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 أخالقيات العمل .. ومنهجية فرق تسد

 5132دٗسوجش  31 :كٖ رشٗذٓ أخجبس الخل٘ذ تبسٗخ الٌشش

 صًشٗب خٌزٖ ًتَسذالثولن: 

 

ٍلٌٌٖ أتزًش توبهًب « كشم تسذ»ال أػشف ثبلتحذٗذ هتى سوؼت هظـلح 
أًِ هشتجؾ كٖ رٌّٖ ثس٘بسٔ االستؼوبس األٍسٍثٖ أحٌبء دخَلِ الى الؼبلن 

 .هغ الس٘بسٖ األلوبًٖ ثسوبسى الؼشثٖ، ٍسثوب ثبلتحذٗذ

ٗؼذ هي الوظـلحبت « كَشِّم تَسُذْ»ٍلٌي ثؼذ رلي اتؼح أى هظـلح 
الس٘بس٘ٔ الؼسٌشٗٔ االهتظبدٗٔ، ٍَّ هظـلح هي أطل التٌٖ٘ ٍٗؼٌٖ 

تلشٗن هَٓ الخظن الٌج٘شٓ الى أهسبم هتلشهٔ لتظجح أهل هَٓ ٍّٖ ؿ٘ش »
ًٍزلي ٗتـشم  ،«هتحذٓ هغ ثؼؼْب الجؼغ هب ٗسْل التؼبهل هؼْب

الوظـلح الى الوَى الوتلشهٔ التٖ لن ٗسجن أى اتحذت ٍالتٖ ٗشاد هٌؼْب 
 .هي االتحبد ٍتشٌ٘ل هَٓ ًج٘شٓ ٗظؼت التؼبهل هؼْب

ٍثوؼٌى أًخش ثسبؿٔ، تخ٘ل ًلسي ٍأًت تس٘ش كٖ ؿشٗن ٍتُلبرؤ ثَرَد 
طخشٓ ًج٘شٓ أهبهي تسذ ػل٘ي الـشٗن ٍال تذػي تٌول ؿشٗوي، كوبرا 

؟ ثؼؼْن ٗوٌي أى ٗوَل أسكؼْب ٍأحولْب الى هٌبى  تلؼل ٗوٌٌي أى
ثؼ٘ذ ػي الـشٗن، ٍثؼؼْن ٗوٌي أى ٗوَل سؤهَم ثذحشرتْب ًٍولْب 
الى ربًت الـشٗن، ٍسثوب الٌخ٘ش هٌْن ٗوَل سؤهَم ثتٌس٘شّب الى أرضاء 

 .طـ٘شٓ، ًٍول ًل رضء ػلى حذٓ
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اء ٍٗوٌي الوالحظٔ أى هي هبل ثتٌس٘ش تلي الظخشٓ ٍتحـ٘وْب أرض
 .طـ٘شٓ َّ ثبلؼجؾ هي ٗجٌٖ ح٘بتِ ػلى س٘بسٔ كشم تسذ

اى س٘بسٔ كشم تسذ ل٘ست ثس٘بسٔ رذٗذٓ ثل ّٖ  ٍهي ًبكلٔ الوَل
هذٗؤ هذم التبسٗخ الس٘بسٖ، ح٘ج تشٍٕ ًتت التبسٗخ أى السَهشٗ٘ي 
ٍالوظشٗ٘ي ٍالًَ٘بً٘٘ي الوذهبء ؿجوَّب ثْذف تلٌ٘ي هَى أػذائْن 

تَرْْ٘ب داخلً٘ب ٍاحذٓ ػذ األخشى. ًٍزلي  ٍتح٘٘ذ ّزُ الوَى هي خالل
كبىّ االستؼوبس الحذٗج هٌز ًشؤتِ كٖ ثذاٗٔ سجؼٌ٘٘بت الوشى التبسغ 
ػشش ؿجن ّزا األسلَة الوذٗن كٖ الس٘بسٔ لٌلس األؿشاع ٍاألّذاف 

 .ا هب هي خالل الظَْسٍهي أرل اػلبء الششػ٘ٔ ػلى احتاللِ ثلذً

اإلسٌٌذس الووذًٍٖ الولوت ثبألًجش ٍٗوبل اى ّزُ اللٌشٓ تؼَد الى أٗبم 
هجل الو٘الد، ػٌذهب ارتبح الؼبلن الوذٗن، ثالد الشاكذٗي  113كٖ ػبم 

الؼشام، حن ثالد كبسس كَرذ هوبٍهٔ ششسٔ، كظؼت ػلِ٘ األهش 
كبستشبس هؼلوِ أسسـَ، كؤشبس ػلِ٘ ثْزُ الس٘بسٔ، حتى ثلؾ أػوبم 

ٖ احذاث اللشهٔ الٌْذ، كحبٍل أى ٗـجن الس٘بسٔ ًلسْب، كؤخلن ك
كْ٘ن كْضم كؼبد ٗزشرش أرٗبل الْضٗؤ. أهب ًٌَ٘ال هٌ٘بك٘لٖ كَْ 
الوبئل هوذهًب ًظ٘حٔ لوي ٗشٗذ أى ٗظجح حبًوًب ٍح٘ذًا هتلشدًا: ال تزؼل 
الوَم هتحذٗي، ٍأحذث االختالف ٍالٌضاع ٍالجـؼبء ث٘ي أثٌبء الشؼت، 

 .ٍثْزا تٌَى س٘ذا ػلْ٘ن

ٌبى الؼذٗذ هي الوسئٍل٘ي كٖ الٌخ٘ش هي ٍكٖ الحو٘ؤ اًٌب ٍرذًب أى ّ
الوئسسبت ثؼجوشٗٔ ًبدسٓ هبهَا ثٌول ّزُ الس٘بسٔ الى ػبلن الح٘بٓ 
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الؼول٘ٔ ٍؿجوَّب ػلى هشإٍسْ٘ن ثحزاك٘شّب ثـشٗؤ ػز٘جٔ؛ كوذ هبهَا 
ثتحَٗل الوئسسبت هي هٌبى إلًزبص الؼول الزٕ ٗخذم الوَاؿي الى 

ؿي الزٕ ٌٗتظش هي تلي سبحبت حشة ٍهؼبسى شخظ٘ٔ ال تْن الوَا
 .الوئسسبت أى توَم ثخذهتِ ثـشٗؤ أٍ ثؤخشى

رات َٗم ًبى ٌّبى هسئٍل ٗستذػٖ أكشاد الوئسسٔ كشدًا كشدًا، 
ك٘حشع ّزا ػلى رلي، ٍرلي ػلى ّزا، ك٘وَل لْزا اًِ ٗزت أال ًتشى 
للالى اللشطٔ أى ٗوَم ثزلي الؼول؛ ألًِ اى هبم ثزلي كبًِ سَف 

هي ػولي أٍ ٗوٌي أى ٗظْشى أهبم سإسبئي أًي  ٗتسجت كٖ ؿشدى أًت
ال تلوِ ش٘ئًب، ٍٗوَل للشخض اٙخش اى كالى خبئق هٌي ٍّزا ٗوٌي أى 
ٗئدٕ الى أى ٌٗشّي كخز حزسى هٌِ، ٍٗستوش كٖ ّزُ اللؼجٔ حتى 
تتحَل الوئسسٔ التٖ ٗشأسْب الى ًتل ًٍ٘بًبت هي األكشاد الزٗي 

 .ٗستـ٘غ أى ٗذٗشّن َّ هي ؿ٘ش ػٌبء

احذى الذٍسات التذسٗج٘ٔ التٖ تذٍس حَل هَػَع أخاله٘بت الؼول هبل  كٖ
لٖ أحذ الوشبسً٘ي اًِ رات َٗم تن ًولِ الى ٍاحذ هي األهسبم كٖ ٍصاسٓ 
هي الَصاسات، ًٍبى ّزا الوسن ٗتٌَى هي حالث ٍحذات، ٍػلى ًل ٍحذٓ 
هششف هسئٍل، ًٍبى سئ٘س الوسن ٗتؼبهل هغ ّزُ الَحذات ًٍزلي 

الَحذات ثس٘بسٔ كشم تسذ، ح٘ج ًبى ٗجج الحوذ  هغ هسئٍلٖ
–ٍالٌشاّ٘ٔ ث٘ي هششكٖ الَحذات ًٍزلي ث٘ي الوشإٍس٘ي، ػلى الشؿن 

 الوسن، رلي كٖ هل٘ال ًبى الوَظل٘ي ػذد أى هي – الوتذسة هَل ثحست
 ٍاحذٓ ػبئلٔ الى الوسن ّزا ٗحَل أى الوسن سئ٘س هي ثبإلهٌبى ًبى كوذ

كٌشٓ ٍاحذٓ. ٍهغ هشٍس الَهت تج٘ي لٖ أى  ٍاًزبص ٍاحذ لـشع تؼول ًلْب
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سئ٘س الوسن لن ٌٗي هئّالً حتى إلداسٓ ّزا الوسن، كوذ هبسس ّزا 
 .األسلَة سٌَات ػذٗذٓ حتى ٗتوٌي هي الوسن ٍالوشإٍس٘ي

ٍلوذ حبٍلت ثؼغ األدث٘بت الوتؼلؤ ثذساسٔ ًلس٘بت ّزُ الٌَػ٘ٔ هي 
خبطٔ أى تلخض الوسئٍل٘ي كٖ ثؼغ الوئسسبت سَاء الحٌَه٘ٔ أٍ ال

هؼبًبٓ ّئالء الجشش، كتج٘ي لْب أى ّئالء ٗؼبًَى هي ػذٓ هشبًل ٍأهَس 
 :ٗوٌي تخل٘ظْب كٖ الٌوبؽ التبل٘ٔ

ذم ٍرَد الَاصع الذٌٖٗ أٍ الَؿٌٖ: ّئالء الجشش ال ٗشدػْن الذٗي ػ .1
ٍالخَف هي اهلل ٍال ْٗوْن الَؿي، ٍال أى تجشص الوئسسٔ التٖ 

ئسسبت الوشهَهٔ، ٍال ْٗوْن ٗؼولَى كْ٘ب لتظجح هي الو
هظبلح الوَاؿي الجس٘ؾ الزٕ ٌٗتظش هي الوئسسٔ ًتبئذ ٍهٌتزبت 
ٗوٌي أى ٗستل٘ذ هٌْب ثـشٗؤ أٍ ثؤخشى، كْن ال ٗلٌشٍى اال كٖ 

ا ٍأٍط٘بء ػلى الجشش، أًلسْن ٍالٌ٘ل٘ٔ الوؤٌٌ ل٘ظجحَا أس٘بدً
 هي أرل رلي ال ٗزذٍى ٍس٘لٔ لجلَؽ رلي اال ثووبسسٔ أسلَة كشم

 .تسذ ث٘ي الوَظل٘ي
حت الوٌظت: ٗؼتوذٍى أى الوٌظت الزٕ ّن كِ٘ هب خلن اال هي  .2

أرلْن، كبى رّجَا ّن كبىّ الوٌظت حتوًب س٘ضٍل ٍٗتذَّس، ٍّزُ 
السبدٗٔ تئدٕ ثْن الى حت الٌشسٖ ٍالوٌظت الزٕ ّن كِ٘، ٍكٖ 

 كوؾ –سج٘ل رلي َّ هستؼذ للوؼبء ػلى إٔ كٌشٓ أٍ اًسبى ٗشؼش 
 الزٕ الوٌظت كٖ ٗلٌش أى ٗوٌي ثؤًِ – وب ل٘س حو٘ؤا ٍسثشؼَسً

 .الٌشسٖ ػلى للوحبكظٔ ؿشٗؤ إٔ ٗسلي أى ٗوٌي لزلي كِ٘، َّ
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حت استوشاس األصهبت ٍالوشبًل: ّزا الظٌق هي الجشش ٗؼ٘ش  .3
ٍٗتـزى ٌٍٗجش ػلى اشؼبل ٍتؤر٘ذ اللتي ٍاألصهبت ٍالوشبًل ث٘ي 

ًلوب اًتْت أصهٔ الجشش، كٌلوب اًتْت هشٌلٔ خلن َّ أصهٔ، ٍ
أػوجْب ثٌبسحٔ، كال ٗستـ٘غ أى ٗشى الٌبس كٖ حبلٔ سٌَى ٍّذٍء 
ٍحت، كؤصهبت الٌبس ٍهشبًلْن ٍس٘لتِ للح٘بٓ ٍالسؼبدٓ، كَْ 

 .ٗؼ٘ش ٍٗتـزى ٌٍٗجش ػلى هؼبًبٓ الٌبس ٍّوَهْن ٍأصهبتْن
حت الزات: الٌشرس٘ٔ رضء أط٘ل كٖ ّزا الظٌق هي الجشش، كْئالء  .4

كَم الجشش، ٍأًْن أرًى ٍأرول ٍأكؼل هب خلن ٗؼتوذٍى أًْن 
اهلل، كلَالّن لوب ٍرذت الجششٗٔ أطالً أهب ثو٘ٔ الوَظل٘ي كبىّ 
أكؼل هَهغ لْن َّ أى ًٌََٗا خذهب لْن، كْئالء ٌٗظشٍى الى 
الجشش ػلى أًْن هخل الضًجشى، اى سؿجت أى تتحٌن كْ٘ن كبًِ هي 

كبًْن سَف  األكؼل أى تذٍس ػلْ٘ن، كبى تشًتْن ػلى َّاّن
 .ٗولضٍى أهبهي ٍٗسججَى لي اإلصػبد

ػذم الخؤ ثبلٌلس: ػبدٓ هب تشتبة ّزُ الشخظ٘ٔ هي ًل هي  .5
حَلْب هي الجشش، كَْ ٗؼتوذ أى الزو٘غ ٗتشثض ثِ، ٍأى الزو٘غ 
ٗحبٍل أى ٗوسي ػلِ٘ صالتِ، كبى ٍرذ أى الوَظل٘ي ٗؼحٌَى 

ثْوس كَْ ٗؼتوذ أًْن ٗؼحٌَى ػلِ٘، ٍاى ٍرذّن ٗتٌلوَى 
اػتوذ أًْن ٗتآهشٍى ػلِ٘، ٍاى ٍرذّن ٗجتسوَى كؤٍرس كٖ 
ًلسِ أًْن ٗذثشٍى األهش إلصاحتِ هي هٌظجِ، كوخل ّزا الشخض ال 
ٌْٗؤ ٍال ْٗذأ لِ ثبل حتى ٗخٌن ًل هي حَلِ، لزلي َّ هي أًخش 

 .األشخبص الزٗي ٗوبسسَى هٌْز٘ٔ كشم تسذ
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ٍسثوب أًخش هوب ًتَهغ،  الحوذ ٍالٌشاّ٘ٔ ٍالشش: ّئالء األكشاد ًخ٘ش .6
كْن كٖ راتْن أششاس، ٌٗشَّى الٌبس ٍال ٗحجَى أحذ، ٗتآهشٍى هي 
أرل التآهش، ٌٍٗشَّى هي أرل أى تؼن الٌشاّ٘ٔ، ٍٗوؼَى ػلى 
أحالم الوَظل٘ي ٍؿوَحبتْن هي أرل أى ٗؼن اإلحجبؽ ٍٗتٌبحش 

 .اللشل ٍتٌتشش اإلخلبهبت

رٗت، ٍالؼذٗذ هي األهشاع ثبإلػبكٔ الى ػبهل الخَف، ٍػبهل ًشش األًب
الٌلس٘ٔ التٖ ال ًَد أى ًسشدّب ًلْب، كٌلْب هَرَدٓ ٍهٌتششٓ كٖ الٌخ٘ش 

 .هي الوئسسبت، ح٘ج ٗوٌٌٌب أى ًزذّب ح٘خوب ٍلٌ٘ب ٍرٌَّب

ٍّزا ال ٗؼٌٖ أثذًا أًِ ال تَرذ اٗزبث٘بت، ثل ػلى الؼٌس اًوب ًحي ٌّب 
تْوْب الوظلحٔ  ًتٌلن ػي ّزُ الوٌْز٘ٔ اللبسذٓ الظبلؤ التٖ ال

 .الؼبهٔ ٍهظلحٔ األهٔ ثوذس هب ْٗوْب الزات ٍالوظلحٔ الزات٘ٔ كوؾ

ٍهي الزذٗش ثبلزًش أى ّئالء األكشاد ال ٗستـ٘غ أحذ أى ٗوتشة هٌْن اال 
هتسلوَ سلن التشه٘بت هي ؿ٘ش أحوبل الٌشاهٔ ٍالػوَ األحزٗٔ ٍحبهلَ 

كشم تسذ  الجشَت، ٍػلى الشؿن هي رلي كبىّ هي ٗؼ٘ش ػلى هٌْز٘ٔ
ٗؼشف ّزُ الٌَػ٘ٔ هي الجشش لزلي ٗوشثْن الِ٘ إلًزبص هآسثِ كٖ تلشٗن 
الوشإٍس٘ي ًٍول ًالهْن ٍالتزسس ػلْ٘ن، ٍسثوب كٖ أهشة كشطٔ 

 .ٗشهْ٘ن ثؼ٘ذًا ػٌِ؛ ألًِ أٗؼًب ال ٗخن ثْن

 


