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 أخالقيات العمل .. وهدر املوارد

 2102ًَفوجش  22 :فٖ رشٗذٓ أخجبس الخل٘ذ تبسٗخ الٌطش

 صوشٗب خٌزٖالذوتَس ثملن: 

 

 فبإلًسبى الوَاسد، هي الؼذٗذ ٌّبن – وبًت هب أّٖٗب –فٖ الوإسسبت 
 ٍٗتن الوَظف أهبم التٖ ٍاألرْضٓ ٍاألدٍات هَسد، ٍالَلت هَسد،

 ئى ح٘ج اٙخش ػلى هَسد تفض٘ل أٍ تحذٗذ ٗوىي فال هَسد، استخذاهْب
ؼضْب الجؼض ٍتتذاخل هغ ثؼضْب لتطىل لٌب ث تخذم الوَاسد تله ول

 .حلمبت هتذاخلٔ تىول ثؼضْب الجؼض

ٍفٖ ًْبٗٔ َٗم الؼول فاى ئًتبر٘ٔ الوإسسٔ تمبس ثوزوَع تذاخل 
ول ّزُ الوَاسد هغ ثؼضْب الجؼض، ٍثٌبء ػلى الؼذٗذ هي الوؼبدالت 
ٗوىي ألٕ هإسسٔ أى تم٘س الشثح ٍالخسبسٓ سَاء الَ٘ه٘ٔ أٍ 

 .السٌَٗٔ

سف فاًٌب ٍرذًب الؼذٗذ هي الوإسسبت التٖ لوٌب ثتمذٗن ثؼض ٍلأل
االستطبسات اإلداسٗٔ ئلْ٘ن أًْن وبًَا ٗفضلَى ػٌػشا ػلى آخش، ٍفٖ 
الىخ٘ش هي األح٘بى وبى الؼبهل اإلًسبًٖ ٗػٌف ٍَٗضغ فٖ آخش سلن 
األٍلَٗبت ػلى اػتجبس أًِ ٍلغ ػمذٖا هغ الوإسسٔ أى ٗمذم لْب ول هب 

 .ثأخشى ٗوله ثغشٗمٔ أٍ

ٍفٖ الومبثل تٌبسى أغحبة الوإسسٔ أٍ الوسإٍلَى فٖ 
الوإسسبت ٍخبغٔ الحىَه٘ٔ أًْن لَ أخزٍا الؼٌػش اإلًسبًٖ فٖ 
التؼبهل هغ اإلًسبى لػلحت الىخ٘ش هي األهَس، فبلوَظف فٖ 
الوإسسٔ ٗؼول ٍوأًِ ض٘ف ٗأتٖ لسَٗؼبت ل٘مَم ثجؼض األػوبل، 

الؼول » ئًتبد، ٍووب ٗشدد داموٖب ٍفٖ ًْبٗٔ الَ٘م ٗغبدس ووب حضش، فال
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، فلَ ضؼش الوَظف أًِ رضء هي ّزُ الوإسسٔ ٍأًِ «ػلى لذس الشاتت
 .لبمذ فْ٘ب أٍ رضء هْن هي فشٗك الؼول، لوب ّذست الوَاسد

 ثشثغ الشسوٖ الذٍام ػي هتأخشًا ٗأتٖ – ستجتِ وبًت هب أٖٗب –فبلوَظف 
وبى ّزا الوَظف  ٍئى المَْٓ، ضشة فٖ ٗجذأ ٍثؼذّب سبػٔ، ًػف أٍ

هذٗشًا أٍ هسإٍالً فاًِ ٗجذأ َٗهِ ثجؼض التوشات ٍٗطشة المَْٓ 
الؼشث٘ٔ، ٍهي الغج٘ؼٖ أى ٗشافك رله لشاءٓ رشٗذٓ أٍ رشٗذت٘ي ػلى 
األلل، ٍأهب الوَظف الؼبدٕ فاًِ ٗطشة المَْٓ األهشٗى٘ٔ التٖ سثوب 
دفغ هجلغًب هي الوبل فْ٘ب وٌَع هي االضتشان، ح٘ج اى ثؼض 

إسسبت ال تمَم ثتَف٘ش هخل ّزُ الخذهبت الجس٘غٔ للوَظف، ئر الو
 .تؼتمذ أًِ هي التجزٗش أى تػشف ػلى هخل ّزُ األهَس للوَظف

حن ٗجذأ الوَظف ثبلؼول، عجؼٖب ثجظء ضذٗذ ألًِ هبصال فٖ هشحلٔ 
االستشخبء، ٍػٌذ هٌتػف الٌْبس ٗأخز فتشٓ ساحٔ لتٌبٍل الفغَس. 

لى ٍلفبت، فمذ سأٌٗب فٖ ثؼض ٍالفغَس حىبٗٔ أخشى تحتبد ئ
الوإسسبت أى الفغَس ٗتحَل ئلى ٍرجٔ ٗتن فْ٘ب تٌبٍل الوؼىشًٍٔ 

 .ٍالشص، فلٌتػَس ون سبػٔ تض٘غ فٖ تٌبٍل الفغَس

ٍثؼذ اإلفغبس ًحتبد ئلى فٌزبى هي الطبٕ لتؼذٗل الوضاد، ٍثؼذّب 
 هي –ثسَٗؼبت ٗإرى الوإرى لػالٓ الظْش، ٍهي الغج٘ؼٖ أى ٗزّت 

 السبػٔ تػجح ٍػٌذهب الظْش، غالٓ ألداء –ي ال ٗػلٖ ٍه ٗػلٖ
 ثؼول٘ٔ ًمَم أى ًشٗذ ألًٌب أحذا ًستمجل ٍال األثَاة ًغلك الَاحذٓ

 .ًغبدس حن رله، ئلى ٍهب التغج٘ك

 .ٍّزا ّذس ألهشٗي هْوّ٘ي: اإلًسبى ٍالَلت

 ؟ فج٘ي رٌجٖ اإلًسبى عبلٔ ّبملٔ، فْل ًؼشف و٘ف ًستف٘ذ هٌْب
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ػلى ّزا الوَظف الىخ٘ش، فمذ لبهت ثتذسٗجِ لمذ غشفت الوإسسٔ 
ألداء الؼول الوٌَط ثِ، ٍلبهت ثتَف٘ش الىْشثبء ٍالوبء ٍالج٘ئٔ 
الوٌبسجٔ لِ حتى ٗطؼش أًِ هشتبح ل٘مَم ثؼولِ، ٍلبهت وزله ثتَف٘ش 
المشعبس٘ٔ ٍاألرْضٓ هخل الحبسَة ٍأرْضٓ التػَٗش الضَمٖ 

ستفذ هي ّزا الوَظف لتسْ٘ل ػولِ، ٍهب ضبثِ رله، ٍلىٌْب ئى لن ت
 لن الوَظف ألى ئّذاسّب تن تَافشت التٖ اإلهىبً٘بت ول فاى – ًفسِ –

 .الوإسسٔ تشٗذ هب ثحست ثِ الوٌَط ثؼولِ ٗمن

فلٌتػَس ون تْذس هي أهَال َٗهٖ٘ب ٍضْشٖٗب ٍسٌَٖٗب، ألسجبة ٗوىي 
 ؟ تفبدْٗب

ٍهي ربًت آخش، ثؼذ أى تػشف الوإسسٔ الىخ٘ش ػلى الوَظف فٖ 
ٍتشل٘تِ ٍالٌخشٗبت األخشى ٗأتٖ ثىل ثسبعٔ أحذ الوسإٍل٘ي  تؼل٘وِ

ٍٗشوٌِ ػلى ربًت، فمظ ألًِ ال ٗحجِ أٍ سثوب ألسجبة أخشى أٍ أى 
 ؟ ا للوَاسدٗفػلِ ألسجبة تبفْٔ، أفل٘س ّزا ّذسٖ

ٗشٍى أًِ فٖ هإسسٔ )إٔ ثٖ ئم( لبم أحذ الوذٗشٗي التٌف٘زٗ٘ي 
هالٗ٘ي دٍالس،  01َالٖ الٌبضئ٘ي ثجؼض األخغبء التٖ ولفت الطشؤ ح

ٍفٖ الَ٘م الخبًٖ استذػى الس٘ذ )تَم ٍاتسَى( ّزا الوذٗش ئلى 
هىتجِ، ٍػٌذهب هخل ث٘ي ٗذِٗ ٍَّ ٗشتزف خَفًب لبل: أػتمذ أًىن 

؟ ًظش ئلِ٘ تَم ٍاتسَى ثىل ثسبعٔ  تشٗذٍى هٌٖ تمذٗن استمبلتٖ
س، فى٘ف هالٗ٘ي دٍال 01ٍلبل: ثبلغجغ ال، فلمذ أًفمٌب للتَّ ػلى تذسٗجه 

 ؟ ًستغٌٖ ػٌه

ّزا ٗؼٌٖ ثجسبعٔ اى لىل ئًسبى ل٘ؤ ٍسؼشا فٖ الوإسسٔ، ٍول 
ّزا ٗؼذ هي الوَاسد، فاى توىٌب هي االستفبدٓ هٌْب وبى رله ر٘ذٖا ٍئى 
لن ًتوىي فْزُ هطىلٔ تخع الوإسسٔ ألًْب ال تؼشف االستفبدٓ 

 .هي الوَاسد اإلًسبً٘ٔ
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ًؼَد ئلى هٌبصلٌب ثػَسٓ لبل لٖ أحذّن: تػَس ًزّت ئلى الؼول ٍ
َٗه٘ٔ ٍول الزٕ ًفؼلِ ٌّبن َّ أى ًزلس ًٍلؼت فٖ الحبسَة 
ًٍطشة الطبٕ ٍالمَْٓ ًٍتٌبٍل اإلفغبس، ٍسثوب ّزا حبلٌب ألوخش هي 
سٌٔ، ٍػٌذهب سألتِ ػي السجت، لبل: ثجسبعٔ ألى الوسإٍل ال ٗؼشف 

سألتِ ػي الؼول ض٘ئب ٍال ٗستغ٘غ أى ٗذٗش ٍٗخبف أى ٗػذس األٍاهش، ٍ
؟ لبل:  هشٓ أخشى: ٍهي أٗي ّزا الوذٗش الزٕ ال ٗؼشف إٔ ضٖء ػي الؼول

وبى هَظفب فٖ هإسسٔ أخشى ٍألى الوسإٍل األوجش فٖ هإسستٌب 
ٗشٗذُ أحضشُ ٍػٌِ٘ هذٗشًا ٍَّ ال ٗؼشف ض٘ئب، ٍالغشٗت أًِ ال ٗشٗذ أى 
ٗسأل، لزله تزذ الوَظف٘ي ٗض٘ؼَى أٍلبتْن ٍسبػبت الذٍام فٖ 

 .ٔأهَس تبفْ

الَلت هَسد آخش؛ ٍلىٌِ لألسف ل٘س لِ ل٘ؤ ٍخبغٔ فٖ الَعي 
الؼشثٖ، فىن ًْذس هي أٍلبت فٖ سج٘ل لتل الَلت ٍالتسل٘ٔ 

 ؟ ٍالضحه ٍتذخ٘ي الط٘طٔ

ٍالَلت داموٖب هشتجظ ثبلح٘بٓ ٍثأٍلَٗبت اإلًسبى، فوي ل٘ست لذِٗ 
له ئى لن تىي »أٍلَٗبت فاى ح٘بتِ ٍٍلتِ ٗتٌبحشاى ّجبء، فىوب ٗمبل 

، فاًْب ولْب «ٍرْٔ هحذدٓ فاًِ ل٘س هي الوْن إٔ الغشق تسله
 .فْزُ ّٖ أٍلَٗبته« ٌّبن»سَف تَغله ئلى ٌّبن، ٍلىي أٗي 

ٍلت اإلًسبى َّ ػوشُ فٖ الحم٘مٔ، ٍَّ »لبل اثي الم٘ن الزَصٗٔ: 
هبدٓ ح٘بتِ األثذٗٔ فٖ الٌؼ٘ن الوم٘ن، ٍهبدٓ هؼ٘طتِ الضٌَّه فٖ 

ش هشَّ السحبة، فوب وبى هي ٍلتِ هلل ٍثبهلل فَْ الؼزاة األل٘ن ٍَّ ٗٓو
ح٘بتُِ ٍػوشُ ٍغ٘ش رله ل٘س هحسَثٖب هي ح٘بتِ، ٍئى ػبش فِ٘ ػ٘ص 
الجْبمن، فارا لغغ ٍلتِ فٖ الغفلٔ ٍالسََّْ ٍاألهبًٖ الجبعلٔ، ٍوبى 

 .«خ٘ش هب لغؼِ ثِ الٌََّم ٍالجغبلٔ فوَٕتٔ ّزا خ٘شٌ لِ هي ح٘بتِ
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الزٕ ٌٗفك هٌِ، ٍهْوب وخش فَْ لل٘ل،  الؼوش َّ سأسوبل اإلًسبى
ٍهْوب عبل فَْ لػ٘ش، ٍاٙهبل تختشِهْب اٙربل؛ ٍهي ٌّب حجَّ اإلسالم 
ػلى الؤجبدسٓ الى الؼول الػبلح، ٍػذم ض٘بعِ إٔ لحظٍٔ هي لحظبت الؼوش 

ًِؼوتبىِ »فٖ غ٘ش هب ٗفِ٘ذ، ٍهي هظبّش ّزا هب ربء فٖ حذٗج الجٔخبسٕ: 
، ٍهب ربء فٖ حذٗج اثيِ «الٌَّبس؛ الػِّحَّٔ ٍالفشاؽ هغجَىٌ فْ٘وب وخ٘شٌ هي

 لجل ضجبثه: خوس لجل خوسٖب اغتٌن» أثٖ الذًُّ٘ب ثاسٌبدٍ حسي:
 ضُغْلِه، لجل ٍفشاغه فمْشِن، لجل ٍغٌبن سموه، لجل ٍغحَّته ّٓشَهِه،

 .«هَٕتِه لجل ٍح٘بته

ٌب، ٍلىٌٌب فٖ ّزا الزضء هي الؼبلن ال ًمذس ّزُ الخشٍٓ التٖ ث٘ي أٗذٗ
فبلوَظف ٍوزله الوسإٍل تزذُ ال ٗطؼش ثْزا الوَسد، فَْ ٗأتٖ الى 
الؼول وض٘ف ف٘طشة المَْٓ ٍالطبٕ ٍٗمشأ الزشامذ ٍٗتحذث ٍسثوب 
ٗلؼت ثبأللؼبة الوَرَدٓ فٖ الحبسَة، ٍئى اًتْى هٌْب ثذأ ٗخشحش فٖ 

 .الَاتسبة ٍالسٌبة ضبت ٍهب ئلى رله

الوَظف٘ي ٗلؼجَى ثؼض  ٗمَل أحذ الوذٗشٗي ئًِ ٍرذ أى ػذدا هي
األلؼبة الوَرَدٓ فٖ الحبسَة، فغلت هي هَظفٖ لسن تمٌ٘ٔ 
الوؼلَهبت ئصالٔ ول تله األلؼبة حتى ٗتفشؽ الوَظفَى للؼول، فمبم 
أحذ الوَظف٘ي ٍرّت ئلى الوذٗش الؼبم ل٘مذم ضىَى ػلى الوذٗش، 
ٍثبلفؼل تن استذػبؤُ هي لجل الوذٗش الؼبم ثؼذ ػذٓ أٗبم هستفسشًا 
هٌِ ػي األسجبة التٖ دػتِ ئلى فؼل رله. ٗمَل ّزا الوذٗش فطشحت 
للوذٗش الؼبم ٍرْٔ ًظشٕ فٖ الوَضَع، ٍٗمَل ئى الوذٗش الؼبم لن 
ٗمتٌغ ثزله فغلت هي لسن تمٌ٘ٔ الوؼلَهبت ئػبدٓ األلؼبة ئلى 

 .األرْضٓ التٖ توت ئصالتْب هٌْب

 ػذٓ ثؼذ –الوذٗش  ٗمَل ووب –ٍلن ٌٗتِ الوَضَع ػٌذ ّزا الحذ، ٍئًوب 
 هوغٌغٔ ألشاغب هؼِ ٗحضش ًفسِ الؼبم الوذٗش أى اوتطفت أٗبم
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 ٍلت هي االستفبدٓ هي ثذالً ٍلتلِ الَلت لتوض٘ٔ ئلىتشًٍ٘ٔ ٍراوشات
 .الؼول فٖ الؼول

ٍّزا ال ٗؼٌٖ أثذٖا أى ًمتل الوَظف ثبلؼول ٍال ٗؼغى فتشات ساحٔ 
شى، ٍرله هي أرل فَْ ئًسبى ٍهي حمِ أى ٗشتبح ث٘ي الفٌ٘ٔ ٍاألخ

تشو٘ضُ فٖ الؼول ٍهي أرل غحتِ ٍح٘بتِ، ٍثْزا الوفَْم فاى ػذدا 
هي الوإسسبت أًطأت الؼذٗذ هي الوشافك ثْذف ساحٔ الوَظف 
ٍاستزوبهِ ث٘ي فتشٓ ٍأخشى، وجؼض الومبّٖ ٍالوغبػن ٍاألًذٗٔ 

 .الشٗبض٘ٔ ٍحتى ثشن السجبحٔ

هبهٌب ًٍتؼبٗص هغ ٍثبإلضبفٔ ئلى اإلًسبى ٍالَلت ًزذ فٖ الؼول أ
الؼذٗذ هي الوَاسد التٖ تْذس هي غ٘ش أى ًطؼش، فبلَْاء الجبسد ٍالىْشثبء 
ٍالوػبث٘ح ٍالو٘بُ الٌم٘ٔ الجبسدٓ ٍوزله المَْٓ ٍالطبٕ، ٍحتى 
األحبث الزٕ ٗزلس ػلِ٘ الوَظف ألداء ػولِ، ٍهشٍسٖا ثىل رله حتى 

وبلْب، ول للن الشغبظ ٍالووسحٔ ٍول هب تَفشُ الوإسسٔ إلًزبص أػ
رله ٗؼذ هَسدٖا ٗزت الوحبفظٔ ػلِ٘، فاى لن تستغل ول ّزُ الوَاسد 
االستغالل الػح٘ح فاى رله ٗوىي أى ٗؼذّ خ٘بًٔ للؼَْد ٍالوَاح٘ك 

 .التٖ لبم الوَظف ثبلتَل٘غ ػلْ٘ب هغ ثذاٗٔ ػولِ هغ الوإسسٔ

ٍحتى للن الشغبظ، فاًِ ل٘س هي حك الوَظف أى ٗأخزُ هؼِ للج٘ت، 
 ؟ أتػذلَى

 

 


