
 

  
   8102 سبتمبر/  السابعالعدد  JFBE صاديات المال واألعمالمجلة اقت     042

 

  إستراتجية في ظّل اإلقتصاد العالمي الجديد كضرورة ومتعّممةالتّوجه نحو بناء منظمات أخالقية 
 

 . عبيدات سارةد
 جامعة الطارف؛ الجزائر

 
Abidatsarah3@gmail.com 

 Received: May 2018                                   Accepted: July 2018                             Published: September 2018 

إّف التطورات كالتغيَتات ادلستمرة اليت سبيز اإلقتصاد العادلي اجلديد فرضت ضركرة التحّوؿ إذل منظمات  متعّلمة  كأخبلقية لديها      :ملخص
األعماؿ هبدؼ احلّد من الفساد اإلدارم القدرة على البقاء كربقيق ادليزة التنافسية ذات بعد اخبلقي، كذلك من خبلؿ تعّلم اإللتزاـ بأخبلقيات 

 كإكتساب سلوكيات  اجيابية لتطبيق ادلسؤكلية اإلجتماعية كربقيق التنمية ادلستدامة.

كىذا ادلقاؿ ىدفو إبراز أىم األساليب احلديثة اليت تساىم يف ربقيق إنتقاؿ فكرم كعملي من منظمات تقليدية إذل منظمات ذكية تتعّلم     
 ة أعماذلا بالقيم كاألخبلؽ.بإستمرار إدار 

 منظمة متعّلمة، منظمة أخالقية، أخالقيات األعمال الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: The complexity of the environment and the continual changes that characterize 

the new global economy make the transition to learning and ethical organizations 

mandatory and necessary in order to be able to last and achieve the competitive 

advantage with an ethical dimension through learning commitment to business ethics that 

aims to fight administrative corruption and acquire positive behaviors to apply social 

responsibility and achieve sustainable development. 

          The objective of this article is to highlight the contribution of new managerial 

methods to the realization of the intellectual and practical transition to intelligent 

organizations that continually learn management by values and ethics. 
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 مقدمة

 إّف اإلقتصاد العادلي اجلديد الذم يرّكز على األمهية اإلسًتاذبية خللق ادلعارؼ كتطويرىا هبدؼ ربقيق التنمية ادلستدامة فرض على
ادلنظمات التوجو ضلو تغيَت ثقافة تسيَتىا كذبديد أساليب إدارهتا للكفاءات كادلوارد اليت سبتلكها من اجل مواجهة ادلنافسة الشديدة 
كسلتلف التحديات البيئية يف إطار احًتاـ أخبلقيات األعماؿ؛ كما أ ّف ما تشهده بيئة األعماؿ من شلارسات غَت أخبلقية كانتشار 

بشىت أنواعو كغياب مبادئ التسيَت بالقيم كتفشي اجلرائم اإللكًتكنية كّلها عوامل سامهت يف بركز احلاجة  ادلّلحة  ظاىرة الفساد
للتحّوؿ من منظمات تقليدية إذل منظمات أخبلقية ك متعّلمة  تتبٌت أساليب إدارية حديثة تقـو على اإلبداع كاإلبتكار، كلديها 

ات بعد أخبلقي من خبلؿ التجسيد ادليداين إلسًتاذبيات تعّلم ادلوارد البشرية سواء على ادلستول القدرة على ربقيق ميزة تنافسية ذ
الفردم أك على ادلستول اجلماعي للمبادئ ، القيم كالتصرفات اليت ربكم السلوؾ التنظيمي اجيابيا كتوجهو ضلو مقاكمة االضلرافات 

ا بُت األطراؼ ذات ادلصلحة كبناء ادلسؤكلية اإلجتماعية ذباه اجملتمع. إف تعديل األخبلقية كربقيق العدالة اإلجتماعية كربقيق الرض
السلوؾ التنظيمي كتفعيل االنضباط كالتحكم يف التصرفات يقـو على التعّلم التنظيمي الذم أصبح يشكل ضركرة إسًتاذبية يساىم 

تماعي حيث من خبلؿ التعّلم ديكن إكتساب اخلربات بفعالية يف تنمية ادلخزكف ادلعرىف للمنظمات كذكائها اإلقتصادم كاإلج
 كالقيم  كاألخبلؽ األساسية لتحديد اإلذباىات اإلجيابية، اإلستفادة  كاإلستثمار يف التجارب الناجحة  ادلستندة على القيم ك

ل ربديا كبَتا    من أجل التحوؿ إذل منظمات أخبلقية ك متعّلمة يشك كيف ىذا السياؽ ديكن اإلشارة إذل أفّ  اخبلقيات األعماؿ.
ذا التنافس يف ظّل الًتكيز على إرساء ثقافة العمل ضمن ادلعايَت  كالقيم األخبلقية  كالتشريعات القانونية سواء احمللية أك الدكلية. فه

سوبية كعدـ النمط من ادلنظمات ىو عبارة عن إنتقاؿ من ادلمارسات التقليدية اليت تقـو على استنزاؼ ادلوارد كالكفاءات، احمل
 اإلىتماـ باإلدارة البيئية كادلسؤكلية اإلجتماعية كاجلودة الشاملة.... إذل ادلفاىيم كالتقنيات كاألساليب ادلعاصرة اليت تسهل تعّلم

عّلم ادلنظمة مجيع أفراد التنظيم اإللتزاـ األخبلقي  يف ازباذ القرارات اإلسًتاذبية كحل ادلشكبلت ادلعقدة كتنمية الرقابة الذاتية كما تت
 سلوكيات كقيم ترشدىا إذل كل ما ىو صحيح حيافظ على مسعتها يضمن ذلا التميز االخبلقي.

 اإلشكالية

يف ظّل إقتصاد البلملموسات الذم يؤكد على تعزيز الدكر اإلجتماعي للمنظمة كمسؤكليتها ذباه البيئة تَتز حتمية ترسيخ       
ضلو ربقيق التنمية ادلستدامة كضبط السلوكيات ذباه العاملُت ، العمبلء ، ادلستثمرين ثقافة العمل األخبلقي لتوجيو األنشطة 

 كادلنافسُت كبالتارل بناء منوذج إقتصادم أخبلقي يركز على التعّلم  ادلستمر لئلتقاف، االنضباط، النزاىة،احملاسبة ك انظمة اجلودة.

 كمن ىنا ديكن ربديد مشكلة الدراسة يف التساؤؿ التارل:

 كيف يساهم تعّلم المنظمات في بناء نموذج اقتصادي يرتكز على أخالقيات األعمال ؟ 

كمن ىذا ادلنطلق تكمن أمهية الدراسة يف كوهنا زلاكلة لتسليط الضوء على ضركرة ترسيخ أخبلقيات األعماؿ يف ادلنظمات من 
 إكتساب ادلعارؼ كالقدرات كادلهارات األساسية خبلؿ إعتماد منهج إدارم معاصر يتمثل يف التعّلم التنظيمي الذم يهدؼ إذل
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 لتوجيو السلوؾ  التنظيمي ضلو ادلسؤكلية األخبلقية، النزاىة الوظيفية، احملاسبة األخبلقية ، التسويق األخبلقي...اخل كبالتارل بلورة
 إلجتماعي كالسياسي.منوذج إقتصادم متطور يتحدل الفساد اإلدارم كما ينجم عنو من آثار على النظاـ االقتصادم، ا

توضيح أمهية شلارسة أخبلقيات االعماؿ يف ادلنظمات كأساس لتنظيم  كلذلك فإنو من خبلؿ ىذا ادلقاؿ ادلتواضع سنحاكؿ
العبلقات كحل الصراعات، كللحفاظ أيضا على السرّية كآليات اإلفصاح على ادلعلومات، كشفافية اإلجراءات كاألمانة يف التعامل 

كما تسعى الدراسة إذل إبراز مسامهة التعّلم التنظيمي يف التحكم يف التصرفات كضبط السلوكيات كتثقيف ادلوارد   مع التجاكزات .
 البشرية كتوعيتهم بادلسؤكلية األخبلقية كمبادئها.

 المحور االول:  أخالقيات  األعمال ودورها في بناء نموذج اقتصادي اخالقي.

ؿ من إضلرافات أخبلقية كربديات بيئية كغياب ادلسؤكلية اإلجتماعية برزت حتمية إىتماـ يف إطار ما يشهده قطاع األعما      
ادلنظمات  بالتوجو اإلسًتاتيجي ضلو إعادة النظر يف مسؤكلياهتا االخبلقية كضبط قيمها كسلوكياهتا دبا يساىم يف بناء منوذج 

 إقتصادم إجتماعي أخبلقي. 

 1قيات األعماؿ تعود لؤلسباب التالية:كاحلاجة ادللحة لئلىتماـ دبجاؿ أخبل

 التحوؿ يف مفاىيم الكفاءة كأىداؼ ادلنظمة ؛ -
 تعقد كتداخل ادلصاحل يف ادلنظمات احلديثة ؛ -
 إرساء مبادئ اإلدارة السليمة أم احلوكمة ؛ -
 اإلىتماـ بالتعّلم كالتدريب ؛ -
 اإلىتماـ بالقانوف كأمهية البعد اإلجتماعي ؛ -
 يد كالتحسُت ادلستمر.البحث عن إنتاج ما ىو مف -

 أوال: مفهوم أخالقيات األعمال  

على انّو رلموعة من  Negrosقبل التطرؽ إذل مفهـو اخبلقيات األعماؿ البد من اإلشارة إذل أّف مصطلح األخبلؽ يعرفو 
، أما فيما 2م سلوكياهتمادلبادئ ادلدكنة تأمر كتنهي عن سلوكيات معينة ، كىي إنعكاسات القيم اليت يتخذىا األفراد كمعايَت ربك

بأهنا الدراسة ادلنهجية للخيار األخبلقي  Valockيتعلق دبفهـو أخبلقيات األعماؿ فقد  تعددت كتنوعت تعاريفو حيث يصفها 
إذل  اهنا عبارة عن تطبيق للمعايَت األخبلقية الفردية يف  Pride et al,2002كيشَت   3اليت يتم من خبلذلا إختيار ما ىو جّيد

بأهّنا كل ما يتعلق بالعدالة كادلساكاة يف اجملتمع   Weihrich et koontz,1993يف حُت عرّفها  4ف األعماؿ ادلختلفةمواق
 Wilyأما  5كادلنافسة النزيهة كالعبلقات العامة كادلسؤكلية اإلجتماعية كحرّية الزبائن كالتصرّفات السليمة يف البيئة احمللية كاإلقليمية

 6ماؿ  على أهنا رلموعة من ادلبادئ كالقيم األخبلقية اليت سبثل سلوؾ ادلنظمة كتضع زلددات على قراراهتا.عّرؼ أخبلقيات األع
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كما تتجلى أمهيتها   7كبصفة عامة تعٍت أخبلقيات األعماؿ  استخداـ األخبلقيات كإسًتاذبية عمل لتحسُت مسعة كأداء ادلنظمة. 
ذ قرارات إسًتاذبية أخبلقية كالبحث على ربقيق التوازف بُت الرشادة اإلقتصادية  يف إكساب ادلنظمة ميزة تنافسية من خبلؿ إزبا

 كاإللتزاـ باالخبلؽ كالقيم كربقيق العدالة اإلجتماعية.

 8إذل كجود ثبلث مصادر أساسية لؤلخبلقيات ك ىي  :  Daftكيف ىذا السياؽ يشَت 

دلوثقة، إذ تتحدد سلوكيات االفراد كادلنظمات كالقيم األخبلقية بتطبيق القوانُت كالتشريعات اليت تتمثل يف ادلعايَت القانونية ا .1
 تلك القوانُت كالتشريعات؛

 العمليات الًتبوية كاإلجتماعية كادلعتقدات الدينية اليت تستند على القيم ادلتبادلة كادلشًتكة بُت األفراد؛ .2
 طة بسلوكو كحرّيتو يف التصّرؼ ادلناسب .اإلعتقادات الشخصية للفرد اليت من خبلذلا تتحدد ادلعايَت ادلرتب .3

 ثانيا: مواصفات المنظمات األخالقية

 9اآليت: يف تتمثل متميزة خصائص سبتلك العاليّة اليت األخبلقية االستقامة ذات ادلنظمات ىي األخبلقية ادلنظمات إفّ       
 اخلارجية؛ اجلهات ضلو االستقامة عن كاضحة سبتلك رؤية .1
 ؛ بتلك الرؤية العليا دارةاإل قبل من إلتزاـ .2
 االستقامة؛ لرؤية طبقان  ادلنظمة يف ادلكافأة أنظمة ربديد .3
 ؛ فيها اإلسًتاتيجية للرؤية طبقان  ادلنظمة يف كادلمارسات األخبلقية السياسات ربديد .4
 أخبلقية؛ أبعادان  تتضمن ادلهمة اإلدارية القرارات أف كىي ، الفهم من حالة ادلنظمة تسود .5
 . القيم اختبلؼ عن الناشئ األفراد بُت فيما الصراع إطار يف عملو ديارس أف يتوقع نظمةادل يف الكل .6

  كما أشار (Pastin) 10إذل ادلبادئ األربعة األساسية كمواصفات للمنظمة األخبلقية :
 جيد ىو ما كل نفيذبت القياـ ىي ادلنظمات من النوع ذلذا األساسية القاعدة كإف ادلشاركوف، كمع داخليان  تفاعلها يف ىادئة .1

 ؛األطراؼ لتلك
 ؛ اآلخرين من ىي تنتفع مثلما منها ينتفعوف اآلخرين أفّ  يف تتمثل جوىرية مسألة على تركز .2
 كتكمن هبا، يقوموف اليت األعماؿ عن الفردية للمسؤكلية األفراد بتفويض كتنشأ مجاعية، كليست فردية فيها ادلسؤكلية .3

 أنفسهم؛ عن مسؤكلُت األفراد أفّ  شرعية يف اجملاؿ ىذا يف دلنظماتا من النوع ذلذا األساسية القاعدة
 ديارسها اليت للعمليات السليم الطريق ىي األغراض ىذه ك ، سلفان  احملددة األغراض إطار يف تتم أنشطتها أف ترل إهنا .4

 . بيئتها يف ادلنظمة موقع لتحديد تستخدـ األغراض ىذه أفّ  كما  العالية القيم ديتلكوف الذين األعضاء
 ادلنظمات أف صلد حُت يف ادلنظمات من غَتىا عن دييزىا ما كاخلصائص السمات من ذلا األخبلقية ادلنظمات أف سبق شلا يتضح

 ادلبلئمة الوسائل إجياد خبلؿ من أخبلقية منظمة إذل تتحوؿ أف إذل تسعى بد أف ال منها بعضان  أك اخلصائص تلك إذل تفتقر اليت
  . التحوؿ لعمليات
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 ثالثا: المقومات األساسية لبناء  منظمات أخالقية
إّف التحّوؿ ضلو منظمات أخبلقية قادرة على مواجهة السلوؾ البلأخبلقي ادلتمثل يف مظاىر الفساد اإلدارم كتركز كذلك على      

ط كالتمسك بالقيم يف ازباذ قرارات التصرّفات كالقيم األخبلقية من خبلؿ الشفافية كترسيخ ثقافة تعّلم األفراد كاجملموعات لبلنضبا
 تعزز صورة ادلنظمة يتطلب ثبلثة مقومات أساسية تتمثل يف ما يأيت: 

:أم ضركرة إتصاؼ األفراد بالصدؽ كاالستقامة دبا ينعكس على قراراهتم كسلوكياهتم حيث ديثل  األخالقيات الفردية .1
لآلخرين يف تنفيذ ادلعايَت األخبلقية  كادلعاملة الصادقة كالعدالة إذ  القادة األساس األكؿ من أسس  ادلنظمة األخبلقية فهم القدكة

 12من خبلؿ: 11يستوجب عليهم إجياد بيئة تنظيمية تدعم السلوؾ األخبلقي لكل العاملُت
 استخداـ مديرك القمة موقعهم القيادم يف ذبسيد البعد االخبلقي ضمن القيم اليت يركزكف عليها؛ .أ 
  رسالة ادلنظمة ؛سبثيل القيم األخبلقية يف .ب 
 تفعيل كمباشرة القيم األخبلقية بصورة عملية . .ج 

اّف ربديد السلوؾ األخبلقي التنظيمي يتم من خبلؿ األفعاؿ كالتصرّفات اليت يقـو هبا ادلدير حيث إذ  اخالقيات المدير: .2
اليت حيملوهنا تدكر حوؿ عدـ أمهية  دل يلتـز األفراد بالقيم األخبلقية اليت حيددىا ذلم قادهتم فذلك مؤشرا على أّف األفكار

 13. األخبلقيات يف ادلنظمة
 : كتتمثل يف العوامل التالية  اخالقيات المنظمة .3
 14؛الثقافة التنظيمية : اإلطار القيمي  كاألخبلقي ك السلوكي الذم تعتمده ادلنظمة يف تعاملها مع سلتلف األطراؼ .أ 
دلتعلقة باجلوانب األخبلقية كاإلجتماعية كمن شأهنا أف تبلغ العاملُت الرموز األخبلقية: ىي عبارات تعكس قيم ادلنظمة ا .ب 

 15سبب نشوء ادلنظمة كديكن إستخدامها يف ربسُت ادلناخ األخبلقي بالتأكيد على :
 _الصدؽ بُت أعضاء ادلنظمة كمع زبائنها كرلتمعاهتا؛

 اإلستقامة يف القوؿ كادلعاين كالوعود؛ _
 الت كالعبلقات؛_اإلحًتاـ يف التفاكض كاإلتصا

 _الثقة كاألمانة على ادلستول الفردم كاجلماعي؛ 
 _ادلسؤكلية على األفعاؿ الصحيحة كاخلاطئة ؛

 _ادلواطنة: اإلمتثاؿ للقوانُت الوطنية اليت يتم دبوجبها شلارسة األعماؿ.
 كتتضمن . خبلذلا من األخبلقي السلوؾ يقبتطب  ادلنظمة تتعهد اليت كالربامج ادلختلفة كتتمثل يف األنظمة : األخبلقية ج. اذلياكل

 16اذلياكل : ىذه
 ذلذه الرئيسة ادلهاـ كمن ادلنظمة، يف األخبلقيات بتفحص ادلعنيُت األقساـ مدراء من رلموعة عن عبارة كىي : األخبلقية _اللجاف
 اللجاف ىذه تقـو كما ، ادلنظمة يف األخبلقية ادلوضوعات حوؿ تثار اليت للتساؤالت ادلبلئمة األحكاـ بتحديد تقـو أهنا اللجاف
حاسبة اجلهة كمسؤكلية ادلرتكبة ادلخالفات مسؤكلية بتقدير

ُ
 عنها؛ ادل
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 التنظيمي إطار اذليكل يف أخبلقية مكاتب بتخصيص كيتمثل ادلنظمات بعض بو تقـو إجراء كىو : األخبلقية _ادلكاتب
 تكامل مدل من التأكد يف ادلكاتب ىذه مهمة كتتلخص ، ادلكاتب ىذه يف كامل بوقت تعمل كوادر كزبصيص كمستوياتو

 ادلختلفة؛ ادلنظمة عمليات مع األخبلقية ادلعايَت
 يف ادلنطقية كغَت األخبلقية القانونية كغَت غَت ادلمارسات كل عن اإلفصاح خبلذلا من ديكن اليت الوسيلة كىي : اإلببلغ آليات-

 لتكوف اإلببلغ عمليات كتدعم لتشجع هبا موثوؽ مبتكرة برامج إنشاء إذل ماتادلنظ من العديد جلأت ذلك السلوكيات كدبوجب
 خبلقية.التصرّفات غَت األ ضد الوقائية العوامل ربديد إذل سعت قد بذلك

 المحور الثاني :آليات التحول إلى منظمات متعّلمة  قادرة على اكتساب مبادئ و قيم و سلوكيات  أخالقية.

 متعّلمةأوال: مفهوم المنظمة ال

أك ما يطلق عليها دبنظمة دلعرفة أك ادلنظمات ادلفكرة  ادلتعّلمة نظمة أّكؿ من أشار إذل مفهـو ادل    Peter Sengeيعترب       
إذ كصفها بادلنظمات اليت يعمل فيها اجلميع لتحقيق النتائج ادلرجوة من خبلؿ تطوير قدراهتم، تبٍت أمناط تفكَت  1990يف عاـ 

كلقد تباينت التعاريف اليت قدمها  17ركح اجلماعة حيث يتعّلم أفرادىا بشكل مستمر كيف يتعّلموف مجاعيا. جديدة كتدعيم
 الباحثوف كادلفكركف حوؿ مفهـو ادلؤسسة ادلتعلّمة نظرا إلختبلؼ زبصصاهتم كتنوّع ذبارهبم كفيما يلي عرض ألىم التعاريف .

ى أهّنا تلك ادلنظمة اليت يشارؾ فيها كل فرد بتشخيص كحل ادلشكبلت شلا ادلنظمة ادلتعّلمة عل (Argyris,1992)عّرؼ      
اليت  بتلك ادلنظمة Watkins and Marsik, 1993يف حُت كصفها  18يؤدم إذل ربسُت ك إثراء قدراهتا بشكل مستمر.

 كيشَت 19تويات لتدعيم كفاءاهتا.سبتلك القدرة على خلق ثقافة تنظيمية تكيفّية تسمح بالتغيَت كالتعّلم ادلستمرين على كافة ادلس
Moilanem,1999  منظمة ُتدار من خبلؿ التعّلم كعنصر ديناميكي يف قيمها، رؤيتها كأىدافها باإلضافة إذل أهنا  اذل اهّنا

ُتدخل تعّلّمها يف أنشطتها اليومية  كتركز على تشخيص عراقيل التعّلم كمواجهتها من خبلؿ بناء أسس ىيكلية كثقافية تدعمو 
بالنظاـ ادلفتوح الذم يتفاعل  تصفها Fillol, 2009أّما  20باستمرار آخذة بعُت االعتبار اجلانب اإلنساين ادلتمثل يف أفرادىا.

مع التغَتات البيئة بفضل دينامكية السَتكرات كتفاعل تعّلم األفراد كادلنظمة، كيكوف التعّلم فيها مّدعم برؤية مشًتكة كالتعاكف 
 21.كىيكل تنظيمي مبلئم

اليت سبتلك مركنة يف إستجابتها إذل التغيَتات  ىي كيف سياؽ موضوع أخبلقيات األعماؿ ديكن القوؿ اّف ادلنظمة ادلتعّلمة     
احلاصلة يف بيئتها سواء الداخلية أك اخلارجية يف إطار أخبلقي نظرا لتمكّنها من إدارة ادلعارؼ كالكفاءات بفاعلية يف رلاؿ محاية 

لية اإلجتماعية كاالخبلقية ، كتوفَتىا لظركؼ عمل ذات جودة تسهل التعّلم ادلستمر كالسريع للقيم األخبلقية البيئة كادلسؤك 
كالسلوكيات الصحيحة  على مستول األفراد كاجلماعات شلا ينعكس إجيابا على ربقيق األىداؼ التنظيمية بطريقة ربفظ مسعة  

 ادلنطمة زلليا، إقليميا كدكليا.

  22ىداؼ ادلنظمة ادلتعّلمة من ناحية أخبلقيات األعماؿ حسب اآليت:كديكن ربديد أ



  ظّل اإلقتصاد العالمي الجديد في إستراتجية كضرورة ومتعّممةالتوّجه نحو بناء منظمات أخالقية . عبيدات سارة، د
 

  
   8102 سبتمبر/ السابعالعدد  JFBE مجلة اقتصاديات المال واألعمال     042

ربقيق األداء ادلتميز كالتمّيز التنافسي كذلك من خبلؿ تعلم مهارات كمعرفة كيفية إختيار كتنفيذ إسًتاذبيات تنافسية  .1
 تساىم يف خلق القيمة ادلضافة ضمن معايَت أخبلقية؛

ت أعلى من اإلبداع كاالبتكار من خبلؿ تعّلم  مبادئ كمعايَت أنظمة اجلودة يف التحسُت ادلستمر للجودة كربقيق مستويا .2
 رلاؿ محاية البيئة، ادلسؤكلية اإلجتماعية ، األمن الصناعي...؛

خلق بيئة ديناميكية قادرة على التحكم يف التغيَتات من خبلؿ تعّلم سلوكيات كالقيم األخبلقية التنافسية ادلناسبة دلواجهة  .3
 الدائم يف إحتياجات الزبائن؛التطّور 

ربقيق رضا العاملُت من خبلؿ تعّلم مهارات كشلارسات أخبلقية تضمن العدالة كادلساكاة يف التعامل معهم كالنزاىة يف ازباذ  .4
 القرارات؛

 كما ديكن إضافة األىداؼ التالية:

 تعّلم مبادئ كقواعد احلوكمة حملاربة الفساد اإلدارم ؛ .1
استخداـ تكنولوجيا ادلعلومات كاإلتصاؿ  لئلستفادة منها يف ربقيق األىداؼ كذبنب استغبلذلا يف  تعّلم مهارات كتقنيات .2

 اجلوانب البلأخبلقية كتسريب ادلعلومات ك سلتلف اجلرائم اإللكًتكنية؛
 م ادلوارد البشرية لؤلخبلقيات كالقوانُت ادلتعلقة بأداء كظائفهم؛يتعل .3
يمية من خبلؿ نشرىا كالتشارؾ فيها هبدؼ خلق التوازف يينها كبُت قيمهم الشخصية شلا تعليم ادلوارد البشرية للقيم التنظ .4

 يؤثر على األداء؛
إّف تعليم أخبلقيات ادلنظمة على مستول األفراد كاجلماعات سيساعد يف تأىيلهم إلزباذ قرارات كحل الصراعات كشلارسة  .5

 ة ادلنظمة األخبلقية كالبيئية كاإلجتماعية.مهنهم يف إطار أخبلقي كقانوين ينعكس اجيابا على مسؤكلي

 ثانيا: مبادئ المنظمة المتعّلمة

إذل أف التحّوؿ إذل منظمات متعّلمة يقـو على تكامل كتفاعل مخسة أنظمة فرعية  1996يف عاـ Marquardtتوصل      
 23أساسية تتمثل يف :

مكانة مهمة يف مجيع مستوياهتا، إذ يشمل منط أك أسلوب نظاـ التعّلم : ديثل مكونا جوىريا يف ادلنظمة ادلتعلّمة كحيتل  .1
 التعّلم، ادلهارات األساسية للتعّلم بفاعلية كمستويات التعّلم؛

يتكوف ىذا النظاـ من أربعة عناصر أساسية متمثلة يف الرؤية، الثقافة، اإلسًتاذبية كاذليكل التنظيمي، كىي  نظاـ التنظيم: .2
 األفراد يف ادلنظمة؛ عناصر ذات  تأثَت كاضح على سلوؾ

تستمد ادلنظمة ادلتعلّمة سبيزىا كقدرهتا على النمّو كاالبتكار من خبلؿ كفاءهتا يف االستثمار يف ادلورد البشرم :  نظاـ األفراد .3
لذا  بفاعلية لتمكينهم كتطوير قدراهتم على التعّلم، فادلوارد البشرية ىي القلب النابض للمنظنة كمن دكهنم ال يتحقق أم إصلاز،
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 يعتربُكف أحد أىم األنظمة الفرعية اليت هتتم هبا ادلنظمة ادلتعلّمة باعتبارىم كسيلتها كغايتها يف شلارسة التعّلم التنظيمي كإكتساب
 القدرة على شلارسة أخبلقيات ادلهنة؛

ليات ادلستمرة نظاـ ادلعرفة :أم النظاـ ادلسؤكؿ عن إدارة عمليات ادلعرفة يف ادلنظمة حيث يشمل رلموعة من العم .4
 كادلتفاعلة كادلتسلسلة، كىي تتمثل يف توليد ادلعرفة، اكتساهبا، زبزينها كنقلها كادلشاركة فيها كتطبيقها كادلصادقة عليها؛

يتألف النظاـ التكنولوجي من األجهزة التقنية لتجميع ادلعرفة كتنسيقها، األدكات اإللكًتكنية كالشبكات : نظاـ التكنولوجيا .5
 على هتيئة بيئة تساعد على تبادؿ ادلعلومات كادلعارؼ كالتعّلم بسرعة كبطرؽ متطورة.اليت تعمل 

 ثالثا:خصائص المنظمة المتعّلمة

لقد أمجع أغلبية علماء اإلدارة كالباحثُت على أف سرعة التعّلم، االبتكار كالتغيَت ىي ادلزايا الرئيسية اليت تتصف هبا منظمات       
( إذل أف ادلنظمة David Garvin,2003ثل ضركرة إقتصادية دلواجهة التحديات البيئية كيشَت ىنا  التعّلم اليت أصبحت  سب

 24ادلتعلمة تتميز بادلهارة يف:

 حل ادلشكبلت مجاعيا؛ .1
 التعّلم من التجارب ادلاضية؛   .2
 ذبريب أساليب كطرؽ جديدة؛  .3
 التعّلم من اآلخرين  زبائن، موردين، شركاء.....(؛  .4
 فعالية كبشكل سريع على كافة ادلستويات التنظيمية.نشر ادلعرفة ب .5

 25( سبتلك ادلنظمة ادلتعّلمة رلموعة من اخلصائص ديكن إجيازىا يف ما يلي:Marquardt,2002كحسب 

 أم توقع التغَتات ادلستقبلية يف البيئة كالقدرة على التكّيف مع تأثَتاهتا؛، قدرة التفاعل مع البيئة .1
 عمليات كخدمات جديدة بشكل سريع؛تطوير كإستحداث إجراءات ك  .2
 نقل ادلعرفة بُت أجزاء ادلنظمة كبينها كبُت غَتىا من ادلنظمات بسرعة كسهولة؛  .3
 االستثمار يف ادلوارد البشرية على كافة ادلستويات اإلدارية؛  .4
 إثارة كربفيز عمليات التحسُت يف مجيع جوانب ادلنظمة؛  .5
 ستقطاب أفضل الكفاءات البشرية ادلؤىلة؛ .6
 استخداـ التفكَت النظمي يف التعامل مع ادلواقف كحل ادلشكبلت كإزباذ القرارات؛  .7
 ربط األداء الفردم باألداء التنظيمي؛  .8
 .التأكيد على أمهية التعّلم لتحقيق األىداؼ  .9
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مي للتحول إلى منظمات قادرة على تعّلم ممارسة أخالقيات األعمال في ظل إقتصاد عالرابعا:أهم األساليب الحديثة 
 جديد

 التعّلم التنظيمي  .1

يعترب التعّلم من أىم ادلواضيع ذات الصلة مباشرة بتسيَت ادلعرفة يف ادلؤسسة حيث يرل فيو ادلختصوف كسيلة لتكوين معرفة        
 الداخلي كاخلارجي. إّف موضوع التعّلم مت تناكلو يف مطلع جديدة تكوف قادرة على إحداث تصرفات مبلئمة يف زليط ادلؤسسة

حوؿ عملية ازباذ القرار اليت تعد أساس التعّلم  Herbert Simonكالستينيات من خبلؿ الدراسات اليت قاـ هبا  اخلمسينيات
التنظيمي، علما أنّو قبل تلك األعماؿ كاف منطق عملية القرار ادلبٍت على النظرية اإلقتصادية النيوكبلسكية يرتكز على العقبلنية 

بشكل دقيق مشكلة القرار كربديد التصرّفات ادلختلفة للمقّرر من خبلؿ تقييم دقيق جململ النتائج ادلًتتبة اليت ترل أنّو ديكن فهم 
ىذا النموذج العقبلين  Simonعنو، كازباذ القرار اجلديد يكوف مبٍت على متغَتات جديدة كملغيا للتجارب السابقة. لقد انتقد 

فات اإلنسانية ك اقًتح منوذجا جديدا عّرؼ بالعقبلنية احملدكدة الذم يرل أنّو الكامل إذ عمل على إدخاؿ عنصر زلدكدية التصرّ 
ارات على الرغم من أّف ادلقّرر لديو النّية يف أف يكوف عقبلنيا إال أّف زلدكدية إمكانياتو الفكرية كنقص ادلعلومات التامة يف ازباذ القر 

ذا اإلطار إّف عملية تكوين القرارات سبر عرب سلزكف التجارب ادلاضية ادلتفق يشكبلف عائقا ربوؿ دكف ربقيق العقبلنية التامة. كيف ى
عليها من طرؼ اإلدارة العليا كاليت ديكن اعتبارىا النتيجة الطبيعية لعمليات التعّلم أك على األقل شكبل من أشكاؿ التعّلم 

عرفة متواجدة ضمن الركتينيات التنظيمية. إّف قدرة باإلعادة، كىذا ما يعرؼ دبصطلح الركتينيات أم احلالة اليت تكوف فيها ادل
العاملُت على ازباذ القرارات تكوف آلية أك ال شعورية شلا جعل البعض يشّبو الركتينيات بادلعرفة العملية بسبب تكرار العمليات ذات 

 26النتائج االجيابية كسريعة التطبيق.

ن طرؼ الباحثُت كادلفكرين حيث قاموا بدراستو من زكايا كجوانب سلتلفة كقد حظي موضوع التعّلم التنظيمي باىتماـ كاسع م    
 أملتها عليهم طبيعة زبصصاهتم كنظرهتم للموضوع ، كيف مايلي أىم التعاريف :

 27التعّلم التنظيمي ىو تلك السَتكرة اليت تساىم يف حل ادلشكبلت من خبلؿ إكتشاؼ األخطاء كتصحيحها.  .أ 
 28إذل اكتساب ادلعلومات اجلديدة فقط بل ىو توسيع القدرة إلصلاز األىداؼ.التعّلم التنظيمي ال يؤدم  .ب 
التعّلم التنظيمي ىو عبارة عن ظاىرة مجاعية إلكتساب كتنمية الكفاءات بشكل مستمر كعميق، ىدفها تغيَت منط تسيَت  .ج 

 29الوضعيات كتغيَت الوضعيات يف حد ذاهتا.
 30كاكتساب ادلعرفة يف ادلنظمة. التعّلم التنظيمي ىو سَتكرة مجاعية تضمن خلق .د 

من طرؼ ادلؤسسات الراغبة يف النجاح نميتها ردبا ال خيتلف إثناف على أّف التعّلم التنظيمي ىو أحد أبرز ادلهارات اليت جيب ت      
ادلتميز يف بيئة تنافسية متغَتة باستمرار. كعملية التعّلم التنظيمي ىي كاحدة من العمليات اجلوىرية البلزمة لبناء منظمة متعّلمة 

 Takeuchi and Nonaka1995 ,Senge1991 كىي زبتلف عن مفهـو منظمة التعّلم، إذ يركز التعّلم التنظيمي )
 Argyris and Schon 1978, Fiolادلبلحظة ك التحليبلت اخلاصة بعمليات تعّلم األفراد كاجلماعات يف ادلنظمة  على
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and Lyles 1985…  يف التصّرؼ أك التوجو السلوكي ضلو إستخداـ طرؽ كأساليب حديثة  ادلتعّلمة( بينما تتمثل ادلنظمة
 31ادلنظمة.لغرض تشخيص كتقييم كتنشيط جودة عمليات التعّلم يف 

فمن خبلؿ التعّلم التنظيمي ديكن ربديد الطرؽ كاألساليب الضركرية اليت يتعلم من خبلذلا األفراد كاجلماعات كيفية أداء      
األعماؿ يف إطار أخبلقي حيث يتم إكتساب ادلعارؼ كادلهارات ادلناسبة  دلمارسة اإلدارة بالقيم ،تقدمي منتجات ذات جودة عالية 

بعُت اإلعتبار محاية ادلستهلك كالبيئة،حل ادلشكبلت كالصراعات الناذبة عن التجاكزات األخبلقية، صياغة توجو إذ يتم أخذ 
إسًتاتيجي ذك بعد أخبلقي كإجتماعي ، إدارة العبلقة مع الزبائن كالبيئة......أما ادلنظمة ادلتعلمة ىي اليت تركز على خلق جو 

مرار يف كافة اجملاالت كاليت من بينها رلاؿ أخبلقيات األعماؿ شلا يساىم ذلك يف إنشاء تنظيمي يدعم تعلم كتطور الكفاءات بإست
 كربديد السلوكيات الصحيحة كاخلاطئة ك ربقيق النزاىة يف ادلنافسة . 

 القيادة التحويلية  .2

حويلية، كىي تلك القيادة القادرة إّف ادلنظمات اليت تريد أف تتعّلم بصفة مستمرة تركز بشكل متزايد على مفهـو القيادة الت       
على كضع رؤية كاضحة للمنظمة كتعمل على خلق أنظمة جديدة تتوافق مع متطلبات ادلستقبل. فهي عملية تغيَت تعمل على بناء 
اىتمامات مشًتكة بُت العاملُت كالقادة لبلوغ رؤية مجاعية مشًتكة من خبلؿ خلق عبلقة تعاكنية فيما بينهم . كتشَت أغلب 

 ألدبيات إذل أّف ىذا النوع من القيادة ترتبط أنشطتها بإدارة التغيَت كالتطوير، كبناء قيم كرؤل تنظيمية مشًتكة، كما ترّكز على بناءا
 33فالقيادة التحويلية ترتكز على ثبلثة عناصر أساسية تتمثل فيما يأيت : 32الثقافة التنظيمية ادلبلئمة لعمليات التعّلم .

 ادلنظمة الفّعالة إذل منظمة أكثر فّعالية؛ التغيَت: أم ربويل .أ 
 اإلبتكار: التفكَت اإلبداعي حلل ادلشكبلت ادلعقدة من خبلؿ اإلدياف بأّف اإلبداع ىو جوىر االبتكار؛ .ب 
ركح ادلخاطرة اليت يتميز هبا القائد التحويلي : أم القدرة على خوض ادلغامرات كقبوؿ التحّدم كاإلستمتاع بادلواقف   .ج 

 ادلعقدة.

 كيرل الباحثوف أّف القيادة التحويلية تتضمن أربعة أبعاد ك ىي :  

تأثَت القدكة احلسنة / التأثَت الكاريزمي: ينتج عن سلوؾ القائد إعجاب التابعُت كإحًتامهم لو، كثقتهم بو نتيجة مشاركتهم  . أ
كالوعي اجلماعي برسالة ادلنظمة اليت يعملوف  كما أنّو يؤكد على أمهية نقل الشعور 34يف ادلخاطر كاألخذ بعُت اإلعتبار إحتياجاهتم.

فالقيم الشخصية للقائد تؤثر يف سلوكيات التابعُت لو من خبلؿ ربديد ما ىو مقبوؿ كما ىو مرفوض ،كما إلتزاـ القادة  35فيها،
 دبختلف القيم ادلتعلقة باإلدارة، ادلهنة ، البيئة كالعبلقات يتولد عنها إلتزاـ من طرؼ العاملُت .

عتبارات الفردية/االىتماـ الفردم: يسعى القائد ضلو إرضاء مرؤكسيو من خبلؿ اإلىتماـ بإحتياجاهتم الفردية ادلختلفة، اال  . ب
كىنا البد على  36ربفيزىم كتطويرىم عن طريق تعليمهم كتدريبهم، ككذلك هتيئة ادلناخ التنظيمي ادلبلئم خللق فرص جديدة للتعلم؛



  ظّل اإلقتصاد العالمي الجديد في إستراتجية كضرورة ومتعّممةالتوّجه نحو بناء منظمات أخالقية . عبيدات سارة، د
 

  
   8102 سبتمبر/ السابعالعدد  JFBE مجلة اقتصاديات المال واألعمال     022

ئمة لتحفيز مرؤكسيو على تعلم قيم منظمتهم كاإللتزاـ هبا كما يساعدىم على ربقيق ما يطمحوف إليو القادة اإلىتماـ خبلق بيئة مبل
 من قيم خاصة هبم مع عدـ التعارض مع القيم التنظيمية.

اإلثارة الفكرية/احلافز الفكرم : يثَت القادة التحويليوف األفكار اجلديدة كيشجعوف ادلرؤكسُت على حل ادلشكبلت بطريقة  . ج
كأخبلقية كما دييلوف إذل تدعيم الذكاء كالعقبلنية يف حل ادلشاكل من طرؼ ادلرؤكسُت كتشجيعهم على التفكَت بشكل   37قة،خبل

كالبحث بصفة مستمرة يف ذبديد ادلعايَت األخبلقية كاإلجتماعية   38إبداعي ك حل ادلشكبلت ادلعقدة كتقبل األفكار اجلديدة؛
 دلواكبة ادلستجدات.

إلذلامي: أم قدرة القائد على كضع رؤية كاضحة للمستقبل حيث يوضح للمرؤكسُت كيفية ربقيق األىداؼ، كيعرب ذلم د. التحفيز ا
كاإلعًتاؼ بإصلازاهتم كقدراهتم   39عن مدل قدرهتم على فعل ذلك من خبلؿ شفافية اإلتصاؿ كخلق التحّدم كالدكافع لديهم.

 فات صحيحة على ادلستول احمللي كالدكرل.على ربقيق التوجو اإلسًتاتيجي للمنظمة كفق تصر 

 تمكين الموارد البشرية. 3

ربط مفهـو     Lashleyالتمكُت على أنّو كسيلة دلنح ادلوظفُت القدرة على إزباذ القرارات، أما  laverك Bowen عّرؼ ي
 40مات منهم كربسُت أسفل اخلط،التمكُت بأىداؼ ادلنظمة من إستخدامو كإسًتاتيجية لتحقيق إلتزاـ ادلوظفُت، اكتساب ادلعلو 

التمكُت على أنّو فلسفة إعطاء مزيد من ادلسؤكليات كسلطة إزباذ القرار بدرجة أكرب   Shackletor, 1995) بينما يصف  
التمكُت على أنّو منح العاملُت القدرة كاالستقبللية يف صنع Etorre, 1997) ، كما عّرؼ  الؤلفراد يف ادلستويات الدني

(  أّف التمكُت ىو نقل السلطات الكافية للعاملُت 2003يف حُت يرل  أفندم ،41كإمكانية التصّرؼ كشركاء يف العملالقرارات 
لكي يتمكنوا من أداء ادلهاـ ادلوّكلة إليهم حبرّية دكف تدخل مباشر من اإلدارة مع دعم قدراهتم كمهاراهتم بتوفَت ادلوارد الكافية 

   42ة فيهم.كادلناخ ادلبلئم كتأىيلهم كالثق

فالتمكُت يساعد العاملُت على العمل بشكل مستقل كحّر بعيدا عن الضغوطات كالشكوؾ كالبَتكقراطية اليت تتمخض عنها بعض 
مظاىر الفساد، األمر الذم يساىم يف تفجَت الطاقات اإلبداعية للعامل كإكسابو خربة كحنكة تنظيمية كسرعة يف معاجلة ادلشاكل 

كاإلحساس بادلسؤكلية ذباه مهنتو حيث تتولد لديو الرغبة يف  43لتارل تفعيل كتسريع عملية التعّلم يف ادلنظمةكإزباذ القرارات كبا
 زبصيص كقتو لتحقيق التوازف بُت أىدافو كأىداؼ منظمتو كذلك نتيجة الثقة يف نزاىتو كاخبلقو ألداء األعماؿ بشكل صحيح.

 .التكوين 4

لتتمكن ادلنظمة  من ربقيق مستويات عالية من األداء ال يكوف كافيان، فادلعارؼ تتقادـ مع إّف احلصوؿ على ادلهارات كادلعارؼ 
مركر الزمن لذا كمن أجل تنميتها البد من تعّلم األفراد كاجلماعات من خبلؿ التكوين ادلستمر لتحقيق اإلبداع كاألداء ادلتميز 

ول تكنولوجيا ادلعلومات ك اإلتصاؿ . إّف ادلعارؼ كادلهارات اليت خاصة يف ظّل إقتصاد ادلعرفة كما أحدثو من تطورات على مست
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اكتسبها العامل اليـو بإعتبارىا حديثة ستكوف قددية بعد مدة زمنية، كحىت يكوف أكثر كفاءة يف رلاؿ عملو البد من ضماف تعّلمو 
اإلسًتاتيجية للتكوين يف توفَت برامج التعّلم بشكل مستمر، كبالتارل التطور كمواكبة ادلستجدات، كمن ىذا ادلنطلق تكمن األمهية 

كما يعترب التكوين من أىم كظائف إدارة ادلوارد البشرية اليت تساىم يف تعّلم   44كتنمية ادلوارد البشرية بطريقة إبداعية ك إبتكارية.
 45ادلنظمات  من خبلؿ :

 ربفيز ادلوارد البشرية على االستمرار يف عملية التعّلم؛ . أ
 البشرية فرصان لتطوير معارفهم كقدراهتم على األداء؛منح ادلوارد   . ب

 جعل األفراد قادرين على مواجهة ادلشاكل كالصعوبات يف العمل بفّعالية؛ . ج

 د. تنمية القدرات على إزباذ القرارات.

تقامسها، كيفية  فتعّلم ادلنظمة حباجة إذل تكوين ادلوارد البشرية حوؿ كيفية العمل ضمن فريق، كيفية خلق ادلعارؼ ككيفية     
 46ربديد ادلشكبلت كتسيَتىا.

 كبصفة عامة ديكن القوؿ أّف تكوين ادلوارد البشرية بشكل فردم اك مجاعي سيساىم يف تعليمهم كإكساهبم كفاءات سلتلفة حوؿ: 

 مبادئ تطبيق  احلوكمة ؛ . أ
 القوانُت كالتشريعات اخلاصة بطريقة العمل كادلنافسة يف قطاع األعماؿ؛  . ب

 ارسات ادلسؤكلية اإلجتماعية ككيفية ذبسيدىا يف الواقع؛ابعاد كشل . ج

 د.االنظمة ادلختلفة للجودة كإجراءات تطبيقها للحصوؿ على شهادة اإليزك؛ 

 إدارة العبلقات مع الزبائن كمحاية ادلستهلك؛ 

 ق. ادلمارسات األخبلقية يف زبصصات كميادين العمل ادلختلفة؛

 رائم اإللكًتكنية .ك.األمن ادلعلومايت كاحلماية من اجل

 . إدارة المعرفة5

إدارة ادلعرفة  على أهّنا ادلمارسات كالتكنولوجيات اليت تسهل عملية توليد كالتبادؿ    Capshawك Frappaoloيعرؼ        
اؿ ىي زبطيط كتنظيم كرقابة كتنسيق ادلعرفة كاألصوؿ ادلرتبطة بالرأس م .wigكحسب 47الكفء للمعرفة على مستول ادلنظمة 
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الفكرم كالعمليات كالقدرات كاإلمكانيات الشخصية كالتنظيمية حبيث تؤدم إذل ربقيق اكرب ما ديكن من التأثَت االجيايب يف نتائج 
عرّفها على أهنا تلك اإلدارة اليت تتيح أحسن ادلعلومات إذل األشخاص ادلناسبُت يف   Jean Françoisأما 48ادليزة التنافسية

  49أحسن القرارات. الوقت ادلناسب الزباذ

  Survary,2005 ):50استنتج الباحثوف رلموعة من العمليات اجلوىرية إلدارة ادلعرفة ادلتكونة من  كما        

أ.  تكوين كتوليد ادلعرفة : أم مجيع األنشطة اليت تسعى من خبلذلا ادلنظمة احلصوؿ على ادلعرفة كاقتنائها من مصادرىا  ادلتعددة  
 ادلعرفة الظاىرة أك الضمنية كتلك احملتوية على

 
ب. زبزين كتنظيم ادلعرفة :ىي العمليات اليت تشمل االحتفاظ بادلعرفة كاحملافظة عليها كإدامتها كتنظيمها كتسهيل البحث  

 كالوصوؿ إليها كتيسَت سبل اسًتجاعها حيث تعد ىذه العملية دبثابة الذاكرة التنظيمية .

ٍت نشر كمشاركة ادلعرفة بُت أفراد ادلنظمة حيث يتم توزيع ادلعرفة الضمنية عن طريق أساليب  ج. نقل كمشاركة ادلعرفة :كتع     
 التدريب كاحلوار أما ادلعرفة الصرحية فيمكن نشرىا بالوثائق  كالتكنولوجيا.

ثمار فرصة تواجدىا يف د.تطبيق ادلعرفة :كىي غاية إدارة ادلعرفة كتعٍت استخداـ ىذه ادلعرفة يف الوقت ادلناسب كاست          
 ادلنظمة حيث    توظف يف حل ادلشكبلت اليت تواجهها كجيب أف يستهدؼ ىذا التطبيق ربقيق أىداؼ كأغراض ادلنظمة.

كيف ىذا السياؽ ديكن القوؿ أّف إدارة ادلعرفة تعترب من  األساليب األساسية لبناء منظمة متعّلمة  أخبلقية كوهنا تساىم يف        
عارؼ من بيئة العمل اخلارجية كتوليدىا من بيئة العمل الداخلية ، كما ذلا دكر فعاؿ يف زبزين تلك ادلعارؼ كإتاحتها إكتساب ادل

جلميع العاملُت من أجل اإلستفادة منها كتطبيقها لتحويلها إذل أداء متميز كىذه ادلعارؼ تكوف يف رلاؿ أخبلقيات األعماؿ حيث 
األخبلقية  كالسلوكيات اإلجيابية اليت من شأهنا تعزز صورة ادلنظمة كتكسبها ميزة تنافسية ذات يتم خلق معارؼ تركز على القيم 

 بعد أخبلقي .

 المحور الثالث: العالقة بين تعّلم المنظمات وممارسة أخالقيات األعمال

ستوجب على ادلنظمات أف تتعّلم يف خضم بيئة أعماؿ تصاعدت فيها عوامل التغيَت يف مجيع اجملاالت العلمية كالعملية ا        
 بشكل مستمر من خبلؿ أفرادىا كمجاعاهتا هبدؼ مواكبة ادلستجدات كذبديد معارفها كتطوير كفاءاهتا.

فتعّلم ادلنظمات ينجم عنو تكوين ذاكرة تنظيمية ام مستودع زبزف فيو ذبارهبا كخرباهتا كمعارفها اليت تعترب كمرجع للسلوؾ        
منو مجيع ادلوظفُت حيث توضح القيم كادلبادئ كاإلجراءات كالقوانُت اليت ربدد ماىو صحيح كما ىو خاطئ   اإلجيايب يستفيد

 كبالتارل تضبط السلوؾ األخبلقي.
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كمن أىم اجملاالت اليت جيب أف ربرص ادلنظمات على تعّلمها يوجد رلاؿ أخبلقيات األعماؿ نظرا دلا لو من أمهية إسًتاذبية       
 يف :

 افظة على مسعة ادلنظمة ؛احمل1.

 كسب كالء كثقة الزبائن كادلوردين؛2.

 اإلستقرار الداخلي للمنظمة؛3.

إكتساب مزايا تنافسية يف رلاؿ محاية البيئة،  ادلسؤكلية اإلجتماعية،احلوكمة، أخبلقيات التسويق، العدالة يف نظاـ األجور، 4.
 اإلدار ة بالقيم.......اخل

 51ديد ادلعارؼ يكوف بالتعّلم ادلستمر ألخبلقيات األعماؿ على عّدة مستويات مثل :كىنا ديكن القوؿ أّف ذب

 تعّلم ادلوثوقية كالنزاىة يف اإلجراءات كاألساليب ادلعتمدة يف عملية استقطاب ادلًتشحُت ؛1.

 تعّلم ادلنافسة الشريفة كعدـ سحب العاملُت من منافسُت آخرين بطرؽ غَت قانونية؛2.

 عية كالدقة يف ربديد اإلحتياجات من ادلوارد البشرية يف سلتلف التخصصات؛تعّلم ادلوضو 3.

 تعّلم مهارات التحكم يف  موارد التكوين كالعدالة يف كضع األجور كادلكافات؛4.

 تعّلم اإللتزاـ األخبلقي يف تقييم األداء؛5.

 إليهم؛تعليم اللجاف األخبلقية مهارات معارؼ دلتابعة كظائفهم كمهامهم ادلوكلة 6.

 تعّلم كيفية تطبيق انظمة  اجلودة كنظاـ محاية البيئة، ادلسؤكلية اإلجتماعية؛ 7.

 تعّلم ادلقاييس العادلية للمحاسبة اإلجتماعية.8.

 الخاتمة 

ل ضركرة إنطبلقا شلا سبق طرحو  يتضح جّليا  أّف التحّوؿ من ادلنظمات التقليدية إذل ادلنظمات ادلتعّلمة األخبلقية أصبح ديث       
اسًتذبية يف الوقت الراىن هبدؼ مواجهة عودلة األسواؽ كادلنافسة يف ظّل إقتصاد ادلعرفة. فادلنظمات الذكية أك ادلتعّلمة تتميز 
بقدرهتا اذلائلة على اإلستثمار يف موجوداهتا الفكرية من خبلؿ تبٍت شلارسات إدارية معاصرة ذلا دكر فعاؿ يف صنع ادلعارؼ 

كتطوير الكفاءات دبا يساىم يف بناء منوذج إقتصادم أخبلقي يتبٍت ادلسؤكلية اإلجتماعية، كلذلك فإّف كّل منظمة كالتشارؾ فيها 
تريد البقاء كالتمّيز يف بيئة األعماؿ يستوجب عليها التخلي عن أساليب العمل التقليدية كإرساء ثقافة تنظيمية تركز على تعليم 

ألخبلؽ كادلعتقدات اليت ربارب مظاىر الفساد اإلدارم كتوجو السلوؾ ضلو التميز التنافسي ادلوارد البشرية القيم كادلبادئ كا
 األخبلقي. 

 كتوصلت ىذه الدراسة إذل النتائج التالية:

 تعترب ادلنظمات ادلتعّلمة  أساس بناء االقتصاد ادلعريف من خبلؿ  إنتاج كنشر ادلعارؼ كتكوين عماؿ ادلعرفة ؛1.
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 ة تعترب مدخبل اسًتاذبيا مهما يدعم التعّلم ادلستمر ألخبلقيات األعماؿ كالنزاىة الوظيفية ؛ادلنظمة ادلتعلم2.

بناء منوذج اقتصادم أخبلقي يركز أساسا على آلية التعلم الديناميكي كادلتواصل لبلذباىات احلديثة للمسؤكلية األخبلقية يف 3.
 ماعية؛  ادلنظمات كسلوكيات ادلواطنة كشلارسات ادلسؤكلية االجت

ادلنظمات األخبلقية ادلتعلمة سبثل طرفا فاعبل يف ادلشاريع التنموية للدكلة من خبلؿ مسامهتها الفاعلة يف االندماج يف االقتصاد 4.
 العادلي اجلديد . 

 لذلك توصي الدراسة دبايلي:

 منظمة أخبلقية؛ ضركرة الًتكيز على إرساء ثقافة التعّلم ادلستمر دلمارسات أخبلقيات  األعماؿ كبناء1.

الًتكيز على القيادة األخبلقية للموارد البشرية لبلستثمار يف طاقاهتم من خبلؿ قيم أخبلقية زلددة تنعكس اجيابيا على ثقة 2.
 العمبلء؛

 تصميم برامج تدريبية دلساعدة العاملُت للتعامل نع القضايا األخبلقية؛3.

 ب ؛التزاـ اإلدارة العليا خبلق مناخ أخبلقي مناس4.

                                                           
السليمة للحوكمة يف منظمات األعماؿ ادلعاصرة من منظور إدارم كإسبلمي ، رللة بومدين يوسف: اخبلقيات األعماؿ كإرتباطها بادلمارسات  1

 84، صكلية العلـو اإلقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت ، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،  2015،  00اإلقتصاد كادلالية، العدد
نوفمرب ، 42الية التسيَت يف ادلؤسسات، رللة العلـو اإلنسانية، العدد بن صغَت عبد العظيم كحباش كفاء: أخبلقيات األعماؿ كمحدد لتحقيق فع  2

 13جامعة زلمد خيضر، بسكرة، ص، 2015
   81، مرجع سابق، صبومدين يوسف3
عماف، رسالة  رغدة عابد عطا اهلل ادلرايات: أثر أخبلقيات األعماؿ للمنظمة على السلوؾ األخبلقي كأداء رجاؿ البيع للمنتجات الصيدالنية يف مدينة 4

على  2017مارس11، شوىد يـو  25، ص2011مقدمة ضمن متطلبات احلصوؿ على درجة ادلاجستَتيف إدارة األعماؿ، جامعة الشرؽ األكسطػ، 
 ، على ادلوقع التارل:18: 23

http://www.meu.edu.jo>uploads 
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   81، مرجع سابق، صبومدين يوسف 7
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