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 .يات اإلدارة: بني احلتمية والضغوط التنظيمية للمؤسساتقأخال
Management ethics: Between the imperative and organizational 

pressures of institutions  
 ، 1*أيت أوقاسي فتيحة
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 : لص امل

يث طبيعة نشاطها من املنظور التقليدي إىل املنظور احلد اختالفاعلى  ه املؤسسةاعادة توجيكمفهوم جديد إلخالقيات اإلدارة  اتعد 
حثية رقة البتناولت هذه الو ، حيث االجتمااعي معااالقتصادي و تحقيق األداء ل جزء من اجملتمع الذي تزاول فيه نشاطها اباعتبارها

لضغوط التنظيمية مفهوم األخالق، أخالقيات اإلدارة و خمتلف العوامل اليت سامهت يف : بني احلتمية و ااملوسومة أبخالقيات االدارة
 ظهورها، ابإلضافة إىل الضغوط التنظيمية اليت تعرقل من التزام املسؤولني و االفراد يف تطبيق املعايري األخالقية. وكحوصلة للدراسة مت

ة يلتزم هبا هؤالء سلوكيات األفراد يف معايري رمسية مكتوبجتسيد تصرفات و  ات اليت من شأهنالتوصيتقدمي جممواعة من االستنتاجات وا
 ابختالف وظائفهم يف املؤسسة.

 األخالق، أخالقيات االدارة، اعوامل الظهور، الضغوط التنظيمية. كلمات مفتاحية: 
 .JEL  :M1 ،M14تصنيف 

Abstract: 
Management ethics as a new concept to re-orientate the institution of the different nature of its 
activity from the traditional perspective to the modern perspective as part of the society in which it 
conducts its activity to achieve both economic and social performance. Management ethics and the 
various factors that contributed to its emergence, in addition to the organizational pressures that 
impede the commitment of officials and individuals to the application of ethical standards. 
a set of conclusions and recommendations were made that would reflect the conduct and behaviour 
of individuals in formal written criteria to which they would be bound by their various functions in 
the institution. 
Key words: ethics, management ethics, visibility factors, organizational pressures 

 
 . مقدمة: 1

أخالقيات اإلدارة بصفة اعامة أصبح يعد من أهم اجملاالت اليت من خالهلا تستطيع إن احلديث اعن  
واباعتبار املؤسسات تساهم يف التنمية  املؤسسة حتقيق أهدافها يف ظل بيئة تنافسية وحميط يتميز ابلتغيري املستمر.

مع  القتصاديامبحاولة دمج اجلانب  االخالقيات، فإنه أصبح من الضروري االهتمام هبذه واالجتمااعية االقتصادية
اجملتمع بدون  احتياجاتمن خالل تطبيق القوانني واملمارسات األخالقية اليت تسمح بتحقيق  االجتمااعياجلانب 

 مبالغة أو تضليل. 

 .....31/06/2021.اتريخ النشر /.....20/04/2021. اتريخ القبول: /.13/03/2021.اتريخ االستالم: 
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 تصرفات يف تتجسد لكي اجملتمع لدى املوجودة والقيم والتقاليد األاعراف من األخالقيات معظم استمدت لقد
 ابختالف وحيرتمها عاملال هبا يلتزم مكتوبة، رمسية معايري بعد فيما ولتصبح املؤسسات مستوى اعلى فراداأل وسلوك
 ملوظفنيا أو املسؤولني التزام مدى اإلجيابية أو السلبية املمارسات بعض تعكس ما وكثريا .ميارسها اليت املهنة

 .اإلدارة أبخالقيات
 
 إشكالية البحث 1.1

نربز معامل  مااعيواالجت االقتصادياملتزايد ابجلانب األخالقي والتوجه اجلديد للمؤسسة حنو األداء  االهتماميف ظل 
 اإلشكالية اليت حنن بصدد معاجلتها من خالل التساؤل التايل:

التزام  فيما تتمثل الضغوط التنظيمية اليت تعيق منت ف ي ظهور أخالقيات اإلدارة  و ما أمهية العوامل اليت سامه
  يف ممارسة مهامهم اإلدارية املسؤولني أو املوظفني

 ولإلجابة اعن السؤال اجلوهري وضعنا األسئلة الفراعية التالية: 
 كيف مت حتديد مفهوم األخالق   -
   وفيما تتمثل صعوابت تطبيقها اعلى الواقع يت سامهت بظهور أخالقيات اإلدارةما هي العوامل ال -
 االدارة  ألخالقياتة التنظيمي الضغوطفيما تتمثل  -
 أمهية وأهداف البحث 2.1

 تتمثل أمهية الدراسة يف النقاط التالية:
 النشاط االقتصادي. أداءاباعتبارها اعنصر فعال من خالل  االقتصاديةأمهية أخالقيات ادارة املؤسسات  -
 أسباب االهتمام هبا.توضيح مفهوم أخالقيات االدارة و  -

 يف اآليت:بينما أهداف الدراسة نلمسها 
يف إطار هذه الورقة البحثية سنحاول تسليط الضوء اعلى حتديد املفاهيم املتعلقة ابألخالق بصفة اعامة  

أهدافها  ملؤسسةا خاصة، مث التعرض إىل أهم العوامل اليت سامهت يف ظهورها، ألجل حتقيقبصفة وأخالقيات اإلدارة 
ت وحتمية إىل الصعواب ابإلضافة االجتمااعيةمعا من خالل إبراز أمهية القيود والعراقيل  واالقتصادية االجتمااعية
  التنظيمية. الضغوطو  واالجتمااعية االقتصادية االنشغاالتالتوفيق بني 
 املنهج املتبع 3.1

املنهج الوصفي، حيث حاولنا فيه إبراز ماهية أخالقيات اإلدارة بصفة  استخدمنالدراسة هذا املوضوع  
 اعامة مبا فيه مفهوم االخالق، نشأة وتطور أخالقيات اإلدارة، والضغوط التنظيمية اليت تساهم يف التأثري اعليها.
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 الدراسات السابقة 4.1
 :ما يلينذكر  اإلدارةمن بني الدراسات اليت تناولت موضوع أخالقيات  

، دكتوراه فلسفة يف اإلدارة، )كلية الدراسات اإلدارية واملالية العليا، جامعة اعمان 2009أمحد فالح اجلعافرة،  -
 السرتاتيجياذات البعد  املكوانتيف  االجتمااعيةالعربية للدراسات العليا(، أثر أخالقيات األاعمال واملسؤولية 

  للمصارف يف األردن.
 اعالقة بني اعناصر أخالقيات األاعمال واملتمثلة يف العدالة واملساواة األساسيةحيث توصل الباحث إىل اجياد  

 السرتاتيجياومكوانت البعد  االجتمااعيةواإلخالص، الثقة والسرية، الشفافية واملساءلة ابإلضافة إىل املسؤولية 
ن ابإلضافة لباحثة إىل أللمصارف واملتمثلة يف جودة اخلدمة، جذب العمالء وتطوير املوارد البشرية كما وضحت ا

يف منوذج   واخلربة كما هو موضح االقتصاديةإال أن هناك اعالقة بني املسؤولية  االجتمااعيةإىل املسؤولية األخالقية 
carroll  االسرتاتيجيومكوانت البعد. 

- Benoit cherré, 2007, HEC Monteréal, Doctorat en sciences de gestion, 

Etude de representation d’une décision éthique chez le gestionnaire. 

هدفت هذه الدراسة إىل البحث اعلى النموذج الذي يؤثر اعلى اعينة من املسريين للقطاع اخلاص، شبه  
اعمومي واعمومي، ولقد أوضحت الدراسة أن النموذج األخالقي يعد من أول ما يطلع يف ذهن املسري، كما تساهم 

يف حل مشكلة األخالقيات، وأن كل التطلعات الدينتولوجية  واملصداقيةاحلرية، املسؤولية، الصحة  قيم ومبادئ
لكن مبستوايت و  االاعتبار)األخالق الواجبة واإللزامية(، التيليولوجية )األخالق النتائجية أو الغائية( تؤخذ بعني 

 خمتلفة.
 

 مفهوم أخالقيات اإلدارة .2
 مفهوم اخللق:1.2

وأصبحت  اكتسبت الصفات املعنوية اليتو يدل اخللق اعلى الصفات الطبيعية النفسية والفطرية يف اإلنسان  
اخلالدي، ) جانبان، جانب نفسي وابطين وجانب سلوكي وظاهري. فاألخالق اعادة يف السلوك، كعادة الصدق مثال.

 (15، صفحة 1993)العثيمني،  وهي وصف لصورة اإلنسان الباطنية وأبوصاف حسنة وقبيحة. (35، صفحة 2010
 (97، صفحة 2011)التوجني،  .األخالق ما يتحلى به الفرد من اعادات وصفات هي من طبعه وسجيتهتعد  و 

 .(67، صفحة 1895)احلياري،  حيث متثل قوة راسخة يف ابطن النفس يتنازع فيه ما هو خري وشر
 ختيارااألخالق جممواعة من املبادئ والقيم املكتسبة والراسخة يف ابطن اإلنسان واليت تصدر اعنه اعن و  

 (20، صفحة 2013)الزايدي،   .يف تصرفاته وقراراته والتزام
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 وابن الفرايبو  سينا وابن رشد ابن مثل املسلمون الفالسفة من الكثري فيه فكر موضوع األخالق فكانت 
 تداعو اليت نفسلل حال أبهنا األخالق حيث اعرف وأرسطو سقراط بفلسفة الكثري أتثر حيث، مقدمته يف خلدون
 والتدريب لعادةاب مكتسبا يكون ما ومنها اإلنسان ملزاج وطبقا طبيعيا يكون ما فمنها رؤية وال فكر غري من لألفعال

 (20، صفحة 1993)العثيمني،   .خلقا يصري حىت يستمر مث ابلفكر يبدأ
 فكر إىل اجةح غري من بسهولة األفعال اعنها تصدر النفس يف هيئة أبهنا األخالق الغزايل اإلمام اعرف وكما

 (21، صفحة 1993)العثيمني،   .مثال القبيحة ابهليئة تسمى قبيحة كانت  فإذا
 اإلدارة ومفهوم أخالقيات نشأة 2.2

ساس اعلى ألقد حدد مفهوم أخالقيات اإلدارة أبهنا حتمل مسؤولية نتائج األاعمال من أفراد املؤسسة  
القوااعد واملعايري املعمول هبا، كما برزت أمهية أخالقيات اإلدارة من خالل خمتلف الفلسفات والنظرايت اليت اعاجلت 

 هذا املفهوم.
 أاعمال دوانتم ظهرت فلقد القدمي، اإلداري للفكر الرجوع يستداعي اإلدارة أخالقيات مفهوم يف التمعن إن

 املهنيني، ةابإلضاف واجباهتم وحتدد سلوكهم توجه أن ميكن اليت للتجار وقوااعد إرشادات تتضمن القدمي، منذ
 هذه من ليواننا استفادت كما  املصرية، احلضارة يف واإلدارة األاعمال فتطورت. جتاوزها اعلى املرتتبة والعقوابت
 .(47-46، الصفحات 2006)جنم،  .احلضارات

 الفضيلة سبيل وهو (Tao) الطاو مبدأ اعلى تقوم الكونفوشية فكانت قوية، حضارة للصني كانت  وكما
 (48، صفحة 2006)جنم،  .املثالية ابلشخصيات واالقتداء املستقيم والطريق

 األخالقية يةالشخص وتكوين املؤمن واجبات توضيح مع التجارية ابملمارسة مسح حيث وسطا دينا فكان اإلسالم أما
 (49، صفحة 2006)جنم،  املنكر. اعن والنهي ابملعروف واألمر

" اخلفية اليد" يف كتابه الصنااعية الثورة بدايةاعند  اعشر الثامن القرن يف A.Smith مسيث آدم أشار فقد
« main invisible » للمجتمع، العامة ةاملنفع حتقيق للمؤسسات مث احلرة املنافسة طريق اعن األرابح إىل تعظيم 

 اعن تجون العمال حساب اعلى الربح تعظيم كان  حيث واألخالقية االجتمااعية املشاكل خلق إىل هذا أدى ولكن
د مما دفع إىل تطور النظرية املاركسية وتوجهات روا العمل وظروف أوضاع أدت إىل سوء إنسانية، غري ممارسات ذلك

 األاعمال هذه فشل واعند السلبية، واآلاثر األوضاع هذه معاجلة إىل (Taylor) اتيلور داعى كما  .اإلدارة العلمية
 Iron  ؤوليةللمس احلديدي القانون مضمون هو وكان القانون بقوة املصاحل هذه فرض مت اجملتمع شؤون مرااعاة يف

low of responsibility.  ،(51-50، الصفحات 2006)جنم 
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 القتصاديةا الدوافع ااعتبار ميكن أبنه واحلرية الرأمسالية كتابه  يف M.Fridman فريدمان ميلتون عربف
 االجتمااعية املسؤولية ماأ األسهم، محلة لصاحل الربح تعظيم هي األساسية والوظيفة اخلاص العمل الناس، أبهنا تتمثل يف

 .االقتصادي املشروع من ليست وأهنا اقتصادية غري بدوافع ترتبط فإهنا
 األخرى واردامل وحشد األفراد جهود بتنظيم إال يتم ال هدف أي حتقيق أن يرى فإنه اإلسالمي املنهج أما

 .األرابح جلين الفاضلة، واألخالق املثالية القيم بني يقوم ملنهج وفقا
 مسؤولية املدراء حتمل اعلى تعتمد اجليدة اإلدارة أن البعض يرى وإمنا اإلدارة ألخالقيات احلقيقي املفهوم حتديد يتم مل

)العثيمني،  .ملؤسسةا أفراد مجيع وإمنا املدراء اعلى فقط تقتصر ال املسؤولية أن اآلخر البعض يرى كما  أاعماهلم نتائج
 (41-40، الصفحات 1993
 املؤسسة وثقافة سلوك اعلى يؤثر الذي الفرد ألن املؤسسة يف يعملون الذين األفراد يف سلوك اإلدارة أخالقيات فتتمثل

  .املؤسسة نشاط اعلى االجتمااعية بيئتهم من ورثوها اليت ومبادئهم قيمهم حتويل خالل من
 اإلميان يه القيم أن البعض اعرف حيث هلا ميتثل يؤيدها قيم أساس اعلى حيدد كل موظف أخالقياته

 .والصحيح اخلطأ نيب التمييز من الفرد متكن اليت واملعايري القوااعد أهنا البعض يرى كما  معينة، ومعتقدات أبفكار
 (41-40، الصفحات 1993)العثيمني، 
ني، األخالق اإلدارة األخالقية حتت زاويتللتسيري حيث ميكن تعريف  جمال إال هي ما األخالقية اإلدارة ااعتباركما مت 

واملطابقة اعلى امليثاق األخالقي، أما اجلانب الثاين ( individualisme) اليت حتدد يف إطار جمتمع فرداين
 (Boyer, 2002, p. 1) .واالتصالويتوسع إىل غاية ربطه ابلتكنولوجيا احلالية للمعلومات 

  (342-340، الصفحات 2005)جنم،  :فيما يلي املهنة أخالقيات اإلدارة وأخالقيات بني التميز وميكن 

 قوااعد تنظمها هنامل حتكم اليت واملعايري القوااعد وتعد املهنة أخالقيات من أوسع مفهوم اإلدارة أخالقيات تعترب -
 .تطبيقية ريةمعيا أخالق تعد كالمها  أن رغم املؤسسة ونشاطات الوظائف بكل اخلاصة اإلدارية األخالقيات من جزئية

 أخالقيات قتصرت حني يف املؤسسة كل  واسرتاتيجيات أهداف لتوجيه ومعايري نظم اعلى اإلدارة أخالقيات تعتمد -
 .الوظائف ابقي اعن لتميزه واحد وظيفي جانب يف املهنة

 داعم إىل املهنة أخالقيات تسعى حني يف األفراد واحتياجات االجتمااعية املصاحل حتقيق اإلدارة أخالقيات هتدف -
 .املؤسسة وأخالقيات مسعة لتطوير املهنية تالسلوكياو  التصرفات وحتسني

 أوسع األوىل تعد يثحب للعامل القانونية واملسؤولية األدبية أو األخالقية املسؤولية بني الفرق حتديد مت كما
 . أخرى بسلطات قةاعال هلم تكون أن دون نفسهم األفراد طرف من لتطبق القانونية املعايري تتجاوز كوهنا  الثانية من

 اباعتبارها قيم،وال السلوكيات مجيع منها تستمد اليت الدينية املعتقدات اإلدارة، أخالقيات مصادر أهم ومن
 .تسبةاملك الفردية القيم إىل ابإلضافة النبوية، السنة أو الكرمي القرآن من سواء األخالق مكارم اعلى حتث
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 اعلى تؤثر اليت يةالثقاف املؤثرات حول فتتمحور االجتمااعية ابألنظمة املتعلقة ابملصادر يتعلق فيما أما 
 األفراد وتوجهات مبادئو  قيم تكوين يف تساهم اليت االجتمااعية البيئة إىل ابإلضافة للفرد األخالقية اخلصوصيات

 اإلدارة قياتألخال كمصدر  ااعتبارها ميكن اليت العمل وقوااعد األنظمة األخري ويف بينهما املوجودة للعالقة تبعا
 .والعمل

 اإلدارة يف األخالقيات ادرمص(: 1شكل )ال
 

  
 
 
 
 

  
       
        
        
           

 (139، صفحة 2010)طاهر و صاحل ، : املصدر

 
 واجهتها اليت والعراقيل اإلدارة أخالقيات ظهور عوامل .3
  اإلدارة أخالقيات ظهور عوامل 1.3 

 بصفة نياملسؤول جعل مما املؤسسة مستوى اعلى األخالقية املمارسات من احلد يف اعوامل اعدة سامهت لقد
 (7-6، الصفحات 2006)جنم،  :يلي ما منها نذكر أن وميكن الالأخالقية التصرفات بعض إىل خاصة والعمال اعامة
 املنافسة تعتمد كانت  املعروضة البديلة السلع وقلة حجمها بصغر تتميز األسواق فلما كانت :الشديدة املنافسة -

 وتنوع األسواق توسع جردومب به، اخلاصة والقيم األخالقية املعايري اجملتمع، ثقافة يف واملتمثلة املتغريات بعض اعلى
 .لألقوى البقاء مبدأ ضمن تتم أصبحت اليت املنافسة وظهور البديلة املعروضة السلع

 أخالقيات األاعمال

 الفطرية الذاتية الشخصية القيم
 واملذهبية الدينية املعتقدات

 التعليمي واملستوى السابقة اخلربة
 الفردية اخلصوصية

 احلالة الصحية والنفسية واجلمااعية

 اجملتمع يف السائدة الثقافة
 اجلمااعة قيم
 العائلة قيم
 العمل قيم
 اجملتمع قيم

 يف واألخالقية االجتمااعية القيم نظام
 اخلارجي اجملتمع

 نظام القيم واملعتقدات الشخصية الذاتية
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 الدول نيب العالقات وتبادل النشاطات كل  ملمارسة واحد كمكان  العامل أصبح أن بعد: للعوملة التوجه زايدة -
 اعناصر اعن عاداوابت األخالقي البعد االاعتبار بعني أخذ دون اخلاصة مصاحلها اعن البحث إىل السعي املؤسسة أرادت

 .األخرى اجملتمعات اجتاه االجتمااعية املسؤولية
 األخالقية رفاتالتص بعض يتجاوزون املسؤولني أصبح وتوسعه املؤسسة نشاط تعدد مع: اإلداري الفساد ظواهر -

 .األموال وغسيل مثال كالرشوة  األخالقية والقوااعد الشخصية القيم اعن بعيدا أنشطتهم وممارسة
 ببعض ومونيق األفراد أصبح املؤسسة إدارة مستوى اعلى الفساد ظهور مع: األخالقية غري املهنية املمارسات -

 ابلفرد الضرر حلاقإب أدى مما هبا املعمول القوااعد وتتجاوز تتناىف الصحيحة وغري األخالقية غري املهنية املمارسات
 أبي السريع يالشخص االكتساب حماولة السلوك هذا مثل إىل تدفعهم كانت  اليت األسباب بني ومن معا، واجملتمع
 .طريقة
 اختالف لثقايف،ا التعارض التنافسية، للضغوط نظرا الالأخالقية واملمارسات الطرق بعض املؤسسات اختذت ولقد

 وقيم ادئمب حساب اعلى السريع الكسب وراءه من اهلدف وكان الذي املؤسسة مصاحل مع والعامة الفردية املصاحل
 .اجملتمع
 االستمرارو قد يدفع البحث اعن أفكار جديدة املؤسسة إىل تكنولوجيات أحدث لضمان هلا البقاء التكنولوجيا:  -

حبجة أن املستهلك يبحث اعن تغيري املنتوج، هلذا الغرض أصبح من الضروري أن تلتزم املؤسسة ابلتفسريات 
 .(56-54، الصفحات 2014)الرحاحلة،  .التكنولوجية للتفااعل مع تلك احلاصلة يف البيئة اليت تعمل فيه

ية وتوسيع األسواق احملل االقتصاديةلقد ساهم زايدة حجم املؤسسات من النشاطات زايدة حجم املؤسسات:  -
 (24، صفحة 2006)جنم،  إىل خارجية مما أدى إىل زايدة اعدد العمال، املبيعات املواد املستخدمة.

  العراقيل 2.3
 (24، صفحة 2006)جنم،  :يلي فيما املفهوم هذا وتطور نشأة مع ظهرت اليت والصعوابت املشاكل حصر ميكنو
 واألاعمال رساتاملما أبن الباحثني بعض بقول الفرد وأخالقيات اإلدارة أبخالقيات املتعلقة املفاهيم اختالط -

 تقوم واليت القانون بفضل تنشأ اليت االاعتبارية أو املعنوية الشخصيات وليس الفرد هبا يقوم واخلاطئة الصحيحة
 .وثقافتها املؤسسة مسعة اعلى يؤثرون فاسدين وأشخاص أفراد بتوظيف

 املهنة اتمقوم إحدى متثل أهنا حيث املهنية واآلداب القوااعد مع اإلدارة أخالقيات بني اخللط يتم كما
 فإن أوسع الجم اإلدارة أن ومبا مثال، كاألطباء  املهنة من اعزلة وأحياان اعقوابت إىل بصاحبها يؤدي هبا االلتزام واعدم

 ترتبط اليت هنيةامل القوااعد اعكس املسؤولني وتصرف سلوك وكذلك املؤسسة وقيم بثقافة ترتبط اإلدارة أخالقيات
 .املهنية ابملستوايت أساسا
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 توجه وقيم بادئكم  تعد اليت اإلدارة أخالقيات بني التفرقة ميكن اإلدارة، وسلوك اإلدارة أخالقيات بني التعارض -
 اعن نتجي الذي واحلقيقي الفعلي التصرف فهو اإلداري السلوك أما وخاطئ صحيح هو ما إىل واملسؤول املدير

 .لديهم إجيايب كسلو  وجود املؤسسة، مستوى اعلى ومنظمة مكتوبة أخالقية ومبادئ قوااعد وجود يعين فال املسؤولني،
 التقليدي وجههات خالل من تسعى املؤسسة كانت  فإذا اإلدارية والكفاءة اإلدارة أخالقيات بني املرتبطة الصعوبة -
 أخالقية أسس لىاع اباعتمادها املؤسسة تكون فكيف اإلدارية الكفاءة لتحقيق هلا أساسي كهدف  الربح تعظيم إىل
 .البعيد املدى اعلى والربح أوال العامة املصلحة حتقيق إىل هتدف اليت
 .تقنينيال املديرين لدى األخالقية للمبادئ استجاابهتم من يضعف املديرين لدى األخالقي احلس ضعف -

 إىل ياأخالق املديرين تصنيف ميكن أنه إىل فيه أشار بدراسة A.B. Carroll كارول  الباحث قام ولقد
 وهم األخالقي، احلس فاقدو وهم مهمة فئة وهناك أخالقيني وال (Moral manager) أخالقيني مديرين

)جنم،  .ومتماثلة فرق بدون يعتربوهنا أي والالأخالقية األخالقية للتصرفات اختالف أي ال يبدون الذين األشخاص
 (40، صفحة 2006

 الثقافات ويذ املديرون توجه الصعب من فإنه اجملتمعات بني الثقافات وكذلك واألخالق القيم الختالف نظرا -
 واالنشغاالت اكلللمش رؤيتهم اعلى واألخالقي الثقايف منظورهم اختالف فيؤثر مشرتك، واحد تصرف إىل واألخالق
، الصفحات 2006)جنم،  :فئات ثالث إىل املديرين تقسيم مت ولقد األسواق، وانفتاح العوملة فيه تسود وقت يف وخاصة

41-43) 
 حيث املستقبل، أو املضيف البلد ومعايري قيم ضمن موجه وهو العاملية الشركة يف يعمل الذي وهو: احمللي املدير 

 .البلد هذا متيز اليت واملبادئ القيم االاعتبار بعني أيخذ
 .املضيف لبلدا متيز اليت واملعايري القيم تتعدى اعاملية معايري وفق يعمل الذي وهو: العاملي املدير  

 بني التوفيق وحياول يةوالعامل احمللية والقيم املعايري بني توازن حيقق الذي املدير وهو: العاملي احمللي املدير 
 .االثنني

 
 قيات اإلدارة والضغوط التنظيميةأخال .4

األخالقيات أبهنا دراسة لطبيعة املبادئ واألحكام والقيم اليت حتكم الفرد واجلمااعة، كما جاءت   ااعتربت 
 (6، صفحة 2012)ايغي،  اليت تعين التوافق مع معايري وقيم سلوك أو أدب خيتص يف مهنة معينة. Ethiqueكلمة 

املؤسسة طريقة لتحديد القوااعد اليت ينبغي أن حتكم السلوك البشري أما  استخداموتعين األخالقيات  
فهي تعرب اعن القيم اليت تعد مهمة اعند األفراد واجملتمع حيث يتم جتسيدها يف شكل  Moralitéاآلداب أي 
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ه سلوك الفرد جقوانني وتعليمات، وتعرف األخالقيات يف ميدان اإلدارة أبهنا جمموع املعايري والقوااعد اليت حتكم وتو 
 (7، صفحة 2012)ايغي،  أو اجملمواعة لتوضيح ما هو خطأ وصواب يف ظروف خمتلفة.

حيث يتعني اعلى املرؤوسني تلقي األوامر من اهليئات العليا اليت هلا األولوية يف إصدار التعليمات الواجب  
كل هذه هذا التصرف غري إنساين، حيث تش ااعتبارابلقانون، ولكن يبقى يف بعض األحيان  وااللتزامتنفيذها 

السلوكيات ضغوطات وممارسات غري صحيحة اعلى األفراد واملديرين حيث جيربون اعلى تنفيذ التعليمات دون التدخل 
 (.16رقم ) إلدارية يف الشكلأو إاعطاء أراء للمناقشة وميكن حصر أهم الضغوط التنظيمية واملتعلقة ابألخالقيات ا

 ثرة يف أخالقيات القرار اإلداري.الضغوط التنظيمية املؤ : 2شكل ال
  

 

          

 

 

 

 
 (40، صفحة 2010)اخلالدي،  املصدر:

ا تنحصر الضغوط التنظيمية املرتبطة ابلقوااعد الرمسية يف جممل إجراءات العمل وقوااعد التسيري اليت مت حتديده
القرارات اليت  ختاذامسبقا وهذا لتوجيه كل القدرات الفردية إىل مسار مشرتك بعيدا اعن العوامل الشخصية يف اعملية 

م األخالقي حسه استخدامالقرارات مما يدفع أحياان األفراد إىل اعدم  اختاذتعمل أحياان اعلى رفض التغيري يف 
واإلنساين، وابلتايل كلما تكررت وتعددت مثل هذه املواجهات اليت تنتج اعنها الضغوطات كلما قلت هذه الضغوط 

ألاعلى اقلت مقاومة هؤالء لكل ما هو غري أخالقي ليعتادوا اعلى تنفيذ هذه اإلجراءات، ابإلضافة إىل الضغط و 
الذي ميارسه الرؤساء يف أاعلى املناصب من خالل الصالحيات املنوطة هلم واليت تؤثر بصفة مباشرة اعلى املرؤوسني، 

 ختلفتافتنشأ العالقة بني الرئيس واملرؤوس إذا تطابقت املعايري والقيم املكتسبة اليت حيمل كل منهما، أما إذا 
اان احد منهما، نتج اعن ذلك تنافر وابلتايل صراع وجهات النظر، وأحيوتبااعدت التوجهات والقيم اليت حيملها كل و 

ملا هو غري صحيح وغري أخالقي خوفا من اعواقب أخرى وجزاءات ميكن أن متارس من طرف السلطات  االمتثال
 التنظيمية.بسبب خمالفة القوانني واإلجراءات (42، صفحة 2010)اخلالدي،  العليا

ضغط القوااعد الرمسية

(الرؤساء)الضغط األاعلى 

(املرؤوسني)لضغط األدىن ا

ضغط الزمالء واألصدقاء

ضغط البيئة التنافسية

 الضغوط التنظيمية املؤثرة يف أخالقيات القرار اإلداري

 
 

 متخذ القرار
 اإلداري 

 قرار أخالقي مقاوم
 للضغوط التنظيمية 

قرار ال أخالقي غري 
 مقاوم للضغوط التنظيمية
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كما ميكن أن تؤثر الضغوط العليا للرؤساء اعلى سلوك املرؤوس الذي ينتج اعنه أحياان مبادرات وتصرفات  
غري أخالقية، وذلك هبدف توريط الرئيس أو التهديد لإلفصاح بكل ما صدر اعنه من ممارسات غري أخالقية اليت 

إىل األاعلى  املعاكس أي من األسفل واالجتاههة العليا مارسها، ليصبح املرؤوس يف نقطة قوة ميارس ضغوطا اعلى اجل
 (43-42، الصفحات 2010)اخلالدي،  مقارنة ابلضغوط التنظيمية اليت تصدر اعن مناصب املسؤولية.

 تبقى اعناصر أخرى يتأثر هبا املدير ابإلضافة إىل ما سبق ذكره كأن يتأثر بعناصر البيئة اخلارجية اليت ميكن 
أن حتمل توجهات وثقافات خمتلفة مما جيعله يقدم اعلى ممارسات غري معرتف هبا داخل املؤسسة أو النظام الداخلي 

ميكن أن تتشابك  ن مقبولة بتاات نظرا للتغريات املفاجئة اليتمواقف واإلقبال اعلى قرارات مل تك اختاذالذي تسري اعليه، 
 (43-42، الصفحات 2010)اخلالدي،  .1وتتعارض مع مصاحل املؤسسة

كما تنتج أحياان اعالقات صداقة وزمالة يف حميط العمل بني بعض األفراد، وخاصة إذا تعلق األمر بني  
رد فعل  ابملبادئ الصحيحة والقوانني دون االلتزامرئيس وفرد معني، مما يسمح هلذا األخري خمالفة القوانني واعدم 

)اخلالدي،  .2قة الزمالة اليت تنشأ بينهمااعالللرئيس حبجة اعدم وجود حواجز اعمل بينهما وذلك خوفا من خسارة 
 (43-42، الصفحات 2010

يعمل و  يعد السلوك األخالقي ضروراي يف كل زمان ومكان حيث يعترب كاخلط املرشد للسلوك الصحيح 
لألاعمال  املؤسسة ابجلانب األخالقي اهتماماعلى خلق العالقات الطيبة بني الناس، وهلذا السبب كان من الضروري 

  (20-19، الصفحات 2010)اخلالدي،  واألنشطة اليت تقوم هبا رغم وجود ضغوط واعراقيل تنظيمية وذلك لألسباب التالية:
ات املتضررة الثقة للمؤسس وانعداميلحق التصرف الالأخالقي الضرر لبعض املؤسسات وينتج اعنه سوء السمعة  -

املؤسسة اعن معيار الصدق والشفافية يف معامالهتا وفقدان مسعتها اجليدة أمام األاعوان واألطراف  ابتعادبسبب اعن 
 املتعاملة معها.

 ينتج اعن التصرف الالأخالقي مصاريف مالية كبرية تبعا للداعاوي القضائية والتعويضات املطلوبة. -
يف حتقيق األهداف املسطرة من قبل املؤسسات ابإلضافة إىل الكفاءة، وإرضاء كل األطراف  يساهم معيار األخالق -

 سعي إىل حتقيق مصاحل كل األطراف.املتعاملة معها. وذلك بتوحيد األهداف وال
الفضائح ومظاهر الفساد اإلدارية إىل زايدة وكثرة احلديث اعن أخالقيات اإلدارة، الشيء  انتشارأدى  لقد 

 ابملعايري األخالقية اإلدارية  ومعايري الرحبية والكفاءة معا. االهتمامالذي دفع هبا إىل 
ملعايري ا وأشار بعض املختصني والدارسني يف جمال اعلم اإلدارة وجمال األخالق، أبن أخالقيات اإلدارة هي 

 (293، صفحة 2011)السكارنة،  .واملبادئ اليت تتحكم يف سلوك الفرد واجلمااعة
، 2011السكارنة، ) وميكن حصر جممواعة من األسباب والدوافع إىل السلوك غري األخالقي يف العناصر التالية: 

 (301-300 الصفحات
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قوااعد يف بعض األحيان ومدى موافقتها ل انعدامهاسوء اإلدارة اليت نتجت اعن قلة الرقابة واملتابعة لألاعمال أو  -
لواضح يف الواجبات واملسؤوليات للموظفني بسبب اعدم التحديد ا اختالطوأنظمة التسيري ابإلضافة إىل ظهور حالة 

 ملواصفات مناصب الشغل وتداخل الصالحيات بينهم 
اجاته من بني العناصر احملفزة للعمل اليت ميكن أن حيقق منها الفرد والعامل ح اباعتبارهااألجور واملرتبات،  اخنفاض -

 نعداماا األخري حسب رضاه من مستوى األجرة اليت يتقاضاها ويف حالة األساسية واليومية وابلتايل تتأثر مردودية هذ
 يلجأ إىل الكسب بطرق غري أخالقية وغري صحيحة. واالكتفاءهذا الرضى 

 ابلقوانني واللوائح املنظمة للوظائف داخل املؤسسة. االلتزاماعدم  -
غري األشخاص يري املستمر للتوجيهات اإلدارية بتللهيئات اإلدارية، مما يؤدي إىل التغ االستقرارسوء التنظيم واعدم  -

 الذين يتولون مهام املسؤولية العليا.
 العمال حسب مواصفات مناصب الشغل.وتعيني  الختياراعدم إتباع معايري الكفاءة والصدق واألمانة  -

ميكن و  واملمارسات غري األخالقية والتصرف بشكل غري صحيح تالسلوكياتنتج اعن بعض املؤسسات بعض كما 
، الصفحات 2010الدي، )اخل :حصر اعدة أسباب تدفع األفراد واملؤسسات إىل هذا فمنها العوامل التنظيمية وغري التنظيمية

45-46) 
 السعي وراء حتقيق الربح كهدف أول أساسي للمؤسسة أبي طريقة اعلى حساب املبادئ األخالقية. -
 املنافسة بطرق غري صحيحة وغري أخالقية، وإحلاق الضرر ابألطراف األخرى.مواجهة  -
 أبدىن حد من القوانني لتفادي العقوابت اليت ميكن الوقوع فيها. االلتزام -
أو اإلجراءات  النصوص وانعداماعدم وضوح سياسة املؤسسات مما جيعل دائما وجود فراغ قانوين لبعض التصرفات  -

 العملية اليت تساهم بتوجيه هذا السلوك.
 ابملمارسات األخالقية وهذا لنقص الرقابة واملتابعة للمهام املنجزة من طرف األفراد. االمتثالاعدم  -
ارس قبولة مادامت متم اباعتبارهااعليها، وتقليدهم لبعض املسؤولني  الاعتيادهمتقبل الناس األاعمال غري األخالقية،  -

 من طرف املسؤولني كوهنم القدوة احلسنة هلم.
 اعدم التحديد الواضح للقوانني واللوائح التنظيمية خبلق فراغات قانونية يتم التهرب منها بسهولة. -
 غياب التوجه الديين واألخالقي، مما أدى إىل غياب احلس األخالقي اعند القيام ابملهام. -
 الفوضى.  انتشارات واملسؤوليات، مما يؤدي إىل تداخل املهام وسوء حتديد الصالحي -
 اةمة:اخل. 5
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 واملثل ابلقيم امااللتز يعرب اعن  حيثلقد أصبح البعد األخالقي ذو أمهية كبرية اليت توليها املؤسسات 
 املؤسسات تزامال ضرورة إىل األاعمال يف التطور أدى جيات.كمايواالسرتات للخطط تنفيذها يف اخلاصة األخالقية
 حتقيق االداء االقتصادي و االجتمااعي معا. هبدف تنفيذها و القرارات اختاذ اعملية يف األخالقي ابلسلوك

تعترب أخالقيات اإلدارة سلوك األفراد الذين يعملون يف املؤسسة من خالل حتويل مبادئهم وقيمهم املوروثة 
اعلى نشاط املؤسسة ولقد برزت أمهية هذا املصطلح من خالل الفلسفات األخالقية اليت اعاجل من خالهلا الباحثني 

 .توضيح وتطور هذا املفهوم 
بعض املقرتحات و التوصيات اليت قد تساهم يف توجيه ممارسات املسؤولني و من خالل ما سبق ارأتينا ادراج 

واليت تتمثل  تمن شاهنا ضمان إدارة صحيحة مع حتديد الصالحيات و املسؤولياو االفراد إىل تصرفات و سلوكيات 
 يف:

 أساسي غريكمت  اباعتبارها واألاعمال اإلدارة أخالقيات اعلى قائمة جديدة رؤية إىل ضرورة توجه املؤسسات -
 لتتجسد معاجملت يف السائدة االاعتقادات األاعراف، من القيم هذه تستمد حيث األخالقي االجتمااعي النموذج يف
 و العامل هبا لتزمي مكتوبة رمسية معايري بعد فيها تصبح و املؤسسات مستوى اعلى األفراد سلوك و تصرفات يف

 .ميارسها اليت املهنة ابختالف حيرتمها

 . هبا االلتزام بوجو  و املهنية األخالقيات إدراك ضرورة يف املسؤولني و املوظفني تواعية يف االدارة التزام -
 األخالقية ايرياملع وتقدمي اعرض خالله من يتم الذي املؤسسات قبل من مقبول و واضح منهج إجياد ضرورة  -
 .سات االداريةر املما خبصوص

 االلتزامو  األخالقي الضمري ابستحضار رؤساء أو موظفي كانوا  سواء األفراد من واملطالبة األمر ضرورة  -
 .مسيةر  قانونية نصوص فيها ترد مل اليت لألاعمال ابلنسبة خاصة املهام إجنازهم أثناء األخالقية ابملبادئ

 خالل من يةاالدار  للممارسات األخالقية ابجلوانب االهتمام إىل توجيههم و الرؤساء و املوظفني حتضري -
 واالقتصادية تمااعيةاالج األهداف بني للتوفيق األخالقي احلس بضرورة هؤالء تواعية إىل اهلادفة التدريبية الدورات
 .للمؤسسة
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