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عمى المنشأة أيًضا أن تضع مجموعة كبيرة من القضايا االجتماعية في االعتبار، أي 
قرار ما عمى البيئة والموظفين والعمالء. ومصطمح المسئولية كيف سيؤثر اتخاذ 

االجتماعية يشير إلى السياسات واإلجراءات والتصرفات الموجية لدعم رفاىية 
 المجتمع كيدف أساسي.

بين عمل ما ىو صائب  التوازن الحياة، توجدية في باختصار إن المنشآت التجار  
وما ىو مربح. وفي المنشأة تماما كما في الحياة ، تحديد ما ىو صائب وما ىو خطأ 

 –في موقف معين ليس دائما اختيارا واضحا. فأي منشأة ليا مسئوليات كثيرة 
محاولة لمعمالء والموظفين، والمستثمرين ولممجتمع ككل. أحيانا يظير الصراع عند 
 التوفيق بين مصمحة المنشأة في أن يحقق الربح المستيدف والمسئولية تجاه

المجتمع. وقد يظير الصراع أيضا في حالة اتخاذ قرارات مثالية والقرارات العممية 
 التي يتطمبيا موقف معين.

 المحاضرة السادسة:

هناك عناصر أربعة تشكل أخالقيات العمل والمسئولية  أوال: 
 ية:االجتماع

الفرد، المنشأة، القانون والمجتمع. ىذه العناصر األربعة تتفاعل الواحدة مع األخرى 
بقوة بحيث تؤثر عمى قوة واتجاه كل واحدة منيا. فأخالقيات صانع القرار تؤثر عمى 
المنشأة وبالتالي يؤثر عمى المتعاممين معيا كأي مجتمع. أن الفرد من خالل حياتو 
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ف يجب إن يوازن بين الصواب والخطأ قبل اتخاذ قرار ما أو المينية قد يواجو بموق
تصرف ما، لذلك فأن مناقشة أخالقيات العمل تبدأ بالتركيز عمى أخالقيات الفرد. 
أخالقيات العمل تتشكل أيضا بالمناخ األخالقي داخل المنشأة. أن األخالقية تمعب 

 دورا متزايدا في المنشآت حيث العمل الصائب يدعم ويكرم.
كما أن الثقافة تؤثر عمى األخالقيات المتعمقة بالعمل ، كما إنيا تؤثر عمى السموك 

اإلداري ومن أمثمة ىذه األخالقيات قضية الرشوة والمحسوبية ورفض عمل المرأة في 
 بعض المجتمعات.

 :ثانيا: أخالقيات الفرد في العمل
في بيئة العمل ىذه األيام نجد أن الفرد يشكل الفرق بين التوقعات األخالقية والسموك 

. بما أن المنفذين والمديرين والموظفين يظيروا مبادئيم األخالقية أو نقصيا عند 
نجد أن توقعات وتصرفات ىؤالء الذين يعمموا  –معالجة المواقف المختمفة في العمل 

تتغير وتتأثر بيم. بالرغم من إن السموك األخالقي يصعب لدييم أو معيم يمكنيا أن 
تتبعو أو حتى تحديده في كل الظروف، نجد أن األدلة توحي بأن كثير من األفراد 

يتصرفوا بال أخالق أو دون مراعاة القانون أثناء أداء عمميم. ويظير ذلك واضحا في 
حضور متأخرا أو الخروج سرقة األدوات المكتبية مثال في سرقة الوقت المتمثل في ال

 .مبكرا أو الكذب فيما يتعمق باألجازات المرضية .. إلخ

ك الغير أخالقي لألفراد ىو أن يغطي موظف عن شيء ضار بالمنشأة وال يبمغ تو 
عنو مثل رداءة إنتاج، عطل في ماكينة بحيث ال يشعر بذلك صاحب العمل أو 

ن كثير من الرؤساء وفي العمل قد الرؤساء. ومنيا أيضا الكذب عمى العمالء ، كما أ
يمأل تقارير كاذبة عن سير العمل أو أداء العاممين. وبذلك نجد الموظف في كثير 

من األحيان يواجو بالموقف الذي يصبح سموكو األخالقي في العمل موضع مساءلة. 
وىناك من يتصرف بصورة ”. الكل يفعل ذلك“وقد يبرر البعض ذلك بالمقولة الشييرة 



خالقية وذلك بسبب ضغوط العمل فيضطر لمكذب ليبرر تأخره عن إنجاز غير أ
شيء كان يجب إتمامو. ولكن ىناك من ال يقبل أن يفعل أي شيء مخالف لمبادئو 

 وأخالقو.

  

 كيف تشكل المنشأة السموك األخالقي؟ثالثا: 

ال يستطيع أي فرد اتخاذ قرارات من فراغ. ألن االختيارات تتأثر بشدة بمعايير 
 لسموك التي وضعت داخل المنشأة حيث يعمل الناس.ا

كما إنو من الحكمة أن يكون لدى أي صاحب عمل مجموعة من القواعد التأديبية 
 التي يتم تنبيو العاممين إلييا.

 وتحدث أخالقيات العمل عمى أربعة مستويات :
قية. لو والقيادة األخال –التصرف األخالقي  –التفكير األخالقي  –الوعي األخالقي 

 اختفت واحدة من تمك العناصر فإن المناخ األخالقي في المنشأة سيضعف.

 الوعي األخالقي:= 1

 أساس المناخ األخالقي ىو الوعي األخالقي.

حيث أن المأزق األخالقي دائما يحدث في موقع العمل. لذلك فإن الموظفين يحتاجوا 
لممساعدة لتحديد المسائل األخالقية عند حدوثيا ويحتاج العاممين أيضا إلرشادىم إلى 
ما تتوقعو المنشأة منيم كاستجابة لممواقف المختمفة التخاذ القرار األخالقي. والطريقة 

القواعد األخالقية التي ترغب في وجودىا داخل منطقة العمل  المثمى لتظير المنشأة
ىي بأن تحدد أنماط السموك األخالقي كتابة ويعمق في مكان ظاىر لجميع العاممين. 

أن ىذه األخالق توضح السموك المقبول يجب إن توضح أيضا القوانين والتعميمات 
 التي يجب أن يطيعيا العاممين.



 التفكير األخالقي := 2

التدريب عمى الئحة السموك األخالقي تساعد العاممين عمى التعرف والتفكير في  أن
 .ةالمسائل األخالقي

ومع ذلك فأن المؤسسات يجب أن تعطي اإلطار والوسيمة التي تسمح لمقرارات أن 
تتحول إلى تصرف أخالقي. أن األىداف المحددة لمؤسسة ككل ولألفراد واألقسام 

ى السموك األخالقي. فأن المؤسسة التي يضع مديرىا كجزء يمكنيا أن تؤثر عم
أىداف غير واقعية ألداء الموظفين ستجد الكثير من الغش والكذب واألفعال السيئة 

 األخرى ألن الموظفين سيحاولون حماية أنفسيم. 

 : = التصرف االخالقي3 

بعض الشركات األخرى تشجع عمى التصرف األخالقي بإعطائيا الدعم لمموظف 
دما يكون في مأزق أخالقي. أحد ىذه األساليب ىي وجود خط ساخن مع اإلدارة عن

يستطيع الموظف من خاللو السؤال عن ما يجب عممو حتى ينفذ ما يطمب منو 
بصورة مرضية دون الحاجة لمكذب. خاص لمرد عمى أي استفسار من العاممين 

 لممحافظة عمى السموك األخالقي داخل المنشأة.

 ألخالقية :القيادة ا= 4
التنفيذيون ال يجب إن يتكممون عن السموك األخالقي فقط بل يجب أن يظير ذلك 

في كل تصرفاتيم أيضا. ىذا المبدأ يتطمب أن يكونوا شخصيا ممتزمين بقيم ومبادئ 
المؤسسة ومستعدون أن يتصرفوا عمى ىذا األساس. ويجب عمى القائد األخالقي أن 

فين عمى كل المستويات أن يتحمموا المسئولية يتقدم خطوة أبعد ويطالب الموظ
األخالقية كقادة أمام من ىم أقل منيم في المستوى. وطبعا لسوء الحظ ليست كل 

 .*المؤسسات قادرة عمى إنشاء ىذا اإلطار الصمب من السموك األخالقي



 االنترنيت 
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