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 تهضزتةر -ضثيـد حشنرخ
 يوخضاه
حثهٌؼر هالُريثى تهيرزتٖد تهذٔ ٌثهَ يّغّؽ أخالكٖثذ تألؿيثل فٕ تهشٌّتذ تألخٖرخ  ٌرٖضد  

خ ألشحثج ؿدٖدخ، ٖلؾ فٕ يلديرِث رزتٖد تهفغثةظ تألخالكٖد ّتهيـاثٖٖر تهرإ رـريادُث إدتر   
تألؿيثل حـٖدت ؿً إػثر أخالكٕ ضفثف، إً ٌؼى تهدّل تهعدٖسد شّتء نثٌاذ تضاررتنٖد أّ   
رأشيثهٖد، إغثفد إهٓ تهلّتًٌٖ ّتهدشثرٖر ّتهيّتسٖق تألخالكٖد هى رشارػؾ ناحظ تألغارتر    
تهٌثضيد ؿً تهررتضؾ تألخالكٕ، ّؿوَٖ إً تهفشثد تإلدترٔ يً حًٖ تهيضثنل تهرةٖشد تهرٕ يً 

 .ضرِثتهغرّرٔ يـثه
  تهفشثد تإلدترٔ، أخالكٖثذ تألؿيثل، تهلٖى تهرٌؼٖيٖد، تهلٖى تهفردٖد: اهنويبح اهيفخبحٍج

Abstract 

Since the last year, the subject of business ethics gets great 

attention for many reasons. On the top of those reasons comes the loss 

of moral valves as well as the conditions that management puts for 

away from a transparent oral environment. The political system of the 

developed countries, socialist or capitalist, their lows and constitutions, 

and ethical treaties could not curb the damages which were the results 

of the retreat of the moral valves. Consequently, the administrative 

corruption is one of the major issues that should have a remedy. 
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 يلديـــج

يّغّؽ تهفشثد تإلدترٔ ٌثل تُريثيث يرزتٖدت ؿثهيٖث فٕ نال ياً تهادّل تهيرلدياد      
ّتهٌثيٖد ؿوٓ عد شّتء ّذهم حثؿرحثرٍ ؼثُرخ يديرخ هـيوٖد تهرٌيٖد تالكرظثدٖد ّتالضريثؿٖد 

ّؿلج تهلدر تهِثةل يً تهفغثةظ ّتهرضثّزتذ ّترشثؽ دتةرخ تهضارتةى ّتهفشاثد   . ّتهشٖثشٖد
ثظد ضرتةى تالخرالس ّتهرضّخ ّتشرغالل تهٌفّذ تهرٕ رضِدُث تهيؤششاثذ ؿوآ   تإلدترٔ خ

يشرّْ دّل تهـثهى، هذهم أظحعذ أخالكٖثذ تألؿيثل ضزءت رةٖشٖث يً ظٌثؿد تهٌياّ فإ   
تهيؤششثذ ّعثضد تهيضريـثذ إهٓ ّضّد يـثٖٖر ّأخالكٖثذ ؿيل أنسر ركٖث، عٖز ٖـناس  

عثشيث فٕ تهرأٔ تهـثى حضأً تهيشاؤّهٖد تألخالكٖاد    رزتٖد تالُريثى أخالكٖثذ تألؿيثل رعّال
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هويؤششثذ، ّكد أدْ فِى كٖيد تألخالكٖثذ حثهٌشحد هوـيل إهٓ ؿدخ يؼثُر يً حٌِٖث تٌرضاثر  
كّتؿد تألخالق ّيدٌّثذ رشيٖد هوّكّف ؿوٓ تهيرػوحثذ تألخالكٖد، ّرـًٖٖ يشةّهًٖ إدترًٖٖ 

ز تهيدٖرًٖ ّتهـيثل ؿوٓ تهرظرف ّفلث هيث ِٖريًّ حيرتؿثخ تهضّتٌج تألخالكٖد يً أضل رعفٖ
ّؿوٓ تهرغى ييث رلدى فئً ٌُثم رحثًٖ حًٖ يث ٖنرج ّيث ٖضارٔ  . رلرغَٖ تهيـثٖٖر تألخالكٖد

رػحٖلَ عٖز غثهحث يث ٖعدز رـثرع حًٖ تهـيل ّتهضّتٌج تألخالكٖد، ّال رٖاج أً ٌُاثم   
تألخالكٖد حثؿرحثر أً ذهام  أفرتد أنسر ّؿٖث ّٖعرظًّ ؿوٓ يزتّهد أٌضػرِى ّفلث هويـثٖٖر 

كٌثؿد ذترٖد ّخٖثرت تشررترٖضٖث، حٌٖيث ٖرخذ حـع تألفرتد تهلّتؿد تألخالكٖد نشارثر الرخاثذ   
كرترترِى تالٌرِثزٖد ّخثظد فٕ تهيّتكف تهرٕ ال ٖشرػٖؾ فِٖث ؿثيد تهٌاثس تهرفركاد حاًٖ    

 .تهشوّم تألخالكٕ ّتهشوّم تالٌرِثزٔ
 :تهيـثهضد فٕ تهشؤتل تهضُّرٔ تهرثهّٕفٕ ُذت تهشٖثق ررضشد تإلضنثهٖد 

 نٖف ٖؤدٔ تالُريثى حأخالكٖثذ تألؿيثل هينثفعد تهفشثد تإلدترٔ؟ -
 .ّهإلضثحد ٖينً تالشرـثٌد حيضيّؿد يً تألشةود تهفرؿٖد تهيشريدخ يً تهشؤتل تألشثشٕ

 يث ُّ يفِّى تهفشثد تإلدترٔ؟ -
 يث ُّ يفِّى أخالكٖثذ تألؿيثل؟ -
 د تإلدترٔ؟يث ُٕ آهٖثذ ينثفعد تهفشث -

 اهفسبد اإلدارً: اهيحور األول
إً تهفشثد ؼثُرخ يرـددخ ّيرضثحند تألشحثج ّتألحـثد، نيث أٌَ ؼثُرخ يشاريرخ ّذتذ  
تيردتدتذ يعوٖد، ّػٌٖد ّدّهٖد، ّهلد رنٌّذ هدْ تألفرتد سلثفد خثظد ُّٕ سلثفاد تهفشاثد   

 .خالكٖد ُٕ تالشرسٌثءتإلدترٔ تهرٕ تٌرضرذ دتخل تهيضريؾ ّأظحعذ ُٕ تألشثس ّتهلٖى تأل
 خؼرٍف اهفسبد اإلدارً: أوال

رـددذ تهرـثرٖف تهرٕ أػولذ هرّغٖظ يفِّى تهفشثد تإلدترٔ ّكد ٖرضؾ شحج ذهم إهآ  
 .تخرالف تهيدترس تهرٕ رٌثّهذ يّغّؽ تهفشثد تإلدترٔ 

حأٌاَ تشارخدتى تهّؼٖفاد    "  خؼرٍف اهتٌم اهدوهٌ: ّهلد رٌثّهذ ضيود يً تهرـثرٖف يً حٌِٖث
رعلٖق يٌثفؾ خثظد أّ تالشرغالل تهشٖب هوّؼٖفد تهـثيد ّتهرشيٖد يً أضل رعلٖق يظاوعد  ه

 (1)"خثظد 
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شّء تشرخدتى تهيٌظج أّ تهشوػد ألغرتع ضخظٖد ّٖناًّ ذهام   : " نيث ٖـرف ؿوٓ أٌَ
حأٌَ شّء تشرخدتى تهشوػد : "ّرى رـرٖفَ أٖغث( 2)"حثحرزتز تهيرـثيوًٖ أّ تهعظّل ؿوٓ رضّخ 

 (3)" تضل ينشج خثطتهـثيد يً 

ؿوٓ أٌَ تهلظّر تهلٖيٕ ؿٌد تألفرتد تهذٔ ٖضـوِى غٖر كثدرًٖ ؿوٓ رلدٖى : ّهلد ؿرف أٖغث
 (4).تالهرزتيثذ تهذترٖد تهيضردخ ّتهرٕ رخدى تهيظوعد تهـثيد

تهشوّم تهيٌعرف ؿً تهّتضحثذ تهرشيٖد يعثحثخ الؿرحثرتذ خثظد : نيث رى رـرٖفَ ؿوٓ أٌَ
هينثشج تالضريثؿٖد أّ تررنثج يخثهفاثذ غاد تهلاّتًٌٖ الؿرحاثرتذ     نثألػيثؽ تهيثهٖد ّت

 (5).ضخظٖد

 (6)"شّء تشرخدتى تهٌفّذ تهـثى هرعلٖق أرحثط خثظد "  يوسوػج اهؼووى االجخيبػٍجّرـرفَ 

تهحـاد  : ّؿوَٖ يً خالل تهرـثرٖف تهشثحلد ٖينً رـرٖف تهفشثد حيرتؿثخ تألحـثد تهرثهٖاد 
إشثءخ تشرخدتى تهشوػد تهرشيٖد ٗضل رعلٖق ينثشج " ثدٔ ، حأٌَتهلثٌٌّٕ، تألخالكٕ ّتالكرظ

ضخظٖد هويّؼف ٌفشَ أّ هضيثؿد يث، ّذهم حػرٖلد يخثهفد هألٌؼيد ّتهلّتًٌٖ أّ هويـاثٖٖر  
 " تألخالكٖد تهشثيٖد ّذتذ أسثر تكرظثدٖد شوحٖد ّخٖيد

 يراحل خطور اهفسبد اإلدارً: ذبٌٍب
دترٔ ررْ فَٖ ييثرشثذ شوّنٖد ال رخغؾ إهٓ غّتحػ أّ إً تهحدتٖثذ تألّهٓ هوفشثد تإل    

يـثٖٖر يـٌٖد، خثظد تهيـثٖٖر تهرٌؼٖيٖد ّتهحٖرّكرتػٖد فٕ إػثر ؿيل تهيؤششاثذ، ُّإ   
حِذت تهيـٌٓ رـرحر تهفشثد يرتدفث هالٌعرتف، فال ٖلرظر تٌرضثر تهفشثد ؿوٓ يضريـاثذ فإ   

يؾ تخرالف شـد تٌرضثرٍ ّتشرفعثهَ يً فررتذ زيٌٖد يـٌٖد، فثهفشثد ؼثُرخ إٌشثٌٖد ّزيٌٖد 
يضريؾ إهٓ آخر، ّيً زيً إهٓ آخر شححَ تهرةٖشٕ تهؼرّف ّتهيـػٖثذ تهرٕ ٖيار حِاث   
تهيضريؾ ففٕ تهيضريؾ تهٌّٖثٌٕ تهلدٖى تهذٔ نثً ٖـثكج ؿوٓ تهرضّخ حثإلؿدتى ػحلاث هاحـع   

َ حاثهرركٕ فإ   تهرضرٖـثذ ّتهرٕ تٌرلدُث شلرتػ حلّهَ إً تهيررضٕ نثً ٖضرء ؿوٓ تررضثة
ؿً  1663 -1558تهيٌثظج تهـشنرٖد ّتهشٖثشٖد، ّكد رغثغذ فٕ إٌضوررت تهيوند إهزحٖذ 

رفضٕ تحرزتز تأليّتل فٕ تهّؼثةف تهرشيٖد نـذرُث ؿً ؿدى زٖثدخ تهرّترج، ّظّر تهفشثد 
ضٌَٖ شٌّٖث ؿالّخ ؿوٓ رترحَ، عٖاز   16666أً أيًٖ ظٌدّق تهعرج نثً ٖعظل ؿوٓ 

ضٌّد تهيّرٓ فٕ كّتةى تهضٖص ّ ٖغؾ يخظظثرِى فٕ ضٖحَ ّٖحٖؾ تهيالحس ٖعثفؼ حأشيثء ته
ّؿى تهفشثد فٕ تهدّتةر تهعنّيٖد فٕ تٖػثهٖث فٕ ؿظر تهٌِغاد ّنثٌاذ   . تهيخظظد هِى
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ّنثً هاّٖس تهرحاؾ   . شيـد تهيعثنى شٖةد هنسرخ يث فِٖث يً ظّر هوفشثد تإلدترٔ ّتهرضّخ
َ كثحال هورضّخ ييث ٖدل ؿوٓ تٌرضثر تهفشثد فإ  ؿضر يوم فرٌشث ٖـرلد أً نل إٌشثً فٕ رأٖ

ؿِدٍ، ّألً تهضرنثذ تألّرّحٖد ٖشيظ هِث تهلثًٌّ حدفؾ تهرضثّْ ّتهعظّل ؿوٓ تهظفلثذ 
تألضٌحٖد ّخظيِث يً تهغرتةج تهيشرعلد ؿوِٖث فلد أدْ ذهام إهآ رغارر تهضارنثذ     

ً  تأليرٖنٖد، فثهلثًٌّ تأليرٖنٕ ٖـرحر دفؾ تهرضثّْ ضرٖيد ٖـثكج ؿوٖ ّياؾ   (7).ِاث تهلاثٌّ
رػّر ّتٌرضثر ؼثُرخ تهفشثد تإلدترٔ فلد رحثٌٖذ تهرؤْ تهٌؼرٖد ّتهفنرٖاد هِاذت تهيفِاّى    

   (8):ّؼِرذ يدتخل ؿدٖدخ هرعدٖدٍ ٖينً إضيثهِث فٖيث ٖوٕ
فٕ إػثر ُذت تهيدخل ٖـرحر تهفشثد ؼثُرخ كٖيٖد ّشوّنٖد ررضشاد  : اهيدخل األخالكٌ (1

ُّدتيد ٖرػوج تألير تهّكثٖد يٌِث ّيـثهضرِاث ّينثفعرِاث   حعثالذ شوحٖد ّييثرشثذ غثرخ 
 .حضرٓ تهػرق ّتألشثهٖج

ٖػوق تهحـع ؿوَٖ تشى تهيدخل تهـيوٕ ّتهرحرٖرٔ، ّّفاق ُاذت    :اهيدخل اهوظٍفٌ (2
تهيدخل فئً تهفشثد تإلدترٔ ال ٖفررع حثهغرّرخ أً ٖنًّ تٌعرتفث ؿً تهٌؼثى تهلٖيٕ تهشثةد 

ّإضرتءترَ  ّتضررتػثرَ ّكّتٌٌَٖ ّرضرٖـثرَ، ّٖأرٕ ُاذت  حل ُّ تٌعرتف ؿً كّتؿد تهـيل 
 .تالٌعرتف ٌرٖضد أشحثج ؿدٖدخ هٖضنل خركث هِذٍ تهلّتًٌٖ تهيـريدخ فٕ تهٌؼثى تإلدترٔ

غيً ُذت تهيدخل فئً تهفشثد تإلدترٔ ٖيناً أً ٖضانل ؼاثُرخ     :اهيدخل اهذلبفٌ (3
ينً أً رأخذ ػثحـث يٌؼيث هَ تهلدرخ يرـددخ تألحـثد ّتألشحثج ّتهٌرثةص، ّهنٌِّث ؼثُرخ فئٌِث ٖ

ؿوٓ تالشريرتر ّتهحلثء، حعٖز ٖخوق يضيّؿد نحٖرخ يً تهٌؼى تهفرؿٖد تهفثشدخ شّتء فٕ عق 
 .تهيـثٖٖر تهلٖيٖد أّ تهّؼٖفٖد

ٖررحػ يفِّى تهفشثد حيٌؼّر عغثرٔ حنل ينٌّثراَ تهشٖثشاٖد   : اهيدخل اهحضبرً (4
عٖز ٖفررع أً تهفشثد تإلدترٔ ؼثُرخ يرنحاد   ّتهسلثفٖد ّتهلٖيٖد ّتالضريثؿٖد ّتهشوّنٖد،

ررنرس يً خالل تهرخوف حضنل ّتشؾ ّيضيل تهييثرشثذ تهفردٖد ّتهضيثؿٖد راؤدٔ إهآ   
 .خٖثرت ٖضّحِث نسٖر يً تهٌلط

 أٌواع اهفسبد اإلدارً : ذبهذب
 (9)رـددذ  أٌّتؽ تهفشثد تإلدترٔ رحـث هوزتّٖد تهرٕ ٌٖؼر يٌِث إهَٖ

 ى وغٍر اهيٌظىاهفسبد اإلدارً اهيٌظ -1
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ريسل عثهد تهفشثد تإلدترٔ غٖر تهيٌؼى يّتكف فردٖد يِيث نسرذ أّ كوذ فلد ٖيثرشَ ُذت 
أيث . تهفشثد فٕ إػثر يٌؼيثذ تألؿيثل حأشوّج ؿضّتةٕ ّحػرق غٖر يٌِضٖد ٖشِل تنرضثفِث

تهفشثد تهيٌؼى فـثدخ يث ٖركٓ إهٓ ضرتةى يٌؼيد تزدتدذ حفـل رـلد تهؼاثُرخ تالكرظاثدٖد ّ   
 .تالضريثؿٖد

 فسبد اهليج، اهفسبد اهيؤسسٌ، اهفسبد اهتٍروكراطٌ -2
فشثد تهليد ّتهضِثذ تهرةثشٖد ّتهضرؿٖد فٕ دّهد يث ّؿثدخ يث ٌٖرضر ُذت تهٌيػ ياً   - أ

تهفشثد فٕ تألٌؼيد تهدٖنرثرّرٖد تهرٕ ٖغوج ؿوِٖث تهٌيػ تهفردٔ هوعنى أّ شٖثشاد تهعازج   
 تهّتعد دًّ يـثرغد

ذ يؤششثذ تهدّهد أّ تهضرنثذ  تهخثظاد ُضاد ّغٖار    تهفشثد تهيؤششٕ إذت نثٌ - ج
يؤػرخ حشوّنٖثذ أخالكٖد ضٖدخ ّيشةّهد فِٖث ٖينً أً ٖيثرشّت يخروف أضنثل تهفشثد ياً  

 .ٌِج ّشوج ّرضٖر رضثرج حـع تهدّل إهٓ أً ضِثز تهدّهد ٌفشَ أظحظ يؤششد هوفشثد
وٓ ٌػثق ّتشؾ تهفشثد تهحٖرّكرتػٕ ُذت تهٌيػ ٖينً أً ٖنًّ يعددت أّ ٖيثرس ؿ  - ذ

 .فٕ ؼل تٌرضثر سلثفد تهفشثد ّتهٌيػ تهشٖثشٕ تهدٖنرثرّرٔ
ريسل عثهد تهفشثد تهنحٖر تهؼثُرخ تألنسار خػاّرخ   : تهفشثد تهظغٖر ّتهفشثد تهنحٖر - ز

عٖز ٖلّى تهشٖثشًّٖ ّنحثر تهيشةّهًٖ حرخظٖط تهيّترد تهـثيد هالشارخدتيثذ تهخثظاد   
ْ تهظفلثذ تهنحٖرخ ، أيث تهفشثد تهظغٖر فئٌاَ  ّرٌرضر يؼثُر تخرالس أيّتل تهدّهد ّرضثّ

 .ٖيسل عثالذ تهفشثد ّتهرٕ ريثرس يً كحل تهيّؼفًٖ نرضثّْ
تهفشثد تهضزةٕ ُّ ييثرشد يعادّدخ كاد رناًّ    : تهفشثد تهضزةٕ ّتهفشثد تهضثيل - ش

ظغٖرخ أّ نحٖرخ فٕ كػثؿثذ، يٌؼيثذ حذترِث، أيث تهفشثد تهضثيل فِّ ييثرشاثذ ّتشاـد   
شرّْ أغوج أّ نل تهدّتةر ّتهيؤششثذ عٖز أٌَ ٖررحػ حضّٖؽ سلثفد تهفشثد تهٌػثق ّؿوٓ ي

 .فٕ تهدّهد حأنيوِث
فٕ ٌػثق ُذت تهيدخل ٖينً أً ٖظٌف تهفشثد إهٓ تهـدٖد يً : تهفشثد عشج تهػحٖـد - ط

تألظٌثف نثهفشثد تهشٖثشٕ ّتهلثٌٌّٕ ّتهسلثفٕ ّتهلٖيٕ ّتهعغثرٔ ّتالكرظاثدٔ ّتإلدترٔ  
ثد تهّؼٖفٕ تهذٔ ٖيسل حثهيعشّحٖد ّيخثهفد تهلاّتًٌٖ، ّناذهم تهفشاثد    ّنذهم تهفش.ّغٖرُث

تالضريثؿٕ تهذٔ ٖؼِر يً خالل تٌـدتى تهّالء ّتإلخالط ّتهرفثٌٕ فٕ تهـيل ّؿدى تعررتى 
 .علّق تٗخرًٖ ّؿدى تهيحثالخ ّغٖرُث
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 .يظبهر وأستبة اهفسبد اإلدارً: راتؼب
ذت رـددذ يؼثُرٍ ّأشحثحَ شّف ٌذنر يٌِث يث إً ؼثُرخ تهفشثد تإلدترٔ ؼثُرخ يـلدخ ّهِ  

 :ٖوٕ
 يظبهر اهفسبد اإلدارً -1

ّررضوٓ ؼثُرخ تهفشثد حيضيّؿد يً تهشوّنٖثذ تهرٕ ٖلّى حِث حـاع ياً ٖرّهاًّ    
يٌثظج يخروفد، ّحثهرغى يً تهرضثحَ أعٖثٌث ّتهردتخل فٖيث حٌِٖث إال أٌَ ٖينً عظرُث فٖياث  

 :ٖوٕ
أٖد يٌثفؾ أخرْ يً أضال رٌفٖاذ ؿيال أّ    أٔ تهعظّل ؿوٓ أيّتل أّ : تهرضّخ - أ

 تاليرٌثؽ ؿً رٌفٖذٍ 
أٔ رٌفٖذ أؿيثل هظثهظ فرد أّ ضِد ٌٖريٕ هِث تهضخط يسل تهعازج  : تهيعشّحٖد - ج

 .دًّ أً ٖنًّ يشرعلًٖ هِث...أّ تهـثةود أّ تهيٌػلد
أٔ تهعظّل ؿوٓ أيّتل يً ػرف يـًٖ فٕ تهيضرياؾ يلثحال رٌفٖاذ    : تالحرزتز - ذ

 .د تهضخط تهيرظف حثهفشثديظثهظ يررحػد حّؼٖف
أٔ تهعظّل ؿوٓ أيّتل تهدّهد ّتهرظرف حِث يً غٖر ّضاَ  : ٌِج تهيثل تهـثى - ز

 (16).ّعق رعذ يشيٖثذ يخروفد
 أستبة اهفسبد اإلدارً -2
ّٖـٌٕ تهفضّخ تهيّضّدخ حًٖ تهلٖى تهعغرٖد تهشثةدخ فٕ تهيضريؾ : األستبة اهحضرٍج  أ

 .ّحًٖ كٖى ّكّتؿد تهـيل تهرشيٖد

ّرـٌٕ ّضّد ُٖثنل كدٖيد هألضِزخ تإلدترٖد هى ررغٖر ؿوٓ تهارغى  : وٍجأستبة هٍن   ج
 .يً تهرػّر ّتهرغٖٖر فٕ كٖى ّػيّعثذ تألفرتد

إً تهفشثد تإلدترٔ ٖعدز ٌرٖضد الٌِٖثر تهٌؼاثى تهلٖيإ هوفارد أّ     :كٖيٖدأستبة    ذ
 .تهضيثؿد

 ُّٕ ضيٖؾ تألشاحثج تهرإ رٌضاأ ٌرٖضاد هوراأسٖرتذ تهحٖةٖاد       :أستبة اجخيبػٍج  ز
 .ّتالضريثؿٖد

 غـف أضِزخ تهركثحد فٕ تهدّهد ّؿدى تشرلالهِث  ش
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غٖثج كّتؿد تهـيل ّتإلضرتءتذ تهينرّحد ّيدٌّثذ تهشوّم هويّؼفًٖ فٕ كػثؿاثذ    ط
 .تهـيل، ُّّ يث ٖفرظ تهيضثل هييثرشد تهفشثد تإلدترٔ

 ؿدى يرتؿثخ تهشٖثشثذ تالكرظثدٖد  غ

 ( 11)تألزيثذ تالكرظثدٖد  د
شحج تهرةٖشٕ هوفشثد تإلدترٔ ّنذت تهيثهٕ حثؿرحثر أً تهلاٖى  ُّّ ته :اهفسبد األخالكٌ  ذ

  (21).ّتهيحثدا ّتألخالق تهعيٖدخ نثأليثٌد ُّٕ تهفثظل حًٖ تهـيل تهيضرّؽ ّتهفشثد
 أخالكٍبح األػيبل: اهيحور اهذبٌٌ

ٖأخذ تهعدٖز ؿً أخالكٖثذ تألؿيثل يشثرتذ ؿدٖدخ ررٌثشج يؾ سلثفد تهضـّج ّػحٖـاد  
فال ٖلرظر ّضّد تألخالق ؿوآ يضرياؾ دًّ   . ث تهشٖثشٖد ّتالكرظثدٖدعغثرترِث ُّّٖرِ

غٖرٍ، إال أٌَ فٕ ؼل ردٌٕ يـثٖٖر تألخالق تهيرـثرف ؿوِٖث أظحظ تهحعز ؿاً تألخاالق   
 .يػوًحث رةٖشًٖث هويضريـثذ تهيرلديد ّتهيرخوفد ؿوٓ عد شّتء

 يفهوى أخالكٍبح األػيبل: أوال 
تالشرخدتى فٕ حٖةد تألؿيثل فلد رـددذ رـثرفَ ّهى  ألً أخالكٖثذ تألؿيثل يظػوظ ضدٖد

ٖرى غحػِث حثهضنل تهيٌثشج حـد ّهِذت عثّهٌث فٖيث ٖاأرٕ تهرػارق إهآ يضيّؿاد ياً      
 .تهرـرٖفثذ

تهٌخوق ّتهخوق ُّ تهدًٖ ّتهػحاؾ  : حدءت رضٖر تهلرتءتذ تهوغّٖد هيظػوظ تألخالق حأٌِث: هغج
 ث، ُّٕ تهيـحر ؿً تهظّرخ تهيـوٌد هإلٌشثً ّتهظّرخ تهحثػٌد هَ ّتهشضثٖ

ٖضٖر يظػوظ تألخالق إهٓ تهيـثٖٖر أّ تهيحثدا فٕ تهشاوّم تإلٌشاثٌٕ ّتهرإ    : اططالحب
 (21)"رشرخدى هوعنى أّ تهشٖػرخ ؿوٓ شوّم تألفرتد أّ تهيضثيٖؾ تهحضرٖد

كٖثذ تألؿيثل ّهلد رنزذ ّتهيالعؼ ؿوٓ ُذٍ تهرـرٖفثذ أٌِث ضيوذ يخروف ضّتٌج أخال
 ( 21).ؿيّيث ؿوٓ تهغّتحػ تهشوّنٖد هإلٌشثً ّرعدد ضّتٌج تهخٖر ّتهضر

ؿحثرخ ؿً يضيّؿد تهلٖى تهرإ رٌضاةِث   : " ّؿوَٖ ٖينً رـرٖف أخالكٖثذ تألؿيثل أٌِث
 .يضيّؿد يً تألفرتد خالل رّتضدُى فٕ تهيٌؼيد هرعنى شوّنِى ّأدتةِى ألؿيثهِى

 ح األػيبلأهيٍج أخالكٍب:ذبٌٍب
إً تالهرزتى حثهيحثدا ّتهشوّم تألخالكٕ شّتء ؿوٓ تهظـٖد تهفاردٔ فإ تهّؼٖفاد، أّ    

 .تهيٌِد أّ ؿوٓ يشرّْ تهيٌؼيد ننل، ٖـرحر ذت أُيٖد حثهغد هيخروف ضرتةظ تهيضريؾ
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ّتهٌلثػ تهرثهٖد شّف رنًّ إضثرخ إهٓ أُى تهفّتةد تهرٕ ٖينً أً رعظال ؿوِٖاث يٌؼياثذ    
 .زتيِث حثهيٌؼّر تألخالكٕ تهلٖيٕ فٕ تهـيلتألؿيثل ضرتء تهر

  ٌَرعلٖق يردّد يثهٕ يً خالل تالهرزتى تألخالكٕ ّإً هى ٖنً ؿوٓ تهيدْ تهلظٖر فئ
حثهرأنٖد شّف ٖنًّ ّتغعث ؿوٓ تهيدْ تهػّٖل، ُّذت غد تهيٌؼّر تهرلوٖدٔ تهاذٔ ٖارْ   

ً تالهرزتى حثهيـاثٖٖر  رـثرغث حًٖ رعلٖق يظثهظ يٌؼيد تألؿيثل تهيريسود حثهرحظ تهيثدٔ ّحٖ
 (11).تألخالكٖد
   تهخشثةر تهرٕ ٖينً أً ررعيوِث يٌؼيثذ تألؿيثل ضرتء رضثُوِث حثالهرزتى حثهيـاثٖٖر

 .تألخالكٖد

  ٕرـزٖز شيـد تهيٌؼيد ؿوٓ تهظـٖد تهيعوٕ أّ تهدّه.  

   إً رضثُل تألخالكٖثذ فٕ تهـيل ٖؤدٔ إهٓ ردّد فـل تألػرتف تألخرْ تهرٕ شّف
 .حثهرأنٖد ّتهرٕ رؤدٔ إهٓ رّكٖؾ أغرتر ؿوٓ تهيٌؼيد رنًّ شوحٖد

      ٕإً عظّل تهيٌؼيد ؿوٓ ضِثدتذ ٖعيل فٕ ػٖثراَ تؿررتفاث حيغايًّ أخالكا
 (11).ّتضريثؿٕ ٖـػٕ هويٌؼيد يظدتكٖد غيً يٌثفشد كّٖد

 يطبدر ويسخوٍبح أخالكٍبح األػيبل :ذبهذب
ّٖثرِث ّؿوَٖ ٌّضزُث فإ ياث   إً أخالكٖثذ تألؿيثل رخروف ّررـدد يظثدرُث حثخرالف يشر

 : ٖوٕ
 يطبدر أخالكٍبح األػيبل فٌ اهيٌظيج:  (1
ٌ / أ ّعشاً   دإً تألدٖثً تهشيثّٖد نوِث رأير تإلٌشثً حثهرلّْ ّتهػثؿا  :اهيطدر اهـدٌٍ

تهيـثيود، فثهدًٖ تإلشاليٕ ؿوٓ شحٖل تهيسثل كدى هإلٌشثٌٖد ضيـثء يخروف تهػرق تهشوٖيد فٕ 
ّشّف ٌلّى حغارج  . ٖررم ظغٖرخ ّال نحٖرخ ّإال أعظثُثرـثيل تهٌثس يؾ حـغِى، فوى 

 (11).حـع تأليسود تهرٕ ردؿّت إهٓ تهريشم حثألخالق تهعيٖدخ
 (21)"ذال ٖنوف تهلل ٌفشث إال ّشـِث هِث يث نشحذ ّؿوِٖث يث تنرشح" 

تهفرد إً ؿيل أنسر يً ػثكرَ فِّ أير كد ّٖكـَ فٕ أخػثء، أّ كد ٖشحج هَ تهيرثؿاج  
ٕ رٌـنس أسثرُث ؿوٓ ظعرَ، ّفٕ ٌفس تهّكذ فيً تهّتضج تهلٖاثى حّتضحاثذ   تهضشٖيد تهر

 .ؿيوَ نيث ٖوزى، هٖس يً تهيـلّل أً ٖغثدر ؿيوَ ّال ٖنيوَ هلغثء عثضثرَ تهخثظد
 : أيث فٕ ػثؿد أّهٕ تألير فٖلّل تهلل شحعثٌَ ّرـثهٓ
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ً رٌثزؿرى فإ ضإء   ٖأِٖث تهذًٖ أيٌّت أػٖـّت تهلل ّأػٖـّت تهرشّل ّأّهٕ تألير يٌنى فئ" 
 (21)"فردٍّ إهٓ تهلل ّتهرشّل أً نٌرى رؤيًٌّ حثهلل ّتهّٖى تٗخر ذهم خٖر ّأعشً رأّٖال 

ريسل تهـثةود نيظدر هألخالق تهٌّتخ تألّهٓ هحٌثء تهشوّم هادْ تهفارد   : تهـثةوااد - ج
وٖى ّهِذت هلد رنزذ تألدٖثً ّتهيضريـثذ تهعغثرٖد ؿوٓ حٌثء تهـثةود ّأندذ ؿوٓ حٌثةِث تهش

 .ّريثشنِث ألً تهفرد ٖحدأ تنرشثج شوّنَ يً ُذت تهيٌحؾ تألّل

شوّم تهفرد حيؤسرتذ خثرضٖد نسٖرخ ّٖلؾ فإ   رٖرأس :سلثفد تهيضريؾ ّكٖيَ ّؿثدترَ - ذ
يلديرِث سلثفد تهيضريؾ ّكٖيَ ّؿثدترَ ألً تهفرد تضريثؿٕ حػحـَ ّال ٖشرػٖؾ تهـاٖص فإ   

إهَٖ أّ حثألظظ تالٌريثء إهٓ ضيثؿد يـٌٖد، فٖأخذ  يـزل يً ُذت تهيضريؾ، فِّ ٖلّى حثالٌريثء
 .يً كٖيِث ّأؿرتفِث ّٖظحظ يدتفـث ؿٌِث

إً تهضيثؿثذ تهيرضـٖد ُٕ فٕ علٖلرِث يظدر يِاى   :تهرأسر حثهضيثؿثذ تهيرضـٖد - ز
هشوّم تهفرد ّكد رنًّ ُذٍ تهيرضـٖثذ شٖثشٖد، أّ دٌٖٖاد أّ ؿشانرٖد أّ ؿضاثةرٖد أّ    

د فٕ يضريـثرٌث رعذ رأسٖر أنسر يً ضيثؿد يرضـٖد فإ ٌفاس   غٖرُث، ّؿثدخ يث ٖلؾ تهفر
 .تهّكذ رضـوَ فٕ يّكف يعٖر ٌٖـنس ؿوٓ شوّنٖثرَ

ٖـحر تهحـع ؿً تهظعثفد حنٌِّث يارآخ تهيضرياؾ ُّإ    : إؿالى تهدّهد ّتهظعثفد - ش
أدّتذ ّتشـد تالٌرضثر ّنحٖرخ تهرأسٖر، فئذت هى رنً ُذٍ تهظعثفد عرخ ّظثدكد ّيٌِٖد فائً  

 .تعدت شٖػغٓ ؿوِٖث ّرظحظ حثهرثهٕ ذتذ رأسٖر شوحٕ نحٖر ؿوٓ تهيضريؾحـدت ّ

ٖؤسر يضريؾ تهـيل حنل ينٌّثرَ ؿوآ تألفارتد ّٖغٖار ياً     :يضريؾ تهـيل تألّل - ط
 .أخالكٖثرِى ّٖفرع ؿوِٖى شوّنٖثذ ضدٖدخ ّحثألخط يضريؾ تهـيل تألّل

ثذ تهرلوٖدٖاد فائً   فٕ تهيضريـ: شوػد تهلدٖى ّتهلٖى تهضخظٖد تهيرأظود هدْ تهـثيوًٖ - غ
هويّرّز تهسلثفٕ ّتهعغثرٔ رأسٖرت نحٖرت ؿوٓ شوّنٖثرٌث ّأخالكٖثرٌاث خثظاد، ّإً ُاذت    
تهيّرّز ضثء يرأظال ؿحر فررتذ زيٌٖد يرالعلد، إذ ٖحدّت تهلدٖى حرتكث فٕ ٌؼر تهنسٖر يً 

ط أّ تألفرتد فئٌَ ٖعيل أٖغث فٕ ػٖثرَ تهـدٖد يً تهشوحٖثذ ّتهٌّتكط تهرٕ ٌلحوِث دًّ فع
 (02).ردكٖق

ٖينً تهٌؼر هولّتًٌٖ حأٌِث ؿحثرخ ؿً ٌرثةص : تهلّتًٌٖ ّتهوّتةظ تهعنّيٖد ّتهرضرٖـثذ - د
أّ ترضثٍ يـًٖ حيث ٖرّكـَ تهيضريؾ يً عٖز تهشوّم تهيلحّل، ّٖينً تؿرحثر تهييثرشثذ ؿوٓ 

 .أٌِث غٖر كثٌٌّٖد إذت يث نثً تهيضريؾ ٌٖؼر إهِٖث ؿوٓ أٌِث شوحٖد ّغٖر أخالكٖد
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ٌؼرت  هورضاـج تهنحٖار فإ     :ّتهيـرفٕ هوظٌثؿد ّتهيًِّتًٌٖ تهشوّم تألخالكٕ ك - ذ
تهظٌثؿثذ ّتهيًِ كد شٌذ كّتًٌٖ ّيدٌّثذ أخالكٖد رشيٖد ٌُّثم تهـدٖد ياً تألؿارتف   
ّتهشوّنٖثذ غٖر تهيدٌّد ريسل حيضيّؿِث أدهد إرضثدٖد هـيل تهفرد فإ إػاثر تألؿياثل    

 .تهيخروفد

رـرحر تهخحرخ تهرٕ ٖريرؾ حِاث تهفارد     :ر تإلٌشثٌٕ تهظثهظتهخحرخ تهيررتنيد ّتهغيٖ - ر
يظدرت يِيث هرنًّٖ شوّنٖثرَ فٕ تهـيل، ّريرـَ حأخالكٖثذ يـٌٖد رضثٍ تإلضنثالذ ّتهلغثٖث 

 ( 01).تهيػرّعد

حضيٖؾ أضنثهِث  حثإلغثفد هويظثدر تهشثحلد رضنل ضيثؿثذ تهغغػ: ضيثؿثذ تهغغػ - ز
 (00).ٕ هألفرتد فٕ يٌؼيثذ تألؿيثليظدرت يِيث هلّتؿد تهشوّم تألخالك

 يسخوٍبح أخالكٍبح األػيبل/ 0

 .هلد رى رلشٖى يشرّٖثذ أخالكٖثذ تألؿيثل إهٓ سالز يشرّٖثذ
رّضد ٌلػد  خالف عّل دّر تألؿيثل فٕ رٌؼاٖى تهيضرياؾ ؿوآ    : اهيسخوى اهؼبى -أ 

تهٌؼى تالضريثؿٖد  تهظـٖد تهدّهٕ ّتهيعوٕ، ّأغوحِث ٖرـوق حرلٖٖى تهفّتةد تهٌشحٖد هالخرالف فٕ
ّتهشٖثشٖد يسل تالكرظثد تهعر، ّتهغرع تهذٔ ٖرّكؾ يً تهيضرّؽ تالكرظثدٔ أً ٖلّى حاَ،  
ّتخرالف رررٖحثذ أؿيثل تهيٌؼيد يً حود إهٓ حود أخر ٖـنس تخرالف تهررنٖز ؿوٓ يسل ُذٍ 

 . تهٌرثةص، هذهم فئً أّل يث رلّى حَ تهيٌؼيد
ذٔ شرلّى حَ ّؿالكرَ حِٖنل أؿيثل تهيٌؼيد تهذٔ ُّ رعدٖد تهيّكف تألخالكٕ تهّتشؾ ته

 .يً خالهَ رشرػٖؾ أً رـيل

ُّّ ٖرـوق حثهٌرثةص ّتهلغثٖث تهرإ رّتضاَ نٖثٌاثذ    : يشرّْ تهيشؤّهٖد تالضريثؿٖد -ج 
تهيٌؼيد ؿٌد ظٖثغد ّرػحٖق تإلشررترضٖد، ُّّ ٖرـوق حثهيدْ تهاذٔ ٖضاج تً رلاّى حاَ     

يً خالل إدترخ تهيٌؼيد، ّنٖاف ٖيناً    ذرزتيثتهيٌؼيد حرّفٖر أكل يشرّْ يينً يً تاله
 .هذهم أً ٖؤسر ؿوٓ تشريثهد تهػوج ألظعثج تهيظثهظ تهيخروفًٖ

ُّّ ٖرـوق حشوّم ّأفـثل تألفرتد غيً تهيٌؼياد،  تهرإ ٖـاّد    : اهيسخوى اهفردً -ش 
 (11).أسثرُث ؿوٓ أدتةِى ّحثهرثهٕ ؿوٓ أدتء تهيؤششد ننل

ٌّؿد ّهِث رأسٖر نحٖر فٕ رضنٖل أخالكٖثذ تهفرد ٌّشرخوط ييث شحق أً يظثدر تألخالق ير
ّهنً رغى ذنر يضيّؿد يـرحرخ يً تهيظثدر إال أٌَ هى ٖرى تهرػرق إهٓ تهاٌؼى تهرـوٖيٖاد   
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ّحثهرعدٖد تهيرعود تهرـوٖيٖد تألشثشٖد هدْ تهفرد فِٕ فٕ يسثحد تهينًّ تألشثشٕ ألخالكٖثراَ  
 .ّهِذت الحد تالؿرٌثء حِث

 ينبفحج اهفسبد اإلدارً آهٍبح: اهيحور اهذبهد
إً رـلد ؼثُرخ تهفشثد تإلدترٔ ّإينثٌٖد رغوغوِث فٕ نثفد ضّتٌج تهعٖثخ ٌّرٖضد ٗسثرُاث  

 :تهشوحٖد ؿوٓ نثفد يفثظل تهعٖثخ، فلد ّغـذ ؿدخ آهٖثذ هينثفعد ُذٍ تهؼثُرخ ّيً أُيِث
 اٍجبد اخفبق اجخيبػٌ ػوي يؼٍبر اهلٍى -1

ّتعد هولٖى ؿوٓ يشرّْ تأليد، ّيً ٌثعٖد أخرْ  ّهِذت الحد يً رػّٖر فِى ؿثى هيـٖثر
خوق نرٍ ؿثى هدْ تهيّتػًٌٖ يً تهفشثد تإلدترٔ، ّهنٕ ٖرعلق ُذت ال حاد ياً تالؿرٌاثء    

 .حثهرـوٖى فٕ يخروف يشرّٖثرَ ّحّتشػد ّشثةل تإلؿالى تهيخروفد أٖغث
 اهٌزاهج -2

 .ُٕ يٌؼّيد تهلٖى تهيرـولد حثهظدق ّتأليثٌد ّتإلخالط فٕ تهـيل
 بدث اهٌظر تيسخوٍبح اهرواخة واألجور تًٍ فخرث وأخرىإػ -3

إً تٌخفثع يشرّْ تهرّترج ّتألضّر تهيدفّؿد هيّؼفٕ تهدّهد ٖـد ُاّ تٗخار ياً    
تألشحثج تهرةٖشٖد الٌرضثر ؼثُرخ تهفشثد دتخل تألضِزخ تهعنّيٖد، ّخظّظث إذت نثً رترج 

َ، فئٌَ شٖحعز ؿاً يظاثدر   تهيّؼف ال ٖينٌَ يً رّفٖر تهـٖص تهنرٖى هَ ّألفرتد ؿثةور
 أخرْ ألضل زٖثدخ دخوَ هيّتضِد يرػوحثذ تهعٖثخ

 اهيحبستج  -4

ُٕ خغّؽ تألضخثط تهذًٖ ٖرّهًّ تهيٌثظج تهـثيد هويشاثءهد تهلثٌٌّٖاد ّتإلدترٖاد    
 .ّتألخالكٖد ؿً ٌرثةص أؿيثهِى

 اهصفبفٍج -5

ءتذ ُٕ ّغّط يث رلّى حَ تهيؤششد ّّغّط ؿالكرِث يؾ تهيّؼفًٖ، ّؿالٌٖد تإلضارت 
ّتهغثٖثذ ّتألُدتف، ُّّ يث ٌٖػحق ؿوٓ أؿيثل تهعنّيد نيث ٌٖػحق ؿوٓ أؿيثل تهيؤششثذ 

 .تألخرْ
 .تهررنٖز ؿوٓ تهحـد تألخالكٕ ّحٌثء تإلٌشثً فٕ يعثرحد تهفشثد فٕ كػثؿثذ تهـيل -1

 رفـٖل تهلّتًٌٖ تهيرـولد حينثفعد تهفشثد ؿوٓ ضيٖؾ تهيشرّٖثذ -1

(11)حٌثء ضِثز كغثةٕ يشرلل  -1
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تهدّر تهضيثُٖرٔ فٕ ينثفعد تهفشثد يً خالل حارتيص تهرّؿٖاد حِاذٍ تٗفاد      رٌيٖد-9
ّيخثػرُث ّرنوفرِث تهحثُؼد ؿوٓ تهّػً ّتهيّتػً، ّرـزٖز دّر يؤششثذ تهيضريؾ تهيدٌٕ 

 (12)ّتهضثيـثذ ّتهيسلفًٖ فٕ يعثرحد تهفشثد

 :اهخبخيـــج
ررترضٖثذ هينثفعاد  نيث ٖرغظ يً خالل يث شحق أٌَ ؿوٓ تهرغى يً ّضّد أشثهٖج ّإش 

تهفشثد تإلدترٔ، إال أً ُذٍ تألشثهٖج ّتالشررترضٖثذ إذت هى رشرٌد ؿوٓ يررنزتذ فثؿود فئٌِث 
هً رعلق ُدفِث، ّؿوَٖ فئً تهخػّرخ تهرٕ رضنوِث ؼثُرخ تهفشثد تإلدترٔ ُٕ تهرإ نثٌاذ   

ؼيثذ تهٖاّى  تهدتفؾ هيٌؼيثذ إلٖضثد ػرق هوّكثٖد يٌِث ّأخرْ هيـثهضرِث، ّهِذت ٌضد أً تهيٌ
رّضِذ إهٓ أخالكٖثذ تألؿيثل ألٌِث ّضدذ فِٖث تهعل تهيٌثشج هِذٍ تهيضنود، ّؿوَٖ  ٌويس 
تالٌرضثر تهنحٖر هويدٌّثذ تألخالكٖد، ّ أخالكٖثذ تهيٌِد تهرٕ هِث دّر نحٖار فإ ينثفعاد    

 .ؼثُرخ تهفشثد تإلدترٔ
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