
  ٢٠١٢لسنة  ٣٤جملد  ١٠٩تنمية الرافدين العدد                          جامعة املوصل-واالقتصاد دارةكلية اإل
  ]١٦٣-١٣٥[ص ص                                                                                             

 

  
 ٢٣/٦/٢٠١١تأريخ قبول النشر                                              ٦/٣/٢٠١١ستالم البحث تأريخ ا

 

  
  منظماتالعالقة المتكافئة بين مداخل البناء األخالقي لل

  وبين أوجه صياغة استراتيجياتها
  تحليل آلراء المديرين في عدد من منظمات مدينة الموصل

  
  عبدالستار حممد علي العدواين الدكتور

   الكلية التقنية اإلدارية -أستاذ مساعد
  هيئة التعليم التقين -املوصل

Dr.aladwani@yahoo.com 

  النجيفي حممد زياد عبدالعزيز  
  عمالاأل إدارةسم ق-مدرس مساعد

  جامعة املوصل-واالقتصاد دارةكلية اإل
zeiadalnujaifi@yahoo.co.uk 

  
  

  المستخلص
التي افترضا فيها وجود عالقـة اثـر    استهدف هذا البحث التحقق من وجهة نظر الباحثين

 يـة والمنظمضمن أبعادهـا الشخصـية   للمنظمات  األخالقيمى بمداخل البناء يس متكافئة بين ما
  .المعتمدة على النظرية الموقفيةمنها السيما  وبين مداخل صياغة استراتيجياتهاوالمجتمعية 
بمثابة المذكورة وجهة نظرهما والتي عدت ، ا المالئمةالباحثان منهجية بحثهم عدأ أنوبعد 

في بمتغيري بحثهما المشار تعري إطارمن تقديم وانتهيا المشكلة التي يراد التحقق من مدى دقتها 
التي حصـال  ، وينذات العالقة بهذين المتغيرلجملة البيانات  اإلحصائيشرعا في التحليل ، إليهما
بمـديريات   من ميدان بحثهما متمثالًبموجب استمارة االستبانة التي أعدوها لهذا الغرض عليها 

باإلفـادة مـن   وذلـك  ، العاملة بمدينة الموصـل مجاري تصاالت والماء والبلدية والكهرباء واإلال
  .نحدارمعاملي اإلرتباط واإل

عدتهما على جملة من النتائج التي ساعلى التحليالت المشار إليها إلى  اعتماداًوقد توصال 
وجهة نظرهما التـي سـبقت   صوابية على  ت باإلجمالأكدالتي ستنتاجات الخروج بالعديد من اإل

إطاريها الكلي والجزئي مع مالحظة تباين تأثيرات مداخل البناء األخالقي ضمن في  اليها اإلشارة
  .ة والمجتمعية في مداخل صياغة اإلستراتيجية المبحوثةيالشخصية والمنظم ابعادهأ

 ضـرورة على ، وذلك على نحو أكد ستنتاجات قدما جملة من المقترحاتوفي ضوء هذه اال
بالوسـائل  نه تطوير كال النوعين من المداخل المبحوثة أش ما منهتمام من لدن المنظمات بكل اإل

  .سمى ببرامج التعلم والتدريب والمشاركة في المعرفةت مالعل من أهمها و ،المختلفة
معلومات المنظمات  أنظمةلى ضرورة تطوير ع، أكدا كجزء من مقترحاتهما عن ذلك فضالً

  .أيضاًكورة المذالبرامج تطبيقات في دعم  ألهميتها اإلستراتيجية
  

  :ةمفتاحيالكلمات ال
  .النمط الموقفي ،اإلستراتيجيةصياغة  أوجه ،األخالقيمداخل البناء  خالق،األ
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Abstract 

 
The current study aims to verify the authors' point of view which stated that there is an 

equivalent impact relation between what it is called entrances of moral structure in 
organizations, and with the entrances of formulating their strategies, especially depended on 
contingency theory. The authors prepared the suitable methodology to test their own point 
including the problem of the study, and gave an informational framework for the variables of 
their study. They conducted the statistical analysis for the data set regarding these two 
variables which they got from their study field represented by the agencies of electricity, 
municipality, communications and water service in Mosul City. This was done by the 
questionnaire prepared for this purpose getting use of correlation and regression variables. 
They concluded several results that helped them to come out with several conclusions. It is 
emphasized the correctness of their point of view either the micro framework or the macro 
framework. Depending on these conclusions the authors presented several proposals, the 
most important of them is emphasizing the learning and training programs, and participating 
the knowledge as they are important in field of developing both invest aged variables in the 
life of  invest aged organizations in particular, and all organizations generally. In addition, 
the authors emphasized the importance of developing the strategic information system for its 
importance in supporting these programs application too. 
 
Keyword: 

Ethics, Entrances Of Ethical Structure, Entrance Strategic Formulation, 
Contingency Mode.  

  المقدمة
تطـوير  مداخل التأسيس للى إتحسس المفكرون اإلستراتيجيون حاجة قادة المنظمات 

 اآلنسـمى  يمـا   اإلطـار في هـذا   إسهاماتهموكان من نتائج ، المختلفةمنظماتهم مجاالت 
من جهة  األخالقياتستراتيجي مداخل ، أو كما يسمونها في الفكر اإلاألخالقيبمداخل البناء 

  .خرىأستراتيجيات من جهة صياغة اإل وجهبأوما تسمى 
هذين النوعين من المداخل، تعامل هؤالء المفكـرين  من خالل اسمي  ويبدو واضحاً

تكشف العديد من معطيات  أنمعهما وكأنهما موضوعين منفصلين عن بعضهما، فيما يمكن 
 تبادليـة عالقـة تـأثير   ، وذلك في ظـل  تداخلهماالى حياة المنظمات الحاضرة عما يشير 

 تاسـتراتيجيا ، فصياغة موضوع واحد وكأنهماعلى نحو يظهرهما ، وذلك بينهما كافئةمتو
لهـا   األخالقـي بالحسبان شـروط البنـاء   خذ األتستلزم  كما يرى الباحثان إنماأي منظمة 
  .األسواقفي مجال سمعتها في  األهميةا بما يؤكد على مدى شفافيتها ذات لتترجمه



  ]١٣٧[ين والنجيفيالعدوا
 

 على سبيل المثـال ال ، فإن مهام تطويره للمنظمات القياألخفيما يخص البناء  وهكذا
داد له بصياغة إسـتراتيجية  على نحو يستلزم اإلع بامتياز اًاستراتيجي تخرج عن كونها عمالً

ووسائل بلوغهـا   وأهدافهالة المنظمة وغاياتها ا، وذلك لعالقة هذا البناء الحميمة برسمناسبة
  .يضاًأ

وما تمخض عنها من تحديات ، ئية في العصر الحاضرومع اشتداد حدة التغييرات البي
 هـا مجاالتظل دخول البعد العالمي على البيئة وطبعه لكافـة  في ، السيما للمنظماتجديدة 

لى تطوير إ، تنامت الحاجة بطابعه جتماعية والتكنولوجية والسياسيةواإلقتصادية الثقافية واإل
 األثـر  دون التأكيد على طبيعة عالقة ، وقد حصل ذلك ولكن منالمداخلهذين النوعين من 

الباحثين على دراستهما  ز، مما حفعلى تكافؤ قوة هذه العالقة أيضاًوا القائمة بينهمالتبادلية و
الخدمية في عدد من المنظمات منها أن تكون ميدانية  أريدوذلك في محاولة ، اإلطارفي هذا 

لهـذا   متهـا مالء أكدتاستطالعية  ، والتي تم اختيارها في ضوء دراسيةفي مدينة الموصل
  .الغرض

فـي محـاوره    ا، فقد تم توثيقه مع بقية تفاصيل بحثهميهأما بخصوص ما توصال إل
  :، التي تسلسلت فيه على النحو اآلتياألربعة

مشكلته، أهميته وأهدافه، فرضياته، ومجتمعـه وعينتـه، ومنهجـه    (اهتم بمنهجيته  :األول
  .)وأساليبه

، الذي وفر باإلفادة من آراء الكتاب وما تمخـض عـن   طار النظري لهاختص باإل :الثاني
البنـاء األخالقـي للمنظمـات    (لمفاهيم متغيريه  مناسباً وجهة نظر الباحثين تصوراً

  .بعادهما المختلفةبأ) هااستراتيجياتصياغة وجه وأ
أن يقـال  ، وانتهاء بما يمكن ميداني للبحث بدءاً من وصف عينتهاختص باإلطار ال :الثالث

  .بخصوص قبول فرضياته أو نفيها
  أشتمل على استنتاجات البحث ومقترحاته :الرابع

  
  منهجية البحث
  مشكلة البحث

 األخالقيالبناء بالعديد مما يسمى بمداخل اإلستراتيجية  دارةر النظرية لإلتزخر األط
  .يضاًأ هااستراتيجياتصياغة  وجهبأكما تزخر بالعديد مما يسمى للمنظمات 
وكأن المفكرين بخصوصهما  ذين النوعين من المداخليبدو في ظل هذا التصنيف لهو

، وذلك على الرغم من توافر العديد من احدهما عن اآلخر همالعلى نحو يعزتعاملوا معهما 
بينهمـا  متكافئة و تبادلية تأثيرفي إطار عالقة التي تفيد في التأكيد على تداخلهما  اإلشارات

  .∗دوكأنهما موضوع واح
، سعى الباحثان بين هذين النوعين من المداخلعالقة هذه الغية التوكيد على طبيعة وب

الى هذه الدراسـة بدراسـة   إ، وقد مهدا بينهما تكافئةنحو دراستهما في إطار عالقة األثر الم

                                                 
  :لألمانة العلمية يقول الباحثان ما مفاده اآلتي  ∗

ين المتغيرين المبحوثين، ولم يكـن فـي ذهنهمـا    كانت وجهة الباحثين باتجاه اختبار عالقة األثر التبادلية والقائمة ب
الحديث عن التكافؤ في قوة العالقة القائمة بينهما، وقد قادهما إلى ذلك ما تمخض عن التحليل اإلحصائي للبيانات، إذ 

  .ظهر ما يؤيد هذا التكافؤ، والذي ربما تعزى أسبابه أو تنحصر بطبيعة بياناتهمـا نفسها
محاولة التحقق من هذا التكافؤ باالعتماد علـى  إلى كما سيتبين الحقا زمالئهما من الباحثين لذا دعوا في مقترحاتهما 

  .بيانات من مجتمع آخر، وذلك لتأكيد دقة القول بتكافؤ عالقة التأثير التبادلية بين هذين المتغيرين من عدمها
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ي سيتم بعدد من منظمات مدينة الموصل والت متمثالًاستطالعية مناسبة في الميدان المبحوث 
لى إالختبار وجهة نظرهما بهذا الخصوص عمدا تسهيال كما ، الحقا اعلى تفاصيلهالوقوف 

  :، لعل من أهمهاخاصة ببحثهما بعدد من التساؤالت التعبير عنها كمشكلة
، بمداخل البناء األخالقي، وأهميتها في حيـاة منظمـاتهم  ما مستوى معرفة المبحوثين  .١

  ؟السيما أثناء صياغة استراتيجياتهم المختلفة
؟ وهـل  سـتراتيجيات صياغة اإل وجهبأيسمى  ما مستوى معرفة هؤالء المبحوثين بما .٢

 تطـوير الى اختيار االسـتراتيجيات المناسـبة ل   سبل توظيفها وصوالًلديهم فكرة حول 
  البناء األخالقي لمنظماتهم؟ نواحي

مـداخل البنـاء األخالقـي    بـين  التأثير عالقة بتبادل ما يساعد على القول يتوافر هل  .٣
  ؟غة استراتيجياتهااصي وجهأوبين للمنظمات 

 ؟المتغيرين المبحوثين هل يمكن القول بتكافئها بين... وفي حالة توافر مثل هذه العالقة .٤
  

  أهمية البحث
  :على النحو اآلتيأو تتحدد في نقطتين أساسيتين تبرز أهمية هذا البحث 

مرجعياً تحـت عنـاوين    راًتتجلى في اإلطار النظري للبحث، بوصفه قد يوفر إطا: األولى
 )مداخل البناء األخالقـي للمنظمـات وأوجـه صـياغة االسـتراتيجيات     (متغيريه 

ومسـتلزمات   وأهميتهما في حياة المنظماتمن مفهومهما  بدءاًبتفاصيلهما المختلفة 
وما يـرتبط بأوجـه صـياغة     ،بأنواع مداخل البناء المذكور التأسيس لهما وإنتهاء
  .نحو يمكن أن يفيد الباحثين في مجاالتهماعلى االستراتيجيات و

 -إن شاء اهللا تعالى-، بوصفه سيشتمل المرة في اإلطار الميداني للبحث تتجلى هذه : الثانية
ثـار حـول   ، الذي يمكن أن تتالتي يظنها الباحثان مناسبة للتساؤال اتعلى اإلجاب

، مما قـد  ليهماإين المشار والقائمة بين المتغير لمتكافئةاالتبادلية طبيعة عالقة األثر 
المبحوثـة  السيما المتربعين على قمم الهياكل التنظيميـة للمنظمـات   ،يفيد المديرين
، والبـاحثين بمـا يعـزز اإلطـار     بغض النظر عن طبيعتها من جهة، والمنظمات

  .المرجعي المشار إليه لديهم من جهة أخرى
  

  أهداف البحث
ـ ، يمكن نقطتينكما تحددت أهمية البحث في  ن ذات النقطتـين علـى   قراءة أهدافه م

  :النحو اآلتي
تفاصـيل  تثـار حـول    أنالتساؤالت التي يمكن  إجابةالتي ستركز على  :األهداف النظرية
 اإلشـارة في أهميته التي سبقت  تأشيرها، والتي تم الفكرية لمتغيري البحث األطر
ـ    ، كإليها يس لهمـا  مفهومهما وأهميتهما في حيـاة المنظمـات ومسـتلزمات التأس

 مـدخل ومـدخل الحقـوق   ب ،خالقياألبناء المداخل ب هاوأنواعهما المتمثلة قدر تعلق
  هـذه المـرة  صياغة االسـتراتيجيات  أنماط ب ها، وقدر تعلقمدخل العدالةوالمنفعة 

النمط و المستقر أو شبه المستقر - النمط الموقفي، كالمعتمدة على النظرية الموقفية
  .التراجعي -الموقفي  النمطوالمندفع  -الموقفي 
رتباط والتأثير القائمتين بـين  على طبيعة عالقة اإلالتي ستحاول الوقوف : األهداف الميدانية

في ظل التعامل مـع مـداخل البنـاء    ، وذلك ومدى معنويتهماالمتغيرين المبحوثين 
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 اًمتغيـر  بوصـفها  ستراتيجياتوأوجه صياغة اإل مستقالً األخالقي بوصفها متغيراً
  .اًمعتمد

  
  ∗فرضيات البحث

يـد  ، وجملة التساؤالت التي أثيرت في مشكلته، يمكـن تحد انطالقاً من مقدمة البحث
  :تي اته على النحو اآلفرضي

 ذات داللـة   و خالقي للمنظمات  بعالقة ارتباط متكافئـة القـوة  ترتبط مداخل البناء األ .١
وبين  مستقالً ا متغيراًبوصفه )الفردي والمنظمي والمجتمعي( بعادهاأ وبداللة إحصائية 

سواء درست هذه العالقـة علـى     جياتها، بوصفها متغيراً معتمداًصياغة استراتي وجهأ
 .المستوى الكلي او الجزئي

داللة إحصائية بين مـداخل   ، وذيقوة متكافئة تبادلية وعلى نحو ذيتوجد عالقة تأثير  .٢
وبداللـة   غة اسـتراتيجياتها صيا وجهأوبين  بعادهاأوبداللة  البناء األخالقي للمنظمات

على المستوى الكلي أو الجزئي، أي بـين أبعـاد مـداخل البنـاء األخالقـي       بعادهاأ
المـوقفي المنـدفع   ( وبين أبعاد أوجه الصياغة أيضاً) الشخصي والمنظمي والمجتمعي(

 .)والمستقر والمتراجع
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  

  ١الشكل 
  نموذج البحث االفتراضيأ

  
 ومجتمعه وعينتهة والزمانية المكانيحدود البحث 

، بوصفها حدود البحـث الزمانيـة   ٣١/١/٢٠١١ولغاية  ٢/٩/٢٠١٠عدت المدة من 
في هذه المدينة ) اتصاالت و الماء والمجارييريات بلدية الموصل والكهرباء واإلمد(وعدت 

                                                 
ى إلتزامهـا بـالبنى   حوثة تبعا لمـد استبعد الباحثان الفرضية التي تدفع باتجاه التمييز بين المنظمات المب ∗

نجاز مهام صياغة استراتيجياتها، وذلك ألسباب ربما تتعلق بواقع المنظمات المبحوثة كونها األخالقية في إ
ثـة لـذات   ، وبموجبه تخضع جميع منظماته ومنها المنظمات المبحومن قطاع واحد هو القطاع الحكومي

نجاز مختلف مهامها وتحاسب فيما لو خرجت عن إاألخالقية في لتزام بالمعايير القوانين المؤكدة على اإل
 .هذه المعايير

 أبعاد مداخل البناء األخالقي

 أوجھ صیاغة اإلستراتیجیة

 البعد المجتمعي البعد المنظمي البعد الشخصي

 الموقفي المتراجع الموقفي المستقر الموقفي المندفع
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 مـا يـرتبط   ، لعل من أهمهـا قد تم اختيارها لجملة من األسباببوصفها حدوده المكانية، و
كما تبين من تبنيها بأهدافها بوصفها إستراتيجية في حياة المستفيدين من خدماتها من جهة ول

م التفكير االسـتراتيجي فـي مهـا   لمفاهيم البناء االخالقي وستطالعية للباحثين الدراسة اإل
  .من جهة أخرىالتخطيط لجملة مهامها 

، فتمثـل كمـا سـبقت    فرداً) ٨٧(بالغ عددهم في اإلجمال ، الأما فيما يخص مجتمعه
  .لمنظمات المبحوثة حصراًل العليا والوسطىالمستويات في ديرين اإلشارة بالم

، وبلـغ  من المذكورين المشـار إلـيهم   وأما بخصوص عينته، فتم اختيارها عشوائياً
ت نسـبته  ، ثم نقص هذا العدد فأصبحتقريباً%) ٨٠(بواقع  فرداً) ٧١(عددها للوهلة األولى 

ن بحسب المنظمات المبحوثـة علـى النحـو الـذي     موزعي فرداً) ٦٧(قع ، أي بوا%)٧٧(
  .١يعرض تفاصيله الجدول 

استمارات مـن جملـة     أربعاستبعاد  فياألسباب التي أدت إلى هذا النقص  نحصروت
استمارتين في مديرية البلدية واستمارة واحدة في كل من ، وذلك بواقع ةاالستمارات الموزع
  .يرية الماء والمجاريمديرية الكهرباء ومد

  
  منهج البحث وأسلوب تحصيل البيانات

، وذلك لمالءمته كمـا  ماعلى المنهج الوصفي التحليلي في إنجاز بحثه اناعتمد الباحث
على أساليب هذا المـنهج   اوانطالقاً من ذلك، اعتمد .في بلوغ األهداف المرجوة منه اعتقدا

مقيـاس   نحو ذي علىها وستبانة، التي أعدإلمن البيانات السيما ا مافي تحصيل مستلزماته
في إعداد أوراق االسـتبانات، وتضـمنت ثالثـة    المعتمدة لسياقات العلمية خماسي ووفقا ل

الجنس، (حث محاور، اختص األول منها بالحصول على البيانات المتعلقة بأوصاف عينة الب
اني بالمؤشـرات التـي   ، واختص المحور الث)، الدوراتالعمر، المؤهل العلمي، مدة الخدمة
غطت  مؤشراً) ١٥( ، وعددها)خالقيأبعاد مداخل البناء األ( اعتنت بالمتغير المستقل للبحث

أما المحور الثالث فاختص بمؤشـرات المتغيـر   .بخصوص هذا المتغيرالباحثان ما يحتاجه 
وقـد كانـت كافيـة لعـدها      ،مؤشراً) ١٥(، وعددها )صياغة اإلستراتيجيةأوجه (المعتمد 

  .بوصفها تعبر عن المتغير المعتمد لهذا البحث
  

  أساليب التحليل اإلحصائي
تمـاد جملـة   ، تم اعالزمة لبلوغ ما يروم البحث بلوغهللتحليالت اإلحصائية ال إنجازاً

  :، وذلك في مجالين رئيسين همامن األساليب اإلحصائية
سب المئويـة والوسـط   وألجلها تم اعتماد الن هم،يل إجابات األفراد المستبينة آراؤتحل .١

  .نحراف المعياريلحسابي واإلا
نحدار الخطـي  أنموذج اإلوألجلها تم اعتماد معامل االرتباط و اختبار فرضيات البحث، .٢

 .البسيط
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  ١الجدول 
  مجتمع البحث وعينته ونسب التمثيل

العدد اإلجمالي  ةالمنظم ت
 للمديرين

  عدد
االستمارات 

 الموزعة
عدد االستمارات 

 الراجعة
سبة التمثيل ن

(%) 
 ٩٠ ١٨ ٢٠ ٢٤ مديرية بلدية الموصل ١
 ٩٥  ٢١  ٢٢ ٢٧ مديرية كهرباء نينوى  ٢
 ١٠٠  ١٥  ١٥  ١٩  دائرة اتصاالت نينوى  ٣
 ٩٣  ١٣  ١٤  ١٧  مديرية الماء والمجاري  ٤

 ٧٧ ٦٧  مجموع العينة ٨٧  
  نالباحثي إعداد :المصدر

    
  اإلطار النظري

   أهميتها وأنواعهاومنظمات مداخل البناء األخالقي لل -أوالً
للمنظمـات   األخالقـي البنـاء  مداخل يجد الباحثان من الضروري التمهيد لموضوع 

، ومصـادر بلورتهـا   المنظمةوالفرد  ييمستوبحدود كما تبدو  األخالقلى مفهوم إ باإلشارة
هـا  خالق قدر تعلق، ألهميتها في توفير تأسيس نظري متكامل لفكرة األوأهميتها وانعكاساتها

  :، وذلك على النحو اآلتيبحياة المنظمات
  ∗األخالقمفهوم  .١

ق وعلى نحـو ألخاللأو غيره مفهوم محدد  دارةيتوافر في األطر النظرية لعلم اإلال 
، وربما يعزى ذلك لسعة ما يمكن أن يشتمل عليه هذا المفهـوم  من قبل الباحثينعليه متفق 
ولتعدد الزوايـا  ، من جهة لوك األفراد والجماعاتتحكم سالتي قيم المعايير والمبادئ والمن 
من جهة كالزاوية اللغوية والفلسفية والفقهية ونحوها ، المفهوم انظر من خاللها لهذتم ال التي
  .أخرى

بوصفها للفيروز آبادي ) القاموس المحيط(، بدت هذه األخالق في فمن الزاوية اللغوية
 لوصف ساعد على توفير إطاربما ي، وذلك ينو السجية والمروءة والطبع والدوه قجمع خل

أشـار   الذي Longmanقاموس في  ، وبدتيجابية والسلبيةاإلالطبيعة الداخلية لنفس اإلنسان 
 األفـراد  سـلوك التـي تحكـم   المبادئ والقـيم  بوصفها جملة ) ٨، ٢٠٠١الساعدي، (إليه 
  .اتالجماعو

 والساعد،العنزي (شار إليهما وقاموس أو معجم الالند اللذين أ Oxfordأما في قاموس 
 المـأخوذة القواعد السلوكية جملة فبدت  )٨، ٢٠٠٦ ة،الرفاعي وعارض(و )١٠٢ ،٢٠٠٢

  .والشر الخيربنظرية فعلية في والتي يمكن التعبير عنها ، وغير المشروطة
لى األخالق لم تقتصر علـى وجهـات نظـر اللغـويين     إإن هذا التباين في النظرة 

الـذين كمـا يبـدو    ، يضاأاإلجرائي لها المفهوم ليصل الى المهتمين ببخصوصها، بل امتد 
مختلفـة لهـا بحسـب هـذه      ، مما وفر تعريفـات لوه من زوايا اختصاصاتهم العلميةتناو
  .ختصاصاتاإل

                                                 
، جه الخطأ في ذلك،  أما و)األخالق(من  بدالً) األخالقيات(لى اعتماد مصطلح طأ إيذهب بعض الكتاب خ ∗

وأما ، )أخالق(نيث لجمع التكسير المذكر بوصفها جمع تأ) األخالقيات(لى كلمة إفيعود كما يقول اللغويين 
  .، وهذا مما ال يحبذ في قواعد اللغة العربيةق، مما يعني أنها تمثل جمع الجمعمفردهما فهو خل
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كما إليها جتماع اإلعلماء  ، نظرجتماعية على سبيل المثالوجهة النظر اإلفعلى وفق 
لـى  إ وصوالً اإلرادةالقوى الراسخة في وصفها ب) ٥٧، ٢٠٠٣عذاري، ( يبدو من تعريف

تقوم  اجتماعيةمؤسسة أو بوصفها  ،عما هو شر وطالحخير وصالح  اختيار أو تمييز ما هو
  .ارهم وأعراقهم ودياناتهم ونحوهابغض النظر عن أعم سلوك الناس بضبطعلى نحو 
صـفة  ها بوصـف  )٣ ،١٩٩٥ ،ياغي(على تعريف  اعتماداً عدوهاف، علماء النفسأما 

 أو موروثـة صفات  أوصفة  أماوهي ، األفعالتصدر عنها و على نحو راسخنفسية مكنونة 
  .الفرد تجاه ما يحيط به أفعالوما ينجم عن ردود  ،مكتسبة عن طريق العلم والتدريب أنها

كمـا   تهاعـد  إذ، أيضـاً بخصوصها علماء الشريعة وجهات نظر وكذلك فيما يخص 
صفات مستقرة في الـنفس  بوصفها  )٨-٦، ٢٠٠٦، وعارضة الرفاعي(يتبين من تعريف 

وهي مسـتقرة  ، بطريقة تلقائية التكلف فيها وردودها السريعة األفعالتصدر عنها  اإلنسانية
  .حجم منهي أو يقبلهومن ثم ما  ،قيمته أوبحسن الفعل  اإلنسانومن خاللها يشعر ، في النفس
هم المحكومة بعالقتها الحميمة مع جملـة  ، فلعلهم بحكم طبيعة علمدارةاإلعلماء  وأما

مصغر علـى   اًالمنظمة بوصفها مجتمع إطارولكونهم يعملون في ، من جهة األخرىالعلوم 
 أوتربوية  أوقانونية  أونفسية  أوجتماعية إكانت  إذابغض النظر عما  األفكارنحو تؤثر فيه 

، غيرهم بهذا الخصـوص من  تبايناً أكثركانوا على نحو ، أخرىشرعية ونحوهم من جهة 
م ذلـك علـى   ، وقد سـاعده استعراض أكثر من رأي في تعريفها مما فرض على الباحثين
لنظر اإلدارية بخصـوص  تجاهات الفكرية التي انطلقت منها وجهة اتمييز ما يمكن عده اإل

  :، وذلك على النحو اآلتيهذه األخالق
والقيم والمعايير المبادئ جملة صفها بو لألخالقنه انطلق من المعنى اللغوي ويبدو أ :األول

والجماعات وصوال للتمييز بين السلوك الصـحيح   األفرادوالقواعد التي تحكم سلوك 
 (Chumpox, 2000, 40) ولعل ممن سار علـى هـذا الـنهج    .الصائب عن سواه أو
  .)Wheelen and Hunger, 2008, 66(و

تجـاه  قيم والمعايير التي ركز عليها اإلوال المبادئوبموجبه جرى التمييز بين جملة  :الثاني
شرعي ونحوهم، مما يساعد على  أو يقانون أواجتماعي أو  إداريبين ما هو  األول

كـل   المفهـوم ، التي قدمها المهتمين بهذا اإلجرائيةعلى المفاهيم  عده اتجاها معتمداً
 أو على شـكل قـوانين  والقيم والمعايير  المبادئهذه بحسب اختصاصه، لذا جاءت 

 أومعكوسـة   فـراد لألدينية واجتماعية ونفسـية   تاوعلى شكل معتقد، قواعد مرة 
 .أخرىمن قبلهم من خالل السلوك الذي ينتهجونه في مجتمعهم مرة  مترجمة ميدانياً

 ,Daft, 2003)و) Robbins and Judge, 2007, 124(وولعل ممن سار على هذا الـنهج  
249).  
 نجـم، (و) ١٣٥-١٣٤، ٢٠٠٥ ،غالبي والعـامري ال( آراءعن هؤالء جاءت  فضالً

هـذه  عدوا  إذ، ها ضمن مستوى المنظماتوأنهم تناولولو ، تجاه أيضاًبهذا اإل) ٣٥ ،٢٠٠٠
عـن  الصـحيح  المنظمات سلوك ملة القيم والمعايير التي تحدد أو تميز بوصفها ج األخالق
بالمعـايير   األول ميهـت على نحـو  ،التي يمكن فهمها من خالل منحنيين، وها الخاطئسلوك

ير المرتبطة بوسائل تحقيـق  بالقيم والمعايفيما يهتم الثاني  ،المنظماتهذه  ألهداف ةاألخالقي
  .هدافتلك األ
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بوصـفها  قدر تعلقها بحياة المنظمات  األخالقفيرون في هذه ، من وجهة الباحثين أما
جل تقـويم جملـة   أات من المنظمهذه التي تعتمدها الوقائية والعالجية من المعايير  معياراً
  .يضاًأنتهاء من تنفيذها اإل وأثناء التخطيط لها أثناء، وذلك أنشطتها

جوانبهـا  من مدى مراعاة  جل التحققأ، فذلك من التخطيط أثناءففيما يخص اعتمادها 
المحافظة السعي نحو في مجال  ألهميته، سائل هذه المنظماتمضامين رالسيما التي تعكس 

األثر في تواصل إمدادها بالمدخالت وبقية ما ومكانتها في البيئة ذات ات المنظم ةعلى سمع
  .تستلزمه مهام بقائها وتطورها

جـل  أ، فذلك مـن  نتهاء من مهام تنفيذ تلك األنشطةأما فيما يخص اعتمادها أثناء اال
لمعرفة أسبابها  تمهيداًفي تلك األنشطة التي حصلت األخالقية نحرافات تشخيص نواحي اإل

  .لسبل الكفيلة بمنع حصولها مستقبالًوا
 ،فربما تكشف نواحي تحليل تلك االنحرافات عن قصور في المعايير األخالقية نفسها

مـا مـن جهـة    مما يوفر األسباب لتطويره، أيضاًأو في بعض مضامين رسائل المنظمات 
ـ  ،هـا معاييرمضامين رسائل المنظمات وجملة على القول بحاجة  في نفسهيساعد و ا ومنه

مواكبة لنواحي التطور في حيـاة  أكثر على نحو  للتقويم المستمر لجعلهماألخالقية  المعايير
  .من جهة أخرى المنظماتهذه 

  

  هتمام بهاودواعي اإل وخصائصها وأهميتها بلورة األخالق مصادر. ٢
لدى األفراد على األغلب في مصدرين أولهما وراثـي   األخالقتتحدد مصادر بلورة 

، آراء علماء الشريعة وعلماء الـنفس لى إمكتسب، وقد سبقت اإلشارة بهذا الصدد  :وثانيهما
ما يرتبط بنواحي القوميـة  ، كاالعتقادات الدينية والذين عدوها بوصفها صفة نفسية موروثة

، كاالعتقـادات  الدنيوية، كجملة االعتقادات مكتسبة عن طريق التعلم والتدريب، أو ونحوهما
ن البـاحثو ليها التي يشير إ، كاألخرىجتماعية اإلالتأثيرات جملة  عن السياسية وما يتمخض
  ).١٨، ٢٠٠٠ ،حرحوش والعنزي(، ولعل منهم ٢كما يبدو من الشكل 

  

  
  
  
  
  
  

  ٢لشكل ا
  مصادر بلورة أخالقيات اإلنسان

  :والعنزي عن شحرحو :المصدر
Griffin R.W., (1999), "Management", Boston, Houghton, Co, 9. 

 
،  ادر من النوع المكتسب علـى األغلـب  ، فتبدو هذه المصأما على مستوى المنظمات

وما هو  ،وقد يتمثل النوع الموروث فيها بصفاتها في ظل العاملين الذين غادروها من جهة
  .ات العاملين الحاضرين فيها أيضاًمعكوس من موروث صف

 التـي ، احثين المشار إليهمالببعض آراء ، فيتفق الباحثان مع وفيما يتعلق بخصائصها
بما يساعد على تمييز  ،همسلوكفي  نعكسصفة مستقرة في نفوس األفراد على نحو يعدتها 

  .السلوك الجيد عن السلوك الرديء

 أخالق الفرد

تأثيرات 
 األسر

تأثيرات 
 الزمالء

العوامل 
 الموقفية

القيم الشخصية 
 والمبادئ الخلقية

الخبرات 
 السابقة

  

 الدين
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أداة مهمـة  بوصفها قدر تعلقها بالمنظمات أن تبرز ، فيمكن فيما يخص أهميتهاوأما 
بما يسـاعد علـى    ،ماوتوجيهه فيهاهذه المنظمات وسلوك العاملين من أدوات ضبط سلوك 

مـن جهـة   وانتظام عالقتها مع بيئتهـا   ،لمنظمات من جهةالمناخات التنظيمية لهذه ا هدوء
  .أخرى

بخصوص أهميتهـا   إن هذه اإلشارة ال تمنع من تسليط األضواء على نواحي أخرى
 لهـا  جرائـي اإلعلى مفهوم الباحثين  ، ولعلها تنحصر هذه المرة اعتماداًفي حياة المنظمات

لـى  إ ، بوصفها من المداخل المناسبة للولـوج وصـوالً  ما أشارا إليه بخصوص مسوغاتهو
لتي يسـعى  ستراتيجيات ااغة اإل، ولعل منها ما يرتبط بصينظميةمعتقدات المتطوير جملة ال

  .يضاًأ الباحثان نحو التحقق منها في هذا البحث
ها ال مهـرب منـه فـي حيـاة     بعتهتمام بها ومتا، يبدو موضوع اإلمن ذلك انطالقاً
من أين تبدأ نقطـة الشـروع فـي هـذا     : مفاده إجابته، ولكن السؤال الذي تجب المنظمات
  االهتمام؟

ن هذه النقطة إنمـا  أ، ٣على معطيات الشكل  ، يرى الباحثان اعتماداًعليه ولإلجابة 
ت األخالقيـة ال  ن بنى المنظمـا ، وذلك ألللعاملين يجب أن تبدأ من مصادر البناء األخالقي

عدوا رسائلها وأخالق من تواصلوا على تنفيـذ  أتخرج عن كونها حصيلة جمع أخالق من 
  .∗، أو على األقل بمثابة انعكاسات ألخالق هؤالء المشار إليهم جميعاًهذه الرسائل مضامين
  
  

  
  

     
  

  
  

  ٣ الشكل
  نماذج البناء األخالقي للمنظمات وانعكاساته في سلوكها

  :من إعداد الباحثين باإلفادة من :المصدر
Mondy R. Waune & Premeaux. S. R, (1998), "Management", 7th ed., Prentice-Hall, INC., 
Inglewood Cliffin, New Jersey, P. 90. 
 

  

في مهاوي المنظمات ، فربما يوقع مصادرالتحقق من رصانة هذه ال أما تجاهل نواحي
لحق الضرر في مهام تحقيـق  مما ي، هااتمجتمعك المرغوب في الخطأ في اختيار نوع السلو

باالعتماد على المعايير األخالقية المنظمي السلوك من  نفر نوعي، السيما في ظل تواأهدافها
 ,Schermerhorn)و) Champox,2000,39(منهم لى ذلك الكتاب وإيشير كما  يضاًأللمنظمات 
  :هما (13 ,2000

                                                 
ـ عد البيانات التي يقدمها الراغبو يمكن ∗ اءاتهم ن بالتعيين في بعض المنظمات عن دياناتهم وقومياتهم وانتم

كما يمكن عد المقـابالت   .األخالقيغراض تقويم الجوانب العقائدية في بنائهم السياسية ونحوها بيانات أل
، كاختبار فحص القدرة على التـدريس المعتمـد فـي    لها ومنها اختبارات فحص الكفاءة التي يخضعون

         .يضاًأمن وسائل تقويم جانب العمل في هذا البناء  الجامعات العراقية واحداً

  

 السلوك الفعلي
معتقدات عما هو 
 صحيح وخطأ

مصادر البناء 
 خالقياأل

 )١( النموذج )٢( النموذج
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ما ك األخالقيةعي القيم والمعايير ارلوك المنظمات التي تسبوصفه  :األخالقيسلوك ال
مما يجب أن تلتـزم بـه    اً، وقد ضمنتها بوصفها جزءنينهااوقو هامجتمعات أعرافبدو في ت

  .أثناء مهام تحقيق أهدافها
عمد الى تجاهل معـاني تلـك   بوصفه سلوك المنظمات التي ت :األخالقيالسلوك غير 

  .اأثناء مهام تحقيق أهدافه بالحسبان هاأخذوال ت ،ليه مضامينهاالمعايير والقيم وما تؤكد ع
، والتي ذكر فيها الباحثان يتين الوقائية والعالجية لألخالقلى الناحإوقد سبقت اإلشارة 

لى التمييز إ وصوالًمهمة تقويم السلوك المنظمي باالعتماد على المعايير األخالقية  صمايخ
تقـف عنـد    أنيجـب   الير األخالقي للمنظمات بوصفها بين السلوك األخالقي والسلوك غ

لـى تقـويم   إ تمتد وصـوالً  أنبل يجب ، فقط لمنظمات لهذه احدود تقويم السلوك المتوقع 
 وما يتمخض عنهـا مـن النتـائج    المهمةهذه لتكون ، وذلك أيضاً بأول أوالًالفعلي  هاسلوك

ال تقف حدود منافعها عند مجـرد  على نحو كما يبدو في الشكل السابق بمثابة تغذية عكسية 
تقويم معايير البنـاء  في وإنما ، فقطعلى سلوكها  للمنظمات األخالقيبناء التقويم انعكاسات 

  .تغييرات الحاصلة في البيئة أيضاًاألخالقي نفسها كمدخل لجعلها على نحو يواكب ال
  

  ومستلزماتها البناء األخالقي للمنظماتمداخل  -ثانياً
بخصوص أنواع مداخل البناء األخالقي للمنظمات كمـا يبـدو   لباحثين اتباينت آراء 

عليهـا  فيـه  وذلك على الرغم من اتفاق الكتاب المعروضة أسمائهم  ،٢واضحا في الجدول 
بلـوغ  الى تمكين المنظمات مـن   ةدفاهق الائجملة الطرن رأي الباحثيبوصفها اعتمادا على 
هـذه  خطط ل شكل خصائص ائدها األخالقية علىلتعبير عن جملة عقالسبل الكفيلة لها في ا

الحفـاظ علـى    بما يساعدها علـى ، وذلك هاواستراتجيات هاوإجراءات هاوسياساتالمنظمات 
العاملين فيهـا  مع من لهم عالقة بها من  صلتهادامة إسمعتها في األسواق ذات األهمية في 

ـ  ( ، أو كمـا عرفهـا  أيضاً الموردين والزبائن ونحوهمو ) ١٧٦، ٢٠١٠ن، نجـم والمبيض
لتزام بها على تحقيـق  تي تساعد المنظمات السيما عند اإلفتراضات والمعايير المجموعة اإل

 أنـواع الف فـي  تخبخصوص نواحي اإل اإلشارةتجدر .تساق في مواقف جملة مديريهااإل
تخرج كما الحظ الباحثان عن كونهـا   المداخل المعروضة في الجدول المذكور بوصفها ال

عرضـها   ألغـراض  اآلراءلى تبني بعـض  إلذا عمدا .فقطفات في التفاصيل مجرد اختال
بالحسبان التعليق عليها على نحو  األخذمع  (Wheelen and Hunger, 2008, 67) آراءالسيما 
وبما يساعد على جعلها على نحو أكثـر مالءمـة لنـواحي البنـاء     ، من جهةشمولية  أكثر

  :، وذلك على النحو اآلتيأخرىاألخالقي لمنظمات مجتمعنا من جهة 
   Moral–Right Approachمدخل الحقوق األساسية. ١

تقوم فكرة هذا المدخل قدر تعلقها بالعاملين في المنظمـات علـى ضـرورة األخـذ     
مـاءاتهم  ، وصـحتهم وانت قهم في الحياة وما يرتبط بأمـانهم بالحسبان حقوقهم األساسية، كح

ن الحقوق أو األهداف التي تقع علـى المنظمـات   ، بوصفها جزء ملدينية والقومية ونحوهاا
  .بها وتحقيقها ممسؤولية االلتزا
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  ٢الجدول 
  أنواع مداخل البناء األخالقي من وجهة نظر الكتاب

  المداخل  السنة  الكاتب  ت
١  T.M. Jones الغائي، الحقوق المتساوية، النسبية، الفضائل  ١٩٩١  
٢  T.K.Mcethineey  الماورائيالوصفي، المعياري  ١٩٩٣ ،  

  ٢٠٠٢  العنزي والساعدي  ٣
، الواجبات األدبية، العاطفي، )المنفعة(الغرضي 

  الحقوق األخالقية، العدالة

  ٢٠٠٥  المعاضيدي  ٤
النفع العام، الفردي، الحقوق المعنوية، العدالة، 
  الصفات الجيدة، السمات األخالقية، التوازن

  ٢٠٠٦  الفضل  ٥
قية، العدالة النفعي، الفردي، الحقوق األخال

  )اإلجرائية، التوزيعية، التفاعلية(
  اإليمائي، المادي  ٢٠٠٦  الطويل  ٦

  ٢٠٠٨  الغالبي والعامري  ٧
النفعي، الفردي، الحقوق األخالقية، العدالة 

  )اإلجرائية، التوزيعية، التفاعلية(
٨  Wheelen and Hunger الحقوق، العدالة، المنفعة  ٢٠٠٨  

  ٢٠١٠  ننجم والمبيضي  ٩
خالق المثالية، أخالق االمتثال، األخالق النسبية، األ

  األخالق التطورية، المدونة األخالقية
  .ناعداد الباحثي :المصدر

  

ألهـدافها   تحقيقاً ء هؤالء العاملينويعزى ذلك ألهميتها في مجال االستحواذ على وال
  .في البقاء والتطور

مسـؤولية اإليفـاء بمتطلبـات     ، إذ تقع عليهاأيضاًوهكذا فيما يخص حقوق المجتمع 
فضـل  أفي مجاالت توفير السلع والخدمات على وفق ، وذلك تجاههمسؤوليتها االجتماعية 

 ، والذي ال مجال للتقاعس في تحقيقه ضماناًعد ذلك بمثابة حق المجتمع عليهاو ،ئصالخصا
ائهـا  للحصول على جملة مستلزماتها الخاصة من هذا المجتمع ذات األهمية في مجـال بق 

  .يضاًأوتطورها 
، فتتمثل بحقها المقابل على كل من العـاملين فيهـا   أما فيما يخص حقوقها األساسية

وحقها على المجتمع العاملين من جهة، هؤالء باالستحواذ على والء وذلك ، مع أيضاًوالمجت
  .من جهة أخرى توقيتاً ونوعاً في مجال الحصول على المدخالت المناسبة لها كماً

  
  Utilitarianism Approach دخل المنفعةم. ٢

باتجاه التكامل مع فكرة مدخل الحقوق األساسية مـن خـالل   المدخل  فكرة هذا تتجه
في مجال تمكين العاملين من االستحواذ على  األهمية بناء السلوك المنظمي ذيالتأكيد على 

ه من المنظمات ، وحقوق المجتمع في مجال حصولوتحقيقها همذاتما يساعدهم على احترام 
، وتمكينه من الحد من نواحي اعتمـاده  على توفير نواحي رفاهية مواطنيه على ما يساعده

تسـخير   مقابل منفعتها الناتجة عن، وذلك لحاجاته من السلع والخدمات على االستيراد سداً
 مافي، وكذلك من جهةهارية خدمة لها مجملة طاقاتهم وإبداعاتهم الفكرية والهؤالء العاملين ل

سـبقت  الدعم منه في نواح أخرى غير التـي  في الحصول على يخص حقها على المجتمع 
، مما يمهد األجواء التي تساعد على القول بخصـوص جملـة   أخرى من جهة ااإلشارة إليه

منظومة متكاملة من القيم الشخصـية   ٤بوصفها كما تبدو في الشكل  األخالقيمداخل البناء 
  .هي نفسوالمجتمعية ف المنظميةو
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  ٤الشكل 
  مداخل البناء األخالقي للمنظمات

  .نمن إعداد الباحثي :المصدر
  

  

يها يسـم ليها بوصفها تقع في إطار ما المشار إلى وجهة نظر الباحثين إ اإلشارةتجدر 
كبـر  أالى توفير بمنفعة القاعدة التي تهدف المشار إليهم في الجدول المذكور  معظم الكتاب 

وما يتمخض عنهـا مـن    ،لتزام بالقواعد والمعاير األخالقيةاإل منافع للمستفيدين في ضوءال
  .السلوك الصحيح

ضمن هذا المدخل، فتم تجاهلها مـن قبلهمـا،   أما بخصوص ما يسمونه بمنفعة الفعل 
ن تطلـب األمـر   نافع حتى وإالسيما في ظل ما تهدف إليه من تحقيق الم(، لكونها ال تقود

لى ما يطمحان إليه بخصوص بناء المنظمـات الفاعلـة   إ، )عايير والقيم األخالقيةنتهاك الما
  .اجتماعياً

  Justice Approachمدخل العدالة . ٣
بوصفه تاج البنى األخالقية لألفراد والمنظمات بغض النظر عـن  هذا المدخل ظهر ي

  .عات بغض النظر عن معتقداتها أيضاًطبيعتها والمجتم
ۉ  ۉ  ې  ې      چمن سورة  اإلسراء ) ٣٥(مضمون اآلية الكريمة لى أما فكرته، فتقوم ع

بوصفه يركز علـى   األخالقيالسلوك عد الذي بموجبه ي  چ             ې  ې    
واضحة المعالم من على قواعد قانونية  اعتماداًوذلك  ،اآلخرينمعاملة  الحيادية والعدالة في

تجـدر اإلشـارة   و.ات العالقة بالمنظمة من جهة أخرىجهة ومعروفة لدى كافة األطراف ذ
الغـالبي  (ومـنهم  ن البـاحثو قوم كما يشير الى ذلـك  اعتماده في حياة المنظمات إنما ي لىإ

  :على ثالثة أنواع من العدالة هي) ١١-٩، ٢٠٠٦ ،الفضل(و) ٨٥–٨٣، ٢٠٠٨، والعامري
المنظمـة  سياسـات   وتعني درجـة وضـوح   Procedural Justice اإلجرائيةالعدالة . ١

  .وحيادية تطبيقها هاواستقرار وقواعدها
المـوارد  توزيع  اإلنصاف فيلى مدى إوتشير  Distributed Justiceالعدالة الموزعة   .٢

أو قوميـة  ال أوجنس ال أوعمر الز بسبب يدون تميالحوافز ونحوها على مستحقيها من و
  .نحوها

بكرامـة  تضمن مدى معاملة الجميـع  التي ت  Interact ional Justiceالتفاعليةالعدالة  .٣
  . ونزاهة واحترام
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بضرورة فيما يخص مستلزمات هذه المداخل ، فلعلها تنحصر كما يرى الباحثان  أما
بما يسـمى  ، وي في مجالي االستقراء واالستنباطبمناهج البحث العلممعرفة القائمين عليها 
 من الوسائل أو التقانات ذات األهمية فـي  ونحو ذلك) العصف الذهني(تقانة الذهانة المعمقة 

لنواحي البنى األخالقية لمنظمـاتهم مـن جهـة     تعزيزاًها ونحتاجالتي ياألفكار  أفضل بلوغ
، وذلك الى جانب ى في األوقات المناسبة ومعالجتهاولتشخيص نواحي الضعف في هذه البن

عليهم مهمة متابعتها بمـا  معرفتهم بأنواع سلوك منظماتهم التي تقع ما يجب أن تكون عليه 
  .من جهة أخرى يجعل تطبيقاتها منسجمة مع تفاصيل هذه البنى وما تحرص عليه

  
  اإلستراتيجية صياغة أوجه -رابعاً

  المفهوم. ١
من الضـروري الوقـوف   الباحثان  ، يجداالستراتجيات ةصياغ أوجهمفهوم ل اًتمهيد

مجال ، ألهميتهما في )اإلستراتيجية(و )النمط واألوجه أ(مفردتي  معانيعلى للوهلة األولى 
  .بخصوصها التأسيس لمفهومهما اإلجرائي

 إليـه للزيات ) المعجم الوسيط(ومنها  ، تشير معاجم اللغةالنمطاألوجه او  ففيما يخص
؟ او أوجهه الشيء أنماطما  تعميماً، فعندما يقال على سبيل المثال النوع أو ةبوصفه الطريق

  .أنواعه أوانجازه ق ائطر إما ذلكفيقصد ب
للبعلبكي هـذه   )المورد(ومنها ، فتشير المعاجم المذكورة اإلستراتيجيةفيما يخص  أما
  .فن الجنراالت معظم الكتابليها إكما يشير  وفن الحرب أبوصفها ليها المرة إ

من الكلمة اليونانية ) ٣١، ٢٠٠٤ الدوري،(، فمشتق بحسب ما يشير إليه وأما أصلها
)Strategos( ،ثـم  اها في االستخدامات العسـكرية وكان استخدامها كما هو واضح من معن ،

تناولها المهتمـون بهـذا    إذ، ستراتيجياإل فكره أوتوجهه  إطارانتقلت الى علم المنظمة في 
تها لطبيعة عالقالمنظمة  اتتصوربوصفها فعرفها ) Ansoff, 1995, 100-101( مومنهالفكر 

 على ذلك في المدى البعيـد وصـوالً   وما ينبغي عمله اعتماداً ،المتوقعة مع البيئة الخارجية
خطة  بوصفها) Jauch and Glucck, 1988, 11(، أو كما عرفها اتحقيق غاياتها وأهدافه لىإ

  .تحقيقا ألهدافهاالمنظمة الكفيلة لها في ربط مزاياها بتحديات البيئة 
هل وجونز، (بحسب رأي  ، يمكن النظر الى صياغة االستراتيجياتعلى ذلك اعتماداً

 بوصفها مهام المنظمات الخاصة بتحليل البيئتين الداخلية والخارجية وصـوالً ) ٤٠، ٢٠٠٨
ـ جملة الطر ابوصفهأو كما يراها الباحثان . لى اختيار استراتجياتها المالئمةإ المعتمـدة  ق ائ

ـ لطبيعة عالقتها المتوقعـة مـع    هاتصوراتمختلف في رسم  من قبل المنظمات  أو، ابيئته
ـ  ،هاخططق التي تعتمدها المنظمات في إعداد مختلف ائبوصفها أنواع الطر  ابما يضمن له

ها فرصما يسمى بوبين من جهة  هاضعفو تهاقوط نقابين  هترومالذي بط الرنواحي  أفضل
 .من جهة أخرى ألهدافها تحقيقاً في هذه البيئة تهديداتوما يمكن أن تصادفه من  ،في البيئة

السـلوك الـذي    مـاط أن لتحديـد ي ظل هذا المفهوم بوصفها وسيلة المنظمات وهي تبدو ف
، وذلك قبل وضع هذه االنماط موضع التطبيق إلى أهدافها وصوالً ستنتهجه المنظمة مستقبالً

  .الفعلي
بوصفها معروفة في األطر النظريـة   إليهاق المشار ائلى أنواع الطرإتجدر اإلشارة 

أو عما يسـمى بخيـارات   ، وهي تختلف اإلستراتيجيةصياغة  وجهبأاإلستراتيجية  دارةلإل
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تعنـى برسـم السـلوك     اإلشارةكما سبقت  فاألولى ،∗يأو أنماط السلوك االستراتيجبدائل 
  .األرضلهذا السلوك على  ةالحقيقي اتالتطبيقأنواع فيما تمثل الثانية  ،المتوقعاالستراتيجي 

التـي سـبقت   مداخل البنـاء األخالقـي    أما فيما يخص شكل العالقة فيما بينها وبين
صـياغة  معنيـة ب  األخالقيإن كانت مداخل البناء : ، فيمكن القول الذي مفادهاإلشارة إليها

، ممـا  تعنى بصياغة هذا السلوك نفسـه  إنمانماط ن هذه األإ، فخصائص سلوك المنظمات
نحو أكثـر   ، أو علىوصهما وكأنهما وجهان لعملة واحدةيمكن أن يساعد على القول بخص
  .دقة وجهان مكمالن بعضهما لبعض

  األهمية والمستلزمات. ٢
، يمكن القـول بخصـوص   الصياغة المبحوثة وجهألإلجرائي ا التعريف على اعتماداً

تحقيـق  فاعليتها في مجال  إلى ةلموصقها الائلصياغة طرأهميتها بوصفها سبيل المنظمات 
أو بعبارة على نحو أكثر ، هماياتية ونحولعملبغض النظر عن طبيعتها التسويقية أو اأهدافها 
لى السلوك القصـدي والقـادر علـى    إ بوصفها وسيلة المنظمات وصوالًهذه المرة  تحديداً

  .بأقصى ما تتمكن عليه من الكفاءةفي الظروف البيئية المختلفة تحقيق فاعليتها 
ت اإلشـارة  فلعلها ال تختلف عن المستلزمات التي سـبق ، أما فيما يخص مستلزماتها

همـة فـي   ، ولكن مع التأكيد على بعض النواحي الميها بخصوص مداخل البناء األخالقيال
نقـاط قـوة   المعرفـة ب أمثال  (Porter) إليهار ، كتلك التي يشيستراتيجياتمجال صياغة اإل
، وما يـرتبط بقـيم   وسبل الموازنة فيها ،ا وتهديداتهاواحتماالت فرصه ،المنظمات وضعفها

، بوصفه مـن أصـحاب   نيين فيها، ومنها قيمهم األخالقية، وتوقعات مجتمعهاالمعالمديرين 
  .يضاًأالمصالح الرئيسة في بقائها ونموها 

  صياغة االستراتيجيات وجهأأنواع . ٣
صـياغة  أنمـاط   أووجـه  أ بخصوص ٣كما يبدو من الجدول الباحثين تباينت آراء 

، يجـدان مـن   رهمـا بخصوصـها  ثان وجهـة نظ ، وقبل أن يعرض الباحتستراتيجيااإل
صـياغة   وجـه أأي مـن  : السـؤال الـذي مفـاده    إلجابةلذلك الوقوف  الضروري تمهيداً

للفاعليـة فـي    ضـماناً يأخذ بالحسبان ال في الجدول المذكور  إليهاالمشار ستراتيجيات اإل
موارد الحسبان بال يأخذ  ومن جهة أما يسمى بعوامل الوصف واإلرشاد بحوثة المصياغة ال
ـ تلى إ وصوالًشؤونها  إدارة عقالنيتها فيمستوى عن  المعبرنوع السلوك ولمنظمات ا  ةلبي

  .من جهة أخرىونحو ذلك تلفة المخ هاحاجات

                                                 
ن أن تترجم بثالثة أنواع مـن البـدائل   ستراتيجي بوصفها يمكر اإلشارة بخصوص أنماط السلوك اإلتجد  ∗

  :ستراتيجية هياإل
، لنوع من اإلستراتيجيات عدة أنواع، وفي إطارها تبدو المنظمات المعتمدة لهذا ااستراتيجيات اإلستقرار

، ظر عن نوع البيئة التي تعمـل فيهـا  لعل منها المنظمات الساعية نحو الدفاع عن وضعها الراهن بغض الن
، لـذا درج  مات الساعية نحو النمو المحـدود ، والمنظتعمل في ظل ظروف البيئة المستقرةوالمنظمات التي 

 .على تسميتها باستراتيجيات النمو المحدود أيضاًالباحثين بعض 
وتحرص على  ،لى فاعليتهاجيات مناسبة للمنظمات التي تنظر إستراتياستراتيجيات النمو، تبدو هذه اإل

غيرة والمضطربة، وذلك بعكس استراتيجيات االستقرار السـابقة التـي يعـدها    تحقيقها في ظل البيئتين المت
مد البعيد أو تغير أوضـاع  ، أما في األاف المنظمات في األمد القصير فقطتساعد على تحقيق أهد الباحثون
  .لى هذا النوع الجديد من االستراتجياتإ ، فالبد من مغادرتها وصوالًالبيئة

وهي تعاكس في توجهاتها أنواع استراتيجيات النمـو المشـار إليـه، وتفيـد     ، استراتيجيات اإلنكماش
 .جل تمكينها من إعادة تنظيم أوضاعهاأالمنظمات التي باتت تواجه مشكالت ما في مجال تحقيق أهدافها من 
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  ٣الجدول     

  صياغة اإلستراتيجية من وجهة نظر الكتاب وجهأأنواع 
  االوجه  السنة  الباحث  ت
١  Mintezberg 1990  اإلرشادي، الوصفي، التشكيلي  
٢  Williamson  1991  الموقفي  
٣  Whittington  1993   ،لعملياتي، التطوري، النظمياالتقليدي  

٤  Roulean & Seguin  1995  
الموقفي، اإلجتماعي السياسي،  التقليدي،

  جتماعي المعرفياإل
٥  Hax & Majluf  2001  التمركز، المستند على الموارد، العقالني  
٦  Ford & Sirens  1996 زاالختياري، التمرك  
٧  Monicerfe  1999  لديناميكيا  
٨  Chiesas  2001  االكتساب، التمركز  
٩  Burgelman  2001  التمركز، االكتساب، مدخل الموارد  

  نالباحثي إعداد :المصدر
  

في نقد بعـض   ، ال يجدان حرجاًطار إجابتهما على السؤال المذكورإن الباحثين في إ
، كـالتي وردت فـي   راتيجياتستاإل وص أنواع مداخل صياغةوجهات نظر الكتاب بخص

وصـفي والعمليـاتي والعقالنـي    اإلرشادي وال بانماطالجدول المذكور واعتمدت ما تسمى 
إن الصـياغة  : مفـاده  وذلك لسبب رئيس، الصياغة المذكـورةوجه أصفها من بو ونحوها

رار ع أو ألغراض االستقـالفاعلة لإلستراتيجية بغض النظر عما إذا كانت ألغراض التراج
إنما يجب أن تتطلب األخذ بالحسبان عوامل الوصـف واإلرشـاد والمـوارد    ، ندفاعأو اإل

، وبدونهم قد تفقد اسـتراتيجياتها المصـاغة   للفاعلية المشار إليها ضماناً وهاوالعقالنية ونح
على نحو ربما ال تقف  ، مما قد يلحق بالمنظمات أضراراًفي التطبيق أو كلياً فاعليتها جزئياً

إلى مستوى انعدامها ، بل قد يمتد ذلك ليصل مستويات انخفاض هذه الفاعلية فقطده عند حدو
  .يضاًأ، مما يتسبب باحتماالت خروج المنظمات صاحبتها من األسواق بالكامل

التـي تضـمن    وجـه األولهذا السبب وأسباب أخرى تتعلق بالحرص علـى تـوفير   
للريـادة فـي    ئية والتكيف معها وصـوالً ستجابة للتغييرات البيفضل نواحي اإلأللمنظمات 
كما تمنى ذلك كتاب آخرون في الجدول المذكور، مال الباحثان باتجاه وجهة نظر ، األسواق

(Williamson,1991,75-94) لكنهما تميزا عنها بالتعامل ستراتيجياتالموقفية في صياغة اإل ،
سـتراتيجيات السـيما   اإل لى بناء أو صـياغة إ يقوديجب أن بوصفه النمط الموقفي هذا مع 
التـي   تستراتيجياأنواع اإلمختلف يحمل خصائص على نحو  الكلية للمنظمات ستراتيجيةاإل

  .معاًليها سبقت اإلشارة إ
لى ظـروف البيئة الحاضرة، إ ذلك للتأكيد علىوتعزى األسباب التي دفعت الباحثين 

ـ  سمة به وصوالًمتقد تجاوزت مرحلة التغيير التي كانت  فهذه البيئة كما تبدو مرحلـة   ىإل
دخول البعد العالمي علـى  في ظل اشتداد حدة المنافسة بين المنظمات و، السيما ضطراباإل

فيهـا ذات  وشيوع العديد من المفاهيم  ،قتصادية ونحوهما من جهةاإلجتماعية واإل هاعوامل
  .أخرىونحوهما من جهة  واإلرهابالضبابية في معانيها كالعولمة 

حتمـاالت  مع اإلالمعزول كما يرى الباحثان فرص التعامل عد ذلك لم تكل ففي ظل 
، ممـا يفـرض علـى هـذه     المنظمـات البيئية في التقدم واالستقرار والتراجع متاحة أمام 



  ]١٥١[ين والنجيفيالعدوا
 

التي باتت نادرة في ظل قوة المنافسـة  الفرص لعامل الزمن في اغتنام  المنظمات استثماراً
فقـد  ، االستقرار والتراجع في الوقت نفسهالت التقدم والتهيؤ الحتماالتي تشهدها هذه البيئة 

مما  ،أمام إلىللتقدم  راب البيئي فرصةتصادف المنظمات المتراجعة نتيجة لشدة هذا االضط
مـا يمكـن أن   المنظمات المتقدمـة   قد يصادف، وبالعكس يفرض عليها التهيؤ الحتماالته

  .يضاًأن تحسب حساباته ، األمر الذي يفترض أالتراجع وأالتوقف  يفرض عليها
ارب العديد من المنظمات العالمية في ظل األزمة المالية التي عصفت بالعـالم  تجإن 
المنظمة المذكورة ، فقد تلقت ال موتورز األمريكية ليست ببعيدةجنرومنها منظمة  ،الحاضر
التـي لـم   من الضربات قروءة والمسموعة والمشاهدة مال األنباءوكاالت  هتناقلت بحسب ما

دفعها ليس ما  ،المالية العالمية في ظل األزمةتحسب حسابها كما يبدو على النحو المناسب 
تسـريح  في  ،، مما كانت له أثارهلى التراجع غير المنظم،بل إ عن تقدمها فقطالى التوقف 

  .يضاًألى االستدانة من الغير لعديد من العاملين فيها واللجوء إا
يجعلـه  ضرورة بناء النمط الموقفي المشار إليه بما الباحثان لى ذلك يرى ع واعتماداً

في كل حالة  الكليةوبخاصة إالستراتيجية المنظمات  تاإستراتيجيعلى بناء أو صياغة  قادراً
لـذلك   كما تعـد وفقـاً   ،هي االستقرار والنمو والتراجع ،وفقا لثالثة احتماالتمن الحاالت 

  .اآلناالستراتيجيات العسكرية 
رض أن يصاغ هو نفسـه  تيف، في بناء هذه اإلستراتيجية ط فاعالًميكون هذا النولكي 
  :اآلتيعلى النحو وثالثة أوجه  بما يجعله ذا

ـ ، وهو نمط متكالمستقر أو شبه المستقر - النمط الموقفي. ١ مناسـب  ف علـى نحـو   ي
ها اراسـتقر ها أو شبه استقرار تاحتماال مات في ظللمنظالكلية ل ةإالستراتيجيلصياغة 
  .في البيئة

 نمطـاً ، أو بوصـفه  للمنظمات عالية الفاعليـة ويبدو مناسبا ، المندفع - النمط الموقفي. ٢
  .والتطور نموالعند احتماالت الكلية المنظمات  استراتيجياتجوانب صياغة ل مناسباً

ارة أو بعب، كماشنإلافي حالة  للمنظمات مناسباً نمطاًويبدو ، التراجعي - لنمط الموقفيا. ٣
 أو هاانسـحاب م جانب إستراتيجيات المنظمـات أثنـاء   النمط الذي يعنى برسنه إأخرى 
  .من دون أدنى الخسائروالقادر على تنفيذ هذا التراجع المنظم  هاتراجع

ظمات على النحو المشـار  لى مستلزمات بناء إالستراتيجية الكلية للمنإتجدر اإلشارة 
، السيما في ظل سعي هذه في المنظمات اإلستراتيجية توافرةما تكون م ، بوصفها غالباًإليه

  .المنظمات نحو النمو باستمرار
تطوير برامج التعلم والتدريب والمشاركة بالمعرفـة مـن    هو وكل ما يستلزمه األمر

وآليات ) التقدم واالستقرار والتراجع( الثةقبل هذه المنظمات لتستوعب االحتماالت البيئية الث
  .ظلهاأو سبل التصرف في 

  اإلطار الميداني
 وصف خصائص عينة البحث -أوالً

ن ، وذلـك أل بنضوج عينة هذا البحـث  ٤على معطيات الجدول  يمكن القول اعتماداً
 أو اإلناث اللواتي بلغـت أعـدادهن   فرداً) ٤٣( أفرادها سواء الذكور، الذين بلغت أعدادهم

)٢٤ (عظمهم ن م، ألون من ناحية العمر في قمة عطائهمامرأة يعد)ـ واق) %٧٣ ع ــــ
عاماً مع بعض االستثناءات، التي  )٥٠-٣٠( المتوسطة المحصورة بين في الفئات العمرية

، وعلى مستوى من هـم  )%٩(عاماً ) ٣٠( ال ـ بلغت على مستوى من هم في عمر اقل من 
  ).%١٨(عاماً ) ٥٠( أكثر من
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لته على نضوج العينة، وال يخفى أن هذه االستثناءات ال تقلل من أهمية العمر في دال
أن الشباب البد منهم في العمل بغض النظر عن طبيعته، بوصـفهم المعـول   : لسبب مفاده

ن مـن ذوي األعمـار   وديمومته، وكذلك فيما يخص الناضـجي عليهم الستمرار هذا العمل 
  .الطويلة ألهميتهم ألغراض نقل الخبرة للشباب من العاملين معهم

  

  ٤الجدول 
  حثأوصاف عينة الب

 الجنس
 أنثى ذكر

 % ت % ت
٣٦ ٢٤ ٦٤ ٤٣ 

 العمر
 ٥٠أكثر من  ٥٠- ٤١ ٤٠- ٣٠ ٣٠قل منأ
 % ت % ت % ت % ت
١٨ ١٢ ٤٦ ٣١ ٢٧ ١٨ ٩ ٦ 

 المستوى العلمي
 دكتوراه ماجستير دبلوم عاٍل سبكالوريو معهد فاقل

 % ت % ت % ت % ت % ت
١١ ٧ ١٣ ٩ ٥٢ ٣٥ ٢٤ ١٦   

 مدة الخدمة مديرا
 فأكثر ٢٦  ٢٥- ٢١  ٢٠- ١٦ ١٥ -٥ ٥ اقل من

 % ت % ت % ت % ت % ت
٤ ٣ ١٨ ١٢ ١٢ ٨ ٥٨ ٣٩ ٨ ٥ 

 عدد الدورات
 أكثر من دورتين دورتين دورة واحدة ال يوجد

 % ت % ت % ت % ت
  ٤١ ٢٧ ٤٩ ٣٣ ١٠ ٧ 
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ـ  ، مـؤهالت أفرادهـا العلم  اعد على القول بنضوج العينة أيضـاً ومما يس ي يـة، الت
الجامعيـة األوليـة   شهادة اللى إ شهادة الماجستير نزوالً بينمنها %) ٧٦( انحصرت نسبة

ملة الشهادات العلمية ألفـراد  حالتي بدت بوصفها الشهادة األعلى بين ) شهادة البكالوريوس(
  .  فقط %)٢٤(، فكانت قلمعهد فأالحملة شهادة نسبة أما ، هذه العينة

 ل ـ ، فقد تبين أن مديرين في منظماتهمخدمتهم في مجال العمل  وهكذا بالنسبة لسنوات
فقط لمـن  %) ٨(مقابل ، ممنهم خدمة في هذا المجال لمدة ال تقل عن الخمسة أعوا) %٩٢(

، مما يؤشر مدى الخبرة المتراكمة لدى أفراد هـذه  المدة المذكورةعن فيه تهم خدممدة  قلت
  .العينة عبر الزمن أيضاً

العينـة علـى القـول    هـذه  أفراد  الدورات التي اشترك فيهاأعداد  تساعد ...أخيراً
مـن  ل%) ١٠( وذلك بواقع، وراتهذه الدب هم جميعاًاشتراكفي ظل  ، السيمابنضوجها أيضاً
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 شارك منهم بدورتين من هذه الـدورات لمن ) %٤٩( مقابلاشترك بدورة واحدة على األقل 
  .نالدورتيلمن زادت أعداد مشاركاتهم عن %) ٤١(و

  هم من متغيري البحثلمستبينة آراؤمواقف ا -ثانياً
  رات متغير مداخل البناء األخالقيمواقفهم من مؤش .١

هـم تجـاه   مواقـف المسـتبينة آراؤ   ٥ نتائج التي يعرض تفاصيلها الجدولتعكس ال
الشخصـي والمنظمـي   (أبعاده الثالثة  ضمن حدودمؤشرات متغير مداخل البناء األخالقي 

ـ يمكن من خالل تفحصها القولو.)والمجتمعي د اسـتحوذت علـى   ، بأن هذه المؤشرات ق
مجمل مؤشـرات  الخاصة ب، وذلك بداللة معدالت األوساط الحسابية رضاهم على نحو عام

 )٣.٥٥٨(و) ٣.٦٠٩(التي جاءت مرتفعة بواقع قدره ، الثالثة المذكورةاألبعاد كل بعد من 
ـ  ) ٣.٦٢٠(و ) ٠.٧٧٤(و) ٠.٨٨٧(و) ٠.٨٢٨( درهاعلى التوالي وبانحرافات معياريـة ق

تجـاه   همهؤالء المستبينة آراؤمواقف نتباه في جملة لعل مما يجذب اإلو.على التوالي أيضاً
لعـل  ( المجتمعيضمن البعد  X14 ، الموقف من المؤشرالثالثة لهذا المتغير األبعادمؤشرات 

 قع نتائجه مـن اهتمامـات  ، ما تأيضاًلتزام به من تلك المعايير مما تسعى منظمتنا نحو اإل
 تـه معرفضـرورة  ، السيما ما يتعلق منها بوصفه الحامي لمصالح جميع مواطنيهب المجتمع

استحوذ كما يبـدو   الذي، )بما يساعده على التخطيط لرفاهية مواطنيه، وذلك نتائج أنشطتهاب
 الرتفـاع وذلـك  ، مؤشرات أبعاد هذا المتغير بجميعمقارنة  على أعلى نصيب من الرضا

وبانحـراف معيـاري ) ٣.٧٨٧(الوسط الحسابي لمجمل اإلجابات عليه، والذي جاء بواقع 
، العتقـادهم باحتمـاالت خضـوع    المشار إليـه هم قفعزى مون يويمكن أ.)٠.٧٠١(قدره 

شيء ما من نتائج أنشـطها  ل ئهاإخفا في حالةمنظماتهم للمساءلة القانونية من قبل مجتمعهم 
ـ مستويات القل أذي استحوذ على أما بخصوص المؤشر ال.عنه  ، فتمثـل المـذكور ا ـرض
، بالمعـايير األخالقيـة   في اهتمامات منظمتنا تواصالً( نظميضمن البعد الم X9 رـالمؤشب

ر مـن  السيما آليات اختيا، عملها األخرىأنشطتها أو تحاول جاهدة إبراز معالمها في آليات 
وسط الحسابي لمجمـل اإلجابـات   داللة البوذلك  ،)بالمعرفة تجدهم مناسبين للمشاركة معهم

  .)٠.٩٦٣(، وبانحراف معياري قدره )٣.٢٦٩(، والذي جاء بواقع عليه
مـن خـالل   العراقية المؤهلـة  محدودية المنظمات بالعتقادهم  ذلكعزى أن ييمكن و

، وهي في حقيقتها كمـا  الجامعات العراقية باستثناء للغيرالمناسبة  لتوفير المعرفةالمشاركة 
السيما المتخـرجين  ، العراق، محدودة العدد وال تتناسب مع عدد سكان أيضاًن الباحثو يرى

  .من المدارس االعداية فيه
، فتراوحـت مسـتويات الرضـا    خصوص المواقف من المؤشرات األخـرى وأما ب

  .إليهمابخصوصها بين مستوياته الخاصة بالمؤشرين المشار 
  ٥الجدول 

  تغير مداخل البناء األخالقيهم تجاه مؤمواقف المستبينة آرا

الوسط  تفق تماماًأ تفقأ محايد تفقال أ تفق تماماًال أ المؤشر
 الحسابي

االنحراف 
 % ت % ت % ت % ت % ت المعياري

 الشخصي مؤشرات البعد
X1    ٠.٧٨٣ ٣.٥٦٧ ٧ ٥ ٥٣ ٣٥ ٣٠ ٢٠ ١٠ ٧ 
X2  ٠.٨٥٠ ٣.٣٧٣ ٣ ٢ ٤٩ ٣٢ ٣٧ ٢٥ ٧ ٥ ٤ ٣ 
X3  ٠.٩٤٩ ٣.٦٤٢ ١٨ ١٢ ٤٣ ٢٨ ٢٨ ١٩ ١٠ ٧ ١ ١ 
X4  ٠.٨٠٢ ٣.٦٨٧ ٩ ٦ ٦٠ ٤٠ ٢٥ ١٧ ٣ ٢ ٣ ٢ 
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الوسط  تفق تماماًأ تفقأ محايد تفقال أ تفق تماماًال أ المؤشر
 الحسابي

االنحراف 
 % ت % ت % ت % ت % ت المعياري

X5  ٠.٧٥٥ ٣.٧٧٦ ١٢ ٨ ٦٠ ٤٠ ٢٤ ١٦ ٣ ٢ ١ ١ 
 ٠.٨٢٨ ٣.٦٠٩ ١٠ ٧ ٥٣ ٣٥ ٢٨ ١٩ ٧ ٥ ١ ١ المعدل

 البعد المنظميمؤشرات 
X6  ٠.٨٦٣  ٣.٧٣١  ١٥  ١٠  ٥٥  ٣٦  ٢٢  ١٥  ٧  ٥  ١  ١  

X7  ٠.٨٩٢  ٣.٤٤٨  ١٠  ٧  ٤٠  ٢٦  ٣٧  ٢٥  ١٢  ٨  ١  ١  

X8  ٠.٨٥٠  ٣.٦٢٧  ٩  ٦  ٥٧  ٣٨  ٢٥  ١٧  ٦  ٤  ٣  ٢  

X9  ٠.٩٦٣  ٣.٢٦٩  ٣  ٢  ٤٧  ٣١  ٣٣  ٢٢  ١٠  ٧  ٥  ٥  

X10  ٠.٨٦٧  ٣.٧١٦  ١٥  ١٠  ٥٣  ٣٥  ٢٤  ١٦  ٧  ٥  ١  ١  
 ٠.٨٨٧ ٣.٥٥٨ ١٠ ٧ ٥٠ ٣٣ ٢٨ ١٩ ٩ ٦ ٣ ٢ المعدل

 البعد المجتمعيمؤشرات 
X11      ٠.٨٢٠  ٣.٦٨٧  ٧  ٥  ٣٢  ٢١  ٤٦  ٣١  ١٥  ١٠  

X12  ٠.٨٧١  ٣.٧٠٢  ١٩  ١٣  ٣٨  ٢٥  ٣٩  ٢٦  ٣  ٢  ١  ١  

X13  ٠.٧٦٦  ٣.٥٢٢  ١٠  ٧  ٤٦  ٣٠  ٣٣  ٢٢  ١٠  ٧  ١  ١  

X14  ٠.٧٠١  ٣.٧٨٧  ٦  ٤  ٦٣  ٤٢  ٢٧  ١٨  ٣  ٢  ١  ١  

X15  ٠.٧١٤  ٣.٤٠٣  ٤  ٣  ٤٩  ٣٢  ٣٦  ٢٤  ٧  ٥  ٤  ٣  
 ٠.٧٧٤ ٣.٦٢٠ ٩ ٦ ٤٧ ٣١ ٣٦ ٢٤ ٧ ٥ ١ ١ عدلمال

  ناعداد الباحثي :المصدر
  

  تراتيجيةأوجه صياغة اإلسمواقفهم من مؤشرات متغير  .٢
اسـتحوذت  و، هـم السابق على رضا المستبينة آراؤكما استحوذت مؤشرات المتغير 

علـى   ٦كما يبدو من النتائج التي يعرض تفاصيلها الجدول صياغة الأوجه  مؤشرات متغير
الذي  هذا المتغير مؤشرات، وذلك بداللة معدل األوساط الحسابية لمجمل رضا هؤالء أيضاً

  ).٠.٨١٣( قيمتهانحراف معياري بو )٣.٦٠١(جاء بواقع 
أجد ( X24 ∗العامينين ، فكانت من نصيب المؤشرا المرتبة األولى لمستويات الرضاأم

إمكاناتهـا  من الضروري قيام منظمتنا بتعزيز نواحي تطويرها لمجاالتها المختلفة، السيما 
أشـعر  ( X29، و)مناورة بها وفقا لتقلبات الظـروف الالمادية بما يفسح المجال للمنظمة في 

لى تمكينها من التعامـل  إ بجاهزية إمكانات منظمتنا للتأهيل على النحو المشار إليه وصوالً
   .)، السيما ما يرتبط منها بهيكلها التنظيميالموقفي عند صياغة استراتيجياتها

  
  ٦الجدول 

  هم تجاه متغير أوجه صياغة اإلستراتيجيةؤمواقف المستبينة آرا

الوسط  تفق تماماًأ تفقأ محايد تفقال أ ماماًتفق تال أ المؤشر
 الحسابي

االنحراف 
 % ت % ت % ت % ت % ت المعياري

 المؤشرات العامة
X16  ٠.٧٦٣ ٣.٥٦٧ ١ ١ ٦٦ ٤٤ ٢٤ ١٦ ٦ ٤ ٣ ٢ 

                                                 
تعمد الباحثان عرض مؤشرات هذا المتغير على النحو المشار إليه فـي الجـدول المـذكور، لقناعتهمـا      ∗

ما ستوفر للمنظمات التي  بوصفها غالباً )المندفع والمستقر والمتراجع(مداخل الصياغة الثالثة  بخصوص
  .من جهة أخرى للمتطلبات ذاتهاتعتمدها ذات المزايا من جهة والحتياجها 
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X17  ٠.٥٢٧ ٣.٥٩٧   ٦٨ ٤٥ ٢٧ ١٨ ٤ ٣ ١ ١ 
X18  ٠.٧٧٥  ٣.٦٢٧  ٦  ٤  ٦٢  ٤١  ٢٤  ١٦  ٧  ٥  ١  ١  

X19      ٠.٨١٦  ٣.٦١٢  ١٣  ٩  ٤٣  ٢٨  ٣٧  ٢٥  ٧  ٥  

X23  ٠.٨٨٧ ٣.٠٣٠ ٣٣ ٢٢ ٤٤ ٢٩ ١٩ ١٣ ٣ ٢ ١ ١ 
X24  ٠.٨٥٨ ٣.٨٦٦ ٢٤ ١٦ ٤٧ ٣١ ٢٤ ١٦ ٤ ٣ ١ ١ 
X25  ٠.٧٨٣  ٣.٦٨٧  ٧  ٥  ٦٣  ٤٢  ٢٤  ١٦  ٣  ٢  ٣  ٢  

X26  ٠.٦٨٢  ٣.٧٤٦  ٣  ٢  ٧٨  ٥٢  ١٢  ٨  ٦  ٤  ١  ١  

X27 ٠.٧٦٦  ٣.٤٩٣  ٣  ٢  ٥٦  ٣٧  ٣١  ٢١  ٩  ٦  ١  ١  

X28  ٠.٨٦٠  ٣.٠٤٥  ٣١  ٢١  ٤٩  ٣٢  ١٦  ١١  ٣  ٢  ١  ١  

X29  ٠.٩٩٨  ٣.٨٦٦  ٣١  ٢١  ٣٧  ٢٤  ٢٢  ١٥  ٩  ٦  ١  ١  

X30  ٠.٩٢٢ ٣.٥٩٦ ٧ ٥ ٦٤ ٤٢ ١٦ ١١ ٩ ٦ ٤ ٣ 
 المؤشرات التخصصية بأبعاد المتغير

X20     ٠.٨٢٨  ٣.٨٣٦  ١٩  ١٣  ٥٣  ٣٥  ٢١  ١٤  ٧  ٥  
X21  ٠.٩٩٥  ٣.٧٣١  ٢١  ١٤  ٤٨  ٣٢  ١٨  ١٢  ١٠  ٧  ٣  ٢  
X22  ٠.٧٣٥  ٣.٧١٦  ٦  ٤  ٦٩  ٤٦  ١٨  ١٢  ٦  ٤  ١  ١  

 ٠.٨١٣ ٣.٦٠١ ١٥ ١٠ ٥٥ ٣٧ ٢٣ ١٥ ٦ ٤ ١ ١ لمعدلا
  ناعداد الباحثي :المصدر

  

، )٣.٨٦٦(الرتفاع الوسط الحسابي لمجمـل اإلجابات عليـهما، والذي جاء بواقـع  
على التوالي، ممـا يمكـن أن يـوفر    ) ٠.٨٥٨(و) ٠.٩٩٨(وبانحرافين معياريين قدرهما 

 ،ديث اإلمكانات المادية لمنظمـاتهم ية مواصلة تحهم بأهمؤحول قناعة المستبينة آرا انطباعاً
والقناعة المتوافرة  ،من جهة عمالفضل لها في عالم األأإذا ما أرادوا أو بحثوا عن مستقبل 

، والتي يمكـن  مختلف الظروف البيئيةل لديهم حول قدرتهم على تكييف هياكل منظماتهم تبعاً
، السيما فـي ظـل مـا    هذه المنظماتة لعتزاز بمهاراتهم بوصفهم قادأن تفسر من باب اإل

معروف عن ارتباط مهارات المديرين بترتيبات الهياكل التنظيمية لمنظمـاتهم مـن جهـة    
  .أخرى

 X23وما يؤكد هذا االعتزاز بالذات لديهم عدم قناعة العديد منهم بمضـمون المؤشـر   
ـ إالذي تساءل عن حاجة الموارد البشرية العاملة في المنظمات المبحوثـة   ى مزيـد مـن   ل

لى تمكين منظماتهم من االعتماد عليهم إلغراض تبني المداخل الموقفيـة  إ التطوير وصوالً
، الذي كان الوسط الحسابي لمجمـل اإلجابـات عليـه    اغة استراتيجيات منظماتهمفي صي

  ).٠.٨٨٧(وبانحراف معياري ) ٣.٠٣٠(
يميـة وبـين مهـارات    لماذا يتم الربط بين ترتيبات الهياكل التنظ، وربما يسأل سائل

 اإلمكانـات بين هذه المهارات وبـين واقـع   مثله ولم يتم  ،إليهالمديرين على النحو المشار 
  المادية قدر تعلق ذلك بالمنظمات المبحوثة؟

لى الحديث عـن المـوارد الماليـة    إولعل الجواب على هذا التساؤل سيقود الباحثان 
، فتحديث اإلمكانات الماديـة قـد   من الندرةلمنظمات المبحوثة بشيء االمتسمة كما يبدو في 

على نحو يفوق ما تتطلبـه مهـام تطـوير هياكـل      يتطلب في العديد من الحاالت تمويالً
أشـعر  ( X28وما يمكن أن يعزز هذا الرأي إجابة المبحـوثين علـى المؤشـر     .المنظمات

ينها من التعامـل  تمك إلى بجاهزية إمكانات منظمتنا للتأهيل على النحو المشار إليه وصوالً
الذي جاء معدل ) ، السيما ما يرتبط منها بموردها الماليةالموقفي عند صياغة استراتيجياتها



  ]١٥٦[                                              ...     العالقة املتكافئة بني مداخل البناء األخالقي للمنظمات
 

الحسابية لجملة مؤشرات هـذا   األوساطمعدالت  من أدنىمن  جداً اًالوسط الحسابي له قريب
  .)٠.٨٦٠(وبانحراف معياري ) ٣.٠٤٥(إذ بلغت قيمته ،المتغير

، فكما في المتغير السابق األخرىمن بقية المؤشرات العامة وأما بخصوص المواقف 
  .مشار إليهاالتراوحت مستويات الرضا بخصوصها بين مستوياته الخاصة بالمؤشرات 

وفيما يخص مواقفهم من المؤشرات التخصصية التي تساءلت عن احتمـاالت التقـدم   
ـ على مواقف  واالستقرار والتراجع في ظل تبني التنويع اعتماداً اتهم فـي الظـروف   منظم

بحيث أقرت أو اتفقت مـع   ،ل على األغلب، فيبدو أنها كانت على نحو متفائالبيئية المختلفة
قـل تفـاؤال   ألى أمام وكانـت علـى نحـو    الذي تحدث عن احتماالت التقدم إ X20المؤشر 

  .ستقرارالذي تساءل عن ظروف اإل X21بخصوص المؤشر 
ث عن احتماالت التراجع فكان األقل اتفاقا معه الذي تحد X22 أما موقفهم من المؤشر

وانحراف ) ٣.٧١٦(، الذي جاء بواقع لحسابية لمجمل اإلجابات عليهبدليل معدل األوساط ا
  ).٠.٧٣٥(معياري 

  
  اختبار فرضيات البحث -ثالثاً

  ولىاألاختبار فرضية البحث  .١
بـين  في قوتها متكافئة معنوية وعن وجود عالقة ارتباط  ٧تكشف معطيات الجدول 

ما  إذاسواء ) صياغة اإلستراتيجيةأوجه (وبين  الكلي افي مستواه) مداخل البناء األخالقي(
متغيـرا   األخالقيمداخل البناء كما يبدو في الجدول المذكور درست من المنظور الذي يعد 
الغـة  رتبـاط الب عامل اإلوذلك بداللة م  ،وبالعكس معتمداً اًمستقال ومداخل الصياغة متغير

القول بقبول  مما يساعد على ،)0.01(عند مستوى المعنوية ) ٠.٩٣٤**(في الحالتين قيمته 
 ، التي تساءلت عن هذه العالقة بين هذين المتغيرين وقوتها ومعنويتهافرضية البحث األولى

  .في هذا المستوى
وفـي الحـالتين   ، بعد البناء األخالقـي الشخصـي   ، فبدأأما على المستوى الجزئي

بمتغيـر أوجـه صـياغة     ٨لمذكورتين بوصفه األكثر ارتباطا كما يبـدو فـي الجـدول    ا
عند مستوى المعنوية ) ٠.٩١٤**(، البالغة قيمته تباطهاإلستراتيجية، وذلك بداللة معامل ار

  ).٠.٨٨١**(، يليه بعد البناء األخالقي المنظمي بمعامل ارتباط قيمته )٠.٠١(
  

  ٧الجدول 
  المتغيرين المبحوثين على المستوى الكليمعامل االرتباط بين 

  المتغير المعتمد
 أوجه أو مداخل صياغة اإلستراتيجية المتغير المستقل

  ٠.٩٣٤** مداخل البناء األخالقي
**P ≤ 0.01 , N = 67 

 
 األقـل ارتباطـاً  في الحالتين المشار اليهمـا   ، فبدأالبناء األخالقي المجتمعي بعدأما 

 بعـدين ، النخفاض قيمة معامـل ارتباطـه مقارنـة بال   ستراتيجياتإلأوجه صياغة ابمتغير 
ويمكن أن يعزى التبـاين   ).٠.٨٥١**( مستوى المعنوية ها، والتي بلغت عند نفسالسابقين

ليها، على الرغم من كونها تساعد علـى قبـول الفرضـية    إفي معامالت االرتباط المشار 
  :بين رئيسين هماأو ينحصر في سب المشار اليها في إطارها الجزئي



  ]١٥٧[ين والنجيفيالعدوا
 
كان هناك نوع من اإلعتزاز  اإلشارةفكما سبقت ، يعة إجابات المبحوثين على األغلبطب. أ

من جهة  اإلجاباتمن جهة وتجاه منظماتهم في بعض  أنفسهمهم تجاه لدى المستبينة آراؤ
  .ليهاإرتباط المشار م معامالت اإليكون له انعكاساته على قي أن، مما يمكن أخرى

  

  ٨جدول ال    
  رتباط بين المتغيرين المبحوثين على المستوى الجزئيمعامل اإل

  المتغير المعتمد                           
 مداخل صياغة اإلستراتيجية  المتغير المستقل

  ٠.٩١٤**  بعد البناء األخالقي الشخصي

  ٠.٨٨١**  بعد البناء األخالقي المنظمي

 ٠.٨٥١** بعد البناء األخالقي المجتمعي
**P ≤ 0.01,  N = 67 

  

لى مسـتوى الكمـال   إبوصفها ال يمكن أن ترتقي ، ي أعدها الباحثانستبانة التطبيعة اإل. ب
  .ستبانات في البحوث األخرىاإل استماراتنها جميع شأ%) ١٠٠(

  
  الثانيةالبحث  اختبار فرضية  .٣
  لكليا إطارهابين المتغيرين المبحوثين في األثر  اتعالق اتاختبار. أ

التـي  القول، بقبول فرضية البحث الثانيـة   ٩يمكن باالعتماد على معطيات الجدول 
مداخل البناء األخالقـي  بين داللة إحصائية  اتذو ئةمتكافتبادلية تأثير عالقة د ووجأفادت ب
، بغض النظر عن المستوى الذي تـدرس فـي   اغة اإلستراتيجيةيأوجه أو مداخل ص وبين
  .إطاره

قراءتها من منظور تأثير ، فيمكن الكليتي تدعم هذه العالقة ضمن إالطار أما األدلة ال
  :∗على النحو اآلتيمداخل البناء األخالقي بأوجه صياغة اإلستراتيجية 

ـ من التباين في أوج%) ٨٧(بإمكانية تفسير ) R2(يتضح من معامل التحديد  ه ــــ
اء األخالقي، أما الباقي مـن  اإلستراتيجية من خالل مؤشرات متغير البن أو مداخل صياغة

  .فتفسره متغيرات أخرى غير مبحوثة%) ١٣(التباين البالغة نسبته 
  

  ٩الجدول 
  نحدار الخطي بين المتغيرين المبحوثين على المستوى الكليمعلمات أنموذج اإل

  المعتمد
  

 المستقل

 أوجه صياغة اإلستراتيجية

R2 F T 
β ليةالجدو المحسوبة الجدولية المحسوبة 

مداخل البناء 
  ٠.٩٣٤ ١.٩٩  **٢١.٠٩٥ ٣.٩٦١ **٤٤٥.٠١٣  ٠.٨٧  األخالقي

**P ≤ 0.01, N = 67. df(1,65) 
 

                                                 
ما يمكن قوله بهـذا   ، فكلمن العالقة المبحوثة لضيق المجالتجاه المعاكس يتعذر على الباحثين قراءة اإل ∗

عتماد على ه، وذلك باإلنفسبالمستوى  ى قائمة بين هذين المتغيرينإن قوة هذه العالقة ستبق: شأن مامفادهال
 .أيضاً) R2(قيمة 



  ]١٥٨[                                              ...     العالقة املتكافئة بني مداخل البناء األخالقي للمنظمات
 

التي جاءت على نحو أعلى مـن  ) ٤٤٥.٠١٣(المحسوبة البالغة ) F(قيمة  ذلكوتدعم 
، )0.01(ومسـتوى المعنويـة   ) ٦٥.١(عند درجة الحرية ) ٣.٩٦١(قيمتها الجدولية البالغة 

مـداخل صـياغة   أوجـه أو  من التغير فـي  ) ٠.٩٣٤(التي تعد ) β(وتدعم ذلك قيمة كما 
، وهـي نتيجـة   واحدة في مداخل البناء األخالقي ، بوصـفه نتيجة تغير وحدةاإلستراتيجية

، التي جاءت على نحو أعلـى مـن   )٢١.٠٩٥(المحسوبة البالغة ) t(تدعمها معنوية قيمة 
  .ند مستوى ودرجة الحرية المشار إليهماع) ١.٩٩(قيمتها الجدولية البالغة 
، ستبقى قائمة علـى  المتغيرينهذين بين المتكافئة لى أن هذه العالقة إتجدر اإلشارة 

ـ  ، أيضاًفيما لو تم تناولها في إطارها الجزئي  ،ذكورالنحو الم  هاأي في اإلطار الـذي يناقش
الصـياغة فـي إطـاره     وجهأأبعاد متغير البناء األخالقي كل على حدة وبين متغير  بحدود

فقـط،   ١٠الجدول  تتوضح معالمها في التي  β, t, F, R2، ولكن باختالف قيمالكلي وبالعكس
التباين في مستوى تأثيرات أبعاد متغير مداخل البناء في متغير مداخل صياغة والتي تعكس 

  .، مما يساعد على قبول الفرضية المذكورة في هذا اإلطار أيضاًجيةاإلستراتي
ترتيب أبعاد البناء األخالقـي فـي الجـدول    الى مراعاة الباحثين ل اإلشارةما تجدر ك

، إذ يبدو بعد البناء أيضاًأوجه أو مداخل الصياغة المبحوثة  المذكور بحسب قوة تأثيرها في
، مما يمكن أن يفسر المبحوثةفي مداخل الصياغة  األخالقي الشخصي بوصفه األكثر تأثيراً

ولعل منهم المـديرين   ، بعض المديرينكاريزما ل اًأو انعكاس اًأثريمكن عده ما لى إأو يشير 
لهـم فـي    زمالئهم من المشـاركين فرض آرائهم على  يحوانالمبحوثين أو مركزيتهم في 

  .، وذلك كسمتين شخصيتين من سماتهم األخالقية منظماتهمصياغة استراتيجيات 
فيمـا كانـت    ،تأثيره في المرتبة الثانية ت قوةالمنظمي فجاء أما بعد البناء األخالقي

  .ب بعد البناء األخالقي المجتمعيالمرتبة األخيرة من نصي
  

  ١٠الجدول 
  اإلستراتيجية البسيط بين مداخل البناء األخالقي وأوجه صياغة نحداراإلمعلمات أنموذج 

  المعتمد
  

 المستقل

  أوجه صياغة اإلستراتيجية

R2 
F t 

β 
 الجدولية المحسوبة ةالجدولي المحسوبة

 **٣٣١.٣٢٧ ٠.٨٤  بعد البناء األخالقي الشخصي

٣.٩٦١ 

١٨.٢٠٢**  

١.٩٩ 

٠.٩١٤ 

  ٠.٨٨١  **١٥.٠١١  **٢٢٥.٣٣٢  ٠.٧٧  بعد البناء األخالقي المنظمي

  ٠.٨٥١  ** ١٣,٠٤١  **١٧٠.٠٨٠  ٠.٧٢  بعد البناء األخالقي المجتمعي

**P ≤ 0.01, N = 67. df(1,65) 
 

بعد المذكور في المرتبة األخيرة ال ينبغي أن يفسر في إطار إهمال هـذا  إن وقوع ال
، السيما في ظل وثين أو التقليل من أهميته لديهماألخالقي من لدن المبحالمستوى من البناء 

تباين من ال%) ٧٢(الخاص به ) R2(على معامل التحديد  نجاحه في تفسير ما نسبته اعتماداً
إذا ما قورنت بنسبة التباين التي عجز  ،، وهي نسبة عالية جداًثةفي مداخل الصياغة المبحو
  .فقط%) ٢٨(ليها والبالغة شار إعن تفسيرها في المداخل الم

أن تعـزى لـذات    ، فيمكنفي قوة تأثير هذه األبعاد أما فيما يخص أسباب هذا التباين
ـ األسباب التي أدت إ ر أوجـه أو مـداخل   لى التباين في معامالت ارتباط هذه األبعاد بمتغي

  .صياغة اإلستراتيجية أيضاً



  ]١٥٩[ين والنجيفيالعدوا
 
  المتغيرين المبحوثين أبعاداختبار عالقة األثر بين . ب

علـى عالقـة األثـر    ) ١٣(و) ١٢(و) ١١(يتواصل التأكيد كما يبدو من الجـداول  
  .تها على مستوى أبعادهما المختلفةالمتكافئة بين المتغيرين المبحوثين حتى في حالة دراس

 ١١التـي يعرضـها الجـدول    ) R2(، يمكن القول باالعتماد قيمة للمثافعلى سبيل ا
المبحوثة بإمكانيـة   البناء األخالقي الشخصي بأبعاد مداخل الصياغة والخاصة بتأثيرات بعد

من التباين في أبعاد متغير مـداخل الصـياغة   %) ٢٤(و%) ٧٤(و%) ٦٧( تفسير ما نسبة
من هـذا التبـاين فتفسـرها     ، وما متبقيى التواليعل) المندفع والمستقر والمتراجع(ثة الثال

المحسوبات كما  (β)و (t )و(F) ، وهي بعامة نتائج مدعومة بقيم ةعوامل أخرى غير مبحوث
  .يبدو في الجدول المذكور

فيما يخص تأثيرات بعدي البناء األخالقي المنظمي والمجتمعي في أبعاد متغير وهكذا 
كمـا يبـدو ذلك ) β(و) t(و) F(و) R2(جرد اختالف قيم ، ولكن بماًيضأالصياغة المبحوثة 

  ).١٣(و) ١٢(في الجدولين  واضحاً
التي سبقت اإلشارة اليها عندما كان الحـديث عـن    ذاتها سبابلأليالحظ ... بعامةو

، مما يدلل على تباين تأثيرات أبعـاد متغيـر   عدم تماثل النسب المذكورةمعامالت االرتباط 
جملـة النتـائج فـي    وذلك بين ما هو منسجم مـع   ،اد مداخل الصياغةالبناء المبحوث بأبع
، كالتأثيرات الخاصة بالبعدين الموقفي المندفع والموقفي المستقر وبين مـا  الجداول السابقة

ببعـد الصـياغة المـوقفي    األخالقية المشار اليها  األبعادهو غير منسجم معها، كتأثيرات 
األخالقي ضعيف التأثير في حياة المنظمات أثناء  متغيريوحي وكأن ال األمر الذيالمتراجع، 

وما يتمخض عن هذه التهيئة من اسـتراتيجيات كتحصـيل   ،تراجعها التهيئة الستراتيجيات 
، وهذا مما ال يقتنع به الباحثان، ليس لكونه يعكس منطق العديد من المنظمات حاصل الحقاً

وجملة حقـوقهم  العاملين فيها بعض عن  كما يبدو هبموجباألمريكية واألوربية التي تخلت 
، وإنما الية العالمية التي عصفت بهم فقطاألساسية عندما سرحتهم بفعل ضربات األزمة الم

ضمن إطار الغاية تبرر الوسيلة، والتي ال مجال العام عن ميكافيلية في التفكير ينم قد لكونه 
ى نحو التأكيد على أهميـة البنـاء   لمخالفتها لتوجهاته بوصفه يسع، لألخذ بها في هذا البحث

بغـض  من جهـة و األخالقي في مختلف نواحي حياة المنظمات بغض النظر عن طبيعتها 
  .أيضاًعن ظروفها البيئية من جهة أخرى النظر 

  

  ١١الجدول 
  الشخصينحدار البسيط بين بعد البناء األخالقي معلمات أنموذج اإل

  الصياغة المبحوثةوجه أو
  ستقلالم            

  
 المعتمد

 بعد البناء األخالقي الشخصي

R2 
F t 

β الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة 
 **١٣٢.٦٧١ ٠.٦٧  بعد الصياغة الموقفي المندفع

٣.٩٦١ 

١١.٥١٨**  

١.٩٩ 

٠.٨١٩ 
  ٠.٨٦٠  **١٣.٦١٤  **١٨٥.٣٤٣  ٠.٧٤  بعد الصياغة الموقفي المستقر

  ٠.٤٨٩  **٤.٥١٩  **٢٠.٤٢٣  ٠.٢٤  بعد الصياغة الموقفي المتراجع

**P ≤ 0.01, N = 67. df(1,65) 
  

  



  ]١٦٠[                                              ...     العالقة املتكافئة بني مداخل البناء األخالقي للمنظمات
 

  
  ١٢الجدول 

  نحدار البسيط بين بعد البناء األخالقي المنظميمعلمات أنموذج اإل
  الصياغة المختلفةوجه أو

  المستقل
  

 المعتمد

 بعد البناء األخالقي المنظمي

R2 F t 
β الجدولية المحسوبة لجدوليةا المحسوبة 

 **١٠٨.٤٧٧ ٠.٦٣  عد الصياغة الموقفي المندفعب
٣.٩٦١ 

١٠.٤١٥**  
١.٩٩ 

٠.٧٩١ 
  ٠.٨٢٨  **١١.٨٨٧  **١٤١.٢٩٩  ٠.٦٩  بعد الصياغة الموقفي المستقر
  ٠.٤٣٣  **٣.٨٧٥  **١٥.٠١٢  ٠.١٩  بعد الصياغة الموقفي المتراجع

**P ≤ 0.01, N = 67. df(1,65) 
  

  ١٣الجدول 
  ين بعد البناء األخالقي المجتمعيبسيط بنحدار المعلمات أنموذج اإل

  الصياغة المختلفة وجه أو
  المستقل

  
 المعتمد

 بعد البناء األخالقي المجتمعي

R2 F t 
β الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة 

*١٥٦.٤٥١ ٠.٧٠  بعد الصياغة الموقفي المندفع
* 

٣.٩٦١ 

١٢.٥٠٨**  

١.٩٩ 

٠.٨٤١ 

  ٠.٦٢  ربعد الصياغة الموقفي المستق
١٠٥.١٣٣*

*  
٠.٧٨٦  **١٠.٢٥٣  

  ٠.٤٣٤  **٣.٨٨٦  **١٥.١٠٥  ٠.١٩  بعد الصياغة الموقفي المتراجع

**P ≤ 0.01, N = 67. df(1,65) 
  
  

  مقترحاتستنتاجات والاإل
  ستنتاجاتاإل -أوالً

مـن   العديـد بالسيما ما ورد منه فـي اإلطـار الميـداني    يمكن الخروج مما تقدم 
  :لنحو اآلتي، على ااالستنتاجات

ـ  على ما تمخض عن التحليل اإلحصائي حـول   اعتماداًستنتاج يمكن اإل .١  ةثبـوت عالق
بين المتغيرين المبحوثين في اإلطار الكلي لهما  عالقة األثر التبادلية المتكافئةواالرتباط 

بعدم جدوى التأكيد على البنى األخالقية للمنظمات ما لم تنعكس تفاصيلها علـى شـكل   
بعدم جـدوى التعويـل علـى السـلوك     و ،من جهةالمنظمات هذه ي سلوك خصائص ف

ستراتيجي في مجال تحقيق مضامين رسائل المنظمات ما لم يـراع تفاصـيل بناهـا    اإل
  .من جهة أخرى لهضابطة األخالقية كمعايير 

طـار الجزئـي للمتغيـرين    على ما تمخض عن التحليل المشار إليه فـي اإل  واعتماداً.  ٢
ستنتاج بتواصل عالقة التكافؤ بين هذين المتغيرين السيما في ظـل  يمكن اإل ،المبحوثين

  .ضاًأياحتمالي استقرار المنظمات في البيئة ونموها 
العالقـة المتكافئـة بـين المتغيـرين     على الرغم من ثبوت نوع من الضعف في قـوة   .٣

وكاستنتاج آخر  التأكيدال يمنع من  ذلكن إف، ع المنظماتالمبحوثين في ظل احتمال تراج
سيما فـي ظـل االعتقـاد    ال ،سلوك المنظمات المتراجعفي البناء األخالقي  أهميةعلى 

، األغلبعلى  همراؤآلوجهات نظر المستبينة  نتيجةبمسوغات هذا الضعف بوصفه كان 



  ]١٦١[ين والنجيفيالعدوا
 

عتزاز نحو اإل مالمتغيرين ميله نمؤشرات هذيملة مواقفهم من ج ةخالل قراءثبت من  إذ
 األحـوال  أحسنفي منظماتهم  متقدي احتمالعلى  التأكيدمما دفعهم نحو ، ام بالذات نوعاً

ماالت التراجع فلم يكونوا ميـالين لإلقـرار   احت أما، أحلك هذه األحوالفي  هاستقراراو
  .ه الجزئية منههذ ضمنالبحث هذا  إليهما توصل نتائج ثر في مما أبها، 

  
  المقترحات -ثانياً

مـن   ، يمكن تقديم العديدستنتاجات الميدانيةالسيما اإلبحث على استنتاجات ال اعتماداً
  :، لعل من أهمهاالمقترحات

السعي من قبل المنظمات بغض النظر عن طبيعتها نحو بذل قصارى جهـدها لتطـوير   . ١
لتزام السيما في ظل عد اإل، األكثر انعكاسا لمضامين رسائلها بناها األخالقية بما يجعلها
افقـة  ه الشرط الذي بموجبه حصلت هـذه المنظمـات علـى مو   بهذه المضامين بوصف

إذا مـا   ،، ولعلها تبلغ هذا المستوى من التطـوير المنشـود  مجتمعاتها للعمل في بيئاتها
  :راعت النواحي الرئيسة اآلتية

، تدريب والمشاركة بالمعرفـة ونحـوهم  تطوير برامجها الخاصة بالتعلم التنظيمي وال. أ
  .فضل المعايير األخالقية وأتمهاأي االستحواذ على وعدهم السبل الكفيلة ف

وعـد  ، للذين سيعملون لديها األخالقيةالسعي نحو التحقق من رصانة مصادر البنى . ب
قبل منح الموافقـة علـى   التي يجب الوقوف على تفاصيلها  األمورذلك بوصفه من 

 .التعيين لكل من سيتعين لديها
، وعد ذلك بوصفه ملة معاييرها وقيمها األخالقيةج تواصل هذه المنظمات في تقويم. ت

وعلـى أن ال يتقـاطع ذلـك مـع      ،المدخل لجعلها مواكبة لنواحي تطور مجتمعاتها
 .مضامين رسائلها المشار اليها

سـتحواذ علـى   اتيجيات في تمكين المنظمات من اإلسترإلمداخل صياغة ا ألهمية نظراً. ٢
ى تطويرهـا مـن قبـل    للذا تبدو الحاجة ماسة إ ألهدافها،ستراتيجيات تحقيقا اإل أفضل

  :ولعل مما ينبغي التأكيد عليه في هذا اإلطار ما يأتي ،يضاًأالمنظمات ذات العالقة 
، لمشاركة في المعرفة المشـار إلـيهم  برامج التعلم والتدريب المنظميين وما يرتبط با. أ

ب علـى  أو التـدري  ، كـالتعلم ستراتيجياتالمفيدة في صياغة اإل ولكن في المجاالت
  .صها ومحاكاة تطبيقاتها ونحو ذلكفتراضية بخصوالرؤى وبناء االحتماالت اإل

السعي نحو تطوير كافة قواعـدها وإجراءاتهـا المعتمـدة فـي صـياغة جملـة       . ب
كبة ألحدث المستجدات فـي صـياغة   استراتيجياتها أوال بأول، وذلك بما يجعلها موا

 . ستراتيجياتاإل
، حث زمالئهما من الباحثين لما توصال إليه ن الضروري تعزيزاًالباحثان م، يجد أخيراً. ٣

 جل التحقق منأمن  بين المتغيرين المبحوثينهذه العالقة للمباشرة بالبحث في موضوع 
في ميادين هذه العالقة  وذلك عن طريق إعادة اختبار، مدى دقة القول بتكافئها من عدمه

، ولعل مما يمكن اقتراحه فـي  هات عالقة بمتغيريذأخرى المباشرة ببحوث  أو، أخرى
  :ما يأتي هذا المجال

  .دور أنظمة المعلومات إالستراتيجية في تعزيز البنى األخالقية للمنظمات. أ
  .دور مشاركات المنظمات في المعرفة في تطوير مداخل صياغة استراتيجياتها. ب
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