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واإلدارة أخالقیات العمل
  · م  7:42في  2007, 19أبریل 

إذن فأین تكون األخالق؟ إن لم یكن . َیظن الَبعض أن العمل والتجارة واإلدارة ال عالقة لھا باألخالق
األخالق؟ ھل األخالق ھي شيء َنلتزم بھ في المساجد فقط؟ كیف العمل مرتبط باألخالق فأین نلتزم ب

تكون أمینا إن لم تكن أمینا في عملك؟ ھل یقال عنك أنك صادق إن كنت صادقا مع أھلك وأصدقائك 
وكذَّابا في عملك؟ أال یقال لمن یغش في البیع أنھ غشَّاش؟ أال یقال لمن ُیطفف في الكیل والمیزان بأنھ من 

  الُمطففین؟

وھناك من یعتقد أنھ من الَسَذاجة أن نتحدث عن األخالقیات في مجال العمل والتجارة ویستشھد على ذلك 
  :بمقولة

Business is Business  
وكأنھ یرید أن یقول أن التجارة والعمل ھما في مفھوم األجانب ال عالقة لھما باألخالق وبالعواطف 

امعات األجنبیة تھتم بتدریس مادة تتعلق بأخالقیات العمل وفي الحقیقة فإن ھذا خالف الواقع فالج. كذلك
عندما درست إدارة أعمال . واإلدارة لدارسي اإلدارة بل وفي التخصصات األخرى مثل الھندسة والطب

بل وكان األساتذة . في الوالیات المتحدة درست مادة كاملة حول األمور األخالقیة والقانونیة في العمل
فاألخالق . مثل المحاسبة واإلحصاء َیَتَطرَّقون للمواضیع األخالقیة أثناء المحاضراتالذین یدرسون مواد 

في اإلدارة ھي أمر مطلوب في العالم المتقدم بل وأي مخالفة لذلك تقابل باستھجان كبیر من الشخص 
  .العادي

ل اإلدارة تتعامل مع ب. كذلك فإن اإلدارة ال تفترض أن العاملین لیس لدیھم أي مشاعر أو انھم لیسوا بشرا
فكیف تستطیع تحفیز العاملین إن لم تتعامل معھم كبشر لھم احتیاجات . طبائع البشر واحتیاجاتھم

ومشاعر؟ ھل تتصور أن عدم احترام العاملین ھو شيء مقبول ألنھ یأتي في إطار العمل؟ ھل تتصور أنھ 
رب أقاربھ أو أن تمنعھ من أن یأخذ من الصواب أن تطلب من أحد العاملین أال یذھب لحضور جنازة أق

ألم تسمع أن . أجازة لیعتني بابنھ أو زوجتھ المریضة؟ إن كنت تستشھد باألجانب فھم ال یفعلون ذلك
  رئیس وزراء بریطانیا قام بأجازة طویلة عندما رزق بمولود؟

اعرك تجاه ن تعطي كل ذي حق حقھ فال تجعل مشأعم، ولكن ما معنى ذلك؟ معنى ذلك ن.…عمٌل العمُل
ال تتحامل على شخص ما ألنھ ال یخالف لوائح عملھ لكي . شخص ما تتحكم في قراراتك في العمل

العمل یھدف للربح والكتساب المال ولكن . ال تتنازل عن حقوق شركتك لكي ُتجامل اآلخرین. یرضیك
سرق أو تكذب أو فلیس معنى العمل أن تخدع أو تخون األمانة أو ترتشي أو ت. من خالل إطار أخالقي

  .تظلم أو تتلفظ بالبذيء من األقوال أو ترتكب الشنیع من األفعال

. یا أخي ھذا أمر بسیط وال توجد مشكلة من التالعب فیھ: أحیانا ننظر إلى األمور في إطار ضیِّق فنقول
ب في رقٍم على سبیل المثال إن التالع. في الواقع فإن أي مخالفة أخالقیة صغیرة تؤدي إلى مشاكل كبیرة

واحد في تقریر یومي یؤدي إلى تغیر متوسط ھذا الرقم على مستوى الیوم وعلى مستوى الشھر ویؤدي 
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إلى أن تكون التقاریر الشھریة والسنویة غیر معبرة عن الحقیقة بل وتؤدي إلى فشل عملیات التحلیل 
  ةدعنا نتأمل األمثلة اآلتی. والتطویر ألن األرقام ال عالقة لھا بالواقع

  :مواقف لھا عالقة بأخالقیات العمل وأخالقیات اإلدارة

  الُوعود

أنت مدیر في العمل وجاءك المرؤوس یشكو إلیك ِقلة دخِلھ فوعدَتھ بحوافٍز ومكافآٍت إن َأثبَت كفاءتھ في 
  .العمل بینما أنت ال َتنوي أن ُتكافئھ أو تعلم أنھ ال یمكنك مكافأتھ

  .ذب ومخادعمن الناحیة األخالقیة أنت شخص كا

من الناحیة اإلداریة سیفقد ھذا الشخص ثقتھ فیك وفي إدارة المؤسسة بل وسیقوم بنقل ھذا االنطباع 
  ھذا سیؤدي إلى انخفاض أداء العاملین وعدم رغبتھم في بذل أي مجھود غیر عادي أو إلزامي. لآلخرین

  تقاریر العمل

ولكن . ل فطلبت من مرؤوسیك إعداد التقریرأنت مدیر وطلب منك تقدیم تقریر ِلَرئیسك عن سیر العم
عندما ُقدِّم إلیك التقریر وجدَت أنھ یظھر بعض المشاكل التي ال ترید عرضھا على رؤسائك فطلبت من 

  .مرؤوسیك إحداث تغییرات بسیطة في األرقام وتغییر بعض الحقائق أو عرضھا بشكل مبھم

  .من الناحیة األخالقیة أنت شخص كاذب وغشاش ومزور

القدوة . من الناحیة اإلداریة أنت أصبحَت قدوة سیئة لمرؤوسیك وِثق أنھم سوف یفعلون نفس الشئ معك
السیئة تمتد كذلك لزمالئك من المدیرین الذین قد یجدون أن أسلوبك جعلك تظھر أما الرؤساء كبطل 

ال یخفى . مزورةبعد قلیل تصبح التقاریر كلھا غش وكذب وحقائق . عظیم وبالتالي یبدؤون في تقلیدك
  علیك أن ھذا یؤدي إلى فشل اإلدارة وبالتالي العمل

  التَّوظیف

وأعلنَت عن وظیفة وتقدم لك كثیر من المرشحین وقمت باختبارھم  - في شركة ال تملكھا- أنت مدیر 
وعند إصدار قرارك النھائي تذكرت أن أحد . وحددت المرشحین ذوي الكفاءة وقررت اختیارھم

كفاءة كان قد أتى بتوصیة من قریب أو صدیق لك فاستبعدت أحد المرشحین األكثر المرشحین األقل 
  .كفاءة واخترت ھذا الشخص صاحب التوصیة

ألیست ھذه خیانة لألمانة التي تحملتھا؟ ماذا كنت ستقول لو كنت أنت مالك الشركة وعلمت بذلك؟ ألن 
قف عند إحباط الشخص األكثر كفاءة بل یتعداه األمر ال یتو. تقول أن المدیر الذي ال یعمل لدیك غیر أمین

. إلى غیره من أقرانھ الذین یعلمون بما حدث معھ ویبدؤون في فقدان الثقة في المجتمع الذین یعیشون فیھ
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بل وغیرھم ممن ھم أصغر سنا یشعرون أن ال فائدة من اإلجتھاد في التعلم ألن ھذا لن یكون لھ عالقة 
  .ل ھذاألست مشاركا في ك. بتوظیفھم

من الناحیة اإلداریة فإن قرارك یؤثر سلبا على أداء المؤسسة ویسبب شعور العاملین بأن التوصیات 
  ستتحكم في ترقیاتھم وتقییمھم مما یقلل من حماسھم لتقدیم أفضل أداء

  األولویات

أنت مسئول عن موقع خدمي في مؤسسة ما ویأتیك اآلخرین من العاملین یطلبون منك خدمات خاصة 
فإن جاءك من تعرف أنھ لھ عالقة بمدیر كبیر . العمل والمفترض أن تلبي طلباتھم حسب أولویات العملب

في المؤسسة أسرعت بتنفیذ مایرید وإن جاءك آخر من الموظفین المغمورین فإنك تھمل طلباتھ أو تؤجلھا 
أنھ سیسمع بھ مدیر  وفي حالة أخرى یأتیك من یطلب منك عمل تعلم. حتى ولو كان طلبھ ھام جدا للعمل

كبیر فتھتم بھ كثیرا ویأتیك آخر یطلب منك عمل أھم بكثیر ولكنك تعلم أنھ لن یصل إلى علم كبار 
  .المدیرین فتھمل طلبھ وتؤجلھ

ھل األمانة تقتضي أن ُتوظِّف وقت العمل بما یحقق أقصى مصلحة لك أم أن األمانة تقتضي أن تھتم بما 
ماذا ستقول لو كنت تملك مطعما صغیرا ووجدت . مصالحك الشخصیة یؤثر على العمل بغض النظر عن

أن مدیر المطعم یقوم بخدمة األشخاص الذین قد یفیدونھ على المستوى الشخصي ویھمل اآلخرین من 
ألن تقول أن ھذا شخص غیر أمین ویستغل مطعمك لتحقیق مصالحھ الشخصیة . عمالء دائمین للمطعم

  وقد تقوم بفصلھ؟

اإلداریة أنت ُتھدر موارد المؤسسة والُتوظُِّفھا على الوجھ األمثل وتتسبب في أعمال كانت  من الناحیة
بل واكثر من ذلك أنك تجعل كثیر من الموظفین یتجنبون طلب أي شيء منك لكي ال . ستفید المؤسسة

أن ُتحسِّن یذوقوا مرارة عدم اھتمامك بطلباتھم مما یؤدي إلى عدم تقدیمھم القتراحات كان من الممكن 
  االداء

  الَتسلُّق واالستھانة بالمرؤوسین

أنت مدیر صغیرولك تطلعاتك في أن تصبح مدیرا عظیما فتبدأ في مدح رؤسائك بما لیس فیھم وتثني 
على أفعالھم وتستشھد بأقوالھم وفي نفس الوقت تضغط على مرؤوسیك وُتكلفھم ما الیطیقون وتزدري 

  .أقوالھم

  نت شخص ینافق رؤساءه وأنت مدیر ال یراعي مرؤوسیھمن الناحیة األخالقیة ا

من الناحیة اإلداریة فإن ھذا المدیر یؤدي إلى إحباط المرؤوسین وفي حالة وجود فرصة فإن الكثیر منھم 
ھذا المدیر ال یكون مخلصا في عملھ بل ھو . سوف یلتحق بعمل آخر وخاصة ذوي الكفاءات منھم

من مشاكل ھذا المدیر أنھ یخدع . األداء ضعف مستوى دي إلىمخلص في تملق رؤسائھ وبالتالي یؤ
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المشكلة تتفاقم بانتقال عدوى ھذا الشخص لآلخرین خاصة من ھم . رؤساءه بالتالي یتصورون أنھ ناجح
  أصغر منھ سنا

  عدم التعاون

ائما أنت موظف أو مدیر في مؤسسة كبیرة وأداؤك لعملك یتوقف علیھ أداء اآلخرین لعملھم ولذلك فھم د
لكي تریح نفسك فإنك تتعامل . یطلبون منك تادیة أعمال خاصة بالعمل لكي یتمكنوا ھم من أداء عملھم

معھم بطریقة غیر مھذبة وتدعي أحیانا عدم قدرتك على تلبیة طلبھم وتتظاھر أحیانا بأنك ُمنشغل بأعمال 
  كثیرة

طالما أنھ لم یطلب منك شيء . من الناحیة األخالقیة أنت شخص غیر متعاون وغیر مخلص في عملك
ھل لو كنت تقوم بھذه األعمال في عملك . خارج نطاق عملك فإن دورك أن تؤدیھ في أحسن صورة

إخالصك في . الخاص كنت تتعامل معھم بھذه الطریقة؟ إن كانت اإلجابة ال فأنت غیر مخلص في عملك
أنت في تجارتك الخاصة قد ف. عملك كموظف ینبغي أن یكون كإخالصك فیما یخصك شخصیا أو یزید

تقنع بما حققتھ من مكاسب وتوفر بعض المجھود ولكنك كموظف أو أجیر علیك ان تؤدي عملك في 
  أحسن وجھ

من الناحیة اإلداریة ھذا التصرف یؤدي إلى تعطل األعمال وإن لم یواجھ من قبل اإلدارة فإنھ ینتشر 
تعاون وھو ما یضعف أي فرصة جادة للتطویر ینتج عن ذلك انعدام روح ال. ویصبح أسلوب تعامل عام

  وبالطبع ھذا كلھ ینعكس على اداء المؤسسة ونتائجھا. أو لتحلیل المشاكل ویجعل العمل حلبة للصراع

  الرشوة

أو . أنت موظف أو مدیر ولدیك سلطة التعاقد مع موردین فتشترط علیھم مبلغا من المال مقابل تزكیتھم
أو أنت موظف في . تتقاضى من أحد المرشحین مبلغا من المال مقابل تعیینھمدیر ویأتیك طلبات التعیین ف

  مؤسسة خدمیة تتعامل مع الجمھور فتتقاضى من طالبي الخدمة ماال مقابل تأدیة الخدمة

  من الناحیة األخالقیة ھذه رشوة واستغالل للنفوذ وخیانة لالمانة

ختیار وتسيء لسمعة المؤسسة مما یجعل الموردین من الناحیة اإلداریة أنت تختار من ھم لیسوا أھال لال
أما في حالة التعامل مع الجمھور فأنت تجعل المؤسسة تفشل في . المتمیزین یعزفون عن التعامل معھا

  وھذا واضح..…وظیفتھا األساسیة وھي تقدیم خدمة جیدة ومراعاة العدل

  الكذب على الموردین

  
ع الموردین وُتصور لھم أنك ستتعامل معھم كثیرا في أنت موظف أو مدیر في مؤسسة ما وتتعامل م

  المستقبل لكي تحصل منھم على أسعر منخفضة بینما أنت ال تنوي التعامل معھم كما تزعم
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أو تقبل أن تكون مكان ھذا المورد؟ ماذا كنت ستقول . من الناحیة األخالقیة أنت شخص كذاب ومخادع
  أن ھذا الموظف غیر محترم وشخص سيء الخلق؟عندما تعلم بأنك خدعت؟ ألن تقول في نفسك 

العالم المتقدم یتجھ نحو العالقة . من الناحیة اإلداریة أنت تجعل الشركة تفقد مصداقیتھا أمام الموردین
طویلة األمد مع الموردین والمبنیة على الثقة واالحترام والتعاون وأنت مازلت تعیش في سیاسة الحرب 

ردین سیتناقلوا أخبار خداع مؤسستك لھم ولن یكونوا على استعداد للتعاون تأكد أن المو. مع الموردین
  معھا وسیفضلون التعامل مع غیرھا من المؤسسات المحترمة

  الكذب على العمالء
یأتیك العمیل فتقول لھ أن طلبھ سوف یتم تلبیتھ في غضون أیام وأنت تعلم أنك لن تستطیع تلبیة طلبھ إال 

ك بعد أیام فُتقسم لھ أن المنتج في مراحل التصنیع األخیرة بینما أنت لم تبدأ في ثم یتصل ب. بعد أسابیع
ویأتیك عمیل آخر فُتصور لھ أن مواصفات منتجك مناسبة لمتطلباتھ وأنت تعلم أنھا تقل عن . تصنیعھ
  متطلباتھ

م َترِویج یا أخي ھذا من لواز: قد تقول لي. من الناحیة األخالقیة أنت شخص كذاب وغشاش في البیع
ھل ترید مني أقول لھ إن بضاعتنا ال تصلح لھ أو أنھ ال یمكننا تلبیة طلبھ في . البضاعة وھذا أمر معتاد

إن لم یكن ھذا غش في البیع فما ھو الغش في البیع؟ ھل : أقول لك. خالل أیام؟ إذن یتركنا ویذھب لغیرنا
الناس ال یوثق …فعلھ أم تقول أین االمانةعندما یخدعك البائع بھذه الطریقة تكون سعیدا وراضیا عن 

  .ذھبت األخالق…بھم

من الناحیة اإلداریة أنت تؤثر سلبا على سمعة مؤسستك وسیكتشف العمالء خداعك بعد مرة واحدة من 
وعلى المدى البعید یؤثر ذلك على مبیعاتك ألن العمالء سیبحثون . التعامل وسیخبرون غیرھم من العمالء

  عن غیرك

  الھدایا
ھذه الھدایا . أنت مسئول في موقع ما تأتیك الھدایا من المتعاملین معك بسبب العمل ممن لھم مصالح لدیك

فیأتیك المرؤوس بآلة منزلیة كھدیة ویأتیك المورد بجھاز إلكتروني ویأتیك . منھا الحقیر ومنھا الثمین
  من قبیل المحبةوأنت ال ترید أن ترد لھم ھدیة وتعتبر ھذا . العمیل بلوحة فنیة ثمینة

من الناحیة األخالقیة ھذه الھدایا تأخذ صورة الرشوة ألنھا تجعلك غیر قادر على التعامل بالعدل مع من 
  أھداك

من الناحیة اإلداریة أنت ُتخل بمیزان العدل في المؤسسة وتجعل المتعاملین معك ال یقومون بواجباتھم بل 
  ختصر للوصول غلى مصالحھم الشخصیةیحاولون إرضاءك بالھدایا فھذا ھو الطریق الم

  )التقویم(التقییم 
عندما تقوم . أنت مدیر ومن مسئولیاتك تقییم المرؤوسین بصفة دوریة مما یترتب علیھ زیادة في أجورھم
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. بالتقییم فإنك تعتمد على مشاعرك لحظة التقییم وال تحاول تذكُّر ما فعلھ المرؤوس من اخطاء وإنجازات
مرؤوسا تقییما ضعیفا لخطأ صغیر ارتكبھ قبل التقییم مباشرة أو ألنھ یناقش األمور وبالتالي قد تعطي 

  ویرید طرح األفكار وقد تعطي ذلك الذي یمدحك بما أنت لست لھ أھل تقییما عالیا

المفترض أن . من الناحیة األخالقیة ھذا ظلم واضح فأنت مسئول عن ھذا التقییم وتأثیره على المرؤوسین
  م مبنیا على نتائج العمل خالل فترة التقییم كلھا وأن یعتمد على الحقائقیكون التقیی

. من الناحیة اإلداریة أنت ُتحبط المخلصین وتجعلھم یفقدون الحماس ألن التقییم غیر عادل وغیر جاد
كل ھذا یؤدي إلى ضعف . وعلى الجانب اآلخر أنت تشجع المنافقین وتتسبب في تولیھم المناصب القیادیة

  داء وعدم شعور المخلصین بوجود مستقبل وظیفي جید لھم في ھذه المؤسسةاأل

  ازدراء المرؤوسین
بالطبع . أنت مدیر لمجموعة من المرؤوسین وتتعامل معھم بفظاظة وعدم احترام وقد تستخدم ألفاظا بذیئة

  .أنت تعتبر ھذا جزءا من التحفیز للعاملین

ھل ترضى ان یكون . راء المرؤوسین والحق لك في إھانتھممن الناحیة األخالقیة أنت ال حق لك في ازد
  أسلوب تحفیزك ان یضربك مدیرك على قفاك كلما أخطأت؟ أنت لست بأفضل منھم

من الناحیة اإلداریة أنت تتسبب في خوف العاملین ومحاولتھم إسكاتك بأي وسیلة بغض النظر عن صالح 
ن یصدقك القول فیما حدث وبالتالي یضیع الوقت فإن أحدا ل عندما یخطئ أحدھم فتحدث مشكلة. العمل

  .في البحث عن السبب الذي ھو معروف أصال للمرؤوسین

وفي النھایة فنحن نعمل لنعیش ومن المھم أال تقف . كما ترى فإن الخلل األخالقي یؤدي إلى خلل إداري
  “رمھكنت أتمنى ان أرى في المرآة شخصا أحت”أمام المرآة بعد أن یكبر سنك ثم تقول 

في المقاالت التالیة إن شاء اهللا أتحدث عن أخالقیات العمل في الخارج وعن أخالقیات العمل في الدین 
  .خرىمثلة األوعن بعض األ



موقع اإلدارة والھندسة الصناعیة 9

األجانب واإلدارة عند أخالقیات العمل
  · م  4:28في  2007, 2مایو 

قد یتصور بعض العاملین والمدیرین والمستثمرین من أن العمل واإلدارة واالستثمارال َیخضعون ألي 
فھناك من یظن أن األجانب یعتبرون ان الِعبرة بالمكسب والخسارة وأن اتباع . أخالق في العالم المتقدم

ھذا االعتقاد لو صح فإنھ الُیعفینا من ان أن نتبع األخالق في . ھو أمر ساذجاألخالق في ھذه االمور 
أحاول في ھذه المقالة  .عملنا فما بالك وھذا االعتقاد ال أساس لھ من الصحة ومخالف مخالفة كبیرة للواقع

  توضیح ما تعنیھ اخالقیات العمل عند األجانب لتوضیح األمور والرد على ھذه المقولة

  ورخلط األم

في العالقة بین الرجال والنساء وذلك نابع من  - محمود بالطبع- بالدنا العربیة لدینا تحفظ شدید  نحن في
ال تكون ھذه التحفظات موجودة بنفس القدر الذي  في كثیر من دول العالم المتقدم صناعیا. دیننا وعاداتنا

متقدم من یكون لدیھ تحفظات مشابھة في ذلك العالم ال أن ھناك ذكر وإن كان البد من. یوجد في بالدنا
ونتیجة لھذا االختالف فإننا أحیانا ُنعمم االمر فنفترض أننا ندعو لألخالق الحمیدة وباقي العالم . لتحفظاتنا

بأن  أننا لسنا الوحیدین في ھذا الَكون الذین یعتقدون عن -عمدا او خطأ- ولكننا بذلك نتغافل  .یدعو للرذیلة
ومن ھنا  .من الفضائل التي ینبغي أن یلتزم بھا أي إنسان ھي دق واإلخالصالعدل واألمانة والص

ھذا أمر غیر صحیح فھذه االخالقیات . نتصور أن ھذه األخالق الیدعو إلیھا األجانب وال یلتزمون بھا
  بل وتلقى اھتماما كبیرا  والفضائل ھي محمودة في المجتمعات المتقدمة

العربیة نستقي أخالقنا من دیننا وبما أن الكثیرین في العالم المتقدم  ھناك تصور آخر وھو أننا في بالدنا
لیس كل أبناء العالم المتقدم : أوال. ھذا اعتقاد خاطئ. الیدینون بدین فھم ال یعترفون باألخالق الحمیدة

ممن ال یؤمنون باهللا بل منھم المسلمون والنصارى والیھود وغیرھم ومن ھؤالء من یلتزم بما یعتقده 
نعم ھناك في العالم المتقدم من الیؤمن باهللا أو من الیلتزم : ثانیا. إلتزاما شدیدا وذلك یشمل األخالقیات

األخالق الحمیدة . بدینھ ولكن ذلك الیعني أنھ عدیم األخالق وأنھ یفتخر بكونھ كذاب او مخادع أو خائن
نعم الدین ھو دافع قوي جدا . الجمیع مثل االمانة والصدق والوفاء بالعھد ھي من األمور التي یعترف بھا

ھذا بالطبع بالنسبة لألسویاء . لاللتزام باألخالق ولكن ھذا الیعني أن الملحد یؤمن بوجوب انعدام األخالق
  واألكثریة في كل مجتمع وقد یكون ھناك قلة شاذة وُمنحطة في أي مجتمع

إلسالم وما كانوا فیھ من فساد في ألم تسمع عن العرب قبل ا. ھناك حالة مماثلة في تاریخنا كعرب
ولكنك في نفس الوقت تعلم أن الرسول صلى اهللا علیھ . االعتقاد وعبادة لألوثان وانتشار لرذائل كثیرة

كذلك من المعلوم أن صفة الكرم . وسلم كان یسمى الصادق األمین من قبل البعثة وكان ذلك محمودا لدیھم
  .كذلك صفات الشھامة والوقوف بجانب الضعیفو. كانت محمودة لدیھم وكذلك صفة الصدق

ھو أن األخالق الحمیدة مثل الصدق واألمانة والوفاء بالوعد وعدم الغش وعدم الخداع ھي   خالصة القول
. الحظ ان ھذه االخالقیات ھي أخالقیات العمل األساسیة .من االمور المحمودة عند المجتمعات المتقدمة
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الق مختلفا من شخص آلخر فھذا یعتبرھا جزءا من الدین وھذا یعتبرھا قد یكون الدافع لاللتزام باألخ
ولكن على أي حال لن تجد مجتمعا یفتخر بكونھ    .أمرا محمودا وھذا یخاف أن یحتقره اآلخرون وھكذا

لماذا؟ ألن كل المجتمعات تعلم أن ھذه صفات سیئة ال ُیمدح علیھا . مجتمعا كذابا وال یعترف باألمانة
  وبالتالي فإخالقیات العمل األساسیة ھي فضیلة عند كل المجتمعات .ل ُیذماإلنسان ب

  اھتمام الجامعات االجنبیة بأخالقیات العمل

فتجد أن تدریس مادة في . تلقى االخالقیات التي ذكرناھا اھتماما كبیرا في الجامعات في الدول االجنبیة
والتجارة تجد أن أكثر الجامعات ُتدرِّس مادة في وكذلك في كلیات اإلدارة . أخالقیات المھنة أمرا شائعا

باإلضافة لذلك فإنھ یتم التطرق في بعض األحیان ألخالقیات المھنة في أثناء . أخالقیات العمل واإلدارة
یمكنك االطالع على مثال لھذه البرامج من خالل الرابط التالي والذي یعرض . دراسة المواد األخرى

  لتي تدرس لطلبة الھندسة في جامعة أمریكیة مرموقةمادة أخالقیات الھندسة وا

   M ITأخالقیات الھندسة في 

ألمریكیة أن تكون ھناك الجامعات األوروبیة وا  أما في مجال دراسة إدارة األعمال فإنھ من الشائع في 
ھذه المادة تكون إجباریة في بعض الجامعات وتكون اختیاریة في بعض . مادة متعلقة بأخالقیات العمل

الموقع التالي یعرض في صفحتھ السابعة معلومات عن مادة اخالقیات العمل في مجموعة من  .آخر

  MBAاألعمال  الجامعات في برامجماجستیر إدارة

Enhancing the MBA  

وللتأكد من ذلك یمكنك االطالع على الروابط أدناه لجامعات أوروبیة وأمریكیة والتي توضح وجود مادة  
  دراسیة خاصة ألخالقیات العمل واإلدارة

London Business School  

Wharton Business School  

Purdue University  

ال تكتفي الجامعات بتدریس أخالقیات العمل بل إنھا تتفاعل مع مشاكل العمل األخالقیة ویدفعھا ذلك 
المقالة التالیة توضح اھتمام الجامعات بتطویر برامجھا . لتطویر أسلوب تدریس أخالقیات العمل

لتي وقع فیھا بعض ألخالقیات العمل في برامج دراسة اإلدارة لمواجھة المشاكل االخالقیة والقانونیة ا
  الحاصلین على شھادات في إدارة األعمال

Ethics move to head class   

أخالقیات العمل للطلبة بدایًة من مراحل التعلیم اإلبتدائیة  بل ویصل إلى األمر إلى المطالبة بتدریس
  المقالة التالیة توضح ذلك). المتوسطة(دادیة واإلع

Interview :Tom Rowley, Junior  
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الدراسة   وبغض النظر عن ھذا االقتراح فإن أخالقیات العمل تجد جذورھا بالفعل في الخارج منذ
ذلك بأن ینشأ الطالب على أن الغش في االمتحانات أو نقل الواجبات ھي عملیة ال یصح ان اإلبتدائیة و

كذلك یعتاد الطلبة . یقوم بھا الشخص السوي ویتم التعامل مع ھذا األمر بصرامة في المدارس والجامعات
المرور في على احترام حقوق اآلخرین في أبسط األشیاء مثل االنتظار في الطابور وااللتزام بقواعد 

فھذه األشیاء البسیطة تؤخذ بجدیة شدیدة جدا وبالتالي یترعرع الطالب وھو یحترم فضیلة . الطریق
  .الصدق والعدل واألمانة وأداء الواجب وھذه ھي محاور أخالقیات العمل

  اھتمام الشركات االجنبیة بأخالقیات العمل

یأخذ األمر شكال رسمیا وقانونیا في  ال یتوقف أمر أخالقیات العمل عند المدارس والجامعات بل

ھذا المیثاق ُیوضح . Ethics Cdoeمیثاق األخالق أو  أن الشركات تضع لنفسھا فتجد. الشركات
األعمال التي ُتعتبر غیر أخالقیة في ھذه المؤسسة وبالتالي یكون لزامًا على العاملین االلتزام بھ 

ألمور واضحة بحیث ال َیدَِّعي العامل أنھ ظنَّ أن األمر وجود ھذا المیثاق یجعل ا .ومحاسبتھم عند الخطأ
یعتبر مقبوًال أخالقیًا من وجھة نظره وكذلك فإن ھذا المیثاق یجعل األمر إلزامي وال یعتمد على شخصیة 

ولذلك فقد تالحظ في الدول األجنبیة أن بعض العمال قد یكونون خارج العمل . العامل والتزامھ باألخالق
ستقیمین ولكنھم في العمل یؤدون العمل بنفس المستوى واألخالقیات التي یؤدي بھا أي أشخاص غیر م

  .شخص آخر

لتوضیح والتدلیل على وجود ھذه المواثیق وضعُت أدناه بعض الروابط لمواثیق األخالق في بعض 
. الشركات من شركات سیارات إلى شركات تولید الطاقة إلى مؤسسات ترفیھیة إلى مؤسسات صحفیة

  أنصحك بالنظر ولو سریعا في بعض ھذه المواثیق لتتعرف على أھم محتویاتھا

DaimlerChrysler AG’s Code of Ethics  

Code of Ethics - Scottish Power  

Ethics at work - Belleveu Community College  

Codes of Conduct for Directors - Disney  

Ethical Journalism - New York times  
   

  :من أخالقیات العمل التي تسمع عنھا كثیرا بالخارج

  عدم وجود تضاد في المصالحConflict of Interest  مثل أن تعمل في مؤسسة
وتعمل مستشارا لموردیھا أو تتقاض ھدایا او أجرًا من منافسیھا أو تتملك حصة في شركة تعمل 

 - لمحددة في میثاق شركة كریزلر من االمور ا. كمنافس أو عمیل او مرد للشركة التي أعمل بھا
أن المدیرین ال یجوز لھم تملك ما یزید عن واحد في األلف من  -الرابط موجود في القسم السابق

  أسھم أي شركة منافسة أو موردة أو عمیلة للشركة
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فال یجوز للبائع أن یخدع المشتري . عدم الغش والخداع والكذب بأي نوع ومع أي جھة
موردیھا وال للمتقدم لوظیفة أن یخدع شركة التوظیف وال للمرؤوس أن یكذب  وال للشركة أن تخدع
  على رئیسھ والعكس

 الحفاظ على البیئة بمعنى عدم تلویث البیئة بمخلفات اإلنتاج ویشمل عدم تلویث الھواء
لذلك تجد الشركات تشیر في مواقعھا على الشبكة الدولیة لما تولیھ من . والبحار واألنھار واألرض

  عنایة بالبیئة وما تقوم بھ للمحافظة علیھا

 عدم تشغیل األطفال باعتباره استغالال لألطفال وتعویق لھم عن التعلیم اإللزامي یاإلضافة
  إلى أنھ غالبا ما یشتمل على تعرض األطفال لمخاطر أو استغاللھم في أعمال غیر آمنة

Child Labor -UNICEF   

 عدم استخدام معلومات غیر متاحة للعامة لتحقیق مكاسب من التجارة في البورصة وھو ما

فال یمكن للعامل في اإلدارة المالیة . أو تجارة العلیم ببواطن األمور Insider Tradingیسمى 
حین یعلم ان المیزانیة التي سوف تعلن في شركة أن یقوم بالتخلص من أسھمھ في الشركة بالبیع 

لماذا؟ . على المساھمین ستوضح خسارة الشركة وال أن یخبر أحدا بذلك لالستفادة من ھذه المعلومة
ھذا األمر قد . ألنھ استغل معلومات غیر متاحة للعامة وبالتالي أخل بتكافؤ الفرص في سوق األسھم

  .یؤدي إلى السجن

Insider Trading - US SEC  

  

 احترام حقوق الملكیة الفكریة مثل حقوق الطبع وحقوق براءات االختراع فال یسمح بنسخ
البرامج اإللكترونیة وال إعادة طبع كتاب بدون إذن مؤلفھ وال بالنقل من كتاب بدون توضیح الجزء 

بذلك قد یؤدي إلى فصل طالب من الجامعة بل فصل أستاذ من عدم االلتزام . المنقول والمصدره
  الجامعة

 عدم حصول الموظفین على ھدایا سوى ما تسمح بھ اللوائح فبعض الشركات قد تسمح
للموظفین بقیول ھدایا في حدود قیمة مالیة محددة مثل عدة دوالرت أو بمعنى آخر بأنھ یسمح بقبول 

عتبر إخالال باالمانة وقد یترتب علیھا فصل العامل بمعنى طرده أي مخالفة لذلك ت. ھذایا رمزیة فقط
  من العمل

ھذا أمر واضح.…عدم تقاضي رشوة  

 عدم التفرقة في التوظیف والترقیة والتدریب وأي معاملة في العمل بناء على لون أو نوع
د محدد فال یمكنك أن ترفض شخصا ألن أصلھ من بل. أو دیانة أو أصل العامل أو المتقدم للعمل
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وكذلك ال یمكنك رفض شخص أو عدم ترقیتھ ألنھ من . طالما ھو یتمتع بحقوق العمل في ھذا البلد
  .الملونین أو ألنھ كبیر في السن أو صغیر في السن

 عدم التفریق في التعیین والترقیات وخالفھ بناء على وجود إعاقة غیر مؤثرة في العمل
فة بسبب وجود إعاقة ما لم تكن ھذه اإلعاقة تمنعھ بمعنى انك ال تستطیع رفض شخص تقدم لوظی

أذُكر على سبیل المثال . ولذلك تجد في الخارج معاقین یعملون في مجاالت مختلفة. عن أداء العمل
حین كنُت أستذكر في الجامعة في الوالیات المتحدة ووجدُت مندوبا من الحي أو المحافظة أو البلدیة 

ھذا المندوب كان یتحرك على . الخدمات في منطقة ما لتطویرھایطلب مني مأل استطالع رأي عن 
كذلك أذكر طلبة في نفس الجامعة كانوا یدرسون على الرغم من ان إعاقاتھم كانت . كرسي متحرك

فاألمر ال یتوقف عند مجرد تعیین نسبة . بالغة بحیث ال تتصور لھذا الشخص أن یكون طالبا جامعیا
تبا بل توفیر فرصة عمل حقیقیة باعتبار أن ھذا الشخص من حقھ أن من المعاقین لكي یتقاضوا مر

  بعمل

الصدق والدقة في التقاریر وأھمھا تقاریر الشركات السنویة وما تحتویھ من قوائم مالیة .
ھذا األمر ُیقابل باستھجان كبیر من . ھذا أمر قد یترتب على مخالفتھ الفصل والعقوبات مثل الحبس

ألنھ عمل غیر أخالقي ویضر بمصالح الكثیر من الناس الذین یستثمرون في العامة عند اكتشافھ 
الحظ أن المستثمر ھنا ال تنحصر في األثریاء ولكنھا تشمل الشخص العادي الذي . ھذه الشركات

ھذا المستثمر یعتمد على القوائم المالیة للشركة في تقریر شراء أو . یشتري بضعة أسھم ھنا وھناك
  لك فحین تكون ھذه التقاریر كاذبة فإن ھذا الشخص یخسر أموالھولذ. بیع األسھم

 لھا احترام عظیم الحفاظ على أمان وصحة العاملین فتجد انظمة األمان في العمل  

احترام سریة بعض المعلومات الخاصة بالمؤسسة وعدم إعالنھا  

عدم استخدام موارد المؤسسة في المصالح الخاصة  

ن الشركة أو المؤسسة بغیر حقعدم السرقة أو أخذ أموال م  

  وھل ال توجد تجاوزات؟ 

بالطبع ال یخلو األمر من تجاوزات ولكن المسائل المتعلقة بأخالقیات العمل تقابل بجزاءات رادعة 
فمن األشیاء التي تالحظھا أن الشخص المخالف ال یجلس وسط أقرانھ لكي . وباحتقار من المجتمع

ف خدعھم ألن ھذا سیقلل من قیمتھ في نظرھم وال یأمن أن یفضحھ یحدثھم كیف كذب على اآلخرین وكی
وال تجد شخصا یجلس وسط الناس لیفتخر بأنھ متھرب من الضرائب أو أنھ استطاع أن یخدع . أحدھم

  .زمالءه أو مدیریھ ألن ھذا أیضا سیقابل باالحتقار
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  وبعد؟

ولسنا . ار بحجة ان ھذا ما یفعلھ األجانبأردت بذلك الرد على من یدعي أنھ ال أخالق في العمل واالستثم
عندنا في دیننا ما یحض على األخالق في العمل والبیع   بحاجة الستیراد أخالقیات العمل من الخارج ألننا

  وھذا ما سوف أشیر إلیھ إجماال في مقالة قادمة إن شاء اهللا. والشراء واإلدارة

  :من المواقع المفیدة في ھذا الموضوع

 Business Entics  - Wikipedia  

Complete Guide to ethics Management
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اإلسالم أخالقیات العمل واإلدارة في
  · م  7:04في  2007, 15مایو 

ناقشت في مقالة سابقة أخالقیات العمل وأھمیتھا ثم أوضحت أن أخالقیات العمل ھي أمر لھ أھمیتھ في 
والھدف من ھذا . ات كثیرة في العملأحاول ھنا أن أوضح أن اإلسالم أوجب علینا اتباع أخالقی. الخارج

  .ھو دحض مقولة أن العمل ال أخالق فیھ وأن األخالق تكون خارج نطاق التجارة

ولذلك فإن توضیح أھمیة أخالق العمل في . الدین ھو مصدر األخالق األساسي عند المؤمنین بھذا الدین
قالة لیست مقالة تشرح أحكام ھذه الم. الدین ھو أمر ضروري في معرض حدیثنا عن اخالقیات العمل

الدین الفقھیة ولكنھا توضح فقط أن الدین اإلسالمي یشتمل على الكثیر من األخالق الخاصة بالعمل 
أركز في ھذه المقالة على القسم األول . باإلضافة إلى الكثیر من االخالق التي تطبق في العمل وفي غیره

السبب في ذلك ھو إثبات أن اإلسالم وضع لنا . التجارةأي األخالق التي تكاد ال تطبق إال في العمل و
  قواعد أخالقیة في التجارة والعمل واإلجارة وغیر ذلك من المعامالت

رجاء مالحظة أن ھذا الموقع لیس موقعا متخصصا في أمور الدین وإنما ھو موقع متخصص في ***
األمور الدینیة وإنما توضح أن الدین لذلك فھذه المقالة ال تشرح تفاصیل . اإلدارة والھندسة الصناعیة

لذلك فھذه المقالة ال تقدم حصرا ألخالقیات العمل في اإلسالم وال . أمرنا باتباع أخالقیات محددة في العمل
  تشرحھا فھذه التفاصیل یمكن البحث عنھا في مواقع دینیة متخصصة

  المفاھیم العامة

فالمسلم یعلم أنھ في .والعمل والكسب تتأثر بھذا اإلیمان اإلیمان باهللا وباآلخرة یجعل نظرتنا نحو الحیاة 
ویعلم أنھ محاسب یوم القیامة عمَّا فعلھ في . كل یوم یخطو خطوات نحو َقبره وأن أمر اآلخرة ھو المھم

ویعلم المسلم أنھ مأمور بالتعامل . ویؤمن كذلك بأن الرزق من عند اهللا وأن خزائن اهللا ال َتنضب. الدنیا
ویعلم . مع من یتعامل معھم في العمل والتجارة من رؤساء ومرؤوسین وموردین وعمالءبشكل جید 

  المسلم أن علیھ أن یكون صادقا وأمینا وأال یخدع أحدا

فالمسلم التاجر یكون متسامحا ألنھ یعمل في التجارة لكسب الرزق الذي یكفیھ وال یھدف إلى ان یكون 
یكون متسامحا مع إخوانھ وال ینظر إلى األمر على أنھ إما أن  وھو في تجارتھ یحاول أن. أغنى األغنیاء

ھذا التاجر یكون . یكسب أو یكسب اآلخرون ألنھ یعلم أن اهللا ھو الرزاق وھو قادر على أن یمنح الجمیع
أمینا جدا في تجارتھ حریصا على أن یكون صادقا وأمینا اكثر من حرصھ على المكسب ألن األمانة 

  فعھ في اآلخرة بینما المكسب ینفعھ في الدنیا فقطوالصدقة ھي مما ین

وھو . المسلم كمدیر یكون متواضعا حریصا على أن یؤدي ھو ومرؤوسیھ العمل الُموكل إلیھم بشكل جید
في نفس الوقت حریٌص على أال یكلِّف إخوانھ ما ال یطیقون وعلى أن یقدم لھم المساعدة المطلوبة لھم 

تعامل مع المرؤوسین على أساس أنھم إخوانھ وال یتعامل معھم على أساس ھذا المدیر ی. لتأدیة عملھم
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استغاللھم لتحقیق أطماعھ الدنیویة بل یحرص على أال یظلمھم أو یسيء إلیھم بغیر حق ألنھ یعلم عاقبة 
  الظلم

وھو ینظر . المسلم كمرؤوس یكون حریصا على تأدیة عملھ كما ینبغي وحریص على النصح لرؤسائھ
ھذا الموظف یحاول . ناصب على انھا أموٌر زائلة ومسئولیات یسأل عنھا المرء یوم القیامةإلى الم

التعاون مع زمالئھ ورؤسائھ لتحقیق مصلحة المؤسسة فھو یقدم لھم النصیحة والعون عند الحاجة وال 
انة وإذا ھذا الموظف إذا أعد تقریرا أعده بأم. یستغل أخطاءھم لیظھر أمام المدیر كبطل وموظف مثالي

سألھ مدیره اجاب بأمانة وإذا تناقش مع زمالءه تناقش بجدیة وبصدق یھدفان للوصول إلى أفضل قرار 
  یخدم مصلحة المؤسسة

فكلھم یتعامل مع . ھذا الموظف وھذا المدیر وھذا التاجر یتعاملون مع العمالء بأمانة ومع الموردین بأمانة
فھو یعلم أن زیادة المبیعات بأمر . ل خداعھ أو استغاللھ أو غشھالعمیل او المورد على أنھ أخ لھ فال یحاو

    .اهللا وأنھ ال ینبغي أن یحاول الوصول إلى زیادة المبیعات بالغش والخداع

  أمثلة ألخالقیات العمل من القرآن

  .أذكر ھنا بعض اآلیات التي تتحدث عن أخالقیات خاصة بالعمل والتجارة

  :المثال األول

  

إذن فالتجارة لیست قائمة على . ألیست ھذه اآلیة تتحدث عن التجارة وعن حرمة أكل األموال بالباطل 
  الغش والخداع

  :المثال الثاني
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  ھل التطفیف في المیزان یكون في العالقات االجتماعیة أو في العبادات أم یكون في البیع والشراء؟ 

  :المثال الثالث

  

  یةأمثلة ألخالقیات العمل من االحادیث النبو

  اإلسالمجمیع األحادیث من صحیحي البخاري ومسلم نقال عن موقع ***
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   الصدق في البیع وتبین العیوب: المثال االول

َرَفَعُھ   َعْبِد اللَِّھ ْبِن اْلَحاِرِث   َعْن    َصاِلٍح َأِبي اْلَخِلیِل    َعْن    َقَتاَدَة    َعْن    ُشْعَبُة    َحدََّثَنا    ُسَلْیَماُن ْبُن َحْرٍب    َحدََّثَنا 
ِخَیاِر َما َلْم اْلَبیَِّعاِن ِباْل   َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم    َقاَل َرُسوُل اللَِّھ  :َقاَل    َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ    َحِكیِم ْبِن ِحَزاٍم    ِإَلى 

  ا ُمِحَقْت َبَرَكُة َبْیِعِھَماَیَتَفرََّقا َأْو َقاَل َحتَّى َیَتَفرََّقا َفِإْن َصَدَقا َوَبیََّنا ُبوِرَك َلُھَما ِفي َبْیِعِھَما َوِإْن َكَتَما َوَكَذَب

  التجاوز عن المعسر: المثال الثاني

  عبید اهللا بن عبد اهللا    عن    الزھري    عن    الزبیدي    حدثنا    یحیى بن حمزة    حدثنا    ھشام بن عمار    حدثنا  
كان تاجر یداین الناس فإذا    قال    صلى اهللا علیھ وسلم    عن النبي   رضي اهللا عنھ    أبا ھریرة    أنھ سمع  

  رأى ُمعسرا قال لفتیانھ تجاوزوا عنھ لعل اهللا أن یتجاوز عنا فتجاوز اهللا عنھ

  التسامح في البیع والشراء: الثالثالمثال 

جابر بن    عن    محمد بن المنكدر    قال حدثني    أبو غسان محمد بن مطرف    حدثنا    علي بن عیاش    حدثنا  
رحم اهللا رجال َسمحا إذا باع وإذا    قال    صلى اهللا علیھ وسلم    أن رسول اهللا  رضي اهللا عنھما    عبد اهللا 

  قتضىاشترى وإذا ا

  ال یبیع الرجل على بیع أخیھ: المثال الرابع

  
  أن رسول اهللا   رضي اهللا عنھما    عبد اهللا بن عمر    عن    نافع    عن    مالك    قال حدثني    إسماعیل    حدثنا  
  ال یبیع بعضكم على بیع أخیھ   قال    صلى اهللا علیھ وسلم  

  إعطاء األجیر أجره: المثال الخامس

  
  سعید بن أبي سعید    عن    إسماعیل بن أمیة    عن    یحیى بن سلیم    قال حدثني    یوسف بن محمد    ا حدثن

ثالثة أنا خصمھم یوم    قال قال اهللا تعالى    صلى اهللا علیھ وسلم    عن النبي  رضي اهللا عنھ    أبي ھریرة   عن 
ھ ورجل استأجر أجیرا فاستوفى منھ ولم یعطھ القیامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمن

  أجره

  كلنا مسئول عن رعیتھ: المثال السادس

  عبد اهللا بن عمر    عن    سالم بن عبد اهللا    قال أخبرني    الزھري    عن    شعیب    أخبرنا    أبو الیمان    حدثنا 
كلكم راع ومسئول عن رعیتھ فاإلمام     یقول   صلى اهللا علیھ وسلم    سمع رسول اهللا  أنھ    رضي اهللا عنھما  

راع وھو مسئول عن رعیتھ والرجل في أھلھ راع وھو مسئول عن رعیتھ والمرأة في بیت زوجھا 
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راعیة وھي مسئولة عن رعیتھا والخادم في مال سیده راع وھو مسئول عن رعیتھ قال فسمعت ھؤالء 
قال والرجل في مال أبیھ    صلى اهللا علیھ وسلم    النبي وأحسب    صلى اهللا علیھ وسلم    من رسول اهللا 

  راع وھو مسئول عن رعیتھ فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعیتھ

  :المثال السابع

  
   رضي اهللا عنھ    أبي موسى    عن    أبي بردة    عن    برید    عن    أبو أسامة    حدثنا    محمد بن العالء    حدثنا  
المملوك الذي یحسن عبادة ربھ ویؤدي إلى سیده الذي لھ علیھ    قال    اهللا علیھ وسلم صلى    عن النبي  

  من الحق والنصیحة والطاعة لھ أجران

  الغش: المثال الثامن

  
أبو األحوص محمد بن    و حدثنا    ح    یعقوب وھو ابن عبد الرحمن القاري    حدثنا    قتیبة بن سعید    حدثنا 
  أن رسول اهللا  أبي ھریرة    عن    أبیھ    عن    سھیل بن أبي صالح    عن    كالھما    ابن أبي حازم    حدثنا    حیان 

  من حمل علینا السالح فلیس منا ومن غشنا فلیس منا   قال    صلى اهللا علیھ وسلم  

  مماطلة الغني: المثال التاسع

رضي اهللا عنھ    أبي ھریرة    عن    األعرج    عن    أبي الزناد    عن    مالك    أخبرنا    عبد اهللا بن یوسف    حدثنا  
  فلیتبع   ملي    الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على    مطل     قال   صلى اهللا علیھ وسلم    أن رسول اهللا   

  
  ھدایا العمال: المثال العاشر

  
   قال    أبو حمید الساعدي    أخبرنا    عروة    أنھ سمع    الزھري    عن    سفیان    حدثنا    علي بن عبد اهللا    حدثنا 

على صدقة فلما قدم قال    ابن األتبیة    یقال لھ    بني أسد    رجال من    صلى اهللا علیھ وسلم    استعمل النبي  
  ا فصعد المنبر أیض   سفیان    قال    على المنبر    صلى اهللا علیھ وسلم    ھذا لكم وھذا أھدي لي فقام النبي 

ما بال العامل نبعثھ فیأتي یقول ھذا لك وھذا لي فھال جلس في بیت أبیھ    فحمد اهللا وأثنى علیھ ثم قال  
وأمھ فینظر أیھدى لھ أم ال والذي نفسي بیده ال یأتي بشيء إال جاء بھ یوم القیامة یحملھ على رقبتھ 

عر ثم رفع یدیھ حتى رأینا عفرتي إبطیھ أال ھل بلغت إن كان بعیرا لھ رغاء أو بقرة لھا خوار أو شاة تی
  ثالثا

إذن فھناك الكثیر من األوامر الدینیة المرتبطة أساسا بالمعامالت التجاریة واستئجار العمالة واإلدارة  
إذن فمن یتصور ان العمل یعتمد على الخداع والمراوغة وأن ھذا ال . وغیر ذلك من أمور العمل

نھ مجرد شخص ال یرید أن یتخلق بالخلق الحمید ویحاول أن یقنع نفسھ ویقنع یتعارض مع الدین فإ
  .اآلخرین بأنھ لیس شخصا سیئا
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  األخالقیات العامة

. األمثلة التي ذكرتھا أعاله ھي بعض األحادیث واآلیات التي تأمر باتباع األخالق في العمل واإلدارة
یات عامة یلتزم بھا المسلم في حیاتھ الخاصة ولكن األمر ال یتوقف عند ھذا الحد ألن ھناك أخالق

. ھذه االخالق یضیق المقام عن مناقشتھا وال شك أنھا ال تخفى على القارئ. واالجتماعیة وفي عملھ كذلك
وھناك أمور منھٌي عنھا . الصدق، العدل، التواضع، الحلم، الصفح، الوفاء بالعھد، النصیحة: مثاال ذلك

ء الظن، تحقیر اآلخرین، الغیبة، النمیمة، السخریة من اآلخرین، الكذب، كذلك مثل الحسد، الحقد، سو
بالطبع ھذه أخالقیات عامة وال یوجد أي شيء یبیح عدم . التماس العیوب، الخیانة، والظلم بأنواعھ

  االلتزام بھا في العمل بل قد إن عدم االلتزام بھا في العمل ھو أمر خطیر

ال ُتھمل . ال تتعامل مع اآلخرین بتعاٍل. فالتزم بأخالقیات العمل اإن كنت موظفا أو مدیر أو مستثمر
ال َتخدع عمیال وال ُموردا وال . ال تُشق على المرؤوسین بما ال ُیطیقون. ُكن أمینا مع الجمیع. عملك

تحتقر زمالءك  ال.تعاون مع زمالئك. ال تتھرب من العمل. ال تكذب. ال َتُخن األمانة. مرؤوسا وال رئیسا
ال ُتنتج . ال تطلب من المرؤوسین أن یعملوا في جو غیر صحي أو آمن. ال تلوِّث البیئة. ال ُتؤذیھمو

واألھم من ذلك، ال تقوم بتعلیم . ال تحلف كاذبا. ال تظلم األجیر حقھ. كن عادال. منتجات تضر مستخدمھا
  اآلخرین األخالقیات السیئة في العمل كي ال تتحمل ِوزرھم

وأوضح إن . اقشنا أھمیة أخالقیات العمل في الخارج وأھمیة أخالقیات العمل في الدینبذلك نكون قد ن
شاء اهللا في مقالة قادمة أن أخالقیات العمل واإلدارة ھي ضرورة لنجاح المؤسسة أو بمعنى آخر ھي 

  .ضرورة إداریة
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إداریة  أخالقیات العمل ضرورة
  · ص  7:41في  2007, 19مایو 

. ناقشُت في عدة مقاالت سابقة أخالقیات العمل في الخارج وكذلك أخالقیات العمل من الناحیة الدینیة
ما أحاول توضیحھ في ھذه ھذا . ھذا الحد بل أخالقیات العمل ھي ضرورة إداریة ولكن األمر ال یقف عند

  المقالة

على الرغم من أن كل شخص ینبغي أن َیَتحلَّى بأخالقیات العمل فإن إدارة المؤسسة البد أن تضع 
فقد تجد من الموظفین من ھو مؤمٌن . ضوابط وجزاءات تجعل الموظفین یلتزمون بأخالقیات العمل

المؤسسة أن تجعل الُكل یلتزم بھا بناء على ولكن من مصلحة . بأخالقیات العمل ومنھم من الیكترث بھا
الئحة أو میثاق توضح أخالقیات العمل من منظور المؤسسة بحیث تكون ملزمة لكل العاملین وبحیث 

  تكون ھناك عقوبة رادعة لمن یخالفھا

  العالقة بین العاملین واإلدارة

فالموظف . رة بزیادة إنتاجیة العاملمن األمور المعلومة أن الثقة بین العاملین واإلدارة لھا عالقة مباش
ولكن . الذي یعلم أن إدارة المؤسسة ستقدر مجھوداتھ على المدى القریب والبعید فإنھ َیَتفانى في عملھ

عندما یشعر الموظف بأن إدارة المؤسسة ال تََِفي بوعودھا للعاملین فإن ھذا یكون أمرا غیر ُمحفِّز لھ على 
لذلك فإن التزام المدیرین بالصدق واألمانة والعدل والوفاء . الكفاءة تطویر العمل واإلبداع وزیادة

والرحمة مع العاملین یؤدي إلى ثقة العاملین في اإلدارة وھو ما یؤدي إلى تحفیزھم على العمل ویوفر 
  .كثیرا من الوقت الضائع في الشائعات والشكوك والتفاوض

في . یات العمل واإلدارة غیر الملتزمة بأخالقیات العملحالة اإلدارة الملتزمة بأخالق: قارن بین حالتین
الحالة األولى تجد ان وعود المدیرین للعاملین ُمصدَّقة بینما في الحالة الثانیة تجد ان الوعود غیر ُمصدَّقة 

في الحالة األولى تجد كثیرا من العاملین یستمر .بل یكون الشك ُمھیمنًاعلى العالقة بین العاملین واإلدارة
في العمل لسنوات عدیدة طالما كان الدخل مقبوال بینما في الحالة الثانیة تجد العاملین یبحثون عن بدیل 

في الحالة األولى تجد العامل سعیدا في عملھ ولدیھ والء لھذه . باستمرار حتى وإن كان الدخل مرتفعا
قابل السریع ألن المقابل بعید المدى المؤسسة المحترمة بینما في الحالة الثانیة تجد العالقة مبنیة على الم

  .غیر مضمون

فالمؤسسة التي تتعامل بطریقة أخالقیة . ھذا األمر یمتد تأثیره إلى العمالة التي قد تتقدم لوظائف بالمؤسسة
مع موظفیھا تجتذب كفاءات سوق العمالة بینما المؤسسة التي ال ُتبالي بھذه األمور ُتَنِفر الكثیر من تلك 

كذلك فإن أسلوب تعامل المؤسسة مع . تأثیر ذلك على قدرات المؤسسة غنٌي عن التفصیل   .الكفاءات
  .المتقدمین لوظائف یؤثر على الكفاءات التي تقبل التوظیف بھا بل والتي تتقدم لھا مستقبال

  العالقة بین العاملین
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لعاملین وبعضھم البعض عندما یكون الصدق والتعاون االحترام واألمانة ھي األخالقیات المنتشرة بین ا
بینما عندما تكون ثقافة الخداع والنفاق واإلساءة . فإن ھذا یؤدي إلى َتفجر طاقات العاملین لصالح العمل

للزمالء ھي المسیطرة فإن كل عامل یكون على حذر من زمیلھ ویتعاون معھ بقدر ضئیل وُیخفي عنھ 
في الحالة األولى یمكن تشكیل . ھا لرئیسھ وھكذاالكثیر من المعلومات وقد یكذب في التقاریر التي یكتب

فرق عمل لحل المشاكل وتطویر العمل بینما في الحالة الثانیة فإن فرق العمل تفشل لعدم وجود روح 
في الحالة األولى تجد أن بیانات العمل دقیقة وصحیحة بینما في الحالة الثانیة . التعاون والثقة بین العاملین

في الحالة األولى تجد الخبرة تنتقل من . بیانات خاطئة وكثیرا من التقاریر ُمضلِّلةتجد أن كثیرا من ال
موظف لزمیلة ولمرؤوسھ وكذلك من جیل لجیل وبالتالي فإن العاملین دائما في حالة نمو وتطور وھو ما 

  .ینعكس على المؤسسة

تجد الخبرة َتِضیع بانتھاء خدمة ُیخفي معلوماتھ عن زمیلھ و  بینما في الحالة الثانیة تجد أن كل موظف 
في الحالة األولى تجد أن كل موظف مستعد لتحمل بعض األعباء . موظف ما وعلینا البدء من جدید

في الحالة األولى . اإلضافیة بینما في الحالة الثانیة تجد أن كل موظف یتجنب تحمل أي مسئولیات إضافیة
مل بالِترحاب بینما في الحالة الثانیة تقابل بالشكوك و ُتقابل أي مبادرة من أحد العاملین لتطویر الع

في الحالة األولى یكون العمل ھو الشغل الشاغل للعاملین . بالتساؤل عن األھداف الخفیة لصاحب المبادرة
بینما في الحالة الثانیة تكون مھارات التغلب على مكائد الزمالء ومھارات إیقاعھم في المشاكل ھي 

  عامل الھدف األسمى لكل

  العالقة مع الموردین

عندما تكون المؤسسة تتعامل مع الموردین بأسلوب أخالقي فإن الموردین ُیفضلون استمرار عالقتھم مع 
في ھذه الحالة تكون العالقة بین المؤسسة والموردین طویلة األجل وتكون مبنیة على الثقة . ھذه المؤسسة

ؤسسة أن تطلب من الموردین تقدیم أسعارا أفضل وجودة ھذا ُیتیح للم. واالحترام والمصالح المشتركة
أفضل بل وتستطیع أن تطلب منھم تعدیل أسلوب عملھم أو التكنولوجیا التي یستخدمونھا للوصول إلى 

كذلك فإن الموردین یكونون مستعدین للعمل یدا بید مع موظفي تلك المؤسسة لتطویر . الجودة المطلوبة
تطیع الشركة ضمان الحصول على ما ترید من الموردین في الوقت المناسب في ھذه الحالة تس. منتجاتھا

  ال یخفى على القارئ ما یعود بھ كل ذلك على أداء المؤسسة. وبالمواصفات المطلوبة

أما عندما تكون المؤسسة تتعامل مع الموردین بأسلوب غیر أخالقي كأن تؤخر سداد مستحقاتھم بغیر حق 
أو التحاول التعاون معھم بأي صورة أو التحترم موظفیھم فإن العالقة بین أو ُتعطیھم وعودا كاذبة 

فالمورد ال یضمن أن تتعامل معھ المؤسسة مرة . الموردین والمؤسسة تكون مبینیة على المكسب السریع
أخرى فیحاول الحصول على أعلى مقابل للمعاملة الحالیة ویحاول أن ُیقدم الخدمة بأقل تكلفة وھو ما قد 

ھذا المورد ال یكثرث برضاء تلك المؤسسة عنھ على المدى البعید ألن عالقتھ . تج عنھ انخفاض الجودةین
بالطبع لن تستطیع تلك المؤسسة أن تطلب من الموردین ما تطلبھ    .بتلك المؤسسة قد ال تمتد كثیرا

تجد ید العون من المؤسسة األخرى التي لدیھا عالقة تعاون طیلة األمد مع الموردین وبالتالي فلن 
كذلك فإن . الموردین لتطویر المنتج أو تقلیل وقت التورید أو تطویر طریقة العمل لدى الموردین وھكذا
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المؤسسة التي یكون موظفیھا یتقاضون أجورا من موردیھا أو یحصلون منھم على ھدایا ال تنتظر 
أن یكون المورد ھو نفسھ  ھذا بالطبع ناھیك عن. الحصول حتى على حقوقھا لدى ھؤالء الموردین

  الموظف

  العالقة مع العمالء

عندما تكون المؤسسة صادقة وأمینة في تعاملھا مع العمالء فإنھم سیفضلون شراء منتجاتھا ألن لدیھم ثقة 
سیكون من الیسیر أن تحصل المؤسسة على رأي العمالء عند محاولة تطویر خدماتھا ألن . ھذه المؤسسة

یستطیع عمیل تلك المؤسسة أن یبني خططھ على أساس . من الوالء لتلك المؤسسةالعمالء یشعرون بنوع 
سیقوم العمالء بالدعایة المجانیة لتلك المؤسسة . وعود تلك المؤسسة كفترة التورید أو مواصفات المنتج

اقف عندما یتحدثون مع أقرانھم عن المعاملة االخالقیة التي تقدمھا ھذه المؤسسة وتجدھم یتحاكون عن مو
  جیدة حدثت لھم عند تعاملھم مع تلك المؤسسة

وستجد . أما في الحالة المعاكسة فإن العمالء سینقلون استیاءھم من تلك المؤسسة إلى أصدقائھم وزمالئھم
العمالء ال یثقون في ُوعود تلك المؤسسة ویتخوفون من أن تكون المواصفات المكتوبة على المنتج غیر 

ھؤالء العمالء سیفضلون التعامل مع مؤسسة أخرى لدیھا اخالقیات في . منھا حقیقیة وسیحتاجون للتأكد
  التعامل وبالتالي تكون تلك المؤسسة معرضة للخطر

  العالقة مع المستثمرین

. عندما ُتفكر في شراء أسھم لشركة ما فإنك تدرس موقفھا المالي من حیث المكسب والخسارة وغیر ذلك
الشركة بأخالقیات العمل على تقییمك ألسھمھا؟ بالطبع نعم، ألن الشركة ولكن ھل تؤثر ثقتك في اھتمام 

التي تتمیز بأخالقیات العمل ستكون قوائمھا المالیة دقیقة وصادقة وباتالي تستطیع االعتماد علیھا، أما 
تقدیم الشركة التي تتمیز بخداع الموردین أو العمالء أو الموظفین فلن تَََتَورَّع عن ِخداع المستثمرین ب

وبالتالي فإن أخالقیات العمل تؤثر على فرص جذب مستثمرین وھو ما یقلل من . بیانات مالیة كاذبة
  فرص توسع الشركة وإدخال منتجات جدیدة أو دخول أسواق جدیدة

  العالقة مع المنافسین

افسین فیما عندما تتمتع المؤسسة بسمعة طیبة من ناحیة اخالقیات التعامل فإنھ یمكنھا التعاون مع المن
فعلى الرغم من التنافس فإن ھناك الكثیر من األمور التي یمكن أن یتعاون فیھا . ُیحقق مصلحة مشتركة

مثال ذلك أن تتحد عدة شركات لكي تشتري مادة خامة كجھة . المنافسون بما یعود بالنفع على كل منھما
میسرة ألن  ل أو شروط دفعواحدة وھو ما یعطیھم جمیعا فرصة الحصول على سعر أفضل وجودة أفض

حجم الشراء یكون أكبر بكثیر مما لو اشترى كل منھم على حدة وبالتالي یكون المورد حریصا على تقدیم 
كذلك قد یتعاون المنافسون بتقدیم خدماتھم لعمالء المنافسین الذین یستطیعون خدمتھم . بعض التنازالت

الطیران لنقل عمالئھم على خطوط طیرانھم المختلفة  بتكلفة أقل من المنافسین مثل التعاون بین شركات
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كذلك قد تتعاون . وھو ما یقلل التكلفة على شركات الطیران ویزید من المرونة في توفر المواعید المختلفة
  .الشركات لمواجھة منافس كبیرأو لتطویر تكنولوجیا ما أو غیر ذلك

المؤسسة ال تتمیز بالمحافظة على أخالقیات العمل  ھذا التعاون مع المنافسین ال یمكن تحقیقھ عندما تكون
وبالنالي تخسر تلك المؤسسة كل . ألن المنافسین سیقابلون أي مبادرة للتعاون بالتوُجس والشك والحذر

  ھذه الفرص للتعاون المفید مع المنافسین

  عالقة أخالقیات العمل بسیاسات اإلدارة الحدیثة

. المؤسسة على اتباع أسالیب اإلدارة الحدیثة والعكس صحیحكما ترى فإن أخالقیات العمل تساعد 

ألنھا تستطیع التعاون مع  Jusy In Time  فالمؤسسة األخالقیة تستطیع أن تطبق سیاسات مثل
الموردین لتورید المواد األولیة في الوقت المناسب وتستطیع تكوین فرق عمل وتستطیع االعتماد على 

 Totalكذلك فإنھا تستطیع تطبیق سیاسة . حل مشاكل المعدات وھكذا المشغلین لضبط الجودة وتستطیع

Productive Maintenance    أو الصیانة اإلناتجیة الشاملة ألن روح التعاون بین التشغیل
واإلنتاج ستكون متوفرة أصال وسیكون بإمكانھا تكوین مجموعات صغیرة لحل مشاكل المعدات وسیكون 

ھذه المؤسسة تستطیع أن تكون لدیھا سرعة في . المعدات بانفسھم وھكذا لدى المشغلین الحماس لتنظیف
اتخاذ القرار ومرونة عالیة ألنھا تستطیع الثقة في المرؤوسین وبالتالي ال تحتاج ألن یتم اعتماد القرار 

ھذه المؤسسة تستطیع تشكیل فرق عمل لتطویر المنتجات أو الخدمات . من سلسلة طویلة من المدیرین

اتباع . مع الموردین والمنافسین Strategic Alliances یع تكوین تحالفات استراتیجیةوتستط

 Six Sigmaاخالقیات العمل تساعد كذلك على دراسة المشاكل باألسالیب الحدیثة وتطبیق نظم مثل 
ن كل أما المؤسسة التي ال تكترث بأخالقیات العمل فإ. ألنھ یمكن الرجوع لبیانات تاریخیة دقیقة وصادقة
فال یمكن تطبیق أیًا من أسالیب التفكیر الجماعي مثل . تلك السیاسات الیكون لھا فرص نجاح كبیرة بھا

عصف الذھن وال یمكن تشكیل فرق عمل و الیمكن دراسة المشكالت بناء على بیانات صحیحة وال 
  ……یمكن الثقة في أحد

  إرساء أخالقیات العمل في المؤسسة

جب أن یحرص علیھ كل شخص ولكن إدارة المؤسسة لن تعتمد على مدى التزام اتباع األخالق ھو أمر ی
العاملین بأخالقیات العمل بناء على قناعاتھم الشخصیة بل ھي بحاجة ألن ُتلزَمھم بذلك كجزء من 

فكما أوضحت فإن عدم االلتزام بأخالقیات العمل یؤثر على أداء المؤسسة وبالتالي فالبد . ُمتطلبات العمل
من الضروري تحدید ما ھو أخالقي وما ھو غیر أخالقي في  لذلك فإنھ. من الحرص على تطبیقھالھا 

في غیاب ذلك فإن كل موظف یكون لھ مقاییسھ الشخصیة والتي . ُعرف المؤسسة لكي یلتزم بھ الجمیع
  .تختلف من شخص آلخر

أن یتم التعامل مع الكذب في البد . كذلك فإنھ ال بد من التعامل بحزم مع كل إخالل بھذه األخالقیات
البد أن ُتعامل روح العداء واإلیذاء بین العاملین بالجزاء . التقاریر وفي البیانات وفي التعامل بكل حزم
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ال یمكن ترك كل موظف یتصرف حسب ما اعتاد علیھ فال یمكن ترك الموظفین یتبادلون األلفاظ . الرادع
 یمكن أن یتم التعامل مع من ال یحترم اخالقیات العمل بتھاون ال. البذیئة أو َیِحیكون المؤامرات لبعضھم
ال یمكن أن تقبل أن یكون العاملین لھم مصالح متداخلة مع . فھذا یجعل الجمیع یسلك نفس المسلك

ال یمكن أن تقبل أن . ال یمكن أن تقبل أن تكون روح العداء ھي المنتشرة بین العاملین. مصالحة المؤسسة
ال یمكن ان تقبل إدارة المؤسسة أن یأخذ العاملین ھدایا . یال أو موردا أو ُمتقدم لوطیفةیخدع موظفا عم

یجب أن یتم التعامل مع كل أمر یخص أخالقیات العمل بكل شدة مھما . قیِّمة من الموردین أو العمالء
  كانت رتبة الشخص المخالف

ع األسف فإن إھمالنا ألخالقیات العمل م. الِحرص على أخالقیات العمل ھو أمٌر أخالقي ودیني وإداري
یجعل العاملین ال یتعاونون والشركات ال تثق في بعضھا والكل یبدأ بسوء الظن وال یمكننا االستفادة من 

البد أن تكون ألخالقیات العمل أولویة أكبر بین . أخالقیات العمل ضرورة للتطور. خبرات بعضنا
  .موظفینا وُمدیرینا
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بك؟ ھل َعِلمَت أن اآلخرین یقتدون -أخالقیات العمل
  · ص  6:51في  2007, 6اغسطس 

الجید لمرؤوسھ الذي التحق  عن األداء -الذي یصُغرني ببضعة أعوام-كنُت أتحاور مع صدیقي وزمیلي  
-وقد فاجأني بأن قال لي أنھ یحاول أن ینقل لھ ما تعلَمھ مني عندما التحق بالعمل معي . بالعمل معھ حدیثا

- وظلَّ یقول لي أنھ تعلم مني كذا وكذا وأنني قلت لھ . منذ أكثر من عشر سنوات - كزمیل في نفس اإلدارة
محمودة وإن كنت لم أستطع   ذكر أشیاًء أحمُد اهللا أن صدیقي. ذابعض النصائح الجیدة مثل كذا وك - حینئذ

ولم أكن اتصور أنني تركُت ھذا . فلم ُتسعفني الذاكرة -أن أتذكربعض ما قال أنني نصحتھ بھ في الماضي 
للزمالء عند الحاجة   على الرغم من أنني أعرف أنني عادة أحاول تقدیم النصح. التأثیر في ھذا الصدیق

  .م أتصور أن یدوم تأثیر ذلك لسنوات وأنھ یمكن أن ینتقل إلى آخرینولكنني ل

ھذا یحدث في . ھذا الحدث ذكَّرني ولفت انتباھي إلى أمر خطیر وھو أن اآلخرین یقتدون بنا وإن لم َنشعر
ما ھذه المواقف قد ُتعلِّمھ . فكم من مواقف یراھا اإلنسان فتؤثر فیھ مدى الحیاة. العمل وفي الحیاة عموما

ولذلك فأحب أن ألفت االنتباه في ھذه المقالة إلى تأثیر اتباعنا ألخالقیات . ھو محمود أو ما ھو مذموم
  .العمل في اآلخرین

  أنت قدوة لآلخرین

قد تجد بعض الموظفین والمدیرین یتصرف بطریقة تتنافى مع أخالقیات العمل في فترة ما في عمره ثم 
ولكن مع األسف فإنك تجد ان ھناك أجیاال من . نھج الَسوي في العملیترك ھذا النھج ویحاول أن یتبع ال

الموظفین قد تعلموا النھج غیر السوي من ھذا الموظف أو المدیر ثم نقلوا ما تعلموه لمن ھم أصغر منھم 
وھؤالء لن یتغیروا بمجرد تغیر سلوك ھذا الشخص بل ربما یكونون قد التحقوا بشركات أو . وھكذا

احذر أن تنقل أخالقیات سیئة ! أن تكون ھذا الشخص.…احذر. لم تعد تربطھم بھ أي صلةھیئات أخرى و
احذر أن یأتي زمیلك عندما َتكبر سنك ویقول لك لقد تعلمت منك ! في العمل لآلخرین بالقول أو بالفعل

على منذ أربعین سنة التھرب من العمل أو تقاضي الرشوة أو النفاق أو الخداع أو إلقاء المسئولیة 
  .!……اآلخرین

قد تتصور أنك َھمال في الناس ولن یقتدي بك أحد ولكن في الواقع فإن الكثیرین من حولك وخاصة من 
فقد یتعلم منك اآلخرون كیفیة . ھم أصغر منك سنا وأقل منك خبرة قد یقلدون أفعالك ویستمعون لنصائحك

منك كیفیة القاء الُتھم على الزمالء التھرب من القیام بما ھو واجب من واجبات العمل وقد یتعلمون 
وقد یستمر . قد یتعلمون منك ذلك نظرا ألنك تفعل ذلك أو ألنك تنصحھم بفعل ذلك. وكیفیة تملق الرئیس

أنت لست ھمال في الناس بل أنت قدوة لبعض الناس وإن لم . تأثیر ذلك لسنوات وسنوات وأنت ال تشعر
  ذلك؟ألیس ك…إنھ ألمر خطیر. تقصد وإن لم تعلم

ولماذا ال تكون قدوة حسنة فتنقل المبادئ الطیبة في العمل واإلدارة لآلخرین؟ لماذا ال تكون مدیرا یتعلم 
منك المرؤوسین التواضع والعدل والصدق واألمانة والجدیة في العمل؟ قد یراك مرؤوسك أو زمیلك 
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قد ترى مدیرك حریصا . لوبتبذل الجھد لكي تقوم بواجبك بشكل جید فیؤثر ذلك فیھ وینتبع نفس األس
قد ترى زمیلك حریصا على . على أال یظلم احدا فیؤثر ذلك فیك وتقلده عندما تصبح في موقع المسئولیة

  .قد یراك مرؤوسك أمینا مع العمالء فتجده أمینا معھم. احترام وقت العمل فتتبع نفس نھجھ

  أنت قدوة بأفعالك

ك وقد یقلدونك سواء نصحَت أو لم تنصح سواء قصدَت أو لم شئَت ام أبیَت فإن اآلخرین یتأثرون بأفعال
إن الموظف الصغیر عندما یجد اآلخرین الیبالون بأخالقیات العمل فإنھ قد یقلدھم، ما لم یكن لدیھ . تقصد

إن الشخص غیر المھذب حین یذھب لمكان یكون فیھ الناس یتعاملون بأخالقیات . وازع أخالقي قوي
ھذا ما یحدث في . دا أن یظھر باخالقیات مقبولة لكي ال یكون محل احتقار اآلخرینعالیة فإنھ یحاول جاھ

یقلد اآلخرین فإن وجد أن الغش بكافة أشكالھ ھو أمر ُمستقبح  إن الموظف الجدید أو الصغیر نسبیا. العمل
یظل یكذب بقیة بینھم فإنھ یبتعد عنھ وإن وجد مدیره أو زمیلھ یكذب على اآلخرین فإنھ قد یتأثر بذلك وقد 

  .حیاتھ في العمل وقد یمتد التأثیر خارج العمل

  !انتبھ لما تنصح بھ اآلخرین

وھناك آخرون یحرصون على . أنت في جمیع األحوال قدوة لآلخرین بفعلك وإن لم تقصد وإن لم ُترد
فقد . ھاوھذه النصائح قد َتحض على أخالقیات العمل وقد تشجع على ما ُینافی. نصیحة اآلخرین بالقول

تنصح زمالءك بأداء واجبھم بشكل جید وقد تنصحھم باألمانة والصدق مع الزمالء وقد تنصحھم بالصدق 
مع المدیرین وقد تنصحھم بعدم خداع الموردین وقد تنصحھم بالتعاون مع زمالئھم وقد تنصحھم بعدم 

  ..…رینوقد تنصحھم بالغش والخداع والكذب وتعمد اإلساءة لآلخ..…ازدراء مرؤوسیھم 

فتجد . في بعض المؤسسات تجد العاملین یفتخرون بتفھمھم لبعض النظریات واألمثلة غیر األخالقیة
. ھناك نظریات للتھرب من المسئولیة ونظریات إللقاء التھم على اآلخرین ونظریات في خداع العمالء

یرا فتخطيء مثیرا فال تعمل كث: وتجد كذلك أمثلة تدعو إلى عدم االمانة في العمل مثل المثل الشھیر
ھذا مثل یدعوك إلى تعمد اإلقالل من مجھودك في العمل . تترقى، وتعمل قلیال فتخطئ كثیرا فال تترقى

  .وھناك أمثلة كثیرة یتم تناقلھا عبر األجیال كمثال للقدوة السیئة. وتجنب االجتھاد في العمل

ال تأخذ األمر على أنھا مجرد ! في العمل انتبھ لما تقولھ لآلخرین وال تنصح اآلخرین بأخالقیات سیئة
  .كلمات ال قیمة لھا فقد یتأثر اآلخرون بآرائك ویمتد ھذا التأثیر لغیرھم

  ھل تمتدح األمین أم الخائن؟

أحیانا تجد زمالءك یمتدحون أحد الزمالء أو المدیرین ومن الطبیعي أن ھذا المدیح یدعوك ألن َتحُذو 
عندما یكون ھذا التقدیر والمدیح لشخص أمین في عملھ أو  .یر اآلخرینَحذو ھذا الشخص لتكون محل تقد

ولكن مع األسف فإنھ في بعض . صادق في تعاملھ فإن ھذا یدعو اآلخرین التباع ھذا النھج الحمید
األحیان یكون ھذا التقدیر واإلعجاب نتیجة لقدرة ھذا الموظف أو المدیر على التھرب من المسئولیة أو 
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: فتجد اآلخرین یمتدحون ھذا الشخص بقولھم. أو تضلیل المدیرین ء أو خداع المرؤوسین خداع العمال
إنھ أستاذ، إنھ ُمعلِّم، إنھ شخص ذكي جدا، إنھ خبرة كبیرة في التعامل مع العمالء أو المدیرین، إنھ 

 یحاولون تقلید ھذا -وخاصة من ھم أصغر سنا-ھذا التقدیر لمثل ھؤالء یجعل اآلخرین .…رائع
  .في الخداع والغش“ أساتذة”فیصبحون “ األستاذ”

باإلضافة لذلك فإن ھذا الشخص عندما ُیمتدح بسبب أفعالھ السیئة فإنھ یتمادى في ذلك وال یجد غضاضة 
ولكن . فلو كان الشخص الذي یكذب في العمل یجد االزدراء من اآلحرین لما تمادى في ذلك. في ذلك

فال شك أن ھذا یشجعھ على “ أستاذ…أستاذ”جد زمیلھ یقول لھ عندما یكذب الموظف او المدیر فی
لو وجد الشخص الذي یخدع العمالء أن مدیره یكره ذلك وأن زمالءه . االستمرار في الكذب واإلبداع فیھ

  .یرون ھذا غشا وخداعا لما استمر في ذلك او على أقل تقدیر لما استمر في ذلك عالنیة

أو مرؤوسا بسبب أفعالھ الُمنافیة ألخالقیات العمل فإن اآلخرین یستمعون احذر أن تمتدح زمیال او مدیرا 
إن أقوالك لھا قیمتھا ومدیحك لآلخرین لیس أمرا تتضاحك بھ بل ھو . إلیك وقد یقلدونھ بسبب مدیحك ھذا

  أمر لھ تأثیره

على االلتزام إن أقوالك وأفعالك وتقدیرك لآلخرین یؤثر فیمن حولك من زمالء ومرؤوسین وقد ُیشجعھم  
. أنت قدوة لآلخرین وما تفعلھ او تقولھ لھ تأثیره الكبیر. بأخالقیات العمل وقد ُیشجعھم على عدم اتباعھا

  ..…أنت قدوة لآلخرین وإن لم تشأ وإن لم تشعر
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األداء  تكلفة الكذب وأثره على مستوى
  · م  5:39في  2006, 4مایو 

ولكن ھل فكرت یومًا أن تقدر التكالیف . قد نظن أحیانًا أن أثر الكذب یعود على عدد قلیل من الناس
  المترتبة على الكذب؟ و ما ھو أثر الكذب على أداء الشركات و المؤسسات؟

  :دعنا نفترض ثالث حاالت

  قلٌة من الناس قد تكذب ولنقل عشرة بالمائة: الحالة األولى

  كثیٌر من الناس قد یكذبون ولنقل خمسون بالمائة: الحالة الثانیة

  كثیٌر من الناس قد یكذبون وقد َیَتفقون على الكذب: الحالة الثالثة

ن احتمالیة ان یكذب في الحالة األولى تكون تكلفة عدم الثقة بالناس أعلى بكثیر من تكلفة أن ُتخدع أل
  .في ھذه الحالة ستثق في مرؤوسیك ورؤسائك وسُتصدق الطبیب ومیكانیكي السیارات. علیك أحد قلیلة

بالطبع لن . في الحالة الثانیة ستضطر إلى تحمل تكلفة عدم الثقة بالناس أو تكلفة أن یخدغك الناس كثیرًا
. إلى أكثر من طبیب وأكثر من میكانیكي مشورة المیكانیكي وسوف تذھب  ُتصدق نصیحة الطبیب وال

المدیر لن یثق في مرؤوسیھ ومرؤوسیھ لن ُیصدِّقوه وبالتالي ستجد كثیر من العاملین والمدیرین ال عمل 
س یتأكد ان ص یؤدي العمل كما ینبغي و ع یتأكد أن : لھم سوى التأكد من أن آخرین یقومون بأعمالھم

و .…َمضیعة للوقت..…والمدیر یتأكد من أنھم جمیعًا ال یخدعونھ  س ال یكذب و غ یتاكد أن ع ال یخدعھ
في ھذه الحالة لن ُیصدق العاملین وعود المدیرین بالحوافز والترقیات وبالتالي لن یكون . َمضیعة للمال

عندھم حماس وحافز عالیین وسیكونون باستمرار باحثین عن عمل آخر ألنھم ال یثقون في المسئولین 
في ھذا الجو من عدم الثقة ُتقابل أي مبادارات بتطویر العمل بشك رھیب . و الشركةعن المؤسسة ا

  .ومقاومة شدیدة من العاملین

في الحالة الثالثة ال یثق أحد فیما یقولھ أي زمیل أو مدیر أو أي مجموعة من الزمالء ویحكم الشك 
  .قراراتنا وأفعالنا ویضیع الكثیر من الموارد

ثر كثیرًا بانتشار الكذب ألن تكلفة التحكم في مجموعة ینتشر بینھا الكذب وعدم الثقة إن أداء المؤسسة یتأ
ینتج عن ذلك أن العمل الذي یمكن ان یتم في ساعات ال یتم إال في عدة أیام ألن . ھي تكلفة عالیة جدًا

ل ما تعرفھ علیك أن تنسى ك. ھناك عدد لیس َھین من التوقیعات واالعتمادات للسماح ألي شيء أن یبدأ
ال تحاول تطبیق ..…ال تفكر في أنھ یمكن ان َیتَِّسم العمل بالمرونة..…عن مزایا الالمركزیة والتفویض

السیاسات الحدیثة التي تعتمد على اتخاذ الفنیین لقرارت تخص الجودة واإلنتاج فأنت ال تثق 
ة طویلة االجل مع ال تتخیل أنھ یمكنك ان تبني عالق..…توقع أنظمة غایة في التعقید……بھم

بل ولن تستطیع حتى ……ال تتصور انھ یمكنك عمل أي تحالفات مع الشركات المماثلة.…موردیك
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وبعد ذلك لن تستطیع أن ُتقیِّم تكلفة الكذب .……قیاس مستوى االداء ولن تصدق أي تقاریر وأي أرقام
  .ألن كل األرقام موضع شك

أي عمل وأي سیاسات البد وأن تثق في آخرین وأن لكي تستطیع تطبیق . األمانة تجعل الجمیع یكسب
لذلك فإن المدیرین علیھم أن یتعاملوا بشدة مع أي خلل في األمانة وأي كذب في نقل  . یكونون موضع ثقة

  .المعلومات ألن ذلك یكون لھ عواقب وخیمة على المدى البعید
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الرحمن  یرحم اهللا أبا عبد
  · ص  7:43في  2008, 28اغسطس 

  :دعنا نبدأ ھذه المقالة بھذا الحدیث الشریف من صحیح البخاري

  المسجد فإذا    بیر وعروة بن الز   دخلت أنا    قال    مجاھد    عن    منصور    عن    جریر    حدثنا    قتیبة    حدثنا   
   رضي اهللا عنھما    عبد اهللا بن عمر  
وإذا ناس یصلون في المسجد صالة الضحى قال فسألناه عن صالتھم فقال    عائشة    جالس إلى حجرة  

قال أربعا إحداھن في رجب فكرھنا أن نرد    صلى اهللا علیھ وسلم    كم اعتمر رسول اهللا    بدعة ثم قال لھ 
یا أماه یا أم المؤمنین أال تسمعین    عروة    في الحجرة فقال    عائشة أم المؤمنین    وسمعنا استنان  علیھ قال
اعتمر أربع    صلى اهللا علیھ وسلم    قالت ما یقول قال یقول إن رسول اهللا    أبو عبد الرحمن    ما یقول 

ا اعتمر عمرة إال وھو شاھده وما اعتمر في م   أبا عبد الرحمن    عمرات إحداھن في رجب قالت یرحم اهللا 
  “رجب قط

  موقع اإلسالممن    ھذا الحدیث منقول بنصھ

ض ھذه ھي العبارة التي بدأت بھا السیدة عائشة رضي اهللا عنھا لكي تعتر“ یرحم اهللا أبا عبد الرحمن”
فھو قد ذكر أن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم اعتمر في . على مقولة لعبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنھما

یرحم اهللا أبا عبد ”انظر إلى بدایة الكالم بـ . رجب وھي تقول أنھ صلى اهللا علیھ وسلم لم یعتمر في رجب
ما ھذا الرقي في . اھال باألمرإنھا شھادة لھ بأنھ لیس ج“ ما اعتمر عمرة إال وھو شاھده”ثم “ الرحمن

إنھا رضي اهللا عنھا لم تقلل من شأنھ وال من فضلھ بل دعت لھ ثم أقرت بأنھ شھد كل عمرات . الرد
  .الرسول صلى اهللا علیھ وسلم

لماذا ال نتبع ھذا األسلوب الراقي فنتبادل . فما بال مناقشاتنا تتمیز بتسفیھ ھذا لذاك واتھام كل فریق لآلخر
  .فما أھمیة ذلك من الناحیة اإلداریة. ونستمع لآلخریناألفكار 

 إن عدم تقدیر أفكار اآلخرین ال یشجعھم على إبداء آرائھم وبالتالي فإن المؤسسة تفقد كما
  .كبیرا من األفكار واالقتراحات التي یمكن أن یكون بعضھا رائعا

أنت مجرد : ن یقول لھعندما یحجر المدیر على فكر المرؤوس فإنھ یفقد الحافز فكما لو كا
  ھذا یجعل العمل ممال ویصیب العامل باإلحباط. آلة للتنفیذ

إن . عندما تنتشر ثقافة االحترام بین العاملین جمیعا بما فیھم المدیرین فإننا نجني عدة أسیاء
االحترام المتبادل یكون سببا للتعاون بینما . جو العمل یكون إنساني وھذا أحد محفزات العمل

  م األلفاظ الجارحة وانتشارھا یؤدي بكل طرف أن یتربص باآلخر ویؤدي النتشار المكائداستخدا
 بعض العاملین قد یفقد ثقتھ بنفسھ تماما ویظن أنھ مجرد شخص غبي وھو أمر سيء في

  حد ذاتھ ولھ توابع أخرى وھو أنھ لن یستطیع أن یؤدي عملھ بشكل مقبول
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ر یتعرف من خالل االستماع الجید على مشاكل إن االستماع لآلخرین ھو أمر مھم فالمدی
اما عندما یجد المتحدث أنھ یقابل بالصوت العالي واالتھامات فإنھ یمتنع . كثیرة لم یكن لھ أن یعرفھا

  بعد ذلك عن إبداء رأیھ أو توضیح األمور

االحترام أو فالمدیر قد یكون ھو أساس ثقافة عدم . وفي الحقیقة فإن المدیرین علیھم دور كبیر في ذلك
فعندما یكون المدیر دائم اإلساءة لمرؤوسیھ فمن الطبیعي أن یتعامل ھؤالء المرؤوسین . ثقافة االحترام

كما وأن المدیر ھو الذي . مع مرؤوسیھم بنفس األسلوب ومن الطبیعي أن یتعامل الزمالء بنفس األسلوب
على سبیل المثال فإن رئیس أي .  یسمح بھاعلیھ تقویم األمور فعندما یجد أي تجاوزات في التعامل فإنھ ال

والمدیر علیھ اتخاذ موقفا . اجتماع علیھ أال یسمح ألحد الحاضرین بالتعامل بشكل غیر الئق مع زمیلھ
حازما تجاه األفراد الذین یبدؤون في نشر ثقافة التعامالت غیر المھذبة وغیر المحترمة في المؤسسة وإال 

  .لب علیھ حینئذفإنھا تنتشر بشكل یصعب التغ

عندما تشترك في مناقشة في العمل فحاول التركیز على الھدف وھو حل المشكلة أو الوصول إلى القرار 
ال تعتبر النقاش معركة تنتصر فیھا أو . ركز على الحقائق ال على األقوال غیر المستندة للحقیقة. الصحیح

تذكر أن نشر . یَت أنت بھ أم أتى بھ غیركتخسر ولكن اجعل ھدفك ھو الوصول إلى الحل األمثل سواء أت
ثقافة احترام آراء اآلخرین ھو ھدف في حد ذاتھ فلیس معنى أن أحدا قال فكرة غیر صائبة أنھ یستحق أن 

  .ُیمتھن وإال فإن أحدا لن یقول شیئا ألن فكرتھ ربما تكون خاطئة

اون المؤسسة مع موردیھا بل وربما إن كل أنظمة اإلدارة الحدیثة تدعو لتعاون العاملین والمدیرین وتع
ونحن لدینا ھذا الموروث الرائع من أدب الحوار ومن التعاون ولكننا . مع منافسیھا في بعض األمور

  .نرفض أن نتعاون بل إننا ُنعرقل بعضنا البعض

یا وما أدراك أنت ”: ال تقل لزمیلك. عندما تحضر اجتماعا في المستقبل فحاول أن ترتقي بأسلوب الحوار
: ما رأیك أن تقول لھ. ال تسخر من زمیلك وال تستھزء بھ. “أنت ال تفھم شیئا”: وال تقل لھ“ حدیث السن

فكرة جیدة ولكن كیف “.“…یرحمك اهللا یا أبا فالن أنا أعلم أنك خبیر باألمر ولكن لدي وجھة نظر”
ھل .“…لصعوبات التالیةھذا حل لھ فائدتھ ولكن تم تطبیقھ في الماضي وواجھنا ا“.“…نتغلب على كذا؟
  ھذا أمٌر صعب؟
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الزمنیة تأثیر األمانة في إعداد الجداول
  · ص  8:19في  2007, 29سبتمبر 

للمشروعات الصغیرة أو الكبیرة؟  بإعداد الجداول الزمنیةلعل العنوان یبدو غریبًا، فما عالقة األمانة 
االمانة . كثیرین لألمانة في تقدیر االوقات الزمنیة الالزمة ألداء األعمالبالطبع ھذا ھو سبب عدم اتباع ال

كثیرا ما . في إعداد الجدول الزمني ھي أن ُتقدر األوقات كما تتوقعھا بناء على المعلومات المتاحة لدیك
لومھ یبالغ الشخص المسئول عن التنفیذ لكي یضمن أن یكون التنفیذ دائما أسرع من الجدول الزمني فالی

. ھذه المبالغة ھي في الحقیقة كذب وخیانة لألمانة. احد على تاخره في التنفیذ بل یشكرونھ على ذلك
یتصور البعض أن ھذا األمر ال یضر ألننا في الواقع سنقوم بالتنفیذ في أقل وقت ممكن ولكن ھذا غیر 

  .ل الزمنیةُأحاول ھنا استعراض التأثیرات السلبیة للمبالغة في تقدیر الجداو. صحیح

  تضییع الوقت في إعداد الجدول الزمني بدون داٍع: أوال

افترض أننا نرید القیام بعمل والوقت المتاح لذلك یصل إلى ثالثة أیام وھناك العدید من المھام التي سیقوم 
 إن بالغ بعض ماذا یحدث. یقوم كل طرف بتقدیر الزمن الالزم ألداء أعمالة المختلفة. بھا أطراف مختلفة

األطراف أو كل األطراف في تقدیر الوقت الالزم لكل مھمة؟ إن إعداد الجدول الزمني یستغرق وقتا 
طویال لمحاولة القیام ببعض المھام على التوازي أو بدء بعض األعمال بمجرد بدء أو إنھاء أعمال 

سیارات النقل كذلك قد یتم تنسیق بعض الموارد المشتركة مثل أدوات النقل أو المناولة مثل . اخرى
ثم نبدأ في التنفیذ فنجد أن األعمال تستغرق وقتا أقصر بقلیل ویظھر لنا أن الوقت والمجھود . األوناش و

الَذین بذال إلعداد الجدول الزمني لم یكن لھما داٍع ألن وقت التنفیذ أقصر بكثیر وكان یمكننا إعداد جدول 
  .ا جھد كبیر إلعداد جدول زمني معقدزمني بسیط بحیث تتم كل مھمة على حدة ولكننا بذلن

  

  تنسیق الموارد فشل عملیة: ثانیا

في المثال السابق نجد ان عملیة تنسیق الموارد المشتركة قد انھارت تماما عند التنفیذ ألن األعمال كلھا 
تتم في غیر موعدھا وبالتالي فإن االحتیاج إلى الموارد المشتركة مثل األوناش مثال ال یتبع الجدول 

  .الزمني وقد یحدث تعارض بین مھمتین أو أكثر
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  ضیاع فرصة انھاء األعمال مبكرا: ثالثا

السبب ھو أننا قد . قد یصل األمر أننا ال نستطیع انھاء األعمال على الرغم من التقدم الكبیر في التنفیذ
نكون بحاجة لمعدة نقل كبیرة وقد تم تحدید موعد تأجیرھا بناء على الجدول الزمني وبالتالي فقد تتوقف 

كذلك قد یتوقف العمل في انتظار خبیر ). مثل ونش أو سیارة نقل( األعمال في انتظار وصول ھذه المعدة
في ھذه الحاالت تكون المبالغة . یصل من الخارج في موعد تم تحدیده بناء على الجدول الزمني األصلي

  .في تقدیر االوقات الالزمة إلنھاء المھام المختلفة سببا في تأخر التنفیذ) الكذب المتعمد(

افترض أن . دیم منتج جدید لألسواق وبالتالي أعددنا خطة للتصنیع وخطة للتسویقافترض أننا بصدد تق
التصنیع حتى الوصول إلى بدایة اإلنتاج تحتاج ثالثة أشھر ولكن مسئول اإلنتاج زعم أنھا تحتاج إلى 
. رسبعة أشھر مثال ولذلك فقد قام مسئول التسویق للترتیب لحمالت دعائیة للمنتج بعد ستة او سبعة أشھ

ما الذي یحدث عندما نكون قادرین على بدء اإلنتاج بعد ثالثة أو أربعة أشھر؟ إن تغییر خطط التسویق قد 
یكون غیر ممكن في ذلك الوقت وبالتالي قد نضطر أن ننتظر إلى نھایة الستة او السبعة أشھر حتى نبدأ 

  .سة في السوقوال یخفى علیك ما قد ینتج عن ذلك خاصة في حالة وجود مناف. في البیع

  تعطل العمل بسبب مھام غیر رئیسیة: رابعا

أنھ یحتاج خمسة أیام للقیام بأعمالھ بینما  - مثال- افترض أننا نقوم بصیانة مصنع وقال المسئول المیكانیكي 
في ھذه الحالة قد یقرر طرف آخر القیام بأعمال . ھو في حقیقة األمر یتوقع أال یتجاوز ثالثة أو أربعة أیام

ھذه األعمال قد ال تكون . خمسة أیام  رق خمسة أیام ألن المصنع لن یعمل بحال من األحوال إال بعدتستغ
ثم عند . رئیسیة ویمكن تأجیلھا ولكنھ یتم تنفیذھا باعتبار أنھا لن تسبب أي تاخیر في تشغیل المصنع

یل المصنع نتیجة القیام التنفیذ تجد أن األعمال المیكانیكیة قد انتھت في أربعة أیام وال نستطیع تشغ
  .باألعمال غیر الرئیسیة

  صعوبة تنسیق األعمال عند التنفیذ: خامسا

یتسبب ھذا األمر في أن یفقد الجدول الزمني معناه وتكون ھناك حاجة إلعادة التنسیق بین األطراف 
یكون أحد  فقد. المختلفة وھو ما قد َیَتَعذر فعلھ أو على األقل یتسبب في بعض المشاكل والصعوبات

  .األطراف غیر مستعد لھذه التغییرات وقد یمكنھ تلبیة التغییر ولكن بمقابل مادي أو إجھاد للعاملین

  سوء تنظیم العمالة: سادسا

عندما . من ضمن فوائد الجداول الزمنیة أنھا تساعدنا على تنظیم العمالة وتنظیم الراحات واألجازات
 في عمل مھم فإننا نقوم بتنظیم جداول الحضور بناء على یكون ھناك جدول زمني لمدة أسبوعین مثال

إن أمكننا إنھاء العمل في أسبوع واحد فإننا نكون قد فوتنا الفرصة على كثیر من العاملین ألخذ . ذلك
  .راحات أو اجازات
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  فقدان الثقة في الجداول الزمنیة: سابعا

ت األعمال ھو أن جمیع األطراف تبدأ في التعامل مع من النتائج الخطیرة للمبالغة الُمَتعمَّدة في تقدیر أوقا
في ھذه . الجدول الزمني على أنھ مجرد استكمال أوراق وأنھ من الطبیعي أال یكون لھ عالقة بالواقع

  .الحالة یصبح الجدول الزمني بال فائدة وتنتشر الفوضى في تنفیذ األعمال وتصبح سمة من سمات العمل

یة ھو تنظیم العمل ولكن بدون تحري الصدق في إعداد الجداول الزمنیة إن الھدف من الجداول الزمن
وھناك الكثیر من أدوات اإلدارة التي قد یتم تطبیقھا بھذا الشكل لمجرد أن نقول . تصبح مضیعة للوقت

. قد یقول قائل ولكن اختالف زمن التنفیذ عن الجدول الزمني ھو أمٌر وارد الحدوث. إننا ُنطبق كذا وكذا
ھذا وارد، ولكننا یجب أال نتعمده وإال نكون ُمضللین لكل من یقرأ الجدول الزمني فنحن نوھمھ أننا  نعم

كذلك فإنھ عند إعداد الجدول الزمني بشكل جید فإن االختالف في معظم . نحتاج وقتا أطول مما نتوقع
ن في كل األعمال ولكن األحیان لن یكون كبیرا وبالتالي یمكن التعامل معھ ولن یكون كثیرا أي لن یكو

  .سیكون في بعضھا

  


