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 : الملخص

القوانين  تأخذ السلوكيات األخالقية المتجسدة في االعتبار عدم انتهاك األعراف والمعايير   والمعتقدات في المجتمع من جانب وكذلك 
والقواعد األخالقية السارية من قبل اآلخرين من جانب اخر، ويمكن أن تعمل المنظمة على تجسيد السلوكيات األخالقية تجاه الموارد  

لبشرية، السلوك االنساني واالخالقي البشرية من خالل وسائل مختلفة تغطي كامل الفرعية المتعددة والمتنوعة مثل أنشطة إدارة الموارد ا
في منظمات األعمال هي االلتزام األخالقي والعمل المسؤول لدى عدد من الجهات وأصحاب المصلحة، ومن أهم الجهات المستفيدة من 

احترام قوانين العمل،  برامج المسؤولية االجتماعية نجد كاًل من المجتمع والبيئة، بما في ذلك المسؤولية االجتماعية تجاه العمال وتشمل  
وضمان حق العامل في التدريب والتدريب المستمر، والحقوق النقابية، وإشراكهم في صنع القرار، وتحقيق األمن الوظيفي وتأمين الحوادث 

 المتعلقة بالعمل، إلخ. 

  :المقدمة

ى الباحثون والمنظمات والحكومات والممارسون  في السنوات األخيرة، كانت الفضائح األخالقية والسلوكيات األخالقية مصدر قلق كبير لد
ويمكن أن يعزى السبب إلى األحداث المختلفة التي تنطوي عليها القضايا األخالقية للشركات مثل إنرون. الحظوا أن األشخاص ذوي 

باتهم الشخصية ،على حساب القيم األخالقية األقل يميلون إلى ذلك إظهار المزيد من السلوكيات غير األخالقية وإيجاد فرص لتلبية رغ
اآلخرين أو منظماتهم. جدال حول كيف أن غير أخالقي السلوكيات التي تؤثر على األفعال غير األخالقية كانت موجودة منذ بداية 
الحضارة  ومع ذلك ، في الوقت الحاضر أصبح سلوك الموظفين قضية ملحة في جميع أنحاء العالم. عالوة على ذلك ، فهي أيًضا 

ة من أهم موضوعات أبحاث أخالقيات العمل وأكثرها شيوًعا منذ ذلك الحين حاسمة للغاية وضرورية للمؤسسات لتنفيذ المسؤولية واحد
االجتماعية واألخالقية والممارسات التجارية. يعتبر موضوع السلوك التنظيمي من وظائف موظفو المنظمة ،موظف السلوكيات المسؤولة  

 مستوى الفردي التي تساهم أو تنتقص من األداء االجتماعي واألخالقي والبيئي للشركات. هي تصرفات الموظف على ال

 الطار النظري 

 القيادة األخالقية والسلوك األخالقي للموظف

تم اختيارها بحيث يمكن توجيه المرؤوسين بشكل أفضل نحو مكان عمل أفضل في أي مكان عمل، من الضروري قيادة المؤسسة أو  
المنظمة من قبل قائد عالي الجودة. يحتاج القادة المتفوقون إلى إظهار القيم الفائقة والصفات المتفوقة ، أي يجب أن يمتلكوا مستويات 

الة  عالية من القيم األخالقية، وأن يظهروا األخالق السلوكيات ، وكذلك تطبيق أعلى المعايير األخالقية في اتخاذ قراراتهم، وقد تكون العد
تنظيمية وسيط مهم في العالقة بين اخالق القيادةواخالق الموظف. من الواضح أن تصور الموظفين لمناخ العمل واإلنصاف مهم ألنه ال

يؤثر على كيفية معاملة الموظفين ألنفسهم واآلخرين داخل المنظمة ، وبالتالي ،المساهمة في اتخاذ قراراتهم المستقبلية  هذه الدراسة  
في أدبيات القيادة باإلضافة إلى تقديم مساهمة كبيرة من خالل توضيح وفهم العالقة الموجودة بين القيادة األخالقية    تهدف إلى التوسع

 والسلوك األخالقي للموظفين من خالل اآلليات الالزمة 

مال في جميع أنحاء العالم.  على مر السنين، ارتبط مصطلح األخالقيات في األداء التنظيمي منذ فترة طويلة بعلماء اإلدارة وقادة األع
بالشفافية  الشركة ، يجب على كل منظمة أن تسعى جاهدة لاللتزام بطريقة تتسم  أنه كمسألة تتعلق بسياسة  اتفاق واسع على  هناك 
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وانب األخالقية. يتعامل مفهوم األخالق ببساطة مع كيفية تأثير القرارات على األشخاص اآلخرين والمؤسسات. األخالق واألخالق هي ج
من األكسيولوجيا تهتم بما هو جيد وما هو جميل وما هو مرغوب أو السلوك البشري المفضل. تهتم األخالق بالمعايير المعاصرة أو 
التي تستخدمها   القيم األخالقية  أو  المبادئ  البشر ومؤسساتهم. يشرح األخالق كمجموعة من  بين  العالقة  التي تحكم  السلوك  معايير 

لوك المنظمة نفسها وموظفيها في جميع أنشطتهم التجارية الداخلية وفيما يتعلق بالعالم الخارجي. بأن األخالق في  المنظمة لتوجيه س
كلمة أعمال المنظمة تنطوي على "الحشمة العادية" التي تشمل مجاالت مثل النزاهة والصدق واإلنصاف. ُينظر إلى السلوك األخالقي  

ية للتنظيم ، والتي تعتمد في حد ذاتها على الفلسفة القائلة بأن المنظمات يجب أن تؤثر على  على أنه جزء من المسؤولية االجتماع
المجتمع بطرق تتجاوز هدف تعظيم الربح المعتاد. توصف أخالقيات العمل بأنها القواعد النهائية التي تهيمن على تقييم "ما يشكل سلوًكا 

أو سيًئا في سياق األعمال  يعتمد أداء المنظمة أحياًنا على مناخ العمل األخالقي. يعكس   بشرًيا صحيًحا أو خطأ ، أو سلوًكا بشرًيا جيًدا
مناخ العمل األخالقي المنطق األخالقي الجماعي ألعضاء المنظمة. وبالتالي ، يوفر المناخ األخالقي القوي للموظفين أساًسا للتفكير  

ة قد يفكرون بشكل فعال حول الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، فإن ترجمة في القضايا األخالقية. على الرغم من أن أعضاء المنظم
الجماعي(   التعاطف  )في شكل  الجماعية  األخالقية  العاطفة  إضافيين؛  لعاملين سياقيين  المعتدل  التأثير  على  تعتمد  إلى عمل  العقل 

ير األخالقي المنعكس في المناخ األخالقي إلى سلوك أخالقي  والفعالية األخالقية الجماعية. عالوة على ذلك، من المرجح أن ُيترجم التفك
ل  إذا كان األعضاء يهتمون بأولئك المتأثرين بأفعالهم )التعاطف( ويؤمنون بقدرتهم على متابعة قراراتهم بنجاح )الفعالية(، وهكذا، يتفاع 

خلق بيئة أكثر ارتباًطا بالسلوك األخالقي. ركزوا دراساتهم المناخ األخالقي والعاطفة األخالقية الجماعية والفعالية األخالقية الجماعية ل
على موضوع األخالق في األعمال التجارية. تؤدي أخالقيات العمل إلى تقليل التكلفة والمخاطر. مثلما ُينظر إلى الرشوة والفساد على  

ية يسيء إلى الثقة والوالء مما لهما آثار ضارة على  أنهما يضران بتنمية اقتصاد سليم، كذلك فإن االفتقار إلى المعايير األخالقية العال
مة الشركة كانت هناك عالقة بين مفهوم األخالق ودرجة الثقة والوالء الموجودة بين الموظفين. يترتب على ذلك منطقيًا أن للوالء والثقة قي

ة أقل على حماية نفسها من االحتيال وهذا قادر  كبيرة من حيث الكفاءة والفعالية. بشكل دائم، من المرجح أن تنفق عملية أخالقية عالي
 على تحفيز العمال وتقليل المخاطر المرتبطة باألعمال لذلك. 

 أخالقيات األعمال

لقد باتت أخالقيات العمل جزء أساسي من أدبيات المنظمات المتقدمة والتي تبحث عن الرقي، فوجود مجموعة من المبادئ والقيم اإليجابية 
المنظمة هو السبيل لتوجيه الطاقات وتحفيزها للوصول ألعلى معدالت اإلنجاز، فقد يحصل أن يكون العاملين على    التي تتفق عليها

درجة من المهارة والخبرة أي العمل إال أنهم قد يكونوا بحاجة إلى ما يضبط سلوكهم ويحفزهم لمزيد من العطاء ويرفع روحهم المعنوية 
 واعد األخالقية للعمل الذي يمارسونه.وهذا يتحقق من خالل التزامهم بالق

بدأ إيمان ودعم التنظيم الذاتي والتجارة الحرة، مما رفع التعريفات والحواجز وسمح للشركات باالندماج والتجريد في جو عالمي متزايد 
م أن العمل التجاري أخالقيات العمل هي البحث عن طريقة جيدة الوجود'' على النحو الذي تمارسه منظمة األعمال، من عمل ، نفه

أخالقي عندما يصيب أقل قدر من المعاناة لإلنسان والطبيعة ، ويحقق أكبر الفوائد الصافية للمجتمع ويثري قدرة النظام الذي يعمل فيه. 
ريبين ومع ذلك ، يعتقد البعض أن الشركة تحافظ على أخالقيات العمل عندما تكون عادلة في جميع تعامالتها مع أصحاب المصلحة الق

والبعيدين المستعدين لتصحيح عاداتها السيئة وتنشئة شخصية مؤسسية فاضلة دائمة، تصبح الشركة أخالقية من خالل تحمل مسؤولية 
ترجمة األوامر األخالقية المجردة إلى سلسلة من االلتزامات. أخالقيات العمل )المعروفة أيًضا باسم أخالقيات الشركات( هي شكل من 
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يات التطبيقية أو األخالقيات المهنية ، والتي تدرس المبادئ األخالقية والمشكالت األخالقية التي يمكن أن تنشأ في بيئة أشكال األخالق
األعمال. ينطبق على جميع جوانب السلوك التجاري وهو وثيق الصلة بسلوك األفراد والمؤسسات بأكملها. تنبع هذه األخالقيات من 

ية أو من النظام القانوني. هذه المعايير والقيم والممارسات األخالقية وغير األخالقية هي المبادئ التي توجه  األفراد أو البيانات التنظيم 
األعمال. إنهم يساعدون هذه الشركات في الحفاظ على اتصال أفضل مع أصحاب المصلحة و تشير أخالقيات العمل إلى المعايير 

والقواعد التي تحكم تصرفات وسلوك الفرد في منظمة األعمال. أخالقيات العمل لها بعدين   والمبادئ التنظيمية المعاصرة ومجموعات القيم 
، أخالقيات العمل المعيارية أو أخالقيات العمل الوصفية. كممارسة مؤسسية وتخصص مهني ، فإن المجال معياري في المقام األكاديميون  

ية األعمال األخالقية تعكس القضايا التفاعل بين سلوك زيادة الربح مع يحاولون فهم سلوك العمل استخدام أساليب وصفية. مدى وكم
 االهتمامات غير االقتصادية. 

 أهداف أخالقيات العمل

 تحديد ما هو صواب وما هو خطأ وما يجب أن يكون عليه سلوك الموظف في اطار هذه المعايير  -1
العامة بشكل موضوعي ونزيه وغير مح -2 الشؤون  الموظف في  السلطة  ضمان تصرف  التوفيق بين مفهومي  يز وذلك عن طريق 

والمسؤولية حيث إن األخالق هي جزء من المفهوم الواسع للمسؤولية واحد الضوابط التي تحول دون التعسف أو إساءة استعمال  
 السلطة.  

مما يسهل عليهم   مساعدة الجمهور في توضيح ما هو حق للموظف وما هو واجب عليه في أدائه لعمله عند تقديم الخدمات لهم  -3
 محاسبته عند االنحراف عن هذه الحدود األخالقية. 

 أهمية أخالقيات العمل

تعتبر األخالق هي الركيزة األساسية الستقرار المجتمعات فال يمكن أن تنتظم الحياة اإلنسانية إال بضوابط سلوكية تنظم عالقات الناس 
فيما بينهم، واألخالق هي أهم الضوابط التي جثت عليها الشرائع السماوية، والتي جاء رسولنا الكريم ليتممها حيث قال صلى هللا عليه  

 بعثت ألتمم مكارم األخالق.  وسلم إنما

وما يذكر في المجتمع بصفة عامة يذكر على المنظمات سواء كبرت أو صغرت، فأهم عامل النجاح المنظمة واستقراراها هو االلتزام 
كفي ما لم تقترن  بأخالقيات العمل، وهذا االلتزام يكون له تأثير كبير على فاعلية الموظفين وإنتاجيتهم، فااللتزام بالقوانين وحدها ال ي

 بااللتزام األدني بتطبيق األخالق من قبل الموظف. 

 القواعد العامة التي تحكم السلوك الوظيفي في الوظيفة العامة

 الحرص على تأدية العمل بدقة وأمانة وإخالص وتجرد وبعيدا عن أية اعتبارات خاصة قد تخل بالوظيفة.  (1
يفية، والحفاظ على ذات المستوى من األداء في غير أوقات العمل الرسمي اذا تخصيص وقت العمل الرسمي في أداء المهام الوظ (2

 اقتضت مصلحة العمل ذلك.  
 أداء المهام الموكلة إليه بموجب الموقع القانوني وإنجاز العمل في الوقت المحدد.   (3
 قوانين واللوائح.  التقيد في السلوك بقيم النزاهة وأداء جميع الواجبات التي تفرضها طبيعة العمل وتفرضها ال (4
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الحرص على تنمية القدرات والكفاءات العلمية والعملية، والسعي للحصول على المهارات والمعلومات الضرورية التي تمكن الموظف  (5
 من القيام باألعمال المطلوبة والمتوقعة منه. 

أي نسخ عنها بشكل شخصي واستخدامها االمتناع عن االحتفاظ بأي أصل أو سند أو تقرير أو وثيقة أو رسالة خاصة بالعمل أو   (6
 ألغراض شخصية.  

 الحرص على عدم الظهور بمظهر من شأنه المساس أو اإلخالل بكرامة الوظيفة.  (7
 عدم استغالل المركز الوظيفي في المؤسسة أو استعماله لدى الغير لتحقيق مارب شخصية.  (8

 العوامل المؤثرة في أخالقيات العمل في المنظمات 

 ثرة في السلوك األخالقي:العوامل  المؤ  •

من السهل الحديث عن األخالق والسلوك األخالقي في إطار كتاب علمي أو بحث علمي أو في ندوة ثقافية ولكن األمر مختلف تماما 
رض في واقع الحياة العملية حيث يتعرض المدراء أو العاملون الشتى الضغوط الخارجية التي تدفعهم إلى سلوكيات ال أخالقية أو تتعا

 مع بعض القواعد القانونية.

% من العاملين يشعرون بضغوط قوية لممارسة سلوكيات غير أخالقية  56فقد أشارت إحدى الدراسات في الواليات المتحدة األمريكية أن   
 هم.  % منهم قد ارتكب فعال أفعاال تتضمن مسائالت قانونية أو تصرفات ال أخالقية خالل السنة السابقة في مكان عمل48وان  

لذلك يتطلب األمر من المنظمات االهتمام بالبناء األخالقي السليم خاصة وان الفرد يستمد سلوكه األخالقي متأثرا بثالثة عناصر أساسية 
 مهمة وهي الشخص بذاته والمنظمة التي يعمل فيها والبيئة الخارجية وفيما يلي شرح موجز لهذه العناصر:

 الفرد -

للف الدينية والمعايير الشخصية والحاجات يتأثر السلوك األخالقي  العائلي والشخصي ، فالقيم  رد بمجموعة من العوامل ترتبط بتكوينه 
 الفردية وتأثير العائلة والمتطلبات المالية وغيرها تدفع األفراد إلى نوع أخر من السلوك.

ها نجد أن قراراته تتأرجح في المواقف المختلفة في ضوء  فالمدير الذي ليس لديه قاعدة قوية من األخالق المكتسبة من العائلة والدين وغير 
تعظيم مصلحته الشخصية فقط، أما الذين يستندون إلى قاعدة أخالقية قوية فان ثقتهم بأنفسهم تكون أكبر وهنالك تجانس سلوكي في  

 قراراتهم. 

 المنظمة  -

إن للمنظمة تأثيرا مهما في أخالقيات مكان العمل من خالل الهيكل التنظيمي الموجود وخطوط السلطة وكذلك قواعد العمل واإلجراءات 
 وأنظمة الحوافز وغيرها. كذلك فان المجاميع والتنظيمات غير الرسمية الموجودة لها أثر في سلوكيات األفراد.  
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والتي تعني مجموعة القيم واألعراف المشتركة التي تتحكم بالتفاعالت بين   organizational - cultureولعل الثقافة التنظيمية السائدة  
أعضاء المنظمة بعضهم مع بعض ومع الجهات األخرى خارج المنظمة هي مؤثر كبير وفاعل في السلوك سواء كان أخالقية أو غير 

 ألعراف والقيم ومدی تأكيدها على االلتزام أو عدم االلتزام بسلوكيات معينة.أخالقي من خالل اعتماد الفرد العامل أو اإلداري على هذه ا

 البيئة -

 تعمل منظمات األعمال في بيئة تنافسية تتأثر بقوانين الحكومة وتشريعاتها وكذلك بالقيم واألعراف االجتماعية السائدة. فالقوانين تلزم
 د معينة. المنظمات بسلوكيات معينة وتضع معايير لتصرفاتها وبحدو 

في حين أن التشريعات تساعد الحكومة في التحكم بسلوك المنظمات وجعله متماشيا مع المعايير المقبولة، إن مجمل التشريعات والقوانين 
بدورها  السائد في صناعة معينة وهذه تؤثر  المناخ األخالقي  االجتماعية تعطي تصورة عن طبيعة  والقيم  األعراف  الحكومية وكذلك 

 األخالقي للمدراء. بالسلوك 

 السلوك األخالقي

يميل سلوك ريادة األعمال إلى تبرير أي وسيلة لكسب أرباح كبيرة ، وأحياًنا أقل أخالقية. سيكون السلوك غير األخالقي لرائد األعمال  
نموذج للسلوك في منظمة هو الجانب المظلم لسلوك ريادة األعمال )الجانب المظلم لرائد األعمال(. يمكن تجنب ذلك إذا كان القائد ك

يمكن أن يتبعه المرؤوسون، يجب أن يتجنب السلوك غير األخالقي، يميل القادة األقل أخالقًيا إلى جعل الموظفين غير أمناء في تنفيذ  
ذا مهم ألن القائد واجباتهم، أن نجاح القائد في قيادة منظمة يتأثر بالقيم األخالقية التي يؤمن بها، يجب أن يتمتع القادة بأخالق جيدة. ه

هو نموذج سيكون نموذًجا يحتذى به / مثااًل في سلوك الموظفين / المتابعين. يميل القادة الذين يتمتعون بأخالق أخالقية إلى االحترام 
ن يتمتعون  ويتبع كل اتجاه من قبل المتابعين / الموظفين. لذلك، تميل المنظمات التي يقودها قادة أخالقيون إلى أن يكون لديها موظفي

نزاهة  بمستوى عاٍل من النزاهة والوالء. يشير عدد من المراجع إلى أنه يمكن القول بأن القادة أخالقيين إذا كانوا يهتمون بالثقة والصدق وال
الوالء والمسؤولية. بينما يعتقد البعض ان المؤشرات األخالقية تتكون من سلوك شفاف، واالهتمام بمصالح أصحاب المصلحة ،المسؤولية و 

واالمتثال للوائح المعمول بها. القادة الذين لديهم هذه السلوكيات قادرون على تشجيع الموظفين على األداء بشكل أفضل ، مما يؤدي 
إلى أداء أعمال أفضل. يتضح هذا من خالل عدد من نتائج البحث التي وجدت أن القادة األخالقيين لهم تأثير إيجابي كبير على األداء 

 ي. التنظيم

 أثر السلوك النساني في عمل الدارة

يحقق العمل اإلداري أهدافه من خالل العمل اإلنساني فالمدير )وهو أحد المكونات األساسية للعنصر اإلنساني للمشروع( استنادًا على  
سوك اإلنساني على النحو مجموعة أخرى من األفراد فيما يتعلق بتنفيذ األعمال، لذا فمن أجل تفهم اإلدارة بشكل صحيح ينبغي تفهم  

 المطلوب، وهو ما يحدد أثر ذلك السلوك اإلنساني على اإلجارة ومستويات نجاحها. 

المجتمع، وتجدر اإلشارة بأن أفراد المجتمع  المتغيرات في  يتأثر بعدد من  الجوانب والنواحي،  يعتبر اإلنسان عنصرًا اجتماعيًا متعدد 
 دراتهم وما يملكونه من مهارات تحدد أنماطهم السلوكية.يختلفون فيما بينهم في استعداداتهم وق
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 ويمكن أن نعبر عن السلوك النساني باعتباره محصلة التفاعل بين:

 : بما يملك من متطلبات واحتياجات وأهداف خاصة تترجم أفكاره وآرائه ومفاهيمه.النسان -
 وكذلك الفرصة التي تتاح للفرد وما يلتزم به. : يعبر عن الظروف التي يحيا بها الفرد في فترة زمنية محددةالموقف -

ويفيد ذلك النوع من التحليل في أنه يعبر عن المعوقات التي يمكن لإلدارة أن تتعرض لها أثناء تفاعلها بشكل مباشر مع الفرد باختالف 
ومع ذلك فإن العنصر الذي يمكن من  مستوياته التنظيمية، فاإلدارة تقوم بإعداد المواقف المالئمة لتحقيق ما تصبو إليه من أهداف.  

خالله تحديد مستويات نجاح اإلدارة يتمثل في فهم األفراد لتلك المواقف والظروف، وكيفية توافق الفرص التي تخلقها لهم اإلدارة مع 
 مهاراتهم واستعداداتهم وقدراتهم باإلضافة إلى ما تفرضه عليهم من التزامات.

 ي في إدارة األعمالتأثير السلوك النساني واألخالق

ثر يمتلك السلك اإلنساني واألخالقي الذي يتبعه المدراء والموظفون أثًرا كبيًرا ومهًما على إدارة األعمال بال شك، وُيمكن توضيح هذا األ 
 كما يأتي: 

 األثر على بيئة العمل (1

القية لها دور كبير في تحقيق النجاح لدى الفرد  هناك أثر كبير للسلوك األخالقي واإلنساني في بيئة العمل، حيث أّن السلوكيات األخ
السلوكيات  اتباع  ويعتبر  المسؤولية،  تحمل  على  قادر  منه شخصًا  وتصنع  موظًفا،  أم  مديًرا  أكان  سواء  مستوياته،  بمختلف  العامل، 

 مر أو ضجر من المدراء.األخالقية الحسنة في العمل هو األساس في جعل الفرد قادًرا على إنجاز عمله على أكمل وجه ومن دون تذ

إّن ألخالقيات العمل والسلوك اإلنساني واألخالقي في بيئة العمل دوًرا كبيًرا في تطور الفرد العامل على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد 
مستواه ومستوى المهني، وجعله يواكب التطورات الحديثة في بيئة العمل، وتمكن أخالقيات العمل الفرد العامل من تنفيذ أعمال أعلى من 

تحقيق  مهاراته وخبراته الحالية، وأكثر من المتوقع، وأيًضا تجعل أخالقيات العمل الفرد العامل يتمتع بالمصداقية والوفاء والمثابرة من أجل  
 أهداف عمله. 

 األثر على المجال الوظيفي  (2

ُيمكن الفرد من معرفة أهمية العمل ودوره في حياة   إّن ألخالقيات العمل دور كبير في المجال الوظيفي، فالسلوك اإلنساني واألخالقي
اإلنسان االجتماعية، كما تجعله شخصًا يتمتع بالمصداقية والثقة واألمانة في عمله، بل وفي مختلف جوانب حياته، وإذا كان الشخص 

 توقع منه إنجازه.يتمتع باألخالق العالية في عمله فهذا يجعله يقوم بتنفيذ أعمال أعلى من مستواه وأكثر مما هو م

ق تجعل األخالق العامل شخًصا متطوًرا ومنفتًحا وقادًرا على مواكبة التغيرات الحديثة والقيام بأعمال أكثر تطورًا، وأخيًرا تصبح األخال
الحياة الحسنة جزء ال يتجزأ من حياة العامل وشخصيته، وتالزمه طوال حياته، وبالتالي تكون منه شخصًا ناجحًا في مختلف مجاالت  

 باإلضافة إلى مجال عمله وخبراته. 
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 األثر على عمل المدراء  (3

يؤثر السلوك اإلنساني واألخالقي على عمل المدراء من خالل كيفية التعامل مع العاملين فيما يتعلق بالتقاعد والتسريح ورواتب واألجور 
العاملين بسبب انتمائهم العرقي أو الديني أو الجنس أو المعتقد واحترام خصوصية العاملين، حيث نجد أن بعض المدراء يميزون بين  

 السياسي وهذا يمثل سلوك غير أخالقي وغير قانوني يؤثر على إتمام األعمال، وأيًضا كيفية التعامل مع الموظفين.

لعمل فيعتبر إفشاء أسرار المنظمة ُيؤثر السلوك اإلنساني واألخالقي في بيئة العمل كذلك على إشكالية النزاهة والثقة وحماية أسرار ا 
ة،  والعمل عمال ال أخالقي وغير نزيه. وأيًضا كيفية التعامل مع األطراف األخرى، مثل المستهلكين والمنافسين والوسطاء والنقابات العمالي

ة بين المنظمة ونقابات فتعامل مع هذه األطراف يوجد به غموض أخالقي في اإلعالن والترويج واإلفصاح المالي والمفاوضات الجماعي
 العمال.

 األثر على إدارة المشكالت (4

الفرد على اكتشاف أخطائه وتعد  للسلوك اإلنساني واألخالقي دور فعال في حل المشكالت اإلدارية وأن االهتمام بل أخالق يساعد 
ين وخلق أثر إيجابي بالتعامل بين األخالق من األمور الضرورية والالزمة في تعزيز سمعة المؤسسة وتساهم في تحسين أداء العامل 

الموظفين فيما بينهم بالوفاء والتقدير مع المرؤوسين وتهدف األخالق إلى ضبط السلوك الشخصي وإزالة الطابع السلطوي الذي يمكن أن  
 تتصف به أي إدارة. 

الذاتية، وإيجاد الرقابية  التنمية  العمل، والسلوك اإلنساني واألخالقي؛  الرضا في    إن عوامل أخالقيات  أدوات الضبط اإلداري وتحقيق 
العمل. لها دور في حل المشكالت وأيًضا األداء خالل العمل يتأثر بعوامل إدارية تنظيمية، وعوامل خارجية، وعوامل شخصية تساعد  

 هذه العوامل على تجنب األخطاء وزيادة رقي تقييم أداء العاملين. 

ي العمل بحيث تؤثر إيجابًيا أو سلبًيا على أداء العاملين، وتؤثر على األداء ومستوى التعامل يمكن لألخالق أن ُتؤثر على أداء العاملي ف
بين العاملين بمختلف مستوياتهم، فعند التعامل العاملين مع بعضهم بوفاء وتقدير واحترام وثقة وبصدق وأمانة تتحقق أهداف المنظمة 

 ة عمله. وأيًضا المجتمع ككل عند اإلتقان واألمانة في إدار 

 األثر على الموارد البشرية  (5

وسيه،  ُيمكن للمدير أن يتبنى الفلسفة المناسبة في اتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق أهداف المنظمة إذا اهتم بالعوامل المؤثرة على سلوك مرؤ 
إلدراكي، والتأثيرات الخارجية على  أو سلوكه نفسه، أو سلوك الموظفين في المنظمة، مثل المستويات المختلفة بين الموظفين في التطور ا

آراء العاملين والرؤساء وكيفية تبادلها وتبادل النصائح، وتأثير المنظمة وسياساتها على سلوكيات العاملين بمختف مستوياتهم، والسلوك 
 األخالقي وغير األخالقي للعاملين. 
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 الخاتمة

ي على دالالت فكرية تحمل معان ذات الوان شتى. فضاًل عن تنوع أن موضوع األخالق والسلوك األخالقي وفق نظرة موضوعية ينطو 
منابع المعرفة التي حللت مسارات السلوك األخالقي ، كذلك اختالف في مستوى التحليل ومقوماته في علم المنظمة ، وتوقع تعدد مظاهره 

تصوراتها المثالية منها والواقعية بخاصة. واألخالق هي    في علم االدارة األستراتيجية واتساع آفاقه والحاجة إليه مستقبال في بناء وبلورة
معايير للتصرف والحكم األخالقي الذي يميز الصحيح عن الخطأ ، وبالتالي فإن األخالق هي قيم ومعتقدات وقواعد اخالقية حاكمة 

ن القيم الثقافية للمنظمة. والمنظمة للطريقة التي ينبغي ان يتصرف بها المهتمين بالمنظمة احدهم إزاء اآلخر ، وهي تشكل جزء هام م
ليس بإمكانها ممارسة افعال تتسبب بالضرر لسمعتها ، وال تسمح لعامليها باإلفادة من مواقعهم للقيام بأفعال غير أخالقية. عليه فإن  

من خالل خلق اإللتزام الشخصي   خلق ثقافة تنظيمية أخالقية هي واحدة من األولويات الرئيسة للمنظمة، والمدراء يخلقون الثقافة األخالقية
  المؤيد للقيم األخالقية ونقله الى المرؤوسين. وجميع المنظمات من المتوقع ان تمنع وتتبع القيم األخالقية ألن مزايا السلوك األخالقي 

شخصية ، ولفهم سبب  تعود بالنفع على المنظمة والمجتمع كذلك. وإن واحدًا من أهم مؤثرات القواعد األخالقية هو تشريع المصلحة ال
الحاجة لتشريع المصلحة الشخصية ، لدينا مثال األرض المشاعة وهي أرض مملوكة لكل من في المدينة أو الوالية ومن العادي ان يقوم 
اي شخص بإستخدامها ألنها مورد حر. عليه فإن جميع المالك سوف يسيمون ماشيتهم على األرض لتعزيز مصالحهم الشخصية ،  

إن األرض ستكون قاحلة ومعرضة لتأثيرات الريح والمطر ، وإن السعي وراء المصلحة الشخصية تسبب بكارثة جماعية. نفس بالنتيجة ف
الشخصية ويضرون   اهدافهم  لتحقيق  فإنهم سيسعون  اهوائهم  فإذا ما ترك األفراد على  المنظمات ،  الشئ من الممكن ان يحصل في 

القوية ربما ترفع األجور بشكل كبير جدًا في المدى المهتمين بالمنظمة والعاملين والجمهور   العام. وعلى نحو مشابه فان االتحادات 
للمصلحة   المستند  السلوك  القيم والقواعد األخالقية تسيطر على  التنافس. إن  قادرة على  المنظمة تصبح غير  الطويل ، وبالتالي فإن 

 ي تحدد اشكال السلوك المطلوب والنهايات المرغوبة كالصدق والعدالة. الشخصية والذي ربما يهدد المصالح الجماعية للمجتمع ، فه

 :المصادر والمراجع

التالي: ٢٠١٩عمر أحمد، ) الرابط اإللكتروني  السلوك اإلنساني في اإلدارة، مقالة منشورة على مدونة مكتبتك، متوفرة على  تأثير   ،)
https://www.maktabtk.com :مساءًا. ٠٤:٠٤، الساعة:  ٢٠٢٢-١١-١٧، تمت الزيارة بتاريخ 

(، تأثير السلوك اإلنساني واألخالقي في إدارة األعمال، مقالة منشورة على مدونة موضوع، متوفرة عبر الرابط ٢٠٢٢وعد الحايك، ) 
 مساءًا.  ٠٦:٠٠، الساعة:  ٢٠٢٢-١١-١٧، تمت الزيارة بتاريخ: https://mawdoo3.comاإللكتروني التالي: 

ت الصيدالنية (، أثر أخالقيات األعمال للمنظمة على السلوك األخالقي وأداء رجال البيع للمنتجا٢٠١١المرايات، رغدة عابد عطاهلل، )
 . 100 - 1رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط،  في مدينة عمان، دار المنظومة،

(، اهمية السلوك األخالقي في منظمات األعمال، مقالة منشورة على مدونة كتابات، متوفرة على الرابط اإللكتروني ٢٠١٥نغم النعمة، )
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Abstract: 

Embodied ethical behaviors take into account the non-violation of norms, standards and beliefs in society on the one hand, 

as well as applicable laws and ethical rules by others on the other hand. Human resources, humane and ethical behavior in 

business organizations is the ethical commitment and responsible work of a number of authorities and stakeholders, and 

among the most important beneficiaries of social responsibility programs we find both society and the environment, including 

social responsibility towards workers and includes respect for labor laws, and ensuring the right of the worker In training 

and continuous training, trade union rights, involving them in decision-making, achieving job security and securing work-

related accidents, etc . 

 

http://www.ajsp.net/

