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 الوحدداث العلويت ألخالقياث إدارة الوؤسست التعليويت

 "دراست تحليليت" في الفكر الوعاصر 
  دادـإع

 يــد ذكــت أحوــفاطود/  أحود أ.د/ أحود إبراهين
 أستاذ الرتبية املقارنة واإلدارة التعميمية

 جامعة بنوا -كمية الرتبية 
 مدرس الرتبية املقارنة واإلدارة التعميمية

 جامعة بنوا -كمية الرتبية 

 خالد سعد هشعاى العتيبيأ/ 
 

 ث ــــــــام للبحــــــــار العــــــــأوالً : اإلط

 ث :ـــــت البحـــــهقده

والشؾ أف بناء األخبلؽ على أساس عقائدي ضماف لتثبتها واستقرارها وعدـ العبػث بهػا  
ف الخلؽ دوف عقيدة ظػؿ  وهو أمؿ الـز حيث أف العقيدة دوف خلؽ  شجرة ال ظؿ لها وال ثمرة  وا 

إلى مجاؿ  لشبح غير مستقر(  واألخبلؽ في الفلسفة اإلسبلمية تنتقؿ باإلنساف مف مجاؿ العقيدة
الشػػريعة مػػف العبػػادات والمعػػامبلت والعبلاػػات  فهنػػاؾ أخػػبلؽ تتعلػػؽ بكػػلة الفػػرد بنفسػػ   الحيػػاء 
واإلتقػػاف والكػػبر  ومنهػػا مػػا يتعلػػؽ بكػػلة اإلنسػػاف بخالقػػ   الطاعػػة والتعظػػيـ والشػػ ر والتواضػػ  

ؿ باإلنساف مف وعدـ االست بار  ومنها ما يتعلؽ بكلة الفرد واألخبلؽ في الفلسفة اإلسبلمية تنتق
مجػػػاؿ العقيػػػدة إلػػػى مجػػػاؿ الشػػػريعة مػػػف العبػػػادات والمعػػػامبلت والعبلاػػػات  فهنػػػاؾ أخػػػبلؽ تتعلػػػؽ 
بكػػلة الفػػرد بنفسػػ   الحيػػاء واإلتقػػاف والكػػبر  ومنهػػا مػػا يتعلػػؽ بكػػلة اإلنسػػاف بخالقػػ   الطاعػػة 

 اإلحسػػاف  والتعظػػيـ والشػػ ر والتواضػػ  وعػػدـ االسػػت بار  ومنهػػا مػػا يتعلػػؽ بكػػلة الفػػرد بػػا خريف
وأداء الواجب وحسف العشرة والتعاوف على البػر والتقػوو والعػدؿ واألمانػة ووو وغيرهػا  ممػا يتخلػؿ 
مختلؼ األنظمة سياسية وااتكادية واجتماعية  ومنها ما يتعلؽ بكلة اإلنساف باألشػياء األخػرو 

يقػػػة إف دائػػػرة مػػػف البيئػػػة   ػػػالحرص علػػػى نظافػػػة البيئػػػة والحفػػػاظ عليهػػػا والرفػػػؽ بػػػالحيواف  والحق
األخػػػبلؽ فػػػي اإلسػػػبلـ مػػػف السػػػعة بحيػػػث تهطػػػى شػػػؤوف الحيػػػاة  لهػػػا  فهػػػي  ات كػػػلة بالعقيػػػدة 

 و (1)والعبادة والمعامبلت ومختلؼ العبلاات

والشػػؾ أف مؤسسػػات اليػػـو تعمػػؿ جاهػػدة اتجػػاد ت ػػويف أفػػراد  وي اػػيـ ومبػػادئ سػػامية فػػي 
ضػػر خاكػػة فػػي المجػػاؿ اإلداري  وا  ا مجػػاؿ األعمػػاؿ لتفػػادي الخرواػػات الوااعػػة فػػي واتنػػا الحا

 انػػت األخػػبلؽ تشػػير إلػػى النظػػاـ القيمػػي والمعػػايير األخبلايػػة التػػي يسػػتند لهػػا األفػػراد فػػي اتخػػا  
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اراراتهـ المختلفة ما نريد أف نؤ ػدد هنػا أف األخػبلؽ لػدو هػؤالء األفػراد تختلػؼ و لػؾ بسػبب عػدة 
سػػػتوياتها فػػػي المؤسسػػػة ولهػػػ ا امنػػػا عوامػػػؿ أو مػػػؤثرات تػػػؤدي علػػػى اختبلفهػػػا و ػػػ لؾ اخػػػتبلؼ م

بتسليط الضوء في ه ا المطلب إلى مكػادر أخبلايػات اإلدارة ومسػتوياتها فػي المؤسسػة  وتسػتند 
المؤسسػػػة العكػػػرية علػػػى مجموعػػػة مػػػف المكػػػادر تسػػػتمد مػػػف خبللهػػػا أخبلايػػػات إدارتهػػػا  مثػػػؿ 

مػ  وايمػ  وعاداتػ   اإلعػبلـ  المكدر الديني )القرآف العظيـ والسنة الشػريفة  العائلػة  ثقافػة المجت
الجامعػػػػات المرجعيػػػػة  مجتمػػػػ  العمػػػػؿ  القػػػػوانيف واللػػػػوائح  الخبػػػػرة المترا مػػػػة  الضػػػػمير اإلنسػػػػاني 

 و(2)الكالح  جماعات الضهط ووو وغيرها(

 ث :ـــــت البحـــــهشكل

 يمكن صياغة مشكمة البحث في السؤال الرئيس التالي :

  ة المؤسسة التعليمية في الف ر المعاكر؟ما المحددات العلمية ألخبلايات إدار 

 ويتفرع عنه التساؤالت الفرعية التالية :
 ما ا نعنػػي بأخبلايات إدارة المؤسسة التعليمية؟ 

 ما أهـ مكادر أخبلايات إدارة المؤسسة التعليمية؟ 

 ما أهداؼ أخبلايات إدارة المؤسسة التعليمية في الف ر المعاكر؟ 

 يف في المؤسسة التعليمية؟ما أهػـ أخبلايػات العاملػ 

 ما أهـ ضوابط أخبلايات التعليـ في المؤسسة التعليمية؟ 

 ث :ـــــــــــداف البحـــــــــــأه

استهدؼ البحث الحالي تحديد المحددات العلمية ألخبلايات إدارة المؤسسة التعليميػة فػي 
 الف ر المعاكر و لؾ مف خبلؿ ما يلي :

 دارة المؤسسة التعليميةوالتعرؼ على ماهية أخبلايات إ 

 ل شؼ عف أهـ مكادر أخبلايات إدارة المؤسسة التعليميةوا 

 الواوؼ على أهداؼ أخبلايات إدارة المؤسسة التعليمية في الف ر المعاكرو 

 التعرؼ على أهػـ أخبلايػات العاملػيف في المؤسسة التعليميةو 

 يةول شؼ عف أهـ ضوابط أخبلايات التعليـ في المؤسسة التعليم 
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 ث :ـــــــــج البحـــــــــهٌه

اسػػػػتخدـ البحػػػػث الحػػػػالي المػػػػنهق الوكػػػػفي حتػػػػػى يحقػػػػؽ أهدافػػػػ  العلميػػػػة ويجيػػػػب عػػػػػف 
 تساؤالت  البحثيةو

 ثاًياً : هفهىم أخالقياث إدارة الوؤسست التعليويت وهصادرها:

 ينظر إلى أخبلايات اإلدارة على أنها "مجموعة مف المعػايير والمبػادئ التػي تهػيمف علػى
السػػلوؾ اإلداري وتتعلػػؽ بمػػا هػػو كػػحيح أو خطػػأ والكػػحيح والخطػػأ معػػايير نسػػبية تختلػػؼ مػػف 
مجتم   خر ما لـ تح مها مرجعيػة عليػا تعتػرؼ ل مالهػا جميػ  المجتمعػات البشػرية  وأخبلايػات 
اإلدارة تمثؿ خطوطًا توجيهية للمديريف فػي كػن  القػرار والخطػوط التوجيهيػة هػي سياسػات عامػة 

 و(3)مف استراتيجية  لية تشتؽ منها  وفي نفس الوات تسعى لتحقيقها"البد لها 
والبعد المنهجي ألخبلايات اإلدارة باعتبارها الدراسة المنهجية للخيار األخبلاي حتػى يػتـ 
مف خبللها ما هو جيد  ويأتي البعد الموضوعي ألخبلايات اإلدارة ب ونها علمػًا مراعيػًا لبلعتبػار 

هػػػا: "العلػػػـ الػػػ ي يعػػػالق االختيػػػارات العقبلنيػػػة علػػػى أسػػػاس التقيػػػيـ بػػػيف المػػػادي وتعػػػرؼ علػػػى أن
  وعلي  فإف أخبلايات اإلدارة عبارة عف مجموعة القيـ والمبادئ (4)الوسائؿ المؤدية إلى األهداؼ"

الفاضػػلة والمعػػايير الكػػاداة والتػػي تشػػتؽ مػػف العقيػػدة الكػػحيحة وتح ػػـ السػػلوؾ اإلداري لتحقػػؽ 
 أكحابهاو  فاءة المؤسسة ورضا

وعلي  نجد أف الفلسفة اإلسبلمية هػي أ ثػر اتسػااًا وأوضػح منهجػًا فػي معالجػة أخبلايػات 
اإلدارة  و لػػؾ بتر يزهػػا علػػى اػػيـ مثلػػى ومعػػايير ثابتػػة تقػػـو السػػلوؾ اإلنسػػاني مػػف خػػبلؿ مػػنهق 

ادد أخبلاي شامؿ لجمي  شؤوف الحياة  األمر ال ي عجز عن  الف ر اإلداري الحديث  نظرًا الستن
علػػى منطلقػػات ف ريػػة ماديػػة ااكػػرة علػػى حيػػاة اإلنسػػاف ا نيػػة  وال تر ػػز  ثيػػرًا علػػى مػػا بعػػد هػػ د 
الحياة  ويم ف تحديد أهـ مكادر أخبلايات إدارة المؤسسػة المجتمعيػة علػى النحػو التػالي: الػديف 

تشريعات في المجتم   وايـ وأخبلايات المجتم   وايـ وأخبلايات أسر العامليف في المؤسسة  وال
 و(5)والقوانيف  وتعليمات ولوائح المؤسسة
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 ثالثاً : أهداف أخالقياث إدارة الوؤسست التعليويت في الفكر الوعاصر :

تهتـ أخبلايات اإلدارة  علـ للواجبػات المعنويػة الخاكػة بمهنػة معينػة وجزاءاتهػا التأديبيػة 
ا بػيف الممارسػيف أنفسػهـ أو اتجػاد بتبياف القواعد السلو ية واألخبلاية إلعطػاء مهنػة مػا سػواء فيمػ

 الهير  وعمومًا تهدؼ األخبلايات اإلدارية إلى:
 ضبط العادات واالتفااات ومجموع القيـ واألعراؼ والتقاليد المتفؽ عليها في محيط ماو 

  تسػػاعد األخبلايػػات علػػى تقػػديـ النقػػد الػػ اتي لتحسػػيف المردوديػػة  وتحكػػيف ال فػػاءات الفنيػػة
يجاد جسور الثقة في األهداؼ المتبعةووتحفيز المهارات ال  مهنية وا 

  ضػبط السػلوؾ المهنػي والشخكػػي الػ ي ينبهػي أف يتحلػى بػػ  العػاملوف لػدو الدولػة وضػػماف
طبلعهػػػـ علػػػى واجبػػػاتهـ  انضػػػباطهـ بمػػػا ينسػػػجـ ومقتضػػػيات ممارسػػػة الوظيفػػػة العموميػػػة  وا 

 المهنية في إطار أخبلايو

 لتفادي بعض مظاهر الفساد اإلداريو تطبيؽ نظاـ الجزاءات اإليجابية والسلبية 

 ضماف مخطط عقبلني لتسيير الموارد البشرية يأخ  بعيف االعتبار مسارهـ المهني والوظائؼو 

 تحقيؽ التوازف بيف األح اـ األخبلاية وحريات وحقوؽ العامليف )بضبطها وتقنينها(و 

 واألنظمػػة  ضػػرورة تهليػػب المكػػلحة العامػػة علػػى المكػػلحة الخاكػػة للموظػػؼ بشػػ ؿ يتفػػؽ
 التشريعية والتنظيمية سارية المفعوؿو

  تقريب عمؿ اإلدارة العامة مف المػواطنيف باإلكػهاء إلػى اهتمامػاتهـ وانشػهاالتهـ و ػ ا علػى
 تحسيف نوعية الخدمات المقدمة إليهـو

 إنشاء الثقة المتبادلة بيف اإلدارة والمواطفو 

  و(6)ة باحتراـ الواجبات الملقاة عليهاإزالة الطاب  التسلطي ال ي يم ف أف تتكؼ ب  اإلدار 

والمتأمػػؿ فػػي تطػػور الف ػػر اإلداري الحػػديث يجػػد أف االهتمػػاـ علمػػًا وتطبيقػػًا  ػػاف منكػػبًا 
مػػف أجػػؿ زيػػادة ال فػػاءة العمليػػة للمؤسسػػة لزيػػادة إنتاجيتهػػا وتعظػػيـ الػػربح  وال يوجػػد اهتمػػاـ يػػ  ر 

بػػيف  فػػاءة المؤسسػػة وبػػيف التزامهػػا  بأخبلايػػات اإلدارة  بػػؿ هنػػاؾ فهػػـ خػػاط  ي ػػرس إلػػى تنػػااض
بػػاألخبلؽ الفضػػلى والقػػيـ المثلػػى  وعنػػد ظهػػور الثػػورة الكػػناعية فػػي القػػرف الثػػامف عشػػر  ظهػػرت 
نزعػػة تعظػػيـ الػػربح علػػى حسػػاب األخػػبلؽ بشػػ ؿ واضػػح مػػف خػػبلؿ رائػػدها آدـ سػػميث وأ ػػد أف 

الػػػربح ب ػػػؿ طريقػػػة للمؤسسػػػة هػػػدؼ أساسػػػي هػػػو إنتػػػاج السػػػل  الماديػػػة وحمايػػػة رأسػػػمالها وتعظػػػيـ 
مم نة  و ؿ ه ا سػبب مشػا ؿ أخبلايػة وانحػراؼ أخبلاػي ال مثيػؿ لػ  علػى غػرار ظلػـ واسػتهبلؿ 
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األطفػاؿ وسػػوء معاملػػة النسػػاء العػامبلت  وأثنػػاء هػػ ا السػػباؽ المحمػـو لػػربح المػػاؿ وتعظػػيـ الثػػروة 
هندسية لآلثار السلبية حاوؿ رواد اإلدارة العلمية في بداية القرف العشروف إلى تقديـ معالجة فنية 

 لتلؾ الممارسات البلأخبلاية في المؤسساتو

ونتيجة ل لؾ فرضت سلطات المجتم  القانوف الحديدي للمسئولية و لؾ مػف أجػؿ مراعػاة 
  إال أف الرؤيػػة الماديػػة ال تػػزاؿ تتفػػؽ فػػي (7)مكػػلحة المجتمػػ  وحتػػى ولػػو  ػػاف  لػػؾ بقػػوة القػػانوف

تماعيػػة مػػ  النمػػو ج االاتكػػادي للمشػػروع الخػػاص الػػ ي عبػػر أخبلايػػات اإلدارة ومسػػؤوليتها االج
عنػػ  حػػديثًا ميلتػػوف فريػػدماف فػػي  تابػػ  "الرأسػػمالية والحريػػة"  حيػػث اعتبػػر أف الػػدواف  االاتكػػادية 
هػػي أسػػاس العمػػؿ فػػي المشػػروع الخػػاص )وأف الوظيفػػة األساسػػية هػػي تعظػػيـ الػػربح لكػػالح مػػف 

هي تػرتبط بػدواف  غيػر ااتكػادية  وأنهػا ليسػت طبيعػة يحمؿ األسهـ  أما المسؤولية االجتماعية ف
 و(8)المشروع الخاص(

وه ػػػ ا يسػػػيطر االتجػػػاد المػػػادي علػػػى الف ػػػر اإلداري الحػػػديث ومؤسسػػػات   متجػػػاهبًل دور 
القػػيـ األخػػبلؽ فػػي بنػػاء الػػنظـ اإلداريػػة  األمػػر الػػ ي أدو إلػػى االنحػػراؼ اإلداري فػػي مؤسسػػات 

والرفاد االجتماعي ال ي استطاعت تحقيق   وتوجػد مجموعػة مػف اليوـ رغـ التطور العلمي السائد 
 :(9)الضوابط األخبلاية  يم ف عرضها على النحو التالي

 ادة: ويندرج حتتى :ــــوك القــــسم ( أ
 راهية الحرص على الواليةو  

 النمط القيادي السليـو 

 العدؿ واالستقامةو 

 اختيار البطانة الكالحةو 

 يندرج حتتى :راد: وــــاء األفــــانتق ( ب

 االلتزاـ بالتجرد والنزاهة في القائميف على االنتقاءو 

 ضرورة مطابقة المواكفات على المهمةو 

 استثناء الهيبة مف ال بائر في حالة االنتقاءو 



  خالد سعد العتييب، أمحد زكي فاطمةد/ ،أمحد ابرا هيم أمحدد/ أ.
 

 550 

 السموك الوظيفي: ويندرج حتتى ما يمي :ج( 

 الوفاء بالوعد: ألف الكدؽ في الوعد يحقؽ الثقة واالحتراـ والمكداايةو 

 ب الهشواجتنا 

 تحريـ الرشوةو 

ويػػػرو المػػػنهق اإلسػػػبلمي أف تحقيػػػؽ أي هػػػدؼ ال يػػػتـ إال بتنظػػػيـ جهػػػود األفػػػراد وحشػػػد 
المػػوارد األخػػرو وفػػؽ مػػنهق عقائػػدي يبنػػي علػػى القػػيـ السػػامية واألخػػبلؽ الفاضػػلة  وعليػػ  عنػػدما 

رة وعػػالـ يسػػود المؤسسػػة هػػ ا المػػنهق فإنػػ  سػػيحقؽ التحػػوؿ مػػف االهتمػػاـ والتر يػػز علػػى فنيػػة اإلدا
األشياء   ما هو مػنهق العلميػة أو إنسػانية العبلاػات وعػالـ األشػخاص   مػا هػو مػنهق العبلاػات 
اإلنسانية  إلى عالـ آخر هو عالـ القيـ المعنوية المشػتر ة  فعنػدما ت ػوف هنػاؾ عقيػدة أو نظريػة 

حػػػدد رسػػػالة يػػػؤمف بهػػػا العػػػامليف واإلدارات علػػػى حػػػد السػػػواء  وتت -اػػػيـ أخبلايػػػة سػػػامية -مبدئيػػػة
المؤسسػة ودور العػػامليف ودور اإلدارات مػف وااػػ  مقتضػيات هػػ د العقيػدة  فسػػيوجد الكػعيد الػػ ي 
يتبلاػػى عليػػ  الجميػػ  وينطلقػػوف منػػ   ولفاعليػػة التنظيمػػات اإلداريػػة  واسػػتقامة السػػلوؾ فػػي جهػػد 

الف ػػػر  مػػػنظـ ودؤوب لتعميػػػؽ القػػػيـ المعنويػػػة فػػػي مجػػػاؿ العمػػػؿ والتنظػػػيـ واألداء الػػػوظيفي وير ػػػز
 :(10)اإلداري المعاكر على ما يلي

 إعبلء ايمة العمؿ والوظيفة واإلحساف فيهماو 

 تز ية روح الجماعة والمسؤولية التضامنيةو 

 التماـ الفرد م  المؤسسة في  ياف عضوي واحدو 

 االلتزاـ بواجب االستخػبلؼ واالمتثػػاؿو 

 و(11)القوة في العمؿ وتنمية الشخكية السوية 

ًً : الو  ٌظىر العالوي ألخالقياث إدارة الوؤسست التعليويت :رابعاً

يعتبر الموظؼ في خدمة الدولة التي ت وف مجموع المكالح التي تتمت  بالسلطة وبالقوة 
العمومية اتجاد ال افػة  لهػ ا فػإف الهػدؼ مػف األخبلايػات يجػد تبريػرد فػي المنفعػة العامػة  وتسػتمد 

مػػف  ونهػػا تمػػارس لكػػالح المػػواطنيف المسػػتفيديف مػػف السػػلطة التػػي يتمتػػ  بهػػا العػػاملوف شػػرعيتها 
خدمات المرفؽ العاـ  ل ا نجد أف اواعد أخبلايات اإلدارة تتكؼ عمومًا بالكرامة أ ثر مف تلػؾ 

 التي تفرض على المهف الحرة أو العامليف في القطاع الخاصو
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اإلدارة  الػػ ي ويعتبػػر مبػػدأ السػػلطة الرئاسػػية مػػف بػػيف أهػـػ األسػػس التػػي تح ػـػ اواعػػد أخبلايػػة 
يستند في ال ثير مف الحاالت على النكػوص التشػريعية والتنظيميػة التػي ال تخضػ  للمفاوضػات فػإف 

 و(12)مبدأ السلطة ال ي يفرض على الموظؼ واجب الطاعة هو ضماف للسير الفعاؿ للمجموعة
ويحتػؿ النظػػاـ التػأديبي فػػي مػػدونات أخبلايػات اإلدارة م انػػة هامػػة  فػالهرض مػػف وجػػودد 
بالدرجػػة األولػػى هػػو توايػػ  الجػػزاءات التأديبيػػة علػػى العػػامليف الػػ يف تمػػت إدانػػتهـ  وتفػػادي بعػػض 

 السلو يات التي مف شأنها اإلخبلؿ بالسير الحسف لئلدارةو
وعلى هػ ا فػأف أخبلايػات اإلدارة وتطبيقاتهػا تختلػؼ مػف بلػد  خػر  ل ػف النقطػة المهمػة التػي 

ارب التػي سػارت فػي طريػؽ التقػدـ والتطػور فػي العػالـ المتقػدـ يجب أف نشير إليها هػي أف جميػ  التجػ
والنػػامي  ػػاف هػػدفها األساسػػي هػػو  يفيػػة يم ػػف االسػػتفادة مػػف  ػػؿ األسػػاليب والػػنظـ والت نولوجيػػا فػػي 
إطػػػار هويتهػػػا الوطنيػػػة وخكوكػػػيتها التاريخيػػػة والثقافيػػػة والمحافظػػػة علػػػى نظامهػػػا القيمػػػي الخػػػاص  

 :(13)ي مجاؿ أخبلايات اإلدارة على النحو التاليويم ف عرض التجارب العالمية ف

 ي :ــــر األمريكــــات اإلدارة يف الفكــــأخالقي -1

يثيػػػر الف ػػػر األمري ػػػي فػػػي مجػػػاؿ األخبلايػػػات جػػػدؿ  بيػػػر وسػػػط الدارسػػػيف لؤلخبلايػػػات  
 و لؾ مف خبلؿ االنتها ات والفضائح المت ررة  علمًا أف المؤسسات األمري ية هي األ ثر نجاحاً 
وتفواػػًا  فالتجربػػة األمري يػػة اػػدمت اهتمامػػًا ضػػعيفًا فػػي أخبلايػػات اإلدارة فػػي الممارسػػة والتطبيػػؽ 
حيث أنها ر زت على ال فاءة )األنظمة  الهي ؿ  االستراتيجيةووو( بأبعادها الماديػة الكػلبة أ ثػر 

مرة التػي هػي مف اهتمامها باألخبلايات اإلدارية   ما ر زت على الفركة وا تشافها  وحب المهػا
 الب اإلدارة األمري يةو

فػاإلدارة فػػي الػػدوؿ المتقدمػػة )أمري ػػا  أوروبػػا( ر ػػزت علػػى فكػػؿ اإلدارة عػػف األخبلايػػات مػػف 
  ويم ف استنتاج  لػؾ مػف خػبلؿ بعػض العناكػر التػي  شػفت (14)خبلؿ التر يز على العوامؿ المادية

 التي تتمثؿ في األمور التالية:عف أبعاد التجربة األمري ية في مجاؿ أخبلايات اإلدارة  و 
 التي تدعو إلى اتباع المسلؾ األ ثر عقبلنية  وه د النظرة أثػرت  ثيػرًا علػى البراجماتية :

 و(15)رجاؿ األعماؿ

 و(16): و لؾ مف خبلؿ التر يز على العوامؿ المادية الكلبةإدارة الكفاءة 
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 حة الفرديػػػة علػػػى : يعػػػرؼ عػػػف الثقافػػػة األمري يػػػة أنهػػػا تفضػػػؿ المكػػػلالفرديةةةة المفر ةةةة
 و(17)المكلحة الجماعية

 العوامػػؿ الماديػػة واإلنجػػازات أ ثػػر مػػف التر يػػز علػػى الفلسػػفة  : أي التر يػػز علػػىالتركيةةز
 واألخبلايات اإلداريةو

 تؤ ػػػػػػػػػد التجربػػػػػػػػػة األمري يػػػػػػػػػة أف المكػػػػػػػػػالح تتعػػػػػػػػػارض المصةةةةةةةةةالخ إزاء ا    يةةةةةةةةةات :
 و(18)األخبلايات

 :أخالقيات اإلدارة يف الفكر الياباني  -2

الشػػؾ أف السػػمة األساسػػية التػػي تميػػز الف ػػر اليابػػاني هػػي الجمػػ  المتػػوازف بػػيف العوامػػؿ 
الكػػػػلبة والناعمػػػػة مثػػػػؿ: الت نولوجيػػػػا واإلنسػػػػاف  االاتكػػػػاد واألخبلايػػػػات  ال ػػػػـ والجػػػػودة  التقليػػػػد 
واالبت ػػار  ور ػػزت التجربػػة اليابانيػػة علػػى التعػػاوف األاػػرب إلػػى األخبلايػػات فػػي اإلدارة مػػف خػػبلؿ 

السػػػػتجابة لرغبػػػػات العمػػػػبلء واأللفػػػػة والمػػػػودة الحميمػػػػة بػػػػيف اإلدارة والعػػػػامليف واالسػػػػتخداـ الػػػػدائـ ا
للعػامليف باالعتمػاد علػػى المهػارات وأهػػداؼ المرؤوسػيف واألسػلوب  وعلػػى هػ ا  يتضػػح أف اإلدارة 

بالعنكػػر اليابانيػػة تفواػػت بالعوامػػؿ الناعمػػة المتعلقػػة بوجػػود االبت ػػار والعوامػػؿ الماديػػة المرتبطػػة 
 :(19)البشري وهو األارب ألخبلايات اإلدارة  وتر ز اإلدارة اليابانية على األخبلايات التالية

المدونػػة األخبلايػػة للسػػاموراي: وهػػي عبػػارة عػػف مجموعػػة مػػف الفضػػائؿ األخبلايػػة مثػػؿ: 
 االستقامة والكدؽ  الشجاعة  واجب الوالء  االنضباط ال اتي وووو

يػة: التػي تعمػؿ علػى أسػاس الػربح علػى أسػاس اػوي مػف المسػؤولية العقائد اإلدارية اليابان
( 1946الجماعية )حياؿ العػامليف( واالجتماعيػة )حيػاؿ المجتمػ (  مثػؿ: جمعيػة إدارة األعمػاؿ )

التي وضعت مبادئ وفلسفة مثالية لؤلعماؿ  وبالرغـ مف الطبيعة غير الرسمية لهػ د العقيػدة إلػى 
 ي بيئة األعماؿ اليابانيةوأنها غيرت االتجاهات السائدة ف

الػػػدور الموجػػػ  للح ومػػػة: تمػػػارس األجهػػػزة الح وميػػػة دورًا أساسػػػيًا فػػػي دعػػػـ المؤسسػػػات 
 اليابانية  فهي توج  المؤسسات لتحقيؽ أهداؼ اومية  اال تفاء ال اتي اليابانيو

ثقافػػػة المؤسسػػػة: و لػػػؾ بتػػػرجيح العوامػػػؿ الناعمػػػة والمثػػػؿ الثقافيػػػة ومػػػف أبػػػرز خكػػػائص 
 :(20)ة اليابانية ما يليالثقاف
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 أولوية التر يز على اإلنسافو 

 ثقافة الربحو 

 التأ يد على الجماعةو 

 أخالقيات اإلدارة يف الفكر العربي : -3

همػػػاؿ فػػػي  أمػػػا بالنسػػػبة ألخبلايػػػات اإلدارة فػػػي الف ػػػر العربػػػي بمػػػا تعانيػػػ  مػػػف )بطالػػػة  وا 
الجانػػب  -وامػؿ الكػػعبة فػي اإلدارةالعمػؿ  وانحرافػات إداريػػةووو(   بمعنػى أنهػا اعتمػػدت علػى الع

الجانػػب النػػاعـ فػػي اإلدارة  ولعػػؿ  لػػؾ يتضػػح مػػف خػػبلؿ عػػرض  -أو العوامػػؿ المعنويػػة -المػػادي
 :(21)األمور التالية

  وجػػود التقليػػد فػػي أسػػاليب اإلدارة واالعتمػػاد علػػى التػػراث اإلداري واالبتعػػاد عػػف االبت ػػار
 والتجديد في أساليب العمؿو

  ب الػػدوؿ فػػي المؤسسػػات ) التجربػػة الفرنسػػية أو الماليزيػػة وغيرهػػا( محاولػػة تطبيػػؽ تجػػار
 دوف تطبيؽ مبادئ اإلدارة البسيطة  التخكص وغيرد أي التهريبو

ويم ػػػػػف القػػػػػوؿ أف هنػػػػػاؾ عػػػػػدة عوامػػػػػؿ أثػػػػػرت علػػػػػى تخلػػػػػؼ اإلدارة العربيػػػػػة فػػػػػي مجػػػػػاؿ 
  :(22)األخبلايات  لعؿ مف أبرزها ما يلي

 لمر زيػػة التػػي أفػػرزت بػػدورها بيرواراطيػػة وأجهػػزة إداريػػة الفتػػرة االسػػتعمارية القائمػػة علػػى ا
 ضخمة ومعقدةو

  الموروثػػات االجتماعيػػة السػػلبية مػػف اػػيـ وعػػادات  القبليػػة والعشػػائرية والػػوالءات الضػػيقة
 والمحسوبية والرشوة والفسادو

 عدـ االستقرار التشريعي والتنظيميو 

 مش لة ال فاءةو 
  مخ أ   يات اإلدارة العربية فيما يمي:وفي هذا السياق يمكن تحديد بعض بعض م

  اإلسػػبلـ هػػو مكػػدر أساسػػي لؤلخبلايػػات ويظهػػر  لػػؾ جليػػًا مػػف خػػبلؿ األمػػر بػػالمعروؼ
 و(23)والنهي عف المن ر
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 تقـو المؤسسات العربية على مبدأ أولوية ال فاءة على أخبلايات اإلدارةو 

 مارسات اإلداريةوتعتمد المؤسسات العربية على القانوف لتوجي  القرارات والم 

  لػػيس هنػػاؾ اهتمػػاـ  ػػاؼ بأخبلايػػات اإلدارة والػػدليؿ علػػى  لػػؾ نػػدرة األدبيػػات والمؤلفػػات
 التي تتناوؿ موضوع األخبلاياتو

  تختلؼ ايـ واواعد العمؿ فػي اإلدارة العربيػة مػف بلػد  خػر  بمعنػى أنهػا تحمػؿ شػيئًا مػف
 و(24)الخكوكية في  ؿ بلد حسب الت ويف

ؽ نسػػتطي  القػػوؿ أف المؤسسػػات العربيػػة تحتػػاج إلػػى تطبيػػؽ مبػػدأ بهػػض النظػػر عمػػا سػػب
أخبلايات اإلدارة التي تبتعد عف المكالح والتحيز وعف الفردية المطلقة أو المكلحة ال اتية التي 
لػػى أخبلايػػات األفػػراد فػػي أغلػػب المؤسسػػات بشػػ ؿ  بػػدأت تنتقػػؿ إلػػى مجػػاؿ األعمػػاؿ والمجتمػػ  وا 

اد علػػػػى أخبلايػػػػات اإلدارة التػػػػي تعمػػػػؿ علػػػػى فػػػػرؽ العمػػػػؿ مخيػػػػؼ  ممػػػػا يتطلػػػػب ضػػػػرورة االعتمػػػػ
الجمػػاعي وزيػػادة الػػوالء للمؤسسػػة التػػي يعمػػؿ بهػػا الفػػرد  فالعقائػػد اإلداريػػة فػػي المؤسسػػات العربيػػة 
تحتػػاج إلػػى أف تسػػعى للػػربح علػػى أسػػاس اػػوي مػػف المسػػؤولية االجتماعيػػة تجػػاد العػػامليف  واتجػػاد 

ات والبػػرامق التدريبيػػة للعػػامليف فيمػػا يتعلػػؽ بأخبلايػػات المجتمػػ  مػػف خػػبلؿ عقػػد المػػؤتمرات والنػػدو 
 :(25)اإلدارة  وبمعنى آخر ضرورة االعتماد على الرؤية االستراتيجية البعيدة مف خبلؿ ما يلي

 البعد عف االهتماـ باإلنجاز السري  وبالجزئياتو 

 التر يز على االبت ار القابؿ للتطبيؽ والتوثيؽ ألخبلايات اإلدارة الناجحةو 

 التخلص مف النزعة الفردية باالنتقاؿ لفرؽ العمؿو 

  االعتمػػاد علػػى الهيا ػػؿ اإلداريػػة المرنػػة واألنظمػػة األ فػػأ والت نولوجيػػا الحديثػػة واالبت ػػػار
 المرتبط بالقيـ واألخبلايات الناعمةو

 خاهساً: أخالقياث العاهليي في الوؤسست التعليويت وضىابطها:

حػػدها التػػي تػػؤثر فػػي السػػلوؾ  إ  أف للقػػيـ والعػػادات ليسػػت النظريػػات والمبػػادئ العمليػػة و 
دورًا ال يسػػتهاف فػػي توجيػػ  السػػلوؾ  فػػالقيـ هػػي القاعػػدة التػػي يتشػػ ؿ منهػػا الموظػػؼ  لػػ لؾ فػػإف 
العبلاػة بػيف القػػيـ واألخبلايػات عبلاػة عميقػػة ووثيقػة  ومنهػػا يػنجـ السػلوؾ سػػواء  ػاف أخبلاػػي أو 

 :(26)  ويعرؼ النظاـ القيمي بأن غير أخبلاي  ويرتبط النظاـ بمفهـو القيـ
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"مجموعة مف القيـ الفردية المترتبة بش ؿ هرمي والتي تشير إلى درجة أهميتها"  أي أنػ  
أنػػػػواع مػػػػف القػػػػيـ تتبػػػػايف مػػػػديات عمقهػػػػا أو أهميتهػػػػا تبعػػػػًا لطبيعػػػػة تفاكػػػػيؿ الفػػػػرد فػػػػي المجتمػػػػ  

للمجموعػة التػي ينتمػي إليهػا  ومواكفات  ال اتية والبيئية  وهي تعمؿ على إعطائ  المعنػى ل اتػ  و 
فضػػػبًل علػػػى أنهػػػا تتميػػػز باالسػػػتقرار نسػػػبيًا   مػػػا أف النظػػػاـ القيمػػػي بأنػػػ  نمػػػو ج مػػػنظـ للقػػػيـ فػػػي 
مجتمػػ  أو جماعػػة مػػا  وتتميػػز القػػيـ الفرديػػة فيػػ  باالرتبػػاط المتبػػادؿ الػػ ي يجعلهػػا تػػدعـ بعضػػها 

ثقػافي للمجتمػ  وهػو الػ ي يحػافظ البعض  ت وف  بًل مت امبًل  وهو مف ثـ م ػوف رئيسػي للبنػاء ال
عليػػ  ويػػدعـ وجػػودد  وأهميػػة النظػػاـ القيمػػي ت مػػف فػػي أف تػػرابط عناكػػرد تعمػػؿ علػػى ربػػط أجػػزاء 
الثقافػة بعضػها بػػا خر ل ػي تبػدو متناسػػقة   مػا أنهػا تعمػػؿ علػى إعطػاء هػػ د الػنظـ أساسػًا عقليػػًا 

   مػا أف النظػاـ القيمػي يػزود يستقر في  هف أعضػاء المجتمػ  المنتمػيف إلػى هػ د الثقافػة أو تلػؾ
أعضػػاء المجتمػػ  بمعنػػى الحيػػاة والهػػدؼ الػػ ي يجمعهػػـ مػػف أجػػؿ البقػػاء  معػػززًا القػػيـ العليػػا لػػدو 

 الجماعة بداًل مف النظر باتجاد إشباع الرغبات والدواف  الفرديةو
ويػػتـ ترتيػػب القػػيـ فػػي مسػػتويات داخػػؿ النظػػاـ القيمػػي حسػػب أولويتهػػا وأهميتهػػا  إ  تبػػدو 

ها سلـ  وأ ثر القيـ ادسية وأهمية لؤلفراد والجماعات ت وف في امػة السػلـ القيمػي وتحتػؿ هػ د  أن
القيـ م انة اجتماعية عالية وتفرض كفة االلتزاـ على األفراد والجماعات التي تسػتمد اوتهػا مػف 

توجيػ  العرؼ والقانوف  وهناؾ القيـ المثاليػة التػي يسػتحيؿ تحقيقهػا بشػ ؿ  امػؿ ول نهػا تػؤثر فػي 
سلوؾ األفراد  واد تختلؼ القيـ وتتعارض م  بعضها داخؿ النظػاـ القيمػي للشػخص أو للمجتمػ  

 و(27)فقد ت وف ايمة ال ـر وايمة حب الماؿ لدو الفرد في الوات نفس 
والشػؾ أف عبلاػػة الشػػخص بالمؤسسػػة ت ػػوف أخبلايػة اويػػة إ ا  انػػت هػػ د العبلاػػات اويػػة 

يجابية  فالعنكر األوؿ في نم و ج األخبلؽ )مكادر التوجي  األخبلاي( يستخدـ فيػ  عػدد مػف وا 
المكػػػادر لتحديػػػد مػػػا هػػػو كػػػحيح ومػػػا هػػػو خطػػػأ مثػػػؿ: القػػػرآف ال ػػػريـ  والسػػػنة النبويػػػة  وال تػػػب 
المقدسػػة األخػػرو  والضػػمير  والنكػػيحة وا بػػاء والقػػوانيف  وهػػ د المكػػادر يجػػب عليهػػا أف تقػػود 

ح أو خاط   وليس أف ي وف األفػراد مهتمػيف ب ػؿ مػا معتقداتها أو اناعاتها عف  ؿ ما هو كحي
هو مبلئـ ومفيد لهـ  والقيـ األخبلايػة للفػرد تتشػ ؿ مػف م ونػات عديػدة تتسػرب فػي  اتػ  وتتبػادؿ 
التأثير مزيجًا مف القيـ والمعتقدات تمنح  القدرة على الح ـ على ما هػو كػحيح ومػا هػو خػاط  

زاء حالة معينةو  في مواؼ معيف وا 
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لقوؿ أف التر يب والسياسات واألنظمة ومجموعة مبادئ األخػبلؽ ونظػـ الم افػأة ويم ف ا
واالختيار والتدريب تش ؿ بمجملها واحدة مف القوو المساهمة في تشػ يؿ أخبلايػات اإلدارة والتػي 
مف شأنها أف توج  السلوؾ باتجاد معيف  وأف ل ػؿ نظػاـ مػف أنظمػة المؤسسػة تػأثيرًا علػى طبيعػة 

العامليف وبمجمؿ هػ د التػأثيرات تتولػد اػوة تشػد السػلوؾ وتدفعػ  باالتجػاد الػ ي اػد يعػزز أو سلوؾ 
يضعؼ العمؿ بأخبلايات اإلدارة  ويم ف القوؿ أيضًا أف األنظمة الح وميػة والزبػائف والجماعػات 
 المستفيدة واوو السوؽ تش ؿ في مجملها اوة تساهـ في ت ويف أخبلايػات اإلدارة وتوجههػا باتجػاد
معػػيف دوف غيػػرد سػػيما فػػي عػػالـ اليػػـو الػػ ي يتكػػؼ بازديػػاد المنافسػػة وتحػػوؿ األسػػواؽ والتطػػور 
الت نولػوجي  واػػد رافػػؽ هػػ د التطػػورات زيػػادة الفضػائح األخبلايػػة نتيجػػة رؤو األعمػػاؿ علػػى الػػربح 
همػػػاؿ المسػػػؤولية االجتماعيػػػة ممػػػا فسػػػح المجػػػاؿ لتػػػدخؿ الدولػػػة وتشػػػري  القػػػوانيف التػػػي تحمػػػي  وا 

 و(28)هلؾ وال تسقط مف حساباتها مكلحة جمي  األطراؼالمست

معنى  لؾ أف األخػبلؽ اإلداريػة تظهػر جليػًا فػي غيػاب القػوانيف األساسػية الخاكػة التػي 
تح ػػػػـ سػػػػير الجهػػػػاز اإلداري في ػػػػوف مجػػػػاؿ الخلػػػػؿ والفسػػػػاد سػػػػانحًا ليتهلهػػػػؿ ويأخػػػػ  م انػػػػ  فػػػػي 

التػػي تحػػد مػػف تسػػلؿ هػػ د الظػػواهر لسػػد التعػػامبلت اإلداريػػة وهنػػا تظهػػر الحاجػػة إلػػى األخبلايػػات 
 العجز والهموض وحتى الثهرات التي ت وف في األح اـ القانونية والتنظيميةو

واألخػػػػبلؽ ليسػػػػت بػػػػالعلـ الػػػػ ي يتلقػػػػاد الموظػػػػؼ العػػػػاـ عنػػػػد دخولػػػػ  المؤسسػػػػة أو توليػػػػ  
المنكػػب  بػػؿ هػػي طبيعػػة فػػي  ات اإلنسػػاف تخػػرج عنػػدما يحػػس بػػأف العمػػؿ الػػ ي يؤديػػ  فيػػ  مػػا 

س بػػاألخبلؽ والشػػرؼ  واألخػػبلؽ طبيعػػة وراثيػػة تسػػقلها التربيػػة والتعلػػيـ  والقػػائموف عليهػػا مػػف يمػػ
رجاؿ الح ومة  عف طريؽ تػدويف مبادئهػا فػي اػوانيف تنظيميػة تحػدد وظيفػة اإلنسػاف نحػو نفسػ   
ووظيفت  نحو عائلت  واوم   ووظيفتػ  تجػاد العمػؿ الػ ي يؤديػ  فػي منظومػة القػيـ األخبلايػة التػي 

 تلقاها  وه د القيـ مستمدة مف الثوابت التالية:ي
 ن:ـــــــــديــــــالـــ

نمػا تمثػؿ  الشؾ إف القيـ األخبلاية واواعػد السػلوؾ وآداب المهنػة ليسػت ابت ػارًا جديػدًا  وا 
ايمًا إسبلمية أكيلة مكدرها القػرآف ال ػريـ والسػنة النبويػة  حيػث جػاءت مبػادئ االسػتقامة وعػدـ 

لكدؽ واألمانة  واجتناب شػهادة الػزور والوفػاء بااللتزامػات والعقػود وطاعػة أولػى  تماف الحؽ  وا
األمر والترف  عما يخؿ بالشرؼ واألمانة والتشاور في األمر  ويقوؿ كلى اهلل عليػ  وسػلـ: "إنمػا 
بعثػػػت ألتمػػػـ م ػػػاـر األخػػػبلؽ"  معنػػػى  لػػػؾ إف الموظػػػؼ العػػػاـ فػػػي اإلسػػػبلـ ال يختلػػػؼ عػػػف أي 
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بيئة إدارية  إال في الخلؽ العقائدية التي تؤسس الفرد على االرتباط بالخالؽ موظؼ آخر في أي 
وليس بالخلؽ  وبالتالي فإف ه د العقيدة التي ينشأ عليها المسلـ هي التي تحػدد سػلو   سػواء فػي 
مواعػػػ  التنظيمػػػي اإلداري أو االجتمػػػاعي  وتتعامػػػؿ مػػػ  هػػػ ا السػػػلوؾ بمعيػػػار واحػػػد وهػػػو االلتػػػزاـ 

خبلاي المنبثؽ عف ه د العقيدة  وبناءًا علي  فإف الضوابط التي توض  للسػيطرة علػى باإلطار األ
سلوؾ الموظؼ العاـ في وظيفت  ال تختلػؼ عػف تلػؾ التػي سيحاسػب عليهػا فػي سػلو   الخػاص  
و لؾ ألف الفرد المسلـ في حيات  العامة أو الخاكة أو الوظيفية يهػدؼ إلػى تحقيػؽ هػدؼ نهػائي 

 و(29)هلل سبحان  وتعالىأسمى وهو إرضاء ا
 ــور:ــــــدستــالـ

يعتبر الدستور القانوف األساسي لتنظيـ الدولة  فهو يتضػمف مجموعػة مػف المبػادئ التػي 
تسير مف خبللها مختلؼ المكالح العمومية  مف أهمها المبادئ األخبلاية الواجػب احترامهػا مػف 

 طرؼ أعواف الدولة  ومف أهمها:
 بلاية ونب  السلوؾ المخالؼ للخلؽ اإلسبلميوااللتزاـ بالقواعد األخ 

   حمايػػة االاتكػػاد الػػوطني مػػف أي شػػ ؿ مػػف أشػػ اؿ التبلعػػب أو االخػػتبلس  االسػػتحوا
 والمكادرة غير مشروعةو

 محاربة  ؿ عبلاات االستهبلؿ والتبعيةو 

 نب   ؿ الممارسات اإلاطاعية والجهوية والمحسوبيةو 

 حقوؽ والواجباتومساواة  ؿ المواطنيف والموطنات في ال 

  عػػػدـ انتهػػػػاؾ حرمػػػػة اإلنسػػػػاف بحظػػػر  ػػػػؿ ممارسػػػػات العنػػػػؼ التػػػي مػػػػف شػػػػأنها أف تمػػػػس
 بممتل ات و رامة الفردو

 ت ريس مبدأ حرية التجارة والكناعة في إطار القانوفو 

 المحافظة على سرية المراسبلت واالتكاالت الخاكة ب ؿ أش الهاو 

 ئية نظامية إدانت وافتراض البراءة في  ؿ شخص حتى تثبت جهة اضا 

 ـون:ـــانـــالقــ

القػانوف إلػى تنظػيـ الػروابط والعبلاػات االجتماعيػة وهػػ ا هػو هػدؼ األخػبلؽ  لػ ا البػد أف ي ػػوف 
القانوف الوضعي متماشػيًا مػ  القػانوف اإللهػي واواعػد العػرؼ واألخػبلؽ والتقاليػد  أي مػ  الػديف والطبيعػة 



  خالد سعد العتييب، أمحد زكي فاطمةد/ ،أمحد ابرا هيم أمحدد/ أ.
 

 553 

بػػػارد كػػػفة أساسػػػية مػػػف أهػػـػ المكػػػادر النافػػػ ة فػػػي اإلدارة فهػػػو مكػػػدر م مػػػؿ لؤلخبلايػػػات اإلداريػػػة باعت
جػػػراءات  العموميػػػة أو الخاكػػػة ألف اإلدارة ال تعمػػػؿ فػػػي ظػػػؿ الفػػػراغ القػػػانوني  فهػػػي تسػػػير وفػػػؽ نظػػـػ وا 
اانونيػػةو وهػػ د اللػػوائح القانونيػػة تضػػػبط سػػلوؾ الموظػػؼ داخػػؿ المؤسسػػػة داخػػؿ المؤسسػػة وتبػػرز أهميػػػة 

ت واالنحرافػػػات التػػػي تحػػػدث والتػػػي مػػػف شػػػأنها أف تعراػػػؿ عمػػػؿ المكػػػلحة العامػػػة  وتحػػػد مػػػف التكػػػرفا
الجهػػػػاز اإلداري وتبػػػػيف المحظػػػػورات والواجبػػػػات التػػػػي تفػػػػرض علػػػػى الموظػػػػؼ  واػػػػد تتضػػػػمف القػػػػانوف 

 :(30)األساسي النمو جي لعماؿ اإلدارات العمومية أهـ االلتزامات األخبلاية والتي تتمثؿ فيما يلي
 ر المرفؽ العاـوااللتزاـ بالقياـ بما يضمف حسف سي 

 االمتناع عف الجم  بيف الوظائؼ باستثناء التدريسو 

 االلتزاـ بالطاعة في إطار القانوفو 

 االلتزاـ بالتحفظ وال تماف المهنيو 

 االلتزاـ بالسر المهنيو 

 التزاـ بإعبلـ الجمهورو 

 التزاـ بالنزاهة وه ا باحتراـ مبدأ المساواة في التعامؿ م  الجمهورو 

 خبلص وه ا بعدـ استعماؿ األمواؿ والوسائؿ باختبلؼ أنواعهاوااللتزاـ باإل 

 دة:ــــة السائــــم االجتماعيــــالقي

الشؾ إف اإلنساف يولد في أسرة معينة فيأخ  منها دينها واوميتهػا  أي أف ت وينػ  الػديني 
قػػة مػػف والقػومي مفػػروض عليػػ   ال اختيػػار لػػ  فػػي ابولػػ   فهػو اػػد شػػب علػػى المبػػادئ والقػػيـ المنبث

ثقافػػة المجتمػػ  الػػ ي يسػػ ن و إف لقػػيـ المجتمػػ  تػػأثير  بيػػر علػػى أخبلايػػات اإلدارة  وبالتػػالي أي 
نظػػػػاـ سياسػػػػي إداري هػػػػو خاضػػػػ  بطريقػػػػة أو بػػػػأخرو م ونػػػػات البيئػػػػة االجتماعيػػػػة واالاتكػػػػادية 

ت والسياسػػية والثقافيػػة التػػي هػػي جػػزء منهػػا بالضػػرورة  وبػػ لؾ يبػػدأ الموظػػؼ تػػدريجيًا بفهػػـ مػػدلوال
العقػػاب والم افػػأة  ويػػدرؾ أف ثمػػة أفعػػاؿ محظػػورة عليػػ   وأف ثمػػة تكػػرفات مػػف األحسػػف إتيانهػػا  
وتنمو معه  ه د القيـ والمبادئ التي هي جػزء رئيسػي مػف النظػاـ االجتمػاعي واألخبلاػي السػائد  

 :(31)وت بر مع  دائرة األفعاؿ المحظورة وحينئ  يخض  لنوعيف مف القيـ هما
 ئلة والعشيرةوايـ األسر والعا 

 ايـ النظاـ االجتماعي السائدو 
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ويم ػػػػػف تقسػػػػػيـ مكػػػػػادر األخبلايػػػػػات المسػػػػػتمدة مػػػػػف القػػػػػيـ االجتماعيػػػػػة السػػػػػائدة علػػػػػى 
 النحو التالي :

ة:ـــــائلــالع (أ

تعتبػػر األسػػرة الوحػػدة األساسػػية فػػي بنػػاء المجتمػػ  بحيػػث تقػػوـ بػػدوريف أساسػػييف: الػػدور 
بلية  واألدوار االجتماعية في العملية الت وينية التي تحدث الفطري ال ي تهلب علي  المميزات الج

فػػي حيػػاة الفػػردظ الموظػػؼ  فاألسػػرة تعػػد المؤسسػػة األولػػى فػػي بلػػورة الميػػوؿ واالتجاهػػات اإليجابيػػة 
التػػي تميػػز سػػلوؾ الفػػرد وأداؤد داخػػؿ المجتمػػ  والموظػػؼ فػػي عملػػ   عػػف طريػػؽ التلقػػيف المسػػتمر 

بتعػػاد عػػف الشػػر ألنػػ  يجلػػب العقػػاب ومسػػبب للحشػػمة:  ال ػػ ب للمبػػادئ التربويػػة التػػي تػػدعو لبل
والسػػػراة  والتزويػػػر والخيانػػػة  وعػػػدـ أداء األمانػػػة  فهػػػي سػػػلو يات  ميمػػػة وغيػػػر مسػػػتحبة  وعلػػػى 
العموـ فإف تكرفات وسػلو يات األفػراد هػي بػالطب  نتػاج العبلاػات التػي تػربط أفػراد العائلػة  فػإ ا 

ألبنائها فإن  تعد نفسية اجتماعية مت املة لطفؿ اليـو وموظؼ   انت األسرة تهتـ بالطاب  التربوي
المسػػتقبؿ ومػػا ت سػػب لػػ  مػػف دور اجتمػػاعي مبلئػػـ للنمػػو ج الموجػػود فػػي مجتمعػػ  وهػػو مػػا يػػؤثر 

 بالطب  على مستوو األخبلاياتو

ولقػػد  ػػاف المجتمػػ  العربػػي مػػف كػػميـ تقاليػػدد وايمػػ  الحفػػاظ علػػى األسػػرار والت ػػتـ علػػى 
وعػػدـ إفشػػاء وفضػػح أسػػرار النػػاس  والحفػػاظ علػػى األمانػػة  ويحبػػ  ال سػػب الحػػبلؿ عيػػوب النػػاس 

وبػػػػالطرؽ الشػػػػرعية  وظهػػػػر جليػػػػًا فػػػػي المجتمػػػػ  العربيأشػػػػ ااًل جديػػػػدة مػػػػف العبلاػػػػات االجتماعيػػػػة 
السػػلبية  ونػػرو أف هػػ د السػػلو يات وجػػدت المحػػيط الػػ ي ترعرعػػت فيػػ  بسػػبب ضػػعؼ االتجاهػػات 

لمواطف يجهػػؿ حقػ  وبالتػػالي يريػد الحكػػوؿ علػػى الخدمػة بأسػػرع واػػت الثقافيػة ألفػػراد المجتمػ   فػػا
دوف غيرد أو أ ثر من   والموظؼ أكبح يرو نفسػ  فػوؽ النكػوص القانونيػة والقواعػد األخبلايػة 
ويتكػػرؼ بشػػ ؿ متعػػاؿ   مػػا أف االسػػتعار خلفػػت وراءد طبقػػة مػػف العػػامليف ال تحػػدهـ حػػدود فػػي 

لمكػالح الشخكػية والسياسػية والحزبيػة  فػأدو  ػؿ  لػؾ إلػى اختراؽ األخبلايات المهنية لتحقيػؽ ا
انهيػػػػػار القػػػػػيـ الروحيػػػػػة واألخبلايػػػػػة لكػػػػػالح القػػػػػيـ الماديػػػػػة  فأكػػػػػبحت النفػػػػػوس مريضػػػػػة والقػػػػػيـ 
االجتماعية غير بناءة أي برزت التنااضات في القيـ السلو ية للممارسة اليومية لؤلفراد وأكبحوا 

لوب حياة جديدة  بينما يعتبر أخبلايًا وبيف ما يمارس فػي يستجيبوف بالقبوؿ له د السلو يات  أس
 و(32)الواا  الفعلي
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ة:ـــدرســـالم (ب

تعػػد بمثابػػػة مؤسسػػػة اجتماعيػػة مسػػػؤولة عػػػف عمليػػػة التنشػػئة السػػػليمة  فال فايػػػة التعليميػػػة 
مفنػػـو أساسػػي للقضػػاء علػػى األميػػػة وللنهػػوض الحضػػاري مػػف جهػػػة  والتربيػػة التػػي تتنمػػي القػػػيـ 

مػف جهػػة أخػرو  إف المدرسػة تنقػػؿ القػيـ وتوجهػػات المجتمػ  وترسػم القػػيـ العامػة  عػػف األخبلايػة 
الواجب العاـ  االستقامة والجدية  اإلخبلص فػي العمػؿ وتنميػة الشػعور بحػب الػوطف والثقػة فيػ   
وتلعػػب المػػدارس والمعاهػػد والجامعػػات دورًا مهمػػا فػػي ت ػػويف إطػػارات المسػػتقبؿ ولتم ػػيف اإلدارات 

م  التهيرات الحاكلة في المحيط الػداخلي والخػارجي واالسػتجابة للمتطلبػات الجديػدة مف الت يؼ 
 و(33)التي تفرضها الحياة العكرية ل ف في إطار مادة األخبلايات المهنية

ولقػػد شػػهلت األخػػبلؽ ف ػػر اإلنسػػاف منػػ  أزمنػػة بعيػػدة  فمػػا أف بػػدأت المنافسػػة بػػيف النػػاس 
اإلنساف وأخي  حتى ظهرت مبلمح سلوؾ م مـو وآخر على مقومات الحياة وظهور الكراع بيف 

محمػػػػود ف ػػػػػاف  لػػػػػؾ انع اسػػػػػًا الخػػػػػتبلؿ النظػػػػػاـ الحيػػػػػاتي واالاتكػػػػػادي واالجتمػػػػػاعي والسياسػػػػػي  
واإلكبلح األخبلاي في أي مجتم  ال يقـو على أساس دعوة أخبلاية مثاليػة  أو النسػم البلحقػة 

يػػات الحياتيػػة بتجلياتهػػا القائمػػة  فػػاألخبلؽ للمدينػػة الفاضػػلة أو غيرهػػا التػػي افػػزت مػػف فػػوؽ المعط
في محمودها وم مومها ليست سوو ثمرة ونتيجة لنمط النظػاـ الحيػاتي  وكػبلحها أو فسػادها مػا 

 و(34)هو اال انع اس لمقدمات مثؿ ه ا النظاـ في شموليت  وعموم 

ـ وفػػي الف ػػر اإلداري المعاكػػر ظهػػرت أخبلايػػات العمػػؿ مػػف خػػبلؿ التأ يػػد علػػى االحتػػرا
العميؽ ل ؿ إنسػاف مػف جهػة وضػرورة امػتبلؾ القػادة لمبػدأ أخبلاػي متػيف مػف خػبلؿ توليػد مبػادئ 
أخبلاية لبعضهـ بعضًا مػف جهػة ثانيػة  مػا أف أخبلايػات العمػؿ تتعلػؽ بالعدالػة وبعػض النػواحي 

يػة مثؿ تواعات المجتم  والمنافسة بنزاهة واإلعبلف والعبلاات العامة والمسؤولية االجتماعيػة وحر 
الزبػػػوف والتكػػػرؼ المؤسسػػػي فػػػي البلػػػد األـ وخػػػارج الحػػػدود  معنػػػى  لػػػؾ أف األخبلايػػػات بػػػالقيـ 
الداخليػػة تعػػد جػػزءًا مػػف ثقافػػة المؤسسػػة والتػػي تػػرتبط أيضػػًا بأشػػ اؿ القػػرارات المتعلقػػة بالمسػػؤولية 
ود االجتماعية تجػاد البيئػة الخارجيػة  وعلػى هػ ا فػإف مفهػـو أخبلايػات العمػؿ يسػير وفػؽ عػدة وجػ

منها )التطبيقػات الكػائمة علػى مجتمػ  المؤسسػة  أو هػي طريقػة لتحديػد المسػؤولية فػي عبلاػات 
العمػؿ  أو تشػػخيص وتعريػػؼ القضػايا االجتماعيػػة واضػػايا األعمػػاؿ الهامػة  أو هػػي نقػػد ألعمػػاؿ 
المؤسسة(  واالختبلؼ بيف مفهوـ أخبلايات األعماؿ والخلؽ العاـ ال ي يتألؼ مف معايير شديدة 

عمومية في مجتم  ما تنطبػؽ علػى النػاس جميعػًا داخػؿ هػ ا المجتمػ  بهػض النظػر عػف دورهػـ ال
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( فليست Business Ethicsفي المؤسسات االجتماعية أو عف مهنهـ  أما أخبلايات األعماؿ )
معايير عامة للسلوؾ بؿ معػايير أدبيػة أو أخبلايػة لمهنػة معينػة أو وظيفػة محػددة أو لمؤسسػة أو 

المجتم  فالشخص ال ي يدخؿ مهنة ما يطلب من  االلتزاـ بأخبلايات المهنة ألف  مجموعة داخؿ
المجتم  يجعل  موض  ثقة في أف يقدـ خدمات  ات ايمة وال يم ف أف تتوافر ما لػـ ي ػف سػلو   

 Individualismمهلقػًا بمعػايير مهنيػةو وانطبلاػًا مػف  لػؾ فػإف المػدخؿ الشخكػي أو الفػردي )

approachهـو أخبلايات العمؿ بما يػدؿ علػى العمػؿ الػ ي يػدعـ المكػالح الفضػلى ( يوضح مف
علػػى المػػدو البعيػػد بالنسػػبة للفػػرد ألف الفرديػػة تػػؤدي فػػي النهايػػة إلػػى سػػلوؾ معػػيف تجػػاد ا خػػريف 
يتطػػػابؽ مػػػ  معػػػايير السػػػلوؾ التػػػي يطلبهػػػا ا خػػػروف تجػػػاد أنفسػػػهـ  امػػػا مػػػدخؿ الحقػػػوؽ المعنويػػػة 

(Moral- Rights Approachفػ )  إف مفهػـو أخػبلؽ العمػؿ الػ ي يحفػظ للعػامليف المتػأثريف بػ
حقواهـ اإلنسانية وهي حقوؽ عامة ال ت تسب بقرار  وعلي  فإف أي ارار أخبلاي بشأف أي عمؿ 
هػػو  لػػؾ القػػرار الػػ ي يكػػوف وبالشػػ ؿ األفضػػؿ تلػػؾ الحقػػوؽ األساسػػية التػػي يجػػب أف يتمتػػ  بهػػا 

عليهػا عنػد أكػحاب المهنػة الواحػدة التػي تسػتلـز  وأخبلؽ العمؿ مجموعة اواعد وأكوؿ متعػارؼ
مف الممارس سلو ًا معينًا ي وف مراعات  محافظة على المهنػة وشػرفها واإلخػبلؿ بػ  خػروج عليهػا 
وعلػػى شػػرفها  وهػػو يخػػدـ غرضػػيف بالنسػػبة ألعضػػاء المهنػػة الواحػػدة  األوؿ يػػوفر حمايػػة أفضػػؿ 

 لهـ  والثاني حماية أفضؿ للجمهورو
 :(35)ت العاممين في المؤسسة التعميمية عمى ما يميوتركز أ   يا

  توجي  االهتماـ نحو أخبلايات تعالق مش بلت العمؿ مثؿ تسريح العػامليف مػف المؤسسػة
األمر ال ي ينع س سلبًا على المجتم  و  لؾ تشهيؿ العامليف كػهار السػف أو األطفػاؿ 

تمػًا علػى المجتمػ  الػ ي في بعض المهف التػي ال تتناسػب مػ  أعمػارهـ سػتؤثر إيجابيػًا ح
 تخدم  أو تعمؿ في  المؤسسةو

  تسػػاعد بػػرامق األخبلايػػات فػػي الحفػػاظ علػػى تكػػرفات أخبلايػػة متزنػػة فػػي أواػػات كػػعبة
 وحرجة والمساعدة على تقليؿ حالة االضطراب في ظروؼ التهييرو

 قػـو تساعد برامق إدارة األخبلايات على رعاية العمؿ  فريؽ وتزيػد مػف اإلنتاجيػة  ألنهػا ت
بػػربط سػػلو يات العػػامليف مػػ  األخبلايػػات العليػػا األساسػػية التػػي يفضػػلها اػػادة المؤسسػػة  
وعادة ما تجد المؤسس تبايف بيف ايمها المفضلة والقيـ الفعليػة التػي تػنع س بالسػلو يات 

 في موا  العمؿو
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 لػة االهتماـ باألخبلايػات فػي مواػ  العمػؿ إنمػا يسػاعد العػامليف علػى الشػعور بالثقػة ال ام
التػػي يم ػػف أف يقػػدموها ويتعػػاملوا مػػ   ػػؿ مػػا يحػػدث وفػػؽ تلػػؾ األخبلايػػات ويع ػػس  لػػؾ 

 انخفاض حاالت اإلضراب بارتفاع أخبلايات العمؿو

  تسػػػػاعد بػػػػرامق إدارة األخػػػػبلؽ فػػػػي إدارة القػػػػيـ المرتبطػػػػة بػػػػإدارة الجػػػػودة  وفػػػػي التخطػػػػيط
عتبػػر مفيػدة جػػدًا للعديػػد مػػف االسػتراتيجي وفػػي إدارة التنػػوع  ألف إجػراءات إدارة األخػػبلؽ ت

 المش بلت التي تظهر في موا  العمؿ والتي تتطلب توافؽ السلو يات م  القيـو

   االهتمػػاـ بػػإدارة األخػػبلؽ يػػدعـ كػػورة المؤسسػػة لػػدو العامػػة مػػف خػػبلؿ تعزيػػز العبلاػػات
فالمؤسسػػة عنػػدما تراعػػي الجوانػػب األخبلايػػة فإنهػػا ت ػػوف لنفسػػها كػػورة جيػػدة فػػي أ هػػاف 

  وسوؼ ينظر الناس إلى تلؾ المؤسسة على أنها تعطي القيمػة ال بػرو للعػامليف المجتم
نها تتكؼ بكفات االستقامة واألمانةو  أ ثر مف اهتمامها بالربح وا 

ل لؾ ت وف أخبلايات اإلدارة القضػية المهمػة فػي عػالـ األعمػاؿ لعػدة أسػباب  منهػا تمثػؿ 
لعػػالـ مػػف جهػػة  وبوكػػفها مبػػادئ معياريػػة األخػػبلؽ طريقػػة تعبيػػر اإلنسػػاف عػػف وجػػودد فػػي  لػػؾ ا

تقويميػة تأخػػ  كػػفة اإللػػزاـ اانونػًا أو عرفػػًا مػػف جهػػة أخػػرو  وال يسػتثنى مػػف  لػػؾ أي مجتمػػ  مػػف 
 و(36)المجتمعات

والمؤشػػر الػػرئيس ألخبلايػػات العمػػؿ هػػو الحػػوار العقبلنػػي والعػػاطفي للمشػػ بلت التػػي تواجػػ  
غيػر أخبلاػي علػى اػيـ الفػرد األخبلايػة والتػي يسػتعملها  الفرد  ويعتمػد االعتقػاد بػأف العمػؿ أخبلاػي أو

في تقرير ما هو كحيح وما هو خاط   ويعتمد  ؿ  لؾ علػى الخيػارات األخبلايػة التػي تبػيف شػعور 
الفرد نحو العمؿ وعلى درجة القيـ التػي تنسػب إلػى  لػؾ العمػؿ  وعليػ  فػإف تكػرؼ مػا ي ػوف أخبلايػًا 

ة إيجابيػػػة مقبولػػػة  وال أخبلايػػػًا إ ا  ػػػاف مضػػػاد للقػػػيـ الجماعيػػػة إ ا  ػػػاف يع ػػػس اػػػيـ فرديػػػة واجتماعيػػػ
 والفردية التي يح مها المجتم   وبالتالي يعتبر العمؿ غير مكنفًا ايميًا ال فرديًا وال جماعيًاو

ويم ػػف تقػػديـ نمو جػػًا للقػػيـ واألخػػبلؽ اإلداريػػة غايتػػ  ايػػاس هػػ د القػػيـ لػػدو العػػامليف فػػي 
قياس على خمسة أنظمة ايمية تدور حوؿ العمؿ وطبيعتػ  مػف نظػاـ المؤسسات  ويحتوي ه ا الم

( وفقػًا لهػ د القػيـ فػإف العمػؿ شػ  The work Ethics value systemاػيـ أخبلايػات العمػؿ )
مقدس والبد مف اإلخبلص في  ألن  يمنح ال رامة والشرؼ للفرد  وأف فائدة الفرد تقاس مما يقدمػ  

 The humanistic valueعػف نظػاـ القػيـ اإلنسػانية ) للمجتم  مف عمؿ جيد ومخلص فضػبلً 

system) ( ونظػاـ اػيـ المشػار ة الجماعيػةThe participation- related value system )
( ووفقػًا لهػ د القػيـ البػد مػف إيجػاد The Leisure value systemونظػاـ اػيـ الراحػة )الفػراغ( )



 مجلة كلية التربية ببنها
 (2ج)  يوليو (111)العدد             

 2029  
 

 535 

كية  ألف اإلنجاز اإلنساني موجود فقط في فترات للراحة وتمضية ساعات الفراغ بالهويات الشخ
فعاليات الراحة والفراغ  ف لما  انت هناؾ اسػتمرارية فػي فعاليػة النشػاطات  ػاف  لػؾ أحسػف لنمػو 

 الفرد وتطورد إنسانيًاو
وبناًء على ما تقدـ تستطي  المؤسسة إيجاد بيئة عمؿ أخبلاية مف خبلؿ بعض األنظمػة 

بالسياسػػات والتطبيقػػات التػػي توضػػح اإلجػػراءات والتكػػرفات فػػي  الداخليػػة والتػػي غالبػػًا مػػا تتمثػػؿ
مواػػػػ  العمػػػػؿ  و ػػػػ لؾ مجموعػػػػة األخبلايػػػػات التػػػػي توجػػػػ  وبشػػػػ ؿ عػػػػاـ القػػػػرارات المتعلقػػػػة بهػػػػ د 
اإلجػػراءات  ويطلػػؽ عليهػػا مكػػطلح الدسػػتور أو اػػانوف األخػػبلؽ  واػػد تػػرد فػػي بعػػض األحيػػاف بػػػ 

 بقى ثابتًا م  اإلشارة إلى أنها ت وف م توبةو)مدونة السلوؾ أو التكرؼ( إال أف المضموف ي

 ثـــــــــحـع البــــــــــهراج

 
  2006  دار المناهق للنشر والتوزي   عماف  األخبلؽ في اإلسبلـ ايد ارعوش وآخروف :  (1)

 و121ص

 و16  ص1992  دار الشروؽ  بيروت  اإلسبلـ عقيدة وشريعةمحمد شلتوت:  (2)

منظمػػػة العربيػػػة للتنميػػػة اإلداريػػػة     الأخبلايػػػات اإلدارة فػػػي عػػػالـ متهيػػػرنجػػػـ عبػػػود نجػػػـ :  (3)
 و20  ص2006القاهرة  

)ترجمػػػة محمػػػد عبػػػد ال ػػػريـ( الػػػدار الدوليػػػة للنشػػػر والتوزيػػػ    اإلدارة درو ػػػر :  -ؼ -بيتػػػر (4)
 و488  القاهرة  ص2003

(  مجموعػػة إدارة وتنميػػة المػػوارد البشػػرية )االتجاهػػات المعاكػػرةمػػدحت محمػػد أبػػو النكػػر :  (5)
 و417  ص2007القاهرة    النيؿ العربية 

أحمد داود األشػعري : الػوجيز فػي أخبلايػات العمػؿ  م تبػة خػوارـز العلميػة للنشػر والتوزيػ    (6)
 و108-107  ص ص2012جدة  

ص   2013  مؤسسػػػة شػػػباب الجامعػػػة  اإلسػػػ ندرية  ألخػػبلؽحسػػيف عبػػػد الحميػػػد أحمػػػد : ا (7)
 و83-82ص

(8) Melton Fried Man : Capitalism And Freedom, University of Chicago 

Press, Chicago, 2006, PP.117-118.  
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المنظمػػػة العربيػػػة مهػػػدي حسػػػف زويلػػػؼ : علػػػـ الػػػنفس اإلداري ومحػػػددات السػػػلوؾ اإلداري   (9)
 و47-46  ص ص2010  القاهرة  للعلـو اإلدارية

ي لبلاتكػػػػاد   المعهػػػػد الػػػػدولالحػػػػؿ اإلسػػػػبلمي ألزمػػػػة اإلدارةجمػػػػاؿ البنػػػػا  حسػػػػف العنػػػػاني:  (10)
 و51  ص2002اإلسبلمي  القاهرة  

اف والتنظػػيـ: دراسػػػة نقديػػة للف ػػػر اإلداري العربػػي مػػػف منظػػػور عبػػد الكػػػمد الهػػادي : اإلنسػػػ(11)
 و465  ص2003دار الكحوة  العيف   إسبلمي 

أحمػػػد إبػػػراهيـ أبػػػو سػػػنة : اإلدارة فػػػي اإلسػػػبلـ  دار الخريجػػػي للنشػػػر والتوزيػػػ   الريػػػاض   (12)
 و117-116  ص ص2006

ص   2013  دار المسػػػػيرة للنشػػػر والتوزيػػػػ   عمػػػػاف  أخبلايػػػات العمػػػػؿخلػػػؼ السػػػػ ارنة :  (13)
 و127-126ص

          2005  دار المعرفػػػػػة الجامعيػػػػػة  اإلسػػػػػ ندرية  األخػػػػػبلؽ اإلسػػػػػبلميةحسػػػػػف الشػػػػػرااوي :  (14)
  و76-75ص ص

التوزيػػ   عمػػاف    دار وائػػؿ للنشػػر و اإلدارة واألعمػػاؿمحسػػف منكػػور  محسػػف العػػامري :  (15)
 و139-138  ص ص2016

الفلسػػفة األخبلايػػة وعلػػـ القيػػادة وتطبيقاتهػػا فػػي ايػػادة فػػرؽ العمػػؿ تحسػػيف أحمػػد الطراونػػة :  (16)
 و128-127  ص ص2012  جامعة نايؼ العربية للعلـو األمنية  الرياض  األمنية

هػا فػي الممل ػة العربيػة أخبلايػات اإلدارة فػي الوظيفػة العامػة وتطبيقاتفهد سػعود العثمػيف :  (17)
 و86-85  ص ص2003  مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر  بيروت  السعودية

  ص 2008  م تبػة الرسػالة الحديثػة  عمػاف  النظاـ األخبلاي فػي اإلسػبلـمحمد عقلة :  (18)
  و144-143ص

(19) M.A. Awender : The Principals Leadership Role Perceptions of 

Teachers, Dissertation Abstract International, 2010, PP.17-18. 

  دار األمػػة للطباعػػة والترجمػػة دراسػػة نظريػػة تطبيقيػػة –أخبلايػػات الوظيفػػة سػػعيد مقػػدـ :  (20)
 و228-227  ص ص2007والنشر  الجزائر  

  دار وائػػػػؿ لنشػػػػر والتوزيػػػػ   عمػػػػاف  األخبلايػػػػات فػػػػي اإلدارةمحمػػػػد عبػػػػد الفتػػػػاح بػػػػاغي :  (21)
 و218-217  ص ص2012
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  مطبعػة التوفيػؽ للنشػر والتوزيػ   أخبلايات الوظيفة في اإلدارة العامػة  ي راتب غوشة :  (22)
 و85-84  ص ص2013عماف  

سػعيد الهامػػدي : أخبلايػات العمػػؿ ضػرورة تنمويػػة ومكػلحة شػػرعية  اإلدارة العامػة للثقافػػة  (23)
 و133-132  ص ص2010والنشر  م ة الم رمة  

  ترجمػة محمػد عمػار  المنظمػة العربيػة للتربيػة والثقافػة والعلػوـ  األخبلايػة: جوف ويليامز  (24)
 و116-115  ص ص2005تونس  

سعيد عوض الزهراني : أخبلايػات العمػؿ اإلداري لػدو مػديري مػدارس التعلػيـ العػاـ للبنػيف  (25)
الرياض     لية التربية  جامعة أـ القرو  رسالة ماجستير غير منشورةبمدينة م ة الم رمة  

 و47-46  ص ص2007

  منشػػورات جامعػػة اػػاريونس  األسػػس النظريػػة للسػػلوؾ األخبلايػػةأبػػو ب ػػر إبػػراهيـ التلػػوع :  (26)
 و96-95  ص ص2015بنهازي  

أسػػار فخػػري عبػػد اللطيػػؼ: أثػػر األخبلايػػات الوظيفيػػة فػػي تقليػػؿ فػػرص الفسػػاد اإلداري فػػي  (27)
 .http//: www. stop training now. Com, 2018, PP. 1-2الوظائؼ الح ومية  

  ص 2006  دار وائػػػػػػؿ للنشػػػػػػر والتوزيػػػػػػ   عمػػػػػػاف  التربيػػػػػػة األخبلايػػػػػػةمحمػػػػػػد ناكػػػػػػر :  (28)
 و118-117ص

 و20  ص2011عبد القادر الشيخلي: أخبلايات الوظيفة العامة  دار مجدالوي  عماف   (29)

(30) D.R. Kiran : Professional Ethics and Human Values, Hill Publishing 

Company Limited, New Delhi, 2007, PP. 212-213. 

  ص 2010  دار وائؿ للنشر والتوزي   عمػاف  التربية األخبلايةإبراهيـ عبد اهلل ناكر :  (31)
 و158-157ص

شػػهاب محمػػد محمػػود : المسػػئولية االجتماعيػػة واألخبلايػػة للمنظمػػات اإلنتاجيػػة فػػي تػػوفير  (32)
رسػػالة ماجسػػتير يؽ علػػى مجموعػػة مػػف المنظمػػات العراايػػة  مبػػدأ حمايػػة المسػػتخدـ بػػالتطب

 و38-37  ص ص2012   لية اإلدارة واالاتكاد  جامعة الموكؿ  غير منشورة
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رحمة محمػد الهامػدي : أخبلايػات العمػؿ اإلداري لػدو مػديرات المػدارس الثانويػة وعبلاتهػا  (33)
رسػالة د تػوراد غيػر لتعليميػة  بالرضا الوظيفي والوالء التنظيمي للمعلمػات بمنطقػة الباحػة ا

 و43-42  ص ص2010   لية التربية  جامعة أـ القرو  الرياض  منشورة

هشاـ أبو طبيم : مدو التزاـ مديري المدارس األساسية الدنيا بأخبلايػات مهنػة التعلػيـ فػي  (34)
   ليػػػة التربيػػػة  رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػورةمحافظػػػة غػػػزة مػػػف وجهػػػة نظػػػر المعلمػػػيف  

 و43-42  ص ص2008ة اإلسبلمية  غزة  الجامع

  دار القلػـ للطباعػة 3  ط1  جاألخبلؽ األسػبلمية وأساسػهاعبد الرحمف حسف الميداني :  (35)
 و93-92  ص ص2016والنشر والتوزي   دمشؽ  

  الػػدار العالميػػة للنشػػر والتوزيػػ   اػػيـ وأخبلايػػات العمػػؿ واإلدارةمحمػػد محمػػد أبػػو النكػػر :  (36)
 و77-76  ص ص2008القاهرة  


