
  

1 
 

 أخالقيات املهنة 

Professional Ethics  
 

         

ملحاضرة الثالثةا  

 قيم وأخالقيات إيجابية في العمل  

 )الجزء األول( 

 

 تمهيد:

إن االخالق أهم من القوانين، وإن الثقة أهم من رأس املال،    Trustفي كتاب الثقة     Francis Fukuyamaيقول فرانسيس فوكوياما  

وأن أي مؤسسة ال يمكن أن تنجح إذا غابت عنها الثقة وفقدت مبادئ الشرف واألمانة، وعلى أي انسان إذا أراد أن ينجح أن يلتزم  

 بمجموعة األخالقيات الحميدة، حيث تتفق أقواله وقيمه مع أفعاله وسلوكياته.  

 هذه املحاضرة بذكر نماذج من قيم وأخالقيات ايجابية في العمل:  وسنقوم في 

 أوال: الصبر

تماما،   العكس  أما االستعجال واالندفاع فهو  التروي، والجلد والتأني،  املكروه، الصبر هو  النفس عن  أيضا هو حبس  والصبر 

 والقدرة على احتمال املشاق لتحقيق األهداف املطلوبة.

معنى خاطئ، على أنه السكوت والصمت وانتظار وقوع األحداث، أو أنه االستجابة الضعيفة للظروف  وقد يفهم البعض الصبر ب

اإليجابية،  االستجابة  مع ضرورة  املشاق  احتمال  إلى  يشير  ألنه  تماما،  ذلك  عكس  لكنه  تجاهها،  البطيء  والتحرك  واملشكالت، 

 الت وفي التعامل الفعال مع الناس.والتحرك املالئم في الوقت املناسب عند مواجهة الظروف واملشك 

 ثانيا: التواضع 

حيث يتعامل الناس مع بعضهم البعض بالتواضع تسود بينهم املحبة واملودة، وتزول من حياتهم البغضاء، فالتواضع هو فضيلة  

أخالقية تعني عدم التكبر أو التعالي أو الغرور أو احتقار الناس، بينما التكبر هو الترفع عن قبول الحق وإنكار حقوق اآلخرين،  

 والسخرية تؤدي إلى انتشار البغضاء.م،  واحتقار الناس والسخرية منه
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 ثالثا: االعتدال 

االعتدال كلمة قليلة الحروف كثيرة املعاني، واالعتدال قيمة إيجابية يجب التحلي بها في كل اتجاهاتنا وأفعالنا، واالعتدال كلمة  

ور بين الناس، واالعتدال عند اتخاذ  مع النفس واآلخرين، ومن صور االعتدال: االعتدال في الحكم على األم  "العدل"مشتقة من  

 القرارات، وعند إقرار التأديب في حالة خطأ اآلخرين. 

 رابعا: اإلخالص 

إلى النجاح في حياتك العملية، واإلنسان الذي يراقب نفسه ُيخلص في عمله دون انتظار  اإلخالص في العمل أحد الطرق املؤدية 

 ومدى والئك للمؤسسة التي تعمل لديها.  درجة حبك لهوإخالصك في عملك يدل على محاسبة اآلخرين له، 

 خامسا: الثقة 

الثقة بالنفس تعني االحساس والشعور بالقوة والقدرة والجرأة، مع إنجاز األعمال املطلوبة باملستوى املطلوب، وهي من مقومات  

ما تقل الثقة في النفس لدى اإلنسان نجده النجاح في الحياة والعمل، والحافز الذي يدفع اإلنسان لتحقيق النتائج املرجوة، وعند 

وعندما ال يثق  مترددا غير شجاع ويعاني الخوف، وعندما تزداد يتحول إلى شخص متكبر ومغرور ويحب السيطرة على اآلخرين،  

 ففاقد الش ي ال يعطيه. اإلنسان بنفسه فغالبا ال يثق باآلخرين،

 ا:  وهناك عدة طرق لبناء الثقة في بيئة العمل نذكر منه

 تأكيد املسؤولية، فلكي تبني املسؤولية وتنميها عليك أن:  -1

 تتحدث عن املشكالت والتوقعات بشكل صريح ومباشر.  •

 تتحمل مسؤوليتك عن أخطائك بشجاعة. •

 تشجيع الحوار املفتوح واالتصاالت الواسعة.  •

 خلق روح املبادرة واالبتكار والتعاون. -2

 سادسا: العطاء 

يحتاج كل إنسان إلى إشباع الحاجة إلى االنتماء إلى   "اشتراك غيرنا في مسراتنا يزيدنا إحساسا بتلك املسرات"،يقول أفالطون:  

 الجماعة، ويود أن يكون محبوبا فيها، وحتى يحقق ذلك ال بد من أن يسعى إلى خدمة اآلخرين ويهتم بشؤونهم، يعني ذلك أن الفرد  
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نه الخاصة ويحقق النجاح في مجال الدراسة والعمل فقط، بل ال بد من أن يعطي من فكره وجهده لآلخرين  ليس عليه أن يهتم بشؤو 

 الذين يحتاجون هذا العطاء.

 سابعا: تدعيم الوالء 

إلى   "الوالء"  مصطلح  يشير  والنصرلغويا  واالرتباط  وااللتزام  والعهد  والوفاء  الفرد اإلخالص  داخل  ينمو  شعور  هو  فالوالء   ،

انسان، فهو خاصية سائدة للسلوك باال  الحاجات االجتماعية لكل  نتماء واملسؤولية تجاه ش يء هام في حياته، ويعتبر الوالء من 

 اإلنساني. 

هذا ويختلف األفراد من حيث شعورهم باالنتماء واملسؤولية تجاه األشياء في حياتهم، فعلى سبيل املثال يتضح شعور الفرد حيال  

في حديثه   "أنا"بدال من كلمة    "نحن"تي يعمل بها في كثير من الصور، ويتضح ذلك مثال في استخدامه لكلمة  جماعته أو املنظمة ال

 املتعلق بنشاط املؤسسة التي يعمل لديها. 

 ويمكن رصد بعض مؤشرات الوالء املؤسس ي كالتالي:  

 درجة توحد العاملين مع بعضهم.  -1

 العاملين. درجة الشعور باملسؤولية لدى  -2

 درجة املشاركة الفعالة لدى العاملين في األنشطة التي تقيمها املؤسسة. -3

 درجة االستعداد للتضحية من أجل املؤسسة.  -4

 عدم التفكير في االنتقال من املؤسسة. -5

 التركيز على حل املشاكل وليس الشكوى الدائمة منها.  -6

 الخاصة في أغلب األحيان.  تفضيل املصلحة العامة للمؤسسة على املصلحة  -7

 انخفاض شكاوي العمالء. -8

 

                 نمدرس املقرر: د. عبدهللا سمير موسا 
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