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 والتطفيش تهميشالبني أخالقيات العمل .. 

 7102دٗسوجش  72 :فٖ خشٗذٓ أخجبس الخل٘ح تبسٗخ الٌطش

 صوشٗب خٌدٖ وتَسذالثملن: 

 

ئًِ ثودشد أى اختلفت هغ الوسإٍل ػي الوإسسٔ فٖ »لبل لٖ رات َٗم 
الشإٔ حتى تن تْو٘طٖ ٍتدشٗذٕ هي هؼظن غالح٘بتٖ، ٍحتى ئى وٌت 

هطغَل أٍ فٖ اختوبع أٍ هثل أطلت همبثلتِ فاى السىشت٘ش ٗمَل لٖ ئًِ 
ّزا الىالم. وٌت فمط أسٗذ أى أػشف هبرا خٌ٘ت حتى أّوص؟ ثن وأى ّزُ 
الوإسسٔ هله ٗوٌِ٘ حتى ٗتخز هثل ّزُ الخطَٓ، فأًب هثلِ غذس أهش 

 .«؟ ثتؼٌٖ٘٘ فٖ ّزا الوٌػت، فى٘ف ٗمَم ثتْو٘طٖ
هثل ّزا الحَاس ٗوىي أى ًسوؼِ ثػَسٓ وج٘شٓ فٖ الؼذٗذ هي 

بت ٍهغ الىث٘ش هي الوسإٍل٘ي الزٗي ٗطؼشٍى ثٌمع فٖ الثمٔ الوإسس
ثأًفسْن، فْن ال ٗستط٘ؼَى هٌبلطٔ الوَظف ٍتَض٘ح األهش لِ، ٍئًوب 
ٗمَهَى فمط ثبتخبر أثسط خطَٓ ٍسثوب أسرلْب ٍّٖ تْو٘ص الوَظف 

 .ٍتدشٗذُ هي غالح٘بتِ
فٖ أحذ األٗبم رّجت ئلى ئحذى الوإسسبت »ٗشٍٕ لٖ غذٗك ّزُ المػٔ 

لومبثلٔ أحذ الوَظف٘ي الزٗي وبًَا فٖ الذسخبت التٌف٘زٗٔ، رّجت ئلى 
هىتجِ فلن أخذُ ٍدلًَٖ ػلى هىبًِ فٖ تله الغشفٔ الوٌضٍٗٔ ثؼ٘ذًا ػي 
الوىبتت الشئ٘س٘ٔ، فزّجت ئلِ٘ فَخذتِ هٌضًٍٗب فٖ غشفٔ هغ اثٌ٘ي هي 

ي الوَظف٘ي الىجبس فٖ الخجشٓ ٍالتدشثٔ ٍفٖ السي أٗضًب، ٍح٘ي سألتِ ػ
سش ّزا التحَل اثتسن ٍلبل: ًحي ٌّب ًوثل ّ٘ئٔ الوستطبسٗي، ٍػٌذهب 
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سألتِ ػي طج٘ؼٔ الؼول أخبة ال َٗخذ ػول أغالً فٌحي ًحضش ًَلغ 
غجبحًب ًٍمشأ الػحف ًٍطشة الطبٕ ثن ًٌػشف ثٌْبٗٔ الذٍام هي دٍى 

 .«أى ًٌدض إٔ ػول
ٗمتٖ وبًت غذ»ٍتحىٖ ئحذى الػحف٘بت فٖ دٍلٔ ضم٘مٔ ّزُ الحىبٗٔ 

تؼول فٖ ئحذى الوإسسبت، ٍأخجشتٌٖ أًْب لذهت استمبلتْب هإخشًا هي 
ٍظ٘فٔ أحجتْب خذًا ٍأدتْب ػلى أوول ٍخِ. أثذٗت استغشاثٖ هي لشاسّب 
الزٕ اػتجشتِ فدبئً٘ب ٍفٖ غ٘ش هحلِ، ٍخبغٔ أًْب وبًت خضءا هي اإلداسٓ 

لٖ ئًْب التٌف٘زٗٔ فٖ لطبع ٗطح ثبلٌسبء، ٍلىي ئخبثتْب أفحوتٌٖ، لبلت 
استذػ٘ت هي هسإٍل لطبع ضإٍى الوَاسد الجطشٗٔ رات غجبح، ل٘جلغْب 
ثأى أهبهْب خ٘بسٗي، ئهب أى تمذم استمبلتْب، ٍئهب أى تمَم الوإسسٔ 

 .ثتسشٗحْب
ٍلبم ثطشح ًت٘دٔ المشاسٗي، ح٘ي لبل ئًِ ٗفضل أى تمذم ّٖ استمبلتْب 

ى، أهب ئرا حتى ال ٗإثش رله هستمجالً ػلى تَظ٘فْب فٖ هإسسبت أخش
لبهت الوإسسٔ ثاًْبء خذهبتْب فلي ٗىَى رله ئٗدبثً٘ب ػلى س٘شتْب 

 .الؼول٘ٔ، ٍلذ تدذ غؼَثٔ ثبلغٔ فٖ الحػَل ػلى ٍظ٘فٔ فٖ الوستمجل

سألت صه٘لتٖ ػي السجت ٍساء سغجٔ الوإسسٔ فٖ ئًْبء خذهبتْب، 
فأخبثْب ثىل ثشٍد ثأًْب لن تؼذ هشغَثٔ هي ثؼض األضخبظ هي رٍٕ 

 .«الٌفَر
ٍحىبٗبت وث٘شٓ ٍلػع فٖ ثؼض األح٘بى ًستغشة هٌْب، ٍسثوب تسأل 

؟  لوبرا ٗلدأ ثؼض الوسإٍل٘ي ئلى هثل ّزا السلَن: ًفسه ّزُ السإال



3 
 

أال تَخذ حلَل أوثش هٌطم٘ٔ ٍهَضَػ٘ٔ لحل إٔ هطبول ث٘ي اإلداسٓ ٍث٘ي 
 ؟ هَظفْ٘ب

ظف التْو٘ص ٗؼٌٖ ثجسبطٔ أى ّزا الطخع أٍ ّزا اإلًسبى أٍ ّزا الوَ
أغجح هٌز أى غضت ػلِ٘ هسإٍلِ خبسج س٘بق الودتوغ الَظ٘فٖ 
ٍالوٌْٖ الزٕ ٗمتبت هٌِ، إٔ خؼلِ فٖ ّبهص الذفتش ثوؼٌى آخش أًِ 

 .ٗدت أال ٗؼطى لِ إٔ أّو٘ٔ
ٍهي الطج٘ؼٖ خذًا أى ّزا الطخع الوْوص هي لجل الوسإٍل ْٗوطِ 

المشٗت  أٗضًب خو٘غ الوَظف٘ي ٍالوشؤٍس٘ي ٍحتى الزٗي وبًَا ثبألهس
ٗتَددٍى ئلِ٘ ٍٗح٘طًَِ ثىلوبت الثٌبء ٍالطىش، ف٘دذ ّزا الوَظف 
ًفسِ ٍح٘ذًا فٖ غشفٔ هٌضٍٗٔ، ال أّو٘ٔ لِ ٍال ل٘ؤ، ف٘دلس ثبلسبػبت 
ٗطشة الطبٕ تبسٓ ٍالمَْٓ تبسٓ أخشى ٍٗفىش فٖ ًفسِ ٍٗسأل ًفسِ؛ 

 ؟ هبرا فؼلت حتى أغجح فٖ ّزا الَضغ
ًفسٖ ٍثذًٖ سّ٘ج٘ي، حتى  ٍٗؼ٘ص ّزا الطخع الوْوص تحت ضغط

تػل ػول٘ٔ التْو٘ص ئلى هشحلٔ التطف٘ص، ٍهي ثن ئلى هشحلٔ 
 .التفٌ٘ص ٍرله حتى ٗحبفظ ػلى لَاُ الؼمل٘ٔ

 
ٍٗوبسس الوسإٍلَى ػذٓ أًَاع هي التْو٘ص ٍالتطف٘ص هٌْب ػلى 

 :سج٘ل الوثبل
ٍّزُ سثوب تؼذ ألل ٍسبئل التْو٘ص، ٍخبغٔ  ػذم حضَس االختوبػبت:

لؼاللبت الؼبهٔ ثن ٗحبسجًَْن أًْن لن ٗمَهَا ثبلتغط٘ٔ لوذٗشٕ ا
 .اإلػاله٘ٔ ووب َّ هطلَة هٌْن، ػدجٖ
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الؼذٗذ هي الوسإٍل٘ي ٗجلغَى  ػذم استمجبلْن ٍاالختوبع ثْن:

السىشتبسٗٔ لذْٗن ثؼذم سغجتْن فٖ ئػطبء هَػذ لفالى هي صهالء الؼول 
بلؼول، حتى ٍئى اتػل ٗطلت همبثلٔ الوسإٍل فٖ أهش هْن خبظ ث

فججسبطٔ ٗمَل السىشت٘ش: ئى الوسإٍل هطغَل، ئى الوسإٍل لذِٗ 
ضَ٘ف، ئى الوسإٍل فٖ اختوبع ٍّىزا. ٍئى ألح الوَظف ػلى الومبثلٔ 
ثػَسٓ أٍ ثأخشى فاًِ ٗتن استذػبء األلل هٌِ ل٘ىَى ضبّذا ػلى ول الزٕ 
ٗوىي أى ٗدشٕ ثٌْ٘ن، ووب أًِ ًَع هي التمل٘ل هي ضأى الوَظف الزٕ 

 .ت الومبثلٔ، ولْب أسبل٘تطل
 

ثؼض الوسإٍل٘ي  تدبٍصّن ئلى الوَظف٘ي األدًى دسخٔ ٍظ٘ف٘ٔ هٌْن:
الىجبس ػٌذهب ٗمَم ثتْو٘ص أحذ الوسإٍل٘ي األلل دسخٔ هٌْن فاًِ 
ٗمَم ثتحف٘ض أحذ الوَظف٘ي الػغبس خذًا هي أخل اًدبص األػوبل ثذل هي 

له اإلداسٓ أٍ ّزا الوسإٍل الوْوص، ٍرله ثْذف أال ٗتؼطل الؼول فٖ ت
المسن، أٍ هي أخل أال ٗطؼش هي ّن فٖ اإلداسٓ الؼل٘ب أى ٌّبن هطىلٔ 

 .ئداسٗٔ فٖ تله اإلداسٓ أٍ رله المسن
 

ٍالوستطبس ػبدٓ ٗؼٌٖ  تحَٗلْن ئلى هستطبسٗي أٍ ئلى ٍظبئف أخشى:
الوَظف الزٕ ال ػول لِ، الوَظف الزٕ ٗتسلن فٖ ًْبٗٔ الطْش ساتجب 

ؼطل ػي الؼول، ول الزٕ ٗؼولِ ٗأتٖ ئلى الذٍام فٖ لذسُ وزا ٍلىٌِ ه
الػجبح، ٗجػن، ٗمشأ الدشائذ الَسل٘ٔ، ٗطشة الطبٕ، ٗجػن خشٍج ٍٗزّت 



5 
 

ئلى الج٘ت. أٍ أى ٗحَل ّزا الوَظف ئلى ٍظ٘فٔ أخشى ٍرله حتى ٗىَى 
 .ثؼ٘ذًا ػٌِ

 
ٍّزُ أسَأ األهَس أى تدجش الوَظف ػلى  ئخجبسّن ػلى التمبػذ أٍ الشح٘ل:

٘ل ثطشٗمٔ أٍ ثأخشى هي غ٘ش هشاػبٓ لظشٍفِ ٍهطبولِ، ٗمَل لٖ الشح
دخل ػلّٖ الوسإٍل األوجش ئلى الوىتت ٍرله أثٌبء خشٍج »أحذّن 

الوَظف٘ي، ٍلبل لٖ: ال أسٗذ أى أسان فٖ ّزُ الوإسسٔ ثؼذ الَ٘م، لزله 
هي األفضل أى تشحل، ٍأًب أخذ أى أفضل ٍس٘لٔ له أى تتمبػذ تمبػذا 

 .«هجىشا
ل ٗمَل: ٍػٌذهب سألتِ ػي السجت لبل: ئًٌٖ ال أستط٘غ أى أتحىن ٍَٗاغ

 .«فٖ آسائه، ٍأًت غ٘ش خبضغ لشغجبتٖ
 

ٍّزا غ٘ض هي ف٘ض، ٌٍّبن ٍسبئل وث٘شٓ ٍأسبل٘ت ٗػؼت اإلت٘بى 
ثْب فٖ ّزا الومبل ٍلىٌْب لألسف هَخَدٓ، ٍهي ٌٗىش رله فَْ ئهب أًِ ال 

 .ٗشى ٍئهب أًِ ال ٗشٗذ أى ٗشى
ل: حسيٌ، لوبرا ال ٗمَل الوْوص ثتمذٗن ضىَى للدْبت ٍلذ ٗمَل لب

 ؟ رات الؼاللٔ، ٍسَف ٗشدّ ئلِ٘ حمِ
سثوب ال ًستط٘غ اإلخبثٔ ػي ّزا السإال ثطشٗمٔ هجبضشٓ، ألى اإلخبثٔ 
تؼتوذ ػلى أهَس وث٘شٓ، هثل: ػي إٔ ًَع هي الوإسسبت ًتحذث؟ هب ٍضغ 

؟ هب ٍضغ  بدٗو٘ٔالوَظف الوْوص؟ هب دسختِ الَظ٘ف٘ٔ ٍهب دسختِ األو
الوسإٍل الزٕ خٌك الوَظف ٍّوطِ؟ هب دسختِ ٍهب ػاللتِ ثبإلداسٓ 
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؟ ٍهثل ّزُ األسئلٔ، لزله ٗدذ الوَظف ًفسِ فٖ لحظٔ أًِ ٍح٘ذ  الؼل٘ب
 .ال ٗستط٘غ الحشؤ

ػوَهًب، هب ًَد أى ًػل ئلِ٘ اى تْو٘ص الوَظف لتل لوَاسد ٍطبلبت 
ػلى الؼطبء فوب ثبلٌب ًٍحي  ئًسبى هْوب وبى ّزا اإلًسبى ػذٗن المذسٓ

ًتحذث ػي ئًسبى هٌدض ٍٗوىٌِ أى ٗىَى فٖ الػفَف األٍلى هي 
 .الم٘بدات الَاػذٓ

ون هي ئًسبى هْوص فٖ هإسسٔ لوغ ًدوِ ػٌذهب اًتمل ئلى هإسسٔ 
 ؟ ؟ أال ٗدؼلٌب رله ًفىش أخشى

ثبسن  ًتحذث –ون هي ئًسبى ٍخذًب أًِ رٍ ئهىبً٘بت الهؼٔ ٍلىي ألًٌب 
 ؟هٌِ لوٌب ثشوٌِ فٖ غشفٔ هظلؤ خبل٘ٔ حتى هي ًبفزٓ ًغبس –ي الوسإٍل٘

؟  ون هي هَظف خلذًبُ فمط ألًِ أثذى سأِٗ فٖ هَضَع هطشٍح للٌمبش
 ؟ أٍ ألى سأِٗ خبلف سأٌٗب

لَ ًلمٖ ًظشٓ هسح٘ٔ ػلى خو٘غ هإسسبت الَطي لطبّذًب الىث٘ش، 
الء ؟ أل٘س ّإ أل٘س فٖ رله ظلن ل٘س للجطش فحست ٍئًوب للَطي أٗضًب

 –طبلبت هْذسٓ ٍأهَال تػشف ػلْ٘ن هي أخل أداء أػوبل ًٍحي 
 ؟ فمط ألًٌب ال ًحجْن أٍ ألًْن ٗخبلفًَب الشإٔ سوٌّبّن – ووسإٍل٘ي

 
ّزا الوَضَع ٗتدٌت الىث٘ش طشحِ ٍلىٌِ هَخَد، ٍأسخَ أى ٗدذ الحل 

 .الٌبخغ
 

 

 


