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لممؤسسػة  لمػا ليػا دكرا ىامػا فػي  سػتراتيجيةااليعتبر تسيير المكارد البشرية احد المياديف 
نجػػػػاح المنظمػػػػات فػػػػي الكقػػػػت الحاضػػػػر نتيجػػػػة النمػػػػك المتزايػػػػد فػػػػي حجػػػػـ المنظمػػػػات  كتنػػػػكع 
نشػػػػاطاتيا كتبػػػػايف خصائصػػػػيا كمعتقػػػػدات كقػػػػيـ أفرادىػػػػا داخػػػػؿ المؤسسػػػػة  كعميػػػػة فالمنظمػػػػات 

ع الحديثػػة أصػػبحت تتعامػػؿ مػػع المػػكرد البشػػرم عمػػى أسػػاس أنػػو أصػػكال اسػػتثمارية بػػو تسػػػتطي
المؤسسة النجاح أك الفشؿ  مما يكجب االىتماـ بو كعمى طبيعة أسػمكب التسػيير  انطبلقػا لمػا 

 ىك حاصؿ في كثير مف المؤسسات عمى اختبلؼ مجاالتيا. 

فػػي حػػيف كثػػر الحػػديث فػػي الكقػػت الػػراىف أكثػػر مػػف كقػػت مضػػى عمػػى تمػػؾ التجػػاكزات  
التػػي تتزايػػد يػػـك بعػػد يػػـك مػػف فضػػائز أخبلقيػػة كتجػػاكزات إداريػػة كعػػدـ نجاعػػة العمػػؿ كفعاليتػػو  
نتيجة تراجع كعدـ تكثيؼ لمقكاعد المحػددة لمسػمكؾ اإلدارم  كممػا ال شػؾ أف نجػاح الػدكؿ فػي 

تيػا يػػرتبط ارتبػاط كثيقػػا بقػدرة كصػػبلبة مؤسسػاتيا عمػػى انجػاز األعمػػاؿ  تحقيػؽ أىػػدافيا كتطمعا
كعمػػى نكعيػػة العػػامميف بيػػا كعمػػى مسػػتكل كفاءتػػو كالقػػيـ التػػي يتصػػؼ بيػػا  ممػػا تضػػمف بقػػائيـ 

 في المنظمة.  ـكاستمرار يتي

كتعد اإلدارة المحمية كالبمدية كاحدة منيا كأحد تمؾ المؤسسات التػي ليػا الصػمة الكطيػدة  
بػػالمجتمع كفػػي بنػػاء كتشػػكؿ الدكلػػة ككػػؿ  مػػف منطمػػؽ أنيػػا األكثػػر صػػمة ألفػػراد المجتمػػع مػػع 
قريناتيا مػف المؤسسػات األخػرل  فػي ظػؿ الت يػرات الحديثػة عمػى مسػتكاىا مػف طبيعػة نظاميػا 

لجديػػدة لمجماعػػات المحميػػة  ممػػا يتطمػػب مػػكرد بشػػرم ذك كفػػاءة عاليػػة تتماشػػى إلػػى القػػكانيف ا
كطبيعػػة العمػػؿ ككػػذلؾ مػػدل تقبػػؿ كانػػدماج العػػامميف لتمػػؾ األفكػػار كالمعتقػػدات التػػي تشػػكؿ ليػػـ 
سػػمات مشػػتركة فيمػػا بيػػنيـ تسػػمى باليكيػػة التنظيميػػة  كالتػػي تعمػػؿ كفػػؽ طػػابع أخبلقػػي مشػػترؾ 

المؤسسة لضماف نجاحيا كفعاليتيا  بحيػث ال يمكػف أف تتشػكؿ  كمكحد في نفس الكقت تتبناىا
ىكية االنتماء لمجمكعة معينة دكف أف تعترؼ أك تتقبؿ ىذه المجمكعة بانتمائػو الشخصػي ليػا 

  أف األفػراد كالجماعػات تبحػث دكمػان عػف الحصػكؿ بػاعتراؼ ا خػريف رونـو سانسـوليوحسب 
ف أف يػػػدخؿ فػػػي عمميػػػة صػػػراع مػػػع ليػػػا  ألف القضػػػية ىػػػي قضػػػية كجػػػكد  فػػػأم شػػػخص يمكػػػ
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ثبػػات كجػػكده بػػذلؾ  فػػوف إعطػػاء اليكيػػة كتشػػكيؿ الا خػػريف مػػف أجػػؿ اعتػػراؼ  مجمكعػػة بػػو  كات
 مجمكعة مف االنتماء  ىك أساس مف أسس بناء الركابط االجتماعية في أم مجاؿ تنظيمي. 

ة  اليكيػػػة التنظيميػػػة كالمينيػػػة ىػػػي بعػػػد مػػػف أبعػػػاد ىكيػػػة الشػػػخص النفسػػػية كاالجتماعيػػػ 
كلكنيا في نفس الكقت محددة ألنمػاط مػف تفػاعبلت ىػذا الفػرد فػي المجػاالت االجتماعيػة التػي 

االسػػػتراتيجية كالقيمػػػػة  يتكاجػػػد فييػػػا كينشػػػػط بػػػداخميا فػػػػي المجتمػػػع  أك المجػػػاالت التنظيميػػػػة ك
الثقافية في المؤسسة  فاألفراد يتمتعكف بشكؿ كاعػي أك ييػر كاعػي بحريػة االختيػار فػي مجػاؿ 

ىكيػػاتيـ داخػػؿ التنظػػيـ كاألمػػر الػػذم يسػػمز لمفػػرد باسػػتخداـ عقمػػو  حيػػث يمكػػف لػػو أف  تحديػػد
 يمتمؾ ىكيات مشتركو مع أكثر مف كاحدة. 

الكقػػكؼ عمػػى طبيعػػة العمػػؿ  إلػػىىػػذا مػػا سػػيتـ تكضػػيحو فػػي ىػػذه الدراسػػة حيػػث تسػػعى  
البمديػػػػة األخبلقػػػػي فػػػػي المؤسسػػػػة الجزائريػػػػة ككيػػػػؼ تباينػػػػت اليكيػػػػة التنظيميػػػػة فػػػػي مؤسسػػػػاتيا ك 

المػػكاطف ككمػػؾ تتشػػكؿ مػػف فئػػات المجتمػػع المحمػػي  إلػػىخاصػػة  بكصػػفيا إدارة خدميػػة اقػػرب 
 كتسعى لخدمتو كتمبية حاجاتو المحمية. 

تتشكؿ ىذه الدراسة مف سبعة فصكؿ  حيث يتناكؿ الفصؿ األكؿ اإلطار العػاـ لمدراسػة  
ختيػػار ىػػذه الدراسػػة كمػػاذا مػف خػػبلؿ الكقػػكؼ عمػػى إشػػكالية الدراسػػة كاألسػباب التػػي أدت إلػػى ا

تريػػد الكصػػكؿ إليػػو مػػف ىػػذه الدراسػػة  ككػػذا تحديػػد مفػػاىيـ كمت يػػرات الدراسػػة  كطػػرح فرضػػيات 
مؤقتػػة لكػػي نجيػػب عمييػػا فػػي األخيػػر كمحاكلػػة التحقػػؽ منيػػا باسػػتخداـ المقػػاييس كاالختبػػارات 

مدراسػػات السػػابقة اإلحصػػائية المناسػػبة كفػػؽ أبعػػاد مت يػػرات الدراسػػة  ككػػذا المرتكػػزات النظريػػة ل
  .التي يبني عمييا الباحث دراستو

مػف خػبلؿ التعػريج  مقاربة نظرية ألخبلقيات العمؿ الكظيفيفي حيف كاف الفصؿ الثاني 
عمػػى أىميػػة أخبلقيػػات العمػػؿ لممنظمػػة ككػػؿ  كالمػػداخؿ النظريػػة المفسػػرة لمكضػػكع األخبلقيػػات 

كمػػػا ىػػػي المقكمػػػات األساسػػػية لبنػػػاء اإلداريػػػة مػػػف حيػػػث تفسػػػيرىا اجتماعيػػػا كثقافيػػػا ككظيفيػػػا  



 مقدمة
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المنظمػػػة األخبلقيػػػة  ككػػػذا المصػػػادر التػػػي ترتكػػػز عمييػػػا المنظمػػػة فػػػي بنػػػاء أخبلقيػػػات العمػػػؿ 
السػػميمة  كمػػا تػػػـ التعػػريج فػػػي ىػػذا الفصػػػؿ كػػذلؾ إلػػػى األخبلقيػػات المطمكبػػػة لصػػاحب العمػػػؿ 

 .  ةقيات الكظيفيكالعامؿ في حد ذاتو مما ينجـ عنو بعض المفاىيـ المتعمقة بمفيـك األخبل

ميكيػػػة التنظيميػػػة مػػػف خػػػبلؿ مػػػا ىػػػك األخػػػر عبػػػارة عػػػف مقاربػػػة نظريػػػة لكالفصػػػؿ الثالػػػث  
بيػػذا الشػػكؿ أصػػبز   ك يعػػد مػػف المكاضػػيع الحديثػػة  إذبعػػض الكتابػػات المقتضػػبة   وعرجػػت إليػػ

ىػػػذا الفصػػػؿ خصػػػائص كمحػػػددات اليكيػػػة كمػػػا يبػػػيف ينظػػػر ليكيػػػة المنظمػػػات بشػػػكؿ متزايػػػد  
مػػا ىػػي أبعادىػػا كالكظػػائؼ كا ثػػار التػػي تػػنجـ عنيػػا بالنسػػبة لمفػػرد كلممنظمػػة   التنظيميػػة ككػػذا

كبترتيػب محػدد  كالكقكؼ عمى أشكاؿ كنمػاذج اليكيػة التنظيميػة كمػا عبلقتيػا بالثقافػة التنظيميػة
 .  كفؽ الخطة

لمتنظػػيـ الجزائػػرم  لسػػرد المسػػار التػػاريخي كالتنظيمػػينمػػا الفصػػؿ الرابػػع فقػػد خصػػص يب 
ضػػركرم الحػػديث عنػػو فػػي ظػػؿ تشػػكؿ أخبلقيػػات العمػػؿ حتػػى فػػي ييػػر منظمػػات كالػػذم مػػف ال

نمػػا حتػػى المؤسسػػة الخدميػػة كبالتػػالي تػػـ التطػػرؽ إلػػى أطػػكار التسػػيير كخصػػائص   األعمػػاؿ كات
إلػػى   باإلضػػافة الفكػػر التسػػييرم  كالضػػكابط األخبلقيػػة لمعػػامميف فػػي اإلدارة العمكميػػة الجزائريػػة

  رة الجزائرية باعتبارىا ميداف الدراسة.ادكاقع اليكية التنظيمية في اإل

بينمػػا الجػػزء الثػػاني: يتعمػػؽ بالجانػػب الميػػداني الػػذم يعبػػر عػػف محاكلػػة إثبػػات فرضػػيات  
الفصؿ الخامس يعبر عف اإلجراءات المنيجية لمدراسػة كالمتضػمنة فػي األسػاس  ككافالدراسة 

اإلحصػػػائية المسػػػتخدمة فػػػي  مػػػنيج الدراسػػػة كأدكات جمػػػع البيانػػػات كعينػػػة الدراسػػػة  كاألسػػػاليب
 البيانات.  ةمعالج

الفصػػؿ السػػادس يتعمػػؽ بتفريػػ  كتحميػػؿ البيانػػات الخاصػػة بػػالمكظفيف اإلداريػػيف  كالتػػي  
 تترجـ أخبلقيات العمؿ السائدة في اإلدارة حسب إجابتيـ ككذا مناقشة تمؾ البيانات. 



 مقدمة
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فة إلػػػى مناقشػػػة نتػػػائج الدراسػػػة  باإلضػػػا اسػػػتخبلصكفػػػي الفصػػػؿ السػػػابع كاألخيػػػر تػػػـ  
الباحػػث فػػي األخيػػر إلػػى محاكلػػة تكضػػيز  ليصػػؿكتحميػػؿ ىػػذه النتػػائج فػػي ضػػكء الفرضػػيات  

المطركحػة  كبالتػالي تقػديـ مجمكعػة مػف  الفرضػيات مدل تمكف ىذه الدراسة مػف اإلجابػة عمػى
التكصػيات التػػي تفيػػد فػػي تقػػديـ أكثػػر عمػػى أخبلقيػػات العمػػؿ داخػػؿ اإلدارة الجزائريػػة كانعكاسػػيا 

 عمى اليكية التنظيمية. 

ثـ عرض النتائج النيائية كالتػي تعبػر عػف تأكيػد أك تفنيػد الفرضػيات المعطػاة كخػتـ كػؿ  
 ذلؾ بخاتمة الدراسة. 
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 تمييد:

مف المتعارؼ عميو أف الدراسات السكسيكلكجية تنطمؽ دائما مف حسف اختيار مكضػكع  
الدراسة  الذم تصاغ لو اإلشكالية بأسمكب منطقي ليتكصػؿ  صػاحب البحػث فػي األخيػر إلػى 

تحميميػا ك ثػـ  عميو عبػر البحػث بكػؿ كسػائمة طرح تساؤؿ االنطبلؽ الذم يسعى إلى  اإلجابة 
  ك مػػع تحديػػد مبػػررات اختيػػاره مكضػػكع ىػػذه الدراسػػة  تبيػػاف أىميتيػػا ك اليػػدؼ منيػػا  تفسػػيرىا

 باإلضافة إلى الكقكؼ عمى الدراسات السابقة كالتي تعتبر م ذم يير مباشر لمدراسة الحاليػة 
كؿ ىذه الخطكات كييرىا سيحاكؿ ىذا الفصػؿ تتبعيػا ك ذلػؾ ب ػرض أف تكػكف األسػاس الػذم 

 .تبنى عميو باقي الفصكؿ
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 :إشكالية الدراسة أوال:

يعد سمكؾ الفرد داخػؿ التنظػيـ بمثابػة المحػرؾ األساسػي لنشػاط أم تنظػيـ  كمصػدر الحركػة   
فيػػػو ىػػػك المػػػكرد البشػػػرم باعتبػػػاره يمثػػػؿ الكحػػػدة األكليػػػة لمتػػػرابط الثقػػػافي ك القيمػػػي بػػػيف جميػػػع 
العػػامميف داخػػؿ المنظمػػة  كأف أم محاكلػػة لفيػػـ سػػمكؾ األفػػراد كأفعػػاليـ يعتمػػد بالضػػركرة عمػػى 

كدقيػؽ لعبلقػػات التػأثير المتبػػادؿ بػيف خصػػائص الفػرد الذاتيػػة مػف جيػػة كخصػػائص  فيػـ شػػامؿ
المنظمػػػػة مػػػػف جيػػػػة أخػػػػرل  ك المؤسسػػػػات ال ربيػػػػة  شػػػػيدت العديػػػػد مػػػػف اإلرىاصػػػػات الفكريػػػػة 
كالمعرفيػػة لتظيػػر بيػػذا الشػػكؿ مػػف ناحيػػة التطػػكر ككبػػر حجميػػا كاتسػػاع نطاقيػػا عمػػى المسػػتكل 

المؤسسػػات كاكبيػػا العديػػد مػػف المشػػاكؿ سػػكاء التسػػييرية العػػالمي  فبعػػد أف بػػدأت تتشػػكؿ ىػػذه 
منيػػا أك التجػػاكزات األخبلقيػػة  عمػػى يػػرار الفسػػاد اإلدارم كنقػػص فػػي المسػػؤكلية االجتماعيػػة 
كمنيػػا أخبلقيػػات العمػػؿ  كىػػذا بػػالريـ مػػف االىتمػػاـ الػػذم حظيػػت بػػو فػػي بػػدايات مشػػكارىا مػػف 

مػػايك كمدرسػػة  إلتــون دارة العمميػػة كزمبلئػػولػػئل تــايموقبػػؿ العديػػد مػػف الميتمػػيف أمثػػاؿ فريػػدريؾ 
العبلقات اإلنسانية  كالذيف حاكلكا إيجاد أنجع السبؿ الكفيمة لنجاحيا كبركزىا لتعطي ليا سػمة 

 تميزىا عف باقي المنظمات األخرل.

كالمؤسسػػػػػػة الجزائريػػػػػػة ليسػػػػػػت عػػػػػػف منػػػػػػن عػػػػػػف تمػػػػػػؾ المشػػػػػػاكؿ كالعراقيػػػػػػؿ التنظيميػػػػػػة  
كاألخبلقيػػة  كمػػػا أف األفػػػراد العػػػامميف عػػادة مػػػا يمجئػػػكف فػػػي تفػػاعميـ مػػػع الممارسػػػات كالقكاعػػػد 
القانكنيػػػة الكثيػػػر مػػػف الحيػػػؿ كاألالعيػػػب الممكنػػػة لميػػػركب مػػػف تطبيقيػػػا  كيػػػركف أف تصػػػرفيـ 

لػذم يكجػدكف فيػو ىػك الحالػة الطبيعيػة لمسػمكؾ  ب ػض النظػر عػف بالطريقة المناسػبة لممكقػؼ ا
 مدل تطابؽ ىذه الممارسات مع المعايير التنظيمية كاألخبلقية.

ضػػمف ىػػذا التحميػػؿ الػػذم يشػػكؿ ظيػػكر مػػا يعػػرؼ بأخبلقيػػات العمػػؿ كالػػذم يػػدؿ عمػػى مبػػدأ   
يمػاف راسػخ بػأف اجتماعي  يركز عمى ككف الفرد مسؤكال عف العمؿ الذم يؤديو  كينطمؽ مػف إ

العمػػػػؿ قيمػػػػة جكىريػػػػة يجػػػػب احتراميػػػػا كاإلصػػػػرار عمػػػػى تنميتيػػػػا  ليػػػػذا تعػػػػد أخبلقيػػػػات العمػػػػؿ 
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الرئيسػػية ألم مؤسسػػة فػػي عمميػػة تحقيػػؽ  تبأشػػكاليا المكضػػكعية كالمحػػددة  كأحػػد الميكانيزمػػا
 نجاحيػػا  كمػػا تعتبػػر بمثابػػة المبػػادئ كالقػػيـ األخبلقيػػة التػػي تمثػػؿ سػػمكؾ العػػامميف  كمنػػو تكجػػو

العمػػػؿ اليػػػكمي الػػػذم يقػػػـك بػػػع العمػػػاؿ داخػػػؿ المؤسسػػػة  كتشػػػكؿ ليػػػذه األخيػػػرة ىكيػػػة تنظيميػػػة 
 تميزىا كتصنع ليا سمة بارزة  بيف جميع المؤسسات.

لػػـ تعػػد مقتصػػرة عمػػى تقػػديـ الخػػدمات  المػػكظفيفلقػػد أصػػبز مػػف المسػػمـ بػػو أف مسػػؤكليات    
اجيػة الجيػات الرسػمية التػي يػرتبط لممكاطنيف فقط  سػكاء بػالطرؽ السػكية كييػر السػكية فػي مك 

كفػؽ  المكظػؼبيا  بؿ أصػبز يكاجػو مت يػرات جديػدة فػي بيئػة العمػؿ التػي يعمػؿ فييػا  فوعػداد 
القػػػيـ كالسػػػمككات األخبلقيػػػة النبيمػػػة السػػػكية  يتطمػػػب االختيػػػار العقبلنػػػي فػػػي عمميػػػة التكظيػػػؼ 

ـ لمعامػػػػؿ  إذا لػػػػـ يمتػػػػـز كالتنشػػػػئة السػػػػميمة ليػػػػـ  كال يكفػػػػي االختيػػػػار المكفػػػػؽ كالتػػػػدريب المػػػػنظ
بأخبلقيات المينة  حيث أف القكانيف كالرقابػة ال يمكػف أف تكػكف رادعػا لمسػمكؾ ييػر األخبلقػي 
إذا لـ تكف ىناؾ قكاعد كأصكؿ مينية تؤمف بيا كتعمؿ عمى ضكئيا  كىػذه األخبلقيػات تتمثػؿ 

كاطنيف مػػػف جيػػػة فػػػي الصػػػدؽ كاألمانػػػة المتبادلػػػة بػػػيف العػػػامميف مػػػف جيػػػة كبػػػيف العػػػامميف كالمػػػ
 أخرل.

فػػػبل يكفػػػي القػػػكؿ بػػػأف المؤسسػػػات الجزائريػػػة تعمػػػؿ كفػػػؽ تمػػػؾ المبػػػادئ كالمعػػػايير األخبلقيػػػة    
سكاء الرسمية منيا أك يير رسمية  بؿ يتطمب العمؿ كفؽ تمػؾ الممارسػات التػي تشػكؿ سػمكؾ 

فػي  العمؿ داخؿ المؤسسة  عمى اعتبار أف الصدؽ أىـ شرط في العمؿ  المتمثؿ في الصػدؽ
تقديـ الخدمة كتأدية المياـ لمختمػؼ الشػرائز كعديػد االعتبػارات  ممػا يجعػؿ العامػؿ بكػؿ تأكيػد 
نمػػػا قػػػيـ  يتصػػػرؼ كيعمػػػؿ كفػػػؽ مجمكعػػػة القػػػكانيف كااللتػػػزاـ بيػػػا  لػػػيس خكفػػػا منػػػو مػػػف اإلدارة كات
ترسخ لديو عمى احتراميا كتطبيقيا في كؿ الحاالت  كىػذا مػا ينػتج عنػو مبػدأ راسػخ يتمثػؿ فػي 

رقابة الذاتية  كالتػي تعػد أسػمى المبػادئ األخبلقيػة التػي مػا إف تػكفرت فػي العامػؿ بكػؿ تأكيػد ال
   .ستضمف مؤسسات قائمة عمى أخبلقيات العمؿ كتعمؿ بيا  مما تعطي ليا ىكية خاصة بيا
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كيظيػػػػر االىتمػػػػاـ بأخبلقيػػػػات العمػػػػؿ لمػػػػا ليػػػػا مػػػػف مكانػػػػة بػػػػارزة فػػػػي تبمػػػػكر كتشػػػػكؿ لميكيػػػػة   
كاف لممؤسسات ال ربيػة المتقدمػة عمػى يػرار المؤسسػات األمريكيػة كاأللمانيػة   التنظيمية  كلما

ليا دكرا في نجاحيا ككانت ساطعة عمى المستكل العالمي  بينما تذبذبيا أك نقص قكتيػا عمػى 
مسػػػػتكل المحمػػػػي لمجزائػػػػر  نػػػػاجـ عػػػػف الخمػػػػؿ فػػػػي سػػػػكء االلتػػػػزاـ بتمػػػػؾ األخبلقيػػػػات المينيػػػػة  ال

ريػػة كاإلدارة المحميػػة كاحػػدة منيػػا ال بػػد مػػف مكاجيػػة التحػػديات التػػي كلتػػتمكف المؤسسػػات الجزائ
تكاجييػػػا  كتتطمػػػب كضػػػع مجمكعػػػة مػػػف األسػػػس كالمبػػػادئ التػػػي تػػػتبلءـ مػػػع كػػػؿ مؤسسػػػة دكف 
ييرىػػػا  كبنػػػاء عميػػػو يجػػػب تحديػػػد الخصػػػائص كالسػػػمات العامػػػة لممنظمػػػة  كتكصػػػيؼ نشػػػاطيا 

 حمميػػا أفرادىػػا سػػكاء مػػف حيػػث النػػكع ككيانيػػا الرئيسػػي  دكف تجاىػػؿ السػػمات الخاصػػة التػػي ي
   كالتي قد تأثر بصكرة خاصة أك عامة. ستكل التعميمي كعدد سنكات الخبرةالم السف 

كالمؤسسػػة تتمػػكف عػػادة بجممػػة األفكػػار كالمعتقػػدات كالقػػيـ السػػائدة فػػي المجتمػػع  كمػػف ثػػػـ     
كانجازاتيػػػا بنػػػكع الثقافػػػة  تتحػػػدد منطمقاتيػػػا كأسػػػاليبيا فػػػي العمػػػؿ كالتسػػػيير  كمػػػا تتػػػأثر فعاليتيػػػا

السػػػػػائدة  ذلػػػػػؾ أف الخصػػػػػائص الثقافيػػػػػة لمجتمػػػػػع معػػػػػيف تمعػػػػػب الػػػػػدكر المحػػػػػرؾ فػػػػػي تشػػػػػكيؿ 
السػػػمككيات كالممارسػػػات المينيػػػة الفرديػػػة مػػػف جيػػػة  لتعطػػػي لممؤسسػػػة ىكيػػػة متفػػػردة خاصػػػة 
لمعامػػؿ  كتميػػزه عػػف ييػػره مػػف العػػامميف فػػي تصػػرفاتو كالتزاماتػػو تجػػاه قػػكانيف المؤسسػػة  كفػػي 

فس الكقت تظافرىا كشػمكليتيا بػيف جميػع العػامميف فػي الصػدؽ كااللتػزاـ القػانكني فيمػا بيػنيـ  ن
يعطي ليـ ىكية جماعية مركزية داخؿ بيئػة العمػؿ  كبالتػالي تػؤثر عمػى سػمكؾ األفػراد كأدائيػـ 

 الميني  فضبل عف مكاقفيـ كاتجاىاتيـ كميكالتيـ في دعـ ركح اليكية التنظيمية.

دارة الجزائرية العديد مف األطكار التسػييرية لكصػكليا لمػا ىػي عميػة فػي الكقػت فقد عرفت اإل  
الحػػػالي بمجمكعػػػة مػػػف المراحػػػؿ  قبػػػؿ االسػػػتقبلؿ كبعػػػده  كىػػػك مػػػا خمػػػؼ العديػػػد مػػػف الشػػػكائب 
الفكريػػة كالثقافيػػة فػػي عمػػؿ التسػػيير كالتنظػػيـ  لكػػف ىػػذا ال يمنػػع مػػف العمػػؿ كفػػؽ مجمكعػػة قػػيـ 

كفي ىذا السياؽ قامت الجزائػر بمحػاكالت عػدة إلصػبلح منظكمتيػا  كممارسات أخبلقية فعالة 
اإلداريػػة  كالمتمثمػػة فػػي تحسػػف طبيعػػة العمػػؿ اإلدارم داخػػؿ اإلدارة المحميػػة  كالتػػي تعػػد البمديػػة 
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كاحدة منيا التي عرفت في السنكات األخيرة اتساع نطػاؽ عمميػا كمياميػا  مػف منطمػؽ تقريػب 
مػػػف تمػػؾ العراقيػػؿ اإلداريػػػة كربػػز الكقػػػت كاختصػػار المسػػػافات  المػػكاطنيف أكثػػر منيػػػا كالتقميػػؿ 

كبالتػػالي ال بػػد مػػف تفعيػػؿ كترسػػيخ اإلجػػراءات العقبلنيػػة التػػي تحقػػؽ الصػػدؽ كااللتػػزاـ القػػانكني 
 كالرقابة الذاتية بيف جميع العامميف مف جية كالفاعميف كالشركاء االجتماعييف مف جية أخرل.

يا المكضػػكعية فػػي سػػياقيا اإلنسػػاني العػػاـ كاحػػدة  مػػف تمػػؾ كتبقػػى أخبلقيػػات العمػػؿ بأشػػكال   
المحددات لمنجاح المؤسساتي كالمسيـ في خمؽ ىكية تنظيمية ليا عمػى مسػتكل البمديػة  فكممػا 
ت م مػػت فػػي الكسػػط المينػػي كحققػػت االنسػػجاـ بػػيف الفكاعػػؿ التنظيميػػة كالطاقػػات البشػػرية زادت 

ألىػػػداؼ المؤسسػػػية  كفػػػي ىػػػذا تسػػػعى الدراسػػػة إلػػػى التكقعػػػات االيجابيػػػة كا مػػػاؿ التنظيميػػػة كا
معرفة دكر أخبلقيات العمؿ الكظيفي في بنػاء اليكيػة التنظيميػة داخػؿ اإلدارة الجزائريػة  كذلػؾ 
مػػف خػػبلؿ تحميػػؿ أبعػػاد كػػبل المت يػػريف  انطبلقػػا مػػف تحميػػؿ كتفسػػير المعطيػػات كالبيانػػات التػػي 

 كالتالي: جاء تساؤؿ اإلشكاليةيتـ رصدىا ميدانيا مف بعض البمديات  كبالتالي 

خالقيات العمل في بناء اليوية التنظيمية األشكال الموضوعية أليم كيف تس  -
 لمموظف في اإلدارة الجزائرية ؟ 

 البحػثبناء عمى ذلؾ فاف تساؤؿ االنطبلؽ يتضمف المشػكمة المدركسػة كيفيػد بالضػركرة 
كالتػػػػػي تتمثػػػػػؿ فػػػػػي جممػػػػػة مػػػػػف   المسػػػػػتيدؼ بػػػػػالفحص ضػػػػػمف أبعادىػػػػػا المتعػػػػػددةفػػػػػي الػػػػػدكر 

االنعكاسات المفترض أف تككف مترتبة عػف أخبلقيػات العمػؿ  كالتػي تقتضػي الممارسػة الفعميػة 
 كالسميمة ضمف اإلطار التنظيمي داخؿ المؤسسات الجزائرية.
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 فرضيات الدراسة: ثانيا:

فرضػػػػيات الدراسػػػػة ىػػػػي اقتػػػػراح أك تخمػػػػيف يطمقػػػػو الباحػػػػث عمػػػػى التسػػػػاؤالت التػػػػي قػػػػاـ 
بصػيايتيا فػػي إشػكالية الدراسػػة  كتسػاعد الفرضػػيات الباحػث فػػي تكجيػو طريقػػة أثنػاء سػػيره فػػي 
بحثػػو كعػػدـ الكلػػكج إلػػى طػػرؽ فرعيػػة أك جانبيػػة ال دخػػؿ ليػػا فػػي الدراسػػة  األمػػر الػػذم يسػػاعد 

 الباحث في التحكـ في كقت الدراسة ككذلؾ الكصكؿ إلى نتائج دقيقة حكؿ البحث.

فرضػػػية رئيسػػػية تعكػػػس اإلجابػػػة المقترحػػػة إلشػػػكالية البحػػػث  كتنطػػػكم ىػػػذه الدراسػػػة عمػػػى
 كتتجمى في:

خبلقيػات العمػؿ فػي بنػاء اليكيػة التنظيميػة لممكظػؼ فػػي المكضػكعية أل شػكاؿ األيـ تسػ  -
 .اإلدارة الجزائرية

حتػػى يمكػػف   كيمكػػف تحميػػؿ الفرضػػية الرئيسػػية إلشػػكالية الدراسػػة إلػػى فرضػػيات محكريػػة
كفػؽ  إلييػاتحميميا كيفيا كاختبارىا كميا بشكؿ يتماشى كأىداؼ الدراسة كالنتائج المػراد التكصػؿ 

 ما يمي:

 .الرقابة الذاتية  االلتزاـ القانكني  الصدؽ :تمارس أخبلقيات العمؿ بأشكاؿ مكضكعية .1
  المسػػػتكل التعميمػػػي  السػػػف  الجػػػنس :تتحػػػدد أخبلقيػػػات العمػػػؿ كفػػػؽ العكامػػػؿ الشخصػػػية .2

 الخبرة
 خبلقيات العمؿ في تشكؿ اليكية المتفردة لئلدارم األشكاؿ المحددة أليـ تس .3
 .لئلدارم خبلقيات العمؿ في تشكؿ اليكية المركزيةاألشكاؿ المحددة أل يـ تس .4
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 أسباب اختيار موضوع الدراسة: ثالثا:

مػػا مػػف مكضػػكع مختػػار لمدراسػػة كالبحػػث إال ككػػاف كراءه سػػبب جػػدير باالىتمػػاـ  يػػدفعنا 
لمكلػػػػكج فيػػػػو كاالنجػػػػذاب إليػػػػو  كاف عمميػػػػة اختيػػػػار البحػػػػث الجػػػػاد كالدراسػػػػة العمميػػػػة فػػػػي ىػػػػذا 
المكضكع بالذات كالمتمثػؿ فػي أخبلقيػات العمػؿ الػكظيفي كدكره فػي بنػاء اليكيػة التنظيميػة فػي 

  راجع إلى أف ىناؾ جممة مف المبررات عمى اعتبار أف كؿ نشاط عممي ىػك اإلدارة الجزائرية
نسػػاني ال يخمػػك مػػف معػػاني ذاتيػػة أك مكضػػكعية  كىػػك مػػا يجعمنػػا نختػػار ىػػذا المكضػػكع إفعػػؿ 

 دكف ييره كيرجع سبب اختياره إلى النقاط التالية:

 كأف المكضػكعخصكصا  الجامعيةيثرم المكتبة  أكاديمينجاز بحث إمحاكلة المساىمة في  -
 ىذا أصبز يستميـ اىتماـ الباحثيف في ا كنة األخيرة أكثر مف أم كقت مضى.

كالمكجػػو لخدمػػة األبعػػاد  السكسػػيك مينػػيىػػذا النػػكع مػػف المكاضػػيع ذات البعػػد الكلػػكج لمثػػؿ  -
 االجتماعية كاألخبلقية.

الجزائريػػػة المؤسسػػػات أخبلقيػػػات العمػػػؿ كاليكيػػػة فػػػي كتذبػػػذب  اخػػػتبلؿ البحػػػث فػػػي أسػػػباب -
كالبمديات كاحػدة منيػا  مػع التركيػز عمػى دكر أخبلقيػات العمػؿ فػي بنػاء ىكيػة تنظيميػة لػئلدارة 

 الجزائرية.
فشػػػػؿ اإلدارة العمكميػػػػة الجزائريػػػػة مقارنػػػػة بػػػػبعض التجػػػػارب  كأالبحػػػػث عػػػػف أسػػػػباب نجػػػػاح  -

يؿ اليكيػػة العالميػػة األخػػرل كالمماثمػػة ليػػا كالػػدكر الفعمػػي الػػذم تؤديػػو أخبلقيػػات العمػػؿ فػػي تشػػك
 التنظيمية ليا.

تنػػػاكؿ المكاضػػػيع األكثػػػر عمميػػػة  كالتػػػي تمػػػس بالدرجػػػة األكلػػػى المجتمػػػع الجزائػػػرم كأفػػػراده  -
كمشػػػػكبلتيـ  التػػػػي كثػػػػر الحػػػػديث عمييػػػػا كاالنعكاسػػػػات الناجمػػػػة عمػػػػى سػػػػكء تمػػػػؾ األخبلقيػػػػات 

 .ير سميمة لمبمدياتيكالممارسات العممية  مما يعطي صكرة 
لمعػامميف داخػؿ البمػديات فػي ظػؿ تذبػذب تمػؾ  االلتزاـ بالقػانكفدـ التعمؽ في فيـ حيثيات ع -

 األخبلقيات.
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 أىداف الدراسة: رابعا:
يعتبػػر البحػػث كسػػيمة منيجيػػة لبلكتشػػاؼ كالتفسػػير العممػػي لمظػػكاىر  كمػػف ميمػػة الباحػػث 
أف يحػػػدد أىدافػػػو بكضػػػكح لكػػػي يصػػػؿ إلػػػى النتػػػائج بأقصػػػر الطػػػرؽ كأفضػػػميا  كلػػػيس لمباحػػػث 

كعميػو م ىدؼ أسمى مػف أف يفيػـ معظػـ جكانػب مشػكمة بحثػو فيمػا صػحيحا  السكسيكلكجي أ
 ف ىذه الدراسة تسعى إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ يمكف حصرىا كا تي:وف

يجػػػػابي المفتػػػػرض بػػػػيف أخبلقيػػػػات العمػػػػؿ فػػػػي بنػػػػاء كتعزيػػػػز اليكيػػػػة اإل الػػػػدكرالكشػػػػؼ عػػػػف  -
 التنظيمية.

إيجاد حمكؿ مناسبة كتطبيػؽ تمػؾ النتػائج الكصكؿ إلى نتائج قد تعيف الجيات الكصية عمى  -
كمعالجتيػػػا بطػػػرؽ سػػػميمة كعقبلنيػػػة تعتمػػػد عمػػػى النظػػػرة العمميػػػة كمػػػف خػػػبلؿ تضػػػافر كػػػؿ مػػػف 

 الجيكد العممية كالعممية.
فػػي التكصػػؿ إلػػى تحميػػؿ كتشػػخيص أبعػػاد أخبلقيػػات العمػػؿ المكضػػحة فػػي نمػػكذج الدراسػػة  -

خاصػػػة البمديػػػة التػػػي أصػػػػبحت اإلدارة   ميػػػةإلدارة المحالتػػػي تكاجييػػػػا اكبيػػػرة التحػػػديات ظػػػؿ ال
 األقرب لكافة أفراد المجتمع في ظؿ إعطاءىا العديد مف المياـ.

معرفة مدل مكاكبػة البمػديات لتطبيػؽ الفعمػي لمكاثيػؽ كالمػدكنات األخبلقيػة القانكنيػة  كمػدل  -
 تنظيمية.المساىمتيا في بناء اليكية 

 .بيا خاصةكانت ىكية  فإما ك التعرؼ عمى كاقع البمديات الجزائرية  -
الكشؼ عف الدكر الفعمي التي تؤديو أخبلقيات العمؿ في مجاؿ اإلدارة فػي تحسػف كتحقيػؽ  -

 التنظيمية. اليكية

 تحديد مفاىيم الدراسة: خامسا:

لكػف التنػكع   المفيـك رؤية تجريدية يشػكؿ تحديػده أساسػا نظريػا ىامػا ألم محاكلػة عمميػة
فػػي التحديػػدات قػػد يجانػػب المفيػػـك األساسػػي لمدراسػػة فيشػػكؿ لبسػػا مفاىيميػػا يجػػرد المػػدلكؿ مػػف 
محتػػكاه خاصػػة كأف المفيػػـك قػػد يبػػدك ثابتػػا ظػػاىر كلكػػف معنػػاه يتمػػدد مػػع تعػػدد تناكلػػو  كلػػذلؾ 
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بمػػا يتناسػػب مػػع المفيػػـك أك اختيػػار المفيػػـك تناسػػبا  يفتػػرض منيجيػػا كضػػع إطػػار يكجػػو البحػػث
 ع إشكالية البحث.م

كانطبلقا مف القيمػة العمميػة التػي يحتميػا المفيػـك فػي تكضػيز اإلطػار النظػرم كاإلجرائػي 
لمدراسػػة مػػف الناحيػػة السكسػػيكلكجية  فونػػو سػػيتـ كضػػع إطػػار محػػدد يبػػرز فيػػو األىميػػة العمميػػة 

قيػػات لمفػػاىيـ الدراسػػة كالتػػي تعػػد بمثابػػة القاعػػدة التػػي ينطمػػؽ منيػػا فػػي معالجػػة مكضػػكع  أخبل
العمؿ الكظيفي كدكرىا في بناء اليكية التنظيميػة فػي اإلدارة الجزائريػة  كتبعػا لػذلؾ سػيأخذ ىػذا 

 البحث شكبل ترتيبيا بأخبلقيات العمؿ ثـ اليكية التنظيمية كأخيرا اإلدارة الجزائرية.

 :أخالقيات العمل -1
 تعريف األخالق لغًة: -1-1

 كالمػركءة أخبلؽ تطمؽ كيػراد بيػا الطبػع كالسػجيةإف الناظر في كتب الم ة يجد أف كممة 
 بػػػػادم الخمػػػػؽ بالضػػػػـ كضػػػػمتيف السػػػػجية كالطبػػػػعآ كالػػػػديف كحػػػػكؿ ىػػػػذه المعػػػػاني يقػػػػكؿ الفيػػػػركز

 ة كالديف.ءكالمرك 
كيقػػػكؿ ابػػػف منظػػػكر الخمػػػؽ كالخمػػػؽ السػػػجية فيػػػك يضػػػـ الخػػػاء كسػػػككنيا الػػػديف كالطبػػػػع 

 كالسجية.
لصػػكرة اإلنسػػاف الباطنػػة كأكصػػافيا  الخمػػؽكحقيقػػة أم ":ثػػـ يفسػػر ابػػف منظػػكر ذلػػؾ بقكلػػو

كأكصػػػافيا كمعانييػػػا كليمػػػا أكصػػػاؼ  كمعانييػػػا المختصػػػة بيػػػا بمنزلػػػة الخمػػػؽ لصػػػكرتو الظػػػاىرة
 .(18ص  :2009بالل خمف السكارنة، ) "حسنة كقبيحة

 :  اصطالحاً تعريف األخالق  -1-2

مجمكعػة مػف المبػادئ المتعمقػة بالسػمكؾ المينػي كالػكظيفي "تعرؼ أخبلقيات العمؿ بأنيػا 
التػػي يمارسػػيا الفػػرد فػػي عممػػو  كىػػي تختمػػؼ مػػف مينػػة إلػػى أخػػرل فػػي تفاصػػيميا كتتشػػابو فػػي 
أساسػػػياتيا  كلمعػػػامميف فػػػي إدارة المػػػكارد البشػػػرية مػػػثبل مبػػػادئيـ الخاصػػػة بيػػػـ كعمػػػييـ اقتناؤىػػػا 
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. كبحسػب ىػػذا الػرأم يقصػػد (25ص :2003 ،". )حبيــب الصـحافكالتعامػؿ بيػا مػػع ا خػريف
بأخبلقيات العمؿ بأنيا جممة مف المعػايير كالمبػادئ التػي تتػكفر لػدم العػامميف كيشػترككف فييػا 
كتشػػػكؿ ليػػػـ سػػػمكؾ مينػػػي  كتختمػػػؼ بحسػػػب تمػػػؾ الميػػػف كطبيعػػػة المؤسسػػػات ممػػػا يسػػػيـ مػػػف 

 حيكية الفاعميف في عمميـ.
مػػا ىػػي إال تطبيػػؽ لمقػػيـ  "الكظيفػػةعمػػى أف أخبلقيػػات  الجــازي الشــبيكيفػػي حػػيف تػػرل 

الجيػػدة التػػي يػػؤمف بيػػا المكظػػؼ عمػػى سػػمككيات فػػي بيئػػة العمػػؿ  كمػػا تعمػػؿ تمػػؾ األخبلقيػػات 
عمى تكفير األسػاس القػانكني كاألخبلقػي لمسػمكؾ الفػردم فػي مختمػؼ المكاقػؼ كالظػركؼ التػي 

ات كقكاعػد السػمكؾ يكاجييا المكظؼ داخؿ العمؿ أك خارجو؟ كما تنعكس في القكانيف كالتعميم
 .(4: ص2008" )الشبيكي، كالمعايير المينية

أخبلقيػات العمػؿ تختمػؼ حسػب الميػف إذ لكػؿ مينػة قكاعػد بػأف  ؼيمف ىذا التعر  يتضز
سمكؾ خاصة بيا يجػب احتراميػا  كىػي أفعػاؿ كسػمكؾ مقبػكؿ لتمػؾ التنظيمػات ممػا تخمػؽ بيئػة 

 مناسبة لمعمؿ.

العمل بأنيا تمثل بمدى التزام الموظف بواجباتو وعميو يمكن إيجاز مصطمح أخالقيات 
ــ ــو الق ــا حــددىا ل ــة، كم ــةالوظيفي ــل األخالقي ــيم والمث ــي تمكــن مــن دعــم انون ضــمن الق ، الت

تحــت ظــل المصــمحة العامــة، وبالتــالي ضــمان  الظــواىر االيجابيــة ودحــر الظــواىر الســمبية
ـــب األخالقيـــة والقيمـــة المعبـــرة عـــن الثقـــة والشـــ فافية واالبتعـــاد عـــن ســـموك ممتـــزم بالجوان

 المراوغة. 

ذا قصد بأخالقيات العمل: تمـك فيالبمدية،  يوى البحثأخالقيات العمل بميدان  طتُرب   وا 
المتمثــل فــي الصــدق وااللتــزام القــانوني والرقابــة  المبــادئ والقــيم المتعمقــة بالســموك المينــي

إدارتيـم وكـذلك مـع الـذين أماكن عمميـم اتجـاه الذاتية، والتي يمتزم بيا موظفو البمديات في 
 يتعاممون معيم وىم الجميور أو المواطنين.
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  IdentityUnionsاليوية التنظيمية: -2
 :لغةً  اليويةتعريف  -2-1

العربيػػػة الكبلسػػػيكية مثػػػؿ المصػػػباح المنيػػػر كالقػػػامكس المحػػػيط  إف الباحػػػث فػػػي المعػػػاجـ
يكػكف مشػتقا  أفكلساف العرب يبلحظ خمكىا مف لفظ  اليكية  ىذا المصػطمز الحػديث ال يعػدك 

ـــن  كمػػػا ىػػػك كاضػػػز مػػػف الفعػػػؿ ىػػػكل أم سػػػقط مػػػف عمػػػك أك أف يكػػػكف معنػػػاه البئػػػر القعػػػر )اب
 (.373: ص 2001منظور، 

 :اصطالحاً تعريف اليوية -2-2
مػػف األكائػػؿ الػػذيف اسػػتعممكا لفػػظ  اريــك ســون األمريكــييعتبػػر عػػالـ الػػنفس االجتمػػاعي 

عمميػػة تػػتـ  "فقػد عرفيػػا بأنيػا  1950اليكيػة فػػي مجػاؿ العمػػـك اإلنسػانية كاالجتماعيػػة فػي سػػنة 
فػػػي إطػػػار الثقافػػػة االجتماعيػػػة لمفػػػرد  كأنيػػػا ذات تػػػأثير نفسػػػي متػػػزامف عمػػػى كافػػػة المسػػػتكيات 

كالتي عف طريقيا يستطيع المرء أف يقيـ نفسو فػي ضػكء إدراكػو لمػا ىػك عميػو  العقمية الكظيفية
" كفي ضكء إدراكو لكجو نظر ا خػريف فيػو  كأنيػا عمميػة نفسػية اجتماعيػة دائمػة الت يػر كالنمػك

 (.153: ص 2007)مسمم محمد، 
يشػػير ىػػذا المصػػطمز إلػػى مػػا يشػػعر بػػو منظمػػتيـ قيمػػا كفمسػػفة كىياكػػؿ تنظيميػػة  كعميػػو

 ط عمؿ كالتي تتشكؿ مف خبلؿ العديد مف العكامؿ كالمؤشرات.كنم
اليكية التنظيمية  تتصؼ بمدل انتمػاء العػامميف لممؤسسػة ككػؿ بػدال بأف  كىناؾ مف يرل

: ص 2004)حــريم حســين،  مػػف الكحػػدات التػػي يعممػػكف فييػػا أك مجػػاؿ تخصصػػيـ المينػػي .
 بػدالن  ككػؿ لممؤسسػة العػامميف انتمػاء بمػدل تتعمػؽ المينيػة اليكية ىذا التعريؼ يؤكد أف(.328

كمػػػا تمثػػػؿ اليكيػػػة  . المينػػػي الضػػػيؽ تخصصػػػيـ مجػػػاؿ أك فييػػػا يعممػػػكف التػػػي مػػػف الكحػػػدات
المينية الشخصية المميزة لممؤسسة التي يػتـ إدراكيػا مػف خػبلؿ القػيـ المنتشػرة التػي تظيػر فػي 

 .اتصاالت المؤسسة
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عمى ىذه التعاريف يمكـن القـول أن اليويـة التنظيميـة ىـي عبـارة عـن خصـائص  بناءً 
فــي تحديــد معــالم  كبيــراً  دوراً  اإلدارة معــبتفريــدة مــن نوعيــا تميــز المؤسســة عــن غيرىــا، و 

اليويـــة التنظيميـــة أمـــام الفـــاعمين داخـــل المؤسســـة، وىـــذا مـــا ينمـــي ويقـــوي مـــن مســـتوى 
ــة البشــ ــدى التركيب ــدماج واالنتمــاء ل ــق األصــل االن ــأتي ســموكيم صــورة طب ــة، لي رية العمالي

 .األفراد، مما يؤدي في نياية المطاف إلى تعزيز خصائص يم العمميةلسموك وممارسات
 

ــة بأنيــا  ــة التنظيمي ــدان الدراســة فيقصــد باليوي ــر ىــو ااخــر بمي ــط ىــذا المتغي ذا ُرب  وا 
صـورة تعكـس مــدى مجموعـة السـمات التـي تميــز مـوظفي البمديـة فيمــا بيـنيم، وتعطـي ليــا 

 خصوصياتيا.

 الدراسات السابقة لمدراسة: :سادسا

إف مكضػػػػكع أخبلقيػػػػات العمػػػػؿ كاليكيػػػػة التنظيميػػػػة لػػػػـ يأخػػػػذ صػػػػكرة كبيػػػػرة عمػػػػى يػػػػرار 
المكاضػػيع األخػػرل  فقػػد عػػرؼ مكضػػكع أخبلقيػػات العمػػؿ فػػي المؤسسػػات كالشػػركات الربحيػػة 

الكبيػػرة فػػي الدراسػػات األكاديميػػة  كلػػيس بكثػػرة  بقػػدر مػػا كانػػت كتابػػات قميمػػة لػػـ تأخػػذ الصػػكرة 
كىػػذا مػػا دفػػع بالدراسػػة إلػػى االسػػتعانة بػػبعض الرسػػائؿ األقػػؿ درجػػة مػػف التػػي تحضػػر ليػػا  لمػػا 
كجدنا فييا مف أىمية تخدـ ىذا المكضكع  ككذلؾ استعيف ببعض المقػاالت التػي يػرل الباحػث 

كبالتػالي فيػي تخػدـ بأنيا أكثر عممية  باعتبارىا خضعت لمتحكيـ مف طرؼ خبراء مختصيف  
مقبػػكؿ عمػػى المسػػتكل االقميمػػي    كنشػػرت فػػي مجػػاالت ليػػا سػػيطمكضػػكع البحػػث بشػػكؿ كبيػػر

 عمى األقؿ.
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 الدراسات التي تناولت أخالقيات العمل  -1

 ( 2010) الدراسة األولى: دراسة فوزية عباس يوسف

ــة  كىػػي عبػػارة عػػف رسػػالة ماجسػػتير  ـــوان: درجــة التــزام رؤســاء األقســام العممي بعــــــنــــــ
بأخالقيــات العمــل اإلداري وعالقتيــا بمســتوى الــروح المعنويــة ألعضــاء ىيئــة التــدريس فــي 
 كميات الييئة العامة لمتعميم التطبيقي والتدريب في دولة الكويت كما يراىا أعضاء األقسام. 

ـ رؤسػػاء األقسػػاـ العمميػػة بأخبلقيػػات العمػػؿ ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى تعػػرؼ درجػػة التػػزا
اإلدارم كعبلقتيػػػا بػػػالركح المعنكيػػػة ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس فػػػي كميػػػات الييئػػػة العامػػػة لمتعمػػػيـ 
التطبيقػػي كالتػػدريب فػػي دكلػػة الككيػػت كمػػا يراىػػا األعضػػاء أنفسػػيـ  كلتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة 

( 355ية طبقيػة بمػ  عػدد أفرادىػا )باإلجابة عمى أسػئمتيا كذلػؾ مػف خػبلؿ اختيػار عينػة عشػكائ
( عضػك ىيئػة تػدريس أم مػا بم ػت 1074عضك ىيئة تدريس مف المجتمع البال  عدد أفػراده )

( مكزعيف عمى ىيئة الكمية في جميع محافظات الككيت كقامت الباحثػة بتطكيػػػر %33نسبتو )
األدب النظػػػػرم كالدراسػػػات األداة األكلػػػػى المتعمقػػػػة بػأخبلقيػػػػات العػػػػمؿ اإلدارم اعتمػػػػادا عػػػػمى 

( فػػقرة كتػػـ التػحقػػؽ مػف صػدقيا كثباتيػا أمػا األداة 40السابقة كتككنت بصػػكرتيا النيػػائية مػػف )
الثانية فقػد تػـ اختيارىػا جػاىزة لتسػتخدـ فػي قيػاس الػركح المعنكيػة ألعضػاء ىيئػة التػدريس بعػد 

ػػػػػػػتكسطػػػػات الػحسابػػػػػػػػػػيػػػػة كاالنحرافػػػات أف تػػػـ التحقػػػؽ مػػػف صػػػدقيا كثبػػػػػػػػػػػػػاتيا كتػػػـ اسػػػتخداـ المػ
 كتحميؿ التبايف األحادم. T- TESTالمعيارية كمعامؿ ارتباط يرسكف كاالختبار التائي ؼ 

جممػػػػػػة كتفصػػػػػػيبل ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة اسػػػػػػتعممت ىػػػػػػي األخػػػػػػرل الرزمػػػػػػة اإلحصػػػػػػائية لمعمػػػػػػـك  
 :االنتائج أىميكقد أسفرت الدراسة عمى مجمكعة مف SPSSاالجتماعية 

أف درجػػػة التػػػزاـ رؤسػػػػاء األقسػػػاـ العمميػػػػة بأخبلقيػػػات العمػػػؿ اإلدارم فػػػػي كميػػػات الييئػػػػة 
العامػػة لمتعمػػيـ التطبيقػػي كالتػػدريب فػػي الككيػػت كمػػا يراىػػا األعضػػاء أنفسػػيـ كػػاف متكسػػطا كمػػا 

 :تيأوصت الدراسة باا
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ػي الييئػة العامػة العمؿ عمى زيادة مستكيات الركح المعنكية لدل أعضػػػاء ىػػػػيئة الػػػػػتدريس فػ -
لمتعميـ التطبيقي كالتدريب في دكلة الككيت كذلؾ مف خبلؿ الحد مػف الممارسػات الخاطئػة فػي 

عػػػادة النظػػػر فػػػي سػػػمـ الركاتػػػب كاألجػػػكر كالمكافػػػ ت ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس ات كميػػػات الييئػػػة ك 
 .العامميف في كميات الييئة

يػات الييئػة كذلػؾ مػف خػبلؿ إجػراء العمؿ عمى تفقد أعضاء الييئة التدريسػية العاممػة فػي كم -
المقػػاءات المسػػتمرة معيػػـ كالتعػػرؼ عمػػى احتياجػػاتيـ الرئيسػػية بمػػا يعػػزز ركحيػػـ المعنكيػػة تجػػاه 

 .العمؿ
إعطاء الفرصة ألعضاء ىيئة التدريس العامميف فػػي كمػػيات الييئػػة العامػػػة بػاإلطبلع عمػػػػى  -

أسػػباب االنخفػاض فػػي مسػتكل أدائيػػـ كالعمػػؿ تقػػػارير أعػػػػػماليـ كمسػتكياتو كذلػػؾ لمتعػرؼ عمػػى 
 .عمى التخمص مف أسباب ذلؾ

زيػػػادة التػػػزاـ رؤسػػػاء األقسػػػاـ بالمسػػػؤكلية تجػػػاه المجتمػػػع كزيػػػادة التفاعػػػؿ االجتمػػػاعي كذلػػػؾ  -
 .لئلسياـ في محك األمية كتعميـ الكبار

ه إجػػػراء دراسػػػات أخػػػرل الحقػػػة لمتعػػػرؼ عمػػػى درجػػػة االلتػػػزاـ لػػػدل الييئػػػة التدريسػػػية فػػػي ىػػػذ -
 .الكميات بأخبلقيات مينة التدريس

البحػػػػث كاالستقصػػػػاء فػػػػي مسػػػػتكل الػػػػركح المعنكيػػػػة بػػػػيف أعضػػػػاء الييئػػػػة التدريسػػػػية حسػػػػب  -
 .(2010فوزية عباس يوسف بو عباس، ) .مت يرات أخرل كالتخصص كالدخؿ الشيرم

 (2012الدراسة الثانية: دراسة جنان شياب أحمد )

أخالقيــات العمــل كمنظــور إداري معاصــر ودورىــا فــي  بــعنـــــــــــــــوان: عبػػارة عػػف مقػػاؿ
 تعزيز المسؤولية االجتماعية لممنظمات.

ىدفت الدراسة إلى تسميط الضكء عمى أخبلقيات العمؿ كمنظػكر إدارم معاصػر كدكرىػا 
في تعزيز المسؤكلية االجتماعية لممنظمات  قػاـ الباحػث بػوجراء دراسػة تحميميػة ألداء العػامميف 
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كرم لممبػػػػرآت االجتماعيػػػػة  قػػػػاـ الباحػػػػث بكضػػػػع نمػػػػكذج لمدراسػػػػة يكضػػػػػز فػػػػي مؤسسػػػػة الشػػػػا
بانة تتكػكف اسػتأخبلقيات العمؿ التي سػيجرم عمييػا عمميػة التحميػؿ  عمػد الباحػث إلػى تطػكير 

( فردا مف العامميف في المؤسسة المبحكثة كمػا أعتمػد الباحػث 58( فقرة كزعيا عمى )30مف )
ات عػػػػف عينػػػة البحػػػث فضػػػبل عػػػف اسػػػتخداـ المػػػػنيج عمػػػى المػػػنيج االسػػػتطبلعي لجمػػػع البيانػػػ

الكصػػػفي فػػػي عػػػرض البيانػػػات كالمػػػنيج التحميمػػػي االسػػػتداللي فػػػي تحميػػػؿ النتػػػائج كمػػػا قػػػدمت 
الحزمػػػػة اإلحصػػػػائية لمعمػػػػـك  الدراسػػػػة إطػػػػارا نظريػػػػا لمت يػػػػرات البحػػػػث  كمػػػػا اسػػػػتخدـ الباحػػػػث

الدراسػػة إيجابيػػة تػػكفر تمػػؾ المت يػػرات فػػي المنظمػػة  أظيــرت نتــائجحيػػث  SPSSاالجتماعيػػة 
المبحكثػػػة كىػػػذا مؤشػػػر عمػػػى حرصػػػيا فػػػي تقػػػديـ عمػػػى مسػػػتكل مػػػف الجػػػكدة كاإلخػػػبلص بقصػػػد 
خدمػػة كمسػػاعدة كتطػػكير المبػػرآت العراقيػػة كمنظمػػات المجتمػػع المػػدني عمميػػا كعمميػػا لتحسػػيف 

كعي كػػذا كضػػع عبلقػػات مسػػار عمميػػا الحػػالي كالمسػػتقبمي كالحػػث عمػػى العمػػؿ الخيػػرم كالتطػػ
يجابيػػػة أوصـــت إلػػػى حػػػد مػػػا بػػػيف المت يػػػرات التػػػي تضػػػمنيا نمػػػكذج البحػػػث كمػػػا  ارتبػػػاط قكيػػػة كات

 :الدراسة

ضػػركرة تكفػػػػػػػػػر البػػػػػػني التػػػػػػػػػػحػػػػػتية الػػػػػبلزمة ألداء الشػػػػػػػػػػركات كالمنظمػػات أعماليػػا عمػػى كفػػؽ  -
بسػػف التشػػريعات التػػي تكفػػؿ بتػػكفير عنصػػرم أخبلقيػػات العمػػؿ كمجػػاؿ المسػػؤكلية االجتماعيػػة 

الشفافية كاإلفصاح مف قبؿ تمؾ المنظمات مف جية كتكفير محفزات نظامية عمػى ضػكء تميػز 
 .المنظمات كالشركات العاممة في العراؽ بمجػػاؿ المػسؤكلية االجتماعية كأخبلقيات العمؿ

ك الػػذيف يحضػػكف برعايػػة المنظمػػة كالػػذيف لػػـ ضػػػػػػػركرة االىتػػػػػػػػماـ بػػاألفراد العامػػػػػػػػميف الجػػدد أ -
ينػػالكا فرصػػة االىتمػػاـ كػػاألفراد السػػابقيف لتبقػػى الصػػكرة الذىنيػػة لممنظمػػة فػػي أذىػػاف المجتمػػع 

 .تزداد ثقة ككالة
كضػػػع خطػػػة متكاممػػػة لثقافػػػة المنظمػػػة حػػػكؿ تطبيػػػؽ كممارسػػػة أبعػػػاد أخبلقيػػػات العمػػػؿ مػػػف  -

األفػراد العػامميف عمػى المزيػد مػف ممارسػة  جانب كالمسؤكلية االجتماعية مػف جانػب أخػر لحػث
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سػػػػمكؾ أفضػػػػؿ تجػػػػاه عمميػػػػـ مػػػػع مراعػػػػاة تقػػػػدميـ فػػػػي العمػػػػؿ كمػػػػنحيـ فػػػػرص أفضػػػػؿ لتطػػػػكير 
 .مياراتيـ كخبرتيـ

التكجيػػػو المسػػػتمر ألفػػػراد المجتمػػػع نحػػػك أفضػػػؿ الطػػػرؽ التػػػي مػػػف خبلليػػػا يػػػتـ التعامػػػؿ مػػػع  -
 .المنظمة لتجنب الكقكع في المشاكؿ

العامميف في بػرامج تدريبيػة مػف قبػؿ المنظمػة المبحكثػة لنشػر مبػادئ  االىتماـ بوشراؾ جميع -
أخبلقيػػػػات العمػػػػؿ كثقافػػػػة المسػػػػؤكلية االجتماعيػػػػة بيػػػػنيـ ممػػػػا يػػػػنعكس عمػػػػى انػػػػدفاعيـ لمعمػػػػؿ 

 .كبالتالي تقديـ خدمات أفضؿ لممجتمع
يػػػػدرس فػػػػي  تضمػػػػيف المناىػػػػج التدريسػػػػية كػػػػتاب أخبلقيػػػػات العػػػػمؿ كالمسؤكليػػػػة االجتػػػػماعية -

كمػػػػيات اإلدارة كاالقتصػػػاد كييرىػػػا مػػػف الكميػػػات ذات العبلقػػػة لمػػػا ليػػػذيف المت يػػػريف مػػػف أىميػػػة 
كبيػػػرة يجػػػب أف يعييػػػا األكػػػاديمي فػػػي المراحػػػؿ الدراسػػػية لكػػػي يمارسػػػيا كيعيشػػػيا حقيقيػػػا داخػػػؿ 

 (.2012جنان شياب أحمد، ) .العمؿ في المنظمات مستقببل

 ( 2012ل خمف السكارنو )الدراسة الثالثة: دراسة بال 

 بـــعنــــوان: أخالقيات العمل وأثرىا في إدارة الصورة الذىنية. كىك عبارة عمى مقاؿ

ىػػدفت الدراسػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف مػػدل اىتمػػاـ شػػركات االتصػػاالت الخمكيػػة األردنيػػة فػػي 
تطبيػػؽ أخبلقيػػات العمػػؿ ضػػمف األبعػػاد التاليػػة )احػػػػػتراـ القػػػػػػػكانيف كاألنظػػػػػمة  العػػػػػدالة كعػػػػػػػػدـ 

لدراسػة التحػػػيز  السرعة كاإلتقاف  احتراـ الكقت( كتحديد مستكل الفركؽ في إدراؾ أفػراد عينػة ا
ألبعػػػػاد أخبلقيػػػػات العمػػػػؿ تعػػػػزل لمت يػػػػراتيـ الشخصػػػػية  كمػػػػا ىػػػػدفت الدراسػػػػة إلػػػػى تقيػػػػيـ أثػػػػر 
أخبلقيػػات العمػػؿ فػػي إدارة الصػػكرة الذىنيػػة كقػػد تػػـ جمػػع بيانػػات الدراسػػة الميدانيػػة عػػف طريػػؽ 
اسػػتبانة كزعػػت عمػػػى المػػديريف كالمػػػكظفيف المتكاجػػديف فػػي المراكػػػز الرئيسػػية كقػػػد تػػـ اسػػػتخداـ 

يب اإلحصػػائية التػػي ناسػػبت أسػػئمة كفرضػػيات الدراسػػة حيػػث تػػـ كػػذلؾ اسػػتخداـ الرزمػػة األسػػال
في ىذه الدراسة إضافة إلى اعتماد نمػكذج مكحػد لمدراسػة SPSSاإلحصائية لمعمـك االجتماعية 
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دارة الصكرة الذىنية حيث  إلػى أف  توصـمت الدراسـةيبيف أسس العبلقة بيف أخبلقيات العمؿ كات
لخمكيػػػة األردنيػػػة أظيػػػرت مسػػػتكل عػػػاؿ مػػػف االىتمػػػاـ بأخبلقيػػػات العمػػػؿ شػػػركات االتصػػػاالت ا

بأبعادىا األربعة كما أشارت ىذه الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية فػي إدراؾ 
أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة ألخبلقيػػػػات العمػػػػؿ تبعػػػػا لمت يػػػػراتيـ الديمكيرافيػػػػة كأف ىنػػػػاؾ أثػػػػر معنػػػػكم 

عػػة فػػي الصػػكرة الذىنيػػة الذاتيػػة فػػي حػػيف قػػدمت ىػػذه الدراسػػة ألخبلقيػػات العمػػؿ بأبعادىػػا مجتم
 منيا:التوصيات الميمة  بعض

مضاعفة االىتماـ مف قبؿ شركات االتصاالت الخمكيػة األردنيػة بأخبلقيػات العمػػػؿ السػػػػػيما  -
فػػػػي ظػػػؿ تنػػػامي متطمبػػػات كحاجػػػات المجتمػػػع المحمػػػي مػػػف جيػػػة كالمسػػػؤكليات األخػػػرل التػػػي 

أخبلقيا كقانكنيا يقع عمى عػاتؽ منظمػات األعمػاؿ مػف جيػة أخػرل مػف  أصبحت تشكؿ التزاما
 .خبلؿ التنكيع في طرؽ كأساليب أعماليا بيذا الخصكص

ضركرة بمكرة رؤية كاضحة فيما يخص أخبلقيات العمؿ فضػبل عػف إدراجيػا ضػمف أىػدافيا  -
 راتيجية.ستاال
ارة الصػػكرة الذىنيػػة أفصػػحت النتػػائج عػػف عػػدـ كجػػكد أثػػر معنػػكم ألخبلقيػػات العمػػؿ فػػي إد -

الذاتيػػػة  ممػػػا يعنػػػي ضػػػػػػػػػركرة بػػػػػػػػذؿ المزيػػػد مػػػف قبػػػؿ الشػػػركات تجػػػاه أبعػػػاد أخبلقيػػػات العمػػػؿ 
المتعمقػػػػة بػػػػػػػػػػػػ )احتػػػػراـ القػػػػكانيف كاألنظمػػػػة  العدالػػػػة كعػػػػدـ التحيػػػػز  السػػػػرعة  اإلتقػػػػاف  احتػػػػراـ 

مػدل التػزاـ الشػركات فػي  استقطاب أك بقاء مكظفيف أكفاء يعتمد بالضركرة عمػىألف  الكقت( 
مسؤكلياتو أخبلقيات العمؿ حياؿ مكظفييا  فضبل عف بناء جسكر الثقة يعتمد بالضركرة عمػى 

 مدل التزاـ الشركات بمسؤكلياتيا تجاه مكظفييا.
يتطمػػػب مػػػف شػػػركات االتصػػػاالت الخمكيػػػة األردنيػػػة بػػػذؿ المزيػػػد فػػػي إدارة صػػػكرتيا الذىنيػػػة  -

مريكبػػػػة كالمدركػػػػة  كذلػػػػؾ عبػػػػر االنخػػػػراط األكثػػػػر فػػػػي األعمػػػػاؿ بأنكاعيػػػػا الثبلثػػػػة  الذاتيػػػػة كال
 الخيرية.
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عقػػد مػػؤتمرات ككرش عمػػؿ مػػف قبػػؿ شػػركات االتصػػاالت الخمكيػػة األردنيػػة ككسػػيمة تتصػػؿ  -
مػف خبلليػا مػع المػكظفيف  لتنميػػة الشػعكر بالمسػؤكلية مػف قبػػؿ الشػركات كالعػامميف نحػك التػػزاـ 

 بأخبلقيات العمؿ.
االت الخمكية األردنية بنػاء نظػاـ تقيػيـ متقػدـ  كذلػؾ لتعتمػد عميػو يتطمب مف شركات االتص -

فػػي تقيػػيـ أداءىػػا المتعمػػؽ بأنشػػطة أخبلقيػػات العمػػؿ بشػػكؿ دكرم  األمػػر الػػذم سػػيعزز لػػدييا 
 إمكانية التحسيف المستمر في التزاماتيا األخبلقية لمعمؿ.

مػػػؿ لتعزيػػػز الصػػػكرة إنشػػػاء قسػػػـ متخصػػػص فػػػي إدارة المػػػكارد البشػػػرية يعنػػػي بأخبلقيػػػات الع -
الذىنيػػة االيجابيػػة عنػػد العامػػػػػػػػميف  السػػيما فػػػػػػػي ظػػػػػػػؿ احتػػداـ حػػدة التنػػافس بػػيف الشػػركات  كمػػا 

 يمكف أف يؤثر ذلؾ عمى الصكرة الذىنية  كيزيد مف فرص التميز.
الػذم لقد استيدفت الدراسة شركا االتصاالت الخمكية األردنية ميدانا إلجراء الدراسة  األمر  -

أخػػػرل  بيػػػدؼ تقيػػػيـ مػػػدل  يشػػػجع عمػػػى إجػػػراء دراسػػػػػػػة مسػػػػػػػتقبمية مػػػػػػػػثيمة لكػػػػػػػف فػػػي قطػػػػػػػاعات
 (.2012بالل خمف السكارنة، ) .التزاـ الشركات األخرل بأخبلقيات العمػػػؿ

 (  2013) الدراسة الرابعة: دراسة عواد محمد العطوي

 .أخالقيات العمل في تحقيق كفاءة األداء بــعــنــوان: كىك عبارة عمى رسالة ماجستير 

تمخصت مشكمة الدراسة في التعرؼ عمى دكر أخبلقيات العمؿ فػي تحقيػؽ كفػاءة األداء 
حيث تـ اختيػار عينػة عشػكائية قكاميػا فػردا  قػاـ الباحػث باسػتخداـ المػنيج الكصػفي التحميمػي  

دراسػػػة الحزمػػػة اإلحصػػػائية كمػػػا اسػػػتخدـ االسػػػتبانة كػػػأداة لتحميػػػؿ البيانػػػات  كمػػػا اسػػػتخدمت ال
التػػي يمارسػػيا  أداء األعمػػاؿ الدراسػػة أف كفػػاءة أظيــرت نـــتائجحيػػث SPSSلمعمػػـك االجتماعيػػة 

منسكبي قيادة قطاع حرس الحدكد بحقؿ جاءت بدرجة عاليػة جػدا كذلػؾ مػف كجيػة نظػر أفػراد 
عينػػػػػة الدراسػػػػػة كمػػػػػا كشػػػػػفت النتػػػػػائج عػػػػػف كجػػػػػكد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتكل 

فأقػػػؿ فػػػي اتجاىػػػات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة حػػػكؿ االقتراحػػػات التػػػي تسػػػيـ فػػػي رفػػػع 0.05داللػػػةال
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مسػػتكل أخبلقيػػات العمػػؿ لػػدل منسػػكبي الفئػػة المشػػتركة التػػي تمػػارس العمػػؿ الميػػداني كاإلدارم 
فػػػي نفػػػس الكقػػػت كفػػػي ضػػػكء ىػػػذه النتػػػائج التػػػي كشػػػفت عنيػػػا ىػػػذه الدراسػػػة بشػػػقييا النظػػػرم 

 كانت كالتالي:التوصيات كالميداني قدمت الدراسة مجمكعة مف 

عيػػػػػيف كذلػػػػػؾ باالسػػػػػتعانة بػػػػػذكم التركيػػػػػز عمػػػػػى اختيػػػػػار أصػػػػػحاب الخمػػػػػؽ الحسػػػػػف قبػػػػػؿ الت -
جراءات القبكؿ  .االختصاص مف عمماء االجتماع كعمماء النفس في المقابمة الشخصية كات

تقديـ كصػفا لؤلخبلقيػات التػي يجػب أف يتمتػع بيػا العػاممكف فػي الجيػاز كالتػي بمكجبيػا يػتـ  -
 .القبكؿ

يقيـ لمعػػدؿ كالمسػػاكاة اختيػػار القػػادة المثػػالييف كالػػذيف يككنػػكف بػػأخبلقيـ كحسػػف تعػػامميـ كتحقػػ -
 .قدكة حسنة لمعامميف

عفػائيـ مػف  - العمؿ عمى تممس احتياجات العامميف كتمبيتيا كتأميف سبؿ العػيش الكػريـ ليػـ كات
 .طمب مصادر أخرل لمكسب قد تككف يير شريفة

سد الطرؽ المؤدية لفساد األخبلؽ كمنيا القنكات المنحمة التي تدعك لمرذيمة كتعمػيـ تعاطػػػػي  -
 .ػدرات كالمسكرات كتركج لياالمخػػ

 (.2013عواد محمد العطوي، ) .تكريـ الممتزميف بأخبلقيات العمؿ -

 (  2014الدراسة الخامسة: دراسة غطياني وجميل )

بعنــوان: أثــر ممارســة أخالقيــات عمــل إدارات المــوارد البشــرية  كىػػك عبػػارة عمػػى مقػػاؿ 
 األردنيةدراسة ميدانية في الشركات الخمكية عمى رضا العاممين، 

ىػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػى تعػػرؼ أثػػر الممارسػػات األخبلقيػة إلدارات المػػكارد البشػػرية عمػػى 
رضػػػا العػػػامميف فػػػي شػػػركات االتصػػػاؿ الخمكيػػػة فػػػي األردف  كلتحقيػػػؽ ىػػػذا اليػػػدؼ تػػػـ تطػػػكير 

خاصة كزعػت عمػى عينػة مػف العػامميف فػي شػركات االتصػاالت الخمكيػة الػثبلث بكاقػع  ةاستبان
 صػالحة لمتحميػؿ مػف أصػؿ ةاسػتبان( 228عمى كؿ شركة حيث تـ اسػترجاع )( استبانة 100)
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( إذ تعتبػػر ىػػذه النسػػبة مناسػػبة ليػػذا النػػكع %76( تػػـ تكزيعيػػا بمػػا يمثػػؿ نسػػبة اسػػترداد )300)
مػػف الدراسػػات  كباسػػتخداـ األسػػاليب المناسػػبة فػػي جمػػع كتحميػػؿ البيانػػات لتحميػػؿ الفرضػػيات  

إلػى كجػكد  خمصت الدراسة  فقد SPSSة لمعمـك االجتماعية كما تـ استعماؿ الحزمة اإلحصائي
أثر ذم داللة إحصائية لمممارسات األخبلقية في كافة المجاالت التي تمارسيا إدارات المػكارد 
البشػػػرية فػػػي رضػػػا العػػػامميف فػػػي شػػػركات االتصػػػاؿ  كفػػػي نيايػػػة الدراسػػػة قػػػاـ الباحثػػػاف بتقػػػديـ 

يانيػػػا ضػػػركرية لتحقيػػػؽ مسػػػتكل أعمػػػى لرضػػػا التػػػي ير  التوصـــيات واالقتراحـــاتمجمكعػػػة مػػػف 
 العامميف في كافة أنشطة ككظائؼ المنظمة تمثمت في:

ضػركرة االلتػزاـ بتطبيػؽ أخبلقيػات العمػؿ فػي كافػة أنشػطة ككظػائؼ المنظمػة لمػا لػذلؾ مػف  -
 .انعكاسات إيجابية عمى العامميف في تمؾ الشركات

مجػػػػاؿ تسػػػػكيؽ المنتجػػػػات ييػػػػر إجػػػػراء المزيػػػػد الدراسػػػػات حػػػػكؿ أثػػػػر أخبلقيػػػػات العمػػػػؿ فػػػػي  -
 .الصحية كأثرىا عمى قرار شراء األطفاؿ لؤليذية يير الصحية

إجػػراء دراسػػة معمقػػة حػػكؿ أثػػر عػػدـ االلتػػزاـ بأخبلقيػػات العمػػؿ فػػي العػػالـ العربػػي كأثػػر ذلػػؾ  -
 .عمى انخفاض مستكيات اإلنتاج كاإلنتاجية كزيادة رقعة البطالة كالفقر

تبػػيف مػػدل التػػزاـ المنظمػػات الصػػحية فػػي العػػالـ العربػػي  إجػػراء المزيػػد مػػف الدراسػػات التػػي -
 .بمسؤكلياتيا األخبلقية كاالجتماعية تجاه البيئة التي تعمؿ فييا

إجػػػػراء دراسػػػػة مقارنػػػػة تبػػػػيف حجػػػػـ اإلنفػػػػاؽ عمػػػػى المسػػػػؤكليات االجتماعيػػػػة فػػػػي الػػػػػػػشركات  -
 .ؿ أخػػػػػرلالصػػػػػػػػناعية فػػػػػػي األردف كمقارنتيػػػػػا ىػػػػػذه المؤشػػػػػرات مػػػػػع شػػػػػركات صػػػػػناعية فػػػػػي دك 

 ( 2014عطياني وجميل، )
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 الدراسات التي تناولت اليوية التنظيمية -2

 ( 2003: دراسة فارس رشيد )األولىالدراسة 

 : اليوية التنظيمية والتماثل التنظيمي.عبارة عف مقاؿ بعنكاف

سعت الدراسػة إلػى إلقػاء الضػكء عمػى مفيػـك اليكيػة التنظيميػة كالتماثػؿ التنظيمػي فضػبل 
عف الدراسة التطبيقية لممفيكميف مف خبلؿ محاكلػة اإلجابػة عػف سػؤاليف يتعمقػاف بدرجػة تماثػؿ 
أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بجامعػػة الممػػؾ سػػعكد مػػع الجامعػػة كأقسػػاميا األكاديميػػة  كذلػػؾ محاكلػػة 

ف األكلػى تتعمػؽ بمسػتكل التماثػؿ مػع القسػـ األكػاديمي الػذم ينتمػي إليػو عضػك اختبار فرضػيتي
ىيئة التدريس مقارنة بالتماثؿ عمى مسػتكل الجامعػة كالثانيػة تتعمػؽ باالرتبػاط بػيف عػدد سػنكات 

أف  نتائج الدراسـةخدمة عضك ىيئة التدريس في الجامعة بمستكل التماثؿ التنظيمي كأظيػرت 
ف كػػاف التماثػؿ مػػع األقسػاـ أقػػكل منػو مػػع الجامعػػة التماثػؿ مػػع الجامعػة ك  األقسػػاـ كػاف نسػػبيا كات

أف مسػػتكل التماثػػؿ لمفػػرد يزيػػد بزيػػادة عػػدد  أظيــرت النتــائجإلػػى حػػد مػػا فضػػبل عػػف ذلػػؾ فقػػد 
بضػركرة دعػكة البػاحثيف إلػى التكسػع فػي دراسػة المحػددات  أوصـت الدراسـةسنكات الخبػرة كقػد 

 .(2003فارس رشيد، ) .اثؿالمختمفة التي تؤثر في مستكل التم

 .J.M. GUTTELING(2006)كM.D.T. DE JONG: دراسة الثانيةالدراسة 

دراسػػػة   لعالقـــات بـــين اليويـــة التنظيميـــة، وتحديـــد اليويـــة واألىـــداف التنظيميـــةبعنـــوان: ا 
 .2006  جامعة تكينتي  إنشيده  :تجريبية في البمديات

التنظيميػة يعتمػد إلػى حػد كبيػر عمػى سػمكؾ المكظػؼ  كسػمكؾ المكظػؼ  األىداؼتحقيؽ 
اليكيػة العبلقات بيف يتأثر بدكره  بقكة اليكية التنظيمية لممكظؼ  في ىذه الدراسة سيتـ تحديد 

حديػػػد اليكيػػػة كمػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ األىػػػداؼ التنظيميػػػة بػػػيف العػػػامميف فػػػي البمػػػديات تالتنظيميػػػة ك 
كاالسػتمرارية  ككػذلؾ تحديػد العبلقػة بػيف اليكيػة كالمكظػؼ يبػدك الخمس المتمثمػة فػي المركزيػة 
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التأثير عمى معارؼ العامميف في المكاقؼ كالسمكؾ  كمع ذلؾ كاف تأثير االسػتمرارية سمػػػػػػػػػػبي  
كأثػػػػػػػػر فػػػػػػػػي تعػػػػػػػريؼ المكظػػػػؼ بمركزيػػػػػػػػة السػػػػػػػمكؾ كىيػػػػػػػػػبتيا الخػػػػػػػػارجية المتصػػػػػكرة  كتكصػػػػمت 

أف يركػػز المػػديركف عمػػى إبػػراز القػػيـ المركزيػػة لممنظمػػة إلػػى نتػػائج أىميػػا ىػػك ضػػركرة الدراسػػة 
يجػػاد مسػػتكيات عاليػػة مػػف تحديػػد اليكيػػة. جونــ  ) كاألىػػداؼ  كحفػػز ديناميػػة جميػػع المػػكظفيف كات

 .(2006وقتمين، 

 (  2007: مراني حسان )الثالثةالدراسة 

المينيػػػػة االجتماعيػػػػة لفئػػػػة إطػػػػارات كىػػػػي عبػػػػارة عمػػػػى رسػػػػالة دكتػػػػكراه بعنػػػػكاف   اليكيػػػػة 
المؤسسػػػػػات االقتصػػػػػادية العمكميػػػػػة   كقػػػػػد أجريػػػػػت الدراسػػػػػة عمػػػػػى مجمكعػػػػػة مػػػػػف اإلطػػػػػػارات 

 لممؤسسات االقتصادية في مدينة عنابة

ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة لمحاكلػػػة تحديػػػد خصػػػائص اليكيػػػة المينيػػػة كاالجتماعيػػػة إلطػػػارات 
عتمػػد الباحػػث عمػػى مػػنيج دراسػػة الحالػػة المؤسسػػات االقتصػػادية العمكميػػة فػػي الجزائػػر  كقػػد ا

إطػػارا بالنسػػبة لبلسػػتمارة  150كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تحقيػػؽ ميػػداني أجػػراه عمػػى عينػػة متككنػػة مػػف 
خصػائص ىكيػة إطارا بالنسػبة لممقابمػة  كقػد انطمػؽ الباحػث مػف تسػاؤؿ رئيسػي: مػا ىػي  20ك

عيػة  بكػؿ أبعػاد ىػذه إطارات المؤسسات االقتصادية العمكمية في الجزائػر  كفئػة مينيػة كاجتما
اليكيػػػػة كمككناتيػػػػا  فػػػػي ىػػػػذه المرحمػػػػة التاريخيػػػػة التػػػػي تتميػػػػز بظػػػػركؼ اجتماعيػػػػة كاقتصػػػػادية 
كسياسػػية خاصػػة كبتحػػكالت كتحػػديات عمػػى صػػعد متعػػددة؟ كقػػد انبثػػؽ عػػف ىػػذا السػػؤاؿ خمسػػة 

 أسئمة كىذه األسئمة تعبر كؿ كاحد منيا عمى بعد مف أبعاد ظاىرة اليكية.

 اسة إلى النتائج التالية:كقد تكصمت الدر  

ىػـ مػف الرجػاؿ ال سػيما مسػتكيات التػأطير العميػا  اإلطػارات أيمبية تكصمت الدراسة إلى أف -
كاألكثر مػف ذلػؾ مػف القطاعػات التقنيػة كاإلنتاجيػة كايمػبيـ تجػاكز سػف األربعػيف  كايمػبيـ مػف 

 الجامعييف كالييمنة تميؿ لمذيف يتقنكف الم ة الفرنسية.
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 لقػػػػػػػد تكضػػػػػػػز أيضػػػػػػػا  أف أكضػػػػػػػاع اإلطػػػػػػػارات االقتصػػػػػػػادية كاالجتماعيػػػػػػػة جػػػػػػػد متػػػػػػػدىكرة   -
مقارنػة بأكضػػاعيـ فػػي السػبعينيات كالثمانينيػػات. كمػػا أنيػـ يعيشػػكف تيميشػػا كبيػرا  كقمقػػا شػػديدا 
نػػػاتج عػػػف تخػػػكفيـ مػػػف فقػػػداف منصػػػب الشػػػ ؿ  كمػػػا حػػػدث لمكثيػػػر مػػػنيـ  جػػػراء  اإلصػػػبلحات 

 تردية التي تعيشيا أيمبية المؤسسات االقتصادية العمكمية.الييكمية   في ظؿ األكضاع الم
كاليػػكاجس  لقػػد بػػيف البحػػث أيضػػا  فيمػػا يتعمػػؽ بتمػػثبلت اإلطػػارات االجتماعيػػة  أف األبعػػاد -

 الماليػػػػػػػػػة كاالقتصػػػػػػػػػادية ىػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػيطر عمػػػػػػػػػى تصػػػػػػػػػكرات اإلطػػػػػػػػػارات  فيمػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػرتبط
قػػػػد سػػػػجؿ ضػػػػعؼ األبعػػػػاد النجاعػػػػة. ك  بتمػػػػثبلتيـ لػػػػبعض القضػػػػايا: كالمؤسسػػػػة  كالتسػػػػيير ك

 اإلنسػػػػانية كاالجتماعيػػػػة  كىػػػػك فيمػػػػا يبػػػػدك انعكػػػػاس لؤلكضػػػػاع االقتصػػػػادية المترديػػػػة. كمػػػػا أف
اإلطػػارات مقتنعػػكف بانقسػػاـ المجتمػػع إلػػى فئتػػيف أساسػػيتيف:  األينيػػاء  ينػػاء فاحشػػا مػػف جيػػة  

تحديػد ك الفقراء  فقرا مدقعا مف جية أخرل  دكف مجمكعػات كسػطى. كقػد ذىبػت أيمبيػتيـ فػي 
 .مكاقع اإلطارات في  كسط  اليـر كفي  أسفمو

 لقػػػد بػػػيف البحػػػث كػػػذلؾ كعػػػي اإلطػػػارات بالػػػدكر األساسػػػي الػػػذم يميػػػزىـ  إال أنيػػػـ يأسػػػفكف -
عػػف عػػدـ قػػدرتيـ عمػػى أداء ذلػػؾ الػػدكر لمػػا آلػػت إليػػو أكضػػاع المؤسسػػات  التػػي حالػػت دكف 

الػدكر  يسي في شػعكرىـ بفقػدافمشاركتيـ الحقيقية في تحقيؽ النجاعة كالفعالية كىك مصدر رئ
 المنكط بيـ كمف ثـ الشعكر بأزمة ىكية.

 لقػػػػد تكضػػػػػز أيضػػػػا أف اإلطػػػػػارات يعيشػػػػػكف عزكفػػػػا كانعػػػػػزاال. كعمػػػػػى الػػػػريـ مػػػػػف اىتمػػػػػاميـ -
بالحيػػاة العامػػة  فػػوف مشػػاركتيـ الفعميػػة فػػي األنشػػطة االجتماعيػػة  كالنقابيػػة  كالسياسػػية ال تكػػاد 

عميقػػػة  خاصػػػة بػػػيف الجػػػامعييف كييػػػر الجػػػامعييف  كبػػػيف  تػػػذكر. كأف االنقسػػػامات بػػػيف فئػػػاتيـ
اإلطػػػارات السػػػامية كاإلطػػػارات الكسػػػطى. كفػػػي المحصػػػمة  فػػػوف الحػػػديث عػػػف تكاجػػػد مجمكعػػػة 
لئلطػػػارات  بحػػػد أدنػػػى مػػػف التجػػػانس  كالتنظػػػيـ  كالػػػكعي بالمصػػػالز  إلػػػخ حػػػديث ييػػػر كاقعػػػي 

 كقػػد يكػػكف ذلػػؾ نػػاتج عػػف عػػدةتمامػػا. بػػؿ إنيػػـ يتميػػزكف بالتشػػتت  كالتشػػرذـ كىشاشػػة المكقػػع. 
عكامػػػؿ لعػػػؿ أحػػػدىا  كربمػػػا أىميػػػا  طبيعػػػة التنظػػػيـ االجتمػػػاعي القػػػائـ  كاسػػػتراتيجيات القػػػكل 



 الفصل األول                                         اإلطار العام لمدراسة

 

18 
 

المييمنة في المجتمع  التي يبدك أنيا لـ تشجع عمى بركز ىذه الفئػة فػي شػكؿ مجمكعػة  بحػد 
األمػػػػػر فػػػػػي أدنػػػػػى مػػػػػف االسػػػػػتقبللية  كالتنظػػػػػيـ كالفعاليػػػػػة االجتماعيػػػػػة  عكػػػػػس مػػػػػا كػػػػػاف عميػػػػػو 

 (.2007مراني حسان، المجتمعات الصناعية ال ربية. )

 ت-: دراسة ىشام سبع ومحمد لمين ىيشور بالرابعةالدراسة 

: مساىمة الثقافة التسييرية في بناء اليوية التنظيمية فـي كىك عبارة عف مقاؿ بعنكاف
ال ازيػػػػػة دراسػػػػػة ميدانيػػػػػة بمؤسسػػػػػة صػػػػػرمكؾ لممشػػػػػركبات المؤسســـــة الصـــــناعية الخاصـــــة، 

 )سطيؼ(.

ىػػدفت الدراسػػة إلػػى تحقيػػؽ جممػػة مػػف األىػػداؼ أىميػػا إبػػراز العبلقػػة بػػيف ثقافػػة التسػػيير 
كاليكية التنظيمية فػي المؤسسػة الصػناعية الخاصػة ككػذا تشػخيص مككنػات ثقافػة التسػيير فػي 
المؤسسة الصناعية الخاصػة كمػف ثػـ أىميتيػا االسػتراتيجية فػي المؤسسػة الجزائريػة فػي مرحمػة 

قتػػػصاد السػػػػكؽ ككػػذلؾ محػػػػاكلة تحػػػػػديد خػػػػصائص الػػػػػػثقافة التسػييرية كمميزاتيػا كالػدكر الػذم ا
تمعبػػػو فػػػي تشػػػكيؿ السػػػمكؾ كاألفعػػػاؿ فػػػي المؤسسػػػة االقتصػػػادية الجزائريػػػة كصػػػكال إلػػػى حصػػػر 
 األسػػباب التػػي تسػػاىـ فػػي عػػدـ تحقيػػؽ اليكيػػة التنظيميػػة فػػي المؤسسػػة مجػػاؿ البحػػث كلتحقيػػؽ

( فػردا حيػث اسػتخدـ الباحثػاف 80ىذه األىداؼ اختيرت عينة عشكائية بسيطة قكاميا ثمانكف )
المػػنيج الكصػػفي كقامػػا بجمػػع البيانػػات عػػف طريػػػؽ تصػػميـ اسػػتمارة كمػػا أجريػػت المقابمػػة مػػػع 

 لنتائج المتوصل إلييا:اإلطارات القيادية في المؤسسة المبحكثة ككاف مف أىـ ا

( تمثػػؿ حجػػـ الطاقػػة الشػػبابية فػػي المؤسسػػة كىػػذا 35.82%نسػػبة )بينػػت نتػػائج الدراسػػة أف  -
يرتكػػز عمػػى طاقػػة  -المؤسسػة الصػػناعية الخاصػػة –يػدؿ عمػػى أف العمػػؿ فػػي القطػػاع الخػػاص 

شػػػبابية أك فئػػػة سكسػػػيك مينيػػػة أكثػػػر ديناميكيػػػة كىػػػي فئػػػة الشػػػباب التػػػي تمتمػػػؾ مشػػػركع حيػػػاة  
 السيارة  الزكاج........السكف   –كتطمز إلى تحقيؽ أماؿ كنجاحات اجتماعية 
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فيمػػػا يخػػػص المسػػػتكل التعميمػػػي فػػػوف المؤسسػػػة الصػػػناعية الخاصػػػة تسػػػتقطب أكلئػػػؾ الػػػذيف  -
(  كثػػػاني نسػػػبة %37.31لفظػػػتيـ المدرسػػػة كلػػػـ يػػػػػػكاصمكا مشػػػكارىـ التعميمػػػي  كذلػػػؾ بنسػػػبة )

ذا جمعنا النسبة األكلى كالثانية فػوف نجػد%35.82مكاليد تقدر ب ) أكثػر  ( مستكل ابتدائي  كات
ال  مف ثمثي النسبة ذات مستكل منخفض  كيمكف تفسػير ذلػؾ أف العمػؿ فػي مؤسسػة صػرمكؾ

فئػػػة حػػػاممي الشػػػيادات  كأف طبيعػػػة الميػػػاـ المجػػػزأة ال تفػػػرض كجػػػكد مسػػػتكل تعميمػػػي  يعتمػػػد
 معيف.

أكضػػػحت الدراسػػػة أف نسػػػبة العمػػػاؿ ذكم األقدميػػػة فػػػي المؤسسػػػة ال تعػػػرؼ ارتفػػػاع  حيػػػث  -
(  ثػػػـ بػػػاقي %34.32ئػػػة  سػػػنتيف أقدميػػػو   كذلػػػؾ بنسػػػبة تقػػػدر ب )سػػػجمت أعمػػػى نسػػػبة فػػػي ف

الفئات عمى التكالي  كىذا دليؿ عمى عدـ اسػتقرار العػامميف فػي المؤسسػة مجػاؿ البحػث  كمػف 
جيػػػػة أخػػػػرل يمكػػػػف تفسػػػػير ذلػػػػؾ بظػػػػاىرة دكراف العمػػػػؿ التػػػػي تعرفيػػػػا المؤسسػػػػات االقتصػػػػادية 

 با عمى األداء الكمي لممؤسسة.الجزائرية  كجكد بدائؿ عمؿ أخرل كالتي تؤثر سم
( بويجابيػػة العمػػؿ الجمػػاعي كفكائػػده عمػػى مسػػتكل اإلنتػػاج %59.70أجػػاب العمػػاؿ بنسػػبة ) -

كاألداء  فمؤسسة صرمكؾ تحبذ العمؿ بالسبلسؿ أك ما يعرؼ بفرؽ العمؿ  كىػذه الطريقػة فػي 
عكس إيجػػػػػابا عػػػػػػػػػػمى ىكيػػػػة األداء تحسػػػس العامػػػػؿ بقيمتػػػػو االجتماعيػػػػة كالتنظيمػػػػػػػػية  ممػػػػػػػػػا ينػػػػػػػػػػ

العامػػػؿ الشخصػػػية  ككممػػػا انػػػدمج العامػػػؿ فػػػي المشػػػركع الصػػػناعي الخػػػاص كتكيػػػؼ مػػػع فريػػػؽ 
 مردكده الفردم.  العمؿ  كمما تحسف مستكل أدائو ك

العمؿ مع فريؽ العمؿ يحقؽ اإلشباع النفس كاالجتماعي لمعامػؿ كيرفػع مػف الػركح المعنكيػة  -
( %74.62إكراىات التنظيـ  حيػث أجػاب مػا يقػارب نسػبة ) لديو  كيقمؿ مف ض كط العمؿ ك

أف العمػػؿ مػػع الجماعػػة مفيػػد مػػف الناحيػػة السػػيكك اجتماعيػػة  كالعمػػؿ يشػػعر بيكيتػػو كعضػػكيتو 
دراســة ىشــام ســبع ومحمــد لمــين ) .المؤسسػػية كممػػا تعمقػػت صػػمتو بالجماعػػة ييػػر الرسػػمية

 ت( -ىيشور ب
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 أحمداوي عمر  بخوش أحمد : دراسةالخامسةالدراسة 

: اليويــة التنظيميــة وتشــكيل رأس المــال االجتمــاعي ل ســاتذة بعنػػكاف عبػػارة عػػف مقػػاؿ
اإلنســانية واالجتماعيــة،  البــاحثين فــي مؤسســة التعمــيم العــالي دراســة ميدانيــة بكميــة العمــوم

 ت.-ورقمة، ب

ضػعيفة ىدفت ىػذه الدراسػة إلػى التعػرؼ مسػاىمة اليكيػة التنظيميػة سػكاء كانػت قكيػة أك 
فػػػػي تشػػػػكيؿ الرأسػػػػماؿ االجتمػػػػاعي خاصػػػػة الفكػػػػرم كمػػػػا يسػػػػميو بيػػػػار بكرديػػػػك فػػػػي المجػػػػاالت 
االجتماعيػػة التػػي تكػػكف فييػػا مؤسسػػة التعمػػيـ العػػالي كالتػػي تتطمػػب عمػػى مسػػتخدمييا مجمكعػػة 
مف الخصائص كالميزات الكاجب تكفرىا في كؿ فرد ينتمي إلييػا كمػف بيػنيـ األسػاتذة البػاحثيف 

لػػى  كمػػا اسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيج الكصػػفي معتمػػدة فػػي ذلػػؾ عمػػى العديػػد مػػف بالدرجػػة األك 
األدكات البحثيػػػػة ىػػػػي )المبلحظػػػػة  اسػػػػتمارة االسػػػػتبياف  المقابمػػػػة( كمػػػػف بػػػػيف النتػػػػائج العامػػػػة 
المتكصؿ إلييا مف خبلؿ اإلجابات أف ىكية الفرد العامؿ بالمؤسسة تقكل لديو عػػػػندما يتػػػػػػعمؽ 

ػاتو الػػػػػػػخاصة  كمصػمحتو كفردانيتػو فيػك يسػتخدميا مػف أجػؿ الكصػكؿ إلػى أىدافػو األمػػػػر بحيػػػ
الخاصػػػة فػػػبل يقػػػدر األمػػػكر إال عمػػػى مسػػػتكاه الشخصػػػي كتكػػػكف متكسػػػطة عنػػػدما يتعمػػػؽ األمػػػر 
بمصمحة الجماعة ألنو يمتقي معيا في نقاط كثيرة يمبي مف خبلليا الحاجات التػي يراىػا ميمػة 

عيفة عنػػػدما يتعمػػػؽ األمػػػر بالمؤسسػػػة التػػػي يعمػػػؿ فييػػػا فيػػػك ال يكتػػػرث بالنسػػبة إليػػػو كتكػػػكف ضػػػ
بػػالت يرات الحاصػػمة ال مػػػف ناحيػػة المحػػػيط المػػادم كالػػػػػعمراني الػػػذم يعمػػؿ فيػػػو كال مػػف ناحيػػػة 

 .حمداوي ب.ت( )بخوش و الت يرات العممية كالثقافية التي تتشكؿ فييا كت ير مف صكرتيا.
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 ( 2010لمطيف عبد المطيف ومحفوظ احمد جودة )سة: دراسة عبد اسادالدراسة ال

وىــو عبــارة عــن مقــال بعنـــــــــوان: دور الثقافــة التنظيميــة فــي التبــوء بقــوة اليويــة  
 التنظيمية.

ىدفت الدراسة إلى تحديد دكر الثقافة التنظيمية في التنبؤ بقكة اليكية التنظيمية كلتحقيػؽ 
( 280أردنيػػة خاصػػة بصػػفة عشػػكائية ككزعػػت )ىػػذا اليػػدؼ اختيػػرت عينػػة مػػف أربػػع جامعػػات 

أخضػػػػعت  ةاسػػػػتبان( 226عمػػػػى أعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس فييػػػػا حيػػػػث اسػػػػترجع منيػػػػا ) ةاسػػػػتبان
لمتحميػػؿ التمييػػزم كقػػد اسػػتطاعت الدراسػػة بنػػاء نمػػكذج يتكػػكف مػػف األبعػػاد الداخمػػة فػػي التحميػػؿ 

مػػف تصػػنيؼ المبحػػكثيف إلػػى منيػػا )التعػػاكف  االبتكػػار  كااللتػػزاـ كالفاعميػػة( كقػػد تمكػػف النمػػكذج 
مجمػػػكعتيف مػػػف لػػػدييـ شػػػعكر ضػػػعيؼ باليكيػػػة التنظيميػػػة  كمػػػف لػػػدييـ شػػػعكر قػػػكم بيػػػا بدقػػػة 

 أىميا: النتائج( كما أظيرت الدراسة مجمكعة مف 83.2%) كصمت إلى

ىنػػػػاؾ رؤيػػػػة مشػػػػتركة لػػػػدل أعضػػػػاء الييئػػػػة التدريسػػػػية بالجامعػػػػات الخاصػػػػة بػػػػاألردف إزاء  -
( كىػك أعمػى مػف الكسػط الحسػابي لمقيػاس 3.414الكسػط الحسػابي ) اليكية التنظيمية  إذ بمػ 

 أداة االستبانة.
تمكػػػف النمػػػكذج الػػػذم قدمػػػو الباحثػػػاف بتصػػػنيؼ المبحػػػكثيف إلػػػى مجمػػػكعتيف: األكلػػػى تمثػػػؿ  -

أفػػػراد العينػػػة الػػػذيف يعػػػد شػػػعكرىـ باليكيػػػة التنظيميػػػة منخفضػػػا كالثانيػػػة تمثػػػؿ أكلئػػػؾ الػػػذيف يعػػػد 
مرتفعا.. كقد تمكف ىذا النمكذج مف تصنيؼ المبحكثيف بدقػة عاليػة  شعكرىـ باليكية التنظيمية

 (  %83.2كصمت إلى )
المسػاىمة  .(454أشارت نتائج الدراسة إلى أف لمفاعمية التي بم ػت القيمػة المعياريػة ليػا ) -

الكبػػػػرل فػػػػي الدالػػػػة التمييزيػػػػة بػػػػيف المجمػػػػكعتيف  يمييػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ التعػػػػاكف الػػػػذم بم ػػػػت القيمػػػػة 
 .(424)المعيارية لو 
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المسػػاىمة  .(233كمػػا أشػػارت النتػػائج إلػػى أف لبلبتكػػار الػػذم بم ػػت القيمػػة المعياريػػة لػػو ) -
 األقؿ في الدالة التمييزية بيف المجمكعتيف.

 التنبئيػةعند تقييـ قدرة النمكذج في المحافظة عمى دقتو في التنبؤ بينػت الدراسػة أف القػدرة  -
( لدل إجراء االختبػار عمػى %80.6كانت تقريبا في المستكل نفسو  حيث كصمت إلى نسبة )

 عينة أخرل مختمفة.
ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي إجابػػات أفػػراد العينػػة إزاء  أشػػارت نتػػائج الدراسػػة -

ىػػػػذه  اليكيػػػػة التنظيميػػػػة ترجػػػػع إلػػػػى العكامػػػػؿ الشخصػػػػية المتعمقػػػػة بػػػػالجنس  كالعمػػػػر. كال تتفػػػػؽ
الجػػنس كالعمػػر كػػاف ليمػػا تػػأثير كاضػػز بػػأف  (2008النتيجػػة مػػع مػػا تكصػػمت إليػػو أبػػك حػػبلكة )

 في إدراؾ العامميف ألبعاد اليكية التنظيمية.
إزاء اليكيػػة  ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي إجابػػات أفػػراد العينػػة أظيػػرت الدراسػػة -

 بالرتبة األكاديمية.التنظيمية ترجع إلى العكامؿ الشخصية المتعمقة 
أكمػػػا أظيػػػرت الدراسػػػة كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي إجابػػػات أفػػػراد العينػػػة إزاء  -

كممػا زادت مػدة العمػؿ  اليكية التنظيمية ترجع إلى مدة العمؿ فػي الجامعػات الخاصػة  إذ تبػيف
 في الجامعات الخاصة ترسخت اليكية التنظيمية بشكؿ أعمؽ. 

 التوصــيات ج التػػي تكصػػؿ إلييػػا الباحثػػاف قػػدـ الباحثػػاف مجمكعػػة مػػفاعتمػػادا عمػػى النتػػائ
 أىميا:

العمػػؿ عمػػى بنػػاء ثقافػػة تنظيميػػة قكيػػة داعمػػة لئلبػػداع كالعمػػؿ الجمػػاعي كالجػػكدة الشػػاممة  -
 ألجؿ تحقيؽ األىداؼ التي تسعى الجامعات لمكصكؿ إلييا.

المنظمػة كرسػالتيا بمشػاركة األطػراؼ المعنيػة مػع ضػػػػركرة قيػػػػػػػػاـ اإلدارة بصيػػػػػاية رؤيػػػػػػػػػة  -
نشػػر الرؤيػػة كالرسػػالة كتعميميػػا  كذلػػؾ ألنيمػػا المرشػػد الػػذم تسػػير عميػػو المنظمػػة سػػمككيا مػػف 

 أجؿ تحقيؽ أىدافيا.
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رفع مستكل كعي متخػذم القػرار فػي الجامعػات الخاصػة كالعامػة بأىميػة اليكيػة التنظيميػة  -
 تتصؼ باالستمرارية.  بما تتضمنو مف سمات مركزية كمتفردة

بنػػاء عمػػى نتػػائج الدراسػػة التػػي أشػػارت إلػػى أف لبعػػد الفاعميػػة المسػػاىمة الكبػػرل فػػي الدالػػة  -
التمييزيػػة بػػيف المجمػػكعتيف  يكصػػي الباحثػػاف بضػػركرة اىتمػػاـ إدارات الجامعػػات الخاصػػة فػػي 

 األردف بالفاعمية كالعمؿ عمى تحسينيا.
دريس لػػدييا عمػػى المحافظػػة عمػػى سػػمعة تمػػؾ الجامعػػات ألعضػػاء ىيئػػة التػػ تشػػجيع إدارات -

 الجامعات كعمى ممتمكاتيا.
تطبيػػػؽ النمػػػكذج فػػػي منظمػػػات أخػػػرل كخاصػػػة بعػػػد ثبػػػكت قدرتػػػو عمػػػى التنبػػػؤ بقػػػكة اليكيػػػة  -

 التنظيمية لممنظمة.
إجػػػػػراء بحػػػػػكث إضػػػػػافية فيمػػػػػا يخػػػػػص اليكيػػػػػة التنظيميػػػػػة فػػػػػي مؤسسػػػػػات تعميميػػػػػة أخػػػػػرل  -

 .(2010)عبد المطيف وأحمد جودة،  كالجامعات الرسمية كالمعاىد العميا.

 (  2013ة: دراسة ماجدة )بعساالدراسة ال

 وىو عبارة عمى مقال بعنوان: العالقة بين القوة التنظيمية واليوية التنظيمية.

ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عػػػف العبلقػػػة بػػػيف القػػػكة التنظيميػػػة كالعبلقػػػة التنظيميػػػة لػػػدل 
الباحثػػة المػػنيج الكصػػفي كضػػمت عينػػة البحػػث مػػف مػػدراء المػػدارس اإلعداديػػة  إذ اسػػتخدمت 

( 20إنػػاث( لمديريػػة تربيػػة الكػػرخ األكلػػى  كالبػػال  عػػددىـ )-مػػدراء المػػدارس اإلعداديػػة )ذكػػكر
مػػػػػدير كمػػػػػديرة  إذ تػػػػػـ اختيػػػػػارىـ بطريقػػػػػة عشػػػػػكائية  إذ بم ػػػػػت النسػػػػػبة المئكيػػػػػة لعينػػػػػة البحػػػػػث 

 ةاسػتبانرخ األكلى  إذ تـ إعداد مديرا كمديرة في الك(34( مف مجتمع البحث البال  )%58.5)
المككنػػة مػػف مقيػػاس )القػػػكة التنظيميػػة كاليكيػػة التنظيميػػػة( التػػي تػػـ إعػػػدادىا مسػػبقا بعػػد إجػػػراء 

ـ بيئػػػة الدراسػػػة كقػػػد تػػـ تكزيػػػع االسػػػتبانة الخاصػػػة بالبحػػػث عمػػػى مػػػدراء ئبعػػض التعػػػديبلت لػػػيبل
 SPSS لمعمػػـك االجتماعيػػةيبػػة اإلحصػػائية المػػدارس اإلعداديػػة  بعػػدىا اسػػتخدمت الباحثػػة الحق
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بأنػو تكجػد عبلقػػة ارتبػاط قكيػة بػيف القػػكة  اسـتنتاجلمعالجػة نتػائج بحثيػا كتكصػمت الباحثػػة إلػى 
بػوجراء بحػكث  أوصت الدراسـةالتنظيمية كاليكية التنظيمية لدل مدراء المدارس اإلعدادية كمػا 

عمػػػػى مػػػػدراء المػػػػدارس األخػػػػرل )االبتدائيػػػػة كالمتكسػػػػطة( كتعريػػػػؼ المػػػػدراء بأىميػػػػة كػػػػؿ القػػػػكة 
التنظيميػػة كاليكيػػة التنظيميػػة فػػي تحقيػػؽ أىػػداؼ المؤسسػػة بشػػكؿ عػػاـ  كالتأكػػد عمػػى ككضػػكح 
القػػػكة التنظيميػػػة كاليكيػػػة التنظيميػػػة لػػػدل مػػػدراء المػػػدارس كذلػػػؾ بعمػػػؿ كتيػػػب يػػػكزع عمػػػى إدارة 

ــد الســتار، دارس مػػف أجػػؿ التكعيػػة بأىميتيػػا فػػي العمميػػة التعميميػػة )المػػ ــو عب ــد اإلل ماجــدة عب
2013 ) 

 BACHELOR THESIS (2013 ): دراسة الثامنةالدراسة 

 دور اليوية التنظيمية في تزايد الخدمات المينية لمشركات. بعنوان:

قػػد أشػػارت ىػػذه المينيػػة  ك بحثػػت ىػػذه الدراسػػة دكر اليكيػػة التنظيميػػة فػػي تزايػػد الخػػدمات 
الدراسػػػػػػات السػػػػػػابقة أظيػػػػػػرت أف اليكيػػػػػػة التنظيميػػػػػػة ليػػػػػػا تػػػػػػأثير عمػػػػػػى القػػػػػػرارات  الدراسػػػػػػة أف

األدب فػػي الفئػػة الفنيػػة لشػػركات لمشػػركات كالخيػػارات فضػػبل عػػف مسػػألة تفسػػيرات  سػػتراتيجيةاال
مت الخػػدمات كجسػػدت التحػػديات فػػي خمػػؽ التعػػاكف النػػاجز بػػيف الشػػركات الدكليػػة كىكػػذا أسػػي

ىذه األطركحة في إبراز أىمية اليكية التنظيمية في التزايد الػدكلي لشػركات الخػدمات المينيػة  
تمتمػػؾ شػػركات الخػػدمات المينيػػة ىكيػػة تنظيميػػة متماسػػكة عمػػى الػػريـ مػػف بػػأف  كىػػك االفتػػراض

التػػدكيؿ  كأف ىػػذه اليكيػػة تػػؤثر فػػي تكسػػع الشػػركة  كالختبػػار الفرضػػيات أجػػرل الباحػػث دراسػػة 
ة حػػػكؿ شػػػركة خػػػدمات مينيػػػة  تسػػػمى اكػػػك فػػػيس  الػػػذم أنشػػػأ شػػػبكة شػػػركات الخػػػدمات إفراديػػػ

مفيػػـك تحميػؿ محتػػكل  بتطبيػؽ ج تفسػػيرمىػك تيػ  ك المينيػة لخاصػة بػػو  كقػد اتبعػػت نيجػان نكعيػػا
خػػبلؿ  توصــل  كتػػـ جمػػع البيانػػات مػػف أربعػػة مصػػادر مختمفػػةحيػػث درس البيانػػات المجمعػػة  

أبحاثػػو إلػػى نتػػائج كػػاف قػػد تنبػػأ بيػػا تكشػػؼ عػػف تصػػكر مشػػترؾ لميكيػػة التنظيميػػة داخػػؿ شػػبكة 
الشػػركة  كعػػبلكة عمػػى ذلػػؾ فونػػو يظيػػر أف اليكيػػة التنظيميػػة قاعػػدة الشػػركع فػػي تكسػػيع نطػػاؽ 
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الشػػػركة  كعػػػبلكة عمػػػى ذلػػػؾ تحديػػػد الشػػػركات الشػػػريكة الجديػػػدة  كاختتمػػػت الكرقػػػة أف اليكيػػػة 
كلػػػذلؾ فونػػػو ينب ػػػي أف   اة قكيػػػة لخمػػػؽ تكسػػػع شػػػركات الخػػػدمات المينيػػػة الناجحػػػةالتنظيميػػػة أد

 .(2013باشمورتيزيس، التكسع. ) تؤخذ في النظر فيو قبؿ كأثناء

 مناقشة الدراسات السابقة: -3
 جوانب االستفادة من الدراسات السابقة: -3-1

الدراسة كتكجيػو مسػارىا  لقد كاف ليذه الدراسات السابقة اثر كبير في كضع مبلمز ىذه 
كذلػػػؾ بفضػػػؿ مػػػا قدمتػػػو مػػػف تػػػراث نظػػػرم كتصػػػكر امبريقػػػي لمكضػػػكع الدراسػػػة  كيمكػػػف إبػػػراز 

 مجاالت االستفادة ما يمي:
أضػػػافت ىػػػػذه الدراسػػػػات عمػػػػى مسػػػػتكل التػػػػراث النظػػػرم كمػػػػا مميػػػػزا مػػػػف المعػػػػارؼ النظريػػػػة  -

سػػػتكل مت يػػػر كالتحميميػػػة التػػػي سػػػاعدت عمػػػى فيػػػـ أكثػػػر لمكضػػػكع الدراسػػػات  خاصػػػة عمػػػى م
 أخبلقيات العمؿ بمختمؼ أبعاده كجكانبو المختمفة.

ساعدت الدراسات السابقة عمى مستكل المنيجي في كضػع كبنػاء األسػس الحقيقيػة لمحػاكر  -
الدراسػػػة مػػػف اإلشػػػكالية إلػػػى كضػػػع الفرضػػػيات كفػػػؽ تحديػػػد مػػػنيج الدراسػػػة  كالػػػذم سػػػاىـ فػػػي 

 اختيار أدكات الدراسة.
د قدمت ىذه الدراسات مرجعا كبير في االسػتعانة بػو فػي مناقشػة أما عمى مستكل النتائج فق -

نتػػائج الدراسػػة  كبالتػػالي مقارنتيػػا بمػػػا تكصػػمت إليػػو الدراسػػات السػػػابقة كىػػك مػػا يحقػػؽ التػػػراكـ 
 العممي.

 جوانب االتفاق واالختالف:-3-2

عمى الريـ مف االستفادة الكبيرة التي قدمتيا الدراسات السابقة ليذا البحث إال أف لكػؿ دراسػة  
خصكصياتيا التي تميزىا عمػى ييرىػا  فدراسػتنا تتفػؽ مػع الدراسػات السػابقة فػي بعػض النقػاط 

 كتختمؼ في بعض آخر  كيمكف حصر البعض منيا عمى النحك التالي:
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 من حيث اليدف من الدراسة: -
تيػػػدؼ ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى فيػػػـ مكضػػػكع أخبلقيػػػات العمػػػؿ عمػػػى مسػػػتكل اإلدارة المحميػػػة 
كبالخصػػػكص البمػػػديات  كىػػػك مػػػا لػػػـ تتفػػػؽ ىػػػذه الدراسػػػة مػػػع الدراسػػػات السػػػابقة التػػػي أخػػػذت 
المؤسسػػات الصػػناعية كاإلنتاجيػػة ميػػداف لدراسػػتيا  ككػػذلؾ انطمقػػت جػػؿ الدراسػػات فػػي معرفػػة 

تكل أداء العػػامميف كعمػػى معنكيػػاتيـ كىػػك مػػا يختمػػؼ مػػع كيػػؼ تػػؤثر أخبلقيػػات العمػػؿ فػػي مسػػ
كالتي حاكلػت إيجػاد العبلقػة بػيف أخبلقيػات العمػؿ كأداء  لفوزية عباس يوسف الدراسة األكلى

العامميف لدل رؤسػاء األقسػاـ لمكميػات كىػك عكػس مػا أرادت دراسػتنا الكصػكؿ إلييػا مػف ىػدفيا 
اء اليكيػػػػػة التنظيميػػػػػة لػػػػػدل العػػػػػامميف فػػػػػي إيجػػػػػاد دكر أخبلقيػػػػػات العمػػػػػؿ فػػػػػي بنػػػػػ كالتػػػػػي أرادت

المؤسسػػات الجزائريػػة كبالتحديػػد لػػدم عمػػاؿ البمػػديات  كالتػػي تعػػد ىػػذه الدراسػػة م ػػايرة ألىػػداؼ 
التي انطمقت منيا كؿ الدراسات السابقة لمكضكع أخبلقيػات العمػؿ  إذ مكقػع ىػذه الدراسػة ىػك 

التػػػي تتضػػػز فيمػػػا بعػػػد فػػػي إيجػػاد االنعكػػػاس األخبلقػػػي لمعامػػػؿ عمػػػى تشػػػكؿ تمػػؾ الخصكصػػػية 
 ممارسات كأفعاؿ قيمية كعممية تعكس الصكرة الحقيقية كالسميمة ليكية المنظمة.

كػػػاف ال ايػػػة منيػػػا الكصػػػكؿ إلػػػى إيجػػػاد الصػػػكرة العكسػػػية التػػػي  الدراسػػػتنكػػػذلؾ بالنسػػػبة  
كىػك عكػس مػا أرادت الكصػكؿ إليػو  يعكسيا العامميف كيستنتجيا المكاطنيف مف قػيـ كأخبلقيػات

راسػػػة الثانيػػػة كالثالثػػػة كالرابعػػػة كالخامسػػػة كالتػػػي ىػػػك تحقيػػػؽ الجػػػكدة كزيػػػادة اإلنتاجيػػػة عكػػػس الد
 دراستنا تقديـ الخدمة لممكاطنيف.

 من حيث المناىج: -
تتفػػؽ ىػػػذه الدراسػػػة مػػػع جػػػؿ الدراسػػػات السػػػابقة كالتػػػي جميػػػا اسػػػتخدمت المػػػنيج الكصػػػفي 

كبالتحديػػد دراسػػة مرانػػي حسػػاف  مػػنيج دراسػة الحالػػة التحميمػي  كقػػد اسػػتخدمت بعػػض الدراسػػات
التػػي اختػػارت فئػػات اإلطػػارات  كراجػػع ذلػػؾ إلػػى طبيعػػة المكضػػكع فػػي حػػد ذاتػػو كالػػذم يتطمػػب 
التحميػػػؿ الكيفػػػي بمػػػا أف أبعػػػاد األخبلقيػػػات المينيػػػة كاليكيػػػة التنظيميػػػة ليسػػػت بأشػػػياء مممكسػػػة 

نما نتيجة عكسية تبنى مف مؤشرات تمؾ األخبلقيات.  يمكف قياسيا كات
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 ث أدوات جمع البيانات:من حي -

تتفػػػػؽ ىػػػػذه الدراسػػػػة مػػػػع جػػػػؿ الدراسػػػػات السػػػػابقة التػػػػي اسػػػػتخدمت أدكات جمػػػػع البيانػػػػات 
 المختمفة اعتمادا عمى االستمارة كأداة رئيسية  باإلضافة إلى المقابمة كالمبلحظة  في 

حػػيف اختمػػؼ ىػػذه الدراسػػة فػػي طبيعػػة المبحػػكثيف فػػي حػػد ذاتيػػـ عمػػى عكػػس الدراسػػات 
مػع طبيعػة المبحػكثيف  كعميػو طبيعػة المبحػكثيف ىػي  مما يتطمب تكييؼ تمػؾ األدكاتالسابقة  

مف تتطمب تكييؼ تمؾ األدكات لمكصكؿ إلى نتائج مقبكلة كمنطقيػة  ككػذلؾ اسػتفادت الدراسػة 
في طريقة طرح األسئمة في االستبياف كقد كانت احػد المكجيػات الحقيقيػة لػو فػي بنػاء اسػتبياف 

خصكصػػية ميػػداف الدراسػػة كتكييفيػػا كفػػؽ متطمبػػات الكظيفػػة كخصكصػػيات  دراسػػتنا مػػع مراعػػاة
تحقيػػػؽ الجانػػػب  االعامػػػؿ داخػػػؿ البمديػػػة عكػػػس الدراسػػػات السػػػابقة كالتػػػي جميػػػا ىػػػدفيا كمنطمقيػػػ

الربحػػي كزيػػادة اإلنتاجيػػة  عمػػى عكػػس دراسػػتنا التػػي تيػػدؼ إلػػى تحسػػيف أداء العػػامميف كتقػػديـ 
ه البمديػػػة إحػػػدل اإلدارات المحميػػػة األكثػػػر زيػػػارة مػػػف كتحسػػػيف الخدمػػػة لممػػػكاطنيف عمػػػى اعتبػػػار 

 طرؼ المكاطنيف.
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 خالصة الفصل:

بوشػكالية  عالجنا مف خبلؿ ىذا الفصؿ األكؿ كؿ ما يتعمؽ بتحديػد مكضػكع الدراسػة بػدءن 
الدراسػػة التػػي تػػدكر حػػكؿ ماىيػػة أخبلقيػػات العمػػؿ فػػي اإلدارة الجزائريػػة  كمػػدم التػػزاـ مػػكظفي 

ه األخبلقيػػػػات  كأسػػػػباب التػػػػزاميـ مػػػػف عػػػػدميا  كعرجنػػػػا عمػػػػى أىميػػػػة المكضػػػػكع البمػػػػديات بيػػػػذ
 كأسباب اختياره كأىداؼ البحث فيو.

عمػى  ثـ قدمنا الفرضيات التي نتكقػع مػف خبلليػا يمػكض فكػرة مػكظفي اإلدارة الجزائريػة
ؿ المبادئ األخبلقية لقطاعيـ  كفد عرجنا كػذلؾ عمػى تحديػد المفػاىيـ المركزيػة كالتػي ىػي محػ

 الدراسة.

لننتيي إلى عرض الدراسات السػابقة التػي اسػتطعنا جمعيػا كالتػي تػدكر حػكؿ كػؿ مت يػر 
 .عمى حدل لمكضكع دراستنا

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 الثانيالفصل 
 مقاربة نظريةأخالقيات العمل 

 تمييد

 السياق التاريخي ل خالقيات أوال:

 عالقة أخالقيات العمل ببعض القضايا المفاىيمية ثانيا:

 أىمية أخالقيات العمل ثالثا:

 العمل أخالقيات مصادر رابعا:

 العمل ألخالقيات المفسرة النظريات خامسا:

 المسؤول و العامل في المطموبة األخالقيات سادسا:

 المؤسسة في العمل أخالقيات ترسيخ وسائل سابعا:

 المنظمة في األخالقي السموك تطويرو  بناء ثامنا:

 األخالقية المنظمات لبناء األساسية المقومات تاسعا:

 الفصل خالصة
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 تمييد:

في الكقت الحاضر كثر الحديث عف أخبلقيات اإلدارة  في الكقت الذم نجػد العديػد مػف 
المؤسسػػات تحػػاكؿ تصػػحيز مػػف مسػػارىا كااللتػػزاـ بمبػػادئ سػػميمة تضػػمف نجاحيػػا  بػػالريـ مػػف 
أنيا قبؿ عقكد قميمة فقط لـ تكف مكضكعا نمطيا في أدبيػات اإلدارة  كمػا أف مػا كتػب عنيػا ال 

امػػػات ذاتيػػػة  مػػػف أجػػػؿ إضػػػفاء قػػػدر مػػػف االعتبػػػارات اإلنسػػػانية عمػػػى يخػػػرج عػػػف ككنيػػػا اىتم
ىمػػػاؿ المؤسسػػػات   كلكػػػف مػػػع تزايػػػد الفضػػػائز األخبلقيػػػة كاتسػػػاع نطػػػاؽ الفضػػػائز األخبلقيػػػة كات

مسػػػػػؤكلياتيا االجتماعيػػػػػة كالثقافيػػػػػة لمجانػػػػػب األخبلقػػػػػي كجػػػػػب عمػػػػػى الميتمػػػػػيف بشػػػػػؤكف اإلدارة 
يجاد السبؿ ا لكفيمة لضػماف سػيركرة كفعاليػة العػامميف  كىػذا مػا التفصيؿ فييا كمحاكلة فيميا كات

سكؼ نتطرؽ إليو في ىذا الفصػؿ بشػيء مػف التفصػيؿ لعمػو يسػاىـ كيعطػي الصػكرة االيجابيػة 
 .لمعامميف مف الناحية األخبلقية
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 :السياق التاريخي ل خالقيات أوال:
 معنى األخالق عند عمماء عمم األخالق:    -1

كبالتػالي ىػك العمػـ   عند الفقو كذلػؾ حسػب اتجػاىيـ كنظػرتيـ إلييػاتبايف معنى األخبلؽ 
الذم يعني بدراسة األخبلؽ ىك عمـ األخبلؽ كىك عمـ مكضكعو أحكػاـ قيمػة تتعمػؽ باألعمػاؿ 

 .  (20ص: 2014عثمان سممان غيالن العبودي، التي تكصؼ بأحسف أك القبيز )

المسػتقرة فػي الػنفس البشػرية أك  مجمكعػة الصػفات كالمعػاني كيسػتدؿ بيػذا التعريػؼ بأنيػا
كالتػػػي يعنػػػي بدراسػػػتيا عمػػػى جكانػػػب   التػػػي تحػػػاكؿ أف تتمسػػػؾ بيػػػا كالصػػػفات التػػػي بيػػػا دينيػػػا

 .  السمكؾ اإلنساني كالذم يصدر حسب حرية االختيار

 :  معنى األخالق عند االتجاىات الفمسفية  -2

قكاعػد كسػمكؾ يمتػـز األخبلؽ عند االتجاىػات الفمسػفية كعممػاء االجتمػاع مػا ىػي إال  تعد
. (21ص: 2014عثمان سممان غـيالن العبـودي، بيا الفرد الذم يعيش في جماعة معينػة )

كييػػػػر بعيػػػػد مػػػػف ذلػػػػؾ فعػػػػالـ االجتمػػػػاع لػػػػدكركيايـ يػػػػرل بأنػػػػو ال مػػػػف تحكيػػػػؿ مجػػػػاؿ المسػػػػائمة 
األخبلقيػػة مػػف مسػػػائمة فمسػػفية إلػػى مسػػػائمة عمميػػة  فػػػاألخبلؽ فػػي نظػػره ظػػػاىرة قابمػػة لمدراسػػػة 

لػػيس معيػػػارا بػػؿ ىػػػك   مجػػػاؿ األخػػبلؽ لػػػيس مػػا يجػػب أف يكػػػكفبػػأف  ضػػكعية  حيػػث يػػػرلالمك 
المجتمػع ىػك الػذم يحػدد قيمتػي الخيػر بػأف  مجاؿ بحث فيمػا ىػك كػائف كقابػؿ لبلختبػار  كيػرل

 . كالشر

 معنى األخالق عند األفكار االشتراكية والرأسمالية:  -3

أما فيما يخص األخبلؽ في الفكر االشتراكي فيتفؽ الفكر االشػتراكي بمػا يػدعك إليػو مػف 
أف االشػػػتراكية بكصػػػفيا نزعػػػة تدخميػػػة " إزالػػػة اسػػػت بلؿ اإلنسػػػاف ألخيػػػو اإلنسػػػاف فانطبلقػػػا مػػػف 

تبت ػػػػػي فػػػػػرض ىيمنػػػػػة الدكلػػػػػة كسػػػػػمطتيا فػػػػػي مجػػػػػاالت الحيػػػػػاة العامػػػػػة كافػػػػػة كالقيػػػػػاـ بالميػػػػػاـ 
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جكانػػب االقتصػػادية كاالجتماعيػػة بمػػا تقتضػػي إلػػى خمػػؽ أنمػػاط محػػددة مػػف كالمسػػؤكليات ذات ال
 .  (24ص: 2014" )عثمان سممان غيالن العبودي، السمكؾ لدل الحككمة كالشعب 

كعميػػو فػػاألخبلؽ عنػػد االشػػتراكية فػػي مجمميػػا تحػػاكؿ تحقيػػؽ إنسػػانية اإلنسػػاف كبنػػاء جنػػة 
 .  لفكر االشتراكي المحافظعمى األرض مثؿ المثؿ األخبلقية كقيـ العدالة في ا

األخػبلؽ باعتبارىػا قػيـ مسػتمدة مػف الذىنيػة البركسػتانتية بػأف  أما النظاـ الرأسمالي فيػرل
التي اتخذت قيـ كمعايير عقبلنية جديدة تشجعت العمؿ الحػر  لكػف مػف ىػذه الزاكيػة مػا يعػاب 

ز العػػادم كالمنفعػػػة عمػػى الرأسػػمالية بتشػػجيعيا لمعمػػؿ الحػػر كمػػا يجعػػؿ العامػػؿ كالفػػرد إال الػػرب
 .  الشخصية كىذا ما جعؿ مف الرأسمالييف المعتدليف فيما بعد يصحكف مف ىذه النظرة

 :  عالقة أخالقيات العمل ببعض القضايا المفاىيمية :ثانيا

إف المؤشػػػػرات الرئيسػػػػية ألخبلقيػػػػات العمػػػػؿ تشػػػػير إلػػػػى كجػػػػكد مجمكعػػػػة مػػػػف القػػػػرارات  
األخبلقيػػة التػػي تسػػيـ فػػي صػػناعة السػػمكؾ األخبلقػػي داخػػؿ المنظمػػات  كتعتبػػر إطػػار أخبلقػػي 

العمػؿ بػأف  ألم منظمة في مدل قياس لتمؾ المسػتكيات كالمعػايير األخبلقيػة  كيعتمػد االعتقػاد
صػحيز مػا ىػك  عمػى قػيـ الفػرد األخبلقيػة التػي يسػتعمميا فػي تقريػر األخبلقػي أك ييػر أخبلقػي

كما خاطن  كما كيعتمد كػؿ ذلػؾ عمػى الخيػرات األخبلقيػة التػي تبػيف شػعكر الفػرد نحػك العمػؿ 
يسػتمـز بطريقػػة أك بػأخرل عمػػى مفيػكميف أساسػػييف فػي تشػػكؿ كبنػاء لتمػػؾ األخبلقيػات  كتػػرتبط 

سػػػؤكلية االجتماعيػػػة  كسػػػنحاكؿ فػػػي ىػػػذا التطػػػرؽ إلييػػػا بيػػػـ تتمثػػػؿ فػػػي الثقافػػػة التنظيميػػػة كالم
يجػػػاد العبلقػػػة بيػػػنيـ كبػػػيف أخبلقيػػػات العمػػػؿ ككيػػػؼ يسػػػيـ فػػػي بنػػػاء كتشػػػكؿ القػػػيـ كالسػػػمكؾ  كات

 .  األخبلقي لممنظمات
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 :  عالقة الثقافة التنظيمية بأخالقيات العمل  -1

فػػػي حػػػيف  لقػػػد ظمػػػت المنظمػػػات لفتػػػرة طكيمػػػة تركػػػز بشػػػكؿ كبيػػػر عمػػػى المعػػػايير الماديػػػة 
ظمػػػػت المعػػػػايير األخبلقيػػػػة محػػػػدكدة  إذ كانػػػػت تيػػػػتـ بالجكانػػػػب اليندسػػػػية كالفنيػػػػة ثػػػػـ باليياكػػػػؿ 
التنظيمية كييرىا  لكف ما إف بدا االىتماـ بالبيئة التي تعمؿ فييا المنظمة كاف ليا تأثير عمػى 

يميػة اإلطػار ثقافة المنظمة في بنػاء السػمككيات األخبلقيػة االيجابيػة لتصػبز بػذلؾ الثقافػة التنظ
القيمػػي كاألخبلقػػػي كالسػػػمككي الػػػذم تعتمػػده المنظمػػػة فػػػي تعامميػػػا مػػع مختمػػػؼ األطػػػراؼ  كمػػػا 

فمػػػيس  "تمثػػؿ كػػػذلؾ بأنيػػػا القػػػكل األساسػػػية المسػػػاىمة فػػػي تكػػػكيف أك بنػػػاء المنظمػػػة األخبلقيػػػة 
قيػة لمتكنكلكجيا أك لمتقنيػات الحديثػة التػي تبحػث دائمػا عػف فعاليػة أقػكل أف تفػرض القػيـ األخبل

تطػػكع  العامػػة  فػػاألخبلؽ ال يمكػػف أف تقػػـك عمػػى تبريػػر نظػػاـ اجتمػػاعي بػػؿ عمييػػا تعمػػؿ لكػػي
 .  (139ص: 2017كميل حبيب، ) "النظاـ بحسب حاجات اإلنساف

: كىذا ما يمكف كصفيا بأنيا تقسػـ إلػى ثػبلث اتجاىػات فػي بنػاء األخبلقيػات تتمثػؿ فػي 
 .  (111ص : 2000العنزي سعد، )

 :  الثقافةجوىرة  -1-1

كىػػك االتجػػاه الػػذم يركػػز عمػػى الثقافػػة عبػػر األبعػػاد الفكريػػة ييػػر المممكسػػة ليػػا ككػػالقيـ  
كالتكقعػػات كالمكاقػػؼ المشػػتركة التػػي تػػربط  تاأليػػدكلكجيا ككالمعتقػػدات كاالفتراضػػات كالفمسػػفة 

 .  أعضاء المنظمة

 :  مظاىر الثقافة -1-2

الطقػكس  أنمػاط   الرمػكز: كىك االتجاه الذم يركز عمى الثقافة مػف خػبلؿ مظػاىر مثػؿ 
 . السمكؾ كاألبنية  كاليياكؿ كاألنظمة أك مظاىر السمكؾ
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 :  النسيج الثقافي -1-3

كىػػػك االتجػػػاه الػػػذم يسػػػتكعب االتجاىػػػات الفكريػػػة الحديثػػػة المتمثمػػػة باألبعػػػاد الجكىريػػػة  
سجاـ بينيا كبيف الفكر كالعقؿ  كيتمثؿ لمنسيج الثقػافي فػي صػياية كالسمككية بكصفيا آلية لبلن

أخبلقيػػات األعمػػاؿ كتحػػكؿ المنظمػػة إلػػى منظمػػة أخبلقيػػة مػػف خػػبلؿ التػػأثيرات الفطريػػة لػػو فػػي 
التصػػػػرفات األخبلقيػػػػة كييػػػػر األخبلقيػػػػة فػػػػي المنظمػػػػة  كىنػػػػا تػػػػأتي اإلدارة كدكرىػػػػا فػػػػي تعزيػػػػز 

لمتصرفات الصحيحة  كبيػا يػنعكس عمػى المسػتكيات التصرؼ األخبلقي مف خبلؿ ممارساتيا 
 .  األدنى في المنظمة

إف الثقافة التنظيمية الكاضػحة القائمػة عمػى األسػس كالمعػايير السػميمة ىػي التػي تعطػي  
دافعا قكيا باتجاه االلتزاـ بالمعايير كالمبادئ الصحيحة لمسمكؾ األخبلقي  كيكػكف ذلػؾ بػاحتراـ 

مػا فػي سػمكؾ األفػراد كالجماعػات كىػـ يتخػذكف مكاقػؼ مختمفػة تجػاه القكانيف  كبالتالي فيػي حك
مختمػػؼ الفئػػات  ممػػا تحقػػؽ التكافػػؽ التػػكازف بػػيف مصػػالز كأىػػداؼ الجماعػػات المختمفػػة  كبيػػذا 

ثقافة المنظمة لدييا عبلقة كطيدة بأخبلقيات العمؿ كىمػا ذات مسػاراف كاحػد  بأف  يمكف القكؿ
إف ثقافػػػة المنظمػػػة  "األخبلقيػػػة مػػػف قػػػيـ ثقافػػػة المنظمػػػة  إذ تسػػػتمد أخبلقيػػػات العمػػػؿ المعػػػايير

أصػػبحت تحقػػؽ تكازنػػا أفضػػؿ بػػيف اعتبػػارات الكفػػاءة كاالعتبػػارات األخبلقيػػة مػػع تزايػػد االعتقػػاد 
بأنيػػا تشػػكؿ أساسػػا متينػػا لتجػػانس ككحػػدة العػػامميف كمصػػدر لػػكالئيـ فػػي المنظمػػات الناجحػػة  

بكصػفيا المكػكف األساسػي لثقافػة المنظمػة يجػب كالبد مف التأكيػد عمػى أف أخبلقيػات األعمػاؿ 
نمػػػا عمػػػى  أف ال تقتصػػػر عمػػػى مجمكعػػػة مػػػف العكامػػػؿ الرسػػػمية كالمػػػدكنات األخبلقيػػػة فقػػػط  كات
العكامػػػؿ ال يػػػر رسػػػمية  كالقػػػدكة األخبلقيػػػة  كالحػػػكافز االيجابيػػػة لتعزيػػػز التصػػػرؼ األخبلقػػػي  

 .  (130ص: 2014ميدون إيمان، )
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 :  عالقة المسؤولية االجتماعية بأخالقيات العمل  -2

يمكف ألخبلقيات العمؿ في ىذا الشػأف أف تكػكف ليػا دكر فعػاؿ لممنظمػات  كىػذا يكػكف  
ضمف البيئة التي تعمؿ فييا ىذه المنظمات  كالمسؤكلية االجتماعيػة كاحػدة مػف تمػؾ العناصػر 

المنظمػػات كتطكرىػػا كاسػػتقرارىا  التػػي ليػػا عبلقػػة بمجمكعػػة المت يػػرات التػػي تسػػاعد فػػي نجػػاح
ضػػػػػمف محيطيػػػػػا الخػػػػػارجي المتعمػػػػػؽ بػػػػػالمجتمع ككػػػػػؿ  كبالتػػػػػالي ربػػػػػط العبلقػػػػػة بػػػػػيف التطػػػػػكر 

كليذا ينظر لممسػؤكلية  "االقتصادم كاالجتماعي كالقانكف كالتشريعي مف جيات متنكعة أخرل 
اء المجتمػػع االجتماعيػػة عمػػى أنيػػا عقػػد بػػيف المنظمػػة كالمجتمػػع كتمتػػـز بمكجبػػو المنظمػػة بورضػػ

كيكػكف كػذلؾ . (48ص: 2015طاىر محسن الغالبي، ) "كتحقيؽ ما يتفؽ مع الصالز العاـ 
بزيػػادة الثقػػة المتبادلػػة بػػيف األعمػػاؿ كالمجتمػػع مػػف خػػبلؿ زيػػادة شػػفافية األنشػػطة التػػي تمارسػػيا 

 .  منظمات األعماؿ في المجتمع

بعيػػػد  ممػػػا يحقػػػؽ الكفػػػاء كىػػػذا االلتػػػزاـ يكػػػكف بأخػػػذ االعتبػػػارات البلزمػػػة عمػػػى المػػػدل ال
كتعزيػػػز الصػػػكرة األخبلقيػػػة لممنظمػػػات فػػػي المجتمػػػع  كبيػػػذا تسػػػاعد أخبلقيػػػات العمػػػؿ لؤلفػػػراد 
العػػػامميف عمػػػى كسػػػب ثقػػػة األفػػػراد الػػػذيف يعممػػػكف كيتعػػػاممكف مػػػع المنظمػػػة  إذ يكػػػكف سػػػمككيا 

بيػا كالعمػؿ األخبلقي ىذا سمككا رابحػا يػرتبط بالقكاعػد كاألسػس التػي يجػب عمػى الفػرد االلتػزاـ 
التصػػػػرؼ البلأخبلقػػػػي ممكػػػػف أف يػػػػؤدم حتػػػػى بالقضػػػػاء عمػػػػى حيػػػػاة األفػػػػراد ألف  بمقتضػػػػاىا 

كاإلنسػػاف ككػػؿ كىػػك مػػا يتطمػػب كجػػكد كتػػدخؿ لتمػػؾ األخبلقيػػات التػػي تضػػمف بنػػاء عبلقػػة قكيػػة 
تحكمػػػو بػػػالمجتمع كالمنظمػػػة  كمػػػا يمكػػػف القػػػكؿ كػػػذلؾ إف لممسػػػؤكلية االجتماعيػػػة دكر لػػػئلدارة 

مكعػػة السػػمككيات األخبلقيػػة التػػي تقػدـ المنظمػػات مػػف خبلليػػا خدمػػة لممجتمػػع حتػى تضػػمف مج
كتحقػػػؽ المنفعػػػة العامػػػة كالشػػػعكر بالمسػػػػؤكلية تجاىػػػو  كلقػػػد عرفػػػت المنظمػػػات كالشػػػػركات أف 
النجاح الحقيقي التي تحققو كىك مدل تحقيقيا لمخير العػاـ بػؿ الػربز الػذم ىػك األسػاس كالػذم 

ليػػا الجانػػب األخبلقػػي كقػػيـ األفػػراد الفػػاعميف فػػي المنظمػػة  نجػػـ عنػػو تجػػاكزات كثيػػر مسػػت أك 
كبالتػػالي كػػاف لزامػػا عمػػى اإلدارة المعاصػػرة أف تػػكلي اىتمػػاـ بالمسػػؤكلية االجتماعيػػة باعتبارىػػا 
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مراقػػب عػػاـ كالػػذم ىػػك المجتمػػع  كبيػػذا تعػػد عنصػػر ميػػـ فػػي بنػػاء أخبلقيػػات العمػػؿ كتحقيػػؽ 
لعامػة  كمػف ىػػذا المنطمػؽ نجػد أسػاس المسػػؤكلية التكافػؽ بػيف المصػالز الشخصػػية كالمصػالز ا

االجتماعيػػة كاألخبلقيػػػة لػػػئلدارة ىػػػي التػػػزاـ أدبػػي ال تفرضػػػو القػػػكانيف كالتشػػػريعات  بػػػؿ فرضػػػتو 
ضػػػركرات المنفعػػػة كالمصػػػمحة العامػػػة لممجتمػػػع  لػػػذا فػػػاف المسػػػؤكلية االجتماعيػػػة تحمػػػؿ جانبػػػا 

تحسػػػيف صػػػكرة المؤسسػػػات فػػػي أخبلقيػػػا يعطييػػػا بعػػػد أعمػػػؽ مػػػف التسػػػميات  كىػػػك مػػػا يػػػؤدم ب
المجتمع كخاصة لدل العمبلء كالعماؿ  باعتبار أف المسؤكلية تمثؿ مبادرات طكعية لممؤسسػة 
اتجاه أطراؼ مباشرة أك يير مباشرة كمف شأنو أف يحسف المناخ التنظيمػي لمعمػؿ كبنػاء ىكيػة 

األخبلقيػػػة كربػػػط تنظيميػػػة  قائمػػػة عمػػػى الثقػػػة كالشػػػفافية كالنزاىػػػة فػػػي الممارسػػػات كالسػػػمككات 
 .  التعاكف بيف الطرفيف كبيف مختمؼ األطراؼ الفاعمة في المجتمع

 :  أىمية أخالقيات العمل :ثالثا

لقػػػد كثػػػر االىتمػػػاـ بدراسػػػة المكاضػػػيع األخبلقيػػػة فػػػي عػػػالـ األعمػػػاؿ كالعمػػػؿ المؤسسػػػاتي 
المينػػة  بػػالريـ أخبلقيػػات عمػػى خػػبلؿ العقػػكد األخيػػرة مػػف القػػرف الماضػػي  كتعالػػت األصػػكات 

مػػػف أنيػػػا قبػػػؿ عقػػػكد قميمػػػة فقػػػط لػػػـ تكػػػف مكضػػػع االىتمػػػاـ فيمػػػا اسػػػتثنينا مػػػا كتػػػب مػػػف ككنػػػو 
اىتمامػػات ذاتيػػة ىنػػا كىنػػاؾ  مػػف اجػػؿ إضػػفاء قػػدر مػػف االعتبػػارات اإلنسػػانية عمػػى األعمػػاؿ 

 هكاإلدارة متمثمػػػة أىميػػػا فػػػي كتابػػػات المفكػػػريف اإلداريػػػيف أىميػػػـ أبػػػك اإلدارة العمميػػػة كمػػػا أسػػػمك 
ييػػػر أف تزايػػػد المنافسػػػة كتطػػػكر  نســـمو تـــايمور، شســـتر برنـــارد، بيترداركـــر، بالفعـــل فردريـــك

التكنكلكجيا خبلؿ كقت قصير في الكقت الحاضر ككثرة الحديث عف تزايد الفضائز األخبلقيػة 
نتيجػػة قيػػاـ رؤل األعمػػاؿ كمفكػػريف ميتمػػيف بيػػذا المكضػػكع الػػذم مػػف شػػأنو يقمػػؿ مػػف كػػؿ تمػػؾ 

ت الحاصػػػمة عمػػػى الصػػػعيد العػػػالمي  كال تتكقػػػؼ كػػػذلؾ أمػػػر أخبلقيػػػات العمػػػؿ عنػػػد االخػػػتبلال
  المدارس كالجامعات بػؿ يأخػذ األمػر بعػدا اكبػر فػي الحيػاة العمميػة سػكاء فػي القطػاع الخػاص

كزاد االىتمػػاـ بػػو فػػي كػػؿ القطاعػػات كالمجػػاالت المؤسسػػاتية كىػػك مػػا تمكػػف أىميػػة األخبلقيػػات 
 :  يمي اإلدارية إلى ما
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سػاعد مختمػػؼ الشػػرائز المككنػػة لممػػكارد البشػػرية لممؤسسػػة بػػااللتزاـ باألىػػداؼ المرسػػكمة ليػػـ ت-
 .  (2009)عبد الرحمان العايب، . باالستناد إلى قيـ المؤسسة التي تؤثر فييـ

إف التكجيػػػات الحديثػػػة تػػػرل أف تجاىػػػؿ األخبلقيػػػات فػػػي العمػػػؿ ىػػػك نػػػزكح نحػػػك المصػػػمحة  -
االلتػػزاـ باألبعػػاد األخبلقيػػة لمعمػػؿ يضػػعيا فػػي إطػػار المصػػمحة الذاتيػػة الضػػيقة  فػػي حػػيف أف 

قد نشأ مػف قبػؿ  الذاتية المستنيرة كمف المعمـك أف ردكد الفعؿ سمبية عمى التصرؼ البلأخبلقي
كىػػذا يػػؤدم إلػػى اإلضػػرار بسػػمعة المنظمػػة عمػػى   المنافسػػيف كالحككمػػة كبقيػػة فئػػات المجتمػػع

 .  (137ص: 2005طاىر محسن الغالبي، المدل البعيد )

تعػػد أخبلقيػػات الكظيفػػة ليػػا أىميػػة كػػذلؾ ميمػػة  إذ تعػػد مػػف أساسػػيات النجػػاح ألنيػػا تعكػػس  -
ثقػػة المنظمػػة بمكظفييػػا كأجيزتيػػا ككػػذلؾ ثقػػة المجتمػػع  إذ يعػػكد االلتػػزاـ باألخبلقيػػات المينيػػة 

د بعناصػر سكؼ يقكد إلى تطكير العامميف  كيعكس االىتماـ الػذم يػكلي العامػؿ لبللتػزاـ كالتقيػ
أخبلقيات المينة إلى الشفافية كالنزاىة  حيث بعدـ االلتزاـ بيا سكؼ يؤثر بشػكؿ مباشػر عمػى 

 .  سمعة كىيبة تمؾ المنظمة

تيػتـ أخبلقيػات العمػؿ لمكاجبػات المعنكيػة الخاصػة بمينػة معينػة كمػا يترتػب مػف جػزاء جػراء  -
كذلػػؾ   لعدالػػة القائمػػة بػػيف العمػػاؿتركيػػا مػػف تبيػػاف تمػػؾ القكاعػػد السػػمككية كاألخبلقيػػة كتحقيػػؽ ا

بعدـ التحيز في التعامؿ مػع ا خػريف كعػدـ تفعيػؿ المصػمحة الخاصػة عمػى المصػمحة العامػة  
كمنو ضبط العامؿ مف خبلؿ عبلقتو بالقكانيف كاألنظمة كالتعميمات مػف خػبلؿ التطبيػؽ السػميـ 

 .  اـ كقت العمؿليا كعدـ است بلؿ مكقعو الكظيفي كالحفاظ عمى الماؿ العاـ كاحتر 

أكػػػػدت األبحػػػػاث اإلداريػػػػة أف االىتمػػػػاـ بقػػػػيـ المينػػػػة كأخبلقياتيػػػػا مػػػػف أىػػػػـ أسػػػػباب التنميػػػػة  -
كالتطػػػكر ألم مؤسسػػػة كأم مجتمػػػع  كمػػػا أف عػػػدـ االكتػػػراث بيػػػذه األخبلقيػػػات يعػػػد مػػػف أىػػػـ 
عكائػػؽ النجػػاح كالنيضػػة كاإلتقػػاف كاالنجػػاز  كأصػػحاب الميػػف كاألعمػػاؿ الػػذيف تقتصػػر مفػػاىيـ 

مؿ عندىـ عمى الحضكر كال ياب كيقتصر الػدعـ لػدييـ عمػى المػادم المشػبع لمبطػكف دكف الع
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تكاليػػة كراسػػخة كيكجػػدكف كػػتبل بشػػرية متشػػبعة باال  األذىػػاف سػػكؼ يػػكفركف فػػرص عمػػؿ مزيفػػة
 .  (35ص: 2010سعيد عبد الناصر الغامدي، في التراخي كاإلىماؿ )

دارة التنكيػع كالتػي تعػد تساعد في إدارة القيـ المقترنة بودارة الجك  - دة كالتخطيط االستراتيجي كات
مػػػف الحاجػػػات التػػػي تتطمػػػب اىتمػػػاـ كاسػػػعا فػػػي منظمػػػات األعمػػػاؿ ألنيػػػا تقػػػكد إلػػػى مػػػا يميػػػز 

فػاف التطبيػؽ الصػحيز  "davis donald samالمنظمػة مػف ييرىػا فػي ميػداف نشػاطيا حسػب  
: 2014ميــــدون إيمــــان، ) :لمبػػػرامج األخبلقيػػػػة يػػػػؤدم إلػػػػى تحقيػػػػؽ العديػػػد مػػػػف المنػػػػافع منيػػػػا

123)  . 

  منز الشرعية ألنيا اإلدارية 
  تقكية الترابط المنطقي كالتكازف في الثقافة التنظيمية 
  تحسيف مستكيات الثقة بيف األفراد كالجماعات في المنظمة 
 دعـ عممية التمسؾ كالثبات بمقاييس جكدة المنتجات 
  التمسؾ بقيـ المنظمة كرسالتيا في المجتمع 

عمػػػػى مػػػػا ذكػػػػر فػػػػوف األىميػػػػة التػػػػي تكتسػػػػبيا أخبلقيػػػػات العمػػػػؿ الػػػػكظيفي جعمػػػػت  كبنػػػػاءن 
منظمات العمؿ اليػـك تعطػي ليػا دكر كحيػزا كبيػرا فػي مخططاتيػا التنظيميػة  فػي ظػؿ الحػديث 
عػػػف الفسػػػاد اإلدارم كتػػػأثيره عمػػػى أداء األفػػػراد العػػػامميف كاألطػػػراؼ األخػػػرل فػػػي بيئتيػػػا سػػػكاء 

كؿ ىػذا يضػمف ليػـ مخطػط عقبلنػي لتسػيير المػكارد البشػرية يأخػذ الداخمية منيا أك الخارجية  
بعػػػيف االعتبػػػار مسػػػارىـ المينػػػي كالكظػػػائؼ  لكػػػي يحقػػػؽ ليػػػـ التػػػكازف بػػػيف األحكػػػاـ األخبلقيػػػة 
كحريات كحقكؽ المكظفيف بضبطيا كتقنينيا  كأىػـ مػف ذلػؾ كمػو ممػا قيػؿ يمكػف حصػر أىميػة 

متبادلػػة بػػيف اإلدارة كالمػػكاطف  لمػػا يضػػمف مػػف أخبلقيػػة العمػػؿ الػػكظيفي فػػي إنشػػاء ككجػػكد ثقػػة 
سػػػيركرة كفعاليػػػة تمػػػؾ المنظمػػػات سػػػكاء العامػػػة منيػػػا أك الخاصػػػة فػػػي ظػػػؿ مػػػا يحػػػيط بيػػػا مػػػف 

 .  كعكامؿ تسيـ في تراجع تمؾ المؤسسات أك تقدميا ختبلالتا
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 :  مصادر أخالقيات العمل رابعا:

امميػػػػا ال تختمػػػػؼ فػػػػي تختمػػػػؼ الػػػػنظـ اإلداريػػػػة فػػػػي مسػػػػتكاىا كطبيعػػػػة جيكدىػػػػا كطػػػػرؽ تع
ذا كانػػػت تمػػػؾ األخػػػبلؽ تشػػػير إلػػػى النظػػػاـ القػػػيـ  مصػػػادر األخبلقيػػػات مػػػف حيػػػث جكىرىػػػا  كات
كالمعايير األخبلقية التي يسػتند إلييػا كػؿ المػديريف فػي قػراراتيـ المختمفػة  البػد كاف تكػكف ذات 

رم مصػػػادر محػػػدده كمصػػػادر مختمفػػػة  كيكجػػػد العديػػػد مػػػف المصػػػادر األخبلقيػػػة لمسػػػمكؾ اإلدا
 :  يمي كيمكف تحديده مف خمس مصادر رئيسية كما

 المصدر الديني:  -1

األخػػبلؽ ىػػي عنػػكاف أم امػػة كىػػي أسػػاس الحضػػارة كقاعػػدة التنميػػة االيجابيػػة الشػػاممة  
خركية  بعد اإليماف باهلل تعالى كىي الرابط االجتماعي الحقيقي الػذم تتحقػؽ كركف السعادة األ

بو الكثير مف األىداؼ العظيمة  كاألدلة عمى ىػذا المعنػى مػف القػراف كالسػنة كثيػرة جػدا كلػيس 
المقصكد ىنا سرد ىذه األدلة فكثير منيا معركؼ كمشيكر في أكثر مف مكقع  لكف المقصػكد 

صدر الديني مف أىـ مصادر أخبلقيػات المينػة فػي المجتمػع اإلسػبلمي  اعتبار الم "منيا ىك 
يكفر ألخبلقيات المينة خمؽ الرقابة الذاتية في الفرد  فالميني يمكف أف يتيرب عػف الرقابػة  إذ

سػػتطيع أبػػدا أف يتيػػرب عػػف رقابػػة اهلل سػػبحانو  لكنػػو ال  السياسػػية أك االجتماعيػػة أك القانكنيػػة
 .  (18ص: 2015بد الوىاب العزاوي وآخرون، " )محمد ع كتعالى

بم  ما يدؿ عمى مكانة األخبلؽ باعتبارىا مصدرىما ألخبلقيػات العمػؿ مكانػة أكلعؿ مف 
األخػػبلؽ كعظػػـ درجتيػػا كأىميتيػػا الكبػػرل مػػف ديػػف اإلسػػبلـ قػػكؿ النبػػي صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ 

 .  "إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق"
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 المصدر السياسي:   -2

بػػو الػػنمط السياسػػي الػػذم يسػػكد المجتمػػع كيسػػيره كىػػك انعكػػاس عمػػى أخبلقيػػات  كيقصػػد
العمؿ  فوذا كاف النظاـ السياسي ديكتاتكريا فاسدا بكؿ ما يحممػو فػي طياتػو مػف ذىػب كيشػجع 

فػػوذا   القػيـ الباليػة  كبالتػػالي سػينعكس سػػمبيا لتكجيػات األفػراد فػػي المنظمػات  كالعكػػس صػحيز
مشػػػاركة كالحػػػكار فونػػػو التػػػأثير يكػػػكف ايجابيػػػا بالتأكيػػػد فػػػي قػػػيـ األفػػػراد كػػػاف يػػػؤمف بالتعدديػػػة كال

 .  كقناعتيـ المينية

نمػػػػط سػػػػمككو سػػػػكاء كػػػػاف أخبلقيػػػػا أـ ييػػػػر أخبلقيػػػػا فونػػػػو يتػػػػأثر بطبيعػػػػة  كبالتػػػػالي فػػػػاف"
كخصػػػائص تمػػػؾ البيئػػػة السياسػػػية مػػػع مبلحظػػػة أف حساسػػػية المكظػػػؼ تجػػػاه النظػػػاـ السياسػػػي 
السػػػائد سػػػكاء كانػػػت تخكفػػػا منػػػو أك احترامػػػا لػػػو تعتمػػػد فػػػي األسػػػاس عمػػػى طبيعػػػة ىػػػذا النظػػػاـ 

 .  (535ص: 2011)ديفيد العجرودي،  "السياسي كخصائصو 

 :  المصدر االجتماعي-3

تعتبر البيئة االجتماعية التي يعيش فييا الفرد كالتمازج بػيف قطاعػات المجتمػع المختمفػة "
مف خبلؿ عادات كتقاليد كأعراؼ كقيـ  مف أىـ مصادر االختبلفات التي تػؤثر فػي إدارة كفػي 

داخػؿ المنظمػة مػف مستكل التعامؿ بيف المكاطنيف كالجميكر مف جية كبػيف المػكظفيف أنفسػيـ 
 .  (253ص: 2014محمد موسى أحمد، ) "جية أخرل 

فػػػنمط العػػػػيش كممارسػػػات الحيػػػػاة االجتماعيػػػػة كمػػػا يحممكنػػػػو مػػػػف قػػػيـ كعػػػػادات كأعػػػػراؼ 
كمعتقػػدات سػػكاء كانػػت العػػادات كالتقاليػػد أمراضػػا اجتماعيػػة أـ فييػػا كتقاليػػد ايجابيػػة  فػػالمجتمع 

ذلػػػؾ يػػػؤثر م السػػػمكؾ المينػػػي كيصػػػمكنو إلػػػى الػػػذم يتمسػػػؾ أفػػػراده بمصػػػالحيـ الضػػػيقة فػػػاف 
مؤسسة العمؿ  كبالتػالي تشػكؿ أخػبلؽ إمػا ايجابيػة أك سػمبية داخػؿ العمػؿ كممػا قػد يػؤدم إلػى 
صػػػراع كتػػػداخؿ القػػػيـ الثقافيػػػة داخػػػؿ التنظػػػيـ  تسػػػتكجب الفصػػػؿ فيػػػو ضػػػمف مػػػدكنات أخبلقيػػػة 

 .  معمكؿ بيا داخؿ مكاف العمؿ
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 : المصدر االقتصادي -4

ظركؼ االقتصادية السائدة في المجتمع في جميػع أفػراده كمػف بيػنيـ المينيػكف تتحكـ ال "
كاإلداريػػػكف إذ أف الظػػػركؼ االقتصػػػادية الصػػػعبة تػػػدفع بػػػأفراد المجتمػػػع يالبػػػا إلػػػى أنمػػػاط مػػػف 

: 2015" )محمـــد عبـــد الوىـــاب العـــزاوي وآخــــرون، السػػػمكؾ بعيػػػدة عػػػف المعػػػايير الخمقيػػػة 
 .  (20ص

الذم يعيش في ظػركؼ اقتصػادية كمعيشػية مريحػة تضػمف كمما الشؾ فيو أف الشخص 
لو العيش الكريـ مع أفراد أسرتو  فمف المتكقع أف تككف أخبلقيا مف مثػؿ ىػؤالء رفيػع المسػتكل 
كالتزامػػػات أكيػػػدة كالعكػػػػس مػػػف ذلػػػؾ  فالكضػػػػع المتػػػردم كالػػػذم ال يمكنػػػػو الكفػػػاء تجػػػاه أسػػػػرتو 

سػػت بلؿ الكظيفػػة كييرىػػا  لكػػي تضػػمف كمجتمعػػو  فيتكقػػع مظػػاىر كسػػمككيات سػػمبية كػػال ش كا
ليػػا العػػدكؿ كتحقيػػؽ مػػا يحتاجػػو نتيجػػة نقػػص كتػػردم الحالػػة االجتماعيػػة لمعامػػؿ فػػي حػػد ذاتػػو  
نمػػا يختمػػؼ مػػف طبيعػػة األشػػخاص فػػي حػػد ذاتيػػـ   لكػػف ىػػذا المعيػػار لػػيس بالتأكيػػد كصػػحيز كات

 .  كفي طبيعة العمؿ كالمستكيات المختمفة لمقيادييف ليذه المنظمات

 :  لمصدر التنظيميا -5

تعػػد القػػكانيف كاألنظمػػة كالتشػػريعات مػػف المصػػادر الرئيسػػية  باعتبارىػػا عبػػارة عػػف نتػػائج 
تيار أك اتجاه معػيف بمػا يتكقعػو المجتمػع عػف حيػث السػمكؾ المقبػكؿ  كالعكػس مػف ذلػؾ يمكػف 

تمثػؿ اعتبارىا سمبية ما إف كاف المجتمع ينظر إلييػا عكػس ذلػؾ  كبالتػالي تكػكف ىػذه القػكانيف 
ريبات المجتمع كما أنيا تعد كذلؾ ردعا لمسمككيات يير المقبكلة كالمنحرفة  كىذا يضػمف لنػا 
المػػػكائز كاألنظمػػػة القانكنيػػػة كاألخبلقيػػػة تجػػػاه العػػػامميف  كيضػػػمف تكجيػػػو المػػػدراء كفػػػؽ القػػػكانيف 
كضػػػماف عمميػػػة التحديػػػد الفعمػػػي لمينػػػة اإلدارة  كتضػػػمف مػػػف جانػػػب آخػػػر سػػػمكؾ المنظمػػػات 

محػػددة كفػػؽ القنػػكات كالمػػكائز القانكنيػػة  ممػػا يجبرىػػا عمػػى السػػير كفػػؽ اتجػػاه أخبلقػػي كتصػػبز 
 .  لتمؾ القكاعد في مجاؿ العمؿ
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 النظريات المفسرة ألخالقيات العمل:  خامسا:

تطكرت العديد مف النظريات في ىذا المجاؿ المفسرة فػي أخبلقيػات العمػؿ كالتػي أكردىػا 
اؼ  كىػػػػذا نتيجػػػػة االخػػػػتبلؼ القػػػػائـ فػػػػي تكجييػػػػا كقػػػػيـ المينيػػػػكف كصػػػػفكىا لمعديػػػػد مػػػػف األصػػػػن

األخبلقية لممنظمات المختمفة  كذلؾ أك ىذا ما ينب ي عمى القائمكف بيذه المنظمػات االطػبلع 
عمييػػػػا كاألخػػػػذ بيػػػػا كفػػػػؽ متطمبػػػػاتيـ التنظيميػػػػة  كتػػػػرؾ مػػػػاال يناسػػػػب احتياجػػػػاتيـ لمجتمعػػػػاتيـ 

حكيمػػة ليػػذه المنظمػػات  كممػػا  سػػتراتيجيةاكىػػذا مػػا يجعػػؿ كيضػػمف فػػي تحقيػػؽ بػػيف   كثقافتيػػا
صػرؼ الشؾ فيػو أف النظريػات األخبلقيػة تشػكؿ أساسػا لتفسػير كفيػـ الجكانػب المختمفػة فػي الت

كقد اتسػعت ىػذه النظريػات بمختمػؼ تفسػيراتيا إال أننػا نػكجز منيػا اإلنساني القائـ في المنظمة 
 :  ما يمي

 teleological theory: النظرية الغائبة  -1

لكػػػؿ فػػػرد فػػػي الحيػػػاة ىػػػدؼ كيايػػػة يريػػػد الكصػػػكؿ إلييػػػا كلػػػك بػػػأف  ىػػػذه النظريػػػةكتيػػػدؼ 
بمختمػػؼ الطػػرؽ كالكسػػائؿ  كاف مػػا ىػػك مكجػػكد فػػي الطبيعػػة لػػو يايػػة محػػددة  إذ تحػػاكؿ ىػػذه 

األكلػى يتمثػؿ فيمػا إف كػاف اليػدؼ ىػذا : النظرية الكصكؿ إلى اإلجابة إلى نكعيف مف األسػئمة
ريكب فيػو  إمػا الثػاني عكػس ذلػؾ ىػؿ ذلػؾ السػمكؾ يكصػؿ اليدؼ يكصؿ إلى ياية معينة كم

األكؿ اتجػػػاه : كبالتػػالي   يطمػػؽ عمييػػػا كػػذلؾ ىػػذه النظريػػػة اتجػػاىيف إلػػى نتػػائج مريكبػػػة أـ ال؟
كىذا االتجػاه ال   الذم يركز عمى النتيجة األفضؿ لئلنساف الذم يتخذ القرار egoisenاألنانية 

مػا االتجػاه الثػاني فيتركػز عمػى  ييتـ بحؿ الصػراعات بػيف المصػالز األنانيػة المختمفػة لؤلفػراد كات
كيبحػث عػف النتيجػة األفضػؿ ألكبػر عػدد ممكػف مػف الميتمػيف   utilitarianismعيار الفائدة 

ل بعػػػض بمنظػػػار كمػػػي كتطبيقيػػػا ليػػػذه النظريػػػة يػػػر (السػػػعادة)كينظػػػر ىػػػذا االتجػػػاه إلػػػى المنفعػػػة
)ناصــر . االقتصػػادييف الميبػػرالييف إف السػػعادة تتضػػاعؼ بكاسػػطة المنافسػػة لحػػرة فػػي االقتصػػاد

 .  (86ص : 2013محمد جراءات، 
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 Deontological Theory: نظرية الواجبات األدبية  -2

كتقػػـك ىػػذه النظريػػة كتسػػتعمؿ عمػػى نطػػاؽ كاسػػع مػػف االتجاىػػات كاألفكػػار التػػي ظيػػرت 
ثػػامف عشػػر  كىػػي تركػػز عمػػى نتػػائج العمػػؿ كمػػا تفعػػؿ النظريػػة ال ائبػػة خػػبلؿ القػػرنيف السػػابع كال

إال أنيا تختمؼ معيػا مػف أنيػا تيػتـ بطبيعػة العمػؿ نفسػو  كىػذا مػا يؤكػده فبلسػفة ىػذه النظريػة 
العمػؿ يكػكف جيػدا إذا تػـ القيػاـ بػو نتيجػة اإلحسػاس  "كييرىـ  حيث يػرل أف امانويل كانطمف 

لػػذلؾ فيػػذه النظريػػة . اإلرادة الطبيعيػػة أك اإلرادة الصػػحيحة طكــانبالكاجػػب الػػذم أك مػػا يسػػميو 
األفعػػػاؿ تنقسػػػـ إلػػػى صػػػحيحة ألف  تػػػرل أف كاجػػػب الشػػػخص أف يفعػػػؿ مػػػا ىػػػك صػػػحيز دائمػػػا 

" )ناصــر  تبػػرر الكسػػيمة كخاطئػػة كلػػيس ىنػػاؾ انحػػراؼ عػػف الصػػحة كالخطػػأ كمػػا إف ال ايػػة ال
 .  (86ص: 2013محمد جراءات، 

  Equity Theory: نظرية المساواة  -3

كتابػػو  نظريػػة العدالػػة  حيػػث يػػرل ركلػػز أف النػػاس  فػػيجــون رولــز  تعػػرض ليػػذه النظريػػة
يحتػػاجكف إلػػى مكافئػػة العمػػؿ الػػذم يقكمػػكف بػػو  كتكػػكف بعػػض األسػػاليب االقتصػػادية المتباينػػة 
ضركرة لتعطي حافز لؤلفراد بشػرط أف يكػكف ذلػؾ التبػايف لمصػمحة الطبقػات األكثػر فقػرا كاقػؿ 

ناصــر فػػي المجتمػػع كفػػي إطػػار المسػػاكاة بػػيف العػػامميف سػػكاء فػػي الكاجبػػات أك الحقػػكؽ ) ميػػزة
 .  (86ص: 2013محمد جراءات، 

 Moral Rights Theory: نظرية الحقوق األخالقية -4

تسػػػتند نظريػػػة الحقػػػكؽ األخبلقيػػػة عمػػػى أسػػػاس أف األعمػػػاؿ الجيػػػدة كالمفيػػػدة كالصػػػحيحة 
القػكانيف التػي يػتـ إتباعيػا فػي العمػؿ  كلػيس بسػبب تككف كذلؾ بسبب طبيعة تمػؾ األعمػاؿ أك 

الفائػػدة أك المنفعػػة التػػي تقػػدميا لؤلفػػراد أنفسػػيـ كمػػا فػػي النظريػػة المنفعيػػة السػػابقة  بمعنػػى أف 
تمػؾ النتػائج ييػر محػددة كييػر مؤكػدة فػي ألف  القيمة األخبلقيػة لمعمػؿ ال تعتمػد عمػى النتػائج 

الكقػػت التػػي يػػتـ فيػػو اتخػػاذ القػػرار كالنتػػائج مػػف القػػرار لػػيس لػػو عبلقػػة بتحديػػدىا إذا كػػاف القػػرار 
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ـــد أخبلقيػػػا فػػػالقكانيف ترشػػػد كتكضػػػع المنػػػاىج المختمفػػػة التخػػػاذ القػػػرار األخبلقػػػي ) ناصـــر محم
 .  (87ص: 2013جراءات، 

 Justice Theory: العدالة نظرية  -5

تيػػدؼ نظريػػة العدالػػة إلػػى بيػػاف أف العدالػػة ىػػي الفضػػيمة األكلػػى التػػي يجػػب أف تسػػعى 
بػػػأف  إلييػػػا المنظمػػػات  كقػػػد جػػػاءت ىػػػذه النظريػػػة ضػػػد نظريػػػة المنفعػػػة  حيػػػث ىنػػػاؾ مػػػف يػػػرل

مػا ىػك  لمعدالة معنييف  األكؿ يأخذ الطابع لشخص العادؿ كالمسػتقيـ  كالػذم دائمػا يعمػؿ كفػؽ
مػػػػا االتجػػػػاه الثػػػػاني لرؤيػػػػة العدالػػػػة لعدالػػػػة المحػػػػددة التػػػػي تخػػػػتص صػػػػحيز أخبلقيػػػػا كسػػػػميـ  بين

العدالػػة  أرســطو بالفضػػيمة فػػي مكاقػػؼ محػػددة  كيمكػػف أف تتجػػاكز فػػي تطبيػػؽ القػػانكف كقػػد قسػػـ
 .  (87ص: 2013ناصر محمد جراءات، ): المحددة إلى ثبلثة أنكاع ىي

 العدالة التكزيعية التي تتعامؿ مع تكزيع المنافع كاألضرار  . 
 لعدالة التعكيضية التي تختص بتعكيض األفراد مف األخطاء التي تحدث ليـا  . 
 العدالة الجزائية التي تتضمف عقكبة المذنبيف كمرتكبي ا ثاـ  . 

(Boatiright. jr;2003: P75 ) 
 Emotivisme: نظرية الدافع -6

تػػػرل ىػػػذه النظريػػػة أف كػػػؿ المصػػػطمحات التػػػي نسػػػتخدميا لكصػػػؼ أم عمػػػؿ ال تصػػػؼ 
المكضكعي ليذا العمؿ بشكؿ حقيقي  لكنيػا تعبػر عػف مشػاعرنا نحػك ىػذا العمػؿ  لػذلؾ الكاقع 

فالعمؿ ال يبككف صحيحا أك خاطئا في ذاتو  لكنو يككف كػذلؾ ألنػو ينػتج شػعكرا حػكؿ صػحتو 
أك خطئػػػو عنػػػد المراقػػػب  كمػػػف الكاضػػػز أف ىػػػذه النظريػػػة ال ترتكػػػز إلػػػى ييػػػار معيػػػار الشػػػعكر 

ناصـر عايير األخػرل المكضػكعية أك االجتماعيػة أك حتػى المنفعػة )الفردم مما يعني ت يب الم
 .  (88ص: 2013محمد جراءات، 
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 Existentionalism: نظرية الوجودية -7
كتعد ىذه النظرية مف أشير نظريات القرف العشػريف  إذ يػرتبط باسػـ الفيمسػكؼ الفرنسػي 

ىػك  القدرة عمى أف يحػدد مػاكتقـك ىذه النظرية عمى أساس أف لمعقؿ يمتمؾ جان بول سارتر، 
ىػػك عقبلنػػي   جيػػد كمػػا ىػػك سػػيء  كاف حػػؿ المشػػكبلت األخبلقيػػة يمكػػف أف يػػتـ عػػف طريػػؽ مػػا

ىك صحيز كما ق خػاطن  كىػذه النظريػة كػذلؾ تقػـك عمػى  كلو قدرة ذاتية عمى التمييز بيف ما
عنػو اتجػاىيف  كانبثقػت تمت عمييػا األفكػار الرئيسػية لمفمسػفة الكجكديػة نفي كجكد اإللو كىذا ما

ذا فالكجكدية قائمة عف اإللحاد: أك مدرستيف  .  األكؿ مؤمف كاألخرل ممحدة كات
لكػػؿ بػػأف  كبعػػد إسػػراد كػػؿ تمػػؾ النظريػػات المفسػػرة ألخبلقيػػات العمػػؿ يمكػػف أف نستكشػػؼ

ىػك عقبلنػي كآخػر مػا ىػك  اتجاه أك نظريػة كجيػة نظػر مفسػرة كمعينػو ليػا  كيالبػا مػا تكػكف مػا
سػػػػبيؿ تحقيػػػػؽ مػػػػا ىػػػػك خطػػػػن أك صػػػػحيز  ال بػػػػد مػػػػف التأكيػػػػد عمػػػػى أف منفعػػػػي أك يػػػػائي فػػػػي 

المنظػػػكر المختمػػػؼ الػػػذم تقدمػػػو كػػػؿ نظريػػػة فػػػي التعبيػػػر عػػػف الحقيقػػػة األخبلقيػػػة يخمػػػؽ أحيانػػػا 
صػػػعكبات إضػػػافية فػػػي تحديػػػد الخيػػػار األخبلقػػػي المػػػبلـ  ممػػػا يكجػػػد الحاجػػػة إلػػػى تكامػػػؿ ىػػػذه 

ح لمػػا ىػك أخبلقػػي كمػا ىػػك ييػر أخبلقػػي النظريػات فػي رؤيػػة متكاممػة تسػػاىـ فػي زيػػادة الكضػك 
 .(55ص: 2006نجم عبود نجم، في الميف كفي المكاقؼ المختمفة )

 :  والمسؤول األخالقيات المطموبة في العمال سادسا:

تعد أخبلقيات العمؿ مف أساسيات النجاح ألنيا تعكس ثقة المنظمػة بمكظفييػا كأجيزتيػا 
ككػػػػذلؾ ثقػػػػة المجتمػػػػع  كىػػػػذا يتػػػػأتى إلػػػػى االلتػػػػزاـ بتمػػػػؾ األخبلقيػػػػات الػػػػذم يػػػػؤدم إلػػػػى تطػػػػكير 
العامميف كتقرير أداء العماؿ كاثر ايجابي عمى المنظمة ككؿ سكاء كػاف ماديػا أك معنكيػا  كىػك 

ف مػػػػف صػػػػكرتيا أمػػػػاـ المجتمػػػػع الػػػػذم تعمػػػػؿ فيػػػػو  إال أف نتيجػػػػة المشػػػػاكؿ مػػػػا يػػػػنعكس كيحسػػػػ
كاالنتقادات الكثيرة لمكثير مف األعماؿ التي تمارسػيا العديػد مػف المنظمػات سػكاء الحككميػة أك 
الخاصة أدل إلى فقداف الثقة بممارساتيا  فمنيا مف يركز عمى مصمحتيا الخاصة لمػربز كىػك 

ال يكػػكف عمػػى حسػػاب العامػػؿ أك المجتمػػع مثػػؿ تحقيػػؽ الػػربز عمػػى حسػػاب  الأأمػػر طبيعػػي  
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يػػػت بػػو أخبلقيػػات العمػػاؿ فػػي ا كنػػة األخيػػػرة ظكىػػذا مػػا ح  الطبيعػػة أك البيئػػة كاإلنسػػاف ككػػؿ
باىتماـ كبير في العالـ  كتزايد االىتماـ بيا كذلؾ ما مف شانو أف يقمؿ كيحافظ عمى السػيركرة 

كيػػركف سػػمككيات ال أخبلقيػػة تعرقػػؿ العمميػػة التنظيميػػة   كجػػكد االيجابيػػة لممنظمػػات ككػػؿ دكف
 .  لمعامميف مف جية كألصحاب العمؿ مف جية أخرل

العمػػػؿ ككنتيجػػػة احتكػػػاكيـ المسػػػتمر بأصػػػحاب  كلقػػػد كتػػػب الميتمػػػكف بقضػػػية أخبلقيػػػات
العمػػؿ كالعمػػاؿ المينيػػيف كػػذلؾ كجػػد مجمكعػػة الفئػػات البػػارزة التػػي البػػد مػػف تكافرىػػا مػػف كػػبل 

ىناؾ جممػة مػف األخػبلؽ العامػة التػي البػد ألف  لكننا في ىذا ككؿ ال ينب ي سردىا  ك رفيفالظ
تكافرىػػا فػػي أم عامػػؿ أيػػا كػػاف درجتػػو كمكانتػػو  كجممػػة أخػػرل مػػف األخػػبلؽ المختصػػة بميػػف 

لكػػف المقصػػكد ىنػػا ىػػك األكلكيػػات ك معينػػة البػػد مػػف تكافرىػػا جميعيػػا   معينػػة أك بدرجػػة كظيفيػػة
ية التػػي البػػد مػػف أسػػبقيتيا عمػػى األخػػرل التػػي ال يمكػػف االسػػت ناء عنيػػا فػػي األخبلقيػػة الضػػركر 

 .  أم مينة كاألمانة كالتقكل

تكافرىػا فيػو  إذف نحف أماـ مجمكعة مػف الصػفات التػي البػد مػف صػاحب العمػؿ كالعامػؿ
 :  كىي

 :  لمعاملاألخالقيات المطموبة   -1
 :  التقوى -1-1

عمػى اإلطػبلؽ  كىػي مفتػاح سػعادة اإلنسػاف  تقكل اهلل عػز كجػؿ أعظػـ كأنفػع كأجػؿ القػيـ
كقد أشارت إلييا كافة األدياف السماكية بحسف الخمؽ  فمف خػاؼ ربػو أتقػف   في الدنيا كا خرة

عممػػو كاحتػػـر رب عممػػو  كىػػذا مػػا نجػػده فػػي أكثػػر مػػف مكضػػع فػػي دنيػػا الحنيػػؼ كالػػذم يحثنػػا 
أخبلقػػي يخػػاؼ مػػف اهلل قبػػؿ  عمػػى تقػػكل اهلل فػػي السػػر كالعمػػف فيػػذا مػػا يضػػمف لنػػا قػػيـ كسػػمكؾ

العقاب مف صاحب العمؿ كالعكس كذلؾ  مما ينب ي أف تتكفر فييػا الخاصػية األساسػية لبنػاء 
 .  منظكمة قيمية داخؿ أم عمؿ
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 :  األمانة -1-2

ال يخػػكف كال يفكػػر بػػاألذل كيعتبػػر    عمػػى المػػرء أف يكػػكف أمينػػا عمػػى عممػػو المككػػؿ إليػػو
محمــد ألتــونجي، ). يحػػافظ عمػػى ىػػذه األمانػػة ككأنيػػا لػػو  عممػػو أمانػػة فػػي عنقػػو مػػف كاجبػػو أف

 .  (196ص: 2011

 :  اإلخالص -1-3

لـ يكف صاحبو مخمصػا كييػكر عمػى مػا بػيف يديػو كال يضػيع شػيئا مػف  ال ينجز عمؿ ما
اإلخبلص في العمػؿ إخػبلص لمػكطف أكال    ألف كال ييدر كقتا لعممو الخاص أمبلؾ المؤسسة

ضػػافة إلػػى   وإيذائػػكالطبيػػب إف لػػـ يكػػف مخمصػػا خسػػر حياتػػو كالمينػػدس يػػؤذم عبػػادا أبريػػاء كات
 .  (196ص: 2011)محمد ألتونجي، . شخصيا

 :  الصدق -1-4

تعػػد صػػفة الصػػدؽ مػػف اخمػػص الصػػفات كالقػػيـ األخبلقيػػة التػػي البػػد مػػف كػػؿ عامػػؿ أف 
عممػػو كعبلقاتػػو ألف  كالعمػػف  إذ ال يجػػكز لممػػرء كىػػك فػػي عممػػو أف يكػػذبيتحمػػى بيػػا فػػي السػػر 

مبنيػػة عمػػى الصػػدؽ مػػع ا خػػريف فػػي إنتاجػػو كتعاممػػو  كاصػػدؽ مػػف ذلػػؾ أف يصػػدؽ المػػرء مػػع 
 .  ربو كيميو مع الناس كصاحب العمؿ كذلؾ

 :  الرقابة الذاتية -1-5

يراقبػو أك ينػذره عمػى تقصػيره  تعتبر الرقابة الذاتية مف أىـ الرقابػة إذ ال تعتمػد عمػى مػف 
كعميػػػػو أف يراقػػػػب نفسػػػػو بنفسػػػػو  كال يجػػػػكز لػػػػو أف يفكػػػػر بمصػػػػمحتو الشخصػػػػية عمػػػػى حسػػػػاب 
المصػػػمحة العمػػػة  كىػػػك مػػػا تعممػػػو الشػػػعكر بالمسػػػؤكلية كالصػػػدؽ كبػػػالريـ مػػػف الت يػػػرات التػػػي 

يػة مػف كلػكحظ تحسػف فػي اإلنتػاج كنقمػة نكع أحدثتيا التطكيرات اإلدارية ال ربية فػي المنظمػات
سػػػتطيع  إذ ال " لػػػـ يقضػػػكا عمػػػى مشػػػكمة الفسػػػاد اإلدارمف إخػػػبلؿ تنميػػػة الميػػػارات اإلنتاجيػػػة  
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ذلػػػؾ ألف  كضػػػبطو  األجيػػػزة الرقابيػػػة الداخميػػػة أك الخارجيػػػة اكتشػػػاؼ الفسػػػاد اإلدارم بسػػػيكلة
يتعمػػػػؽ بضػػػػمائر العػػػػامميف حيػػػػث يقبمػػػػكف الرشػػػػكة كيمارسػػػػكف المحسػػػػكبية كيسػػػػيئكف إلػػػػى جيػػػػكد 
الخدمػػة كيسػػػت مكف الكظيفػػػة العامػػػة كالمػػػاؿ العػػػاـ  كلػػذلؾ أىػػػتـ عممػػػاء السػػػمكؾ التنظيمػػػي بيػػػذا 

حيػػث اعتبػػر مراقبػػة اهلل فػػي السػػر كالعمػػف ىػػي أعمػػى درجػػات   الجانػػب مػػف السػػمكؾ اإلنسػػاني
 .  (105ص: 2011" )محمد أحمد سميمان، اإليماف كاإلحساف

التػي يجػب أف يتحمػى كيمتػـز بيػا كمف خبلؿ مف ذكر يمكف أف نسػتخمص أىػـ الكاجبػات 
 : العامؿ تجاه عممو في النقاط التالية

 المطمػػػكب منػػػو  كذلػػػؾ مػػػا ىػػػك  البػػػد لمعامػػػؿ أف تكػػػكف لػػػو درايػػػة كاضػػػحة بعممػػػو كأف يعػػػرؼ
بمعرفتػػو مػػا ىػػك الكاجػػب منػػو سػػكاء حقػػكؽ أك كاجبػػات  كاف ال يكػػكف ىنػػاؾ يمػػكض فػػي عقػػد 

 .  العمؿ المبـر بيف صاحب العمؿ كالعامؿ
 عكر بالمسؤكلية تجاه عممو كاإلحساس بمدل قدرة المسؤكلية التي عمى عاتقػو الػذم ىػي الش

 .  في العقد
  أداء كاجبو الكظيفي برحابة صدر بكؿ أريحية كتعاكف مع زمبلئػو فػي العمػؿ  كىػذا مػا يػدؿ

عمػػى مػػدل التػػزاـ العامػػؿ بعممػػو كانضػػباطو تجػػاه خدمتػػو المككمػػة لػػو كىػػك مػػا يحسػػف مػػف أدائػػو 
   .الكظيفي

  أف يبػػػػػادر العامػػػػػؿ عممػػػػػو بػػػػػوخبلص كأمانػػػػػة دكف يػػػػػش أك تقصػػػػػير  كػػػػػأف يبػػػػػادر بوصػػػػػبلح
إف كجػػدت أثنػاء العمػػؿ فػي ا الت أك طريقػػة العمػؿ  كػػأف يخبػر صػػاحب المنػػتج أك  األعطػاب

 .  رئيسو عمى ذلؾ
  ال بد لمعامؿ أف ال تتكفر فيو صفة الخيانة في العمؿ بكؿ صػكر أشػكاليا كصػكرىا فتضػيع

كال ػػش فػػي العمػػؿ كأخػػذ الرشػػكة خيانػػة كييرىػػا مػػف الصػػكر التػػي تسػػيء لمعامػػؿ  الكقػػت لمعامػػؿ
 .  كتعرقؿ مف العممية القائمة داخؿ العمؿ
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  عػػدـ اسػػت بلؿ عممػػو ككظيفتػػو لمصػػمحتو الشخصػػية عمػػى حسػػاب مينتػػو التػػي يشػػت ؿ عمييػػا
أك لقرابػػػة أك مػػػف دكف ذلػػػؾ مػػػف ييػػػر حػػػؽ أك قػػػانكف شػػػرعي كعػػػدـ اسػػػت بلؿ النفػػػكذ أليراضػػػو 

 .  لشخصية أك لممكاسب المشبكىة كبالتالي البد مف التحمي بالصفات الحميدة األخرلا

 :  لممسؤولاألخالقيات المطموبة  -2

التػػي يجػػب لمعامػػؿ أف يتحمػػى بيػػا تجػػاه عممػػو  تػػـ التطػػرؽ إلػػى الصػػفات الحميػػدة بعػػد مػػا
الصػفات البد كذلؾ مف الطرؼ ا خر كالذم ىك صػاحب العمػؿ أك رب العمػؿ أف يمتػـز بيػذه 

كاف اختمفػػػػت مينػػػػتيـ كتخصصػػػػيـ الػػػػكظيفي  كعميػػػػو كاجبػػػػات يجػػػػب القيػػػػاـ بيػػػػا حتػػػػى نضػػػػمف 
 :  يمي كمف تمؾ األخبلؽ نذكر ما  العبلقة المتكازنة بيف طرفي العمؿ

 ىػػػػي  مػػػػا المطمػػػػكب منػػػػو مػػػػف العمػػػػؿ كمػػػػا ىػػػػك  عمػػػػى صػػػػاحب العمػػػػؿ أف يكضػػػػز لعاممػػػػو
 .  خصكصيات عممو مف مدتيا كاألجر فييا

  برضػػػىالعمػػػؿ أف يكمػػػؼ العامػػػؿ أكثػػػر مػػػف طاقتػػػو كجيػػػده أك مػػػف كقتػػػو إال ال يجػػػكز لػػػرب 
 . الطرفيف عمى أف يؤجر في األكقات الزائدة أك أف يعينو عمى ذلؾ

  إف مػػػػا يػػػػنقص مؤسسػػػػاتنا كأصػػػػحاب العمػػػػؿ ىػػػػك المعاممػػػػة الحسػػػػف التػػػػي حثنػػػػا عمييػػػػا ديننػػػػا
االسػتثنائية كالمشػفقة كال ييينػو أك الحنيؼ  فبل بد أف تككف نظػرة صػاحب العمػؿ لمعامػؿ نظػرة 

 .  يحتقره أك يظممو
 فينب ػي أف يكػكف األجػر   أال ييينو كيقمؿ مف حقو عنػد التعاقػد عمػى أم عمػؿ مػف األعمػاؿ

ففي ظؿ اإلسبلـ يتحتـ عمى صاحب العمؿ أف يعطي العامػؿ جػزاء عممػو  "عمى قدر العمؿ  
 كثمرة 

اف عمػػػى العامػػػؿ أف يقتصػػػر عمػػػى أخػػػذ حقػػػو ك   جيػػػده بصػػػكرة متناسػػػبة مػػػع حقػػػو تناسػػػبا تامػػػا
)بــالل خمــف الســـكارنة، . فحسػػب فػػبل ينب ػػي لػػو أف يطالػػػب صػػاحب العمػػؿ بػػأكثر مػػف حقػػػو 

 .  (34ص: 2009
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  أف يككف رحيما بالعماؿ عند الخطأ كالعفك كالم فرة كىذا إف لـ يكف ىناؾ تقصػير أك تكػرار
 .  في الخطأ

 كف كسػؿ أك مماطمػة كمػا جػاء فػي الحػديثإعطاء الحقكؽ لمعامؿ عند انتيائو مف عممػو د :
 .   أعطوا األجير حقو قبل أن يجف عرقوقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ   

 :  وسائل ترسيخ أخالقية العمل في المؤسسة سابعا:

إف لممنظمة أىدافيا دائما تريد الكصكؿ إلى تحقيقيا ككفي الجانب ا خر ىنػاؾ مصػالز 
كمػػػػػف خػػػػػبلؿ ىػػػػػذا يحصػػػػػؿ مجمكعػػػػػة مػػػػػف كصػػػػػكؿ إلييػػػػػا كػػػػػذلؾ  مينيػػػػػة لمعػػػػػامميف يريػػػػػدكف ال

قامة الكاجبات  كبالتالي ىناؾ نكعاف مف المصالز مصػالز خاال تبلالت أثناء تحقيؽ الحقكؽ كات
عامػػة كمصػػالز خاصػػة كيالبػػا مػػا يػػؤدم إلػػى تعػػارض  كػػاف لزامػػا إيجػػاد مجمكعػػة مػػف السػػبؿ 

تبحػػث كتجػػد  ىػػذه المنظمػػات أفكالكسػػائؿ التػػي ترسػػخ مػػف أخبلقيػػات العمػػؿ التػػي تجعػػؿ مػػف 
يجػاد قػيـ مكحػدة تسػاىـ  بكصمة كاضػحة لسػير بيػا نحػك تحقيػؽ مصػالز النػكعيف مػف العمػؿ  كات

فػػي بنػػاء سػػمكؾ تنظيمػػي ال يتعػػػارض مػػع بعضػػيـ الػػبعض داخػػػؿ التنظػػيـ كفػػؽ إطػػار قػػػانكني 
: 2006)عبــد الرحمــان توفيــق، : يمػػي كتنظيمػػي تحػػدده المنظمػػة زمػػف ىػػده الكسػػائؿ نػػذكر مػػا

 .  (74ص

 :  تنمية الرقابة الذاتية -1

البعد عف مصادر الشبكات ككؿ ما يثير الشؾ كالريبة لدل أطراؼ العمؿ  كىذا السمكؾ 
بالذات ال بد مف أف يكػكف برقابػة الذاتيػة النابعػة مػف ضػمير العامػؿ  كأف يجعػؿ اهلل عػز كجػؿ 

داريػة فػي جميػع المنظمػات رقيبا عميو في أدائػو لكاجباتػو  كالنػاظر فػي تػاريخ تطػكر الحركػة اإل
أجيػػػػزة المراقبػػػػة بػػػػأف  كمػػػا صػػػػاحبيا مػػػػف تطػػػػكر تكنكلػػػػكجي ىػػػػاـ عمػػػػى أعمػػػػى مسػػػػتكل  يبلحػػػػظ

خػػػتبلالت اال لحػػػد مػػػف مظػػػاىر الفسػػػاد اإلدارم كالمصػػػكرة مازالػػػت عػػػاجزة عػػػف الكصػػػكؿ إلػػػى ا
 يقظػو كاالختبلسات الماليػة  إذ يكػكف بالرقابػة الذاتيػة كالػذم يستشػعر بيػا استشػعار كصػحكة ك
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الضػػػمير فػػػي السػػػر كالعمػػػف  كالتػػػي تحػػػكؿ دكف الكقػػػكع فػػػي الخمػػػؿ كاالنحػػػراؼ  كبالتػػػالي فميػػػاـ 
اإلمػػػاـ كاألمػػػف فػػػي الكقػػػت ىػػػذا يكػػػكف إال بالرقابػػػة الذاتيػػػة لمكصػػػكؿ إلػػػى مرحمػػػة اإلحسػػػاف فػػػي 

 .  السمكؾ التنظيمي

الػػكطني كلتنميػػة الرقابػػة الذاتيػػة كسػػائؿ تكػػكف بتقكيػػة اإليمػػاف بػػاهلل كالتقػػكل كتعزيػػز الحػػس 
 .  كتحمؿ المسؤكلية  كاإلقناع بأىمية الكظيفة كأدائيا بشكؿ صحيز

 :  وضع األنظمة الدقيقة التي تمنع االجتيادات الفردية الخاطئة -2

إف سػػػكء األنظمػػػة كالقػػػكانيف التشػػػريعات ككضػػػعيا بطريقػػػة ييػػػر صػػػحيحة فػػػي المؤسسػػػة 
يالبا ما يؤدم إلى كجكد سمككات ال أخبلقية  كبالتػالي نمػك سػمكؾ كقػيـ تنظيميػة سػمبية داخػؿ 
التنظيـ  كىذا مف كثر تعقيدىا كطكؿ خطكاتيا  كمػف ىػذا كػاف ال بػد مػف إيجػاد حمػكؿ مناسػبة 

جراء تعديبلت م نجػاز العمػؿ كتحقيػؽ إلناسبة ليا كتصميـ اإلجػراءات البسػيطة كالسػريعة ليا كات
المعػػػامبلت بػػػيف المػػػكاطنيف  مػػػا يضػػػمف قػػػيـ أخبلقيػػػة تحفػػػز عمػػػى التنميػػػة اإلداريػػػة كاالسػػػتقرار 
الكظيفي المبلئـ كيكػكف ىػذا بكضػع مكاتػب مخصصػة ككضػع دسػاتير كمػدكنات أخبلقيػة لكػؿ 

 .منظمة تتكافؽ كخصكصياتيا 

ؿ التكعيػػػػة بيػػػػذه األنظمػػػػة كالمكاتػػػػب ضػػػػركرة إعػػػػبلف نظػػػػاـ العمػػػػؿ لػػػػئلدارة كمػػػػف كسػػػػائ"
ليكػػكف كػػؿ منيمػػا عمػػى بينػػة مػػف أمػػره   أحكػػاـ نظػػاـ العمػػؿ بجميػػع محتكياتػػو كالعػػامميف لمعرفػػة

تشمؿ عمى األفعاؿ كالمخالفات في حالة عدـ تنفيػذ األكامػر  كىذا بكضع الئحة لمجزاءات التي
 .  (123-122ص: 2011محمد أحمد سميمان، ) "مؿكااللتزامات المكمؼ بيا العا

كاسػػتنادا لمػػا تقػػدـ يكػػكف الػػرئيس كالمرؤكسػػيف فػػي أم منظمػػة الخضػػكع كالطاعػػة ألكامػػر 
التعميمػػات كتنفيػػذىا عمػػػى كاجػػب طاعػػػة القػػانكف  كفػػػؽ طبيعػػة العمػػػؿ لكػػؿ منظمػػػة ككػػؿ مينػػػة 

تعميمات قانكنيػة تكافػؽ كاحتياجاتيا كطبيعة عمميا التي تمـز عمييا كضع مجمكعة مف قكانيف ك 
 .  عمميـ
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 الجماعات الضاغطة بمحيط المؤسسة:  -3

كتعتبػػػػر إحػػػػدل القػػػػكل الخارجيػػػػة الفاعمػػػػة لسػػػػمكؾ العامػػػػؿ كالتػػػػي تركػػػػز عمػػػػى الجماعػػػػات 
الضػػايطة كالييئػػات كالجمعيػػات المحػػيط بػػو  كجمعيػػات المسػػتيمؾ كجمعيػػات البيئػػة التػػي تعػػد 

الحػث عمػى نيػج السػمكؾ األخبلقػي االيجػابي  عاكسة لمصالز المكاطنيف فقط  كذلؾ مػف اجػؿ
مراكػػز األخػػبلؽ كالتػػي تػػـ إنشػػاء العديػػد منيػػا فػػي   كالفعػػاؿ داخػػؿ التنظػػيـ  كيكػػكف كػػذلؾ بخمػػؽ

السنكات المعاصرة  كتحاكؿ ىذه المراكز كالمؤسسات تنمية سمكؾ األعماؿ األخبلقي بدال مػف 
القيػػاـ بػػالبحكث حػػكؿ أخبلقيػػات تقييػػد أك الحػػد مػػف السػػمكؾ ييػػر األخبلقػػي  كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ 

")عـالء الـدين عبـد كاالستشارة لمعديػد مػف المنظمػات العمؿ  تقدـ المعمكمات كالمكارد التعميمية
 .  (56ص: 2011الغني، 

 :  والمسؤولين محاسبة الموظفين -4

إف ضػػػػػػعؼ أك انعػػػػػػداـ المحاسػػػػػػبة كالرقابػػػػػػة فػػػػػػي تنفيػػػػػػذ القػػػػػػكانيف كالتعميمػػػػػػات كالمكاثيػػػػػػؽ 
سػػػػاءة  األخبلقيػػػة  يػػػػؤدم إلػػػى انتشػػػػار كتفشػػػػي الفسػػػاد كالتجػػػػاكزات األخبلقيػػػػة داخػػػؿ التنظػػػػيـ كات

استخداـ المسػؤكلية مػف طػرؼ السػمطات التقديريػة كتجػاكز حػدكد صػبلحياتيـ  كأكثػر مػف ذلػؾ 
العبػػػث كفػػػؽ ميػػػكالتيـ الشخصػػػية  كػػػاف لزامػػػا عمػػػى محاسػػػبة المسػػػؤكليف كالمػػػكظفيف عمػػػى حػػػد 

ات التنظيميػة كيكػكف ىػذا بكجػكد نظػاـ رقابػة قػائـ بذاتػو سكل  كذلؾ بتطبيؽ القكانيف كسد الث ر 
كليس تابع لطرؼ  كالذم مف الممكف أف يقمؿ أك يحد مف ىذه االخػتبلالت التنظيميػة كتحقيػؽ 
مع المػكظفيف المنحػرفيف كالمتجػاكزيف لمقػانكف كىػذه المكاثيػؽ األخبلقيػة كفػرض العقكبػات التػي 

 .  يستحقكنيا عمييـ ليككنكا عبرة لآلخريف

 :  التقييم والتقويم لمموظفين -5

فػػي ظػػؿ كجػػكد سػػمككيات ناجمػػة عػػف سػػكء فيػػـ تطبيقيػػا كػػاف البػػد مػػف خمػػؽ سػػبيؿ آخػػر 
 "يمكػػف تقػػكيـ بػػو العمميػػة التنظيميػػة كخمػػؽ سػػمكؾ أخبلقػػي مبلئػػـ ليػػذا العمػػؿ كىػػك مػػا يكػػكف إال 
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يطػػكر نفسػػو يقػػيـ بػػالتقكيـ المسػػتمر لمعػػامميف يحفػػزىـ عمػػى التطػػكير السػػيما إذا عممػػكا أف مػػف 
تقييما صحيحا  كيناؿ مكافأة عمى ذلؾ كالتقيػيـ يعػيف المسػؤكؿ عمػى معرفػة مسػتكيات مكظفيػو 

 .  (102ص: 2005أبو بكر مصطفى محمود، ) " ككفاءتيـ كمكاطف إبداعيـ

خػػبلص المينػػة يػػؤدم لمػػف يحاسػػبو أف  إف المكظػػؼ األمػػيف كالنزيػػو الػػذم يعمػػؿ بوتقػػاف كات
عكػػػػس ذلػػػػؾ سيصػػػػؿ إلػػػػى اإلىانػػػػة كالسػػػػخرية عػػػػؿ حػػػػد سػػػػكاء مػػػػف  يحترمػػػػو كيقػػػػدره  كاف كػػػػاف

المػػػكظفيف أك المسػػػؤكليف  كيكػػػكف ىػػػذا إال بقػػػديـ الحػػػكافز المناسػػػبة لػػػو كتقكيمػػػو كاعتبػػػاره مثػػػاال 
كقدكة حسنة يمكف أف يقتدم بيا ا خريف كيعػدلكف مػف سػمككيـ المنحػرؼ كتصػرفاتيـ اإلداريػة 

 .  السمبية

 إنشاء المدونة األخالقية:  -6

تشػػػػير المدكنػػػػة األخبلقيػػػػة إلػػػػى تمػػػػؾ الكثيقػػػػة أك الميثػػػػاؽ التػػػػي تتبناىػػػػا المنظمػػػػات عمػػػػى 
كذلػػػؾ فػػػي تكجيػػػو العػػػامميف فػػػي ممارسػػػاتيـ كفػػػي أدائيػػػـ ألعمػػػاليـ  كالتػػػي   اخػػػتبلؼ أنكاعيػػػا

تساعدىـ في مكاجية القضػايا كالمشػكبلت  إذ تنمػي االىتمػاـ بالجكانػب كالمشػكبلت األخبلقيػة 
الجكانػػب الماديػػة كاألخبلقيػػة كالتكافػػؽ األخبلقػػي لجميػػع العػػامميف كتحمػػي  كتحقيػػؽ التػػكازف بػػيف

كاالسػػتفادة  " العػػامميف مػػف ضػػ كط الجيػػات األعمػػى الرتكػػاب مػػا يخػػالؼ قػػيـ كمبػػادئ المركنػػة
مػػف الطػػرؽ الرسػػمية التػػي يمكػػف مػػف خبلليػػا يػػرس السػػمكؾ األخبلقػػي الػػذم يقػػـك عمػػى العقػػؿ 

محفــوظ أحمــد ) "رية كتعػػزز مػػف احتػػراـ العمػػؿ األخبلقػػيكالضػػمير الػػذاتي لمػػا يضػػمف االسػػتمرا
 .  (336ص: 2014جودة وآخرون، 

 :  تطوير السموك األخالقي في المنظمةبناء و  ثامنا:

مف األمكر المعمكمة إف الثقػة بػيف العػامميف كاإلدارة ليػا عبلقػة مباشػرة بتحقيػؽ اإلنتاجيػة 
عمػػػى أحسػػػف مسػػػتكل كالتطػػػكر التنظيمػػػي فػػػي جميػػػع المسػػػتكيات  كمفيػػػـك األخػػػبلؽ لديػػػو كزف 
كتػػأثير عمػػى السػػمكؾ التنظيمػػي  فالسػػمكؾ مطػػابؽ لؤلخػػبلؽ تمامػػا مثممػػا تسػػكد القػػيـ فػػي نسػػؽ 
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ا ىػػك الكصػػكؿ إلػػى سػمكؾ أخبلقػػي ايجػػابي ترتقػػي بػػو المنظمػػة إلػػى السػػمك معػيف  لكػػف مػػا ييمنػػ
بتمؾ القيـ االيجابيػة لمعػامميف كممارسػاتيا يكػكف كفػؽ ثقػة متبادلػة بػيف الطػرفيف مػف جيػة كبػيف 
المنظمػة كالمجتمػػع مػف جيػػة أخػػرل  كال يكػكف ىػػذا إال بمجمكعػة مػػف العكامػػؿ المػؤثرة فػػي بنػػاء 

ؿ التنظػػػيـ كتسػػػاىـ فػػػي بنػػػاء كػػػذلؾ منػػػاخ تنظيمػػػي أخبلقػػػي  كتطػػػكير السػػػمكؾ األخبلقػػػي داخػػػ
 :  كيككف ىذا بمجمكعة مف العناصر كىي كا تي

 . (207ص: 2013)سعد عمي حمود العنزي، Godes Of Ethics: مدونات األخالق -1

إف المدكنة ىي كثيقة رسمية تعبر عػف القػيـ األساسػية لممنظمػة كالقكاعػد األخبلقيػة التػي 
يتبعيػػا العػػامميف  كبالتػػالي فيػػي كثيقػػة تعػػد أليػػراض تكجيػػو أعضػػاء المنظمػػة  مػػف المتكقػػع أف

بػأف  حينما يكاجيكف معضمة أخبلقية  إف جميع المنظمات التي لدييا مدكنات أخبلقية أشػارت
 .  المدكنة كانت مفيدة في المحافظة عمى السمكؾ األخبلقي لمعامميف

إذ تتػػأثر أخبلقيػػات األعمػػاؿ فػػي بنػػاء كتطػػكير السػػمكؾ األخبلقػػي لمعػػامميف يكػػكف نتيجػػة 
كبػػر حجػػـ المنظمػػات كالشػػركات كتعقػػد عبلقتيػػا مػػع البيئػػة الخارجيػػة كالداخميػػة  يسػػتمـز إيجػػاد 
سبؿ لتكجيو سمكؾ العامميف كبناء قيـ تنظيمية أخبلقيػة ايجابيػة  كىػذا مػا تجعمػو تصػدر مدكنػة 

مف مجمكعة مف القيـ كالمبادئ ذات العبلقة بمػا ىػك مريػكب فيػو كمػا ىػك عكػس أخبلقية تتض
الجكانػػػػػب القانكنيػػػػػة كالمعػػػػػايير التػػػػػي تمنػػػػػع السػػػػػمكؾ  بػػػػػد مػػػػػف التركيػػػػػز عمػػػػػىإذ كػػػػػذلؾ الذلػػػػػؾ  

البلأخبلقػػي باالعتػػداؿ  كالتػػي مػػف الممكػػف تعديمػػو حتػػى يكػػكف قػػائـ عمػػى النزاىػػة كالشػػفافية  مػػا 
لمنظمة كتساعد في تطكير كخمؽ سمكؾ أخبلقػي يسػاىـ فػي دعػـ مف شأنيا أف تعزز مف قيـ ا

ىػػػذا   كتقػػػكيـ كزيػػػادة ركح االلتػػػزاـ بيػػػذه المػػػدكنات األخبلقيػػػة مػػػف طػػػرؼ المنظمػػػات المختمفػػػة
إال   كبالريـ مف تبايف محتكل المدكنات األخبلقيػة بػيف المنظمػات فػي صػي يا ككيفيػة تطبيقيػا

ء سػػػمكؾ أخبلقػػػي لممنظمػػػة كالعػػػامميف كتػػػؤدم أنيػػػا تعػػػدد عنصػػػر ميػػػـ فػػػي عمميػػػة تطػػػكير كبنػػػا
كذلػؾ تحمػي   باألساس إلى التجانس كالتكافؽ في العمؿ اإلدارم في جميع مسػتكيات المنظمػة



 مقاربة نظريةالفصل الثاني                                 أخالقيات العمل 
 

55 
 

اإلدارات كالعػػػػامميف مػػػػػف سػػػػػكء التصػػػػػرؼ األخبلقػػػػػي كتعطػػػػػي إحسػػػػػاس بالقػػػػػدرة عمػػػػػى مكاجيػػػػػة 
 .  المشكبلت التي تعترضيـ

 Sélection: االختيار -2

اإلدارة تؤدم دكر كبير كرئيسي ألم منظمة سكل كانت عامػة أك خاصػة كانت كال تزاؿ 
تمعػػب دكر فػػي رقػػي أم مجتمػػع كتطػػكره كتطػػكر كنجػػاح لتمػػؾ المؤسسػػات  كيكػػكف ىػػذا إال فػػي 
ظػؿ كجػكد فػرد يتصػؼ بالمثػؿ العميػا لشػ ؿ تمػؾ الكظيفػة  كليػذا كانػت اختيػار المػكارد البشػرية 

المنظمػػات بمختمػػؼ اختصاصػػاتيا  كيصػػبز بػػذلؾ ىػػي النقطػػة األكلػػى فػػي نجػػاح أك فشػػؿ تمػػؾ 
كيسػػػمييا الفقيػػػو الفرنسػػػي فػػػف اختيػػػار " العامػػػؿ أك المكظػػػؼ ىػػػك تمػػػؾ المػػػرآة العاكسػػػة لممنظمػػػة

انتقاء أفضؿ األشخاص المرشحيف لش ؿ الكظيفػة العامػة المعمػف عنيػا  المكظؼ كيعرفيا عمى
تناسب ميػكالتيـ كاسػتعداداتيـ مف حيث تناسب األشخاص المرشحيف لش ؿ الكظيفة مف حيث 

" كريبػػػاتيـ كشخصػػػياتيـ كسػػػمككياتيـ بيػػػدؼ كضػػػع الشػػػخص المناسػػػب فػػػي المكػػػاف المناسػػػب
 (  82ص: 2015)قاصدي فايزة، 

إف عمميػػة االختيػػار تسػػيـ بشػػكؿ كبيػػر فػػي تطػػكر كبنػػاء السػػمكؾ األخبلقػػي الػػذم يتكافػػؽ 
لجماعيػػػة  كبالتػػػالي فعممػػػة بػػػيف مختمػػػؼ األجنػػػاس كالخصكصػػػيات المختمفػػػة سػػػكاء الفرديػػػة أك ا

اختيار العامميف كاحدة مف نقاط قكة كانطبلؽ كنجاح التركيبػة أك المنظكمػة األخبلقيػة لممنظمػة 
ككؿ كىك ما يضمف تضامف كتكافؽ الخصكصيات السمككية لمعامميف مف جيػة كبػيف العػامميف 

 .  المسؤكليف مف جية أخرل كاإلدارة ك

ــــانزي،  Ethics Committees: لجــــان األخــــالق -3 ــــي محمــــود الع : 2013)ســــعد عم
 .  (208ص

كىػػػي مجمكعػػػة مػػػدراء يعينػػػكف لئلشػػػراؼ عمػػػى أخبلقيػػػات المنظمػػػة كتقػػػـك المجنػػػة بكضػػػع 
قكاعػػػد لئلجابػػػة حػػػكؿ الحػػػاالت األخبلقيػػػة مكضػػػع التسػػػاؤؿ كتكػػػكف مسػػػؤكلة عػػػف تكقػػػع ضػػػبط 
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فػػاف مػػا تقػػارب المخػػالفيف  كبحسػػب االطػػبلع الػػذم أجػػراه مركػػز المػػكارد األخبلقيػػة فػػي أمريكػػا 
ثمػػػػث المنظمػػػػات لػػػػدييا لجػػػػاف أخبلقيػػػػة كالمجنػػػػة األخبلقيػػػػة ىػػػػي مجمكعػػػػة مػػػػف األفػػػػراد تتحمػػػػؿ 
مسػؤكلية المسػػاعدة فػػي كضػػع السياسػػات كحػػؿ المشػػاكؿ الرئيسػػية المتعمقػػة بالمسػػائؿ األخبلقيػػة 

 .  التي تكاجو أعضاء المنظمة أثناء العمؿ

جػػػػاح ىػػػػذه المجػػػػاف تتمثػػػػؿ فػػػػي إف لمجػػػػاف األخبلقيػػػػة خصكصػػػػيات البػػػػد مػػػػف تكافرىػػػػا لن
استقبللية األعضاء المكنكنة كالمتحكمة في ىذه المجاف األخبلقية  كىذا لتجنب المشػاكؿ التػي 
تعترضػػػيا كالمصػػػالز الشخصػػػية أك القرابػػػات بػػػيف أعضػػػاء المجنػػػة كالعػػػامميف فػػػي حػػػد ذاتيػػػـ  

لػدييا العديػد  كبالتالي ضماف عمميا عمػى أكمػؿ كجػو كفػي اسػتقبللية تامػة  كمػا ف ىػذه المجػاف
مػػف الميػػاـ كاألنشػػطة الميمػػة التابعػػة ليػػا كالتػػدريب عمػػى ممارسػػة لتمػػؾ السػػمككات األخبلقيػػة 

 .  االيجابية كفي جميع المستكيات التنظيمية لممنظمة ككؿ

  Ethics Auditsالتدقيق األخالقي:  -4

األخبلقػي  يتعمؽ التدقيؽ األخبلقي بتمؾ الجيػكد التػي تبػذليا المنظمػة فػي مراقبػة السػمكؾ
كمتابعػػة باسػػتمرار  كىػػذا لضػػماف نجػػاح لتمػػؾ السػػمككيات األخبلقيػػة المكتسػػبة لتصػػبز بالتػػالي 
ممارسات فاعمة ذات قيمة أخبلقية لمعامميف  إذ يككف ىذا التدقيؽ بالعديػد مػف األشػكاؿ داخػؿ 

تينػػة التػػدقيؽ المػػالي  أك التػػدقيؽ اإلدارم لسػػير كعمػػؿ كفعاليػػة األنشػػطة المم: أم منظمػػة مثػػؿ
لمعامميف كمدل نجاح الت يرات التنظيمية كالقانكنية المتبعة  كىذا ما يزيد مف اكتشػاؼ السػمكؾ 

معػاقبتيـ  ككػذلؾ يكػكف ىػذا  يير األخبلقي كتصحيز كفؽ اطر قانكنية أك حتى الكصكؿ إلػى
مػػػػا ركتينػػػػي أك بشػػػػكؿ عشػػػػكائي دكف سػػػػابؽ إنػػػػذار  كلكػػػػي تػػػػنجز  التػػػػدقيؽ مػػػػنظـ أك تمقػػػػائي كات

ىذه المجاف التدقيقية ال بد ليا إنتاج كبل األسمكبيف في التػدقيؽ  كمنػو يصػبز ىػدؼ  المنظمات
المجػػػاف األخبلقيػػػة ىػػػك معرفػػػة مػػػدل تمػػػؾ الجيػػػكد المنظمػػػة كتقييميػػػا كتقكيميػػػا مػػػع السياسػػػات 
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األخبلقيػػػة لممنظمػػػة  كػػػؿ ىػػػذا يسػػػيـ كيسػػػاعد السػػػتراتيجيات كبػػػرامج كسياسػػػات المنظمػػػة ككػػػؿ 
 .  كر األخبلقيكتجنب الكقكع في المحظ

 Ethics Training: التدريب عمى األخالق -5

لقد شيدت اإلدارة الحديثة في الدكؿ ال ربية كالمتقدمة نجاح كبير فػي إدارتيػا  كىػذا بعػد 
تحديػػد احتياجاتيػػا لتكعيػػة التػػدريب فػػي شػػتى المجػػاالت  بينمػػا اإلدارة فػػي الػػدكؿ كالمجتمعػػات 

حاضػر العديػد مػف المشػاكؿ التنظيميػة  كالتػدريب كاحػدة العربية كاإلسبلمية تكاجو فػي الكقػت ال
إف التػػدريب عمميػػة تكجيػػو  "منيػػا كتػػدني تأىيػػؿ العػػامميف كانخفػػاض مسػػتكل التػػدريب لممػػكظفيف 

شخص مف اجؿ تعممو كيؼ يحسف أك يعدؿ مف كفاءاتو أك سمككياتو المينية لذلؾ فيػك يرقػى 
 .  (99ص: 2015قاصدي فايزة، ) "إلى مستكل اإلنساف ليصؿ إلى قيـ مستكل اإلنساف

إذ يسػػتخدـ التػػدريب األخبلقػػي لتشػػجيع السػػمكؾ األخبلقػػي كيكػػكف ىػػذا بػػالتعميـ عمػػى كػػؿ 
التكقعػػات كالمعػػايير األخبلقيػػة االيجابيػػة  كىػػذا مػػا يكسػػب لمعػػامميف سػػمككات أخبلقيػػة ايجابيػػة 

المكاجيػػػة الكاعيػػػة كتقمػػػؿ مػػػف السػػػمككات السػػػمبية  كيسػػػيـ كػػػذلؾ فػػػي مسػػػاعدة المػػػكظفيف عمػػػى 
كالمكضكعية لما قد يكاجيو مف مشكبلف تتعمؽ بأخبلقيات المينة كلمقيـ السائدة  كىػك مػا يكلػد 
االلتػػػػزاـ بتمػػػػؾ المعػػػػايير األخبلقيػػػػة كالسػػػػمككيات االيجابيػػػػة ككسػػػػيمة تفػػػػرؽ بػػػػيف ميػػػػاـ السػػػػمطة 

بػد مػف تجسػيد المسػؤكليف لممضػاميف األخبلقيػة كممارسػتيا  كال كالمسؤكلية باستيعاب العامػؿ ك
 . ىذا التدريب األخبلقي كمبدأ أك كاجب كحؽ في نفس الكقت

 Job Gools: أىداف الوظيفة-6

لكؿ عامؿ لديو أىػداؼ يريػد الكصػكؿ إلػي تحقيقيػا سػكاء أىػداؼ شخصػية تخصػو سػكاء 
ماديػػة أك معنكيػػة  أك أىػػداؼ عامػػة تمػػس المصػػمحة العامػػة لممنظمػػة ككػػؿ كىػػك األسػػاس  لكػػف 

اؼ الكظيفية التي تكػكف ظػاىرة كىػي التػي مػف الممكػف قػد تػؤدم إلػى المشػاكؿ ىناؾ مف األىد
األخبلقيػػة  كىػػذا باعتبػػار بعػػض األىػػداؼ تكػػكف ييػػر كاضػػحة ال تتناسػػب كمتطمبػػات عممػػو أك 
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احتياجػػػات المنظمػػػة ككػػػؿ  كبالتػػػالي يػػػؤدم إلػػػى تعػػػارض بػػػيف العػػػامميف كبػػػيف المسػػػؤكليف جيػػػة 
ال أخبلقيػػػة لمعػػػامميف يسػػػتمـز تػػػدخؿ لمعالجػػػة ىػػػذه أخػػػرل  كىػػػذا مػػػا يحقػػػؽ مشػػػاكؿ كسػػػمككات 

المشػػاكؿ  فبلبػػد مػػف تحديػػد األىػػداؼ الكظيفيػػة كاف تكػػكف كاقعيػػة كاف حػػدث ذلػػؾ كفػػؽ أىػػداؼ 
محددة كيير يامضة يسمز لنا باالبتعاد عف المشاكؿ األخبلقية كالكصكؿ إلػى األىػداؼ كىػك 

 .  تنفيذ القانكف كمعاقبتيـما يحفزىـ لمعمؿ عمى أكمؿ كجو بدال مف الكصكؿ بيـ إلى 

 Total Performance Evaluationتقييم األداء الشامل:  -7

تسعى أم منظمة بعد تحديدىا االحتياجات المختمفػة كتطبيقيػا كتحقيقيػا أف تحػاكؿ تقيػيـ 
تمػؾ الممارسػات كالمكاثيػؽ األخبلقيػة كمػدل نجػاح  تمؾ الجيكد المبذكلػة فػي سػبؿ مػدل نجاعػة

تطبيقيػػا عمػػى العػػامميف  كىػػذا يكػػكف إال بػػالتقييـ األخبلقػػي فػػي مػػدل سػػير أداء المػػدكنات فػػي 
العػػامميف  كلئلشػػارة ىنػػاؾ العديػػد مػػف المنظمػػات خاصػػة اإلنتاجيػػة الربحيػػة تحػػاكؿ تقيػػيـ عمػػى 
األسػػاس االقتصػػادم الربحػػي فقػػط بينمػػا السػػمكؾ كالمعػػايير األخبلقيػػة سػػمبية  كبالتػػالي فػػالتقييـ 

المسػتكيات كالتخصصػات لضػماف أداء متكامػؿ ذات فعاليػة  كىػذا كفػؽ يككف ىنا عمػى جميػع 
تمؾ المجاف األخبلقية الحيادية لمعرفة مدل تطابؽ كتكافؽ لتمؾ األىداؼ كالمعايير األخبلقيػة  
إذ نجػػد ىنػػاؾ العديػػد مػػف المنظمػػات مػػا تصػػؿ إلػػى نجاحيػػا ككصػػكليا إلػػى أىػػدافيا كتطكرىػػا  

ىذا ما نجػده فػي الكثيػر مػف المنظمػات سػكاء الحككميػة أك لكف ال تنتيج طرؽ يير أخبلقية  ك 
الخاصػػػػة كظيػػػػػكر مػػػػا يعػػػػػرؼ بالفسػػػػاد اإلدارم كيالبػػػػػا مػػػػػا يػػػػؤدم إلػػػػػى حمحمػػػػة كانييػػػػػار لتمػػػػػؾ 

 .  المؤسسات نتيجة الممارسات ال ير أخبلقية

 Hot E thics Linesالخطوط األخالقية الساخنة:  -8

كىػػػػي خطػػػػكط ىاتفيػػػػة خاصػػػػة تقػػػػاـ لتمكػػػػيف العػػػػامميف مػػػػف إيصػػػػاؿ أصػػػػكاتيـ المتعمقػػػػة "
بالتظممات كالمشاكؿ األخبلقية الخطيرة دكف المركر بسمسمة المراجػع التقميديػة  كالخطػكط ىػذه 
عػػػػادة مػػػػا تػػػػرتبط بيػػػػا الجيػػػػات التنظيميػػػػة العميػػػػا  كذلػػػػؾ ل ػػػػرض التحػػػػرم كالمسػػػػاعدة فػػػػي حػػػػؿ 
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عمميػػػة المعالجػػػة الداخميػػػة لممشػػػاكؿ  كبالتػػػالي تقميػػػؿ احتماليػػػة المشػػػاكؿ العالقػػػة  كىػػػي تسػػػيؿ 
 .  (210ص: 2009" )سعد عمي العنزي، التظمـ الخارجي 

إف ما يؤكد في ىذه الكسائؿ أك الكسائؿ الحديثة التي تسيـ كتساعد في تمكػيف العػامميف 
كاالقتػراح عمػى في المنظمات الحديثة لتبمي  عمى سكء األخبلقيات الكظيفيػة أك محاكلػة الحػث 

 . ممارستيا عدا المنظمات الحديثة في بمكغ أىدافيا

 :المقومات األساسية لبناء المنظمات األخالقية :تاسعا

إف فعالية اإلنساف ككفاءتو ترتبط كتتأثر بويمانو العميؽ كاقتناعو بػالقيـ األصػمية كالمثػؿ  
األخبلقيػػػة العاليػػػة التػػػي تدفعػػػو إلػػػى تنميػػػة معػػػارؼ العمميػػػة كمياراتيػػػا السػػػمككية كالعمميػػػة نحػػػك 
تحسػػػيف األداء لبنػػػاء منظكمػػػة أخبلقيػػػة تكػػػكف فيمػػػا بعػػػد كأحػػػد المقكمػػػات األساسػػػية لبنػػػاء تمػػػؾ 

ظمة  كمف ثـ فونو تكجد ثبلث مقكمات أك أعمدة يمكف بيا بناء ىػذه المنظمػات األخبلقيػة المن
 :  كتتمثؿ فيما يمي

 : أخالقيات األفراد -1

يعػػػػد ىػػػػذا المقػػػػـك ىػػػػك العنصػػػػر األساسػػػػي كالجػػػػكىرم لممكظػػػػؼ اإلدارم كأىػػػػـ عنصػػػػر  
كيمثػػػؿ كػػػذلؾ  لشخصػػػية اإلدارة كالقيػػػادة الكظيفيػػػة سػػػكاء منيػػػا فػػػي اإلطػػػار العػػػاـ أك الخػػػاص 

المػػدرييف الفئػػة الرئيسػػية مػػف األفػػراد المكػػػكنيف لؤلسػػاس األكؿ مػػف أسػػس المنظمػػة األخبلقيػػػة  
ىػػؤالء األفػػراد بمجمكعػػة مػػف السػػمات التػػي يمكػػف  يجػػب أف يتسػػـ مػػا  كيمكػػف ىنػػا التممػػيز إلػػى

  األمانػػػة  الصػػػدؽ كاالسػػػتقامة): اإلشػػػارة إلييػػػا كىػػػي كثيػػػرة كأمثمػػػة كلػػػيس لمحصػػػر كمػػػف بينيػػػا
كييرىػا مػف األخبلقيػات الفرديػػة التػي البػد أف يتسػػـ  (الػػخ  . . . . . الشػفافية كالعدالػة  السػرية

كبالتػالي يككنػكف قػد شػكؿ بيػذه السػمات منػاخ   بيا الفرد سػكاء عامػؿ أك مػدير داخػؿ المنظمػة
خبلقػي أخبلقي ايجابي يضمف ليـ إيجاد البيئة المنظمػة التػي تشػجع كترشػد كتػدعـ السػمكؾ األ

كىنػػػا البػػػد لئلشػػػارة إلػػػى أف العػػػاتؽ الكبيػػػر يكػػػكف عمػػػى المػػػدراء فػػػي إيجػػػاد تمػػػؾ   لكػػػؿ العػػػامميف
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األخبلقيات كخمقيا كفؽ متطمبػات العػامميف فػي المنظمػة كتكييفيػا كفقيػا كالػذم يتضػمف خمػس 
 .  ((Daft. Mangement. 2003: P6:ىي جكانب أساسية

 .  داخؿ المنظمة كخارجيا مف خبلؿ تحديد ماىر أفضؿ لؤلفراد: األفراد .1
كيتضمف التأكيد عمى إطاعة القكانيف كالمعايير المينية كعدـ انتياكيػا : الجوانب القانونية .2

 .  كىذا يعد اعتبارا أخبلقيا ميما في المنظمة
 . كيشير إلى تعقب تمؾ القكاعد كاإلجراءات كالسياسات لممنظمة: االلتزام بالقواعد .3
كيكػػكف ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ قيػػاـ األفػػراد ببػػذؿ الجيػػكد لتحقيػػؽ  :التركيــز عمــى األداء الــوظيفي .4

 .المنظمة كالنتائج المتحققة فييا استفادة
كتتضػػمف استرشػػاد األفػػراد بأخبلقيػػاتيـ الشخصػػية فػػي المنظمػػة ليقػػركا : اســتقاللية األفــراد .5

  .  بأنفسيـ ما ىك الصحيز إلتباعو كما ىك الخاطن لتجنبو

 :  أخالقيات القيادة -2

يشػػكؿ عنصػػر أخبلقيػػات القيػػادة كػػذلؾ أحػػد الػػنظـ الرسػػمية لمبنيػػة األساسػػية كالخاصػػة  
بالمنظمػػة  كىػػك مػػا أكدتػػو الدراسػػات كالبػػرامج لممراسػػبلت األخبلقيػػة فػػي العديػػد مػػف المنظمػػات 
الناجحػػػة عمػػػى ذلػػػؾ كبالػػػدكر الحقيقػػػي الػػػذم يؤديػػػو دكر القػػػادة فػػػي ىػػػذه المنظمػػػات فػػػي مجػػػاؿ 

  كاف ىػػذه المنظمػػات تتسػػـ بشػػكؿ كبيػػر فػػي تجديػػد كاإلسػػراع فػػي نشػػر تفعيػػؿ كتنشػػيط حيكيتيػػا
شػػػػاعة مكاقػػػػع االتصػػػػاؿ بالطريقػػػػة التػػػػي يحػػػػددىا المػػػػدراء أك القيػػػػادييف فييػػػػا  كىػػػػي الكسػػػػيمة  كات
األخبلقيػػة بعػػد خمػػؽ فػػييـ قػػيـ أخبلقيػػة محػػددة مػػف طػػرؼ القػػادة تكػػكف مؤشػػر بعمميػػة االلتفػػاؼ 

االلتػػػزاـ بيػػػػا يعػػػد خػػػركج عػػػػف ىػػػذه القػػػيـ األخبلقيػػػػة كاف عػػػدـ   حػػػكؿ قػػػيـ المنظمػػػة األخبلقيػػػػة
 .كبالتالي عدـ جدكل كأىمية القيـ األخبلقية في المنظمة
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 :  األنظمة واليياكل التنظيمية -3

يمثػػؿ ىػػذا المقػػـك احػػد العناصػػر كػػذلؾ كالقكاعػػد الرئيسػػية الثالثػػة ألخبلقيػػات العمػػؿ فػػي  
الحفػػػاظ عمػػػى بنػػػاء كاسػػػتمرارية ىػػػذه المنظمػػػات  إذ يعػػػد اإلطػػػار القيمػػػي كاألخبلقػػػي كالسػػػمككي 
الػػذم تعتمػػده تمػػؾ المؤسسػػات فػػي تعامميػػا مػػع مختمػػؼ األطػػراؼ الفاعمػػة داخػػؿ المنظمػػة كمػػا 

مػف القػيـ كالمعتقػدات كاألعػراؼ السػائدة كالثقافػات المختمفػة  كبالتػالي ال يحممكنو مف مجمكعػة 
بػػػد مػػػف إيجػػػاد كخمػػػؽ قػػػيـ مشػػػتركة تكػػػكف كفػػػؽ القكاعػػػد كالقػػػكانيف كااللتػػػزاـ بيػػػا تقػػػدـ األىػػػداؼ 
المشػػػػػتركة كالعامػػػػػة لممنظمػػػػػة ككػػػػػؿ كتشػػػػػكؿ ىػػػػػذه المجمكعػػػػػة مػػػػػف المقكمػػػػػات كاألدكات التػػػػػي 

شكيؿ القيـ كتعزيز السمككيات األخبلقيػة كالتحػكؿ بالمنظمػة يستخدميا المدراء في المنظمات لت
 ( Daft;2003): يمي لتصبز منظمة أخبلقية  كتتضمف ىذه المجمكعة ما

 :  الثقافة التنظيمية -3-1

كتكصػػؼ بأنيػػا القػػكل األساسػػية المسػػاىمة فػػي تكػػكيف أك بنػػاء المنظمػػة األخبلقيػػة كفػػي  
 انظــر أكثــر لكتــاب العــزي و) ىػػذا تنقسػػـ إلػػى جػػكىر الثقافػػة كمظػػاىر الثقافػػة  كالنسػػيج الثقػػافي

 .  (111ص: 2000الساعدي، 

 :الرموز األخالقية -3-2

كىػػػي عبػػػارات أساسػػػية تعكػػػس قػػػيـ المنظمػػػة المتعمقػػػة بالجكانػػػب األخبلقيػػػة كاالجتماعيػػػة  
كمف شاف ىػذه العبػارات أف تبمػ  العػامميف فػي المنظمػة السػبب الرئيسػي لنشػكء المنظمػة كالتػي 
تسػػتند إلػػى المبػػادئ الكميػػة لثقافػػة المنظمػػة كالرمػػكز األخبلقيػػة المسػػتندة إلػػى السياسػػات العامػػة 

 ( Carolyn;1995: P25): يمي المتعمقة كتتمثؿ ىذه الرمكز في ما كاإلجراءات
 المكاطنة  - الصدؽ  - 
 المسؤكلية  - االستقامة  -
 الثقة كاألمانة  -           االحتراـ  -
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 :  اليياكل األخالقية -3-3

كتتمثؿ باألنظمة المختمفة كالمكاقؼ كالبرامج كاالفتراضات التػي تتعيػد المنظمػة بتطبيػؽ  
إذ تتضػػمف اليياكػػؿ عمػػى شػػكؿ لجػػاف متخصصػػة مػػف أقسػػاـ  السػػمكؾ األخبلقػػي عػػف خبلليػػا 

كمػػػػدراء معنيػػػػيف بفحػػػػص كتحػػػػرم كػػػػؿ السػػػػمككات األخبلقيػػػػة المناسػػػػبة ليػػػػذه المنظمػػػػة  كتحػػػػدد 
تب مخصصة ليا كفؽ تػدريب مخصػص كػذلؾ يضػمف قػيـ أخبلقيػة األحكاـ المبلئمة ليا كمكا

 .  مناسبة ليذه المنظمة

 
 األعمدة الثالثة إلقامة المنظمة األخالقية :(02) رقم الشكل

 انطالقًا من المعطيات السابقة المصدر: من إعداد الباحث

 المنظمة األخالقية

األنظمة وهياكل 

 المنظمة
 أخالقيات األفراد أخالقيات القائد

 الثقافت التنظيويت-0

الرهىز  -2

 األخالقيت

االلتسام  -3

 األخالقي

رؤساء الوكاتب  -4

 األخالقيت

 آلياث اإلبالغ -5

 االستقامة-1

 الصدق -2

 ملهم الثقة -3

 المعاملة الصادقة -4

 المعاملة العادلة -5ا

مستوى عالي  -6

 للتطوير األخالقي

 نمذجة الدور-1

دعم القيم  -2

 األخالقية

يبلغ األخالقيات  -3

 والقيم

يكافئ السلوك  -4

 األخالقي

يعاقب السلوك  -5

 غير األخالقي
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 :خالصة الفصل

مػػف خػػبلؿ مػػا تػػـ التطػػرؽ إليػػو فػػي الفصػػؿ كاسػػتنتاجا بػػأف أخبلقيػػات اإلدارة فػػي المنظمػػة 
تعتبػػر مػػف األساسػػيات لتحقيػػؽ االسػػتقرار كنجػػاح العممػػي اإلدارم ككػػؿ  كىػػك مػػا يسػػاعد كػػذلؾ 

كييػر قانكنيػة  فيػي  الييػوعمى تحقيؽ االستراتيجيات التي تـ كضعيا كبدكنيا تعتبر منظكمػة 
بالشػػكؿ الصػػحيز كلػػـ تعػػد مفيكمػػا ذاتيػػا يتعمػػؽ بػػالفرد كحػػده بػػؿ ىػػك شػػأف تحػػاكؿ ضػػبط العمػػؿ 

المؤسسة ككؿ  كقد عرفنا كذلؾ بأف أخبلقيات العمػؿ لػدييا مػف الخصػائص كالسػمات التػي ال 
بػػػد مػػػف أف تتػػػكفر لكمػػػييـ لضػػػماف فعػػػاليتيـ كاسػػػتقرارىـ الفعػػػاؿ  كيعتمػػػد نجػػػاح المنظمػػػة عمػػػى 

ثر بويمانو العميؽ كاقتناعو بػالقيـ األصػمية كالمثػؿ األخبلقيػة فعالية اإلنساف ككفاءتو ترتبط كتتأ
العالية التػي تدفعػو إلػى تنميػة معارفػو العمميػة كمياراتػو السػمككية كالعمميػة نحػك تحسػيف األداء  
كاف التحدم الذم يكاجو المنظمات اليـك ىك قػدرة اإلدارة عمػى صػياية قػيـ أخبلقيػة كحضػارية 

ثنػا كثقافػة المجتمػع  مػف خػبلؿ الكاقػع كمػا يػرتبط بػو مػف ظػكاىر كمؤسسية جديدة في إطػار ترا
 مما تساىـ في استقرار كنجاع العمؿ اإلدارم ككؿ.

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 لفصل الثالثا
 اليوية التنظيمية مقاربة نظرية

 تمييد
 التنظيمية الثقافةب التنظيمية اليوية عالقة أوال:
 التنظيمية  اليوية أبعاد ثانيا:
 التنظيمية اليوية ومحددات خصائص ثالثا:
 نظريات اليوية التنظيمية رابعا:

 التنظيمية اليوية وتشكل بناء آلياتخامسا: 
 والمنظمة لمفرد التنظيمية اليوية وآثار وظائف :سادسا
 المنظمة في التنظيمية اليوية ونماذج أشكال :سابعا
 التنظيمات نجاح فيودورىا  التنظيمية اليوية :ثامنا

 الفصل خالصة
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 :  تمييد

يعػػد مفيػػـك اليكيػػة التنظيميػػة مػػف بػػيف المظػػاىر التػػي تعكػػس خصػػائص كتصػػرفات التػػي 
ألعضػػػػػائيا  سػػػػػكاء تعمػػػػػؽ بالمػػػػػديريف كفػػػػػرؽ عمػػػػػؿ كلجػػػػػاف كمجػػػػػالس كأفػػػػػراد تكجيػػػػػا المنظمػػػػػة 

كمتعػػػػامميف  كىػػػػذا يظيػػػػر بالثقافػػػػة فػػػػي كينكنتيػػػػا المرتبطػػػػة بكجػػػػكد اإلنسػػػػاف كاسػػػػتعداده لمحيػػػػاة 
بصػػكرىا المختمفػػة  كىػػك مػػا يميػػز بػػيف بنػػي البشػػر كالمجتمعػػات كىػػك كػػذلؾ داخػػؿ المنظمػػػات 

ظيميػػػة ىػػػي المػػػرآة العاكسػػػة لحقػػػائؽ متصػػػمة بمسػػػار بمختمػػػؼ مجاالتيػػػا  كبالتػػػالي فاليكيػػػة التن
المنظمة كتطكرىا كفعاليتيػا  كمػا تحكيػو مػف عمميػات كفعاليػات متنكعػة  ككػذلؾ تػرتبط بالسػيرة 

 .  الكظيفية لقيادتيا كمدرائيا كمكاردىا البشرية
حداثػػة  كفػػي ىػػذا الفصػػؿ سػػنحاكؿ اإلحاطػػة كاإللمػػاـ بحيثيػػات اليكيػػة التنظيميػػة فػػي ظػػؿ

كقػػػدـ السػػػمككات فييػػػا الممارسػػػة داخػػػؿ التنظيمػػػات  كالػػػذم نسػػػتطيع فيمػػػا بعػػػد ربػػػط المصػػػطمز 
عبلقة أخبلقيات العمؿ في بناء كتشكؿ اليكية التنظيمية فػي اإلدارة الجزائريػة كمحاكلػة تسػميط 

 . عمى الركائز كالخصائص األساسية لو ءالضك 
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 :  الثقافة التنظيميةبعالقة اليوية التنظيمية  :أوال

 إلػػىكالكصػػكؿ  اإلداريػػةتقػػـك منظمػػات األعمػػاؿ بالسػػعي دكمػػا لتحقيػػؽ الكفػػاءة كالفاعميػػة  
بصػػػكرة حسػػػنة كتنميػػػة كتطػػػكير األداء  كىػػػذا مػػػف خػػػبلؿ العبلقػػػات اإلنسػػػانية  األىػػػداؼتحقيػػػؽ 

التكػػكف بػػيف الفػػاعميف داخػػؿ التنظػػيـ  كيكػػكف ىػػذا باالىتمػػاـ البػػال  بالثقافػػة التنظيميػػة لممنظمػػة 
ر مػػف أىػػـ مبلمػػز اإلدارة الحديثػػة كتعػػد عنصػػر ىامػػا فػػي تكػػكيف اليكيػػة التنظيميػػة كالتػػي تعتبػػ

 .  كالسمكؾ التنظيمي ككؿ

مجمكعػػػػة خاصػػػػة مػػػػف القػػػػيـ كاألعػػػػراؼ كالقكاعػػػػد " كالثقافػػػػة مػػػػف حيػػػػث التعريػػػػؼ ىػػػػي  
السػمككية التػي يتقاسػميا األفػػراد كالجماعػات فػي المنظمػة  كالتػػي تحكػـ الطريقػة التػي يتفػػاعمكف 
بيا مع بعضيـ البعض  كالتي يتعاممكف بيا مع باقي األفػراد ذكم المصػمحة  إف قػيـ المنظمػة 

التي يتعػيف عمػى أعضػاء المنظمػة تبيينيػا تشكؿ المعتقدات كاألفكار المرتبطة بأنكاع األىداؼ 
" )شــارلز كمعػػايير السػػمكؾ التػػي يجػػب أف يتحمػػى بيػػا أعضػػاء المنظمػػة لتحقيػػؽ تمػػؾ األىػػداؼ 

 .  (650ص: 2001وجاريث جونز، 

بأنيػا مجمكعػة القػيـ كالمعتقػدات المشػتركة كالتػي تعػد كػدليؿ ينػتج "Davis ديفسكيعرفيا 
 " سػػمككيات األفػػراد كالمجمكعػػات داخػػؿ المؤسسػػػة مػػف خبللػػو معػػايير تػػؤثر بشػػكؿ كبيػػر عمػػى

 .  (311ص: 2004محمد سممان العميان، )

كمػػف ىنػػا يتبػػيف لنػػا أف مػػا مػػف منظمػػة إال ليػػا ثقافػػة خاصػػة تتميػػز بيػػا عػػف ييرىػػا مػػف  
لما ليا مف أىمية كبيرة في كثير مف المنظمات خاصػة فػي الكقػت الػراىف   المنظمات األخرل

ت التنمكية كالتطكيرية الداعمػة لممنظمػة  كلمػا كانػت لػئلدارة القػكة فػي في مساندة كدعـ العمميا
دراسة كتحميؿ تمؾ القيـ السمككية حتػى تضػمف األبعػاد الييكميػة كالسػمككية  إذ كممػا كانػت تمػؾ 
المعتقدات كالقيـ مشتركة كتحظػى بقبػكؿ لػدل العػامميف كمنسػجمة أعطػت قػكة تنظيميػة تضػمف 

ا أكػده األبحػاث كالدراسػات الحديثػة فػي إدارة األعمػاؿ فػي الكقػت ىكية تنظيمية سميمة  كىػك مػ
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كلمػػػػا كانػػػػت ثقافػػػػة المنظمػػػػة تتميػػػػز بػػػػالت يير كالديناميكيػػػػة كتت يػػػػر حسػػػػب اسػػػػتجابات   الػػػػراىف
كمتطمبات البيئة الخارجية لممنظمة كانت لميكية التنظيمية دكرا فػي عمميػة تصػحيز لتمػؾ القػيـ 

 .  م بيف األفراد لتحقيؽ االنتماء كضماف البقاء في المنظمةكاالتجاىات كالتي تعد معيار مركز 

كػػػذلؾ تقػػػـك الثقافػػػة التنظيميػػػة بػػػدكر ىػػػاـ فػػػي منظمػػػات األعمػػػاؿ حيػػػث تػػػزكد المنظمػػػة  
كالعػػامميف فييػػا باإلحسػػاس باليكيػػة لػػدل اإلدارة كالعػػامميف  كػػدليؿ فػػي تشػػكؿ نمػػاذج لمسػػمككات 
كالعبلقػػػات التػػػي يجػػػب إتباعيػػػا  كتعطييػػػا تميػػػز كاضػػػز لممنظمػػػة مػػػف ييرىػػػا مػػػف المنظمػػػات  

كاعتػػػزاز لمعػػػامميف بيػػػا  كىػػػذا مػػػا يكػػػكف إال بوتبػػػاع تمػػػؾ األبعػػػاد كبالتػػػالي تصػػػبز مصػػػدر فخػػػر 
الثقافيػػة كمصػػادرىا مػػف عػػادات كتقاليػػد كرمػػكز كأسػػاطير كبطػػكالت كل ػػة  حيػػث تسػػتمد اليكيػػة 
منيا فػي بنػاء خصكصػياتيا اليكياتيػة  كمػف الكاضػز أف الفػاعميف كالعػامميف داخػؿ التنظػيـ ىػـ 

يـ بمؤسسػاتيـ كػانكا أعضػاء اجتمػاعييف داخػؿ كحػدات في األصؿ بحد ذاتيـ كانكا قبػؿ التحػاق
اجتماعيػػة كليػػـ ثقافػػة معينػػة  كبالتػػالي ىػػذه األخيػػرة ليػػا تػػأثير كبيػػر كعميػػؽ فػػي تشػػكميا لػػدل 
األفراد  كىذا يكػكف فػي شػكؿ السػمككات كالتصػرفات كالتػي قػد تتعػارض مػع أىػداؼ المؤسسػة  

فػػي تشػػكؿ كبنػػاء ىكيػػة تنظيميػػة لتمػػؾ  لكػػف ىػػذا ال يمنػػع مػػف تشػػكؿ ثقافػػة تنظيميػػة قكيػػة تسػػاىـ
المؤسسػػات  كالتػػي تػػربط عبلقػػة تػػأثر كتػػأثير  كبالتػػالي يجػػب االىتمػػاـ بيػػا فػػي تحديػػد أىػػداؼ 

 .  التنظيـ بشكؿ كبير  كىذا يككف بالمؤسسيف األكائؿ ألم منظمة

إف نجػػاح ثقافػػة المؤسسػػة ترجػػع باألسػػاس إلػػى أىميػػة تماسػػؾ األعضػػاء كالحفػػاظ عمػػى  
كتصػػػػػبز بالتػػػػػالي الثقافػػػػػة أداة فعالػػػػػة فػػػػػي تكجيػػػػػو سػػػػػمكؾ العػػػػػامميف كقػػػػػيميـ   ةىكيػػػػػة الجماعػػػػػ

كمسػػػاعدتيـ عمػػػى أعمػػػاليـ بشػػػكؿ كصػػػكره أفضػػػؿ كتعطييػػػا اإلحسػػػاس بالكيػػػاف كاليكيػػػة لػػػدل 
العػػامميف  فػػوذا كانػػت اليكيػػة تكػػكف بعمميػػة التنشػػئة االجتماعيػػة كىػػي محصػػمة ليػػا فونػػو يػػتـ مػػف 

ىذا النجاح المرتبط بػيف الثقافػة التنظيميػة كاليكيػة مػرتبط  خبلليا إكساب ثقافة معينة  يير أف
باألسػػاس فػػي مػػدل إرسػػاء تمػػؾ القػػيـ السػػائدة اإليجابيػػة فػػي العمػػؿ  كالتأسػػيس ألخبلقياتػػو يقػػع 
عمػػى عػػاتؽ اإلدارة العميػػا كمػػدل اسػػتجابة العػػامميف ليػػا  فػػي خمػػؽ كاسػػتمرار ثقافتيػػا كالتػػي فػػي 
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طي اإلحسػاس كالشػعكر بقػكة كفخػر ليػـ كلممنظمػة ككػؿ األخير تعكس ىكية تنظيمية تميز كتع
مع باقي المنظمات األخرل  كتصبز داعمة ليػا كالعكػس مػف ذلػؾ إذ لػـ نيػتـ بيػا تصػبز أحػد 
أىػػـ العراقيػػؿ التنظيميػػػة كتسػػكء العمميػػػة التنظيميػػة كأدائيػػـ  كىػػػذا يظيػػر فػػػي سػػمككيات األفػػػراد 

 .  العامميف كمكاقفيـ

العبلقػػػة القكيػػػة القائمػػػة بػػػيف الثقافػػػة التنظيميػػػة كاليكيػػػة  كفػػػي إطػػػار ىػػػذا السػػػياؽ تتجمػػػى 
عتبػػار أف الثقافػػة تػػؤثر عمػػى أداء المنظمػػات ىنػػا يسػػتكجب تػػدخؿ أخبلقيػػات العمػػؿ االعماليػػة  ب

فػي ضػبطيا  المنبثقػػة مػف مبػػادئ كمعػايير يمتػػـز بيػا األفػراد كفػػؽ مكاثيػؽ معينػػة تحكميػا  ييػػر 
ف تفاكتػت فػي ثقافتيػا  أف المتمعف في مؤسساتنا الجزائرية يجػد ىنػاؾ مجمكعػة مػف التػداخؿ  كات

كتشػػػػػكميا ليكيتيػػػػػا كتبقػػػػػى االىتمػػػػػاـ بيػػػػػذه العبلقػػػػػة التكامميػػػػػة بػػػػػيف الثقافػػػػػة التنظيميػػػػػة كاليكيػػػػػة 
 .  التنظيمية

 :أبعاد اليوية التنظيمية :ثانيا

المػػػػػػػػصادر بمػػا  فػي العقػػديف الماضػػييف  شػػيدت المنظمػػات عديػػد الضػػ كط مػػف عػػدد مػػف
ات ذلػػػؾ المػػػنافسيف  المساىمػػػػيف كالمسػػتيمكيف التػػي أدت إلػػى المنظمػػات إتبػػاع اسػػتراتيجيفػػػػػػي 

مختمفة  كما إف التزايد المستمر في دكر المنظمات في عصرنا الحالي زاد مف مكقعيػا الفعػاؿ 
في الحياة االجتماعية كما زاد مف مسؤكلياتيا كاىتماماتيا فأضػاؼ ليػا أىػدافا لػـ تكػف مكجػكدة 

  كفػػػي الحقيقػػػة قبػػػؿ التطػػػرؽ إلػػػى أىػػػـ األبعػػػاد التػػػي تسػػػتند عمييػػػا المنظمػػػات كمػػػف بينيػػػا سػػػابقا
المنظمات الصحية التػي تعنينػا فػي ىػذه الدراسػة فػي فػرض ىكيتيػا التنظيميػة كالتميػز بيػا عػف 

أدعػك المنظمػات الرائػدة فػي ىػذا المجػاؿ لممسػارعة إلػى نشػر منافسييا خاصة  بكدم أف أنػكه ك 
ػػػػػػػػا  كمػػػػػػا نطالػػػػػػب الجمعيػػػػػػات كالمنظمػػػػػات العربيػػػػػػة بعقػػػػػػد نػػػػػػدكات كمػػػػػػؤتمرات تجاربيػػػػػا كخبراتي

متخصصة لدراسة تػػػػػػػػػػمؾ القضية كتمكػػػػػػػػػيف المنظمات مف اإلفادة مػف تمػؾ التجػارب كالخبػرات 
كقصػػػص النجػػػػػػػػػػػاح كدركس اإلخػػػػػػػػػػػػػفاؽ )سػػػأتطرؽ إلييػػػا فػػػي التكصػػػيات الخاصػػػة بالدراسػػػة(  

مػػػف خػػػبلؿ تعريفػػػو لميكيػػػة التنظيميػػػة أبعػػػاد  ALBERT AND WHETTEN حيػػػث يكضػػػز
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السػػػػػػمات : اليكيػػة التنظيميػػة  إذ يمكػػػػػػػػػػػف كضػػػػػع ثػػػػبلثػػػػػػػػة أبعػػاد أساسػػػػية فػػػػػػي ىػػذا المجػػاؿ ىػػي
-130، ص 2003عبد المطيف وأحمـد جـواد، ). المػػػػػػػػػركزية كالسمات المنفردة كاالسػتمرارية

131)  . 

 :  السمات المركزية لممنظمة -1
ىػػي تمػػؾ السػػمات التػػي يمكػػف عػػدىا جكىريػػة فيمػػا يخػػص المنظمػػة  كفػػي الكاقػػع فونػػو ال  

يمكف تحديد سمات معينة تككف دلػيبل لمسػمات المركزيػة المفػركض تكافرىػا فػي أم منظمػة  إذ 
أف ىذه السمات تختمؼ مػف منظمػة إلػى أخػرل كقػد تختمػؼ فػي المنظمػة نفسػيا مػف كقػت إلػى 

 .  أخر
   :لسمات المتفردةا -2

السمات التي تميز المنظمة عف المنظمات األخرل  كقػد تعػرؼ بعػض المنظمػات بسػمة 
كبيػذا ىػذه السػمات المنفػردة تأخػذ طػابع التميػز  بحيػث ال يمكػف IBM SERVICEمميػزة مثػؿ 

 . لمؤسسة أخرل أف تأخذ نفس الشعار أك الكصؼ
 : االستمرارية -3

المنظمة بمركر الزمف  كىػذه الصػفات ليػا استمرار كجكد السمات المركزية كالمنفردة في 
 .  صفة الديمكمة كال تتأثر سريعا بت يرات البيئة

بعد ذكر ىذه األبعاد نبلحظ تشابو مفيػـك اليكيػة الشخصػية مػع مفيػـك اليكيػة التنظيميػة 
لتشػػابو مكضػػكع العبلقػػات االجتماعيػػة بػػيف األشػػخاص بعضػػيـ بالنسػػبة لميكيػػة الشخصػػية مػػع 

يػػة بػػيف المنظمػػات بعضػػيـ بالنسػػبة إلػػى اليكيػػة التنظيميػػة مػػف خػػبلؿ عمميػػة العبلقػػات االجتماع
التفاعؿ مع ا خريف  كبالمنطؽ نفسو يقع التفاعؿ مع المنظمات فضبل عف تفاعؿ األفػراد مػع 
المنظمػات  كمػا ننػػكه أف سػمات المنظمػة تظيػػر بشػكؿ كاضػز لمعمػػاؿ أمػاـ األطػراؼ األخػػرل  

 .  نظيمية كتتفاعؿ لتككف اليكية التنظيميةكبمركر الزمف تترسخ الثقافة الت
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 خصائص ومحددات اليوية التنظيمية:  :ثالثا

يعػػد الحػػػديث عػػف أىميػػػة اليكيػػة التنظيميػػػة كيػػػرتبط ارتباطػػا كبيػػػر بالبعػػد اإلنسػػػاني الػػػذم 
يتفاعؿ داخؿ التنظيمات  فالمنظمة تتككف مف األفػراد المكجػكديف بيػا  ثػـ إف النشػاط يالبػا مػا 

باالنسػػجاـ  األمػػر الػػذم يميزىػػا عػػف بػػاقي المؤسسػػات كبالتػػالي تعطػػي لممنظمػػة كلؤلفػػراد يتسػػـ 
خصكصػػػػػيات تميزىػػػػػا  لكػػػػػف تكجػػػػػد خصػػػػػائص كسػػػػػمات تميػػػػػز كيتمتػػػػػع بيػػػػػا مصػػػػػطمز اليكيػػػػػة 

 .  (97-95ص: 2012)كاري نادية أمينة، : التنظيمية يمكف إيضاحيـ فيما يمي

 :  عدم استقاللية المصطمح -1

حيػػث تسػػمز بمنحػػو محتػػكل اصػػطبلحي خاصػػة بػػو كتجعػػؿ التحاليػػؿ العمميػػة فػػي العمػػـك 
االجتماعيػػػة تصػػػب فيػػػو  فاليكيػػػة المينيػػػة تؤخػػػذ فػػػي ايمػػػب األحيػػػاف عمػػػى أنيػػػا البحػػػث عػػػف 
االعتػػػراؼ مػػػف قبػػػؿ ا خػػػريف فػػػي إطػػػار فضػػػاء العمػػػؿ  إلػػػى جانػػػب أنيػػػا محصػػػمة لمتنشػػػئات 

ث أف ىػػذيف المعنيػػيف يمػػثبلف االتجػػاىيف الرئيسػػييف المتتاليػػة عبػػر تجػػارب العمػػؿ الفرديػػة  بحيػػ
  كالمػذاف يتفقػاف عمػى ربػط مفيػـك ديبـار سـوليو و سـانتيػار  ياليكيػة أال كىػ سيكلكجياسك في 

فيػػػي إمػػػا نتػػػاج عػػػف عمميتػػػي التنػػػافس كالصػػػراع : اليكيػػػة المينيػػػة بػػػالظركؼ التػػػي تتشػػػكؿ فييػػػا
عتػراؼ مػف ا خػر أك صػيركرة تعمػـ داخؿ جماعة العمػؿ  أيػف يسػعى كػؿ فاعػؿ إلػى انتػزاع اال

تعتمػػد عمػػى التجػػارب الفرديػػة لمعمػػاؿ كعميػػو يمكننػػا اعتبػػار ىػػذيف العػػامميف مصػػدريف أساسػػييف 
 .  لمتنشئة االجتماعية كالتنظيمية

 :  السوسيو مينيةارتباط المصطمح بالفئة  -2

عمػػػى تصػػػنيؼ الفئػػػات  حيػػػث أف الدراسػػػات السكسػػػيكلكجية تميػػػؿ إلػػػى تصػػػنيؼ اليكيػػػات 
 .  سوليو سانكىك ما سكؼ نممسو مف خبلؿ النماذج التي كضعيا  ةالسكسيك ميني

كلعػػػػؿ ارتبػػػػاط مفيػػػػـك اليكيػػػػة المينيػػػػة بكسػػػػائؿ الصػػػػراع التػػػػي يجػػػػدىا الفػػػػرد فػػػػي تجربتػػػػو 
األخيػر بالسػمطة   ذااالجتماعية لفرض احتراـ حقو في االختبلؼ  يجعمنػا نبحػث فػي عبلقػة ىػ
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مف خبلليا بفقداف ذاتيتو  كبالتالي ىكيتو ليجد نفسو أماـ أزمة فقداف اليكيػة أيػف كالتي يخاطر 
سيسػػعى إلػػى تبنػػي اسػػتراتيجيات لمحفػػاظ عمييػػا أمػػا بػػاليركب أك الػػدفاع كمػػا قػػد سػػبقنا اإلشػػارة 

 .  إلييا

حػكؿ  سـوليو سـانمف خبلؿ محاكلتو تطكير المفاىيـ التػي قػدميا  ديبارفي حيف حاكؿ 
أيف يربط اليكية المينيػة بالتقػاء سػيركرتيف مختمفتػيف  بحيػث تتعمػؽ األكلػى   قيةالتجارب العبلئ

بوكسػػاب أك إعطػػاء اليكيػػة مػػف التنظػػيـ كفػػاعميف يتفاعػػؿ معيػػـ الفػػرد  بحيػػث ال يمكػػف تحميميػػا 
بمعػػزؿ عػػف النسػػؽ الػػذم ينشػػط فيػػو الفػػرد كالػػذم ينػػتج مػػف خبللػػو عبلقػػات قػػكة تسػػاعد األفػػراد 

 .  تالي ىكيتيـ داخؿ الجماعةعمى فرض كجكدىـ  كبال

أما السػيركرة الثانيػة فتمثػؿ المرحمػة التػي يمكػف الفػرد مػف اكتسػاب ىكيتػو المينيػة بنفسػو  
بحيػػػث ال يمكػػػف تحميػػػؿ ىػػػذه السػػػيركرة بمعػػػزؿ عػػػف المسػػػارات االجتماعيػػػة التػػػي يشػػػكؿ الفػػػرد 

 . بكاسطتيا ىكية لذاتو

مؽ أساسػا بػنمط التنشػئة االجتماعيػة أف اليكية تتع ديبار كانطبلقا مف ىذا التصكر يعتبر
ذا كانػت التنشػئة االجتماعيػة بػاختبلؼ  التي تمقاىا الفرد كالتي ستككف قاعدة اليكية المينيػة  كات

بػػػأف  مراحميػػا كأنماطيػػا عبػػارة عػػف تمقػػيف الفػػرد الثقافػػة الخاصػػة بكػػؿ منيػػا  فونػػو يسػػعنا القػػكؿ
بػػػأف  ذا يظيػػرية ألم ىكيػػة مينيػػة  كىػػالثقافػػة المجتمعيػػة كالتنظيميػػة يمػػثبلف المصػػادر الرئيسػػػ

البنػػى الثقافيػػة الفرعيػػة التػػي تتسػػـ بثقافػػات فرعيػػة مػػف ثقافػػة المجتمػػع الكمػػي كىكيتػػو  كالمسػػتكل 
السػػػمككات البشػػػرية المنتظمػػػة  كالتػػػي تحتػػػكم عمػػػى  الفػػػردم الػػػذم يتضػػػز فػػػي اخػػػتبلؼ القػػػيـ ك

سػػػػػاس لتمػػػػػؾ التنشػػػػػئة معػػػػػايير دينيػػػػػة مينيػػػػػة ثقافيػػػػػة عمميػػػػػة  كىػػػػػذا التعػػػػػدد الػػػػػذم يػػػػػنيض باأل
االجتماعية  كالذم يؤصؿ لمتعدد الثقافي كمنو تكفيؽ لتمؾ الثقافات التػي تبنػى عمييػا فيمػا بعػد 
قيـ كسمككات كمبادئ كأفكار كاتجاىات لتشكؿ اليكية المينية كيككف ذلؾ حسػب ثقافػة األفػراد 

 الب يككف نقطػة قػكة كثقافة مجتمعاتيـ  كىك ما يظير كذلؾ أنماط متعددة لميكية كالتي في ال
بدؿ ضعؼ لممنظمػات خاصػة فػي التنظيمػات كالشػركات ال ربيػة  فػي حػيف ىنػاؾ تفػاكت لػدل 
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مؤسسػػاتنا الجزائريػػة  كىػػذا نتيجػػة ديناميػػة الثقافػػة كت يرىػػا  كتبقػػى اليكيػػة التنظيميػػة تكاجػػو تمػػؾ 
تحصؿ كتطرأ فػي الت يرات الناجمة عف الت يرات التكنكلكجية كالتنظيمية ككذلؾ التأثيرات التي 

 . طريقة التسيير داخؿ العمؿ في المؤسسات كاإلدارات

كلكػي يتحقػؽ   كعميو فاليكية دائما معرضة لمتيديدات كاألزمات أكثر مف تعرضيا لمبناء
ضػركرة دخػكؿ  ديبـارالتككيف البيبيكيرافي  كبالتػالي البنػاء االجتمػاعي لميكيػة المينيػة يفتػرض 

 .  األفراد في عبلقات سكسيكمينية يشارككف مف خبلليا في نشاطات جماعات العمؿ

 

 

 

 

 

 

 خصائص اليوية التنظيمية: ( يبين03الشكل رقم )

 بناء عمى المعطيات النظرية من إعداد الباحث: المصدر

 رابعًا: نظريات اليوية التنظيمية

 :-Habermas)ىابرمس( اليوية عند -1

( لمفيػػػـك اليكيػػػة مػػػف أىميػػػة المشػػػركع الػػػذم Habermas-أىميػػػة تصػػػكر)ىبرماستكمػػػف 
التشػػػػيؤ   تتبنػػػػاه المدرسػػػػة النقديػػػػة كتصػػػػدييا لمعقمنػػػػة األداتيػػػػة التػػػػي أكقعػػػػت اإلنسػػػػاف فػػػػي فػػػػخ

فكػػػاف   كااليتػػػراب  كأصػػػبحت المجتمعػػػات مػػػا بعػػػد الصػػػناعية تعػػػاني مػػػف صػػػعكبات معياريػػػة

 يةخصائص الهوية التنظيم

ارتباط المصطلح بالفئة 

 السوسيومهنية

الهوية العمالية 

دائمامعرضة للتهديد 

واألزمات أكثر من 

 تعرضها للبناء

عدم استقاللية 

 المصطلح

محصلة العالقات القائمة بين 

 الفرد العامل والتنظيم

تنشئة الهوية نتيجة 

 الصراع والتنافس
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طمػع ألخمقػة المجػاؿ العمػكمي ذلػؾ أف المجتمػع لػيس عقمنػة تكاصػمية تت)ليبرماس(الطرح البديؿ
رىػػػيف قػػػكل اإلنتػػػاج كأف الظػػػكاىر الثقافيػػػة يمكػػػف أف تكػػػكف عنصػػػرا حاسػػػما فػػػي تشػػػكيؿ البنػػػي 

 .(5: ص 2012فتحي المسيكني، ) االجتماعية 

نمػا ىػك شػبكة مػف  ليس المجتمع مجرد مجمكعة اقتصادية مػف المنتجػيف كالمسػتيمكيف  كات
إف اليكية المقصكدة ىي بنية تكاصمية كليس نعرة قكميػة أك أثنيػة. فاليكيػة  األفعاؿ التكاصمية.

مكقػؼ انجػازم كليسػػت مكقفػا إجرائيػػا. كالفػرد ال يصػػنعيا بفعمػو بشػػكؿ معػزكؿ. فكػػؿ ىكيػة ىػػي 
ىكيػػػػة جماعيػػػػة تعػػػػيف سػػػػمفا  كال نختارىػػػػا بحريػػػػة  كليػػػػا اسػػػػتمرارية تتجػػػػاكز األفػػػػاؽ البيكيرافيػػػػة 

  ألعضائيا.

لتكاصػػمية ىػػي التػػي تضػػمف اتصػػالية المجتمػػع كتحػػدد طريقػػة المجتمػػع فػػي ىػػذه اليكيػػة ا
رسػػػـ الحػػػد الػػػذم يفصػػػمو عػػػف محيطػػػو كفػػػي تعيػػػيف نمػػػط االنتمػػػاء إليػػػو. بمعنػػػى أف تفعيػػػؿ ىػػػذه 
المعػػػايير كالقػػػيـ الثقافيػػػة بػػػيف أفػػػراد المجتمػػػع يتحقػػػؽ مػػػف خػػػبلؿ التكاصػػػؿ بحيػػػث يمكػػػف تشػػػكؿ 

(  ىػػي بنيػػة معياريػػة اتفاقيػػة مرتبطػػة -Habermasسفاليكيػػة عنػػد )ىبرمػػا اليكيػػة االجتماعيػػة. 
بػػػادكار اجتماعيػػػة محػػػددة  تككنػػػت بشػػػكؿ مؤسسػػػاتي ضػػػمف انسػػػاؽ مػػػف الػػػتعمـ كدرجػػػات مػػػف 

كحسػب ىػذا الطػرح )اليابرماسػي( لميكيػة فانػو  (34: ص 2002يـورغن ىابرمـاس، التطكر. 
نشػػػػعر ال يكفػػػػي أف نكػػػػكف تحػػػػت سػػػػقؼ كاحػػػػد أك فػػػػي مؤسسػػػػة كاحػػػػدة أك مجتمػػػػع مكحػػػػد لكػػػػي 

باالنتمػػاء كاليكيػػة االجتماعيػػة  مػػا لػػـ يتػػرجـ عبػػر فعػػؿ تكاصػػمي اجتمػػاعي يػػنعكس عمػػى بنػػى 
(تػػػػنظـ تطػػػػكر األنػػػػا كتطػػػػكر الجماعػػػػة فػػػػي نػػػػكع مػػػػف التنػػػػاظر intersubjectivitéل كيػػػة بذاتيػػػػة)
 الكثيؼ بينيما.

ف إف الفعػػؿ التكاصػػمي المنػػتج لمقػػيـ الثقافيػػة  يسػػاعد عمػػى تعزيػػز الػػركابط االجتماعيػػة بػػي
أعضػػػاء المجمكعػػػة أك الفئػػػة المينيػػػة. ممػػػا ينمػػػي الثقػػػة بػػػيف الفػػػاعميف لػػػيس فقػػػط عمػػػى أسػػػاس 
الزمالػػػة أك العبلقػػػة المينيػػػة  بػػػؿ عمػػػى أسػػػاس العبلقػػػة اإلنسػػػانية. ذلػػػؾ انػػػو  عنػػػدما نػػػتكمـ عػػػف 
الػركابط االجتماعيػة فػي المؤسسػة فوننػػا نػتكمـ عػف عبلقػة نكعيػػة تتجػاكز إطػار العبلقػة المينيػػة 
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إف تأكيد)ىابرماس( عمى أىمية عنصر الم ػة فػي الفعػؿ التكاصػمي يكمػف  عمى التعاقد.القائمة 
في إدراكو لقػدرة الم ػة عمػى خمػؽ الػركابط مػع األخػر كاالنفتػاح نحػكه كلتجسػيد عبلقػة االنتمػاء  

يقػػػكؿ : تكمػػػـ ألراؾ بمعنػػػى عبػػػر الم ػػػة اسػػػتطيع أف احػػػدد )Aristo-كىػػػذا الفيمسػػػكؼ )أرسػػػطك
 لي ىكيتو .معالـ الشخص كبالتا

كىكػػػػذا يككف)ىبرمػػػػاس( قػػػػد سػػػػبؽ نظريػػػػا إلػػػػى تنػػػػاكؿ مسػػػػألة اليكيػػػػة كذلػػػػؾ منػػػػد مطمػػػػع 
السػػػبعينيات قبػػػؿ أف تصػػػبز مكضػػػكعة فمسػػػفية رائجػػػة فػػػي أكاخػػػر القػػػرف العشػػػريف. كمػػػا يمكننػػػا 
اإلشػارة إلػى أف الطػرح الػذم تناكلػو فػي مكضػكع اليكيػة مػف خػبلؿ الفعػؿ التكاصػمي  يتفػؽ مػع 

ة التػػػػػػػػػػػػػػػػػي تعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى التفاعميػػػػػػػػػػػػػػػػػة كمقاربػػػػػػػػػػػػػػػػػ)ClaudDubar-مقاربػػػػػػػػػػػػػػػػػة)كمكد دكبػػػػػػػػػػػػػػػػػار
التػػػي تعتمػػػد عمػػػى المثاقفػػػة.عمى أسػػػاس أف الثقافػػػة فعػػػؿ اتصػػػالي  -Sainsaulieu)سانسػػػكليك(

 تفاعمي بامتياز.

 (-Claud Dubarكمود دوبار(اليوية المينية عند -2

تتشػكؿ ( اليكية ليست معطى نيائي منذ الكالدة إنمػا -Claud Dubarكمكد دكبار( حسب
ىكيتػػػو   يمكنػػػو أف يشػػػكؿ باسػػػتمرار عبػػػر صػػػيركرة الػػػزمف عمػػػى مػػػدل الحيػػػاة. كمػػػا أف الفػػػرد ال

 بمعزؿ عف األخر كأحكامو كتصكراتو عف األنا.

حيػػث تمكننػػا .تمػػثبلت اليكيػػة الجماعيػػة فاليكيػػة نسػػؽ مػػف تمػػثبلت األنػػا مرتبطػػة بنسػػؽ القػػيـ ك
ف قبػػؿ ا خريف.كتتشػػكؿ اليكيػػة المينيػػة مػػف التمكقػػع كتقيػػيـ كيفيػػة تعريفنػػا مػػ مػػف معرفػػة ذاتنػػا ك

خػػػػػػػػبلؿ اليكيػػػػػػػػة الشخصػػػػػػػػية كاليكيػػػػػػػػة الجماعيػػػػػػػػة كتفػػػػػػػػاعبلت ذلػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػع المينػػػػػػػػة أك الحيػػػػػػػػاة 
فالشعكر باليكية المينية ىك محصمة لمعبلقات  ( ,P24،2006Robert Holcman)المينية.

التفاعميػػػة المطػػػكرة ضػػػمف ميػػػداف العمػػػؿ  كبنائيػػػا أم اليكيػػػة المينيػػػة يتأسػػػس عبػػػر تمفصػػػبلت 
بمعنػػػى ىكيػػػة   شػػػكميف مػػػف مسػػػار المعػػػامبلت  األكلػػػى تعامػػػؿ مكضػػػكعي مػػػف خػػػبلؿ ا خػػػريف
رحمػػػػة التعامػػػػؿ معينػػػػة كالثانيػػػػة شخصػػػػي مػػػػف خػػػػبلؿ األنػػػػا بمعنػػػػى ىكيػػػػة مينيػػػػة لمػػػػذات.كفي م
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تكقعػػػػات األدكار لتحقيػػػػؽ االعتػػػػراؼ مػػػػف  السػػػػتيعابالمكضػػػػكعي مػػػػع ا خػػػػريف يتطمػػػػع الفػػػػرد 
عدمو.بينما التعامؿ الذاتي الداخمي يمكف أف يعرؼ بعديف: االستمرارية أك انقطاع بػيف اليكيػة 

 .(173: ص 2008)كمود دوبار،المكركثة كاليكية المتكقعة

ت لتحقيػػؽ الػػذات فػػي إطػػار عمميػػة الجمعنػػة بحيػػث بمعنػػى أف الفػػرد يعػػيش ضػػمف تفػػاعبل
كالشػػكؿ المػػكالي يكضػػز العبلقػػة  .ال يمكػػف أف يكػػكف لبلنػػا معنػػى إال مػػف خػػبلؿ كجػػكد ا خػػر

نحػػػف أك ضػػػركب منطػػػؽ فػػػاعميف فػػػي تنظػػػيـ  كمماثمػػػة بعضػػػيـ  –نػػػاأالتػػػي تعكػػػس تمظيػػػرات 
 .( (Catherine Larouchek,2012لبعض  في حقؿ العمؿ كالكظيفة

 (Renault Sainsaulieu-اليوية المينية عند)رونو سانسوليو -3

فػػي تحديػػد مفيػػـك اليكيػػة المينيػػة عمػػى المقاربػػة الثقافيػػة كالتػػي تنظػػر  )سانسػػكليك( يسػػتند
بػػؿ انطبلقػػا مػػف كػػكف المؤسسػػة  إلػػى المؤسسػػة لػػيس كمجػػاؿ مختصػػر حػػكؿ عمميػػة اإلنتػػاج  

كاالجتماعيػػة  حسػػب القػػيـ كالمعػػايير التػػي مجػػاؿ لمتنشػػئة االجتماعيػػة كتشػػكؿ اليكيػػات الفرديػػة 
تشػػػكمت عمييػػػا بنيػػػة المؤسسػػػة. بمعنػػػى انػػػو ينظػػػر لمعامػػػؿ لػػػيس كعػػػكف منفػػػذ بػػػؿ كفاعػػػؿ منػػػتج 

عػػػػػػادة إنتػػػػػػاج ثقافػػػػػػة المؤسسػػػػػػة. لػػػػػػذلؾ فػػػػػػاف اليكيػػػػػػة المينيػػػػػػة   كمبػػػػػػدع يسػػػػػػاىـ فػػػػػػي إنتػػػػػػاج كات
أمػػاـ مجتمػػع بمعنػػى أننػػا  ( ليػػا سػػمات كبصػػمات البعػػد الثقػػافي.-Sainsaulieuعند)سانسػػكليك

مؤسسػػػة بحيػػػث يكػػػكف الفاعػػػؿ ممتػػػـز بقكاعػػػد كضػػػكابط ىػػػذا المجتمػػػع أم أف سػػػمككاتو تعكػػػس 
امتثالػػػػػػو لمقػػػػػػيـ كالمعػػػػػػايير المنتجػػػػػػة جماعيػػػػػػا عبػػػػػػر التفاعػػػػػػؿ اليػػػػػػكمي بػػػػػػيف مختمػػػػػػؼ الفػػػػػػاعميف 
االجتمػػاعييف. كبالتػػالي نحػػف أمػػاـ مؤسسػػة اجتماعيػػة تسػػاىـ فػػي التنشػػئة االجتماعيػػة ألفرادىػػا 

 قيميا يعد سمكؾ يير مناسب لمنسؽ العاـ.كالخركج عف 

( أربعػة شػركط -Sainsaulieuكألف تحقيؽ الذات مرىكف باعتراؼ ا خر  يقدـ)سانسكليك
لتحقيػػػػؽ االعتػػػػراؼ بالػػػػذات كا خػػػػر تتمثػػػػؿ فػػػػي االنتمػػػػاء لممؤسسػػػػة  كتحقيػػػػؽ انجػػػػاز فػػػػردم أك 

ة التػي تفػرض فػي جماعي  كالمسار الشخصي الميني  كالقدرة عمى مقاكمة كؿ أشػكاؿ الييمنػ
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بحيػػث أف ىػػذه العناصػػر األربعػػة تسػػاىـ  (P21،2006 Robert Holcman)مجػػاؿ العمػػؿ.
فػػػػي تحقيػػػػؽ الػػػػذات كمعطػػػػى أكلػػػػي يسػػػػاعد عمػػػػى تجػػػػاكز أك الت مػػػػب عمػػػػى إكراىػػػػات السػػػػمطة 
البيركقراطيػػػة كمعانػػػاة العمػػػؿ. كمػػػا يػػػكفر جػػػك الثقػػػة المتبػػػادؿ بػػػيف مختمػػػؼ الفػػػاعميف مػػػف حيػػػث 

نسػانيةممكنة كعبلقات العمؿ أكثر ألفػة  تصبز عممية التعاكف تسػاعد عمػى تحقيػؽ االنػدماج  كات
االجتمػػاعي كالتنظيمػػي  ممػػا يعػػزز الشػػعكر باالنتمػػاء إلػػى المؤسسػػة  كالتعػػرؼ عمػػى المشػػترؾ 
بػػػيف كػػػؿ فئػػػة ك أخػػػرل كبػػػذلؾ يتحقػػػؽ الكجػػػكد المينػػػي لمفاعػػػؿ بالمؤسسػػػة. كمنػػػو نتحػػػدث عػػػف 

 .المينيةت المينية لمختمؼ الفئات تتشكؿ اليكيا

 :  آليات بناء وتشكل اليوية التنظيمية :خامسا

رأينػػا فيمػػػا سػػػبؽ أف سػػػمككات األفػػػراد فػػػي المنظمػػػة ىػػػك الػػػذم يشػػػكؿ ىكيػػػة األفػػػراد داخػػػؿ 
المنظمػػة مػػف جيػػة كلممنظمػػة ككػػؿ مػػف جيػػة أخػػرل  كىػػك مػػا يكسػػبيـ قػػيـ تتكافػػؽ مػػع بعضػػيـ 
الػػػبعض كيكػػػكف ذلػػػؾ نتيجػػػة اكتسػػػابيـ لثقافػػػة كعناصػػػرىا سػػػكاء الثقافػػػة االجتماعيػػػة أك الثقافيػػػة 

انطبلقػػػا مػػػف حاجػػػاتيـ كدكافعيػػػـ فػػػي المنظمػػػة  كنجػػػاح ىػػػذه الثقافػػػة  التنظيميػػػة  كيػػػتـ تفسػػػيرىا
مرىػػكف بمػػػدل فاعميػػػة ىػػػذه العناصػػػر الثقافيػػػة فػػػي بنػػػاء اليكيػػػة التنظيميػػػة كبمػػػدل قػػػدرتيا عمػػػى 
التفاعػػػؿ بينيػػػا كبػػػيف المنظمػػػة  إذ أصػػػبحت المؤسسػػػة تتشػػػكؿ فييػػػا اليكيػػػة كالثقافػػػة كاالتفاقػػػات 

المراحػؿ االجتماعيػة كالتنظيميػة المكتسػبة أك ذات طبيعػة االجتماعية  كيكػكف ىػذا بالعديػد مػف 
عمميػػػػػة عمميػػػػػة فػػػػػي حػػػػػد ذاتيػػػػػا  يسػػػػػتكجب تػػػػػدخؿ مختصػػػػػيف مػػػػػف طػػػػػرؼ اإلدارة كفػػػػػؽ تمػػػػػؾ 
االستراتيجيات كاألىداؼ المسػطرة كالتػي تتكافػؽ معيػا كمتطمبػات المحػيط االجتمػاعي لممنظمػة 

ماعيػػػػة كبنػػػػاء اليكيػػػػات فػػػػي كتابػػػػو التنشػػػػئة االجتG. Dubarكمــــود دوبــــار ككػػػػؿ  كمػػػػا يػػػػرل 
التنشػئة االجتماعيػة ىػي عمميػة تشػريب أك بنػاء ليكيػة معينػة التػي بػأف   االجتماعية كالمينية  

 .((Gloude Dubar;1991: P27"تعني تنمية ركح االنتماء كبناء عبلقة مع ا خريف في العمؿ

كمػػػف ىػػػػذا تتجمػػػػى أىميػػػة كسػػػػبؿ تشػػػػكيؿ اليكيػػػػة التنظيميػػػة  كاف نجػػػػاح المنظمػػػػة كزيػػػػادة 
فعاليتيػػػا مرىػػػكف باالختيػػػار األمثػػػؿ لمعػػػامميف كاالنتقػػػاء الػػػذم يزيػػػد مػػػف ركح االنتمػػػاء كالشػػػعكر 
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بالدافعيػػة كزيػػادة الحماسػػة نحػػك العمػػؿ  كبحسػػب فيميػػب برنػػك فػػاف تشػػكؿ اليكيػػة فػػي المنظمػػة 
 :  ت كالتي يمكف مف خبلليا الحصكؿ عمى اليكية لمعامؿ تتجمى فيمايمييككف عمى ثبلث آليا

 التكوين:  -1

يكتسي دكر التككيف ألم منظمة ميمة عمى عاتقو فػي عمميػة تنشػئة كبنػاء ىكيػة العامػؿ 
في البداية مع ا خريف كالمنظمة مف جية أخرل  كيعطي ليػـ األطػر األساسػية فػي المنظكمػة 
القيميػػة الراسػػخة كالتػػي تتجمػػى كتتضػػز فيمػػا بعػػد فػػي نجػػاح المنظمػػة التػػي يعمػػؿ فييػػا  كليػػذا 

مضػمكف بػأف  ؿ مف عكامؿ بناء المسػارات المينيػة لمعمػاؿ  ىػذا ال يعنػيالتككيف عام "يصبز 
التككيف يجسد فقط قيـ كقناعات الييئة المديرة في المؤسسة  بؿ قد يككف مضمكنة اقتراح مػف 
طػػرؼ العامػػؿ ذاتػػو كلكػػف ال بػػد أف يكػػكف ذلػػؾ ترجمػػة حقيقيػػة كتعبيػػر منػػو عػػف ركح االنتمػػاء 

 (  239ص: 2010الميدي بن عيسى،  محمد) "لممؤسسة التي يعمؿ فييا 

كبيذا تعد ىذه ا لية ىي النقطة األساسػية فػي تشػكؿ ىكيػة العامػؿ فػي المرحمػة األكلػى  
انطبلقػػا مػػف أف لكػػؿ فػػرد ىكيػػة شخصػػية كاجتماعيػػة يحمميػػا فػػي سػػياقيا االجتمػػاعي  كبالتػػالي 

تعػدد اليكيػات عند انضمامو ألم منظمة البد مف مكافقتيا لممنظمة كلؤلعضػاء ككػؿ  كتجنػب 
التنظيميػةكالتي فػي يالبيػػا تػؤثر تػػأثيرا سػمبيا فػػي منظمػات  كعميػػو فمرحمػة التكػػكيف نقطػة فعالػػة 
في تشكؿ كترسيخ قيـ كثقافة المؤسسة كمنو بناء ىكية متكاممة تساىـ فػي زيػادة أداء العػامميف 

 .  كتميزىا عف باقي التنظيمات األخرل

 :  الخبرة المينية -2

اليكية عمى مدل الخبرة المينية التي يكتسبيا العامؿ أثناء عممػو فػي تمػؾ تقتضي تشكؿ 
 المنظمػػػة  كيالبػػػا مػػػا نجػػػد نجػػػاح أك فشػػػؿ المنظمػػػة يرجػػػع إلػػػى كفػػػاءة أك عػػػدـ كفػػػاءة قيادتيػػػا

نمػا تحػدده قػدرة القائػد عمػى التػأثير عمػى ا خػريف   كالسمكؾ القيادم إذف ال يحدده المنصػب" كات
 .  (232ص: 2011عبد الفتاح بوخمجم، ) "يف التابعيفمف خبلؿ العبلقة بينو كب
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كال يتحقػػؽ ذلػػؾ إال بكجػػكد مجمكعػػة مػػف األطػػر كالكفػػاءات كالعبلقػػات االجتماعيػػة التػػي 
تػػربط العامػػؿ بػػا خريف مػػف قػػيـ كعبلقػػات اجتماعيػػة تسػػيـ فػػي تشػػكؿ ىكيػػة تنظيميػػة  كىػػذا مػػا 

ا قبػؿ لػػدكر القيػػادة كالعبلقػػات لحصػػكلو لمػػ اليويــة فــي العمــلفػػي كتابػو  فرونــو ساســيميوأكػده 
لعبلقػات السػمطة كالقيػادة بػأف  "االجتماعية كالخبرة المينية في عممية تشكؿ اليكية في المينػة 

تػأثير عمػػى سػػمكؾ العامػػؿ كثقافتػو فػػي العمػػؿ كالكضػػعية التنظيميػة كالمينيػػة كػػذلؾ ليػػا دكر فػػي 
ؿ  بؿ أكثػر مػف ذلػؾ قػد بػيف أف تحديد اليكية كالشخصية المينية كاالجتماعية لمعامؿ في العم

"  ممارسة مينة معينة أك التحكـ في تقنية معينة مرتبط بمعايير العبلقة التػي تحكمػو بػا خريف
 .  (240ص: 2010محمد الميدي بن عيسى، )

 :  االعتراف باالنتماء -3

كثيػػر مػػا نجػػده فػػي بعػػض المنظمػػات كجػػكد العديػػد مػػف المشػػاكؿ التنظيميػػة  لكػػف األكثػػر 
مف ذلؾ الذم إف حؿ ىذه المشاكؿ أك األزمات التػي تعتػرض ىكيػة العامػؿ يمكػف تجػاكز تمػؾ 
المشاكؿ التنظيمية  أال كىي السؤاؿ الذم يطرحو العامؿ في األكؿ مف أنا؟ ثـ سػؤاؿ المنظمػة 

نحػػف؟ كبالتػالي نجػػد ىنػػاؾ العديػػد مػف التناقضػػات التػػي تكاجػػو العػػامميف أك األعضػاء ككػػؿ مػػف 
أثناء العمؿ  إما إثبات الذات أك الشخصية كمنو فرض ىكيػة اجتماعيػة عمػى ا خػر  كىنػا مػا 
يػػؤجج الصػػراع التنظيمػػي كالػػذم فػػي ال الػػب يػػؤدم إلػػى فشػػؿ اسػػتراتيجيات المنظمػػة تسػػتدعي 

يجػػاد حػػؿ ليػػا  كبالتػػالي البػػ د مػػف االعتػػراؼ لكػػؿ طػػرؼ بػػا خر كتجػػاكز مػػا يحػػدث التػػدخؿ كات
 "كالدخكؿ فػي ركح الجماعػة  كمنػو تعزيػز ركح االنتمػاء لممجمكعػة ككػؿ كىػي المنظمػة  كمنػو 

فػػػػاف كػػػػاف إعطػػػػاء اليكيػػػػة كتشػػػػكيؿ مجمكعػػػػة االنتمػػػػاء ىػػػػك أسػػػػاس مػػػػف أسػػػػس بنػػػػاء الػػػػركابط 
 .  (241ص: 2010محمد الميدي بن عيسى، ) "االجتماعية في أم مجاؿ تنظيمي 

كبحسب ىذه ا ليات الثبلث المذككرة يمكف ألم منظمة في أسسيا القياـ بيا في عمميػة 
تشكيؿ ليكيتيا  كما إف نجاح ا ليات كذلؾ يبقى مرتبط باالختيار األمثؿ لمعامميف فػي البدايػة 
كمػػدل تقبػػؿ أفكػػاره كأفكػػار المنظمػػة فػػي بنػػاء االسػػتراتيجية فػػي األكؿ  كمنػػو تضػػمف كتزيػػد مػػف 
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ركح االنتمػػػاء كالػػػكالء التنظيمػػػي كزيػػػادة كفػػػاءة كفعاليػػػة العمػػػؿ كنجاحيػػػا مػػػع المحػػػيط التنافسػػػي 
 .  كاالجتماعي كتحقيؽ االستقرار التنظيمية

 :  وظائف وآثار اليوية التنظيمية لمفرد والمنظمة :سادسا

يكػػكف مكظفييػػا ممتصػػقيف برسػػالتيا كأىػػدافيا ألف  لقػػد صػػارت المنظمػػات تسػػعى جاىػػدة 
التنظيميػػػػة  كيكػػػػكف ىػػػػذا بتكافػػػػؽ سػػػػمككياتيـ االيجابيػػػػة منصػػػػبة نحػػػػك تحقيػػػػؽ أىػػػػداؼ كحػػػػداتيـ 
التنظيمية  كمف ىنا تحقؽ اليكية التنظيمية مجمكعة مػف الكظػائؼ كا ثػار عمػى الفػرد فػي حػد 

 .  ذاتو كعمى المنظمة ككؿ

 :  بالنسبة لمفرد ىاآثار  -1

متػػو ىػػك يعطػػي لؤلفػػراد كالفػػرد فػػي حػػد ذاتػػو تعزيػػز مػػف قػػدرة الفػػرد عمػػى ارتباطػػو الكثيػػؽ بمنظ -
 .  احتراما لذاتو كتحقيؽ المكانة االجتماعية لتحقؽ لو االستقرار النفسي كاالجتماعي

بتجػػاكز الفػػرد لمصػػالحو الذاتيػػة كتعػػد مصػػالز ثانكيػػة ب ػػض النظػػر عػػف أم أىػػداؼ يحققيػػا  -
تػػػاح عمػػػى ذاتػػػو كتجاكزىػػػا كبالتػػالي يتجػػػاكز المصػػػالز الفرديػػػة  ممػػا يحقػػػؽ لػػػو القػػػدرة عمػػى االنف

بصػػكرة ايجابيػػة كيحقػػؽ التضػػحية مػػف اجػػؿ المنظمػػة كىػػك مػػا يعطيػػو االنسػػجاـ مػػع ذاتػػو كمػػع 
 .  محيطو الشخص

تعطػػي لمفػػػرد معنػػػى لمحيػػػاة كىػػػك مػػػا يعػػرؼ بالتماثػػػؿ التنظيمػػػي فػػػي االيتػػػراب نتيجػػػة ذكبانػػػو  -
 .  ضمف الجماعة كىك مكسب فردم في األصؿ لمعامؿ قبؿ أف يككف لممنظمة

كػػذلؾ تعػػزز كترفػػع مػػف شػػأف الفػػرد كتزيػػد مػػف رفعػػو لمعنكياتػػو تجػػاه المنظمػػة كممػػا يخمػػؽ لػػو  -
الدكافع كالشػعكر يرفػع اليمػـ ممػا يزيػد كػذلؾ مػف رفػع معنكياتػو كزيػادة كالجيػد كاالنجػاز كدفعػة 

 . لمقياـ بأقصى الجيكد كاإلمكانيات المبلئمة لتحقيؽ النجاح
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 :  آثارىا بالنسبة لممنظمة -2

تعػػد اليكيػػة التنظيميػػة بالنسػػبة لمعػػامميف ىػػي زيػػادة فػػي ركح االنتمػػاء كالتعػػاكف  كيزيػػد مػػف  - 
المشػػػػاركة الفاعمػػػػة كيسػػػػيؿ التنسػػػػيؽ كاالتصػػػػاؿ  كالتقميػػػػؿ مػػػػف دكراف العمػػػػؿ  ممػػػػا يػػػػأتي عمػػػػى 
سػػػػمككيـ كتصػػػػرفاتيـ بيػػػػذا بعػػػػد تكافػػػػؽ بػػػػيف أىػػػػداؼ المنظمػػػػة كقادتيػػػػا  كىػػػػك مػػػػا يعػػػػزز مػػػػف 

 .  ممنظمة كيميزىا عف ييرىا مف المنظماتالخصائص الجكىرية ل

تصػػػبز اليكيػػػة التنظيميػػػة فػػػي ايمػػػب المنظمػػػات اإلنتاجيػػػة أك الربحيػػػة ىػػػي مصػػػدر لمميػػػزة  -
 .  التنافسية كتضفي ليا قكة كمدة طكيمة  كبالتالي مف الصعب تقميدىا

ركر الػزمف إف قكة اليكية التنظيمية كشعكر العامميف بركح االنتماء كالتماثؿ التنظيمػي مػع مػ -
تسػػاعد اإلدارة ككػػؿ عمػػى تجػػاكز األزمػػات التػػي تكاجييػػا ىػػذه المنظمػػات  كبالتػػالي تسػػيـ فػػي 

 .  نجاح إدارة المنظمة كزيادة مستكل أدائيا

القيػػاـ بالمحافظػػة عمػػى األىػػداؼ المركزيػػة التػػي أسسػػت ألجميػػا المنظمػػة كاف حصػػؿ ت ييػػر  -
عمػى التركيػز عمػى نشػاط المؤسسػة كزيػادة في المؤسسكف األكائؿ لممنظمػة أك بعضػيا  كالبقػاء 

 .  أرباحيا كاستمرار كجكدىا

يضػػػمف أف القػػػرارات لكػػػكف متناسػػػقة كمتكافقػػػة مػػػع األىػػػداؼ كالقػػػيـ التنظيميػػػة فػػػي ظػػػؿ عػػػدـ  -
 . كجكد رقابة خارجية عمى األفراد

إف األفػػراد عنػػدما تكػػكف دكافعيػػـ قكيػػة لتحقيػػؽ األىػػداؼ التنظيميػػة ككػػذلؾ يكػػكف رضػػاىـ "  -
كظيفي عاليػػػا  كيبػػػذلكف جيػػػدا كبيػػػرا فػػػي العمػػػؿ فضػػػبل عمػػػى أنيػػػـ يشػػػارككف فػػػي المزيػػػد مػػػف الػػػ

النشاطات اإلضافية التي تتطمبيا أدكارىـ  دكف المطالبة بتعكيض مباشر عمى ما يبذلكنػو مػف 
جيكد إضافة إلى أنيـ يككنكف بمثابة سفراء لمنظمػاتيـ يػدافعكف عػف المنظمػة كسػمعتيا خػارج 

 .  (55ص: 2003، فارس رشيد" )مازن العمؿ 
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تتبػػػػاىي المنظمػػػػات ذات اليكيػػػػات التنظيميػػػػة القكيػػػػة بخصائصػػػػيا كسػػػػماتيا كىػػػػك مػػػػا تعػػػػزز  -
مكانتيا مقارنتيا بمثيبلتيا مف المنظمات  كتزيد ىػذا مػف شػحف ليػـ األعضػاء كزيػادة حماسػيـ 

 .  لتحقيؽ أىداؼ المنظمة كىك ما يرجع باإليجاب عمى المنظمة ككؿ

ييػػتـ الفػػرد بوسػػناد نفسػػو خصػػائص  " لميكيػػة التنظيميػػة كظيفػػة قيميػػة  كذلػػؾ عنػػدماكمػػا إف  -
المثػػالي  لػػذلؾ فػػاألفراد كالمجتمعػػات حينمػػا يسػػعكف أثنػػاء  كسػػير ذات قيمػػة ايجابيػػة بنػػاء عمػػى

عممية التفاكض مع المحيط الذم يعيشكف فيو إلى تككيف ىكيػة مريػكب فييػا كذات قيمػة لػدل 
 (  240ص: 2003الحميم عبد الغني، )عبد . "ا خريف 

 :  أشكال ونماذج اليوية والتنظيمية سابعا:

إف شػػػعكر الفػػػرد العامػػػؿ فػػػي البدايػػػة بانتمائػػػو إلػػػى مؤسسػػػة مػػػا كمػػػا تميػػػزه بيكيػػػة خاصػػػة 
تجعمو في البداية لو عامبل نفسػيا كاجتماعيػا تحفػزه عمػى العمػؿ  كلكػف فػي الحقيقػة تنشػأ ىنػاؾ 
العديػػػد التناقضػػػات كمػػػف بينيػػػا تنػػػاقض اليكيػػػة  كىػػػذا مػػػا يسػػػتدعي تػػػدخؿ القػػػائميف عمػػػى ىػػػذه 

خصصػاتيـ إليجػاد تكافػؽ كسػبيؿ يضػبط ىػذا التعػدد  كالػذم مػف الممكػف التنظيمات بمختمػؼ ت
يػػػؤدم إلػػػى الصػػػراع التنظيمػػػي  لكػػػف الطبيعػػػة التمييزيػػػة لػػػدل األفػػػراد تػػػدفعيـ إلػػػى البحػػػث عػػػف 

أف التنػاقض كالتعػدد إمػا  سانسـوليو وديبـاراالختبلؼ فػي صػكرة ذىنيػة مينيػة  كبحسػب تيػار 
جماعػة العمػؿ  أيػف يسػعى كيحػاكؿ كػؿ فػرد إثبػات ىك نتاج عمميتػي التنػاقض كالصػراع داخػؿ 

كاعتػػراؼ ا خػػر بػػو  كتظيػػر الدراسػػات فػػي ىػػذا المجػػاؿ فػػي المنظمػػات المعاصػػرة ىػػذا التعػػدد  
فقد يككف صراعا تنافسيا يؤدم إلى زيادة تماسؾ كركح االنتماء أك بالعكس مف ذلؾ إلى فشػؿ 

الكثيػػر مػػف األحيػػاف أف تفػػرض  األىػػداؼ التنظيميػػة ككػػؿ  فقػػد نجػػد أف المنظمػػات تحػػاكؿ فػػي
ىكيػػة محػػددة  بينمػػا نجػػد ىنػػاؾ ادكار إضػػافية تفرضػػيا ال يريػػب األفػػراد بالقيػػاـ بيػػا  كمػػف ىنػػا 
تكاجػو صػعكبة فػػي تجػاكز ىػػذا االخػتبلؼ كالتصػػارع بػيف اليكيػػة القديمػة كالحديثػػة  كىنػا تظيػػر 

السػػبؿ الكفيمػػػة التػػػي التعػػدد فػػػي اليكيػػة بػػػدؿ ىكيػػػة كاحػػدة  األمػػػر الػػػذم يسػػتكجب كيفيػػػة إيجػػػاد 
كاليكيػػات  "تضػػمف تحقيػػؽ تكافػػؽ كاتػػزاف لميكيػػة المينيػػة بػػيف أطػػراؼ المنظمػػة كالفػػاعميف فييػػا 
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المتعددة تعني فيما متعددا لممنظمة  فأعضػاء المنظمػة الػذيف يعممػكف فػي أجػزاء مختمفػة منيػا 
يانػػػػات يظيػػػػركف إدراكػػػػات متفاكتػػػػة كيسػػػػتخدمكف معػػػػارؼ ذىنيػػػػة مختمفػػػػة كيربطػػػػكف ىكيػػػػاتيـ بك

 .  (40ص: 2003مازن فارس رشيد، " )متعددة 

كفػػي ضػػكء مػػا جػػاء اتفقػػكا جػػؿ البػػاحثيف عمػػى إيجػػاد سػػبيؿ أك مخػػرج يحػػاكؿ تكييػػؼ ىػػذا 
فػي السػػابؽ   أرسـطوالتعػدد باعتبػاره ضػركرة تنظيميػة كاجتماعيػػة لكػؿ شخصػية  كىػك مػا أكػػده 

كػػػذلؾ كػػػكف المنظمػػػات كػػػذلؾ بأنػػػو تكجػػػد ىكيػػػات مختمفػػػة ضػػػمف الفػػػرد الكاحػػػد فػػػي حػػػد ذاتػػػو  ك 
 لػذاؾ يقػاؿ "يؤدم إلى نشكء تناقض اليكية لػدل المنظمػات  تمتمؾ العديد مف اليكيات كىك ما

تناقض اليكيػة يبػدأ بكفػاح األفػراد كالمجمكعػة لترسػيخو ىكيػة تنظيميػة فريػدة كذات م ػزل  بأف 
 بػػػالحيرةحيػػػث أف كػػػؿ جػػػزء يحػػػاكؿ أف يتكامػػػؿ مػػػع ا خػػػر  فأعضػػػاء المنظمػػػة مػػػا قػػػد يصػػػابكا 

ىكية المنظمة التي تأسست عمييا  كالتي تتمثؿ بنظػاـ قيمػي لػو بأف  كال مكض عندما يممسكف
نظػػػاـ يركػػػز عمػػػى الجانػػػب اإليػػػديكلكجي فػػػي العمػػػؿ  قػػػد ت يػػػر بعػػػد فتػػػرة مػػػف الػػػزمف لتصػػػنيؼ 

" )سـعد عمـي المنظمة لو نظاـ قيمي آخر يركز عمػى الجانػب االقتصػادم كالنفعػي فػي العمػؿ 
 .  (155ص: 2013، حمود العنزي

 أشكال اليوية التنظيمية: -1

لعب العديد مف المفكركف في إيجاد سبيؿ لتجاكز ىذا التعدد كالتناقض الػذم قػد يحصػؿ 
في التنظيـ ككيفية التعامؿ معو كالطرؽ كاالسػتراتيجيات الممكنػة لمػا يحقػؽ مصػمحة المنظمػة  

ا  مف شأنيا تقمؿ مف حػدة ىػذا التعػدد إما بالتخمص منيا أك تقسيميا أك إيجاد طريقة تكافقية م
كالتي تؤثر عمى سير العممية التنظيمية ككؿ  كالبػد مػف التكيػؼ مػع اليكيػات المختمفػة بطريقػة 
مرتبػة تضػمف تجػػاكز ىػذا التعػػدد كاالخػتبلؼ بحسػب الظػػركؼ المختمفػة  كمػػا أف لػئلدارة العميػػا 

سياسػػػات المسػػػتقبمية التػػػي كػػػذلؾ دكر فػػػي الػػػتحكـ فػػػي ىػػػذا التعػػػدد اليكيػػػاتي كيكػػػكف ضػػػمف ال
كضػػعتيا  إذا كجػػدت أف ىػػذا التعػػدد لػػو قيمػػة مسػػتقبمية كال تكاجػػد قيػػكد صػػارمة ليػػا  كالتفاعػػؿ 
معيػػا عمػػى افتػػراض اليكيػػة ييػػر ثابتػػة كىػػي مت يػػرة كاف تشػػكميا ىػػك مسػػؤكلية جكىريػػة لػػئلدارة 
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جابة لمتطمبػات النفعيػة كأساسية لممديريف في المستكيات العميا  إما تعػديميا أك إزالتيػا أك االسػت
العامة لمتنظيـ  كيتجمى تعدد اليكية التنظيمية كالحكـ عمييا بتقسيميا الى نػكعيف مػف اليكيػات 

 :  ىما اليكية المعيارية كاليكية النفعية

 اليوية المعيارية:  -1-1

كىػي تمػؾ اليكيػػات التنظيميػة التػػي تركػز عمميػا كنشػػاطيا عمػى معػػايير معينػة كاألنشػػطة 
الثقافيػػة كالتعميميػػة كالدينيػػة  كيعمػػؿ ىػػذا النػػكع عمػػى أسػػاس أيػػديكلكجي معػػيف كثقػػافي مػػا كفػػؽ 

كىػػذا النسػػيج الثقػػافي األيػػديكلكجي "نظػػاـ قيمػػي يحػػاكلكف عمػػى أساسػػو االسػػتقرار كالتثبػػت بػػو  
المثمػى لمعػامميف ليحفػػزىـ عمػى اتخػاذ القػرارات اليكميػػة التػي تصػب فػي مصػػمحة يخػدـ المبػادئ 

ســعد عمــي ) "المنظمػػة  فقػػكة المثػػؿ كالمعػػايير ىػػي المصػػدر األسػػاس لئلشػػراؼ عمػػى العػػامميف 
 .  (156ص: 2013حمود العنزي، 

 :  اليوية النفعية -1-2

المنظمػػػػات ذات يكتسػػػػي ىػػػػذا النػػػػكع مػػػػف اليكيػػػػة فػػػػي التنظػػػػيـ أىميػػػػة كبيػػػػرة فػػػػي ايمػػػػب 
التخصػػػػص الربحػػػػي كاالقتصػػػػادم  أكثػػػػر ىػػػػذا النػػػػكع مػػػػف اليكيػػػػة التنظيميػػػػة يحػػػػاكؿ التكييػػػػؼ 
كالكصػػػكؿ إلػػػى أكبػػػر قػػػدر ممكػػػف مػػػف الربحيػػػة فػػػي تحقيػػػؽ المنفعػػػة لػػػو  مػػػف زيػػػادة فػػػي فػػػائض 

كبمػػػدل   اإلنتػػػاج كتحقيػػػؽ الػػػربز كالمنفعػػػة الذاتيػػػة سػػػكاء الفػػػرد فػػػي حػػػد ذاتػػػو أك لممنظمػػػة ككػػػؿ
 .  كنكعية الجيد المبذكؿ في ظؿ التنافس كزيادة لكسب الزبكف كالعمبلءكمقدار 
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 االختالفات األساسية بين اليوية المعيارية والنفعية في المنظمة: (01جدول رقم )

 اليوية النفعية اليوية المعيارية البيان

 األنشطة التي تجسدىا
أك التعميمية   األنشطة الثقافية

 نيةأك التعبيرية أك الدي
 أنشطة منش ت األعماؿ

 األىداؼ العميا
السير عمى كفؽ المعايير 

 كالقيـ العميا
 تعظيـ األداء االقتصادم

 معيار النجاح
 باأليدكلكجياخدمة المجتمع 

 التي تؤمف بيا
 مقدار العكائد المالية

 تقييـ العامميف
االلتزاـ بالمعايير كالمثؿ كالقيـ 

 العميا
 المبذكؿمقدار كنكعية الجيد 

التنافس لكسب العمبلء 
 كالزبائف

 مقبكؿ يير مقبكؿ

 (158ص: 2013)سعد عمي حمود العنزي، : المصدر

ككثيػر مػف تجػػد المنظمػات نفسػيا فػػي صػداـ بينيػا كبػػيف أفػراد المنظمػة فػػي تحقيػؽ كبنػػاء 
أىػػدافيا  كبالتػػالي البػػد مػػف إيجػػاد صػػي ة تكافقيػػة بػػيف ىػػذه األنػػكاع مػػف اليكيػػات حتػػى تضػػمف 

سػػتمرار كسػػيركرة المنظمػػة فػػي تحقيػػؽ أىػػداؼ كفػػؽ الخطػػط االسػػتراتيجية  مػػا تزيػػد مػػف ميزتيػػا ا
التنافسػية كتصػػبز ذات طػػابع أكثػػر شػػمكلية كمميػزة بػػيف قريناتيػػا مػػف المنظمػػات بخصكصػػياتيا 
الثقافية  حتى تضمف نجاح كزيادة ركح االنتماء كالمكاطنة التنظيمية لمعامميف  كتحقيػؽ الرضػا 

فػػؽ ىكيػػة تكافقيػػة تحقػػؽ اتػػزاف بػػيف اليكيػػة المعياريػػة كالنفعيػػة  كىػػي مػػا يطمػػؽ عمييػػا الػػكظيفي ك 
كالتي تعرؼ بأنيا تتككف مػف أكثػر مػف  باليوية اليجينة albert and weten1985  بحسب

ىكية كاحدة داخؿ التنظػيـ يكػكف تحقيقيػا عمػى التركيػز عمػى الجػانبيف دكف إىمػاؿ لآلخػر لكػبل 
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أصحاب المنظمات تجاكز ىذه التعدد كالتناقض الػذم يالبػا مػا يحصػؿ اليكيتيف حتى يضمف 
 .  لمنظماتيـ كبمختمؼ تخصصاتيـ

 :  أشكال ونماذج اليوية التنظيمية في المنظمة -2

أربعػة أشػكاؿ كنمػاذج لميكيػة داخػؿ العمػؿ كىػذا مػف خػبلؿ تمػؾ القػيـ  سانسـوليولقد قػدـ 
كاألفكار كاالتجاىػات التػي تنػتج مػف خػبلؿ العبلقػات التػي تنشػا ليػـ داخػؿ كخػارج التنظيمػات  
كبالتػػػالي فيػػػـ يشػػػكمكف نمػػػاذج مختمفػػػة لميكيػػػات داخػػػؿ تنظيمػػػاتيـ  كتمثػػػؿ ىػػػذه األشػػػكاؿ عمػػػى 

 :  النحك التالي

 نصياري أو االندماجي: النموذج اإل  -2-1

يميز العماؿ الفرنسييف بالخصكص الذيف ليس ليـ أم تأىيؿ كليس ليػك سػمطة ال عمػى "
ظػركؼ عمميػـ كال عمػى عبلقػاتيـ بػا خريف فػييـ يتميػزكف بالتضػامف مػع بعضػيـ الػبعض أم 
مػػػع العمػػػاؿ الػػػذيف ينتمػػػكف إلػػػى نفػػػس الفئػػػة المينيػػػة كنفػػػس االنتمػػػاء االجتمػػػاعي كيعيشػػػكف فػػػي 

 .  (244ص : 2010محمد الميدي بن عيسى، ) "عية كبيرة لسمطة المسؤكؿ المباشر تب

عمػػػى أف ىػػػذا النػػػكع مػػػف اليكيػػػة يميمػػػكف إلػػػى تمػػػؾ القػػػيـ كالمعػػػايير  سانســـوليو كيضػػػيؼ
كاألسػػس التػػي كضػػعيا اإلداريػػيف كفػػؽ الجماعػػة  كىػػك مػػا يكػػكف عبلقػػات سكسػػيكمينية داخػػؿ 

يمػا بيػنيـ  كيالبػا مػا يكػكف ىػذا النمػكذج لتمػؾ العمػاؿ العمؿ كىػذا مػا يػؤدم بيػـ إلػى التفاعػؿ ف
القػػػػدامى ذك خبػػػػرة كالتػػػػي يككنػػػػكف ذك مسػػػػتكل تعميمػػػػي ضػػػػعيؼ  لكػػػػف ركح الجماعػػػػة تجمعيػػػػـ 
كالخبػػػرة فػػػي العمػػػؿ تػػػدفعيـ إلػػػى تكػػػكيف كتطػػػكير كظػػػائفيـ لمقػػػكانيف كتزيػػػد فػػػييـ ركح االنتمػػػاء 

 .  لمجماعة
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 (.  98: ص2012النموذج المنكمش: )كاري نادية آمنة،  -2-2

كاسػػتراتيجيات المعارضػػة بحيػػث يميمػػكف  ةالفػػر دانيػػيتميػػز أصػػحاب ىػػذه اليكيػػة بتفضػػيؿ 
بالنسػػاء كالعمػػاؿ  ســوليو ســان إلػػى تفػػادم العبلقػػات االجتماعيػػة داخػػؿ المؤسسػػة  إذ خصػػيا

لمػػػادم فقػػػط  كليػػػذا فيػػػـ الجػػػدد كالميػػػاجريف كالػػػذيف يسػػػعكف مػػػف خػػػبلؿ عمميػػػـ إلػػػى الكسػػػب ا
يبتعدكف عف االلتزامات الشخصية في عبلقات العمؿ كمنػو العمػؿ السػائدة لػدل أصػحاب ىػذه 

 .  اليكية في قيـ اقتصادية محضة

بمجمكعػػػػة مػػػػف الخصػػػػائص تبعػػػػا لمؤشػػػػرات محػػػػددة مسػػػػبقا   ســــوليو ســــان كقػػػػد ميزىػػػػا
فالمستكل العممي مثبل ألصحاب ىذه اليكية ضعيؼ كال يحممكف شيادات عممية في األيمػب  
كىػػك مػػا يفسػػر ىػػركبيـ مػػف التكػػكيف إذ ال طمػػكح أك أىػػداؼ مسػػتقبمية ليػػـ  كيترتػػب عمػػى ذلػػؾ 

سػػتمرارية فػػي العمػػؿ مػػف خػػبلؿ مسػػاىمة ضػػئيمة فػػي النشػػاط المينػػي  إذ ىػػدفيـ الكحيػػد ىػػك اال
 .  التمسؾ بالكظيفة

 :  النموذج المفاوض -2-3

كىػػػك يخػػػص العمػػػاؿ المينيػػػيف الػػػذيف ليػػػـ تأىيػػػؿ عػػػالي كالػػػذيف يسػػػتعممكف ىػػػذه الكفػػػاءة 
المينيػػػة مػػػف اجػػػؿ نػػػزع االعتػػػراؼ االجتمػػػاعي بيػػػـ عمػػػى أنيػػػـ فئػػػة متميػػػزة كمختمفػػػة عػػػف بػػػاقي 

 .  (244ص : 2010 " )محمد الميدي بن عيسى،الفئات األخرل 

كبالتػػػػالي فيػػػػذا النمػػػػكذج نجػػػػـ عػػػػف حصػػػػكليـ عمػػػػى تمػػػػؾ الشػػػػيادات العميػػػػا مػػػػف االرتقػػػػاء 
كالحصػػكؿ عمػػى مناصػػب ذات قيمػػة عميػػا ككبيػػرة داخػػؿ التنظػػيـ  كدائمػػا يسػػعكف لمكصػػكؿ إلػػى 
اكبػػر الترقيػػات الداخميػػة كاكتسػػاب العديػػد مػػف الميػػارات كالمعػػارؼ الجديػػدة  مػػف خػػبلؿ التكػػكيف 

كصػػكؿ إلػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ كمصػػالحيـ ككػػذا مصػػالز كأىػػداؼ بالمنظمػػة التػػي تحػػاكؿ كىػذا لم
كىػذا مػا يضػمف ليػـ كيسػمز بػاالعتراؼ كالتقػدير   التنافس مف خػبلؿ ميػارات كقػدرات عاممييػا
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مف طػرؼ رؤسػائيـ كتعتػرؼ بيػكيتيـ مػف خػبلؿ معػارفيـ التنظيميػة كيخمػؽ ركح المنافسػة بػيف 
 .  ث بينيـ مف اجؿ إنجاح العمؿىؤالء الفاعميف كالصراع يحد

 (  100: ص2012النموذج التوافقي: )كاري نادية آمنة،  -2-4

يتميػػز الفاعػػؿ صػػاحب اليكيػػة التكافقيػػة بسػػعيو الػػدائـ إلػػى إنشػػاء شػػبكات مػػف العبلقػػات 
كـــاري ناديـــة آمنـــة، السكسػػػيكمينية مػػػف الحفػػػاظ عمييػػػا طالمػػػا األىػػػداؼ كالمصػػػالز لػػػـ تحقػػػؽ )

طبيعػػػة العبلقػػػات التػػػي ينشػػػئيا ال تمتػػػـز بفئػػػة سكسػػػيكمينية كقػػػد ال كبيػػػذا ف(، 98ص: 2012
تعرؼ االستمرارية  إذ تعرؼ تحكيبل في اتجاىاتيا بمجرد أم ت يير في األىداؼ  كمػف خػبلؿ 

فقػػد خػػص ىػػذا النمػػكذج مػػف اليكيػػة المينيػػة بالفػػاعميف ذك  سانســوليوالمبلحظػػة التػػي قػػاـ بيػػا 
ريبػػػتيـ الذاتيػػػة فػػػي التكػػػكيف مػػػف اجػػػؿ اكتسػػػاب  شػػػيادات كمسػػػتكل تعميمػػػي عػػػالي  مػػػا يفسػػػر

معارؼ جديدة كاالنتماء إلى مجالس اإلبداع  كما أنيـ يحرسكف عمػى االبتعػاد عػف الجماعػات 
المشػػكمة  كىػػـ يسػػعكف إلػػى تحقيػػؽ مصػػالحيـ الفرديػػة نتيجػػة شػػبكاتيـ المككنػػة عػػف العبلقػػات 

جػػػد ىنػػػاؾ تبعيػػػة ليػػػـ إال فيمػػػا التػػػي تنشػػػأ كعمػػػى العبلقػػػات الحسػػػنة مػػػع رؤسػػػائيـ  كيالبػػػا ال ن
 . تتطمبو الحاالت الضركرية

كمف خبلؿ ما تـ التطرؽ إليو مف ىذه النماذج األربعة التي تبيف أشػكاؿ اليكيػة العماليػة 
داخؿ كخارج التنظيـ التي تنشأ مػف مجمكعػة مػف الخصكصػيات كالسػمات التنظيميػة  كبالتػالي 

ركؼ ككضػػعيات المينيػػة كالتنظيميػػة  كىػػك مػػا تنشػػأ ىػػذه النمػػاذج حيػػث تػػرتبط ارتبػػاط كبيػػر بظػػ
يشػػػػكؿ حالػػػػة اجتماعيػػػػة تحػػػػاكؿ الػػػػتحكـ فػػػػي الػػػػركابط االجتماعيػػػػة كالقػػػػيـ الثقافيػػػػة كالعبلقػػػػات 
كاالتجاىات كالتكجييات مف ظركؼ المرؤكسيف مما تحقؽ التكافؽ كالمصالز كتحقػؽ األىػداؼ 

نظػػػػيـ بػػػػالريـ مػػػػف تمػػػػؾ الجماعيػػػػة المشػػػػتركة  كيضػػػػمف ىكيػػػػة تنظيميػػػػة قكيػػػػة داخػػػػؿ كخػػػػارج الت
األشػػكاؿ كفػػؽ خصكصػػيات األفػػراد الذاتيػػة إال أنيػػـ يحػػاكلكف إيجػػاد التكافػػؽ كاالتػػزاف اليكيػػاتي 

 .  لبناء قكة تنظيمية لتمؾ المنظمات
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 :  في نجاح التنظيمات ودورىا اليوية التنظيمية ثامنا:

كظيػػػػػػكر فػػػػػي ظػػػػػػؿ الت يػػػػػػر السػػػػػػريع الػػػػػػذم يشػػػػػػيده العػػػػػػالـ اليػػػػػػـك فػػػػػػي األعمػػػػػػاؿ كاإلدارة 
مصػػطمحات جديػػدة فػػي عػػالـ األعمػػاؿ لػػـ يعػػد يختصػػر عمػػى االىتمػػاـ بالجكانػػب االقتصػػادية 
كالربحيػػػػة فقػػػػط  بػػػػؿ أصػػػػبز االىتمػػػػاـ بالجكانػػػػب المعنكيػػػػة التػػػػي تزيػػػػد مػػػػف قػػػػكة كتماسػػػػؾ ىػػػػذه 
التنظيمػػات  حتػػى تضػػػمف صػػكرة مميػػػزة ليػػا مػػػع بػػاقي المنظمػػػات األخػػرل مػػػف جيػػة  كتفاعػػػؿ 

ة لؤلفػػراد داخػػؿ التنظػػيـ مػػف جيػػة أخػػرل  كلػػذلؾ نػػاؿ مكضػػكع اليكيػػة كزيػػادة العبلقػػات الجماعيػػ
التنظيميػػة كزاد اىتمػػاـ أكثػػر باعتبارىػػا ليػػا دكر كبيػػر فػػي زيػػادة فعاليػػة كنجػػاح التنظيمػػات فػػي 
التأثير لسمكؾ العامميف مف جية  كألداء مف المنظمػة كتسػيـ فػي كضػع اطػر اتخػاذ القػرار فػي 

نبػػػؤ بمػػػا قػػػد يحػػػدث مػػػف السػػػمكؾ لؤلفػػػراد  كيعػػػد عػػػامبل نفسػػػيا المنظمػػػة  كتسػػػاعد بػػػالتكقع أك الت
كاجتماعيػػػا يسػػػاعد فػػػي تحفيػػػز كتسػػػييؿ مػػػف عمميػػػة االتصػػػاؿ كاالنػػػدماج المباشػػػر فػػػي العمػػػؿ 
المتعاكف  كىك األمر الذم يسمز بوضفاء صفة التجانس بػيف الفػاعميف داخػؿ المؤسسػة  كمنػو 

تحدث كاف حدث فيػك صػراع ايجػابي القضاء بشكؿ كبير عمى كؿ أشكاؿ الصراعات التي قد 
 .  تنافسي داخؿ التنظيـ

إف الحديث عف اليكية المينية كذلؾ كدكرىا في زيػادة فعاليػة المؤسسػات يقكدنػا الحػديث 
إلى دكرىا كأىميتيػا فػي تحقيػؽ نجػاح كفعاليػة المؤسسػة  كىػي فػرد مػف التنظػيـ أقػكل منيػا فػي 

حسب دعـ الجماعة المتبنيػة ليػا كقكتيػا أك  جزءا آخر قد يمتد أثره عمى مستكل التنظيـ  ككؿ
درجػػػػة نفكذىػػػػا  حيػػػػث أف اثػػػػر ذلػػػػؾ سػػػػيعكس عمػػػػى قػػػػرارات التنظػػػػيـ كمػػػػدل مصػػػػير أنشػػػػطتيا 

 .  كممارستيا نحكل اليدؼ أك النجاح المنشكد

كقػػػػد رسػػػػخت النتػػػػائج عمػػػػى أف اليكيػػػػة التنظيميػػػػة كالتػػػػي يجعميػػػػا أفػػػػراد التنظػػػػيـ خاصػػػػة 
كقػكة كتأثيرىػا مػف داخػؿ التنظػيـ أك خارجػو دكر فػي التػأثير القيادات العميا أك مػف فػي مسػتكل 

عمػػى نكعيػػة قػػرارات التنظػػيـ كسػػمككو  كمػػف ثػػـ نجػػاح ذلػػؾ التنظػػيـ اإلدارم كمػػف خػػبلؿ اليكيػػة 
التنظيميػػة يمكػػػف التنبػػػؤ كاسػػػتقرار كاقػػػع كمسػػػتقبؿ كضػػع المنظمػػػة بػػػيف التنظيمػػػات األخػػػرل فػػػي 
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د تظير اليكية التنظيمية في صػكرة فمسػفية أك نفس المحيط اإلدارم نحك النجاح المريكب  كق
رسالة المنظمة كأفرادىا ال يعممكف ذلؾ  فيي أيضا تحكـ كتػؤثر بػؿ تتػأثر بكػؿ مػف أيػديكلكجيا 

سػػمككاتيـ  مػػف ثػػـ النجػػاح التنظيمػػي ككممػػا  كمػػدركات كمفػػاىيـ أفػػراد التنظػػيـ كعمػػى قػػراراتيـ ك
 .  ار كضع التنظيـ داخؿ كخارج المنظمةكانت اليكية التنظيمية مستقرة  يدلنا عمى استقر 

تجاىػػات كمػػػدركات افاليكيػػة العماليػػة ربمػػا تكػػػكف أكثػػر كضػػكح فػػي عمميػػػة التػػأثير عمػػى 
 .  األفراد في المنظمة الص يرة أكثر منيا في المنظمات الكبيرة

كىػػي تعتبػػر أمػػر حتمػػي فػػي يايػػة األىميػػة  لػػذا فيػػي تعتبػػر أىػػـ المػػكارد لػػدل المنظمػػة 
رادتيػػا بشػػكؿ فعػػاؿ سػػينعكس بكػػؿ تأكيػػد عمػػى الناجحػػة  كالتػػ ي تعمػػؿ عمػػى تحسػػيف تخطيطيػػا كات

الريػادة فػي عػالـ  النجاح المراد الكصكؿ إليو  باعتبار جميع المنظمات تنشد البقػاء كالتطػكر ك
األعمػػػػػاؿ الػػػػػذم يتسػػػػػـ بػػػػػالت يير كالتجديػػػػػد كىػػػػػك انعكػػػػػاس لقػػػػػدرة إدارة المنظمػػػػػة فػػػػػي التعامػػػػػؿ 

يػػػة التنظيميػػػة القكيػػػة التػػػي تكػػػكف بشػػػكؿ عممػػػي مػػػدركس ككنتيجػػػة كاالسػػػتجابة لػػػو  إذ تعػػػد اليك 
لسماتيا كاتجاىاتيا الكاضحة كالمدركسة  لػذلؾ كممػا كانػت اليكيػة قكيػة تسػتطيع الكصػكؿ إلػى 

 . أفضؿ النتائج في تحقيؽ أىدافيا

فاالعتقاد الذم كاف سائد خبلؿ الفترة السابقة مف السػتينيات كبعػدىا عمػى أف المنظمػات 
ىػي التػي ليػػا أسػيـ كبيػرة كسػػكؽ كعػدد اكبػر مػػف الزبػائف أك المتعػامميف معيػػا  إال أف  الناجحػة

نتيجػػػة تعػػػرض ىػػػذه التنظيمػػػات لمعديػػػد مػػػف التػػػأثيرات كاألزمػػػات نتيجػػػة الت يػػػرات  ىػػػذا لػػػـ يػػػدـ
التنظيميػػػة  كليػػػذا كػػػاف البػػػد مػػػف االىتمػػػاـ بتمػػػؾ السػػػمات كالقػػػيـ الثقافيػػػة كاألفكػػػار كاالتجاىػػػات 

نتمػاء ككالء العػامميف فييػػا ااد داخػؿ التنظػيـ حتػى تضػمف قػػكة كتماسػؾ كزيػادة قػكة المميػزة لؤلفػر 
مػػف جيػػة كتميػػز المنظمػػة مػػع بػػاقي العمػػبلء ا خػػريف  كىػػك مػػا يضػػمف اسػػتقرارىا بػػالريـ مػػف 

 .  تعرضيا لؤلزمات كالتي مف الممكف أف نتعرض ليا كتقمؿ مف أىميتيا كقكتيا كنجاحيا ككؿ
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ارتباطيػػػا بيكيتيػػػا نحػػػك عمبلئيػػػا ككػػػؿ ىػػػذا ال يحصػػػؿ إال  إف نجػػػاح المؤسسػػػة ىػػػك مػػػدل
بمدل التخطيط االستراتيجي لمتنظيـ في تحقيؽ أىدافو  كبالتالي فاليكية التنظيمية الفعالػة ىػي 
التػػي تحقػػؽ نجػػاح التنظيمػػات  كالتػػي تتسػػـ بطػػابع المركنػػة كالتجػػدد كفػػؽ حاجػػة المنظمػػة التػػي 

ألجمػػو تحػػت شػػعار ىكيػػة كاحػػدة نحػػك الخدمػػة تعكػػس فػػي األصػػؿ حاجػػة المجتمػػع الػػذم أنشػػأ 
كاف المؤسسػػة االجتماعيػػة ىػػي مػػدل قػػدرتيا فػػي إيجػػاد الحمػػكؿ كاإلشػػكاالت   العامػػة المشػػتركة

 .  المكضكعية ليكية المنظمة كثقافتيا

 

 :  خالصة الفصل

شػػػػػػػكؿ مصػػػػػػػدرا ىامػػػػػػػا لػػػػػػػدعـ األفػػػػػػػراد ت اليكيػػػػػػػة المينيػػػػػػػةيتػػػػػػػبف مػػػػػػػف كػػػػػػػؿ مػػػػػػػا سػػػػػػػبؽ أف 
المنظمػػة  كمػػا أف اليكيػػة ىػػي محػػدد لػػذات الفػػرد كمجتمعػػو مػػف خػػبلؿ تكامػػؿ داخؿ كالسػػتقرارىم

كدمج كافة أنكاع األفعػاؿ كاألفكػار كالمعتقػدات كالقػيـ التػي يمارسػيا الفػرد  ككػذا تقمصػو لكافػة 
األدكار التي تفرضيا عميو الجماعة داخؿ كخػارج المنظمػة عمػى حػدا سػكل  كمػا تبػيف لنػا بػأف 

كبيػػػرة فػػػي التػػػأثير عمػػػى سػػػمكؾ العػػػامميف كمػػػف ثػػػـ فػػػي أداء المنظمػػػة   لميكيػػػة التنظيميػػػة أىميػػػة
كتختمػػؼ بػػاختبلؼ المنظمػػات مػػف حيػػث السػػمات الجكىريػػة التػػي تحكػػـ طريقػػة العمػػؿ كأسػػمكب 
اإلدارة  كما خمصنا مف ىذا الفصؿ بأف اليكية التنظيمية ىي عبلقة تفاعػؿ مسػتمر بػيف الفػرد 

كتبػػادؿ المعمكمػػات كالمعػػايير كالقػػيـ كالمعتقػػدات  كا خػػريف داخػػؿ المنظمػػة  مػػف خػػبلؿ تفاعػػؿ
السػػائدة فػػي أذىػػاف أعضػػاء المنظمػػة  ممػػا يكحػػد لػػدل العػػامميف أفكػػار كمعتقػػدات مبنيػػة عمػػى 

 األفعاؿ كقيـ مشتركة يعممكف بيا مما تشكؿ ليـ ىكيتيـ.
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 :  تمـــييد

كالعامة في عصرنا ىػذا عمػى دكر كبيػر فػي عمميػة  تحتؿ اإلدارة الجزائرية الخاصة منيا
اإلنتػػػاج كالتسػػػيير كتقػػػديـ الخػػػدمات كالمنفعػػػة العامػػػة ككػػػؿ  لكػػػف ريػػػـ كػػػؿ ذلػػػؾ مػػػا تػػػزؿ ىنػػػاؾ 
العديػػػد مػػػف النقػػػائص التػػػي تتخػػػبط فييػػػا مػػػف سػػػكء التسػػػيير كعػػػدـ االسػػػت بلؿ األمثػػػؿ لمكاردىػػػا 

ال ير أخبلقيػة  جعميػا تبحػث لمخػركج البشرية كالمادية  كىك ما نجـ عمييا مجمكعة التجاكزات 
مػػف بعػػض ىػػذه المسػػالؾ كالمػػأزؽ إلػػى بػػر النجػػاة  ىػػذه الكضػػعية قػػد دفعػػت الحككمػػات عبػػر 
التػػاريخ تحػػاكؿ تصػػحيحيا منػػذ العيػػد التركػػي إلػػى مػػا بعػػد االسػػتقبلؿ كالػػى يكمنػػا ىػػذا  كذلػػػؾ 

فييػػا كتشػػكيؿ  لمحاكلػػة القضػػاء عمػػى التجػػاكزات التػػي شػػكىت اإلدارة الجزائريػػة كزرعػػت الشػػؾ
ىكيػػة تنظيميػػة لمعػػامميف كفػػي اإلدارة الجزائريػػة ككػػؿ  كىػػك مػػا نحػػاكؿ تقديمػػو كعرضػػو فػػي ىػػذا 
الفصػػػػؿ حػػػػكؿ الممحػػػػة التاريخيػػػػة لػػػػئلدارة الجزائريػػػػة كتطػػػػكر الخصػػػػائص الفكريػػػػة كاألخبلقيػػػػات 

 . الكاجبة اتبعاىا لمعامؿ في اإلدارة الجزائرية
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 :  اإلدارة الجزائرية قبل االستقالل أوال:
إف اإلدارة ىػػػي الصػػػكرة المعبػػػرة عػػػف مػػػدل تقػػػدـ الدكلػػػة أك تخمفيػػػا  كىػػػي تسػػػتمد قكتيػػػا 
صػػػبلحيا كصػػػبلبتيا مػػػف قػػػكة كصػػػبلبة التسػػػيير الصػػػحيز كالسػػػميـ  كمػػػا تػػػنجـ عػػػف  كنجاحيػػػا كات

دارة العمكميػػة فشػػميا مػػف سػػكء التسػػيير كعػػدـ تطبيػػؽ تمػػؾ المكاثيػػؽ األخبلقيػػة بشػػكؿ سػػميـ  كاإل
مػف حيػث ككنيػا أداة  الجزائرية ال تختمؼ عف اإلدارات العامة في سػائر الػدكؿ األخػرل  كذلػؾ

بكاسطتيا يتـ تحقيؽ السياسة العامة لمدكلة  إال أف ما يميزىا ىك أنيػا أداة مكركثػة عػف اإلدارة 
الكطنيػػػة كيػػرس عقميػػػة تيا أداة لتمريػػػر مكائػػد لطمػػػس اليكيػػة ذاالسػػتعمارية الفرنسػػية التػػػي اتخػػ

مشػػػكىة فػػػػي عمميػػػػة التسػػػػيير  كليػػػػذا فالحػػػديث عػػػػف اإلدارة الجزائريػػػػة كتطكرىػػػػا عبػػػػر المراحػػػػؿ 
التاريخيػػة يسػػتدعي عػػدـ إيفػػاؿ العكامػػؿ ذات األثػػر فػػي ىػػذا التطػػكر  كليػػذا سػػنحاكؿ التطػػرؽ 

 .  إلى صكرة مبسطة ليذه المراحؿ كذلؾ في العيد العثماني كفي عيد االحتبلؿ
 : الجزائرية في العيد التركياإلدارة  -1

تمثػػؿ الفتػػرة التػػي دامػػت فييػػا العيػػد التركػػي فػػي الجزائػػر مرحمػػة مػػف مراحػػؿ المػػؤثرة فػػي 
نشػػكء المؤسسػػة الجزائريػػة فيمػػا بعػػد  كالػػذم امتػػد بػػالجزائر ألكثػػر مػػف ثبلثػػة قػػركف مػػرت بػػثبلث 

سػيطرة مػػف طػػرؼ مراحػؿ بػػرزت فػي مرحمػػة البايػات  كالتػػي كػػاف فييػا النظػػاـ مركزيػا كالحكػػـ كال
السػػمطة الحاكمػػة كالمطمقػػة  كمرحمػػة الثانيػػة مرحمػػة الباشػػكات التػػي اسػػتمر فييػػا الحكػػـ المركػػزم 
كبرز أكثر سعي االنكشارييف االستقبلؿ بالجزائر لمصػمحتيـ  لكػنيـ كاجيػكا ذلػؾ بػالرفض مػف 

إلى صػؼ  مرحمة ا يكات الذيف ينتمكف  طرؼ العثمانييف كمف السكاف  لتأتي المرحمة الثالثة
الضػػباط االنكشػػارييف الػػذيف لػػـ يزيػػدكا اإلدارة إال اضػػطرابا كفكضػػى  ثػػـ تمتيػػا المرحمػػة األخيػػرة 

  بحيػػػث نضػػػػجت فييػػػػا اإلدارة 1830أطمػػػؽ عمييػػػػا مرحمػػػة الػػػػدايات التػػػػي اسػػػتمرت إلػػػػى عػػػػاـ 
التركيػػػة كاسػػػتقرت األكضػػػاع كطبػػػؽ نظػػػاـ اإلدارة المحميػػػة بعػػػض الشػػػيء بجانػػػب كجػػػكد سػػػمطة 

 . دارية لتسيؿ عممية تسيير شؤكف السكافإمت الببلد إلى مقاطعات مركزية  كقس
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كلقػػد تمثػػؿ العيػػد التركػػي فػػي الجزائػػر فػػي دكلػػة عسػػكرية يرأسػػيا دام يقػػـك بانتخابػػو كػػؿ "
مف المميشيا كالجيش  ككاف تنظيـ الحككمة قائما عمى ثبلث سمطات أحداىما قضائية كالثانيػة 

رة جعػػؿ عمػػى رأسػػيا شػػيخ المدينػػة يسػػاعده مجمػػس بمػػدم مػػف تنفيذيػػة كالثالثػػة مدنيػػة  ىػػذه األخيػػ
اختصػػاص المحافظػػة عمػػى األمػػف كالنظافػػة  كمػػا يعمػػؿ عمػػى تػػكفير كػػؿ مػػا مػػف شػػانو أف ينفػػع 

 .  (301ص: 2014قاسيمي،  " )ناصرالمدينة 

ىػػػذه الفتػػػرة التاريخيػػػة كالػػػذم كانػػػت فػػػي القػػػرف السػػػادس عشػػػر بػػػأف  كليػػػذا يمكػػػف القػػػكؿ
احػػؿ التاريخيػػة التػػي تشػػكمت فييػػا النظػػاـ اإلدارم الجزائػػرم  كقسػػمت ـ( حػػي احػػد المر 1516)

كىػػي العصػػمة كضػػكاحييا   دار السػػمطاف: الػػببلد مػػف الناحيػػة اإلقميميػػة إلػػى أربعػػة منػػاطؽ ىػػي
كبايمػػؾ التيطػػرم كعاصػػمتيا المديػػة  كبايمػػؾ ال ػػرب كعاصػػمتيا كىػػراف بينمػػا الشػػرؽ عاصػػمتو 

حجػػػـ مػػػف البمديػػػة  كمػػػا يتشػػػكؿ  تنظيمػػػات إقميميػػػة إداريػػػةكمنػػػو يتكػػػكف البايميػػػؾ مػػػف . قسػػػنطينة
البام كديكاف البام كالمجمس االستشػارم  المصػالز اإلداريػة : البايميؾ مف عدة مستكيات كىي

بالبايميػػؾ تمثمػػت صػػبلحيات كاختصاصػػات البػػام فػػي المحافظػػة عمػػى النظػػاـ كاألمػػف العمػػكمي 
لسػػػير عمػػػى جبايػػػة الضػػػرائب  كمػػػف ذاؾ الحػػػيف كالحيمكلػػػة دكف انتفاضػػػة السػػػكاف المحميػػػيف كا

 . كمازالت الشكائب الفكرية العالقة عمى عقمية العامؿ الفرد الجزائرم

 : اإلدارة الجزائرية في عيد االحتالل -2
  كليػػذا 1830بعػػد سػػقكط الدكلػػة العثمانيػػة فقػػد خضػػت الجزائػػر لبلحػػتبلؿ الفرنسػػي عػػاـ 

تعمارية الفرنسػة التػي اتخػذتيا أداة قمػع ب يػة طمػس فاإلدارة الجزائرية مكركثػة عػف اإلدارة االسػ
لترسػيخ كمسػاعدة عمػى تطبيػؽ  ا لفئػات مػف الجزائػرييفض نػدت ليػا بعػالشخصية الكطنية  كج

ىذه السياسات  كىك ما استطاعت فرنسا أف تجعؿ مف اإلدارة الجزائرية في عيده قمعية  ممػا 
بسػػبب السػػمككيات التػػي مكرسػػت فػػي عيػػد أدل إلػػى تشػػكيؿ النظػػرة المناكبػػة ليػػا بعػػد االسػػتقبلؿ 

لػػت تسػػمكيا الكثيػػر مػف اإلداريػػيف عنػػدنا فػػي ااالسػتعمار الفرنسػػي  كبعػػض الممارسػػات التػي ماز 
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الكقػت الحاضػر كاف لػيس كالماضػي  كمػف ينظػر إلػى مصػمحتو الخاصػة أك مصػمحة عشػيرتو 
 . كأصحاب الجاه كالمصالز

المحمية لمجزائر سياسات متعددة  فمقػد كانػت كقد اعتمدت السمطات الفرنسة في إدارتيا "
تمجػػأ إلػػى االسػػتعانة بالشخصػػيات ذات النفػػكذ مػػف المػػكاطنيف  كأحيانػػا تمجػػأ إلػػى االسػػتفادة مػػف 

 .  (154ص: 2009" )ناجي عبد النور،  النظـ التي كانت سائدة
كالمتتبػػػع لنشػػػكء كبػػػركز اإلدارة المحميػػػة خاصػػػة ىػػػك أف الجيػػػاز اإلدارم الػػػذم عمػػػا فػػػي 

لجزائػػػر كػػػاف يمػػػارس سػػػمطاتو القانكنيػػػة الصػػػارمة  حيػػػث تحكلػػػت الفئػػػة اإلداريػػػة إلػػػى جماعػػػة ا
متسمطة متحكمة فػي مصػائر األشػخاص كفػي مصػالحيـ المختمفػة  إلػى درجػة اعتبػرت نفسػيا 
ىػػي الراعػػي كالدكلػػة المحافظػػة  كمػػا يبلحػػظ كػػذلؾ ف نشػػكء كتطػػكر اإلدارة المحميػػة الجزائريػػة 

الت يػرات التػي حػدثت فػي النظػاـ : الجزائر تتحكـ فيو عػدة عكامػؿ منيػاكالمؤسسات البمدية في 
الفرنسي كتطكر حركة االستيطاف كالض كط الممارسػة مػف طػرؼ المعمػريف  كرد فعػؿ المقامػة 

 .  الجزائرية

 أطوار التسيير في اإلدارة الجزائرية:  ثانيا:

المجػػػاالت تقػػػاس  إف تقػػػدير اإلصػػػبلحات التػػػي قامػػػت فػػػي اإلدارة الجزائريػػػة فػػػي مختمػػػؼ
بمػػدل نجػػاح سػػير المؤسسػػات كالت يػػرات التػػي تنتيجيػػا فػػي محيطيػػا  ككػػذا التحػػكالت الممكنػػة 
لمختمػػؼ العبلقػػات  ىػػذه المؤسسػػات بػػدأت تػػدريجيا تفقػػد ىكيتيػػا بعػػدما ان مسػػت فػػي دىػػاليس 

كلقػػد طػػرح ميثػػاؽ الجزائػػر تنظػػيـ اإلنتػػػاج " الفسػػاد كالتخػػبط فػػي التسػػيير عبػػر تجػػارب زمنيػػة  
قتصػػادم بػػنفس العبػػارة الػػكاردة فػػي ميثػػاؽ طػػرابمس  فحػػدد شػػكؿ الشػػركة الكطنيػػة كاعظاىػػا اال

الدكر األساسي في القياـ بنشاطاتيا في نطاؽ كمبادئ كقكانيف الشركة الكطنية ب رض تحقيػؽ 
 .  (40ص: 1987" )زغدود عمي، المصمحة العامة 
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 :  مرحمة التسيير الذاتي -1

االسػػػتقبلؿ أزمػػػة متعػػػددة األكجػػػو  خاصػػػة بػػػع الرحػػػاؿ لقػػػد شػػػيدت الجزائػػػر مباشػػػرة بعػػػد 
الخدماتيػػة   الجمػػاعي لؤلكركبيػػيف كالػػذيف شػػ رت مناصػػبيـ لمؤسسػػات الصػػناعية كالزراعيػػة ك

مع كجكد جياز إدارم يكػاد يخمػك مػف اإلطػارات القػادرة عمػى تسػييرىا نظػرا لحداثػة االسػتقبلؿ  
المرحمػػة كسػػد ذلػػؾ الفػػراغ الػػذم تركتػػو فرنسػػا كأمػػاـ ىػػذا الكضػػع كػػاف لزامػػا كتمقائيػػا تجػػاكز ىػػذه 

 .  آنذاؾ في كؿ اإلدارات  كبالتالي إدارة ىذه المؤسسات دكف خيار كال تردد

كقد اتضز تحكـ الفئة اإلدارية في السمطة باسـ العماؿ لكنيا لـ تخدـ مصالحيـ  إنمػا  "
 كبػذلؾ نجػػد ذاتي اسػت مت ضػعؼ تكػكينيـ كمسػتكاىـ التعميمػي كأخػػذت مكػانيـ باسػـ التسػيير ال

حمايػػة االقتصػػاد الػػكطني  : أف فكػػرة التسػػيير الػػذاتي جػػاءت لتحقيػػؽ جممػػة أىػػداؼ كػػاف أىميػػا
كليأخػػذ ذلػػؾ التجنيػػد الجمػػاعي . كمكاصػػمة العمميػػة اإلنتاجيػػة قصػػد مكاجيػػة احتياجػػات المجتمػػع

و التػػي باركػػت فييػػا التسػػيير الػػذاتي كزكتػػ1963إطػػاره الرسػػمي  أصػػدرت الدكلػػة قػػرارات مػػارس 
 .  (362ص: 20111" )ليندة العابد، كتبنتو كنظاـ تسير بو الكحدات االقتصادية آنذاؾ

ىكذا فقد كرثت الجزائر جيازا إداريا يير متناسؽ بحيػث أننشػأ  كمػا رأينػا أعػبله  ليػتبلءـ 
كمػا زاد مػف تعقػد الكضػعية نفػكر المجتمػػع . مػع حالػة عػدـ االسػتقرار التػي كانػت تعرفيػا الػببلد

لقيػػادة الثػػكار الجزائػػرييف  الػػذيف كػػاف يػػرل  بعػػد ذلػػؾ مػػف كػػؿ مػػا ىػػك فرنسػػي ليخضػػع الجزائػػرم
فييـ شعمة أمؿ لمستقبؿ أفضؿ كىذا بالتحاؽ نسبة كبيرة مف الشباب الجزائرم بصػفكؼ جػيش 
التحريػػر الػػكطني سػػكاء مػػف الفبلطحػػيف  الطمبػػة كعمػػاؿ الكرشػػات كالمصػػانع  كىػػك مػػا اسػػتدعت 

ع الخػػركج مػػف ىػػذا الكضػػع كطيػػرت بػػكادر التسػػيير االشػػتراكي نسػػتطي أخػػركجػػكد لتشػػكؿ نظػػاـ 
 .  1971لسنة 
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 : مرحمة التسيير االشتراكي -2
ببدايػػػة تنفيػػػذ ثػػػكرم لممشػػػركع االشػػػتراكي خاصػػػة مػػػع حممػػػة التأمينػػػات  تميػػػزت ىػػػذه الفتػػػرة

الكاسػعة ألمػبلؾ المػكاطنيف  ممػا أدل بفئػات كبيػرة مػف المناضػميف كالعػامميف فػي أجيػزة الدكلػة 
إلػػى تبنػػي المشػػركع االشػػتراكي الػػذم ال رجعػػة فيػػو  ككػػاف تأييػػدىا المطمػػؽ نػػابع مػػف خكفيػػا مػػف 

ىػػػذه المرحمػػػة كانػػػت بمثابػػػة نقطػػػة االنطػػػبلؽ  "ات أخػػػرل  فقػػػداف امتيازىػػػا كعػػػدـ كسػػػب امتيػػػاز 
لتكػػػػكيف قطػػػػػاع عػػػػػاـ مسػػػػػيطر  كىػػػػي أيضػػػػػا محاكلػػػػػة مػػػػػف طػػػػرؼ الدكلػػػػػة السػػػػػترجاع سػػػػػيادتيا 
كاسػػتقبلليا االقتصػػادم  إلػػى جانػػب اسػػتقبلليا السياسػػي  فعمػػدت بػػذلؾ إلػػى كضػػع العديػػد مػػف 

أمػػا سياسػػة . دىػػا الذاتيػةالمؤسسػات تحػػت كصػايتيا  كىػػذا لخمػؽ دكلػػة مسػتقمة تعتمػػد عمػى مكار 
 نػػػػكاة لقاعػػػػدة  التأمينػػػػات المتبعػػػػة مػػػػف طػػػػرؼ الدكلػػػػة كتأسػػػػيس الشػػػػركات الكطنيػػػػة كػػػػاف بمثابػػػػة

 .  (35سعيد أوكيل وآخرون، ص) "صناعية صمبة كتنمية حقيقية
لذا فقد حاكؿ التسيير االشتراكي في ىذه المرحمة تكسيع مفيـك المشاركة  بحيػث يصػبز 

ى األقػػؿ المشػػاركة فػػي فمميػػة التسػػيير  كقػػد تػػدعـ ىػػذا النظػػاـ فػػي العامػػؿ مسػػير كيسػػتطيع عمػػ
التسيير بالعديد مف القكانيف جديدة كالتي تزيد مف نفكذ كقكة ىذا التسيير  ممػا يسػيـ كال يسػمز 

النظػػػػاـ ازدادت سػػػػيطرة الفئػػػػات اإلداريػػػػة  باالحتجػػػػاج كاإلضػػػػراب ضػػػػد اإلدارة  كفػػػػي طػػػػؿ ىػػػػذا
ىػػذا مػػا يؤكػػده ناصػػر قاسػػيمي فػػي دراسػػتو حػػكؿ الصػػراع كتحكميػػا فػػي مصػػادر كنفػػكذ القػػكة  ك 

التنظيمػػػات فػػػي جزائػػػر االسػػػتقبلؿ اسػػػتندت عمػػػى "بػػػأف  داخػػػؿ التنظػػػيـ فػػػي المؤسسػػػة الجزائريػػػة
كعمػػى مكاثيػػؽ كدسػػاتير متعػػددة ال يكػػاد يطبػػؽ الكاحػػد حتػػى يػػتـ ال متناىيــة( نصػػكص قانكنيػػة )

: 2014)ناصــــــر قاســــــيمي،   دكف البحػػػػػػث عػػػػػف الفعاليػػػػػػة كالتحسػػػػػيف . . . اسػػػػػتبدالو بػػػػػ خر
 .  (316ص

البلمركزيػة  : كنجد التسيير االشتراكي في إطػاره النظػرم  يقػـك عمػى مبػادئ ثبلثػة ىػي "
الديمقراطية  كتكزيػع المسػؤكلية(  كييػدؼ بػذلؾ إلػى خمػؽ ظػركؼ الفعاليػة فػي الكسػط العمػالي 

ففكػػرة مشػػاركة العمػػاؿ فػػي التسػػيير تعػػد عػػامبل أساسػػيا فػػي ترسػػيخ فكػػرة اإلدارة . داخػػؿ التنظػػيـ
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الديمقراطيػػػػػة  بمشػػػػػاركة العمػػػػػاؿ فػػػػػي اتخػػػػػاذ القػػػػػرارات  كمنػػػػػو الػػػػػدعكة إلػػػػػى البلمركزيػػػػػة داخػػػػػؿ 
المؤسسػػات  فالتسػػيير االشػػتراكي لممؤسسػػات تعتبػػر بمثابػػة تكنيػػؾ ثػػكرم إلعػػادة تكزيػػع السػػمطة 

 .  (13يوسف سعدون، ص) " المؤسسة السياسية كاالقتصادية داخؿ
كجػػػػػدت اإلدارة الجزائريػػػػػة يػػػػػداة االسػػػتقبلؿ نفسػػػػػػػيا تعػػػػػػػاني مػػػػػػػف كطػػػػػػػأة ا ثػػػار السػػػػػمبية 
المكركثػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػكاء تمػػػػػػػػػؾ المتعمقػػػػػػػػػة بصػػػػػػػػبلحيات اليياكػػػػػػػػؿ اإلداريػػػػػػػػة كعػػػػػػػػدـ تكازنيػػػػػػػػا أك تمػػػػػػػػـ 

مػػػػػػػف النػػػػػػػاحيتيف القانكنيػػػػػػػة كالبشػػػػػػػرية كىػػػػػػػذا مػػػػػػػا أدل إلػػػػػػػى  ىػػػػػػذه اليياكػػػػػػؿ المتعمقػػػػػػة بمحتػػػػػػكل
 .  (40ص: 2012ىاشمي خرفي، ): بػػػػركز ظػػػػاىرتيف متناقضػػػػتيف ىما

اقض بالتنػػػػ كثػػػػػرة النصػكص التشػػػريعية كالتنظيميػػػػػة المكركثػػػػػة منيػػػػػا كالجديػػدة كالتػي اتسػمت -
 .  كفػػػي عمػب األحيػػػاف بالتنػػاقض كعػػػدـ قػػػدرة المسػيريف عمػػػى تأىيميػػػا لػػػنقص التأىيؿ

التػػػػػػػأطير كانعػػػػداـ التػػػػػػػكازف فػػػػػػػي تعػػػػػػػداد المسػػػػػػتخدميف بسػػػػػبب الفػػػػػػػراغ  المعانػػػػػػػاة مػػػػػػػف نػػػػػػػدرة  -
رة المكثفػػػػػػػػػػػة لمعديػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػدماء المػػػػػػػػكظفيف الكبيػػػػػػػػػػػر خمفػػػػػػػػػػػو المسػػػػػػػػػػتعمر  بفعػػػػػػػػػػػؿ اليجػػػػػػػػػػػ

الفرنسػػػػييف  كصػػػػػعكبة اسػػتخبلفيـ بمػػػػػكظفيف جزائػػػػػرييف جػػػػػاىزيف  األمػػػػػر الػػػػػذم كػػػػػاد أف يػػؤدم 
 . إلى انحبلؿ الكثير مف المرافؽ العامة

ى اتخػػاذ جممػػػػػة مػػػػػف اإلجػػػػػراءات كلتجػػػػػاكز ىػػػػػذه الكضػػػػعية عمػػػػػدت اػمسػػػمطات العامػػػػػة إلػػػػػ
عمػػػػػػػػى مسػػػػػتكل التػػػأطير كالتنظػػػػػػػػيـ اإلدارم كالتشػػػػػػػػريع فػػػػػػػػي اتجػػػاه اإلصػػػبلح اإلدارم  فمجػػػػػػأت 
إلػػػػػى تخفػػػػػيض عػػػػػدد البمػػػػديات عػػػػػف طريػػػػػؽ دمػػػج عػػػػػدة بمػػػديات إلمكانيػػػػػة إدارتيػػػػػا كتسػػػػػػييرىا  

بمديػػػػػة  أمػػػػػا عمػػػػػى مسػػتكل التػػػػػأطير فقػػػد 1500بػػػػدال مػػػػف 687عػػػػدد البمػػػديات  فأصػبز بػػػػذلؾ
تػػػػـ تنظػػػػػػػيـ دكرات تدريبيػػػػػة كممتقيػػػػػػات لصػػػػػالز مػػػػػػػكظفي اإلدارات لتػػػػػػػػأىيميـ لمقيػػػػػػػػاـ باألعمػػػػػاؿ 

كتػػػػػػػـ إنشػػػػاء العديػػػػػػد مػػف المعاىػػػػػد لمتكػػػػػكيف المتخصػػػص قصػػػد مكاجيػػة االحتياجػػات . اإلداريػػػػػػػة
مػػػػػػػػيبلد المدرسػػػػػػػة الكطنيػػػػػػػػة لػػػػػػػػئلدارة كالكمفػػػػػػػػة بوعػػػػػػػػداد 1964المتزايػػػػػػػػدة حيػػػػػػػث شػػػػػيدت سػػػػػػنة 

مخصصػة 1969 إنشاء مراكػػز لمتكػكيف اإلدارم سػنة اإلطػػارات لبللتحاؽ بالكظػائؼ العامة ثػـ
مػػػف ىنػػػا نجػػػد أف الدكلػػػة قػػػد خطػػػت خطػػػكة جديػػػدة  بتبنييػػػا . كالتنفيػػػذ لتكػػػػػكيف أعػػػػػػكاف الػػػػتحكـ
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لسياسػػػػة إصػػػػبلحية تعديميػػػػة لسػػػػد الفجػػػػكات كالعراقيػػػػؿ التػػػػي اعترضػػػػت تطػػػػكر القطػػػػاع العػػػػاـ  
مسػػػتيدفة تحسػػػيف مردكديػػػة المؤسسػػػات بوعػػػادة ىيكمتيػػػا  أم بتقسػػػيميا إلػػػى شػػػركات عمكميػػػة 

ة الحجػـ قيػاس بالشػركة األـ كتكػكف أيضػا أكثػر تخصصػا  ليػتمكف المسػيركف مػف تككف صػ ير 
الػػػتحكـ فييػػػا كتحسػػػيف مردكديتيػػػػا الماليػػػة كاالقتصػػػادية  كىػػػذا مػػػػا أطمػػػؽ عميػػػو إعػػػادة الييكمػػػػة 
العضػػػػكية لمشػػػػركات الكطنيػػػػة  حيػػػػث تضػػػػاعؼ عػػػػددىا مػػػػرات عديػػػػدة كحكلػػػػت أسػػػػماؤىا إلػػػػى 

ت إعػػػػادة الييكمػػػػة الماليػػػػة لتػػػػتمكف المؤسسػػػػات مؤسسػػػػات عمكميػػػػة  ككخطػػػػكة مكاليػػػػة لػػػػذلؾ تمػػػػ
ــل وآخــرون، ) "العمكميػػة الجديػػدة مػػف االنطػػبلؽ مػػف جديػػد فػػي العمميػػة اإلنتاجيػػة  ســعيد أوكي

 .  (39ص

 الخصائص الفكرية لتسيير في اإلدارة الجزائرية:  ثالثا:

يعػػد تػػأطير عمميػػة التسػػيير فػػي جزائػػر االسػػتقبلؿ يسػػتند إلػػى أنمػػاط تسػػيير منيػػا التسػػيير 
الػػػذاتي مػػػركرا باالشػػػتراكي كصػػػكال إلػػػى اسػػػتقبلؿ المؤسسػػػات ثػػػـ الخكصصػػػة  ممػػػا يشػػػير إلػػػى 
التخبط الفكرم الذم عاشتو اإلدارة الجزائرية عبر المراحؿ الزمنية مختمفة منيا مػا كػاف تمقػائي 

يخطػط لػو تخطػيط سػميـ  ضػؼ عمػى ذلػؾ تمػؾ الثقافػة كاليكيػة التػي كػاف يتسػـ  كمنيا الذم لػـ
بيػػػا العامػػػؿ كالفػػػرد الجزائػػػرم خصكصػػػا  اسػػػتمـز األمػػػر بػػػيف مػػػا ىػػػك نظػػػرم مػػػف فػػػكؽ اإلدارة 
المركزيػػة كبػػيف مػػا ىػػك ميػػداني كبالتػػالي االنفصػػاـ بينيمػػا  كمنػػو فالممارسػػة فػػي مسػػتكل الكاقػػع 

إلى االنفصاـ القائـ بيف القيـ االجتماعية لمعمػؿ كمػا ىػك  افةضباإلشيء كالمنظر شيء آخر  
إذا كانػػػػت فئػػػػة عماليػػػػة تحمػػػػؿ  "ممػػػػارس فػػػػي الكاقػػػػع االجتمػػػػاعي كمنػػػػو العبلقػػػػات التنظيميػػػػة  

خاصػػػػة بيػػػػا كتصػػػػكرا خاصػػػػا متكػػػػامبل حػػػػكؿ النسػػػػؽ التنظيمػػػػي الػػػػداخمي كالنسػػػػؽ  أيديكلكجيػػػػة
خػػارجي كحمايػػة مصػػالحيا كالتعبيػػر الخػػارجي فػػاف ذلػػؾ مػػف اجػػؿ مسػػاعدتيا عمػػى فيػػـ العػػالـ ال

كتتميػػػز كػػػؿ فئػػػة ككػػػؿ طبقػػػة عماليػػػة بتفسػػػيراتيا . عنيػػػا كعػػػف مكاقفيػػػا كممػػػا اقضػػػت الضػػػركرة
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الخاصػػػػة لكػػػػؿ السػػػػمككات التنظيميػػػػة التػػػػي تصػػػػدر عػػػػف ىػػػػذا الطػػػػرؼ بحيػػػػث قػػػػد تصػػػػؿ ىػػػػذه 
 .  (319ص: 2014ناصر قاسيمي، ) "التفسيرات إلى حد التناقض 

 ي اإلدارة الجزائريػػة كالمؤسسػػات العمكميػػة كاحػػدة منيػػا تظيػػركالمتتبػػع لمراحػػؿ التسػػيير فػػ
في السنكات األخيرة ظيرت العديد مف التحكالت كالت يرات في تسيير الكظػائؼ العمكميػة  بأف 

قتصػادية كالسياسػية فػي كثيػر كالتي فرضتيا متطمبات الفعالية كالشفافية  ككذا اإلصػبلحات اال
حتميػة االنػدماج فػي مصػاؼ الػدكؿ المتقػدة كاالقتصػاد العػالمي  كليػذا فيػذا الطػرح  كر مف دك 

الجديػد اسػتمـز ككػاف أسػمكب إجباريػػا ال بػد منػو كمػف سػمكو تمثػػؿ فػي ىجػرة النزعػة االجتماعيػػة 
قػػرار مبػػدأ التسػػيير االقتصػػادم لمكظػػائؼ العمكميػػة  التػػي تطبػػؽ المؤسسػػات العمكميػػة منيػػا  كات

ـ ىػػذا الػػنمط مػػف التسػػيير قػػائـ عمػػى االحترافيػػة فػػي التسػػيير كاالسػػتقرار متمثمػػة فػػي ركػػائز تػػدع
كيمتػد ىػذا التنػاقض فػي التفسػير إلػى مختمػؼ العناصػر التنظيميػة كالحياد فػي عمميػة التسػيير  

األخػرل كاف عكامػؿ قػكة ىػذه الفئػة فػي مكاجيػة خصػكميا معرفتيػا بػالقكانيف كاحتكارىػا لممعرفػػة 
القانكنية كتحكميا في سػمطة القػرار كفػي مصػادر المعمكمػات كفػي اإلدارية كلتفسير النصكص 

اذا كانػػت فئػػة اإلطػػارات كالرؤسػػاء تسػػتمد منظكمتيػػا المعرفيػػة كقكتيػػا مػػف  ك "كيفيػػة تكزيعيػػا  
أجيػػػزة الدكلػػػة المختمفػػػة فػػػاف الفئػػػات المينيػػػة األخػػػرل تسػػػتمد منظكمتيػػػا المعرفيػػػة مػػػف مصػػػادر 

قاتيا  كمػػف ذلػػؾ التنظػػيـ ييػػر الرسػػمي الػػذم يكػػكف أحيانػػا تيػػيكبل كاقػػؿ شػػرعية مػػف سػػاب أخػػرل
عفكيػػا كعاطفيػػا كارتجاليػػا  كتسػػمد منظكمتيػػا مػػف النسػػؽ الخػػارجي كنعنػػي بػػو خاصػػة المصػػادر 
الثقافية ليذه الفئػات التػي تسػتمد منيػا مكاقفيػا اتجػاه أجيػزة الدكلػة التػي يالبػا مػا تكػكف عدائيػة 

 .  (320ص : 2014، " )ناصر قسيميكبعيدة عف عبلقات الثقة 

كلكػػػي ال نسترسػػػؿ كنطيػػػؿ الحػػػديث نكتفػػػي بالتنكيػػػو عػػػف ضػػػركرة تجنػػػب كمحاربػػػة بعػػػض 
السمبيات األخبلقية  مثؿ الفساد كالرشكة كاالنحراؼ في التصرفات كعػدـ مطابقػة القػكؿ بالفعػؿ 
ىػدارىا بمػا  في تطبيؽ األنظمة  كضػركرة الحػرص عمػى اسػتخداـ كافػة المػكارد كعػدـ إتبلفيػا كات
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ذلػػػؾ الكقػػػت  كضػػػركرة اإلخػػػبلص فػػػي العمػػػؿ كسػػػرعة االنجػػػاز كاألمانػػػة كالنزاىػػػة كالعدالػػػة  فػػػي
كاألخػػذ بمعػػايير الجػػكدة الشػػاممة فػػي األداء  كضػػركرة الصػػدؽ كالدقػػة كاإلدالء بالمعمكمػػات أك 

كمنظكمػػػة أخبلقيػػػة  التصػػػريحات كالشػػػفافية التػػػي تتطمبيػػػا المنافسػػػة لتحقيػػػؽ الرفػػػاء االجتمػػػاعي
 . عادلة

 نظام تسيير الجماعات المحمية في الجزائر:  :رابعا

عمػػؿ كميػػاـ النظػػاـ اإلدارم فػػي المؤسسػػة الجزائريػػة ىػػك الشػػأف بالنسػػبة  إف الحػػديث عػػف
لميػػاـ كنشػػاط اإلدارة العامػػة  فػػوف األسػػمكب الػػذم تتبعػػو كػػؿ دكلػػة فػػي تنظيميػػا اإلدارم يتػػأثر 

الدكلػػة فػػي مرحمػػة مػػا مػػف تاريخيػػا  فػػوذا كانػػت. بظركفيػػا االجتماعيػػة  كالسياسػػية  كاالقتصػػادية
جميػػع الييئػػات اإلداريػػة فػػي يػػد  تيػػتـ بتكػػكيف سػػيادة حكػػـ القػػانكف عمػػى جميػػػع األفػػراد  كتركيػػػز

السمطة اإلدارية المركزية عمى مسػتكل العاصػمة  فونيػا تنتقػؿ فػي مرحمػة أخػرل مػف االسػتقرار 
عاتقيا إلى مرحمة يتميز فييا النظػاـ كاألمف  كالرقي كالتكسع أيف تتعػدد الكاجبػات الممقػاة عمى 

اإلدارم بمشػػاركة الدكلػػة مكاطنييػػا فػػي أداء جػػزء مػػف ىػػذه الخػػدمات مػػف خػػبلؿ إنشػػاء ىيئػػات 
 .  (58ص: 1999د ناصر، لباإدارية محمية  )

 وحدات التقسيم اإلداري في الجزائر : 
 الوالية  : 

الدكلػػة تتمتػػع بالشخصػػية ىػػي منطقػػة إداريػػة عمػػى جػػزء مػػف إقمػػيـ "كتعػػرؼ الكاليػػة بأنيػػا 
المعنكيػػة كاالسػػتقبلؿ كتقػػـك بنشػػاط سياسػػي كاقتصػػادم كاجتمػػاعي كثقػػافي تحػػت إشػػراؼ كرقابػػة 

" )جعفـر أنـس السمطة المركزية كيتكلى إدارتيا كؿ مف الػكالي كمجمػس الكاليػة كالييئػة التنفيذيػة
 (  50ص 1988قاسم، 
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تنميػة كتقريػب اإلدارة كمصػالز الدكلػة كلم كتعد الكالية ىي امتداد لسػمطة الدكلػة كانتشػارىا
مػػػف المػػػكاطنيف  كتسػػػييؿ الخػػػدمات المقدمػػػة إلػػػييـ  إذ تعػػػد الكسػػػيط المباشػػػر بػػػيف المػػػكاطنيف 
كمصالز اإلدارة المحميػة األخػرل التػي ىػي الكاليػة كالػدائرة كالبمديػة  كبيػذا يعتبػر الػكالي بمثابػة 

ة مػػػف اسػػػتقبلؿ مػػػالي كالشخصػػػية فػػػي كاليتػػػو  خاصػػػة بمػػػا تتمتػػػع بػػػو الكاليػػػ رئػػػيس الجميكريػػػة
المعنكيػػػة كاحتكائيػػػا لمختمػػػؼ التخصصػػػات األخػػػرل كالجانػػػب التربػػػكم كاالقتصػػػادم كالثقػػػافي  

سػػكاء فػػي اإلدارة المركزيػػة أك البلمركزيػػة فػػي التنظػػيـ  كتعػػد الكاليػػة كػػذلؾ احػػد تنظيمػػات الدكلػػة
الميػػاـ كاألنشػػطة داخميػػا لمكاليػػة ككثػػر كتعقػػد بػػأف  اإلدارم الجزائػػرم  لكػػف فػػي مقابػػؿ ذلػػؾ نجػػد

كأصبحنا نبلحظيا كدكيمة داخؿ دكلة أكبر منيا  كىذا مػا يعقػد مػف أمػكر التسػيير خاصػة إلػى 
كتبعتيػا  تعمؽ األمػر باتخػاذ القػرارات  كفػي ظػؿ نػدرة المػكارد الماديػة )الماليػة( أصػبحت الكاليػة

ا كصػػراع بػػيف بػػيف مصػالحي التػي تػػدخؿ تحػت يطائيػػا لمجماعػات المحميػػة األخػرل فػػي صػراع
األشخاص  مما يدؿ بالعديد مف التشكيبلت األخرل التػي ظيػرت عمػى يػرار المجمػس الػكالئي 
كالنػػكاب المنتخبػػكف  كالػػذيف أصػػبحكا كمػػراقبيف لمعمميػػة بكػػؿ شػػفافية كالكشػػؼ عمػػى التصػػرفات 
المنافية لصالز العاـ في مف جية  في مقابؿ كعكس ذلؾ إف لػـ تكػف ىػي كػذلؾ شػريؾ سػمبي 

 .  العممية في ىذه

كبالتػػالي يبقػػى الػػدكر مشػػترؾ لتحقيػػؽ الفعاليػػة كبنػػاء كتشػػكؿ الصػػكرة الحقيقػػة لمكاليػػة فػػي 
 . عممية التنمية كفي صالز العاـ

 الدائرة : 
ي قطػػػاع إدارم لػػػو أىميػػػة المحميػػػة التػػػي ال يتمتػػػع بالشخصػػػية القانكنيػػػة يعػػػيف رئيسػػػيا ىػػػ"

بمرسػػػـك حكػػػكمي كبػػػاقتراح كزيػػػر الداخميػػػة  كمػػػف ميامػػػو تطبيػػػؽ القػػػكانيف كالتنظيمػػػات كيسػػػاعد 
الكالي في ذلؾ كما يساعده في تطبيؽ برنامج حككمتو  كما يقـك بمياـ إعبلـ الػكالي بكضػعية 

كاالقتصادية كالثقافية كييرىا  كما يسير عمى التسيير الجيد لممرافؽ العامػة  البمديات السياسية
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ناصـــر ) "التػػي تحػػت إدارتػػػو كالتنسػػيؽ بػػػيف البمػػديات مػػػع عػػدـ إحػػػرازه عمػػى أيػػػة سػػمطة عمػػػييـ 
كفػػػي ظػػػؿ الت يػػػرات العديػػػدة التػػػي ال بػػػد مػػػف مكاكبتيػػػا حسػػػب . (326ص: 2014قاســـيمي، 

المركزيػة فػي السػمطة المركزيػة كالت يػرات فػي البػرامج كالنظػاـ الت يرات العميا مف طرؼ اإلدارة 
الداخمي لمدكائر كالمراسيـ المتعمقة بيا قممت مف مياـ الدائرة لتككػؿ بعػض الميػاـ األخػرل إلػي 
البمػػػديات  كبيػػػذا تعػػػد الػػػدائرة فػػػي التنظػػػيـ اإلدارم الجزائػػػرم لسػػػت سػػػكل جماعػػػة محميػػػة فيػػػي 

ثابة جياز كسيط تابع لمكالية التي يمكف أف تقسػـ إقميميػا تقسيما إدارم ىيكمي فحسب  كىي بم
 .  إلى دكائر كالتي تقسـ بدكرىا إلي بمديات كال تكجد فييا ىيئة منتخبة

 البمدية  : 
تعتبػػػر البمديػػػة الخميػػػة األساسػػػية فػػػي البلمركزيػػػة اإلقميميػػػة بػػػالجزائر  كتتمتػػػع بالشخصػػػية 

بضػػػماف السػػػير الحسػػػف لممصػػػالز العمكميػػػػة المعنكيػػػةم كمػػػا تعػػػد مقاطعػػػة إداريػػػة لمدكلػػػة مكمفػػػة 
 كقد أصبحت البمدية مف خبلؿ القػكانيف تحظػى بصػبلحيات كاسػعة جعمػت منيػا قاعػدة. البمدية

أداة فعالػػة تعمػػؿ مػػف أجػػؿ التطػػكير كالرقػػي عمػػي المسػػػتكل  سياسػػية  كاقتصػػادية  كاجتماعيػػة 
 .  (172ص: 1999لباد ناصر، المحمي )

القكؿ كاعتبار أف البمديػة ىػي القاعػدة األساسػية لػئلدارة المحميػة كمف ىذا المنطمؽ يمكف 
باعتبار أف المكاطنيف أكثر احتكػاؾ كعبلقػة بالبمديػة األقػرب إلػييـ كلشػؤكنيـ  إذ نعتبػر البمديػة 

كالتكسػػع العمرانػػي كػػاف اليػػدؼ منيػػا  نتيجػة زيػػادة الكثافػػة السػػكانية كزيػػادة انشػػ االت المػكاطنيف
يكميػة كحػؿ انشػ االتيـ  كتكػكف رئاسػة البمديػة كنػكابيـ باالنتخػاب كالػذم عبلج تمػؾ المشػاكؿ ال

يقاـ كؿ خمس سنكات  كىذا ما فرضو التكجو الػديمقراطي ضػركرة إشػراؾ المجتمعػات المحميػة 
فػػي تسػػيير شػػؤكنيا الخاصػػة بدايػػة مػػػف انتخػػاب ممثمييػػا كتحديػػد حاجاتيػػا األساسػػية كتحقيقيػػػا 

ثػػػػر معرفػػػػة بأكضػػػػاعيا كاألكثػػػػر حرصػػػػا عمػػػػى تحقيقيػػػػا مػػػػف بػػػػالطرؽ التػػػػي تناسػػػػبيا ألنيػػػػا األك
 .  األشخاص المعينيف مف الجيات المركزية

 



 إلدارة الجزائريةالمسار التاريخي والتنظيمي ل                      الفصل الرابع
 

004 
 

 : الضوابط األخالقية لمعاممين في اإلدارة العمومية الجزائرية خامسا:

إذا كاف اليدؼ مف أخبلقيات الكظيفة سكاء في قطاع العاـ أك الخاص يكمف فػي دكرىػا 
القائمػػػة بػػػيف العامػػػؿ كصػػػاحب العمػػػؿ أك المؤسسػػػة التػػػي  الفعمػػػي لتكجيػػػو تصػػػرفات كسػػػمككيات

يعمؿ فييا  كال اية منيا ىك تحسيف كتقديـ المنفعة لممكاطنيف  كبيػذا حظيػت مسػألة أخبلقيػات 
الكظيفػػة العمكميػػة باىتمػػاـ كبيػػر كذلػػؾ لمػػا لػػو دكر كبيػػر فػػي تحسػػيف أداء المػػكظفيف لكاجبػػاتيـ 

كفػي  يفػة  إذ كػذلؾ يػنظـ كيػؤطر الحقػكؽ كالكاجبػاتكفؽ اإلطػار القػانكني كالتشػريع العػاـ لمكظ
المتضػػػمف القػػػانكف  2006جػػػكاف 15المػػػؤرخ فػػػي  06/03التشػػػريع الجزائػػػرم نجػػػد األمػػػر رقػػػـ 

 .  األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية

 (.  142: ص2007الموظف والعالقة القانونية األساسية: )أبوبكر منصور،  -1

عػػبله يعتبػػر مكظفػػا كػػؿ عػػكف عػػيف فػػي كظيفػػة ( مػػف القػػانكف المػػذككر أ04حسػػب المػػادة ) -
 . عمكمية دائمة  كرسـ في رتبة في السمـ اإلدارم

 كالرتبػػػػة ىػػػػي الصػػػػفة التػػػػي تخػػػػكؿ لصػػػػاحبيا الحػػػػؽ فػػػػي شػػػػ ؿ الكظػػػػائؼ المخصصػػػػة ليػػػػػا -
 ككػػػػػػػػؿ تعيػػػػػػػػيف فػػػػػػػػي كظيفػػػػػػػػة لػػػػػػػػدل المؤسسػػػػػػػػػات  كاإلدارات العمكميػػػػػػػػػة يجػػػػػػػػػب. (05المػػػػػػػػادة)

 .  قانكنية أف يؤدم إلي ش ؿ كظيفة شايرة بصفة

 :  حقوق وواجبات الموظف -2

 :  يحدد القانكف العديد مف الحقكؽ كالكاجبات نمخص البعض منيا في ا تي

 الحقوق  : 
رائيػـ  أك جنسػيـ  أك أصػػميـ  أك بسػػبب أم ظػرؼ آال يجكز التمييز بيف المكظفيف بسػبب  -

 .  مف ظركفيـ الشخصية أك االجتماعية



 إلدارة الجزائريةالمسار التاريخي والتنظيمي ل                      الفصل الرابع
 

005 
 

تنظػػػػيـ ثقػػػػافي  أك جمعيػػػػة أم تػػػػأثير عمػػػػى الحيػػػػػاة ال يمكػػػػف أف يترتػػػػب عمػػػػى االنتمػػػػاء إلػػػػى  -
 .  المينية لممكظؼ

تقػـك الدكلػة بحمايػة المكظػؼ ممػا قػد يتعػػرض لػو مػػف تيديػػد  أك إىانػػة  أك شػػتـ  أك قػػذؼ   -
 .  أك اعتداء مف أم طبيعة كانت أثناء ممارستو كظيفتو

 .  لممكظؼ الحؽ في راتب شيرم مقابؿ الخدمة -
ايػػػػػة االجتماعيػػػػػة كالتقاعػػػػػد  كمػػػػػا يسػػػػػػتفيد مػػػػػػف الخػػػػػػدمات يسػػػػػتفيد المكظػػػػػؼ مػػػػػف حػػػػػؽ الحم -

 .  االجتماعية
لممكظػػػػؼ الحػػػػؽ فػػػػي ممارسػػػػة ميامػػػػو فػػػػي ظػػػػركؼ عمػػػػؿ تضػػػػمف لػػػػو الكرامػػػػة  كالصػػػػػحة  -

 .  كالسبلمة  البدنية كالمعنكية
 .  الحؽ في تككيف  كتحسيف المستكل في الرتبة خبلؿ حياتو المينية -
 .  لممكظؼ الحؽ في العطؿ -
 الواجبات  : 
 . يذ المياـ المككمة إليوتنف -
 .  احتراـ سمطة الدكلة  كفرض احتراميا حسب القكانيف المعمكؿ بيا -
 .  التحمي باألمانة  كعدـ التحيز عند ممارسة المياـ -
 .  تجنب فعؿ كؿ ما يتنافى مع طبيعة المياـ المكمؼ بيا -
فػػػي عػػػدـ ممارسػػػة أم نشػػػاط خػػػاص مػػػكازم لمكظيفػػػة الرسػػػمية  إال كفػػػؽ الشػػػركط المحػػػػددة  -

 .  القكانيف المعمكؿ بيا
 التصريز عف نشاط الزكج الذم يمارس نشاطا خاصا مربحا -
 .  االلتزاـ بالسر الميني -
 .  حماية الكثائؽ اإلدارية  كضماف سبلمتيا -
 . المحافظة عمى ممتمكات اإلدارة عند ممارسة المياـ -
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 .  عدـ استعماؿ ممتمكات اإلدارة  كتجييزاتيا أليراض شخصية -
 .  أك استبلـ ىدايا مقابؿ تأدية خدمة في إطار مياموعدـ اشتراط   -
 .  التحمي بأدب المعاممة الجيدة في عبلقتو مع زمبلئو كالمسئكليف -

 سادسا: واقع اليوية المينية في الجزائر:

إف المتتبع لمتطكر التاريخي لجميع مؤسساتنا الجزائرية عمى حد سكاء العامػة كالخاصػة  
يتمتػػع بثقافػػة اجتماعيػػة معقػػدة كمتعػػددة الركافػػد  كقػػد تػػدفع كتمعػػب يػػرل بػػأف المجتمػػع الجزائػػرم 

دكر المحفػػػز لتػػػدفع أفرادىػػػا إلػػػى تحسػػػيف سػػػمككيـ كمػػػا قػػػد تمثػػػؿ حػػػاجزا أمػػػاـ اسػػػتيعابيـ لقػػػيـ 
تنظيميػػة قػػد تكػػكف جديػػدة عميػػو كىػػذا مػػا شػػيدتو كمازالػػت تشػػيده التنظيمػػات بمختمػػؼ أشػػكاليا 

خر مػػف تطكرىػػا كاسػػتمراريتيا  كالتػػي قػػد ترجػػع فػػي مجمكعػػة مػػف المشػػاكؿ التػػي قػػد تعيػػؽ أك تػػأ
مجمميا إلى تمؾ االختبلفات بيف قيـ داخؿ التنظػيـ ككجػكد قػيـ محميػة أصػيمة كأخػرل مسػتكردة 
بقيا العامؿ الجزائرم بػيف مػا ىػك أصػيؿ محمػي لثقافتػو كىػك األصػؿ فػي حػد ذاتػو كالتػي تمسػؾ 

عمػػى المسػػتكل التنظػػيـ ككػػؿ  بيػػا ضػػمت لػػو تحقيػػؽ أىدافػػو سػػكاء عمػػى مسػػتكل الشخصػػي أك
كبػػيف مػػا ىػػك دخيػػؿ عنػػو فػػي ظػػؿ الت يػػر الحاصػػؿ فػػي جميػػع المسػػتكيات كأف فعاليػػة التنظػػيـ 

 تتحقؽ في تطابؽ القيـ داخمو  حيث تناقضيا يؤدم إلى مجمكعة النتائج أبرزىا:

التكيؼ: حيث يؤدم تناقض القيـ إلى خمؽ نكع مف الض ط في العمؿ كىذا ما صعكبة  -
 مؤسساتنا. تشيده بعض

ىػػذا التنػػاقض يػػؤدم إلػػى ظيػػكر آليػػات دفاعيػػة تمثػػؿ أساسػػا فػػي االنسػػحاب الػػذم مكاجيػػة   -

 ".يككف إما ترؾ العمؿ نيائيا أك البقاء مع الت يب كالتخمؼ عف العمؿ كالصراع كالتخريب

 (72: ص2003)بوفمجة غياث، 
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ثقػػػافي فػػػي لكػػػف ريػػػـ ذلػػػؾ مػػػف تحػػػكالت فػػػي المجتمػػػع الجزائػػػرم سػػػكاء االجتمػػػاعي أك ال 
نتيجة مجمكعة مف الت يرات عمى جميع األصعدة خاصػة عمػى مسػتكل السياسػي كاالقتصػادم 
المػػذاف ارتبطػػا بػػالكاقع السكسػػيك ثقػػافي لممجتمػػع الجزائػػرم  كعميػػو فقػػد كانػػت كػػؿ مرحمػػة جديػػدة 
مػف مراحػؿ تطػكر المجتمػع الجزائػرم تحمػؿ معيػا كاقعػا سكسػيكثقافيا جديػدا يعمػؿ عمػى التػأثير 

كؾ أفػػراده كتماشػػيا كمػػا يتطمبػػو النظػػاـ االقتصػػادم أك السياسػػي الجديػػد  كىػػذا مػػا يبقػػى فػػي سػػم
عائؽ في أيمب األحياف لمؤسساتنا في تشكيؿ ىكيػة مينيػة لكػؿ مؤسسػة عمػى حػدل  كىػذا ال 

نيمؿ بأف ىناؾ مف المؤسسات الناجحة عمى ىذا المستكل في ظػؿ تمسػكيا  يمكف أف ن فؿ ك
خبلقية ليا في مصاؼ بعض المؤسسات العالمية كتمسػكيا بمبادئيػا بمجمكعة مف المكاثيؽ األ

كمعاييرىػػا السػػمككية  كذلػػؾ بوثبػػات كجػػكدىـ مػػف خبلليػػا ييػػدؼ تقػػديـ تعريػػؼ ليػػـ عمػػى شػػكؿ 
ىكيػػة كطنيػػة كثقافػػة ليػػـ  كىػػك األمػػر ذاتػػو الػػذم يمكننػػا مبلحظتػػو داخػػؿ مؤسسػػات العمػػؿ أيػػف 

ء العػػامميف بيػػا كبالتػػالي االنعكػػاس عمػػى قػػيميـ تػػنعكس ىػػذه التحػػكالت مباشػػرة عمػػى سػػمكؾ كأدا
كثقػػػافتيـ كأساسػػػا عمػػػى ىكيػػػاتيـ المينيػػػة كالتػػػي ىػػػي نتػػػاج عػػػف خبػػػراتيـ كتجػػػاربيـ عبػػػر ىػػػذه 

 المؤسسات.
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 :  خالصة الفصل

لقػػد تناكلنػػا فػػي ىػػذا الفصػػؿ أسػػس اإلدارة العامػػة الجزائريػػة كضػػكابطيا كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ 
إلػػى الخمفيػػة التاريخيػػة لػػئلدارة الجزائريػػة قبػػؿ االسػػتقبلؿ فػػبل يمكػػف التطػػػرؽ فػػي النقطػػػة األكلػػى 

البػػػدء فػػػي تحميػػػؿ كدراسػػػة اإلدارة العامػػػة الجزائريػػػػة دكف اإللمػػػاـ بماضػػػييا  كمػػػا اعتمػػػدنا عمػػػى 
الثقيػػػػؿ التػػػػي قابمتػػػػو الدكلػػػػة بعػػػػد  كحػػػػددنا اإلرث  أسػػػػػمكب تػػػػاريخي نكعػػػػا مػػػػا فػػػػي ىاتػػػػو النقطػػػػة

جماعػات المحميػة التػي تػأثرت بنمػكذج التسػيير اإلدارم الفرنسػي االستقبلؿ  كقد عرجنا عمى ال
المتميػػز بالتعقيػػد كالسػػرية ككثػػرة الػػدرجات السػػممية كعػػدـ الثقػػة فػػي المحػػيط الخػػارجي كاالن ػػبلؽ 
عميو  كقد حاكلنا التشخيص إلى الخصػائص الفكريػة كالثقافيػة لممسػير كطريقػة التسػيير لتنظػيـ 

كعميػػػػو مػػػػف الصػػػػعب . رئيسػػػػية األخبلقيػػػػة لممكظػػػػؼ الجزائػػػػرماإلدارم الجزائػػػػرم  كالضػػػػكابط ال
تصػػػػػػكر كتقبػػػػػػؿ الجماعػػػػػػات المحميػػػػػػة ألم نمػػػػػػط مػػػػػػف التسػػػػػػيير دكف معرفػػػػػػة أساسػػػػػػيا الفكػػػػػػرم 
كخصائصيا  كالتعمؽ في ذىنياف المجتمع المحمي كعمػى قناعػات االجتماعيػة ككيفيػة التعامػؿ 

رة السػػميمة لمعامػػؿ ممػػا معيػػا  كذلػػؾ مػػف اجػػؿ تحقيػػؽ االسػػتقرار الػػكظيفي تحػػت يطػػاء الصػػك 
تضمف لو الصكرة الحقيقية مف فعالية تنظيمية كنظاـ تعاكني في اإلدارة كىك ما يؤسػس ليكيػة 

 . تنظيمية تسيطر كتكجييا تمؾ األخبلقيات السميمة
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 :  تمــــييد

فػي ىػذا الفصػؿ سػنحاكؿ تحقيػؽ ؿ النظريػة إلػى مت يػرات الدراسػة  بعد الكلكج في الفصك 
أىػػداؼ الدراسػػة كىػػذا ال بػػد مػػف انتيػػاج مجمكعػػة مػػف الخطػػكات العمميػػة المنيجيػػة المتكاممػػة  

كأسػػاليب المعالجػػة الميدانيػػة  كالتػػي تشػػمؿ الدراسػػة االسػػتطبلعية كاألدكات البحثيػػة ككػػذا طػػرؽ 
كقبؿ ذلؾ تكمف أىمية ىذا الفصؿ فػي ككنػو يمكػف الباحػث مػف تقػديـ صػكرة كاضػحة كبطريقػة 
منظمة عف مختمؼ الخطكات المنيجية التي اعتمػدىا الباحػث فػي بحثػو  كفػي األخيػر يخمػص 

فػػػراد الباحػػػث إلػػػى عػػػرض لمكسػػػائؿ اإلحصػػػائية المختػػػارة لتحميػػػؿ البيانػػػات التػػػي جمعيػػػا مػػػف أ
 .  العينة
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 :  منيج الدراسة أوال:

البػػد لكػػؿ باحػػث يريػػب فػػي الكصػػكؿ إلػػى نتػػائج عمميػػة مػػف أف يحػػرص عمػػى اسػػتخداـ  
المنيج الذم يناسب طبيعة دراستو  كمف أجؿ الكصػكؿ إلػى كصػؼ دقيػؽ لمظػاىرة أك الحادثػة 

التػػػي يدرسػػػيا  مػػػف التػػػي يدرسػػػيا كذلػػػؾ ب يػػػة اإلجابػػػة عػػػف األسػػػئمة التػػػي يطرحيػػػا كالمشػػػكبلت 
المعػػػركؼ أف المػػػنيج ىػػػك المسػػػمؾ أك السػػػبيؿ المكصػػػؿ إلػػػى الحقيقػػػة  كىػػػك نسػػػؽ مػػػف القكاعػػػد 
الكاضػػحة كاإلجػػراءات التػػي يسػػتند عمييػػا البحػػث فػػي سػػبيؿ الكصػػكؿ إلػػى نتػػائج عمميػػة  كلػػذلؾ 

يػة فقد كاف لمكضكع الدراسة المكسـك أخبلقيات العمؿ الكظيفي كدكرىا في بناء اليكية التنظيم
فػي اإلدارة الجزائريػة كبحسػب األىػداؼ المتكخػات مػف البحػث كالمتمثمػة فػي دكر ككسػائؿ التػي 
تسػػاعد عمػػى بنػػاء كتشػػكؿ اليكيػػة التنظيميػػة مػػف األمانػػة كالصػػدؽ كاحتػػراـ القػػكانيف كالتشػػريعات 

يقػػـك عمػػى  "كيعػػرؼ بأنػػو . كييرىػػا  قػػد تػػـ اعتمػػػاد المػػػنيج الكصػػػفي الػػذم يػػبلءـ ىػػذه الدراسػػة
دراسػػػة كتحميػػػؿ كتفسػػػير الظػػػاىرة مػػػف خػػػبلؿ تحديػػػد خصائصػػػيا كأبعادىػػػا كتكصػػػيؼ العبلقػػػات 

: 2008)خالــــد حامــــد، . "القائمػػػػة بينيػػػػا  بيػػػػدؼ الكصػػػػكؿ إلػػػػى كصػػػػؼ عممػػػػي متكامػػػػؿ ليػػػػا
 .  (44ص

 : كخبلؿ تبني المنيج الكصفي في ىذه الدراسة  تـ إتباع الخطكات التالية

 .  دراسات كآراء ذات عبلقة بمكاضيع البحثإلطبلع عمى ما كتب مف ا -
 .  اإلطبلع عمى القكانيف كالضكابط المتعمقة بالكظيفة العامة لممؤسسة الجزائرية -
 .  القياـ بمقاببلت متعددة مع عماؿ كنكاب المجالس الشعبية كرؤساء البمديات -
 .  الكصكؿ إلى النتائج كاالعتبارات التي يمكف تعميميا فيما بعد -
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 : مجــــــاالت الـــــــــدراسة :ثانيا
 : المجال المكاني محل الدراسة -1

داريا كتنظيميا تعد كالية الكادم مػف الكاليػات الحديثػة النشػأة إذ ظيػرت بمقتضػي التقسػيـ 
نسػػمة  652210بمديػػة بمجمػػكع سػػكاف يبمػػ  30دائػػرة ك12كتتكػػكف مػػف  1984. اإلدارم لسػػنة

)مديريـــة التخطـــيط والتييئـــة العمرانيـــة،  مربػػػعكمػػػـ 44586يقطنػػػكف مسػػػاحة إجماليػػػة تقػػػدر 
منطقػة كادم سػكؼ التػي : كتتميز الكالية بكجكد منطقتػيف متبػاينتيف ج رافيػا( 2006ديسمبر، 

تمثػػؿ الجػػزء األكبػػر مػػف مسػػاحة الكاليػػة  كمنطقػػة كادم ريػػ  الكاقعػػة ب ػػرب الكاليػػة عمػػى محػػكر 
 .بسكرة تقرت

يحػدىا . ائر كبالتحديد في قمب العرؽ الشػرقيكتقع كالية الكادم في الجنكب الشرقي لمجز 
مف الشماؿ الشرقي كالية تبسة  كمف الشماؿ كاليػة خنشػمة  كمػف الشػماؿ ال ربػي كاليػة بسػكرة  

 .  كمف ال رب كالية الجمفة  كمف الجنكب كالية كرقمة  كمف الشرؽ الجميكرية التكنسية

 :بمدية كىي كا تي 30دائرة كتضـ  12تتككف مف 
 ككينيف  –الكادم : كادم البمدياتدائرة ال -
 البياضة : دائرة البياضة البمديات -
 العقمة –الرباح  –النخمة : دائرة الرباح البمديات -
 كرماس –ت زكت  –قمار : دائرة قمار البمديات -
 الحمراية  –الرقيبة : دائرة الرقيبة البمديات -
 حساني عبد الكريـ–الدبيمة : دائرة الدبيمة البمديات -
 سيدم عكف  –المقرف : المقرف البمدياتدائرة  -
 الطريفاكم–حاسي خميفة : دائرة حاسي خميفة البمديات -
 أمية كنسة –كادم العمندة : دائرة أمية كنسة البمديات -
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 دكار الماء  –بف قشة  –الطالب العربي : دائرة الطالب العربي البمديات -
 عمراف سيدم  –جامعة  –تندلة  –المرارة : دائرة جامعة البمديات -
 سيدم خميؿ  –سطيؿ  –الم ير  –أـ طيكر : دائرة الم ير البمديات -
 : لمجال الزماني محل الدراسةا  -2

 يقصػػػػػد بالمجػػػػػاؿ الزمنػػػػػي لمدراسػػػػػة الكقػػػػػت الػػػػػذم اسػػػػػت رقتو منػػػػػذ بػػػػػدايتيا كحتػػػػػى كتابػػػػػة 
 سػػػػػػػػػنكات كتػػػػػػػػػـ3تقريػػػػػػػػػره النيػػػػػػػػػائي  كقػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػت رقت ىػػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػدة زمنيػػػػػػػػػة قكاميػػػػػػػػػا 

 :  يكما يمإجراءىا عمى مراحؿ 

حيػث تػـ التفكيػر فػي مكضػكع  2014بداية ىذه الدراسة مػف أكاخػر شػير أكتػكبر  فقد كانت -
الدراسػػة كبمكرتػػو عمػػى الكاقػػع العممػػي كالعممػػي مػػع االستشػػارة لػػبعض األسػػاتذة المختصػػيف مػػع 
إمكانيػػػة تطبيقػػػو الفعمػػػي لمدراسػػػة مػػػع عػػػدـ الخػػػركج مػػػف التخصػػػص فػػػي عمػػػـ االجتمػػػاع اإلدارة 

 كالعمؿ. 
ضػػبط المكضػػكع كفػػؽ المت يػػرات ضػػبطا يناسػػب احتياجػػات كالتزامػػات البحػػث العممػػي كذلػػؾ  -

 . كفؽ تحديد أىداؼ الدراسة كالتراث النظرم
كفػػػي ىػػػذه المرحمػػػة تػػػـ البحػػػث كاإللمػػػاـ بػػػالتراث النظػػػرم لكػػػؿ أبعػػػاده سػػػكاء تػػػراث نظػػػرم أك  -

 .  األدكات كاألساليب العممية المطبقة
فقػػػد اسػػػت رقت الدراسػػة منػػػذ بدايػػػة النػػػزكؿ إلػػػى محػػػؿ الدراسػػػة أمػػا مرحمػػػة التطبيػػػؽ الميػػػداني  -

كذلػػؾ لبلطػػبلع عمػػى المعػػايير األخبلقيػػة كالمؤشػػرات التػػي تناسػػب  2017أكاخػػر شػػير جػػانفي 
 .مكضكع الدراسة كقبؿ ذلؾ اخذ المكافقة اإلدارية مف البمديات محؿ الدراسة

لمنيجيػػة التػػي تتناسػػب مػػع تحديػػد خطػػة الدراسػػة كمػػنيج الدراسػػة كفػػؽ األدكات كاألسػػاليب ا -
 . ميداف الدراسة
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الشركع في تطبيؽ أدكات الدراسػة حسػب الخطػة المعتمػدة كذلػؾ لمحصػكؿ عمػى المعمكمػات  -
كالبيانػػات الضػػركرية كفػػؽ مت يػػرات الدراسػػة كالتػػي امتػػدت ثبلثػػة أشػػير  كقػػد تػػـ ىػػذا مػػف بدايػػة 

 إلى أكاخر شير جكيمية مف نفس العاـ.  2017مف شير مام 
خػػر مرحمػػة مػػف مراحػػؿ البحػػث كالتػػي تعػػد الحمقػػة األىػػـ لختػػاـ البحػػث كىػػي تفريػػ  ككانػػت آ -

 . البيانات كتحميميا كاختبار كالفرضيات كالخركج بنتائج ىذه الدراسة
 :  المجال البشري لمدراسة -3

باعتبػػار أف مجتمػػع البحػػث ىػػك مجمكعػػة العناصػػر التػػي ليػػا خاصػػية أك عػػدة خصػػائص 
مـــوريس ). العناصػػػر  كالتػػػي يجػػػرم عمييػػػا البحػػػث كالتقصػػػيمشػػػتركة تميزىػػػا عػػػف ييرىػػػا مػػػف 

 .(298ص: 2004أنجرس، 
إف محػػػكر الدراسػػػة كمػػػا ىػػػك معمػػػـك ىػػػك دكر أخبلقيػػػات العمػػػؿ الػػػكظيفي فػػػي بنػػػاء اليكيػػػة 
التنظيمية في اإلدارة الجزائرية كالتػي كػاف محػؿ إجرائيػا بعػض بمػديات كاليػة الػكادم  كنظػرا لكثػرة 

الػكادم الحضػرية لكاليػة  بمػديات العدد البمديات كاتساعيا كبعد مسافتيا فقد أجريت الدراسة عمػى 
 توزيع المبحوثين عمى عدد البمديات محل الدراسة: (02جدول رقم )      . فقط

 %النسبة المئوية التكرار البمديات
 10. 27 71 الكادم
 76. 21 57 قمار

 17. 17 45 ككينيف
 36. 13 35 كرماس
 45. 11 30 البياضة
 16. 9 24 الدبيمة
 %100 262 المجموع

 من إعداد الباحث: المصدر
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 :  عينة الدراسة :ثالثا

 تكصػػؼ العينػػػة بأنيػػػا تمػػػؾ التػػػي تمتػػػاز بشػػػكؿ يجعميػػػا ممثمػػػة لممجتمػػػػع األصػػػػمي تمثػػػػيبل 
صػػحيحا كعندئػػذ يسػػتطيع الباحػػث أف يسػػتخمص مػػف دراسػػة العينػػة نتػػائج تصػػػمز لمتعبيػػػر عػػػف 

 .  (1968المجتمع بأكممو )بدكم عبد الرحماف  

فػي –ال رضػية  –المعاينػة القصػدية عمػى ث إلػى االعتمػاد حػباكفي ىذه الدراسة عمػد ال 
األخبلقيػػػػات تبػػػػرز أكثػػػػر فػػػػي  -تتكافػػػػؽ كمكضػػػػكع الدراسػػػػة التػػػػي الحضػػػػرية اختيػػػػار البمػػػػديات

اتضػػػػز مػػػػف خػػػػبلؿ الدراسػػػػة  كمػػػػا -المؤسسػػػػات ذات العمػػػػؿ الكثيػػػػؼ فػػػػي أيمػػػػب أيػػػػاـ األسػػػػبكع
 .  ا تعاكنا ايجابيا مع أىداؼ البحثاالستطبلعية أف مسؤكلييا أظيرك 

 . بمدية عمى مستكل كالية الكادم 30جتمع الدراسة كالمتمثؿ في حصر مكتـ  -
 .  %20أم ما يمثؿ نسبة حضرية بمديات 06اختيار كما تـ  -
مػػف مجمػػكع العػػامميف  %54. 05مكظفػػا يمثمػػكف  300: تحديػػد حجػػـ العينػػة بػػػػػػكبالتػػالي تػػـ  -

فػػي كػػؿ بمديػػة  تػػـ اختيػػار أفػػراد العينػػة  فػػي حػػيفبالبمػػديات السػػتة المختػػارة فػػي الخطػػكة الثانيػػة  
ىػػذا مػػا جعػػؿ النسػػب تختمػػؼ بػػاختبلؼ حجػػـ عػػدد  -لحساسػػية المكضػػكع-بالطريقػػة التطكعيػػة

كالجػػدكؿ . العػػامميف فػػي  البمػػديات  باإلضػػافة إلػػى اخػػتبلؼ عػػدد المتطػػكعيف مػػف بمديػػة ألخػػرل
 التالي يكضز عدد مفردات حجـ مجتمع الدراسة كعينتيا.
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 كيفية اختيار عينة الدراسة األساسية: (03)جدول رقم 

 النسبة المئوية عدد أفراد العينة مجموع العاممين البمديـــــــــــــــــــــــــــات الرقم
 %64. 54 71 110 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكادم 01
 %63. 33 57 90 قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 02
 %52. 94 45 85 كػػػػػػػػػػػػػػكينيػػػػػػػػف 03
 %43. 75 35 80 كرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس 04
 %30 30 100 البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضة 05
 %26. 66 24 90 الدبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة 06

 %54.05 300 555 المجمــــــــــــــــوع
مػف أصػؿ  278تبيف أف عدد المبحكثيف ىك  مفردات العينة  إال أنوريـ طكعية اختيار 

  كعنػد تفحػص اإلجابػات فػي المشػاركة فػي البحػثاستبيانا تػـ تكزيعػو عمػى أفػراد العينػة  300
. منيػػػا ناقصػػػة  كلػػػـ تأخػػػذ بجديػػػة حيػػػث تػػػـ إل ائيػػػا 22مرحمػػػة تفريػػػ  البيانػػػات كجػػػد كػػػذلؾ أف 

 .  %48. 07التي تمثؿ نسبة ك مكظفا يمثمكف العينة  262كبذلؾ بقي 

 :  األدوات المستخدمة لجمع البيانات في الدراسة :رابعا

لمبحػػػث العممػػػي تقنيػػػات عديػػػدة يمجػػػأ إلييػػػا الباحػػػث عنػػػد قيامػػػو بالبحػػػث مسػػػتعينا بقدراتػػػو 
كمكاىبو كاستعداده الفطػرم ليػا كمػدل براعتػو التػي أكتسػبيا خػبلؿ دراسػتو كتدريبػو عمييػا كىػي 

أف نجاحو في بحثو يتكقؼ إلى حػد كبيػر عمػى قدرتػو عمػى اسػتخداـ ىػذه ميمة لم اية خاصة ك 
كما يعتبر الحصكؿ عمى البيانات كالمعمكمػات التػي . التقنيات بكفاءة كفقا لما يستدعيو البحث

سػػػكؼ تعتمػػػد عمييػػػا الدراسػػػة مػػػف أىػػػـ خطػػػكات البحػػػث  كيرجػػػع ذلػػػؾ كمػػػو إلػػػى أىميػػػة البحػػػث 
الطريقػػة  اإلسػػياـ فػػي تقػػدـ العمػػـ االجتمػػاعي  أمػػا عػػفالعممػػي كمػػدم دقػػة النتػػائج كقدرتػػو فػػي 

كاإلجراءات التي قاـ بيا الباحث لمحصكؿ عمى البيانات الضركرية فقد اعتمدت عمى مساريف 
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األكؿ نظػػػػرم كالثػػػػاني ميػػػػداني  فقػػػػد اسػػػػتخدمت فػػػػي األسػػػػمكب النظػػػػرم أسػػػػمكب المسػػػػز : ىمػػػػا
الكتػػب كالمراجػػػػػػع كالمصػػػػػػػػػػادر  المكتبػػي فقػػد شػػممت المصػػادر الثانكيػػة حيػػث تػػـ اإلطػػبلع عمػػى

كفػي . كالدراسات السابقػػػػػػة كالػػػػػػػػػدكريات كاألدبيػات التػي ليػا عبلقػة بمكضػكع كمت يػرات الدراسػة
 :ىذه الدراسة استعاف الباحث بمجمكعة مف األدكات البحثية لجمع البيانات تتمثؿ فيما يمي

 :  المالحظة -1
بعض جكنػب المكضػكع كالتػدقيؽ فييػا  فقػد تػـ جمػع  حتى يتمكف الباحث مف التكسع في

الكثيػػر مػػف المعمكمػػات عػػف طريػػؽ المبلحظػػة المباشػػرة  خاصػػة كأف مكضػػكع أخبلقيػػات العمػػؿ 
ككػػػػذا مكضػػػػكع اليكيػػػػة التنظيميػػػػة مػػػػف المكاضػػػػيع الحساسػػػػة التػػػػي تتطمػػػػب القيػػػػاـ بالعديػػػػد مػػػػف 

بأنيػا "ػػػد عرفيػا عمػار بكحػكش كقػػ. المبلحظات لمتمكف مف اإلطبلع عمى قيـ العماؿ كالتزاميـ
تكجيػػو الحػػكاس كاالنتبػػاه إلػػى ظػػاىرة معينػػة أك مجمكعػػة مػػف الظػػكاىر ريبػػة فػػي الكشػػؼ عػػف 
صػػػػفاتيا أك خصائصػػػػيا بيػػػػدؼ الكصػػػػكؿ إلػػػػػػػى كسػػػػب معرفػػػػة جديػػػػدة عػػػػف تمػػػػؾ الظػػػػاىرة أك 

 (81ص: 2001عمار بوحوش، ). "الظكاىر
ي تػػـ القيػػاـ بيػػا  اسػػتعمؿ ىػػذا النػػكع كفػػي ىػػذه الدراسػػة كخػػبلؿ الزيػػارات االسػػتطبلعية التػػ

مف األداة قصد جمع المعطيات التي بومكانيا أف تسػاعد عمػى فػؾ رمػكز كمؤشػرات أخبلقيػات 
العمػػػؿ كالتػػػي تسػػػاعد فػػػي بنػػػاء االسػػػتبياف كفػػػي نفػػػس الكقػػػت تسػػػيؿ عمػػػى الباحػػػث فػػػي كصػػػؼ 

سكسػػػيكلكجيا   كتحميػػػؿ كفػػػؽ مػػػا بينتػػػو النتػػػائج الكميػػػة كمحاكلػػػة كصػػػفيا كتحميميػػػا تحمػػػيبل عمميػػػا
كمكننا المبلحظة مف الت مب عمى بعض الصعكبات التػي صػاحبت جمػع البيانػات عػف طريػؽ 

. كالمقػػاببلت حيػػث تمكنػػا مػػف مبلحظػػة كالتحقػػؽ مػػف تمػػؾ المعمكمػػات ميػػدانيا اسػػتمارة االسػػتبياف
كقد تمت المبلحظة بطريقة منظمة  ألني قمت بتحضير المكضػكع الػذم يجػب مبلحظتػو كمػا 

بتصػػػنيؼ البيانػػػات فضػػػبل عػػػف ذلػػػؾ قمػػػت بتقسػػػيـ الظػػػكاىر التػػػي أكد مبلحظتيػػػا كالتػػػي قمػػػت 
 .أكضحتيا سابقا ضمف نمكذج الدراسة أك تعميمات كمذكرات المؤسسة
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 :  المقابمة  -2
كىي كاحدة مف األدكات المعتمدة في جمع المعمكمات كىي مف الكسػائؿ التػي تعتمػد فػي 

أىمية عػف المبلحظػة إذ تسػاعد عمػى جمػع المعمكمػات  كثير مف الدراسات  كال تقؿ ىذه األداة
بصػػػفة محػػػددة كتعطييػػػا طػػػابع الرسػػػمية كالجديػػػة  كمػػػا أنيػػػا تمكػػػف مػػػف اسػػػتنطاؽ العديػػػد مػػػف 

تفاعؿ لفظي يػتـ بػيف شخصػيف فػي مكقػؼ مكاجيػة يحػاكؿ احػدىما  "المعطيات  كتعرؼ بأنيا 
لدل المبحكث كالتي تػدكر حػكؿ  كىك القائـ بالمقابمة أف يستثير بعض المعمكمات أك التعبيرات

 .(61ص: 2002" )فوزي غرايبة، آرائو كمعتقداتو 
تـ استخداميا بشكؿ يير منظـ  إذ خضػعت لممكقػؼ الػذم يتعػرض لػو الباحث ىػذا كقد 

مػػا جعػػؿ دليميػػا ذىنػػي لػػدل الباحػػث  إذ تػػـ اسػػتعماليا مػػع بعػػض المسػػؤكليف ب ػػرض تكضػػيز 
كػػاف اليػػدؼ ىػػك البحػػث عػػف الطريقػػة التػػي  مكضػػكع الدراسػػة ىػػذا مػػف جيػػة كمػػف جيػػة أخػػرل

 تمكف الباحث مف إجراء دراستو الميدانية.
 :  االستبيان -3

إذ يعتبػػػػػر افة إلػػػػػى المبلحظػػػػػة كالمقابمػػػػػة فقػػػػػد اعتمػػػػػد الباحػػػػػث عمػػػػػى االسػػػػػتبياف  ضػػػػػباإل
االسػػػػتبياف أحػػػػد أدكات جمػػػػع البيانػػػػات  كىػػػػك كسػػػػيمة لجمػػػػع البيانػػػػات قكاميػػػػا االعتمػػػػػػػػاد عمػػػػػػػػى 

عػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ جمػػػػػػػػع مػػػػػػػػف  مػػػػػػػػػف األسػػػػػػػػػئمة تنرسػػػػػػػػػؿ إمػػػػػػػػػا بالبريػػػػػػػػػد أك بالجرائػػػػػػػػػد أك مجمكعػػػػػػػػػة
المبحػػػػػػػػكثيف ثػػػػػػػػـ بعػػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػؾ محاكلػػػػػػػػة أف يقػػػػػػػػػـك الباحػػػػػػػػث بجمػػػػػػػػع البيانػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػف إجابػػػػػػػػػػات 

'' أداة لجمػػػػػػػع المعمكمػػػػػػػػات ػػػػػػد عػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػىالمبحػػػػػػػػكثيف التػػػػػػػػي أجابكىػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي االسػػػػتبيافم فقػػ
المتعمقػػػػػػة بمكضػػػػػػكع البحػػػػػػث عػػػػػػف طريػػػػػػؽ اسػػػتمارة معينػػػػػػة تحتػػػػػػكم عمػػػػػػى عػػػػػػدد مػػػػػػف األسػػػػػػئمة 

ربحـــي )''مرتبػػػػػة بأسػػػػػمكب منطقػػػػػي مناسػػػػػب يجػػػػػرم تكزيعيػػػػػػا عمػػػػػى أشػػػػػخاص معينػػيف لتعبئتيػػا
معمكمػػات المحػػكر األكؿ    حيػػث تنػػاكؿ ثػػبلث محػػاكرمقسػػـ إلػػى (82ص: 2000 مصــطفى،

الثػػػاني فػػػتـ  ل التعميمػػػي  أمػػػا المحػػػكرتعريفيػػػة بػػػأفراد العينػػػة مػػػف حيػػػث العمػػػر كالخبػػػرة كالمسػػػتك 
االلتػػزاـ  لبعػػدالصػػدؽ فػػي العمػػؿ  بينمػػا الجػػزء الثػػاني خصػػص  بعػػدثػػبلث أجػػزاء  تقسػػيمو إلػػى 
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عمػػػى  الثالػػػثالرقابػػػة  فػػػي مقابػػػؿ اشػػػتمؿ المحػػػكر  بعػػػدبػػػالقكانيف  كاشػػػتمؿ الجػػػزء الثالػػػث عمػػػى 
سػػػمات اليكيػػػة التنظيميػػػة المنفػػػردة  فػػػي حػػػيف  أبعػػػادجػػػزء األكؿ إلػػػى قيػػػاس الجػػػزئيف خصػػػص 

 .الجزء الثاني كاألخير لسمات المركزية لميكية التنظيمية
المحكمػػػػيف تألفػػػت مػػف عػػػػدد مػػف األسػاتذة كقػد تـ عػػػرض االستبياف عمى مجمكعػػػة مػػػػف 

فػػػػػػي عمػػػـ االجتمػػػاع كعمػػػػػػـ الػػػػػػنفس كاإلحصػػػاء  إذ تػػػـ حػػػذؼ كتعػػػػػػديؿ بعػػػػض الفقػػػػػػرات حسػػػػب 
مقترحػػػاتيـ كبػػػػذلؾ خػػػرج االسػػتبياف فػػي صػػكرتو النيائيػػة كالجػػاىزة كقػػاـ الباحػػث بتطبيقػػو عمػػى 

 .المبحكثيف

 االستبيان:صدق وثبات أداة  -3-1

  صػػػدؽ األداة: لمتأكػػػد مػػػف صػػػدؽ األداة قػػػاـ الباحػػػث باالعتمػػػاد عمػػػى الصػػػدؽ الظػػػاىرم إذ
عمػػػػى مجمكعػػػػة مػػػػف أسػػػػاتذة عمػػػػـ االجتمػػػػاع بجامعػػػػة كػػػػؿ مػػػػف:  -االسػػػػتبياف -عرضػػػػت األداة

الكادم  بسكرة ك باتنة  باإلضافة إلى األستاذيف الفاضميف مػف مصػر الشػقيقة كىما:أحمػد زايػد 
 رائيـ حكؿ النقاط التالية:آكمكسى بدكم  بيدؼ إبداء 

 مدل مبلئمة العبارات لمكضكع الدراسة. -

 مدل مبلئمة العبارات مع المحاكر المدرجة ضمنيا. -

 سبلمة الصياية ككضكح العبارات  كتكافقيا مع التخصص كالمكضكعية العممية. -

 مدل مكضكعية أبعاد المت يرات. -

أبػداىا المحكمػيف عمػى االسػتبياف  مػف  كتـ األخذ بجميػع المبلحظػات كالمقترحػات التػي 
ضافة بعضيا بما يخدـ الدراسة ككذلؾ حذؼ بعضيا األخر.  ت يير صي  بعض العبارات  كات

  ثبػػات األداة: يقصػػد بػػو درجػػة ثبػػات إجابػػات المبحػػكثيف فػػي حالػػة تكػػرار تكزيػػع االسػػتبيانات
مػػف خبللػػو عمػػى عمػػييـ مػػرة أخػػرل  أك مػػرات مختمفػػة  حيػػث أف ىػػذا التكزيػػع المتكػػرر يبحػػث 
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اسػػتقرار نتػػائج المقيػػاس كابتعادىػػا عػػف العشػػكائية  كأكثػػر المقػػاييس شػػيكعا فػػي اختبػػار معامػػؿ 
الثبات ىك اختبار كركنباخ ألفا  إذ تـ استخداـ ىػذا االختبػار  كبم ػت قيمػة معامػؿ الثبػات فيػو 

   كالجدكؿ التالي يكضز ذلؾ.%72درجة عالية مف القبكؿ تجاكزت 

 نتائج كرونباخ ألفا ألبعاد الدراسة.( 04) جدول رقم:

 قيمة ألفا كركنباخ أبعاد المت يرات المت ير التابع المت ير المستقؿ
 

أخبلقيات العمؿ 
 الكظيفي

 
 01815 الصدؽ في تأدية المياـ

 01724 االلتزاـ القانكني في األداء
 857 0 أليات الرقابة عمى األداء

اليكية  
 التنظيمية

 01737 المتفردةاليكية 
 01801 اليكية المركزية

 .spssنتائج التحميؿ اإلحصائي المصدر: 

 :  األساليب اإلحصائية لمدراسة :خامسا

تػػـ االعتمػػاد فػػي ىػػذه الدراسػػػة عمػػى عػػدد مػػف األسػػػاليب اإلحصػػائية التػػي تتناسػػب مػػػع  
أىػػداؼ الدراسػػة  كذلػػؾ الختبػػار الفرضػػيات ككصػػؼ العبلقػػة بػػيف المت يػػر المسػػتقؿ مػػف جيػػة 

 :  كالمت ير التابع مف جية أخرل كذلؾ مف خبلؿ

. كاسػػتخراج نتػػائج الدراسػػػةلمعالجػػة البيانػػات كتحميميػػا SPSSاسػػتخداـ البرنػػامج اإلحصػػائي  -
 : كقد تـ استخداـ عدد مف األساليب اإلحصائية الكصفية

اسػػتخدمت لكصػػؼ خصػػائص أفػػراد عينػػة الدراسػػة : تػػـ اسػػتخداـ التكػػرارات كالنسػػبة المئكيػػة -
جاباتيـ عمى عبارات االستبياف  .  كات
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: اللية مثػؿأما الكسط الحسابي  االنحراؼ المعيارم  كعدد مف األساليب اإلحصائية االستد -
كذلػػؾ لمعرفػػة فيمػػا إذا كانػػت تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم  معامػػؿ التحديػػد  المعػػامبلت التمييزيػػة  

 ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مستكيات المت ير المستقؿ كأبعاد المت ير التابع 

 

 

 :  الصة الفصلخ

قمنػػا بعػػرض فػػي ىػػذا الفصػػؿ تػػـ عػػرض اإلجػػراءات المنيجيػػة المتبعػػة فػػي ىػػذه الدراسػػة  
البشػػرم  ثػػـ المػػنيج  –الزمػػاني  -تفصػػيؿ انطبلقػػا مػػف التعػػرؼ عمػػى مجاالتيػػا الػػثبلث المكػػاني

المتبػػػع كأدكات جمػػػع البيانػػػات  ليػػػتـ عػػػرض بشػػػكؿ تفصػػػيمي لعينػػػة الدراسػػػة ككيفيػػػة اختيارىػػػا  
ؿ كأساليب معالجة البيانات إحصائيا كىك ما يحمنا أما تحميؿ البيانات كمناقشة النتائج المحصػ

 .عمييا في الفصؿ المكالي



 

 

 
 
 

 الفصل السادس
 عرض وتفسير البيانات الميدانية

 تمييد
 الدراسة عينة خصائص أوال:
 ميدانيا اإلداري العمل أخالقيات ممارسات أشكال ثانيا:
 ميدانيا التنظيمية اليوية سمات ثالثا:

 الفصل خالصة



 عـرض وتفسيـــــر البيانات الميـــــــدانية                      الفصل السادس 
 

023 
 

 :  تمييد

بعػػػػدما يكػػػػكف لمباحػػػػث زاد نظػػػػرم مقبػػػػكؿ كمػػػػتحكـ فيػػػػو  باإلضػػػػافة إلػػػػى كضػػػػكح األدكات 
البيانػات ل ػرض كيبػدأ بجمػع . المنيجية لو  تتبيف لو الكثير مف المعطيات عف مجتمػع البحػث

تفسيرىا كاستخبلص النتائج منيا  كلكي يقدميا بشكؿ سػميـ  يتكجػب عميػو عرضػيا فػي صػكرة 
  كىػذا مػا يسػمى بعػرض البيانػات الميدانيػة  كتختمػؼ طػرؽ العػرض -جػدكؿ أك بيػاف -بسيطة

كأىميتيػػػػػا بػػػػػاختبلؼ نػػػػػكع البيانػػػػػات ذاتيػػػػػا  كفيمػػػػػا يمػػػػػي سػػػػػيتـ عػػػػػرض البيانػػػػػات كفػػػػػؽ محػػػػػاكر 
 . عرضا جدكليا باألساس كبيانيا مساندا كمكضحا الصكرة أكثراالستبياف  
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 :  خصائص عينة الدراسة أوال:

 : الجنس -1

 جنـــــــــــــــــــــس عـــــــــــــــــــــــينة الدراســـــــــــــــــــــــــــة( 05): جدول رقم

 النسبة المئوية التكرار الجنس
 52. 30 137 ذكر
 74. 70 125 أنثى

 100.0 262 المجموع
 .نتائج االستبياف المكزع عمى عينة الدراسة: المصدر

مف أفراد العينة مػف جػنس الػذككر 3 .52%يتضز أف نسبة ما يبلحظ مف ىذا الجدكؿ  
مػف جػنس 47.7%مفردة مف مجمكع أفػراد العينػة  بينمػا كانػت نسػبة الػذككر 137بعدد قدر بػػػ 

عمى أف نسبة الذككر العػامميف بالمؤسسػة تقػارب عػدد اإلنػاث  كيرجػع ذلػؾ اإلناث  كيدؿ ذلؾ 
في اعتقادنا إلى أف اإلدارة المحمية كالبمديػة كاحػدة منيػا تعتمػد بشػكؿ كبيػر عمػى جػنس اإلنػاث 
كذلؾ راجع لطبيعة العمؿ كالذم تستطيع المرأة الكلكج إليو  كيتميز كذلؾ بعدـ احتياجو لطاقػة 

لممػػرأة  كىػػك مػػػا يػػدؿ عمػػى تقػػػارب بػػيف الفئتػػيف  بػػػؿ كتعكػػس كاقعػػا معينػػػا كجيػػد كبيػػر بالنسػػػبة 
 : لمعمؿ اإلدارم داخؿ البمديات  كىك ما يكضحو تكرارات تكزيع أفراد العينة في الشكؿ أدناه
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 جنس عينة الدراسة( 04) شكل رقم:

 :  الســن -2
 عينــــــــــــــــــــــــــــــــة الدراســــــــــــــــــــــــــةســــــــــــــــــــــــن ( 06): جدول رقم

 النسب المئوية التكرارات فئات السن
 33.6 88 30وأقل من  25
 37.8 99 35وأقل من30
 18.3 48 40وأقل من35

 8.4 22 45وأقل 40
 1.9 5 50وأقل 45

 100.0 262 المجموع
 .عمى عينة الدراسةنتائج االستبيان الموزع : المصدر
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يتضػػز أف طػػكؿ الفئػػة المعتمػػد ىػػك خمسػػة كذلػػؾ لمكقػػكؼ بدقػػة عمػػى كػػؿ األعمػػار  ألنػػو 
كمما كاف طكؿ الفئة كبيػر كممػا يابػت الكثيػر مػف المعطيػات  كالتػي بومكانيػا أف تفكػؾ العديػد 

 البػة أف نسبة الفئػة العمريػة ال: مف األبعاد األساسية  كلذلؾ فوف أىـ ما يتبيف مف الجدكؿ ىك
  األمر الػذم يعكػس % 37.8( بنسبة مقدرة بػػػ 35كاقؿ مف  30عمى عينة الدراسة ىي فئة )

كيدؿ عمى مدل التركيز الذم تتجو اإلدارة المحميػة لمفئػة العمريػة الراشػدة كالتػي تتميػز بالرزانػة 
يػرات كحسف التعامؿ كالتكيؼ مع القكانيف كسيؿ االندماج مع كؿ المت يرات الحديثػة سػكاء مت 

تنظيميػػػػػة أك سكسػػػػػيكلكجية  ممػػػػػا تتػػػػػيز االنػػػػػدماج كحسػػػػػف التعامػػػػػؿ مػػػػػع المػػػػػكاطنيف بػػػػػاختبلؼ 
خصائصيـ المختمفة  األمر الذم يجعػؿ مػف البمػديات تعتمػد عمػى ىػذه الفئػات التػي تسػاعدىـ 
عمػػى االسػػتقرار كفعاليػػة اإلدارة بشػػكؿ عػػاـ  كمػػا أف التكجػػو الحػػديث لمبمػػديات لتشػػبيب اإلدارة 

 25ز فػػي خصػػائص العينػػة كىػػك مػػا أكدتػػو المعطيػػات عمػػى أف الفئػػة العمريػػة )المحميػػة كاضػػ
كىػػػي نسػػػبة ليسػػػت ببعيػػػدة عػػػف الفئػػػة العمريػػػة التػػػي  %33.6( بنسػػػبة قػػػدرت بػػػػػػ 30كأقػػػؿ مػػػف 

عطائيػا  بعدىا  كىك ما يساعد عمى بناء مجمكعة مف الخصائص كالسمات البػارزة لمبمػديات كات
الشػػابة لتجديػػد األداء اإلدارم كالػػكظيفي لمعػػامميف عمػػى صػػكرة ايجابيػػة عمػػى اسػػت بلؿ الطاقػػات 

مستكل ىذه البمػديات  كبالتػالي فبقيػة الفئػات العمريػة المتبقيػة تػدؿ عمػى أف أعمػارىـ أكثػر مػف 
سػنة كبحسػػب المبحػػكثيف كميػاميـ فيػػـ رؤسػػاء المصػالز طبيعػػة العمػػؿ المككػؿ ليػػـ نتيجػػة  35

ب أكثػر خبػرة كىػك مػا يعكػس السػف فػي ذلػؾ  خبرتيـ كعمميـ بطبيعػة بعػض الميػاـ التػي تتطمػ
التكجو الحديث ينصب كمكجو إلى الطاقات الشػبانية التػي تعمػؿ بأف  كمف ىذا الجدكؿ نستنتج

إليػػػو كزارة الداخميػػػة فػػػي رقمنػػػة اإلدارة كىػػػك مػػػا يتطمػػػب طاقػػػة شػػػبانية تحسػػػف التعامػػػؿ مػػػع ىػػػذه 
 .  دية كالشكؿ في األسفؿ يكضز ذلؾا ليات التكنكلكجية الحديثة كمنو بناء ىكية تنظيمية لمبم

فػػػي حػػػيف شػػػكؿ التكزيػػػع بالنسػػػبة لعمػػػر العينػػػة  فيػػػتـ بحسػػػاب مقػػػاييس النزعػػػة المركزيػػػة 
 .  كالمقارنة بينيـ
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 .  X= 2. 0725: المتكسط الحسابي

 Me= 2. 0000: الػكسيػػط

 Mod= 2. 00 :  المنػػػكاؿ

 المقاييس الثبلثة متساكية تقريبا: نبلحػظ أف

 
 التوزيع بالنــــــــــــسبة لعـــــــــــــــــــمر العينة( يمثل 04): شكل رقم
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 :المستوى التعميمي -3
 المستوى التعميمي لعينة الدراسة(07)جدول رقم: 

 النسب المئوية التكرارات المستوى التعميمي
 2.7 07 متوسط
 58.4 153 ثانوي
 35.5 93 جامعي

 3.4 09 دراسات عميا
 100.0 262 المجموع

 .نتائج االستبياف المكزع عمى عينة الدراسة: المصدر
مػػػف  153بػػأف  يسػػتدؿ مػػف الجػػدكؿ أعػػػبله كفقػػا لمت يػػر المسػػتكل العممػػػي  حيػػث يتبػػيف 

مػف إجمػالي أفػراد عينػة الدراسػة مػؤىميـ العممػي % 58.4أفراد عينة الدراسة يمثمكف مػا نسػبتو 
أفػػراد عينػػة الدراسػػة  فػػي عػػيف كػػاف لخريجػػي الجامعػػة ثػػانكم كىػػـ يمثمػػكف ال البيػػة العظمػػى مػػف 

كىك مػا يػدؿ عمػى ذلػؾ أف البمديػة تعتمػد فػي تكظيفيػا لممػكظفيف عمػى  % 35.5نسبة قدرت بػػػ
 .  مؤىبلتيـ العممية

كىذه النتائج منطقية إلى حد كبير مف منطمؽ أف البمدية سػابقا يشػ مكا المسػتكل الثػانكم  
البمديات خاصػة فػي منصػب عػكف إدارة كعػكف إدارة رئيسػي كىك المستكل المطمكب في ايمب 

مما يتحتـ عمػى أصػحاب شػيادات التكػكيف لمبلحػؽ بيػذه المناصػب عػف طريػؽ المقابمػة  كىػذه 
األرقػاـ يؤكػدىا الجػدكؿ الثػػاني المتعمػؽ بالسػف كالػػذم يشػير إلػى أف يالػػب العمػاؿ الػذيف قػػارب 

بعض المناصػب الميمػة مسػتكل دراسػات  لتقاعد ايمب مستكاىـ ثانكم  في مقابؿ ذلؾ تتطمب
لمستكل التعميمػي كتنكعػو بػيف بأف  عميا كالذيف كجدناىـ مف حممة الماجستير  كبالتالي تستنتج

أفػػراد عينػػة الدراسػػة يخػػدـ أىػػدافا لمدراسػػة الحاليػػة  كذلػػؾ لمتعػػرؼ عمػػى آراء أفػػراد عينػػة الدراسػػة 
 . لمستكل التعميمي ألفراد عينة الدراسةكالشكؿ التالي يكضز تبايف ا. باختبلؼ مؤىميـ العممي
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 المستوى التعميمي لعينة الدراسة: (06) شكل رقم

 .نتائج االستبياف المكزع عمى عينة الدراسة: المصدر

 سنوات الخبرة -4

 ة.ـــــــــــــــــينة الدراسسنوات الخبرة لعــــــ:(08)جدول رقم

 النسب المئوية التكرارات سنوات الخبرة
 16.0 42 سنتينأقل 

 50.4 132 8وأقل من 2
 19.8 52 14وأقل من  8
 9.2 24 20وأقل من 14
 3.1 08 26وأقل من  20
 1.5 04 32وأقل من26

 100.0 262 المجموع
 .نتائج االستبياف المكزع عمى عينة الدراسة: المصدر
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فػػي يتكزعػػكف عمػػى األقدميػػة  262مػػف خػػبلؿ بيانػػات الجػػدكؿ أعػػبله يتضػػز أف مجمػػكع 
  كتمييػا %50.4( أكبػر نسػبة قػدرت بػػػػ 8سػنكات كأقػؿ مػف  2العمؿ حيث تقدر فئة األقدمية )

  فػػي تتفػػاكت % 16  ثػػـ فئػػة األقػػؿ مػػف سػػنتيف بنسػػبة %19.8( بنسػػبة 14إلػػى 8الفئػػة )مػػف 
 .  (32 ىإل 26بيف الفئات األخرل كبنسبة ضعيفة الفئة )مف 

كنسػػتنتج مػػف ىػػذه البيانػػات أف نسػػبة األقدميػػة منحصػػرة كبػػأكثر مػػف نصػػؼ المبحػػكثيف  
مفػػػردة  كىػػػي الفئػػػة التػػػي تمثػػػؿ فئػػػة الشػػػباب مػػػف  132عمػػػى األقدميػػػة فػػػي العمػػػؿ كالتػػػي تمثػػػؿ 

العػػامميف ممػػا يجػػب عمػػييـ المثػػابرة كبػػذؿ أكثػػر جيػػد مػػف اإلتبػػاع الصػػحيز ألخبلقيػػات العمػػؿ 
مؤسسػػة كىػػك مػػا يسػػاعد عمػػى بنػػاء مجمكعػػة مػػف السػػمات التػػي كفػػؽ األسػػس التػػي اتخػػذتيا ال

تشػػكؿ ىكيػػة مينيػػة خاصػػة بالبمديػػة  ككػػذلؾ نظػػرا السػػت بلؿ إدارة البمديػػة فػػي تكظيػػؼ عنصػػر 
 .  الشباب األمر الذم يجعميـ حديثي العمؿ بيذه البمديات

فػػػي حػػػيف شػػػكؿ التكزيػػػع بالنسػػػبة لعمػػػر العينػػػة  فيػػػتـ بحسػػػاب مقػػػاييس النزعػػػة المركزيػػػة 
 .  كالمقارنة بينيـ

 . X=2. 3740: المتكسط الحسابي

 Me= 2. 0000: الػكسيػػط

 Mod= 2. 00 :  المنػػػكاؿ

 المقاييس الثالثة متساوية تقريبا: نبلحػظ أف
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 شكل التوزيع لخبرة العينة: (07) شكل رقم

 :تحميل وصفي ألخالقيات العمل واليوية التنظيمية من ميدان الدراسة

مف كبالتػالي2.5تعطػي  4كقسػمتيـ عمػى  10لػدينا أربػع بػدائؿ مجمػكعيـ يسػاكم  بمػا: مبلحظة
 .ىك متكسط نظرم 2.5سالب أكثر مكجب تجاه العبارة كيساكم 2.5
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 أشكال ممارسات أخالقيات العمل اإلداري ثانيا:

 أخالقيات العمل وفق الصدق في تأدية الميام: ( 09جدول رقم ) -1

األول في عبارات البعد 
 متغير أخالقيات العمل

 المقاييس الحسابية بدائل اإلجابـة
 دائما
4 

 يالبا
3 

 نادرا
2 

 أحيانا
1 

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 الترتيب المعيارم

أراعي في انجاز عممي  -5
 اإلتقاف.

201 53 5 3 3,7252 ,56756 1 

أتكتـ في عممي عف  -6
 المعمكمات السرية.

170 68 20 4 3,5420 ,70314 3 

أت افؿ عف مصمحتي  -7
 في انجاز العمؿ.

83 87 68 24 2,8740 ,96459 7 

أفاضؿ في تقديـ  -8
 الخدمات لممكاطنيف.

101 46 73 42 2,7863 1,12449 8 

أراعي في تقديـ  -9
الخدمات الض كط التي 

 أتعرض ليا.
78 72 84 28 2,7634 ,99679 9 

أحتـر الكقت في تقديـ  -10
 الخدمات لممكاطنيف.

129 91 34 8 3,3015 ,80985 4 

أنجز ميامي حسب  -11
 .مزاجي

14 36 152 60 2,0153 ,76298 12 

أقكالي في العمؿ  -12
 .تتطابؽ مع أفعالي

114 111 27 10 3,2557 ,79236 5 

أنجز عمؿ ييرم  -13
 .متى سمحت لي الفرصة

90 98 56 18 2,9924 ,91389 6 
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 .spssنتائج التحميؿ اإلحصائي : المصدر

( الػذم 09عمى المعطيػات المتحصػؿ عمييػا مػف الجػدكؿ رقػـ ) الجدكؿ كبناءن يتضز مف 
 .  الصدؽ في تأدية المياـ لدل مكظؼ البمديةيبيف درجة 

( كالذم يعبر عػف مراعػاة اإلتقػاف فػي العمػؿ  حيػث جػاء فػي الترتيػب رقػـ 05رقـ ) العبارة -1
األمػػػر  0.56 بػػػانحراؼ معيػػػارم 3.72( ذلػػػؾ أف متكسػػػط اسػػػتجابات المػػػكظفيف يسػػػاكم 01)

اتجاه العبارة مكجب كمرتفع نحك تحقيػؽ خاصػية اإلتقػاف لػدم المػكظفيف  كىػذا بأف  الذم يؤكد
االيجابية لتحقيؽ اإلتقاف في العمػؿ كالنشػاط الممػارس  مليس ب ريب عمى كؿ العامميف كالنظر 

اه داخػػؿ العمػػؿ  كىػػذا مػػا تؤكػػده كػػؿ الدراسػػات كالنظريػػات عمػػى أف العامػػؿ بصػػفتو ايجػػابي تجػػ
عممػػو كيحػػب عممػػو كاإلتقػػاف فيػػو  ممػػا يسػػيـ بكػػؿ تأكيػػد فػػي بنػػاء ىكيػػة تنظيميػػة لػػدل عمػػاؿ 

 .  البمديات كتحقيؽ الفعالية كاالستمرارية في العمؿ
( كالػػػػذم يعبػػػػر عمػػػػى سػػػػعي المػػػػكظفيف إلػػػػى انجػػػػاز عمميػػػػـ بكػػػػؿ صػػػػدؽ 16رقػػػػـ ) العبػػػػارة -2

خبلص في الترتيب رقـ ) بػانحراؼ  3.57يسػاكم  ( ذلؾ أف متكسط استجابات المػكظفيف02كات
ليتبػػيف أف اتجػػػاه العينػػة نحػػػك ىػػذا البنػػػد كػػاف بدرجػػػة مرتفعػػة  كىػػػك فػػي نظػػػرىـ  0.75معيػػارم 

زمبلئي أتبادؿ مع  -14
المصالز عمى حساب 

 .العمؿ
47 68 109 38 2,4733 ,94952 10 

است ؿ منصبي في  -15
تقديـ الخدمات لبعض 

 .المكاطنيف
45 32 123 62 2,2290 ,99858 11 

أسعى إلى انجاز  -16
عممي بكؿ صدؽ 

خبلص  .كات
184 53 16 9 3,5725 ,75841 2 
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العمػؿ كاألجػر مػا لػـ يكػف مخمصػا لممؤسسػة التػي يعممػكف بيػا فػي حػد ذاتيػا ال بػأف  كاعتقادىـ
ت يػػػنجز كيػػػدـك أكال كبكػػػؿ تأكيػػػد سػػػيعرقؿ عمػػػؿ المؤسسػػػة مػػػف جيػػػة ثانيػػػة  مػػػف إخبلصػػػا لمكقػػػ

كالعمؿ بو كفصمو لممتمكات البمدية كممتمكاتو كممػا ال شػؾ أف مثػؿ ىػذه السػمات التػي تسػاىـ 
في بناء ثقافة مشتركة ترجع عمى صكرة البمدية كلممكظؼ بشكؿ عاـ ذات سمة تنظيميػة قكيػة 
كبػػػػارزة مػػػػع قريناتيػػػػا مػػػػف المؤسسػػػػات  كمػػػػا تعػػػػد صػػػػفة الصػػػػدؽ مػػػػف اخمػػػػص الصػػػػفات كالقػػػػيـ 

د مف كؿ عامؿ أف يتحمى بيا في السػر كالعمػف  إذ ال يجػكز لممػرء كىػك فػي األخبلقية التي الب
عممػػػو كعبلقاتػػػو مبنيػػػة عمػػػى الصػػػدؽ مػػػع ا خػػػريف فػػػي إنتاجػػػو كتعاممػػػو  ألف  عممػػػو أف يكػػػذب

 .  كاصدؽ مف ذلؾ أف يصدؽ المرء مع ربو كيميو مع الناس كصاحب العمؿ كذلؾ
ف لميػػػاميـ كسػػػرىا  حيػػػث جػػػاء فػػػي ( كالػػػذم يعبػػػر عمػػػى كتمػػػاف العػػػاممي06رقػػػـ ) العبػػػارة -3

 0.75بػػانحراؼ معيػػارم  3.75(  ذلػػؾ أف متكسػػط اسػػتجابات المػػكظفيف يسػػاكم 03الترتيػػب )
اتجػػػاه العينػػػة نحػػػك ىػػػذا البنػػػد ايجابيػػػا  إذ مػػػف األخبلقيػػػات كالبػػػديييات أف يحػػػافظ بػػػأف  ليتبػػػيف

فسػاد لمنظكمػة العمػػؿ ألف  المػكظفيف عمػى أسػرار العمػؿ التفػػريط بيػا مػف قبيػؿ خيانػػة األمانػة كات
كالتي تترتب عمييا خمؿ في ىيكميا األساسي كعمى مجمكعػة مػف القكاعػد كاألسػرار معمقػة لكػؿ 

حػػكؿ أخبلقيػػات العمػػؿ  ىيــا عبــد الــرحمن العقيمــياألشػػخاص  كىػػذا مػػا أكدتػػو كػػذلؾ دراسػػة 
فػػػػي جامعػػػة الممػػػؾ سػػػػعكد بالريػػػاض كالتػػػػي كعبلقتيػػػا بالرضػػػا الػػػػكظيفي لممكظفػػػات اإلداريػػػات 

مػػػف أساسػػػيات أخبلقيػػػات العمػػػؿ لممكظػػػؼ ىػػػي حفاظػػػو عمػػػى األمانػػػة  بػػػأف  تكصػػػمت الباحثػػػة
كبػػالريـ مػػف خصكصػػيات البمديػػة التػػي ال تمتػػاز بمعمكمػػات كميػػاـ سػػرية كػػبعض المؤسسػػات 

كيد تعػد ىػذه األخرل إال أف مكظفييا يشعركف يأخذ ىذه السمة بعيف االعتبار  كبالتالي بكؿ تأ
 .  القيمة مف أساسيات نجاح كبناء ىكية تنظيمية قكية

( كالػػػذم يعبػػػر عمػػػى مػػػدل احتػػػراـ المػػػكظفيف لمكقػػػت فػػػي تقػػػديـ الخػػػدمات 10رقػػػـ ) العبػػػارة -4
 3.30( ذلػؾ أف متكسػط اسػتجابات المػكظفيف يسػاكم 04لممكاطنيف  حيث جػاء فػي الترتيػب )

  كمػػف خػػبلؿ ىػػذه العبػػارةلعينػػة مرتفػػع نحػػك اتجػػاه ابػػأف  ليتبػػيف كػػذلؾ 0.80بػػانحراؼ معيػػارم 
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المػػػكظفيف ال يعطػػػي أم اعتبػػػار لتفرقػػػة كالتمييػػػز بػػػيف بػػػأف  التحميػػػؿ الكيفػػػي ليػػػذا البنػػػد نسػػػتنتج
عمميػػػـ كعمػػػؿ الزبػػػائف أك المػػػكاطنيف يػػػايتيـ العمػػػؿ عمػػػى اعمػػػؿ كجػػػو كفػػػؽ احتػػػراميـ لكقػػػت 

ــــة  المككػػػػؿ ليػػػػـ فػػػػي الطمػػػػب  كىػػػػذا مػػػػا أكدتػػػػو ــــة العدال كالػػػػذم كانػػػػت  justicetheroryنظري
منطمقاتيػػػا تحقيػػػؽ العدالػػػة كىػػػذه السػػػمة تكػػػكف إال بػػػاحتراـ الكقػػػت فػػػي تقػػػديـ الخػػػدمات كعمػػػى 

ت اخػػتبلؼ انتمػػاءاتيـ  كىػػذا مػػا مػػف شػػأنو أف يعػػزز مػػف مقكمػػات البنػػاء كتشػػكمو فػػي تكامػػؿ الػػ
يجابيػػة المختمفػػة لتنظػػيـ كبالتػػالي ضػػماف مؤسسػػة فاعمػػة فػػي المجتمػػع كالبمديػػة كتعطػػي صػػكرة ا

 .  عنيا بيف جميع المؤسسات األخرل
( كالػػذم يعبػػر عمػػى مػػدل تطػػابؽ األقػػكاؿ مػػع األفعػػاؿ فػػي العمػػؿ  حيػػث 12رقػػـ ) العبػػارة -5

بػانحراؼ معيػارم  3.25( ذلػؾ أف متكسػط اسػتجابات المػكظفيف يسػاكم 05جاء في الترتيػب )
ايمػػػب بػػػأف  ىػػػذااتجػػػاه العينػػػة مرتفػػػع نحػػػك ىػػػذا البنػػػد  لنسػػػتدؿ مػػػف بػػػأف  ليتبػػػيف كػػػذلؾ 0.79

المػػكظفيف يحػػاكلكا تطبيػػؽ مػػا يتحػػدثكف عنػػو تحػػت شػػعاراتيـ مػػف أقػػكاؿ لتجسػػيدىا عمػػى أرض 
نمػا بػأف  الكاقع أال كىك ميداف العمؿ  كىـ في اعتقادىـ مػف مبػادئيـ كديػنيـ الحنيػؼ ال يقبػؿ كات

يحػػػث عمػػػى العمػػػؿ بكػػػؿ صػػػدؽ كال تبػػػاىي كمعارضػػػة األفعػػػاؿ مػػػع األقػػػكاؿ  كىػػػك مػػػا يرسػػػخو 
 .  ( عمى تجسيد القيـ األخبلقية57العبارة رقـ ) كيؤكده

( كالػػػذم يعبػػػر عمػػػى مػػػدل انجػػػاز المكظػػػؼ لعمػػػؿ ييػػػره متػػػى أتيحػػػت لػػػو 13رقػػػـ ) العبػػػارة -6
 2.99( ذلػػؾ أف متكسػػط اسػػتجابات المػػكظفيف يسػػاكم 06الفرصػػة  حيػػث جػػاء فػػي الترتيػػب )

   كمنػػو يتضػػزالعبػػارةىػػذه اتجػػاه العينػػة مرتفػػع نحػػك بػػأف  ليتبػػيف كػػذلؾ 0.91بػػانحراؼ معيػػارم 
المكظفيف يساعدف بعضيـ فػي العمػؿ  كىػذا مػا يعكػس تمتػع يالبيػة المػكظفيف بأخبلقيػات بأف 

العمؿ الراقية كالمينية في التعامؿ مع الزمبلء  كىك ما تنمي ركح الجماعة بينيـ كالتعػاكف فػي 
ظيػار عػدـ التػأفؼ مػف ذلػؾ  لنجػ د بػذلؾ أنفسػنا تقديـ المساعدات مف منطمؽ الػكد كاالحتػراـ كات

ت لكػػؿ عامػػؿ كظيفػػة معينػػة يؤدييػػا  كفػػي مقابػػؿ داخػػؿ المؤسسػػة ككحػػدة متكاممػػة مبنيػػة عمػػى 
 .  يجد يد العكف لكحدة العمؿ ككؿ
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( كالذم يعبر عمى مدل ت افؿ العامؿ عمى مصمحتو أثناء العمػؿ  حيػث 07رقـ ) العبارة  -7
بػانحراؼ معيػارم  87. 2يسػاكم  ( ذلؾ أف متكسط استجابات المػكظفيف07جاء في الترتيب )

المػكظفيف دائمػا بػأف  اتجاه العينة مرتفع نحك ىذا البند  كمنػو نسػتنتجبأف  ليتبيف كذلؾ 96. 0
مػػا ينسػػكف مصػػالحيـ كيم ػػكف ىػػذا االعتبػػار لكػػي تتحقػػؽ الفعاليػػة التنظيميػػة كتتجسػػد مبػػادئيـ 

ريػػة بمختمػػؼ مجاالتيػػا  األخبلقيػػة عمػػى أكمػػؿ كجػػو  كىػػذا مػػا نجػػده يائػػب فػػي مؤسسػػاتنا الجزائ
كتأخذ الطابع أك السمة األنانية في العمؿ  مما يعيؽ بكؿ تأكيد عمى صكرة المؤسسة كتصػبز 
صػػػب تيا سػػػمبية بػػػيف الزبػػػكف  ييػػػر أف اسػػػتجابات مػػػكظفي البمػػػديات ايمػػػبيـ يحػػػافظ عمػػػى ىػػػذه 

ناجحػة تمتػاز  القيمة األخبلقية كالتي تتميز بيػا البمػديات  كبالتػالي تصػبز لػدييا ىكيػة تنظيميػة
 .  بيا
( كالػػذم يعبػػر عمػػى تفاضػػؿ العػػامميف فػػي تقػػديـ الخدمػػة بػػيف المػػكاطنيف  08رقػػـ ) العبػػارة -8

بػػانحراؼ  2.78( ذلػػؾ أف متكسػػط اسػػتجابات المػػكظفيف يسػػاكم 08حيػػث جػػاء فػػي الترتيػػب )
يػة لعمػاؿ البمدبأف  اتجاه العينة مرتفع نحك ىذا البند  مما يدؿبأف  ليتبيف كذلؾ 1.12معيارم 

سػػمة سػػػمبية بكػػؿ تأكيػػػد سػػػتؤثر عمػػى سػػػير العمػػػؿ كأعطػػى صػػػكرة سػػػيئة عػػنيـ  كبالتػػػالي فيػػػذه 
ذا رجعنػػػػا إلػػػػى األدبيػػػػات  السػػػػمة ليسػػػػت مػػػػف القػػػػيـ األخبلقيػػػػة المتعػػػػارؼ عمييػػػػا فػػػػي العمػػػػؿ  كات
التنظيميػػػػة لكجػػػػدنا جػػػػؿ المشػػػػاكؿ كالفسػػػػاد كالمظػػػػاىر األخبلقيػػػػة التػػػػي حػػػػدثت فػػػػي كثيػػػػر مػػػػف 

فبل سيا ىي مػف ىػذه الصػفات كالتػي تنجػر عمييػا تصػرفات أخػرل داخػؿ المؤسسات العالمية كات
العمػػؿ  كمنػػو بيػػذا الشػػكؿ ال يمكػػف لنػػا أف نتحػػدث عػػف أم ىكيػػة مػػا لػػـ يكػػكف ىنػػاؾ عػػدؿ بػػيف 
المػػكاطنيف  كىػػك مػػا تطرقػػت كنػػادت بػػو نظريػػة العدالػػة سػػكاء بػػيف العػػامميف مػػع بعضػػيـ أك بػػيف 

 .  العامميف كالمكاطنيف مف جية أخرل
( كالذم يعبر عمى مراعاة الض كط التي تكاجو العامؿ أثنػاء عممػو  حيػث 09رقـ ) ةالعبار  -9

بػانحراؼ معيػارم  2.76( ذلػؾ أف متكسػط اسػتجابات المػكظفيف يسػاكم 09جاء في الترتيػب )
اتجاه العينة مرتفع نحك ىػذا البنػد  فقػد يكاجػو العامػؿ داخػؿ المنظمػة بأف    ليتبيف كذلؾ0.99
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ذا اسػػتمرت كزادت عػػف القػػدر المعقػػكؿ تركػػت العديػػد مػػف أنػػكاع الضػػ  كط أثنػػاء قيامػػو بعممػػو  كات
أثرا سمبيا عمى الفرد في حد ذاتػو كعمػى المنظمػة  كىػذا يعيػؽ الطػرفيف لبمػكغ أىػدافيا المرجػكة  
نمػا قػد  لكف بتمؾ المقكمات األخبلقية ال يمكف أف تككف حاجزا يعيؽ العممية التنظيمية ككؿ  كات

ابيػة ككعامػؿ لتحسػيف أداء الفػرد فػي التعػاكف كتضػافر الجيػكد كزيػارة تصبز تمػؾ الضػ كط ايج
 . الريبة كالدافعية نحك العمؿ  مما ال يككف سبب سمبيا عمى البمديات

( كالذم يعبر عمى تبادؿ المكظفيف المصالز عمى حسػاب العمػؿ  حيػث 14رقـ ) العبارة -10
بػانحراؼ معيػارم  2.47كم ( ذلػؾ أف متكسػط اسػتجابات المػكظفيف يسػا10جاء في الترتيػب )

اتجاه العينة منخفض كسػالب نحػك ىػذا البنػد  لػدؿ عمػى أف المػكظفيف بأف  ليتبيف كذلؾ 0.94
فػي ايمػػبيـ ال يتبػػادلكف المصػػالز عمػى حسػػاب العمػػؿ نظػػر مػنيـ عمػػى أف ىػػذا السػػمكؾ يتنػػافى 

ت مؤكػدة كقيميـ األخبلقية  كىذا يعكس عمػى عػدـ الثقػة بػيف المػكظفيف أك عػدـ كجػكد معمكمػا
لدييـ أف ىناؾ عبلقات أك تبادؿ مصالز أك منافع بيف المكظفيف فػي مصػالحيـ المختمفػة  أك 
أف ىذا األمر قد يكػكف فػي حيػز الكتمػاف أك األسػرار  كمنػو نفيػـ بػأنيـ قػد ترسػخت لػدييـ ىػذا 

ي التصرؼ كالذم يسػاىـ فػي بنػاء اليكيػة التنظيميػة لػدل مؤسسػتيـ المتمثمػة فػي البمديػة كبالتػال
 .  فالمكظفيف يالبا مثؿ كذا أسئمة ال يفصحكف عف أفعاليـ كتصرفاتيـ داخؿ عمميـ

( كالػػذم يعبػػر مػػدل تقػػديـ الخػػدمات لػػبعض المػػكاطنيف كاسػػت بلؿ عمميػػـ 15رقػػـ ) العبػارة -11
 2.22( ذلػػؾ أف متكسػػط اسػػتجابات المػػكظفيف يسػػاكم 11فػػي ذلػػؾ  حيػػث جػػاء فػػي الترتيػػب )

 اتجاه العينة منخفض سالب نحك ىذا البنػد  لنسػتنتجبأف  كذلؾليتبيف  0.99بانحراؼ معيارم 
العمػؿ ال يمكػف أف يكػكف كسػيمة بػأف  لممػكظفيف قػيـ أخبلقيػة ايجابيػة كقكيػة ترسػخت لػدييـبأف 

كأداة السػػػت بللو لم يػػػر  كبالتػػػالي فالعدالػػػة راسػػػخة لػػػدييـ بػػػاختبلؼ مكػػػانتيـ  ييػػػر أف بعػػػض 
مات ل يػػػػرىـ لكػػػػف جميػػػػـ تقػػػػديـ تسػػػػييبلت كتقميػػػػؿ المػػػػكظفيف يسػػػػت مكف مناصػػػػبيـ لتقػػػػديـ الخػػػػد

المسػافات لممػكاطنيف فػػي انجػاز عمميػـ  كبالتػػالي فػذا البنػد ىػػك كػذلؾ يسػاىـ فػػي تشػكؿ اليكيػػة 
 .  التنظيمية لدل العامميف



 عـرض وتفسيـــــر البيانات الميـــــــدانية                      الفصل السادس 
 

038 
 

( كالذم يعبر عمى العمؿ كفؽ المزاج لممكظفيف  حيث جاء فػي الترتيػب 11رقـ ) العبارة -12
 0.76بػػانحراؼ معيػػارم  2.01جابات المػػكظفيف يسػػاكم ( كاألخيػػر ذلػػؾ أف متكسػػط اسػػت12)

اتجػاه العينػة مرتفػع نحػك ىػذا البنػد  ذلػؾ أف المػكظفيف ال يعطػكف أم اعتبػار بػأف  ليتبيف كذلؾ
لممشػػكبلت أك الضػػ كطات التػػي تػػكاجييـ داخػػؿ العمػػؿ أك خارجيػػا  كبالتػػالي كػػؿ ىػػذه العكامػػؿ 

حيز لػدييـ كبالتػالي عمػى مردكديػة العمػؿ ما مف شانيا أف تعزز أخبلقيات العمؿ بالشكؿ الصػ
بشػػكؿ عػػاـ  كىػػذا أف دؿ إنمػػا يػػدؿ عمػػى التكػػكيف الجيػػد كالتكظيػػؼ العقبلنػػي السػػميـ كلطبيعػػة 
الثقافػػػة المكتسػػػبة مػػػف طػػػرؼ العػػػامميف كاإلدارة فػػػي تقبػػػؿ كعػػػدـ زج المشػػػاكؿ أك العراقيػػػؿ التػػػي 

 .  تكاجو العامؿ إثناء عممو
اء عينػػة الدراسػػة حػػكؿ التػػزاـ المػػكظفيف بأخبلقيػػات نسػػتخمص مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف آر 

العمؿ كفؽ بعد الصدؽ ىي بدرجة )دائما( مرتفعة كقكية عمػى أداة الدراسػة  كمػف أىػـ معػايير 
 : الصدؽ في تأدية المياـ كانت عمى الترتيب التالي

 .  مراعاة انجاز العمؿ بوتقاف -
خبلص -  .  مراعاة انجاز العمؿ بكؿ صدؽ كات
 .  المعمكمات السرية لمعمؿالتكتـ عف  -
 .  احتراـ الكقت في تقديـ الخدمات لممكاطنيف -
 .  مطابقة األقكاؿ مع األفعاؿ أثناء العمؿ -

كعميو فمعيار الصدؽ في تأدية المياـ بكؿ تأكيد سيعزز مف أخبلقيات العمؿ الػكظيفي  
 . مما يسيـ بشكؿ كبير عمى بناء اليكية التنظيمية كىذا ما أكدتو أرقاـ الجدكؿ أعبله
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 أخالقيات العمل وفق االلتزام القانوني( 10جدول رقم ) -1-2

عبارات البعد الثاني في 
 العملمتغير أخالقات 

 المقاييس الحسابية بدائل اإلجابـة
 دائما
4 

 يالبا
3 

 نادرا
2 

 أبدا
1 

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الترتيب

أحضر إلى العمل في -17
 الموعد المحدد.

143 115 3 1 3,5267 ,54426 3 

أحافظ عمى أوقات  -18
ن لم  الدوام الرسمي حتى وا 

 يكن لدي عمل.
137 112 9 4 3,4580 ,64040 5 

التزاماتي في العمل  -19
 أولى من التزاماتي الخاصة.

122 112 20 8 3,3282 ,74733 7 

ألتزم باالمتثال -20
لمقانون ألني مجبر عمى 

 ذلك.
145 86 24 7 3,4084 ,76640 6 

اإلغراءات تمزمني  -21
 بالتحايل عمى القانون.

15 18 59 
17
0 

1,5344 ,85588 12 

بالوساطة في استعين -22
 تسيير عممي.

23 35 88 
11
6 

1,8664 ,95557 11 

استحضر مبادئ -23
أخالقيات المينة في 

 عممي.
167 80 9 6 3,5573 ,67421 2 
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 .spssنتائج التحميؿ اإلحصائي : المصدر

( الػػذم يبػػيف درجػػة التػػزاـ 10عمػػى المعطيػػات المتحصػػؿ عمييػػا مػػف الجػػدكؿ رقػػـ ) بنػػاءن 
 : المكظفيف بالقكانيف داخؿ العمؿ نخرج بالتحميبلت التالية

الدالػػة عمػػى احتػػراـ الرؤسػػاء ىػػك بمثابػػة احتػػراـ  المرتبــة األولــى 24: احتمــت الفقــرة رقــم -01
  أم أف اتجاىػػات مفػػردات 0.62بمػػ  بػػانحراؼ معيػػارم  3.55: لمقػكانيف بمتكسػػط حسػػابي بمػػ 

بػػأف  العينػػة ايجابيػػة كيكافقػػكف كبدرجػػة دائمػػا عمػػى إجابػػاتيـ  ليتمثػػؿ لنػػا مػػف خػػبلؿ ىػػذا الجػػدكؿ
مػػكظفي البمديػػة يمتػػازكف بالثقػػة المتبادلػػة مػػع مرؤكسػػييـ كىػػذه ىػػي سػػمات األخبلقيػػة االيجابيػػة 

تأكيػػػد سػػػتؤتي ثمػػػار عمػػػى التػػػي يجػػػب أف يمتػػػاز بيػػػا كػػػؿ العػػػامميف داخػػػؿ عمميػػػـ  كالتػػػي بكػػػؿ 
ت التنظيميػػة لمفعػػؿ المنظمػػة ككػػؿ فػػي تحقيػػؽ الفاعميػػة التنظيميػػة  كمػػف ثػػـ تشػػكؿ مجمكعػػة الػػ

التنظيمي داخؿ البمدية لتعطي صكرة تنظيمية قكيػة ليػا  كتصػبز ىكيػة مركزيػة يمتػاز بيػا جػؿ 
 .  العامميف كيتفؽ عمييا

احترامي لرؤسائي -24
 .ىو التزام بالقانون

162 86 12 2 3,5573 ,62097 1 

ألتزم بالتعميمات متى -25
 .توافقت مع مصالحي

80 75 51 56 2,6832 1,12223 10 

أتقبل االستفسارات -26
 .المقدمة لي دون تعميق

82 97 56 27 2,8931 ,96492 9 

ألتزم بالعمل  -27
 .اإلضافي متى اسند إلي  

115 105 33 9 3,2443 ,80317 8 

أنجز ميامي وفق -28
 .أوامر المسؤول

149 96 11 6 3,4809 ,68762 4 
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الدالػػة عمػػى استحضػػار المبػػادئ األخبلقيػػة إثنػػاء  المرتبــة الثانيــة23: احتمــت الفقــرة رقــم -02
  أم أف اتجاىػػات مفػػردات 0.67بػػانحراؼ معيػػارم بمػػ   3.55: العمػػؿ بمتكسػػط حسػػابي بمػػ 

العينة ايجابية كيكافقكف كبدرجة دائما عمػى إجابػاتيـ  ليمثػؿ لنػا ىػذا البنػد إشػارة كاضػحة كذات 
مة استحضػػػار أخبلقيػػػات العمػػػؿ داللػػػة إحصػػػائية عمػػػى أف المػػػكظفيف ايمػػػبيـ تتحقػػػؽ فػػػييـ سػػػ

الكظيفي  كىذا ما سيحسف مف نكعية كخصػائص العػامميف كتعطػي ليػـ الػدكر االيجػابي داخػؿ 
عمميـ  كتساعد عمى بناء اليكية التنظيمية كفي نفس الكقت التنبؤ بيا كالػتحكـ فييػا  كىػذا مػا 

يميػا كاكتشػاؼ تمػؾ تخفييا الدراسات الكمية فػي حػيف التحميػؿ السكسػيكلكجي يكمػف ىنػا فػي تحم
 .  الفكارؽ بيف العامميف التي تساعد في بناء عامؿ يمتاز بقيـ أخبلقية ايجابية

الدالػػة عمػػى مػػدل حضػػكر العػػامميف فػػي الكقػػت  المرتبــة الثالثــة 17: احتمــت الفقــرة رقــم -03
  أم أف اتجاىػػات مفػػردات 0.54بػػانحراؼ معيػػارم بمػػ   3.52: المحػػدد بمتكسػػط حسػػابي بمػػ 

كيكافقػػكف كبدرجػػة دائمػػا عمػػى إجابػػاتيـ  مػػف ىػػذا العبػػارة كالمؤشػػرات اإلحصػػائية  العينػػة ايجابيػػة
عمػػاؿ البمديػػة فػػي يػػالبيتيـ ال يت يبػػكف كال يتػػأخركف عػػف أكقػػات العمػػؿ فػػي الكقػػت بػػأف  يتبػػيف

المحػػدد كالقػػانكني  ييػػر أف ذلػػؾ ال يمنػػع مػػف عػػدـ الحضػػكر فػػي الكقػػت  كىػػذا مػػا لمسػػناه مػػف 
تنػػػا عمػػػى سػػػمككيات المػػػكظفيف  الػػػذم يبلحػػػظ عػػػدـ احتػػػراـ الكقػػػت خػػػبلؿ المبلحظػػػة التػػػي أطمع

المحدد لمعمؿ  كىك ما يؤكده رؤساء البمديات كرؤساء المصالز عمى ذلػؾ بتطبيػؽ اإلجػراءات 
القانكنية البلزمة  كىذا التأخر يعاقب حسب شخصية كؿ مسؤكؿ مصػمحة  فمػنيـ مػف يخصػـ 

كم كالبعض ي ض الطػرؼ  كآخػركف يمجػأ إلػى مباشرة مف أجره كمنيـ مف يكتفي باإلنذار الشف
كىػػػذا مػػػا الحظنػػػا فعػػػبل أثنػػػاء . االستفسػػػار الكتػػػابي أك ال ضػػػب كذال التخػػػاذ اإلجػػػراء المناسػػػب

إجراء الزيارات االستطبلعية لممؤسسة كما تأكده لنا كذلؾ أثناء إجراء المقػاببلت  حيػث صػرح 
طبيعػػة العمػػؿ ألف  قػػت المحػػددحػػرص العمػػاؿ فػػي الحضػػكر فػػي الك بػػأف  لنػػا احػػد أفػػراد العينػػة

داخػػؿ البمديػػة تحتػػاج الحضػػكر فػػي الكقػػت المحػػدد كذلػػؾ لحضػػكر المػػكاطنيف لتسػػريع عمميػػـ  
 .  يير أف بعض المكظفيف ال يحضركف في الكقت المحدد
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الدالػػة عمػػى تطبيػػؽ المكظػػؼ ألكامػػر المسػػؤكؿ  المرتبــة الرابعــة 28: احتمــت الفقــرة رقــم -04
  أم أف اتجاىػػات مفػػردات العينػػة 0.68بػػانحراؼ معيػػارم بمػػ   3.48: بمتكسػػط حسػػابي بمػػ 

ايجابية كيكافقػكف كبدرجػة دائمػا عمػى إجابػاتيـ  كىػذا يعكػس االلتػزاـ الكبيػر مػف قبػؿ المػكظفيف 
بالتعميمػػػات التػػػي تصػػػميـ مػػػف قبػػػؿ المسػػػؤكؿ كالصػػػادرة مػػػف اإلدارة بشػػػكؿ مسػػػتمر  حيػػػث أف 

العػػػاـ تكضػػػيز كتفسػػػير لمتعميمػػػات كالقػػػرارات التكجييػػػات الصػػػادرة مػػػف اإلدارة ىػػػي فػػػي شػػػكميا 
الصػػػادرة مػػػف قبػػػؿ لمػػػف التػػػبس عميػػػو األمػػػر فػػػي تفسػػػيرىا  كىػػػك مػػػا يؤكػػػد الفكػػػر الراسػػػخ لػػػدل 
مػػا خكفػػا مػػف اإلجػػراءات  المػػكظفيف بالعمػػؿ كفػػؽ ىػػذا المؤشػػر فػػي االلتػػزاـ بتمػػؾ التعميمػػات  كات

 .  القانكنية التي تككف ضدىـ حتى كاف كاف انش االتيـ صحيحة
الدالة عمى احتػراـ أكقػات العمػؿ الرسػمي حتػى  المرتبة الخامسة 18: تمت الفقرة رقماح -05

  أم أف 0.68بػػػانحراؼ معيػػػارم بمػػػ   3.45: كاف لػػػـ يكػػػف لػػػدم عمػػػؿ بمتكسػػػط حسػػػابي بمػػػ 
 إيمػاف مػنيـبػأف  اتجاىات مفردات العينػة ايجابيػة كيكافقػكف كبدرجػة دائمػا عمػى إجابػاتيـ  ذلػؾ

ي ىػػػي مػػػف أساسػػػيات األجػػر فػػػي نظػػػرىـ كىػػػي مؤشػػػر يػػػدؿ عمػػػى أف أكقػػػات الػػػدكاـ الرسػػػمبػػأف 
اإلدارة المحمية كالبمديػة كاحػدة منيػا تمتػاز بيكيػة تنظيميػة قكيػة نظػرا ألفػراد عينػة الدراسػة عمػى 
حد تعبيػرىـ  لكػف يبقػى ىػذا المؤشػر قابػؿ لت يػر بحسػب الظػركؼ المتمثمػة فػي ت يػر المسػؤكؿ 

ماعية كالسياسية كاالقتصػادية )األجػر( كىػذا مػا تشػيده مف منطمؽ العديد مف االعتبارات االجت
 .  بمدياتنا كخصكصياتيا المؤثرة بتمؾ االعتبارات

الدالة عمػى االلتػزاـ بػالقكانيف ألنػؾ مجبػر عمػى  المرتبة السادسة 20: احتمت الفقرة رقم -06
  أم أف اتجاىػػػات مفػػػردات 0.76بػػػانحراؼ معيػػػارم بمػػػ   3.40: ذلػػػؾ بمتكسػػػط حسػػػابي بمػػػ 

ايجابيػػػة كيكافقػػػكف كبدرجػػػة دائمػػػا عمػػػى إجابػػاتيـ  ىػػػذا المؤشػػػر ينبػػػأ بػػػالخطر القػػػائـ بػػػيف  العينػػة
لممػػػكظفيف تطبيػػػؽ فعمػػػي لمقػػػكانيف  كال بػػػأف  العبلقػػػة القائمػػػة بػػػيف العػػػامميف كاإلدارة مػػػف منطمػػػؽ

يمانػا مػنيـ  ينافكف تمؾ القكانيف كالتعميمات كبالتالي نستنتج أف المػكظفيف مػف معػاير تكػكينيـ كات
و ال بػػد مػػف العمػػؿ بػػالنيج القػػانكني حتػػى كاف كػػاف خكفػػا مػػف الػػرئيس فػػي كػػبل الحػػاالت ىػػك بأنػػ
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االمتثػاؿ لمقػانكف كىػذه معػايير الكاجػػب أف يتسػـ بيػا العامػؿ تجػػاه صػاحب العامػؿ فػي احترامػػو 
 . كمف احترامو تطبيؽ القكانيف كعدـ منافاتو لو

الدالػػػة عمػػػى مػػػدل التػػػزاـ العامػػػؿ لعممػػػو قبػػػؿ  المرتبـــة الســـابعة 19احتمـــت الفقـــرة رقـــم:  -07
  أم أف 0.74بػػػػػانحراؼ معيػػػػػارم بمػػػػػ   3.32مصػػػػػمحتو الشخصػػػػػية بمتكسػػػػػط حسػػػػػابي بمػػػػػ : 

اتجاىػػات مفػػردات العينػػة ايجابيػػة كيكافقػػكف كبدرجػػة دائمػػا عمػػى إجابػػاتيـ  كىػػذا مػػف شػػأنو أف 
يػػة أصػػبحت جػػزء تسػػاىـ فػػي تحسػػيف البمديػػة كتطػػكر فػػي خػػدماتيا  حيػػث يػػرل العامػػؿ بػػأف البمد

مػػػف حياتػػػو بفصػػػؿ ممتمكاتػػػو الشخصػػػية عػػػف ممتمكػػػػات العمػػػؿ كىػػػك مػػػا يسػػػاعد عمػػػى تحقيػػػػؽ 
الشفافية في العمؿ  ككذلؾ في استحضار الضػمير المينػي الػذم يؤنبػو عمػى ذلػؾ بتػرؾ عممػو 
جانبػػػا ليضػػػز كقػػػت عممػػػو أكلػػػى اىتماماتػػػو األساسػػػية  ممػػػا يخػػػدـ فػػػي األخيػػػر كيشػػػكؿ تكافػػػؽ 

يف داخؿ عمميـ كمؤسستيـ بالنظر لنتيجة التػي سػتتحقؽ ببنػاء سػماء لتمػؾ أخبلقي بيف المكظف
اليكيػػػة. كىػػػذا مػػػا يعكػػػس حػػػرص العمػػػاؿ عمػػػى االلتػػػزاـ بمحتػػػكل المػػػكائز القانكنيػػػة كالتنظيميػػػة  
كاحتراميػا ىػذا مػا أكدتػو أيضػا بعػض المقػػاببلت التػي أجريناىػا عمػى بعػض المبحػكثيف خاصػػة 

ميػـ أف االلتػزاـ بالقػانكف أكلػى مػف االلتزامػات الشخصػية رؤسػاء المصػالز ػ بحيػث يعتبػر معظ
  .كىك شرط ضركرم لسير العمؿ داخؿ المؤسسة بطريقة جيدة كمنظمة

الدالػة عمػى التػزاـ العامػؿ بالعمػؿ اإلضػافي متػى  المرتبـة الثامنـة27: احتمت الفقرة رقـم -08
تجاىػات مفػردات   أم أف ا0.80بانحراؼ معيارم بم   3.24: اسند إليو بمتكسط حسابي بم 

العينة ايجابية كيكافقكف كبدرجة دائمػا عمػى إجابػاتيـ  كيعكػس ىػذا أف المػكظفيف يػتحممف عمػى 
أنفسػػيـ جيػػد إضػػافي نحػػك عمميػػـ  كذلػػؾ لكػػي يكمػػؿ العػػامميف بعضػػيـ بعػػض عنػػد االقتضػػاء 
كالضركرة في العمؿ  كلكي ال يككف ىناؾ أم نقػص أك خمػؿ كظيفػي بػيف العػامميف كالمصػالز 

ما أكدتو كنادت بو النظرية البنائية الكظيفية فػي مبادئيػا نحػك تحقيػؽ التكامػؿ الػكظيفي   كىذا 
كىػػػذا الجيػػػد اإلضػػػافي أمػػػا يكػػػكف بمقابػػػؿ أك بػػػدكف ذلػػػؾ كيػػػأتي عػػػف طيػػػب خػػػاطر كمحبػػػة فػػػي 

 .  العمؿ دكف إجبار مف أحد
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الدالة عمى مػدل تقبػؿ االستفسػارات دكف تعميػؽ  المرتبة التاسعة 26: احتمت الفقرة رقم -09
  أم أف اتجاىػػات مفػػردات العينػػة 0.96بػػانحراؼ معيػػارم بمػػ   2.89: بمتكسػػط حسػػابي بمػػ 

كانت متكسطة كيكافقكف بدرجة يالبا عمى إجاباتيـ  كىػذا مػا أكدتػو البيانػات اإلحصػائية عمػى 
كالتػي بكػػؿ تأكيػػد أف سػػبب ىػػذه  أف لممػكظفيف خاصػػية تقبػػؿ قػػرارات كتعميمػات التػػي تكجػػو ليػػـ 

كجػػد عدالػػة  االستفسػارات ىػػي نقػص كخمػػؿ مػف طػػرؼ المكظػؼ فػػي حػد ذاتػػو مػف جيػػة  كعمػى
بيف المكظفيف مف جية أخرل  كىذا ما يجعػؿ العػامميف يتقبػؿ االستفسػارات بػدكف تعميػؽ إيمانػا 

  .منيـ عمى تطبيؽ القانكف عمى كامؿ المكظفيف كبالتالي شعكرىـ بالمساكاة
الدالػة عمػى مػدل التػزاـ التعميمػات متػى تكافقػت المرتبـة العاشـرة  25: احتمت الفقرة رقـم -10

  أم أف اتجاىػػػات 1.12بػػػانحراؼ معيػػػارم بمػػػ   2.68: مػػػع مصػػػالحي بمتكسػػػط حسػػػابي بمػػػ 
مفػػردات العينػػة كانػػت متكسػػطة كىػػك مػػا عبػػرت عنػػو اسػػتجابات المبحػػكثيف عمػػى ىػػذا البنػػد فػػي 

التعػػارض الحاصػػؿ باألخبلقيػػات كالمبػػادئ أك فييػػا مخالفػػة شػػرعية  إجابػػاتيـ  كىػػذا مػػا يؤكػػد ب
( 24. 23كمنػػو نسػػتنتج مػػف ىػػذه العبػػارة تعػػارض مػػا تمػػت اإلجابػػة كالتصػػريز بػػو فػػي العبػػارة )

كالمػػػذاف كانػػػا فػػػي المرتبػػػة األكلػػػى كالثانيػػػة عمػػػى التػػػكالي فػػػي الجػػػدكؿ  ممػػػا يحيمنػػػا إلػػػى كيػػػؼ 
د ذاتو احتراـ لمرؤكسيو كفي مقابؿ يطبؽ التعميمػات كفػؽ يمـز بالتعميمات كىي في ح لممكظؼ

 . مصالحو الخاصة
الدالػػة عمػػى مػػدل االسػػتعانة بالكسػػاطة المرتبــة الحاديــة عشــر  22: احتمــت الفقــرة رقــم -11

  أم أف 0.96بػػػػػانحراؼ معيػػػػػارم بمػػػػػ   1.86: أثنػػػػػاء تسػػػػػيير العمػػػػػؿ بمتكسػػػػػط حسػػػػػابي بمػػػػػ 
عبػػرت عنػػو اسػػتجابات المبحػػكثيف عمػػى ىػػذا اتجاىػػات مفػػردات العينػػة كانػػت مػػنخفض كىػػك مػػا 

المػػكظفيف ايمػػبيـ ال يسػػتخدمكف الكسػػاطة فػػي عمميػػـ كىػػك بػػأف  البنػػد فػػي إجابػػاتيـ  ممػػا يػػكحي
بػػأف  مػػا يزيػػد مػػف فعػػاليتيـ كتشػػكؿ ىكيػػة تنظيميػػة منفػػردة  كممػػا يعكػػس كػػذلؾ رؤيػػة المػػكظفيف

ئ أخبلقيػػة  كال يسػػتعينكا ميػػاميـ كدكرىػػـ تأديػػة كاجػػبيـ كػػؿ أكمػػؿ كجػػو معػػايير قانكنيػػة كمبػػاد
بالكسػػاطة كبحسػػب اسػػتطبلعاتنا كمعايشػػنا لعمػػؿ نجػػد حتػػى كأف اسػػتخدـ يسػػتخدمكىا فيمػػا يفيػػد 
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يتحمػؿ األفػراد الحرمػاف . مصمحة العمؿ كليس اإلخبلؿ بييكؿ العمؿ كتعطيػؿ مسػاره الطبيعػي
كرف(  أمػا كالصعكبات إذا تعرضكا جميعا لنفس الظركؼ )كما تبيف يف ذلؾ مف تجارب اليػاكث

إذا حظي بعضيـ بامتيػازات خاصػة أك كانػت محسػكبية فػوف ا خػريف تػنخفض معنكيػاتيـ  أم 
عمػى  أف الحرماف أك الصعكبات أك كجكد مزايا كامتيازات ليسػت ؼ  ذاتيػا مػف العكامػؿ المػؤثرة

خفض أك ارتفاع معنكيات الجماعة  إلكف طريقة تكزيعيا بيف أراء الجماعة ىػي العامػؿ الميػـ 
 .  ذم يؤثر عمى الركح المعنكيةال

الدالػػة عمػػى أف اإليػػراءات تمزمنػػي عمػػى المرتبــة الثانيــة عشــر  21: احتمــت الفقــرة رقــم -12
  أم أف 0.81بػػػػانحراؼ معيػػػارم بمػػػػ   53. 1: التحايػػػؿ عمػػػى القػػػػانكف بمتكسػػػط حسػػػػابي بمػػػ 

عمػى اتجاىات مفردات العينة كانت سػمبيا مػنخفض كىػك مػا عبػرت عنػو اسػتجابات المبحػكثيف 
بػالريـ مػف عػدـ تػأثر المػكظفيف بػاإليراءات إال أف القميمػػيف بػأف  ىػذا البنػد فػي إجابػاتيـ  لػنفيـ

كالمجيبيف بدائما كنادرا يػكحي بالشػؾ عمػى أف بعػض المػكظفيف يسػتخدمكف اإليػراءات لتحايػؿ 
عمى القانكف كىك مػا ينجػر عميػو خمػؿ كظيفػي بكػؿ تأكيػد عمػى العمػؿ ككػؿ  لكػف ىػذا ال يمنػع 

مخػػػػالؼ لقػػػػيميـ  القػػػػكؿ عمػػػػى نظػػػػرة المػػػػكظفيف فػػػػي ىػػػػذه البمػػػػديات نحػػػػك ىػػػػذا البنػػػػد يركنػػػػومػػػػف 
األخبلقيػػػػة كىػػػػك مػػػػا عبػػػػرت عميػػػػو إحصػػػػائيا البيانػػػػات أعػػػػبله  كبالتػػػػالي ىػػػػي إحػػػػدل المقكمػػػػات 
األخبلقيػػػػػة االيجابيػػػػػة كالسػػػػػند الركيػػػػػز ألخبلقيػػػػػات العمػػػػػؿ فػػػػػي تشػػػػػكؿ اليكيػػػػػة التنظيميػػػػػة لػػػػػدل 

 .  المكظفيف بشكؿ عاـ
تخمص مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف آراء عينػػة الدراسػػة حػػكؿ التػػزاـ المػػكظفيف بأخبلقيػػات نسػػ

العمؿ كفؽ بعد االلتزاـ القانكني ىك بدرجة )دائما( مرتفعة كقكيػة عمػى أداة الدراسػة  كمػف أىػـ 
 ي:ة المياـ كانت عمى الترتيب التالمعايير االلتزاـ القانكني في تأدي

 ىك التزاـ بالقانكفاحترامي لرؤساء ىك في األساس  -
 .  استحضار لممبادئ األخبلقيات المينة في العمؿ -
 .  الحضكر إلى العمؿ في المكعد المحدد -
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ف لـ يكف لدم عمؿ -  .  المحافظ عمى أكقات الدكاـ الرسمي حتى كات
 .  أنجاز ميامي كفؽ أكامر المسؤكؿ -

أخبلقيػػات بػػأف  الفرضػػية الثانيػػة كالقائمػػةبػػأف  ممػػا تػػـ تحميمػػو مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ نسػػتنتج
العمػػػػؿ تتشػػػػكؿ كفػػػػؽ ممارسػػػػات مكضػػػػكعية كااللتػػػػزاـ القػػػػانكني ىػػػػي إحػػػػدل تمػػػػؾ األشػػػػكاؿ فقػػػػد 
تحققػػػػت  كىػػػػذا مػػػػا تبينػػػػو البيانػػػػات اإلحصػػػػائية  كمػػػػف ىػػػػذا المؤشػػػػر يسػػػػاىـ فػػػػي بنػػػػاء اليكيػػػػة 

 .التنظيمية

 :أخالقيات العمل وفق آليات الرقابة الذاتية( 11جدول رقم ) -1-3

في متغير  عبارات البعد الثالث
 أخالقيات العمل

 المقاييس الحسابية بدائل اإلجابة

 أبدا نادرا يالبا دائما
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 الترتيب المعيارم

أنجز عممي بما ال يتعارض -29
 .كالمبادئ األخبلقية

189 60 9 4 3,6565 ,62233 1 

استحضر الضمير الميني -30
 .فقط في أدائي لمعمؿ

125 91 15 31 3,1832 ,98884 7 

أتعامؿ مع المكاطنيف بنفس  -31
 .الطريقة حاؿ كجكد الرقابة

133 79 32 18 3,2481 ,91992 5 

أراعي يياب المسؤكؿ في -32
 .انجاز ميامي

134 76 31 21 3,2328 ,94848 6 

استحضر مصمحتي في  -33
 .تقديـ الخدمات لمكاطف ما

53 34 73 
10
2 2,1450 1,14552 11 

أخرج قبؿ المكعد المحدد  -34
 .في حاؿ يياب المسؤكؿ

25 34 72 
13
1 1,8206 ,99147 12 
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 .spssنتائج التحميؿ اإلحصائي : المصدر

( الػػػػذم يبػػػػيف درجػػػػة امتثػػػػاؿ 11عمػػػػى المعطيػػػػات المتحصػػػػؿ عمييػػػػا مػػػػف الجػػػػدكؿ رقػػػػـ ) 
 :  ليات المكظفيف كفؽ الرقابة الذاتية نخرج بالتحميبلت التالية

ــة األولــى 01: احتمــت الفقــرة رقــم -1 المتمثػػؿ فػػي انجػػاز العمػػؿ كفػػؽ مػػا ال يتعػػارض المرتب
  أم أف 0.62بػػػػػانحراؼ معيػػػػػارم بمػػػػػ   3.65: األخبلقيػػػػػة بمتكسػػػػػط حسػػػػػابي بمػػػػػ  كالمبػػػػػادئ

اتجاىػػات مفػػردات العينػػة كانػػت مرتفعػػة كىػػك مػػا عبػػرت عنػػو اسػػتجابات المبحػػكثيف عمػػى ىػػذا 
البنػػػد فػػػي إجابػػػاتيـ  كىػػػذا مػػػا يؤكػػػػد طبيعػػػة المبحػػػكثيف الػػػذيف يعممػػػكف كينفػػػذكف ميػػػػاميـ دكف 

ؿ كمعمكؿ بيا داخؿ عمميػـ  كىػذه اإلحصػائيات تؤكػدىا تعارضيا لممبادئ األخبلقية التي يعم
( مػػف الجػػػدكؿ السػػابؽ لبعػػػد االمتثػػاؿ لمقػػػكانيف كااللتػػزاـ بيػػػا ممػػا يؤكػػػد صػػػدؽ 23العبػػارة رقػػػـ )

أقمؽ مف كجكد رقابة دائمة -35
 .في العمؿ

46 59 81 76 2,2863 1,06769 9 

أدائي في العمؿ يككف  -36
 .أفضؿ حاؿ كجكد الرقابة

42 42 63 
10
5 2,1565 1,15567 10 

احترامي لميامي يجبرني  -37
 .تأديتيا دكف الحاجة لرقيبعمى 

175 47 25 15 3,4580 ,88633 4 

عممي ىك تطبيؽ لمبدئي قبؿ -38
 .مصمحتي

168 68 17 9 3,5076 ,76685 3 

رقابة مسؤكلي لعممي ىك  -39
 .مضيعة لكقتو

60 60 51 91 2,3397 1,17569 8 

أحاسب نفسي في العمؿ قبؿ -40
 .ييرم

186 59 16 1 3,6412 ,61362 2 
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المبحػػكثيف مػػف ىػػذا الجانػػب عمػػى أف المػػكظفيف بالفعػػؿ تكػػكينيـ سػػميـ كبكػػؿ تأكيػػد ىػػذه السػػمة 
 .  سترجع باإليجاب عمى مؤسستيـ

المتمثػؿ فػي محاسػبة الػنفس فػي العمػؿ قبػؿ ال يػر المرتبـة الثانيـة  40: قماحتمت الفقرة ر  -2
  أم أف اتجاىػػات مفػػردات العينػػة 0.61بػػانحراؼ معيػػارم بمػػ   3.64: بمتكسػػط حسػػابي بمػػ 

كانت مرتفعة كىك ما عبػرت عنػو اسػتجابات المبحػكثيف عمػى ىػذا البنػد فػي إجابػاتيـ  كىػذا مػا 
كر اإلسػػػػبلمي لؤلخػػػػبلؽ  إذ يعػػػػد المصػػػػدر الػػػػديني أكػػػػده الجانػػػػب النظػػػػرم خاصػػػػة مػػػػف المنظػػػػ

لؤلخبلقيات المينية أساسيا الديف كىك ما نػادت بػو كػؿ الػديانات عمػى اختبلفيػا قبػؿ تحريفيػا  
كبقي الديف اإلسبلمي الكحيد كالمطبؽ ليذا المبدأ  لذ بو تستقيـ التعميمات الصػادرة مػف طػرؼ 

نظيميػػة  كحتػػى أف يػػاب المسػػؤكؿ بكػػؿ تأكيػػد اإلدارة التػػي تسػػاعد عمػػى بنػػاء سػػمات لميكيػػة الت
 .  ستجد معظـ العامميف ال يستحقكف مف يراقبيـ كيصبز العمؿ آليا كمتسمسبل

المتمثؿ في معرفة إف كاف العمؿ ىك تطبيػؽ لمبػدأ المرتبة الثالثة  38: احتمت الفقرة رقم -3
م أف   أ0.76بػػػػانحراؼ معيػػػػارم بمػػػػ   3.50: العمػػػػؿ قبػػػػؿ المصػػػػمحة بمتكسػػػػط حسػػػػابي بمػػػػ 

اتجاىػػات مفػػردات العينػػة كانػػت مرتفعػػة كىػػك مػػا عبػػرت عنػػو اسػػتجابات المبحػػكثيف عمػػى ىػػذا 
البنػػد فػػي إجابػػاتيـ  لػػذلؾ كانػػت فػػي ا كنػػة األخيػػرة ينظػػر إلػػى اإلدارة المحميػػة بحكػػـ أنيػػا أكثػػر 
قػػرب لممػػكاطف كنتيجػػة العديػػد الت يػػرات السكسػػيكتنظيمية التػػي تعرفيػػا كحتػػى القانكنيػػة فقػػد أتػػت 

ار ىذه الت يرات  في اختيار المكظفيف كتكظيفيـ  كبالتالي التككيف الجيػد ليػـ اتضػحت مػف ثم
( عمػػى 2013) عــواد محمــد العطــويخػػبلؿ البيانػػات اإلحصػػائية  كىػػذا مػػا اتفقػػت فيػػو دراسػػة 

اعتبػار أف لتحقيػػؽ الفعاليػػة لممنظمػػة يتحقػػؽ كفػؽ أسػػس سػػميمة لمتكظيػػؼ كبالتػػالي سػػيككف أداء 
 .  العامميف فعاؿ

ـــم -4 ـــت الفقـــرة رق ـــة الرابعـــة  37: احتم احتػػػراـ المكظػػػؼ لميامػػػو  المتمثػػػؿ فػػػي معرفػػػةالمرتب
بػػانحراؼ معيػػارم بمػػ   3.45: يجبرنػػي عمػػى تأديتيػػا دكف الحاجػػة لرقيػػب بمتكسػػط حسػػابي بمػػ 

  أم أف اتجاىػػػػػات مفػػػػػردات العينػػػػػة كانػػػػػت مرتفعػػػػػة كىػػػػػك مػػػػػا عبػػػػػرت عنػػػػػو اسػػػػػتجابات 0.88
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إجابػاتيـ  كىػك مػا يؤكػد حػاؿ المػكظفيف فػي تأديػة ميػاميـ يضػع المبحكثيف عمى ىذا البند فػي 
بػيف نصػب أعينػو العمػؿ كىػػك فػي ينػى عػف الرقابػة لمراقبتػػو  كلػذلؾ فبعػد الرقابػة الذاتيػة فعػػاؿ 
كىػػك مػػا نػػادت بػػو كػػؿ الدراسػػات ألخبلقيػػات العمػػؿ بػػااللتزاـ بالرقابػػة الذاتيػػة التػػي يابػػت عمػػى 

تبلؼ مجاالتيػػػا كقطاعيػػػا الخػػاص أك العػػػاـ  كبالتػػػالي كثيػػر مػػػف مؤسسػػاتنا الجزائريػػػة عمػػػى اخػػ
فنجاح الشركات كالمؤسسات ككضعيا الريادم ىػك تفعيػؿ الرقابػة الذاتيػة لمعامػؿ فػي حػد ذاتػو  

 .  لتضع ىك المؤسسات مكضع اليكية التنظيمية القكية الناجحة
طنيف بػنفس التعامػؿ مػع المػكا المتمثؿ في معرفةالمرتبة الخامسة  31: احتمت الفقرة رقم -5

  أم أف 0.91بػانحراؼ معيػارم بمػ   3.24: بمتكسط حسابي بم . الطريقة حاؿ كجكد الرقابة
اتجاىػػات مفػػردات العينػػة كانػػت مرتفعػػة كىػػك مػػا عبػػرت عنػػو اسػػتجابات المبحػػكثيف عمػػى ىػػذا 
البنػػد فػػي إجابػػاتيـ  كىنػػا يتمثػػؿ الػػدكر الكبيػػر لرقابػػة الػػذات إثنػػاء العمػػؿ مػػف طػػرؼ المػػكظفيف 

المػػػكظفيف ال يعتبػػػركف لمرقابػػػة فػػػي حػػػاؿ تسػػػمط عمػػػييـ  كبالتػػػالي بػػػأف  يـ كىػػػك مػػػا يؤكػػػدلميػػػام
عمػاؿ البمديػة ينتيجكنػو خػبلؿ ىػذه المرحمػة  التػي بػأف  فمؤشر الرقابة الذاتية نستطيع أف نقكؿ

أجريػػػت فيػػػو الدراسػػػة كأكيػػػد معمػػػكؿ بيػػػا مػػػف قبػػػؿ  ىػػػذا كبػػػالريـ مػػػف مبلقػػػاة الدراسػػػة مػػػع فتػػػرة 
خابػػػػات المحميػػػػة كبالتػػػػالي فمػػػػف الممكػػػػف أف يكػػػػكف ىنػػػػاؾ عبلقػػػػة فػػػػي عمميػػػػة االسػػػػتعداد لبلنت

 . االنضباط التي تكحي بت يرات التي قد تحدث بعد االنتخابات المحمية في تمؾ الفترة
الدالػة عمػى مراعػاة ييػاب المسػؤكؿ فػي انجػاز المرتبـة السادسـة  32: احتمت الفقـرة رقـم -6

  أم أف اتجاىػػات مفػػردات 0.94معيػػارم بمػػ  بػػانحراؼ  3.23: بمتكسػػط حسػػابي بمػػ  الميػػاـ
العينػػة كانػػت مرتفعػػة كىػػك مػػا عبػػرت عنػػو اسػػتجابات المبحػػكثيف عمػػى ىػػذا البنػػد فػػي إجابػػاتيـ  
كىك ما يكضز النتائج كالبيانات السالفة الذكر التي تػدعـ ىػذا البنػد كآراء المبحػكثيف فػي ذلػؾ  

( عمػى ثبػات سياسػة المؤسسػة 54رقػـ ) كما تؤكده ىذه اإلجابة اسػتجابات المبحػكثيف فػي البنػد
المكظفيف معظميـ يراعكف يياب المسؤكؿ فػي بأف  حتى في يياب المسؤكؿ  كمنو نستخمص

كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف المػػكظفيف بحسػػب أقػػكاؿ كاسػػتطبلعنا . انجػػاز ميػػاـ كيعطػػكف االعتبػػار لػػو
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الػرأم ا خػػر  لميػاديف الدراسػة ليػـ ميػكالت سياسػية فػي ذلػؾ بينمػػا العكػس يكػكف فػي عػدـ تقبػؿ
ب ػػض النظػػر عػػف النتيجػػة  كىػػك مػػا يبقػػي اإلشػػكاؿ قػػائـ كىػػذا المؤشػػر متفػػاكت كقابػػؿ لت ييػػر 

 .  بحسب الظركؼ الزمانية لمبمدية كالقيادية الحاكمة
الدالػة عمػى استحضػار الضػمير المينػي فقػط فػي المرتبة السابعة  30: احتمت الفقرة رقم -7

  أم أف اتجاىػػات 0.98بػػانحراؼ معيػػارم بمػػ   3.18: بمتكسػػط حسػػابي بمػػ . . أدائػػي لمعمػػؿ
مفػػردات العينػػة كانػػت مرتفعػػة كىػػك مػػا عبػػرت عنػػو اسػػتجابات المبحػػكثيف عمػػى ىػػذا البنػػد فػػي 
إجابػػاتيـ  حيػػث أف استحضػػار الضػػمير المينػػي أثنػػاء العمػػؿ ىػػك مػػا يثنػػي التكػػكيف كاالختيػػار 

ف سػير العمػؿ باستحضػار السميـ لمعامميف داخؿ البمدية  مػف خػبلؿ تشػكؿ الػكعي لػدييـ لضػما
 .  الضمير الميني في أكقات العمؿ مما يسيـ في تشكؿ اليكية

المتمثمػػػة عمػػػى أف رقابػػػة مسػػػؤكلي لعممػػػي ىػػػك المرتبـــة الثامنـــة  39: احتمـــت الفقـــرة رقـــم -8
  أم أف اتجاىػػات 1.17بػػانحراؼ معيػػارم بمػػ   2.33: بمتكسػػط حسػػابي بمػػ . مضػػيعة لكقتػػو

مػػا عبػػرت عنػػو اسػػتجابات المبحػػكثيف عمػػى ىػػذا البنػػد فػػي مفػػردات العينػػة كانػػت منخفضػػة كىػػك 
إجابػػاتيـ  كىػػذا يعكػػس الػػكعي الفكػػرم كالثقػػافي بػػيف المػػكظفيف لمسػػألة الرقابػػة كاإلشػػراؼ بيػػنيـ 

عطػػاء التكجييػػات داخػػؿ بػػأف  كبػػيف اإلدارة  ممػػا يػػكحي المػػكظفيف مشػػرككف فػػي صػػنع القػػرار كات
ييات  كىذا مػا يحقػؽ لػدل المكظػؼ الرضػا البمدية ممثمة ممكف في بعض المقترحات أك التكج

التػػاـ لعممػػو كيضػػمف لػػو الػػكالء التنظيمػػي ليػػا  كبالتػػالي فػػالعبرة ليسػػت فػػي مضػػيعة الكقػػت فقػػط 
نما عمى الرضا كالقبكؿ سكاء بحضكر المراقب أك ب يابو فالعمؿ مسػتمر كال تكػكف ىنػاؾ أم  كات

ال يمكػػػف أف ن فػػػؿ الػػػردكد  فػػػي حػػػيف. انزعػػػاج مػػػف ذلػػػؾ مػػػا داـ العػػػامميف كاثقػػػيف مػػػف ميػػػاميـ
نما كمو تيدؼ إلى تمػؾ الػركح االيجابيػة الكاقعػة بػيف العػامميف  كاالستجابات األخرل المتقاربة كات

 . كاإلدارة
الدالة عمى قمؽ العامؿ مف كجكد رقابة دائمة في المرتبة التاسعة  35: احتمت الفقرة رقم -9

  أم أف اتجاىػػات مفػػردات 1.06بػػانحراؼ معيػػارم بمػػ   2.28: بمتكسػػط حسػػابي بمػػ . العمػػؿ
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العينة كانت منخفضة كىك ما عبػرت عنػو اسػتجابات المبحػكثيف عمػى ىػذا البنػد فػي إجابػاتيـ  
المػػػكظفيف ال يعتبػػػركف لكجػػػكد رقابػػػة دائمػػػة عمػػػييـ كىػػػك مػػػا تفاكتػػػت بيػػػا بػػػأف  لػػػيفيـ مػػػف ىػػػذا

لمعمػكؿ بيػا فعػبل أخبلقيػات العمػؿ كتمػؾ القػيـ األخبلقيػة ابػأف  إجاباتيـ كردكدىػـ  ممػا يسػتنتج
بينيـ  مما يضمف ليـ الصػكرة الحسػنة لمؤسسػتيـ  بينمػا كأثنػاء الحػديث مػع بعػض المبحػكثيف 

 الرقابة تضايقيـ ككثرتيػا ممػا يػكحيبأف  أثناء است بلؿ فترة احضر االستبياف فمنيـ مف يركف
تعػد كأحػػد المػكظفيف ترسػػخت لػدييـ فكػػرة العمػؿ كتحققػػت فػييـ صػفة الرقابػػة الذاتيػة كالتػػي بػأف 

المقكمات األخبلقية لمعمؿ  ىذا ما ىك إال نتاج عف مدل كالء كاندماج العامؿ داخػؿ المنظمػة 
يمػػػاف العامػػػؿ الكامػػػؿ الرقابػػػة عنػػػد تكظيفيػػػا ال يكػػػكف يرضػػػيا إال اإلدالؿ أك الحػػػط مػػػف بػػػأف  كات

مػػا قيمػػة المرؤكسػػيف كلكػػف اسػػتخداميا كااللتجػػاء إلييػػا بيػػدؼ تصػػحيز األخطػػاء السػػابقة كتقيػػيـ 
 .  تـ تحقيقو

أدائػي فػي العمػؿ يكػكف أفضػؿ حػاؿ  الدالػة عمػىالمرتبة العاشرة  36: احتمت الفقرة رقم -10
  أم أف اتجاىػػػات 1.15بػػػانحراؼ معيػػػارم بمػػػ   2.15: بمتكسػػػط حسػػػابي بمػػػ . كجػػػكد الرقابػػػة

مفػػردات العينػػة كانػػت منخفضػػة كىػػك مػػا عبػػرت عنػػو اسػػتجابات المبحػػكثيف عمػػى ىػػذا البنػػد فػػي 
الرقابػػة ىػػي مضػػيعة لمكقػػت  بػػأف  كىػػذا مػػا يػػدعـ العبػػارة التػػي قبمػػو كالػػذيف يعتبػػركفإجابػػاتيـ  

كىذا ما أقرتو العينة المختارة عمى أف النشاط كالعمؿ ال يتػأثر بعامػؿ الرقابػة فػي كػبل الحػالتيف 
أسػػمكب الرقابػػة فعػػاؿ كمتكيػػؼ مػػع بػػأف  العمػػؿ مسػػتمر كفعػػاؿ  كالمبلحػػظ مػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ

داخؿ اإلدارة المحميػة  كيرجػع ىػذا بحسػب مػا أدلػى بػو معظػـ المبحػكثيف خصكصية المكظفيف 
لضػػػػماف السػػػػير الحسػػػػف لمعمػػػػؿ كالكقػػػػكؼ عمػػػػى مختمػػػػؼ التنػػػػاقض كتصػػػػحيز األخطػػػػاء قبػػػػؿ 

عمميػػـ ال يتػػأثركف بيػػذا النظػػاـ مػػف الرقابػػة ممػػا يعكػػس عػػف عػػدـ بػػأف  انتشػػارىا  كمنػػو يػػركف
 .  يةتناقض األعماؿ مع األقكاؿ لممكظفيف داخؿ البمد

استحضػار مصػمحتي فػي تقػديـ الدالػة عم المرتبـة الحاديـة عشـر 33: احتمت الفقرة رقـم -11
  أم أف 1.14بػػػػانحراؼ معيػػػػارم بمػػػػ   2.14: بمتكسػػػػط حسػػػػابي بمػػػػ  الخػػػػدمات لمػػػػكاطف مػػػػا



 عـرض وتفسيـــــر البيانات الميـــــــدانية                      الفصل السادس 
 

052 
 

اتجاىػات مفػػردات العينػػة كانػت منخفضػػة كىػػك مػا عبػػرت عنػػو اسػتجابات المبحػػكثيف عمػػى ىػػذا 
المػػكظفيف ايمػػبيـ أجػػابكا بدرجػػة )نػػادرا( كبػػذلؾ بػػأف  مػػف ىػػذا كمنػػو يتضػػزالبنػػد فػػي إجابػػاتيـ  

اسػػتجابات المبحػػكثيف تؤكػػده اإلحصػػائيات بػػذلؾ مػػف خبلليػػا يػػركف أف العمػػؿ كتقػػديـ الخػػدمات 
لممػػكظفيف أكلػػى مػػف تقػػديـ مصػػالحيـ  كذلػػؾ نتيجػػة الػػكعي الفكػػرم كالثقػػافي كاالجتمػػاعي الػػذم 

لمعامؿ أف يأخػذ احتياطػو فػي ذلػؾ لكػي يػدخؿ فػي أصبز يكتسبو المكاطنيف بذلؾ  كليذا ال بد 
صػػراع بينػػو كبػػيف المػػكاطنيف كالتػػي تنجػػر عمييػػا متابعػػات قانكنيػػة بػػذلؾ  كىػػك مػػا يعػػارض فػػي 
األصؿ األخبلقيات المينية التػي اكتسػبيا كالقػيـ التنظيميػة المعمػكؿ بيػا داخػؿ البمديػة  ليعطػي 

حتػى عػف بقيػة البمػديات األخػرل  كىػذا مػا  لمبمدية التي يعمؿ بيا صكرة ايجابية كحسػنة تميزىػا
 .  نممسو في كثير مف المكاطنيف عمى أف ىناؾ تفاكت بيف البمديات المختمفة

الخركج قبػؿ المكعػد المحػدد فػي الدالػة عم ػالمرتبـة الثانيـة عشـر 34: احتمت الفقـرة رقـم -12
  أم أف 0.99بػػػػانحراؼ معيػػػػارم بمػػػػ   1.82: بمتكسػػػػط حسػػػػابي بمػػػػ  حػػػػاؿ ييػػػػاب المسػػػػؤكؿ

اتجاىػات مفػػردات العينػػة كانػت منخفضػػة كىػػك مػا عبػػرت عنػػو اسػتجابات المبحػػكثيف عمػػى ىػػذا 
لػيس بانتيػاء األعمػاؿ المكمفػيف أنو  البند في إجاباتيـ  ىذا يعكس رؤية المكظفيف لعمميـ عمى

بيػػا فقػػط ي ػػادركف مكػػاف عمميػػـ إال بعػػد انقضػػاء كانتيػػاء كقػػت الػػدكاـ الرسػػمي حتػػى لػػك أنجػػزكا 
ممػػا يعكػػس الرضػػا الػػكظيفي كقػػكة االنتمػػاء لمكػػاف عمميػػـ  كىػػذا مػػا يػػنقص العديػػد مػػف  العمػػؿ 

مؤسساتنا في مسألة إتماـ كقت الدكاـ  لكف كأثناء حياتنا اليكمية ككثيػر مػف آراء المػكاطنيف ال 
نتفػػؽ مػػع صػػحة ىػػذه العبػػارة فػػي ذلػػؾ كمػػا تشػػيده فػػي بعػػض األحيػػاف مكاتػػب بػػدكف مسػػؤكؿ 

سػػػيركرة اليكميػػػة لخػػػدمات المػػػكاطنيف الزائػػػريف لمبمديػػػة ممػػػا يشػػػكه صػػػكرة كعػػػامميف ممػػػا يعرقػػػؿ ال
 .  البمدية بيكية كصكرة سمبية ليا

نسػػتخمص مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف آراء عينػػة الدراسػػة حػػكؿ التػػزاـ المػػكظفيف بأخبلقيػػات 
العمػؿ كفػػؽ بعػػد الرقابػػة الذاتيػػة ىػػك بدرجػػة )دائمػا( مرتفعػػة كقكيػػة عمػػى أداة الدراسػػة  كمػػف أىػػـ 

 :مؤشرات الفعالة لمرقابة الذاتية كانت عمى الترتيب التالي
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 .  نجاز العمؿ كفؽ ما ال يتعارض كالمبادئ األخبلقيةإ -
 .  محاسبة النفس في العمؿ قبؿ ال ير -
 .  العمؿ ىك تطبيؽ لمبدأ العمؿ قبؿ المصمحة -
 . احتراـ المكظؼ لميامو يجبره عمى تأديتيا دكف الحاجة لرقيب -
 . المكاطنيف بنفس الطريقة حاؿ كجكد الرقابةتعامؿ العامؿ مع  -
 .  مراعاة يياب المسؤكؿ في انجاز المياـ -

أخبلقيػػات بػػأف  الفرضػػية الثانيػػة كالقائمػػةبػػأف  ممػػا تػػـ تحميمػػو مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ نسػػتنتج
العمؿ تتشكؿ كفؽ ممارسات مكضكعية كالرقابػة الذاتيػة ىػي إحػدل تمػؾ األشػكاؿ فقػد تحققػت  

 ة.ر يساىـ في بناء اليكية التنظيميالبيانات اإلحصائية  كمف ىذا المؤشكىذا ما تبينو 
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 :سمات اليوية التنظيمية في اإلدارة الجزائرية ثالثان:

 :سمات اليوية التنظيمية المتفردة( 12جدول رقم )-2-1

عبارات البعد األول في متغير 
 اليوية التنظيمية

 المقاييس الحسابية بدائل اإلجابة
 دائما
4 

 غالبا
3 

 نادرا
2 

 أبدا
1 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

أعمؿ لتحقيؽ سياسة  -41
 .مؤسستي عبر كاجباتي

180 66 10 6 3,6031 ,67443 2 

أتعاكف مع زمبلئي متى  -42
 .تطمب األمر ذلؾ

174 79 8 1 3,6260 ,56509 1 

أقبؿ العمؿ التطكعي في  -43
 .ترددمؤسستي دكف 

145 77 32 8 3,3702 ,81435 5 

أشعر بالحرية التامة في  -44
 .أدائي عممي

116 102 33 11 3,2328 ,82768 7 

أىتـ بمشكبلت مؤسستي  -45
 .كمشكبلتي الشخصية

97 113 37 15 3,1145 ,85448 10 

أتصدل لمف ينتقد  -46
 .مؤسستي

110 95 39 18 3,1336 ,91040 9 

النتمائي أشعر باالفتخار  -47
 .ليذه المؤسسة

124 92 25 21 3,2176 ,91935 8 

أشكؿ مع زمبلئي في  -48
 .العمؿ تكامبل في أداء الكاجب

123 108 20 11 3,3092 ,78774 11 

أكاصؿ عممي دكف  -49
االىتماـ بالمصاعب التي 

 .تكاجيني
119 119 20 4 3,3473 ,68758 6 
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أككف قدكة في بأف  أسعى -50
 .مؤسستي

159 83 11 9 3,4962 ,73630 3 

أتأثر بأم خطأ يقع في  -51
 .مؤسستي

97 101 31 33 3,0000 ,99808 12 

أيار عمى سمعة  -52
 .المؤسسة التي أعمؿ فييا

154 79 20 9 3,4427 ,77963 4 

 .spssنتائج التحميؿ اإلحصائي : المصدر

يبػػػيف سػػػمات اليكيػػػة ( الػػػذم 12عمػػػى المعطيػػػات المتحصػػػؿ عمييػػػا مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ ) 
 : التنظيمية المتفردة في اإلدارة الجزائرية نخرج بالتحميبلت التالية

الدالػة عمػى تعػاكف زمػبلء العمػؿ متػى تطمػب ذلػؾ  المرتبـة األولـى 42: احتمت الفقرة رقم -1
  أم أف اتجاىػػات مفػػردات العينػػة 0.56بػػانحراؼ معيػػارم بمػػ   3.62: بمتكسػػط حسػػابي بمػػ 

كبدرجػػػة دائمػػػػا عمػػػى إجابػػػاتيـ  ىػػػذا يعكػػػػس الجػػػك المتػػػرابط كعبلقػػػات الػػػػكد ايجابيػػػة كيكافقػػػكف 
كالمحبة بيف المكظفيف في نفس اإلدارة التي تسػاىـ فػي زرع الػكد كالمحبػة كالعبلقػات التفاعميػة 
التعاكنيػػة لمكاجيػػة ضػػ كط العمػػؿ  ممػػا ينمػػي ركح العمػػؿ الجمػػاعي كتكسػػب فػػي نفػػس الكقػػت 

المػكظفيف قػد تشػكمت بػأف  بعضيـ البعض  كىذا ما يسػتنتج ىكية تنظيمية تميز العامميف عمى
لػدييـ ىكيػػة تنظيميػػة مػػف خػبلؿ تمػػؾ األخبلقيػػات الممارسػػة داخػؿ البمديػػة كالمنتيجػػة ممػػا يعػػزز 

 .  مف فعالية العامميف
الدالػة عمػى تحقيػؽ العامػؿ لسياسػة المؤسسػة عبػر  المرتبة الثانيـة 41: احتمت الفقرة رقم -2

  أم أف اتجاىػػػات 0.67بػػػانحراؼ معيػػػارم بمػػػ   3.60: ابي بمػػػ كاجبػػػاتي ذلػػػؾ بمتكسػػػط حسػػػ
مفػػردات العينػػة ايجابيػػة كيكافقػػكف كبدرجػػة دائمػػا عمػػى إجابػػاتيـ  كىػػذا يرجػػع إلػػى شػػعكر معظػػـ 

عمميػػـ مميػػز فػػي ىػػذا القطػػاع فػػي اإلدارة الجزائريػػة كأكثػػرا فخػػرا مػػف العمػػؿ فػػي بػػأف  المػػكظفيف
ة ليـ تحمؿ ىدؼ كرسالة لممجتمع أكثر مف ييرىػا  اإلدارة المحمية بالنسبألف  قطاعات أخرل
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كبالتػػالي تعػػد البمديػػة إحػػدل البنػػاء التػػي يتكػػكف منػػو المجتمػػع كالػػذم يشػػكؿ كحػػدة متكاممػػة مػػف 
 .  األنظمة داخؿ المجتمع لبناء صكرة ذىنية عمى البمدية كمنو تتشكؿ ىكية تنظيمية عمييا

ى العمػؿ عمػى أف يكػكف العامػؿ قػدكة فػي الدالػة عمػ المرتبة الثالثة 50: احتمت الفقرة رقم -3
  أم أف اتجاىػػػات 0.73بػػػانحراؼ معيػػػارم بمػػػ   3.49: مؤسسػػػتو ذلػػػؾ بمتكسػػػط حسػػػابي بمػػػ 

المػكظفيف يسػعكف بأف  مفردات العينة ايجابية كيكافقكف كبدرجة دائما عمى إجاباتيـ  ليتمثؿ لنا
ييػػره ممػػا تكمػػؿ تمػػؾ يشػػكؿ لنفسػػو صػػكرة ايجابيػػة كتميػػزه عػػف ألف  كػػؿ فػػرد عمػػى محاكلػػة منػػو

اليكيػػػػة التنظيميػػػػة لممؤسسػػػػة ككػػػػؿ كفػػػػؽ العمػػػػؿ عمػػػػى العمػػػػؿ بالمبػػػػادئ كالتعميمػػػػات الصػػػػادرة 
( مػػف بعػػد االلتػػزاـ 17كالمعمػػكؿ بيػػا داخػػؿ البمديػػة  كىػػك مػػا دلتػػو البيانػػات اإلحصػػائية لمبنػػد )

بيػا كىػك  بالقكانيف في مؤشر احتراـ العامؿ بالكقت كأحد الركػائز التػي يسػعى المكظػؼ اللتػزاـ
 .  محتـر كمنضبط بالكقت المحدد ما يترؾ الحديث عنو

الدالػػة عمػػى ييػػرة العػػامميف عمػػى مؤسسػػتيـ التػػي  المرتبــة الرابعــة 54: احتمــت الفقــرة رقــم -4
  أم أف اتجاىػات 0.77بػانحراؼ معيػارم بمػ   3.44: يعممكف بيػا ذلػؾ بمتكسػط حسػابي بمػ 

دائمػػا عمػى إجابػػاتيـ  ىػذا أف دؿ فونمػا يػػدؿ عمػة قػػكة مفػردات العينػة ايجابيػػة كيكافقػكف كبدرجػة 
( 32االنتمػػػاء المػػػكظفيف لعمميػػػـ كىػػػـ راضػػػيف عمػػػى مؤسسػػػتيـ  كقػػػد أدتيػػػا بػػػذلؾ العبػػػارة رقػػػـ )

العمػػؿ حتػػى فػػي ييػػاب المسػػؤكؿ ممػػا يسػػتنتج مػػف ذلػػؾ قػػكة البنػػاء التنظيمػػي كسػػبلمة البػػرامج 
ستقرار الكظيفي  كىػك كػذلؾ سػينجز المعمكؿ بيا كرضا العامميف عمى مناصبيـ مما يحقؽ اال

مػػػف اليكيػػػة التنظيميػػػة لمبمديػػػة التػػػي يعممػػػكف بيػػػا كتصػػػبز قطػػػاع اإلدارة المحميػػػة قطػػػاع نػػػاجز 
كيؤخذ بو في خصكصياتو نتيجة الكالء التنظيمي كاالستقرار الكظيفي  ىذا كيبقى ىػذا المؤشػر 

دات االنتخابيػػة المتمثمػػة فػػي نسػػبي كقابػػؿ لت يػػر بت يػػر سياسػػة القائػػد أك المسػػؤكليف بت يػػر العيػػ
خمػػس سػػنكات  كبالتػػالي فمػػف المحتمػػؿ أف يت يػػر ىػػذا المؤشػػر الػػداؿ عمػػى ال يػػرة عمػػى مكػػاف 

 .  العمؿ



 عـرض وتفسيـــــر البيانات الميـــــــدانية                      الفصل السادس 
 

057 
 

الدالػة عمػى قبػكؿ العمػؿ التطػكعي فػي المؤسسػة  المرتبة الخامسة 43: احتمت الفقرة رقم -5
ف اتجاىػػات   أم أ0.81بػػانحراؼ معيػػارم بمػػ   3.37: دكف تػػردد ذلػػؾ بمتكسػػط حسػػابي بمػػ 

مفػػردات العينػػة ايجابيػػة كيكافقػػكف كبدرجػػة دائمػػا عمػػى إجابػػاتيـ  ممػػا يضػػفي الطػػابع األخبلقػػي 
لميكيػػة التنظيميػػة كالػػركح الجماعيػػة التػػي تتسػػـ بالتعػػاكف عنػػد االحتيػػاج كالتقميػػؿ مػػف ضػػ كطات 
العمػػػؿ كعػػػدـ تػػػرؾ فػػػراغ أك خمػػػؿ كظيفػػػي مػػػا قػػػد يحػػػدث داخػػػؿ التنظػػػيـ  ممػػػا يعػػػزز قػػػكة البنػػػاء 

 .  لتنظيمي لمعامميف ككؿا
الدالة عمى مكاصمة العامػؿ لعممػو دكف االىتمػاـ  المرتبة السادسة 49: احتمت الفقرة رقم -6

  أم 0.68بػانحراؼ معيػارم بمػ   3.34: بالمصاعب التػي تكاجيػو ذلػؾ بمتكسػط حسػابي بمػ 
بػػػػػأف  أف اتجاىػػػػػات مفػػػػػردات العينػػػػػة ايجابيػػػػػة كيكافقػػػػػكف كبدرجػػػػػة دائمػػػػػا عمػػػػػى إجابػػػػػاتيـ  لػػػػػيفيـ

المكظفيف ال يعتبركف كال يتأججكف مف المشػاكؿ أك الصػعكبات التػي قػد تػكاجييـ أثنػاء عمميػـ 
كال يتػػأثركف بيػػا ممػػا قػػد يعيػػؽ مػػف عمميػػـ داخػػؿ مؤسسػػتيـ  كقػػد صػػادفنا كنحػػف فػػي الدراسػػة 

لػػـ نصػػادؼ أم حػػاالت مػػف أننػػا  االسػػتطبلعية كبحكػػـ عػػدـ كجػػدكد أعمػػاؿ كأنشػػطة معقػػدة إال
ف المشػػػػاكؿ أك الصػػػػعكبات التػػػػي تػػػػكاجييـ  ممػػػػا يتشػػػػكؿ مجمكعػػػػة مػػػػف المعػػػػايير الحػػػػديث عػػػػ

 .  االيجابية لدل المبحكثيف عف مكاف عمميـ كتعزز مف ىكيتيـ المينية بذلؾ
الدالػػة عمػػى شػػعكر العامػػؿ بالحريػػة التامػػة فػػي  المرتبــة الســابعة 44: احتمــت الفقــرة رقــم -7

  أم أف اتجاىػػػػات 0.82ارم بمػػػػ  بػػػػانحراؼ معيػػػػ 3.23: العمػػػػؿ ذلػػػػؾ بمتكسػػػػط حسػػػػابي بمػػػػ 
المػكظفيف مرتػاحيف بػأف  مفردات العينة ايجابية كيكافقكف كبدرجة دائما عمى إجابػاتيـ  لنسػتنتج

فػػي العمػػؿ بػػدليؿ اسػػتجابات البيانيػػة لممبحػػكثيف  كىػػك مػػا يجسػػد الرضػػا التػػاـ عػػف العمػػؿ ممػػا 
د عمػػى قػػكة كربػػط يجعمػػو يػػتمس بخصكصػػياتو كمحاكلػػة اإلبقػػاء عمػػى نفػػس النسػػؽ الػػذم يسػػاع

األنسػػػاؽ المختمفػػػة داخػػػؿ العمػػػؿ ممػػػا يسػػػيـ فػػػي نجػػػاح البنػػػاء التنظيمػػػي ككػػػؿ  كعميػػػو فشػػػعكر 
العامػػؿ بالحريػػة أثنػػاء العمػػؿ ىػػي انعكػػاس لتمػػؾ المبػػادئ كاألسػػس السػػميمة المطبقػػة ألخبلقيػػات 
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لي العمػػػؿ التػػػي تسػػػاىـ فػػػي كضػػػع الثقػػػة المتبادلػػػة بػػػيف اإلدارة كالعػػػامميف داخػػػؿ العمػػػؿ  كبالتػػػا
 .  فاليكية التنظيمية المتفردة ىنا قكية كمرسخة بيف المكظفيف مما يدؿ عمى فعاليتيا

الدالة عمى الشعكر بالفخر النتمػاء ليػذه المؤسسػة  المرتبة الثامنة 47: احتمت الفقرة رقم -8
  أم أف اتجاىػػػات مفػػػردات 0.91بػػػانحراؼ معيػػػارم بمػػػ   3.21: ذلػػػؾ بمتكسػػػط حسػػػابي بمػػػ 

كيكافقكف كبدرجة دائما عمػى إجابػاتيـ  كمػف خػبلؿ التحميػؿ الكيفػي كالكمػي ليػذا العينة ايجابية 
المػػػػكظفيف يستشػػػعركف بمػػػػدم العبلقػػػات السػػػػائدة بػػػيف المػػػػكظفيف اإلداريػػػػيف بػػػأف  البنػػػد نسػػػػتنتج

بكصفيـ مرؤكسيف يتعػاممكف إنسػانيا كتنظيميػا كاجتماعيػا  كأىميػة المصػمحة العامػة كمػا يػرتبط 
اتػػو كاألمانػػة كالنزاىػػة كالمصػػداقية  كىػػي األقػػرب إلػػى مشػػاعر العػػامميف  بقػػيـ المجتمػػع كأخبلقي

ممػػا يشػػعرىـ بػػالتكافؽ النفسػػي كالتنظيمػػي إزاء الكظػػائؼ التػػي يشػػ مكنيا  كمػػا يترتػػب عمػػى ذلػػؾ 
مػف تكزيػع األعبػاء الكظيفيػة  كىػك مػا يتػرؾ فػييـ االنطبػاع االيجػابي عمػى عمميػـ ممػا يجعميػـ 

 .  فتخركف بالحديث عنيا كاالستمرار بالعمؿ فييايعتزكف باالنتماء إلييا كي
الدالػػة عمػػى التصػػدم لمػػف ينتقػػد مؤسسػػتي ذلػػؾ  المرتبــة التاســعة 46: احتمــت الفقــرة رقــم -9

  أم أف اتجاىػػات مفػػردات العينػػة 0.91بػػانحراؼ معيػػارم بمػػ   3.13: بمتكسػػط حسػػابي بمػػ 
بػػػػأف  ذه االسػػػتجاباتايجابيػػػة كيكافقػػػكف كبدرجػػػة دائمػػػا عمػػػى إجابػػػاتيـ  كيتضػػػز مػػػف خػػػبلؿ ىػػػ

المبحػػكثيف يتصػػدكف لمػػف ينتقػػد مؤسسػػتيـ كىػػك مػػا يػػكحي بتمسػػكيـ بيػػا ككالئيػػـ ليػػا  كىػػك مػػا 
يعطػػػي ىكيػػػة تنظيميػػػة قكيػػػة ممػػػا يسػػػيـ فػػػي فعاليػػػة التنظػػػيـ عمػػػى اعتبػػػار العمػػػؿ تحػػػت لػػػكاء 

 .  المؤسسة يساىـ في تعزيز كترسيخ أخبلقيات العمؿ المعمكؿ بيا
ـــم -10 ـــرة رق ـــت الفق ـــة العاشـــرةالم 45: احتم الدالػػػة عمػػػى االىتمػػػاـ بمشػػػكبلت مؤسسػػػتي  رتب

  أم أف 0.85بػانحراؼ معيػارم بمػ   3.11: كمشكبلتي الشخصية ذلؾ بمتكسػط حسػابي بمػ 
المػكظفيف بػأف  اتجاىات مفردات العينة ايجابية كيكافقكف كبدرجة دائما عمػى إجابػاتيـ  ليتضػز

نمػػا ىػػي  دائمػػا يسػػيمكف كال ينفػػكف مػػف أف المشػػاكؿ التػػي قػػد تقػػع داخػػؿ مؤسسػػتيـ ال تعنػػييـ كات
مثؿ ىػذه التصػرفات مػا تزيػد إال تمسػؾ بمكػاف عمميػـ كيبػذلكف أقصػى بأف  جزء منيا  لنستنتج
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جيػػد لعػػدـ كقػػكع خمػػؿ أك مشػػكؿ داخػػؿ عمميػػـ  كأال تتػػأثر مؤسسػػتيـ بتمػػؾ العراقيػػؿ كالمشػػاكؿ  
ات األخبلقيػة التػي اكتسػبيا مما يميػز العػامميف بتمػؾ اليكيػة المتفػردة التػي تشػكمت بتمػؾ المقكمػ

 . في المؤسسة لعكس قكة اليكية التنظيمية لمبمديات
الدالة عمى تشكيؿ مػع زمبلئػي فػي العمػؿ  المرتبة الحادية عشر 48: احتمت الفقرة رقم -11

  أم 0.78بػػانحراؼ معيػػارم بمػػ   3.30: تكػػامبل فػػي أداء الكاجػػب ذلػػؾ بمتكسػػط حسػػابي بمػػ 
ايجابية كيكافقكف كبدرجة دائما عمػى إجابػاتيـ  فعميػو يعتبػر العمػؿ أف اتجاىات مفردات العينة 

مجمكعػػة مػػف األنسػػاؽ المترابطػػة التػػػي  بالنسػػبة لممػػكظفيف يمثػػؿ تماسػػؾ كتعػػاكف عمػػى اعتبػػار
تيػػػػدؼ لتحقيػػػػؽ التكامػػػػؿ الػػػػكظيفي بػػػػيف العػػػػامميف لنجػػػػاح السػػػػيركرة العمميػػػػة لمبمديػػػػة فػػػػي تقػػػػديـ 

صػػحة العبػػارة كعمػػى أنيػػا دالػػة كالبيانػػات اإلحصػػائية تكضػػز  الخػػدمات لممػػكاطنيف  كبيػػذا تؤكػػد
 .  ذلؾ
الدالػػػة عمػػػى تػػػأثر بػػػأم خطػػػأ يقػػػع فػػػي  المرتبـــة الثانيـــة عشـــر 51: احتمـــت الفقـــرة رقـــم -12

  أم أف اتجاىػػػات 0.99بػػػانحراؼ معيػػػارم بمػػػ   3.00: المؤسسػػػة ذلػػػؾ بمتكسػػػط حسػػػابي بمػػػ 
المػكظفيف ال يتفقػكف بػأف  بػاتيـ  ليتبػيفمفردات العينة ايجابية كيكافقػكف كبدرجػة دائمػا عمػى إجا

نما يجيبكف بعكس ذلؾ عمى أنيـ ال يتأثركف بتمػؾ األخطػاء التػي تحػدث ليػـ  مع ىذه العبارة كات
نمػػا  فػػي مؤسسػػتيـ  كىػػذا دليػػؿ عمػػى أف أيمبيػػة المػػكظفيف ال يتػػأففكف بالمشػػاكؿ التػػي تحػػدث كات

 .  ـ كمياميـيحتككنيا لكي ال يقع ليـ خمؿ كظيفي  كعمى اختبلؼ تخصصاتي
نسػػتخمص مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف آراء عينػػة الدراسػػة حػػكؿ اليكيػػة التنظيميػػة كفػػؽ بعػػد 
سمات اليكية المتفردة ىك بدرجة )دائمػا( مرتفعػة كقكيػة عمػى أداة الدراسػة  كمػف أىػـ مؤشػرات 

 :سمات اليكية المتفردة كانت عمى الترتيب التالي
 .  تعاكف مع زمبلئي متى تطمب األمر ذلؾ -
 .  العمؿ لتحقيؽ سياسة مؤسستي عبر كاجباتي -
 .  أككف قدكة في مؤسستيبأف  السعي -
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 .  أيار عمى سمعة المؤسسة التي أعمؿ فييا -
 .  قبكؿ العمؿ التطكعي في مؤسستي دكف تردد -
 .  أكاصؿ عممي دكف االىتماـ بالمصاعب التي تكاجيني -

أخبلقيػػات بػػأف  كالقائمػػة الفرضػػية الثالثػػةبػػأف  ممػػا تػػـ تحميمػػو مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ نسػػتنتج
العمؿ تساىـ في تشكؿ اليكية المتفػردة فقػد تحققػت  كىػذا مػا تبينػو البيانػات اإلحصػائية  كمػف 

النػػاس فػػي حاجػػة إلػػى بػػأف  كىػػذا مػػا يػػدؿ. ىػػذا المؤشػػر يسػػاىـ فػػي بنػػاء اليكيػػة التنظيميػػة ككػػؿ
الفػػرد متميػػزا كجػػكد حالػػة داخميػػة مػػف الخصكصػػيات مػػع الػػذات  كتمػػؾ ىػػي اليكيػػة التػػي تجػػػعؿ 

 .  ا خريف بكعيو بأفعالو كبماذا يككف عف
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 :السمات المركزية لميوية التنظيمية( 13جدول رقم ) -2-2

عبارات البعد الثاني في متغير 
 اليوية التنظيمية

 المقاييس الحسابية بدائل اإلجابــة
 دائما
4 

 غالبا
3 

 نادرا
2 

 أبدا
1 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

سمة مؤسستي العدالة بيف -53
 .مكظفييا

104 112 32 14 3,1679 ,84102 7 

سياسة مؤسستي ثابتة ال  -54
 .تتأثر بت ير إدارتيا

70 98 70 24 2,8168 ,93302 12 

ميزة مؤسستي الجكدة في  -55
 .إتقاف العمؿ

102 122 28 10 3,2061 ,78019 4 

 11 79004, 3,0191 9 52 126 75 .خدمات مؤسستي مميزة -56
القيـ األخبلقية مبادئ  -57

 .فعمية في المؤسسة
123 107 24 8 3,3168 ,76491 1 

مؤسستي معركفة بتطبيؽ  -58
 .الجزاءات لمف يخالفكف القانكف

101 108 42 11 3,1412 ,83454 8 

تسعى مؤسستي لريادة  -59
 .مثيبلتيا في الخدمات

124 99 22 17 3,2595 ,86735 3 

ميثاؽ أخبلقيات المينة  -60
 .نيج مؤسستي

116 109 29 8 3,2710 ,77746 2 

البرمجيات الحديثة تطبؽ  -61
 .في مؤسستي بطريقة نمكذجية

91 122 40 9 3,1260 ,78989 10 

سمعة مؤسستي مقبكلة  -62
 .اجتماعيا

88 140 27 7 3,1794 ,71805 5 

تسعى مؤسستي القتناء  -63
 .التكنكلكجياجديد 

90 127 35 10 3,1336 ,78375 9 
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تتمتع مؤسستي بيكية -64
 .تميزىا عف ييرىا

118 89 39 16 3,1794 ,90246 6 

 .spssنتائج التحميؿ اإلحصائي : المصدر

( الػذم يبػيف 13عمى المعطيات المتحصػؿ عمييػا مػف الجػدكؿ رقػـ )يتضز مف الجدكؿ ك 
 .  التنظيميةالسمات المركزية لميكية درجة 

( كالػذم يعبػر عػف القػيـ األخبلقيػة كمبػادئ فعميػة فػي المؤسسػة  حيػث جػاء 57البند رقػـ ) -1
بػػانحراؼ معيػػارم  3.31( ذلػػؾ أف متكسػػط اسػػتجابات المػػكظفيف يسػػاكم 01فػػي الترتيػػب رقػػـ )

اتجاه العبارة مكجب كمرتفػع نحػك تحقيػؽ خاصػية القػيـ األخبلقيػة بأف  األمر الذم يؤكد 0.76
فعميػػة فػػي المؤسسػػة كمػػا تعبػػر عنيػػا كحػػدات الدراسػػة  كممػػا يزيػػد مػػف قػػكة ىػػذا االتجػػاه  كمبػػادئ

المجمع عميو ىك قكة العبارات الخاصة باألخبلقيػات كخاصػة عبػارات الصػدؽ كاإلخػبلص فػي 
ترسػػيخ المبػػادئ األخبلقيػػة داخػػؿ العمػػؿ ألف   . . . . انجػاز العمػػؿ كالتكػػتـ عمػػى أسػػرار العمػؿ

مؤسسػة فػي حػد ذاتيػا ال يعبػر سػكل عػف تمػؾ الشخصػية كاليكيػة المنظمػة كالذم يككف سببو ال
 .  التي تفرضيا المؤسسة كمناخ جيد كأخبلقي سارم عمى الجميع مفعكلو

( كالػػذم يعبػػر عمػػى تمسػػؾ المؤسسػػة بميثػػاؽ أخبلقيػػات العمػػؿ كتبنيػػو كػػنيج 60البنػػد رقػػـ ) -2
بػػانحراؼ  3.27ف يسػػاكم ( ذلػػؾ أف متكسػػط اسػػتجابات المػػكظفي02لمعمػػؿ فػػي الترتيػػب رقػػـ )

ليتبػػيف أف اتجػػػاه العينػػة نحػػػك ىػػذا البنػػػد كػػاف بدرجػػػة مرتفعػػة  كىػػػك فػػي نظػػػرىـ  0.77معيػػارم 
العمػػؿ تحػػت لػػكاء المؤسسػػة يعبػػر كبشػػكؿ كبيػػر عمػػى ميثػػاؽ أخبلقيػػات العمػػؿ بػػأف  كاعتقػػادىـ

العينػة  كيبعث عمى العمػؿ األخبلقػي أمػا مػا يسػند ىػذه العبػارة  ىػي االسػتجابة القكيػة لمفػردات
عمى العبارة السابقة ككف العمؿ تحت لػكاء المؤسسػة عبػارة عػف ترسػيخ لمقػيـ األخبلقيػة أم أف 

 .  المؤسسات محؿ الدراسة عمكما تنادم بالشفافية كالعمؿ األخبلقي
( كالذم يعبر عمى سعي المؤسسة لريادة مثيبلتيا في الخػدمات  حيػث جػاء 59البند رقـ ) -3

بػػػانحراؼ معيػػػارم  3.25تكسػػػط اسػػػتجابات المػػػكظفيف يسػػػاكم (  ذلػػػؾ أف م03فػػػي الترتيػػػب )



 عـرض وتفسيـــــر البيانات الميـــــــدانية                      الفصل السادس 
 

063 
 

اتجػػاه العينػػة نحػػك ىػػذا البنػػد ايجابيػػا  فمػػاداـ المكظفػػكف يسػػعكف إلػػى تحقيػػؽ بػػأف  ليتبػػيف 0.86
( فبطبيعة الحاؿ كؿ مؤسسة تسػعى دائمػا لمريػادة 41أىداؼ مؤسساتيـ كما تعبر عنيا الفقرة )

ؿ مؤسسػة مرتبطػة بالمنافسػة كالريػادة  كمػف سػمعة كػألف  كخاصة مؤسسات الخدمة العمكمية 
شػػػركط تكػػػكيف اليكيػػػة المسػػػتقمة ىػػػي تبنػػػي مشػػػركع خػػػاص يسػػػعى لرفػػػع قيمػػػة المؤسسػػػة بػػػيف 

 .  مثيبلتيا
( كالػذم يعبػر عػف الميػزة المنتشػػرة فػي المؤسسػة كالمتمثمػة فػي جػكدة إتقػػاف 55البنػد رقػـ )  -4

 3.20المػػػكظفيف يسػػػاكم ( ذلػػػؾ أف متكسػػػط اسػػػتجابات 04العمػػػؿ  حيػػػث جػػػاء فػػػي الترتيػػػب )
اتجػػػاه العينػػػة مرتفػػػع نحػػػك ىػػػذا البنػػػد  كمػػػف خػػػبلؿ بػػػأف  ليتبػػػيف كػػػذلؾ 0.78بػػػانحراؼ معيػػػارم 

المػػػػكظفيف يػػػػركف بصػػػػفة كاضػػػػحة كجميػػػػة أف السػػػػمة بػػػػأف  التحميػػػػؿ الكيفػػػػي ليػػػػذا البنػػػػد نسػػػػتنتج
األساسية في مؤسستيـ ىي جػكدة إتقػاف العمػؿ كالتػي تنػادم بيػا المؤسسػة كتقرىػا كأسػاس فػي 

( كالتػػي تعبػػر إتقػػاف المػػكظفيف 5تأديػػة العمػػؿ كالكاجبػػات كمػػا يػػدعـ ىػػذا االتجػػاه القػػكم العبػػارة )
لمعمػػػؿ باتجاىػػػات ايجابيػػػة قكيػػػة فالعمػػػؿ بصػػػفة متقنػػػة يعبػػػر باألسػػػاس عمػػػى ميػػػزة منتشػػػرة فػػػي 

 .  المؤسسة كالمتمثمة في مناداتيا كتبنييا لقيمة جكدة إتقاف العمؿ
قبػكؿ سػمعة المؤسسػة اجتماعيػا  حيػث جػاء فػي الترتيػب  ( كالذم يعبػر عػف62البند رقـ ) -5
ليتبػػػيف  0.71بػػػانحراؼ معيػػػارم  3.17( ذلػػػؾ أف متكسػػػط اسػػػتجابات المػػػكظفيف يسػػػاكم 05)

ايمػػب المػػكظفيف ميتمػػيف بػػأف  اتجػػاه العينػػة مرتفػػع نحػػك ىػػذا البنػػد  لنسػػتدؿ مػػف ىػػذابػػأف  كػػذلؾ
بػػػػأف  لػػػػذلؾ نجػػػػد إجماعػػػػا مػػػػنيـبسػػػػمعة مؤسسػػػػتيـ كنظػػػػرة المػػػػكاطنيف كأفػػػػراد المجتمػػػػع نحكىػػػػا  

مؤسساتيـ مقبكلة اجتماعيا  كمف جية أخرل تعبر عف اطمئناف المػكظفيف بخصػكص الجيػكد 
التػػػػي يبػػػػذلكنيا ىػػػػؿ تمقػػػػى رضػػػػا مػػػػف قبػػػػؿ المجتمػػػػع  أـ ال؟  كتعبػػػػر أيضػػػػا عػػػػف رضػػػػا عمػػػػى 
المجيكدات كالخدمات التي يقدمكنيا كػكف مؤسسػاتيـ ىػي مؤسسػات عمكميػة ذات خصكصػية 

ي مف مؤسسات الجماعات المحمية كالتي تحتؾ مباشرة مػع المػكاطف مػف خػبلؿ تقػديـ كبيرة كى
 .  الخدمات لمباشرة
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( كالػػذم يعبػػر عمػػى تفػػرد المؤسسػػة بيكيػػة تميزىػػا عػػف مثيبلتيػػا  حيػػث جػػاء 64البنػػد رقػػـ ) -6
بػػػػانحراؼ معيػػػػارم  3.17( ذلػػػػؾ أف متكسػػػػط اسػػػػتجابات المػػػػكظفيف يسػػػػاكم 06فػػػػي الترتيػػػػب )

المؤسسػػػػة بػػػػأف  اتجػػػػاه العينػػػػة مرتفػػػػع نحػػػػك ىػػػػذا البنػػػػد  كيتضػػػػز ىنػػػػابػػػػأف  ليتبػػػػيف كػػػػذلؾ 0.90
بمجمكعة قكانينيا كأقساميا كمجمكعة عمميا تشكؿ مع بعضيا البعض ىكية متفردة تمتاز بيػا 
عػػف بػػاقي المؤسسػػات كتخمػػؽ جػػكا مػػف العمػػؿ يحػػذكه نمػػط مػػف الحريػػة كمسػػاحة كافيػػة لصػػنع 

رونـو »عكىا لمعمػؿ الجػاد  كىػذا التفػرد يعبػر عنػو التفرد كالتميز عمى يرار مؤسسػات كثيػرة تػد
مجمػػكع بػػأف  بالتجربػػة العبلئقيػػة فػػي المؤسسػػة كميكانيزمػػات لتشػػكيؿ اليكيػػة كذلػػؾ«  سانســيميو

الفػػاعميف فػػي المؤسسػػة يرتبطػػكف بعبلقػػات إنسػػانية لػػيس عػػف طريػػؽ ممارسػػة عبلقػػات السػػمطة 
ف تميػػػز اليكيػػػة ال يكػػػكف بفعػػػؿ كفقػػػط كلكػػػف أيضػػػا الػػػدكافع الفرديػػػة لكػػػؿ فاعػػػؿ  كىػػػذا يعنػػػي أ

 . المؤسسة فقط كلكف بالعبلقات الداخمية التي تربطيا بجميع أجزائيا أيضا
( 07( كالػػذم يعبػػر سػػمة العدالػػة فػػي المؤسسػػة  حيػػث جػػاء فػػي الترتيػػب )53البنػػد رقػػـ )  -7

بػأف  ليتبػيف كػذلؾ 0.84بػانحراؼ معيػارم  3.16ذلؾ أف متكسط استجابات المكظفيف يساكم 
المػػكظفيف يمتمسػػكف سػػمة العدالػػة بػػيف جميػػع بػػأف  العينػػة مرتفػػع نحػػك ىػػذا البنػػد  نسػػتنتجاتجػػاه 

المػػكظفيف فييػػا  كمنػػو فالمؤسسػػة تعمػػؿ كفػػؽ اسػػتراتيجيات تسػػمز لممػػكظفيف العمػػؿ كفػػؽ مسػػار 
 justiceنظريـة العدالـة  مبني عمى عدـ التفريػؽ بيػنيـ فػي جميػع التزامػاتيـ  كىػذا مػا أكدتػو

therory بػػػر العدالػػػة التنظيميػػػة كأسػػػاس كمنطمػػػؽ لتشػػػكيؿ مؤسسػػػة فعالػػػة كتسػػػعى كالتػػػي تعت
لتحقيػػػؽ أىػػػدافيا مػػػف خػػػبلؿ تجسػػػيد ىػػػذه السػػػمة  كيزيػػػد مػػػف انصػػػيار المػػػكظفيف كعنصػػػر مػػػف 

 .  عناصر تشكيؿ اليكية التنظيمية
( كالػػذم يعبػػر عمػػى تطبيػػؽ المؤسسػػة لمجػػزاءات فػػي حالػػة مخالفػػة القػػانكف  58البنػػد رقػػـ ) -8

بػػانحراؼ  3.14( ذلػػؾ أف متكسػػط اسػػتجابات المػػكظفيف يسػػاكم 08تيػػب )حيػػث جػػاء فػػي التر 
المػػكظفيف بػػأف  اتجػػاه العينػػة مرتفػػع نحػػك ىػػذا البنػػد  ممػػا يػػدؿبػػأف  ليتبػػيف كػػذلؾ 0.83معيػػارم 

يػركف فػػي مؤسسػتيـ كبنػػاء مجسػػد لمقػانكف كال تتسػػامز مػع التجػػاكزات  بػػالتكازم مػع نتيجػػة ىػػذه 
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ىػذا الػػرأم بقػكة كػػكف تقبػؿ المػػكظفيف المخػالفيف لئلجػػراءات  ( تػػدعـ53) العبػارةالعبػارة نجػػد أف 
 Moralنظرية الحقوق األخالقية )ضدىـ ناتج عف يقينيتيـ بعدالة مؤسستيـ أك كما أكردتيا 

Rights Theory)  كػػؿ األعمػػاؿ الجيػػدة كالمفيػػدة كالصػػحيحة تكػػكف كػػذلؾ بسػػبب طبيعػػة بــأن
تمػػػػؾ األعمػػػػاؿ أك القػػػػكانيف التػػػػي يػػػػتـ إتباعيػػػػا فػػػػي العمػػػػؿ  فػػػػوقرار المؤسسػػػػة لقػػػػكانيف متابعػػػػة 

 .  ما ىي إال إجراءات أخبلقية مرتبطة بتحسيف ظركؼ العمؿالمخالفيف 
نكلكجيػػػا  حيػػػث جػػػاء فػػػي ( كالػػػذم يعبػػػر سػػػعي المؤسسػػػة القتنػػػاء جديػػػد التك63البنػػػد رقػػػـ ) -9

 0.78بػػانحراؼ معيػػارم  3.13( ذلػػؾ أف متكسػػط اسػػتجابات المػػكظفيف يسػػاكم 09الترتيػػب )
اتجػػاه العينػػة نحػػك ىػػذه العبػػارة ايجػػابي كقػػكم  فيتضػػز لنػػا مػػف خػػبلؿ نتػػائج العبػػارة بػػأف  ليتبػػيف

العمػػاؿ  السػػابقة أف اىتمػػاـ المؤسسػػة باقتنػػاء التجييػػزات التكنكلكجيػػة يمقػػى اىتمامػػا مػػف طػػرؼ 
كػػكف رقمنػػة العمػػػؿ فػػي مؤسسػػات الدكلػػػة كالجماعػػات المحميػػة بالخصػػػكص أصػػبز ذا ضػػػركرة 
قصػػػكل لتسػػػريع كتيػػػرة العمػػػؿ كعػػػدـ تعطيػػػؿ مصػػػالز المػػػكاطنيف  كىػػػذا مػػػا لمسػػػناه مػػػف خػػػبلؿ 
معايشػتنا لممػكظفيف فػي الميػداف  فعمميػة اسػػتخراج الكثػائؽ الكتركنيػا يقتصػد فػي الكقػت كالجيػػد 

 .  المعمكمات بعيدا عف الض كط الخارجة كيعمؿ عمى تدقيؽ
( كالذم يعبر عف تطبيؽ البرمجيات الحديثة فػي العمػؿ بالمؤسسػة بطريقػة 61البند رقـ ) -10

 3.12( ذلػػؾ أف متكسػػط اسػػتجابات المػػكظفيف يسػػاكم 10نمكذجيػػة  حيػػث جػػاء فػػي الترتيػػب )
ىػػذا البنػػد  يػػدؿ  اتجػػاه العينػػة مرتفػػع كايجػػابي نحػػكبػػأف  ليتبػػيف كػػذلؾ 0.78بػػانحراؼ معيػػارم 

عمى أف استعماؿ التقنيات التكنكلكجية الحديثة تمقى استحسانا كبيرا مف قبػؿ المػكظفيف بمػا أف 
اسػػػتعماليا يكػػػكف بطريقػػػة نمكذجيػػػة كمنظمػػػة  فتسػػػريع كتيػػػرة العمػػػؿ المتميػػػزة باإلتقػػػاف كالميػػػارة 

المؤسسػػػػة تفػػػػرد ألف  يجػػػػب أف يػػػػدخؿ فػػػػي اسػػػػتعماالتيا العنصػػػػر التكنكلػػػػكجي بطريقػػػػة مثاليػػػػة 
كاسػػػػػتقبلليتيا كفػػػػػرض ىكيتيػػػػػا كتشػػػػػكيميا لثقافتيػػػػػا المتميػػػػػزة يػػػػػدخؿ فييػػػػػا العنصػػػػػر التكنكلػػػػػكجي 
المسػػػاعد عمػػػى التكيػػػؼ مػػػع كافػػػة الظػػػركؼ المحيطػػػة بالمؤسسػػػة  كمػػػا تسػػػتعمؿ كاسػػػتراتيجيات 

 . فعالة لتماسؾ األنساؽ داخؿ الكياف المؤسساتي
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( ذلػؾ 11يػث جػاء فػي الترتيػب )( كالذم يعبػر تميػز خػدمات المؤسسػة  ح56البند رقـ ) -11
بػػػأف  ليتبػػػيف كػػػذلؾ 0.79بػػػانحراؼ معيػػػارم  3.01أف متكسػػػط اسػػػتجابات المػػػكظفيف يسػػػاكم 

لممكظفيف مرتاحيف لنػكع الخػدمات التػي بأف  اتجاه العينة مرتفع مكجب نحك ىذا البند  لنستنتج
ك لممػكاطنيف  تقدميا المؤسسة  كأف ىناؾ رضا عاـ عمى نكعيػة الخػدمات المقدمػة سػكاء ليػـ أ

فالمؤسسة دائما تسعى لتككيف قبكؿ عاـ مف طػرؼ مكظفييػا بصػفة خاصػة كالمػكاطنيف بصػفة 
عامة  كىذا ما يساعد طبعا في تككيف ىكية تنظيمية متماسكة  كما يفسػر ىػذه االسػتجابة ىػك 

ظفػكف القبكؿ العاـ الذم تتمقاه المؤسسة اجتماعيا  إضافة إلى التفرد الذم تتميػز بػو كيػراه المك 
 .  فييا
( كالذم يعبر عمى ثبات سياسػة المؤسسػة حتػى كلػك ت يػرت اإلدارة  حيػث 54البند رقـ ) -12

بػانحراؼ  2.81( كاألخير ذلػؾ أف متكسػط اسػتجابات المػكظفيف يسػاكم 12جاء في الترتيب )
اتجػػاه العينػػة متكسػػط نحػػك ىػػذا البنػػد  ذلػػؾ أف المػػكظفيف ال بػػأف  ليتبػػيف كػػذلؾ 0.93معيػػارم 

ت ير اإلدارة استقرارا ألىػداؼ المؤسسػة كقػكة فػي تثبيػت ىكيتيػا بالشػكؿ الػبلـز كذلػؾ يركف في 
الخػػػتبلؼ أىػػػداؼ األفػػػراد فػػػي حػػػد ذاتيػػػـ  نبلحػػػظ ىنػػػا بػػػركز نػػػكع مػػػف اليكيػػػة المعياريػػػة كىػػػي 
التشػػبث بنظػػاـ قيمػػي معػػيف أمػػبل فػػي االسػػتقرار  فاالسػػتقرار عنػػدىـ مبنػػي عمػػى ثبػػات الفريػػؽ 

 .  يساعدىـ في التأقمـ أكثر أثناء العمؿ ذم يركفاإلدارم كالمرؤكسيف ال
نسػػتخمص مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف آراء عينػػة الدراسػػة حػػكؿ اليكيػػة التنظيميػػة كفػػؽ بعػػد سػػمات 
اليكية المركزية ىك بدرجة )دائمػا( مرتفعػة كػذلؾ كقكيػة عمػى أداة الدراسػة  كمػف أىػـ مؤشػرات 

 ي:لالتاسمات اليكية المركزية كانت عمى الترتيب 
 . القيـ األخبلقية مبادئ فعمية في المؤسسة -
 .  ميثاؽ أخبلقيات المينة نيج مؤسستي -
 .  تسعى مؤسستي لريادة مثيبلتيا في الخدمات -
 .  ميزة مؤسستي الجكدة في إتقاف العمؿ -
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 .  سمعة مؤسستي مقبكلة اجتماعيا -
 .  تتمتع مؤسستي بيكية تميزىا عف ييرىا -

أخبلقيػػات بػػأف  الفرضػػية الرابعػػة كالقائمػػةبػػأف  نسػػتنتجممػػا تػػـ تحميمػػو مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ 
العمؿ تساىـ في تشكؿ اليكية المركزية فقد تحققت  كىػذا مػا تبينػو البيانػات اإلحصػائية  كمػف 

 .ىذا المؤشر يساىـ في بناء اليكية التنظيمية ككؿ
 

 خالصة الفصل:
أشػػػػكاؿ مػػػػف خػػػػبلؿ مػػػػا تػػػػاـ عرضػػػػو فػػػػي ىػػػػذا الفصػػػػؿ حػػػػكؿ خصػػػػائص العينػػػػة كنتػػػػائج 

أخبلقيػػات العمػػؿ كسػػمات اليكيػػة التنظيميػػة فػػي اإلدارة الجزائريػػة  يتبػػيف بػػأف العامػػؿ الجزائػػرم 
  يتفػػاكت فػػي عمميػػة تطبيقػػو لتمػػؾ األشػػكاؿ كالممارسػػات المكضػػكعية لؤلخبلقيػػات داخػػؿ البمديػػة

 ات المبحكثيف في اختبار الفرضيات.كىذا ما يجعؿ الدراسة تبحث عف التأكيد لصحة بيان
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 :تميـــــيد

االستداللي التػي تتكافػؽ يتضمف ىذا الفصؿ معالجة البيانات الميدانية  بطرؽ اإلحصاء 
أخبلقيػػػػات العمػػػػؿ الػػػػكظيفي كمت يػػػػر مسػػػػتقؿ مفكػػػػؾ إلػػػػى ثػػػػبلث أبعػػػػاد   -كمت يػػػػرات الدراسػػػػة 

كمت يػػػر اليكيػػػة التنظيميػػػة كمت يػػػر تػػػابع تػػػـ تفكيكػػػو ىػػػك األخػػػر إلػػػى بعػػػديف ىػػػاميف فػػػي اليكيػػػة 
د كذلػػؾ عػػف طريػػؽ اختبػػار الفرضػػيات لمتكصػػؿ إلػػى قػػرار معػػيف بشػػأنيا  كىػػذا بعػػ -التنظيميػػة

 .  مناقشة معطياتيا كميا
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 :  أبعادىااختبار الفرضية األولى و  أوال:

إف فحػػػص كاختيػػػار الفرضػػػيات ىػػػك إجػػػراء إحصػػػائي مػػػنظـ  ييػػػدؼ إلػػػى التحقػػػؽ مػػػػف  
إمكانية قبكليا أك رفضيا  فالفرضيات تعتبر مقبكلة  إذا استطاع الباحػث أف يجػد دلػيبل كاقعيػا 
كمممكسا يتفؽ مع جميػع مػا ترتػب عمييػا  فالفرضػيات ال تثبػت عمػى أنيػا حقػائؽ  كلكػف كجػكد 

درجػة عاليػة مػف االحتمػاؿ كتػزداد درجػة االحتمػاؿ  إذا تمكػف الباحػث األدلة يشير إلػى أف ليػا 
كفػي النظػاـ اإلحصػائي   يمكػف ت ييػر األسػمكب. مف إيجاد عدد مف األدلة التي تؤيػد الفرضػية

 .  فرضيتاف لبلختبار  الفرضية الصفرية كالفرضية البديمة أك فرضية البحث

حػث حػكؿ المكضػكع قيػد البحػث  فقػد يعتقػد كىػي عبػارة تصػؼ مػا يعتقػده البا: الفرضية البديمة
 .  أف ىناؾ عبلقة بيف مت يرات الدراسة  أك بشكؿ عاـ ىناؾ شيئا ما يحدث

يقػػـك الباحػػث باختيػػار . ىػػي عبػػارة تصػػؼ عكػػس مػػا يعتقػػده الباحػػث تمامػػا: الفرضػػية الصػػفرية
لتػػػالي الفرضػػية الصػػػفرية  فػػػوذا كانػػػت النتػػػائج دالػػػة إحصػػػائيا يػػػتـ رفػػػض الفرضػػػية الصػػػفرية كبا

كمسػػتكل الداللػػة . قبػػكؿ فرضػػية البحػػث  كيػػتـ االختبػػار اإلحصػػائي عمػػى مسػػتكل داللػػة محػػدد
  كمػػػا تختمػػػؼ قػػػراءة الداللػػػة 0.05الشػػػائع االسػػػتخداـ كالقبػػػكؿ فػػػي الدراسػػػات االجتماعيػػػة ىػػػك 

 -يدكية أك برمجية -باختبلؼ نكع االختبار كالطريقة المعتمدة

أم مدل تػأثير  -دكر أك عبلقة سببية -العممية التأثيريةكبما أف الدراسة تتمحكر حكؿ  
المت يػػػػر المسػػػػتقؿ عمػػػػى التػػػػابع  أك بػػػػاألحرل ىػػػػؿ المت يػػػػريف أك أبعادىمػػػػا مسػػػػتقميف كالعمميػػػػة 

قيمػػة الداللػػة عنػػدما تكػػكف أكبػػر بػػأف  عممػػا. عكسػية  كلػػذا فػػوف أفضػػؿ اختبػػار ىػػك كػػام سػككير
 . فونو يتـ قبكؿ الفرض الصفرم 0.05مف 

أخبلقيػػػات العمػػػؿ كفػػػؽ األشػػػكاؿ المكضػػػكعية التاليػػػة )الصػػػدؽ  االلتػػػزاـ القػػػانكني  تمػػػارس  -
 .الرقابة الذاتية(
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يبلحظ مػف شػكؿ الفرضػية أف اختيارىػا ال يػتـ إال بعػد تفكيكيػا إلػى فرضػيات فرعيػة كمػا 
 : في النمذجة التالية

 
 يوضح أبعاد أخالقيات العمل(: 08شكل رقم )

 من إعداد الباحث: المصدر

 :  اختبار مؤشرات الفرضية األولى1/

 :  الصدق في تأدية الميام/ 1-1

H0 : األخبلقيات كفؽ ميكانيـز الصدؽال يكجد تأثير لمبدائؿ المقترحة عمى ممارسة  . 

H1 :يكجد تأثير لمبدائؿ المقترحة عمى ممارسة األخبلقيات كفؽ ميكانيـز الصدؽ  . 

لقػػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كػػام سػػككير الختبػػار الفرضػػية أعػػبله كتػػـ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج 
 : التالية

 

 

 أشكال أخالقيات العمل
 

 دقـــالص

 

 الرقابة الذاتية

 

 االلتزام

 القانوني
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 أخالقيات العمل وفق الصدق في تأدية الميام: (14) جدول رقم

 H0نتيجة قيمة الداللة درجات الحرية المتحصل عمييا القيم 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 

 وبدائميا

1016,307a 33 ,000 

 رفػػػػض
1070,768 33 ,000 
100,977 1 ,000 

   3144 عدد المشاىدات
 

كبالتػػالي رفػػض الفػػػرض  0 50مػػف أقػػؿ  0000, يبلحػػظ مػػف الجػػدكؿ أف قيمػػة الداللػػة 
 الصػػفرم القائػػؿ بعػػدـ ممارسػػة الميػػاـ بصػػدؽ كفػػؽ البػػدائؿ المطركحػػة  أم أف الفرضػػية القائمػػة

أخبلقيػػػػات العمػػػػؿ تمػػػػارس كفػػػػؽ ميكانيزمػػػػات الصػػػػدؽ  كىػػػػذا يعػػػػكد إلػػػػى التطبيػػػػؽ الفعمػػػػي بػػػػأف 
 ألخبلقيػػات العمػػؿ باعتبػػار أف المػػكظفيف يتميػػزكف بػػاألخبلؽ الحميػػدة كىػػي صػػفة الصػػدؽ ممػػا

 .  تعكد باإليجاب عمى أدائيـ الكظيفي كالذم يشكؿ ليـ ىكية تنظيمية خاصة بيـ بكؿ تأكيد

 :  / االلتزام القانوني1-2

H0 :ال يكجد تأثير لمبدائؿ المقترحة عمى ممارسة األخبلقيات كفؽ االلتزاـ القانكني  . 

H1 : القانكنييكجد تأثير لمبدائؿ المقترحة عمى ممارسة األخبلقيات كفؽ االلتزاـ  . 

لقػػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كػػام سػػككير الختبػػار الفرضػػية أعػػبله كتػػـ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج 
 : التالية
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 أخالقيات العمل وفق االلتزام القانوني في تأدية الميام: (15) جدول رقم

 H0نتيجة قيمة الداللة درجات الحرية القيم المتحصل عمييا 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 

 وبدائميا

1569. 124a 33 ,000 

 رفػػػػض
1446. 655 33 ,000 

,977 1 ,000 
   3144 عدد المشاىدات

 

كبالتػػػالي رفػػػض الفػػػرض  0 05مػػػف أقػػػؿ  0.000يبلحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ أف قيمػػػة الداللػػػة 
أم أف الصػػػػػفرم القائػػػػػؿ بعػػػػػدـ ممارسػػػػػة الميػػػػػاـ االلتػػػػػزاـ القػػػػػانكني كفػػػػػؽ البػػػػػدائؿ المطركحػػػػػة  

المػػكظفيف يمتثمػػكف لمقػػكانيف كيمتزمػػكف بيػػا كىػػك مػػا أكدتػػو اإلحصػػائيات كالبيانػػات السػػابقة التػػي 
تؤكػػػػد ذلػػػػؾ  ممػػػػا يجعػػػػؿ مػػػػف ىػػػػؤالء المػػػػكظفيف ىػػػػـ القػػػػكة كالركيػػػػزة التػػػػي تتشػػػػكؿ منيػػػػا اليكيػػػػة 

 .  التنظيمية لمبمديات  كمنو قبكؿ الفرضية عمى أخبلقيات العمؿ تتأثر بمعيار االلتزاـ القانكني

 :  / الرقابة الذاتية1-3

H0 :ال يكجد تأثير لمبدائؿ المقترحة عمى ممارسة األخبلقيات كفؽ الرقابة الذاتية . 

H1 :يكجد تأثير لمبدائؿ المقترحة عمى ممارسة األخبلقيات كفؽ الرقابة الذاتية . 

لقػػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كػػام سػػككير الختبػػار الفرضػػية أعػػبله كتػػـ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج 
 : التالية
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 أخالقيات العمل وفق الرقابة الذاتية في تأدية الميام:(16) جدول رقم

 H0نتيجة قيمة الداللة درجات الحرية القيم المتحصل عمييا 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 

 وبدائميا

1125 .207 a 33 ,000 

 رفػػػػض
1208 .853 33 ,000 

7 .388 1 ,007 
   3144 عدد المشاىدات

 

كبالتػػػالي رفػػػض الفػػػرض  0 50مػػػف أقػػػؿ  0.000يبلحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ أف قيمػػػة الداللػػػة
بػأف  الصفرم القائؿ بعدـ ممارسة المياـ االلتزاـ القانكني كفؽ البدائؿ المطركحػة  ممػا نسػتنتج

حػػػد المقكمػػػات أ لرقابػػػة الذاتيػػػة دكر كبيػػػر عمػػػى عمميػػػة تشػػػكيؿ اليكيػػػة التنظيميػػػة مػػػف منطمػػػؽ
ال بػد لكػؿ مكظػؼ إذ الرئيسية ألخبلقيات العمؿ  كىػك مػا يبػرز ىػذا التػأثير فػي نتػائج الدراسػة 

أف يراقػب ذاتػػو أثنػػاء تأديػػة ميامػو ممػػا ال يتػػرؾ فػػي نفسػػو صػكرة سػػميمة تسػػاعد المؤسسػػة عمػػى 
 .  استقرارىا كنجاحيا كتميزىا بيكية تنظيمية في ذلؾ

 :  أبعادىاثانية و اختبار الفرضية ال ثانيا:

 –المسػػتكل التعميمػػي  –السػػف  -تتحػػدد أخبلقيػػات العمػػؿ كفػػؽ العكامػػؿ الشخصػػية )الجػػنس -
 الخبرة( 

يبلحظ مف شكؿ الفرضية أف اختيارىا ال يتـ إال بعػد تفكيكيػا إلػى فرضػيات فرعيػة كمػا  
 : في النمذجة التالية
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 ( : يوضح العوامل الشخصية وعالقتيا بأشكال أخالقيات العمل09شكل رقم )

 من إعداد الباحث: المصدر

 :  اختبار مؤشرات الفرضية الثانية 1/

 :  / الجنس1

 :  بالجنس/ الصدؽ 1-1

H0 : عمى ممارسة الصدؽ لمجنسال يكجد تأثير . 

H1 : عمى ممارسة الصدؽ لمجنسيكجد تأثير  . 

 

  ات العملــــــأخالقي

 ســـــالجن

الس
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ف  
ى 

ستو
الم

ي
التعليم

 

 

 

 األقدمية في العمل 
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لقػػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كػػام سػػككير الختبػػار الفرضػػية أعػػبله كتػػـ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج 
 : التالية

 اختبار الصدق بالجنس:(17) جدول رقم

 H0نتيجة قيمة الداللة درجات الحرية القيم المتحصل عمييا 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 

 وبدائميا

,000a 11 ,0001 

 قػػػػػػػبكؿ
,000 11 ,0001 
,000 1 1,000 

   3144 عدد المشاىدات
 

كبالتػػالي قبػػكؿ الفػػرض  0.05أكبػػر مػػف  1 000 يبلحػػظ مػػف الجػػدكؿ أف قيمػػة الداللػػة 
الصفرم القائؿ بعػدـ كجػكد تػأثير لعامػؿ الجػنس عمػى الصػدؽ كفػؽ البػدائؿ المطركحػة  كقبػكؿ 

كالصدؽ كأحد مؤشراتو لو عبلقة مػع الجػنس كىػذا األخيػر أشكاؿ أخبلقيات العمؿ بأف  العبارة
لػػيس لػػو تػػأثير بأخبلقيػػات العمػػؿ كىػػك مػػا أكدتػػو اإلحصػػائيات التاليػػة كالجػػدكؿ أعػػبله  كبالتػػالي 

 .  باختبلؼ الجنس ال يحدد معيار الصدؽ بأخبلقيات العمؿ

 :  / االلتزام القانوني بالجنس1-2

H0 :عمى ممارسة االلتزاـ القانكني لمجنس تأثير ال يكجد  . 

H1 : عمى ممارسة االلتزاـ القانكني لمجنسيكجد تأثير  . 

لقػػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كػػام سػػككير الختبػػار الفرضػػية أعػػبله كتػػـ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج 
 : التالية
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 اختبار االلتزام القانوني بالجنس:(18) جدول رقم

 H0نتيجة الداللة قيمة درجات الحرية القيم المتحصل عمييا 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 

 وبدائميا

,000a 11 ,0001 

 قػػػػػػػبكؿ
,000 11 ,0001 
,000 1 1,000 

   3144 عدد المشاىدات
 

كبالتػػػالي قبػػػكؿ الفػػػرض  0.05أكبػػػر مػػػف  1 000يبلحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ أف قيمػػػة الداللػػػة 
الصفرم القائؿ بعدـ كجكد تأثير لعامؿ الجنس عمى االلتػزاـ القػانكني كفػؽ البػدائؿ المطركحػة  
أم أف العبػػارة القائمػػة بعػػدـ كجػػكد تػػأثير لمجػػنس عمػػى مسػػتكل االلتػػزاـ القػػانكني ييػػر صػػحيحة  

لػيس محػدديف فػي  يير شكىد أثناء الدراسة الميدانية صحة ذلؾ عمػى سػكاء الػذككر أك اإلنػاث
جنس معيف في عدـ االلتػزاـ بػالقكانيف خاصػة فػي عػدـ االنضػباط فػي الكقػت  كبالتػالي فعامػؿ 

 .  الجنس ليس تأثير كبير في بناء أخبلقيات العمؿ كالذم يساىـ في تشكيؿ اليكية التنظيمية

 :  / الرقابة الذاتية بالجنس1-3

H0 : عمى ممارسة الرقابة الذاتية لمجنسال يكجد تأثير . 

H1 : عمى ممارسة الرقابة الذاتية لمجنسيكجد تأثير . 

لقػػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كػػام سػػككير الختبػػار الفرضػػية أعػػبله كتػػـ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج 
 : التالية
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 اختبار الرقابة الذاتية بالجنس:(19) جدول رقم

 H0نتيجة الداللةقيمة  درجات الحرية القيم المتحصل عمييا 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 

 وبدائميا

,000a 11 ,0001 

 قػػػػػػػبكؿ
,000 11 ,0001 
,000 1 1,000 

   3144 عدد المشاىدات
 

كبالتػػػالي قبػػػكؿ الفػػػرض  0.05أكبػػػر مػػػف  1 000يبلحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ أف قيمػػػة الداللػػػة 
الصػػفرم القائػػؿ بعػػدـ كجػػكد تػػأثير لعامػػؿ الجػػنس عمػػى الرقابػػة الذاتيػػة كفػػؽ البػػدائؿ المطركحػػة  
أم أف المػػكظفيف يعممػػكف عمػػى مراقبػػة ذاتيػػـ فػػي تأديػػة الميػػاـ كىػػك مػػا بينتػػو الجػػداكؿ السػػابقة  

مػف األنشػطة كقػد ليذا نجد ايمب المكظفيف ال ينتظركف حتى مف يراقبيـ في عمميـ فػي كثيػر 
العمػػػؿ السػػػميـ يكػػػكف بمراقبػػػة الػػػذات لنجػػػاح  كمػػػا أكضػػػحو بػػػأف  أصػػػبحت لػػػدييـ أفكػػػار راسػػػخة

الجدكؿ أعبله ما ىك إال دليػؿ عمػى عػدـ كجػكد تفػاكت كتبػايف بػيف الجنسػيف فػي عمميػة مراقبػة 
 .  الذات كأحد أشكاؿ أخبلقيات العمؿ

 :  / السن2

 :  / الصدق بالسن2-1

H0 : عمى ممارسة الصدؽ لمسفال يكجد تأثير  . 

H1 : عمى ممارسة الصدؽ لمسفيكجد تأثير  . 

لقػػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كػػام سػػككير الختبػػار الفرضػػية أعػػبله كتػػـ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج 
 :التالية



 الفرضيات وكشف نتائج الدراسة اختبار                          السابع الفصل 
 

081 
 

 اختبار الصدق مع السن:(20) جدول رقم

 H0نتيجة قيمة الداللة درجات الحرية القيم المتحصل عمييا 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 

 وبدائميا

,000a 44 ,0001 

 قػػػػػػػبكؿ
,000 44 ,0001 
,000 1 1,000 

   3144 عدد المشاىدات
 

كبالتػػػالي قبػػػكؿ الفػػػرض  0.05أكبػػػر مػػػف  1 000يبلحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ أف قيمػػػة الداللػػػة
الصػػفرم القائػػؿ بعػػدـ كجػػكد تػػأثير لعامػػؿ السػػف عمػػى الصػػدؽ كفػػؽ البػػدائؿ المطركحػػة  أم أف 
بعد السف ال تأثير عمى عمميػة بنػاء أخبلقيػات العمػؿ داخػؿ المؤسسػة  حيػث أف مؤشػر يتبػايف 

ار مػػف مؤسسػػة إلػػى أخػػرل بحسػػب االحتكػػاؾ بػػيف المػػكظفيف فيمػػا بيػػنيـ بػػدليؿ أف أيمبيػػة أعمػػ
المػػكظفيف ىػػـ مػػف متكسػػطي األعمػػار كبالتػػالي ىػػـ صػػادقيف فػػي ميػػاميـ قػػد يكػػكف خكفػػا مػػف 
القانكف باعتبارىـ حديثي التكظيؼ أك التقارب الفكػرم بيػنيـ  كليػذا فعامػؿ السػف كفػؽ الصػدؽ 

 . يير صحيز كال يتأثر عمى بفارؽ السف كفؽ البيانات السابقة

 :  / االلتزام القانوني بالسن2-2

H0 : عمى ممارسة االلتزاـ القانكني لمسفال يكجد تأثير  . 

H1 : عمى ممارسة االلتزاـ القانكني لمسفيكجد تأثير  . 

لقػػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كػػام سػػككير الختبػػار الفرضػػية أعػػبله كتػػـ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج 
 : التالية
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 اختبار االلتزام القانوني مع السن: (21) جدول رقم

 H0نتيجة قيمة الداللة درجات الحرية عميياالقيم المتحصل  
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 

 وبدائميا

,000a 44 ,0001 

 قػػػػػػػبكؿ
,000 44 ,0001 
,000 1 1,000 

   3144 عدد المشاىدات
 

كبالتػػالي قبػػكؿ الفػػرض  0.05أكبػػر مػػف  1 000  يبلحػػظ مػػف الجػػدكؿ أف قيمػػة الداللػػة 
الصفرم القائؿ بعدـ كجكد تأثير لعامؿ السف عمى الصدؽ كفؽ البدائؿ المطركحػة  أم رفػض 
الفرضية القائمة بكجكد تأثير لعامػؿ السػف عمػى االلتػزاـ القػانكني  كالجانػب الميػداني يؤكػد ذلػؾ 

مػػف زمبلئيػػـ حيػػث ايمػػب العػػامميف الػػذيف تجػػاكزت أعمػػار الكبػػر داخػػؿ العمػػؿ كاىػػـ اكبػػر سػػف 
كجػدانيـ يمتثمػػكف لمقػػكانيف كمعػرفتيـ بتفاصػػيؿ عمميػػـ يجعميػػـ يعتبػركف لمقػػكانيف  إذ ايمػػبيـ ىػػـ 
رؤساء المصالز أك نكاب لتمؾ البمدية كبالتالي ىك الذم يحاسب كيراقػب كينفػذ كبالتػالي أف لػـ 

نمػا ال بػد  مػف كجػكد قػيـ يكف ىناؾ رقابة ذاتية ال تتشكؿ في ىذه البمديات ىكية خاصة بيا  كات
لكػػػػف يبقػػػػى ىػػػػذا نسػػػػبي كيػػػػرتبط بعديػػػػد . أخبلقيػػػػة راسػػػػخة فػػػػي أذىػػػػانيـ لبنػػػػاء اليكيػػػػة تنظيميػػػػة

االرتباطػػػػات كالمت يػػػػرات السكسػػػػيكلكجية كالثقافيػػػػة لمعػػػػامميف أمػػػػا بت يػػػػر المجمػػػػس أك الت يػػػػرات 
 .  كالتأثيرات السياسية في ذلؾ

 :  / الرقابة الذاتية بالسن2-3

H0 : عمى ممارسة الرقابة الذاتية لمسفال يكجد تأثير . 

H1 : عمى ممارسة الرقابة الذاتية لمسفيكجد تأثير . 



 الفرضيات وكشف نتائج الدراسة اختبار                          السابع الفصل 
 

081 
 

لقػػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كػػام سػػككير الختبػػار الفرضػػية أعػػبله كتػػـ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج 
 : التالية

 اختبار الرقابة الذاتية مع السن: (22) جدول رقم

 H0نتيجة الداللةقيمة  درجات الحرية القيم المتحصل عمييا 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 

 وبدائميا

,000a 44 ,0001 

 قػػػػػػػبكؿ
,000 44 ,0001 
,000 1 1,000 

   3144 عدد المشاىدات
 

كبالتػػػالي قبػػػكؿ الفػػػرض  0.05أكبػػػر مػػػف  1 000يبلحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ أف قيمػػػة الداللػػػة 
الصػػفرم القائػػؿ بعػػدـ كجػػكد تػػأثير لعامػػؿ السػػف عمػػى الرقابػػة الذاتيػػة كفػػؽ البػػدائؿ المطركحػػة  

حيػث يمعػػب ، كبيػذا البعػد نػػرفض بالبػديؿ القائػؿ بكجػػكد تػأثير لعامػؿ الرقابػػة الذاتيػة عمػى السػػف
ألخبلقيػػات  التػػي التكػػكيف الجيػػد كالتكظيػػؼ السػػميـ لممػػكظفيف عمػػى اسػػتخداـ كالعمػػؿ كفػػؽ تمػػؾ ا

تسػػاىـ فػػي بنػػاء ىكيػػة متفػػردة خاصػػة لكػػؿ عامػػؿ  كتعػػد محاسػػبة الػػذات ليسػػت مرتبطػػة بفػػارؽ 
نما في خصكصية المكظؼ كتككينو كتنشػ تو السػميمة ممػا تجعمػو تترسػخ فػي ذاتػو تمػؾ ئالسف كات

 .  القيـ حتى ألخر مدة داخؿ العمؿ

 :  / المستوى التعميمي3

 :  / الصدق بالمستوى التعميمي3-1

H0 : عمى ممارسة الصدؽ لممستكل التعميميال يكجد تأثير . 

H1 : عمى ممارسة الصدؽ كفؽ المستكل التعميمي لممستكل التعميمييكجد تأثير  . 
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082 
 

لقػػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كػػام سػػككير الختبػػار الفرضػػية أعػػبله كتػػـ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج 
 : التالية

 التعميمياختبار الصدق بالمستوى : (23) جدول رقم

 H0نتيجة قيمة الداللة درجات الحرية القيم المتحصل عمييا 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 

 وبدائميا

,000a 33 ,0001 

 قػػػػػػػبكؿ
,000 33 ,0001 
,000 1 1,000 

   3144 عدد المشاىدات
 

كبالتػػػالي قبػػػكؿ الفػػػرض  0.05أكبػػػر مػػػف  1 000يبلحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ أف قيمػػػة الداللػػػة
الصػػػػفرم القائػػػػؿ بعػػػػدـ كجػػػػكد تػػػػأثير لعامػػػػؿ المسػػػػتكل التعميمػػػػي عمػػػػى الصػػػػدؽ كفػػػػؽ البػػػػدائؿ 
المطركحػػػة  أم أف لػػػػيس لممسػػػتكل التعميمػػػػي دكر لػػػدل المػػػػكظفيف فػػػي عمميػػػػة تشػػػكيؿ اليكيػػػػة 
التنظيمية كفػؽ تمػؾ األخبلقيػات  حيػث تتبػايف المسػتكيات التعميميػة لكػف ال يمكػف أف يكػكف لػو 
نمػا عكامػؿ أخػرل تربطػو بػذلؾ كتنشػئة االجتماعيػة كييرىػا  ممػا يسػيـ  تأثير مباشر في ذلػؾ كات
فػػػي ترسػػػيخ أخبلقيػػػات العمػػػؿ السػػػميمة كتكػػػكف مرتفعػػػة لتسػػػاعد العػػػامميف عمػػػى ضػػػماف البيئػػػة 

 .  االيجابية بيف العامميف كالمسؤكليف

 :  / االلتزام القانوني بالمستوى التعميمي3-2

H0 : عمى ممارسة االلتزاـ القانكني لممستكل التعميميال يكجد تأثير  . 

H1 : عمى ممارسة االلتزاـ القانكني لممستكل التعميمييكجد تأثير  . 

لقػػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كػػام سػػككير الختبػػار الفرضػػية أعػػبله كتػػـ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج 
 : التالية



 الفرضيات وكشف نتائج الدراسة اختبار                          السابع الفصل 
 

083 
 

 اختبار االلتزام القانوني بالمستوى التعميمي: (24) جدول رقم

 H0نتيجة قيمة الداللة درجات الحرية القيم المتحصل عمييا 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 

 وبدائميا

,000a 33 ,0001 

 قػػػػػػػبكؿ
,000 33 ,0001 
,000 1 1,000 

   3144 عدد المشاىدات
 

كبالتػػػالي قبػػػكؿ الفػػػرض  0.05أكبػػػر مػػػف  1 000يبلحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ أف قيمػػػة الداللػػػة
الصفرم القائؿ بعدـ كجػكد تػأثير لعامػؿ المسػتكل التعميمػي عمػى االلتػزاـ القػانكني كفػؽ البػدائؿ 
المطركحػػػة  كمنػػػو يتضػػػز مػػػف خػػػبلؿ ىػػػذا عمػػػى عػػػدـ صػػػدؽ العبػػػارة كالبعػػػد الػػػذم ال يتػػػأثر بػػػو 

دل العػػػامميف االلتػػػزاـ القػػػانكني كفػػػؽ المسػػػتكل التعميمػػػي كبالتػػػالي فمؤشػػػر المسػػػتكل التعميمػػػي لػػػ
المسػػؤكليف كاإلطػػارات ىػػـ مػػف ال بػػأف  يركنػػو لػػيس مػػف يػػتحكـ فػػي االلتػػزاـ بػػالقكانيف  فقػػد نجػػد

يمتزمػػػكف كىػػػذا راجػػػع إلػػػى السػػػمطة التػػػي لػػػدييـ أك معػػػرفتيـ بخصػػػائص العمػػػؿ ممػػػا يجعميػػػـ ال 
 .  يعتبركف لمقكانيف

 :  / الرقابة الذاتية بالمستوى التعميمي3-3

H0 : عمى ممارسة الرقابة الذاتية لممستكل التعميميال يكجد تأثير . 

H1 : عمى ممارسة الرقابة الذاتية لممستكل التعميمييكجد تأثير . 

لقػػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كػػام سػػككير الختبػػار الفرضػػية أعػػبله كتػػـ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج 
 : التالية
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 اختبار الرقابة الذاتية بالمستوى التعميمي:(25) جدول رقم

 H0نتيجة قيمة الداللة درجات الحرية المتحصل عمييا القيم 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 

 وبدائميا

,000a 33 ,0001 

 قػػػػػػػبكؿ
,000 33 ,0001 
,000 1 1,000 

   3144 عدد المشاىدات
 

كبالتػػػالي قبػػػكؿ الفػػػرض  0.05أكبػػػر مػػػف  1 000يبلحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ أف قيمػػػة الداللػػػة 
الصفرم القائؿ بعدـ كجػكد تػأثير لعامػؿ المسػتكل التعميمػي عمػى االلتػزاـ القػانكني كفػؽ البػدائؿ 
المطركحػػة  حيػػث يعػػد المسػػتكل التعميمػػي لػػيس لػػو دكر كبيػػر عمػػى التػػأثير لترسػػيخ أخبلقيػػات 

مػػؾ القػػيـ العامػػؿ فػػي المؤسسػػة الجزائريػػة كذلػػؾ حتػػى كاف كانػػت معرفتػػو لؤلسػػس الصػػحيحة لت
األخبلقيػػػػة  كىػػػػك مػػػػا تجعمػػػػو يتكيػػػػؼ لكػػػػؿ التعميمػػػػات كالمبػػػػادئ األخبلقيػػػػة ب ػػػػض النظػػػػر عػػػػف 
النتائج  كيدخؿ في ذلؾ القيـ كالمعارؼ التي يكتسبيا المكظؼ حتػى خػارج إطػاره العممػي لكػف 
تتشػػػػكؿ لػػػػو ثقافػػػػة عمػػػػؿ كفػػػػؽ قػػػػيـ سػػػػميمة  كالنػػػػاظر السكسػػػػيكلكجي المػػػػتفحص لخصكصػػػػيات 

ال الػػػب ىػػػك العكػػػس صػػػحاب المسػػػتكل التعميمػػػي بػػػأف  ة فػػػي المؤسسػػػة يجػػػداإلطػػػارات الجزائريػػػ
المرتفع ىـ كثر فئة مف تخالؼ تمؾ األخبلقيػات بينمػا مػف يراقػب نفسػو كال ينتظػر حتػى يراقػب 

 .  يعمؿ بكؿ شفافية حتى كاف كاف مستكل تعميمي بسيط

 : / الخبرة4

 :  / الصدق بالخبرة4-1

H0 : عمى ممارسة الصدؽ لمخبرةال يكجد تأثير . 

H1 : عمى ممارسة الصدؽ لمخبرةيكجد تأثير . 



 الفرضيات وكشف نتائج الدراسة اختبار                          السابع الفصل 
 

085 
 

لقػػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كػػام سػػككير الختبػػار الفرضػػية أعػػبله كتػػـ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج 
 : التالية

 اختبار الخبرة بالصدق: (26) جدول رقم

 H0نتيجة قيمة الداللة درجات الحرية القيم المتحصل عمييا 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 

 وبدائميا

,000a 55 ,0001 

 قػػػػػػػبكؿ
,000 55 ,0001 
,000 1 1,000 

   3144 عدد المشاىدات
 

كبالتػػػالي قبػػػكؿ الفػػػرض  0.05أكبػػػر مػػػف  1 000يبلحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ أف قيمػػػة الداللػػػة 
يبلحػظ ، الصفرم القائػؿ بعػدـ كجػكد تػأثير لعامػؿ الخبػرة عمػى الصػدؽ كفػؽ البػدائؿ المطركحػة

لؤلقدميػة ليسػت ليػا عبلقػة فيمػا يخػص الصػدؽ كاف العمػؿ يقػـك عمػى بػأف  مف بيانات الجػدكؿ
بحسػػب آراء بػػأف  تمػػؾ األسػػس السػػميمة لممعػػايير األخبلقيػػة  لكػػف مػػا يمكػػف إلفػػات النظػػر إليػػو

كليـ آراء المػكظفيف تتبػايف بقػبأف  العامميف سكاء في الدراسة االستطبلعية أك تطبيؽ االستبياف
 :  حد المكظفيفأكبصريز العبارة عمى حد قكؿ 

 (  ...يجي نيار يتبدل المجمس وتشوف العجب ال قديم ال جديد يولي يخدم خدمتو مميح)

 :  / االلتزام القانوني بالخبرة4-2

H0 : عمى ممارسة االلتزاـ القانكني لمخبرةال يكجد تأثير  . 

H1 : عمى ممارسة االلتزاـ القانكني لمخبرةيكجد تأثير  . 
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لقػػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كػػام سػػككير الختبػػار الفرضػػية أعػػبله كتػػـ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج 
 : التالية

 اختبار الخبرة وااللتزام القانوني:(27) جدول رقم

 H0نتيجة قيمة الداللة درجات الحرية القيم المتحصل عمييا 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 

 وبدائميا

,000a 55 ,0001 

 قػػػػػػػبكؿ
,000 55 ,0001 
,000 1 1,000 

 3144  3144 عدد المشاىدات
 

كبالتػػػالي قبػػػكؿ الفػػػرض  0.05أكبػػػر مػػػف  1 000يبلحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ أف قيمػػػة الداللػػػة 
الصفرم القائؿ بعدـ كجكد تػأثير لعامػؿ الخبػرة عمػى االلتػزاـ القػانكني كفػؽ البػدائؿ المطركحػة  
أم أف لعامؿ الخبرة ليس لو دكر كبير في عممية ترسيخ السمات التي تميز كػؿ مكظػؼ عمػى 

خبػػػرة فػػػي  آخػػر  كقػػػد بينػػت البيانػػػات اإلحصػػائية ذلػػػؾ بحيػػػث نجػػد المكظفػػػكف الػػذيف ليػػػـ أكثػػر
العمػػؿ فػػي الحقيقػػة ىػػـ مػػف ال يمتزمػػكف بأكقػػات العمػػؿ أك االلتػػزاـ بالشػػركط القانكنيػػة كبػػالتي ال 
يمكف أف يحاسب عمى عديد االعتبارات داخؿ المؤسسة مف منطمػؽ االحتػراـ السػائد  كبالتػالي 

التػي سيؤدم عمى أداء العامميف ككؿ كبالتػالي فعامػؿ الخبػرة مؤشػر معيػارم كنسػبي  كالطريقػة 
استعممناىا في ذلؾ لتأكيػد ذلػؾ لػدل العػامميف ىػي االحتكػاؾ اليػكمي أيػاـ إجػراء الميػداني كىػك 
مف أكد لنػا عػدـ صػدؽ المبحػكثيف فػي ذلػؾ  لكػف حػاالت نػادرة كال يمكػف تعمييػا عمػى بمػديات 

 .  ميداف الدراسة ككؿ
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 :  / الرقابة الذاتية بالخبرة4-3

H0 : عمى ممارسة الرقابة الذاتية لمخبرةال يكجد تأثير . 

H1 : عمى ممارسة الرقابة الذاتية لمخبرةيكجد تأثير . 

لقػػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كػػام سػػككير الختبػػار الفرضػػية أعػػبله كتػػـ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج 
 : التالية

 اختبار الخبرة والرقابة الذاتية:(28) جدول رقم

 H0نتيجة الداللةقيمة  درجات الحرية القيم المتحصل عمييا 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 

 وبدائميا

,000a 55 ,0001 

 قػػػػػػػبكؿ
000. 55 ,0001 
,000 1 1,000 

   3144 عدد المشاىدات
 

كبالتػػػالي قبػػػكؿ الفػػػرض  0.05أكبػػػر مػػػف  1 000يبلحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ أف قيمػػػة الداللػػػة 
الصػػفرم القائػػؿ بعػػدـ كجػػكد تػػأثير لعامػػؿ الخبػػرة عمػػى الرقابػػة الذاتيػػة كفػػؽ البػػدائؿ المطركحػػة  

ريػـ المبػادئ األخبلقيػة التػي تضػعيا المؤسسػة كينتيجيػا المػكظفيف بػأف  يكضز الجدكؿ أعبله
الي التكامػػػؿ داخػػػؿ العمػػػؿ ييػػػر كافيػػػة لممارسػػػة الميػػػاـ المككمػػػة كتحقيػػػؽ النسػػػؽ الكامػػػؿ كبالتػػػ

لتكامػؿ الػكظيفي ال بػد أف يكػكف دكر بػأف  الكظيفي بيف العػامميف  كبالتػالي بيػات الجػدكؿ تبػيف
نمػػػا مػػػا تمميػػػو المعػػػايير  كفعػػػؿ ممػػػارس مػػػف طػػػرؼ العامػػػؿ حتػػػى ب يػػػاب الرقابػػػة أك القػػػانكف كات

نمػا نت يجػة األخبلقية السمحة كالسػميمة التػي ال تتعػارض كالمبػادئ األخبلقيػة لممؤسسػة ككػؿ  كات
خبرتو في العمؿ قد تجعؿ مف نفسو ال يحتاج حتى لرقيب في ذلؾ  كقد نجد عكػس ذلػؾ كىػك 

 .  ما أكدتو الدراسة االستطبلعية كالكاقع المعاش في ذلؾ
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 :  ياومؤشرات ثالثا / اختبار الفرضية الثالثة

 . خبلقيات العمؿ في تشكؿ اليكية المتفردة لئلدارماألشكاؿ المحددة أليـ تس -

يبلحظ مف شكؿ الفرضية أف اختيارىا ال يتـ إال بعػد تفكيكيػا إلػى فرضػيات فرعيػة كمػا  
 : في النمذجة التالية

 
 يوضح مساىمة أخالقيات العمل في تشكل اليوية المتفردة(: 10شكل رقم )

 من إعداد الباحث: المصدر

 :  / الصدق واليوية المتفردة1

H0 :اليكية المتفردة عمىالصدؽ  ممارسة ال يكجد تأثير . 

H1 : اليكية المتفردة عمىيكجد ممارسة الصدؽ  . 

اسػػتخداـ اختبػػار كػػام سػػككير الختبػػار الفرضػػية أعػػبله كتػػـ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج  لقػػد تػػـ
 : التالية

 

 الرقابة الذاتية دقـــالص اليــــــــوية المــــــتفردة

 

 االلتزام

 القانوني
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 اختبار الصدق واليوية المتفردة:(29) جدول رقم

 H0نتيجة قيمة الداللة درجات الحرية القيم المتحصل عمييا 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 

 وبدائميا

455,873a 33 ,000 

 رفػػػػض
461,393 33 ,000 
54,557 1 ,000 

   3144 عدد المشاىدات
 

كبالتػػػالي رفػػػض الفػػػرض  0.05مػػػف أقػػػؿ  0 000يبلحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ أف قيمػػػة الداللػػػة 
، الصفرم القائؿ بعدـ كجكد تأثير لعامؿ الصدؽ عمػى اليكيػة المتفػردة كفػؽ البػدائؿ المطركحػة

فػي تشػكيؿ الخصػائص الفرديػة التػي  لعامػؿ الصػدؽ دكر كبيػربأف  يبلحظ مف بيانات الجدكؿ
تميػػػز المػػػكظفيف كػػػؿ عمػػػى حػػػدل  ممػػػا يعطػػػي صػػػكرة سػػػكاء ايجابيػػػة أك سػػػمبية عميػػػو  فعامػػػؿ 
الصػػدؽ ىػػك المكػػكف األساسػػي التػػي تصػػمز بػػو بػػاقي العكامػػؿ كالخصػػائص األخػػرل  أم تكجػػد 

 .  ـعبلقة ذات داللة إحصائية بيف مؤشر الصدؽ لممكظفيف تجاه تشكؿ اليكية المتفردة لي

 :  / االلتزام القانوني واليوية المتفردة2

H0 : اليكية المتفردة عمىممارسة االلتزاـ القانكني لال يكجد تأثير  . 

H1 : اليكية المتفردةعمى ممارسة االلتزاـ القانكني ليكجد تأثير  . 

لقػػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كػػام سػػككير الختبػػار الفرضػػية أعػػبله كتػػـ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج 
 : التالية
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 اختبار االلتزام القانوني واليوية المتفردة:(30) جدول رقم

 H0نتيجة قيمة الداللة درجات الحرية القيم المتحصل عمييا 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 

 وبدائميا

605,759a 33 ,000 

 رفػػػػض
537,058 33 ,000 
5,696 1 ,017 

   3144 عدد المشاىدات
 

كبالتػػػالي رفػػػض الفػػػرض  0.05مػػػف أقػػػؿ  0 000يبلحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ أف قيمػػػة الداللػػػة 
الصػػفرم القائػػؿ بعػػدـ كجػػكد تػػأثير لعامػػؿ االلتػػزاـ القػػانكني عمػػى اليكيػػة المتفػػردة كفػػؽ البػػدائؿ 

التنظيميػػة التػػي تتشػػكؿ  العكامػػؿكيتضػػز مػػف ىػػذا االلتػػزاـ القػػانكني ىػػك كػػذلؾ أحػػد ، المطركحػػة
بيػػا اليكيػػة الفرديػػة لمعامػػؿ  كبالتػػالي فػػأم خمػػؿ فػػي عػػدـ االلتػػزاـ القػػانكني بخصكصػػية العمػػؿ 
كعدـ احتراـ الكقت أك االنضباط كفػي تقػديـ الخدمػة لممػكاطنيف أكيػد سػيؤدم إلػى خمػؿ كظيفػي 

ـ االلتػػػزاـ لمكحػػػدة ككػػػؿ كىػػػي التنظػػػيـ  كالػػػذم يػػػنقص العديػػػد مػػػف مؤسسػػػاتنا الجزائريػػػة ىػػػي عػػػد
 .  القانكني مما يعيؽ العممية التنظيمية كالدكر المسطر لتحقيقو كرسـ صكرة ذىنية سمبية عمييـ

 :  / الرقابة الذاتية واليوية المتفردة3

H0 : اليكية المتفردة عمى ممارسة الرقابة الذاتيةلال يكجد تأثير . 

H1 : اليكية المتفردة عمىممارسة الرقابة الذاتية ليكجد تأثير . 

لقػػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كػػام سػػككير الختبػػار الفرضػػية أعػػبله كتػػـ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج 
 : التالية
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 اختبار الرقابة الذاتية واليوية المتفردة:(31) جدول رقم

 H0نتيجة قيمة الداللة درجات الحرية القيم المتحصل عمييا 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 

 وبدائميا

509,078a 33 ,000 

 رفػػػػض
527,492 33 ,000 
10,662 1 ,001 

   3144 عدد المشاىدات
 

كبالتػػػػالي رفػػػػض الفػػػػرض 0.05مػػػػف أقػػػػؿ 0  000يبلحػػػػظ مػػػػف الجػػػػدكؿ أف قيمػػػػة الداللػػػػة
الصػػػفرم القائػػػؿ بعػػػدـ كجػػػكد تػػػأثير لعامػػػؿ الرقابػػػة الذاتيػػػة عمػػػى اليكيػػػة المتفػػػردة كفػػػؽ البػػػدائؿ 

تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف مؤشػػر الرقابػػة الذاتيػػة لممػػكظفيف تجػػاه أم ، المطركحػػة
تشػػكؿ اليكيػػة المتفػػردة ليػػـ  كىػػذا مػػا ي فػػؿ عنػػو العديػػد مػػف المؤسسػػات فػػي ترسػػيخ فكػػرة عػػدـ 
نمػػػػا ترسػػػػيخ العامػػػػؿ كفػػػػؽ تمػػػػؾ القػػػػيـ  االنتظػػػػار فػػػػي مػػػػراقبتيـ لممػػػػكظفيف كبػػػػالردع القػػػػانكني  كات

ممػػا تجعػػؿ الفائػػدة تعػػكد عمػػى المؤسسػػة ككػػؿ كاإلدارة المحميػػة  األخبلقيػػة فػػي العمػػؿ دكف رقيػػب
لمرقابػػػة بػػػأف  كاحػػػدة مػػػف ىػػػذه المؤسسػػػات التػػػي تتبػػػايف فييػػػا  لكػػػف مػػػا أكدتػػػو بيانػػػات المبحػػػكثيف

الذاتيػػة دكر فعػػاؿ كىػػك مػػا اتصػػفت بيػػـ ىػػذه الخاصػػية كتػػؤدم دكر فػػي تميػػز كػػؿ عامػػؿ عمػػى 
 .  حدل

 :  تيااختبار الفرضية الرابعة ومؤشرا :رابعا

 . خبلقيات العمؿ في تشكؿ اليكية المركزية لئلدارمأل األشكاؿ المحددة  يـتس -
يبلحظ مف شكؿ الفرضية أف اختيارىا ال يتـ إال بعد تفكيكيا إلى فرضيات فرعية كمػا فػي   -

 :  النمذجة التالية
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 يوضح مساىمة أخالقيات العمل في تشكل اليوية المركزية: ( 11شكل رقم )

 من إعداد الباحث: المصدر

 :  / الصدق واليوية المركزية1

H0 : اليكية المركزية عمى ممارسة الصدؽلال يكجد  . 

H1 : اليكية المركزية عمى  ممارسة الصدؽليكجد تأثير  . 

لقػػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كػػام سػػككير الختبػػار الفرضػػية أعػػبله كتػػـ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج 
 : التالية

 

 

 

 

 الرقابة الذاتية دقـــالص ركزيةاليــــــــوية المــــــ

 

 االلتزام

 القانوني
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 اختبار الصدق واليوية المركزية: (32) جدول رقم

 H0نتيجة قيمة الداللة درجات الحرية القيم المتحصل عمييا 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 

 وبدائميا

276,999a 33 ,000 

 رفػػػػض
274,103 33 ,000 
18,760 1 ,000 

   3144 عدد المشاىدات
  

كبالتػػالي رفػػض الفػػرض  0.05مػػف أقػػؿ  0 000 يبلحػػظ مػػف الجػػدكؿ أف قيمػػة الداللػػة 
، الصفرم القائؿ بعدـ كجكد تأثير لعامؿ الصدؽ عمى اليكية المركزية كفػؽ البػدائؿ المطركحػة

مؤشػػػػر الصػػػػدؽ لممػػػػكظفيف تجػػػػاه تشػػػػكؿ اليكيػػػػة  أم تكجػػػػد عبلقػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف
المركزية ليـ  فبيذا التكامؿ الذم يتحقؽ بيف المػكظفيف فػي سػماتيـ الفرديػة سػيعكد بكػؿ تأكيػد 
عمى اليكية التنظيمية الجماعية لممؤسسة ككؿ  كما تشيده المنظمػات العالميػة الناجحػة لػدليؿ 

ح أم مؤسسػة يكػكف إال بمعيػار الصػدؽ عمى ذلؾ  كىك ما بينتو نتػائج المبحػكثيف فجػكىر نجػا
كيف اختمفت كتباينػت كجيػات النظػر حػكؿ بيئػة العمػؿ ال يتػأثر بتػأثر تمػؾ المشػاكؿ التنظيميػة 
نمػػػا معيػػػار الصػػػدؽ بػػػيف المػػػكظفيف ىػػػك مػػػا يكػػػكف العمػػػؿ الجمػػػاعي كاليكيػػػة المركزيػػػة بػػػيف  كات

 .  المكظفيف

 :  / االلتزام القانوني واليوية المركزية2

H0 : اليكية المركزيةعمى ممارسة االلتزاـ القانكني لال يكجد تأثير  . 

H1 : اليكية المركزية عمىممارسة االلتزاـ القانكني ليكجد تأثير  . 

لقػػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كػػام سػػككير الختبػػار الفرضػػية أعػػبله كتػػـ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج 
 : التالية
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 واليوية المركزيةاختبار االلتزام القانوني :(33) جدول رقم

 H0نتيجة قيمة الداللة درجات الحرية القيم المتحصل عمييا 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 

 وبدائميا

506,285a 33 ,000 

 رفػػػػض
430,668 33 ,000 

,421 1 ,516 
   3144 عدد المشاىدات

  

كبالتػػػالي رفػػػض الفػػػرض  0 50مػػػف أقػػػؿ  0 000يبلحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ أف قيمػػػة الداللػػػة
الصػػفرم القائػػؿ بعػػدـ كجػػكد تػػأثير لعامػػؿ االلتػػزاـ القػػانكني عمػػى اليكيػػة المركزيػػة كفػػؽ البػػدائؿ 

أم تكجد عبلقػة ذات داللػة إحصػائية بػيف مؤشػر االلتػزاـ القػانكني لممػكظفيف تجػاه ، المطركحة
كالقػػافي لمعػػامميف  مؤشػػر الػػكعي الفكػػرمبػػأف  تشػػكؿ اليكيػػة المركزيػػة ليػػـ  فيػػذا الطػػرح يبػػيف لنػػا

كبير  مما جعميـ يؤكدكف بالدكر الكبير لمجانب القػانكني الػذم يركنػو بأنػو ال يمكػف االسػت ناء 
عنو  كىك بحسب تصريز العديد مف المبحكثيف بأنػو ميمػا كػاف ىنػاؾ رقابػة ذاتيػة كصػدؽ فػي 

األنسػاؽ الفرعيػة  تأدية المياـ يبقػى لمعامػؿ القػانكني كااللتػزاـ بػو ىػك الػذم يحقػؽ التكامػؿ لتمػؾ
 . في األنشطة كاألدكار الكظيفية لتحقيؽ األىداؼ المسطرة مف طرؼ اإلدارة

 :  / الرقابة الذاتية واليوية المركزية3

H0 : اليكية المركزية عمىممارسة الرقابة الذاتية  ؿال يكجد تأثير  . 

H1 : اليكية المركزية عمىممارسة الرقابة الذاتية ليكجد تأثير  . 

اسػػتخداـ اختبػػار كػػام سػػككير الختبػػار الفرضػػية أعػػبله كتػػـ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج  لقػػد تػػـ
 : التالية
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 اختبار الرقابة الذاتية واليوية المركزية:(34) جدول رقم

 H0نتيجة قيمة الداللة درجات الحرية القيم المتحصل عمييا 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 

 وبدائميا

506,285a 33 ,000 

 رفػػػػض
430,668 33 ,000 

,421 1 ,516 
   3144 عدد المشاىدات

  

كبالتػػالي رفػػض الفػػرض  0 50مػػف أقػػؿ  0 000 يبلحػػظ مػػف الجػػدكؿ أف قيمػػة الداللػػة 
الصػػػفرم القائػػػؿ بعػػػدـ كجػػػكد تػػػأثير لعامػػػؿ الرقابػػػة الذاتيػػػة عمػػػى اليكيػػػة المركزيػػػة كفػػػؽ البػػػدائؿ 
المطركحػػة  أم تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف مؤشػػر الرقابػػة الذاتيػػة لممػػكظفيف تجػػاه 

ز بػػيف جميػػع تشػػكؿ اليكيػػة المركزيػػة ليػػـ  أم أف لممػػكظفيف درايػػة لمػػا يمكنػػو مػػف تحقيػػؽ التميػػ
لمرقابػػػة الذاتيػػػة تسمسػػػؿ منطقػػػي كتكامػػػؿ ال يمكػػػف أف بػػػأف  المؤسسػػػات األخػػػرل  بحيػػػث يػػػركف

يتحقؽ إال بكجكد الرقابة الذاتية التػي يجػب أف تكػكف أسػمكب عممػي عفػكم بػيف العػامميف  كىػك 
ا مػػا يعطػػي الصػػكرة القكيػػة لمبمػػديات فػػي ظػػؿ العديػػد مػػف الت يػػرات السكسػػيكتنظيمية التػػي تحػػدثي

لكتركنيػة كرقمنػة الكثػائؽ كبالتػالي البػد أف تكاكػب ىػذا الت يػر كفػي اإلدارة الجزائرية كػاإلدارة اإل
نفػػس الكقػػت يعطػػي ليػػا ىكيػػة تنظيميػػة خاصػػة بيػػا كالمػػكاطنيف ىػػـ المسػػتفيديف أكثػػر مػػف ىػػذه 

 .  العممية
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 النتائج العامة لمدراسة:خامسا: 

بػبعض البمػديات كػاف التعػرؼ عمػى دكر  إف اليدؼ األكؿ كاألساسي مػف إجػراء دراسػتنا 
أخبلقيػػات العمػػؿ فػػي بنػػاء كتشػػكؿ اليكيػػة التنظيميػػة  كإلبػػراز ذلػػؾ تركػػز البحػػث عمػػى الفرضػػية 

 الرئيسية التالية:

 تساىـ أشكاؿ أخبلقيات العمؿ في بناء اليكية التنظيمية لممكظؼ في اإلدارة الجزائرية.  -

الفرضية كضعنا أربػع فرضػيات جزئيػة كالتػي كلتحقؽ كالبرىنة عمى مدل صدؽ أك خطأ 
حاكؿ الباحث اختبارىا ميدانيا  كقد كشفت الدراسة الميدانية عمى عدد مف النتائج التػي تجيبنػا 

 عمى ذلؾ:

تمػػػارس كقػػػد نصػػػت الفرضػػػية األكلػػػى لمدراسػػػة عمػػػى:  نتـــائج الفرضـــية الجزئيـــة األولـــى: -1
عمػى  كبنػاءن  الرقابػة الذاتيػة( –االلتزاـ القانكني  –أخبلقيات العمؿ بأشكاؿ مكضكعية )الصدؽ 

-15-14البيانػات التػي تضػمنتيا الجػػداكؿ  كحسػب آراء المبحػكثيف فػػوف: مػا مثمتػو الجػػداكؿ )
( فقػػد تحققػػت الفرضػػية حيػػث بػػيف المتكسػػػط الحسػػابي فػػي مراعػػاة االنجػػاز لمعمػػؿ اإلتقػػػاف 16

إلػػى التطبيػػؽ الفعمػػي ألخبلقيػػات  كىػػذا يعػػكدكبأيمػػب البػػدائؿ دائمػػا   72. 3بمتكسػػط حسػػابي 
العمػػػػؿ باعتبػػػػار أف المػػػػكظفيف يتميػػػػزكف بػػػػاألخبلؽ الحميػػػػدة كىػػػػي صػػػػفة الصػػػػدؽ ممػػػػا تعػػػػكد 

مػػا ك باإليجػػاب عمػػى أدائيػػـ الػػكظيفي كالػػذم يشػػكؿ ليػػـ ىكيػػة تنظيميػػة خاصػػة بيػػـ بكػػؿ تأكيػػد. 
 ك ة لمبمػػديات يجعػػؿ مػػف ىػػؤالء المػػكظفيف ىػػـ القػػكة كالركيػػزة التػػي تتشػػكؿ منيػػا اليكيػػة التنظيميػػ

 تساعد المؤسسة عمى استقرارىا كنجاحيا كتميزىا بيكية تنظيمية في ذلؾ. 

تتحػػػدد كقػػػد نصػػػت الفرضػػػية الثانيػػػة لمدراسػػػة عمػػػى:  نتـــائج الفرضـــية الجزئيـــة الثانيـــة: -2
 الخبػػػرة( –المسػػػتكل التعميمػػػي  –السػػػف  -أخبلقيػػػات العمػػػؿ كفػػػؽ العكامػػػؿ الشخصػػػية )الجػػػنس

مػػػػف  %52.3لتػػػػي تضػػػػمنتيا الجػػػػداكؿ  كحسػػػػب آراء المبحػػػػكثيف فػػػػوف: كبنػػػػاءن عمػػػػى البيانػػػػات ا
كيػػػدؿ ذلػػػػؾ عمػػػى أف نسػػػػبة الػػػذككر العػػػػامميف ىػػػـ فئػػػػة اإلنػػػاث   % 47.7الػػػذككر فػػػي مقابػػػػؿ 
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بالمؤسسة تقارب عدد اإلناث  كيرجع ذلػؾ فػي اعتقادنػا إلػى أف اإلدارة المحميػة كالبمديػة كاحػدة 
كذلػػؾ راجػػع لطبيعػػة العمػػؿ كالػػذم تسػػتطيع المػػرأة منيػػا تعتمػػد بشػػكؿ كبيػػر عمػػى جػػنس اإلنػػاث 

الكلكج إليػو  كيتميػز كػذلؾ بعػدـ احتياجػو لطاقػة كجيػد كبيػر بالنسػبة لممػرأة  كىػك مػا يػدؿ عمػى 
 %37. 8  كنسػػبة تقػارب بػػيف الفئتػػيف  بػؿ كتعكػػس كاقعػػا معينػػا لمعمػؿ اإلدارم داخػػؿ البمػػديات

مػػػدل التركيػػػز الػػػذم تتجػػػو اإلدارة  كيػػػدؿ عمػػػىسػػػنة  35ىػػػـ ممػػػف تتػػػراكح أعمػػػارىـ األقػػػؿ مػػػف 
المحمية لمفئة العمرية الراشدة كالتي تتميز بالرزانة كحسػف التعامػؿ كالتكيػؼ مػع القػكانيف كسػيؿ 
االنػػػػدماج مػػػػع كػػػػؿ المت يػػػػرات الحديثػػػػة سػػػػكاء مت يػػػػرات تنظيميػػػػة أك سكسػػػػيكلكجية  ممػػػػا تتػػػػيز 

ة  األمر الذم يجعػؿ مػف االندماج كحسف التعامؿ مع المكاطنيف باختبلؼ خصائصيـ المختمف
البمديات تعتمد عمى ىذه الفئات التي تساعدىـ عمى االستقرار كفعالية اإلدارة بشكؿ عاـ  كما 
أف التكجو الحديث لمبمديات لتشبيب اإلدارة المحمية كاضز في خصائص العينة كىك مػا أكدتػو 

كىػػي نسػػبة  %33 .6( بنسػػبة قػػدرت بػػػػػ 30كأقػػؿ مػػف  25المعطيػػات عمػػى أف الفئػػة العمريػػة )
ليسػػػػت ببعيػػػػدة عػػػػف الفئػػػػة العمريػػػػة التػػػػي بعػػػػدىا  كىػػػػك مػػػػا يسػػػػاعد عمػػػػى بنػػػػاء مجمكعػػػػة مػػػػف 
عطائيػا صػكرة ايجابيػة عمػى اسػت بلؿ الطاقػات الشػابة  الخصائص كالسمات البارزة لمبمديات كات

فػي حػيف نسػبة المسػتكل  لتجديد األداء اإلدارم كالكظيفي لمعامميف عمى مسػتكل ىػذه البمػديات 
ذه النتػائج منطقيػػة كىػ %58. 4عميمػي تفاكتػت أرائػو كفػػي أيمػبيـ ذات مسػتكل ثػانكم بنسػػبة الت

إلى حد كبير مف منطمؽ أف البمدية سابقا يش مكا المستكل الثانكم كىك المسػتكل المطمػكب فػي 
ايمػػب البمػػديات خاصػػة فػػي منصػػب عػػكف إدارة كعػػكف إدارة رئيسػػي ممػػا يتحػػتـ عمػػى أصػػحاب 

حػػؽ بيػػذه المناصػػب عػػف طريػػؽ المقابمػػة  كىػػذه األرقػػاـ يؤكػػدىا الجػػدكؿ لبلاشػػيادات التكػػكيف 
الثػػاني المتعمػػؽ بالسػػف كالػػذم يشػػير إلػػى أف يالػػب العمػػاؿ الػػذيف قػػارب لتقاعػػد ايمػػب مسػػتكاىـ 
ثانكم  في مقابػؿ ذلػؾ تتطمػب بعػض المناصػب الميمػة مسػتكل دراسػات عميػا كالػذيف كجػدناىـ 

بػأف لمسػػتكل التعميمػي كتنكعػو بػػيف أفػراد عينػة الدراسػػة مػف حممػة الماجسػتير  كبالتػػالي تسػتنتج 
يخػػدـ أىػػدافا لمدراسػػة الحاليػػة  كذلػػؾ لمتعػػرؼ عمػػى آراء أفػػراد عينػػة الدراسػػة بػػاختبلؼ مػػؤىميـ 
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كلػـ تتحقػؽ . %50. 4كما تؤكده نسبة األقدمية ال البة األقؿ مف ثماني سنكات بنسػبةالعممي. 
 ىذه الفرضية.

ـــة  -3 ـــائج الفرضـــية الجزئي ـــة:نت ة سػػػاىمكقػػػد نصػػػت الفرضػػػية الثالثػػػة لمدراسػػػة عمػػػى م الثالث
كبنػػػػاءن عمػػػػى البيانػػػػات التػػػػي تضػػػػمنتيا أخبلقيػػػػات العمػػػػؿ فػػػػي تشػػػػكؿ اليكيػػػػة المتفػػػػردة لػػػػئلدارم 

لعامػػػػؿ الصػػػػدؽ دكر كبيػػػػر فػػػػي تشػػػػكيؿ الخصػػػػائص الجػػػػداكؿ  كحسػػػػب آراء المبحػػػػكثيف فػػػػوف: 
سػكاء ايجابيػة أك سػمبية عميػو   الفردية التي تميز المكظفيف كؿ عمػى حػدل  ممػا يعطػي صػكرة

فعامػؿ الصػدؽ ىػك المكػكف األساسػي التػي تصػمز بػو بػاقي العكامػؿ كالخصػائص األخػػرل  أم 
تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف مؤشػػر الصػػدؽ لممػػكظفيف تجػػاه تشػػكؿ اليكيػػة المتفػػردة 

ت التنظيميػػة اءابنػػااللتػػزاـ القػػانكني ىػػك كػػذلؾ أحػػد ال  كيتضػػز إلػػى جانػػب ذلػػؾ أيضػػا بػػأف ليػػـ
التػػػػي تتشػػػػكؿ بيػػػػا اليكيػػػػة الفرديػػػػة لمعامػػػػؿ  كبالتػػػػالي فػػػػأم خمػػػػؿ فػػػػي عػػػػدـ االلتػػػػزاـ القػػػػانكني 
بخصكصػػػػية العمػػػػؿ كعػػػػدـ احتػػػػراـ الكقػػػػت أك االنضػػػػباط كفػػػػي تقػػػػديـ الخدمػػػػة لممػػػػكاطنيف أكيػػػػد 
سػػػيؤدم إلػػػى خمػػػؿ كظيفػػػي لمكحػػػدة ككػػػؿ كىػػػي التنظػػػيـ  كالػػػذم يػػػنقص العديػػػد مػػػف مؤسسػػػاتنا 

ي عدـ االلتزاـ القانكني مما يعيؽ العممية التنظيمية كالػدكر المسػطر لتحقيقػو كرسػـ الجزائرية ى
تشػكؿ  سػاعد عمػىلرقابػة الذاتيػة لممػكظفيف تكمػا بينػت النتػائج بػأف صكرة ذىنية سػمبية عمػييـ. 

اليكية المتفردة ليـ  كىذا مػا ي فػؿ عنػو العديػد مػف المؤسسػات فػي ترسػيخ فكػرة عػدـ االنتظػار 
نمػػا ترسػػيخ العامػػؿ كفػػؽ تمػػؾ القػػيـ األخبلقيػػة فػػي فػػي مػػراقبتي ـ لممػػكظفيف كبػػالردع القػػانكني  كات

  كتحققت الفرضية. .العمؿ دكف رقيب مما تجعؿ الفائدة تعكد عمى المؤسسة ككؿ

ة سػػػاىمكقػػػد نصػػػت الفرضػػػية الرابعػػػة لمدراسػػػة عمػػػى م نتـــائج الفرضـــية الجزئيـــة الرابعـــة: -4
كبنػػػاءن عمػػػى البيانػػػات التػػػي تضػػػمنتيا ة لػػػئلدارم ركزيػػػأخبلقيػػػات العمػػػؿ فػػػي تشػػػكؿ اليكيػػػة الم

ف ات الجػػػػداكؿ  كحسػػػػب آراء المبحػػػػكثيف فػػػػوف: لنجػػػػاح أم مؤسسػػػػة يكػػػػكف إال بمعيػػػػار الصػػػػدؽ ك 
نمػا  اختمفت كتباينت كجيات النظػر حػكؿ بيئػة العمػؿ ال يتػأثر بتػأثر تمػؾ المشػاكؿ التنظيميػة كات
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كاليكيػة المركزيػة بػيف المػكظفيف   معيار الصػدؽ بػيف المػكظفيف ىػك مػا يكػكف العمػؿ الجمػاعي
ككػػذلؾ يؤكػػد الطػػرح يبػػيف لنػػا بػػأف مؤشػػر الػػكعي الفكػػرم كالقػػافي لمعػػامميف كبيػػر  ممػػا جعميػػـ 

عنػو  كىػك بحسػب  ءيؤكدكف بالدكر الكبير لمجانب القانكني الذم يركنو بأنو ال يمكػف االسػت نا
صػدؽ فػي تأديػة الميػاـ يبقػى تصريز العديد مف المبحكثيف بأنو ميمػا كػاف ىنػاؾ رقابػة ذاتيػة ك 

لمعامػػػؿ القػػػانكني كااللتػػػزاـ بػػػو ىػػػك الػػػذم يحقػػػؽ التكامػػػؿ لتمػػػؾ األنسػػػاؽ الفرعيػػػة فػػػي األنشػػػطة 
كاألدكار الكظيفيػػة لتحقيػػؽ األىػػداؼ المسػػطرة مػػف طػػرؼ اإلدارة  كمػػا بينػػت بػػأف لمرقابػػة الذاتيػػة 

كد الرقابػػػة الذاتيػػػة ال تتحقػػػؽ كتكػػػكف إال بتسمسػػػؿ منطقػػػي كتكامػػػؿ ال يمكػػػف أف يتحقػػػؽ إال بكجػػػ
 التي يجب أف تككف أسمكب عممي عفكم بيف العامميف. 

بعػد اسػػتخبلص النتػػائج الجزئيػة لمدراسػػة كاإلجابػػة عمػى الفرضػػيات  يمكػػف ا ف الكصػػكؿ 
إلى نتيجة عامة لمدراسة يمكف مف خبلليا تمخػيص نتػائج الجػانبيف النظػرم كالميػداني كاإلجابػة 

 مقت منو الدراسة:عمى التساؤؿ الرئيسي الذم انط

 أىمية أخبلقيات العمؿ في اإلدارة الجزائرية كالدكر التي تؤديو.  -

 الدكر الفعاؿ ألشكاؿ كمقكمات أخبلقيات العمؿ في تشكؿ ىكية المكظؼ الجزائرم.  -

تتأثر صكرة كىكية العامؿ الجزائرم بمحددات أخبلقيات العمػؿ عمػى نجػاح أك فشػؿ سياسػة  -
 المؤسسة. 

ئ األخبلقيػػة فػػي المؤسسػػة الجزائريػػة ىػػي مبػػادئ مكتسػػبة مػػف قبػػؿ إمػػا عػػف تبػػيف بػػأف المبػػاد -
ما قيـ كمبػادئ اكتسػبو العامػؿ داخػؿ المؤسسػة  كىػذه المبػادئ األخبلقيػة  قيـ راسخة اكتسبت كات

 فعالة كبدرجة قكية لدييـ. 

 تعتبر أخبلقيات العمؿ عامبل قكيا كمساعدا عمى تشكؿ اليكية التنظيمية.  -
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ذكلػػة كالمػػدكنات كالقػػكانيف إال أنػػو تكجػػد بعػػض االعتبػػارات الجزئيػػة التػػي قػػد ريػػـ الجيػػكد المب -
ت يػػر مػػف أسػػس كمبػػادئ العامػػؿ داخػػؿ المؤسسػػة كىػػي ت يػػر اإلدارة كالمسػػئكليف مػػف فتػػرة إلػػى 

 أخرل خاصة المجالس االنتخابية. 

رفضػػػت فرضػػػية كاحػػػدة   كبالتػػػالي تحققػػػت الفرضػػػية  تحققػػػت ثػػػبلث فرضػػػيات فػػػي مقابػػػؿ  -
 في المئة كىذا شيء منطقي جدا. 75بنسبة العامة 
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 :وتوصيات اقتراحاتسادسًا: طرح 

بعػػػد التكصػػػؿ إلػػػى نتػػػائج الدراسػػػة كالتحقػػػؽ مػػػف فرضػػػياتيا كالتػػػي شػػػكمت فػػػي مجمكعيػػػا  
إشكالية الدراسة التػي حكصػمت أخبلقيػات العمػؿ كدكرىػا فػي بنػاء اليكيػة التنظيميػة فػي اإلدارة 
الجزائريػػػػػة  يمكننػػػػػا أف نطػػػػػرح االقتراحػػػػػات التاليػػػػػة التػػػػػي مػػػػػف شػػػػػأنيا أف تحسػػػػػف صػػػػػكرة اإلدارة 

 ؼ طابعيا سكاء العاـ أك الخاص كالتي منيا: الجزائرية عمى اختبل

ضػػركرة تػػكفر مكاثيػػؽ أخبلقيػػة تتماشػػى كطبيعػػة القػػكانيف المتعمقػػة بػػالقكانيف الرسػػمية لقػػانكف  -
 الكظيفة خاصة المركنة في تطبيقيا. 

 إنشاء مدكنات أخبلقية لكثير مف المؤسسات كتفعيميا في ظؿ يياب الدكر المنكط إليو.  -

يػة التنظيميػة فػي المؤسسػات الخاصػة كالتػي ليػا التزامػات متعػددة تجػاه قد تظير معػالـ اليك  -
 أخبلقيات العمؿ  لكف يجب دراسة كتفعيميا أكثر عمى مستكل المؤسسات العمكمية. 
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احتػػؿ مكضػػكع أخبلقيػػات العمػػؿ مسػػاحة ليسػػت بالقميمػػة مػػف االىتمػػاـ عمػػى شػػتى العمػػـك 
األخػػرل فػػي حيػػت تػػـ اإليفػػاؿ عميػػو كلػػـ يكػػف ىنػػاؾ مشػػت ميف بػػالعمـك اإلنسػػانية كاالجتماعيػػة  
األمػػر الػػذم يتطمػػب إعػػادة االعتبػػار لػػو فػػي ظػػؿ تداخمػػو مػػع العديػػد مػػف المكاضػػيع عمػػى يػػرار 

ىػػػذه الظػػػكاىر قػػػد أحػػػدثت الكثيػػػر مػػػف التػػػأثيرات عمػػػى مختمػػػؼ األبعػػػاد اليكيػػػة التنظيميػػػة  ألف 
 الكظيفية لؤلفراد العامميف مف جية كعمى المستفيديف مف خارجيا مف جية أخرل. 

لقد أضحى مف الضركرم إجراء الدراسات العممية االجتماعية التي تبحث عف تفاصيؿ  
التي تساىـ في رفع مف كفػاءة العػامميف  أخبلقيات العمؿ مف الناحية السكسيكلكجية كالتنظيمية

كبناء ىكية مينية قكية  كىذا ما أسفرتو ىذه الدراسة عمى أف لدكر أخبلقيات العمؿ في جميػع 
المؤسسػػػػات دكر كبيػػػػر كفعػػػػاؿ فػػػػي اسػػػػتمرارية كنجػػػػاح العمػػػػؿ  كلمكقػػػػكؼ عمػػػػى حقيقػػػػة التػػػػزاـ 

إجػراء ىػذه ثػـ ألخبلقيػة  المكظؼ الجزائػرم بأخبلقيػات العمػؿ كمبػادئ كأسػس بنػاء المنظكمػة ا
الدراسػػة التػػي تكصػػمنا مػػف خبلليػػا إلػػى كجػػكد التػػزاـ كبيػػر كلػػك نسػػبي فػػي بعػػض البمػػديات لػػدل 

 عينة الدراسة. 

يعكد إلى طبيعة العمؿ كتأثرىػا بالعمػؿ السياسػي مػف عيػدة كفتػرة إلػى  التاـ عدـ االلتزاـ 
ي العػػامميف  ككػػذا تبػػيف أخػػرل  ممػػا يتطمػػب إعػػادة الدراسػػات حػػكؿ ىػػذه الخصػػائص المػػؤثرة فػػ

ىشاشػػة مرجعيػػات المػػكظفيف مػػف جيػػة أخػػرل  لكػػف فػػي معظميػػـ لػػدييـ مبػػادئ أخبلقيػػة قكيػػة 
كايجابيػػة تجػػاه عمميػػـ كال يتػػأثركف بػػبعض التػػأثيرات المختمفػػة  ممػػا يػػنجـ عنيػػا تشػػكؿ لسػػماتيـ 

لصػػكرة درجػػة قكتيػػا فيمػػا بيػػنيـ إال أنيػػا تعطػػي لممؤسسػػة ا تالشخصػػية التنظيميػػة  كاف اختمفػػ
 الذىنية الحسنة عمييا. 

كليػػػذا يجػػػب أف يكػػػكف ىنػػػاؾ كعػػػي مػػػف جميػػػع الجيػػػات المعنيػػػة بأىميػػػة دكر أخبلقيػػػات  
العمػػػؿ فػػػي بنػػػاء كتعزيػػػز اليكيػػػة التنظيميػػػة ألم مؤسسػػػة مػػػا  كبتنميػػػة كفاءاتيػػػا التػػػي تتماشػػػى 
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ات مت يػػػر المػػػع العمػػػاؿ كانػػػدماج  تمػػػؾ القػػػكانيف كمتطمبػػػات العمػػػؿ داخػػػؿ المؤسسػػػة فػػػي تطبيػػػؽ
 األخبلقية لممؤسسة. 

ريػػػػـ ىػػػػذا يبقػػػػى مكضػػػػكع أخبلقيػػػػات العمػػػػؿ الػػػػكظيفي داخػػػػؿ المؤسسػػػػة الجزائريػػػػة أحػػػػد  
المكاضػػػيع كالدراسػػػات الفعالػػػة كبشػػػكؿ كبيػػػر  قمػػػةالمكاضػػػيع الشػػػائكة كالميمػػػة جػػػدا  فػػػي ظػػػؿ 

لمكضػػكع اليكيػػة التنظيميػػة كلػػـ تكضػػع مػػف طػػرؼ البػػاحثيف عمػػى المحػػؾ كلػػـ تفػػرؽ بينيػػا كبػػيف 
ة التنظيميػة  ىػذه األخيػرة التػي أخػذت كنالػت النصػيب األسػد منػو  كقػد استخمصػنا كػػذلؾ الثقافػ

بأف اليكية التنظيمية ىي باركمتر لكثير مػف المؤسسػات التػي تسػتطيع أف تتماسػؾ كتبػرز بػيف 
مختمػػػػػؼ المؤسسػػػػػات  كقػػػػػد تباينػػػػػت اإلدارة المحميػػػػػة فػػػػػي طبيعػػػػػة اسػػػػػتخداميا السػػػػػميـ لممبػػػػػادئ 

 ا ليا ىكية تنظيمية قكية. األخبلقية التي تشكمي
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 01ملــــحـــــــق زقم : 

 قائمــــــــة أسماء املحكمـــــــــــــــــــين.

 الجامعة التخصص االسـ كالمقب الرقـ

 مصر عمـ االجتماع أحمد زايد  .1

 مصر عمـ االجتماع أحمد مكسى بدكم  .2

 الكادم تنظيـ كعمؿاجتماع عمـ  المية بكبيدم  .3

 الكادم عمـ النفس تنظيـ كعمؿ بكبكر منصكر  .4

 باتنة عمـ اجتماع تنظيـ كعمؿ ليندة العابد  .5
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 02ملحق زقم : 

محمد خيضر بسكرة  جامعـة  

 كلية العلوم إلاوساهية والاجحماعية.

 قسم العلوم الاجحماعية

 

 اسحبيان: للححكيم 

 
في علم الاجحماع ل.م.د.لىيل شهادة دكحوراه  أطروحةمقدمة  

-وعمل إدارةثخصص -  

 

 إشراف: الدكتورة               إعداد الطالب:

 زرفة بولقواس          سامل يعقوب

 

 6102/6102السـنة اجلـامعـية 
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 أسئلة الاسحمارة.

ممارسات أشكال املحور الثاوي: 

 .أخالقيات العمل إلاداري 

 

 

 رأي املحكــم إلاجابــة

 دائما

4 

 غالبا

3 

 هادرا

2 

 أبدا

1 

 ًرفض ٌعدل ًقبل 

أخالقيات العمل وفق الصدق في 

 ثأدًة املهام

       

        .أزاعي في اهجاش عملي إلاثقان -5

أثكحم في عملي عن املعلىمات  -2

 .السسية
       

مصلحتي في اهجاش أجغافل عن -2

 .العمل
       

أفاضل في ثقدًم الخدمات  -8

 .للمىاظنين
       

أزاعي في ثقدًم الخدمات  -9

 .الضغىط التي أجعسض لها.
       

أحترم الىقت في ثقدًم  -01

 .الخدمات للمىاظنين
       

        .أهجص مهامي حسب مصاجي-00

أقىالي في العمل ثحعابق مع  -06

 .أفعالي
       

أهجص عمل غيري متى سمحت  -01

 .لي الفسصة
       

أثبادل مع شمالئي املصالح على -01

 .حساب العمل
       

أسحغل منصبي في ثقدًم  -05

 .الخدمات لبعض املىاظنين
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أسعى إلى اهجاش عملي بكل  -02

 .صدق وإخالص
       

أخالقيات العمل وفق الالتزام 

 القاهووي.
       

أحضر إلى العمل في الموعد -02
 .المحدد

       

أحافظ على أوقات الدوام  -08
 .الرسمي حتى وإن لم يكن لدي عمل

       

التزاماتي في العمل أولى من  -09
 .التزاماتي الخاصة

       

ألتزم باالمتثال للقانون ألني -61
 مجبر على ذلك.

       

 اإلغراءات تلزمني بالتحايل على -60
 القانون.

       

أستعين بالوساطة في تسيير -66
 عملي.

       

أستحضر مبادئ أخالقيات -61
 المهنة في عملي.

       

احترامي لرؤسائي ىو التزام -61
 بالقانون.

       

ألتزم بالتعليمات متى توافقت مع -65
 مصالحي.

       

أتقبل االستفسارات المقدمة لي -62
 دون تعليق.

       

ألتزم بالعمل اإلضافي متى اسند  -62
 إلّي.

       

       أنجز مهامي وفق أوامر -68
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 المسؤول.
 .أخالقيات العمل وفق آليات الرقابة

 
       

أهجص عملي بما ال ًحعازض -69

 .واملبادئ ألاخالقية
       

أستحضر الضمير المهني فقط -11
 .في أدائي للعمل

       

املىاظنين بنفس أجعامل مع  -10

 العسيقة حال وجىد السقابة.
       

أراعي غياب المسؤول في انجاز -16
 .مهامي

       

أستحضر مصلحتي في تقديم  -11
 .الخدمات لمواطن ما

       

أخرج قبل الموعد المحدد في  -11
 .حال غياب المسؤول

       

أقلق من وجود رقابة دائمة في -15
 العمل.

       

أدائي في العمل يكون أفضل  -12
 حال وجود الرقابة.

       

احترامي لمهامي يجبرني على  -12
 تأديتها دون الحاجة لرقيب.

       

عملي ىو تطبيق لمبدئي قبل -18
 مصلحتي.

       

رقابة مسؤولي لعملي ىو مضيعة  -19
 لوقتو.

       

أحاسب نفسي في العمل قبل -11
 .غيري
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سمات الهوٍة املحور الثالث: 

ة  .الحىظيمية في إلادارة الجزائٍر

 

 
 دائما

 إلاجابـة

 ًرفض ٌعدل ًقبل أبدا هادرا غالبا

        سمات الهوٍة الحىظيمية املحفردة

أعمل لتحقيق سياسة مؤسستي  -10
 .عبر واجباتي

       

أتعاون مع زمالئي متى تطلب  -16
 .األمر ذلك

       

أقبل العمل التطوعي في  -11
 .مؤسستي دون تردد

       

أشعر بالحرية التامة في أدائي  -11
 .عملي

       

أىتم بمشكالت مؤسستي   -15
 .كمشكالتي الشخصية

       

        .أتصدى لمن ينتقد مؤسستي -12

أشعر باالفتخار النتمائي لهذه  -12
 .المؤسسة

       

في العمل أشكل مع زمالئي  -18
 .تكامال في أداء الواجب

       

أواصل  عملي دون االىتمام  -19
 .بالمصاعب التي تواجهني

       

أسعى بأن أكون قدوة في  -51
 .مؤسستي

       

أتأثر بأي خطأ يقع في  -50
 .مؤسستي
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أغار على سمعة المؤسسة التي  -56
 .أعمل فيها

       

ة للهوٍة          .الحىظيميةالسمات املركٍز

سمة مؤسستي العدالة بين -51
 .موظفيها

       

سياسة مؤسستي ثابتة ال تتأثر  -51
 .بتغير إدارتها

       

ميزة مؤسستي الجودة في إتقان  -55
 .العمل

       

        .خدمات مؤسستي مميزة -52

القيم األخالقية مبادئ فعلية في  -52
 .المؤسسة

       

مؤسستي معروفة بتطبيق  -58
 .الجزاءات لمن يخالفون القانون

       

تسعى مؤسستي لريادة مثيالتها  -59
 .في الخدمات

       

ميثاق أخالقيات المهنة نهج  -21
 .مؤسستي

       

البرمجيات الحديثة تطبق في  -20
 .مؤسستي بطريقة نموذجية

       

سمعة مؤسستي مقبولة  -26
 .اجتماعيا

       

تسعى مؤسستي القتناء جديد  -21
 .التكنولوجيا

       

تتمتع مؤسستي بهوية تميزىا عن -21
 غيرىا.
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 .....................................................................................................................اقتراحات املحكم....................

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
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 03زقم : ملـــــحــــــــق 

 الاسحبيان في صىزثه النهائية

 محمد خيضر بسكرةجامعـة 

 كلية العلوم إلاوساهية والاجحماعية.

 قسم العلوم الاجحماعية

 : بحث حولاستبيان

 
 في علم الاجحماعل .م.د. لىيل شهادة دكحوراه أطروحة مقدمة  

 -وعمل إدارة ثخصص-

 إشراف: الدكتورة      إعداد الطالب:

 زرفة بولقواس                    سامل يعقوب

( في الخاهة التي جعبر عن اخحيازك، مع العلم أن هره املعلىمات سسية ولن  x: ضع عالمة )مالحظة

 جسحخدم إال ألغساض البحث العلمي وشكسا.

 2012/2012الجامعية:السـنة 
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 املحور ألاول:بياهــات شخصيــة

 أهثى   ذلس   :  الجيـس -0

 سنـة.السـً:....... -6

 :املسحوى الحعليمي-1

  :عدد سىوات الخبرة-1

 

 .أشكال ممارسات أخالقيات العمل إلاداري املحور الثاوي: 

 أخالقيات العمل وفق الصدق في ثأدًة املهام

 

 إلاجابـة

 أحياها هادرا غالبا دائما

   .أزاعي في اهجاش عملي إلاثقان -5

   .أثكحم في عملي عن املعلىمات السسية -2

   .أجغافل عن مصلحتي في اهجاش العمل-2

   .في ثقدًم الخدمات للمىاظنين أفاضل -8

   .أزاعي في ثقدًم الخدمات الضغىط التي أجعسض لها. -9

   .أحترم الىقت في ثقدًم الخدمات للمىاظنين -01

   .أهجص مهامي حسب مصاجي-00

   .أقىالي في العمل ثحعابق مع أفعالي -06

   .أهجص عمل غيري متى سمحت لي الفسصة -01
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   .شمالئي املصالح على حساب العملأثبادل مع -01

   .أسحغل منصبي في ثقدًم الخدمات لبعض املىاظنين -05

   .أسعى إلى اهجاش عملي بكل صدق وإخالص -02

 أخالقيات العمل وفق الالتزام القاهووي

 

 إلاجابـة

 أبدا نادرا غالبا دائما

   .أحضر إلى العمل في الموعد المحدد-02

   .أوقات الدوام الرسمي حتى وإن لم يكن لدي عملأحافظ على  -08

   .التزاماتي في العمل أولى من التزاماتي الخاصة -09

   ألتزم باالمتثال للقانون ألني مجبر على ذلك.-61

   اإلغراءات تلزمني بالتحايل على القانون. -60

   أستعين بالوساطة في تسيير عملي.-66

   المهنة في عملي.أستحضر مبادئ أخالقيات -61

   احترامي لرؤسائي ىو التزام بالقانون.-61

   ألتزم بالتعليمات متى توافقت مع مصالحي.-65

   أتقبل االستفسارات المقدمة لي دون تعليق.-62

   ألتزم بالعمل اإلضافي متى اسند إلّي. -62

   أنجز مهامي وفق أوامر المسؤول.-68
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ةاملحور الثالث:   .سمات الهوٍة الحىظيمية في إلادارة الجزائٍر

 إلاجابـة سمات الهوٍة الحىظيمية املحفردة

 أبدا هادرا غالبا دائما

     .عبر واجباتيأعمل لتحقيق سياسة مؤسستي  -10

 .الرقابةأخالقيات العمل وفق آليات 

 

 اإلجابة

 أبدا هادرا غالبا دائما

   .أهجص عملي بما ال ًحعازض واملبادئ ألاخالقية-69

   .أستحضر الضمير المهني فقط في أدائي للعمل-11

   أجعامل مع املىاظنين بنفس العسيقة حال وجىد السقابة. -10

   .أراعي غياب المسؤول في انجاز مهامي-16

   .مصلحتي في تقديم الخدمات لمواطن ماأستحضر  -11

   .أخرج قبل الموعد المحدد في حال غياب المسؤول -11

   أقلق من وجود رقابة دائمة في العمل.-15

   أدائي في العمل يكون أفضل حال وجود الرقابة. -12

   احترامي لمهامي يجبرني على تأديتها دون الحاجة لرقيب. -12

   لمبدئي قبل مصلحتي.عملي ىو تطبيق -18

   رقابة مسؤولي لعملي ىو مضيعة لوقتو. -19

   .أحاسب نفسي في العمل قبل غيري-11



 المالحق
 

130 
 

     .أتعاون مع زمالئي متى تطلب األمر ذلك -16

     .أقبل العمل التطوعي في مؤسستي دون تردد -11

     .أشعر بالحرية التامة في أدائي عملي -11

     .أىتم بمشكالت مؤسستي كمشكالتي الشخصية -15

     .أتصدى لمن ينتقد مؤسستي -12

     .النتمائي لهذه المؤسسةأشعر باالفتخار  -12

     .أشكل مع زمالئي في العمل تكامال في أداء الواجب -18

     .أواصل  عملي دون االىتمام بالمصاعب التي تواجهني -19

     .أسعى بأن أكون قدوة في مؤسستي -51

     .أتأثر بأي خطأ يقع في مؤسستي -50

     .فيهاأغار على سمعة المؤسسة التي أعمل  -56

ة للهوٍة الحىظيمية  .                       السمات املركٍز

 

 إلاجابــة

 أبدا هادرا غالبا دائما

     .سمة مؤسستي العدالة بين موظفيها-51

     .سياسة مؤسستي ثابتة ال تتأثر بتغير إدارتها -51

     .ميزة مؤسستي الجودة في إتقان العمل -55

     .مؤسستي مميزةخدمات  -52

     .القيم األخالقية مبادئ فعلية في المؤسسة -52

     .مؤسستي معروفة بتطبيق الجزاءات لمن يخالفون القانون -58
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     .تسعى مؤسستي لريادة مثيالتها في الخدمات -59

     .ميثاق أخالقيات المهنة نهج مؤسستي -21

     .بطريقة نموذجية البرمجيات الحديثة تطبق في مؤسستي -20

     .سمعة مؤسستي مقبولة اجتماعيا -26

     .تسعى مؤسستي القتناء جديد التكنولوجيا -21

     تتمتع مؤسستي بهوية تميزىا عن غيرىا.-21

 هل هناك ش يء ثىد إضافحه إلى إجابحك؟ -

.....................................................................................................

.....................................................................................................
..................................................,,,,.............................................. 

.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................
. 

 شكرا على جعاوهكم
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اىتمػػػػت ىػػػػذه الدراسػػػػة بمكضػػػػػكع أخبلقيػػػػات العمػػػػؿ الػػػػكظيفي كدكرىػػػػػا فػػػػي بنػػػػاء اليكيػػػػػة 
التنظيميػػة فػػي اإلدارة الجزائريػػة. كبسػػبب تزايػػد االىتمػػاـ بمكضػػكع أخبلقيػػات العمػػؿ فػػي مجػػاؿ 
المنظمػػات عمػػى اخػػتبلؼ مجاالتيػػا  كىػػك مػػا يعطػػي الصػػكرة االيجابيػػة ليػػا كمنػػو تشػػكؿ اليكيػػة 

البمػػديات إحػدل ىػػذه المؤسسػػات الجزائريػػة التػي تسػػعى إلػػى الكصػػكؿ التنظيميػة الخاصػػة بيػػا  ك 
 في الدكر البارز كالفعاؿ عمى الساحة الكطنية مقارنة بمثيبلتيا مف المؤسسات األخرل. 

كما ىدفت ىذه الدراسة إلػى الكشػؼ عػف مقكمػات كأبعػاد أخبلقيػات العمػؿ التػي تسػاعد  
عمى تشكؿ كبناء اليكية التنظيمية في اإلدارة الجزائرية  في ظؿ العديد مف الت يػرات كالعكامػؿ 
التػػػػي تعيػػػػؽ تطبيػػػػؽ كترسػػػػيخ لتمػػػػؾ المبػػػػادئ األخبلقيػػػػة  ككػػػػذا الكقػػػػكؼ عمػػػػى سػػػػمات اليكيػػػػة 

 ف مف تحسيف صكرة البمدية مع المكاطنيف. التنظيمية التي تمك
كالتػػي تكػػكف أكثػػر  عينػػة الدراسػػة فػػي حػػيف تػػـ االعتمػػاد عمػػى العينػػة القصػػية فػػي اختيػػار

بمديػة عمػى  30عمؿ كتتبايف طبيعة األفراد كخصائصيـ  كعدد إجماليا ستة بمديات مف مجؿ 
 .  262مستكل كالية الكادم ليككف عدد عماؿ 

 ا يمي:أما النتائج فأظيرت م 
 نمػػػػكذج تكجػػػد عبلقػػػػة ذات داللػػػة إحصػػػػائية بػػػيف أشػػػػكاؿ أخبلقيػػػات العمػػػػؿ كممارسػػػتيا فػػػػي -

 الرقابة الذاتية.   االلتزاـ القانكني  الصدؽ
ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية ألخبلقيات العمؿ كفؽ مت يرات الشخصية المتمثمة فػي  -

 .    الخبرةالمستكل التعميمي  السف  الجنس
بلقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي مسػػػاىمة أخبلقيػػات العمػػػؿ فػػػي تشػػػكؿ اليكيػػػة المتفػػػردة تكجػػد ع -

 لئلدارم. 
تكجػػػد عبلقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي مسػػػاىمة أخبلقيػػػات العمػػػؿ فػػػي تشػػػكؿ اليكيػػػة المركػػػزة  -

 لئلدارم.
كبذلؾ تحققت الفرضية القائمة: تساىـ أشكاؿ أخبلقيات العمؿ في بناء اليكيػة التنظيميػة 
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Abstract: 

This study focused on the subject of job ethics and its role in building 

organizational identity in the Algerian administration, And because of the 

increasing interest in the subject of work ethic in the field of organizations in 

different fields. Which gives a positive image of it and form the identity of its 

own organizational, the municipalities is one of these Algerian institutions that 

seek to reach role in the prominent and effective in the national arena compared 

to other institutions. The study also aimed to uncover the elements and 

dimensions of work ethics that help to form and build organizational identity in 

the Algerian administration, in light of the many changes and factors that 

impede the application and consolidation of those ethical principles, as well as 

to identify the features of organizational identity, which can improve the image 

of the municipality with citizens. 

While the purposive sample was based on the selection of some urban 

municipalities, which are the most work and vary the nature of individuals and 

their characteristics, And the total number of six municipalities out of 30 

municipalities in the state of EL-OUED to be the number of workers 262. 

The results showed the following: 

- There is a statistically significant relationship between the forms of business 

ethics and their practice in (honesty, legal obligation, self-censorship). 

- There is no statistically significant relationship to the ethics of work 

according to the personal variables represented in (gender, age, educational 

level, experience). 

- There is a statistically significant relationship in the contribution of work 

ethics to the formation of the unique identity of the administrator. 

- There is a statistically significant relationship in the contribution of work 

ethics to the formation of the focused identity of the administrative. 

Thus, the hypothesis was fulfilled: The forms of labor ethics contribute to 

the constructing of the organizational identity of the employee in the Algerian 

administration in the rate of 75%. 

 


