
املجلة العربية لإلدارة، مج 41، ع 1 - مارس )آذار( 2021

47

تأثيـر املرونة العاطفية للعامليـن على أخالقيات صناعة القرارات: 
دراسة حالة لديوان محافظة النجف األشرف

د. حيدر جاسم عبيد الجبوري

 أستاذ مساعد
 قسم إدارة أعمال

 كلية اإلدارة  واالقتصاد
Haiderg.abed@uokufa.edu.iq

إحسان عبد األميـر عزيـز

 مدرس مساعد
 قسم الرياضيات

 كلية علوم الحاسوب والرياضيات
ehsanb.alameer@uokufa.edu.iq

د. مهند حميد ياسر العطوي

 أستاذ مساعد
 قسم إدارة أعمال

 كلية  اإلدارة واالقتصاد
mohandh.yser@uokufa.edu.iq

 جامعة الكوفة
جمهورية العراق

امللخص 1

حظــي تأثيـــر أخالقيــات القــرار علــى املوظفيـــن ومســتقبل املنظمــات بشــكل عــام بقــدر كبيـــر مــن االهتمــام فــي العلــوم 
التنظيميــة، كــون إضفــاء الطابــع املؤس�ســي علــى املمارســات األخالقيــة غالًبــا مــا يشــجع األفــراد علــى االعتقــاد بقــوة بــأن أصحــاب 
العمل يمارسون العمل األخالقي. وغالًبا ما تؤدي هذه املعتقدات إلى مجموعة متنوعة من االستجابات اإليجابية للوظائف، 
لذا أصبح من املثيـر لالهتمام أن ننظر إلى عملية اتخاذ القرارات األخالقية بأكملها، دون التمييـز بيـن االعتـراف باملعضالت 
األخالقيــة والتصــرف األخالقــي. ومــن هــذا املنطلــق جــاءت دراســتنا فــي محاولــة للتعــرف علــى تأثيـــر املرونــة العاطفيــة مــن خــالل 
ثالثــة إبعــاد وهــي )القــدرة علــى التكيــف، واالســتعداد الرئيــس، والفنــون االجتماعيــة( كمتغيـــر مســتقل، فــي أخالقيــات اتخــاذ 
القــرار كمتغيـــر تابــع، وكان مجــال الدراســة ديــوان محافظــة النجــف األشــرف. وتكــون مجتمــع البحــث مــن العامليـــن فــي أقســام 
املؤسســة املذكــورة، أمــا عينــة البحــث فقــد كانــت عينــة عمديــه، إذ تــم اختيــار عينــة مــن )195( موظــف مــن أصــل )293( وتــم 
استـــرجاع )187( اســتبانة صالحــة ومثلــت نســبة االســتجابة )66 %(. وتضمــن البحــث فرضيتيـــن رئيستيـــن الختبــار عالقــة 
االرتباط واألثـر بيـن متغيـرات البحث. واستخرجت النتائج باستخدام البـرنامج اإلحصائي )SPSS( وأهم ما استنتجه البحث 
أن إدراك أفــراد عينــة الدراســة واســتجابتهم للظــروف املتغيـــرة جعلهــم يـــراعون الســلوك األخالقــي عنــد صنعهــم للقــرارات التــي 

تخــص مســتقبل املنظمــة املبحوثــة.

الكلمات املفتاحية: السلوك التنظيمي، العراق، املرونة العاطفية، القرار األخالقي، القدرة على التكيف، االستعداد الرئيس 
والفنون االجتماعية.

املقدمة

أصبح من الضروري أن تكون املنظمات الحديثة قادرة على التعرف على أخالقيات األعمال املعقدة والتعامل معها. ويمكن 
إرجــاع ســبب ذلــك إلــى العديــد مــن الفضائــح التــي تــم توثيقهــا، إذ أظهــر ســلوك القــادة غيـــر األخالقييـــن دالالت جســيمة للمنظمــات 
ومحيطهــا. وقــد نشــرت هــذه الفضائــح فــي وســائل اإلعــالم ممــا أدى إلــى غضــب شــعبي حــول الخــداع واالحتيــال. كمــا تضمنــت النتائــج 
 .)Selart & Johansen, 2011:129( العــام بيـــن املوظفيـــن والعمــالء والجمهــور  الثقــة واملصداقيــة  القانونيــة الدعــاوى وفقــدان 
لــذا ازداد تـركيـــز الدراســات واألبحــاث ذات الصلــة بأخالقيــات فــي األدب التنظيمــي فــي الســنوات األخيـــرة. وقــد ركــزت مجموعــة مــن 
هــذه الدراســات علــى وجــه التحديــد لتطويـــر نمــاذج صنــع القــرار األخالقــي، ممــا يســاعد علــى بيــان العالقــة بيـــن املتغيـــرات والقــرارات 
األخالقيــة للعامليـــن، وبالتالــي أصبحــت هــذه النمــاذج ذات قيمــة كبيـــرة فــي توضيــح التعقيــدات التــي تـــرافق عمليــات صنــع القــرار 

 *  تم استالم البحث في  أكتوبر 2018، وقبل للنشر في  ديسمبر 2018، وتم نشره في مارس 2021.
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العلــوم  فــي  االهتمــام  مــن  كبيـــر  بقــدر  عــام  بشــكل  املنظمــات  املوظفيـــن ومســتقبل  علــى  القــرار  أخالقيــات  تأثيـــر  لقــد حظــي 
 مــا يشــجع األفــراد علــى االعتقــاد بقــوة أكبـــر بــأن أصحــاب 

ً
التنظيميــة، كــون إضفــاء الطابــع املؤس�ســي علــى املمارســات األخالقيــة غالبــا

العمــل يمارســون العمــل األخالقــي. وغالبــا مــا تــؤدي هــذه املعتقــدات إلــى مجموعــة متنوعــة مــن االســتجابات اإليجابيــة للوظائــف، لــذا 
أصبــح مــن املثيـــر لالهتمــام أن ننظــر إلــى عمليــة اتخــاذ القــرارات األخالقيــة بأكملهــا، دون التمييـــز بيـــن االعتـــراف باملعضــالت األخالقيــة 
ــر املرونــة العاطفيــة مــن خــالل ثالثــة إبعــاد وهــي  والتصــرف األخالقــي. ومــن هــذا املنطلــق جــاءت دراســتنا فــي محاولــة للتعــرف علــى تأثيـ
)القــدرة علــى التكيــف، االســتعداد الرئيــس والفنــون االجتماعيــة( كمتغيـــر مســتقل، فــي أخالقيــات اتخــاذ القــرار كمتغيـــر تابــع، وكان 
مجال الدراســة ديوان محافظة النجف األشــرف. وتضمن البحث فرضيتيـــن رئيستيـــن الختبار عالقة االرتباط واألثـــر بيـــن متغيـــرات 
البحــث. واســتخرجت النتائــج باســتخدام البـــرنامج اإلحصائــي )SPSS( وأهــم مــا اســتنتجه البحــث أن إدراك أفــراد عينــة الدراســة 

واســتجابتهم للظــروف املتغيـــرة جعلهــم يـــراعون الســلوك األخالقــي عنــد صنعهــم للقــرارات التــي تخــص مســتقبل املنظمــة املبحوثــة.
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األخالقي في السياق األخالقي. ومع ذلك فأن الدراسات التي تطرقت لبيان صحة نماذج صنع القرار األخالقي في املنظمات الخدمية 
ومنها مجال تطبيق دراســتنا لم تكن باملســتوى الذي يعالج العديد من املشــكالت في صنع تلك القرارات. ومن هذا املنطلق حاولت 
دراســتنا التعرف على مدى تأثيـــر املرونة العاطفية كونها تخضع لالختبار جوانب ذات الصلة بالتغيـــرات البيئية، ألنها غيـــر ثابتة، 
لــذا تــم تقســيم البحــث إلــى أربعــة محــاور، تنــاول األول منهــا منهجيــة البحــث، والثانــي الجانــب النظــري ملتغيـــرات البحــث، أمــا الثالــث 

فقــذ اقتصــر علــى الجانــب العملــي، أمــا املحــور األخيـــر، فتنــاول االســتنتاجات والتوصيــات التــي توصــل إليهــا البحــث.

املحور األول - منهجية الدراسة
 - مشكلة الدراسة وتساؤالتها

ً
أوال

األدلــة  مــن  املزيــد  إلــى  هنــاك حاجــة  إن  إذ  اإلدارة،  أدبيــات  فــي  القــرار  حــول أخالقيــات صنــع  املراجــع  فــي  نــدرة  هنــاك 
التجريبيــة الختيــار نمــاذج لحــل املشــكالت األخالقيــة ملســاعدة املــدراء علــى تحسيـــن انخراطهــم فــي عمليــة صنــع قــرار يحمــل 
مضاميـــن أخالقيــة )Fong Ho, 2017:3(، هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر فــإن املرونــة العاطفيــة باعتبارهــا متغيـــر يتما�ســى 
مــع مؤثـــرات مختلفــة مــع مــرور الوقــت، فقــد حاولــت دراســتنا بيــان أثــار املحفــزات العاطفيــة ودورهــا التفضيلــي فــي صنــع القــرار 

األخالقــي، وعلــى هــذا األســاس تــدور مشــكلة البحــث حــول التســاؤل اآلتــي:

)هل يوجد تأثيـر للمرونة العاطفية في صنع القرار األخالقي؟(، وتتفرع منه التساؤالت اآلتية:

هل يوجد تأثيـر للقدرة على التكيف في أخالقيات صنع القرار؟1- 

هل يوجد تأثيـر لالستعداد الرئيس في أخالقيات صنع القرار؟2- 

هل يوجد تأثيـر للفنون االجتماعية في أخالقيات صنع القرار3- 

ثانًيا - أهداف الدراسة

يتــم توضيــح أهميــة البحــث فــي الجانبيـــن العلمــي والعملــي، ففــي الجانــب العلمــي قــدم الباحثيـــن ملخــص أهــم أفــكار 
الباحثيـــن واملفكريـــن للمتغيـريـــن املرونــة العاطفــي وأخالقيــات صنــع القــرار مراعيـــن فــي ذلــك أصالــة املصــادر وحداثتهــا. أمــا 
لديــوان  القــرار«  صنــع  و»أخالقيــات  العاطفــي«  »املرونــة  للمتغيـريـــن  تطبيقــي  بشــكل  الدراســة  ستســاهم  العملــي  الجانــب 
محافظــة النجــف األشــرف، وتقديــم معلومــات مفيــدة عــن مــدى قــدرة املرونــة العاطفــي وأخالقيــات صنــع القــرار مــن خــالل 

لباقــي مجالــس املحافظــات. إرشــادي  نمــوذج  باعتبارهــا  التوصيــات 

أما أهداف البحث كاآلتي:

يهــدف البحــث إلــى تحديــد عالقــات االرتبــاط والتأثيـــر بيـــن ممارســات املرونــة العاطفيــة فــي تعزيـــز أخالقيــات صنــع القــرار 
فــي املؤسســات الحكوميــة مــن خــالل األهــداف الفرعيــة:

تقديم نموذج معرفي يتعلق بمرتكزات املرونة العاطفية وأبعادها في عينة الدراسة.أ- 

تحديد وتشخيص مستوى أبعاد التميـز اإلبداعي ملوظفي مستشفى الصدر التعليمي.ب- 

تحليل عالقات االرتباط بيـن املرونة العاطفي وأخالقيات صنع القرار.ج- 

تحليل تأثيـر املرونة العاطفي وأخالقيات صنع القرار.د- 

ا - فروض الدراسة
ً
ثالث

فرضية عالقة االرتباط:  1-

توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بيـن املرونة العاطفية وأخالقيات صنع القرار.

الفرضية الفرعية األولى: توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بيـن القدرة على التكيف وأخالقيات صنع القرار.أ- 

الفرضية الفرعية الثانية: توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بيـن االستعداد الرئيس وأخالقيات صنع القرار.ب- 

الفرضية الفرعية الثالثة: توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بيـن الفنون االجتماعية وأخالقيات صنع القرار.ج- 
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فرضية عالقة التأثيـر: توجد عالقة تأثيـر ذات داللة معنوية بيـن املرونة العاطفية وأخالقيات صنع القرار. 2-

الفرضية الفرعية األولى: توجد عالقة تأثيـر ذات داللة معنوية بيـن القدرة على التكيف وأخالقيات صنع القرار.أ- 

الفرضية الفرعية الثانية: توجد عالقة تأثيـر ذات داللة معنوية بيـن االستعداد الرئيس وأخالقيات صنع القرار.ب- 

الفرضية الفرعية الثالثة: توجد عالقة تأثيـر ذات داللة معنوية بيـن الفنون االجتماعية وأخالقيات صنع القرار.ج- 

رابًعا - مخطط البحث

باالســتناد إلــى اإلطــار النظــري ألدبيــات املرونــة العاطفــي وأخالقيــات صنــع القــرار فــي ضــوء مشــكلة البحــث وأهدافــه، 
قــام الباحثيـــن بـــرسم مخطــط مطــور وفر�ســي للبحــث وهــو يجســد مخطــط العالقــات بيـــن هــذه املتغيـــرات واتجاهــات االرتبــاط 

 والتأثيـــر فيهــا.
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التكيف   على لقدرةا   

 االستعداد الرئيسي

 الفنون االجتماعية  

 

 أخالقيات صنع القرار

إعداد الباحثيـن
شكل )1( املخطط الفر�ضي للدراسة

خامًسا - مجال ومجتمع وعينة البحث

شــملت الحدود املكانية للبحث منظمات القطاع العام املتوســطة الحجم في محافظة النجف األشــرف )ديوان محافظة 
مــن توزيــع اســتمارة االســتبيان  فــي الجانــب العملــي  األشــرف(، وتمثلــت الحــدود الزمنيــة املــدة التــي قضــاة الباحثيـــن  النجــف 
إلــى جمعهــا، مــن2018/6/15 إلــى 2018/10/10، أمــا مجتمــع البحــث، فقــد انحصــر فــي موظفــي الشــعب واألقســام فــي ديــوان 

املحافظــة. وشــملت عينــة البحــث )195( وزعــت عليهــم اســتمارة اســتبيان وتــم اســتالم )187( صالحــة للتحليــل اإلحصائــي.

سابًعا - أساليب جمع املعلومات

الجانــب النظــري: تــم تغطيــة هــذا الجانــب مــن البحــث بمــا هــو متوافــر مــن املصــادر األجنبيــة إذ شــكلت شــبكة 1- 
اإلنتـــرنت جانًبــا أساســًيا فــي حصــول الباحثيـــن علــى أحــدث البحــوث والدراســات التــي غطــت الجانــب النظــري للبحــث.

الجانــب العملــي: اعتمــدت اســتمارة االســتبيان كمصــدر رئيــس فــي جمــع البيانــات وتــم االعتمــاد فيهــا علــى جهــود 2- 
باحثيـــن سابقيـــن فــي بعــض جوانبهــا، ثــم أجريــت عمليــات اإلضافــة والحــذف والتعديــل فيهــا بمــا يتناســب مــع واقــع 

البيئــة العراقيــة. إذ تكونــت قائمــة االســتبيان مــن البنــود املرتبطــة بموضــوع البحــث.
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املحور الثاني - اإلطار النظري ومراجعة األدبيات السابقة
 - مفهوم املرونة العاطفية

ً
أوال

ینتــاب الكثيـــر مــن املصطلحــات الغمــوض فــي تفسيـــر املعنــى ومنهــا مصطلــح املرونــة، والتــي يمكــن التعبيـــر عنهــا بالقــدرة 
علــى تحمــل الفــرد لالزمــات ومواجهتهــا وتجاوزهــا بشــكل ســريع للتأثيـــرات الجانبيــة فــي الحيــاة العامــة. معنــى العاطفــة هــي حالــة 
ذهنيــة تظهــر بشــكل ذاتــي فــي الجهــاز العصبــي وال تحتــاج إلــى جهــد، مركبــة مــن عــدة انفعــاالت، أمــا أن تكــون حالــة نفســية إيجابيــة 
أو ســلبية. فــإن العواطــف اإليجابيــة هــي التــي تتســم بتعــدد األبعــاد، أي أن القــدرة علــى التكيــف والتوافــق مــع كافــة الظــروف 
والتهديــدات الخارجيــة واســتثمار كافــة الفــرص املتاحــة للمنظمــة، أمــا العواطــف الســلبية فهــي التــي ليســت لــه قابليــة التكيــف مــع 
الظــروف الطارئــة وبالتالــي تضيــق فــرص النجــاح. املرونــة العاطفيــة هــي قــدرة الفــرد علــى التحمــل والتكيــف مــع املؤثـــرات النفســية، 

.)Kieran, 2015: 210( والتــي تســاعده علــى القيــام بــأداء األعمــال والوظائــف بشــكل جيــد، واتخــاذ القــرارات الصائبــة

يـــرى )Sacharin, 2009:10( املرونــة بأنهــا التكيــف مــع الظــروف الصعبــة، وكمــا تلبــي االحتياجــات الفرديــة علــى  كمــا 
الرغــم مــن التهديــدات التــي تواجههــم والتــي تســاعدهم علــى تطويـــر مهاراتهــم وقابليتهــم علــى التعامــل مــع الظــروف املحيطــة 
باملنظمــة بهــدف تحقيــق األهــداف ذات املــردود اإليجابــي للفــرد واملنظمــة، أي هــي العامــل املهــم فــي توليــد األفــكار وتصنيفهــا 

كاألفــكار اإلبداعيــة التــي تزيــد مــن أتســاع املعرفــة.

ويشــر )Brosch & Bavel, 2012: 83( إلــى أن املرونــة العاطفيــة هــي ظاهــرة طبيعيــة موجــودة لــدى جميــع النــاس، إال إنهــا 
تختلــف مــن شــخص إلــى أخــر، وتعنــي القــدرة علــى تخطــي التأثيـــرات الســلبية بشــكل إيجابــي ومواصلــة الحيــاة بنجــاح.

القــدرة  العاطفيــة، أي  هــو املرونــة  للمرونــة  املكــون األسا�ســي  العلميــة أن  امليدانيــة والتجــارب  الدراســات  لقــد وثقــت 
علــى االســتجابة بمرونــة تغييـــر الظــروف العاطفيــة، فاملرونــة هــي القــدرة علــى التنقــل بهــذه التغييـــرات بنجــاح، فاألشــخاص 
املرنــون هــم أولئــك الذيـــن يمكنهــم الحفــاظ علــى الصحــة العقليــة الجيــدة مــع تحمــل التحديــات والشــدائد، مثــال علــى ذلــك، 
الضغوطــات اليوميــة، الصعوبــات االقتصاديــة، الهجمــات اإلرهابيــة. كمــا إن أحــد الجوانــب املهمــة للمرونــة النفســية هــو 
املرونــة العاطفيــة والتــي يمكــن تصنيفهــا بأنهــا مــن ســمات األشــخاص املرنــون. علــى ســبيل املثــال، حيـــن يســتجيب األشــخاص 

.)Waugh et al., 2011: 1059( املرنــون لألحــداث الســلبية ذات التأثيـــر الســلبي فإنهــم يتعاملــون معهــا بشــكل إيجابــي

كما وصف )Renae et al., 2014: 39( العاطفة بانها ظاهرة متعددة األوجه، تشمل اإلدراك أو االستجابات الفسيولوجية 
نحــو  موجــه  بعمــل  القيــام  علــى  األفــراد  تحفــز  التــي  واألحاســيس  املشــاعر  أي  والســلوكيات،  الذاتيــة  التجــارب  العمليــات(  )أو 
األهــداف. وتقــوم العواطــف بتوجيــه اإلدراك والســلوكيات بطــرق تتناســب بشــكل أفضــل مــع متطلبــات البيئــة مــن حيــث األهــداف 
الضمنيــة والواضحــة للفــرد. كمــا تمتــد الوظيفــة التكيفيــة للمرونــة العاطفيــة إلــى جميــع مجــاالت الحيــاة، بمــا فــي ذلــك عالــم العمــل.

- أبعاد املرونة العاطفية
ً
ثانيا

إشــارة الباحثــون إلــى املرونــة العاطفيــة مــن خــالل أبعادهــا التــي جــاءت بعــد توضيــح مفهــوم املرونــة العاطفيــة. إذ حــدد 
كال مــن )Kieran, 2015( و)Brosch & Bavel et al., 2014(، ثالثــة أبعــاد للمرونــة العاطفيــة تتمثــل باآلتــي:

القدرة على التكيف 1-

يوضح )Ballesteros & Moreno, 2012: 2( مفهوم القدرة على أنه قوة الفرد على عمل �سيء ما وإنجازه، أو هي مهارة 
وكفــاءة الفــرد فــي إنجــاز الوظيفــة املكلــف بــه. أمــا التكيــف فيعنــي اندمــاج الشــخص مــع محيطــة، أو هــو جهــد الفــرد لتحقيــق 

التوافــق بيـــن كل مــن الظــروف البيئيــة املحيطــة بــه ومطالبــه.

ويـــرتبط مفهــوم التكيــف بالطريقــة التــي تتعامــل بهــا الكائنــات الحيــة مــع اإلجهــاد البيئــي والضغــط، كمــا يـــرتبط التكيــف 
بشــكل وثيــق بالتبــادل أي تحقيــق التــوازن بيـــن نظــام ســلوك املنظمــة وبيئاتهــا. ومــن خــالل مــا تــم التوضيــح نجــد أن القــدرة 
علــى التكيــف هــي عمليــة ضروريــة للعامليـــن فــي املنظمــة، هدفهــا مواجهــة متطلبــات املجتمــع واالنســجام بيـــن الفــرد وبيئتــه 

.)Holma, 2014: 120(
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كمــا إن املــدراء ليســوا دائًمــا علــى درايــة تامــة بإجــراءات التكيــف قــد تكــون مالءمــة أم ال، إال أذا تــم تقييــم ذلــك مــن خــالل 
القــدرة علــى التكيــف فــي األزمــات ومــن ثــم العمــل علــى مقارنــة األنشــطة مــع املعاييـــر والنمــاذج املعتـــرف بهــا. كمــا إن القــدرة علــى 
التكيــف ال يمكــن أن تتحقــق عــن طريــق الصدفــة، بــل تحتــاج إلــى الكثيـــر مــن العمــل واملثابـــرة املســتمرة لتكــون كافيــة لتحقيــق 

.)Wamsler & Raggers, 2018: 82( تغييـــرات على مستوى املنظمة لتعزيـــز أنشطتها

االستعداد الرئيس 2-

وضح )Sportillo et al., 2018: 103( مفهوم االســتعداد الرئيس على أنه القدرة في التأثيـــر على القدرات األخرى، ومن 
ثــم إحــداث تغييـــر فــي انطبــاع الفــرد نحــو األشــياء أمــا إيجابًيــا أو ســلبًيا، وهــذا يتواقــف علــى مهــارات التحكــم لــدى الفــرد والتــي 

تكــون جــزءا رئيًســا مــن املهــارات النفســية.

يمتــاز االســتعداد الرئيــس بقــدرة الفــرد علــى إدارة أفــكاره وأفعالــه ومشــاعره بأســلوب يتــالءم مــع البيئــة، ســواء )ماديــة أو 
اجتماعيــة(، فــإن الشــخص الــذي يتمتــع بقابليــات عاليــة مــن االســتعداد النف�ســي إلدارتــه ال يســمح ألي ظــرف طــارئ أن يؤثـــر 
علــى حالتــه النفســية )Bento, et al., 2018: 283(. إذ يعتمــد األفــراد علــى قــوة دافعيــة )ذاتيــة( فــي تحقيــق غاياتهــم، ومثــال علــى 

.)Berendt et al., 2018: 163( ذلــك االســتعداد للتعلــم، يكــون لــه تأثيـــر وأهميــة فــي اســتعداده للعمــل

الفنون االجتماعية 3-

التنظيميــة، وهــذا يتحــدد  ــا قوًيــا بجــودة العالقــات 
ً
ارتباط الوقــت الحاضــر  فــي  التناف�ســي للمنظمــات  النجــاح  يـــرتبط 

بنوعيــة العالقــات والتــي يمكــن التعبيـــر عنهــا )الثقــة، التقــارب، التماســك والتبادليــة(. وبالتالــي فــإن قــوة الفنــون فــي مجــال 
األعمــال تـــرتبط جوهريــٍا باألفــراد، كمــا تمتلــك القــدرة علــى تنشــيط وتحفيـــز الحــواس البشــرية التــي تثيـــر وتحفــز عواطــف 

.)Carlucci & Schiuma, 2017: 4( وطاقاتهــم  النــاس 

إن أســاس الفنــون االجتماعيــة هــي قــدرة الفــرد علــى بنــاء عالقــات ســليمة مــع اآلخريـــن وبنــاء روابــط اجتماعيــة تقــوم علــى 
أســاس إدارة االنفعــاالت، وبالتالــي فــأن األفــراد الذيـــن يتمتعــون بتلــك املهــارات والقابليــات إلدارة تلــك العالقــات يكونــون قادريـــن 
علــى زرع الثقــة بيـــن أبنــاء املجتمــع وخلــق نــوع مــن التعــاون ومشــاركة العمــل مــع زمــالء العمــل )Bennett & Roth, 2018: 3(.كمــا 
أشــار )Saunders, 2005: 10( إلــى الفنــون االجتماعيــة علــى أنــه كيفيــة تعامــل الفــرد مــع املجتمــع بمهــارات وقابليــات عاليــة 
لحــل املشــكالت والنـــزاعات، وهــذا يتطلــب وجــود مهارتيـــن همــا، التفهــم وإدارة الــذات للحفــاظ علــى مشــاعر وانفعــاالت اآلخريـــن 

بالشــكل الــذي يناســب املوقــف.

مفهوم أخالقيات صنع القرار 4-

يشيـــر مصطلــح األخالقيــات إلــى أنــه مجموعــة مــن اإلجــراءات والقواعــد واملبــادئ التــي تمثــل توجهــات املــدراء فــي صنــع 
عــد بمثابــة خيــارات أخالقيــة، )Zhan, et al., 2018: 6(. إذ أشــار 

ُ
القــرار، أي يتــم مــن خاللهــا تطويـــر العمــل اإلداري، وهــي ت

)Man & Ho, 2011: 517( إلــى أن الســلوك األخالقــي هــو مزيــج مــن القيــم الشــخصية لإلنســان والقيــم الشــائعة للمنظمــة 
واملجتمــع. ويمكــن التعبيـــر عــن األخالقيــات بانهــا القواعــد أو املبــادئ التــي تحــدد الســلوك الصحيــح والخطــأ، لــذا يتــم تطبيــق 

العديــد مــن هــذه القواعــد عندمــا يطلــب مــن الفــرد صنــع القــرار.

ومــن الجديـــر بالذكــر أن أخالقيــات صنــع القــرار البــد مــن أن تكــون مرتبطــة ومنســجمة مــع الــذات والقيــم األخالقيــة 
التــي تخــدم املجتمــع واملنظمــة نتيجــة صنــع القــرار. وبالتالــي يعــرف صنــع القــرار بأنــه عمليــة الوصــول إلــى األهــداف األساســية 
التــي تخــدم وتطــور املنظمــات وتعمــل علــى حــل جميــع املشــكالت التــي تواجــه املنظمــة، والتــي بدورهــا تــؤدي إلــى الوصــول القــرار 

.)Zeni, et al., 2016: 3( األمثــل الــذي يمكــن املنظمــات مــن إنجــاز أعمالهــا بصــورة جيــدة

النجــاح  علــى  املنظمــات  مســاعدة  علــى  تعمــل  التــي  الرئيســة  العوامــل  مــن  القــرار  صنــع  أخالقيــات  اليــوم  أصبحــت 
واالســتمرارية فــي عملهــا، لــذا عرفــت بإنهــا العمليــة التــي يســتخدم بهــا األفــراد قاعدتهــم األخالقيــة لتحديــد مــا إذا كانــت قضيــة 

.)Zein & Airey, 2008: 170( أم خاطئــة معينــة صحيحــة 
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لقــد ثبــت أن هنــاك عــدًدا مــن األطــر األخالقيــة املختلفــة التــي يمكــن تطبيقهــا عنــد صنــع القــرار، كل منهــا يســتخدم إمــا فــي 
حــد ذاتــه أو مجتمعــة فــي نهــج تعــددي، كالتفكيـــر األخالقــي، الفلســفات األخالقيــة، الرفــاه والحقــوق والعدالــة. عــادة مــا يكــون 
القــرار األخالقــي هــو القــرار الــذي يحــدث فــي الخطــوات املطلوبــة مــن القيمــة، ســواء أكانــت الصــدق، الكفــاءة أو املوثوقيــة 
أو التحكــم أو قابليــة التســويق أو أي مــن القيــم األخــرى. ومــع ذلــك فــإن إدخــال األخالقيــات إلــى املنظمــة إذا لــم يتــم إدارتهــا 
 يمكــن أن يــؤدي فــي الواقــع إلــى تفاقــم املشــكالت التنظيميــة الحاليــة، علــى ســبيل املثــال عندمــا يحكــم 

ً
بشــكل وفهمهــا جيــدا

أفــراد مختلفــون فــي نفــس املنظمــة علــى أخالقيــات العمــل أو املوقــف باســتخدام أطــر أخالقيــة مختلفــة جذرًيــا يــؤدي إلــى زيــادة 
مســتوى الصــراع بيـــن املوظفيـــن. ويمكــن القــول إن القــدرة فــي تحديــد األطــر األخالقيــة التــي يتخذهــا املــدراء كمعاييـــر لصنــع 
 .)Casali, 2007: 51( القــرارات األخالقيــة يمكــن أن تكــون خطــوة مهمــة نحــو تحقيــق الشــفافية واملســاءلة داخــل املنظمــات
وأشــارت دراســة )Ferreira et al., 2017: 2( إلــى أن ممارســات ســوء الســلوك التنظيمــي تنعكــس علــى أخالقيــات صنــع القــرار 
وبالتالــي يتــم اتخــاذ قــرارات تنعكــس ســلبا علــى أداء املنظمــة نتيجــة انتقالهــا بســهولة مــن املســتوى الفــردي إلــى الجماعــي، علــى 

ســبيل املثــال قــرارات تجــارة املخــدرات أو األســلحة أو غســيل األمــوال. الــخ.

العوامل املؤثـرة على أخالقيات صنع القرار 5-

اكتشــفت مجموعــة كبيـــرة مــن األدبيــات األخالقيــة أن للعوامــل الفرديــة والســياقية لهــا تأثيـــر كبيـــر علــى أخالقيــات 
صنــع القــرار، إذ شــملت العوامــل الفرديــة علــى )مســتوى التطــور األخالقــي، والتوجــه السيا�ســي، والخبـــرة العلميــة وااللتــزام 
التطبيقــي(. أمــا العوامــل الســياقية فتشــمل )الثقافــة التنظيميــة والبيئــة املحيطــة باملنظمــة(، إذ تعمــل علــى تحديــد القــرار 
األخالقــي فــي املجــاالت التســويقية، وبالتالــي فــإن العوامــل الســياقية تـــرتبط بآليــات حوكمــة املنظمــات. كمــا إن التجــارب التــي 
 يتفــوق املــدراء علــى كبــار الســن فيمــا يتعلــق بتحديــد 

ً
تعــود للعوامــل الفرديــة لهــا تأثيـــر علــى أخالقيــات صنــع القــرار، فمثــال

اإلشارات األخالقية، كما أن هناك عالقة إيجابية بيـــن سنوات الخبـــرة في العمل وبين التطويـــر األخالقي ملا له من أهمية على 
أخالقيــات صنــع القــرار، أي العمــل علــى مســاعدة وبنــاء حيــاة املوظــف املهنيــة ومــن ثــم حــل املشــكالت والخالفــات العالقــة 
أثنــاء العمــل وتحقيــق إيـــرادات ماليــة لصالــح املنظمــات متمثلــة فــي الربــح املــادي وااللتـــزام بالقيــم األخالقيــة وتســهيل عمليــات 
صنــع القــرار واالحتـــرام املتبــادل بيـــن كل األطــراف ســواء أكانــت داخــل أو خــارج املنظمــة، ) Stewart, 2007: 792(. ويـــرى 
)Zardo et al., 2014: 122( إن هنــاك عوامــل خارجيــة تؤثـــر أيًضــا علــى أخالقيــات صنــع القــرار فــي مــكان العمــل واملتمثلــة بـــ 

)ردود أفعــال أصحــاب املصلحــة وتدخــالت الحكومــة( وهــي كاآلتــي:

ردود أفعال أصحاب املصلحةأ- 

مالحظــات أصحــاب املصالــح واتخــاذ اإلجــراءات الخاصــة بهــم هــي العوامــل األكثـــر تأثيـــر علــى صنــع القــرار وسياســات 
املنظمــة وهــذا مــن خــالل عالقاتهــم ونفوذهــم للتأثيـــر علــى صنــع القــرار.

تدخالت الحكومةب- 

بقــت علــى وكالــة أو منظمــة مــن قبــل وزراء الحكومــة وأصحــاب 
ُ
دمــت أو ط

ُ
وهــي أي تدخــالت أو تعليقــات أو قــرارات ق

 )Michalski & Bearman, 2014: 289( إذ أوضــح املنظمــة.  ُيتخــذ داخــل  الــذي  القــرار  ذلــك علــى  انعــكاس  النفــوذ ومــدى 
ثالثــة عوامــل داخــل املنظمــات تؤثـــر بصــورة رئيســة علــى أخالقيــات صنــع القــرار واملتمثلــة بـــــــ )الثقافــة التنظيميــة، والعمليــات 
التنظيميــة وتخصــص املــوارد(، التــي يمكــن أن يكــون لــه تأثيـــر قــوي علــى اتخــاذ القــرار، واإلفــراط بالهــدف املــراد تحقيقــه مــن 

خــالل األســباب املؤديــة إلــى عــدم مراعــاة الجانــب األخالقــي فــي صنــع القــرار والتــي يمكــن أن تكــون كاالتــي:

الرشوة التي تعد من أهم العوامل املؤثـرة على األخالقيات في املنظمة.- 

املصالح الشخصية، أي تقديم املصلحة الشخصية على مصلحة املنظمة العامة.- 

الضغوط الخارجية التي تفرض على املدراء.- 

عدم تدخل املوظفيـن في تشخيص سلبيات اإلدارة العليا نتيجة خوفهم من العقاب.- 

ضعف دور اإلدارة العليا في املنظمات.- 
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املحور الثالث: الجانب العملي
اختبار وتحليل فرضيات االرتباط بيـن متغيـرات البحث 1-

اختبــار  خاللــه  مــن  يجــري  إحصائــي  بعــرض  املبحــث  هــذا  يتخصــص 
وتحليل عالقات االرتباط بيـن متغيـري البحث )املرونة العاطفية وأخالقيات 

صنــع القــرار( وذلــك باعتمــاد مصفوفــة االرتبــاط، املبينــة فــي جــدول )1(:

وسيتم اختبار الفرضيات الفرعية والرئيسة وهي كاالتي:

عالقــة أ-  )توجــد  إلــى  الفرضيــة  هــذه  تشيـــر  األولــى:  الفرعيــة  الفرضيــة 
ارتبــاط ذات داللــة معنويــة بيـــن القــدرة علــى التكيــف وأخالقيــات صنــع 
القــرار( وبعــد ربــط العبــارات التــي تخــص املتغيـريـــن ومــن خــالل تطبيــق 

معامــل االرتبــاط ظهــرت املؤشــرات اآلتيــة وكمــا فــي الجــدول )2(:

يتضــح مــن معطيــات الجــدول )2( أن قيمــة )t(2 املحســوبة أكبـــر مــن قيمتهــا 
وجــود  يؤكــد  وهــذا   ،)0.95( ثقــة  وبحــدود   )0.05( معنويــة  بمســتوى  الجدوليــة 
عالقة بيـــن املتغيـريـــن على مستوى هذه البحث، وعليه ال تـــرفض هذه الفرضية

الفرضيــة الفرعيــة الثانيــة: تشيـــر هــذه الفرضيــة إلــى )توجــد عالقــة ب- 
ارتبــاط ذات داللــة معنويــة بيـــن االســتعداد الرئيــس وأخالقيــات صنــع 
القــرار( وبعــد ربــط العبــارات التــي تخــص املتغيـريـــن ومــن خــالل تطبيــق 

معامــل االرتبــاط ظهــرت املؤشــرات اآلتيــة وكمــا فــي الجــدول )3(:

يتضــح مــن معطيــات الجــدول )3( أن قيمــة )t( املحســوبة أكبـــر مــن قيمتهــا 
وجــود  يؤكــد  وهــذا   ،)0.95( ثقــة  وبحــدود   )0.05( معنويــة  بمســتوى  الجدوليــة 
عالقة بيـن املتغيـريـن على مستوى هذه البحث، وعليه ال تـرفض هذه الفرضية.

الفرضيــة الفرعيــة الثالثــة: تشيـــر هــذه الفرضيــة إلــى )توجــد عالقــة ج- 
ارتبــاط ذات داللــة معنويــة بيـــن الفنــون االجتماعيــة وأخالقيــات صنــع 
القــرار( وبعــد ربــط العبــارات التــي تخــص املتغيـريـــن ومــن خــالل تطبيــق 

معامــل االرتبــاط ظهــرت املؤشــرات اآلتيــة وكمــا فــي الجــدول )4(:

يتضــح مــن معطيــات الجــدول )4( أن قيمــة )t( املحســوبة أكبـــر مــن قيمتهــا 
وجــود  يؤكــد  وهــذا   ،)0.95( ثقــة  وبحــدود   )0.05( معنويــة  بمســتوى  الجدوليــة 
عالقة بيـن املتغيـريـن على مستوى هذه البحث، وعليه ال تـرفض هذه الفرضية.

وبعــد االنتهــاء مــن إثبــات الفرضيــات الفرعيــة يمكــن التحقــق مــن صحــة 
الفرضيــة الرئيســة علــى املســتوى العــام وكمــا يأتــي: )توجــد عالقــة ارتبــاط ذات 
داللــة معنويــة بيـــن املرونــة العاطفيــة وأخالقيــات صنــع القــرار(، وبعــد ربــط 
العبــارات التــي تخــص املتغيـريـــن ومــن خــالل تطبيــق معامــل االرتبــاط ظهــرت 

املؤشــرات اآلتيــة وكمــا فــي الجــدول )5(:

يتضــح مــن معطيــات الجــدول )5( أن قيمــة )t( املحســوبة أكبـــر مــن قيمتهــا 
وجــود  يؤكــد  وهــذا   ،)0.95( ثقــة  وبحــدود   )0.05( معنويــة  بمســتوى  الجدوليــة 
عالقة بيـن املتغيـريـن على مستوى هذه البحث، وعليه ال تـرفض هذه الفرضية.
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2  تحسب القيمة )t( املحسوبة حسب املعادلة التالية  

جدول رقم )1( 
مصفوفة كندال للعالقات االرتباط 

أخالقيات صنع القرارالبعدت
0.374القدرة على التكيف1
0.456االستعداد الرئيس2
0.462الفنون االجتماعية3
0.677املرونة العاطفية4

املصدر: من إعداد الباحثيـــن باالستناد إلى مخرجات الحاسوب 
اإللكتـرونية 

جدول رقم )2( 
اختبار )t( لعالقة االرتباط بيـن القدرة على 

التكيف وأخالقيات صنع القرار

درجة االرتباط
الحرية

القيمة التائية 
املحسوبة

القيمة التائية 
الجدولية

0.3741865.6541.611
مخرجــات  إلــى  باالســتناد  الباحثيـــن  إعــداد  مــن  املصــدر: 

الحاسوب اإللكتـرونية 

جدول رقم )3( 
اختبار (t( لعالقة االرتباط بيـن االستعداد 

الرئيس وأخالقيات صنع القرار 

درجة االرتباط
الحرية

القيمة التائية 
املحسوبة

القيمة التائية 
الجدولية

0.4621869.2122.41
مخرجــات  إلــى  باالســتناد  الباحثيـــن  إعــداد  مــن  املصــدر: 

الحاسوب اإللكتـرونية 

جدول رقم )4( 
اختبار (t( لعالقة االرتباط بيـن الفنون 

االجتماعية وأخالقيات صنع القرار 

درجة االرتباط
الحرية

القيمة التائية 
املحسوبة

القيمة التائية 
الجدولية

0.3741865.6542.41
مخرجــات  إلــى  باالســتناد  الباحثيـــن  إعــداد  مــن  املصــدر: 

الحاسوب اإللكتـرونية 

جدول رقم )5( 
اختبار (t( لعالقة االرتباط بيـن املرونة 

العاطفية وأخالقيات صنع القرار 

درجة االرتباط
الحرية

القيمة التائية 
املحسوبة

القيمة التائية 
الجدولية

0.6771867.5622.41
مخرجــات  إلــى  باالســتناد  الباحثيـــن  إعــداد  مــن  املصــدر: 

الحاسوب اإللكتـرونية 
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اختبار وتحليل فرضيات عالقات التأثيـر بيـن متغيـرات البحث 2-

افتـــرض البحــث أّن هنــاك عالقــات تأثيـــر ذات داللــة معنويــة بيـــن متغيـــر البحــث املســتقل )املرونــة العاطفيــة( ومتغيـــر 
البحــث التابــع )أخالقيــات صنــع القــرار(، وقــد جــرى تمثيــل هــذه العالقــة بفرضيــة رئيســة واحــدة وثــالث فرضيــات فرعيــة، 

وســيجري الكشــف عــن هــذه العالقــات وتحليلهــا بحســب تـــرتيب ورودهــا فــي مخطــط البحــث الفر�ســي، وكمــا يأتــي:

فــي أ-   )X( العاطفيــة  للمرونــة  معنويــة  داللــة  ذات  تأثيـــر  عالقــة  )وجــود  إلــى  الفرضيــة  هــذه  تشيـــر  الرئيســة:  الفرضيــة 
أخالقيــات صنــع القــرار )Y(، وفــي ضــوء هــذه الفرضيــة تشيـــر معادلــة االنحــدار البســيط إلــى أن املرونــة العاطفيــة تؤثـــر 
فــي أخالقيــات صنــع القــرار )Y(، وهــذا التأثيـــر يفتـــرض وجــود عالقــة داليــة بيـــن القيمــة الحقيقيــة للمرونــة العاطفيــة 

وأخالقيــات صنــع القــرار )Y( وتصــاغ فــي ضــوء هــذه العالقــة معادلــة االنحــدار البســيط اآلتيــة:
Y = a + βX

)Constant( 
ً
 ثابتا

ً
إذ إن )a( تمثل مقدارا

إن هــذه العالقــة تعنــي أن أخالقيــات صنــع القــرار)Y( هــو دالــة للقيمــة الحقيقيــة للمرونــة العاطفيــة، أمــا تقديـــرات هــذه 
القيــم ومؤشــراتها اإلحصائيــة فقــد حســبت علــى مســتوى عينــة البحــث البالغــة )187(، وســيجري تحليــل عالقــات التأثيـــر بيـــن 

املتغيـــرات، وكمــا يأتــي:

كانت معادلة االنحدار البسيط للعالقة بيـن املرونة العاطفية وأخالقيات صنع القرار هي:

أخالقيات صنع القرار= )2.343( + )0.697( أخالقيات صنع القرار.

أمــا جــدول معامــالت العالقــة رقــم )6( فقــد أشــار إلــى القيــم 
املبينــة وكمــا يأتــي:

وفــي ضــوء معادلــة االنحــدار يؤشــر الثابــت )a=2.434(، وهــذا 
مقــداره)2.434(  القــرار   لألخالقيــات صنــع 

ً
هنــاك وجــودا أن  يعنــي 

.
ً
عندمــا تكــون قيمــة املرونــة العاطفيــة تســاوي صفــرا

بلــغ  فقــد  البحــث  عينــة  مســتوى  علــى  الحــدي  امليــل  قيمــة  أمــا 
فــي   )1(  مقــداره 

ً
تغيـــرا أن  تــدل علــى  لـــ)X( فهــي  )β=0.697( واملرافقــة 

فــي أخالقيــات   )0.697( مقــداره  تغيـــر  إلــى  العاطفيــة ســيؤدي  املرونــة 
الفرضيــة. هــذه  تـــرفض  النتائــج ال  هــذه  وفــق  القــرار. وعلــى  صنــع 

الفرضيــات الفرعيــة: تشيـــر هــذه الفرضيــة إلى)وجــود عالقــة ب- 
 ،)X2( االســتعداد الرئيــس ،)X1( تأثيـــر ذات داللــة معنويــة بيـــن املتغيـــرات الفرعيــة للمرونــة العاطفيــة )القــدرة علــى التكيــف
الفنــون االجتماعيــة )X3(( فــي أخالقيــات صنــع القــرار )Y(، وفــي ضــوء هــذه الفرضيــة تشيـــر معادلــة االنحــدار املتعــدد إلــى أن 
املتغيـــرات الفرعية للمرونة العاطفية )X1, X2, X3( تؤثـــر في أخالقيات صنع القرار )Y( في آن واحد، وهـــذا التأثيـــر يفتـــرض 
وجــود عالقــة داليـــة بيـــن القيمـــة الحقيقيــة ألبعــاد املرونــة العاطفيــة )X1, X2, X3(، وأخالقيــات صنــع القــرار )Y( وتصــاغ فــي 

ضــوء هــذه العالقــة معادلــة االنحــدار املتعــدد اآلتيــة:

Y = a + β1X1+ β2X2+ β3X3

إن هــذه العالقــة تعنــي إن أخالقيــات صنــع القــرار)Y(  دالــة للقيمــة الحقيقيــة ملتغيـــرات املرونــة العاطفيــة )القــدرة علــى 
التكيــف )X1(، االســتعداد الرئيــس )X2(، الفنــون االجتماعيــة )X3((، أمــا تقديـــرات هــذه القيــم ومؤشــراتها اإلحصائيــة فقــد 
، وســيجري تحليــل عالقــات التأثيـــر بيـــن املتغيـــرات، وكمــا يأتــي: 

ً
حســبت علــى مســتوى عينــة البحــث البالغــة )187( شــخصا

كانــت معادلــة االنحــدار املتعــدد للعالقــة بيـــن متغيـــرات املرونــة العاطفيــة )X1, X2, X3(، وأخالقيــات صنــع القــرار هــي:

أخالقيات صنع القرار= )1.466( + )0.243( القدرة على التكيف + )0.204( االستعداد الرئيس + )0.251( الفنون االجتماعية

أما جدول معامالت العالقة رقم )7( فقد أشار إلى القيم املبينة وكما يأتي:

جدول رقم )6( 
 معامالت العالقة بيـن املرونة العاطفية 

وأخالقيات صنع القرار

النموذج

املعامالت غيـر 
املعيارية

املعامالت 
املعيارية

T
معامل 

بيتا
الخطأ 
بيتااملعياري

2.4340.354الثابت
0.697

3.678
)X( 0.7510.05313.561 املرونة العاطفية

املصدر: من إعداد الباحثيـن باالستناد إلى مخرجات الحاسوب اإللكتـرونية
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وعلى وفــق اختبار )t( فقد بلغت قيمــة )t( املحسوبـة 
على مستوى عينة البحث

)tx1 =6.544, tx2 =4.166, tx3 =5.431(، أمــا 
القيمــة الجدوليــة التــي هــي )2.41( وعنــد مقارنتهــا يتضــح 

إنهــا حققــت قيمــة أكبـــر مــن قيمهــا الجدولــة.

أمــا قيمــة امليــل الحــدي علــى مســتوى عينــة البحث 
فقــد بلــغ )β1=0.243( واملرافقــة لـــ)X1( فهــي تــدل علــى 
 مقــداره )1( فــي القــدرة علــى التكيــف ســيؤدي 

ً
إن تغيـــرا

إلــى تغيـــر مقــداره )243 .0( فــي أخالقيــات صنــع القــرار.

عينــة  مســتوى  علــى  الحــدي  امليــل  قيمــة  وكانــت 
البحــث قــد بلغــت )β2=0.204( واملرافقــة لـــ )X2( فهــي تــدل علــى أن تغيـــًرا مقــداره )1( فــي االســتعداد الرئيــس ســيؤدي إلــى 
 )β3=0.251( فــي أخالقيــات صنــع القــرار. أمــا قيمــة امليــل الحــدي علــى مســتوى عينــة البحــث قــد بلغــت )تغيـــر مقــداره )0.204
واملرافقــة لـــ )X3( فهــي تــدل علــى أن تغيـــًرا مقــداره )1( فــي الفنــون االجتماعيــة ســيؤدي إلــى تغيـــر مقــداره )0.251( فــي أخالقيــات 

صنــع القــرار، وعلــى أســاس هــذه النتائــج ال تـــرفض هــذه الفرضيــة علــى مســتوى الدراســة.

املحور الرابع - االستنتاجات والتوصيات
 - االستنتاجات

ً
أوال

توصلــت الدراســة إلــى أن مصطلــح املرونــة العاطفيــة يــدل علــى تنظيــم املوظفيـــن ملشــاعرهم مــن أجــل التكيــف مــع 1- 
الظــروف املتغيـــرة، واآلليــات النفســية التــي تنطــوي عليهــا هــذه املســاعي. ممــا يــؤدي فــي نهايــة املطــاف إلــى إثـــراء الفهــم 

الحالــي ملمارســات املرونــة العاطفيــة فــي ســياقات العمــل.

ضعــف إدراك أفــراد عينــة الدراســة وعــدم اســتجابتهم للظــروف املتغيـــرة جعلهــم ال يـــراعون الســلوك األخالقــي عنــد 2- 
صنعهــم للقــرارات التــي تخــص مســتقبل املنظمــة املبحوثــة.

بينــت الدراســة أن عــدم مقارنــة األنشــطة املتبعــة مــع املعاييـــر والتوجــه نحــو الهــدف بشــكل مشتـــرك خلــق ثقافــة 3- 
تعانــي مــن ضعــف األخــذ بالســلوكيات األخالقيــة وتطبيقهــا عندمــا يتطلــب األمــر صنــع قــرار مــا.

حــل 4-  ســلًبا  انعكــس  البيئــة  مــع  يتــالءم  بمــا  ومشــاعرهم  بأفكارهــم  للتحكــم  الدراســة  عينــة  أفــراد  قــدرة  عــدم  إن 
املبحوثــة. املنظمــة  تواجــه  التــي  املشــكالت 

إن ضعــف تمتــع األفــراد العامليـــن بعالقــات ذات ثقــة وتقــارب وتماســك متبــادل لــم يخلــق ثقافــة أخالقيــة متينــة 5- 
وبالتالــي أصبــح القــرار غيـــر مــدروس بشــكل جيــد.

ثانًيا - التوصيات
املرونــة 1-  رفــع مســتوى  فــي عمليــة  املســاهمة  املبحوثــة وتطويـــرها ألجــل  للمنظمــة  الداخليــة  البيئــة  تهيئــة وتحسيـــن 

املتغيـــرة. البيئــة  مــع  التكيــف  مــن خــالل تدريبهــم علــى  لــدى املوظفيـــن بشــتى األقســام والشــعب  العاطفيــة 

تعزيـــز إدراك األفــراد ملراعاتهــم ملبــادئ وأساســيات التعامــل املــرن كونــه ينعكــس إيجاًبــا علــى الســلوك األخالقــي فــي 2- 
التعامــل فيمــا بينهــم ويتــم ذلــك مــن خــالل توجيههــم وإرشــادهم وتذكيـــرهم باســتمرار علــى أهميــة هــذه الســلوكيات.

إن معالجة اغلب املشــكالت التي تواجه العمل يتم من خالل صنع قرار مرض لجميع املعنييـــن في وبالتالي البد من 3- 
العمــل علــى تعزيـــز أخالقيــات صنــع القــرار، كمــا مــن الضــروري أن تقــوم املؤسســات بتحديــد األنشــطة والسياســات 

األخالقيــة لغــرض رفــع مقدراتهــم األخالقيــة ملواجهــة مشــكالت العمــل.

العمــل علــى تعزيـــز التالحــم والتماســك فيمــا بيـــن العامليـــن وإشــاعة ثقافــة العمــل بـــروح الفريــق الواحــد ممــا يعــزز 4- 
بالتالــي الســلوك األخالقــي فــي التعامــل

جدول رقم )7( 
معامالت العالقة بيـن متغيـرات املرونة العاطفية وأخالقيات صنع القرار 

النموذجالعينة

املعامالت غيـر 
املعيارية

املعامالت 
املعيارية

t
معامل 

بيتا
الخطأ 
بيتااملعياري

املقدرات 
الجوهرية

)X(

1.4660.361الثابت
0.243

4.163
X1(0.0410.5656.544( القدرة على التكيف
X2(0.2330.0320.2044.166( االستعداد الرئيس
)X3(0.0430.9850.2515.431الفنون االجتماعية

املصدر: من إعداد الباحثيـن باالستناد إلى مخرجات الحاسوب اإللكتـرونية
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امللحق  (استبانة(

 - املرونة العاطفية 
ً

أوال

افق الفقرة ت ال أو
على اإلطالق 

ال 
افق  افق محايد أو افق أو أو

بشدة 
القدرة على التكيف 

استخدم انفعاالتي اإليجابية والسلبية في قيادة حياتي.1
أحاول أن أكون مبتكرا مع تحديات الحياة.2
أستطيع إنجاز اإلعمال املهمة بكل قوتي.3
أستطيع إنجاز املهام بنشاط وتـركيـز عال.4
أستطيع تحقيق النجاح حتى تحت الضغوط.5

االستعداد الرئيس 
أستطيع أن أتعرف وأحدد املشكلة بشكل جيد.6
حصل على أكبـر قدر ممكن من البيانات واملعلومات الدقيقة املالءمة زمنيا من مصادرها املختلفة. 7
أقوم باختيار البديل األمثل الذي يحقق الهدف املرجو من القرار.8
أحدد مزايا كل بديل من البدائل املختلفة وعيوبه لكي يتم تقييمها بشكل جيد.9

أتحمل مسئولية الفشل في قرار خطأ.10
الفنون االجتماعية 

أجيد فن التعامل مع اآلخريـن.11
أستطيع أن أقيم عالقات طيبة مع اآلخريـن.12
أكون متحمسا حينما أسعى لتحقيق أهدافي.13
 أستطيع إنجاز املهام بنشاط وتـركيـز عال. 14
أتحمس الكتشاف الوسائل الجديدة إلنجاز األعمال.15

ثانًيا - أخالقيات صنع القرار
افق الفقرة ت ال أو

على اإلطالق 
ال 

افق  افق محايد أو افق أو أو
بشدة 

أخالقيات صنع القرار 
اإلنصاف في بناء القدرات وإتاحة الفرص املتكافئة عنده صنع القرار واتخاذه.16
اتخاذ القرار الذي يحقق اإلضافة الثقافية والفكرية.17
االرتباط بالتنمية وإثـراء االقتصاد والتعامل الكفوء مع القرار.18
اعتماد معيار الصواب والخطأ لصنع القرار.19
التطور والتكيف مع الزمن واستعادة كفاءة القرار. 20
املرونة في أسلوب اتخاذ القرار.21
االتزان واالنضباط واإلصرار على تحقيق أهداف املؤسسة.22
إدراك العالقات القائمة بيـن البيئة املجتمعية واألنظمة الحضارية لصنع القرار.23
اختيار األسلوب املناسب لتنفيذ القرار وتحمل املسئولية والتقبل الذاتي املتكامل.24
املمارسة اإلنسانية للعالقات املعنوية عند صنع القرار 25
تحقيق األهداف الحاضرة دون املساومة على مقدرة األجيال القادمة.26
التمكيـن والحرية في انتخاب بديل من بدائل القرار. 27
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Abstract

The impact of decision ethics on staff and the future of organizations in general has received a great 
deal of attention in organizational science, since the institutionalization of ethical practices often encour-
ages individuals to believe more strongly that employers engage in ethical work. These beliefs often lead 
to a variety of positive job responses, so it is interesting to look at the entire ethical decision-making pro-
cess, without distinguishing between recognition of ethical dilemmas and moral behavior. In this sense, 
our study came in an attempt to identify the objective of the study was to identify the effect of emotional 
flexibility through three dimensions )adaptability, main readiness and social arts( as an explanatory vari-
able in the decision-making ethics as a responsive variable. The sample of the sample was )195( employees 
out of )293(, and 187 questionnaires were retrieved )66%(. The research included two main hypotheses 
for testing the relationship of correlation and effect between search variables. The results were extracted 
using the SPSS. The most important findings of the research are that the awareness of the individuals in the 
study sample and their response to the changing circumstances made them observe ethical behavior when 
making decisions concerning the future of the organization being investigated.

Key words: Organizational Behavior– Case study, Iraq, emotional flexibility, moral decision, adapt-
ability, main readiness and social arts.




