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Abstract 
       

role of relations Our world today is exposed to many shocks that have weakened the         
, ve got a lot of moral and social values'the Iraqis we, although we, in various fields of life

as well as our country is going through circumstances that have affected more or less in the 
.moral order 

  
the , ring of our society changes and important eventsIt is the reality of the suffe     

Commission on Public Integrity and through the circle of prevention and transparency 
Help Rules of Conduct for (issued a circular to all government departments under the title 

which aims to take into account and follow the , )2006/  year 2/ State employees Extension 
and maintenance of this behavior , ethical behavior of the heads of squad administrative

. within institutions 
 

and , cessThe researcher finds and through observing the reality of the administrative pro
experience modest in the administrative area there is no common agreement among 

do not walk in application and , managers to follow the pattern of leadership specific
h one or a implementation of administrative policies in Mderiaathm and institutions approac

since each of them leadership style and behavior , but there is a difference, similar
there is no pattern of , therefore, management deems appropriate to himself Vibah

tive work leadership or managerial behavior is selected based on the ethics of administra
can be exercised by directors of departments and institutions and divisions of the Iraqi 

.the researcher found it necessary to conduct this study, ministries 
  
The Administration has taken a high profile and importance stems from the awareness 

ong scholars and practitioners with the resolution of political and administrative am
. importance of management in the conduct of all daily affairs 

     
 

Have developed management major development in modern times is unmatched  
and has become an obsession for any development or , ationsdevelopment earlier in other n

because of their impact in the , progress for the peoples and nations throughout the world
Fbalidarp good can bring institutions rightful , promotion of the labor force and success

And they excelled in the areas prepared by and made it a way to target place performance 
and vice versa if the administration is not successful.  

 
which is characterized abandon the , as they say, We live in an era of materialism      

and ethical standards to some extent to be lues morals and ideals and the erosion of va
, misuse of funds, and ethics of the new is the acceptance of briberyreplaced by values 

no doubt that the progress of , and access the material by any means, embezzlement
nd technological capabilities only to the extent physical asocieties does not depend on 

depends first and foremost on its capabilities and human resources capable to adhere to a 
set of ethics and functional behaviors.  

and , ts social system and administratively open and distinc'The ministry          
, they are not affected by it, characteristics of interaction with the surrounding environment

, are an integral part of society and the environment and derived values, but affect them
and , and to Him, unityresources and information from the comm, principles and objectives

. and servicesand principles in the form of achievements returned output values  
can not be dealt with only , The administrative work is the work of a human essence

implement the Valmrwuson not ready to , according to the moral virtue of chivalry



but if they like , financial or moral, resolutions of the man of administrative corruption
. them 
         

as well , sacrifice and advice, integrity, honesty, respect, When the honesty and cooperation 
are the ethics that are widespread among the  as responsibility and other ethical values

this would lead to explosion of energy , presidents and their subordinates and employees all
, When a culture of deceit and hypocrisy and abuse of colleagues is dominant. for work

ary of his colleague and collaborate with him as little and each worker or subordinate be w
and so on , and may lie in the reports written by its President, hides him a lot of information

while in , In the first case can form working groups to solve problems and develop work 
the second case, the task forces fail for lack of a spirit of cooperation and trust between the 
subordinates. In theory longitudinally from the concept of ethics noted scholars such as 
(Piaget) that "all types of congenital consists of a system of rules, the spirit and ethics can 
be identified through the respect that one of these rules", so that the way in which learning 

influence in the formation of personal by the individual to respect the rules and laws have 
f professions is one of the main the moral obligations of a profession o, attention to this

-Ethics. topics in the development of institutions and organizations in the communities
based ideals and values that form the basis of acts and Rkizatha, and that the deviation of 
an individual's behavior means changing individual values and beliefs.  
      

 
 The importance of this research through the following: - 
  

ve work of this important segment of Iraqi  The subject of ethics of the administrati-1 
). according to science researcher(society has not been studied previously  

2 - the scarcity of research in this vital area of humanitarian and ethical profession, which 
has long advocated by the clergy, philosophers and educators, as well as our library 
management need for such research.  

 the important role played by the administrative leader in the march of an administrative -3 
. and good directing and achieving them, institution 

rstand administrative behavior in the workplace so that the  The need to study and unde-4 
Department has the ability to predict behavior taken by the administrative order to the 

. Department can achieve its goals 
 behavior of  the importance of this research because it is an attempt to study the-5 

administrative leadership on the model according to the administrative network to learn the 
. behavioral patterns of the leaders of managers in the Iraqi ministries 

 
Research Objectives: 
    Current research aims to know the ethics of ministerial administrative work for managers 
in the Iraqi ministries from the viewpoint of male and female employees.  
Search limits:  

, Determined by the present research to study the ethics of ministerial administrative work   
. 2009nistries for the year from the standpoint of the Iraqi mi 

 
 

Theoretical framework: 
  

Researcher introduced in this chapter a number of things the theory starting from the        
and then , theories which dealt with management, patterns of leadership, administration

and then praises , and composition, and its entry points, s and concepttouched on the ethic
and the dimensions of the ethics , and the reasons for interest in them, to ethics management



and theories of entries and , administrativepromoting behavior , of management
administrative ethics. 
  
Previous studies:  

 
      In this chapter the researcher a number of previous studies related to the subject of 
consideration by the current, and distributed on two axes, namely:  
Axis I: Arab Studies dealt with ethics.  
The second axis: studies dealt with foreign morals.  

which applied to , The researcher introduced these studies according to chronological order
. the study 

 
Search procedures: 
  

which began as the research , This chapter included a description of the proceedings
and the steps followed in the , method of selecting the samplecommunity and the 

preparation of the search tool and application as well as the statistical methods used in data 
.processing 

  
First - the research community 
  
The population of the current research staff of the Iraqi ministries and all female employees 
in 2009. 
  
Secondly - the research sample 
  
Given the complexity of the research community and magnify and spread on the spot and 
the wide range of Iraq, could not the researcher limited the total number of community to 
the lack of accurate statistics of the Planning Commission to install the numbers of staff in 
the Iraqi ministries, but the approximate number obtained by the two and a half million 

and it has been , ssociateda-ministries and nonIraqi civil servants in departments all related 
staff from various ) 250(and , employees) 250(and female employees ) 500(selected 

).financial, defense, education, health, oil(university degrees and only five ministries are  
  
Third - Search Tool  

 
     To achieve the objective of this research has been built depending on the resolution as 
follows: -  

 See Literature management with regard to ethics and that to know the basic pillars upon -1 
oran was to rely on the book of the K, which the administrative work ethics in the university

Has been . and ethical standards and conceptsand social heritage in determining the values 
selected the basic components of the administrative work ethic, namely: -  
- Integrity.  
- Take responsibility.  
- The Secretariat.  
- Honesty.  
- Patience and wisdom.  
- Love and compassion.  
- Courage.  
- Sacrifice.  
- Justice.  



- Advice.  
 see the number of previous studies related to the subject of current research that the -2 

tagged the ethics of ) 2009, Lamy(especially the study , researcher could be given by her
lationship to the functioning of the Heads of university administrative work and their re

. Departments at the University of Mustansiriya 
3 - See Circular Public Integrity, No. (1) for the year 2006 (Help Rules of Conduct for 
State employees).  
4 - see the department heads of administrative tasks.  
Thus, the building was the work ethic of the administrative tool.  
In light of the progress that has been put ten areas are: (integrity, responsibility, honesty, 
truthfulness, patience and wisdom, and love and compassion, courage, and sacrifice, and 
justice, and advice). 
  
Believe tool  

 
As displayed . Researcher relied on the honesty of the virtual screening tool in his research

on a number of experts and arbitrators with experience and competence in the field of 
ent and in education and psychology after he business managem, educational administration

under the , arbitrator) 16(tools as the number of arbitrators was a definition for each area of 
. paragraph of the tool) 14(views of arbitrators and their proposals have been excluded 

. items) 54(ed tool consists of Thus becoming the finaliz 
The researcher - after being with the judges - a five-point scale was developed as the class 
(5) alternatives to each paragraph of these alternatives are:  
- Agree strongly.  
- Agreed.  
- Not sure.  
- I do not agree.  
- I do not agree at all.  
      And given to these alternatives weights (5.4, 3, 2.1), respectively. 
  
Stability 

term because this method is one of the -The researcher used the method of retail mid      
and adopt this method to , archeasiest methods of calculation and consistency in the rese

divide the items of the scale on two equal parts and two congeners using the methods of 
as it represents the , several of the most common method of paragraphs odd and even

le represents paragraphs of the the first part of the sca, paragraphs sequence singles
sequence doubles Parts II and then calculated the correlation coefficient between scores of 

. two parts 
The researcher and the degree of application of the scale on the amount of the sample    

cted scores of individual paragraphs and paragraphs which has colle, employees) 80(
As was . degrees of marital stability was calculated using the Pearson correlation coefficient

and then corrected the researcher of this , ).085(the correlation coefficient of the tool 
).91.0( Brown was - Spearman equation coefficient 

  
Application: 

the researcher applied to the sample that was , After it has been Thiop search tool finalized
The . 2009/11/05and lasted until , 2009/01/09the application has started in , chosen

identify a sample of the research staff of ) 500( the questionnaires were distributed to
has expressed , ministries and female employees in its various sections of Iraqi ministries

his female staff and the willingness and cooperation and to express their views in an 
After . fficulties faced by the researcher during the applicationdespite the di, objective



the researcher answers unloading the , completion of this stage receive the questionnaires
.sample according to the weights given to the alternatives 

  
IV - statistical methods 
Adopted a statistical researcher pouch of Social Sciences (SPSS) statistical methods were 
used for the purpose of achieving each objective of the present research are as follows: -  
1 - Pearson correlation coefficient.  
2 - Spearman - Brown.  
3 - educational Administration to test one sample.  

 
Search Results: 
Researcher introduced in this chapter of the study, the search results according to the fields 
and as follows: 
  
Integrity: 
   Result showed the importance of the exercise of the chief administrative officer 
(department head) in the institution leadership qualities of successful and which are several 
recipes, including integrity and chastity of their importance to the head of the department in 
its relations with others 
Area of responsibility: 
  

e capacity of head of the department to take responsibility for The result showed th
such , completion of the business and achieve important goals faced from difficult situations

. as bear full responsibility for the mistakes made in the section 
The area of the Secretariat:  

The result showed that the head of the department enjoys a high level of the Secretariat      
The Secretariat means the preservation of all entrusted to the leadership in the 

. administrative functions of the profession of management 
The truth:  
      The result appeared to indicate that the head of the department handles open and candid 
with his staff and he was away from the deal of lying and prevarication.  
The patience and wisdom:  
     The result showed the extent the exercise of the Chief of Section with patience and 
wisdom and show that has the ability to withstand hardship and troubles faced at work.  
The area of love and compassion:  

The result showed a clear confirmation that the head of the department possess this       
 and the establishment of relations based on respect for the compassion, Vmodp, virtue

of tolerance and compassion , feelings of others and to highlight the aspects of humanity
and a sense of order to others is required in different areas of work because it leads 

.  an adequate working environment for all associates and employeestherefore to create 
: courageThe area of   

Courage kind of virtues that have emerged as the result is only clear evidence of the        
extent to which head of the department a high level of courage and he was ready to tell the 

Thus leading . d their presencetruth and honesty when giving his opinion on all workers an
to staff in the section that will face the distractions that practiced by some individuals 
working in the department.  
The area of sacrifice:  

gh level The result confirms that have emerged over the head of the department enjoy a hi
of generosity in sacrificing himself for others it is giving each what he deserves from his 

. effort and he continues to work at maximum capacity in difficult circumstances 
 



Justice:  
     The result showed that the head of the department enjoys a high level of justice and 
equity associate in the department. It has to be the chief administrative officer to be fair in 
its decisions with others without bias or prejudice to others.  
The area of advice:  
     The result showed the enjoyment of head of the department a high level of advice is to 
offer our advice to do or say when the repair person return.  

 
Conclusions  

 

In the light of the results of the research possible, the researcher concluded the following: -  
- Directors of administrative departments have a high level of ethics in administrative work 
from the viewpoint of male and female employees.  

 
Recommendations 

f the The researcher recommended in the light of what emerged from the results o 
 -: following 

- Strengthening the high level of ethics that enjoyed by managers of administrative 
departments, as clarified by the staff and employees of various methods of strengthening in 
all areas in order to maintain this level or to reach the top of this level of administrative 
work ethic. 

:Proposals  
  

 -: An update of the research results suggested that the researcher as follows 
 a study to determine the level of ethics of the administrative work for managers in -1 

. d other ministriesadministrative departments an 
2 - a similar study designed to learn the ethics of the administrative work of the ministers 
from their point of view or from the viewpoint of general managers.  
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 اإلهداء
  ...إىل      
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من ضحى يف سبيله ، 

 بالدم
  أو املال 
 أو الوقت 
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 وامتنانــــــــر شك
 

 محكم تنزيله في القائل ، البيان علمه اإلنسان خلق ، القرآن علم الذي هللا الحمد

 الطيبـين   آلـه  وعلـى  محمـد  نبينا على والسالم والصالة) لئن شكرتم ألزيدنكم (:

 ، وابدأ صفحتي هذه بكالم سيد البلغـاء والفـصحاء           الطاهرين واصحابه المنتجبين    

 قصرت يدك من المكافـأة ، فليـصل         إذا) " عليه السالم   ( ي طالب   اإلمام علي بن أب   

 "  .لسانك بالشكر 
  -:وبعـــــد 

 أتقـدم بكـل مـشاعر االمتنـان،         أن األطروحة كتابة هذه    أنهيتيطيب لي وقد    

لمـا  كريم ناصر علي    الدكتور  األستاذ المساعد    ي المشرف واالعتراف بالجميل ألستاذ  

رحات بناءة كان لها األثر البالغ في إثراء هذا البحـث ،     قدمه من توجيهات قيمة ومقت    

 .وتطويره فجزاه اهللا خير الجزاء 

 سـعد علـي     الدكتوراألستاذ   أستاذي القدير  بالشكر الوافر واالمتنان الى      أتقدمو

بخل ي منذ اختياري هذا الموضوع ولم       اعترضتنيذلل كل الصعوبات التي     الذي  ،  زاير  

، أسأل   بهذه الصورة    األطروحة إخراجمما ساعد ذلك على     علي بالنصيحة والتوجيه    

 .اهللا له العمر المديد والتوفيق والسداد
ويسرني أن أتقدم بفائق الشكر واالمتنان إلى األستاذ الفاضل الدآتور محمد أبو 

جناح واالستاذ الدآتور حسن ريسان والكادر اإلداري في الجامعة لما قدموه من 

 .مهدت الطريق أمامي للبدء بهذه الرسالة توجيهات قيمة ونافعة 

وال يفوتني أن اذآر من شدوا أزري بدعائهم المستمر لي وأناروا حياتي وسهروا 

وختاما .على راحتي أفراد أسرتي رعاهم اهللا برعايته الكريمة وحفظهم لي ذخرا وعونا 

اهللا خير أتقدم بشكري الجزيل ومحبتي واعتزازي إلى آل من مد يد العون لي فجزاهم 

 .الجزاء 

 لباحثا
 

                                                                  
 
 
 
 



 
 
 

 إقرار السالمة اللغوية
أخالقيـات العمـل اإلداري للمدراء في (مة بـ  الموسواألطروحةأشهد أن هذه 

لغويا قد جرى مراجعتها وتقويمها ) الوزارات العراقية من وجهة نظر الموظفين

 .بإشرافي 

 

                                                     الخبير اللغوي                        

 :                                                                                   التوقيع 

 :               االسم                                                            

  :                                                           التاريخ 

 

 

 إقرار الخبير العلمي
أخالقيـات العمـل اإلداري للمدراء في (مة بـ  الموسواألطروحةأشهد أن هذه 

 ياعلمقد جرى مراجعتها وتقويمها ) الوزارات العراقية من وجهة نظر الموظفين

 .بإشرافي 

 

  الخبير العلمي                                                  

 :                                                         التوقيع 

  :      االسم                                                      

  : التاريخ                                                         

 

 

                           
 



 
 
 

 ثبت المحتويات
 

 الصفحة الموضــــــــــــــــــوع
 ـــ الواجهة  باللغة العربية 

 ـــ االية القرانية
 ـــ اإلهداء

 ـــ شكر وامتنان
 ـــ اقرار المشرف

 ـــ اقرار السالمة اللغوية
 ـــ اقرار الخبير العلمي
 ـــ قرار لجنة المناقشة 

 ـــ ثبت المحتويات
 ـــ ثبت الجداول
 ـــ ثبت االشكال
 ـــ ثبت المالحق
 9 - 2 ملخص البحث

 
  التعريـــف بالبحـــث–    الفصـــــل األول 

 

 
11- 24 

 11 مشكلة البحث 
 14 أهمية البحث
 23 هدف البحث
 23 حدود البحث

 24 تحديد المصطلحات
 

  جوانـــب نظريــــة–الفصـــل الثانـــي    
 

 
26- 68 

 26 اإلدارة : أوال 
 41  األخالق: ثانيا 
 55 اإلدارة  أخالقيات: ثالثا 

 
  دراسـات سابقـــــة–   الفصــل الثالـــث 

 

 
73- 84 

 70 دراسات عربية
 78 دراسات اجنبية



 93 -84  منهجية البحـث وإجراءاته–الفصل الرابع 
 84  البحثمنهج -أوّال

 84  عينة البحث-ثانيا

 86  أداة البحث-ثالثا

 93  الوسائل اإلحصائية-رابعا

 
  نتائــــج البحـــــــــث–   الفصـــل الخامـــس 

 

 
95- 112 

 95 عرض ومناقشة وتفسير نتائج البحث
 95 مجال النزاهة

 97 مجال تحمل المسؤولية
 98 مجال االمانة

 100 صدقمجال ال
 101 مجال الصبر والحكمة
 103 مجال الموده والرحمه

 104 مجال الشجاعة
 105 مجال التضحية
 107 مجال العدالة

 108 مجال النصيحة
 110 االخالقيات بشكل عام

 112 االستنتاجات
 112 التوصيات
 112 المقترحات

 
 مصــــــــــــادر األطروحــــــــــة

 

 
114- 125 

 114 در العربيةالمصا
 123 المصادر األجنبية

 
 مالحــــــــــــــق البحــــــــــــــــث

 

 
127- 149 

 9 - 1 ملخص األطروحة باللغة االنكليزية
 
 



 
 داولــــــــــالجثبت 

 
 الصفحة عنـــــــــوان الجــــــــــــدول ت
 85 يوضح عدد أفراد العينة من الموظفين والموظفات 1

 90 يبين نسبة اتفاق المحكمين في أداة أخالقيات العمل اإلداري   2

 96 نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لدرجات العينة في مجال النزاهة  3

 نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لدرجات العينة في مجال تحمل المسؤولية 4
97 

 99 العينة في مجال األمانةنتائج االختبار التائي لعينة واحدة لدرجات  5

 100 نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لدرجات العينة في مجال الصدق 6

 نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لدرجات العينة في مجال الصبر والحكمة 7
102 

 نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لدرجات العينة في مجال المودة الرحمة 8
103 

 105 ج االختبار التائي لعينة واحدة لدرجات العينة في مجال الشجاعةنتائ 9

 106 نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لدرجات العينة في مجال التضحية 10

 107 نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لدرجات العينة في مجال العدالة 11

 109 ينة في مجال النصيحةنتائج االختبار التائي لعينة واحدة لدرجات الع 12

 110نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لدرجات العينة في مجال االخالقيات 13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الــــــــــــــــاألشكثبت 

 
 

 الصفحة                                  األشكــــــــــــــال ت
 32 اإلدارية الشبكة أالنموذجيوضح  1

 34 ب القيادية عند ريدنيوضح األسالي 2

 37 يوضح العالقة بين مراحل النضج ونوع النمط 3

 39 )وم وشميدتبتان (أالنموذجيوضح  4

 51 يوضح نماذج االخالق 5

 53 يبين مصادر تشكيل القيم األخالقية للفرد 6

 57 يوضح المحصلة لقوتي القيم األخالقية والالأخالقية 7

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 قـــــــــالمالحثبت 

 
 الصفحة                                  العنـــــــــــــــوان ت
 127 استبانة آراء الخبراء والمحكمين في أخالقيات العمل اإلداري  1

 138 أداة أخالقيات العمل اإلداري بصورته النهائية 2
 149 أسماء الخبراء والمختصين المحكمين 3
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  ملخص البحث
ـي                ـات ف ـا العالق         إّن عالمنا اليوم يتعرض للكثيـر مـن الهـزات التـي أضعفـت بدوره

ـم م     ـى الرغ ـة ، عل اة المختلفـ ادين الحي يم     مي ن الق ر م ون لكثي ن العراقي ا  نح ن امتالآن

األخالقية واالجتماعية ، فضًال عما يمر به بلدنا من الظروف التي أثرت بدرجة أو بأخرى               

 . في النظام األخالقي 

ة                        ة النزاهة العام ة قامت هيئ رات وأحداث مهم ا من متغي ه مجتمعن      ومن واقع ما يعاني

ـوان               ومن خالل دائرة الوقاية  والشفاف      ة تحـت عن ة آاف ر الدول ـى دوائ        ية بأصدار تعميــم ال

ـق    (  ـة ملح ـي الدول ـة بموظف سلـوك الخاص ـد ال ـات قواع سنة 2/تعليم ذي  )2006/ ل ، ال

يهدف الى مراعـاة واتبـاع السلـوك األخالقـي للرؤسـاء والتشكيالت اإلدارية ، والمحافظـة           

 .علـى هـذا السلوك داخل المؤسسات 

ه المتواضعة في                      ة ، وخبرت ة اإلداري ع العملي ى واق يرى الباحث خالل اطالعه عل

ادي محدد ، وال                   اع نمط قي دراء في إتب ين الم اق مشترك ب المجال اإلداري انه ال يوجد اتف

دًا أو                    لوبًا واح ديرياتهم ومؤسساتهم أس ة في م سياسات اإلداري ذ ال يسلكون في تطبيق وتنفي

سه                مماثًال وإنما هناك اخت    ًا لنف راه مالئم ا ي لوآًا إداري ًا وس الف ، إذ إن لكل منهم نمطًا قيادي

ات العمل  ى أخالقي ستند ال دد  ي ادي أو سلوك إداري مح ه ال يوجد نمط قي ذا فان ه ، ل فيتبع

اإلداري يمكن إن يمارسه مديرو المديريات والمؤسسات واألقسام في الوزارات العراقية ،            

 .هذه الدراسة فوجد الباحث ضرورة إلجراء 

ـين                ـن والممارسـ ـن أدراك الباحثي ـة م ـة نابع اتخـذت اإلدارة مكانـة مرموقـة وأهمي

 .   مـن ذوي القــرار السياسي واإلداري بأهمية اإلدارة في تسيير الشؤون اليومية جميعا 



ي وقد تطورت اإلدارة تطورًا آبيرًا خالل العصر الحديث ال يضاهيه تطور سابق ف                 

ع                غيرها مـــن األمم ، وأصبحت هاجسًا ألية تنمية أو تقدم بالنسبة للشعوب والدول في جمي

دة يمكن أن                        اإلدارة الجي وة العمل ونجاحه ، فب ز ق  أنحاء العالــم ، لما لها من أثر في تعزي

ا      ت منه دتها وجعل ي اع االت الت ي المج ًا ف ـة أداءًا وتفوق ة الالئقـ سات المكان ق المؤس تحق

 . ريـق الــى الهـدف والعكـس اذا مـا آانـت اإلدارة غير ناجحة الط

ل                       التخلي عن األخالق والمث ز ب ذي يتمي ال ال ا يق ات آم وم عصر المادي       إننا نعيش الي

دة   ات جدي يم وأخالقي ا ق ا ليحل محلهم د م ى ح ة ال ايير األخالقي يم والمع ـار الق ا وأندث العلي

ستغالل األموال ، واالختالس ، والحصول على المادة بأية         تتمثل بقبـول الرشـوة ، وسـوء ا     

در           وسيلة ، وال شّك أن تقّدم المجتمعات ال يعتمد على امكاناتها المادية والتكنولوجية فقط بق

ى التمسك   ادرة عل شرية الق ـا الب ـا وموارده ـى امكاناته ل شيء علـ ل آ د أوًال وقب ا يعتم م

 .                                                        لوظيفية بمجموعة من األخالقيات والسلوآيات ا

ـع           ـن سماتها التفاعل م زًا ومـ           وتعـّد الوزارة نظامًا اجتماعيا وإداريا مفتوحًا ومتمي

ـن                             ـزأ م ا ، وهي جزء ال يتج ؤثر فيه ل ت ا فحسب ب أثر به البيئـة المحيطـة بها ، فهي ال تت

ـن الب  ـع وم ـن      المجتم ـا م ـا ومعلوماته ـا وموارده ـا وأهدافه ـا ومبادئه شتـق قيمه ـة وت يئ

 . المجتمع واليه ، وتعاد مخرجاتها من قيم ومبادئ على شكل انجازات وخدمات 

ـق                         ى وف ـه اال عل ـل مع ـن التعام ساني ، وال يمك ـل أن ـو عم ـره ه ان العمـل اإلداري بجوه

ة ، فالمرؤوسون غي          رارات رجل من رجال             فضيلة المروءة األخالقي ذ ق ستعدين لتنفي ر م

 . الفساد االداري أو المالــي أو األخالقي اال اذا آانوا على شاآلتهم  

        فعندما يكون الصدق والتعاون واالحترام واألمانة والنزاهـة والتضحيـة والنصيحـة،         

ات المنت             ين رؤساء     وآذلك تحمل المسؤولية وغيرها من القيم األخالقية هي األخالقي شرة ب

صالح العمل                   اتهم ل ى تفجر طاق ذا سيؤدي ال أن ه ة ، ف دما  . ومرؤوسيهم والعاملين آاف وعن

أن آل عامل أو مرؤوس                       زمالء هي المسيطرة ، ف اءة لل تكون ثقافة الخداع والنفاق واألس



يكـون علـى حـذر من زميله ويتعاون معه بقدر ضئيل ويخفي عنه الكثير من المعلومات ،         

شكيل                 وقد يكـ  ـى يمكن ت ـة األول ـي الحال  ذب فـي التقاريـر التـي يكتبـها لرئيسـه ، وهكـذا فف

 فرق عمل لحل المشاآل وتطويـر العمـل ، بينمـا فـي الحالـة الثانيـة فأن فرق العمـل تفشل               

  .      0لعـدم وجود روح التعاون والثقة بين المرؤوسين

وم األخالق آ  ن مفه ة ع ة تّتبعي ل       نظري اء مث ار العلم ا أش ه  (م ى ان )بياجي ل"  ال  آ

ـا                     ـن التعـرف عليهــ روح واألخالق فيمك ا ال األنمـاط الخلقية تتكون من نظام القواعد ، أم

تعلم           " مـن خـــالل االحترام الـذي يكنــه المــرء بهذه القواعد          ة التي ي أن الطريق ذلك ف ، ول

أ  ا ت وانين له د والق رام القواع رد احت ا الف ام  به ـأن االهتم ذا ف وين الشخصية ، له ي تك ثير ف

ة وتطوير                   ـن المحاور األساسية في تنمي بااللتزامات الخلقيـة ألي مهنـة مـن المهـن هـو م

شكل أساس          . المؤسسات والمنظمات في المجتمعات      يم التي ت ل والق األخالق أساسها المث ف

 .لفرد لقيمه ومعتقداته األفعال ورآيزتها ، وأن انحراف سلوك الفرد يعني تغيير ا

  -:وتتجلى أهمية هذا البحث من خالل ما يأتي      

م           ا0 1 ة من المجتمع العراقي ل شريحة المهم ذه ال ات العمل اإلداري له ن موضوع أخالقي

 ) .بحسب علم الباحث ( تدرس سابقا 

ا ن          0  2 ذي طالم ا    ندرة البحوث في هذا المجال الحيوي اإلنساني وأخالقية المهنة ال ادى به

 .رجال الدين والفالسفة والمربون فضًال عن احتياج مكتبتنا اإلدارية لمثل هذه البحوث 

ة ، وحسن         0 3  أهمية الدور الذي يؤديه القائد اإلداري في مسيرة المؤسسة اإلدارية المتمثل

 .توجيهها وتحقيقها 

ث تهدف البح ـل اإلدا         واس ـات العم ى أخالقي رف ال الي التع ي   الح دراء ف ري للم

 .الوزارات العراقية من وجهة نظر الموظفين

وظفي             ر م ة نظ ن وجه ل األداري ، م ات العم ة أخالقي الي بدراس ث الح دد البح   يتح

  . 2009الوزارات العراقية للعام 



 

ة ،             ا القيادي ن اإلدارة أنماطه دءا م ة ب ور النظري ن األم ددا م ث ع رض الباح ع

ي تنا ات الت داخلها ،   والنظري ا ، وم ى األخالق ومفهومه م تطرق ال ن ث ت اإلدارة ، وم ول

اد      ا ، وأبع ام به باب االهتم ة ، وأس ات اإلداري ى األخالقي ري ال ك تط د ذل شكيلها ، وبع وت

ات    داخل األخالقي ات وم سلوك اإلداري ، ونظري ى ال شجيع عل ات اإلدارة ، والت أخالقي

 .اإلدارية 

من الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع بحثه الحالي           عددا    وعرض الباحث             

 :، ووزعها على محورين ، هما 

 .دراسات عربية تناولت األخالق : المحور األول 

 .دراسات أجنبية تناولت االخالق : المحور الثاني 

 .وقد عرض الباحث هذه الدراسات بحسب تسلسلها الزمني الذي طبقت فيه الدراسة 

ار             و البحثتضمن    ة اختي صفًا لإلجراءات التي بدأت بوصف مجتمع البحث وطريق

ائل    ن الوس ضًال ع ا ف ث وتطبيقه داد أداة البح ي اع ت ف ي اتبع وات الت ة ، والخط العين

ات    ة البيان ي معالج ستعملة ف صائية الم وظفي    و.االح ن م الي م ع البحث الح ون مجتم تك

  .2009الوزارات العراقية وموظفاتها آافة للعام 

راق،                   بالو ة واسعة من الع ى بقع شاره عل ره وانت نظر الى تشعب مجتمع البحث وآب

ة    ي هيئ ة ف ود إحصائيات دقيق دم وج ع لع ي للمجتم دد الكل ستطع الباحث حصر الع م ي ول

ذي                     دد التقريبي ال ان الع ا آ ة ، وانم وزارات العراقي التخطيط لتثبيت أعداد الموظفين في ال

ف عراقي في الدوائر آافة المرتبطة بالوزارات       حصل عليه مليونين ونصف المليون موظ     

ار      م اختي د ت ه فق ا ، وعلي ة به ر المرتبط ع   ) 500( وغي ة بواق  ) 250( موظف وموظف

موظفة ومن مختلف الشهادات الجامعية ومن خمس وزارات فقط هي           ) 250( موظفا ، و    

 0طبقية متساوية مثلت عينة عشوائية ) النفط ، الصحة ، التربية ، الدفاع ، المالية ( 



 

 

 -: لتحقيق هدف البحث فقد تم بناء االستبانة باالعتماد على ما يأتي   و    

زات      01 ة المرتك ك لمعرف ات وذل ص األخالقي ا يخ ى األدب اإلداري فيم الع عل االط

األساسية التي تقوم عليها األخالقيات في العمل اإلداري الجامعي ، وتم االعتماد على             

ران ال اب الق ة    آت ايير الخلقي يم والمع د الق ي تحدي اعي ف وروث االجتم ريم والم ك

 -:وقد تم اختيار المكونات األساسية ألخالقيات العمل اإلداري وهي . ومفاهيمها 

 .النزاهة  -

 . تحمل المسؤولية  -

 . األمانة  -

 .الصدق  -

 .الصبر والحكمـة  -

 .المـودة والرحمة  -

 .الشجاعة  -

 .التضحية  -

 .العدالة  -

  .النصيحة -

ة بموضوع البحث الحالي التي                     02 سابقة ذات العالق   االطالع على عدد من الدراسات ال

ـيات     ) 2009الالمي ،    (أمكن للباحث أن يحظى بها السيما دراسة          الموسومة بأخالق

ـة              ـي الجامع سـام ف العـمل اإلداري الجامعي وعالقتـها باألداء الوظــيفي لرؤسـاء األق

  )2009الالمي ، ( .ة يالمستنصر



تعليمات قواعد     (2006لسنة  ) 1( االطالع على التعميم الخاص بالنزاهة العامة ، رقم          03

 ) .السلوك الخاصة بموظفي الدولة

 

 .االطالع على مهمات رؤساء األقسام اإلدارية  04

 . وبذلك فقد تم بناء أداة أخالقيات العمل اإلداري 

 0انفة الذآر عشرة بمجاالتها ال) نةاالستبا(الباحث اداة بحثه وفي ضوء ما تقدم وضع 

رات           ن الفق ة م ضمنت مجموع ي ت ث والت سة الداة البح االت الري ت المج ي مثل والت

 فقرة) 54(الفرعية بلغت 

ه                ى عدد       . اعتمد الباحث على الصدق الظاهري في فحص اداة بحث اذ عرضها عل

رة واالختصاص في مجال االدارة ا               ة وادارة   من الخبراء والمحكمين من ذوي الخب لتربوي

ين                   االعمال وفي التربية وعلم النفس بعد ان تم وضع تعريف لكل مجال من مجاالت األدات

تبعاد        ) 16(إذ بلغ عدد المحكمين      م اس د ت اتهم فق محكمًا ، وبموجب آراء المحكمين ومقترح

 .فقرة  ) 54(وبذلك  أصبحت األداة بصورتها النهائية متكونة من . فقرة من األداة ) 14(

 على مقياس خماسي الدرجة اذ      –ه من قبل المحكمين     ه بعد توجي  –اعتمـد الباحـث   و 

ع  م وض ي  ) 5(ت دائل ه ذه الب رة وه ل فق ام آ دائل ام ـ                     :ب

   )ال أتفق ابدًا،   ال أتفق ،غير متأآد ،اتفق ،اتفق بشدة (

 . على التوالي ) 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5(لبدائل االوزان       وأعطيت لهذه ا

ق                         و  استخدم الباحث طريقة التجزئة النصفية ألن هذه الطريقة تعد من اسهل طرائ

سمين                    ى ق اس عل رات المقي سيم فق ى تق حساب الثبات في البحوث ، وتعتمد هذه الطريقة عل

ـدة من اآثر          ـق ع ة          متساويين ومتجانسين باستخدام طرائ رات الفردي ة الفق ا شيوعًا طريق ه

رات                     ل الفق اس وتمث ردي الجزء االول للمقي سل الف رات ذات التسل والزوجية ، اذ تمثل الفق

 .ذات التسلسل الزوجي جزأه الثاني ثم يحسب معامل األرتباط بين درجات الجزأين 



ة    ة البالغ ى العين اس عل ق المقي ات تطبي د الباحث درج ا ، ح) 80(   وأعتم ام موظف ث ق ي

ات بأستعمال                  م حساب الثب ة ، وت بجمع درجات الفقرات الفردية ودرجات الفقرات الزوجي

ون   اط بيرس ل ارتب الداة  . معام اط ل ل االرتب غ معام ذا  ) 85,0(اذ بل م صحح الباحث ه ث

 ) .91,0( براون فكان –المعامل بمعادلة سبيرمان 

ام     ة ، ق صورتها النهائي أة أداة البحث ب م تهي د أن ت ة  بع ى عين ا عل  الباحث بتطبيقه

ة   1/9/2009البحث التي تم اختيارها ، وقد بدأ التطبيق في         . 5/11/2009 ، واستمر لغاي

ددها    الغ ع تبانات  الب ع االس م توزي د ت وظفي   ) 500(وق ن م ة البحث م ى عين تبانة عل اس

دى الموظ    د اب ة ، وق وزارات العراقي ي ال ة ف سامها المختلف ا بأق وزارات وموظفاته ون ال ف

رغم من الصعوبات التي                      ى ال م بصورة موضوعية، عل داء آرائه اون وإب االستعداد والتع

غ     . واجهت الباحث في أثناء التطبيق       وبعد أتمام مرحلة استالم االستبانات قام الباحث بتفري

 . اجابات افراد العينة وفقًا لالوزان التي اعطيت للبدائل 

صائية للعل   ة االح ث الحقيب د الباح ة اعتم تعملت (SPSS)وم االجتماعي د اس   وق

 -:الوسائل االحصائية لغرض تحقيق آل هدف من اهداف البحث الحالي وهي آاآلتي 

 .معامل ارتباط بيرسون 01

 . براون – معادلة سبيرمان 02

 .االختبار التائي لعينة واحدة 03

ي المسؤول اإلداري           ة تحل سم   (   أظهرت النتيجة أهمي يس الق وزا    ) رئ بصفات  رات   في ال

ات العمل  آانت بموستوى عالي             القيادة الناجحة والتي تتمثل      بالمكونات االساسية الخالقي

 0من وجهة نظر الموظفين 

 

 

 



 

 

 

 -:في ضوء النتائج التي اسفر عنها البحث امكن للباحث استنتاج ما يأتي  

ات في العمل                   االداري من    يتمتع مدراء األقسام اإلدارية بمستوى عال من االخالقي

 .وجهة نظر الموظفين والموظفات 

 

 -:اوصي الباحث في ضوء ما ظهر من نتائج باآلتي  

ا                          ة آم تعزيز المستوى العالي من األخالقيات التي يتمتع بها مدراء األقسام اإلداري

ذا               ى ه افظوا عل ة آي يح ز وفي المجاالت آاف ق التعزي شتى طرائ أوضحها الموظفون ب

 .  او للوصول الى أعلى من هذا المستوى في اخالقيات العمل األداريالمستوى

 

 

 -:استكماًال لنتائج البحث اقترح الباحث ما يأتي  

  .العليا  للدرجات دراسة مماثلة تستهدف معرفة أخالقيات العمل اإلداري 0 1

ة في              . 2 سام اإلداري دراء األق  وزارات  دراسة لمعرفة مستوى اخالقيات العمل األداري لم

 أخرى

ر      . 3 دوائر غي ي ال امين ف دراء الع ل االداري للم ات العم ستهدف اخالقي ة ت ة مماثل دراس

 . المرتبطة بوزارة 

 

  

 



 

 

 

 
 

 الفصل األول
 
 

 ثـــف بالبحـــالتعري
 

 ثـــــمشكلــة البح 
 ثـــــــــأهميــة البح 
 ثـــــــــهـــدف البح 
 ثـــــــــحــدود البح 
 تاــتحديد المصطلح 

 
         

 
          

 
                          



 
  

 
 المبحث االول                         

 
 :ث ــــة البحـــمشكل

ـ  من واقع البيئة االجتماعية     الحالي  جاءت مشكلة البحث          إن بعـض   ، ف

 تفتقـر  واألقسام والشعب والوحدات اإلدارية في الوزارات العراقية  المديريات

قيـادي لـه    إداري   وبالتحديد إلى سلوك     تالك مبادئ اإلدارة السليمة ،    امإلى  

 فنحن كثيـراً مـا       ، مقاييس وأساليب تؤثر سلباً أو إيجاباً في العملية اإلدارية        

  تلـك   أو ديريـة  الم ذاك وان هـذه   نسمع إن البعض يردد إن هذا التنظيم أو         

لعبارة يتبادر إلى   سمع هذه ا  نوحالما  ،  قيادي  إداري  المؤسسة تفتقر إلى سلوك     

وبعبارة أخـرى يمكـن     ،  أذهاننا إن إجراءاً ما أو عمالً ما كان يجب إن يتم            

 أعمـال   فـي القول إن تلك المؤسسة قد أخفقت ألنها لم تبذل أي جهد للتأثير             

تل مكانة مرموقة فـي المجتمـع       القائد إذن يح  ، فاإلداري   اآلخرين وسلوكهم   

  .يعيش فيه الذي

ألخالق منذ زمن طويل أهمية بالغة ال يمكن أغفالهـا              وأحتل موضوع ا   

على األصعدة والمجاالت كافة ، إال أن أهميته تزايدت في العقدين األخيـرين             

فـي مجـال اإلدارة      من القرن العشرين حيث ظهرت العديد من الدراسـات        

وانعقدت المؤتمرات والندوات لبحث هذا الموضوع ومناقشته ، وقـد يعـود            

الى الممارسات غير األخالقية التي يمارسها  بعض األداريين         السبب في ذلك    

المحسوبيــة ،  ( في إدارة أعمالهــــم ومـــن هــذه الممارسات       

 وضيــاع المسؤوليـة ، واستغـالل الصالحيـات والسلطـــات التـي        



) يتمتع بها افرادها ، والرشوة ، والعنصرية ، ومحاباة األقارب واألصـدقاء             

 . وغيرها 

 

 

 إن موضوع أخالقيات األعمال من الموضوعات التي حظيـت باهتمـام              

متزايد فــي السنوات األخيرة نتيجة ألسباب عديدة يقع في مقدمتها تزايـد            

الفضائح األخالقية والنقد الموجه لألعمـال والمعايير التي تعتمد عليها بعيـداً       

 .           عن إطار أخالقي واضح وشفاف 

قيات األعمال أصبحت من الموضوعات ذات االهتمام الكبير مـن             وأخال  

وإنشاء األجهـزة    الحكومـــات والجامعات والمنظمــات العالميــة ،    

 . المختلفة في الدول لمكافحة الفساد األداري 

   وهكذا نجـد أصـداء تتـردد لمفـاهيم مثـل أخالقيـات األعمــال ،                

 المهنـــة ، وأخالقيــات      والمسؤوليــة االجتماعية ، وقواعـد وآداب     

الوظيفـة العامـة ، والقيـم والسلـوك األخالقـي ، والمسؤوليـة األخالقية          

  ) .133 ، 2005الغالبي و العامري ، . (وغيرهـا من المصطلحات 

   إن عالمنا اليوم يتعرض لكثيـر مــن الهــزات التــي أضعفــت              

ـ      ـة ، علـى الرغـم مـن      بدورهـا العالقـات فـي ميادين الحياة المختلف

 لكثير من القيم األخالقية واالجتماعية ، فـضالً         - نحن العراقيون    -امتالكنا  

عما يمر به بلدنا من الظروف التي أثرت بدرجـة أو بـأخرى فـي النظـام         

 . األخالقي 

      ومن واقع ما يعانيه مجتمعنا من متغيرات وأحداث مهمة قامـت هيئـة             

دائرة الوقاية والشفافية بأصدار تعميـــم الــى        النزاهة العامة ومن خالل     

  تحـت عنـوان كافةدوائر الدولة

 



 

 

 

 

 2/تعليمـات قواعـد السلـوك الخاصـة بموظفـي الدولـة ملحــق          ( 

، الذي يهدف الى مراعـاة واتبـاع الـسلـوك األخالقــي           )2006/لسنة  

لوك داخـل   للرؤسـاء والتشكيالت اإلدارية ، والمحافظـة علـى هـذا الس       

 .                                                                      المؤسسات 

و  واإلخفاقات لدى مدير   تفضالً عن ذلك فان حدوث مثل هذه المشكال       

 يؤدي إلى خلق حالة من التوتر والـشد         اإلدارات واألقسام والشعب والوحدات   

 ،اإلدارة  وبـين    همبيناإلنسانية  ت   العالقا فيويؤثر  ،   الموظفينالعصبي لدى   

، لذا وجد الباحث إن هنالك        مخرجات العملية اإلدارية   في يؤثر ذلك    نتيجةوبال

لتحديد األخالقيات التي   وهي دراسة   ،  مشكلة حقيقية جديرة بالبحث والدراسة      

ينبغي ان يتصف المدير القائد للمديريات واالقسام والوحدات اإلداريـة فـي            

 .اقية من وجهة نظر الموظفين والموظفات الوزارات العر

وخبرته ،   اإلداريةرى الباحث ومن خالل اطالعه على واقع العملية         يو

مـدراء فـي    ال انه ال يوجد اتفاق مشترك بين        اإلداري في المجال    المتواضعة

وال يسلكون في تطبيق وتنفيذ السياسات اإلدارية في        ،  إتباع نمط قيادي محدد     

 ، إذ إن لكل    أسلوباً واحداً أو مماثالً وإنما هناك اختالف       همديرياتهم ومؤسسات م

، لذا فانـه ال      فيتبعه    يراه مالئماً لنفسه    محدد إداري نمط قيادي وسلوك     منهم

يستند الى أخالقيات العمل اإلداري      محدد اداري   أو سلوك    قيادي  يوجد نمط 

ـ        ويمكن إن يمارسه مدير    وزارات المديريات والمؤسسات واالقـسام فـي ال

 . ضرورة الجراء هذه الدراسة وجد الباحثف العراقية ،

 



 

 

 

 

 المبحث الثاني
 

 ث ـــة البحـــــأهمي       
وجـدت اإلدارة فــي جميــع الحـضارات األنـسانيـة مثــل                  

ة واألسـالمية وغيرهـا مـن       يالحضـارة المصريـة واألغريقية والـصين    

قـدم السجـالت التـي أمكــن     الحضارات القديمة ، وقد دلـت على ذلك أ       

العـثـور عليها ، وأن هذا االهتمام نابع من إدراك اإلنسان فـــي جميـع     

الحضارات والعصور بأن اإلدارة عنصر أساس وموجه رئيس فـي شـؤون            

الحياة كافة ، إال أنـه ومع مـرور الوقـت وزوال قـوة دول الحـضارات                

ـــــي  القديمــة وظهـــور الحـضــارات الحديثـــــة الت      

ــضــارات   ـــن الح ـــت الراه ـــي الوقـ ـــا فـــ تمثلهــــ

).                                                    األوربية واألمريكية ( الغربيـــة  

اتخـذت اإلدارة مكانـة مرموقـة وأهميــة نابعــة مــن أدراك           

اسي واألداري بأهميـة    الباحثيـن والممارســين مـن ذوي القــرار السي     

 .   اإلدارة في تسيير جميع الشؤون اليومية 

    وقد تطورت اإلدارة تطوراً كبيراً خالل العصر الحديث ال يضاهيه تطور           

سابق في غيرها مـــن األمم ، وأصبحت هاجساً ألية تنمية أو تقدم بالنسبة             

 تعزيز قـوة    للشعوب والدول في جميع أنحاء العالــم ، لما لها من أثر في           

العمل ونجاحه ، فباإلدارة الجيدة يمكن أن تحقق المؤسسات المكانة الالئقــة           



أداءاً وتفوقاً في المجاالت التي اعدتها وجعلـت منهـا الطريــق الـــى              

 .الهـدف والعكـس اذا مـا كانـت اإلدارة غير ناجحة 

  )         207الل ، بال ،( 

 

                                                        

    لقد كان للمختصين والباحثين األثر في توضـيح أهميـة ومميـــزات            

مجموعة العمليات واألجراءات   " أنها  ) عطـوي  ( اإلدارة فقـد وصفهــا    

والوسائـل المصممة علـى وفـق تنظيم معين لألتجاه بالطاقات واألمكانيات         

 وتعمل على تحقيقها فـي أطـار        البشرية والمادية نحو أهداف موضوعيــة    

 )                       17 ، 2001عطوي ، . ( النظام التربوي الشامل وعالقته بالمجتمع

       فأكسبت هــذه الجهود اإلدارة أسساً متميزة حتى غـدت علمـاً لـه             

فـة  قواعده ومبادئـه الثابتـة والمحـددة ، ألن اإلدارة حقل من حقول المعر          

اإلنسانية وله ما يميزه ، وال بد لكل حقل معرفي من قواعد ومبـادئ عامـة                

تحكم مجموعة معارفة لتكون جاهزة أمام اإلداريين ليعملـوا علـى تطبيقهـا          

طبقـاً لهذا المفهوم ، فأن مهمة رجل اإلدارة أن يعمل على تطبيق القواعـد              

)                      1994،35عساف (.والمبادئ اإلدارية وبذلك يحقق الكفـاءة اإلدارية 

ومـن خالل هذه المـفاهيـم العامـة لإلدارة ومــعانيهــا فقــد          

ظهـــرت الحاجـة الــى العمــل األداري ، وأن ظـــهور هـذه             

سـومة وذلـك مـن خـالل       رالحــاجة هو لضــمان تحقيق األهداف الم     

 . النشاطات التي تتكون منها العناصر األساسية لإلدارة ممارسة عدد من 

ولما كان الهدف األسمى لإلدارة هو الوصول بالقيـــادات اإلداريـة           

الـى حالــة  التكامـل ، لـذا ينبغي  الحرص على بنـاء الفـرد الـذي                

  ) 53 ، 1998الراوي ، . ( سيتعامل مع هذا التكامل 



 يمكن أن تكون متكاملة اال بوجود عنصر            إن إدارة أي قسم أو مؤسسة ال      

وشغل االهتمام باألخالق   . أساس وفعـال اال وهو عنصر األخالق في العمل         

 مساحة واسعـة فـي الفكـر اإلنـساني ، إذ أهتــم بهــا المفكــرون             

  

 

والفالسفـة والحكماء والعلماء منذ عهد األغريق الى يومنا هــذا علــى            

.              ـات والتغييـرات الفكرية في المفاهيم الخلقية       الرغـم مـن تعـدد االتجاه   

)                                                                   69 ،1988الجبوري، (

        قدم لنا التاريخ شواهد عديدة كونها أحتلت مكانة مرموقة في تـشريع            

القوانين ، ففي حضــارة وادي الرافدين نجد أن شريعة حمورابي تؤكد مبدأ            

العدالة التي كانـت تمـثل عدالـة اآللـه ، وتميزهـا  بين اإلنسان الخيـر             

يأخذ ما ليس له ، وتخطيه حـدود الـنظم          والشرير ، بإعطائها اإلنسان الذي      

)                               9-6 ، 1992جواد ، . ( المقررة  التي ينبغي أن يعمل بها 

         أمـا في الشريعة األسالمية فأن األخـالق تعد الجانـب التطبيقـي           

تعالى اختار كـلمة   للشـخص المسلـم فـي سائر عالقاتــه فاهللا سبحانه و       

األخـالق من بين جـميع مفـردات اللغــة ليصف بهـا رسولـــــه           

، إذ خاطبـه تعـالى      ) صلى اهللا عليه وآله وسلم      ( الكريـــم سيدنا محمد    

 )4(القلم  ) . وأنك لعلى خلق عظيم: ( بقوله 

مـن  دوره الرسالي الذي بعث     ) صلى اهللا عليه وآله وسلم    (  كما يصف الرسول الكريم     

واذا وضـعت األخـالق بهـذا       ) . أنما بعثت ألتمم مكارم األخـالق       : ( أجله بقولـه   

أن تكون حاجزاً   ) عليهــم السـالم   ( الموضع الرفيع فأنما أراد منها الرسل واألنبياء        

بيـن النفـس وشهواتهـا وهـوى القلـب ، وليرسمـوا طريقـاً لألنسانيـة تميـزه          

ويالحظ المرء وهو يتصفح التـاريخ أن اهللا سـبحانه          . األعمـال الصالحة والفضائل    



وتعالى لم يرسل رسوالً  أو نبياً األ لقوم فسدت أخالقهم واستكبروا وعاثوا في األرض               

  )         1  ، 2001ألساعدي، . (فساداً 

 

 

      

         إننا نعيش اليوم عصر الماديات كما يقال الذي يتميز بالتخلي عـن األخـالق              

مثل العليا وأندثـار القيم والمعايير األخالقية الى حد ما ليحل محلهما قيم وأخالقيات             وال

جديدة تتمثل بقبـول الرشـوة ، وسـوء استغالل األموال ، واالختالس ، والحـصول             

على المادة بأية وسيلة ، وال شك أن تقدم المجتمعات ال يعتمد على امكاناتهـا الماديـة                 

 علــى امكاناتهـا ومواردهــا     يءدر ما يعتمد أوالً وقبل كل ش      والتكنولوجية فقط بق  

 .البشرية القادرة على التمسك بمجموعة من األخالقيات والسلوكيات الوظيفية 

 )                                                        265 ،1999الذهبي، (

 ومتميزاً ومــن سماتها التفاعل            وتعـد الوزارة نظاماً اجتماعيا وإداريا مفتوحاً     

مـع البيئـة المحيطـة بها ، فهي ال تتأثر بها فحسب بل تؤثر فيها ، وهي جـزء ال                  

يتجـزأ مـن المجتمـع ومـن البيئـة وتـشتـق قيمهــا ومبادئهــا وأهدافهــا             

ومواردهـا ومعلوماتهـا مـن المجتمع واليه ، وتعاد مخرجاتها من قيم ومبادئ على            

 )   19 ، 1998عطية ، . ( ازات وخدمات شكل انج

  إن المجتمع الذي تسوده قيم سياسية واجتماعية وعقائدية ال بد أن ينقل                 

هذه القيم الـى التنظيـم ، واذا كانت هذه القيم تحرص علـى وضـع حـد                

للمخالفات والال أخالقيات وتعاقب المعتدي ، وال تراعي فرداً  على حـساب             

كانته في المجتمع ، فإنها ستسيطر على األفـراد وتجعلهـم           آخر لجاهه أو لم   

قوى  أ ألنهايم ، أو محاولة االلتفاف عليها ،      يحرصون على عدم العبث بهذه الق     

وقد أتسع أيضاً موضوع األخالقيات من خـالل التوسـع          .من ذواتهم كأفراد    

الحاصل في مجاالت العمل المختلفة ، فهناك حديث عن أخالقيات الحاسوب ،            



             أخالقيات استخدام االنترنت ، وأخالقيات البحث فـي الهندسـة الوراثيـة ،             و

 وال نستغرب أن توجد في الواليات المتحدة األمريكية وحدها مـا           . وغيرها  

 

 

 في الجامعـات    مقرر دراسي من مقررات أخالقيات المهنة     ) 500(يزيد على   

 )                                                          13، 2000نجم ،. ( األمريكية 

   يرى الباحث إن االلتزام بالمبادئ والسلوك األخالقي سواء على صعيد             

الغـة  الفرد في الوظيفة أو في مهنة معينة أو منظمات األعمال يعد ذا أهمية ب             

لمختلف شرائح المجتمع ، حيث أن هـذا األمــر يقوي األلتـزام  بمبادئ            

العمل الصحيح والصادق، ويبعـد أي مؤسـسة عـن أن تـرى مـصالحها               

بمنظورضيق ال يستوعب غير معايير محددة تتجسد في االعتبارات الماليـة           

ذات التي تحقق لها فوائـد علـى المـدى القصيـر ، ولكنهـا تكون بالتأكيد            

 . أثر سلبي في األمد الطويل 

    وفي مجتمعاتنا النامية والمجتمعات اإلسالمية بشكل خاص ، فأن اإلسالم           

يعد الوعاء الحضاري واإلنساني الـذي يطـرح مفاهيـم أخالقيـة راقيـة         

، وفـي مختلـف مناحي الحيـاة ، أستمـد منهـا األفــراد والمؤسـسات           

ات أخالقيـة نظرياً على األقل مقبولة وجيدة ،        والمنظمات قواعد عمل ومدون   

في حين يشير واقع الحال الى وجـود فجـوة كبيـرة بيـن هـذا الوعـاء            

الحضاري ، وبين الممارسات الفعلية لهؤالء األفراد والمنظمات ، ولو أننا قد            

. نجد ممارسـات مشابهـة في العالم المتقدم ولكنها علـى نطـاق أضـيق              

 ) 137 ،136 ،2005مري ،الغالبي والعا(

    ان العمـل اإلداري بجوهـره هـو عمــل أنـساني ، وال يمكــن              

التعامـل معـه اال على وفـق فضيلة المروءة األخالقية ، فالمرؤوسون غير    



مستعدين لتنفيذ قرارات رجل من رجـال الفـساد االداري أو المالـــي أو        

  ) 34 ، 1999يخلي ، الش. ( األخالقي اال اذا كانوا على شاكلتهم  

 

 

 

فعندما يكون الـصدق والتعـاون واالحتـرام واألمانـة والنزاهــة                  

والتضحيـة والنصيحـة، وكذلك تحمل المسؤولية وغيرها من القيم األخالقية         

هي األخالقيات المنتشرة بين رؤساء ومرؤوسيهم والعاملين كافة ، فأن هـذا            

وعندما تكون ثقافة الخداع والنفاق     . سيؤدي الى تفجر طاقاتهم لصالح العمل       

واألساءة للزمالء هي المسيطرة ، فأن كل عامل أو مرؤوس يكـون علــى             

حـذر من زميله ويتعاون معه بقدر ضئيل ويخفي عنه الكثير من المعلومات            

، وقد يكـذب فـي التقاريـر التـي يكتبـها لرئيسـه ، وهكــذا ففــي             

 عمل لحل المشاكل وتطويـر العمـل ،       الحالـة األولـى يمكن تشكيل فرق    

بينمـا فـي الحالـة الثانيـة فأن فرق العمـل تفشل لعــدم وجـود روح             

وفي نظرية تتّبعية عن مفهوم األخالق أشار       . التعاون والثقة بين المرؤوسين     

 األنمـاط الخلقية تتكون من نظام القواعد كل"  الى ان )بياجيه  (العلماء مثل 

ألخالق فيمكـن التعـرف عليهــــا مــن خــــالل        ، أما الروح وا   

، ولذلك فأن الطريقة التي     " االحترام الـذي يكنــه المــرء بهذه القواعد       

يتعلم بها الفرد احترام القواعد والقوانين لها تأثير في تكوين الشخصية ، لهذا             

فـأن االهتمام بااللتزامات الخلقيـة ألي مهنـة مـن المهـن هـو مــن           

. اور األساسية في تنمية وتطوير المؤسسات والمنظمات في المجتمعات          المح

فاألخالق أساسها المثل والقيم التي تشكل أساس األفعـال وركيزتهـا ، وأن             

 .انحراف سلوك الفرد يعني تغيير الفرد لقيمه ومعتقداته 

 )                   3-2 ،2004رضا وخلف، (



ريعات تعد مـصدراً مهمـاً مـن المـصادر               إن القواعد والقوانين والتش   

 األخالقية ، فهـي تحـدد للموظـف الواجبات األساسية المطلوب التقيد بهـا          

 

 

 وتنفيذها ، ويقصد بالتشريعات دستور الدولة والقوانين المنبثقة عنه ونظـام           

مختلــف أنواعهــا    الخدمة المدنية واللوائح والتعليمات األخـرى علـى       

.  أخالقيات كثيره من حيث االنضباط بالعمل واحترامه           ىالتـي تحتـوي عل  

  )  155 ، 2001ماهر ، ( 

    فالمتغيـرات اإلدارية بمختلـف انواعـها تؤثـر بشكـل كبيـر فــي         

أخالقيـات وسلـوك األفراد العامليـن ، إذ تقـوم بتحديــد صالحيــات           

ـ             ذه ومسؤوليـات وواجبـات وحقــوق األفــراد العامليــن ،  وان ه

المتغيرات عديدة من أهمها القيادة اإلدارية إذ تعـد مـن أهـم المتغيـرات               

والمتطلبات التي تؤثر في أخالقية األفراد في المؤسسة ، ألن أي سلوك يظهر             

داخل المؤسسة يعتمد بالدرجة األولى على الخصائص والـسمات الشخـصية           

 تـؤثر بـشكل     للمدراء أو رؤساء األقسام ، ألن امتالكهم أخالق معينة سوف         

مباشر أو غير مباشر في أخالقيات األفراد العاملين وسلوكهم في أثناء عملهم            

فموضوع األخالق ينظـر بأنه مـن     . ، النه بمثابــة القدوة لهم في العمل        

الحديثــة إذ تناولهــا الفالسفــة وعلمـاء         والموضوعـات القديمــة    

مـان ، نظراً لكونــه     االقتصـاد والتربيـة وعلماء النفـس منذ قديـم الز      

مـن المفاهيـم التي تدخل في جميع ميادين الحياة األقتـصادية والـسياسية            

واألجتماعية ، وهي تمس العالقـات األنسانيـة فـي صورهــا كافــة ،           

جدها في كل مجتمع منظم     نألنها ضرورة اجتماعية ، وألنها معايير وأهداف        

غل في األفـراد بـشكل اتجاهـات        سواء أ كان متأخراً أم متقدماً ، فهي تتغل        

وان الدور الذي يؤديه رئيس القسم في إدارته ذو أهميـة           . ودوافع وتطلعات   



 بالغة ، فالبد أن يكون ادارياً ناجحاً ، وأن يتمتع بقــدرة ومهــارة فــي                

 

 

 كالتخطيط والتنظيم واتخاذ القـرار    ( ممارسـة الوظائـف اإلدارية األساسية     

، وأن يكون ملماً بالقوانين واألنظمة      ) نسانية والرقابة   واالتصال والعالقات األ  

يكون ادارياً ناجحاً وكفوء بما تحمله مهنة االداري من   اإلدارية ، بمعنـى أن

ألن اإلدارة معنية بتسيير األمـور وجعـل        . جوانب علمية ومهنية وفنيــة     

  )34 ، 1998حرب ، . ( النظام داخل القسم يسير بأنتظام 

بأن الكفاءة اإلدارية لمدير القسم تـؤدي الـى رفـع        ) بترسون(ويشير   

المسـتوى العلمـي والعالقات الطيبة مع األقسام األخرى ، وأن سمعة مدير           

القسم تعتمد على أدائه فيمـا يتعلـق بتنميـة أستراتيجيات التنفيذ ، ومواكبة           

 .التغيير ومعرفته لحدود القسم وعالقاته باالقسام األخرى 

ــون  (               )     31 ,1997,بترســـــــ

لذا فأن نجاح أو أخفاق األقسام يعتمد على نوعية اإلدارات التي تديرها ، لذلك              

       وفي هـذا الـصدد يؤكـد       . البد من تنصيب االداري الكفء الدارة األقسام        

 )Layard " (  أن الوزارا          ت التي تمتلك جهازاً اداريــاً فعــاالً وكفـوء

 تحتـذي بـه المؤسسـات االجتماعيـة واالقتـصاديـة       جنموذالستكـون ا 

 والسياسيـة االخرى في أي مجتمع

                                                      )  1974,105ليرد ، (

اتهم ومؤهالتهم العلمية      إن مدراء األقسام مهما اختلفت صفاتهم وتخصص        

وخبراتهم اإلدارية ، ينبغي أن يكونوا ملمين بالمهارات اإلدارية والـسمـات           

األخالقيـة الـى جانـب المهـارات فـي التعامـل االنسانـي واألخالقـي     

، وتطويـر الموظفين بمـا يؤهلهـم العمـل بكفاءة واقتدار لتحقيق رسـالة           



  )93 ،   2000المتـاني ،    . ( ياتهم وأقسامهم الوزارة المتمثلة في أهداف مدير    

 

 

وعليـه فـأن األداء الوظيفـي لمدراء األقســام الوزارية يمثل ركناً          

أساسياً في تنفيذ األنشطة الوزارية المختلفة كون تلك األقـسام تمثـل قلـب              

 .الوزارات ومفتاح تألقها

وى الكفاءة  إلى إن مست  )  تقارير المسؤولين ( وتشير العديد من التقارير     

، إذ ينقـصهم إدراك      لدى عدد غير قليل من المدراء اقـل مـن المتوسـط           

. سـليم   بـشكل   لمسؤولياتهم الفنية واإلدارية كما تعوزهم القدرة على أدائها         

 )15  ،1985  ، احمد(

وتتضح أهمية البحث الحالي من أهمية األثر الـذي يحدثـه الـسلوك             

 محددات هذا السلوك    ةبحيث يجعل دراس  .  اإلنساني القيادي في أعمال اإلدارة    

إذ من خالل ، وفهم طبيعة العوامل المسببة له من أهم واجبات اإلدارة الحديثة       

هذا الفهم تتمكن اإلدارة من توقع أنواع السلوك القيادي فـي مواقـع العمـل               

ومن ثم تتولى رسم السياسات اإلدارية وتتخذ القـرارات الكفيلـة           ،  المحتملة  

 األفراد بطريقة تحقق أعلى كفاءة إداريةبتوجيه سلوك 

 .)25 -24، 1973السلمي،(

 

 

  -:        وتتجلى أهمية البحث الحالي من خالل ما يأتي 

إن موضوع أخالقيات العمل األداري لهذه الشريحة المهمة من المجتمع          0  1

 ) .بحسب علم الباحث ( العراقي لم تدرس سابقا 



ل الحيوي اإلنساني وأخالقية المهنـة الـذي         ندرة البحوث في هذا المجا     0 2

طالما نادى بها  رجال الدين والفالسفة والمربون فـضالً عـن أحتيـاج              

 .مكتبتنا اإلدارية لمثل هذه البحوث 

 

 

اإلداريـة   القائد اإلداري في مسيرة المؤسـسة        ؤديه أهمية الدور الذي ي    0 3

 . وحسن توجيهها وتحقيقها، المتمثلة 

 في مواقع العمـل كـي تتـوافر          اإلداري  وفهم السلوك   دراسة ضرورة 0 4

لإلدارة القدرة على التنبؤ بالسلوك الذي يتخذه اإلداري لكي تتمكن اإلدارة       

 . من تحقيق أهدافها المرسومة

على   االداري  محاولة لدراسة السلوك القيادي    د يع ألنه أهمية هذا البحث     0 5

 في  االداريينط السلوكية للقادة    وفق أنموذج الشبكة اإلدارية لمعرفة األنما     

 .الوزارات العراقية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 المبحث الثالث
 هدف البحث:المطلب االول 

    يهدف البحث الحالي الى تعرف أخالقيـات العمـل اإلداري الـوزاري          

 .للمدراء في الوزارات العراقية من وجهة نظر الموظفين والموظفات

 

  حدود البحث: المطلب الثاني

   يتحدد البحث الحالي بدراسة أخالقيات العمل األداري الوزاري ، من وجهة     

  .2009نظر موظفي الوزارات العراقية للعام 

 

 تحديد المصطلحاتالمطلب الثالث  
 :أخالقيات العمل األداري :  الفرع االول

بأنها تطبيق الفرد لما يؤمن به من قيم من خالل القيـام             (Caiden تعريف   -

 ).  ك معين  في موقف معين بسلو

                  

مجــموعة القــيم واألعراف والتـــقاليد التـي     (  تعريف غوشة      - 

يتفـــق أو يتعــارف عليها أفراد مجتمـع ما حـول مـا هـو خيـر              

) وحــق وعدل فــي تنظـيم أمــورهم فـي هـذا المجتمـع أو ذاك                

 )  222 ،1999الذهبي،(

 



 . تعريف غوشة كتعريف نظري للبحث  وقد تبنى الباحث-

 :     أما التعريف اإلجرائي فهو 

د عينة البحث في االستبانة افرا     مجموع الدرجات التي يحصل عليها 

  .الموجهة إليهم 

 

 الفصل الثاني

 جوانب نظرية
 اإلدارة 
 األخالق 
 أخالقيات اإلدارة 
 أخالقيات اإلدارة نظريات ومداخل 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 

 

 ثانيالفصل ال

 جوانب نظرية

 اإلدارةــ :المبحث األول
 

 ةــــادة اإلداريــــاط القيــــأنم  ب األولـــالمطل
 )Autocratic Style(  النمط التسلطي:الفرع االول

 أسـاليب  االستبداد واسـتخدام     أساس إن هذا النمط من القيادة يقوم على             

 وإبـداء يـة المناقـشة     يسمح هذا النمط بحر     والترهيب وال  واإلرغامالفرض  

وهي تمثـل القيـادة المتـسلطة       .  التفاهم والتشاور  مبدأ ىيعتمد عل  اآلراء وال 

 واستخدام القوة   اإلداريةوالمنفردة من حيث اتخاذ القرارات ووضع السياسات        

وكذلك تتميز هذه   . ئهإرضا على العمل في     األتباع وإجبارفي فرض سيطرته    

، ودرجـة   األفـراد القرارات واالنعزال عن    القيادة بعدم المشاركة في اتخاذ      

 الدراسات بان هذا النمط القيادي نشط وفعال أثبتتوقد  . الوالء واالنتماء عالية  

 نهجـه مـن اجـل تحقيـق         إلتباع بطريقة تسلطية    اآلخرين على   التأثيرفي  

 )214، 1979الضمري، .(أهدافه
 )Democratic Style(  النمط الديمقراطي: الفرع الثاني

 واالهتمام بمشاعر الفرد ومشاركة     اإلنساني هي القيادة التي تهتم بالعامل          

 اجتماعية مع إنسانيةالفرد في اتخاذ القرارات وكذلك تساعد على بناء عالقات 

 وإتبـاع  بالمسؤولية والترغيب بالعمل بدالً مـن التخويـف          إلشعارهم األفراد



ــلوب ــاع س ــيس اإلقن ــاس  ول ــى أس ــوم عل ــار وتق ــصاإلجب  ال  االت

 

 رفع الروح المعنوية والعمل كفريق      إلىوالتعاون المشترك وهذا بالتالي يؤدي      

 غيابه نظراً لروح االنتمـاء      أوتختلف الصورة سواء بوجود القائد       واحد وال 

والوالء للعمل وصاحب العمل، فالقيادة هنا قيادة مرنة تعطي بعض الحريـة            

 انعكاسات  إلى يؤدي    بالتصرف في العمل كل حسب اختصاصه مما       إلفرادها

 واالبتكار وتحقيق التعاون وبذل كل الطاقات       كاإلبداع األفرادايجابية من قبل    

 )Jerry,1980,p:115.(األهدافوالجهود نحو تحقيق 
 )Lizess-Fair Style( النمط المتساهل : الفرع الثالث

القيادة التي تعطي الحرية المطلقة لألفراد داخل التنظـيم فـي تحديـد                   

أهدافهم واتخاذ القرارات الالزمة حيث يصبح القائد هنا المستشار ال سـيطرة            

 له على إصدار القرارات نظـراً لعـدم قدرتـه           ة وال قدر  نله على المرؤوسي  

وكفاءته في قيادة التنظيم فهذا ما يسمى باإلدارة السائبة والتي تـشجع علـى              

ن هـذا النـوع مـن        فهذه السلبيات الناتجة ع    ةالتسيب والتهرب من المسؤولي   

يـاغي،  (              القيادة نظراً لتدني كفاءة القيادة وأفراد التنظيم ككـل          

 أتباعـه  النمط متسامح ويمنح     أو األسلوب هذا   كون  ،)249 -248،  1987

 من القادة   األسلوب ويعتمد هذا    باألعمالدرجة عالية من االستقاللية في القيام       

                    .الوسائل الالزمة لتحقيقها واألهداف في دمج نالمرؤوسيعلى 

 قد يكون ناجحاً من حيث التطبيـق بـل هـو            األسلوبغير إن مثل هذا         

         ذلك عنـدما تكـون الظـروف والمواقـف         . ضروري في مجاالت محدودة   

              يغلب عليها طـابع البحـث والتجربـة وتـسودها           أجواءمالئمة لتطبيقه في    

              عالية من الثقافة والخبرات العليا بحيث تكون طبيعة التنظـيم تتطلـب             واءأج

      . واالبتكـار  اإلبـداع قدراً كبيراً من الحريـة والمرونـة بقـصد تـشجيع            

 )250 ،1999كنعان، (



 
 
 
 
 

 
 المطلب الثاني
 النظريات

 
 )The Managerial Grid Theory( اإلداريةنظرية الشبكة :الفرع االول 

المختص في ميـدان    ) Robert.R.Blake( أجرى كل من روبرت بليك         

 في التربية وتطوير المنظمـات، وزوجتـه جـين          وباألخصالعلوم السلوكية   

المختصة في علـم الرياضـيات، والتـي    ) Jan Srygley-Moton( موتون

 من خالل تخصصها فـي مجـال        اإلداريةساهمت في تطوير مفهوم الشبكة      

 األنمـاط دراسـة حـول     على  ) 1964( معاً في عام   عمالضيات، حيث   الريا

 الشبكة اإلدارية في    في نموذجاالوقد عرضا    ،)99،  2000االغبري،(القيادية

 .)Managerial Grid( )الشبكة اإلدارية( كتابهما

مربعـات  ) 9(مربعـاً يتـضمن   ) 81(حيث قاما برسم بياني احتوى على         

 وإذا باإلنتاج تمثل االهتمام    أفقيةمربعات  ) 9( و ادباألفرعمودية تمثل االهتمام    

نمطاً قيادياً ولقد   ) 81(مربعاً أي   ) 81(ما وصلت تلك المربعات حصلنا على       

  خمسة مواقع رئيسة على تلك الشبكةإلى) Mouton, Black( كل من أشار

، 1999العالونة،  (                         ووسط الشبكة  األربعةوهما الزوايا   

178( 

 والـرقم   اإلنتاج أو باألفراد االهتمام المنخفض    إلى) 1(حيث يشير الرقم        

، ووزعت هذه االهتمامـات     اإلنتاج أو باألفراد االهتمام العالي    إلىيشير  ) 9(

  منها كانت على درجة قصوى وواحدة فـي المركـز          أربععلى شكل ثنائي،    



ه االهتمامـات   وهذ) Owens,1981,p:153.(األطرافنمطاً تقع في    ) 76(و

 قيادية يمارس القائد فيها درجات متباينـة مـن االهتمـام            أساليبالثنائية هي   

 . والعاملين في آن واحدباإلنتاج

مدير من مختلف المنظمات في الواليـات       ) 5000(وقد اختبرت هذه الدراسة     

 اإلداريـين  في تدريب القـادة      األنموذج، وتم استخدام هذا     األمريكيةالمتحدة  

يادة المعرفة لديهم وتنمية مهـاراتهم وقابليـاتهم وبالتـالي تطـوير            وذلك لز 

 ) Fulmer,1983,p:310.(منظماتهم

 قيادية رئيسية تمثل هـذه      أنماطخمسة  ) بليك وموتون (وقد حدد كل من           

 إلـى  القيادية وهي على شكل ثنائي حيث تُقرأ من اليـسار            األساليب األنماط

 الخمسة تناولهـا    األنماط وهذه   وباألفراد إلنتاجبااليمين ويمثل درجة االهتمام     

 أو ذلك النمط وهذه الثنائيـات       إلى لها تسمية تشير     أعطىالباحثون وكل منهم    

 : الخمسة هي كاآلتياألنماط
 :)Impoverished Management(  المهملةنمط اإلدارة 0 1

ـ      اإلداريحيث يبذل القائد     )1.1( النمط    ويطلق عليه    ن  اقل جهد لكـل م

 ) 201، 2000حجي، ( . )اإلنتاج(  والعملاألفراد

 يقابلـه  اهتمـام      باألفراد قليل   أوأي إن القائد يمارس هنا اهتمام واطئ             

 . قيادة تسيبية، مهملة، ضعيفةإنها، أي باإلنتاج واطئ أومماثل 

 
 :)Authority-Obedience( نمط السلطة والطاعة 0 2

         ، حيـث يركـز القائـد        القيادة المـستبدة    أو )9.1( النمط     ويطلق عليه   

              باإلنتـاج أي اهتمـام عـالي      ) واإلنتاجالعمل  ( على   أساسيةاهتمامه بصورة   

              باإلنتـاج ( وهنا يمثل الحكمة التي تنـادي  باألفراد واطئ   أوواهتمام منخفض   

          ملين، ويـستخدم القائـد هنـا       حيث ال يهتم القائد باحتياجات العا     ) اإلفالس أو



         سلطته القانونية من اجل دفع العاملين لتنفيذ ما مطلوب من العاملين انجـازه             

 .)141، 2000محمد، (

 

 
 :)Country Club Management(  المتساهلةنمط اإلدارة 0 3

ذا هفي  ، حيث يركز      نادي البلد  إدارةأي نمط    )1,9(النمط       ويطلق عليه   

 للعاملين  اإلنسانيةاهتمامه على العالقات االجتماعية والمشاعر      ) القائد(النمط  

 بالراحة والسعادة واالنسجام ويعطـى      ونالمرؤوسبصورة اكبر، بحيث يشعر     

 )100، 2000االغبري،(واإلنتاجية اهتماماً اقل بالعمل 
 واطـئ   أوعيفاً   واهتماماً ض  باألفرادبمعنى إن القائد يعطي اهتماماً عالياً            

 جـو ودي    إظهار حيث يحاول القادة هنا تحقيق جو عائلي من خالل           باإلنتاج

 .اإلنتاجوليس بالضرورة تحسين 

 

 :)Mid-Way Management(  المعتدلةنمط اإلدارة 0 4

ــه   ــق علي ــنمط    ويطل ــط) 5.5 ( ال ــة إدارة  نم ــل المنظم                رج

)Organization Man Management (المتوازنة ويمثل هـذا  اإلدارة  أو

 اهتمام القائد المتـوازن     إلى المتوازن، حيث تشير     أوالنمط منتصف الطريق،    

 موازنـة   إيجاد إلى يسعى القائد    األسلوب، وفي هذا    واألفراد اإلنتاجبكل من   

 تنفيذ العمل وبين االهتمام بحاجات العـاملين وتلبيـة          إجراءاتبين ما تتطلبه    

 مناسب عن طريق المحافظة     أداءويحصل القائد هنا على     متطلبات العالقات،   

علـــى الـــروح المعنويـــة للعـــاملين بـــشكل يـــضمن انجـــاز 

 )Johnson&Stinson,1978,p:232.(األعمال

 
 : أو النمط المتكامل)Team Management(  بروح الفريقنمط اإلدارة 0 5



ـ   )9.9( النمط     ويطلق عليه     د بـشكل  ، وفي هذا النمط يكون اهتمـام القائ

 يركز القائد على بنـاء      إذ،  باألفراد يقابله اهتماماً كبيراً وعالياً      باإلنتاجعالي  

       مجموعات عمل متعاونة ويشجع على الشعور بااللتزام عنـد العـاملين فـي             

 )141، 2000محمد،( بناء عالقات ثقة واحترام

 اإلطالق على   اإلدارية األنماط أفضلمن  ) 9.9النمط  (   هذا النمط  دويع      

النمط المتـوازن،   ) 5.5(نمط السلطة والطاعة، ثم يليه النمط     ) 9.1(يليه النمط 

 مرهون بالموقف الذي يواجهه     اإلداريويرى كل من بليك وموتون إن النمط        

، ولهذا ينبغي عليه إن يتبنى النمط القيادي الـذي يـتالئم مـع              اإلداريالقائد  

تمثل مدخالً رئيساً للنظريـة     )  وتونبليك وم  ( جعل نظرية  الموقف، وهذا ما  

 ) 101، 2000 ، االغبري( . الموقفية

نظريـة قـسمت القيـادة      ) بليك وموتون ( إن نظرية من  رغم  على ال و       

 )201، 2000حجي، ( . ، فهي نظرية موقفيةأنماطعلى

القيادة بروح الفريق أو    ) 9.9(       أي إن أفضل األنماط القيادية هو النمط        

ة الجماعية الذي يؤكد على انجاز العمل والقيـام بالواجبـات المنوطـة             القياد

بالمرؤوسين مع احتفاظه بحق إصدار القرارات المناسبة وفي الوقـت نفـسه            

يعتني بالعاملين معه بشكل جيد ويهتم بآرائهم ومشاركاتهم، أما القائـد الـذي             

             فهــو يــوازن بــين العمــل والعالقــات اإلنــسانية ) 5.5(يمثــل الــنمط 

 ).128، 1997كاللدة، (

 اً بان هناك اتفاق   – اإلداريةويالحظ من وصف األنماط القيادية للشبكة              

 بليـك   إال إن .  القيادية لألنماط في وصفه    Halpn )نبهال (إليهمع ما توصل    

 نوع من   إيجادالذي يحاول   ) 5.5(  النمط أضافاقد  ) Blak,Mouton(وموتون

               العـاملين معـاً    وإرضـاء  واإلنتـاج ازن من خالل االهتمـام بالعمـل        التو

نموذج الـشبكة   االيوضح  ) 1(، والشكل   )92،  1990،محمد قاسم القريوتي،  (

 .اإلدارية



 

 

 

 

 

 

 

 )200، ص2000حجي، (

 )1(الشكل    

 اإلدارية الشبكة نموذجااليوضح 
 
 
 
 

 -:William Reddin Theory )وليام ريدن( نظرية :الفرع الثاني

 Managerial(،اإلداريةكتابه الفاعلية ) وليام ريدن( نشر1970في سنة 

Effectiveness ( في جامعة) على ) ريدن(في كندا وقد اعتمد     ) نيو برنسويك

، مـن   )فـدلر (و )بليك وموتون ( ودراسات   نوميشيغا أوهايودراسات جامعة   

 :هما خالل وجود بعدين للقيادة

 . العملأو باإلنتاجام  االهتم-1

 ) 50، 1982الشبيبي، .(األفراد أو اإلنسانية االهتمام بالعالقات -2

 البعدين السابقين وهـو مـا يـسمى         إلىبعداً ثالثاً   ) ريدن (أضافحيث  

 حجم مـا ينجـزه      إلى يشير محور الفاعلية     إذ،  )Effectiveness( بالفاعلية

 ).Readen,1970,p:23( مطلوب تحقيقهاأهدافالقائد من 



يتم التعامل معه من خـالل       عد الفاعلية شانه شان البعدين السابقين ال      ُبو

حيـث إن التعامـل مـع       ). تكـون  ن ال أ أون تكون هناك فاعلية     أأي  (عالقة

وقد ) Continuous Scale( مقياس متصلأساس يتم على ةالثالث) دنير(أبعاد

 -: قيادية رئيسة للمدير وهيأنماط أربعةبين ) ريدن(ميز 

          )المـدير المتفـاني   ( نمط المدير المهتم جـداً بالعمـل ويطلـق عليـه          0 1

)Dedicated Manager.( 

المدير المرتبط  (  نمط المدير المهتم جداً بالعالقات مع الناس ويطلق عليه         0 2

 ).Related Manager)(  المنتميأو

            عليـه  نمط المدير المهتم جداً بالعمل والعالقات مـع النـاس ويطلـق              0 3

 ).Integrated Manager)(المدير المتكامل(

            نمط المدير المهتم قليالً بالعمل وبالعالقات مع النـاس ويطلـق عليـه             0 4

              )Separated Manager)(المـــــــدير المنفـــــــصل(

 ).258 -257، 1997الطويل، ( 

 ).ريدن( قيادية عند  الاألساليبوالشكل اآلتي يوضح 
 

 )•()1976الهواري،(

 )2(الشكل 

                         يوضح األساليب القيادية عند ريدن

 )Maturity OF Followers Theory(نظرية النضج الوظيفي للعاملين :الفرع الثالث

 The Sabardinete –ويطلق عليها نظرية دورة نضج المرؤوسـين  

Maturity Cycle Theory. 

                                                 
 فـي أنمـاط     1976سيد،المدير الفعال، دراسة تحليلية ألنماط المديرين القاهرة، مكتبة عين شمس،            الهواري، - •

االشتراكي والمختلط ، دراسة مقارنة من قبل ،مجيـد حميـد           السلوك القيادي لمديري المعامل الصناعية للقطاعين       

 .1987محمد يوسف، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية اإلدارة واالقتصاد، بغداد، 



) كينيث بالنشارد ( وزميله) بول هيرسي ( النظرية التي قام بوصفها    وهي

 التـابع   األبحـاث ، حيث طور كل منهما ومن خالل مركز         )1970(في عام   

 األبعـاد النظرية الموقفيـة ذات     ) 1972( الحكومية عام  أوهايولجامعة والية   

  -:الثالثة وهي

 .االهتمام بالعاملين0 1

 . االهتمام بالعمل0 2

 )257، 1997الطويل، .(لنضج الوظيفي ا0 3

 على درجة النضج    األولىإن كفاءة نمط قيادي على آخر تعتمد بالدرجة         

، والمقصود بالنضج في هـذه النظريـة لـيس          ونالمرؤوس إليهاالتي توصل   

 نضج المعرفة والخبرة بمهام العمـل مـن         وإنما العاطفي   أوبالنضج العمري   

 مـن   ةالمسؤولي والرغبة في تحمل     ناحية ونضج الشخصية من حيث الطموح     

 هـي   أساسية مراحل   أربعةوتتكون دورة نضج المرؤوسين من      . أخرىناحية  

  -:على الترتيب من حيث النضج

 . مرحلة بدء العمل-:أوالً

 . بمهام العمل وواجباتهاإللمام مرحلة بدء -:ثانياً

 .خصية المتوسط بمهام العمل والنضج المتوسط للشاإللمام مرحلة -:ثالثاً

            . التام بمهـام العمـل والنـضج الكامـل للشخـصية           اإللمام مرحلة   -:رابعاً

 )318، 1999 اهللا،جاب (

 

 

 

 مراحل من النضج الوظيفي والنفسي      بأربعوترى النظرية إن الفرد يمر       

 ).الواطئ، المتوسط الواطئ، المتوسط العالي، العالي( وهذه المراحل هي
 



  -:األولىمرحلة النضج 

 أوليةالفرد في هذا المستوى يمتلك رغبة عالية في العمل الن لديه دوافع             

 إن لديه قدرة تتمثل فـي معرفـة وخبـرة           إالوثقة وحماساً لتعلم عمل محدد      

 .ومهارة اقل من المستوى المطلوب

 
  -:مرحلة النضج الثانية

 إثنـاء يواجه المجموعة من صـعوبات فـي         هذه المرحلة تنسجم مع ما    

 أداء وقت وخبرة لتكون سباقة فـي  إلى وخاصة إن المجموعة تحتاج     تطورها

 . الماضيتأثيرالمهام بكفاية وتحرر من 

 
  -:مرحلة النضج الثالثة

في هذه المرحلة يمتلك الفرد قدرة على االنجاز حيث يتـصف بكفايـة             

النضج الوظيفي ولكن مستوى النضج النفسي اقل من المتوسط من حيث الثقة            

 . غير راغب في تحمل المسؤوليةألنهوااللتزام والدافعية 

 
  -:الرابعة مرحلة النضج

 إذيتصف الفرد في هذه المرحلة بنضج وظيفي ونفسي فـي آن واحـد،              

               ذي مواصـفات جيـدة     إنتـاج لديه ثقة عالية ومسؤولية ذاتية فـي تحقيـق          

)Heresy and Blanchard,1976,p:45-46(.  

هـو  ) هيرسي وبالنشارد (وك القيادي على وفق النظرية الموقفية       والسل 

سلوك المهمة وسلوك العالقات والنضج     : نتيجة تفاعل بين ثالث متغيرات هي     

 -: قيادية هي كاآلتيأساليب أربعةالوظيفي والنفسي، وينبثق من هذا التفاعل 

 . واألفراد اهتمام عالي بالعمل ومنخفض بالعالقات0 1

 . واألفرادعالي بالعمل وعالي بالعالقات اهتمام 0 2



 . واألفراد اهتمام منخفض بالعمل وعالي بالعالقات0 3

ــات  0 4 ــنخفض بالعالق ــل وم ــنخفض بالعم ــام م ــراد اهتم               . واألف

) Heresy and Blanchard1976,p:45-46( 

 األربعـة ويعبر الشكل التالي العالقة بين كل مرحلة من مراحل النضج           

 . كفاءة ومالئمةاألكثر اإلداري أونوع النمط القيادي و
 

 

) Blanchard,1985,5( 

 )3(شكلال

 يوضح العالقة بين مراحل النضج ونوع النمط

 

 -) :Path- Goal Theory( نظرية المسار والهدف :الفرع الرابع

) Haows)(روبرت هـاوس  (التي قدمها   )  الهدف -المسار(  نظرية د تع

فـي عـام   ) تيرانس ميتشل( ا وبلورها باالشتراك مع    ثم طوره ) 1970(عام  

 نالمرؤوسـي محاولة للربط بين السلوك القيادي والدافعية ومـشاعر         ) 1974(

ترى إن القائد يمكنه إن يتصرف حـسب        ) هاوس( ذلك فان نظرية     فضل عن 

في بناء نظريتـه اسـتبيان وصـف        ) هاوس(متطلبات الموقف وقد استعمل     

 L.B.D.Q()Leadership Behavior Description(الـسلوك القيـادي  

Questionnaire(    ولقد حدد ،)في نظريته المسار والهـدف خمـسة       ) هاوس

 : قيادية للمدير وهي كاآلتيأنماط

 . السلوك التوجيهي0 1

 . السلوك المساعد0 2

 . السلوك المشارك0 3

 . السلوك الموجه لالنجاز0 4



 )129، 1999احمد،.( السلوك المحافظ0 5

 
 -:شميدتووم ب نظرية تان: الخامسالفرع

 األسـلوب مقاالً بعنوان كيف تختار     ) 1957هارفرد،(نشرت مجلة        

حيث كان لهذا المقال صـدى جمـاهيري        ) تانيوم وشميدت ( القيادي لكل من    

 وممـا   ، متسقاً للسلوك القيـادي    نموذجاًالأ قدم   ألنه اإلداريينواسع بين القادة    

يصبح القائد المعاصر ديمقراطياً في عالقاته مـع         هوكيف   إليهينبغي االنتباه   

العاملين ولكن في الوقت نفسه يحافظ على السلطة والضبط الضروريين فـي            

والهدف من التساؤل السابق هو اقتراح عمل يفيد        . إدارتهاالمنظمة التي يتولى    

              قيـادي بـدءاً مـن عالقاتـه         أسلوبالقائد في التغلب على مشكالته وانتقاء       

 القيادي الذي   األسلوبعند ذلك يمكنه تحديد نوع      .  عالقاته بالعاملين  إلىبنفسه  

 .ذاك أويستخدمه في هذا الموقف 

 حيـث   مين الي أقصىإن واقع صفات القادة تزودنا بمؤشرات منحرفة في         

يعتمد فيها القائد على سلطاته بصنع القرار ويقابله في الطرف اآلخر قائد يهتم             

فـال هـذه الـسلطة     حثهم على المشاركة ويمنحهم الحرية الكاملة بالعاملين وي 

هـذا  ) 4( وحيث يوضح لنـا الـشكل      ،المستبدة وال هذه الحرية غير المحددة     

 .)199، 2000حجي، (للسلوك القيادي) وم وشميدتبتان(األنموذج 
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 )وم وشميدتبتان (نموذجالأيوضح 

 

 



 -):وم وشميدتبتان( القيادية السبعة التي افترضها األنماطي أتما يوفي

 . القائد الذي يتخذ القرارات وحده ويعلنها0 1

 . بهانالمرؤوسي القائد الذي يتخذ القرارات وحده ويقنع 0 2

 .أفكار على ما يطرحه من باألسئلة القائد الذي يرحب 0 3

 ويستعد لتغييرها   نالمرؤوسي على    القائد الذي يطرح بدائل التخاذ القرار      0 4

 .في ضوء آرائهم

 . القائد الذي يطرح المشكالت ويتلقى اقتراحات قبل إن يتخذ القرار0 5

    الحدود التي يمكـن لهـم التحـرك فـي           نللمرؤوسي القائد الذي يوضح     0 6

 .إطارها

 )المصدر نفسه.( باتخاذ القراراتنللمرؤوسي القائد الذي يسمح 0 7

 

 أسلوباً ال يستخدم األنموذجإن القائد في هذا    ) 65،  1998وي،عال(ويرى  

 القيادي بمـا يـتالئم والموقـف وطبيعـة       أسلوبهقيادياً ثابتاً بل يحاول تغيير      

 ديناميـاً عنـدما     األنمـوذج  القيادي على وفق هذا      األسلوبالعاملين، لذا يعد    

 ميزت هـذا    يتعامل مع الموقف والعاملين في آن واحد وهذه الناحية هي التي          

 . القيادي من غيرهاألنموذج
 

 

 

 

 

 

 

 



 المبحث الثاني
 األخالق 

  مفهوم األخالق المطلـــب االول 
، ونبذ الكسل واالتكال    األخالق هي العمل بما يرضي اهللا وافراد المجتمع       

( والالمباالة، واقتران القول بالفعل في تنفيذ الواجبات، واتقان العمل واجادتـه          

 ) .574 ، 1986منظور، نظر ابن االخالق من وجهة

كما ورد في القاموس المحـيط       جمع خُلق ، والخُلق       في اللغة  االخالقو 

ــذهبي،  ( .ة والدين وء والمرطبع السجية والللفيروز أبادي هو  1976ال

واالخالق بمعنى الدين تكون عبارة عن نظام من العمل غايته تحقيق ،  ) 168،

ع النفس والغير ، من حيث مـا يجـب ان           الحياة والخير ونمط من السلوك م     

يكون عليه هذا السلوك كما انها ليست جزء من الدين فحسب بـل جـوهره               

وروحُه الن الدين في مضمونه عبارة عن الواجبات التي يلتزم بها االنـسان             

 .نحو اهللا سبحانه ونحو نفسه وغيره من المخلوقات 

 )1985،13عبد العال، (

ة فتعني تأكيد الغاية من الفعل الخير       وءدة والمر  بمعنى السجية والعا   أما 

وترسيخُه في السلوك االنساني حتى يصبح عادة ، يصدر عن االنـسان مـن              

غير تكلف وال مراجعة وحتى يكون الخلق للصورة الباطنة اشبه في استمراره 

والتعريفات االصطالحية قريبة المعنـى     . ورسوخه بالخلق للصورة الظاهرة     

لغوي االّ انها تعددت نظراً الخـتالف مفهـوم االخـالق بـين             من المعنى ال  

 .اهب المختلفة ذاالتجاهات والم

 حال للنفس   "االخالق   " هابأن بعض الفالسفة وعلماء النفس   فمثالً عرفها    

 "، داعية لها الى افعالها من غير فكر وال روية 

 



  منها ما يكون طبيعيـاً مـن اصـل         -: قسمين   على وهذه الحال تنقسم    

المزاج ، كاالنسان الذي يحركه ادنى شيء نحو الغضب ، ومنها مـا يكـون               

مر عليـه  ت بالروية والفكر ، ثم يس    اه  مستفاداً بالعادة والتدرب وربما يكون مبد     

  )29، 1987ياغي ، ( ."اوالً فأول حتى يصير ملكةً وخلقاً 

ـ   درالخلق اذاً ، صورة او حالة للنفس حين تص            ف  فـي   ا عنها افعاله

 التكرار حتى يـصير     مكان مصدر هذا الخلق الطبع أ     أ سواء    سهولة ويسر ،  

عادة ، غير انه يرد على هذا التعريف ، ان للنفس قوى ووظائف متعـددة ،                

كات المختلفـة ، مـن      ادرالوالوجدان وا  ففيها الغرائز والميول ، والعواطف      

ة ويـصـعد   تذكر وتخيل وتفكر وكل تلك القوى تتقلب بينها النفس األنـساني          

تعريفـاً   وقد عرف الغزالي الخلـق       .عنها اثارها المختلفة في سهولة ويسر       

عبارة عن هيئـة فـي      "يتضمن عنصرين مع بيان معياره ، حيث عرفه بأنه          

النفس راسخة ، تصدر عنها االفعال بسهولة ويسر من غير حاجة الى فكـر              

 )14 ،1985عبد العال ، .  (   "وروية

االخالق هي ذلك الحقل الذي     " ة لالخالق فمنها    ووردت تعاريف عد      

يهتم بالسلوك الفعلي والتصرفات الـصادرة عـن الفـرد قياسـاً بالعـادات              

واالخـالق  ،  " واالتجاهات واحكام الناس االخرين لتلك السلوك والتصرفات        

كذلك هيكل معرفي معين من خالله يصل الفرد الى نتائج بخصوص ما هـو              

 فاالخالق هـي     .ضوء الغايات التي ينشدها الفرد    صحيح او غير صحيح في      

ذلك ان لكل مجتمع     في مجتمع ما     ظاهرة من الظواهر االجتماعية التي تسود     

تميـزه عـن     نظامه الخاص وقيمُه الخاصة وان عادات وتقاليد ذلك المجتمع        

سائر المجتمعات ومع ذلك فأن المجتمعات االنسانية جميعاً تقف في اخـالق            

بية ـفر كل المجتمعات من الرذيلة والشر وتعطي لها قيماً سل         مشتركة حيث تن  

واالخالق تنطوي على تغلب ميـل      .غيران الفضيلة تختلف من مجتمع آلخر       

             مــن الميــول علــى الفــرد وبــشكل مــستمر فالــشخص الكــريم هــو  



الذي يتغلب عليه الميل للعطاء ، ويتواجد عنده هـذا الميـل كلمـا وجـدت                

) 280- 279،  1992جـواد،    (.حوال نـادرة    اظروف الداعية اليه االَّ في      ال

فالخلق عموماً نفسية ال شيء خارجي ، أما المظهر الخارجي للخلق يـدعى             

السلوك او المعاملة ، وقد اشارت المفاهيم العربية واالسالمية الى ان الخلـق             

 )1988،44النوري،( .حالة نفسية تصدر عنها االفعال بسهولة 

األخالق كلمة       إن "Ethical"    التوافق مـع معـايير أو قـيم        (  تعني

وهذِه اللفظة نفسها تستخدم كصفة      ) سلوك أو أدب يختص في الغالب بالمهن        

وجاء في قاموس   . تستخدمان كأسماء "Ethicality . Ethicalness"بينما 

وك ، وهذا     تعني المبادىء االدبية وقواعد السل      "Ethics"اكسفورد أن لفظة    

ة  ـوكلم .ما ذهبت اليه اللغة وبعض القواميس المعتمدة في وصف االخالق           

"Ethics"ـ ـ  تحم ـ ـل معنيي ـ ـن أولهم ـ  م ـا عل  –الق أو اآلداب ـاالخ

((Science of morals))الق أو ـق االخــمون وعمـا مضـ  وثانيهمـ

من هـذا المنطلـق فـأنهم يـستخدمون      .  ((Moral Soundness)اآلداب 

"Moralities"    ـ خالن فـي   ااأل ان اللفظتين تتـد    " . "Ethics  في دراسة ال

فأنهم يقصدون انـه تـصرف      " تصرف أدبي "فهم عندما يقولون    . االستعمال  

أخالقي ومع ذلك فأن هناك فروقاً بينهما ليـست فلـسفية وحـسب بـل ان                

االخالقيات هي محاولة منظمة عبر استخدام السبب العطاء قيمـة للخبـر ،             

ية وأجتماعية ، بطريقة ما لتحديد القواعد التي ينبغي ان تحكـم الـسلوك              فرد

  فهي التي تعبر عن القيم التي يعـدها افـراد            "Moralistic"أما    . البشري  

. وجماعة مهمة وتنعكس في القوانين واالجراءات والتعليمـات والـسياسات           

ـ              ع ادب  ومن هذا يفهم ان التصرف األدبي للفرد يجب ان يكون منـسجماً م

 )  8 ،2002الساعدي ، (.الجماعة 

         



فمـا أن بـدأت   . لقد شغلت االخالق فكر االنسان منذ أزمنـة بعيـدة           

المنافسة بين الناس على مقومات الحياة وظهور الصراع بين األنسان واخيـه            

 مالمح سلوك مذموم وآخر محمود ، فكان ذلك انعكاساً الختالل           تحتى ظهر 

أن االصـالح    . االقتصـادي واالجتماعـي والـسـياسي      النظام الحياتي ،  

االخالقي في أي مجتمع ال يقوم على اساس دعوة اخالقية مثالية على الـنمط              

االفالطوني في جمهوريته ، او النسخ الالحقة للمدينة الفاضلة او غيرها التي            

فـاألخالق فـي     .قفزت من فوق المعطيات الحياتية بتجلياتها القائمة كلهـا          

وصالحها . مودها ومذموها ليست سوى ثمرة ونتيجة لنمط النظام الحياتي          مح

 او فسادها ما هو اال أنعكاس لمقدمات مثل هذا النظام في شموليته وعمومـهِ             

 )2007،5نوري،(

" عـادة االرادة " الفالسفة وعلماء النفس بأن االخالق هي قسم من ويرى   

 " .وباسـتمرار    غيـره    تغلب ميل من الميول علـى      "ووصفها آخرون بأنها    

 )1986،18عقلة،(

 راسخة تصدر عنها االفعال     كامنةويقول بعضهم ان الخلق صفة نفسية        

دون قصد وتكلف ، وهي اما ثابتة في نفس صاحبها ، وأما ناشئة من الغرائز               

دة من التدريب واالرادة في عمل مادي ،        يكمن يولد وخلقُه الكرم ، وأما مستف      

 )1995،30ياغي،. ( بالمرء طو مكتسبة مما يحيأي انها شبه العادة ا

 الفضائل العلمية   – االول   -:لى قسمين   عأما أرسطو فقد قسم الفضائل       

 .والتي تستند الى العقل فكراً وممارسة والتي قد يبحث عنها االنسان لذاته 

 هي الفضيلة واالخالق والتي تخضع للعقل ويمكن أكتسابها         -:والثاني   

واقترح ارسطو ان تحديد مستوى الفضيلة يخضع لمـا   .رسة بالتدريب والمما 

 ويعنـي الوسـط الـذهني ان التوسـط         ) الوسـط الـذهني   (اسماه بقاعـدة    

 



أمـا  ) .خير االمور أوسطها(في االمور هي جوهر الفضيلة او ما يسمى      

العدالة في فكر سقراط فهي تنظيم المقاييس للفضيلة ، بينمـا العدالـة عنـد               

)                             41-39-37، 1984غرايغور، . () لمساواةا(افالطون فتعني 
 -:لى اربعة اقسام هي عهذا وتنقسم الفلسفة االخالقية 

 .معرفة المبادىء الخلقية  0 1

 .معرفة مكارم االخالق ورذائلها  0 2

 .معرفة عالج االمراض النفسية  0 3

تخلق االنسان بالفضائل والتي هي حدود االعتدال فـي قـواه الـثالث              0 4

وهذه الحدود هي االوساط بين المتـضادات       ) العاقلة ، الشهوية ، والغاضبة    (

 )1982،33الزنجاني،.(

 هناك تعاريف عديدة لمفهوم االخالق فـي العمـل          اإلداريب  في األد و 

األداري يغلب عليها جوهر واحد أو الجماعة وترتبط هذه المبادىء بتحديد ما            

 )1990،137الطراونة،. (هو خطأ أو ما هو صواب في موقف معين 

مجموعة القواعد واالسس التي يجـب علـى المهنـي          " خالق هي   الا و

تضاها ، ليكون ناجحاً في تعامله مع الناس ، وناجحـاً           التمسك بها والعمل بمق   

في مهنته ما دام قادراً على اكتساب ثقة العاملين معه من زمـالء ورؤسـاء               

 )169، 1992جواد، (ومرؤوسين 

مجموعة مبـادىء   " وهناك من عرف االخالق في العمل األداري بأنها          

ت ظروف معينة ،    مدونة أو غير مدونة تأمر أو تنهي عن سلوكيات معينة تح          

  Loyd,1984( .وهي انعكاس للقيم التي يتخذها الفرد كمعايير تحكم سلوكياته        

(Fleiy  

تطبيق للقـيم علـى     " ويرى باحثون آخرون في اخالقيات الوظيفة أنها         

التصرفات الفردية وتوفير االساس القانوني واالخالقي للسلوك الفـردي فـي           



القوانين والتعليمات وقواعد السلوك    مختلف المواقف والظروف ، وتنعكس في       

. أما في االصطالح الشرعي فقد تعددت معـاني الخلـق            .والمعايير المهنية   

هيئة راسخة في النفس تـصدر عنهـا االفعـال األراديـة            "ومن تعاريفه انه    

طبعهـا  بوهذه الهيئـة قابلـة   . االختيارية من حسنة وسيئة ، وجميلة وقبيحة     

 )140 1990الجزائري، (.السيئة فيها لتأثير التربية الحسنة و

 - :وهذه التعاريف تلتقي حول جملة من الحقائق اآلتية

ان تكون راسخة او ثابتة في النفس ، فأذا ما ربيتُ على الفضيلة والحق               01

وكراهية القبيح ، وظهرت في جملة تصرفات الشخص وكانـت نمطـاً            

التهذيب الالئق بهـا    اما اذا أهملت ولم تهذب      .لحياته قيل هذا خلق حسن      

 بتنمية عناصر الخير الكامنة فيها ، أو انها ربيت تربية سـيئة             ىعنتولم  

حتى اصبح القبيح محبوباً لها والجميل مكروهاً لها ، قيل هذا خلق سيء             

. 

ان االكراه على الفضيلة ال يصنع االنسان الفاضل فأن لم تصدر االفعال            0 2

   ها تعد تخلقاً ال اخالقاً وبينهما اختالفواالقوال تلقائياً بيسر وسهولة فأن

ان هذه الهيئة قابلة بطبعها لتأثير التربية الحسنة والسيئة ، فـالخلق ال              

واما من خاف   : "وقال تعالى   . يتكون في النفس فجأة ، وال يولد قوياً ناضجاً          

سـورة  " (مقام ربه ونهى النفس عـن الهـوى فـأن الجنـة هـي المـأوى               

 "وما ابرىء نفسي ان الـنفس ألمـارة بالـسوء       " وقال  ،   )41-40النازعات،

) : صلى اهللا عليه واله وسـلم     (قال رسول اهللا    و  . )153سورة يوسف،اآلية   (

 .كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه 
 -:ولقد قيل في االخالق الشيء الكثير 

 

 

 



 . ولغاية خيرة آل سلوك يقوم به االنسان بارادة خيرة -

 . والقواعد المنظمة للسلوك االنساني ئالمباد -

سان   - ربط االن ي ت اليف الت ع التك ي جمي ًا وف رًا ونهي شرع ام أمر ال د ب التقيي

ن    ره م المجتمع االسالمي وغي ه ب ارات ، وتربط د والعب ي العقائ ه ف بخالق

اء ،      : وفي عالمة ذي الخلق الحسن قالوا       . المجتمعات   ر الحي  ان يكون آثي

ر العمل ،       ل الكالم ، آثي قليل األذى ، آثير الصالح ، صدوق اللسان ، قلي

ي اهللا ،      بغض ف ي اهللا ، وي ب ف رًا  يح ضول ، ب ل الف ل ، قلي ل الزل قلي

      .ويرضى في اهللا ، ويسخط في اهللا

 )141، 1990الجزائري،(

مما ال شك فيه ان التعاليم الدينية هي خير وسيلة البعاد البشرية عـن                

 ، وان هذه التعاليم تؤدي الى السعادة فـي هـذه            الرذائل وما يتبعها من مأسٍ    

 الدنيا لما لها من فضل كبير في تنظـيم امـور الحيـاة وترتيـب العالقـات             

وان التعاليم الدينية كلها تأتي عن طريق الرسل الذين ارسـلهم اهللا            .االنسانية  

 سبحانه يعلـم انهـا فـي        للبشرية ليوصلوا لهم ما اراد خالقهم من تعاليم هو        

  ون مصدره الخالق عز وجـل وال يكـون        فكل تعليم ال يك   . مصلحة االنسان   

عن طريق االنبياء فمصيره الى الزوال النه جاء من عقل محـدود ان كـل               

        السماوية نادت بأتباع الفـضيلة وتـرك الرذيلـة وآخـر االديـان              انـاالدي

 ن طريق القرآن الكـريم وهـو       السماوية هو الدين االسالمي حيث حرص ع      

) صلى اهللا عليه والـه وسـلم      (كالم اهللا عز وجل ولسان خاتم االنبياء محمد         

.على اتباع هذه الفـضائل وتـرك الرذائـل          " عليهم السالم "واالئمة االطهار   

ان الدين االسالمي عرف االخالق تعريفاً مميزاً فـاالخالق االسـالمية        

لتي يجب ان تقوم علـى اصـول وقواعـد          هي مجموعة االقوال واالفعال ا    "

 وفضائل وآداب مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعقيـدة والـشريعة االسـالمية مـن             



واالئمة " خالل القرآن الكريم وسنة الرسول االكرم ، صلى اهللا عليه واله وسلم

فاالخالق في االسالم ليست جزءاً من الدين بل هـي          " عليهم السالم "االطهار  

وكفى حسن الخلق فضالً انه يستميل النفوس ويورث المحبة         .جوهرة وروحُه   

قال تعالى في وصـف النبـي         .ويزيد في المودة ويهدي الى الفعل الحسن        

 وانك ((                                " :لى اهللا عليه واله وسلم      ص "محمد  

 )4/القلم)) (لعلى خلق عظيم 

" نما بعثت ألتمم مكارم االخـالق     ا: " قال  " ص"سول اهللا   ر  وروي ان        

اكثر ما ُيدخل الناس الجنة تقـوى اهللا         : (( " وسلم  صلى اهللا عليه وآله   "وقال  

اكمل المـؤمنين    ((       " :صلى اهللا عليه وآله وسلم    "وقال    ))وحسن الخلق 

مـا   : (( " وسـلم  هصلى اهللا عليه وآل   "وقال رسول اهللا     )).ايماناً احسنهم خلقاً  

وعن االمـام   . )) يزان امرىء يوم القيامة افضل من حسن الخلق       يوضع في م  

 جنة وال نخشى ناراً وال ثواباً وال        الو كنا ال نرجو   )) : (( عليه السالم ((علي  

كان ينبغي لنا ان نطالب بمكارم االخالق فأنها مما تدل علـى سـبل               ل عقاباً  

 -: كما قيل في هذا الصدد ...))النجاح 
 فإن هم ذهبت اخالقهم ذهبوا             ما بقيتوانما االمم االخالق

    احمد شوقي ديوان الشوقيات                                                                

 )472-1 ،2007الهاشمي ،(   

 

 

 

 



 

 المطلب الثاني

 مداخل األخالق 

ال الما ظل هذا المج   ـيرة ط ــيواجه السلوك االخالقي صعوبات كث       

. يركز على معايير ومبادىء تحكم سلوكيات االفراد فـي بيئـات مختلفـة              

فالسلوك االخالقي المقبول في بيئة معينة قد ال يكون مقبوالً في بيئة اخـرى              

راء التداخل بين ما تراه القوانين      ــفضالً عن ذلك الصعوبات الناشئة من ج      .

ن االحيان  ـمير  ــي كث ــفف.ظر االخالق   ــة ن ـوبين ما يرى من وجه    

ونياً االَّ انه ال اخالقـي ،       ـيتخطى القانون االخالق فيرى ان هناك تشريعاً قان       

ـ   ــأو أن االخالق قد تتخطى القانون من       هة نظـر المعـايير     ـطلقة من وج

ك قد يسلك الفرد سلوكاً اخالقياً ولكنه غير قـانوني ، او قـد           ـاالجتماعية لذل 

ون سلوكاً غير قانوني وغير أخالقي      ي او يك  ـيكون قانوني ولكنه غير اخالق    

ولتـصنيف انمـاط    0 نفسه   ي في الوقت  ــكون قانوني وأخالق  ــأو قد ي  . 

 هنـاك طرقـاً   أن ،) Chadah , 1997 : 104 ( كاداالسلوك االخالقي رأى

 -:مختلفة من التفكير بشأن التصرف االخالقي يوجزها بما يأتي 
   ( Teleological approach )رضية غدخل النظرية الم: الفرع االول 

يفترض هذا المدخل بأن االحداث والتطورات يقصد بها تحقيق غرض           

ما ، وهي تحدث من اجل تحقيقُه ، كما يعرف هذا المدخل بمـدخل النتـائج                

المترابطة منطقياً وانه يحدد التصرف االخالقي على اساس نتائج النشاط فيما           

ــ   ــضرر للمجتمـ ــن الـ ــر مـ ــدة اكثـ ــدم فائـ ــان يقـ               .ع اذا كـ

 )22، 2002الساعدي ،(

 



 

 
  :مدخل الواجبات األدبية: الفرع الثاني 

 ح ويستند الى المبادىء االخالقية     يركز هذا المدخل على عمل ما هو صحي        

  .لذا فأن بعض االفعال يمكن عدها خاطئة حتى وان كانت عواقبهـا جيـدة               

)Degeorge , 1982 : 37( 

 
  :النفعالي المدخل ا: لفرع الثالث ا

هة النظر الشخصية المستندة الـى      ــلى وج ـل ع ــ يستند هذا المدخ      

ع الشخص ومقاصده وأن لم تتوافق مع المبـادىء والقـيم المجتمعيـة             ـدواف

ان األدب  ( هذا المدخل ، اذ اقترح       (Ayer)وقد قدم   .المقبولة بوصفها اخالقاً    

االحكام االخالقية هي تعابير    " نظر شخصية وان    واالخالق هما فقط وجهات     

وان فكرة االخالق هي فكرة شخصية بطبيعتها وتعكس        " بدون معنى للعواطف  

وهذا يعني ان الفرد عندما يشعر بالسعادة في عمل ما فـأن     عواطف الشخص 

 )Castell , 1964 : 25( .العمل سيكون أخالقياً

 
  :  مدخل الحقوق االخالقية: الفرع الرابع 

ينظر الى السلوك بأنه احترام وحماية حقوق االنسان االساسية مثل حق                

المساواة والتعليم واالعتقاد  وان المجتمع قد تعارف على احترام ذلك وجرى            

توثيقه بوثائق لها مكانة مقدسة يفترض بها ان تصان ، لـذلك فـأن النـاس                

صحتهم التي يجب ان    ينظرون من وجهة النظر االخالقية عندما ينظرون الى         

  .ال تهدد ولديهم الحق في ان ال يتم خداعهم او اغفالهم 



   
 : مدخل العدالة : الفرع الخامس

     يرى االفراد انهم يجب ان يعاملوا على اساس انهم بشر دونما تمييز            

 او اللون استناداً الى القوانين التوجيهية األلهيـة         قعلى اساس الجنس أو العر    

الساعدي  (.ن أي خروج عن هذِه القوانين يعد تصرفاً ال أخالقياً           والوضعية وا 

،2001 ،23( 
  :تشكيل االخالق

  موندي وبريمواكس (Mondy & Premeaux , 1998 :- 90 – 93)اشار 

ا الى االخالق الذي يوضحان فيه ان االخـالق تتكـون مـن             مهذجينموافي  

ص او المنظمـة تكـون      عالقتين ، يشير اليهما االسهم االفقية ، وان الـشخ         

فالعنـصر االول فـي     .اخالقياتها قوية اذا كانت هذِه العالقات قوية وايجابية         

ديد ما  حيستخدم فيه عدد من المصادر لت     ) مصادر التوجيه االخالقي  (نموذج  لا

          نجيل آلنة النبوية ، وا   هو صحيح وما هو خاطىء مثل ، القرآن الكريم ، والس

ان هذه المصادر   .مير ، والنصيحة والقوانين     والكتب المقدسة االخرى ، والض    

يجب عليها ان تقود المعتقدات عن كل ما هو صحيح أو خاطىء ولـيس ان               

 . يكون االفراد مهتمين بكل ما هو مالئم ومفيد لهم 

 

 



 .والشكل اآلتي يوضح نماذج االخالق 

 
 

   

 )•( يوضح نماذج االخالق) 5(شكل 

ثالثة انواع من االخالقيات ولكـل  ان هناك Griffin) كرفن (   ويرى 

 -:منها مصادرها الخاصة وهي 
 : القيم االخالقية للفرد -1

     تتشكل اخالق الفرد من مكونات عديدة تتشرب في ذاته مزيجاً مـن            

تمنحُه القدرة على الحكم على ما هو صحيح وما هو خاطىء            القيم والمعتقدات 

الق الفرد تتكون من مزيج مـن       آن اخ . في موقف معين او ازاء حالة معينة        

   (Griffin , 1999 : 90)  -:تأثيرات مختلفة وهي

 

تعد االسرة اقدم المصادر للقيم االخالقية ، اذ يـتعلم           :  تأثيرات األسرة    0 أ

الطفل التصرف المقبول خالل عملية التعارف االجتماعية المبكرة ، ويتطور          

آلخرين ومن خالل المالحظة    مقياس اخالقي داخلي لديه من خالل ارشادات ا       

.(Champoux,2000:42)                                    داد تأثير األن0 ب : 

 تأثيراً قوياً ، السيما ان الفرد عندما ينتقل مـن جـو             دافرتشكل اخالقيات األ  

االسرة في بداية حياته الى جو المدرسة ، يصطدم بسيل من القيم التـي لـم                

                                                 
• Mondy R. Waune & Premeau X.S.R (1998) Management , prentice Hall , 
The Engle wood Cliffn , New Jerss , p : 90 

مصادر التوجيه 
 االخالقي

معتقداتنا عما هو 
 صحيح أو خاطئ

 أفعالنا

نموذج 
)1( 

نموذج 
)2( 



 اذ تبرز ظاهرة التثقف االجتماعي وذلك بسيادة العـادات          يألفها داخل اسرته  

 .والقيم القوية على العادات والقيم الضعيفة

غالباً ما تحدث القيم أو العوامل الموقفيـة بـشكل           :  العوامل الموقفية    0 ج

 .مفاجىء وتملي نوعاً من السلوك الذي قد ال ينسجم مع اخالقيات الفرد 

 (Griffin , 1999 , 105)أشار  : ء االخالقية القيم الشخصية والمبادى 0د

 الى ان القيم واآلداب تسهم ايضاً في المقاييس االخالقيـة فالـشخص             كريفان

الذي يضع الكسب المادي في أعلى سلم أولوياته فأنه سيتبنى صفة شخـصية             

لالخالق يرتقي بها في سُعيه نحو الثروة بغض النظر عن انعكاسات ذلك على             

 .اآلخرين 

الى أن الفـرد    ) 2000حرحوش والعنزي ،    (يشير   :  الخبرات السابقة  0هـ

مهما يكبر ويمارس نشاطات مختلفة في حياته فيبقى للماضي دور فعال فـي             

تحديد معاييره القيمية واالخالقية فالحوادث السلبية وااليجابية التي يمر بهـا           

ـ    . الفرد قد تعطي الخالقه شكالً معيناً         .ذِه التـأثيرات    والشكل التالي يبين ه

 )46، 2001الساعدي ،(
                                                                                          

 

 

 

 )•(يبين مصادر تشكيل القيم األخالقية للفرد)6(شكل رقم 

                                                 
ة االدارة  2001اعدي ،مؤيد نعمه، في الس-:المصدر • ،أخالقيات االدارة واثرها في الرقابة االدارية،آلي

  :واالقتصاد،ادارة االعمال ،جامعة بغداد عن 

(Rickyw . Griffin , (1993) , Management , Boston , Hoyghton Go , p : 90 ) 

الخبرات 
 السابقة

القيم الشخصية 
خلقيةوالمبادىء ال

العوامل 
 الموقفية

تأثيرات األنداد
 )الزمالء(

تأثيرات 
 األسرة

 اخالق الفرد



  القيم االخالقية للمجتمعات0 2

 ان جميع المجتمعـات  (Champoux , 2000 : 41)كامبوكس يرى    

لديها مقاييس اخالقية تعرف التصرف الذي تراه صحيحاً ومرغوباً فيه وهذه           

    .المقاييس قد تكون مكتوبـة او غيـر مكتوبـة تبعـاً لثقافـة المجتمعـات                 

 )47 ، 2001الساعدي ،(

االنظمة االجتماعية متحركة وليست ثابتة ويجب ان تخدم المقـاييس           إن 

ت االساسية العضاء المجتمع او انها سوف يجري تغييرهـا          االخالقية الحاجا 

وتتشكل مصادر االخالقيات في كل مجتمع من المعتقدات الدينيـة وتـاريخ            .

المجتمع وخبراته وتقاليده ، وثقافته الوطنية ، والقبيلة والعشيرة ، وقادة الرأي            

 )Donaldson , 1996 : 52( .، وخبرة العملية التعليمية 
 الخالقية للمنظمات القيم ا0 3

  أن المقـاييس الخاصـة بتـصرف         (Daft,2001:328)دافت  يؤكد     

اخالقي أو اجتماعي مسؤول قد جرى تجسيدها في داخل كل موظف فـضالً             

ن معظم المهتمين باالدارة يؤمنون بأن ممارسـة        أ. عن داخل المنظمة نفسها     

 (1997:69)االخالق هي جزء مكمل لالدارة وان نظرية االخالق في نظـر            

تفترض انه يتوجب على المدراء ان يركزوا علـى اشـياء اخـرى             سامويل  

اضافية غير التركيز على االنتاج ، وهذه الفكرة الجديدة بشأن االدارة تؤكـد             

الحاجة الى اتخاذ قرارات ادارية ذات عالقة بالـصيغ االخالقيـة والعـادات             

  أن االخـالق     (1997:69) سـامويل  كما يرى .السائدة داخل محيط المؤسسة     

نحن نتنـافس كمجتمـع وال      " والتنافس ال يمكن فصلهما عن بعض ، فيقول         

 يوجد مجتمع في أي مكـان سـوف يتنـافس لمـدة طويلـة بنجـاح مـع                  

 ) 48-47 ،2001، الساعدي( .من الخلق اًالتنافس الذين يطعنون بعضهم بعض

 



 
 المبحث الثالث

 اخالقيات االدارة

 المطلب االول

 ام بأخالقيات اإلدارة ؟لماذا االهتم

أن دراسة المواضيع األخالقية في المنظمات اليوم لـم تبلـغ التوسـع               

اال ان موضـوع    .  العلوم السلوكية األخـرى       في والتعقيد الذي وصلت اليه   

اخالقيات األدارة كثر الحديث عنه في العقود األخيرة من القرن الماضي ، اذ             

 خالل وقت قصير ، وقد رافق ذلك تزايد         تتزايد المنافسة وتتطور التكنولوجيا   

الفضائح االخالقية نتيجة قيام رؤى االعمال واهمال المـسؤولية االجتماعيـة           

التي ال تقل اهمية عن معيار الكفاءة ، والذي يعد معياراً احادي الجانـب ، اذ                

البد من توسيع دائرة المسؤولية لتـشمل مـصلحة االطـراف ذات العالقـة              

د كما عُ  . والنظر الى المدى البعيد بدالً من المدى القصير        .ومصلحة المجتمع   

وضـع األدارة   ممـا   المورد البشري استثماراً مهماً من استثمارات المنظمات        

امام صورة جديدة تتبنى من خاللها المعايير االخالقيـة التـي مـن شـأنها               

المحافظة على خصوصيات االفراد وتنمية جانب االلتزام لـديهم والمطالبـة           

ان منظمات اليوم تقع تحت ضغوط      .أحالل القيم بدالً من اللوائح واالجراءات       ب

نتيجة المتغيرات السريعة تضعها فـي مـأزق اخالقـي وتجعلهـا تتجـاوز              

مسؤوليتها االجتماعية والتزاماتها االخالقية وهذه العوامل تتمثـل بالمنافـسة          

 العولمـة والفـساد     الشديدة بين منظمات االعمال األدارية وتزايد االتجاه نحو       

االداري والممارسات المهنية الخاطئة التي تظهر بالمهنـة العتمادهـا علـى         

المنفعة مع الحاق الضرر بالعاملين ان هذِه العوامل وغيرها ادت الى تزايـد             

 ها من سياسات باالهتمام بأخالقيات االدارة وما يرتبط 

 )1985،105 ،الغنزي  (.وبرامج لالرتقاء بها والتدريب عليها 



 
 :أبعاد أخالقيات اإلدارة : المطلب الثاني 

  :الفرد والمجتمع: الفرع االول 

االنسان المخلوق الوحيد من بين المخلوقات الذي يولد عـاجزاً وقاصـراً وال                

حيث يعيش األنسان منذ والدته حتى مماته عضواً في المجتمع          . يستطيع ان يحيا وحيداً     

د على عناية اسرته ومحافظتها علـى بقائـه والمجتمـع           وان استمرار عضويته يعتم   . 

عموماً يمارس تأثيره وتحكمه في سلوك االنسان وتصرفاته من خالل المراكز واألدوار            

ويتم اعداد الفرد وتدريبه لشغل مركز محدد يتطـلب ان يلعب هذا الفـرد  . التي يلعبها  

ففي المجتمعـات البدائيـة     . دوراً محدداً ، ينطوي على انماط سلوكية يحددها المجتمع          

تكون فترة الطفولة عند الفرد قصيرة نسبياً ، حيث بدأ المجتمع يتعلم خاللها كيف يدافع               

اما في المجتمعات الحديثة التي يبـرز     . عن نفسه وكيف يشبع حاجاته ويرضي دوافعه        

المفيد وقد يكون من     .فيها التعقيد والتشابك حتى يصعب تتبع اسباب سلوك الفرد احياناً         

القول ان األنسان يولد بقدر محدود من السلوك الثابت وبقدرة على التعلم ومن هنا كانت               

وظيفة المجتمع ، ممثلة في األسرة والمدرسة والمؤسسة االجتماعية في تربيـة الفـرد              

 من األيام ، فقدرة األنسان الهائلة على التعلم هي سر تفوقه على             للقابلوتعليمه واعداده   

 )186 ، 1992جواد ،(  تحكمه في محيطه بمختلف انواعه خلوقات وعمادسائر الم

األنسان يتعلم من اسرته ومدرسته ومجتمعه كيف يواجه متغيرات بيئته ومـا               

فيها من عوامل طبيعية ومصطنعة اال ان اسرة الفرد تسعى ومنذ نعومة اظفـاره الـى                

علوم انه كلما تقدم المجتمـع وزادت       تعليمُه كيفية مواجهة الحياة ومطاليبها وانه لمن الم       

ارب              طرائقه ووسائله في مواجهة مطاليب الحيـاة         ا يق سان في م ة االن رة طفول طالت فت

 )99 - 95،  1971عاقل ، . (ثالثين سنة من بداية حياة األنسان 



رد                      د الف ى تزوي في مثل هذا المجتمع تتعاون االسرة والمدرسة والمؤسسات االخرى عل

ة ، حدث ، شباب       (ياته  خالل مراحل ح   ائل والطرائق   ) طفول ة       بالوس ى مواجه ساعده عل لت

 )187 ، 1992جواد ، . ( مطاليب الحياة واعداده لمستقبله وحياته العملية 

  : الفردأخالق: الفرع الثاني 

 اهمية اخالق الفرد0 1

يم    سلوك أذ أن للق ي ال ؤثر ف دها ت ة وح ادىء العلمي ات والمب ست النظري لي

شكل                    والعادات القيم هي القاعدة التي ت سلوك ، ف  دورًا ال يستهان به في توجيه ال

ة                 ة ووثيق ة عميق منها سلوك الفرد ، لذلك فأن العالقة بين القيم واالخالقيات عالق

ر اخالقي        ساعدي،  .(ومنها ما ينجم السلوك سواء أآان اخالقي أم غي  ، 2001ال

154 – 157( 

من النظام المعرفي للفرد      ون جزء أن القيم عبارة عن المصدر الذي يك       

والذي ينتج السلوك األداري والوظيفي ، وهذا السلوك األداري في الوظيفـة            

ة في الشكل اآلتي    حهو محصلة لقوتي القيم االخالقية والالأخالقية وكما موض       

:- 
 

                       

 )7( رقم شكل                               

     )•( تي القيم األخالقية والالأخالقيةيوضح المحصلة لقو

                                                 
صدر  • ا   -:الم ات اإلدارة وأثره ه ، أخالقي د نعم ساعدي ، مؤي ي ال ق    ف ى وف ة عل ة اإلداري ي الرقاب ف

 . ،آلية االدارة واالقتصاد، ادارة االعمال ،رسالة ماجستير غير منشورة2001أنموذج الثقة ،



ومن مالحظة الشكل يالحظ ان اخالق الفرد تتشكل من مكونات عديدة            

تتبادل التأثير فيما بينها لصنع سلوك الفرد ، أذ أن هذِه المكونات تمنح الفـرد               

القدرة للتمييز بين ما هو خاطىء وما هو صحيح في موقف معين وأزاء حالة              

 )39 ،  2001 ، عديألسا. (معينة 
  مفهوم القيم0ثانياً 

   اختالف اختـصاصات الكّتـاب الـذين درسـوا موضــوع القيــم             

وتناولوهـا بالبحـث والتحليـل افــرزوا تباينــاً فــي التعريفــات           

انهـا  ) White ،   1973 : 15(اذ يــرى    . المطروحـة لهـذا المفهـوم    

أمـا   . ها في او غير مرغوب  هدف او معيار حكم يكون لثقافة معينة مرغوباً         

(Row , etal , 1994 : 87)القـيم بأنهـا موجهـات ترشـد     فـوا    فقد عر

ـ ر والنشـاط ، كمــا ي ـالتفكيــ  ان (Harrison , 1975 :14)رى  ــ

ـ ــالقيـ ـ ــم ه الـذي يوجه الفرد عندمـا يجابه عمليـة        امــي النظ

 بأنها  مفهـوم  (Klukhlon ,1962)االختيار بين بدائل عدة ، كذلك عرفها 

صريح أو ضمني للمرغوب الذي يؤثر في طريق واساليب االختيار بين بدائل           

  ميمــورفيفـيــص .عــدة والتــي تــؤدي الــى الــسلوك المرغــوب 

(Memurvey,1963:442)ــ ـــ القي ــا يعبـم االيدلوجي ـــة ، كم           رـ

Fallding 1965, 223) ها قدر   عن المعنى الواسع للقيم بتقدير االشياء حق

االفراد         انها االفكار التي يتمسك بها       (Litterer:1973,356)ويرى  . 

كأمال وافتراضات بشكل مثالي ، معيار ، اعتقاد ، هدف ، الى الحـد الـذي                

          يشعرون فيه بالعظمـة التـي تخـدم فـي الوقـت نفـسه االفـراد دلـيالً                  

اوالحقيقـة المفيـدة او     تر  القيم بأنها النوعية      سويعرف قاموس وب  .اومرشداً  

أما الباحثون العرب فقـد عرفـوا القـيم         .ثروة في الشيء  ـالمرغوبة ، او ال   

         ) 35 ،   1981عبـد الـرحمن ،    (بطريقة مشابهة لما ورد أعاله فقد عرفهـا         



مكن في التفرقة بين الصحيح والخطأ وبين مـا         بأنها القواعد والمعايير التي تّ    

ا يجب ان يكون او هو كائن فـي حـين           هو مرغوب وغير مرغوب وبين م     

أنها مجموعة من المعايير التي تنبثق من الخصائص        ) 1983احمد ،   (عرفها  

ضياء (وعرفها   .وتكون لها من القوة مع ما يتناسب مع الصفات الضرورية           

بأنها مجموعة من االحكام المعياريـة المتـصلة بمـضامين          ) 24 ،   1984،  

لها انفعاله وتفاعله مع المواقـف والخبـرات        واقعية، ينتشر بها الفرد من خال     

اذ أن االنـسان     ان جميع التعاريف تضع القيم موضع المثل العليا       . المختلفة  

 يبذل وسعه من اجل تحقيقها كما ان الجزء االكبر من 

القيم يكتسب ويمكن تعلمها من خالل الخبرة والثقافة وذلك لتأثرهـا بالـسياق             

 وعياً جماعياً لالفراد المؤمنين بها وترسـم لهـم          الثقافي للمجتمع ، فهي تمثل    

 )40 ،2001الساعدي ،(المتصلة بنشاطاتهم وتفاعالتاالحكام والمعايير 
   (Value system)النظام القيمي 0ثالثاً 

يرتبط النظام القيمي بمفهوم القيم ففيه تترتب القيم حسب أهميتها النسبية             

مي بأنه مجموعة من القيم الفرديـة   النظام القي(Sikule , 1973)وقد عرف 

كما ويعـرف النظـام     .المترتبة بشكل هرمي والتي تشير الى درجة أهميتها         

القيمي بأنه انواع من القيم تتباين مديات عملهـا أو أهميتهـا تبعـاً لطبيعـة                

تفاعالت الفرد في المجتمع ومواصفاته الذاتية والبيئية ، وهي تعمـل علـى             

لمجموعة التي ينتمي اليها ، فضالً عن انهـا تتـصف           اعطائه المعنى لذاته ول   

النظام القيمي بأنه نموذج    ) 31 ،   1984ضياء ،   (ويعرف  . باألستقرار نسبياً   

منظم للقيم في مجتمع او جماعة ما ، وتتميز القيم الفرديـة فيـه باالرتبـاط                

 ، وتكون كالً متكامالً وهو من ثـم         اًالمتبادل الذي يجعلها تدعم بعضها بعض     

ــاء الثقــافي للمجتمــع وهــو الــذي يحــافظ عليــه  م              كــون رئــيس للبن

 )42 ،2001الساعدي ، ( .ويدعم وجوده



تترتب القيم في مستويات داخل النظام القيمي حسب اولويتها واهميتها ،            

اذ تبدو كأنها سلم ، وان اكثر القيم قدسية واهمية لالفراد والجماعات تكون في 

م القيمي وتمثل هذه القيم مكانة اجتماعية عالية وتفرض صفة األلتزام           قمة السل 

األفراد والجماعات التي تستمد قوتها من العرف والقانون مثـال ذلـك            ى  عل

سلطة األب في االسرة كما تأتي بعدها في االهمية القيم التي يشجعها المجتمع             

قي في ميدان العمل ،     ويدعوا اليها من دون الزام كقيم النجاح في الحياة والتر         

أما المستوى الثالث فهي القيم المثالية التي يستحيل تحقيقها بشكل كامل ولكنها            

 . االساءة باالحسان وغيرهـا       مقابلة تؤثر في توجيه سلوك االفراد مثال ذلك      

 داخل النظام القيمي للـشخص       مع بعض  وقد تختلف القيم او تتعارض بعضها     

رم وقيمة حب المال لدى الفرد في الوقت نفسه         أو المجتمع فقد تكون قيمة الك     

 الذي من هنموذجا في (Buchholz model , 1976)وقد اوضح بوشهولز . 

خالله يقيس القيم لدى العاملين في المنظمات وهو يحتوي على خمسة انظمـة        

قيمية جميعها تدور حول العمل وطبيعته اذ يشكل كل نظام من هذه االنظمـة              

 واضح يمكن رسمُه وقياسُه بصورة علمية يمكن انجازه بما          كياناً مفرداً بشكل  

   -:يأتي 
 نظام قيم اخالقيات العمل 01

بقدسية لدى االفراد والبـد مـن       حظى  أن العمل على وفق هذا النظام ي       

احترامه وبذل المزيد من االخالص لكونه يتناسب طردياً مع كرامـة الفـرد             

ا يقدمه من عمل مخلـص ونزيـه        وشرفه كما أن أهمية الفرد تقاس بمقدار م       

للمجتمع وفي خالل العمل النزيـه يـستطيع الفـرد ان يتجـاوز الحـواجز               

   .والصعوبات الحياتية الن نجاح الفرد رهين بجهوده الفردية الذاتية 

          

                



 
   نظام القيم االنسانية0 2

شف ذ      ستطيع ان يك ام ي ذا النظ ور ه ق منظ ى وف سان عل ق  االن ه ويحق ات

ر                  ام بالعامل اآث انسانيته من خالل العمل بوصفُه وسيلة مهمة ، والبد من االهتم

ذا  . من العمليات اآللية ، وضرورة العمل على تطويره ونموه في محيط العمل               ل

راد                      ر لالف ة اآث يجب اعادة النظر في تصميم الوظائف لتكون ذات معنى ودالل

ة      وان  . ة من خاللها    لكي يستطيعوا تحقيق ذاتهم االنساني     يكون العمل مشوقًا وذا متع

 .  آما يجب ان يكون وسيلة لتحقيق التطور وزيادة الخبرة واآتساب مهارات اضافية 

  نظام القيم التنظيمية0 3

ان العمل على وفق منظور هذا النظام هو وسيلة وليس غاية ، وسيلة                

ى المجموعـة مـن خـالل       يبين الفرد من خاللها مدى اسهامُه في التأثير عل        

موقف كونه فرداً في الهيكل التنظيمي وكذلك وسيلة لخدمة مصالح المجموعة           

 . وأهميتها واهتماماتها 

 
  نظام قيم المشاركة0 4

قيادة االقلية للمنظمة أو المؤسسة واسـتخدام االسـاليب البيروقراطيـة           

كما انها قللـت    وأهمال العاملين لم تنجح في خلق الوالء واالبداع في المنظمة           

االنتماء التنظيمي للعاملين مما يؤدي بالمنظمة الى التخلف عن مثيالتها مـن            

  المنظمات التي ترى ان االنجاز العالي والوالء العالي يأتي من 

 

 

 



 

خالل أفساح المجال أمام العاملين ألن يكون لهم دور في ادارة المنظمة فـي               

 .ة الجماعية التخطيط واتخاذ القرار وتحمل المسؤولي
  نظام قيم الراحة0 5

ترى قيم هذا النظام انه كلما قلّت سـاعات العمـل وازدادت سـاعات          

الراحة للعاملين كان ذلك أفضل ، ألن زيادة اوقات الفراغ شيء مفيد للفـرد              

  )44-43 ،2001الساعدي ، ( .وضمان كبير لنجاحهِ  
 بعض انماط السلوك األخالقي: الفرع الثاني 

يعتبر الصدق اساس الفـضائل النفـسية ، وضـرورة مـن            : لصدق   ا 0 1

 .ضرورات االجتماع بل هو اكبر ابواب السعادة لألفراد والجماعات 

ولعل اصدق ميزان لرقي االمم ، صدق افرادها في أقوالهم واعمالهم              

، ولقد كانت امتنا في عصور الخير والمجد من اشهر االمم بالصدق حاكمها             

عالمها صادق وموثوق ، وتاجرها صادق وموثوق ، وعاملها         صادق موثوق و  

 .صادق وموثوق 

من االخالق االجتماعية التي تدل على سمو المجتمع وتماسك    :  األمانـة  0 2

ومن المجمع عليه لدى علماء     )) األمانة((بنيانه ، ان ينتشر بين ابنائه خلق        

 والجماعة علـى    االخالق واالجتماع ، ان االمانة من الزم االخالق للفرد        

س يحصرون االمانـة فـي اضـيق معانيهـا     اوان كثيراً من الن  .السواء  

وحدودها فيرونها قيام االنسان لحفظ ما يودع لديه من مال ، فـأن وفـاه               

وهـذا هـو اضـيق      . صاحبه كان اميناً وان انكره وتالعب به كان خائناً        

ــة ــاني االمان ــزام   .مع ــو الت ــة فه ــع لالمان ــى الواس ـــا المعن              ام

                                            الواجبات االجتماعية واداؤها خير اداء ، 



انا عرضنا األمانة على السموات واألرض والجبـال        ( :كما في قوله تعالى     

 )فأبين ان يحملنها واشفقن منها وحملها االنسان ، انه كـان ظلومـاً جهـوالً              

 ) .72/اآلحزاب (

لمجتمع على االنسان امانة يلتزم بالوفاء بها فأن لم يفعـل ذلـك             وحق ا  

والدين امانة في اعناق رجال الشريعة ، ان شـرحوه          .كان مسيئاً الى الناس     

وصانوه من التحريف والتالعـب ، وبينوا ما فيه من حق وخير ، وحـالوا              

كريم قدس ما في الحياة من معنى       آلدون العدوان على شرائعه ، كانوا اوفياء        

ابن .(كبين البشع صور الخيانة واشدها خطراً       ت، وان لم يفعلوا ذلك كانوا مر      

 )81-79 ،1984  ،انس
 : التشجيع على السلوك اإلداري : الفرع الثالث 

يعد بناء السلوك األداري مهمة ليست باليسيرة لقيادات األدارة التي تسعى   

ك هـي جعـل االفـراد       الى تطوير ثقافتها وتعزيزها ، وان افضل طريقة لذل        

أن  .يدركون ان ذلك التطوير يصُب في مصالحهم ويحقـق لهـم حاجـاتهم              

 التي تريد من الناس ان يتصرفوا بشكل اخالقـي يتوجـب عليهـا              المنظمات

 اموراً تـستطيع  (Nichol & Day , 1982)تهم ، ومن اجل ذلك أورد أمكاف

 :أتي االدارة من خاللها التشجيع على السلوك االخالقي بما ي

  . ومتوقع اصدار بيانات عامة بأن التصرف االخالقي مهم جداً-

 تقويم الخصائص الشخصية لألفراد المتقدمين للتعيين في المؤسسات وتجنب    -

 . الميول الالأخالقية ياالفراد ذو

 . تحديد سياسات مؤسسية تحدد الدالئل االخالقية واالهداف -

 .تصرف غير االخالقي  مكافأة التصرف االخالقي ومعاقبة ال-

     الحذر من دوافع التصرف غير االخالقي عند وضع موظفين في مواقـع             -

 .تنافسية 



 األخذ بالحسبان عندما تتطلب القرارات حكماً اخالقياً ينبغي ان تكون عملية            -

 )29- 28، 2001الساعدي ، (.صنعها جماعية وغير فردية 

 
 :  السلوك األخالقيإدارة: الفرع الرابع 

االخالقي  ان أي جهد لتعزيز التصرف  Criffin): 1999: 110(  أشار

يـشكلون         يجب ان يبدأ من األدارة العليا اذ أن كبار المدراء هم الذين             

مـن         ما سيكون مقبوالً او ما هو غير مقبول          نهيكل المؤسسة ويحددو  

ى ممارسات  ان المدراء بشكل عام يكافحون من اجل التشجيع عل        .التصرفات  

مـن اجـل     س ليكونوا على حق من الناحية األخالقية فقط ولكن           لي اخالقية  

الحصول على فائدة من االعمال جراء ارسائهم رموزاً اخالقية يسترشد بهـا            

الموظفون لذا فأن التطوير المستمر لمجموعة مبادىء اخالقية هـي خطـوة            

انـشاء مكـان     ن اجل   مألوفة يمكن ان يتخذها المدراء أو رؤوساء االقسام م        

قـسـم   أو  عمل اخالقي ، أما الخطوة األخرى فهي اقامة مكتـب خـاص            

لـذا فـأن    .يكون مسؤوالً عن التأكد ان الممارسات في المؤسسة هي اخالقية           

مطالبة المدراء بأدارة السلوك األخالقي في المؤسسة يجبرهم علـى ايجـاد             

الخالق هي قضية نسبية ،     طرائق ادارية من اجل التصرف األخالقي فمسألة ا       

 من وجهة نظرنا قد يراه آخـرون غيـر اخالقـي ، وان              اًاذ ما نراه اخالقي   

الحالة السلوك في موقف معين قد يختلف من موقف الى موقف آخر لمعالجة             

حيث         .  االقسام مهمة شاقة     رؤساء ، لذا تكون مهمة المدراء او        نفسها

 يحدث ألن الشخص يعتقـد      (champoux)ان التصرف االخالقي كما يرى      

ـ         ن ال يـستطيعون    يوبحرية بأنه الطريق الصحيح للتصرف وان القادة االداري

ــستطيعون تطــوير   ــا ي ــدر م ــالقوة بق ــي ب ــصرف االخالق              فــرض الت



تراث يستطيع مساندة التصرف االخالقي ، وان القرار بشأن التصرف بشكل           

 )30، 2001الساعدي،( .) اخالقي ما يزال باقياً بيد االفراد

  
 -:وعليه يجب التمييز بين نوعين من االخالقيات هي  

 تقوم على القيم المطلقة والنهائية التي ال توسيط وال          - : اخالقيات المبدأ  0 1

مساومة وال مبادلة فيها بين الصواب والخطأ أو بين صـواب أفـضل مـن               

فالـصدق    .صواب أو بين الوصول الى اقصى درجات الكمال فـي القـيم           

  .مطلوب سواء أكان ذلك على حساب الذات أم على حساب المجتمع 

 تقوم على القيم النسبية فالوسيلة واالساس فيها ما         - :أخالقيات الواجب  0 2 

هو محدد في بيئتها المحدودة ، فهي مفهوم قانوني تنظيمي بالنسبة للعـاملين             

ويمكـن تمثيـل كـال       .ويتعلق بما تحددُه لوائح أنظمة المؤسسات من واجب       

النوعين من االخالقيات من خالل األواني المستطرقة فأخالقيات المبدأ هـي           

قاعدة االواني المستطرقة ، حيث هي االعتقاد الثابت واالساس الذي ال يتغير            

ال في السائل وال في الشكل ، في حين تكون اخالقيات الواجب هي االوانـي               

اينة مع مالحظة مهمـة هـي ان هنـاك          بأشكالها واحجامها واوضاعها المتب   

اتصاالً قائماً بين األثنين دون أهمال ما يمثل القاعدة ومـا يمثـل الحـاالت               

 )53- 2000،52نجم ،  (.الخاصة 

 
                      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الرابع

 :نظريات ومداخل : أخالقيات اإلدارة 

قيات األدارة ومـداخلها    ومما يرتبط بذلك التطور ظهور نظريات ألخال       

 )54 ،2000نجم ،  (.وفلسفات االعمال المرتبطة بها 

وال شك في ان النظريات االخالقية تشكل اساساً لتفسير وفهم الجوانب            

وقد تطورت نظريات عديدة فـي      . االخالقية المختلفة في التصرف االنساني      

تناوله ألخالقيات  هذا المجال ، ودون التوسع في ذلك نشير الى ان فولمير في             

 , Fulmer , 1978) -:االدارة أشار الى وجود اربع نظريات أخالقية هـي  

p:43)   

 

  -: (Empirical Theory) النظرية التجريبية 0 أ



 وتقوم على أن االخالق تشتق من التجربة االنسانية ، وان ما هو اخالقي                 

 ، وهذا ما ال يتحقق اال       أو ما هو غير أخالقي يعتد به من خالل االتفاق العام          

بالتجربة اوالً ، وان ما يحدد ويقاس من عوامل هذه التجربة يحقق الوصـول              

 .الى ذلك االتفاق ثانياً 

 

 -: (Rational Theory) النظرية العقالنية 0 ب

    وتقوم على أن العقل يمتلك القدرة على ان يحدد ما هو جيـد ومـا هـو                   

طقية هي اكثر استقالل عن التجربة ، وبالتالي        سيء ، وان هذه التحديدات المن     

ل المشكالت االخالقية يمكن ان يتم عن طريق ما هو عقالنـي ، وان              حفأن  

 .التأثيرات الذاتية والشخصية هي التي تحد من تحقيق ذلك 

 

 

 -  :(Intuitive Theory)نظرية الحدس 0 ج

 وترى أن االخالق ال تشتق بالضرورة من التجربة او المنطق ، وأنمـا                 

بما يمتلكه االفراد بشكل فطري وتلقائي من حدس ، كقدرة ذاتية على التمييز             

بين ما هو صحيح وما هو خاطىء ، وان سوء التصرف االخالقي يعود الى              

ئة غير المالئمة   البيئة السيئة ، والتربية الناقصة وغير السليمة ، وعوامل التنش         

 . 

 - : (Revelation Theory) نظرية الوحي 0 د

 وترى أن تحديد الصواب والخطأ اعلى مـن األنـسان ، وان اهللا يخبـر                  

االنسان بالمبادىء التي تساعده على تحديد ما هو صحيح وما هو خـاطىء ،              

 .وهذا ما فعلته األديان السماوية 

 هم األداريـة يتـأثرون بهـذه       أن المديرين في تـصرفاتهم وقـرارات         

         النظريات كما يتأثرون وربما بقدر أكبـر بمتطلبـات بيئـة االعمـال التـي          



 الله على طريق العمـل بكـل نظريـة مـن هـذه             ظيعملون فيها مما يلقي ب    

        والبد من التأكيد على ان المنظور المختلـف الـذي تقدمـُه كـل              .النظريات  

 قيقة االخالقية يخلـق احياناً صــعوبات اضـافية        نظرية في التعبير عن الح    

في تحديد الخيار االخالقي المالئم ، مما يوجد الحاجـة الـى تكامـل هـذه                

        النظريات في رؤية متكاملة تساهم في زيـادة الوضوح لمـا هـو أخالقـي              

ــة       ــف المختلف ــي المواق ــي االدارة ف ــي ف ــو ال أخالق ــا ه              . ولم

 )55 ،  2000نجم ، (
 :األخالقي مصادر السلوك : المطلب األول 

 -:تنحصر مصادر السلوك االخالقي في اربعة مصادر وهي   

 .الفكر االنساني وما احتواه من منطق  0 1

 .الطبيعة التي يعيش في احضانها الفرد 0 2

 .د تعتمد على الفكر الجبلة االنسانية التي ال تكا 0 3

                              . الدين 0 4

لقد شرع الناس ينظرون ويختبـرون      . ان اول هاد للفرد  هو الفكر           

الضار منها والصالح وتتضح لهـم وجـوه        . وينصرفون وتتبين لهم المنافع     

الهوى والضالل حتى اذا جرت بهم السنون تكونت لديهم وفيهم اساليب مـن             

ش ارتضوها ولم يعد الفكر يعمل فيها ووفـرت العـادات علـى النـاس               العي

ومـن  . رق طريـق    تالمجهود الذي يبذلونه في االختيار كلما وصلوا الى مف        

الناس من اتجه الى الطبيعة يستوحون منها الـسلوك االنـساني بأعتبارهـا             

 ففيها السعي الـى الـرزق     . في الطبيعة الكثير من االيحاء      . المصدر الثاني   

وفيها التعاطف وفيها الدفاع عن الذات والحرص على الحياة حالة قائمة فـي             

والمصدر . االنسان فأن خاب المنطق في تبرير الحرص قامت الطبيعة تغمده           



والمـصدر الرابـع للـسلوك      . الثالث للسلوك االخالقي هو الجبلة االنسانية       

  . االخالقي الذي تلعب فيه االديان الدور االساس في تشكيله

ات والعقائد محاصـل القـرون مـن       دفاألديان هي التي جمعت الى العبا     

االخالق ورسمت الطريق الى البشرية ووفرت على الناس اضطراب الفكـر           

 وهناك من الوصايا ما يمثل قواعد معقدة لهذا السلوك منها .ة المنطق يبور

   .ال تقتل -

  .تسرق ال -

  . ال تشهد بالزور-

 . وأمك أباك أكرم -

ولو أخذت هذه الوصايا مثالً لالخالق لوجدت هي واحـدة فـي سـائر              

االديان وبالتالي ال زالت الكتب السماوية والمقدسة عند األمـم هـي أيـسر              

 )282-272 ،1992جواد ، (.المصادر واروحها للسلوك االخالقي للفرد 
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 :)1994(دراسة الصواف   - 1 

    أخالقيات الوظيفة العامة والعوامل اآلدارية المؤثـــرة فــــي مخالفتها    ( 

 ) . العربية السعودية بالتطبيق على المملكة

ة ـهدفت الدراسة الى تحليل ومناقشة العوامل اآلدارية والتنظيمية المختلف        

التي تسهم في ظهور السلوك اآلخالقي للموظف العام ومناقشتها في المملكـة            

ـ  ـرت نتائ ـة أظه ــــة السعودي ــالعربي ـ  ـج الدراس ـ  ـة ب م ـأن أه

ـ  ــن ه ـمليي سلوك العا  ــآ ف ـر سلب ـي تؤث ـل الت ـالعوام اض ـي أنخف



ن الوظيفة وعدم تناسبه مع ظروف المعيشة ، وعـدم          ــادي م ـد الم ـالعائ

ـ وعـدم سالم   دع ، الـــرا ود الجزاء   ــوج ة المنـاخ التنظيمـي ،      ــ

رارات ، وعدم صـالحية     ـخاذ الق ــية أت ــاء بعمل ــفراد الرؤس ــوأن

ة ــآلداريادات ا ـط القي ـاء ، وتسل  ـــالقيادة من مشرفين وقيادات ورؤس    

ـ عف نظ ــظمة  وض  ــ في المن  االتصاالتوسوء نظام    ، ام الحـوافز   ــ

                 .                        ادية والمعنوية ــالم

  )23، 2007اللطيف ،(

 

 

 

 

 

 

 :)2000 (دراسة حرحوش والعنزي  - 2

 ) خالق االدارة وادارة االخالق ، بأشارة خاصة لمنظمات االعمالا(

 الباحثان الدراسة بجملة من المفاهيم االخالقية الذي تحدث حـديثاً           يستهل

الخ معللين ذلـك بـسبب      ... في هذا الوقت كالعدالة والصدق والثقة واالمانة      

غياب السلوك االخالقي المستند الى القيم المجتمعية الصحيحة الالزمة الشاعة          

ل الى تحديـد    االخالق وادارتها بشكل صحيح في المنظمات مستهدفين الوصو       

المعايير االخالقية الصحيحة التي يجب ان تسود ، وقـد توقـع الباحثـان ان           

موضوع اخالقيات االدارة سيكون االكثر اهمية في مجال اآلعمال مـستقبالً           

بسبب العجز عن تحديد السلوكيات الصحيحة من الخاطئة في منظماتنـا اوالً            

نياً ، وقد اطلقا عليه مبدأ الكيـل        وآلزدواجية االخالق لدى القيادات االدارية ثا     



 2001،الـساعدي (.بمكيالين بوصفُه مشكلة تعاني منها اغلب المنظمات اليوم         

،106   ( 

 :)2004(دراسة رضا وخلف   ــ  3

 )اآللتزامات الخلقية لمعلم المدرسة اآلبتدائية نحو مهنته(    

 -:تهدف الدراسة الى اآلجابة على مايأتي 

 -:مات الخلقية التي يفترض أن يلتزم بها المعلم نحو  ما هي اآللتزا0 1

  مهنته0  أ     

  تالميذه 0  ب    

 :زمالئه من وجهة نظر 0  ج     

 .كلية المعلمين ي  تدريسي0 أوالً         

 .ن التربويون ي المشرف0 ثانياً         

 .ن ي المعلم0 ثالثاً         

ـ      0 2 ـائية بين أستــجابات عــينة      هل هناك فروق ذات داللــة أحص

 تبعاً لمتغير المهنة ؟) النسبة المئوية(البحث 

 هل توجد عالقة دالة أحصائياً بين أستجابات عينـة البـــحث تبعـاً              0 3

 لمتــغير المهنة ؟

تألف مجتمع البحث من التدريـسيين فـي كليـة المعلمـين الجامعـة              

اد ومعلمـي المرحلـة     المستنصرية والمشرفيين الــتربويين في مدينة بغـد      

موزعة على التدريسيين والمشرفين    ) 270( بلغت العينة الرئيسية    . اآلبتدائية  

من تدريسيي كليـة المعلمـين      % 50والمعلمين حيث تشكل هذه العينة نسبة       

وقد . من مجتمع المعلمين    % 5من مجتمع المشرفين التربويين والى      % 46و

 . ث وجمع المعلومات تم أستخدام اآلستبيان أداة أساسية للبح

 



   أعتمد الباحثان الوسائل اآلحصائية اآلتية المناسـبة لتحقيـق أهـداف           

 :البحث 

 حســاب تكرارات أسـتجابـات العــينة تبـعاً لبــدائل اآلجـابة        0 1

 ) .تدريسيون ، مشرفون ، معلمون( وتبـعاً لمــهـنة ) نعم ، ال(

اآلستـجابات تـبعاً لــبدائل    أستخراج النسـب المئوية لتكـرارات       0 2

 .اآلجابة ولكل فقرة مـن فقرات اآلداة 

آلخـتبار الــفروق بـين أســـتجابات       أستخراج قيـم مربع كاي     0  3

 .العـينة ولكــل فقـــرة 

 .المئوية للفقرات ولكل أفراد العينة  أستخراج متوسط النسب 0 4

 أسـتجابات أفـراد      العالقـة بـين     أستخراج معامل التوافق لتحديد قوة     0 5

 .العــينة تبــعاً لمتغير المهنة 

 

 

 

 

  -:وقد توصلت الدراسة الى النتائج اآلتية 

     دلت نتائج الدراسة على استجابات ايجابية لمعـظم أفـراد العيـــنة             0 1

على معظم فقرات االستــبيان وهذا مايـدل علـى         ) بنعم(باآلستـجابة  

 . هذه اآللتزامات رضــا معظــم أفراد العــينة علـى

عدم وجود فروق ذات داللة أحصائية بين أستجابات عينة البحث تبـعاً            0 2

 لمـتغير المهنة 

 أن العالقة والتوافق بين أستجابات فئات عينة البحـث علـى مجـاالت              0 3

 .االستــبيان كـانت مقبولة الى حد ما 

 



 :)2007(   دراسة الهنداويـ  4

 )التنظيمية والقيم اآلخالقية في السلوك المدني أثر اللغة  (            

ن أهداف الدراسة في ما يأتيتكم: - 

 تحديد مستوى العالقة بين متغيرات اللغة التنظيميـة ومتغيـرات القـيم             0 1

 .اآلخالقية 

آلهمية موضـوع اللغـة     ) عينة الدراسة   ( أثارة أهتمام جامعة القادسية      0 2

قتهما مع بعضهما وتأثيرهما في الـسلوك      التنظيمية والقيم اآلخالقية وعال   

 .المدني 

السعي الى تحقيق الترابط بين الواقع النظري والفلسفي الذي جاءت بـه            0 3

 .الدراسة 

          بناء مقاييس خاصة توضح العالقة واآلثـر بـين متغيـرات الدراسـة              0 4

 )اللغة التنظيمية ، القيم اآلخالقية ، السلوك المدني( 

 دور اللغة واآلخالق في الوصول الى السلوك المـدني لعيــنة              تقييم  0 5

 .الدراســة بشــكل مــنفرد ومجتمع 

 حــث الباحــثين والمختصــين لدراسة متغيـرات الدراســـة         0 6

 .فــي المشاريع البحثية المستقبلية ) اللغة، األخالق ،السلوك(

 

 بأختيار عينة   ة اآلستطالعية في جامعة القادسية    ـذه الدراس ـبقت ه ـط

ـ         رئيس) 36(مكونة من    انة والمقابلـة   ـقسم علمي ، وقد أسـتعملت اآلستب

لدراسة التي أهتمت بوجـود     اعلومات ، وأختبارفرضيات    ـكوسائل لجمع الم  

 . ر بين متغيرات اللغة التنظيمية والقيم اآلخالقية والسلوك المدني          ثالعالقة واآل 

 الوسـائل اآلحـصائية التـي       ولغرض أختبار الفرضيات أستعملت بعض من     

 : وهي توصلت الى نتائج معينة



لتحديد نسبة أهمية اآلستجابة عن أوسـاطها       :  النسبة المئوية والتجميعية     0 أ

 . الحسابية

 .  لتحديد مستوى أستجابة أفراد العينة لمتغيرات الدراسة: الوسط الحسابي 0 ب

  سـتجابة عـن    لمعرفة مستوى تـشتت قـيم اآل      :  االنحراف المعياري    0 ج

 .أوساطها الحسابية

 . لتحديد نسبة أهمية فقرات اآلستبانة:  اآلهمية النسبية0 د

آلختبـار العالقـة بـين    ): spear man( معامل أرتباط الرتب لــ 0 هـ

 .متغيرات الدراسة

كانـت  : وضعت العديد من اآلستنتاجات أهمهـا       ء هذه الدراسة    في ضو 

قسام في جميع الكليات تجاه أنواع القـيم        هناك مواقف أيجابية لدى رؤساء اآل     

 مع القيم اآلخالقيـة ، كمـا أن هنـاك           جميعاوترتبط اللغة التنظيمية بأبعادها     

 ع السلوك المدني ـآ مـأرتباط للقيم اآلخالقية معنوي

 

 

 

 :)2008( دراسة الربيعي ـ  5                  

 داء وأثرها في جودة اآلداءالعالقة بين الجودة واالخالقيات ومعايير اآل

 -:تهدف الدراسة الى مايأتي 

لما يصادفه مـن     مساعدة الموظف على المواجهة الواعية والموضوعية      0 1

 .مشكالت تتعلق باآلخالقيات والقيم البيئية السائدة 

لتزام الذاتي بالمعايير اآلخالقية والسلوكيات الحميـدة كوسـيلة          توليد اال  0  2

 .طة والمسؤولية للتفريق بين السل

 أن يتفهم الموظف المضامين اآلخالقية للسلطات التي يمارسها والحرص          0 3

 .على أستخدامها للصالح العام 



  أن يتفهم الموظف معنى الصالح العام وأهمية ذلك لكل أفراد المجتمع 0 4

تصميم نظام متكامل لتقويم أداء جودة أخالقيات اآلدارة من مؤشرات موضوعية            0 5

 0نشطة اآلساسية للتقويم تستنبط من واقع عمل المؤسسات الصحيةلال

 عينة الدراسة على أساس التخصصات العامة ، والمتخصصة         اختيار   

فيات ومعاونيهم ورؤساء اآلقـسام     ـ، واآلدارية والتي تمثلت بمديري المستش     

) 15(فرداً ، بواقـع     ) 65( من  فقد بلغت العينة     الشّعب والوحدات    ومسؤولي

فرداً من مستشفى الكنـدي العـام       ) 25(رداًمن دائرة صحة بغداد الرصافة و     ف

 وأعتمدت الدراسة عـدداً     .فرداً من مستشفى أبن النفيس التخصصي       ) 25(و

 كما تم سائل لجمع البيانات الخاصة بالدراسة ومن ال

 -:ستعمال بعض من الوسائل اآلحصائية وهي ا

 علقة بأختيار عينة الدراسة ووصفها  النسب المئوية لعرض البيانات المت0 1

 .لقياس ثبات وحدة اآلستبانة )  براون –سبيرمان (  معادلة 0 2

   معامل أرتباط بيرسون لحساب تمييز فقرات اآلستبانة وأرتباط درجـة           0 3

 .كل فقرة مع فقرات اآلستبانة كلها لقياس ثبات اآلستبانة 

 

 :جات منها وقد توصلت الدراسة الى العديد من اآلستنتا

 يتحدد أطار عمل العاملين في المنظمة بعدد من الواجبات التي تنسجم مع             0 1

القواعد واآلجراءات التنظيمية التي تعد بمثابة القـانون لالبتعـاد عـن            

 .المحضورات 

 يعد التشجيع على الممارسات اآلخالقية القومية حقاً طبيعياً مكتسباً فـي            0 2

سعى المديرون نحو أحباط الـسلوكيات      المؤسسة الصحية ويحث أن الي    

 .خالقية اال

 أن المنظمة في العالم اآلسالمي لموضوع اآلخالقيات تختلف تماماً عـن      0 3

نظرة العالم الغربي لها ، ففي الوقت الذي يتمسك فيه العالم اآلسـالمي             



بالقيم الروحية في موضوع اآلخالقيات يستمر العالم المعاصر في رؤية          

 ستقبل سلوكيات العاملين المعاصرة علمية بحته لم

 أن المدونات اآلخالقية تشكل عنصراً مهماً من عناصر ضبط الـسلوك            0 4

 . المهني اذا ما تم تفعيلها بالشكل الصحيح 

 أن وجود المدونات اآلخالقية في المنظمة يجب أن يدعم المناخ اآلخالقي            0 5

 م القانون فيها ويساعد على اآلرتقاء به ويشكل حماية لها أما

   -:ستنتاجات التطبيقية فقد أظهرت ما يأتي       أما اال

       أوضحت الدراسة وجود عالقات معنوية بين متغيـرات الدراسـة          0   أ

مع المتغيـر   ) التفسيرية ، اآلخالقيات ، الجودة ، ومعايير اآلداء       ( 

اآلستجابي جودة اآلداء مما يدل على وجود عالقة حقيقية بين أبعاد           

 .المتغيرات في العينة المبحوثة 

             أثبتت الدراسة بوجـود عالقـة أرتبـاط بـين متغيـر الدراسـة               0 ب

 مع جودة اآلداء كمتغير أسـتجابي ممـا        ) خالقيات  اال(  التفسيري

        يؤكد ضرورة أستخدام اآلخالقيات فـي العمـل ومـصداقيته فـي            

 .العينة المبحوثة 

 )2008(دراسة العنزي  ـ  6

 ) أخالقيات العمل لنظرية اآلدارة                 ( 

  -:هدف الدراسة 

ما الذي ينبغي أن تفعله أخالقيات اآلعمال للمنظمات ، وبأي أسلوب كان            

ويكون في ظل ما يحدث من فوضى تعم بيئة اآلعمال المتغيرة التي تواجهها             

 .  وبشكل متزايد في أطار توجهات العولمة 

حث من خالل هذه الدراسة بتحليل أفكار هؤالء المنظرين من          لقد قام البا  

 :خالل أسهاماتهم الشخصية في نظرية اآلدارة وكما يأتي 



ما الذي يمكن أن تخبرنا به المضامين اآلخالقية لنظريات فردريك تايلور           0 1

، وكيف ستكون ردود أفعاله تجاه اآلنتقادات التي وجهت وما تزال توجه اليه             

 ؟ 

الذي قاله تشيستر برنارد حول مكانة أو قيمـة الـسلوك اآلخالقـي              ما   0 2

 للرؤساء والمدراء التنفيذيين ؟ 

  لماذا أهتم بيتر داركر بالمسؤوليات اآلجتماعية لمنظمات اآلعمال ؟0 3

   

 : توصلت الدراسة الى العديد من اآلستنتاجات منها 

 يها كشف على الرغم من المدى المحدود للدراسة ، فأن النقاش ف

            للمتخصصين في اآلدارة نتيجة مهمـة وهـي أن تعلـيم نظريـة اآلدارة ال               

كـل   خالقيات االعمال المتأصلة بمحتـوى    يتحقق من دون مناقشة مدلوالت أ     

 .نظرية 

 

 
 
 

 المبحث الثاني
 دراسات أجنبية

 

  Becker &Fritsch)1987(   دراسة ـ1         

Comparison Of The Ethical Behavior Of American - 

French-And German-Manager 



المقارنة بين السلوك اآلخالقي والممارسات للمديرين في أمريكا ، فرنسا ،           ( 

 )المانيا

  هدفت الدراسة الى معرفة كيف والى أي مـدى تختلـف المعتقـدات             

  .  والسلوكيات اآلخالقية تبعاً للبيئة الثقافية

 لهذه الدراسة وذلك بأستخدام سلسلة من البيانـات           وقد تم جمع البيانات   

التي تمثل عدة أنواع من المشكالت اآلخالقــية كاآلكــراه ، الرقــابة ،              

صراع المنفعة ، البيئة المادية ، الطريقة اآلبويـة فـي معاملـة الجماعـات               

واآلفراد التي أخذت موضوع اآلخالقيات من منظور مقارنة بين أكثـر مـن             

 .دولة 

لصت الدراسة الى أن المديرين اآلمريكان كانوا أكثـر أهتمامـاً            وقد خ 

بالنواحي اآلخالقية والقانونية ، بينما أهتم نظراؤهم اآللمان والفرنسيين بنجاح          

 ) 58 ،2008الربيعي ، . ( عملهم قبل كل شيء 

 

 

 

 
  Fritz & Ronald،1999)(دراسة   ـ   2

(Organizational Ethical Standards And Organizational 

Commitment) 

العالقة بين القيم اآلخالقية الفردية والمؤسساتية ، في المحافظة على معـايير            (

 )دراسة تحليلية ( أخالقية مشتركة 

        هدفت الدراسة أن أفتراض تبني مثل هذه المعايير من قبـل المـوظفين أمـراً                

        سلس للرجـوع اليهـا فـي الحيـاة         أكثر أحتماالً أذا كانت هذه المعايير متوفرة بشكل         



اليومية للمؤسسة ، وترتكز هذه الدراسة على الفرضية القائلة بـأن المنظمـة تجعـل               

        معاييرها اآلخالقية واضحة في الحياة اليومية للمنظمة مـن خـالل القـدوة الحـسنة               

الـذي يولـد    تضربها القيادة ، ومن خالل التعزيز المؤسساتي ، واآلتصال مع الزمالء            

 فأن وضوح هذه المعـايير لـدى         نفسة الوعي بهذه المعايير لدى الموظفين ، و الوقت       

الموظفين سوف يخلق اآللتزام لدى الموظفين الذين يرون أن المؤسسة تحـافظ علـى              

         وقد خلـصت الدراسـة الـى أن المنظمـات          .التزامها وتعزز شخصيتها المؤسساتية     

قي للموظف تواجه مشكلة الصراع بين الموظـف مـن جهـة            المهتمة باآللتزام اآلخال  

والمعايير اآلخالقية من جهة أخرى ، حيث تعد التهيئة اآلجتماعية للمـوظفين الجـدد              

أحدى الطرق التي تضمن هذا اآللتزام ومن المهم بالنسبة لقدامى الموظفين ، والموظفين         

               الحيـاة اليوميـة    الجدد أن تكـون هـذه المعـايير واضـحة وقابلـة للتطبيـق فـي                 

لمنظمة ما ، وأيضاًكشفت الدراسة على أنه أعتماداً على مستوى المؤسـسة و وعيهـا               

بالمعايير اآلخالقية المؤسساتية يمكن التنبؤ بذلك من خالل التـزام المـديرين ، بتلـك               

 .المعايير أو المناقـشات مـع الـزمالء ، بغـض النظـر عـن المـستوى اآلداري                   

 )                      61 ،2008الربيعي ، (    

 
 
 

   Sweenay& Kusuma & Armstrong) 1999(دراسة   ـ3   

working life The RElationship between ethical 
climates and quality 

 )أثر العالقة بين المناخ االخالقي ونوعية حياة العمل ( 
اخ اآلخالقي ونوعية حياة العمل ، أذ       هدفت الدراسة الى بيان العالقة بين المن      

مستخدماً من المالك اآلكاديمي واآلداري في جامعـة        ) 321( بلغ حجم العينة    



فيكتوريا في أستراليا ، وقد أستعملت اآلستبانة كأداة لقيـاس أبعـاد المنـاخ              

) المهنية ، القواعد ، اآلداتية ، اآلهتمام ، اآلسـتقاللية ، الكفـاءة              (اآلخالقي  

وقد ) اآلجور ، العمل نفسه ، الترقية واآلشراف      (  نوعية حياة العمل     وفقرات

أفرزت نتائج تحليل الدراسة الى أن أية منظمة أذا ما أرادت فعالً أن تعـزز               

من المناخ اآلخالقي المتسم بالقواعد عليها أسـتعمال القواعـد والـسلوكيات            

 اآلخالقية واآلتصاالت الواضحة للتأثير اآليجابي على 
 )98 ،2007الهنداوي ، . ( ية حياة العمل نوع
 

 

 

 

 
     

 مؤشرات ودالالت الدراسات السابقة   * 
بعد ان عرض الباحث الدراسات السابقة العربية واألجنبية التي تناولـت                  

بعض جوانب ومتغيرات بحثه يؤشر بعض الدالالت والمؤشـرات عنهـا وكمـا             

 -:يأتي

ة بحسب طبيعة وموضوع البحث وقد استهدف        تباينت اهداف الدراسات السابق    . 1

ــدراء          ــل االداري للم ــات العم ــى اخالقي ــرف عل ــالي التع ــث الح         البح

 . في الوزارات العراقية 



أن جميع الدراسات الـسابقة قـد اتخـذت مـن مـنهج البحـث الوصـفي                             . 2

 .منهجاً لها وهذا ما عملت به الدراسة الحالية 

  اينت الدراسات السابقة في حجم عيناتهـا فـي ضـوء اهـدافها وبلغـت                      تب . 3

 .من موظفي ديوان الوزارات ) 500(عينة دراسة البحث الحالي 

             اداة لجمـع بياناتهـا     ) االسـتبانة   (اتخذت معظم الدراسـات الـسابقة مـن          . 4

 .ومعلوماتها وهذا ما عملت به الدراسة الحالية 

ات الـسابقة مـن استـشارت المحكمـين والخبـراء وسـيلة                     اتخذت الدراس  . 5

           للتأكد من صدق االداة وهذا ما عملت به الدراسـة الحاليـة حيـث استـشار                

             خبير ومحكـم فـي اختـصاصات االدراة والقيـاس والتقـويم            ) 16(الباحث  

 ومناهج البحث 

       ائية امـا الدراسـة الحاليـة            اختلفت الدراسات السابقة في اسـاليبها االحـص        . 6

لغـرض         ) spss(فقد اسـتعانت بالحقيبـة االحـصائية للعلـوم االجتماعيـة            

 تحقيق اهدافها مستخدمة 

            بـراون ، االختبـار التـائي        –معامل ارتباط بيرسون ، معادلة سـبيرمان        (

 ) .لعينة واحدة 

يعة اغراضها وسيقوم الباحث بعرض     تباينت نتائج الدراسات السابقة بحسب طب      .7

 .نتائج بحثه في الفصل الخامس من البحث الحالي 
 

  جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة* 
 :استفاد الباحث من الدراسات السابقة في الجوانب االتية 

 بلورت مشكلة الدراسة الحالية  .1

 تعزيز اهمية بحثه  .2

ــدان د    .3 ــي مي ــات ف ــن االدبي ــد م ــى العدي ــالع عل ــته االط              راس

 ) اخالقيات العمل المهني(



 االفادة من الوسائل االحصائية المستخدمة فيها .4

 واعداد فقراتها) االستبانة( صياغة اداة البحث الحالي  .5

 تفسير نتائج البحث الحالي .6

 صياغة التوصيات للدراسة الحالية .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 الفصل الرابع        

 ة البحث وإجراءاتمنهجي              

 منهج البحث 



 مجتمع البحث 

 عينة البحث 

 اداة البحث 

 ـ صدق االداة     

 ـ ثبات االداة     

  على عينة البحث االساسيةـ تطبيق االداة     

  الوسائل االحصائية المستخدمة 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 :منهجية البحث واجراءاته 

فًا    صل وص ذا الف ضمن ه رايت نهج البحث واالج ذا ءات لم ي ه ة ف  المتبع

ة ، والخطوات    ار العين ة اختي ع البحث وطريق دأت بوصف مجتم ي ب البحث الت

صائية  ائل االح ن الوس ضًال ع ا ف ث وتطبيقه داد أداة البح ي اع ت ف ي اتبع الت

 .المستعملة في معالجة البيانات 

 : منهج البحث  



في         ث الوص نهج البح ث م ع الباح ي(اتب ف التحليل ه ) الوص نهج لكون الم

 .المناسب الجراءات البحث الحالي ويتناسب مع طبيعة اهدافه 

  : مجتمع البحث  

ا                  ة وموظفاته وزارات العراقي يتكون مجتمع البحث الحالي من موظفي ال

ة         2009آافة للعام    شهادات الجامعي  والتي    ، والمستمرين بالخدمة ومن مختلف ال

ـ   در ب ي وزارات الدو  ) 2500000(تق ة ف ف وموظف ب   موظ ة بموج ة آاف ل

 .احصائيات التخطيط التي اطلع عليها الباحث 

  :عينة البحث  

اس               سانية وفي القي    في هذا الصدد وضع المختصون في مناهج البحوث اإلن

ى                    ك عل ة للمجتمعات األصلية وذل ات الممثل ار العين والتقويم نسبًا معينة في اختي

 :النحو اآلتي 

 )بضع مئات(يًا من افراد المجتمع الصغير نسب%  20 -1

 )بضع اآلف(من افراد المجتمع الكبير نسبيًا % 10 -2

 )عشرة اآلف(من افراد المجتمع الكبير جدًا نسبيًا % 5 -3

 )135-134، 1987عودة ،  (         

ة واسعة من                 ى بقع وبالنظر الى تشعب مجتمع البحث وآبره وانتشاره عل

ي للمجتمع              دد الكل ستطع الباحث حصر الع دم وجود احصائيات    العراق، لم ي لع

ا           ة ، وانم وزارات العراقي دقيقة في هيئة التخطيط لتثبيت اعداد الموظفين في ال

ون موظف عراقي        ونين ونصف الملي آانت العدد التقريبي الذي حصل عليه ملي

ار                م اختي في الدوائر آافة المرتبطة بالوزارات وغير المرتبطة بها ، وعليه فقد ت

ة بوا ) 500(  ف وموظف ع موظ ا ، و  ) 250( ق ن  ) 250( موظف ة وم موظف

ط هي   ن خمس وزارات فق ة وم شهادات الجامعي ف ال صحة ، ( مختل نفط ، ال ال

   ) .1( وعلى ما موضح في جدول ) التربية ، الدفاع ، المالية 



  )1( الجدول                             

 يوضح عدد أفراد العينة من الموظفين والموظفات

 

 ةالوزار ت عدد الموظفين

 المجموع إناث ذآور

 100 50 50 النفط 1

 100 50 50 الصحة 2

 100 50 50 التربية 3

 100 50 50 الدفاع 4

 100 50 50 المالية 5

 500 250 250 المجموع

 

 

 

 

  : أداة البحث 

ارة            رات مخت ين لمثي ريض المجيب سرة لتع يلة المي تبانة الوس ُد االس تع

 ) 395 ، 1984فان دالين ، ( .اية بقصد جمع البيانات ومرتبة بعن

 -:     ولتحقيق هدف البحث فقد تم بناء االستبانة باالعتماد على ما يأتي 

ة         01  ك لمعرف ات وذل ص األخالقي ا يخ ى األدب األداري فيم الع عل االط

ل اإلداري      ي العم ات ف ا األخالقي وم عليه ي تق ية الت زات األساس المرتك

وتم االعتماد على آتاب القران الكريم والموروث االجتماعي في         الجامعي ،   



ات األساسية       . تحديد القيم والمعايير الخلقية ومفاهيمها       وقد تم اختيار المكون

 -:ألخالقيات العمل اإلداري وهي 

 .النزاهة  -

 . تحمل المسؤولية  -

 . األمانة  -

 .الصدق  -

 .الصبر والحكمـة  -

 .المـودة والرحمة  -

 .الشجاعة  -

 .لتضحية ا -

 .العدالة  -

 .ة النصيح -

 

 

 

ة بموضوع البحث     0 2 سابقة ذات العالق ات ال ن الدراس دد م ى ع االطالع عل

ة        يما دراس ا الس ى به ث ان يحظ ن للباح ي أمك الي الت                  الح

ي ، ( امعي    ) 2009الالم ـمل اإلداري الج ـيات الع ومة بأخالق الموس

 في لرؤسـاء األقسـام فـي الجامعـة المستنصريـة وعالقتـها باألداء الوظــي

م         0 3 ة ، رق ة العام اص بالنزاه يم الخ ى التعم الع عل سنة ) 1(االط  2006ل

 ) .تعليمات قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة(

 .االطالع على مهمات رؤساء األقسام اإلدارية 0 4



 . وبذلك فقد تم بناء اداة اخالقيات العمل اإلداري 

ي وف االت ه شرة مج ع ع م وض دم ت ا تق وء م ل : (ي ض ة ، وتحم النزاه

ة ،    ودة والرحم ة ، والم صبر والحكم صدق ، وال ة ، وال سؤولية ، واالمان الم

 ) .والشجاعة ، والتضحية ، والعدالة ، والنصيحة

رة  ) 68(وبهذا االجراء فقد تم وضع  . وتم وضع فقرات خاصة بكل مجال   فق

ل اإل  ات العم ة  ألداة اخالقي صورتها األولي ع . داري ب ال  ) 10(بواق رات لمج فق

ة و      ) 8(فقرة لمجال تحمل المسؤولية و      ) 11(النزاهة و  رات لمجال االمان ) 5(فق

ة و      ) 9(فقرات لمجال الصدق و    صبر والحكم رات لمجال    ) 7(فقرات لمجال ال فق

ة و  ودة والرحم شجاعة و ) 4(الم ال ال رات لمج ضحية  ) 3(فق ال الت رات لمج فق

 . فقرات لمجال النصيحة ) 4(ت لمجال العدالة وفقرا) 7(و

 صدق األداةــ 

ي      وافر ف ب أن تت ي يج سيكومترية الت صائص ال م الخ ن أه صدق م د ال     يع

 )Ebel , 1972 : 345( .االختبارات والمقاييس 

  .   ألنه مؤشر على قدرة المقياس في قياس ما أعد لقياسه

)Harrison , 1983:11( 

ستخرج عن طريق عرض                  ويعد الصدق الظ   ذي ي اهري أحد انواع الصدق ال

اس                ا في قي المقياس على مجموعة من الخبراء للحكم على صالحيتها وامكانياته

  (Allen & Yen , 1979 : 96)  .الخاصة المراد قياسها 

 

 :ـــ الصدق الظاهري 

ه                  ى الصدق الظاهري في فحص اداة بحث ألن الصدق   . اعتمد الباحث عل

صياغة             الظاهري ي  رات االداة  تكون واضحة المعنى وال عني ان آل فقرة من فق

ا   ي له صميم المنطق ذا   . والت اس ه ا وقي ة لمجاله ساحات المهم ث تغطي الم بحي



راء لت       ى الخب ُه عل الل عرض ن خ صدق م ن ال وع م ى  الن م عل صحيحه والحك

 Nannly , 1978(       صالحية فقراته 

, p:95( 

رة            عرض الباحث األداة على عدد       ين من ذوي الخب راء والمحكم  من الخب

م        ة وعل ي التربي ال وف ة وادارة االعم ال االدارة التربوي ي مج صاص ف واالخت

دد   غ ع االت األداة إذ بل ن مج ال م ل مج ف لك ع تعري م وض د ان ت نفس بع ال

ين  ة        ) 16(المحكم الحية ومالءم دى ص ي م م ف داء آرائه ك إلب ًا ،  وذل محكم

ة     . العبارات في ضوء مجاالتها      ل  صالحة ،       ) /(   وذلك بوضع عالم في حق

 .غير صالحة ، بحاجة الى تعديل ، ثم تدوين التعديل المقترح 

سبة       ى ن ة      %) 80(ولقد اعتمد الباحث عل ين دالل ة المحكم أآثر من موافق ف

 0يوضح نسبة اتفاق المحكمين  ) 2( على صدق الفقرات ، والجدول 

تبعاد     وبموجب آراء المحكمين ومقترحاته     رة من االداة   ) 14(م فقد تم اس فق

صبر         (فيما يخص المجاالت      ة ، الصدق ، ال النزاهة ، تحمل المسؤولية ، األمان

صيحة   ة ، الن ضحية ، العدال شجاعة  ، الت ة ، ال ودة والرحم ة ، الم ) . والحكم

ن  ة م ة متكون صورتها النهائي بحت األداة ب ذلك  أص رة  ) 54(وب                 . فق

ة و     ) 7(ع  بواق رات لمجال تحمل المسؤولية ، و         ) 6(فقرات لمجال النزاه ) 5(فق

صبر   ) 6(فقرات لمجال الصدق ، و ) 5(فقرات لمجال األمانة و      فقرات لمجال ال

ة ، و ة و) 8(والحكم ودة والرحم ال الم رات لمج شجاعة ) 4(فق رات لمجال ال فق

ة، و   ) 4(فقرات لمجال التضحية و  ) 4(و رات لمجال العدال رات لمجال   )5(فق  فق

 ) .األستبانة النهائية(النصيحة ، آما في ملحق 

ودة      أما بالنسبة للفقرات المضافة لألداة فقد تم إضافة فقرة واحدة لمجال الم

 .والرحمة ، و فقرة لمجال التضحية ، وفقرة لمجال النصيحة 



ـث   ـد الباح ين  –اعتم ل المحكم ن قب ه م د توجي اس– بع ى مقي رت عل   ليك

م وضع (Five point scale)درجة خماسي ال  رة ) 5( اذ ت ام آل فق دائل ام ب

 :وهذه البدائل هي 

 .اتفق بشدة  -

 .اتفق  -

 .غير متأآد  -

 .ال أتفق  -

 .  ال أتفق ابدًا  -

ويعود .على التوالي ) 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5(      وأعطيت لهذه البدائل االوزان     

زات       النه مقياس هذا   سبب اعتماد    اآلتي        يتمتع بجملة من المي ا ب  يمكن اجماله

:- 

 .عطي حكمًا أآثر دقة لقياس درجة المتغير ي -1

ُه   -2 يح ل ُه  يت ستجيب ألن د الم دًا عن ساسًا جي ون اح سيط وّيك ب ب       ذو ترآي

 .فرصة ألختيار اآبر عدد من العبارات التي ترتبط بالموقف نفسُه 

 .له درجة آبيرة من الصدق والثبات  -3

رات       -4 ى المستجيب        يعطي درجة لكل فقرة من فق اس وعل ى      المقي ان يجيب عل

 )200 ، 1982مرعي وأخرون ،             (جميع فقرات المقياس

 

  )2( الجدول 

 يبين نسبة اتفاق المحكمين في اداة اخالقيات العمل االداري

 

غير الموافقينالخبراء الفقرات المجالت

الموافقين

النسبة 

 المئوية



 8 ، 7 ، 5 ، 3 ، 1 النزاهة 1

 ،4 

16 

16 

16 

14 

 صفر

2 

100% 

88% 

ل  2 تحم

 المسؤولية

1     ، 3     ، 5     ، 9   ، 

10  ، 8 

16 15 1 94% 

 %88 2 14 16 7 ، 5 ، 3 ، 2 ، 1 االمانة 3

 %100 صفر 16 16 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 الصدق 4

صبر  5 ال

 والحكمة

1 ، 2 ، 3 ، 4،  

 5 ، 8 

 %100 صفر 16 16

ودة  6 الم

 والرحمة

1 ، 2 ، 3 ، 8 

4 ، 5 ، 6 ، 7 

16 

16 

16 

14 

 صفر

2 

100% 

88% 

 %100 صفر 16 16 4 ، 3 ، 2 ، 1 الشجاعة 7

 %94 1 15 16 4 ، 3 ، 2 ، 1 التضحية 8

 %100 صفر 16 16 4 ، 3 ، 2 ، 1 العدالة 9

 %100 صفر 16 16 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 النصيحة10

 

 

 :ــ الثبات 
نفسها اذا ما أعيد التطبيق لنفس      تعني خاصية الثبات الحصول على النتائج        

وهنالك طرائـق  . المادة وبأستخدام نفس التعليمات التي اتبعت في التطبيق األول          

اس (عـدة لحساب ثبات االختبار      ار ،           ) المقي ادة االختب ار واع ة االختب ا طريق منه

ي ،    . (وطريقة الصور المتكافئة ، وطريقة التجزئة النصفية          80 ،   2001العجيل

- 82( 

ن      د م ة تع ذه الطريق صفية ألن ه ة الن ة التجزئ تخدم الباحث طريق د اس        وق

اييس التي                ارات والمق اسهل طرائق حساب الثبات في البحوث السيما في االختب



 ،  1989سمارة وآخرون ،    (تكون فقراتها متجانسة أي أنها تقيس خاصية واحدة         

116( 

رات ال   سيم فق ى تق ة عل ذه الطريق د ه ساويين        وتعتم سمين مت ى ق اس عل مقي

ة                  رات الفردي ة الفق ا شيوعًا طريق ـدة من اآثره ومتجانسين بأسـتخدام طرائـق ع

ل                 اس وتمث ردي الجزء االول للمقي والزوجية ، اذ تمثل الفقرات ذات التسلسل الف

ين        اط ب ل األرتب سب معام م يح اني ث زأه الث ي ج سل الزوج رات ذات التسل الفق

 )153 ،1990 وآخرون ، األمام.(درجات الجزأين 

ار          – وتصحيحه بمعادلة سبيرمان      براون ألن معامل األرتباط بين جزئي االختب

ار    Adkins , 1974.  (ال يمثل ثبات االختبار آله بل يمثل ثبات نصف االختب

:117(         

ة     ة البالغ ى العين اس عل ق المقي ات تطبي د الباحث درج ا ، ) 80(   وأعتم موظف

ع   ام بجم ث ق م      حي ة ، وت رات الزوجي ات الفق ة ودرج رات الفردي ات الفق  درج

اط بيرسون          الداة         . حساب الثبات بأستعمال معامل ارتب اط ل غ معامل االرتب اذ بل

بيرمان     ) 85,0( ة س ل بمعادل ذا المعام ث ه حح الباح م ص راون –ث   ب

 

ان   ة  ) 91,0(فك سانية ودراس وث االن ي البح دًا ف الٍِ ج ات ع ل ثب و معام وه

واهر سلوآية الظ ار . ال ي ان   (Foran)اذ أش د ينبغ ات الجي ل الثب ى ان معام   ال

 )Foran , 1961 , p 85%) . (70(يزيد عن 

 

  :تطبيق األداة على عينة استطالعيةــ 

ام الباحث    د من صدق األداة ق صدق الظاهري والتأآ م أجراء ال د أن ت بع

ذآور و  ) 5(موظفين بواقع   ) 10(بتطبيقها على عينة أستطالعية بلغت       ) 5(من ال

ا               ا وفقراته من االناث وذلك لغرض معرفة مدى وضوح األداة من حيث مجاالته



ة                    راد عين ه اف ذي سيحتاج الي وعدم الُلبس في تفسيرها ، وآذلك لمعرفة الوقت ال

ائي   ق النه د التطبي ا  . البحث عن ا وفقراته تبانة بمجاالته ة ان األس ت النتيج وآان

ذي استغرقه       آانت واضحة تمامًا وخالية م  ان الوقت ال بس ، وآ ن الغموض والُل

 . دقيقة عند اإلجابة ) 35 – 30(افراد العينة األستطالعية يتراوح بين 

 

 :االداة على عينة البحث األساسية تطبيق ــ  

ى                     ا عل ام الباحث بتطبيقه ة ، ق بعد أن تم تهيأة أداة البحث بصورتها النهائي

ة      1/9/2009قد بدأ التطبيق في      عينة البحث التي تم اختيارها ، و        ، واستمر لغاي

استبانة على عينة   ) 500(وقد تم توزيع االستبانات  البالغ عددها         . 5/11/2009

وزارات   ي ال ة ف سامها المختلف ا بأق وزارات وموظفاته وظفي ال ن م ث م البح

م   داء آرائه اون وإب تعداد والتع ات االس ون والموظف دى الموظف د اب ة ، وق العراقي

اء                بصورة صعوبات التي واجهت الباحث في أثن  موضوعية، على الرغم من ال

راد              . التطبيق   ات اف غ اجاب وبعد أتمام مرحلة استالم االستبانات قام الباحث بتفري

 . العينة وفقًا لالوزان التي اعطيت للبدائل 

 

  الوسائل االحصائية: المطلب السادس 

وم اال     صائية للعل ة االح ث الحقيب د الباح ة اعتم د (SPSS)جتماعي   وق

استعملت الوسائل االحصائية لغرض تحقيق آل هدف من اهداف البحث الحالي             

 -:وهي آاآلتي 

 .معامل ارتباط بيرسون    01

 . براون –معادلة سبيرمان    02

 .االختبار التائي لعينة واحدة     03

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 نتائج البحثعرض ومناقشة وتفسير 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الخامس
 نتائج البحثعرض ومناقشة وتفسير 

 

تحقيق هدف البحث تطلب األمر استخراج مستوى األخالقيات         لغرض  

لكل مجال من مجاالت األخالقيات بحسب ما وردت في الفصل الثالـث مـن          

النزاهة ، تحمل المسؤولية : ( التي هي ما يأتي ) أداة البحث ( منهجية البحث 

الصدق ، الصبر والحكمـة ، المـودة والرحمـة ، الـشجاعة ،              ، األمانة ،    

وفيما يأتي تفصيل الستخراج كل مجال من       ) . التضحية ، العدالة ، النصيحة      

  :هذه المجاالت 

 



 -: مجال النزاهة. 1
 وبـأنحراف ) 29, 027(بلغ متوسط درجات العينة في هذا المجـال     

) 21( النظري لهذا المجال     درجة ، في حين بلغ المتوسط     ) 123,5(معياري    

درجة ، ولمعرفة داللة الفرق بين المتوسط الحقيقي والمتوسـط النظـري ،             

استعمل الباحث االختبار التائي لعينة واحدة حيـث ظهـرت القيمـة التائيـة              

 )∗(درجة وهي أكبر من القيمة التائية الجدوليـة         ) 33،31(المحسوبة والبالغة   

، مما يدل   ) 291,3(والبالغة  ) 399( حرية   وبدرجة) 0،05(عند مستوى داللة    

على وجود فرق بين المتوسطين ولصالح المتوسط الحقيقي ، وهذا يشير الى            

 ،  المـوظفين تمتع رؤساء االقسام بمستوى عاٍل من النزاهة من وجهة نظـر            

 .يوضح ذلك ) 3(والجدول 

 

 
 

 

 )3(الجدول 

 نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لدرجات العينة في مجال النزاهة

                                                 
 

عدد  المجال

 االفراد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ط المتوس

 النظري

القيمة التائية 

 المحسوبة

 القيمة

التائية 

 الجدولية

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 0،05 399 291,3 33,31 21 123,5 027,29 500 النزاهة



      

سؤول             ي الم ة تحل ة أهمي رت النتيج سم ( األداري أظه يس الق ي ) رئ ف

ة              ا النزاه المؤسسة التعليمية بصفات القيادة الناجحة والتي تتمثل بعدة صفات منه

 .والعفة ألهميتهما لرئيس القسم في عالقاته مع اآلخرين 

ات    ى الممتلك ه عل سم وحفاظ ي الق سبين ف ة المنت ق بنزاه ه العمي فأيمان

ق المنف ى تحقي دوؤب ال سم وسعيه ال تثناء الخاصة للق سمه دون اس ة العضاء ق ع

ذه         . وتعامله مع التدريسيين واآلخرين بما يحفظ آرامتهم         ل ه ى ظهور مث ادت ال

 .النتيجة والتي تؤآد على ان رئيس القسم يتمتع بمستوى عاٍل من النزاهة والعفة 

 

 

 

 

 

 

 - :مجال تحمل المسوؤلية. 2

ذا المجال             أن   ) 66,23(بلغ متوسط العينة في ه اري   درجة وب حراف معي

روق      ) 18(في حين بلغ المتوسط النظري لهذا المجال         ) 781,4( وظهر وجود ف

ة      سوبة والبالغ ة المح ة التائي صائية ألن القيم ة اح ن  ) 70,23(ذات دالل ر م اآب

ة        ة والبالغ ة        ) 291,3(القيمة التائية الجدولي درجة  ) 399(درجة ، وبدرجة حري

ة  ستوى دالل د م ى و) 0،05(عن دل عل ا ي ين  مم صائية ب ة اح رق ذي دالل ود ف ج

ع رؤساء                   ى تمت شير ال ذا ي المتوسط الحسابي للعينة وبين المتوسط النظري ، وه



سية   ات التدري ور الهيئ ن منظ سؤولية م ل الم ن تحم اٍل م ستوى ع سام بم االق

  .يوضح ذلك) 4(والجدول 

 )4(الجدول 

 مل المسؤوليةنتائج االختبار التائي لعينة واحدة لدرجات العينة في مجال تح

عدد  المجال

االفراد

المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعياري

المتوسط

النظري

القيمة 

التائية 

المحسوبة

 القيمة

التائية 

الجدولية

درجة 

الحرية

مستوى

 الداللة

تحمل 

المسؤولية

500 66,23 781,4 18 70,23 291,3 399 0،05 

 

مسؤولية انجاز   اظهرت النتيجة مدى قدرة رئيس القسم على تحمل         

ُه               ل تحمل االعمال وتحقيق االهداف مهما واجه ذلك من مواقف صعبة مث

 .المسؤولية الكاملة عن االخطاء التي تصدر في القسم 

سم           ويعتقد الباحث ضرورة ان يشرك رئيس القسم المنتسبين في الق

 . في مواجهة المواقف الصعبة وآذلك مسؤولية انجاز المهام 

 -: مجال االمانة. 3
درجة وبأنحراف معياري   ) 86,19(بلغ متوسط العينة في هذا المجال         

، وظهـر   ) 15(درجة ، في حين بلغ المتوسط النظري لهذا المجال          ) 88,3(



) 04,25(وجود فرق ذات داللة احصائية ألن القيمة التائية المحسوبة والبالغة           

 درجـة ، عنـد      )291,3(درجة ، اكبر من القيمة التائية الجدولية والبالغـة          

درجة ، ما يدل على وجود فرق       ) 399(وبدرجة حرية   ) 0،05(مستوى داللة   

ذي داللة احصائية بين المتوسطين ولصالح المتوسط الحقيقي ، وهذا يـشير            

الى تمتع رؤساء االقسام بمستوى عاٍل من االمانة من وجهة نظر التدريسيين            

 .يوضح ذلك ) 5(، والجدول 

 

 

 

 

 

 

 )5(الجدول 

 ئج االختبار التائي لعينة واحدة لدرجات العينة في مجال األمانةنتا

عدد المجال

االفراد

المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعياري

المتوسط

النظري

القيمة 

التائية 

 القيمة

التائية 

درجة 

الحرية

مستوى

 الداللة



الجدوليةالمحسوبة

 0،05 399 291,3 04,25 15 88,3 86,19 500األمانة

 

ضح من الجدول اعاله ان رئيس القسم يتمتع بمـستوى عـالي مـن              يت 

االمانة فاالمانة تعني المحافظة على كل ما يؤتمن عليه القيادي االداري فـي             

 .مهام مهنة االدارة 

ان المحافظة على سرية المعلومات والوثـائق التـي تخـص القـسم              

 العمـل   واالسرار الشخصية التي تخص المنتسبين سيساهم في خلق جو مـن          

 .المبني على االحترام والتقدير المتبادل بين االفراد العاملين في القسم 

 

 - :مجال الصدق. 4

درجـة وبـأنحراف    ) 187,20(بلغ متوسط العينة في هـذا المجـال           

) 15(درجة في حين بلغ المتوسط النظري لهـذا المجـال           ) 932,3(معياري  

ن القيمة التائية المحـسوبة     وظهر وجود فروق ذات داللة احصائية أل      . درجة  

) 291,3(درجة اكبر من القيمة التائية الجدولية والبالغـة         ) 386,26(والبالغة  

، مما يـدل علـى      ) 0،05(عند مستوى داللة    ) 399(وبدرجة حرية   . درجة  



وجود فرق بين المتوسط  الحقيقي لدرجات العينة في مجـال الـصدق عـن               

 ذلك على تمتع رؤسـاء االقـسام        ويدل) متوسط المجتمع (المتوسط النظري   

 بمستوى عال من الصدق من منظور التدريسيين 

 .يوضح ذلك ) 6( والجدول 

 )6(الجدول 

 نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لدرجات العينة في مجال الصدق

عدد المجال

االفراد

المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعياري

المتوسط

النظري

القيمة 

التائية 

ةالمحسوب

 القيمة

التائية 

الجدولية

درجة 

الحرية

مستوى

 الداللة

 0،05 399 291,3 386,26 15 187,20932,3 500الصدق

ان النتيجة التي ظهرت تدل على ان رئيس القـسم يتعامـل بالـصدق               

 .والصراحة مع العاملين معه وانه يبتعد عن التعامل بالكذب والمراوغة 

قي المجتمعات يكمن في صدق افرادها في       ويعتقد الباحث ان اصدق ميزان لر     

 .اقوالهم واعمالهم 

 - :مجال الصبر والحكمة. 5



درجة وبأنحراف معياري   ) 48,23(بلغ متوسط العينة في هذا المجال          

وظهـر  ) 18(درجة ، في حين بلغ المتوسط النظري لهذا المجـال           ) 65,4(

) 54,23(وبة والبالغة   وجود فرق ذي داللة احصائية ألن القيمة التائية المحس        

درجـة ، وبدرجـة     ) 291,3(درجة اكبر من القيمة التائية الجدولية والبالغة        

درجة ، مما يدل على وجود      ) 0،05(درجة ، عند مستوى داللة      ) 399(حرية  

فرق ذي داللة احصائية بين المتوسطين ولصالح المتوسط الحقيقي ، ما يـدل             

ن الصبر والحكمة من وجهة نظـر       على تمتع رؤساء االقسام بمستوى عال م      

 .يوضح ذلك ) 7(التدريسيين ، والجدول 

 

 

 

 )7(الجدول 

 نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لدرجات العينة في مجال الصبر والحكمة

عدد  المجال

االفراد

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري

المتوسط 

 النظري

القيمة 

التائية 

المحسوبة

 القيمة

التائية 

لجدوليةا

درجة 

الحرية

مستوى 

 الداللة



الصبر 

والحكمة

500 48,23 65,4 18 54,23 291,3 399 0،05 

يتبين من الجدول اعاله مدى تحلي رئيس القـسم بالـصبر والحكمـة              

 .وتظهر ان لُه القدرة على تحمل المشقة والمتاعب التي تواجهُه في العمل 

عته التحكم في انفعاالته الشخصية     وتؤكد النتيجة ايضاً ان رئيس القسم باستطا      

من االفراد الذين يثيرون غضبه وانه ال يحاول االنتقام مـن االفـراد الـذين               

 .يسيئون في تصرفاتهم نحو العمل 

 فالصبر مطلوب للمسؤول االداري وذلك الرتباطـه بعالقـات العمـل           

  .تراممل المبني على الثقة واالحالرسمية وغير الرسمية وايمانه بضرورة التعا

 

 

 

 - :الموده والرحمةمجال  .6

درجة وبأنحراف معيـاري    ) 13,32(في هذا المجال بلغ متوسط العينة        

درجـة ،  ) 24(درجة ، في حين بلغ المتوسط النظري لهذا المجـال   ) 33,5(

وظهر وجود فرق ذي داللة احصائية ألن القيمة التائية المحـسوبة والبالغـة             



درجة ، عند   ) 291,3( التائية الجدولية البالغة     درجة اكبر من القيمة   ) 50,30(

 درجة ، ) 399(وبدرجة حرية ) 0،05(مستوى داللة 

مما يدل على وجود فرق ذي داللة احصائية بين المتوسط الحسابي والمتوسط            

ما يدل على تمتع رؤساء االقسام بمستوى عال من         ) متوسط المجتمع (النظري  

 .يوضح ذلك ) 8(ين ، والجدول المودة والرحمة من منظور التدريسي

 )8(الجدول 

 نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لدرجات العينة في مجال المودة والرحمة

عدد المجال

االفراد

المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعياري

المتوسط

النظري

القيمة 

التائية 

المحسوبة

 القيمة

التائية 

الجدولية

درجة 

الحرية

مستوى

 الداللة

ودة الم

والرحمة

500 13,32 33,5 24 50,30 291,3 399 0،05 

يعتقد الباحث ان هذه النتيجة ما هي األ تأكيد واضح على ان رئيس القسم      

يتحلى بهذه الفضيلة ، فالمودة والرحمة وأقامة العالقات المبنية على أسـاس            

ساس واح أحترام مشاعر اآلخرين وابراز مظاهر االنسانية من تسامح وحنان        



بأمر اآلخرين مطلوبة في مجاالت العمل المختلفة النه يؤدي بالتالي الى خلق            

 . مناخ عمل مالئم لكافة المنتسبين والعاملين 

 - : مجال الشجاعة-7

ال       ذا المج ة له سابي للعين ط الح غ المتوس انحراف  ) 53,16(بل ة وب درج

دره  اري ق ذ   ) 893,2(معي ري له ط النظ غ المتوس ين بل ي ح ة ، ف ال درج ا المج

سوبة     ) 12( ة المح ة التائي صائية ألن القيم ة اح روق ذات دالل ود ف ر وج ، وظه

ة  ة   ) 316,31(والبالغ ة والبالغ ة الجدولي ة التائي ن القيم ر م ة اآب ) 291,3(درج

ة       ) 399(درجة ، وبدرجة حرية      د مستوى دالل ا   ) 0،05(درجة ، عن درجة ، مم

ين الم     صائية ب ة اح رق ذي دالل ود ف ى وج دل عل ط  ي صالح المتوس طين ول توس

ن       شجاعة م ن ال اٍل م ستوى ع سام بم اء االق ع رؤس ى تمت دل عل ا ي ي ، م الحقيق

 .يوضح ذلك ) 9(منظور الهيئة التدريسية ، والجدول 

 

 

 

 

 

 

 )9(الجدول 

 نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لدرجات العينة في مجال الشجاعة

مستوىدرجة  القيمةالقيمة المتوسطحرافاالنالمتوسطعدد  المجال



التائية النظريالمعياريالحسابياالفراد

المحسوبة

التائية 

الجدولية

 الداللةالحرية

 0،05 399 291,3 316,31 12 893,2 53,16 500الشجاعة

الشجاعة نوع من انواع الفضائل فالنتيجة التي ظهرت ما هي اال دليل             

ل من الشجاعة وانه مـستعد      واضح على مدى تمتع رئيس القسم بمستوى عا       

مـا  . لقول الحق والصراحة عند االدالء برأيه في العاملين كافة وبحضورهم           

يؤدي بالتالي الى ان العاملين في القسم سيواجهون االنحرافات التي يمارسـها           

 .بعض االفراد العاملين في القسم 

 - : التضحية مجال.8

  وبـانحراف معيـاري    درجـة ) 46,16(بلغ متوسط العينة لهذا المجـال        

، وظهر وجود   ) 12(درجة ، في حين بلغ المتوسط النظري لهذا المجال          ) 594,2(

ــسوبة    ــة المحـ ــة التائيـ ــصائية ألن القيمـ ــة احـ ــروق ذات داللـ               فـ

 درجة اكبر من ) 44,34(والبالغة 

)  0،05(درجة ، عند مستوى داللـة       ) 291,3(القيمة التائية الجدولية والبالغة     

درجة ،  ما يدل على وجود فرق ذي داللة احـصائية            ) 399(وبدرجة حرية   

بين المتوسطين ولصالح المتوسط الحقيقي ، وهذا يشير الى تمتـع  رؤسـاء              



االقسام بمستوى عاٍل من التضحية من وجهة نظر الهيئة التدريسية ، والجدول            

 .يوضح ذلك ) 10(

 )10(الجدول 

 لعينة واحدة لدرجات العينة في مجال التضحيةنتائج االختبار التائي 

عدد  المجال

االفراد

المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعياري

المتوسط

النظري

القيمة 

التائية 

المحسوبة

التائية 

الجدولية

درجة 

الحرية

مستوى

 الداللة

 0،05 399 291,3 44,34 12 594,2 46,16 500التضحية

  

تمتع رئيس القسم بمستوى عـال مـن        النتيجة التي ظهرت تؤكد مدى      

التضحية في الجود بنفسه من اجل اآلخرين فهو يعطي كل ما يستحقه عملـه              

 . من جهد وانه يستمر في العمل بأقصى طاقة في الظروف الصعبة 

 

 - : مجال العدالة. 9
درجة وبانحراف معياري   ) 64,16(بلغ متوسط العينة في هذا المجال          

، وظهر  ) 12(ين بلغ المتوسط النظري لهذا المجال       درجة ، في ح   ) 008,3(



ة   وجود فرق ذي داللة احصائية ألن القيمة التائية المحسوبة           ) 87,30(والبالغ

ة               ة والبالغ ة الجدولي ة التائي ر من القيم د مستوى       ) 291,3(درجة اآب درجة ، عن

رق ذي         ) 399(درجة  وبدرجة حرية     ) 0،05(داللة   درجة ، ما يدل على وجود ف

اللة احصائية بين المتوسطين ولصالح المتوسط الحقيقي ، وهذا يشير الى  تمتع             د

سيين ، والجدول                 رؤساء االقسام بمستوى عاٍل من العدالة  من وجهة نظر التدري

 .يوضح ذلك ) 11(

 )11(الجدول 

 نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لدرجات العينة في مجال العدالة

عدد المجال

االفراد

متوسطال

الحسابي

االنحراف

المعياري

المتوسط

النظري

القيمة 

التائية 

المحسوبة

 القيمة

التائية 

الجدولية

درجة 

الحرية

مستوى

 الداللة

 0،05 399 291,3 87,30 12 008,3 64,16 500 العدالة

    

  

 

 

ة   ن العدال ال م ستوى ع ع بم سم يتمت يس الق اله أن رئ دول اع ن الج ر م يظه

 .لمنتسبين في القسم واالنصاف بين ا

أذ البد من المسؤول االداري ان يكون عادًال في قراراته مع اآلخرين من         

ر  ز للغي اة او تحي اً .دون محاب صاف جميع سبين بأن ع المنت ل م  دون أي ان يتعام



استثناء كاهتمامُه مثالً بالمناسبات الشخصيةالعضاء القسم تعزيزاً للعالقـات         

 .االنسانية السليمة

 - :جال النصيحةم. 10  
درجة وبانحراف معياري   ) 62,20(بلغ متوسط العينة في هذا المجال         

، وظهـر   ) 15(درجة ، في حين بلغ المتوسط النظري لهذا المجال          ) 67,3(

) 57,30(وجود فرق ذي داللة احصائية ألن القيمة التائية المحسوبة والبالغة           

درجة ، عند مـستوى     ) 291,3 (درجة اكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة      

درجة ، ما يدل على وجود فرق       ) 399(درجة  وبدرجة حرية     ) 0،05(داللة  

ذي داللة احصائية بين المتوسطين ولصالح المتوسط الحقيقي ، وهذا يـشير            

الى  تمتع رؤساء االقسام بمستوى عاٍل من النصيحة  من وجهة نظر الهيئات              

 .ك يوضح ذل) 12(التدريسية ، والجدول 

 

 

 )12(الجدول 

 نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لدرجات العينة في مجال النصيحة

مستوىدرجة  القيمةالقيمة المتوسطاالنحرافالمتوسطعدد  المجال



التائية النظريالمعياريالحسابياالفراد

المحسوبة

التائية 

الجدولية

 الداللةالحرية

 0،05 399 291,3 57,30 15 67,3 62,20 500النصيحة

 

يتبين من الجدول اعاله تمتع رئيس القسم بمستوى عال من النـصيحة             

 .فالنصيحة هي تقديم فعل او قول فيه اصالح الشخص المقابل 

وتؤكد النتيجة ايضاً بأن رئيس القسم يبادر الـى تقـديم النـصح واالرشـاد               

دام العقـاب   للمنتسبين في القسم وانه يفضل اسلوب النصيحة بدالً من اسـتخ          

 .ضدهم 

 

 

 

 

 -:االخالقيات بشكل عام. 11

درجة ) 060,26(درجة ، وبانحراف معياري       ) 62,218(بلغ متوسط العينة       

، وظهر  فرق ذي داللة احصائية       ) 162(، في حين بلغ المتوسط النظري لهذا المجال         



تائيـة الجدوليـة    درجة اكبر من القيمة ال    ) 45,43(ألن القيمة التائية المحسوبة والبالغة      

) 399(درجة ،  وبدرجة حرية      ) 0،05,(درجة ، عند مستوى داللة      ) 291,3(والبالغة  

درجة ، مما يدل على وجود فرق ذي داللة احصائية بين المتوسط الحسابي لـدرجات               

، ما يدل على  تمتع رؤساء       ) متوسط المجتمع (العينة في االخالقيات والمتوسط النظري      

ٍل من األخالقيات  من وجهة نظر الهيئات التدريـسية ، والجـدول             االقسام بمستوى عا  

 .يوضح ذلك ) 13(

 

 )13(الجدول 

 نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لدرجات العينة في مجال األخالقيات

عدد  المجال

 االفراد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 النظري

القيمة 

التائية 

 المحسوبة

التائية 

جدوليةال

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 0،05 399 291,3 45,43 162 060,26 62,218 500 االخالقيات

 

يتضح من الجدول اعاله التزام رئيس القـسم بأخالقيـات العمـل ،                

فاألخالق تعني مجموعة االقوال واالفعال التي يجب ان تقوم علـى اصـول             



بالعقيدة والشريعة االسالمية من وقواعد وفضائل واداب مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 

 ). صلى اهللا عليه واله وسلم(كرم خالل القرآن الكريم وسنة الرسول اال

والنتيجة التي ظهرت ما هي األ دليل واضح على مدى تحلـي رئـيس         

النزاهة ، االمانـة ،     (القسم بالمبادىء اآلساسية التي تقوم على االخالق وهي         

لتـضحية ، الـصبر والحكمـة، تحمـل         الصدق ، النصيحة ، الـشجاعة ، ا       

 ) .المسؤولية ، المودة والرحمة

 

حيـث دلـت    ) 2004رضا ، خلـف ،    ( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة       

 .النتائج على التزام العينة بأخالقيات مهنة التعليم 

حيث أكـدت   ) 2007(وكذلك جاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة الهنداوي          

بية لدى رؤساء اآلقسام في جميع الكليات تجـاه         الدراسة أن هناك مواقف أيجا    

حيث أظهرت النتـائج أن  ) Becker ،1987(وكذلك دراسة . القيم اآلخالقية 

 .المديرين كانوا أكثر أهتماماً بالنواحي اآلخالقية 

 
 
 

 االستنتاجات
 

 -:في ضوء النتائج التي اسفر عنها البحث يمكن استنتاج ما يأتي  



م اإلدارية بمستوى عال من االخالقيات في العمل   يتمتع مدراء األقسا

  .االداري من وجهة نظر الموظفين والموظفات

 

 التوصيــات 

 -:يوصي الباحث في ضوء ما ظهر من نتائج باآلتي  

سام                دراء األق ا م ع به تعزيز المستوى العالي من األخالقيات التي يتمت

شتى طرا            ات ب ون والموظف ا أوضحها الموظف ز    اإلدارية آم ئق التعزي

ى         وفي المجاالت آافة لكي يحافظوا على هذا المستوى او للوصول ال

 . أعلى من هذا المستوى في اخالقيات العمل األداري
 

 المقترحات 

 -:استكماًال لنتائج البحث يقترح الباحث ما يأتي  

ل اإلداري  0 1 ات العم ة أخالقي ستهدف معرف ة ت ة مماثل ادات  دراس للقي

 . االدارية العليا

سام  . 2 دراء األق ل األداري لم ات العم ستوى اخالقي ة م ة لمعرف دراس

 .اإلدارية في وزارات اخرى

ر  . 3  دوائر غي ي ال ل االداري ف ات العم ستهدف اخالقي ة ت ة مماثل دراس

 .المرتبطة بوزارات 
 



 

 مصادر  ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : المصادر العربية -أوًال

 

 .القرآن الكريم  •

ن    • د ب ور ، محم ن منظ رم ، أب ـعرب ، 1986مك سان الـ ـادر ، ل  ، دار صـ



 .بيــروت 

بناء معيار الختيار رؤســاء األقسام الــعلمية  ، 1997األسدي ، وآخرون ،  •

دد الثالث     الجامعات العراقية    فــي  ، مجلة العلوم التربويــة والنفــسية ، الع

 .والعــشرون   بغداد ، حزيران 

ـحمود ،  • صــطفى م ام ، م ـقويم 1990األم ـياس والتـ ـغداد الق  دار – ، بـ

 .الحـكمة 

د ،  • دري ، أحم ي ، 1979ب ث العلم ول البح ات ، أص ة المطبوع  ، وآال

 .الكويــت ، دار القلم للتوزيع والنشر 

ـة    ، 2002الــبدري ، طــارق عبدالحــميد ،       • ـة األداريـ األســـاليب القــياديـ

 .ار الفكر ، عمان  ، د1 ، ط المؤسسات التعليمية فــي

ـاعيل ،  • دوي ، أسمـ ـية    ،1980الب شـريــعة األسالمـ ي ال ـكم ف ـائم الح دعـ

 . القاهرة– ،  ، الطبعة األولى والنــظم الدســتوريةالمعاصرة

ي ،    • راهيم عل سي ، اب ي األدارة  ، 1966البرل دة ف اط جدي ـترجم ، أنم  ، مـ

 .مؤســسة سجل العرب ، القاهرة ،  

ز ،     جريس ، مجد    • نظم في مجال ترتيب وظائف           ،   1991ي عزي دخل ال م

 .يناير / 5عدد التنمية  األدارية 

ر ،   • و بك ري ، أب ـقائد وآداب   ، 1990الجزائ ـتاب ع سلم ، آـ ـهاج المــ منـ

 . الطبعة الثانية وعبادات ومعامالت وأخالق

ـ       ،   1992جواد ، شــوقي ناجــي ،       • ـها علـ سان أنعكـاسات ى سلوآــيات األنــ

 . ، بغداد ، مطبعة دار الحكمة األعمال أدارة

ـاراهللا ،     • ـيله جـ ـالن ، جم ـد رسـ ـي ، محمـ ـلم  ، 2000الجيوسـ األدارة ع

 .دارالميسرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عثمان وتطـبيق 



ـمد ،   • ـمد حـ ـطوير   ، 1998حرب ، محـ ـات الت ة بأحتياجـ أآلدارة الجامعي

ـعات المـهنـي واآلداري لــر   ، 1  طـ ؤســــاء اآلقــسام اآلآاديـمية فــي الجام

 .عمـــان 

ـمد    • ـة محـ ســــن ، راويـ شرية  ، 1999ح ـوارد البــ ـتب أدارة الم  ، المكـ

 .الجــامعي    الحديث األسكندرية ، مصر 

• 
د يم، أحم د الحل سن وعب ـو حــ ـامي، بـ ارات . 1996. حمـ خصــائص ومه

ة  سام العلمي ـاء األق ةرؤسـ ات  األردني ي الجامع ـحوث . ف ة للبـ ـجلة مؤت مـ

.عمان) 11(والدراســات المجلد 
 

يم      ، 1993خلف ، محمد عمر ،       • تحسين األداء األداري في مؤسسات التعل

دول                  العالي سكو األقليمي في ال ة اليون الي ، مكتب ،  قراءات حول التعليم الع

  .7العربية  العدد 

ـمد ،   • م محـ ذهبي ،جاس ـامة  ،  1999ال ة العـ ـيات الوظيف ـالق وأخالقـ أخ

ـجتمع    ـة والم ـفرد والمنظم ـيتها لل صــادية   أهمـ وم األقت ة العل  ، مجل

  .واألداريــة ،آليــة االدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد

ة          1994رضوان ، أحمد محمود ،     • ـالق في التربي ســفة واآلخـ ة   الفل ، مطبع

 .جامعـة بغداد

 

 

ـ   • ي اسم راوي ، حق ستــوى    ، 1998اعيل ، ال سـين الم ـوذج لتح ـناء انم بـ

ويين    دين الترب ـهاري للمرش شورة   (، المـ ر من سـتير غي ـالة ماج ) رسـ

 .الجامعة المستنــصرية ، آلية التربية 

ـي ،       • ـد علـ ـي عب رة عاص ـعي ، أمي ودة     ، 2008الربي ين الج ـة ب العالقـ



ا في جودة اآل           ايير اآلداء وأثره ة      ( داءواآلخالقيات ومع ، ) دراسة تطبيقي

 . جامعة بغداد –دبــلـوم عــالي ، آليــة اآلدارة واآلقتصاد 

ـقية    2004رضا ،آاظــم آريــم ، خلف ،عبد اهللا أحــمد ،         • اآللتزامــات الخلـ

ه ة نحو مهنت ـم المدرسة اآلبتدائي دد التاسع لمعلـ ين الع ة المعلم ة آلي  ، مجل

 .والثالثون 

ـبد   • ـيدي، عـ ـله،  الزبـ ـدي  ، 1966 الـ ـم الزبي ـابر،  معجـ ـع دار صـ ، مطــابـ

 .بـيروت

ـمة،         • ـي       ،  2001الساعدي ، مؤيد يوسف نعـ ـا فـ ـات األدارة وأثرهـ أخالقيـ

 ، رسـالة ماجــستيرمنشــورة في الرقــابة األدارية على وفق أنموذج الثقة، 

 .أدارة األعمال ، آلية األدارة واألقتصاد جامعة بغداد 

المعلوماتية وعالقتها بأخالقية الوظيفة    , 2000, أحمد عبد الرزاق    , لمان  س •

 .24العدد  , 7مجلد , مجلة العلوم اآلقتصادية واآلدارية  , العامة

ـمود ،    • ـي محـ ـان ، حنفـ ـظيمي واألداء   ، 1973ســليمـ ســلوك التن  –ال

 .الــقاهــرة 

رون،  • مارة،عزيز وآخ اس وال ، 1989س ادئ القي ـربية  مب ي التـ ويم ف تق

 .األسكندرية، دار الفكر للنشر والتوزيع 

 

 

ـن  • د  , سوس ـىجاسم عب سام  , 2007,منتهـ ـاء اآلق اآلداء اآلداري لرؤسـ

ه               داد وعالقت العلمية فـي مؤسسات التعليم الــعالي الرسمــي في محافظة بغ

ة ســمات الشـخصية المبدع وراه( ,ب ة دآت ـعة ) اطروح شورة جامـ ر من غي

 أبن رشــد,آلية التربية ,ـغداد ب



ـاظم ،                • د حســن ،حـمود ، خضــير آ ل محم ـة ،  1989الشماع ، خلي  نظريـ

 .،دار الكتب والوثائق بغداد 1،طالمنــظمة 

آ    ،  1999الشيـخلي ، عبد الــقادر ،     • ـمان ، دار      آيف تصبح أداريآ ناجح  ، عـ

 .أســامة للنشر والتوزيع

راد        ،   2006 صفراني ، عائشــة عبدالحــميد،    • ـي أداء األف ره ف  التحــفيز وأث

ـاص في              ام وشرآات القطاع الخـ ين شرآات القطاع الع دراسـة  مقارنة ب

ـوريا  ال  ( ،سـ ي أدارة األعم ستير ف الة ماج ة ) رس صاد ، جامع ة األقت آلي

 .دمشق

• 
ـام رؤساء    . " 1997. ضحاوي، بيومي محمد وقطامي، يوسف محمود      مهـ

ة             األقسام وصفاتهم الشخ   سية في آلي ة التدري صية آما يتوقعها أعضاء الهيئ

ابوس            سلطان ق ة ال ة،     "التربية والــعلوم األسالمية في جامع ، دراسة ميداني

.68، العـدد ارياألد مجلة
 

ـة     ،   1990الطــراونة ، تحـسين ،      • ـرارات األداريـ ـة    أخــالقيات القـ  ، مـجل

 .ر العدد الثانيمؤتــة للبحوث والدراسات ، المجلد ، الخامس عش

سن ،     • ـوان محيـــ ـمال علـ ـدي ، آ ـى   ، 2000العائ ـز علـ ـر الحــوافـ أثـ

ـراق  ي الع ـطنية ف صناعات القـ ة لل شآت العام ـي المن الة األداء فـ  ، رس

 .ماجــستير ، األردن 

 

ور  • د صقر , عاش ـتظمات  1978, أحم ـي المن ساني فـ سلــوك األنــ دار ,ال

 .الجامعات المصرية

د،دري ب • سـلوآية وأدوات  ، 1979 احم ـس ال ـاملة بـاألس ـقوى الع أدارة ال

 . ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع البحث التطبيقي



ـية       ،   1986 عقلة ،محمد  • دار الجامعـ ـكندرية  أدارة القوى العــاملة ال  ، األسـ

. 

ـر ،  • ل ، فـاخـ شــرية  ، 1971عاق ـاجات البـ ـاط الحـ ـعربي ،  أحبـ ، الــ

 . الكويت155الــعدد 

الق  • د الخ ـة  , 1983,ناصف , عب ـى أنــتاجي ره علـ ـفي وأث ـا الوظيـ الرضـ

 .أذار ,العدد اآلول ,المجلد السادس ,المجلة العربية لآلدارة  , العــمل

ـعال     • دين         , 1985,حمدي   ,عبد الـ ين الوضعية وال ـيارها ب  , األخـالق ومعـ

 .الكويت,  القلم للطباعة والنشر والتوزيع دار, الطبـعة الثالثة 

صـطفى ،   • ـبده ، م ـالق  ، 1999عـ سفة اآلخـ ـولي  2 ط فلــ ـبة مدب  مكتـ

 .القــاهـرة

د ،    • اطف محم د ، ع ـقية     ، 1964عبي ـناحية التطبيـ ـن الـ راد مـ أدارة األف

 .القـاهرة ، دارالنهضة العربية

ـيات الوظــيفــة للمشـرفين   أخالقـ ،   2000عبيدات ، عالء سليـمان أحـمد ،        •

ة  شفيات العام ـي المست شورة   ( ف ر من ستير غي الة ماج ة ) رس الجامع

 .األردنــية ، عمان

دالخالق ،  • د عب دي ، رائ ى أداء  ، 1989العبي ره عل ي وأث والء التنظيم ال

ـين صاد   ،   العـاملـ ة األدارة واألقت شورة ، آلي ر من ستير غي الة ماج رس

 .ةالجامعـة المستنصريــ

ـيلي  • سـين , العج رون , صباح ح ـم  , 2001, وأخ ـاس والتقويـ ادئ القيـ مب

 .آلية التربية ,جامعة بابل  , التربوي

ـمد ،    • ر محـ ـلي ، ناص ـا    ، 1983العدي ـز والرض ـع والحـوافـ الدوافـ

ة  زة الحكومي ـي األجه ـيفي ف سادس  الوظ دد ال ة ، الع ة األدارة العام  ، مجل



 .والثالثون 

ر , عزيز   • ـجدي    أب نهج المعاصر       , 2000, اهيم م ـات في الم ة   , دراسـ رؤي

ـة       صر العولم ي ع ـيل ف ل جـ ـن أج ديث م ـنهج ح ـلو   , لمـ ـبة اآلنجـ مكتـ

 .القاهرة،  2المصرية،الطبعة  

ـحمد ، • ـي م ـبد المعط ســاف ، ع ادئ اآلدارة، 1994ع ـم  – مب المفاهي

 . ، عمان ،مكتبة المحتسبواآلتــجاهات الحديثة

ـوي • زت ، عطـ ـودت ع راف ، 2001 ، جـ ـمية واآلش اآلدارة التعلي

 . ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة1 ، ط الــتربوي

د حرب،  • ـطية ،محم ـعية،1998عـ ة األدارة الجام ـازوردي العلمي  ،داراليـ

 .عمان  

د ،  • ة ، محم الم ، 1986عقل ي األس ي ف ام األخالق ة النظ ان ، مكتب  ، عم

 .ةالرسالة الحديث

ود ،          • ي حم وظيفي واألداء ، دراسة         ،   1985العنزي ، سعد عل الرضا ال

ة أمين الوطني رآة الت ي ش ة ف ة األدارة ميداني ستير ، آلي الة ماج  ، رس

 .واألقتصاد ، جامعة بغداد  

د ،  • ساعدي ، مؤي شأت ، 2002ال ي من ـن ف داخل التكوي ات اآلدارة م أخالقي

 ) .3(العدد ) 1(دارية ، المجلد  ، المجلة العراقية للعلوم اآلاآلعمال

 

صــاد        أخالقيات اآلعمـال لنــظرية اآلدارة    ،   2008 • ة اآلدارة واآلقت  – ، آلي

د        صادية ، المجل ـة واآلقتــ وم اآلداري ة العل ـداد ، مجل ة بغـ  –) 14(جامع

 ) .49(العدد 

ـمي      ،  1987عودة ، أحمد، وفتحي حسن ملــكاوي ،         • ـيات البحث العل أساسـ



 . ، جامعة اليرموك ، األردنربية والعلوم األنسانيةفــي الت

سـوا ،  • ور ، فران ـبرى ، 1984غرايغ ـية الكــ ـذاهب األخالق ـمة الم  ، ترج

 .قتيــبة المعروف ، الطبعة الثانية ، منشورات عويدات ، بيروت

ـب ،    • ي راتـ ة ، زآ ـامة  ، 1983غوش ـيفة الع ـيات الوظ ـبعة أخالقـ  ، مطـ

 .ردنالتوحيد ، عمان،اآل

ولر ،        • ـس           ،  1984فان دالين ، ديوم م النفـ ـية وعل ـبحث في التربـ اهج الـ  من

 .مــكتبة األنجلو المصرية الطبعة الثانية 

ـم ،  • د قاسـ وتي، محم ـي  ، 1990القري ـمي ف ـد العل ـراد، المرشــ أدارة األفـ

ـي القطـاعين               ـين فـ ـؤون العامل ـي أدارة شــ  تطــبيق األسالــيب  العلمـية فـ

 .، عمان 1 ، مكتبة دار الشروق  ، المطابع العسكرية ، ط العـام والخـاص

• 
داء ورؤساء          . " 1995. آريم، محمد أحمد   ـي لعم دور الوظيفـ ـليل ال تحـ

سية               ة التدريــ ه أعضاء الهيئ ا يدرآ ، "األقسـام في جامعة األسكندرية آم

).27(، الجزء )5(مجــلة دراســـات تربوية، المجلد 
 

ان  • ـة , 1999, ـواف ن,آنع ـادة اآلداري ـان ,القي ـبة دار ,اآلردن ,عمـ مكت

 .الطبعة اآلولى ,الثـــقافة للنشر والتوزيع 

ـي        ،  )بال ت    ( آلل ، زآريا بن يحيى ،         • ـيا المعلومات فـ ة تكنولوجـ أهمي

ة   – تطــوير األدارة التربوية ، دآتوراه في األتصال التربوي      ة التربي  آلي

 . المملكة العربية السعودية –في جامعة أم القرى

اب  • د ذي ي ، ارش امعي ) 2009(الالم ل االداري الج ات العم اخالقي

ة   ي الجامع سام ف اء االق امعي لرؤس وظيفي الج االداء ال ه ب وعالقت

 ) .رسالة ماجستير غير منشورة(المستنصرية 

ـد ،    • ـارق عـبـ ـاد طـ ـيف ،زي ـة  ، 2007اللطـ ضـالت اآلخـالقيـ المـع



ـ  ـينة مـ داد    لعـ ة بغ ي محافظ صحية ف سات ال ة اآلدارة  ن المؤس ي آلي  ف

 ).دبلوم عالي (واآلقتــصاد جامعة بغداد 

شرية  ، 2001ماهر ، أحمد،     • ـامعة ،  5- ، ط أدارة الموارد الب  ، دار الجـ

 .مصر

ـن ،  • ـتاني ، أيمــ ـس وأدارة  ، 2000الم ـة أســ ســة العــام  ، المؤسـ

 .النشر ، األردن عمـان ، دار اليرموك  للطباعة و

ـا          ،   1988محمد ، أيمان علي ،       • ـى الرضـ ره علـ ـمي وأث المنــاخ التنظيـ

صاد ،  ) رسالة ماجستير في أدارة األعمال  ( واألداء ، آلية األدارة واألقت

 .جامعة بغــداد

ـان ،    • د سرح ـخالفي ، محم ـدودات    ، 1997المـ ـترح لمح صـور مقـ تـ

ام  ـالية األداء الج ـرات فعـ ات  مؤثـ ـع أداء الجامع ـحديد واق ع تـ عي م

 . ، ندوة التعــلـيم العالي في الجمهورة اليمنيةاليمـنية

د ،  • ـدية عوي ل ،سعـ ـمداء  2007مزع ة للعـ ـة الالزم ـات اآلداريـ ، الكفاي

ـاء ي  ورؤسـ ـيم التقن ة التعلـ ي هيئ ة ف سام العلمي ستير ( ،اآلق الة ماجـ رس

 .لهيثم ،جامعة بغدادآـلية التربية ،ابن ا) غير منــشورة 

د ،      • ة           ،  1979منصور ، منصور أحم وى العامل ة في أدارة الق ادئ العام المب

صناعية  ات ال ي العالق ستير ف ال  ماج ي أدارة األعم وراه ف ة – ، دآت  جامع

 .2والية أوهايو الناشر وآالة المطبوعات ، الكويت ، ط 

يس ،  • وري ، ق ـا  ، 1988الن رة األجتمـ رد والخب صية الف و شخ  ، عيةنم

 .بــغداد ، دار الشؤون الثقافية 

ـغير       ،   2000نجم ، عبود نجم ،       • ـالم متـ ـة    أخالقيات األدارة في عـ  ، الطبعـ

 .األولى ،المنظمة العربية للتنمية األدارية ، القاهرة  



ـالم ،   • ـوفق سـ وري ، مـ ضــارة    ، 2007ن ـي الح ة فـ ـات المهن أخالقيـ

 .جامعة الموصل ، مطبعة المجمع العلمي، آلية اآلداب ،   األســالميــة

ـبداهللا ،  • ـمي ، عـ ـالمية  ، 2007الهاشـ ـربي اآلداب األسـ اب الع ، دار الكت

ة                د األول ، الطبع للطباعة والنشر والتوزيع ، بغداد ، شارع المتنبي ، المجل

 .األولى

ود ،  • رزاق عب د ال داوي ، زينب عب يم ، 2007الهن ة والق ة التنظيمي ر اللغ أث

دني  اآل سلوك الم ي ال ة ف ات    خالقي ن آلي ة م ي عين تطالعية ف ة أس  ، دراس

 . جامعة بغداد –جامعة القادســية، آلية اآلدارة واآلقتصاد 

الي والبحث العلمي ، • يم الع الي 1988وزارة التعل يم الع انون وزارة التعل ،ق

 40رقم 

 .،جمهورية العراق، بغداد، دار الحرية للطباعة1989 •

اغي  • د ا, ي د عب اح محم ـامة, 1987, لفت ي اآلدارة العـ ة ف ـبعة  , الرقاب الطـ

 .السعودية ,مطابع الفرزدق التجارية , اآلولــى 

 . ، عــمـاناألخـالقــيات فــي األدارة ، 1995 •
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    )1(   ملحق رقم 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 استبانة آراء الخبراء والمحكمين في أخالقيات العمل األداري 



 جامعة سانت كلمنتس

 دكتوراه/ الدراسات العليا 

 ادارة أعمال

 

 المحترم .................................. األستاذ الفاضل 

 .. تحية طيبـة 

أخالقيـــات العــــمل    (     يروم البـاحث إجراء الدراســة الموســـومة        

ويـود  ) . األداري في الوزارات العراقية من وجهة نظـر المـوظفين والموظفـات             

البــاحث اإلفادة من آرائكم السديدة وخبرتكم العلمية في هـذا المجـال مـن خـالل                

 : معرفتكم في 

 . الحية الفقرات وتمثيلها لألخالقيات اإلدارية     مدى ص-1

 .     تعديل الصيغة بالحذف أو األضافة -2

 .     تحديد مدى مالءمة الفقرة للمجال الذي وضعت فيه -3

 .     إضافة ما ترونه من فقرات مناسبة لكل مجال -4

 

         مع الشكر واالمتنان الجزيلين 

                الباحث                               

                                             جبار عبيد كاظم حسن

 

وهي البعد عن السوء وترك الشبهات ، وعدم استغالل الوظيفة العامة  :  النزاهة–أوالً 

  . لحساب المصلحة الشخصية

  ) 78، 1966الزبيدي ، (        

 



 غير صالحة الفقرات ت

 صالحة

  الىبحاجة

 تعديل

    يتجنب صرف أموال ال ضرورة لها -1

    يتقبل هدايا من اآلخرين  -2

    نادراً ما يكافأ الموظف المخلص -3

    يعتقد بأهمية نزاهة الموظف -4

يحافظ على أجهزة الدائرة وممتلكاته وال يـصرفها         -5

 .إال لألغراض الرسمية للقسم 

   

     الدائرة بشكل واضحيربط المكافآت باألداء في -6

   يقوم الموظفين على أساس فعالية أدائهم وانجازاتهم  -7

يسعى الى تحقيق المنفعة ألعضاء دائرته من دون         -8

 استثناء

   

يحاول جاهداً تنمية معلوماته ومهاراته الوظيفيـة        -9

 . اإلدارية 

   

يتعامل مـع المـوظفين واآلخـرين بمـا يحفـظ -10

 . كرامتهم

   

 

 

 

 

وتعني شعور اإلداري بعدم الرضـا عـن الفـشل فـي                :  تحمل المسؤولية  -:ثانياً  

  ) 1991،570برنارد ، . ( تحقيق ما عزم على تحقيقه 
 غير صالحة الفقرات ت

 صالحة

 بحاجة إلى

 تعديل

   يشعر بالمسؤولية الكاملة إزاء أي خطأ يـصدر مـن           -1



 .  موظفي دائرته 

    ة كاملةيتصرف بمسؤولي -2

يبذل الجهد الكبير في تطوير الموظفين لكي يحققـوا          -3

 .درجة أكثر فعالية 

   

هناك بحث متواصل عـن طرائـق جديـدة للقيـام            -4

 .  بالمهمات بصورة أكثر فاعلية 

   

الغرض من اجتماعه مع المـوظفين هـو التطـوير           -5

 . والتغيير نحو االفضل 

   

    الصالح العام للدائرة يدافع بقوة عن مصالحه و -6

خالل العمل يثبت ان القرارات اإلسـتراتيجية التـي          -7

 . يتخذها ناجحة الى حد كبير 

   

يسعى الى تحقيق منافع لمـوظفي دائرتـه مـن دون            -8

 . استثناء 

   

يحرص على تقديم مـستوى راقـي مـن الخـدمات            -9

 . لموظفي دائرته 

   

دة عن كيفية أدائهم بصورة     يتلقى الموظفون تغذية مرت    -10

 . منتظمة 

   

    . يتلقى تدريباً جيداً في أساليب اتخاذ القرارات  -11

وهي المحافظة على كل ما يؤتمن عليه القيادي االداري في مهمات            :  األمانة -:ثالثاً  

 . مهنة اإلدارة 

  )72، 1966الزبيدي ، (        

 
 بحاجة الى غير صالحة صالحة الفقرات ت

 تعديل



يحافظ على كرامته وكرامـة وظيفتـه اذ         -1

يتصرف بـشكل يتناسـب مـع التقاليـد         

 .والعرف االجتماعية المرغوبة 

   

يتقيد بتخصيص جميع أوقاته في الـدائرة        -2

 .بالعمل الرسمي الموكل له 

   

    .يؤدي عمله وضميره مرتاح للغاية  -3

تعامله منصف مع الموظفين جميعاً بدون       -4

 .ستثناء ا

   

يحافظ على سرية المعلومـات والوثـائق        -5

 .الرسمية ويستخدمها وفقاً للقانون 

   

ال يتقبل المنافع التي تعرض أمامه مـن         -6

 .قبل اآلخرين لمصلحته الشخصية 

   

ال يتــأثر بمــشاعر وأحاســيس بعــض  -7

 .الموظفين عند أداء الواجب 

   

   .لة له ال يسئ استعمال الصالحيات المخو -8

 

 

مطابقة (صدق النية والعمل والوعد والعزم مبنياً على الصراحة أو          :  الصدق   -:رابعاً  

 ) .القول لما هو موجود بالفعل 

  ) 90، 1999مصطفى عبده ، (  

 
 غير  صالحة الفقرات ت

 صالحة

 بحاجة الى

 تعديل

   ال يتردد في قول الصدق مهمـا كانـت          -1



 .النتيجة 

ـ   -2 ع المـوظفين باالسـتناد الـى       يتعامل م

 . الصراحة والشفافية 

   

يتردد في تكليف بعـض موظفيـه لنقـل          -3

 . المعلومات إليه عن الموظفين االخرين 

   

يتردد في نقل معلومات غير صحيحة أو        -4

 .  مظللة لإليقاع بأحد الموظفين

   

يبتعد عن التعامل بالكذب أو المراوغة مع        -5

 . الموظفين 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

وهو عدم الجزع على المصائب وعدم الجزع من المـشقة          :  الصبر والحكمة    -:خامساً  

 . أو المتاعب أو األحزان ، والدعوة الى المثابرة 

  ) 74، ص 1999مصطفى عبده ، (     

 
 غير صالحة الفقرات ت

 صالحة

 بحاجة الى

 تعديل

   يتعامل مع كل موظف بـشكل شخـصي         -1



لشخصية ويحاول  ويتعرف على مشاكله ا   

 .المساعدة في حلها قدر اإلمكان 

    . باستطاعته التحكم بانفعاالته الشخصية  -2

يحترم رأي اآلخرين في الدائرة وان كان        -3

 . مخالفاً لرأيه 

   

ال يلجأ الى نقل الموظـف الـذي يثيـر           -4

 .غضبه الى مكان آخر 

   

ال يلجأ الـى معاقبـة الموظـف دائمـا           -5

 . ةوبسرع

   

يؤمن بأن الترقية الى المراكز االداريـة        -6

 . العليا يتم خطوة خطوه 

   

    .ال يحاول االنتقام من الموظف المسيء  -7

ال ينقل المشكالت التـي يـسببها بعـض          -8

 . الموظفين في الدائرة الى مديره االعلى 

   

ال يشكو من أحوال بعض الموظفين كلما        -9

 . سنحت الفرصة 

   

احترام مشاعر اآلخرين والتغلب على مـشاعر الحقـد         :  المودة والرحمة    -:سادساً  

   0) اإلحساس بأمر اآلخرين– حنان –تسامح ( والقسوة وإبراز مظاهر اإلنسانية 

 
 غير صالحة الفقرات ت

 صالحة

 بحاجة الى

 تعديل

يأخذ في الحسبان الظروف االجتماعيـة       -1

  . واالقتصادية للطلبة والعاملين

   

   يحث موظفي الدائرة على تكوين عالقات       -2



 . المودة والرحمة مع بعضهم 

يؤمن ان العالقات بينه وبين المـوظفين        -3

تسهم في فاعليـة ونجـاح العمـل فـي 

 . الدائرة

   

يجنّب مـوظفي الـدائرة اإلسـاءة الـى          -4

 . اآلخرين 

   

    . يكن االحترام لموظفي دائرته  -5

    . بالتسامح والمودة والرحمة يتصف  -6

يتعامل رئيس الدائرة مع رؤساء اقـسام        -7

دائرته ووحداتها بأخوة وزمالـة للعمـل       

 .  بفاعلية في الدائرة 

   

 

 

 

 

نوع من أنواع الفضائل ، وهي وسط عدل بين رذيلتـي التهـور             :  الشجاعة   -:سابعاً  

 . والجبن 

  ) 48 – 1999 –محمد محمد ظاهر (     

 
 غير صالحة الفقرات ت

 صالحة

 بحاجة الى

 تعديل

يؤمن بمبدأ الديمقراطية قوة والدكتاتورية      -1

 . ضعف 

   

   يكون على استعداد لقـول الحـق دائمـا          -2



 . ومهما كانت الظروف 

ال يفرض أوامره على العـاملين بـالقوة         -3

 . والسلطة 

   

ــه   -4 ــد أدالء رأي ــصراحة عن ــع بال يتمت

 .  فة وبحضورهم بالموظفين كا

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . الجود بما نملكه لخدمة معينة :  التضحية -:ثامناً 

 
 غير صالحة الفقرات ت

 صالحة

 بحاجة الى

 تعديل

يعطي عمله كل ما يـستحقه مـن جهـد           -1

 . ووقت إلنجاح العمل 

   

يستمر في العمـل بأقـصى طاقـة فـي           -2

 . الظروف الصعبة 

   



لدائرة وموظفيها بدون   يسعى الى حماية ا    -3

 . استثناء من أي إساءة 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هي الحكم بين الناس وإعطاء كل ذي حق حقه :  العدالة -:تاسعاً 

   ) 2000عبد الصاحب ، (        

 
 غير صالحة الفقرات ت

 صالحة

 بحاجة الى

 تعديل

ال يتأثر بآراء اآلخرين تجـاه المـوظفين         -1

 . عند أداء الواجب 

   

يتعامل مع الموظفين بـصفتهم أبنـاء او         -2

 . اخوة من دون استثناء 

   



يؤدي واجباته بكل حيادية ودون تمييز مع        -3

 . الموظفين كافة 

   

يلجأ الى القرار الجماعي الـصريح ازاء        -4

 . المخالفات 

   

يخطط لالنفتاح على العالم الخارجي بإيفاد       -5

اً للعالقـات   الموظفين بدون استثناء تعزيز   

 . اإلنسانية السليمة 

   

ينتهز الفرص ليحقق مصالح المـوظفين       -6

ولــيس مــصالحه فقــط علــى حــساب 

 .االخرين

   

 

 

 

 

 

 

 . تقديم فعل أو قول فيه صالح الشخص المقابل :  النصيحة -:عاشراً 

 
 غير صالحة الفقرات ت

 صالحة

 بحاجة الى

 تعديل

ـ      -1 اد عنـد   يبادر الى تقديم النصح واإلرش

 .الضرورة 

   

يفضل أسلوب النصيحة بدالً من استعمال       -2

 .العقاب الصارم 

   



    ) .الدين النصيحة ( يؤمن بمبدأ  -3

يتقبل النصائح التي تُقدم لـه وال يتـذمر          -4

 . منها

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    )2(   ملحق رقم 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 رته النهائيةأداة أخالقيات العمل اإلداري بصو

 جامعة سانت كلمنتس

 دكتوراه/ الدراسات العليا 

 أدارة أعمال

 المحترم .................................. األستاذ الفاضل 

 .. تحية طيبـة 



أخالقيـــات العــــمل    (     يروم البـاحث إجراء الدراســة الموســـومة        

وبالنظر الـى   ) . ن والموظفات   اإلداري في الوزارات العراقية من وجهة نظر الموظفي       

ما تمتلكونه من خبــرة ودراية علـمية فــي مجــال تخصصكم العلمـــي ،            

يضــع الباحـث فقـرات األستبانة بمجاالتها ، راجياً قراءة الفقرات وبيـان مـدى             

أمــام الفــقرة    (  /  ) اتفــاقكم مــع كل فقـــرة ووضــع عالمـــة        

 . المناســبة 

                                        

                                                  وتقبلوا فائق شكري وامتناني

 

 

 

 

 

 

 

 : أخالقيات العمل اإلداري 

    ضرورة التزام الموظف بواجباته الوظيفية كما حددها القانون ، بما يـشتمل علـى              

 . احترام الموظف لألنظمة والقوانين 

 

وهي البعد عن السوء وترك الشبهات ، وعدم اسـتغالل الوظيفـة      :  النزاهـة    -:أوالً  

       . العامة لحساب المصلحة الشخصية 

  ) 78 ، ص 1966الزبيدي ، ( 

 
 ال الغير  اتفقاتفق  الفقـــــــــــــــرات ت



اتفق ابداً أتفق متأكدبشده

      يتجنب صرف أموال ال ضرورة لها 1

      ظف المخلصيكافأ المو 2

      . يؤمن بأهمية نزاهة الموظف 3

يحافظ على أجهزة وممتلكات الدائرة وال       4

 . يستخدمها إال لألغراض الرسمية 

     

يقوم الموظفين على أساس فعالية أدائهم       5

 . وانجازاتهم 

     

يسعى الى تحقيق المنفعة لموظفي دائرته       6

 .   من دون استثناء 

     

تعامل مع الموظفين واآلخرين بما يحفظ      ي 7

 . كرامتهم 

     

  

 

تعني شعور القائد بعدم الرضا عن الفشل في تحقيـق مـا    :  تحمل المسؤولية    -:ثانياً  

 . عزم على تحقيقه 

  )570 ، ص 1991برنارد ،  ( 

 
اتفق  الفقـــــــــــــــرات ت

بشده

غير  اتفق

 متأكد

 ال

 أتفق

 ال

اتفق ابداً

ر بالمسؤولية الكاملة إزاء أي خطـأ       يشع 1

 .  يصدر من موظفي الدائرة 

     

     يبذل جهـداً كبيـراً فـي تطـوير أداء           2



 . الموظفين 

يجتمع مع الموظفين من أجـل تطـوير         3

 . الدائرة 

     

يحرص على توفير مستوى راقي مـن        4

 . الخدمات لموظفي الدائرة 

     

     .ظفي الدائرةيسعى الى تحقيق منافع لمو 5

يعطي الموظفين تغذية مرتدة عن كيفيـة        6

 . أدائهم بصورة منتظمة 

     

 

 

 

 

 

 

 

وهي المحافظة على كل ما يؤتمن عليه القيادي اإلداري في مهمـات            :  األمانة   -:ثالثاً  

 .مهنة اإلدارة 

  ) 72 ، ص 1966الزبيدي ،  ( 

 
اتفق  الفقـــــــــــــــرات ت

بشده

ير غ اتفق

 متأكد

 ال

 أتفق

 ال

اتفق ابداً

يتصرف بشكل يتناسـب مـع التقاليـد         1

 . االجتماعية والوظيفية المطلوبة 

     



يتقيد بتخصيص جميع وقته في الـدائرة        2

 . بالعمل الرسمي الموكل له 

     

      . يؤدي عمله بضمير  3

يحافظ على سرية المعلومات والوثـائق       4

 . اً للقانون الرسمية ويستخدمها وفق

     

يحسن استعمال الـصالحيات المخولـة  5

 . له 

     

 

 

 

 

 

 

 

مطابقة (صدق النية والعمل والوعد والعزم ومبنياً على الصراحة أو          :  الصدق   -:رابعاً  

 ) .القول لما هو موجود بالفعل

  ) 90 ، ص 1999مصطفى عبده ،  ( 

 
اتفق  الفقـــــــــــــــرات ت

بشده

غير  اتفق

 متأكد

 ال

 أتفق

 ال

اتفق ابداً

ال يتردد في قول الصدق مهمـا كانـت          1

 .النتيجة 

     

     يتعامل بالصدق والصراحة مع مـوظفي       2



 . دائرته 

يبتعد عن التعامل بالكذب أو المراوغـة        3

 . مع موظفي دائرته 

     

      . يناقش الموظفين بأخطائهم لمعالجتها  4

والمجاملـة فـي قـول يمنع التـضليل     5

 . الحق 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وهو عدم الجزع على المصائب وعدم الجزع من المشقة         : الصبر والحكمة    -:خامساً  

 . او التعب او االحزان ، والدعوة الى المثابرة  

   )74 ، ص 1999مصطفى عبده ، (   

 
اتفق  الفقـــــــــــــــرات ت

بشده

غير  اتفق

 متأكد

 ال

 أتفق

 ال

اتفق ابداً

يتعامل مع كل موظف بشكل شخـصي        1

ويتعرف على مشاكله الشخصية ويحاول     

     



 . المساعدة في حلها قدر اإلمكان 

باستطاعته الـسيطرة علـى انفعاالتـه        2

 . الشخصية بحكمة 

     

يحترم رأي اآلخرين في الدائرة وان كان        3

 . مخالفاً لرأيه 

     

ل الموظـف الـذي يثيـر    ال يلجأ الى نق   4

 . غضبه الى مكان آخر 

     

يبتعد عن االنتقام مـن الـشخص مـن          5

 . الموظف المقصر 

     

يتجنب الحديث عـن المـشكالت التـي         6

يسببها بعض الموظفين في الدائرة الـى       

 . مديره االعلى 

     

 

 

 

عر الحقـد   احترام مشاعر اآلخرين والتغلب على مـشا      :  المودة والرحمة    -:سادساً  

  ). اإلحساس بأمر اآلخرين– حنان –تسامح ( والقسوة وإبراز مظاهر اإلنسانية 

 
اتفق  الفقـــــــــــــــرات ت

 بشده

غير  اتفق

 متأكد

 ال

 أتفق

 ال

 اتفق ابداً

يأخذ في الحسبان الظروف االجتماعيـة      1

 . واالقتصادية لموظفي دائرته 

     

     يحث موظفي الـدائرة علـى تكـوين         2



 . عالقات المودة مع بعضهم 

يؤمن ان العالقات بينه وبين المـوظفين      3

 . تسهم في نجاح العمل في الدائرة 

     

يجنّب موظفو الـدائرة اإلسـاءة إلـى         4

 . اآلخرين 

     

يكن لموظفي دائرته االحترام والتقـدير       5

 . الذي يستحقونه 

     

      .يتصف بالتسامح والمودة  6

تعامل مـع رؤسـاء أقـسام دائرتـه         ي 7

. ووحداتها بأخوة وزمالة إلنجاح العمل 

     

يهتم بالمناسبات الشخـصية لمـوظفي       8

الدائرة بدون استثناء تعزيزاً للعالقـات      

 .اإلنسانية السليمة 

     

 

نوع من انواع الفضائل وهي وسط عدل بـين رذيلتـي التهـور    :  الشجاعة   -:سابعاً  

 . والجبن 

  )48 ، ص 1999 محمد ظاهر ،  (   

 
اتفق  الفقـــــــــــــــرات ت

بشده

غير  اتفق

 متأكد

 ال

 أتفق

 ال

اتفق ابداً

ــوة   1 ــة ق ــدأ أن الديمقراطي ــؤمن بمب ي

 . والدكتاتورية ضعف 

     

      . يكون على استعداد لقول الحق  2



يتجنب فرض أوامره علـى المـوظفين        3

 . بالقوة أو السلطة 

     

ــه  4 ــد إدالء رأي يتمتــع بالــصراحة عن

 . بالموظفين كافه وبحضورهم 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .الجود بما نملكه لخدمة معينة :  التضحية -:ثامناً 

 
اتفق  الفقـــــــــــــــرات ت

بشده

غير  اتفق

 متأكد

 ال

 أتفق

 ال

اتفق ابداً

يعطي عمله كل ما يستحقه مـن جهـد          1

 . ووقت 

     

ي العمل بأقصى طاقه للظروف     يستمر ف  2

 . الصعبة 

     



يسعى الى حماية الدائرة وموظفيها مـن        3

 .  دون استثناء 

     

يخصص الكثير من وقته لإلشراف على       4

 . الخدمات المقدمة لموظفي الدائرة 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . هي الحكم بين الناس وإعطاء كل ذي حق حقه :  العدالة -:تاسعاً 

   )2000عبد الصاحب ، (        

 
اتفق  الفقـــــــــــــــرات ت

بشده

غير  اتفق

 متأكد

 ال

 أتفق

 ال

اتفق ابداً

يتعامل مع الموظفين بصفتهم أبنـاء أو        1

 .  أخوة من دون استثناء 

     

      . يؤدي واجبه بحياديه مع الموظفين  2



يلجأ الى القرار الجماعي الصريح ازاء       3

 . ظفين مخالفات المو

     

يتعامل بإنصاف مع الموظفين جميعاً من       4

 . دون استثناء 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . تقديم فعل أو قول فيه صالح الشخص المقابل :  النصيحة -:عاشراً 

 
اتفق  الفقـــــــــــــــرات ت

بشده

غير  اتفق

 متأكد

 ال

 أتفق

 ال

اتفق ابداً

نـد  يبادر الى تقديم النصح واالرشـاد ع       1

 . الضرورة 

     

يفضل اسلوب النصيحة بدالً من استعمال       2

 . العقاب الصارم 

     



      ). الدين النصيحة( يؤمن بمبدأ  3

يتقبل النصائح التي يقدمها له المـوظفين        4

 . وال يتذمر منها 

     

     ) . رأس الحكمة مخافة اهللا ( يؤمن بمبدأ  5

 

 

 

 

 

 

 

 

  )3( ملحق رقم 

 سماء الخبراء والمختصين المحكمينأ

ت أسماء السادة الخبراء التخصص مكان العمل
 ابن الهيثم/ كلية التربية 

 جامعة بغداد

 1 ابراهيم كاظم ابراهيم. د.أ تخطيط تربوي

 ابن رشد/ كلية التربية 

 جامعة بغداد

 2 د سعد علي زاير.ا مناهج وطرائق التدريس

 ابن رشد/ كلية التربية 

 ة بغدادجامع

 3 د مقداد اسماعيل الدباغ.ا فلسفة التربية

 ابن رشد/ كلية التربية 

 جامعة بغداد

 4 د سامي عبد الفتاح.م.ا إدارة وتخطيط

الجامعة / كلية التربية األساسية 

 المستنصرية

 5 كاظم كريم رضا. د.م.أ علوم تربوية ونفسية

الجامعة / كلية النربية األساسية 

 المستنصرية

 6 عواد جاسم التميمي. د.م.أ ق تدريس العامةطرائ



الجامعة / كلية التربية األساسية 

 المستنصرية

 7 كريم ناصر علي. د.م.أ أدارة تربوية

الجامعة / كلية التربية األساسية 

 المستنصرية

 أرشاد نفسي وتوجيه

 تربوي

 8 نشعة كريم عذاب. د.م.أ

 9 د سمير الخطيب.م.أ جودةأدارة ال بغداد/ الدائرة التقنية األدارية 

د جمال عبد الرسول .م.أ أدارة استراتيجية بغداد/ الدائرة التقنية األدارية 

 الدباغ

10 

 11 د أياد الرحيم.م.أ أدارة العمليات بغداد/ الدائرة التقنية األدارية 

 12 د بشرى هاشم العزاوي.م أدارة أعمال بغداد/ الدائرة التقنية األدارية 

 ابن رشد/ لتربية كلية ا

 جامعة بغداد

 13 د حسن خلباص حمادي.م التربية

 /كلية األدارة واألقتصاد 

 جامعة بغداد

أستراتيجية عمليات ومواد 

 بشرية

 14 د سناء عبد الرحيم لعبادي.م

 ابن رشد/ كلية التربية 

 جامعة بغداد

 15 د منتهى عبد الزهرة.م ادارة وتخطيط

 /كلية اإلدارة واالقتصاد 

 جامعة بغداد

 16 د هديل كاظم سعيد.م أدارة عامة

 
The area of sacrifice:  
The result confirms that have emerged over the head of the department 
enjoy a high level of generosity in sacrificing himself for others it is giving 

ffort and he continues to work at each what he deserves from his e
. maximum capacity in difficult circumstances 

 
Justice:  
     The result showed that the head of the department enjoys a high level 
of justice and equity associate in the department. It has to be the chief 
administrative officer to be fair in its decisions with others without bias 
or prejudice to others.  
The area of advice:  
     The result showed the enjoyment of head of the department a high 
level of advice is to offer our advice to do or say when the repair person 
return.  

 
Conclusions  

 
In the light of the results of the research possible, the researcher 
concluded the following: -  
- Directors of administrative departments have a high level of ethics in 
administrative work from the viewpoint of male and female employees.  



 
Recommendations 
  
The researcher recommended in the light of what emerged from the 

 -: results of the following 
 Strengthening the high level of ethics that enjoyed by managers of -

f as clarified by the staff and employees o, administrative departments
various methods of strengthening in all areas in order to maintain this 

.level or to reach the top of this level of administrative work ethic 
  
Proposals: 
  
An update of the research results suggested that the researcher as 

 -: follows 
ermine the level of ethics of the administrative work for  a study to det-1 

. managers in administrative departments and other ministries 
2 - a similar study designed to learn the ethics of the administrative work 
of the ministers from their point of view or from the viewpoint of general 
managers.  

 
Researcher introduced in this chapter of the study, the search results 
according to the fields and as follows: 
  
Integrity: 
   Result showed the importance of the exercise of the chief administrative 
officer (department head) in the institution leadership qualities of 
successful and which are several recipes, including integrity and chastity 
of their importance to the head of the department in its relations with 
others 
Area of responsibility: 
  

head of the department to take The result showed the capacity of 
responsibility for completion of the business and achieve important goals 

such as bear full responsibility for the , faced from difficult situations
. mistakes made in the section 

The area of the Secretariat:  
t showed that the head of the department enjoys a high level The resul     

of the Secretariat The Secretariat means the preservation of all entrusted 
to the leadership in the administrative functions of the profession of 

. management 
The truth:  
      The result appeared to indicate that the head of the department 
handles open and candid with his staff and he was away from the deal of 
lying and prevarication.  



The patience and wisdom:  
     The result showed the extent the exercise of the Chief of Section with 
patience and wisdom and show that has the ability to withstand hardship 
and troubles faced at work.  
The area of love and compassion:  

The result showed a clear confirmation that the head of the       
compassion and the , Vmodp, department possess this virtue

lishment of relations based on respect for the feelings of others and estab
of tolerance and compassion and a , to highlight the aspects of humanity

sense of order to others is required in different areas of work because it 
orking environment for all leads therefore to create an adequate w

. associates and employees 
: courageThe area of   

Courage kind of virtues that have emerged as the result is only clear        
evidence of the extent to which head of the department a high level of 

ell the truth and honesty when giving his courage and he was ready to t
Thus leading to staff in the . opinion on all workers and their presence

section that will face the distractions that practiced by some individuals 
working in the department. 

 
 
- I do not agree.  
- I do not agree at all.  
      And given to these alternatives weights (5.4, 3, 2.1), respectively. 
  
Stability 

term because this -The researcher used the method of retail mid      
method is one of the easiest methods of calculation and consistency in the 

t this method to divide the items of the scale on two and adop, research
equal parts and two congeners using the methods of several of the most 

as it represents the , common method of paragraphs odd and even
the first part of the scale represents , paragraphs sequence singles

paragraphs of the sequence doubles Parts II and then calculated the 
. correlation coefficient between scores of two parts 

The researcher and the degree of application of the scale on the amount    
 individual which has collected scores of, employees) 80(of the sample 

paragraphs and paragraphs degrees of marital stability was calculated 
As was the correlation . using the Pearson correlation coefficient

and then corrected the researcher of this , ).085(coefficient of the tool 
).91.0(own was  Br-equation coefficient Spearman  

  
Application: 

the researcher applied to the , After it has been Thiop search tool finalized
and , 2009/01/09the application has started in , sample that was chosen



) 500(The questionnaires were distributed to the . 2009/11/05lasted until 
ntify a sample of the research staff of ministries and female employees ide

has expressed his female staff , in its various sections of Iraqi ministries
and the willingness and cooperation and to express their views in an 

ed by the researcher during the despite the difficulties fac, objective
the , After completion of this stage receive the questionnaires. application

researcher answers unloading the sample according to the weights given 
.to the alternatives 

  
IV - statistical methods 
Adopted a statistical researcher pouch of Social Sciences (SPSS) 
statistical methods were used for the purpose of achieving each objective 
of the present research are as follows: -  
1 - Pearson correlation coefficient.  
2 - Spearman - Brown.  
3 - educational Administration to test one sample.  

 
 
 
 

Search Results 
 

was to rely on the book of the Koran and social heritage in , the university
Has been . and ethical standards and conceptsdetermining the values 

selected the basic components of the administrative work ethic, namely: -  
- Integrity.  
- Take responsibility.  
- The Secretariat.  
- Honesty.  
- Patience and wisdom.  
- Love and compassion.  
- Courage.  
- Sacrifice.  
- Justice.  
- Advice.  

 see the number of previous studies related to the subject of current -2 
especially the study , earcher could be given by herresearch that the res

tagged the ethics of university administrative work and ) 2009, Lamy(
their relationship to the functioning of the Heads of Departments at the 

. University of Mustansiriya 
3 - See Circular Public Integrity, No. (1) for the year 2006 (Help Rules of 
Conduct for State employees).  
4 - see the department heads of administrative tasks.  
Thus, the building was the work ethic of the administrative tool.  



In light of the progress that has been put ten areas are: (integrity, 
responsibility, honesty, truthfulness, patience and wisdom, and love and 
compassion, courage, and sacrifice, and justice, and advice). 
Believe tool  
Researcher relied on the honesty of the virtual screening tool in his 

 number of experts and arbitrators with As displayed on a. research
, experience and competence in the field of educational administration

business management and in education and psychology after he was a 
) 16(tools as the number of arbitrators definition for each area of 

under the views of arbitrators and their proposals have been , rarbitrato
Thus becoming the finalized tool . paragraph of the tool) 14(excluded 

. items) 54(consists of  
The researcher - after being with the judges - a five-point scale was 
developed as the class (5) alternatives to each paragraph of these 
alternatives are:  
- Agree strongly.  
- Agreed.  
- Not sure 

 
 
 

Previous studies:  
 

      In this chapter the researcher a number of previous studies related to 
the subject of consideration by the current, and distributed on two axes, 
namely:  
Axis I: Arab Studies dealt with ethics.  
The second axis: studies dealt with foreign morals.  

, The researcher introduced these studies according to chronological order
. which applied to the study 

 
Search procedures: 
  

which began as , er included a description of the proceedingsThis chapt
and the , the research community and the method of selecting the sample

steps followed in the preparation of the search tool and application as 
.ingwell as the statistical methods used in data process 

  
First - the research community 
  
The population of the current research staff of the Iraqi ministries and all 
female employees in 2009. 



  
Secondly - the research sample 
  
Given the complexity of the research community and magnify and spread 
on the spot and the wide range of Iraq, could not the researcher limited 
the total number of community to the lack of accurate statistics of the 
Planning Commission to install the numbers of staff in the Iraqi 
ministries, but the approximate number obtained by the two and a half 

-ministries and nonmillion Iraqi civil servants in departments all related 
) 250(and female employees ) 500(and it has been selected , associated

staff from various university degrees and only five ) 250(and , employees
).financial, defense, education, ealthh, oil(ministries are  

  
Third - Search Tool  

 
     To achieve the objective of this research has been built depending on 
the resolution as follows: -  

 See Literature management with regard to ethics and that to know the -1 
pon which the administrative work ethics inbasic pillars u 

 
 
 

 The importance of this research through the following: - 
  

 The subject of ethics of the administrative work of this important -1 
according to (segment of Iraqi society has not been studied previously 

).  researcherscience 
2 - the scarcity of research in this vital area of humanitarian and ethical 
profession, which has long advocated by the clergy, philosophers and 
educators, as well as our library management need for such research.  

layed by the administrative leader in the march of  the important role p-3 
. and good directing and achieving them, an administrative institution 

 The need to study and understand administrative behavior in the -4 
or workplace so that the Department has the ability to predict behavi

taken by the administrative order to the Department can achieve its 
. goals 

 the importance of this research because it is an attempt to study the -5 
behavior of administrative leadership on the model according to the 

 behavioral patterns of the leaders of administrative network to learn the
. managers in the Iraqi ministries 

 
Research Objectives: 
    Current research aims to know the ethics of ministerial administrative 
work for managers in the Iraqi ministries from the viewpoint of male and 



female employees.  
Search limits:  

Determined by the present research to study the ethics of ministerial    
from the standpoint of the Iraqi ministries for the , administrative work

. 2009year  
 

Theoretical framework: 
  

mber of things the theory Researcher introduced in this chapter a nu       
theories which , patterns of leadership, starting from the administration

and , and then touched on the ethics and concept, dealt with management
, and then praises to ethics management, and composition, its entry points

and the dimensions of the ethics of , ons for interest in themand the reas
and theories of entries , administrativepromoting behavior , management

and administrative ethics. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
which is characterized , as they say, We live in an era of materialism      

and ethical  morals and ideals and the erosion of values abandon the
and ethics of the new is standards to some extent to be replaced by values 

and access the , embezzlement, misuse of funds, the acceptance of bribery
ss of societies does not no doubt that the progre, material by any means

physical and technological capabilities only to the extent depend on 
depends first and foremost on its capabilities and human resources 
capable to adhere to a set of ethics and functional behaviors.  

,  system and administratively open and distincts social'The ministry          
they , and characteristics of interaction with the surrounding environment

are an integral part of society and , but affect them, are not affected by it
resources , ivesprinciples and object, the environment and derived values

and returned output , and to Him, and information from the community
. and servicesand principles in the form of achievements values  

can not be dealt , The administrative work is the work of a human essence
Valmrwuson not ,  virtue of chivalrywith only according to the moral

ready to implement the resolutions of the man of administrative 
. but if they like them, financial or moral, corruption 

         
sacrifice , integrity, honesty, respect, When the honesty and cooperation 

are the ethics ll as responsibility and other ethical values as we, and advice



that are widespread among the presidents and their subordinates and 
When a . this would lead to explosion of energy for work, employees all

each , s is dominantculture of deceit and hypocrisy and abuse of colleague
worker or subordinate be wary of his colleague and collaborate with him 

and may lie in the reports , as little and hides him a lot of information
and so on In the first case can form working , written by its President

the , while in the second case, lems and develop work groups to solve prob
task forces fail for lack of a spirit of cooperation and trust between the 
subordinates. In theory longitudinally from the concept of ethics noted 
scholars such as (Piaget) that "all types of congenital consists of a system 
of rules, the spirit and ethics can be identified through the respect that 
one of these rules", so that the way in which learning by the individual to 

influence in the formation of personal respect the rules and laws have 
the moral obligations of a profession of professions is ,  thisattention to

one of the main topics in the development of institutions and 
that based ideals and values -Ethics. organizations in the communities

form the basis of acts and Rkizatha, and that the deviation of an 
individual's behavior means changing individual values and beliefs 

 
 
 
 
 
 

Abstract                                                                    
Our world today is exposed to many shocks that have weakened the         

ve got 'the Iraqis we, although we, ous fields of liferole of relations in vari
as well as our country is going through , a lot of moral and social values

.circumstances that have affected more or less in the moral order 
  

es and important It is the reality of the suffering of our society chang     
the Commission on Public Integrity and through the circle of , events

prevention and transparency issued a circular to all government 
Help Rules of Conduct for State employees (departments under the title 

ims to take into account and follow the which a, )2006/ year 2 / Extension 
and maintenance of , ethical behavior of the heads of squad administrative

. this behavior within institutions 
 

The researcher finds and through observing the reality of the 
st in the administrative area and experience mode, administrative process

there is no common agreement among managers to follow the pattern of 
do not walk in application and implementation of , leadership specific

administrative policies in Mderiaathm and institutions approach one or a 
since each of them leadership style and , here is a differencebut t, similar

, therefore, behavior management deems appropriate to himself Vibah



there is no pattern of leadership or managerial behavior is selected based 
d by directors of on the ethics of administrative work can be exercise

the , departments and institutions and divisions of the Iraqi ministries
.researcher found it necessary to conduct this study 

  
The Administration has taken a high profile and importance stems from 

oners with the resolution of the awareness among scholars and practiti
political and administrative importance of management in the conduct of 

. all daily affairs 
     

 
Have developed management major development in modern times is  

 and has become an, unmatched development earlier in other nations
obsession for any development or progress for the peoples and nations 

because of their impact in the promotion of the , throughout the world
Fbalidarp good can bring institutions rightful , labor force and success

areas prepared by and made And they excelled in the place performance 
it a way to target and vice versa if the administration is not successful.  

 
 
 
 
 


