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قيمة ومفهوم جاءت به الديانات السماوية
هى قدرة الفرد على مراقبة ذاته )نفسه( والتفكير الجيد في أي عمل قبل القيام به
للتحقق من خلوه من اﻷخطاء والسلوكيات الخاطئة
القدرة على تقويم الذات دون تدخل جهات رقابة خارجية
فهي بمثابة نبض الضمير ووازع الخلق النابع من إستشعار المسئولية واﻹحساس
بالواجب فهى أرقى أنواع الرقابة وأكثرها جدوى
القدرة على مراقبة النفس وتنظيم السلوك
هى الضمير الحى داخل اﻹنسان والذي يمنعه من إرتكاب اﻷخطاء
هى الوازع الداخلي الذي يحرك سلوك اﻹنسان فتون بمنزلة السلطة العليا التى
يخضع لها اﻹنسان
الضمير هو الرادع اﻷساسي وليس الخوف من العقاب والرعب من نظرة الناس إليه

أهميتها


















تقوي المناعة النفسية
تقوى الصﻼبة الداخلية
الحماية من اﻹنزﻻق في طريق خطأ
بناء شخصية قوية لدى الفرد تتمتع بالنزاهة
ضمان إنجاز اﻷعمال بطريقة صحيحة مما يساهم في رفع شأن المجتمع
تحفز على استخدام العقل للسيطرة على الغرائز والشهوات والبعد عن اﻷفعال
الخاطئة
تساعد الفرد في التركيز على مسئولياته
تحمى الشخص من الصراعات والتناقضات الداخلية والخارجية
تمنح الفرد القدرة على مواجهة الرغبات والشهوات ومواجهة اﻹغراءات والسلوك
الخاطئ
الحد من التهور واﻹندفاع
التصرف الهادئ والمتأني في المواقف الصعبة
زيادة التركيز في حل المشكﻼت
تهدئة الﻶخرين في المواقف الصعبة
هي القوة اﻷساسية لمواجهة اﻹنحراف
الدفع نحو الخير واﻹبتعاد عن الشر
اﻹبتعاد عن السلوكيات المدمرة أخﻼقيا من خﻼل اﻹنترنت ومواقع التواصل

اﻹجتماعي وغيرها
 مواجهة التحديات والضغوط الﻼ أخﻼقية
 دعم التوازن النفسي براحة الضمير
 تحسين نظرة الشخص لنفسه واحترامه لها بغض النظر عن نظرة من حوله

طرق تعزيزها
–
-

قال تعالى "ما يلفظ من قول إﻻ لديه رقيب عتيد
قصة سيدنا يوسف سورة يوسف آية  ...23وراودنه التي هو في بينها عن نفسه وقالت هيت لك
قال معاذ ﷲ إنه ربي أحسن مثواى إنه ﻻ يفلح الظالمون صدق ﷲ العظيم.
التوعية بالقيم والسلوك القويم
تقييم انتاجية الموظف وليس تواجده في مكتبه.
تشجيع وتعزيز ﺛقافة التقييم الذاتي
التربية اﻷخﻼقية السليمة

مجاﻻت تغطية الرقابة الذاتية:
تغطي الرقابة الذاتية التي يقوم بها الفرد على نفسه مجاﻻت عدة من أهمها ما يلي:
 -1التزام الفرد بمواعيد العمل ،خاصة عندما ﻻ يكون ملتزماً بالتوقيع عند الحضور
واﻻنصراف.
 -2مدى التزام الفرد بإنجاز اﻷعمال المطلوبة منه خﻼل تواجده بالعمل.
 -3مدى جودة أداء الفرد لعمله ،ومدى تحقيق اﻷداء لﻸهداف المتوقعة منه.
 -4مدى محافظة الفرد على موارد المنظمة ،واستغﻼلها في المجاﻻت المخصصة لها.
 -5مدى التناسب بين ما يحصل عليه الفرد من عوائد وما يقدمه للمنظمات من أعمال.
 -6مدى وﻻئه للمنظمة ،ورعايته لمصالحها خاصة عندما تتعارض مصلحة المنظمة مع
مصالحه الخاصة.
 -7مدى تأﺛير أدائه وتصرفاته وقراراته على اﻷشخاص اﻵخرين بالمنظمة أو خارج
المنظمة.
 -8مدى استغﻼل وقت العمل في القيام بالهما المخصصة له.
 -9مدى التزام الفرد بالمعايير المهنية الخاصة بالمهنة التي ينتمي إليها.
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