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المستخلص:

من الحقائق المعروفة تاريخياً ان بناء القيم اصعب بكثير من بناء أي كيان ،النه يتطلب
مستوى عالي من الوعي باهميتها في معادلة التنمية لدى القيادات المسؤولة .فالعمل مثلما هو
بحاجة الى قيادة واعية فانه يحتاج بالمقابل الى القاعدة الرصينة المتمثلة بقيم العمل التي تمنح
المؤسسة مقومات العمل الناجح وبلورة بنات االفكار المؤدية الى االبتكارات واالنجازات وهذه
الحقيقة القت االهتمام المطلوب في ادارة العالقات العامة في الدول الصناعية المتقدمة
واستطاعت ان تجني ثمارها .اما المؤسسات النامية فانها تفتقد الى الوعي الكامل لهذه الحقيقة
متناسي ة او ناسية ان تضع في اعتبارها اننا نعيش في عالم تشهد المنافسة اوج مراحلها وليس
فيه ضمانات لألستمرار والبقاء اال باتقان العمل .صحيح إن هناك صعوبة في تحفيز ثقافة قيم
العمل في المجتمع العراقي خالل مرحلة تعتبر من اخطر المراحل التي يمر بها ولكن احد الركائز
التي يستند عليها في تحقيق هذه المهمة .
ان المشكلة التي يسعى البحث الى ايجاد حلول لها متمثلة في السؤال التالي ":ما مدى
الدور الذي تلعبه قيم العمل في تعزيز ادارة المنظمات في محاربة الفساد اإلداري من خالل
مجموع التطبيقات التي تتيحها؟"
ويمكن القول بصفة عامة أن تطوير عمل ادارة المنظمات في مكافحه الفساد على أيدي
افراد في بيئة تعاني من بعض االنحسار لثقافة قيم العمل ،وضع العمل االجتماعي ،وتدني
قيمة حسن التعامل في الثقافة المجتمعية السائدة رتب ذلك مخاطر عديدة تمثلت في جعل هذه
االدارة غير فاعلة من جانب البعض الذي يسعى للتنسيق بين برنامجه وتوجهاته المستقبلية .
ولكن يمكن لهذه االدارة ان تكافح من اجل استقالليتها واكتساب الشرعية والمشاركة الفاعلة
من خالل قيامها بشن حملة لمناشدة الرأي العام العراقي لممارسة دورها في فهم هذه القيم
وتطبيقها ،وشمولها قطاعات المجتمع كافة ،فضالً عن تولي هذه االدارة تقديم الخدمات
االجتماعية واالقتصادية والثقافية والتي المجتمع في أمس الحاجة لها .ويلزم بها أيضا أن
تمتلك أدوات تنفيذية تمتد الى كل مفاصل جهاز الدولة للتعري بالمهام التي تقوم بها ،وخلق
شبكة من العالقات السليمة النوايا بين الطرفين وتعزيز نواحي قوة كل منهما .وال يفوتنا إن أهم
أداة مضمون دورها في نشر ثقافة قيم العمل هي أجهزة التعليم بدءا من رياض األطفال وحتى
مرحلة الدراسات العليا في زرع مفاهيم تقوم عليها قيم العمل .
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The Role of the Moral System in Preserving the
organization :A concentration on Work Values
Abstract:
The study aims to identify the rule of work values for struggle
against the Managerial Corruption .In form the question what are
the correlation relationship between the work values and
Managerial Corruption ? In addition to determine the level of
importance of these variables at the organization .On the other hand
the results finding effect and rules of work values morally for
struggle against the Managerial Corruption .
The findings led to a number of recommendations which get on
with the aims of the present study some of the recommendations
were :1-The focusing of the educational institutions as well as the
productive ,industrial ,and services sectors on teaching and
enhancing work values in order to build up favorable conduct in
the employees .
2-Promoting the social and administrative relations between the
employees and the organization and the people to prevent the
Managerial Corruption , matter which affects general
performance.
In order to achieve the aim of research, It distributed to four
chapters, the first one for research methodology. The second
contains theoretical review to the research variables, the third
contains the disputation and the analysis for the study results, while
the fourth refers to the results and recommendations .

المــقدمــة
يحتاج كل مجتمع الى العيش في اطار مجموعة معينة من القواعد والضوابط
فمن المنتظر ان يكون لكل. السلوكية وذلك للسيطرة والتحكم في سلوكيات افراده
منا سواء في عملنا ام في حياتنا الخاصة ضوابط سلوكية معينة وكذلك نتوقع ان
يكون لالفراد الذين نتعامل معهم ضوابط السلوك نفسها وهذا يمثله النظام
كما ان وجود المؤسسات واستمرارها رهين بتحقيقها الهدافها التي اقرها. القيمي
وما لم يكن لهذه المؤسسات افراد.  وبدرجة عالية من الجودة،ًالمجتمع ابتداءا
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يمتلكون قيما ً ايجابية للعمل ووفاءاً مستمراً والتزاما ً بالعمل فيها ،فان تحقيق اهداف
اي منها امر مشكوك فيه .
وفي الجانب النقيض يقف الفساد االداري الذي يحمل في طياته معاني االنحراف
عن المضامين االخالقية من قبل فئة من العاملين في الدولة التي تتولى صنع
القرارات المتعلقة بموارد المجتمع .وهو محصلة لالتجاهات واالنماط السلوكية
المتأصلة في الهياكل االدارية واالجتماعية والثقافية ذات التأثير غير الشرعي في
القرارات العامة ،ويحدث حين تتحول الوظائف البيروقراطية الى ادوات لالثراء
الشخصي المتصاعد ،اذ يكتسب البعض من خالل المنصب والنفوذ االداري في
اعلى مستويات الجهاز االداري ،اوضاعا ً تسمح لهم بالحصول على المغانم المالية
وتكوين الثروات السريعة
ً
ً
ان البحث اخذ على عاتقه تقديم عرض في اطار شامل تحليالً علميا نظريا لمفهوم
قيم العمل ودورها في مكافحة الفساد وتشمل حدود البحث محاكاة العالقة بين قيم
العمل واخالقيات العمل من جانب ،وسبل تفعيلها في مكافحة الفساد من جانب اخر
علما ان الباحثة مشروع بحث يتناول قيم العمل في االدارة االسالمية يمكن عده
استكماال للبحث الحالي
المبحث االول
منهــجيـة الـــبحث
 -1مشكلة البحث
صحيح ان قيم العمل حازت على اهتمام العلماء والباحثين منذ البدايات االولى
لظهورها ،وذلك بهدف استيعاب محتواها الفكري .لكن لم ينقطع االهتمام بها حيث
تعد المساعي نحو ترسيخ هذه القيم حدثا ً مهما ً في اطار التحوالت الجارية االن في
العلوم االدارية من اجل تاطير مفاهيمها وابعادها وتاثيراتها في موقع العمل
االداري ،ال سيما وان ترابطها الزمني تزامن مع ما يجري من تطورات حاسمة
في العالم  .وكونها تشكل لربما احد التحديات التي ستجابه تقدم المؤسسات بشكلها
الجديد والتي البد ان تؤخذ بالحسبان .ان ادراك المهتمين بالسلوك التنظيمي لهذه
الحقيقة دفع الكثير منهم الى بذل اقصى الجهود لتحقيقها بهدف نجاح المؤسسة
واستمرارها .
كما ان استفحال ظاهرة الفساد االداري في النظم االدارية العراقية واتساعها
على مستوى مفاصل المجتمع كافة ادى الى ضعف وتدهور الكثير من القيم ،او ول َد
ردود فعل سلبية لدى افراد المجتمع .وهذا مايفرض على المنظمات العمل على
محاصرة الفساد االداري ومكافحته .
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 -2اهمية البحث
من هنا ترى الباحثة ان اهمية البحث تنطلق من االعتبارات االتية :-
أ-االهمية التي تمثلها قيم العمل ومدى انعكاسات التصرفات البشرية المستخدمة
في مجاالت الحياة المختلفة على الفرد العامل .
ب-غياب اآلليات التي تفُعل دور النظام القيمي في مكافحة الفساد .واالفتقار الى
استثمار هذه اآلليات في خدمة قضايا المجتمع الكثيرة والصعبة ،وتاثيرها على
سلوكيات االفراد العاملين في المؤسسات العراقية .
ج-محدودية الدراسات التي تتناول قيم العمل من حيث الدعم الذي تقدمه لمكافحة
الفساد .فعلى حد علم الباحثة المتواضع هناك افتقار في الدراسات التي تتناول
هذا الجانب في اقل تقدير في العراق.
-3أهداف البحث
يمكن إجمال األهداف األساسية للدراسة فيما يأتي :
-9التعرف على مفهوم قيم العمل ،وإبراز أهميتها في ادارة المؤسسات .
-9تسليط الضوء على أفة الفساد وأهم اشكاله والمرتكزات التي يقوم عليها .
 -9صياغة اطار معرفي لتكامل العالقة التاثيرية بين قيم العمل في مكافحة الفساد
باعتبارها من األدوات ال ّداعمة لرفع كفاءة وفعالية وديمومة المؤسسات .
المبحث الثاني
االطار النظري لمتغيري البحث

اوالً :اخالقيات العمل
مفهوم االخالق
طبيعة الكائن البشري من تكوين جسدي وعقلي ووجداني ،جعلت منه مخلوقا ً منتجا ً
يتفاعل مع الطبيعة ليستخلص االحتياجات الحياتية .كما أن االجتماع اإلنساني
ضرورة يعبر الحكماء عن هذا بقولهم :اإلنسان مدني بالطبع أي البد له من
االجتماع الذي هو المدينة في اصطالحهم وهو معنى العمران .وهنا يحدث التالقي
بين الفرد كمنتج واالجتماع اإلنساني كضرورة لتحقيق االهداف ،وتبادل المصالح
لتوسيع مجاالت اإلنتاج .
ومن هنا ظهرت المدارس االجتماعية ،وبرزت النظم االجتماعية لتنظيم العالقات
بين اإلنسان والمجتمع مع اختالف االتجاهات التنظيرية ،إال أنها تحرك وفق
فلسفات مختلفة في نظرتها للكون والماهية اإلنسانية ،ويمكن القول أن النظريات
االجتماعية على مشارب الفكر اإلنساني كانت ترتكز على األطر المعرفية لمرجعية
تصور المنظرين الى الكون والماهية اإلنسانية والمتتبع إلى المعرفة اإلنسانية منذ
الفلسفات القديمة ،مروراً بالنظريات االجتماعية من نظرية فعل اجتماعي وبنائية
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وعقالنية وتشكيلية ...الخ وصوالً إلى عصر الحداثة وما بعد الحداثة حتى وصلنا
عصر العولمة كانت مرجعية أصل الكون وماهية اإلنسان هي محور الحركة
االخالقية والموجه األساسي لتحديد اتجاهات القيم اإلنســـانية ،حيث أنها هي التي
تحدد اتجاهات التفكير البشري ،وبعض األحيان تتحكم في اللغة الحضارية لألمم
وتحدد مسار حركة العلوم التطبيقية ،وبالتالي تصبح حركة التنمية االقتصادية بكل
مكوناتها رهينة أصول اإلطار المعرفي للنظرية االجتماعية في البيئة المحددة .وهنا
يحدث التبادل العكسي بين األصول المعرفية كمرجع للنظرية االجتماعية وبين
)(1
النظرية كموجه للمسؤولية االجتماعية واألخالقية في إدارة المعرفة اإلنسانية .
اهتمت العلوم االنسانية قديما ً وحديثا ً بموضوع األخالق والسلوك األخالقي ،من
حيث مصدرها وأصلها ومصدر اإللزام فيها أهو مصدر داخلي في إطار
المحسوسات أم هو مصدر خارج على حس اإلنسان وإدراكه .وتناولت الفلسفات
األخالق من حيث أنها اعتبارية ونسبيه .وقد كان لكل هذه االتجاهات الفلسفية آثارها
التطبيقية على صعيد الفكر والتصورات أو على صعيد التطبيق والممارسة العملية
قي حياة األفراد و المجتمعات اإلنسانية .وعموما ً فالقيم األخالقية قائمة على المفاهيم
المتعلقة بمعتقدات واتجاهات وقناعات يتبناها الفرد ،ويتمثلها في بنائه المعرفي
وبالتالي تحدد اتجاهاته واهتماماته وميوله في الحياة وتتدخل المكونات االجتماعية
)(2
والثقافية في البيئة المحيطة بصورة اساسية .
ً
ً
والبد من التعريج على مفهوم مهم يعد جزءا اساسيا من النظام االخالقي اال وهي
اخالقيات العمل التي تعرف بانها القيم السائدة التي تنظم العالقات بين االفراد في
المجتمع الواحد ،ثم تنتقل مع الفرد عند دخوله مؤسسات االعمال وتؤثر في سلوك
العاملين ومستوى اخالقهم سواء كان ذلك بطريقة ايجابية او سلبية (3).وهناك من
يعدها تقييمات ادبية للقرارات واالفعال التي تصدر عن الفرد العامل على كونها
صحيحة او خاطئة استناداً لمبادئ السلوك المقبول عموما .واحيانا ً اخرى تعد
االخالق فرعا ً من الفلسفة الذي يتعامل مع المبادئ االساسية لحقوق البشر كافراد
)(4
وبيان الصواب والخطأ في اساليب التعامل بين االفراد .
االساس الفلسفي لالخالق
هنالك ثالث نظريات تشكل االساس لدراسة االخالق وتساعد متخذ القرار في تحديد
صحة او خطأ القرار اخالقيا ً وهذه النظريات هي ):- (5
 -1نظرية الغاية :وتنطق افكار هذه النظرية من ان صحة او خطأ اي قرار او
تصرف على اساس اخالقي يتقرر من خالل كون هذا الفعل او القرار سينتج عن
منفعة او عدمها بالمقارنة مع بدائل االفعال والقرارات االخرى .وعلى ذلك ال
يوجد حسب هذه النظرية فعل او قرار صحيح او خاطيء بحد ذاته ،وانما يتم
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النظر فقط الى النتائج المترتبة على اتخاذ القرار ،فالقرار او الفعل الجيد مستقل
عن الصح وافضل ما يعبر عن هذه النظرية مقولة (الغاية تبرر الوسيلة).
 -9نظرية الواجب :وترتكز هذه النظرية في االخالق على صحة او خطأ الفعل او
القرار بشكل مستقل ،اي دون اعتبار لنتائجه كما يفعل المنفعيون وتقول هذه
النظرية بان النتيجة غير مهمة الن علينا واجبات تجاه بعضنا البعض كاشخاص
عقالء .وهذه الواجبات تاخذ اولوية على النتائج ،فالفعل او القرار يعتبر صحيحا ً
اذا كان نابعا ً من النية الحسنة واذا كان الشخص يتصرف من منطلق الشعور
بالواجب .
ً
 -9القانون الطبيعي :وتقول هذه النظرية بان االخالق يجب ان ترتكز دائما على
االهتمام بمصلحة البشر ،وبذلك فان االخالق بالنسبة لهذه النظرية ترتكز على
الغاية او النتائج .ويقول انصار هذه النظرية بان ما يعتبر جيد ال يمكن تعريفه
ببساطة بمفهوم الميول الذاتية بل ان هناك شيئا ً جيداً للبشر مرغوبا ً به
موضوعيا ً .ويرتكز القانون الطبيعي على فكر ارسطو الذي يفترض وجود نظام
طبيعي في عالقات االفراد ،وميل الفرد الرشيد الى ان يعمل او يمتنع عن عمل
اشياء محددة ،وطالما ان االنسان رشيد فهو قادر على اكتشاف ما يجب عمله .
ثانيا ً :قيم العمل
مفهوم القيم
نشأت القيم بظهور االنسان على سطح االرض ،وتنوعت طبقا ً لتفاعالته االجتماعية
والمكانية ،واصبح لكل مجتمع (او منظمة او مؤسسة )قيمه الخاصة .وكانت القيم
وما زالت محل جدل محتدم في مختلف حقول المعرفه .ويعتبر الكتاب مفهوم القيم
من الكلمات ذات المدلول االغنى واالكثر تعقيداً واالكثر صعوبة في التعريف،
ويمكن توسيعه الى درجة يتعذر معه اي فهم دقيق لهذا المفهوم .حيث كانت القيم في
الفلسفة موضوع خالف بين اتجاه الفلسفات المثالية التي تفصل القيم (العلم،
والجمال ،واالخالق )عن الخبرة االنسانية والفلسفات العقلية التي تربطها بالواقع
والخبرة .وعلم االجتماع يرى انها حقائق اساسية مهمة في البناء االجتماعي تشتق
اساسا ً من التفاعل االجتماعي على الرغم من االختالف في مفهومها بين علماء
االجتماع ،لكن هناك اتفاقا ً تاما ً على انها تقوم مقام المعايير او االعراف في توجيه
السلوك وتحقيق االهداف لألفراد في حياتهم اليومية (6).كما اشار علماء
االنثروبولوجيا في دراساتهم عن االنتروبولوجيا الثقافية /الحضارية الى انها بمثابة
القلب في الثقافة التنظيمية .كما ان عملية التكييف (التطبيع )االجتماعي تمثل اآللية
الرئيسة التي ينتقل بها الفعل الحضاري من جيل الى اخر ،ومن شخص الى اخر
ً )(7
من خالل التأثيرات الكبيرة التي يمارسها اعضاء المجتمع بين بعضهم بعضا .
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والواقع ان باالمكان التمييز بين ثالثة انواع من القيم منها :القيم الشخصية التي
وصفت بانها اعتقاد ثابت نسبيا ً وانماط محددة من السلوك ،واهداف غائبة تكون
مفضلة شخصيا ً واجتماعيا ً على نقيضاتها من انماط السلوك واالهداف الغائية
االخرى .اما النوع الثاني فهي القيم المنظمية التي تعرّف بانها :مجموعة دائمة من
القواعد تعد الدليل الشخصي الذي يملي السلوك المناسب او غير المناسب في نطاق
العمل  (8).وهي القيم التي يؤمن بها العاملون في نطاق المنظمة او المؤسسة .لذا فان
عملية خلق قيم مشتركة بين القيم الشخصية والقيم التنظيمية تعد غاية كل مؤسسة
لغرض تنظيم العالقات االنسانية سواء بين العاملين والمؤسسة على اساس السلطة
والنفوذ ام بين العاملين مع بعضهم كعالقات الزمالة ،وهذا يتاتى من العالقات
التبادلية بين هذين الطرفين ونجاحها يعتمد بدرجة كبيرة على تفهم كل طرف
وقناعته بالطرف االخر بغض النظر عن حجم المؤسسة وطبيعتها ونشاطاتها
)(9
واهدافها وعدد عامليها.
اما النوع الثالث للقيم فهي :قيم العمل وبرزت اولى االهتمامات بقيم العمل في
االدب االداري الغربي كان في الثالثينات من القرن المنصرم وعرفت بانها
"المفهوم الذي يشير الى االتجاهات العامة فيما يتصل او يتعلق بمعنى رغبات او
اهتمامات الفرد لدور عمله" (10).واطلق عليها ايضا ً (قيم العامل) النها القيم التي
يؤمن بصحتها العامل وضرورة االلتزام بها ،وتشكل مصدراً مهما ً للتأثير على
سلوكه ،وتعني كذلك معتقدات العمل ولكن الجوهر واحد (11) .كما عرفت بانها القيم
او المعتقدات التي يؤمن بها االفراد في نطاق العمل .او انها مجموعة المعتقدات
التي تمثل المقومات االساسية او المحور الذي تبنى عليه مجموعة من االتجاهات
)(12
لتوجيه االشخاص نحو العمل ويحقق من خالله اهدافه واهداف مؤسسته .
ان لقيم العمل اثراً كبيراً في المكونات التنظيمية ،اذ تؤثر في سلوك العاملين وعملية
اتخاذ القرارات وااللتزام واالنتماء للمؤسسة وهذا ما اكدتهُ دراسة ). (Putti&etal, 1999
فااليمان والقناعة في التحلي بقيم العمل وازدياد تأثيرها في سلوكيات العاملين يزيد
من تمسكهم والتزامهم بالمؤسسة التي يعملون فيها ،وذلك لكون طبيعة هذه
المكونات متقاربة ومشتركة في عدة نقاط فكلها تعد قاعدة راسخة للسلوكيات
المرغوبة والمطلوبة للمؤسسة .وتسهم القيم في تكوين ارضية عمل للتغيير
المستقبلي والحد من حاالت التمرد كونها مقاييس معتمدة من قبل الجميع ،لكن ال
يعني هذا انها ال تتغير بل يتم تعديلها عبر الزمن ولذلك فان بعض االعمال التي
كانت مقبولة وناجحة قبل )(20عشرين عاما ً قد ال تكون مقبولة األن على سبيل
المثال القيام باالنشطة التصنيعية دون االلتفات الى البيئة ووضع االعتبارات البيئية
)(13
ضمن الرؤية الشاملة للمؤسسة.
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مصادر قيم العمل
القيم هي الجانب المعنوي في السلوك االنساني ،فهي تشكل السجل العصبي للسلوك
الوجداني والثقافي واالجتماعي عند االنسان .فالقيم من حيث المبدأ توفر للمرء
صيغة سلوكية تعفيه من مغبة الصراع والتناقض وتقوده الى العفوية ،وهي حلول
دائمة للمواقف التي تواجه المرء في مسيرة حياته ،النها تبين له المسارات
الصحيحة للسلوك والحياة والمفاضالت القائمة في شتى ميادين الحياة ،مما دفع
الباحثين الى اعطاء هذا الموضوع الحيوي العناية واالهتمام البالغين اللذين تجسدا
في دراسة مصادر القيم وتحليلها بوصفها االساس النطالقها واستجابتها للتغيير
والتجديد الحاصل ،ويمكن تأشير بعض هذه المصادر :هناك تصنيف وضعها بشكل
مصدر القيم المادية وهذه كانت من وضع االنسان ومستمدة من ظروفه وبيئته
،والمصدر الثاني القيم المعنوية او الروحية وهذه مستمدة من االديان والتشريعات
)(14
السماوية .
وهن اك تصنيف اخر لمصادر القيم اتفق عليه عدد من الباحثين على انها تاتي من
الروافد االساسية االتية ):- (15
-9التنشئة والخبرة :تعد االسرة من اهم المؤسسات االجتماعية في مجال اكتساب
الفرد للقيم النها تحدد ما ينبغي وما ال ينبغي في ظل المعايير الحضارية السائدة،
وكذلك تستمد القيم اهميتها ووزنها عن طريق خبرات وممارسات الفرد طوال
مراحل حياته .
 -9الدين :تعتبر التشريعات السماوية واالديان المصدر االساسي الغلب القيم
السائدة بين االفراد .
-3التطبيع االجتماعي :قد يكتسب الفرد قيمه كما تكتسب انماط سلوكه االخرى
بالمالحظة والتقليد وما يسمى بالتعلم االجتماعي الناتج من تفاعل الفرد مع
متغيرات بيئته وبطبيعة الحال تختلف من فرد الخر باختالف المجتمعات .
 -9جماعة العمل :عضوية الفرد في جماعات تعد مصدراً اخر للقيم ،فمثالً من
خالل جماعة العمل تتعزز انواع القيم التي تتعلق بالعمل نفسه .
العوامل المؤثرة في تعزيز قيم العمل
طالما تمتاز القيم بالتغيير واالكتساب ،فلها القابلية على التطوير والتحديث بما
ينسجم مع التغييرات التنظيمية في الثقافة ،واالستراتيجية ،والتركيب التنظيمي بل
حتى في نظم عملها واهدافها .لذا وضعت خطوات عدة يمكن ان يعزز بها القيم
ومنها):- (16
-1القرارات :عن طريق اختيار القيم المرغوبة ومن ثم تكوين التزام مطلق ألن
يتالءم معه العاملون في المؤسسة.
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-2الهيكل التنظيمي :اذ عن طريقه تتحدد مستويات ،ومهام او وظائف تكون مالئمة
لتنفيذ القيم المطلوبة مع وضوح مدى المسؤولية وخطوط السلطة.
-3نظم العمل :تصميم نظم النجاز المعايير ومراقبة االداء وتعزيز السلوكيات
الصحيحة.
-4التعيين :تعيين االفراد الذين يتمتعون بخصائص وسمات شخصية ضرورية
لتنفيذ القيم المرغوب بنشرها في المؤسسة.
-5التدريب :تعليم العاملين الجدد كي يفهموا اهمية القيم ويعززونها بالمهارات
االضافية.
-6التنسيق :تنسيق انشطة كل النظم المترابطة مع القيم من اجل تحسين اداء
العاملين واستبعاد االزدواجية مع االنشطة المتماثلة االخرى.
-7التكامل :تكامل جميع االنشطة المترابطة في المستويات االدارية العليا والدنيا
عن طريق نظم فاعلة في استبعاد الفروق بين تخطيط وتنفيذ االنشطة.
-8االتصاالت :يتم عن طريقها تثقيف العاملين بان هناك قيما ً جديدة قد اعدت في
المؤسسة البد من االلتزام بها.
-9التطابق :ربط القيم بالنمو واالشباع الشخصي للعاملين من اجل تعريفهم بالقيم
وتوجيهم نحو تحقيقها في حياتهم اليومية.
المبحث الثالث
قراءة لواقع قيم العمل في المؤسسات العراقية
قيم العمل في ثقافة المؤسسات العراقية
أن تعميق ثقافة قيم العمل يعد المدخل لبناء بالد تحترم فيها هذه القيم ومدركة أن
اإلنسان وحده إذا امتلك حقوقه وحرياته ونظام قيمي رصين ،يصبح بقدرته أن
يعطي المزيد لبالده في أي مجال يستطيع العمل فيه ويساهم في بناء ثقافة إنسانية
تحقق الخير للجميع دون تمييز أو تفريق .وهذا ما يجعل القوى االستعمارية تسعى
بشكل حثيث في تغييب هذه الثقافة إلدراكها أن تسلح اإلنسان بقيمه في جميع
المجاالت سيشكل العامل األساسي في استنهاض الهمم للقضاء على نفوذ هذه القوى
والجهات الطامعة في مقدرات البالد .ثم ان المجتمعات البشرية تقاس مراتبها في
الرقي بمقدار مالها من اهلية الممارسة لحرياتها وحقوقها ونسقها القيمي ومن شمول
الوعي بدورها ومن صدق االستعداد للدفاع عنها.
من هنا تتجل ى اهمية الوعي والتثقيف بقيم العمل والذي يأتي من تأثير المثقفين
والمنظمات المعنية بالسلوك وعلم النفس واالجتماع والنشطاء الذين يعملون على
رفع وعي االفراد وتنويرهم بالتاثير االيجابي لقيم العمل على الجوانب السلوكية
11
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والنفسية كبشر لهم كل الحق في العيش بكرامة ،وحرية ،وحياة خالية من الخوف
والعوز واالضطهاد .أن المجتمع العراقي يواجه مشكالت عديدة في عملية نشر
ثقافة قيم العمل فيه ،اهمها عدم وضوح او عدم ادراك لمفهوم قيم العمل لدى غالبية
العاملين وحتى الذين لديهم بعض االلمام بمفهوم القيم نجدهم يخلطون هذا المفهوم
مع مفاهيم اخرى كالثقافة ،والمعتقدات العامة .ان المجتمع العراقي على وجه
الخصوص يواجه حالة فريدة من نوعها ،وقل مثيلها في التاريخ المعاصر ،فهو
يعاني من ضغوط داخلية وخارجية وتراجع في المنظومة الخلقية والسلوكية فالنظام
القيمي لدى شريحة واسعة من العاملين يعاني من الضغوط المختلفة االقتصادية
واالجتماعية والسياسية وبروز قيم معارضة للعمل بشكل مخيف كقيم التذمر من
الدوام ،وتفضيل الرغبات والمصالح الشخصية ،وعدم الرغبة في التغير والتطور
،والميل نحو تنفيذ االعمال البسيطة والسهلة .في حين اصبحت القيم المؤيدة للعمل
تعاني من التهميش كقيم عدم هدر وقت العمل ،والعمل الجاد ،والمكانة الوظيفية
واالجتماعية للعمل ،ومسؤولية العمل ،واهمية الصداقات في العمل ،وقبول مساعدة
االخرين...،وغيرها .
ومن المؤسف القول ان المؤسسات العراقية قد أهملت الجانب الثقافي في رفع وعي
الفرد العامل بحقوقه وقيمه وكمواطن له حقوق وعليه واجبات .لقد أهملت ثقافة قيم
العمل من قبل البعض ولم ينتبهوا الى هذا الجانب الثقافي المهم رغم اتساع مساحة
التراجع  .وعليه يشكل الوعي بالقيم المؤيدة للعمل حاجة أساسية ألي كيان اجتماعي
في الحياة المعاصرة ،ألنه يعد احد الركائز األساسية التي تستند إليها مرحلة بناء
المجتمع العراقي في الوقت الراهن وتعويده على قبول التعايش السلمي مع
المتغيرات الكبرى الجديدة التي يشهدها العالم في كافة مجاالت الحياة السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،تلك المجاالت المترابطة بشكل عضوي ومحكم
مع الجانب القيمي والتي تشكل متطلبات اساسية في عمليات التطور
والتنمية  .وتقويض محددات النهوض بقيم العمل منذ بدايتها التي تعرقل تسارع
انتشارها في البالد والتعريف بها كثقافة شعبية والعمل على تعميق حضورها في
أوساط المجتمع .
الفساد االداري المقوض االساس لقيم العمل في المؤسسات العراقية
أن الفساد االداري يشبه جبل الثلج الضخم ال يظهر منه االَ القمة ،أى ما يكتشف ،أما
ما خفي فأعظم بكثير  .وال يختلف اثنان ان الفساد االداري ليس وليد اليوم وال ينفرد
به العراق وحده بل يمكن القول ان جميع دول العالم بال استثناء توجد فيها حاالت
فساد ،ولكن بنسب مختلفة واشكال مختلفة ،اما في بلدنا فقد تجاوز الفساد االداري
الحدود الغير محسوبة طبقا ً لتقارير هيئة االمم المتحدة وهيئة النزاهة واتخذ في
المؤسسات العراقية مظاهر عدة على رأسها تسيب العاملين ،وعدم االلتزام بالدوام
911
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الرسمي ،والرشوة ،واستغالل النفوذ ،والوساطة ،والمحسوبية ،واالختالس
...،وغيرها من الممارسات .ويمكن لنا من خالل القراءة الواقعية والملموسة (ماتبثه
وسائل االعالم المختلفة ،ومؤسسات الدولة )ان ن َشخص بعض المؤشرات للفساد
االداري وهي :
 .9ان نسبة غير قليلة من مؤسسات الدولة تمارس فيها كل مظاهر الفساد
االداري .
 .9ان نسبة ممارسة الفساد االداري في المؤسسات الخدمية هي اعلى من
نسبتها في المؤسسات االنتاجية .
 .9هناك من العاملين في مؤسسات الدولة يمارسون الفساد االداري لكن نسبة
الذكور اكثر من االناث وهذا يرجع الى اسباب بيولوجية وتربوية
ومجتمعية .
 .9ان نسبة انتشار الفساد االداري في الوظائف ذات المساس المباشر مع
الزبون هي اعلى من الوظائف ذات المساس غير المباشر .
 .9ان نسبة انتشار الفساد االداري بين العاملين المهنيين اقل من العاملين غير
المهنيين .
 .9تمركز بعض مظاهر الفساد االداري في المؤسسات يختلف بحسب
المستويات االدارية ،فعلى سبيل المثال االختالس نجده في المستويات العليا
اكثر من المستويات الدنيا وكذلك استغالل النفوذ والسلطة والمحسوبية
والرشوة والوساطة .
وفي ضوء الواقع الذي يعيشه المجتمع العراقي نستطيع ان نحصر مجموعة من
االسباب التي كان لها دور كبير في انتشار واستفحال الفساد االداري منها :
-9الحروب والحصار :ان افضل بيئة مناسبة لتفشي الفساد في أي مجتمع هي حالة
عدم االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،والعراق عاش هذه الحالة
بحكم الحروب التي مرت عليه واالزمات المتتالية وما تركته من تدمير عميق
في سلوك الناس وقيمهم واخالقهم .وكان لجريمة الحصار االقتصادي الذي
فرض علينا لمدة اكثر من عشر سنوات بمثابة الحلقة االكثر خطورة في سلسلة
االنهيار القيمي والسلوكي التي عصفت بالمجتمع العراقي .وجاءت ظروف
االحتالل االمريكي منذ عام  2003لتزيد الطين بله حيث تمددت وانتشرت هذه
الظاهرة اكثر واكثر .
 -9الظروف االقتصادية واالجتماعية :الحقيقة ان االجور المنخفضة تجبر نسبة
من العاملين واالفراد ذوي النفوس الضعيفة على اللجوء الى ممارسات الفساد
بمعنى اخر ان تدني القدرة الشرائية للمردودات المادية الوظيفية تلعب دوراً
كبيراً في تشجيع ضعاف النفوس من العاملين في مؤسسات الدولة الى ممارسة
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احد مظاهر الفساد االداري واحيانا ً ممارسة اكثر من مظهر .ان التنشئة االسرية
غير السوية ،وضعف النظم القيمية واالخالقية خلقت ثقافة تبرر التصرفات
الخاطئة والمنافية لالخالق في المجتمع واعطت لالعمال المحرمة دينيا ً ودنيويا ً
غطاء ينسجم ويصب في مجرى الفساد االخالقي واالداري .ومن خالل البحث
في االسباب االجتماعية والنفسية التي تدفع المرء الستسهال التعاطي مع اشكال
الفساد االداري الكتشفنا ان السبب الرئيسي هو فقدان المرء لعزة النفس
والكرامة التي تعززها ثالثة عوامل موضوعية هي :غياب الرادع الديني
،وغياب الرادع القانوني ،والحاجة المادية .
 -9القيادات االدارية الماسكة برقاب المؤسسات العراقية .فالبعض منها تفتقر
للنزاهة في تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها ،كما ان البقاء في المنصب
القيادي لفترات طويلة يمكن ان يهيء لبعض اصحاب النفوس الضعيفة االنحدار
في مستنقع الفساد االداري .
 -9العوامل القانونية والتنظيمية المحفزة بشكل كبير لمظاهر الفساد االداري
والمتاتية من وجود القوانين واالنظمة غير الواضحة والمعقدة والتي تتغير
باستمرار .كذلك يشكل التطبيق الضعيف للقوانين جزءاً رئيسيا ً من الفساد فهو
يساعد على خلق انظمة مزدوجة يمكن الدخول من خاللها الى اكثر من طريق
في الحصول على الهدف المطلوب .
 -9غياب الشفافية ،والمسألة جعلت االفراد ضعيفي النفس في منأى عن اآلليات
التي تحاصرهم وتحد من سلوكياتهم الفاسدة .

المبحث الرابع
االستنتاجات والتوصيات
اوالً :االستنتاجات
-9من الحقائق المعروفة تاريخيا ً ان بناء القيم اصعب بكثير من بناء أي كيان ،النه
يتطلب مستوى عاليا ً من الوعي باهميتها في معادلة التنمية لدى القيادات
المسؤولة .فالعمل يحتاج الى قاعدة رصينة متمثلة بقيم العمل التي تمنح المنظمة
مقومات العمل الناجح وبلورة بنات االفكار المؤدية الى االبتكارات واالنجازات
وهذه الحقيقة القت االهتمام المطلوب في مؤسسات الدول الصناعية المتقدمة
واستطاعت ان تجني ثمارها .اما المنظمات النامية فانها تفتقر الى الوعي الكامل
لهذه الحقيقة متناسبة او ناسية ان تضع في اعتبارها اننا نعيش في عالم تشهد
المنافسة اوج مراحلها وليس فيه ضمانات لألستمرار والبقاء اال باتقان العمل.
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-9قد اظهرت التحوالت الكبرى التي شهدها العالم في العقدين االخيرين من القرن
الماضي ان تغيراً طرأ على توزيع مختلف االدوار االجتماعية وبدا واضحا ً تعاظم
دور التفاعل االجتماعي بين االفراد .
-9ان البعض من المؤسسات ال تفتقر فقط الى امتالك قاعدة من قيم العمل ،بل هي
ليست على بينة من هذه القيم بشكل فعلي ،يضاف الى ذلك النقص الحاد في
القدرات العلمية القادرة على فهم هذه القيم وتوظيفها في صياغة سياسات جديدة
للمؤسسة .
-9ان موضوع قيم العمل موضوع شامل وعميق ،لكنه لم ينل حظه الوافر من
البحث والدراسة في االدارة العربية والعراقية المعاصرة ،لذلك من الضروري
اجراء الكثير من الدراسات والبحوث والتحليل لقيم العمل ولمختلف المؤسسات
الصناعية والخدمية وفي قطاعات مختلفة  ،مما قد يكشف عن الكثير من االمور
الخافية في هذا المجال لغرض تعزيز مفردات هذا الموضوع الحساس لدى
المهتمين بالتغيير والتطوير من االكاديميين والممارسين.
ً
 -9يكاد يكون الفساد ظاهرة مالزمة للحضارة البشرية وجزءا اليتجزأ من
الصراعات االجتماعية والسياسية عبر التاريخ فما قامت ثورة او اسقطت انظمة
وانهارت امم اال وكان الفساد عنصراً فاعالً في تحقيق ذلك .نحن ال نعرف ثقافة
معينه يمكن ان تدعي ان لها سلوكا ً يحصنها من هذه األفة التي ال وجود لوصفة
سحرية تقينا خطر حدوثها  ،ولكن مانعرفه انه يمكن حصر هذه الظاهرة
الموجودة ابداً في نسيج المؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ومحاربتها
من خالل خلق االطر القانونية والمؤسسية الفعالة التي تشكل منظومة متكاملة
لمناوأة الفساد االداري والحد من تاثيره السلبي في التنمية وتقدم الشعوب .
 -9لم تعد ظاهرة الفساد االداري اليوم مجرد مشكلة داخلية تتعلق بدولة ما ،بل
أصبحت ظاهرة معولمة (العابرة للقارات) ،وإشكال وانماط الفساد أصبحت معقدة
لدرجة يصعب التعرف عليها احيانا ً .إن وتيرة الفساد تتزايد فى ظل تحوالت
الثورة التقنية ومناخ االنفتاح والذى يسبب مشكالت اجتماعية واسعة ،وخاصة مع
سقوط حواجز الحماية التجارية أمام تدفق رؤوس األموال والسلع ،وهو ما يؤدى
إلى ارتفاع مؤشرات البطالة واالستغناء عن العمال وبالتالى فجوة الدخول
الواسعة فى المجتمعات المختلفة .ان جميع هذه التغييرات فرضت على الدولة ان
تسعى جاهدة في البحث عن مخارج تستطيع من خاللها وبصورة تدريجية ان تحد
من اثاره السلبية والمؤذية لمختلف المجاالت االجتماعية واالقتصادية
والثقافية ...وغيرها .
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ثانيا ً :التوصيات
-9من الوظائف االساسية الدارة المؤسسة هي تدعيم االهداف وانتهاج
االستراتيجيات في مجال التغييرات القيمية المؤدية الى زيادة قيمة المورد البشري
فيها ،ويتطلب ذلك االلتزام بالمسيرة الجديدة حاضراً ومستقبالً .ومعروف انه ال
يمكن تغيير قيم العاملين بمجرد اصدار االوامر لهم بل يحتاج االمر من قيادة
المؤسسة ان تمتلك منطقا ً واضحا ً ورصينا ً يقنع العاملين ويدفعهم نحو التغيير
الجذري المنشود .وكذلك التزاما ً حقيقيا ً باشراكهم في عملية صياغة القيم مع الدعم
المتواصل المشفوع بالحوافز والمكافآت المتواضعة معها ،اذ كلما تعاظم انغماس
العاملين بالمهمات الجديدة المحددة لهم ،سهلت عملية التغيير وتحققت نتائجها
وتواصلت المسيرة .
-9البد أن تكون النظم القيمية في قلب اإلصالحات المقامة داخل المؤسسة ،لهذا
أصبحت المؤسسات ومنذ سنوات تعمل على إدماج وتبنـي السلوكيات القيمية أكثر
فأكثر في عملياتها المختلفة ،بطريقة تم ّكن من تقاسم المعلومات وتحسين التنسيق
بين نشاطاتها ،وهذا من شأنه أن يقود إلى تنمية طرق تنظيمية أكثر عقالنية
وتفاعلية وفاعلية .
-9البحث عن اساليب لتحفيز العاملين على االلتزام بقيم العمل والبد أن يمر عبر
اكتساب هذه القيم وإدماج األفراد وتدريبهم وتكوينهم جيداً منها على سبيل المثال
تعريفهم واطالعهم على التجارب العالمية الناجحة في هذا المضمار .
 -9مهما يكن من التعقيدات الظاهرة فإن مكافحة الفساد قد بات اليوم في صلب
"األجندة "العالمية التي يضطلع فيها المجتمع العالمي بدور أساسي في مواجهة
هذه اآلفة الشريرة المهلكة "للحرث والنسل "كما يعبر ابن خلدون .إن مكافحة
الفساد يجب أن تتم في الفضاءات الوطنية نفسها ولكن في إطار قانونية عالمية
جديدة ،فما عادت ممكنة في زمن عولمة الفساد ،محاصرته وتطويقه إال على
الصعيد العالمي والمحلي معا ً .
-9يمكن ان تمارس مؤسسات المجتمع المدني الرقابة الشعبية على العمل الحكومي
اضافة الى القطاع الخاص فهي تراقب وتساهم في عملية التنمية من خالل العمل
على تحقيق توزيع اعدل للموارد .وقدرة هذه المؤسسات على الزام الدولة بتوفير
االطار التشريعي المالئم الذي يسمح لها بالمشاركة في سن القوانين واللوائح
الرقابية وقبلها البد من توافر الحريات العامه واحترام حقوق االنسان .
-9العمل على اشاعة ونشر ثقافة محاربة الفساد واظهار تاثيراته السلبية على الفرد
والمؤسسة والمجتمع .وذلك من خالل التركيز على توظيف وسائل االعالم
كادوات في الرقابة والنقد والتشهير بالممارسات الفاسدة في المؤسسات
-9مطالبة مؤسسات الدولة بالشفافية في العمل لغرض القضاء على المجاالت
والحلقات التنظيمية التي تشكل البؤر التي يمكن ان يعمل من خاللها المفسدون .
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-9ضرورة انتباه الدولة على اهمية مراعاة المستوى المعاشي للعاملين في
مؤسساتها بدفع االجور التي تتناسب مع الجهد المبذول والمستوى االقتصادي
الذي يعيشه البلد مما يبعدهم عن االنحرافات والمغريات التي تدفعهم التخاذ اشكال
من الفساد االداري .
-1البد من استحداث آليات لمكافحة الفساد وبشكل دوري على غرار مراصد حقوق
االنسان التي تم استحداثها في العديد من الدول خالل السنوات االخيرة ،اذ ان
هناك عناصر رئيسية تشكل جوهر صناعة الفساد االداري يجب ان يتابعها
المرصد ويرصدها بصورة مستمرة .ان غياب تطبيق القوانين الرادعة بشكل
فعال هو الذي مكن مقترفي الفساد االداري من ان يطوعوا االوامر والتعليمات من
دون عقاب .
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