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الدكتور عبداهلل بن صادق دحالن. دار الشقري للنشر وتنقية  .أخالق العمل رؤية إسالمية معاصرة
 33-186-0931-6-978 .م9102املعلومات بالرياض.  الطبعة األوىل. 

 
من تأليف جمموعة من  صفحة 091والذي يتكون من  كتاب أخالق العمل رؤية إسالمية معاصرة

قام بتقدمي هذا الكتاب سعادة الدكتور عبداهلل بن صادق معة األعمال والتكنولوجيا جبدة، أساتذة جا
دار  بواسطة شر هذا الكتابن  دحالن رئيس جملس األمناء جبامعة األعمال والتكنولوجيا جبدة. 

م. هذا الكتاب يتحدث عن 9102الطبعة األوىل عام  بالرياض الشقري للنشر وتنقية املعلومات
أخالق العمل حسب رؤية إسالمية معاصرة وهو مهم جدًا خاصة للعاملني يف املؤسسات 
والقطاعات اليت تتحتم التعامل مع الزمالء والعاملني يف نفس اجملال الذي هم عليه، ال سيما أن 

 الشريعة اإلسالمية لألمة.األخالق الكرمية وصية واجبة االتباع من 
 

 الهدف من تأليف هذا الكتاب.
جاء اهلدف من تأليف هذا الكتاب الذي يعترب كعنصر إضايف مكمل ملادة الثقافة اإلسالمية اليت 
تدرس يف جامعة األعمال والتكنولوجيا جبدة، لكي تضبط السلوك السليم لدى العاملني والطالب يف 

خالل عدد املؤلفني هلذا الكتاب والذي يتكون من جمموعة أساتذة اجلامعة ويظهر ذلك واضحًا من 
الذين ي درسون مادة الثقافة اإلسالمية، وقاموا بتقسيم الكتاب إىل إثنا عشرة وحدة قاموا باتباع املنهج 

بقراءة النصوص القرآنية وكذلك استقراء للكتب السنية واألحاديث ومن مث طرح القضايا االستقرائي 
 وحتليها وفق مطلبات العصر.املعاصرة 

 
 لىالوحدة األو 

سهولة ودون تكلف ، وأيضاً صفات راسخة يف النفس، تنزع هبا ب تتحدث عن مفهوم األخالق وهي
ثار يف السلوك حممودة أو مذمومة. واألخالق منها ماهو فطري صفات راسخة يف النفس ذات آ هي
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السلوك األخالقي وما هو املعيار الصحيح وقد تعددت اآلراء اليت حتدد ومنها ما هو مكتسب. 
أواًل. العرف حيدد نوعية السلوك األخالقي  الذي حيدد ماهو حممود وماهو مذموم، ومن هذه اآلراء:

وهو ما عليه اجملتمع من عادات، وهذا املعيار أقرب إىل عدم الصالحية ألن ليس كل ما يستحسنه 
ثانياً.  لبيت باحلذاء واألكل باليد أو بامللعقة.جمتمع ما هو حسن لدى جمتمع آخر، مثل دخول ا

 املصلحة واملنفعة:ذهب بعض الفالسفة إىل أن املقياس احلقيقي لألخالق هو املصلحة واملنفعة. 
 

ل ما كان فيه ضار فهو يعترب سيء. فكيف إذا فكل ما كان فيه منفعة ومصلحة فهو يعترب حسن وك
وكذلك كيف إذا غّش الغّشاش ألجل منفعة ما، هل يعترب ذو سرق السارق لينتفع بالشيء املسروق 

يقول الكاتب بأن ثالثاً. العقل البشري:  خلق سليم؟ هذا ما عجز أصحاب هذه الفكرة من اإلجابة.
هناك تفاوت كبري يف العقول، فما يستحسنه العقل قد ال يستحسنه عقل آخر، وعلى هذا ال ميكن 

جاءت الشريعة الربانية لكي تضبط رابًعا. الشريعة الربانية:  خالق.أن جنعل العقل البشر مقياسًا لأل
حياة الناس أخالقياً كما جاءت يف األحكام التكليفية والوضعية فالغش مثاًل قبحته الشريعة حىت ولو 

حسنة ولو قبحتها بعض الناس فهده شريعة من اهلل عز يف نظر الناس مستحسنة، والصدق واألمانة 
 تباعها.وجل البد من ا

 
فالرتبية تؤثر يف سلوك الفرد بشكل مباشر،  أواًل: الرتبية. العوامل اليت تؤثر يف السلوك األخالقي:

ثانياً: اإلميان  والبيئة احمليطة به. الفرد مرآة للرتبية احلاصلة خاصة يف البيت يظهره فكل سلوك
فاإلميان الراسخ يف القلب له تأثري مباشر يف أخالق الفرد، فهو يورث الرمحة واإلحسان  والتوحيد.

فاجلليس الصاحل ثالثاً: الصاحب والصديق. والكرم والرضى وغري ذلك من الصفات احملمودة. 
واجلليس السوء كحامل املسك ونافخ الكري، فاألول حتصل منه رحيًا طيباً، والثاين إما أن حيرقك أو 

فالعبادات هلا تأثري واضح يف سلوكيات وأخالق األفراد فهي  رابعاً: العبادات. عطيك رائحة خبيثة.ي
 تنهى عن الفحشاء واملنكر والصدقات فيها تزكية للمال والنفس.
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 الوحدة الثانية
حتدث الكاتب عن فوائد ربط األخالق باإلسالم وأهنا حمل اتفاق بني مجيع اجملتمعات ومثال ذلك 
الكل متفقون على حسن األمانة وقبح اخليانة إال التطبيق ختتلف متامًا على حسب ارتباطها بالدين 

 الدين كاملصاحل اليت تكون أكثر ثباتًا واستقرارًا مقارنة عندما تطبق ذلك مع ربطها بأمور دنيوية غري
الشخصية فتكون غري ثابتة ومستقرة. مث بني الكاتب مدى اهتمام اإلسالم باألخالق خيث وردت 

 نصوص كثرية تتحدث عن األخالق ووضعها اإلسالم يف منزلة عالية. 
 

 الوحدة الثالثة
العمليات إن أخالقيات املهنة نشأت منذ بداية القرن العشرين وذلك مع ازدياد يف الطلب على 

األكثر أخالقية يف جمال األعمال واإلجراءات املعروفة باسم األخالقيات وقد عرفها الكثري من 
املفكرين منها : أهنا جمموعة من القواعد واآلداب السلوكية واألخالقية اليت جيب أن تصاحب 

ناك من عرف بأهنا: ه اجملتمع ككل، واجاه نفسه وذاته، وهنسان احملرتف يف مهنته اجاه عمله، واجااإل
دراسة كيفية تطبيق املعايري األخالقية الشخصية على أنشطة وأهداف املنشآت واملنظمات التجارية. 

القيم والنظم احملققة للمعايري اإلجيابية العليا املطلوبة أما أقوى تعريف ألخالقيات املهنة هي جمموعة 
عامل داخل بيئة العمل، ومع املستفيدين ويف يف أداء األعمال الوظيفية والتخصصية، ويف أساليب الت

 احملافظة على صحة اإلنسان وسالمة البيئة.
 

وألخالقيات املهنة أمهية عظيمة على بيئة العمل وزيادة اإلنتاجية حيث سبب يف ترابط وقوة العالقة 
م وانتشار بني العمال واملوظفني، وكذلك تتحكم يف التعامل اجليد مع العمالء، و أيضًا انعدام الظل

 األمانة يف العمل واحملافظة على احلقوق العامة وإجناز العمل دون تعطيل.
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والذات أما مصادر أخالقيات العمل فهي مستمدة من الدين وتوجيهاته املتمسكة بالقيم العليا، 
لى إخضاع القواعد األخالقية نفسها إىل نظرة الفرد وتقديره اخلاص. أما عوالضمري حيث ستعمل 

املصدر الثالث األسرة فهي احلاضن األول للفرد ومنها ينشأ هذا الفرد حبسب ما ي  َعلِّمه والديه من 
القيم واألخالق. مث اجملتمع الذي تسوده قيم سياسية و اجتماعية أو عقائدية متناسقة، وكذلك 

لتعليمية تعرب مصدراً ألخالقيات العمل فكل فرد يف اجملتمع مير عليها من أجل التحصيل املؤسسات ا
العلمي. واملصدر السادس القائد اإلداري يستطيع أن يبث يف نفوس مرؤوسيه وأتباعه روح احلماس 
والنشاط عن طريق إشعار كل فرد أنه عضو يف مجاعة تعمل على حتقيق هدف مشرتك. واملصدر 

و التشريعات الوظيفية حيث تعترب من املصادر املهمة ألهنا تضبط وتتحكم يف تسيري دفة هاألخري 
 اإلدارة يف االاجاه الذي حيقق املصلحة العامة.

 
 الرابعةالوحدة 

هناك عدة عناصر تؤثر بشكل مباشر على البيئة املهنية وعلى منوها أماكن العمل، وتأيت يف مقدمة 
قابل لإلكتساب والتنمية وذلك عن طريق التدريب العملي والتطبيق هذه العناصر خلق الصدق وهو 

مث خلق األمانة وهي مهمة جداً يف احلفاظ على مصاحل املهنة احلقيقية. املستمر مع اجملتهدة يف ذلك. 
مث العدل وهو وضع الشيء يف موضعه الالئق من غري زيادة وال نقصان وتكمن العدل يف التعامل بني 

يه وعدم املبالغة يف ذلك. أما الرقامة الذاتية فتكمن أمهيتها يف إعطاء املوظف الرئيس ومرؤوس
اإلحساس بأنه مكلف بأداء عمل ما ويعترب من أهم عوامل النجاح. مث خلق القوة وهي مطلب مهم 
جداً، أي احلث على العمل باإلرادة واإلصرار والعزمية . مث تأيت حسن املعاملة حيتاجه املوظف مع 

ه وزمالئه واملراجعني. وأخريا خلق املبادرة وهي عملية اقرتاح األشياء والقيام هبا قبل اآلخرين رؤسائ
  . وهي صفة الشخص الذي ميلك القدرة على اختاذ القرار املناسب يف الوقت املناسب
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 الوحدة الخامسة
يف هذه الوحدة يذكر الكتاب عدة عناصر تعترب سلبية يف أماكن العمل إذا وجدت فالبد من 

حيث قد تؤدي إىل اهنيار املؤسسة أو وقوع التخلص منها فورًا ومن هذه العناصر الغش واخليانة 
خسائر ال غىن عنها. وكذلك خلق استغالل الوظيفة لغري مصلحتها لذلك جيب الفصل بني الوظيفة 

عالقات الشخصية بقدر املستطاع. وأيضاً التسيب يف الدوام أي عدم االلتزام باحلضور واالنصراف وال
املتفق عليها بني العامل وصاحب العمل. وأخريًا خلق إفشاء أسرار الوظيفة وما يتعلق هبا، فاحلفاظ 

 على األسرار مهم جداً يف أماكن العمل وإفشاءه فيه ضرر فادح. 
 

 الوحدة السادسة
انتشار جو األلفة   هذه الوحدة ذكر الكتاب رمرات االلتزام بأخالقيات املهنة. ومن هذه الثمرات:يف

، التقيد جبميع التعليمات وتتبع اإلرشادات، حسن استثمار الوقت، األمانة، واحملبة بني أفراد العمل
األهداف املشروعة ، السليمالتخطيط ، بني التعاون بني املوظفني، العدل يف التعامل، زيادة اإلنتاجية

 تتحقق بسهولة.
 

 الوحدة السابعة
التعامل مع االنرتنت يتطلب نوع من قوة اإلميان كيف ال فالعامل أصبحت بني يدي أي فرد وأي 
شخص. لذلك البد من التحلي بآداب وأخالقيات التعامل مع شبكات االنرتنت و مواقع التواصل 

عدم االستخفاف باإلسالم والقرآن الكرمي، واجنب الغيبة االجتماعي منها التأكد والتثبت من 
والنميمة ونشر االشاعات، وكذلك البد من رعاية حرمة والة األمر وعدم إهانتهم واالبتعاد عن نشر 
الفساد ونشر الفوضى يف الدولة، والبد من السرت على املسلمني واملسلمات و عدم كشف أسرار 

 الناس.
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 الوحدة الثامنة
ختصيص هذه الوحدة ألخالقيات املهنة يف إدارة األعمال. حيث تعترب من العلوم احلديثة نسبياً مت 

تعتمد كثرياً على سلطة الفرد يف السيطرة على أفراد من املوظفني والعمال وأيضًا تعتمد على املهارات 
بعدة أمور منها التقيد  أثناء إدارة قسم املوارد البشرية البد من االلتزام الشخصية واخلربة املكتسبة.

بصدق اإلعالن عن الوظائف الشاغرة، وعدم سحب العاملني واملوظفني من املتنافسني بطرق غري 
مشروعة، أما املقابالت البد أن تكون على أسس موضوعة بعيدة عن التحيز وإتاحة فرصة متساوية 

جيب أيضاً على املسؤولني توفري جلميع املرشحني وأن تراعي االعتبارات القانونية وسياسات التوظيف. 
التدريبات للعاملني وعدم استغالل هذه الربامج التدريبية لتبذير املوارد املالية أو االختالس والفساد.  
كذلك من ناحية األجور واملكافآت أن تتسم بالعدالة واملساواة وعدم التمييز وتقومي أداء العاملني 

أما من ناحية التسويق فالبد من الصدق يف التجارة والبعد  .وفق معايري دقيقة واالبتعاد عن التحيز
 عن اخلداع وإخفاء العيوب واملبالغة يف ذكر املواصفات والنهي عن اإلضرار باملنافسني. 

 
   الوحدة التاسعة

أما هذه الوحدة فرتكز على اجملال اهلندسي. فعلى املهندس أن يلتزم بعدة أمور كما ذكر الكاتب يف 
األخرى يف الوحدات السابقة مثل االلتزام بالصدق والكرامة واإلخالص واألمانة ومتل كامل اجملاالت 

املسؤولية أثناء العمل واالحرتام الدائم آلراء ومواقف العمال والزمالء يف العمل وكذلك االنضباط 
تبع كل الذايت فال يتغري شخصيته سواء أكان عامل أو رئيس  وال يف حالة الضعف أو القوة، وأن ي

وسائل السالمة وأن يكون لديه مهاراة يف االتصاالت وأخريا أن يستمر يف تطوير نفسه مهنيًا طوال 
 فرتة حياته املهنية.
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 الوحدة العاشرة
بعض العناصر املهمة يف  حتدث الكاتب يف الوحدة العاشرة يف جمال القضاة واحملاماة حيث رّكز على

ذة تعريف القانون والعالقة بني القاضي واحملامي وبنّي أمهية جمال القانون حيث أعطى الكاتب نب
الرتابط والتكامل بينهما وحتدث بعد ذلك عن وظيفة مهمة القضاة يف الفصل بني املتخاصمني 
واآلداب اليت البد للقضاة التحلي هبا كاالبتعاد عن الرشاوى ووجوب املعاملة بالتساوي بني املتنازعني 

دار األحكام ، مث حتدث الكاتب عن مهام احملامي وآدابه وال حيتلف كثري عما وعدم املماطلة يف إص
ذكره يف آداب القضاة، وختم االتب يف هذه الوحدة بذكر أخالقيات رجال القانون منها اإلميان 

 وهتذيب النفس والتواضع وحفظ األسرار، وذكر بعض القواعد األخالقية للقضاة واحملامني.
 

 عشرالوحدة الحادية 
الوحدة حتدث الكاتب عن أخالقيات أو آداب املهن الطبية أي مبعىن كيفية تعامل األطباء  يف هذه

واملمرضني مع املرضى، فأعطى نبذة عن أمهية مهنة الطب وكيف أن هلا عالقة بصحة اإلنسان وحياته 
جية التمريض وأن هذه املهنة تزداد شرفاً إن مورست بكل إتقان وإخالص، مث حتدث املؤلف عن منه

ودورهم ووظائفهم وأن هناك عالقة بني املريض والطبيب وأن على الطبيب أن يبذل أقصى جهده يف 
وأن يكون الطبيب ماهرًا يف جماله وذلك تقدمي اخلدمة الطبية للمريض أيا كان نوعها ومستواها، 

لذوي املهن الطبية لتفادي إتالف وإحلاق الضرر جبسم املريض، مث ذكر الكاتب الصفات األخالقية 
من أمهها اإلخالص والصدق والتواضع  وغريها حيث ختتلف كثراً عما ذكره عندما حتدث عن نفس 

لسابقة وأن على الطبيب مراعاة أحكام  النقطة يف اجملاالت األخرى السابقة ذكرها يف الوحدات ا
 كشف العورة.
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 الوحدة الثانية عشرة
تتعلق يف جمال الدعاية واإلعالن حيث بني الفرق بينها وأن  هنا حتدث الكاتب عن أخالقيات فيما

اإلعالن هو إظهار والتشهري وهو مدفوع الثمن وميكن التحكم فيه أم الدعاية فهي عبارة عن منهج 
إلشاعة املنتج أو السلعة غري مدفوعة الثمن ويصعب التحكم فيها وتتمري باملصداقية. وبنّي الكاتب 

لإلعالن منها عدم إستغالل الناس خاصة األطفال وتعريضهم للخطر وأال  بعض الضوابط األخالقية
واخلداع واملبالغة يف  حيتوي على أي مضامني تشعر الطفل بعقدة النقص واإلبتعاد عن التضليل

اإلعالن، ووّضح الكاتب أن اإلسالم مل يرفض اإلعالن بل أباح لكل صاحب منتج أن يعلن عن 
 دداً من الضوابط الشرعية حىت تكون اإلعالن بصورة صحيحة.سلعته ولكن اإلسالم وضع ع

 
 الوحدة الثالثة عشرة

هذه الوحدة تعترب الوحدة األخرية يف الكتاب حيث تدور حول األخالقيات يف جمال الرتبية والتعليم، 
بنّي الكاتب أن للتعليم أمهية عظيمة يف الشريعة اإلسالمية وهو من أساسيات احلياة ووضع اإلسالم 

تكييف لنماذج أهداف تربوية البد من حتقيقها، مث بنّي الكاتب مفهوم التعليم على أنه عملية 
استجابات سابقة مع تغيريات بيئية جديدة، وأن هناك عوامل تؤثر يف التعليم منها البنية الشخصية 
للفرد وكذلك الظروف البيئية و األحوال واملقتضيات، وأخالقيات مهنة التعليم هي السجايا احلميدة 

عليم العام فكرًا وسلوكًا أمام اهلل والسلوكيات الفاضلة اليت يتعني أن يتحلى هبا العاملون يف حقل الت
 مث أمام والة األمر. 

 
حتدث الكاتب عن العناصر األخالقية اليت البد أن تتوفر يف املعلمني منها اإلخالص والصدق 

يف الوحدات السابقة. حتدث الكاتب أيضاً واالستقامة والتسامح واالنضباط وغري ذلك مثل ما ذكره 
حيث على املعلم نشر القيم األخالقية بني طالبه و أن يبذل وطالبه  عن املبادئ الرتبوية للمعلم

قصارى جهده يف تربيتهم وتعليمهم دينياً وعلمياً وخلقياً واجتماعياً مث ختم الكاتب الوحدة باحلديث 
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عن نظام وأهداف التعليم العايل وأن هذه املرحلة تعترب مرحلة التخصص العلمي ويكون الطالب معد 
ؤولية حيث يتوفر فيهم رصيد واف من املعرفة يف جمال ختصصهم. ويهدف التعليم العايل لتويل املس

على تنمية عقيدة الوالء هلل وإعداد جيل مؤهلني علميًا وفكريًا والنهوض حبركة التأليف واالنتاج 
  وبعد مراجعة شاملة هلذا الكتاب أالحظ أن من الواجب على العلمي والقيام باخلدمات التدريبية.

جداً ويعمل كدور املذكر كل موظف يعمل يف القطاعات املختلفة أن ميلك هذا الكتاب فهو مفيد 
ليذكرنا عن أخالقيات قد تفوت علينا أثناء العمل فهذا الكتاب شامل لكل اجملاالت كالتعليم 

  والطب واهلندسة وغري ذلك. 
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