
  
  أخالقيات األعمال 

  واملسئولية االجتماعية للمنظمة 
  .أحمد إبراهيم عبد الهادى/ د .أ

  )٢٠٠٠/٢٠٠١األسس والمبادئ العلمية  –اإلدارة (

  

المعقدة المرتبطة بأخالقيات األعمـال والمسـئولية االجتماعيـة    هناك العديد من القضايا 

جنب التصرفات القانونية والقرارات التـى  للمنظمة ، هذا ومن المعروف أن المنظمات ينبغى أن تت

يمكن أن يترتب عليها أضرارا تصيب المجتمع وبرغم من ذلك ليس هناك اتفاق بالنسـبة لمـدى   

  .مسئولية المنظمات عن مدى تأثير أنشطتها 

وتهدف األخالقيات إلى تحديد كال من القواعد التى تحكم سلوك الناس وما يفعلونـه مـن   

هـى مبـادئ   والقـيم  . وكل القرارات األخالقية أساسها هى قيم الفرد . ها أشياء حسنة لها قيمت

سلوك مثل األمانة ، المساءلة ، اإللتزام بتنفيذ الوعود ، السعى إلى التميز ، الوالء ، االسـتقامة،  

. احترام األخرين ، وغالبية الناس يوافقون على هذه القيم ويعجبون بهـا كأساسـيات للسـلوك    

ك فإن األخالقيات تصبح أكثر تعقيدا عندما يكون هناك مواقف تتضارب فيها القـيم  وبالرغم من ذل

مع أشياء أخرى ، وهكذا فإن األخالقيات هى مجموعة القواعد التى تحـدد السـلوك الصـحيح    

وتحدد أيضا السلوك غير الصحيح ، وهذه القواعد األخالقية تقول لنا متى يكون سلوكنا مقبـوال  

  .)١(وخاطئا ومتى يكون مرفوضا 

القواعد األخالقية متواجدة فى كل المجتمعات والمنظمات ولـدى األفـراد بـالرغم مـن     

األخالقات التى تتواجد بين فرد وآخر ، فهناك دائما قواعد أخالقية تحكم سلوك الناس وتقول لهم 

ا عـن  فيما يتعلق بأخالقيات األعمال فإنها ال تختلف كثيـر متى تكون أفعالهم صحيحة أو خاطئة 



القواعد األخالقيات التى تحكم سلوك األفراد فى مجتمع ما ، ذلك أن أخالقيات األعمال هى تطبيق 

  . للقواعد األخالقية العامة والتى تحكم سلوك منظمات األعمال 

  كثيرا ما يثار تساؤال وهو لماذا تهتم منشآت األعمال باألخالقيات؟ 

  ن من األرباح وبأى طريقة كانت ؟ ماذا يمنع المنظمة من تحقيق أكبر قدر ممك

الرد على ذلك هو القواعد األخالقية التى ينبغى أن تحكم سلوك المنمظمة فمـن المتوقـع   

يضاف على مـا سـبق أن السـلوك األخالقـى      –عادة أن تؤدى المنظمة مسئوليتها االجتماعية 

ر للمجتمـع أو  للمنظمة يشجع العاملين بها على أن يتصرفوا تصرفات أخالقيـة لمنـع أى ضـر   

المستهلك بشكل عام ، كما أن السلوك األخالقى يحمى منشآت األعمال نفسها مـن األضـرار أو   

  . اإليذاء بسبب تصرفات غير أخالقية 

  )٢(بعض وجهات نظر فى السلوك األخالقى 

من الواضح أن هناك جانب قانونى للسلوك األخالقى ، ذلك أن أى سلوك يعتبر أخالقـى  

ى ويفضله المجتمع ويشجعه ، إال أنه أحيانا تكون هناك سلوكيات غيـر أخالقيـة   هو أيضا قانون

ولكن من الصعب أن نعتبرها غير قانونية على سبيل المثال عندما يأخذ العامل وقتـا أكثـر مـن    

الالزم فى أداء عمل معين فهل هذا سلوك أخالقى ؟ أيضا عندما يستعمل أحد العـاملين تليفـون   

مات شخصية وبذلك تتحمل المنظمة ضياع وقـت العامـل وتحمـل تكـاليف     العمل من أجل مكال

المكالمات التى أجراها العامل ، أو أنه يدعى المرض وال يذهب إلى العمل ، مثل هذه التصـرفات  

ال يعاقب عليها القانون ، ولكن كثيرا من الناس يعتبرون بعضها أو كلها غيـر أخالقيـة ، وهنـا    

  : ك األخالقى أربعة وجهات نظر فى السلو

  السلوك األخالقى هو تقديم أعظم المنافع ألكبر عدد ممكن من الناس : النظرة المدفعية  -

السلوك األخالقى هو الذى يستفيد منه الفرد أفضـل اسـتفادة فـى األجـل     : النظرة الفردية  -

 . البعيد

 . لكل الناس السلوك األخالقى هو الذى يحترم الحقوق اإلنسانية: المنعويات  –نظرة الحقوق  -



السلوك األخالقى يتميز بالنزاهة وعدم التحيز ، العدالة والمساواة فى معاملـة  : نظرة العدالة  -

  .الناس 

  : النظرة المنفعية 

السلوك الذى يمكننا اعتباره يقع تحت عنوان النظرة المنفعية هو ذلك السلوك الذى يقـدم  

ه النظرة أساسا هـو الفيلسـوف جـون    أعظم المنافع ألكبر عدد ممكن من الناس ، وصاحب هذ

وبالنسبة لمتخذى القرارات فى مجال األعمـال ، علـى سـبيل المثـال ، فـإنهم      . ستيوارت مل 

يتخذون بعض معايير األداء فى حكمهم على ما هو أفضل للناس مثل األرباح ، الكفاءة ، وغيـر  

مـن حجـم   % ٣٠ناء عـن  ذلك من معايير ، والمدير يمكن أن يتخذ قرار منفعى فيقوم باالستغ

  %٧٠القوى العاملة بالمنظمة ليحتفظ بربحية المنظمة ويوفر الوظائف للعمالة الباقية وهى 

  : النظرة الفردية 

النظرة الفردية للسلوك األخالقى تقوم على أساس اعتقاد أن األهتمام الجوهرى للفرد هو 

ة بعيدة المدى ، فـإن كثيـرا مـن    التقدم فى المدى البعيد وإذا كانت مصلحة الفرد تنبع من نظر

األشياء سوف يتجنبها الفرد حتى ال تؤثر عليه فى المدى البعيد كـأن يتجنـب الكـذب والغـش     

لكـن  . والخداع ، ولهذا فإن النظرة الفردية فى السلوك األخالقى تركز على األمانـة والصـدق   

ن بمثل هذه النظرة المثالية ، تطبيق النظرة الفردية فى مجال األعمال ال تكون فى كثير من األحيا

فنجد بعض المنظمات تضع مصلحتها فوق اآلخرين بصرف النظر عن األضرار التـى يمكـن أن   

  . تصيب اآلخرين ، فقد تدوس أفراد آخرين لتحقيق أهدافها 

  المنعويات ؟  –نظرة الحقوق 

ـ  اس ، مثـل  السلوك األخالقى طبقا لهذه النظرة هى إحترام وحماية الحقوق األساسية للن

حق الناس فى الحياة ، الحرية ، والمساواة أمام القانون أو العدالة أما فى المنظمات اليـوم فـإن   

هذه النظرة تمتد لتؤكد حق العامل فى الخصوصية ، حرية إبداء الرأى ، حق القبول أو الـرفض  

  . ، الحق فى األمن والسالمة المهنية 

  : نظرة العدالة 



ألخالقى تقوم على االعتقاد بأن القرارات األخالقية تتضمن معاملـة  نظرة العدالة السلوك ا

الناس بدون تحيز وبعدالة استرشادا بالقواعد والمعايير ، هذا المدخل يقيم اإلعتبارات األخالقيـة  

أحـد قضـايا   . ألى قرار على أساس الدرجة التى تؤثر بها القرار على كل شخص بشكل عـادل  

قضـية  . يف إدارة السياسات والقواعد وتطبيقها على أسـاس عـادل   العدالة فى المنظمات هى ك

أخرى فى هذا المجال وهى إنتشار العدالة وهى معاملة الناس بشكل عادل بصـرف النظـر عـن    

، الساللة ، القومية ، العمـر ، المسـتوى   ) أنثى / ذكر (خصائصهم سواء كانت ترجع إلى النوع 

  . التعليمى 

  األخالقيات اإلدارية 

كثيـرا مـا تظهـر    ". أخالقيات األعمال هى األعمال الجيـدة  " اك عبارة تقليدية تقول هن

المشكالت األخالقية ألسباب عديدة منها الفوائد أو المصالح الشخصية وتفضيلها على مصلحة أو 

وربما ظهرت المشكالت األخالقية بسبب قيم المـديرون واتجاهـاتهم ، علـى    . أهداف المنظمة 

ديرين هم مفتاح المنظمة ، وهم الذين يجعلونهـا تتصـرف تصـرفات أخالقيـة أو     إعتبار أن الم

تصرفات غير أخالقية ، وحيث أنهم متخذى القرارات وصانعى السياسات فهم األقدر على وضـع  

القواعد األخالقية فى بيئة األعمال هو ضغوط المنافسين ، حيث قد يلجأ بعض المنافسـين إلـى   

ية لألضرار بالمنافسين اآلخرين ، يضاف إلى ما سبق أن األخالقيـات  إستخدام وسائل غير أخالق

  . الثقافية والحضارية تعتبر من أسباب ظهور بعض المشكالت األخالقية 

  : المعضلة األخالقية التى تواجه المديرون 

ويقصد بذلك المواقف التى يمكن من خاللها تحقيق مكاسب أو منافع ولكنها أيضا  غيـر  

هى مواقف تدفع الشخص لفعل معين يحقق من خالله فوائد شخصية أو تنظيميـة أو  أخالقية ، و

لكليهما وفى نفس الوقت تعتبر غير ممكنة أخالقيا ، خاصة فى بعض المواقـف التـى ال يتضـح    

  . فيها ما إذا كان األمر صحيحا أم خاطئا ويمثل عبئا على متخذ القرار 

ات المتحدة األمريكية والتى تناولت بالدراسـة  وفى إحدى الدراسات التى أجريت فى الوالي

المعضالت األخالقية التى يواجهها المديرون ، إتضح أن غالبيـة هـذه المعضـالت األخالقيـة     

  .)٣(تشمل



  . الصراعات مع الرؤساء األعلى ، العمالء والمرؤوسين  -

 . كومية األمانة فى اإلعالنات واإلتصاالت مع اإلدارة العليا والعمالء ، المصالح الح -

 .مشكالت التعامل مع الهدايا وتقديم الدعوات لحضور الحفالت  -

ولقد من نتائج الدراسة أن الرؤساء فى مجال العمل كانوا يضغطون علـى مرؤوسـيهم   

حتى لو كانوا مديرين فى مستويات إدارية أقل ليمارسوا أنشطة غير اخالقية وليدعموا وجهـات  

زائفة أو تسهيل أعمال أصدقاء الرؤساء فـى المسـتويات   نظر خاطئة ، والتوقيع على مستندات 

  . اإلدارية األعلى 

  :  )٤(تبرير السلوك غير األخالقى 

  لماذا يلجأ بعض الناس إلى السلوك غير األخالقى ؟ 

فهناك بعض أنماط للسلوك غير األخالقى ، فنجد بعض الموردين يفـوزون بالمناقصـات   

أخالقى ، أيضا تدفع الرشاوى للحصول على أعمـال ،   بسبب معلومات حصلوا عليها بشكل غير

  . أيضا تزوير بعض الفواتير وهكذا 

  لماذا يفعل بعض الناس هذه األشياء ؟ 

  .هناك على األقل أربعة مبررات تستخدم فى تبرير السلوك غير األخالقى 

  إقناع النفس بأن السلوك شرعى وقانونى .  

 ن استفادة للفرد ويمكن أن يسأل أى فرد إقناع النفس بأن هذا السلوك يحقق أحس. 

  إقناع النفس بأن هذا السلوك لن يعرف أى شخص عنه شيئا. 

  إقناع النفس بأن المنظمة سوف تحميك.  

عندما يقوم الفرد بسلوك غير أخالقى فإن سوف تبريرات تقول أن هذا ال يخالف القانون 

اصة فى المواقـف الغامضـة ، وعنـد    ، وهذا يعبر عن اعتقاد خاطئ بأن سلوك الفرد مقبول خ



التعامل مع هذا الموقف غير الواضح فإنه من الصعوبة التحديد بدقة ما هو الصـحيح ومـا هـو    

الخاطئ ، ولكن من المفروض عندما يكون هناك شك بالنسبة لقررا معين فـإن األفضـل عـدم    

  . فعله

حقق أحسن إسـتفادة  والشكل الثانى من أشكال للسلوك غير األخالقى وهو أن سلوك ما ي

للفرد ، فهذا إعتقاد خاطئ أيضا حتى لو كان يحقق استفادة للمنظمة ، أن هذا المنطق يركز على 

  . النتائج قصيرة األجل ، والمهم أن ننظر إلى النتائج فى األجل البعيد 

أما تبرير الشخص نفسه بأن هذا السلوك لن يعرف أحد شئ عن هذا هو اعتقاد خـاطئ  

أنهـم ال  " لوك آمن ولن يعرف به أحد من الجمهور أو الرؤسـاء الـذين يفضـلون    بأن هذا الس

كل ذلك سوف يدعم مثل هذه األنواع من التفكيـر والسـلوك ،   " يعرفون شيئا عن هذا الموضوع 

وفى هذه الحالة فإن أفضل شئ هو التأكيد على أن كل فرد يكتشف أنه تصرف أو فعـل أشـياء   

  . اطئة فإنه سوف يتم العقاب بسببها وذلك حينما تكتشف خ

وأخيرا فإن الشخص الذي يبرر سلوك غير األخالقى ، بـأن المنظمـة سـوف تحميـه     

وتساعده فإن هذا إدراك غير جيد لإلنتماء ، فهذا الشخص يعتقد أن المنظمات سوف تهـتم بـأن   

ر وأن المنظمة تحمى وتؤيد مثـل  تقف فوق اآلخرين لحمايته وتحميه من أى شئ يسبب له أضرا

هذا السلوك غير األخالقى ، ولكن الوالء واإلنتماء للمنظمة ليس هو إكسابها أخطـاء سـلوكية ،   

  . إن المنظمات لن تقف فوق القانون من أجل أفراد يسلكون سلوكا غير أخالقى 

   )٥(: العوامل المؤثرة على األخالقيات اإلدارية 

المديرون تحديات خاصة بإختيار المداخل األخالقية للتصرف فى فى الواقع العملى يواجه 

المواقف التى تكون فيها الضغوط متناقضـة وعظيمـة ، إن معرفـة العوامـل المـؤثرة علـى       

يوضـح   ١/٤والشـكل رقـم   . األخالقيات اإلدارية ربما تساعد فى التعامل األفضل معها مستقبال 

  . دارى ، الفرد ، المنظمة والبيئة العوامل المؤثرة على السلوك األخالقى اإل

  : المدير كشخص 



تتاثر األخالق اإلدارية بخبرة الشخص وخلفيته ، مثل تأثيرات األسرة والقـيم الدينيـة ،   

معايير الشخص وحاجاته وظروفه المالية وغير ذلك سوف تساعد فى تحليل السـلوك األخالقـى   

م القيم الشخصـية القويـة سـوف نجـد أن     للمدير فى ظروف معينة ، المديرون الذين تقل لديه

  . قراراتهم سوف تتغير من موقف آلخر وذلك طبقا لتعظيم فائدتهم ومصالحهم الشخصية 

المديرون الذين يتصرفون ويسلكون طبقا إلطار أخالقى قوى ، فإن اسـتراتيجية إتخـاذ   

البـدائل بنـاء علـى    القرار األخالقى لديهم تكون أكثر إتساقا وقوة وثقة وتتم اإلختيـارات بـين   

  . مجموعة ثابتة من المعايير األخالقية 

  : المنظمة والعاملون بها 

المنظمة مؤثر أخر هام على األخالقيات اإلدارية ، ولقد سبق أن أشرنا إلى أن المشـرف  

أو الرئيس المباشر له يكافئ أو يعاقب عليها فإن ذلك يؤثر على قرارات األفراد وأفعـالهم ، كمـا   

إن السياسـات  .. عات والتدعيم الذى يقدمه الزمالء وعادات الجماعة لها نفس التأثيرات أن التوق

والقواعد المكتوبة بالرغم من أنها ال يمكن أن تضمن النتائج ، فإنها علـى درجـة كبيـرة مـن     

األهمية فى خلق مناخ أخالقى للمنظمة كلكل ، إن ذلك يدعم ويقوى الثقافـة التنظيميـة والتـى    

  . كون لها تأثير قوى على السلوك األخالقى لألعضاء يمكن أن ي

  : البيئة الخارجية 

المنظمات تعمل فى بيئة خارجية تتكون من المنافسين ، القوانين واللـوائح الحكوميـة ،   

للمنظمـات  القيم والعادات االجتماعية القوانين تفسر القيم االجتماعية وتحدد السـلوك المناسـب   

. ومات على ترشيد هذا السلوك وتحافظ على معايير سـلوك مقبولـة   وأعضائها ، وتساعد الحك

مناخ المنافسة فى الصناعة أيضا بعض مجموعة من المعـايير للسـلوك المرغـوب ، وأحيانـا     

  . بالنسبة للمديرين أكثر ضغوط المنافسة تساهم فى خلق معضالت أخالقية 

  : المحافظة على معايير أخالقية عالية 

دعم األساليب المختلفة للحفاظ على معايير أخالقية عالية فى مكـان أو  المنظمات تحاول ت

  . بيئة العمل ، بعض هذه المجهودات فى هذا المجال تضم 



  التدريب األخالقى.  

  حماية من يكشف السلوك غير األخالقى. 

  تدعم اإلدارة العليا للسلوك األخالقى . 

  دستور أخالقى .  

  على النحو التالى هذا ونشير إلى ما سبق بإختصار 

  : التدريب األخالقى 

يبحث فى مساعدة الناس لفهم أفضل لإلعتبارات األخالقية إلتخاذ القرار وإلدماج معـايير  

أخالقية عالية فى سلوكهم اليومى وهناك تزايد فى اإلهتمام ببرامج األخالقيات ، وغالبية بـرامج  

لقضايا األخالقية تحت ضغوط معينة وتجنب التدريب األخالقى تصمم لمساعدة الناس للتعامل مع ا

  .األربعة تبريرات للسلوك غير األخالقى والتى سبقت اإلشارة إليها 



  ١/٤شكل  

  العوامل المؤثرة على السلوك األخالقى اإلدارى

  البيئة –المنظمة  –الشخص 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : John R. schermermerhorn . Jr . Management . fifthe Edition 

.(New York : John Wiley & Sons , 1996) p.110. 

  

  المدير كشخص 

  تأثيرات األسرة   -

 الدينية  القيم  -

معـايير الشـخص     -

 وحاجاته 

  العاملين بالمنظمة 

السياســـــــات   -

 والسلوكيات 

 سلوك المشرفين  -

 سلوك الزمالء   -

  البيئة الخارجية 

 اللوائح الحكومية   -

ــيم  - ــادات وقـ عـ

 المجتمع 

ــى  - ــاخ األخالق المن

   للصناعة 

 السلوك األخالقى اإلدارى



  : وهناك سبعة خطوات يمكن أن يسترشد بها المدير عندما يواجه معضلة أخالقية وهى 

  . حدد المعضلة األخالقية :  ١الخطوة 

  . أحصل على الحقائق :  ٢الخطوة 

  . إختبر كل بديل أو إختيار :  ٤الخطوة 

  هل هو قانونى ؟ 

  حيح ؟ هل هو ص

  هل هو مفيد ؟ 

  . قرر ما هو البديل الذى ستتبعه :  ٥الخطوة 

  . إعمل اختبار لقرارات بأن تسأل :  ٦الخطوة 

  كيف أشعر إذا عرفت أسرتى هذا القرار ؟ 

  كيف أشعر إذا تم نشر قرارى فى إحدى الصحف ؟ 

  . اتخذ فعل :  ٧الخطوة 

  .المعايير األخالقية للفرد ربما كان ذلك هو أفضل إختبار إلتساق القرار مع 

  : حماية من يكتشف السلوك غير األخالقى 

فى مجال العمل يكتشف بعض األشخاص أن هناك أشخاص آخرون بالمنظمـة يرتكبـون   

أخطاء غير أخالقية فى المنظمة ، وهم عندما يبلغون عنهم فـإنهم يحـاولون المحافظـة علـى     

أو أوجه اإلسراف أو األفعـال غيـر الشـرعية أو     المعايير األخالقية وحماية المنظمة من الضرر

  . غير القانونية 



هؤالء الناس عادة ما يواجهون مخاطر تتعلق بوقف تقدمهم الوظيفى  وأشـكال أخـرى   

من اإلنتقام التنظيمى يشمل ذلك فصلهم من عملهم وبرغم أن هناك بعض المحـاوالت القانونيـة   

ه إليهم ، وبرغم أن القضاء يدعمهم أحيانـا ، إال أن  لحماية هؤالء ضد عمليات االنتقام التى توج

الحماية القانونية مازالت غير مناسبة ، أكثر من ذلك ، وحتى مع توافر الحماية القانونية ، فـإن  

  . بعض هؤالء الناس سوف يواجهون مشكالت التعرض للسلوك غير األخالقى فى العمل

ن يبلغـون عـن العـاملين الـذى     هناك عدة معوقات تنظيمية سوف تواجه هؤالء الـذي 

يسلوكون سلوكا غير اخالقى فى مجال عملهم ، من هذه المعوقات صعوبة الوصول إلـى كبـار   

المسئولين أو رئيس المنظمة ، كما أنه سيواجه جماعة قوية ومتماسكة ، باإلضافة إلى ذلك فـإن  

وفـى محاولـة   غموض األولويات يجعل من الصعب التمييز بين ما هو خطأ وما هو صـحيح ،  

للتغلب على هذه المعوقات الخاصة بكشف السلوك غير األخالقى ، فإن بعض المنظمـات تجعـل   

مجموعة من األعضاء بالمنظمة تقوم بدور الناصحين األخالقيين ، بينما منظمات أخـرى تضـع   

مجموعات رسمية بين أعضاء المنظمات يسجلون ما يحدث من مخالفـات أخالقيـة مـن بـين     

  .ظمة أعضاء المن

  : تدعيم اإلدارة العليا 

وأن تتميز شخصيته بروح معنوية عالية ، ولكـن  إن الفرد فى العمل يجب أن يكون أمينا 

ما قد يحدث من المشرفين ومستويات اإلدارة األعلى ربما تتسبب فى التغاضـى عـن سـلوكيات    

اسات المنظمة ويتحملـون  غير اخالقية من اآلخرين واإلدارة العليا لديها النفوذ والقوة لتشكيل سي

فهم يجب أن يكونوا النموذج للسـلوك األخالقـى المناسـب    . مسئولية استخدام هذه القوة جيدا 

للعاملين بالمنظمة ، ليس فقط فى سلوكهم اليومى بأن يلتزموا بالسلوك األخالقى ، ولكـن اإلدارة  

اإليجابية فى مجال السـلوك  العليا يجب أن توصل ذلك لباقى أعضاء التنظيم وأن يدعموا النتائج 

  . األخالقى فى العمل 

أما إذا عرفت اإلدارة العليا بالمنظمة بأنهـا تسـتخدم المـوارد التنظيميـة لألغـراض      

والمصالح الشخصية ، فإن المستويات األدنى من العاملين سوف تفعل مثلهم ، كل مدير فـى أى  

شكل أخالقى وأن يضـعوا القواعـد   منصب يؤثر على مرؤوسيه ، كل المديرين يجب أن يسلكوا ب

المناسبة للسلوك األخالقى فى نطاق مسئوليتهم على اقل تقدير ن ويجب أن يكون هنـاك إهتمـام   



بذلك بشكل إيجابى ، أهمية تصرف المدير عند وضع األهداف واإلتصـال بالمرؤوسـين لتحديـد    

  . مستويات األداء المتوقعة يمكن أن يكون مناسب فى هذا الصدد 

إلدارة العليا للمنظمة يمكن أن تخلق مناخ أخالقى مناسب من خالل وضـع أهـداف   إن ا

معقولة ، ولهذا فإن المرؤوسين ال يكونوا مضطرين إلتخاذ أفعال غير أخالقيـة عنـدما يضـغط    

  . عليهم رؤسائهم إلنجاز أهداف صعبة تماما 

   )٦(إعداد دستور للسلوك األخالقى 

األخالقية والقيم التى يسترشد بها فى سلوك العـاملين   وهو مستند مكتوب يحدد المعايير

بالمنظمة ، أنه مستند يمكن االستسرشاد به فى المواقف المختلفة ، خاصة المواقف التـى تمثـل   

معضلة أخالقية ، خاصة أن مثل هذه المواقف تظهر فى بعض المهن مثل الهندسـة ، الطـب ،   

  . القانون ، المحاسبة 

قى يحاول التأكيد على أن سلوك الفرد يجب أن يتسق مع العـادات  دستور السلوك األخال

والعرف والتقاليد المتعارف عليها للمجموعات المهنية المختلفة ، فهناك دستور للطب يلتـزم بـه   

األطباء عند ممارستهم لمهنتهم ، وذلك على سبيل المثال ، وغالبية الدسـاتير األخالقيـة تحـدد    

لمواطنة التنظيمية وتجنب األفعال غير القانونية فـى عمـل الفـرد    السلوك المتوقع على أساس ا

وجدير بالذكر أن المنظمات التى تحاول وضع دساتير للسلوك األخالقى بها البد وأن تأخـذ فـى   

اعتبارها تنوع القوى العاملة ، الرشاوى والدعوات إلى الحفالت ، األمنة ، العالقة مع المـوردين  

  . نظمة، السرية فى معلومات الم

اإلهتمامات بالدساتير األخالقيـة يجـب أن نـذكر أن قـوة الدسـاتير      وبالرغم من تزايد 

محدودة ، فهى ال تستطيع أن تغطى أو تعالج جميع المواقف ، كما أنهـا ال تضـمن أن الجميـع    

بالسلوك األخالقى لمجرد وجود دستور أخالقى بالمنظمـة ، إن قيمـة أى دسـتور    سوف يلتزم 

يات يستند إلى مدى مناسبة واقتناع العاملين على كافة المستويات به ، هـذا مـن   رسمى لألخالق

جانب ، ومن جانب آخر فإنه ال بديل عن نظم االختيـار والتوظيـف الصـحيحة لنـاس لـديهم      

أخالقيات وأمانة ليؤدوا العمل وال بديل عن قيادة حازمة للمنظمة تكون قدوة للعاملين بالمنظمـة  

  .ى فى السلوك األخالق


