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 عمالألمات اأخالقيات الوظيفة العامة يف منظ

 )مدخل نظري(
 

 عمي جاب هللا مفتاحد.
 جامعة سرت -عسالألدارة اإكمية 

 

 السقدمة:
تتشاسب مع ثقافة الذعػب  ،عسال مدارات عجيجةألخالقيات اأيأخح الحجيث عغ    

خالق عمى ألفال يقترخ وجػد ا وىػيتيا الدياسية واالقترادية. ،وشبيعة حزاراتو
صبح أ ،خالق الستعارف عميياألي معاييخ او في ضل تجن   ن  أمجتسع دون غيخه إال 

 مة والستخمفة عمى حج سػاء.خالق مصمبًا رئيديًا لمسجتسعات الستقج   ألالبحث عغ ا
لسػاصالت والعمػم والتكشػلػجيا السجتسعات في نطع االتراالت والسعمػمات وا تقجم ن  إ
مكانيتيا السادية إدارة والدياسة والتعميع وغيخىا مغ السجاالت ال يعتسج عمى إلاو 

ظ بسجسػعة مغ مكانياتيا البذخية القادرة عمى التسد  إسا عمى ن  وإوالتكشػلػجية فحدب، 
تقجميا  يجػدة الخجمات الت ن  أكسا  ،كحلظ يفيةخالقيات والدمػكيات الػضألا

ظ السؤسدات العامة والخاصة عمى اختالفيا تعتسج وبذكل كبيخ عمى مجػ تسد  
 (.:99975)ياغي، خالقياتألالسػضف بيحه ا
وواضحًا  خالقيًا دقيقاً أووضع مشيجًا  ًا،بالغ اً خالق اىتسامألسالم اإلوقج خز ا

بػضع مجسػعة مغ  السبادغ والقػاعج السدتشجة عمى القخان الكخيع والدشة الشبػية 
ندان بخالقو إلل عالقة اوفر   شسل جسيع مشاحي الحياة العامة والخاصة، ،الذخيفة

 وبشفدو وأىمو وذويو بذكل خاص وبالسجتسع بذكل عام.
 :طار العام لمبحثإلا :ولا أ

يا ألن   ،أخالقيات الػضيفة العامة مغ أساسيات الشجاح : تعجمذكمة البحث 1/1
لحا  وكحلظ ثقة السجتسع الحؼ تعسل فيو، ،تعكذ ثقة السشطسة بسػضفييا وأجيدتيا
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وتقمل مغ األعباء  ،ز أدائيافسعخفة أخالقيات الػضيفة العامة والػعي بجورىا سػف يعد   
  .الستختبة عمييا

  :البحث يسكغ تأشيخىا مغ خالل التداؤالت التاليةػ ليا السذكمة التي يترج   إن  
وما أىسية وعشاصخ  الػضيفة العامة؟.و  خالقيات العسل،أو  خالق،ألما مفيػم ا .9

 خالقيات الػضيفة العامة؟أومرادر 
 دارة؟إلخالقيات اأما مخاحل تصػر  .2
 سات؟داء السشط  أثخ االلتدام بأخالقيات الػضيفة العامة عمى أما  .3
 ؟.قيات العسلأخالما مدتقبل  .4
 هسية البحث:أ 1/2

وأخالقيات  ،تشبع أىسية البحث مغ الجور الكبيخ الحؼ تمعبو األخالق برػرة عامة
 سياماً إيسثل  ىحا البحث ن  أكسا  ،عسالألسات امشط   في الػضيفة العامة برػرة خاصة

شار نطخؼ إسات وأخالقيات العسل مغ خالل تحميل السشط   يخبط بيغ كل متػاضعاً 
ىسية البحث أ  ن  إنقػل  ن  أوبحلظ ندتصيع  دارة في ىحا السجال،إلدبيات اأضسغ 

  :ز فيتتمخ  
وأخالقيات الػضيفة  خالق،ألمفيػم ا تقجيع عخض ألخالقيات الػضيفة العامة، -9

 خالقيات الػضيفة العامة.أوعشاصخ ومرادر ، العامة
لديادة فخصة االستفادة  ؛ىحا السجال ثخاء السكتبة العخبية ببحػث فيإالسداىسة في  -2

 مشيا.
  :أهداف البحث 1/3

  اآلتي: ييجف البحث إلى
 والعشاصخ، السفيػم واألىسية، –تقجيع عخض نطخؼ ألخالقيات الػضيفة العامة  -9

 والسرادر.
 دارة.إلخالقيات اأمعخفة مخاحل تصػر  -2
 سات.السشط  داء أثخ االلتدام بأخالقيات الػضيفة العامة عمى أ معخفة -3
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 ؟أخالقيات العسلما مدتقبل  -4
 مشهج البحث: 1/4

خ مغ لحلظ اعتسج عمى السشيج الػصفي السدحي لسا تيد   ،ىسية نطخيةأ مبحث ل    
  .خالقيات الػضيفة العامةأو  خالق،ألدراسات خاضت في مػضػع  ا

 .طار الشغري لمبحثإلا :ثانياا 
 .عسالألخالقيات اأومرادر  وعشاصر، ،وأهسية : مفههم، 2/1
 خالق:ألمفههم ا -ولا أ 

يتبايغ مفيػم األخالق بتبايغ واختالف السجتسعات والثقافات وحاجات ورغبات 
 األفخاد، واالختالفات الفخدية ذات العالقة بـ: الخرائز الذخرية والجيسػغخافية،

والسجرسة والحاجات والخغبات، واألسخة، واألصجقاء، وزمالء العسل، والقبيمة، 
 ،القترادؼاوالجامعة، وبيئة العسل، والخمفية التعميسية، والسدتػػ االجتساعي و 

 وغايات واىتسامات وأىجاف الفخد. ،والسدتػػ اإلدراكي
 (.2009والجيغ)السحخوقي، الصبع والدجية والسخوءة،: خالق في المغة تعشيأفكمسة    
 و كمسة تعشي:ن  أبEthics مرصمح  oxford(9980ف قامػس اكدفػرد )ويعخ      

دبية وقػاعج الدمػك ،كسا عخف السرصمح في قامػس لػنجسان السبادغ األ
(9995)longman   و السبادغ أ ويجل عمى القػانيغ، خالق،ألو العمع الحؼ يتشاول ابأن

 ع في سمػك الفخد والجساعة.الخمكية التي تتحك  
عبارة عغ السبادغ والسعتقجات ذات  خالقألا ن  إ( فيقػل Kreitner 2007: 133ا)م  أ

( الدمػك Aliken& Cooper1982العالقة باألشياء الرحيحة والخاشئة، ويخػ )
 وما يجب أن    Right، والرحيح   Goodق بسعاني الخيخاألخالقي ىػ ما يتعم  

(، 2002: 337، و عكدو سمػك غيخ أخالقي )دمحم عمي :  Ought to  beيكػن 
األخالقيات عبارة عغ مفيػم السجتسع لسا ىػ  ( أن  2006: 96ويعتقج )نجع عبػد : 

 صػاب أو خصأ في الدمػك.
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 –فصخية أو مكتدبة-صفة مدتقخة في الشفذ  و:ف الُخمق بأن  فقج عخ   لسيدانيا اأم  
كسا  يذيخ  (..999210)السيجاني، محسػدة أو محمػمة ذات آثار في الدمػك،

التي تقػد اإلندان إلى االختيار فيسا بيغ الخيخ مرصمح األخالق إلى القػة الخاسخة 
 (923، 2000والذخ )جػاد، 

خالق ُبعجيغ ىسا: ُبعج خاص بالعالقات ألفي ا ويمحع مغ التعخيفات الدابقة أن     
والحكع الرادر عمى سمػك الفخد ىػ  وُبعج آخخ خاص باإلندان )نفدو(، السجتسعية،

م ضمع أ عجل م شخ،أحكع السجتسع الحؼ يحجد ما ىػ خيخ  قل،ألفي جانب مشو عمى ا
وقػاعج تحكع سمػك  لى مبادغ ُخمكية،إحكامو ىحه أويتخجع السجتسع  مغ وجية نطخه،

 (.2003.98)السخزوعي ، فخادألا
 ومبادغ، سالمية مغ قػانيغ،إلتو الذخيعة اقخ  أيا ما خالقيات بأن  ألا ف البحثويعر   

فخاد ألت االتي تزبط معامال وتقاليج، وعادات السجتسع مغ قيعه قخ  أوما  وتذخيعات،
فخاد بالتدام ما صجر عغ الجيغ والسجتسع لمدسػ واالرتقاء ألاقو وما صج   فيسا بيشيع،

 ما ىػ أفزل. ىإل
 :أخالقيات العسل -ثانياا 

ل بعرخ دارؼ في الػقت الحاضخ نمحع السخحمة التي تتسث  إلعشا تصػر الفكخ الػ تتب  
وتشطع السعمػمات  ،السعخفة والسعمػماتية التي فييا احتمت السعمػمات واالتراالت

ىحه  ن  أوالبخمجيات فزاًء واسعًا وتصبيقات ميسة في السشطسات السعاصخة، نخػ 
ذ إفخاد العامميغ ألداء اأدت مغ جانب آخخ عمى السبادغ والكيع في تصػيخ السخحمة رك  

فخاد نخبة كبيخة مغ بيغ ىؤالء األ ن  أو  ،مػارد السشطسة صبح الفخد اآلن أفزل مػرد مغأ
 ىع رأس مال فكخؼ )معخفي(. 

ىجاف والكيع واألخالقيات والسعخفة أصبح فيو ألىحا العرخ الحؼ يخكد عمى ا ن  إ
ل بالسعارف والسيارات الفخد يبشى بشاًء مغ الجاخل روحيًا وفكخيًا فيػ الحؼ يتسث  

صبح تػجو السشطسات والسجراء أالثقافة السشطسية الحؼ فيو  شارإوالقجرات والدمػك في 
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خالقيات العسل مغ خالل الدمػك الفخدؼ والدمػك أججيجة تخكد عمى  انتقالةنحػ 
 الخاص بالسشطسة، لحا يجب عمييا مػاكبة التغييخ الحؼ يحرل في البيئة الخارجية. 

عسال األ ن  أدارؼ ىي إلخالقيات في مكان العسل مغ وجية نطخ الفكخ ااأل ن  إ
ختبط ىحا السفيػم بالعجيج مغ السػاضيع والسيسات يذ إعسال الجيجة ألخالقية ىي األا

ز الدمػك ج وتعد   يا تخش   ألن   ؛السشطسية كاإلدارة والعامميغ والعسل والكيادة والسجيخيغ
 خالقية تكسغ في أن  ألالسعزمة ا ن  أويسكغ مالحطة  ،والدمػك غيخ الجيج ،الجيج

و حالة معيشة أػل في العسل وحتى الفخد العامل يػاجيػن جسيعًا مػقفًا ئالسجيخ أو السد
خالقيات العسل أتعج ، فخادألو ما يعتقجه ىؤالء اأ ،خالقية معياريةأغ تحجيات تتزس  

 ؛داراتياإذ يتع التأكيج عمييا مغ إمػر السيسة لذغل الػضيفة في السشطسة ألاليػم مغ ا
يسيد بيغ الرػاب والخصأ في  ن  أو يدتصيع بسثابة الخقابة الحاتية لمفخد ألن  يا تعج ألن  

خالقيات العالية لمعسل في ألفخاد ذوؼ األثشاء العسل. وليحا يتع استقصاب اأسمػكو 
 ن  أو أ ،خالقيات لياألفخاد ىع الحيغ يجمبػن األىؤالء ا ن  أساس أالسشطسة عمى 
 (.Daft, 2003, 326فخاد العامميغ فييا)ألخالقياتيا مغ اأالسشطسة تدتسج 

فيا تجاه دارة وترخ  إليا "اتجاه اخالقيات العسل في السشطسة بأن  ألحا يسكغ تعخيف 
مػضفييا وزبائشيا والسداىسيغ والسجتسع عامة وقػانيغ الجولة ذات العالقة بتشطيع عسل 

 (. 194، 2001االونكتاد،فخاد )ألذ يشصبق ىحا التعخيف بحاتو عمى عسل اإ ،السشطسات
يا مجسػعة مغ السبادغ والسعاييخ خالقيات العسل بأن  أ( 2009ف )الدكارنة،عخ  

يعتسج عمييا  يالت و السيشة الػاحجة،أفخاد العسل ألتعج مخجعًا لمدمػك السصمػب  يالت
 دائيع. آالسجتسع في تقييع 

ل مبادغ تسث   خالقيات العسل أ ( أن  Schermerhorn, 1996, 48فيسا يخػ )
و الدمػك الرحيح أ ،جيجالو غيخ أ ،ميسة لمدمػك السختبصة بسعاييخ الدمػك الجيج

يا مجسػعة لى أن  إفيذيخ  Daftما أفخاد والجساعة. ألوالدمػك الخصأ في ترخفات ا
و الجساعة في التسييد بيغ الرػاب أالسبادغ الدمػكية والكيع التي تحكع سمػك الفخد 

 (.Daft, 1997, 142والخصأ )
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تحكع  ييا: مجسػعة القػاعج والسبادغ التخالقيات العسل بأن  أ ف الباحثويعر   
 فيغ بيا.عساليع السكم  ألدائيع أدارية في إلالعامميغ في مختمف السدتػيات ا

لى معخفة الخصأ والرػاب في مػقع العسل إذيخ تخالقيات العسل أمفيػم  ن  إ
و الخجمات التي تقجميا السشطسات أ ،السشتجات ومحاولة عسل ما ىػ صػاب وجيج في

سات السشط   ن  إ(. stakeholdersصحاب السرالح )أتجاه ذوؼ العالقة بالسشطسة مغ 
التي تعسل جسيعيا  ،فخاد والجساعاتأللى جانب السعاييخ الحاتية لإتزع معاييخ 

 سة.كسحجدات لمدمػك تجاه مدؤوليات وواجبات العسل في السشط  
خالقي يحيط بترخفات أشار إو ال يػجج نمحع مغ خالل ىحه الشطخة أن  عميو 

جة )السعزالت السعقجة(، لكي يتع تػضيح ما ىػ فخاد خاصة في الحاالت السعق  ألا
 و ما ىػ خصأ. أصحيح 

ىحا  ن  أذ إداء وأنذصة السجراء أخالقيات في مػقع العسل قج تشعكذ عمى األ ن  إ
ن يطيخ أؼ رد فعل. فالترخفات أخالقية قبل ألالسجيخ سيخاعي العجيج مغ السحجدات ا

دارية التي تطيخ ضسغ نصاق أخالقيات إلزعاجات اإلو اأالالقانػنية والالأخالقية 
عغ ما  و ما ىػ خاشئ في الحاالت االعتيادية فزالً أييتع بسا ىػ صحيح  ،العسل

و أسة إلغخاض شخرية كاستخجام لسػارد السشط  يػاجيو الفخد في عسمو اليػمي 
 االتفاقيات غيخ الػاضحة.

فخادىا العامميغ ألحا فكياس االلتدام بأخالقيات العسل مغ خالل مجػ ميل السشطسة و 
تاحة فخصة متداوية لمعامميغ، إنحػ االلتدام بالقػانيغ واألنطسة السعسػل بيا مثال ذلظ 

 شػة وأؼ مجفػعات غيخ قانػنية. االلتدام بالقػانيغ واألنطسة والخ 
خالق أو أدارة إلخالقيات األى إيذيخ العجيج مغ الكتاب والباحثيغ بيحا الرجد 

والتذخيعات الشافحة والعػامل  ،بالكيع والتقاليج االجتساعية دارة التي تتأثخ كثيخاً إلا
مغ فخاد اآلخخيغ خارج السشطسة ألفخاد العامميغ واألالسػقفية، تحجد عالقات السجيخ با

خالقيات أ ن  أدارؼ إلذوؼ السرالح في السجتسع. نمحع مغ خالل تصػر الفكخ ا
دارؼ، ففي الساضي كان التخكيد عمى إلما غيخت مغ شبيعة العسل ا اً دارة كثيخ إلا
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االتجاه الحالي يخكد عمى  ن  أحساية مرالح السالكيغ واالىتسام باإلرباح في حيغ 
 دارة. إلم بالسدؤولية االجتساعية وأخالقيات ااالىتسا

 .الهعيفة العامة :ثالثاا 
يخجع اصصالح الػضيفة العامة إلى الكثيخ مغ السعاني السختمفة ذات السفاليع 

يا الػحجة  األساسية أن  ب(  9990شيحة وآخخون ألالستغيخة السزسػن حيث يعخفيا )ا
ػليات ئوىي مجسػعة مغ الػاجبات والسد ،لمعسل في الييكل التشطيسي لمتشطيع

يؤدييا شخز واحج تتػافخ لجيو شخوط التأىيل  ن  أالستكاممة والستجاندة التي يجب 
د إلشغال الػضيفة في التعميع والخبخة والتجريب والسعارف والقجرات والسيارات السحج  

( فقج  9996ا )عبج اليادؼ أم   ،الدمصة السخترة أو فػضت تحجيجىا ،دتياالتي حج  
مجسػعة واجبات ومدؤوليات تعخضيا الدمصة يا بأن  فيا وعخ   ،بعج مغ ذلظأذىب إلى 

عميو فيي الػحجة األساسية في  وبشاءً . أو تصمب خجمات شخز واحج ،السخترة
 ن  أالتشطيع اإلدارؼ التي تتسيد عغ مذاغميا بػاجباتيا ومدؤوليتيا، ويخػ آخخون ب

وىي مجسػعة مغ الػاجبات  ،صغخ وحجة في التشطيعأعغ الػضيفة العامة ىي عبارة 
ويقػم  ،في التشطيع الرعػبة تحجث لتحقيق ىجفغ مغ ػليات في مدتػػ معي  ئوالسد

الت بذأنيا تعيشو سمصة ذات بأداء اإلعسال السختبصة بيا شخز يحسل مؤى
 (. 9996ويشال مقابل ذلظ السخاتب واالمتيازات األخخػ )حبير  ،صاخترا

 أهسية أخالقيات األعسال: -رابعاا 
أو األفخاد الحيغ يشتسػن  سةتكسغ أىسية أخالقيات األعسال سػاء بالشدبة لمسشط

ميسا في تقػية مجػ االلتدام  يا تعج أمخاً أو لألشخاف ذات السرمحة في أن   ،إلييا
 ا.ر وجػدىبسبادغ العسل الرحيح الحؼ بإمكانو تػجيو السؤسدة نحػ مفيػم أوسع يبخ   

شا سشحاول إيخادىا في شكل نقاط وإذا أردنا اإلشارة إلى أىسية أخالقيات األعسال فإن  
 عمى الشحػ التالي:

بااللتدام باألىجاف نة لمسػارد البذخية لمسؤسدة لسكػ   تداعج مختمف الذخائح ا -9
 السخسػمة ليع باالستشاد إلى قيع السشطسة التي تؤثخ فييع.
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وتحقق احتخام كل األشخاف سػاء مغ داخل أو مغ تديل عسمية صشع القخار  -2
 خارج السشطسة.

 تػلج لجػ العامميغ الذعػر بالثقة والفخخ باالنتساء لمسشطسة. -2
لو  وىحا أيزاً  ،تعديد سسعة السشطسة عمى صعيج البيئة السحمية واإلقميسية والجولية -4

 مخدود إيجابي عمى السشطسة.
أو جػائد الجػدة الذاممة  ،ذيادات اإليدوالحرػل عمى شيادات عالسية ك إن   -5

بالعجيج مغ السعاييخ األخالقية في إشار اإلنتاج  يقتخن بااللتدام مغ قبل السشطسة
والثقة الستبادلة ودقة وصحة  ،والتػزيع واالعتخاف بالخرػصيات والعسل الرادق

ي اإلنتاج تحسل بعبارة أخخػ الذيادة الجولية بااللتدام بالسعاييخ الفشية فو  السعمػمات،
 سة األعسال.بسزسػن أخالقي واجتساعي ميع أضيختو مشط   في شياتيا اعتخافاً 

 .خالقيات الهعيفة العامةأعشاصر  -خامداا 
ػضيفة العامة الخالقيات ألى عشاصخ إاب والباحثيغ ض الكثيخ مغ الكت  تعخ   

 ( وكسا يأتي: 9999( )شخيف  9987)عاشػر 
 والقػانيغ.االلتدام باألنطسة  .9
 احتخام قيع وعادات السجتسع. .2
 د.العجالة وعجم التحي   .3
 وعجم التقيج بالجوام. ،احتخام الػقت .4
 االنتساء والػالء لمسشطسة. .5
 حب العسل. .6
 الحكسة واإلخالصو مانة والشداىة ألا .7
 .الدخعة واإلتقان في انجاز العسل .8
 سة.و السشط  أالسحافطة عمى مستمكات الجولة  .9

 .العمسية والعسمية مغ قبل السجيخيغتشسية الكفاءات  .90
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 خالقيات الهعيفة العامة:أمرادر  -سادساا 
تختمف  ىا وشبيعة جيػدىا وشخق تعامميا. لكغ الدارية في مدتػا إلتختمف الشطع ا

اب والباحثيغ وقج حاول الكثيخ مغ الكت   ،خالقيات مغ حيث الجػىخألفي مرادر ا
يػجج : الحؼ يقػل Daftفسشيع  ،الػضيفة العامةساسية ألخالقيات ألتحجيج السرادر ا

 ثالثة مرادر لألخالق ىي:
د سمػكيات ذ تتحج  إ ،ل بالسعاييخ القانػنية السػثقةالتي تتسث  القػانيغ والتذخيعات   -1

 األفخاد والسشطسات والكيع األخالقية بتصبيق ىحه القػانيغ.
التي تدتشج عمى الكيع الستبادلة التخبػية واالجتساعية والسعتقجات الجيشية  العسميات  -2

 والسذتخكة بيغ األفخاد.
د السعاييخ السختبصة بدمػك االعتقادات الذخرية لمفخد التي مغ خالليا تتحج    -3

 .(Daft,2003,49)لحلظ الفخد وحخيتو في الترخف السشاسب وفقاً 
 مرادر أخالقيات األعسال (1)الذكل 

 
 باالعتساد عمى مخاجع سابقة.مغ إعجاد الباحث  :السرجر

أخالقيات 
 األعمال

القيم والمعتقدات 
 الشخصية الذاتية 

 المعتقدات الدينية 
التشريعات 
 والقوانين 
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خالق خسدة ألمرادر ا ن  إفيقػالن  ( 9987و)عاشػر  ( 9990ا )البكخؼ م  أ
 مرادر ىي: 

خالق وفزائل سمػكية تشعكذ عمى أوضعت الجيانات الدساوية  :السردر الديشي  -1
ومعاممة الجسيع  ،واالستقامة في التعامل ،وحدغ السعاممة ،السخء في تعاممو مع هللا

 مام القانػن. أيع متداوون في الحقػق والػاجبات ألن   ؛معاممة حدشة
ندان إلتحقق سعادة ا يويذتسل ىحا السرجر عمى السبادغ والتشطيسات الت

وتشطيع  وعمى القػاعج العامة الرالحة ليجاية الشاس، والسجتسع في كل السجاالت،
وامخ ألوىي  ا عمى القػانيغ الػضعية،يزًا أويذسل  حياتيع في كل زمان ومكان،

 لتشطيع حياتيع بالسحافطة عمى حقػق الشاس،؛ نفديعأوضعيا البذخ  يوالشػاىي الت
لحلظ تعج التذخيعات والقػانيغ واألنطسة  وتحجيج واجباتيع لشذخ العجالة والسداواة بيشيع،

الجولة  ويقرج بالتذخيعات دستػر خالقية،ألالسعسػل بيا مرجرًا مغ السرادر ا
نػاعيا بأخخػ ألوالمػائح والتعميسات ا ونطام الخجمة السجنية، والقػانيغ السشبثقة عشو،

ج بو والتقي   مغ حيث االنزباط بالػقت، خالقيات كثيخة،أتحتػؼ عمى  يالت ،السختمفة
 وتقجيع السرمحة العامة عمى السرمحة الخاصة، واالبتعاد عغ السحدػبية، واالحتخام،

  .(30 - 29،ص ص.2006وعجم قبػل الخشػة )البذخؼ  سخار العسل،أوعجم إفذاء 
البيئة االجتساعية التي يعير فييا الفخد والتسازج بيغ  ج: تعالسردر الجتساعي  -2

ىع مرادر أ قصاعات السجتسع السختمفة خالل عادات وتقاليج وأعخاف وقيع مغ 
وفي مدتػػ التعامل بيغ السػاششيغ والجسيػر مغ  ،دارةإلاالختالفات التي تؤثخ في ا

لكل مجتسع  ن  أكسا  خخػ،أسة مغ جية نفديع داخل السشط  أوبيغ السػضفيغ  ،جية
نتساء او  ،د قيسو ومعتقجاتو وعالقاتو ووالءوتحج    ع حخكتو،ثقافتو الخاصة بو، التي تشط   

ػانب االجتساعية الستسثمة في يكػن ثقافة السجتسع الج ىع ماأ  ن  أومغ السعخوف  فخاده،أ
 ونسط العير ومسارسات الحياة االجتساعية. الكيع والسعتقجات والعادات،
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 ؼكبخ الحألسة يعسمػن فييا عادات السجتسع امشط   أؼلى إوقج يحسل السيشيػن 
 أو مخاضًا اجتساعية،أوتقاليجه وأعخافو ،سػاء كانت ىحه العادات والتقاليج  يعيذػن فيو،

 (.39،ص.2005يجابية )الحػراني ،إوتقاليج  قيساً 
 :داري التشغيسيإلالسردر ا  -3

ع في تدييخ تتحك   يتعج القػانيغ واألنطسة والتذخيعات مغ السرادر الخئيدية الت 
يعسل فييا الفخد بكل ما فييا  يويقرج بو البيئة التشطيسية الت سات،دارة في السشط  إلا

وتػجو  ومثل تحجد سمػك العامميغ فييا، ،وتقاليج وقيع وأنطسة مغ قػانيغ ولػائح،
دارة إلق فيو مبادغ اا يؤثخ في قيع الفخد والتدامو وأسمػب عسمو الحؼ تصب  مس   مدارىع،

 ونطع السكافأة وإشكال الخقابة والعقاب. نساط تقديع العسل،أو  داخل التشطيع،
تػفخ قيادة  ومدتػياتو،وإجخاءاتو  ساليب العسلأدارية التي تحجد إلالبيئية ا ن  إ

 السداواة و يا تؤمغ بالجيسقخاشية والعجالة ون  أالبج  عمى جسيع السدتػيات، كفئةدارية إ
جبات اع عمى االلتدام بالػ وتذج    ،كسا تزسغ الحقػق ألصحابيا الحػار السباشخ،

 (. 34-33،ص2007وسخعة وأمانة )بشي خالج، وأدائيا بجقة،
وانعكاس  بو نسط الشطام الدياسي الحؼ يديخ السجتسع،يقرج  :السردر الدياسي -4

فخاد؛ فإذا كان الشطام الدياسي يؤمغ ألخالقيات العسل اأيات ىحا الشطام عمى تػج  
فخاد أليجابيًا في قيع اإسيتأثخ و  خخ؛آلواحتخام الخأؼ ا والحػار، والسذاركة، بالتعجدية،

ع عغ الشيب فاسجًا ال يتػر   اتػرياً ذا كان الشطام الدياسي دكتإو  وقشاعتيع السيشية،
سة )بشي فخاد في كل مشط  أليات اتأثيخه سيكػن سمبيًا في تػج   ن  أف ع الكيع البالية؛ويذج   
 (. 32-39،ص2007خالج،

وضاع سياسية قائسة فدمػكو يتأثخ أوحيغ يقػم السيشي بأداء واجباتو في ضل 
الحؼ يتخح مغ الرالح العام  فالشطام الدياسي وضاع وخرائريا؛ألبصبيعة ىحه ا

ومغ ىشا  السداءلة، و الجيسقخاشية، و والذفافية يسان بالحخيةإليتعيغ عميو ا غاية لو،
لى إا الشطام الدياسي الحؼ يفتقخ م  أ خالق السيشية،أللى ازدىار اإفالشطام يؤدؼ 

لى تغحية الدمػك إ ؼفيؤد، ويسيل نحػ االستبجاد والطمع الخقابة القزائية واإلدارية،
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 ،2005 )الحػراني، فخاد السيشة خاصةأومدتػػ  ،فخاد عامةألالالخمقي عمى مدتػػ ا
 (.39ص.

 :السردر القترادي -5
ومغ بيشيع السيشيػن  ،فخادهأفي جسيع  ع الطخوف االقترادية الدائجة في السجتسعتتحك  

نساط ألى إالسجتسع غالبًا فخاد أتجفع ب الطخوف االقترادية الرعبة ن  أإذ  واإلداريػن؛
 (.40-39، ص2005مغ الدمػك بعيجة عغ السعاييخ الخمكية)الحػراني ،

فخاد أيسكشو العير بكخامة مع  فإذا كان الذخز يعير في وضع اقترادؼ مخيح،
ذا كان إا م  أ ،والتدامًا أكيجاً  ،خالقيات رفيعةأع مشو تتػق   ن  أو مغ الديل ن  أف سختو؛أ

 وسختو ومجتسعأدة تجاه شو مغ الػفاء بالتداماتو الستعج   ال يسك   فوضعو االقترادؼ 
ىسية البعج االقترادؼ قج أ ولعل  والغر واستغالل الػضيفة، فيتػقع مشو االنحخاف

ذ تصخح التكشػلػجيا في كل يػم الكثيخ إ تتزاعف بذكل كبيخ في الػقت الحاضخ،
 (. 32-39،ص2007)بشي خالج، مغ السغخيات

 دارة:إلخالقيات اأمراحل تظهر  2/ 2 
سة ن في السشط  ػ و العاممأيتخحىا السجراء  يلعل الدبب في اختالف القخارات الت

ت بيا ىشاك مخاحل مخ   ن  أ ،عشجما يتعاممػن مع قزايا متذابية ذات العالقة باألخالق
اعتسجت عمى  يالحجيثة التلى السخحمة إدارة مغ مخحمة قبل التقميجية إلخالقيات اأ

تختمف وجية نطخ الذخز باختالف السخحمة  يوبالتال خالقية عالسية،أمبادغ 
 وىحه السخاحل ىي: يشتسي ليا. يخالقية التألا

 ( Preconventionالسرحمة قبل التقميدية )  -1
القػاعج وامخ والتدام ألن في ىحه السخحمة عمى اتباع اػ و العاممأن ػ يعسل السػضف

جل أووفق شاعة عسياء لمدمصة مغ  ،ب العقاب والحرػل عمى العػائجلتجش  
دارة إلا ام  أ خحه.أخح ما يسكغ أسات ساسي لجػ ىحه السشط  ألو امرمحتيع والتػج  

وتػقخاشية في قيادة ألسمػب الكيادة اأفتتجو الستخجام 
خالقي لمعامميغ عغ أل( ويكػن الجفاع اDaft.Richard,2007,p171السشطسة)
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وفي ىحه السخحمة ال ييتع  وامخ(،ألح انف   أكشت  ن  إدمػك ميسا كان ششيعًا ىػ )ال
ال إسة كحلظ ال تيتع السشط  ، سة والحفاظ عمييافخاد بالسرمحة العامة لمسشط  ألا

  .بالخبح وتحقيق فػائج اقترادية ليا
 (conventionalالسرحمة التقميدية ) -2

و ئكسا يتعارف عميو مع زمال ،عمى الدمػك الجيجف الفخد في ىحه السخحمة يتعخ      
وكحلظ الكيع في ثقافة  ،عخاف والعاداتألفيتبعػن ا ،وعائمتو وأصجقائو والسجتسع ككل

ن مشو يؤيج و خخ آلف وفق ما يتػقع اويترخ   مثل عجم الدخقة والغر، ،السجتسع
حيث يتع ( Daft,2007,p.172ويمتدمػن بو) ،شخاص في ىحه السخحمة القانػن ألا

ع بؤرة وتتػس   ،لى الشطع االجتساعية مغ قػاعج ومدئػلياتإاالبتعاد عغ الدمصة الفخدية 
جبات االجتساعية فيػ اداء الػ ألى إخالقي في حساية السرالح الذخرية ألالقمق ا

 (.Graham,1995,76) ع مشو السجسػعةف وفق ما تتػق  يترخ  
لى إوامخ ألمغ االعتساد بالسشصق عمى شاعة او تع االنتقال ن  أنمحع في ىحه السخحمة 

وقج زاد االىتسام  ،ف بذكل أخالقيعخاف في السجتسع لمترخ  ألاالىتسام بالتقاليج و ا
عصيت دفعة أ بحلظ  يوى ،والعسل عمى االلتدام بالقػانيغ ،وبالسجتسع ككل ،باآلخخيغ

ندجام ترخفاتيا وأعصت انصباعًا حدشًا عغ السشطسة ال ،فزلألمعامميغ لمعسل بذكل 
دائيا حيث أوتحديغ  ،سة لمشجاحتو وزادت فخص السشط  اوعاد ،مع ثقافة السجتسع

 صبحت عزػًا في السجتسع.أ
و السبادئ أو ما بعد التقميدية أ (( postconventional السرحمة الحديثة - 3
 خالقية العالسية:ألا

، عالسية )عجالةالخالقية أليتع العسل في ىحه السخحمة باالعتساد عمى السبادغ ا  
و مخؤوس بااللتدام بيحه أ ًا،خخيغ...( حيث يعسل الذخز قائجآلحقػق ا، مداواة 

( وىع مدتعجون لخخق weiss,1994,p231خالقية كجليل ومخشج لعسمو )ألالسبادغ ا
وممتدمًا  عاً ومذج    وأصبح القائج حالساً  ،تتعارض مع ىحه السبادغ يالقػاعج واألنطسة الت

ويػازن بيغ االىتسام بالحات واآلخخيغ والسرمحة  ،عمى ليعألوالسثل ا ،خخيغآلا بحقػق 
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و خارج أخخيغ داخل آلعات اخالقي بغس الشطخ عغ تػق  أويترخف بذكل  ،العامة
لى إل ع السخؤوسيغ لمتحػ  وضيخ في ىحه السخحمة القائج الخادم الحؼ يذج    ،سةالسشط  

قادة السدتقبل مغ خالل تصػيخ قجراتيع وتجريبيع بجاًل مغ استخجام مػقع الكيادة مغ 
ىشاك نقمة  ن  أويمحع في ىحه السخحمة  (.Daft,2007,p.175)ع باآلخخيغجل التحك  أ

ػسيغ بإشخاكيع في اتخاذ ئلى السخ إػلية والدمصة مغ القادة ئكبيخة في انتقال السد
ويديج مغ مدتػػ  ،ا يخفع الخوح السعشػية لمعامميغمس   خ قجراتيعالقخارات وتجريبيع وتصػي

 .ايشتسي لي يوزيادة الػالء لمسشطسة الت، رضاىع
 سات:داء السشغ  أأثر اللتزام بأخالقيات الهعيفة العامة عمى  : 2/3

لحا  ،ف ىػ جدء مغ السجتسعتقػم الػضيفة العامة لتقجيع خجمات السجتسع، والسػض  
يحقق التػافق بيغ السرالح الذخرية والسرالح العامة، فقج يمجأ السػضف  يجب أن  

 لى استغالل وضيفة لتحقيق مرالحو الذخرية. إالعام 
 ،عجم االلتدام بأخالقيات الػضيفة العامة سػف يؤدؼ إلى ضعف دور الحكػمة إن  

فزاًل عغ اآلثار  ،ل مغ مرجاقية وصػرة الحكػمة في أذىان الجسيػرو يقم   ألن  
التي تشعكذ بذكل ومباشخ في عجم  ،الدمبية الشاشئة عغ فقجان الثقة مغ الحكػمة

ل في ضعف سسعة البمج في ثار اقترادية تتسث  آاالستقخار الدياسي، كحلظ ىشاك 
وتبجيج الثخوات والسداعجات والقخوض كسا  ،معامالتو االقترادية واإلقميسية والجولية

ثار قانػنية إدارية أخالقية، آىشاك  ن  أعج االحتالل فزاًل حجث في العخاق ب
  .اجتساعيةو 

سات عمى اختالف تجفع السشط   ،راتعمى ما سمف ىشاك مجسػعة مغ السبخ    تأسيداً 
 ىي: و  ،أنػاعيا باتجاه تحديغ األداء

االلتدام بالسعاييخ األخالقية لمػضيفة العامة سػف يؤدؼ إلى تشسية  قجرات   ن  أ -9
 غ األداء.وتحفيدىع عمى تحد   ،العامميغ

ز ويعد    ،سةاحتخام حقػق ومرالح اآلخخيغ سػف يؤدؼ إلى زيادة الثقة بالسشط    -2
 مغ مكانتيا لجػ زبائشيا.
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السدتججات في مجال عسمو سػف ف  عمى آخخ تصػر القجرات السيشية والتعخ    -3
 تؤدؼ إلى تحديغ األداء.

والسيشية وقػاعج الدمػك الػضيفي عامل أساس في  ،االلتدام بالسعاييخ األخالقية  -4
 سة.تحديغ كفاءة أداء العامميغ في السشط  

ز مغ الصاقة الحىشية الذفافية في تشفيح األعسال السػكمة لمعامميغ سػف يعد     -5
 ويحافع عمى مػقفيا التشافدي. ،يػرسة لجػ الجسلمسشط  

سي خالل العسل ز مغ األداء السشط  االلتدام بالسعاييخ األخالقية والسيشية يعد     -6
 كفخيق واحج.

سة التي ز مغ والئيع تجاه السشط  ضسان حخية الخأؼ والتفكيخ لمعامميغ سػف يعد     -7
 وبالتالي تحديغ أدائيع. ،يعسل بيا

 .سدتقبلأخالقيات العسل في ال 2/4
و أ ،نخػ السعاييخ األخالقية في اإلدارة ؟ كيف يسكغ أن  ماذا عن السدتقبل    

ع حػل ما ىػ ججيج في مجال أخالقيات اإلدارة في عالع متغيخ وماذا نتػق   العسل؟
 عمى الجوام؟.

ولسا يسكغ العسل مغ  ،غ مجخل ألخالقيات الػضيفة العامةتزس  يىحا البحث  ن  إ
 م فيسًا أخالقيًا،تقج    مة الحكيكية التي يسكغ أن  أخالقيات العسل بسثابة السط  جمو لتكػن أ

وتػفخ الحساية مغ  عسال في السجاالت السختمفة،ألخالقيًا لقزايا اأي وعيًا وتشس   
 خالقية لألسباب التالية:ألاالنتياكات ا

 –اإلدارة مدالة شخرية : السدتقبل سيذيج تعديدًا لالنتقال مغ اعتبار أخالقيات ولا أ
ا سيقػؼ اتجاه الذخكات فخدية لمسجيخ إلى اعتبارىا مدالة جساعية لمذخكة كميا، مس  

ىحا  ن  أنات أخالقيات اإلدارة. و )بسا فييا الذخكات في الجول الشامية( نحػ إصجار مجو  
مع االىتسام  نة أخالقية مذتخكة عمى مدتػػ القصاعاتز بإصجار مجو  سػف يتعد  

 .باختيار السجيخيغ وفق معاييخ أخالقية إلى جانب معاييخ الكفاءة
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: االنتقال مغ الشسػذج الػاحج )الشسػذج االقترادؼ( والسعيار الػاحج )تعطيع ثانياا 
األخالقي( والسعاييخ  –االجتساعي -د )الشسػذج االقترادؼالخبح( إلى الشسػذج الستعج   

ساعية والبيئية إلى جانب معاييخ الكفاءة وغيخىا(. خالقية واالجتألدة )السعاييخ االستعج   
(  T .Levitt) مو ثيػدور ليفيتويسكغ التعبيخ عغ ذلظ باستعارة التذبيو الحؼ قج  

ظ في حاجة لدخعة ونذاط الغدالن بػصفو لمذخكة في عرخ التغييخ بالقػل: إن  
ال حتى إلقبإلنجاز )وىحا لجيشا ىػ الخبح( وفي نفذ الػقت أنت في حاجة لثبات ا

)وىحا لجيشا يعشي الثقة أؼ  ،عسالظ مغ ىجم أعسال اآلخخيغ لياأ تحافع عمى 
 األخالقيات(.

ة )االىتسام يزاً سيكػن باالنتقال مغ السرمحة الحاتية الزيقأ: أن التصػر ثالثاا 
جػ القريخ( إلى السرمحة الحاتية السدتشيخة )االىتسام بالسجػ بسرمحة الذخكة في الس

 ن  أأخالقيات اإلدارة ىي تزحية تسامًا إلى  أؼ االنتقال مغ االعتقاد بأن  الصػيل(، 
 ( في السجػ البعيج.Ethicspaysخالقيات ليا عائج )ألا

في السفاليع  -رجح سيذيج السديج مغ تقخيب اإلدارة العامةألالسدتقبل عمى ا ن  أ: رابعاا 
أخالقيات اإلدارة العامة،  ا سيديج الحاجة إلىمغ إدارة األعسال مس   –واألساليب 

وبالتالي السديج مغ االىتسام بسجونات أخالقيات اإلدارة العامة، وكحلظ زيادة االىتسام 
 بالتعميع والتجريب في ىحا السجال.

: مغ الشاحية األخالقية السيشية فاالىتسام بالسشصقة األخالقية )البيزاء( خامداا 
تخكيد أكبخ عمى أخالقيات السشصقة  والسشصقة األخالقية )الدػداء( سيتخافق مع

خالقي لمحاالت الغامزة، وما ألا سيتيح لإلدارة قجرًا أكبخ مغ التسييد االخمادية، مس  
يجخل ضسغ حاالت الدػاء األخالقي والال أخالقي، باالعتساد عمى معاييخ أكثخ 

 ججوػ وقجرة عمى مداعجة اإلدارة في ىحا التسييد األخالقي.
سيكػن أيزًا باالنتقال مغ التكشػلػجيا بأؼ ثسغ إلى السديج مغ : التصػر سادساا 

ز السخاقبة القانػنية وىحا االتجاه سيعد    االىتسام بأخالقيات العمع والتكشػلػجيا،
 ز السخاقبة األخالقية القػية.لمسجاالت الججيجة فييسا. وفيسا بعج سيعد   
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الدمع الػردية بيئيًا واجتساعيًا ستجج ما يشاضخىا مغ مذخوعات عمسية  كسا أن   
 وتكشػلػجية وردية أخالقيًا واجتساعيًا أيزًا.

 الخاتسة: 2/9
في ضػء ما عخضو البحث يسكغ وصف خالصتو مغ خالل الشتائج والتػصيات     

 :التالية
 :الشتائج-ولا أ

 خالقيات العسل.أاب عمى أىسية يػجج اتفاق مغ قبل الباحثيغ والكت    -9
سات يعج مفيػم أخالقيات العسل مغ السفاليع التي نالت اىتسام معطع السشط    -2

االىتسام بالعشرخ البذخؼ أصبح السختكد األساسي لشجاح  ن  ألالسعاصخة اليػم 
 سات وتحقيق أىجافيا.السشط  

سات السعاصخة تخكد عميو السشط   ،خالقيات العسل مفيػم واسع وشاملأمفيػم  ن  أ -3
سة ميسا كان نػعيا وحجسيا وبيئة عسميا تيتع كل مشط   ن  أاليػم، عميو يجب 

فخاد ألن مػضع اىتسام خاصة تجاه اآلذ يعج ىحا الحقل اإخالقية ألبالجػانب ا
 العامميغ في تمظ السشطسات.  

و ف األفخاد، لكش  غ معاني مختمفة لسختميتدع مفيػم أخالقيات األعسال ليتزس    -4
وما ىػ الخاشئ في بيئة أو مػقف  ،بذكٍل عام يذيخ إلى معخفة ما ىػ الرحيح

 السقرػد بأداء الذيء الرحيح ىػ أن   العسل، ومغ ثع  أداء الذيء الرحيح. وأن  
أداء  يتع الكيام بحلظ الذيء استشادًا إلى السبادغ األخالقية، فيسا يعتقج آخخون بأن  

الذيء الرحيح يدتشج إلى السػقف أو الطخف، وبحلظ تكػن األخالق عمع لمدمػك 
يذسل األخالقيات التي تعب خ عغ القػاعج األساسية التي تحكع حياة اإلندان، والتي 

ل تمظ األدلة ل أدلة أخالقية ستقػد إلى تحػ  تشجمج مع السعتقجات األخالقية لتذك   
أخالقية تتفاعل مع الكيع األخالقية مثل )االحتخام،  ومغ ثع  قػاعج ،إلى قػانيغ

 ػلية، وغيخىا(. ئالػسامة، السد
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عجم إدراك عػاقب  ،قج يكػن مغ أسباب عجم االلتدام بأخالقيات الػضيفة العامة  -5
ىشاك معاييخ سمػكيو ممدمة عمى شاغل  ومعخفة كحلظ أن   ،الدمػك غيخ األخالقي

 الػضيفة االلتدام بيا.
 .لتهصياتا :ثانياا

بحيث يربح عمى  زيادة االىتسام بأخالقيات السيشة في مؤسداتشا السختمفة،  -9
 عجاد والتجريب والتشفيح والستابعة واإلشخاف.اإلع االىتسام مغ حيث سم  

عقج دورات برفة مدتسخة لمعامميغ في القصاعات السختمفة لإلشالع عمى  -2
 خالقيات السيشة.أحجث السدتججات في أ
تشتيجيا  سة التي يسكغ أن  وضع خصة متكاممة لثقافة السشط  مغ الزخورؼ  -3

 لكي تدتصيع تصبيق ومسارسة أخالقيات العسل.  ؛سةالسشط  
 ،سات عجد مغ السعاييخ العالسية لألخالقيات في اإلدارةتتبع السشط   يجب أن   -4

سة غ كل مشط  لكي تتسك   ؛والعسل عمى مسارستيا مع اعتساد فمدفة السقارنة السخجعية
 سة.مغ بشاء نطام متكامل ألخالقيات العسل مع تصبيق بخامج خاصة بثقافة السشط  

 ،سة تصبيق العجيج مغ القػاعج الخاصة بأخالقيات العسلضخورة التدام السشط   -5
وتصبيق اإلجخاءات العادلة  ،كتدخيب السعمػمات وعالج الدمػكيات الدمبية لمعامميغ

عغ السحافطة عمى  والعسل فزالً  ،اصة بالعامميغفي تشفيح القػانيغ والتعميسات الخ
 يا جدء مغ السجتسع.وخاصة مكانتيع وسسعتيع ووالئيع لمسشطسة ألن   ،حقػق العامميغ
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 والسراجع: السرادر
، السفاهيم األساسية نغم السعمهمات اإلدارية، ،9999البكخؼ سػنيا دمحم،  -9

 مرخ.، اإلسكشجرية
درجة التزام مديري السدارس الثانهية في (. 2006حسج.)أقجرية دمحم  البذخؼ،  -2

مارات العربية الستحدة بأخالقيات السهشة من وجهة نغر معمسي إلدولة ا
 جامعة عسان العخبية لمجراسات العميا: رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، .مدارسهم

 ردن.ألا عسان،
داريين التربهيين في إلزام ادرجة الت(. 2007خمف حسجان سسيخان) بشي خالج،  -3

مديريات التربية والتعميم في محافغة السفرق بأخالقيات مهشة التعميم من وجهة 
 الجامعة الياشسية، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، .نغر مديري السدارس الثانهية

 ردن.ألا
، دار الحامج لمشذخ ، إدارة األعسال: مشغهر كمي(2000جػاد، شػقي ناجي، ) -4

 .األردن ،والتػزيع، عسان
خالقيات ألتظهير مدونة ا (.2005الخحسغ. ) غالب صالح عبج الحػراني، -5

عزاء هيئة التدريس والظمبة في أستاذ الجامعي من وجهة نغر ألكاديسية األ ا
 االردن. ردنية،ألالجامعة ا رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة، .ردنيةأل الجامعة ا

دار  9ط، نغرية الكفاية في الهعيفة العامة ،9996،ميغ عبج اليادؼأ حسجؼ،  -6
 الفكخ العخبي.

 دار السعخفة الجامعية. ،االسكشجرية ،عمم الجتساع،9987 ،دمحم عاشف، عاشػر -7
عسان مؤسدة  عسال،ألدارة في شركات اإلخالقيات اأ (،2005)،نجع عبػد، عبػد -8

 الخواق لمشذخ والتػزيع.
دة تجاه أخالقيات العسل في السحد  دراسة لبعض العهامل م( "2002عمي دمحم ) -9

،  3، عجد 9مجمج  ،" السجمة العخبية لمعمػم اإلداريةسات العسل الكهيتيمشغ  
 .355 – 235،  2002سبتسبخ 
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السفاليع و االستخاتيجيات و  –دارة السعخفةإ( 2005) ،نجع عبػد، عبػد -90
 ردن.ألعسان. ا،ولىأل. الصبعة االعسميات

 أخالقيات اإلدارة و مدؤولية األعسال في شخكات األعسالم( "2006نجع عبػد ) -99
 األردن. ،عسان ،"الػراق لمشذخ و التػزيع

سة العخبية لمعمػم السشط   ،الػضيفة العامة وإدارة شؤون السػضفيغ ،فػزؼ حبير -92
 ردن.ألا ،عسان، داريةإلا
دارة :الشطع والعسميات إلا، 9999 ،عمي الذخقاوؼ  ،حسج صقخ، أشخيف -93

 .دار السعخفة الجامعية ،االسكشجرية ،والسسارسات
لى تػصيف وترشيف إالخشج  (، 9990) ،سعجألعبج المصيف ا، بػ شيحةأنادر  -94

 ردن.ألا ،عسان، داريةإلالسشزسة العخبية لمعمػم ا ،9ط ،الػضائف
ساسية، السشيج أل(، الدياسات العامة لإلعسال ولياكل التشطيع ا2001االونكتاد ) -95

مع الستحجة لمتجارة والتشسية، السجسع العخبي لمسحاسبيغ أللسؤتسخ االجولي 
 ردن. ألالقانػنييغ، عسان، ا

السدؤولية االجتساعية بسشطػر تدػيقي، دراسة (، 1996البكخؼ، ثامخ ياسخ ) -96
تدػيكية آلراء عيشة مغ السجيخيغ العامميغ في السشذآت التابعة لػزارة الرشاعة 

 دارة واالقتراد، جامعة بغجاد. إل)غيخ مشذػرة(، كمية ا شخوحة دكتػراه أ، والسعادن
 دارة بزسيخ، الخياض.إل(، ا1999سيتخك، فخانظ ) -97
سات خالقية لمسشط  أل(، السدؤولية االجتساعية وا2002الصو، شياب دمحم محسػد ) -98

 ساتنتاجية في تػفيخ مبجأ حساية السدتخجم بالتصبيق عمى مجسػعة مغ السشط  إلا
 دارة واالقتراد، جامعة السػصل.إلرسالة ماجدتيخ)غيخ مشذػرة(، كمية االعخاقية، 

(، مجمة جسعية السجسع العخبي 2001) دارةإلخالقيات اأػلية االجتساعية و ئالسد -99
 لمسحاسبيغ القانػنييغ، عسان.
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دارة إخالقيات العسل في تعديد أثخ أ ،(2005حسج )أالسعاضيجؼ، دمحم عرام  -20
، رسالة ماجدتيخ )غيخ يشة مغ تجريدي جامعة السػصلالسعخفة"، دراسة آلراء ع

 دارة واالقتراد، جامعة السػصل. إلمشذػرة(، كمية ا
ولى، أل، الصبعة ادارة في عالع متغيخإلخالقيات اأ، (2000نجع، نجع عبػد ) -29

دارية، سمدمة بحػث ودراسات، القاىخة، جسيػرية مرخ إلالسشطسة العخبية لمتشسية ا
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