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 أخالقيات العمل .. والتسويف

 9102ًَفوجش  92 :ٖ رشٗذٓ أخجبس الخل٘ذفتبسٗخ الٌشش 

 صوشٗب خٌزٖوتَس ذالثملن: 

 

فٖ هؼظن الذٍسات التذسٗج٘ٔ الوتؼلمٔ ثاداسٓ الَلت ٍالوحبفظٔ ػلِ٘ 
ٍخبطٔ فٖ هزبل األػوبل ٍثبلتحذٗذ فٖ االختجبس المجلٖ ًـلت هي 
الوتذسث٘ي تؼشٗف ثؼغ الوظـلحبت التٖ ستشد فٖ الذٍسٓ ٍهٌْب 

ْب فشطٔ إلظْبس ، حٌْ٘ب ٗزذ الوتذسثَى أً«التسَٗف»هظـلح 
شـبستْن ػلى الوذسة ف٘جلغَى أًْن ٍرذٍا خـأ هـجؼً٘ب فٖ االختجبس 

، ٍػٌذهب «تسَٗف»وُتت هظـلح « تسَٗك»فجذالً هي وتبثٔ الوظـلح 
« تسَٗف»تخجشّن أًِ ال َٗرذ خـأ هـجؼٖ ٍأًه تسألْن ػي هظـلح 

، إٔ ثبلفبء ٍل٘ست ثبلمبف، ثؼذّب ٗسألًَه ٍهبرا «تسَٗك»ثذالً هي 
 ؟ «تسَٗف»ٗؼٌٖ هظـلح 

تخ٘ل هؼٖ ؿبلت ال ٗزاوش ؿَال الؼبم ٍفٖ ل٘لٔ االختجبسات ٗذػَ اهلل أى 
ٌٗزح، تخ٘ل هؼٖ هَظفب ولوب أحبل لِ هسإٍلِ ػوال لبم ثتأر٘لِ ػذٓ 
أٗبم هي غ٘ش أسجبة ٍفٖ ًْبٗٔ الؼبم ٗأتٖ للوسإٍل ٍٗـبلجِ ثذسرٔ 

ٌْ٘ب هبرا ٗؼٌٖ ٍصٗبدٓ فٖ الشاتت، ٍػٌذهب ًفْن هبرا ٗحذث ًذسن ح
 .التسَٗف
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التسَٗف ثجسبؿٔ ٗؼٌٖ تأر٘ل األػوبل ٍالوْبم ئلى ٍلت الحك، هغ 
ٍرَد ئهىبً٘ٔ تبهٔ إلًزبص تله األػوبل فٖ أٍلبتْب ثىل سَْلٔ، ثوؼٌى 

 .آخش الووبؿلٔ فٖ ئًزبص األػوبل

ٗمَل ثؼغ ػلوبء الٌفس أى الشخض لذ ٗلزأ ئلى التسَٗف فشاسًا هي 
ب ٗظبحت ثذاٗٔ الوْبم أٍ ئووبلْب أٍ هب ٗظبحت اتخبر الملك الزٕ ػبدٓ ه

المشاسات، ٍفٖ الومبثل ٗشى آخشٍى أى الٌبس ٗلزإٍى ئلى التسَٗف لؼذٓ 
 :أسجبة، هٌْب

 .إلحجبؽ أٍ ػذم اإلحسبس ثبألهبى أٍ الخَف هي الفشلا .1
ٌّبن ثؼغ األح٘بى َٗلذ الخَف الؼمل الجبؿي هي دٍى اتخبر  .2

لوٌبست، ثَطفِ غ٘ش لبدس ػلى رله ٍفٖ الَلت اإلًسبى لإلرشاء ا
 .ًفسِ َّ ػبرض ػي تحذٗذ السجت

ٌّبن ػذد وج٘ش هي الٌبس ال ٗشى فٖ التسَٗف رله الؼ٘ت الىج٘ش،  .3
ٍثبلتبلٖ ال ٌٗتجَْى لوب ٗسججِ، ٍاألدّى أًْن ٗؼتمذٍى أى فٖ 
استـبػتْن التخلٖ ػي تله الؼبدٓ فٖ إٔ ٍلت ٗشبؤٍى، ٍلىٌْن 

 .َىال ٗستـ٘ؼ

 

ٍػلوبء آخشٍى ٗشرؼَى أسجبة التسَٗف ئلى أسثؼ٘ي سججًب، ٍّٖ وأى 
 :ٗمَل الوسَف

هلل، لن ٗحي ٍلت الؼول فٖ الوَػَع، أًزض أوخش تحت الؼغؾ، لؼلٖ ال 
أحتبد ئلى أدائِ ئى لن أفؼل ش٘ئًب، هبصال الَلت هجىشًا الَ٘م، الَلت هتأخش 
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غت فٖ ػولِ اٙى، ػٌذٕ الَ٘م، ال أحول أٍسالٖ هؼٖ، الؼول طؼت، ال أس
طذاع، التأخ٘ش لي ٗؼش، لذ ٗىَى هْوًب ٍلىٌِ غ٘ش هستؼزل، لذ ٗإلن، 
إًَٔ فؼلِ ٍلىٌٖ أًسى، لؼل شخظًب آخش ٗفؼلِ ئى لن أفؼلِ، ٗوىي أى 
ٗسجت ئحشارًب، ال أدسٕ هي أٗي أثذأ، أحتبد أى آول أٍالً، أًب تؼجبى اٙى، أًب 

 ٌٗزح، ٗزت أى أًظن ًفسٖ أٍالً، هشغَل اٙى، ال أرذ فِ٘ هتؼٔ، لذ ال
أحتبد ئلى أى أفىش أوخش فٖ األهش، لي ٗوبًغ أحذ التأخ٘ش، ال أػشف و٘ف 
أفؼلِ، ٌّبن ثشًبهذ هْن فٖ التلفضَٗى، ػٌذهب أثذأ ففٖ الغبلت 
س٘مبؿؼٌٖ أحذ، ٗحتبد ئلى هضٗذ هي الذساسٔ، ال أظي الَلت هٌبست، ال 

فس٘حَلَى لٖ ػول آخش، الزَ تؼ٘س، أحذ ٗلح ػلٖ لفؼلِ، ئرا فؼلتِ اٙى 
الزَ رو٘ل ػلٖ االستوتبع ثِ، أحتبد ئلى فتشٓ ساحٔ لظ٘شٓ لجل أى أثذأ، 
أحتبد ئلى أى أًزض ثؼغ األهَس لجل أى أثذأ، هضارٖ هؼـشة، لذٕ ٍلت 
وخ٘ش لإلًزبص، سأغ٘ش ؿشٗمتٖ هغ ثذاٗٔ الؼبم، لذ تأخشت ٍال ٗوىي اللحبق 

 .اٙى

األسجبة ٍالوسججبت، فاًٌب حتى ًىَى ػول٘٘ي  ٍػلى الشغن هي ول تله
ٍهَػَػ٘٘ي، فاًٌب ًحبٍل أى ًظٌف أسجبة التسَٗف ئلى حالحٔ أسجبة 

 :سئ٘س٘ٔ، ٍّٖ وبلتبلٖ

ٍالوسججبت الٌفس٘ٔ للتسَٗف هختلفٔ، لىي فٖ الؼوَم  أسجبة ًفس٘ٔ:
لذ ٗىَى الملك ٍالتمل٘ل هي ل٘ؤ الشخض لٌفسِ أٍ هب ٗسوى ثؼؼف 

هي أّن الوسججبت للتسَٗف. ٍأٗؼًب ئرا ٍرذت الْضٗؤ تمذٗش الزات 
الزات٘ٔ أٍ الؼمل٘ٔ الوٌْضهٔ راتً٘ب فْزا لذ ٗسجت التسَٗف، ٍوزله 
ٗؼتمذ أى الوسَف٘ي اى لذْٗن هستَى ألل هي غ٘شّن فٖ االرتْبد 
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ٍالْؤ ٍلذْٗن رٌَح لألحالم ٍاألهبًٖ فٖ تحم٘ك الىوبل ٍاإلًزبصات، هب 
٘ٔ فٖ تمذٗشّن لَارجبتْن، ٍوزله فٖ تمذٗشّن ٗذل ػلى غ٘بة الَالؼ

لوب َّ هتَلغ هي أهخبلْن فمذ ٗىَى الوتَلغ هٌْن ألل هوب ٗحلوَى 
 .ثبلَطَل ئلِ٘

هي الوؼشٍف أى الوخ ٗؼذ هي أوخش األػؼبء تؼم٘ذًا  أسجبة فسَ٘لَر٘ٔ:
فٖ رسن اإلًسبى، ٍٗؼتمذ أى لِ ػاللٔ ثبلتسَٗف، فبلمششٓ األهبه٘ٔ 

ٔ ػي الَظبئف التٌف٘زٗٔ للوخ هخل التخـ٘ؾ ٍاالًتجبُ هي الوخ هسإٍل
ٍالس٘ـشٓ ػلى االًفؼبالت. ٍّزا الزضء هي الوخ ٗمَم ثذٍس هْن فٖ 
التمل٘ل هي التشت٘ت الحبطل هي هحفضات تسججْب أرضاء أخشى هي الوخ، 
ٍئرا وبى ّزا الزضء هي الوخ هظبثًب أٍ ال ٗؼول ثىفبءٓ فاىّ ّزا ٗؼٌٖ أى 

ل ثسجت الوحفضات المبدهٔ هي أرضاء الوخ األخشى ال ٗتن التشت٘ت الحبط
تظف٘تْب، ٍرله ٗمَد فٖ الٌْبٗٔ ئلى سَء التٌظ٘ن ٍفمذاى التشو٘ض 

 .ٍوخشٓ التسَٗف

ٍالتسَٗف األوبدٗوٖ سبئذ ثشىل خبص فٖ  التسَٗف األوبدٗوٖ:
األٍسبؽ األوبدٗو٘ٔ، ح٘ج ٗشتشؽ ػلى الـلجٔ االلتضام ثبلوَاػ٘ذ 

م ٍاالختجبسات فٖ ث٘ئٔ هل٘ئٔ ثبألحذاث ٍاألًشـٔ التٖ الوحذدٓ للوْب
ٗتٌبفس فْ٘ب الـالة ػلى الَلت ٍاالّتوبم. ٍثشىل أوخش تحذٗذًا، 

هي الـالة الزٗي شولتْن  %29أى  0229أحجتت فٖ دساسٔ فٖ ػبم 
% هي ؿالة 22ئلى  01الذساسٔ ٗؼبًَى هي التسَٗف، ٍٗمذس أى هب ث٘ي 

% ٗؼتجشٍى أًفسْن 52، ٍهب ٗمشة هي الزبهؼبت ٗؼبًَى هي التسَٗف
 .هسَف٘ي
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ٍٗؼتجش أحذ هظبدس التسَٗف األوبدٗوٖ َّ ػذم تمذٗش الَلت الالصم 
لتحل٘ل الجحَث، فبلؼذٗذ هي الـالة ٗىشسَى أسبث٘غ لزوغ الجحَث فٖ 
ٍسلٔ، ٍلىٌْن ال ٗتوىٌَى هي االًتْبء هي وتبثتْب، ألًْن ٗزت أى 

بلؼٔ لجل أى ٗتوىٌَا هي ػشع ٍرْٔ ٗستؼشػَا الؼذٗذ هي اٙساء الوتٌ
ًظشّن حَل ّزا الوَػَع. ٍػلى الشغن هي هؼشفتْن و٘ف٘ٔ التشبٍس، 
فْن ٗىبفحَى إلحجبت اٙساء الخبطٔ ثْب. ٍٗش٘ش ئػشاع الـالة ئلى 
ظبّشٓ أى الؼذٗذ هي الـالة ٗجذؤٍى التـج٘ك الىبهل للوْؤ الوىلف٘ي 

لى ئّذاس إٔ تمذٗش للوَاػ٘ذ ثْب فمؾ لجل الوَػذ الٌْبئٖ، ٍّزا ٗإدٕ ئ
الٌْبئ٘ٔ للوْبم، ٍثبإلػبفٔ ئلى رله ٗوىي أى ٗمبل ئى الـالة لذْٗن 

 .أٗؼًب طؼَثبت فٖ تمشٗش هظ٘شّن، ٍفشع هَاػ٘ذ ًْبئ٘ٔ

 

ٍأهب ئى ٍلٌ٘ب ٍرٌَّب شـش الوإسسبت ٍخبطٔ الحىَه٘ٔ فاىّ التسَٗف 
 أًٗب –وَظف ٗجمى َّ السؤ الشئ٘س٘ٔ فٖ الؼول، ٍثبلزات ػٌذ تىل٘ف ال

ال ٗشغت فٖ ئًزبصُ، أٍ ثتىل٘ف طبدس هي شخض  ثؼول –هب وبى هستَاُ 
ال ٗـ٘مِ ٍال ٗحجِ أٍ ال تَرذ هظلحٔ شخظ٘ٔ تشثـِ ثِ، فٌزذ أى 
األػوبل تتشاون، ٍهظبلح الٌبس تتؼـل سثوب ألسجبة تبفْٔ ٗوىي أى 

اؿي تُحل فٖ لحظبت، ٍلىٌْب تجمى أٗبهب ٍسثوب شَْسا، فوب ٗىَى هي الوَ
طبحت الوظلحٔ أٍ طبحت الؼول الوؼـل ئال أى ٗلزأ ئلى الوسإٍل 

 .الىج٘ش ٍأى ٗجحج ػي ٍاسـٔ حتى ٌٗزض ػولِ

ٗمَل أحذ الوتمبػذٗي ئًِ ثؼذ أى أتن ػولِ فٖ الوإسسٔ الوسإٍلٔ ػي 
شإٍى التمبػذ، رّت لتغ٘٘ش الوسوى الَظ٘فٖ هي هَظف ئلى هتمبػذ 
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ى ٗفتح لِ سزل ٗؼتبش ػلِ٘، فٖ الجـبلٔ الشخظ٘ٔ ٍرله هي أرل أ
ٍلىٌِ فَرئ أى الزْٔ الوسإٍلٔ ػي تغ٘٘ش الوسوى الَظ٘فٖ فٖ 
الجـبلٔ ل٘س لذْٗب ػلن ثبلوَػَع ػلى الشغن هي هشٍس فتشٓ صهٌ٘ٔ ػلى 

 .ئحبلتِ ئلى التمبػذ ٍاالًتْبء هي األػوبل الشسو٘ٔ إلًْبء خذهبتِ

ى الجـبلٔ ٍَٗاطل ٍٗمَل: ٍهش ػلى ّزا الَػغ ٍأًب هب ث٘ي هجٌ
الشخظ٘ٔ ٍهجٌى شإٍى التمبػذ حَالٖ شْش، ٍأًب أػشف أًْب ػول٘ٔ ال 

دلبئك فمؾ، ٍخبطٔ ًٍحي فٖ صهي التىٌَلَر٘ب ٍالىوجَ٘تش  2تستغشق 
ٍهب ئلى رله، ولْب سسبلٔ ػجش اإلًتشًت ٌٍٗتْٖ الوَػَع، ٍلىي 
التسَٗف َّ الزٕ أخش الوَػَع ول ّزُ الوذٓ، ٍثؼذ شْش اػـشست ئلى 

أدخل ئلى الوسإٍل األوجش ٍلوت ثششح هؼبًبتٖ ولْب، فوب وبى هٌِ ئال أى 
أى سفغ سوبػٔ التلفَى للشخض الوؼٌٖ ٍولْب دلبئك ٍاًتْى الوَػَع، 

 .ٍخشرت

وبى الوَػَع  ئى – والم الوتمبػذ ٍّزا –ٍػٌذهب خشرت للت فٖ ًفسٖ 
 ؟ ٗوىي أى ٗحل ثْزُ السشػٔ، فلوبرا التسَٗف ئرى

الىالم الزٕ أششًب ئلِ٘ فاى ثؼؼب هي الؼلوبء ٍػلى الشغن هي ّزا 
ٗمتشحَى أال ًحىن ػلى التظشف ثأًِ تسَٗف ئال ػٌذهب تتَافش حالحٔ 
هؼبٗ٘ش: أى ٗىَى للتأر٘ل ًتبئذ ػىس٘ٔ، حبًً٘ب: أى ٗىَى التأر٘ل ال حبرٔ 
ئلِ٘ ثوؼٌى أًِ ل٘س ٌّبن ّذف هي التأر٘ل، ٍالخبلج: أى ٗتشتت ػلى 

 .وْبم ٍػذم اتخبر المشاسات فٖ الَلت الوحذدالتأر٘ل ػذم ئًزبص ال
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ٍٗؼتجش التسَٗف ًوـب ٍأسلَة ح٘بٓ ثبلٌسجٔ ئلى وخ٘ش هي الٌبس، ٍػلى 
الشغن هي أًِ ًوؾ غ٘ش ئٗزبثٖ ػلى اإلؿالق، فاًْن ٗمَهَى ثبتجبػِ فٖ 
شتى هٌبحٖ ح٘بتْن. ٍهي الزذٗش ثبلزوش أىّ حمبفتٌب ال تتؼبهل هغ 

 .ٗٔالتسَٗف ػلى أًِ هشىلٔ رذ

ٍٗؼتمذ ثؼؼْن أى التسَٗف ل٘س هشىلٔ ئداسٓ ٍلت أٍ تخـ٘ؾ، 
فبلوسَفَى ل٘س لذْٗن هشىلٔ فٖ تمذٗش الَلت، ٍلىي تزذّن أوخش 
تفبؤالً ػي غ٘شّن ٍٗمًٌ٘ب ثأى الفشطٔ ال تضال هتبحٔ. ٍفٖ الحم٘مٔ فاىّ 
التسَٗف ػبدٓ هىتسجٔ ٍل٘ست فـشٗٔ، ح٘ج ٗتن تؼلن التسَٗف فٖ 

ـشٗمٔ غ٘ش هجبششٓ، فْٖ ًَع هي االستزبثٔ ألسلَة األسشٓ، ٍلىي ث
األثَٗي التسلـٖ، فحٌ٘وب ٗىَى األة شذٗذا، ٍهتسلـب تتشارغ لذسٓ 
األثٌبء ػلى التٌظ٘ن الزاتٖ ٍتحذٗذ أّذافْن، ٍتؼلن و٘ف٘ٔ تحم٘مْب. 
وزله، لذ ٗىَى التسَٗف شىال هي أشىبل الخَسٓ ػذ ّزُ الوؼبهلٔ 

ألثَٗي، ٍهوب ٗضٗذ األهش سَءًا أى المبس٘ٔ الوتسلـٔ هي ربًت ا
الوسَف٘ي ػبدٓ هب ٗلزإٍى ئلى أطذلبئْن، ف٘زذٍى لذْٗن هي التسبهح 

 .ٍلجَل تله األػزاس هب ٗؼضص هي سلَن التسَٗف لذْٗن

ٍلىي هي الوؼشٍف أى الوسَف٘ي ٗىزثَى ػلى أًفسْن، فوخالً تزذّن 
ٓ هب ٗىَى ػبد»، أٍ «س٘ىَى هي األفؼل أى ألَم ثزله غذًا»ٗمَلَى: 

، ٍلىٌْن فٖ الَالغ ال ٗمَهَى «أدائٖ أفؼل ػٌذهب أػول تحت ػغؾ
ّزا »ثبلؼول فٖ الَ٘م التبلٖ، ٍتزذّن ٗجشسٍى هَلفْن ثؼجبسات هخل: 

 .«األهش ل٘س هْوًب ػلى اإلؿالق
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ٍػبدٓ هب ٗجحج الوسَفَى ػي ٍسبئل اإللْبء ٍئػبػٔ الَلت، خبطٔ 
خشٗي، ٍأّوْب تفمذ الجشٗذ تله التٖ ال تزؼلْن ػشػٔ الًتمبد اٙ

اإللىتشًٍٖ، ئال ئًٌب ًؼشف توبهًب ئى هب ٗمَم الوسَفَى ثوخل ّزُ 
األًشـٔ الؼجخ٘ٔ ّٖ فٖ الحم٘مٔ ٍس٘لٔ لشغل أًفسْن ػي ثؼغ 

 .الوشبػش أٍ األفىبس التٖ لذ تإسلْن هخل الخَف هي الفشل

فٖ ػوَهًب، ٗؼذ التسَٗف ٍاحذا هي أسَأ أخالل٘بت الؼول التٖ توبسس 
الوإسسبت، فْٖ لبتلٔ ثإٔ طَسٓ وبًت، سَاء للوَظف أٍ الوإسسٔ أٍ 

 .حتى الوشارغ

 

 


