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 أخالقيات العمل .. ومبدأ الثواب والعقاب

 5102دٗسوجش  6 :فٖ رشٗذٓ ؤخجبس الخل٘ذ تبسٗخ الٌشش

 صوشٗب خٌزٖ وتَسذال ثملن

 

تشتجػ ثصَسٓ تش٘ش ول ؤدث٘بت اإلداسٓ بلى ؤى هجذؤ الخَاة ٍالؼمبة 
هجبششٓ ٍثشىل لَٕ ثبلمذسٓ الم٘بدٗٔ للشئ٘س ٍاإلداسٕ ثبلواسسبت 

 ؟ ؟ ٍو٘ف ٗوىي ؤى ٗوبسس الؼول٘ٔ، فوب هجذؤ الخَاة ٍالؼمبة

ٗؼشف الخَاة فٖ الوشارغ التشثَٗٔ ثإًِ بػؽبء هحذد ٗؼؽِ٘ الوشثٖ 
للوتؼلو٘ي ًظ٘ش ؤػوبلْن الحسٌٔ ٍرَْدّن الوجزٍلٔ ٍرله ثوب ٗتالءم 

ؼٔ ول فشد، ٍحزن الوزَْد الوجزٍل، ٍتمذٗشات الوشثٖ لتشس٘خ هغ ؼج٘
 .الؼبدات السل٘ؤ

ؤهب ػمبة األؼفبل فَْ برشاء بصالحٖ ٗمصذ هٌِ هٌغ هوبسسبت غ٘ش 
هشغَثٔ ٍصرش السلَن الس٘ئ، ٍرله هي خالل هؼبلزٔ الخلل ٍتمل٘لِ ٍفك 
ؤّذاف هشسَهٔ ٍثشىل هَظَػٖ ٗحفظ وشاهٔ اإلًسبى ثشفك، ٍٗعجػ 

 .وِ ثحضم هوب ٗىفل تَرِ٘ األداء ًحَ األفعلسلَ

ؤحش ٗتجغ سلَوًب »ٍفٖ هَسَػٔ سف٘ش للتشث٘ٔ، فةى هفَْم الخَاة َّ 
هشغَثٖب فِ٘ هي الوتؼلن هب ٗادٕ بلى شؼَس الوتؼلن ثبلشظب ؤٍ االست٘بح، 
ٍٗزؼلِ ٗسؼى للحصَل ػلى ّزا األحش، ف٘ىشس السلَن الزٕ ؤدى بلى 

 .«اإلحبثٔ
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ؤحش ٗتجغ سلَوًب غ٘ش هشغَة فِ٘ صذس هي »بة فَْ ؤهب هفَْم الؼم
الوتؼلن، ٍّزا األحش ٗادٕ بلى شؼَس الوتؼلن ثؼذم الشظب ٍػذم االست٘بح، 

 .«ف٘وتٌغ ػي السلَن غ٘ش الوشغَة فِ٘

ٍٗوىي الوالحظٔ ؤى هجذؤ الخَاة ٍالؼمبة ٗشتجػ ثبلزَاًت التشثَٗٔ ٍفٖ 
ال ٗوٌغ ؤثذٖا هي استخذاهِ  لؽبع التشث٘ٔ ٍالتؼل٘ن ثبلتحذٗذ، بال ؤى ّزا

ؤٗعًب فٖ لؽبع الؼول ٍفٖ الواسسبت سَاء الحىَه٘ٔ ؤٍ األّل٘ٔ ؤٍ 
 .الخبصٔ

ففٖ ػبلن األػوبل فةى هؼ٘بس الخَاة، ٗؼٌٖ تىشٗن الوَظف٘ي الوتإلم٘ي 
الوتوتؼ٘ي ثىفبءات ًَػ٘ٔ ٍلذسٓ ػلى التو٘ض ٍالزٗي ٗجزلَى رَْدٖا 

ْن ٍسفغ بًتبر٘تْن، فةى تىشٗن وج٘شٓ إلًزبص ؤػوبلْن ٍتؽَٗش لذسات
ّاالء الٌخجٔ ٗؼٌٖ ؤى التم٘٘ن ربء تخوًٌ٘ب لزَْدّن. ٍالتىشٗن فٖ ًظشٓ 
الوساٍل الٌبرح، َّ غشس سٍح التو٘ض فٖ ًفَس ول الىَادس الؼبهلٔ 
لتشز٘غ سٍح اإلثذاع ٍالؼؽبء لذْٗن ٍتتَٗذ رَْد تله الصفَٓ هوي 

ٍفٖ بؼبس هساٍل٘بتِ،  اختبسٍا ٍتجٌَا هٌْذ اإلثذاع ول فٖ هَلؼِ
ٍالتىشٗن ٗؼتجش ؤٗعًب دافؼٖب لوَاصلٔ دسة الؼؽبء فٖ الؼول، ًٍملٔ 
ًَػ٘ٔ فٖ ح٘بٓ الوَظف الوتو٘ض تذفؼِ بلى الوضٗذ هي اإلًتبد، ٍثبػتجبسُ 

 .وزله هٌْزٖب ال غٌى ػٌِ لذفغ هس٘شٓ التٌو٘ٔ بلى األهبم

ؼمَثٔ الوٌبسجٔ ؤهب الؼمبة، فؼلى الوساٍل اإلداسٕ الٌبرح ؤى َٗرِ ال
للوَظف الوتمبػس ٍالومصش فٖ ٍارجبتِ ٍالوشبوس هغ صهالئِ، ل٘إخز 
ث٘ذ ّزا الوَظف بلى ًبص٘ٔ التغ٘٘ش ٍتمَٗوِ للوعٖ ثوس٘شتِ 
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الَظ٘ف٘ٔ للحبق ثشوت صهالئِ الوتو٘ضٗي، هي ؤرل ؤى ٗىَى ًبرحٖب ٍهاحشًا 
 .فٖ هس٘شٓ الذائشٓ التٖ ٌٗتوٖ بلْ٘ب

الٔ الوفمَد فٖ الواسسبت، فبلزٕ ٗزشٕ فٖ ٍسثوب وبًت ّزُ ّٖ الؼذ
الحم٘مٔ فٖ الىخ٘ش هي الواسسبت ؤى الوساٍل ٗو٘ل ػبؼفٖ٘ب بلى 
التفشٗك ث٘ي الوشئٍس٘ي، فَْ ٗو٘ل الى هي ٗحجْن ٍٗحجًَِ، ٗو٘ل 
ػبؼفٖ٘ب الى الزٗي ٗستمجلًَِ ػٌذ الوصؼذ ٍٗحولَى األٍساق هي ث٘ي 

َى هؼِ المَْٓ الؼشث٘ٔ ٗذِٗ ٍسثوب ٗفتحَى لِ ثبة الوىتت، ٍٗششث
، «سن ؼبل ػوشن»ٍٗإولَى هؼِ حجبت التوش، ٍٗشددٍى ػلى هسبهؼِ: 

، حن ٗجذئٍى ثبلحش ٍتمؽ٘غ ؤٍصبل ثم٘ٔ الوشئٍس٘ي «ول األهَس توبم»ٍ
 .الزٗي ال ٗحجْن الوساٍل

ّاالء ّن هي ٗحظَى ثبلخَاة، ٍالتشل٘بت ٍالوىبسم، ؤهب هي ٗخبلفَى 
ٖ سوجِ، ٍهي ٗحبٍلَى التفى٘ش الوَظَػٖ الوساٍل الشؤٕ ٍال ٗس٘شٍى ف

ٍالوجذػَى، فةًْن هحشٍهَى هي الؼالٍات ٍالوىبسم، ل٘س رله فحست 
 .ٍبًوب ٌٗبلَى الؼمبة ثشتى صَسُ

بى هجذؤ الخَاة ٍالؼمبة بى وبى ٍاظحٖب فٖ الواسسبت ٍهؽجمًب ثصَسٓ 
هٌْز٘ٔ ٍػبدلٔ، فةًِ وف٘ل ثجج الشاحٔ ٍالؽوإًٌ٘ٔ ث٘ي الوشئٍس٘ي، 

ظبلن ٍالوسٖء ٗؼبلت ٍٗاخز ػلى ٗذِٗ لتستمش الح٘بٓ ٍٗإهي فبل
الٌبس، ٍؤهب الصبلح ٍالوحسي ف٘خبة ٍٗىبفئ ٍال ٗاخز ؤحذ ثزشٗشٓ ؤحذ، 
ٍلىي بى اختلػ ّزا الوجذؤ ٍسبحت األهَس ػلى ثؼعْب ثؼعب ٍاختل 
الو٘ضاى، ٍؤصجح الس٘اٍى ٍهلوؼَ األحزٗٔ ّن الوالصهَى للمبدٓ 
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الوجذػَى ٍالوفىشٍى ٍالصبلحَى هٌجَرٗي  ٍالوح٘ؽَى ثْن، ٍؤصجح
ل٘س لشٖء بال ألًْن ٗفىشٍى ثؽشٗمٔ هغبٗشٓ ٍٗجذػَى، فةًٌب حٌ٘ئز 
سٌؼ٘ش فٖ فَظى ػبسهٔ ٍهزتوغ هٌحل ٍهاسسبت بداسٗٔ فشدٗٔ رات 

 .لَى ٍاحذ ال ٌٗتذ ػٌْب هٌتذ، حٌ٘ئز ٗوَت الوجذػَى ٍال ثَاوٖ لْن

س٘ي ؤى ٗفْوَا اى الؼمبة بال ؤًِ ٗزت ػلى الواسسبت ٍوزله الوشئٍ
ؤٖٗب  -ل٘س ّذفِ تحؽ٘ن هؼٌَٗبت اإلًسبى، فٌحي ٌّب ًتؼبهل هغ هَظف 

فةى ّزا الوَظف بًسبى، لزله فٌحي ٗزت ؤى ًتؼبهل  -هب وبًت دسرتِ 
هؼِ ثأده٘تِ، فَْ ٗتىَى هي رسذ ٍسٍح، فبلزسذ ٗحتبد بلى ساحٔ هي 

ذٍس حَلْب، لزله ظغَغ الؼول ٍالح٘بٓ ثشىل ػبم ٍالشٍح تتإحش ثوب ٗ
فةى تن تمذٗش ػول الوَظف ٍاًزبصُ فسَف ٗؼؽٖ ؤفعل هب لذِٗ، ٍبى 
ؤسبء فةًِ ٗزت ؤٍالً ٍلجل ول شٖء ؤى ٗفْن ؤٗي خؽإُ ٍلوبرا ٗزت ؤى 
ٗؼبلت، فل٘س الْذف هي الؼمبة بلصبء ّزا الوَظف ٍتشح٘لِ بلى بداسٓ 

ٍح اإلحجبغ ؤخشى ٍهب بلى رله، هوب ٗادٕ بلى تحؽ٘ن هؼٌَٗبتِ ٍبحبسٓ س
ث٘ي رٌجِ٘، فوي الوفشٍض ؤى ٗشى ٍلَ ثص٘صب هي العَء هي ًبفزٓ 

 .ٍظ٘فتِ

َّ بػؽبء ول رٕ حك حمِ،  -برى  -فبلْذف هي هجذؤ الخَاة ٍالؼمبة 
ٍرله هي ؤرل خذهٔ الصبلح الؼبم ٍتحم٘ك الؼذالٔ ث٘ي الوَظف٘ي ٍبٗزبد 

تولِ٘  ص٘غٔ التٌبفس الششٗف ث٘ي الؼبهل٘ي ٍؤداء الوساٍل٘ٔ ثوب
الوصلحٔ الَؼٌ٘ٔ ثىل ؤهبًٔ ٍبخالص. فؼلى الوساٍل اإلداسٕ ٍلجل 

ٍوفشصٔ للوَظف الوتلىئ فٖ ٍارجبتِ، ؤى « الؼمبة»اخت٘بس هجذؤ 
ٗستخذم آل٘بت ؤوخش ػومًب ٍتإح٘شًا فٖ س٘ش الؼول ٍرَدتِ ٍبتمبًِ، 
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ٍبػبدٓ تإص٘ل الم٘ن األخالل٘ٔ المبئؤ ػلى ًْذ المشآى الىشٗن ٍاتجبع 
ًجٌ٘ب ػلِ٘ ؤفعل الصالٓ ٍالسالم ف٘وب ٗتؼلك ثةتمبى الؼول  سٌٔ

 .ٍاألهبًٔ فٖ تإدٗٔ الَارت الَظ٘فٖ ٍتحم٘ك ؤػلى هستَٗبت األداء

ٍلمذ ٍرذًب هي خالل ػولٌب فٖ االستشبسات اإلداسٗٔ ؤى الواسسبت 
ٗوىي تمس٘وْب بلى ؤسثؼٔ ؤلسبم هي ح٘ج تؽج٘ك هجذؤ الخَاة ٍالؼمبة، 

 :ٍّٖ وبلتبلٖ

هاسسبت سٍتٌ٘٘ٔ ال تؽجك هجذؤ الخَاة ٍالؼمبة، فال ْٗن هي ؤثذع  .1
ٍال ْٗن هي تلىإ، ففٖ ًْبٗٔ الوَسن الزو٘غ ٗؼبهل ثٌفس 

 .الؽشٗمٔ
هاسسبت ال تإخز هي الوجذؤ بال الخَاة، فال تؼبلت الوخؽئ٘ي  .2

ٍالوتلىئ٘ي ٍالوسَف٘ي، ففٖ ًْبٗٔ الوَسن فةًْب تىشم 
ب ؤًْب توٌح الوسَف٘ي ؤٗعًب ثؼط الوزتْذٗي ثصَسٓ هو٘ضٓ، وو

 .الْجبت
هاسسبت ال تإخز هي الوجذؤ بال الزضئ٘ٔ الخبصٔ ثبلؼمبة، فْٖ ال  .3

تىبفئ ؤحذا، ٍلىي بى ؤخؽإ ؤٕ هَظف فةًْب تَلغ ػلِ٘ ؤشذ ؤًَاع 
 .الؼمَثبت

هاسسبت تإخز ثوجذؤ الخَاة ٍالؼمبة ثصَسٓ هَظَػ٘ٔ  .4
 .ًْبٗٔ الوَسن ٍهٌْز٘ٔ هٌتظؤ، فبلزو٘غ ٗإخز حمِ فٖ

ثبإلظبفٔ بلى ول رله، فةى ٌّبن هاسسبت تؼول ثْزا الوجذؤ ٍلىٌْب 
تإخزُ ثؽشٗمتْب الخبصٔ، ٍّٖ توٌح هي تشغت ٍتمجط ٗذْٗب ػوي ال 
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تشغت، ٍرله ثحست ؤَّاء الوساٍل، ٍهذى لشة ّاالء األفشاد هي للجِ 
ٍػَاؼفِ ٍػاللبتِ الشخص٘ٔ، فوي ال ٗحجْن فةًِ ٗتشصذ حشوبتْن 

 .ؤخؽبءّن ثْذف هؼبلجتْن ثإٕ ؼشٗمٔ وبًت ٍسثوب لجل ؤى ٗحبستٍ

بال ؤًِ ٗزت ؤى ٗىَى هؼلَهٖب ثبلعشٍسٓ اى هجذؤ الخَاة ٍالؼمبة ٗزت ؤى 
ٗستٌذ الى الشفبف٘ٔ فٖ التؼبهل، فةى غ٘بة الشفبف٘ٔ فٖ الواسسبت 
ٗاحش سلجٖب ػلى هخشربت الواسسٔ، لزله ًزذ ؤًِ ٗزت ؤى ٗتعوي 

ٖ ٍاإلداسٕ للواسسبت ّزا الوجذؤ ٍؤى ٗىَى ٍاظحٖب الْ٘ىل التٌظ٘و
للوَظف هٌز لحظٔ التحبلِ ثبلواسسٔ، فةى رله ٗحفظ هبء ٍرِْ فال 
تزجشُ الظشٍف ػلى هسح ؤحزٗٔ الوساٍل٘ي ؤٍ فتح ؤثَاة هىبتجْن لٌ٘ل 

 .دسرٔ ٍاحذٓ ول هب ث٘ي فٌ٘ٔ ٍؤخشى

بسالهٖ ٍاظح  ٍختبهٖب، فةًِ ٗزت ؤى ًاهي ؤى هجذؤ الخَاة ٍالؼمبة هٌْذ
 رٓضَاءٔ ّٓلْ) 61 اٙٗٔ –الوؼبلن، فبلوحسي لبل ػٌِ تؼبلى فٖ سَسٓ الشحوي 

 اٙٗٔ – الٌزن سَسٓ فٖ روشُ ٍسد فمذ الوسٖء ٍؤهب ،(اإلِحٕسٓبىُ بِال اإلِحٕسٓبىِ
 ثجسبؼٔ ًحي برى ،(ػٓوِلَُا ثِوٓب ؤَسٓبءٍٔا الَّزِٗيَ لِ٘ٓزٕضِٕٓ) تؼبلى لبل ح٘ج 10

٘ٔ ٍهٌظَهٔ لَ ؼجمت فٖ ح٘بتٌب ٍث٘ي ؤثٌبئٌب هٌْز ػي ًتحذث
ٍهشئٍسٌ٘ب ٍفٖ هاسسبتٌب ثبلؼذالٔ الوؽلَثٔ هٌْب، فةًْب حتوٖب 

 .ستؼذل وفتٖ الو٘ضاى

 

 

 


