أثر أخالقياث العمل يف التفوق التنظيمي

دراست تطبيقيت يف اإلدارة العامت وفروع مصرف الرشيذ
حبث مقذم من قبل

 سعذ عبذ عابر. م.م

الكليت التقنيت اإلداريت – بغذاد

 د حممذ حسني اجلنابي.م

ػح إحػراز التاػوؽ التنظيمػح ى وتظػعت منظمػات ارسمػاؿ لترظػي

الكليت التقنيت اإلداريت – بغذاد

املستخلص

أضحت أخالقيات العمؿ مورداً تنظيمياً ذا أىميػ االةػ

ىذه ارخالقيات ح ثقا تنا التنظيمي والزاـ العامميف ييا االتحمح اأخالقيات متميزة تحدد صػي التعامػؿ الظػميـ ػح إدارة
 وقد حددت رغراض ىذا الاحث أخالقيات العمؿ اأنيا اتجاه اإلدارة وتصر يا صوب موظاييا وزاائنيا ى. سالقات الزاوف
. ومف لو سالق االمنظم ضمف المجتمع ى وتعد العالق مع القوانيف والتشريعات الحكومي وتطايقاتيا

. أما التاوؽ التنظيمح انو يشير إلت أسمت مظتويات المعر التح تعكس أداء العامميف والمنظم وتحقيؽ أىدا يا

. والعالقات التح تاقدىا مع اآلخريف اشكؿ ساـ والزاوف اشكؿ خاص

) موظااً ح اإلدارة العامم و ػروع مصػرؼ الرشػيد ى ورغػراض التحميػؿ اإلحصػائح30( استمد الاحث سين قصدي قدرىا

) اظتمارة اظتاياف تـ الحصوؿ سمييا مف العين مذكورة آنااً ى وأظيػرت ىػذه التحمػيالت وجػود26( والرياضح تـ معالج

سالقات ارتااطيو وتأثيري رخالقيات العمؿ الماحوث ح التاوؽ التنظيمح ى ضالً سف التحميؿ النوسح والشخصػح ر ػراد
ح سوامؿ التاوؽ التنظيمح والذي تركز سميػو اإلدارة

 وقد توصؿ الاحث إلت أف نتائج ارسماؿ ىح اركثر أىمي. العين

المصر ي ى مما يؤكد ضرورة ترظػي وتنميػ ماػاىيـ العدالػ والناػع العػاـ لػدت إدارات المصػرؼ الارسيػ وتػأميف المنػاخ
. التنظيمح الذي يحقؽ ذلؾ

Abstract
Work ethic has become an organizational resource of paramount importance in
achieving organizational excellence, and business organizations seeking to
consolidate these ethics in organizational culture and requiring workers to the
outward ethics distinct formulas determine proper handling of customer
relationship management. Have been identified for the purposes of this research
work ethic as the direction of management and behavior towards employees and
customers, and has to do with the organization within the community, as well as
the relationship with the laws and government legislation and classifications The
organizational excellence, it points above the levels of knowledge that reflect the
performance of employees and the organization and achieve their goals and
relationships with others held in and the customer in particular. The research
sample deliberate of (39) staff in the Department workforce and AL-Rasheed
Bank branches For the purposes of statistical and Mathematical analysis has
been addressed (26) questionnaire was obtained from the sample and the
analysis showed a statistically significant relationship splash and work ethics of
the unexamined organizational excellence as well as the analysis specific and
personal to members of the sample has research found that the results of the
work is the most important factor of organizational excellence and the focus of
banking management, which stresses the need for the nomination and the
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development of concepts of justice and public welfare departments in the bank
subsidiary and the insurance regulatory climate to achieve this.
المقدم

اف نجاح المنظمات سام و تميزىا مرىوف الت حد اعيد امدت قدرتيا سمت تحقيؽ التاوؽ التنظيمح اال ضؿ ى

و مواكا التةيرات و التطورات ذات العالق اطايع نشاطات و اسماؿ المنظم  .و لمحدودي الاحوث التح

تناولت اخالقيات العمؿ و اثرىا ح التاوؽ التنظيمح و ال ظيما ح القطاع المصر ح وجد الااحث انو مف
المناظب دراظ العالق و التاثير اينيما.

اظتيدؼ الاحث اختاار العالق ايف اخالقيات العمؿ و اثرىا ح التاوؽ التنظيمح مف حيث :
 -1تحديد مظتوت اخالقيات العمؿ التح تتاناىا المصارؼ موضوع الاحث.
 -2اختاار العالق و التأثير ايف اخالقيات العمؿ و التاوؽ التنظيمح .

و اناثقت سنو رضيتاف رئيظتاف ى و تـ اختيار االدارة العام ى و روع المصرؼ الرشيد مجتمعا إلجراء الاحث

و اختاار رضياتيا ى تكونت سين الدراظ مف ( )27مدير قظـ ى تضمف الاحث اراع مااحث .

انارد االوؿ يعرض منيجي الاحث االوؿ و خصص الثانح منيا لمجانب النظري متناوال يو اخالقيات العمؿ
(مايوـ ى و الائات االخالقي و مداخؿ التصرؼ االخالقح ) اما الثانح  :تناوؿ التاوؽ التنظيمح مف حيث

(المايوـ و االىمي و النماذج المعتمدة ح الاحث )  .و خصص الاصؿ الثالث لوصؼ و تشخيص متةيرات

الاحث متناوال يو ماحثيف ىقصد اروؿ الت وصؼ و تشخيص المداخؿ اخالقيات العمؿ ى و سرض الثانح
وصؼ و تشخيص نماذج التاوؽ التنظيمح  .ضال سف ذلؾ التحميؿ االحصائح لعالقات االرتااط ايف متةيرات

الاحث ى و التحميؿ االحصائح لطايع التأثير ايف متةيرات الاحث .

و ختـ الاحث االماحث الراا ع .إذ جاء ااالظتنتاجات و التوصيات ى و احتوت سمت ماحثيف ى تضمف االوؿ اىـ
االظتنتاجات ح الجانب الميدانح ى و سرض االخر سددا مف التوصيات

الماحث اروؿ

منيجي الاحث
تتضمف منيجي الاحث :

أوال/مشكم الاحث

نظػ ار الظػػتحواذ موضػػوع أخالقيػػات العمػػؿ والتاػػوؽ التنظيمػػح سمػػت اىتمػػاـ العديػػد مػػف الكتػػاب والماكػػريف ولكثػػرة
االخػػتالؼ الحاصػػؿ اػػيف أراء الميتمػػيف ى ونظ ػ ار لاػػروز المشػػكالت الناجمػ سػػف تصػػر ات اإل ػراد خػػالؿ تػػأديتيـ

لألسمػػاؿ اشػػكؿ واضػػو ومممػػوس ومػػا ليػػذه المشػػكالت مػػف انعكاظػػات ايجاايػ أو ظػػماي سمػػت الاػػرد والمنظمػ

والمجتمع مما يضعؼ أو يؤخر إحراز المنظم لمتاوؽ ح واحد أو أكثر مػف جوانػب العمػؿ اإلداري والانػح ولمػا
تقدـ اف مشكم الاحث تمخضت سف التظاؤالت آالتي :


ما ارخالقيات التح يجب التركيز سمييا مف اجؿ النيوض االواقع التنظيمح والتح يمكف ليػا أف تظػيـ



كيػؼ يمكػف لممنظمػ تعزيػػز التاػوؽ التنظيمػح ليػػا مػف خػالؿ إشػاس ارخالقيػػات التػح تناظػب طايعػ

اشكؿ اسؿ ح إنجاح المنظم .

وزماف ومكاف العمؿ ييا.
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ىػػؿ إف أأنمػػوذج أخالقيػػات العمػػؿ المعتمػػد ػػح ىػػذا الاحػػث مقاػػوؿ ػػح موقػػع الاحػػث ولػػدت العينػػ
المختارة.

ثانيا /أىمي الاحث
لـ تعد المزايا التنا ظي المألو

أظاظا كا يا ح إثاات الجػدارة الجوىريػ لممنظمػ إف لػـ تقتػرف اواحػدة

أو أكثػػر مػػف الماػػاىيـ التػػح تامػػور المػػدخؿ ارخالقػػح ػػح ظػػموؾ المنظم ػ مػػف خػػالؿ ارخالقيػػات الماتكػػرة

وأخالقيات وثقا ات العػامميف  .ومػف ىنػا جػاءت أىميػ الاحػث ػح محاولػ لترظػي اعػض مػف ارخالقيػات

التح يزخر ايا الع مؿ ألمنظمػح ضػال سػف ارخػالؽ المجتمعيػ المحيطػ التػح يحػاوؿ الاحػث اختاارىػا ػح

موقع الاحث والعين المختارة.
ثالثا /أىداؼ الاحث:
يرمح الاحث إلت:

 .1توضيو الجوانب المعر ي لمتةيرات الاحث و محاول ظار مكوناتيا الاكري .

 .2اظتشراؼ الحضور الاكري لمتةيػرات الاحػث ػح المنظمػ العراقيػ ظػيما واف المتةيػرات الماحوثػ مػف
المتةيرات التح ال يزاؿ الاحث ييا محدودا.

 .3كشؼ مظتويات العالقات التأثيري رخالقيات العمؿ المؤدي الت تاوؽ المنظمات.

رااعا /رضيات الاحث :

ينطمؽ الاحث مف رضيتيف رئيظتيف ىما:

 .1وجود سالقات ترااطي ايف أخالقيات العمؿ والتاوؽ التنظيمح
.2

تؤثر أخالقيات العمؿ ح التاوؽ التنظيمح.

خامظا  /مجتمع وسين الاحث:
اختيػػر النشػػاط المصػػر ح مجػػاال لماحػػث ى إذ يتظػػـ ىػػذا النشػػاط امزايػػا واضػػح تاػػرز منيػػا الجوانػػب ارخالقي ػ

كواحدة مف قوت الجذب لمزاائف وذلػؾ مػف خػالؿ المقػااالت المااشػرة اػيف الزاػوف وموظػؼ الخدمػ او الموظػؼ
المظؤوؿ سف الخدم المصر ي ىولما كانت ىذه ارسماؿ المصر ي ذات أىمي

ح إدارة النشػاط اإلداري اشػكؿ

خاص اف اختيار العين قد وقع قصديا ح ئ المديريف لإلدارة العام لمصرؼ الرشيد واعض روسػو الممتػدة
سمت مظاح واظع مف حجـ التعامالت االقتصادي والمالي

ظادظا:سين الاحث

ح ايئ العمؿ المصر ح العراقي .

وزسػػػت()30اظػػػتمارة اظػػػتاياف سمػػػت المػػػوظايف ػػػح المصػػػرؼ ممػػػف ىػػػـ ادرجػػػ وظياػػػ رئػػػيس شػػػعا

اواقع()10اظتمارات ح اإلدارة العام لممصرؼ و( )20اظتمارة ح الاروع التااع لو.

ػػػأسمت

وقد اظتمـ مف ىػذه االظػتمارات( )26اظػتمارة قػط ىأ ػرزت سمميػ تحميػؿ الايانػات الشخصػي الػواردة ييػا إلػت

اآلتح جدوؿ(:)1

 .1كانت المظتويات الوظياي لممجيايف( )6ادرج مدير مػنيـ ( )4ذكػورى و( )5ادرجػ معػاوف مػدير أو
مدير رع منيـ ( )3ذكورىو( )15ادرج رئيس شعا منيـ ( )9ذكور.
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 .2امةػػت إسػػداد المظػػتجيايف الػػذيف تاػػوؽ أسمػػارىـ( )50ظػػن ( )12شخصػاً أي انظػػا ( )%46و()10

أشخاص ح العقد الرااع مف أسمارىـ ونظاتيـ()%38ىوكاف مف ايف العينػ ( )4أشػخاص ػح العقػد

الثالث مف أسمارىـ.

 .3أف غالاي ػ المظػػتجيايف الظػػتمارة الاحػػث يحممػػوف شػػيادة الاكػػالوريوس اذ ام ػ سػػددىـ ( )21موظا ػاً
انظا ( )%81و( )4آخريف يحمموف الداموـ العالح نظاتيـ ( )%16وىناؾ موظااً واحد حاصػؿ سمػت
شيادة الماجظتير.

 .4شارؾ جميع المظتجيايف ح دورات تدرياي وتطويري وكػاف غػالايتيـ ( )16موظاػاً نظػاتيـ ()%62
اشػػػترؾ مػػػف( )6-4دورةى و( )6مػػػوظايف مػػػنيـ نظػػػاتيـ()%23ى اشػػػترؾ ػػػح أكثػػػر مػػػف ( )7دورات

تدرياي سمت ارقؿ.

 .5كانػػت مػػدة الخدم ػ مػػا اػػيف ( )15-11ظػػن ىػػح الةالا ػ إذ ام ػ سػػدد المػػوظايف ييػػا ( )11موظا ػاً
نظػػاتيـ ()%42ى وكانػػت ( )7مػػوظايف خػػدمتيـ ( )20-16ظػػن يشػػكموف نظػػا ( .)%27يمػػا امػ
خدم المتاقيف ح المصرؼ أكثر مف  21ظن .

 .6كانت غالايػ المظػتجيايف ػح مػواقعيـ لمػدة تتػراوح اػيف ( )10-6ظػن اذ امةػوا ( )11موظاػاً نظػا
()%42ى يما كاف لمموظايف ذوي الخدم ( )5-1ظن اعدد( )9موظايف وانظا ()%35ى يما ام
خدم

ح موقعو الوظياح ( )5موظايف لمدة مػاايف ( )15-11ظػن يشػكموف نظػا ( .)%19موظاػاً

واحد قط تجاوزه مدة خدم ( )16ظن .
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ويعرض الجدوؿ( )1الخصائص الشخصي لعين الاحث.
جدوؿ ( )1الخصائص الشخصي لعين الاحث
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0-1
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مدٌر

التحصٌل الدراسً

مدة الخدمة فً المصرف

-16فاكثر

النوع

ذكر

أنثى

العمر

عدد الدورات

مدة الخدمة فً الموقع الوظٌفً
الحالً

المصدر  :من إعداد الباحثان باالستناد على استمارات االستبٌان ألنه ال ٌشمل العدد الكلً بل عٌنة البحث
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n=26

ظااعا :أدوات الاحث:

وتتضمف أدوات ووظائؿ جمع الايانات وتحميميا وىح-:

 -1أظاليب جمع الايانات

تـ اظتخداـ سدداً مف اردوات وارظاليب لجمع الايانات وكما يأتح-:
أ -الزيارات الميداني لةرض الحصوؿ سمت الايانات.

ب -اإلطالع سمت التقارير اإلحصائي لةرض االظتاادة مف اعض الايانات الموضوسي .

ج -االظتاان  :وىح أداة القياس ارظاظػي ليػذا الاحػث والمعػوؿ سمييػا ػح جمػع الايانػات وقػد تػـ تصػميـ
اظتمارة االظتاياف لتةطح جميع متةيرات ارأأنموذج وضمف محاور رئيظ وسمت النحو آالتح.
(أوال) تضمف المحور اروؿ المعمومات التعرياي لإل راد سين الاحث.

(ثانياً) تضمف المحور الثانح متةيرات أخالقيات العمؿ.

(ثالثاً) تضمف المحور الثالث متةيرات التاوؽ التنظيمح.

-2ارظاليب اإلحصائي

تػػـ اظػػتخداـ سػػدد مػػف ارظػػاليب اإلحصػػائي لةػػرض وصػػؼ وتحميػػؿ الايانػػات ايػػدؼ تحقيػػؽ أىػػداؼ الاحػػث

واختاار رضياتيا وكما يأتح-:

أ -الوظط الحظااح :لتحديد معدؿ اظتجاا أ راد العين لمتةيرات الاحث.

ب -االنحراؼ المعياري :لقياس درج التشتت المطمؽ لقيـ اإلجااات سف وظطيا الحظااح.

ج -معامؿ ارتااط الرتب لػ ( :)Spearmanلقياس نوع ودرج العالق ايف متةيرات الاحث.

د -معامػػؿ االنحػػدار الاظػػيط :وىػػو أظػػموب لقيػػاس تػػأثير المتةيػػر التوضػػيحح(أخالقيات العمػػؿ) ػػح المتةيػػر
المظتجيب(التاوؽ التنظيمح).

الماحث الثانح

الجانب النظري لماحث

أوال  :أخالقيات العمؿ

-1مايوـ أخالقيات العمؿ
اصطمو سمت كمم ارخالؽ ح المة العراي سمت أحكاـ قيمي تتعمؽ اارسماؿ التح توصؼ االحظف أو

القاو  .وارخالقح ىو ما يتاؽ وقواسد ارخالؽ أو قواسد الظموؾ المقررة ح المجتمع وسكظو ال أخالقح.اذ

يحمؿ مصطمو ارخالؽ معانح سدة ىمنيا الطاع والظجي ى وحقيقتيا أنيا صورة اإلنظاف الااطني
يح امنزل الصورة الظاىرة وأوصا يا ومعانييا ى و ليا أوصاؼ حظن وقايح .
إف المةات المختما تناولت ىذه الكمم سمت أنيا متراد

اما معانييا

ح محتواىا ودالالتيا ى إذ جاء ح قاموس

(  ) Longmanأف ارخالؽ تعنح  ( :دراظ طايع الماادئ الخمقي وارحكاـ وأظظيا ى مجموس مف الماادئ
والقيـ ى ماادئ الظموؾ أو اآلداب التح تحكـ الارد أو الجماس ى اظتقام التصر ات وارحكاـ وأخالقياتيا)

(ألظاسدي ى 2001ى  . )8وتعنح كمم " أخالقيات " و ؽ قاموس واظتر "مقاييس التصرؼ أو الظموؾ الخمقح
" (.االونكتادى2001ى .)194
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ويعد ( نجـ ى 2000ى  )18ارخالؽ سمت أنيا " القيـ والمعايير التح يعتمد سمييا أ راد المجتمع ح التمييز
ايف ما ىو جيد أو ما ىو ظحء ى ايف ما ىو صواب وما ىو خطا " كما يرت أف ارخالؽ ح كؿ مجتمع ىح
نتاج تطور تاريخح طويؿ واالتالح أنيا ضروري

االجتماسي  .وتعنح ارخالؽ ضمنا قوة راظخ

ح تكويف ذلؾ المجتمع و ح االظتقرار والمحا ظ سمت حياتو

ح اإلرادة تنزع إلت اختيار ما ىو خير أو ما ىو شر

(جوادى 2000ى  (123وأشار(  ) Daft, 2003,138إلت صعوا تعريؼ ارخالؽ اصورة دقيق ى وسر يا سمت
أنيا " تعاير س ف الماادئ المعنوي وسف القيـ التح تحكـ الظموؾ لمشخص المعنح أو ظموكيات المجموس سف

ما ىو صحيو وما ىو خطأ "ى ارخالؽ االنظا لو ىح التح تضع المعايير سف ما ىو جيد وما ىو رديء يما

يتعمؽ ااإلنجاز وسممي صنع القرار.

وسرؼ)  )Carter McNemara 2003,32ارخالؽ سمت أنيا تتضمف معر

ما ىو صحيو وما ىو

خاطئ.ومف ثـ القياـ االشحء الصحيو ىولكف الشحء الصحيو ال يكوف واضو المعالـ دائما لكح يعطت اصورة
واضح وكامم خالؿ المحاضرات المتعمق اارخالقياتىواف اغمب المعضالت ارخالقي ليظت اارمر الاظيط

.كما يشير إلت جزـ الكثير مف ارخالقييف إلت انو الصحيو الواجب سممو ااالظتناد إلت الماادئ ارخالقي ى ح
حيف يؤكد آخروف سمت أف عؿ الشحء الصحيو يعتمد الموقؼ الذي يمروف اوى واصورة سام

اشكؿ جوىري سمت الارد.ويضيؼ ااف العديد مف الاالظا يعدوف ارخالؽ "سمـ الظموؾ ".

انو يعتمد

لقد اظتخدمت ك مم ارخالؽ مع العديد مف المظميات والمياديف المعر ي ى إذ نجدىا قد اظتخدمت مع العمؿ

.و ح ىذا اإلطار انو يمكف تعريؼ " أخالقيات العمؿ " ح المنظم اأنيا " اتجاه اإلدارة وتصر يا تجاه

موظاييا وزاائنيا ى والمظاىميف والمجتمع سام ىوقوانيف الدول ذات العالق اتنظيـ سمؿ المنظمات"وينطاؽ
التعريؼ سمت سمؿ ار راد (االونكتادى2001ى . )194

كما سرؼ الااحث) (jones & 1991,22اأنيا واحدة أو أكثر مما يأتح
أ -تطايؽ ارخالقيات سمت مجتمع المنظم .

ب -طريق لتحديد المظؤولي

ح سالقات العمؿ .

ج -تشخيص وتعريؼ القضايا االجتماسي وقضايا ارسماؿ الميم .

د -نقد لألسماؿ (أسماؿ المنظم ) .

إف الحاج إلت أخالقيات العمؿ تظير كعامؿ حرج ح أوقات التةيير الجوىري ح المنظم ى كال المنظمات

الراحي وغير الراحي تعانح ح أوقات التةيرات الجوىري إلت إسادة النظر ح القيـ المتاؽ سمييا ظااقا واف

اغمب ىذه القيـ قد ال يظتمر التمظؾ ايا .واناء سمت ذلؾ انو ال يوجد إطار أخالقح يحيط اتصر ات ار راد ح
حاالت المعضالت المعقدة ليوضو ما ىو صحيو أو خاطئ .وغالاا ما يؤدي تطايؽ أخالقيات العمؿ ح مواقع

العمؿ إلت حظاظي مف قاؿ المديريف ح أداء أنشطتيـ .سمت ظايؿ المثاؿ سندما ينشا صراع ح المجموس

التح يعمؿ ييا المدير انو ظوؼ يراسح المحددات ارخالقي قاؿ اتخاذه ري رد عؿ .ويرت ()jones, 1990
ح كتااو "أظاظيات أخالقيات العمؿ" إف ظع المناطؽ التح تةطييا أخالقيات العمؿ تشتمؿ اصورة رئيظ سمت

منطقتيفى ارولت " اإلزساجات اإلداري  " Managerial mischiefمثؿ التصر ات الال قانوني و الال أخالقي

والتطايقات المشكوؾ ايا لأل راد والمنظمات وكياي التخمص منيا ىأي أف ىذه المنطق مف أخالقيات العمؿ

تيتـ ح ما ىو صحيو وخاطئ ح الحاالت االستيادي وحاالت المعضالت واضح المعالـ  .والمنطق االخرت
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"اإلرااؾ ارخالقح لإلدارة  " Mazesوالمرتاط االحاالت ارخالقي الكثيرة التح يواجييا الارد ح سممو اليومح ى
مثؿ صراع المصالو ىاظتخداـ الموارد المنظمي لمةرض الشخصحى ظوء إدارة المقاوالت واالتااقيات ..وغيرىا .

وايذا الصدد يشير (  ) Weihrich & Koontz , 1993 ,70إلت أف أخالقيات العمؿ " ىح كؿ ما

يتعمؽ االعدال واعض النواحح مثؿ توقعات المجتمع والمنا ظ انزاى و اإلسالف و العالقات العام والمظؤولي

االجتماسي وحري الزاوف والتصرؼ ألمنظمح ح الامد ارـ وخارج الحدود " .

وتتعمؽ ارخالقيات االقيـ الداخمي التح تعد جزءاً مف الايئ الثقا ي لممنظم والتح تتعمؽ أيضاً اأشكاؿ

الق اررات المتعمق االمظؤولي االجتماسي وذلؾ اما يتصؿ االايئ الخارجي  .إف القضي ارخالقي ىح قضي

حاضرة ح الوضع الذي تؤثر يو تصر ات الارد أو المجموس أو المنظم اشكؿ ضار أو نا ع ( ظماح أو

ايجااح ) سمت اآلخريف ويشير (االونكتادى2001ى  )194إف االلتزاـ اأخالقيات العمؿ يمكف قياظو امدت ميؿ
المنظم وموظاييا نحو االلتزاـ االقوانيف وارنظم المرتاط اعوامؿ ى مثؿ  :ظالم ونوسي المنتجات ى واتاح

رص سادل لمتوظيؼ ىوتجنب اظتخداـ المعمومات الظري لتحقيؽ مكاظب شخصي ى والرشوة والمد وسات أو

المقاوضات غير القانوني مف منظمات منا ظ أو حكومات أجناي أو أطراؼ أخرت ايدؼ الحصوؿ سمت سقود

سمؿ تجاري أو صناسي ..وغيرىا .

ويحدد ليذا الاحث أخالقيات العمؿ اأنيا اإلطار الشامؿ الذي يحكـ التصر ات وار عاؿ تجاه شحء ما ى

وتوضو ما ىو مقاوؿ او صحيو وما ىو مر وض أو خاطئ اشكؿ نظاح ح ضوء المعايير الظائدة ح
المجتمع احكـ العرؼ والقانوف ى والذي تمعب يو الثقا

دو ارً أظاظياً ح تحديده .

المنظمي والقيـ وأنظم المنظم وأصحاب المصالو

 -2الائات ارخالقي :

وقد تكوف ارخالقيات أكثر وضوحا( )Daft,2003,139و يما سند مقارنتيا االظموكيات المحكوم االقوانيف
وكذلؾ الخيار الحر ى اأف الظموؾ الاشري يقع ح ئات ثالث  .إف الائ ارولت ىح الائ المتمثم االقوانيف ى

والتح ييا يتـ توثيؽ وكتاا القيـ والمعايير اشكؿ قانونح وتارض تمؾ القيـ اقوة القانوف  .و ح ىذا الميداف
اف واضعح القانوف يمزموف ار راد والشركات سمت أف يتصر وا اطريق معين و ؽ القانوف  .ولقد أثارت ثورة

االنترنت الكثير مف القضايا القانوني الجديدة  .أما الائ الثاني

يح ئ الخيار الحر  Free choiceوىح

الائ المقاام ال تح تقع سمت الطرؼ المقااؿ ( المناقض) لمائ ارولت أساله ى وىح تتعمؽ االظموكيات التح ال
سالق لمقوانيف ايا وىح الائ التح يتمتع ييا الارد أو المنظم اكامؿ الحري

ح التصرؼ والظموؾ ى ومف ذلؾ

اختيار الارد لمعتقده الدينح أو نوع الموظيقت التح يظمعيا  .ويقع ايف ىاتيف الائتيف ى الائ الثالث الوظطي

وىح ميداف ارخالؽ  Domain of Ethicsو ؽ ما ياينو الشكؿ ى ويالحظ اأنو ال يوجد ليذا الميداف قوانيف
محددة متخصص ى إال إف ىناؾ معايير لإلنجاز تظتند سمت ماادئ مشترك وكذلؾ قيـ مشترك تتعمؽ االجانب

ارخالقح المعنوي الذي يوج و الارد أو المنظم  .ويالحظ أيضا ح ئ أو ميداف القوانيف ى اف االمتثاؿ أو
اإلذساف يكوف ساليا ولكف اتأثير القانوف وخو ا منو ى أما ح ميداف االختيار الحر ى اف االمتثاؿ أو اإلذساف

يكوف شخصيا ى ح حيف يكوف اإلذساف ح ميداف ارخالؽ مانياً سمت الماادئ والمعايير غير القظري التح

يعييا ويقتنع ايا الارد أو المنظم ى واذلؾ اف القرار المقاوؿ أخالقياً ىو ذلؾ القرار المقاوؿ قانونيا وشعوريا
(معنويا) االنظا لممجتمع اركار ككؿ)  .الذي يظتطيع اف يحكـ تاعاً لمظروؼ المختما متت يجب أف يظود

الحب ومتت يجب أف تتحكـ القوة .وكما يرت (ظاينوزا)
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اف العقؿ يجب أف يضع قانونا ينظـ رغاات اإلنظاف

المتنا رة وسندىا يظتطيع أف يظمؾ ظموكا يتاؽ مع ما يمميو العقؿ الذي يعيننا سمت أف ننظر إلت المواقؼ

المختما نظرة واظع شامم تناذ امظاسدة الخياؿ ااعد النتائج .

 -3مداخؿ التصرؼ ارخالقح:

أوالً  :مدخؿ الناع العاـ : Utilitarian Approach

وىو المنيج الذي ااتدسو الظا القرف التاظع سشر (جيرمح اينتاـ وجوف ظتيوارت مؿ ) و و قا

ليذا المنيج اف مايوـ ارخالؽ يتمثؿ االظموؾ ارخالقح ) (Moral behaviorو الذي ينتج المناع

القصوت ركار سدد ممكف مف ار راد ) . )McShane & Glinow,2000,215( (Daft, 2003,141وو ؽ

ىذا المنيج انو يتوقع لمتخذ القرار تجاه سمؿ معيف أف ييتـ اتأثير كؿ اديؿ مف ادائؿ القرار سمت كؿ ارطراؼ
ى واالتالح اختيار القرار الذي يعطح أ ضؿ حال رضا ركار سدد ممكف مف ار راد  .كذلؾ انو يمكف اتخاذ

القرار الذي يعنح قط ىؤالء ار راد الذيف يتأثروف اشكؿ مااشر اذلؾ القرار ىوليس أولئؾ الذيف يتأثروف او
اشكؿ غير مااشر( )Seglin,2000, 202ى ويرت) ) Wheelen & Hunger, 1998, 47أف ىذا المدخؿ
يقترح ار عاؿ والخطط التح يجب الحكـ سمييا مف خالؿ نتائجيا ى واف ار ارد ىنا يجب أف يتصر وا اطريق
تعطح اكار المنا ع لممجتمع واف ال يظااوا إال الحد اردنت مف ارذت واأقؿ كما ممكن ى.

ثانيا  :المدخؿ الشخصح أو الاردي (:)Individualism Approach

ياترض ىذا المدخؿ أف مايوـ ارخالؽ يدؿ سمت العمؿ الذي يشجع ويدسـ المصالو الاضمت سمت المدت
الاعيد االنظا لمارد(.) Daft,2003,141واف التوجو الذاتح الاردي ىو الشحء ارظمت ح ىذا المدخؿى

واالتالح اف القوت الخارجي التح تقيد ىذا التوجو الذاتحى يجب أف تقيد واشدة ( . )Kekes , 1988, 1اذلؾ
اف ار راد يقيموف الميزة أو المناع الاضمت ذات ارمد الاعيد رناظيـ ى وذلؾ اوصايا المقياس لجودة القرار

تجاه أي سمؿ مزمع القياـ او  .إف الاعؿ الذي يقصد اتعمد إلسطاء أ ضؿ نظا مف(الجيد/الرديء) أو أكارىا

االنظا لمارد المعنح ى يو الذي يتـ مقارنتو اادائؿ أخرت وىو الذي ظيعد القرار ار ضؿ .

ثالثاً  :مدخؿ الحقوؽ المعنوي (:)Moral-Rights Approach

ح ظؿ ىذا المدخؿ يتمثؿ مايوـ ارخالؽ االعمؿ الذي يحاظ لإل راد المتأثريف او حقوقيـ اإلنظاني  .ويؤكد

ىذا المدخؿ سمت أف لماشر حقوقاً أظاظي وىح حقوؽ سام ال تكتظب اقرار  .سميو اف أي قرار أخالقح اشاف
أي سمؿ ى ىو ذلؾ القرار الذي يصوف واالشكؿ ار ضؿ تمؾ الحقوؽ ارظاظي التح يجب أف يتمتع ايا

الاشر( .) Daft, 2003,142ولقد تعارؼ المجتمع سمت احتراـ الحقوؽ اإلنظاني وجرت توثيقيا اوثائؽ ليا
مكان مقدظ ياترض أف تصاف ى كوثيق حقوؽ اإلنظاف ح ارمـ المتحدة (الظاسديى2001ى  . )23ومف

ىذه

الحقوؽ

حري

الحرك

والتعاير

وارماف

والحماي

مف

التعذيب

واالضطياد

( ,)McShane & Glinow,2000,218ويرت( )Wheelen & Hunger, 1998, 47انو سمت الرغـ مف
الوثائؽ التح قدمتيا المنظمات الدولي إال إف المشكم

ح ىذا المدخؿ تكمف ح تعرياو حقوقا أظاظي واف ىذه

الحقوؽ التح توضع ح دول ما قد ال تتناظب او ال تكوف مقاول

ح كؿ أنحاء العالـ سمت حد ظواء  .كذلؾ

اف ىذا المدخؿ قد يشجع التوجو أو الظموؾ ارنانح سندما ياظر الارد مطالاو أو احتياجاتو الخاص سمت أنيا

حقوؽ يجب الحصوؿ سمييا.
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رااعاً  :مدخؿ العدال ): (Justice Approach

وو قا لو اف مايوـ ارخالؽ يعار سف ارسماؿ والق اررات المظتندة سمت معايير العدال والمظاواة وسدـ

االنحياز والنزاى كما يرت الظاسديى2001ى . )23

إف ىذا المدخؿ يرت ار راد سمت أنيـ يجب أف يعامموا سمت أظاس أنيـ اشر دونما تمييز سمت أظاس الجنس

أو العرؽ أو الموف ...وغيرىا اظتنادا إلت القوانيف التوجييي اإلليي والوضعي واف أي خروج سف ىذه القوانيف

يعد تصر ا ال أخالقيا.

ويشير( )Wheelen & Hunger, 1998, 47إلت أف ىذا المدخؿ يقترح أف يكوف صانعوا القرار و

الموظاوف سادليف ومظتقيميف وواضحيف ح توزيع التكاليؼ أو المنا ع سمت ار راد والمجاميع ى ويتاع ىذا
المدخؿ ماادئ العدال الموزس االتظاوي سمت ار راد وكذلؾ اف ىذا المدخؿ يجب اف يمتزـ ااف تكوف العقوا

متناظا مع نوع الجريم  .إف ىناؾ ثالث أنواع مف العدال ترتاط االمديريف والموظايػف ( Daft, 2003,

)142ى وىح-:

أ .العدال التوزيعي

ب .العدال اإلجرائي .

ج .العدال التعويضي

خامظاً  :مدخؿ الصاات الجيدة المشترك ( :) Common – Good Approach

يشير ىذا المدخؿ إلت أخالقيات العمؿ ااف المجتمع المكوف مف ار راد الذيف تراطيـ مصالو مشترك ى سميو

تعد ىح القيـ
اف ما ىو جيد لممجتمع ىو جيد ري رد منيـ  .واف أسضاء ىذا المجتمع مرتاطوف اأواصر ّ
وارىداؼ العام الشائع  .إف الصا الجيدة المشترك ىح كرة قديم واف المجتمع يضـ أ راداً ال تتعارض
مصالحيـ الشخصي مع المصمح العام اؿ إف مصالحيـ الشخصي تدور ح حدود المصمح العام لممجتمع
ى وتجمب امجموسيا المناع لمجميع .واذلؾ اف المصمح المشترك إنما تتكوف مف مجموس مف المصالو

والتح تنتج أصالً مف خالؿ التعاوف الواظع ر راد المجتمع ىوىح ساارة سف مجموس مصالو ار راد الذيف

يكونوف ىذا المجتمعى واف ىذه المصمح ىح ذات مناع لكؿ رد ح ذلؾ المجتمع اشكؿ مااشر وغير
مااشر.ومف ذلؾ سمت ظايؿ المثاؿ نظاـ التعميـ العاـ والنظاـ القضائح والاني التحتي االقتصادي ىح أمثم

سمت ىذا النوع مف المصالو المشترك
( ) Daft, 2003, 144

والتح غالاا ما تدار اشكؿ أو اآخر مف قاؿ الدول .

ظادظاً  :مدخؿ الظمات ارخالقي (:)Ethical Trait Approach

وىذا المدخؿ يقوـ سمت أظاس أف المدير الجيد – وكذلؾ العامؿ أو الموظؼ الجيد – مف الناحي

ارخالقي يمتمؾ خصائص وظمات أخالقي سالي تميزه سف غيره مف المديريف .واالتالح اف جذور الموقؼ

ارخالقح ح ىذا النوع مف ار راد تكمف ح شخصياتيـ المميزة أوظماتيـ الموجي نحو ارخالؽ
(()Ethics–Oriented Characteristicsنجـ ى2000ى .)61

ظااعاً :مدخؿ االلتزاـ(مدخؿ التوازف):)Obligation to Formal Principle Approach

يحاوؿ ىذا المدخؿ أف ياحث سف المادأ الرظمح الذي يظاسد سمت تحقيؽ االستداؿ والتوازف ايف طر ح

المصمح

ح كؿ قرار او تصرؼ  .أظاس ىذا المدخؿ ىو اف ىناؾ حديف مف المصالو ى الحد اروؿ ى ويتمثؿ

ح ارناني ( )Egoismأي تحقيؽ أقصت المصالو الشخصي  .والحد اآلخر ىو اإليثار وحب اآلخريف
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( ) Altruismأي تحقيؽ أقصت المنا ع االجتماسي و ؽ مادأ أقصت ظعادة ركار سدد .واف كال الحديف
يمثالف حال التطرؼ .لذا اف المادأ الرظمح اركثر قاوال ىو تحقيؽ مصمح االثنيف سند نقط التوازف اينيما

( .نجـ ى2000ى .)63

و ضالً سف المداخؿ الواردة أساله ى مقد طرح ( )Wheelen & Hunger,1998,47-48مدخالً آخر لحؿ

المعضالت ارخالقي مف خالؿ تطايؽ المنطؽ الامظاح ى الذي قدـ يو  Kantمادأيف أظاظييف يوجياف

ار عاؿ والتصر ات ى وىما:

أ .يكوف عؿ الشخص أخالقياً قط وذلؾ إذا رغب ذلؾ الشخص ح أف يتخذ الاعؿ ناظو مف قاؿ أي

شخص أخر غيره ى و ح حال مماثم لمحال التح يواجييا  .وىذا ما ينطاؽ سمت القاسدة الذىاي التح تقوؿ "
سامؿ الناس االطريق التح تريد أف يعامموؾ ايا ".

ب .سمت الشخص المعنح أف ال يعامؿ شخصا أخر ااظاط سمت أظاس الوظائؿ ( )Meansاؿ سمت

أظاس النتائج ( . )Endsوىذا يعنح انو ال يجب اظتةالؿ اآلخريف كوظيم لموصوؿ إلت النتائج ولةرض تحقيؽ

المصالو الخاص .

ثانيا :التاوؽ التنظيمح
 .1مايوـ التاوؽ التنظيمح وأىميتو :
يعػػد التاػػوؽ التنظيمػػح ى أو كمػػا يطمػػؽ سميػػو أحيانػاً اػػارداء العػػالح ) (High Performanceأو ارداء
المتميز ) (Extra Performanceمف المااىيـ اإلداري الحديثػ ى والظػاب الػرئيس ػح لجػوء المنظمػات إلػت
مثػػؿ ىػػذا النػػوع مػػف ارداء يكمػػف ػػح سػػدـ جػػدوت قيػػاـ ار ػراد اتأدي ػ الميػػاـ الموكم ػ إلػػييـ حظػػب ى اػػؿ أف
التطػػورات الحاصػػم

ػػح ايئ ػ المنظمػػات تظػػتدسح االضػػرورة إلػػت التاكيػػر االظػػاؿ التػػح تجعػػؿ العػػامميف ينجػػزوف

أسماليـ اأظموب ماتكر وغير تقميدي يتاوؽ يو سمت مظتويات أداء العػامميف اآلخػريف ويتجػاوز حػدود المعػايير
المحػػددة كمػػػاً ونوسػػػاً ى احيػػػث تظػػػتطيع المنظمػػػ أف تتاػػوؽ سمػػػت المنظمػػػات ارخػػػرت  .أذ أشػػػرت مراجعػػػ ىػػػذا
لمموضػػوع أف المنظمػػات توجيػػت اليػػو اعػػد التطػػور الظػػريع لحرك ػ الجػػودة الشػػامم

ػػح النصػػؼ الثػػانح لمقػػرف

المنصرـ والتح تعد مف العوامؿ التح أدت إلت نشاط تنظيمح متاوؽ ى وارز ىػذا المصػطمو تحديػداً اعػد أف نشػر
) (Peters & Watermanكتااػا سػف التاػوؽ  .إذ أصػاحت ىػذه الكممػ مرتاطػ مااشػرة مػع مظػتويات أداء
منظمػػات ارسمػػاؿ ى كمػػا أف تقػػديـ نمػػاذج ج ػوائز الجػػودة ػػح أوائػػؿ التظػػعينات ى مثػػؿ جػػائزة الجػػودة اروراي ػ ى
وجائزة االديج ى تعد الحا ز الذي أدت إلت ظعح المنظمات نحو التاوؽ .
يشػير ) (Drucker, 1995ى (يوظػؼ ى  )49: 2005إلػت أف تاػوؽ المنظمػات يػأتح مػف المعر ػ التػح
يمتمكيػػا العػػامموف ى يػػح محػػور ارسمػػاؿ التػػح تقػػوـ ايػػا ىػػذه المنظمػػات المتميػػزة واالتػػالح يػػو مػػا تناػػرد اػػو
المنظم دوف ظواىا ى إذ انو حصيم الجيود الاردي لمقوت العامم .
و يعػرؼ ) (Ivancevich etal , 1997 : 492التاػوؽ التنظيمػح سمػت انػو أسمػت مظػتوت مػف مظػتويات
ارداء الػػذي يمكػػف أف ينجػػزه العػػامموف ػػح المنظم ػ ى وىػػذا يمك ػف أف يػػتـ مػػف خػػالؿ ارتاػػاط الم ػوارد الاشػػري
اإلظػػتراتيجي

ػػح تصػػميـ وتوجيػػو النتػػائج ى اظػػتناد ارداء لمنتػػائج ى أنظم ػ التركيػػز سمػػت الزاػػوف التػػح تعمػػؿ
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المنظم مف خالليا سمت تقديـ الخدم ذات القيمػ ليػـ ى و ػح ىػذا اإلطػار ػاف قػادة المنظمػ يمكػف أف يخمقػوا
المنػػاخ التنظيمػػح لمتاػػوؽ مػػف خػػالؿ إيصػػاؿ رؤي ػ وقػػيـ المنظم ػ اوضػػوح ليػػـ ى وكػػذلؾ ػػح خمػػؽ ايئ ػ التعمػػيـ
المتواصؿ والعمؿ مع العامميف لموصوؿ الت تحقيؽ أىدا يـ ى واما ينعكس سمت تحقيؽ تاػوؽ المنظمػ ى وكػذلؾ
قياميـ اتمييػز ومكا ػأة سمميػ التاػوؽ اػالحوا ز الماديػ وغيػر الماديػ المتمثمػ اتػو ير المرونػ الالزمػ النجػاز
سمؿ جدي أكثر ناعاً ى وخمؽ إحظاس لدت العامميف ااالنجازات المتاوق التح تـ تحقيقيا ى ضػالً سػف الحصػوؿ
سمت التةذي العكظي مف زاائف المنظم وساممييا اشأف نتائج العمؿ المنجزة ى وجعؿ معيار التاوؽ حالػ قائمػ
 .ويعرؼ ) (Edgeman et al , 1999 :115التاوؽ التنظيمح سمت انو أظموب شامؿ لمعمؿ والذي يأخذ انظر
االستاار الموازن اػيف اىتمامػات أصػحاب المصػالو ى وزيػادة احتماليػ النجػاح التنظيمػح ػح ارمػد الاعيػد ى مػف
خػػالؿ التميػػز ػػح العمميػػات التشػػةيمي والماليػ ى وتطػػوير العالقػ مػػع الزاػػوف وتحظػػيف ارداء الظػػوقح ى ويعر ػػو
(القريوتحى )2000:303اكونو المدخؿ لدراظ اإلاػداع ويتمثػؿ امقػدار اإلنتاجيػ والاراسػ التػح ينجزىػا العػامموف
ح المنظم ويعر و ( (Daft,2005:33اأنػو ىػدؼ مػف ارىػداؼ التػح تظػعت المنظمػات لتحقيقيػا ظػواء أكانػت
حكومي ى أـ أىمي ى وىو نتيج لألداء العالح الذي يقدمو العامميف مف خػالؿ نظػرتيـ إلػت سمميػات منظمػ ليػا
زاػػائف داخميػػيف وزاػػائف خػػارجييف  /وتعػػرؼ الدراظػ التاػػوؽ التنظيمػػح اأنػػو ارداء المتميػػز الػػذي يقػػود إلػػت خمػػؽ
المناع االقتصادي لممنظم والزاوف واما يقود إلت قدرات تنا ظي متميزة ليا  .ولمتاوؽ التنظيمػح أىميػ أشػار
الييػا ) (peter , 2006 : 4اكونػو سػامالً لتعزيػز سمػؿ المنظمػ و اسميتيػا مػف خػالؿ تعزيػز الاكػرة القائمػ أف
التاػوؽ ػح اإلدارة يػػدسـ أنشػط المنظمػ ى ويجعميػػا منظمػ ماتكػرة تحقػػؽ رظػالتيا مػف خػػالؿ اسميػ القيػػادة ى
والتركيز سمت رأس الماؿ الاشري الظتراتيجح كمورد ميـ ح تطوير المنظم ويظاسد ح التركيػز سمػت النتػائج .
ويشػػير (الزيػػدي  )131 :2006 :إلػػت أف أىميتػػو تتجمػػت أيض ػاً ػػح خدمتػػو لممنظمػػات ػػح سػػدة مجػػاالت تتمثػػؿ
اتطوير الموارد الاشري واالرتقاء اماادئيا ارظاظي ى مف خالؿ اناء الكااي والقػدرات الشخصػي والعالقػات اػيف
العامميف ى والتعمـ لتظييؿ سمؿ الجماس و رؽ العمؿ ى كما أنو يعػزز مػف الػدور الظػتراتيجح لممػوارد الاشػري ى
إذ يظاسدىا سمت توجيييا مف كونيا مركزة سمت العمميات اإلجرائي والخدمات إلت كونيا مورداً ليا تأثير كايػر و
دور اظتراتيجح ح تحقيؽ نتائج المنظم .

 2ػ نماذج التاوؽ التنظيمح :
تعتمد نوسي المنتجات أو الخػدمات التػح تقػدميا المنظمػات سمػت تاػوؽ ارداء والعمميػات التػح تظػتخدميا
لتقػديـ ذلػؾ المنػتج وامػا يػؤدي إلػت تحقيػؽ ميزتيػا التنا ظػي المظػتدام  .ولمةػرض ىػذا ػأف سمػت المنظمػ أف
تمتزـ امعايير مختما داخمياً وخارجياً  .إذ سمت مظتوت الػداخؿ يػتـ ذلػؾ مػف خػالؿ مظػتوت التنظػيـ والعمميػات ى
وخارجياً يكوف سمت مظتوت الزاوف والظوؽ الذي تعمؿ او  .ولقد أشر الرجوع إلت الاكر اإلداري لموضوع تاػوؽ
المنظمات وجود مجموس مف النماذج تـ اختيار اعض منيا والتح تتالئـ وطايع الدراظ ى ومف اينيا .
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أ ػ أنموذج المركز اروراح إلدارة الجودة )(EFQM
يشير ) (Peter,2006:2إلت أف ىذا ار نموذج يعتمد مف قاؿ العديد مػف الشػركات العاممػ
االقتصادي المختما

ػح القطاسػات

ح العالـ ى إذ يتضمف ( )9معايير أظاظي ى الخمظ ارولت تمثػؿ القػدرات المتػوا رة لػدت

المنظم ى والتح يجب أف تقودىا لكح تكوف ح المظار الصحيو لتحقيؽ التاػوؽ ى وأمػا ارراعػ ارخػرت ى يػح
النتائج ح تحقيؽ التاوؽ وىذه المعايير تتمثؿ ااآلتح :
( )1ػ ػ القيػػادة  /أف القيػػادة ىػػح المميم ػ لمعػػامميف والتػػح تقػػود الجيػػود والخا ػرات الموجػػودة داخػػؿ المنظم ػ
رغراض التحظيف المظتمر لمعمميات والمنتجات المقدم مف قاؿ المنظم .
( )2ػ ػ الظياظ ػ واإلظػػتراتيجي  :وتتمثػػؿ االماػػادئ التػػح تظػػتخدـ لصػػيان ونشػػر وجي ػ النظػػر وتحظػػيف
الظياظات واإلظتراتيجي التح تحددىا المنظم النجاز سمميا .
( )3ػ إدارة الموارد الاشري  :والتح خالليا يتـ إظيار القوت الكامم وارظاظػي لمعػامميف رغػراض تحظػيف
مظتوت ارداء والخدمات المقدم سار تقديـ ارداء العالح .
( )4ػ الموارد المتاح  :وتمثؿ مجمػوع المػوارد المتاحػ لممنظمػ ظػواء أكانػت ماديػ أـ اشػري وكيػؼ يػتـ
توزيعيا داخميا لةرض دسـ الظياظات واإلظتراتيجي المعتمدة مف قاميا .
( )5ػ العمميات  :وتتناوؿ مجموس الاعاليات وارنشط التح يؤدييا العامموف ح المنظم لتقديـ المنتجات
أو الخدمات التح يطمايا زاائنيا ى وسار تعريؼ وجيات نظػر اإلدارة العميػا ى ومراجعػ تحقيػؽ العمميػات
لضماف اظتمراري التحظيف ليا .
( )6ػ رضا الزاوف  :ويتحقؽ سار تماي حاجاتو ورغااتو الحالي والمظتقامي .
( )7ػ رضا العامميف  :وتمثؿ قدرة المنظم سمت تحقيؽ ارىداؼ التح يعمؿ العامموف لتحقيقيا
( )8ػ ارثر االجتماسح  :ويتعمؽ اارثر الذي تتركو المنتجات والخدمات التح تقدميا المنظم

ح المجتمػع

الذي تعمؿ او ى واما يتالئـ مع ايئ ارسماؿ والحياة االجتماسي .

( )9ػ نتائج ارسماؿ  :ويقصد ايا انجاز ارىداؼ التح تظعت المنظم لتحقيقيا سار ارداء المخطط .
ب ػ أنموذج منظم التحالؼ لتحقيؽ التاوؽ التنظيمح (: )2006
يطرح ىذا ار نموذج اشكؿ جمح التاوؽ ح مواقع العمؿ ى إذ يتكػوف مػف مجموسػ مػف الخطػوات تاػدأ مػف
خمؽ أو وضع ثقا

التاوؽ لكح تكوف مظا سمؿ تعمؿ ايػا المنظمػ ى وىػح تعػد سنصػ ارً حاظػماً تعتمػده تمػؾ

المنظم ى ومف ثـ تطوير المديريف لكح يحصموا سمت المعر ػ التػح يحتاجونيػا لمعمػؿ اثقا ػ ارداء ى واعػد ذلػؾ
تادأ سممي تنوير ) (Ealightenالقيادة اثقا

التاوؽ ومػا ارىػداؼ التػح تظػعت المنظمػ لتحقيقيػا ى ومػف ثػـ

تكييؼ العمميات التح تعتمدىا المنظم ى واما يقود إلت تحقيؽ التاوؽ ى وأخي ارً خمؽ القيمػ لممنظمػ والزاػوف ى
وىػػذا ار نمػػوذج يظػػاسد المنظمػ سمػػت جػػذب وامػػتالؾ المواىػػب المتطػػورة والتػػح تػػو ر لممنظمػ أمثميػ

ػػح ارداء

والمحا ظ سميو ى واما يمكنيا مف التنا س اقوة مع المنظمات المماثم ) Alliance, 2006 :209 ) .
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ج ـ أنموذج الالمتناىي ) (Infinity Modelلمتاوؽ التنظيمح :
يتكػػوف ىػػػذا ار نمػػػوذج مػػف متةيػػػريف أظاظػػػييف ىمػػا أمثميػػػ ارداء والتطػػػوير اإلظػػتراتيجح ى ويظيػػػر ىػػػذا
ار نموذج المعد مف قاػؿ ) (Beechner & Hamilton,1997:2كيػؼ أف التطػوير اإلظػتراتيجح سنػدما يتوحػد
ويتكامؿ مػع أمثميػ ارداء ػأف ذلػؾ يقػود الػت تحقيػؽ التاػوؽ التنظيمػح .إف مػدخؿ ىػذا ار نمػوذج ىػو اظػتعماؿ
المعر ػ لمتنظػػيؽ اػػيف التطػػوير اإلظػػتراتيجح وأمثميػػو ارداء ى اال أف تطايػػؽ ىػػذا ار نمػػوذج يتطمػػب وجػػود قيػػادة
التميػػز ى وتكيايػػا مػػع سناصػػر النجػػاح
تتحمػػؿ المظػػؤولي كاممػ مػػع قياميػػا اتقيػػيـ العوائػػد ى واػرامج التحايػػز ى و ّ

الحاظم ى

الماحث الثالث

الجانب العممح

اوال:وصؼ نتائج متةيرات سين الاحث
أ -سرض نتائج أخالقيات العمؿ

تظير النتائج الواردة ح الجدوؿ ( ) 2إجااات أ راد العين سف متةير أخالقيات العمؿ :

 )1الناع العاـ  :يوضو الجدوؿ المشار إليو إف مظتوت مدخؿ الناع العاـ وؽ المتوظط ر ػراد العينػ ى
وىػذا مػا يؤكػده الوظػط الحظػػااح العػاـ ليػذا المتةيػر والاػال ( )3.79وىػػو أسمػت مػف الوظػط المعيػػاري
والاال ( )3واانحراؼ معياري ()0.77

 )2المػػدخؿ الشخصػػح  :يوضػػو ىػػذا المتةي ػر اىتمػػاـ المػػديريف مػػف خػػالؿ تحقيػػؽ ىػػذا المتةيػػر وظػػطاً
حظااياً قدره ( )3.76ى ام االنحراؼ المعياري ()0.67

 )3مػػدخؿ العدال ػ  :حقػػؽ ىػػذا المتةيػػر وظػػطاً حظػػااياً سام ػاً ام ػ ( )3.8وام ػ االنح ػراؼ المعيػػاري لػػو
مظتوت مرتاعاً مف العدال لدت المديريف سين الاحث
( )0.71ارمر الذي يؤشر
ً
مظػتوت قميػ ًؿ( وؽ الوظػط) اذ امػ الوظػط الحظػااح ()3.30
 )4مدخؿ الحقوؽ  :يوضو ىذا المتةيػر
ً
وتشتت كاير اذ كاف االنحراؼ المعياري ()0.97

 )5مدخؿ االلتزاـ  :يتمتع المديريف سين الاحث اااللتزاـ المقاوؿ حيث ام الوظػط الحظػااح العػاـ ليػذا
المتةير ( )3.50ى و امػ االنحػراؼ المعيػاري العػاـ ( )0.87ممػا يػدؿ سمػت استػداؿ االلتػزاـ االمػديريف
ح مجاؿ االلتزاـ.

 )6مػػػدخؿ الظػػػمات  :حقػػػؽ ىػػػذا المتةيػػػر وظػػػطاً حظػػػااياً إذ امػػػ ( )3.60وامػػػ االنحػػػراؼ المعيػػػاري
( )0.80مما يوضو ظيور ظمات خاص االمديريف .
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جدوؿ (  ) 2الوظط الحظااح واالنحراؼ المعياري لمتةيرات أخالقيات العمؿ
المتغٌرات

مدخل النفع
العام

المدخل
الشخصً

الوسط الحسابً

االنحراف المعٌاري

الفقـــــرات

 ٌجمع المدٌر معلومات كافٌة ٌتحمل مسؤولٌة اتخاذ القرار ٌصغً إلى وجهات نظر المستوٌاتٌ -تعامل مع الموقف والحالة

3.89
3.79
3.70
3.79

0.62
0.82
0.87
0.77

الوسط واالنحراف العام

3.79

0.77

 ٌتعامل بالعالقات اإلنسانٌة ٌحترم آراء العاملٌن ٌشٌع ثقافة العملٌ -هتم بحل المشكالت

7.57
3.19
3.75
3.80

0.85
0.82
0.72
0.84

الوسط واالنحراف العام

3.76

0.87

3.50
3.80
3.80
3.70

0.74
0.84
0.76
0.93

الوسط واالنحراف العام

3.80

0.71

 ٌتعامل المدٌر مع العاملٌن ٌسعى إلى تحقٌق المنفعة ٌحافظ المدٌر على األجهزةٌ -ؤمن المدٌر بنزاهة العاملٌن

3
3.40
3.70
3.20

0.79
0.84
0.99
0.91

الوسط واالنحراف المعٌاري

3.30

0.97

 ٌأخذ الظروف االجتماعٌة ٌهتم بالمناسبات الشخصٌة ٌفوض سلطتهٌ -منح الصالحٌة

3.80
3
3.80
3.60

0.73
0.63
0.73
0.72

الوسط واالنحراف العام

3.50

0.87

 ٌتعامل المدٌر مع العاملٌن بصفتهم أبناء ٌؤدي واجبه بحٌادٌة ٌلجأ إلى القرار الجماعًمدخل العدالة
ٌ -تعامل بإنصاف

مدخل
الحقوق

مدخل
االلتزام
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مدخل
السمات

 ال ٌتردد من قول الصدق ٌتعامل بنزاهة وصراحة ٌمنع التضلٌلٌ -بتعد عن المساومة

3.60
3.60
3.60
3.50

0.99
065
0.80
0.79

الوسط واالنحراف العام

3.60

0.80

ب-سرض نتائج متةيرات التاوؽ التنظيمح :
تظير النتائج الواردة مف الجدوؿ (  ) 3إجااات أ راد العين

ح متةير التاوؽ التنظيمح :

 .1القيادة  :أظيرت وظطاً حظااياً ميماً وؽ الوظط الحظااح ام ( )3.63واتشتت مػف اإلجااػات حيػث امػ

االنحػػػراؼ المعيػػػاري العػػػاـ ( )0.79ممػػػا يؤكػػػد أف اإلدارات (المصػػػارؼ) سينػػػ الاحػػػث تعتمػػػد سمػػػت القيػػػادات

والخصائص الشخصي لدييـ

 .2العمميات  :أظيرت وظطاً حظااياً ساما إذ ام ( )3.42لعممي تطايؽ لعمميػات

واػانحراؼ

معيػػاري ( )0.98ممػػا يػػوحح اػػأف إدارات المصػػارؼ تعتمػػد اشػػكؿ واضػػو سمػػت جيػػود المختصػػيف ػػح تصػػنيؼ
العمميات .

 .3نتائج ارسماؿ  :أشرت وظطاً حظااياً ساماً لنتػائج ارسمػاؿ ػوؽ الوظػط الحظػااح إذ امػ ( )3.94اينمػا
ام ػ االنح ػراؼ المعيػػاري ( )0.68ممػػا يعكػػس توجي ػاً معتػػدالً الستمػػاد إدارات المصػػارؼ سين ػ الاحػػث مػػف نتػػائج

ارسماؿ .

المتغٌرات
القٌادة

العملٌات

نتائج
األعمال

جدوؿ (  ) 3الوظط الحظااح واالنحراؼ المعياري لمتةيرات التاوؽ التنظيمح
االنحراف المعٌاري
الوسط الحسابً
الفقــــــــرات
0.77
3.74
 ٌلتزم القائد بالقٌم السادة0.64
3.50
 ٌشجع على تنمٌة المواهب0.78
3.57
 ٌحرص على توزٌع األهداف0.78
3.73
ٌسعى إلى توطٌد المستلزمات
0.79
3.63
الوسط الحسابً واالنحراف العام
0.98
3.50
 ٌؤمن المدٌر بالتغٌر كأسلوب لتقسٌم -0.89
3.34
ٌنتهج الحوار المباشر
0.84
3.34
 ٌسعى إلى نشر االنجازات0.98
3.53
ٌ -طلع على التقنٌات

الوسط الحسابً واالنحراف العام
 ٌهتم بإدخال التحسٌنات ٌسعى إلى الحصول على إٌراداتٌ -جري تغٌٌرات دورٌة

3.42
4.19
4.11
3.65
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0.92
0.69
0.86
0.79

 ٌستخدم أسالٌب منوعةالوسط الحسابً واالنحراف العام

3.80
3.94

0.02
0.68

ثانياً اختاار العالقات ايف متةيرات الاحث :

(ا) يشير الجدوؿ إلت نتائج سالقػات االرتاػاط اػيف متةيػرات أخالقيػات العمػؿ ومتةيػرات التاػوؽ التنظيمػح اشػكؿ

إجمالح سمت ال مظتوت العاـ لمعين اذ كانت ىذه العالقػ

ذات داللػ

إحصائي معنوي قدرىا ( )r=0.77وامظتوت معنوي ( )p<0.o1وىح قيم موجا تشػير إلػت سالقػ جيػدة اػيف
المتةيريف الماحوثيف ح ىذا الماحث.

(ب) يشير التحميؿ سمت المظتوت الارسح لممتةيرات الماحوث تمؾ المتةيريف الرئيظيف إلت اآلتح:

 .1ارتػػػاط مػػػدخؿ الناػػػع العػػػاـ كػػػؿ مػػػف القيػػػادة ونتػػػائج ارسمػػػاؿ اعالقػػػ إحصػػػائي ذات داللػػػ معنويػػػ

قػػدرىا()r=0.75و( )r=0.48سمػػت الت ػوالح وامظػػتوت معنوي ػ ( )p<0.01لكالىما.اينمػػا ارتػػاط ىػػذا
المػػػػػػدخؿ االعمميػػػػػػات اعالقػػػػػػ طرديػػػػػػ ذات دال لػػػػػػ معنويػػػػػػ إحصػػػػػػائي قػػػػػػدرىا( )r=0.47امظػػػػػػتوت

معنوي (.)p<0.o5

 .2ارتػػػاط المػػػدخؿ الشخصػػػػح كػػػؿ مػػػف القيػػػػادة ونتػػػائج ارسمػػػاؿ اعالقػػػػ إحصػػػائي ذات داللػػػ معنويػػػػ

قػػدرىا()r=0.47و( )r=0.43سمػػت الت ػوالح وامظػػتوت معنوي ػ ( )p<0.01لكالىما.اينمػػا ارتػػاط ىػػذا
المػػػػػػدخؿ االعمميػػػػػػات اعالقػػػػػػ طرديػػػػػػ ذات دال لػػػػػػ معنويػػػػػػ إحصػػػػػػائي قػػػػػػدرىا( )r=0.39امظػػػػػػتوت

معنوي (.)p<0.o5

 .3ارتػػػػاط مػػػػػدخؿ العدالػػػػػ كػػػػؿ مػػػػػف القيػػػػػادة ونتػػػػائج ارسمػػػػػاؿ اعالقػػػػػ إحصػػػػائي ذات داللػػػػػ معنويػػػػػ

قػػدرىا()r=0.44و( )r=0.54سمػػت الت ػوالح وامظػػتوت معنوي ػ ( )p<0.01لكالىما.اينمػػا ارتػػاط ىػػذا
المػػػػػػدخؿ االعمميػػػػػػات اعالقػػػػػػ طرديػػػػػػ ذات دال لػػػػػػ معنويػػػػػػ إحصػػػػػػائي قػػػػػػدرىا( )r=0.47امظػػػػػػتوت

معنوي (.)p<0.o5

 .4ارتػػاط مػػدخؿ الحقػػوؽ كػػؿ مػػف القيػػادة والعمميػػات ونتػػائج ارسمػػاؿ اعالقػ إحصػػائي ذات داللػ معنويػ
قدرىا()r=0.52و( )p=0.39()r=o.59سمت التوالح وامظتوت معنوي ( )p<0.01سمت التوالح.

 .5ارتػػػػاط مػػػػدخؿ االلتػػػػػزاـ كػػػػؿ مػػػػػف القيػػػػادة ونتػػػػائج ارسمػػػػػاؿ اعالقػػػػ إحصػػػػػائي ذات داللػػػػ معنويػػػػػ
قػػدرىا()r=0.42و( )r=0.55سمػػت الت ػوالح وامظػػتوت معنوي ػ ( )p<0.01لكالىما.اينمػػا ارتػػاط ىػػذا
المػػػػػػدخؿ االعمميػػػػػػات اعالقػػػػػػ طرديػػػػػػ ذات داللػػػػػػ معنويػػػػػػ إحصػػػػػػائي قػػػػػػدرىا( )r=0.82امظػػػػػػتوت

معنوي (.)p<0.o5

 .6ارتػػػػاط مػػػػدخؿ الظػػػػمات كػػػػؿ مػػػػف القيػػػػادة ونتػػػػائج ارسمػػػػاؿ اعالقػػػػ إحصػػػػائي ذات داللػػػػ معنويػػػػ
قػػدرىا()r=0.57و( )r=0.62سمػػت الت ػوالح وامظػػتوت معنوي ػ ( )p<0.01لكالىما.اينمػػا ارتػػاط ىػػذا
المػػػػػػدخؿ االعمميػػػػػػات اعالقػػػػػػ طرديػػػػػػ ذات داللػػػػػػ معنويػػػػػػ إحصػػػػػػائي قػػػػػػدرىا( )r=0.48امظػػػػػػتوت

معنوي (.)p<0.05
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جدوؿ(  ) 4العالق ايف أخالقيات العمؿ والتاوؽ التنظيمح
العمميات

القيادة
مدخؿ الناع العاـ

0.75

مدخؿ العدال

0.44

مدخؿ الشخصح

0.47

مدخؿ الحقوؽ

0.52

مدخؿ الظمات

0.57

مدخؿ االلتزاـ

n=27,0,0

0.42

**

0.47

**

0.47

**

0.39

**

0.59

**

*

0.48

*

0.54

*

0.43

**

0.39

*

0.62

0.82

**

نتائج ارسماؿ

0.48

*

P > ,.,0 **p>0.01

0.55

المؤشر العاـ

**
**
**

0.77

**

**

**
**

*

مما ذكر يرت الااحثاف أف قوة سالقات االرتااط سمت متةيرات أخالقيات العمؿ والتاوؽ التنظيمح كانت ايجااي

جميعيا امظتوت .معنوي سالح ى مما يشير إلت اىتماـ مديري الاروع ح المصارؼ سين الاحث اامتالكيـ
ارخالؽ الكايرة لنجاح إداراتيـ وتعامميـ مع العامميف

ثالثاً  :اختاار التأثير سمت متةيرات الاحث

تأثير سالق أخالقيات العمؿ ح التاوؽ التنظيمح اشكؿ إجمالح .

جدوؿ (  ) 5تأثير العالق ايف متةيرات الاحث:

المتةيرات
أخالقيات العمل في
التفوق التنظيمي

R2

,.00

قيم f

0,0.40

P.v

,.,0

معامؿ

االنحدار
,.40

قيم T

2.00

P.v

,.,.0

إذ كانت النتائج كما يمح
 )1يشير معامؿ ) (R2المعدؿ إف نظػا االخػتالؼ الماظػر ػح التاػوؽ التنظيمػح اظػاب تػأثير سالقػ
أخالقيات العمؿ ال تقػؿ سػف ( )%77ػح نظػا تػدؿ سمػت أف ( )%77مػف االختال ػات الكميػ

ػح

التاػػوؽ التنظيمػػح تحػػدد مػػف خػػالؿ اىتمػػاـ إدارات المصػػارؼ اأخالقيػػات العمػػؿ التػػح يمتمكيػػا واف

نظا ( )% 23المتاقي تمثؿ نظػا إظػياـ المتةيػرات غيػر الداخمػ

ػح ىػذا الاحػث التػح ال يمكػف

الظيطرة سمييا .

 )2امةػػػت قيمػػػ ) )107.45 ( (fوىػػػح قيمػػػ ذات داللػػػ إحصػػػائي معنويػػػ سنػػػد مظػػػتوت معنويػػػ

( )0.01إذ تشير ذلؾ إلت أف منحنػح االنحػدار جيػد ػح تاظػير العالقػ اػيف أخالقيػات العمػؿ ػح
التاوؽ التنظيمح.
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 )3كانػت الداللػ المعنويػ لمعامػؿ االنحػػدار الػذي ياظػر سالقػ التػأثير لكػػؿ مػف أخالقيػات العمػؿ ػػح
التاوؽ التنظيمح اقيم ( )0.46وكانت قيم ( )2.61()tوىح معنوي سند مظتوت ()0.05

الماحث الرااع

االظتنتاجات والتوصيات
أوال :االظتنتاجات

 .1إف حاج منظمات ارسماؿ إلت أخالقيات تتناظب مع طايع العمميات وارىػداؼ المرظػوم ال تقػؿ
أىمي سف الموارد التنظيمي وارنشط اإلداري التح يمارظيا المديريف كا .

 .2إف التاػػوؽ التنظيمػػح سمػػت و ػػؽ ار نمػػوذج الػػذي تػػنجو يػػو منظم ػ ارسمػػاؿ يمثػػؿ تعزي ػ از لمػػدور
االظتراتيجح ليا ح تحقيؽ الناتج المتوخاة وكظب المنا ظ .

 .3إف مػػدخؿ العدال ػ ىػػو المػػدخؿ اركثػػر اىتمامػػا ػػح أداء العين ػ الماحوث ػ ممػػا يشػػير إلػػت قاػػوؿ
المااىيـ المؤكدة ايذا المادأ ايف العالقات الوظياي لممرؤوظيف والمديريف.

 .4إف نتائج ارسماؿ ىح اركثر أىميػ مػف سوامػؿ التاػوؽ التنظيمػح ممػا يشػير الػت تركيػز االىتمػاـ
اارسمػػاؿ المصػػر ي مػػف خػػالؿ النتػػائج التػػح تػػنجـ سنيػػا أو أنيػػا تتحقػػؽ لممظػػتايد مػػف الخدم ػ

المصر ي .

 .5وجود سالقػات ارتاػاط اػيف متةيػرات أخالقيػات العمػؿ والتاػوؽ التنظيمػح ممػا ياػيف صػح الارضػي
ارظاظي ارولت

 .6أظيرت النتائج إثاات صح الارضي الثاني اوجود تػأثير ذات داللػ معنويػ اػيف أخالقيػات العمػؿ
والتاوؽ التنظيمح.

ثانيا:التوصيات

 .1التأكيػػد سمػػت اإلدارة العميػػا لممصػػرؼ اضػػرورة اػػث الماػػاىيـ ارخالقي ػ ك حػػدت أاعػػاد الثقا ػ الشخصػػي
والتنظيمي التح يجب أف يتحمت ايا الموظؼ و ال ظيما ذوي التماس المااشر االزاائف.

 .2تعزيز حال االلتزاـ التح يتحمت ايا الموظؼ المصر ح ح انجازه لمعمميات التح يكمؼ اياىواستماد ذلؾ
أظاظا ح التنظيـ الوظياح لو.

سػده مػف ارىػداؼ ارظاظػي التػح
 .3تأكيد توجػو المظػؤوليف ػح المصػرؼ لترظػي مػدخؿ الناػع العػاـ و ّ
يظعت المصرؼ الت اموغيا.

 .4تنمي مااىيـ العدال وتو ير المناخ التنظيمح لظيادتيا ايف الموظايف وايف المصرؼ والزاائف.
 .5إجراء المزيد مف الاحوث التنظيمي لتطوير الخدم المصر ي مف خالؿ تقوي العالقات الوظيايػ وادارة
سالقات الزاوف.
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المصادر العراي :

 )1ارونكتاد ى  2001ى الظياظات العام لألسماؿ وىياكؿ التنظيـ ارظاظي المنيج الدولح لمػؤتمر ارمػـ
المتحدة لمتجارة والتنمي ى المجتمع العراح لممحاظايف القانونييف ى سماف – ارردف .

 )2شوقح ناجح جػواد ى  2000ى إدارة ارسمػاؿ  :منظػور كمػح – دار الحامػد لمنشػر والتوزيػع ى سمػاف –
ارردف .

 )3مؤيػػػد يوظػػػؼ نعمػػػ الظػػػاسدي ى  2001ى أخالقيػػػات اإلدارة وأثرىػػػا ػػػح الرقااػػػ اإلداريػػػ سمػػػت و ػػػؽ
أأأنمػػوذج الثق ػ  :دراظ ػ ميداني ػ

ػػح الشػػرك العام ػ لالظتكشػػا ات الناطيػ ى رظػػال ماجظػػتير غ ـ :

مكتا اإلدارة واالقتصاد ى جامع اةداد – اةداد .

 )4محمد قاظـ القريوتح ى  2000ى الظموؾ التنظيمح ى دراظػ الظػموؾ اإلنظػانح الاػردي والجمػاسح مػف
المنظمات المختما ى الطاع الثالث ى دار الشروؽ ى سماف – ارردف .

 )5نػػاظـ ج ػواد الزيػػدي  2006 :ى العالق ػ اػػيف ظػػموؾ المواطن ػ التنظيمي ػ والقيػػادة التحويمي ػ وأثرىػػا ػػح
تاوؽ المنظمات ى دراظ تحميمي ى أطروح دكتوراه مظا

ف إدارة ارسماؿ ى مكتا اإلدارة واالقتصاد

 )6نجـ ساود نجـ ى  2000ى أخالقيات اإلدارة ح سالـ متةير ى الطاع ارولت ى المنظم العراي لمتنمي
اإلداري ى ظمظم احوث ودراظات ى القاىرة ى جميوري مصر العراي .

 )7يوظؼ أحمد ااو ارة ى  2004ى العالقػ اػيف اظػتخداـ مػدخؿ إدارة المعر ػ وارداء ى جامعػ الزيتونػ
ارردني الخاص ى كمي االقتصاد والعموـ اإلداري ى المؤتمر العممح الظػنوي الرااػع ى إدارة المعر ػ

العالـ العراح ى سماف  -ارردف .
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