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املخلص :

َّ
خلق هللا الخليقة ،وأمر اإلنسان بالعمل والسعي في األرض؛ لتعميرها وقضاء حوائجه ،وليستغني بالعمل عن ذل السؤال ،من أجل ذلك ،حثت
الشرائع السماوية جميعها على العمل واإلخالص فيه.
ُ
وعندما جاءت الشريعة َّ
رب األرض والسماء ،إلى نبينا الكريم محمد بن عبد هللا –صلى هللا عليه
الغراء والدين القويم بوحي السماء من لدن ِّ
ُُ
ُّ
توجه اإلنسان إلى
وسلم ،-حرص الدين اإلسالمي على ضرورة التمسك باألخالق القويمة واملثل العليا واحترام األعراف والتقاليد واملبادئ السامية ،التي ِّ
مكارم األخالق.
َّ
َّ
َّ
ٌّ
لتكون شخصية اإلنسان املسلم ،وهي كل ال يتجزأ؛ ِّإذ اإلسالم دين شمولية املبادئ
إن األخالق الكريمة تتمثل في تلك الخالل الحسنة ،التي تتكامل ِّ
ٌ
ٌ
تكون
والقيم ،فالعدل ،واألمانة ،والصدق ،وااللتزام ،والوفاء ،واإلباء ،والكرامة ،والشهامة ،والشجاعة واإلقدام ،وغيرها كثير ،خالل في مجموعها ِّ
َّ
أمر ٌ
تحلي املسلم العامل بأخالقيات اإلسالم ٌ
شخصية املسلم في حياته العامة...فإذا َّ
الزم ،يستقيم به العمل،
تطرقنا إلى أخالقياته في العمل ،لوجدنا أن ِّ
ويحقق النجاح والرشاد للمنظمات واملؤسسات على جميع األصعدة.
ِّ
فإذا ما استوعب املسلم أخالقيات العمل اإلسالمي ،واستطاع تطبيقها في مجال عمله ،والتزم أفراد املؤسسة بأخالقيات اإلسالم ،من منظور
َّ
إيمان العامل واملوظف بمبادئ الخير والحق والعدل واملراقبة الذاتية وااللتزام بساعات العمل ،لرأينا مردود ذلك بجالء على األفراد والجماعات ،لذا
يقف هذا البحث على دراسة أثر أخالقيات العمل اإلسالمي على الفرد واملجتمع ،في رؤية علمية بروح إسالمية.
وقد هدفت الدراسة في مضمونها إلى الكشف عن أثر أخالق العمل في اإلسالم ،وانعكاسه على األفراد واملؤسسات ً
إيجابا وسلباً.
وملَّا كانت الدراسة تحتاج إلى وصف وتحليلَّ ،
فإن الدراسة لجأت إلى املنهج الوصفي التحليلي؛ لدراسة أثر أخالق العمل في اإلسالم على الفرد
واملجتمع.
ُّ
يحث على الخلق القويم ،ويدعو إلى التحلي باآلداب السامية ،وأن َّ
توصلت الدراسة إلى َّ
وقد َّ
يتنزه املسلم َّ
عما يتنافى مع القيم
أن الدين اإلسالمي
ِّ
ُ
وأن هذا املوضوع يمثل شعبة من شعب اإلسالم ،فكما َّ
واملبادئ واألعراف الدينية واملجتمعيةَّ ،
ً
عموما ،فهو يهتم بأخالق
أن اإلسالم يهتم باألخالق
ِّ
الغراء؛ من أخالقيات الجد واإلخالص في العمل ،والنزاهةُ ،
الوظيفة ،وهذا ما تدعو إليه الشريعة َّ
والبعد عن العادات املرذولة كاملحسوبية والرشوة
واإلهمال وغيرها.
الكلمات املفتاحية :العمل اإلسالمي ،أخالقيات ،الفرد واملنظمة.

املدقدمة:

َّ
لقد أعلى الدين اإلسالمي من قيمة العمل ،وحث على العناية به ،والنهوض بأعبائه ،ليس هذا فحسب ،وإنما أولى العناية به َّأيما إيالء ،وحسبنا ما
ً
جاء عن نبينا الكريم من قوله "إن هللا ُّ
يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه".
ِّ
شك فيه َّ
ومما ال َّ
َّ
التحلي باألخالق القويمة في
خطورة
استشعار
ضوء
في
بل
اغ،
ر
ف
من
العمل
بأخالقيات
ام
ز
االلت
على
يحرص
لم
اإلسالم
أن
ِّ
األعمال؛ ومن خالل رؤيته النعكاس هذا االلتزام على املجتمع ً
سواء أكان ذلك على املستوى الفردي أو الجمعي.
َّ
َّ
لقد ُبني اإلسالم على إعالء روح الجماعة ،فنهض َّ
وشب ،وانتشر في ربوع املعمورة ،على أيدي سواعد متعاونةَّ ،
واشرأبت
الحس الجماعي،
تشربت
ِّ
ُ
أعناقها تقتدي بسيد الخلق محمد –صلى هللا عليه وسلم -والصحب الكرام –عليه رضوان هللا -في هذا التماسك االجتماعي الجماعي الذي لم تشهد
ْ
ًُ
ُ
واالتحاد.
البشرية مثله تالح ًما وتآلفا إلى أن يرث هللا األرض َومن عليها ،فدانوا األرض ،وعمروها بالحب واالئتالف ِّ
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ً
لقد كانت العرب أحسن الناس أخالقا بما بقى عندهم من الشرائع السماوية السابقة ،ولكنهم ضلوا بالكفر عن الكثير منها ،وبقيت عندهم أثارة
من هذه الفضائل  ،فجاء اإلسالم ال ليهدم هذه الفضائل الخلقية ولكن َّ
ليتبنى َّ
ويقلد
وينسق بينها ِّ ،
كل الفضائل املعروفة وغير املعروفة لديهم ،ويوازن ِّ
يغطي َّ
كل نواحي الحياة  :الفردية
ويوسع مجال تطبيقها؛ لكى ِّ
كل فضيلة املكانة الالئقة بها ضمن رسالته الكاملة الصالحة واملصلحة للحياة البشريةِّ ،
ً
والجماعية للبشر كافة  .فكانت رسالته  تأ ً
َّ
كيدا على أهمية األخالق ،وإقامتها في التعامل مع الخالق -جل وعال -أوال  ،ثم في التعامل مع املخلوق ؛ سواء
( )1
أكان اإلنسان وغيره من الناس  ،أو اإلنسان ونفسه  ،أو اإلنسان وغيره من الكائنات األخرى ،فكان قوله  " : إنما ُب ِّعثت ألتمم مكارم األخالق ".
ولقد امتدت هذه األخالق لتشمل عالقتها َّ
كل نواحي الحياة؛ فهناك عالقة العقيدة باألخالق  ،وعالقة الشريعة باألخالق  ،وعالقة السلوك باألخالق
 ،وعالقة الضمير باألخالق ....
َّ
إال به ،فقد ُسئل  ما الدين ؟ قال " :حسن الخلق "( ، )2ولذلك نجد أنَّ
ً
ً
َّ
وألهمية األخالق ،فقد عدها الدين الحنيف ركنا ركينا من أركانه ،ال يقوم
ِّ
ُُ
َّ
لكل إنسان ،بصرف النظر عن جنسه وزمانه ومكانه ونوعه  ،وأنها أخالق عملية
يميزها أن مصدرها " الوحى " فهي قيم ثابتة ومثل عليا تصلح ِّ
أهم ما ِّ
َّ
ُ
ُ
دخل الناس
هدفها التطبيق الواقعي ،وأن مصدر اإللزام فيها هو شعور اإلنسان بمراقبة هللا تعالى ،ولذلك يقول الرسول  عندما س ِّئل عن أكثر ما ي ِّ
( )3
الجنة ،قال  " :تقوى هللا وحسن الخلق ".
َّ
َّ
من كل ما سبقَّ ،
َّ
يتبين للقارئ أهمية األخالق في الواقع العملي الحياتي ،ومما ال شك فيه أن االلتزام بذلك يكون له مردوده اإليجابي على العمل
ِّ
الوظيفي ،ويجني الفرد واملجتمع ثماره في صو عديدة؛ تتمثّل في االنضباط الوظيفي ،وأداء العمل على أكمل وجه ،وارتقاء املؤسسة في عملها وإنتاجها
ونهوضها بما هو منوط بها ،وتحقيق امليزة التنافسية بين املؤسسات في شتى الوظائف الحكومية ،وهذا ما تنشده املجتمعات الحديثة.

أهداف البحث:
يهدف البحث الحالي إلى:
 .1إلقاء الضوء على مفهوم األخالق في اإلسالم.
ُّ
التعرف على مكانة األخالق في اإلسالم.
.2
 .3بيان أثر األخالقيات في الوظيفة العامة.
 .4الوقوف على أثر االلتزام باألخالقيات اإلسالمية في العمل على الفرد واملجتمع.

منهجية البحث :

َّ
املتمثلة
يتبع هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي؛ الذي يساعد في البحث عن أخالقيات العمل في اإلسالم ،وذلك بالرجوع إلى املصادر األساسية ِّ
في القرآن والسنة ،ووصف ما جاء فيهما من نصوص دالة على ضرورة االلتزام باألخالق اإلسالمية في العمل ،وبيان أثره العائد على الفرد واملجتمع .وقد
جاء تعريف املنهج الوصفي التحليلي بأنه " :أسلوب يعتمد على جمع معلومات وبيانات عن ظاهرة ما ،أو حدث ما ،أو ش يء ما ،أو واقع ما؛ وذلك بقصد
ُّ
ُّ
والتعرف على جوانب القوة والضعف فيه؛ من أجل معرفة مدى صالحية هذا الوضع ،أو
التعرف على الظاهرة املدروسة ،وتحديد الوضع الحالي لها،

مدى الحاجة إلحداث تغييرات جزئية أو أساسية فيه" .

( )4

الدراسات السابدقة:
 دراسة الطراونة ،وأبو خليل( ،)5أثر أخالقيات األعمال واملسؤولية االجتماعية في تحدقيق امليزة التنافسية ،خالد عطا هللا الطراونة ،ومحمد
منصور أبو خليل ،دراسة ميدانية في الشركات الصناعية املدرجة في سوق عمان املالي ،املؤتمر الدولي الثاني لكلية ادارة األعمال ،بجامعة مؤتة –
ُّ
التعرف على أثر
األردن " ،الفرص اإلدارية واالقتصادية في بيئة األعمال التنظيمية " ،للفترة من  25 -23نيسان 2013م .هدفت الدراسة إلى
( )1أخرجهه مالههك فهي املواهأ ،املطبعههة السهلفية ،مكههة املكرمهة ،ط1323 ،1ههه ،318/2 ،والبخههاري ،األدب املفهرد ،مكتبههة الهدليل ،املكتبهة الوقفيههة ،رقهم  ،273والحههاكم ،فهي املسههتدرك،
ابعه مجلس دائرة املعارف-حيدر آباد1342 ،هه .316/2
( )2أخرجه مسلم ،اإلمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج ،مكتبة اإليمان  ،املنصورة  ،بدون ( ت ) .212/1 ،
( )1أخرجه الترمذي ،محمد بن عيس ى بن سورة ،سنن الترمذي  ،الجزء الثالث ،دار ابن الهيثم بالقاهرة ،ط1425 ،1هه 2004 /م ) 363/4 (،برقم . 2005
( )2انظر :عبيدات ،ذوقان وآخرون ،البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه ،دار الفكر للطباعة والنشر :عمان ،ط2005 ،7م ،ص.191
( )1أثر أخالقيات األعمال واملسؤولية االجتماعية فهي تحقيهق امليهزة التنافسهية ،خالهد عطها هللا الطراونهة ،ومحمهد منصهور أبهو خليهل ،دراسهة ميدانيهة فهي الشهركات الصهناعية املدرجهة فهي
سوق عمان املالي) ،املؤتمر الدولي الثاني لكلية ادارة األعمال ،بجامعة مؤتة – األردن " ،الفرص اإلدارية واالقتصادية في بيئة األعمال التنظيمية " ،للفترة من  25 -23نيسان 2013م.
** أستاذ التسويق املساعد في جامعة البترا الخاصة – عمان -األردن.
* االب في برنامج الدكتوراه في إدارة األعمال ،جامعة الجنان ،لبنان ،ومدرس في كلية الخوارزمي ،عمان ،األردن.
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أخالقيات االعمال واملسؤولية االجتماعية في تحقيق امليزة التنافسية وذلك من خالل استقصاء آراء املبحوثين من املديرين العاملين في اإلدارات
العليا في الشركات الصناعية املدرجة في سوق عمان لألوراق املالية .شمل مجتمع الدراسة جميع الشركات الصناعية املدرجة ضمن بورصة عمان
ً
لألوراق املالية ،والبالغ عددها ( )84شركة ،أما العينة فتكونت من ( )65مديرا يعملون في اإلدارات العليا في الشركات املشمولة بالدراسة
َّ
وتوصلت الدراسة إلى انه يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ألخالقيات االعمال (االستقاللية واملوضوعية ،األمانة واالستقامة ،النزاهة والشفافية) على
تحقيق امليزة التنافسية ( تخفيض التكلفة ،االبتكار والتجديد) في الشركات الصناعية االردنية .كما أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير ذو داللة إحصائية
للمسؤولية االجتماعية (املسئولية نحو البيئة ،املسئولية نحو املستهلكين ،املسئولية نحو املجتمع املحلي) على تحقيق امليزة التنافسية (تخفيض
التكلفة ،االبتكار والتجديد) في الشركات الصناعية االردنية.
وأوصت الدراسة بوضع وتعزيز أخالقيات االعمال ،وضرورة أن تقوم الشركات الصناعية االردنية بتحديد السياسات األخالقية وتوزيعها عبر الشركة،
وتدريب العاملين فيها على تعزيز قدرتهم ملواجهة املشاكل األخالقية الصعبة.
 دراسة الطائي (،)1( )2006إطار مفاهيمي ألخالقيات التسويق واملسؤولية االجتماعية في منظمات األعمال الصدمية ،حميد الطائي ،بحث مقدم
إلى املؤتمر العلمي الدولي السنوي السادس لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة الزيتونة األهلية ،للفترة من  19-17نيسان  .2006والتي هدفت إلى
وضع إاار مفاهيمي ألخالقيات التسويق واملسؤولية االجتماعية في منظمات األعمال الخدمية.
َّ
بيئيا للتسويقَّ ،
َّ
مؤث ًرا ً
يتوجب على منظمات األعمال االنتباه إليه عند صياغة االستراتيجيات التسويقية ،وبشكل
توصل الباحث إلى أن األخالقيات تعد ِّ
توصلت إلى َّ
ً
أن أخالقيات التسويق تلعب ً
خاص استراتيجيات التسعير والترويج ،كما َّ
واضحا في املزيج التسويقي الخدمي ( ،)7Psوالعالقات
دورا
ُّ
والتوجه نحو معرفة وتشخيص رغبات وحاجات الزبائن؛ لطرح خدمات تتالءم وهذه الرغبات
التبادلية بين منظمات األعمال الخدمية وزبائنها،
َّ
َّ
والحاجات؛ للوصول إلى تفعيل مفهوم الخدمة املفصلة على مقاس الزبون أو ما تسمى بالزبونية ).(Customization
 دراسة حسين ،والجميل ( ،)2( )2009املسؤولية االجتماعية تجاه العاملين وانعكاسها على أخالقيات العمل ،ليث حسين ،وريم الجميل ،دراسة
آلراء عينههة مههن منتس ه ي بعههض مستشههفيات مدينههة املوصههل ،بحههث مقههدم إلههى املههؤتمر العلمههي الثالههث لكليههة االقتصههاد والعلههوم اإلداريههة ،جامعههة العلههوم
التطبيقية الخاصة ،املنعقد في نيسان .2009
َّ
َّ
وقههد هههدفت إلههى التعه ُّهرف علههى العالقههة بههين أبعههاد املسههؤولية االجتماعيههة تجههاه العههاملين وبههين أخالقيههات العمههل ،وتوص هلت الدراسههة إلههى أن مفهههوم
ُّ
تعبر في املاض ي خالل فترة الستينات عن تعظيم الربح،
املسؤولية االجتماعية يعد من املفاهيم التي نالت اهتمام معظم املنظمات املعاصرة ،والتي كانت ِّ
وبينههت الدراسههة َّ
َّأم ها فههي الوقههت الحاضههر ،فقههد أصههبح املفهههوم يقتههرن بالجانههب االجتمههاعي للمنظمههةَّ .
أن هنالههك العديههد مههن األبعههاد الخاصههة باملسههؤولية
االجتماعيههة تجههاه العههاملين ،إذ يجههب علههى املنظمههات االنتبههاه إليههها واألخههذ بههها؛ ألنههها تحقههق أهههداف العههاملين وتزيههد مههن والاهههم واهتمههامهم باملنظمههة التههي
يعملون فيها.
 دراسهة املرايهات ( ،)3( )2011أثررر أخالقيرات األعمرال للمنظمررة علرى السررلوو األخالرري وأداي رجرال البيررص للمنتجرات النريدالاية فرري مدينرة عمرران،
رغ ههدة املراي ههات ،رس ههالة ماجس ههتير (غي ههر منش ههورة) ،كلي ههة اإلدارة  ،جامع ههة الش ههرق االوس ه  ،عم ههان ،االردن .وك ههان ه ههدفها قي ههاس أث ههر أخالقي ههات األعم ههال
توص هلت دراس ههة إل ههى ع ههدة نت ههائج م ههن أهمه ههاَّ :
للمنظم ههة عل ههى الس ههلوك األخالق ههي ،وأداء رج ههال البي ههع للمنتج ههات الص ههيدالنية ف ههي مدين ههة عم ههانَّ ،
أن مس ههتوى
أخالقيات األعمال ملنظمات بيع املنتجات الصيدالنية في عمان مرتفعَّ ،
وأن مستوى السلوك األخالقي لرجهال بيهع املنتجهات الصهيدالنية فهي عمهان مرتفهع،
كما تبين وجود أثر مباشر ذو داللة إحصائية ألخالقيات األعمال للمنظمة على السلوك األخالقي لرجال بيع املنتجات الصيدالنية في عمان.
إن الشركات التي تتمتعَّ
 دراسة ) ،)4( De Ven (2008والتي هدفت إلى تطوير إاار عمل أخالقي لتسويق املسؤولية االجتماعية للشركة ،حيث َّ
عالمتها بسمعة قوية لدى الزبون ،يجب عليها أن تستخدم مبادراتها للمسؤولية االجتماعية؛ لتحقيق أهدافها التسويقية وغيرها من األهداف املباشرة،
أي عمل يكون له ارتباط مباشر مع جوهر قيمها ومزاياها التنافسية ،وأنه على
وأنه لتحقيق أهداف تسويقية معينة ،على الشركة أن تدعم غاية ِّ
الشركة أن ال تحاول أن ُتخفي بأنها تستفيد من مبادراتها في املسؤولية االجتماعية.

( )2إاار مفاهيمي ألخالقيات التسويق واملسؤولية االجتماعية في منظمات األعمال الخدمية ،حميد الطائي ،بحهث مقهدم إلهى املهؤتمر العلمهي الهدولي السهنوي السهادس لكليهة االقتصهاد
والعلوم اإلدارية ،جامعة الزيتونة األهلية ،للفترة من  19-17نيسان 2006م.
( )1ليث حسين ،وريم الجميل ،املسؤولية االجتماعية تجاه العاملين وانعكاسها على أخالقيات العمل ،دراسة آلراء عينة من منتس ي بعض مستشفيات مدينة املوصل ،بحث مقدم إلى
املؤتمر العلمي الثالث لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة العلوم التطبيقية الخاصة ،املنعقد في نيسان .2009
( )2رغدة املرايات ،أثر أخالقيات األعمال للمنظمة على السلوك األخالقي وأداء رجال البيع للمنتجات الصيدالنية في مدينة عمان ،رسالة ماجسهتير (غيهر منشهورة) ،كليهة اإلدارة  ،جامعهة
الشرق االوس  ،عمان ،األردن2011 ،م.
(1) De Ven (2008) , An Ethical Framework for the Marketing of Corporate Social Responsibility, A Post-Watergate
View, Business Horizons، (April). 75-80.
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 دراسة (  ،)1( )Valentine, 2012هدفت إلى ُّ
التعرف على املحتوى التدري ي ألخالقيات األعمال ورضا موظفي املبيعات عن زمالء العمل واملشرفين.
توصلت الدراسة إلى َّ
أن الدعم املنظمي ألخالقيات األعمال ذو قيمة عالية في البيع الشخص ي ،والذي َّ
وقد َّ
يتعزز بالقيم األخالقية السائدة في املنظمة،
يؤدي إلى رضا املشرفين والعاملين؛ كونهم يلعبون ً
دورا ً
مهما في املمارسة األخالقية.
والذي ِّ
بعد استعراض مجموعة الدراسات السابقة؛ العربية واألجنبية ،يجد الباحث أنه على الرغم من ِّاتفاق الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في
َّ
إال َّ
َّ
أن
أن جميعها يدور في فلك االستفادة من أخالقيات العمل لتطوير وتحسين إنتاجية املؤسسات ،وتحقيق الرضا الوظيفي للعاملين واملشرفين،
الدراسة الحالية تختلف عن الدراسات السابقة في منهجها القائم على استنباط القواعد األخالقية من نصوص القرآن الكريم والسنة املشرفة،
ودراسة أثر تطبيق ذلك في العمل الوظيفي ،وانعكاسه على املؤسسة ،بل ودراسة كيفية االرتقاء بتلك األخالقيات للوصول إلى املستوى املنشود من
الحياة الوظيفية.

املبحث األول :األخالق :مفهومها وارتباطها بالوظيفة العامة
املطلب األول :أخالق الوظيفة
ُّ
ً
ً
ً
هي عبارة عن :املبادئ التي تعد أساسا للسلوك املطلوب ألصحاب الوظيفة ،واملعايير التي قد تعتمد عليها املنظمة في تقييم أدااهم إيجابا وسلبا،
ونقصد بأخالق العمل :األخالق التي يجب توافرها في العامل  ،وفي صاحب العمل على حد سواء  .وقبل أن نفصل ذلك نقول :إن األصل في اإلنسان
املسلم أن يتمسك بالعقيدة اإلسالمية التي تدعو إلى مكارم األخالق  ،وتنهى عن سفاسفها  ،وبالتالي على املسلم أن يتعرف إلى األخالق الكريمة بشقيها
الحسنة والقبيحة  ،ومع ذلك فإن ذلك العلم ال يكفى بل على اإلنسان املسلم أن يسلك السلوك األخالقي في حياته كلها  ،ومنها أخالق العمل.
ً
"واألخالق الكريمة تدعو إليها الفطر السليمة  ،فالبشر كانوا واليزالون يعدون الصدق والوفاء بالعهد والجود والشجاعة والصبر أخالقا أصيلة
ً
يستحق صاحبها الثناء والتكريم  ،و اليزالون يعدون الكذب والغدر والجبن أخالقا سيئة ترفضها العقول السليمة  ،وتذم صاحبها  ،والشريعة جاءت
( )2
داعية الى املعروف من األخالق  ،وتنهى عن املنكر منها".
ويرى بعض الفالسفة مثل ( هربرت سبنسر ) َّ
أن األخالق ال يمكن تهذيبها أو تغييرها ،فاألخالق من األمور
املتأصلة بالنفس ،فيما يرى علماء آخرون
ِّ
مثل سقراط َّ
أن األخالق يمكن توضيحها وتغييرها عن اريق العلم واملوعظة ،وكذلك يرى علماء الفكر االسالمي أمثال الغزالي ومسكويه في الدين
اإلسالمي ،فإ َّن األخالق هي سلوك إنساني ،يمكن تغييره وتوجيهه الوجهة الصحيحة عن اريق التربية السليمة القائمة على غرس القيم واملبادئ
( )3
الصحيحة.
َّ
لذا فإن األخالق في اإلسالم لها اابع يطبق َّ
كل جوانب الحياة والفكر ،كما لها سلطانها وأثرها في السياسة واالقتصاد واالجتماع والتربية واألدب
ِّ
والقانون وأخالق اإلسالم ليست مثالية بمعنى أنها نظرية فوق التطبيق ،فاألخالق في االسالم منهج علمي وليست نظرية ،وهي تقوم على مبدأي االلتزام
ُ
األخروي وتستمد حريتها من اإلنسان وإرادته في االختبار ُّ
وتحمل املسؤولية ،فالفرد مسؤول عن عمله ،وقد رب اإلسالم بين مفهوم األخالق وبين
والجزاء
( )4
ً
التطبيق العلمي ،ورسم التأسيس قواعد العمل الصالح الذي ينبغي أن يسيروا عليه ،استنادا إلى القرآن والسنة ( .ولقد عني االسالم بأهمية األخالق
ُ
صدر األفعال بسهولة ،من غير حاجة إلى فكر أو َّ
رؤية ( )5أو هي مجموعة من
ودورها في إتقان العمل وأدائه بانها عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها ،ت ِّ
َّ
ُ
َّ
حجم عنه( .)6وقد تمثل اهتمام
املعاني والصفات
املستقرة في النفس ،وفي ضواها وميزاتها بحسن العمل في نظر اإلنسان أو يقيم ،ومن َّثم ُي ِّ
قدم عليه أو ي ِّ
َّ
ُ
االسالم باألخالق في عدة أمور؛ منها تعليل الرسالة بتقويم األخالق ،وإشاعة مكارم األخالق جاء في الحديث الشريف عن الن ي أنه قال  {:إنما ب ِّعثت
َّ
إن الن ي  كان يدعو ربه أن ُيحسن خلقه ،وهو ذو األخالق الحسنة ،وأن يهديه ألحسنها ،ومعلوم َّ
ألتمم مكارم األخالق } (َّ .)7
أن رسول هللا  ال يدعو إال
ِّ
ِّ
يمانا؟ قال أحسنهم ً
أي املؤمنين أكمل إ ً
بما يحبه هللا ويقربه منهُ ،
وس ِّئل رسول هللاُّ ( :
خلقا}( .)8فإن من خصائص نظام األخالق في اإلسالم الشمول ،ونعني
ِّ
به أن دائرة األخالق اإلسالمية واسعة جدا ،فهي تشمل جميع أفعال اإلنسان الخاصة بنفسه ،أو املتعلقة بغيره سواء أكان الغير ً
فردا أو جماعة أو دولة،
ِّ

(2) Valentine، Sean، (2012). Ethics training، ethical context، and sales and marketing professionals satisfaction with
supervisor and coworkers. Journal of Personal Selling، vol, 2, no، 3، pp.227-242.
( )1عمر األشقر  ،نحو ثقافة إسالمية اصيلة  ،دار النفائس  :عمان ،ط 1421 ،1هه 2000 /م ،ص.158
( )2العثيمين ،مكارم األخالق ،مكتبة الرشد ،الرياض1993 ،م ،ص.50
( )1أنور الجندي ،الشباب املسلم  ،قضاياه ومشكالته  ،دار الصحوة للنشر والتوزيع ،القاهرة 1994 ،م ،ص . 23-22
( )2أبو حامد الغزالي ،إحياء علوم الدين ،دار الحديث1419 ،هه1986 -م ،ص.46
( )3عبد الكريم زيدان ،أصول الدعوة ،مؤسسة الرسالة ،ط1987 ،9م ،ص.79
( )4أبو داود سليمان السجستاني األزدي  ،سنن أبي داود  ،الحافظ دار الحديث 1420هه 1999 /م ،ص.62
( )5محمد بن عيس ى بن سورة الترمذي ،سنن الترمذي  ،دار ابن الهيثم ،القاهرة ،ط1425 1هه 2004 /م.304/3 ،
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مما ال نجد له ً
فال يخرج ش ٌيء عن دائرة األخالق ولزوم مراعاة معاني األخالق َّ
نظيرا في أية شريعة سماوية سابقة ،ولقد كان من الضروري شرع اإلسالم أن
( )1
على الدولة اإلسالمية أن تلتزم بمعاني األخالق ،وهذا موجود في القرآن الكريم والسنة النبوية َّ
املطهرة وأقوال الحكماء .
املطلب الثاني :أثر األخالقيات في الوظيفة العامة
ُ
واالتكال والالمباالة ،واقتران القول بالفعل في تنفيذ الواجبات ،وإتقان العمل
رض ي هللا وأفراد املجتمع ،ونبذ الكسل ِّ
األخالق هي العمل بما ي ِّ
وإجادتهه( ،واألخالق بمعنى الدين تكون عبارة عن نظام من العمل غايته تحقيق الحياة والخير ونم من السلوك مع النفس والغير ،من حيث مها يجهب
ُ
أن يكون عليه هذا السلوك ،كما أنها ليست ً
وروحه؛ أل َّن الدين في مضمونه عبارة عن الواجبات التي يلتزم بها
جزءا من الدين فحسب ،بهل جهوهره
( )2
اإلنهسان نحو هللا سبحانه ونحو نفسه وغيره من املخلوقات ( .
ُ
ًً
ً
ُّ
واألخالق هي " مجموعة القواعد واأل ُسس التي يجهب علهى املهنهي التمسك بها والعمل بمقتضاها ليكون ناجحا في تعامله مع الناس ،وناجحه في
مهنته ،ما دام ً
قادرا على اكتساب ثقة العاملين معه من زمهالء ورؤسهاء ومرؤوسين )3( .قال  " :أكثر ما ُيدخل الناس الجنة تقهوى هللا وحسن الخلق"
يمانا أحسنهم ً
وقال  " : أكمل املهؤمنين إ ً
خلقا" .وقال " :مها ُي َ
وضع في ميزان امرئ يوم القيامة أفضل من حسن الخلق" .
ثوابا وال ً
نارا وال ً
مما ُّ
عقابا ،لكان ينبغي لنا أن نطالب بمكارم األخالق ،فإنها َّ
وعن اإلمهام علي –رض ي هللا عنه " : -لو ُك َّنا ال نرجو جنة وال نخش ى ً
تدل
( )4
علهى سهبل النجاح  "...كما ِّقيل في هذا الصدد  :-إنما األمم األخالق ما بقيت ...فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا.
املطلب الثالث :مفهوم أخالقيات األعمال
َّ
ُّ
ُ
سهم التاريخ والتقاليد واألعراف والثقافة
يعد مفهوم أخالقيات األعمال من املفاهيم القديمة ،والتي حث عليها الدين اإلسالمي الحنيف ،كما ي ِّ
القومية والوانية والتكوين القبلي والعائلي وظهور الجماعات املرجعية ،والقادة واألحزاب السياسية ووسائل اإلعالم ُّ
وتطورها والخبرة العلمية والعملية
أي مجتمع من املجتمعات(.)5
للمجتمع في تشكيل أخالقيات األعمال في ِّ
أي
فاألخالقيات مجموعة من املبادئ تدور حول أربعة محاور رئيسية هي القيام باألعمال الهادفة ،وعدم إلحاق الضرر باآلخرين ،وعدم الخداع في ِّ
التحيز في القيام بأي ممارسات لصالح ارف دون اآلخر ،فإذا َّ
ُّ
تميز ُّ
أي نشاط في املجتمع بهذه الخصائص ،يمكن في هذه الحالة الحكم
تعامالت ،وعدم
ِّ
( )6
بأخالقيات هذا النشاط .
َّ
وبالتالي َّ
َ
فإن جوانب السلوك األخالقي وضرورة العمل بأخالقيات األعمال من ِّقبل منظمات األعمال ال ترتب بمجتمعات محددة ،بل إنها أصبحت
ً
موضوعا ً
حيويا مهما ،تواجهه منظمات األعمال في الدول
املتعلقة باملنظمة
ِّ
املتقدمة والنامية ،فارتب مفهوم األخالقيات بالعديد من املواضيع واملهمات ِّ
ُ
ُ
عزز السلوك الجيد ،وهذا املفهوم أصبح من األمور املهمة
واملوارد وااقات بشرية؛ كاإلدارة والعاملين ورجال البيع والقيادة واملديرين ،فهو يرشد وي ِّ
ُّ
يميز بين الصواب والخطأ في سلوكه
لشغل الوظيفة في املنظمة ،إذ يتم التأكيد عليها من إدارتها؛ ألنها تعد بمثابة الرقابة الذاتية للفرد؛ ألنه يستطيع أن ِّ
أثناء العمل ،ولهذا يتم استقطاب األفراد ذوي األخالقيات العالية للعمل في املنظمة ،على أساس َّ
أن هؤالء األفراد هم الذين يجلبون األخالقيات لها ،أو
َّ
أن املنظمة تستمد أخالقياتها من األفراد العاملين فيها(.)7
ويحمل مفهوم األخالقيات في عالم األعمال معاني ومضامين كثيرة ،تدور معظمها حول قواعد السلوك اإلنساني ،من حيث ما هو مقبول وغير
ويتفق املختصين والباحثين في تعريف األخالقيات من حيث املضمون والجوهر ،وإن اختلفوا من حيث الشكل واألسلوب ،على َّ
مقبول لدى اآلخرينَّ ،
أن
إن هذا يشير( )9إلى َّ
أخالقيات األعمال تمثل املسائل األخالقية حول ماذا يجب أن يكون ،وما ال يجب أن يكون إلنجاز أنواع مختلفة من األعمال(َّ . )8
أن
ِّ
ُّ
َ
األخالق املؤسسية املدركة ترتب مع األحكام األخالقية والنوايا التوقعية للمستجيبين ،وأنه من أجل تحسين التفكير العقالني األخالقي ملوظفي البيع ،ال
ُّ
التمس ك بالقضايا األخالقية التي يواجهها موظفو البيع من خالل عملهم.
َّبد للمؤسسات التركيز على

( )6عبد الكريم زيدان ،أصول الدعوة ،مرجع سابق ،ص.90
( )7محمد السيد عبد املتعال ،اإلدارة االستراتيجية ،ورفاعي محمد رفاعي ،الجزء األول ،دار املريخ للنشر ،الرياض2007 ،م ،ص .13
( ) 1عبد الجواد السيد بكر ،فلسفة التربية اإلسالمية في الحديث الشريف ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ط1992 ،1م ،ص.169
( )2أحمد شوقي ،ديوان الشوقيات ،دار العودة ،بيروت.272/1 ،2007 ،
( )3صالح مهدي محسن العامري ،وااهر محسهن منصهور الغهال ي ،املسهؤولية االجتماعيهة وأخالقيهات األعمهال :األعمهال واملجتمهع ،)2005( ،دار وائهل للنشهر ،عمهان :األردن2005 ،م،
ص.134
( )4كمال خليفة أبو زيد  ،وعطية عبد الحي مرعي ،مبادئ املحاسبة اإلدارية الحديثة ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية2004 ،م ،ص.73
2-Daft, 2003, p326
3-George& Kaler,2003,p:250
4-Valentine & Barnett, 2007
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لقد فرضت بيئة األعمال الحالية العديد من التحديات دفعت املنظمات إلى االستثمار في األنشطة التي تنسجم وتنطلق من املبادئ التي َّ
حددها
ِّ
َّ
َ
القانون والقيم األخالقية ،وتسعى كثير من املنظمات أن تتجنب مقااعتها من ِّقبل الزبائن ،لذلك فهي شديدة الحرص على تجنيب نفسها من مثل هذه
املواقف ،األمر الذي يدفعها لبذل املزيد في مجال التعامل األخالقي(. )1
َّ
َّ
وقد أوضح(َّ )2
تتعلق بالقيم الداخلية ،والتي هي ٌ
تؤثر على ُّ
تصرفات
بأن األخالقيات
جزء من البيئة التفافية للمنظمة ،إذ إن املسألة األخالقية ِّ
َّ
الفرد أو املجموعة أو املنظمة بشكل (سل ي أو إيجابي) على اآلخرين في حين وصف( )3أخالقيات العمل بأنها ُّ
كل ما يتعلق بالعدالة وبعض النواحي؛ مثل
ُّ
توقعات املجتمع واملنافسة بنزاهة واإلعالن والعالقات العامة.
ً
وكما تبين ) َّ (Low and Weeks
ً
ُّ
التحسن
موضوعا قابال للنقاش" ،وحتى حين تكون درجة
فإن "الحاجة إلى دعم وترويج السلوك األخالقي ليس
ُ
تدريجيةَّ ،
فإن املنظمات تستطيع تحقيق التوازن في الجهود لتحسين أخالقيات األعمال( .)4وتعني كلمة األخالق ) (Ethicsالتوافق مع معايير أو قيم سلوك
َّ
َّ
َّ
عرف ً
ُّ
يختص في الغالب باملهن ُوت َ
ُّ
للتصرف والسلوك التي نتوقع أن يتبعها الناس ،وتتعلق األخالق الشخصية بأفعال الفرد
أيضا على أنها معايير
أو أدب،
( )5
اليومية .
ُّ
ً
وتعد االستقامة والقيم األخالقية منتجا للمعايير األخالقية والسلوكية بالوحدة ،وكيف يمكن توصيلها وااللتزام بها في املمارسة ،وتشمل ُّ
تصرفات
اإلدارة إلزالة أو تخفيض الحوافز واإلغراءات التي تدفع األفراد إلى ارتكاب ُّ
تصرفات غير مستقيمة ،غير قانونية أو غير أخالقية(.)6
ْ
قسمين:
وتنقسم أخالقيات العمل إلى
َّ
َّ
أخالقيات العمل اإليجابية.
.1
َّ
َّ
 .2أخالقيات العمل السلبية.
ُ
َّ
َّ
وقد ُعني الدستور السعودي بأخالقيات العمل ،فقد حددتها الئحة الواجبات الوظيفية كما يلي-:
ً
َّ
َّ
اليجابية
أخالقيات العمل
أوال:
َّ
َ
الق َ
يام ببعض األعمال ،وهي:
فرض على املوظف ِّ
هي التي ت ِّ
أَ -
َّ
الوظيفية.
تأدية الواجبات
َّ
َّ
اإليجابية.
املسلكية
ب -مراعاة الواجبات
َّ ( )7
الرئاسية.
ت -إااعة األوامر ِّ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
َّ
َّ
خصص وقت العمل ألداء واجبات وظيف ِّته" .
وجب ِّنظام الخدمة املدنية على املوظف "أن ي ِّ
أ -تأدية الواجبات الوظيفية :ي ِّ
ْ
يؤدي العمل بنفسه.
 .1فيجب أن ِّ
َّ
وأن ُيخصص َ
ْ
وقت العمل ألداء العمل املكلف بإنجازه.
.2
ِّ
َّ
ُ
ُ
ُ
ُ
وجبات حسن العمل وحدود اخ ِّتصاصه.
 .3ومراعاة الدقة الالزمة وم ِّ
ُ .4ومراعاة مواعيد َّ
َّ
الدوام الرسمية.
َ
َ
العامة واملصلحة َّ
واستهداف أداء الخدمة َّ
العامة(.)8
.5
ِّ
َّ
َّ
ب -مراعاة الواجبات املسلكية اإليجابية:
أن َ
ْ .1
بشرف الوظيفة والكرامة ،سواء كان ذلك في محل العمل أو خارجه ،حتى ولو كان خارج البالد ،وهي مسألة تقديريةَّ
يرت ِّفع عن كل ما ُّ
يخل َ
ِّ
ِّ
ُ
ُّ
تصرف يصدر عن املوظف على ح َدة ،وذلك في ضوء ُم َ
ْ
ُ
كل ُّ
البساته وظروفه ،واملركز الذي يحتله املوظف،
ِّ
وال ي ِّ
مكن حصرها ،ولكن ينظر إلى ِّ
ُ
َّ
ونوعيته ،ومكان تأديته ،مع ُمراعاة َم َدى خطورة ان ِّعكاس السلوك الخارجي على العمل الوظيفي(.)9
وابيعة عمله
َ ُ
َ
ْ .2
ُ
ُّ
أن ُير ِّاعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه ومرؤوسيه.
5-Mohr et al, 2001, p45
(1) Daft, 2003, P 139
(2) Weihrich&Koontz,2003,p
(3) Valentine,2007,p:248
( )1رغدة املرايات ،أثر أخالقيات األعمال للمنظمة على السلوك األخالقي وأداء رجال البيع للمنتجات الصيدالنية في مدينة عمان ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،كلية اإلدارة ،
جامعة الشرق االوس  ،عمان ،االردن2011 ،م ،ص.76
املدنية ذي الرقم  703/10800والتا يخ 1427/10/30هه ،وبتعميم مدير عام ُّ
َّ
الشؤون اإلدارة واملالية ذي الرقم
( )2الئحة الواجبات الوظيفية ،الصادرة َبقرار وزير الخدمة
ر
/13ت 3005/والتاريخ 1427/11/18هه.
( )3أمين السيد أحمد لطفي ،مراجعة وتدقيق نظم املعلومات ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية2005 ،م ،ص.50
َّ
الوظيفية ،م/11ج ،املادة /11ج.
( )4الئحة الواجبات
( )1الئحة الواجبات الوظيفيَّة ،م /11ب.
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ْ
وعدم االستعالء عليهمْ ،
بشراَ ،
يسم َع َش َ
َ
َ
فم َث ًال اللياقة مع الجمهور بإحسان املوظف ُم َ
وأن َ
َ
صفهم ً
كاوى األفراد
ِّ
عاملة األفراد أثناء ُمراجعتهم له ،وذلك بو ِّ
ُّ
ُ
َومطالبهم ،وإفادتهم بما ُّ
التجاوز باليد أو اللسان ،أو التحكم في أفراد
يتم بشأنهم ،وتوجيههم الوجهة الصحيحة ،وليس استعمال ال ِّغلظة والخشونة ،أو
الرؤساء؛ َ
لضمان حسن َس ْير العمل ،فال يجوز ِّاتصال املوظف بغير رئيسه املباشر في األمور الخا َّ
َّ
الرعية ،واللياقة مع ُّ
صة بأعمال وظيفته ،أو قيام
ِّ
ُ
َّ
ً
َ َُ
َ
ْ
مرجعه(.)1
جاهال
املوظف بإشغال املقامات العالية رسميا باألمور التي تتعلق بوظيفته بقصد املشاغبة مت ِّ
جه -إااعة األوامر الر َّ
ئاسية:
ْ
ثال األوامر التي َت ُ
ُوي َ
دورية ،أو َقرارات َّ
شكل َت ِّعليمات ،أو َتعميمات ،أو منشورات ،أو كتب َّ
صدر من ُّ
السلطة اإلدارَّية الر َّ
قصد به ام ِّت ُ
إدارية.
ئاسية في
ِّ
مدى الطاعة:
َ
ُّ
ُ
َّ
ٌ
 .1فهو ملزم بتنفيذ أوامر السلطة الرئاسية املشروعة.
َّ
َ
َ
ُ
ُ
مشروعية أوامر ُّ
َّ
ْ
السلطة الر َّ
َّ
ئاسية التي لم ت ِّصل إلى درجة األمر بارِّتكاب الجريمة الجنائية ،فيعفى املوظف في اململكة من العقوبة
َّ .2أما عدم
ً
املالية إذا َثب َت َّ
أن ار َ
بالنسبة للمخالفات اإلدارَّية أو َّ
املختص ،بالرغم من
تكابه للمخالفة كان تنفيذا ألمر مكتوب صادر إليه من رئيسه
ِّ
ً
بأن الفعل َ
ً ( )2
كتابة َّ
ُم َ
املرتكب يكون مخالفة.
صارحة املوظف له
ِّ
َّ
َّ
ً
السلبية
أخالقيات العمل
ثاايا:
َّ
َّ
املدنية في اململكة ،وهي :نقد أو لوم الحكومة ،إساءة اس ِّتعمال
الخدمة
القيام باألعمال املحظورة على شاغل وظائف ِّ
بام ِّتناع املوظف عن ِّ
الوظيفية ،واالشتغال بالتجارةَ ،ف ْ
ُّ
العامة وأعمال َّ
ض ًال عن الجمع بين الوظيفة َّ
َّ
َّ
معينة.
الوظيفية واس ِّتغالل نفوذها ،وإفشاء األسرار
السلطة
ِّ
َ
َّ
َّ
َّ ( )3
ُ َّ
ُ
َّ
املحلية أو الخارجية.
بأي وسيلة من وسائل اإلعالم
 .1نقد أو لوم الحكومة :يحظر على املوظف توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة ِّ
ً َ
الوظيفيةُ :وي َ
َّ
الخاصة البعيدة أدبيا عن املصلحة َّ
استعمال سلطة وظيفته َّ
ُ
َّ
العامة،
صالحه
قصد بها
 .2إساءة استعمال السلطة
العامة تحقيقا ِّمل ِّ
َّ
ْ
ْ
ُ
ُّ
ُوي َ
األنظمة واللوائح على غير الوجه الصحيح؛ بقصد
عرف
استعمال السلطة ،ومن أمثلتها :تحايل املوظف على تنفيذ ِّ
االنحراف في ِّ
بالتعسف أو ِّ
َّ
َ َ
التصرفات التي َت ُ
َّ ( )4
املوظف بق ْ
صلحة غير َّ
ُّ
صد اإلضرار بالغير ألحقاد شخصية.
صدر عن
عامة للنفس أو للغير ،أو
تحقيق م
ُ َ
َ
َ
َ
ُ
َّ
َ
َّ
َّ
 .3استغالل نفوذ الوظيفة :يقصد به اس ِّتخدام سلطته الوظيفية لتحقيق منفعة مادية له ولذ ِّويه على ِّحساب املصلحة العامة؛ كاالس ِّترشاء،
َّ
العامة في ميدان َّ
َّ
َّ
الصفقات واملقاوالت
الوظيفية ،واالختالس ،وإضرار املوظف باملصالح
الحقة على أداء الواجبات
والحصول على ُمكافآت ِّ
َّ
ُ
َّ
املوظف على مكاسب َّ
مالية َّ
مادية أو َّ
والتوريدات واألشغال َّ
العامة وغيرها؛ وذلك نظير ُحصول
بعض ما
معينة ،أو قيام املوظف بحجز ك ِّل أو
ِّ
ُ
َّ
ُ
ْ
ُّ
فعل استغالل ُّ
بقصد االنتفاع بها شخصيا ،وتجريم ْ
دفعها إليهم ْ
املوظفون أو َّ
النفوذ امل َرتكب بواسطة
العمال من َرواتب وأ ُجور ،أو تأخير
يستحقه
ِّ
ِّ
( )5
ُ
أي هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة).
أي وزير (ولو بطريق اإليهام ،للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من ِّ
ِّ
َّ
َّ
َ
واجب سل ي َيفرض على املوظف كتمان األمور أو املعلومات أو البيانات التي يطلع عليها ب ُ
َّ
ٌ
كم وظيفته ،ولو بعد
ح
وهو
ة:
الوظيفي
ار
ر
األس
إفشاء
.4
ِّ ِّ
ِّ
َ
َ
( )6
َّ
ُّ
ركه الخدمة ،وال يلزم لقيام ذلك االلتز ِّام  -بالطبع  -توقيع املوظف على إقرار أو تعهد بحفظ السرية املذكورة .
ت ِّ
َُ
ً
ُّ
ُ
َ
ُ
ً
َّ
 .5االشتغال بالتجارة :ويعد اشتغاال بالتجارة  -ويكون محظورا على شاغل الوظيفة العامة  -القيام بتسجيل محل تجاري باسم القاصر الذي تشمله
َّ
واليته أو وصايته ،أو االستمرار في ِّشراء املنقول أو العقار بقصد بيعه أو بقصد تغييرهُّ ،
وكل عمل يتعلق بالوكالة أو بالعمولة أو البيع باملزايدة
َّ
املوظف ُم ً ُ
ُّ
ور ًدا(.)7
والتعهدات التي يكون فيها
والعقود
قاوال أو م ِّ
ِّ
ُ
َ
َّ
ُ
ُ
ُ
َّ
َّ
َّ
مكن إجمالها فيما يلي:
 .6الجمع بين الوظيفة وأعمال معينة :يحظر على املوظف في اململكة الجمع بين الوظيفة العامة وبين أعمال معينة ،ي ِّ
ُّ
الحظ بهذا الخصوص َّ
ُ
عضوية مجالس إدارتهاُ ،وي َ
َ
َّ
أ -االشتراك في تأسيس الشركات ،أو قبول
أن اشتراك املوظف في تأسيس "شركة تضامن" يعد من
ُ
َ
َ
ُ َ
( )8
ً
ضامن تاجرا في جميع األحوال .
ق ِّبيل ِّ
االشتغال بالتجارة؛ إذ يعتبر الشريك املت ِّ
َّ
املوظف ُم َّ
عي ًنا من الحكومة.
ب -العمل في الشركات أو املحالت التجارَّية ،ما لم يكن
َّ
ْ ُ
ُ َ
املوظفين باالشتغال با ِّمل َهن َّ
الحرة إذا كانت املصلحة
رخص لبعض
أي مهنة من ا ِّمل َه ِّن املختلفة ،مع مالحظة َّأنه يجوز للوزير
املختص أن ي ِّ
ِّ
ِّ
جه -ممارسة ِّ
ًَ
َ
َّ
العامة تقت ِّض ي الترخيص لهم في ذلك؛ نظرا لحاجة البالد إلى مهنهم.
َّ
الوظيفية /م.11
( )2الئحة الواجبات
َّ
( )3الئحة الواجبات الوظيفية ،نظام تأديب املوظفين ،م.2/34
َّ
( )1لوائح نظام الخدمة َّ
الوظيفية ،م /11أ.
املدنية ،1/11 ،الئحة الواجبات
َّ
الوظيفية ،م/12أ.
( )2الئحة الواجبات
َّ
الوظيفية ،م/12ب.
( )3الئحة الواجبات
َّ
( )4الئحة الواجبات الوظيفية ،املادة /12هه.
َّ
الوظيفية ،املادة  ،45لوائح نظام الخدمة .1/13،
( )5الئحة الواجبات
َّ
( )1الئحة الواجبات الوظيفية ،املادة /13ب.
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املطلب الرابص :اخالقيات الوظيفة العامة في السالم
َّ
َّ
ً
َّ
جاءت السنة النبوية كتطبيق عملي ألخالقيات الوظيفة العامة ،حيث كان الن ي الكريم محمد يعمل في شبابه راعيا للغنم ،وبين أن كل األنبياء -
ُ
ورك فيها ،وعرضت نفسها عليه ،وقالت يا بن
عليهم السالم -قد رعوا الغنم ،وعمل لخديجة -رض ي هللا عنها -قبل نبوته في التجارة ،فنجحت تجارتها ،وب ِّ
َّ
حث الن ي  على العمل ،حيث قال { :ما أكل أ ٌ
حد ً
ً
خيرا له
اعاما ق
عم ،إني قد رغبت فيك؛ لقرابتك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك .وكذلك
من عمل يده }(.)1
النفات الحميدة والذميمة في أخالقيات العمل ،وتأثيرها على الفرد واملجتمص:
ً
أوال  :النفات الحميدة في أخالقيات العمل ،وهذه تتشعب إلى ْ
نوعين-:
أ -أخالقيات وظيفية:
ذلك َّ
"أن العمل وأداء الواجبات الوظيفية بكل دقة وإخالص يعتبر في منهاج اإلدارة اإلسالمية أمانة في عنق املوظف ،وعلى جميع املستويات
( )2
اإلدارية من رئاسة مطلقة أو جزئية ،أو مسؤولية مطلقة أو محدودة ،إلى العمل البسي يكون في نطاق مسؤولية املوظف".
"وفي مجاالت األمانة واإلخالص عند املوظف املسؤول  ،فأنها تتركز على املعامالت في املنظمة مثل  :إسناد الوظائف العامة إلى األكفاء  ،املوضوعية
( )3
في القرار ،حفظ املال العام  ،حفظ الحواس والجوارح  ،حفظ الودائع  ،حفظ أسرار املجالس واالجتماعات إال ما يضر الصالح العام في املنظمة".
ب -أخالقيات سلوكية:
َّ
" َّ
إن األخالق وحسن السيرة والسلوك من أهم األمور التي أك د عليها نظام الخدمة املدنية في العالم العربي ،كشرط لتعيين املوظفين في الدولة ،
ً
حيث نصت املادة الرابعة منه في دولة السعودية مثال على أنه :يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون حسن السيرة واألخالق وأن يكون غير
محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف واألمانة  ،حتى يمض ي على انتهاء تنفي الحد أو بالسجن ثالثة سنوات على األقل  ،وان
( )4
يكون غير مفصول من خدمة الدولة ألسباب تأديبية ما لم يمض ي على صدور قرار الفصل ثالث سنوات على األقل ".
كما "يشترط فيمن يتولى الوظيفة العامة أن يكون صالحا من الناحية األخالقية أو األدبية للقيام بأعبااها وممارسة سلطاتها  ،فاألخالق الحميدة
( )5
وحسن السمعة شرط ضروري وهام لسالمة ممارسة السلطة العامة وتحقيق الصالح العام ".
ً
ثاايا  :النفات الذميمة في أخالقيات العمل :ويمكن إجمالها فيما يلي-:
أ -عدم املحافظة على سرية العمل:
ويقصد بها "عدم إفشاء اإلسرار الوظيفية وما تت َّ
االاالع عليها ،والتي
ضمنها من معلومات وبيانات ووثائق أتيحت للموظف بحكم منصبه ووظيفته ِّ
ليس بمقدوره االاالع عليها لوال مركزه الوظيفي الذي يشغله  ،وضرورة املحافظة على سرية العمل ال تقتصر فق أثناء تأدية الخدمة  ،بل تتعداها إلى
( )6
ما بعد تركه العمل".
ب -الرشوة :
" الرشوة تعتبر أم الفساد اإلداري ومن أعظم الجرائم املتفشية في العالم وبخاصة في مجتمعات العالم الثالث  ،وتزداد خطورتها كلما احتل
( )7
املرتش ي منصبا قياديا كبيرا  ،ألنه بفساده يفسد من تحته من املرءوسين ومن يليهم أيضا ".
وتعتبر الرشوة من اخطر الجرائم ومن أسوأ االنحرافات اإلدارية التي يجب محاربتها بكل قوة والقضاء عليها وذلك ملا يترتب من أضرار وأخطار تهدد
( )8
االتكالية والنفعية على روح الواجب ".
املجتمعات  ،وعن اريقها تفسد ذمم الناس وضمائرهم  ،ويضيع الحق وينتشر الظلم والفساد  ،وتسود روح ِّ
ج -املحسوبية:
َّ
ً
تؤدي إلى انخفاض مستوى الكفاءة في اإلدارة الحكومية ،ذلك أن كثيرا من القرارات اإلدارية ،أو اإلجراءات تقوم على
"من األسباب التي ِّ
الوسااات ،والتي تعتبر بمثابة اعتداء وهضم لحقوق اآلخرين  ،فالواسطة ُّ
تخل بمبدأ تكافؤ الفرص واملساواة بين املواانين في الحصول على الخدمات
ً
( )1
الحكومية ،فهي تعد بحق انحرافا في السلطة توجب املساءلة والعقاب ".
( )2اإلمام البخاري ،صحيح البخاري  ،دار املنار للطبع والنشر  ،القاهرة1422 ،هه 2001 /م ،ص.173
( )3فهد سعود العثيمين ،أخالقيات اإلدارة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها في اململكة العربية السعودية ،مكتبة التوبة ،الرياض1993 ،م ،ص. 70
( )1أحمد داود األشعري  ،الوجيز في أخالقيات العمل ،مطبعة خوارزم العلمية للنشر والتوزيع ،الرياض2008 ،م ،ص.182
( )2فهد سعود العثيمين ،أخالقيات اإلدارة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها في اململكة العربية السعودية ،مرجع سابق ،ص.76
( )3أنور أحمد رسالن ،الصالحية األخالقية "شرط تولي الوظيفة العامة بمصر ودول مجلس التعاون الخليجي"  :دراسة مقارنة  ،اإلدارة العامة العدد  ، 65 :الرياض  1410 .هه
( )4فهد سعود العثيمين ،أخالقيات اإلدارة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها في اململكة العربية السعودية ،مرجع سابق ،ص.106
( )5أحمد داود األشعري ،الوجيز في أخالقيات العمل ،مرجع سابق ،ص.202
( )1فهد سعود العثيمين ،أخالقيات اإلدارة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ،مرجع سابق ،ص..138
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َّ
َّ
"صحيح َّ
تتصدى ملثل هذه املخالفات الشنيعة ،إال أنها تعمل باملزاج ،وحسب الظروف واملكانة االجتماعية للمخالف ومرتبته
أن هناك أنظمة
( )2
الوظيفية وموقعه في سلم الهيكل التنظيمي".
املطلب الصامس :العوامل التي تؤثر على أخالقيات الوظيفة العامة:
لقد بدأت املنظمات في البحث عن نظم أكثر سرعة وتأثيرا ليس فق على العوملة  ،ولكن في تأثير النمو االقتصادي على البيئة االجتماعية والطبيعية التي
تعيش فيها  ،فاملنظمات تعمل أكثر ولساعات أاول وتسعى إلى االستفادة من التقدم االقتصادي لتحسين نوعية حياة العمل في منظماتها  ،وذلك من
خالل إعادة تشكيل االنسجام والتوافق بين العقالنية االقتصادية واملعايير األخالقية في العمل خاصة في عالم العوملة إذ تهتم أخالقيات األعمال
( )3
باالعتبار األساس ي ملعنى وهدف الوجود اإلنساني واملبادئ األخالقية التي تعتمد عليه الفعاليات االقتصادي.
ولعل هذه العوامل هي ما جمعها العثيمين ،ويمكن إيجازها فيما يلي)-:
 .1البيئة االجتماعية  :ب ما يسودها من تقاليد وعادات ومعتقدات وأحوال اقتصادية واجتماعية وسياسية  ،والتي تساهم مساهمة كبير في تشكيل سلوك
الفرد وتكوين ِّاتجاهاته.
 .2البيئة االقتصادية :حيث لعب األوضاع االقتصادية في املجتمع الذي يعيش فيه املوظف – من غنى وفقر وارتفاع مستوى املعيشة مقابل تدني
مستوى الرواتب واألجور – ً
دورا ً
واتجاهات وسلوك.
كبيرا في تكوين أخالقيات الوظيفة من مبادئ ِّ
شك َّ
 .3البيئة السياسية :ال َّ
أن البيئة السياسية التي يعيش املوظف العام في ظلها تلعب ً
دورا مهما في تكوين ِّاتجاهاته وأنماط سلوكياته(.)4
َّ
ومن أجل نجاح العمل الوظيفي واعتالئه املكانة املنشودةَّ ،
فإن ذلك يتطلب تضافر جهود املنظمة وأفرادها العاملين وأارافها األخرى (املالكين ،الدولة،
ً
قوى الضغ ) في إنجاح برامج تحسين نوعية حياة العمل ،وصوال إلى تحسين الروح املعنوية والرضا لزيادة اإلنتاجية(.)5
َّ
وتتجلى أهمية تحسين نوعية حياة العمل من خالل تأثيرها املباشر وغير املباشر على الكثير من الظواهر والسلوكيات اإلدارية داخل املنظمات وتأثيرها
باملقابل على مجمل حركة املنظمة سواء في أداء مهامها وتحقيق أهدافها أو عالقاتها بالبيئة الخارجية ،سواء أكانت هذه العالقات بأفراد أو منظمات.

املبحث الثاني :انعكاس أخالقيات العمل السالمي على الفرد واملجتمص:
املطلب األول :أخالقيات العمل السالمي ،وانعكاس أثرها على الفرد
(َّ )6
يؤدي الى حسن التفاؤل وحسن التعامل مع الزمالء والعمالء في العمل ،وهذا يدل
قال تعالى( وإنك لعلى خلق عظيم)  ...إن حسن الخلق ِّ
على أنه اذا انتشرت األخالق ،انتشر الخير واملحبة والتسامح واألمن والثقة بين األفراد والجماعات ،ويقل الشر والعداوة والبغضاء والكراهية والتعاسة
ُ
ألتمم مكارم األخالق ).
والشقاوة بين األفراد قال ( إنما ب ِّعثت ِّ
َّ
إن اإلسهالم هو دين األخالق الفاضلة والسمو باإلنسان من نفق الرذائل املظلم إلى نور اإليمان والفضائل ،ولقد عمل اإلسالم على ضب الغرائز
وتركيزهها وترويضههها وتنظيمههها فههي قواعههده وأصههوله الكليههة كأسهاس لتهههذيب سههلوك الههنفس البشههرية فههي عبادتههها -ع َّهز وجه َّهل -وفههي تعاملههها مههع النههاس أفهر ًادا
َّ
سواها  ،فألهمها فجورها وتقواها ،قد أفلح َمن َّزكاها ،وقد خاب من َّ
ويتجلى ذلك في قول هللا تعالى ( ونفس وما َّ
دساها) (.)7
وجماعات
ً
ً
واألخالق في اإلسالم ليست تعبيرا خياليا ،وإنما هي منهج واقعي يستمد قيمه من صميم واقع اإلنسان بحسبانه أحد أفراد املجتمع ،وهي تظهر في
ْ
تؤكد حرية اإلنسان وإرادته في االختيار ُّ
محقق للنفع العام
وتحمل املسئولية ،فالفرد مسئول عن عمله ،واع لشخصيتهِّ ،
مستويين فردي واجتماعي ،وهي ِّ
ملجتمعه بأسره (.)8
نبين أهمية األخالق وضرورتها فيما يلى :
ويمكن أن ِّ
1ه ارتقاء السلوك الفردي لألفراد:
َّ
لألخالق أهمية بالغة؛ ملا لها من تأثير كبير في سلوك اإلنسان وما يصدر عنهه ،بهل نسهتطيع أن نقهول :إن سهلوك اإلنسهان موافهق ملها ههو مسهتقر فهي
معان وصفات.
نفسه من ِّ
( )2املرجع السابق ،ص.160
( )3أحمد داود األشعري ،الوجيز في أخالقيات العمل ،مرجع سابق ،ص.201
( )4ليث الربيعي ،أخالقيات التسويق واملسؤولية االجتماعية ،املؤتمر الثالث للمسؤولية االجتماعية ،للفترة  6-5مايو ،عدن2010 ،م ،ص.19
ُّ
(بتصرف).
( )1ابن شاكر الخرائطي ،مكارم األخالق ومعانيها ومحمود ارائقها ،دار اآلفاق العربية ،القاهرة ،ط1999/1419 ،1م ،ص 103-101
( )3خالد عبد الرحيم ،مطر الهيتي ،إدارة املوارد البشرية مدخل استراتيجي ،دار وائل للنشر ،عمان ، 2005 ،ص. 277
( )1سورة القلم.4 :
( )2سورة الشمس.10-7 :
( )3أنور الجندي  ،القيم األساسية للفكر اإلسالمي والثقافة العربية ،مطبعة الرسالة ،القاهرة 1969 ،م ،ص . 408
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َّ َّ
يقول اإلمام الغزالي -رحمه هللاَّ " : -
فإن َّ
تتحرك إال على وفقها ال محالة ." .....
كل صفة تظهر في القلب ،يظهر أثرها على الجوارح حتى ال
َّ
دائما بما في نفسه من معان وصفات  .ومعنى ذلك َّ
فأفعال اإلنسان إذن موصولة ً
أن صالح أفعال اإلنسان بصالح أخالقه  ..ولهذا أكد اإلسالم على صهالح
ِّ
النفوس ،وبين َّ
أن تغيير أحوال الناس من سهعادة وشهقاء ويسهر وعسهر ورخهاء وضهيق وامأنينهة وقلهق وعهز وذل  ..ك ُّهل ذلهك ونحهوه تب ٌهع لتغييهر مها بأنفسههم
( )2
معان وصفات.
من ِّ
َّ
التحلي بها في التعامل مع اآلخرين ،فإن االلتزام بهذه الصفات في
وإذا كان هناك عدد من الصفات األخالقية التي ينبغي على الفرد املسلم
ِّ
مجال العمل يكون أوجب وأهم؛ ذلك َّ
َ
ألن املهنة هي محهور عالقة مباشرة بين الفهرد ومن حوله َّ
ممن يتعاملهون معه من الزمالء والرؤس ههاء واملرءوسين
واملستفيدين من عمله من محتاجين وعمالء.
ً
ً
وتؤدي القيم الفاضلة التي يعتنقها الفرد املسلم املستمدة من عقيدة التوحيد ومبادئ الشريعة دورا أساسيا في التأثير على سلوكه ونشاااته،
ِّ
َّ
تؤثر على سلوكنا واألشخاص الذين نثق بهم ،والرغبات التي
يميز شخصياتنا ،فهي ِّ
بل وممارساته اليومية ،ومن هذا املنطلق ،فإن قيمنا هي أهم ما ِّ
َّ
توجهنا للطريق القويم في األوقات الحرجة،
نلبيها ،وكذلك الطريقة التي نستثمر بها أوقاتنا وجهودنا ،وعلى جميع مظاهر حياتنا ،بل إن قيمنا هي التي ِّ
تتفرق بنا ُّ
حين َّ
الس ُبل ،وتتقاذفنا الضغوط وأمواج الحياة .
تحدد له ما يجب أن يفعله أو ال يفعله ،وما هو صحيح أو خطأ أو حق و باال أو اختصار
تعبر عن املعتقدات األساسية للفرد ،وهي التي ِّ
والقيم ِّ
توجه أخالقنا وسلوكنا في التعامل مع األشياء أو مع اآلخرين من حولنا.
هي التي ِّ
َّ
يؤدي مهنته التي يزاولها عالقة وايدة بين قيمه التي يعتنقها من جهة ،وبين قيم املنظمة
وإن ملظاهر السلوك اإلنساني الذي يسلكه الفرد ،وهو ِّ
ُّ
ويطبق فلسفتها من جهة أخرى ،وبين قيم املجتمع الذي يعيش فيه كل من الفرد واملنظمة من جهة ثالثة.
التي يعمل فيهاِّ ،
َّ
وقد َّ
تصدى مجموعة من العلماء والباحثين في شتى الحقول العلمية واملعرفية في علم النفس واالجتماع وعلم األجناس البشرية واإلدارة إلى
قضية القيم ومحاولة فهمها لتفسير السلوك اإلنساني ،وما يصدر عنه من ممارسات صحيحة أو خاائة نتيجة للقيم أو املوروثات التي يحملها الفرد
( )3
ويؤمن بها.
( )1

املطلب الثاني :أخالقيات العمل االسالمي وتأثيره على املجتمص
إن لألخالق أهمية بالغة ملا لها من تأثير كبير في حيهاة األفهراد والجماعهات واألمهم  ،فمكهارم األخهالق ضهرورة إنسهانية ال يسهتغنى عنهها مجتمهع وال أمهة
من األمم  ،ومتى فقدت األخالق تفكك أفراد املجتمع وتصارعوا وتناهبوا مصالحهم ولهذا فقد حفل القرآن الكهريم واعتنهى بهها أيمها عنايهة فقهد بينهت آياتهه
أسس األخالق ومكارمها واعتنت السنة املطهرة باألخالق واملعامالت فكانت حقيقة دعوة الرسول  مكارم األخالق أو صالح األخالق يقول سهبحانه ُ ( :ه َهو
ْ َ
اب َو ْالح ْك َم َة َوإ ْن َك ُانوا م ْن َق ْب ُل َلفي َ
َّ َ َ َ ْ ُ َ ُ ً ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ َ
َُ َ
ضالل ُم ِّبين ) (.)4
ِّ
ال ِّذي بعث ِّفي األ ِّم ِّيين َرسوال ِّمن ُه ْم يتلو عل ْي ِّه ْم آيا ِّت ِّه ويز ِّك ِّيه ْم ويع ِّل ُم ُه ُم ال ِّكت َ ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ
َّ َّ َ َ
اَّلل ال ُيغ ِّي ُر َما ِّب َق ْوم َح َّتى ُيغ ِّي ُروا َما ِّبأ ْن ُف ِّس ِّه ْم ) (.)5
يقول سبحانه ِّ ( :إن
( )6
َّ
َّ
يقول املاوردى  :إذا حسنت أخالق اإلنسان ،كثر مصافوه ،وقل معادوه ،فتسهلت عليه األمور الصعاب ،والنت له القلوب الغضاب .
َّ
فهاألخالق تعمههل علههى ضهب الفههرد لشهههوته ومطامعههه؛ كهي ال تتغلهب علههى عقلهه ووجدانههه؛ ألنههها تهرب سهلوكه وتصه ُّهرفاته بمعههايير وأحكهام يتصه َّهرف فههي ضههواها
وعلى هديها في الحكم على الخطأ والصواب والحسن والقبيح والخير والشر . )7( ....
2ه ارتقاء القوى املعنوية لألمم والشعوب :
ُ
َ
َّ
تمثل املعاقد الثابتة التي تعقد بها الرواب االجتماعية ،ومتى انعدمت هذه املعاقهد أو انكسهرت فهي
"إن األخالق الفاضلة في أفراد األمم والشعوب ِّ
األفراد ،لم تجد الرواب االجتماعية ً
( )8
مكانا تنعقد عليه".
املتغيهرات التهي تحهدث فيهه ،بتحديهدها
واألخالق االجتماعية ِّ
تحد د للمجتمع أهدافه ومثله العليا ومبادئه الثابتة واملستقرة ،وتساعد على مواجهة ِّ
َّ
َّ
تزود املجتمع بالصيغة التي يتعامل
تسهل على الناس حياتهم ،وتحفظ لهم استقرارهم وكيانهم في إاار موحد ،كما أن األخالق ِّ
االختبارات الصحيحة التي ِّ
( )4أبو حامد الغزالي ،إحياء علوم الدين ،مرجع سابق.57/3 ،
( )1عبد الكريم زيدان ،أصول الدعوة ،مرجع سابق.80-79 ،
َّ
( )2إبراهيم فهد الغفيلي ،العالقة والتأثير بين قيم الفرد واملنظمات في بناء أخالقيات املهنة من منظور الفكر املعاصر واإلسالمي ،ورقة مقدمة إلى امللتقى الثالث لتطوير املوارد
البشرية :استراتيجيات تنمية املوارد البشرية ،الرؤى والتحديات 15 – 14 ،من شعبان  1422املوافق  31– 30من أكتوبر  ،2001ص.3
( )1سورة الجمعة.2 :
( )2سورة الرعد.11 :
( )3املاوردى  ،أدب الدنيا والدين  ،مكتبة اإليمان ،املنصورة ( ،بدوت تاريخ ) ،صه237
( )4الصاوى أحمد  ،القيم الدينية وثقافة العوملة ،املجلس األعلى للشئون اإلسالمية  ،القاهرة  ،العدد ( 1426 )121هه 2005 /م ،ص .32
( )5عبد الرحمن امليدانى األخالق اإلسالمية وأسسها ،مرجع سابق 34/1( ،ه . )35
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ً
نمطا ً
معينا من الشخصيات اإلنسانية القادرة على التكييف اإليجابي في املجتمع ،سواء املحلى
ومبررات وجوده ،وتعطى
بها مع العالمِّ ،
وتحدد له أهداف ِّ
( )1
أو الدولي.
املطلب الثالث :طرق تدقويم األخالق الوظيفية
أمرا ً
إذا كانت األخالق الوظيفية ً
الزما لنجاح العمل الوظيفي واملؤسس ي ،فقد وجد الباحث أن يختتم هذه الدراسة بدراسة لبعض ارق تقويم
األخالق ،ويمكن إيجاز ذلك فيما يلي-:
 .1تقوية معاني العقيدة اإلسالمية وترسيخها في الناشئة منذ نعومة أظفارهم داخل األسرة قبل بلوغ سن الدراسة ،وذلك بتعليمهم الحالل
والحرام ،وهذا اإليمان يؤدي بال َّ
ُّ
التمسك بالقيم األخالقية.
شك الى
ِّ
التصدي لألفكار والنظريات الهادمة وامللوثة للقيم األخالقية وبيان القيم الصحيحة فه " ال بد من عملية
 .2عالج املشكالت األخالقية من خالل
ِّ
( )2
تربوية شاملة ،تستهدف احالل قيم واتجاهات سلوكية ايجابية؛ مثل  :النزاهة والكفاية والفعالية ،محل القيم غير األخالقية".
 .3املحاسبة (العقوبة) :مبدأ الثواب والعقاب مبدأ أصيل في اإلسالم ،فال يكفى أن نقول للمحسن احسنت  ،وللمس يء أسأت فق  ،فكما يكافأ
املحسن ،ال َّبد أن يعاقب املس يء بحسب احكام الشريعة  .فالعقوبة في الشريعة نوعان :حدود  ،وتعزيزات  ،فالحدود معروفة وإذا َّ
نحيناها
ً
َّ
ً
تقدم جدوال يختلف
متنوعة ،ولكن الشريعة اإلسالمية لم ِّ
جانبا ،فإن ما تبقى من مخالفات للقانون األخالقي تستوجب عقوبة تأديبية ِّ
( )3
باختالفها ،ولم تحرص على تقديمه.

الصاتمة:

من جميل ش َيم اإلنسان ،التحلي باألخالق الحميدة ،فهي عنوان ُّ
تحضر بني اإلنسان ،ومقياس التعامل اإلنساني املتراحم بين بنيه ،من أجل
ِّ
ِّ
ُ
ذلك ،كانت األخالق ركيزة أساسية ب ِّني عليها الدين اإلسالمي الحنيف ،دعا إليها الن ي املصطفى  ، وسار على منواله وهديه تابعوه املخلصون –رضوان
هللا عليهم -واقتدى به السلف الصالح...حتى يظل ً
خالدا قول الشاعر العربي حافظ إبراهيم:
ُ
ْ
ْ
ُ
أخالق ُهم ُ
األخالق ما َ
َّإنما ُ
فإن ُ
ذهبوا
ذهبت
همو
بقي ْت
األمم
أن العقيدة اإليمانية معيار ُت َ
كل نواحي الحياة؛ فهناك عالقة العقيدة واألخالق؛ باعتبار َّ
وتمتد عالقة األخالق اإلسالمية ،لتشمل َّ
وزن به األعمال
ُّ
والتخلي عن الرذائل.
بالتحلي بالفضائل الخلقية،
التصرفات؛ وهذا ما ُي ِّلزم املسلم
واألقوال وكافة
ِّ
ِّ
َّ
َّ
وهناك عالقة وايدة بين الشريعة اإلسالمية واألخالق ،فثم ارتباط وثيق بين أحكام املعامالت املالية واألخالق ،وثمة ارتباط بين أحكام املعامالت
أيضا باألخالق .كما َّ
االجتماعية واألخالق ،وارتباط بين أحكام األحوال الشخصية واألخالق ،وكذلك أحكام تنظيم العقود ،وأحكام اآلداب ً
أن هناك
سواء من جانبها الفردي أو االجتماعي ،حيث َّ
عالقة بين السلوك واألخالق ،حيث تتناول األخالق السلوك؛ ً
إن هناك عالقة للضمير باألخالق...
ُ
َّ
تحلي العاملين باألخالق
فإذا كان ذلك هو حال األخالق في حياة األمم ،فإن الحياة الوظيفية والعملية لها ارتباط متين باألخالق ،ومدى ِّ
َّ
أي مؤسسة أو منظمة أو شركة؛ من حيث االنضباط الوظيفي ،وتحكيم
اإلسالمية ،فإن ذلك هو الحبل املتين الذي يضب سلوكيات العاملين في ِّ
الضمير اإلنساني بين العامل والعمل املنوط بهَّ ،
مما ينعكس بالسلب أو اإليجاب على األداء ،واالهتمام بقيمة الوقت ،والسلوك الشخص ي الذاتي
املنبعث من الفرد تجاه املؤسسة ،وتجاه العمالء ،ومدى توافر ثوابت األمانة ،والنزاهة ،واملراقبة الذاتية ،الناتجة من عالقة الفرد بربه ،وخشيته في
السر والعلن ..إلخ.
في ضوء ما سبقَّ ،
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،هذا مفادها-:
ُّ
َّ
َّ
التحلي باآلداب السامية ،وأن يتنزه املسلم َّ
عما يتنافى مع القيم واملبادئ واألعراف الدينية
 .1أن الدين اإلسالمي يحث على الخلق القويم ،ويدعو إلى ِّ
واملجتمعية.
َّ .2
أن القرآن الكريم؛ املصدر األول للتشريع اإلسالمي ،والسنة املطهرة؛ املصدر الثاني ،قد أعليا من شأن مكارم األخالق ،يظهر ذلك جليا من كثرة
املؤيدة لذلك.
النصوص ِّ
ُّ
َّ .3
َّ
ً
أن اإلسالم جعل األخالق الوظيفية ً
حياتيا.
جزءا ال يتجزأ عن األخالق العامة ،فااللتزام باألخالق في مجال العمل ،يعد التز ًاما
ً
َّ
التحلي باألخالق اإلسالمية في العمل الوظيفي ينعكس أثره باإليجاب على األفراد واملنظمات واملؤسسات ،بل وعلى األمم قاابة.
 .4أن ِّ

( )6على خليل مصطفى أبو العنين ،القيم اإلسالمية والتربية  ،مكتبة إبراهيم حل ى  ،املدينة املنورة 1408هه  1988 /م  ،ص.37
( )1املنظمة العربية للعلوم اإلدارية  ،أخالقيات الخدمة العامة ،ترجمة حمد القريوتي  ،مطابع الدستور التجارية  ،عمان 1984 ،م ،ص.128
( )2محمد عبد هللا دراز ،دستور األخالق في القرآن ،مؤسسة الرسالة ،ط1999 ،10م ،ص.274
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َّ .5
أن املوضوع يهم أكثر املسلمين في البالد اإلسالمية؛ ألن الوظيفة الحكومية أو األهلية يشترك فيها عامة املسلمين ،لذا فهم بحاجة الى بس املعرفة
باألحكام واآلداب الخاصة بالوظيفة ،وما ينبغي أن تكون عليه الحياة العملية والوظيفية ،التي تنهض بحال األمة ،وتقودها إلى األمام.
أن هذا املوضوع يمثل شعبة من ُشعب اإلسالم ،فكما َّ
َّ .6
ً
عموما ،فهو يهتم بأخالق الوظيفة ،وهذا ما تدعو إليه الشريعة
أن اإلسالم يهتم باألخالق
ِّ
َّ
الغراء؛ من أخالقيات الجد واإلخالص في العمل ،والنزاهة ،وال ُبعد عن العادات املرذولة كاملحسوبية والرشوة واإلهمال وغيرها.
أن املجتمع املسلم بحاجة ماسة إلى عاملين تتوافر فيهم أخالق العمل اإلسالمية ،فإذا كانت الضمير اإلنساني املنبعث من وازع ديني صادقَّ ،
َّ .7
فإن
ُ
ذلك خير عون لوجود مراقبة ذاتية ،ت ِّغني عن املراقبة الخارجية ،أو تساندها.

توصيات الدراسة:

ً
اهتماما أكبر من ِّق َبل األكاديميين والدارسين في الدراسات الجامعية والعليا في الدول العربية واإلسالمية؛ ً
نظرا لكثرة
 .1ضرورة إيالء هذا املوضوع
ً
ُّ
َّ
َّ
املخالفات الوظيفية التي تعاني منها الدول ،ومن ثم تتكبد الخسائر الكبيرة ،وتكون عائقا في اريق تقدم األمة وازدهارها.
َّ
توص ي الدراسة بأن يرب الباحثون بين الخالل الكريمة لإلسالم واملسلمين ،وأثر تطبيق مبادئ الدين القويم في اإلنتاجية؛ مما يعود على
 .2كما ِّ
الفرد واملجتمع من فوائد عديدة.
َ
 .3التركيز على الجانب العملي في حياة املسلمين األوائل؛ الستنباط العظات وال ِّعبر ،وترجمة ذلك في املؤسسات واملنظمات اإلسالمية الحكومية ،بما
يعوده نفعه على الفرد والجماعة.

املراجص:

ً
أوال :املراجص العربية:
الدقرآن الكريم.
 .1أخالقيات الخدمة العامة ،املنظمة العربية للعلوم اإلدارية  ،ترجمة حمد القريوتي ،مطابع الدستور التجارية  ،عمان 1984 ،م.
 .2ابن حيان )1989( ،تفسير البحر املحي  ،الجزء األول ،عالم الكتب للطباعة ،بيروت ،ط. 1
 .3ابن شاكر الخرائطي )1999(،مكارم األخالق ومعانيها ومحمود ارائقها ،دار اآلفاق العربية ،القاهرة ،ط.1
 .4ابن هشام )2003(،السيرة النبوية ،دار ابن رجب ،فارسكور ،الجزء األول ،ط.1
 .5أبو العينين ،على خليل مصطفى )1988( ،القيم اإلسالمية والتربية  ،مكتبة إبراهيم حل ى  ،املدينة املنورة.
 .6أبو داود)1999( ،سنن أبي داود ،دار الحديث.
 .7أبو زيد ،كمال خليفة ،ومرعي ،عطية عبد الحي )2004(،مبادئ املحاسبة اإلدارية الحديثة ،اإلسكندرية :الدار الجامعية.
 .8األشعري ،أحمد داود )2008( ،الوجيز في أخالقيات العمل ،مطبعة خوارزم العلمية للنشر والتوزيع ،الرياض.
 .9األشقر ،عمر )2000(،نحو ثقافة إسالمية أصيلة  ،ط  ، 1دار النفائس  :عمان .
 .10األصفهاني ،الراغب ،املفردات في غريب القرآن  ،املكتبة التوفيقية  ،بدون (ت).
 .11األندلس ي ،أحمد بن ااهر الداني1424( ،ه)مواأ أحمد ،الجزء العاشر ،مكتبة املعارف ،الرياض ،ط.1
 .12الترمذي  ،محمد بن عيس ى بن سورة )2004( ،سنن الترمذي  ،الجزء الثالث ،دار ابن الهيثم بالقاهرة ،ط.1
 .13البخاري )1987( ،صحيح البخاري  ،دار املنار للطبع والنشر 1422هه 2001 /م
 .14الجاحظ  )1989(،تهذيب األخالق  ،دار الصحابة للتراث ،القاهرة ،ط. 1
 .15الجرجاني ،التعريفات ،مكتبة القرآن ،بدون (ت).
 .16الجندي  ،أنور )1969(،القيم األساسية للفكر اإلسالمي والثقافة العربية ،مطبعة الرسالة ،القاهرة .
 .17الجندي ،أنور ،الشباب املسلم  )1994(،قضاياه ومشكالته  ،القاهرة  ،دار الصحوة للنشر والتوزيع.
 .18الجوزية ،ابن قيم)1999( ،مدارج السالكين ،الجزء الثاني ،مكتبة اإليمان باملنصورة.
ْ
الصحيحين ،الجزء الرابع ،ابعة دار املعارف ،حيدر آباد
 .19الحاكم )1342(،املستدرك على
القيم ،الدمام ،ط.1
 .20الحكمي ،حافظ بن أحمد بن علي )1990( ،معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول ، ،ت :عمر بن محمود أبو عمر ،دار ابن ِّ
 .21الربيعي ،ليث )2010( ،أخالقيات التسويق واملسؤولية االجتماعية ،املؤتمر الثالث للمسؤولية االجتماعية ،للفترة  6-5مايو ،عدن.
 .22الصاوى ،أحمد )2005( ،القيم الدينية وثقافة العوملة ،املجلس األعلى للشئون اإلسالمية  ،القاهرة  ،العدد (.)121
 .23الطائي ،حميد )2006( ،إاار مفاهيمي ألخالقيات التسويق واملسؤولية االجتماعية في منظمات األعمال الخدمية ،بحث مقدم إلى املؤتمر العلمي الدولي
السنوي السادس لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة الزيتونة األهلية ،للفترة من  19-17نيسان.
 .24الطبري  ،تفسير الطبري  ،دار إحياء التراث ،بيروت ،بدون (ت).
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 .25الطراونة ،خالد عطا هللا ،أبو خليل ،محمد منصور )2013( ،أثر أخالقيات األعمال واملسؤولية االجتماعية في تحقيق امليزة التنافسية ،دراسة ميدانية في
الشركات الصناعية املدرجة في سوق عمان املالي) ،املؤتمر الدولي الثاني لكلية ادارة األعمال ،بجامعة مؤتة – األردن " ،الفرص اإلدارية واالقتصادية في بيئة
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Abstract:

God's creature creation, human and ordered to work and seek in the land; for the
reconstruction and spend his needs, and to dispense with work yoke question, in order, he urged all religions,
all the work and dedication in it.
When Sharia and religion orthodox was inspired by the sky from the presence of the Lord of heaven and earth,
to the Prophet Muhammad bin Abdullah, peace be upon him, the keenness of the Islamic religion on the need
to uphold the moral orthodoxy and ideals and respect for the customs and traditions and lofty principles, that
the human head to morals and distancing it from every blemish and taking out and slander.
The ethics precious are those sorts of good, which is integrated to be a Muslim human figure, which is an
integral whole; as Islam totalitarian religion principles and values. Justice, honesty, honesty, commitment, and
loyalty, and pride, dignity, and magnanimity, courage and bravery, and many others, during the whole Muslim
character to be in public life ... If we dealt with the ethics at work, we find that the sense of a Muslim worker
ethics of Islam is necessary, correct its action, achieve success and Rashad organizations and institutions at all
levels.
If they ingest the Muslim Islamic work ethic, and could be applied in the field of work, and committed to the
institution members of the ethics of Islam, from the perspective of worker and employee principles of
goodness and truth, justice and self-monitoring and a commitment to working hours faith, integrity, etc., for
our return so clearly on individuals, groups, organizations and institutions differing backgrounds and types;
therefore stands this research to study the impact of the Islamic action on the individual and community ethic,
the scientific vision of an Islamic spirit.
The study aimed at revealing the impact of work ethic in Islam and its reflection on individuals and
institutions positively and negatively.
Since the study needs to be described and analyzed, the study resorted to descriptive analytical methodology;
to study the impact of work ethic in Islam on the individual and society.
The study found that the Islamic religion urges the correct creation, and calls for the high ethics, and that the
Muslim stroll about what is contrary to the values and principles and religious and societal norms, and that
this represents a division of the people of Islam, just as Islam is concerned with ethics in general, , And this is
what is called by the Sharia glue; from the ethics of the grandfather and sincerity in work, integrity, and away
from the habits such as cronyism, bribery, negligence and others.
Keywords: Islamic work, ethics, individual and organization.
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