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سلوكيات القيادة الروحية و دورها في تعزيز االخالقيات
المهنية :دراسة اس تطالعية لآراء التدريس يين في المعهد
التقني في الموصل
محمد عصام المعاضيدي ١و االء عبد الموجود العانييي ١وأرام حنا مسعودي

٢

 ١قسم ادارة العمال ،جامعة الموصل ،الموصل ،العراق
 ٢قسم ادارة العمال ،جامعة جيهان-أربيل ،كوردس تان ،العراق
______________________________________________________________________________________

المس تخلص
هدف البحث تحديد مدى التزام الفراد المبحوثين بأخالقيات المهنة  ،فض ًال عن قياس طبيعة العالقة واالثر بين القيادة الروحية بأبعادها الخمسة واخالقيات المهنة في
الميدان المبحوث المتمثل ابلمعهد التقني في الموصل ،ولتحقيق هذا الهدف تم اس تطالع اراء ( )22فردًا من التدريس يين العاملين في المنظمة المبحوثة  ،ومن خالل توزيع
اس تمارة االس تبيان تم جمع بياانت الجانب العملي  ،وقد تبنى البحث عدة فرضيات احصائية ومنها "يوجد عالقة ارتباط معنوية بين القيادة الروحية بأبعادها الخمسة وأخالقيات
المهنة " ولغرض اختبار هذه الفرضية وفرضيات البحث الخرى تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي في قراءة البياانت ومعالجتها ميداني ًا .وانتهيى البحث بتقديم جملة من النتائج
كان منها وجود التزام لدى االفراد عينة البحث بأخالقيات المهنة في المنظمة المبحوثة  ،فض ًال عن اثبات فرضيات البحث..
مفاتيح الكلمات :القيادة الروحية ،ابعاد القيادة الروحية ،أخالقيات المهنة.
______________________________________________________________________________________

 .1المقدمة
تهتم المنظمات المعاصرة بتحقيق نتائج االعمال على مس توى الفرد ايما ًان منها بأن ذلك
سيسهم في تحقيق االهداف على مس توى المنظمة  ،لذلك فان ادارة المنظمات تتبنى
أنواع ًا مهمة من القيادة تبث من خاللها اشارات ايجابية للفراد العاملين تدفعهم الى
االلتزام بثقافة المنظمة وتحقيق أهدافها  ،اذ أن تحلي قيادة المنظمة بسلوكيات القيادة
الروحية والمتمثلة ابلمل والرؤية وااليثار والعضوية تتضمن قيم واتجاهات وعادات
وأفكار وس ياسات توجه سلوك الشخاص الذين يعملون تحت أمرتها ،فض ًال عن
______________________________________________________________
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تأثيرها في فاعلية المنظمة وكفاءتها وانتاجيتها .وهذا يمكن أن يسهم في تحقيق التزام
عالي للفراد العاملين بأخالقيات المهنة.
تمثل القيادة الروحية أحد االنماط المعاصرة التي تسهم بشكل كبير في نجاح المنظمة
في أي قطاع في المجتمع لما لها من تأثير على سلوك االفراد العاملين  ،وقد ظهر
اسلوب القياد الروحية لس ببين أساس يين ،االول التغييرات التي طالت بيئة منظمات
االعمال بفعل العولمة وسرعة التطورات في مجال االتصاالت والتكنولوجيا والتي
اثبتت عدم جدوى االنماط القديمة في ظل الظروف البيئية الراهنة  ،والثاني تزايد
الفضائح االخالقية لكثير من المنظمات وتنامي دور وأهمية سمعة المنظمة في زايدة
القيمة السوقية لها (الغزالي  ،والخزاعي .) 62: 2212
وبنا ًء على ذلك جاء هذا البحث الختبار مدى العالقة واالثر الذي تمارسه القيادة
الروحية في  :تعزيز التزام العاملين بأخالقيات المهنة  ،وذلك ابلتطبيق في المعهد
التقني في الموصل .
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 1.1مشكلة الدراسة
تواجه أغلب منظمات االعمال بعض السلوكيات غير الصحيحة من قبل االفراد
العاملين والتي تأتي نتيجة لقلة التزامهم بقواعد واخالقيات العمل ،فالحفاظ على بيئة
عمل ايجابية يتطلب االلتزام بأخالقيات المهنة وخلق هذ االلتزام ال يأتي من فراغ بل
يتطلب قيادة واعية بأبعاد العمل وما يؤثر عليها وعلى سلوكيات العاملين  ،وعليه فان
الية تعزيز الممارسات االخالقية للمهنة بحاجة الى قيادة تغرسها وتزرعها في نفوس
العاملين بشكل طوعي وايجابيي وعليه يمكن طرح التساؤالت االتية المعبرة عن
مشكلة البحث :
التساؤل االول :هل تتوافر أبعاد القيادة الروحية لدى القادة في المنظمة المبحوثة ؟
التساؤل الثاني :هل يوجد التزام اخالقي بقواعد المهنة في المنظمة المبحوثة ؟
التساؤل الثالث  :هل تمارس أبعاد القيادة الروحية دوراً في تحديد مس توى االلتزام
بأخالقيات المهنة؟
التساؤل الرابع  :ما مقدار التأثير الذي تمارسه سلوكيات القيادة الروحية في االلتزام
بأخالقيات المهنة في الميدان المبحوث؟
 1.2أهمية البحث وأهدافه
تنبثق أهمية البحث من أهمية المواضيع والمتغيرات التي يعالجها  ،اذ يعد البحث
مساهمة معرفية في مجاالت العلوم السلوكية واالدارية من خالل تناوله لنمط معاصر
من انماط القيادة التي تحمل في ثناايها ابعاد سلوكية ايجابية فمن خالل تبنيها سوف
تسهم في تحفيز االفراد العاملين لممارسة السلوكيات الصحيحة واالبتعاد عن
.السلوكيات الخاطئة
وعليه يسعى البحث الى قياس مدى قدرة القائد الذي يحمل سلوكيات القيادة
الروحية في التأثير على االفراد العاملين وجعلهم يلتزمون بأخالقيات المهنة في
المنظمة المبحوثة.

النسب المقبولة لمعامل الفا في الدراسات االنسانية
وقد تم اس تخدام برانمج  SPSS V23لمعالجة البياانت  ،وتحديداً تم اس تخدم
مقاييس النزعة المركزية المتمثلة ابلوسط الحسابيي واالنحراف المعياري  ،فض ًال عن
اس تخدام معامل االرتباط ومعادلة خط االنحدار الختبار فرضيات البحث .وقد
تكونت االس تمارة من جزئيين الول تضمن الفقرات الخاصة بسلوكيات القيادة الروحية
اذ بلغت( )15فقرة  ،والمحور الثاني تضمن االخالقيات المهنية بواقع ( )15فقرة
أيض ًا ،أنظر الجدول (:)1
جدول ( )1المقاييس المعتمدة لبعاد البحث
المتغيرات

األبعاد

المقياس

سلوكيات
القيادة
الروحية

الرؤية
االمل
االيمان
االيثار
الدعوة
العضو
ية

ChinYi
Chen et
al
2011

االخالقيات المهنية

الزيناتي ،
171.

الفقرات

معامل الثبات

3-1
6-.

740.0
7407.

9-0
11-17
1.-13

740.1
74006
74009

37-16

749.0

74071

اساليب تحليل البياانت:
.1
.2
.2
.4
.5

التكرارات والنسب المئوية :للتعرف على اتجاهات اتفاق أفراد العين
الوسط الحسابيي واالنحراف المعياري  :لتحديد اتجاهات اجاابت
المبحوثين ضمن المقياس المحدد ومدى تشتتها.
معامل الفا كرونباخ :لقياس درجة ثبات استبانة البحث.
معامل االرتباط س بيرمان :لقياس قوة العالقة بين المتغيرين.
معادلة خط االنحدار :لقياس تأثير المتغير المس تقل في المعتمد.

 1.2فرضيات البحث

 .2االطار النظري

الفرضية االولى :يوجد عالقة ارتباط معنوية بين القيادة الروحية بأبعادها الخمسة
وأخالقيات المهنة .
الفرضية الثانية :يوجد تأثير معنوي بين القيادة الروحية بأبعادها الخمسة وأخالقيات
المهنة .

تعد القيادة الروحية من نتاجات نظرايت القيادة الحديثة التي ركزت على النواحي
االخالقية والسلوكية للقائد  ،وهذا جاء نتيجة للتعامل مع التحدايت البيئية ومواجهتها
 ،فض ًال عن اختالف مكانة االفراد العاملين في المنظمة من حيث الهمية والحاجات
والرغبات ) . (Avolio & Luthans, 2003: 5وبذلك تعد القيادة الروحية من
نماذج القيادة االنسانية التي ترفض االعتماد على قيم تحقيق المصلحة الشخصية مثل
امتالك القوة والثروة (الشامي.)55 :2214 :
وتعرف القيادة الروحية على انها تشجيع لبيئة عمل تمكن االفراد من عرض مواهبهم
الن الوظائف فيها قائمة على الثقة والقيم االنسانية ) ( Karada, 2015 :2وتتجلى
أهمية القيادة الروحية في االمور االتية:
) Fry & Matherly, 2007 ; Benefiel, 2014 :176و طالب واخرون:
:)2216
• تعطي تصور استراتيجي عميق عن حاجات االنسان وغرضه وداللته في العمل

 1.4االطار المنهجي
تبنى البحث المنهج الوصفي التحليلي في معالجة البياانت وتحليلها وتفسيرها،
واس تخدمت اس تمارة االس تبيان كأداة أساس ية لجمع البياانت من الفراد عينة
البحث ،الذين تمثلوا ابلتدريس يين العاملين في المعهد التقني في الموصل ،لقد تم
توزيع ( )152اس تمارة استرد منها ( )22اس تمارة صالحة للتحليل  ،كما تم اختبار
ثبات االستبانة حسب معامل (كورنباخ الفا) اذ بلغ معامل الفا لمتغير القيادة الروحية
( ، )2.240ولمتغير االخالقيات المهنية بلغ ( )2.021وهي قيم جيد تعد ضمن
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• تنظر الى ماهو ابعد من اللحظة في الزمن وابعد من المال في القرار وابعد من
الجاذبية في االش ياء وابعد من المشاعر في النفس يات وأبعد من الهدف في
االغراض.
• تعزيز ثقافة المنظمة ابلقيم االيجابية كالمحبة وااليثار والشعور ابلعضوية من
خالل الفهم والتقدير.
• تحفز االفراد العاملين وتجعلهم يسعون الى التحسين المس تمر في كافة العمليات
وتحقيق انتاجية أكثر وبجودة عالية  ،فضال عن توفير خدمات متميزة للزابئن
 2.1أبعاد القيادة الروحية
حدد عدد من الكتاب والبحثين ومنهم ()Jeon ( )Aydin & Ceylan (2009
))Wibawa (2014)( )Khani, et al : 2015( )Fry et al (2011)( )(2011
ابعاد القيادة الروحية ابالتي:
 .1الرؤية :تعني الى أين تتجه المنظمة ؟ وماهي الصورة التي س تكون عليها
في المس تقبل؟ وهي تشير ايضا الى فئة واسعة من النوااي طويلة االجل
التي ترغب المنظمة بموصلتها  ،كما انها تعني تحديد االتجاه المقصود
الذي يشير الى المشاعر العاطفية لكل عضو في المنظمة . (IIesanmi:
 2011:18).وبذلك البد من وجود رؤية قوية تعكس المثل العليا وتعطي
معنى العمل وتشجع االمل وااليمان).(Kaya: 2015:602
 .2االمل  /االيمان :يعبر االمل عن الرغبة مع التوقع لتحقيق الذات  ،أما
االيمان فيضيف اليقين الى االمل) ، (Yusof: 2011: 2466ويمثل
االمل ايضا الرغبة في ان توقعات العاملين سوف يتم الوفاء بها في مكان
العمل ) (Bodla et al :2013: 119ان اعضاء المنظمة عندما يضعون
االهداف الصعبة يكون االيمان بها دافع لتحقيق تلك االهداف.
 .2االيثار :قدرة الفرد على ابداء المساعدة طوعي ًا لزمالئه ورؤسائه
والمتعاملين مع المنظمة( ،طالب واخرون ، )12 :2216 :كما انه يعني
مجموعة من القيم واالفتراضات وطرائق التفكير التي تعد حق أخالقي
ويتقاسمها أعضاء الفريق ويعلمونها لالفراد الجدد . (Aydin & Ceylan:
)2009:186
 .4المعنى :هو احساس يتولد لدى االفراد العاملين بأن العمل الذي يؤدونه
هو مهم وذو معنى ابلنس بة لهم  ،فض ًال عن ذلك فاالفراد يعتقدون أن
عملهم يكون له تأثير على حياة االخرين  ،مما يتولد لهم حافز العمل
بصورة أفضل). (Aydin & Ceylan: 2009:186
 .5العضوية  :تعني درجة مفهوم الفرد لذاته من حيث انتمائه للمنظمة
وارتباطه فيها ،والمنظمات تس تخدم العضوية كحافز لزايدة الوالء
التنظيمي الن العضوية تعبر عن قدرة المنظمة على فهم وتقدير أعضائها
لكي يصبحوا أكثر وال ًء لها)Aydin & Ceylan :2009:186( .
 2.2أخالقيات المهنة
تمثل مجموعة من القيم والمثل واالجراءات التي تخص مهنة معينة  ،كما وتشير الى
المعايير االخالقية والسلوكية والتنظيمية المطلوب اتباعها من قبل افراد العمل (.مادو:
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 ، )222 : 2211كما وتعرف على مجموعة القواعد والمبادئ المجردة التي يخضع لها
الموظف في تصرفاته في انجاز مهام العمل ،ويحتكم اليها في تقييم سلوكه ،وتوصف
ابلحسن أو القبح.)Fordham: 2019: 3 (.
 2.2أس باب عدم االلتزام بأخالقيات المهنة
تهتم منظمات االعمال ابلوظيفة؛ من خالل ضبطها بقوانين وأآداب أخالقية وقانونية
تحكمها وذلك بسبب أهمية الوظائف وما تؤديه من دور حيوي في احداث التنمية
الشاملة  .وفي بيئة العمال المعاصرة عندما يتنافس الفراد يلجؤون الى الممارسات
غير الخالقيّة من أجل تحقيق النجاح والسبب الساسي وراء السلوك غير الخالقي
هو أنهم يعتقدون أ ّن العمل حرب ،وفيما يلي أهم الس باب التي تدفع الموظف لعدم
االلتزام بأخالقيات المهنة ما يأتي): (Neil : 2019
 .1ضعف الوازع الديني :يعد ضعف الوازع الديني السبب البرز في الكثير
من السلوكيات غير الخالقيّة في الكثير من مناحي الحياة ،ليس فقط في
أماكن العمل.
وكثيرا
 .2صعوبة الحياة :ا ّن صعوبة الحياة المادية المترافقة بضعف الرواتبً ،
ما تدفع العديد من الموظفين الى اختراق القوانين وأخالقيات المهنة.
كثيرا ما يعتقد العديد من الموظفين بأنه لن
 .2االعتقاد بأنه لن يكتشفً :
نظرا لذكائهم في التّمويه والحرص الشديد ،ولكن ليس هناك
يكتشفوا ً
جريمة كاملة والبد من اكتشاف الجرم الوظيفي.
 .4الضغوطات العليا :وتكون هذه الضغوطات من ِقبل االدارة على الموظفين
لتحقيق النجاح والتميز ،والتنافس غير الشريف بين الزمالء.
 .5الجهل بس ياسات الشركة :يعد الجهل بس ياسات الشركة سب ًبا أآخر يمكن
أن يؤدي الى السلوك غير الخالقي في مكان العمل.
 .2جذب المزيد من المستثمرين :أو تصوير صورة ايجابية للشركة ،وذلك
عن طريق العمال غير الخالقية الخطيرة؛ مثل التالعب ابلتقارير المالية
للمؤسسة.
 .6تضخيم الفواتير ودفع مبالغ أعلى للمنتج :يع ّد من أساليب االحتيال على
الفاتورة وهي من الممارسات التجارية غير الخالقية الشائعة بهدف
الحصول على حصتهم من العمولة.
 .0تحقيق مكاسب مالية خاصة :وذلك عن طريق مشاركة معلومات الشركة
جوا يشعر فيه الموظفون
السرية مع المنافسين ،وعندما تخلق المؤسسة ً
ابلفخر بمنظمتهم فس يبتعدون عن ارتكاب أي من هذه العمال،
وسيتوخون الحذر في تعامالتهم ويلتزمون في أخالقياتهم المهنية.

 .2النتائج
تؤشر النتائج الواردة في الجدول ( )2أن أعلى نس بة اتفاق سجلتها القيادة الروحية
عند بٌعد الدعوة اذ بلغت ( ، )%61.64في حيين سجل بٌعد الرؤية أقل نس بة
اتفاق اذ بلغت(57.61%).
أعلى وسط حسابيي تم تسجيله لبعد الدعوة اذ بلغت قيمته ( )2.44اال أن قيمته
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أقل من قيمة الوسط الفرضي البالغة ( .)2بلغ االنحراف المعياري لهذه البعد (0.62).البالغة ( ،)2فهذا يعني أن أبعاد القيادة الروحية غير متوفرة بشكل جيد لدى القيادات
أقل قيمة لمعامل االختالف سجلتها االبعاد (االمل  ،االيثار  ،العضوية) اذ بلغت في الميدان المبحوث.
( )24.0وهي تشير الى انها أكثر السلوكيات الموجودة لدى القيادات في الميدان وسجلت اخالقيات المهنة وسط ًا حسابي ًا قدره ( )2.66وهو قيمة أعلى من قيمة
الوسط الفرضي  ،وابنحراف معياري ( ، )2.22االمر الذي يؤشر وجود التزام
المبحوث.
ان هذه المؤشرات تجيبنا عن التساؤل االول للبحث فبما أن قيمة الوسط الحسابيي بأخالقيات المهنة لدى االفراد العاملين في المنظمة المبحوثة وهو ما يجيبنا على
للقيادة الروحية بأبعادها الخمسة والبالغة ( )2.2هي أقل من قسمة الوسط الفرضي التساؤل الثاني للبحث.
جدول ( )2المؤشرات االحصائية لمتغيرات البحث
ت

نسبة
االتفاق

الحياد

نسبة عدم
االتفاق

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

معامل
االختالف

الرؤية
االمل االيمان
المتغير المستقل
االيثار
القيادة الروحية
المعنى
العضوية
المتغير المعتمد  /اخالقيات المهنة

16.75
76.61
76.52
65.62
64.49
70..5

45.62
5..4
5...0
5...0
21.74
45.00

46.71
50.62
5...0
0.00
13.77
52.65

4.51
4.06
4.45
4.22
4.00
0.66

6.12
6.1.
6.11
6.74
6.10
6..0

6.415
6.420
6.420
6.412
6.420
6.427

اختبار الفرضيات
المهنة  ،اذ بلغ معامل االرتباط بينهما ( .)2.210فيما سجلت أقل قيمة لمعامل
االرتباط بين الرؤية واخالقيات المهنة  ،اذ بلغ معامل االرتباط بينهما (.)2.62

تشير معطيات الجدول ( )2الى وجود عالقات ارتباط بين القيادة الروحية بأبعاده
الخمسة (الرؤية  ،المل وااليمان ،االيثار  ،المعنى ،العضوية) .اذ بلغ معامل االرتباط
بين القيادة الروحية واخالقيات المهنة ( )2.216وهذا يقودان الى قبول الفرضية
الرئيس ية الولى للبحث  ،اذ سجلت أقوى عالقة ارتباط بين بعد الدعوة واخالقيات
جدول( )2يوضح نتائج االرتباط بين القيادة الروحية واخالقيات المهنة
المتغير
المعتمد

المتغير المستقل

القيادة
الروحية

الرؤية
االمل االيمان
االيثار
المعنى
العضوية

اخالقيات
المهنة

االرتباط
**6.60
**6.601
**6.0.7
**6..50
**6..55

**74910

تحليل عالقات التأثير
يالحظ من الرقام الواردة في الجدول ( )4الخاص بتوضيح تأثير المتغير المس تقل
(القيادة الروحية ) بأبعاده الخمسة على المتغير المعتمد (اخالقيات المهنة)  ،أن
العالقة التأثيرية بينهما ذات تأثير معنوي ،لن قيم ( )Fالمحسوبة للقيادة الروحية
ولبعادها الخمسة كانت أكبر من قيمة( )Fالجدولية البالغة ( )2.22عند مس توى
جدول ( )4تحليل االنحدار للعالقة التأثيرية بين القيادة الروحية واخالقيات المهنة

معنوية  2.25وبدرجتي حرية ( ،)21-1ويتضح من معامل التحديد أن القيادة الروحية
تفسر وتساهم بنس بة ( )%05من التغييرات التي تطرأ على اخالقيات المهنة  .االمر
الذي يدعوان الى قبول فرضية البحث الرئيسة الثانية

المتغيرررررررررررر
المعتمد

المؤشررررررررررررررات
االحصائية
الحد الثابت
الميل الحدي

أخالقيات
المهنة

معامل التحديد
()R2
قيمررررررررررررررررة )(F
المحسوبة

القيادة
الروحية
6..22

الرؤية

االمل

االيثار

المعنى

6.711

6.617

6.051

6.026

العضوية
6.067

Sig
.000

التأثير
يؤثر

الفرضية
قبول

6..45

6.640

6.662

6.0.6

6.060

6..64

.000

يؤثر

قبول

6.02.

6.640

6.662

6.0.6

6.060

6.052

.000

يؤثر

قبول

167.1

.0.02

502.1

066.6

40..5

0.2.0

.000

يؤثر

قبول

درجات الحرية
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االس تنتاجات
تمثل اخالق المهنة مجموعة معايير سلوكية رسمية وغير رسمية يس تخدمها الفراد
العاملين كمرجع يرشد سلوكهم أثناء أدائهم لنشطتهم الوظيفية  ،وتس تخدمها االدارة
والمجتمع للحكم على التزام الفراد العاملين .وقد يقتضي تحديد معايير وقواعد السلوك
االخالقي وجود دس تور أو ميثاق أخالقي مهني يلتزم بتطبيقه االفراد العاملين في
سلوكهم اليومي  ،فالخالق المهنية اذن هي معايير تعد أساسا لسلوك أفراد المهنة
المس تحب  ،والذي يتعهد أعضاء المهنة االلتزام بها.
واذا كانت الخالق المهنية ضرورة لكل فرد يعمل في مهنة  ،فأنها أكثر أهمية
وضرورة لمن يعمل في مهنة التعليم وذلك بسبب خطورة هذه المهنة التي تهدف الى
بناء شخصية االنسان بأبعادها كافة ،فضال عن أهمية الدور الذي يؤديه الكاديميين
في المؤسسات التعليمية  ،اذ تمتد أآاثر تعليم الطلبة وتنشئتهم الى سلوكيات يمارسها
الطلبة مع االسرة ومع أعضاء المجتمع اذن التزام االكاديميين بقواعد واخالقيات المهنة
ينعكس بصورة أفعال وسلوكيات طلبتهم في المجتمع فتكون سلوكيات الطالب هي
المرأآة العاكسة لمدى التزام مدرس يهم بأخالقيات المهنة .ولكن هذا االلتزام يتطلب
وجود دعم مس تمر من قبل المنظمة وقياداتها  ،دراستنا أثبتت أن تحلي القائد
بسلوكيات القيادة الروحية يسهم في توليد التزام عالي لدى الفراد العاملين بقواعد
واخالقيات السلوك المهني  ،فالقائد عندما يمتلك رؤية تعكس مثله العليا في المنظمة
وتعطي معنى للعمل وتشجع االمل بين االفراد العاملين وااليمان بأهداف المنظمة
وااليثار لمصلحة العمل تجعل منه قدوة للفراد العاملين فض ًال عن اسهامه في ترس يخ
أخالقيات المهنة لدى جميع الفراد العاملين .
فض ًال عن ذلك فقد اثبتت نتائج التحليل االحصائي وجود عالقتي ارتباط وتأثير
معنويتين بين القيادة الروحية وأخالقيات المهنة وهو أمر منطقي ينطلق من نتيجة
مفادها أن تبني سلوكيات القيادة الروحية يسهم في اشاعة مناخ ايجابيي للعمل يدعم
االفراد العاملين نحو اعتماد السلوكيات الصحيحة وااللتزام بأخالقيات المهنة .الى
تحسين ادائها وتعزيز صحتها ال يأتي من خالل كثرة وظائفها أو مس توايتها أو عدد
العاملين فيها وانما من خالل ترش يق كافة أعمالها لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية في االداء
وبما يعزز من صحتها التنظيمية التي تنعكس بقدرتها على التنفيذ السليم الستراتيجياتها
وتحركها بخفة في بيئة العمل.
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