
 
 

 

 

 

 

 

 

 تأثير أخالقيات اإلدارة على الموظفين وعملية األداء

The impact of management ethics on employees and the performance process 
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 ملخص:

یتسم العالم الیوم بسرعة التغییر ،تلك السمة التي أصبحت میزة لجمیع أوجه النشاط البشري و إدارته 

واضح في المنظمات نتیجة تجاوز قیم الحق والخیر  للمنظمات المختلفة، نتج عن ھذا السباق المحموم انحراف إداري

والعدل، بل أضحى استغالل ھذه القیم لتحقیق أغراض أخرى سمة تمیز إدارة المنظمات العامة والدولیة، كما یعتبر 

 لترجیح الجانب السلبي من تیار العولمة وسیطرة اإلتجاه المادي وتجاھل القیم الفاضلة والمثل العلیا من أكبر العوام

 .تأثیرا على زیادة االنحراف اإلداري بالمنظمات وعلى سلوك األفراد فیھا وبالتالي على أخالقیات اإلدارة

یتزاید االھتمام في الوقت الحاضر بأخالقیات األعمال على نحو واضح وملفت للنظـر، أذ ظھـرت مفـاھیم ف

أخالقیات الوظیفـة. وتتـسابق المنظمـات إلصدار  اإلدارة،أخالقیات  المھنة،قواعد وآداب  منھا:عدیدة في ھذا الصدد 

ما یسمى المدونات األخالقیة مما یتطلب البحث والدراسة لتحدید أثرھا في اإلبـداع اإلداري علـى مـستوى الفرد، 

ین ظفالمو علىتأثیر االلتزام بأخالقیات المھنة  علىومن ھنا ھدف بحثنا الحالي الي التعرف  الجماعة والمنظمة.

البحث بمجموعة من االستنتاجات والتوصیات والتي جاءت بناءا على ما توصلت إلیه نتائج  واختتمنا وعملیة األداء

 المنظمة ككل. ىأنھا یمكنھا التأثیر باإلیجاب علالبحـث والتي نعتقد من خاللھا 

 أخالقیات اإلدارة، عملیة اإلداء، الموظفین، تأثیر الكلمات المفتاحية:

 

 



 
 

 

 

 

The impact of management ethics on employees and the performance process 

 

 

Abstract: 

The world today is characterized by rapid change, a feature that has become a feature of 

all aspects of human activity and its management of various organizations. This feverish 

race has resulted in clear administrative deviation in organizations because of exceeding 

the values of truth, goodness and justice, but the exploitation of these values to achieve 

other purposes has become a feature that distinguishes the management of public 

organizations. And internationalism, as is the weighting of the negative side of the 

current of globalization and the domination of the material trend and ignoring virtuous 

values and ideals are among the biggest factors affecting the increase in administrative 

deviation in organizations and on the behavior of individuals in them and thus on the 

ethics of management. 

Nowadays, interest in business ethics is increasing in a clear and striking way. Many 

concepts have emerged in this regard, including professional rules and ethics, 

management ethics, and job ethics. Organizations are racing to issue so-called ethical 

codes, which require research and study to determine their impact on administrative 

creativity at the individual, group and organizational levels. Hence, the aim of our 

current research is to identify the effect of commitment to professional ethics on 

employees and the performance process. 

Keywords: management ethics, performance, personnel, affect 

  



 
 

 

 

 المقدمة:

لتطور التكنولوجي في مختلف المجاالت النظر لألمور بمختلف أنواعھا بطریقة یتطلب التقدم العلمي وا

وبما أن أخالقیات الوظیفة تعد من أساسیات النجاح ألنھا تعكس ثقة المنظمة بموظفیھا وكذلك ثقة المجتمع  متجددة،

 فان االلتزام بھا سوف یقود إلى اإلبداع للحاق بركب التقدم العلمي والتطور التكنولوجي.

ثة االخیرة من القرن فلقد آثر الحدیث عن اخالقیات االدارة وتعالت االصوات من اجلھا في العقود الثال

ومع تزاید الفضائح االخالقیة وانتشار مظاھر الفساد االداري واالقتصادي بشكل الفت النظر نتیجة تراجع  الماضي.

النظم االقلیمیة لم تعدو االجراءات المقابلة لھذه الظواھر سوى تشدید الحلقات الرقابیة وتكثیف القواعد المحددة للسلوك 

 . حالة التفنن في الغش جریاً على قاعدة ) آل ممنوع مرغوب (وھذا بدوره یزید من 

وما یرتبط بھا من سیاسات وبرامج لالرتقاء بھا والتدریب  اإلدارة،بأخالقیات  االھتمام هزیادكل ھذا أدى إلى 

بأخالقیات  امبھا إن االلتز وثقة المجتمععلیھا. إنھا من أساسیات النجاح كونھا تعكس ثقة المنظمة بموظفیھا وأجھزتھا 

اإلدارة یقود إلى تطویر العاملین ویعكس االھتمام الذي یولیه الموظف لاللتزام بھذه األخالقیات في اإلدارة كالشفافیة 

 .إذ أن عدم االلتزام بھذه العناصر یؤثر بشكل مباشر على سمعة وھیئة المنظمة والنزاھة،

 أسئلة البحث:

 اآلتي:حاول البحث اإلجابة عـن التساؤالت 

  بأخالقیات اإلدارة؟ما المقصود 

 ما ھي المبادئ األخالقیة للموظف العام؟ 

 الموظفین؟ علىتأثیر أخالقیات اإلدارة  دراسة 

  المنظمات؟اإلدارة في  ألخالقیاتھل ھناك تصور واضح 

 أهداف البحث:

 م أخالقیات الوظیفة.ودراسة مفھ 

  االلتزام بھا.دراسة مدى إدراك اإلدارة والعاملین ألھمیة 

  الموظفین. علىدراسة تأثیر أخالقیات اإلدارة 

  اإلداري.تحدید العالقة بین أخالقیات الوظیفة واإلبداع 



 
 

 

 

 أهمية البحث:

 التي ال یمكن لمنظمات الیوم أن تستغني اإلدارة،یكتسب ھذا البحث أھمیة كبیرة كونھ یبحث في أخالقیات 

أخالقیات اإلدارة من المواضیع الساخنة التي ازدادت الحاجة إلیھا بتزاید  إذ یعد موضوع األشكال،عنھا بأي شكل من 

الفضائح األخالقیة وتراجع النظم القیمیة، فأخالقیات اإلدارة أصبحت عامل ھام في تعزیز المیزة التنافسیة في الكثیر 

یر عقالني لتسی من المنظمات حیث التكفل بالعنصر البشري من توفیر شروط العمل الضروریة وضمان مخطط

المعقدة والثریة في آن واحد في اعتبار أن األخالقیات موضوع الساعة  البحث ھذاالموارد البشریة. وتكمن أھمیة 

نظرا لالنتھاكات واالنحرافات اإلداریة المختلفة التي تواجھھا المنظمات یومیا مع التطور السریع في اإلدارة وأسالیبھا 

میة ودور أخالقیات اإلدارة فیحل المشاكل اإلداریة وتسھیلھا لتحقیق فعالیة الآلداء وفي ھذا اإلطار تبرز مدى أھ

 .للوظیفة العامة

 مصطلحات البحث:

مجموعة القیم والمعاییر التي یعتمد علیھا أفراد المجتمع في التمییز بین ما ھو جید وسیئ وبینما  األخالق:

 و ما ھو سیئ)الرذیلة(. ھو جید)الفضیلة(، وھي منطلقات للتمییز بین ما ھو صواب وما ھو خطأ،

مجموعة القیم والمبادئ الفاضلة والمعاییر الصادقة والتي تشتق من العقیدة الصحیحة  أخالقيات اإلدارة:

 .وتحكم السلوك اإلداري لتحقق كفاءة المنظمة ورضا أصحاب المصلحة

 الدراسات السابقة:

 (6002)نجم، "دور أخالقیات اإلدارة في عالم متغیر"  دراسة نجم عبود نجم بعنوان الدراسة األولى:

 التالیة:وتناول في دراسته العناصر 

 المفاھیم العامة ألخالقیات اإلدارة ونظریاتھا ومداخلھا. -

 تطور مفھوم وأبعاد المسؤولیة االجتماعیة. -

 تطرق إلى معالجة أخالقیات اإلدارة في التجارب اإلداریة األخرى. -

 مجاالت.ألخالقیات اإلدارة في عدة التطرق  -

 وتوضیح اإلطارإلقاء الضوء على موضوعات مھمة ومعاصرة  والھدف وراء ھذا المؤلف الحدیث ھو

 اإلدارة والتحدیات التي تواجھھا. ألخالقیاتالنظري 



 
 

 

 

ة عن ،وھي عبار (7991)مقدم، دراسة مقدم السعید بعنوان أخالقیات الوظیفة العمومیة  الدراسة الثانية:

دراسة نظریة تطبیقیة من زاویة التأصیل ،الحقوق، االلتزامات المھنیة،والنظام التأدیبي للموظفین ،تناول فیھ أسباب 

 .عدم التحكم في أخالقیات اإلدارة في الجزائر وبعض طرق ترسیخ أخالقیات اإلدارة في الجزائر

  (6002)حياة،األخالقیات اإلداریة في اإلدارة الجزائریة  بعنوان:دراسة عبد العزیز حیاة  الدراسة الثالثة: 

والتي تناولت األخالقیات اإلداریة في جانبھا النظري من خالل سرد مختلف النظریات والمداخل وتناولت أیضا 

 .األخالقیات اإلداریة في الجزائر من خالل تحلیل ودراسة بعض القوانین والتشریعات

 لنظري: اإلطار

 :أخالقيات اإلدارة وأهدافهامفهوم 

 تعريف األخالق:  

ح الخاء بفت-وھو یشكل صورة اإلنسان الباطنیة مثلما یشكل خلق یطلق على الطبع أو السجیة، الخلق لغة:

 (7990)الغزالي،صورة اإلنسان الظاھرة.  -وسكون الالم

ة عنھا تصدر األفعال بسھول راسخة،ھیئة في النفس  یعرفه حجة اإلسالم أبو حامد الغزالي بأنه:" اصطالحا:

 (7990)فتيحة، ویسر من غیر حاجة إلى فكر ورویة. 

 :تعريف أخالقيات الإلدارة 

عرف ریو بیارز أخالقیات اإلدارة بأنھا " مجموعة من المعاییر والمبادئ التي تھیمن على السلوك اإلداري  

صحیح والخطأ معاییر نسبیة تختلف من مجتمع آلخرما ونالحظ في ھذا التعریف أن ال. "وتتعلق بما ھو صحیح أو خطأ

 (6002)نجم، لم تحكمھا مرجعیة علیا تعترف لكمالھا جمیع المجتمعات البشریة. 

ویرى إیفانسیج وزمالؤه أن أخالقیات اإلدارة تمثل خطوطا توجیھیة للمدبرین في صنع القرار.یتفق ھذا  

إذ أن الخطوط التوجیھیة ھي سیاسات عامة البد لھا من إستراتیجیة كلیة تشتق  التعریف مع سابقه مع مبدأ النسبیة،

 (6002)نجم، نفس الوقت تسعى لتحقیقھا.  منھا، وفي

 مصادر وأهداف أخالقيات اإلدارة:

  اإلدارة:مصادر أخالقيات 

 اآلتي:ویمكن تحدید أھم مصادر قیم وأخالقیات اإلدارة في  

 الدین في المجتمع. - 1

 م وأخالقیات المجتمع.قی - 2



 
 

 

 

 قیم وأخالقیات أسر العاملین في المنظمة. -3

 التشریعات والقوانین. - 4

 (6001)أبو نصرة، تعلیمات ولوائح المنظمة.  - 5

 :أهداف أخالقيات اإلدارة 

د التأدیبیة بتبیان القواع تھتم أخالقیات اإلدارة كعلم للواجبات المعنویة الخاصة بمھنة معینة وجزاءاتھا 

ما تھدف األخالقیات عموو السلوكیة واألخالقیة إلعطاء مھنة ما سواء فیما بین الممارسین أنفسھم أو إتجاه الغیر،

 (7991)مقدم، : اإلداریة إلى

 * ضبط العادات واإلتفاقات ومجموع القیم واألعراف والتقالید المتفق علیھا في محیط ما.

 وتحصین الكفاءات الفنیة وتحفیز ات على تقدیم النقد الذاتي لتحسین المردودیة،* تساعد األخالقی

 المھارات المھنیة وخلق جسور الثقة في األھداف المتبعة.

* ضبط السلوك الھني والشخصي الذي ینبغي أن یتحلى به الموظفون لدى الدولة وضمان إنضباطھم بما 

 واطالعھم على واجباتھم المھنیة في إطار أخالقي.ینسجم ومقتضیات ممارسة الوظیفة العمومیة، 

 * تطبیق نظام الجزاءات اإلیجابیة والسلبیة لتفادي بعض مظاھر الفساد اإلداري.

 * ضمان مخطط عقالني لتسییر الموارد البشریة یأخذ بعین االعتبار مسارھم المھني والوظائف.

 بضبطھا وتقنینھا() الموظفین* تحقیق التوازن بین األحكام األخالقیة وحریات وحقوق 

* ضرورة تغلیب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة للموظف بشكل یتفق واألنظمة التشریعیة 

 والتنظیمیة الساریة المفعول.

* تقریب عمل اإلدارة العامة من المواطنین باإلصغاء إلى اھتماماتھم وانشغاالتھم وكذا على تحسین نوعیة 

 م.الخدمات المقدمة إلیھ

 * إنشاء الثقة المتبادلة بین اإلدارة والمواطن.

 * إزالة الطابع التسلطي الذي یمكن أن تتصف به اإلدارة باحترام الواجبات الملقاة علیھا.



 
 

 

 

 أهم المبادئ في أخالقيات الموظف:

قع ت قبل التطرق إلى أھم المبادئ في أخالقیات الموظف، یمكن التطرق مما سبق إلى أھم االلتزامات التي 

 :على عاتق الموظف في إطار عالقة العمل وھي كاآلتي

القیام بأحسن وجه وبكل كفاءة بااللتزامات المتعلقة بمنصب عملھم وذلك بالتصرف بعنایة ومثابرة في  .1

  .إطار نظام العمل الذي تضعه المؤسسة

الحیتھا ة العادیة لصتنفیذ التعلیمات الصادرة عن السلطة السلمیة التي تعیشھا المؤسسة أثناء الممارس .2

  .اإلداریة

  .المساھمة في جھود المؤسسة قصد تحسین التنظیم واإلنتاجیة .3

  .مراعاة االلتزامات الناجمة عن عقد العمل .4

 لتنظیم،اعدم إفشاء المعلومات ذات الطابع المھني المتعلقة بالتقنیات والتكنولوجیا وأسالیب الصنع وكیفیة  .5

ن الوثائق الداخلیة بالمنظمة إال إذا فرضھا القانون أو طلبتھا وبصفة عامة عدم الكشف عن مضمو

  .السلطة السلمیة

  .مراعاة إجراء النظافة واألمن التي تعدھا المؤسسة وفقا للتشریع والتنظیم .6

قبول المراقبات الطبیة الداخلیة والخارجیة التي قد تباشرھا المؤسسة في إطار طب العمل ومراقبة  .7

  .المثابرة

ة في أنشطة التكوین وتحسین المستوى وتجدید المعارف التي قد تباشرھا المؤسسة في إطار المشارك .8

  .تحسین سیرھا وفعالیتھا أو لتحسین النظافة واألمن

 .متعاملةعدم الحصول على مصالح مباشرة أو غیر مباشرة من مؤسسة أو شركة منافسة زبونة أو  .9

 

 خاتمة:

ترتبط أخالقیات اإلدارة بالخصائص الداخلیة الممیزة سواء للفرد أو الجماعة إذ تعبر ھذه الخصائص عن 

استجابة متمیزة ذات بعد تاریخي لظروف ذلك الفرد أو تلك الجماعة وللمكونات األصلیة لكل منھم والخزان االجتماعي 

التطور تحاول المحافظة على ھویتھا الوطنیة  والعمق الحضاري لذا نالحظ أن جمیع الدول التي سارت في طریق

والتاریخیة واالجتماعیة والثقافیة والمحافظة على نظامھا القیمي. وتعد األخالقیات اإلداریة محور االرتكاز الذي یمنع 

 عي،تمااالجوالتي یمكن أن تھدد األمن  لألخالق،ویكافح االنحراف والفساد اإلداري وغیر ذلك من السلوكات المنافیة 

أن التمسك بعدد من السلوكات والمبادئ والقیم األخالقیة ھو  الفرص، حیثإذا ما مست العدالة والمساواة وتكافؤ 

 أساس نجاح الموظف في عمله. 



 
 

 

 

 :نتائج البحث 

 ام بموضوع قیم وأخالقیات اإلدارة.ھناك عدة عوامل أدت إلى زیادة االھتم 

  االھتمام بقیم وأخالقیات اإلدارة.ھذه العوامل وغیرھا أدت إلى تزاید 

 یة وبدونھا تنمو أخالقیات اإلداریة في المنظمة اإلداریة تعتبر من األساسیات لتحقیق أي إستراتیجیة

 تعتبر منظومة قانونیة الغیه وتجاوزھا من األمور البسیطة 

 الیوم أصبحت اإلدارةبل  ،تعلق بالفرد وال یمكن التأثیر بهلم تعد أخالقیات اإلدارة مفھوما ذاتیا ی 

  بأمس الحاجة إلى مغادرة ھذا المفھوم والنظر ألخالقیات اإلدارة بوصفھا أحد مصادر التمویل

التي ستعود بربح اجتماعي وال تقل شأنا عن باقي رؤوس أموال المنظمة التي تعتمدھا  السلوكي

 الربحیة. في تحقیق

 توصيات ومقترحات:

 ي فرض النظام التأدیبي بعد وقوع المخالفة األخالقیة إلى األسالیب االنتقال من األسالیب العالجیة ف

 الوقائیة في اختیار المدیرین والتدریب والتوعیة.

  االنتقال من االعتقاد بأن أخالقیات اإلدارة واألعمال مسألة ذاتیة وشخصیة ال یمكن تعلیمھا أو

منظمة وال بد من إعداد األفراد فیھا التدریب علیھا إلى كونھا مسألة إداریة تتعلق بثقافة وقیم ال

 .علیھاوتدریبھم 

  االنتقال من االھتمام بمعاییر الكفاءة من أجل تحقیق أھداف المنظمة إلى االھتمام بالمعاییر

 األخالقیة، إلى جانب االھتمام بمعاییر الكفاءة أیضا.

 .االنتقال من األخالقیات الذاتیة إلى األخالقیات المھنیة 
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