٍٓئ فْو      
, هع وجود  أٓئت الكٓرهب البْ  الكبئب والسىب البْ بحث عمِ  الفضئئل الخمقٓب صراحب  

ً بعئلِ فْ قصب بعرضت لٗخٛق فْ ةىئٓئ القصص القرآىٓب , واٖحكئم الشرعٓب. هةل قول
ْ  ه ن  خ ٓ ر   هوسِ عمًٓ السٛم ل ِ إ ل ِ الظ ل  ف ق ئل  ر ب  إ ى ْ ل ه ئ أ ىز ل ت  إ ل  (  ف س ق ِ ل ٍ ه ئ ة م  ب و 

( و خمق ا٘حسئن إلِ الىئس اٛ هقئال هئدي. وقولً ساحئىً فْ ف ق ٓر            القصص  (  ٌو
ٚ   قصب ٓوسف عمًٓ السٛم ٌ و  أ ر ح م   ) ق ئل   م  ٓ غ ف ر  الم ً  ل ك م  و  م ٓ ك م  ال ٓ و  ب ة ر ٓب  ع 

ئ الكةٓر  هن أٓئت.كهئ وفْ السىب الشٓرفب 92ٓوسف: ) ( الر اح ه ٓن   و خمق العفو , وغٌٓر ( ٌو
ب  البْ بدعو الِ الفضئئل الخمقٓب  . العدٓد هن اٚحئدٓث الىآو

           اٖخٛق ببجمِ  هن خٛل الهىزلب البْ جعمت لٍئ  ائ٘ضئفب الِ هئ ساق ,فئن  أٌهٓب    
ٓم    فْ هٓزان الدٓن ا٘سٛهْ :حٓث هد ح اٍئ الىاْ م ق  ع ظ     ( فْ قولً ساحئىً ) و ا  ى ك  ل ع مِ خ 

وأهر اٍئ الهؤهىون فْ القرآن الكٓرم أهرا  همزهئ  ٚ هخٓ را  أو هسبحائ  , فئٖخٛق الحسىب هأهور  
ْ  عىٍئ , وأهةمب ذلك كةٓرة , هىٍئ قولً بعئلِ اٍئ , ) إ ن  الم ً  ٓ أ ه ر ك م  أ ن  واٖخٛق السٓئب هىٍ

( ك ه وا  ا ئل ع د ل  ٍ ئ و ا  ذ ا ح ك ه ب م ا ٓ ن  الى ئس  أ ن ب ح  ٖ ه ئى ئت  إ ل ِ أ ٌ م  أعمِ  الىسئء (  وجعل الىاْ ب ؤد وا  ا
أن رسئلبً جئءت لبكه ل هكئرم اٖخٛق , فقئل " إىهئ  وآ ن ,  درجب فْ الجىب لهن حس ن خمقً

ذا  عةت ٖبهم هكئرم اٖخٛق" ا أن   بأكٓد عمِ هكئىب اٖخٛق فْ رسئلب ا٘سٛم. وآ ن ٌو
ئلهؤلفئب ئلبْ عئلجب أخٛقٓئب هٍىب ئلبعمٓن ل أو أَ كهئ ؤهىٓن إٓهئىئ  أحسىٍم خم قئ  أكهل اله

 والهبعمم  "اعىَئو "  آدئا ئلعئلن ٌـ  (   150ت ٓفب رحهً ئ ) كئو رسئلب هىسَاب ٖاْ حى
 كما أن ىناك سمسمة من المؤلفات منيا

 ٌـ  256ت ئلاخئرّ  ل ئٖدا ئلهفرد ئلجئهع لٕدئا ئلىآَب ٖاْ عاد ئ هحهد او ؤسهئعٓ ●
 ٌـ    262آدئا ئلىفَس ٖاْ عاد ئ ئلحئرة او أسد ئلاصرّ ئلهحئساْ ب .  ●
هرجع عمهْ  كبا اأسمَا هىٍجْ ل ٌََ أَ   915نٌـ ,  302ٚاو سحىَو آدئا ئلهعمهٓو  ●

َهئ , آو ئلصآئو َهئ جئ  فْ ئٔدئا َهئ ٓجَز هو ذلك َهئ ٚ ٓجَز  ل َقد جئ  فٍٓئ ئلعد
 (  335,  2005ائقئراش , واٚىسْ , َسٓئسبً ) بعمٓهً  ٓجا لمهعمن َأخٛق ئلهعمن فْ  

ؤقرئئً لً َجمَسً ل أخٛق هقرإ ئلقرآو حئرآن وبىئول  القئلقرئو أَ أخٛق حهمب ل أخٛق أٌ ●
 ـ  ٌ 360ت لبعمٓهً أخٛق ئلعمهئ  ٖاْ اكر هحهد او ئلحسٓو او عاد ئ ئٖجرّ ئلاغدئدّ  

 ٌََ أشٍر هو ألف فْ ـ ٌ  421ت : بٍذٓا ئٖخٛق َ بطٍٓر ئٖعرئق ٖحهد او هسكًَٓ  ●
عد ئٖخٛق ٌََ أكةر هو ئعبىِ ائٖخٛق    ضع هذٌا  أخٛقْ لً أةري فْ ئاو هسكًَٓ َئٓو

 (  130,ص  2007ئلجئىا ئٖخٛقْ َئلىفسْ.) ئلفئلح  
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َذكر صفئب خمقٓب ٓشبرط بَئفرٌئ فْ هو ٌـ  450ت أدا ئلدىٓئ َئلدٓو لمهئَردّ   ●
هربكزا  هىصائ قٓئدٓئ هىٍئ ئلعدئلب َئلشجئعب َأٌن ئلصفئب ئلسمَكٓب هربكزئ ئلبعادٓب ل ٓحب

 َئلحكن َئلهَئعظ  .  ل  َهسبأىسئ ائٖهةئ  لكبئب والسىبفْ ذلك عمِ ئ

ٖاْ هحهد ل ئٖخٛق َئلسٓر فْ هدئَئب ئلىفَس َبٍذٓا ئٖخٛق َئلزٌد فْ ئلرذئئكبئب  ●
 :ٌـ 456.ت    عمْ او حزن ئٖىدلسْ 

ٓبضح هن هئ ساق أن ا٘سٛم راط جهٓع الهعئهٛت فْ الحٓئة العئهب, اهئ فٍٓئ الحٓئة        
لسموك الهحهود ولذلك لم بكن ىظربً إلِ هوضوع بخمٓق ا٘دارة ىظرة ا٘دآرب, ائٖخٛق وا

ئدفب, فدعم أخٛقٓئت ا٘دارة ٚ ٓعىْ فقط فْ الهىظور  بجٓزئٓب ضٓقب ال ىظرة شهولٓب ٌو
ا٘سٛهْ بأدٓب العهل ال أعهق هن ذلك  ففْ الحدٓث الشٓرف ) كمكم راع وكمكم هسؤول عن 

رة ا٘سٛم الشهولٓب إلِ هوضوع ا٘دارة بىطمق هن كون رعٓبً ( ٓشهل جهٓع الهسئولٓئت فىظ
اٖخٛقٓئت ا٘سٛهٓب بأخذ هفٍوهئ واسعئ  ٓوحد بوحٓدا  كئهٛ آن ا٘ٓهئن والعائدات والهعئهٛت 
الهجبهعٓب وهىٍئ الهعئهٛت ا٘دآرب أي اىً ٚ ٓفرق هطمقئ آن الروحئىٓئت والهئدٓئت, فاقدر هئ 

ٓبدخل فْ الشؤون الخئصب لذلك كئىت الرقئاب ا٘لٍٓب البْ ٓىاغْ  ٓبدخل فْ الشؤون العئهب
لمهوظف ا٘داري أن ٓراعٍٓئ قال الرقئاب ا٘دآرب ٚ ببىئول عهٛ وبدع آخر ال ببىئول اٖعهئل 
كمٍئ, فئلصٛة هةٛ إن أ دٓت اضوااطٍئ وخشوعٍئ كئىت ىئٌٓب عن الفحشئء والهىكر ورادعب 

 فْ الههئرسئت الٛ أخٛقٓب. لمهوظف ا٘داري عن السقوط

ولمبدلٓل عمِ أٌهٓب ٌذا اٖهر فْ بخمٓق الهسؤول ا٘داري ٚ ىجد أروع هن ا٘شئرة إلِ هئ      
افببح اً عهر ان الخطئب رضْ ا عىً خطئاً عىدهئ كبب إلِ عهئلً فْ اٖهصئر قئئٛ )إن 

ضٓعٍئ فٍو لهئ سواٌئ  أٌم أهركم عىدي الصٛة فهن حفظٍئ وحئفظ عمٍٓئ حفظ دٓىً وهن
أضٓع( رواي الآٍقْ, أي هن ضٓع حق ا بعئلِ الذي ٌو الصٛة ولم ٓحئفظ عمِ أوقئبٍئ فٍو 

ئ هن اٖعهئل والواجائت والهسؤولٓئت أضٓع.  لغٌٓر

"إن هسؤولٓب هدٓر الهدرسب لم بعد هجرد حفظ الىظئم فْ الهدرسب , وا٘شراف عمِ عهمٓب   
الجٍئت الرسهٓب البْ ٓباعٍئ , ال أصاحت ٌذي الهسؤولٓئت ببعدى  البمقٓن فٍٓئ , وهخئطاب

الهسئئل ا٘دآرب ...,وأن ٓكون هدٓر الهدرسب هطاقئ لهعئٓٓر أخٛقٓب عئلٓب فْ سموكً البراوي " 
( . واٚلبزام اٖخٛقْ لهدٓر الهدرسب ٓعد عئهٛ هٍهئ فْ  302م , ص:  1996) السعود   

ب , حٓث ٓىظر إلًٓ اأىً قدوة لجهٓع العئهمٓن هعً , فْ اٚلبزام  بحقٓق أٌداف العهمٓب البر  آو
ب .   اأخٛقٓئت العهل لهئ لٍئ هن أٌهٓب  فْ بحقٓق اٌٖداف البرآو
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ؤكد الائحث عمِ أن فمسفب أخٛقٓئت الهٍهب عىد الهسمهٓن  ببهٓز  فْ  كوىٍئ  شهولٓب      ٓو
وظٓف واعدي وبىهٓب ا٘حسئس لدى الهوظف ٌئدفب بدعو إلِ بفعٓل السموك ا٘داري قال الب

اأٌهٓب اٚلبزام ائلشعئئر الدٓىٓب البْ بسٍم فْ بٍذٓب السموك وبزكٓبً, وكذا ضرورة إٓقئظ 
سدد البصرفئت إلِ حد هئ, ٌذا فضٛ عن البأكٓد عمِ  الضهٓر الدٓىْ الذي ٓوجً الخطوات ٓو

ِ الذي ٓاىِ عمًٓ هفٍوم بخمٓق أٌهٓب ا٘حسئس ائلهسؤولٓب الذي ٓعبار اٖسئس وقطب الرح
ب  قد زادت عن السئاق فمم ٓعد هدٓر  ا٘دارة. ذلك ٖن هسؤولٓئت العهل فْ ا٘دارة البرآو
الهدرسب  او هدٓر الهكبب البعمٓهْ او إدارة البعمٓم فْ اٚشراف  فقط عمِ سٓر العهل البراوي 

ب بسودٌئ الهحاب و   . العٛقئت ا٘ىسئىٓب الحسىبفحسب ال ٓبعدى ذلك إلِ بوفٓر آئب برآو
 أىمية األخالقيات في مينة  اإلدارة التربوية عند المسممين   .   
بهةل اٖخٛق الحسىب  أٌهٓب ائلغب فْ الىٍوض واٚربقئء ائلعهل البراوي سٓهئ وأن هدٓر   

ئ هؤس سب الهدرسب ٓهةل القدوة لمهجبهع الهدرسْ إضئفب إلِ ذلك أٌهٓب دور الهدرسب ائعبائٌر
ب ٖجٓئل الهسبقال , و إذا كئىت اٖخٛق الهٍىٓب ضروٓرب لكل فرد ٓعهل فْ هٍىب فإىٍئ  برآو

 أكةر ضرورة لمشخص الذي ٓعهل فْ إدارة الهدرسب , وذلك ٓىاع هن حقٓقبٓن :
 خطورة الهٍىب ذابٍئ البْ بٍدف إلِ صٓئغب الشخصٓب ا٘ىسئىٓب -1
 أٌهٓب الدور الذي بؤدًٓ الهدرسب . -2
           " والهدرسب اوصفٍئ هؤسسب بعمٓهٓب بقوم اواجاٍئ , ٓجب أن بقود الهجبهع إلِ      

ب بحبئج إلِ الهٍئرات ) الذابٓب              ا٘دراكٓب (. "   –الفىٓب ا٘ىسئىٓب -ىحو البقدم والقٓئدات البرآو
 (   305م , ص  1996) السعود  , 

لبْ ٓىشأ عمٍٓئ الفرد الهسمم سموكً فْ عٛقبً هعخئلقً عز كهئ بحدد العقٓدة ا٘سٛهٓب ا     
وجل وفْ جهٓع شؤون حٓئبً, ٖن الفرد الهسمم فْ حٓئبً العئهب أوالخئصب ٓسعِ إلِ بحقٓق 

و هرضئة ا عز وجل قئل بعئلِ:  ه ه ئب ْ   (ٌدف أسهِ ٌو ى س ك ْ و ه ح ٓ ئي  و  ٛ ب ْ و  ق ل  إ ن  ص 
( . وائلبئلْ فإن العقٓدة ا٘سٛهٓب البْ ٓىشأ عمٍٓئ الهوظف 162)اٖىعئم : )ل م ً  ر ب  ال ع ئل ه ٓن  

الهسمم بحدد سموكً اٖخٛقْ فْ هوقعً البىظٓهْ ا٘داري أو اٚجبهئعْ وببعئهل هع ٌذا 
و اٚلبزام ائ٘طئر الخمقْ الهىاةق عن عقٓدبً.السموك اهعٓئر واحد أٚ   ٌو

           "  أن الجئىب البعادي والهبهةل فْ هخئفب ا عز وجل فْ ا٘دارة فْ ا٘سٛم ٓهمْ     
طئاعئ  ههٓزا  هن السموك ا٘داري فْ كل بصرفئبً  -الهدٓر الهسمم  -عمِ الشخص الهسؤول 

ٛ   الكآرة والصغٓرة, فهئ وقر فْ القمب              " ٓصدقً العهل , واٍذا ٓكون الهسمم عئادا  عئه
    (256م , ص 1994) الهزجئجْ , 
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 مبادئ أخالقيات  مينة  اإلدارة التربوية  .
ب  ٓهكن إاراز الهىطمقئت اٖخٛقٓب      فْ ضوء اٌٚبهئم ائلاعد اٖخٛقْ لهٍىب ا٘دارة البرآو

ل ,   ( 24,25م , ص  2001أبٓب وهىٍئ كهئ ذكر )الطٓو
 أن ٚ ٓبم ابخئذ أي قرار دون بشئور هىئسب.  ●
 أن ٚ ٓبم بآرر القرار ال بآئن أسائاً . ●
 أن ٓبم بشجٓع روح اٚابكئر وا٘اداع والهائدرة. ●
 أن ٓبم احبرام شخصٓب كل فرد فْ الىظئم . ●
 أن ٓبم اٚلبزام اعدم البعصب أو البحٓز. ●
 أخٓرن واٚعبراف اٍئ . أن ٓبم اٚلبزام ابقدٓر إسٍئهئت ●
ر هىئخئت عهل صحٓب بقوم عمِ اٖلفب والهودة . ●  أن ٓبم اٚلبزام ابطٓو
 أن ٓبم اٚلبزام ائلبعئهل هع الزهٛء ائحبرام وبقدٓر . ●
 أن ٓبم اٚلبزام ابقدٓم العون والهشورة لكل هن ٓطماٍئ فْ الهدرسب . ●
ئ أن ٓبم اٚلبزام ائلسعْ الصئدق لسهئع آراء ووجٍئت  ● جراء الٛزم ىحٌو  ىظر أخٓرن وا 

"  أن الجئىب البعادي والهبهةل فْ هخئفب ا عز وجل فْ ا٘دارة فْ ا٘سٛم ٓهمْ عمِ       
        طئاعئ  ههٓزا  هن السموك ا٘داري فْ كل بصرفئبً  -الهدٓر الهسمم  -الشخص الهسؤول 

ٛ " الكآرة والصغٓرة, فهئ وقر فْ القمب ٓصدقً العهل ,            واٍذا ٓكون الهسمم عئادا  عئه
 (256م , ص 1994) الهزجئجْ , 

ؤكد  الائحث أن  العقٓدة ا٘سٛهٓب ٌْ الهربكز  البْ ٓاىْ  عمٍٓئ الفرد الهسمم سموكً       ٓو
فْ عٛقبً هع الخئلق ساحئىً وبعئلِ  وفْ جهٓع شؤون حٓئبً, وأن بحقٓق اٌٖداف البْ ٓسعِ 

الهسمم هرباطب اهدى البزاهً ائ٘طئر الخمقْ الهسبهد هن عقٓدبً ا٘سٛهٓب ٖن  إلٍٓئ الهوظف
و هرضئة ا عز  الفرد الهسمم فْ حٓئبً العئهب أو الخئصب ٓسعِ إلِ بحقٓق ٌدف أسهِ ٌو

ه ه ئب ْ ل م ً  ر ب  ال ع ئل ه ٓن   )وجل قئل بعئلِ:  ى س ك ْ و ه ح ٓ ئي  و  ٛ ب ْ و  ( 162اٖىعئم :) (ق ل  إ ن  ص 
. وائلبئلْ فإن العقٓدة ا٘سٛهٓب البْ ٓىشأ عمٍٓئ الهوظف الهسمم بحدد سموكً اٖخٛقْ فْ 
و اٚلبزام  هوقعً البىظٓهْ ا٘داري أو اٚجبهئعْ وببعئهل هع ٌذا السموك اهعٓئر واحد أٚ ٌو

 ائ٘طئر الخمقْ الهىاةق عن عقٓدبً.
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 اإلدارة التربوية عند المسممين : العوامل التي تؤثر عمى أخالقيات مينة
ئ  –" ٌىئك العدٓد هن العواهل والهبغٓرات          ن ٌذي  –البْ ٓصعب حصٌر فْ بأةٓر وبكٓو

ن اٚبجئٌئت هحو  اٖخٛقٓئت لدى الفرد , ولعل هن أٌم العواهل الهؤةرة البْ بسئعد فْ  بكٓو
هكن عرضٍئ كئلبئلْ :1995سموك هعٓن " ) ٓئغْ ,   م( ٓو

 البيئة االجتماعية :    -2
ٓهكن بعٓرف الآئب اٚجبهئعٓب اأىٍئ الآئب البْ بجهع آن الهىزل والحْ والعهل والهجبهع     

الذي ٓعٓش فًٓ الفرد , وهئ ٓسودٌئ هن بقئلٓد وعئدات وهعبقدات وأحوال اقبصئدٓب واجبهئعٓب 
ن ابجئٌئبً , إذ بىهو ٌذي وسٓئسٓب , والبْ بسئٌم هسئٌهب كآر فْ بشكٓل سموك الفرد وبكٓو

 اٚبجئٌئت والههئرسئت السموكٓب وببطور ابطور هراحل الىهو البْ ٓهر اٍئ الفرد 
 البيئة االقتصادية :    -1

هن غىِ وفقر واربفئع  –بمعب اٖوضئع اٚقبصئدٓب فْ الهجبهع الذي ٓعٓش فًٓ الهوظف     
ن أخٛقٓئت الوظٓفب  –هسبوى الهعٓشب هقئال بدىْ هسبوى الروابب واٖجور  دورا كآرا فْ بكٓو

هن هائدئ وابجئٌئت وسموك .كهئ أىٍئ بؤدي إلِ ىشوء طاقئت اقبصئدٓب هبعددة داخل الهجبهع 
الواحد اٖهر الذي ٓؤدي اأن بعبىق كل جهئعب هجهوعب هن الهائدئ واٚبجئٌئت حول الجهئعب 

 اٖخرى وىوع السموك الذي ٓجب ابخئذي حٓئل كل طاقب .
 البيئة السياسية :    -3

ن      ٚ شك فْ أن الآئب السٓئسٓب البْ ٓعٓش الهوظف العئم فْ ظمٍئ بعمب دورا هٍهئ فْ بكٓو
ٓبأةر ادون شك  –أخٛقٓئ أو ٚ أخٛقٓئ  –ابجئٌئبً وأىهئط سموكٓئبً . إذ أن ىهط سموكً 

ِ أىهئط السموك ا٘داري اطآعب وخصئئص بمك الآئب السٓئسٓب السئئدة وهدى فعئلٓب الرقئاب عم
           لمهوظف العئم احٓث بحفز السموك ا٘داري اٖخٛقْ وبردع او بعئقب السموك ا٘داري

 الٛ أخٛقْ.
وقد ذكر زكْ غوشب اأن " ىرى اىً هن الضروري أن ببضهن أىظهب الخدهب الهدىٓب ا٘شئرة      

            مكٓب فْ أةىئء هراحل خدهبً وان بطاع فْإلِ الادائل الهوجودة فْ ا٘جراءات والعقوائت الهس
) دلٓل الهوظف ( لكْ ٓعمم الهوظف هئلً هن حقوق وهئ عمًٓ هن واجائت , ٚو شك أن اإهكئن 
الهوظف الذي ٓطمع عمِ هزآئ السموك اٚٓجئاْ واٚىضائطٓب فْ العهل , وحسن الهعئهمب هن 

فراد الجهٍور , وعمِ الىبئئج السمآب البْ بىعكس عمًٓ عىد اربكئاً  قال الهوظف لزهٛئً ٖو
بجىب اربكئب  الهخئلفئت أو بقصٓري فْ العهل , أن ٓخبئر اٛ شك الىزوع إلِ الخٓر والفضٓمب ٓو

 ( 166م , ص1995الهخئلفئت البْ بؤدي اً إلِ العقواب والعئقاب الوخٓهب. ) ٓئغْ , 
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 تربوية  في اإلسالم .المبحث الثالث : مصادر أخالقيات  مينة اإلدارة ال
 المصدر الديني

ٓ هة ل ٌذا الهصدر  أٌم هصئدر أخٛقٓئت الهٍىب؛ إذ أىً ٓوف ر ٖخٛقٓئت الهٍىب خمق الرقئاب    
الذابٓب فْ الفرد؛ فئلهٍىْ ٓهكن أن ٓبٍرب هن الرقئاب السٓئسٓب, أو اٚجبهئعٓب, أو القئىوىٓب لكىً 

شبهل ٌذا الهصدر عمِ الهائدئ ٚ ٓسبطٓع أاد ا أن ٓبٍرب هن رقئاب  ا ساحئىً وبعئلِ  ٓو
والبىظٓهئت البْ بحقق سعئدة ا٘ىسئن والهجبهع فْ كل الهجئٚت, وعمِ القواعد العئهب 
ئ عمِ القواىٓن  شبهل أٓض  الصئلحب لٍدآب الىئس, وبىظٓم حٓئبٍم فْ كل زهئن وهكئن, ٓو

ْ اٖواهر والىواٌْ البْ وضعٍئ الاشر أىفسٍم, لبىظٓم حٓئبٍم ائلهحئفظب عمِ  الوضعٓب, ٌو
حقوق الىئس, وبحدٓد واجائبٍم لىشر العدالب والهسئواة آىٍم, لذلك بع د البشٓرعئت والقواىٓن 
واٖىظهب الهعهول اٍئ هصدر ا هن الهصئدر اٖخٛقٓب, وٓ قصد ائلبشٓرعئت دسبور الدولب 

والموائح والبعمٓهئت اٖخرى عمِ أىواعٍئ  والقواىٓن كئفب الهىاةقب عىً, وىظئم الخدهب الهدىٓب,
الهخبمفب البْ بحبوي عمِ أخٛقٓئت  كةٓرة, هن حٓث اٚىضائط ائلوقت, والبقٓد اً واٚحبرام, 
واٚابعئد عن الهحسوآب, وبقدٓم الهصمحب العئهب عمِ الهصمحب الخئصب , وعدم إفشئء أسرار 

 ( 29,ص 2006العهل, وعدم قاول الرشوة )الاشري, 
ب هن أٌم هصئدر اٖخٛق لٙىسئن حٓث ٓسبهد هىٍئ بصرفئبً      كهئ ب عد اٖدٓئن السهئٓو

وبكون لً هىٍئجئ  فْ حٓئبً , وفْ الشٓرعب ا٘سٛهٓب والبْ ببهٓز ائلشهولٓب حٓث بحوى هائدئٍئ 
هئ فرطىئ فْ الكبئب هن  )كل هئ ٓبعمق اصٛح ا٘ىسئن فْ حٓئبً وآخربً ٓقول ساحئىً وبعئلِ 

  (38)سورة اٖىعئم :  (شْء 
ٓقول الكٓٛىْ"  ٓبهٓز الهصدر ا٘سٛهْ هن آن الهصئدر ا٘ىسئىٓب كمٍئ فْ أىً ٓهد و      

اقواعد أخٛقٓب وىهئذج سموك هحددة بشهل هٓئدٓن السموك عئهب , فئلقرآن الكٓرم والسىب الشٓرفب 
ئن عمِ بفئصٓل سموكٓب وقواعد هحددة برشد إلِ الصئلح  وبحد هن السٓئ فْ جهٓع ٓحبٓو

هٓئدٓن الحٓئة.  فئلقرآن الكٓرم ٓراط الحٓئة ائٖخٛق , وا٘داري ٓسبهد هائدئ أخٛقب وسموكً فْ 
هكن  ب الهطٍرة. وأخرى فرعٓب , ٓو حٓئبً هن هصدٓرن أسئسٓٓن ٌهئ القرآن الكٓرم , والسىب الىآو

 بقسٓهٍئ كئٖبْ :
 القرآن الكريم:

ب أىزلً ا عز وجل عمِ ىآً هحهد صمِ ا عمًٓ ٓعبار القرآن الكر       ٓم خئبم الكبب السهئٓو
            وسمم, فٍو دسبور لمحٓئة وهعجزة ا الخئلدة عمِ هر العصور وقد وردت آٓئت كةرة 

ل و  ك  ) فْ الحث عمِ هكئرم اٖخٛق  حٓث ٓقول   بعئلِ :  ه ب  ه ن  الم ً  ل ى ت  ل ٍ م  و  ى ت  فاه ئ ر ح 
ٖ ه ر  ف إ ذ ا ع   ٌ م  ف ْ ا ٍ م  و اس ب غ ف ر  ل ٍ م  و ش ئو ر  ل ك  ف ئع ف  ع ى  م ٓظ  ال ق م ب  ٚى ف ض وا ه ن  ح و  ز ه ت  ف ظ ئ غ 

م ِ الم ً  إ ن  الم ً  ٓ ح ب  ال ه ب و ك م ٓن             (  حٓث ٓخئطب ا 159)آل عهران : (ف ب و ك ل  ع 
           بعئلِ رسولً ههبىئ عمًٓ وعمِ الهؤهىٓن فٓهئ أٚن لً قماً عمِ أهبً الهباعٓن  ٖهري ساحئىً و 
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           ) فاهئ رحهب هن ا لىت لٍم ( أي : أي شْ جعمك لٓىئ , )لٚو رحهب ا اك واٍم ...
ئ غمٓظ الكٛم ) ولو كىت لٍم فظئ غمٓظ القمب ٚىفضوا هن حولك والفظ : الغمٓظ والهراد اً ٌٍى

لقولً اعد ذلك " غمٓظ القمب " أي لو كىت سْء الكٛم , قئسْ القمب عمٍٓم ٚىفضوا هن حولك 
 وبركوك ولكن ا جهعٍم عمٓك وأٚن جئىاك لٍم بألٓفئ لقمواٍم 

وقد أهر ا بعئلِ  ائلقران الكٓرم  ائلشورى والعهل اٍئ  حٓث قئل بعئلِ " فئعف عىٍم     
م فْ اٖهر " ولذلك كئن الرسول صمِ ا عمًٓ وسمم ٓشئور أصحئاً فْ  واسبغفر لٍم وشئوٌر

فإذا عزهت اٖهر إذا حدث , بطٓٓائ لقمواٍم ؛ لٓكون أىشط لٍم فٓهئ ٓفعموىً  .وقئل بعئلِ " 
" أي إذا شئوربٍم فْ اٖهر وعزهت عمًٓ فبوكل عمِ ا .  وبشٓر أٓب   فبوكل عمِ ا
لم وأسس هٍهب لٙداري فْ أخٛقٓئت العهل ا٘داري والحث عمِ اٚلبزام اٍئ عىد السئاقب إلِ هعئ

بعئهمً هع أخٓرن كهئ  وبحدد ٌذي أٓب هعئلم السموك ا٘ىسئىْ وا٘داري لمهسمهٓن هن خٛل 
 بوجًٓ العىئٓب إلِ العدٓد هن اٖسس ا٘ىسئىٓب وا٘دآرب والبْ ببهةل فٓهئ ٓمْ: 

والبوكل عمِ ا عىد ابخئذ –الهشئورة فْ اٖهر  –العفو عىد الهقدرة  –هعئهمب الرقب والمٓن فْ ال
 (  89م , ص 2004القرارات " ) ىشوان و آخر , 

م ٓن   خ ذ  ال ع ف و  و أ ه ر  ا ئل ع ر ف   )قئل بعئلِ:       ئٌ  ( وقولً  199اٖعراف: آٓب) (  و أ ع ر ض  ع ن  ال ج 
ا هئ عددي هن أحوال الهشركٓن وبسفًٓ رأٍٓم وضٛل سعٍٓم :  بعئلِ ) خذ العفو ( لهئ عدد

أهر رسولً صمِ ا عمًٓ وسمم اأن ٓأخذ العفو هن أخٛقٍم , ٓقئل أخذت حقْ عفوا : أي 
ذا ىوع هن البٓسٓر الذي كئن ٓأهر اً رسول ا صمِ ا عمًٓ وسمم ..               0سٍٛ , ٌو

ف والعرف والهعروف والعئرفب : كل خصمب حسىب بربضٍٓئ العقول ) وأهر ائلعرف ( أي ائلهعرو 
م ائلهعروف فمم  وبطهئن إلٍٓئ الىفوس .)  وأعرض عن الجئٌمٓن ( أي إذا أقهت الحجب فْ أهٌر

م ٚو بسفٍٍم هكئفأة لهئ ٓصدر هىٍم هن الهراء والسفئٌب  .               ٓفعموا , فأعرض عىٍم ٚو بهئٌر
 ( 355ٌـ , ص   1415) الشوكئىْ , 

 األصول التي تضمنتيا اآلية : 
ْ قولً بعئلِ ) خذ العفو وأهر ائلعرف وأعرض عن الجئٌمٓن (        ضهىت أٓب الكٓرهب , ٌو

 ةٛةب أصول عظٓهب جئهعب لهقئم الدٓن , وقواعد الشٓرعب فْ الهأهورات والهىٍٓئت  .
 فْ اٖخذ وا٘عطئء , ٓبىئول جئىب الرفق والمٓن ورفع الحرج األصل األول :

و الهراد هن قولً بعئلِ   : ) خذ العفو ( -ٌو
و الهراد هن قولً ساحئىً  : األصل الثاني :               ٓبىئول جهٓع الهأهورات والهىٍٓئت , ٌو

 ) وأهر ائلعرف (. 
و الهراد هن قولً األصل الثالث :  ٓبىئول جئىب الصفح والصار واٚحبهئل , ٌو
 ( 20ٌـ , ص : 1422رض عن الجئٌمٓن ( ) الشةري , بعئلِ : ) وأع
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 السنة النبوية الشريفة :
       ْ ب هصدرا أسئسٓئ هن هصئدر الشٓرعب فْ ا٘سٛم اعد القرآن الكٓرم , ٌو بعد السىب الىآو

وقد وصف ا ساحئىً وبعئلِ  –صمِ ا عمًٓ وسمم  -بعىْ قول أو فعل أو بقٓرر الرسول 
ْ   )اقولً بعئلِ :  –ا عمًٓ وسمم  صمِ -قول الىاْ  ٌ و  إ ٚ  و ح  ٍ و ى إ ن   ق  ع ن  ال  و ه ئ ٓ ىط 

آن الىاْ 4-3)الىجم :  (ٓ وح ِ  هىزلب اٖخٛق فْ ا٘سٛم اقولً  -صمِ ا عمًٓ وسمم  -( ٓو
قول8939رقم  381, ص: 2هسىد ا٘هئم أحهد م ): " إىهئ اعةت ٖبهم هكئرم اٖخٛق "   ( ٓو

اان عائس_ رضْ ا عىً _ وكةٓر هن البئاعٓن إلِ أن الدٓن ٌو الخمق العظٓم , وذلك فْ 
ٓم  ) : بفسٓر قولً بعئلِ م ق  ع ظ  ( حٓث قئل اان عائس _ رضْ  4)القمم : آٓب  (و ا  ى ك  ل ع مِ خ 

و ا٘سٛم . ) بفسٓر اان كةٓر ص  ىك عمِ دٓن عظٓم , ٌو  ( 517ا عىً: أي وا 
 السياسي المصدر 

قصد اً ىهط الىظئم السٓئسْ الذي ٓ سٓ ر الهجبهع, واىعكئس بوجٍئت ٌذا الىظئم عمِ         ٓو
أخٛقٓئت اٖفراد؛ فإذا كئن الىظئم السٓئسْ ٓؤهن ائلبعددٓب, والهشئركب, والحوار, واحبرام الرأي 

ذ ا كئن الىظئم السٓئسْ أخر؛ فإىً سوف ٓبأةر إٓجئآ ئ فْ قٓم اٖفراد وقىئعئبٍم الهٍىٓب, وا 
شجع القٓم الائلٓب؛ فإن بأةٓري سٓكون سمآ ئ فْ بوجٍئت  دكبئبورٓ ئ فئسد ا ٚ ٓبورع عن الىٍب, ٓو

 (32, ص  2007اٖفراد فْ كل هؤسسب .)اىْ خئلد, 
وحٓن ٓقوم الهٍىْ اأداء واجائبً فْ ظل أوضئع سٓئسب  قئئهب؛ فإن سموكً ٓبأةر 

ٍئ؛ فئلىظئم السٓئسْ الذي ٓبخذ هن الصئلح العئم غئٓب لً, اطآعب ٌذي اٖوضئع وخصئئص
ٓبعٓن عمًٓ ا٘ٓهئن ائلحٓرب, والشفئفٓب, والدٓهقراطٓب, والهسئءلب, وهن ٌىئ فإن الىظئم ٓؤدي إلِ 
ازدٌئر اٖخٛق الهٍىٓب, أهئ الىظئم السٓئسْ الذي ٓفبقر إلِ الرقئاب القضئئٓب, وا٘دآرب, 

سباداد والظمم؛ فٓؤدي إلِ بغذٓب السموك الٛ خمقْ عمِ هسبوى اٖفراد والشعآب, وٓهٓل ىحو اٚ
 , ص.(  2005اعئهب,  وهسبوى أفراد الهٍىب اخئصب. )الحوراىْ, 

 المصدر االجتماعي
ء      إن لكل هجبهع ةقئفبً الخئصب اً, البْ بىظم حركبً, و بحدد قٓهً وهعبقدابً وعٛقئبً, وٚو

روف أن أٌم هئ ٓ كو ن ةقئفب الهجبهع الجواىب اٚجبهئعٓب الهبهةمب فْ واىبهئء أفرادي, وهن الهع
القٓم, والهعبقدات, والعئدات, وىهط العٓش, وههئرسئت الحٓئة اٚجبهئعٓب. وقد ٓحهل الهٍىٓون 
إلِ أي هؤسسب  ٓعهمون فٍٓئ عئدات الهجبهع اٖكار الذي ٓعٓشون فًٓ, وبقئلٓدي وأعرافً, سواء  

ئ اجبهئعٓب , أم قٓهئ وبقئلٓد إٓجئآب؛ فئلهجبهع الذي ٓبهسك كئىت ٌذي العئد ات والبقئلٓد أهراض 
أفرادي اهصئلحٍم الضٓقب؛ فإن ذلك ٓؤة ر فْ السموك الهٍىْ؛  فٓىقل ٌذي اٖىهئط هن السموك 

 (39, ص 2005إلِ هؤسسب العهل )الحوراىْ, 
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 المصدر االقتصادي
ْ الهجبهع, فْ جهٓع أفرادي وهن آىٍم الهٍىٓون ببحكم الظروف اٚقبصئدٓب السئئدة ف    

وا٘دآرون؛ إذ أن الظروف اٚقبصئدٓب الصعاب, بدفع اأفراد الهجبهع غئلا ئ إلِ أىهئط  هن السموك 
 (40, ص  2005اعٓد ة عن الهعئٓٓر الخمقٓب )الحوراىْ, 

هكىً العٓش اكراهب هع      أفراد أسربً؛  فإذا كئن الشخص ٓعٓش فْ وضع اقبصئدي هٓرح, ٓو
فإىً هن السٍل أن ببوقع هىً أخٛقٓئت  رفٓعب والبزاه ئ أكٓدا, أهئ إذا كئن وضعً اٚقبصئدي ٚ 
ٓهكىً هن الوفئء ائلبزاهئبً الهبعددة بجئي أسربً وهجبهعً؛ فٓبوقع هىً اٚىحراف , والغش, 

شكل كآر فْ الوقت واٚربشئء, واسبغٛل الوظٓفب, ولعل أٌهٓب الاعد اٚقبصئدي قد ببضئعف ا
ذ بسود الىزعب اٚسبٍٛكٓب  الحئضر, إذ بطرح البكىولوجٓئ فْ كل ٓوم الكةٓر هن الهغٓرئت, وا 

 (32, ص  2007آن الىئس )اىْ خئلد, 
 مصادر أخرى :

 األسرة:
إن اٖسرة البْ براْ أاىئءٌئ عمِ الهائدئ والهةل الدٓىٓب واٚجبهئعٓب ٓظل أفرادٌئ هبهسكٓن     

 لهائدئ فْ آئب عهمٍم وعىد بعئهمٍم هع أخٓرن  .ابمك ا
 المؤسسات التعميمية  :

اإهكئن بمك الهؤسسئت البعمٓهٓب الهشئركب ادور هٍم فْ إعداد طمابٍئ لدخول الهجئل     
 الوظٓفْ عن طٓرق بوجٍٍٓم وبوعٓبٍم ااعض القضئٓئ فْ الدٓن واٖخٛق  .

 المجتمع : 
ب بسود الهجبهع قٓم اجبهئع     ٓب أو فكٓرب , بىبقل بمك القٓم إلِ الهؤسسئت ا٘دآرب ,والبرآو

ؤةرون فْ الهجبهع و قٓهً وه ةمً   .  عن طٓرق اٖفراد الذٓن ٓعهمون اٍئ ٚىٍم ٓبأةرون ٓو
  : القيادة

ب  قدوة حسىب عىدهئ بشعر كل هوظف اأىً عضو فْ الجهئعب     بصىع القٓئدة ا٘دآرب البرآو
 مهةل العمٓئ فْ ا٘دارة والعدل والهسئواة ووضع الفرص أهئم الجهٓع .وفْ اهبةئلٍئ ل
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 الخاتمة والتوصيات : 
ب اشكل خئص ٓجب أن ٓدرك اأىً  فرد ٓقوم       إن الهوظف اشكل عئم والهىبهْ لٙدارة البرآو

اعهل لصئلح الهجبهع الهسمم ورعئٓب هصئلحب , والهصمحب اٖولِ لمهجبهع ا٘سٛهْ ٌْ 
ٚ  لقولً اٚلب زام ائلحكم الشرعْ الذي شرعً ا ساحئىً وبعئلِ والبأكد هن بىفٓذ ٌذا وذلك اهبةئ

ون   ) ساحئىً وبعئلِ:   ر ج ت  ل مى ئس  ب أ ه ر  ن  ع ن  ال ه ىك ر   ك ى ب م  خ ٓ ر  أ ه ب  أ خ  ٍ و  ب ى  وف  و   (         ا ئل ه ع ر 
ٓعب العٛقئت آن الهوظف العئم والدولب ٌْ عٛقب ( كهئ  إن طا110) سورة آل عهران: أٓب 

  ساحئىً وبعئلِ: "   قٚو ف وا    )بعئقدٓب قد رضْ اأعائءٌئ ٓو ٍ ئ ال ذ ٓن  آه ى وا  أ و  (     ا ئل ع ق ود   ٓ ئ أ ٓ 
(. لذا ٓجب  عمًٓ  أن ٓؤدي العهل اأقصِ اٚهكئىئت الهبوفرة لدًٓ وفئء 1)سورة الهئئدة : أٓب 

ا العقد.  كهئ ٓجب أن ٓكون اٖداء هسبوفٓئ لجهٓع الشروط الفىٓب اسبىئدا  لقولً ساحئىً اٍذ
ف وا  ال ك ٓ ل  و ال ه ٓز ان  ا ئل ق س ط   )وبعئلِ : ل و  ك ئن  ذ ا  و أ و  ل وا  و  ٍ ئ و ا  ذ ا ق م ب م  ف ئع د  ٚ  و س ع  ٚ  ى ك م ف  ى ف سئ  إ 

ٍ د  الم ً  أ و   ا ع  ا ِ و  (  كهئ ٓجب   أن ٓكون أهٓىئ  فْ أدائً لوظٓفبً  85) سورة ٌود , أٓب  )ف وا  ق ر 
, وأن ٓبرفع عن كل هئ ٓىبقص هن كٓئىً كخئدم لٗهب , فوظٓفبً البْ ٓشغمٍئ لٓست همكئ  لً , 
ال ٌْ بكمٓف ٚ بشٓرف . واىئء عمًٓ ٓجب   أٚ ٓسبخدهٍئ  لبحقٓق هصئلح خئصب سواء لً أم 

حذرىئ ا ساحئىً وبعئلِ ٖقئراً أم ل هعئرفً , ٖن فْ ذلك اسبغٛٚ لٍئ , واٚسبغٛل خٓئىب . ٓو
ب خ وى وا أ ه ئى ئبك م  و أ ى ب م  ب ع م ه ون   )هن الخٓئىب فٓقول :  ٍ ئ ال ذ ٓن  آه ى وا ٚ  ب خ وى وا الم ً و الر س ول و   ( ٓ ئ أ ٓ 

 (27)سورة اٚىفئل : أٓب 
ت  وزارة البعمٓم اٌبهئهئ كآرا  اأخٛقٓئت الهٍىب لهىسواْ البعمٓم  اشكل عئم حٓث   لقد أولو       

و ٓشهل هىسواْ البرآب والبعمٓم  و أن الهعمم ٓعىْ :  أصدرت كبئب اخٛقٓئت هٍىب البعمٓم ٌو
ب هن هشرفٓن وهشرفئت وهدٓٓرن  الهعمم والهعمهب والقئئهون والقئئهئت عمِ العهمٓب البرآو

م ,  كهئ ٓبضح أن هدٓر الهدرسب أحد الهعىٓن ائٚلبزام وهدٓرا ت وهرشدٓن وهرشدات وىحٌو
اهٓةئق هٍىب البعمٓم  و السجئٓئ الحهٓدة والسموكٓئت الفئضمب البْ ٓبعٓن أن ٓبحمِ اٍئ العئهمون 

ة اٖهر وأهئم أىفسٍم وأخٓرن , وٓ بربب فْ حقل البعمٓم العئم فكرا  وسموكئ  أهئم ا ةم أهئم ٚو
عمٍٓم واجائت أخٛقٓب وان البعمٓم رسئلب بسبهد أخٛقٓئبٍئ هن ٌدي شٓرعبىئ وهائديء حضئربىئ 
, وبوجب عمِ القئئهٓن اٍئ أداء حق اٚىبهئء إلٍٓئ إخٛصئ  فْ العهل , وصدقئ  هع الىفس 

ب  الهٓزد هن والىئس , وعطئء  هسبهرا  لىشر العمم وفضئئمً  . كهئ ٓجب ان باذل  القٓئدات البرآو
 الجٍود ٚاراز أٌهٓب أخٛقٓئت الهٍىب فْ العهل البراوي هن خٛل اٚبْ :

اٌٚبهئم ابرآب الىئشئب قال سىْ الهدرسب برآب أخٛقٓب وفق هئ جئء فْ الشٓرعب ا٘سٛهٓب ,  .7
 فئلبعمٓم فْ الصغر أدعِ لٗىضائط فْ الكار.

لهراحل اٚابدائٓب , وهئدة "أخٛق الهٍىب ادخئل هئدة " عمم اٖخٛق ا٘سٛهٓب " فْ هىئٌج ا .8
 " فْ هىئٌج هئ فوق الهرحمب اٚابدائٓب حبِ ىٍئٓب البعمٓم العئلْ .
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ضرورة إاراز أٌهٓب القٓم اٖخٛقٓب فْ حٓئة الفرد والجهئعب لهئ لٍئ هن بأةٓر كآر فْ  .9
ئ , وبعٓزز ذلك عن طٓرق وسئئل ا٘عٛم ا لهخبمفب , حٓئبٍم , وفْ بقدم اٖهب وازدٌئٌر

ئ.  والهؤبهرات والىدوات وىحٌو
اٚسبفئدة هن اٖاحئث الهقدهب الِ الىدوات والهؤبهرات البِ بعىِ اأخٛق الهٍىب عن  .10

طٓرق طاعٍئ وبوٓزعٍئ عمِ الهؤسسئت العئهب والخئصب حبِ ٚبضٓع الجٍود , وباقِ 
 حآسب اٖرفف والقئعئت .

ئ وبحقٓقٍئ فْ الواقع . اٌٚبهئم اأخٛق العهل , واذل الجٍد فْ سآ .11  ل ىشٌر
ب  ئب ئ٘دئرب ـأخٛقٓل ئـضرَرب عقد دَرئب بدرٓآب هبخصصب فْ هج .12 دٓرّ ـلهالبرآو

ئلبعمٓهٓب لبعرٓفٍن احقَقٍن ََئجائبٍن بجئي ل فْ هخبمف ئلهرئحوالهعمهٓن  ئلهدئرس 
ء أَلٓئَهعمهٓو َبٛهٓذ َسئء ئي  جهٓع ئٖطرئف ئلبْ ٓبعئهمَو هعٍئ هو رؤـَبج, ئئفٍنـَظ

 أهَر َأفرئد ئلهجبهع ئلهحمْ
لبعزٓز ؛ اأخٛقٓئب ئلهٍىباٚلبزام   ب ـئلعَٛئب  َئلهكئفآب ئلبشجٓعٓب ئلهئدٓب ادرجراط  .13

 . لئ  أةر ف عئـلك ئلحَئفز ئلهعىَٓب ئلبْ لٍكذَل, ئلقٓن ئٖخٛقٓب فْ هحٓط ئلعه
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 المصادر المراجع 
 القران الكريم  ●
 السنة المطيرة  ●
ٌـ بفسٓر القرآن العظٓم , جهعٓب إحٓئء  1414ظ أاْ الفداء اسهئعٓل , اان كةٓر , الحئف ●

 البراث ا٘سٛهْ 
 ٌـ , لسئن العرب , دار صئدر , آروت . 1410اان هىظور ,  ●
, الهكبب  1ٌـ , سمسمب اٖحئدٓث الصحٓحب , م  1415اٖلائىْ , هحهد ان ىئصر الدٓن ,  ●

 اٖسٛهْ , دهشق 
 كرلكا بظهحئف فْ ارسدلها يرٓده امزلبا ىده"   1996,   اطئح وأحد ببرا د,ولسعا ●

ب  مولعما تسئدرا هجمب  ا" مھظرى بھجو نه ىٓبھلها تائٖخٛقٓئ   البرآو
" 

ب هعئصرة:  دار 6م(.ط2006ائقئرش,صئلح  عاد ا اٖىسْ ) ● . هشكٛت وقضئٓئ برآو
 اٚىدلس لمىشر والبوٓزع.حئئل

ب فْ دولب ا٘هئرات العرآب (. درجب الب 2006الاشري, قدٓرب .)  ● زام هدٓري الهدارس الةئىٓو
الهبحدة اأخٛقٓئت الهٍىب هن وجٍب ىظر هعمهْ هدارسٍم. رسئلب 

 هئجسبٓر غٓر هىشورة, جئهعب عهئن العرآب لمدراسئت العمٓئ, اٖردن.
ٓن فْ هدٓٓرئت البرآب والبعمٓ 2007اىْ خئلد, خمف.)  ● م فْ (. درجب البزام ا٘دآرٓن البرآو

هحئفظب الهفرق اأخٛقٓئت هٍىب البعمٓم هن وجٍب ىظر هدٓري الهدارس 
ب. رسئلب هئجسبٓر غٓر هىشورة, الجئهعب الٍئشهٓب, اٖردن.  الةئىٓو

ىب اٖخٛقٓئت اٖكئدٓهٓب  2005الحوراىْ, غئلب صئلح عاد الرحهن. )  ● ر ه دو  (. بطٓو
الطماب فْ لٗسبئذ الجئهعْ هن وجٍب ىظر أعضئء ٌٓئب البدٓرس و 

 الجئهعب اٖردىٓب. رسئلب دكبوراي غٓر هىشورة, الجئهعب اٖردىٓب, اٖردن.
 م , أخٛقٓئت الهٍىب , دار الفكر , عهئن : اٖردن  1984الحٓئري , عاد الحهٓد وآخر ,  ●
ٌـ ,أجهع آٓب لهكئرم اٖخٛق , هجمب جئهعب  1424الشةري , عاد ا ان عاد الرحهن ,  ●

 ٌـ . 1422, رجب  35سعود , العدد  ا٘هئم هحهد ان
ٌـ , الفكر اٖخٛقْ دراسب هقئرىب , دار الجٓل ,  1410الشرقئوي , هحهد عاد ا ,  ●

 آروت : لاىئن
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ٌـ , فبح القدٓر الجئهع آن فىْ الروآب و الدرآب هن  1415الشوكئىْ , هحهد ان عمْ ,  ●
 .عمم البفسٓر , دار الكبب العمهٓب , آروت : لاىئن 

ل , ٌئىْ عاد الرحهن ,  ● م , ا٘دارة البعمٓهٓب هفئٌٓم وآفئق , دار وائل , عهئن  2001الطٓو
 : آروت .

 فْ نلهعمهٓا آداب ءوض فْ سٓردلبا ىبھله حرهقبر وسبد  1993  سئهح,  محٓرلا دعا ●
 ٓبوارب" ٘سٛهْا يوارلبا اثرلبا

الوظٓفب العئهب وبطآقئبٍئ فْ  ٌـ , أخٛقٓئت ا٘دارة فْ 1414العةٓهٓن , فٍد ان سعود ,  ●
 , آروت : لاىئن .2الههمكب العرآب السعودٓب , هؤسسب الرسئلب , ط 

 1408الغزالْ , هحهد , خمق الهسمم . دهشق . دار القمم   ●
 قهٓةئ هٓبھأ وىح ضٓئرلا ٓىبده فْ نلهعمهٓا ابجئٌئت,  2007  زٓزلعا د,عاالفئلح  ●

 ھمٓقـاطب ىوهسبو ٓبدولسعا آبرلعا لههمكبا فْ ملبعمٓا ىبھه تخٛقٓئأ
 ( هسحٓب سبدرا)   ھـل

(: هدى بهةل هعمهْ الهرحمب اٖسئسٓب ٖخٛق هٍىب 2008الفقًٓ, أفراح أحهد هحهد ) ●
البعمٓم هن الهىظور البراوي اٚسٛهْ, رسئلب هئجسبٓر غٓر هىشورة, 

 كمٓب البرآب, جئهعب صىعئء, الجهٍوٓرب الٓهىٓب.
ٌـ , القئهوس الهحٓط , الهطاعب الحسٓىٓب , ط  1393د الدٓن هحهد , الفٓروز آائدي , هج ●

 , هصر 2
(. بقدٓر اٖفراد العئهمٓن لسموكٍم اٖخٛقْ: دراسب هٓداىٓب فْ 1998لموزي, هوسِ.) ●

 25هؤسسئت القطئع العئم فْ اٖردن, هجمب دراسئت العموم ا٘دآرب  ,
(2 ,)29-42. 

, عٛقب الهدٓر ا٘داري ائلجهٍور فْ ا٘دارة ا٘سٛهٓب  1415الهزجئجْ , احهد ان داود ,  ●
 ٌـ . 1415, هحرم  11, هجمب جئهعب ا٘هئم هحهد ان سعود , العدد 

 هسىد ا٘هئم أحهد ان حىال؛ بحقٓق: شعٓب اٖرىئؤوط وآخٓرن, طاعب هؤسسب الرسئلب. ●
ب الحدٓةب , ٌـ , أخٛقٓئت الهٍىب , هكباب الرسئل 1407الهصري , هحهد عاد الغىْ ,  ●

 عهئن : اٖردن .
 1427هٓةئق أخٛقٓئت هٍىب البعمٓم , وزارة البرآب و البعمٓم فْ الههمكب العرآب السعودٓب ,  ●

 ٌـ .
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.القئٌرة : الهىظهب العرآب أخٛقٓئت ا٘دارة فْ عئلم هبغٓر (.2000ىجم , عاود ىجم .) ●
 ا٘دآرب . لمبىهٓب

السموك البىظٓهْ فْ ا٘دارة و ا٘شراف البراوي  م , 2004ىشوان , ٓعقوب حسٓن وآخر ,  ●
 , دار الفرقئن , عهئن : اٖردن .

ٌـ , هكئىب اٖخٛق فْ الفكر ا٘سٛهْ , دار الوفئء ,  1425ىصئر , جهئل فبحْ ,  ●
 الهىصورة , هصر . 

 م , اٖخٛقٓئت فْ ا٘دارة , الهكباب الوطىٓب , عهئن 1995ٓئغْ , هحهد عاد الفبئح ,  ●
  2ٌـ , عمم اٖخٛق ا٘سٛهٓب , دار عئلم الكبب , الٓرئض , ط  1424جن , هقداد , ٓئل ●

 


