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 أخالقيات املهنة 

Professional Ethics  
 

             

 املحاضرة الثانية

 متطلبات املهنة 

  

 تمهيد:

إذا كانت املهنة تعني العمل الذي يقوم به الفرد  والجهد الذي يبذله سواء أكان الجهد عضليا جسميا، أو عقليا فكريا بهدف تأمين  

 متطلبات حياة اإلنسان فإن هذا املعنى يشمل ما يلي:  

 تقيد اإلنسان العامل بمتطلبات عمله أو مهنته.  -1

ابط إتقان العمل وجودة  -2  اإلنتاج ووجود معايير واضحة لقياس جهد املنهي وتحديد كفاية جهده. ضو

 املطلب األول: التقيد بمتطلبات العمل املنهي  

يفترض بكل منهي أو بطالب التوجه إلى مهنة معينة أن يتقيد بما تفرضه هذه املهنة من مستلزمات ليكون مهنيا ناجحا في عمله  

 ي:سعيدا في حياته، وهي على النحو التال

فال بد مثال أن يعرف الصيدالني التركيبات العلمية لألدوية، واالختالطات الدوائية،   توفر الحد األدنى من املعلومات النظرية:  - أ

 وقوانين صرف األدوية، وغيرها من املعلومات النظرية التي تشكل املدخل النظري ليكون صيدالنيا ناجحا. 

نقصد املعلومات الضرورية الهامة التي ال يستغني عنها في ممارسة مهنته خالل حياته اليومية، وعندما نقول الحد األدنى، فنحن  

 ألن الحد األعلى من املعلومات النظرية يتطلب التخصص. 

علمية  وهذه تعني اإلعداد املنهي مسبقا أو التدريب أثناء العمل، وخالل ممارسة املهنة وذلك بمتابعة التطورات ال  الخبرة العملية:  -ب

بهدف   دراسية  دورات  بإجراء  القدامى  للعاملين  املعلومات  إنعاش  دورات  أو  التدريبية  الدورات  طريق  عن  التخصص  ميدان  في 

إلحاقهم بركب التطور العلمي في ميدان تخصصاتهم املختلفة ال غنى عنها للمهن جميعا، من مهندس وطبيب وصيدالني واقتصادي  

املنهي الذي يهمل املطالعة ويقاطع الدورات التدريبية سيجد نفسه بعد سنوات قليلة ال تزيد عن  وممثل وغير ذلك من املهن، الن  

 خمس وقد انقطع عن عامله وأصبح غريبا على تخصصه. 
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وهذه األدوات ثمرة للتطورات التكنولوجية، وتقدم الفرص للمنهي من أجل الحصول على مردود أكبر بجهد    األدوات والتجهيزات:  -ج

ي أقصر وقت ممكن. وهنا ال بد من مواكبة التطورات العصرية في ميدان التخصص وإال وجد املنهي نفسه خارج دائرة العصر أقل ف

وتعرض للبطالة بسبب تدني مستوى انتاجه وبسبب رداءته من ناحية اخرى، او بسبب تأخره في تلبية رغبات زبائنه، فالتاجر الذي  

 بأصول مهنته ووسائله ال يمكن أن يكون ناجحا.  ال يفكر بمزج التكنولوجيا الحديثة

للمهنة:  -د املناسب  االخالقي  املستوى  توفر  بد من  ملن    ال  مناسبا  مزاجا خاصا  مهنة  لكل  إلى اخرى ألن  مهنة  من  تختلف  وهذه 

الناس ولهذا ال يجوز ألي منهما الكثير من أسرار  في هذه   يمارسها، فالطبيب واملحامي يطلعان مثال بحكم عملهما على  الخوض 

األسرار في مجالسه العامة أو الخاصة ألنها قد تؤدي إلى كوارث اجتماعية، وكما ال بد من توافر االمانة والنزاهة في ميدان املحاسبة 

 واألمور املالية وإال ضاعت حقوق الناس عندما تكون األمور املالية في أيدي ملوثة.

هنا إلى طبيعة املهنة،  فاملصاب بمرض قلبي يمنعه من االنفعال ال يمكن أن يكون  : وتعود  املستوى الصحي املناسب للمهنة   -ه

 ممثال، باعتبار أن املمثل يتعرض النفعاالت مختلفة تعود لطبيعة الدور الذي يؤديه.

للمهنة:  -و العام  املهنة وأصول   املظهر  تقاليد  به ألنه عادة يدخل ضمن  التقيد  بد من  بها ال  ممارستها،    لكل مهنة مظهر خاص 

فموظف البنك مثال ال بد أن يرتدي اللباس الرسمي عند ممارسته ملهنته، والطبيب ال بد أن يلبس الزي الرسمي والكمامات، وكذلك  

 يقال عن بقية املهن فال بد من مظهر تفرضه املهنة ويتقبله املجتمع ويعطيه الهيبة. 

 فاية الجهد املطلب الثاني: ضوابط إتقان العمل، وجودة الناتج، وك

 يقسم اإلنتاج إلى مادي ومعنوي.

كاملهندسين الذين يقومون بتركيب الرجال اآلليين، حيث في اإلنتاج املادي يسهل ضبط إتقان العمل فيه، ويمكن    اإلنتاج املادي:   - أ

املوجودة إما في مديريات التموين أو املختبرات امللحقة    املختبراتأن نقيس جودته وأن نحسب كفاية الجهد فيه بدقة من خالل  

خبرة أصحاب االختصاص باملعامل لبيان مدى جودة املنتج ومقدار إتقان العاملين ألعمالهم، كما يمكن قياس الجودة من خالل  

املتفق عليها عامليا من أحد  لية  املواصفات واملعايير الدو من قدامى املمارسين للمهنة وهؤالء عادة يدعون بالخبراء، وتعتبر أيضا  

 أهم معايير قياس الجودة.  

كالعمل في الصحافة والطب والتدريس، ويتعلق غالبا بالخدمات املعنوية من حياة اإلنسان. وهذه يصعب    اإلنتاج املعنوي:   -ب

ما بأنه ال بد من االعتراف مسبقا عادة قياسها. ولذلك يلجأ إلى قياسها بشكل غير مباشر عن طريق ما ينتج عنها من آثار ملموسة عل 

لذلك يتم اللجوء بأن نتائجها تقريبية ألننا ال نستطيع إبعاد العوامل الذاتية مهما حاولنا أن نكون موضوعيين في تقييمنا لألخرين  

 إلى العوامل التالية للحكم على مدى كفاءة املوظف وكفاية جهده نذكر منها:  
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العامل ملما بالجوانب النظرية والعملية ملهنته أو تخصصه ألن هذه املعرفة تسهل عليه أداء   ويفضل أن يكون   معرفة العمل:  -1

عمله بنجاح ويسر وبهذا يطمئن صاحب العمل إلى جودة الناتج. ومن هنا تتدخل الشهادة العلمية االكاديمية والدورات التدريبية 

 واالطالعية إضافة إلى أخذ سنوات الخبرة بعين االعتبار. 

 ويستحسن أن يكون أداء املوظف متميزا في مستواه وغايته ودقته. نوعية األداء ودقته: -2

 : ويجب أن يواظب العامل على الدوام باستمرار ويلتزم بمواعيد العمل. املحافظة على الدوام -3

املسؤولية:   -4 مل  تحمل  قدوة  يكون  حتى  بالنفس  وثقة  بحماس  عمله  مسؤولية  يتحمل  أن  للموظف  حماسه ينبغي  في  رؤوسيه 

 ونشاطه.

فاملوظف النشيط يتميز بقدرته على اتخاذ القرارات السليمة التي تستند على الفكر العلمي الرشيد    القدرة على اتخاذ القرارات:  -5

 من أجل حل املشكالت الطارئة من خالل التعامل اليومي مع عمله املنهي. 

ف حريصا باستمرار على ضمان سمعة حسنة لدائرته ومهنته ويعبر عن ذلك من  : يجب أن يكون املوظاالنتماء الوظيفي واملنهي -6

 خالل سلوك شريف منضبط ومراقبة ذاتية من ضميره ووجدانه. 

وهذه تتطلب أن يكون دائما في أي موقع تفرضه عليه شروط الوظيفة وتحت كل الظروف التي تمليها مصلحة  النزاهة في العمل:    -7

 العمل. 

وهنا على املوظف أن يكون قادرا على تبادل املعلومات واألفكار مع غيره من الزمالء والقادة والزبائن فالشخص  االتصال الفعال:    -8

 العاقل يلتقط الحكمة من أي طريق جاءت إليه. 

مالئه ورؤسائه دوما  فالواجب يقض ي على املوظف بأن يتعاون مع ز التعاون مع الزمالء والرؤساء والعمل ضمن روح الفريق:    -9

 وخصوصا في مواسم العمل املعتادة حسب كل مهنة وضمن ظروفها، وأن يبادر ويعرض مساعدته على من حوله. 

يجب على املوظف أن يكون شديد الحرص على تقديم أفضل خدمة ممكنة للجمهور بشكل عادل دون تمييز  خدمة الجمهور:    -10

 معه ومحبتهم.   في املعاملة بين الناس حتى يكسب تعاونهم

 

 مدرس املقرر: د. عبدهللا سمير موسان 
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