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عامةمقدمة  

 فيالثقا التطور مع خاصة اليوم األعمال عالم يشهدها التي العالمية التغيرات ظل في

 حساب على معينة ألطراف القيمة تخلق أن االقتصادية للمؤسسات يمكن ال واالجتماعي

 اتالمؤسس على يفرض اليوم األعمال ،فعالم فينظرها مهمة غير أنها بداعي أخرى أطراف

 .االجتماعي أدائها مجال في السابق من استجابة أكثر تكون أن

 بمجتمعات ترتبط ال األعمال بأخالقيات العمل وضرورة األخالقي السلوك جوانب إن

 المتقدمة الدول في األعمال مؤسسات هتواج مهما حيويا موضوعا أصبحت بل،محددة
 لعملوا والعاملين كاإلدارة المواضيع من بالعديد األخالقيات مفهوم ،فارتبط والنامية

 .الجيد السلوك ويعزز يرشد فهو والمديرين والقيادة

ة فالحديث عن أخالقيات األعمال يأخذ مسارات عديدة تتناسب مع ثقافة الشعوب وطبيع

ن يقتصر وجود األخالق على مجتمع دو حضاراتها وهويتها السياسية واالقتصادية. فال

ق غيره، إال أنه في ظل تدني معايير األخالق المتعارف عليها أصبح البحث عن األخال

 مطلبًا رئيسيًا للمجتمعات المتقدمة والمتخلفة على حد سواء. 

 راقدد تأخذ وأصبحت المنظمات في األعمال أخالقيات أهمية تعاظمت األخيرة السنواتفي 

 تالموضدوعا من تعتبر األحوال أفضل في الموضوعات هذه كانت االعتبار،إذ من متزايدا
 أسدوأ فدي كاندت تددفع،أو ال األخدالق مادامت يذكر حيزا لألخالقيات يجعل ال الهامشية،مما

 عالم في والتجاوزات األخالقية الفضائح تزايد مع الشجب،ولكن أو بالرفض تجابه األحوال

 اتبالمؤشدر اهتمامهدا بسدبب المؤسسدات انتقدادات األخيرة،واتسدا  السنوات خالل األعمال

 اماهتمددد إلددى أدى واالجتماعيددة،مما والبيئيدددة األخالقيددة اتهمسددؤوليا حسددداب علددى الربحيددة

 .بالربحية اهتمامه جانب إلى األعمال بأخالقيات الجديدال االقتصاد

 زمرك هي الكفاءة كانت أن اإلدارة،فبعد أخالقيات مدونات إلصدار المؤسسات وتتسابق

 األخالقيات ،أصبحت لألعمال الوحيدة والمسؤولية األساسي الوحيد،والهدف االهتمام

 ةاألخالقي المسؤولية تبرز بطريقة والسياسات األهداف صياغة وتعاد باالهتمام تحظى
 . المختلفة المجاالت ليغطي يتسع أخذ االهتمام هذا أن ويبدو للمؤسسات

اه نحو فالتطور الحاصل في البيئة العالمية على جميع األصعدة ، و مع تزايد االتج     

العولمة و الخوصصة و ظهور المنظمات االفتراضية و بروز التنافسية و غيرها من 

جت التي نت مالمح العصر الجديد ، رافقه  العديد من الخروقات األخالقية و الفضائح المالية

األسس و المعايير األخالقية في ممارسات العديد من منظمات عن ضعف االهتمام ب

 قية ، كلاألعمال ألنشطتها ، و االبتعاد نوعا ما عن النظر في المحددات و الرموز األخال

 تلك التجاوزات و الخروقات األخالقية و مع اتسا  االنتقادات الموجهة لألعمال و
،  ألخالقيةإهمال مسؤوليتها االجتماعية و ا معاييرها المتمثلة في الربح و الكفاءة إلى حد

 أثارت اهتمام المهتمين بضرورة التفكير بالطرق المناسبة لضمان سيادة األبعاد و

 ة  مزاياالمقومات األخالقية سعيا للتكيف  و ضمان البقاء في بيئة األعمال بواسطة مجموع

 .تنافسية تعتمد المقومات األخالقية
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 : بحثلل الرئيسية اإلشكالية

 موظفيهاب المنظمة ثقة تعكس ألنها النجاح أساسيات من اإلدارة  في األعمال أخالقيات تعد

ين ب للموضو  العامة اإلشكالية تنحصر ،وفيه تعمل الذي لمجتمع ثقةا وكذلك وأجهزتها

  .املينعأخالقيات األعمال و  كيفية تحسين أداء ال

 :ةالتالي الرئيسية يةاإلشكال طرح يمكن عليه   وبناءً 

 ؟لدى المؤسسة ما هو دور أخالقيات األعمال في تحسين أداء العاملين

 

 :التالية الفرعية التساؤالت طرح يمكننا السابق الرئيسي التساؤل خالل منو

 األعمال وأساسياتها ؟ أخالقيات مفهوم هو ما -1

 عمله؟ في العامل بها يتحلى أن يجب التي األخالق ما -2

 ؟في المؤسسة األعمال في تحسين أداء العاملينما هو دور أخالقيات  -3

  :الرئيسية للبحث الفرضيات

 ابةلإلج احتماال األكثر تعتبر فرضيات عدة وضع السابقة تم التساؤالت معالجة أجل من

 البحث ،وهي : خالل من الفرضيات هذه مدى صحة اختبار عليها  وسيتم

المبادئ األخالقية التي تحكم تصرفات األفراد و القيم أخالقيات األعمال هي -1

 التعامل. فيوالشركات 

 , العامل عمل ترشيد في مهما جزءا تشكل األخالقية والتربية األخالق إن -2

 سة.تعد أخالقيات األعمال األساس األكثر أهمية لتحسين أداء العاملين في المؤس -3

 

 أهمية الدراسة:

 كنمي ال ،التياألعمال أخالقيات موضو  في تبحث كونها كبيرة أهمية الدراسة هذه تكتسب

 الاألعم أخالقيات موضو  يعد األشكال،إذ من شكل بأي عنها تستغني أن اليوم لمنظمات

 النظم وتراجع األخالقية الفضائح بتزايد إليها الحاجة ازدادت التي هامةال المواضيع من
 .العمل في المسؤولية وانعدام القيٌمة

 من بعتن وضمائرهم العاملين نفوس في تأسيسها وكيفية األعمال أخالقيات دراسة أهمية إن

 موبوءا جهازا سيكون أنه متجاوب،كما وغير فعال غير إداري جهاز ينشأ انهبدو أنه

 . اإلداري بالفساد

 

 :البحث أهداف

 :يلي كماالبحث  أهداف تتلخص

،و توضيح  العاملينو تحسين أداء  األعمال أخالقيات وضو م على الضوء تسليط. 1

 العالقة بينهما. 
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و  األعمال أخالقيات لمفهوم النظرية األسس على إطالعه خالل من الباحث كفاءة رفع.2

 تحسين أداء العاملين.

سة إظهار الدور الذي تلعبه أخالقيات األعمال في تحسين أداء العاملينفي المؤس. 3 

 الجزائرية.

 :الموضوع  اختيار أسباب

 تأسس اختيارنا لهذا الموضو  على مجموعة دوافع و أسباب أهمها : 

 نةومتي قوية صلة ذو أنه فيه،إذ درست الذي العلمي بالتخصص الدراسة موضو  ارتباط.1

 األعمال إدارة وتخصص التدرج مرحلة ضمن دراستي فيه ولتاز الذي التسيير بتخصص

 في مرحلة ما بعد التدرج. 

و تحسين  األعمال أخالقيات موضو  في واالستطال  للبحث ورغبتي . الميل الشخصي2

 .الحديثة المنظمات إدارة على وانعكاسهما ومدى ارتباطهماأداء العاملين 

ية المؤسسة االقتصادية الجزائر العاملين في . الفضول العلمي في معرفة مدى إدراك3

 ألخالقيات األعمال .

 منهجية البحث: 

العتماد األهداف المرجوة و لإلجابة على اإلشكالية المطروحة  ، تم امن أجل الوصول إلى 

ية ضيات و ذلك لتغطعلى المنهج الوصفي التحليلي القائمعلىتشخيص الحالةواختبارالفر

، و كان ذلك باالعتماد على مجموعة من المراجع من كتب و رسائل الجانب النظري

 جامعية و مواقع انترنت و غيرها. 

ام منهج فقد تم االعتماد على  أسلوب دراسة الحالة باستخدللجانب التطبيقي  أما بالنسبة

عينة  ، و يتضمن جمع بيانات من خالل االستبيان الذي تم توزيعه علىالتحليل اإلحصائي 
 سيدي لخضر . االستشفائيةالمصلحة ن موظفي عشوائية م

 صعوبات البحث :

لذلك اعترض العمل  حديث،ال يخفى على أهل التخصص أن موضو  البحث موضو  

 بعض الصعوبات :

كل قلة المراجع المتخصصة باستثناء بعض الكتب و المذكرات و قد كان االعتماد بش -

 كبير على االنترنيت .

و  ة،أخالقيصعوبة إيجاد منظمة ملتزمة فعال بأخالقيات األعمال و تتوفر على مدونة  -

 األخالقي.تسب ميزة تنافسية و تحسن من أداء عمالها جراء التزامها تك



 مقدمة عامة                                                                                         
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لسرية اانتشار ذهنية انفصال الجانبين النظري و التطبيقي و تقييد حرية البحث بحجة  -

في  المهنية و صعوبة الحصول على المعلومات خاصة المتعلقة باألعمال الالأخالقية

 المنظمة .

 خطة البحث :

على خطة الموضو  يات الدراسة اعتمدنا في دراستنا لهذا في ضوء أهداف و فرض

و عمال األ، حيث تناول الفصل األول المفاهيم المتعلقة بأخالقيات متكونة من ثالثة فصول
 هيميألمفااإلطار و الذي قسم إلى ثالث مباحث تعرضنا في المبحث األول إلى أساسياتها 

 ألخالقيات األعمال 

سيات أساه إلى ، أما المبحث الثالث فتطرقنا فيماهية القيم األخالقيةو في المبحث الثاني إلى 

 أخالقيات األعمال 

، حثملين و قسم بدوره إلى ثالث مباتناول ماهية تحسين أداء العاأما الفصل الثاني ف

  العاملين تحسين أداءو في المبحث الثاني إلى ماهية األداء   تعرضنا في المبحث األول إلى 

لعامل أخالقيات األعمال ودورها في تحين أداء اأما المبحث الثالث فتطرقنا فيه إلى  ،

  

قي و الجانب النظري على الجانب التطبي إسقاطالفصل الثالث فحاولنا  إلىبالنسبة  أما

فائية االستشمؤسسة الالعاملين في  أداءفي تحسين  أخالقياتاألعمالدور  إلىتطرقنا فيه 

 بسيدي لخضر 

 باإلضافة إلى مقدمة عامة  و خاتمة . 
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 تمهيد:

 رةاألخييت باهتمام متزايد في السنوات حظالتي من المواضيع  األعمال أخالقياتموضوع  أصبح

قة و السياسات بطري األهدافوتعيد صياغة  أخالقيةمدونات  إلصدارالمنظمات تتسابق  وأصبحت

لعقود محل الربح الذي ظل و األعمال أخالقياتللمنظمة وحلت   األخالقيةتبرز فيها المسؤولية 

ر طويلة مركز االهتمامات و خاصة في ظل االتجاه نحو العولمة وبروز التنافسية وتراجع دو

, والمحلية من طرف الحكومات ,الجامعات والمنظمات العالمية وإقباالالحكومة ,ولقي اهتماما كبيرا 

من تغيرات  تشهده البيئة ما إطارفي يعد من المسائل الحاسمة  األعمال بأخالقياتلذا فان االهتمام 

 .رعةامتسالمنظمات من ضغوط  وما تواجه أساسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لمفاهيمي ألخالقيات األعمال ا األول:اإلطار المبحث  

األول:اإلطار النظري ألخالقيات األعمال المطلب  
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: األعمال ألخالقياتالتطور التاريخي  1  

قد طورت هذه القيم و  المعايير  أنهامثالية ويبدو  أخالقيةلقد كانت المجتمعات القديمة تلتزم بمعايير 

المجتمعات  إلىيمكن النظر  اإلطارلتشكل وعاء حضاريا لها عبر فترات زمنية متعاقبة ,وفي هذا 

ثم الصارمة ثم المجتمعات الصناعية و معاييرها المتجددة المرنة , األخالقيةالبدائية ومعاييرها 

 .1األوضاعالمجتمع العالمي  المعرفي ومعاييره النسبية التي تستوعب هذا التطور الهائل في مجمل 

البشر في جنات عدن كانت  ألبيخطيئة   أول أنمنذ البدء ,حيث  اإلنسانكانت مع  فاألخالقيات

قانونية هي مدونة  أقدم مدونة أعمال أنمكنت من التمييز بين الخير و الشر ,و  ألنها أخالقيادرسا 

 أماوقواعد للتجار وواجبات المهنيين. إرشاداتعلى  أشملتمادة  282"حمو رابي" التي تضمنت 

جارية ضرورية ولكنها غير مرغوبة الت األعمالاليونان فهي بحكمائها وفالسفتها الكبار اعتبرت 

هو سبيل الفضيلة و الطريق  الطاوون مبدأكانت الكنفوشية تقوم على األحدث  التاريخيةوفي الفترة 

التجارية , في حين كانت  لألعمالتقبال  أكثرالسماوية الكبرى فان اليهود كانوا  األديان أماالمستقيم 

فانه دين وسط حقق بين التجارة وواجبات المؤمن كما انه مثل  اإلسالم أماالمسيحية عكس ذلك,
,فالرسول صلى هللا عليه وسلم هو القدوة كما وصفه هللا تعالى  أخالقيةلتكوين شخصية  أساسا

الديني في  اإلصالحفي العصور الوسطى ظهرت حركة و, 04"وانك لعلى خلق عظيم"القلم 

,وفي الثورة الصناعية في البروتستانتية باألخالقزم المجتمع ملتحيث بدا  أوروباالمسيحية في 

ما اسماه باليد الخفية واستمر  إلىمشيرا  األعمالحرية  إلىالقرن الثامن عشر دعا "ادم سميث" 

وسعيها من اجل تحقيق  األعمالحرية  الجتماعية و األخالقية التي أدت إليهاذلك رغم المشكالت ا

 .2الربح

 إناالجتماعية انطالقا من حقيقة مفادها  المسؤوليةبظهور فكرة  األعمال اتبأخالقيوازداد االهتمام 

لة             تعد عالقة تبادلية وثيقة جدا,وانطالقا مما تقدم جاءت مقو واألخالقيات المسؤوليةالعالقة بين 

McCurdy " عندما يسعى يتحمل المديرين التنفيذيين مسؤولية  تبدأالجيدة  اإلدارة إنوالتي مفادها

عنها",وفي  أنفسهمعزل  إلىالرديئة عندما يسعى هؤالء المديرين  اإلدارة تبدأ,بينما  أعمالهمنتائج 

 آنمرتكزا فكريا ال يمكن  األعمال أخالقيات أصبحتعلى المكشوف  اإلدارةنظرية  أطروحاتظل 

في ديمومة عمل  األقوىهي العناصر  اإلفصاحالنزاهة و تنجح أي منظمة بدونه ,فالشفافية و 

عالقة  إلىيالزم العمل  أنكونها مطلب ينبغي  تدرجت من األعمال أخالقياتالمنظمة وبالتالي فان 
لمعادلة التمييز والتفوق مرتكز فكري ال غنى عنه يشكل قطب  إلى األداءفي  المسؤوليةتبادلية مع 

 .3اإلداري

:األعمال أخالقياتنظريات  2  

 اإلنسانيف المختلفة في التصر األخالقيةلتفسير وفهم الجوانب  أساساتشكل  األخالقيةالنظريات  إن

 إلى الاألعم ألخالقيات"فولمير" في تناوله  أشاروقد تطورت نظريات عديدة في هذا المجال,فلقد 

 : أخالقيةنظريات  أربعوجود 

                                                             
ص  -2008 -الطبعة األولى -دار وائل للنشر -المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال, األعمال والمجتمع -منصور الغالبي, صالح العامري1

134. 
 43, 41,ص2006والتوزيع,نجم عبود,أخالقيات اإلدارة ومسؤولية األعمال في شركات األعمال,الوراق للنشر 2
دراسةحالة: المطاحن الكبرى للظهرة بمستغانم, مذكرة ماجستير, -بن نامة فاطمة الزهراء,أخالقيات األعمال كميزة تنافسية لمنظمات األعمال 3

 .31, ص 2011جامعة ابوبكربلقايد , تلمسان, 
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غير  أوقيأخالما هو  أنو  اإلنسانيةتشتق من التجربة  األخالق أنعلى وتقوم النظرية التجريبية: 

حدد و يقاس ي ,وان ماأوالبالتجربة  إاليتحقق  يعتمد به من خالل االتفاق العام وهذا ما ال أخالقي

 ذلك االتفاق ثانيا. إلىمن عوامل هذه التجربة يحقق الوصول 

ء وان هو سي يحدد ماهو جيد وما أنالعقل يمتلك القدرة على  أنوتقوم على  النظرية العقالنية:

م يت أنمكن ي األخالقيةاستقالال عن التجربة وبالتالي فان حل المشكالت  أكثرالتحديات المنطقية هي 

 الذاتية والشخصية هي التي تحد من تحقيق ذلك . التأثيراتهو عقالني وان  ماعن طريق 

 ألفرادابما يمتلك  وإنماالمنطق,  أوال  تشتق بالضرورة من التجربة  األخالق وترىنظرية الحدس:

 بشكل فطري و تلقائي من حدس كقدرة ذاتية على التمييز لما هو صحيح عما هو خاطئ.

مبادئ بال اإلنسانهللا يخبر  أن اإلنسانمن  على الخطأتحديد الصواب و  أنوترى  نظرية الوحي:

 السماوية. األديانفعلته  خاطئ , وهذا ما أوهو صحيح  التي تساعده على تحديد ما

بمتطلبات بيئة  يتأثرونبهذه النظريات كما  يتأثرون اإلداريةالمديرين في تصرفاتهم وقراراتهم  إن

الكثيفة حتى على طريقة العمل بكل نظرية من هذه  بضاللةالتي يعملون فيها,مما يلقي   األعمال

 األخالقيةالظاهرة تفسير جوانب من  هذه النظريات قد تساعد في أنالنظريات و نالحظ 

 . 1و الوحي كالتجربة,العقل,الحدس

:األعمال أخالقياتمداخل دراسة 3  

المنظور الذي يفسرون بموجبه السلوك  أساسمختلفة قائمة على  أخالقيةرؤى  إلىيحتكم المدراء 

وجود مداخل مختلفة طورها باحثون وعلماء و فالسفة حاولوا  إلىيستند  األمر,وهذا  األخالقي

 األعمال أخالقياتمداخل لدراسة  أربعة إلى األدبياتكل حسب قناعته فتشير  األخالقتقديم تفسير 

 وهي:

المدخل النفعي:  بموجبه فان السلوك يعتبر  أخالقيا إذا تمخضت عنه اكبر منفعة ألكبر عدد من 

عن طريق النتائج التي يكونها وتؤمن وجهة  األخالقيةويقيم المنطق النفعي الجوانب  األشخاص

,ويعين هذا المدخل على فحص اثر األقليةترجح على حاجات  األغلبيةالنظر المنفعية بان حاجات 

ويركز هذا  األفراداكبر عدد من  إلىبهدف ضمان وصول يد الخير  اآلخرينقرارات وسلوكيات 

 التأثيراتالبحث عن  إلىنهج هذا المدخل يدفعه الفعل ال الرغبة,فعمل المدير على  المدخل على

ملين.االبديلة لتحقيق فعل الخير لجميع الع األعمالو  لألفعالالمحتملة   

مدخل الفردية: يقوم السلوك األخالقي وفق منظور الفردية على أساسان السلوك األخالقي هو الذي 

 أخالقيتعظيم مصلحة الفرد بذاته على المدى البعيد,فالشخص الذي يقوم بسلوك غير  إلىيؤدي 

,  لذلك يتخذ المدراء  أخالقياعلى المدى البعيد الن عمله لم يكن على المدى القصير لن ينجح 

 األخرى األطرافبنظر االعتبار مصالح واخذين  أوالالقرارات التي تحقق المصالح الشخصية 

 ثانيا.

مدخل الحقوق األخالقية: ويعتبر السلوك األخالقي ذلك السلوك الذي يحترم الحقوق األساسية التي 

والتي تتعلق بالحياة  اإلنسانلحقوق  األساسيةالمبادئ  إلىيتشارك بها كل البشر وهذه الرؤية تميل 

                                                             
 .52ص  -مرجع سابق -نجم عبود1
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يتعدى على أي من ال  األخالقيالمعاملة العادلة من قبل القانون,وفي المنظمة فان السلوك  الحرية,

.األساسيةهذه الحقوق   

مدخل العدالة: يصف السلوك األخالقي بأنه ذلك يكون عادل وغير متحيز عند التعامل مع 

المساواة بين الجميع,لذا فان معيار الحكم على القرار  مبدأ,وهذه النظرة تعتمد على األشخاص

هوا مقدار عدالته ومساواته بين الجميع ويغطي هذا المدخل جملة مفاهيم منها هنا  اإلداري

 اإلنصاف,العدالة,النزاهة1.

 األخالقتفسير  آومداخل فهم ( :1-1)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

.85ص- 2008 -الطبعة الثانية -دار وائل للنشر-اإلدارة واألعمال–المصدر: صالح العامري,منصورالغالبي  

 

 

 

 

 

"األخالقية "الفلسفاتاألعمال ألخالقيات االتجاهات الفلسفية 4  

تشكل التي ت تاإلجراءاوقواعد العمل و  األنظمةالرصيد المتراكم من  األخالقيةتعني الفلسفة 

ال  قيةاألخالسيء وخاطئ,لكن الفلسفة  هو كمعايير يستخدمها الناس لتحديد ما هو جيد و صالح وما

فلسفة بهذه الصورة العمومية بل يواجه المدراء قرارات كثيرة يصعب فيها تحديد التبدو دائما 
راتيجيات متباينة عند وضع است أخالقيةفلسفات  إلىيحتكمون  األعمالالمناسبة, فرجال  األخالقية

د فلسفة في العمل,فال توج األخالقيعند قيامهم بحل بعض القضايا المرتبطة بالجانب  أو أعمالهم

 : عمالاألالقابلة للتطبيق في مجال  األخالقيةواحدة ومقبولة من الجميع,ومن الفلسفات  قيةأخال

                                                             
 .23بن نامة فاطمة الزهراء, مرجع سابق,ص1

هل السلوك يعظم  الفردية:

المصلحة الشخصية على المدى 

 البعيد ؟

النفعية: هل السلوك يقدم أكبر 

 منفعة ألكبر عدد من الناس ؟

الحقوق: هل يحفظ السلوك 

 الحقوق األساسية لإلنسان؟

العدالة: هل السلوك يشمل على 

 العدالة والحيادية ؟
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موجه  كل شيء موجود في الطبيعة أن أساستقوم على  أخالقيةرؤية  إلى وتستندالفلسفة الغائية:

 أن,هاإليمن عدمه في ضوء الغاية المراد الوصول نحو غاية معينة نحكم بموجبها على صحة العمل 

 ة.النتائجي النتائج المترتبة عليها,لذا يطلق عليها الفلسفة إلىهذه الفلسفة تقيم السلوك بالنظر 

 والحسنة تركز هذه الفلسفة على النوايا الصادقةة"فلسفة النوايا الحسنة":يالفلسفة الديونتولوج

بان ة رة القائلعلى الفك أساسيمن النتائج المترتبة على اتخاذ سلوك معين,وتتمركز بشكل  أكثر

ون هذه الفلسفة يفترض فأصحاببشكل متساوي, األفرادلجميع  إعطاؤهاالعتبار واالحترام يجب 

وان تحديد مدى صحة السلوك يتمركز حول العمل الفردي وليس  أصالوجود سلوكيات صحيحة 

 حول المجتمع.

تتفاوت تبعا للفرد الزمان والظروف  األخالقيةبموجب هذه الفلسفة فان الحقائق الفلسفة النسبية :

والمجموعات والمنظمات  األفرادضمن هذه الفلسفة من تجارب  األخالقيويشتق تعريف السلوك 

في تعريفهم  كأساسمن حولهم تجارب الناس  أوتجاربهم الذاتية  النسبيين يتخذوالشعوب حيث 

والحكم  األخالقيةها تغير المعايير الظروف يتبع أوو المجموعات  األفراد ,فتتغيراألخالقيللسلوك 

 .1عليها

 

 

 

 

 

 

 

 

 : األعمال أخالقياتالمطلب الثاني:مفاهيم حول 

 :  في اللغة األخالق معنى -1

والمروءة تطلق ويراد بها:الطبع والسجية  أخالقكلمة  أنالناظر في كتب اللغة يجد  نإ
روءة وصمتين السجية والطبع والم"الخلق بالضم أباديوالدين.وحول هذه المعاني يقول الفيروز 

 السجية.والدين ويقول ابن منظور:الخلق والخلق السجية..فهو بضم الخاء وسكونها الدين والطبع و

وأوصافها ثم يفسر ابن منظور ذلك بقوله"وحقيقته,أي الخلق انه لصورة اإلنسان الباطنة وهي نفسه,

  وأوصافها ومعانيها ولهما أوصافهاومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة 

سنة حومعانيها المختصة  بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها ولهما أوصاف 

 ." قبيحة وفي هذا المعنى يقول الراغب األصفهاني"الخلق في األصل شيء واحد

                                                             
 .152,150مرجع سابق,ص  منصور الغالبي, صالح العامري,1
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 في االصطالح: األخالق -2

يفات تلك التعر أهمبتعريفات كثيرة ال يتسع المجال لذكرها ولكن سنذكر  األخالقعرف العلماء 

 ومنها:

من غير فكر  أفعالهاحال للنفس داعية لها والى  بأنها األخالقابن مسكويه,الذي قد عرف  تعريف

الذي  كاإلنسانالمزاج, أصليكون طبيعيا من  قسمين:منها ما إلىوال روية .وهذه الحال تنقسم 

شيء كالذي  أيسرالذي يحن من  وكاإلنسانشيء نحو غضب ويهيج من اقل سبب, أدنىيحركه 
يرتاع من خبر يسمعه,وكالذي يضحك ضحكا مفرطا من اي  صوت يطرق سمعه او أدنىيفزع من 

يكون مستفادا بالعادة  شيء يناله ومنها ما أيسرشيء يعجبه,وكالذي يغتم ويحزن من 

 .1ال حتى يصير ملكة وخلقاأوف أوالستمر عليه دؤه الفكر,ثم يوالتدريب,وربما كان مب

سر عرف الجرجاني الخلق بأنه: عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها األفعال بسهولة ويو 

ن حسنا,وإ من غير حاجة إلى فكر  وروية , فإن كان الصادر عنها األفعال الحسنة كانت الهيئة خلقا

 الهيئة التي هي مصدر ذلك خلقا سيئا.كان الصادر منها األفعال القبيحة سميت 

 اإلنساني:فهي عبارة عن مجموعة المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك  اإلسالمفي نظر  األخالق أما

وتحديد عالقته بغيره على نحو يحقق الغاية من وجوده في  اإلنسانالتي يحددها الوحي لتنظيم حياة 

هي جمع شامل  اإلسالمفي نظر  األخالق إنمن هذا التعريف وجه ويتضح  لكمأهذا العالم على 

مجموع من  األخالقبين مصدرها وطبيعتها ومغزاها االجتماعي وغايتها.و متكاملفي منظور 
 أو اإلنسانها وميزانها يحسن الفعل في نظر ئالمعاني والصفات المستقرة في النفس,وفي ضو

 .2يحجم عنه أويقدم عليه  يقبح.ومن ثم

 

 

 

األخالقمصادر : (1-2الشكل رقم)  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 20بالل خلف السكارنه, أخالقيات العمل ,دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة,ص1
2https://dorar.net/akhlaq/2/واصطالحا-لغة-األخالق-معنى 

 القدوة الحسنة القرآن الكريم اإليمان بوجود هللا

 

الخوف من العذاب  استشعار رقابة هللا

 واآلخرة

لقد كان لكم في رسول هللا  كان خلقه القرآن قصة سيدنا عمر والغالم

 أسوة حسنة
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دراسة حول أخالقيات العمل ودور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته في تعزيزها, عنوان المداخلة: , د.رشيدةكبور,المصدر: 
.4,  ص 3ها,جامعة الجزائر المفاهيم المتعلقة بأخالقيات العمل,ومسؤولية كل طرف في  

 

كتب  أغلبية إن إالاألعمال  ألخالقياتليس هناك تعريف محدد :األعمال أخالقيات تعريف  -3

 األخالق دراسة أن ,كمااإلدارييتمتع بها  أنالتي يجب  األخالقيةعلى الجوانب  اقد ركزو اإلدارة

:تناولها البعض من زوايا متعددة نذكر منها واإلدارة  

هو  التي يتم من خاللها اختيار ما األخالقيالدراسة المنهجية للخيار  بأنها" Van Vilockعرفها" 

 . 1جيد

عامة من المعتقدات والقيم والمبادئ التي تحكم سلوك الفرد في اتخاذ  بأنهاالعمل  أخالقياتتعرف 

حرام,وان مصادر تلك القيم  أو سيء,حالل أو هو صواب وخطا,جيد القرارات والتمييز بين ما

والمجموعات الصغيرة المدرسية والمدرسين  واألصدقاء األسرةمن خالل  تأتيوالمعتقدات للفرد 

 ومناهج التعليم المنظمة واإلعالم العام والثقافة2.

يتعلق بالعدالة والمساواة في توقعات المجتمع  كل ما بأنها األعمال أخالقيات إلىويشير البعض 

المحلية والدولية.والمنافسة النزيهة والمسؤولية االجتماعية والتصرفات السليمة في البيئة   

قواعد محددة يجب احترامها,والتي ينتج عنها  أويوجد مبادئ  بأنهتشير  األعمال أخالقيات إن

في  لألفراد األخالقيةتحليل وسائل التطبيق للمعايير  بأنهاالمنظمة,ويمكن تعريفها  أعمالخصائص 

على  أوجهات الفاعلة قراراتهم الملموسة المتخذة داخل المنظمة والتي تؤثر على قرارات ال

 المنظمة عموما.

ات التي تحكم سلوك الفرد في اتخاذ القرار والمبادئهي مجموعة عامة من المعتقدات والقيم و 

حرام . أوحالل  ،سيء أوجيد ، هو صواب وخاطئ والتمييز بين ما  

يتعامل مع مشاكل  أنالعامة للفرد.بل يجب على الفرد  األخالقالعمل عن  أخالقياتوال يمكن فصل 

العامة التي يؤمن بها. األخالقيةالعمل من منطلق المعايير   

:األعمال أخالقيات نأ تستنتجمن التعاريف السابقة   

 وتوجههم في عملهم.معايير السلوك التي تقود المدراء  إلىتشير  -

 . األخالقياتالمنظمة تلك  أفراديتبنى  أنمن الضروري  -

                                                             
 16ص  -مرجع سابق-نجم عبود نجم1
أخالقيات العمل كأداة للحد من ظاهرة الفساد اإلداري في الدول النامية, جامعة محمد المداخلة:صوفي إيمان , قوراري مريم , عنوان 2

 .1خيضر,بسكرة,ص

والعجوزقصة سيدنا عمر   حادثة ماعز 
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المتعاملة  األطرافسواء تجاه  األفرادفي تصرفات وسلوكيات  األعمال أخالقياتتتجلى  أنيجب  -

 .1معها

 :األعمال أخالقيات أهمية -4

 أهميةيعتبر ذو  األعمالعلى صعيد الفرد في منظمات  األخالقيااللتزام بالمبادئ والسلوك  إن

بمبادئ العمل الصحيح والصادق يقوي االلتزام  اآلمرهذا  أنبالغة لمختلف شرائح المجتمع,حيث

ترى مصالحها بمنظور ضيق ال يستوعب غير معايير محددة تتجسد في  أنويبعد المنظمة عن 
تحصل عليها  أنالفوائد التي يمكن  أهماالعتبارات المالية التي تحقق لها فوائد على المدى القصير,

لهذا  أهميةفي العمل والتي تعطي  لقيميا األخالقيجراء التزامها بالمنظور  األعمالمنظمات 

يلي: االلتزام ما  

والمردود المالي الذي تحققه  األخالقيالمنظور الحديث يوجد ارتباط ايجابي بين االلتزام  إطارفي 

الطويل. المدىسيكون واضحا على  بالتأكيدالمنظمة وان لم يكن ذلك على المدى القصير فانه   

 األخالقي,فالتصرف  األخالقيةيجة تجاهلها االلتزام بالمعايير كثيرا نت األعمالقد تتكلف منظمات 

. األحيانيضع المنظمة في مواجهة الكثير من الدعاوى القضائية,بل والجرمية في بعض   

االيجابي على مرد  األثروالدولية مما له  واإلقليميةتعزيز سمعة المنظمة على صعيد البيئة المحلية 

 وديتها .

تجاهل   المصلحة الذاتية المستنيرة,في حين إطارللعمل يضعها في  األخالقية باألبعادااللتزام  إن

نحو المصلحة الذاتية الضيقة. نزوحيعتبر  األخالقياتهذه   

فعله باتجاهين: أدى األعمال ألخالقياتالصحيحة  باألسس اإلدارةاهتمام  أنكما   

 .األعمال أداءم اعتمادها في تحسسا عن الكيفية التي يفترض به أكثر اإلدارةجعل  -

لمعايير اوالفوضى الناشئة عن تجاوز  األزماتمن بذل الجهود المضنية لمعالجة  التأكدساعد في  -

 .األخالقية

 االيجابية منها: مؤشراتالانجاز عدد من  إلى األخالقيةفضال عن سعي البرامج  

 والعاملة  األيديوتسهم في دعم نمو  إنتاجياتهاتسهم في تهذيب فرق العمل القوية وتهذيب 

 .امدلوالته

من جهة وديمومة متابعة االلتزام  أخالقيةالسياسات المتبعة في المنظمة هي  إنمن  للتأكدضمانة 

 .2أخرىاالضطرابات من جهة  أوقاتفي  األخالقيةبالتصرفات 

عن سلوك البهائم في تحقيق حاجاته  اإلنسانهي التي تميز سلوك  وآدابها األخالقيةالسلوكيات  إن

في كل المعامالت وقضاء  األخالقية فاآلداب,األخرىكائنات الطبيعية,او في عالقاته مع غيره من ال

                                                             
 36بن نامة فاطمة الزهراء,مرجع سابق,ص1
 40بن نامة فاطمة الزهراء,مرجع سابق,ص2
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لى نفسه يضفي ع اإلنسانيتحلى بها اإلنسان وحليته الجميلة,وبقدر ما زينة  اإلنسانيةالحاجات 

 .1إنسانية ,وقيمةجماال وبهاء

 :االهتمام بأخالقيات األعمال أسباب -5

ة على نحو واضح وملفت للنظر, وظهرت مصطلحات جديد باالهتماملقد حظيت أخالقيات األعمال 

إلصدار  مثل قواعد وآداب المهنة, أخالقيات الوظيفة وأخالقيات األعمال وباتت المنظمات تتسابق

احثين محط أنظار المهتمين والبولعل من األسباب التي جعلت المنحى األخالقي  مدونات أخالقية

 في مجال إدارة األعمال ما يلي:

الحاجة  اإلحساس المتزايد بأن المنظمات أصبحت في صفقاتها وسلوكياتها أقل أخالقية مما يكشف -

 األعمال في المنظمات الحديثة.إلى أخالقيات 

 تي ترى أنالتحول في مفاهيم الكفاءة وأهداف المنظمات: هناك مراجعة جدية للمفاهيم السائدة ال -

 باراتباالعتالمنظمات تهدف من أجل بقائها الى تعظيم األرباح دون أن يرافق ذلك اهتمام واضح 

 األخالقية.

صعب معقدة من التعقد وتداخل المصالح في المنظمات الحديثة: مما جعل اإلدارة أمام حاالت  -

ي غاية الحكم فيها على ما صواب او خطأ من الماحية األخالقية, مما جعل المشكالت األخالقية ف

 التعقيد في نطاق واسع من القضايا.

المخلة بالمصلحة العامة مما جعل المنظمات الالأخالقية  واالنتهاكاتتزايد جرائم الفساد اإلداري  -

القيات األعمال العامة وأخالقيات الوظيفة العامة ووضع مدونات بأخ االهتمام إلىالعامة تسعى 

 .2التدريبية للعاملين في هذا المجال سلوك والتوسيع في البرامج

 

 أساسيات أخالقيات األعمال: -6

 من بين األساسيات ألخالقيات األعمال ما يلي:

 أوعميل  أوعدم وجود تضارب في المصالح: كامتالك حصة في شركة تعمل كمنافس  -

 مورد للمنظمة.

 جهة. أيعدم الغش والخداع والكذب بأي نوع ومع  -

 .الجتماعيةاوغيرها وااللتزام بالمسؤولية  اإلنتاجالحفاظ على البيئة وعدم تلويثها بمخلفات  -

 احترام حقوق الملكية الفكرية مثل حقوق الطبع وبراءات االختراع. -
اخذ أموال من  أوعدم حصول موظفين على هدايا, وعدم تقاضي رشوة وعدم السرقة  -

 المنظمة بغير حق.

ديانة  وأمعاملة في العمل بناء على لون  أي عدم التفرقة في التوظيف والترقية والتدريب و -

 أصل. أو

 الية.مالصدق والدقة في التقارير وأهمها تقارير الشركات السنوية وما تحتويه من قوائم  -

 عدم تشغيل األطفال باعتباره استغالال لهم. الحفاظ على أمان وصحة العاملين -

                                                             
 24بالل خلف السكارنه, مرجع سابق,ص1
 .12نجم عبود نجم, مرجع سابق, ص 2
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 .إعالنهااحترام سرية بعض المعلومات الخاصة بالمنظمة وعدم  -

 .1عدم استخدام موارد المنظمة في المصالح الخاصة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنظمة أداءعلى  األخالقيةالقيم  تأثير المطلب الثالث:

سواء  األفراد ءبارزا في تشكيل وتجسيد  ثقافة المنظمة,كما لها تأثيرا ملموسا على أداإن للقيم دورا 

يقوم  أو منظماتهم,وتؤثر كذلك على مخرجات األعمال التي كانت هذه القيم من موروثات األفراد

يم ائمة الققبها األفراد داخل المنظمة مما يؤثر سلبا وايجابيا على قيمهم الذاتية,ويمكن استخدام 

تالف كأداة لحل المشاكل حيث تمكن المديرين والموظفين على التركيز على أوجه االخ اإلدارية

في  ن اآلخريناإلداري بما يتالءم مع قيم الموظفي والتشابه في قيمهم,فتمكن المدير من تغيير أسلوبه

تحسن تفع وينفس مجموعة العمل,فان ذلك يدفعه للتفاعل معهم في عدة طرق ايجابية,وبالتالي سير

تالف أداؤه للعمل.وفي المقابل فإذا كان الموظف على خالف في القيم مع مجموعته فيشعر باالخ

 ويسوء األداء. يتدنى مما يؤدي إلى الصراع,وبالتالي

كما تساهم القيم بدرجة في تشكيل الثقافة التنظيمية,وتعد القيم األخالقية من أهم القيم التي  

يير األخالقية جزء ال يتجزأ من السياسات الرسمية,والثقافة الغير رسمية تشكلها.حيث أصبحت المعا

 .2للعديد من المنظمات

 مفهوم السلوك األخالقي:  -1

إن السلوك األخالقي هو التصرف المقبول أخالقيا وهو تصرف جيد وصحيح أما السلوك 

 بشكل عام .الالأخالقي فهو تصرف خاطئ وال يتطابق مع المعايير االجتماعية المقبولة 

إن مفهوم األخالق لديه وزن وتأثير على السلوك التنظيمي, فالسلوك مطابق لألخالق تماما مثلما 

تسود القيم في نسق معين, لكن ما يهم أكثر هو أن المجتمع يتطلب في المنظمات وفي أعضائها 

                                                             
 .73السكارنه ,مرجع سابق,ص بالل خلف 1
 43بالل خلف السكارنه , مرجع سابق,ص2
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الفرد رقابة ذاتية سلوكا على المستوى األخالقي سواء كان هذا السلوك مع الذات, كأن تكون لدى 

 1على أدائه لواجباته, وااللتزام بمواعيد العمل.

 العوامل المؤثرة في السلوك األخالقي:

هم الى في واقع الحياة العملية, يتعرض المدراء او العاملون لشتى الضغوط الخارجية التي تدفع

ات مر من المنظمسلوكيات ال أخالقية, أو تتعارض مع بعض القواعد القانونية, لذا يتطلب األ

كلها عناصر و االهتمام بالبناء األخالقي السليم خاصة وأن الفرد يستمد سلوكه األخالقي متأثرا بعدة

 تتبلور في ثالثة محاور أساسية وهي: 

الشخصي يتأثر السلوك األخالقي للفرد بمجموعة من العوامل ترتبط بتكوينه العائلي و الفرد: -أ

و آخر من صية والمتطلبات المالية التي تدفع الفرد إلى نوع اكالقيم الدينية والمعايير الشخ

 ناك تجانسهالسلوك, فالفرد الذي يستند إلى قاعدة أخالقية قوية, ثقته بنفسه تكون أكبر ويكون 

 سلوكي في قراراته.
 اعد العملإن للمنظمة تأثير مهم في أخالقيات األعمال من خالل الهيكل التنظيمي وقو المنظمة: -ب

أثر في  اءات وأنظمة الحوافز وغيرها, كذلك فإن التنظيمات الغير رسمية الموجودة لهاواإلجر

 .سلوكيات األفراد سواء كان أخالقيا أو غير أخالقي

تعمل منظمات األعمال في بيئة تنافسية تتأثر بقوانين الحكومة وتشريعاتها وكذلك بالقيم  البيئة: -ج

واألعراف االجتماعية السائدة, فالقوانين تلزم المنظمات في سلوكيات معينة وتصنع معايير 

لتصرفاتها وبحدود معينة في حين أن التشريعات تساعد الحكومة في التحكم بسلوك المنظمات 

ماشيا مع المعايير المقبولة, فمجمل القوانين الحكومية واألعراف والقيم االجتماعية وجعله مت

تعطي تصورا عن طبيعة المناخ األخالقي السائد في صناعة معينة وهذه تأثر بدورها على 

 2السلوك األخالقي للمديرين.

 

(: المؤثرات في السلوك األخالقي1-3الشكل رقم )  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .154ص -الطبعة األولى -2009-الجزائر -غرناطة للنشر والتوزيع -مواضيع متنوعة في إدارة األعمال –كسنه أمحمد 1
 .86ص  -مرجع سابق -صالح العامري, منصور الغالبي, اإلدارة واألعمال2

 المدير كفرد 

  . تأثير العائلة 

 .القيم الدينية 

  المعايير الشخصية

 والحاجات

 المنظمة

  السياسات

والمدونات 

 األخالقية

  سلوك المشرفين

 والزمالء.

 الثقافة التنظيمية 

 البيئة الخارجية

 ت الحكومة.تشريعا 

  األعراف والقيم

 االجتماعية.

  المناخ األخالقي في

 الصناعة.

اإلداريالسلوك األخالقي   
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 http://goo.gl.image/dMzi6rالمصدر:

 

 

 

 

 

 

األخالقيةالقيم ماهية  المبحث الثاني:  

األخالقيوالسلوك  األخالقيةالقيم  :األول المطلب  

 :األخالقيةمفهوم القيم  -1

هو  القيم هي عبارة عن المعتقدات األساسية للناس والتي تحدد ما هو صحيح وما هو خاطئ وما

 .سيئ من األشياء أو التصرفات واألفعال , فهي توجه سلوك األفرادجديد وما هو 

و مرغوب هفالقيم هي القواعد والمعايير التي تمكن الفرد من التمييز بين الصح والخطأ, وبين ما 
 لي يتولدفيه, وما هو غير مرغوب فيه والموظف له أخالقيات تعتمد على ما يؤمن به من قيم وبالتا

 ك الوظيفي.لديه نوع من السلو

تتميز القيم واألخالقيات بأنها ديناميكية ليست ساكنة, تؤثر في سلوك اإلنسان وتشكل عن طريقه, 

ونظرا ألهمية تطبيق القيم األخالقية في سلوك اإلنسان وضعت شرائع أخالقيات األعمال لضبط 

مالت التجارية جانب الضوابط القانونية والنظامية , فلقد ارتبطت المعا إلىالنشاط اإلنساني 

ة والقيم العليا الرفيعة, والمبادئ السامية ومن ثم لم تعد تحكمها واالقتصادية باألخالق الحميد

اعتبارات التكلفة والعائد فقط, بل القيم األخالقية التي تتضمن الوفاء بااللتزامات, والثقة , التعاون, 
 1الدقة, الشفافية وغيرها....

 القيم وقواعد السلوك: -2

يوجد اختالف واضح بين المجتمعات في نظام قيم وقواعد السلوك والمبني على ضوء المفاهيم التي 

القيم وقواعد السلوك السائدة في المجتمع  أنبالمنظمة نجد  األفراديؤمن بها الفرد ونتيجة ارتباط 

لقيم والقواعد ويمكننا التفرقة بين نوعين من ا وأهدافها أدائهاالتي تنشط فيه المنظمة تؤثر على 

.السلوكية  

:لألفرادالعامة  باألخالقالقيم وقواعد السلوك المرتبطة  -أ  

الدين وهو الذي يحدد االتجاهات العامة لسلوكيات  أهمهاوهي التي يستمدها الفرد من عدة مصادر 
 أنواعالمصدر الثاني المتمثل في القوانين الوضعية التي تجرم بعض  أماالمادية والمعنوية, األفراد

                                                             
 42,مرجع سابق,صبن نامة فاطمة الزهراء 1
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ومنها يستمد الفرد بعض القيم  األسريةكالضمير والعالقات  أخرىمصادر  إلى باإلضافةالسلوك 

.واألمانة واإلتقانوالقواعد السلوكية مثل الوفاء بالعهود وااللتزامات   

القيم وقواعد السلوك المرتبطة بالعمل:-ب  

درجة عندما يكلف الفرد يعمل  بأقصىوهي القيم المرتبطة بالعمل بشكل مباشر مثل العمل 

الفردية وغيرها من القيم المرتبطة بالعمل والتي لها  أوبالمسؤولية الجماعية  إيمانه محدد,ودرجة

 تأثير على منظمة األعمال1. 

 

 في المنظمة األخالقيةالقيم  نشأةالمطلب الثاني:

 مصادر نشأة القيم األخالقية في المنظمة:  -1

 :كاألتيفي المنظمة وهي  األخالقيةالقيم  نشأةتوجد ثالثة مصادر تشترك في 

لتنظيمي االتنظيمية,فالهيكل  األخالقياتالنظم في  و اإلدارييؤثر التنظيم  :اإلداريالتنظيم -أ

 ياتاألخالقوالتعويضات,كل ذلك يساهم في تشكيل  المكافآتوالسياسات والقواعد ونظم  الرسمي,

 بالمنظمة.  ومن ثم على سلوك العاملين التنظيمية,

مة التي المنظ إلىوالتي ينقلها مجموعة المعتقدات والقيم الشخصية للفرد الشخصية: األخالقيات-ب

 .داخل المنظمة أخالقيةسلوكيات وقرارات  إلىيعمل بها,حيث تترجم هذه القيم والمعتقدات 

تتشكل ثقافة المنظمة من الطقوس والشعائر واللغة والرموز وكدا ثقافة :التنظيميةالثقافة -ج

 .2األفراد وأخالقياتالمؤسسين وتاريخ المنظمة وثقافة 

 المنظمة األخالقية وخصائصها: -2

  :وتهدف  هي المنظمة التي تناضل من أجل إتباع المبادئ األخالقيةمفهوم المنظمة األخالقية

 ألخالقييناتحقيق النجاح ضمن المعايير األخالقية والمثاليات, ونتيجة لذلك فإن المديرين  إلى

ي آن فالسلوك القانوني واألخالقي  وإتباعيحاولون تحقيق أهداف المنظمة المرتبطة بالربح 
لها  واحد, حيث يكون شعار هذا النوع من اإلدارة " هل ما تقوم به المنظمة عادل بالنسبة

 األطراف المتعاملين معها؟" ولجميع

تدل على الشفافية ويس إلىالقيم واألخالق ترتكز على تطوير تطلع الجمهور فاإلدارة من خالل 

 ذلك دور صناديق المعاشات التقاعدية األخالقية, التجارة العادلة ... وغيرها.

  :خصائص المنظمة األخالقية 

ت, األخالقية عن غيرها من المنظما توجهت جهود الباحثين نحو تحديد ما يميز المنظمة

صائص األخالقية العالية والتي تملك خ االستقامةأن المنظمة ذات  إلىفلقد أشار البعض 

 متميزة منها:

 نحو الجهات الخارجية. االستقامةبرؤية واضحة عن  االحتفاظ -

                                                             
 .76ص -2007-جامعة مستغانم -رسالة ماجستير -أمحمد بلقاسم"مناخ وبيئة األعمال وآثارها على تنافسية المؤسسات اإلقتصادية في الجزائر"1
 .414ص -2005-اإلسكندرية -الدار الجامعية -التنظيم اإلداري في المنظمات المعاصرة -مصطفى محمود أبوبكر 2
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 فيها. االستقامةتحديد أنظمة المكافأة في المنظمة طبقا لرؤية  -

 ثقافة اتخاذ القرارات اإلدارية المهمة المتضمنة أبعاد أخالقية.تسود المنظمة  -

حملها ممارسة األعمال في إطار الصراع فيما بين األفراد الناشئ عن اختالف القيم التي ي -

 المشاركون.

 هناك من يضيف أربع مبادئ كمواصفات للمنظمة األخالقية وهي: االتجاهوفي نفس 

 مشاركين.هادئة في تفاعلها داخليا ومع ال -
 المسؤولية فردية وليست جماعية. -

 ين.تركز على مسألة جوهرية تتمثل في أن اآلخرين ينتفعون منها كما تنتفع هي من اآلخر -

األنشطة تتم في إطار األغراض المحددة سلفا وهذه األغراض هي الطريق السليم للعمليات  -

 .1التي يمارسها األعضاء الذين يمتلكون القيم العالية

 
 األخالقيةمنظمة المبادئ األخالقية في ال  : 

 ذ ال رامته ، إ: فالمعرفة واجب إنساني يقوم على مبدأ احترام اإلنسان و حريته و ك مبدأ تقدير المعرفة

ر األعظم نجد في المعرفة هدفا بحد ذاته ، بل وسيلة لبلوغ الهدف الوحيد هو القيمة األسمى و الخي

 م على المبادئ األخالقية .لإلنسان طالما هذه المعرفة تقو

 إلنتاج و ا:  ينطلق مبدأ الشمولية من مسلمة مفادها أن اإلدارة و  مبدأ الشمولية في نشاط المنظمة

تضي مبدأ التسويق جميعها يشكل وحدة متكاملة تتفاعل فيما بينها بطريقة عضوية و تراتبية ، لذا يق

 ها و على المستوى المطلوب .الشمولية أن تعمل المنظمة بمسؤولية و بجميع أقسام

 أخالقيات : من المهم في سياق العمل وضع مبدأ الحرية والمسؤولية في إطار مبدأ الحرية والمسؤولية 

  .األعمال

 ق الجماعة: يقوم هذا المبدأ على حمل كل إنسان لتحقيق ذاته من خالل تحقي مبدأ التضامن االجتماعي 

 را على الفرد في إطار أخالقيات األعمال .في المنظمة لذاتها ، و الذي ينعكس خي

 لمنظمة و ا: و تشمل مجموعة من العالقات بين إدارة  المبادئ الميثاقية األخالقية إلدارة المنظمات

 ارة فاعلةمجلس اإلدارة و المساهمين و الجهات المعنية األخرى و تساعد هذه المبادئ على إقامة  إد

لثقة من ة و وسائل بلوغها و رصد األداء ، كما توفر درجة من ايتم من خاللها تحديد أهداف المنظم

 اجل ضمان حسن سير المنظمة والمجتمع

 يجب أن يتصرف أعضاء مجلس اإلدارة انطالقا من اطالع كامل  و بكل  مسؤوليات مجلس اإلدارة :

مراعاة مصلحة  شفافية لما فيه مصلحة للمنظمة و المساهمين و أن يطبقوا أعلى المعايير األخالقية مع

 2أصحاب المصالح .

 

                                                             
 .49مرجع سابق, ص  بن نامة فاطمة, 1
 .87، ص   2007نانبل -المؤسسة الحديثة للكتاب  –أخالقيات األعمال في عالم متغير  –جان بولس  –كميل حبيب 2
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 األعمال أخالقيات مصادر :الثالث المطلب

عدة  تقف حيث فراغ من يأتي ال فهو ومدفوع، وهادف مسبب أنه اإلنساني السلوك خصائص أهم من

 صالحل سليم بشكل وتوظيفها وتحليلها، ودراستها السلوك مصادر على التعرف فإن ولذا ورائه، عوامل

 .األهمية غاية في أمرالمؤسسة 

 المرتبطة بالظواهر التنبؤ في يفيد المؤسسة في األفراد لدى السلوك مصادر على التعرف أن إلى إضافة

 وتستند .المؤسسات صالح في يكون الذي بالشكل معها التكيف أو عليها السيطرة ثم ومن الجانب،بهذا 

 : 1وهما أساسيين ركنين إلى أخالقيات األعمال

 .لمجتمعا في السائدة واألعراف والتقاليد واألخالقية االجتماعية القيم نظام

 سابقة                ال تهاخبر وكذلك المنظمةبها  تؤمن والمعتقدات التي بالشخصية المرتبطة الذاتية القيم نظام

إجمال  نويمكاألخالقي  السلوك في فعلية مؤثرات يشكل واألعمال اإلدارة ألخالقيات مصادر يمثل ما إن

 ذكرها: اآلتي الثالثة عاتلمجموا في والمصادر المؤثرات هذه

 وإن لألعمال، األخالقي السلوك أساس هو موظف أو كمدير الفرد إن:الشخصية" الفرد"األخالق .1

 امهبنظ أو والشخصي العائلي بتكوينه يرتبط بعضها العوامل من بمجموعة يتأثر الفرد هذا سلوك

 أخرى. مؤثرات عبر يتشكل والبعض اآلخر القيمي

 مارسهي الذي الالأخالقي أو األخالقي بالسلوك والمتأثر المؤثر هي األعمال منظمة إن :المنظمة .2

 نظمو األخالقيات مبادئ ومجموعة واألنظمة السياسات إلى تشير فهي .فيها المديرون والعاملون

 أخالقيات تشكيل في المساهمة القوى أهم من واحدة بمجملها تشكل التي واالختبار والتدريب المكافأة

 خاصا راتأثي المنظمة أنظمة من نظام ولكل معين، باتجاه السلوك أن توجه شانها من والتي األعمال

 قد لذيا باالتجاه وتدفعه السلوك تشد قوة تتولد هذه التأثيرات وبمجمل العاملين سلوك طبيعة على

 المنظمة قبل من المتبعة السياساتومن  األعمال بأخالقيات العمل يضعف أو يعزز

 ويعيش الناس يعتزل أن يستطيع وال وطبيعته، بفطرته اجتماعي كائن اإلنسان إن :الخارجية البيئة .3

 :نجد ضمنها أخالقه. ومن في تتحكم التي الخارجية العوامل من بمجموعة يتأثر وحيدا،فنجده

 

 لن عيةالوض للنظم تبعا األعمال بأخالقيات الفرد التزام إن :الحكومية والقوانين التشريعات -أ

 مةواألنظ فالقوانين ،بها االلتزام عدم على المترتبة العواقب من خوفه إال بمقدار يكون

 وتصريف المنظمات في اإلدارة تسيير في التي تتحكم الرئيسية المصادر من والتشريعات

 .اإلداريين الرؤساء وأوامر اإلدارية القرارات وتنفيذ المعامالت

                                                             
 436، 439ص ص ، 2006 البحرين، الجامعية، للشؤون العالمية لورد مؤسسة ،الدولية األعمال إدارة كامل، مصطفى  1
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 عرافواأل والتقاليد والعادات القيم من مجموعة على تحتوي :االجتماعية والتقاليد األعراف -ب

 من تعد ليبالتا وهي القضايا، من العديد اتجاه الفردي السلوك ضبط في قوة القانون اكتسبت التي

 السلوك. في األعمال المؤثرة أخالقيات مصادر أهم

 الضغط جماعات تشكل السابقة للمصادر باإلضافة :المدني المجتمع في الضغط جماعات -ج

 األعمال وقد منظمات في للعاملين األخالقي السلوك لقواعد مهما أشكالها مصدرا بجميع

 الضغط جماعات من الكثير تمارس

 اتجاهات لتعزيز رسمي غير بشكل تنظر قد أو العمل وقواعد القوانين من الكثير سن في تأثيرا

 جماعات على األمثلة أوضح ولعل .قرارتها اتخاذ عند اإلدارة معينة نسترشد بها  وأخالقيات

 جمعيات البيئة، حماية جمعيات المرأة، حقوق عن الدفاع جمعيات المستهلك، حماية الضغط

  .1األخضر السالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إداريةضرورة  األعمال أخالقياتالثالث: المبحث  

اإلدارةفي  األعمال أخالقيات إرساء:األول المطلب  

:اإلدارةفي  األعمال أخالقيات-1  

                                                             
 .439, ص مصدر سابق ،الدولية األعمال إدارة كامل، مصطفى  1
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 المنظمة لن تعتمد على مدى إدارةيحرص عليه كل شخص ولكن  أنيجب  أمرهو  األخالق إتباع

ذلك كجزء العمل بناء على قناعتهم الشخصية بل هي حاجة الن تلزمهم ب بأخالقياتالتزام العاملين 

في عرف  أخالقيهو غير  وما أخالقي من متطلبات العمل,لذلك فانه من الضروري تحديد ماهو

كذب في ,كالاألخالقياتبهذه  إخاللالمنظمة لكي يلتزم به الجميع والبد من التعامل بحزم مع كل 
ول لوظيفة.قب متقدم أومورد  أوبين العاملين خداع عميل  واإليذاءوح العداء التقارير وفي البيانات,ر

مال بكل العمالء.يجب أن يتم التعامل مع كل أمر يخص أخالقيات األع أومن الموردين  هدايا قيمة

 شدة,فالحرص على أخالقيات العمل هو أمر أخالقي وديني وإداري.

: أخالقيات العمل واإلدارة (1-4)الشكل رقم  
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 https://goo.gl/images/VvnXgd:صدر

 

الحديثة: اإلدارةفي تطبيق سياسات  عمالاأل أخالقياتدور -2  

يع تطبيق الحديثة,فالمنظمة تستط اإلدارة أساليب إتباعتساعد المنظمة على  األعمال أخالقيات إن

ي الوقت فألنها تستطيع التعاون مع الموردين لتوريد المواد األولية   just in timeسياسات مثل 

 على المشغلين لضبط الجودة. االعتمادالمناسب وتستطيع تكوين فرق عمل وتستطيع 

الصيانة اإلنتاجية  أو  Maintenance Total Productiveكذلك فإنها تستطيع تطبيق سياسة 

الشاملة ألن روح التعاون بين التشغيل واإلنتاج ستكون متوفرة أصال وسيكون بإمكانها تكوين 

مجموعات صغيرة لحل مشاكل معدات وسيكون لدى المشغلين الحماس لتنظيف المعدات بأنفسهم 

المسؤولية في 
العمل

األمانة

اإلتقان

حسن الخلقالصبر

التعاون

الصدق

 

 أخالقيات العمل

https://goo.gl/images/VvnXgd
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تستطيع الثقة في  القرار ومرونة عالية ألنها اتخاذتكون لديها سرعة في  أنوهذه المنظمة تستطيع 

القرار من سلسلة طويلة من المديرين, كما تستطيع  اعتمادالمرؤوسين وبالتالي ال تحتاج ألن يتم 

 Strategicإستراتيجيةاو الخدمات وتستطيع تكوين تحالفات  تالمنتجاتشكيل فرق عمل لتطوير 

Alliances  مع الموردين والمنافسين. وتساعد كذلك على دراسة المشاكل األساليب الحديثة

 .1ألنه يمكن الرجوع لبيانات تاريخية دقيقة وصادقة Sic Sigma وتطبيق نظم مثل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلداريفي تقليل الفساد  األعمال أخالقيات الثاني:دور المطلب  

سلوك غير سوي ينطوي على قيام الشخص باستغالل مركزه  بأنه اإلدارين تعريف الفساد يمك

ة تحيق منفعة خاصة على حساب المصلحوسلطاته في مخالفة القوانين واللوائح والتعليمات ل

الموارد  إدارةالعامة,ويظهر هذا السلوك المخالف في شكل جرائم ومخالفات مما ينتج عنه 

نمية االقتصادية واالجتماعية وعدم االستقرار للدولة وينعكس سلبا على عمليات الت االقتصادية

 .2السياسي

 الفساد اإلداري: تعريف -1

هو استغالل منصب ما، من أجل القيام بأعمال وخدمات لمجموعة من األشخاص، الفساد اإلداري

بشرط الحصول على مقابل مادي لذلك، ويُعرف أيضاً، بأنه: االستخدام السيّئ للوظيفة، وعدم 

بأسلوب مناسب، وال يعتمد الفساد اإلداري على وظيفة معيّنة، بل على طبيعة الشخص تطبيقها 
                                                             

1https://samehar.wordpress.com 
2https://samehar.wordpress.com 
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الذي يقبل الحافز نحو الفساد، ويرتبط عادةً بقبول الرشوة، وهي عبارةٌ عن مقابل يحصل عليه 

الشخص إلتمام عمل ما دون وجه حق، أي باالحتيال على قوانين العمل من أجل تمرير شيء ما، 

 .1لفرد، أو مجموعة من األفراد، على حساب أفراد آخرينيحقق مصلحة 

أخالقيات تقليل الفساد اإلداري, فاالهتمام ب أوتلعب أخالقيات األعمال دورا أساسيا في معالجة 

اري ساد اإلداألعمال كان نتيجة أسباب عديدة يقع في مقدمتها الفضائح األخالقية وانتشار مظاهر الف

ة التي واالقتصادي بشكل ملفت للنظر, وقد كانت ظاهرة الفساد اإلداري من بين المشاكل الرئيسي

ومن  نفذ,ضرورة معالجتها إذا ما أريد لبرامج التنمية أن تأجمعت تقارير الخبراء الدوليين على 

 أجل مواجهة الفساد وعالجه البد من العمل باالتجاه الذي يحقق:

 إيجاد اتفاق اجتماعي على معيار القيم. -

 أمانة ونزاهة وشفافية القيادات العليا. -

 تبسيط إجراءات العمل والتخلص من المعوقات اإلدارية. -

 الرواتب واألجور, ومحاسبة الموظفين. مستوىإعادة النظر في  -

 .2تقويم ومكافأة الموظف األمين -

 

 

أخالقيات العمل واإلدارة:المطلب الثالث  

 

يَظن البَعض أن العمل والتجارة واإلدارة ال عالقة لها باألخالق. وهناك من يعتقد أنه من الَسذًاجة 

 Businessبمقولةأن نتحدث عن األخالقيات في مجال العمل والتجارة ويستشهد على ذلك 

isBusiness: 

باألخالق وبالعواطف وكأنه يريد أن يقول أن التجارة والعمل هما في مفهوم األجانب ال عالقة لهما 

كذلك. وفي الحقيقة فإن هذا خالف الواقع فالجامعات األجنبية تهتم بتدريس مادة تتعلق بأخالقيات 

العمل واإلدارة لدارسي اإلدارة بل وفي التخصصات األخرى مثل الهندسة والطب. فاألخالق في 

باستهجان كبير من الشخص  اإلدارة هي أمر مطلوب في العالم المتقدم بل وأي مخالفة لذلك تقابل

 .العادي

ليسوا بشرا. بل اإلدارة  أنهمكذلك فإن اإلدارة ال تفترض أن العاملين ليس لديهم أي مشاعر أو 

تتعامل مع طبائع البشر واحتياجاتهم. فكيف تستطيع تحفيز العاملين إن لم تتعامل معهم كبشر لهم 

ن هو شيء مقبول ألنه يأتي في إطار احتياجات ومشاعر؟ هل تتصور أن عدم احترام العاملي

 العمل؟ 

                                                             
 https://mawdoo3.comتعريف_الفساد_اإلداري/1
 72بن نامة فاطمة الزهراء ,مرجع سابق,ص2
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تعطي كل ذي حق حقه فال تجعل مشاعرك تجاه شخص ما تتحكم في  أنمعنى ذلك  …العمٌل عمل

نازل قراراتك في العمل. ال تتحامل على شخص ما ألنه ال يخالف لوائح عمله لكي يرضيك. ال تت

طار والكتساب المال ولكن من خالل إعن حقوق شركتك لكي تُجامل اآلخرين. العمل يهدف للربح 

أو  أخالقي. فليس معنى العمل أن تخدع أو تخون األمانة أو ترتشي أو تسرق أو تكذب أو تظلم

  .تتلفظ بالبذيء من األقوال أو ترتكب الشنيع من األفعال

ب العن التأحيانا ننظر إلى األمور في إطار ضيِّّق فنقول: يا أخي هذا أمر بسيط وال توجد مشكلة م

إن  فيه. في الواقع فإن أي مخالفة أخالقية صغيرة تؤدي إلى مشاكل كبيرة. على سبيل المثال

وعلى  التالعب في رقٍم واحد في تقرير يومي يؤدي إلى تغير متوسط هذا الرقم على مستوى اليوم

تؤدي ومستوى الشهر ويؤدي إلى أن تكون التقارير الشهرية والسنوية غير معبرة عن الحقيقة بل 

 إلى فشل عمليات التحليل والتطوير ألن األرقام ال عالقة لها بالواقع. 

على الرغم من أن كل شخص ينبغي أن يَتَحلَّى بأخالقيات العمل فإن إدارة المؤسسة البد أن تضع 

فقد تجد من الموظفين من هو مؤمٌن  .ضوابط وجزاءات تجعل الموظفين يلتزمون بأخالقيات العمل

ولكن من مصلحة المؤسسة أن تجعل الُكل يلتزم بها بناء  .لعمل ومنهم من اليكترث بهابأخالقيات ا

على الئحة أو ميثاق توضح أخالقيات العمل من منظور المؤسسة بحيث تكون ملزمة لكل العاملين 

 1وبحيث تكون هناك عقوبة رادعة لمن يخالفها.

 

 العالقة بين العاملين واإلدارة: -1

من األمور المعلومة أن الثقة بين العاملين واإلدارة لها عالقة مباشرة بزيادة إنتاجية العامل. 

فالموظف الذي يعلم أن إدارة المؤسسة ستقدر مجهوداته على المدى القريب والبعيد فإنه يَتَفانى في 

فِّي بوعودها للعاملين  ََ فإن هذا يكون عمله. ولكن عندما يشعر الموظف بأن إدارة المؤسسة ال َت

أمرا غير ُمحفِّّز له على تطوير العمل واإلبداع وزيادة الكفاءة. لذلك فإن التزام المديرين بالصدق 

واألمانة والعدل والوفاء والرحمة مع العاملين يؤدي إلى ثقة العاملين في اإلدارة وهو ما يؤدي إلى 

 .والشكوك والتفاوض تحفيزهم على العمل ويوفر كثيرا من الوقت الضائع في الشائعات

 العالقة بين العاملين فيما بينهم: -2

عندما يكون الصدق والتعاون االحترام واألمانة هي األخالقيات المنتشرة بين العاملين وبعضهم 

بينما عندما تكون ثقافة الخداع  .البعض فإن هذا يؤدي إلى تَفجر طاقات العاملين لصالح العمل

المسيطرة فإن كل عامل يكون على حذر من زميله ويتعاون معه  والنفاق واإلساءة للزمالء هي

بقدر ضئيل ويُخفي عنه الكثير من المعلومات وقد يكذب في التقارير التي يكتبها لرئيسه وهكذا. في 

الحالة األولى يمكن تشكيل فرق عمل لحل المشاكل وتطوير العمل بينما في الحالة الثانية فإن فرق 

د روح التعاون والثقة بين العاملين. في الحالة األولى تجد أن بيانات العمل العمل تفشل لعدم وجو

دقيقة وصحيحة بينما في الحالة الثانية تجد أن كثيرا من البيانات خاطئة وكثيرا من التقارير ُمضلِّّلة. 

في الحالة األولى تجد الخبرة تنتقل من موظف لزميلة ولمرؤوسه وكذلك من جيل لجيل وبالتالي 

                                                             
1lhttps://hrdiscussion.com/hr11456.htm 
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 .ن العاملين دائما في حالة نمو وتطور وهو ما ينعكس على المؤسسةفإ

يع بانتهاء  بينما في الحالة الثانية تجد أن كل موظف يُخفي معلوماته عن زميله وتجد الخبرة تَضِّ

خدمة موظف ما وعلينا البدء من جديد. في الحالة األولى تجد أن كل موظف مستعد لتحمل بعض 

في الحالة الثانية تجد أن كل موظف يتجنب تحمل أي مسئوليات إضافية. في  األعباء اإلضافية بينما

الحالة األولى تُقابل أي مبادرة من أحد العاملين لتطوير العمل بالتِّرحاب بينما في الحالة الثانية تقابل 

بالشكوك و بالتساؤل عن األهداف الخفية لصاحب المبادرة. في الحالة األولى يكون العمل هو 

ل الشاغل للعاملين بينما في الحالة الثانية تكون مهارات التغلب على مكائد الزمالء ومهارات الشغ

 .إيقاعهم في المشاكل هي الهدف األسمى لكل عامل

 عالقة اإلدارة مع الموردين: -3

عندما تكون المؤسسة تتعامل مع الموردين بأسلوب أخالقي فإن الموردين يُفضلون استمرار 

ه المؤسسة. في هذه الحالة تكون العالقة بين المؤسسة والموردين طويلة األجل عالقتهم مع هذ

هذا يُتيح للمؤسسة أن تطلب من الموردين  .وتكون مبنية على الثقة واالحترام والمصالح المشتركة

تقديم أسعارا أفضل وجودة أفضل بل وتستطيع أن تطلب منهم تعديل أسلوب عملهم أو التكنولوجيا 

دمونها للوصول إلى الجودة المطلوبة. كذلك فإن الموردين يكونون مستعدين للعمل يدا التي يستخ

بيد مع موظفي تلك المؤسسة لتطوير منتجاتها. في هذه الحالة تستطيع الشركة ضمان الحصول 

على ما تريد من الموردين في الوقت المناسب وبالمواصفات المطلوبة. ال يخفى على القارئ ما 

 ذلك على أداء المؤسسة.يعود به كل 

أما عندما تكون المؤسسة تتعامل مع الموردين بأسلوب غير أخالقي كأن تؤخر سداد مستحقاتهم 

تحترم موظفيهم فإن  تحاول التعاون معهم بأي صورة أو ال بغير حق أو تُعطيهم وعودا كاذبة أو ال

نية على المكسب السريع. فالمورد ال يضمن أن تتعامل ة بين الموردين والمؤسسة تكون مبالعالق

معه المؤسسة مرة أخرى فيحاول الحصول على أعلى مقابل للمعاملة الحالية ويحاول أن يُقدم 

رث برضاء تلك المؤسسة انخفاض الجودة. هذا المورد ال يكتالخدمة بأقل تكلفة وهو ما قد ينتج عنه 

بالطبع لن تستطيع تلك المؤسسة  .لك المؤسسة قد ال تمتد كثيراعنه على المدى البعيد ألن عالقته بت

أن تطلب من الموردين ما تطلبه المؤسسة األخرى التي لديها عالقة تعاون طيلة األمد مع الموردين 

وبالتالي فلن تجد يد العون من الموردين لتطوير المنتج أو تقليل وقت التوريد أو تطوير طريقة 

هكذا. كذلك فإن المؤسسة التي يكون موظفيها يتقاضون أجورا من مورديها العمل لدى الموردين و

أو يحصلون منهم على هدايا ال تنتظر الحصول حتى على حقوقها لدى هؤالء الموردين. هذا 

 بالطبع ناهيك عن أن يكون المورد هو نفسه الموظف

 عالقة اإلدارة مع العمالء: -4

تعاملها مع العمالء فإنهم سيفضلون شراء منتجاتها ألن عندما تكون المؤسسة صادقة وأمينة في 

لديهم ثقة هذه المؤسسة. سيكون من اليسير أن تحصل المؤسسة على رأي العمالء عند محاولة 

تطوير خدماتها ألن العمالء يشعرون بنوع من الوالء لتلك المؤسسة. يستطيع عميل تلك المؤسسة 

ة كفترة التوريد أو مواصفات المنتج. سيقوم العمالء أن يبني خططه على أساس وعود تلك المؤسس

التي تقدمها هذه  األخالقيةبالدعاية المجانية لتلك المؤسسة عندما يتحدثون مع أقرانهم عن المعاملة 

 .عن مواقف جيدة حدثت لهم عند تعاملهم مع تلك المؤسسة يتحاكمونالمؤسسة وتجدهم 
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نقلون استياءهم من تلك المؤسسة إلى أصدقائهم وزمالئهم. أما في الحالة المعاكسة فإن العمالء سي

وستجد العمالء ال يثقون في ُوعود تلك المؤسسة ويتخوفون من أن تكون المواصفات المكتوبة على 

المنتج غير حقيقية وسيحتاجون للتأكد منها. هؤالء العمالء سيفضلون التعامل مع مؤسسة أخرى 

 .1الي تكون تلك المؤسسة معرضة للخطرلديها اخالقيات في التعامل وبالت

 

 

 

 

 الخالصة

ي الدول فاألعمال بعدما ظهرت هذه الطريقة  إدارةلقد أصبحت األخالقيات أحد األدوات المهمة في 

ميع على ج ااالقتصادية واستفحالهالمتقدمة وهي تفرض نفسها بقوة مع بروز ما يعرف بالجريمة 

خالقية وقت مضى بالجمع بين المبادئ األ أياألصعدة, ولقد أصبحت بيئة األعمال مطالبة أكثر من 

ة األخالقي منظمة اقتصادية في الدول المتقدمة إغفال السلوكيات أيومبادئ التسيير, ولم يعد بوسع 

ن وترقب عن برامجها وخططها تحت ضغط تطلعات الحمالت اإلعالمية وإلحاح المستهلكي

عها عن السلوكيات األخالقية المؤسسية تفقد المنظمة بموجبه موق انحراف أيالمساهمين, فإن 

 التنافسي في األسواق.

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

1lhttps://hrdiscussion.com/hr11456.htm 
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 : تمهيد
 تحقیق وبمدى البشري بالعنصر اهتمامها هو المعاصرة المؤسسات نجاح عوامل أهم من إن

 مرهون دیدةوالش الكبیرة العالمیة المنافسة ظل في هاواستمرار المؤسسات ،فبقاء وآماله رغباته

 .العنصر بهذا
 مستواهم ینوتحس بهم االهتمام یجب بل فقط، أكفاء عاملین جلب واالستمرار للبقاء یكفي الن ولك

 أهم من "هوتقییم "األداء دراسة سیاسة ،وتعتبر باستمرار وتحسینه أدائهم تقییم طریق عن وذلك

 وكاملة املةش دراسة العاملین أداء تدرس لكونها العالمیة المنظمات قبل من المستعملة السیاسات

 لمشاكل.ا لبعض لووحل إجراءات اتخاذ في المؤسسات حتما  تفید معلومات تقدیمها إلى باإلضافة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول : ماهية األداء 

ة وهذه لحدیثفي إدارة الموارد البشریة والمنظمات ا یعتبر األداء أحد الوظائف المتعارف علیها

 الوظیفة ذات مبادئ, وممارسات علمیة مستمرة.
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 المطلب األول: مفاهيم حول األداء

إلى درجة تحقیق وإتمام المهام المكونة لوظیفة الفرد وهو یعكس الكیفیة  األداء یشیر:التعريف األول

تداخل بین األداء والجهد, فالجهد التي یحقق أو یشبع بها الفرد متطلبات الوظیفة وغالبا ما یحدث 

 .1یشیر إلى الطاقة المبذولة

, الفعالیة هي تلك األداء هو اإلنتاجیة التي تتضمن كل من الفعالیة والكفاءة التعريف الثاني:

األهداف المحققة بغض النظر على التكالیف المرتبطة بها . أما الكفاءة فهي تحویل المدخالت 

 .2مخرجات حیث كلما كانت المخرجات أكبر من المدخالت فهناك حتما كفاءة عالیة

. األداء مركز مسؤولیة لورشة , وحدة مؤسسة... إلخ  «Kemkh  en »حسب:التعريف الثالث

وما یالحظ  هذا . اویعني الفعالیة اإلنتاجیة حیث یحقق هذا المركز األهداف التي سبق وأن سطره

التعریف هو اقتصاره على الجانب االقتصادي ) الفعالیة اإلنتاجیة (  مقابل غض النظر عن جوانب 

شامل وأبعاد أخرى, والتي ال یمكن إهمالها و أصبحت عنصرا هاما في تحدید مفهوم األداء ال

 . 3للِمؤسسات

والذي یتصف هو الفعل الذي یعود على إنجاز األعمال كما یجب أن تنجز, :التعريف الرابع

بالشمولیة واالستمراریة, ومن ثم فهو بهذا المعنى یعتبر المحدد لنجاح المؤسسة وبقائها في 

األسواق, كما یعكس في الوقت نفسه مدى قدرة المؤسسة على التكیف مع بیئتها أو تحقیق التأقلم 

 .4ءةاألداء بمصطلحین هامین في التسییر : الفعالیة والكفاالمطلوب , ویقترن مفهوم 

درجة تحقیق وإتمام المهام المكونة لوظیفة الفرد، وهو یعكس الكیفیة التي یحقق أو ”األداء هو 

وغالبا ما یحدث لبس أو تداخل بین األداء والجهد، فالجهد یشیر  یشبع بها الفرد متطلبات الوظیفة

 .5ى أساس النتائج التي حققها الفردإلى الطاقة المبذولة، أما األداء فیقاس عل

 

 

                                                             
 .209, ص  2003\2002رواية حسن إدارة الموارد البشرية )رؤية مستقبلية(, الدار الجامعة, اإلسكندرية  1
 .80,ص 1999سهيلة محمد عباس, إدارة الموارد البشرية,  2
هنوس سهام وحموم رشيدة, مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس في علوم التسيير "دور نظام المعلومات في تحسين أداء اإلدارات العمومية", ص 3

27. 
 .273,  ص 2010\2009,  7,العدد جامعة ورقلة -مجلة الباحث -الشيخ الداوي, تحليل األسس النظرية لمفهوم األداء 4

5https://www.aiacademy.info/2018/10/02 
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 المطلب الثاني: عناصر األداء

وات الخط باعتبار األداء نظام فهو یتركب من عناصر تعبر عنه وتفسره وتتمثل هذه العناصر في

 :الممارسة التطبیقیة السلیمة لهذه العملیة وهي تتمثل في

 الكفاءة والفعالية .  1

اءة أن الكفثین بیعتبر هذان المفهومان من أشد المفاهیم المرتبطة باألداء ویعتبر الكثیر من الباح

 هي تقاسفتالي والفاعلیة هما البعدان الرئیسیان له, حیث یقصد بالكفاءة مدى تحقیق األهداف وبال

 نیةلى تدعة بالعالقة بین النتائج المحققة واألهداف المرسومة في حین یقصد بالفعالیة القدر

ج لنتائامستویات استخدام الموارد بدون المساس باألهداف المسطرة التي تقاس بالعالقة بین 

 والموارد المستخدمة.
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 األداء من منظور الكفاءة والفاعلیة ( :1-2الشكل رقم )      

 

 

 

 

 

 

 

 

, 2001نوفمبر  األول,العدد  عبد الملیك مزهودة, كلیة للحقوق والعلوم االقتصادیة, مجلة العلوم اإلنسانیة, جامعة محمد خیضر بسكرة,المصدر: 

 .48ص 

 

 

 

أحد بعدیه باإلضافة إلى االختالف في تعریف الكفاءة والفعالیة یحصر بعض الباحثین األداء في 

یجعله مرادفا إما للكفاءة او الفعالیة, فمنهم من یرى ان: مفهوم اإلنتاجیة )الفعالیة( یتساوى مع 

مفهوم األداء الشامل وعلى هذا األساس فقد عرف األداء على أنه : عالقة بین الموارد المخصصة 

حدة اإلنتاجیة مواردها المادیة والنتائج المحققة ومنهم من یرى أنه یمثل: الكیفیة التي تستخدم بها الو

و البشریة في سبیل تحقیق الهداف المحددة في الواقع الكفاءة والفعالیة هما وجهان متالزمان عندما 

األداء إنطالقا من البعدین معا: حیث یتعلق األمر باإلنجازات كما یعكس ذلك التوجه الذي یصرف 

تبین حالة او  األحیانمعلومة كمیة في أغلب  عرفه بأنه العالقة بین النتیجة والمجهود هو أیضا

 .1درجة بلوغ الغایات واألهداف والمعاییر والخطط المتبعة من طرف المؤسسة

 وهناك عناصر أخرى وهي :

 التي ستوجه إلیها الخدمة أو المنتج. تهتم بالجهاتو األهداف: اإلستراتيجية -

                                                             
 .87عبد المليك مزهودة, كلية للحقوق والعلوم االقتصادية, مجلة العلوم اإلنسانية مرجع سابق, ص  1

 رأس المال. -

 العمل  -

الموارد  -

 األولیة

 المعلومات  -

 الثقافة  -

 التكنولوجیا -

 اإلنتاج -

األرباح  -

القیمة 

 المضافة

 رقم األعمال -

 عائد األسهم -

المكانة في  -

 السوق

 المهارات والمعارف

 الكفاءة األداء
 الفعالية

 القيمة



 الفصل الثاني                                                            تحسين أداء العاملين
 

 
33 

تي داف القدرة المؤسسة على البقاء والتكالیف والنمو في ظل األه :االستراتيجيالنجاح  -

 البعید.ریب وتسعى إلى تحقیقها من خالل تحقیق الموازنة بین متطلبات البقاء في األمد الق

مة یركز على مستوى كفاءة وفعالیة الهیكل, ومدى قدرته على خد الهيكل التنظيمي: -

 خدمات.العملیات التي تقوم بإنتاج السلع أو ال

یجیة هو األداء الذي یمكن استخدامه بطریقة تفید وتخدم كال من اإلسترات المقياس: -

 واألهداف.

وتتمثل في الطریق التي تستخدم بتحدید المسارات واالتجاهات وكیف تقوم بعملیة  اإلدارة: -

 .1التصحیح والتصویب

 

 

 

 المطلب الثالث: أنواع األداء

 أشكال: أربعةمعاییر التقسیم التي یمكن تحدیدها في  یفرض تحدید األداء اختیار

 حسب معيار المصدر: -1

موارد  ؤسسة منیطلق علیها اسم أداء الوحدة اي أنه ینتج بفضل ما تمتلكه الماألداء الداخلي: -أ 

 فهم ینتج أساسا من التولیفة التالیة :

 :لى ادر عأداء أفراد المؤسسة الذین یمكن اعتبارهم مورد استراتیجي ق هواألداء البشري

 صنع القیمة وتحقیق األفضلیة التنافسیة من خالل تسییر مهاراتهم.

 ویتمثل في قدرة المؤسسة على استعمال استثماراتها بشكل فعال.التقني: األداء 

 :یة المتاحة .ویكمن في فعالیة تعبئة واستخدام الوسائل المال األداء المالي 

, لمؤسسةهو األداء الناتج عن التغییرات التي تحدث في المحیط الخارجي لاألداء الخارجي:–ب 

 الخارجي هو الذي یولده. فالمؤسسة ال تتسبب في إحداثه ولكن المحیط

                                                             
1http://www.hrdiscussion.com/hr49447hotmail 
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رقم األعمال  كارتفاعفهذا النوع یظهر بصفة عامة النتائج الجیدة التي تتحصل علیها المؤسسة 

أسعار البیع او خروج احد المنافسین, ارتفاع القیمة المضافة مقارنة بالسنة الماضیة  الرتفاعنتیجة 

أسعار المواد واللوازم والخدمات, فكل هذه التغیرات تنعكس على األداء سواء  النخفاضنتیجة 

 .1بالسلب أوباإلیجاب 

اء ي وأدأداء كل إلىحسب معیار الشمولیة: حسب هذا المعیار یقسم األداء داخل األنظمة  -2

 جزئي.

 حتیة فيیتمثل في النتائج لتي ساهمت جمیع عناصر المؤسسة واألنظمة الت األداء الكلي: –أ 

 یعني للمؤسسةتكوینها دون انفراد جزء أو عنصر لوحده في تحقیقها, فالتعرض لألداء الكلي 

 الممكنة.الحدیث عن قدرة المؤسسة على تحقیق أهدافها الرئیسة بأدنى التكالیف 

هو قدرة النظام التحتي على تحقیق أهدافه بأدنى التكالیف الممكنة, فالنظام  األداء الجزئي: –ب 

 التحتي یسعى إلى تحقیق أهدافه الخاصة به, ال أهداف األنظمة األخرى, وبتحقیق مجموع أداءات

األنظمة التحتیة یتحقق األداء الكلي للمؤسسة, ویجیب  األنظمة األخرى, وبتحقیق مجموع اداءات

 .2أن تكون األهداف متسلسلة ومتكاملة تشكل فیما بینها شبكة

 حسب معيار الزمن:  -3

 :3وفقا لهذا المعیار یقسم األداء إلى أداء على المدى القصیر وعلى المدى المتوسط والبعید

داء یصبح األوقیق أهدافها على المدى القصیر, على تحویعني القدرة  األداء في المدى القصير:–أ 

 فیما یلي:

 رجیة.ویعبر عن قدرة المؤسسة على خلق مخرجات وفقا لمتطلبات البیئة الخا :اإلنتاج -

 ات.المخرج -تعبر عن الكیفیة التي تؤدي بها األعمال وهي نسبة المدخالت الكفاءة: -

تحقیق اإلشباع من تفاعل األفراد  إلىالمؤسسة نظام اجتماعي یهدف  باعتباروذلك  الرضا: -

ضمن نظام معین, هذا اإلشباع یتمثل في تحقیق الرضا النفسي واالجتماعي في مكان العمل 

                                                             
1BernardMartory ; control de gestuersocial ; librairievuibert ;Paris ;1999 ; p 236. 

عدد األول, عبد المليك مزهودة, كلية الحقوق والعلوم االقتصادية, مجلة العلوم اإلنسانية , مجلة العلوم اإلنسانية, جامعة محمد خيضر , بسكرة, ال 2

 .87, ص 2001نوفمبر, 
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير, جامعة الجزائر, ’ رسالة ماجستير مزغيش عبد الحليم, تحسين أداء المؤسسة في ظل إدارة الجودة الشاملة,3

 .24-23, ص 2012
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بالتحرر من السلوكیات غیر المالئمة والحصول على حصص من المنافع  إالوال یتم هذا 

 والقدرة على الحوار والتفاوض. اإلضافیة

 یتمثل في عنصرین مهمین یعكسان مفهوم األداء وهما:و األداء في المدى المتوسط:–ب 

شطة األن قدرة المؤسسة على التفاعل مع المتغیرات المحیطة بها ومحاولة تغییر التكيف: -1

ة لمؤسسكما لزم ذلك, فمسألة القدرة على التكیف مرهونة بعامل المرونة الذي یضمنه ل

ى وضع رة علللمحافظة على موقعها في السوق وإال فالبد أن تتحمل العواقب إذا لم تكن قاد

 ا.هذا المفهوم نصب اهتمامه

كل للرئیسي االتي هي أساس البقاء والذي یعتبر الهدف  االستمراریةمفهوم یدل على النمو:  -2

ؤسسة یرفع حصص الم أومنظمة ومؤسسة, إن النمو سواء بتعظیم وتحجیم عوامل اإلنتاج 

 طالة.الب كابتالعالمرغوب حصولها  االجتماعیةفي السوق سوف یمكن من تحقیق األهداف 

د الصعی علىیعكس مفهوم البقاء في ظل كل المتغیرات البیئیة  البعيد:األداء في المدى  -3

لى ادر عقالكلي, وعلى الصعید الجزئي, ال یتم إال بوجود تخطیط استراتیجي بعید النظر 

 تحقیق هذا القصد, ووجود تصدر واضح لألداء بطرفیه ) الكفاءة , الفعالیة (.

 :1تمارس المؤسسات عادة نشاطاتها في محالت مختلفة نذكر منها ما یليكما  

 :ها وبیئت لظروف الوحدة االقتصادیة بالنسبةویتحقق بتطبیق المبادئ  األداء االقتصادي

 ستخدام مقاییس الربحیة بأنواعها المختلفة.باالمحیطة بها ویتم قیاسه عادة 

 :عیةالجتمااألي مؤسسة أساس لتحقیق المسؤولیة یعد األداء االجتماعي  األداء االجتماعي 

ن موالقومي ویتمیز هذا النوع  االجتماعيحیث تتمثل أهداف المؤسسة على المستوى 

ت األداء بنقص المقاییس الكمیة المتاحة لتحدید مدى مسامة المؤسسة في المجاال

 .االجتماعیة

  :اري اء اإلدفي المؤسسات في األد األداءیتمثل الجانب الثالث من جوانب األداء اإلداري

 ختیاراللمخطط والسیاسات والتشغیل بطریقة ذات كفاءة وفعالیة ویتم تحقیق ذلك بحسن 

 خداماستن أفضل البدائل التي تحقق أعلى المخرجات الممكنة ولتقییم األداء اإلداري یمك

 .األسالیب المختلفة لبحوث العملیات وكذلك البرمجة الخطیة

                                                             
 25مزغيش عبد الحليم, تحسين أداء المؤسسة في ظل إدارة الجودة الشاملة, مرجع سابق, ص 1
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 داري إطویر تیتمثل في زیادة معدل العائد ونسبة خفض التكلفة الناجمة عن  لي:األداء الما

زة األجه إعادة هندسة العملیات ونسبة الخفض في توقعات أومعین مثل تبسیط  اإلجراءات 

 كنتیجة لألنفاق على تطویر تكنولوجیا الصیانة الدوریة.

  : )ر ب تغییویتمثل في نسبة الخفض في الوحدات المعیبة بسباألداء الفني )التكنولوجي

 في عدة بسبب تغییر العاملین ونسبة الفض أوتغییر التجهیزات  أوطریقة أو طرق العمل 

ا من قدیمهفي تقدیم الخدمة والتطور في عدة خدمات التي تم التحول إلى ت نماذج مستخدمة

 .االنترنیتخالل 
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 الثاني: تحسين أداء العاملين المبحث

 العاملين أداءتحسين  إلىالمطلب األول: مدخل 

لعنصر افإن  ’نتهتلك عبر الزم األخرىموارد المنظمة , فإذا كانت الموارد  یشكل العامل أحد أهم

یات ى مسؤولتزید قیمته وأهمیته, على هذا األساس فإن أول أنیمكن  قیض من ذلك البشري على الن

 .دراتهالمدیرین في المنظمات الحدیثة االهتمام بهذا العنصر والعمل على تحسین معارفه وق

 مفهوم تحسين أداء العاملين:. 1

جاهدة لتحسین أداء العاملین فیها ودفعهم تجاه األهداف المرسومة بكافة الوسائل  اإلدارةتعمل 

لممكنة فتارة تستخدم الحوافز المادیة وتارة أخرى تستخدم الحوافز المعنویة, وغیرها من الوسائل ا

وتحسین األداء, والمشكلة  اإلنتاجیةرفع الكفاءة  إلىالتي تولد الرضاء النفسي عن اإلنجاز, وتهدف 

تقدیم  اإلدارة, لهذا یتوجب على هذه الوسائل قد ال تتوافق مع دافعیة كل العاملین أنتكمن في 

الوسائل المناسبة التي تستطیع من خالل إشباع حاجة العامل حول رغبة معینة. لكن رغم تقدیم 

الحافز المناسب تعاني بعض المنظمات من وجود حاالت وصفات غیر محمودة منتشرة بین 

ال تجدي , الكذب, الربا والتهرب من الوظیفة وغیرها من األمور التي االختالساتعاملیها كالغش, 

 1معها الحوافز المادیة والمعنویة نفعا.

 ومن مظاهر ضعف األداء:

 اإلنتاجیة الضعیفة وغیر الجیدة في مواصفاتها. -

 عدم إنهاء األعمال في الوقت المحدد. -

 الصدام المستمر بین اإلدارة والموظفین وخاصة الجدد. -

 مع ثقافة المنظمة السائدة. االنسجامعدم  -

 اد حالة الالمباالة لدى العاملین.فقدان الحافزیة وازدی -

 القرارات. اتخاذتجنب وفقدان روح المخاطرة والتأخیر في  -

إن تحسین األداء یتطلب نظرة شمولیة لعناصر ومستویاته, وتحلیل العوامل التنظیمیة المؤثرة 

إجراء او قرار ما بشأن  فاتخاذ, والبحث عن األسالیب الفعالة لتحسین وتطویر تلك العوامل, فیه

                                                             
 .312, ص 2001عبد الباقي صالح, ادرة الموارد البشرية, الدار الجامعية للطباعة والنشر, االسكندرية, مصر,  11
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, وهذا أمر بدیهي ألنك إذا قمت بمعالجة ظواهر تحسین وتطویر األداء یجب أن یبدأ من الجذور

 المشكلة وقشورها الخارجیة فستظهر من جدید.

ضرورة ب تناعاالقففلسفة تحسین األداء تمثل سیاسة عامة تنتهجها المنظمات الحدیثة حیث یسود 

لى أداء ؤثر عتتمر لكافة العوامل التنظیمیة المتبعة في المنظمة التي التحسین والتطویر المس

منه لنشاط. وااالت العاملین فیها بدءا بالقیادات العلیا وانتهاء بالمستویات التنفیذیة في كل مج

نتاجیة ات وایمكننا تعریف تحسین األداء بأنه استخدام جمیع الموارد المتاحة لتحسین المخرج

 ثلى.ة المق التكامل بین التكنولوجیا الصحیحة التي توظف رأس مال بالطریقالعملیات وتحقی

وعملیة تحسین األداء تستلزم وجود أمور أساسیة فقبل البدء بتحسین األداء یجب التأكد من 

جدوى هذه العملیة وهل هي الزمة وعلى اي مستوى. حیث یتطلب تحسین األداء تجمیع 

اثل في واجباتها ومسؤولیاتها لمساعد المشرفین على توزیع الوظائف في فئات بناءا على التم

العمل على نحو منظم, فضال عن مساعدة العاملین على معرفة واجبات ومسؤولیات وظائفهم , 

 1ومن ثم معرفة المطلوب منهم أداؤه.

 ویكتسب تحسین األداء أهمیة خاصة حیش یساعد في:

 معالجتها.معرفة الفجوة الحاصلة في األداء وكیفیة  -

لون یعمل على تطویر وتكوین وعي الموظفین بأهمیة تطویر وتحسین األداء وبما سیحص -

 علیه من فوائد.

 2تعمل على اكتشاف الطریقة المثلى للعمل. -

 

 ن تحسين اداء العاملي طرق وخطوات:ثانيالمطلب ال

 هناك عدة طرق ومن بینها:

 :اآلتیةوتتكون من الخطوات :األولى الطريقة

 األداء تحلیل:األولى الخطوة

                                                             
 t=11887 .maharty.com/showthread.php http://vb? عبد الجليل الشوامرة, استراتيجية تحسين وتطوير األداء, 1
  .shared.com/office/rzNgYndC/html4http://wwwعبد العزیز عبد الرحیم الصدیقي,ماهیة وخطوات عملیة تحسین األداء2
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ط لي ویرتبوالقدرات,وكذا تحلیل الوضع الحالي والمستقب األولویاتضمن  األداءحیث یتم تحلیل 

تاحة والقدرات الم اإلمكاناتالمرغوب:ویصف  مفهومین وهما:ا_الوضع األداءبعملیة تحلیل 

 والالزمة لتحقیق استراتیجیة واهداف المنظمة.

ي هالعمل واالمكانات والقدرات المتاحة كما  أداءالحالي)الفعلي(:یصف مستوى  ب_الوضع

 موجودة فعلیا.

 لمتعلقةاالمشاكل  إدراك,ومن خاللها یمكن األداءالفجوة في  إدراكوینتج عن هذین المفهومین 

 البحث عن جذور المسببات الثانية: الخطوة .والعمل باألداء

بط مهم هو را المرغوب والواقعي,فتحلیل المسببات األداءهنا یتم تحلیل المسببات في الفجوة بین 

 .األداءالمالئمة لتحسین وتطویر  واإلجراءات األداءبین الفجوة في 

 اختیار وسیلة التدخل او المعالجة الخطوة الثالثة:

ه واهم مسبباتباالستجابة لمشاكل االداء والتدخل في االختیار هو طریق منتظمة وشاملة ومتكاملة 

یلة من وس تكون االستجابة مجموعة من االجراءات تمثل اكثر الطرق المالئمة لتجاوزه وعادة ما

 ,األداءحسین لت

 والتنفیذ التطبیقالخطوة الرابعة:

 .لمتابعتهابعد اختیار الطریقة المالئمة توضع في حیز التنفیذ,ویصمم نظاما 

 األداء.مراقبة وتقییم الخامسة: الخطوة

ر لتغییایجب ان تكون هذه العملیة مستمرة,ویجب توفر وسائل مراقبة ومتابعة تركز على قیاس 

 الحاصل على محاولة سد الفجوة. التأثیرالحاصل لتقییم 

 األداء.مراجعة تحلیل السادسة: الخطوة

 إذالتقییمه ومحاولة تعدیله داء بشكل عام تعطي انطباعا على اال أنها لألداءالمراجعة الدائمة  أهمیة

 .1یقوم هو نفسه بهذا التقییم قبل ان یقوم به المدیر أن,ویمكن للعامل األمرلزم 

                                                             
 15ص  ،http://www.4shared.com/office/rzNgYndC/____.htmlاألداء, تحسین عملیة وخطوات ماهیة،ألصدیقي الرحیم عبد العزیز عبد1
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 والشكل التالي ویوضح هذه المراحل:

 خطوات عملیة تحسین األداء (:  2-2الشكل رقم ) 

 

 

 

 

   

 

 

 

األداء,  تحسین عملیة وخطوات ماهیة، ألصدیقي الرحیم عبد العزیز عبدالمصدر:

.4shared.com/office/rzNgYndC/____.htmlhttp://www 15، ص 

 

 الطريقة الثانية:

 تحدید مجاالت تحسین االداء ووضعها في قائمة افضلیة. -

 تحدید مشروع التحسین وتشكیل فریق التحسین. -

 تحلیل مشاكل تطبیق العملیة. -

 اقتراح اسباب المشكلة. -

 فحص االفتراضات المقدمة. -

 االسباب الجذریة للمشكلة.تحدید  -

 وضع حلوال بدیلة . -

 تصمیم الحلول والمعاییر. -

 التحليل                     

 

 البحث عن جذور المشكلة                        

 

 تطوير وسائل المعالجة                                    

 

 التطبيق والتنفيذ

 

 التقييم ومراجعة األداء                                                            

http://www/
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مناقشة مشاكل التنفیذ وامكانیة رفض العاملین للحل المقترح وعلیه باالعتماد على احد هذه  -

الرتقاء بهم من خالل توفیر الطرق او غیرها,تتمكن المنظمة من تحسین اداء عاملیها وا

االمكانیات والظروف المساعدة على تحقیق اداء افضل والتي لم تكن في استراتیجیة 

 .1المنظمة قبل القیام بعملیة التقییم والتحسین

فرادها البشري,یجب على المنظمة ان تشجع اشراك وتطویر ا األداءتحسین  وكإسناد ألهداف

 من خالل:

 المستمر وتخطیط المهنة )المواقع الوظیفیة(. التدریب -

 تحدید المسؤولیات والصالحیات. -

 الفرد والفریق. أهداف تأسیس -

 تسهیل اشراك االفراد في عملیة اعداد الهدف وضع القرار. -

 المراجعة المستمرة لحاجات االفراد. -

 ایجاد الظروف المناسبة لالبتكار. -

 : تقييم أداء العاملينالمطلب الثالث

 :مفهوم تقييم اداء العاملين  -1

 :هناك عدة تعاریف لتقییم اداء العاملین نذكر بعضها في ما یلي 

 لألهدافوتحقیقهم  إلیهمیقصد بتقییم اداء العاملین "قیاس مدى قیام العاملین بالوظائف المسندة 

المطلوبة منهم  ومدى تقدمهم في العمل وقدرتهم على االستفادة من فرص الترقي وزیادة 

 .2"األجور

هم قیاس مدى مسامة العاملین في انجاز االعمال التي توكل الیهم والحكم على سلوك-

 .حددة وتصرفاتهم اثناء القیام بالعمل وعلى مدى التطور في ادائهم خالل فترة زمنیة م

 لتي تقررابیة ا,ویتم قیاس هذه االعمال بواسطة المعاییر الرقمال التي تتم او تمت قیاس االع-

 بة .ة الرقاوبدونها الیمكن القیام بعملی ألنهالعملیات  أهموتعتبر عملیة قیاس االداء من 

                                                             
 16, مرجع سابق, ص األداء تحسین عملیة وخطوات ماهیة،ألصدیقي الرحیم عبد العزیز عبد1
 .85, ص 2006زهير ثابت, كيفية تقييم أداء الشركات والعاملين, دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع, القاهرة  2
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دراسة وتحلیل اداء العاملین لعملهم ومالحظة سلوكهم وتصرفاتهم اثناء العمل وذلك للحكم -

یفة تحمله لمسؤولیات اكبر وترقیته لوظامكانیات النمو والتقدم للفرد في المستقبل وعلى 

 .1أخرى

 من التعاریف السابقة یمكن ان نستنتج :

وكذلك  لف بهما یتم تقییمه لیس هو العامل في حد ذاته ولكن اداء هذا العامل للعمل الذي یك

تؤهله  والتي التي یتوفر لها هذا الفرد باإلضافة لإلمكانیاتسلوكه وتصرفاته في مكان العمل 

 .الحالیة التي یشغلها  الوظیفةمن  اعليب أخر وظائف  أعباء للقیام بواجباته و

 ة ان عملیة التقییم عملیة مستمر أيان تقییم اداء الرد العامل یتم بصفة دوریة -

 .ان اداء االفراد العاملین یقیم من خالل موضوعة مسبقا-

 لتاليان عملیة تقییم االداء تساعد على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وبا -

 .التخفیف من مشكلة المحسوبیة والعالقات الشخصیة 

 ریةان عملیة تقییم االداء ال تعني مستوى اداري واحد والكن كل المستویات االدا -

 .ددةمح دافكون مبنیة  في ضوء أهت العاملین یجب ان تقییماألداءلألفرادفان عملیة  وأخیرا

 عناصر نظام تقییم األداء(:  3-2رقم ) الشكل 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .25, ص 2001صالح محمد الباقي, الجوانب العلمية والتطبيقية في إدارة الموارد البشرية في المنظمة, الدار الجمعة, اإلسكندرية 1

استخدام 

 النتائج

اإلخبار 

 بالنتائج

 التوقيت المعايير الطريقة

من 

 المسؤول

تحديد      

الغرض   
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 https://sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=1343&SecID=50المصدر:   

 

 

 

 :تقييم اداء العاملين . 2

 مستویات هي: 3تحقق عملیة تقییم االداء اهدافا عدیدة وذلك وفق 

 على مستوى المنظمة: 2-1

جاه تاملین والتعامل االخالقي الذي یبعد  احتمال تعدد شكاوى العایجاد مناخ من الثقة -

 المنظمة

 روالتطو لتقدمارفع مستوى اداء العاملین واستثمار قدراتهم وامكانیاتهم بما یساعدهم على  -

خدم ن تستاتقییم برامج وسیاسات ادارة الموارد البشریة الن نتائج هذه العملیة یمكن  -

 ة هذه السیاسات كمؤشرات للحكم على دق

 مساعدة المنظمة في وضع معدالت معیاریة دقیقة  -

 على مستوى المديرين : 2-2

ان مواجهة المدیر او المشرف للفرد او العامل للحكم على ادائه ال تعتبر عملیة سهلة وانما 

ز بطابع التحدي الذي یدفع المدیرین الى التنمیة  مهاراتهم وامكانیاتهم تعتبر عملیة تتمی

تابعیهم وهذا  ألداءالفكریة وتعزیز قدراتهم االبداعیة للوصول الى تقییم سلیم وموضوعي 

ما یدفع باتجاه تطویر العالقات الجیدة على العاملین والتقرب الیهم للتعرف على مشاكلهم 

 .1وصعوباتهم

ان زیادة شعور العاملین بالعدالة وبان جمیع جهودهم المبذولة على مستوى الفرد : 2-3

تؤخذ بعین االعتبار من قبل المنظمة  یجعلهم اكثر شعورا بالمسؤولیة ویدفعهم الى العمل 

                                                             
, 382األداء البشري في المنظمات, بحوث و دراسات المنظمة العربیة اإلداریة, جامعة الدول العربیة, العدد  عبد الباري ابراهیم درة, تكنولوجیا1

 .136ص ’ 2003القاهرة 
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ومكافاتهم فوزهم باالحترام وتقدیر مسؤولیاتهم معنویا  لیترقبوال وإخالصباجتهاد وجدیة 

 .مالیا 

 1مزایا عدیدة منها : اضافة الي ان لتقییم االداء

 .رفع الروح المعنویة للعاملین وخلق جو من التفاهم والعالقة الحسنة  -

 .اشعار العاملین بمسؤولیتهم تجاه وظائفهم  -

 وسیلة لضمان العدالة في معاملة المسؤولین لمرؤوسیهم -

 تقییم سیاسات االختبار والتدریب -

 الوظیفي لألفرادوسیلة لتطویر االداء الفردي للعامل وتخطیط المسار  -

 اهمية تقييم اداء العاملين :-3

یمكن تبیان اهمیة قیاس اداء العنصر البشري من الهداف التي یسعى لتحقیقها قیاس االداء 

 :2والتي یمكن تلخیصها فیما یلي

 الترقية والنقل : 3-1

 وظائفهم نلى ماذا یكشف قیاس االداء على قدرات العاملین وبالتالي یتم ترقیتهم الى وظائف اع

 .التي تتناسب وقدراته الوظیفةكما یساعد في نقل ووضع كل فرد من 

 تقييم المشرفين و المديرين : 3-2

 ضاءأعیر حیث یساعد قیاس االداء في تحدید مدى فعالیة المشرفین والمدرین في تنمیة وتطو

 .وتوجیهاتهم إشرافهمتحت  سیعملالفریق الذي 

 واالجور:اجراء تعديالت في الرواتب  3-3

ن او عاملیففي ضوء المعلومات التي تم الحصول علیها من قیاس االداء یمكن زیادة رواتب ال

 .انقاصها كما یمكن اقتراح نظام حوافز معینة لهم

 مقياس او معيار: 3-4

                                                             
 .98ثابت زهير, مرجع سابق, ص  1
 .25, ص 2001مصطفى نجيب شاويش,إدارة الموارد البشرية, دار الشروق للنشر والتوزيع, الدار الجمعة, اإلسكندرية  2
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ات اخرى تطبیقاذ ان قیاس االداء یمكن ان یعتبر معیارا او مقیاسا مقبوال في تقییم سیاسات و

 .االفراد وذلك كالحكم على مدى فعالیة التدریب في المؤسسةفي مجال 

 

 تقديم المستورة: 3-5

ذا ان اائهم اذا یشكل قیاس االداء اداة لتقویم ضعف العاملین واقتراح االجراءات لتحسین اد

 أعمالهم.بامهم العاملین كثیرا ما یعبرون عن رغبتهم في االجابة عن السؤال المتعلق بكیفیة قی

 يعتبر متطلب للمعرفة الشخصية واالطالع: 3-6

تج عنه س فتناذا ان قیاس االداء یشجع المشرفین على االحتكاك بمرؤوسیهم اثناء عملیة القیا

 المعرفة الشخصیة لهؤالء المرؤوسین من قبل المشرفین

 اكتشاف الحاجات التدريبية : 3-7

تالي ة وبالعن الحاجیات التدریبیاذ ان قیاس االداء یعتبر من العوامل االساسیة في الكشف 

 تحدید انواع برامج  التدریب والتطویر الالزمة

 العاملين وتحسين عالقات العمل: معنوياترفع  3-8

لتفاهم ساس اویتم ذلك من خالل خلق الثقة لدى المرؤوسین برؤسائهم ونشوء عالقة قائمة على ا

 .ةلمنظمح المعنویة لدیهم داخل ابین االدارة والعاملین مما یؤدي الى تقویة ورفع الرو

 األداء:تقييم 3-9

بتقدیم تقاریر الدوریة حول  اإلداراتیلزم  مضبوطةان تقییم االداء وفق نضام محدد ومواعید 

 .1كفاءتهم واالحتفاظ بالسجالت والتقیید بمواعیدها وذلك یضمن استمراریة الرقابة و االشراف

 

 

                                                             
 27مصطفى نجيب شاويش,إدارة الموارد البشرية.مرجع سابق, ص1
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الثالث: أخالقيات األعمال ودورها في تحسين أداء العاملين المبحث  

 العاملين  أداء على المؤثرة العواملالمطلب األول: 

ذ وتمییزها،إ یدهاتحد عملیا یصعب التي العوامل من ومتشابكة ومختلفة متعددة بجملة ینلالعام أداء یتأثر

 تؤثر ال عموما یاةالح أو االجتماعیة الحیاة أو االقتصادیة الحیاة في ظاهرة توجد ال تكاد  "bajt"یقول 

 .األداء في

 ،كما یزیائیةالف العوامل وكذلك الفرد حیاة ومرحلة والمكان الزمان باختالف تختلف العوامل وهذه

 االختالف أن

 البعض یؤدي حین في وتحسینه األداء رفع إلى تؤدي العوامل هذه فبعض تأثیرها شدة في یالحظ

 إلى اآلخر

 علیه باشرم غیر تأثیرا اآلخر للبعض بینما األداء على مباشرا تأثیرا منها للبعض أن ،كماخفضه

 التبسیط ،وبغرض

 :نقاط شكل على تقدیمها ارتأینا األداء مستوى على تؤثر التي العوامل اإلبراز من ومحاولة
 

 :1المحددة األهداف غياب .-1

 تاجإن ،ومعدالت لألعمال وتفصیلیة شمولیة خطط لها یكون أن دون تعمل التي المنظمات إن

 عدالتم على عاملیها محاسبة أو إنجازات من تحققه ما مدى تقیس  أن تستطیع ال محددة،فإنها

 المنظمة نم محددة تفصیلیة خطط أو لألداء معاییر استخدام محدودیة أو غیاب ظل م،وفيتهإنجازا

 یؤدي الذي فالموظ الحالة هذه في ،ویتساوى لإلنتاج مؤشرات أو معاییر لدیها یكون أن تستطیع ال

 عدم فإن لألداء تقاریر وجود من الرغم وعلى معدوم أو محدود أداءه یكون والذي عمله

 قیاس صعوبة عنه الحاالت،وینتج من كثیر في منها الفائدة تقلیل إلى یؤدي تعبئتها في الموضوعیة
 قد مما ستحقهیبما  المنتج العامل یكافأ ال حیث األداء تدني إلى یؤدي بدوره وهذا العاملین أداء

 .أدائه مستوى تدني ثم لدیه،ومن المباالة عدم شعور تعمیق إلى یؤدي

 :الوظيفي الرضا مشكالت .-2

 تدني في األساسیة العوامل من یعتبر العاملین لدى انخفاضه أو الوظیفي الرضا إنعدم

 حد على معنویةال بالحوافز یتأثر بل وحدها المادیة الحوافز على یقتصر ال الوظیفي األداء،والرضا

 .واالقتصادیة االجتماعیة العوامل من كبیر بعدد یتأثر الوظیفي والرضا .سواء

 
 :اإلداري التسيب .-3

 أداء معدالت انخفاض في كبیر تأثیر لها التي اإلداریة الظواهر من اإلداري التسیب یعتبر

 .العمل من مهدورة ساعات ضیاع یعني اإلداري العاملین،فالتسیب

 :اإلدارة في المشاركة عدم .-4

 التي العوامل من القرارات وصنع التخطیط في المختلفة اإلداریة المستویات مشاركة ضعف إن

 .االدنی المستویات في والموظفین العلیا اإلداریة القیادات بین فجوة إیجاد في ساهمت

                                                             
 الوطني،مذكرة للحرس الطبية العزيز عبد الملك مدينة في للعاملين الوظيفي باألداء التنظيمية العوامل العماج،عالقة مطلق بن حمود1

  67،68 ،ص 2003 السعودية، األمنية،الرياض،المملكة للعلوم العربية نايف ماجستير،أكاديمية
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 أهداف لتحقیق بالمسؤولیة الشعور ضعف الجماعي والعمل المشاركة ضعف عن وینتج

 وضع في تهمشاركبم یشعر حیث العاملین لدى األداء مستوى تدني إلى یؤدي بدوره المنظمة،وهذا

 لعملل الحماس انخفاض ثم بالرضا،ومن الشعور تدني ذلك عن إنجازها،وینشأ المطلوب األهداف

 .اإلنتاج ومعدالت

 
 

 :األداء مستويات اختالف  .5

 أدائهم معدالت بین تربط التي اإلداریة ألسالیب نجاحا عدم العاملین أداء على المؤثرة العوامل من

 أداء ىمستو بین واضح ارتباط هناك كان علیه،فكلما یحصلون الذي والمالي المعنوي والمردود

 والعالوات والترقیات العامل

 األداء على التحفیز عوامل كانت علیها،كلما یحصل التي األخرى المالیة والحوافز والمكافآت

 المنتج لعاملا بین لتمییز خاللها من یتم العاملین أداء لتقویم متمیزا نظاما یتطلب وهذا مؤثرة

 رفع لتاليوبا كالمكافآت اإلضافیة الحوافز نظام وجود فإن المنتج،كذلك غیر والعامل والمتوسط
 .أدائهم مستوى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العاملين أداء على األعمال أخالقيات أثر :الثاني المطلب

 

 ولدى مةالمنظ في تتوفر أن یجب التي األخالقیات ودراسة بتحلیل األول الفصل في أنقمنا بعد

 العاملین
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 و هام أمر األخالق أن إلى تشیر "األعمال أخالقیات" عن الصادرة األدبیات معظم أن إلى توصلنا

 للعامل نافع

 لن فاألخالق .القریب األجل في ونافعة هامة تكن لم إن تقدیر أقل على البعید األجل في وللمنظمة

 أي لها یكون

 تحقیق أن وبماالمنظمة، أهداف تحقیق اتجاه في العاملین على تأثیرها قدرة في ساهمت إذا إال معنى
 فعالیته العمل یفقد سوف للعمل،حیث العاملین یقدمه الذي األداء خالل من إال كونی لن األهداف هذه

 .والصدق واألمانة الثقة من درجة وجود بدون

 

 :1العامل على األعمال أخالقيات تأثير .1

 

 أفضل؛ هو ما إلى مستواه ورفع الفرد سلوك تقویم .أ

 مستقلة؛ شخصیة إضفاء .ب

 هللا بأوامر یمتثل ألنه الداخلیة بالسعادة یشعر الفرد تجعل.ج
 نفسه وتزكي سلوكه د.تهذب

 للعامل الذاتیة الرقابة تنمي .ه

 لجماعة معا المشاركة في رغبة أكثر .و

 لحیاةا في الجمالیة  بالنواحي اإلحساس .ز

 النفسیة األمراض على تقضي.ح

 عمالأو  قول الفرد سلوك في الوسطیة قاعدة تبني.ط

 .الفرد حیاة جوانب كل بشمولیتها األخالقیات تعالج.ي
 

 :علىالجماعةاألعمال تأثيرأخالقيات -2

 المؤمنین بین األخوة معنى ترسیخ 

 العاملین جماعة توحید 

 االجتماعیة المسؤولیة بناء 

 الجماعة حقوق واحترام دعم 

 العاملین بین االجتماعي التكافل صرح تأسیس 

 التعاون روح بناء. 

 

 :واإلدارة العاملين بين العالقة علىاألعمال  أثر أخالقيات .3

 

 اجیةإنت بزیادة مباشرة عالقة لها واإلدارة العاملین بین الثقة أن المعلومة األمور من

 فإنه بعیدوال القریب المدى على مجهوداته ستقدر المنظمة إدارة أن یعلم الذي العامل،فالموظف

 .عمله في یتَفانى

 غیر أمرا یكون هذا فإن للعاملین بوعودها التَِفي المؤسسة إدارة بأن الموظف یشعر عندما ولكن
 واألمانة بالصدق المدیرین التزام فإن لذلك .الكفاءة وزیادة واإلبداع العمل تطویر على له ُمحفز

                                                             
  65،ص 2011 أحمدداودالمزجاجياألشعاري،الوجيزفيأخالقياتالعمل،الطبعةالثانية،خوارزمالعلمية،المملكةالسعودية،1
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 تحفیزهم إلى یؤدي ما وهو اإلدارة في العاملین ثقة إلى یؤدي مع العاملین والرحمة والوفاء والعدل

 .التفاوض و والشكوك الشائعات في الضائع الوقت من كثیرا ویوفر العمل على

 بأخالقیات لملتزمةا غیر واإلدارة العمل بأخالقیات الملتزمة اإلدارة حالة :حالتین بین المقارنة عند

 .العمل

 الوعود أن جدت الثانیة الحالة في بینما مصدقة للعاملین المدیرین وعود أن تجد األولى الحالة في
 .واإلدارة العاملین بین العالقة على ُمهیمنا یكون الشك بل مصدقة غیر

 مقبوال لدخلا كان طالما عدیدة لسنوات العمل في یستمر العاملین من كثیرا تجد األولى الحالة في

 في .مرتفعا لالدخ كان وإن حتى باستمرار بدیل عن یبحثون العاملین تجد الثانیة الحالة في بینما

 یةالثان الحالة في بینما المحترمة المنظمة لهذه والء ولدیه عمله في سعیدا العامل تجد األولى الحالة

 .مضمون غیر لمدى بعیدا المقابل ألن السریع المقابل على مبنیة العالقة تجد

 بطریقة تتعامل تيال فالمنظمة .بالمنظمة للوظائف تتقدم قد التي العمالة إلى تأثیره یمتد األمر هذا

 ثیرالك تنُِفر ألمورا ذهه تُبالي ال التي المنظمة بینما العمالة سوق بكفاءات تجتذ موظفیها مع أخالقیة

 عاملت أسلوب فإن التفصیل،كذلك عن غني   المنظمة قدرات على ذلك وتأثیر الكفاءات، تلك من
 لها تتقدم تيال و بل ابه التوظیف تقبل التي الكفاءات على یؤثر لوظائف ینل المتقدم مع المنظمة

 .مستقبال

 

 :أنفسهم العاملين بين العالقة على أثرها .4

 

 بین تشرةالمن األخالقیات هي واألمانة االحترام والتعاون الصدق یكون عندما :األولى الحالة

 وبعضهم العاملین
 .العمل لصالح العاملین طاقات تفجر إلى یؤدي هذا فإن البعض

 عامل كل فإن سیطرةلم هیا للزمالء واإلساءة والنفاق الخداع ثقافة تكون عندما بینما :الثانية الحالة

 یكذب دوق المعلومات من لكثیر عنها ویُخفي ضئیل بقدر معه ویتعاون زمیله من حذر على یكون

 .هكذا هو لرئیس یكتبها التي التقاریر في

ان القیم المشتركة بین العاملین والتفاعل الداخلي ألفراد المنظمة قد یشكالن " williamson"  وذكر

 .1داخل المنظمة یمكن اإلدارة من السیطرة التامة على مجریات األداءنظاما قویا وفعاال 

 

 أخالقيا العاملين أداء وتقييم تحسين برامج :الثالث المطلب

 

 نظماتم تمارسها التي األنشطة من كبیرة مجموعة تمثل أخالقیا العاملین أداء تحسین برامج

 أهم تمثل نهاإف ،لذلك للعاملین واالزدهار والتقدم والنمو اإلنسانیة الكرامة تعزیز دفبه األعمال

 واألخالقیة ةاالجتماعی اهمسؤولیات بمتطلبات اإلیفاء على المنظمة قدرة لتعزیز الحدیثة المداخل

 :یلي ما البرامج هذه للمنظمة،من والخارجي الداخلي لمجتمعا تجاه
 :العاملين أداء تقييم برامج .1

 إدارة عمل صمیم من هو فنیین عاملین أو كإدارات و وكمجامیع كأفراد العاملین أداء تقیم إن

 تقییم عملیة أن كما .وغیرها والترقیة باألجور تتعلق جدا مهمة أمور علیه ویترتب البشریة الموارد

 تكون أن یفترض لذلك .والتقویم والتقییم القیاس تتضمن بحیث متكاملة تكون أن یفترض األداء

 وتقویمه قیاسه یراد لما محدد معنى إعطاء على قدرة ذات وبمعاییر رسمي إطار ضمن إجراءات

                                                             
1Williamson, Organizationaltheoryfrom Chester Barnard to the present and 

beyond,OxfordUniversityPress, New York, USA,1990, P42 



 الفصل الثاني                                                            تحسين أداء العاملين
 

 
50 

 تكرار احتمالیة عن تصورا النظام هذا یعطي أن ومحاولة والسلوكیة األدائیة الفرد خصائص من

  .1تمعلمجوا والمنظمة الفرد فائدة لغرض المستقبل ینفي الجید واألداء السلوك

 االجتماعیة مسؤولیتها تتحمل أن للمنظمة یمكن األداء تقییم عملیة وإجراءات آلیات إطار وفي

 :2كاآلتي وهي األطراف مختلف ترضي أخالقیة سلوكیات وتتبنى

 انبالج تجسید على اهبقدر متسمة األداء لتقییم دقیقة معاییر بوضع المنظمة تجتهد أن -
 ظماتالمن فإن العاملون،لذلك ینجزها التي األعمال مختلف في والذاتي والسلوكي الموضوعي

 المعنیین؛ مع ائیةنه وكنتائج كفقرات األداء استمارات وتناقش وأخرى فترة بین النظر تعید الجیدة

 في إلنسانیةوا الموضوعیة الخصائص توفر على التأكید خالل من التقییم في التحیز عن االبتعاد -

 وغیرها؛ ةوالقراب والصداقة والمنظمة والعشیرة والمذهب الدین بعوامل متأثیرهم وعد المقومین

 التعامل لىع والقدرة العاطفي واالستقرار واإلدراك الخبرة ذوي من بأشخاص التقییم عملیة أن -

 أثیرت مشكلة من التخلص یالغرض فرد ولیس عمل فریق قبل من التقییم یكون وأن اآلخرین مع

 الهالة؛

- 
نیكونمجمیعأوأاهلللإنأهمالتزامأخالقیفیعملیةتقییمأداءالعاملینهوالموضوعیةواالبتعادعنإعطاءتقییممتس

 تشددامعالجمیعأویتسمالتقییمبأنیكونوسطاللجمیع؛

 االطالع مع دیثةوالح منها التقلیدیة األداء تقییم أسالیب مختلف البشریة الموارد إدارة تستخدم أن

 باإلبداع فیتص الذي اإلنجاز لقیاس المطورة األسالیب وخاصة لمجاال فیهذا مایستجد على الدائم

 تكافئ لمنظمةا أن بمعنى .البعید المدى على إال نتائجه التظهر والذي للعاملین والریادي الفكري

 .رجدیدة أفكا یقدمون الذین المنجزین

 :العمل حياة نوعية تحسين برامج .2

 ستقطابوا جذب مركز تكون ألن للمنظمة اإلمكانیة العمل حیاة لنوعیة الحدیثة البرامج تعطي

 العاملین نبجا من وااللتزام الوالء ذلك خالل من ویزداد للعمل مناسب ومكان الكفوئین للعاملین

 .المنظمة أهداف مع أهدافهم وتفاعل وتكامل

 مثل العمل حیاة نوعیة لتحسین التقلیدیة للبرامج إضافة الحدیثة البرامج من الكثیر لقداستحدثت

 بالمشاركة واإلدارة الشاملة الجودة وإدارة الجماعي العمل وبرامج البشریة الموارد صیانة برامج

 توضع البرامج من حزمة حالیا تمثل وغیرها،وهذه البدیلة العمل جداول وبرامج المفتوحة واإلدارة

 كبیرة مجموعة تمثل النوعیة تحسین برامج أن وبما .العمل حیاة نوعیة تحسین إستراتیجیة إطار في

 واالزدهار والتقدم والنمو اإلنسانیة الكرامة تعزیز دفبهاألعمال  منظمة تمارسها التي األنشطة من
 مسؤولیتها بمتطلبات لإلیفاء المنظمة قدرة لتعزیز الحدیثة المداخل أهم تمثل نهافإ لذلك .للعاملین

 األخالقیة الممارسة جوانب لبعض اإلشارة ،ویمكن تمعلمجا تجاه واألخالقیة االجتماعیة

 : 3كاآلتي وهي البرامج هذه خالل من واالجتماعیة

 لجسديوا النفسي الضغط حاالت فیه قل متجددات معنى العمل وإعطاء جذابا العمل مكان جعل -

 .البرامج على التركیز خالل من واإلرهاق

 بحیث مشتركة قیم اتجاهات وتعزز قیمة تنظیمیة ثقافة خلق في تساعد البرامج هذه أنشطة إن

  .ومریحا جذابا العمل مكان یصبح

 
                                                             

1ManagingHumanResources, 5th ed, West Publishingco, New York, U.S.A, 1995, P306Schuler. R,  
  268ذكره،ص سبق العامري،مرجع محسن مهدي الغالبي،صالح منصور طاهرمحسن2
 270 .، 269ذكره،صص سبق العامري،مرجع محسن مهدي ،صالح الغالبي منصور محسن طاهر3
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 خالل نم العصر وأمراض المهنیة األمراض انتشار حدة من التقلیل في البرامج هذه تساهم أن.

 المهنیة المةالس ومعاییر متطلبات على والتركیز العامة والبیئة العمل بیئة بین االنسجام تعزیز

 .واسع منطلق من العمل مكان إلى والنظر بها الخاصة بالتشریعات وااللتزام

 جموعةم خالل من العمل مكان في والمتعة الراحة من جو توفیر إلى األعمال منظمة تسعى أن -

 :منها الممارسات من كبیرة
 من جو شاعةإ في تساهم مواضیع من فیها ینشر بما العمل مكان في الجداریة بالنشرات االهتمام .أ

 .بالعاملین واإلشادة المرح

 یكافأ لیاتفعا تتخللها مالئمة أنشطة وتقیم الخاصة المناسبات بأیام المنظمة تحتفل أن یجب .ب

 .لهم جماعیة موجبات معتقدي خاللها من العاملون

 أن لمنظمةل ویمكن المختلفة االجتماعیة لألنشطة الفعالیات برامج لوضع اجتماعیة لجان تشكیل.ج

 .مناسبة سنویة بمیزانیة تدعمها

 

 .العاملین میالد أعیاد بمناسبة االحتفاالت.ه
 حفالت أو یةمسائ حفالت خالل من سواء أواألفراد الشركة تحققها التي باالنجازات االحتفاالت .و

 .للعاملین تقدیر و شكر

 . عملها جو وإشاعة المرح روح تشجیع .ز

 

 

 الخالصة: 

 حقیقهتنظام تحسین أداء العاملین ذو أثر كبیر في تعدیل مسار المنظمة ومعرفة مدى  یعتبر

نظمة لى المعالعاملین ذو أهمیة یجب أن یتحلى بالفعالیة التي تعود  أداءألهدافها, وحتى یكون 

  .والتكیف والنمو االستقراربإیجابیة من تحقیق 

, لعاملیناكفاءة یتم الحكم من خاللها على قدرات وفتحسین أداء العاملین هو عملیة تنظیمیة مستمرة 

ى عدة مد علوالوقوف على نقاط القوة في أدائه لتعزیزها ونقاط الضعف لمعالجتها, فالتحسین یعت

 أیضاوائه, یكون نتاج ألد أومعاییر كل واحد منها یركز على جانب معین یتأثر به أداء العامل 

 .املینهناك عدة طرق تستخدم لتحسین أداء الع
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 :تمهيد

ما لما و تدعي  العاملين، وأداء األعمال بأخالقيات الخاصة النظرية المفاهيم أهم استعراض بعد

 اهذ في تمسي قدمناه في الجانب النظري قمنا بدراسة ميدانية لإلجابة على اإلشكالية المطروحة حيث

 رلخض بسيدي الجوارية للصحة العمومية المؤسسة على النظري الجانب في جاء ما إسقاط الفصل

 نم هذا الدراسة محل لخضر بسيدي الجوارية للصحة العمومية المؤسسة التعريف خالل من وذلك

 إلى ،باإلضافة العلمية المادة جمع ومصادر المستخدم المنهج توضيح أخرى جهة ومن , جهة

 .العاملين أداء تحسين في األعمال أخالقيات تلعبه الذي الدور مدى على التعرف

 حصدددائي مدددنو لقدددد إنتهجندددا فدددي هدددذه الدراسدددة أسدددلوإ دراسدددة الحالدددة ، ب سدددتخدام مدددنهج التحليدددل اإل  

تدددائج لتحليدددل ن version 22 SPSSخدددالل تو يدددع اإلسدددتبياب و قمندددا ب سدددتعمال البرندددامج اإلحصدددائي

 .الجوارية بسيدي لخضر العمومية للصحةالمقدم لموظفي المؤسسة  اإلستبياب

 :وهما مبحثين إلى الفصل هذا تقسيم تم فقد الغرض هذا تحقيق وبهدف

 .الدراسة بميداب التعريف :األول المبحث
 الميدانية للدراسة المنهجية اإلجراءات :الثاني المبحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الدراسة بميداب التعريف :األول المبحث

 دعييست األمر،الذي حركية بيئة في تنشط -المؤسسات من كغيرها – الصحية المؤسسة أب باعتبار

 لمستجداتا مع تتالءم او ونوع كما المتوقعة السكانية والمتغيرات تتفق إبداعية عملية إدارة توفر

 .المنتظرة التحديات مواجهة وتستطيع والصحية واالجتماعية والثقافية االقتصادية

 رلخض بسيدي الجوارية للصحة العمومية المؤسسة حالة عن نبذة إعطاء المبحث هذا في سنحاول

 .الدائرة مستوى على القطاعات أهم من تعد التي
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 المؤســــسة تعريــــــف :األول المطلـــــــــــب

 طابعت اذا هتسيير في مستقلة خدماتية منشاة هي لخضر بسيدي الجوارية للصحة العمومية المؤسسة
 .األساسي والعالج الوقاية برامج تطبيق وضماب صحية خدمات تقديم هي الرئيسية مهمتها

 02ل الموافق2007 ماي19 في المؤرخ140/07 رقم الرئاسي المرسوم اعلى بناء المؤسسة انشات

  EPHاالستشفائية العمومية المؤسسات وتسيير وتنظيم إنشاء المتضمن1428 األولى جمادى

 . EPSP  الجوارية للصحة العمومية والمؤسسات

 1985 001 الجبائي السجل ورقم  7957 805 08الجاري حسابها رقم تعريفها لبطاقة أعطي قد و

 . 1950 23 51 االجتماعي ضمانها ورقم 0470 809 07 التجاري سجلها اما1940

 على لخضر سيدي دائرة شمال لخضر بسيدي الجوارية للصحة العمومية المؤسسة المؤسسة تقع
 أوت 20 اسم تحت مربع متر 2600 تقدرإ بمساحة الصغير للميناء المؤدي الوطني الطريق

 بسيدي الصحي القطاع عن انفصلت نسمة  75 650تقدر سكانية كثافة تغطية على تشرف; 1956

 بعدما 2007 الرئاسي المرسوم بصدور 2008 سنة علي

 تغطي عامل 262 فحوالي 2018 مارس 31 غاية إلى أما عامل 120 بحوالي له تابعة تفرع كاب

 :في تتمثل بلديات ثالث صحيا

 لخضر بسيدي الخدمات متعددة عيادة •

 بحجاج الخدمات متعددة عيادة •

 . رمضاب المالك عبد ببن الخدمات متعددة عيادة •

 : في مهامها تتمثل

 حماية إلى تهدف التي األنشطة وكافة الوقاية وأنشطة الطبية واالستعجاالت العالجية الخدمات تقديم

 ةحماي في والمساهمة المحلية الصحية البرامج تطبيق في تتولى كما العمومية الصحة وترقية

 ألوبئةوا االجتماعية اآلفات ومحاربة والنظافة بالوقاية المتعلقة المجاالت في المحيط وترقية

 

 

 

 

 الصحـية للمؤســـسة التنظيــــــمي الهيكـــــــل:الثانــــي المطلـــــــب

 الصحية للمؤسسة التنظيمي الهيكل :(1-3)الشكل
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 البشــرية الموارد مصلــحة: المصـــــــــدر

 :المـــــــــــــــــدير •

 روبمدي مهامه تأدية في ويساعده بالصحة المكلف الو ير من بقرار مهامه وتنتهي المدير يعين

 لمهامبا ويقوم المؤسسة مدير منه وباقتراح بالصحة المكلف الو ير من بقرار ويعينوب ومساعدوب

 : التالية

 .اإلداري المجلس مداوالتتنفيذ  •

 .المؤسسة وإيرادات نفقات بخصوص بالصرف األمر •

 .التقديريةو الميزانية مشروع تحضير •

 .ذلك عن الناتجة االلتزامات ويتحمل والصفقات العقود كافة برامب  يقوم •

 : األمانة  •

 انةباألم وتتميز والمصالح المؤسسة عمال كافة وبين األول المسؤول المدير بين وصل همزة هي

 .والسر

 :اإلداري المجلس •
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 :التالية األعضاء يضم

 .المؤسسة مدير -ا

 .الصحة مديرية يمثل وعضو مدير-إ

 الطبي السلك ممثل-ج

 طبي الشبه السلك ممثل -د

 والمراقبة الميزانية ممثل •

 البلدي الشعبي المجلس ممثل •

 الوالئي الشعبي المجلس ممثل •

 البلديات مابين الخزينة امين •

 التأمينات •

• PCM  

 :والوسائــــــــل للمالــــــية الفرعــــــية المديــرية •

 رتسيي ضماب في هاما دورا تلعب حيث الجوارية للصحة العمومية المؤسسة في هامة مكانة لها

 : في وتتمثل للميزانية الحسن السير في المديرية مستخدمي

 :والمحاســــــــــبة الميزانـــــية -ا

 وفالكش وإعداد الخاصة الميزانية وتسيير للعمال الرواتب وتنظيم ترتيب في مهامه تكمن حيث

 .التقديرات مختلف تجميع وايضا والفواتير

 :المالية الوضعية ومتابعة الميزانية

 :العمـــــــــــومـــــية الصـــفقات مكتـــــــــــب -ب

 يقوم حيث الخ......واستشارات أغذية أدوية من بالمؤسسة الخاصة الصفقات جميع إنشاء مهامه من

 جلا من الصحة و ارة إلى وإرسالها عقدها المراد بالصفقة الخاص الشروط دفتر بانشاط المكتب

 . الرسمية الجريدة في بنشرها ويقوم عليها الموافقة

 :والتجهيـــــزات العامــــــة الوسائل مكتـــــــــب •

 ىعل وجردها وتصلحها صيانتها تتم بحيث الطبية األجهزة وجميع التجهيزات حوصلة في تتمحور

 . ةاألجهز وأصناف أنواع كل ويشمل الصحية المصالح مستوى

 : البشـــرية للموارد الفرعــــــية المديـــرية •

 :وتضم المستخدمين مصلحة مهامها

 تنصيب محضر من للموظفين اإلدارية الوثائق استخراج على أساسا تقوم :الموظفين مصلحة -أ

 بطتر فهي وبالتالي التقاعد والترقية والعطل عمل شهادة تثبيت أو ترسيم مقرر تعيين ومقرر

 .ب دارته الموظف

 :الرصيد مصلحة-إ

 لمهنيةا الخدمة منحة المناوبة منحة المرودية منحة الشهري الراتب من العمال مستحقات منح تضم

 .الخزينة وأمين المالي المراقب إشراف تحت وتكوب

 .ةالمستخدم اإلدارة وبين بينه تقع التي اإلدارية مشاكل حالل على يعمل :النزاعات مكتب •

 :التكوين مصلحة •

 . الترقية او الخبرة الكتساإ كاب سواء المؤسسة حساإ على تكوين إجراء الموظفين حق من •

 :الطبـــية والتجهيـــــزات للصــــيانة الفرعــــــية المديـرية •

 الطبي والعتاد الصيانة الفرع هذا يخص

 :الصحــــية للمصالح الفرعـــــــــية المديـــرية •
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 داخل الطبيب ومهام نشاطات متابعة وكذا ونشاطاتها وعملها المصالح كل متابعة بها نقصد

 .والوالدات الوفيات المتضمن الدخول مكتب فيه وبما المؤسسة

 الطبي والعتاد األدوية تضم :الصيدلــــــية •

 .والممرضين األطباء يضم أعضاء  6إلى اعضاء 3من يتكوب :الطــبي المجلس •

 : في تتمثل مصالح عدة هناك تقني الجانب عن إما اإلداري الجانب يخص فيما هدا

 إب كما خطيرة حالة في هم الذين للمرضى السريع التكفل على وتعمل االستعجــــاالت مصلحة •

 . واللقاح والتضميد للعالج أخري قاعة هناك

 .الوالدات مصلحة •

 .  األشعة مصلحة •

 . للتحاليل المخبر •

 للطفل ةالمبكر التشوهات واكتشاف التلقيح على تعمل والطفــــــــــولة األمومة حماية مصلحة •

 للرضيع الطبيعي والتطور النمو ومراقبة متابعة

 لرحما للسرطاب المبكر والكشف الحوامل النساء ومتابعة النسل تنظيم الوالدات تباعد مصلحة •

FCVللمؤسسة التابعة الوحدات مستوى على المهام تو يع يوضح التالي المخطط و 

 الصحية حاالتهم ومتابعة وتوعيتهم للعمال الدائم االهتمام: العمــــل طب مصلحة •

 لمحالتوا المخبزات و والبحر الشرإ مياه تحاليل ومراقبة متابعة على يعمل :النظـــافة مكتب •

 الخ...... التجارية

 للمتمدرسين والنفساني الفيزيولوجي العالج علي يعمل : المـدرســـــي الطــــــــــب •

 .لسلا ضاامر عن وكشف ووقاية مكافحة :الســـــــــــل أمراض محــــــــــاربة مصلـــــحة •

 :ليةالموا بالمهام تقوم الخدمات المتعددة العيادة أب يتضح أعاله التنظيمي الهيكل خالل من

 مع بالتنسيق وذلك المتاحين المتخصصين األطباء حسب على المتخصصة الفحوصات توفير

 .إليها األقرإ االستشفائية العمومية المؤسسة

 إلخ...الضمادات،الحقن تغيير مثل الطبية شبه األنشطة ضماب -

 سا 24 /س24 أي الدائمة المناوبة ضماب خالل من وذلك الجراحية الطبية باالستعجاالت التكفل-

 ائهبق حالة في أو المريض مراقبة أجل من أسّرة توفير  وكذا إسعاف سيارة األقل على وتوفير

 عيدةب المنطقة كانت إذا ما حالة في الوصية الو ارة من بقرار يكوب اإلجراء ،وهذا لالستشفاء

 .أومعزولة

 :خالل من الوقائية األنشطة تأمين -

 .العمومية للصحة والمحلية الوطنية البرامج ومتابعة تطبيق •

 .والطفل باألم المتعلقة األنشطة ومتابعة تطبيق •

 كمخبر التشخيص على المساعدة الوظائف ضماب -. المعدية وغير المعدية األمراض متابعة •

 .لألشعة مركز و ،البكتيريا كيماوية الدم،األمصال،البيو لفحوصات الطبية للتحاليل

 :الموالية األهداف من جملة تحقيق إلى تهدف الخدمات متعددة العيادة أب بالذكر والجدير

 .األساسية العالجات تقديم في األولويات تحديد -

 .السكاب احتياجات تلبية أجل من الصحية األنشطة ترتيب إعادة -

 .المقدمة العالجات ونوعية االستقبال تحسين على العمل -

 .الوقائية األنشطة وتكثيف تقوية -

 ." األسرة طبيب "مفهومق تحقي أجل من بالمريض الطبيب عالقة تقوية -

 .ريالجوا للطب األحسن الضماب أجل من االستشفائية خارج الهياكل تو يع في التفاوت تصحيح -
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 ابك عيادة،حيث18بـ ا دادت الخدمات متعددة العيادات عدد أب إلى التنويه ،يجب األخير في و

 بقي فعددها العالج قاعات يخص فيما ،أما1495يبلغ2008سنة صار و1477يقدر2007سنة عددها

  .5117ثابتا

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 : الموظفــــــــــــين أقـــــــــــسام
 

 المؤسسة في الموظفين عدد يمثل:(1-3)الجدول

 

 العدد الرتبة

 المؤسسة مدير •

 ( أطباء) مساعدين متخصصين ممارسين •

 أطباء •

 األسناب جراح •

 صيدلي •

 نفسانيين •

 بيولوجيين •

 طبيين شبه •

 قابالت •

 مشتركة أسالك-

 

 :مهنيين عمال - 

 النظافة عمال •

 سائق •

 امن عوب •
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 :المتعاقدين-

 التشغيل قبل ما عقود •

 الشباإ تشغيل •

 مفتوحة عقود •

 

 

 

 187 المـــــجـــــمــــــــــــــــــــــوع

 
 .بالمؤسسة البشرية الموارد مصلحة:المصدر

 

 

 
 

 

 

 باالستمارة الخاصة الميدانية البيانات وتحليل عرض: الثـــــــــــــاني المبحــــــث

 االستمارة خالل من جمعها تم التي للبيانات اإلحصائي التحليل نتائج المبحث هذا يعرض

 متبعال النموذج حسب ـالميدانية الدراسة فروض اختبار بغرض البيانات،وذلك جمع في المستخدمة

 استرجاع تم الدراسة عينـة على استمارة40تو يع تم التالي،حيث الشكل يوضـح والذي لذلك

 المو عة االستمارات إجمالي من 95يعادل ما وهـو استمارة38منها

 المطلب األول : تصميم منهجية الدراسة

من أجل إعطاء الموضوع مصداقية أكثر و جعل المعلومات الواردة فيه أكثر تمثيال أسلوب الدراسة : . 1

و واقعية، قمنا ب تباع أسلوإ دراسة الحالة و من خالله قمنا ب عداد استبياب كأداة لجمع البيانات ، مع 

 SPSS versionاستخدم البرنامج اإلحصائي المعروف باسم الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية "

" لتحليل البيانات التي تحصلنا عليها من االستمارات  المو عة على مدراء المؤسسات. و قمنا 22

" و هو أكثر المقاييس شيوعا حيث يطلب فيه LIKERT SCALEباستخدام مقياس ليكرت الخماسي "

ات محددة و من المدراء الذين وجهت لهم اإلستمارة أب يحددوا درجة موافقتهم أو عدم موافقتهم على خيار

الذي يشير إلى ضعف وجود الخاصية بينما  1خيارات متدرجة ،من الرقم  05هذا المقياس مكوب غالبا من 

 أعلى درجات توفر الخاصية . يشير المدير إلى واحد منها و هي على النحو التالي: 5يمثل الرقم 

 .. متوفر بشكل جيد5. متوفر    4. محايد    3غير متوفر    . 2   .غير متوفر إطالقا   1

 كانية .تم إعداد الدراسة الميدانية في إطار مجموعة من الحدود الزمانية و الم مجال الدراسة :. 2

تكوب ل  لخضر بسيدي الجوارية للصحة العمومية المؤسسة لقد تم إختيار الحدود المكانية للدراسة :

 مجاال للدراسة التطبيقية .

لقيام بعدة ااشهر ، تم من خاللها  6إستغرقت فترة الدراسة الميدانية مدة   الحدود الزمانية للدراسة :

م تو يع و إطاراتها، ث مدراء المؤسسات يارات للمؤسسة المذكورة سابقا و إجراء مقابالت مختلفة مع 

 ذلك تحصيلها.اإلستمارة على عينة البحث ليتم بعد 



-االستشفائية المصلحة–الفصل الثالث               دور أخالقيات األعمال في تحسين أداء العاملين 

 سيدي لخضر

 

 

62 

  : إشتمل مجتمع الدراسة على المؤسسات االستشفائية لوالية مستغانم .مجتمع الدراسة 

 : و لخضر بسيدي الجوارية للصحة العمومية المؤسسة تمثلت عينة الدراسة في عينة الدراسة 

بطريقة عشوائية على موظفي المؤسسة و إطاراتها و  إستمارة 40على هذا األساس و عت 

 منها ،حيث أصبحت صالحة للدراسة و التحليل. 38استرجعت 

 

 يمكن تمثيل متغيرات الدراسة بالمعادلة التالية:  متغيرات الدراسة:. 3

Y= f(x)    : حيث أن  

 متغير الدراسة التابع y   العاملين  : يتمثل في أداء. 

  متغير الدراسة المستقلx و يشمل ما يلي:  أخالقيات األعمال  : يتمثل في 

 المؤسسة االستشفائيةالجوانب األخالقية لدى . 1

 . توجه العامل نحو أخالقيات األعمال2

  :الختبار فرضيات البحث تم استخدام أدوات التحليل التالية األساليب اإلحصائية المتبعة: .4

نسبة  يقوم بحساإ نسبة اإلجابة عن كل سؤال بين المستجيبين، بمعنى انه يعطي تحليل التكرارات: .1

 اإلجابات على كل سؤال من أسئلة االستمارة.

( ،  1 - 0و تتراوح قيمته بين )يعتبر من أهم المقاييس  :  Alpha Cronbach اخمعامل ألفا كرونب  .2

 .1من  ف ذا كاب هناك ثبات في البيانات فاب قيمة المعامل تقترإ

 م الفعلية: الذي يعكس مدى دقة اإلجابات و مدى انسجامها مع القيتحليل المصداقية ) معامل الصدق ( .3

 الموجودة في المجتمع، كما يعطي فكرة عن عالقة األسئلة ببعضها ضمن االستمارة.

ف إلى ، و يهدPearson  االرتباط الخطي البسيط لبيرسوب  معامل :  قد تم استخداممعامل االرتباط .4

 االرتباط التعرف على العالقة بين متغيرات الدراسة من حيث قوة العالقة و اتجاهها و يتراوح معامل

 دل على قوة العالقة و ايجابيتها . 1و كلما اقترإ من + 1و + 1-بين 

 الفرضيات: .5

 الفرضية الرئيسية : 

 ديها.لبمستوى أخالقيات األعمال يتأثر مستوى األداء في المؤسسة االستشفائية : 1Hفرضية الوجود  -

 : الفرضيات الفرعية

 الفرضية األولى: 

 .المؤسسة االستشفائيةالجوانب األخالقية لدى يتأثر مستوى األداء بدرجة : 1Hفرضية الوجود 
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 الفرضية الثانية  :  

 سةفي المؤس توجه العامل نحو أخالقيات األعماليتأثر مستوى األداء بدرجة : 1Hفرضية الوجود 

 .االستشفائية

 ما يلي:  تم إعداد اإلستبياب بشكل يخدم أغراض الدراسة ، حيث تضمنت اإلستمارة.إعداد االستبيان : 6

الجنس، السن، المستوى : و ذلك للتعرف على الخصائص الديمغرافية ) أوال: معلومات شخصية 

 الخبرة( .الدراسي، 

 ثانيا : محاور الدراسة: 

 المؤسسة االستشفائية.الجوانب األخالقية لدى المحور األول: 

 توجه العامل نحو أخالقيات األعمال الثاني:المحور 

 المؤسسة االستشفائية.عالقة أخالقيات األعمال بأداء العاملين في  المحور الثالث :

 المطلب الثاني: عرض و تحليل نتائج الدراسة

 الشخصية:. عرض و تحليل المعلومات 1

 جنسال :حسب على العينة أفراد تو يع يتم الدراسة لعينة الوصفي التحليل نتائـج على للتعرف
  .يشغلونها التي ،والوظيفية األقدمية التعليمـي،فئات العمر،المستوى ،فئات

 : الجنس حسب العينـة أفراد تو يع. 1

 .الجنس حسب الدراسة عينة تو يع بخصوص إليها المتوصل النتائج(2-3) رقم الجدول يلخص

 الجنستو يع أفراد العينة حسب : (2-3جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 spss  باالعتماد على نتائج الطالبة   عدادالمصدر:من

 العينة أفراد غالبية أب خالله من يتضـح الجنس،حيث حسب العينة أفراد تو يع( 2-3)رقم الجـدول يوضح

 ما يمثلوب أنهم  اي 17أما عدد الذكور بلغ ،55,27%يعادل ما ،أي21هم عدد بلغ حين ،في إناث

 . الثالث اتالمستوي في البشرية الموارد تركيبة لنا يعكس هذا ـو للعينة اإلجمالي الحجم من44,73%نسبته

 :و الشكل التالي يوضح ذلك

 الجنستو يع أفراد العينة حسب  :(2-3)رقم  الشكل

 البيانات

 

 الجنس

 

 

 التكرارات

 

 

 % النسبة المئوية

 

 ذكر
 

17 

 

44,73 
 

 أنثى
 

21 

 

55,27 
 

 المجموع
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باالعتماد على نتائج الطالبة  إعدادالمصدر:من 

spss 

 :العمر فئات مختلف على العينة أفراد توزيع. 2

 العمر حسب العينة أفراد تو يع بخصوص إليها المتوصل النتائج(3-3)رقم الجدول يلخص

 العمر حسب العينة أفراد تو يع( 3-3)رقم جدول

 

 

 

 

 

 

 

 spssباالعتماد على نتائج  المصدر: من إعداد الطالبة                         

تو يع أفراد العينة حسب العمر حيث يتضح من الجدول أب ما ( 3-3) يوضح الجدول رقم

م تتراوح أعماره 26,31%سنة، و 30 من الحجم اإلجمالي للعينة تقل أعمارهم عن%31.57نسبته

من %34.23سنـة 50 إلى 41بلغت نسبة الذين تتراوح أعمارهم بين سنة بينما 40 إلى 30 بين

حيث %7.89سنة فبلغت نسبتهم  50اما االفراد الذين تزيد اعمارهم عن الحجم اإلجمالي للعينة، 

كس فتوة سنة، وهي نتيجـة تع 50يالحظ من هذه النتائج أب غالبيـة إلفراد العينة تقل أعمارهمعن

 اآلتي يوضح ذلك.والشكل  .مجتمـع الدراسة

 

 تو يع أفراد العينة حسب العمر(: 3-3) رقم الشكل

 البيانات
 

 العمر        

 
 

 التكرارات

 
 

 % النسبة المئوية

 
 سنة30اقل من  

 
12 

 
31,57 

 
 سنة 40الى  30من 

 
10 

 
26,31 

 

 سنة 50حتى  41من 

 

13 

 

34,23 

 

 سنة 50اكثر من 

 

3 

 

7,89 
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 spssباالعتماد على نتائج  المصدر: من إعداد الطالبة

 :العلمي المؤهل حسب العينـة أفراد توزيع. 3

 العلمي المؤهل حسب العينة أفراد تو يع بخصوص إليها المتوصل النتائج( 4-3)رقم الجدول يلخص

. 

 العلمي المؤهل حسب العينة أفراد تو يع: (4-3)رقم جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 spssباالعتماد على نتائج المصدر: من إعداد الطالبة 

مثلت في مستوى تعليمهم إلى أربعة مجموعات، ت قمنا في هذه الدراسة بتقسيم مفردات العينـة حسب

شفى من ستموالحظنا أب أغلبية العاملين في ال .المستوى االبتدائي، المتوسط، الثانوي والجامعي
 من إجمالي عينة الدراسة، في  60,52 % خريجي الثانويات، حيث حصلت هذه الفئة على نسبة

د م اإلجمالي للعينـة، وهذا يدل على وجومن الحج 39,48 %حين كانت نسبة المستوى الجامعي

تي الدراسة والشكل اآلمستوى ثانوي عال ضمن مستويات اإلدارة المختلفـة في المستشفى محل 

 . يوضح ذلك

 ( : تو يع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي4-3الشكل رقم )

                                                     

 لبيانات ا

 

 المؤهل العلمي

 

 التكرارات

 

 %النسبة المئوية 

 

 ابتدائي

 

00 

 

00 

 

 متوسط

 

00 

 

00 

 

 ثانوي                              

 
23 

 
60,52 

 

 جامعي

 

15 

 

39,48 

 

 المجموع
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 spssباالعتماد على نتائج المصدر: من إعداد الطالبة  

 :األقدمية مختلف على العينة أفراد توزيع. 4

 يةالمهن الخبرة حسب الدراسةة عينتو يع  بخصوص إليها المتوصل النتائج( 5-3) رقم الجدول يلخص

 الخبرة سنوات حسب العينة أفراد تو يع:(5-3)رقم جدول

 

 

 

 

 

 

 

 spssباالعتماد على نتائج المصدر: من إعداد الطالبة  

ت ئات، تمثلفأربعـة لقد اعتمـدت الدراسة الحالية على تقسيم مفردات العينـة حسب عدد سنوات الخبرة إلى 

ة سن. 15سنوات وفئـة أكثر من 15 إلى 11 سنوات،فئة 10 إلى 5 سنوات، فئـة من 5 في فئة أقل من

 5 من الحجم اإلجمالي للعينة تقـل خبرتهم عن  44,73%ويتضـح من الجـدول أب ما نسبته

لي سنوات من الحجم اإلجما 10 و 5 من حجم العينـة اإلجمالي يملكوب خبرة ما بين28,94%سنـوات،

،اما نسبة  سنوات 15 و 11من الحجم اإلجمالي للعينة فتتراوح خبرتهم بين21,05%للعينة، بينما ما نسبته 

ميـة سنة وهي نتيجـة تعكس تواضع الخبرة العل 15فهي تمثل العينة التي يفوق عدد خبرتهم 5,28  %

 ألفراد عينة الدراسة والشكل التالي يوضح ذلك.

(: 5-3رقم ) كل الش

أفراد العينة  تو يع 

حسب  سنوات الخبرة

 

 

 البيانات 

 سنوات الخبرة

 

 التكرارات

 

 %النسبة المئوية 

 
 سنوات 5أقل من     

 
17 

 
44,73 

 

 سنوات 10الى  5من     

 

11 

 

28,94 

 
 سنة 15الى  11من  

 
8 

 
21,05 

 

 سنة 15أكثر من  

 

2 

 

5,28 
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 spssباالعتماد على نتائج المصدر: من إعداد الطالبة  

 :الدراسة عينة أفرادإجابات  تحليل.عرض و 2

 عينة دأفرا استجابات مدى معرفة بغرض تم الذي اإلحصائي التحليل نتائـج عرضالعنصر  هذا في تم لقد

 . الدراسة محاور من كمحور اإلحصائية المعامالت خالل من ،وذلكالدراسة مجتمع

 هذا اوليتن المستشفى لدى األخالقية الجوانب حول الدراسة عينة أفراد استجابات وتفسير تحليل :أوال

 لمستشفى.ا لدى األخالقية الجوانب نحو (المستشفى في العاملين) الدراسة أفراد واستجابات آراء الجزء

ض العامل السؤال األول: يوجد لدى إدارة المستشفى قاعدة أخالقية )قانوب أخالقي معمول به: مثل تعوي

 عما لحقه من إلصابات بسبب العمل ....

(  : توزيع أفراد العينة حسب السؤال األول3-6الجدول رقم )  

 النسبة المئوية التكرار 1سؤال 

    0% 00 غير متوفر إطالقا

  0% 00 غير متوفر

 5,26% 02 محايد

 26,31% 10 متوفر

 68,43% 26 متوفر بشكل جيد

 100% 38 المجموع :

 spssباالعتماد على نتائج المصدر: من إعداد الطالبة 

مستشفى يوجد لدى إدارة الو هذا يعني  متوفر بشكل جيد  لإلجابة  % 68 ,43اكبر نسبة هي  أبنالحظ 

 .قاعدة أخالقية 

السرية في العمل...في  -الصدق -النزاهة -هناك وسائل لتقصي الجوانب األخالقية: األمانة: السؤال الثاني

 : تو يع أفراد العينة حسب السؤال الثاني  7-3الجدول رقم     المستشفى.

 النسبة المئوية التكرار 2سؤال 

 0% 00 غير متوفر إطالقا

 0% 00 غير متوفر

 0% 00 محايد

 21,05% 08 متوفر
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 78,95% 30 متوفر بشكل جيد

 100% 38 المجموع :

 spssباالعتماد على نتائج المصدر: من إعداد الطالبة 

جوانب هناك وسائل لتقصي اللإلجابة متوفر بشكل جيد و هذا يعني   % 78,95نالحظ أب اكبر نسبة هي 

  السرية في العمل...في المستشفى. -الصدق -النزاهة -األخالقية: األمانة

 ة تحت تصرف الجميع.للمستشفى مدونة أخالقية موضوع السؤال الثالث:

 : تو يع أفراد العينة حسب السؤال الثالث  8-3الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار 3سؤال 

 0% 00 غير متوفر إطالقا

 0% 00 غير متوفر

 26,31% 10 محايد

 44,74% 17 متوفر

 28,95% 11 متوفر بشكل جيد

 100% 38 :المجموع 

 spssباالعتماد على نتائج المصدر: من إعداد الطالبة 

ة تحت للمستشفى مدونة أخالقية موضوع لإلجابة متوفر و هذا يعني  % 44,74نالحظ أب اكبر نسبة هي 

 .تصرف الجميع

: مثلشاملة و: توفر المستشفى برامج لتحسين نوعية حياة العاملين وبنائها على أسس سليمة السؤال الرابع

 مكافآت. -تقديم عالوات -التعاقد مع صيدلية -التعاقد مع الطبيب -مكافحة األمراض المهنية

 

 الرابع: تو يع أفراد العينة حسب السؤال   9-3الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار 4سؤال 

 0% 00 غير متوفر إطالقا

 28,95% 11 غير متوفر

 7,90% 03 محايد

 36,84% 14 متوفر

 26,31% 10 متوفر بشكل جيد

 100% 38 المجموع :

 spssباالعتماد على نتائج المصدر: من إعداد الطالبة                                                          
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وعية لإلجابة متوفر و هذا يعني توفر المستشفى برامج لتحسين ن  % 36,84نالحظ أب اكبر نسبة هي 

تعاقد ال -لطبيبالتعاقد مع ا -حياة العاملين وبنائها على أسس سليمة وشاملة مثل: مكافحة األمراض المهنية

 مكافآت. -تقديم عالوات -مع صيدلية

 مل.الالأخالقية في مكاب الع: توجد آليات لحماية المرأة العاملة من المضايقات السؤال الخامس

 خامس: تو يع أفراد العينة حسب السؤال ال  10-3الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار 5سؤال 

 0% 00 غير متوفر إطالقا

 18,42% 07 غير متوفر

 %36,94 14 محايد

 %39,47 15 متوفر

 5,26% 02 متوفر بشكل جيد

 100% 38 المجموع :

 spssئج باالعتماد على نتاالمصدر: من إعداد الطالبة                                                               

املة من لإلجابة متوفر و هذا يعني توجد آليات لحماية المرأة الع  39,47%نالحظ أب اكبر نسبة هي  

 المضايقات الالأخالقية في مكاب العمل.

 في التعامل بين العاملين. ومساواة: هناك عدالة السؤال السادس

 السادس: تو يع أفراد العينة حسب السؤال   11-3الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار 6سؤال 

 0% 00 غير متوفر إطالقا

 21,05% 08 غير متوفر

 0% 00 محايد

 26,31% 10 متوفر

 52,64% 20 متوفر بشكل جيد

 100% 38 المجموع :

 spssئج باالعتماد على نتاالمصدر: من إعداد الطالبة                                                               

ي فو هذا يعني هناك عدالة ومساواة  بشكل جيدلإلجابة متوفر   % 52,64نالحظ أب اكبر نسبة هي 

 التعامل بين العاملين.

 المستشفى بطريقة أخالقية.: يتصرف العاملوب في السؤال السابع

 السابع: تو يع أفراد العينة حسب السؤال   12-3الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار 7سؤال 

 0% 00 غير متوفر إطالقا

 21,07% 08 غير متوفر

 31, 26% 10 محايد
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 26,31% 10 متوفر

 26,31% 10 متوفر بشكل جيد

 100% 38 المجموع :

 spssباالعتماد على نتائج المصدر: من إعداد الطالبة                                                          

 متوفر بشكل جيد.-متوفر-وكانت متساوية محايد  %26,31نالحظ أب اكبر نسبة هي 

 والقرابة.: يتم التوظيف على أساس الكفاءة والتخصص, ال على أساس الوساطة السؤال الثامن

 الثامن: تو يع أفراد العينة حسب السؤال   13-3الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار 8سؤال

 0% 00 غير متوفر إطالقا

 10,52% 04 غير متوفر

 13,16% 05 محايد

 31,58% 12 متوفر

 44,74% 17 متوفر بشكل جيد

 100% 38 المجموع :

 spssباالعتماد على نتائج المصدر: من إعداد الطالبة                                        

س و هذا يعني يتم التوظيف على أسا بشكل جيدلإلجابة متوفر   % 44,74نالحظ أب اكبر نسبة هي 

 الكفاءة والتخصص, ال على أساس الوساطة والقرابة.

المؤسسة  في عينة الدراسة حول توجه العامل نحو أخالقيات األعمال تحليل وتفسير استجابات أفراد :ثانيا

 يتناول هذا الجزء آراء واستجابات أفراد الدراسة )العاملين في المستشفى( . االستشفائية.

 .المهنية والدقة األمانة والنزاهة بذلك بنشاط،متوخيا ومهامك واجباتك تؤدي: السؤال التاسع

 التاسع: تو يع أفراد العينة حسب السؤال    14-3الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار 9سؤال 

 0% 00 غير متوفر إطالقا

 21,05% 08 غير متوفر

 0% 00 محايد

 58, 31% 12 متوفر

 47,37% 18 متوفر بشكل جيد

 100% 38 المجموع :

 spssباالعتماد على نتائج المصدر: من إعداد الطالبة                                              

تؤدي واجباتك ومهامك و هذا يعني  بشكل جيدلإلجابة متوفر   % 47,37نالحظ أب اكبر نسبة هي 

 بنشاط،متوخيا بذلك األمانة والنزاهة والدقة المهنية.
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 له  الرسمي الوقت من حقه عملك : تعطيعاشرالسؤال ال

 العاشر: توزيع أفراد العينة حسب السؤال    15-3الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار 10سؤال 

 0% 00 غير متوفر إطالقا

 21,05% 08 غير متوفر

 0% 00 محايد

 34,21% 13 متوفر

 44,74% 17 متوفر بشكل جيد

 100% 38 المجموع :

 spssباالعتماد على نتائج المصدر: من إعداد الطالبة                                              

وقت تعطي عملك حقه من الو هذا يعني  بشكل جيدلإلجابة متوفر   % 44,74نالحظ أب اكبر نسبة هي 

 له الرسمي

 .شخصية أغراض كل منصب تستعملال : السؤال الحادي عشر

 عشرالحادي : توزيع أفراد العينة حسب السؤال    16-3الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار 11سؤال 

 0% 00 غير متوفر إطالقا

 7,89% 03 غير متوفر

 0% 00 محايد

 39,47% 15 متوفر

 52,64% 20 متوفر بشكل جيد

 100% 38 المجموع :

 spssباالعتماد على نتائج المصدر: من إعداد الطالبة                                              

ال تستعمل منصب كل  و هذا يعني بشكل جيدلإلجابة متوفر   % 52,64نالحظ أب اكبر نسبة هي 

 .أغراض شخصية

 .األعمال بأخالقيات عالقة لها تدريبية دورات تلقيت: السؤال الثاني عشر

 الثاني عشر: توزيع أفراد العينة حسب السؤال    17-3الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار 12سؤال 

 5,26% 02 غير متوفر إطالقا

 26,31% 10 غير متوفر

 0% 00 محايد
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 39,48% 15 متوفر

 28,95% 11 متوفر بشكل جيد

 100% 38 المجموع :

 spssباالعتماد على نتائج المصدر: من إعداد الطالبة                                              

ة تلقيت دورات تدريبية لها عالق لإلجابة متوفر و هذا يعني  % 28,95نالحظ أب اكبر نسبة هي 

 بأخالقيات األعمال.

 .المسؤول مع التعامل في الشفافية على تحرص: السؤال الثالث عشر

 الثالث عشر: تو يع أفراد العينة حسب السؤال     18-3الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار 13سؤال 

 0% 00 غير متوفر إطالقا

 21,06% 08 متوفر غير

 15,79% 6 محايد

 36,84% 14 متوفر

 26,31% 10 متوفر بشكل جيد

 100% 38 المجموع :

 spssباالعتماد على نتائج المصدر: من إعداد الطالبة                                              

مع  الشفافية في التعاملحرص على تلإلجابة متوفر و هذا يعني   % 36,84نالحظ أب اكبر نسبة هي 

 المسؤول

 .الشخصية لحاجاتك المادية العمل إمكانيات تستغلال : السؤال الرابع عشر

 الرابع عشر : تو يع أفراد العينة حسب السؤال    19-3الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار 14سؤال 

 0% 00 غير متوفر إطالقا

 21,06% 08 غير متوفر

 0% 00 محايد

 28,94% 11 متوفر

 50% 19 متوفر بشكل جيد

 100% 38 المجموع :

 spssباالعتماد على نتائج المصدر: من إعداد الطالبة                                              

المادية  ال تستغل إمكانيات العمل و هذا يعنيبشكل جيد لإلجابة متوفر   % 50ينالحظ أب اكبر نسبة ه

 الشخصية.لحاجاتك 
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 : تتصرف مع الرؤساء والمرؤوسين واي متعامل وفق القوانين المعمول بها.السؤال الخامس عشر

 الخامس عشر : تو يع أفراد العينة حسب السؤال    20-3الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار 15سؤال 

 0% 00 غير متوفر إطالقا

 0% 00 غير متوفر

 0% 00 محايد

 47,37% 18 متوفر

 52,63% 20 متوفر بشكل جيد

 100% 38 المجموع :

 spssباالعتماد على نتائج المصدر: من إعداد الطالبة                                              

تتصرف مع الرؤساء و هذا يعني  جيدبشكل  لإلجابة متوفر  % 52,63نالحظ أب اكبر نسبة هي 

 المعمول بهاالقوانين  والمرؤوسين واي متعامل وفق

 تمتلك درجة عالية من اإلخالص في العمل: السؤال السادس عشر

 عشر السادس : تو يع أفراد العينة حسب السؤال    20-3الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار 16سؤال 

 0% 00 غير متوفر إطالقا

 0% 00 غير متوفر

 5,26% 02 محايد

 36,84% 14 متوفر

 57,90% 22 بشكل جيد متوفر

 100% 38 المجموع :

 spssباالعتماد على نتائج المصدر: من إعداد الطالبة                                              

ن تمتلك درجة عالية م و هذا يعنيجيد  بشكل لإلجابة متوفر   % 57,90نالحظ أب اكبر نسبة هي 

 اإلخالص في العمل

  العاملين في وتفسير استجابات أفراد عينة الدراسة حول عالقة أخالقيات األعمال بأداءتحليل  :ثالثا

 لمستشفى( .ا)العاملين في  العينةيتناول هذا الجزء آراء واستجابات أفراد ،   المؤسسة االستشفائية

 .أدائه في تحسين بالمستشفى العامل لدى السائدة والمعتقدات القيم تساهم: السؤال السابع عشر

 عشر السابع : تو يع أفراد العينة حسب السؤال    21-3الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار 17سؤال 

 0% 00 غير متوفر إطالقا
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 15,79% 06 غير متوفر

 7,89% 03 محايد

 47,37% 18 متوفر

 28,95% 11 متوفر بشكل جيد

 100% 38 المجموع :

 spssباالعتماد على نتائج المصدر: من إعداد الطالبة                                              

ة لدى العامل تساهم القيم والمعتقدات السائد لإلجابة متوفر و هذا يعني  %47,37نالحظ أب اكبر نسبة هي 

 .بالمستشفى في تحسين أدائه

 .المستشفى في العمل إنجا  تسهيل على األخالقية القواعد تعمل السؤال الثامن عشر:

 عشر الثامن ع أفراد العينة حسب السؤال: توزي    22-3الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار 18سؤال 

 0% 00 غير متوفر إطالقا

 0% 00 غير متوفر

 7,89% 03 محايد

 52,63% 20 متوفر

 39,48% 15 متوفر بشكل جيد

 100% 38 المجموع :

 spssباالعتماد على نتائج المصدر: من إعداد الطالبة                                              

 إنجا  هيلتس على األخالقية القواعد تعمل لإلجابة متوفر و هذا يعني  % 52,63نالحظ أب اكبر نسبة هي 

 .المستشفى في العمل

 .أكثر العمل في متفاني يكوب العالية األخالق ذو العامل: السؤال التاسع عشر

 عشر التاسع: تو يع أفراد العينة حسب السؤال     23-3الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار 19سؤال 

 0% 00 غير متوفر إطالقا

 0% 00 غير متوفر

 0% 00 محايد

 52,63% 20 متوفر

 47,37% 18 متوفر بشكل جيد

 100% 38 المجموع :

 spssباالعتماد على نتائج المصدر: من إعداد الطالبة                                              

ة يكوب العامل ذو األخالق العالي أب  لإلجابة متوفر و هذا يعني  % 52,63نالحظ أب اكبر نسبة هي 

 .متفاني في العمل أكثر
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 األداء. تحسين في يزيد العمل بآداإ االلتزام: السؤال عشرون

 العشروب: تو يع أفراد العينة حسب السؤال     24-3الجدول رقم
 النسبة المئوية التكرار 20سؤال

 0% 00 غير متوفر إطالقا

 15,79% 06 غير متوفر

 13,16% 05 محايد

 44,74% 17 متوفر

 26,31% 10 متوفر بشكل جيد

 100% 38 المجموع :

 spssباالعتماد على نتائج المصدر: من إعداد الطالبة                                              

في تحسين  االلتزام بآداإ العمل يزيدأب  لإلجابة متوفر و هذا يعني  % 44,74نالحظ أب اكبر نسبة هي 

 األداء

 لدىا السنوي األداء تقييم معايير  بين من العامل لدى األعمال بأخالقيات االلتزام: السؤال واحد وعشرون

 .لمستشفى

 واحد وعشروب : تو يع أفراد العينة حسب السؤال    25-3الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار 21سؤال

 0% 00 غير متوفر إطالقا

 0% 00 غير متوفر

 0% 00 محايد

 44,74% 17 متوفر

 55,26% 21 متوفر بشكل جيد

 100% 38 المجموع :

 spssباالعتماد على نتائج المصدر: من إعداد الطالبة                                              

 األعمال بأخالقيات االلتزامأب  و هذا يعني بشكل جيد لإلجابة متوفر  %55,26نالحظ أب اكبر نسبة هي 

 لمستشفى ا لدى السنوي األداء تقييم معايير  بين من العامل لدى

 

 

 صدق االستبيان و ثباته : الثالث  المطلب

 حساب ألفا كرونباخ : /1

يقصد بثبات أداة القياس مدى اتصاف عبارات القياس بالتناسق الداخلي و عدم تناقضها ، أما الصدق  

 Cronbach’sباخ ألفا  "نكرو  فيعني أب المقياس يقيس ما وضع لقياسه ، و من أهم المقاييس معامل

alpha   و الذي تتراوح "n( ف ذا كاب هناك ثبات في البيانات فاب قيمة المعامل تقترإ  1 - 0قيمته بين ، )

                                              . 1من 
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 spssالمصدر: نتائج 

لقياس تتمتع او هي تقترإ من الواحد ، إذب أداة   0.607نالحظ من الجدول أب قيمة المعامل مساوية لقيمة 

 بدرجة عالية من الثبات  . 

 : تحليل المصداقية ) معامل الصدق ( /2

ا لمجتمع، كمالذي يعكس مدى دقة اإلجابات و مدى انسجامها مع القيم الفعلية الموجودة في ا معامل الصدق

 ضمن االستمارة. ضهاببعيعطي فكرة عن عالقة األسئلة 

و هو يقترإ من  0.77و يساوي   يمكن حساإ معامل الصدق عن طريق حساإ جذر معامل الثباتو 

 االستمارة. لفقرات الداخلي االتساق الواحد كذلك، مما يعني صدق

 

 

 

 

 

 

 

المؤسسة االستشفائيةعالقة أخالقيات األعمال بأداء العاملين في  :الرابع    المطلب 

 الفرضيات باستخدام معامل االرتباط : اختبارتحليل و .1

 الفرضية الرئيسية : 

 ديها.األعمال ليتأثر مستوى األداء في المؤسسة االستشفائية بمستوى أخالقيات : 1Hفرضية الوجود  -

بين " الفرضيات الفرعية و ذلك بقياس معامل اإلرتباط "بيرسوب اختبارهذه الفرضية يجب  الختبارو 

قيات عالقة أخال و المحور الثالث" المؤسسة االستشفائية"الجوانب األخالقية لدى المحور األول" 

لمؤسسة افي  "توجه العامل نحو أخالقيات األعمال و بين المحور الثاني األعمال بأداء العاملين"، 

 و الثالث . االستشفائية "

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,607 12  
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 : الفرضيات الفرعية

 الفرضية األولى: 

 .المؤسسة االستشفائيةالجوانب األخالقية لدى يتأثر مستوى األداء بدرجة : 1Hفرضية الوجود 

 شفائيةاالستو تحسين أداء المؤسسة الجوانب األخالقية بدرجة بين  ارتباطمن أجل معرفة وجود عالقة 

 بيرسوب بين المحور األول و المحور الثالث و الجدول التالي يوضح ذلك: االرتباطقمنا بقياس معامل  

Corrélations 

 AXE1 AXE3 

AXE

1 

Corrélation de 

Pearson 
1 ,632 

Sig. (bilatérale)  ,194 

N 38 38 

AXE

3 

Corrélation de 

Pearson 
,632 1 

Sig. (bilatérale) , 194  

N 38 38 

 

  spss : نتائجالمصدر                                                                               

و  %95عند مجال ثقة قدره  0.632بين المحورين موجبة و مساوية ل  االرتباطنالحظ أب قيمة معامل  

لمؤسسة و تحسين أداء ا الجوانب األخالقيةدرجة بين  ارتباطعالقة توجد  أي1Hبالتالي نقبل الفرضية 

                                                                     االستشفائية.

 الفرضية الثانية  :  

في المؤسسة  توجه العامل نحو أخالقيات األعماليتأثر مستوى األداء بدرجة : 1Hفرضية الوجود 

 االستشفائية.

ؤسسة و تحسين أداء الم توجه العامل نحو أخالقيات األعمال من أجل معرفة وجود عالقة إرتباط بين

 االستشفائية

 وضح ذلك:يو المحور الثالث و الجدول التالي  الثانيقمنا بقياس معامل اإلرتباط بيرسوب بين المحور  

 

Corrélations 

 AXE2 AXE3 

AXE
2 

Corrélation de 
Pearson 

1 ,582 

Sig. (bilatérale)  ,194 

N 38 38 
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AXE
3 

Corrélation de 
Pearson 

,582 1 

Sig. (bilatérale) , 194  

N 38 38 

 spss المصدر : نتائج                                       

و  %95عند مجال ثقة قدره  0.582بين المحورين موجبة و مساوية ل  االرتباطنالحظ أب قيمة معامل 

سين أداء و تح توجه العامل نحو أخالقيات األعمال عالقة إرتباط  بينتوجد  أي1Hبالتالي نقبل الفرضية 

 االستشفائية.المؤسسة 

الستشفائية االمؤسسة يتأثر مستوى األداء في  أيمن خالل النتائج السابقة نستنتج صحة الفرضية الرئيسية 

 بمستوى أخالقيات األعمال لديها.

 الميدانية  نتائج الدراسة : 

اسة موذج الدرنمن خالل الدراسة الميدانية التي أجريناها توصلنا إلى أهم النتائج التي تمخضت عن اختبار 

تت صحة التي أثبالذي تم تطويره بهدف تحديد العالقة بين متغيرات الدراسة التابعة و المستقلة ، و 

خالقيات مستوى األداء في المؤسسة االستشفائية ومستوى أ النموذج و قوته في تفسير قوة العالقة بين

 ، و قد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية : األعمال لديها.

                 .و تحسين أداءهاالمؤسسة االستشفائية.لدى  الجوانب األخالقيةدرجة عالقة إرتباط بين توجد 

و تحسين أداء المؤسسة  توجه العامل نحو أخالقيات األعمال عالقة إرتباط  بينتوجد  كما                    

                          االستشفائية.

ء في مستوى األدادور كبير في تحسين  خالقيات األعمال ألمن خالل النتائج السابقة نستنتج  بأنه 

 محل الدراسة.المؤسسة االستشفائية 

:خالصة   

ر  التعرف على مدى إدراك و التزام المصلحة االستشفائية لسيدي لخضمن خالل هذا الفصل حاولنا 

دراسة نتائج ال بأخالقيات األعمال ، و مدى الدور الذي تلعبه في تحسين أداء العاملين بها  ، و لقد أظهرت

 الميدانية التي قمنا بها 

ة. إال أننا محل الدراسء في المؤسسة االستشفائية مستوى األدادور كبير في تحسين  خالقيات األعمال ألأب 

ونات ن توفر مدمالتمسنا من دراستنا هذه أب مفهوم أخالقيات األعمال مفهوم جديد بالنسبة للعاملين بالرغم 

عات و هذا نتيجة لعدم وجود قنا أخالقية تنص على كل ما يتعلق بهذا الموضوع و في كل الجوانب ،

 حقيقية بجدواها .

 املين .الع أداءو تحسين  األعمال بأخالقياتهناك عالقة طردية بين االلتزام  أب إلىفقد تم التوصل 

 تم الذي لالعام أداءتحسين  متغيرات بين عالقة هناك أب التطبيقي الجانب رهااأش التي النتائج أبر ف 

 اعتماده

 جاءت ةالدراس ونتائج .مستقلة كمتغيرات اعتمادها تم التي األعمال أخالقيات ومتغيرات تابع كمتغير

 لتؤكد

 .العاملين أداء تحسين في ضمني بشكل ولو تساهم األعمال أخالقيات بأب الفرضيات صحة



-االستشفائية المصلحة–الفصل الثالث               دور أخالقيات األعمال في تحسين أداء العاملين 

 سيدي لخضر
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 خاتمة عامة :

 مضمن اه من اذ باتت المعاصرة، القضايا من هامة قضية األعمال ياتقأخال أصبحت

 .تهاوحضار تقدمها المنظمات،وأساس بناء في األساسية المواد

مثل  على نحو واضح وملفت للنظر , وظهرت مصطلحات كثيرةزايد االهتمام بها ت فلقد

صدار تسابق إلوباتت المنظمات ت , تحسين االداء, المهنة , أخالقيات األعمال بوأداقواعد 

إذ البد  ختلفة,مأخذ يتسع ليغطي مجاالت  االهتماممدونات أخالقيات اإلدارة , ويبدو أن هذا 

مع من توسيع  دائرة المسؤولية لتشمل مصلحة األطراف ذات العالقة ومصلحة المجت

بنى يدة تتفي المورد البشري والذي يضع االدارة امام صورة جد االستثمارباإلضافة الى 

 من خاللها المعايير االخالقية.

 أو عمالال من تطبيقها يجب إجراءات أو مكتوبة دقواع مجرد ليست األعمال أخالقياتان 

 أعلى من الموظفين كل بين جماعي التزام هي بل اإلداري السلم في درجة األقل الموظفين

تميز بها تفي هذا السلم كما تعتبر األخالق صفة  أدناهمإلى  اإلداري التسلسل في موظف

ها يجب ب لتذكير ا إلى الحاجة و المنغرسة في قيمنا وعاداتنا وثقافتنا فبدون اإلسالميةالدول 

 .إجراءاتهافي  أكثرعلى المؤسسات التحلي بها والعمل على ترسيخها 

 المدى ةبعيد تهااستراتيجيا في ومتواصل تدريجي بشكل تضمن أن أيضا المنظمة كما على 

 األخالقية ليةالمسؤو كون من انطالقا لإلدارة السليمة األسس وتحديد األخالقية االعتبارات

 .أنشطتها ممارسة في المنظمة إدارة عاتق على الملقاة المسؤوليات أهم حد هيا
ألعمال اقيات ومن خالل الدراسة التي قمنا بها إتضح لنا األهمية والدور الذي تلعبه أخال

 اداء اهم في تحسينفي المؤسسات واإلدارات و المستشفيات فهي احد العوامل التي تس

خضر لسيدي بالعامل وقد اظهرت الدراسة الميدانية التي اجريناها بالمصلحة االستشفائية 

 مستغانم الدور الفعال لهذه األخالقيات في تقييم وتحسين هذا األخير.

 

 أوال: نتائج الدراسة

ل م التوص, ت انفي المستشفى وباستعمال االستبي من خالل الدراسة الميدانية التي قمنا بها 
 الى النتائج التالية:

شفى لمستان مفهوم اخالقيات االعمال مصطلح جديد بالنسبة ألغلبية العاملين في ا -

 بالرغم من وجوده ضمن وثائق خاصة في االدارة تدعى بالمدونات األخالقية

ل معروف ومتداول للمستشفى على عكس ذلك نجد ان مفهوم أخالقيات األعما

 بكثرة في المؤسسات األخرى.

 .تستخدم المستشفى اسلوب فعال يساهم في ردع السلوكيات الالأخالقية فيها -

راسة , الد من خالل الدراسة الميدانية التي أجريناها في المؤسسة اإلستشفائية محل -

ع, تممجوحتى التبين أن المستشفى ملتزمة أخالقيا وخاصة اتجاه عمالها وموظفيها 
 مما جعلها تكسب العديد من المزايا.

ان الجانب األخالقي لألعمال ليس فقط صورة لتوضيح ما هو صحيح او خاطئ  -

لجيد ير امن الناحية األخالقية كما يعرف في التقليد الفلسفي ولكنه وسيلة للتسي

 للمستشفى بصفة عامة.

 رة.داالعمال واال ان توفر سلوك األخالقيات في العاملين, يوطد جسور الثقة بين -

 . مبالياللوك انعدام االهتمام بعملية تقييم اداء العاملين مما أظهر لدى غالبيتهم س -



 الخاتمة العامة
 

 
83 

 

 :اختبار الفرضيات ثانيا 

 الفرضية األولى:  -1

د ألفراأخالقيات األعمال هي القيم والمبادئ األخالقية التي تحكم تصرفات ا

 والشركات في التعامل.
 انطالقا من عرض وتحليل االستمارة الموجهة للعاملين ومن خالل نتائج

ما  ، و هذامعمول به  أخالقيالتحليل اإلحصائي تبين ان للمستشفى قانون  

 يثبت صحة الفرضية األولى. 

 

 الفرضية الثانية : -2

 ل.ان األخالق والتربية األخالقية تشكل جزءا مهما في ترشيد عمل العام

خالق األ أناتضح لنا اإلجابات خالل الدراسة الميدانية  وتحليل مختلف فمن 
لحة والتربية األخالقية تشكل جزءا مهما في ترشيد عمل العاملين في المص

 االستشفائية ، و هذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية.

 

 الفرضية الثالثة:  -3

 ة.لمؤسسالعامل في اتعد أخالقيات األعمال األساس األكثر أهمية لتحسين اداء 

 خالقياتوتحليل مختلف العينات اتضح لنا ان األدراسة الميدانية  من خالل ال

جود وتعتبر من أهم العوامل المؤثرة في األداء داخل المستشفى اضافة الى 

 سواء عوامل اخرى ال تقل اهمية ولها تأثير مباشر على اداء العنصر البشري
 كانت معنوية او مادية.

قيات واثبات صحة الفرضية الثالثة, فأخالما سبق ذكره , تم تأكيد  من خالل

 األعمال تعد األكثر أهمية في تحسين اداء العامل في المؤسسة.

 

 إثبات رعية للدراسة التي تمالفرضيات الف الختبارومن خالل ما سبق ونتيجة 

ت قياال, وبالتالي فأخللبحث , نكون قد اجبنا على اإلشكالية الرئيسيةصحتها

 األعمال تلعب دورا رئيسيا في تحسين أداء العاملين في المستشفى.

 
ت متغيرا قة بينان هناك عالب تؤكد  الجانب التطبيقي نا اليها فيلان ابرز النتائج التي توص

 عتمادهاتم ا اداء العامل الذي تم اعتماده كمتغير تابع ومتغيرات اخالقيات االعمال التي

 قياتبان اخال لتؤكد صحة الفرضية الرئيسيةكمتغيرات مستقلة .ونتائج الدراسة جاءت 

 االعمال تساهم ولو بشكل ضمني في تحسين اداء العاملين.

 

 : االقتراحاتثانيا

عض على ضوء النتائج التي توصلنا اليها من خالل الدراسة الحالية يمكن تقديم ب
تشفى المقترحات والتوصيات التي تسهم في ترسيخ وارساء اخالقيات االعمال في المس

 وذلك لرفع كفاءة العاملين فيها وتحسين ادائهم,وذلك على النحو التالي:

د اخالقيات االعمال: جعل الوسط الطبي يدرك فوائ بأهميةرفع مستوى الوعي  -1

 االلتزام بالمعايير االخالقية.
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لى عتهم تطوير ميثاق اخالقي يلزم االداريين التقيد به اثناء ممارستهم لواجبا  -2

 اختالف مستوياتهم الوظيفية وهو ما يساعد في تحسين األداء.

 مال.وضع القوانين والمدونات الخاصة بقواعد أخالقيات األع -3

 حسينتتوعية العاملين بأبعاد المسؤولية االجتماعية واألخالقية وآثارها على  -4

 األداء.
فز ضرورة وضع برامج فعالة للحد من الفساد اإلداري ألن ذلك من شأنه ان يح -5

 العاملين على االلتزام بأخالقيات األعمال.

 مالت األعخلق مكاتب ولجان أخالقية في إطار الهيكل التنظيمي تهتم بأخالقيا -6

 داخل المنظمة.

 

 ثالثا: آفاق البحث

 
ذ لو ونحب اثناء بحثنا في متغيرات البحث وجدنا عدة مواضيع اخرى للبحث في هذا المجال

 يتطرق لها باحثون اخرون مستقبال بشكل متوسع, خاصة وانها تركز على الجوانب

 األخالقية واالجتماعية وتتمثل بعض اإلشكاليات المقترحة في :

 تأثير أخالقيات األعمال على إتخاذ القرارات داخل المؤسسة. -1

 دور أخالقيات األعمال في تحسين اداء المنظمة. -2

 أخالقيات األعمال وسلوك المورد البشري  -3
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  االستمارة            

" ، في إطار تحضير دور أخالقيات األعمال في تحسين أداء العاملين بصدد  إجراء دراسة  حول "  

المصلحة االستشفائية ، حيث تهدف هذه الدراسة للتعرف على مدى التزام ماستر في إدارة األعمال رسالة 

نرجو منكم أن ، لذا  و الدور الذي تلعبه في تحسين اداء العاملين األعمالبأخالقيات بدائرة سيدي لخضر 

 تتفضلوا  بملء  هذه االستمارة .

مشاركتكم أهمية كبيرة من حيث أنها ستسمح باإلجابة على إشكالية جوهرية و معالجة موضوع  تكتسي

بالغ األهمية   و كل المعلومات المحصلة من هذه االستمارة ستضل سرية و لن تستعمل إال ألغراض 

  علمية فقط.

 :عامة مالحظات

 وضع خالل من الفقرات من فقرة كل مع اتفاقك بيان يرجى ( x ) المناسب المكان في 

 .بدقة رأيك يتفق مع الذي

 العبارة اتجاه والدقيق الصريح رأيك نطلب خاطئة،فنحن أو صحيحة إجابة هناك ليس 

 المطروحة.

 صالحية عدم يعني ذلك عليها،ألن اإلجابة دون من عبارة أي ترك عدم يرجى 

 .للتحليل االستمارة

 الشخصية المعلومات :أوال

 :الجنس

  أنثىذكر                        

 

 السن:

  50من  أكثر               50..41من           40..30من                       30من أقل
 :التعليمي المستوى

 ابتدائي                   متوسط                ثانوي              جامعي 

 :الخبرة سنوات عدد

 15من  أكثر        15...11من          10...05من                             سنوات 5من  أقل

 سنة         

 .................................الوظيفة

 



 

 المؤسسة االستشفائيةلدى  األخالقية الجوانب المحور األول :

 

 الرقم

 

 العبارة

 المعيار

غير 

متوفر 

 إطالقا

غير    

 متوفر

 متوفر محايد  

 

متوفر 

بشكل 

 جيد

يوجد لدى إدارة المستشفى قاعدة أخالقية )قانون  01

أخالقي معمول به: مثل تعويض العامل عما لحقه 

 من إلصابات بسبب العمل ....(

     

 -هناك وسائل لتقصي الجوانب األخالقية: األمانة 02

السرية في العمل...في  -الصدق -النزاهة

 المستشفى.
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 الملخص: 

األعمال من المواضيع األكثر مداولة في المؤسسات وخاصة في السنوات  أخالقياتباتت     

. االعتباراألخيرة اذ أصبحت تشغل قدرا متزايدا من   

فبعد ان كان هدف المنظمات هو فقط التنافس على صعيد األعمال وزيادة األرباح أصبحت هذه 

تشكيل ثقافتها وفقا للقيم  وإعادةتنظيم أعمالها وفقا للرؤية األخالقية  األخيرة اليوم مدعوة الى

األخالقية كما انها مدعوة لتعزيز السلوك األخالقي ألفرادها وتعزيز الثقة من خالل تحسين 

والذي بدوره يعطي مؤشرا هاما عن مدى نجاح المنظمة.  أدائهم  

ا كل حين إذ انها تمثل مصدرا من مصادر فاألخالقيات في العمل تعتبر شجرة طيبة تؤتي أكله

 الربح سواء أكان ماديا أو معنويا. 

 –السلوك األخالقي  –القيم األخالقية  –منظمات األعمال  -الكلمات المفتاحية: أخالقيات األعمال

 تحسين األداء.

Résumé : 

L’éthique des affaires est l’un des thèmes les plus traités dans les 

instituts et surtout  ces derniers années ; est devenu de plus en plus 

préoccupé. 

Après que l’objectif des organisations est seulement de concurrencer 

au niveau des affaires commerciales et d’augmenter sont devenu 

inviter à organiser leurs travaux selon la vision morale et rendre sa 

culture selon les valeurs morales , comme elles sont invitées à 

promouvoir le comportement éthique de ses membres et renforcer 

leur confiance à travers l’amélioration de leurs performances ce qui 

donne une indication importante du succès  de l’organisation. 

L’étique au travail est considérée comme un bon arbre qui sert à 

nourrir en tout moment , comme il est une source de succès que se 

soit matériel ou moral. 

Mots clés : l’éthique des affaires- entreprises- valeurs éthiques- 

comportement moral- l’amélioration de performance. 
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