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 اسم المادة : أخالقيات المهنة
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 أوال: وسائل ترسيخ أخالقات المهنة:
 تنمية الرقابة الذاتية :  -1
 الفردية الخاطئة.وضع األنظمة الدقيقة التي تمنع االجتهادات  -2
 القدوة الحسنة . -3
 تصحيح الفهم الديني والوطني لموظيفة : -4
 محاسبة المسؤولين والموظفين : -5
 التقييم المستمر لمموظفين.  -6

 اهتمام الجامعات بأخالقيات العمل:ثانيا: 
تمقى األخالقيات اهتماما كبيرا في الجامعات في الدول األجنبية. فتجد أن تدريس 

 مادة في أخالقيات المهنة أمرا شائعا.
وكذلك في كميات اإلدارة والتجارة تجد أن أكثر الجامعات ُتدرِّس مادة في أخالقيات 

العمل واإلدارة. باإلضافة لذلك فإنه يتم التطرق في بعض األحيان ألخالقيات المهنة 
 في أثناء دراسة المواد األخرى.

 ثالثا: أخالقيات العمل والجودة:
أخالقيات العمل تشير إلى قيم السموك واألخالق التي توضح التصرفات الصائبة إن 

والخطأ التي تظهر في بيئة العمل. إن المقاييس األخالقية السيئة تؤدي إلى مشاكل 
فيما يتعمق بصورة المنشأة لدى الجمهور، والى مجموعة من المشاكل المكمفة، قضايا 



رقة بين الموظفين.. إلخ. إن اتخاذ القرار قانونية مكمفة ، مستوى عالي من الس
األخالقي يديم الثقة مع الجمهور كما انه عنصر أساسي في عالقة المنشأة مع 

الجمهور والموظفين والشركات األخرى. ومن المهم أيضا أن تعكس اإلدارة العميا 
سموك أخالقي ألنه من المتعارف عميه إنها دائما القدوة التي يتمثل بها جميع 

لعاممين بالمنشأة. بالنسبة لممديرين والموظفين فإن حماية البيئة هي مسئولية ا
اجتماعية كما إنها هدف مهم لممنشأة ألنها أصبحت حجر الزاوية لمنجاح. إن أي 

منشأة ترغب في االزدهار عمى المدى الطويل ال يمكنها تحقيق ذلك دون أخالقيات 
ية التي تحكم التصرفات والقرارات في بيئة العمل، أي معايير السموك والقيم األخالق

 العمل..

 رابعا: أخالقيات العمل والثقافة:

 (هوفستد)قدم هوفستد تحمياُل متميزًا وشاماًل لمتنوع في الثقافات المختمفة. فقد قام 
بدراسة تأثير الثقافة القومية عمى اتجاهات وقيم األفراد المتعمقة بالعمل .وقد أجرى 

دولة، والذين يعممون في  61موظف في  161111مكونة من  دراسته عمى عينة
إن الثقافة القومية لها  (هوفستد)شركات تابعة لمؤسسة متعددة الجنسية واحدة ، ووجد 

تأثير قويًا عمى قيم واتجاهات األفراد المتعمقة بالعمل ، فهي تفسر بدرجة أكبر 
ت التي يمكن إرجاعها إلى االختالفات في سموك األفراد ، وهذا أكبر من االختالفا

 1االختالفات في السن والجنس والتخصص الوظيفي أو لمركز الفرد في المنظمة.
  

 
 


