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 االنضباط الوظيفيأخالقيات العمل .. 

 5151ًَفوجش  51 :الخل٘ذ فٖ رشٗذٓ أخجبس تبسٗخ الٌشش

 صوشٗب خٌزٖ وتَسذالثملن: 

 

االًعجبغ ثجسبؼٔ ٗؼٌٖ االلتضام، ٍَّ ػىس االًفالت ٍالفَظى. 
ٍثوؼٌى أوخش شوَل٘ٔ فئًِ ٗؼٌٖ الزذٗٔ، ٍااللتضام، ٍالذلٔ، ٍحسي أداء 
الَارت، ٍاحتشام حمَق اٙخشٗي، ٍالمذسٓ ػلى التو٘٘ض هب ث٘ي هب َّ 

 .ٍربئض ٍث٘ي هب َّ هحظَس ٍغ٘ش هجبحهششٍع 

ثبللَائح ٍالمَاً٘ي  االلتضام –ثجسبؼٔ  أٗعًب –أهب االًعجبغ الَظ٘فٖ فَْ 
السبسٗٔ ٍالوؽجمٔ فٖ الوؤسسٔ ٍالتٖ ػبدٓ هب تىَى هَرَدٓ فٖ 

 .الؼَْد ٍالوَاح٘ك التٖ تحذحٌب ػٌْب سبثمًب

ك الح٘بٓ، إال رو٘غ هشاف فٖ –الشبهل  ثوؼٌبُ –ٍٗفتشض أى ًشى االًعجبغ 
أًٌب ًشٗذ أى ٗمتصش حذٗخٌب ٌّب ػي االًعجبغ الَظ٘فٖ الزٕ ٗوىي أى 
ٗؼذ هي الوصؽلحبت الشبئؼٔ أٍ ثبألحشى التٖ ٗزت أى تىَى هٌتششٓ 
ػلى هستَى الوؤسسبت سَاء الحىَه٘ٔ أٍ الخبصٔ، ٍلىي لألسف فئًِ 

األرّبى فئًِ ٗتجبدس إلى « االًعجبغ الَظ٘فٖ»ػٌذهب ٗؽشق آراًٌب هصؽلح 
االلتضام ثأٍلبت الذٍام الشسوٖ، ٍخبصٔ هَاػ٘ذ الحعَس ٍاالًصشاف 
ٍالوحبفظٔ ػلى الَلت أحٌبء الذٍام الشسوٖ، ٍإى وٌب ًتفك هغ ّزا الشإٔ 
ًَػًب هب إال اًٌب ًزذ أى االًعجبغ الَظ٘فٖ ٗتؼذى ّزا الوفَْم الع٘ك 

م حتى ٗوتذ إلى أفك أٍسغ ٍأوخش شوَل٘ٔ هخل هستَٗبت االحتشا
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الوتجبدل ث٘ي الوَظف٘ي ٍاالّتوبم ثبلتسلسل الَظ٘فٖ فٖ الؼول 
ٍالصشاحٔ ٍالشفبف٘ٔ ٍالتؼبٍى ٍهب إلى رله هي أهَس ًؼتمذ أًْب هْؤ 

 .فٖ الوؤسسٔ ٍالتٖ ٗوىي أى تشثػ و٘بى الوؤسسٔ فٖ سٍح ٍاحذٓ

ٍإى وٌب ٌّب ًتحذث ػي االًعجبغ الَظ٘فٖ فٖ هَاػ٘ذ الحعَس 
ذث ػي أهش ػظ٘ن ٍخبصٔ فٖ الوؤسسبت ٍاالًصشاف، فئًٌب ًتح

الحىَه٘ٔ، ٍهشىلٔ هستؼص٘ٔ ٗزت أى تَظغ فٖ سلن أٍلَٗبت ول 
الوؤسسبت حتى تله التٖ تعغ أرْضٓ الجصؤ للذخَل ٍالخشٍد، فٌْبن 
الىخ٘ش هي األسبل٘ت للتحبٗل ٍالتس٘ت ٍالْشٍة هي الؼول، ٍخبصٔ 

ل هي الذوتَس أصحبة الشتت ٍالشْبدات الؼبل٘ٔ. ففٖ دساسٔ أػذّب و
صالح الوؼَ٘ف ٍالذوتَس هحوذ الوٌْب لصبلح هؼْذ اإلداسٓ الؼبهٔ 
ثبلوولىٔ الؼشث٘ٔ السؼَدٗٔ ػلى الؼبهل٘ي ثبلمؽبع الؼبم، تج٘ي أًِ ولوب 
صاد الوستَى التؼل٘وٖ للوَظف صادت فشصٔ تأخشُ ػي الذٍام فٖ الؼول 

دًٍْب ثوؼذل الحىَهٖ، إر ٗتأخش شْشًٗب حولٔ الشْبدات الخبًَٗٔ ٍهب 
 19دل٘مٔ تمشٗجًب، ثٌ٘وب ٗتأخش حبهلَ الشْبدات الزبهؼ٘ٔ ثوؼذل  51

دل٘مٔ، أهب حولٔ شْبدات الوبرست٘ش ٍالذوتَساُ فٌبفسَا اٙخشٗي 
 .ثتأخشّن لوذٓ سبػٔ ًٍصف السبػٔ

ٍهي الوالحظ أى ّزا األهش ال ٗمتصش ػلى دٍلٔ ثحذ راتْب، ٍإًوب ّٖ ظبّشٓ 
ؼظن الذٍل الؼشث٘ٔ، ٍسثوب ٗوىي أى ًستخٌٖ هٌتششٓ ػلى األلل فٖ ه

 .ثؼط المؽبػبت ٍلىٌْب تؼذ ظبّشٓ ٍاسؼٔ االًتشبس
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ٍٗحىى أى الشاحل الذوتَس غبصٕ المص٘جٖ ػٌذهب وبى ٍصٗشًا للصحٔ لبم 
رات َٗم ثأسلَة ٍؼشٗمٔ هفبرئٔ ٍصبدهٔ لىل الوَظف٘ي فٖ أٍل َٗم 

ول الوىبتت ثؼذ ػول لِ ثبلَصاسٓ، حٌ٘وب ؼبف فٖ رَلٔ تفمذٗٔ ػلى 
ثؽبلٔ شخص٘ٔ تحول اسوِ،  011ثذاٗٔ الذٍام الشسوٖ حبهالً هؼِ ًحَ 

حعشت ثؼذ ثذاٗٔ الذٍام ثأوخش هي سبػٔ ٍلن أرذن أسرَ »ٍفْ٘ب ػجبسٓ 
 .«أال ٗتىشس ّزا التصشف

ٍلن ٗلزأ الذوتَس الَصٗش إلى ّزا األسلَة إال ألّو٘ٔ هَظَع االلتضام 
 .َ٘هٖثوَاػ٘ذ الحعَس ٍاالًصشاف ال

 :ٍػوَهًب، فٖ هَظَع الحعَس ٍاالًصشاف ٌّبن أسلَثبى، ٍّوب

االلتضام ثوَاػ٘ذ الحعَس ٍاالًصشاف حست التَل٘ت  األسلَة األٍل:
ٗجذأ هي السبػٔ السبثؼٔ فئًِ  -هخالً  -الوحذد، فئىّ وبى الحعَس الصجبحٖ 

ٗزت االلتضام ثزله، ٌٍٗؽجك رله ػلى هَػذ االًصشاف هي الؼول، هغ 
دل٘مٔ أٍ سثوب أوخش ٍخبصٔ ػٌذ  51ػبٓ الظشٍف اإلًسبً٘ٔ فٖ حذٍد هشا

 .هَاػ٘ذ الحعَس الصجبحٖ

ٍسثوب ثسجت ّزا التضهت ٍااللتضام الشذٗذ الزٕ تو٘ض ثِ  األسلَة الخبًٖ:
األسلَة األٍل، ظْش األسلَة الخبًٖ ٍَّ أوخش هشًٍٔ هي األٍل، ٍَّ 

ٍ ثأخشى إًه هلضم ثؼذد ، ح٘ج تمَل ثؽشٗمٔ أ«السبػبت الوشًٔ»أسلَة 
سبػبت  7فلٌفتشض أًِ ٗزت ػلى الوَظف أى ٗذاٍم  -سبػبت هي الذٍام 

فئًِ ٗوىٌِ أى ٗأتٖ إٔ سبػٔ شبء ػلى أى ٌٗزض ٍٗجمى فٖ  -فٖ الَ٘م 
ػولِ السبػبت الوؽلَثٔ هٌِ، فئىّ وبى الذٍام ٗجذأ فٖ السبػٔ السبثؼٔ 
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حعش السبػٔ الخبهٌٔ فئًِ  ٌٍٗتْٖ الذٍام السبػٔ الخبً٘ٔ ظْشًا، فئًِ إى
ٗزت أى ٗغبدس السبػٔ الخبلخٔ، ٍّىزا، ٍول رله ثحست االتفبق 

 .ٍالتٌظ٘ن

ٍلىل هي الٌظشٗت٘ي أٍ األسلَث٘ي إٗزبث٘بت ٍسلج٘بت، إال أى الوؤسسٔ 
ًٍظبهْب ٍو٘ف٘ٔ سشٗبى الؼول فْ٘ب ّٖ التٖ تحذد إٔ األسلَث٘ي 

سبػٔ الخبهٌٔ أٍ التبسؼٔ أفعل، فوي غ٘ش الوؼمَل أى ٗذاٍم السىشت٘ش ال
ٍالوذٗش ٗذاٍم فٖ توبم السبػٔ السبثؼٔ، ٍوزله فئىّ الوؤسسبت 
الخذه٘ٔ التٖ تتؼبهل هجبششٓ هغ الزوَْس ٗزت أى تجبشش ػولْب هجىشًا، 
ٍرله خذهٔ للزوَْس، ٍووب أششًب اى ول رله ٗتَلف ػلى ًَػ٘ٔ الؼول 

 .ٍو٘ف٘ٔ سشٗبى الخذهٔ فٖ الوؤسسٔ

فل٘س هي الوؼمَل أٗعًب أى ٗؽلت الوَظف الذٍام هي ًبح٘ٔ حبً٘ٔ 
ثبألسلَة الخبًٖ ٍػولِ ال ٗتؽلت ثمبءُ حتى سبػبت هتأخشٓ هي الذٍام 
الشسوٖ للوؤسسٔ، فوبرا ٗوىي أى ٗفؼل هَظف ػاللبت ػبهٔ أٍ تمٌ٘ٔ 

 ٗغبدس ػٌذهب للوؤسسٔ الشسوٖ الذٍام سبػبت ثؼذ – هخالً –الوؼلَهبت 
 ؟ شبٕ ٍاللؼت فٖ الحبسَةال لششة ٗزلس ّل الزو٘غ،

فلَ وٌُتَ صبحت هحل تزبسٕ، ٍهي الوفتشض أى ٗفتح ّزا الوحل أثَاثِ 
 51صجبحًب، ٍلىي الؼبهل أٍ الوَظف لن ٗحعش إال ثؼذ السبػٔ  8السبػٔ 

صجبحًب، فوبرا س٘ىَى شؼَسن ٍو٘ف تتؼبهل هغ ّزا الوَظف ٍخبصٔ 
لتٖ هي الوفشٍض أى إى حعش صثبئٌه ٍٍرذٍا الوحل هغلمب خالل الفتشٓ ا



5 
 

؟ ّل ستخصن ػلى ّزا الؼبهل ألًِ أظشن ثفمذاى  ٗىَى هفتَحًب فْ٘ب
 ؟ ثؼط صثبئٌه أم تتشوِ هي دٍى هحبسجٔ

ٍل٘س هي الوؼمَل أٗعًب اى ًتفك ػلى الحعَس ثأسلَة السبػبت 
الوشًٔ، حن ًتخجػ فٖ الحعَس، ف٘حعش أحذًب السبػٔ الخبهٌٔ الَ٘م ٍغذًا 

الؼبششٓ ٍّىزا، فؼٌذهب ًتفك ػلى أسلَة هؼ٘ي سٌحعش السبػٔ 
 .ٍسبػبت هؼٌ٘ٔ فئًِ ٗزت االلتضام ثزله

ٍأًٗب هب وبى األسلَة الوتخز ٍالوتؼبسف ػلِ٘ فٖ الوؤسسٔ فئى ػول٘ٔ 
أى ٗتن  ٗزت – ٗش٘ش الؼذٗذ هي خجشاء اإلداسٓ ووب –االًعجبغ الَظ٘فٖ 

، ح٘ج إًْن ٍفك األسس ٍالؼَْد التٖ اتخزت ث٘ي الوؤسسٔ ٍالوَظف
ٗزذٍى أى تمبسٗش الحعَس ٍاالًصشاف ٗوىي أى تٌؼىس ػلى أهَس ػذٗذٓ 

 :هٌْب

 .تمشٗش ػي التأخ٘ش .1
 .تمشٗش ػي الؼول اإلظبفٖ .2
 (... الخ االظؽشاسٗٔ – السٌَٗٔ –تمشٗش ػي اإلربصات )الوشظ٘ٔ  .3
 (.تمشٗش ػي التمص٘ش )الوغبدسٓ الوجىشٓ لجل ًْبٗٔ الذٍام .4
 .تمشٗش ػي أٗبم الغ٘بة .5

 

 :ووب لخص خجشاء اإلداسٓ هضاٗب االًعجبغ، فٖ

 .تحم٘ك ثشاهذ التٌو٘ٔ .1
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تحم٘ك الىفبٗٔ ٍالفؼبل٘ٔ ٍتحسي ووٖ ًٍَػٖ فٖ الخذهبت  .2
 .الومذهٔ
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 .ظؼف الخمٔ فٖ اإلداسٓ ٍهٌسَثْ٘ب .3
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ٍػوَهًب، ففٖ ختبم ّزا الومبل ًَد أى ًش٘ش إلى أى الىخ٘ش هي الوسؤٍل٘ي 
ٗؼول ٍفك األسلَة الخبًٖ أٍ السبػبت الوشًٔ، ٍٗتأخش فٖ الؼول ٍلىٌِ 

؟ ال  ؟ و٘ف ٗحذث رله ٗحسجْب سبػبت ػول إظبف٘ٔ، أل٘س رله غشٗجًب
 .أػشف

 


