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 المقدمة 

أخالقٌات المهنة مشتقة من كلمة أخالق، وهً المعاٌٌر التً تضبط تصرؾ الفرد فً 

المجتمع، ومثلها تلك الخاصة بالعمل، إذ تعد أخالقٌات المهنة فبة فرعٌة من منظومة 

األخالق البشرٌة الجٌدة عامة، وٌطلق علٌها البعض آداب المهنة فهً التً تجعل الموظؾ 

بالخلق العملً والمهنً للوظٌفة، فال تعتمد الوظٌفة على إنجاز العمل فقط، بل متأدًبا 

التخلُّق بالسلوكٌات الحمٌدة، وتختلؾ التعرٌفات المعتمدة أخالقٌات المهنة وتتعدد، ومن هذه 

التعرٌفات؛ أنها مجموعة القواعد والمبادئ المجردة التً ٌخضع لها الموظؾ فً تصرفاته 

  عمل، وٌحتكم إلٌها فً تقٌٌم سلوكه، وتوصؾ بالحسن أو القبح.فً إنجاز مهام ال

 

إن من أخالقٌات المهنة أن ٌكتسب ممارس المهنة الخبرة الكافٌة فً التعرؾ على بعض 

األنواع الخاصة من المشكالت ذات الطبٌعة األخالقٌة، وفهم ما هو المحمود وما هو 

ا وباحتر ًٌ اؾ واتخاذ القرارات المناسبة لها، ومن المذموم، وتدرٌبه على مواجهتها منهج

  .أبرز المشاكل أو اإلؼراءات ؼٌر األخالقٌة التً من الممكن أن ٌواجهها الموظؾ

ا فً المهنة، فالسلوكٌات  ًٌ إن التصرؾ بمسؤولٌة ونزاهة فً جمٌع األمور ٌعد أمًرا أساس

مع المحترفون المسؤولون المسؤولة تمتلك تأثًٌرا بالًؽا فً جمٌع المجاالت الوظٌفٌة؛ إذ ٌست

إلى مشاكل العمالء ومخاوفهم، وٌتعاملون معهم كأفراد ذوي قٌمة وٌبتكرون الحلول لتلك 

إّن المهنة وأخالقٌاتها ٌسٌران جنًبا إلى جنب؛ فاألخالق  ،االخالق والصدقبالمشكالت 

ٌّة للمهنٌٌن  . والصدق، واإلخالص هم العوامل األساس

من خالل المحاور االتٌة االهداؾ المعرفٌة والمهارٌة للسلوك الوظٌفً وفٌما ٌأتً سنتناول 

والتً تكون من ضمن اخالقٌات الموظؾ االداري قبل واجباته االدارٌة ان ٌتعامل للفرد 

بها وٌرعٌها فضال عن المسؤولٌات التً ٌجب على من ٌعمل فً المجال الموسسً 

 االلتزام بها . 

 

 

 

 



 لفصل االولا

 السلوك المهنً اخالقٌات  

 المحور االول

 ات المهنٌةمفهوم االخالقٌ

 : المهنٌةاوالً: تعرٌف االخالق 

: هو هٌبة للنفس راسخة جمع خلق وهو السجٌة والطبع .اصطالحاً  لغة ً :االخالق :  

تصدر عنها االفعال بسهولة وٌسر من ؼٌر حاجة الى فكر وروٌة ، فاذا صدرت عن تلك 

الجمٌلة عقال وشرعا سمٌت الهٌبة خلقاً حسناً وان كان الصادر عنها االفعال الهٌبة االفعال 

 القبٌحة سمٌت الهٌبة خلقاً سٌباً .

الخالقٌات من نوعٌن من المعاٌٌر اال وهما المبادئ وقواعد السلوك : لذلك تتالؾ قواعد ا

 .  تفضٌالً  : هً المعاٌٌر العامة التً توفر اطار عمل لقواعد السلوك االكثرفالمبادئ 

فهً معاٌٌر محددة تحدد المستوى االدنى للسلوك المهنً المتوقع من  قواعد السلوك :اما 

االمتثال لهذه القواعد من جانب المهتمٌن االفراد متخصص االمتثال واالخالقٌات ، وٌتوقع 

 والمجتمع المهنً على حد سواء .

: هً مجموعة من االعمال ذات الواجبات والمهمات المختلفة مهنة اما تعرٌؾ كلمة 

ٌمارس االفراد خاللها اداءاً  محددة لهم ، وفق اهداؾ مرسومة ٌعملون من اجل تحقٌقها 

التً تحكم سلوكها المهنً عندما وٌلتزمون اثناء ذلك مجموعة من القواعد االخالقٌة 

 ٌمارسون تلك المهنة . 

: هً المبادئ والمعاٌٌر التً تعتبر  اخالقٌات المهنةٌؾ مصطلح ومما تقدم تستنتج ان تعر

 والتً ٌتعهد افراد المهنة بالتزامها ، او اساساً لسلوك افراد المهنة المستحب 

هً مجموعة القٌم واالعراؾ والتقالٌد التً ٌتفق علٌها افراد مهنة ما حول ماهو خٌر وحق 

وما ٌعتبرونه اساساً لتعاملهم وتنظٌم امورهم وسلوكهم فً اطار المهنة، وعدل فً نظرهم 

وٌعبر المجتمع عن استٌابه زاستنكاره الي خروج عن هذه االخالق باشكال مختلفة تترواح 

او اٌماءاً وبٌن المقاطعة او العقوبة بٌن عدم الرضا واالنتقاد والعبٌر عنها لفظاً او كتابًة 

    المادٌة . 

  



  

 ٌاً : اهمٌة ومكانة االخالق المهنٌة :ثان

تكمن اهمٌتها فً انها فبة فرعٌة من منظومة االخالق البشرٌة الجٌدة ، وٌطلق علٌها 

البعض اداب المهنة فهً تجعل الموظؾ متادباً بالخلق العملً والمهنً للوظٌفة ، فال تعتمد 

 الحمٌدة .الوظٌفة على انجاز العمل فقط ، بل التخلق بالسلوكٌات 

ً التعرؾ على بعض االنواع مكانتها فأنها تكسب من ٌمارسها الخبرة الكافٌة ف اما عن 

من المشكالت ذات الطبٌعة االخالقٌة ، فمنها المحمود ومنها ماهو المذموم  الخاصة

  ؾ واتخاذ القرارات المناسبة لها.مواجهتها بمنهجٌة وباحتراوالتدرٌب على 

التً ٌمكن ان ٌواجهها الموظؾ وتصنؾ فً خانة  االخالقٌةومن ابرز المشاكل غٌر 

الممارسات المهنٌة ؼٌر المقبولة : الحصول على االعمال بطرق ؼٌر مشروعة مثل 

والكذب الخفاء اخطاء عدي على حقوق زمالبه فً العمل ،توال،الرشاوي والمحسوبٌات 

فس ، التؽاضً عن زمالبه والحصول على اتعاب لقاء الخدمة بسعر متدن لؽرض التنا

االثار الجانبٌة التً تعد مضره للبٌبة او تضر المجتمع سواءاً على المستوى المادي او 

 المعنوي.

هً مجموعة متنوعة من الصفات والسلوكٌات الشخصٌة التً تظهر فالنزاهة المهنٌة 

االلتزام الفعال باداء وظٌفة معٌنة ، وااللتزام المقصود هنا هو الثقة والمسؤولٌة 

وجود المهنً الذي ٌعد من الخصابص ، والمظهر والواالعتمادٌة والصدق واالخالق 

االمور ٌعد امراً اساسٌاً فً  االساسٌة للمهنة ، فالتصرؾ بمسؤولٌة ونزاهة فً جمٌع

الن السلوكٌات المسوولة تمتلك تاثٌاً بالؽاً فً جمٌع المجاالت الوظٌفٌة ، لذلك المهنة 

فالمهنة واالخالق ٌسٌران جنباً الى جنب الن الصدق واالخالص هم العوامل االساسٌة 

لتً تعد من فضالً عن الظهور بالملبس المناسب والظافة والعناٌة الشخصٌة اللمهنٌٌن 

  الصفات االساسٌة للمظهر العام فً المهنة . 

وقد ذهب اؼلب الفقهاء والباحثٌن الى ان االخالق ترتبط بالقٌم وهذه القٌم التكون فردٌة 

، بل مهنٌة وعامة اي كقٌم المؤسسسة والمجتمع اذ تكون ذات )كما ذكرناه انفاً ( فحسب 

ة اما ن قٌم المجتمع تؤثر على الفرد والمنظم،العالقة تبادلٌة وٌؤثر كل منها على االخر

تعتبر ذات مصدر اساسً لفاعلٌة الفرد والمنظمة واالفراد  القٌم المشتركة بٌن الموسسة 

 على حد سواء . 

 



ٌجب ان تكون منسجمة ومنسقه لذلك وجه الفقهاء الى ان قرارات المسؤول فً المؤسسة 

مع القٌم السابدة فً مؤسسته وعلى جمٌع الموظفٌن االلتزام بهذه القٌم الن اي تصرؾ من 

فٌصبح الموظفون فً حالة من التناقض واالرباك وتتالشى المسوول مخالؾ القٌم السابدة 

وسسة وقٌم القٌم المشتركة بٌنهم .وذلك بسبب ان ازدٌاد المساحة المشتركة بٌن قٌم الم

االفراد كلما كان ذلك ادعى لتطابق القٌم بٌنها وادعى الى المزٌد من اللوالء والنجاح 

 من وجود الموسسة .والعمل على تحقٌق االهداؾ المرجوة 
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 همٌة اخالقٌات المهنة فً الحٌاة :ثالثاً : أ

لشخصٌة بانها مجموعة من الصفات والسلوكٌات ا تظهر اهمٌة االخالق فً السلوك المهنً

فً جمٌع المجاالت التً عند االلتزام بها ٌعد من اساسٌات العمل ، ولها تأثٌراً  بالؽاً 

من عوامل حفظها من االنهٌار الوظٌفة من صدق، وثقة ،واالعتمادٌة ،..... الخ وهً 

 والسقوط ، وسنتناول بعِض من هذه االهمٌة : 

الحٌاة العملٌة ٌوفر من ترابط طرح وبناء منظومة االخالقٌات فً شتى مجاالت ان  -1

الموظفٌن وتعاملهم بشكل افضل مع بعضهم البعض ، وإال فما هو االختالؾ الجوهري 

 ولماذا أكرمنا هللا بالعقل ان لم نعقل هذه االمور. ؟ عن الحٌونات

وجود قوانٌن وتشرٌعات تساعد على تهدبة االضطرابات واالختالفات التاشبة بسبب  -2

 وبسبب البٌبة المتؽٌرة بشكل مستمر . الطبٌعة االنسانٌة

وجود قابمة باالخالقٌات وقوانٌن التعامل ٌساعد على جعل الطرٌق واضحاً لدى  -3

الفرد او الموظؾ وٌبعده كل البعد عن التوتر الناشى من الخوؾ من المستقبل والخوؾ 

علٌمات وجود الت تحقق من ظلم من ناحٌة الترقٌة او العالوة او حتى الفصل من العمل .

والقوانٌن من تعزٌز التحفٌز الشخصً للفرد للفرد لعدم مخالفة القوانٌن وؼالباً ماٌتم الؽاء 

 العقوبة من هذه القوانٌن .جانب 

 فً تحقٌق صورتها.ٌساعد تطبٌق االخالقٌات فً المؤسسات   -4

ان بناء منظومة اخالقٌة فً المؤسسة فً تحقٌق االرتقاء باخالقٌات موظٌفٌها  -5

ذلك بشكل مباشر على طرٌقة تعاملهممع العمالء او المراجٌن مما ٌضفً النظام وٌنعكس 

 . والتمٌز على الشركة ككل

والبد من االشارة ان كثٌر من الدراسات واالحصابٌات التً قامت بها كل من جامعة 

 % على مهارته 55مد بنسٌة هارفرد وستنانفورد اثبتت ان نجاح الموظؾ فً عمله ٌعت



 

% فقط ٌعتمدعلى مهاراته فً اداء هذا 15مهارات تعامله مع االخرٌن ، وان الشخصٌة و

 العمل .

 رابعاً : مصادر االخالق المهنٌة :

تعد األدٌان السماوٌة أهم مصدر من مصادر األخالقٌات، وقد  -المصدر الدٌنً:       

أكدت السنة النبوٌة الشرٌفة وفصلت ما ورد فً القرآن الكرٌم. وروي عنه صلى هللا علٌه 

وسلم أنه قال "علموا وال تعنفوا، فإن المعلم خٌر من المعنؾ". وقال " علموا وأرفقوا 

 وٌسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا".

 

كان موضوع أخالقٌات مهنة التعلٌم من الموضوعات الربٌسة  الثقافة العربٌة اإلسالمٌة:

التً تناولها العرب والمسلمون بالدراسة وسبقوا فٌها ؼٌرهم، وكانوا أول من أدركوا فً 

 كتبهم أهمٌة المبادئ واألسس األخالقٌة التً تقوم علٌها المهنة.

 

التشرٌعات والقوانٌن واألنظمة المعمول بها من  تعد التشرٌعات والقوانٌن واألنظمة:

المصادر األخالقٌة فهً تحدد للموظفٌن الواجبات األساسٌة المطلوب إلٌهم التقٌد بها 

 وتنفٌذها وٌقصد بالتشرٌعات دستور الدولة، وجمٌع القوانٌن المنبثقة عنه.

 

لفرد وٌتعامل معه فً ٌعتبر المجتمع المدنً الذي ٌعٌش فٌه ا العادات والتقالٌد والقٌم:

عالقات متشابكة ومتداخلة مصدرا مهما من المصادر التً تؤثر فً أخالقٌات المهنة 

لألفراد الذٌن ٌتعاملون وٌتعاٌشون فً هذا المجتمع سواء على مستوى عالقة الموظؾ 

بالمجتمع المحلً أم على مستوى عالقته مع زمالبه داخل المؤسسة، أم على مستوى 

 طلبة.عالقته مع ال
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 قد ركز األدب التربوي الحدٌث على سلوكٌات أخالقٌة منها: األدب التربوي الحدٌث:

  اإلخالص فً العمل. -1

 .احترام شخصٌة الذٌن ٌعملون معه -2

 اإلنصاؾ بالهدوء وسعة الصدر وتفتح الذهن. -3

 التحلً بالتواضع والعفو والقناعة العزة. -4

 الرفق واللٌن. -5

والبؽضاء والؽرور والكذب ومدح النفس وسوء الظن اجتناب التكبر والطمع والبخل  -6

 والؽضب.

 محاسبة النفس. -7

 

 وتتضمن على سلوكٌات قانونٌة محددة للموظف ومنها : -العدالة:   

 توضٌح التعلٌمات والقوانٌن للجمٌع. -1

 المساواة فً منح الفرص )فرص التعلٌم، التدرٌب، التقوٌم( -2

 عدم التمٌز والمحاباة بٌن األفراد. -3

 -االحترام والتقدٌر:سلوك     

 معاملة كل فرد باحترام. -1

 تشجٌع الجهود المتمٌزة. -2

 

 اإلنسانٌة:   

 حسن اإلصؽاء إلى اآلخرٌن. -0

 حافظ على سرٌة المعلومات -9

 استخدام شبكات التواصل الفعال. -3

 

 



 

  -االستقامة والنزاهة:   

 .علٌهاٌلتزم بالقواعد والقوانٌن واللوابح والتشرٌعات المنصوص  -1

 التصرؾ بأمانة وصدق. -2

 الثبات فً السلوك. -3

 -اإلتقان:

 .التأكد من سالمة المواد واألدوات واألجهزة قبل استخدامها -0

 .اإلعداد الجٌد قبل التنفٌذ -9

 مواكبة المستجدات. -3
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 خامساً : ترسٌخ اخالقٌات العمل :            

 
الشك ان المعاٌٌر االخالقٌة بشكل عام مطلوبة من االفراد إال ان هناك قٌم اخالقٌة تعد 

والتً هً مجموعة من القواعد التً تمثل الصفات بمثابة مقاٌس مثالٌة للسلوك المهنً 
السلوكٌة التً ٌتعٌن على الموظؾ التحلً بها عند ممارسة اعماله وعند تعامله مع زمالء 

وؼٌرهم ، وهذه المعاٌٌر االخالقٌة التً ٌجب ان ٌتصؾ بها الموظؾ  المهنة والزبابن
 االداري : 

 
 اوالً : الموثوقٌة وتتحقق عندما تشمل على :

 
فٌنبؽً على الموظؾ االداري ان ٌكون موثوقاً به ، امٌناً فً ادابه  النزاهة : -1

 االتٌة :على تحمل المسؤولٌة لواجباته وخدماته الوظٌفٌة والمهنٌة ،قادراً 
 

االمتناع عن االرتباط او ممارسة اي سلوك باي شكل ٌمكن ان ٌحد من قدراته  - أ
 على تنفٌذ واجباته فً اطار اخالقً .

 رفض اي هدٌة او مٌزة او مجامله من شأنها التاثٌر فً تصرفاته . - ب
عدم التاثٌر بشكل سلبً مباشر او ؼٌر مباشر على تحقٌق االهداؾ القانونٌة  - ت

 للمنشأة او المؤسسة .واالخالقٌة 
 



 
 

وتعنً المحافظة على سرٌة المعلومات فً منشأته وفً ظلها ٌجب ان  السرٌة : -2
 ٌتحمل اٌضاً المسؤولٌات االتٌة :

  كانت سرٌة خاصة بالمشأة (ا االمتناع عن االفصاح عن اٌة معلومات )إذ - أ
 ٌحصل علٌه من خالل العمل إال فً حالة وجود الزام قانونً بهذا االفصاح .

إعالم مساعدٌه بما ٌتعلق بسرٌة المعلومات التً ٌحصلون علٌها فً حالة التصرٌح   - ب
  بذلك ومتابعة انشطتهم للتاكد من المحافظة على السرٌة .

 

ل على مٌزة اضافٌة المتناع عن استخدام المعلومات السرٌة التً تتاح له للحصوا - ت
لمصلحته الشخصٌة او لتحقٌق مصلحة طرؾ ثالث بالرؼم من عدم مشروعٌة ذلك 

 ن الناحٌة االخالقٌة او القانونً.سواء م

 

 :  ثانٌاً : المشروعٌة
 

ٌتوجب على الموظؾ االداري ان ٌتثبت من مشروعٌة كل ماٌتعلق بعمل وواجباته 
 والمبادى الشرعٌة والقانونٌة. وخدماته الوظٌفٌة والمهنٌة وانها تقع ضمن اطار االحكام 

 
 ثالثاً: الكفاءة المهنٌة واتقان العمل :

 
ٌتوجب على الموظؾ االداري ان ٌكون مؤهالً لكل ماٌقوم به من مهام وان ٌؤدي 
واجباته وخدماته الوظٌفٌة والمهنٌة على الوجه االكمل من حٌث العناٌة واالتقات 

وفابه بمسؤولٌة مجتمعه تجاه روسابه وعلٌه اٌضاً تحمل والٌدخر اي جهد فً سبٌل 
 المسؤولٌات االتٌة :

وى مالبم من الجداره والكفابة المهنٌة من خالل التطوٌر المحافظة على مست -1
المستمر للمعارؾ والمهارات ومتابعة كل ماهو جدٌد فً مجال التخصص 

 وماٌستجد من القوانٌن والتعلٌمات الصادرة من الجهات الرسمٌة . 

 

 اداء الواجبات المهنٌة طبقاً للقوانٌن والتعلٌمات والمعاٌٌر الفنٌة المالبمة . -2

وتوجٌهات كاملة بعد اجراء تحلٌل مالبم للمعلومات التً ٌمكن االعتماد د تقارٌرعدا -3
 علٌها.
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 : رابعاً : الموضوعٌة
 

ٌتوجب على الموظؾ االداري ان ٌكون عادالً متجرداً ومحاٌداً ؼٌر متحٌز وان الٌسمح 
 لالخرٌن بالتأثٌر فٌه لتجاوز االحكام المهنٌة كما ٌقع على عاتقه : 

 المعلومات بعداله وموضوعٌه .توصٌل  -1

فصاح الكامل عن جمٌع المعلومات المالبمة التً ٌتوقع انهاء قد توثر على فهم اال -2
 ممستخدم معلومات التقارٌر واالٌضاحات والتوصٌات المعروضة .

 

 :  خامساً : السلوك المهنً االٌجابً
 

على الموظؾ االلتزام بالقوانٌن واالنظمة ذات الصله بمهنته وتجنب اي عمل ٌسٌا الٌها 
 التً ٌعتنقها.كما ٌتوجب ان تنسق سلوكٌاته وتصرفاته مع القٌم االٌجابٌه 

 

 

 :وسائل ترسٌخ أخالقٌات المهنة : سادساً 

 :  * تنمٌة الرقابة الذاتٌة

فالموظؾ الناجح هو الذي ٌراقب هللا تعالى قبل أن ٌراقبه المسؤل ، وهو الذي ٌراعً 
المصلحة الوطنٌة قبل المصلحة الشخصٌة ، فإذا تكون هذا المفهوم الكبٌر فً نفس 

 الموظؾ فستنجح المؤسسة بال شّك ؛ ألن الموظفٌن مخلصون لها 
، لذا فهً من المقومات المتفق علٌها فً  هذه الرقابة تمنع من الخٌانة ، وتعٌن على األمانة

 العالم ....
  

 * وضع األنظمة الدقٌقة التً تمنع االجتهادات الفردٌة الخاطئة :
 ألن الممارسات األخالقٌة ؼٌر السوٌة تنتج أحٌاناً من ضعؾ النظام ، أو عدم وضوحه .

ٌقوم علٌه مجموعة وٌمكن للمؤسسة أن تخصص مكتباً خاصاً لالهتمام بأخالق المهنة ، 
 من الموظفٌن ، ولهذا الجهاز رقم هاتؾ خاص ساخن للتبلٌػ عن أي خلل فً األخالق .

 وسٌكون مردود هذا المكتب على أداء العمل رابعاً جداً .
ٌجب على صاحب فومن وسابل التوعٌة بهذه األنظمة : ما ورد فً نظام العمل والعمال 

 مل بجمٌع محتوٌاته ، لٌكون كل منهما على بٌنة من العمل والعامل معرفة أحكام نظام الع
 

أمره ... وعالماً بما له وبما علٌه . وٌجب فوق ذلك أن توضع فً مكان ظاهر بكل مؤسسة 
  تستخدم عشرٌن عامالً فأكثر ... 



كما ٌجب أن توضع فً مكان ظاهر بالمؤسسة البحة للجزاءات تشتمل على األفعال 
 األوامر وااللتزامات المكلَّؾ بها العامل .والمخالفات وعدم تنفٌذ 

 

 * القدوة الحسنة :
 فإذا نظر العاملون إلى المدٌر وهو ال ٌلتزم بأخالق المهنة ، فهم كذلك من باب أولى .

ُت علٌكم ولسُت  ٌق رضً هللا عنه : ولٌِّ وقد قال الخلٌفة األول للمسلمٌن أبو بكر الصدِّ
مونً .بخٌركم ، فإن أحسنت فأعٌنونً ،   وإن أسأت فقوِّ
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 * تصحٌح الفهم الدٌنً والوطنً للوظٌفة : 
 

فإذا اقتنع العامل بأن العمل عبادة ، وأن العمل وسٌلة للتنمٌة الوطنٌة ، وازدهار البلد ، 
  وتحسٌن مستوى الدخل زاد لدٌه االلتزام بأخالق المهنة .

 

 

 * محاسبة المسؤلٌن ، والموظفٌن : 
المحاسبة للتأكد من تطبٌق النظام ، وهو ما ٌعرؾ باألجهزة الرقابٌة التً تشرؾ فال بّد من 

على تطبٌق النظام ، وقد كان عمر رضً هللا عنه ٌسأل الرعٌة : أرأٌتم إذا استعملت 
ًّ ؟ قالوا : نعم . قال : ال ، حتى  علٌكم خٌر من أعلم ثم أمرته بالعدل أكنُت قضٌت ما عل

 بما أمرته أم ال .أنظر فً عمله ، أعِمل 
 
 

 * التقٌٌم المستمر للموظفٌن : 
 

ٌَّم تقٌٌماً صحٌحاً ، وٌنال مكافأته  ر نفسه ٌق هم على التطوٌر إذا علموا أن من ٌطوِّ مما ٌحفزِّ
على ذلك ، والتقٌٌم ٌعٌن المسؤل على معرفة مستوٌات موظفٌه وكفاءاتهم ومواطن 

 إبداعهم .
تعّد تقارٌر دورٌة عن كل موظؾ وفق البحة   وورد فً نظام الخدمة المدنٌة / المادة 

ٌصدرها ربٌس مجلس الخدمة المدنٌة . والالبحة هً " البحة تقوٌم األداء الوظٌفً " 
 هـ . 1444الصادرة فً عام 
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 ة :اسباب انهٌار االخالقٌات للشركات والموسسسابعاً :           
 

 .الضؽوط التً ٌفرضها بعض المدٌرٌن على الشركة لٌستمروا فً مناصبهم - 1
 .الخوؾ والصمت إزاء تجاوزات الكبار فً المؤسسة - 2

 .إدارة ضعٌؾ تمزقه الخالفات والصراعات مجلس وجود 3
 .االعتقاد بأن حسن أداء بعض المهام ٌستلزم أحٌانا اتخاذ أسالٌب ؼٌر أخالقٌة 4 -

 

  لمحور الثانًا                                         

 المعاٌٌر االخالقٌة والفلسفات االخالقٌة                           

 

 المعاٌٌر االخالقٌة اوالً : 

 هناك مجموعة من المعاٌٌر الخاصة  التً ٌجب ان تضمنها السلوك االخالقً للفرد فً

 العمل فضال ًعن المعاٌٌر العامة التً ٌجب تتضمنها اخالق الفرد بشكل عام وهً : 

 -6العدالة ،  -5الوالء واالخالص ، -4حفظ االسرار ، -3االستقامة ، -9االمانة ،  -0

المثابرة  -9المواطنة الصالحة ، -8احترام االخرٌن ،  -7االهتمام باالخرٌن ،

 ارٌة والقانونٌة . المسألة االد -01والسعً للتفوق ،

اما عن المعاٌٌر الخاصة للموظؾ االداري وقد ٌؤدي فشل احد االعضاء فً االلتزام بها 

 وانتهاكها الى اتخاذ االجراءات الرادعة والجزاء التأدٌبً وكما ٌأتً : 

 

 الكفاءة : -أ 

 كل من االعضاء مسؤولٌة ماٌلً :ٌتحمل 

مستوى مالبم من الخبرة المهنٌة عبر التطوٌر الدابم للمعرفة  علىالحفاظ  -1

   والمهارات .

 مختصة .المهنٌة وفقاً للقوانٌٌن والقواعد والمعاٌٌر التقٌة ال تأدٌة المهام -2



التزوٌد بالمعلومات والتوصٌات الداعمة التخاذ القرارات بشكل دقٌق وواضح  -3

 ومختصر وفً الوقت المناسب .

تعٌق الحكم للمسؤول او االداء مهنٌة وؼٌرها من القٌود التً تحدٌد القٌود ال -4

 الناجح فً مسألة معٌنة والتبٌلػ عنها . 
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 السرٌة :  -ب

 ٌتحمل كل من االعضاء مسؤولٌة ماٌلً :

 .الحفاظ على سرٌة المعلومات إال فً حالة سمح االفصاح عنها او كان الزامٌاً  -1

 المالبم مع المعلومات السرٌة .ابالغ االطراؾ كافة بطرٌقة التعامل  -2

 مراقبة نشاطات المرؤوسٌن للتاكد من التزامهم بقواعد السرٌة . -3

 االمتناع عن استخدام المعلومات السرٌة لؽاٌات ؼٌر اخالقٌة او ؼٌر قانونٌة .  -4

 

 النزاهة : –ج 

  ٌتحمل كل من االعضاء مسؤولٌة ماٌلً :

التخفٌؾ من تضارب المصالح الفعلً والتواصل المنتظم مع الشركاء فً العمل  -1

 .لتجنب تضارب المصالح الظاهري وتحذٌر االطراؾ كافة من اي نزاع محتمل 

 االمتناع عن اي سلوك قد ٌضر باألتمان االخالقً للمهام . -2

 ثلة . االبتعاد عن اي نشاطات قد تقلل من مصداقٌة المهنة وعن دعم نشاطات مما -3

 

 د/ المصداقٌة :  

 ٌتحمل كل من االعضاء مسؤولٌة ماٌلً :

 اٌصال المعلومات بأنصاؾ وموضوعٌة . -1

 التأثٌر بأخر فًلصلة كافة التً قد تساهم بشكل اواالفصاح عن المعلومات ذات ا -2

 على فهم المستخدم المقصود للتقارٌر والتحالٌل والتوصٌات .



االفصاح عن اي تأخٌر او نقص فً ما ٌتعلق ٌتقدٌم المعلومات او التزام بالوقت  -3

سٌاسة المؤسسة والقوانٌن او المعالجة او الضوابط الداخلٌة بما ٌتوافق مع 

 . السابد.

 

 :مقدمة فً اخالقٌات العمل ثانٌاً : 

تصرفاته، مجموعة القواعد والمبادئ المجردة التً ٌخضع لها اإلنسان فً  هً 

التً تعّد أساساً للسلوك وه ، وتوصؾ بالحسن أو بالقبح  كوٌحتكم إلٌها فً تقٌٌم سلو

 .علٌها الوزارة فً تقٌٌم أدابهم إٌجاباً وسلباً  وتعتمدالمطلوب ألفراد المهنة ، 

 

 

 : تعرٌف أخالقٌات العمل  -0

 

بأنها عبارة عن عدد من القٌم والمبادئ التً ٌتم االعتماد علٌها فً العمل الجاد  

تشٌر إلى وعن اإلٌمان بأهمٌة العمل األخالقً، أن هذه األخالقٌات تعبروواالجتهاد. 

قدرة هذا العمل على تقوٌة شخصٌة اإلنسان. وتشمل أخالقٌات العمل العدٌد من 

الصفات منها المصداقٌة، وقدرة اإلنسان على البحث عن عدد من المهارات 

اإلبداعٌة والجدٌدة. وتعتبر أخالقٌات العمل من األمور التً ٌجب أن ٌمتلك 

 أصحابها مناصب قٌادٌة ومسبولٌات أكبر. 

اإلٌمان بأن عمل اإلنسان هو عمل : ا ٌمكن أن نعرؾ أخالقٌات العمل على أنها كم

عدد من القٌم التً هً أخالقً، باإلضافة إلى القدرة على العمل بشكل متقن، و

 . ٌتبناها اإلنسان وتجعله ٌعمل العمل الشاق بمنتهى اإلخالص والجهد

 

  -: ًأخالقٌات العمل الوظٌفمفهوم   -2

 

أو المجتمع.  لفرددٌد من الفوابد سواء كانت لالعمل الوظٌفً لها العأخالقٌات ان 

حقٌق أكبر قدر ممكن من ، فإن ذلك ٌعطٌه شخصٌة قٌادٌة قادرة على تفردبالنسبة لل

تحقٌق و ،العمل به، وإعطابه مسؤولٌات أكب ثقة صاحب فضالً عناإلنجازات

ا ٌعود على ممحدد، ماالستفادة المادٌة من خالل تحقٌق عمل أكبر فً وقت 

. أما بالنسبة للمجتمع فتعمل أخالقٌات العمل اٌضاً  على اإلنسانو المؤسسة بالنفع

على زٌادة المصداقٌة بٌن أصحاب العمل وبٌن العاملٌن، مما ٌنعكس على اإلقتصاد 

 وزٌادة اإلنتاج فً وقت أقل. القومً للمجتمع،
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  منهاج اخالقٌات العمل :  -3

 

أن ٌتبنى قٌم أخالقٌة علٌا تساعده على إنجاز عمله، والعمل مع ٌجب على اإلنسان 

زمالبه بشكل مخلص ٌتسم باألخالق. لذلك فإذا كان الفرد ٌنقصه بعض األخالقٌات، 

فعلٌه أن ٌكتسبها وٌدرب نفسه على العمل بهذه األخالقٌات، وٌتم تدرٌب اإلنسان على 

 ٌمكن أن ٌتبنى  ان لنفسه، حٌث أنه وضعها اإلنس القٌم من خالل: تنفٌذ العادات التً

اإلنسان عادات أخالقٌة، ولكنه ال ٌستطٌع تنفٌذها على أرض الواقع بصورة صحٌحة. 

نسان على تحمله القٌام قدرة اإل  : والتً تعنً العاداتتلك المثابرة على إال من خالل 

ب أن ٌدرب ، إذ ٌجب على اإلنسان أن ٌثابر فً تنفٌذ األخالقٌات. وٌجهذه العاداتب

اإلنسان نفسه على كٌفٌة المثابرة على العادات من خالل االلتزام والتركٌز والقدرة على 

 اإلنجاز. 

 التعود علٌها منها : ومن صور تلك عادات العمل التً ٌجب على الموظف 

 

ٌُعّرؾ العمل على أّنه مجهود  : توضٌح مفهوم أخالقٌات العمل قبل لعملا  -1 و

ٌُعّرض اإلنسان للكثٌر  ٌٌبذله اإلنسان لتحقٌق منفعة وإشؽال وقت الفراغ الذي 

من األفكار السلبٌة، وٌجعله فرٌسة سهلة لالكتباب وتذكر الهموم واألحزان، 

ٌُؽنً اإلنسان عن سؤال اآلخرٌن، وٌكفٌه حاجاته فٌعؾ  إضافة إلى أن العمل 

ن التذلل، وبالعمل ٌشعر اإلنسان بأنه كابن فّعال فً المجتمع له نفسه وٌحفظها ع

ٌُقبل على الحٌاة بإٌجابٌة وتفاؤل، وللعمل  دوره ومكانته فً خدمة اآلخرٌن، ف

أخالقٌات ال ُبّد من االلتزام بها كً ٌؤدي العامل وظٌفته على أحسن وجه، 

 .فً إدارته لعملهرب العمل وٌرضً وٌتقٌه (  هللا)وٌرضً 

  

: أي أنه على الفرد التواجد فً الوقت المحدد وصول للعمل فً الوقت المحددال -2

 للعمل. 

مما ٌعنً إنجاز الشخص الذي ٌتمتع بأخالقٌات العمل لما  المطلوب:العمل  إنتاج -3

 ٌطلب منه من واجبات سواًء كانت سهلًة أم صعبة. 

ٌعّد العمل فً حال المرض أمراً ؼٌر صحً،  العمل ضمن الظروف الصعبة:  -4

لهذا ٌجب عدم تشجٌع هذه العادة بكونها من ضمن أخالقٌات العمل القوٌة، بل 

 ٌجب االستراحة والتفرٌق بٌن المرض والعمل. 



 أخالقٌات العمل الجٌدة ال تعنً شٌباً فً حال عدم اتمام الفرد للعمل تنفٌذ العمل: -5

  .االنتباه لتسلٌم العمل وتنفٌذه بطرٌقة جٌدةالمطلوب منه، ولذلك ٌجب 
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 المهنة والعمل والفرق بٌنهما :  -4

هً وظٌفة مبنٌة على أساس من العلم والخبرة اختٌرت اختٌاراً مناسباً  : لمهنةتعرف ا

حسب مجال العمل الخاص بها وهً تتطلب مهارات وتخصصات معٌنة وٌحكمها 

 . قوانٌن وآداب لتنظٌم العمل به

: "مٌزة امتالك أسلوب فكري معٌن مكتسب بالتدرٌس الخاص والذي  وهً أٌضا

هً أي عمل ٌقوم به باإلمكان تطبٌقه فً كل ناحٌة من نواحً الحٌاة المختلفة." 

االنسان، بؽض النظر عن المؤهل العلمً او الخبرات او المهارات. فاي عمل ٌقوم به 

 .االنسان مقابل اجر هو مهنة

تعببة البٌانات الشخصٌة فً أي معاملة، ان المهنة تأتً بعد االسم وتارٌخ  ونالحظ عند

ومكان الوالدة، فالمهنة ٌمكن ان تكون: موظؾ، او سابق، او مدرس، او مزارع، او 

حداد، او نجار، او حارس، او طباخ، او امام مسجد، او تاجر، او طٌار، او مهندس، او 

 .محاسب الخ

فة تشتمل على مجموعة من المعارؾ العقلٌة ومجموعة والمهنة بصفة عامة هً حر

،وٌقوم بها الشخص لفترة طوٌلة من الزمن  ممارسات وخبرات وتطبٌقات تهٌكل المهنة

وتنطوي على مسار محدد وواضح ٌكون طوٌل االجل وٌساعد فً تحقٌق االهداؾ 

 :وتضم المهنٌة .

 .األنشطة والخدمات المفٌدة -1

 .خبرات الفنٌة المتخصصةتوافر قدر من المهارات وال -2

 .المتخصص الفكري توافر اإلنتاج -3

 .العمل بٌن أفراد المهنٌٌن وزمالبهموسلوكٌة تحكم وتنظم  أخالقٌة وجود قواعد -4

 .وجود تجمع للعاملٌن بالمهنة ٌتحدث باسمها وٌدافع عنها -5

 .تكون واضحة المعالم وممٌزة عن ؼٌرها من المهن -6

 ل مهنة عمل ولٌس كل عمل مهنة وتعنً االتقان والمعرفة التقنٌة .ك -7

 اما 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
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: هو الشٌا الذي ٌتم انجازه ، وهو الذي ٌزود بالؽذاء والخدمات المنجزه فً  العملتعرٌف 

الفرد فً مقابل رسوم او دفع محدد. وٌتضمن مقابل المال ،او هو النشاط الذي ٌقوم به 

 اٌضاً:

 النشاط  البدنً او العقلً الذي ٌتم تنفٌذه من اجل انجاز او انشاء شا.  -1

 ٌبذل به جهد عضلً من خالل ماٌطلب به من عمل .  -2

  المادي ولفترة زمنٌة محددة .ٌهدؾ به تحقٌق هدؾ معٌن ٌعود علٌه بالنفع   -3

 

 والعمل الحر :وضوعٌة بٌن الوظٌفة مقارنة م
 

  :هًتها بٌن اإلثنٌن ، هذه العوامل هناك عوامل ربٌسٌة ٌجب ان نقوم بمقارن
 

 . عدد ساعات العمل - 1

 

قضٌها فى مكان العمل . ٌعدد ساعات محددة للعمل البد ان  لهموظؾ ٌكون ال 

هناك طبعاً استثناءآت ولكن فى ؼالب األحوال هناك جدول زمنى معٌن للموظؾ . 

 . مسة مساء مثالً من التاسعة صباحاً للخا

ٌكون ولكنك فى المقابل سوؾ  ، للموظؾبجهد اكبر  ٌكونسوؾ ف عملاما فً ال

العمل فى الٌل او فقد ٌكون . القابم بالعمل الوقت الذى ٌناسب يختاروقت العمل ا

 . مرونة فى إختٌار وقت العملبمعنى هناك فى آخر النهار 

       كان فًاعات العمل الزٌادة . اما اذاتقاضى اجر إضافى نظٌر سٌموظؾ ٌمكن ان ال        

 . األجر اإلضافى ستحصل علٌه من زٌادة الربحفعمل ال

 

 . كمٌة األموال التى تجنٌها  2 -

تختلؾ كمٌة األموال بإختالؾ نوعٌة العمل نفسه . هناك اعتقاد سابد ان األعمال الخاصة 

 . دخلها اقل من دخل الوظٌفة فى كثٌر من األحٌان ، ولكن هذا اٌضا ال ٌمكن تعمٌمه

 

 . المهام و المسؤلٌات فى العمل  -3

مسؤلٌة  هناكسماك الوظٌفى ، ٌمكن ان ٌكون مسؤلٌاتك ستكون على حسب م الوظٌفةفً 

فى العمل ٌمكن ان تتبع اسلوب العمل الهادئ دون محاوالت التمٌز اما كبٌرة او العكس . 



 .و اإلبتكار

 اما فً الوظٌفة ولٌة .وتمام المسمعك من ٌعملون  عنفإنك مسبول عن عملك و عملال فً 

 آخر.ؤولٌة  موظؾ مسال ٌمكنك ان تحمل 
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 :  النظرٌة االخالقٌة وتطبٌقها فً االعمال -5

 

 منها : تدل على أخالقٌات الموظؾمهمة ذات تأثٌر فً العمل و سماتهناك 

 : السمات  أهمااللتزام بوقت العمل من  -الوصول إلى العمل فً الوقت المطلوب

فً حالة تواجده فً العمل حٌث أن الفرد االخالقٌة فً سواء اكان فً العمل ام فً الوظٌفة 

 فً الوقت المحدد ٌعتبر قد أخذ خطوة كبٌرة فً تبنً أخالقٌات صحٌحة.

 : وٌعنً ذلك أن ٌقوم الشخص بإنجاز وتحقٌق كل األمور  -تحقٌق النتائج المطلوبة

الذي ٌمتلك أخالقٌات العمل،  الفردالتً طلبت منه، وذلك فً الوقت المحدد لها. حٌث أن 

 . ال ٌؤخر عمله سواء كان هذا العمل صعب أم سهل

 : ٌعتبر البعد عن الشكوى المستمرة والتذمر  -التوقف عن الشكوى بشكل مستمر

 .واإلعتراض من أهم أساسٌات العمل األخالقً

 :هناك فرق كبٌر بٌن أن ٌعمل اإلنسان تحت ضؽط  العمل تحت ضغط الظروف الصعبة

مشاكل صحٌة أكبر. لٌنجز عمله، وبٌن أن ٌعمل اإلنسان فً مرضه وٌعرض نفسه لو

حٌث ٌجب على اإلنسان أن ٌفرق بٌنهما وٌأخذ استراحة كافٌة لٌكون قادر على إنجاز 

 عمله فً وقت بسٌط.

 : ٌجب على الشخص الذي ٌلتزم بأخالقٌات العمل أن ٌؤدي العمل  -تنفٌذ العمل

لمحدد له. حٌث أن أخالقٌات العمل ال ٌمكن اعتبارها جزء المطلوب منه فً الوقت ا

  أساسً من شخصٌته، إذا لم ٌلتزم بتنفٌذ عمله على الوجه األكمل وتسلٌمه

 : تعتبر الموثوقٌة عنصر هام فً أساسٌات العمل األخالقً،  -الموثوقٌة والصدق

لى نفسه. حٌث أنه فً وذلك ٌتم بناء على التزام اإلنسان بالموعد أو الوعد الذي افترضه ع

حالة قٌام اإلنسان بتصرٌح أنه سٌحضر عمل معٌن فً فترة محددة، ٌجب علٌه االلتزام فً 

تطبٌق هذا الكالم، حٌث أنه ٌعرؾ قٌمة الوقت وٌلتزم بكالمه. وٌسعى اإلنسان الذي لدٌه 

بل أخالقٌات العمل إلى إظهار رؼبة واستعداد كبٌر لإلعتماد علٌهم من قبل اآلخرٌن، 

 ٌبذلون أقصى ما عندهم إلظهار هذه القدرة والمصداقٌة وتحقٌق الثقة بهم.
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 : تعتبر صفة التفانً فً العمل من الصفات التً توجد لدى اإلنسان  -التفانً فً العمل

الذي ٌتمتع بأخالقٌات العمل، حٌث ٌقومون بقضاء أكبر وقت ممكن لتنفٌذ العمل بشكل 

 ٌحب عمله، ولدٌه القدرة واإلمكانٌة على إمضاء ساعات  أكمل. وهذه الصفة تجعل اإلنسان

 

 

وٌلة فً إنجاز أعمال أخرى تفٌد العمل، مما ٌؤكد لصاحب العمل على تفانٌهم فً عملهم ط

 واالعتماد علٌهم.

 : ًكل عمل له بعض السلوكٌات والقوانٌن التً وضعت من أجله،  -السلوك المهن

وٌجب االلتزام بهذا السلوك، حٌث أن لكل مكان مثالً الملبس الخاص به. لذلك على 

العاملٌن بهذا المكان أن ٌتمتعوا بالقدرة على االلتزام بالزي المخصص، وعدم الخروج عن 

كما ٌجب على الشخص البعد على هذا السلوك حتى ال ٌتعرض لإلجراءات القانونٌة. 

استخدام الهواتؾ المحمولة بشكل متكرر، إذ ٌوحً هذا السلوك بعدم رؼبة الشخص فً 

العمل والضٌق منه، وعدم االهتمام بالعمل . كما ٌجب على الشخص أن ٌستخدم هذا 

 .الهاتؾ فً أوقات الراحة المخصص له، أو فً أضٌق الحدود إذا اضطر األمر

 

 


