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أخالقيات العمل

أخــــالقــــيات الــــعمل هــــي عــــبارة عــــن مــــنظومــــة مــــتكامــــلة مــــن الســــلوكــــيات الــــسائــــدة خــــالل الــــعمل وتــــعتبر شــــكالً مــــن أشــــكال ❖
األخـالقـيات الـتطبيقيّة، مـن طـرق مـعامـلة الـعامـلني فـيما بـينهم أو بـينهم وبـني مـدراءهـم أو حـتى مـع الـزبـائـن، بـاإلضـافـة إلـى 

االلتزام بالقوانني وأهداف املؤسسة والسعي لتحقيقها. 

تعني كلمة " أخالقيات " وفق قاموس وبستر " مقاييس التصرف أو السلوك الخلقي " ويمكن تعريف أخالقيات العمل ❖
في املنشأة بأنها " إتجاه اإلدارة وتصرفاتها تجاه موظفيها وعمالئها واملساهمني واملجتمع عامة وقوانني الدولة ذات 

العالقة بتنظيم عمل الشركات ". إن املعايير العالية للسلوك الخلقي تتطلب أن تعامل املنشأة كل طرف من هذه األطراف 
بطريقة عادلة وشريفة واإللتزام بأخالقيات العمل يمكن قياسه بمدى ميل املنشأة وموظفيها نحو اإللتزام بالقوانني 

واألنظمة املرتبطة بعوامل مثل : سالمة ونوعية املنتجات وإتاحة فرص عادلة للتوظيف واملمارسات التسويقية والبيعية 
املقبولة ، وتجنب استخدام املعلومات السرية لتحقيق مكاسب شخصية ، والرشوة واملدفوعات أو املقبوضات غير 

القانونية من شركات منافسة أو حكومات أجنبية أو أطراف أخرى بهدف الحصول على عقود عمل تجارية أو صناعية. 
أّما عناصر أخالقيات العمل فتتمثّل في املسلكيات، املواقف والتوجهات، املعتقدات والفلسفات، وعادات العمل، ونوعية ❖

األداء، وهذه العناصر ترتكز على األمانة في املال، والجهد، والوقت، والسلوك، وترتكز أيضاً على الكفاءة في إنجاز 
العمل املُراد الِقيام به.



1.هي مجموعة املعايير واملبادئ ألتي تهيمن على السلوك اإلداري واملتعلقة بما هوصحيح او خطأ. ❖

2.هي إتجاه اإلدارة وتصرفها تجاه موظفيها وزبائنها واملساهمني واملجتمع عامة. ❖

3. هي املعتقدات عن السلوك الصحيح او الخاطئ وترشد االشخاص في التعامل مع االخرين. ❖

4. هي مبادئ ومعايير تعمل كدليل ومؤشر للسلوك في العمل للتمييز بني ماهو صحيح او خطأ. ❖

5. هى العلم الذي يعالج اإلختبارات العقالنية على التقييم بني الوسائل املؤدية لالهداف. ❖

 6.هي عبارة عن مجموعة القيم واملبادئ الفاضلة واملعايير الصادقة والتي تشتق من العقيدة ❖
الصحيحة وتحكم السلوك اإلداري لتحقق كفاءة املنظمة ورضا أصحاب املصلحة. 

7. رغم إختالف التعاريف السابقة إال أن جميعها ولو إختلفت التعابيير تسير في إتجاه واحد وهو ❖
السلوك اإليجابي الصحيح غير املنحرف أو هى السلوك اإلداري الرشيد الذي يخدم مصالح املنظمة 

واملجتمع معاً ويشترط أن يكون ذلك السلوك جزءاً من ثقافة املنظمة وليس سلوكاً عارضاً.

أخالقيات العمل



أخالقيات العمل الوظيفى

دل مـصطلح " أخـالقـيات الـعمل " عـلى مـبدأ اجـتماعـي يـركـز عـلى كـون الـفرد مـسؤوالً عـن الـعمل الـذي يـؤديـه ، ويـنطلق مـن ❖
إيـمان راسـخ بـأن لـلعمل قـيمة جـوهـريـة يـجب احـترامـها واإلصـرار عـلى تـنميتها .وعـاًدة مـا تـرتـبط أخـالقـيات الـعمل بـاألفـراد 

الذين يعملون بجٍد ويحسنون الصنع في عملهم .



سلوكيات العمل 

ســــلوكــــيّات الــــعمل أو كــــما تُــــعرّف بــــاســــم (أخــــالقــــيّات الــــعمل)؛ هِـــــي عــــبارة عــــن مجــــموعــــٍة مــــن املــــعايــــير والــــقيم ❖
األخـــالقـــيّة الـــتي تُـــساعـــد األفـــراد عـــلى الـــتمييز بـــني األمـــور الـــّصحيحة، والـــخاطِــــــئة فـــي ســـلوكِـــــهم داخـــل بـــيئة 

العمل، وهي مجموعة من القيم والقواعد األخالقيّة التي تتحّكم في ُسلوكيّات الَجماعات واألفراد.  

يَعتمد تَطبيُق سلوكيّات العمل على استخدام َمجموعٍة من العناصر، وهي:  ❖

الــثقافــة الــتنظيميّة: هــي عــبارة عــن اإلطــار الســلوكــيّ، واألخــالقــيّ الــذي تَســتخدمــه املُـنشأة فــي الــتعامــل مــع ❖
كــــافــــة األطــــراف فــــي بــــيئة الــــعمل، وتــــشمل الــــثقافــــة بــــشكٍل عــــام مجــــموعــــًة مــــن الــــرمــــوز، واملُـــعتقدات، والــــقيم، 

واألعراف التي تسود في منشأة ُمعيّنة،  

بيئة العمل التي تعمل املنشأة فيها.  ❖

املُـديــرون االســتراتــيجيون الــذيــن تــؤثّــر أفــكارهــم عــلى كــافّــة أقــسام املــنشأة واملــوظّـفني فــيها. الــخبرة الــخاصّــــــــــة ❖
باملديرين الناتجة عن تجاربهم السابقة. 



أخــالق املــوظــف: هــي مــنظومــة ســلوكــيّة وأخــالقــيّة تُــساهــم بــتشكيل عــناصــر الــشخصيّة الــقياديّــة واإلداريّــة ❖
في العمل،

. األنـظمة الـخاصـة فـي املـنشأة: هـي الـسياسـات واملـبادئ األخـالقـيّة الـتي تُـعّد جـميعها قـوى تُـساهـم فـي ❖
بناء األخالقيّات اإلداريّة، وتُساعد على توجيه ُسلوكيّات العمل باتّجاٍه ُمحّدد 

. الجـمهور الـخارجـيّ: ويـتكّون مـن الـعمالء، والـنظام الـحكومـيّ، وتـأثـير الـسوق، وتُـساهـم جـميعها فـي بـناء ❖
األخــــالقــــيّات الــــخاصّــــــــــــة فــــي اإلدارة، وتُــــساعــــد عــــلى تــــوجــــيهها نــــحو اتّــــجاه ُمحــــدٍد؛ وخــــصوصــــاً مــــع زيــــادة 

املُنافسة في األسواق، وظهور التطّورات التكنولوجيّة.

سلوكيات العمل 



قيم العمل 

قـــيم الـــعمل هـــي عـــبارة عـــن الـــضوابـــط املـــهنيّة، واألخـــالقـــيّة، والـــتعالـــيم، واملـــبادئ الـــتي تُـــساهـــم فـــي تحـــديـــد ❖
ســـلوك املُــوظّــفني، وتـــساعـــد عـــلى تـــأســـيس الـــطريـــق الـــصحيح الـــذي يُـــشّجع كـــّل مـــوظـــٍف عـــلى تـــطبيق أدائـــه 
الـوظـيفيّ، ودوره فـي بـيئة الـعمل اإلنـتاجـيّ الـتي يـتبع لـها، كـما تُـعّد قـيم الـعمل الجـدار الـذي يـمنع املـوظّفني 

من الوقوع في األخطاء، وتفصل بينهم وبني ارتكابهم أّي مخالفاٍت ال تتوافق مع ضمائرهم ومبادئهم. 

 تشهـــد قـــيم الـــعمل اخـــتالفـــاً بـــني املـــجتمعات بـــشكٍل عـــام، واألشـــخاص بـــشكٍل خـــاص، ولـــكن يـــتفق الجـــميع ❖
عــلى مــدى أهــميّتها وضــرورتــها ألّي مــنشأٍة إداريّــة؛ وتحــديــداً فــي الــدول الــتي تهــتّم بــبناء وتــطويــر نــفسها، 
ومُــؤسّــــــساتـها، وشـركـاتـها، وبـيئاتـها االقـتصاديّـة واالجـتماعـيّة؛ ألّن قـيم الـعمل تُـعتبر الـضمان لـلوصـول إلـى 

أعلى ُمعّدالت اإلنتاج، وتُساهم في وجود جيٍل ُمخلٍص للعمل وُمحٍب لوطنه.



للقيم عّدة خصائص تتميّز بها: 
 

ترتبط بنفسيّة اإلنسان ومشاعره، حيث تشمل بذلك الرّغبات وامليول والعواطف التي تختلف من إنسان ❖
آلخر، ومن حضارة ألُخرى.  

ُمتغيّرة وليست ثابتة نتيجَة تفاعل اإلنسان مع بيئته وتغيُّرات الوسط املُحيط.  ❖

غير وراثيّة وُمكتسبة من خالل البيئة.  ❖

تفاوت أولويّة القيم وتفّوقها على بعضها، وتطبيق إحداها على حساب األُخرى.  ❖

تعدُّدها نتيجَة اختالف الحاجات اإلنسانيّة بني حاجاٍت اقتصاديٍّة وسياسيٍّة واجتماعيٍّة ونفسيٍّة.  ❖

ذات منطق َجَدليّ؛ فهي تحتمل الحّق والباطل، والخير والشّر. ❖

 صعوبة القياس بسبب تعقيد الظّواهر اإلنسانيّة املُرتبطة بالقيم.  ❖

ذاتيّة؛ حيث تظهر في َمشاعر اإلنسان إّما بامليل نحوها أو النّفور منها.  ❖

نسبيّة؛ فهي تختلف من شخٍص آلخر حسب الزّمان واملكان. ❖

 إنسانيّة؛ فهي ُمتعّلقة باإلنسان وليس أّي كائن آخر.❖



تصنيف القيم 
 

القيم النظريّة: هي رغبة الفرد بالتعّلم وسعيه نحو اكتشاف املعلومات والبحث عن مصادرها، ويتّصف صاحب القيم النظريّة بقدرته ❖
على النّقد والنّظر لألمور بموضوعيّة، ومن األمثلة على القيم النظريّة الطّموح العلميّ، والتّجريب، والبحث العلميّ، والتّسامح الفكرّي. 

 القيم االجتماعيّة: وتظهر من خالل رغبة اإلنسان بتقديم العون ملن حوله، وتفاعله االجتماعيّ مع الوسط املُحيط به، واتّخاذه إدخال ❖
الّسرور على اآلخرين هدفاً بذاته، ومن األمثلة على هذه القيم العطف، والحنان، واإليثار.  

القيم الدينيّة: تتّضح من خالل اطاّلع اإلنسان املُستمّر على أصل الوجود والكون، والتزامه بتعاليم الّدين، وحرصه على نيل الثّواب ❖
والبعد عن العقاب.  

القيم االقتصاديّة: تتمثّل في البحث الّدائم عن اإلنتاج املُرِبح، واالهتمام باألموال والثّروات، وغالباً ما يَنظر أصحاب هذه القيم ❖
لألمور نظرةً ماديًّة قائمًة على حساب ِمقدار الّربح والخسارة، وقد يتعارض هذا النّوع من القيم مع األنواع األُخرى.  

القيم الجماليّة: يُعبَّر عنها بالبحث عن الجمال في األشياء وتقدير الفّن، ومن أمثلتها التفّوق الفنيّ، وحّب الفنون، وتقدير الجمال.  ❖

ل ❖ لطة، وتحمُّ القيم السياسيّة: تظهر في حّب القّوة والتحّكم، وفرض القوانني على األشخاص واألفراد، ومن أمثلتها تقدير السُّ
املسؤوليّة، وامليل للقيادة.



أهميّة القيم
بناُء شخصيٍّة قويٍّة ناضجٍة وُمتماسكٍة صاحبِة مبدأ ثابت. ❖

 اكتساب الفرد القدرة على ضبط النّفس. ❖

 التّحفيز على العمل وتنفيذ النّشاط بشكل ُمتقن.  ❖

حماية الفرد من الوقوع في الخطأ واالنحراف حيث تُشّكل القيم درعاً واقياً.  ❖

إحساس الفرد بالّسالم الداخليّ.  ❖

االستقرار والتّوازن في الحياة االجتماعيّة وكسب ثقة النّاس وَمحبَِّتهم ❖

إحساس الفرد باملسؤوليّة..  ❖

إكساب الفرد القدرة على التّأقلم مع الظّروف برضا وقناعة.  ❖

تشكيل نمٍط عامٍّ للُمجتمع وقانون يُراقب تحرُّكاته.❖



أساليب تكوين القيم 
اإلقناع: عن طريق توظيف األدّلة والبراهني إلقناع األفراد بأهميّة قيمٍة ُمعيّنٍة.  ❖

اتّخاذ القدوة الّصالحة.  ❖

القوانني: جعل القيم ُجزءاً من تشريعات وقوانني الّدولة يجعل تطبيقها لزاماً على املُجتمع.  ❖

اإلعالم: حشد اإلعالم لتوجيه املُستمعني نحو قيمة ُمعيّنٍة ودعوتهم إلى تطبيقها.  ❖

الّدين: وجود القيمة من ضمن التّشريع الدينيّ يُعّد ذا أثٍر كبير على انتشارها وتطبيقها، خصوصاً ❖
إذا كان املُجتمع ُمتديّناً.





أهداف أخالقيات اإلدارة:
ضبط العادات واإلتفاقات ومجموع القيم واالعراف والتقاليد املتفق عليها في محيط ما❖
تساعد االخالقيات على تقديم النقد الذاتي لتحسني املردودية وتحسني الكفاءات الفنية وتحفيز املهارات املهنية وخلق جسور الثقة في ❖

االهداف املتبعة. 

ضبط السلوك املهني والشخصي الذي ينبغي أن يتحلى بها املوظفون لدى الدولة وضمان إنضباطهم بما ينسجم ومقتضيات ممارسة ❖
الوظيفة العمومية وإطالعهم على واجباتهم املهنية في إطار أخالقي. 

ضمان مخطط عقالني لتسيير املوارد البشرية يأخذ بعني اإلعتبار مسارهم املهني والوظائفي. ❖
تطبيق نظام الجزاءات اإليجابية والسلبية لتفادي بعض مظاهر الفساد اإلداري. ❖
تحقيق التوازن بني االحكام االخالقية وحريات وحقوق املواطنني بضبطها وتقنينها. ❖
ضرورة تغليب املصلحة العامة على املصلحة الخاصة للموظف بشكل يتفق مع االنظمة التشريعية والتنظيمية السارية املفعول. ❖
تقريب عمل اإلدارة العامة من املواطنني باالصغاء إلى إهتماماتهم وإنشغاالتهم وكذا على تحسني نوعية الخدمات املقدمة إليهم. ❖
إنشاء الثقة املتبادلة بني اإلدارة  واملواطن. ❖

إزالة الطابع التسلطي الذي يمكن أن تتصف به اإلدارة باحترام الواجبات امللقاة عليها.❖



مصادر األخالقيات في اإلدارة : 
هــناك مجــموعــة مــن املــعايــير األخــالقــية الــتي تــقوم عــليها صــالت الــفرد بــاألخــريــن وتحــدد عــالقــته الــسويــة ❖

مـعهم ، فـالـفرد ال يسـتطيع إال أن يـلتزم بـاملـعايـير األخـالقـية للجـماعـة وإال تـعرض لـنوع مـن الـعقاب ويـرى 
" رد كـليف بـراون " أن األفـراد فـي الـغالـب يـتصرفـون بـاألسـلوب الـذي يـرون أنـه يـتفق مـع الـقيم املـرجـعية 
للجـماعـة الـتي يـنتمون إلـيها ، خـاصـة اذا مـا تـوقـعوا أن هـذا الـتصرف أو السـلوك سـوف يـؤدي إلـى كسـب 
رضـا الجـماعـة واملـحافـظة عـلى تـماسـكها أمـا األسـباب الـرئـيسية الـتي تـدفـع الـفرد الـعامـل إلـى اإلنـضمام 
للجـماعـة فـمن أهـمها شـعور ذلـك الـفرد بـأن الـقوانـني الـحكومـية والـلوائـح املـنظمة لـعمل الشـركـة ال تـوفـر لـه 
الحـمايـة الـكافـية لـحقوقـه وبـالـتالـي فـهو يـرى أ، اإلنـتماء لجـماعـة تحـميه ربـما تـعوض لـه ذلـك الـتقصير فـي 
قـــوانـــني الـــعمل ذات الـــعالقـــة ، وأهـــم مـــصادر األخـــالقـــيات فـــي اإلدارة املـــصدر الـــديـــني أوالً ثـــم الـــقوانـــني 

والتشريعات ثانياً ، وثالثاً اإلنتماء للجماعات .



لــتعالــيم الــديــنية :والــباحــث عــن الــجانــب األخــالقــي فــي األديــان الــسماويــة يجــد فــيه نــاحــيتني بــارزتــني :1- الــناحــية الــنظريــة وهــي الــتي ❖
تـــشكل األســـس والـــقواعـــد الـــنظريـــة فـــي الـــفلسفة األخـــالقـــية مـــثل الـــبحث عـــن الـــطبيعة اإلنـــسانـــية ومـــصدر اإلســـالم واملـــسؤولـــية الخـــلقية 

وعناصرها وقواعد السلوك اإلنساني .2- التطبيق العملي للقواعد السلوكية ومجموعة الفضائل التي يكون املجتمع بها فاضالً . 

 اإللـزام :ويـقصد بـذلـك أي عـمل يـوجـه إلـيه اإلسـالم ويـأمـر بـه فـالـواجـب والـخير وغـيرهـما مـن املـعانـي الـنبيلة يـقومـان عـلى فـكرة الـقيمة ❖
املســتمدة مــن مــثل أعــلى ويــاتــي اإللــزام مــعتمداً عــلى مــصدريــن هــما املــصدر الــفطري والــوحــي ومــا يــتعلق بــه مــن إجــتهادات عــلى أن 
اإللـزام املسـتند إلـى الـفطرة إنـما هـو إلـزام إخـتياري غـير قهـري ولـذا فـإن اإلسـالم يـقف لـعدويـن مـتربـصني لـألخـالق اإلسـالمـية وهـما :

1- اتباع الهوى دون تفكير .2- االنقياد والتقليد األعمى . 

.املــسئولــية :حــيث يــفترض اإللــزام مــسئولــية بــعقبها جــزاء ويــعني إئــتمان املــسئولــية ، وتحــمل الــشخص الــتزامــاتــه وقــراراتــه مــن الــناحــية ❖
اإليـجابـية والسـلبية أمـام اهلل وأمـام ضـميره وأمـام املـجتمع ، وأن يـكون املـسئول كـامـل األهـلية لـلتصرف ألن املـسئولـية تـقوم عـلى مـبدأ 
اإللـتزام الـشخصي وفـي إطـار هـذا املـفهوم لـلمسئولـية فـي اإٍلسـالم هـناك ثـالثـة أنـواع وهـي :1- املـسئولـية الـديـنية : وهـي اإللـتزام أمـام 
اهلل.2- املـــسئولـــية األخـــالقـــية املـــحضة : وهـــي اإللـــتزام الـــشخصي مـــن اإلنـــسان نـــفسه بـــاإلتـــيان بـــشي أو اإلنـــتهاء مـــنه .3- املـــسئولـــية 

اإلجتماعية : وهي اإللتزام تجاه األخرين وما يفرضه املجتمع من قواعد آمرة وناهية.



رقـابـة الـضمير :تـعتبر مـحاسـبة الـنفس الخـطوة األولـى عـلى طـريـق اإللـتزام األخـالقـي لـألفـراد فـهي شـكل مـن أشـكال الـرقـابـة ❖
الذاتية يطبقها الفرد على سلوكه الخاص وتزداد محاسبة النفس وضوحاً وتأثيراً عن الشخص السوي  

.الــعدالــة اإلداريــة :ويــقصد بــذلــك أن عــلى املــديــر ان يــعامــل جــميع مــوظــفية املــرؤوســني بــحسن نــية ، وأن يــقيم أداءهــم عــلى ❖
أســــاس الــــكفاءة واإلنــــتاجــــية وبــــدون تــــحيز إلــــى جــــانــــب أحــــدهــــم ألســــباب تــــتعلق بــــالــــقرابــــة أو الــــديــــن أو الــــجنس أو اإلتــــجاه 

السياسي ألن التفرقة والتحيز في تقييم األفراد وطريقة توجيههم ينظر إليها على أنها سلوك الأخالقي 

 اإلســتقامــة :ويــقصد بــذلــك اخــتيار الســلوك األخــالقــي فــي اتــخاذ الــقرارات وإصــدار الــتعليمات وتــوزيــع أعــباء الــعمل عــلى ❖
املوظفني والتعامل مع العمالء بصدق واإلعتراف باملسئولية اإلجتماعية تجاه البيئة التي تتعامل معها املنظمة  

.الـــقوانـــني واألنـــظمة :تـــعتبر الـــقوانـــني ذات الـــعالقـــة مـــن املـــصادر الـــرئـــيسية الـــتي تـــوجـــه عـــمل اإلدارة فـــي املـــنشأة ومـــن أهـــم ❖
الـقوانـني الـتي تـشكل مـصدراً للسـلوك األخـالقـي هـي تـلك الـواردة فـي مـواد دسـتور الـدولـة مـثل قـوانـني الـعمل والـعمال ونـظم 

الرقابة والتفتيش اإلداري وقوانني  التجارة واإلنتاج وتنظيم الحقوق . 

الجــزاء :وهــو الــعنصر الــثالــث مــن أركــان الــفعل الخــلقي والجــزاء ثــالثــة أنــواع وهــي :1- الجــزاء األخــالقــي : ويــكون ثــوابــاً أو ❖
عــقابــاً والجــزاء الــثوابــي ملــمارســة الــقواعــد الخــلقية وهــو الــرضــا عــن الــذات الــذي يــزيــد الــفكر نــفاذاً وتــزيــد مــهارات اإلنــسان 
اتــقانــاً .2- الجــزاء الــقانــونــي : فــيرتــبط بــارتــكاب املحــرمــات الــقانــونــية وهــذا فــي ذاتــه مفســدة ومــن ثــم يــحتل هــذا الــنوع مــن 
الجـــزاء كـــانـــته فـــي دفـــع املـــفاســـد الخـــلقية والـــقصد مـــنه الـــردع واإلصـــالح وإثـــارة املـــودة والســـالم بـــني الـــناس والـــحفاظ عـــلى 
مقومات الحياة اإلنسانية .3- الجزاء اإللهي : فهو يختلف عن النوعني السابقني فالجزاء اإللهي له طبيعته وإمتداداته .



أهمية االلتزام بأخالقيات العمل

هناك أهمية كبيرة لاللتزام بأخالقيات العمل، نذكر منها ما يلي:  

يعمل االلتزام بأخالقيات العمل على زيادة الترابط بني املوظفني، وبالتالي زيادة تفاعلهم معاً إلنتاج ❖
األفضل. 

االرتقاء بأخالق املوظفني يعكس صورةً ايجابية عن املؤسسة ككل من خالل تعامل املوظفني مع العمالء ❖
والزبائن.  

يعمل االلتزام بها على إنهاء الظلم من ناحية العالوات والترقيات للموظفني، وبالتالي تحفيز العاملني ❖
في املؤسسة للعمِل بشكٍل أفضل.  

االلتزام بأخالقيات العمل يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية في املؤسسة نتيجة وجود األمانة في إدارة الوقت ❖
والجهد والسلوك.



أخالقيات العمل ضرورة إدارية : 

عـــلى الـــرغـــم مـــن أن كـــل شـــخص يـــنبغي أن يَتَحـــلَّى بـــأخـــالقـــيات الـــعمل فـــإن إدارة املـــنظمة البـــد أن تـــضع !
ضـــوابـــط وجـــزاءات تـــجعل املـــوظـــفني يـــلتزمـــون بـــأخـــالقـــيات الـــعمل. فـــقد تجـــد مـــن املـــوظـــفني مـــن هـــو مـــؤمـــنٌ 
بـأخـالقـيات الـعمل ومـنهم مـن ال يـكترث بـها.ولـكن مـن مـصلحة املـنظمة أن تـجعل الـُكل يـلتزم بـها بـناء عـلى 
الئــحة أو مــيثاق تــوضــح أخــالقــيات الــعمل مــن مــنظور املــنظمة بــحيث تــكون مــلزمــة لــكل الــعامــلني وبــحيث 

تكون هناك عقوبة رادعة ملن يخالفها.



إرساء أخالقيات العمل في املنظمة: 
إتـباع األخـالق هـو أمـر يـجب أن يحـرص عـليه كـل شـخص ولـكن إدارة املـؤسـسة لـن تـعتمد عـلى مـدى الـتزام الـعامـلني بـأخـالقـيات الـعمل ❖

بـناء عـلى قـناعـاتـهم الـشخصية بـل هـي بـحاجـة ألن تُـلزمَــهم بـذلـك كجـزء مـن مُــتطلبات الـعمل فـعدم االلـتزام بـأخـالقـيات الـعمل يـؤثـر عـلى 
أداء املؤسسة  

لذلك فإنه من الضروري تحديد ما هو أخالقي وما هو غير أخالقي في ُعرف املؤسسة لكي يلتزم به الجميع. ❖

 في غياب ذلك فإن كل موظف يكون له مقاييسه الشخصية والتي تختلف من شخص آلخر. ❖

كــذلــك فــإنــه ال بــد مــن الــتعامــل بحــزم مــع كــل إخــالل بهــذه األخــالقــيات. البــد أن يــتم الــتعامــل مــع الــكذب فــي الــتقاريــر وفــي الــبيانــات وفــي ❖
التعامل بكل حزم. 

البـد أن تُـعامـل روح الـعداء واإليـذاء بـني الـعامـلني بـالجـزاء الـرادع. ال يـمكن تـرك كـل مـوظـف يـتصرف حسـب مـا اعـتاد عـليه فـال يـمكن تـرك ❖
املوظفني يتبادلون األلفاظ البذيئة أو يَِحيكون املؤامرات لبعضهم.  

ال يـمكن أن يـتم الـتعامـل مـع مـن ال يـحترم أخـالقـيات الـعمل بـتهاون فهـذا يـجعل الجـميع يسـلك نـفس املسـلك. ال يـمكن أن تـقبل أن يـكون ❖
العاملني لهم مصالح متداخلة مع مصالحة املؤسسة.  

ال يمكن أن تقبل أن تكون روح العداء هي املنتشرة بني العاملني.ال يمكن أن تقبل أن يخدع موظفا عميال أو موردا أو ُمتقدم لوظيفة.  ❖

ال يمكن أن تقبل إدارة املؤسسة أن يأخذ العاملني هدايا قيِّمة من املوردين أو العمالء. ❖



طرق مساعدة على ترسيخ أخالقيات العمل 
 

من الطرق املُتّبعة لترسيخ أخالقيات العمل ما يلي: 

 الرقابة الذاتية مهمة جداً وخوف املوظف من اهلل تعالى قبل خوفه من املسؤولني.  ❖

أن يكون املسؤولني في املؤسسة قدوةً حسنة بأخالقهم للموظفني.  ❖

االقتناع بأّن العمل عبادة وبالتالي يجب القيام به على أكمِل وجه وإتقانه.  ❖

محاسبة املخطئني سواء املسؤولني أو املوظفني على حٍد سواء دون أي تمييز.  ❖

القيام بعمل تقييم للموظفني بشكل دائم وتقديم املكافئات وبذلك يتم تحفيز املوظف على تطوير ذاته. ❖

وضع األنظمة الدقيقة التي تمنع االجتهادات الفردية الخاطئة.❖





تطور أخالق الفرد : 
غالبا ما يطور الفرد مقاييس أخالقية في ثالثة مراحل : ❖

املـــرحـــلة األولـــى : مـــا قـــبل الـــتمسك بـــالـــتقالـــيد والـــعرف:وفـــي هـــذه املـــرحـــلة يـــكون الـــفرد يـــبحث عـــن مـــصلحته الـــشخصية. ويـــتبع ❖
الــقواعــد فــقط خــوفــا مــن الــعقاب أو آمــال فــي املــكافــأة. فــي هــذه املــرحــلة يــركــز الــفرد عــلى حــاجــته ورغــباتــه عــند اتــخاذ أي قــرار 

وتأتي طاعة القواعد فقط خشية العقاب أو طمعا في فائدة ما. 

املـرحـلة الـثانـية: الـتمسك بـالـتقالـيد والـعرف:وفـيها يـضع الـفرد مـصالـح وتـوقـعات اآلخـريـن مـوضـع اعـتبار عـند اتـخاذ أي قـرار. ❖
أي إن الــــقواعــــد تــــتبع ألنــــها جــــزء مــــن انــــتمائــــه للجــــماعــــة والــــتزامــــه تــــجاه الــــعائــــلة وزمــــالء الــــعمل واملــــنشأة. إن تــــوقــــعات هــــذه 
املجـموعـات تـؤثـر عـلى كـيفية االخـتيار بـني مـا هـو مـقبول ومـا هـو غـير مـقبول فـي مـواقـف مـعينة. ولـكن طـبعا االهـتمام بـالـذات 

يستمبالتقاليد:ر في اتخاذ القرارات. 

املــرحــلة األخــيرة: بــعد االلــتزام بــالــتقالــيد :وفــيها يــتبع الــفرد املــبادئ الــشخصية الــتي تــحتوي عــلى الــقواعــد األخــالقــية. وفــيها ❖
يــضع الــفرد مــصالــحه ومــصالــح الجــماعــة واملــجتمع فــي االعــتبار عــند اتــخاذ أي قــرار. وهــذه املــرحــلة تــمثل أعــلى مســتوى مــن 
األخــالق والســلوك األخــالقــي. يســتطيع الــفرد هــنا أن يتحــرك بــعيدا عــن مــصالــحه الــشخصية الــبحتة ويــضع الــصالــح الــعام 
لـلمجتمع فـي الـحساب. والـفرد فـي هـذه املـرحـلة قـد نـمى املـبادئ األخـالقـية الـتي تحـدد مـا هـو الـصواب ومـا هـو الخـطأ ويـمكنه 
أن يـــطبق هـــذه املـــبادئ فـــي مـــواقـــف مـــتنوعـــة. إن مـــراحـــل تـــطور الســـلوك األخـــالقـــي لـــدي الـــفرد تتحـــدد بـــعوامـــل كـــثيرة ومـــنها 
العائلة، التعليم، الثقافة، الخلفية الدينية كما أن الخبرات السابقة تساعد على تشكيل ردود األفعال في املواقف املختلفة. 



العالقة بني العاملني واإلدارة: 
من األمور املعلومة أن الثقة بني العاملني واإلدارة لها عالقة مباشرة بزيادة إنتاجية العامل.  ❖
فـاملـوظـف الـذي يـعلم أن إدارة املـنظمة سـتقدر مـجهوداتـه عـلى املـدى الـقريـب والـبعيد فـإنـه يَـتَفانـى فـي عـمله.ولـكن عـندمـا يـشعر املـوظـف بـأن ❖

إدارة املؤسسة ال تَِفي بوعودها للعاملني فإن هذا يكون أمرا غير ُمحفِّز له على تطوير العمل واإلبداع وزيادة الكفاءة.  
لـذلـك فـإن الـتزام املـديـريـن بـالـصدق واألمـانـة والـعدل والـوفـاء والـرحـمة مـع الـعامـلني يـؤدي إلـى ثـقة الـعامـلني فـي اإلدارة وهـو مـا يـؤدي إلـى ❖

تحفيزهم على العمل ويوفر كثيرا من الوقت الضائع في الشائعات والشكوك والتفاوض. 
قـــارن بـــني حـــالـــتني: حـــالـــة اإلدارة املـــلتزمـــة بـــأخـــالقـــيات الـــعمل واإلدارة غـــير املـــلتزمـــة بـــأخـــالقـــيات الـــعمل. فـــي الـــحالـــة األولـــى تجـــد أن وعـــود ❖

املـــديـــريـــن لـــلعامـــلني مُـــصدَّقـــة بـــينما فـــي الـــحالـــة الـــثانـــية تجـــد أن الـــوعـــود غـــير مُـــصدَّقـــة بـــل يـــكون الـــشك مُـــهيمناً عـــلى الـــعالقـــة بـــني الـــعامـــلني 
واإلدارة.فــي الــحالــة األولــى تجــد كــثيرا مــن الــعامــلني يســتمر فــي الــعمل لــسنوات عــديــدة طــاملــا كــان الــدخــل مــقبوال بــينما فــي الــحالــة الــثانــية 

تجد العاملني يبحثون عن بديل باستمرار حتى وإن كان الدخل مرتفعا.  
فـي الـحالـة األولـى تجـد الـعامـل سـعيدا فـي عـمله ولـديـه والء لهـذه املـنظمة املـحترمـة بـينما فـي الـحالـة الـثانـية تجـد الـعالقـة مـبنية عـلى املـقابـل ❖

السريع ألن املقابل بعيد املدى غير مضمون. 
هـذا األمـر يـمتد تـأثـيره إلـى الـعمالـة الـتي قـد تـتقدم لـوظـائـف بـاملـنظمة. فـاملـنظمة الـتي تـتعامـل بـطريـقة أخـالقـية مـع مـوظـفيها تـجتذب كـفاءات ❖

سـوق الـعمالـة بـينما املـنظمة الـتي ال تُـبالـي بهـذه األمـور تُـنَِفر الـكثير مـن تـلك الـكفاءات. تـأثـير ذلـك عـلى قـدرات املـنظمة غـنيٌ عـن الـتفصيل. 
كذلك فإن أسلوب تعامل املنظمة مع املتقدمني لوظائف يؤثر على الكفاءات التي تقبل التوظيف بها بل والتي تتقدم لها مستقبال.



العالقة بني العاملني :
عـندمـا يـكون الـصدق والـتعاون و االحـترام واألمـانـة هـي األخـالقـيات املنتشـرة بـني الـعامـلني وبـعضهم الـبعض فـإن هـذا يـؤدي إلـى تَفجـر طـاقـات الـعامـلني ❖

لــصالــح الــعمل.بــينما عــندمــا تــكون ثــقافــة الخــداع والــنفاق واإلســاءة لــلزمــالء هــي املــسيطرة فــإن كــل عــامــل يــكون عــلى حــذر مــن زمــيله ويــتعاون مــعه بــقدر 
ضئيل ويُخفي عنه الكثير من املعلومات وقد يكذب في التقارير التي يكتبها لرئيسه

 فـي الـحالـة األولـى يـمكن تـشكيل فـرق عـمل لحـل املـشاكـل وتـطويـر الـعمل بـينما فـي الـحالـة الـثانـية فـإن فـرق الـعمل تفشـل لـعدم وجـود روح الـتعاون والـثقة ❖
بني العاملني.  

في الحالة األولى تجد أن بيانات العمل دقيقة وصحيحة بينما في الحالة الثانية تجد أن كثيرا من البيانات خاطئة وكثيرا من التقارير ُمضلِّلة. ❖

 فــي الــحالــة األولــى تجــد الــخبرة تــنتقل مــن مــوظــف لــزمــيلة وملــرؤوســه وكــذلــك مــن جــيل لــجيل وبــالــتالــي فــإن الــعامــلني دائــما فــي حــالــة نــمو وتــطور وهــو مــا ❖
يـنعكس عـلى املـنظمة.بـينما فـي الـحالـة الـثانـية تجـد أن كـل مـوظـف يُـخفي مـعلومـاتـه عـن زمـيله وتجـد الـخبرة تَـِضيع بـانـتهاء خـدمـة مـوظـف مـا وعـلينا الـبدء مـن 

جديد

.فـي الـحالـة األولـى تجـد أن كـل مـوظـف مسـتعد لتحـمل بـعض األعـباء اإلضـافـية بـينما فـي الـحالـة الـثانـية تجـد أن كـل مـوظـف يـتجنب تحـمل أي مـسئولـيات ❖
إضافية.  

فـي الـحالـة األولـى تُـقابـل أي مـبادرة مـن أحـد الـعامـلني لـتطويـر الـعمل بـالـِترحـاب بـينما فـي الـحالـة الـثانـية تـقابـل بـالـشكوك و بـالـتساؤل عـن األهـداف الـخفية ❖
لصاحب املبادرة. 

فــي الــحالــة األولــى يــكون الــعمل هــو الــشغل الــشاغــل لــلعامــلني بــينما فــي الــحالــة الــثانــية تــكون مــهارات الــتغلب عــلى مــكائــد الــزمــالء ومــهارات إيــقاعــهم فــي ❖
املشاكل هي الهدف األسمى لكل عامل. 



أخالقيات العمل والجودة 
(زبون ومورد)

إن أخـالقـيات الـعمل تـشير إلـى قـيم السـلوك واألخـالق الـتي تـوضـح الـتصرفـات الـصائـبة والخـطأ الـتي تظهـر فـي بـيئة ❖
العمل.  

إن املـــقايـــيس األخـــالقـــية الـــسيئة تـــؤدي إلـــى مـــشاكـــل فـــيما يـــتعلق بـــصورة املـــنشأة لـــدى الجـــمهور، والـــى مجـــموعـــة مـــن ❖
املشاكل املكلفة، قضايا قانونية مكلفة ، مستوى عالي من السرقة بني املوظفني.. إلخ.  

إن اتـخاذ الـقرار األخـالقـي يـديـم الـثقة مـع الجـمهور كـما انـه عـنصر أسـاسـي فـي عـالقـة املـنشأة مـع الجـمهور واملـوظـفني ❖
والشركات األخرى.  

ومــن املــهم أيــضا أن تــعكس اإلدارة الــعليا ســلوك أخــالقــي ألنــه مــن املــتعارف عــليه إنــها دائــما الــقدوة الــتي يــتمثل بــها ❖
جميع العاملني باملنشأة.  

بــالنســبة لــلمديــريــن واملــوظــفني فــإن حــمايــة الــبيئة هــي مــسئولــية اجــتماعــية كــما إنــها هــدف مــهم لــلمنشأة ألنــها أصــبحت ❖
حجــر الــزاويــة لــلنجاح. إن أي مــنشأة تــرغــب فــي االزدهــار عــلى املــدى الــطويــل ال يــمكنها تــحقيق ذلــك دون أخــالقــيات 

العمل، أي معايير السلوك والقيم األخالقية التي تحكم التصرفات والقرارات في بيئة العمل.. 



أخالقيات العمل والثقافة: 
قـــدم هـــوفســـتد تحـــليالُ مـــتميزاً وشـــامـــالً لـــلتنوع فـــي الـــثقافـــات املـــختلفة. فـــقد قـــام هـــوفســـتد بـــدراســـة تـــأثـــير ❖

الــثقافــة الــقومــية عــلى اتــجاهــات وقــيم األفــراد املــتعلقة بــالــعمل .وقــد أجــرى دراســته عــلى عــينة مــكونــة مــن 
160000 موظف في 60 دولة، والذين يعملون في شركات تابعة ملؤسسة متعددة الجنسية ،  

ووجــد هــوفســتد إن الــثقافــة الــقومــية لــها تــأثــير قــويــاً عــلى قــيم واتــجاهــات األفــراد املــتعلقة بــالــعمل ، فــهي ❖
تفســر بــدرجــة أكــبر االخــتالفــات فــي ســلوك األفــراد وهــذا أكــبر مــن االخــتالفــات الــتي يــمكن إرجــاعــها إلــى 

االختالفات في السن والجنس والتخصص الوظيفي أو ملركز الفرد في املنظمة.  



املسئولية االجتماعية:

عـــلى املـــنشأة أيـــًضا أن تـــضع مجـــموعـــة كـــبيرة مـــن الـــقضايـــا االجـــتماعـــية فـــي االعـــتبار، أي كـــيف ســـيؤثـــر ❖
اتخاذ قرار ما على البيئة واملوظفني والعمالء.  

ومــصطلح املــسئولــية االجــتماعــية يــشير إلــى الــسياســات واإلجــراءات والــتصرفــات املــوجــهة لــدعــم رفــاهــية ❖
املــجتمع كهــدف أســاســي. بــاخــتصار عــلى املــنشآت الــتجاريــة أن تــوجــد الــتوازن بــني عــمل مــا هــو صــائــب 

وما هو مربح. 

وفــي املــنشأة تــمامــا كــما فــي الــحياة ، تحــديــد مــا هــو صــائــب ومــا هــو خــطأ فــي مــوقــف مــعني لــيس دائــما ❖
اختيارا واضحا. فأي منشأة لها مسئوليات كثيرة – للعمالء واملوظفني، واملستثمرين وللمجتمع ككل.  

أحــــيانــــا يظهــــر الــــصراع عــــند مــــحاولــــة الــــتوفــــيق بــــني مــــصلحة املــــنشأة فــــي أن يــــحقق الــــربــــح املســــتهدف ❖
واملــسئولــية تــجاه املــجتمع. وقــد يظهــر الــصراع أيــضا فــي حــالــة اتــخاذ قــرارات مــثالــية والــقرارات الــعملية 

التي يتطلبها موقف معني. 



املأزق األخالقي عند االختيار:

 أحـيانـا فـي الـعمل يـواجـه الـفرد مـأزق أخـالقـي عـند اتـخاذ قـرارات ال تـؤثـر فـقط عـلى مسـتقبله، ولـكنها تـؤثـر عـلى ❖
مسـتقبل زمـالء الـعمل والشـركـة، والـعمالء. كـما سـبق وأشـرنـا لـيس مـن السهـل الـتمييز بـني الـصواب والخـطأ فـي 
كـــثير مـــن املـــواقـــف فـــي الـــعمل/ خـــاصـــة عـــندمـــا تـــتصارع مـــصالـــح أطـــراف كـــثيرة. ولـــتوضـــيح ذلـــك سنســـتعرض 

األمثلة اآلتية: 

مـثال (1) : جـمال سـعد هـو املـديـر الـعام للشـركـة الـدولـية، عـقد اجـتماع مـع أهـم عـميل لـديـه لـبحث األعـمال بـينهم ❖
فـي الـفترة الـربـع سـنويـة الـسابـقة. وبـعد مـغادرة الـعميل اكـتشف الـسيد جـمال أن الـعميل قـد نـسى مـلف يـحتوي 
عـلى الـعروض املـقدمـة بـخصوص مـناقـصة مـعينة. جـمال كـان عـليه أن يـختار بـني مـصلحة شـركـته وبـني األمـانـة 
الـتي تـقتضي أن يـرد املـلف دون قـراءتـه. عـلما بـأن قـراءة املـلف كـانـت سـتساعـده لـتقديـم عـرض أفـضل ويـضمن 
الــتوريــد الــذي يــشكل أهــمية كــبيرة بــالنســبة لــه. جــمال لــيس فــقط قــرأ الــعروض بــل وأيــضا نــاقــشها مــع مــعاونــيه. 
بـل ونـسخ صـورة لـه مـن املسـتندات. عـندمـا عـلم صـاحـب الشـركـة أمـره بـإعـادة املسـتندات أوال ثـم اإلسـتقالـة لـعدم 

أمانته . 



مـــثال (2) : تـــقدمـــت شـــركـــة األمـــل ملـــناقـــصة كـــبيرة وفـــي هـــذه األثـــناء وصـــل مـــظروف للشـــركـــة فـــيه صـــورة مـــن عـــطاء شـــركـــة ❖
مـنافـسة مـتقدمـة لـنفس املـناقـصة. ولـكن مـسئول املـبيعات بـالـرغـم انـه كـان لـديـه الـوقـت لـيغير مـن عـرضـه ويـضمن أن يكسـب 
الــعطاء اال انــه رفــض وأرســل الــظرف الــي الشــركــة املــنافــسة. وبــالــتالــي لــم يــفز بــالــعطاء ألن ســعره كــان أعــلى . قــد تــكون 
شــركــة األمــل قــد خســرت املــناقــصة وبــالــتالــي خســرت مــبلغا كــبيرا مــن املــال عــلى املــدى الــقصير اال انــها كســبت الــسمعة 
الــــطيبة مــــما أدى الــــى زيــــادة الــــعمل عــــلى املــــدى األبــــعد مــــافــــعاله صــــاحــــبا الشــــركــــتني هــــو انــــتصار األمــــانــــة عــــلى املــــصلحة 
الـشخصية وكـما قـالـوا "لـقد عـملنا عـلى تـدعـيم سـمعة الشـركـة والـتي عـلى املـدى الـطويـل سـوف تـسحب كـثير مـن الـعمل فـي 

اتجاهنا



هناك عناصر أربعة تشكل أخالقيات العمل واملسئولية 
االجتماعية

الــفرد، املــنشأة، الــقانــون واملــجتمع. هــذه الــعناصــر األربــعة تــتفاعــل الــواحــدة مــع األخــرى بــقوة بــحيث تــؤثــر ❖
عـــلى قـــوة واتـــجاه كـــل واحـــدة مـــنها. فـــأخـــالقـــيات صـــانـــع الـــقرار تـــؤثـــر عـــلى املـــنشأة وبـــالـــتالـــي يـــؤثـــر عـــلى 
املــتعامــلني مــعها كــأي مــجتمع. أن الــفرد مــن خــالل حــياتــه املــهنية قــد يــواجــه بــموقــف يــجب إن يــوازن بــني 
الــصواب والخــطأ قــبل اتــخاذ قــرار مــا أو تــصرف مــا، لــذلــك فــأن مــناقــشة أخــالقــيات الــعمل تــبدأ بــالــتركــيز 

على أخالقيات الفرد. إن أخالقيات العمل تتشكل أيضا باملناخ األخالقي داخل املنشأة. 

تحــــدث أخــــالقــــيات الــــعمل عــــلى أربــــعة مســــتويــــات : الــــوعــــي األخــــالقــــي - الــــتفكير األخــــالقــــي – الــــتصرف ❖
األخــالقــي – والــقيادة األخــالقــية. لــو اخــتفت واحــدة مــن تــلك الــعناصــر فــإن املــناخ األخــالقــي فــي املــنشأة 

سيضعف.



الوعي األخالقي:  1.

حـيث أن املـأزق األخـالقـي دائـما يحـدث فـي مـوقـع الـعمل. لـذلـك فـإن املـوظـفني يـحتاجـوا لـلمساعـدة لتحـديـد املـسائـل 
األخـــالقـــية عـــند حـــدوثـــها ويـــحتاج الـــعامـــلني أيـــضا إلرشـــادهـــم إلـــى مـــا تـــتوقـــعه املـــنشأة مـــنهم كـــاســـتجابـــة لـــلمواقـــف 
املـختلفة التـخاذ الـقرار األخـالقـي. والـطريـقة املـثلى لتظهـر املـنشأة الـقواعـد األخـالقـية الـتي تـرغـب فـي وجـودهـا داخـل 
مــنطقة الــعمل هــي بــأن تحــدد أنــماط الســلوك األخــالقــي كــتابــة ويــعلق فــي مــكان ظــاهــر لجــميع الــعامــلني. أن هــذه 
ااألخالقي:ي توضح السلوك املقبول يجب إن توضح أيضا القوانني والتعليمات التي يجب أن يطيعها العاملني. 

2. التفكير األخالقي : 

أن الــتدريــب عــلى الئــحة الســلوك األخــالقــي تــساعــد الــعامــلني عــلى الــتعرف والــتفكير فــي املــسائــل األأخــالقــية .ومــع 
ذلــك فــأن املــؤســسات يــجب أن تــعطي اإلطــار والــوســيلة الــتي تــسمح لــلقرارات أن تــتحول إلــى تــصرف أخــالقــي. أن 
األهــداف املحــددة ملــؤســسة كــكل ولــألفــراد واألقــسام كجــزء يــمكنها أن تــؤثــر عــلى الســلوك األخــالقــي. فــأن املــؤســسة 
الـتي يـضع مـديـرهـا أهـداف غـير واقـعية ألداء املـوظـفني سـتجد الـكثير مـن الـغش والـكذب واألفـعال الـسيئة األخـرى 
ألن املـــوظـــفني ســـيحاولـــون حـــمايـــة أنـــفسهم. بـــعض الشـــركـــات األخـــرى تـــشجع عـــلى الـــتصرف األخـــالقـــي بـــإعـــطائـــها 
الــدعــم لــلموظــف عــندمــا يــكون فــي مــأزق أخــالقــي. أحــد هــذه األســالــيب هــي وجــود خــط ســاخــن مــع اإلدارة يســتطيع 
املـوظـف مـن خـاللـه الـسؤال عـن مـا يـجب عـمله حـتى يـنفذ مـا يـطلب مـنه بـصورة مـرضـية دون الـحاجـة لـلكذب. بـعض 

الشراألخالقية:خاص للرد على أي استفسار من العاملني للمحافظة على السلوك األخالقي داخل املنشأة.



الـقيادة األخـالقـية :الـتنفيذيـون ال يـجب إن يـتكلمون عـن السـلوك األخـالقـي فـقط بـل يـجب أن يظهـر ذلـك فـي كـل ❖
تــــصرفــــاتــــهم أيــــضا. هــــذا املــــبدأ يــــتطلب أن يــــكونــــوا شــــخصيا مــــلتزمــــني بــــقيم ومــــبادئ املــــؤســــسة ومســــتعدون أن 
يــتصرفــوا عــلى هــذا األســاس. ويــجب عــلى الــقائــد األخــالقــي أن يــتقدم خــطوة أبــعد ويــطالــب املــوظــفني عــلى كــل 
املســـتويـــات أن يتحـــملوا املـــسئولـــية األخـــالقـــية كـــقادة أمـــام مـــن هـــم أقـــل مـــنهم فـــي املســـتوى. وطـــبعا لـــسوء الحـــظ 

ليست كل املؤسسات قادرة على إنشاء هذا اإلطار الصلب من السلوك األخالقي. 



بعض أسباب االنهيارات األخالقية للشركات و املؤسسات :

1- الضغوط التي يفرضها بعض املديرين على الشركة ليستمروا في مناصبهم!

الخوف والصمت إزاء تجاوزات الكبار في املؤسسة! -2

وجود مجلس إدارة ضعيف تمزقه الخالفات والصراعات! -3

االعتقاد بأن حسن أداء بعض املهام يستلزم أحيانا اتخاذ أساليب غير أخالقية. ! -4



من أخالقيات العمل :
عدم وجود تضاد في املصالح Conflict of Interest مثل أن تعمل في مؤسسة وتعمل مستشارا ملورديها أو تتقاض هدايا أو أجراً من منافسيها أو ❖

تتملك حصة في شركة تعمل كمنافس أو عميل أو مرد للشركة التي أعمل بها 
عدم الغش والخداع والكذب بأي نوع ومع أي جهة. فال يجوز للبائع أن يخدع املشتري وال للشركة أن تخدع مورديها وال للمتقدم لوظيفة أن يخدع شركة ❖

التوظيف وال للمرؤوس أن يكذب على رئيسه والعكس.   

الحفاظ على البيئة  ❖
عدم تشغيل األطفال باعتباره استغالال لألطفال وتعويق لهم عن التعليم اإللزامي  ❖
عدم استخدام معلومات غير متاحة للعامة لتحقيق مكاسب من التجارة في البورصة وهو ما يسمى Insider Trading أو تجارة العليم ببواطن ❖

األمور.  
احترم حقوق امللكية الفكرية مثل حقوق الطبع وحقوق براءات االختراع  ❖
عدم تقاضي رشوة….هذا أمر واضح. ❖
عدم التفرقة في التوظيف والترقية والتدريب وأي معاملة في العمل بناء على لون أو نوع أو ديانة أو أصل العامل أو املتقدم للعمل.  ❖  
عدم التفريق في التعيني والترقيات  ❖
الصدق والدقة في التقارير وأهمها تقارير الشركات السنوية وما تحتويه من قوائم مالية.  ❖

الحفاظ على أمان وصحة العاملني فتجد أنظمة األمان في العمل لها احترام عظيم. ❖
احترام سرية بعض املعلومات الخاصة باملؤسسة وعدم إعالنها . ❖  
عدم استخدام موارد املؤسسة في املصالح الخاصة . ❖  
عدم السرقة أو أخذ أموال من الشركة أو املؤسسة بغير حق . ❖  



نظريات ومداخل أخالقيات اإلدارة:
1.الــنظريــة الــنفعية: وهــي ألــتي تــقوم عــلى مــذهــب املــنفعة الــقائــل بــأن تــحقيق أعــظم الــخير والــنفع إلكــبر عــدد مــن االفــراد يــجب أن يــكون ❖

هــو الهــدف للســلوك اإلنــسانــي، أي أن لــكل نــشاط مــنافــع وتــكالــيف إجــمالــية وأن الــنشاط الــصحيح ( الــصواب ) هــو الــذي يــنتج مــنافــع 
صـــافـــية أكـــبر (وتـــكالـــيف صـــافـــية أقـــل ) لـــلمجتمع كـــكل، لهـــذا فـــإن الشـــركـــة يـــجب أن تـــكون لـــها أهـــداف تـــنظيمية واســـعة لـــتشمل مـــنافـــع 

االطراف املتعددة، وأن تحقق الكفاءة باملدلول الواسع: ربح أكبر ، إستهالك أقل املوارد ، تلوث أقل للبيئة. 

2.نــظريــة الــحقوق والــواجــبات: وهــذه الــنظريــة تــقوم عــلى أســاس أن لــالفــراد حــقوقــاً يــتمتعون بــها ،وهــذه الــحقوق نــوعــان: حــقوق أخــالقــية ❖
وهـــي تـــلك الـــحقوق املـــضمونـــة لـــكل فـــرد بـــوصـــفه كـــائـــناً بشـــريـــاً بـــغض الـــنظر عـــن املـــجتمع الـــذي يـــوجـــد فـــيه ومـــن أمـــثلة هـــذه الـــحقوق حـــق 
الــعيش، وحــق املــلكية ، والــحقوق الــقانــونــية وهــي ألــتي تــمنح لــلفرد مــن خــالل الــقانــون مــثل حــق الــفرد فــي الــحصول مــحامــي لــلدفــاع عــنه 
ووفـق هـذه الـنظريـة فـإن واحـدة مـن أكـثر الـسمات الحـرجـة فـي الـحقوق هـي أنـها يـجب ان تـوجـد فـي عـالقـة تـكامـلية مـع الـواجـبات ، فـحق 

العيش للفرد يوجد بالترابط مع حق االخرين في العيش، وحق الحرية للفرد يتكامل بالسماح لالخرين بممارسة حريتهم أيضاً. 

3. نــظريــة الــعدالــة: إن الــعالقــة بــني الــحقوق والــواجــبات تــثير مــشكلة الــعدالــة واإلنــصاف، فــاملــنافــع واالعــباء البــد ان تــتوزع عــلى الجــميع ❖
(وهــذه هــي الــعدالــة الــتوزيــعية )، وأن تــعايــش االفــراد وتــعاونــهم وتــنافــسهم البــد أن يــتم وفــق قــواعــد وقــوانــني وأن كــاســري هــذه الــقواعــد 
يـــتعرضـــون لـــلعقوبـــات ( وهـــذه هـــي الـــعدالـــة اإلجـــرائـــية ) وفـــي كســـر الـــقواعـــد يـــمكن أن تنجـــم أضـــراراً وضـــحايـــا البـــد مـــن تـــعويـــضهم بـــما 

يتناسب مع تلك االضرار ( وهذه هي العدالة التعويضية ).



املداخل االخالقية:
تقدم املداخل االخالقية طريقة لفهم أخالقيات اإلدارة ومعالجتها في الشركات الحديثة وأهم هذه ❖

املداخل هي: 
1.مدخل السمات االخالقية ( أخالقيني بالفطرة )  : وهذا املدخل يقوم على أساس ان املدير الجيد ❖

( وكذلك العامل واملوظف الجيد ) من الناحية االخالقية يمتلك خصائص وسمات اخالقية عالية 
تميزه عن غيره من املديرين، وبالتالي جذور املوقف االخالقي في هذا النوع من املديرين يكمن في 
شخصيتهم املتميزة او سماتهم املوجهة نحو االخالق، وأن املديرين ذوي السمات االخالقية يكونون 

قادرين على القيام باالتي:- 
أ.االعتراف بمجال وطبيعة املشكالت االخالقية ذات االهمية في اإلدارة والعمل. ❖
ب.فهم نقاط القوة والضعف في املبادئ االخالقية في اإلدارة والعمل. ❖
ج. الفهم واإلختيار بني مختلف وجهات النظر االخالقية ألتي يسترشدون بها في إتخاذ االقرارات. ❖
د. معرفة الوسائل املختلفة التي تكون املثال االخالقي الجيد لعمل ما هو أخالقي. ❖
ل. معرفة االساليب املختلفة ألتي تمكنهم من أن يعكسوا أخالقيات معينة في العمل واإلدارة.❖



2. مدخل املعايير االخالقية: وهذا الدخل خالفاً للمدخل السابق ال يتعقب سمات االشخاص املتميزين ❖
أخالقياً وإنما هو مشترك من املعايير االخالقية الضرورية بني الناس وما يجلبونه، لهذا فإن الغاية االساسية 

لهذا املدخل هي التوصل ملجموعة محددة من املعايير(القيم املشتركة) ألتي بقدر ما يستجيب ملا يحترمه 
الناس فإنها ترتقي باملستوى االخالقي للعمل اإلداري، وهوال يمنع من أن الشركاتالتى  تعمل في بيئات 

مختلفة يمكن أن تسعى إلى صياغة املعايير والقيم االخالقية الخاصة بها ولقد حدد (رو) وزميله خمسة من 
هذه املايير هي االمتثال للقانون، االمانة، العدالة، الجرأة الوظيفية وأخيراً اإلهتمام باالنشطة املؤثرة في 

االخرين لجعلها نافعة قدر اإلمكان. 

3. مدخل اإللتزام باملبدأ الرسمي: وهذا املدخل يحاول ان يبحث عن املدخل الرسمي الذي يساعد على ❖
تحقيق االعتدال والتوازن بني طرفي املصلحة في كل قرار او تصرف للمدير ، فأساس هذا املدخل هو أن 

هناك حدين من املصالح، الحد االول ويتمثل باالنانية أي تحقيق أقصى املصالح الشخصية من أجل اإلدارة 
بما يحقق أسبقية الرفاه الشخصي للمدير، والحد الثاني هو االيثار او الغيرية أي حب الغير أي تحقيق 

أقصى املنافع اإلجتماعية وفق مبدأ أقصى سعادة الكبر عدد، وأن كال الحدين يمثالن حالة التطرف لذا فإن 
املبدأ الرسمي االكثر قبوالً هو تحقيق مصلحة االثنني عند نقطة التوازن بينهما.

املداخل االخالقية:



أخالقيات اإلدارة في بعض التجارب اإلدارية :
أخالقيات اإلدارة في التجربة االمريكية:  

تـثير التجـربـة األمـريـكية فـي مـجال األخـالقـيات جـدل كـبير وسـط الـدارسـني لـألخـالقـيات وذلـك مـن خـالل االنـتهاكـات والـفضائـح ❖
املـتكررة ،عـلما أن الشـركـات األمـريـكية هـي األكـثر نـجاحـا وتـفوقـا . فـالتجـربـة األمـريـكية قـدمـت اهـتمامـا ضـعيفا فـي أخـالقـيات 
اإلدارة فـي املـمارسـة والـتطبيق حـيث أنـها ركـزت عـلى الـكفاءة  ، األنـظمة، الـهيكل، اإلسـتراتـيجية بـأبـعادهـا املـاديـة الـصلبة أكـثر 
مـن اهـتمامـها بـاألخـالقـيات اإلداريـة ، كـما ركـزت عـلى الـفرصـة واكـتشافـها ، وحـب املـغامـرة الـتي هـي قـلب اإلدارة األمـريـكية . 
فـاإلدارة فـي الـدول املـتقدمـة  أمـريـكا، أوروبـا  ركـزت عـلى فـصل اإلدارة عـن األخـالقـيات مـن خـالل الـتركـيز عـلى الـعوامـل املـاديـة 

و يمكن استنتاج ذلك من خالل بعض العناصر التي كشفت عن أبعاد التجربة األمريكية في مجال أخالقيات اإلدارة: 

البراجماتية : التي تدعو إلى إتباع املسلك األكثر عقالنية ، وهذه النظرة أثرت كثيرا على رجال األعمال. !

إدارة الكفاءة  وذلك من خالل التركيز على العوامل املادية الصلبة . !

الفردية املفرطة : يعرف عن الثقافة األمريكية أنها تفضل املصلحة الفردية على املصلحة  الجماعية.  !

التركيز : أي التركيز على العوامل املادية واإلنجازات أكثر من التركيز على الفلسفة و األخالقيات اإلدارية . !

املصالح إزاء االخالقيات: تؤكد التجربة األمريكية أن املصالح تتعارض مع األخالقيات !



 أخالقيات اإلدارة في التجربة اليابانية: ❖
    يــمكن الحــزم أن الــسمة األســاســية الــتي تــميزالتجــربــة الــيابــانــية هــي الجــمع املــتوازن بــني الــعوامــل الــصلبة والــناعــمة مــثل : الــتكنولــوجــيا واالنــسان ، !

االقـــتصاد واالخـــالقـــيات ، الـــكم والـــجودة ، الـــتقليد واالبـــتكار. وركـــزت التجـــربـــة الـــيابـــانـــية عـــلى الـــتعاون األقـــرب إلـــى األخـــالقـــيات فـــي اإلدارة مـــن خـــالل 
االســتجابــة لــرغــبات الــعمالء واأللــفة واملــودة الحــميمة بــني اإلدارة والــعامــلني واالســتخدام الــدائــم لــلعامــلني بــاالعــتماد عــلى املــهارات وأهــداف املــرؤوســني 

واألسلوب. 
األبعاد املهمة ألخالقيات اإلدارة في التجربة اليابانية  : ❖
أ. املــدونــة األخــالقــية لــلسامــوراي : وهــي عــبارة عــن مجــموعــة مــن الــفضائــل األخــالقــية مــثل (االســتقامــة، الــصدق ، الــشجاعــة ، واجــب الــوالء ، االنــضباط !

الذاتي). 

ب.الــعقائــد اإلداريــة الــيابــانــية : الــتي تــعمل عــلى أســاس الــربــح عــلى أســاس قــوي مــن املــسؤولــية (الجــماعــية ( حــيال الــعامــلني ) واالجــتماعــية ( حــيال !
املجتمع ) ، وبالرغم من الطبيعة غير الرسمية لهذه العقيدة إال أنها غيرت االتجاهات السائدة في بيئة األعمال اليابانية. 

ج. الـدور املـوجـه لـلحكومـة : تـمارس األجهـزة الـحكومـية دورا أسـاسـيا فـي دعـم الشـركـات الـيابـانـية ، فـهي تـوجـه الشـركـات لـتحقيق أهـداف قـومـية كـاالكـتفاء !
الذاتي الياباني. 

د.ثقافة الشركة : وذلك بترجيح العوامل الناعمة واملثل الثقافية ويمكن أن نشير إلى أبرز خصائص الثقافة اليابانية : !
!I. .أولوية التركيز على اإلنسان 
!II. .ثقافة الربح 
!III. .التأكيد على الجماعة

أخالقيات اإلدارة في بعض التجارب اإلدارية :



أخالقيات اإلدارة في التجربة العربية : 

. أما بالنسبة ألخالقيات اإلدارة في التجربة العربية بما تعانيه من  بطالة، وإهمال في العمل، !
وانحرافات إدارية هل اعتمدت على العوامل الصعبة في اإلدارة  الجانب املادي و العوامل املعنوية 

الجانب الناعم في اإلدارة ؟

للجواب على هذا السؤال يجب التعرف لبعض النقاط املهمة : !

أ. وجود التقليد في أساليب اإلدارة واالعتماد على التراث اإلداري واالبتعاد عن االبتكار والتجديد !
في أساليب العمل. 

 ب. محاولة تطبيق تجارب الدول في املؤسسات كالتجربة الفرنسية أو املاليزية وغيرها دون تطبيق !
مبادئ اإلدارة البسيطة كالتخصص وغيره أي التغريب.



ويمكن القول أن هناك عدة عوامل أثرت على تخلف اإلدارة العربية في مجال األخالقيات: ❖

 .1 الفترة االستعمارية القائمة على املركزية التي أفرزت بدورها بيروقراطية وأجهزة إدارية ضخمة ❖
ومعقدة. 

.2 املواريث االجتماعية السلبية من قيم وعادات كالقبلية والعشائرية والوالءات الضيقة واملحسوبية ❖
والرشوة والفساد. 

.3 عدم االستقرار التشريعي والتنظيمي. ❖

.4 مشكلة الكفاءة.❖

أخالقيات اإلدارة في التجربة العربية : 



وفي هذا السياق يمكن تحديد بعض مالمح أخالقيات اإلدارة العربية فيما يلي : ❖

أ. اإلسالم هو مصدر أساسي لألخالقيات ويظهر ذلك جليا من خالل األمر باملعروف والنهي عن ❖
املنكر. 

ب. تقوم الشركات العربية على مبدأ أولوية الوالء التنظيمى على الكفاءة  و أخالقيات اإلدارة. ❖

ج. الشركات العربية تعتمد على القانون لتوجيه القرارات واملمارسات اإلدارية. ❖

د. ليس هناك اهتمام كاف بأخالقيات اإلدارة. ❖

هـ .قيم وقواعد العمل في اإلدارة العربية تختلف من بلد آلخر، بمعنى أنها تحمل شيئا من ❖
الخصوصية في كل بلد حسب التكوين.

أخالقيات اإلدارة في التجربة العربية : 



 فاملوظف يضع له اخالقيات تعتمد على مايؤمن به من قيم وبالتالي يتولد لديه نوع من السلوك ❖
الوظيفي . 

وهناك ثالثة نماذج من السلوك الوظيفي : ❖

١ .تحقيق املصلحة الشخصية بمخالفة املصلحة العامة والقانون . ❖

٢ .تحقيق املصلحة الشخصية واملصلحة العامة في اطار القانون . ❖

٣ .تحقيق املصلحة العامة بمخالفة القانون❖

أخالقيات اإلدارة في التجربة العربية : 



أخالقيات املوظف املحمودة وغير املحمودة : 

الصدق  ❖

الصبر❖

االمانة❖

االخالص❖

البشاشة❖

االلتزام❖

املظهر الالئق❖

تقديم املساعدة❖

عدم الصدق  ❖

عدم احترام الوقت ❖

عدم االمانة ❖

عدم تحمل املسئولية ❖

التراخى ❖

عدم االلتزام ❖

افشاء االسرار ❖

الرشوة ❖

املحسوبية ❖



القيم األساسية لقواعد السلوك 

الشفافية❖

النزاهة❖

األمانة واالستقامة❖

الحيادية واملوضوعية❖

العدالة واملساوة❖

السرية واملهنية❖

تقديم االراء واالستشارات للغير❖


