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أخالقيات العمل
 هى مجموعة املعايير والضوابط األخالقيـة التى حتكم سلـوك األفـراد خـالل ممارستهـم ألعمالهم. 

نشـأت احلاجـة الى وجـود أخالقيـات العمل من احتكـاك عـدد مـن األطـراف )صاحب العمل، الرؤساء، 

املوظفني واملستهلكني( فى منظومة العمل واإلنتـاج واالستهالك وتتضارب مصاحلهم وأهدافهم 

ومتطلباتهم مًعا، لذلك كان من الضرورى إرســاء عدد من املعايير األخالقية لتنظيم هذه العالقة 

بغاية الرد على احتياجات كل من األطراف واحملافظة على حقوقهم وحتديد واجباتهم ومسئولياتهم، 

فى  األمانة  على  ينص  الذى  األطباء  َقسَم  فى  لألطباء موضحة  بالنسبه  العمـل  أخالقيـات  مثالً 

عـالج املرضى، عدم إفشاء أسـرار املرضى، عدم استغـالل املرضى، تقدمي الرعايـة واالهتمام الكافي 

لكل حالـة.الخ

 ومن أمثلة هذه املعايير: 

- العـدل و األمانـة فى العمل.

- النزاهـة فى إدارة العالقات التنظيمية والعمل من أجل املصلحة العامة.

أدائه  العمل من خالل  أخالقيات  تطبيق  عن  ليس فقط مسئوالً  ما  يقوم مبهنة  أى شخص  يعد  و 

لعمله، بل يعد أيًضا مسئوالً أن ال يقوم بأعمال أو نشاطات تضر مبجتمعه أو بلده أو البيئة العمل 
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من أهم األخالقيات التى يجب مراعاتها داخل العمل:

العــدل واألمــانة

 على القائمني بأى عمـل االمتنـاع عـن القيـام بأى خـداع أو تالعـب أو استغالل لألطـراف األخـرى 

الذين هـم على عالقـة مبـاشرة أو غير مبـاشرة أو مستفيدين بطريقة ما من هذا العمل، باإلضافة 

الى ضرورة اتباع القوانني واإلرشادات العامة. 

 

النـزاهـة فى إدارة العالقات التنظيمية

تعتبر النزاهة فى إدارة العالقات التنظيمية فى العمل واحدة من أهم أخالقيات العمل. ففى بعض 

صـاحب  أو  املستهلكني  أو  املوظفني  أحد  مثل  ما  عمل  فى  املشتركة  األطراف  أحد  يقوم  األحيان 

العمـل نفسـه أو منافس له بإحلاق الضرر بطرف آخر فيقوم مثال:

- بالتقصير فى واجباته والتزاماته.

- أن ينسب عمل الغير للنفس.

- االستفادة الشخصية من العمل.

- الضغط على اآلخرين للقيام بأعمال غير أخالقية. 

 مما يكون له تأثيــرا سلبيـا على اجلو العام فى العمل، وعلى كفاءة وجودة املنتجات واخلدمات التى 

يقدمها املشروع.  
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العمل من أجل املصلحة العامة

يحدث تضارب املصالح عندما يلجأ أحد األفراد الى االستفادة الشخصية من موقف ما على حســاب 

املصلحة العامة فيسبب األذى للعمل نفسه ولزمالئه فى العمل ومن األمثلة على ذلك:

- إفشاء أسرار العمل، مما قد يلحق أضرارًا بالغة بالعمل.

الشخصية،  واملصلحة  العام  للصالح  التى تسىء  األمثلة  ويعد من  الضرائب  التهرب من   -

فالشخص الذى يقدم على ذلك يتهرب من واجباته جتاه أفراد مجتمعه و يؤدى بنفسه وبعمله 

الى الفشل.

- تقاضى الرشوة وتعتبر كل ما ميكن إعطائـه لشخص كهديـة أو مبلـغ مالـي للتأثير على 

قراراته فيما يخص العمل.
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أنشطــة: 

اسم اجملموعةالتاريخ

معاييـر أخالقيـات العمـل 
النشاط الثالث

أسماء الطالب

يعمل رامى فى شركة مقاوالت وبعد انتهاء العمل قابل صديقه باسم وحكى لُه عن مناقصة 

املعلومات  باسم هذة  أخذ  السياحة،  بها الحدى شركات  التى يعمل  الشركة  بها  تقدمت 

وقالها لقريب له الذى يعمل فى شركة مقاوالت أخرى. استغل قريب باسم املعلومات وتقدم 

للمناقصة بسعر أقل من سعر شركة رامي. 

- وضح من اخملطئ فى هذه القصة؟ وملاذا؟  
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