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وزارة التعليم
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
إدارة التخطيط والتطوير

المقدمة

َ
ُ
َّ
يشكل ويطبع سلوكه الوظيفي بطابع ُّ
املسؤولية بكل امانة واخالص،
تحمل
نميه إلاسالم لدى املوظف ِّ
إن إلاحساس املرهف الذي ي ِّ
َّ
َّ
ًّ
عنصرا ًّ
ً
يتمثل في الدافع الذاتي والشعور
وإضافيا،
مهما
إلادارية في املنظمة أو الجهاز إلاداري في املجتمع املسلم
فالرقابة
ْ
َّ
باملسؤولية؛ َّ
يؤدي إلى رفع مستوى ألاداء الوظيفي.
مما ِّ
ولكي َّ
ٌ
الوظيفية التي َّ
َّ
فالوظيفة َّ
وواجباتْ ،
العامة هي حقو ٌق
حددتها ألانظمة
يتمتع املوظف بحقوقه؛ ال ُب َّد ْأن يلتزم بالواجبات
َّ
بالدقة وألامانةْ .
الوظيفية الخاصة ،ومن أهم هذه الواجبات ُ
َّ
وأن
قيام املوظف بأداء أعمال وظيفته
واللوائح والقرارات وألانظمة
ِّ
َ
آلاخرين؛ َّ
ألنه مؤتمن على هذا العمل ،قال تعالى َ :وَال َت ْب َخ ُسوا َّ
ُ
الن َ
َّيتسم بالعدل وإلانصا والززاهة في ُّ
اس
وتعامله مع
تصرفاته
َّ َ
َ
َ ْ
ُّ
يستمر مع املوظف حتى بعد تركه الخدمة؛ كواجب عدم إفشاء ألاسرار التي اطل َع عليها بحكم وظيفته .
أش َي َاء ُه ْم[ هود 58:ومنها ما
َ َ
أهمية ألامانة ،وأنها إحدى خصال املؤمن؛ قال  -تعالى َ ﴿ -:و َّالذ َ
الدين القويم -قد َّركز على َّ
ين ُه ْم ِّأل َمان ِّات ِّه ْم َو َع ْه ِّد ِّه ْم
ِّ
ولاسالم  -وهو ِّ
ِّ
َ
َ
َّ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ُّ ْ َ
َر ُ
اعو َن ﴾ [املؤمنون ،]5 :كما َ
جعل أداء ألامانة من الواجبات َّ
ات
املهمة في إلاسالم؛ قال  -تعالى ِّ ﴿ -:إن الله يأ ُم ُرك ْم أن تؤدوا ألا َمان ِّ
َ َ
َّ ً
ُ
َ
َّ
َّ
الحرص على ألامانة؛ ملا لها من
الربانية التي تؤ ِّكد
غنية بالتوجيهات
إلاسالمية
ِّإلى أ ْه ِّل َها ﴾ [النساء]85 :؛ ولذلك كانت النصوص
أهمية في حياة املسلمين ُّ
وتقدمهم.
َّ ٍ
والعنصر البشري هو ألاداة الفاعلية في تنمية أي مجتمع من املجتمعات ،وال ترتقي ألامم وال تصل إلى غايتها وأهدافها ما لم تكن
منظومة املوارد البشرية لديها من الكفاءة واملهارة والتميز بالقدر الذي يسمح لها بالتنافس بين ألامم و النهوض بالقوى البشرية على
ً
أكمل وجه؛ تحقيقا للمصلحة العامة .
ومن هنا تم وضع هذه الوثيقة متضمنة القيم ألاساسية التي يجب على املوظف أن يعمل في إطار مجموعة املبادئ ألاخالقية التي
تحكم سلوكه املنهي والوظيفي ،وال شك أن لالتزام بما جاء في هذه الوثيقة سو يكون له بالغ ألاثر ،ليس على املوظف العام فحسب
بما يكتسبه من احترام وتقدير املحيطين به من رؤساء ومرؤسين وزمالء وجمهور املتعاملين معه بل واملجتمع عامة .
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نطاق تطبيق الوثيقة :
تسري هذه الوثيقة على جميع املوظفين في إلادارة .
ملاذا الوثيقة (تحديات املوظف فى الوظيفه الحكوميه ) :
غياب معايير اخالق العمل .
 غموض اللوائح إلادارية وعدم وضوحها ..
اصطدام املصالح الشخصية مع مصلحة العمل أنواع الفساد إلاداري.
زيادة تكلفة الخدمات العامه.
انتشار الواسطه على حساب الكفاءة والجدارة .
انعدام التجاوب مع احتياجات املراجعين.
تفضيل املصالح الشخصيه على مصلحة الوطن.
 الفساد إلاداري وفجوة لاداء وهناك عبارة اقتصادية شهيرة (فكلما زادت معدالت الفساد إلاداري ،كلما قل دخل الفرد من الناتج
القومي وكلما قل الفساد إلاداري ازداد تدفق لاموال ولاستثمارات الخارجية).
ملاذا اخالقيات الوظيفة :
ألهمية الوظيفه فى احداث التنمية الشامله .
 رفع الكفاءة ولاتقان فى العمل ( الجودة الشامله) .
النصح للموظفين ولابداع فى الوظيفه.
 استشعار املسؤوليه وألامانة الفرديه .
رفع ثقة املواطنين واملقيمين فى املوظف الحكومى.
 التقليل من التكاليف العامه.
قولبة العالقة لايجابية بين املوظف ورؤساؤه ومرؤوسيه.
توجيه أخالق العمل إلايجابية نحو لابداع وتطوير العمل وحسن معاملة املراجعين ولانجاز فى الوقت املناسب.
حفظ حقوق املوظف وممتلكات الدوله.
لابتعاد عن التصرفات الغير الئقة والتي تنافى تعليمات وقيم لاسالم و ،والقوانين ،وتقاليد املجتمع.
مواجهة فجوة ألاداء.
فوائد ميثاق أخالق العمل الوظيفي:
 تأسيس القواعد التنظيمية إلدارة أخالقيات العمل وتأصيلها.
خلق الوعي بين املوظفين بأهمية أخالق الوظيفة العامة في القطاع الحكومي.
ربط أخالقيات املوظف بالقرارات إلادارية.
 تأصيل برامج تقييم السلوك الوظيفي السلبي في القطاع الحكومي.
وضع برامج وخطط ملواجهة مشاكل أخالقيات العمل في موظفي القطاع الحكومي.
 اقناع املوظفين بأولوية أخالقيات الوظيفة كمطلب أساس ي.
 دعم أهميه الرقابه الذاتيه.
كيف نرسخ أخالقيات املهنة:
 خلق قوانين عمل واضحة.
 القدوات القيادية.
 التقييم املستمر والعادل.
 العقاب الواضح والرادع.
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مفهوم الوثيقة وامليثاق ألاخالقي:
هي عبارة عن وثيقة ومرجع ملساعدة املوظف على اتخاذ قراراته اليومية والعمل بطريقة سليمة ال تخالف ألانظمة والقوانين ،كما أنها
توضح مبادئ املنظمة وقيمها التي تسير عليها وتلتزم بها في أدائها لعملها وتربطها بالطريقة التي يتوقع من املوظف أداء عمله بها.
فوثيقة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفية العامة هي جزء أساس ي من أي برنامج مؤسس ي لترسيخ أخالقيات العمل ومكافحة
الفساد ،وقد تحمل عدة مسميات ،منها “ميثاق أخالقيات العمل” و “وثيقة السلوكيات الوظيفية” و ” وثيقة أخالقيات املهنة” وغيرها من
ألاسماء التي قد تختلف ولكن املحتوى والهد يبقى هو نفسه في غالب ألاحوال .كما أن بعض املؤسسات تلزم املنتمين لها جميعا وبدون
استثناء باإلقرار بصورة دورية على الوثيقة ،وتقيم ورش عمل وتدريب لزيادة الوعي بها ،وتضع سياسات وإجراءات مستقلة حول محتويات
الوثيقةوماوردبها
وأخيرا وليس آخرا وباختصار فإن الوثيقة تهد إلى تعزيز ألامانة والززاهة ورفع حس مكافحة الفساد واملمارسات السلبية لدى املنظمة
ويتعدى ألامر ذلك ليصل إلى التأكيد على أن مخالفة تلك املبادئ أو القيم يؤدي إلى اتخاذ إجراء تأديبي أو انضباطي قد يصل إلى حد
الفصل بحق من تثبت عليه املخالفة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن الوثيقة تعمل على تنمية حس اتخاذ القرار السليم لدى املوظف وإلابالغ
عن املخالفات الوظيفية ولالتزام التام بالقوانين وألانظمة الحكومية.
ألاهداف العامة للوثيقة :
تهد هذه الوثيقة إلى تنمية ثقافة املوظف املهنية ،وتعزيز انتمائه لرسالته ومهنته ،ولاسهام بتطوير العمل واملجتمع بدعم القيم
لاخالقية وتنمية روح املسؤولية ،والتمسك باألخالق السامية ،في التعامل مع مرؤوسيه وزمالئه في العمل ،أو متلقي الخدمة وفق القيم
إلاسالمية والنظامية ،لتقديم أفضل الخدمات ملتلقي الخدمة من خالل :
• التعريف باألخالق التي يجب أن يلتزم بها منسوبو العمل الوظيفي.
• التأكيد على املسؤولية املهنية والعلمية وألاخالقية ملنسوبي العمل الوظيفي.
• لارتقاء باألداء الفني وإلاداري لدى منسوبي العمل الوظيفي.
• تكوين اتجاه إيجابي نحو أهمية لالتزام بامليثاق ألاخالقي.
• تمثل القيم واملبادئ ألاخالقية في شتى مناحي الحياة.
• إلاسهام في تعزيز مكانة بيئة العمل ولارتقاء بها في إطار قيمي وأخالقي واضح ومعلن للجميع.
• املسؤولية ومراقبة الخدمة والتمسك بالكتاب والسنة وفق املنهج الصحيح.
تعريفات
املوظف العام:
كل من يشغل إحدى الوظائف الحكومية.
قواعد السلوك:
هي معايير السلوك املعتمدة الخاصة باملوارد البشرية الحكومية.
تضارب املصالح:
أي إجراء رسمي أو قرار يقع من املوظف يؤدي إلى تضارب في املصالح بين نشاطاته الخاصة ومصالح الحكومة.
املعلومات الشخصية:
تعني املعلومات بشأن أي فرد محدد.
الصفات الشخصية:
أية صفة شخصية ألي فرد فيما يتعلق بمعتقداته أوقيمه أو جنسيته أو عرقه أو دينه أو وضعه لاجتماعي أو سنه أو جنسه.
املصلحة الخاصة:
أية فائدة شخصية للموظف بحكم طبيعة عمله أو مركزه ،ويمكن أن تؤثر على أدائه لواجباته كموظف عام.
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أخالقيات العمل :مجموعة القواعد واملبادئ املجردة التي يخضع لها إلانسان في تصرفاته ،ويحتكم إليها في تقييم سلوكه ،واملبادئ التي
ً
ً
تعد أساسا للسلوك املطلوب ألفراد املهنة ،واملعايير التي تعتمد عليها أي وزارة في تقييم أدائهم إيجابا وسلبا.
مفهوم السلوك املنهي
هو قيام املوظف بأداء واجباته الوظيفية بأمانة ونزاهة وموضوعية ،والعمل باستمرار على تحقيق أهدا الجهة التي يعمل بها ،وأن تكون
ً
ممارسته في حدود الصالحيات املخولة له ،وأن يؤدي عمله بحسن نية ،متجردا من سوء القصد أو إلاهمال او مخالفة القانون ،أو الضرر
باملصلحة العامة ،لتحقيق مصلحة خاصة له أو للغير.
القيم ألاساسية للسلوك املنهي
إن القيم ألاساسية تعزز أداء القطاع الحكومي من جانب ،وعلى الجانب آلاخر تكسب املوظف العام احترام الرؤساء والزمالء واملتعاملين معه
من أفراد املجتمع وتتمثل هذه القيم فيما يلي:
الصدق وألامانة
ً
ً
أن يكون صادقا وصريحا ومحل ثقة من رؤسائه ومرؤوسيه.
النزاهة
وضع لالتزامات الخاصة بمتطلبات العمل فوق مصالحه الشخصية.
املحافظة والاقتصاد
لالتزام بضمان عدم هدر املوارد العامة  ،أو سوء استغاللها أو استخدامها وكل ما يمت للفساد املادي.
املوضوعية أن يعتمد في توصياته وقراراته على تحليل سليم وصارم لألدلة.
الفساد وسوء استغالل الوظيفة
أى سلوك غير قانونى ،شرعى ،أو غير مسؤول يوجه ضد الوزارة ،الرؤساء ،الزمالء ،املراجعين لتحقيق مصالح شخصيه
الحيادية
ً
ً
التصر فقط طبقا لوقائع املسألة املطروحة أمامه ،وخدمة رؤسائه وعامة الناس بشكل متساوي ،بعيدا عن اخذ
الصفات الشخصية بعين لاعتبار.
الامتياز
على املوظف العام استغالل كل فرصة معقولة،للمحافظة على التميز وتحسين معرفته ومهاراته وكفاءته ،وكذلك معرفة مهارات وكفاءة
زمالئه في العمل.
الاجتهاد
بذل املزيد من الجهد ولاهتمام والسعي لتحقيق معايير عالية لإلدارة العامة.
الكفاءة
حسن التصر في إدارة العمل و املوارد املتوفرة في نطاق طبيعة عمل الجهة.
الشفافية
أن يسلك املوظف العام أسلوب العالنية والوضوح في إلاجراءات والغايات وألاهدا .
العدالة واملساواة
لالتزام بتوفير فرص مهنية متكافئة وآمنة ومحفزة ألداء مرؤوسيه.
قواعد السلوك املنهي وأخالقيات الوظيفة في بيئة العمل :
ينبغي على جميع املوظفين التحلي بأرفع املعايير ألاخالقية ،وبقواعد السلوك املنهي القويم ،داخل وخارج العمل ،باعتبار الوظيفة العامة
ً
ً
مسؤولية وتكليف للقائمين عليها ،هدفها خدمة املواطنين ،تحقيقا للمصلحة العامة ،طبقا للقوانين واللوائح املعمول بها وضرورة التمسك
بأعلى مبادئ السلوك ألاخالقي القويم كما نص عليه املشرع في جميع التعامالت الوظيفية و الحكومية ولالتزام التام بأحكام و سياسة
الدولة .
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السلوك الذاتي واملظهر العام:
 لالتزام باملظهر الشخص ي الالئق واملحتشم .
 التواضع وحسن الحديث ،ولاستقامة ،والصدق وألامانة ،والحلم والحزم ولانضباط ،والتسامح وبشاشة الوجه.
 لالتزام بمبدأ املساواة في التعامل مع آلاخرين بغض النظر عن اللون أو الجنس أو السن أو الجنسية أو إلاعاقة أو املذهب أو
الثقافة.
 ألامانة في عدم نشر أخبار إلادارة او املنظمة التي يعمل بها واملحافظة على سرية املعلومات ،مثل مداوالت اللجان ومجالس
القسم التي يشارك فيها ...الخ .
 مراعاة ألاعرا والقيم واملهنية في التواصل مع آلاخرين.
 تقديم القدوة ألاخالقية الراقية والترفع عن مواطن الشبه والظنون السيئة.
 لاهتمام بتكوين عالقات جيدة مع الزمالء والتعاون معهم في كل ما ال يتعارض مع أنظمة القسم.
 لالتزام بمبادئ لاحترام عند الحوار وعند لاختال في الرأي.
 املحافظة على بيئة العمل والترشد في استخدام املواد الالزمة داخل مكان العمل ،ولامتناع عن التدخين– وما يشابهه.
التطوير الذاتي:
ً
ً
 التطوير الذاتي فنيا وتقنيا ،ومتابعة املستجد وتوظيف ذلك لصالح املهام الوظيفية والخدمات املجتمعية.
 لاستيعاب العميق ملجال التخصص وتبادل الخبرات والقدرات التي يكتسبها املوظفين فيما بينهم.
 لاستفادة من نتائج التقييم االذاتي في تطوير ألاداء.
 لالتحاق بالدورات التدريبية وورش العمل واملؤتمرات واملنتديات ذات الصلة املباشرة بمجال التخصص ولاهتمامات العملية
والبحثية والتطوعية.
ألاداء املنهي:
 مراعاة مواعيد الدوام الرسمية.
 مراعاة آداب اللياقة في التعامل مع املراجعين والرؤساء واملرؤوسين.
 السعي قدر إلامكان لتلبية احتياجات املراجعين.
 جدولة العمل وتحديد ألاولويات.
 إتقان العمل بما يحقق سرعة ودقة إلانجاز مع لالتزام بحدود لاختصاصات.
 اعتماد أيسر السبل القانونية إلنجاز العمل املكلف به.
 أداء كافة املهام املكلف بها بأمانة وجدية وإخالص.
 تنفيذ ألانظمة واللوائح على الوجه ألامثل.
 إلاسهام من خالل النشاط الوظيفي في تطوير ألاداء.
بيئة العمل:
 إلاسهام في تحقيق رؤية ورسالة الوزارة  /إلادارة وتحقيق أهدافها.
 إعالء قيمة العمل وإلاحسان فيه.
 اكتساب ثقة محيط العمل.
 لالتزام بضرورات العمل الجماعي للموظفين من خالل التعاون ،واملتابعة ،والجدية ،وإذكاء روح الفريق ،واملسؤولية
التضامنية.
 الوفاء لإلدارة  /للقسم ،واملناصحة املستمرة بما يتفق مع آلاداب العامة ومصلحة العمل.
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 املحافظة على ممتلكات وموارد بيئة العمل والترشد في استخدامها.

التعامل مع املراجعين:
 إتاحة أكبر وقت ممكن الستقبال املراجعين.
 مراعاة آداب اللياقة في التعامل مع املراجعين والتحلي بالتسامح ،والبشاشة.
 إرشاد املراجع إلى أقصر السبل القانونية إلنجاز معاملته.
 تبني مشكلة املراجع ،والبحث عن سبل حلها.
 عدم لاستعالء على املراجعين ،والسماع لشكاويهم ومطالبهم ،وإفادتهم بما يتم بشأنهم ،وتوجيههم الوجهة الصحيحة.
 تشجيع املراجع على استكمال معاملته ،وإبعاد روح التشاؤم وإلاحباط عنه.
 التعامل مع الواقع الفعلي للمراجعين ،والبعد عن التوقعات والفرضيات الذهنية.
 تقدير ظرو املراجع ،والتعامل معها بإيجابية.
السلوك الشخص ي وشرف املهنة:
 النظر إلى الوظيفة على أنها تكليف من أجل تحقيق مهمة جليلة تعود بالخير على املجتمع.
 الترفع عن كل ما يخل بشر الوظيفة ،سواء كان ذلك في مقر العمل أو خارجه.
 عدم التحايل على ألانظمة والفساد إلاداري ألجل أغراض أو منافع شخصية ،أو لإلضرار باآلخرين.
 التراجع عن الخطأ وتصحيحه.
 كتمان أسرار الوظيفة ،وعدم إفشاء أي ش يء منها حتى بعد ترك العمل.
 تحقيق رضا املستفيدين من خدمات القسم بما ال يخل باألنظمة املعمول بها.
 الحيادية واملوضوعية في التعامل مع املراجعين ،للحفاظ على مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص ،ولابتعاد كليا عن املحاباة أو
العصبية أو املحسوبية.
 تقديم إلارشادات املستندة إلى معلومات صحيحة للجمهور أو زمالء العمل .متابعة ما يستجد في مجال العمل.
ً
ً
 التمثيل الحسن لإلدارة او القسم في الدورات والندوات داخليا وخارجيا
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الالتزامات والحقوق:
َّ
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ،ويستهد املوظف العام وبما أن من حقوق املوظف ،الحصول على راتب الوظيفة،
ُ
مرتبة أعلى ،وتعويضه الشامل ًّ
حددها النظام
والعالوات ،والترقية إلى
ٍ
ماديا للبدالت واملكافآت ،والحصول على إلاجازات التي ي ِّ
ً
ولوائحه.فإن أداء واجبات وظيفته هي املصلحة العامة وحدها وانطالقا من هذا يقع على عاتق املوظف خالل تأدية واجباته الوظيفية ,أن
ً ً
يسلك مسلكا الئقا ،يتفق ومعايير السلوك املنصوص عليها  ،واللوائح التنفيذية وذلك على النحو التالي:
ٌ
 الوظيفة َّ
العامة هي مجموعة من الواجبات والحقوق ،ولكي يحصل املوظف على الحقوق؛ ال ُب َّد من أداء الواجبات .
وأن ُيخصص َ
العمل بنفسه في حدود اختصاصهْ ،
ْ
َّ
َ
وقت العمل ألداء العمل،
يؤدي املوظف

تتحصل واجبات الوظيفة في أن ِّ
ِّ
ِّ
ْ
َ
العامة واملصلحة َّ
الرسمية ،وأن يست ِّهد الخدمة َّ
َّ
العامة.
ُومراعاة مواعيد العمل
َ َ
الرؤساء ُّ
والزمالء والناس ،وطاعة هللا ورسوله ،ثم طاعة ُّ
سلك القويم في العمل وخارجه مع ُّ
الرؤساء في غير معصية
ُ مراعاة امل
َّ
املرعية.
هللا وألانظمة
ْ
وأن يمتنع عن نقد أو لوم الحكومة ،وإساءة استعمال السلطة واستغالل نفوذ الوظيفة ،وإفشاء أسرار الوظيفة ،ولاشتغال

َ
يمثله وفي ُحدود النظام واللوائح.
إذن من ولي ألامر أو من ِّ
بالتجارة أو الجمع بين الوظيفة وعمل آخر دون ٍ
ْ
ْ
 الوالء ولانتماء الوظيفي بالنصرة للعمل وحبه وإلاخالص له ،وإلابداع فيه ،ودفع ألاذى عنه بكشف لانحرا والفساد فيه.
ّ
و ّ
الاخالقيات؟
ننمي هذه
ً
ً
ً
-1عبر إستشعار رقابة هللا عز وجل دائما وأبدا .لكي يستقر الصدق في النفوس وإلاخالص في العمل ويبقى الضمير الحي مهيمنا على
النفس ال بد من وجود عامل مهم يرافق هذا املوظف في مسيرة عمله أال وهو الشعور برقابة هللا تعالى له ألنه بتالزم هذا ألامر تضبط
النفس وتسلم من كل العيوب وتأمن الفتنة.
-2إلاتقان في العمل وأن يخلص العامل واملوظف في عمله يتقنه حق إلاتقان .ألن إلاتقان وسيلة لتطور العمل وتنميته قال صلى هللا
ً
ً
عليه وسلم مركزا على ضرورة إتقان ألاعمال وأدائها حق ألاداء" :إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه".
 -3تغليب املصلحة العامة على املصلحة الخاصة وذلك باإليثار وحب الخير فهذا يبعد ألانانية وحظوظ النفس.
ً
وأيضا ال بد من الشعور باملسؤولية تجاه أي عمل فاملسؤولية تساعد على إلاتقان ،وإلاخالص ،والصدق وحسن التعاطي .فاهلل سبحانه
وتعالى يقول" :وقفوهم إنهم مسؤولون".
-4ال بد من وجود قواسم مشتركة مابين املدير واملوظف:
 ّأما بالنسبة للمديرأو املسؤول فعليه ألاتي: أن يتصف بصفة التواضع أن يحرص على أن ال يكلف موظفيه ما ال يطيقون. أن يقدم املساعدة املطلوبة لهم لتأدية عملهم.ً
 أن يحرص على أن ال يظلم أحدا أويسيئ إلى أحد.أن يعدل بين الجميع وأن يعاملهم سواسية.ّأمأ املوظف فمن واجباته:
ً
*أن يكون أمينا على تأدية عمله كما ينبغي
*أن يتقبل النصيحة والنقد
ً
*أن يكون متعاونا مع زمالئه لتحقيق مصلحة املؤسسة.
*إلاخالص والتفاني في العمل
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