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 القاوىن / الجامعة المستىصريةكلية 

 االولى / الدراستيه الصباحية والمسائيةالمرحلة 

 المهىةاخالقيات 

                                       االولالجزء   

اعداد                                                                                            

 م.م ريا عبد الستار                                                                        

 التً واألخالقٌة السلوكٌة والمعاٌٌر والمبادئ واآلداب القواعد من مجموعة هً المهنة أخالقٌات

 العمالء من وعناصره العمل تجاه مهنته فً بها القٌام المهنة صاحب وٌتعهد تصاحبها أن ٌجب

 لتعاملهم أساسا   وتعدّ  والذات، والنفس والمجتمع والمهنة والرؤساء والمرؤوسٌن والزمالء

ي التعرف على اهم المفاهٌم التً ، لذلك من الضرور المهنة إطار فً وسلوكهم أمورهم وتنظٌم

 ترتبط بهذا المصطلح ، واالحاطة بجمٌع المواضٌع المرتبطة به .

 مفهوم اخالق المهنة

ومن ثم تعرٌف  ((األخالق)) بتعرٌف أوال   نبدأ أن المهنة أخالقٌات نستعرض ونحن بنا ٌحسن

 متكاملة منظومة األخالق أن ذلك بعده لما توطئة ذلك ٌكون وحتى ، ))المهنة (( لغة واصطالحا  

ا، البشرٌة العالقات تنتظم  والسٌاسٌة . واالقتصادٌة، االجتماعٌة، الحٌاة تقوم وعلٌها جمٌع 

 تعريف االخالق لغة واصطالحا   .1

 .والطبع السجٌة وهو ُخلُق، جمع:  لغة   األخالق

ا األخالق  أن منها المختار ولعل األخالق، لمعنى التربٌة علماء تعرٌفات تعددتفقد : اصطالح 

 فكر إلى حاجة   غٌر من وٌسر، بسهولة األفعال تصدر عنها راسخة، للنفس هٌئة)) : الُخلُق  

ا عقال   الجمٌلة األفعال عنها تصدر بحٌث الهٌئة كانت فإنْ ،  ((ورِوٌة  ُخلُق ا: الهٌئة سمٌت وشرع 

ا، ا ُخلُق ا: الهٌئة سمٌت القبٌحة األفعال منها الصادر كانوإن  حسن   سٌئ 
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 عادة  خاضعة تصبح بحٌث ؛ والمكتسبة الفطرٌة الصفات بٌن التفاعل حصٌلة هو إنما فالُخلُقُ 

 . تمعوالمج الفرد حٌاة لتنظٌم الوحً والقٌم للمبادئ

 

 تعريف المهنة لغة واصطالحا   .2

 ونحوه والعمل بالخدمة الِحْذق: لغة  : المهنة ـ١

ا و  وخاص ، عام ، إطالقٌن للمهنة أن الباحثٌن بعض ٌرى: اصطالح 

 ((.مقابل بدون ولو عمل، أو صنعة فً النفس بذل: ))العام اإلطالق أـ

 الحٌاتً النشاط): على فتطلق المهنة ؛ مصطلح إطالق عند المراد وهو: الخاص اإلطالق ـ ب

 ((.أهله إعالة و معاشه لكسب وسٌلة المرء ٌتخذه الذي

 معٌنة مهارات تتطلب األعمال من مجموعة: ))انه  ننا نرىفإ للمهنة المختار التعرٌف أما

 . الفرد ٌؤدٌها

 اخالق المهنة اصطالحا   .3

وهً المعاٌٌر التً تضبط تصرف الفرد فً المجتمع، ومثلها تلك الخاصة  أخالقيات المهنة

وهً مجموعة من القواعد واآلداب السلوكٌة واألخالقٌة التً ٌجب أن ٌتصف بها  ، بالعمل

ته تجاه عمله، ومجتمعه وتجاه نفسه  الشخص محترف فً أداء وظٌفته ٌّ ، وتحمل مسؤول

 . واحترامه لذاته

، وٌطلق علٌها  إذ تعد أخالقٌات المهنة فئة فرعٌة من منظومة األخالق البشرٌة الجٌدة عامة 

ا بالخلق العملً والمهنً للوظٌفة آداب المهنةالبعض  ، فال تعتمد  فهً التً تجعل الموظف متأدب 

، وتختلف التعرٌفات المعتمدة  ، بل التخلُّق بالسلوكٌات الحمٌدة الوظٌفة على إنجاز العمل فقط

 للمعاٌٌر المحققة والنظم القٌم مجموعة هً) ، لمهنة وتتعدد، ومن هذه التعرٌفاتأخالقٌات ا

 بٌئة داخل التعامل أسالٌب وفً والتخصصٌة، الوظٌفٌة األعمال أداء فً المطلوبة العلٌا اإلٌجابٌة

 ( البٌئة وسالمة اإلنسان، صحة على المحافظة وفً المستفٌدٌن، ومع العمل،



3 
 

مجموعة القواعد والمبادئ المجردة التً ٌخضع لها الموظف ) أنها  بٌنما ٌعرفها اخرون على

أو     ، وتوصف بالحسن ، وٌحتكم إلٌها فً تقٌٌم سلوكه ً إنجاز مهام العملفً تصرفاته ف

 . (   القبح

 اهمية اخالق المهنة للفرد والمجتمع .4

 الثمرة ٌثمر وال ٌستقٌم ال العملف كذلك ،  عملال وال أخالق بدون  تستقٌم ال ٌمكن للحٌان ان

 األخالق مع وثٌق رباط إلى ٌحتاج المهنً العمل أن ذلك مساره تحكم أخالق بدون منه المرجوة

 كافة فً منه المرجوة للثمرة محمود قطاف إلى لٌؤدي مسٌرته على اٌجابً انعكاس له لٌكون

 . األطراف كافة بها ٌتعامل التً مجاالته

 ٌحقق داء العمل الموكل للمرء مع التحلً بكل ما للمهنة من قٌم واخالق ومثل علٌاا لذلك فأن

الَِّذٌن  : }تعالى قال ، وثوابه اهللا رضا المرء كسب بـ ُروا و  اء   ص  ْجهِ  اْبتِغ  أ ق اُموا مبهْ ر و  ال و   ة  الصَّ

أ نـْف قُوا ا و  اُهمْ  مم  قـْن  ز  ال   ِسرا ر  ع  ة   و   ٌ ُءون   نِ ْدر   ٌ ةِ  و  ن  س  ة   بِالح  ئ  ٌِّ مْ  أُول ئِك   السَّ ار ُعْقبى   له  { الدَّ

 .٢٢:الرعد

 فً األخالق ذهبه واالهتداء القوٌم، الطرٌق وسلوك اإلرادة، قوة اكتسابكما ٌساعد الفرد على 

نتٌجة تمسكه  حٌث ؛ اإلنتاج وزٌادة األعمال إنجاز، مما ٌنعكس بطبٌعة الحال العملٌة الحٌاة

 مشكلة على للقضاء وسٌلة خٌر ، كما انه ٌكون المسئولٌة وتحمل والصدق، واألمانة بالقٌم العلٌا

، وٌحقق مكاسب عدة للعمل وصاحب العمل والعامل ذاته ، بل  واالنحرافات الجرائم ازدٌاد

 وللمجتمع اجمع ، وعلى النحو التالً :

 واإلحسان، ،من قبل صاحب العمل الرحمة خلق إلى حاجته تدازدا فقد:  العامل أما -

 المهن بعض فً األٌدي عن صاحب العمل استغنً أن بعد خصوصا   والرعاٌة،

لذلك لم ٌعد  والمعقدة، الخطرة اآللٌات دخول مع واآللة المٌكنة نظام باتباع والوظائف؛

 او متقاعس . لمتكاسل مكانهناك 

 واألمانة الصدق، من الخلق و عامل ٌحمل إلى حاجته ازدادت:  لصاحب العمل  -

 لتعزٌز افضل انتاجٌة ممكنة . السرٌع تطورال مالحقة  ٌعمل على  ، والمبادرة

 المنتوجات تعددت أن بعد واللٌاقة والنصح اإلتقان خلق إلى حاجته ازدادت: المستفٌد  -

 .المتبعة اإلجراءات وازدادت ، وقٌمتها قٌمها وتفاوتت وتفاوتت أشكالها
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 نسبة الرتباط نظرا ، السمعة وحسن والعلم التعاون خلق إلى حاجته ازدادت: تمعلمجوا -

 العلمٌة القواعد باتباع إال تكون ال التً واإلتقان؛ اإلنتاجٌة، السمعة بحسن الصادرات

 . العام للصالح خدمة والمؤسساتالعاملٌن  تعاون مع

 ـ األخالقٌات ـ أو( القٌم) نسق بٌن دالة عالقة وجود الدراسات إحدى نتائج كشفت وقد 

 األخالقٌات انتظام إلى تشٌر بحٌث الوضوح من العالقة هذه كانت كما اإلبداعٌة، والقدرات

 ظله فً تنتظم نفسً كمناخ أو المبدع، للفرد الشخصً البناء فً وأساسٌة هامة كعناصر

 درجات على ٌحصلون اإلبداعً األداء فً المرتفعٌن أن تبٌن فقد اإلبداعً، األداء ممارسة

 مقارنة...واالعتراف والصدق، واالستقالل، اإلنجاز،: مثل األخالقٌات، من عدد على مرتفعة

 . االبداعً األداء فً بالمنخفضٌن

 التمييز بين اخالق المهنة وقواعد السلوك الوظيفي .5

 تعنى ، والمبادئ القٌم ) مصدر وجودها ( منشأها توجٌهات عن عبارة هً المهنة أخالقٌات

 ، والتًفعله للشخص ٌنبغً ما إلى تشٌر ، فهً المهنٌة األنشطة ممارسة أثناء الالئق بالتصرف

  ٌترتب على مخالفتها شجب المجتمع واستنكاره وتأنٌب الضمٌر .

 الممارسٌن عمل تنظم التً والتشرٌعات القوانٌن من مجموعة هًف اما قواعد السلوك الوظٌفً

 والتً تستند فً وجودها الى التشرٌعات واالنظمة القانونٌة التً تحكم العمل الوظٌفً ، للمهنة

 .قانونٌة محددة مسبقا   عقوبات انتهاكها على ٌترتب ما وغالبا  

كما ان اخالقٌات المهنة تعد اوسع نطاقا  كونها ترتبط بجمٌع مجاالت العمل الوظٌفٌة منها وبل 

وحتى نطاق العمل ضمن القطاع الخاص على مختلف تشكٌالته ، اما قواعد السلوك الوظٌفً 

والقطاع العام وهو ماٌطلق علٌه فهً ال تخاطب اال االشخاص المرتبطٌن بمؤسسات الدولة 

 وصف الموظف .

 المهنة أخالقٌاتورغم التفاوت بٌن المفهومٌن اال ان كل منهما ٌعزز وٌكمل الجانب االخر ف

وتنظٌم وذلك عن طرٌق تحدٌدها وبٌان الجزاء  وتأسٌس تقعٌد إلى تحتاج  غالبا  ماتحتاج

 .قواعد السلوك الوظٌفً  اخالقٌة الى المترتب على مخالفتها وعندها تنتقل من كونها قواعد 
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 مصادر اخالق المهنة

 المهن أخالقٌات منه تنطلق الذي األساس تعتبر التً المصادر من مجموعة هناك

 وٌرى مٌادٌنه، شتى فً المجتمع واقع تعكس والتً أخالقٌاتها، بلورة فً كافة

 : وهً المهنٌة لألخالقٌات مصادر اربعة هناك أن الباحثون

 المصدر الديني .1

 أساسٌة   صفة   للفرد األخالقٌات فتمثلاألخالقٌات  مصادر من مصدر أهم السماوٌة األدٌان تعد 

لعنا فلو الحٌاة، علٌها تقوم أساسٌة وقاعدة مجتمع، أي بناء فً  الغربٌة المجتمعات على اطَّ

د لوجدناها والمعاصرة القدٌمة  ونحن وحكمهم، وأقوالهم أخالقهم وتخلد ومثقفٌها، فالسفتها تمجِّ

 حٌث األخالق، ودٌن الحق دٌن اإلسالم فإن بمراحل، منهم أفضل وكنا بهذا سبقناهم قد المسلمٌن

ا بشرحه وقام لنا وقدمه إال واحترامها األمة ٌنفع شًء أي بترك ٌقم لم ، شرح   بحثنا فلو مفصال 

 النماذج من اآلالف فٌهما لوجدنا وسلم علٌه هللا صلى محمد نبٌه وسنة تعالى هللا كتاب فً

 عزَّ  - هلل وصفه فً وسلم علٌه هللا صلى قال فقد مسلم، كل بها ٌقتدي أن ٌجب التً األخالقٌة

 . " سفسافها وٌكره األخالق، معالً وٌحب الجود، ٌحب جواد هللا إن: "- وجلَّ 

 حٌنما وسلم علٌه هللا صلى أخبرنا كما المسلمٌن، فً العظٌمة المكارم هذه لتكملة نبٌه هللا وبعث

م   ُبِعْثتُ  إنما: "قال مِّ  .٤٥ لأللبانً الصحٌحة السلسلة". األخالقِ  مكارم   ألُت 

 ـ وجلَّ  عزَّ  ـ ربه امتدحه وقد ُخلُق ا، وأفضلهم البشر أعظم وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول فكان

إِنَّك  : ﴿ فقال أخالقه على ل ى و  ِظٌم   ُخلُق   ل ع   [.4: القلم﴾ ] ع 

 لكل قدوة هللا جعله الذي وسلم، علٌه هللا صلى هللا برسول لالقتداء المسلمٌن نحن أحوجنا فما

ان   ل ق دْ : ﴿ تعالى هللا قال مسلم، ُسولِ  فًِ ل ُكمْ  ك  ِ  ر  ة   هللاَّ ة   أُْسو  ن  س   [.21: األحزاب﴾ ] ح 

 األخالقٌة الجوانب على وسنركز النواحً جمٌع من األخالقٌة الجوانب فً اإلسالم اهتم وقد

 .المهنة فً تراعى أن ٌنبغً التً المهنٌة اإلسالمٌة
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 :عدة اهمها  خصائصب اإلسالم فً المهنة أخالقٌاتهذا وتتمٌز 

 النبوٌة والسنة الكرٌم القرآن من مستمدة •

 تتغٌر ال ثابتة •

 المطلوبة األخالق جوانب لجمٌع شاملة •

 ومكان زمان لكل صالحة •

 :اإلسالم فً المحمودة المهنة أخالقٌات ومن

 :اإلخالص -١

ا: ﴿ تعالى قال ا إِنَّ ْلن  ك   أ ْنز  ٌْ اب   إِل  قِّ  اْلِكت  ا هللاَّ   ف اْعُبدِ  بِاْلح  ٌن   ل هُ  ُمْخلِص   [.2: الزمر﴾ ] الدِّ

 :الصدق -٢

اْذُكرْ : ﴿ تعالى قال ابِ  فًِ و  اِهٌم   اْلِكت  ان   إِنَّهُ  إِْبر  ٌق ا ك  ٌّ ا ِصدِّ ِب  [.41: مرٌم﴾ ] ن 

 :بالعهد الوفاء -٣

ل ى: ﴿ تعالى قال نْ  ب  ْهِدهِ  أ ْوف ى م  ق ى بِع  اتَّ قٌِن   ٌُِحبُّ  هللاَّ   ف إِنَّ  و   [.76: عمران آل﴾ ] اْلُمتَّ

 :األمانة -٤

الَِّذٌن  : ﴿ تعالى قال اتِِهمْ  ُهمْ  و  ان  ْهِدِهمْ  أِل م  ع  اُعون   و   [.8: المؤمنون﴾ ] ر 

 :التواضع-٥

اْخفِضْ : ﴿ تعالى قال ك   و  اح  ن  نِ  ج  ك   لِم  ع  ب   [.215: الشعراء﴾ ] اْلُمْؤِمنٌِن   ِمن   اتَّ

 :الصبر -٦

ا: ﴿ تعالى قال ٌُّه  اأ  ُنوا الَِّذٌن   ٌ  اِبُروا اْصبُِروا آم  ص   [.222: عمران آل﴾ ] و 
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 االنظمة والقوانين و التشريعات .2

 تحدد فهً األخالقٌة المصادر من بها المعمول واألنظمة والقوانٌن التشرٌعات تعد 

 الدستور بالتشرٌعات وٌقصد وتنفٌذها بها التقٌد المطلوب األساسٌة الواجبات

قانون العمل والضمان  مثل المهنٌة التشرٌعات و والتعلٌمات واألنظمة والقوانٌن

 . االجتماعً

 وٌشمل المهنة، ممارسات على للحكم القٌمً اإلطار أن فكثٌرا ماتحدد هذه المصادر

 العمل وإتقان والتناصح السر وحفظ بالعهد والوفاء واألمانة والصدق والنزاهة العدل

 إلخ .  الغٌر، إٌذاء عن واالبتعاد

 ألن القانون؛ دائرة من أوسع األخالق فدائرة ، واألخالق القانون مسألة وفً

 وبالرذائل اقتنائها وكٌفٌة بالفضائل علم فالخلق الخلق، قضٌة الى حتاجت االخالق

 آداب والئحة المهنً، التجمع نطاق خارج مجتمعٌة سلطة والقانون تالفٌها، وكٌفٌة

 إلى طرٌقه أخالق دون من والمجتمع المهنى، بالمجتمع خاصة سلطة هً المهنة

 العمل، فى اإلحسان مثل القانون ٌخاطبه ال أخالقً هو ما ومعظم محالة، ال االنهٌار

 ٌلزم فالقانون وغٌرهما، والحقد الحسد مثل القانون ٌجّرمها ال ضارة أعمال وهنالك

 من وبعض أخالقٌة، أسس على مبنى القوانٌن من وكثٌر شرفاء، ٌجعلهم وال الناس

 .أٌضا   أخالقً غٌر القوانٌن

 لتشمل للمهن أخالقٌات لمسودة ونحتاج كافة للمهن شرف لمواثٌق نحتاجلذلك فأننا 

 واالستشارات والخبرات والرواتب الوظٌفً والوصف المهنً السلوك وقواعد القٌم

 المهنة أخالقٌات التأدٌب تأخذ بنظر االعتبار ولجان التنفٌذٌة األمور ودراسة والدوام

 أنظمة لتحدٌث ونحتاج سلوك، وقواعد أخالقٌة ومبادئ وتطبٌقاتها ومستلزماتها

  للمهنة . األخالقٌة بالقٌم وتعضٌدها المهن ممارسة

 االجتماعية والقيم االخالقيةالعادات والتقاليد  .3
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 واألدٌان األعراف كل وفً الشعوب كل عند ةثابت األخالقٌة القٌمالعادات والتقالٌد وو األزل منذ

، حضارة وصنع إال النسبً األعلى الحد فً أمة أو شعب بها قٌدما ت عظٌمة قٌم وهً والثقافات

و االمتثال لهذه القواعد ٌنعكس بشكل مباشر على منظومة العمل المهنً ، لذلك تلعب هذه 

دورا  كبٌرا  على الفرد واخالقٌاته عموما  ، وكذلك االخالق فً اطار العمل المهنً المصادر 

  على وجه التحدٌد .

نجد هناك خلطا  واضحا  فً المفاهٌم على نحو قد ٌبدو فٌه  ،والتقاليد العادات عن الحدٌث فً

 الوثٌق ارتباطهما المنافً للحقٌقة على الرغم من األمر وهو واحد لمعنى مشتركٌن اللفظٌن

 فالعادات اآلخر، باللفظ نتبعه حتى األول اللفظ نذكر نكاد فال ، الحٌاة مجاالت كل وفً دوما ،

 بالمعتقدات تتعلّق دامت ما وتستمر عقٌدتهم، من جزءا   لتصبح األجٌال ٌتوارثها أعراف هً

 قواعد من مجموعة فهً التقاليد أّما معٌن، معتقد عن تعبٌر فهً ثقافً، موروث أّنها على

 على وتدلّ  المجتمع، من قوتها وتستمد األشخاص من مجموعة اتفاق عن تنتج التً السلوك

 جٌال   السلف عن الخلف وٌتناقلها المجتمع بها مرّ  التً المتراكمة والحكم القدٌمة الماضٌة األفعال

 من اقتباسها وٌتم تقلٌدا ، أصبحت حتى طوٌلة فترات استمرت اجتماعٌة عادات وهً جٌل، بعد

 . معٌن لمجتمع داخلً نظام بمثابة فهً المستقبل، إلى ثمّ  الحاضر إلى الماضً

 الناس علٌه تعارف مافدورا  ال ٌقل اهمٌة عن سابقتٌها ،  القيم االخالقيةاضافة لما سبق تلعب 

 من المكتسب أو المحلً الموروث فً السائدة والعادات واألعراف األخالق مكارم من

 وتنّظم اإلنسان شخصٌة تكّون التً األساسٌة المبادئ تمثل األخالق أو األخالقٌة القٌم الحضارات

 خلق من الغاٌة تحقٌق أجل من البعض بعضهم مع األفراد عالقات تحدد أّنها كما اإلنسان سلوك

 إنسان ألي بد ال فإّنه وبالتالً المجتمع، صالح أساس هو األخالقٌة بالقٌم التسمك أنّ  إذ اإلنسان،

 من لترسٌخها المجتمع ٌسعى التً األمور من ألّنها والطٌبة السلٌمة األخالقٌة بالقٌم ٌتصف أن

أ المجتمع جعل أجل أ آمن   ٌ ا صفوه، تعكر التً المعوقات من وخال  الجرائم، انتشار من للتقلٌل أٌض 

ا تكون أن ٌجب األخالقٌة القٌم   فإنّ  لذا والفاحشة،  هذا وفً اإلنسان، شخصٌة من ٌتجزأ ال جزء 

 .األخالقٌة القٌم أنواع على التعرف سٌتم المقال

 والكلمة والحلم، الصبر،: مثل اتباعها الواجب من التً األخالقٌة القٌم أنواعِ  من العدٌد وهناك

 .واإلحسان والكرم، ،(الصفح) والعفو واالبتسامة، الطٌبة،

 العائلة و التنشئة االجتماعية .4



9 
 

 العامل وهً للطفل األولى المدرسة وهً الفرد سلوك فً ا  تأثٌر الجماعات أقوى هً األسرة

 واألمن الحب الى الحاجه إشباع ٌتم األسرة وفً اجتماعٌة، بصبغة الطفل سلوك صبغ فً األول

 وتقبلهم، معهم التواصل ونمو اآلخرٌن، مع التعاطف لنمو ضرورٌة حاجة وهً والمكانة،

 وأنماط والتقالٌد والعادات القٌم من ثقافتها تشتق بل مستقلة اجتماعٌة وحدة تمثل ال واألسرة

 وهً الثقافة، واكتساب الخارجً بالمجتمع عالقتها من عام بشكل حٌاتها ومقومات بل السلوك،

 المستوى عن وربٌت البذور هذه نبتت فإذا الشخصٌة بذور فٌها تنبت التً األولى المزرعة

 خالل من االجتماعٌة المسئولٌة وغرس تنمٌة فً األسرة دور وٌتضح،  ٌصعب فإنه االجتماعً

 باالتً :  قٌامها

  ٌة و االخالقٌةالدٌن تعالٌمال غرس -

 فضائلواتباع ال االجتماعٌة العالقات وتكوٌن االجتماعً التفاعل كٌفٌة األبناء تعلٌم  -

 .اآلخرٌن مع وعالقاتهم تفاعلهم فً الحسنة واآلداب

  واالنتماء الوطن حب مفاهٌم غرس -

 المسئوليةب ه المهنٌة ٌرتبط بجانب منه اٌضا  الفرد وانعكاسه على اخالقٌات سلوك إنكما 

 تتسم مشجعة ٌجب ان تكون واجتماعٌة ثقافٌة بٌئة خالل من إال ٌنمو ال ، فالشخص االجتماعية

 مؤسسات وهنا ٌظهر دور ، والتسامح والمشاركة والفهم واالهتمام والمرونة والنظام بالحرٌة

 ووسائل العبادة ودور الرفاق وجماعة والمدرسة األسرة فً ممثلة االجتماعٌة والتنشئة التربٌة

للفرد كعضو فً المجتمع ، وعكس ذلك  االجتماعٌة المسئولٌة وتنمٌة غرس فً بدورها اإلعالم

اخالقه المهنٌة ٌعنً ان هناك او نقص او اضطراب فً  خلل اي من خالل اخالقه المهنٌة ، ألن 

 قصور منه كفرد تجاه مجتمعه .

 


