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 )المفهوم والنموذج(  األولالفصل 

 : مفهوم اخالقيات العمل

والتي يعتمد عليها المجتمع في تقييم أدائهم  هي المبادئ والمعايير التي تعد مرجعا للسلوك المطلوب ألفراد المهنة الواحدة

 ايجابا أوسلبا.

 هل يمكن فصل أخالقيات العمل عن األخالق العامة للفرد؟

بل يجب على الفرد أن يتعامل مع مشاكل العمل من منطلق المعايير األخالقية العامة التي يؤمن بها، ومن هذه ،  يمكنال 

 التحكم في النفس. - الشجاعة -الصدق – حترام اآلخرينا - الرحمة – اطاعة النظم - العدل – األمانة :القيم

 !ما أهمية األخالقيات؟

و أ التي تميز سلوك اإلنسان عن غيره من سلوك البهائم في تحقيق حاجاته الطبيعيةالسلوكيات األخالقية وآدابها هي  .1

 في عالقاته مع غيره من الكائنات األخرى.

األخالق من أفضل العلوم وأشرفها وأعالها قدرا، ألن العلوم األخرى تساعد أساسا على األخالق في الكشف عن النافع  .2

كما أن علم األخالق ، خالق، فتعتبر تلك العلوم وسائل معينة لتحقيق هذا العلموالخير والشر وهما موضوع األ والضار

 يستخدم العلوم األخرى في الكشف عن مهمته وتحقيق أهدافه.

هدف األخالق تحقيق السعادة في الحياة الفردية والجماعية، ألن الحياة األخالقية هي حياة الخير البعيدة عن الشرور  .3

 بجميع أنواعها وصورها.

إنها وسيلة لنجاح اإلنسان في الحياة، فاإلنسان الشرير المعتدي على أموال الناس وأنفسهم وأعراضهم، ال يمكن أن  .4

 يكون محبوبا بين الناس، فال يثقون به، وال يتعاملون معه.

 ق.أنها وسيلة للنهوض باألمة، فالتاريخ يخبرنا أن سقوط كثير من األمم والحضارات كان بسبب انهيار األخال .5

 

 أهمية األخالق بالنسبة للفرد:
 تساعد في بناء حياة الفرد وتشكيل شخصيته. .1

 تعمل على وقاية الفرد من االنحراف. .2

 تلعب دورا رئيسيا في حل الخالفات واتخاذ القرارات عند األفراد. .3

جابية إذا كانت اي والتصرفات، وتحددتمثل أحكاما معيارية في تقييم سلوك الفرد وسلوك اآلخرين في بعض المواقف  .4

 ومرغوبة أو غير مرغوبة.

 المعيار الذي يحكم تصرفات االنسان في حياته العامة وتضبط سلوكه وتوجهه. .5

 

 أهمية األخالق بالنسبة للمجتمع:
 وتحدد له أهدافه ومثله العليا ومبادئه الثابتة. تحفظ للمجتمع تماسكه .1

 وال يستقيم المجتمع بدونها. جتمع من االنحرافات االجتماعيةوتقي الم تعمل كموجهات لسلوك األفراد والجماعات .2

 يتحقق بها االنضباط للفرد والجماعة وتنظم العالقات في ضوء األخالق المستمدة من الكتاب والسنة. .3

 توجه كل نشاط انساني نحو األهداف السامية. .4

 تلعب األخالق دورا بارزا في تحقيق التنمية للمجتمع. .5

 ي العالقات االنسانية بين أبناء المجتمع وتبعد بهم عن العنف والصراعات.تؤدي دورا مهما ف .6

 

 مصادر الخلق الحسن:
 الخشية من هللا واستشعار رقابته.  -                                    . اإليمان بوجود هللا -

 القرآن الكريم. -   الخوف من عذاب هللا في اآلخرة.  -    القدوة الصالحة التي هي المثل الذي يحتذي به.  -
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 هو ما يقوم به اإلنسان من نشاط إنتاجي في وظيفة أو مهنة أو حرفة.: العملتعريف 

 اإلنتاج.+  النشاط   أركان العمل:

سواء كان نشاطا جسديا أو ذهنيا ولذا فان اإلسالم ال يحبذ الحصول على  فالنشاط هو لب العمل :[  النشاط ]الركن األول

 اإلسالم القمار.المكاسب دون نشاط، ولهذا حرم 

سواء كان إنتاجا ماديا كصناعة شيء ما، او معنويا كالوظائف  :[  وهو اإلنتاج ] للعمل هو هدفه والركن الثاني:

 الكتابية أو الحراسة التي يكون مردودها على إنتاج الدولة أو المؤسسة أو الشركة.

فقد  العمل،ألن المهنة تقتضي االتقان والمعرفة الدقيقة بخالف  ،مهنةكل مهنة عمل وليس كل عمل  هل كل عمل مهنة؟

 يعمل االنسان في عمل ال يتقنه.

 : الفرق بين المهنة والحرفة والوظيفة

 هي مجموعة من األعمال تتطلب مهارات معينة يؤديها الفرد من خالل ممارسات تدريبية. المهنة:
 تدريب قصير.عمل يمارسه االنسان يحتاج الى  الحرفة:

كيان نظامي يتضمن مجموعة من الواجبات والمسؤوليات توجب على شاغلها التزامات معينة مقابل تمتعه  الوظيفة:

 بالحقوق والمزايا الوظيفية.
او أحد األنظمة  ،هو الشخص الطبيعي الذي يشغل احدى الوظائف العامة الخاضعة لنظام الخدمة المدنية الموظف العام:

 كنظام الوزراء ونظام القضاء وغيرها بالشروط والمؤهالت المطلوبة لشغل أي من تلك الوظائف. الخاصةالوظيفية 
 

 : ماهية العمل في اإلسالم
لقد نظر اإلسالم إلى العمل نظرة احترام وتمجيد، فمجد العمل ورفع قيمته وربط كرامة اإلنسان به، بل أنه جعله فريضة 

 .فالعمل عبادةإلنسان مأمور به، من فرائضه التي يثاب عليها، فا
وهذا يشمل جميع  وغير مقيد بشيء سوى الحالل الشرعي وطلب العمل جاء عاما مطلقا غير مقصورا على عمل معين

عمل لل فليس هناك عمل حقير في المفهوم اإلسالميومختلف أنواع المعامالت والمكاسب، وعلى هذا  األنشطة االقتصادية

 اإلنسان فهو عمل جليل مادام مباحا ويكفه عن مسألة الناس. فان كل عمل يقوم به
 [ طلب العمل جاء عاماً مطلقا] 

 وفي صاحب العمل على حد سواء. التي يجب توافرها في العامل األخالق: يقصد بأخالق العمل

 األخالقيات المطلوبة في العامل:
 .األمانةو القوة : مرتبطان ببعضهما هماإن أساس األخالق المطلوب توافرها في العامل هما خلقان 

 وتكاد تندرج جميع أخالق العمل أو معظمها تحت هذين الخلقين المهمين. 
 

 واجبات العامل:
 أن يعرف العامل ما هو المطلوب منه، ولذلك يجب أن يكون العقد بين العامل وصاحبه واضحا ال لبس فيه. (1

 قد عليه.أن يشعر بالمسؤولية تجاه العمل الذي كلف أو تعا (2

أن يؤدي عمله على أحسن وجه أيا كان نوع العمل سواء كان موظفا أو صانعا أو مزارعا أو مهندسا أو طبيبا أو  (3

 معلما.

 أن يؤدي العمل بأمانة واخالص دون غش أو تقصير. (4

، ألن عدم استغالل عمله ووظيفته ليجر بذلك نفعا الى نفسه أو أقاربه، أو من هم دونه دون حق شرعي أو قانوني (5

 المال العام أمانة عند من استؤمنوا عليه.
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 : األخالقيات المطلوبة في صاحب العمل

 .أن يبين للعامل ماهية العمل المراد انجازه مع بيان ما يتعلق بالمدة واألجر 

 .أال يكلف العامل فوق طاقته 

 .أن يعامل العامل بالحسنى فال يهينه وال يحتقره وال يظلمه 

  التعاقد على أي عمل من األعمال، فينبغي أن يكون األجر على قدر العمل.أال يبخسه حقه عند 

 .أن يعطيه حقه عند فراغه من عمله دون مماطلة 

 .أن يكون رحيما بالعمال حين الخطأ والصفح عنه إذا لم يكن مقصرا ولو تكرر منه الخطأ 

 

 : إرساء أخالقيات العمل في المؤسسة

اتباع األخالق هو أمر يجب أن يحرص عليه كل شخص ولكن ادارة المؤسسة لن تعتمد على مدى التزام العاملين بأخالقيات 

عدم االلتزام بأخالقيات  ألنالعمل بناء على قناعاتهم الشخصية ، بل هي بحاجة ألن تلزمهم بذلك كجزء من متطلبات العمل 

البد لها من الحرص على تطبيقها ، لذلك فإنه من الضروري تحديد ما هو أخالقي العمل يؤثر على أداء المؤسسة وبالتالي ف

وما هو غير أخالقي في عرف المؤسسة لكي يلتزم به الجميع ، وفي غياب ذلك فإن كل موظف يكون له مقاييسه الشخصية 

 يات.والتي تختلف من شخص ألخر، كذلك فإنه البد من التعامل بحزم مع كل اخالل بهذه األخالق

 

 !؟ ما مكارم األخالق التي يدعو اليها االسالم

 

 

دون المساس بحقوق األخرين  وامانة وبطريقة مباشرةهو ان تعبر عن افكارك ومشاعرك واحتياجاتك بصدق  السلوك الحازم
 سلوك ايجابيويتصف هذا السلوك باإليجابية أي انه 

 سلوكنه اأي هو عدم القدرة على التعبير عن أفكارك ومشاعرك واحتياجاتك بصدق وأمانة وبطريقة مباشرة  السلوك غير الحازم
  .سلبي

 السلوك العدائي
 

هو السلوك الذي ال يراعى أفكار ومشاعر واحتياجات اآلخرين، ويحط من قدرهم، ويحاول ايذائهم جسمانيا 
 .ويتصف هذا السلوك بأنه أكثر سلبية من سابقه بل يتعداه لدرجة االيذاءأو عاطفيا أو لفظيا، 

 

 

 مشاعر واحتياجات تظهر عند التعامل مع وأنواع السلوك الثالثة مرتبطة بعملية االتصال باآلخرين ألنها تعبر عن أفكار و

 الغير، وسوف يتم التركيز على السلوك الحازم ألهميته وفوائده عند االتصال مع األخرين.

 

 

 

 

أنواع السلوك

السلوك العدائي مالسلوك غير الحاز السلوك الحازم
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 : خصائص السلوك الحازم

 صفات الشخص ذو السلوك الحازم عندما يتصل باآلخرين ويتعامل معهم:

  وأفكاره ورغباته للذين يتعامل معهم.يعتقد في داخل نفسه أن له الحق في التعبير عن احتياجاته 

 .يعتقد أن األخرين مستعدون لتسوية الصراع بعقالنية 

 .يستطيع التعبير عن نفسه حتى في حالة الغضب والتوتر ألنه يملك ضبط النفس والتفكير االيجابي الموضوعي 

 .ال يستسلم للظروف ويتخذ خطوات عملية لتغييرها أو يغري األخرين لتغييرها 

 لة الصراع يركز على موضوع الصراع وليس الشخص األخر.في حا 

 .تعود على احترام األخرين له وثقتهم فيه 

 ويشجعه على ذلك حتى وإن كان   - في حالة النزاع بينهما  - خر وقتا كافيا للتعبير عن مشاعرهيعطي الطرف األ

 غاضبا.

 : أهمية السلوك الحازم

 : السلوك الحازم يؤدي الى النقاط التالية

 اكتساب احترام الذات )االعتزاز بالنفس(.  (1

 الدفاع عن النفس بثبات. (2

 التفاوض مع األخرين بفعالية. (3

 ادارة النفس بإتباع أسلوب يعبر عن االحتياجات واألفكار والرغبات. (4

 لية العالقات مع األخرين.وتحمل مسئو (5

 

 ؟المجتمع اإلسالمي؟لماذا لم تظهر المشكلة العمالية في  ؟ما أسباب تراجع أخالقيات العمل؟

 : ا توجد حقيقتين هامتين هم

 

لم توجد به ما يسمي بالمشكلة  ن المجتمع االسالمي في تاريخه الطويل مع ما كان فيه من أعداد هائلة من العمالأ .1

وأمرت أصحاب العمل كما أمرت غيرهم أن  العمالية ألن األحكام الشرعية التي سادته حرمت الظلم تحريما قاطعا

 وا الى العمال نظرة انسانية لها حقوقها المشروعة.ينظر

 

لم تكن األحكام الشرعية التي عالجت شؤون العمل والعمال منفصلة عن بقية األحكام الشرعية التي تعالج مشكالت  .2

االنسان األخرى، إنما عالجتها على اعتبار أنها عالقات مرتبطة بغيرها من العالقات االنسانية الناشئة عن حاجة 

وعليه فإن مقتضي االيمان  النسان، وهذه النظرة الشمولية لإلنسان ال تجد لها نظيرا في أي تشريع وضعي أبدا.ا

 أو ضعفه. وأن األخالق السيئة دليل على عدم وجود االيمان باهلل تعالى، أن يكون المؤمن ذا خلق محمود

 

 : أسباب تراجع أخالق العمل

 التلوث القيمي. -    التلوث الفكري. -      التلوث العقدي. -

هو عدم االلتزام بالعقيدة االسالمية الصحيحة، أو التخلي عن بعض مبادئها إما عمدا، وإما جهال، بسبب التلوث العقدي:

 . شهوات، ووساوس الشيطان واغراءاتهما يطرأ من االنحراف بسبب الشبهات وال

تلوث الحياة إذا سالمتها تكمن في اتباع المنهج األقوم الذي دعا الى التمسك بمبادئ األخالق، ومنها أخالق  يؤدي الى:

وعليه فإن كل مخالفة ألخالق العمل كالسرقة، والتزوير، والغش، وتضييع األوقات، وتعطيل مصالح الناس ونحو العمل. 

 دة تحرم كل ذلك لما أقدم عليه.، فلو آمن االنسان بأن العقيالتلوث العقديذلك سببه 
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إن هللا خلق االنسان لعبادته بالمعني الواسع للعبادة، وجعله من أفضل مخلوقاته، وسخر له ما في  التلوث الفكري:

السموات وما في األرض لينتفع به في حدود ما شرعه هللا له، وصوال لتلك الغاية، فليس المال وجمعه غاية في حد 

ذا عرف غايته في الحياة سيتقبل بنفس راضية جميع الضوابط والتنظيمات التي جاء بها الشرع ذاته، فاإلنسان إ

 االسالمي.

فإذا تلوث هذا الفكر بأن كان المال غاية في حد ذاته تلوثت الحياة بسبب السلوكيات الخاطئة، والمعامالت  يترتب عليه:

وير وتعطيل مصالحهم ونحو ذلك من األعمال واألخالق التي السيئة، وممارسة األخالق الفاسدة، كالسرقة والغش والتز

 منعها االسالم، ورتب الجزاء على مقترفها في الدنيا واألخرة.

القيم األخالقية التي جاءت بها الشريعة االسالمية ثابتة ال تتغير وال تتبدل، ولكن هناك أفكارا هدامة  التلوث القيمي:

االسالمية بتفريغها من مضامينها تارة، وبقلب معانيها تارة أخرى ساعية جهدها الى حاولت وتحاول غزو هذه القيم 

 تحطيم القيم الخلقية، وقد استجاب لها بعض قليلي االيمان من المسلمين حتى سمعنا مقوالت ال تقبلها العقول السليمة.

س وتأخير مصالحهم قوة في وايذاء النا، موال العامة فطنة، وأكل األرشوة عندهم هدية، والنفاق مجاملةفأصبحت ال

 ، وهكذا.الشخصية

 : طرق تقويم األخالقيات

وذلك بتعليمهم الحالل والحرام، وتدريبهم على  ء منذ الصغرئتقوية معاني العقيدة االسالمية وترسيخها في النش (1

خالقية ومنها أخالق العمل، القيم األخالقية ألن معظمها يتم باالكتساب، وهذا االيمان يؤدى الى التمسك بالقيم األ

 . - رقابة الضمير االيماني - فيؤدي عمله بأمانة واخالص من خالل الرقابة الذاتية

عالج المشكالت األخالقية من خالل التصدي لألفكار والنظريات الملوثة للقيم األخالقية وبيان القيم الصحيحة،  (2

ت من االسالم في شيء، وهذا يؤدي الى تربية أخالقية والتدليل على أن األنماط واالتجاهات السلوكية الخاطئة ليس

 مبناها على العقيدة االسالمية الراسخة ال على النظريات واألفكار الوافدة المتغيرة بحسب األزمان.

مبدأ الثواب والعقاب مبدأ أصيل في االسالم، فكما يكافئ المحسن، البد أن يعاقب المسيء  -المحاسبة )العقوبة(: (3

 .حدود وتعزيزاتفالعقوبة في الشريعة نوعان:  لشريعةبحسب أحكام ا

 

  أنماط السلوكيات واألخالقيات في العمل:

 : )تدريب(

 عند العامل أو صاحب العمل؟ ما هي أنماط السلوكيات السلبية -1

 العمل؟ ما هي أنماط السلوكيات االيجابية عند العامل أو صاحب -2

 

 

 

 

 

 : ريماعداد 
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 (اخالقيات العمل الوظيفي)  الثانيالفصل 

 

 : مصادر األخالقيات في منظمات األعمال

 

 

 ؟ما هى مصادر السلوك األخالقي للعاملين في منظمات األعمال؟

 العائلة والتربية البيئية. (1

  العائلة النواة األولى لبناء السلوك لدى الفرد، حيث يبدأ الفرد صغيرا باكتساب سلوكه الحسن أو السيء من تمثل

هذا المنبع األول، فال نتوقع من عوائل مفككة ال تحترم بعضها بعضا وال تحترم العمل المشروع والكسب الحالل أن 

 تبني فردا صالحا يتمتع بأخالقيات ملتزمة في ميدان عمله.

 .الفرد في بيئة العمل أو المدرسة هو سفير عائلته ويعكس الوضع االجتماعي واألخالقي لها 
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 :ثقافة المجتمع وقيمه وعاداته (2

  يتأثر سلوك الفرد بمؤثرات خارجية كثيرة يقع في مقدمتها ثقافة المجتمع وقيمه وعاداته، ففي بداية احتكاك الفرد

قيم الجماعة، وتتشكل لديه روح االنتماء للجماعة ويصبح هو مدافعا عن  بالجماعة تظهر لديه القابلية أن يأخذ من

 قيمها وأعرافها وتقاليدها.

 ه األسري األولى نراها تتجسد دائماً في سلوكياته في ئإذا كانت هذه االعراف واضحة لدى الفرد ومنسجماً مع بنا

 العمل.

 

 ثقافتها واعطائها أولويات لقيم معينة دون أخرى.تتباين المجتمعات االنسانية في نوع  ثقافة منفتحة:

في بعض المجتمعات نجد أن الثقافة السائدة هي ثقافة منفتحة تقبل الجديد وتتجسد فيها سمات التسامح والرغبة في ف

 التعاون وقبول الرأي اآلخر وحب العمل واالخالص فيه والدقة في احترام المواعيد والصدق.

ة ثقافية ملوثة سيتأثر بكل تأكيد بإفرازات هذه البيئة، لذا فالوعي من جانب الفرد مهم جدا لالنتباه الفرد الذي يعيش في بيئ

 للنواقص في الوضع االجتماعي والثقافي في المجتمع، وأن يجد األسلوب المالئم للتعامل معها.

 

 :التأثر بالجماعات المرجعية (3

الفردي األخالقي وغير األخالقي، وقد يكون التأثر بها سببا في الجماعات المرجعية هي في حقيقتها مصدر مهم للسلوك 

اتخاذ قرارات كارثية أحيانا، وعادة ما يقع الفرد في مجتمعاتنا تحت تأثير أكثر من جماعة مرجعية واحدة في نفس الوقت 

 تجعله في موقف محير ومتناقض ينعكس على شخصيته وقرارته.

 .دينية أو أدبية أو عشائرية أو عسكرية أو غيرهاسياسية أو المرجعيات وقد تكون هذه 

وبالتالي قد يسلك سلوكاً يضر المنظمة التي  المرجعياتوفي أطار المنظمة يمكن أن يكون الفرد عرضة لتأثير من قبل هذه 

 يعمل فيها أو يتسبب في ضرر للمجتمع.

 

 :لمدرسة ونظام التعليم في المجتمعا (4

 مهماً في المجتمع وفي تكوين القيم األخالقية وتنمية السلوك األخالقي لدى األفراد.لعب النظام التعليمي دوراً ي 

  قد تمتلك الدولة فلسفة تعليمية واضحة تتكامل فيها مختلف آليات العمل بجميع المراحل بدءا برياض األطفال وانتهاء

 نابعا من قيمها وعاداتها.بالدراسات العليا وتجسد الدولة خالل هذه الفلسفة منظورا وسلوكا أخالقيا 

 لية والمساءلة واالخالص في العمل والصدق فيه.ويساهم هذا في تطوير السلوك اإليجابي وتعزيز المسؤ 

 

  وبالمقابل فإن بعض الدول قد ال تمتلك مثل هذه الفلسفة المتكاملة، ومع ذلك فإن النظام التعليمي تسود فيه قيم كثيرة

 وعدم الوضوح في المواقف في حاالت معينة.قد يصل ببعضها حد التعارض 

 لسلوكيات ضمن هذا النظام قد ال تكون جميعها سلوكيات ايجابية تعزز المسؤولية واالخالص والثقة.وبالتالي فان ا 

 

 في مجتمعات الدول النامية:

السياسية على أداء بسبب العديد من االشكاالت وتدخل المصالح وانعكاس الحالة المذهبية والدينية والعشائرية وو

المدارس فإننا نجد قيما تؤدي الى سلوكيات مرفوضة ومع كونها مرفوضة فإنها حالة واقعية وموجودة، فظاهرة الغش 

في االمتحانات ظاهرة يرفضها النظام القيمي لكنها تبرر بأساليب كثيرة، ومن يسلك مثل هذه السلوكيات المنحرفة 

 أمينا على واجبات وظيفته.سيسلك نفسها في الوظيفة ولن يكون 

ويفترض بالنظام التعليمي أن يعزز القيم اإليجابية والتي تؤدي الى سلوكيات أخالقية فالمنافسة الشريفة والثقة والصدق 

 وقبول الرأي االخر والنقد البناء واحترام القوانين كلها سلوكيات يجب أن تعزز ضمن إطار النظام التعليمي.
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 :ة ومؤسسات الرأياعالم الدولة والصحاف (5

 [  لصحافة مرآة المجتمعا] 

وفي نفس الوقت فإن الصحافة ووسائل االعالم األخرى تبث قيما وأفكارا تصلنا حيثما نكون، فإذا لم تكن هذه الصحافة 

حرة وصادقة ومهنية فإن بعدا واحد سيطغي عليها وتصبح بالتالي ذات تأثير سلبي كبير على المجتمع، وتمارس وسائل 

االعالم ومؤسسات الرأي عملها للتأثير على اآلخرين بمختلف الوسائل والطرق، والكثير من وسائل االعالم اليوم ينتقل 

 تأثيرها عبر األثير وال يمكن السيطرة عليه، ولذلك فإن الحاجة الى االلتزام األخالقي مطلوب بشكل كبير.

االتجاه السياسي على الرغم من ظهور برامج حوارية وظهور ويالحظ أن اعالمنا في الدول النامية يأخذ في الغالب 

 اإلعالم االقتصادي والرياضي، ولكن الحاجة ال تزال كبيرة للتطوير.

 : مجتمع العمل األول (6

ؤثر مجتمع العمل األول بكل مكوناته على األفراد ويغير من أخالقياتهم ويفرض عليهم سلوكيات جديدة، وباألخص ي

أو أول وظيفة يمارسها الشخص مثل احترام الوقت والتعاون وحب العمل الجماعي وغيرها، كلها مجتمع العمل األول، 

 أمور مهمة تنعكس على قناعات الشخص وسلوكه اليومي سلبا أو ايجابا.

 قد تحولت بعض المنظمات فعال الى مجتمع صالح تنمو فيه السلوكيات الصحيحة وترفض الفاسدة منها.

ه الحالة تماما، وبالتالي فإن الفرد الداخل الى أي منهما لن يكون مقبوال أو يواجه صعوبات وقد تكون اخرى عكس هذ

 بالغة في التكيف مع هذا المناخ.

 

وبالتالي فإن تكيفه يعني تغييرا في قيمه وسلوكياته ومبادئه. واالنتقال من مجتمع العمل األول الى مجتمع آخر أيا كان 

 المعاناة وعدم القدرة على التخلص من آثار المجتمع األول.االنتقال سيؤدي الى نوع من 

 :ين واللوائح الحكومية والتشريعاتالقوان (7

 القانون
  يحدد ويضع المعايير المقبولة في مجال

األعمال التي تعمل بدورها على توجيه 
 المدراء.

  فعندما تتصرف المنظمة بطرق يعتبرها

س كالمجتمع سلبية يتم سن القوانين التي تع
قيم المجتمع وتذكر بالسلوك األخالقي 

الصحيح، فالقوانين تمثل رغبات المجتمع، 

كما تعد رادعا للسلوكيات غير المقبولة 
 والمنحرفة.

 اللوائح الحكومية
  مجموعة المعايير المحددة من قبل السلطات

للممارسات المقبولة وغير المقبولة، لذلك 
د تصدر السلطات اللوائح الهادفة الى الح

من التلوث أو التقليل من الزحام 

والضوضاء في المدن الكبيرة فهذه تعبر 
عن مساهمة الحكومة بترسيخ المسؤولية 

 األخالقية تجاه المجتمع.

 

وهكذا فإن تأثير القوانين واللوائح الحكومية والتشريعات يبدو واضحا في تأصيل قواعد السلوك األخالقي في 

 ال.المجتمع لألفراد ومنظمات األعم
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 : ألخالقي والمعرفي للصناعة والمهنقوانين السلوك ا (8

فقد سنت قوانين ومدونات أخالقية رسمية، وهناك العديد من األعراف والسلوكيات غير المدونة تمثل في 

مجموعها أدلة ارشادية لعمل المديرين والعاملين والمهنيين في إطار هذه األعمال المختلفة، وتعد هذه القوانين 

يات األخالقية والمهنية بمثابة أدوات تستخدم لتوجيه التصرفات في مجاالت العمل المختلفة، كما تعد آليات والسلوك

 تستخدمها المنظمات لتوجيه قرارتها بما يتفق مع أخالقيات األعمال المهنية.

 

 

 

 أهداف وقوانين السلوك األخالقي والمعرفي للصناعة والمهن:

  وجيه وارشاد المديرين في المجاالت غير الواضحة للسلوك المهني.ت (1

 تذكير العاملين والمديرين بالمتطلبات القانونية واألخالقية. (2

 االعالن عن المرتكزات األخالقية للمنظمة. (3

 تقوية ودعم الثقة بالمنظمة. (4

 تقوية االنضباط الذاتي لدى المنظمة بقواعد السلوك األخالقي. (5

 

 : جماعات الضغط في المجتمع المدني (9

 تمارس  تشكل جماعات الضغط بجميع أشكالها مصدراً مهماً لقواعد السلوك األخالقي للعاملين في منظمات األعمال وقد

الكثير من جماعات الضغط تأثيراً في سن الكثير من القوانين وقواعد العمل أو قد تنظر بشكل غير رسمي لتعزيز 

 اتجاهات وأخالقيات معينة تسترشد بها االدارات عند اتخاذ قراراتها.

  البيئة، أطباء بال حدود.جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة، جمعيات حماية  المستهلكين،وجمعيات حماية  العمال،نقابات 

 

نجد أن جماعات الضغط أخذت تلعب أدواراً متعددة ومتباينة ويحكم عالقتها تنسيق عالي التخاذ مواقف  : في الدول المتقدمة

 موحدة بشأن القضايا المطروحة.

الجماعات االفي فترات دور هذه الجماعات مهماً ولكنه بالتأكيد أقل وضوحاً بسبب عدم تبلور بعض هذه  في الدول النامية:

 متأخرة.

 

 : وسائل ترسيخ أخالقيات المهنة

الموظف الناجح هو الذي يراقب هللا تعالى قبل أن يراقبه المسؤول، وهو الذي يراعى المصلحة  :  تنمية الرقابة الذاتية .1

ظفين ألن المو العامة قبل المصلحة الشخصية، فإذا تكون هذا المفهوم الكبير في نفس الموظف فسوف تنجح المؤسسة

 . فهذه الرقابة تمنع الخيانة، وتعين على األمانة،  مخلصين لها

 

 :تناع واالق المسؤولية،وتحمل  الوطني،تقوية االيمان باهلل والتقوى وتعزيز الحس  من وسائل تنمية الرقابة الذاتية

 وأدائها بشكل صحيح.بأهمية الوظيفة 

 

الممارسات األخالقية غير السوية تنتج أحيانا من  : فردية الخاطئةوضع األنظمة الدقيقة التي تمنع االجتهادات ال .2

 ضعف النظام، أو عدم وضوحه.

خاصا لالهتمام بأخالق المهنة يقوم علية مجموعة من الموظفين، ولهذا الجهاز رقم  يمكن للمؤسسة أن تخصص مكتباو

 .جدا ب على أداء العمل رائعاهاتف خاص ساخن للتبليغ عن أي خلل في األخالق وسيكون مردود هذا المكت

القوانين والمدونات األخالقية 

 .الرسمية
األعراف والسلوكيات غير 

 .المدونة

المديرين  أدلة ارشادية لعمل

 إطاروالمهنيين في  والعاملين

 .المختلفة هذه األعمال
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 :ومن وسائل التوعية بهذه األنظمة

 ما ورد في نظام العمل:

يجب على صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما على بينة من أمره وعالما  -1

 بما له وبما عليه.

 

بالمنشأة متى بلغ عدد عماله عشرة عمال فأكثر، ويجب عليه يلتزم كل صاحب عمل بإصدار الئحة لتنظيم العمل  -2

اعتمادها من وزارة العمل، وأن توضع في مكان ظاهر بالمؤسسة، ويجب أن تتضمن الجزاءات التي توقع على 

 العامل، وكذلك المسائل التفصيلية الخاصة بتنظيم العمل في المؤسسة.

 

 وهو ال يلتزم بأخالق المهنة، فهم كذلك من باب أولى. إذا نظر العاملون إلى المدير : القدوة الحسنة .3
 

فإذا اقتنع العامل بأن العمل عبادة، وأن العمل وسيلة للتنمية الوطنية :  يح الفهم الديني والوطني للوظيفةصحت .4

 وازدهار البلد وتحسين مستوى الدخل زاد لديه االلتزام بأخالق المهنة.

 

ن المحاسبة للتأكد من تطبيق النظام وهو ما يعرف باألجهزة التي تشرف البد م :محاسبة المسؤولين والموظفين .5

 على تطبيق النظام.

 

مما يحفزهم على التطوير إذا علموا. فمن يطور نفسه يقيم تقييما صحيحا، وينال : التقييم المستمر للموظفين .6

 ومواطن إبداعهم. مكافأته على ذلك، والتقييم يعين المسؤول على معرفة مستويات موظفيه وكفاءاتهم

 

 : عقبات تطبيق أخالقيات المهنة

دم تطبيق العقوبات فمن أمن العقوبة أساء األدب والعقوبة ال ترد لذاتها، بل لتقويم سلوك األفراد والمسؤولين ع -1

 المنحرفين، وإعطاء اآلخرين صورة عن الجدية في تطبيق النظام.

 ياب القدوة الحسنة.غ -2

 وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.عف الحس الديني والوطني ض -3

 دم وجود أو عدم وضوح أو تفعيل النظام.ع -4

 قدان روح التفاهم بين المسؤول والموظفين.ف -5
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 (قيم الفرد والمنظمات واخالقيات العمل)  الثالثالفصل 

 

 ؟ ما أسباب االهتمام بموضوع القيم

 منظومة غياب إلى ترجع االدارية المشكالت من الكثير ألن ، األعمال منظمات داخل إيجابية قيم تبني إلى الدعوة بسبب -
 .الموظف بها يتحلى أن يجب التي االيجابية القيم

 .هؤالء بها يتمسك التي بالقيم منه جانب في يرتبط األفراد سلوكيات في الخلل ألن -

 على تاثيرها فهم في يساهم بما وأنواعها، ومصادرها، وأهميتها، القيم مفهوم الى نتطرق أن الضرورى من لذلك -
 .المنظمات فى األفراد سلوك

 

 ؟؟مالعالقة بين قيم الفرد والمنظمة من منظور الفكر المعاصر 
 التنظيمية. قيم المنظمة في الفكر الغربى فيما يسمى بالثقافة تتمثل

 

 الثقافة التنظيمية : 
 وفي المنظمة من الملموسة على الجوانب بدورها تؤثر والتي ، المنظمات داخل النفوذ ذوي األفراد قيم عن تعبير هي

 .ومنظماتهم لمرؤوسيهم وإدارتهم ، قراراتهم في األفراد هؤالء الذى ينتهجه األسلوب تحدد كما األفراد، سلوك

 .سلبية قيمة حقق إذا شر ويكون إيجابية قيمة حقق إذا خير يكون فالفعل ، والقيم األخالق بين شير ماكس ربط
 
 المنظمة :  قيم

 البشرية، بالموارد تتصل التي والجوانب والتنظيمية والفنية المادية طبيعتها في تتجسد التي ثقافتها عن عبارة هي
 :يلي فيما مثلوتت
 أم خدمية. سواء كانت منظمة إنتاجية هو تحقيق أهداف مؤسسيها منظمة يالقيم األساسية أل:  تحقيق األهداف- 1

للمخاطرة  استقراها وعدم تعرضها الكبيرة للمنظمة ، وبين الموازنة بين العوائد ىتعمل المنظمة عل: االستقرار-2
 الشديدة.

 على العالية والقدرة والربح والمخاطرة لإلبداع أكبر قيمة إعطاء إلى أكثر تميلبالنمو  الملتزمة المنظماتالنمو :  -3

 .اإلنتاج
 .مصيرها وتقرير استقاللها تدعيم إلى المنظمة تسعى :االستقاللية -4
 .التنظيمي هيكلها في مكانا لها وتخصص للسلطة قيمة المنظمات كل تعطي :السلطة -5

 .والمنظمة بالوظيفة االلتزام ىعل واضح دليل ديالفر التعاون :التعاون -6
 

 مسئوليات تفويض نمو الشركة يواكب أن الضروري من. 

 اتخاذ القرار. في سرعة يكون هناك حتى تشجع التفويض أن البد 
 الجودة  على المحافظة ، تنافسية تحقيق ميزة ، القرارات اتخاذ فى ، المشاركة واالبداع االبتكار ، الجاد العمل

 العمل بيئة ومع ، بالمنظمة ذوي العالقة العمالء إلحتياجات السريعة والمالئمة االستجابة ، الخدمة حسينوت

 
 ما تأثير القيم االخالقية على اداء الفرد والمنظمات؟

 القيم هذه كانت سواء ، األفراد أداء على تأثير ملموس من لها لما المنظمة ثقافة تشكيل في هام دور للقيم 

 .منظماتهم أو أنفسهم األفراد ثاتمورو من
 أو سلبا   يؤثر بما ، المنظمة داخل األفراد يقوم بها التي األعمال مخرجات علي كبير تأثير تؤثر القيم هذه 

 .الذاتية قيمهمى عل إيجابا  

 أوجه على التركيز من المديرين والموظفين تمكن حيث المشكالت لحل كأداة اإلدارية القيم قائمة تستخدم 
 الموظفين لتحسين قيم مع يتالءم بما اإلداري أسلوبه تغيير من المدير ،فتمكن قيمهم في والتشابه ختالفاال

 .أدائهم
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 أداء الفرد منسجم مع قيمه:
 يحقق تلك االستقاللية وإذا عجز  نحو ىاألفراد الذين يحملون قيم استقاللية في العمل سيعملون عل

ذي القيمة لديهم من خالل العمل فإن نوعية األداء سوف  الموظفون عن تحقيق الحافز المادي
 تنخفض.

 مجموعة العمل ، فإن ذلك يدفعه  وحين تكون قيم الموظف شبيهة بقيم الموظفين اآلخرين في نفس

 وبالتالي سوف يرتفع ويتحسن أدائه لعمله. للتفاعل معهم في عدة طرق إيجابية
 مجموعته يتصرف بنحو مختلف ، وهذا  ي القيم معخالف ف ىأنه عل ىوفي المقابل الموظف الذي ير

 .الصراع وبالتالي يسوء األداء ىإل الشعور باالختالف يؤدي

 
 االسالمي : الفكر من منظور والمنظمة للفرد األخالقية القيم
 ، النظرية الناحية هي المعرفة ، والسلوك هما المعرفة متكاملين، جانبين في األخالق مفهوم الكريم القرآن أقر

 .العملية الناحية والسلوك هو
 القيم إطار وجعل ، والبيئات العصور في مختلف التطبيق سهل مرنا واسعا منهجا لألخالق اإلسالم رسم وقد

 التي الضوابط وضع الوقت فى ذات ولكن الفردية الجهود ويتقبل ، الشخصية الحرية يحقق واسعا رحبا األخالقية

 .والفوضى والشر، ، الظلم تمنع
 
سلمت األخالقية الناحية من سلمت فإذا ، وعمله قوله في اإلنسان إليه يستند الذى األساس هى فالعقيدة 

 .واألفعال   األقوال
 
 » أخالقا   أحسنكم خياركم من إن« :وسلم عليه هللا صل قال

 » أخالق  أحسنكم القيامة يوم مجلسا   مني وأقربكم أخالقا   أحسنكم إلي أحبكم من إن «
 األخالق مفاهيم وأهم شاملة، نظرية في األخالق عن القرآني المفهوم صاغ من أول طالب ابي بن علي أن كريذ

 .وفعله وقوله المرء عقيدة بين التام التوافق :عنده
 
 المسلمين؟ المفكرين عند األخالق تعريف هو ما

 ومنها محمود فمنها طبائع إال األخالق هذه وما .بالرذائل السيئة واألخالق بالفضائل الفاضلة األخالق العلماء سمي
 .مذموم
 :نوعين األخالق أن لماورديا اإلمام وقال

 .اإلنسان عليها طبع غريزية أخالق -
 .اإلنسان عليها تطبع مكتسبة وأخالق -
 

 : اسالمى منظور من العمل أخالقيات

 ، المسلمة والجماعة المسلم الفرد تربية على وعمل متين برباط والجماعة الفرد بين العالقة اإلسالم توج لقد
 التعاون ظل في والجماعة الفرد أهداف فتتحقق ، واجباته حسب كل مالمسل والمجتمع ، المسلمة والقيادة
 . االجتماعي والتكافل والتراحم

 
 : واألمانة القوة قاعدتي إرساء

 .واألمانة القوة قاعدتي بإرساء الفساد من العامة الوظيفة اإلسالم حصن لقد

 .العامة الوظيفة أداء ومتطلبات مهاراتب الشاملة اإلحاطة وهي القوة فيه تتوافر من إلي الوظائف إسناد فقصر
 التي بالوظيفة المرتبطة الرعية مصالح ألداء العام الموظف أمانة إلى تطمئن بحيث ، هللا من والخوف األمانة
 .يشغلها

 
 العامة؟ الوظيفة في األخالقية المشكلة تظهر متى
 .شخصية مصالح تحقيقل عمله ويستغل ، العامة المصلحة ىعل الشخصية مصلحته الموظف يقدم حين

 .األمانة لمفهوم اإلسالم تعميق أهمية تبدو وهنا .الدولة بأجهزة الجمهور ثقة ضياع ىإل يؤدي
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 : العمل أخالقيات 

 .شر أو خير أنها ناحية من اإلنسانية باألفعال تتعلق التي القيمية األحكام هي
 

 : األخالقي السلوك
 .وأقره المجتمع به عمل الذي هو 
 لها يتعرضون التي والحاالت المواقف فى يتصرفون كيف لألفراد تبين التي اعدالقو من مجموعة:  منيتكون و

 .مجتمعهم في السائد العرف يخالفوا أن دون
 الشريعة من األساس فى تستمد التي واللوائح القوانين تضعها التي للمعايير طبقا   العمل يكون أن يجب لكلذ

 .اإلسالمية

 
 األخالقية القيم تصنيف
 يزاول الذي العمل عن النظر بصرف المسلم العامل بها يتصف أن يجب التى األخالقية القيم مجموعة. 

 شاغلوه أو درجته أو نوعه كان أيا   بالعمل ترتبط التى األخالقية القيم مجموعة. 
 بعض دون المهن ببعض ترتبط التي يةاألخالق القيم مجموعة. 

 

 
 .يزاول الذى العمل عن النظر بصرف المسلم العامل بها يتصف نأ يجب التى األخالقية القيم مجموعة

 .العمل في موقعه كان أينما بالفرد مرتبطة عامة أخالقية صفات هي

 
 .واآلخرة الدنيا في المسلم سعادة مفتاح ألنها القيم وأجل أعظم:  التقوى
 .له عهد ال لمن دين وال له مانةأ ال لمن إيمان ال إذ اإليمان مفتاح هي : االيمان

 .ربه مع المرء يصدق أن درجاته أرفع:  لصدقا
  .نفوسهم في السرور وإدخال اآلخرين إلرضاء الطريق أول هي : اآلخرين مع التعامل وحسن البشاشة

 

 
 :  الذاتية الرقابة
 الضمير يقظة ىعل تعتمد. 

 وقوعه دون والحيلولة الفساد ضد األمان صمام وهي ، واإلنحراف الخلل وقوع تمنع وقائية رقابة. 
 تنمية خالل من ، اإلنتاج ىمستو في وكمية نوعية نقلة إحداث يف الغربية اإلدارية المنظمات حتنج 

 .الحديثة التكنولوجية والمعدات األساليب وإدخال للعاملين اإلنتاجية المهارات

 تستطيع ال الخارجية أو الداخلية الرقابية األجهزة ألن اإلداري الفساد مكافحة عن عاجزة تزال ال لكنها 
 .العاملين بضمائر يتعلق ألنه اإلداري الفساد ضبط أو اكتشاف

 اإلحسان وهى اإليمان درجات أعلى هى والعلن السر في هللا مراقبة اعتبر اإلسالمي التشريع. 

 
  .شاغلوه أو درجته أو نوعه كان أى بالعمل ترتبط التى األخالقية القيم مجموعة

 .آخرى دون بمهنة تختص ال ، إسالمية كفريضة الصالح العمل من مستمدة     

 .هللا يعبد إنما عمل موقع أى فى فالمسلم بأدائها المسلم مطالب تعبدية فريضة العمل : عبادة العمل
 واالسالم ، ونسبه بحسبه وليس يعمله الذي بعمله االسالم في المسلم قيمة : الناس بين لتفاضلا مقياس العمل
 .قرن 14ـ ب الغربية األنظمة وسبق .العمل فى والكفاءة دارةالج معايير أرست التى النظم أول

 ، هلل، مخلصة تكون وأن النية األعمال أساس جعل بأن ، الفساد من العمل تحصين : العمل يف واالتقان االخالص
 .فيه ناالتقا مفتاح العمل فى والخبرة ،فيه واالبداع العمل اتقان على وحث
 .إتقانه تمام من ذلك ألن المحدد الوقت فى العمل بأداء االلتزام : العمل وقت احترام

 
 بعض؟ دون المهن ببعض ترتبط التي األخالقية القيم مجموعة هى ما

 .عالية وجودة قيمة ذى منتج أو خدمة لتقديم ، األعلى درجاته إلى بالعمل السمو هدفها
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 فةالوظي لطبيعة وفقا أصحابها بها يتحلى حتى األخالقية القيم بعض تركيز ىإل تحتاج المهن بعض 
 .يشغلونها التي المهنية

 األخرى المهن بعض من أكثر الطب مهنة في مهمة أخالقية صفة اإلنسانية العاطفة. 
 القياديين في مهمة صفة الحسنة القدوة. 

 

 اإلسالمية؟ المجتمعات فى اإلدارية القيادات بها تتصف أن يجب التي اإلسالمية القيم هى ما
 :م المسل ياالدار القائد صفات

 القويم والسلوك اإلنتاجية والمقدرة الوظيفية الكفاءة في ، لموظفيه ىأعل مثل يكون أن يجب:  حسنةال القدوة -(1

 .الموظفين بين التعاون روح بث ويحاول للوقت واحترامه ، بواجباته والتزامه الكريم والخلق ،
 
 ، بنفسه سيهمرؤو مظالم في وينظر العدل يقيم أن عليه يجب : المرؤوسين بين والمساواة العدل إقامة -(2

 .والمحسوبية ياإلدار الفساد من إدارته يخلص وأن ، الظالم من المظلوم وينصف
 واألداء اإلنتاج ىمستو لرفع جهد أقصى بذل ويحاول لها اإلنتماء روح بث إلي سيؤدى اإلدارة بعدالة الموظف شعور

 

 جماعي قرار اتخاذ يحتاج موقف يأ في ومرؤوسيه معاونيه يستشير أن عليه يجب : والتفويضى الشور -(3
 .صالحيته ببعض إليهم يعهد أكفاء معاونين يتخذ أن بد وال ، المسئولية الجميع يتحمل حتى
 

 : المعاملة حسن
 .البشرية عظماء من األول الرجل ويعدونه وسلم عليه هللا ىصل للرسول يخضعون المسلمين غير جعلت التى هى

 :  المعاملة حسن أنواع

 .الحار يبوالترح اللقاء اشةبش - 
 .لهم الممكنة الخدمة وتقديم اآلخرين بأمور االهتمام -
 .وإهانتهم اآلخرين إحراج عدم -

 .المسلمين لغير ا  أيض وإنما فقط للمسلمين يكون ال المعاملة وحسن
 

 :  الوظيفة في المعاملة حسن

 :مع الموظف يحتاجها المعاملة حسن
 .العمل فى زمالئه -
 .الناس جمهور من معهم يتعامل من -

 في أيضا يظهر معهم التعامل وحسن ا ،شرع األمور أولياء ألنهم ، أوامرهم بتنفيذ ذلك ويكون ،العمل فى المدراء -
 نشر أو غيبتهم وعدم ، بهم الظن إحسان وفى ، األداء جودة ىعل ايجابي مردود لها ألن ، معهم الحسنة العالقة
 .عنهم كاذبة إشاعات

 
 :التعامل حسن مظاهر من

 .الشريف والتنافس ، المقصودة غير العيوب عن التغاضى ، اآلخرين خدمة ، التعاون ، االبتسامة ، التحية

 
 المسئول؟ ظلمك إذا حقك على لتحصل تفعل ماذا
 منه؟ حقك أخذ تستطيع لن ألنك ، به والتشهير وغيبته المسؤول مع المعاملة تخشين إلى تلجأ هل

 قضية رفع أو ، المسئول ىإل الغيبة ببلوغ تضره بل تخدمه ال ، للمسؤول غيبته أن يعلم أن الموظف على يجب
 .ضده تشهير

 

 :أمور بعدة المشكلة هذه حل
 .الغيبة وليس ونظامية، شرعية طرق له الحق أخذ أن •
 .ىبالحسن وعاملهم إليهم أحسن من حب على مفطورين الناس •

 بشكل النصيحة فقدم ، السلوك وتقويم القلوب لصفاء سبيل خير هي الخالصة والنصيحة والمصارحة المكاشفة •
 .مناسب
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 (االنضباط وااللتزام الوظيفي)  الرابعالفصل 

 

 ؟ مالمقصود باالنضباط

 في الحزم به ويقصد حازم أي ضابط ورجل ."بالحزم حفظه الشيء ضبط" وهو الضبط من مصدر : لغة به يقصد
 أو الوقت في اإلنضباط سواء عليها، والمحافظة لمهنته المنظمة األنظمة بجميع التقني اهتمام ، بمعنى األمور تنظيم

 .المستويات جميع مع التعامل أو ، الشكل أو التصرفات،
 

 صور االنضباط الوظيفي :
 صور من كيفية تفعيل واالتقان :

 .لآلخرين واضح محفز العمل أوقات على ومحافظته فإنضباطه ، أعماله جميع في قدوة الموظف1.

 .لآلخرين القيمة ههذ بوصول كفيل واألعمال األنشطة بكافة فتقيده أسوة، الموظف2.
 .وتطبيقها منها االستفادة وطرق عليها الحصول لكيفية القدرة لديه ولكن والمعلومات، للمعارف مخزنا ليس الموظف3.
 .ذلك أهمية اآلخرين لدي يطبع العملي التطبيق أثناء السالمة بوسائل الموظف تقيد4.
 . بكميتها االهتمام من أكثر اآلخرين زهاينج التي األعمال اتقان بدرجة أكثر يهتم المتقن الموظف5.
 .معه التواصل على يشجعهم اآلخرين استفسارات عن واإلجابة المكتبية الساعات في التواجد على الموظف محافظة6.
 

 : الموظفين حياة في لإلنضباط آخرى صور
 في الشكل :االنضباط  -1

 .الخارجي بشكلك اهتم 1.

 .الرسمي بالزي التزم 2.

 .المصانع في السالمة راءاتبإج اعتن 3.
 

 االنضباط في الوقت : -2
 .بنفسك اهتمام ، واستثماره بوقتك فإهتمامك ، حياتك أيام مجموع فأنت االنسان وهو الزمن هو الوقت

 .العمل بدء قبل واحضره العمل في جدولك على تعرف 1.

 .ذلك وغير ، النهائية واألهداف ، الفترات وأوقات ، الجداول وتعديل ، األعمال انجاز أوقات لتعرف للعمل التقويم على تعرف 2.

 .المحددة األوقات في اال العمل من تخرج ال 3.

 .عليك يشق عما واسأل ، بأول أوال أعمالك راجع 4.

 .الوقت آخر الى تتركها وال ، أوقاتها في والبحوث والمشاريع الواجبات قدم 5.

 .والمرض والضرورة طوارئلل الغياب بنسبة واحتفظ ، ظروفك على تغلب 6.

 .عنها اإلعالن عند مكافئتك استسلم 7.

 .السليمة وبالطريقة ، المخصص المكان في سيارتك وأوقف الدوام، بدء قبل العمل الى احضر 8.

 .بأول أوال عليك يشق ما كل عن واسأل العمل، في بالزمالء لإللتقاء االستراحة ساعات استثمر 9.
 
 لتصرفات( : االنضباط في التعامل )ا -3

 اآلخرين يحفز التعامل في وانضباطه منه، أصغر هو ومن ، مثله هو ومن ، منه أعلى هو من مع للتعامل اإلنسان يحتاج
 .احترامه على
 .والديك تعامل كما وعاملهم ، والمسؤولين الموظفين قدر اعرف 1.
 .البر على معهم وتعاون الخير لهم وحب كإخوانك، زمالئك عامل 2.
 .ورحمة باحترام دونك هم ومن الضعفاء ملعا 3.
 .والبيان باإلقناع وانما ، بالقوة حقوقك تنال ولن ، متعلم مجتمع في أنت 4.
 .مناقشة أية عند ووقارك برازنتك احتفظ 5.
 .ذلك على وتمرس بنفسك حقوقك عن دافع 6.
 .وإلخوانك لك فهي العمل ومرافق ممتلكات على حافظ 7.
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 سلوكه؟ عن االنسان في خروج ؤثرةالم العوامل هى ما

 االكراه –الخوف  -الرياء والمصلحة  -العوامل التي تخرج االنسان عن سلوكه هي : الغضب 
 

 اإلكراه :األول العامل
 .فعله على شرعا يؤاخذ ال ، يريد ماال قول أو يريد ال ما فعل على يرغم الذي المكره

 
 االكراه تنفيذ عدم على يترتب بحيث االضطرار اإللجاء ومعني ، لمؤاخذةا ترتفع حتي ملجئا االكراه يكون بشرط : أن

 .اجتماعي أو نفسي أو بدني ضرر
 

 ؟ملجئ غير لإلنسان الموجه األمر كان لو ماذا
 

 األمر نفذ ألنه ، به أمر ما تنفيذ على يؤاخذ فإنه وبالتالي ، شرعا إكراها يعد فال ، اإلحراج بعض عليه يترتب وانما
 .سوية اإلكراه حال منه تصدر التي تصرفاته تعد فال ، اإلكراه على مؤاخذ غير المرء كان واذا، وارادته رهباختيا

16 
 الغضب :الثاني العامل
 العقل على تمر لم مدروسة، غير وتصرفات كلمات من يخرج بما ويحرجه السوية تصرفاته عن اإلنسان يخرج الغضب
 يقود هو بل ، الغضب يقوده ال بحيث فيها ويتحكم أعصابه يضبط أن مسؤول لمسلما فإن ولذا .فيها للتأمل كافية فترة
 .نفسه

 
 :مهمتين بحقيقتين نُقر   أن يجب

 .سببه بدفع يكون الغضب فدفع ، الشيطان هو اإلنسان نفس في الغضب مؤجج أن :األولى
 ط ارتبا هناك يكون ال وقد والكرامة لقوةوا بالعزة الناس بعض يربطها قد إنسانية غريزة للنفس االنتصار أن :الثانية
 .بينهما

 
 :الغضب تخفيف بواسطتها االنسان يستطيع وسائل

 االسترخاء ، مختلفة بملهيات النفس إشغال ، الجلوس الى الوقوف من االنسان هيئة تغيير ، هللا ذكر ، الوضوء
 التفكير في فرصة الطرفين واعطاء الموضوع في البحث تأجيل بهجوم، الهجوم مقابلة عدم ، العميق والتنفس والهدوء
 ت.الصو خفض ، ارتجالي غير حل الى للوصول

 
 الرياء والمصلحة  :الثالث العامل
 لينال اآلخرين خدمة أو التدين أو الكرم فيتصنع ، له خلق غير كان ولو مصلحته في يخدمه الذي السلوك يتصنع المرائي

 .مصلحة بذلك
 وخداع والغش الكذب من نوع فهي مستقرة نفسية عن صادرة ليست ألنها ، للشخص قاأخال التصرفات هذه تعد فال

 .بالكاذب الصادق اختلط واال ، أخالقا المصلحية التصرفات اعتبار يصح فال ، اآلخرين
 

 الكاذب؟ من الصادق تمييز نستطيع كيف

 :وهي عدمه من التصرف صدق على التعرف على تساعد طرق ثالث هناك
 .الصادقة غير التصرفات تمييز التجربة خالل من يستطيعون الذين والخبرة الدراية أهل الى الرجوع1.

 . طويلة لمدة التصنع يستطيع ال المتصنع ألن ، معينة مدة في للشخص العام السلوك مالحظة2.

 يتحمل ال الكرم في فالمرائي ، الصادقون اال عليها يصبر ال التي المواقف بعض في والمرائي المتصنع اختبار3.
 .دائما الشخصي ماله من االنفاق

 
 الخوف :الرابع العامل
 يصرف الخوف فإن ولذلك ، خلقه على تدل ال سلوكيات إلى فيلجئه اإلنسان نفسية على يسيطر قهري عامل الخوف
 .وخلقه طبيعته عن االنسان
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 العامة المصلحة مفهوم

 كانت واذا ، للناس عاما نفعا تحقق وانما ، معين شخص على تقتصر ال يالت المنفعة: بها ويقصد :المنفعة :لغة المصلحة
 تسعير مثال ، العامة المصلحة تحقق على ذلك يؤثر فال ، منهم محدودة مجموعة وتضر ، الناس لعموم المصلحة تحقق
 .التجار ببعض يضر ولوكان للناس العامة المصلحة يحقق السلع

 
 .أغلبهم تفيد ولكنها ، الموظفين بعض حالة تناسب ال ربما الوضعية والقوانين االدارية النظم وكذلك

 
 فإن لذا ، الناس لعموم خدمات تؤدي وانما ، معينا شخصا تفيد ال ألنها ، العامة المصلحة صور ىاحد الوظيفةكما أن 
 .بالكل جزء عالقة العامة بالمصلحة الوظيفة عالقة

 
 ، بينهم فيما وتعاونوا ، وأموالهم أنفسهم على آمنوا ، األفراد بها والتزم ، عالمجتم في عمت اذا االسالمية األخالقان 
 .واالجتماعية الفردية وأعمالهم لعباداتهم أدائهم على بالتالي ينعكس وهذا

 
 ؟العامة المصلحة االسالمية األخالق تحقق كيف

 األخالق تحقق الوظيفي الجانب وفي ، العام النفع تحقق التي العوامل أهم واألخالق ، العام بالنفع تتحقق العامة المصلحة
 : باآلتي العام النفع
 .الموظفين أداء حسن في األول العامل وهو ، الذاتية والرقابة االخالص بزيادة 1.
 .المراجعين وبين أنفسهم الموظفين وبين ، ومرؤوسيهم الموظفين بين الحسنة بالعالقات 2.
 .والغش ، واالبتزاز كالرشوة المستعصية االدارية المشاكل من بالوقاية 3.

 
 العمل: بأخالقيات االدارة عالقة
 ، وااللتزام االلزام حالتي بين العاملين وضع الى يعود التفاوت سبب،  العمال ووضع الجيدة االنتاجية بين عالقة توجد
 االنتاج ركيك فهو االلزام بدافع يعمل ذيال أما ، وغزيره االنتاج دقيق يكون االلتزام وباعث المهنة بأخالقيات يعمل فالذي

 .وضئيله
 

  :العامة الوظيفة في السلوك تحكم التي األخالقية القواعد
 .المعاصرة الدولة في وظيفته واجبات يؤدي وهو ، العام الموظف بها يلتزم أن ينبغي التي والمبادئ القواعد :بها يقصد

 
 :الحديثة الدولة الديمقراطية يف بها االلتزام واجب أساسية مبادئ أربعة توجد
 .للمجتمع الديمقراطية بالقاعدة االلتزام :األول المبدأ
 .التخصص لمحدودية الواعي االدراك :الثاني المبدأ
 .للقيادة الوالء نطاق :الثالث المبدأ
 .المصالح تضارب تجنب :الرابع المبدأ

 
 للمجتمع الديمقراطية بالقاعدة اإللتزام :األول المبدأ

 ممثليه خالل من الشعب وأن ، الشعب الى راجعةالنهائية  السلطة بأن وأبدا دائما العام الموظف يشعر أن بذلك صديق
 .والمواطنين للشعب خادم اال هو ما العام الموظف وأن ، النهائي الفيصل هم الشرعيين

 
 الديمقراطية للمجتمع؟ بالقاعدة آثرااللتزام ما
 وينبغي ، الموظف به يلتزم معين سلوك االقتناع ذلك على يترتب ، الديمقراطية القاعدة وهو أالمبد بهذا الموظف اقتنع إذا
 :وهي فرعية مبادئ بثالثة االلتزام في السلوك هذا أثر يظهر أن
 
 
 
 



 /http://www.multqa-ud.comملتقى طالب وطالبات جامعة الدمام                                                                 

 

4 | P a g e                                                م ي ر  : ص  ي خ ل  ت
 

 االلتزام بالمصلحة العامة : :أوال
 ليست يؤديها التي الخدمة بأن يشعر وأن ، أخري على فئة تمييز دون الناس جميع بين معاملته في يساوي بأن 

 .األخرى دون الطبقات من طبقة أو المجموعات من مجموعة أو الفئات من لفئة
 

 المجتمع : ارادة احترام :ثانيا
 أن ، ويجب للمواطنين التمثيلية والشرعية األنظمة واألجهزة تقره ما حدود تكون في أن يجب المواطن خدمة 

 .صيةالشخ نظره وجهة اختلفت عن وان ينفذها
 

 العامة : الخدمة أجهزة السلوك في منطقية :ثالثا
 بالديمقراطية االقتناع منطقيا مع المؤسسات الحكومية االداري في السلوك يكون أي. 

 
 منطقيا؟ السلوك يكون كيف

  فئات أو ادأفر إلرضاء تقابلهم التي والضغوط اإلغراءات عن والبعد العامة المصالح بمبدأ العاملين التزام خالل من يتم1.
 .المجتمع حساب على
 .العادي المواطن لحق العام الموظف ينتصر حين يظهر كما2.
 .معه يعمل الذي وللعامل للمواطن الموظف احترم خالل من يتحقق كما3.
 رسالتها تحقيق في والمشاركة المنظمة داخل أخالقي جو خلق خالل ومن4.
 

 خصصالت لمحدودية الواعي االدراك :الثاني المبدأ
 األحيان من كثير في اتخطيطه وفي بل السياسات تنفيذ في الموقف سيد هو المتخصص الموظف. 
 بشكل متأثرة تكون أن يجب أي القيمية للمبادئ دائما تخضع أن يجب الفنية قراراته أن يدرك أن يجب ولكن 

 كان ولو حتي يسود الذي هو المتخصص الفني قراره أن عقله الى يتبادر واال وأهدافهم الناس باحتياجات مباشر
 يؤدي مما التخصص ميدان في واالنغالق الغرور الى هذا يؤدي سوفو ، المجتمع ورغبات لمتطلبات يستجيب ال

 .العام العمل في أخالقي غير سلوك الي
 

 للقيادة الوالء نطاق :الثالث المبدأ
 لقيادته الموظف يعطيه أن يجب الذي للوالء الخاطئ الفهم عن يأتي العمل في السلوك وسوء االنحراف من كثير 

 .المباشر ئيسهور االدارية
 

 أن ينبغي ومتي ؟ مطلقة طاعة هي وهل الطاعة؟ هذه حدود تقف واين لرئيسه؟ العام الموظف يعطيها التي الطاعة مدي ام
 مخطئ؟ ألنك أوامرك أطيع لن :لرئيسه الموظف يقول
 

 :بالمناقشة جديرتان نقطتان هناك
 . الحاكمة السياسية للقيادة الوالء -1
 .بالمنظمة والتنفيذية ةاإلداري للقيادة الوالء -2
 

 الموظف على يجب ولذلك .المشروعة للسلطة القائم السياسي للنظام دائما يكون أن ينبغي العام الموظف والء ان 
 عكس على ألنها أو عنها راضي غير كان ولو تنفيذها في يماطل وال وإخالص بدقة قراراتها بتنفيذ يلتزم أن العام

 .الشخصية رغباته
 
 فسادا أو أخالقيا خلال فيه أن المرؤوس رأي اذا االداري الرئيس من يصدر الذي االداري للقرار والطاعة ءالوال مدي ما

 اداريا؟
 .أخالقيا خلال باعتباره والمرؤوس الرئيس بين الرأي في خالف كل يؤخذ أن ينبغي ال :أوال

 :دقة بكل يقرر أن الموظف من العامة المسئولية تتطلب
 في والمالبسات الظروف ضوء في يبرره ما له الرئيس قرار أم القرار؟ أخالقية في يرتكز رئيسه وبين هبين الخالف هل
 خاطئ؟ هو رئيسه وأن لرئيسه معارضته في صائب أنه للشك مجاال يدع ال بما متأكد الموظف الموقف؟ وهل ذلك
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 .األمين الموظف ضمير تؤرق قد السابقة األسئلة على اإلجابة

 
 ؟واضح اداري فساد فيه بتصرف وأتي ، بقصد القانون خرق قد رئيسه بأن الموظف رشع متي

 : افعل التالي
 الموقف يقتضي ما حسب أو المنظمة وخارج داخل العليا السلطات الى األمر ورفع معارضته في الحق لك. 
 عليه يجب بل ، االداري دوالفسا الخطأ في األحيان بعض في توقع قد المباشر الرئيس لقرارات العمياء الطاعة ان 

 يسأل مسئولية العام العمل ألن خالفه ما ويعارض القانون مع يتماشى ما فينفذ القرار تنفيذ في ضميره يحكم أن
 .هللا أمام عنها

 
 المصالح تضارب تجنب :الرابع المبدأ
 .العام للموظف الشخصية المصلحة مع العامة المصلحة تضارب أي
 يعمل التي المؤسسة مع والمالي االقتصادي التعامل من العام الموظف تمنع محددة مواد من المدنية للخدمة قانون يخلو ال

 أو الموظف لصالح اقتصادي أو مالي نفع التعامل لذلك نتيجة – يعود أن ينبغي ال بحيث مباشر غير أو مباشر بشكل فيها
 .واإلخوان واألبناء كالزوجة المباشرين أسرته أفراد أحد
 
 وشركات المواطنين من الخاصة الهدايا تقبل من – اإلداريين القادة سيما ال – الموظفين العامة الخدمة قوانين ذرتح

 المكتب سلطة استغالل من أيضا تحسبا أو يرأسونها التي المؤسسة مع تجارية معامالت لها التي سيما ال الخاص القطاع
 .المؤسسة مع المتعاملين من سواها دون والمنظمات الشركات تلك تفضيل في
 
 له التي المؤسسات مع التعامل عن وسيمتنع بذلك سيلتزم المسئول الموظف أن تؤكد أن تستطيع والنظم القوانين تلك هل
 .خاصة مصلحة فيها
 

 هو وهذا ، والمجتمع والمدرسة البيت في عليها تربي التي الخلقية وقيمه أمانته والى الموظف خلفية الى كله يرجع األمر
 أخالقيات على االجتماعية البيئة أثر فإن وعليه النفوذ واستغالل والمحسوبية والرشوة الفساد ضد الحقيقي األمان صمام

 .األهمية بالغ أمر العام الموظف
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 المسؤولية االجتماعية لمنظمات االعمال()  الخامسالفصل 

 

 األعمال؟ لمنظمات اإلجتماعية المسئولية تعنى ماذا
 مع العمل خالل من ، المستدامة التنمية في بالمساهمة التجارية النشاطات أصحاب التزام بأنها الدولي البنك عرفها

 آن في التنمية ويخدم التجارة يخدم بأسلوب الناس معيشة مستوى لتحسين ، المحلى والمجتمع وعائالتهم موظفيهم
 .واحد

 
 من المجتمع توقعات االعتبار بنظر يأخذ والذي ، المجتمع تجاه األعمال منشأة التزام ، بأنها تعريفها يمكن وبالتالى
 االلتزامات أداء مجرد من أبعد هو ما االلتزام هذا يمثل بحيث ، وبالبيئة بالعاملين اهتمام صورة، في المنشأة

 .قانونا عليها المنصوص
 
 فيها؟ تعمل التي البيئة في األعمال منشآت تأثير زيادة في أسهمت التى العوامل أهم هى ما

 :إلى أدى اإلنتاج تكنولوجيا وتعقد فيها العاملين عدد ،وزيادة المنظمات حجم ضخامة
 ةمختلف بأشكال الحكومية القرارات في وتأثيرها نفوذها زيادة. 
 تطوره في يسهم ما المجتمع على منها يحصل لم التي الضخمة أرباحها بسبب كثيرة إلنتقادات تعرضت. 
 االجتماعي األداء اآلن عليه نطلق أن يمكن العاملين بما وضع بتحسين اإلنتقادات هذه على فعل كرد بادرت 

  .الداخلي
 أي التنافسي وموقعها أرباحها ة لتحسينالداخلي االجتماعية المبادرات هذه تستخدم كانت المنشآت لكن 

 . االقتصادي الجانب على التركيز
 الخارجي، حيث اإلجتماعي األداء نسميه أن يمكن ما بتبني ، األعمال منشآت بادرت االنتقادات تزايد وبعد 

 .التحتية البنية ودعم ، االجتماعية األنشطة في باإلسهام بدأت
 

 ة؟اإلجتماعي المسئولية أنماط هى ما
 االقتصادية : المسئولية نمط

 االجتماعية المساهمات وأن ، اجتماعية مساهمة أي عن النظر بغض الربح تعظيم هو األعمال منشآت هدف أن جوهره
 فهم لذلك ، يديرونها التي لألعمال مالكين وليسوا محترفين هم المدراء وأن ، الربح لتعظيم ثانوية نواتج اال هي ما

 .للمالكين األرباح أعظم تحقيق ومهمتهم لكينالما مصالح يمثلون
 

 جميع في أعينها نصب ومتطلباته المجتمع تضع كبيرة بدرجة اجتماعية كوحدات المنشآت يعرض:   االجتماعي النمط
 االتجاه هذا في االلتزامات من ومزيد ، االقتصادي أدائها متطلبات موازنة في صعوبة المنظمات تجد وبالمقابل ، قراراتها

 .الخارجي األداء صعيد على أو الداخلي الصعيد على سواء االجتماعي
 

 االجتماعي :  – النمط االقتصادي
 فقط المالكين – واحدة جهة مصالح تمثل ال المنشآت ادارات وأن تغير قد الوقت أن يري حيث توازنا األكثر النمط وهو

 .معينة بالتزامات معها بطترت والمجتمع ، الحكومة مثل أخري عديدة جهات هناك وإنما ،
 
 اإلجتماعية؟ المسئولية عناصر هى ما

 لما الخاصة توقعاتها منها لكل فإن وبالتالي االجتماعية المسئولية لمحتوي كمؤشرات التالية العناصر اعتماد يمكن
 :رالعنص تجاه اجتماعي دور من االدارة تدركه أن يجب ما وبعض ، تجاهها المنظمة ادارة تؤديه أن يجب

 
جماعات الضغط  –المجهزون  –المنافسون  –الزبائن  –العاملون  –المالكون  –البيئة  –الحكومة  –المجتمع 

 االجتماعي .
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 توقعاتهم من ادارة المنظمة :  >-المالكون 

 ممكن ربح أكبر تحقيق. 
 ككل والمنشأة السهم قيمة تعظيم . 
 بيئتها في للمنشأة محترمة صورة رسم. 
 المنشأة أصول حماية. 
 المبيعات حجم زيادة. 
 

 توقعاتهم من ادارة المنظمة :  >- العاملون

 مجزية وأجور رواتب. 
 وترقية تقدم فرص. 
 مستمر وتطوير تدريب. 
 وظيفية عدالة. 
 مناسبة عمل ظروف. 
 صحية رعاية. 
 مدفوعة اجازات . 
 ونقلهم للعاملين اسكان. 
 

 توقعاتهم من ادارة المنظمة :  >- الزبائن

 جيدة بنوعية منتجات. 
 مناسبة أسعار. 
 عليها الحصول وميسوريه عالية جودة. 
 الصادق االعالن. 
 االستعمال عند أمينة منتجات. 
 االستعمال بعد بقاياه من أو منه التخلص ثم المنتج استخدام بشأن ارشادات. 
 

 توقعاتهم من ادارة المنظمة :  >- المنافسون

 ونزيهة عادلة منافسة. 
 مينةوأ صادقة معلومات. 
 نزيهة غير بوسائل األخر من العاملين سحب عدم. 
 

 توقعاتهم من ادارة المنظمة :  >- المجهزون

 التجهيز في االستمرارية. 
 ومقبولة عادلة أسعار. 
 التعامل في والصدق المالية االلتزامات تسديد. 
 التعامل في المشاركة. 
 

 توقعاتهم من ادارة المنظمة :  >- المجتمع

 التحتية البنية عمد في المساهمة. 
 المعاقين توظيف. 
 جديدة عمل فرص خلق. 
 االجتماعية األنشطة دعم. 
 والكوارث الطوارئ حالة في المساهمة. 
 الصحيحة بالمعلومات وتزويده التعامل في الصدق. 
 السائدة والتقاليد العادات احترام. 
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 توقعاتهم من ادارة المنظمة :  >- جماعات الضغط االجتماعي

 ل الجيد مع جمعيات حماية المستهلك.التعام 
 .احترام أنشطة جماعات حماية البيئة 
 .احترام دور النقابات والتعامل الجيد معها 
 .التعامل الصادق مع الصحافة 
 
 
 توقعاتهم من ادارة المنظمة :  >- البيئة

 والتربة والهواء الماء تلوث من الحد. 
 منها المتجددة غير وخصوصا للموارد والعادل األمثل االستخدام. 
 وصيانتها الموارد تطوير. 
 الخضراء المساحات وزيادة التشجير. 
 

 توقعاتهم من ادارة المنظمة :  >- الحكومة

 .االلتزام بالتشريعات والقوانين والتوجهات الصادرة من الحكومة 
 .احترام تكافؤ الفرص بالتوظيف 
  منها.تسديد االلتزامات الضريبية والرسوم األخرى وعدم التهرب 
 .المساهمة في الصرف على البحث والتطوير 
 .المساهمة في حل المشكالت االجتماعية مثل القضاء على البطالة 
 .المساعدة في اعادة التأهيل والتدريب 
 

 الحر؟ االقتصادي العمل في أخالقية مبادئ توجد هل
 باألخالق يأخذ ال أو/  أخالقية زاتتجاو على بالضرورة ينطوي السوق ونظام والخصخصة الربح أن النمطية الفكرة
 ولكنها ، ثمن بأي الربح عن للبحث كثيرة وحاالت ممارسات ثمة أن صحيح ، استراتيجية مراجعة الى تحتاج فكرة

 .الحر االقتصادي بالعمل بالضرورة ملتصقة ليست
 

 بحد استثمارا األخالقية عدالقوا تكون أن ، العام الرأي وتطوير والتشريعات المجتمعي العمل من بمنظومة ويمكن
 .الشركات تقدمها التي والخدمات والسلع بالمنتجات الثقة يزيد ذاته

 
 تعمل حين ولكنها ، والثقة األمن وحدها توفر وال والحقوق المجتمعات تحمي ال ، فإنها محكمة كانت مهما والقوانين

 .واالصالح التنمية في عالية كفاءة تحقق فإنها أخالقية بيئة في
 

 عن الحكومات عجز تأكد بعدما الخاص القطاع الى يحتاج العالمي المجتمع أن مفادها نظر وجهة اليوم وتتأكد
 .االجتماعية المسئولية من نابعة برامج الى تحتاج بخاصة الكبرى االقتصادية المؤسسات فإن ولذلك ، الفساد مواجهة

 
 االجتماعية؟ المسئولية عن المحاسبة مفهوم هو ما
 المعلومات تلك وتوصيل ، األعمال لمنظمات االجتماعي األداء وتحليل بقياس تختص التي األنشطة مجموعة هو

 .المنظمات لتلك االجتماعي األداء وتقييم القرارات اتخاذ في مساعدتهم بغرض وذلك ، المختصة والطوائف للفئات
 

 نتائج عن والتقرير ، للمنظمات االجتماعي داءاأل قياس بوظيفتي االجتماعية المحاسبة اهتمام التعريف هذا يبرر
 .المجتمع قبل من منظمة ألي االجتماعي لألداء تقييم اجراء يكفل بما القياس
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 االجتماعية؟ المحاسبة أهداف هى ما
 

 : للمنظمة المساهمة االجتماعية أوال: تحديد وقياس صافي
 التكاليف عناصر تتضمن أيضا وإنما ، للمنظمة الداخلية اصةالخ والمنافع التكاليف عناصر على فقط تشتمل ال والتي

 . المجتمع فئات على تأثير لها والتي ) االجتماعية ( الخارجية والمنافع
 

 .األعمال لمنظمات االجتماعي األداءس قيا مجال في التقليدية المحاسبة قصور من الدور هذا وينبع
 

 :للمنظمة االجتماعي األداء تقييم :ثانيا
 ومع ، جهة من االجتماعية األولويات مع تتمشي وأهدافها المنظمة استراتيجية كانت اذا ما تحديد خالل من كوذل

 .أخري جهة من األرباح من معقولة نسبة بتحقيق لألفراد المنظمة طموح
 

 فاهيةوالر االقتصادية األعمال محاسبة في واالفصاح القياس تطبيق ومدي المنظمات أداء بين العالقة وتمثل
 .االجتماعية لمحاسبةا أهداف من الهدف لهذا الجوهري العنصر ، االجتماعية

 
 :  اجتماعية آثار لها والتي المنظمة بها تقوم التي األنشطة عن االفصاح :ثالثا
 وايصال ، االجتماعية األهداف تحقيق في مساهمتها ومدي للمنظمة االجتماعي األداء عن المالئمة البيانات توفير أى

 .سواء حد على والخارجية الداخلية المستفيدة لألطراف البيانات هذه
 

 من سواء لها األمثل النطاق وتحديد االجتماعية األنشطة بتوجيه المتعلقة والعامة الخاصة القرارات ترشيد أجل من
 .المجتمع نظر وجهة من أو المستخدم نظر وجهة

 
 االقتصادية؟ ألنشطةوا االجتماعية األنشطة بين التفرقة معايير هى ما
 
  : التي األنشطة هي االجتماعية فاألنشطة ، بالنشاط القانوني اإللزام وجود عدم أو وجود هو المعيار االول 

 طبيعة تحدد التي هي االلتزام أو االختيار صفة أي ، المجتمع تجاه بالتزاماتها لإليفاء اختياريا المنظمة تنفذها
 .ال أم اجتماعي كان اذا فيما النشاط

 
  : االجتماعية الطبيعة ذات األنشطة كل تشمل االجتماعية األنشطة أن أي ذاته النشاط معيار هو المعيار الثاني 

 االجتماعية الصفة وجود على المعيار هذا يقوم أي ، اختيارية بصفة المنظمة بها تقوم التي األنشطة فقط وليس
 .جودهو عدم أو قانوني الزام وجود عن النظر بغض للنشاط

 
 االجتماعي؟ لألداء المحاسبة مجاالت هى ما
 

 لالداء مجاالت أربعة بامريكا للمحاسبين القومية الجمعية قبل من االجتماعي االداء عن المحاسبة لجنة حددت
  -: هي االجتماعي

 
 البيئية، و بيعيةالط الموارد تنمية في المساهمة البشرية، الموارد تنمية في المساهمة المجتمع، مع المنظمات تفاعل

 .والخدمات السلع جودة بمستوى االرتقاء
 

 -:هي االجتماعي لألداء مجاالت ستة القانونيين للمحاسبين األمريكي المعهد حدد
 .المجتمع الموردين، المتجددة، غير الموارد العمالء، البشرية، الموارد البيئة،
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 اجتماعية وتقارير قوائم تعد التي الشركات بعض على نيةميدا دراسة باجراء االمريكية المحاسبة جمعية قامت قد
 االجتماعي لالداء مجاالت بخمس تقريرا اصدر فقد ، واالفصاح القياس اساس على التعرف اجل من وذلك
 -: هي

 .المجتمع خدمة المنتج، تحسين العاملون، االقليات، توظيف ، البيئة على الرقابة
 

 -:وهي للمنظمة الحالية الظروف على باالعتماد وذلك جتماعيةاال األنشطة من مجموعة تحديد يمكن
 
 تساهم بشرية كموارد فيها العاملين االشخاص على المنظمة انشطة تأثير المجال هذا يتضمن :- العاملين مجال 

 وظروف وضع تحسين على تعمل التي االنشطة تشمل فهي وبالتالي المنظمة اهداف تحقيق في فعالة بصورة
 ويمثل الصناعي، االمن وسائل تقديم العمل، ظروف تحسين مجانا، للعاملين العالج كتقديم عام بشكل العاملين

 . االجتماعية المحاسبة مجاالت من داخليا مجاال المجال هذا
 
 عن الناجمة السلبية االثار من الحد الى تهدف التي االجتماعية االنظمة من مجموعة يشمل :- البيئة مجال 

 بالمنظمة المحيطة البيئة سالمة على المحافظة بهدف وذلك البيئة على تؤثر والتي لنشاطها ظمةالمن ممارسة
 من تسببه لما نظرا االجتماعية المحاسبة مجاالت اهم من المجال هذا ويعتبر الطبيعية الموارد على والمحافظة

 .الضوضائي والتلوث والتربة والهواء المياه تلوث مثل البيئة على اضرار
 
 الرضا هذا على والمحافظة المستهلك رضا تحقيق الى تهدف التي االنشطة يشمل :المستهلك حماية جالم 

 المنتج عن االزمة البيانات وتوفير االعالن، في والصدق المستهلك، خداع وعدم المنتج، امان بزيادة كاالهتمام
 . ستخداماال صالحية ومدة المرتبطة والمخاطر وحدودها االستخدام طريقة حيث من

 
 :بشكل عام كتشغيل المعاقيين  يشمل مجموعة االنشطة التي تهدف الى تحقيق فائدة للجمهور -مجال المجتمع

للتدريب، اقامة حضانة الطفال المنطقه، المساهمة في الرعاية  والعجزة، افساح المجال امام طلبة الجامعات
 للمجتمع. وتحقيق الرفاهية االقتصاديةالجمعيات الخيرية، وكل هذا يهدف الى تنمية  الصحية، دعم

 
 للمنظمة؟ االجتماعي األداء قياس يمكن يفك
 

 النظر ووجهة ، المحاسبية النظر وجهة بين اختالف هناك أن الى المحاسبة تواجه التي األساسية المشكلة تكمن
 .التكلفة من النوع هذا قياس في االقتصادية

 
 اضطالعها نتيجة المنظمة تنفقها التي المبالغ تمثل االجتماعية التكلفة أن تعتبر : المحاسبية النظر وجهة 

 اقتصادي عائد أو منفعة على حصولها عدم الى باإلضافة ، الزامية أو اختيارية بصفة االجتماعية بمسئوليتها
 .القياس في أساسا الفعلية التكلفة يعتمد المفهوم هذا أن نجد ، التكاليف هذه مقابل

 
 لممارسة نتيجة أضرار من المجتمع يتحمله ما قيمة هي االجتماعية التكلفة أن تعتبر : صاديةاإلقت النظر وجهة 

 السلع انتاج اجل من المجتمع بها يضحى التي الموارد قيمة عن تعبر بذلك فهي ، االقتصادي لنشاطها المنظمة
 .القياس في أساسا البديلة الفرصة تكلفة يعتمد المفهوم هذا أن ونجد ، والخدمات

 
 االجتماعية؟ التكاليف لقياس مالئم أساس يوجد هل

 التكاليف عن يعبر ال ، المحاسبية النظر وجهة من االجتماعية التكاليف قياس في أساسا الفعلية التكلفة بمفهوم األخذ
 الناتج بيئةال تلوث بسبب وبالمجتمع بها المحيطة بالبيئة المنظمة تلحقها التي واآلثار باألضرار المتمثلة االجتماعية

 المنظمة أن اعتبار على المفهوم لهذا وفقا اجتماعية تكاليف تمثل ال فهي ، االقتصادي لنشاطها المنظمة ممارسة عن
 .األضرار لهذه مقابال تدفع لم
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 .االجتماعية التكاليف لقياس مالئم أساس ايجاد في القصور من يعاني المفهوم فإن ولذلك
 

 النظر بوجهة األخذ يمكننا ال وبالتالي ، األخرى أحداهما تكمل واالقتصادية المحاسبية النظر وجهتي من كل فإن لذلك
 القصور لتالفي معا النظر بوجهتي األخذ األمر يقتضي بل ، صحيح والعكس االقتصادية النظر وجهة دون المحاسبية

 .منهما كل في
 

 اجتماعية وتكاليف ، المحاسبية النظر وجهة تمثل مباشرة اجتماعية تكاليف الى االجتماعية التكاليف تقسيم ويمكن
 .االقتصادية النظر وجهة تمثل مباشرة غير

 
 االجتماعي؟ العائد قياس يمكن كيف
 صعوبة وترجع .عنها واإلفصاح االجتماعية المحاسبة تواجه التي الجوهرية المشكلة االجتماعي العائد قياس يعتبر

 :  اآلتية األسباب إلى قياسها
 .للمنظمة وليس للمجتمع منافع عنها ينشا االجتماعية العوائد معظم ألن -1
 .المنظمة بأنشطة المجتمع كقبول ، نقدية بقيمة تقديرها يصعب اإلجتماعية المنافع من العديد ألن -2
 

  : العربية الدول في األعمال لمنظمات االجتماعية المسؤولية

 ، الشركات لتلك المحلية المجتمعات تنمية في السهاما من طويل تاريخ العربية الدول بعض في الشركات لدي أصبح
 هذا ويتحقق ، عديدة طرق خالل من بها تتواجد التي للمجتمعات االزدهار تحقيق الشركات تلك بوسع أنه األمر وواقع
 فرص نطاق وتوسيع ، األرباح لتحقيق السعي في تتمثل والتي االقتصادية بوظائفها األعمال مؤسسات تضطلع حينما

 .مستقبال التوسع تحقيق بغرض االستثمار وإعادة ، لتوظيفا
 .خاللها أنشطتها تمارس التي البيئة جوانب تحسين خالل من مجتمعاتها تنمية على الشركات تلك عملت كما
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 نظيفة ببيئة التمتع حق  : 
 . والقادمة الحالية جياللأل المخاطر من والخالية الملوثة غير السليمة البيئة في والعمل العيش الحق هذا يعنىو
 
 الصحية الرعاية حق( األساسية المستهلك احتياجات إشباع حق( : 

 .الصحية والرعاية والتعليم والمأوى والكساء كالغذاء الضرورية والخدمات السلع على المستهلك حصول ويتطلب
 
 : حق التعويض 

 السلع أو التضليل عن كالتعويض لها ئلوبدا المشروعة لمطالبه تسوية على الحصول في الحق للمستهلك يكونو
 .المرضية غير الخدمات أو الرديئة

 
  : حق التثقيف 

 .والخدمات السلع بين الواعية االختيارات لممارسة المطلوبة والمهارات المعارف اكتساب في المستهلك حق
 
  : حق االمان 

 .حياته في الصحية والحوادث األضرار ثإحدا في سببا تكون التي والخدمات المنتجات ضد الحماية المستهلك قح
 
 :  حق الحصول على المعلومات 

 ، والعبوات األغلفة على المضللة والمعلومات المضلل واإلعالن التجاري والغش التضليل من الحماية توفير ىأ
 عند ختياراال قرار في المطلوبة المعلومات في والخداع اإلحتيال عمليات ضد الحماية للمستهلك الحق هذا ويوفر
 والتقويم المقارنة إجراء في تساعد حيث والمصداقية والدقة بالكفاية، المعلومات هذه تتصف أن ويجب .الشراء

 . والمتنوعة المختلفة المنتجات بين
 
  : حق االختيار 

 . تنافسية وبأسعار للمنتجات مختلفة أنواع الختيار للمستهلك الفرصة توفير االختيار حق يضمنو
 
 رأي المستهلك :  حق سماع 

 رغبات بأن الحق هذا ويضمن ، باألمر المعنيين وإسماع بالسلعة رأيه إلبداء المستهلك أمام المجال فسح يستلزمو
 المستهلكون عليها يحصل التي والفوائد المزايا أن من والتثبيت التأكد للمنظمة ويضمن ، تسمع سوف المستهلك

 ا.وخدماته منتجاتها تطوير في منظمةال تتبعها التي السياسات مع ينسجم بما
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 (مدونة وقواعد السلوك)  السادسالفصل 

 
 بناء منظومة النزاهة في العمل العام

 يعتبر الهدف األساسي لبناء قطاع عام فعال يحظى باحترام المواطنين.
 

 هذه المنظومة  من خالل
 للتعامل مع ظواهره. يمكن تحصين المجتمع ضد ظاهرة الفساد ، وتوفير اآلليات الفعالة• 
 

 المدونة : 
وعن االخالص الحقيقي من الموظف العام للخدمة  تعبير عن احترام الموظف لقواعد العمل السليم في الدوائر العامة ،

الشفافية ونظم المساءلة ،  للمواطنين، واستعداده الطوعي للعمل بموجب قيم النزاهة ومبادئ العامة باعتباره خادم
 حترامه لزمالئه الموظفين ومسؤوليه.اضافة إل بجانب احترام سيادة القانون وأحكامه ،

 
 ماهو مفهوم مدونة السلوك ؟

 اطار الدوائر الحكومية ، تحدد للموظفين العامين مجموعة هي عبارة عن معايير ألخالقيات وسلوكيات العمل المهنية في
 نمع جمهور المستفيدين معالقاتهم فيما بينهم من جهة و القيم والسلوكيات التي ينبغي اتباعها أثناء أداء مهماتهم وفي

 وتضمن تطبيق أكثر فاعلية للقوانين في هذا المجال ، وتتميز جهة ثانية ، وترتبط هذه المدونة بنظام الخدمة المدنية
 قبل الدوائر والموظفين العموميين ، حيث يكون الضمير أداة عن النصوص القانونية في كونها التزام أخالقي طوعي من

 .رقابية داخلية فعالة
 

 ماهي مبادئ مدونة السلوك والمعايير االخالقية لموظفي القطاع العام ؟
 أثناء تأديته الخدمة هي: تعتمد هذه المدونة على خمسة مبادئ أساسية للواجبات األخالقية لسلوك الموظف

ة ئح والتعليمات الصادراللوا أي الخضوع للقواعد القانونية المنظمة للعمل ، وفقا للقوانين واألنظمة أواحترام القانون: 
 بموجبها ، وتطبيق أحكام القضاء دون تأخير أو ابطاء.

 
، وتقديم الخدمات وهي التصرف فقط بما تمليه الجوانب الموضوعية للقضية المعروضة على الموظفالحيادية: 

 معتقداتهم السياسية المختلفة. والنصيحة بالجودة نفسها ، للحكومات والمواطنين بغض النظرعن
 

المصلحة العامة على  بأال يستخدم سلطاته ومنصبه أو يسمح باستخدامها بطريقة غير سليمة ، وأن يغلبالنزاهة: 
يكشف عن حاالت االحتيال وسوء االدارة في حال  مصالحه الشخصية في حال نشوء تضارب بين هذه المصالح ، وأن

 حيحة أو يستخدمها ألغراض شخصية.الرسمية بطريقة غير ص اطلع عليها ، وأال يكشف عن المعلومات
 

يسعي لتحقيق أعلى  يتعين على الموظف العام أن يؤدي واجباته بكل جد واجتهاد وعناية وانتباه ، وأناالجتهاد: 
بالعدالة االجرائية المطلوبة لعملية صنع القرارات  مستويات االدارة الحكومية في تقديم الخدمة للمواطنين ، وأن يتقيد

 للمسؤولين وأن يتجنب السلوك الذي ينم عن االهمال. وأن يقدم النصيحة المناسبةاالدارية ، 
 

تبديد المال العام أو اساءة استعماله أو  ينبغي على الموظف العام عند قيامه بواجباته أن يضمن عدماالقتصاد والفعالية: 
د البشرية والمادية والمعنوية بطريقة تؤدي أشكال الموارد العامة كالموار استعماله بطريقة غير سليمة ، وأن يدبر كل

 على الممتلكات وااليرادات العامة مع ضمان تقديم الخدمة بفاعلية وجودة عالية. الى الحفاظ
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 تنطلق هذه المدونة من أن:
 .الوظيفة العامة تتطلب األمانة والثقة 
 در قلق مشروع ومتواصل معايير السلوك المتوقعة من الموظفين العموميين في كل المستويات تظل مص

 بالنسبة
 .للحكومة والمجتمع 
 الموظفين العموميين يتمتعون بسلطات تقديرية كبيرة في تنفيذ السياسات الحكومية ، وهو ما يمس الحقوق 

 الفردية والجماعية للمواطنين ويظهر تأثيره بشكل واضح على المجتمع.
 الموظف العام يخضع لرقابة ذاتية على تصرفاته وسلوكه الوظيفي ، ويتمتع بالوالء واالنتماء ويقظة الضمير 

 تجاه الفعاليات االدارية التي تتصل بعمله.
 الموظفين العموميين يسيطرون بطرق مختلفة على استعمال الموارد المالية وغيرها من الموارد المقدمة من 

 استعمال واساءة استعمال هذه الموارد يثير تساؤالت لدي المواطنين حول أخالقيات المواطنين ، لذلك فإن
 العمل ، ويؤثر على ثقة المواطن بحكومته.

 
 وتقر المدونة بأن:

 المواطنين. الموظفين العموميين يريدون التصرف بطريقة أخالقية ، ويرغبون بالفوز بأعلى درجات اإلحترام بين 
  ية الشخص يريدون ابطال كل امكانية لحدوث تعارض في المصالح بين المصلحة العامة ومصالحهمالموظفين العموميين

 قبل حصوله.
 ةالمختلف مسألة تضارب المصالح من أكثر األمور تعقيدا في مجال األخالقيات لعالقتها بالمكتسبات المادية بأنواعها 

 
 أهداف المدونة :

  والمتوقعة من قبل الدوائر الحكومية وموظفي القطاع العام.تحدد معايير السلوك واألخالق المرغوبة 
 .تعرف المواطنين بالسلوك المرغوب فيه والمتوقع من الدوائر الحكومية والموظف في القطاع العام 
 .الترويج للمعايير المهنية وأخالقيات السلوك 
 ن المواطنين والموظفين العموميينالمحافظة على الثقة المتبادلة بي. 
 شجيع الموظفين العموميين على تنمية قدراتهم ومهاراتهم الفنية والوظيفية واإلدارية.ت 
 .تساهم المدونة في جعل البيئة الوظيفية أكثر شفافية وبناءة بالنسبة الى الموظف العام 

 
 ماهي الفئة المستهدفة ؟

الخاصة ( من يعين بدرجة  تتوجه المدونة الى من يقومون على الدوائر الحكومية من وزراء وشاغلي وظائف الفئة
والمدراء العاملون ) ، وموظفي الفئات األولى الى العاشرة  وزير ، وموظفي الفئة العليا ، الوكالء والوكالء المساعدون

لوظائف التخصصية والفنية والكتابية ، ووظائف الخدمات مدير أو مستشار ، وا التي تتضمن من يعين بوظيفة
 والسعاة. كالحراسة

 
 دور مدراء الدوائر:

 .تبني مدونات السلوك والترويج لها ، وتدريب الموظفين عليها في مختلف المستويات الوظيفية 
  على تساعدتوفير بيئة عمل تضمن توفير مكان مناسب لطبيعة عمل الموظفين ، وحوافز مادية ومعنوية 

 تعزيز والء الموظف للمؤسسة وليس لألشخاص.
 تحديد المستويات االدارية في المؤسسة ومهام الدوائر والموظفين والوصف الوظيفي لهم ، وحدود 

 والمساءلة. مسئولياتهم ، والعالقة بين الوحدات اإلدارية في المؤسسة ، ونطاق اإلشراف والرقابة
 الخدمات. حقوق المواطنين في الحصول على فرص متساوية في تلقي تبني سياسات تضمن الحفاظ على 
 دار الستص كفالة حق المواطن في الحصول على التراخيص القانونية بشكل عام ، وتسهيل االجراءات الرسمية

 هذه الترخيص من الدوائر الحكومية.
 وظيف والترقية.تبني اجراءات توظيف وترقية معلنة تمنع من التدخل السياسي في عملية الت 
 بالخدمات إشراك جمهور المستفيدين من خدمات الدائرة باتخاذ القرارات ووضع السياسات والبرامج المتعلقة 

 المقدمة لهم.
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 اليها .  اتخاذ اإلجراءات التي تضمن حفظ السجالت والمعلومات التي تخص المواطنين بشكل يسهل وصولهم 
 .المحافظة على الخصوصية والسرية وفقا للقانون 

 
 واجبات القيادة األخالقية في المؤسسات العامة :

 اجتماعية خاصة. عدم استخدام الممتلكات والموارد العامة في خدمة جهة معينة ، بناء على اعتبارات سياسية أو 
 لقرارات وانجاز المعامالت.العمل على تسهيل اإلجراءات وتقليص الوقت الالزم إلتخاذ ا 
 ان شروط األم توفير بيئة عمل تضمن احترام كرامة المواطنين والتنوع الثقافي والديني وخصوصية المرأة ، وتوفير

 والسالمة.
 .األخذ بآراء المواطنين المتعلقة بعمل الدائرة وجمعها إلدماجها في سياسة الحكومة وبرامجها 
 مصالح خاصة. ر منشورة ، تم الحصول عليها بموجب الصالحيات المخول بها لتحقيقعدم استخدام معلومات عامة غي 
 الخدمات المقدمة من  نشر المعلومات على نحو واسع إلطالع المواطنين على اإلجراءات اإلدارية ، وكيفية اإلستفادة من

 الدائرة.
 ا واإليضاحات المتوفرة لديه يث تقدم البياناتالتعامل بجدية وأمانة في حالة اكتشاف قضايا الكسب غير المشروع ، بح

 أو المحاباة. بمصداقية ، للجهات المعنية دون أن تعمد إلى التضليل أو الخداع
 الموظف المسئول عن  استقبال شكاوي المواطنين والتحقيق فيها بجدية وفقا لقواعد السلوك الواردة بالمدونة ، وعلى

 التحقيق. تلقي الشكاوي مخاطبة صاحب الشكوى بما توصلت إليه الدائرة في عملية
 مكاسب مادية. منع استغالل عدم معرفة المواطنين بإجراءات الحصول على التراخيص القانونية للحصول على 

 
 القواعد العامة التي تحكم سلوك الموظف : 

 بوظيفتي. انة واخالص وتجرد بعيدا عن أية اعتبارات خاصة قد تخلأحرص على تأدية عملي بدقة وأم 
 أوقات العمل  أخصص وقت العمل الرسمي في أداء مهامي الوظيفية ، وأحافظ على ذات مستوي األداء في غير

 الرسمي اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
 .احترم مواعيد العمل المخصصة لوظيفتي 
 ، انين القو وأقوم بجميع الواجبات التي تفرضها على طبيعة عملي وتفرضها أتقيد في سلوكي بقيم النزاهة

 واللوائح.
 ة الضروري أحرص على تنمية قدراتي وكفاءتي العلمية والعملية ، وأسعي للحصول على المهارات والمعلومات

 التي تمكني من القيام باألعمال المطلوبة والمتوقعة مني.
 نسخ أو ب ة بأصل أي مستند أو تقرير أو وثيقة أو رسالة خاصة بالدائرةأمتنع عن االحتفاظ بحوزتي الشخصي

 منها ، واستخدامها ألغراضي الخاصة.
 المالحقات  أبلغ دائرتي فورا بأي مخالفة أو تهمة توجه إلى أو طلب للحضور الى المحكمة أو غيرها من

ثر فيها بموقع المتهم وال تؤ ال أكون القانونية والقضائية ، بإستثناء ما يتعلق منها بحوادث شخصية بسيطة
 في سمعتي أو في سير عملي.

  احسن معاملة الجمهور. 
 

 اآللية المناسبة للمحافظة على موارد المؤسسة : 
 وفي المجال المخصص لها. أستخدم الموارد المتاحة تحت تصرفي لتحقيق األهداف العامة فقط  .1
 استخدمها أثناء قيامي بواجبات وظيفتي. أحرص على المحافظة على األموال والممتلكات العامة التي  .2
مقابل أجر أم دون أجر ، حتي ولو كان ذلك  أمتنع عن مزاولة أي عمل من غير أعمال وظيفتي سواء أكان ذلك  .3

 المخولة قانونيا. لجهاتالرسمية ، مالم يتم الحصول على موافقة مسبقة من ا خارج أوقات العمل
 عهدتي. أحافظ على سالمة األموال والموجودات المملوكة للدائرة التي في .4
 بالعمل. أمتنع عن استخدام موجودات المؤسسة ألغراض شخصية أو ال تتعلق  .5
الوسائل الخطوط واتاحة استخدام هذه  أراعي اختصار طول المكالمة الهاتفية قدر اإلمكان لضمان عدم انشغال  .6

 أجله وبأقل التكاليف. بكفاءة للغرض الذي وجدت من
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 مرتكزات السلوك للموظف العام : 
 : أوال: الحيادية الوظيفية

الحزبية أو التعصب في المعتقدات والمصالح  أحافظ على تقديم الخدمات للجمهور بشكل حيادي بعيدا عن الفئوية  -1
 واإلهتمامات الخاصة.

األسباب التي دفعتني الى اتخاذ قرار معين  الحقائق والجوانب الموضوعية للقضية ، وأعطي اتخذ قراري بناء على  -2
 اذا طلب مني ذلك.

 أو تحريفها أو تأخيرها. التزم بعرض الحقائق دون أية اعتبارات خاصة ودون اخفاء للمعلومات  -3
 والحقائق بشكل سليم ودقيق. أقدم المعلومات بناء على األدلة دون أي تحيز ، وأعرض الخيارات  -4
 

 ثانيا: الحيادية السياسية:
ومعتقداتها ، بأفضل شكل ممكن وبطريقة تضمن  أقوم بخدمة الحكومة، بغض النظر عن توجهاتها السياسية  -1

 معتقداتي السياسية والشخصية. السياسي وتتماشي مع متطلبات قواعد السلوك هذه بعيدا عن الحفاظ على الحياد
 

أحاول ضمان القدرة على انشاء نفس العالقة  بطريقة جديرة باالحتفاظ بثقة المسئولين وفي الوقت ذاتهأتصرف   -2
 الى العمل معهم في الحكومات المستقبلية. مع أشخاص قد يطلب

 
 لبعض المناصب اإلدارية ، وفي مكان العمل وأوقاته. أحترم القيود القانونية المفروضة على النشاطات السياسية  -3
طبيعة النصح والمشورة المقدمة من قبلي للمسئولين  أحرص على عدم السماح آلرائي السياسية الشخصية بتحديد  -4

 على أعمالي وأفعالي. أو أن تؤثر
 

 : ثالثا: تضارب المصالح
ح الالوظيفة أو بعد ترك العمل العام لتحقيق مص أحرص على عدم استخدام المعلومات التي أحصل عليها خالل أداء  -1

 خاصة.
 

 عملي. أمتنع عن الجمع بين وظيفتي وبين أي عمل آخر يتعارض ومهام -2
 

عائلية أو حزبية أو لمكاسب مادية أو قبول  أحرص على عدم استغالل موقعي الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية أو -3
ترك العمل في  و بعدمنحة أو عمولة مباشرة أو بالواسطة سواء أثناء تأديتي الخدمة أ ألية هدية أو مكافأة أو

 القطاع العام.
 

المصالح قد ينشأ أثناء شغلي وظيفتي، بحيث ال  أعمل على اعالم الجهة المسئولة في دائرتي عن أي تعارض في  -4
خارجية تتصل بأعمال الدائرة  مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في اتفاقات أو مناقصات أو عقود يجوز أن تكون لي

 أو في قرارات تعيين أو تقييم.
 

اقرارا بالذمة المالية الخاصة بي وبزوجي  أقدم، بما يتوافق مع منصبي الرسمي وبالقدر الذي يقتضيه القانون -5
 وبأوالدي القصر.

 

و ما أقوم به من أنشطة ومصالحي التجارية والمالية أ أفصح ، بالقدر الذي يقتضيه منصبي عن أعمالي الخاصة  -6
 كسب مالي قد ينشأ عنها تضارب محتمل في المصالح. لتحقيق

 
 :  رابعا: العالقة مع زمالء العمل

حدود القوانين  من أوامر وتعليمات في أحترم التسلسل اإلداري في اتصاالتي الوظيفية ، وأنفذ ما يصدر الى  -1
 واللوائح النافذة

 اذا تطلب العمل ذلك. ير وأكون مستعد للعمل كأحد أفراد الفريقأعامل زمالئي بإحترام وتقد -2
 بالتزاماتهم وتأدية أعمالهم. أعمل على مساندة ودعم جهود زمالئي بشكل يمكنهم من الوفاء  -3
 المواطنين على احترامها. أحترم كافة القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة بموجبها ، وأحث  -4
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 : الدوائر الحكومية والقطاع الخاصخامسا: العالقة بين 
خدمة مقدمة من جهات أو أشخاص أيا كان السبب  تمتنع الدوائر الحكومية والعاملون فيها عن قبول أية هدية أو  -1

على عقود أو معامالت تجارية لصالح شخص  خاص اذا كان الغرض تقديم تسهيالت أو معلومات للحصول وبشكل
 أو شركة خاصة.

 العطاءات الحكومية . ر الحكومية اجراءات معلنة وواضحة في طرحتعتمد الدوائ  -2
 

 يلعب القطاع الخاص دورا رياديا في بناء االقتصاد بإعتباره المحرك مدونة سلوك العاملين في القطاع الخاص : 
القطاع العام ، وإن االلتزام بمبادئ مدونات السلوك  الرئيسي لعملية التنمية، وذلك لما يملكه من قدرة تشغيلية الى جانب

من الفساد ، وقادرا على اإلنطالق نحو  أخالقية من القطاع الخاص لنفسه حول دوره في بناء مجتمع خالي هي مسألة
 لبناء دولة تؤمن بالديمقراطية . استخدام طاقاته بشكل ايجابي

 
 الشركات المساهمة العامة:

من أسهم قابلة للتداول وتطرح لإلكتتاب العام ،  هي الشركات التي يتألف رأسمالها امة المحدودة:الشركات المساهمة الع
 بها محدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأسمال الشركة. وتكون مسئولية المساهمين

تكون أسهم ال تطرح لإلكتتاب العام ، و هي الشركات التي ينقسم رأسمالها الى الشركات المساهمة الخصوصية:
 بمقدار مساهمة كل منهم برأسمال الشركة. مسئولية المساهمين بها محدودة

 
 المبادئ التي تستند اليها هذه المدونة : 

 " النزاهة " .منظومة القيم المتعلقة بالصدق واألمانة واإلخالص في العمل   -1
 .(الشفافية )وضوح األنظمة واإلجراءات داخل المؤسسة   -2
ومدي نجاحه في التنفيذ والتأكد بأن األداء  والتقارير الدورية المقدمة عن نتائج أعمال الموظفتقديم البيانات   -3

 .(المساءلة )والتشريعات والصالح العام  يتفق مع القوانين
ب قواإلدارية للشركة ، قانون الشركات، تعليمات مرا االلتزام بالقوانين المحلية واالتفاقات الدولية ( األنظمة المالية  -4

 الشركات ، اتفاقية مكافحة الرشوة. عام
 

 القواعد التي تحكم سلوك شركات المساهمة : 
وعدا أو عطية أو هدية أو أية منفعة أخري  الرشوة كل موظف عام أو من في حكمه طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ

لالمتناع عنه أو لإلخالل  وسواء كانت مادية أو غير مادية ، ألداء عمل من أعمال وظيفته أو أيا كان اسمها أو نوعها ،
 يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن المؤقت. بواجباته الوظيفة أو لمكافأته على ما وقع منه ،

 
هة أخرى ، وفي حال تم القطاع العام أو من أي ج يلتزم العاملين بشركات المساهمة العامة بعدم تقبل الهدايا من الهدايا:

كأصل  الرسمية معها بكل شفافية من خالل ابالغ القائمين على الشركة وتسجيلها في القيود قبول أي هدية يتم التعامل
 من أصول الشركة.

 

 اإلجتماعية أو المالية أو السياسية مع نشاطات الشركة  عندما تتداخل أنشطة الموظف الشخصية أو تضارب المصالح:
 األولوية عند اتخاذ القرار. ، فإن والء الموظف تجاه الشركة التي يعمل فيها لها(مصالح  تضارب)
 

المسئولية باإلضافة الى الواجب القانوني بحماية  العاملون في شركات المساهمة العامة يتحملون حماية أصول الشركة:
الفكرية، وتتضمن هذه األصول  لقة بالملكيةيعملون فيها ، سواء كانت مادية أو مالية أو المتع أصول الشركات التي

 الشركة الشخصية. الخصوصية والفرص التجارية وأموال الشركة ، باإلضافة الى أجهزة الممتلكات والوقت والمعلومات
 

ل دالعامة والعاملين بمبدأ التنافس الحر النزيه والعا تلتزم الشركات المساهمة العطاءات الحكومية ومبدأ التنافس النزيه:
مثل دفع الرشاوي ، وذلك حرصا  الحكومية ، دون اللجوء الى أي ممارسات مخالفة للقانون وغير أخالقية في العطاءات

 جميع الشركات. على اعطاء الفرصة للمشاركة من قبل
 

عن التوقيع على أية اتفاقية ، وبالتالي تنفيذ أي  تمتنع الشركات المساهمة العامة والعاملين المحافظة على المال العام:
 سيتم باستخدام مال عام مستولى عليه بطرق غير قانونية. عملية اذا ثبت بأن التعاقد
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 (السلوك العدواني للموظف واخالقيات العمل)  السابعالفصل 

 مقدمة 
الن الموظف انسان أتى الى العمل وال نعرف ماذا به؟ وماذا وراءه؟ فقد يكون وراءه أسرة مضطربة بسبب ظروف 

 اقتصادية او حياتية
 

 وال بد في هذا الجانب : 
الظروف البيئية  واالطالع على كافة دراسة دقيقة واعية يالموظف العدوان ودراية ودراسة واقع من التعامل بحذر• 

 سرية .اال بحياته المحيطة
 

 .أو الخاص ومؤسسات المجتمع المدني الحكومية على صعيد المؤسسات الجهود المشتركة سواء تحتاج إلى تضافر لذا
 سره.لكونها ظاهرة اجتماعية بالدرجة األولى وانعكاساتها السلبية تؤثر على المجتمع بأ

 
أصبح السلوك العدواني لدى الموظفين حقيقة واقعية موجودة في معظم دول العالم، وتشغل كافية العاملين بشكل خاص 

 والمجتمع بشكل عام ، وتأخذ من ادارات المنظمات الوقت الكثير ، وتترك أثآر سلبية على عملية االنتاج.
 

 ما مفهوم السلوك العدواني؟
 . الظلم وتجاوز الحدلغة : 

 
او هو مظهر سلوكي  جسديا كالضربأو  نفسيا كاإلهانةكان الذي يؤدي إلى إلحاق االذى باالخرين سواء هو اصطالحا : 

 . حادة للتنفيس االنفعالي او اإلسقاط لما يعانيه الموظف من ازمات انفعالية
 أو امتعتهم في المؤسسة. شخاصهمخرين سواء في أعدواني نحو االأو  حيث يميل بعض الموظفين إلى سلوك تخريبي

 
 : ساسية هيأ هداف شخصيةأ ستة يخدم العنف عند الموظف

 . خريناالمهيبة عند  تحقيق مكانة اجتماعية -1
 .مالي مطمئن توفير وضع -2
 .تحدي السلطة القائمة -3
  .بالقوة و بصور فظة تحقيق العدالة االجتماعية -4
 .و اكتساب القوة و النفوذ فرض السيطرة االجتماعية -5
 له االخرون حسابا. بحيث يحسب ز الهوية االجتماعيةتعزي -6

  

 
 

أسس السلوك
العدواني

ةاألسس النظري

ل نظرية التحلي
النفسي

النظرية 
السلوكية

نظرية التعلم 
االجتماعي

األسس 
ةالفسيولوجي

يةاألسس النفس
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 األسس النفسية للسلوك العدواني : أوال : 
 او معينة حاجة إشباع اجل من محدد نحو على للتصرف توجهه التي الدوافع من بنمطين محكوم اإلنساني السلوك
 :مرسوم هدف لتحقيق

 
 

 :وتضم بالبقاء تتعلق ةوليأ دوافع -1
 ذات : وهي دوافع فسيولوجية ترتبط بالحاجات الجسمية.دوافع حفظ ال

 دوافع حفظ النوع المتمثلة بدافعي الجنس واألمومة.
 

 :بينها ومن التعلم، طريق عن للفرد االجتماعية التنشئة مسيرة ثناءا تكتسب ثانوية دوافع -2
 والسيطرة .  –والتنافس  – التملك دوافع

 
 واإلعجاب والخجل والحسد والكره والخوف الغضب بانفعاالت سيةساوا عضوية بصورة الدوافع هذه وترتبط
 عيقأو  اشبع ثم الدافع اشتد كلما حدة تتزايد واالضطراب التوتر من حالة الجسم في تحدث إذ وغيرها، بالنفس

 .اإلشباع عن
 

 : االسس الفسيولوجية للسلوك العدوانيثانيا : 
 اإلنسان. ي ، إال بمساعدة بعض المعلومات التشريحية لجسمكثير من جوانب السلوك اإلنسانالال يمكن فهم 

 :ففي الجسم جهازان يساهمان بتحديد
 

 (الجهاز العصبى. )مع ظروفها قدرة الفرد على إدراك البيئة المحيطة به والتكيف -1
المختلفة ، مما يساعد الجسم على االحتفاظ  كما يقومان بعمليات التنظيم والتنسيق لالنشطة الجسمية -2

جهاز الغدد  )وباستمرار. الحيوي ، بحيث يقوم بالوظائف المختلفة بطريقة مالئمة الة االتزانبح
 (.الصماء

 
 األسس النظرية المفسرة للعدوان : 

تعددت النظريات المفسرة للسلوك العدواني نتيجة لتعدد اشكال العدوان ودوافعه، وسنعرض هنا بعض هذه 
 النظريات . 

 
 ي : نظرية التعلم االجتماع

نه سلوك متعلم على االغلب، ويعزون ذلك إلى ان الفرد صحاب نظرية التعلم االجتماعي السلوك العدواني بايعرف ا
طريق مشاهدتها عند غيره، حيث يتعلمون سلوك العدوان عن طريق  عن السلوكيةنماطه يتعلم الكثير من ا

على السلوك المقلد فانه ال يميل  إذا عوقب الموظفمالحظة نماذج العدوان من النماذج ومن ثم يقومون بتقليدها، ف
 . في المرات القادمة لتقليده، اما إذا كوفئ عليه، فيزداد عدد مرات التقليد لهذا العدوان

  
 وجهة نظر باندورا في تفسير العدوان : 

ماذج ن اني بمالحظةمعظم السلوك العدواني متعلم من خالل المالحظة والتقليد، حيث يتعلم الموظفين السلوك العدو
 .وامثلة من السلوك العدواني يقدمها افراد االسرة واالصدقاء واالفراد الراشدون في بيئة الموظف

 
 هناك عدة مصادر يتعلم من خاللها السلوك العدواني بالمالحظة منها:

 المختلفة. ثير الموظفين، االقران، النماذج الرمزية وسائل االعالمتأ -1
 واني من الخبرات السابقة.تساب السلوك العداكت -2
 الصريحة في أي وقت. فعال العدوانيةالتعلم المباشر للسلوكيات العدوانية كاإلثارة المباشرة لال -3
 تكيد هذا السلوك من خالل التعزيز والمكافاتا -4
 العقاب قد يؤدي إلى زيادة العدوان. -5
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 نظرية التحليل النفسي : 
 فرويد والنظرة التحليلية للعدوان :  -1
ى فرويد أن العدوانية واحدة من الغرائز التي يمكن أن تتجه ضد العالم الخارجي أو ضد الذات وهي تخدم في ير

 كثير من األحوال ذات الفرد. 
 

أدرك "فرويد" في بداية األمر أن العدوان يكون موجها إلى حد كبير للخارج، ثم أدرك بعد ذلك أن العدوان يكون 
 منتهيا عند أقصى مدى وهو الموت. موجها على نحو متزايد للداخل

 
وجد حتى إن لم ت(التنفيس)وقد نظر "فرويد" إلى العدوان باعتباره ذا منشاداخلي، وضغط مستمر يتطلب التفريغ

الضوابط الدفاعية التي تكبحه عادة، ويبزغ  إحباطات. وهنا نجد ان الحاجة إلى تنفيس العدوان قد تتغلب على
 العدوان تلقائيا

 
دافعه العدواني تجاه  فراد لديهم دافع عدواني، ولكن الشخص السوي ال يُعبَّر عنأن كل اال"فرويد"  وضح ولقد

 . االخرين او حتى تجاه نفسه
 

 وهنا تساؤل يطرح نفسه ما الذي سيحدث إذا تم كبت الدافع العدواني ؟
الل نشاطات اجتماعية خ من وقد يكون ذلك في شكل مباشر،  نه يجب إطالق العدوان في شكل ماااوضح"فرويد" 

يتم توجيهه بشكل مباشر تجاه يحتاج إلى أن ن العدوان الايضا امقبولة، مثل الرياضة وغيرها. كما يبين "فرويد" 
 .  مصدر العدوان

 
 نظرية ميالني كالين :  -2
 اك ملموسة حقيقة كان ولكنها فطرية الموت غريزة تكن لم لها فبالنسبة حرفيا، لفرويد الثالث الطور كالين خذتأ

 مشاهدتها يمكن وحقيقة اولية، غريزة كانت الموت غريزة بان قنعتهاأ اإلكلينيكية مشاهدتها فان عملها، في تشفتها
 . الموت غريزة عن كتعبيرات لكالين واضحة والحسد والغيرة فالطمع الحياة، غريزة تقاوم انها على نفسها تقدم

 
 :إلى تهدف بالعدوان المرتبطة والرغبات والكراهية رالتدمي هو كالين حسب العدوان وهدف

 )الجشع ( الخير كل على االستحواذ
 )الحسد (  الشيء مثل طيبا تكون نأ

 )الغيرة ( المنافس إزاحة
 

 الرغبة احبطت الرغبة،فإذا إشباع إلى الوصول من يمكن ممتلكاته وأ وصفاته الشيء تدمير ان نجد الثالثة وفي
 .هيةالكرا وجّدان يظهر

 
 النظرية السلوكية :   -3

 التعلم. ي سلوك يمكن اكتشافه ويمكن تعديله وفقا لقوانيننه أالعدوان شان يرى السلوكيون ا
 

 ولذلك ركزت بحوث ودراسات السلوكيين في دراستهم للعدوان على حقيقة يؤمنون بها وهي ان السلوك برمته
 تي اكتسب منها شخص ما السلوك العدواني قد تم تدعيمهامتعلم من البيئة ومن ثم فان الخبرات المختلفة ال

 بما يعزز لدى الشخص ظهور االستجابة العدوانية كلما تعرض لموقف محبط، وانطلق السلوكيون إلى مجموعة
 ةمكتسبحيث أثبت أن الفوبيا بأنوعها  جريت بداية على يد رائد السلوكية "جون واطسون" امن التجارب التي 

عادة وإ من ثم يمكن عالجها وفقا للعالج السلوكي الذي يستند على هدم نموذج من التعلم غير سويبعملية تعلم و
 بناء نموذج تعلم جديد سوي.
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 ماهي أشكال السلوك العدواني في منظمات االعمال ؟ 
 اعتداء موظف على موظف. -
 اعتداء موظف على رئيسه المباشر. -
 اعتداء موظف على االدارة. -
 اء موظف على ممتلكات المؤسسة.اعتد -
 اطالق االشاعات وتشويه سمعة المؤسسة. -
 اعتداء االدارة على الموظف. -
 

 مظاهر أو سمات السلوك العدواني : 
 االحتكاك بالرؤساء وعدم احترامهم. -
 شتم وتحقير الزمالء في العمل. -
 االهمال المتعمد لنصائح وتعليمات الرؤساء. -
 او سرقة المعدات واالجهزة والوثائق في العمل.تخريب أو اتالف  -
 العناد والتحدي. -
 االيماءات والحركات التي يقوم بها الموظفين والتي تبطن داخلها سلوكا عدوانيا. -
 عدم االنتظام في اوقات العمل. -
 االعتداء على الزمالء. -
 احداث فوضى في مكان العمل. -
 

 اسباب السلوك العدواني : 
 بيئية.اسباب  -
 اسباب تتعلق بالمؤسسة. -
 اسباب نفسية. -
 اسباب اجتماعية. -
 اسباب ذاتية. -
 تأثير وسائل االعالم. -
 اسباب اقتصادية. -
 

 :  سباب بيئيةا:  اوال
 تشجيع بعض الزمالء على العدوانية. *
 او تهديد من المؤسسة . ما يالقيه الموظف من تسلط *
 عدم احترام وجهات النظر. *
 و الدين.م احترام االبعاد المتعلقة بالجنس واللون واللغة اعد*
 

 : سباب تتعلق بالمؤسسةأثانيا : 
 عدم العدالة في معاملة الموظف . *
 عدم العدالة في توزيع الواجبات والوظائ ف . *
 عدم العدالة في قضايا الثواب والعقاب . *
 عدم إعطاء الحقوق الكاملة للموظفين *
 .سوء االدارة  *
 عدم العدالة في الرواتب والحوافز . *
 عدم العدالة في تقييم االداء.* 
 

 ثالثا: اسباب نفسية:
 صراع نفسي الشعوري . *
 العزلة االجتماعية للموظف من قبل الزمالء في العمل. *
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 التوتر النفسي في الجو العائلي . *
 

 : سباب اجتماعيةارابعا : 
 .ثرة الخالفات بداخلهاب ، كالمشاكل العائلية ، مثل تشدد اال* 
 . سرةالمستوى الثقافي لال* 
 . ساسيةعدم اشباع حاجات الموظف اال* 
 دوار من وسائل االعالم المختلفةتقمص اال* 
 عدم قدرة الموظف على تكوين عالقات اجتماعية صحيحة . *
 الحرمان االجتماعي والقهر النفسي . *
 

 خامسا :اسباب ذاتية :
 التسلط .حب السيطرة و *
 ضعف الوازع الديني لدى الموظف . *
 معاناة الموظف من بعض االمراض النفسية . *
 او الوظيفي . احساس الموظف بالنقص النفسي *
 

 اقتصادية: سبابأسادسا: 
 تدني مستوى الدخل االقتصادي لالسرة .* 
 شعور الموظف بالجوع وعدم القدرة على الشراء . *
 ظروف السكن السيئة. *
 عدم كفاية راتب الموظف . *
  

 : ثير وسائل االعالم من خاللتسابعا: 
 .تقليد السلوك العدواني لدى االخرين من خالل مشاهدة افالم العنف والرعب *
 مشاهدة حاالت الموظفين في الدول المتقدمة ومدى الفرق عن الدول النامية . *
 

 تأثير السلوك العدواني على الموظف : 
 سلوكيفي المجال ال -
 في المجال االجتماعي -
 في المجال االنفعالي -
 في المجال الوظيفي -
 

 أوال في المجال السلوكي : 
 .عدم المباالة 1
 .عصبية زائدة . 2
 .مخاوف غير مبررة . 3
 .مشاكل انضباطية . 4
 .عدم القدرة على التركيز . 5
 .السرقات . 6
 .الكذب . 7
 .القيام بسلوكيات ضارة . 8
 .المؤسسة يم االثاث وممتلكات. تحط 9

 ..عنف كالمي مبالغ فيه 10
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 ثانيا في المجال الوظيفي : 
 داء.تدني مستوى اال.  1
 االنشطة المؤسسية . عدم المشاركة في 2
 .التسرب من المؤسسة. 3
 خر عن الدوامالتا.  4
 المؤسسة. .الغياب المتكرر عن 5
 

 في المجال االنفعالي: ثالثا
 .االكتئاب. 1
 .انخفاض مستوى الثقة بالنفس. 2
 .توتر دائم. 3
 .رد فعل سريع. 4
 .المزاجية. 5
 .الشعور بالخوف. 6
 .انعدام االستقرار النفسي. 7
 

 في المجال االجتماعي:ا رابع
 .العزلة االجتماعية. 1
 االجتماعية. . عدم المشاركة في اال نشطة 2
 الجماعية . التعطيل على سير االنشطة 3
 

 ق الوقاية من السلوك العدواني؟ماهي طر
 . ولوية للتربية االخالقية في العملاعطاء المؤسسة اال -
 فاية العلمية واإلدارية والرجاحة الخلقية .سس واضحة تجمع بين الكاختيار االداريين والموظفين على ا -
 العدالة في معاملة الموظف . -
 العدالة في توزيع الواجبات والوظائ ف -
 ة في قضايا الثواب والعقاب .العدال -
 اعطاء الحقوق الكاملة للموظفين . -
 العدالة في تقييم االداء . -
 

 ماهي الحلول المقترحة لكيفية تفادي السلوك العدواني؟
من اجل الحد من مشكلة السلوك العدواني لدى الموظفين ال بد من تضافر الجهود المشتركة ما بين اإلدارات في 

 يقتضي من الجميع تنفيذ المهام التالية: وهذامنظمة االعمال 
 على االدارات : مهام تقع مسؤولية تنفيذها والا. 
 قبل الهيئة االدارية. ثانيا: مهام يراعي تنفيذها من 
 تنفيذها على الموظف ثالثا: مهام تقع مسؤولية. 

 
 أوال : مهام تقع مسؤولية تنفيذها على االدارات : 

 المناسبة. للموظفين واشباعها باالساليبلنفسية واالجتماعية والروحية . التعرف على الحاجات ا 1
 .االهتمام باالنشطة االجتماعية.  2
 . حث الموظف على االلتزام بالدوام الصباحي. 3
 . اعتماد القدوة الحسنة في التعامل والبعد عن ك ثرة النصائح. 4
 الة لها طريقة خاصة للتعامل معها..ضرورة معرفة ما وراء سلوك الموظف العدواني ، فكل ح 5
 .البد من عقد جلسات مصارحة بين الموظفين ورؤسائهم وبينهم وبين ادارة المؤسسة. 6
 .تجنب فرض قيود بدون مبرر على الموظف في بداية العمل. 7
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 : قبل الهيئة االدارية ثانيا: مهام يراعي تنفيذها من
 .لتي تضع الموظف في راس القيم. زيادة الوعي للموظفين الهداف مهنتهم ا 1
 .فهم خصائص وسمات وحاجات كل مرحلة عمرية للموظف قبل التعامل معه. 2
 وعدم اهماله .هميته عمال تمتص طاقته وتجعله يشعر باا . اشراك الموظف العدواني في 3
 .كيد الجانب االيجابي في سلوك الموظف العدوانياظهار وتا.  4
 مشكالته. موظفين واعمل على تدريب الموظف العدواني على فهم نفسه وحل.تحاشي المقارنة بين ال 5
 . توعية الموظف للسلوك المسموح به وغير المسموح به. 6

 
 : تنفيذها على الموظف ثالثا: مهام تقع مسؤولية

 االلتزام بالتعليمات واالنظمة الموجودة في المؤسسة . .1
 .اعالم االدارة عن المشاكل الموجودة في العمل .2
 وتحقيق مصلحة العمل. التعاون واالحترام بين الزمالء واالدارة والرؤساء بما يحقق اهداف المؤسسة .3

 
 كيف يمكن تعديل السلوك العدواني عند الموظف؟

 تعريف السلوك : 
 م غير ظاهرة.ء كانت ظاهرة االنشاطات التي تصدر عن الفرد سوافعال وهو كل اال
 ء كان افعاال يمكن مالحظتها وقياسها، كالنشاطاتعن اإلنسان سوا ي نشاط يصدرنه اخرين باويعرفه ا

 الفسيولوجية والحركية او نشاطات تتم على نحو غير ملحوظ كالتفكير والتذكر والوساوس وغيرها.
 
 

 ا ولكنه يتغير وهو ال يحدث في الفراغ وإنما في بيئة ما، وقد يحدث بصورة الإراديةثابت السلوك ليس شيئا
السلوك  لي مثل التنفس او الكحة او يحدث بصورة إرادية وعندها يكون بشكل مقصود وواعي وهذاآ وعلى نحو

 .يمكن تعلمه ويتاثر بعوامل البيئة والمحيط الذي يعيش فيه الفرد
 

 ماهي أنواع السلوك؟
 السلوك نوعان : 

 السلوك االستجابي :  -1
يحدث السلوك ، فنزول دموع  حدوث المثير وهو السلوك الذي تتحكم به المثيرات التي تسبقه، فبمجرد

 التى تسبق السلوك بالمثيرات القبلى. العين عند تقطيع شرائح البصل تسمى المثيرات .
 

السلوك الالإرادي، فإذا وضع  قرب ما يكون مناثر بالمثيرات التي تتبعه وهو الستجابي ال يتاالسلوك 
فهذا السلوك ثابت ال يتغير وان الذي يتغير هو المثيرات ا، تلقائياإلنسان يده في ماء ساخن فانه يسحبها 

 .تضبط هذا السلوك التي
 

 السلوك االجرائي :  -2
 العوامل االقتصادية واالجتماعية والتربوية والدينية هو السلوك الذي يتحدد بفعل العوامل البيئية مثل

 .والجغرافية وغيرها
 

تضعف السلوك اإلجرائي وقد تقويه وقد ال  ت البعدية قدكما ان السلوك اإلجرائي محكوم بنتائجه فالمثيرا
 ي تأثير يذكر.يكون لها ا

 
 .السلوك االجرائي أقرب مايكون من السلوك اإلرادي

 
 ماهي االبعاد الرئيسية للسلوك؟

 حيان وهومعظم اال .البعد البشري : ان السلوك اإلنساني سلوك بشري صادر عن قوة عاقلة ناشطة وفاعلة في 1
 .عن جهاز عصبي صادر
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 .المكان معين، فقد يحدث في مؤسسه مث.البعد المكاني:ان السلوك البشري يحدث في  2
و يستغرق وقتا طويال اوثواني ا اي يحدث في وقت معين قد يكون صباحان السلوك البشر.البعد الزماني:  3

 معدودة.
أو  استخدام العقاب النفسي إلى السلوك وال يلجا ن يعتمد الرئيس القيم االخالقية في تعديلا. البعد االخالقي :  4

 .اإليذاء الموظف الذي يتعامل معهالجسدي أو الجرح أو 
 المجتمع ، وهو الذي .البعد االجتماعي: ان السلوك يتاثر بالقيم االجتماعية والعادات والتقاليد المعمول بها في 5

، فالسلوكيات قد تكون مقبولة في مجتمع غير شاذأو  شاذأنه مناسب أو غير مناسب ،  يحكم على السلوك على
 . خرومرفوضة في مجتمع ا

 
 تعديل السلوك ؟ 

هو العلم الذي يشمل على التطبيق المنظم لألساليب التي انبثقت عن القوانين السلوكية وذلك بغية احداث تغيير 
 جوهري ومفيد في السلوك االكاديمي واالجتماعي.

قوية السلوك المرغوب به من ناحيةواضعاف او ازالة السلوك غير المرغوب به من ويعرف اجرائيا بانه عملية ت
 ناحية أخرى . 

 
 االهداف العامة لتعديل السلوك. -1

لكي ينجح الرئيس في تغيير سلوك الموظف ، فال بد من صياغة خطط ترتكز في أسسها على تحقيق االهداف 
 : التالية

 
 جديدة غير موجودة لديه. . .مساعدة الموظف على تعلم سلوكيات 1
 والتي يسعى الموظف إلى تحقيقها. ا يادة السلوكيات المقبولة اجتماعي.مساعدة الموظف على ز 2
 ا مثل التدخين.. الخ .السلوكيات غير المقبولة اجتماعي .مساعدة الموظف على التقليل من 3
 .سلوب حل المشكالتتعليم الموظف ا.  4
 يف مع محيطه وبيئته االجتماعية. .مساعدة الموظف على ان يتك 5
 .مساعدة الموظف على التخلص من مشاعر القلق واإلحباط والخوف. 6
 
 :  خطوات تعديل السلوك -2

 يحتاج الرئيس إلى معرفة االجراءات المطلوبة في تعديل السلوك وهي : 

 الجه.و علسلوك الذي يريد الرئيس تعديله اتحديد ا . 1 

شدته وقد يلجا  .قياس السلوك المستهدف وذلك بجمع مالحظات وبيانات عن عدد المرات التي يظهر فيها السلوك ومدى 2

 .الرئيس لقياس مدى استمرار السلوك وتكراره وشدته

 ذي يستغرقهال تاريخ حدوثه، الوقت) . تحديد الظروف السابقة او المحيطة بالموظف عند ظهور السلوك غير المرغوب فيه 3

،مع من حدث ،كم مرة يحدث ،ما الذي يحدث قبل ظهور السلوك ،كيف استجاب االخرون ،ما المكاسب التي جناها الموظف من 

 (.جراء سلوكه واي مالحظات ترتبط بظهور المشكلة

نية اساليب ف عوضع الخطة وتتضمن تحديد االهداف، ووض في يشترك الموظف نتصميم الخطة اإلرشادية وتنفيذها على ا.  4

 الموظف على تنفيذ الخطة تقليل السلوك غير المرغوب، وتشجيعوتستخدم لتدعيم ظهور السلوك المرغوب، وإيقاف ا

 .اإلرشادية بكافة بنودها

 . مر. تقويم فعالية الخطة وتلخيص النتائج وإيصالها إلى من يهمهم اال 5
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 : ستخدمة في تعديل السلوك العدوانياالساليب الم -3
 

 ثر ايجابيةكتهدف اساليب تعديل السلوك إلى تحقيق تغيرات في سلوك الفرد، لكي يجعل حياته وحياة المحيطين به ا

 :  عرض بعض االساليب التي يمكن استخدامها في تعديل السلوك العدواني لدى الطلبة وتتمثل فينا ساوفاعلية،وه

 التعزيز :  -1
و منحه زمالئه ا ة طيبة او ابتسامة عند المقابلة او الثناء عليه اماموهي إثابة الموظف على سلوكه السوي، بكلم

هذا السلوك ويدعمه ويثبته  ... الخ مما يعزز  الدعاء له بالتوفيق والفالح او االهتمام با حواله هدية مناسبة أو

 ويدفعه إلى تكرار نفس السلوك إذا تكرر الموقف.

 أنواع المعززات : 
 ة :اوال: المعززات المادي

 ئات عينية ، شهادة تقدير .. الخ(.االموال، مكافا) تشمل المعززات المادية اال شياء التي يحبها الفرد
 

 ثانيا: المعززات الرمزية :
 كالنقاط او افضل موظف في الشهر او السنه ...الخ (.) وهي رموز قابلة لالستبدال وهي ايضا رموز معينة

 
 ثالثا: المعززات النشاطية :

المعززات  طات محددة يحبها الفرد عندما يسمح له بالقيام بها حال تاديته للسلوك المرغوب به وتتمثلهي نشا
 .لعاب الرياضيةممارسة االال المشاركة في الحفالت الرسمية، النشاطية مث

 
 رابعا: المعززات االجتماعية:

انها مثيرات طبيعية ويمكن تقديمها بعد ثيرة جد ا منها التي يقوم بها الرئيس ايجابيات كللمعززات االجتماعية 
 را ما يؤدي استخدامها إلى اإلشباع ومن االمثلة على المعززات االجتماعية مثل االبتسامالسلوك مباشرة وناد

 تب شكر.فيق وتوجيه كوالثناء واالنتباه والتص
 

 ماهي العوامل التي تؤثر في فعالية التعزيز ؟
امل التي تزيد من فعالية التعزيز هو تقديمه مباشرة بعد حدوث السلوك وإن إن احد اهم العو .فورية التعزيز:1

 تقديم المعزز قد ينتج عنه تعزيز سلوكيات غير مستهدفة ال نريد تقويتها. التاخير في
 
يجب ان يكون التعزيز على نحو منظم وفق قوانين معينة يتم تحديدها قبل البدء بتنفيذ برنامج :  .ثبات التعزيز 2
 . ن نبتعد عن العشوائية، وأ الجالع
 
يجب تحديد كمية التعزيز التي ستعطى للفرد وذلك يعتمد على نوع المعزز، فكلما كانت كمية :  .كمية التعزيز 3

 ثر.اكبر كانت فعالية التعزيز اك التعزيز
 
 فعالية. ثركأكان المعزز  من المعززات طويلة كلما كانت الفترة التي حرم فيها الفرد:  اإلشباع –.مستوى الحرمان  4
 
ثر فعالية من استخدام نوع واحد منه ،فإذا كان المعزز انواع مختلفة من المعزز نفسه اك إن استخدام .التنويع :6

حسنت وابتسم له وقف بجانبه ا ولكن قل "جيد ،جيد ،جيد" خرىإلى الموظف فال تقل له مرة بعد اال هو االنتباه
 تفه ...الخ .يدك على ك ،وضع

 
 .التحليل الوظيفي : 7

 ن يعتمد استخدامنا للمعززات إلى تحليلنا للظروف البيئية التي يعيش فيها الفرد ودراسة احتماالت التعزيزيجب ا
 المتوفرة في تلك البيئة الن ذلك :

 ا. يساعدنا على تحديد المعززات الطبيعية .
 .تمراريتهتسب والمحافظة على اسزيد من احتمال تعميم السلوك المكب. ي
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 العقاب :  -2

 وهو إخضاع الموظف إلى نوع من العقاب بعد اإلتيان باستجابة معينة، فالموظف إذا ناله العقاب كلما
 ّف عن ذلك العدوان، وهنا يقوم الرئيس باستخدام اسلوب منخرين نفسيا او جسديا كاعتدى او اذى اال

 يستخدم هذا االسلوب بعد استنفاذ نيد، ويستحسن االلوم الصريح والتوبيخ، التهديد والوع:  ساليب العقابأ
 . ساليب االيجابيةاال
 

 حسنات العقاب : 
1-  
 االستخدام المنظم للعقاب يساعد الفرد على التمييز بين ما هو مقبول وما هو غير مقبول. -1
 .يؤدي استخدام العقاب بشكل فعال إلى إيقاف او تقليل السلوكيات غير التكيفية بسرعة -2
 .خرين لهآللوك غير المقبول يقلل من احتمال تقليد امعاقبة الس -3
 

 سيئات العقاب :
 .قد يولد العقاب خاصة عندما يكون شديد العدوان والعنف والهجوم المضاد . 1
 . ال يشكل سلوكيات جديدة بل يكبح السلوك غير المرغوب به فقط، بمعنى اخر يعلم العقاب الشخص ماذا ال 2

 ل .يفعل وال يعلمه ماذا يفع
 .يولد حاالت انفعالية غير مرغوب بها كالبكاء والصراخ والخنوع مما يعيق تطور السلوكيات المرغوب بها . 3
في  رةثبح الرئيس الذي يستخدم العقاب بكا على العالقات االجتماعية بين المعاقِب والمعاقَب اي يصيؤثر سلبي.  4

 را لموظف .منف نهاية المطاف شيئا
 

 االطفاء :  -4
انصراف الرئيس عن  فاء هو التوقف عن االستجابة نتيجة توقف التدعيم، ويقوم هذا االسلوب علىاإلط

وغض النظر عن بعض تصرفاته كما يمكن  الموظف حين يخطئ وعدم التعليق عليه او لفت النظر إليه
يحسن تصرفاته لمدة محددة وعدم الشكوى منه، والثناء عليه حين  التنسيق مع الموظفين إلهمال بعض

ل التجاهل المتواص السلوك، فقد يحدث ان يزيد الموظف من الثرثرة لجلب االنتباه إليه، إال ان التصرف ويعدل
هدف هذا الموظف من سلوكه تحويل االنتباه  فه، ويمكن استخدامه بفعالية ونجاح عندما يكونيؤدي إلى ك

 .ل المؤسسةالغضب والمشاكل السلوكية داخ إليه ولفت النظر إليه مثل نوبات
 

 : النقاط التالية بعين االهتمامخذ جل زيادة احتمال نجاح اإلطفاء نحتاج إلى امن 
 .تحديد معززات الفرد وذلك من خالل المالحظة المباشرة . 1
 اإلجراء . . االستخدام المنظم إلجراءات تعديل السلوك لما لذلك من اهمية قصوى في نجاح 2
 اإلجراء . فيها اإلطفاء وتوضيح ذلك للفرد قبل البدء بتطبيق.تحديد المواقف التي سيحدث  3
على تعزيز  ثر فعالية إذا عملناك. اإلطفاء حتى لو استخدم بمفرده إجراء فعال لتقليل السلوك ويكون ا 4

 .السلوكيات المرغوبة في الوقت نفسه
 
 التنفير :  -5

الموظف الدوار  ائها، وتقوم على ممارسةف االستجابة وإطفربط االستجابة بشيء منفر بهدف ك التنفير هو
ام ، إذا قشيئا ماديا أو معنويا ،  اجتماعية تساعده على االستبصار بمشكلته، وذلك بان يحّمل الموظف ويغرم

 ال .مستقب بالسلوك غير المرغوب وهذا يؤدي إلى تقليل ذلك السلوك
 

 لتنفير؟ما هي الخطوات العامة المتبعة في تطبيق إجراءات المعالجة با
.خالل جلسات المعالجة يتبع المثير المنفر المعزز غير المقبول والذي يراد التخلص منه مباشرة ويستمر  1

 وبعد ذلك يختفي كل من المثير والمعزز في الوقت نفسه. اقترانهما لمدة زمنية قصيرة ،
 ديل للمعزز غير المقبولن يحصل عليه كمعزز بيريد المسؤول ا . يقترن زوال المثير عادة بظهور مثير 2
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. يقوم الُمعِدل بتنظيم الظروف البيئية وبالتالي يحصل المسؤول على التعزيز في حال اختياره للمعزز البديل  3
 المقبول. وعزوفه عن المعزز غير

 التعاقد السلوكي :  -6
 منظم بهدف التعاقد السلوكي هو احد الوسائل الفعالة التي نستطيع من خاللها استخدام التعزيز بشكل

 تسهيل عملية التعلم وزيادة الدافعية.
 

 توبة مع الموظف حول موضوع ما ويحدد فيه ما هو مطلوب من الموظف ، ونوعتعريفه هو اتفاقية مك
 ويلتزم فيها الطرفان التزاما صادق.،  ة من الرئيسالمكافا

 .لعقابهذا التعاقد يوصف بانه إجراء منظم لتعديل السلوك ويخلو من التهديد وا
 

 : الى سلوباال اويهدف هذ
اختيار  تعليم الموظف وضع اهداف واقعية ومساعدته على تحمل المسؤولية الكاملة وذلك من خالل المشاركة في

 .السلوكيات المستهدفة وتحديد المكافات المناسبة
 
 
 

 (الفساد االداري)  الثامنالفصل 

 ماهو مفهوم الفساد ؟
 

 ان الفساد يؤديمنصب العام لتحقيق مصلحة لنفسه أو جماعته ، وبشكل عام فالتخدام كل عمل يتضمن سوء اس
 الضرر بالمصلحة العامة. لحاقلى إا
 

 (قهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعونظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت أيدي الناس ليذي)تعالى  قال
 (.أنيب باهلل عليه توكلت و اليه أالما استطعت و ما توفيقي ال االصالح أن أريد أ)تعالي  وقال

 
 الفساد االداري : ظاهرة

 .هذا الفساد باختالف تطور مؤسسة الدولة درجات أسمالية حيث تختلفالرالمجتمعات  ظاهرة طبيعية في
 

ج أقصاه ، وهذا نات يصل تويات الرفاهية االجتماعيةوتدني مس الدولة ن فساد مؤسساتبلدان العالم الثالث فإ في
 .ت البطالةمعدال وازدياد ة التخلفعن درج

 
فالفساد قد ينتشر في البنية التحتية في الدولة والمجتمع، وفي هذه الحالة يتسع وينتشر في الجهاز الوظيفي 

 فيبطئ من حركة تطور المجتمع ويقيد حوافز التقدم االقتصادي.
 

 ماهي مظاهر الفساد؟ 
 
 الفساد السياسي :  -1

 مالية ومخالفات القواعد واالحكام التي تنظم عمل المؤسسات السياسية في الدولة.يتعلق بمجمل االنحرافات ال
وتتمثل مظاهر الفساد السياسي في : الحكم الشمولي الفاسد، وفقدان الديموقراطية، وفقدان المشاركة، وفساد 

 الحكام ، وسيطرة نظام حكم الدولة على االقتصاد وتفشي المحسوبية.
 

 الفساد المالي : -2
مثل بمجمل االنحرافات المالية ومخالفة القواعد واالحكام المالية التي تنظم سير العمل االداري والمالي في ويت

الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية ، كالجهاز المركزي للرقابة المالية 
 العامة والشركات.  المختص، ومراقبة حسابات وأموال الحكومة والهيئات والمؤسسات
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وتتمثل مظاهر الفساد المالي في : الرشاوي واالختالس ، التهرب الضريبي، تخصيص االراضي، المحاباة، 
 المحسوبية في التعيينات الوظيفية.

 
 الفساد االداري :  -3

موظف اليتعلق بمظاهر الفساد واالنحرافات االدارية والوظيفية او التنظيمية وتلك المخالفات التي تصدر عن 
 العام اثناء تأديته لمهام وظيفته. 

 وتتمثل مظاهر الفساد االداري في : 
 عدم احترام اوقات ومواعيد العمل في الحضور واالنصراف -
 تمضية الوقت في قراءة الصحف واستقبال الزوار -
 االمتناع عن اداء العمل والتارخي والتكاسل -
 عدم تحمل المسؤولية -
 ظيفيةافشاء االسرار الو -
 الخروج عن العمل الجماعي. -
 

 الفساد االخالقي :  -4
 يتمثل في مجمل االنحرافات االخالقية والسلوكية المتعلقة بسلوك الموظف الشخصي وتصرفاته.

 مظاهر الفساد االخالقي :
 القيام بأعمال مخلة بالحياء في أماكن العمل. -
 دارته.ان يجمع بين الوظيفة وأعمال اخرى خارجية دون اذن ا -
 ان يستغل السلطة لتحقيق مآربه الشخصية على حساب المصلحة العامة. -
 ان يمارس المحسوبية بشكلها االجتماعي دون النظر  الى اعتبارات الكفاءة والجدارة. -
 

 مظاهر آخرى للفساد : 
 ذه مخالفة لألصول.الرشوة : هي الحصول على أموال وأية منافع اخرى من أجل تنفيذ عمل أو االمتناع عن تنفي -
 

المحسوبية : تنفيذ اعمال لصالح فرد او جهة ينتمي لها الشخص مثل حزب او عائلة او منطقة.. الخ ، دون ان يكونوا  -
 مستحقين لها.

 

 بغير حق للحصول على مصالح معينة.المحاباة : تفضيل جهة على اخرى في الخدمة  -
 

و الكفاءة الالزمة مثل تعيين شخص في  صول العملتزام بأالإعة ما ، دون الواسطة : هي التدخل لصالح فرد ما أو جما -
 تحق.تعلق بالقرابة رغم كونه غير كفؤ  أو غير مست ألاسبابعين م منصب

 

االبتزاز : الحصول على اموال من طرف معين في المجتمع مقابل تنفيذ مصالح مرتبطة بوظيفة الشخص  -
 المتصف بالفساد.

 

 ام : الحصول على اموال الدولة والتصرف بها من غير وجه حق تحت مسميات مختلفة.نهب المال الع -
 

 أسباب تفشي ظاهرة الفساد : 
 أوال : اسباب بيئية اجتماعية خارجية وتنقسم الى : 

 أسباب تربوية وسلوكية :  -1
حميدة مثل عدم االهتمام بغرس القيم واالخالق الدينية في نفوس االطفال ممايؤدي الى سلوكيات غير 

 قبول الرشوة وعدم المسؤولية وعدم احترام القانون.
 

 أسباب اقتصادية :  -2
يعاني أكثر الموظفين خصوصا في الدول النامية من نقص كبير في الرواتب واالمتيازات ممايعني عدم 

ج تالقدرة على الوفاء بمتطلبات المعيشة ممايضطر الموظف لتقبل الرشوة ليسد بها النقص المادي النا
 عن ضعف الرواتب.

 
 اسباب سياسية :  -3
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تواجه بعض الدول وخصوصا في الدول النامية تغيرات في الحكومات والنظم الحاكمة كاالنقالب من 
ديمقراطية الى ديكتاتورية والعكس ، االمر الذي يخلق جوا من عدم االستقرار السياسي ممايهيئ الجو 

 للفساد االداري.
 )قانونية( :  ثانيا : اسباب بيئة داخلية

وقد يرجع االنحراف االداري الى سوء صياغة القوانين واللوائح المنظمة للعمل، وذلك نتيجة لغموض مواد القوانين 
او تضاربها في بعض االحيان، االمر الذي يعطي الموظف فرصة للتهرب من تنفيذ القانون او تفسيره بطريقته 

 الخاصة التي قد تتعارض مع مصالح المواطنين.
 

 أسباب الفساد : 
يادة القيم التقليدية و الروابط القائمة على ص المعرفة بالحقوق الفردية ، و سانتشار الفقر و الجهل و نق  .1

 النسب والقرابة.
ياسي سلتشريعية والقضائية في النظام الأ الفصل المتوازن بين السلطات الثالث التنفيذية واعدم االلتزام بمبد  .2

 أ الرقابة المتبادلة مما يشجع على الفساد.ل بمبديؤدي الى االخال مما
 تقالليتها.ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم اس  .3
  أو عقابية جادةافحة الفساد ، وذلك بعدم اتخاذ أية اجراءات وقائية ية لمكياسسرادة لدى القيادة الالضعف ا  .4

 د.أطرافها في الفسااصر الفساد بسبب انغماسها نفسها أو بعض عن بحق
 توى المعيشة مما يشكل بيئة مالئمة للفساد.ين في القطاع العام ، وارتفاع مستدني رواتب العامل  .5
 جراءات المكتوبة و مدونات السلوك للموظفين في كال القطاعين.الغياب قواعد العمل وإ  .6
 نظمة التي تكافح الفساد و تفرض العقوبات على مرتكبيه.الاغياب التشريعات و  .7
أو  ات داخل الدولةائل غير قانونية من قبل شركات خارجية للحصول على امتيازات واحتكارتخدام وساس  .8

 بتصريف بضائع فاسدة. قيامها
التنافس بين  ي تخدم المواطنين ، مما يشجع علىضعف وانحسار المرافق والخدمات والمؤسسات العامة الت  .9

 تقيمة للحصول عليها.سللحصول عليها ويعزز من استعدادهم لسلوك طرق غير م العامة
 

 انواع الفساد االداري :

 .االنحرافات التنظيمية 
 .االنحرافات السلوكية 
 .االنحرافات المالية 
 .االنحرافات الجنائية 

 
 أوال : االنحرافات التنظيمية : 

لعمل، ايقصد بها تلك المخالفات التي تصدر عن الموظف اثناء تأديته لمهام وظيفية، والتي تتعلق بصفة أساسية ب
 ومن اهمها : 

عدم احترام العمل / ومن صور ذلك " التأخر في الحضور صباحا والخروج في وقت مبكر عن وقت الدوام  -
 التنقل من مكتب آلخر" . -قراءة الصحف واستقبال الزوار –الرسمي 

 عدم االلتزام بأوامر وتعليمات الرؤساء. -
عدم القيام بالعمل على  –رفض الموظف اداء العمل المكلف به  امتناع الموظف عن أداء العمل المطلوب منه / -

 التأخر في اداء العمل. –الوجه الصحيح 
 عدم تشجيع العمل الجماعي. –عدم الميل الى التجديد والتطوير واالبتكار  –السلبية / عدم ابداء الرأي  -
تنفيذ الحد االدنى من  –بل اقل جهد الرغبة في الحصول على اكبر اجر مقا –التراخي / من صور ذلك الكسل  -

 العمل.
 افشاء اسرار العمل. -
التهرب من االمضاءات  –عدم تحمل المسؤولية / من صور ذلك تحويل االوراق من مستوى اداري الى آخر  -

 والتوقيعات لعدم تحمل المسؤولية.
 

 ثانيا : االنحرافات السلوكية : 
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 يرتكبها الموظف وتتعلق بمسلكه الشخصي وتصرفه ، ومن اهمها :يقصد بها تلك المخالفات االدارية التي 
ل مخل بالحياء في العمل كاستعمال ومن صور ذلك : ارتكاب الموظف لفععدم المحافظة على كرامة الوظيفة  -

 المخدرات او التورط في جرائم اخالقية.
سوء استعمال السلطة / ومن صور ذلك : تقديم الخدمات الشخصية وتجاوز اعتبارات العدالة الموضوعية في  -

 يطلب منهم.منح القارب او معارف المسؤولين ما
انتشار ظاهرة المحسوبية شغل الوظائف العامة باشخاص غير مؤهلين ممايؤثر على  ىالمحسوبية : ويترتب عل -

 انخفاض كفاءة االدارة في تقديم الخدمات وزيادة االنتاج.
 دل المصالح.الوساطة : يستعمل بعض الموظفين الوساطة كشكل من اشكال تبا -
 

 المالية:االنحرافات : ثالثا 

 يلي: فيما المخالفات هذه وتتمثل بالموظف، المنوط العمل بسير تتصل التي واإلدارية المالية المخالفات تلك هي

 

 .داخل المنظمة عليها واألحكام المالية المنصوص القواعد مخالفة .1

 فرض في الموكلة إليه األعمال من لالنتفاع وظيفته بتسخير سلطة الموظف قيام وتعني :المغارم فرض .2

 األمور في والموظفين من العمال الحكومية البشرية القوة استخدام أو االشخاص بعض على اإلتاوة

 .لهم المخصصة الرسمية األعمال في غير الشخصية

 إقامة -واألثاث األبنية على اإلنفاق العامة في األموال تبديد (صوره نوم :العام المال استخدام في اإلسراف .3

 ) والتعازي والتهاني والمجالت في المناسبات الصحف في واإلعالن والنشر والدعاية الحفالت

 

 االنحرافات الجنائية:: رابعا 

 .الرشوة 

  اختالس المال العام 

 .التزوير  

 
 االداري: الفساد أشكال

 الجهة باختالف يختلف فهو ودقيق كامل بشكل المظاهر هذه حصر يمكنوال اإلداري الفساد وصور مظاهر تتعدد

 رسمية مؤسسة أو خاصة مؤسسة أو جماعة أو فرد يمارسه فقد لتحقيقها، يسعى التي المصلحة أو التي تمارسه

 .اجتماعي مكسب أو سياسي مكسب أو مادية منفعة لتحقيق وقد يهدف أهلية، أو

 
 منظم بشكل مجموعة تمارسه وقد ،ىأخر جهات أو أفراد مع تنسيق دون الفرد يمارسه فردي الفساد يكون وقد

 .واقتصاديا واجتماعياالمجتمع سياسيا  بنيان كافة في يتغلغل فهو الفساد أنواع أخطر ذلك ويشكل ومنسق،

 
 إلى: يمارسه من لمرتبة وفقا الفساد وينقسم

 

 معاملة مهما أية انجاز يتطلب بحيث الصغار الموظفين العموميين قطاع ليشم (:صغير فساد (أفقي فساد .1

 .المسئول للموظف رشوة تقديم صغيرة كانت

 ،يومية إدارية معامالت مجرد من أكبر ويتعلق بقضايا المسئولين كبار به ميقو (:كبير دفسا (عمودي فساد  .2

 .صغيرة رشوة مجرد من أكبر مكاسب إلى تحقيق يهدف كما
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 :التالي النحو على وأشكاله الفساد صور من مجموعة تحديد يمكن

 على للحصول) مستشارون وكالء، ،وزراء (التنفيذية الشخصيات بعض قبل من العام المنصب استخدام .1

 تسهيل مقابل العموالت على آخرين من الحصول أو العامة بالخدمات المتعلقة كاالحتكارات امتيازات خاصة

 .حق وجه دون هذه االمتيازات على حصولهم

 دون معينة شركات على الحكومية العطاءات كإحالة ،الحكومية العطاءات طرح في والشفافية النزاهة غياب .2

 .عنها عالنإلكا المطلوبة القانونية إتباع اإلجراءات

 العامة الوظائف في أشخاص بتعيين المسئولين بعض كقيام ،الحكومية التعيينات في والوساطة سوبيةالمح .3

 .السياسي ءالوال أو القرابة أسس على

 بهدف ،شركات أو شخاصأل جمركية أو ضريبية إعفاءات أو تراخيص منح خالل من العام المال تبذير .4

 الشخصيات في المجتمع. بعض استرضاء

 التأثير الناخبين أو صواتأ شراء االنتخابات أو تزوير مثل سياسية مصالح لتحقيق العام المنصب استغالل  .5

 أو شراء والء األفراد الجماعات. المحاكم،قرارات  على

 
 الفساد: على المترتبة اآلثار

 اإليرادات الحكومية. اإلداري على الفساد أثر 

 االقتصادي. النمو اإلداري على الفساد أثر 

 وتوزيع الدخلالفساد اإلداري على مستوى الفقر  إثر. 

 النواحي االجتماعية على الفساد أثر. 

 .تأثير الفساد على النظام السياسي 

 
 :  اإليرادات الحكومية اإلداري على الفساد أثر

 من جزءا يتجاهلوا حتى الدولة رشوة موظفي تتم عندما المستحقة اإليرادات من كبيرة مبالغ الحكومات تخسر

 .االقتصادية النشاطات هذه على المستحقة للضرائب في تقويمهم والواردات والدخل اإلنتاج

 
 الحصول من تتمكن ولكنها ،المستحقةغير  الفئات إلى الدعم تقديم يتم عندما مواردها من كثيرا الحكومات وتهدر

 للدولة. االقتصادي األداء على بدورة يوثر األمر وهذا أخرى، وسيلة أي أو نفوذ أو برشوة عليه

 
 : االقتصادي النمو اإلداري على الفساد أثر

 خفض ثم ومن االستثمار، معدالت خفض أن حيث االقتصادي النمو على سلبية أثار له والمالي اإلداري الفساد

على  السلبية النتائج من العديد إلى الفساد ويقود االقتصادي النمو معدل تخفيض إلى سيؤدي الكلي الطلب حجم

 :ومنها االقتصادية التنمية

 بيئة وجود مع يتعارض المحلية فالفساداألموال  رؤوس الخارجية وهروب االستثمارات جذب في الفشل .1

 يؤدي ما وهو ،سواء حد على والخارجيةاالستثمارات المحلية  لجذب أساسيا شرطا تشكل التي حرة تنافسية

 .والفقر البطالة ظاهرة ويوسع العمل فرص توفير في عام ضعف إلى

 على الكبيرة للفساد المادية والكلفة ،العامة التنموية الشخصية بالمشاريع المصالح بسبب تداخل الموارد هدر .2

 .العامةاإليرادات  لهدر العامة كنتيجة الخزينة

 .النظام السياسي سمعة لسوء األجنبية كنتيجة المساعدات الحصول على في الفشل .3

 أشغال المناصب العامة. والمحاباة في وبروز المحسوبيةلغياب التقدير  نظرا الكفاءات االقتصادية هجرة .4
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 : وتوزيع الدخلالفساد اإلداري على مستوى الفقر  أثر

 :أهمها طرق عدة عبر يتم األثر وهذا والفقراء، األغنياء بين الفجوة توسيع إلى اإلداري الفساد يؤدي

 

 المستويات تراجع على وهذا يساعد االقتصادي النمو معدالت تراجع إلى يؤدي المعيشة مستويات تراجع .1

 .المعيشية

 بين الفجوة تعميق على يساعد وهذا ،كالرشوة للتهرب سبال ويمارسون الضرائب دفع من األغنياء تهرب .2

 .والفقراء األغنياء

 انوه األساسية، من الخدمات وغيرها والسكن التعليم مثل الحكومية الخدمات كلفة زيادة إلى الفساد يؤدي .3

 الخدمات. هذه إلى حاجة األكثر الفئات سلبيا على ينعكس مما الخدمات هذه وجودة حجم من يقلل بدوره

  
 : النواحي االجتماعية على الفساد أثر

 أفراد المجتمع وبروز والسلبية بينالالمباالة  وانتشار اإلحباط وإلى األخالقية القيم خلخلة إلى الفساد يؤدي

 .الفرص تكافؤ وعدم القيم النهيار فعل كرد الجريمة وانتشار اآلراء في والتطرف التعصب

 
 الواجب أداء معايير التفريط في لفكرة النفسي والتقبل العمل قيمة وفقدان المهنية عدم إلى الفساد ويؤدي

 االجتماعي االحتقان إلى يؤدي مما الغالبية لدى بالظلم العام والشعور بالحق االهتمام وتراجع ،والرقابي الوظيفي

 .وانتشار الفقرالحقد بين المجتمع  وانتشار

 
 : تأثير الفساد على النظام السياسي

 مقدمتها وفي ،األساسية حقوق المواطنين احترام وقدرته على قراطيةوالنظام بالديم تمتع ىمد على يؤثر .1

 النظام من شفافية يحد كما ،اإلعالموحرية  إلى المعلومات الوصول الفرص وحرية و تكافؤأ الحق بالمساوة

 وانفتاحه.

 للمصالح مراعاة ودون شخصية لمصالح طبقا منها المصيرية حتى القرارات اتخاذ فيها يتم حالة إلى يؤدي .2

 .العامة

 مختلفة. بين مجموعات المصالح تعارضت ما الكبيرة إذا الصراعات إلى يقود .3

 .السياسية لشراء الوالءات كنتيجة السياسي من النفاق جو خلق إلى يؤدي .4

 ما وهو التقليدية المؤسسات دور ويعزز المجتمع المدنيومؤسسات  العامة ضعف المؤسسات إلى يؤدي .5

 .ديموقراطية حياة وجود يحول دون

 له المادي الدعم تقدم أن التي يمكن الدول مع خاصة الخارجية السياسي وعالقاته النظام سمعة إلى يسيء .6

 .مساعداتها لمنع الدولة تمس بسيادة قد شروطا تضع الدول هذه وبشكل يجعل

 والمساءلة. الرقابة وأجهزةالعامة  بالمؤسسات الثقة لغياب السياسية نتيجة المشاركة يضعف .7

 
 الخارجي؟ الفساد هو ما

 الفساد يكون فقد ،فقط الدول أو السياسية باألنظمة لصيقة محلية ظاهرة ليس الفساد :الخارجي الفساد مصدر

 حكومية. وغير حكومية دولية ومنظمات الجنسيات شركات متعددة ومصدره للحدود عابرا

 
 :الخارجي الفساد صور

 للفساد صورا تشكل السلوكيات التي من العديد الحدود عبر تمتد التي الكبرى العالمية الشركات من العديد تمارس
 :الخارجي
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امتياز  عقود على الحصول من أجل أو ،لمنتجاتها األسواق فتح من أجل الحكومات على للضغط كاللجوء .1

 التحتية. إقامة البنية أو الطبيعية الموارد الستغالل

 انتقالية مراحل في تمر التي ظل الدول في خاصة الجنسيات الشركات متعددة لبعض الفاسدة السلوكيات هذه تظهر

 .االستقالل حديثة في األقطار أو

 
 في خاصة الدولي المستوى على أيضا بل المستوى المحلي فحسب على ليس أضرار من الفساد يلحقه لما نظرا  

 والكتل االقتصادية الدولية والمنظمات الدول من العديد فقد لجأت المنافسة، وحرية التجارة حرية نحو التوجه ظل

 ،الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية المتحدة أعدت األمم حيث ،الفسادلمكافحة  دولية اتفاقيات إبرام إلى الدولية

 اتفاقية لبلورة الدول األفريقية بعض بادرت كذلك ،الفساد بشأن المجلس األوربي للقانون الجنائي واتفاقية

 .الفساد لمقاومة

 
 فاسدة لتصريف بضائع أو ،االمتيازات هذه على لضمان الحصول العامة المناصب في المسئولين رشوة .2

 .للمواصفات مطابقة غير أو

 
 على الرسمية الصفة تضفي كما ،الدول مختلف الفساد في مكافحة جهود إنجاح على الدولية االتفاقيات تساعد

 الفساد. مكافحة مبادئ بتنفيذ الحكومي االلتزام

 
 الفساد: مكافحة آليات

 عن واألخالقية واإلدارية القانونية للمساءلة العامة المناصب يتولون الذين األشخاص خضوع هي المحاسبة:

 الهرم قمة يشغلون الغالب في هم )الذين رؤسائهم أمام مسؤولين الحكوميين الموظفين يكون أي ،أعمالهم نتائج

 تتولى التي التشريعية السلطة أمام بدورهم مسؤولين يكونون الذين) مراتبهم في هم ومن الوزراء أي المؤسسة

 .التنفيذية السلطة أعمال على الرقابة

 

 عن دورية تقارير تقديم معينين، أو منتخبين كانوا سواء ،العامة الوظائف عن المسؤولين واجب هي المساءلة:

 أعمال عن الالزمة المعلومات على الحصول في المواطنين وحق ،تنفيذها في نجاحهم ومدي أعمالهم نتائج

 القيم مع يتفق هؤالء عمل أن من التأكد يتم حتى) العموميين والموظفين والوزراء النواب أعمال (العامة اإلدارات

 .ومهامهم لوظائفهم القانون تعريف ومع ،الديمقراطية

 مموليها أو الخدمة من المنتفعين (المواطنين مع عالقتها ووضوح المؤسسة به تقوم ما وضوح هي الشفافية:

 خرىاأل المؤسسات أعمال على ينطبق كما الحكومة على ينطبق ما وهو ،واألهداف والغايات اإلجراءات وعلنية)

 .الحكومية غير

 

 مفهومي بين التقارب من وبالرغم العمل، في واإلخالص واألمانة بالصدق المتعلقة القيم منظومة هي النزاهة:

 .عملية وإجراءات بنظم األول يتصل بينما معنوية أخالقية بقيم يتصل الثاني أن إال الشفافية والنزاهة

 
 الفساد؟ مكافحة استراتيجيات ماهي

 وجماهيرية وقانونية سياسية ومتنوعة ومتواصلة شاملة وسائل استخدام تتطلب الفساد محاربة استراتيجية أن

 :التالي النحو على وذلك

 

 للقانون الجميع خضوع خالل من القانون، وسيادة بين السلطات: الفصل أمبد يقوم على ديمقراطي نظام تبني

 .والمساءلة الشفافية على يقوم نظام األطراف، جميع من وتنفيذ أحكامه أمامه والمساواة واحترامه
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 قبل من وااللتزام عمله، تضعف أن يمكن التي المؤثرات كل من وتحريره ونزيه: وقوي قضائي مستقل جهاز بناء

 .أحكامه احترام على السلطة التنفيذية

 

 لذوي المالية الذمم عن اإلفصاح كقانون: المستوياتجميع  على الفساد المتعلقة بمكافحة القوانين أعمال

 .العليا المناصب

 

 مثل هذا المجال: في المختلفة البرلمانية خالل األدوات من التشريعية والمساءلة للهيئات الرقابة دور تطوير

 .بالحكومة الثقة وطرح للوزراء، الموجهة األسئلة

 

 المظالم: أو دواوين واإلدارية المالية الرقابة دواوين أو كمراقب الدولة العامة الرقابة هيئات دور تعزيز

 الوظيفة بممارسة المتعلقةاإلجراءات  في الشفافية وغياب الدولة، مؤسسات في اإلدارة سوء تحاال تتابع التي

 .العامة

 

 على التركيز خالل من وذلك والخاص: العام العمل قطاعات في محاربة الفساد في األخالقي البعد على التركيز

 .المختلفة بأشكاله الفساد محاربة إلى األديان كل دعوة

 

 نشر في بدورهم للقيام للصحفيين الحصانة ومنح المعلومات: إلى الوصول وتمكينها من للصحافة الحرية إعطاء

 .ومرتكبيها الفساد قضايا عن تكشف التي التحقيقات وعمل المعلومات

 

 على الباهظة وتكلفتها ومخاطرهااآلفة:  بهذه التوعية برامج خالل من الفساد مكافحة في الجماهيري الدور تنمية

 .والجماعاتالمجتمع المدني  مؤسسات دور وتعزيز ،والمواطن الوطن

 

 اإلداري؟ الفساد معالجة وأدوات وسائل هي ما

 والقانون للدولة الوالء وتنمية المجتمع تثقيف. 

 الحكومية المشاكل لمعالجة التعليم نشر. 

 .خلق رأي عام رافض للفساد 

 الفرص وتكافؤ الشاملة االقتصادية التنمية. 

 المركزية على القضاء. 

 المهنية الشريحة تنمية. 

 
 : اإلداري والمرض اإلداري الفساد بين الفرق

 .جريمة اإلداري الفساد بينما تخلف اإلداري المرض
 إذا استخدمت أما ،إداري مرض وجود على دليل فهذا مشروع حق على للحصول استخدمت إذا الواسطة :مثال

 .ومالي إداري فساد على دليل فهذا مشروعة غير منفعة على للحصول
 

 :اإلداري المرض مظاهر ومن
         .القيادة صالحية عدم -ب        .التنظيمي البناء ءوس -أ
             .التنظيمي الترهل -د         .االتصال نظام وءس -ج
 .البيروقراطية -و             .الوظيفي الترهل- ه
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1السؤال   

 معنى الخلق في اللغة

 

 

 حال للنفس الداعية لها إلى أفعالها من غير فكر وال روية

 

2السؤال   

 يمكن تعريف المهنة على انها

 

 عمل يمارسه اإلنسان يحتاج إلى تدريب قصير

عة من الواجبات والمسؤوليات توجب على شاغلها التزامات معينة ، مقابل تمتعه بالحقوق كيان نظامي يتضمن مجمو

 والمزايا الوظيفية

 جميع ما سبق

 

3السؤال   

 أساس األخالق المطلوب توافرها في العامل هما خلقان مرتبطان ببعضهما البعض

 االنتاج

 

 

 

دةالسعا  

 

4السؤال   

الق العملمن أسباب تراجع أخ  

 

 

 جميع ما ذكر صحيح

 التلوث الجغرافي

 

 

5السؤال   

 مصادر االخالقيات في منظمات االعمال

 

 

 

 

6السؤال   

 من مصادر الخلق الحسن

 

 

 

 المجتمع

 العمل االول

 

 المروءة والدين

 الطبع والسجيه

 صورة االنسان الباطنة

 مجموعة من األعمال تتطلب مهارات معينة يؤديها الفرد من خالل ممارسات تدريبية

 

 القوة

 االمانة

 التلوث القيمي

العقديالتلوث   

 ثقافة المجتمع وقيمه وعاداته

 العائلة

 التأثر بالجماعات المرجعية

 مجتمع العمل االول

 

 القرآن الكريم

 االيمان بوجود هللا
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 الواجب الثاني لمقرر أخالقيات العمل

 1السؤال 
 قيم المنظمة من منظور الفكر المعاصر

 االستقرار

 

 النمو

 

 التقوى

 تحقيق االهداف

 

 

 2السؤال 
 لقد حصن االسالم الوظيفة العامة من الفساد بٕارساء قاعدتي هما

 االمانة

 

 الشجاعة

 القوة

 

 حسن المعاملة

 

 

 3السؤال 
 من مصادر األخالقيات في منظمات األعمال

 ةالعائلة والتربية البيئي

 

 البحوث والدراسات

 اعالم الدولة والصحافة ومؤسسات الرأي

 

 التأثر بالجماعات المرجعية
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 4السؤال 
 عقبات تطبيق أخالقيات المهنة

 .غياب القدوة الحسنة

 

 .فقدان روح التفاهم بين المسؤول والموظفين

 

 .ضعف الحس الديني والوطني وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة

 

 . عدم وجود أو عدم وضوح أو تفعيل النظام

 

 

 5السؤال 
 أسباب االنهيارات األخالقية للشركات والمؤسسات غير الهادفة للربح

 .االعتقاد بأن حسن أداء بعض المهام يستلزم أحيانا اتخاذ أساليب غير أخالقية

 

 .الخوف والصمت إزاء تجاوزات الكبار في المؤسسة

 

 .وجود مجلس إدارة قوي ومتماسك

 الضغوط التي يفرضها بعض المديرين على الشركة ليستمروا في مناصبه

 

 

 6السؤال 
 .مجموعة القيم األخالقية التى يجب أن يتصف بها العامل المسلم بصرف النظر عن العمل الذى يزاول

 البشاشة وحسن التعامل مع اآلخرين

 

 احترام وقت العمل

 التقوى

 

 االخالص واالتقان فى العمل
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 الواجب األول

 

 

   :معنى الخلق في اللغة. 1

 حال للنفس الداعية لها إلى أفعالها من غير فكر وال روية-

 الطبع والسجية

 

 المروءة والدين-

 

 صورة االنسان الباطنة-

 

 : من مصادر الخلق الحسن. 2

 العمل االول-

 االيمان بوجود هللا

 المجتمع

 القرآن الكريم

 

 

  :مصادر االخالقيات في منظمات االعمال. 3

 العائلة

 مجتمع العمل االول

 ثقافة المجتمع وقيمه وعاداته

 التأثر بالجماعات المرجعية

 

 : أساس األخالق المطلوب توافرها في العامل هما خلقان مرتبطان ببعضهما البعض. 4

 

 االمانة- 

 القوة -

 السعادة

 االنتاج

 

  :يمكن تعريف المهنة على انها.5

 جميع ما سبق-

 عمل يمارسه اإلنسان يحتاج إلى تدريب قصير-

كيان نظامي يتضمن مجموعة من الواجبات والمسؤوليات توجب على شاغلها التزامات معينة ، مقابل تمتعه بالحقوق -

 والمزايا الوظيفية

 مجموعة من األعمال تتطلب مهارات معينة يؤديها الفرد من خالل ممارسات تدريبية-
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 :من أسباب تراجع أخالق العمل.6

 صحيح جميع ما ذكر-

 التلوث القيمي

 العقدي ثالتلو

 التلوث الجغرافي

 

 

 الجماعات المرجعية هي في حقيقتها مصدر مهم للسلوك الفردي االخالقي وغير ااالخالقي.7

 صواب -

 

 خطأ-

 

 

 ال يؤثر مجتمع العمل االول على االفراد وال يغير من أخالقياتهم ويفرض عليهم سلوكيات جديدة،.8

 صواب-

 خطأ-

 

 

 

  .القانون يحدد ويضع المعايير المقبولة في مجال االعمال التي تعمل بدورها على توجيه المدراء.9

 صواب-

 

 خطأ- 

 

 

  :من أهداف وقوانين السلوك االخالقي والمعرفي للصناعة والمهن. 10

 

 .تقوية ودعم الثقة بالمنظمة

 

 .تذكير العاملين والمديرين بالمتطلبات القانونية واالخالقية

 

 تقوية االنضباط الذاتي لدى المنظمة بقواعد السلوك االخالقي

 

 جميع االجابات صحيحة
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 الواجب الثاني

  : : قيم المنظمة من منظور الفكر المعاصر1السؤال 

 تحقيق االهداف

 النمو

 االستقرار

 

 التقوى

 

 

 : رساء قاعدتي هما•: لقد حصن االسالم الوظيفة العامة من الفساد باظ 2السؤال

 حسن المعاملة

 االمانة

 القوة

 

 الشجاعة

 

 

 : : من مصادر األخالقيات في منظمات األعمال3السؤال 

 اعالم الدولة والصحافة ومؤسسات الرأي

 التأثر بالجماعات المرجعية

 العائلة والتربية البيئية

 

 لبحوث والدراساتا

 

 

 

  : : عقبات تطبيق أخالقيات المهنة4السؤال 

 .فقدان روح التفاهم بين المسؤول والموظفين

 .غياب القدوة الحسنة

 .ضعف الحس الديني والوطني وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة

 . عدم وجود أو عدم وضوح أو تفعيل النظام

 

 

 

 : رات األخالقية للشركات والمؤسسات غير الهادفة للربح: أسباب االنهيا5السؤال 

 .الخوف والصمت إزاء تجاوزات الكبار في المؤسسة

 .الضغوط التي يفرضها بعض المديرين على الشركة ليستمروا في مناصبهم

 .االعتقاد بأن حسن أداء بعض المهام يستلزم أحيانا اتخاذ أساليب غير أخالقية
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 .وجود مجلس إدارة قوي ومتماسك

 

 

 : : مجموعة القيم األخالقية التى يجب أن يتصف بها العامل المسلم بصرف النظر عن العمل الذى يزاول6السؤال 

 البشاشة وحسن التعامل مع اآلخرين

 التقوى

 

 احترام وقت العمل

 االخالص واالتقان فى العمل

 

 

 تماعية؟: ما هى أنماط المسئولية اإلج7السؤال 

 نمط المسئولية االقتصادية

 النمط االجتماعي

 النمط االقتصادي االجتماعي

 جميع االجابات صحيحة

 

 

 : من عناصر المسئولية اإلجتماعية؟8السؤال 

 جماعات الضغط االجتماعى

 البيئة

 الحكومة

 جميع االجابات صحيحة

 

 

 .افي المساهمة االجتماعية للمنظمة: من أهداف المحاسبة االجتماعية تحديد وقياس ص9السؤال 

 صواب

 

  خطأ

 

: من معايير التفرقة بين االنشطة االجتماعية واالنشطة االقتصادية للمنظمات هو وجود أو عدم وجود 10السؤال 

  .االلزام القانوني بالنشاط

  صواب

 

 خطأ
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 العملاخالقيات  –االختبار الفصلي 
 

 

 1السؤال 

  ما هى أنماط المسئولية اإلجتماعية؟

 النمط التحفيزي

 النمط االجتماعي

 االجتماعي –النمط االقتصادي 

 نمط المسئولية االقتصادية

 

 

 2السؤال 

 حق سماع رأي المستهلك يعتبر من المسئولية االجتماعية على منظمات االعمال

 صواب

 

 خطأ

 

 3السؤال 

  : يتوقع المجتمع من ادارة المنظمة كمسؤلية اجتماعية

 حماية أصول المنشأة

 خلق فرص عمل جديدة

 

 االعالن الصادق

 تدريب وتطوير مستمر

 

 4السؤال 

 مفهوم المصلحة العامة هي المنفعة التي ال تقتصر على شخص معين وانما تحقق نفعا عاما للناس

 صواب

 

 خطأ

 

 5السؤال 

  : من منظور الفكر المعاصر قيم المنظمة

 تحقيق االهداف

  االستقرار

 النمو

 

 التقوى

 

 

 

 

 

 

 



 /http://www.multqa-ud.com                                                            ملتقى طالب وطالبات جامعة االمام عبدالرحمن الفيصل  

 

 6السؤال 

 : من مصادر األخالقيات في منظمات األعمال

 البحوث والدراسات

 اعالم الدولة والصحافة ومؤسسات الرأي

 التأثر بالجماعات المرجعية

 العائلة والتربية البيئية

 

 

  " " مشابه للسؤال السابق باختالف الخيارات 7السؤال 

  : مصادر األخالقيات في منظمات األعمال

 العائلة والتربية البيئية

 التأثر بالجماعات المرجعية

 ثقافة المجتمع وقيمة وعادته

 المدرسة ونظام التعليم في المجتمع

 

 

  8السؤال 

اللتزام يكون دقيق االنتاج وغزيره ، أما الذي يعمل بدافع االلزام فهو ركيك الموظف الذي يعمل بأخالقيات المهنة وباعث ا

 .االنتاج وضئيله

 صواب

 

 خطأ

 

  9السؤال 

 كيف يمكن قياس األداء االجتماعي للمنظمة؟

 وجهة النظر المحاسبية

 وجهة النظر اإلقتصادية

 

 وجهة النظر السياسية

 وجهة النظر االجتماعية

 

 10السؤال 

ماهو النمط الذي يمثل دورا متوازيا تحاول من خالله إدارة المنظمة أن تعظم األداء وتفي بالتزاماتها االجتماعية 

 المفروضة عليها

 النمط االقتصادي واالجتماعي

 

 النمط التقدم الحضاري

 النمط المسؤولية االقتصادية

 النمط االجتماعي
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 11السؤال 

 : صفات القائد اإلداري المسلم

 الشورى والتفويض

 القدوة الحسنة

 إقامة العدل والمساواة بين المرؤوسين

 

 الحزم والشدة

 

  12السؤال 

 : اهمية االخالق بالنسبه للفرد

 تساعد في بناء حياة الفرد وتشكيل شخصيته

 تلعب دورا رئيسيا في حل الخالفات واتخاذ القرارات

 

 تحفظ للمجتمع تماسكه

 األمةأنها وسيلة للنهوض ب

 

 13السؤال 

 : تتوقع الحكومة من ادارة المنظمة كمسؤلية اجتماعية

 احترام تكافؤ الفرص بالتوظيف

 

 تطوير الموارد وصيانتها

 المساهمة في حالة الطوارئ والكوارث

 التعامل الجيد مع جمعيات حماية المستهلك

 

  14السؤال 

  : أنواع حسن المعاملة

 عدم نصحهم وارشادهم

 االهتمام بأمور اآلخرين وتقديم الخدمة الممكنة لهم

 بشاشة اللقاء والترحيب الحار

 عدم إحراج اآلخرين وإهانتهم

 

 15السؤال 

 : من العوامل المؤثرة في خروج االنسان عن سلوكه

 الغضب

 الخوف

 االكراة

 

 الفرح

 

  16السؤال 

 م بها في الدولة الديمقراطية الحديثةتجنب تضارب المصالح يعتبر مبادئ أساسية واجب االلتزا

 صواب

 

 خطأ
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 17السؤال 

 من العوامل المؤثرة في خروج االنسان عن سلوكه االكراه وله شرط أن يكون االكراه ملجئا حتي ترتفع المؤاخذة

 صواب

 

 خطأ

 

 18السؤال 

  : معنى الخلق في اللغة

 الطبع والسجية

 المروءة والدين

 صورة االنسان الباطنة

 

 حال للنفس الداعية لها إلى أفعالها من غير فكر وال روية

 

 19السؤال 

 .مجموعة القيم األخالقية التى يجب أن يتصف بها العامل المسلم بصرف النظر عن العمل الذى يزاول

 االخالص واالتقان فى العمل

 البشاشة وحسن التعامل مع اآلخرين

 

 لاحترام وقت العم

 التقوى

 

 

  20السؤال 

 : كيفية تفعيل اإلنضباط واالتقان للموظف

 ان يحافظ على ساعات العمل

 ان يتقن عمله

 ان يكون قدوة

 

 ان يكون مخزنا للمعرفة

 

 21السؤال 

يمكن قياس األداء االجتماعي للمنظمة من وجهة النظر االقتصادية حيث تعتبر أن التكلفة االجتماعية تمثل المبالغ التي 

  تنفقها المنظمة

 نتيجة اضطالعها بمسئوليتها االجتماعية بصفة اختيارية أو الزامية

 صواب

 خطأ
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 22السؤال 

  : اعيةيتوقع المالكون من ادارة المنظمة كمسؤلية اجتم

 تدريب وتطوير مستمر

 حماية أصول المنشأة

 

 االعالن الصادق

 خلق فرص عمل جديدة

 

 23السؤال 

 : من أنواع السلوك

 السلوك العدائي

 

 السلوك العقدي

 السلوك الحازم

 

 التلوث الفكري

 

 24السؤال 

 أساس األخالق المطلوب توافرها في العامل هما خلقان مرتبطان ببعضهما البعض

 االمانة

 القوه

 

 السعادة

 االنتاج

 

 25السؤال 

  كيف يكون السلوك منطقيا؟

 أن تكون في حدود ما تقره األنظمة

 اذا كان مطابق لما يعمله أغلب الناس

 ينتج عن الروح المعنوية العالية

 ام العاملين بمبدأ المصالح العامة، والبعد عن اإلغراءاتيتم من خالل التز

 

 

 26السؤال 

حددت لجنة المحاسبة عن االداء االجتماعي من قبل الجمعية القومية للمحاسبين بامريكا أربعة مجاالت لالداء االجتماعي 

  : منها

 تفاعل المنظمات مع المجتمع

 

 توظيف االقليات

 الموارد غير المتجددة

 الموردين
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  27السؤال 

 : يتوقع العمالء من ادارة المنظمة كمسؤلية اجتماعية

 حماية أصول المنشأة

 تدريب وتطوير مستمر

 االعالن الصادق

 

 خلق فرص عمل جديدة

 

  28السؤال 

 .التشريع اإلسالمي اعتبر مراقبة هللا في السر والعلن هى أعلى درجات اإليمان وهى اإلحسان

 صواب

 

 خطأ

 29السؤال 

  : من أسباب تراجع أخالق العمل

 التلوث القيمي

 التلوث العقدي

 

 التلوث الجغرافي

 جميع ماذكر صحيح

 

 30السؤال 

 : رساء قاعدتين هما•لقد حصن االسالم الوظيفة العامة من الفساد باظ

 حسن المعاملة

 القوة

 االمانة

 

 الشجاعة

 

  31السؤال 

 : تتوقع جماعات الضغط اإلجتماعي من ادارة المنظمة كمسؤلية اجتماعية

 تطوير الموارد وصيانتها

 المساهمة في حالة الطوارئ والكوارث

 التعامل الجيد مع جمعيات حماية المستهلك

 

 احترام تكافؤ الفرص بالتوظيف

 

  32السؤال 

 :وهيمن صور لإلنضباط في حياة الموظفين االنضباط في الوقت 

 مراجعة العمل أول باول

  اعتن بإجراءات السالمة

 .اهتم بشكلك الخارجي

 

 .تعرف على جدولك في العمل واحضره قبل بدء العمل
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 33السؤال 

 : يمكن تحديد مجموعة من األنشطة االجتماعية وذلك باالعتماد على الظروف الحالية للمنظمة ومنها

 مجال العاملين

 مجال حماية المستهلك

 

 مجال الحكومات

 مجال المساهمين

 

 34السؤال 

  : من مصادر الخلق الحسن

  القرآن الكريم

 االيمان بوجود هللا

 

 العمل االول

 المجتمع

 

 35السؤال 

 : أسباب االنهيارات األخالقية للشركات والمؤسسات غير الهادفة للربح

 .االعتقاد بأن حسن أداء بعض المهام يستلزم أحيانا اتخاذ أساليب غير أخالقية

 .الضغوط التي يفرضها بعض المديرين على الشركة ليستمروا في مناصبهم

 .الخوف والصمت إزاء تجاوزات الكبار في المؤسسة

 

 .وجود مجلس إدارة قوي ومتماسك

 

 36السؤال 

عي العمال المنظمة االجتماعية الن معظم العوائد االجتماعية ينشا عنها منافع تعود صعوبات قياس العائد االجتما

 للمجتمع وليس للمنظمة

 صواب

 

 خطأ

 

 37السؤال 

 ماذا تفعل لتحصل على حقك إذا ظلمك المسئول؟

 المعاملة بالحسنى

 المكاشفة والمصارحة والنصيحة الخالصة

 

 تخشين المعاملة مع المسؤول

 الغيبة والتشهير به ليرتدع
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 38السؤال 

 حدد المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين ستة مجاالت لألداء االجتماعي منها

 

 البيئة

 الموارد البشرية،

 الموارد غير المتجددة

 توظيف االقليات

 

 39السؤال 

م منشأة األعمال تجاه المجتمع ، والذي يأخذ عرف البنك الدولي المسئولية اإلجتماعية لمنظمات األعمال على انها التزا

 بنظر االعتبار توقعات المجتمع من المنشأة في صورة، اهتمام بالعاملين وبالبيئة

 صواب

 

 خطأ

 

 40السؤال 

 : يتوقع المجتمع من ادارة المنظمة كمسؤلية اجتماعية

 احترام تكافؤ الفرص بالتوظيف

 المساهمة في حالة الطوارئ والكوارث

 

 التعامل الجيد مع جمعيات حماية المستهلك

 تطوير الموارد وصيانتها

 

 41السؤال 

 : وسائل يستطيع االنسان بواسطتها تخفيف الغضب

 الوضوء

 االسترخاء والهدوء والتنفس العميق

  ذكر هللا

 خفض الصوت

 

 42السؤال 

 يتوقع العاملون من ادارة المنظمة كمسؤلية اجتماعية

 جديدةخلق فرص عمل 

 تدريب وتطوير مستمر

 

 حماية أصول المنشأة

 االعالن الصادق

 

 43السؤال 

 من عناصر المسئولية اإلجتماعية؟

 الحكومات

  المنافسون

  البيئة

 العمالء
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 44السؤال 

 :هناك عدة طرق تساعد على التعرف على صدق التصرف من عدمه وهي

 الرجوع الى أهل الدراية والخبرة

 اختبار المتصنع والمرائي في بعض المواقف التي ال يصبر عليها اال الصادقون

 مالحظة السلوك العام للشخص في مدة معينة

 

 السؤال عنه األصدقاء

 

 45السؤال 

  :أهم العوامل التى أسهمت في زيادة تأثير منشآت األعمال في البيئة التي تعمل فيها

 ارباحها الضخمه

 

  الخصخصة لبعض قطاعات الحكومة

 ضخامة حجم المنظمات ،وزيادة عدد العاملين فيها

 

 .ضعف اخالقيات العمل

 

 46السؤال 

 ما هى معايير التفرقة بين األنشطة االجتماعية واألنشطة االقتصادية؟

 تحديد وقياس صافي المساهمة االجتماعية للمنظمة

 ظمة والتي لها آثار اجتماعيةاالفصاح عن األنشطة التي تقوم بها المن

 وجود أو عدم وجود اإللزام القانوني بالنشاط

هو معيار النشاط ذاته أي أن األنشطة االجتماعية تشمل كل األنشطة ذات الطبيعة االجتماعية وليس فقط األنشطة 

 التي تقوم بها المنظمة بصفة اختيارية

 

 

 47السؤال 

باجراء دراسة ميدانية على بعض الشركات التي تعد قوائم وتقارير اجتماعية وذلك قد قامت جمعية المحاسبة االمريكية 

 من اجل التعرف على اساس القياس واالفصاح ، فقد اصدر تقريرا بخمس مجاالت لالداء االجتماعي منها

 .خدمة المجتمع

 توظيف االقليات

 الرقابة على البيئة

 تحسين المنتج

 

 48السؤال 

 لقد حصن االسالم الوظيفة العامة من الفساد بٕارساء قاعدتي هما

 

 حسن المعاملة

 القوة

 االمانة

 

 الشجاعة
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 49السؤال 

 من قيم المنظمة

 االستقرار

 التعاون

 النمو

 

 التقوى

 

 50السؤال 

ل بدافع االلتزام فهو ركيك االنتاج فالذي يعمل بأخالقيات المهنة وباعث االلزام يكون دقيق االنتاج وغزيره ، أما الذي يعم

 .وضئيله

 صواب

 

 خطأ

 

 51السؤال 

 : يمكن تعريف المهنة على انها

 جميع ما سبق

 مجموعة من األعمال تتطلب مهارات معينة يؤديها الفرد من خالل ممارسات تدريبية

 

 عمل يمارسه اإلنسان يحتاج إلى تدريب قصير

كيان نظامي يتضمن مجموعة من الواجبات والمسؤوليات توجب على شاغلها التزامات معينة ، مقابل تمتعه بالحقوق 

 والمزايا الوظيفية

 

 52السؤال 

 ما هى القيم اإلسالمية التي يجب أن تتصف بها القيادات اإلدارية فى المجتمعات اإلسالمية؟

 الشورى والتفويض

 القدوة الحسنة

 عدل والمساواة بين المرؤوسينإقامة ال

 

 الحزم والشدة

 

 

 53السؤال 

 :توجد أربعة مبادئ أساسية واجب االلتزام بها في الدولة الديمقراطية الحديثة منها

 

 احترام ارادة المجتمع

 منطقية السلوك في أجهزة الخدمة العامة

 .االلتزام بالقاعدة الديمقراطية للمجتمع

 

 عامةااللتزام بالمصلحة ال
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 : أنواع حسن المعاملة: 54السؤال 

 عدم نصحهم وارشادهم

 االهتمام بأمور اآلخرين وتقديم الخدمة الممكنة لهم

 بشاشة اللقاء والترحيب الحار

 عدم إحراج اآلخرين وإهانتهم

 

 حق سماع رأي المستهلك يعتبر من المسئولية االجتماعية على منظمات االعمال: 55السؤال 

 صواب

 

 خطأ

 

 : مصادر االخالقيات في منظمات االعمال:  56السؤال 

 التأثر بالجماعات المرجعية

 ثقافة المجتمع وقيمه وعاداته

 العائلة

 مجتمع العمل االول

 

 ؟ كيف تحقق األخالق االسالمية المصلحة العامة : 57السؤال 

 .شبالوقاية من المشاكل االدارية المستعصية كالرشوة واالبتزاز ، والغ

 بزيادة االخالص والرقابة الذاتية

 بالعالقات الحسنة بين الموظفين ومرؤوسيهم

 

 .االدراك الواعي لمحدودية التخصص

 

 ما هى أهداف المحاسبة االجتماعية؟: 58السؤال 

 ائر المنظمة الماليةسالتقليل من خ

 تقييم األداء االجتماعي للمنظمة

 .تحديد وقياس صافي المساهمة االجتماعية للمنظمة

 االفصاح عن األنشطة التي تقوم بها المنظمة والتيل ها آثار اجتماعية

 

 أخالقيات المهنة عقبات تطبيق 59السؤال 

 .غياب القدوة الحسنة

 . عدم وجود أو عدم وضوح أو تفعيل النظام

 .فقدان روح التفاهم بين المسؤول والموظفين

 .ب المصلحة الشخصية على المصلحة العامةضعف الحس الديني والوطني وتغلي

 

 :تتوقع البيئة من ادارة المنظمة كمسؤلية اجتماعية60السؤال 

  احترام تكافؤ الفرص بالتوظيف

 

 

  التعامل الجيد مع جمعيات حماية المستهلك

 المساهمة في حالة الطوارئ والكوارث

 تطوير الموارد وصيانتها


