
 من منظور الفكر اإلسالمي اإلدارةأخالقيات 
Management Ethics from the perspective of Islamic thought 

 
 الملخص:

 لذلك .باألخالق والسلوك المحمود ،اإلداريةاإلسالم جميع المعامالت في الحياة العامة، بما فيها الحياة ربط 

 لية وهادفة، فدعم أخالقيات اإلدارة ال يعني فقط في المنظوراإلدارة نظرة شمو  أخالقياتموضوع  إلىنظرته  كانت

شمل ترسيخ مفاهيم  اإلسالمي محاربة الرشوة والحفاظ على المال العام ومناهضة المحسوبية وما إلى ذلك، بل
مية، أحد الركائز األساسية للعقيدة اإلسالهو  الشمول وهذا، «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»المسؤولية والرعاية 

 والحضارة اإلسالمية.
 تبين ، والعملآية تتحدث عن المهنة  100من  أكثرالموضوعي للقرآن الكريم يجد فيه  للتصنيف المستعرضو 

 .اإلسالمبمبادئ  اإلدارةيدّل على ضرورة ربط ما ما يحتاجه الناس في حياتهم، وهذا 
دارة من منظور الفكر اإلسالمي، يتضمن تقديم عرض ألخالقيات اإلالدراسة  ومن هذا المنطلق تحاول هذه

مكن ألي إدارة أن مفهوم األخالق ومكانتها في اإلسالم وعالقتها باإلدارة لما لهذا الموضوع من أهمية وضرورة ال ي
 نظرا لتزايد الفضائح األخالقية وتراجع النظم القيمية وانتشار الفساد اإلداري.  اتستغني عنه

 
 

Abstract: 
Islam links all transactions in public life, including management, with ethics and good practices. 

Therefore, his outlook to the subject of management ethics was holistic view and meaningful. so, supporting 

Management Ethics in the Islamic perspective does not mean only fighting corruption and maintaining public 

money and anti-nepotism etc., but it included strengthening the concepts of responsibility and care , and this 

Totalitarian is a central tenet of the Islamic faith, and Islamic civilization.  

The browser of thematic classification of the Koran can find more than 100 verses talk about the 

profession and employment, show what the people need in their lives, and this indicates the need to link 

management with principles of Islam. 

From this point, this study attempts to make a presentation on the management ethics from the 

perspective of Islamic thought, includes the concept of ethics and its place in Islam and its relationship with 

management, because of the importance and the need of this subject which can not be any management to 

dispense with it, due to the growing scandals and ethical decline in value systems and the spread of 

corruption. 


