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إ:إصخلامل

وبسرعة يؤثر رد واملنظمة واملجتمع الفكرية والتطبيقية في سلوك الف افة الجوانبزايدة على ك ها املتوهيمنت األعمالع االجتماعي ألخالقيات واقال نإ 

  ،األعمالمنظمات مستقبل على الواقع الحالي و 
 
ل التقييم واالعتبار وقيادتها للفرد واملجتمع وصيرورتها هويته املميزة في محاف األخالق أهميةمن  وانطالقا

التي  الستراتيجية الدارة منها جيه وتغيير مالمح منظمية متعددة لعالقة والتأثير وشدة كل منهما في تو مستوى ا تحديد  إلىالحاجة  نإاملعرفي والعملي ف

البيئية  األبعادعد تحليل دقيق لواقع كفؤة وتحقيق كل ذلك ب إستراتيجيةمحددة وصياغة  وأهدافتعبر عن التوجهات املستقبلية عبر رؤية ورسالة 

 يقل ،جيةاخلية والخار الد
 
. يعزز هذا البحث األبعادنوعي  لتلك  أورفض كمي  أويحدد قبول  أخالقيومدخل ملنظور  دم حصيلة تراكم فلسفي مميز ووفقا

 
 
صرف الدولي امل في يادات منظمية اختيرت بعنايةملديرين وقعينة من ا  آلراء أفكاره بحالة تطبيقية لغناء املفاهيم الفكرية للمتغيرات املبحوثة تبعا

موقع وموقف استراتيجي يحقق بها في  لتميزوا  لتحديدها بأشد الحاجة األعمالقى منظمات لكشف مالمح فكرية سليمة تب )شركة خاصة( ميسال ال 

  أصحاب وأهداف أهدافها
 
 جي املتجدد وفاعليةالذي يالزم الفكر االستراتي نمو والتنافسعن حاالت ال املصلحة على اختالف نواياهم وطلباتهم . فضال

 األخالقالفاعل واملعبر عن توأمة  األخالقيالتغلغل  أبرزهاث مساره العلمي بمجموعة من االستنتاجات وينهي البح لوك ريادي واعد.ممارسات قيادية وس

  ،املنظمة معا وفي كل حين وإستراتيجية
 
خل الجميع بحملها دا  سامية مميزة يفخر قأخال عندما تالزم  الستراتيجيةكد فاعلية عن التوصيات التي تؤ  فضال

 .  وخارج املنظمة

إإإإإإ.نظمةامل إستراتيجية ؛املهنة أخالقيات ؛األعمال أخالقياتتإاملفتاحيةإ:إالكلما

إإ:املقدمة

 
 
، ومن ذلك  ارقر  نوعة وهي تعيش بيئة ديناميكية ليس لهامع وقائع وتداخالت فكرية وتطبيقية مت األعمالتتصارع منظمات  خرآ بعد  يوما

وقد يكون لكل اثنين )الخير  والشر( ن على وفق قيم واعتبارات ومفاهيم قوية على محوري النسانيالسلوك  االتي ما انفكت تطرح مزاي األعمال اتأخالقي

، واذ تجمع لعمااأل ملنظمات جتماعي واقع اال للتحديد عالقتهما وتأثيرهما في ا وغيرها مما يدفع ويؤكد الحاجة  والصالحمنهما مسميات غير ذلك كالفساد 

نها تتعلق بحاضر املنظمة ومستقبلها، فقد القصوى كو  األهميةيأخذ  وأبعادها الستراتيجية الدارة العالقة والتأثير في  نإكل تلك القيم ف األخالقمفردة 

بين وجود تلك   إطاره ات فكرية لتحديد يستوجب البحث فرضي املنظمة( كمتغيرات فرعية لألخالق، وكما توأخالقيااملهنة  أخالقياتوقع االختيار على )

 موقع مناسب الختبار تلك الفرضيات ضرورة  إلىالعالقة وتأثيرها فان الحاجة 
 
)شركة   السالميالعامة للمصرف الدولي  الدارة تيرت . وقد اخ أيضا

 
 
 ة للبحث بسبب حداثة تات وتحديد عينة قصديالختبار تلك الفرضي خاصة( مجاال

 
والبرامج  األدوات، واستخدمت مجموعة من شكيل املصرف  نسبيا

 املناسبة ملتطلبات البحث وجوانبه الفكرية والتطبيقية التي اعتمدت املصرف مث الحصائية
 
للمنظمة العراقية عموما ولقطاع العمل املصرفي بشكل  اال

 
 
الدراسات التخصصية السابقة بدراسة نهجية وعدد من منها لعرض امل ل و أل ا مباحث  أربعة إلىوزع محتواه حتوى البحث ملضامين وم خاص. وتنسيقا

العينة وتفسير تلك اآلراء التي رسمت  آراءبحث الثالث لدراسة وتحليل امل أما، وأبعادهاواملبحث الثاني للمرتكزات الفكرية لتلك املتغيرات متغيراته، 

 بع.تاجات والتوصيات التي تضمنها املبحث الرا مالمح االستن

إ

إ
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 إمنهجيةإالبحثإودراساتإسابقة:إلإوإاألإاملبحثإ

 :إمنهجيةإالدراسةإإإلإوإاألإاملحورإ

 :اآلتيةبالفقرات  منهجيتهوانطالقة  ملتغيرات البحث  ليةو األ املفاهيم  أطرت

إأوإ
ا
إإإ::إمشكلةإالبحثإإل

  امهحجا ومواقع عملها و على اختالف تخصصاته األعمالتواجه منظمات واحدة من التحديات التي  األعمالأخالقيات  أضحت
 
، وبرزت سلوكا

 داخل تلك املنظمات من سلوك املجتمع ككل من ناحية ومن ناحية 
 
 فرعيا

 
 عن سلوك  أنها أخرى اجتماعيا

 
  منالفاحص  حسسهامتغايرة يت بأنماطتعبيرا

 غرافية وخصوصية كل منهم.و بيعة ديمجميع العاملين باملنظمة على اختالف مواقع عملهم وط

 على ذلك يشكل ض  لي فانوبالتا
 
ممارسات ثيرة سيما في واحدة من أهم في كيفية التفاعل مع هذه املعطيات املتنوعة والخصائص امل الدارة غطا

 قال خإ ونة دومسكها عبر م األخالقية األنماطمثلى للتفاعل املثمر مع هذه  آليةالبحث عن  وأصبح، (الستراتيجية الدارة العليا والوسطى ) الدارة 

 من وقفة ومراجعة فكرية وعملية. أكثرالعليا  الدارة ب من التي تتطل من املهام منظميه

إعلىإذلكإتندرجإمشكلةإالب
ا
إ:إاآلتيةحثإبالتساؤلتإوبناءا

 ؟ للوظيفة األخالقياملنظمة والعاملين على دراية كافية باملحتوى  إدارة  أنهل  .1

 ؟ امتميزة ضمن بيئته تأخالقيا مالمحقادرة على رسم  األعمال ظمةمن أنهل  .2

 ؟السائدة في املنظمة لألخالقيات واستراتيجياتهاما مدى االستجابة لقرارات املنظمة  .3

إ:إ
ا
 إإ:البحثإإأهميةإثانيا

، وفي حدود هذا قع ومكان تطبيقهامتغيرات التي يبحث فيها وموالوالتطبيقي لاملحتوى العلمي  أهميةالبحث العلمي ناجمة صرخات  أهمية نا 

 :يةتاآل األهميةكن تلمس البحث يم

 . الدارة ت والعاملين في قرارا  لإلدارة  األخالقياملضمون  ألهميةالعليا  الدارات أنظار أثارة  .1

 )مدونة( . دواح أنموذجفي  األخالقيةضرورة تجميع سلوكيات العاملين وتصرفاتهم  .2

 مة.قبلية للفرد واملنظذا منافع وفوائد حالية ومست السليم  قيخالاأل السلوك  نأتوجيه العاملين ب .3

 واعتمادها في قراراتهم. األعمال ألخالقياتالضمنية  باألبعاداملديرين  إسناد .4

 واالستراتيجي. الداري في مفاصل القرار  األخالق وتأثير عالقةاختبار  إمكانية .5

إ:إ
ا
 إإ:البحثإإأهدافثالثا

 :تتلخص فيالبحث لهذا  األساسيةالغايات  نا 

 املختصة . خالل قرارات إداراتها  نوالوظيفية في واقع ومستقبل املنظمة م  نظميةملا  األعمال أخالقياتالدور الذي تلعبه  تأكيد .1

 الخاصة بها. األخالقيضمن مدونة السلوك  لألعمالاملطلوبة  األخالقوبيان  أحكاماملنظمة على حتمية  إدارة توجيه عناية  .2

 مميزة. بأخالقعاملين داخل املنظمة ي التحل بأهميةة الوعي كل ما من شأنه زياد األعمالي منظمات تبن على التأكيد .3

مفاهيم املنفعة  معهم وتجنب الدارة العمل وكذا  أخالقياتمع املنظمة وفق معايير  االيجابيضرورة التفاعل  إلىاملصلحة  أصحابتوجيه كافة  .4

 املجردة.

 املنظمة املبحوثة واملوقع الجغرافي. أعمالاع منه في قط الفادة  لةأو ل بين متغيرات البحث ومحاعلية التفاععلمي يؤكد ف أنموذج إعداد .5

إ:إفرضياتإالبحثإ
ا
إ  :رابعا

 ،على وفق األسس واالختبارات الخاصة واملناسبة في حدود مجاالت البحث هقاعدة اختبار علمي وتطبيقي لتفاعل متغيرات تؤسس فرضيات البحث

 وانطال
 
 البحث الواردة  وأهدافمن مشكلة قا

 
 ث باالتي:حددت فرضيات البح أنفا

 : ويتفرع عنها     الستراتيجية الدارة مع  األعمال أخالقياتمعنوية بين  : وجود عالقة ذات داللة لىوإاألإالفرضيةإالرئيسةإ

 . الستراتيجية الدارة املهنة و  أخالقيات: وجود عالقة ذات داللة معنوية بين  لىإوإاألإالفرضيةإالفرعيةإ

 راتيجية .ة معنوية بين أخالقيات املنظمة والدارة الستقة ذات دالل: وجود عال الثانيةإالفرضيةإالفرعيةإ

 . الستراتيجية الدارة : وجود تأثير ذو داللة معنوية ألخالقيات األعمال في  الفرضيةإالرئيسةإالثانيةإ

 ويتفرع  عنها:

 الستراتيجية . املهنة في الدارة  : وجود تأثير ذو داللة معنوية لألخالقيات لىإوإالفرضيةإالفرعيةإاألإ

 : وجود تأثير ذو داللة معنوية ألخالق املنظمة في الدارة الستراتيجية. لثانيةإالفرضيةإالفرعيةإا
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إ:إ
ا
 إإ:البحثإإأنموذجخامسا

 أنموذج( 1شكل )، وهكذا يعرض ال البحثإإوفرضياتدود مشكلة البحث لبيان حركة وفاعلية متغيرات الرئيسة والفرعية في ح أنموذجيصمم 

 الفتراض ي:حث ا الب

 

 

 

 

 

 

 

إأنموذجإالبحثإإ:(1شكلإ)

إعدادإالباحثإاملصدرإ:إمنإ

إ
ا
 :إإ:إاملنهجإالعلميإللبحثإسادسا

املفاهيم املحددة للبحث تقراء اسو  ليو األ اعتمد املنهج الوصفي التحليلي منهج علمي الستخدامات واختبارات البحث من خالل املراجعة والتحليل 

 للبحث واستنباط النتائج املتوقعة منها: األساسيةاملعاصرة ، وجمع البيانات واملعلومات التي شكلت املادة  األعمالئة في بي ت سابقة وتطبيقاتها من دراسا

إ:إنطاقإومجتمعإالبحثإ
ا
 :سابعا

في العراق )شركة  يةاألهل املصارف احد يمثل، و البحث تطبيقات متطلبات لجراءطاق العامة( مجتمع ون الدارة ) السالميالدولي اختير املصرف 

 عن الخدمات املصرفية أنواع( ويقدم الخدمات املصرفية املتنوعة من 2016عام ) أعمالهخاصة( باشر 
 
الكفوء   الداري على النظام  تأكيده ، فضال

ة التي يحددها لتزامات املهنيلقانون وحدود االن ا ضم العراقالية ومصرفية داخل وخارج سسات ممع مؤ  واملشاركةالعمليات املصرفية  إدارة والفعال في 

 www.imtb.iqاملصرف معلومات عن تشكيالته وخدماته املصرفية وغير ذلك عن طريق موقعه االلكتروني وعلى الشبكة العاملية  ويقدمالبنك املركزي 

إثامن
ا
إإإ::إاستبانةإالبحثإا

 :اآلتيةمن املصادر تبانة البحث صممت اس

  (  BORETTI, INC., INTERNATUONAL SAFETY SOULUTION)استبانة التي تقدمها مؤسسة إلى: بالرجوع املنظمةاخالقياتإاملهنةإوإإأخالقياتإ .1

 . (  Association Management:  Counseling & Evaluation Serviceمؤسسة ) تهاقدماالستبانة التي  إلى: بالرجوع  الستراتيجيةإالدارةإ-2

التعديالت الطفيفة لجعلها مالئمة للحصول على  بعض  إجراءوتم  ،الفنيوالتقييم تمارات علمية مختبرة من الناحية العلمية والقياس اس وهي

 نصريةالجامعة املستواالقتصاد /  الدارة لية ) ك  أساتذة من  ، كما تم عرض االستبانة على مجموعةشركة خاصة(البيانات املطلوبة من مصرف تجاري )

  (3الذي يعتمد الوسط الفرض ي ) الخماس يليكرت(  على وفق مقياس )  الجابة، وتم تصميم الزيادة الثقة في اختبار الصدق للمحتوى الذي جاء فيه( 

 ساط الحسابية املحتسبة . و أل كأساس للمقارنة مع ا 

   نم الفادة  وإمكانيةتحقق فاعلية محتوى االستبانة بات الخاص باختبار الث وأجرى كما 
 
بياناتها وثبات املستجيبين فيها لو عرضت عليهم الحقا

 ملقياس )0.87ذاتها ، وكانت نتائج هذا التحليل قد حققت درجة ) الجابةعلى والحصول 
 
، وهي درجة عالية ( لقياس ثبات االستبانةغ الفا كرونبا ( وفقا

 املستجيبون. لومات التي قدمهااستخدام االستبانة واملعتسمح ب

  ، ( ومنها )الوسط الحسابيSPSS V.23املناسبة لتحليل بيانات االستبانة ضمن حزمة برنامج ) الحصائية األدواتجموعة من دمت مواستخ

إ(   (F)  ( ،t( ، واختبار )2R( ، معامل االنحدار )rمعامل ارتباط ) ،االنحراف املعياري 

 إإإدراساتإسابقة:إالثانيإحورإامل

 ملوا 
 
 للجهود السابقة في البحث باملتغيرات املبحوثةوا ، كريةرد البحث الفتعزيزا

 
 :، اختيرت الدراسات السابقة التاليةستكماال

إ(Calado,etal,2006)دراسةإ

 The Ethics of Managerial Subjectivityإعنوانال

 الداريةاألخالق والشخصية 

التي يمكن لألخالق تغطيتها   الدارية اداألبعوما هي  ارة دال ( شخصنهاختيار عالقة األخالق بذاتية )إهدفإالدراسة

 .اعليه والتأثير

 األعمالأخالقيات  
 

اإلدارة 

 ستراتيجيةاإل
 المهنة أخالقيات

 أخالقيات

 المنظمة

http://www.imtb.iq/
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دارية وتنظيمية تساهم في ترسيخ البحث عن العالقة بين األخالق الفردية والتنظيمية مع أبعاد إ إاألهميةإوالفوائد

 شخصية الدارة وقواعد العمل .

 رة.ملتوقع لألخالق في أعمال الدا التأثير ا  تحديد درجة

 املكسيك  –مجموعة من العاملين في جامعة ميتروبوليتان  إلبحثإمجتمعإوعينةإا

 البحث في جدلية األخالق والبناء السلوكي للمديرين والعام -إاملحتوىإالفكريإ
 
 لين عموما

 العمل الحكومي والتنظيمي.إمكانية وااللتزام باملدونات األخالقية ملنظمات األعمال وقواعد  -

 ستوحاة في منحها للمديرين.ج املنتائفي األعمال والممارسة الحرية  -

األخالق ليست حاجة تخضع لسيطرة منظمات األعمال بل هي سلوك ناجم عن صفات شخصية   -إالنتائجإ

 حكم ذلك السلوك. وبناء ذاتي ي

 وك املنظمة   إمكانية إيجاد فرص للتفاعل الناجح بين أخالق والعاملين وسل -

 ات خصوصية في حياة منظمات األعمال.دونات( ذمميزة للعاملين )م إمكانية أعداد قواعد سلوكية -

 

 (Noland & Philips,2010)دراسةإ

 .Stakeholders Engagement: Discourse Ethics and Strategic Managementإ      عنوانال

 لدارة الستراتيجيةتعهدات أصحاب املصلحة بين أخالقيات الخطاب وا 

هات الحديثة في األدب الداري واهتمامات أصحاب املصلحة :  ين من االتجاد وتقييم اثنلتحدي مراجعةإهدفإالدراسة

 الخطاب األخالقي والدارة الستراتيجية

 جزء ال يتجزأ من قيادة املنظمة.  بأنهم املصلحة  أصحابرؤية  دتأكي -إاألهميةإوالفوائد

 ظمة.املن إستراتيجيةاملصلحة في  ألصحابحقيقي تحديد الدور ال -

 أملانيامجمع سكني في  إدارة  مجموعة من العاملين في إالبحثإمجتمعإوعينةإ

وان كل ما فيها يجب أن يخضع الشعور املستمر لدى أصحاب املصلحة أنهم سبب وجود املنظمة إاملحتوىإالفكريإ

 مناقضة لذلك إذ يشير لرغباتهم . بينما يؤكد القائد االستراتيجي أفكا
 
عمالها لدارة وأ حيثيات ا  ان إلىرا

. ستراتيجيال 
 
 ة على وجه الخصوص هي السبب الحقيقي الستدامة أعمال املنظمة بل حياتها كليا

اتهم يجب أن تتفهم الدور األساس ي لإلدارة الستراتيجية جميع أصحاب املصلحة بمختلف اهتمام أنإالنتائجإ

 عن ضرو وان تساهم في خلق ال
 
همية النقاء  رة إدراك الدارة أل قيمة العليا ملنظمة األعمال فضال

  الهتمامات املفاهيمية والعملية وان أعمالها هي األكثر أثارة النتباه اآلخرين.ل

 

إ(Baves,2012)دراسةإ

 .Social Responsibility and Professional Ethics in Managementإعنوانال

 ة في الدارةية وأخالقيات املهناملسؤولية االجتماع

االجتماعية ملنظمات األعمال وأخالقيات املهنة في رضة بين املسؤولية العالقة املفتاستكشاف درجة إراسةهدفإالد

 العملية الدارية.

 مات الحقيقية ملنظمات األعمال والحرص على نمو املجتمع.تحديد االلتزا  -إاألهميةإوالفوائد

 .رية داخل املنظمة.قي في الوظائف الدا تحديد السلوك األخال -

 في مستويات االقتصاد واملعرفة باستخدام املخرجات الرسمية 41دراسة تجريبية في )إمجتمعإوعينةإالبحثإ
 
 مختلفا

 
( بلدا

 للمعلومات في كل بلد.

كانية تطوير كل ذلك من  التأكيد على الواقع االقتصادي واالجتماعي للبلدات واملجتمعات واألفراد وإمإاملحتوىإالفكريإ

 ات من النمو في املعرفة الفردية واملجتمعة.جتماعية وتحقيق قفز قي باملسؤولية اال خالل الشعور األخال
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والتزامها باملسؤولية   األعمالقي ملنظمات خالالدراسة بين الشعور األ  إليها ت النتائج التي انتهت أو تف - إالنتائجإ

 (. األكبر)الغاية ودرجة حرية العاملين وتقليل نسب الفساد  األداءاالجتماعية بزيادة وتحسين 

حاجة الفرد واملجتمع وان الربحية  إلىال تبالي  األعمالهناك حاالت مخالفة كانت فيها منظمات  أن كما  -

 عن سلوك  ل و األ هدفها 
 
 في ذلك  قيأخالبعيدا

 
 باملسؤولية وتميزا

 
فان املنظمات الصغيرة أكثر شعورا

 ة.ذات األعمال الواسعة واألخالقية من منظمات األعمال الكبيرة االجتماعي

 

إ(Eubank, etal,2012)دراسةإ

  Leadership, Identity and Ethicsإعنوانال

 واألخالق   القيادة ، الهوية

 ف حالة التفاعل بين األخالق وكل من القيادة والهوية التنظيمية.أمكانية استكشاإهدفإالدراسة

 دة ، الهوية(  ة )األخالق ، القياتعزيز االهتمام باملتغيرات الثالث -إلفوائداألهميةإوا

 تحديد العالقة الوطيدة بين األخالق وكل منها بشكل منفصل. -

( موظف في مختلف  845لعينة بلغت )( Empirical Studyاعتمدت الدراسة األسلوب التجريبي )إمجتمعإوعينةإالبحثإ

 .وحدات األعمال : امللكة املتحدة 

 من جهاحتلت دراسات األخالق إاملحتوىإالفكريإ
 
 كبيرا

 
الباحثين وكيف يمكن لها أن تكون صفة سلوكية للقائد  ود حيزا

 عن بعد.االستشعار املدير وان غيابها يشكل فجوة كبيرة يمكن  أو

النفس ي  لية تحسين العاملو القة جيدة ومعنوية بين األخالق والقيادة وان مخرجاتها األ وجود عإالنتائجإ

 لوظيفي للعاملين.والرضا ا 

ف املحتملة في سلوكيات املنظمة بان فقدان األخالق يسبب االنخراط  أو خلتعبير عن املة في ا الشجاع

 في نشاطات غير أخالقية ضمن أعمالها.

إبقةالفادةإمنإالدراساتإالسا

 في وا  مالعاأل  أخالقيات وتأثيرعالقة  ضحتأو وتطبيقية البحث الحالي وكانت بدايات فكرية  أهميةالدراسات السابقة الثقة في عززت 
 
حدة عموما

 عن تأثيرها البالغ ، ، وإمكانية بناء املفاهيم األساسية للمنظمة على أساسهاوالستراتيجية الداريةمن املفاهيم  أكثر أو
 
في سلوك املديرين والعاملين فضال

 
 
 جميعا

 
دارة العليا والدارة ه في مستويات ال ار عالقته وتأثير تباخو لدور األخالقي في منظمات األعمال ا  فيللبحث  ، وكانت فرصة البحث الحالي استكماال

 .الستراتيجية على وجه الخصوص 

إاملرتكزاتإالفكريةإللبحث:إاملبحثإالثاني

 ألفكار 
 
 :تيآلالفكرية لكل متغير كال هذا البحث الجوانب أو ( يتد رئيسة وفرعية املبحوثة ) هومتطلبات البحث في متغيراتترصينا

 Ethics : Concept and Behaviorإإإإاألخالقياملفهومإوالسلوكإ:إإلإوإاألإاملحورإ

إأوإ
ا
إإإإإ:األخالق:إمفهومإإل

إإاألخالق .1
ا
 :إإلغةإواصطالحا

ْق )ضم الخاء والالم وسكون القاف(  أصلها مفردة  األخالق أن( 86:  1983ورد في لسان العرب )ابن منظور ، 
ُ
وهي الطبيعية وفي خليقة ومنها ُخل

ْق )ضم الخاء وسكون الالم والقاف(4القلم  – وانك لعلى خلق عظيم التنزيل الشريف )
ْ
ته انه صورة ، وحقيق، وهو الدين والطبع والسجية( . ومنها ُخل

صاف الصورة الباطنية أكثر أو تعلقان ب، والثواب والعقاب يصاف حسنة وقبيحةأو ، ولها صافها ومعانيها الخاصة بهاأو ، وهي نفسه و النسان الباطنية

ق وهي حال للنفس  ) مختار الصحاح للرازي ( ، وورد في اهرة ورة الظصاف الص أو يتعلقان بمما 
ُ
 أوتصدر عنها األفعال من خير  راسخةأن األخالق جمع ُخل

ه ال أخالقي وعكس ق وقواعد السلوك املقررة في املجتمعأخالق وهو ما يتفق مع قواعد األخال  إلى، وأخالقي اسم منسوب فكر وروية إلىشر من غير حاجة 

 ، وأخالقيات العمل ما يتعلق بالعمل من مبادئ وفشل خليقة.كم األخالقييدخل تحت طائلة الح ما ال 

 اتصف ببوادر الخير والكرامة وحسن القول والفعل مع كونها ذات اتجاهين اثنين )ايجابي
 
 وتقديرا

 
سلبي( لكن   – وصار لهذه املفردة اهتماما

 فعنفوانها جعل الجانب االيجا
 
:   1975 الق ، ونشأ لها علم ومعرفة )بدوي ،خوصف بالعدم منها فنقول عديم ال ي ي جملها وخالف ذلك بي والخير طاغيا
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ظر من الفرد واملجتمع وصف ومقاييس للمتميزين توجه الخير والشر الذي ينت، منطقية في الحكم والتشبيه واالعتقاد وأسستمتاز بقواعد وقوانين ( 8

 شموليته واتساعه لعلوم إنسانية متعددة ومتنوعة. إلىسان إشارة )باسكال( بعلم النهذا العلم لدى 

 عن تفكير ووعي وتخطيط مسبق بحرية واختيار كاٍف وليس  ويتركز البحث في موضوع 
 
األخالق باألعمال الدارية الصادرة عن ذات النسان تعبيرا

 (.9:  1988،  لجسم البشري )مرحباية مثل التنفس واألعمال الفسلجية لدا ر الإ األعمال ال

تفاعل ونموذج بنائي محكم ومعايير راسخة  إلىة وطيدة تشير ( عالق13:  1977وبذلك فان ترجمة األخالق كمفهوم اصطالحي يمثل )مغنية ، 

من  ة الحياة على صيان ن أو والتع ط القويم في سلوكه بما يسود األمن والعدلتساهم في توجيه الفرد واملجتمع وإصالحه والحرص على مالزمته للصرا 

 م.الفساد والظل

 في  صدفة أولذا فان التوجه والسلوك األخالقي ال يأتي من فراغ 
 
، ففي الوقت الذي تكون ألخالق فطرية مع حياة النسان  ن واحدآ وال يكون مزدوجا

 لية.العم املمارسة إلى الشريرة املكتسبة واملنقولة واألفعالراء فإنها الخير املحض وهو الذي يدنسها باآل 

 إ:األخالقيةاملعضلةإ .2

الت  و االبيئية تفرض حاالت مستحدثة تدفع ملح أو الخارجة ا تتشح بالثبات النسبي ولكن املؤثرات ومفاهيمها وتطبيقاته لألخالق مة االسمة الع نا 

يتعارض مع املصلحة  أخالقيقرار  ىلإ عي عند الحاجة جماال أوحالة من الصراع الفردي  وءنش إلى( Jones,2015:104تغيير وتحديث بعض منها  ويشير )

  خرى أل جموعة وفائدة ملقها سوف يتسببان في ضرر يكال املسارين في تطب أنمسارين مختلفين مع العلم  أماماملجموعة  أو، مما يضع الشخص الذاتية

 غير مستحقيها.ل الفائدة وقد يجلب 

إ:إاآلتيةإلألسبابمنإإأكثرإإأوإواحدإتبعاإلاملعضلةإالخالقيةإإشأوتن

 إ:األخالقيالترددإ .أ

الذعان لرأي متطفل على ذلك   أو، من استحقاقها الزماني في اتخاذ قرار ما أكثرحالة املناقشة والتفكير الضعف واتساع  أوحالة التراجع وهي 

 .قيةألخالى حساب الصفة ا فوائد ضيقة عل إلىلقرار عن مساره الصحيح القرار وأبعاده عن حالة الخصوصية والرسمية وتوجيه ا 

إإإ:إالتغييرإعبرإالزمن .ب

الذي يدافع آخرون عن مشروعية ، في الوقت وعموم املجتمع عن نبذ حالة سلوكية مشينة في وقت ما األعمالالعاملين في منظمات  غلبأ يتفق 

ح به في كل حالة لقانون وما هو مسمو ك األخالقي وحدود ا اع املفتوح وأبواب املجادلة لتحديد السلو تلك الحالة وإمكانية قبولها مما يثير حالة من الصر 

 لي قبل فترة زمنية.أو يختلف مع سلوك  أوكيف يمكن لألخالق التغلب على حالة القرار السيئ وبالتالي قد يتفق هذا القرار و 

 :إإإج.إاألخالقإوالقانونإ

قواعد ملزمة  إلىلتالي أحالتها عروفة وباالقانوني املرات التشريع فق مساعلى و  إقرارهالة أو مح إلىر يدفع ي لألفكاوالقانونن االستخدام السياس ي ا 

 سلوك معين. أوفكرة  أوقبول عالقة  أوللسلوك البشري داخل وخارج منظمات األعمال ومنها القوانين الجبارية لترك 

إ:إ
ا
 إإ:إاملهنيةإاألخالقثانيا

 إإ:إإةفهومإواألهميامل .1

، وهي في ذلك تتكامل مع النسانز موقع مكان وزمان عمل و اوفترة زمنية ال تتج يه قعمو ق تحدد في بيئة ال الفنية لألخوهي واحدة من التفرعات 

 بأنهااملهنة  ياتأخالقتحديد  إلى( Hill,2015:378داخل وخارج وظيفته . وينطلق ) ميزة وتصبح صورته امل النسانالعامة في تمييز شخصية ذلك  األخالق

، وعلى حد تخلو من حالة االتفاق واملقبولية أخالقيةالت معضوتمتاز بالوضوح واالتفاق عليها في مواجهة  يةأخالقرجم قرارات تتي املقبولة الت املبادئ 

 مقبولة  مبادئ سواء هناك 
 
 تثبت في مدونات رسمية لتصبح حينئذ  وأخرى  تماما

 
  ة معينة في وقت ومكان ما.اكمة ملهنقوانين ح أوقواعد مرفوضة تماما

طى غ، وقد تزها يشكل مسؤولية خرق الحقوق العملياتية للمنظمةو ا، وان تجممارسة الوظيفة أثناء ( ، االلتزام ... الخ تصاالتاال، قوانين النتاجل مث) 

 .لفقراءعوى املساعدة االجتماعية للسكان وا اجتماعي مثل تشغيل العاملين دون سن العمل بد أوبغطاء ثقافي  األخالقيةزات و ابعض التج

هذا  أهمية، ورغم ورسالة املنظمة وأهدافالقيم  أساسهي اختيارات عقالنية على  واألعمال الدارة في  األخالق أن  )257:  2003ويرى )دراكر ، 

  أنرون ين يعتبرين الذد من االعتراضات في مواقف املديلحل إليهالحاجة  بأمس فإنها األخالقياتاملنهجي والعلمي بكل  األسلوب  لخفاءالبعد املوضوعي 

  في تحديد االعتبارات  األساسيةتحد من مسؤوليتهم  القاألخ
 
 علميا

 
 عن اعتراض الباحثين على دمج األخالق في مجاالت العلوم واعتمادها حقال

 
فضال

 لوحده.
 
 فيق عندهاألخال  تمثل إذاملديرين  قراراتونتائج  رآثامع  األعمال أخالقيات( نسبة 112:  2000ويحدد )نجم ،   قائما

 
اد بزيادة اآلخرين يزد م تأثيرا

 املستوى األخالقي لذلك املدير.

تباين السلوك األخالقي بينهم   إلىن طبيعة األعمال املهنية وتباين ثقافة العاملين ودرجة االنضباط والوالء املنظمي للمهمة املحددة لكل منهم يدفع ا 

 في ونشؤ توج
 
ومن  سرعة معالجتها وتوحيد توجه هؤالء العاملين قدر المكان. إلىنتباه اال  تلفتو نظمة عمال املطبيعة أ هات فكرية وفلسفية تؤثر سلبا
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فش ي األعمال عندما تجد املنظمة أنها تتستر على بعض الحاالت الال أخالقية مثل تالقانوني عقبات تنفيذية في منظمات يواجه التشريع  أخرى جهة 

 في تحديد حقيقة ذلك الفساد واالحتيال. ليو األ هي صاحبة القرار عندما تكون بعض املنظمات في  ارة ثإ  األكبرة واملشكل، حاالت الفساد واالحتيالبعض 

 املهنيةإ:إإإاألخالقتطورإ .2

 ملهنية لتلك املنظمات على صعيد املفاهيما  األخالق يكشف عن تطور في  األعمالفي منظمات  األخالقيتزايد االهتمام باملوضوعات ذات الطابع  نا 

 تبرز تلك التطورات من خالل :    أنويمكن  .لألعمالوالفنية  الداريةت ة ومواجهة املتطلباواملمارسات العملي

 الضبط الذاتي داخل لشركة أسلوب إلىالضبط الخارجي  أسلوبالتحول من  •

 . األخطاءقليل تالوقائية و  األساليب إلى التأديبياالنتقال من النظام  •

 جانب معايير الكفاءة والربح. إلىاهة معة والنز سمثل ال ةاألخالقياعتماد املعايير  •

 وعموم قواعد العمل والعالقات السليمة. األخالقيةااللتزام باملدونات  •

. لألمدالطويل وليس  لألمداالهتمام بمستويات العمل والتشغيل  •
 
 القصير دائما

 الغاية.لوسيلة والعمل بمفهوم الوسيلة من طبيعة ا مفاهيم الغاية تبرر  إلغاء •

 شخصية واستخدام مقاييس موضوعية في التفاعل مع املهام. قرارات أوللحاالت االقتصادية  ة الت التقديس والتحكمية املجردحان االبتعاد ع •

إ:إ 
ا
إ:إاملنظميةإاألخالقثالثا

 للمنظماتإإاألخالقيالسلوكإ .1

تنفيذها للتغلب على  وإلزام األخالقيللسلوك بناء مدونات  صوبن املقبول لتطبيق القانو و  األدنىالحد لبات ز متطو ابتج األعمالمنظمات  دأبت

، املعاملة باملثل( وتوجيه  ، النزاهةوالضرر الذي يصيب القيم العميقة للعاملين فيها والتي تعتمدها ثقافتها التنظيمية مثل )الصدق األخالقيةاملخاطر 

للرضا الوظيفي  واالرتياح وتمتاز بدرجة كبيرة تشعر بغاية السعادة  أنك املنظمات ر لتل، وقداألخالقيةلذلك عند مواجهة املعضلة  الداريةالقرارات 

 إلى( Frank,2017:415ويشير ) تفيدة وذات العالقة.الجهات املس إلىغير ذلك  أووالحقيقي بشكل مباشر للمديرين وهم يقدمون النصح والرشاد 

حافظة على  م أعمالسلوك الوظيفي داخل منظمة ة للمجتمعية وصارت موجهيها تبلورت من قيم املنظمية بمجموعة من القيم تم االتفاق عل األخالق

، وخضعت لتنظيم املجتمع حتى صارت مزايا لثقافة تنظيمية ، العدالة(صافنال ية مثل )و اسم وأحكام أعرافى لانتمائها املجتمعي الذي بدوره قام ع

 ة .دواح

 للتصرف وااللتز قد ال يكون مرادف األخالقيالسلوك  نا 
 
االلتزام القانوني قد ان ، ذلك يعبر البعض عن ذلك أودوام كما يفهم لالقانوني على ا  ما ا

 
 
 رض البيع.الترويح ملنتجات في معا أواالئتمان وشفافية محتوى ذلك العقد مثل عقود  األخالقيةانه مشكوك فيه من الناحية  إاليكون كامال

 :إتقواعدإالسلوكإاألخالقيإللمنظما .2

 التقاطع  أوتعقيد  إلىللمنظمة  األخالقيالسلوك ات تحديد ضوابط وسمتتجه 
 
املصلحة في  أصحابلكل من  واألهمية الفادة الختالف درجة  أحيانا

  األسعار، ففي الوقت الذي يشكل فيه قرار زيادة وقت واحد
 
 للمنظمة وزيادة  إيرادا

 
 من وحصص املستثمرينزيادة الرواتب  إمكانيةوبالتالي  األرباحواضحا

  إال، وتسديد الضريبة وحصص االتحادات والنقابات األرباحك تل
 
 وفادحا

 
 واضحا

 
 انه يسبب ضررا

 
 ملرونة الطلب فان املستهلك  ، وتبعباملستهلكين أحيانا

 
ا

للمنظمة في  األخالقيلوك الس أمثليةبعيد عن رز حالة من التقاطع الك منتج املنظمة وتبويتراجع عن استهال خرآ قد يعزف عن الشراء في حال توافر بديل 

 ( .   Jones,2015:  324معالجة حاضرها ومستقبلها بفكر استراتيجي ناضج ) 

 :اآلتيالسلوك املنظمي تنحصر في  أخالقيةالتي تعزز ولعل ابرز تلك القواعد 

 عادل ومحايد. وب واألضرار وبأسل: توزيع الفوائد العدالة •

 للجميع.... عدد  أكثر، جودة  لىأع، كبر كميةأ  ، دة إفا أعلى: تحقيق املنفعة •

 : التطبيق السليم والتواصل املقبول لدى املجتمع.الواقعية •

 .القيمةواملزايا  األساسيةالحقوق : حفظ وحماية املعنوية •
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إاألخالقيإقواعدإالسلوكإإ:(2)شكل
 Source:  Victor, B., & J. B. Cullen, (1988), The Organizational Bases of Ethical Work, Administration Science Quarterly, 33: 101 – 125. 

 :اآلتيةالقرار وسلوك املديرين التي تنحصر في االستفسارات  أخالقيةات األعمال أمام مسؤولية ن قواعد السلوك األخالقي تضع منظما 

 ملعاصرة.املنظمة يقع ضمن املعايير املقبولة وا وك سل أنهل  •

 املنظمي. السلوكلتعريف جميع املستفيدين عن خفايا  كانيةمإهل هناك  •

 جيه السلوك.هل هناك عالقات بين املديرين وبعض املستفيدين لتو  •

 إإإالستراتيجيةإالدارة:إاملحورإالثاني

إأوإ
ا
 :إإالستراتيجيةإالدارةإأساسيات:إإل

احد  الستراتيجية تكون  ، وفي علم الدارة يي ومفاهيمتخصص فكر  أول علمي في أكثر من حقام مصطلح الستراتيجية ستخدخل ا ا يتد

، ويبقى مفهوم الستراتيجية ذا خصوصية وبناء فكري متميز يتطلب توافر وتطبيق ثالثة مفاهيم عميقة تعتبر ركيزة التخصصات الرئيسة له

 :الستراتيجية للمنظمة وهي

 :إالرؤية .1

( باعتبارها Frank,2017:34قصوى للمنظمة ) هميةأ وهي ذات  األمر تكون عليه نهاية أند وماذا تري األعمالتوجه البعيد ملنظمة ال إلىتشير و 

 ، وتحمع ترك مساحة املساهمة الفردية والجماعية لتطوير ذلك التوجه أعمالهم قاط لطموح املنظمة وكشف واقعي يحفز العاملين في تال
 
 ديدا

املصلحة لضمان استمرارية حياة املنظمة مع  صحابأ لكافة دوار تفاعلية أ ( و David & David,2015:173لرؤية تمثل قواسم مشتركة )للمسؤولية فان ا 

صوب املستقبل  ( على مسارها Camble,2015:12) املنظمة، وتتركز رؤية أجرائهاالبيئية  والتغيراتاقتضت الحاجة  إذا تعديل تلك التطلعات  إمكانية

 نظمة ال تتوافر في غيرها.مميزة للمزة ومرغوب فيها تمثل نسخة املنفعة عبر صورة افتراضية موجهة ومركومراعاة 

 :الرسالة .2

  إليهاويشار 
 
  األفضل( ومساهمتها في تحقيق املجتمع) لآلخرين ، وتعني املهمة امللقاة على عاتق املنظمة وماذا ستقدم باملهمة أحيانا

(Frank,2017:35 .)  ليل من املنظرين إال أنها تبقى ذات خصوصية غير قمن قبل عدد ت املعنى من رؤية املنظمة واعتمادها بذا لرسالةتقترب ا وقد

، ويحددها كيف ستكون املنظمة إلىماذا ستكون املنظمة فان الرسالة تشير  إلى، فإذا كانت الرؤية تشير متفردة مع التقارب بعض الش يء

(Camble,2015:20بأنها لغة املنظ )مات األعمال على تبويب رسالتها في اطر ظص من، كما وتحر قدير اآلخرينمة ومسؤوليتها املهنية لجذب احترام وت

 األخالقي في جذب وإرضاء الزبون(.، التأثير ، تحديد ذات الزبون بون محددة منها )تحديد احتياجات الز 

  القيمإ: .3

 في سلوكها اال والحواجز التي يلتزم بها وضمن حدودها ، ي تتعهد بها املنظمةمجموعة االلتزامات الذاتية التوهي 
 
 جتماعي قانونا

 
مشتقة من  وأخالقا

 أخالقيةثقافة تنظيمية وخصائص  إلى( بيانات داخلية قوية تشير Frank,2017:36، وتمثل القيم )فاعلة لتحقيق كل منهما  وأداة رؤية ورسالة املنظمة 

 
 

 العدالة 

 

السلوك  

 األخالقي

 

ية
قع

وا
ال

 

 

 

 المنفعة

 

ية
نو

مع
ال
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( تعبر عن ترجمة لنتائج املعتقدات Camble,2015:19القيم ) أنا معية في ثقافة شاملة خاصة باملنظمة كمز االعتبارات املجتعزيل تأو وسلوك واضح يح

 والسمات والقواعد السلوكية التي تتوافق مع مكانة املنظمة ومواردها التي يؤمن بها العاملون ويحرصون على االتصال بها. 

 إ:األهداف .4

 عن غايات املرحلةوتشكل 
 
، ويصورها  جية يحتم النظام االستراتيجي اعتمادهاشها املنظمة وسط تحديات بيئية داخلية وخار التي تعي تعبيرا

(Camble,etal,2015:23 )األجل، قصير( ، متوسطالنتائج املرغوبة الحصول عليها تتوزع على مدى زمني مناسب لكل منها )طويل أواملستهدف  باألداء  

  إليهايشار  وقد املستقبلية. أعمالهافسية وملحة عن قوة املنظمة وحيوية قدراتها التنا وتعكس
 
( للتعبير عن تحديد Major Goalsبالغايات الرئيسة ) أيضا

 
 
 أفق، وذات ي ، تمتاز بالتحد، واقعية، قابلة للقياسدقيقة ذات خصائص فاعلة ) وأنها، ما يجب القيام به لتحقيق رسالة ورؤية وقيم محددة سالفا

 (. Hill etal,2015:16تطلباتها )في م ( ، ومتناغمةزمني

 :إستراتيجيةالإ .5

 ما توصف بالتعقيد في ذات الوقت وتشير  إداريةعبارة 
 
متميزة لتحديد مواقع املنظمة في ساحة  ( قدرات Kluyver & Pearce,2015:1) إلىغالبا

وتتوزع خصوصيات   ،ر( وغير ذلككبأ ، مرونة أعلىودة ، جقلأ متنوعة )كلفة  أبعادامة عبر ، والقدرة على تحقيق مزايا تنافسية مستدعملها القطاعي

 في وظائف املنظمة كافة لتترجم  وأبعادها الستراتيجية
 
  تشير  أنها، كما األعمالالتنظيمي ملنظمة خاصة في جزء من النظام  وقرارات أفعال إلىعمليا

(David & David,2017:40 )وتقع في املتفاعلةالداخلية والخارجية وجملة من العوامل لي ومواردها مطلوبة ووظائف منسجمة واقع مستقب إلى ،

 Cambleنية )و ا، وهي جهود تعاألهدافمنهج فرعي للمساهمة في بلوغ  أو ، نشاطية( يعبر كل منها عن وسيلة أعمال، منظميهمستويات ثالث )

etal,2015:42 ن التنفيذيين.املصلحة واملديري أصحابوبعض  لعليااالدارة ا ( لفريق عمل متجانس يشمل 

 :الدارةإالستراتيجية .6

ووظائف تخصصية   أساسيةليات ممتكامل يشكل ع كأنموذجلجهود فكرية وتطبيقات عملية تتفاعل صيغة نهائية  الستراتيجية الدارة  نا 

(David & David,2017:42) كمال تركيبة الرؤية والرسالة تها( بعد استيذ الستراتيجية ورقاب، تنف، صياغة الستراتيجيةتشمل على )تحليل بيئي

وموقعها واألهداف والقيم التي شكلت محددات التصور لستراتيجية املنظمة وكيفية تطبيقها مع األخذ باالعتبار والحسبان بيئة املنظمة ومواردها 

 أين  الحاليةسؤال املرحلة  إليها، وتضيف عرضهاالتي تم  هدافواأل الرؤية والرسالة  أسئلةعلى  الجابةوحدها تمتلك  الدارة ، وبذلك فان هذه يالتنافس 

 يوضح مراحل الدارة الستراتيجية والشكل التالي  موقعنا املستقبلي . إلىومتى وكيف سنذهب  أين إلى، و اآلننحن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إالدارةإالستراتيجيةإإإ:(3شكلإ)

إالباحثإإعداداملصدرإ:إمنإ

 الدارة، فان وقيادتها الفنية للقطاعات على وفق تخصص كل منها األعمالملنظمات  الستراتيجية رة لإلدا بالغة ال هميةاأل  إلى الشارة بوجدير 

 عن  الستراتيجية
 
 ما تكون تعبيرا

 
لحالي وكسب الشاملة التي تركز على تطبيقات النشاط االستراتيجي ككل مع االهتمام باملوقع ا  الستراتيجية إدارة غالبا

 . (Hill etal,2017:174املتاحة ) األدواتستخدام كافة التنافس با

إ
ا
 :إالدارةإالستراتيجيةإواألخالقإثانيا

 Hill,2015:381) الستراتيجية الدارة التي يواجهها املديرون وقيادة املنظمة العديد من املوضوعات التي تحكم  األخالقيةالقضايا تغطي 
 
( تبعا

  الستراتيجية والدارة املصلحة  أصحابواملجتمع ومع االعتراف بحالة التعارض بين واملنظمة  راداألفلدى  األخالقيةقواعد والجوانب تلك ال تأثيرل
 
، أحيانا

 

 رؤية

 رسالة

القيم 

 المنظمة

 

 األهداف

يل بيئة  تحل

 داخلية 

تحليل بيئة  

 خارجية 

صياغة 

 اتيجيةإستر
رقابة 

وتنوع 

االستراتي

 جي
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 ل و األ  قياألخالاللتزام ا  بمثابة وتكون ، والشفافية الفصاحتكون متاحة للجميع على سبيل  أنفان املعلومات الدقيقة وفي وقتها املناسب يجب  لذا 

 :اآلتيةمن التصرفات  أكثر أوواحدة  إلىيمثل سلوك سلبي يرجع ، وان انتهاك ذلك لإلدارة 

 إ:التعاملإالذاتي .1

 عند شعور املديرين 
 
بعض  إخفاءو ، مما يدفعهم للتالعب بالبيانات والتشويش املهنية أسرارهم اقتحام  بإمكانيةقد يكون التعامل الذاتي مفرطا

 كبر.أ فاعلية ملوقف التنافس ي واستمرار القدرات بمنها بدعوى تقوية ا 

 :إملنافسةاإعلىإمئالسلوكإالقا .2

 أسلوب، وقد يكون باستخدام املنافسين الحاليين واملحتملين إيذاء إلىتهدف  إجراءاتالخفي للمديرين في مجموعة  الداري السلوك ويمثل 

 .أطول منية ز  ألجال عليهم كلما كانت خطط املنظمة   تأثيره حتكار ويزداد اال 

  :الستغاللإالنتهازيإ .3

 لفرصة ما سيما في البرامج املتعلقة بعالقات املنظمة على وفق متطلبات سلسلة القيمة التي تحدد وقت يمارس 
 
 انتهازيا

 
بعض املديرون سلوكا

األخر في  انب القوة املفرطة للضغط على الطرفاملشترين واستخدام جو  أوإعادة كتابة شروط التعاقد للموردين  إلىيبادر املديرون  ، فقدحاجةوكمية ال

 العقد وهو ما يطلق عليه عقود الذعان.

 :إإمعاييرإالعملإالفرعية .4

  أو  األجور ، مثل تجزئة األخرللمنظمة دون االكتراث بالطرف  األقل أو األكبرمجاالت النفع  إلىل بعض املديرون تجزئة املعايير وتصنيفها و ايح

 لذلك عندما تفتقد لوائح  أكثرالعمل ، وقد تكون بيئة ية تقليل التكاليفمختلفة بغ بأسلوبالدفع 
 
لنظام  املرافقة األخالقيمدونات السلوك  أوقبوال

 العمل والتشغيل.

  :إبيئيالتدهورإال .5

 يدفع  األعمالتخلف وتدهور بيئة  نا 
 
ي وتراجع املسؤولية غير مباشر للمديرين باالبتعاد عن قواعد السلوك املنه أوسلوك مباشر  إلى أحيانا

 ا يسبب االجتماعية مم
 
 كبر.أ تراكم حاالت التخلف وتحميل البيئة حاالت  أحيانا

  :الفسادإ .6

، ويمثل مخالفة قانونية  ش ى في العقود التجارية والصناعية، كما هو واقع في حاالت الر قبل املباشرة به أوينشأ الفساد في سياق العمل  أنيمكن 

الغ املقبوضة على وفق االستزادة من املب أواملدير استرداد املبالغ املدفوعة بهذا األسلوب  ل و اعندما يح سعأو ر و كبأ مخالفات  لىإ لية تدفع أو وأخالقية 

 .من صفقة الفساد البغيضة  هموقع

 للبحث الجوانبإالتطبيقية:إبحثإالثالثامل

إ:إوصفإعينةإالبحثإأوإ
ا
إ:إل

( موظف وكانت االستمارات 78العامة البالغ عددهم ) رة الدا عينة قصدية شملت املوظفين في ( استبانة على 35وزعت استبانة البحث بواقع )

 ( خصائص عينة البحث.1( ويعرض الجدول )%91اي بنسبة ) ة( استبان32) لحصائيا الصالحة للتحليل 

إخصائصإعينةإالبحثإإ:(1)جدولإ
إالتحصيلإالعلميإإسنواتإالعمرإإالنوعإالبشريإ

وعإ
جم

امل
إ

إ%

رإ و
ذك

إ

إ%

إ
ثإ
نا

إ

إ%

إ11
إ–

إ40

إ%

إ-إ40
إ50

إ%

إ50
كث
فأ

إرإ

إ%

يةإ
مع

جا
إ

إ

ير
ست

ج
ما

إ

إ

راهإ
تو

دك
إ

إ

إ100إ32إ6إ2إ25إ8إ69إ22إ19إ6إ16إ5إ65إ21إ44إ14إ56إ18

إإإإإإإإإإإإإإإإإإ

إإإعداد                  
ا
إاستبانةإالبحثإإإلىالباحثإرجوعا

 مافي اعماملصرف يشجع عمل الذكور  أنينة البحث عيتضح من تصنيف وتحليل خصائص 
 
ع طبيعة فرص التشغيل له وقد يكون ذلك متوافقا

 رأة للحصول على واحدة منها.املتاحة ومنافسة الرجل وامل

( سنة مما يؤكد حرص املصرف على طاقات الشباب في مهامه والتركيز على الخبرات العالية بعدد 40) أعمارهم غالبية العاملين لم تبلغ  أنكما 

 م
 
فان  ، وفي حدود التحصيل الدراس ي ددالعاملين الج رواتب ب ذوي الخبرات العالية لضعفتتزايد روات إذ مالية  أبعادا يحقق قليل ولعل ذلك غالبا

على املنحنى االقتصادي في تشغيل املوارد البشرية وزيادة  أخر، وهذا دليل ينةالع ه في هذ األكبرتحملها الفئة  إذهي السائدة  ليةو األ  هادة الجامعيةشال
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إشراف الخبرات  الوظائف االعتيادية تحت  باآلخرين طانكبيرة وت ومسؤوليةاص والشهادة العليا بمهام اذ يكلف ذوي االختص لشراف دة نطاق قاع

 .العالية

إ:إوصفإوتحليلإمتغيراتإالدراسة
ا
إثانيا

، ف املعياري ، االنحرا )الوسط الحسابي أدواتانة ( استب32لبيانات عينة الدراسة ملجموعة االستبانات املقبولة ) الحصائياعتمد لهذا التحليل 

 الالحقة.  الحصائية التحليالتتقدير  إلىالعينة في املتغيرات املبحوثة والتي ستؤسس  آراءسبية( لبيان الن واألهمية، معامل االختالف

إ:إالخالقإاملهنية .1

 :لية لهذا املتغير وكما يليو األ  الحصائي( نتائج التحليل 2يعرض الجدول )

إنإوجهةإنظرإعينةإالبحثإهنيةإماملإاألخالقوصفإإ:(2جدولإ)إ

الوسطإإإالستيضاحإإتإ

إالحسابي

النحرافإإ

إاملعياريإ

معاملإإ

إالختالفإ

النسبةإإ

إاملئوية

 % 76 0.25 0.95 3.80إألعمالهمإيحافظإاملوظفونإعلىإالسريةإاملناسبةإإ1

 % 74 0.26 0.98 3.71إيقولإ)ل(إللطلباتإغيرإاملناسبةإإأنيمكنإللموظفإإ2

 % 80 23؟0 0.94 4.01إالعملإإوأنظمةلقوانينإإحترامإيظهرإاملوظفونإالإإ3

 % 76 0.25 0.96 3.81إبصدقإإاآلخرينيمتازإاملوظفإبمشاركةإاملعلوماتإمعإإ4

 % 80 0.24 0.96 4.00إيوازنإاملوظفإبينإالحتياجاتإالتنظيميةإوالشخصيةإإ5

 % 78 0.28 1.09 3.92إحإيمتازإاملوظفإبالقدرةإعلىإتجنبإتضاربإاملصالإ6

 % 79 0.24 0.99 3.99إوظفإعنإالتحيزاتإالشخصيةإعدإامليبتإ7

 % 78 0.24 0.95 3.92إيحترمإالجميعإحالةإالتنوعإفيإاملصرفإإ8

 % 78 0.25 0.98 3.92إاستخدامإالسلطةإبشكلإصحيحإإإبسالمةيشعرإالجميعإإ9

 % 77 0.28 1.10 3.86إيتحدىإاملوظفإصعوبةإالعملإويؤكدإفعلإالش يءإالصحيحإإ10

 % 80 0.22 0.989 4.02إالجماليإإ

                 n = 32 
(  إدراكعينة البحث على  أن جدول ويوضح ال

 
( بانحراف  4.02الوسط الحسابي ) إجماليبلغ  إذ ، املهنية للعمل املصرفي لألخالقعال )جيد جدا

العين  إجاباتاختالف قليل بين  أوباين ت ( ومعدل0.89دل االنحراف املعياري )بلغ مع إذ، لكنها تبقى مقبولة الجابةمعياري يؤشر تشتت نسبي في 

(0.22.) 

، العمل وأنظمةاملوظفين في املصرف يمتاز كل منهم باالحترام الكبير للقوانين  أن إلى( التي تشير 3تالحظ الفقرة ) الجابةحاالت  ألفضلوفي تحليل 

 عن ما جاء في الفقرة )
 
 ة.ن االحتياجات الوظيفية واحتياجاتهم الشخصييعن موازنة املوظفين داخل املصرف ب ( التي تكشف5فضال

 عن مستويات  أنكما 
 
العاملين في مكان ووقت اختبارات  أراءتباعد  إلىولم تظهر حالة متطرفة تشير  الجابةبقية فقرات املتغير لم تكن بعيدة جدا

 البحث

إ:إاملنظميةإاألخالق  .2

 :املهنية وكما يلي األخالقر تغيمل ليةو األ  الحصائينتائج التحليل ( 3الجدول )  يعرض  

إاملنظميةإعلىإوجهةإنظرإعينةإالبحثإإإاألخالقوصفإإ:(3)جدولإ

الوسطإإإالستيضاحإإتإ

إالحسابي

النحرافإإ

إاملعياريإ

معاملإإ

إالختالفإ

النسبةإإ

إاملئوية

 % 84 0.22 0.93 4.20إمكتوبةإأخالقيةيحتفظإاملصرفإبسياسةإ)مدونة(إإ1

 % 78 0.24 0.96 3.89إعلىإمدونةإالسلوكإإيطلبإاملصرفإمنإموظفيهإالطالعإإ2

 % 76 0.28 1.06 3.79إاألخالقيإاملصرفإبالسلوكإإأداءإيقترنإإ3

 % 75 0.28 1.02 3.72إالسليمإإاألخالقييكافأإاملوظفإذوإلسلوكإإ4

 % 75 0.30 1.13 3.74إأخالقيإإإبأسلوبيتصرفإاملديرونإفيإاملصرفإإ5

 % 71 0.28 0.99 3.55إواملحاباةإاملديرونإفيإاملصرفإعنإاملحسوبيةإإيبتعدإ6

 % 76 0.27 1.04 3.82إالعملإإإأخالقياتصرفإفصولإللتدريبإفيإمجالإإيقدمإاملإ7

 % 75 0.30 1.13 3.73إيوازنإاملصرفإاحتياجاتإالعاملينإومتطلباتإالعملإإ8

 % 70 0.32 1.15 3.54إاألجلإطويلةإإإواألهدافيوازنإاملديرونإبينإخططإالعملإإإ9

 % 71 0.28 1.03 3.58إنإالتنفيذيونإقدوةإللعملإاملصرفيإيعتبرإاملديروإإ10

 % 77 0.23 0.90 3.87إالجماليإإ

n = 32                                                                                       
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 لوجود عينة البحث مدركة بشكل جيد ج عاله انأ يوضح الجدول 
 
الحسابي العام  الوسط بلغ  إذ، ة باملصرفمنظمية خاص أخالق وأهميةدا

بلغ   إذ، متشتتة مع درجة املتوسط الحسابي أوليست بعيدة  الجاباتتلك  أن، كما (3من الوسط الفرض ي ) أعلى( وهو 3.87موم فقرات املتغير )لع

فقرات  على إجاباتهم في  العاملين آراءالف تقارب تمعدل االخ أكد، كما راسات الوصفيةمقبولة في مثل هذه الد( وهي درجة 0.90االنحراف املعياري )

 املتغير.

 األخالقيوهي دليل حرص املصرف على االلتزام ببنود العمل  األسئلةمن  لىو األ العمل في الفقرة  أخالقوقد كانت العينة مؤكدة لوجود مدونة 

 عن الفقر العمل املطلوبة وأخالقيات
 
  تأكيديةدونة وااللتزام بها وهي حالة الطالع العاملين على تلك امل الدارة بعة تاة الالحقة )الثانية( التي تؤكد م، فضال

على مختلف الفقرات لم تكن بعيدة عن املستوى الجيد  الجاباتبقية  أن، كما نحو كسب سمعة جيدة ين املنافسين وااللتزام بقواعد العمل املطلوبة

 املنظمة. أخالقياتفي وصف 

إ:الستراتيجيةإالدارة .3

 وكما يلي : الستراتيجية الدارة ملتغير  ليةو األ  ائيالحص( نتائج التحليل  4) عرض الجدول ي

إوجهةإنظرإعينةإالبحثإإمنإالستراتيجيةإإالدارةوصفإإ:(4)جدولإ

الوسطإإإالستيضاحإإتإ

إالحسابي

النحرافإإ

إاملعياريإ

معاملإإ

إالختالفإ

النسبةإإ

إاملئوية

 % 78 0.26 1.00 3.88إزمنيإبعيدإإألفقإإةالستراتيجيددإاملصرفإرؤيتهإيحإ1

 % 78 0.26 1.03 3.90إؤةإلتحقيقإرؤيتهإثبتإاملصرفإرسالةإواضحةإوكفيإإ2

إلقدراتهإإ3
ا
 % 74 0.27 1.01 3.68إيحرصإاملصرفإعلىإتحديثإرؤيتهإورسالتهإوفقا

 % 79 0.23 0.93 3.97إبشكلإمكتوبإومسؤوليةإتنفيذهاإأهدافهيثبتإاملصرفإإ4

 % 76 0.26 1.00 3.80إأعمالهإهإالتنافس يإباستمرارإفيإبيئةإفإموقعيراجعإاملصرإإ5

راتيجيةتحليلإكفؤةإإأدواتيستخدمإاملصرفإإإ6  % 73 0.31 1.15 3.65إ(إSwot , Smart)إإلست

 % 77 0.26 1.01 3.88إرإمعإاملختصينإداخلإوخارجإاملصرفإأوإبالتشإالستراتيجيةتصاغإإ7

 % 76 0.26 0.99 -3.80إدالةإبعإجيةالستراتيصرفإواجباتإتنفيذإإيوزعإاملإ8

إويكشفإالنحرافاتإإإستراتيجية)يدقق(إاملصرفإإيراجعإإ9
ا
 % 73 0.29 1.07 3.68إدوريا

 % 77 0.27 1.07 3.90إيحرصإاملصرفإعلىإالفعلإالتصحيحيإلإلستراتيجيةإحالإاكتشافهإإ10

 % 81 0.20 0.84 4.06إالجماليإإ

n = 32 

  واعية عينة البحث أن اعاله الجدول  يوضح 
 
املصرف وكذلك ممارسة املصرف   أعمالفي  وأهمية تراتيجيةالس الدارة  ملفهومبشكل جيد جدا

 إلى( تشير 0.84، كما ان االنحراف املعياري )(3( وهي اكبر من املتوسط الفرض ي )4.06الحسابي العام ) املتوسط ، اذ ظهرت قيمة للنشاط االستراتيجي

نسبة ضعيفة من االختالف في وجهات نظر عينة   إلىمعامل االختالف  يشيرهذه الدراسات السلوكية وكذلك في مثل  العينة إجاباتتت مقبول في تش

 البحث.

 عن الحرص الشديد للت4)الفقرة  وأعمالهاملصرف  ألهدافاملصرف في حالة من املراجعة املستمرة  إدارة  أنالعينة  إجاباتوتؤكد 
 
مسك  ( فضال

املصرف وتوجهه السليم للعمل في قطاع  إدارة ور وقوعها وهو دليل على كفاءة ف لألخطاء التصحيحات الفورية  جراءوإ  تيجيةالسترا برسالة املصرف 

 (.10 – 2املصرفية )الفقرتين  األعمال

إ
ا
إ:بينإاملتغيراتإالعالقة:إاختبارإثالثا

 أخرى من جهة  تيجيةالسترا  إدارة تغير املستقل( مع من جهة )م املنظمة( وأخالقياتهنة امل أخالقياتالعالقة بين متغيرات البحث )تحليل  نا 

 على تحليل سبيرمان 
 
 .الحصائي)متغير تابع( جرى اعتمادا

 ( وجود عالقة ذات داللة معنوية 5نتائج التحليل كما يعرضها الجدول ) أظهرتوقد 
 
نظمة مع امل وأخالقياتاملهنة  أخالقياتمن بين كل  إحصائيا

 ستراتيجية .ال  الدارة 

إيراتإالبحثإالعالقةإبينإمتغإ:(5)دولإج

إاملتغيرإاملستقل

إاملتغيرإاملعتمد

إياتإالعمالإاخالقإاألخالقإاملنظميةإإاألخالقإاملهنية

R T Sig r t sig R t sig 

 0.00 18.54 0.78 0.00 10.02 0.68 0.00 7.03 0.54إالدارةإالستراتيجيةإ

                                               n = 32                               

 أنمع  وإداراتهااملنظمة  إستراتيجيةاملنظمية اكبر عالقة مع  األخالق أنمتغيرات البحث  بين العالقةفي  أعاله دراسة وتحليل الجدول من ويتضح 

طأ معنوية العالقة التي ظهرت في حدود نسبة خ لثبات ( tبشكل معنوي بداللة اختبار ) جيةالستراتياملبحوثة ذا عالقة مع  األخالقكال الصنفين من 
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الحميدة في طبيعة  األخالقالوثوق واالعتماد في الجانب االستراتيجي على خصائص  وإمكانية( %99من ) رأكث( وهي درجة ثقة عالية 0.01اصغر من )

 بشكل عام. وإداراتهوظائف املصرف 

والفرضيات االدارة االستراتيجية وكذا بعالقة بين اخالقيات االعمال و  لىو األ ة الرئيسة الفرضي إليهتيجة تؤكد صحة ما ذهبت ن هذه النأ و 

 وبدرجة معنوية بينهما. إحصائية، بوجود عالقة ذات طبيعة عية منهاالفر 

إ
ا
إالتأثير:إاختبارإرابعا

 للفرضية الرئيسة الثانية والفرعية منها جرى اختب
 
 ستراتيجيةال  الدارة املنظمة( في  وأخالقاملهنية  خالقاأل للمتغيرات املستقلة ) التأثيرار وفقا

( الذي يقيس معنوية Fنسبة مساهمة املتغير املستقل في املتغير املعتمد وبداللة اختبار ) إلى( التي تشير 2Rقيمة ) باستخدام تحليل االنحدار وتقدير

 رضها الجدول :قترح للبحث ، وكانت النتائج كما يعامل األنموذجاملتغيرات في  تأثير

إالبحثإإإمتغيراتإتأثيرإبيانإإ:(6جدولإ)
إاملعتمداملتغيرإ

إاملستقلاملتغيرإ

إلدارةإالستراتيجيةا

2R F sig a B 

 0.55 1.89 0.03 24.8 0.15إاألخالقإاملهنية

 0.41 2.09 0.01 60.7 0.33إاملنظميةإاألخالق

 0.49 2.18 0.01 171.3 0.60إاتإالعمال()اخالقيإاملؤشرإالعام

    n = 32 

 ملقياس )0.33كانت بمقدار ) إذاملنظمة  إستراتيجيةفي  األقوى املنظمة ككل هو  خالقأ  تأثير أن اعاله  ويوضح الجدول 
 
( الذي يعبر عن 2R( وفقا

 ملعطيات البحث وان النسبة  الستراتيجيةلنسبة من املساهمة في التنظيمية هذه ا  خالق مساهمة املتغير املستقل في املتغير التابع وبذلك تكون لال 
 
وفقا

 خطا ( عند حدود60.7( وبدرجة )Fهذه النتيجة كانت معنوية بداللة اختبار ) أنالبحث كما  أنموذجغير داخلة في  أخرى تعود ملتغيرات  (%67املتبقية )

 عن %99بمقدار ثقة ) أي ( 0.01ال تزيد عن )
 
  الخالقا  تأثير( ، فضال

 
 وتكذلك لكنها اقل مقدارا

 
ثقة فيها حدود ال أن أي ومساهمة في احتمالية الخطأ  أثيرا

  ستراتيجيةاالدارة ال ( في 0.15مقداره ) لتأثير( 0.05( ونسبة خطأ تقل )%95بحدود ) الستراتيجيةفي  للتأثير

 اجاتإوالتوصياتتنتالس:إاملبحثإالرابع

 املوقع والعينة املختارة وكما يلي : في املبحوثةلمتغيرات للبحث العلمي يعرض هذا املبحث ابرز نتائج ا 

إأوإ
ا
إستنتاجاتإالإ:إل

 الداخلية ومصدر قراراه. وإراداته أفكاره كان وفي كل وقت وهي تعبير عن  نمايإ وسلوكه  النسانم مع حياة ووصف متالز حالة  األخالقصفة  أن .1

 وهم يحك اآلخرينخص عبر تصرفاته مع يقدمه الش األخالقيجانبين من السلوك هناك  .2
 
  أومون عليه )سلبا

 
عي مرض ي ( ويمثل لهم سلوك فر إيجابا

 ام غير ذلك.

 أخالقسلوك جماعي باسم ذلك املوقع ) انه املجتمع على إلىوسلوك العاملين في موقع عمل محدد وتنظيمه وتقديمه  قاألخال يع طبيمكن ت  .3

 املنظمة( .

تتجمع وتقدم للمجتمع بصفة  املهنة ، أخالقوهي تعبير عن  األعمالم تلك ينظ أخالقيل محدد ال يخلو من توجه لنشاط عم النسانممارسة  أن .4

 حددة يتم صقلها لتمييز الجوانب السلوكية للعاملين عن غيرهم في هذه الوظيفة.وظيفية م أخالق

املنظمة ملا ستكون عليه  اتيجيةوإستر  وأهدافسم مالمح رؤية ورسالة يؤثر في حاضر ومستقبل املنظمة عبر ر  وثقافياملنظمة بناء سلوكي  أخالق أن .5

 فض
 
 عن كونها مستقبال

 
 ذلك في حينه.وعود بصيغة تنفيذ  إلى إشارة ال

رصين لتعامل  أساسك سيما ذوي املسؤولية وسلطة القرار  ،وتطويره لدى جميع العاملين فيها األخالقيبناء السلوك  إلىحاجة املنظمة  أن .6

 يئتها الداخلية.في باعي للمنظمة وسيادة االستقرار االجتم

 الحترامهم وتاملنهي للعاملين  أوي الوظيف األخالقيالسلوك  أن .7
 
 للتفاعل مع املنظمة مصدرا

 
املشاركة في  وإمكانيةقيمهم الوظيفي واالجتماعي ومجاال

 .قراراتها

إ
ا
إ:إالتوصياتإثانيا

وكي ونفس ي سل إصالحغير الحميدة عبر منظومة  لألخالق الصريحة الثارةلة تجنب عوامل أو محالحميدة للعاملين و  األخالقيةتعزيز الجوانب  .1

 لبعضهم.

 وتطويرها مع مستحدثات ومتطلبات بيئة العمل وواقع العمل التنظيمي. األعمالملنظمات  األخالقية السلوك على تثبيت مدون التأكيد .2

  أفرادهاالسليم وتقييم  قياألخالالتركيز على بيان النتائج الالحقة للسلوك  .3
 
 وجعلهم قدوة لبقية العتمييزا

 
 واجتماعيا

 
 املين.وظيفيا
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 منظمة مميزة وناجحة. أخالقلبناء  األعمالفي خصوصيات  األفكارجهات تنظيمية محددة وتوحيد توجيه سلوك العاملين في تو  إمكانية .4

 .خالقياأل التدريبية ببرامج تطوير السلوك  ج تلك الخطواتمز العاملين و  أداءزيادة التدريب املنهي لتحسين  .5

 القة باملنظمة.عذات ال الطرافما بينهم وبين كافة فيزها في سلوكهم االجتماعي أو للعاملين تج وضع الحدود واملواقع التي ال يسمح .6

 العمل اليومي. وأعباءية في واجبات القطاع األعمالاملنظمة ملواكبة متطلبات  إستراتيجيةو  وأهدافاملراجعة املستمرة لتطوير رؤية ورسالة  .7

 محترمة. أخالقيةباعتبارات  االستراتيجيافس ي واملوقف دى املنظمات املنافسة وتحديد املستوى التناملهنة والوظيفة ل أخالقيات إلىااللتفات  .8
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Abstract: The social reality of business ethics and its increasing domination of all aspects of intellectual and 
applied behavior of individual, organization and society effects on current reality and future of business 
organizations, and based the importance of ethics and leadership of the individual and society, then become 
distinctive identity in forums evaluation and knowledge,  practical consideration, that needs to determine the level 
of relationship and effect in strategic management, which reflects the future directions through a vision, mission 
and main objectives with a good strategic formulate, implementation, analyzing the internal and external 
environmental, then provides the outcome of a distinctive philosophical  and  perspective of ethical approach to 
determines the acceptance or rejection of quantitative or qualitative dimensions. This research reinforces his 
ideas by applied case to enrich the intellectual concepts of the variables researched according to the opinions of a 
sample of managers and organizational leaders carefully selected in the International Islamic Bank (private 
company) to uncover sound intellectual features remain business organizations most need to identify and 
distinguish them in a strategic position and achieve its objectives and the objectives of stakeholders Different 
intentions and requests. As well as the cases of growth and competition that accompany renewed strategic 
thought and the effectiveness of leadership practices and leadership behavior promising. The research concludes 
its scientific process with a set of conclusions, most notably the effective ethical penetration as a twinning of ethics 
with strategy of the organization together for all times, so recommendation that is confirm the effectiveness of the 
strategy when inherent high moral ethics proud to carry them inside and outside the organization.                         

Keywords: Business Ethics; Professional Ethics; Organization Strategy. 
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