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  وثيقة أخالقيات املهنة للموظفني واالداريني

 بكلية طب طنطا

  :الركيزة األوىل

 االطارالنظري ألخالقيات العمل 

 -مفهوم أخالقيات العمل : -1

( جمموعة من القيم واملعايري اليت يعتمد عليها أفراد  Ethicsمتثل مفهوم األخالق أو األخالقيات ) 

, بني ما هو صواب وما هو خطأ , وعلى ما هو مقبول أو غري لتمييز بني ما هو جيد وما هو سيءاجملتمع يف ا

 ( . 72م , ص8111) جنم, اجتماعيا  مقبول

ك بها والعمل مبقتضاها التمس اي موظفهي جمموعة القواعد واألسس اليت جيب على أخالقيات اإلدارة و

ناجحا يف و على اكتساب ثقة واملتعاملني معه من رؤساء ومرؤوسنيو, ليكون ناجحا يف تعامله مع الناس 

 (  81م,ص7991)ياغي,مهنته 

هي تطبيق املبادئ األخالقية على سلوك األفراد يف املنظمات , وبالتالي فإن القيم هي اليت أخالقيات العمل  

أو ال  , منط سلوكي إداري يكون أخالقيا ل لكل فرد ومن ثم يتولد من تلك األخالقياتالعم قتصوغ أخال

 ( 28م, ص99" ) العمر ,  أخالقيا

 -:أسس نظام أخالقيات العمل  -2

" إن مسببات السلوك اإلنساني ميكن أن تتوزع على كفتني متعادلتني إحداهما تسمى بنظام القيم 

الذاتية , حيث تلعب املعتقدات الشخصية دورا أساسيا , أما الكفة الثانية فتسمى بنظام القيم االجتماعية 

م , 7991يه " ) ياغي , ) اجتماعية , سياسية , اقتصادية ( دورا أساسيا فحيث تلعب البيئة اخلارجية 

 (741ص

 -وميكن عرضها كالتالي :

 نظام القيم الذاتية : -7

ولكي ميكن لسلوكية اليت تدفعه لسلوك مفضل سلوك الفرد مبجموعة القيم واملعتقدات ا يتأثرحيث 

فهم طبيعة السلوك البشري ودوافعه البد من اكتشاف جمموعة القيم والقواعد اليت تؤثر يف السلوك 

إذ يعرب الفرد عن قيمه الذاتية بقبوله لشرعية أو صحة  الفرد إىل مسلك معني دون اآلخر وبالتالي تدفع

 وجهة نظر معينة جتاه جمموعة من احلقائق .

 نظام القيم االجتماعية : -8
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 نه سلوك الفرد بنظام القيم االجتماعية لدى الفرد نفسه والذي تتفاعل عدة عوامل يف تكوييتأثر حيث 

فمن طريقها  عية أو احلضارية أو مجاعة العملوهذه العوامل منها ما يتعلق بثقافة الفرد أو البيئة االجتما

يكتسب اخلربة وتظهر لديه قابلية التعليم ومن ثم االنصهار يف إطار نظام القيم االجتماعية للجماعة 

 ية اغناء روح االنتماء للجماعة .والذي ينعكس يف األطر العامة ألخالق العمل اليت عن طريقها تتم عمل

 -مصادر األخالقيات يف اإلدارة : -3

 -أوال : املصدر الديين :

" تأمر األديان السماوية اإلنسان بالتقوى وطاعة اهلل وحسن املعاملة واالستقامة يف التعامل بني املسؤول 

املستمد من الشريعة السماوية وأفراد اجملتمع , ومعاملة اجلميع معاملة حسنة ألنهم يقفون أمام القانون 

سواء , وعليهم االنصياع ألوامر اهلل يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر , وهذا ينعكس بطبيعة احلال على 

 ( 49م,ص7928, راد جمتمعه " ) غوشهأخالقيات أي موظف يف جمال عمله وإخالصه فيه واستقامته مع أف

ق لإلنسان حيث يستقي منها مجيع تصرفاته وسلوكه تعترب األديان السماوية أهم مصادر األخالو

ومنهجه يف احلياة , ويف العامل اإلسالمي جند أن الشريعة اإلسالمية السمحة وما حتمله من مسو يف املبادئ 

والقيم مصدر أساسي مهم لألخالق يستمد منه اإلداري املسلم مجيع تصرفاته ولسلوكياته يف العمل املناط 

 أهم مصادر األخالق لإلداري واملوظف املسلم لشريفة ن الكريم , السنة االقرا ويعترببه , 

 -ثانيا : البيئة االجتماعية :

من عادات وتقاليد واعرف وقيم من أهم مصادر  هاتعترب البيئة االجتماعية اليت يعيش فيها املرء مبا في

ني املوظفني واملواطنني من جهة , وبمستوى التعامل بني املوظفني ات اليت تؤثر يف اإلدارة , ويف األخالقي

ال خيلو أي جمتمع من العادات والتقاليد احلسنة و(  49م , ص7928) غوشة , أنفسهم من جهة أخرى 

هذه التقاليد والعادات هلا أثرها الكبري يف وعادات السيئة وغري املرغوب فيها واملرغوب فيها والتقاليد وال

بيئة اجملتمع قيم سياسية أو اجتماعية أو عقائدية متناغمة البد  واذا سادتتكوين املوظف وأخالقياته.

س عليهم يف ممارستهم لوظائفهم  تنعككما ,  نظمات اليت يعملون بهاوان ينقل أفراده هذه القيم إىل امل

 (48م , ص7991ياغي , )

 -ثالثا : تشريعات اخلدمة املدنية :

دارات اخلدمة املدنية ومكاتب العمل يف دول العامل مصدرا اللوائح واألنظمة والقوانني اليت تصدرها إ تشكل

مهما من مصادر األخالق يف العمل الوظيفي وذلك من خالل الضوابط األخالقية والقوانني اليت حتدد عمل 

رتقاء بالعمل الوظيفي وتقديم املوظف وسلوكه وحثه على التمسك باألخالق الفاضلة والعمل على اال

 (. 91م , ص 7998لعثيمني , ا) للمواطنني  خدمات

وتعترب التشريعات من أهم املصادر اليت تتحكم يف تسيري اإلدارة يف الوظيفة العامة وتصريف املعامالت 

وتنفيذ األوامر , واملقصود بالتشريعات دستور الدولة وكافة القوانني املنبثقة عنه , واألنظمة واللوائح 

مثال , والتقيد  عمليف أخالقيات العمل من حيث االنتظام بالاألخرى على خمتلف أنواعها , اليت تبحث 

اصة وعدم قبول الرشوة ووحوها  اخلبقواعد اجلدارة واالستحقاق , وتقديم املصلحة العامة على املصلحة 

 ( . 19ص, 7928غوشه, )
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 -العوامل اليت تؤثر على أخالقيات العمل : -4

, وميكن عرضها يف العملاألخالقيات لدى الفرد  علير اليت قد تؤثهناك العديد من العوامل واملتغرياتو

 كالتالي :

ميكن تعريف البيئة االجتماعية بأنها البيئة اليت جتمع بني املنزل واحلي والعمل البيئة االجتماعية :-7

واجملتمع الذي يعيش فيه الفرد , وما يسودها من تقاليد وعادات ومعتقدات وأحوال اقتصادية واجتماعية 

ة , واليت تساهم مساهمة كبري يف تشكيل سلوك الفرد وتكوين اجتاهاته , إذ تنمو هذه االجتاهات وسياسي

 واملمارسات السلوكية وتتطور بتطور مراحل النمو اليت مير بها الفرد . 

من غنى وفقر  يف اجملتمع الذي يعيش فيه املوظفتلعب األوضاع االقتصادية البيئة االقتصادية : -8 

دورا كبريا يف تكوين أخالقيات الوظيفة من ابل تدني مستوى الرواتب واألجور وارتفاع مستوى املعيشة مق

مبادئ واجتاهات وسلوك .كما أنها تؤدي إىل نشوء طبقات اقتصادية متعددة داخل اجملتمع الواحد األمر 

ات حول اجلماعة األخرى ونوع السلوك الذي يؤدي بأن تعتنق كل مجاعة جمموعة من املبادئ واالجتاه

 الذي جيب اختاذه حيال كل طبقة .

ال شك يف أن البيئة السياسية اليت يعيش املوظف العام يف ظلها تعلب دورا مهما يف البيئة السياسية : -8 

تكوين اجتاهاته وأمناط سلوكياته . إذ أن منط سلوكه أخالقيا أو ال أخالقيا  يتأثر بدون شك بطبيعة 

وخصائص تلك البيئة السياسية السائدة ومدى فعالية الرقابة على أمناط السلوك اإلداري للموظف العام 

 حبيث حتفز السلوك اإلداري األخالقي وتردع او تعاقب السلوك اإلداري الالأخالقي .

يث حان يعلم املوظف ماله من حقوق وما عليه من واجبات , ضرورة وقد حث الكثري من املفكرين علي 

يف العمل , وحسن املعاملة لزمالئه وألفراد  زايا السلوك االجيابي واالنضباطيطلع على م ان لموظفل ميكن

 حيثاجلمهور , وعلى النتائج السلبية اليت تنعكس عليه عند ارتكابه املخالفات أو تقصريه يف العمل , 

ت اليت تؤدي به إىل العقوبة ) غوشة , يختار بال شك النزوع إىل اخلري والفضيلة ويتجنب ارتكاب املخالفاس

 (. 717م , ص 7928

 

 الركيزة الثانية :

 -الصفات احلميدة والذميمة يف أخالقيات املوظف :  -أ

 -أوال : الصفات احلميدة يف أخالقيات املوظف :

 :  أخالقيات وظيفية  -أ

إن العمل وأداء الواجبات الوظيفية بكل دقة وإخالص أمانة يف عنق املوظف , وعلى مجيع املستويات 

املعامالت يف املنظمة : إسناد الوظائف العامة إىل األكفاء , املوضوعية يف مانة واأل خالصلإل ومثالاإلدارية 
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, حفظ أسرار اجملالس واالجتماعات إال ما  يف القرار , حفظ املال العام , حفظ احلواس واجلوارح , حفظ الودائع

 (728م , ص8112يضر الصاحل العام يف املنظمة " ) األشعري , 

 أخالقيات سلوكية :  -ب

األخالق وحسن السرية والسلوك من أهم األمور اليت أكد عليها نظام اخلدمة املدنية كشرط لتعيني تعترب 

يشرتط فيمن يعني يف إحدى الوظائف أن يكون حسن ه انعلى وتنص مواد القانون املوظفني يف الدولة .

وان يكون غري  ن يف جرمية خملة بالشرف واألمانةالسرية واألخالق وأن يكون غري حمكوما عليه بالسج

يشرتط فيمن يتوىل الوظيفة العامة أن يكون صاحلا من و.مفصول من خدمة الدولة ألسباب تأديبية 

لقيام بأعبائها وممارسة سلطاتها , فاألخالق احلميدة وحسن السمعة شرط الناحية األخالقية أو األدبية ل

 ( 879م , ص 7991) رسالن ,  لطة العامة وحتقيق الصاحل العامضروري وهام لسالمة ممارسة الس

 ثانيا : الصفات الذميمة يف أخالقيات املوظف :

 عدم احملافظة على سرية العمل : -أ

ء اإلسرار الوظيفية وما تتضمنها من معلومات وبيانات ووثائق , أتيحت على عدم إفشا رصيقصد بها احل

للموظف حبكم منصبه ووظيفته االطالع عليها , واليت ليس مبقدوره االطالع عليها لوال مركزه 

الوظيفي الذي يشغله , وضرورة احملافظة على سرية العمل ال تقتصر فقط أثناء تأدية اخلدمة , بل 

 ( 719م , ص 7998) العثيمني ,  د تركه العملتتعداها إىل ما بع

 :   الرشوة  -ب

الفساد اإلداري ومن أعظم اجلرائم املتفشية يف العامل وخباصة يف جمتمعات  من اهم عناصرالرشوة تعترب

ته العامل الثالث , وتزداد خطورتها كلما احتل املرتشي منصبا قياديا كبريا , ألنه بفساده يفسد من حت

 ( 818م , ص8112) األشعري ,  من املرءوسني ومن يليهم أيضا 

وتعترب الرشوة من اخطر اجلرائم ومن أسوأ االوحرافات اإلدارية اليت جيب حماربتها بكل قوة والقضاء عليها 

وذلك ملا يرتتب من أضرار وأخطار تهدد اجملتمعات , وعن طريقها تفسد ذمم الناس وضمائرهم , ويضيع 

 (782م, ص98, ) العثيمنينتشر الظلم والفساد احلق وي

 احملسوبية : -ج

ان كثريا من  حيثمن األسباب اليت تؤدي إىل اخنفاض مستوى الكفاءة يف اإلدارة احلكومية  احملسوبيةتعد  

حلقوق اآلخرين ,  انتهاكاالقرارات اإلدارية , أو اإلجراءات تقوم على الواسطات , تعترب مبثابة اعتداء و

تعد  كما فالواسطة ختل مببدأ تكافؤ الفرص واملساواة بني املواطنني يف احلصول على اخلدمات احلكومية

 ( 791م , ص7998اوحرافا يف السلطة جتب املساءلة والعقاب " ) العثيمني , 

  : االوحراف الوظيفي -ب
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)الشميمري،  املعايري اليت حتكم سري اجملتمع كل سلوك يرتتب عليه انتهاك للقيم وهو  االوحراف الوظيفي

8119.) 

 الوظيفى: أنواع االوحراف

 : التنظيمية االوحرافات -7

  .احرتام العمل ـ عدم1

  .املطلوب منه املوظف عن أداء العمل ـ امتناع2

  ـ الرتاخي3

  .ـ عدم االلتزام باألوامر4

  . ـ السلبية5

  .حتمل املسؤولية ـ عدم6

  .أسرار العمل ـ إفشاء7

  :االوحرافات السلوكية  -8

  .الوظيفة ـ عدم احملافظة على كرامة1

  .سوء استعمال السلطة  ـ 2

  .احملسوبية  ـ 3

  .الوساطة  ـ 4

 : االوحرافات املالية  -8

  .واألحكام املالية للمنظمة القواعد ـ خمالفة1
  ـ اإلسراف8

  . الرقابة املاليةالتعليمات اخلاصة بأجهزة  ـ خمالفة8

  :االوحرافات اجلنائية -4

  ـ الرشوة1

  ـ اختالس املال العام2

 التزوير ـ3

 الركيزة الثالثة : 

 : موظفى كلية طب طنطاآلية تطبيق منوذج أخالقيات العمل على 
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وضع وثيقة أخالقية لسلوكيات املوظف , ويلتزم بها املوظفني داخل الكلية , حتى يتسنى للموظف  \7

 فهم أسس أخالق العمل يف املؤسسة وحياول تطبيقها على نفسه.

وضع ما يسمى بـ ) االستشارة األخالقية ( يف الكلية, ويكون جل إهتمامه تطوير املوظفني "أخالقيا"  \8

 وكذلك التحقيق يف شكاوى العمالء واملستفيدين.

املوظفني والعاملني وحو تطوير  عقد دورات تدريبية للموظفني يف الكلية هدفها هو توجيه وتعليم \8

 أنفسهم أخالقيا وكذلك حماولة إحساس املوظفني باملسؤولية امللقاة على عاتقهم .

حتسني اجلانب أو البعد البيئي يف العمل اإلداري يف الكلية وذلك بهدف تطوير كفاءة املوظف والتقليل  \4

 من السلوكيات غري األخالقية يف املوظف .

الكلية, وذلك بهدف أنها تساعد على محاس  املنافسة الشريفة بني الوحدات اإلدارية يف لوجود او تفعي \1

 املوظفني واالنتماء للكلية .

دى إىل ظهور قد تؤ ملعرفة مشاكلهم اليتاالستماع إىل املوظفني من خالل عقد جلسة معهم  \9

 ولة .السلوكيات غري األخالقية وحماولة حتوليها إىل سلوكيات أخالقية مقب

 وضع وسائل أو آليات للضبط اإلداري يف الكلية وحماولتها للبعد أو الصد عن السلوكيات الغري أخالقية . \1

وضع حوافز مادية ومعنوية للموظفني الذين يؤدون عملهم بكل أمانة وإخالص حتى ال مييل \2

 املوظفني إىل استخدام أساليب غري شرعية .

 الذاتية للموظفني يف الكلية من خالل احملاضرات والربامج املختلفة .حماولة تنمية الرقابة  \9

حماولة اهتمام الكلية بالقيم االجتماعية االجيابية وعدم فصلها من املوظف داخل الكلية حتى ال  \71

 حياول املوظف استخدام األساليب الغري أخالقية نتيجة إهمال القيم االجتماعية والنفسية .

نظيمي اجيابي يف الكلية حيث على االجتهاد والفعالية لدى املوظفني , ويكون بذلك عن خلق مناخ ت \77

طريق : السالمة يف البناء التنظيمي , املشاركة الفعالة من قبل املوظفني يف اختاذ القرارات, حتديث نظام 

 احلوافز واملكافآت 

العوامل اليت  يف ذلك عنرة متخصصه ادا اهتمام من قبل الكلية على قيام دراسات مستمرة عن طريق \78

لتلك الدراسة  استخراج النتائج , وذلك حملاولةمن الناحية االخالقيةوسلبيا على املوظف ااجيابيا تؤثر

جتعلها حافز للموظف بشكل فعال وإجيابي مبا تعود ملصلحة املوظف وحماولة  والعمل على صياغة قرارات

 والبعد عن السلوكيات الغري مقبولة .ظهور السلوكيات األخالقية لدى املوظف 

 الركيزة الرابعة :
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املوظفني بأحد االوحرافات الوظيفية  أي مناإلجراءات التصحيحية املقرتحة على جملس الكلية جتاه قيام 

 السابق ذكرها فى الوثيقة: 

للسيد أمني الكلية خمالفة من أى موظف فى  كل إدارة من مديرها وتصعيدها اي يتم رصد  -7

اخلاص بنظام العاملني  7912لسنه  41حقيق فيها واختاذ االجراءات املناسبة طبقًا للقانون رقم للت

 املنيني بالدولة الفصل العاشر واحلادي عشر
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 مالحظة:

 مت عمل هذه الوثيقة بناء على ورشة عمل ضمت عددا من املوظفني بالكلية 

 املراجع : 

اإلدارة يف الوظيفة العامة وتطبيقاتها يف اململكة العربية السعودية . العثيمني , فهد سعود . أخالقيات  \7

 م .7998مكتبة التوبة . الرياض 

 م8112الوجيز يف أخالقيات العمل . خوارزم العلمية للنشر والتوزيع . الرياض  األشعري , أمحد داود  \8

 م  7991للمؤلف . األردن .   مجيع احلقوق حمفوظةياغي , حممد عبد الفتاح .ألخالقيات يف اإلدارة  \8

اإلعداد األخالقي وأهميته يف اإلدارة احلكومية يف الكويت ودول اخلليج العربية . العمر , فؤاد عبد اهلل  \4

 م 7999الكويت . 28واجلزيرة العربية . العدد :  جملة دراسات اخلليج

تولي الوظيفة العامة مبصر ودول جملس التعاون  الصالحية األخالقية "شرطرسالن , أنور امحد  \1

 هـ 7471الرياض   91.العدد :  راسة مقارنة , اإلدارة العامة اخلليجي" : د

 م 8111 ظمة العربية للتنمية اإلدارية .لقاهرة املنخالقيات اإلدارة يف عامل متغري جنم , عبود جنم . أ  \9

واإلدارة " اجلندي اجملهول يف الصد للمخالفات والسلوكيات أخالقيات العمل  ى.مؤيد الفاخر / الفاخرى،1

 م. 8الرياض.   " غري األخالقية

 م. 8119الشميمري، أمحد بن عبد الرمحن. أخالقيات املوظف. بريدة السعودية. / 2

  .7928. األردن. اخالقيات الوظيفة يف االدارة العامة. راتب زكى/ غوشة، 9

  

http://iportal.libraries.gov.ae/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2010102811124524143&skin=mcycd&lng=ar&inst=consortium&host=172.19.1.67%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=172.19.1.67%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&elementcount=1&t1=%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d8%a9%20%d9%81%d9%8a%20%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9%20%2f%20%d8%b2%d9%83%d9%8a%20%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%a8%20%d8%ba%d9%88%d8%b4%d9%87.&u1=4&pos=1&rootsearch=FREEFORM&beginsrch=1
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 وثيقة اإلعتماد

 جملس الكلية

 

 

 


