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 فسيالتميز التنافي أثر الثقافة األخالقية 

 
 وصبرات عضو ىيئة تدريس جامعة / أمال عمى محمد البرناطد.

 
 الممخص

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع الثقافة التنظيمية والتميز التنافسي وأثر الثقافة 
 التنظيمية  لتحقق من :

 التعرف عمى أنماط الثقافة األخالقية السائدة في البنوك الميبية.-1
 التميز في البنوك الميبية.األخالقية التعرف عمى العالقة بين الثقافة -2

 منهجية البحث
تم استخدم الوصف التحميمي وتم جمع البيانات الالزمة لمدراسة عن طريق استمارة 

 تحميميا ومعالجتيا واختبار فرضيات الدراسة المتمثمة في:وتم االستبيان 
ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين الثقافة التنظيمية والتميز -الفرضية األولى: 

 التنافسي البنوك الميبية.
الفرضية الثانية :ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين رضاء العمالء عمى الخدمة 

 الميبية المقدمة إلييم من البنوك
 -إلى مجموعة من النتائج من أىميا:  وتوصمت الدراسة

يوجد عالقة ارتباطيو قوية بين أغمب أنماط الثقافة التنظيمية ومصادر التميز  -1
 التنافسي 

لقد تم قبول الفرض اإلحصائي البديل بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  -2
 الثقافة األخالقية والتميز التنافسي

يتم  -العدمي القائل بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائيةورفض الفرض  -3
بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين القائل قبول الفرض اإلحصائي البديل 

الخدمات المقدمة آراء العمالء البنوك فيما يتعمق بدرجة رضا العمالء عن 
 إلييم لدى البنوك التجارية الميبية.



 

rs.com.ly-www.stc 

 8108اكتوبر  –العدد السادس 

Volume. 6 – October 2018 

 االنسان و اجملتمعجملة دراسات 
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 8108لمجلة دراسات االنسان والمجتمع 

 

Copyright © HCSJ  2014 8 

 

 التوصيات 
 إلدارية بمفيوم الثقافة التنظيمية ضرورة اىتمام القيادات ا -1
التنافسي  العمل عمى بناء ثقافة تنظيمية داعمة لمتميز من اجل تحقيق التميز -2

 في ظل بيئة تتميز بالمنافسة القوية
 

Abstract 

The aim of the thesis was to identify the reality of organizational 

culture, competitive excellence and the impact of organizational 

culture : 

1 - Identify the patterns of moral and ethical culture prevailing in 

the Libyan banks. 

2- Identify the relationship between ethical culture and excellence 

in Libyan banks. 

Research Method  
The analytical description was used and the data needed for the 

study were collected through the homogeneity questionnaire and 

analyzed and selected and hypothesized study of: 

The first hypothesis: - There is no significant relationship between 

organizational culture and competitive advantage in Libyan banks. 

The second hypothesis: There is no significant relationship 

between the satisfactions of customers on the service provided by 

the Libyan banks 

 

1- There is a strong correlation between most types of 

organizational culture and sources of competitive excellence. 

2- The alternative statistical hypothesis was accepted with a 

statistically significant relationship between moral culture and 

competitive advantage. 

3- The rejection of the null hypothesis that there is no 

statistically significant relationship. The alternative 

statistical hypothesis is accepted that there are statistically 

significant differences between the opinions of the banks' 

customers regarding the level of customer satisfaction with 

the services offered to them by the Libyan commercial 

bank. 
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4-  

Recommendations 

1. The importance of administrative leaders to the concept of 

organizational culture. 

2. To work on building a culture of organizational support for 

excellence in order to achieve competitive excellence in an 

environment characterized by strong competition. 

 

 

 مقدمة  
المنظمات الذي ينبغي عمى قادة.تمعب الثقافة التنظيمية دورا حيويا في المنظمات 

بعادىا وعناصرىا لكونيا توثر  والجياز اإلداري فييا ان يفيموا أنماطيا وخصائصيا وا 
عمى نوع السموك الذي تتفاعل عمى بيئة العمل الذي تعيش فيو المنظمات والذي يؤثر 

بو مع غيرىا أو مع عاممييا .وتولى المنظمات اىتماما بالغا لمثقافة التنظيمية لكونيا 
تؤثر عمى أداء العاممين وتحقيق التميز التنافسي الذى أصبح الشغل الشاغل لكثير من 

ثير المؤسسات في عصر يتسم بحركتو السريعة وتزايد حدة المنافسة وشدتيا وحدوث ك
 من المتغيرات ولتحوالت.

 
 الدراسات السابقة-أوال:

 المتغير المستقل 
 Shih et al.,:(1)) 2006دارسة ) -1

والمقدمة بعنوان: "تأثير الثقافة األخالقية التنظيمية عمى ضغوط الدور والنوايا السموكية 
 .األخالقية لدى مديرين التسويق

 أهداف الدراسة:
 الثقافة التنظيمية األخالقية عمى ضغوط الدور.ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر  -أ 
 كما ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر الثقافة األخالقية عمى النوايا األخالقية. -ب 

                                                           
(

1
)Shih at the Effect of Organizational Ethical culture  on Marketing Managers 

Role Stress and Ethical Behavioral Intentions ,Journal of  American Academy  

of Business Cambridge ,8,(2006), pp.89-95 
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 معرفة العالقة بين الثقافة التنظيمية األخالقية وكل من ضغوط الدور والنوايا األخالقية. -ج 
 أهم النتائج التي توصمت الدراسة:

يحدث مديري التسويق الذين يعممون في بيئات اقل أخالقية  أظيرت نتائج الدراسة إن-أ
 .بينيم صراع

 إن صراع الدور يؤثر عكسيًا عمى النوايا السموكية األخالقية لمديري التسويق.-ب
إن الثقافة األخالقية التنظيمية تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر عمى النوايا السموكية -ج

 لمديري التسويق.
 المتغير التابع2- 

David Jayaseelan and Latha Krishnadas Mazumder ,دراسة )-2

2015):(2) 
المقدمة بعنوان: "دور أخالقيات العمل والمسئولية االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية 
وضمان استدامة العمل: دراسة تجريبية عمى الشركات الصناعية في اإلمارات العربية 

 المتحدة"
البحث الحالي إلى التعرف عمى دور أخالقيات األعمال ييدف أهداف الدراسة:

 .والمسئولية االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية بالشركات الصناعية
 أهم النتائج التي توصمت إليها الدراسة:

أن تأثير ذو داللة معنوية إحصائيا ألخالقيات العمل )االستقاللية والموضوعية,  -أ
والحيادية والشفافية( في تحقيق الميزة التنافسية )خفض التكاليف والنزاىة والتكامل, 

 واالبتكار والتجديد( في الشركات الصناعية محل الدراسة.
تؤكد الدراسة عمى ضرورة تطوير ودعم أخالقيات العمل وحاجة الشركات إلى  -ب

التعرف عمى السياسات األخالقية المنتشرة عبر الشركة وتدرب العاممين لدعم قدرتيم 
 عمى مواكبة المشاكل األخالقية المختمفة. 

 
                                                           

(2)David Jayaseelan and Latha Krishnadas Mazumder, The role of business 

ethics and social responsibility in achieving competitive advantage and ensuring 

sustainable business(An empirical study on industrial companies in UAE), The 

Business and Management Review, Volume 6 Number 3, June 2015. 
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 الربط بين المتغيرين
 :Z.Irani& Others) -(2004(3)دراسة  - 3

 والمقدمة بعنوان: "إدارة الجودة الشاممة والثقافة التنظيمية: بناءات التميز التنظيمي". 
 أهداف الدراسة:

تيدف ىذه الدراسة إلى دراسة مفيوم ثقافة الشراكة وتأثيرىا عمى إدارة الجودة  - أ
 الشاممة, 

 إلقاء الضوء عمى العالقات بين الثقافة, الجودة والتنافسية. - ب
 توصمت إليها الدراسة: أهم النتائج التي

أكدت ىذه الدراسة عمى أىمية ثقافة الجودة الشاممة كعنصر قوي ورئيسي  - أ
 Organizational Competitivenessلتحسين التنافسية التنظيمية 

تعتبر ثقافة الجودة الشاممة لدى المنظمة )خصائص وميارات العاممين,  - ب
نموذج الذي يساعدىا في استراتيجية المنظمة, لمتحسين المستمر والتعمم( ال

 .Organizational Excellenceالوصول إلى التميز التنظيمي 
 تحديد الفجوة البحثية:-ثانيا: 

 :من خالل التعميق عمى الدراسات السابقة, تبين بأن ىناك فجوة بحثية تتمثل في اآلتي
أن مختمف الدراسات السابقة التي تم تناوليا قد أظيرت نتائجيا مجتمعة مدى  -أ

القصور في تبنى موضوع الثقافة األخالقية بالعديد من الدول العربية مقارنة بالدول 
 .المتقدمة

أن أيًا من الدراسات السابقة لم تقدم نموذج محددا أو خطة عمل مقترحة لمتطمبات  -ب
وتبنييا من قبل المؤسسات البنكية وىذا ما تسعى الثقافة األخالقية  نجاح أو تفعيل

 .الدراسة الحالية لتطبيقو
تميزت ىذه الدراسة بأنيا تناولت وجية نظر جميع الفئات المكونة لمقوى العاممة في  -ج

 .البنوك الميبية بالغرب

                                                           
(3) Z. Irani& Others, "total Qality Management and Corporate culture: 

Constructs of Organizational Excellence, Technovation, V. 24, 2004, pp. 643 - 

650. 
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 مشكمة الدراسة  -ثالثا: 
مدى أدارك وفيم لعاممين في البنوك تتمخص مشكمة الدراسة في أن ىناك قصور في 

 التجارية المبيبة إلى أىمية الثقافة األخالقية ودورىا في إحداث التميز التنافسي.
 فروض الدراسة  -رابعا: 

 الفرضية األولى
في البنوك  ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين الثقافة التنظيمية والتميز التنافسي

 الميبية.
 الفرضية الثانية 

ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين رضاء العمالء عمى الخدمة المقدمة من البنوك 
 التجارية الميبية.

 األهداف-خامسا: 
 التعرف عمى أنماط الثقافة األخالقية السائدة في البنوك الميبية. -1
 ومصادر التميز في البنوك.األخالقية التعرف عمى العالقة بين الثقافة  -2

 راسة أهمية الد-سادسا: 
 األهمية العممية 

تعد من الدراسات األولى التي تناقش موضوع الثقافة األخالقية بتحقيق التميز   1-
براز جوانب تأثيرىا ودورىا بتحقيق التميزالبنكي التنافسي في القطاع   في ليبيا وا 

أىمية ىذه الدراسة من أىمية متغيراتيا األساسية: الثقافة األخالقية والتميز  تكمن -2
التنافسي إذ ان الثقافة التنظيمية تعد المحرك الداخمي لممنظمة في سعييا لتحقيق أىدافيا 
اإلستراتيجية بشكل مميز وعمى راسيا التميز التنافسي الذي يمعب دورا كبير عمى 

 عمى الصعيد الخارجي الصعيد الداخمي لممنظمة و 
 األهمية العممية 

 تقدم الدراسة تحميال عمميا لواقع التميز التنافسي في البنوك الميبية  -1
تعتبر البنوك الميبية وىي مجال تطبيق ىذه الدراسة من القطاعات ذات  -2

المساىمة الجيدة في االقتصاد الميبي وذلك بما تقدمة من خدمات حيث زاد 
وىذا ما  2014فرعًا في سنة  520الى  2007سنة في  439عدد الفروع من 
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يدل عمى توفره من فرص عمل لمعديد من شرائح المجتمع األمر الذي يحد من 
نسبة البطالة في المجتمع الميبي حيث بمغ إجمالي عدد العاممين في البنوك قيد 

( الى 2014( وزاد في عام )14499كان ) 2007الدراسة في سنة
19183.0.) 

 سموب الدراسة:سابعًا: أ
تم االعتماد عمى أسموبي الدراسة النظرية والدراسة الميدانية التحميمية لتحقيق أىداف 

 الدراسة النظرية:-:البحث كما يتضح عمى النحو التالي
اعتمادات الباحثة في تكوين اإلطار النظري لمدراسة عمى الدوريات والمجالت العممية 

المتخصصة المنشورة منيا وغير المنشورة والدراسات المتخصصة, واألبحاث العممية 
السابقة ومن ثم تجميع البيانات الثانوية التي تناولت موضوعي القيادة األخالقية, والتميز 

 التنافسي باإلضافة إلى النشرات, والتقارير اإلحصائية والكتب, ومواقع االنترنت.
 الدراسة الميدانية:  -1

الى تجميع البيانات األولية المتعمقة بموضوع الدراسة من وييدف ىذا الجزء من الدراسة 
مجتمع الدراسة, وذلك لتحقيق أىداف الدراسة واختبار فرضياتيا, ويتطمب ذلك القيام 
بتحديد مجتمع البحث وعينة الدراسة, وتجميع البيانات األولية بواسطة استمارة االستبيان 

ناسبة التي تتفق مع فروض الدراسة, ثم تحميميا باستخدام األساليب اإلحصائية الم
 ويتضح ذلك عمى النحو التالي.

 : قوائم االستقصاء - أ
تم تصميم استمارة االستبيان في ضوء أىداف البحث ,لكل من أعضاء اإلدارة العميا  

ومديري إدارات والعاممين عمى اختالف وظائف ىم وتخصصاتيم ومستوياتيم اإلدارية 
 بالبنوك الميبية.

 : الشخصيةالمقابالت  - ب
اعتمد ت الباحثة عمى المقابمة الشخصية عند توزيع استمارة االستبيان وذلك لإلجابة 
عمى بعض االستفسارات التي قد ترد من المستقصي منيم إثناء ملء استمارات 

 .االستبيان إليضاح وشرح أىداف البحث
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 الدراسة التحميمية:   - ت
يفيا وتبويبيا لتسييل عممية تحميميا تم تفريغ البيانات من استمارة االستبيان وتصن

 وتفسيرىا وذلك الستخالص النتائج والمؤشرات منيا حول موضوع البحث, 

 ثامنًا: حدود الدراسة:
 سوف تجرى الدراسة ضمن الحدود التالية:

 :الحدود المكانية 
من البنوك الميبية فقط,  4سوف يتم االعتماد في تحديد مجال التطبيق عمى عدد  

 مصرف الجميورية, مصرف الوحدة, مصرف التجاري(. الصحاري,)مصرف 
 الحدود الزمنية: 

وتعتبر  2014الى سنة  2007سوف تقتصر عممية جمع البيانات عمى الفترة من سنة 
 ىذه الفترة كافية لتحقيق أىداف البحث.

 :الحدود البشرية 
سام والعاممين وعينة تم االعتماد عمى عينة من القيادات اإلدارية والمديرين ورؤساء األق

 من العمالء بالمنظمات البنكية الميبية

 تاسعًا: هيكل الدراسة:
ستتضمن الدراسة فصمين بحيث يبدأ كل فصل منيا بمقدمة تعبر عن محتوياتو بشكل 
مختصر وقد ثم تقسيم ىذه الفصول إلى البنود أوال وثانيا...الخ  وتتدرج فصول البحث 

 -كما يمي:
 الثقافة التنظيمية:

تعد الثقافة التنظيمية عنصرًا أساسيًا في المنظمات المعاصرة يفرض عمى 
القادة ومديرييا أن يفيموا أبعادىا وعناصرىا الفرعية لكونيا الوسط البيئي الذي تعيش 

 فيو المنظمات,
 بعض التعريفات حسب أراء بعض الكتاب :   تعريف الثقافة 

بأنيا نظام لممعتقدات والقيم والمشتركة والذى يتم تطويره داخل المنظمة  سيد جاد 
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 ويرشد سموك أعضائيا 
Daft 

2001 
مجموعة القيم واالفتراضات والتوقعات والمعتقدات وقواعد السموك 

 المشتركة بين أعضاء الواحدة
 
  أهمية الثقافة التنظيمية:-1

مقبواًل وذا أولوية في كثير من المنظمات لقد أصبحت الثقافة التنظيمية جانبًا 
المعاصرة فالكثير من المديرين يعطون األولوية واالىتمام الكافي لمثقافة التنظيمية في 
منظماتيم ألنيم يعتبرونيا من أىم المكونات األساسية لممنظمة حيث إنيا تحدد نجاح 

مين بيا لممضي قدمًا المنظمة إلى حد كبير كما أنيا تخمق ضغوطًا عمى األفراد العام
 لمتفكير والتصرف بطريقة تنسجم وتتناسب معيا.

 (4)ممارسات دعم الثقافة األخالقية:-2
 التركيز عمى وضع معايير أخالقية -1
التكيف والتواصل المستمر مع الكود األخالقي المعمن والذي يعتمد عمى كل من -2

 مثل العمالء والموردين. األفراد العاممين في المنظمة وأصحاب المنافع اآلخرين
تصميم واستخدام نظم المكافآت الصريحة والمعمنة والتي تشجع األفعال والممارسات -3

األخالقية مثل مكافأة أولئك الذين يستخدمون القنوات واإلجراءات المناسبة والبعد عن 
 األفعال والممارسات الخاطئة.

ىي الثقافة القبمية والتي تكمن في ترجيح الثقافة السائدة في البنوك الميبية  وترى الباحثة
مصمحة األقارب والمصمحة الشخصية عمى مصمحة العمل وكذلك تفشى ثقافة الوساطة 

 .والمحسوبية
 التميز التنافسي.

  حسب أراء بعض الكتاب:   تعريف التميز

                                                           
(

4
  إل جييي    تنظمجميييت م  جلييياال مت  يرتج  ميييت  ييي  دنظجييي ث   ألخالقمييي ث( د سيييمح د جيييح رييي د   ييي    

 0202  عص يت.

 001ص  0202سمح د جح ر د   إلد رة  إلست  تمجمت  دطبعت     رثى -2
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 التعريف الكاتب، السنة، الصفحة
عنصرين, أوليما القيمة أن التفوق يتحقق من خالل  (5) 2013جاد الرب, 

 المدركة لمعميل, والثاني التفرد في األداء
حالة من اإلبداع اإلداري والتفوق التنظيمي تحقق  (6) 2001عمى السممي

مستويات غير عادية من األداء والتنفيذ لمعمميات 
اإلنتاجية والتسويقية والمالية وغيرىا في المنظمة بما ينتج 
عنو نتائج وانجازات تتفوق عمى مايحققو المنافسون 
ويرضى عنيا العمالء وكافة أصحاب المصمحة في 

 المنظمة
 

 :بين الثقافة األخالقية التميز التنافسيالعالقة 
إن الجانب األخالقي لألعمـال ليس فقط صورة إليضاح ما ىو سيئ وما ىو 
جيد كما يعرف في التقيد الفمسفي ولكنو أيضـا وسيمة لمتسيير الجيد لممؤسسة, فالبحث 
عن األخالقيات في األعمال يميم ويزود المؤسسة بنفس ينتج عنو آثار ربحية في 

لمعبة الصحيحة والمتوازنة بشكل متين الجـانب االقتصادي, كما أن احترام قواعد ا
لشرعيـة المؤسسة, كما أن تطبيق األخالقيـات في ميدان األعمال يوجد التميز والترابط 

 في المؤسسة. 
 عالقة الثقافة األخالقية والتميز التنافسي

تؤثر الثقافة التنظيمية عمى جوانب عديدة من النشاط العاممين في المنظمة كما انو تؤثر 
عية التعميم الذي يريده الفرد والجيد الذي يبذلو في العمل والطريقة التي يتعاون بيا في نو 

مع زمالءه ورؤسائو في العمل ويبرز تأثير الثقافة األخالقية عمى العمل في الجوانب 
 (7) التالية:

                                                           
(

5
 .001  ص0202سمح د جح ر د       إد رة  إلبح ع م  تجمز   تن  ل    (

(
6
)Kai Kristensen & others , "Benchmarking Excellence" Measuring 

BusinesseV.5,N.1,2001 PP.19-23  

(
7

 بيت (   عال ى د جحين غ  ب  "  ثق  ت   تنظمجمت م القته  بي  تز     تنظمجي د در سيت دمح  ميت  ييى رمايت رق

   ييي ،"  رسيي  ت د رلييتم  غميي  دنيييالرة  سيمييت   حر سيي ث   عيميي   ر دعييت  يي ين   ع بمييت  يعيييال   ألدنمييت  

 .03  ص0221
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 وىي أن يشعر الفرد بالحرية في أداءه عممو واالستقاللية الذاتية بحيث اليبدى الحرية:
 الفرد أية مقاومة في االنضمام إلى فريق العمل مع زمالئو إلنجاز عمل ما.

وتستمزم أن يقف العاممون جميعا عمى قدم المساواة وأن تكون ليم جميعا  المساواة:
حقوق وامتيازات متساوية وال يتجاىل المساواة الفروق الفردية في النواحي العقمية 

تعد المساواة الفروق الفردية في النواحي العقمية واالنفعالية واالجتماعية وبالتالي 
 االنفعالية واالجتماعية وبالتالي تعد المساواة من اقوي عناصر الثقافة التنظيمية.

: يشكل األمن ىاجسا رئيسا لكل موظف إذ يخشى الموظف مواجية كبر السن أو األمن
يوفر لمموظف حقو في التقاعد دون أن يؤمن حياتو اقتصاديا فتحقيق األمن االقتصادي 

 الفرص المتكافئة لمعمل بإخالص.
إلى إن المدراء ليس لدييم اىتمام كبير لنظم (Schminke et al:2007)  لقد أشار )

الرقابة غير رسمية )الثقافة األخالقية التنظيمية( ولكي يكون أكثر حرصا واىتماما بيذه 
م البيئة األخالقية التنظيمية ثم النظم عمييم أن يتبنوا المدخل الفعال الذي يتضمن تقي

تطوير التدريب المرتكز عمى االحتياجات عمى أساس ىذه التقييم. وبالتالي ىناك 
استراتيجيات التي قد يتبناىا المديرون لدعم الثقافة التنظيمية أو االيجابية والتي ليا تأثير 

خالقي السميم ذو داللة معنوية عمى الصراع التنظيمي وتساعد عمى اتخاذ القرار األ
وكذلك انخفاض معدل الدوران وبالتالي تحسين األداء مما يساعد المنظمة عمى تحقيق 

( إن الثقافة التنظيمية تعتبر ىوية تنظيمية متميزة 2010التميز التنافسي. ويرى ابو بكر)
عن غيرىا والتي بدورىا تصبح الوعاء الذي تتشكل فيو االستراتيجيات وخطط وبرامج 

العمل في المنظمة وتتحدد كفاءة وفعالية المنظمة في تنفيذ ذلك بدرجة عمى وسياسات 
اإلطار األخالقي الذي يوجو السموك التنافسي الوظيفي واإلداري, والتنظيمي في 
المنظمة, وصور العالقة بين أخالقيات العمل والسموك وكفاءة وفعالية المنظمة بالشكل 

 التالي  
 ثقافة المنظمة، وأخالقيات العمل، وكفاءة المنظمةالعالقة بين   (1شكل رقم )

 
 

 كفاءة وفعالية المنظمة سلوكيات أخالقيات وقيم العمل ثقافة المنظمة
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مصطفى محمود أبوبكر, أخالقيات, وقيم العمل, في المنظمات المعاصرة,  المصدر:
 .170, ص 2010مرجع سبق ذكره 

 ثقافة التمٍيز:
 -ىي:  تبنييا في المنظمة لموصول لثقافة التمٍيزلفيم القيم التي يتم 

أرضا الزبون والعمميات الفاعمة وقياس المخرجات الصحيحة والشراكة مع المعنيين 
والتحسن المستمر والعناية بالبيئة والتركيز عمى النتائج والقيادة المميمة والعمل الجماعي 

 بالنتائج وتجنب األخطاء. والتمكن والمسائمة والتواصل والشفافية وربط المخرجات
 الثقافة المؤسسية الداعمة:

تعزز قيادة المؤسسة لمتميز بالتصرف طبقًا لمقيم األساسية بشكل روتيني وبشفافية 
المدراء  وباستخدام األركان الثالثة لممارسات الحكم الصالح كدليل لصنع القرارات.

والسعي لفيم أدوار وواجبات  مدركون لدورىم في تعزيز القيم األساسية وأىداف المؤسسة
 وداتيم.يمن أجل العمل عمى توفير بيئة عمل داعمة لمج مرؤوسييم,

 -العامل األول: 
ىي تمك المعايير األخالقية واالتجاىات نحو العمل التي تود المؤسسة تعزيزىا -القيم: 

 لتحقيق رويتيا ورسالتيا من خالل نشر وتعميق ثقافة التميز. بين موظفييا,
 -مل الثاني: العا

وجود فمسفة إدارية تقوم عمى تقدير وتحفيز الموظفين واالعتراف  -: تمكين الموظفين
باألداء المتميز ليم, وكذلك التأكد من توفير الفرص والموارد الالزمة ليم لتحقيق 

 (.تشجيع روح المبادرة –توفير معمومات صحيحة –تفويض الصالحيات –ذلك)التدريب 
كمما عممت اإلدارة عمى تشجيع الممارسات األخالقية والتدريب انو رأى الباحثة 

األخالقي كمما زادت من تعزيز الثقافة األخالقية في بيئة العمل وبالتالي تزدد كفاءة 
 العمل مما يجعل المنظمة متميزة.

 الممخص: 
إن المنظمات األخالقية المتميزة ىي المنظمات التي لدييا إدارة عميا وقادة يقومون 

تحديد ونشر توجو واضح لمنظماتيم وبذلك يقومون بتوحيد وتحفيز القادة اآلخرين عمى ب
اليام مرؤوسييم فيي ضم القيم, واألخالق والثقافة وىيكل التوجو لممنظمة األمر الذي 
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يحقق ىوية جاذبية فريدة ألصحاب المصمحة ويقوم القادة بجميع المستويات اإلدارية 
ار بدفع وحث اآلخرين نحو التميز وبذلك يقدمون الدور داخل ىذه المنظمات باستمر 

 النموذجي لكل من السموك األخالقي واألداء.
 

 الدراسة الميدانية
المصارف التجارية, شركات مساىمة ليبية, تضم عددًا من المصارف الممموكة لمدولة  

والقطاع الخاص, ممكية مشتركة, في حين توجد مصارف تساىم في رؤوس أمواليا 
 مصارف ومؤسسات مالية أجنبية بنسب محددة.

 
اإلحصاء الوصفي )التوزيع التكراري والنسب المئوية والمتوسط  (1جدول رقم )

 لحسابي واالنحراف المعياريا
 ومعامل االختالف( بعد " الثقافة األخالقية "

المتوسط  الممارسة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 الترتيب االختالف

يتم االىتمام ببرامج التحفيز واألجور بحيث تأتى  1
 8 37.45 0.74 2.00 منسجمة مع ثقافة تنظيمية ممتزمة أخالقيا واجتماعيا

وجود رؤية ورسالة واضحة لممنظمة تعكس القيم  2
 11 41.93 0.88 2.12 السموكية الممتزمة تجاه المجتمع

3 
تفتقر المنظمة لألسموب العممي المنيجي لمتعامل 
مع المشكالت المطروحة وتفضل الحمول الجاىزة 

 والسريعة أو الحل الوحيد
1.97 0.67 34.16 2 

4 
التزام ذاتي ويراعون ضمائرىم عند الموظفون لدييم 

 التعامل مع جميور المتعاممين
 

3.74 1.18 31.66 1 

يوجد لدى المنظمة قيم مشتركة وفيم دقيق لما يجب  5
 3 34.18 0.94 2.75 ان يكون عميو السموك المناسب بيا
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المتوسط  الممارسة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

 الترتيب

6 
تيتم المنظمة بتعزيز األداء الكمى لممنظمة من 

واالجتماعية والسموكية خالل العناية اإلنسانية 
 لمعاممين

2.04 0.74 36.47 6 

7 
يوجد أبطال أو رموز في تاريخ المنظمة يجسدون 
فيما مشتركا حول ما ىو ميم في إطار قيم أخالقية 

 إيجابية
2.23 0.87 39.10 10 

تقوم اإلدارة العميا بتشجيع النقاش والحوار البناء  8
 5 36.04 0.76 2.12 حول القضايا األخالقية في العمل

تحرص اإلدارة العميا عمى مدى توافق القرارات مع  9
 4 35.96 0.69 1.93 المعايير األخالقية في العمل

تعمل اإلدارة العميا عمى تفسير القرارات األخالقية  10
 9 38.11 0.86 2.27 في العمل

تسمح اإلدارة لمموظفين بمراجعتيا إذا صدر منيا  11
 7 37.44 0.80 2.15 خطأ وتقر بذلك

  2.30 0.26 11.63 - 
 :من الجدول السابق يتضح

أن مفردات عينة الدراسة وفقا لبعد "الثقافة األخالقية" أشارت إلى االتجاه بعدم  -
( وبمعامل اختالف قدره 2.30) البعدبمغ المتوسط العام إلجمالي ىذا وقد الموافقة, 

 %(.88.37), اى بما يعادل نسبة اتفاق %(11.63)
ىذا وقد كانت أىم العبارات اتفاقا عمى بنود البعد عبارة, )الموظفون لدييم التزام ذاتي  -

ويراعون ضمائرىم عند التعامل مع جميور المتعاممين(, )تفتقر المنظمة لألسموب 
العممي المنيجي لمتعامل مع المشكالت المطروحة وتفضل الحمول الجاىزة والسريعة أو 

لدى المنظمة قيم مشتركة وفيم دقيق لما يجب ان يكون عميو الحل الوحيد(, )يوجد 
السموك المناسب بيا(, )تحرص اإلدارة العميا عمى مدى توافق القرارات مع المعايير 
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%(, 34.18%(,)34.16%(, )31.66)بمعامالت اختالف األخالقية في العمل(, 
 %(, عمى التوالي.35.96)
ارة, )تعمل اإلدارة العميا عمى تفسير القرارات أما العبارات األقل اتفاقا فشممت عب -

يوجد أبطال أو رموز في تاريخ المنظمة يجسدون فيما مشتركا ) األخالقية في العمل(,
وجود رؤية ورسالة واضحة لممنظمة )(، حول ما ىو ميم في إطار قيم أخالقية إيجابية
%(, 38.11)ف (, بمعامالت اختالتعكس القيم السموكية الممتزمة تجاه المجتمع

 %(,عمى التوالي. وذلك وفقا الستجابات مفردات عينة الدراسة.%41.93(,)39.10)
مما يدلنا عمى ان العاممين في البنوك لدييم التزام ذاتي يروعون -رأى الباحثة: 

 ضمائرىم دليل عمى وجود ثقافة أخالقية موجودة دون الرقابة من االدارة العميا.
ارتباط ذات داللة إحصائية بين الثقافة األخالقية والتميز عالقة  ال توجد الفرض:
 .التنافسي

 متغيرات الفرض: - 
 أبعاد التميز التنافسي-بعد الثقافة األخالقية -
 معامل ارتباط بيرسون.     األسموب اإلحصائي المستخدم:-

 "التنافسيالثقافة األخالقية والتميز "يوضح نتائج اختبار العالقة بين  (2جدول رقم )
 بيرسونمعامل ارتباط باستخدام 

 

معامل  العالقة
 (rاالرتباط)

مستوى 
 المعنوية

النتيجة 
 )الداللة(

 دالة **0.001 .317 الثقافة األخالقية و التميز التنافسي
(.   *دالة عند مستوى معنوية أقل من 0.01دالة عند مستوى معنوية أقل من )**
(0.05   .) 

 :يتضحمن الجدول السابق 
, الثقافة األخالقية والتميز التنافسي"توجد عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية بين " -1

 (.0.01.( بمستوى معنوية اقل من )317حيث بمغ معامل االرتباط )
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من خالل خمق ايجابيا كمما انعكس ذلك  الثقافة األخالقيةفكمما تم تفعيل وتعريف  2-
 ثقافة تحفيزية لالبتكار واإلبداع داخل البنوك الميبية الذي بدوره يؤدى التي التميز. 

ذات داللة يتم قبول الفرض اإلحصائي البديل بوجود عالقة  -الفرضية إثبات -3
الثقافة األخالقية والتميز التنافسي, ورفض الفرض العدمي القائل بعدم إحصائية بين 

 الثقافة األخالقية والتميز التنافسي. بين  ذات داللة إحصائية عالقةوجود 
 وفيما يمي رسم بياني يوضح شكل االنتشار بين المتغير المستقل والتابع.

 
 يوضح شكل االنتشار بين المتغير المستقل والتابع بيانيرسم   (2شكل رقم )

mx3-ةيقالخالا ةفاقثلا

3.43.23.02.82.62.42.22.01.81.6

m
y-

متلا
 زي

نتلا
سفا

ي

3.4

3.2

3.0

2.8

2.6

2.4

2.2

2.0

1.8

 
 

الثقافة تأثير ومن الفرضية الفرعية السابقة يمكن ان نؤكد إثبات الفرضية القائمة بوجود 
وذلك باستخدام أسموب االنحدار البسيط لقياس ىذه , والتميز التنافسي األخالقية

 التأثيرات وشكل العالقة وعما إذا كانت ذات تأثيرات جوىرية ام إنيا غير دالة إحصائيا. 
 األسموب اإلحصائي المستخدم: 

 Simple regressionتحميل االنحدار البسيط  -
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الثقافة األخالقية تأثير معنوية نموذج االنحدار الخطي البسيط لتحديد  (3)جدول رقم 
 عمى التميز التنافسي

 المتغير المستقل
 المعممات

 المقدرة
i 

t. test F. test 
R2 

 القيمة
مستوى 
 القيمة المعنوية

مستوى 
 المعنوية

 %14.7 **0.001 16.915 **0.001 15.551 2.102 الجزء الثابت
الثقافة بعدإجمالي 
    **0.001 4.113 0.240 األخالقية

(.   *دالة عند مستوى معنوية أقل من 0.01دالة عند مستوى معنوية أقل من )** 
(0.05   .) 

 :من الجدول السابق يتضح
 :(R2)معامل التحديد  – 1

%( من التغير 14.7يفسر )( الثقافة األخالقيةبعدإجمالي نجد أن المتغير المستقل )
الكمي في المتغير التابع )التميز التنافسي(. وباقي النسبة يرجع إلى الخطأ العشوائي في 

ضمن المعادلة أو ربما لعدم إدراج متغيرات مستقمة أخرى كان من المفروض إدراجيا 
باستخدام اختيار  النموذج أو الختالف طبيعة نموذج االنحدار عن النموذج الخطي.

(t.test) ذو تأثير (الثقافة األخالقيةبعد)إجمالي نجد أن المتغير المستقل المتعمق ب ,
( وذلك عند مستوى 4.113, حيث بمغت قيمة "ت" )التميز التنافسي(إبعاد)معنوي عمى 

 (.0.01معنوية أقل من )
 اختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنحدار: – 3

, وحيث أن (F-test)الختبار معنوية جودة توفيق النموذج ككل, تم استخدام اختبار
( 0.01( وىي ذات معنوية عند مستوى أقل من )16.915ىي ) (F-test)قيمة اختبار

 التميز التنافسي. ابعاد, مما يدل عمى جودة تأثير نموذج االنحدار عمى 
 معادلة النموذج: – 4

 الثقافة األخالقيةبعد 0.240+  2.102التميز التنافسي = ابعاد
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 نص الفرض الرئيسي:
 لدى إلييم المقدمة الخدماتال توجد فروق ذات داللة إحصائية رضا العمالء عن -

 التجارية الميبية البنوك
-.البنوك الميبية لدى لييما المقدمة الخدماترضا العمالء عن    متغيرات الدراسة:

 Independent)تحميل عينتين مستقمتين )اختبار "ت"  األسموب اإلحصائي المستخدم:
t test. 

بين متغير )آراء العمالء (فيما يتعمق بدرجة رضا الفروق  قياس (5(م جدول رق
باستخدام اختبار "ت"  الخدمات المقدمة إليهم لدى البنوك التجارية الميبيةالعمالء عن 

 (Independent t test) الفرق بين عينتين مستقمتين تحميل

 عينة المحور
 المتوسط العدد الدراسة

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 قيمة ت
T 

 القــرار
مستوى 
 الداللة المعنوية

الخدمات رضا العمالء عن -1
المقدمة إلييم لدى البنوك التجارية 

 الميبية

عمالء 
 0.48 3.34 150 البنك

19.625 
 دالة **0.001

موظفي 
   0.43 2.48 345 البنك

دالة عند مستوى معنوية أقل من *(.    0.01دالة عند مستوى معنوية أقل من )**
(0.05.) 

 من الجدول السابق يتضح ما يمي:
متغير )آراء العمالء  (فيما يتعمق بدرجة رضا توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  -1

, حيث بمغت قيمة "ت" المقدمة إلييم لدى البنوك التجارية الميبيةالخدمات  العمالء عن 
(. وذلك لصالح العمالء حيث بمغ 0.01(, عند مستوى معنوية اقل من )19.625)

 ( لموظفي البنوك. 2.48(, مقابل متوسط حسابي )3.34المتوسط الحسابي )
مما يدلنا عمى االختالف بين آراء العمالء  فيما يتعمق بدرجة رضا العمالء عن  -2

ذلك الن العمالء يتعامموا مع البنوك  الخدمات المقدمة إ لييم لدى البنوك التجارية الميبية
بصفة متقطعة وليست يوميا.  كما يمارس الموظف العمل في البنك يوميا ونتيجة 
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بيا البالد من عمميات سطو وضغط بعض إفراد المميشيات الظروف الصعبة التي تمر 
عمى العاممين وضعف اإلمكانيات وضعف ثقافة األخالقيات وضعف التدريب الذي 

دارة العميا وأيضا وعدم حماية الدولة لمعاممين يؤثر سمبا عمى الرضاء تييئو لو اال
 الوظيفي.

 إثبات الفرضية: -
بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء القائل يتم قبول الفرض اإلحصائي البديل  -

المقدمة لييم لدى البنوك  الخدماتالعمالء البنوك فيما يتعمق بدرجة رضا العمالء عن 
بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفرض العدمي القائل  ورفض,التجارية الميبية

 إلييم لدى المقدمة الخدماتآراء العمالء البنوك فيما يتعمق بدرجة رضا العمالء عن 
 .التجارية الميبية البنوك

 النتائج والتوصيات
 نتائج الفروض

 الفرضية األولى:-1
ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين الثقافة األخالقية والتميز -*

 التنافسي في البنوك الميبية. ويتفرع منيا أربعة فروض فرعية

ثبت قبول الفرض 
 البديل

 الفرضية الثانية -3
ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين رضاء العمالء عمى الخدمة -*

  المقدمة إلييم من البنوك الميبية

ثبت قبول الفرض 
 البديل

 
 النتائج 

يوجد عالقة ارتباطيو قوية بين أغمب أنماط الثقافة التنظيمية ومصادر التميز  -1
 التنافسي 

البديل بوجود عالقة ات داللة إحصائية بين لقد تم قبول الفرض اإلحصائي  -2
 الثقافة األخالقية والتميز التنافسي

يتم قبول -ئية ورفض الفرض العدمي القائل بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصا -3
بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء القائل الفرض اإلحصائي البديل 
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 إلييم لدى المقدمة الخدماتن العمالء البنوك فيما يتعمق بدرجة رضا العمالء ع
بعدم وجود فروق ذات داللة ورفض الفرض العدمي القائل ,البنوك التجارية الميبية

إحصائية بين أراء العمالء في البنوك فيما يتعمق بدرجة رضا العمالء عن 
 .التجارية الميبية لدى البنوك إلييم المقدمة الخدمات

 
 التوصيات

  .اإلدارية بمفيوم الثقافة التنظيميةضرورة اىتمام القيادات  -1
 ظل اجل تحقيق التميز التنافسي في من داعمة لمتميز ثقافة تنظيمية بناء عمى العمل -2

 .القوية المنافسة تتميز بيئة
إعداد وتدريب القيادات والكفاءات والقدرات اإلدارية فالكثير من المنظمات يعزى نجاحيا  -3

وكفاءات إدارية قادرة عمى تشكيل الثقافة التنظيمية أساسا الى ما تممكو من قيادات 
 .المناسبة لتحقيق التميز التنافسي
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