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الملخص
حظي موضوع أخالقيات اإلدارة باهتمام كبري يف
العامل خالل العقود األخرية من القرن العشرين،
فأصبحت بعد ذلك األبعاد األخالقية مطلبا ضروريّا
كل ما يتعلّق بعمل املؤسسة وعالقتها
ّ
ومهما تشتمل ّ
باجملتمع الذي تعمل فيه .هلذا يتناول هذا املقال
حتليل املضامني النظرية هلذا املفهوم ،من خالل
تسليط الضوء على وجهات نظر املفكرين فيما خيص
حتديد مفهومه ،وأبعاده يف اإلدارة وكذا آليات تطوير
وبناء أخالقيات اإلدارة يف املؤسسة .مع تسليط
الضوء على ميثاق األخالقيات واآلداب اجلامعية
اجلزائري كنموذج آلليات إرساء األخالقيات باجلامعة
اجلزائرية.
الكلمات المفتاحية :األخالق ،أخالقيات اإلدارة،

السرية ،الثقة،
العدالة ،املساواة ،األمانة ،اإلخالصّ ،
املساءلة والشفافية ،ميثاق األخالقيات.

Résumé
Le sujet de l'éthique a connu beaucoup
d'intérêt dans le monde au cours des
dernières décennies du XXe siècle, et les
dimensions éthiques sont devenus une
condition nécessaire soit dans le travail de
l'entreprise ou dans ses relations avec la
communauté dans laquelle elle opère. Cet
article aborde l'analyse des bases
théoriques de ce concept, en mettant en
évidence les points de vue des auteurs à
l'égard de la détermination de concept, et
ses dimensions dans le management ainsi
que les mécanismes de développement et
de
construction
de
l'éthique
du
management dans l'entreprise. En se
focalisant sur la charte d'éthique et de
déontologie
universitaires
algérienne
comme un mécanisme pour établir
l'éthique dans l'université algérienne
Les mots clés: La morale, éthique du
management,
la
justice,
l'égalité,
l'intégrité, la sincérité, la confidentialité, la
confiance, la responsabilisation et la
transparence, Charte d'éthique.

مق ّدمة
كل اجملتمعات لتحديد السلوكيات الصحيحة أو اخلاطئة رغم متايزها من فرد
تتواجد القواعد األخالقية يف ّ
العامة يف اجملتمع الذي تعمل فيه من حيث
إىل آخر .وال ختتلف األخالقيات يف املؤسسة عن األخالقيات ّ
املبدأ .إال أنّه أحيانا تكون هناك سلوكيات غري أخالقية من الصعب أن نعتربها غري قانونية على سبيل املثال
عندما يأخذ العامل وقتا أكثر من الالزم ىف أداء عمل معني ،أيضا عندما يستعمل أحد العاملني هاتف العمل
من أجل مكاملات شخصية ،وبذلك تتحمل املنظمة ضياع وقت العامل وحتمل تكاليف املكاملات الىت أجراها
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العامل ،ورغم أ ّن القانون ال يعاقب على مثل هذه التصرفات .ولكنّها تعترب يف كثري من األحيان غري أخالقية،
ومن هنا ظهرت ضرورة اختاذ إدارة املؤسسة الطرق واألساليب املمكنة اليت حتتّم على العاملني االلتزام
باألخالقيات يف العمل.
وسنسعى فيما يلي لعرض األطروحات واملضامني النظرية للمدخل األخالقي يف اإلدارة وطرق إرسائها .يف
حماولة لإلجابة على اإلشكالية التالية:
إشكالية الدراسة:

ما هي العالقة بني النظرية اإلدارية واألخالقيات؟ وما هي أبعادها وآليات إرسائها يف املؤسسة؟ وكيف تسعى
اجلامعة اجلزائرية لتجسيدها يف الواقع؟
أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة إىل:
 إلقاء الضوء على إشكالية األخالقيات يف اإلدارة، حتليل ما نتج عن املنظرين والباحثني يف جمال علم اإلدارة حول املوضوع منذ بداية هذا العلم( .حمتوىاألخالقيات يف النظريات اإلدارية)
 التعرف على خمتلف آليات وطرق إرساء األخالقيات يف املؤسسة.التعرف على اآلليات املنتهجة إلرساء األخالقيات باجلامعة اجلزائرية
ّ -

أهميّة الدراسة :
وتربز أمهيّة هذه الدراسة من كون أدبيات اإلدارة تزخر بالعديد من املصطلحات واملفاهيم األخالقية ،اليت
خاصة.
عامة ،وبعالقته باإلدارة واألعمال بصفة ّ
ت ّدل على االهتمام مبوضوع األخالقيات بصفة ّ

منهج الدراسة:
اعتمدنا يف هذه الدراسة على البحث النظري الذي يهتم باإلجابة على تساؤالت نظرية ،والذي يهدف
إىل التوصل إىل احلقيقة وتطوير املفاهيم النظرية وحتقيق فهم أمشل وأعمق هلا ،من خالل وضع تصور لإلطار
النظري ملوضوع الدراسة .واعتمدنا يف ذلك على اإلطالع على ما ألف أو كتب يف املوضوع قيد البحث
للتعرف على اإلسهامات السابقة اليت قدمها املفكرين يف جمال األخالقيات يف اإلدارة ،مثّ تصنيفها وتنظيمها
ّ
وجعلها كإطار مرجعي استفدنا منه يف حتليل آليات ارساء األخالقيات يف اجلامعة اجلزائرية من خالل ميثاق
األخالقيات واآلداب اجلامعية.
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هيكل الدراسة:

األول
وقد تطلّب منّا ذلك تقسيمها إىل أربع حماور حسب ما تسمح به شروط املقالة .يتناول احملور ّ
ويتطرق الثاين إىل خمتلف األبعاد
أهم النظريات اإلداريةّ ،
ماهية األخالقيات يف الفكر اإلداري من خالل ّ

األخالقية يف اإلدارةّ ،أما احملور الثالث فيوضح خمتلف اآلليات والطرق إلرساء األخالقيات يف املؤسسة بصفة
عامةّ .أما احملور األخري تناولنا فيه بالتحليل ميثاق األخالقيات واآلداب اجلامعية اجلزائري كآلية إلرساء
ّ
األخالقيات باجلامعة اجلزائرية.

 .1ماهية األخالقيات في الفكر اإلداري:
 .1.1مفهوم األخالق واألخالقيات وعالقتها باإلدارة:
بضم الالّم وسكوهنا -هو
يف اللّغة العربية ،املصطلحان مشتقان من نفس املصدر "خلق" ،واخلُلُق لغة ِّ -
الدِّين والطبع والسجية واملروءة ،وحقيقته أ ّن صورة اإلنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها املختصة هبا
مبنزلة اخلَْلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها (الفريوزآبادي ،5991 ،ص.)885
ويف نظر اإلسالم ،فاخلُلق (مفرد أخالق) عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها األفعال بسهولة
ويسر من غري حاجة إىل فكر ورويَّة ،فإن كان الصادر عنها األفعال احلسنة كانت اهليئة خل ًقا حسنًا ،وإن
كان الصادر منها األفعال القبيحة مسيت اهليئة اليت هي مصدر ذلك خل ًقا سيّئًا( .اجلرجاين ،ص ).505

أما مصطلح "األخالقيات" فيعين عند اإلغريق "التفكري العميق بشأن املبادئ العامة اليت توجه عمل
السمو ،من خالل السعي لتحقيق السعادة
بالسعي وراء ّ
اإلنسان" ) ،(LENOIR,1991, p12أي ّأهنا تتميّز ّ
والفضيلة.
عامة ميكن القول بأن "األخالق" تشري إىل قواعد مقننة وحم ّددة من قبل سلطة خارجية اليت
وبصفة ّ
تفرض على الوعي والسلوك االفردي .ويف مقابل ذلك" ،فاألخالقيات" ينظر اليها على أهنا "ديناميكية
شخصية"  ،أي هي التزام شامل ومبتكر من طرف الفرد بإعطاء معىن ملا يقوم به ،باختياراته وفقا لقيمه
وأولوياته ،وتوافُق ذلك مع ممارساتة وتصرفاته(FALISE & al., 1992).
والشخص الذي يتصرف وفقا لألخالق ،إمنا هو ينفذ ماهو واجب ،فهو شخص مطيع .أما الذي
يتصرف وفقا لألخالقيات ،فهو يتصرف مبا يتوافق مع الواجب ،وذكاؤه هو من يوجهه يف ذلك.
)(ETCHEGOYEN, 1991, p78

وبالتطبيق على املؤسسة يف جمال األعمال ،فاالنتقال من األخالق اىل األخالقيات هو االنتقال من
العموم اىل التخصيص ،أي من مبادئ عامة اىل قواعد خاصة باملؤسسة ذاهتا .وهنا يظهر مفهوم أخالقيات
االدارة.
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ومع أنه ليس هناك تعريف حمدد ودقيق ألخالقيات اإلدارة ،إالّ أ ّن العديد من املتخصصني والدارسني هلذا
املوضوع حاولوا تقدمي التعاريف اليت تساعد على فهم هذا املصطلح ومدلوله األساسي ،فقد عرف ريو وبايرز
( )Rue and Byarsاألخالق بأ ّهنا املعايري واملبادئ اليت هتيمن على سلوك الفرد أو اجملموعة من األفراد،

وبالتايل فإن أخالقيات اإلدارة هي جمموعة من املعايري واملبادئ اليت هتيمن على السلوك اإلداري وتتعلق مبا هو
صحيح أو خطأ (حممد شاكر عصفور 1399هـ  ،ص.)88
يف ختام هذا التحليل ،نذكر مسامهة

)(ROJOT Jacques, 1992, p118

الذي اقرتح تبسيط األمور

والشر ،يسمح
على افرتاض أن املصطلحني مستمدين من بعضهما البعض" :فاألخالق هي علم الخير
ّ
بإنشاء األخالقيات التي هي فن توجيه التصرف والسلوك".
 .2.1محتوى األخالقيات في النظريات االدارية:
استخدم مصطلح األخالقيات خالل القرن الثالث عشر حمصورا فقط يف أوساط صغرية من الفالسفة
مهما يف اجملال االداري .على الرغم
املهنيني .لكن منذ العقدين األخريين من القرن العشرين ،بدأ يأخذ حيزا ّ

من أ ّن االدارة كحقل علمي قد بدأ منذ بدايات القرن العشرين .وبغية حتديد العالقة بني نظرية االدارة
أهم ثالث منظرين يف الفكر االداري( :أنظر :العنزي،8008 ،
واألخالقيات ،سنستعرض باختصار أفكار ّ
ص .)999 ،979
 .1.2.1محتوى األخالقيات في نظرية "فريديريك تايلور":
كل نشاط إىل األجزاء الفرعية
اقرتح تايلور النظام العلمي ) (Scientific systemالذي يستند على جتزئة ّ
كل حلظة
ّ
املكونة له ،واستخدم يف هذا اخلصوص ساعات التوقيت ) (Stop watchesاليت ميكن ايقافها يف ّ

توده اإلدارة .مجعت أعماله ومسيّت يف جمملها بـ
يطلبها الذي يقيس اإلجناز ،وباألسلوب الذي ترغبه أو ّ
"االدارة العلمية".
وعلى الرغم من عدم وجود إشارات حمددة ألخالقيات األعمال يف نظرية تايلور ،إالّ ّأهنا قد ولّدت

وأعطت مدلوالت عميقة هلا ،ومنها على سبيل املثال مناقشاته لقضايا مرّكزة مرتتبط هبا ،ومثاهلا :رضا العامل
عن الوظيفة ،الرفاهية أو السعادة ،املشاركة ،حقوق العاملني ،وقد شكلّت كلّها جوهر املمارسات االدارية اليت
آمن هبا تايلور يف تطبيقها مبواقع العمل لتحسني عالقة االدارة باألفراد العاملني.

 .2.2.1محتوى األخالقيات في نظرية "شستر بارنارد":

يعترب جوهر عمله العلمي يف نظرية االدارة هو حماولته بإقامة جسر يربط بني متطلبات التنظيم الرمسي
خاصة،
واحتياجات النظام البشري-االجتماعي .وأوضح "بارنارد" بأ ّن األفراد يف أيّة مؤسسة لديهم دوافع ّ
وبالطبع قد ميكن تعديلها وتكييفها من خالل وظيفة الرؤساء لإليفاء بأهداف املؤسسة ،من خالل ما تق ّدمه
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طور بارنارد نظرية القبول للسلطة من خالل ما أمساه مبنطقة
من مكافآت وحوافز وتغيري اجتاهاهتم .كما ّ
السواء أو احلياد .مثل قبول األوامر بدون اعرتاض أصحاب السلطة .واليت تتحقق يف ظل جمموعة من
الشروط.
وقد ق ّدمت نظرية برنارد الكثري من القضايا األخالقية لإلدارة ،وأكثرها أمهّية تلك اليت ارتبطت بالطرق
تتجه حنو أهداف املؤسسة ،مقل اللجوء خللق الوالء ،وبناء روح
اليت يستعملها ّ
املسريون جلعل دوافع املوظفني ّ

التضامن ،االميان بغرض املؤسسة .وقد أوجدت هذه املدلوالت يف نظرية بارنارد مضامني جوهرية ألخالقيات
األعمال مبناق شته طبيعة مسؤولية الرئيس التنفيذي ،اليت حدد فيها مصادر أخالق الفرد ومدونات تصرفاته
تصرف الفرد.
عرف املسؤولية ّ
بأهنا ّقوة حتكمها جمموعة مبادئ أخالقية للسيطرة على ّ
اخلاصة .كما ّ
ومن اجلدير باإلشارة أ ّن "بارنارد" يوصف بأنّه ّأول من أدرك امهيّة أصحاب املصاحل اخلارجيني للمؤسسة.

 .3.2.1محتوى األخالقيات في نظرية "بيتر دراكر":
يعترب "دراكر" مؤسس اإلدارة األمريكية احلديثة وذلك يف ضوء إسهامني رئيسيني له يف االدارة ومها:

االحتادية). (FDO: Federally Decentralized Organization

 تأييده ومناصرته للمنظمة الالمركزية -مفهوم اإلدارة باألهداف ) .(MBO: Management By Objectives

وقد جاءت نظريته بالعديد من املضامني واملدلوالت األخالقية ،وقد ح ّدد أخالقيات اإلدارة بشكل حم ّدد
من خالل ثالث حجج أو إثباتات :
 ال تع ّد األرباح غرضا ملؤسسات األعمال على الرغم من أمهّيتها هلا .فالغرض الشرعي يف هناية املطاف هو
إجياد الزبون أو جذبه ،وهذا يعين تركيزها على التسويق واإلبداع.


تقع على مؤسسات األعمال كمنظمات اجتماعية تلك املسؤولية االجتماعية اليت ينبغي أن تقوم هبا.

 تواجه املؤسسات مسؤوليات خاصة جتاه العاملني فيها.
نالحظ ممّا سبق أنّه على الرغم من عدم وجود حتديد أو عنوان مباشر ألخالقيات اإلدارة يف
يتعمق يف أفكارهم جيد الكثري من املدلوالت األخالقية.
نظريات هؤالء املفكرين ،إالّ أ ّن من ّ
 .3أبعاد أخالقيات االدارة :
متثل أبعاد أخالقيات اإلدارة املبادئ األساسية اليت تتكون منها أخالقيات اإلدارة ،ومن مراجعة
أهم هذه األبعاد االدارية يف الشكل التايل:
خمتلف أدبيات اإلدارة ميكن أن نلخص ّ
الشكل رقم  :11أبعاد أخالقيات االدارة
المساواة
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المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على مجموعة مراجع مستعملة في النص

 .1.2العدالة:
تعين العدالة يف اللغة االستقامة ،وقيل أ ّن العدالة هي التوسط بني اإلفراط والتفريط وأساسها املساواة
وجوهرها االعتدال والتوازن( ،احلنفي ،0222 ،ص  .)200وهي معاملة اجلميع دون متييز أو حماباة ألي اعتبار
كان ،من حيث االستفادة من الفرص املتاحة وتوزيع الثروات واملدخرات الوطنية ).(krientner,2002,P.21
كما يقصد هبا وفق النظرية النفعية ،توزيع املنافع واألضرار بني أصحاب املصاحل بشكل نزيه ومتساوي (G. R.
)Jones, 2000. P151

ّأما عن العدالة التنظيمية فال خيتلف تعريفها عن التعاريف السابقة للعدالة سوى بأهنا مطبقة داخل
املؤسسة .حيث يقصد بالعدالة التنظيمية ميل األفراد العاملني ملقارنة حالتهم مع حالة زمالئهم اآلخرين يف
العمل أو إدراكاهتم للعدالة يف مكان العمل (Byrne,2003:3)،وذلك من خالل عالقتهم باملؤسسة أو
برئيسهم املباشر ) ،(AL-Otaibi,2003:343اليت تؤثر بالنهاية على مواقفهم وسلوكياهتم يف العمل (العطوي،
.)0222

تتضمن ثالث أبعاد رئيسة وهي:
وتشري معظم األدبيات اليت تتناول موضوع العدالة التنظيمية إىل ّأهنا ّ
عدالة التوزيع ،وعدالة اإلجراءات وعدالة التعامالت ) .(Rego&Cunha,2006:7يقصد بعدالة التوزيع
االنصاف املدرك من قبل املوظفني حول توزيع املوارد من قبل املؤسسة) .(Rego & Cunha, 2006: 7فهي
إذن دالة للقيمة االقتصادية للموارد املستلمةّ .أما العدالة االجرائية فتشري إىل اإلنصاف املدرك من قبل
املوظفني حول اإلجراءات والسياسات املستخدمة يف مكان العمل ) .(Lee, 2003, p. 705-721وبالتايل
فإهنا تشري إىل
فهي تعىن بالعالقات االجتماعية وبكيفية صنع القرارات االدارية .وفيما خيص عدالة التعامالت ّ

صرف اإلدارة جتاه األفراد واليت ترتبط بشكل أساسي بطريقة تعامل املدراء مع املرؤوسني
طريقة ت ّ

(Rego & (.

.cunha, 2006 :7

 .2.2المساواة:
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تعترب املساواة مبدأ يقرر للناس نفس احلقوق والواجبات بصرف النظر عن اجلنس أو العنصر أو اللون أو
املركز االجتماعي ،وتشمل املساواة عدم التمييز بني األجناس واألعمار واألديان واألعراق يف الوظائف
والتساوي بينهم يف األجور واحلوافز حسب الكفاءات( .احلفين ،0222 ،ص)290
وتقوم قاعدة املساواة أيضا على فكرة إعطاء املكافآت على أساس املسامهة )،(Organ, 1988, p 64
فالشخص الذي يعمل بدوام كامل مثال يستحق تعويضا أكرب من الشخص الذي يعمل بدوام جزئي على
افرتاض أ ّن العوامل األخرى متساوية لديهم ،وإذا حصل العكس فهذا يعين جتاوز على قاعدة املساواة.

 .3.2األمانة:
تعين األمانة التزام الواجبات االجتماعية وأدائها خري أداء( .رشيد عبد احلميد وآخرون ،5992 ،ص.)98
وتعين األمانة يف أضيق حدودها احلفاظ على ما يودع من مال أو ممتلكات أو أسرار لدى العاملني ،يف حني
أن املعىن الواسع هلا هو االلتزام بالواجبات االجتماعية وأدائها على خري ما يرام( .الغاليب وآخرون ،0252 ،ص
 . 522وإمام ،ع ،0225.ص.)27
وميكن أن تتمثل األمانة يف األداء الوظيفي ،حبيث ال تستغل الوظيفة من قبل املوظف لتحقيق مصاحل
خاصة له ألقاربه وأصدقائه .فاالستغالل هو خيانة ،واخليانة للوظيفة تكون باالستفادة املالية من املنصب،
والتفريط يف مال املصرف العيين واملادي ،وتضييع وقت العمل الرمسي بالتأخر عن الدوام أو االنصراف مبكرا
أو عدم تكريس الوقت يف العمل املنتج( .حممد الغزايل ،5922 ،ص)27
كما تتمثل األمانة يف حسن االنتفاع بالوقت ،وحسن العمل واالجتهاد فيه وتأدية ماعليه من مسؤولية
جتاه اجملتمع( .ياغي ،0225 ،ص.)78
 .4.2اإلخالص:
يعين اإلخ الص التفاين يف العمل من أجل خدمة الزبون وتقدمي كل جهد ومهارة ،وكذلك الصدق
وإطالع العمالء على احلقيقة ،وتوضيح أنه سيتم بذل جهد ممكن من اجل إطالع العمالء على النتيجة
املتوقعة هي فعال بعيدا عن خداعهم( .رشيد عبد احلميد وآخرون ،5992 ،ص.)595
وجيد والء العامل واخالصه للمؤسسة تطبيقات واسعة يف الواقع العملي ،فيتقيّد العامل بتنفيذ عمله بأمانة
وإخالص ،ويلتزم مبعاونة ومساعدة حقيقية يف عمله ،كما يقع عليه التزام صريح باالمتناع عن األعمال غري
الضارة باملؤسسة ،وهناك التزام ضمين بعدم منافسة صاحب العمل (دياب ،0252،ص.)22
املشروعة ّ

السرية:
ّ .5.2
سرية املعلومات تزيد من ثقة رؤسائه به ،وهذا ما يشجع الرؤساء بإطالع
إن حفاظ املوظف على ّ
السرية لكي يتخذوا قراراهتم يف العمل مما يعزز ثقة املرؤوسني بأنفسهم .كما أ ّن
املرؤوسني على اجلوانب ّ
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ختصهم حتديدا ،ومحاية مظاهر حياهتم من
لألفراد احلق يف احلفاظ على اخلصوصية ،ومراقبة املعلومات اليت ّ
النشر العام ،واختاذ القرارات الشخصية املستقلة واملتحررة من التأثري غري الشرعي (ياغي ،0225 ،ص.)070
ويتم انتهاك اخلصوصية يف حالة انتهاك املستخدم القرارات الشخصية واليت ليست هلا عالقة بعقد واتفاق
التوظيف.

)(Desjardins, 2006, p119

 .6.8الثقة:

مهمة ،والسلوك األخالقي ضروري
حسب  ،Friتستخدم الثقة
ّ
كمتغري مؤثر يف األخالق ،فالثقة ّ
مكون ضروري لتطوير واحلصول على الثقة ،حيث ال يوجد
للحصول على الثقة ،ويعترب السلوك األخالقي ّ
تتضمن داخلها عنصر من
ّ
متغري فريد آخر كالثقة يؤثر يف سلوك العالقات الشخصية ،وكل معاملة جتارية ّ
الثقة ،وال يسري العمل بشكل لطيف أو هادئ إذ مل يثق رجال األعمال ببعضهم البعض (D. J. Fri, 2005,
).p24

ويتفق معظم الباحثني على جوانب الثقة اليت تتضمن ثالثة أنواع

وهي):(Yang J., May 2005

 الثقة الذاتية ويقصد هبا ميل الفرد ونزعته للثقة أو عدم الثقة بنفسه واآلخرين ). (Dyne & al, 2000, p7.
فهذه الثقة تنبع من املضامني الذاتية للفرد اجتاه نفسه واجتاه األفراد اآلخرين.
 أما الثقة الشخصية فهي دالة لقابلية (قدرة) وإحسان (عناية) واستقامة (سالمة) الشخص املقابل (املوثوق
به)(Yang J., May 2005).
بأهنا شعور بالثقة حول
ّ أما الثقة املؤسساتية (الثقة باإلدارة) أو ما تسمى بالثقة غري الشخصية واليت تعرف ّ
قيام املؤسسة بفرض وحتديد القوانني والسياسات والتنظيمات اليت حتمي حقوق الفرد وتتجنّب ايقاع الذى به،
فهي تعتمد على اخلصائص املدركة من النظام أو املؤسسة اليت تزرع شعور الثقة بدال من اخلصائص الفردية
للموثوق به. (Dignum & al., 2005, p 5).
ومن هنا ميكن القول بأ ّن الثقة التنظيمية هي" :توقعات ومعتقدات ومشاعر حيملها األفراد جتاه املؤسسة
اليت ينتمون إليها ،واملرتبطة باملمارسات والسلوكيات االدارية املطبقة ،واليت روعي فيها االلتزام بالقيم األخالقية
يضر باملصاحل املشرتكة" (الشكرجي ،0229 ،ص .)22
ّ
كل ما ّ
العامة واإلدارية اخلاصة ،واالبتعاد عن ّ

 .7.2المساءلة:
يعرف برنامج األمم املتحدة االمنائي املساءلة بأهنا الطلب من املسؤولني تقدمي التوضيحات الالّزمة
ّ
توجه إليهم
ألصحاب املصلحة حول كيفية استخدام صالحياهتم وتصريف أعماهلم ،واألخذ باالنتقادات اليت ّ
وتلبية املتطلبات املطلوبة منهم وقبول املسؤولية عن الفشل أو عدم الكفاءة ،أو عن اخلداع والغش( .اجلعافرة،
 ،0229ص.)89
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وهي وسيلة لألفراد واملؤسسات من خالهلا أن يتحملوا مسؤولية أدائهم ،حبيث يؤدي ذلك إىل اطمئنان
من يتعامل معهم بأ ّن األمور جتري للصاحل العام ووفق األهداف املرسومة (الطراونة وآخرون ،0252 ،ص.)89
يربر املشاركون يف السوق األفعال والسياسات ،وان يتحملوا املسؤولية عن
واملساءلة هي احلاجة إىل أن ّ

القرارات والنتائج على ح ّد سواء (طارق عبد العال محاد،
كما أ ّن املساءلة هي قيام الشخص الذي قام بتفويض السلطة باحلكم على أداء املهام وحماسبة من
 ،0222ص.)285

فوضت اليه السلطة عن إجنازاته (أمحد عرفة وآخرون ،0222 ،ص .)87فاملساءلة ختدم يف معرفة من هو القائم
بالعمل ومن هو امل سؤول ،وأيضا تساعد يف عملية إعادة صياغة العملية الرقابية ويف اعادة صياغة األهداف
واخلطط.
 .8.8والشفافية:
التصرف بطريقة مكشوفة ،ومتتلك املؤسسة ذات
تتمثل الشفافية يف ظاهرة تشري إىل تقاسم املعلومات و ّ
الشفافية اجراءات واضحة لكيفية صنع القرار على الصعيد العام (اجلعافرة ،0229 ،ص .)72وتشري إىل
كل جماالت العمل اليت تتم بني االدارة العليا واملستويات االدارية األخرى ،حبيث تكون
الوضوح والتبيان يف ّ
كل حسب اختصاصه ،وذلك لإلفادة منها يف أداء املهام املنوطة باملوظفني( .عبد
املعلومة متاحة للجميع ّ

احلليم وعبابنة،
والشفافية كلمة حتمل معناها وتعرب عنه تعبريا كامال دون تعقيد أو تزييف ،فهي تعين الوضوح والعلنية
وال ّدقة والصراحة.
 ،0228ص .)29

 .3آليات ارساء أخالقيات االدارة بالمؤسسة:

هناك جمموعة من اآلليات اليت من املمكن أن تساعد يف توليد املناخ األخالقي ،وبالتايل تطوير وبناء
وتضم ما يلي(:أنظر:العنزي وآخرون ،0229،ص)08 ،00
السلوك األخالقي يف املؤسساتّ ،

 .1.3مدونات األخالق:
تعرب عن القيم األساسية للمؤسسة والقواعد األخالقية اليت من املتوقع أن
إ ّن املدونة هي وثيقة رمسية ّ
يتبعها العاملني ) .(Robbins&al.,1999,p167وبالتايل هي وثيقة تع ّد ألغراض توجيه أعضاء املؤسسة حينما
يواجهون معضلة أخالقية .إ ّن مجيع املؤسسات اليت لديها مدونات أخالقية أشارت بأ ّن املدونة كانت مفيدة
يف احملافظة على السلوك األخالقي بني العاملني ،و %80فقط من املؤسسات أعلنتها وأبلغتها لكامل
املؤسسة .كما أ ّن دراسة مقارنة ملؤسسات يف بريطانيا وفرنسا وأملانيا أظهرت بأ ّن ما يقارب  %72فقط من
ّ
املؤسسات لديها مدونات أخالق وأ ّن ما حتتويه متباين بشكل كبري من دولة ألخرى بسبب االختالفات
السياسية والقانونية واالجتماعية والثقافية ).(Bartol & al.,1998, P125
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 .2.3لجان األخالق:

هي عبارة عن جمموعة مسريين يعينون لالشراف على أخالقيات املؤسسة ،وتقوم املؤسسة بوضع قواعد
لإلجابة حول احلاالت األخالقية موضع التساؤل وتكون مسؤولة عن توقع ضبط املخالفني (Daft, 2001,

) .p333وحبسب االستطالع الذي أجراه مركز املوارد األخالقية (يف امريكا) فإ ّن ما يقارب ثلث مؤسسات
 Fortuneلديها جلان أخالقية .واللجنة األخالقية هي جمموعة من األفراد تتحمل مسؤولية املساعدة يف وضع
وحل املشاكل الرئيسية املتعلقة باملسائل األخالقية اليت تواجه أعضاء املؤسسة أثناء العمل ،واللجنة
السياسات ّ

رمبا تشرف أيضا على برامج التدريب األخالقي وتتألّف هذه اللجان يف الغالب من العديد من األعضاء من
املستويات العليا يف التنظيم ).(Bartol & al., 1998, P125
 .3.3التدقيق األخالقي:
إ ّن التدقيق األخالقي املستقل الذي يقسم قرارت وممارسالت متخذي القرار يف ضوء مدونة أخالق
املؤسسة يزيد من احتمالية اكتشاف السلوك غري األخالقي .هذه التدقيقات من املمكن أن تكون تقسيمات
روتينية تؤدى على أساس منتظم مثل التدقيق املايل أو من املمكن أن تتم بشكل عشوائي دون سابق إعالن،
والربامج األخالقية الواعية ينبغي أن تتضمن االثنني ).(Bartol & al., 1998, P125
والتدقيق األخالقي هو عبارة عن جهود منظمة لتقييم التطابق مع السياسات األخالقية املؤسسية
وللمساعدة يف فهم تلك السياسات وحتديد تلك اخلروقات اخلطرية اليت تستلزم اجراءات تصحيحية عالجية.
لكن حىت بوجود مثل هذه اجلهود فإ ّن املشاكل اخلالقية رمبا من الصعب حتديدها (Bartol & al., 1998,

).P125

 .4.3التدريب على األخالق:

الكثري من املؤسسات تستخدم التدريب األخالقي لتشجيع السلوك األخالقي ،ومثل هذا التدريب رمبا
يركز حصرا على املسائل األخالقية أو رمبا يكون متكامال مع برامج التدريب اليت تغطي توليفة منوعة من

املواضيع املؤسسية ومن خالل إيضاح التوقعات واملعايري األخالقية فإن مثل هذا التدريب من املمكن أن
يساعد يف تقليل السلوك غري األخالقي .فتعزيز الفهم للمعايري املؤسسية من املمكن أن يساعد أعضاء
املؤسسة يف اختاذ القرارات املناسبة ) .(Bartol & al., 1998, P128فجلسات التدريب األخالقي حتقق
عددا من املزايا فهي تعزز املعايري السلوكية للمؤسسة وتذكر برغبة املؤسسة يف اهتمام أعضائها باملشاكل
األخالقية عند اختاذ القرارات ،كما ا ّن مناقشة األعضاء فيما بينهم للقضايا املشرتكة ،فإهنم يضمنون عدم
الفردية يف مواجهة املعضالت األخالقية وهذا من املمكن ان يقوي ثقتهم حينما يتخذون مواقف غري مألوفة
إال أهنا أخالقية ).(Robbins & al., 1999, p170
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 .5.3تقييم األداء الشامل:

حينما يركز تقييم األداء على النتائج االقتصادية فقط فإ ّن الغايات ستربر الوسائل ،فإذا رغبت املؤسسة يف
تبين األعضاء للمعايري األخالقية العالية فإهنا ينبغي ان تنقل هذا البعد يف عملياهتا التقييمية .فال يكفي املعيار

االقتصادي لوحده للحكم على أداء األعضاء دون االهتمام باملعيار األخالقي ،فأداء العضو االقتصادي رمبا
يكون جيّدا إال إنه ضعيف أخالقيا وهذا يستلزم اختاذ فعل مناسب ).(Robbins & al., 1999, p170

 .6.3الخطوط األخالقية الساخنة:

وهي خطوط هاتفية خاصة تقام لتمكني العاملني من ايصال اصواهتم املتعلقة باملنظمات واملشاكل
األخالقية اخلطرية دون املرور بسلسلة املراجع التقليدية ،واخلطوط هذه عادة ما ترتبط هبا اجلهات التنظيمية
حل املشاكل العالقة ،وهي تسهل عملية املعاجلة الداخلية للمشاكل
العليا وذلك لغرض التحري واملساعدة يف ّ
وبالتايل تقليل احتمالية التظلم اخلارجي ).(Bartol & al., 1998, P128

 .4عرض وتحليل ميثاق األخالقيات واآلداب الجامعية الجزائري كآلية إلرساء األخالقيات بالجامعة
الجزائرية:
 .1.4لمحة عن الميثاق:
شهدت اجلامعة اجلزائرية منذ االستقالل إىل يومنا هذا ،منواً معترباً من حيث انتشارها عرب أحناء البالد،
توسع شبكة املؤسسات اجلامعية وتزايد أعداد الطلبة واخلرجيني ،وتنوع فروع التكوين وختصصاته
من حيث ّ
وبرامج البحث العلمي .لكنّها عرفت يف الوقت ذاته إختالالت يف جمال النوعية والفعالية ويف جمال احرتام
معايري النشاط األكادميي والتحكم يف سريورة حتسني أدائه .مما استدعى ضرورة إعادة ترسيخ مبادئ عامة،
وإعادة إرساء قواعد تسيري كفيلة بتعزيز مصداقية اجلامعة البيداغوجية والعلمية وضمان مشروعيتها يف نفس
الوقت.
ومن أجل االتفاق على مسعى أخالقي ومنهجي لسلوكات وممارسات جامعية مثلى يف جمايل آداب املهنة
وأخالقياهتا ،وحماربة ما يلحقها من احنرافات ،متّ تنصيب جملس أخالقيات وآداب املهنة اجلامعية بتاريخ
ليتم بعدها تكريس سنة  0228للنقاش حول طريقة سريه وعمله .وبعدها شرع اجمللس ،ابتدءا
ّ ،0222/55/52
من سنة  ،0222يف حترير تقرير يعرض سنويا على السيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي على أساس أهم
انشغاالت وأولويات القطاع.
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ولقد امتدت الدورة األوىل للمجلس من تاريخ تنصيبه اىل غاية  0228/28/52واليت مشلت أربع
اجتماعات( 1موقع جامعة اجلزائر)ّ ،مت خالهلا حتديد تنظيم اجمللس وطريقة عمله وحترير وتبين النظام الداخلي
له واملصادقة النهائية يوم  52جوان  0228خالل اجللسة اخلتامية للدورة األوىل.
كما ترّكز عمل هذه الدورة يف تنصيب جمموعات العمل التالية :موقع الوزارة

المجموعة :1مكلفة بتحرير رسالة مفصلة إعالمية وتوضيحية حول مهام اجمللس موجهة إىل األسرة اجلامعية
المجموعة :2مكلفة بتحديد كيفيات عرض حال فيما يتعلق باملسائل اخلاصة باألخالقيات واألدبيات
اجلامعية

المجموعة :3مكلفة بتحديد عناصر ميثاق أخالقيات وأدبيات املهنة اجلامعية
قامت اجملموعة األخرية يف جوان  0229باقرتاح مشروع ميثاق األخالقيات واآلداب اجلامعية على األسرة
اجلامعية .لكنّه مل يظهر إىل الوجود إالّ بعد قرابة عام بأكمله وذلك يف أفريل  0252بعد إمجاع واسع لألسرة
تضمن هذا امليثاق:
اجلامعيةّ .
 ّأوال :المبادئ األساسية لميثاق األخالقيات واآلداب الجامعية :واملتمثلة يف :النزاهة واإلخالص،احلريّة األكادميية ،املسؤولية والكفاءة ،االحرتام املتبادل ،وجوب التقيّد باحلقيقة العلمية واملوضوعية والفكر
النقدي ،اإلنصاف ،واحرتام احلرم اجلامعي( .أنظر :وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،ميثاق األخالقيات
واآلداب اجلامعية ،أفريل  ،0252ص ص .).8 ،0
وتضم :حقوق والتزامات األستاذ الباحث ،حقوق وواجبات الطالب،
 ثانيا :الحقوق وااللتزامات:ّ
وحقوق والتزامات املوظفني االداريني والتقنيني يف التعليم العايل( .أنظر :وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،
ميثاق األخالقيات واآلداب اجلامعية ،أفريل  ،0252ص ص .)9 ،4

 .2.5التحليل:
كل شيء ،نالحظ أنّه ال ميكن تصميم ميثاق لألخالقيات يف وقت قصري جدا ،ألنّه ليس بالعمل
 قبل ّبكل أطرافها الفاعلة .اليت سوف توجه اجراءاهتم ومواقفهم.
متس قلب وجوهر اجلامعة ّ
السهل .فهو وثيقة ّ
فهي تتطلب الكثري من الوقت واملال لتطويرها ونقلها للمعنيني هبا .وهلذا السبب استغرقت عملية إنشاء ميثاق
1

 :عقدت اجتماعات الدورة األولى بالتواريخ التالية.0228/28/52 ، 0228/28/58 ، 0228/25/52 ، 0222/55/52 :
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األخالقيات واآلداب اجلامعية من الوزارة أكثر من سنة من البحث والكتابة واملراجعة ،منذ االعالن عنه
كمشروع يف سنة  0229إىل غاية أفريل  .0252فضال عن أ ّن الفكرة كانت ضمن نتائج الدورة األوىل
للمجلس يف .0228
 ويتضح لنا من خال ل مراجعة املبادئ األساسية مليثاق األخالقيات واآلداب اجلامعيةّ ،أهنا ترتكز علىالقيم األخالقية املنبثقة أصال من قيم اجملتمع اجلزائري ،نظرا لدور تلك القيم يف أداء اجلامعة وحتسني خمرجاهتا
واالرتقاء باجلانب النوعي لالجناز .فكون اجلامعة تقوم مبهامها يف حميط اجتماعي واقتصادي ومؤسسايت عرف
تغريات عميقة وسريعة ،استدعت الضرورة إعادة إرساء مبادئ وقواعد تسيري لتعزيز مصداقية اجلامعة
ّ
التصرفات يف اجلامعة بناء على القناعات
لتفادي
هبا
االسرتشاد
يتم
ا،
مشروعيته
وضمان
العلمية
و
البيداغوجية
ّ
الشخصية فقط ،اليت ختتلف من شخص آلخر ،مما قد يسفر عن إختالالت عدة يف جمال النوعية والفعالية
ويف جمال احرتام معايري النشاط األكادميي والتحكم يف سريورة حتسني أدائه.
 ونالحظ بالنسبة للحقوق وااللتزامات ّأهنا تعترب مبثابة تعاقد متبادل يضم جمموعة من القيم واملبادئ،واألخالقيات واآلداب العامة ،واحلقوق والواجبات املتبادلة اليت على اجلميع معرفتها وفهمها جيدا والتمسك
واإللتزام هبا بكل رضا واقتناع ،بل وإذاعتها والتواصي هبا ،وذلك بغرض املسامهة يف حتقيق رسالة اجلامعة
وأهدافها وحتقيق املصلحة العامة وخدمة اجملتمع.
كل الوقت الذي استغرقه اعداد هذا امليثاق ،وبالرغم من أنّه يع ّد أداة مرجعية،
 كما نالحظ أيضا أنّه رغم ّيتم االحتكام إليها نظرا لشموليتها وفصلها يف كل القضايا املطروحة يف احلياة اجلامعية .إالّ أ ّن األمر ليس هبذه
ّ
ملخصا يف ع ّدة صفحات مكتفيا بسرد قائمة من الصفات األخالقية اليت تتميّز
امليثاق
جاء
فقد
.
لة
و
السه
ّ

بالشمولية والعموم ،ويفتقر إىل الفصل يف العديد من املسائل اليت تشهدها اجلامعة اليوم .وهو يأيت يف املقام
األول جتسيدا ألحكام القانون التوجيهي للتعليم العايل وإثراء للجهاز الضابط يف املؤسسات اجلامعية .إالّ أنّه

ال يظهر جلّيا اجلديد الذي جاء به مادام الغرض منه إجياد سبل إصالح فعلية حلال اجلامعة اجلزائرية .وبالتايل
فهو حيتاج إىل االستعانة بنصوص أخرى توضيحية وإجراءات عملية لتسهل تطبيقه يف الواقع.
الخاتمة:

ركزت التحليالت السابقة على إظهار األسس النظرية ملفهوم األخالقيات يف اإلدارة يف حدود ما
تسمح به املقالة ،ركزنا فيها على شرح وحتليل املفهوم وأبعاده يف اإلدارة وكذا أساليب بنائه وإرسائه يف اإلدارة،
مع الرتكيز على ميثاق األخالقيات واآلداب اجلامعية كآلية معتمدة إلرساء األخالقيات يف الوسط اجلامعي
اجلزائري.
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وخلصنا من تلك التحليالت إىل النتائج التالية:
1نتائج الدراسة:
حمصلة لتفاعل العديد من املبادئ تنبع من خصائص الفرد وخصائص املؤسسة،
 تعترب أخالقيات اإلدارة ّوطبيعة التفاعل هذه هي اليت حتدد طبيعة السلوك األخالقي داخل املؤسسة.
ظ أ ّن
 ال ميكن دراسة نظرية االدارة بدون مناقشة مدلوالت األخالقيات املتأصلة مبحتواها .ولسوء احل ّاألدبيات االدارية مازالت قاصرة يف مناقشة ذلك املدى الواسع لألخالقيات يف الفكر اإلداري القدمي
واملعاصر.
ألي مؤسسة تسعى إىل تطبيق أخالقيات االدارة أن حترص يف ذلك على إلزام املوظفني هبا كجزء
 الب ّد ّمن ُمتطلبات العمل ،وذلك من خالل آليات ارساء وبناء أخالقيات االدارة باملؤسسة .وال تعتمد يف ذلك
اخلاصة اليت
على التزام املوظفني باألخالقيات بناء على قناعاهتم الشخصية فقط ،فكل موظف لديه مقاييسه ّ
ختتلف من شخص آلخر .لذلك فإنّه من الضروري حتديد ما هو أخالقي وما هو غري أخالقي يف ُعرف
املؤسسة لكي يلتزم به اجلميع ،مع التعامل حبزم مع كل إخالل هبذه األخالقيات.

 يعترب ميثاق األخالقيات واآلداب اجلامعية اجلزائري منوذجا وآلية لتجسيد االحرتام املتبادل والتكامل بنيخمتلف األطراف املعنية هبذا امليثاق ،وإعطاء كل ذي حق حقه من جانب كل منهم لآلخر يف السبيل
التحضر واجلودة ،وإتاحة اجملال لكل طرف ألداء دوره وواجبه على
للوصول إىل حياة أكادميية تتسم بالرقي و ّ
لكن اصدار امليثاق ال يعترب
النحو األكمل ملا فيه رفعة املستوى التعليمي باجلامعة اجلزائرية إذا ّ
مامت االلتزام بهّ .
كافيا مامل يصاحبه متابعة ج ّدية بصيغة مكافئة ملن يلتزم به وعقوبات ملن خيالفه.

أعم من أن يكون جاهزا للتطبيق املباشر أو أن يرتبط مبشاكل معينة .وبالتايل تواجه
 يعترب هذا امليثاق ّاجلامعة اشكالية ترمجة هذه األخالقيات إىل قوانني وإجراءات وتنظيمات حتدد مسؤولية كل طرف بدقة ماله
وما عليه ما جيب أن يقوم به أو ميتنع عنه ،أل ّن مشولية البنود جتعل االعتقاد أ ّن كل ما مل يعاجل بشكل صريح
فهو ممارسة مسموحة .وباإلضافة إىل ذلك قد يصعب قراءهتا من قبل املعنيني هبا.
 ويف األخري ،ينبغي اإلشارة إىل أ ّن إضفاء الطابع الرمسي لألخالقيات يف اجلامعة جاء استجابة الهتماماتخارجية وداخلية يف نفس الوقت .ويتمثل اهلدف اخلارجي يف تعزيز الصورة اإلجيابية للجامعة فضال عن حتديد
كل من ينتمي إىل هذا القطاع.
املبادئ األخالقية اليت جيب أن يتحلى هبا ّ

االقتراحات
انطالقا من النتائج من النتائج السابقة ،ميكننا أن نقرتح ما يلي:
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 ضرورة تناول موضوع األخالقيات بشكل جاد كحقل علمي سائد يف إدارة األعمال .ومن مثّ يتم املضيقدما لتعلّم املوضوع بوصفه ذو عالقة وثيقة بنتائج نظرية االدارة .فاجلهل يف حتديد تلك العالقة الواقعية قد
مينع من حتقيق اجنازات عالية لتلك املعرفة املطلوبة وإجراء املناقشات املثمرة بني جمالني مرتابطني إىل ح ّد كبري
ومها األخالقيات واإلدارة.

 وجود امليثاق حيتّم إنشاء نظام للعقوبات ملعاقبة املخالفني له باإلضافة إىل نظام مكافئة تشجيعا لاللتزامبه .وبالتايل ،سيكون هذا امليثاق مبثابة أداة تعبئة وأداة مرجعية لتسطري املعامل الكربى اليت توجه احلياة
اجلامعية ،كما ميثل أرضية تستلهم منها القوانني الداخلية للجامعات ،الضابطة لآلداب والسلوك وأشكال
التنظيم املكرسة هلا.
 ضرورة التفريق بني ما هو أخالقي حمض ويتعلّق بالضمري الفردي ،وما هو أخالقي قانوين الذي خيضع إىلاحملاسبة والعقاب ،والتعامل حبزم مع ذلك.
 الب ّد لإلدارة أن تلتزم بالسهر على تطبيق امليثاق حبذافريه .وذلك وفق النصوص القانونية اليت أوكلتبتنفيذها وتطبيقها والسهر على احرتامها .فالقيام باألدوار واملسؤوليات اإلدارية بشفافية ومهنية يعترب واجبا
مهنيا وأكادمييا وأخالقيا واجتماعيا وقانونيا على كل من تقلد أي منصب يف هياكل اإلدارة .وبذلك تكتمل
حلقة التكامل يف األدوار خلدمة اجلامعة واجملتمع.
المراجع العربية:

 أمحد عرفة ،مسية شبلي ،اإلدارة وتحديات العولمة :مدخل دحر الفراغ اإلداري ،حقوق الطبع والنشر حمفوظة للمؤلفني،.8000
 إمام عبد الفتاح إمام" ،األخالق والسياسة :دراسة يف فلسفة احلكم" ،اجمللس األعلى للثقافة ،القاهرة ،8005 ،ص .74 اجلرجاين ،التعريفات ،ص .505 اجلعافرة ،أمحد فالح" ،أثر أخالقيات األعمال واملسؤولية االجتماعية يف املكونات ذات البعد االسرتاتيجي للمصارف يفعمان العربية للدراسات العليا.8009 ،
األردن" ،أطروحة دكتوراه ،كلّية الدراسات االدارية واملالية العليا ،جامعة ّ
 اجلريدة الرمسية العدد رقم  89املؤرخ يف  4ماي 8008 الشكرجي ،أمساء طه نوري ، 8008 ،أثر العدالة التنظيمية والثقة التنظيمية يف االحرتاق النفسي للعاملني ،دراسة تطبيقية آلراءعيّنة من العاملني يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،رسالة دكتوراه يف إدارة األعمال ،كلّية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد،
ص .17
 الطراونة ،رشا نايل حامد ،العضايلة ،علي حممد عمر" ،أثر تطبيق الشفافية على مستوى املساءلة االدارية يف الوزاراتاالردنية" ،اجمللّة االردنية يف ادارة األعمال ،اجمللّد ،6العدد.8050 ،5
 العنزي  ،سعد على محود ،نعمة ،نغم حسني" ،املنطق يف فلسفة السلوك األخالقي مبنظمات األعمال" ،جملة العلوم االقتصاديةواالدارية ،اجمللّد ،51 :العدد ،14 :جامعة بغداد.8009 ،
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ا .عثماين أمينة

 العنزي ،سعد" ،أخالقيات األعمال يف نظرية االدارة" ،جملة العلوم االقتصادية واالدارية ،اجمللذد  ،54العدد  ،49جامعةبغداد.8008 ،
 دياب ،صالح حممد أمحد" ،التزام العامل باألمانة واالخالص يف عالقات العمل الفردية" ،دار الكتب القانونية ،دار شتاتللنشر والربجميات ،مصر.8050 ،
عمان.5981 ،
 رشيد عبد احلميد ،حممود احلياري ،أخالقيات املهنةّ ، -طارق عبد العال محاد ،حوكمة الشركات (المفاهيم ،المبادئ ،التجارب) تطبيقات الحوكمة بالمصارف ،الدار اجلامعية،

االسكندرية.8001 ،
 طارق حمسن منصور الغاليب ،صاحل مهدي حمسن العامري" ،املسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال :األعمال واجملتمع" ،داروائل للنشر ،الطبعة الثالثة ،عمان ،8050 ،ص .570
 عبد احلليم ،أمحد وعبابنة ،رائد ،أمهية التفويض االداري والشفافية يف ممارسة االبداع االداري يف القطاع العام األردين من وجهةنظر االدارة االشرافية" ،ورقة عمل مق ّدمة إىل مؤمتر االبداع والتحول االداري واالقتصادي ،جامعة الريموك 87/81 ،نيسان
.8006
 -عبد الفتاح ياغي ،األخالقيات يف اإلدارة ،اليقظة للنشر والتوزيع ،القاهرة.8005 ،

 عبد املنعم احلنفي ،المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة ،مكتبة مدبويل ،القاهرة.8000 ، جمد الدين الفريوزآبادي ،القاموس احمليط ،دار الفكر  ،بريوت.5991 ، حممد الغزايل ،خلق املسلم ،دار البيان ،الكويت.5970 ، حممد شاكر عصفور ،فساد البريوقراطية :أسبابه وطرق عالجه ،جملة مكتبة اإلدارة ،معهد اإلدارة العامة ،الرياض ،اجمللد،7العدد ،5شوال 5999هـ .
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمى ،ميثاق األخالقيات واآلداب اجلامعية ،أفريل  .8050من املوقع االلكرتوين:https://www.mesrs.dz/ar/conseil-d-ethique1
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