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  :مقدمة

تطورا سریعا في جمیع مجاالت الحیاة سواء االقتصادیة أو  یشهد العصر الذي نعیش فیه    

االجتماعیة أو الثقافیة أو السیاسیة ، و نتیجة لهذا التطور نمت المنظمات و ازدادت أهمیتها 

في المجتمع و أصبح بقائها مرهونا بقدرتها على المنافسة في ظل االنفتاح االقتصادي 

المهتمین بمجال التنظیم یدركون أنه ال یمكن  المتزاید،مما جعل الكثیر من الباحثین و

الحدیث عن منظمة فعالة دون االهتمام بالعنصر البشري كأحد العناصر الهامة في كل 

تنظیم ناجح، و من هذا المنطلق جاء االهتمام بثقافة المنظمة كأحد المواضیع الحدیثة التي 

رى في حیاة المنظمات بحیث دخلت كتب اإلدارة و التنظیم، و هذا لما لها من أهمیة كب

ثقافة المنظمة في الفترة التي برزت فیها  ألهمیةاقترن إدراك علماء التنظیم و المدیرین 

الیابان كقوة صناعیة عظمى في العالم، فقد أحسنت استثمار مواردها البشریة و تنمیة 

یم التنظیمیة مهاراتهم و قدراتهم من خالل دعم القیم اإلیجابیة في العمل بحیث تعتبر الق

أساس ثقافة المنظمة و أعمق مستوى فیها لما تمثله من توجیه لسلوك األفراد في العمل، و 

المساواة بین العاملین،احترام الوقت، االهتمام باألداء، احترام اآلخرین، : من هذه القیم

  .الخ..األمانة، الصدق، العدل

بنقص في الموارد المادیة و البشریة  لذلك فإن مشكالتنا المعاصرة لیست مشكالت متعلقة    

بقدر ما هي في حاالت كثیرة مشكالت سلوكیة متعلقة بأخالقیات التعامل و اإلخالص في 

الخ، فال یمكن أن تنجح أیة جهود ..العمل و غیاب األمانة في اإلدارة، المحسوبیة، الرشوة

و إصالح  األنظمةل تنمویة أو إصالحیة إذا اقتصرت على مجرد إصدار التعلیمات و تعدی

بضرورة االلتزام بمبادئ  اللفظیةالهیاكل اإلداریة و تسییر اإلجراءات و تكرار الدعوات 

األخالق، و بما أن اإلدارة هي العملیة األساسیة التي یتم من خاللها انجاز المهام و تحقیق 

ر القیم التي األهداف فإن قیم المدیرین و المشرفین هي أساس قیم كل منظمة إذ یتعدى تأثی

یحملونها لتأثر على قیم و سلوك المرؤوسین، و بالتالي فإن منظماتنا بحاجة إلى القدوة 

الخطط  الحسنة خصوصا من القیادات اإلداریة و التي تعتبر مسؤولة عن إعداد و تنفیذ

لتحقیق األهداف، ذلك أن هذه القیادات تعطي بسلوكها الحسن المثل الطیب الذي ینبغي أن 

و تشیر معظم الدراسات التي تناولت موضوع القیم التنظیمیة إلى تركیزها على . ى بهیحتذ

  .المنظور الغربي الذي ال یتوافق ال مع قیمنا وال مع بیئتنا



 

 ب 
 

و من هنا جاءت دراسة الباحثة لتركز على القیم التنظیمیة بین المنظورین الغربي و     

بین  االتفاق و االختالفراز جوانب اإلسالمي ساعیة من وراء هذه الدراسة إلى إب

  .المنظورین

حیث اشتمل الفصل األول على : فصول و بالتالي تضمنت هذه الدراسة ثمانیة    

 ها ثمأهداف تها،أهمیها، أسباب اختیار اإلجراءات المنهجیة للدراسة من تحدید لمشكلة البحث،  

  . هةالدراسات السابقة و المشابو  منهج البحثو  تحدید المفاهیم

الذي تناول القیم التنظیمیة من حیث تعریفها و خصائصها ثم الفصل الثاني     

: على الفكر اإلداري اإلسالمي و رواده و اشتمل:و الفصل الثالث و اختص بـالخ، ..أنواعها

نشأة و تطور الفكر اإلداري اإلسالمي، أهم رواده، مصادره ثم مبادئ اإلدارة اإلسالمیة و 

  .من منظور الفكر اإلسالمي الغربیة بعض نظریات اإلدارة

اشتمل على مجموعة من  و الذي اهتم بالفكر اإلداري الغربي و رواده وو الفصل الرابع 

  .لغربي،أهم رواده، مصادره ثم مبادئ اإلدارة الغربیةنشأة و تطور الفكر اإلداري ا :العناصر

بین المنظورین الغربي و اإلسالمي و بإدارة اإلدارة فقد اختص  أما الفصل الخامس        

  :تناول

وة من المنظور اإلسالمي ثم إجراء المقارنة قیمة الصفوة من المنظور الغربي ثم قیمة الصف  

لقیمة  و نفس الشيء بالنسبة .هذه القیمةشبه و االختالف لو استنتاج أوجه ال بین المنظورین

 .قیمة المكافأة القوة و 

بین المنظورین الغربي و اإلسالمي و  دارة المهامبإس و الذي اختص ثم الفصل الساد    

ثم إجراء  قیمة االقتصاد من المنظور الغربي ثم قیمة االقتصاد من المنظور اإلسالمي: تناول

المنظورین و استنتاج أوجه الشبه و االختالف لهذه القیمة و نفس الشيء المقارنة بین 

 .و قیمة الكفاءة  لقیمة الفعالیة بالنسبة

  :بین المنظورین الغربي و اإلسالمي و تناول دارة العالقاتبإاختص  و الفصل السابع    

جراء المقارنة مة العدل من المنظور اإلسالمي ثم إقیمة العدل من المنظور الغربي ثم قی  

لقیمة القانون و  كذلك بالنسبة بین المنظورین و استنتاج أوجه الشبه و االختالف لهذه القیمة

 .النظام و قیمة فرق العمل

  :بین المنظورین الغربي و اإلسالمي و تناول دارة البیئةبإفقد اختص  أما الفصل الثامن    



 

 ج 
 

من المنظور اإلسالمي  ة استغالل الفرصمن المنظور الغربي ثم قیم قیمة استغالل الفرص  

ثم إجراء المقارنة بین المنظورین و تحلیل و استنتاج أوجه الشبه و االختالف لهذه القیمة، 

و أخیرا نتائج الدراسة و االقتراحات و ، قیمة التنافسو قیمة الدفاع ل كذلك بالنسبة

  .التوصیات

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 
 

  .لدراسةموضوع ا :الفصل األول

  .ـ تحدید مشكلة البحث1

  .ـ أسباب اختیار مشكلة البحث1ـ1

  .ـ أهمیة مشكلة البحث2ـ1

  .البحث ـ أهداف3ـ1

  .ـ تحدید المفاهیم2

  .ــــ منهج البحث3

  .ـــ الدراسات السابقة و المشابهة4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

10 
 

  :ـ تحدید مشكلة البحث1

اجتماعیة تقام بطریقة مقصودة من أجل تحقیق أهدافها، و لكل  یعتبر التنظیم وحدة    

تنظیم شخصیة تمیزه عن غیره من التنظیمات األخرى، هذه الشخصیة هي مزیج من القیم و 

االتجاهات و المعاییر التي توجه عمل المنظمات و یشترك فیها العاملون، لذا فالقیم تشكل 

القیم (تنفیذها في المنظمات خصوصا قیم المدیرینالسلوك وتؤثر في جمیع األعمال التي یتم 

و التي تمثل مجموعة من األفكار و المعتقدات التي یشترك فیها المدیرون و ) التنظیمیة

المسؤولون و تؤكد نظرتهم الخاصة المتفردة في مجال النشاط و ذلك لتحقیق أهداف التنظیم، 

بین السلوك الحسن و السیئ و كما تعمل أیضا كموجه لسلوكهم فهي عبارة عن اختیار 

  .المهم و غیر المهم

و لذلك كان موضوع القیم من أهم المواضیع التي جلبت اهتمام العلماء و الباحثین في     

شتى الحقول العلمیة و المعرفیة في علم االجتماع و النفس و األجناس البشریة و اإلدارة في 

و ما یصدر عنه من ممارسات صحیحة أو محاولة لفهمها و ذلك لتفسیر السلوك اإلنساني 

إذ یعتبر الفرد أو باألحرى  ،ـن بهارد و یؤمـخاطئة نتیجة للقیم أو المورثات التي یحملها الف

المورد البشري من أهم الموارد في أي مجتمع یسعى إلى التقدم و الرقي ، و االهتمام بالقیم 

لناجحة و الفعالة، فإذا بحثنا في التي توجه و تؤثر في سلوكه هو من أولویات اإلدارة ا

مصادر القیم نجد بأنها تختلف باختالف المجتمعات مما یؤدي بطبیعة الحال إلى اختالف 

القیم، و هذا االختالف في مصادر القیم راجع إلى اختالف مصادر المعرفة اإلنسانیة 

النظرة  في الوقت الذي تؤكد فیه، ف)مجتمع إسالمي، مجتمع غربي(باختالف المجتمعات

مصدر المعرفة هو مصدر محسوس، فان النظرة اإلسالمیة  تؤكد أن للمعرفة  أنالغربیة 

الوحي والعالم المحسوس،  فالعالم المحسوس مظهر للحقائق : مصدرین أساسیین اثنین هما

 أي العالم المحسوس  و معرفته ،النسبیة التي تختص الحواس بإدراكها وفهمها ودراستها

العقل والبصیرة والتجربة ، بینما الوحي هو مصدر الحقائق المطلقة التي تحصل عن طریق 

  . ال یعتریها الشك، ولذلك فهي لیست نسبیة

تتمثل قیم المنظمة في الفكر الغربي بما یسمى بالثقافة التنظیمیة ، و هو مفهوم لم  و    

ات من القرن یجد طریقه في الدراسات التنظیمیة بصورة واضحة إال في نهایة السبعینی

الذي تتبع موضوع ‘‘ جامست‘‘الماضي، و على رأس الباحثین الذین تناولوا هذا المفهوم 
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الثقافة التنظیمیة و التي هي تعبیر عن قیم األفراد ذوي النفوذ داخل المنظمات و التي تؤثر 

 بدورها في الجوانب الملموسة في المنظمة و في سلوك األفراد ، كما تحدد األسلوب الذي

قد ینتهجه هؤالء األفراد في قراراتهم و إدارتهم لمرؤوسیهم و منظماتهم، و في مقابل ذلك ف

، و النبي الكریم جعل من األخالق الفاضلة و  أهمیة بالغةلقیم التنظیمیة أعطى اإلسالم ل

إنما بعثت ألتمم مكارم ‘‘القیم النبیلة طریقا فسیحا لدعوته فقد قال صلى اهللا علیه و سلم 

، و في هذا معنى لتعمیمها على الفرد و المجتمع حاكما و محكوما مدیرا و ‘‘خالقاأل

موظفا، و جعل اهللا عز وجل تغییر أحوال األمم رهینا بتغیر أخالقها و سلوكها كما في قوله 

  .]1[‘‘بأنفسهمإن اهللا ال یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما ‘‘:تعالى 

الفرد المسلم المستمدة من عقیدة التوحید و  مبادئ  و تؤدي القیم الفاضلة التي یعتنقها    

الشریعة دورا أساسیا في التأثیر على سلوكه و نشاطاته بل و ممارساته الیومیة، و كذلك 

الطریقة التي نستثمر بها أوقاتنا و جهدنا و على جمیع مظاهر حیاتنا، و من هذا المنطق 

هي التي توجه أخالقنا و سلوكنا في فإن قیمنا هي أهم ما یمیز شخصیاتنا، و باختصار 

التعامل مع األشیاء و مع اآلخرین من حولنا، و أن لمظاهر السلوك اإلنساني الذي یسلكه 

بین قیمه التي یعتنقها من جهة و بین قیم المنظمة د و هو یؤدي مهنته عالقة وطیدة الفر 

الذي یعیش فیه كل من التي یعمل فیها و یطبق فلسفتها من جهة أخرى، و بین قیم المجتمع 

الفرد و المنظمة من جهة ثالثة، فقد حث اإلسالم على ضرورة العالقة التعاونیة بین كل من 

و  الفرد و المنظمة و المجتمع فیحقق بذلك كل طرف أهدافه بالتعاون و التراحم و التكافل،

نظمة و هذا بخالف ما یحدث في المجتمعات الغربیة من صراع و تنافر بین الفرد و الم

  .الخ..الفرد و المجتمع و اإلدارة و العمال و السود و البیض

لذلك فإن اختالف الدین بین المجتمعین یؤدي إلى الكثیر من االختالفات في الكثیر من     

النواحي االجتماعیة، و ذلك نظرا لألهمیة التي یحتلها الدین في الحیاة عامة و تأثیره الكبیر 

و لكن  .)الخ..القانون، االقتصاد، علم االجتماع ، علم النفس ( لوم علیها و على مختلف الع

هذا ال یعني عدم وجود قوانین اجتماعیة عامة بین كل المجتمعات بالرغم من أن هناك 

صعوبة كبیرة یواجهها العلماء و الباحثون للتوصل إلى مثل هذه القوانین، فكلما كان القانون 

من المجتمعات و هذا هدف كل علماء االجتماع، لذلك عاما كلما كان أشمل لعدد كبیر 

                                                 
     . 11آیة : سورة الرعد: 1



 

12 
 

فالمنظور الغربي للقیم التنظیمیة یختلف عن المنظور اإلسالمي في العدید من الجوانب و 

بالتالي فإن تبني هذه القیم بدون وعي و فهم عمیق بها هو بمثابة تقلید أعمى، حیث یتضح 

دارة وجود بعض األخطاء، و هذا نتیجة في الكثیر من الكتابات العربیة حول التنظیم و اإل

للنقل غیر الواعي من الكتابات الغربیة و عدم احترام خصوصیة كل مجتمع، و نذكر على 

، "الخ..حسین حریم، أحمد ماهر، محمد قاسم القریوتي:"سبیل المثال كتابات كل من الدكتور

التنظیم و مراعاة مشاعر و حیث تؤكد هذه الكتابات أن بدایة االهتمام بالجانب اإلنساني في 

أحاسیس اآلخرین كان مع ظهور مدرسة العالقات اإلنسانیة و بالتحدید مع تجارب مصانع 

حیث بدأ  العربي االسالمي نالكن األمر یختلف بالنسبة لمجتمعأ، .م.هاوثورن الشهیرة في الو

و هناك  اإلسالم الدیانات السماویة و منها في العمل منذ مجيءاالهتمام بالجانب اإلنساني 

أعطوا األجیر حقه قبل <<الكثیر من األدلة التي تدل على ذلك كقوله صلى اهللا علیه وسلم 

، و قد مجد اإلسالم اإلنسان العامل و أعطاه كامل حقوقه اإلنسانیة و >>أن یجف عرقه

ذین كانوا یعملون كآالت و لیس كبشر لهم مشاعر و یر مثال على ذلك تحریر العبید اللخ

  .حاسیسأ

اإلدارة باألهداف، : "التي جاء بها الغرب مثل ةفالتقلید هنا یعني تبني األفكار الجدید    

و محاولة تطبیقها في مجتمعاتنا، و نسینا قیمنا األصیلة التي تضمنتها " الخ..اإلدارة بالقیم

ي عهد العقیدة اإلسالمیة و كانت أساسا في بناء مجتمع إسالمي نموذج في بدایات الدعوة ف

الرسول صلى اهللا علیه وسلم و الخالفة الراشدة، و انجرفنا وراء القیم التي شملتها اإلدارة 

و سلبیاتها، و عملنا على إقامة الدراسات والندوات لمعرفة مدى صالحیة  االغربیة بإیجابیاته

بمعهد اإلدارة " ندوة اإلدارة بالقیم"و من أمثلة هذه الندوات  ،هذه األفكار و مالئمتها  لبیئتنا

نائب مدیر المعهد  "أمة اللطیف بنت شرف شیبان"العامة بالسعودیة، حیث ألقت الدكتورة 

إننا نتطلع إلى أن تخرج هذه الندوة برؤى واضحة حول موضوع الندوة، و :( كلمة قالت فیها

ا ذلك حول التحدید الدقیق لمفهوم اإلدارة بالقیم و تقییم مدى صالحیة الفكرة و مالئمته

لبیئتنا، و التعدیالت المطلوبة لجعل الفكرة مناسبة لنا، و تحدید متطلبات تبني الفكرة و 
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تطبیقها على واقعنا و تحدید العقبات التي یمكن أن تعترض عملیة تبني الفكرة، و سبل 

  . ]2[ )مواجهتها ثم تحدید النتائج اإلیجابیة التي یمكن تحقیقها جراء تبني هذه الفكرة 

ا یوضح أنه لیس من الخطأ أن نأخذ أفكار غیرنا من المجتمعات األخرى التي و هذ    

أثبتت جدواها و فعالیتها، إال أن تكییفها و تعدیلها بحیث تتالءم وواقع مجتمعاتنا العربیة 

  .اإلسالمیة لیس أمرا سهال بل یتطلب إمكانات كبیرة و جهود بحثیة عدیدة 

قیمة تنظیمیة مرتبطة  12لـ اولة إلجراء دراسة مقارنةحاحثة في ملذلك جاءت دراسة الب    

و " دیف فرانسیس و مایك وود كوك"بالنجاح التنظیمي جاء بها كل من الباحثین الغربیین 

ذلك من خالل تتبعهم لتطور الفكر التنظیمي الغربي و محاولة الجمع بین إیجابیات كل 

رنسا، اسبانیا، ف(ي العدید من الدول الغربیةمرحلة و كذا إجراء العدید من الدراسات المیدانیة ف

الكفاءة، القوة، الدفاع، التنافس، استغالل :، وهذه القیم هي)الخ..الوالیات المتحدة

هادفة  ، الفرص،الفعالیة، الصفوة، االقتصاد، القانون والنظام، العدل، المكافأة، فرق العمل

و  ن المنظورین الغربي و اإلسالميبی االختالفالتشابه و لى إبراز جوانب من وراء ذلك إ

  .من ثم استنتاج فیما إذا كانت هذه القیم صالحة لتبنیها كما هي بمنظورها الغربي

  :و علیه قامت الباحثة بصیاغة التساؤل الرئیسي التالي    

  بین المنظور الغربي للقیم التنظیمیة و المنظور اإلسالمي؟ ما الفرق

  :اؤالت الفرعیةتندرج ضمنه مجموعة من التس    

  بین المنظور الغربي لقیم إدارة اإلدارة و المنظور اإلسالمي؟ الفرقـ ما 

  بین المنظور الغربي لقیم إدارة المهام و المنظور اإلسالمي؟ الفرقـ ما 

  بین المنظور الغربي لقیم إدارة العالقات و المنظور اإلسالمي؟  الفرقـ ما 

 م إدارة البیئة و المنظور اإلسالمي؟بین المنظور الغربي لقی الفرقـ ما 

  

 

  

  

                                                 
Avilable at :نـــــدوة اإلدارة بـــــالقیم،    .alwatan.com @ Webmaster. .مجلـــــة الـــــوطن : 2

http://www.alwatan.com/grapics ،12/12/05 .     



 

14 
 

  :ـ أسباب اختیار مشكلة البحث1ـ1

ـ یعتبر هذا البحث تكملة لموضوع القیم التنظیمیة الذي تناولته الباحثة على مستوى مذكرة 

سواء على مستوى الطرح (الماجستیر، و بالتالي كانت النتائج التي توصلت إلیها الباحثة

هي أحد أهم األسباب التي أدت إلى اختیار مشكلة البحث، ) نيالنظري أو الجانب المیدا

المدروسة هي قیم موجودة لدینا في التراث اإلسالمي، لكننا نعتمد في دراستنا للقیم  12فالقیم 

الغربي بمختلف نظریاته و  المنظورعلى ) دراسة الباحثة و الدراسات السابقة(التنظیمیة

  .ابات و المراجع الغربیة و العربیةتوجهاته و هذا ما تؤكده معظم الكت

ـ قلة الدراسات و األبحاث التي اهتمت بموضوع القیم التنظیمیة من المنظور اإلسالمي 

  .حسب مجال اطالع الباحثة

ـ وجود بعض األخطاء في العدید من الكتابات العربیة حول التنظیم و اإلدارة نظرا للنقل غیر 

عتماد الكامل على هذه الكتابات في دراسة موضوع القیم الواعي من الكتابات الغربیة، و اال

  .التنظیمیة كما سبق و أن أشرنا

ـ ضرورة إعادة النظر في الفكر الوافد من خارج النسق المعرفي اإلسالمي و تفعیل مناهج 

  .فهمه ونقده

  :ـ أهمیة مشكلة البحث2ـ1

  :تتضح أهمیة مشكلة البحث فیما یلي    

م التنظیمیة في مختلف المنظمات على سیر العمل، و تحقیق األهداف ـ التأثیر الواضح للقی

  .بشكل متمیز، و توجیه سلوك العاملین، و هذا ما أكدته الدراسات السابقة

ـ تعتبر هذه الدراسة من الدراسات القلیلة التي تناولت موضوع القیم التنظیمیة من المنظور 

  .اإلسالمي

ا یمكن أن تفتح الباب لمزید من الدراسات و األبحاث في ـ كما تبرز أهمیة الدراسة في كونه

  .التراث اإلسالمي و ذلك من خالل النتائج التي تتوصل إلیها

  :البحث ـ أهداف3ـ1

أوجه التباین و االختالف بین المنظورین الغربي و أوجه التشابه و االتفاق و ـ معرفة 

و التي ) المهام، إدارة العالقات، إدارة البیئة قیم إدارة اإلدارة، إدارة(اإلسالمي للقیم التنظیمیة 
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التنظیمیة من خالل عملیة تبین خصوصیة كل مجتمع و التوصل إلى النموذج األفضل للقیم 

  .و التحلیل المقارنة 

  :ـ تحديد المفـاهيم2

  :values القيم ـ1ـ2

  :لغویا* 

  .  ]3["المقابل المادي المقدر ثمنا للشيء"ـ تشیر القیم إلى  

المبدأ أو المستوى أو الخاصیة التي تعتبر ثمینة : "بأنها المعجم اإلعالمي ـ كما یعرفها    

أو مرغوب فیها، و التي تساعدنا على تحدید ما إذا كانت بعض الموضوعات جیدة أو 

ردیئة، حسنة أم سیئة، صحیحة أم خاطئة، و القیمة بوجه عام هي مجموعة الخصائص 

  . ]4["االثابتة للشيء الذي یقدر به

أما في التراث العربي اإلسالمي فقد وردت القیم بمعاني متعددة أشار إلیها ابن منظور     

  :في لسان العرب على النحو التالي

من القیام و هو نقیض الجلوس، فهو مأخوذ من قام یقوم " قوم"و فعلها : ـ تقیض الجلوس

  .قوما و قیاما وقومة و قامة

الجن (>>و أنه لما قام عبد اهللا یدعوه كادوا یكونون علیه لبدا<<:ومنه قوله تعالى: ـ العزم

إذا قاموا فقالوا ربنا رب السماوات و <<، أي لما عزم، و قوله تعالى)19آیة

أي عزموا فقالوا، وقد یجيء القیام بمعنى المحافظة و اإلصالح و )14الكهف آیة(>>األرض

النساء (>>فضل اهللا بعضهم على بعضالرجال قوامون على النساء بما <<:منه قوله تعالى

  ).34آیة 

  . ]5[ ........الوقوف و الثبات، الطریق : ـ كما لها معاني أخرى متعددة منها

  

  

  

                                                 
     . مرجع سابق. مجلة الوطن : 3
  . 434:، ص2004محمد منیر حجاب، المعجم اإلعالمي ، مصر، دار الفجر،  : 4
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  :اصطالحا* 

معتقدات ثابتة نسبیا، و تحمل في : "أحد علماء النفس القیم بأنها" روكیش"ـ یعرف     

لوجود، أو لشكل من أشكال السلوك فحواها تفضیال شخصیا أو اجتماعیا لغایة من غایات ا

  .   ]6["الموصلة لهذه الغایة

ارتباط قوي و حتمي بین الكائن الحي : "القیم بأنها" مالینوفسكي"ـ كما عرف البروفیسور     

  .  ]7["و بعض األهداف و المعاییر و األشخاص

  . ]8["بقیمتها المعتقدات التي یؤمن بها أصحابها و یعتقدون:"ـ كما تعرف القیم بأنها    

  .  ]9["اتجاهات تعمل كموجه للسلوك: "ـ و تعرف كذلك بأنها    

أن هناك من یرى أن القیم عبارة عن  تود أن تشیر الباحثةو من خالل هذه التعریفات     

معتقدات ثابتة نسبیا، وهناك من یرى أنها الخاصیة المرغوب فیها، و هناك من یرى بأنها 

، لذلك و للوصول إلى تعریف واضح للقیم ستحاول الباحثة في هذا اتجاهات موجهة للسلوك

  .المعتقدات و االتجاهات: المجال توضیح عالقة القیم ببعض المفاهیم ذات الصلة و هي

  :ـ الفرق بین القیمة و المعتقد1ـ1ـ2 

تنظیم لتصورات الفرد و معارفه حول موضوع معین سواء كان هذا : "یعرف المعتقد بأنه    

  .   ]10["موضوع أشخاص أم مواقف أم أشیاءال

و یتضح من خالل هذا التعریف أن المعتقد هو مجموعة المعارف التي یكونها الفرد     

إلى التمییز  حسب معتز سید و عبد اللطیف حول موضوع معین، ویذهب بعض الباحثین

معارف األخرى بین القیم و المعتقدات على أساس أن المعارف في القیم تتمیز عن باقي ال

إیجابیة أو سلبیة تبدأ من (بالخاصیة التقییمیة، بمعنى آخر تتضمن القیم أحكاما تقییمیة

ر ـدات فتشیـ، أما المعتق" ئـابل السیـن مقـالحس"، فتشیر القیم بذلك إلى )القبول إلى الرفض
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عتقد و أنها بینما یرى البعض اآلخر بأن القیمة تتضمن الم.  ]11[" الحقیقة مقابل الزیف"إلى 

   .]12[تمثل مجموعة المعتقدات الشائعة بین أعضاء المجتمع الواحد

  :تجاهـ الفرق بین القیمة و اال2ـ1ـ2 

) معرفیة، وجدانیة، سلوكیة(وحدة كلیة أو نسق عام له ثالث أبعاد: "یعرف االتجاه بأنه    

  .  ]13["توجد بینهم عالقة قویة

اهات في أن القیم أعم و أشمل، فتشكل بذلك و یتلخص الفرق بین القیم و االتج    

مجموعة االتجاهات التي بینها عالقة قویة  قیمة معینة، و نتیجة لذلك تحتل القیم الدور 

أن القیم تساهم بشكل  و یضیف خیضر كاظم إلى،  ]14[األكثر أهمیة في بناء شخصیة الفرد

إلى أن االتجاه یشمل المعتقدات  ، و تجدر اإلشارة ]15[فاعل في تحدید اتجاهات الفرد الفكریة

  . ]16[في جانبه المعرفي، باإلضافة إلى المشاعر و األحاسیس

وبالتالي تظهر العالقة الوثیقة بین كل من االتجاهات و المعتقدات و القیم، مما یصعب     

الفصل بینهم فاختلفت بذلك وجهات نظر الكتاب و الباحثین حولها، فهناك من فرق بینهم، و 

من اعتبر االتجاهات و المعتقدات جزءا ال یتجزأ من القیم، وهو ما سوف تعمل به  هناك

 .الباحثة في هذه الدراسة
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  :  Organizationـ التنظيم2ـ2

 ترجمة للمصطلح اإلنجلیزي و الفرنسي" منظمة"و " تنظیم"تعتبر كلمة : لغویا* 

.Organisation و تكتب عادة في أمریكا Organization.  

و منها كلمة التنظیم و تستعمل بنفس كلمة " نظم، ینظم، تنظیما"أما المصطلح العربي فهو 

منظمة و یقصد بها ترتیب األمور و وضعها في صورة منطقیة معقولة، تخدم الهدف 

  .المنشود

لقد استخدم مصطلح التنظیم بنفس معناه اللغوي، إال أن الباحثین و المهتمین : اصطالحا* 

ل، و من خالل دراساتهم النظریة و التطبیقیة زادوا في دقة المفهوم و توضیحه بهذا المجا
  :، و أصبح االستخدام االصطالحي لمفهوم التنظیم یشیر إلى معنیین ]17[

المصارف، : یشیر إلى تلك المجموعات أو الوحدات االجتماعیة العملیة مثل: ـ المعنى األول

ت المختلفة التي تسعى إلى تحقیق أهداف محددة و الجمعیا البنوك، المصانع، النقابات،

  . ]18[الخ ..حسب طبیعـة نشـاط التنظیـم كاإلنتاج و التوزیع و التربیـة و التكوین

  :و من التعاریف التي تشیر إلى هذا المعنى

  تعریف بارسونزT. persons " : التنظیم عبارة عن وحدات اجتماعیة إنسانیة تقام

  . ]19["أجل تحقیق أهداف أو قیم ممیزة بصورة مقصودة أو تنشأ من

الطابع االجتماعي و اإلنساني للتنظیم و أن القصد یبرز هذا التعریف  و ترى الباحثة أن    

  .من إنشاءه و وجوده تحقیق أهداف معینة

 عبارة عن عملیة جمع الناس في : "...كما عرف عبد الوهاب علي التنظیم بأنه

توزیع األدوار علیهم حسب قدراتهم و رغباتهم، و إنشاء منظمة و تقسیم العمل بینهم، و 

شبكة متناسقة من االتصاالت بینهم حتى یستطیعوا الوصول إلى أهداف محددة لهم و 

  . ]20["معروفة للجمیع

                                                 
     14.ـ13:،  ص ص) ب س(بوفلجة غیات ، مقدمـة في علـم النـفس التنظیمي، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، : 17
     .16:، ص2001محمد بومخلوف، التنظیم الصناعي و البیئة، الجزائر، دار األمة،  : 18
     .11:، ص2003، مصر، دار المعرفة الجامعیة،2عبد اهللا محمد عبد الرحمن، علم اجتماع التنظیم، ط: 19
     .14:بوفلجة غیات، مرجع سابق، ص: 20
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أما هذا التعریف فقد بین وظیفة المنظمة المتمثلة في تقسیم العمل، و توزیع األدوار، و     

  .ى األهدافتنظیم االتصاالت للوصول إل

إلى بعض السلوكات و  حسب محمد بن مخلوف فیشیر: ـ أما المعنى الثاني للتنظیم

ترتیب الوسائل و التحكم : العملیات االجتماعیة، و إلى الفعل المنظم للنشاطات المختلفة مثل

و تحقیق االندماج لمختلف ) إنتاج، توزیع، تربیة(فیها من أجل تحقیق أهداف جماعیة

  .  ]21[ل وحدة منسجمةاألعضاء داخ

  : ومن التعاریف التي تشیر إلى هذا المعنى

  تعریف سایمونSimon " التنظیم هو عبارة عن أنماط سلوكیة و سیاسیة لتحقیق

  . ]22["التعقل اإلنساني

   valuesOrganizational  التنظيميةالقيم     ـ3ـ2 

القیم  Jacques orsoni et Pierre helfer یعرف كل من جاكس أرسن و بییر هلفر   

األفكار و االعتقادات التي یؤمن بها و یشترك فیها أعضاء المؤسسة و : "التنظیمیة بأنها

  .   ]23["تعمل على توجیه سلوكاتهم

عبارة عن الخصائص الثابتة نسبیا للمحیط الداخلي : "و یعرفها موسى اللوزي بأنها  

  .      ]24["رون عنهاللمنظمة التي یدركها أعضاءها و یتعایشون معها و یعب

المعتقدات التي یحملها األفراد و الجماعات و المتعلقة باألدوار و : "كما تعرف القیم بأنها  

  .     ]25["الغایات التي تسعى لها المنظمة أي تحقیق أهداف المنظمة

اتجاهات تعمل كموجه للسلوك داخل : "و ترى نادیة العارف أن القیم التنظیمیة هي  

  . ]26["التنظیم

                                                 
      .16:بق، صمحمد بومخلوف ، مرجع سا: 21
      .21:، ص2002موسى اللوزي، التنظیم و إجراءات العمل، عمان، دار وائل،: 22
23 : Jacques orsoni et Jean Pierre helfer , management stratégique , E2, boulevard 

saint_Germain , paris , 1994, p:158.                                                                                          
                                                                                     .232:موسى اللوزي ، مرجع سابق، ص: 24
، )نشــورةرســالة دكتــوراه غیــر م(،"دراســة الفعالیــة مــن خــالل بعــض المؤشــرات الثقافیــة التنظیمیــة"محمــد الطــاهر بویایــة ، : 25

           . 67:، ص2004، جامعة قسنطینة ، معهد علم النفس
         .196:نادیة العارف، مرجع سابق، ص :26
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عبارة عن معتقدات بخصوص ما : "و یعرفها كل من الباحثان فرانسیس و وود كوك بأنها  

  . ]27["هو حسن أو سيء و ما هو مهم أو غیر مهم، و تبنى علیها أعمالنا في المنظمات

القیم التي تحدد سلوك المدیرین، و كیفیة إدارة شؤون العمل، فضال عن : "كما تعرف بأنها  

الذي یرغبون في بناءه، كما أنها الموجه للسلوك داخل المنظمة و أساس ثقافتها نوع التنظیم 

  . ]28["التنظیمیة 

أنه ال یوجد اختالف في تعریفات القیم التنظیمیة سواء في  و عموما ترى الباحثة    

الكتابات الغربیة أو العربیة، فهم یتفقون على أنها تمثل مجموعة من األفكار و المعتقدات 

تعمل كموجه للسلوك داخل التنظیم و ذلك لتحقیق األهداف، ذلك أن معظم المفكرین  التي

العرب قد درسوا في الغرب أو نهلوا من كتب المفكرین الغربیین فتأثروا بها، لكننا نعتقد أن 

فاألفكار و  هذه التعریفات تحتاج إلى تفصیل أكثر حول هذه األفكار و المعتقدات،

الفكر اإلسالمي، كذلك بشأن ما هو حسن أو في لغربي تختلف عنها المعتقدات في الفكر ا

  .سيء، مهم و غیر المهم، والوسیلة التي نستخدمها للوصول إلى تحقیق هذه األهداف

 لقیم التنظیمیةوقبل الخوض في الدراسة المقارنة یمكن وضع تعریف ا هو بناءا علی    

  :الخاص بهذه الدراسة و ذلك كما یلي

عة من األفكار و المعتقدات المتعلقة بمجال العمل و التي تحدد سلوك المدیرین هي مجمو " 

القوة، الصفوة، : والمسؤولین و توجهه نحو تحقیق األهداف داخل التنظیم، و هذه القیم هي

المكافأة، الفعالیة، الكفایة، االقتصاد، فرق العمل، العدل، القانون و النظام، التنافس، الدفاع، 

  ".لفرصاستغالل ا

  .و تجدر اإلشارة إلى أن أي قیم أخرى لن تكون مجاال للبحث    

 
 

  

                                                                               

                                                 
وحیــد أحمــد الهنــدي و : عبــد الــرحمن احمــد هیجــان، مراجعــة: دیـف فرانســیس و مایــك وود كــوك، القــیم التنظیمیــة، ترجمــة: 27

       . 18:، ص1995لعامة،عامر عبد اهللا الصعیري، السعودیة، معهد اإلدارة ا
رفـــاعي محمـــد رفـــاعي و محمـــد ســـید أحمـــد عبـــد : شـــاركز و جاریـــت جـــونز، اإلدارة االســـتراتیجیة، الجـــزء األول، ترجمـــة :28

         .91:، ص2001المتعالي، السعودیة، دار المریخ،
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  :ـ منهج البحث3

یمكن القول بأن المنهج هو الطریقة أو مجموع الخطوات التي یتبعها الباحث للوصول     

أن هدف دراسة الباحثة هو میة، ویتحدد المنهج تبعا لهدف الدراسة، و بما إلى الحقائق العل

 لقیم التنظیمیة المنظورین الغربي و اإلسالمي لبین  أوجه الشبه و أوجه االختالف معرفة 

ه الدراسة سیكون المنهج فإن المنهج المتبع في هذالتحلیل  و ذلك اعتمادا على المدروسة 12

استنتاج أوجه الشبه و  و ى تحلیل األفكار و مقارنتها ببعضها البعضیعتمد علالذي  مقارنال

  .استخالص النتائجو من ثم  أوجه االختالف

القوة، الصفوة، ( )12(و في هذا المجال ستقوم الباحثة بدراسة القیم التنظیمیة المدروسة     

النظام، التنافس، المكافأة، االقتصاد، الفعالیة، الكفاءة، العدل، فرق العمل، القانون و 

كل قیمة على حدة و ذلك من خالل التطرق للقیمة من منظور ) استغالل الفرص، الدفاع

ها و مناقشتها و من ثمة استنتاج كال تحلیل بي ثم من منظور الفكر اإلسالمي والفكر الغر 

  .االختالفمن أوجه التشابه و االتفاق و أوجه التباین و 

من خالل تحلیل األفكار و مناقشتها و  على المنهج المقارن الباحثةو بالتالي  اعتمدت    

تلك العملیات أمین عبد الهادي  حمدي حسبحیث یقصد بالتحلیل  مقارنتها ببعضها البعض

العقلیة التي یستعملها الباحث في دراسته للظواهر و األحداث للكشف عن العوامل المؤثرة 

ا البعض و معرفة خصائص و سمات في الظاهرة المدروسة و عزل عناصرها عن بعضه

  .]29[هذه العناصر و اسباب االختالفات و دالالتها لجعل الظواهر واضحة

  

  

  

  

 
 

  

  

                                                 
  .20: ، ص )ب س(ر العربي، دار الفك: ، القاهرة3الفكر اإلداري اإلسالمي و المقارن، ط: حمدي أمین عبد الهادي :29
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  :الدراسات السابقة و المشابهةـ  4 

إن أهمیة عرض الدراسات السابقة تكمن في تكوین خلفیة نظریة عن موضوع البحث و     

، لذلك سوف تقوم الباحثة  ]30[بأخطائهمبالتالي االستفادة من مجهودات اآلخرین و التبصر 

في هذا المجال بعرض مجموعة من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع القیم التنظیمیة، 

هادفة من خالل مراجعتها لهذه الدراسات الحصول على رؤیة واضحة لموضوع الدراسة، و 

راسة الباحثة و هذه االستفادة مما قدمته تلك الدراسات، كما یمكن توضیح العالقة بین د

الهدف و : الدراسات من خالل إبراز أوجه االتفاق، و أوجه االختالف بینهما من حیث

المجال و المنهج، ألن تحدید العالقة یمكن الباحثة من تحدید اإلسهام الذي ترى أنها 

 تستطیع القیام به بناءا على هذه الدراسات، ثم تقییم هذه الدراسات من خالل إبراز جوانب

  :الضعف و القوة فیها، و فیما یلي عرض لهذه الدراسات

  :ـ عرض الدراسات السابقة1ـ4

             :الدراسة األولى ـ1ـ1ـ 4

  "القیم التنظیمیة وعالقتها بكفاءة األداء: "العنوان

  .2003: خالد بن عبد اهللا الحنیطة، سنة: و هي رسالة ماجستیر مقدمة من

وهي دراسة وصفیة , لكة العربیة السعودیة بمدینة الریاضو أجریت هذه الدراسة في المم

  : هدفت إلى اإلجابة على التساؤل الرئیسي التالي

  ما هي العالقة بین القیم التنظیمیة وكفاءة األداء لدى العاملین في الخدمات الطبیة ؟  -

  : وتمت صیاغة تساؤالت فرعیة كتالي    

 املین في الخدمات الطبیة؟ما هي القیم التنظیمیة السائدة لدى الع  

 ما هي العالقة بین القیم التنظیمیة و كفاءة األداء لدى العاملین في الخدمات الطبیة؟ 

  هل هناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین كل من القیم التنظیمیة وكفاءة األداء وبین

 المتغیرات الشخصیة ؟

في التحلیلي والذي اعتبره األنسب وتبع الباحث لإلجابة على هذه التساؤالت المنهج الوص    

وبالنسبة ألداة البحث فقد استخدم اإلستبانة كوسیلة لقیاس مستوى القیم . لهذه الدراسة

                                                 
فضـــیل دلیـــو ، الجزائـــر، دیـــوان المطبوعـــات : میلـــود ســـفاري، األســـس المنهجیـــة فـــي توظیـــف الدراســـات الســـابقة، إشـــراف :30

    44.ـ37:، ص ص2000الجامعیة،
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واعتمد الباحث في , ولقیاس مستوى كفاءة األداء, التنظیمیة السائدة في الخدمات الطبیة

س بنود اإلستبانة وضع بدائل اإلجابة على مقیاس لیكرت المتدرج ذي النقاط الخمس لقیا

  .مرتفع جدا, مرتفع, متوسط, منخفض, منخفض جدا: وهي

منهم عسكریین  210فرد،  385:و قد تم اختیار عینة عشوائیة طبقیة، حیث بلغ عدد أفرادها

  .مدنیین 175و

القیم، القیم التنظیمیة، الكفاءة، األداء، كفاءة : و المفاهیم األساسیة في هذه الدراسة هي    

  .األداء

و تضمنت الدراسة خمسة فصول، تناول الفصل األول مشكلة الدراسة، أهمیتها و     

أهدافها و حدودها ثم تحدید المفاهیم، و تضمن الفصل الثاني اإلطار النظري حول القیم 

التنظیمیة و كفاءة األداء و بعض الدراسات السابقة ثم تعقیب على هذه الدراسات، و اهتم 

، و خصص الفصل الرابع ..)منهج، عینة،أداة،(ر المنهجي للدراسةالفصل الثالث باإلطا

للتحلیل الوصفي لبیانات الدراسة، و أخیرا الفصل الخامس و الذي ضم عرض و تحلیل 

  :نتائج الدراسة، و أهم هذه النتائج هي

  .ـ أن القیم التنظیمیة المطبقة داخل الخدمات الطبیة مرتفعة    

  .دى العاملین بشكل عام بالمرتفعـ تصنف كفاءة األداء ل    

  .ـ اتضح أن هناك عالقة إیجابیة بین القیم التنظیمیة و المتغیرات الشخصیة و الوظیفیة    

ـ اتضح أن هناك عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائیة بین خمسة من القیم     

ة، الدفاع، الكفاءة، حیث القانون و النظام، التنافس، القو : التنظیمیة و بین كفاءة األداء و هي

ترتفع كفاءة األداء بارتفاع هذه القیم، أما بقیة القیم فلم یثبت أن لها عالقة ذات داللة 

  .  ]31[إحصائیة بكفاءة األداء، و الذي یدل على سیادة النظرة العقالنیة 

  

     :الدراسة الثانية ـ2ـ1ـ 4

  ".ثقافة التنظیمتجدد الممارسات التسییریة للمدیرین و تحول : "بعنوان

  .م2005و هي رسالة دكتوراه مقدمة من عمار بوخذیر، سنة 

                                                 
ــــــــــة و عالقتهــــــــــا بكفــــــــــاءة األداء،  :31 ــــــــــیم التنظیمی ــــــــــد اهللا الحنیطــــــــــة، الق ــــــــــن عب ــــــــــد ب  :Available atخال

http://www.nauss.edu.sa/nassu/Arabic/، 06/04/09 .   
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و أجریت هذه الدراسة بالجزائر بمدینة عنابة، و هي دراسة وصفیة هدفت لإلجابة على 

  :التساؤالت التالیة

ـ ما هي أهم القیم التنظیمیة التي یركز علیها القادة الجدد و یولونها اهتماما كبیرا عند 

  هم التسییریة الخاصة بإدارة الموارد البشریة؟ممارسات

  ـ ما مدى ممارسة أفراد المؤسسة لهذه القیم؟

ـ هل توجد اختالفات أو تشابهات في درجة ممارسة القیم تعزى لمتغیري المستوى 

  التعلیمي و المستوى الوظیفي لإلطار؟

السن و  ـ هل توجد فروق دالة في درجة ممارسة القیم التنظیمیة تعزى لمتغیري

  األقدمیة في المؤسسة؟

  :و لإلجابة على هذه التساؤالت قام الباحث بصیاغة ثالث فرضیات عامة و هي    

بین مدركات اإلطارات حول  0.05نتوقع وجود درجة عالیة دالة إحصائیا عند مستوى* 

  .وسطىدرجة ممارسة كل قیمة من القیم التنظیمیة المبحوثة كما یدركها اإلطارات العلیا و ال

بین مدركات اإلطارات حول درجة  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى * 

ممارسة كل قیمة من القیم التنظیمیة مجتمعة تعزى لعاملي المستوى التعلیمي و مستوى 

  .الوظیفة

بین مدركات اإلطارات حول درجة  0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى * 

  .لتنظیمیة و كل من عامل العمر و األقدمیة في المؤسسةممارسة القیم ا

أما عن منهج الدراسة فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، معتمدا على     

المقابلة و تحلیل مضمون الوثائق و النشرات اإلعالمیة الصادرة عن المؤسسة میدان البحث 

التنظیمیة التي یركز علیها القادة  و ذلك خالل الدراسة االستطالعیة للكشف على القیم

الجدد، و االستبیان في الدراسة األساسیة للتعرف على مدى ممارسة األفراد لهذه القیم 

  .ومعرفة فیما إذا كانت هناك عالقة بینها و بین المتغیرات الشخصیة

یة، و و قد قام الباحث باختیار عینة من اإلطارات العلیا و الوسطى بطریقة عشوائیة طبق    

السن، األقدمیة في الوظیفة، األقدمیة في المؤسسة، : تم توصیف هذه العینة من خالل

  .المستوى التعلیمي، المستوى الوظیفي

  :و المفاهیم المركزیة في هذه الدراسة هي    
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  .الممارسة التسییریة، ثقافة المنظمة، المدیرون، التحول

قسم نظري و آخر تطبیقي، بحیث احتوى  :و قد قسم الباحث هذه الدراسة إلى قسمین    

خصص الفصل األول لعرض إشكالیة الدراسة، فرضیاتها، : القسم النظري على أربعة فصول

أهمیتها،و أهم الدراسات السابقة، و خصص الفصل الثاني لعرض أهم االتجاهات الفكریة 

لقیم في نظریات اإلدارة و التنظیم، كما تضمن عرض موجز لمختلف مراحل تطور ا

التنظیمیة في الفكر اإلداري، ثم أشكال التسییر التي تعاقبت على المؤسسة الجزائریة، و 

مفهومها، خصائصها، مكوناتها، (اختص الفصل الثالث بموضوع الثقافة التنظیمیة

، ثم الفصل الرابع و الذي عالج موضوع الثقافة التنظیمیة من حیث تكوینها و ..)تصنیفاتها

  .تغییرها

الخامس، و (سم الثاني من الدراسة وهو الجانب المیداني فقد احتوى على فصلینقأما ال

مجاالت الدراسة، العینة، أدوات جمع (حیث شمل الفصل الخامس اإلطار المنهجي) السادس

، و خصص الفصل )البیانات، األسالیب اإلحصائیة، ثم عرض نتائج الدراسة االستطالعیة

ساسیة و مناقشتها في ضوء فرضیات الدراسة أهم هذه السادس لعرض نتائج الدراسة األ

  :النتائج

ترشید الموارد، االنضباط في (ـ و جود درجة عالیة من الممارسة لجمیع القیم التنظیمیة

، باستثناء قیمة )العمل، إتقان العمل، األمن و السالمة، العمل الجاد، االهتمام بالمحیط

رستها متوسطة، و قیمة التنمیة الشخصیة التي العالقات اإلنسانیة التي كانت درجة مما

جاءت درجة ممارستها منخفضة، مما یدل على سیادة النظرة العقالنیة في المؤسسة مجال 

  .  ]32[الدراسة 

  

     :الدراسة الثالثة ـ3ـ1ـ 4

  .)دراسة میدانیة بجامعة بسكرة(القیم التنظیمیة و عالقتها بجودة التعلیم العالي: العنوان

  .2010:عجال مسعودة سنة: كرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر مقدمة منو هي مذ

                                                 
، جامعة اإلخـوة منتـوري، )رسالة دكتوراه غیر منشورة(،"تجدد الممارسات التسییریة و تحول ثقافة التنظیم: "عمار بوخذیر :32

   .  2005، )الجزائر(قسنطینة
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و أجریت هذه الدراسة بمدینة بسكرة و هي دراسة وصفیة هدفت لإلجابة على التساؤالت 

  :التالیة

إدارة :ـ ما هي آراء اإلطارات المسؤولة في القیم السائدة في منظمة التعلیم العالي و المتعلقة بـ

  المهام، إدارة العالقات، إدارة البیئة؟اإلدارة، إدارة 

  ـ  ما هي آراء اإلطارات المسؤولة في جودة التعلیم العالي؟

ـ ما هي طبیعة العالقات بین آراء االطارات المسؤولة بین هذه القیم وآرائهم نحو جودة التعلیم 

  العالي؟

درج ضمنها و لإلجابة على هذه التساؤالت قامة الباحثة بصیاغة فرضیة عامة تن    

  :مجموعة من الفرضیات الجزئیة و هي كالتالي

هناك عالقة طردیة موجبة بین فعالیة القیم التنظیمیة لألفراد العاملین و جودة التعلیم * 

  .العالي 

  .ـ هناك عالقة طردیة بین إدارة اإلدارة و بین جودة التعلیم العالي  

  .دة التعلیم العاليـ هناك عالقة طردیة بین إدارة المهام و بین جو   

  .ـ هناك عالقة طردیة بین إدارة العالقات و بین جودة التعلیم العالي  

  .ـ هناك عالقة طردیة بین إدارة البیئة و بین جودة التعلیم العالي  

و الختبار صحة الفرضیات اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي مستخدمة االستبیان    

یقیس آراء االطارات : دانیة حیث قامت ببناء استبیانین األولكأداة لجمع البیانات المی

یقیس آرائهم في جودة التعلیم : المسؤولة في القیم السائدة في منظمة التعلیم العالي، و الثاني

العالي، و ذلك باالعتماد على مقیاس لیكرت لقیاس االتجاه ذي النقاط الخمس، كما قامت 

ة من االساتذة الدائمون بجامعة بسكرة و الذین قدر عددهم الباحثة بأخذ عینة مقصودة متكون

  .أستاذ 250:بـ

  :و المفاهیم األساسیة في هذه الدراسة هي    

  .القیم، التنظیم، القیم التنظیمیة، الجودة، جودة التعلیم العالي

حیث اهتم الفصل األول بإشكالیة الدراسة و فرضیاتها : و تضمنت الدراسة ستة فصول    

دید المفاهیم و بعض الدراسات السابقة، و تضمن الفصل الثاني و المعنون بالقیم و تح

الخ، أما الفصل الثالث فقد تطرقت فیه الباحثة إلى ..التنظیمیة تعریفها، خصائصها، أهمیتها
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الخ، و الفصل الرابع اختص بجودة ..تعریف الجامعة، نشأتها، هیكلها:أهمیة التعلیم العالي

للدراسة المیدانیة من مجاالت  ة، و اهتم الفصل الخامس باإلجراءات المنهجیالتعلیم العالي

الخ، و أخیرا الفصل السادس و الذي اهتم بتحلیل بیانات الدراسة ..الدراسة، المنهج، األدوات

  :و مناقشة النتائج و التي أهمها

و جودة التعلیم ـ وجود عالقة طردیة موجبة بین آراء عینة الدراسة نحو قیم إدارة اإلدارة 

  .0.66=ر: العالي حیث

ـ وجود عالقة طردیة موجبة بین آراء عینة الدراسة نحو قیم إدارة المهام و جودة التعلیم 

  .0.65=ر: العالي حیث

ـ وجود عالقة طردیة موجبة بین آراء عینة الدراسة نحو قیم إدارة العالقات و جودة التعلیم 

  .0.61=ر: العالي حیث

طردیة موجبة بین آراء عینة الدراسة نحو قیم إدارة البیئة و جودة التعلیم العالي ـ وجود عالقة 

  .  ]33[أي تحقق فرضیات الدراسة . 0.60=ر: حیث

     :الدراسة الرابعة ـ4ـ1ـ 4

دراسة حالة المؤسسة الوطنیة (أثر اإلدارة باألهداف و القیم في تفعیل األداء المتمیز:العنوان

  ).سوناطراك

  .2009: عواطف سلیمان، سنة: ة ماجستیر مقدمة منو هي مذكر 

أجریت هذه الدراسة بمدینة بسكرة و هي دراسة وصفیة هدفت لإلجابة على التساؤل الرئیسي 

  :التالي

  ـإلى أي مدى یمكن لإلدارة باألهداف و القیم أن تساهم في تفعیل األداء المتمیز؟

  :وتمت صیاغة تساؤالت فرعیة كالتالي   

  السمات األساسیة لإلدارة باألهداف؟ـ ما هي 1

  ـ ما هي نتائج تطبیق اإلدارة باألهداف على المنظمة؟2

  ـ ما هي شروط نجاح اإلدارة بالقیم في المنظمة؟3

  ـ ما هو األداء المتمیز؟4

                                                 
، جامعـــة اإلخـــوة )رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة(،"ظیمیـــة و عالقتهـــا بجـــودة التعلـــیم العـــاليالقـــیم التن: "عجـــال مســـعودة :33

   .  2010، )الجزائر(منتوري، قسنطینة
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  ـ ما هي نماذج األداء المتمیز؟5

مستخدمة عدة و لإلجابة على هذه التساؤالت اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي     

و تم اختیار عینة من العمال بمدیریة الصیانة . االستمارة، المقابلة، الوثائق الرسمیة: أدوات

  ).بسكرة(

األهداف، أهداف المنظمة، ثقافة المنظمة، : و المفاهیم األساسیة في هذه الدراسة هي    

  .القیم

حیث تضمن الفصل األول بعض المفاهیم لإلدارة : وتضمنت الدراسة ثالثة فصول    

باألهداف و القیم، مشتمال على مبحثین األول حول أساسیات اإلدارة باألهداف و الثاني 

فقد تضمن مبحثین األول اختص باألداء و تقییم األداء :أما الفصل الثاني. حول اإلدارة بالقیم

. حول األداء المتمیز باإلضافة إلى أثر اإلدارة باألهداف و القیم في تفعیلهو المبحث الثاني 

و أخیرا الفصل الثالث و الذي تضمن منهجیة البحث من منهج و أدوات جمع البیانات كما 

شمل على تحلیل و تفسیر البیانات التي م جمعها میدانیا وصوال إلى نتائج الدراسة و 

  .االقتراحات و التوصیات

  :و یمكن ذكر أهم هذه النتائج فیما یلي    

 %69دعم الرؤساء للمرؤوسین بنسبة  ـ توفر قیمة1

  .ـ ال تطبق القرارات اإلداریة بعدالة على كافة العاملین في المؤسسة2

ـ توجد ممارسة للقوانین و األنظمة من قبل األفراد داخل المؤسسة بنسبة عالیة، و هذا ما 3

  .قالنیةیدل على سیادة النظرة الع

ـ توجد ممارسة عالیة لقیمة االنتماء للمؤسسة و ذلك ظاهریا حیث یرجع العاملون عدم 4

  .رغبتهم في مغادرة المؤسسة لعدم وجود بدیل أفضل

النتائج ان قیمة الثقة التنظیمیة منخفضة جدا و ذلك ألن المسؤولین غیر  أكدتـ كما 5

لك راجع إلى المحسوبیة و عدم النزاهة عادلین في تطبیق نظام الحوافز و أن السبب في ذ
]34[  .  

    :الدراسة الخامسة ـ5ـ1ـ 4

                                                 
، جامعـة محمـد )رسالة ماجستیر غیـر منشـورة(،"أثر اإلدارة باألهداف و القیم في تفعیل األداء المتمیز: "عواطف سلیمان :34

   .  2009، )الجزائر(خیضر،بسكرة 
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المسؤولة  اإلطاراتدراسة التجاهات " (و عالقتها بفعالیة التنظیم القیم التنظیمیة: "العنوان

  .)ENICAB بمؤسسة صناعات الكوابل الكهربائیة

  .2007:سنة و هي مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر مقدمة من نجاة قریشي

  :أجریت هذه الدراسة بمدینة بسكرة و هي دراسة وصفیة هدفت لإلجابة على التساؤالت التالیة

المسؤولة نحو القیم التنظیمیة السائدة في المنظمة و المتعلقة  اإلطاراتـ ما هي اتجاهات 1

  ؟"إدارة البیئة إدارة العالقات، إدارة المهام، إدارة اإلدارة،"بأسلوب 

  المسؤولة نحو فعالیة التنظیم؟ اإلطاراتاتجاهات  ـ ما هي2

و اتجاهاتهم نحو  المسؤولة نحو هذه القیم اإلطاراتـ ما هي طبیعة العالقة بین اتجاهات 3

  فعالیة التنظیم؟

و لإلجابة على هذه التساؤالت قامت الباحثة بصیاغة فرضیة عامة تندرج ضمنها أربعة     

  :فرضیات جزئیة

توجد عالقة طردیة بین اتجاهات االطارات المسؤولة نحو القیم التنظیمیة : ةـ الفرضیة العام

  .و اتجاهاتهم نحو فعالیة التنظیم

  :ـ الفرضیات الجزئیة

المسؤولة نحو قیم إدارة اإلدارة و اتجاهاتهم  اإلطاراتتوجد عالقة طردیة بین اتجاهات  ـ1   

  .نحو فعالیة التنظیم

المسؤولة نحو قیم إدارة المهام و اتجاهاتهم  اإلطاراتاهات ـ توجد عالقة طردیة بین اتج2

  .نحو فعالیة التنظیم

المسؤولة نحو قیم إدارة العالقات و اتجاهاتهم  اإلطاراتـ توجد عالقة طردیة بین اتجاهات 3

  .نحو فعالیة التنظیم

جاهاتهم المسؤولة نحو قیم إدارة البیئة و ات اإلطاراتـ توجد عالقة طردیة بین اتجاهات 4

  .نحو فعالیة التنظیم

و لإلجابة على فرضیات البحث و اختبار صحة أو نفي الفرضیات المصاغة اتبعت     

الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي و الذي ترى الباحثة أنه األنسب لدراسة مثل هذا الموضوع 

ث حیث قامت ، كما استخدمت الباحثة االستبانة كأداة لجمع البیانات الخاصة بمشكلة البح
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: المسؤولة نحو القیم التنظیمیة، و الثاني اإلطاراتیقیس اتجاهات :األول : بإعداد استبیانین

  .یقیس اتجاهاتهم نحو فعالیة التنظیم

الحصر الشامل لكل مجتمع البحث و الذي یتكون من كل  أسلوبو استخدمت الباحثة     

  .إطار مسؤول) 50(ئیة و عددهم المسؤولة بمؤسسة صناعات الكوابل الكهربا اإلطارات

فقد استخدمت الباحثة التكرارات و النسب  اإلحصائیةاما بالنسبة ألسلوب المعالجة     

المؤویة للتعرف على الخصائص الشخصیة لمفردات الدراسة، و المتوسطات الحسابیة و ذلك 

نحو فعالیة  المسؤولة نحو القیم التنظیمیة و اتجاهاتهم اإلطاراتللتعرف على اتجاهات 

 اإلطاراتالتنظیم، كما استخدمت معامل ارتباط بیرسون لدراسة العالقة بین اتجاهات 

  .المسؤولة نحو القیم التنظیمیة و اتجاهاتهم نحو فعالیة التنظیم

  .القیم، التنظیم، القیم التنظیمیة، فعالیة التنظیم: في هذه الدراسة هي األساسیةو المفاهیم     

مشكلة الدراسة، مبررات : األولدراسة خمسة فصول حیث تناول الفصل و تضمنت ال    

: اختیارها، أهدافها، تحدید المفاهیم، وعرض لبعض الدراسات السابقة، و تناول الفصل الثاني

وصوال إلى التفاعل بینها و بین القیم ...القیم التنظیمیة من حیث تعریفها، خصائصها

تعریفاتها، الفرق : تص بموضوع الفعالیة التنظیمیة من حیثالفردیة، أما الفصل الثالث فقد اخ

المنهجیة  باإلجراءاتالخ، و الفصل الرابع خاص ..بینها و بین الكفاءة، مؤشراتها

، و أخیرا اإلحصائیةالمعالجة  أسلوبمجاالت الدراسة، فرضیاتها، المنهج، األداة، :تضمن

دانیة و مناقشة النتائج في ضوء الفصل الخامس و اختص بتحلیل بیانات الدراسة المی

  :فرضیات الدراسة و أهم هذه النتائج ما یلي

قیمة تنظیمیة تختلف درجة ) 11(ـ وجود اتجاهات ایجابیة على مستوى مفردات الدراسة نحو 

: ممارستها من قیمة إلى أخرى، حیث یمكن ترتیبها حسب أوساطها الحسابیة كما یلي

ظام، استغالل الفرص، االقتصاد، العدل، الصفوة، فرق العمل، الكفاءة، الدفاع، القانون و الن

  .وهذا یدل على سیادة النظرة العقالنیة في المؤسسة مجال الدراسة.الفعالیة، القوة ، التنافس

  .المكافأة: ـ وجود اتجاهات سلبیة على مستوى مفردات الدراسة نحو قیمة
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لمسؤولة نحو القیم التنظیمیة و ا اإلطاراتـ وجود عالقة طردیة موجبة بین اتجاهات 

  .  ]35[اتجاهاتهم نحو فعالیة التنظیم

    :الدراسة السادسة ـ6ـ1ـ 4

دراسة "(دور الثقافة التنظیمیة في إدارة التغییر في المؤسسة االقتصادیة الجزائریة: "العنوان

  ).العلمة:بـ  ENAMCمیدانیة بالمؤسسة الوطنیة ألجهزة القیاس و المراقبة

  .2007:سة مقدمة من زین الدین بروش و لحسن هدار سنةو هي درا

: أجریت هذه الدراسة بمدینة سطیف و هي دراسة وصفیة هدفت لإلجابة على التساؤل التالي

  ما مدى اعتماد المؤسسة االقتصادیة الجزائریة في إدارتها للتغییر على ثقافتها التنظیمیة؟

  :او منه مجموعة مكن التساؤالت الفرعیة أهمه   

  هي عناصرها؟ ـ ما مفهوم الثقافة التنظیمیة؟ وما

  ـ هل هذه الثقافة شيء ثابت أم یمكن للمؤسسة تغییرها؟ وكیف یتم ذلك؟

ـ ما مدى مساهمة الثقافة التنظیمیة في إدارة التغییر؟ و هل یمكن أن تعتمد علیها المؤسسة 

  كأداة إلنجاح عملیة التغییر؟

  :ت قام الباحث بصیاغة ثالث فرضیاتو لإلجابة على هذه التساؤال    

  .ـ ال یمكن إلدارة التغییر أن تتم دون األخذ بعین االعتبار الثقافة التنظیمیة

ـ تعتبر القیم التنظیمیة من أهم العناصر التي تستطیع المؤسسة أن تعتمد علیها من أجل 

  .إنجاح عملیة التغییر

عملیة التغییر یؤدي إلى وجود مقاومة ـ إن إهمال الجانب الثقافي داخل المنظمة أثناء 

  .للتغییر

كأداة لجمع البیانات  االستبیانعلى  اعتماداو استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحلیلي     

  .فرد من إطارات و عمال 90وتوزیعه على عینة عشوائیة تتكون من 

  .مي، الثقافة التنظیمیةالتغییر، التغییر التنظی: و المفاهیم األساسیة في هذه الدراسة هي    

                                                 
قیمـــــة  12دراســـــة التجاهـــــات االطـــــارات المســـــؤولة نحـــــو "(القـــــیم التنظیمیـــــة و عالقتهـــــا بفعالیـــــة التنظـــــیم: "نجـــــاة قریشـــــي :35

   .  2007، )الجزائر(، جامعة محمد خیضر،بسكرة )رسالة ماجستیر غیر منشورة(،)تنظیمیة
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قسم نظري و آخر تطبیقي، حیث اشتمل القسم النظري : و تنقسم هذه الدراسة إلى قسمین    

على تحدید مفهوم التغییر و األسالیب المستعملة في إدارة التغییر ثم مفهوم الثقافة التنظیمیة 

  .و تحدید عناصرها ثم الربط بین الثقافة التنظیمیة و إدارة التغییر

أما القسم التطبیقي فقد اهتم بمنهجیة الدراسة من عینة وأدوات جمع البیانات ثم عرض و 

  :الدراسة و فرضیاتها و التي أهمها ما یلي إشكالیةمناقشة النتائج في ضوء 

ـ یوجد اهتمام ضعیف من قبل إدارة المنظمة بالثقافة التنظیمیة في عملیة التخطیط للتغییر 

الرؤیة و إشراك العمال في هذا التخطیط و إقناعهم بضرورة و خاصة فیما یخص توضیح 

  .أهمیة التغییر

ـ یوجد اهتمام ضعیف من قبل إدارة المنظمة بالثقافة التنظیمیة في عملیة تنفیذ و متابعة و 

  .مراقبة التغییر

  .ـ هناك وجود متوسط لقیمة االنتماء داخل المنظمة

 .  ]36[خاذ القرارـ هناك وجود ضعیف لقیمة المشاركة في ات

 

  :الدراسة السابعة ـ7ـ1ـ 4

  "ةبفعالیـة اإلدارة المدرسیـ و عالقتها القیـم التنظیمیـة" :العنوان

   )في ثانویات بلدیة بسكرةدراسة میدانیة (              

  .2008: و هي دراسة مقدمة من أسماء بن تركي سنة

وصفیة هدفت لإلجابة على التساؤل  ذه الدراسة بمدینة بسكرة و هي دراسةأجریت ه    

  :التالي

  ما عالقة القیم التنظیمیة بفعالیة اإلدارة المدرسیة؟

  :و منه التساؤالن الفرعیان

قیمة االنضباط في العمل، قیمة ( ما مدى ممارسة أعضاء اإلدارة المدرسیة للقیم التنظیمیة ـ 

  الجماعیة؟ ة المشاركةـماإلتقان في العمل، قیمة العالقات الشخصیة المتبادلة، قی

  في ظل القیم التنظیمیة الممارسة؟ ما هو مستوى فعالیة اإلدارة المدرسیة  ـ

                                                 
،أبحـاث "ي المؤسسـة االقتصـادیة الجزائریـةدور الثقافـة التنظیمیـة فـي إدارة التغییـر فـ"زین الـدین بـروش و لحسـن هـدار ،  :36

   .  78ـ64، ص ص2007، بسكرة، جامعة محمد خیضر،  1اقتصادیة و إداریة، العدد رقم 
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كأداة لجمع  االستبیانعلى  اعتماداو استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي     

مدى ممارسة القیم التنظیمیة محل  األول یقیس: البیانات، حیث انقسم االستبیان إلى محورین

ثم . میة السائدةمستوى فعالیة اإلدارة المدرسیة في ظل القیم التنظی ، و الثاني یقیسالدراسة

على كل أعضاء اإلدارات المدرسیة الذین تم ذكرهم في التشریع المدرسي لكل إدارة توزیعه 

إداري في المدارس الثانویة  205 : مدرسیة من إدارات مجتمع الدراسة، و المقدر عددهم بـ

     . ة بسكرةلبلدی

؛ من إجمالي عدد األساتذة % 10عینة بنسبة  أستاذا و الذین یمثلون 48 باإلضافة إلى    

  .أستاذ 488: في المدارس الثانویة لبلدیة بسكرة و المقدر عددهم بـ

القیم، التنظیم، القیم التنظیمیة، اإلدارة، : و المفاهیم األساسیة في هذه الدراسة هي    

  .الیة، فعالیة اإلدارة المدرسیةالمدرسة، الفع

قسم نظري و آخر تطبیقي، حیث تضمن القسم األول : و تنقسم هذه الدراسة إلى قسمین    

اختص الفصل األول بالتعریف بمشكلة الدراسة، مبررات اختیارها، أهمیتها و : أربعة فصول

مفهومها، : یمیةأهدافها ثم بعض الدراسات السابقة، و تناول الفصل الثاني القیم التنظ

تعریفاتها، نشأتها و : الخ، و تناول الفصل الثالث فعالیة اإلدارة المدرسیة..خصائصها

معاییر قیاس الفعالیة، أما الفصل الرابع فتناول عالقة القیم التنظیمیة بفعالیة ...تطورها

لدراسة فصل خاص باإلجراءات المنهجیة ل: والقسم الثاني فقد تضمن فصلین.اإلدارة المدرسیة

الخ، و الفصل األخیر و الذي ..المیدانیة من تحدید مجاالت الدراسة، المنهج و األدوات

  :تضمن النتائج العامة للدراسة و التي أهمها

قیمة االنضباط، قیم اإلتقان، قیمة «  على الترتیب أن درجة ممارسة القیم التنظیمیةـ  

هي موجودة بدرجة فوق » جماعیة العالقات الشخصیة المتبادلة، و قیمة المشاركة ال

المتوسطة و هو ما دل علیه المتوسط الحسابي لدرجة ممارسة القیم التنظیمیة السابقة و 

و الدال على أن درجة ممارسة هذه القیم التنظیمیة الضروریة ألجل تحقیق . 3.54: المقدر بـ

، كما أن ترتیب قیمة إدارة المدرسة أهدافها بكل فعالیة غیر كافیة لتحقیق ذلك بشكل فعال

  .في المرتبة األولى یدل على سیادة النظرة العقالنیة في مؤسساتنا اإلتقاناالنضباط و قیمة 

أن مستوى فعالیة اإلدارة المدرسیة في ظل القیم التنظیمیة السائدة هو بدرجة متوسطة و ـ 

اف باإلتقان في ، و ذلك من خالل االنضباط في أداء المهام، تحقیق األهد3.47: المقدر بـ
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عیة و االتصال الجید أداء الوظائف، تحقیق حاجات أعضاء إدارة المدرسة بالمشاركة الجما

  .بین األعضاء

  .م التنظیمیة السائدة و فعالیة اإلدارة المدرسیةـة بین القیـة طردیة موجبـوجود عالقـ     

  

  : ـ استفادة الباحثة من الدراسات السابقة2ـ4

  .دت الدراسات السابقة في تكوین خلفیة نظریة حول موضوع البحثـ ساع 

ـ من الدراسات من وجهة نظر الباحثة إلى أن دراسة القیم التنظیمیة بمنظورها الغربي و 

محاولة تطبیقها في مؤسساتنا لیس سبیال صحیحا للتوصل إلى نتائج واقعیة تتوافق وطبیعة 

  .مجتمعنا

لدراسات السابقة قد استخدمت المنهج الوصفي التحلیلي في ـ كما الحظت الباحثة أن كل ا

و ذلك بغرض  یة، في حین أن الباحثة سوف تستخدم المنهج المقارندراسة القیم التنظیم

  .لفة و أكثر دقةالتوصل إلى نتائج مفیدة كما یمكن أن تكون مخت

  .ةسات السابقة في الدراسة المقارناـ كما استفادة الباحثة من نتائج الدر 

ـ ومن الدراسات من ساهمت في إبراز أهمیة دراسة موضوع القیم التنظیمیة من المنظور 

  ).ستیرمذكرة الماج(بینهم دراسة الباحثةاإلسالمي و من 

  :ـ العالقة بین دراسة الباحثة و الدراسات السابقة3ـ4

أوجه  و تتناول أوجه االتفاق بین دراسة الباحثة و الدراسات السابقة من جهة، و    

  :من جهة أخرى و ذلك كما یلي ا من حیث الهدف و المجال االختالف بینه

  :ـ أوجه االتفاق بین دراسة الباحثة و الدراسات السابقة1ـ3ـ4

  :تتمثل أوجه االتفاق بین دراسة الباحثة و هذه الدراسات في عدة جوانب أهمها    

الباحثة في تناول موضوع القیم  ـ اتفقت الدراسة األولى و الثالثة و الخامسة مع دراسة

 )إدارة اإلدارة، إدارة المهام، إدارة العالقات، إدارة البیئة: (التنظیمیة من خالل أربعة أبعاد هي

]37[  .  

                                                 
  .مراجع سابقة: خالد بن عبد اهللا الحنیطة، نجاة قریشي، عجال مسعودة :37
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ـ تشترك الدراسة الثانیة و السادسة و السابعة مع دراسة الباحثة في دراستها لبعض القیم 

عمل، إتقان العمل، ترشید الموارد، العالقات العمل الجاد، االنضباط في ال: التنظیمیة مثل

  .  ]38[، و ذلك في المؤسسة االقتصادیةاإلنسانیة

المكافأة، :ـ كما تتفق الدراسة الرابعة مع دراسة الباحثة في تناولها لمجموعة من القیم مثل

  .  ]39[القانون و النظام، العدل

  :ابقةـ أوجه االختالف بین دراسة الباحثة و الدراسات الس2ـ3ـ4

  :كما یلي و المنهج الهدف و المجالیمكن توضیح جوانب االختالف من حیث     

  :ـ من حیث الهدف/أ

  :استهدفت الدراسات السبع على التوالي

ـ التعرف على رؤیة العاملین للقیم التنظیمیة، وتحدید العالقة بینها وبین المتغیرات 1

  .داء، و كفاءة األ..)المؤهل العلمي، الخبرة(الشخصیة

ـ معرفة مدى ممارسة أفراد المؤسسة لمجموع القیم المؤكدة من قبل اإلدارة العلیا وفقا 2

العلیا و الوسطى، و تحدید طبیعة العالقة بین ممارسة القیم التنظیمیة  اإلطاراتلمدركات فئة 

  .و بعض المتغیرات كالسن و األقدمیة و المستوى التعلیمي و المستوى الوظیفي

إدارة اإلدارة، إدارة المهام، إدارة  :القیم التنظیمیة المتعلقة بـ یعة العالقة بینـ معرفة طب3

  .العالقات، إدارة البیئة و جودة التعلیم العالي

ـ معرفة السمات األساسیة لإلدارة باألهداف و نتائج تطبیقها على المنظمة، و شروط نجاح 4

  .ل األداء المتمیزاإلدارة بالقیم و معرفة القیم التي تساهم في تفعی

إدارة اإلدارة، إدارة  :ـ معرفة اتجاهات اإلطارات المسؤولة نحو القیم التنظیمیة المتعلقة بـ5

المهام، إدارة العالقات، إدارة البیئة، و كذا اتجاهاتهم نحو فعالیة التنظیم و ذلك من خالل 

جاهات اإلطارات بعض المؤشرات الداخلیة و الخارجیة، و معرفة طبیعة العالقة بین ات

  .المسؤولة نحو هذه القیم و اتجاهاتهم نحو فعالیة التنظیم

ـ معرفة مدى اعتماد المؤسسة االقتصادیة الجزائریة في إدارتها للتغییر على ثقافتها 6

  .التنظیمیة خصوصا القیم التنظیمیة باعتبارها من أهم العناصر الثقافیة

                                                 
   .  مراجع سابقة: زین الدین بروش و لحسن هدار، أسماء بن تركي عمار بوخذیر، :38
   .  مرجع سابق: عواطف سلیمان :39
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نضباط في العمل، و قیمة إتقانه لدى أعضاء التعرف على درجة ممارسة كل من قیمة االـ 7

التعرف على درجة ممارسة قیمة العالقات و  إدارة المدرسة الثانویة في أدائهم لوظائفهم

التعرف على مستوى فعالیة اإلدارة فیما بینهم ثم  اإلنسانیة، و قیمة المشاركة الجماعیة

  .المدرسیة في ظل القیم التنظیمیة السائدة

بین المنظورین الغربي و اإلسالمي للقیم  اجراء مقارنةالباحثة فتهدف إلى  ـ أما دراسة

 12 و هي) إدارة اإلدارة، إدارة المهام، إدارة العالقات، إدارة البیئة: ( التنظیمیة المتعلقة بـ

  .و ذلك من خالل مناقشة و تحلیل األفكار. عشر قیمةإثنى 

  :ـ من حیث المجال/ب

  : ع السابقة على التوالي عددا من المجاالت هيشملت الدراسات السب     

  ).الریاض(ـ الخدمات الطبیة بوزارة الدفاع و الطیران

  .بمدینة عنابة) سیدار سابقا(ـ مؤسسة اسباث

  .ـ جامعة محمد خیضر بمدینة بسكرة

  .ـ المؤسسة الوطنیة سوناطراك ببسكرة

  .ـ مؤسسة صناعات الكوابل الكهربائیة بسكرة

  .العلمة:طنیة ألجهزة القیاس و المراقبة بــ المؤسسة الو 

  .ثانویة) 11(ـ ثانویات بلدیة بسكرة

لقیم ل مقارنةإلى اجراء دراسة  میدان محدد ألنها تهدفـ أما دراسة الباحثة فلیس لها 

المنظور و  لهذه القیم بین المنظور الغربي  االختالفجوانب التشابه و التنظیمیة وٕابراز 

  .اإلسالمي

  :من حیث المنهج المتبع ـــــ/جـ

استخدمت كل الدراسات السبع السابقة المنهج الوصفي التحلیلي في حین اتبعت الباحثة 

  .المنهج المقارن

  :ـ تقییم الدراسات السابقة4ـ4

هذا المجال تقییم الدراسات السابقة و ذلك من خالل إبراز جوانب  حاولت الباحثة في    

  :كما یلي الضعف و جوانب القوة لكل دراسة

  ).القیم التنظیمیة و عالقتها بكفاءة األداء: (ـ الدراسة األولى1ـ4ـ4
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إن من بین جوانب الضعف التي میزت هذه الدراسة هي أن الباحث عند عرضه     

للدراسات السابقة تطرق إلى عنوان الدراسة و الهدف منها و المنهج و أهم النتائج فقط، و لم 

دراسة و السنة التي أجریت فیها، كذلك فإن الباحث عند عرضه یوضح الجهة التي قامت بال

: للقیم إلى" سبرانجر"لتصنیفات القیم التنظیمیة تطرق إلى عدة تصنیفات من بینها تصنیف 

لكن الباحثة ترى أنه بالرغم من . قیم نظریة، اقتصادیة، اجتماعیة، جمالیة، سیاسیة، دینیة

إال أن هذا التصنیف ینطبق على القیم بصفة عامة و  عالقة هذه األنواع بالقیم التنظیمیة

لیس القیم التنظیمیة بالتحدید، كذلك األمر بالنسبة للتصنیفات األخرى ما عدا تصنیف 

  ".دیف فرانسیس و مایك وود كوك"الباحثان 

أما عن جوانب القوة البارزة في هذه الدراسة هي أن الباحث استطاع أن یتحكم بشكل     

وع بحثه و ضبط متغیراته، كما وفق أیضا في تطویر استبانة القیم التنظیمیة جید في موض

  ).الخدمات الطبیة(بما یتناسب مع مجال دراسته

  ).تجدد الممارسات التسییریة للمدیرین و تحول ثقافة التنظیم: (ثانیةـ الدراسة ال2ـ4ـ4

تنظیم بینما ركز یتضح من عنوان هذه الدراسة أن موضوع البحث هو تحول ثقافة ال    

الباحث في دراسته على القیم التنظیمیة فقط، و بالتالي كان من األفضل لو كان عنوان 

ألن ثقافة ". تجدد الممارسات التسییریة للمدیرین و تحول قیم التنظیم:"الدراسة كالتالي

لتالي الخ، و با..الطقوس، المعتقدات، القیم، الرموز: المنظمة تشمل العدید من العناصر مثل

لو قام الباحث بدراسة كل هذه العناصر أو حتى عنصرین منها لكان العنوان مناسب، و لكن 

كذلك فإن الباحثة  .ما دام قد ركز على القیم وحدها فهذا یعني وضعها مباشرة في العنوان

و ) مفهوم، مستویات، أنواع، عالقتها بالسلوك التنظیمي(ترى أن فصل الثقافة التنظیمیة من 

لیست لهما عالقة مباشرة بمشكلة الدراسة و ) تكوینها، آلیات ترسیخها، تغییرها(صل الرابع الف

كما أنه ال . تساؤالتها و فرضیاتها، فمن األفضل لو كان هذین الفصلین حول القیم التنظیمیة

یوجد تمهید للفصول و ال خالصة، كذلك لم یذكر الباحث أي منهج قام بإتباعه، حیث قال 

عتمد على المنهج الكیفي خالل الدراسة االستطالعیة بغیة اكتشاف و تحدید القیم ا: "بأنه

التنظیمیة السائدة، و على المنهج الكمي خالل المرحلة الثانیة لقیاس مدى ممارسة أفراد 

المؤسسة لهذه القیم، و علیه فإن األسلوب األول یعد مقدمة ضروریة لألسلوب الثاني في 

ث ترى الباحثة أنه یجب التفریق بین المنهج و األسلوب، فخالل حی". مثل هذه الدراسة
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بلة حلیل المضمون و جاءت نتائج المقاالدراسة االستطالعیة اعتمد الباحث على المقابلة و ت

معبر عنها بالنسب المؤویة و هذا ال یدل على استخدام األسلوب الكیفي، أما بالنسبة لتحلیل 

أن یكون التحلیل كمي أو كیفي أو كالهما معا و الباحث المضمون فمن المعروف أنه یمكن 

استخدم فعال التحلیل الكیفي، و بالتالي یمكن القول بأن الباحث قد اعتمد على المنهج 

  .الوصفي التحلیلي مستخدما عدة أسالیب أو أدوات كالمقابلة و تحلیل المضمون و االستبیان

ه الدراسة هي محاولة الباحث اكتشاف و تحدید أما بالنسبة لجوانب القوة الواضحة في هذ    

من خالل تحلیل مضمون " أسباث"القیم التنظیمیة السائدة في المؤسسة میدان الدراسة 

النشرات اإلعالمیة و بعض الوثائق اإلداریة و التي توضح األسلوب المرغوب في المؤسسة 

الخ، ..االختیار و التكوین و كذا القوانین و اإلجراءات المنظمة للعمل كسیاسة التوظیف و

و غیرها من ...الترقیة، تقییم األداء: (كذلك استخدام الباحث لمعرفة أسلوب اإلدارة المتبع في

المقابلة و تحلیل ( ، فحسب رأي الباحثة فإن هذین األسلوبین )الجوانب التنظیمیة األخرى

  .مناسبین للكشف عن القیم التنظیمیة السائدة في المؤسسة) المضمون

  ).القیم التنظیمیة و عالقتها بجودة التعلیم العالي: (ثالثةـ الدراسة ال3ـ4ـ4

من بین جوانب الضعف في هذه الدراسة أن الباحثة قامت بصیاغة التساؤل الرئیسي     

هل هناك عالقة بین القیم التنظیمیة السائدة و جودة التعلیم العالي؟ بینما : للبحث كالتالي

ابقة التي تناولتها في الجانب النظري من الدراسة وجود هذه العالقة ، و أكدت الدراسات الس

بالتالي من البدیهي اإلجابة على هذا التساؤل بنعم، كما أن الباحثة في دراستها تبحث عن 

طبیعة العالقة و لیس فیما إذا كانت هناك عالقة، لذلك نرى أنه من األفضل لو نطرح 

  القیم التنظیمیة السائدة و جودة التعلیم العالي؟ عالقة بینما طبیعة ال: التساؤل كالتالي

فال یفهم من هذا " مجتمع عینة الدراسة: "كذلك أشارت الباحثة إلى المصطلح التالي

المصطلح إذا كانت الباحثة تقصد مجتمع الدراسة أم عینة الدراسة، أیضا تهدف دراسة 

قیم التنظیمیة و آرائهم نحو جودة التعلیم الباحثة إلى قیاس آراء اإلطارات المسؤولة نحو ال

العالي لكن الباحثة استخدمت مقیاس لیكرت المتدرج ذي النقاط الخمس و لكن هذا المقیاس 

  .یستخدم لقیاس االتجاه و لیس لقیاس اآلراء

أما بالنسبة لجوانب القوة الواضحة في هذه الدراسة اعتماد الباحثة على المنهج الوصفي     

و الذي یعتبر األنسب لدراسة العالقة بین متغیرین، كذلك وفقت الباحثة في صیاغة التحلیلي 
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و العالقة ) القیم التنظیمیة، و جودة التعلیم العالي(العنوان حیث تظهر فیه متغیرات الدراسة

  .بینهما وهو ما تود الباحثة دراسته

دراسة حالة (یل األداء المتمیزأثر اإلدارة باألهداف و القیم في تفع: (رابعةـ الدراسة ال4ـ4ـ4

  )).المؤسسة الوطنیة سوناطراك

إن من بین جوانب الضعف في هذه الدراسة هو أن الباحثة لم توضح كیف استخدمت     

) 54(المنهج الوصفي، كما لم توضح كیف اختارت عینة الدراسة و ما نوعها فنجدها تارة 

أیضا أشارت الباحثة أنها استخدمت . الخ)..52(و) 25(و ثالثة ) 53(فردا و تارة أخرى 

المقابلة و االستمارة و لكنها لم توضح مع من استخدمتهما و ما الهدف منهما، وكل هذه 

  .الجوانب تعتبر مهمة جدا في كل بحث علمي

أما عن الجوانب اإلیجابیة في هذه الدراسة فقد وفقت الباحثة في اختیار المنهج المناسب     

لمنهج الوصفي و أدوات جمع البیانات و المعلومات الالزمة لإلجابة على في الدراسة و هو ا

المقابلة ، االستمارة، و اعتمدت على : المطروحة فقد استخدمت ثالث أدوات هي اإلشكالیة

مجموعة من الوثائق الرسمیة الخاصة بالمؤسسة و التي في اعتقادنا تبین القیم التي تدعمها 

  .بین العاملینالمؤسسة و تسعى إلى نشرها 

  ).القیم التنظیمیة و عالقتها بفعالیة التنظیم: ( خامسةـ الدراسة ال5ـ4ـ4

االهتمام :"بالنسبة لجوانب القصور في هذه الدراسة هو أن الباحثة أشارت إلى أن     

في التنظیم لم یكن مع ظهور مدرسة العالقات اإلنسانیة بل كان مع  اإلنسانيبالجانب 

یعاملون كآالت و لیس  اكبر دلیل على ذلك هو تحریر العبید اللذین كانو ظهور اإلسالم وأ

  ".كبشر لهم مشاعر و أحاسیس

صحیح ما أشارت إلیه الباحثة و لكنها لم تنتبه إلى أن بدایة االهتمام بالجانب اإلنساني في 

قبل  الكثیر من األنبیاء والمرسلین إلى ذلك االتنظیم كان حتى قبل مجيء اإلسالم، فقد دع

سیدنا محمد صلى اهللا علیه و سلم، و من أمثلتهم سیدنا یوسف الصدیق علیه السالم، فقد 

  .عمد إلى تحریر العبید و إعطائهم كامل حقوقهم اإلنسانیة

القیم التنظیمیة : "و من أبرز جوانب القوة الواضحة في هذه الدراسة صیاغة العنوان    

القیم : (الباحثة في هذا العنوان متغیري الدراسة ، فقد أوضحت"وعالقتها بفعالیة التنظیم

و العالقة بینهما، كذلك وفقت في اختیار المنهج المالئم، ) فعالیة التنظیم(و ) التنظیمیة
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كذلك من بین جوانب القوة طریقة عرض الدراسات السابقة فقد قامت الباحثة بعرض 

حت كیفیة االستفادة منها ثم مجموعة من الدراسات التي لها عالقة بموضوع البحث ثم وض

أیضا یتضح من خالل . العالقة بین هذه الدراسات و دراسة الباحثة ثم تقییم هذه الدراسات

فصل القیم التنظیمیة مجهود الباحثة في جمع المادة العلمیة ألن المعلومات المتوفرة حول 

یمیة من خالل مدخل أیضا تعتبر دراسة الفعالیة التنظ. موضوع القیم التنظیمیة شحیحة جدا

  .جدید إضافة بالنسبة للباحثة

دور الثقافة التنظیمیة في إدارة التغییر في المؤسسة االقتصادیة : ( سادسةـ الدراسة ال6ـ4ـ4

  ).الجزائریة

: إن من بین جوانب القصور في هذه الدراسة هو طرح الباحثان للتساؤل الرئیسي التالي    

دیة الجزائریة في إدارتها للتغییر على ثقافتها التنظیمیة؟ المؤسسة االقتصا اعتمادما مدى 

ما هو دور الثقافة التنظیمیة في إدارة التغییر في : فمن األفضل لو صبغ التساؤل كما یلي

هل الثقافة التنظیمیة شيء ثابت أم یمكن (المؤسسة االقتصادیة؟ كذلك نرى أن هذا التساؤل

یهیة فالثقافة التنظیمیة خاضعة دوما للتغییر و التغیر، هو سؤال إجابته بد) للمؤسسة تغییرها؟

و القیم التي هي أعمق مستوى في الثقافة یمكن أن تتغیر مع الوقت و مع التطور التقني و 

مهم و غیر مهم فما بالك  ئ هو صحیح أو خاط التنظیمي قد تتغیر المفاهیم بشأن ما

  .الخ..ت و الرموز و الطقوسبالعناصر الثقافیة األخرى كالمعتقدات و االتجاها

أما بالنسبة لجوانب القوة في هذه الدراسة فإن الباحثان وفقا في تحدید المفاهیم األساسیة     

التغییر، التغییر التنظیمي، الثقافة التنظیمیة، كذلك استخدام المنهج الوصفي : بدقة و هي

  .ة لجمع البیانات المیدانیةالتحلیلي الذي هو األنسب لمثل هذه الدراسة و االستبیان كأدا

  ").ةبفعالیـة اإلدارة المدرسیـ و عالقتها القیـم التنظیمیـة:("سابعةـ الدراسة ال7ـ4ـ4

رغم أن هذا لم (إن من بین جوانب القصور في هذه الدراسة طریقة اختیار عینة البحث     

حیث قامت ) علمیایؤثر على نتائج البحث إال أن هذه الطریقة من وجهة نظرنا لیست سلیمة 

ة باختیار عینة من اإلداریین و األساتذة ، و كما هو موضح في موضوع حثالبا

و الباحثة هنا  فإن العینة یجب أن تتكون من اإلداریین فقط) فعالیة اإلدارة المدرسیة(الدراسة

محذوف منها بعض العبارات الخاصة  لألساتذة استمارة مشابهة الستمارة اإلداریین قدمت

، و هذا للتأكد من اإلجابات المقدمة من و بالتعامالت الخاصة بهم یین في المدرسةدار باإل
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طرف اإلداریین، ولكن حسب رأینا فإن هذا ال یتطلب اختیار عینة كاملة من األساتذة فكان 

من األفضل لو قامت الباحثة بمقابلة مع بعض األساتذة و ذلك للتأكد من إجابات اإلداریین، 

تدخل ضمن عینة البحث ألن موضوع الدراسة هو الذي یحدد العینة ونوعها  و لكنها ال

  .  اختیارهاوكیفیة 

كذلك بالنسبة لصدق االستبیان لم تذكر الباحثة أي نوع من أنواع الصدق استخدمت      

ان على محكمین علمیین من ذوي االختصاص في یبعرض االستبفقد أشارت فقد أنها قامت 

، كان م عرضها على مجموعة من األساتذة لتحدید مدى وضوح العباراتت أي موضوع البحث

  ".صدق المحكمین"یفضل هنا لو أشارت الباحثة إلى أنها استخدمت 

البحث بدقة و  إشكالیةأما بالنسبة لجوانب القوة الواضحة في هذه الدراسة تحدید     

كذلك اختیار المنهج صیاغتها في تساؤالت واضحة تساعد في تحقیق أهداف الدراسة، و 

المالئم و هو المنهج الوصفي التحلیلي، أیضا وفقت الباحثة في صیاغة عبارات تقیس درجة 

  .ممارسة القیم التنظیمیة المدروسة

و من خالل عرض و تحلیل و نقد الدراسات السابقة تظهر أهمیة دراسة موضوع القیم     

یم اسات السابقة ركزت عند تناولها للقفكل الدر  التنظیمیة خصوصا من المنظور اإلسالمي،

  .التنظیمیة على المنظور الغربي

ن معین أو وقت من أن القیم التنظیمیة هي نتاج الفكر اإلداري السائد في زم و باعتبار     

احل تطوره و أهم رواده و ومعرفة مر ) الغربي، اإلسالمي(، فإن تتبع الفكر اإلداري األوقات

م القیم التنظیمیة و تحدید مفهومها و خصائصها و مراحل مفید جدا في فهمصادره 

الخ و ذلك من المنظورین الغربي و اإلسالمي و هو ما سوف تتناوله الباحثة في ..تطورها

  . الفصول القادمة
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  القیم التنظیمیة: الفصل الثاني

ن فهــم ومعرفــة القــیم التنظیمیــة هــو أمــر حیــوي وهــام مــن أجــل إدارة المــوارد البشــریة إ        

بنجــاح ، والقـــیم هــي أعمـــق مســتوى فـــي الثقافــة التنظیمیـــة لمــا لهـــا مــن دور كبیـــر فــي تشـــكیل 

لقــیم ، كمــا أن أهــم وتوجیــه ســلوك األفــراد العــاملین فــي المنظمــة، فلكــل منظمــة مجموعــة مــن ا

أنظمــة القــیم توجــد لــدى الجماعـــة اإلداریــة وخاصــة اإلدارة العلیــا، فضـــال عــن ذلــك فــان القـــیم 

ا مـــن المنظمـــات األخـــرى، لـــذلك فـــان التنظیمیـــة تمثـــل هویـــة المنظمـــة التـــي تمیزهـــا عـــن غیرهـــ

یــه معرفــة القــیم داخــل التنظیمــات دور كبیــر فــي فهــم الســلوك التنظیمــي و توجیهــه، وبنــاءا عل

یهــــدف هــــذا الفصــــل إلــــى توضــــیح طبیعــــة القــــیم التنظیمیــــة مــــن حیــــث تعریفهــــا وعــــرض أهــــم 

خصائصــها ومراحــل تطورهــا وصــوال إلــى توضــیح التفاعــل بینهــا وبــین القــیم الفردیــة، وبالتــالي 

  :فصل سوف یتناول العناصر التالیةفان هذا ال

 .ـ  تعریف القیم التنظیمیة1

 .ـ خصائص القیم التنظیمیة 2

 .ـطور القیم التنظیمیةـ  ت3

 .ـ  أهمیة القیم التنظیمیة4

 .ـ  تكوین القیم التنظیمیة5

 .ـ  مصادر القیم التنظیمیة6

 .ـ  تصنیف القیم التنظیمیة7

 .ـ  قیاس القیم التنظیمیة8

 .ـ  تغییر القیم التنظیمیة9

  .  ـ التفاعل بین القیم التنظیمیة و القیم الفردیة10
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  :لتنظيميةـ تعريف القيم ا1

اتفاقــات مشـتركة بـین أعضـاء التنظــیم االجتمـاعي الواحـد حـول مــا ‹‹: تعـرف القـیم بأنهـا     

ــ ـــهــو مرغــوب أو غی حســب ، و  ]40[››الــخ..ر جیــد، مهــم أو غیــر مهــمـر مرغــوب، جیــد أو غی

الدینیــــــة، السیاســــــیة، ( لقــــــیم التنظیمیــــــة تــــــرتبط بــــــالقیم األخــــــرىفــــــإن ا محمــــــد الطــــــاهر بویایــــــة

، إذ تســتمد منهـــا بعــض الخصــائص، وهــي بـــذلك ال تختلــف عــن تلــك القـــیم )الــخ..االجتماعیــة

ســواء فــي طبیعتهــا أو وظیفتهــا، إال أنهــا تــرتبط مباشــرة بالســلوك داخــل التنظــیم، وتختلــف القــیم 

التنظیمیة عن القیم المهنیة، فاألخیرة تسود بـین أفـراد المهنـة الواحـدة علـى اخـتالف منظمـاتهم، 

فتســود بــین أفــراد المنظمــة الواحــدة علــى اخــتالف وظــائفهم و مســتویاتهم،  أمــا القــیم التنظیمیــة

وبذلك تكـون قـیم المنظمـات اإلنتاجیـة غیـر قـیم المنظمـات الخدمیـة، وقـیم المنظمـات الحكومیـة 

  .غیر قیم المنظمات الخاصة و المختلطة

العریضــة وتعكـس القــیم التنظیمیــة الخصــائص الداخلیــة للمنظمـة فهــي التــي تحــدد الخطــوط     

اتفاقــات ‹‹: ، فقــد عرفهــا محمــود ســلمان العمیــان بأنهــا ]41[ لتوجیــه الســلوك ووضــع القــرارات

مشتركة بین أعضاء التنظـیم حـول مـا هـو مرغـوب أو غیـر مرغـوب فـي مكـان أو بیئـة العمـل، 

بحیــث تعمــل هــذه القــیم علــى توجیــه ســلوك العــاملین ضــمن الظــروف التنظیمیــة المختلفــة ومــن 

لمســــــاواة بــــــین العــــــاملین، االهتمــــــام بــــــإدارة الوقــــــت، االهتمــــــام بــــــاألداء، احتــــــرام ا: هــــــذه القــــــیم

  .]42[ ››الخ..اآلخرین
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  :ـ خصائص القيم التنظيمية2

ث طبیعتهــــا و ـن حیـــــدة مـــــیتضــــح مــــن خــــالل تعریــــف القــــیم و القــــیم التنظیمیــــة، أنهــــا واحــــ    

، وبالتـــالي تشــترك معهــا فـــي )الــخ..اجتماعیــة، اقتصـــادیة، تنظیمیــة(وظیفتهــا مهمــا كـــان نوعهــا

كمــا أشــار إلیهــا محمــود بعــض الخصــائص، لــذا حاولــت الباحثــة عــرض أهــم خصــائص القــیم 

مـــع تكییـــف بعضـــها بحیـــث یـــتالءم مــع نـــوع القـــیم المـــراد دراســـتها و هـــي القـــیم ســلمان العمیـــان 

  :التنظیمیة، إذ تتمیز بأنها

ــ2 ــ1ـ و ظروفــه، كــذلك تختلــف مــن  أي تختلــف مــن فــرد آلخــر حســب حاجاتــه ورغباتــه: نســبیة ـ

  .منظمة إلى منظمة ومن زمن إلى آخر و من ثقافة إلى أخرى

  .صعبة الدراسة دراسة علمیة بسبب تعقیدها ـ2ـ 2

  .تأخذ شكل الهرم في ترتیبها، وذلك لهیمنة بعض القیم على غیرها   ـ3ـ 2

  .راد داخل التنظیمتؤثر القیم في االتجاهات و اآلراء و األنماط السلوكیة بین األف ـ4ـ 2

  .معروفة ومرغوبة لدى أغلبیة أفراد المنظمة ألنها تشبع حاجاتهم ـ5ـ 2

  . ]43[القیم ملزمة و آمرة ألنها تعاقب وتثیب ـ6ـ 2

  :فضال عن هذه الخصائص یضیف جابر نصر الدین بعض الخصائص

  .القیم ذات طبیعة ذاتیة اجتماعیة ـ7ـ 2

ــ2 ــ8 ـ و المراكــز الوظیفیــة، كمــا تختلــف بــاختالف الجــنس و  تختلــف القــیم بــاختالف األدوار ـ

  . العمر و المعطیات الدینیة و األخالقیة

  .] 44[تتمیز القیم باالنتشار داخل التنظیم ـ9ـ 2
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  :ـ تطور القيم التنظيمية3

إن دراسة القیم التنظیمیة تتطلب تتبع مراحـل تطورهـا وفقـا لمراحـل تطـور الفكـر اإلداري و     

  :بسبع مراحل رئیسیة هيالذي مر 

ــ  3 ــ 1ـ مــن القــیم التــي ســادت التفكیــر اإلداري فــي هــذه المرحلــة هــي أن  :المرحلــة العقـالنيــةـ

، ]45[اإلنسان ینبغي أن یعامل على أنه شبیه باآللة، و یمكـن تحفیـزه بواسـطة المكاسـب المادیـة

و ، ه المرحلـة مـن رواد هـذ "مـاكس فیبـر و فریـدریك تـایلور": یشیر كل من دیف و مایـك أن و

اللذان وجدا أن كفاءة العمال تزداد عندما یكون عملهـم منظمـا ومخططـا بعنایـة، كمـا أدى هما 

إال أن القـیم المادیـة التـي أفرزتهـا . أسلوب التدریب والمراقبـة إلـى تحسـین األداء و رفـع اإلنتـاج

  :هذه المرحلة قد تغیرت إلى قیم معنویة، وهذا ما ستبینه المرحلة التالیة

لقـد تبنـى المـدیرون فـي هـذه المرحلـة وجهـة نظـر أكثـر تعقیـدا بشـأن : المرحلـة العاطفيـة ــ2ــ  3

ـــــى  ـــــأثیر عل ـــــي الت ـــــوة اإلرادة تلعـــــب دورا مهمـــــا ف الكـــــائن البشـــــري، مـــــدركین أن األحاســـــیس وق

، كمــا أن زیــادة الــروابط و العالقــات االجتماعیــة بــین األفــراد لــه نتائجــه االیجابیــة ]46[اإلنتاجیــة

ئة العمل، و بالتالي فقد أفرزت هذه المرحلة قیم جدیدة تهتم بالمورد البشـري وتركـز علـى في بی

ولقــد ظهــرت هــذه القــیم اثــر تجــارب هــاوثورن الشــهیرة التــي قــام بهــا مبــدأ العالقــات اإلنســانیة، 

وبهــذا فقــد رفضــت مدرســة العالقــات اإلنســانیة قبــول افتراضــات مدرســة  التــون مــایو وزمالئــه،

  .]47[میكانیكیةاإلدارة ال

إن هـذه المرحلـة مـن تطـور القـیم التنظیمیـة لـم تبتكـر مـن طـرف اإلدارة  :مرحلة المواجهة ـ3ـ  3

، ففـي الخمسـینیات كـان هنـاك نقـص كبیـر فـي ]48[بل ظهرت كاستجابة لقوة االتحادات المهنیة

الكبیرة كـان المنتجات و األیدي العاملة، واكتسبت االتحادات المهنیة القوة، ذلك أن المنظمات 

ن الفوضى و التعطیل الذي یحدثه عـدد قلیـل ـة عـارة الناجمـمن الممكن أن تتوقف بسبب الخس

االجتهـاد : من العمال المهمین، فالقیم المتأصلة في الحیاة الزراعیــة قبـل عصـر الصـناعة مثـل

في العمل، استغالل الفرص، األجـر المنصـف مقابـل العمـل، أصـبحت موضـع سـخریة، وكثیـرا 
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ما توصـلت اإلدارة إلـى أن المواجهـة وجهـا لوجـه هـو أسـوء خیـار موجـود، ولهـذا السـبب بحثـت 

عـــن طـــرق جدیـــدة لحـــل مشـــكالت القـــوة و الهیمنـــة، وبـــبطء ظهـــر الحـــل لهـــذه المشـــكلة و هـــو 

    .الحریة في بیئة العمل

علـى ظهـرت مرحلـة جدیـدة مـن تطـور القـیم التنظیمیـة قائمـة  :مرحلـة اإلجمـاع فـي الـرأي ــ4ــ  3

 douglasدوقـــــالس مـــــاكجریجور "نشـــــر1960، ففـــــي عـــــام]49[أســـــاس الحریـــــة فـــــي العمـــــل

macgregor  "الجانـب اإلنســاني للمؤسسـة: "كتابـه"the human side of enterprise " ،

وكان لهذا الكتاب تأثیرا كبیرا علـى الفكـر اإلداري، فقـد أوضـح مـاكجریجور أهمیـة أنظمـة القـیم 

  yو نظریـة xنظریـة : تقسـیمه لهـا إلـى مجمـوعتین متضـادتین همـاالتنظیمیة، وذلك من خـالل 

یحكمـــون علـــى العمـــال بـــأنهم مخـــادعون وكســـالى وال  xفالمـــدیرون المصـــنفون وفـــق نظریـــة : 

یحكمــون علــى العمــال بــأنهم ایجــابیون  yیحبــون العمــل، أمــا المــدیرون المصــنفون وفــق نظریــة 

 yر مـــن المـــدیرین تطــویر أســـلوب نظریـــة ، وحـــاول الكثیــ]50[وجــدیرون بالثقـــة و محبــون للعمـــل

لقــد حاولنــا أن :"فقــد عبــر أحــد مــدیري المراتــب العلیــا عــن هــذا الموقــف بقولــه, لكــنهم لــم ینجحــوا

نثق بالناس غیر أننا لم نأخذ األمر بجدیة إطالقـا، لـذلك فإننـا قللنـا مـن تصـرفاتنا المبنیـة علـى 

وهــو الــذي اثبــت بأنــه كارثــة بكــل ، واحللنــا بــذلك أســلوب مشــاركة ضــعیف،  xنظریــة فرضــیات

  ".االعتبارات

كانت االستجابة للوضع السابق تمثل ظهور عصر جدید مـن  :مرحلة اإلدارة باألهداف ـ5ـ  3

، فقــد تمیــزت هــذه المرحلــة بقــیم تركــز ]51["اإلدارة باألهــداف:"القــیم التنظیمیــة وهــو مــا یســمى بـــ 

اتخــــاذ قــــرار، : بالعملیــــات التنظیمیــــة مــــن علــــى المشــــاركة بــــین اإلدارة و العــــاملین فیمــــا یتعلــــق

، وكان الهدف هو التوفیق بین حاجات المنظمة وحاجـات ]52[الخ..وتخطیط و اتصال وٕاشراف

الفـرد، وعلــى الــرغم مـن أن المبــدأ كــان سـلیما، فقــد وجــد المـدیرون أن اإلدارة باألهــداف مالئمــة 

                                                 
  . 22 ـ21مرجع سابق، ص ص: دیف فرانسیس ومایك وود كوك:  49
، 1996 دار مجـدالوي،: ، عمـانإدارة المنظمـة نظریـات وسـلوك: مهدي حسـن زولیـف و علـي محمـد عمـر العضـایلة :  50

  .71ـ 70ص ص
  . 23 ـ22مرجع سابق، ص ص: دیف فرانسیس ومایك وود كوك:  51
  . 233مرجع سابق، ص: موسى اللوزي:  52
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البیروقراطیـــة بمعناهـــا الســـیئ فقـــط للبیئـــات الثابتـــة نســـبیا مـــع أنهـــا أدت بعـــد ذلـــك إلـــى ظهـــور 

  .]53[ المتمثل في اإلجراءات الطویلة و المعقدة

بـرزت فـي هـذه المرحلـة مجموعـة جدیـدة مـن القـیم التنظیمیـة  :مرحلـة التطـوير التنظيمـي ــ6ــ  3

تتمثــل فــي تحلیــل األفكــار و المعلومــات اإلداریــة، واســتخدام منهجیــة البحــث العلمــي فــي وضــع 

االهتمـام بالعالقـات اإلنسـانیة و الجوانـب : لتـالي ظهـرت قـیم جدیـدة مثـلالخطط المستقبلیة، وبا

  .]54[ الخ..النفسیة، دراسة ضغوط العمل واإلجهاد

تمثل هذه المرحلة من تطور القیم التنظیمیة مزیجـا مؤلفـا مـن المراحـل  :المرحلة الواقعية ـ7ـ  3

ال شـيء مجانـا، : قبـل مثـل السـابقة، إذ ظهـرت مجموعـة مـن األفكــار و التـي كانـت ســائدة مـن

  .العمل الجاد یقود إلى النجاح، استغالل الفرص، المسؤولیة الذاتیة

یمكن تلخیص تطور القـیم التنظیمیـة فـي مجموعـة " فرانسیس و وود كوك"حسب  و بالتالي    

  :كما یلي) 1(من األفكار األساسیة في جدول رقم

  القیمة  الفكرة  المرحلة

  یل العلمي له ثمارهالتحل  العقالنیة  األولى

  االهتمام بالناس له نتائجه  العاطفیة  الثانیة

  الدفاع القوي أمر حیوي  المواجهة  الثالثة

  استخدام السیاسة في المنظمات  اإلجماع في الرأي  الرابعة

  اإلنجاز في القمة  التوازن الفردي/التنظیم  الخامسة

  إمكانیة تطویر الناس  االمكانات  السادسة

  ال یأتي النجاح بسهولة  واقعیةال  السابعة

      

  .]55[یوضح تطور القیم التنظیمیة):1(جدول رقم

  

  

                                                 
  . 23   مرجع سابق، ص: دیف فرانسیس ومایك وود كوك:  53
  . 234 مرجع سابق، ص: موسى اللوزي:  54
  . 28 ـ27مرجع سابق،  ص ص : دیف فرانسیس ومایك وود كوك:  55
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  :القيم التنظيمية  أهميةـ  4

تؤكــد مراحــل تطــور القــیم التنظیمیــة أنهــا تحتــل المرتبــة األولــى فــي قائمــة العناصــر الثقافیــة     

القیم تتمتــع بأهمیـــة ، و أحــد الجوانـــب الهامــة فـــي دراســته، فـــ]56[المــؤثرة فـــي الســلوك التنظیمـــي

: حسـب كـل مـن كبیرة في حیاة األفراد والجماعات و المنظمات، ویمكن توضیح هذه األهمیة 

  :ما یليمحمود سلمان  و محمد عساف و عبد الحمید عبد الفتاح ك

  .تعتبر القیم قوة محركة ومنظمة للسلوك ـ1ـ4   

ن هــذه األهــداف متوافقــة و تعتبـر كمحــدد لألهــداف و السیاســات، حیــث یجــب أن تكــو  ـــ2ـــ4   

  .منسجمة مع القیم

تبرز القیم االختالفات الحظاریة بین المجتمعات مما یؤثر بشكل واضح على السـلوك  ـ3ـ4   

  .]57[التنظیمي المتوقع من األفراد

ــ4    ــ 4ـ اعتبــار القــیم بمثابــة المعیــار الثقــافي الــذي یمكــن مــن عقــد مقارنــات بــین الممارســات ـ

  .ن من المفاضلة بین األشیاء و المواقف المختلفةالسلوكیة، كما یمك

ن الرؤســـــاء و ـز و األدوار و بیــــــإیجـــــاد نـــــوع مـــــن التقـــــارب و التفاعـــــل بـــــین المراكـــــ ــــــ5ــــــ4

  .المرؤوسین مما یزید فرص الثقة و المشاركة

  .تنمیة وعي الموظفین والتزامهم ، وتعزیز انتماءهم مما یؤثر ایجابیا على أدائهم  ـ6ـ 4

داخـــــل ) الرئیســـــیة(القـــــیم العامـــــل األساســـــي لتوحــــد وتماســـــك الثقافـــــة العامـــــة تعتبـــــر ــــــ7ــــــ4

  .]58[التنظیم

  .تكوین إطار مرجعي لالستعانة به و استخدامه عند ممارسة نشاطات المنظمة ـ8ـ 4 

  .]59[تسهم القیم في استقرار المنظمة ـ9ـ     4

  

  

                                                 
      .161ص ، 2000دار الشروق، : ، عمان 4، طالسلوك التنظیمي: محمد قاسم القریوتي:  56
  .  109مرجع سابق، ص: محمود سلمان العمیان:  57
، ص 1999دار زهــران ، : ، عمــان  فــي منظمــات األعمــال" التنظیمــي"يالســلوك اإلدار : عبــد المعطــي محمــد عســاف:  58

144  .  
مجموعـة : ، القـاهرة"مواجهة لتحدیات القرن الحادي و العشـرین" اإلدارة االستراتیجیة: عبد الحمید عبد الفتاح المغربـي:  59

  .  24، ص1999النیل العربیة، 
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أهمیــة القــیم التنظیمیــة إضــافة إلــى هــذه العناصــر یضــیف الــدكتور أحمــد قطــامین إلــى أن     

  .]60[تمنح العاملین بالمنظمة شعورا بالهویة الخاصة تتمثل أساسا في أنها 

تلعــــب القــــیم دورا أساســــیا فــــي تحدیــــد الســــلوك المرغــــوب  و حســــب محمــــد قاســــم القریــــوتي    

بإتباعه، حیث یلقن العـاملون القـیم التـي یرغـب التنظـیم بهـا، و التـي تسـهم فـي تحقیـق أهدافـه، 

م  .المفیــد فــي هــذا المجــال أن نــورد مثــاال عملیــا ألحــد أشــهر الشــركات و أنجحهــا فــي وومــن 

للمعــــدات االلكترونیـــة عالیــــة التقنیـــة، وقـــد جــــاء فـــي كتیــــب " hewlet-packard"وهـــي شـــركة

صـــادر عنهـــا یحـــدد القـــیم فـــي الشـــركة بأنهـــا مجموعـــة مـــن المعتقـــدات الراســـخة و التـــي تحكـــم 

  :المرغوب بها، وهذه القیم هي وتوجه السلوك لتحقیق األهداف

 التأكید على اإلنجاز و العطاء. 

 الثقة بالعاملین واحترامهم. 

 النزاهة في تقدیم الخدمة. 

 التأكید على تحقیق األهداف من خالل عمل الفریق. 

 تشجیع المرونة و اإلبداع.  

  :ـ كما تتمثل األهداف الرئیسیة التي تسیر عمل الشركة فیما یلي    

  باحتحقیق األر. 

 االهتمام بالعمالء. 

 االهتمام بتحقیق مصالح الموظفین. 

 االهتمام بنمو الشركة. 

 االهتمام باإلدارة. 

 تنمیة الشعور بالمواطنة. 

 61[االهتمام بالموظفین واعتبارهم استثمارا رئیسیا[.  

 یتضح مما سـبق أن القـیم التـي یـؤمن بهـا أفـراد التنظـیم تـؤثر فـي سـلوكهم تـأثیرا ایجابیـا أو    

ســلبیا، ممــا یوجــه ســلوكهم نحــو أو ضــد تحقیــق أهــداف التنظــیم، ولكــي تحقــق المنظمــة النتــائج 

                                                 
ـــة" الســـتراتیجیةالتخطـــیط االســـتراتیجي و اإلدارة ا: أحمـــد قطـــامین :  60 ـــات وحـــاالت تطبیقی دار : ، عمـــان"مفـــاهیم ونظری

     .78، ص1996مجدالوي ، 
  .   162ـ161، مرجع سابق، ص صالسلوك التنظیمي: محمد قاسم القریوتي :  61
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ـــــي تحقیـــــق أهـــــدافها  ـــــة تســـــهم ف ـــــین أفرادهـــــا قیمـــــا ایجابی ـــــة یجـــــب أن تعمـــــل علـــــى تلق المطلوب

  .الخ..األمانة، الكفاءة، التعاون:مثل

  :القيم التنظيمية  تكوينـ 5

األول غریـزي والثـاني مكتسـب، وقـیم : مـن دافعـین قیم األفراد مـزیج یرى محمود سلمان أن    

حســب ســید ، أمــا القــیم التنظیمیــة ]62[األفــراد متصــلة بحاجــاتهم و كیفیــة إشــباع هــذه الحاجــات

تشـــكلها مـــن  أفهـــي متصـــلة باألهـــداف و كیفیـــة تحقیـــق هـــذه األهـــداف، وغالبـــا مـــا یبـــدالهـــواري 

فلســفة معینـة، وبعــد مــدة  وراتیجیة أالمؤسسـین أو القــادة الكبـار، بحیــث تكـون لهــم رؤیــة أو اسـت

و السـلوكات و تصـبح هـي األسـاس، و یـتعلم  تمن الزمن تستقر مجموعة من القـیم و القناعـا

ر الحكایـات و األســاطیر ـدم، وتظهــة األقــوك المجموعــالموظفـون الجـدد قـیم وطـرق تفكیـر وسلــ

ك المطلـوب، وبالتـالي التي تقال و تكرر مرارا، وتعمل علـى تـذكیر كـل شـخص بـالقیم و السـلو 

یتعلم األفراد الجدد القیم و التقالید التـي اسـتقرت، حیـث یـتم مكافـأة مـن یعمـل بهـا، وعقـاب كـل 

  .من یخالفها

   : كما یلي) 1(ویمكن توضیح كیفیة تكوین القیم التنظیمیة في الشكل رقم    

  

  ائج                  ظهور القیم  النت                   استقرار                     رؤیة      

     التنظیمیة       واستراتیجیة             مجموعة             ونجاحات  

  وفلسفة اإلدارة            من القیم            المنظمة خالل         والقناعات التي 

ا سبقتعكس م  العلیا                و القناعات          مدة من الزمن     

    

  

  .]63[یوضح تكوین القیم التنظیمیة): 1(شكل رقم

یتضــح مــن خــالل هــذا الشــكل أن قــیم وفلســفة اإلدارة العلیــا بعــد أن تســتقر فــي المنظمــة و     

  تؤدي دورها في تحقیق النتائج المطلوبة، تصبح قیما تنظیمیة على كل فرد من أفراد 

                                                 
  .  110مرجع سابق، ص: محمود سلمان العمیان:  62
مكتبــة عــین : مصــر، )21بــور إلــى القــرنمــنهج تطــویر الشــركات و المؤسســات للع(21منظمــة القــرن : ســید الهــواري:  63

  .  98ـ97، ص ص1999شمس، 
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لتالي تصبح القیم هـي الموجهـات األساسـیة المنظمة أن یعمل وفقها، ویتجنب ما یخالفها، و با

  .للسلوك المنظمي

  :القيم التنظيمية  مصادرـ 6

  :توجد مصادر عدیدة للقیم التنظیمیة منها    

  :التعاليم الدينيةـ 1ـ6

یعتبــر الــدین أحــد أهــم المصــادر التــي یســتمد منهــا األفــراد و المنظمــات قــیمهم، فمــن أمثلــة     

ى اهللا علیــه و ســلم حــول ـول صلـــث الرســـحدیــ: الــدین اإلســالمي القــیم التــي تتصــل بالعمــل فــي 

، وهـــذا مـــا یؤكـــد علـــى ]64[ ››إن اهللا یحـــب إذا عمـــل أحـــدكم عمــال أن یتقنـــه‹‹:إتقــان العمـــل

أهمیــة قــیم الجــودة و الفعالیــة فــي المنظمــات، والتــي یجــب علــى العــاملین االلتــزام بهــا و العمــل 

  .وفقها

 :، و قولــه]65[ ››اـس منــا فلیــن غشنــمـ‹‹:الغـش بقولـهكذلك حـث الرسـول الكـریم علـى عـدم 

 ››كلكـم راع وكلكـم مسـؤول عـن رعیتـه‹‹، و››أعطوا األجیر حقه قبـل أن یجـف عرقـه‹‹

]66[.  

كــذلك هنــاك العدیــد مــن اآلیــات الكریمــة التــي تحــدثت عــن األمانــة وعظــم مكانتهــا، وحثــت     

یــا ‹‹: ق، ومــن هــذه اآلیــات قولــه تعــالىالمســلم علــى االلتــزام بهــا باعتبارهــا مــن مكــارم األخــال

  .]67[ ››اهللا و الرسول و تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون اأیها اللذین آمنوا ال تخونو 

ــه فــي وصــف جبریــل علیــه الســالم إنــه لقــول رســول كــریم ذي قــوة عنــد ذي العــرش ‹‹ :وقول

  .]68[ ››مكین مطاع ثم أمین

مــل أو ي یقــدم مصــلحته علــى مصــلحة العاإلنســان الــذو یــرى عبــد الــرحمن محمــد هیجــان أن 

ألمانة، كذلك األمـر بالنسـبة لعـدم وضـع الرجـل المناسـب على مصلحة المسلمین یعتبر خائنا ل

إذا ضـیعت األمانـة فـانتظروا السـاعة، ‹‹"صلى اهللا علیـه وسـلم" في المكان المناسب، فقد قال

  .››أهله إذا أسند األمر إلى غیر: قیل كیف إضاعتها یا رسول اهللا ؟ قال

                                                 
  .112 مرجع سابق، ص: محمود سلمان العمیان: 64
  .112 سابق، صالمرجع ال نفس: 65
  .160، مرجع سابق، صالسلوك التنظیمي :محمد قاسم القریوتي: 66
  .211:آیة: سورة األنفال : 67
  .21ـ19:اآلیات: سورة التكویر: 68
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و اآلیات و األحادیث في فضـل األمانـة كثیـرة، لـذلك یعـد موضـوع اإلدارة األمینـة مـن أهـم     

القضــایا و أكثرهــا جاذبیــة بالنســبة للمنظــرین و الممارســین فــي حقــل اإلدارة، فهنــاك العدیــد مــن 

ر العلمـــاء المســـلمین الـــذین كتبـــوا فـــي موضـــوع اإلدارة وجعلـــوا األمانـــة عنصـــرا مـــن أهـــم عناصـــ

  .]69[ نجاحها

  :الخبرة السابقةـ2ـ6

تعتبر الخبرات التي یمر بها األفراد أثناء قیامهم بأعمالهم ذو أهمیة كبیرة، فهي تسـهم فـي     

ظهور قیم جدیدة و العمل وفقها، وتأكـد مراحـل تطـور الفكـر اإلداري تغیـر القـیم وفقـا للتجـارب 

واجهت صـعوبات مالیـة نتیجـة المخـاطرة و الخبرات التي مرت بها التنظیمات، فالمنظمة التي 

  .و المبادرة تعطي قیمة كبیرة لتجنب المخاطرة

 :التنشئة االجتماعية و التنظيميةـ 3ـ6

إن الفرد یكتسب قیمه بشكل أساسي مـن قبـل أفـراد أسـرته، وتشـیر مراحـل النمـو النفسـي و     

ه العالقة باألم لتشـمل األب و االجتماعي إلى العالقة الوثیقة بین الفرد وأسرته، بحیث تبدأ هذ

، ]70[اإلخــوة و الجیــران و زمــالء اللعـــب، وكــذلك اتصــالهم بــأفراد المجتمـــع الــذي یعیشــون فیـــه

یعمـل علــى تلقـین األفـراد قیمــا معینـة، وفـي مقابــل ) الـخ..األســرة،الزمالء(وبالتـالي فـإن المجتمـع

ئة التنظیمیــة بتثبیــت مــن خــالل عملیــة التنشــ -باعتبارهــا مجتمــع مصــغر-ذلــك تعمــل المنظمــة 

القـــیم الضـــروریة للعمـــل، وذلـــك بتـــدریب العـــاملین وتعلـــیمهم الكثیـــر عـــن المنظمـــة و أهـــدافها و 

ن التنظیمــات األخـــرى، و غالبـــا مــا یـــتم ذلــك مـــن خـــالل ـا مــــقیمهــا وكـــل مــا یمیزهـــا عـــن غیرهــ

ـــة و حجـــم المنظمـــة، و یتعـــرف  ـــام حســـب نوعی ـــة تســـتمر ســـاعات أو أی ـــة توجیهی دورات تدریبی

و مزایا عملهم حتـى یصـبحوا أقـدر علـى العمـل  مم و واجباتهـى حقوقهـا علـالعاملون من خالله

عملیـة التنشـئة التنظیمیـة ترى ماجـدة العطیـة أن  ، و]71[و التعامل وفقا للقیم التنظیمیة السائدة

  :تمر بثالث مراحل هي

  :لهذه المراح) 2(و یوضح الشكل رقم. ما قبل الدخول، المواجهة، التحول

                                                 
ــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــ: 69  :Avilable at، اإلدارة األمینــــــــــــــــــة: رحمن بــــــــــــــــــن احمــــــــــــــــــد هیجــــــــــــــــــانعب

.http://www.islamselect.com/conts/new1/11_1425/11_20/5827.htm ،20/12/05.   
   113.ـ112مرجع سابق، ص ص: محمود سلمان العمیان: 70
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  اإلنتاجیة   

  ما قبل الدخول            المواجهة               التحول                 االلتزام  

  دوران العمل                                                                         

  .نموذج التنشئة التنظیمیة) 2:(شكل رقم

یتم تدریب و تعلیم الطلبة الخریجین مـن كلیـات األعمـال : ل مثالففي مرحلة ما قبل الدخو     

القــیم و االتجاهــات و الســلوكات التــي ترغــب بهــا منشــآت األعمــال، وبعــد دخــول الفــرد الجدیــد 

إلــى المنظمــة یبــدأ فــي مرحلــة المواجهــة، حیــث یواجــه الفــرد احتمــال عــدم التوافــق بــین توقعاتــه 

بشـــكل عـــام و الواقـــع، فـــإذا وجـــد الفـــرد بـــأن توقعاتـــه  حـــول عملـــه وزمـــالءه ورئیســـه و المنظمـــة

صــحیحة نوعــا مــا، فــإن مرحلــة المواجهــة تؤكــد المــدركات األولیــة فــي المرحلــة األولــى، وحینمــا 

تختلــف التوقعــات عــن الواقــع فــإن الفــرد یمــر بعملیــة تنشــئة تنظیمیــة للــتخلص مــن افتراضــاته 

امــل مــع أیــة مشــاكل تكتشــف أثنــاء مرحلــة الســابقة، و أخیــرا فــإن الفــرد الجدیــد یجــب علیــه التع

المواجهــة، و قــد یعنــي ذلــك المــرور بعــدة تغییــرات، ولــذلك یطلــق علــى هــذه المرحلــة بــالتحول، 

ویمكـن القــول بـأن عملیــة التحـول قــد تمـت عنــدما یصـبح العامــل الجدیـد شــاعرا بالثقـة بنفســه و 

  .]72[قادرا على إنجاز عمله بنجاح

دینیــة و الخبــرة الســابقة و التنشــئة االجتماعیــة والتنظیمیــة مصــادرا وبــذلك تعتبــر التعــالیم ال    

یستقي منها الفرد قیمه التنظیمیة و التي یهدف من خاللهـا إلـى إشـباع حاجاتـه المختلفـة، فهـو 

الـخ، وتكشـف لـه الخبـرة السـابقة و ..إتقـان العمـل، األمانـة: یستمد من التعالیم الدینیة قیما مثـل

ـــائق معی ـــى تفضـــیل قـــیم عـــن أخـــرى، كـــذلك مـــن خـــالل التنشـــئة التجربـــة عـــن حق نـــة توجهـــه إل

ــــق  ــــین األفــــراد القــــیم التــــي توجــــه ســــلوكهم نحــــو تحقی ــــیم وتلق ــــتم تعل ــــة ی االجتماعیــــة و التنظیمی

  .األهداف

و حســـب رأي الباحثـــة فإنـــه یمكـــن اعتبـــار التعـــالیم الدینیـــة هـــي المصـــدر األساســـي للقـــیم     

ة و التنشــــئة االجتماعیــــة و ــــــالمي، أمــــا الخبـــرة السابقالتنظیمیـــة خصوصــــا تعــــالیم الـــدین اإلســــ

تــتم ) االجتماعیــة، التنظیمیــة(التنظیمیــة یمكــن اعتبارهمــا مصــدران ثانویــان، ألن عملیــة التنشــئة

                                                 
   . 337ـ335، ص ص2003دار الشروق، : عمان ،)سلوك الفرد و الجماعة(سلوك المنظمة: ماجدة العطیة: 72
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مــن خــالل تلقــین القـــیم التــي یحــث علـــى إتباعهــا الــدین اإلســـالمي، كمــا أن الخبــرة الســـابقة ال 

ین اإلســـالمي إذا كانـــت قـــد توصـــلت إلـــى قـــیم یمكنهـــا أن تكشـــف عـــن قـــیم تخـــالف تعـــالیم الـــد

إیجابیة حقا، فمثال عند تتبع مراحل تطـور القـیم التنظیمیـة نجـد أن التجربـة أثبتـت أن االهتمـام 

بالجانب اإلنساني له نتائجه االیجابیـة، وهـذا مـا یؤكـده الـدین اإلسـالمي فهـو یحـث دائمـا علـى 

  .بمشاعر وأحاسیس اآلخرین أهمیة التعاون و االحترام و التراحم و االهتمام

  

  :القيم التنظيمية  تصنيفـ 7

یتفق دارسو القیم على صعوبة تصنیفها نظرا لتعددها وتداخلها، لكن عملیة تصـنیف القـیم     

هــي عملیــة ضــروریة و مهمــة لتســهیل دراســتها، لــذلك ســوف یــتم فــي هــذا المجــال عــرض أهــم 

، كمـــا حاولـــت "دیـــف فرانســـیس و مایـــك وود كـــوك"بـــاحثینتصـــنیف للقـــیم التنظیمیـــة لكـــل مـــن ال

الباحثة وضـع تصـنیف للقـیم التنظیمیـة حسـب مـا اطلعـت علیـه مـن أدبیـات فـي مجـال التنظـیم 

  :واإلدارة وذلك باالعتماد على أسس مختلفة، وبالتالي یمكن تصنیف القیم التنظیمیة كما یلي

    ":كوكديف فرانسيس و مايك وود  "حسب تصنيف الباحثانـ 1ـ7

یصــنف الباحثــان القــیم التنظیمیــة حســب أربعــة أبعــاد یشــتمل كــل بعــد علــى مجموعــة مــن     

  :القیم

  .القوة،الصفوة، المكافأة: وتشمل قیم :إدارة اإلدارة ـ1ـ1ـ    7

  .الفعالیة، الكفاءة، االقتصاد: ـ إدارة المهمة2ـ1ـ    7

  .قانون و النظامالعدالة، فرق العمل، ال: ـ إدارة العالقات3ـ1ـ    7

  .]73[التنافس، الدفاع، استغالل الفرص: ـ إدارة البیئة4ـ1ـ    7

   :و فیما یلي سوف یتم تناول كل بعد على حدة    

  :ـإدارة اإلدارة أو أسلوب التعامل مع اإلدارة1ـ1ـ7

بمـا أن المنظمــة هــي نظــام معقـد، فــإن هنــاك مجموعــة مـن الوظــائف یجــب أن تتكامــل مــع     

بعض لتحقیــق أهــداف هــذه المنظمــة، و اإلدارة هــي العملیــة التــي تســتطیع المنظمــة بعضــها الــ

من خاللها توجیه وتنسیق العناصر المعقدة فیها، ومن أجل الوصـول إلـى النجـاح فـإن المـوارد 

                                                 
   . 235مرجع سابق، ص: موسى اللوزي : 73
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البشــریة التــي توكــل لهــا عملیــة اإلدارة یجــب أن تحــدد بدقــة وتختــار بعنایــة و تــدرب بإتقــان و 

  ".إدارة اإلدارة أو أسلوب التعامل مع اإلدارة"یة تسمى بـتحفز بحق، هذه العمل

  .]74[القوة، الصفوة، المكافأة: ویشمل هذا البعد قیم    

 ــــوة ــــى باقـــــي أفــــراد التنظــــیم :الق ــــأثیر عل ـــــون للت ــــي یمتلكهــــا اإلداری  ،]75[هــــي القـــــدرة الت

هــا مــن اتخــاذ فالمجموعــة اإلداریــة تمتلــك المعلومــات و الســلطة و المركــز الــوظیفي الــذي یمكن

. ]76[ القــرارات وٕادارة المشــروع، و اإلدارة الناجحــة هــي التــي تــدرك وتتحمــل مســؤولیة المنظمــة

فتتمثــل الخطــوة األولــى إلدارة المــدیرین فــي تحدیــد األهــداف أمــام كــل مــنهم، و العمــل علــى أن 

لتنظـیم تتجه جهودهم و عزیمتهم نحو تحقیق هـذه األهـداف، وتتمثـل الخطـوة الثانیـة فـي إقامـة ا

 .]77[الذي یهیئ لكل مدیر الفرصة إلظهار أقصى طاقاته

 تمثــل جماعــة صــغیرة مــن األفــراد ذوي نفــوذ وســلطة وقــوة مســتمدة مــن مركــزهم  :الصــفوة

وبمــا أن واجــب اإلدارة معقــد ومهــم فــإن علــى المنظمــة الناجحــة أن تــدرك أهمیــة ، ]78[الــوظیفي

ـــى أفضـــل المرشـــحین لألعمـــال وضـــع المـــدیر المناســـب فـــي المكـــان المناســـب، والحصـــول  عل

و تـدریبهم وذلـك لرفـع مسـتواهم ، ]79[راد ذوي الكفـاءات و األداء المتمیـزـار األفــاإلداریة، واختی

 .]80[و تزویدهم بأحدث أسالیب و طرق العمل عن طریق اشتراكهم في دورات تدریبیة

 ن یعمــل بجـــد و ة إلثابــة مــــز تعــده المنظمــــللتحفیـــ إن نظـــام المكافــأة هـــو نظــام :المكافــأة

الحــــوافز عــــن القــــوى  وتعبــــر ،]81[نشــــاط وكفــــاءة، ویتحــــدد ذلــــك مــــن خــــالل نتــــائج تقیــــیم األداء

والعوامــل المحركــة و الموجــودة فــي البیئــة المحیطــة بــالفرد و التــي تحثــه علــى تحســین مســتوى 

                                                 
   . 40مرجع سابق، ص: دیف فرانسیس و مایك وود كوك : 74
   . 115، ص2005دار هومة ، : ، الجزائر بادئ اإلدارةم: جمال الدین لعویسات: 75
   . 40مرجع سابق، ص: دیف فرانسیس و مایك وود كوك : 76
مركـز اإلسـكندریة : ، اإلسـكندریة)مـدخل المسـؤولیة االجتماعیـة(التنظـیم و اإلدارة فـي قطـاع األعمـال: صالح الشنواني: 77

   . 258،ص1999للكتاب، 
   . 115، صبقمرجع سا :إحسان محمد الحسن: 78
     . 41مرجع سابق، ص: دیف فرانسیس و مایك وود كوك : 79
80:zaki badawi .dictionary of Management sciences(English-french-Arabic). 2 Egypt.Dar   

                                                                                           Al-masri.1994. p 31.   Al –kitab       
                                                                                      

  . 17، ص2005دار وائل، : عمان ،)بعد استراتیجي(إدارة الموارد البشریة المعاصرة :عمر وصفي عقیلي :81



 

57 
 

فاألداء الجید بالنسبة للمدیرین هو أمر هام وضـروري لتحقیـق أهـداف  ،]82[أدائه في المنظمة 

إذ یعتبـــر عنصـــر  ،]83[المنظمــة، و المنظمـــة الناجحــة هـــي التـــي تحــدد النجـــاح و تكـــافئ علیــه

    .]84[حاجة األفراد للدخل المتولد عن العمل وسیلة فعالة لدفعهم لبذل المزید من الجهد

  :ـ إدارة المهمة2ـ1ـ7

وتعنــــي أداء العمــــل بصــــورة متقنــــة ودقیقــــة، مــــع ضــــرورة توضــــیح األهــــداف و العمــــل     

  .ءة، و توفیر المصادر و القدرات الالزمة لذلك، وتسمى هذه العملیة بإدارة المهمةبكفا

  .]85[الفعالیة ، الكفاءة ، االقتصاد: ویشمل هذا البعد قیم    

 ـــة بأنهـــا :الفعالیـــة ـــق األهـــداف : " تعـــرف الفعالی القـــدرة علـــى تحقی

األهــداف المحققــة و ، فهــي تمثــل العالقــة بــین ]86[مهمــا كانــت اإلمكانــات المســتخدمة فــي ذلــك

  .]87[األهداف المحققـة         :القة كالتالياألهداف المحددة، وتعطى الع

           
=  الفعالیة 

  األهداف المحددة     

فالمنظمــــة الناجحــــة قــــادرة علــــى تركیــــز مصــــادرها علــــى األنشــــطة التــــي تعــــود علیهــــا               

  .]88["عمل األشیاء الصحیحة"فهي تتبنى قیمة ، لذا)الفعالیة(بالنتائج

  

 تعرف الكفاءة بأنهـا العالقـة بـین كمیـة المـوارد المسـتخدمة فـي عملیـة اإلنتـاج و  :الكفاءة

فـــي عمـــل التنظیمـــات الناجحـــة، ولمفهـــوم الكفــاءة دور بـــارز ، ]89[بــین النـــاتج مـــن تلـــك العملیـــة

ى القــدرة علــى تحقیــق أكبــر قــدر مــن حیــث یــرتبط هــذا المفهــوم بمفهــوم الفعالیــة ولكنــه یشــیر إلــ

                                                 
عــالم الكتــاب الحــدیث، : ، عمــان)مــدخل اســتراتیجي(البشــریة إدارة المــوارد: مؤیــد ســعید الســالم و عــادل حرحــوش صــالح :82

         .190،ص2002
  . 41مرجع سابق، ص: دیف فرانسیس و مایك وود كوك  :83
  .18، ص2002دار الجامعة الجدیدة، :اإلسكندریة ،السلوك التنظیمي وٕادارة الموارد البشریة :عبد الغفار حنفي :84
  . 41جع سابق، صمر : دیف فرانسیس و مایك وود كوك  :85
  .126:، ص2002 ، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،اقتصاد وتسییر المؤسسة: عبد الرزاق بن حبیب :86
87: Henri Mahé: Dictionnaire de gestion, Paris:   Economika, 1998, p 139.                               

   
  . 41:ص مرجع سابق،: دیف فرانسیس و مایك وود كوك  :88
  .232، ص1998دار مجدالوي ، : ، عمان 3، ط)مدخل كمي(إدارة األفراد: مهدي حسن زولیف  :89
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عمــل األشــیاء "اإلنتاجیــة بأقــل التكــالیف، إلــى جانــب إتقــان العمــل، لــذا فالمنظمــة تتبنــى قیمــة 

 ".بطریقة صحیحة

فتوفیر قیم الكفاءة والفعالیـة فـي المنظمـة یحقـق فوائـد كثیـرة تشـجع علـى إتقـان العمـل وهـذه     

  :الفوائد هي

 .یا الجدیدةسهولة التكیف مع التكنولوج* 

 .حدوث أضرار قلیلة ناجمة عن الصراعات* 

 .سرعة الوصول إلى األهداف* 

 .تشجیع األنماط السلوكیة اإلیجابیة* 

   .]90[تحقیق الرضا العام داخل المنظمة وخارجها* 

 وبالتوسـع فـي المفهـوم یشـیر إلـى  تعنـي كلمـة اقتصـاد التـدبیر الحسـن للمنـزل :االقتصاد ،

 .]91[بمختلف أجزاء كل ما ألجل غایة محددة مسبقافن اإللمام الجید 

فعــال لرقابــة التكــالیف، وعــدم صــرف أمــوال ال ضــرورة لهــا،  لــذا فعلــى المنظمــة تبنــي نظــام

فكثیرا مـا تفشـل األعمـال اإلداریـة نتیجـة اإلسـراف و الهـدر المـالي، كمـا أن كـل نشـاط تقـوم بـه 

   .]92[ك أهمیة مواجهة الحقیقة االقتصادیةالمنظمة یكلف مبلغا مالیا، لذلك فعلى المنظمة إدرا

  :ـ إدارة العالقات اإلنسانیة3ـ1ـ 7

إن العالقـــات بـــین الرؤســـاء و المرؤوســـین، وبــــین المرؤوســـین فیمـــا بیـــنهم یجـــب أن تتســــم     

هـو  و اإلداري الجیـد، ]93[بالطابع اإلنساني، وأن تقوم على أساس المسـاواة و االحتـرام والعـدل

الــذي یعمــل علــى خلــق جــو مــن الثقــة واالحتــرام داخــل المنظمــة، ففــي ظــل العالقــات اإلنســانیة 

تزدهـــر األخـــالق وتنمـــو المـــودة ممـــا یـــؤثر إیجابیـــا فـــي تحقیـــق أهـــداف المنظمـــة ونمـــو الرضـــا 

  .]94["إدارة العالقات: "الوظیفي، وتسمى هذه العملیة بـ 

  .مل، القانون والنظامالعدل ، فرق الع: و یشمل هذا البعد قیم    

                                                 
  .238مرجع سابق، ص: موسى اللوزي  :90
منشــورات عویــدات، : ، بیــروت2، المجلــد األول، ترجمــة خلیــل أحمــد خلیــل، طموســوعة الالنــد الفلســفیة: أندریــه الالنــد :91

  .320، ص2001
  .42مرجع سابق، ص: و مایك وود كوك دیف فرانسیس  :92
  .34، ص1999دار مجدالوي، :  عمان ،أخالقیات الوظیفة العامة: عبد القادر الشیخلي :93
  .34نفس المرجع السابق، ص :94
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 علـى أسـاس المسـاواة و  موتتمثل هذه القیمة في إعطاء العاملین حقوقهم وامتیـازاته :العدل

ر الــــوالء و االنتمـــــاء ـالنزاهــــة ممــــا یــــنعكس علــــى ممارســــتهم لســــلوكیات إیجابیــــة تنمــــي عنصــــ

 .ةتدرك أن وجهات نظر األفراد و شعورهم ذو أهمی لذا فالمنظمة الناجحة، ]95[للمنظمة

 یختلـف الفریـق عـن مجموعـة العمـل فـي أنـه موجـه للمهمـة  :)العمـل الجمـاعي(فرق العمل

 ،]96[و مهــارات مختلفــة لكنهــا مكملــة لبعضــها الــبعض ویتكــون مــن أنــاس لهــم معرفــة، أساســا

فالجماعــة المنظمــة جیــدا و المحفــزة تســتطیع أن تعمــل أكثــر مــن كونهــا مجموعــة مــن األفــراد، 

لـى مزیـد مـن اإلتقـان فـي األداء، لـذا فـإن المنظمـة الناجحـة هـي التـي فالعمل الجمـاعي یـؤدي إ

 .]97[یشعر أفرادها باالنتماء إلى بعضهم البعض

  :و توجد عدة أشكال لفرق العمل هي    

  .التي تتولى عملیات البحث والتخطیط و التوجیه: فرق اإلدارة العلیا*       

  .متابعة للخطط و االستراتیجیاتالفرق التي تتولى عملیات التنسیق وال*       

  .فرق الخطط والمشاریع*       

  .الفرق اإلبداعیة*       

  .فرق االتصال*       

 ویشــیر إلــى القواعــد العامــة التــي یــتم تحدیــدها فــي المنظمــة تعمــل علــى  :القــانون والنظــام

مــن  توجیــه ســلوك األفــراد العــاملین نحــو األهــداف المطلــوب تحقیقهــا، و الهــدف األساســي

 :وضع القوانین و األنظمة هو تنظیم العالقة بین األطراف التالیة

  .المؤسسة والعاملین*        

  .العاملین مع بعضهم البعض*        

  .العاملین و الجمهور الخارجي*  

                                                 
  .238مرجع سابق، ص: موسى اللوزي  :95
عبـد المرضـي حامـد عـزام،  ، ترجمـة سـرور علـي إبـراهیم سـرور، مراجعـة)استراتیجیة النجاح(إدارة الفریق: نیكي هاییس :96

  .82،ص2005دار المریخ، : السعودیة
  .43ـ42مرجع سابق، ص ص: دیف فرانسیس و مایك وود كوك :97
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فسلوك العاملین داخل المنظمات یتـأثر بقواعـد رسـمیة وغیـر رسـمیة ترسـخها المنظمـة مـن     

لذا فإن المنظمة الناجحة هي التي تبتكـر و  ،]98[تقالید و القیم و األهدافخالل األعراف و ال

  .]99[تدیر نظاما مناسبا من القواعد واإلجراءات یؤكد على أن العدل ال بد أن یسود

   :ـ إدارة البیئة4ـ1ـ 7

) مادیة، تقنیة، ثقافیة،اجتماعیـة، اقتصـادیة، سیاسـیة(إن كل منظمة تعمل وتتواجد في بیئة    

 فالمنظمــة ال، ]100[ینــة، ســواء كانــت هــذه البیئــة داخلیــة أم خارجیــة علیهــا أن تتكیــف معهــامع

تستطیع اتخاذ القرارات الصائبة دون الحصول على المعلومـات الالزمـة مـن البیئـة، ومـن أجـل 

ــــدفاع القــــوي لتحمــــي  أن تســــتمر المنظمــــة و تــــنجح فــــي بیئتهــــا یجــــب أن تضــــع اســــتراتیجیة لل

ن تتخــذ كــل الخطــوات الضــروریة للتنــافس واســتغالل الفــرص، وتســمى مصــالحها، كمــا علیهــا أ

  ".بإدارة البیئة:" هذه العملیة

  .]101[الدفاع، التنافس ، استغالل الفرص: و یشمل هذا البعد قیم    

  یشیر الدفاع إلى ضرورة العمل على مواجهة األخطار الداخلیـة و الخارجیـة، وأن  :الدفاع

ات و اســتراتیجیات لمواجهــة التحــدیات و األخطــار، وذلــك مــن تعمــل المنظمــة علــى تطــویر آلیــ

 :خالل

  .و معرفة وتحدید الخطر و التهدیدإدراك *        

  .العمل على توفیر قاعدة معلومات و بیانات حول البیئة الداخلیة والخارجیة* 

  .]102[وضع برامج تدریبیة و خطط لمواجهة الطوارئ و األزمات* 

مــة الناجحــة هــي التــي تقــوم بدراســة التهدیــدات الخارجیــة ثــم تضــع بعــد وبالتــالي فــإن المنظ    

  .]103[ذلك خطة دفاعیة قویة

  یعنــي التنــافس أن یعمــل كــل طــرف منفــردا وفــي مواجهــة طــرف آخــر مــن أجــل  :التنــافس

المنافســـــة الداخلیـــــة أي تـــــتم داخـــــل التنظـــــیم، و تكـــــون  فهنـــــاك، ]104[تحقیـــــق أهدافـــــه الخاصـــــة

                                                 
  .241ـ240مرجع سابق، ص ص: موسى اللوزي  :98
  .43مرجع سابق، ص : دیف فرانسیس و مایك وود كوك  :99

  .15، ص2000الحامد، : عمان، 2ط ،تصمیم المنظمة الهیكل التنظیمي وٕاجراءات العمل  :حسین حریم :100
   .   43:مرجع سابق، ص: دیف فرانسیس و مایك وود كوك  :101
  .242ـ241مرجع سابق، ص ص: موسى اللوزي  :102
  .44مرجع سابق، ص: دیف فرانسیس و مایك وود كوك  :103
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وبـین المجموعـات ، ]105[ )بین الوحدات اإلداریة المختلفة(و جماعیةأ)بین فرد وفرد آخر(فردیة

و التـــي تعمـــل علـــى تشـــجیع المنافســـة الداخلیـــة مـــن أجـــل تعظـــیم اإلنجـــاز و تحســـین  الصـــغیرة

وهنـــاك أیضـــا  ،]106[األداء، وفـــي نفـــس الوقـــت تطبیـــق منهجیـــة تعتمـــد علـــى التخطـــیط الـــدقیق

مـــات األخـــرى التـــي تـــؤدي نفـــس المهـــام و المنافســـة الخارجیـــة و تكـــون بـــین المنظمـــة و المنظ

ــــاء و  ــــى البق ــــذي یشــــجعها عل ــــافس اإلیجــــابي ال ــــى المنظمــــة أن تشــــجع التن ــــذا فعل الخــــدمات، ل

 .]107[االستمرار

  إن المنظمـات ال یمكنهـا تجاهـل الظـروف الفجائیـة التـي تطـرأ، وبالتـالي  :استغالل الفرص

الل أفضـــلها، وهـــذا األمـــر فالمنظمـــة الناجحـــة هـــي التـــي تبحـــث عـــن فـــرص فـــي الخـــارج الســـتغ

 .یتطلب أن یحل الهیكل التنظیمي المرن مقابل المركزیة في اتخاذ القرار

هــي األســاس للنجــاح ) قیمــة12(، فــالقیم الســابقة"دیــف فرانســیس و مایــك وود كــوك"وحســب    

  :یوضح عجلة القیم) 3(و الشكل رقم، التنظیمي، وتشكل إطارا للمنظمات ذات األداء العالي

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

                                                                                                                                                         
ـــم الـــنفس الصـــناعي و التنظیمـــي: ي ریجیـــو.رونالـــد :104 ر الشـــروق،  دا: عمـــان  ، ترجمـــة  فـــارس حلمـــي،مـــدخل إلـــى عل

  .373 ، ص1999
  .242مرجع سابق، ص: موسى اللوزي  :105
  .86، ص1999إتراك، :  القاهرة  ،2ط. اإلدارة في دول النمور اآلسیویة: محسن أحمد الخضیري :106
  .242مرجع سابق، ص: موسى اللوزي  :107
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  المكافأة       الفعالیة                                

  الصفوة                                 الكفایة                  

  إدارة          إدارة                                     

  االقتصاد     القوة              اإلدارة         المهمة                   

  العدل            إدارة         إدارة             استغالل                

  العالقات      البیئة            الفرص                                

  فرق العمل                                 التنافس               

  انون والنظام       الدفاع   الق                          

  

  

  ).القضایا الجوهریة(أبعاد القیم: ـ الدائرة الداخلیة

  .القیم: ـ الدائرة الخارجیة

  .]108[یوضح عجلة القیم): 3(شكل رقم

أنهمــا یصــنفان " دیــف فرانســیس و مایــك وود كــوك"و یتضــح مــن خــالل تصــنیف الباحثــان     

ترك فـي نقطـة واحـدة وهـي اإلدارة، ممـا یؤكـد علـى القیم التنظیمیـة علـى أسـاس أربعـة أبعـاد تشـ

أن اإلدارة بالقیم هي أسـاس تنمیـة المـوارد البشـریة و نجـاح التنظیمات،ألنهـا فـي الغالـب أوسـع 

  .مجاال من غیرها وتضم سائر إیجابیات الطرق اإلداریة

ـــیم التنظ     ـــدة للق ـــة هـــذا التصـــنیف، إال أن هنـــاك أبعـــادا أخـــرى عدی ـــة و بـــالرغم مـــن أهمی یمی

ــــة استخالصــــها مــــن خــــالل قراءاتهــــا فــــي مجــــال التنظــــیم واإلدارة مثــــل ــــت الباحث درجــــة : حاول

  .الخ..المرونة، درجة األهمیة

  :تصنيف القيم حسب درجة مرونتهاـ 2 ـ7

یمكــن تصــنیف القــیم التنظیمیــة حســب درجــة مرونتهــا إلــى قــیم مرنــة وقــیم غیــر مرنــة كمــا     

  :یلي

                                                 
  .46مرجع سابق، ص: دیف فرانسیس و مایك وود كوك  :108
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یم تمیـز المنظمـات التـي تتفاعـل بصـفة مسـتمرة مـع بیئتهـا ومـن وهـي قـ :ــ القـیم المرنـة1ــ2ـ 7

اهتمــــام المــــدیرین بــــالعمالء و أصــــحاب المصــــالح و العــــاملین، اهتمــــام المــــدیرین : هــــذه القــــیم

  .]109[المبادرة القیادیة: "بالعملیات التي یمكن أن تؤدي إلى تغییر مفید في المنظمة مثل

ــ2ـــ 7 ــ القــیم2ـ : المنظمــات التــي تعمــل فــي بیئــة مســتقرة، ومنهــاوهــي قــیم تمیــز  :ةالمرنــ غیــر ـ

اهتمــــام المــــدیرین أوال بأنفســــهم وبجماعــــة العمــــل التابعــــة لهــــم، أو بعــــض المنتجــــات المرتبطــــة 

ـــة العادیـــة و التـــي تتجنـــب المخـــاطرة و تـــرفض  بجماعـــة العمـــل، واهتمـــامهم بالعملیـــات اإلداری

  .]110[المبادرة القیادیة

قـیم وسـیلیة و : مكن تصنیف القیم حسب القصـد منهـا إلـىی: تصنيف القيم حسب المقصدـ 3 ـ7

  :قیم غائیة كما یلي

وهـي القـیم التـي تسـتخدم كوسـائل لبلـوغ غایـات معینـة، : ـ القیم الوسیلیة أو المسـاعدة1ـ3 ـ7 

وبالتــالي فهــي الســلوك المرغـــوب التــي تحــرص المنظمـــة علــى نشــره بـــین العــاملین، ومــن بـــین 

فــــي العمــــل، احتــــرام الســــلطة و تقالیــــد العمــــل، األمانــــة ، تحمــــل الجدیــــة : الســــلوكات الوســــیلیة

    .]111[المخاطرة

ــ7 ــ3ـ ــة2ـ ــة أو النهائی ــیم الغائی ــ الق وهــي القــیم التــي تســتخدم كغایــات فــي حــد ذاتهــا ولیســت  :ـ

التمیــز، الجــودة، : وســائل، وبالتــالي فهــي النتــائج النهائیــة التــي تســعى المنظمــة لتحقیقهــا مثــل

  .]112[الربحیة، الفعالیة

وفي الواقـع فـإن القـیم الوسـیلیة و القـیم النهائیـة لیسـت هـي نفسـها بالنسـبة لكـل المنظمـات،     

فقــد تتبنــى منظمــة مــا الــربح كقیمــة نهائیــة، بینمــا تكــون هــذه القیمــة فــي منظمــة أخــرى وســیلة 

  .]113[للوصول إلى قیمة أخرى كالنمو و التطور مثال

                                                 
، 2004الــدار الجامعیــة، : اإلســكندریة). مــدخل لتحقیــق المیــزة التنافســیة(رد البشــریةالمــوا: مصـطفى محمــود أبــو بكــر :109

  .113ص
ـــر :110 ، ص 2004الــدار الجامعیــة، :   اإلســكندریة. التنظــیم اإلداري فــي المنظمــات المعاصــرة: مصــطفى محمــود أبــو بكـ

425.  
عـــالم الكتـــاب : عمـــان). ل مئـــة عـــامدراســـة فـــي تطـــور الفكـــر التنظیمـــي خـــال (تنظـــیم المنظمـــات: مؤیـــد ســـعید الســـالم :111

  .170ـ169، ص ص2002الحدیث،
  .169: نفس المرجع السابق،ص :112
  .57، ص2005دار المعرفة الجامعیة،:  اإلسكندریة .القیم األخالقیة بین الفلسفة و العلم: فایزة أنور شكري :113
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  :ة للمنظمةدرجة أهميتها بالنسب تصنيف القيم حسب ـ4ـ7

كــذلك یمكــن تصــنیف القــیم التنظیمیــة حســب درجــة أهمیتهــا إلــى قــیم أساســیة و قــیم فرعیــة     

  :كالتالي

ویتوقـع مـن  ،]114[وهي القیم التـي یتفـق علیهـا أغلبیـة أعضـاء التنظـیم :ـ القیم األساسیة1ـ4ـ7

غالبـا مـا تتمثـل و  ،]115[الـخ..ة مـن الغیـابـــجودة عالیة، نسـبة متدنی: كل فرد االلتزام بها مثل

 ،]116[ى سلوكات و ممارسـات العـاملینـس علــالقیم األساسیة في قیم اإلدارة العلیا، والتي تنعك

االعتقـــاد فـــي تفـــوق الجـــودة : و تؤكـــد هـــذه القـــیم سیاســـات المنظمـــة و معتقـــداتها الرئیســـیة مثـــل

  .]117[والخدمة

ة، و التـي تتفــاوت فیمـا بینهــا و تمثـل القــیم السـائدة فــي األنظمـة الفرعیــ :القــیم الفرعیــة ـــ2ـــ4ــ7

مـــن ناحیـــة، وبینهـــا و بـــین القـــیم األساســـیة مـــن ناحیـــة أخـــرى، وكلمـــا تفاوتـــت القـــیم الفرعیـــة و 

  .]118[تعددت كلما اختلفت عن القیم األساسیة

وبعـــد عـــرض مختلـــف تصـــنیفات القـــیم التنظیمیـــة وذلـــك مـــن خـــالل أبعـــاد مختلفـــة، قامـــت     

  :تصنیفاتالباحثة بإعداد جدول یوضح هذه ال

  

  

                                                 
  .287مرجع سابق، ص. نظریة المنظمة و التنظیم: محمد قاسم القریوتي :114
  .315مرجع سابق، ص : حمود سلمان العمیانم :115
  .203، ص2002الدار الجامعیة، :اإلسكندریة .مدخل استراتیجي لتخطیط وتنمیة الموارد البشریة: راویة حسن :116
ترجمة عبد القادر محمد عبد القادر، مراجعة  درویـش ). المبادئ و التطبیقات الحدیثة(أساسیات اإلدارة: جاري دیسلر :117

  559.ـ558،ص ص1992دار المریخ، : ودیةمرعي، السع
  .287، مرجع سابق، صنظریة المنظمة و التنظیم: محمد قاسم القریوتي :118
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  :القيم التنظيمية  قياس ـ8

وى القصـص و المجـالت و الكتـب و المـذكرات، ـل محتــا تحلیــالقیم بعدة تقنیات منه تقاس    

، دراســة القــیم "روكــایتش للقــیم"اسـتبیان : مثــل تو االختبـارات الســیكولوجیة المقننــة، واالســتبیانا

تركـز علـى القـیم  وبمـا أن هـذه الدراسـة، ]119[ه، اختبار سوبر للقـیم وغیـر ذلـكأللبورت وزمالء

و  لقـــیم العمـــل،" ســـوبر" األول هـــو اختبـــار: داخـــل التنظـــیم فســـوف یـــتم عـــرض مقیاســـین للقـــیم

  ".دیف فرانسیس و مایك وود كوك"الثاني هو مقیاس القیم التنظیمیة لكل من الباحثین 

  :اختبار سوبر لقيم العملـ 1ـ 8

یهــتم هــذا المقیــاس بدراســة قــیم األفــراد فــي العمــل، ویتضــمن مجموعــة مــن العبــارات تقــیس     

، والتــي یختلــف األفــراد بشــأن أهمیتهــا وهــذه )قــیم العمــل(خمســة عشــر جانبــا مــن جوانــب العمــل

  :الجوانب هي

اإلبـــداع، اإلنجــــاز، محـــیط العمــــل، عالقـــات اإلشــــراف، نمـــط الحیــــاة، األمـــن، اإلشــــراف علــــى 

، الجمـــال، المكانـــة، االســـتقاللیة، التنـــوع، العوائـــد االقتصـــادیة، المســـاعدة، االستشـــارة اآلخـــرین

  .الفكریة، اإلدارة

  :و تتم اإلجابة على هذه العبارات من خالل البدائل التالیة    

  .مهمة جدا، مهمة، متوسطة األهمیة، قلیلة األهمیة، غیر مهمة تماما

، )قـیم العمـل(لمكونـة لكـل جانـب مـن جوانـب العمـلثم یـتم حسـاب حاصـل جمـع العبـارات ا    

درجـة، فــإذا كانـت الدرجـة علــى أي قیمـة مــن 15و5حیـث نجـد أن مجمــوع كـل قیمـة یتــراوح بـین

فهــذا  9و5القـیم أكثـر مــن عشـرة فهـذا یعنــي أن هنـاك اهتمامـا كبیــرا بهـا، وٕاذا كانـت تتــراوح بـین

درجــات فهــذا یعنــي عـــدم  5ل مــن یــدل علــى أن هنــاك اهتمامــا معتــدال بهــا، أمـــا إذا كانــت أقــ

  .]120[ االهتمام بها

ســبق أن اختبــار ســوبر لقــیم العمــل یســاعد فــي توضــیح االختالفــات بــین قــیم  ویتبــین ممــا    

األفراد حول العمل، وذلك حسب أهمیتها بالنسبة لهم، فهناك من یعطـي أهمیـة كبیـرة لإلبـداع، 

                                                 
: ، الجزائــر2ط. اإلحصــاء و القیــاس النفســي و التربــوي مــع نمــاذج مــن المقــاییس و االختبــارات: مقــدم عبــد الحفــیظ :119

  .288، ص2003دیوان المطبوعات الجامعیة،
  .291ـ289ابق، ص صنفس المرجع الس :120
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خ، ممـا یسـاعد فـي فهـم السـلوك التنظیمـي الـ..وآخر یعطي أهمیة لإلدارة، وثالث یهـتم بالمكانـة

  .لدى األفراد العاملین و بالتالي كیفیة أدائهم لعملهم

  :ديف فرانسيس و مايك وود كوك"مقياس القيم التنظيمية لكل من الباحثان ـ2ـ 8

هـــذا المقیـــاس هـــو عبـــارة عـــن اســـتبانة تتضـــمن مجموعـــة مـــن القـــیم التـــي تمیـــز المنظمـــات     

إلیهـا الباحثــان مـن خــالل إجرائهمـا للعدیــد مـن الدراســات فـي عــدة دول  الناجحـة، والتـي توصــل

أ، ولقــد اتضــح لهمــا وجــود تشــابه كبیــر .م.الســوید، المكســیك، اســبانیا، الهنــد، نیوزلنــدا، و: مثــل

  .للقیم التنظیمیة عبر مختلف الثقافات

و یمكــــن أن تطبــــق هــــذه االســــتبانة علــــى شــــخص واحــــد، كمــــا یمكــــن اســــتخدامها كمســــح     

لوجهــات نظــر عــدد مــن األفــراد داخــل المنظمــة، وممــا تجــدر اإلشــارة إلیــه هــو أن اســتبانة القــیم 

التنظیمیــــة تســــتخدم فقــــط مــــع المــــوظفین اإلداریــــین و المشــــرفین و المســــؤولین ، وتشــــمل هــــذه 

، وكـل بعــد مـن هــذه األبعـاد یتضــمن )القضـایا الجوهریــة(االسـتبانة أبعـاد القــیم التنظیمیـة األربــع

  :، وهذه األبعاد هي)القضایا الفرعیة(ثالث قیم

  .وتشمل قیم القوة، الصفوة، المكافأة: ـ إدارة اإلدارة      

  .تشمل قیم الكفاءة، الفعالیة، االقتصاد: ـ إدارة المهمة      

  .تشمل قیم العدل، فرق العمل، القانون والنظام: ـ إدارة العالقات      

  .تنافس، الدفاع، استغالل الفرصوتشمل قیم ال: ـ إدارة البیئة      

  :عبارة تتم اإلجابة عنها كالتالي) 60(وتضم االستبانة     

  ) .نقاط 4 (ـ صحیحة كلیا        

  ).نقاط  3(ـ صحیحة إلى حد كبیر        

  ).نقطتان 2(ـ لیست صحیحة ولیست خاطئة        

  ).نقطة واحدة 1(ـ غیر صحیحة إلى حد كبیر       

   .]121[ ) صفر 0(ر صحیحة كلیا ـ غی      

القــیم (وبالتــالي یتضــح أن هــذا المقیــاس یســاعد فــي معرفــة القــیم التــي یــؤمن بهــا المــدیرون    

  .و التي تعمل على توجیه سلوكهم ضمن الظروف التنظیمیة المختلفة) التنظیمیة

  

                                                 
  .32ـ10مرجع سابق، ص ص : دیف فرانسیس و مایك وود كوك  :121
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  :القيم التنظيمية  تغيير ـ9

فالبـــد للمنظمـــات أن تهـــتم بطبیعـــة القـــیم  بمـــا أن القـــیم تحـــدد الســـلوك اإلیجـــابي أو الســـلبي    

الموجودة لدى أفرادهـا، و التعـرف علیهـا حتـى ال یكـون هنـاك تعـارض بـین األفـراد أنفسـهم مـن 

فالمنظمـات تعمـل جاهـدة علـى إیجـاد قـیم إیجابیـة . جهة، وبینهم وبین المنظمة من جهة أخـرى

بــین قــیم األفــراد كلمــا ســاهم مشــتركة بــین مختلــف العــاملین، وكلمــا كــان هنــاك توافــق وانســجام 

  .ذلك في تحقیق أهداف المنظمة و العكس صحیح

، ]122[ویعتبــر التطــویر التنظیمــي أحــد أهــم األســس التــي یــتم مــن خاللهــا تغییــر قــیم األفــراد    

یمكن أن تتغیر القـیم عبـر الوقـت ، فـالتغییرات التشـریعیة فـي النـواح التقنیـة و االجتماعیـة كما 

غییــرات التنظیمیــة التــي تحــدث، تــؤدي فعــال إلــى أن یحمــل الغــد تعریفــات والسیاســیة، وكــل الت

جدیـــدة لمـــا هـــو صـــحیح واعتقـــادات جدیـــدة مـــا دام علمـــاء الســـلوك و المـــدیرون مســـتمرون فـــي 

  .]123[تطویر فهم أفضل لهیاكل السلطة وغیرها من النواحي التنظیمیة األخرى

ر فنجــد أن القــیم تتمیــز بثبــات نســبي باالتجاهــات مــن حیــث التغیــ أمــا بشــأن مقارنــة القــیم    

أكبر من االتجاهات، فالقیم ال تتغیر بالسرعة التي تتغیر بها االتجاهات ، ویعود ذلك إلـى أن 

  .]124[راسخة في أغلب األحیان تالقیم تمثل قناعا

و بالتالي نجد أن تغییر القیم غالبا مـا یـرتبط بوجـود القـیم السـلبیة و التـي ال تواكـب تطـور     

نظمة و محاولة تغییرها إلى قیم إیجابیة تتوافق مع أهـدافها ، أمـا التغیـر فهـو عملیـة تحـدث الم

  .ببطء وترتبط بالوقت

  

  

  

  

  

                                                 
 114.ـ113مرجع سابق، ص ص: محمود سلمان العمیان :122
ترجمـة وحیـد بـن أحمـد ). تـدخالت علـم السـلوك لتحسـین المنظمـة(تطـویر المنظمـات: وندل فرنش وسیرییل بیل جونیر :123

  .124، ص2000معهد اإلدارة العامة،: السعودیةالهندي، مراجعة أحمد عبد الرحمن أحمد، 
 114.مرجع سابق، ص: محمود سلمان العمیان :124
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  :والقيم الفردية  القيم التنظيميةالتفـاعل بين   ـ 10

إن للفـــرد والتنظـــیم أبعـــادا قیمیـــة متوازیـــة، فكمـــا للفـــرد قیمـــا غائیـــة و وســـائلیة فكـــذلك یكـــون     

اســــة القـــیم بهــــذه الطریقــــة تســـهل فهــــم عملیـــة التفاعــــل التــــي تحـــدث بــــین الفــــرد و للتنظـــیم، ودر 

التنظــیم، فعنــد حــدوث اللقــاء بینهمــا فــإن كــال منهمــا یحــاول التــأثیر فــي قــیم اآلخــر وهــذا عــن 

طریـــق عملیـــة التنشـــئة التنظیمیـــة التـــي یـــتعلم الفـــرد مـــن خاللهـــا قـــیم التنظـــیم ومعـــاییره، أو مـــن 

أي محاولــة التــأثیر فــي قــیم التنظــیم وتعــدیلها   personalizationخــالل شخصــانیة التنظــیم 

التــي تعمــل " عملیــة االلتحــام"حتــى تتوافــق مــع قــیم الفــرد وأهدافــه، ویطلــق علــى هــذه العملیــة بـــ 

على ربط قیم الفرد بقیم التنظیم، وبناء على هذه العملیـة فـإن العالقـة بـین الفـرد والمنظمـة هـي 

، حیـث ینشـىء الطرفـان "  psychological contractد النفسـي بالعقـ"عالقة تبادلیة تسـمى 

  .توقعات مشتركة عن بعضهما البعض والتي توجه عالقتهما ) الفرد و المنظمة(

وهنــــاك تصـــــور نظـــــري للعالقــــة التفاعلیـــــة بـــــین الفــــرد و المنظمـــــة مفـــــاده أن المنظمـــــة إذا     

تها، فإن هذا یـؤدي إلـى تخفـیض استطاعت أن توظف أفرادا تتوافق حاجاتهم وقیمهم مع توقعا

حــدة الصــراع بینهمــا ویكــون هنــاك تطــابق بــین أهــداف المنظمــة وأهــداف أفرادهــا، فكلمــا ازداد 

ــــراد وازدادت دوافعهــــم  ــــین األف ــــیم التنظــــیم ارتفــــع مســــتوى الرضــــا ب ــــیم الفــــرد وق ــــین ق التفاعــــل ب

المنظمــــة حینهــــا والتزامــــاتهم بتحقیــــق أهــــداف المنظمــــة، لكــــن عنــــدما تتنــــاقض قــــیم الفــــرد وقــــیم 

یضـــطر الطرفـــان إلـــى اإلعـــالن عنهـــا واتخـــاذ قـــرارات بشـــأنها، وعمومـــا فـــإن كـــل طـــرف یراقـــب 

اآلخر في مجال یتكون من عدة قیم، وٕادراك الطرفین ألي تغییر في الطرف اآلخر یـنجم عنـه 

سلوك معین بناءا على تفسیره لما یدركه، فإن كان إیجابیا ینجم عنـه سـلوك إیجـابي، وٕان كـان 

    .]125[ا یدركه سلبیا ینتج عنه سلوك سلبيم

ومما سبق یتضـح أن قـیم األفـراد و قـیم التنظـیم یجـب أن تتوافـق مـع بعضـها الـبعض لكـي     

  .سهم في تحقیق األهداف التنظیمیةیتم تجنب الصراعات مما ی

نســتخلص مــن هــذا الفصــل أن القــیم التنظیمیــة هــي عبــارة عــن اتفاقــات مشــتركة بــین أفــراد     

ــــى اخــــتالف مســــتویاتهم، ومــــن أهــــم ممیزاتهــــا أنهــــا توجــــه الســــلوك وتحــــدد ال تنظــــیم الواحــــد عل

األهـــداف، كـــذلك فـــإن القـــیم التنظیمیـــة مـــرت فـــي تطورهـــا بســـبع مراحـــل رئیســـیة تضـــمنت كـــل 

                                                 
:shwthread http://www.libyanboy.com/muntada/avilable at .علي خالد حسن، أسـالیب وفنـون القیـادة :125

,19/03/06.                                                                                                                  
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المرحلـة : مرحلة مجموعة من القیم و التي كان لها دور في تحقیق النجاح، وهذه المراحل هـي

ـــة المواجهـــة، اإلجمـــاع فـــي الـــرأي، اإلدارة باألهـــداف، التطـــویر  العقالنیـــة، ثـــم العاطفیـــة، مرحل

التنظیمــي، وأخیــرا المرحلــة الواقعیــة و التــي تعــد مزیجــا مــن كــل المراحــل الســابقة، وبتتبــع هــذه 

المراحــل تتضــح أهمیــة قــیم كــل مرحلــة و دورهـــا فــي تحدیــد و توجیــه الســلوك التنظیمــي، كمـــا 

ة القیم توجد لدى اإلدارة العلیا، ألن القـیم التنظیمیـة غالبـا تشیر هذه المراحل إلى أن أهم أنظم

، ویمكـن تصـنیف هـذه  ما یبدأ تشكلها من قیم وقناعات المؤسسین أو القادة الكبار في التنظیم

ــــفرانس"حیـــث یصـــنفها الباحثـــان : القـــیم حســـب عـــدة أبعـــاد وفقـــا ألربعـــة أبعـــاد " یس و وودكـــوكـ

، إدارة المهمــة، وٕادارة البیئــة، كمــا یمكــن تصــنیفها حســب رأي إدارة اإلدارة، إدارة العالقــات:هــي

ویمكــــن . الباحثــــة وفقــــا لدرجــــة أهمیتهــــا بالنســــبة للمنظمــــة، ودرجــــة مرونتهــــا، وحســــب المقصــــد

ومقیـاس "  اختبـار سـوبر لقـیم العمـل:"التعرف على القیم التنظیمیة من خالل عدة مقاییس مثـل

، كمــا أن القــیم تتغیــر بمــرور الــزمن  " س و وودكــوكفرانســی"القــیم التنظیمیــة لكــل مــن البــاحثین 

وهــذا مــا توضــحه مراحــل تطورهــا ، فــدور القــیم یتمثــل فــي ) الــخ..إج، اق(نتیجــة لعــدة ظــروف 

تحقیق الهدف الذي وجدت من أجله، لذلك یجب أن تكون قیم الفرد منسجمة ومتوافقـة مـع قـیم 

  . التنظیم وذلك لتحقیق فعالیته
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  .الفكر اإلداري اإلسالمي و رواده: الفصل الثالث

إن دراسة الفكر اإلداري من منظور إسالمي أصبح اآلن مثار جدل و استفسار عالمي و     

إقلیمي و مجاال للمناقشة في األوساط العالمیة و بخاصة في المؤسسات التعلیمیة و 

األبحاث التي قام بها باحثون و ، فهناك العدید من الدراسات و الجامعات و مراكز األبحاث

ساعین من خالل هذه المجهودات  المنظور اإلسالمي منمختصون في مجال الفكر اإلداري 

  .إلى تحدید معالم هذا الفكر و مراحل تطوره و كذا خصائصه العلمیة

و إنها لحقیقة ثابتة في التاریخ غیر قابلة للشك فیها و هي أن اإلسالم أقام دولة عظمى     

شرقا إلى جبال  امتدت بسیادتها من أطراف الصین اإلنسانیس كمثلها دولة في تاریخ ل

اسبانیا و المحیط األطلسي غربا و ظلت تحكم لمئات من السنین كقوة عظمى ال منافس لها 

و هذا یعني أن اإلدارة اإلسالمیة كانت تنفذ السیاسات و البرامج بوسائل إداریة في غایة 

  .ةالكفاءة و الفعالی

  :و علیه فإن هذا الفصل سوف یشتمل على العناصر التالیة    

  .ـ نشأة و تطور الفكر اإلداري اإلسالمي1

  .ـ  أهم رواده2

  .ـ مصادر الفكر اإلداري اإلسالمي3

  .ـ مبادئ اإلدارة اإلسالمیة4

  .من منظور الفكر اإلسالميالغربیة نظریات اإلدارة ـ بعض 5
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  :اإلداري اإلسالمي ـ نشأة و تطور الفكر1

تطور الفكر اإلداري  قبل أن نتطرق إلى مراحلفي هذا المجال یرى أحمد بن داود أنه     

أن نشیر إلى مجموعة من الظروف و التي أدت إلى نشأة هذا الفكر، فكما  اإلسالمي یجب

هو معروف فإن الرسول صلى اهللا علیه و سلم قضى ثالثة عشر عاما في مكة المكرمة من 

المرتكزة على  جل الدعوة باذال أقصى الطاقات و أسمى التضحیات تأسیسا للقیم و األخالقأ

محاربة الوثنیة بجمیع أشكالها ومقاومة الشرك و كل أنواع التخلف الفكري و اإلنساني و 

االرتفاع من حضیض الجهل و البؤس و الذل و العبودیة و الظلم إلى ذروة العلم و السعادة 

الحریة و العدل، و ظل الرسول الكریم في دوره هذا بأمر من اهللا عز و جل و الكرامة و 

حتى كتب له اهللا الفرج و أذن له بالهجرة إلى المدینة المنورة أین تكون الفكر اإلداري 

  .اإلسالمي في مراحله األولى

  :و یمكن تلخیص الظروف المختلفة التي أدت إلى نشأته فیما یلي    

، فلم تكن لهم أتى به اإلسالم ذيللعرب من قبل بالمعنى ال) إدارة(مة عدم وجود حكو  ـ1ـ1

إدارة منظمة لها السلطان الذي یخضع له الناس و تعمل على إیصال الحقوق ألصحابها، 

حیث كانت كل قبیلة تتحكم في أبنائها فقط الذین یخضعون لها بمحض إرادتهم و بحكم 

  .انتمائهم

سمة إلى مناطق قبلیة متعددة تشرف كل قبیلة على منطقتها كانت الجزیرة العربیة مق ـ2ـ1

  .الخاصة

الخالفات السیاسیة بین قبیلتین أو أكثر، و هذا ما كان سمة بارزة لفترة طویلة بین  ـ3ـ1

في المدینة المنورة حتى استقر زعمائها على حل مرض بأن " األوس و الخزرج" قبیلتي 

دة سنة، یعقبه شیخ من الخزرج للسنة الثانیة وهكذا یتولى شیخ من األوس لیحكم المدینة لم

  ).الحكومة االئتالفیة(باسم  بالتوالي، و هذا ما یعرف الیوم في الفكر السیاسي الحدیث

الوثنیة التي عمت المجتمعات الجاهلیة في تلك الفترة، حیث أخذت الوثنیة طابعین  ـ4ـ1

صنام حیث كان لكل قبیلة صنمها طابع مادي و آخر معنوي فالمادي تمثل في عبادة األ

الخاص، و المعنوي ظهر في انتماء كل فرد إلى قبیلته بشكل قوي و التعصب األعمى لها 

أي العبودیة للقبیلة حتى یفنى الفرد في داخلها و تذوب شخصیته، و كانت أقصى عقوبة 

لحق ذلك  ، كماتوقع على الفرد هو أن تخلعه قبیلته فیصبح خلیعا ال وجود له و ال كیان
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و إذا <<:  ، و التي ذكرها اهللا تعالى في القرآن الكریم 126عبودیة الفرد لألعراف المتوارثة

  .127>>..قيل لهم اتبعوا ما أنزل اهللا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا

  .128>>..أفرأيت من اتخذ إلهه هواه<<:و كذلك عبودیة الهوى و الشهوات، إذ قال تعالى

العبودیة لألصنام، العبودیة : ان الفرد في الجاهلیة یخضع لعبودیات أربع هيو بالتالي ك    

  .العبودیة للهوى و الشهوات العبودیة لعرف اآلباء و األجداد، للقبیلة،

التناحر الذي عم بین القبائل آنذاك و كان یؤدي إلى حروب ألتفه األسباب مما تسبب  ـ5ـ1

  .في طغیان األنانیة الفردیة

دیة النشاطات االقتصادیة في تلك الفترة حیث كانت تقتصر على التجارة و محدو  ـ6ـ1

و الجولة التجاریة ال تتیسر  ،الرعي، فالتجارة كانت أكبر وسیلة للحصول على حوائج الحیاة

و  *جزیرة العرب إال في األشهر الحرمإال إذا ساد األمن و السالم، و كان ذلك مفقودا في 

عقد فیها أسواق العرب الشهیرة من عكاظ و ذي المجاز و مجنة و هذه الشهور التي كانت ت

غیرها، و كانت الحركة التجاریة تمتد إلى الیمن شتاءا و إلى الشام صیفا فعرفت برحلة 

و كان أن عقدت قریش معاهدات مع القبائل العربیة المقیمة بین مكة و . الشتاء و الصیف

و هي معاهدات ) إیالف: (بـالكریم في القرآن  بالد الشام و بین مكة و بالد الیمن سمیت

كما مارس العرب الرعي بشكل . تجاریة تهدف إلى توفیر األمن و السالمة للقوافل التجاریة

  .محدود نظرا لطبیعة الجزیرة الصحراویة

وجود الیهود في الجزیرة العربیة و كذلك النصارى و الذین كان لهم تأثیر سلبي على  ـ7ـ1

  .الخ..جار العرب مما أشاع في نفوسهم حب المال و الربا أخالقیات الت

دولة الروم و دولة الفرس و زعامات أخرى : وجود دولتین عظیمتین على الساحة هما ـ8ـ1

  .الخ..الحبشة "نجاشي"مصر و " مقوقس"محیطة بالمنطقة مثل 

                                                 
: ص ، ص 2000، )ب دار نشر: (، السعودیة1مقدمة في اإلدارة اإلسالمیة، ط : أحمد بن داود المزجاجي األشعري   126

 .82ـ80

 .170آیة : سورة البقرة 127

  .23آیة: سورة الجاثیة 128

رجب و ذو القعدة و ذو الحجة و محرم، و قد اتفق العرب على جعلها في فترة الحج لتأمین : األشهر الحرم أربعة *

  .رحالتهم إلى البیت العتیق
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عربیة في  اعتناق الناس لهذا الدین الجدید سرا أو جهرا و دخول عناصر جدیدة غیر ـ9ـ1

اإلسالم مثل بالل بن رباح من الحبشة، و سلمان الفارسي من فارس، و صهیب الرومي من 

الخ، و لقد تنبأ المصطفى علیه الصالة و السالم بالمد المبارك لإلسالم و وعد به من ..الروم

ربه العلیم الخبیر و جعله ذات یوم یرى رایات اإلسالم تخفق فوق أراضي كسرى الفرس و 

إذا استثنینا (ر الروم، و یمكن تشبیه هؤالء الثالثة غیر العرب أنهم مثلوا العالم القدیم كلهقیص

فمثل بالل قارة إفریقیا و  )القارتین الجدیدتین أمریكا و استرالیا اللذان یعتبران امتدادا آلسیا

  .مثل سلمان قارة آسیا، ومثل صهیب قارة أوروبا

  .ض له المسلمون الجدد على أیدي كفار قریشاإلرهاب و التعذیب الذي تعر  ـ10ـ1

انتشار العادات السیئة في تلك الفترة و التي رفضها اإلسالم و حاربها لالنتقال بالناس  ـ11ـ1

شرب  ،الربا: من مجتمع جاهلي متخلف إلى مجتمع مسلم نظیف متقدم فكرا و ممارسة مثل

  .الخ..الخمر

الظروف الصعبة التي عاشها الناس آنذاك  ىاإلدارة اإلسالمیة األول تلقد واجه ـ12ـ1

كالسلب و النهب و الغزو حیث كانت تسود حیاة الغاب بین سكان الجزیرة العربیة فجاء 

اإلسالم بإدارة قضت على هذه الفوضى و أسبابها و أسست األمن و السالم نظاما راقیا و 

  .شریعة خالدة

ة اإلسالمیة األولى و خرجت منها بنقلة هذه باختصار أهم الظروف التي عایشتها اإلدار     

  .129حضاریة راقیة لم یعهدها عرب الصحراء الذین كانوا أشتاتا فأصبحوا أمة مسلمة واحدة

  :أما عن المراحل التي مرت بها اإلدارة اإلسالمیة في تطورها فهي خمس    

   :المرحلة األولىـ 1

السنة األولى  الذي بدأ من )Prophetic Epoch(و هي العصر النبوي    

  ).م632(هجریة 11إلى السنة )م622(للهجرة

   :ثانیةالمرحلة الـ 2

) م632(هجریة11الذي بدأ من سنة ) Caliphate Epoch(وهي عصر الخلفاء الراشدین   

 ).م660(هجریة 40إلى سنة 

  

                                                 
 .88ـ 83: ، مرجع سابق، ص صأحمد بن داود المزجاجي األشعري  129
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   :ثالثةالمرحلة الـ 3

) م661(هجریة 41الذي استمر من سنة) Umayyad Epoch(و هي العصر األموي     

  ).م749(هجریة 132إلى سنة 

  :رابعةالمرحلة الـ 4

الذي استمر من سنة  )Abbasid Epoch( و هي العصر العباسي األول و الثاني    

، و یعتبر العصر الفاطمي و المملوكي )م1258(هجریة656إلى سنة ) م749(هجریة132

  ).م1517(هـ923امتدادا للعصر العباسي حیث استمر إلى

  :خامسةال المرحلةـ 5

الذي استمر في الحكم إلى أن ألغى ) Othman Epoch(و هي العصر العثماني    

  ).م1924(هـ 1343مصطفى كمال أتاتورك منصب الخالفة اإلسالمیة سنة 

لتطور  و مما یتفق مع أهداف دراسة الباحثة هو التركیز على أهم هذه المراحل الخمس    

التأسیس ذات الزخم اإلداري و التنظیمي، و یتجلى ذلك  الفكر اإلداري و هي فترة اإلنشاء و

  :، لذلك سوف نتناول مالمح كل مرحلة بالتفصیلفي المرحلتین األولى و الثانیة

 First stage Features :المرحلة األولى ـ1

و هي خاصة بالعصر النبوي العظیم و تبدأ من بعد هجرة الرسول الكریم من مكة     

المدینة المنورة إلى أن لحق بالرفیق األعلى، و من المالمح التي میزت المكرمة و إقامته ب

  :هذه المرحلة

  :ـ توفیر األمن ألفراد المجتمع الجدید و ذلك من خالل/أ

 على أساس واحد متین و هو العقیدة اإلسالمیة خاة بین أفراد المجتمع الجدیدؤاالم ،

الحر و العبد ثم بین قبیلتي  فعمد النبي صلى اهللا علیه و سلم إلى المؤاخاة بین

و سماهما باألنصار و كذلك بین المهاجرین و األنصار فانطفأت  األوس و الخزرج

  .بذلك شعلة العصبیة القبلیة و أصبح الناس جمیعا في دین اهللا إخوانا

  حمایة المجتمع الجدید من العناصر األجنبیة المعادیة لدین اإلسالم كالیهود مثال و

  .قیات تضمن لكل طرف حقوقهذلك بعقد اتفا

ـ جعل المدینة المنورة منطلقا للدعوة و مركز إشعاع للدین اإلسالمي، حیث كان فیها أول /ب

هو المكان المخصص (و هو بناء مسجد قباء الذي كان جامعا )ص(مشروع قام به الرسول 
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) نهم و دنیاهمالمدرسة التي یتعلم فیها المسلمون أمور دی(و جامعة ) إلقامة الصلوات الخمس

  ).المقر المخصص إلدارة شؤون المسلمین(و مجمعا

ـ طرد الیهود من المدینة المنورة لنكثهم العهود و المواثیق، فمنهم من حاول قتل النبي /ج

الخ و ما كان على ..مثل بني النضیر، و منهم من تحالف مع قریش یوم األحزاب) ص(

  .ة من المتآمرین إلى خارج المدینة المنورةالرسول إال أن قاتل المعتدین و أجلى البقی

و هو الشورى و جعله اإلسالم أمرا إجباریا ) اإلدارة(ـ ظهور شكل جدید من أشكال الحكم /د

سورة آل (.>>..و شاورهم في األمر..<<: على الحاكم، لقوله تعالى أمرا لرسوله الكریم

صفات المؤمنین عندما  ، و كذلك جعلها المولى عز و جل إحدى)159من اآلیة: عمران

سورة . >>و الذين استجابوا لربهم و أقاموا الصالة و أمرهم شورى بينهم و مما رزقناهم ينفقون<<:قال

  .كذلك فقد أقر اإلسالم أن ال شورى فیما ورد فیه نص شرعي. 38آیة: الشورى

رتكز ـ ظهور شكل جدید من أشكال التنظیم اإلداري لم یكن معروفا في السابق ألنه ی/ه

أصال على روح التعاون الخالق بین األفراد و یعمل على محاربة كل أنواع الصراعات 

، كذلك ظهور التنظیم المركزي المرن الذي لم یعرف حتى اآلن في الطائفیة الطبقیة و القبلیة

المعروف اآلن هو التنظیم المركزي و غیر (الفكر اإلداري الحدیث، و التنظیم غیر المركزي

كان یقر ما یحكم به ) ص(، أما المركزي المرن و هو باختصار أن الرسول )المركزي

أصحابه بین الناس أثناء غیابه لعذر كالنوم أو المرض أو الغزو، بل حتى في حضوره أحیانا 

قضاء قضى به علي ) ص(ذكر عن النبي : فیروى عن جمیل بن عبد بن یزید المدني قال

الحمد هللا الذي جعل فینا الحكمة أهل : "نبي فقالبن أبي طالب رضي اهللا عنه فأعجب ال

، كما أن التنظیم اإلداري غیر المركزي ضرورة یقتضیها بعد المسافات بین المدن و "البیت

، و تجدر اإلشارة إلى أن التنظیم المركزي المرن ظهر في العاصمة اإلسالمیة المدینة المنورة

لحكمة بالغة أرادها المصطفى و هي تهیئة العاصمة و بوجود النبي صلى اهللا علیه و سلم 

  .قیادات إسالمیة و تدریبهم من أجل مستقبل أفضل إلدارة شؤون المسلمین

قتل  و السرقة و تحریم الخمر تقوم علىـ ظهور تنظیمات اجتماعیة في صورة جدیدة /و

و و محبة اآلخرین و احترامهم  و الحث على التواضع و الصدق ،النفس بغیر حق و الكذب

محاربة الفوارق االجتماعیة و أن أفضل الناس عند اهللا أتقاهم، إذ یقول المولى عز و 

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى وجعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا <<:جل
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و  كذلك بر الوالدین و حقوق الزوجین. 12آیة: سورة الحجرات.>>أتقاكم إن اهللا عليم خبير

  .الرحمة بالفقراء و الضعفاء و العدالة و المساواة

، فالزكاة نظرا آنذاك كالزكاة و الغنائمـ ظهور تنظیمات مالیة جدیدة لم یعرفها المجتمع /ز

سورة . >>..و أقيموا الصالة و آتوا الزكاة..<<:ألهمیتها أصبحت أحد أركان الدین لقوله تعالى

سالم أنواعها و نصابها و مصارفها الثمانیة المذكورة في و قد بین اإل. 83من اآلیة : البقرة

كتاب اهللا الكریم، و الغنائم هي ما ظفر بها المسلمون في الحروب، فیقتطع الخمس منها هللا 

و لرسوله و ذوي القربى و المساكین و ابن السبیل و األربعة أخماس المتبقیة للمقاتلین 

ا غنمتم من شيء فلله خمسه و للرسول ولذي القربى و واعلموا أن م<<:امتثاال ألمر اهللا تعالى

كما رافقت هذه التنظیمات المالیة . 48من اآلیة : سورة األنفال .>>..اليتامى و ابن السبيل

  .الخ..و تحریم الربا توجیهات تنظم عملیات البیع و الشراء

القوة، : سالمیة مثلـ ظهور معاییر جدیدة لمن یرید االلتحاق بالسلك الوظیفي في الدولة اإل/ح

فالقوة تتمثل في القدرة على التنفیذ، و العلم یتمثل في المعرفة و الخبرة . العلم، األمانة

المطلوبة، و األمانة و هي الحرص على المصلحة العامة و أداء العمل بنزاهة، و قد وردت 

 .>>قوي األمينإن خير من استأجرت ال..<<:هذه المعاییر في القرآن الكریم منها قوله تعالى

سورة  .>>..قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين ال يعلمون..<<. 26من اآلیة : سورة القصص

  .9من اآلیة : الزمر

ـ ظهور معاییر رقابیة للنشاط اإلداري لم تعرف من قبل و قد أجماتها اآلیة الشریفة في /ط

من اآلیة : سورة التوبة .>>..نونو قل اعملوا فسيرى اهللا عملكم و رسوله و المؤم<< :قوله تعالى

105.  

  :و تشیر اآلیة هنا إلى ثالث أنواع من الرقابة و هي    

 الرقابة الذاتیة )Self-Control(:  و هي نابعة من شعور الموظف و إیمانه بأن اهللا

یرى كل أفعاله و حركاته، و نظرا ألهمیة الرقابة الذاتیة فقد جعلها اهللا األولى في 

 ).ى اهللا عملكم سیر ( الترتیب

 الرقابة اإلداریة )Managérial Control( : و هي اإلشراف و المتابعة اإلداریة

 ).و رسوله(التي یمارسها القائد اإلداري و أعوانه
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  الرقابة الشعبیة)Masses Control :(و هي متابعة و إشراف األمة)المؤمنون (

ت الممثلة للشعب، و على أعمال الحاكم و معاونیه من خالل المجالس و الهیئا

بالنسبة للتنظیم اإلداري هو ما تقوم به النقابات العمالیة من نشاطات تحافظ بها على 

: و ما یترجم هذا هو قول خلیفة رسول اهللا أبو  بكر الصدیق رضي اهللا عنه. حقوقهم

أیها الناس، إني ولیت علیكم و لست بخیركم، فإن رأیتموني على حق فأعینوني، و " 

، أطیعوني ما أطعت اهللا فیكم فإن عصیته فال يتموني على باطل فسددونإن رأی

  ..".طاعة لي علیكم

: ـ تمام الدین اإلسالمي باكتمال أركانه الخمسة إذ قال المصطفى علیه الصالة و السالم/ي

شهادة أن ال إله إال اهللا و أن محمدا رسول اهللا و إقام الصالة و : بني اإلسالم على خمس"

  ".لزكاة و حج البیت و صوم رمضانإیتاء ا

ـ خضوع كامل جزیرة العرب شرقا و غربا و شماال و جنوبا للحكومة اإلسالمیة حیث لم /ك

یلتحق النبي الكریم بالرفیق األعلى حتى دخل الناس في دین اهللا أفواجا و عین على كل 

ة المكرمة مدنهم أمراء و قضاة مثل معاذ بن جبل على الیمن و عتاب بن أسید على مك

   .وغیرهم

 Second stage Features :ثانیةالمرحلة ال ـ2

  :إن من أهم مالمح هذه المرحلة و هي مرحلة الخلفاء الراشدین ما یلي    

ـ إعادة بناء الدولة اإلسالمیة و تثبیت ركائزها بعد التمرد الذي حصل على إثر حركة /أ

ا بكر الصدیق رضي اهللا عنه بالرد الحاسم المرتدین و الذي أدى إلى قیام الخلیفة األول أبو 

  .حیث نجح في القضاء على المتمردین و إعادة األمور إلى طبیعتها

و المتمثل في ظهور  التنظیم اإلداري أشكال جدید من بروز شكلـ توسع مفهوم الدولة و /ب

و الدواوین في عهد عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه مثل دیوان العطاء و دیوان اإلنشاء 

دیوان الجند و دیوان الخراج، حیث أخذت هذه المؤسسات اإلداریة الجدیدة طابعا تنظیمیا أدق 

  .من السابق بسبب التوسع الكبیر نتیجة الفتوحات اإلسالمیة

لموظفي اإلدارة اإلسالمیة، حیث تنوعت  ـ توسع المفاهیم الرقابیة على األعمال اإلداریة/ج

السابقة التي سبق عرضها في المرحلة األولى و هذا التنوع  أسالیبها إضافة لألنواع الثالثة
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إنما جاء كضرورة ملحة نتیجة التوسع الجغرافي و السیاسي و االقتصادي و االجتماعي 

  :للدولة اإلسالمیة، و من أهم هذه الممارسات الرقابیة

  مالهملد لدیهم شعورا قویا بمتابعته إلعالمراسالت المستمرة بین الخلیفة و والته تو. 

 إلى مختلف األقالیم لإلشراف بصورة غیر مباشرة على سیر ) مراقبین(إرسال عیون

  .أعمال الوالة هناك و موافاة الخلیفة بتقاریر عن ذلك

ـ ظهور ما یسمى في الوقت الراهن باإلدارة المحلیة حیث قسمت مناطق الدولة اإلسالمیة /د

  .إلى عدة والیات لكي تسهل إدارتها

 راءات تعیین جدیدة لمن یتم اختیاره لشغل منصب حساس في الدولة اإلسالمیةـ ظهور إج/ه

و من هذه  الخ، و قد اتبع هذا اإلجراء في عهد الفاروق رضي اهللا عنه..كالوالي و القاضي

بین فیه كل ما یمتلكه من مال و عقار و أمالك یأن یكتب الموظف إقرارا خطیا : اإلجراءات

  .تم مقارنته بحاله بعد تركه للعمل أو عزلهقبل مباشرته لعمله حتى ی

ـ تطور األنظمة المالیة حیث أضیفت إلى الزكاة و الغنائم الخراج و العشور، فالخراج یعني /و

ضریبة على األرض تقدر وفقا لخصوبتها و مساحتها و نوع محصولها أما العشور فهي 

  .امالت التجاریةو تخص التع عبارة عن رسوم تشبه إلى حد ما الرسوم الجمركیة

ـ ظهور طوائف و فرق جدیدة من جراء الفتنة الكبرى التي ألمت باألمة اإلسالمیة في /ز

على إثر استشهاد أمیر المؤمنین اإلمام على بن أبي طالب كرم اهللا  نهایة المرحلة الثانیة

  .وجهه

أنها لم تكن إدارة  لم تكن اإلدارة اإلسالمیة في تلك الفترة إدارة مركزیة بصورة مطلقة كماـ /ح

  .130ال مركزیة بشكل مطلق أیضا

و یتضح من تطور الفكر اإلداري اإلسالمي خالل المرحلتین األولى و الثانیة أنها شكلت     

من خالل المبادئ التي دعا إلیها الرسول  ، و یظهر ذلكالقاعدة و األساس في الفكر اإلداري

مبدأ الشورى، تفویض  و بعده كالقیادة الكریم و عمل على نشرها و اعتمدها خلفاءه من

، كما سادت في المجتمع اإلسالمي آنذاك القیم اإلسالمیة الفاضلة كاألمانة و الخ..السلطة

  .الطاعة و االحترام و الزكاة محل القیم المادیة القائمة على الطمع و الربا و الجشع

  :ـ أهم رواد الفكر اإلداري اإلسالمي2

                                                 
 .88ـ 83: ، مرجع سابق، ص صاود المزجاجي األشعري أحمد بن د 130
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المیة حافلة بالتراث الفكري في شتى المجاالت و منها المجال المخطوطات اإلسإن     

و التي تضمنت أفكار ) اإلدارة الحكومیة، اإلدارة المكتبیة، اإلصالح اإلداري و غیرها(اإلداري

العدید من العلماء المسلمین، و في هذا المجال سوف نشیر بإیجاز إلى مجموعة من أشهر 

  :أمین عبد الهاديحسب  رواد الفكر اإلداري اإلسالمي

  )رائد الفكر اإلداري السیاسي اإلسالمي: (ـ الماوردي1ـ2

هو أبوا الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري المعروف بالماوردي، و یقال له     

م نشأ بها ثم استوطن 957بالبصرة سنة  "الماوردي"نسبة إلى بیع ماء الورد، ولد  "الماوردي"

، و له عدة مؤلفات لشافعیة و أسند إلیه القضاء في عدة بلدانبغداد و كان من كبار فقهاء ا

و األحكام السلطانیة حیث یعتبر كتاب األحكام  ،و سیاسة الملك ،قانون الوزارة :من بینها

السلطانیة أول دراسة علمیة منهجیة تناولت أصول اإلدارة الحكومیة اإلسالمیة، و قد عالج 

رئاسة : ه الیوم أحدث مؤلفات اإلدارة العامة مثلهذا الكتاب من الموضوعات ما تتناول

، الوزارة و الدیوان و أقسامه، الرقابة و موضوعات اإلدارة المالیة، و قد )اإلمامة(الدولة

في كتابه هذا لنقد البعض بأن هذه األفكار هي نظم خیالیة، و لقد أكد " الماوردي"تعرض 

قدمة ترجمته لهذا الكتاب إلى اللغة في م" لیون أستروروج"المستشرق الفرنسي الكونت 

مشیرا إلى أن ما ینبغي أن یكون إنما هو  أن هذا النقد غیر صحیح 1925الفرنسیة سنة

  .أصل من أصول الشریعة اإلسالمیة و بذلك تنتفي عنه صفة الخیال و المثالیة

  :يو من أهم األفكار الواردة في هذا الكتاب و المتعلقة بالمجال اإلداري ما یل    

العدالة، : أهمها) الرئاسة أو اإلدارة(ـ تحدید المواصفات الواجب مراعاتها فیمن یتقلد اإلمامة

  .سالمة األعضاء، الرأي و التدبیر الصالح، الشجاعة العقل، العلم، سالمة الحواس،

وزارة : إلى قسمین عند حدیثه عن الوزارة و قسمهاـ أشار الماوردي إلى مبدأ تفویض السلطة 

  .ض، و وزارة تنفیذتفوی

  .ـ یجب على المسؤول أن یتحلى باألمانة و الصدق و عدم الخیانة

ـ كما أشار الماوردي إلى مبدأ الكفایة في األجور بحیث ال تكون هذه األجور ثابتة و إنما 

  .تتغیر زیادة أو نقصا حسب  الظروف االقتصادیة و االجتماعیة

   )اإلصالح اإلداري: (ابن تیمیةـ 2ـ2
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هـ في الشام ثم رحل إلى دمشق حیث كانت 661: عبد الحلیم بن تیمیة سنة بنأحمد ولد     

 نشأته و تكوینه العلمي و هو من فقهاء مذهب بن حنبل، و یعتبر ابن تیمیة بحق من

  .تاري لمصر و الشام و كافح ما ساد عصره من ظلم و فسادالعلماء الذین جاهدوا الغزو الت

یة التي أراد ابن تیمیة إیصالها تشتمل على العدید من الموضوعات و الرسالة اإلصالح    

  :اإلداریة و أهم األفكار التي شملتها

اختیار :أن من واجب والة األمور تأدیة األمانات إلى أهلها، و یقصد باألمانة أربعة أمور ـ

ة مع األصلح للمناصب اإلداریة و اختیار األمثل إذا لم یتوفر األصلح، و اجتماع القو 

  .األمانة، و معرفة األصلح تكون بمعرفة أهداف كل وظیفة

  .ـ الحكم بین الناس بالعدل

  .>>...و شاورهم في األمر...<<:ـ اعتماد مبدأ الشورى لقوله تعالى أمرا لرسوله الكریم

  :أبو حامد الغزاليـ 3ـ2

بغزالة من م 1558:ولد حجة اإلسالم أبوا حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي سنة    

الخ، و من ..قرى طوس ببالد فارس، له عدة مؤلفات في الفلسفة و األخالق و السیاسة

كتب باللغة الفارسیة " التبر المسبوك في نصیحة الملوك: "مؤلفاته في المجال اإلداري كتاب

  .ثم ترجم إلى العربیة كما ترجم أیضا إلى التركیة

و . و غیرهم" كلود جورج: "اإلدارة الغربیین أمثال ولقد أشاد بكتابه هذا العدید من كتاب    

  :نشیر هنا إلى أهم ما تضمنه هذا الكتاب من أفكار

  :أوضح الغزالي أصول العدل و اإلنصاف في عشرة نقاط و هي

 أن یدرك خطورة الوالیة أو المسؤولیة.  

 االستماع إلى المشورة من العلماء المخلصین.  

 االبتعاد عن الظلم. 

 ن التسلط و التكبراالبتعاد ع. 

 أال یرضى لغیره ما ال یرضاه لنفسه. 

 المبادرة بقضاء حوائج اآلخرین. 

 القناعة فال عدل بال قناعة. 

 اللطف و الرفق. 
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 االجتهاد في كسب رضا الغیر.  

 131أال یخالف إرضاء الغیر الشرع.  

ائج الناس جمع العید من الصفات كالمشورة و عدم الظلم و قضاء حو " اليالغز "و نرى هنا أن 

  .الخ في صفة واحدة أال وهي العدل..و اللطف
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  :ـ مصادر الفكر اإلداري اإلسالمي3

الفكر اإلسالمي غني بمصادره المتنوعة، و هذه  یرى حمدي أمین عبد الهادي أن    

المصادر یمكن تصنیفها إلى مصادر رئیسیة أساسیة و هي القرآن الكریم و السنة النبویة، و 

و فیما یلي سوف . مستوحاة منها كاإلجماع و القیاس تابعة لها تستند إلیها و ثانویةمصادر 

  132:حسب ما أشار إلیه محمد حسنین العجمي المصادر هذهیتم عرض 

  : ـ المصادر األساسیة1ـ3

  :ـ القرآن الكریم/أ

فهو  المعجز، یتمیز القرآن الكریم عن غیره من الكتب المقدسة على العموم بأنه كالم اهللا    

بین الكتب السماویة الذي لم یحرف منذ أربعة عشر قرنا مضت من من الكتاب الوحید 

في صحف و أوراق وكان  الزمان فقد جمع القرآن كله في حیاة النبي صلى اهللا علیه و سلم،

  .یعرض على جبریل في كل سنة ما كتب فیها من الوحي

الصالة و السالم التي تحدى بها العرب، فعجزوا أن و القرآن الكریم معجزة الرسول علیه     

  .یأتوا و لو بسورة من مثله و هم أهل الفصاحة و أرباب البیان

فهو بذلك عقیدة تنتظم حولها كل  الناسسائر ن القرآن الكریم هو كالم اهللا إلى و أل    

بما فیها المجال جوانب الحیاة اإلنسانیة فقد نظم القرآن لإلنسان حیاته في كافة المجاالت 

لذلك یعتبر أهم مصدر من مصادر الفكر اإلداري، ومن أهم مبادئ  التنظیمي و اإلداري

  :اإلدارة التي یدعوا إلیها القرآن الكریم

 و تعني تداول األمر بین الناس لالتفاق على الرأي الصائب فاالختالف من : الشورى

 .134>>..و شاورهم في األمر..<<: ، قال تعالى133طبیعة البشر

 و أطيعوا اهللا <<:تعالىقال  ،135فطاعة الرؤساء واجبة فیما لیس فیه معصیة: الطاعة

هم القائمین على أمر " أولي األمر"و  .136>>األمر منكم يو أطيعوا الرسول و أول

 .المسلمین و الراعین لمصالحهم

                                                 
 .221ـ119:، صنفس المرجع السابق   132

، ص 2008دار المسیرة، : ، عمان 1، ط)النظریة و التطبیق(اإلدارة و التخطیط التربوي: محمد حسنین العجمي    133

 .108ـ 107: ص

 .159من اآلیة: ل عمرانسورة آ    134

  . 108:مرجع سابق، ص: محمد حسنین العجمي   135
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 یجب  و و هي الصفة التي على الفرد المسلم أن یتحلى بها في كل أعماله: األمانة

    .أن تنبع من ذاته

  :ـ السنة النبویة المطهرة/ب

عن النبي صلى اهللا علیه و سلم غیر القرآن من قول أو فعل أو  و هي كل ما صدر    

، فتتمثل السنة القولیة فیما روي عن الرسول الكریم من أحادیث في شتى المناسبات 137یرر تق

یفیة أدائه للصالة و مناسك الحج كما هو الشأن في ك) ص(أما السنة الفعلیة فتشمل أفعاله 

من أقوال و أفعال ) ص(الخ و السنة التقریریة و التي تتناول كل ما أقره الرسول ..و القضاء

لبعض صحابته رضوان اهللا علیهم سواء بسكوته و عدم إنكاره أو بموافقته و استحسانه 

 و عمال و هنا یتضح أیضا التجسید الحي للقرآن الكریم قوال تمثل السنة النبویة، و 138إیاها

سنة النبویة لاالرتباط الوثیق بین القرآن الكریم و السنة النبویة المطهرة، و القیمة الحقیقیة ل

أنها ترجمت كالم اهللا إلى سلوك حي و من ثم بینت للمسلم الطریق العملي للحیاة كما أكدت 

ة هي صورة لحقبة ، فالسنة النبویة المطهر القرآن الكریم لیس كالم نظري أو خیالي أن

نموذجیة من الزمن في سموها و كمالها فقد خصت كل جوانب الحیاة البشریة، فالجانب 

 ،الخ..اإلداري مثال نجده واضح في ممارسات الرسول الكریم كالطاعة و الشورى و األمانة 

ا مو : قالوا" إذا ضیعت األمانة فانتظروا الساعة: "ففي األمانة قال صلى اهللا علیه و سلم

  .139"إذا أسند األمر إلى غیر أهله: "یا رسول اهللا؟ قال إضاعتها

  : ةثانویـ المصادر ال2ـ3

  .و یعني اتفاق العلماء على حكم الشرع في واقعة ما: أـ اإلجماع

و یعني إلحاق ما ال نص فیه بما فیه نص في الحكم الشرعي التفاقهما في : القیاس ب ـ

  .140العلة
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  :مع اإلسالميـ حركة الحیاة في المجتج 

: هناك الكثیر من مواقف الصحابة رضي اهللا عنهم و التي یمكن أن نستفید منها مثل    

أیها : "حینما خاطب المسلمین قائال) ص(عند تولي أبوا بكر الصدیق الخالفة بعد وفاة النبي

تطور و و هو هنا ال یفضل نفسه على أحد، كذلك " بخیاركم تالناس إني ولیت علیكم و لس

قي الدولة اإلسالمیة و تثبیت أركانها في عهد عمر بن عبد العزیز و أسلوبه في إدارة ر 

من أراد أن یصحبني فلیصحبني في خمسة خصال : "شؤون الدولة إذ قال یوما ألصحابه

أال یغتاب أحد  أن یدلني على الخیر ما لم أفعله، و أن یكون لي على الخیر عونا،: هي

ال یستطیع إبالغها لي، و أن یؤدي األمانة التي حملها مني عندي، أن یبلغني حاجة من 

، و عدل عمر بن الخطاب الذي كان یستظل شجرة و هو أمیر المؤمنین، إنها " إلى الناس

  .األمانة و العدل و الحكمة التي تربى علیها الصحابة في المدرسة المحمدیة

  :ـ التراث الحضاري اإلنسانيد 

مي معزوال عن غیره من المجتمعات األخرى لذلك فقد كانت لم یكن المجتمع اإلسال    

اإلدارات اإلسالمیة سریعة االستجابة لمتغیرات العصر متأثرة في الغالب بما وجدته عند 

و بعبارة أوضح كانت  ،اآلخرین في الحضارات القدیمة كالعراق و الشام و مصر وفارس

  .لها من مبادئها أكثر مما تأخذ منها فتعطي اإلدارة اإلسالمیة تتفاعل مع تلك الحضارات

  :ـ مبادئ اإلدارة اإلسالمیة4

تتمیز اإلدارة اإلسالمیة بالكثیر من المقومات التي تؤهلها لتولي الصدارة في كل زمان و     

كالم اهللا عز و جل لقوله  ،141" القرآن الكریم"مكان، فالمبادئ التي تقوم علیها منبثقة من 

و قوله  .142>>يعلم السر في السماوات و األرض إنه كان غفورا رحيما قل أنزله الذي<<:تعالى

تركت فیكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا بعدي أبدا كتاب اهللا و : "صلى اهللا علیه و سلم

صالح لكل  ، فهذا التشریع جاء من الحكیم الخبیر و هو حاكم و خالق هذا الكون،143"سنتي

كل جوانب الحیاة المختلفة و منها الجانب  زمان و مكان و هو نظام شامل یشتمل على

 :اإلداري، و سنبین فیما یلي بعض مبادئ اإلدارة اإلسالمیة
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  :خالصـ اإل/أ

حنفاء و يؤتوا الزكاة و ذلك و ما أمروا إال ليعبدوا اهللا مخلصين له الدين <<: یقول اهللا عز و جل    

مل بإخالص كثیرة و متباینة منها ، إن الدوافع التي تدفع باإلنسان إلى الع144>>دين القيمة

ما ظهر و منها ما بطن، و ما كان یخفى في أعماق النفس ألشد تأثیرا في اندفاع الفرد 

رواه ".(إنما األعمال بالنیات و إنما لكل امرئ ما نوى: "لفعل ما لقوله صلى اهللا علیه و سلم

  ".أخلص دینك یكفك العمل القلیل: "، و قال أیضا)بخاري و مسلم

إن ضعف اإلخالص لدى الكثیر من ذوي المواهب جعل البالد تشقى بمواهبهم بدل أن     

،ألن اإلخالص دوما یؤدي إلى إتقان العمل و العمل المتقن یؤدي دوما إلى تستفید منها

النجاح، و لكي یخلص المرء في عمله و یتقنه علیه أن یهدف من وراء ذلك العمل أوال إلى 

، فاهللا عز و غیرها..م تأتي فیما بعد األهداف األخرى ككسب الرزقمرضاة اهللا عز و جل ث

و جل أعز اإلنسان و فضله عن سائر المخلوقات األخرى و میزه بالعقل و لكن اإلنسان قد 

فیكون عمله لقاء راتبه فحسب، أما اإلنسان العاقل فیغالي بنشاطه و  أقلیهبط إلى مستوى 

إذا كان آخر الزمان صارت أمتي ثالث ): "ص(هللا قال رسول ا. فكره فیجعلها لشيء أجل

فرقة یعبدون اهللا خالصا، و فرقة یعبدون اهللا ریاء، و فرقة یعبدون اهللا لیستأكلوا به : فرق

بعزتي و جاللي ما أردت : الناس، فإذا جمعهم اهللا یوم القیامة قال للذي یستأكل الناس

لم ینفعك ما جمعت، انطلقوا به : س، قالو عزتك و جاللك أستأكل بها النا: بعبادتك؟ فیقول

بعزتك : بعزتي و جاللي ما أردت بعبادتي؟ قال :، ثم یقول للذي كان یعبده خالصاإلى النار

صدق عبدي، انطلقوا : و جاللك أنت أعلم بذلك من أردت به، أردت به ذكرك و وجهك، قال

  .ادئ اإلدارة في اإلسالمو بالتالي فإن اإلخالص هللا في العمل من أهم مب".به إلى الجنة

  :ـ األمانة/ب

ك أنه مسؤول أمام ربه عن كل عمل یقوم به، و األمانة واسعة ر على الفرد المسلم أن ید    

الداللة فهي ترمز إلى معاني عدة من بین هذه المعاني هو وضع كل شيء في المكان 

الذي ترفعه كفاءته  ، و ال تشغل وظیفة إال بالرجلالجدیر به فال یسند منصب إال لصاحبه

فاألمانة تقتضي وضع اإلنسان المناسب في المكان المناسب فإذا وضعنا غیره فهذا  ،إلیها

من استعمل رجل : "یعني أننا قمنا بتنحیة القادر و تولیة العاجز، قال صلى اهللا علیه و سلم
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رواه (".على عصابة و فیهم من هو أرضى هللا منه، فقد خان اهللا و رسوله و المؤمنین

، كذلك من معاني األمانة أن یحرص المرء على تأدیة واجبه كامال و أن ال یستغل )الحاكم

أما الذي یلتزم حدود اهللا في  منصبه لمنفعة له أو ألقربائه، فإن التشبع من المال العام جریمة

 العامل إذا استعمل،): "ص(وظیفته و ال یخون األمانة فهو عند اهللا من المجاهدین لقوله 

  .145"فأخذ الحق و أعطى الحق، لم یزل كالمجاهد في سبیل اهللا حتى یرجع إلى بیته

  :ـ العمل الجماعي/ج

یرشدنا اإلسالم إلى العمل الجماعي ألنه أفضل الوسائل لتحقیق أفضل النتائج فیقول اهللا     

وا اهللا إن اهللا شديد و تعاونوا على البر و التقوى و ال تعاونوا على اإلثم و العدوان و اتق<<: عز و جل

   .146>>العقاب

و كان الرسول الكریم یشجع على العمل الجماعي و یحث علیه كما كان یشارك     

  .الخ..الصحابة فیما یفعلونه كبناء المساجد و حفر الخنادق

  :ـ العدل/د

لقد أمر اهللا عز وجل بالعدل و نشره بین الناس، فكان صلى اهللا علیه وسلم عادال في     

أموره و أحكامه، و قد عرفت عنه هذه الصفة في الجاهلیة و اإلسالم حتى إن قریش كل 

في  كان یحتكم إلى رسول اهللا صلى اهللا علیه و سلم: " تحتكم إلیه، فعن ربیع بن خیثم قال

الجاهلیة قبل اإلسالم، و قد تحاكموا إلیه عندما تنازعت القبائل العربیة بصدد رفع الحجر 

  ".إلى مكانه عند بناء الكعبة قبل اإلسالم و نزلوا عند حكمهاألسود إلعادته 

حینما سرقت فاطمة ابنة األسود المخزومیة، ) ص(و هناك موقف آخر یدل على عدالته     

و أراد أسامة بن زید أن یشفع لها عند الرسول فغضب الرسول، و قال كلمة ال تزال ترن 

ن حدود اهللا؟ و أیم اهللا، لو أن فاطمة بنت أتشفع في حد م: "على مسمع التاریخ اإلنساني

  .147 )رواه البخاري".(محمد سرقت لقطعت یدها
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و التي تعتبر أساس و غیرها من القیم األخرى نرى أن هذه المبادئ و القیم  و مما سبق    

نجاعتها و أدت إلى بناء مجتمع إسالمي اإلدارة في اإلسالم قد أثبتت عبر التاریخ اإلسالمي 

ي عهد الرسول صلى اهللا علیه و سلم و في عهد الخلفاء من بعده، و أن التمسك نموذج ف

بهذه القیم و المبادئ سوف یؤدي دوما إلى النجاح في كل زمان و مكان، ألن هذه القیم لم 

تحتمل الخطأ و الصواب و إنما  )من وضع اإلنسان(تأتي نتیجة دراسات و نظریات وضعیة

وسوف یتم تناول هذه القیم بشكل  ل الخالق العالم القدیر،هي نابعة من وحي اهللا عز وج

  .مفصل في الفصول الالحقة

  :من منظور الفكر اإلسالمي الغربیة دارةـ بعض نظریات اإل5

تعتبر األكثر رواجا في الكلیات و  تینإداری ینسوف نقوم في هذا المجال بعرض نظریت    

نظور اإلسالمي و ذلك لتوضیح ما یتفق منها ، و دراسة كل منها من الماألكادیمیة المعاهد

: لقوله تعالى مع اإلسالم كمرجعیة دینیة و علمیة فیتم قبوله، و ما ال یتفق فیتم رفضه

و ذلك كتمهید  .148 >>..فأما الزبد فيذهب جفاء و أما ما ينفع الناس فيمكث في األرض..<<

كما أشار إلیهما  انالنظریت اتانللدخول في الدراسة المقارنة في الفصول الالحقة، و ه

  :الدكتور أحمد بن داود

  .ـ النظریة البیروقراطیة/أ

  .ـ نظریة ماسلوا للحاجات/ب

 Bureaucracy theory:النظریة البیروقراطیة ـ/أ

نظریة البیروقراطیة في كتابه المكتوب أصال باللغة  Max webberقدم ماكس ویبر    

 The theory of social and economic: نواناأللمانیة والمترجم إلى اإلنجلیزیة بع

organization و المنشور في " نظریة التنظیم االجتماعي و االقتصادي: "و الذي یعني

م، و اعتبر نظریته نموذجا نقیا راشدا ذا كفاءة عالیة یحقق السیطرة على الموظفین و 1947

نمط : ة الشائع علمیا هو أنهاو مفهوم البیروقراطی الدقة في العمل و االنضباط في السلوك،

من أنماط التنظیم یعمل على استخدام الموارد البشریة و المالیة و الفنیة المتاحة االستخدام 

األمثل على أسس من القواعد القانونیة الثابتة بعیدا عن المشاعر و العواطف اإلنسانیة و 
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ة ممكنة وقتا و ماال و ذلك من أجل تحقیق هدف معین بمستوى عال من الجودة و بأقل تكلف

  .جهدا

مما ال شك فیه أن اإلسالم دین العلم و قد أمر و شجع علیه، و لیس هناك ما یمنع     

المسلم من أن یتلقى المعرفة من الشرق و من الغرب و لكن ببصیرة و قدرة على التمییز بین 

  .الصح و الخطأ و بین المشروع و غیر المشروع

ة لیست كلها مساوئ كما أنها لیست كلها مزایا، و قد تعرضت إلى فالنظریة البیروقراطی    

انتقادات عدیدة من علماء اإلدارة، وهنا تجدر اإلشارة إلى المزایا الخاصة بالبیروقراطیة و 

فبالنظر إلى تعریف . التي تتفق مع ما جاء به اإلسالم في المجال اإلداري و التنظیمي

االلتزام بالقانون و الموضوعیة في العمل و استغالل  البیروقراطیة الذي یصفها بالدقة و

منذ " ویبر"اإلمكانات المتاحة و حسن األداء، یظهر اإلسالم سباقا إلى كل ما أشار إلیه 

  :و غیره منها" ویبر"أربعة عشر قرنا من الزمان إضافة إلى عدة مزایا أخرى ال یعرفها 

 معاییر العمل الصالح المحبب إلى  إن الدقة في العمل و االنضباط و اإلتقان هي من

إن اهللا یحب إذا عمل أحدكم عمال : "لقوله صلى اهللا علیه و سلم اهللا سبحانه و تعالى

 .، و ال نتوقع أن یكون هناك إتقان في العمل بدون الدقة و االنضباط"أن یتقنه

  ة و لیست في عظمة و فعالیة و قو " ویبر"إن األنظمة و التعلیمات التي أشار إلیها

متقلبة و متذبذبة ) الوضعیة(ثبات الشریعة اإلسالمیة، فالقوانین و األنظمة البشریة

تتبع المصالح و األهواء الشخصیة، أما في الشرع فمنبعها القرآن الكریم أي الوحي 

 .اإللهي و السنة النبویة المطهرة

  عیة في مصدرها اإلسالم، و ال توجد موضو " ویبر"إن الموضوعیة التي یتحدث عنها

، یقول 149تاریخ السلوك البشري ماضیه و حاضره و مستقبله كموضوعیة اإلسالم

  .150>>..و إذا قلتم فاعدلوا و لو كان ذا قربى<<:الحق عز و جل

و هنا یأمر اهللا تعالى عباده بالعدل في أحكامهم و قراراتهم و لو كان تأثیرها یمس 

لصالح عدو لهم، فالتجرد من  األقارب، و أن یحكموا بالعدل حتى و إن كان الحكم

  .ة اإلیمان للمسلم رئیسا و مرؤوساالعاطفة و المشاعر اإلنسانیة في الحق هو ذرو 
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    إن االستخدام األمثل للموارد أمر به اإلسالم حیث أنه ذم المسرفین و جعلهم إخوان

، یقول المولى عز 151الشیاطین كما ذم الشح ألنه تعطیل لنعم اهللا تعالى على عباده

و ما . 152>>و الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما<<:و جل

ینطبق على األموال و إنفاقها ینطبق على الموارد البشریة و الفنیة و التي هي أحد 

 .عناصر العملیة اإلداریة

    إن األهداف التي یحرص على تطبیقها التنظیم اإلداري في اإلسالم یجب أن تكون

عة و ذات نفع خاص و عام، على عكس التنظیم البیروقراطي الحدیث حیث أن مشرو 

الموظف یعمل على تحقیق أهداف التنظیم الذي یعمل فیه و ینفذ سیاساته بغض 

النظر عن ماهیة هذه األهداف، و حتى لو كانت ذات أضرار بالغة على المجتمع 

 .فإنه موجه إلى تحقیقها بشكل آلي

   و احترم ) الشورى(نسان و أعطاه حق المشاركة في اتخاذ القراراتإن اإلسالم كرم اإل

رأیه، بینما البیروقراطیة تجاهلت اإلنسان و قیمه و اعتبرته كاآللة محفز مادیا یحركه 

 .الدوالر و یزید من نشاطه

    لیوضح بها حقیقة السلطة التقلیدیة" ویبر"كذلك فإن بعض األمثلة التي استخدمها 

 :ي اإلسالم و هي كاآلتيأمثلة باطلة ف

  153و إنما قانونیة في اإلسالم" ویبر"سلطة األب على أبنائه لیست تقلیدیة كما ادعى * 

  .154 >>..و قضى ربك أال تعبدوا إال إياه و بالوالدين إحسانا<<:لقوله عز وجل

سلطة الغني على الفقیر لیست صحیحة في اإلسالم ألن الفقیر له حق معلوم و هو  *

و في أموالكم حق للسائل و <<:، إذ یقول اهللا تعالى155ي مال الغنيف الزكاة
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لیس منة منه و ال تفضال و إنما ) حقه(فإعطاء الغني الزكاة للفقیر. 156>>المحروم

  .طاعة، و كأن الوضع مقلوب هنا فتظهر للفقیر سلطة على الغني بتوجیه من اهللا تعالى

ست موجودة في اإلسالم، و إنما یوجد لی" ویبر"و سلطة الكبیر على الصغیر كما قال  *

من الصغیر توقیرا و ) سنا أو علما أو مكانة(بدال منها عالقة متبادلة حیث یتلقى الكبیر

إجالال و احتراما مقابل أن یلتمس الصغیر من الكبیر العطف و الرحمة و في هذا یقول 

  ".لیس منا من لم یرحم صغیرنا و یعرف حق كبیرنا): "ص(

  لیوضح بها حقیقة السلطة ذات التأثر القوي أمثلة " ویبر"التي استخدمها  إن األمثلة

جعل األنبیاء في مرتبة نابلیون : غیر دقیقة و فیها خلط غیر مقبول في اإلسالم مثل

لدیهم الشخصیة القویة " ویبر"العسكري و غاندي السیاسي، و كل هؤالء في نظر 

مساواة بین األنبیاء الذین هم من اختیار ، و هنا ال یمكن لنا ال  charismaالنافذة 

 .المعبود عز و جل و بین القیادات األخرى الذین هم من اختیار العباد

  Human hierarchical needs theory:ـ نظریة سلم حاجات اإلنسان/ب

من أهم النظریات المتداولة في الفكر اإلداري الحدیث، و هي من " ماسلو"تعتبر نظریة     

ابراهام "یدعى  يمریكأ يظریات في عالم اإلدارة و التنظیم، و صاحبها عالم یهودأشهر الن

  :  في شكل هرمي على النحو التاليدمها و قد ق" ماسلو
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  تحقیق      

  الذات    

  احترام   

  الذات

  حاجات اجتماعیة

 األمنحاجات 

  

 حاجات فیزیولوجیة

  سلم حاجات اإلنسان): 1(شكل رقم

  

أن الحاجات بهذا الشكل من التدرج بحیث  اإلنسانحاجات  نه رتبأعلى ماسلوا ویالحظ     

تحرك سلوكه  الفرد ال أن، و  األفرادولى الحاجات المحركة لسلوك أتي كأزیولوجیة تالفی

الخ ما دامت الحاجات الفیزیولوجیة ...، االجتماعیة األمنمثل حاجات  األخرىالحاجات 

  .الحاجات الفیزیولوجیة هي المسیطرة على السلوك غیر مشبعة ، و بالتالي فان 

فقد هوت في مهدها و  هذه النظریة لم تعش طویال نو یشیر أحمد بن داود إلى أ    

عدیدة من علماء اإلدارة و السلوك، و من الغریب أنها تلقى رواجا في الدول  انتقاداتواجهت 

على المتعلمین و العلماء و منهم ، و هنا ترى الباحثة أنه 157اإلسالمیة و خاصة الجامعات

أساتذة الجامعات أن یعرضوا على طالبهم هذه النظریات بحذر شدید و دراستها من المنظور 

  .اإلسالمي حتى ال ینخدعوا ببریقها

  :ـ و من أهم المالحظات حول هذه النظریة

رأي الباحثة  حسب في النموذج الهرمي إلى الحاجات الروحیةـ الدین" ماسلوا"ـ افتقار نظریة 1

، فكما للجسد غذاء حیث أنه لم یعرها أي اهتمام، و من المعروف أن اإلنسان جسد و روح

) مادة( "طین"فللروح غذاء أیضا، و كما نعلم فإن اهللا سبحانه و تعالى خلق اإلنسان من 

كالخضروات و الفواكه و لحوم ) الطین أو التراب(لذلك كان أصل غذائه من األرض

الخ وكذلك فإن جسد اإلنسان بعد موته یعود إلى ..لتي تتغذى أصال من األرضالحیوانات ا
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أما الروح فإن اهللا عز و جل عندما خلق اإلنسان نفخ فیه من روحه، و هذا  ،)التراب(أصله

یعني أن فینا من روح اهللا عز و جل لذلك فال غذاء للروح أكثر من اإلیمان باهللا و طاعته 

وروح اإلنسان  .158>>أال بذكر اهللا تطمئن القلوب<<: ن قوله تعالىو هذا واضح م فیما أمر،

إنا نحن نرث األرض و من عليها و إلينا  <<:بعد موته إنما ترجع إلى خالقها لقوله تعالى

  .159>>يرجعون

مساحة أكبر من غیرها في  احتلت )المادیة(الحاجات الفیزیولوجیة ـ و یرى أحمد بن داود أن2

الخ، و هذا ..ر أو تبریر و كأن اإلنسان ما خلق إال لألكل و الشربالنموذج دون أي تفسی

یتناقض مع ما جاء به اإلسالم فالحكمة من خلق اإلنسان هو أن یكون خلیفة اهللا في أرضه 

بعد أن علمه عز و جل األسماء كلها و سجدت المالئكة له تكریما لقدره و تعظیما لدوره 

  .الذي كلفه اهللا به

االنتقال إلى الحاجات األخرى بتحقیق اإلشباع للحاجات التي تسبقها، و هذه " ماسلوا"ـ ربط 3

كذلك صورة غیر واقعیة فكم من أناس كثیرون آثروا الموت في سبیل اهللا على العیش الرغد، 

الكثیرین ممن فضلوا طلب العلم و التفرغ له على التاریخ اإلسالمي خیر شاهد على  فإن

وي، و الحجة اللغوي أبوا القاسم الزمخشري و اإلمام ابن جریر اإلمام النو : الزواج مثل

  .الطبري و شیخ اإلسالم ابن تیمیة و غیرهم كثیر

ـ إن النظریة نشأت في بیئة غیر إسالمیة و تحمل في طیاتها فكرا غیر إسالمي، و قد 4

فضال  "میكلیالند"و " هرتزبرج: "تعرضت إلى الكثیر من االنتقادات من علماء غربیین مثل

  .عن موقف الفكر اإلسالمي منها و الرافض لها

ـ تفتقر النظریة إلى الضوابط السلوكیة التي حرص علیها اإلسالم و أمر بااللتزام بها عند 5

إشباع الحاجات الواردة في النظریة، فعملیة اإلشباع یجب أن تخضع لألحكام الشرعیة 

و غیرها ..المباح، المكروه: متدرجة مثل أعالها الحالل و أدناها الحرام و بینهما مستویات

  .من األحكام

" ماسلوا"و الذي بینه  ـ إن لإلشباع في اإلسالم مفهوم أوسع من المفهوم السائد في الغرب6

كتوفیر العمل  هي ذات طابع اقتصادي بحت" ماسلوا"في نظریته، فمثال حاجات األمن لدى 
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ن على الدین و أمن على النفس و العقل و أم: الخ، بینما األمن في اإلسالم هو..و الدخل

  .العرض و المال

ـ إن سلوك المسلم ال یخضع لهذا الترتیب اآللي الهرمي، فعلى المسلم أوال أن یودي حق 7

ربه ثم نفسه و أهله و ذویه و مجتمعه و أمته و الناس أجمعین، و إشباع الحاجات 

  :د قال صلى اهللا علیه و سلمالفیزیولوجیة یكون بالقدر الذي یریح به جسده، و لق

  ".ما أنا في الدنیا إال كراكب استظل تحت شجرة ثم راح و تركها"...

بحیث تصبح قمته  و ربما یكون قلب الهرم رأسا على عقب أفضل من وضعه الحالي    

أوسع من قاعدته مع وجود خطوط متقطعة تفصل بین الحاجات بدال من الخطوط المتصلة 

: بیعة تداخلها، و في التاریخ اإلسالمي نماذج كثیرة تؤكد ذلك مثللتعكس مرونتها و ط

مسألة إیثار الغیر على النفس احتسابا هللا العلي العظیم في قصة الجرحى العشرة الذین آتاهم 

الساقي في أرض المعركة بعد انتهائها لیسقیهم فآثر كل واحد منهم أخاه الجریح اآلخر حتى 

الذین قال  160 )األنصار(تفوت اإلشارة إلى أهل المدینة المنورةالقوا جمیعا ربهم، كما ال 

 >>...و يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة...<<:عنهم اهللا تعالى في كتابه الكریم بأنهم

161.  

فهذه النظریة و أمثالها غیر قابلة للتطبیق " ماسلوا"و هنا یتضح جلیا بطالن نظریة     

و  ب، فإذا ما ثبت صالحها فإنها تكون على نطاق ضیق جداعالمیا و ال تصلح لكل الشعو 

  .162في بیئة غیر إسالمیة و لفترة زمنیة محدودة

و بعد عرض هاتین النظریتین من منظور الفكر اإلسالمي نود أن نشیر إلى أن وجود     

بعض اإلیجابیات التي لها أصول في اإلسالم في أي نظریة غربیة لیس بمحض الصدفة و 

دلیل على أن المفكرین الغربیین یقرؤون بعمق و استیعاب و تحلیل قبل أن یكتبوا  إنما هو

السیما و جل المخطوطات اإلسالمیة ال زالت تقبع في مكتباتهم و تحض منهم بعنایة فائقة 

أن  المسلمین المفكرین و العلماء و المؤلفینعلى مما یدل على قیمتها العلمیة العالیة، و أن 
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حد توثیق إیجابیات النظریات الغربیة و التي تتفق مع القرآن و السنة ألن هذا ال یقفوا عند 

  .جهد العاجز، و إنما علینا أن نخرج من هذه الدائرة الضیقة لنضیف شیئا جدیدا

    

  

  

  



 

 
 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

 

 



 

98 
 

 

 .الفكر اإلداري الغربي و رواده: الفصل الرابع

إن دراسة الفكر اإلداري الغربي و مختلف نظریاته و التعرف على مراحل تطوره سوف     

یعطینا فكرة واضحة عن أهم القیم التنظیمیة التي انبثقت عن هذا الفكر باعتبار أن القیم 

  .  ألوقاتالتنظیمیة هي نتاج الفكر اإلداري السائد في وقت من ا

  :و علیه فإن هذا الفصل سوف یشتمل على العناصر التالیة    

  .ـ نشأة و تطور الفكر اإلداري الغربي1

  .ـ  أهم رواده2

  .ـ مصادر الفكر اإلداري الغربي3

  .ـ مبادئ اإلدارة الغربیة4
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  :ـ نشأة و تطور الفكر اإلداري الغربي1

نظیمات حدیثا إلى حد ما، فقد اهتم علماء االجتماع األوائل یعد االهتمام بدراسة الت    

بتتبع تطور األنماط التنظیمیة الحدیثة محاوال تحدید بعض خصائصها، " سان سیمون: "أمثال

مع تأكیده على أهمیتها في المجتمع، بعدما رأى ضرورة إعادة بناء التنظیم لكي یستوعب 

كي یصبح مبنیا وفق التنظیم المعقلن و التغیرات التي شهدها المجتمع الحدیث و ل

  .163الرشید

و یمكن توضیح تطور الفكر اإلداري الغربي من خالل عدة مراحل و ذلك حسب ما     

  :أشار إلیه كل من الباحثین فرانسیس و وود كوك

  : المرحلة العقالنیة: ـ المرحلة األولى1ـ1

ة هي أن اإلنسان ینبغي أن یعامل من القیم التي سادت التفكیر اإلداري في هذه المرحل    

على أنه شبیه باآللة حیث یمكن تحفیزه بواسطة المكاسب المادیة، و لقد كانت بدایات هذا 

 164بما یسمى بالنموذج المثالي للبیروقراطیة" max weber" ماكس ویبر"التفكیر في أعمال 

حظة عدة سمات و ، و هو عبارة عن نموذج مثالي و بناء عقلي یتم تكوینه على أساس مال

المفاهیم المتعلقة بتدرج السلطة و "  ویبر"، حیث وصف 165خصائص معینة في الواقع

األدوار و اإلجراءات الرسمیة و أشار إلى أن مثل هذه الوسائل التنظیمیة تمكن اآلالت 

البشریة أو البیروقراطیة من أن یتم تصمیمها لتأدیة مهام معقدة و لكنها روتینیة و متكررة 
فالناس یكونون أكثر كفاءة في أدائهم عندما یكون عملهم منظما و مخططا بعنایة، ثم . 166

بعد ذلك بدأ استخدام اللوحات الورقیة و ساعات ضبط التوقیت في مراقبة العمال و إحداث 

التغییرات في األمور الروتینیة و  كانت النتیجة تحسن كبیر في اإلنتاج و ذلك من خالل 

 Frederick" فردریك تایلور"ل، و لقد تم توضیح هذه األفكار في كتابات أسالیب تحلیل العم
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Taylor  رائد دراسة العمل و الذي أید السعي وراء العقالنیة في كل مظهر من مظاهر

  . الحیاة

  

  :المرحلة العاطفیة: ـ المرحلة الثانیة2ـ1

ر مدرسة العالقات إلى تبني أفكا 1930أدت الكثیر من العوامل في فترة الثالثینیات     

أ سنة .م.اإلنسانیة، فظهرت تشریعات تنظم المساومة الجماعیة بین النقابات و اإلدارة في و

حیث بدأت اإلدارة تبحث عن طرق جدیدة للتعامل مع األفراد، و كذلك طالب  1935

الباحثون السلوكیون الذین أجرو أبحاث في مجال العمل بضرورة االهتمام بالجانب 

و بذلك سعى المدیرون إلى تقویة العالقات اإلنسانیة و من أهم الدراسات التـي  اإلنساني،

، فقد تبنى 167اهتمت بالسلوك اإلنسانـي فـي العمل تجارب مصانـع هاوثورن الشهیرة 

المدیرون في هذه المرحلة وجهة نظر أكثر تعقیدا بشأن الكائن البشري مدركین أن 

مهما و في بعض األحیان دورا حاسما في التأثیر على األحاسیس و قوة اإلرادة تلعب دورا 

اإلنتاجیة لذا فقد تم إدخال التجارب لمحاولة تحسین اتجاهات الفرد نحو العمل و من ثم 

  .تدریب المدیرین لیصبحوا قادة فرق كما تم إدخال أسالیب تحفیز جدیدة في بیئة العمل

  :مرحلة المواجهة: ـ المرحلة الثالثة3ـ1

د الحرب العالمیة الثانیة موقف جدید أدى إلى تغییر جذري في هیكل القوة ظهر بع    

الخاص بالمنظمات، و بالتالي ظهرت هذه المرحلة استجابة ظهور االتحادات المهنیة، ففي 

الخمسینیات كان هناك نقص حاد في المنتجات و األیدي العاملة، حیث أن كل شيء تقریبا 

ا أثر سلبا على مستوى الكفاءة و اإلبداع، و في ظل هذه یصنع كان من الممكن أن یباع مم

الظروف اكتسبت االتحادات المهنیة القوة و ذلك ألن المنظمات الكبیرة كان من الممكن أن 

تتوقف بسبب الخسارة الناجمة عن الفوضى و التعطیل الذي یحدثه عدد قلیل من العمال 

: راعیة فیما قبل عصر الصناعة مثلالمهمین، و أصبحت القیم المتأصلة في الحیاة الز 

االجتهاد في العمل، استغالل الفرص، اإلخالص، موضع سخریة و خاصة في البلدان 

و على إثر تخلص العالم الغربي منذ بدایة الستینیات من . الصناعیة القدیمة مثل بریطانیا

اریة صعوبة العجز الذي أحدثته الحرب العالمیة الثانیة واجهت العدید من الشركات التج
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متزایدة في الحفاظ على مكاسبها و نصیبها في السوق و كیف یمكنها معالجة مشكالت 

الكفایة المنخفضة، و الدافعیة الضعیفة و االبتكار الراكد، و االتحادات المهنیة الرجعیة، لقد 

 .تم تجریب عدد من المداخل بما في ذلك الفلسفة المشئومة المتعلقة بتخفیض نوعیة المنتج

لقد كانت بریطانیا بصفة خاصة في تراجع كبیر حیث فقدت االلتزام بالقیم التي صنعت 

قوتها، و لعله من سخریة األیام أن اإلدارات كانت تنظر لألفراد على أنهم مصدر ذو قیمة و 

في نفس الوقت أكبر عائق للتغییر، لذا فقد توصلت اإلدارة في حاالت كثیرة إلى أن 

كان أسوء خیار موجود، لهذا السبب بحثوا عن طرق جدیدة لحل  المواجهة وجها لوجه

  .مشكالت القوة و الهیمنة و ببطء ظهر الحل لهذه المشكلة و هو الحریة في بیئة العمل

  :مرحلة اإلجماع في الرأي: ـ المرحلة الرابعة4ـ1

ئا یتماشى أصبحت المرحلة الرابعة القائمة على أساس الحریة في بیئة العمل بالتدریج شی    

دوجالس "نشر  1960مع العصر، و بدأ التأثیر األمریكي یلعب دورا مهیمنا، ففي عام 

و   The Human side of enterprise: كتابه Douglas Macgregor" ماكجریجور

لقد . هو الكتاب الذي قدر له أن یكون ذا تأثیر عمیق على التفكیر اإلداري عبر العالم

القیم التنظیمیة و ذلك من خالل تقسیمه للمعتقدات التنظیمیة إلى  أهمیة" ماكجریجور"أوضح 

) x(، فالمدیرون المصنفون وفقا لنظریة)y(و نظریة) x(نظریة: مجموعتین متضادتین

یعتقدون أن الناس بطبیعتهم مخادعون و كسالى، كما أنهم یحفزون في المقام األول 

مكافآت مادیة، و في المقابل فإن  بمصالحهم الذاتیة، لذا فهم محتاجون إلى إشراف و

یعتقدون أن الناس بطبیعتهم إیجابیون، جدیرون ) y(المدیرین الذین یعملون وفقا لنظریة

فإنهم ) x(أنهم إذا كان األفراد تتم إدارتهم من وجهة نظر نظریة " ماكجریجور"بالثقة، و یرى 

رون من وجهة نظر سیكونون غیر متعاونین و مخادعین، في حین أنهم إذا كانوا یدا

حاول الكثیر من المدیرین تطویر . فإنهم سیكونون إیجابیین و محفزین ذاتیا) y(نظریة

، و لكنهم لم یستطیعوا االستمرار، فقد عبر عن هذا الموقف أحد مدیري )y(أسلوب نظریة

، لذلك لقد حاولنا أن نثق بالناس غیر أننا لم نأخذ األمر بجدیة إطالقا: "المراتب العلیا بقوله

و أحللنا بدل ذلك أسلوب مشاركة ) x(فإننا قللنا من تصرفاتنا المبنیة على فرضیات نظریة 

  ". ضعیف و هو الذي أثبت أنه كارثة بكل االعتبارات

  :مرحلة التنظیم: ـ المرحلة الخامسة5ـ1
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اإلدارة "تمثل هذه المرحلة ظهور عصر جدید من القیم التنظیمیة یقوم على مبدأ     

، و وفقا لهذه النظریة فإن كل شخص ینبغي أن تكون لدیه أهداف إنتاجیة شاملة "هدافباأل

و متفق علیها و بالتالي فإن الهدف من هذه النظریة هو الموائمة بین حاجات المنظمة و 

حاجات الفرد، و على الرغم من أن المبدأ كان سلیما فقد وجد المدیرون أن اإلدارة باألهداف 

یئات الثابتة نسبیا مع أنها أدت بعد ذلك إلى ظهور البیروقراطیة بمعناها مالئمة فقط للب

السیئ و المتمثل في اإلجراءات الطویلة، و أصبح المدیرین بعد ذلك متحررین من أوهام 

  ". اإلدارة باألهداف"

  ):إمكانیة تطویر الناس(مرحلة اإلمكانات: ـ المرحلة السادسة6ـ1

رون إلى االهتمام بعلم السلوك التطبیقي، و لقد بدأ االتجاه في في السبعینیات عاد المدی    

التطویر "العمل إلى المشاریع الكبیرة من أجل إصالح المنظمات و ذلك تحت شعار 

إن الكثیر من المنظمات التي ترغب في استخدام أسالیب متطورة تبنت منهج ". التنظیمي

األموال في تلك السنوات المتهورة على  التطویر التنظیمي، و لقد تم صرف مبالغ طائلة من

مشاریع تم تقییمها فیما بعد بأنها فاشلة، و القلیل فقط من هذه المشاریع بقیت إلى 

  .الثمانینیات

و صاحب مرحلة التطویر التنظیمي النمو السریع ألنشطة التطویر الذاتي، فعلى سبیل     

في فهم الذات،  T.Groups:ف باسمالمثال تم إدخال مفهوم الجماعة التجریبیة و المعرو 

حیث تم وضع المدیرین في مواقف غیر منظمة و غالبا ما تكون منظمات بعیدة، و كان 

لقد كان الهدف من وراء هذا ". سوف نتعلم مما یحدث" تدریبهم قائما على فلسفة مفادها 

و التأثیر أن المدیرین ینبغي أن یكونوا واعین بذواتهم : صحیحا و هو T.Groupsاألسلوب 

الذي یتركونه في اآلخرین، غیر أن هذه األسالیب المطبقة كانت غالبا ما تستخدم من قبل 

مدیرین غیر مؤهلین، كما أن االهتمام بنوعیة ظروف العمل كان جزءا من هذه المرحلة من 

بعض النظریات المتفائلة فإن المشاركة في  و على الرغم من وجود. تطور الفكر اإلداري

اتخاذ القرار و في النفوذ أثبتت أنها سالح غیر كافي للمنافسة مع بعض البلدان مثل الیابان 

  .و التي برزت كقوة صناعیة عظمى

  :المرحلة الواقعیة: ـ المرحلة السابعة7ـ1
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لك ألنها كانت تمثل رد فعل تتسم المرحلة األخیرة من تطور الفكر اإلداري باإلثارة، و ذ    

أكثر من كونها مرحلة تقدمیة، ذلك أنه بنهایة السبعینیات بدأ المدیرون في اكتشاف األفكار 

العمل الجاد یقود إلى "، "ال شيء مجانا: "التي تعلموها من أجدادهم التنظیمیون و منها

نیوزیلندا و بریطانیا و فرنسا و الیابان و استرالیا و : ، و تناقصت ملكیة الدولة في"النجاح

بلدان أخرى، كذلك فإن اإلدارات في العالم الغربي بدأت تتحرك نحو المنهج السیاسي تماشیا 

  .لتوجهات حكومات هذا العصر

و بالتالي تمثل المرحلة السابعة مزیجا مؤلفا من المراحل السابقة، فبعد عقود من     

أنهم یتحملون مهمة صعبة فیما یتعلق  االندفاع أو السیر على غیر هدى أدرك المدیرون

بالقیادة و الضبط و النجاح، و اآلن و مع التنافس العالمي فإن هناك المزید من التهدیدات، 

  .168و بالتالي فإن البقاء لن یكون إال لألصلح

و من خالل عرضنا للمراحل السابقة نالحظ أن األفكار التي میزت كل مرحلة من هذه     

لحة في فترة من الفترات و لكنها لم تستطع أن تستمر، فقد أثبتت الوقائع المراحل كانت صا

غیر صالحة لكل زمان و مكان، فكانت في كل ) أي هذه األفكار(و الظروف المتجددة أنها

مرة تظهر نظریات و أفكار جدیدة قد تبدوا صالحة من الناحیة النظریة و لكن التطبیق و 

روف و األحوال المتغیرة تستدعي دوما تبني أفكار جدیدة الواقع شيء مختلف، فقد كانت الظ

و هو ما یتضح من خالل تتبع المراحل الست األولى، أما المرحلة السابعة و األخیرة فقد 

  . حاولت أن تستفید من إیجابیات المراحل السابقة

و نالحظ كذلك أن أفكار كل مرحلة من هذه المراحل جاءت كرد فعل للمرحلة التي     

بقتها بعد أن ثبت خطأها و ضعفها و عدم إمكانیتها لمسایرة الظروف المتجددة، و هذا س

عكس ما الحظناه من خالل عرضنا لمراحل تطور الفكر اإلداري اإلسالمي حیث كانت كل 

مرحلة تستند إلى األفكار التي جاءت بها المرحلة التي سبقتها ، و هذا ألن المرحلة األولى 

نصوص (قامت علیه باقي المراحل و ذلك ألنها استندت إلى ثوابت كانت األساس الذي 

صالحة لكل زمان و مكان، أما مراحل تطور الفكر اإلداري الغربي فقد ) القرآن الكریم

  .استندت إلى أفكار وضعیة متغیرة

  

                                                 
 .27ـ21:ص ص: مرجع سابق: دیف فرانسیس و مایك وود كوك   168



 

104 
 

  :ـ أهم رواد الفكر اإلداري الغربي2

فة، و قد ساهم في تطور هذا تمیز الفكر اإلداري الغربي بوجود اتجاهات نظریة مختل    

الفكر مجموعة من العلماء و المفكرین الذین كان لهم دور بارز في فهم و دراسة التنظیمات، 

  :و في هذا المجال سوف نشیر بإیجاز إلى مجموعة من أشهر رواد الفكر اإلداري الغربي

  :Max weberـ ماكس فیبر 1ــ2

تماع التنظیم على أن ماكس فیبر من األوائل هناك شبه إجماع بین الدارسین في علم اج    

الذین ساهموا مساهمة كبیرة من خالل تقدیمه نظریة منظمة شاملة في التنظیمات 

البیروقراطیة، و قد احتلت نظریته مكانة مرموقة في علم االجتماع التساقها المنطقي الذي 

للبیروقراطیة و اتسمت  تمیزت به، كما أقام فیبر عددا من الخصائص اإلجرائیة و البنائیة

أفكاره بالتقسیم الدقیق للوظائف و تدرج السلطة و غیرها من المبادئ األخرى و كان یرى أن 

  . 169البیروقراطیة قادرة على تحقیق أعلـى درجات الكفاءة و الفعالیة

  :Frederick William Taylorفریدریك ولیام تایلور  ـــ2ـ2

 Scientific" حركة اإلدارة العلمیة"و هو مهندس أمریكي صاحب نظریة     

Management  و التي أصبحت نظریة في السلوك التنظیمي تستند إلى المؤلفات التي ،

كتبها تایلور، و تذهب نظریة اإلدارة العلمیة إلى أن التنظیمات عبارة عن أنساق رشیدة ذات 

الطرق النجاز  أهداف محددة، و تفترض أن العلم یستطیع أن یحدد دائما أسرع و أفضل

العمل و تحقیق أعلى درجة من الكفاءة التنظیمیة، كما تفترض هذه النظریة أن التنظیمات 

تؤدي أعمالها بدون أیة مشكالت كأنساق مغلقة إلى حد ما، و من أهم المبادئ التي قامت 

سیم أوال ضرورة التوصل إلى أعلى درجة من تق: علیها نظریة اإلدارة العلمیة ثالثة مبادئ هي

العمل و یمكن استخدام دراسات الزمن و الحركة بهدف التوصل إلى الطریقة المثلى ألداء 

العمل، و ثانیا التأكد من سالمة أداء العمل على نحو مناسب عن طریق اإلشراف الدقیق 

على العمال، و ثالثا یجب وضع نظام دقیق للحوافز على أساس األجر بالقطعة، فكلما زاد 

لتي ینتجها العامل، ارتفع أجره و بالتالي فإن األجر هو الحافز الرئیسي الذي عدد الوحدات ا

  . یحفز اإلنسان على العمل

  :Elton Mayoالتون مایو  ـــ3ــ2
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اشتهر التون مایو إثر دراساته التي قام بها في مصانع هاوثورن الشهیرة بالوالیات     

و أستاذ بجامعة هارفارد األمریكیة بقسم علم المتحدة األمریكیة و بالتحدید بمدینة شیكاكو، وه

النفس، فقد أشرف هو و مجموعة من زمالئه الباحثین على دراسات هدفت إلى اكتشاف 

العالقة بین ظروف العمل الفیزیقیة و بین اإلنتاجیة ثم اتسعت بحیث أصبحت تتناول 

ت، و المعاییر و جماعات العمل من حیث البناء، و الروح المعنویة، و القیم و االتجاها

الدافعیة، و قد كشفت هذه الدراسات عن أهمیة البناء غیر الرسمي للتنظیم، و عن أثر 

  . 170جماعات العمل غیر الرسمیة في التأثیر على سلوك العمال و اتجاهاتهم و إنتاجیتهم
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  :ـ ـــــ مصادر الفكر اإلداري الغربي3

 :فكر عند الغربفیما یلي أهم مصادر ال

 

1.Perception – تلك التي یمكن أن ینظر إلیها من خالل خبرات الحواس:  اإلدراك .

 .ویطلق على الرأي القائل بأن التجربة هي المصدر الرئیسي للمعرفة التجریبیة

2.Reason – اعتباره مصدرا للمعرفة، إما عن طریق استنتاج حقائق السبب یمكن  :العقل

مثل (من المعرفة القائمة، أو عن طریق األشیاء تعلم مسبقا، واكتشاف الحقائق الضروریة 

ویطلق على الرأي القائل بأن السبب هو . من خالل العقل الخالص) الحقائق الریاضیة

 المصدر األساسي للمعرفة العقالنیة

3.Introspection – معرفة الذات التي یمكن العثور علیها من خالل الداخلي : االستبطان

evalution على سبیل المثال، وأنا . (ویعتبر هذا عموما أن یكون نوعا من اإلدراك. النفس

 .)أعلم أنا جائع أو متعب

4.Memory -  سواء  -هي التخزین من المعارف التي تم تعلمها في الماضي : الذاكرة

 .داث الماضیة أو المعلومات الحالیةكان ذلك األح

5.Testimony – و . تعتمد شهادة على اآلخرین الكتساب المعرفة والتواصل لنا: الشهادة

بعض ینكر أن الشهادة یمكن أن تكون مصدرا للمعرفة، ویصرون على أن المعتقدات ال

  .171المكتسبة من خالل شهادة یجب التحقق من أجل أن تكون المعرفة
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  : ـــ مبادئ اإلدارة الغربیةـ4

یرى محمد بكري أن المبادئ التي تقوم علیها اإلدارة كثیرة و متعددة و تختلف تبعا     

  :إلختالف النظریات التنظیمیة، و في هذا المجال سوف یتم ذكر أهمها

 تقسیم العمل : 

یهدف تقسیم العمل إلى زیادة االنتاج باستخدام نفس المجهود و ذلك من خالل تخفیض 

  .عدد األشیاء التي یوجه إلیها االنتباه و الجهد المبذول و من ثم رفع الكفاءة في المنظمة

 السلطة و المسؤولیة: 

 تشیر السلطة إلى حق إصدار األوامر و ترتبط بها المسؤولیة التي تعكس الواجبات و

  .االلتزامات و مع تزاید حجم السلطة الممنوحة تتزاید المسؤولیات

  النظام: 

و یقصد به الطاعة و احترام االتفاقیات بین العاملین و اتباع التعلیمات و القواعد في 

  .العمل

 مكافأة األفراد و تعویضهم: 

بأجور  و ذلك للمحافظة على والئهم و كسب تأییدهم، حیث یجب أن تتم مكافأة العاملین

 .عادلة

 الالمركزیة: 

  .و هي عدم تمركز السلطة في ید شخص واحد

  تدرج السلطة: 

و تشیر إلى التسلسل من أعلى إلى أسفل بحیث یتمتع المدراء في المستویات العلیا 

  .172بدرجة أكبر من السلطة التي تقل كلما اتجهنا إلى المستویات األدنى

غربي قد اهتم بالقیم التنظیمیة من خالل و یتضح مما سبق أن الفكر اإلداري ال    

مختلف النظریات و المراحل التي مرت بها التنظیمات و هذا ما ستوضحه الباحثة بشكل 

  . مفصل في الفصول القادمة
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  .إدارة اإلدارة بین المنظورین الغربي و اإلسالمي: الفصل الخامس

تعتبر اإلدارة من أهم الوظائف التي على  المنظمة أن تهتم بها و تولیها العنایة الالزمة     

فمن خاللها یتم تسییر المنظمة و كذلك اتخاذ القرارات المهمة لذا على المنظمة االهتمام 

القوة، المكافأة، هذه القیم التي سوف نتناولها من منظورها الغربي ثم الصفوة، : بالقیم التالیة

و من ثمة استنتاج أوجه  و مناقشتها تحلیلهاب المي  و بعد ذلك نقوممن منظورها اإلس

، و بالتالي سوف نتناول في هذا الفصل التشابه و االتفاق و كذلك أوجه التباین و االختالف

  :العناصر التالیة

  .الصفوة ـــــ قیمة1

  .قیمة الصفوة من المنظور الغربي ــــ1ـــ1

     .ـــــ قیمة الصفوة من المنظور اإلسالمي2ــــ1

  .قیمة الصفوةل ـــــ تحدید أوجه التشابه و االتفاق3ـــــ1

 .ــ تحدید أوجھ التباین و االختالف لقیمة الصفوة4ـــــ1

  .ـــــ قیمة القوة2

  .ور الغربيــــ قیمة القوة من المنظ1ـــ2

  .   ـــــ قیمة القوة من المنظور اإلسالمي2ــــ2

  . قیمة القوةل تحدید أوجه التشابه و االتفاق ـــــ 3ـــ2

 .ــ تحدید أوجھ التباین و االختالف لقیمة القوة4ــــ2

  .ــــ قیمة المكافأة3

  .ــــ قیمة المكافأة من المنظور الغربي1ـــ3

  .   ن المنظور اإلسالميـــــ قیمة المكافأة م2ــــ3

  . قیمة المكافأةل تحدید أوجه التشابه و االتفاق ـــــ 3ـــــ3

 .تحدید أوجھ التباین و االختالف لقیمة المكافأة ــ4ــ3
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  .قیمة الصفوةــــ 1

ذین یحتلون المناصب القیادیة امر بالغ ، و نوعیة األفراد الإن واجب اإلدارة معقد ومهم    

المدیر غیر الكفء یمكن أن یؤثر سلبا على العمل سواء عن طریق أخطاء األهمیة، ف

التفویض أو أخطاء حرمان اآلخرین من الصالحیات، لذلك فإن المنظمات الناجحة تدرك 

النخبة (لذلك فهي تتبنى قیمة الصفوة  أهمیة اختیار أفضل المرشحین في األعمال اإلداریة

   ).دائما في القمة

و التدریب و كذلك  اول أهم القضایا المتعلقة بالصفوة و هي االختیارلذلك سوف نتن    

  .مناقشة المخاطر المترتبة على استخدام أو تطبیق مفهوم الصفوة في المنظمة

  :قیمة الصفوة من المنظور الغربي ـــ1ـــ1

  :تعریف الصفوة ـــ1ـــ1ـــ1

  173".و الموهوبینمجموعة المتفوقین : "یعرف قاموس أكسفورد الصفوة بأنهم    

جماعة صغیرة من األفراد ذوي نفوذ و سلطة و قوة مستمدة من : " كما تعرف أیضا بأنها

  .174"مركزهم الوظیفي

  :و من خالل هذا التعریف نجد أن مفهوم الصفوة یتمیز بالخصائص التالیة    

  .فقد یتمیز شخص واحد من بین مجموعة كبیرة من الناس: ــــ مجموعة صغیرة من الناس

  .ــــ هذه الجماعة متفوقة و لها صفات متمیزة

  .ــــ تستمد نفوذها و سلطتها من مركزها الوظیفي

سببا  إلى أن مفهوم الصفوة قد تمت مهاجمته في السنوات األخیرة باعتباره و تجدر اإلشارة

للخالف و الشقاق في المجتمعات حیث یشیر إلى الطبقیة إلى جانب كونه مفهوما غیر 

یؤیدان مفهوم الصفوة  بقوة  " دیف فرانسیس و مایك وود كوك"لكن الباحثان طي دیموقرا

، اللذین هم بطبیعتهم أكثر موهبة من غیرهم شدیدة، حیث یرون ان هناك بعض االفراد

األفراد المتمیزین في ذكائهم و خصائصهم،  و هؤالء االفراد ینبغي "فالصفوة  تشیر إلى 

هذا كان تعلیق " دوا مسؤولیاتهم بنشاط و إحساس بالمسؤولیةتدریبهم بعنایة من أجل أن یؤ 

  .1989لرئیس شركة عالمیة في بدایة 

                                                 
  .65:مایك وود كوك ، مرجع سابق، صدیف فرانسیس و :   173
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ذین هم بطبیعتهم أكثر موهبة من غیرهم، فاالتجاهات و إن هناك بعض االفراد ال    

  االختصاصالمهارات و المعارف تتطلب إنجازا أو تحقیق درجة عالیة من الكفاءة في مجال 

أمر محدود هذه الحقیقة یجب أن تدركها اإلدارة العلیا التي یجب علیها أن تعمل  دائما و هذا

  .بكل قوتها لضمان أن معظم األدوار الحاسمة في المنظمة مشغولة بالمجموعة المتفوقة

في كل المنظمات، ففي بعض و لكن لیس بالضرورة  أن تلعب اإلدارة الدور األساس     

أكثر أهمیة من قدرة اإلداري،  لمثال تعتبر كفاءة الطبیب الجراحالمنظمات الفنیة على سبیل ا

أما في األنواع األخرى من المنظمات فإن المصدر الحاسم ینبغي أن یكون دائما اإلدارة، كما 

ال یمكن للمدیرین أن یحصلوا على القوة الالزمة إذا كانوا أفرادا عادیین، لذا فإن اإلدارة 

  .الصفوةالناجحة تقبل بحتمیة مبدأ 

حیث تتطلب اإلدارة القیادیة المتمیزة مجموعة عالیة من القدرات و الكفاءات و التي هي     

نادرة نسبیا، فعلى سبیل المثال اكتشف الجیش األمریكي أن هناك قلة من الجنود یمتلكون 

رى ، لذلك قام بدراسة األسباب لمعرفة لماذا استطاعت فئة قلیلة من الجنود األسقدرة قیادیة

الهرب في الحرب الكوریة، لقد كان السبب هو أن حراس السجون الشیوعیین یقومون بمراقبة 

السجناء الجدد و من ثمة یعزلون أي سجین لدیه امكانات قیادیة عن بقیة السجناء، هؤالء 

یوضعون في سجن سري جدا و یراقبون لیال و نهارا، هذه  القادة ـــ من الجنود األسرى ـــ

یتعرض لها واحد من كل عشرین جندیا، أما بقیة الجنود الذین ال تتم حراستهم بشدة  المعاملة 

تشیر إلى أن  فإنهم یفتقدون إلى القادة اللذین یدیرون خطط الهرب، لذا فإن نتائج هذا البحث

  .من السكان تقریبا) %5(المقدرة القیادیة تقتصر على 

  :ــــ اختیار الصفوة2ـــ1ــــ1

، ة لدیها كامل الحریة في االختیار و ذلك عندما تقوم بالتوظیف أو االختیارإن اإلدار     

الذكاء و الشخصیة و المهارات و القیم أمور ذات أهمیة كبیرة بالنسبة  :فخصائص مثل

یؤیدان " دیف فرانسیس و مایك وود كوك"للمرشحین لألدوار المهمة، و من هنا فإن الباحثین 

  :تیار الموظفینالمنهج التالي في عملیة اخ

  .أي تحدید ما هي الكفاءات ذات العالقة باألداء المتمیز: ــــ التفوق1

  ).الشخصي(أي تجنب تطبیق التقییم الذاتي: ـــ استخدام معاییر موضوعیة للتقییم2

  .أي الحصول على سجل مفصل و حقیقي لسلوك الفرد: ـــ تقصي سجل السلوك3
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المرشح تجاه اإلدارة و ذلك من خالل المناقشات و معرفة أي معرفة قیم : ــــ اكتشاف القیم4

  .سلوكه الماضي

و ذلك باستخدام اختبارات معینة تحت ظروف محددة من أجل : ــــ فحص الكفاءات الفعلیة5

  .تقییم كفاءة المرشح

أي الذي تكون لدیه دوافع ـــ من المحتمل أن یعمل  فالمرشح الجائع ـــ: ــــ اكتشاف الدوافع6

  .كل جیدبش

  :التدریب ـــ3ـــ1ــــ1

) 11(یجب أن یلقن المتدرب األسرار الخفیة للحرفة اإلداریة، و التي یمكن تحدیدها في     

مجاال للتطویر كل منها یمثل مظهرا مهما من مظاهر الحرفة اإلداریة، و هذه المجاالت 

  :هي

اقة انفعالیة و عقلیة كبیرة لذا فإن إن اإلدارة غالبا ما تستنزف ط: ـــ اإلدارة الذاتیة للجدارة*

  .المدیر الحرفي یمتلك الفهم العمیق إلدارة الوقت

مبنیة  یتخذ المدیرون قرارات مهمة، لذا فإن أي قرارات ینبغي أن تكون: ــــ القیم الواضحة*

على قیم یمكن الدفاع عنها، و المدیر الحرفي یمتلك قیما واضحة و متسقة و مجربة و التي 

  .أنها صحیحةیعتقد 

رغم المصاعب، لذا  إن دور اإلدارة هو العمل على إنجاز األهداف: ــــ األهداف الواضحة*

  .فإن المدیر الحرفي هو الذي یحدد أهدافا واقعیة و قابلة للقیاس

خطوات مدروسة لتطویر  إن المدیر الحرفي هو الذي یتخذ: ـــ التطویر الشخصي المستمر*

  .ان ذلك التطویر كشخص أو كمدیرذاته خالل حیاته سواء ك

إن الحلول یجب أن تتوفر فیما یخص القضایا المعقدة و : ــــ مهارات حل المشكالت*

  .الغامضة و المدیر الحرفي یجب أن یكون ماهر و بارع في حل المشكالت بطریقة منهجیة

المدیرین أن  تقوم اآلالت بأداء المهام الروتینیة، في حین یجب على: ــــ اإلبداع العالي*

یتعاملوا مع التحدیات غیر المألوفة و هذا یتطلب اإلبداع الشخصي و القدرة على توجیه 

  .مواهب اآلخرین

، لذا فإن مهارات مثل تأكید إن القدرة على إقناع اآلخرین شيء أساسي: ـــ التأثیر الشدید*

  .لصلة بالتأثیرالذات و القدرة على التفاوض و المناقشة المقنعة هي مهارات وثیقة ا
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و تعني إیجاد مناخ مالئم لآلخرین من أجل تقدیم أفضل ما عندهم و : ــــ الرؤیة اإلداریة*

  .هذا یتطلب إدارة نافذة البصیرة

یتم قضاء الكثیر من وقت اإلدارة في التعامل مع المصادر و : المهارات اإلشرافیة العالیةــــ *

  . تخصیص أو تحدید األولویات

یقاس نجاح المدیر من خالل كفایة الوحدة التي یدیرها و یتحكم فیها، : یة المدربـــ إمكان*

  .هذا یعني أن التطویر المستمر لمهارات المرؤوسین أمر ضروري

و عملیة، و من األفضل  إن فریق العمل مهم ألسباب تحفیزیة: ـــ القدرة على بناء الفریق*

  .الرسمي تنسیق األنشطة المعقدة من خالل االتصال غیر

  :مخاطر الصفوةـــ 4ـــــ 1ـــــ1

إن تعریف الصفوة بأنها مجموعة متمیزة و مفضلة غیر أنه عندما تكتسب جماعة ما أي     

، و على الرغم من مزایا فإن هناك مخاطر تترتب علیها، و هي أن القوة قد یساء استخدامها

اد الموهوبین و غیر العادیین هذه المآخذ على الصفوة فإنها یجب أن تفضل، حیث أن األفر 

  .و مكافأتهم نادرون و سوف یتالشون إذا لم یتم االعتراف بهم

  :ــــــ األسس التي تقوم علیها قیمة الصفوة

  .ــــ توجد دوما مجموعة صغیرة متمیزة و متفوقة1

  .ـــــ إختیار األفراد الممیزین هو أمر ضروري2

  .فراد و رفع كفاءاتهمــــ على المدیرین االهتمام بتدریب األ3

  .175ـــــ القوة قد یساء استخدامها أحیانا4

  

  :ـــ قیمة الصفوة من المنظور اإلسالمي2ــــ1

فمنها كتاب  توجد الكثیر من المراجع التي تحدثت عن الصفوة من المنظور االسالمي    

و أصول الذي تحدث عن الوالیة " التبر المسبوك في نصیحة الملوك" أبو حامد الغزالي 

لعبد الرحمن بن براهیم الضحیان  " اإلدارة و الحكم في االسالم"العدل فیها و كذلك كتاب 

الذي تحدث عن أركان القیادة اإلداریة و صفات القائد اإلداري المسلم كما جاء في القرآن و 

السنة و غیرها كثیر و هذا إن دل على شيء فإنه یدل على اهتمام العلماء و الباحثین 

                                                 
  .75ــ70ابق، ص صمایك وود كوك ، مرجع سدیف فرانسیس و :   175
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سلمین بقیمة الصفوة و الصفات التي یجب أن تتوفر في هذه الفئة الممیزة من أفراد الم

المجتمع ، و بالتالي ستقوم الباحثة في هذا المجال بتوضیح قیمة الصفوة من المنظور 

  .االسالمي

  :تعریف الصفوة ـــ1ــ2ــ1

هم بذلك أقلیة متمیزة و "الخالصة المنتقاة و المنتزعة من الناس :" تعني الصفوة في اللغة    

القوم هم خیارهم و أنهم  صفوة" یذكر لسان العرب أن داخل الجماعات التي یمثلونها، و 

  ".الرجالمن الجماعة المختارة 

و باعتبار أن القائد یمثل النخبة و له القدرة في التأثیر على اآلخرین، فإن هناك     

تولى مهمة القیادة اإلداریة، و قد مجموعة من الخصائص التي ال بد أن تتوفر في من ی

  :أشار الباحثین إلى أن من أهم خصائص القائد اإلداري المسلم ما یلي

، دون  یه أن یكون وسطیًا في جمیع أمورهالفطرة السویة التي تفرض عل )1

  .تقصیٍر أو مغاالة

 .ل الفرقة والشتاتمنعًا لحصو  و ذلك توحید الجهود والعمل بروح الفریق )2

 .ر والتعاون بین القیادة واألتباعالشك لتأكید التآز الثقة وعدم  )3

على تطبیقه في مختلف شؤون المحافظة على النظام واالنتظام والحرص  )4

 .الحیاة

 .ء إلیه وتحقیق الهدف المنشود منهحب العمل واالنتما )5

األشیاء على ُحسن الحكم والتواضع حتى تتحقق للقائد القدرة على رؤیة  )6

 .حقیقتها

 .لعفو عند المقدرة عن المخطئ منهمؤوسین ، ومحبتهم ، واالرحمة بالمر  )7

 .مللحزم والوسطیة في التعاا )8

مواجهة المواقف الصعبة ، وضبط النفس عند الصبر و ،الشجاعة )9

  .176واألزمات

                                                 
ه،  1423نظرات في اإلدارة من منظور إسالمي، جامعة الملك خالد، السعودیة، : صالح بن علي أبو عراد:   176
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اإلداري  القائدهناك عددًا من السمات والخصائص التي یتمیز بها  نرى أنو من هنا   

في حین فشلت  ،اإلدارة اإلسالمیة فیما مضى ي نجاحاإلسالمي ، والتي أسهمت ف في الفكر

، وتباین فلسفاتها صرة على اختالف مصادرها ومشاربهاكثیٌر من أنواع وأنماط اإلدارة المعا

  .نشودةمونظریاتها في الوصول إلى أهدافها المرسومة وغایاتها ال

  : ــــــ التدریب2ــ2ـــ1

إداریة تسعى إلى زیادة مهارات عملیة  حسب صالح بن علي بأنه التدریبیعرف 

الموظف و معلوماته  كما و نوعا من أجل رفع كفاءته، و االسالم حرص على طلب 

الرئیسیة ألي نوع من  العلم و اعتباره فریضة على كل مسلم و مسلمة، و العلم هو البدایة

و قل ربي زدني : "، یقول الحق تبارك و تعالى177التدریب في حیاة الموظف أنواع 

  .178"ماعل

  :و من أهداف التدریب ما یلي

 هل یستوي الذین : "تعلیم الموظف و تبصیره لما یحتاجه من مهارات، قال تعالى

 ".یعلمون و الذین ال یعلمون

  إن اهللا یحب إذا عمل )" ص(تمكین الموظف من آداء مهام عمله اداءا متقنا، یقول

 ".یتقنهأحدكم عمال أن 

 ه خیر قیام أمال في تحسین سجل حسناته عند تشجیع الموظف على أن یقوم بعمل

 .179"إنا ال نضیع أجر من أحسن عمال: " خالقه، قال اهللا تعالى

  

  

و مما سبق و من خالل تطرقنا لقیمة الصفوة من المنظورین الغربي و االسالمي سوف    

نعمل في هذا المجال على مناقشة وتحلیل أهم األسس التي تقوم علیها هذه القیمة من 

 .منظورین لمعرفة أوجه الشبه و االختالف و استخالص النتائجال
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 :الصفوةقیمة ل أوجه التشابه و االتفاق بین المنظورین ــــ3ــــ1

ــــ توجد دوما مجموعة صغیرة متمیزة و متفوقة، فاألفراد غیر متساوین في كفاءاتهم و قدراتهم 

التمیز و التفوق، و في الجانب و توجد مجموعة صغیرة فقط  هي التي تمتلك القدرة على 

االسالمي فقد خلق اهللا سبحانه تعالى الناس غیر متساوین في المواهب و القدرات و 

الكثیر من  و متمیزین عن غیرهم و هو ما توضحهالكفاءات فهناك دوما أفراد متفوقین 

لى شيء و ضرب هللا مثال عبدا مملوكا ال یقدر ع ﴿:اآلیات القرآنیة من بینها قوله تعالى 

من رزقناه منا رزقا حسنا فھو ینفق منھ سرا و جھرا ھل یستوون الحمد � بل أكثرھم ال 

  .181﴾قل ھل یستوي الذین یعلمون و الذین ال یعلمون ﴿:و قوله .180﴾یعلمون 

ر األفراد الممیزین هو أمر ضروري، فعلى المدیرین في أیة منظمة االهتمام باختیار ـــــ إختیا

لشغل المناصب المهمة و ذلك من خالل عملیة التوظیف و االختیار، و  أفضل األفراد

اإلسالم بدوره یؤكد على ضرورة اختیار األفراد المناسبین و وضعهم في المكان المناسب 

: كیف إضاعتها یا رسول اهللا، قال: إذا ضیعت األمانة فانتظروا الساعة، قیل): "ص(لقوله 

  ".إذا أسند األمر إلى غیر ألهله

تدریب األفراد و رفع كفاءاتهم،  تعتبر عملیة تدریب األفراد من ــــ على المدیرین االهتمام ب

أهم العملیات اإلداریة  التي على المنظمة االهتمام و االلتزام بها من أجل تطویر العاملین و 

رفع كفاءاتهم كأن یكون لدیهم فهم عمیق بإدارة الوقت و قیم واضحة تساعده في اتخاذ 

قرارات المناسبة و أهداف واضحة یسعى لتحقیقها و أن یعمل على تطویر نفسه بشكل ال

الخ، أما من المنظور اإلسالمي فقد اهتم االسالم بضرورة تدریب األفراد و رفع ..مستمر

كفاءاتهم و ذلك من خالل التعلیم و طلب العلم و الذي یعتبره االسالم فریضة على كل مسلم 

  .أهمیة اتقان العملو مسلمة و الحث على 

  

  :لقیمة القوة اإلسالميأوجه التباین و االختالف بین المنظورین الغربي و ـــ 4ــــ1

القوة قد یساء استخدامها أحیانا، فقد ارتبط  مفهوم الصفوة في الفكر الغربي بمفهوم  إن

خاطر الطبقیة و تمییز فئة عن فئة أخرى فعندما تكتسب جماعة ما مزایا خاصة فإن هناك م
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تترتب علیها حیث یمكن أن یساء استخدام هذه المزایا، أما إذا نظرنا للفكرة من المنظور 

قد منح هذه المجموعة الممیزة مزایا تمیزهم عن غیرهم نظرا  اإلسالمفإننا نجد أن  اإلسالمي

علیهم التقید  وابطضمجموعة من ال حدد  اإلسالمللقدرات و الكفاءات التي یمتلكونها لكن 

ا،  فالفرد المسلم ال معنى المتالكه الكفاءات و القدرات بدون امتالكه لألخالق و التواضع به

  . و اإلیمان

  :قیمة القوةـــــ 2

تملك المجموعة اإلداریة المعلومات و الصالحیات و المركز الوظیفي الذي یمكنها من     

ارات، و اإلدارة الناجحة تقریر مهمة المنظمة أو المشروع و امتالك المصادر و اتخاذ القر 

تفهم القوة المتأصلة في مركزها الوظیفي، فهي بذلك تتحمل مسؤولیة تحدید مستقبل  هي التي

، فاإلدارة في أي منظمة تحتل "المدیرون یجب أن یدیروا: " المنظمة لذا فهي تتبنى قیمة

  .182القمة

  :قیمة القوة من المنظور الغربيـــ 1ـــ2

   :قوةتعریف الـــ 1ـــ1ـــ2

  ".قدرة الفرد على التأثیر في القرارات: "عرف البعض القوة بأنها

    ".القدرة على جعل فرد ما یؤدي شیئا ما: "و عرفها آخرون بأنها

المحتملة في  القدرة: "تحدث على النحو المرغوب، و عرفت أیضا بأنها أو جعل األشیاء

  .183"التأثیر على سلوك اآلخرین

   :قوةمصادر الـــ 2ـــ1ــــ2

یعتمد على  تكتسب القوة أو النفوذ من أربعة مصادر، و كل مصدر من هذه المصادر    

  .اآلخر لذا فإن اإلدارة الناجحة یجب أن یستحوذ على كل هذه المصادر و تحافظ علیها

  :)ملكیة المشروع أو المنظمة: (ــــ الملكیة1

ما هم سوى وسائل متمرسة و إن مالكي المنظمة هم الذین لهم الحقوق و المدیرون     

ویتصرفون لصالح ما یهم مالكي المشروعات و المنظمات التي یدیرونها، هذا البناء  محترفة،

و التنظیم من السهل نسبیا مالحظته في القطاع الخاص، إال أن هذا الوضع یختلف بالنسبة 
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یئات العامة و خاصة منظمات الخدمات لذا فإنه من بعض األحیان تكون اله للقطاع العام

جماعة ممثلة یتصرفون كمالك و بالتالي تنشأ السلطة الشرعیة من هذا المصدر في هذه 

  .موقف مالك المشروع أو المنظمة المنظمات، فاإلدارات الناجحة هي التي تقوي

نظم إدارة المعلومات  إدارته، و بالتالي فإن نوعیة إن ما یمكن قیاسه یمكن: ـــــ المعلومات2

المراكز العلیا أن یتحكموا و ینسقوا أعمال  یتبوءونف یستطیع أوالئك الذین لتحدد كی

المنظمة، لذا تقوم اإلدارة الناجحة بالتعرف على عوامل النجاح التي تؤثر في منظمتها كما 

  .الموجود یقیس األشیاء الهامة و بشكل سریع تتأكد من أن نظام المعلومات

ة أن تكون قادرة على كسب قلوب و عقول موظفیها، فالقوة ینبغي على اإلدار : ـــــ الجاذبیة3

المبنیة على القیم السلیمة، حیث یتم بعد ذلك  امتالك القائد للنظرة التقلیدیةالجذابة تأتي من 

توصیل هذه النظرة إلى اآلخرین، و بذلك یعمل األفراد بهذه المنظمة على ترجمة هذه القیم 

  .الدور الحقیقي للقائد إلى حقیقة واضحة فاالتصال هنا هو

یعمل األفراد ما یؤدي إلى مكافأتهم و یتجنبون ما یؤدي إلى عقابهم، : ــــ المكافأة و العقاب4

  .فالمدیرون في المنظمات یستطیعون أن یتحكموا في نظام المكافأة و العقاب

ى تهیئة یؤدي إل إن العمل من اجل اكتساب هذه المصادر االربعة للقوة و الحفاظ علیها    

الظروف التي تعتبر شرطا أساسیا الكتساب السلطة الفاعلة، لذا فإن الحفاظ على السلطة 

  .یتطلب االهتمام و االحترام و المبادرة و بالتالي فإن ذلك یعتبر أیضا آخر له أهمیته

كذلك تجدر اإلشارة إلى أنه من السهل أن تتداخل القوة مع السیطرة، و إن كانت     

: حا خطیرا، و عالج التأثیر السلبي للقوة یتمثل في التقید بالقاعدة التي تقولالسیطرة سال

، هذه القاعدة تجبر القادة أن یتصرفوا بنفس "اعمل لآلخرین ما تحب أن یعملوه لك"

  .السلوكات التي یسعون إلى تشجیعها لدى اآلخرین

مدیرون القوة و یحافظوا أن یمتلك ال" دیف فرانسیس و مایك وود كوك"و یؤید الباحثان     

، كما ان ممارسة المسؤولیة بدون علیها على الرغم من الخطر الكامن في تقلد السلطة

عرضة ألن یستدعى "السلطة أو الصالحیة أمر خطیر، فكون الشخص مسؤوال یعني أنه 

، فالشخص ال یمكن أن یكون مسؤوال عن النتائج بدون أن تكون "للمحاسبة عملیا و أخالقیا

 .یه القدرة على صنع القرارات التي تؤثر على النتائجلد

  



 

119 
 

  :أهم األسس التي تقوم علیها قیمة القوةـــــ 

  .ـــ یجب أن یمارس المدیرون فرض النظام1

  .ــــ ینبغي على مالكي المنظمة أن یربحوا2

  .ــــ تحتاج اإلدارات أن تطور قوة الجاذبیة لدیها3

  .آت و العقابیجب أن یتم ضبط نظام المكافـــــ 4

  .ـــــ یجب أن یتم كسب االحترام5

  .ـــــ ینبغي تجنب السیطرة في حد ذاتها6

  .184ـــــ ینبغي أن تسیر المسؤولیة و الصالحیة جنبا إلى جنب7

  :قیمة القوة من المنظور اإلسالميـــ 2ـــ2

  : تعریف القوةــ 1ــ2ـــ2

سالمي تعني القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب القوة من المنظور اإل    

لمطروحة سواء كانت عسكریة أم مدنیة، فالقائد العسكري مثال یكون قویا حینما للمشكلة ا

تكون لدیه القدرة على أسلوب المناورة و ابراز الخبرة و المعرفة باألسالیب القتالیة الهجومیة 

یقة ترهب عدوه و تثبت جدارته، أما في الجانب المدني فیكون و الدفاعیة على السواء بطر 

القائد قویا عندما یكون قادرا على ترسیخ قواعد قواعد العدل و المساواة مع موظفیه و مع 

الجمهور و تنفیذ األنظمة على الجمیع دون تفرقة أو محسوبیة أو منفعة خاصة و في هذا 

في الحكم بین الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي  و القوة: "..یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة

  .185"دل علیه الكتاب و السنة و إلى القدرة على تنفیذ األحكام

إن خیر من استأجرت القوي ((:و إنه لمن الضروري توفر القوة في اإلدارة لقوله تعالى    

كریم، ذي  إنه لقول رسول: ((و قال اهللا تعالى في صفة جبریل علیه السالم. 186 ))األمین

 .187 ))قوة عند ذي العرش مكین، مطاع ثم أمین
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  :ــــ مصادر القوة2ـــــ2ـــ2

و في هذا المجال سوف تقوم الباحثة باستنتاج مصادر القوة من المنظور االسالمي و     

  :ذلك كما یلي

 فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم بالعدل فال یستوي الذین یعلمون مع : توفر المعلومات

 .ین ال یعلمونالذ

 فالقائد العادل قادر على كسب موظفیه ألنه یحفظ لهم حقوقهم و یدافع عن : العدل

 .مصالحهم

 من أهم مصادر القوة فالقائد المؤمن باهللا عز و جل و یعلم أن اهللا قد كلفه : اإلیمان

بهذه المسؤولیة و أنه مسؤول عنها یوم القیامة كل هذا یجعله یخشى اهللا في جمیع 

 .لهأعما

 إن المركز الوظیفي ألي مسؤول یعطیه الصالحیات الالزمة التخاذ : المركز الوظیفي

 .القرارات

و مما سبق و من خالل تطرقنا لقیمة االقوة  من المنظورین الغربي و االسالمي سوف    

نعمل في هذا المجال على مناقشة وتحلیل أهم األسس التي تقوم علیها هذه القیمة من 

  .االختالف و استخالص النتائجأوجه الشبه و أوجه ن ثم معرفة المنظورین م

  :قیمة القوةل ــــ أوجه التشابه و االتفاق بین المنظورین3ــــ2

ألن اإلدارة ال تكتسب قوتها إذ لم تستطع فرض : ــــ یجب أن یمارس المدیرون فرض النظام

امة العدل بین الموظفین و النظام داخل المنظمة، لكن یجب أن تتم عملیة فرض النظام بإق

م على القائد أن یتعامل مع اآلخرین بالعدل و و القیادة في اإلسالم تحتعدم التمییز بینهم، 

إن هللا یأمركم  ﴿: :دون النظر إلى أجناسهم أو ألوانهم أو أصولهم، قال اهللا تعالى اإلنصاف

  .188﴾ا بالعدلاألمانات إلى أھلھا، و إذا حكمتم بین الناس أن تحكمو تؤدواأن 

ـــــ تحتاج المنظمة إلى أن تطور قوة الجاذبیة لدیها و ذلك لكي تكسب قلوب و عقول 

موظفیها من خالل امتالك القائد القیم اإلیجابیة و التي تؤثر بدورها على قیم اآلخرین، و في 

به  فإن من صفات القائد الناجح أن یكون قدوة حسنة للتابعین حتى یقتدوا اإلسالميالجانب 
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لقد  ﴿ :إلى هذه الخاصیة حیث قال اهللا تعالى اإلسالمو یتفانوا في انجاز أعمالهم و لقد نبه 

  .189﴾كان لكم في رسول هللا أسوة حسنة لمن كان یرجوا هللا و الیوم اآلخر

  .لھملمرؤوسیھ إذا أراد االلتزام من قبأن یكون قدوة  فیجب على القائد

بحیث یتجه العاملون إلى عمل ما یؤدي إلى : و العقاب بط نظام المكافآتـــ یجب أن یتم ض

مكافأتهم و تجنب ما یؤدي إلى عقابهم، و تعتمد المنظمة في فرض قوتها على نظام من 

فإن  اإلسالميالمكافآت و العقاب و ذلك إلنجاز المهام بالشكل المطلوب، و من الجانب 

ى الخیر و العمل و تحذیرهم من الشر التحفیز ورد في الكثیر من اآلیات مفاده دفع الناس إل

كما اهتمَّ اإلسالُم بقضیة المكافأة على العمل الصالح والعمل المثِمر، وفي ذلك ، و الفشل

ه مكافأٌة على عمل واحد ، فهذ 190﴿ َمْن َجاَء ِباْلَحَسَنِة َفَلُه َعْشُر َأْمثَاِلَها ﴾: یقول اهللا تعالى

﴿  .تعزیز ودعم معنوي، ودافع مستمر في عمل الصالحاتإیجابّي، ُیكاَفأ بعشر أمثاله، وهذا 

ْم ِبَأْحَسِن َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِیَینَُّه َحَیاًة َطیَِّبًة َوَلَنْجِزَینَُّهْم َأْجَرهُ 

  .191َما َكاُنوا َیْعَمُلوَن﴾

ساب السلطة الفاعلة و الحفاظ علیها من تكــــ یجب السعي إلى كسب االحترام و ذلك ال

خالل اكتساب مصادر القوة األربعة، فمن یملك مصادر القوة یملك االحترام، أما في الجانب 

االسالمي فعلى المدیرین أن یحكموا بین موظفیهم بالعدل و ذلك لكسب احترامهم و أن 

و امتالك المعلومات الالزمة یكونوا قدوة لهم في القیام بأعمالهم، كذلك تحلیهم باألمانة 

التخاذ القرارات الصائبة فال یستوي الذین یعلمون و الذین ال یعلمون و بالتالي فكسب 

  .االحترام و الوالء یأتي أوال من تحلي اإلدارة باألخالق الحمیدة

ینبغي تجنب السیطرة في حد ذاتها، حیث یمكن أن تتداخل القوة مع السیطرة و هذا و هذا  ـــــ

" دیف و وود كوك: "ن بین التأثیرات السلبیة للقوة، و لتجنب التأثیر السلبي یرى الباحثینم

  ".أعمل لآلخرین ما تحب أن یعملوه لك: "أنه على المدیرین التقید بالقاعدة التالیة

ال یؤمن أحدكم حتى یحب ): "ص(و في المقابل فإن االسالم أشار إلى هذه الفكرة في قوله 

  ".لنفسهألخیه ما یحب 
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ــــ ینبغي أن تسیر المسؤولیة و الصالحیة جنبا إلى جنب، فممارسة المسؤولیة بدون سلطة أو 

صالحیة هو أمر خطیر، فالشخص ال یمكن أن یكون مسؤوال عن النتائج بدون أن تكون 

فقد كان  اإلسالميلدیه القدرة على صنع القرارات التي تؤثر على النتائج، و من المنظور 

 علیه و سلم یعطي أصحابه الصالحیات الالزمة عندما یكلفهم  بأعمال معینة و صلى اهللا

كلكم راع و كلكم ): "ص(یترتب عن هذه الصالحیات مسؤولیة انجاز تلك األعمال، قال 

  ".مسؤول عن رعیته

  :ـــ أوجھ التباین و االختالف بین المنظورین لقیمة القوة4ــــ2

فمالكي المنظمات هم الذین لهم الحقوق و على : ن یربحواــــ ینبغي على مالكي المنظمة أ

المدیرین أن یعملوا لصالحهم ، و بالتالي فهم یمتلكون القوة من ملكیتهم للمشروع، لكن من 

یجب أن ال یكون الربح على حساب العاملین في المنظمة، فمن حق  اإلسالميالمنظور 

حسب القرآن الكریم و السنة (رق المشروعةالمالكین أن یربحوا شرط أن یكون هذا الربح بالط

  .، و أن ال یكون على حساب حقوق اآلخرین)النبویة

  :ـــــ قیمة المكافأة3

  :قیمة المكافأة من المنظور الغربيـــ 1ــــ3

یعتبر أداء األفراد الذین یقودون المنظمة أمرا مهما، لذا فإنه من الضروري على المدیرین     

، إن المنظمة الناجحة هي التي دیة من اجل تحقیق أهداف المنظمةأن یعملوا بثبات و ج

  .تحدد النجاح و تكافئ علیه

  :تعریف المكافاةــــ 1ـــ1ــ3

هي منحة رب العمل لمن أجاد أو أبدع بعمل ما أو نفذ ما هو منوط به كما یجب ، وقد 

یه ، أو قد تكون أو نسبة معینة من الراتب تزاد عل) مبلغ معین من المال ( تكون مادیة 

  . معنویة

  

   :دور نظام المكافآت في المنظمةـــ 2ـــ1ــ3

إن المكافآت و المنافع التي یتم التحكم فیها من قبل اإلدارة العلیا للمنظمة تمثل مجموعة     

هي األسالیب األولیة للتأثیر  األدوات التي تشكل السلوك في العمل، لذا فإن الثواب و العقاب

على اإلثابة أو العقاب هي مصدر القوة، إن  ، و بالتالي فإن القدرةاآلخرین و التحكم في
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" الشخص الذي یدفع للعازف هو الذي یطلب سماع ما یرید سماعه: "العبارة التي تقول

أنظمة الثواب و العقاب من أجل  صحیحة على األقل جزئیا، إن اإلدارة الناجحة تستخدم

  .داء العالي الدائمتوحید جهود المنظمة في اتجاه األ

لقد امضى المدیرون وقتا طویال  في إدراك القوة اإلبداعیة لنظام المكافآت، فعلى سبیل     

أن تجعل الجرائد تتحدث عنها في  Rank zerox "رانك زیروكس"المثال استطاعت شركة 

التغذیة تعتمد جزئیا على  عندما أعلنت أن مكافأة الجدارة لمدیري اإلدارة العلیا 1988عام 

المرتدة من العمالء، و بناءا على هذه التغذیة المرتدة یتم إجراء دراسة مسحیة سنویة، و 

سوف تقلل من  بالتالي فإنه إذا كانت فكرة العمالء عن الشركة سیئة فإن التغذیة المرتدة

  .مكافآت المدیرین المسؤولین

یتصرفون على الفطرة، فهم كما أن األفراد في بعض أمورهم كسائر المخلوقات األخرى     

  .یبحثون عما یرضیهم و یتجنبون ما یضرهم

  :من الممكن استخدامها من خالل خمسة طرق هي إن قوة المكافاة    

 اجتذاب الناس القادرین من خالل تقدیم عرض ال یمكن رفضه.   

 إبراز القیم المناسبة. 

 الجدارة هي التي تكسب المعركة. 

 العمل على تشكیل السلوك. 

  حید الجهودتو   

یؤثر نظام المكافآت في عملیة التفكیر، هذه العملیة تم وصفها من قبل أحد المدیرین     

وذلك في   %10یتم في شركتنا دفع عالوة إضافیة للمدیرین تقدر بنسبة : "الذي قال

 التي یتم تحقیقها وفقا لألهداف المرسومة، لذا فإننا إذا لم نحقق الهدف عندئذ   مقابل األرباح

  ".فإننا كمدیرین لن نحصل على العالوة اإلضافیة

ینبغي تسخیر نظام المكافآت من أجل تعزیز اآلداء العالي، فنظریات الدوافع المعاصرة     

، و أهم النقاط الرئیسیة في هذه في الوقت الراهن مقبولة بشكل واسع" التوقعات"مثل نظریة 

  :النظریة هي

لمعتقدات و القیم بالتفصیل من أجل الحصول على ـــــ ینبغي دراسة االتجاهات و ا

  .المعلومات
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ـــــ تعتبر المكافآت أفضل وسیلة لتحسین أداء الفرد، على أن تمنح هذه المكافآت لجمیع 

  .الموظفین دون تمییز

ــــ ینبغي أن یعرف األفراد بالضبط كیفیة توزیع المكافآت، حیث أن األداء العالي یستحق 

  .المكافأة

ینبغي أن یؤكد التدریب على أن المكافآت العالیة من الممكن أن تحقق من خالل األداء ـــــ 

    .العالي

  .ـــــ ینبغي أن یتم تحدید اهداف كل فرد بوضوح

إن الوعد براتب : "و تعتبر المكافآت المادیة في حد ذاتها دافعا غیر مكتمل، فلقد قیل    

  ".نه لن یشجع على العمل الشاقككل یوم، ل جید سوف یدفع شخصا ما ألن یعمل

كما أن المكافآت المعنویة مثل التشجیع و االعتراف یجب أن توظف في العمل، و فوق     

یحبون  أيقبلیون  أصلهمأال و هو االنتماء، فاألفراد في فإن هناك دافعا أساسیا  كل هذا

  .االنتماء إلى قبائل

            : أهم األسس التي تقوم علیها قیمة المكافأة

  .بطهمالعقاب من األسالیب األساسیة للتأثیر على اآلخرین و ضـــــ یعد الثواب و 1ـ

  .ــــ ینبغي أن تستخدم المكافآت لتوحید جهود األفراد للعمل من أجل تحقیق اهداف اإلدارة2ـ

  .نحو األداء ـــــ توجیه مكافآت المدیرین3ـ

  .ع بعنایةــــ االهتمام بدراسة نظریة التوقعات في الدواف4ـ

  .ــــ ینبغي أن یفهم كل فرد في المنظمة نظام المكافآت5ـ

  .ــــ ینبغي أن یكافأ السلوك اإلیجابي على الدوام6ـ

  .192ـــــ  یحتاج المدیرون أن یكونوا خبراء في المكافآت غیر المادیة7ـ

  :ــ المكافأة من المنظور اإلسالمي2ــــ 3

یعطى للعامل نتیجة عمل أو جهد زائد و ذلك لتشجیعه  و هي ما" :ــ تعریف المكافأة1ـــ2ـــ3

  ".أم آخرویة)مادیة و معنویة(على بذل الكثیر من الجهد و قد تكون دنیویة

    :ـــ دور المكافآت في المنظمة2ـــ2ـــ3

                                                 
 .74ـــ70:مرجع سابق، ص ص: و مایك وود كوكدیف فرانسیس :    192
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من صنع فیكم :(في تحفیز العاملین قال صلى اهللا علیه و سلم إن للمكافآت دور كبیر    

موظف الجدیر بالتحفیز نتیجة جهد أو عمل زائد یجب أن یكافأ و یعلن فال)   معروفا فكافئوه

  .﴾ذلك فالیتنافس المتنافسون و في ﴿:: عن ذلك لآلخرین لیتنافسوا على الخیر قال تعالى

و تجدر اإلشارة إلى أن االعتقاد بأن المادة أو المال وحده یمكن أن ینمي العالقات     

لتجربة خیر برهان حیث نجد موظفین غیر سعداء مع ما اإلنسانیة مقولة غیر صحیحة، و ا

یقدم لهم من مكافآت، فهم یفتقدون السلوك اإلنساني االسالمي الذي یجعلهم سعداء باآلخرین 

: و یجعل اآلخرین سعداء بهم إنها مكارم األخالق التي جاءت رسالة الهادي البشیر لنشرها

  .193"إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق"

  :ــــ أنواع الحوافز3ـــ2ـــ3

حوافز دنیا و : لقد أحاطت الشریعة اإلسالمیة بأنواع الحوافز جمیعها، و هي على نوعین    

حوافز آخرة، فضال عن أنها مادیة و معنویة، إیجابیة و سلبیة، و قد تضمن القرآن الكریم 

: تعالىآیات كثیرة تحض على عمل الخیرو ترغب فیه و تنهى عن اقتراف الشر، قال اهللا

و قال سبحانه﴾، فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره ﴿  

من جاء بالحسنة فلھ عشر أمثالھا و من جاء بالسیئة فال یجزى إال مثلھا و  ﴿:   

  .﴾ھم ال یظلمون

و قال علي بن ابي طالب كرم اهللا وجهه لوالیه على مصر مالك بن الحارث في خطاب     

وال یكونن المحسن و المسيء عندك بمنزلة سواء، فإن ذلك تزهیدا ألهل :" هوجهه إلی

، و قال عمر بن الخطاب في "اإلحسان في اإلحسان، و تدریبا ألهل اإلساءة على اإلساءة

  .."فمن یحسن نزده و من یسيء نعاقبه: "..إحدى خطبه

كثیرة لحث الناس و و قد استخدم الرسول صلى اهللا علیه و سلم المكافآت في مواقف     

تحفیزا على ". من أحیا أرضا میتة فهي له):"ص(إثارة حماسهم، فمن ذلك مثال قوله 

  .و زراعتها األراضياستصالح 

                                                 
 .167ـــ166: ، ص ص1991،السعودیة ،أبها، 3اإلدارة و الحكم في اإلسالم، ط: عبد الرحمن بن ابراهیم الضحیان:    193
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و ال ریب أن الحافز الدیني یحرك دوافع الفرد للعمل مطلبا في مرضاة اهللا، و قد فرق     

، 194لسیئات و یفسد في األرضاهللا سبحانه و تعالى بین من یعمل الصالحات و من یقترف ا

.195﴾أم نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدین في األرض ﴿: قال اهللا تعالى

    

سوف  اإلسالميو مما سبق و من خالل تطرقنا لقیمة المكافأة من المنظورین الغربي و     

ة من نعمل في هذا المجال على مناقشة وتحلیل أهم األسس التي تقوم علیها هذه القیم

  .االختالف و استخالص النتائج أوجه الشبه و أوجه المنظورین من ثم معرفة

  :قیمة المكافأةل ـــــ أوجه التشابه و االتفاق بین المنظورین3ـــ3

  :ـــــ توجیه مكافآت المدیرین نحو اآلداء

شأنها  فاألداء هو الذي یحدد إن كان هذا المدیر جدیرا بأن یكافأ أم ال كما ان المكافأة من

أن تحسن األداء، و من المنظور اإلسالمي فإن الثواب و العقاب مرتبطان باألداء أي العمل 

 :الصالح فقد ربط اهللا عز وجل بین اإلیمان و العمل كشرط یترتب علیه الثواب لقوله تعالى

  .196﴾و الذین آمنوا و عملوا الصالحات أوالئك أصحاب الجنة ھم فیھا خالدون ﴿

  . ن یكافأ السلوك اإلیجابي على الدوامـــــ ینبغي أ

إن السلوك اإلیجابي في العمل من شأنه أن یسهم في تحقیق أهداف المنظمة و بالتالي یجب 

مكافأته على الدوام و من المنظور اإلسالمي فإنه على قدر عمل اإلنسان أو الموظف على 

یرا یره و من یعمل مثقال من یعمل مثقال ذرة خ ﴿ :قدر مكافأته كما توضحه اآلیة الكریمة

  .197﴾ذرة خیرا یره

  .یحتاج المدیرون أن یكونوا خبراء في المكافآت غیر المادیة  ـــــ

و هذا لما لها من أثر كبیر في نفوس العاملین دون إهمال المكافآت المادیة، فاإلنسان 

ثر كما أن بطبیعته یعمل من أجل أن یعیش و المكافأت المادیة من شأنها أن تدفعه للعمل أك

المكافآت المعنویة مفیدة جدا لما تتركه من أثر عمیق في نفس العامل كأن یمنح شهادة 

                                                 
، ص 1998الفكر اإلداري في اإلسالم، دبي، مركز جمعة الماجد للثقافة و التراث،: ناشد محمد محمد:    194

 .146ــ244:ص
 .28آیة : سورة ص:    195
 .82: آیة : سورة البقرة:    196
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تقدیریة لقیامه بأفضل عمل و ربما یكون تأثیر الحوافز غیر المادیة أكثر من تأثیر الحوافز 

  .المعنویة و هذا ما یتفق مع المنظور اإلسالمي فاإلسالم شجع على تقدیم الحوافز بأنواعها

  :قیمة المكافأةل ـــــ أوجه التباین و االختالف بین المنظورین4ـــ3

ـــــ یعد الثواب و العقاب من األسالیب األساسیة في التأثیر على اآلخرین و ضبطهم، 

فبدونهما من الصعب التحكم في السلوك و ضبطه، لكن تجدر اإلشارة إلى أن المنظور 

نظور اإلسالمي و هذا ما أرادت الباحثة أن توضحه الغربي للثواب و العقاب یختلف عن الم

، فمن المنظور الغربي هما مرتبطان بالجانب الدنیوي و المقارنة  من خالل عملیة التحلیل

فقط لكن من المنظور اإلسالمي فهما یشمالن كال الجانبین الدنیوي و اآلخروي، فهناك 

نتظر ثوابها في الدنیا بل یقوم بذلك طمعا الكثیر من األعمال التي یقوم بها الفرد المسلم وال ی

فمن یعمل مثقال ذرة  ﴿: في مرضاة اهللا عز و جل و رغبة في جزاء اآلخرة لقوله تعالى

  .198﴾خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره

  .تحقیق أهداف اإلدارة أجل ــــ ینبغي أن تستخدم المكافآت لتوحید جهود األفراد من

فا و تسعى إلى تحقیقها و مما یساعد في ذلك هو مكافأة األفراد الذین إن اإلدارة تسطر أهدا

یقومون بالعمل الصحیح أي أن العملیة التي تتم بین الفرد و المنظمة هي عملیة تبادل 

مصالح لكال الطرفین، فمن مصلحة المنظمة أن یعمل الفرد على تحقیق أهدافها و من 

فنجد  قد یختلف األمر  اإلسالميالمنظور  لكن من. مصلحة الفرد أن یكافأ على عمله

بعض الموظفین یجتهدون و یتقنون أعمالهم بالرغم من عدم مكافأتهم من قبل اإلدارة إال أنهم 

یعلمون أن اهللا سوف یجازیهم على ذلك خیر جزاء، كما أن الجزاء األخروي لیس مرتبطا 

جل فإن اهللا یكافأه على ذلك و ما یرضي اهللا عز و  اإلنسانبتبادل المصالح فعندما  یفعل 

  .لن یفید اهللا في شيء فاهللا غني عن كل شيء اإلنسانلكن هذا 

  :ـــــ االهتمام بدراسة نظریة التوقعات في اإلدارة بعنایة

 "توقعا"إن االعتقاد بأن أي سلوك سوف یرتبط بمحصلة معینة یسمى في الفكر اإلداري 

تمال بأن محصلة معینة سوف تحدث كنتیجة إدراك الشخص للفرصة أو اح: "فالتوقع هو

أما اإلسالم فال یسلم بفكرة التوقع و إنما التأكد التام في الحصول على الجزاء ". لسلوك معین

  .دنیویا كان أم أخرویا طالما أدى العمل على الوجه األكمل
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  .المكافآتكل فرد في المنظمة نظام ــــ ینبغي أن یفهم 

لمنظمة أن علیه أن یعمل بجد و اتقان و أن عمله سیكافأ ، هذا فعندما یعلم كل فرد في ا 

سیكون حافزا له لبذل جهد أكبر في العمل و بذلك یتنافس األفراد دوما للقیام باألفضل و 

االختالف الموجود هو أن الموظف من منظور الفكر الغربي تحفزه الحوافز الدنیویة فقط أما 

فزه الحوافز الدنیویة و األخرویة أیضا، و ربما كان من المنظور اإلسالمي فإن الموظف تح

  .تأثیر الحوافز األخرویة علیه أكثر من الحوافز الدنیویة
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 .بین المنظورین الغربي و اإلسالمي مهامإدارة ال :صل السادسالف

 إن اإلدارة الناجحة هي التي تهتم بإنجاز مهامها بكفاءة و فعالیة و ذلك لتحقیق أهدافها،    

، هذه القیم التي سوف كفاءة، الفعالیة، القتصاداال: لذا على المنظمة االهتمام بالقیم التالیة

بتحلیلها و مناقشتها  غربي ثم من منظورها اإلسالمي و بعد ذلك نقومنتناولها من منظورها ال

، و بالتالي سوف نتناول في هذا الفصل العناصر و بالتالي استنتاج أوجه الشبه و االختالف

  :التالیة

  .قتصادـــــ قیمة اال1

  .من المنظور الغربي قتصادــــ قیمة اال1ـــ1

  .   اإلسالمي من المنظور قتصادـــــ قیمة اال2ــــ1

  . االقتصادقیمة ل أوجه التشابه و االتفاق بین المنظورینـــــ 3ـــــ1

  .ــ أوجھ التباین و االختالف بین المنظورین لقیمة االقتصاد4ــــ1

 .فعالیةـــــ قیمة ال2

  .من المنظور الغربي فعالیةــــ قیمة ال1ـــ2

    . من المنظور اإلسالمي فعالیةـــــ قیمة ال2ــــ2

  . فعالیةقیمة الل أوجه التشابه و االتفاق بین المنظورینـــــ 3ـــ2

  .ـأوجھ التباین و االختالف بین المنظورین لقیمة الفعالیة4ـــ2

 .كفاءةــــ قیمة ال3

  .من المنظور الغربي كفاءةــــ قیمة ال1ـــ3

  .   من المنظور اإلسالمي كفاءةـــــ قیمة ال2ــــ3
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  .ــــ قیمة االقتصاد1

تنمیة البد أن نشیر إلى أننا كباحثین في علم االجتماع  قبل التطرق لقیمة االقتصاد    

 الخ،...نظریاته االقتصاد فروعه و جزئیاته ثیرا فيلیس علینا أن نتعمق كالموارد البشریة 

ولكننا سوف نكتفي باإلشارة إلى بعض النقاط األساسیة و التي سوف تساعدنا في فهم قیمة 

  .االقتصاد من المنظورین الغربي و اإلسالمي و كذا في عملیة التحلیل و المقارنة فیما بعد

  :ـــ قیمة االقتصاد من المنظور الغربي1ــ1

تعني كلمة إقتصاد التدبیر الحسن للمنزل، و بالتوسع في المفهوم  :ــ تعریف االقتصاد1ـ1ـ1

  .1یشیر إلى فن اإللمام الجید بمختلف أجزاء كل ما ألجل غایة محددة مسبقا

لذا فعلى المنظمة تبني نظام فعال لرقابة التكالیف، و عدم صرف أموال ال ضرورة لها،     

اإلداریة نتیجة اإلسراف و الهدر المالي، كما أن كل نشاط تقوم به  فكثیرا ما تفشل األعمال

  .المنظمة یكلف مبلغا مالیا، لذلك على المنظمة إدراك أهمیة مواجهة الحقیقة االقتصادیة

  :ـــ نشأة و تطور االقتصاد الغربي2ـــ1ـ1

قتصادي مر الفكر االقتصادي الغربي بعدة مراحل ففي الخمسینات كان الفكر االلقد     

الذي اعتبر واحد من أكثر  John maynard keynes" جون ماینارد كینز"موجه بنظریات 

المفكرین إبداعا في القرن العشرین، فقد كانت قواعده اإلصالحیة فیما یتعلق باالزدهار 

الوطني تتضمن الصرف بالطریقة التي یراها الفرد، و تحفیز النشاط االقتصادي و ذلك 

ك، و لكن هذا الفكر واجه الكثیر من المشكالت الكبیرة  و بخاصة التضخم بزیادة االستهال

  .الشدید

ثم بعد ذلك ظهرت أفكار ونظریات بدیلة لعالج القصور في النظریة الكینزیة    من     

من الضروري  ..<<: أنه 1776الذي كتب في عام  Adam smithبینها أفكار آدم سمیث 

إلسهام في الدخل السنوي للمجتمع بكل ما یستطیع من قوة، على كل فرد أن یعمل من أجل ا

على أن الفرد بصفة عامة، في الحقیقة، لم ینو بعمله تعزیز الصالح العام ، و ال یعرف أنه 

                                                 
، 2001،بیروت، منشورات عویدات، 2خلیل أحمد خلیل، ط:موسوعة الالند الفلسفیة، المجلد األول، ترجمة: أندریه الالند  1
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إنه ینوي بعمله تعزیز مكاسبه الذاتیة فقط، و هو في ذلك مثل الكثیر من األفراد ...یعززه

  .>>من نیته اآلخرین موجه بید خفیة لتعزیز هدف لیس

لقد كان آدم سمیث یعتقد أنه عندما یبحث األفراد عن مصالحهم الذاتیة بحریة فهم في     

الحقیقة یسهمون في رفاهیة و ازدهار الوطن، و قد تم إحیاء  وجهة النظر هذه من قبل 

و الذي ألهمت معارفه الفكریة المدیرین في " Milton fridmanمیلتون فریدمان "

یكتشفوا من جدید الحقیقة األصلیة في القول المأثور عن السبعینیات ل

إذا كان الدخل السنوي یساوي عشرین جنیها و << :حیث قال" Micawberمیكاوبیر"

المنصرف یساوي تسعة عشر جنیها و ستة أعشار الجنیه، فإن النتیجة تكون السعادة، أما 

یها و ستة أعشار الجنیه عندما یكون الدخل السنوي عشرین جنیها و المنصرف عشرین جن

  .>>فإن النتیجة هي التعاسة

و طبعا لیس على المدیرین أن یفهموا االقتصاد العام بالتفصیل لكن نظریاتهم     

االقتصادیة تؤثر على عملیاتهم الیومیة في اتخاذ القرار، ذلك أن النظریة االقتصادیة تعد 

  . جزءا أساسیا من نظام القیم التنظیمیة

ذلك تطورت وجهة نظر اقتصادیة أخرى تلك التي ترى أن الحكومات من الممكن  ثم بعد    

أن تصنع ازدهار العالم و ذلك بواسطة طباعة المزید من النقود، و هذا االقتراح قاد إلى 

اعتقاد ال مبرر له في قوة الحكومة إلى جانب فقدان االهتمام بالمبدأ األساسي الذي یشیر 

الخسارة هي التي من الممكن أن تقیس النجاح التجاري و لیس إلى أن حسابات الربح و 

إن الحقیقة جلیة سواء : "التبذیر، لقد أوضحت هذا األمر مدیرة مسؤولة من نیوزیلندا إذ قالت

أحببناها أو لم نحبها، هي أننا یجب أن نعیش و نتنافس في سوق عالمي، إن معیارنا 

ي، حیث أنه في النهایة سوف یختار الناس أن الوطني للحیاة یعتمد على األداء االقتصاد

یشتروا الشيء الذي یقدم لهم أفضل قیمة، و یترتب على هذا أن الشركات التي ال تقدر قیمة 

هذه الجدلیة العمیقة تحتاج إلى أن تكون موضع ". النقود سوف تفشل في أن تكون مزدهرة

  .تقدیر عالمي

بما في ذلك االتحاد السوفیاتي سابقا، بدأت  -بعض الدول-كذلك ففي الثمانینیات في     

المصانع تتعرض لهزة األحداث التجاریة العالمیة، و هذا یعني عودة جزئیة إلى قیم اقتصاد 

السوق الحر، فعلى سبیل المثال عندما تم العمل بهذا المبدأ في بریطانیا و ألول مرة منذ 
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یعني أن التعرض المباشر لقوة  سنوات عدیدة بدأت اإلنتاجیة تتحسن بصورة ملموسة مما

حساب الربح و الخسارة كان أكثر نجاحا، و أن أداء الشركات یكون أفضل عندما یتعرضون 

لضغوط التنافس الحر، كما أنه من الواجب على الشركات التجاریة أن تعمل وفق المبدأ 

المبدأ القوي ، و أن األعمال و المشاریع لن تتم بنجاح بدون "إن البقاء لألصلح: "القائل

لنظام االقتصاد الرأسمالي الذي یؤكد على أن الفعالیة و الكفایة و النتائج هي المعاییر 

إن النظام القیمي الذي یقوم علیه النظام الرأسمالي ینبغي أن . األساسیة للحكم على األداء

ي فإن أي یترجم إلى ثقافة ذات طابع تنافسي، فعندما یتم فقدان االهتمام بالجانب االقتصاد

  .1منظمة تصبح عرضة للمخاطر

  :غربيأسس االقتصاد ال ـ3ـ1ــ1

و بناءا على ما سبق یمكن استنتاج أهم األسس العامة التي یقوم علیها االقتصاد الغربي     

  :و هي

 یرتكز االقتصاد الغربي أساسا على الفكر الوضعي فهو من صنع اإلنسان. 

 یقوم على مبدأ أساسي مفاده أن ال شيء مجانا. 

 العمل بقیم االقتصاد الحر، أي الحریة الفردیة المطلقة. 

 القوة و حسن المغامرة. 

  العمل بمبدأ الغایة تبرر الوسیلة(التركیز على الربح باعتباره غایة.( 

 لى النظام الربوي الذي یعتمد على مبدأ االقتراض الزمنيیقوم ع. 

 ال یجب أن ننفق أكثر مما نكسب. 

 كل ما هو موجود من خیرات و موارد ال یكفي األعداد المتزایدة من الناس. 

 یعتمد على الرقابة الخارجیة و التي تستند إلى القانون. 

 كن من الثروة و إشباع السعي إلى تحقیق المصلحة الذاتیة للفرد و أقصى قدر مم

 .الحاجات

  االنسجام بین مصالح الفرد و مصالح المجتمع خاضع لقوى السوق، فاالقتصاد یسیر

 .بفعالیة إذا ما ترك دون تدخل

                                                 
 .66:، صمرجع سابق: دیف فرانسیس و مایك وود كوك  1
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 عدم االهتمام بالقیم األخالقیة إال إذا كانت تعود بالمنفعة المادیة. 

  :ـــ قیمة االقتصاد من المنظور اإلسالمي2ــــ1

لتوضیح قیمة االقتصاد من المنظور اإلسالمي لیس علینا أن ندخل في تفاصیل و     

مفهوم االقتصاد : جزئیات االقتصاد اإلسالمي، ، لذلك سوف نركز في هذا المجال على

  . یهااإلسالمي، نشأته، تطور دراسته ثم األسس و المبادئ التي یقوم عل

  : مفهوم االقتصاد اإلسالميـــ 1ـ2ـ1

هو الذي یوجه النشاط االقتصادي و ینظمه وفقا ألصول "االقتصاد اإلسالمي ببساطة     

، فهو یستمد جذوره من االعتقاد بأن اإلنسان هو خلیفة اهللا 1"اإلسالم و مبادئه االقتصادیة

و أن البشر إخوة، و أن كل ما الواحد األحد في األرض، فهو خالق الكون و كل ما فیه، 

سخره اهللا لهم من موارد إنما هو أمانة بین أیدیهم ائتمنهم اهللا علیها، و علیهم استخدامها 

بالعدل حرصا على رفاهة الجمیع، كما أن هؤالء البشر مسؤولون في اآلخرة أمام اهللا سبحانه 

  . 2و تعالى عما اكتسبوه من هذه الموارد و فیما أنفقوها

  :ـــ نشأة االقتصاد اإلسالمي2ــ2ـ1

جاء اإلسالم منذ أربعة عشر قرنا كرسالة سماویة عالمیة خاتمة، تعالج حیاة البشر في     

مختلف نواحیها روحیة كانت أم مادیة، فلم یكن اإلسالم مجرد عقیدة دینیة، و إنما هو أیضا 

سول الكریم نبیا هادیا تنظیم سیاسي و اجتماعي و اقتصادي لكافة البشر ، كما لم یكن الر 

" دین و دنیا"فحسب و لكنه كان أیضا حاكما منفذا و هذا ما یعبر عنه باصطالح اإلسالم 

  ".عقیدة و شریعة"أو 

و من هنا كان منشأ االقتصاد اإلسالمي حیث جاء اإلسالم في المجال االقتصادي     

أت اإلسالم شأن الدیانة بأصول اقتصادیة جدیدة تنطوي على سیاسة اقتصادیة ممیزة، فلم ی

الیهودیة رسالة خاصة لفئة معینة، و ال شأن الدیانة المسیحیة لمجرد الهدایة الروحیة شعارها 

، و إنما جاء خاتم الدیانات السماویة تنظیما "أن أعط ما للقیصر لقیصر، و ما هللا هللا" 

  .3متكامال لكافة البشر في مختلف نواحي حیاتهم

                                                 
 .12ـ11:، ص ص1994: دار الشروق: الوجیز في االقتصاد اإلسالمي ، مصر: محمد شوقي الفنجري  1
 .31: ، ص1996ماهو االقتصاد اإلسالمي، المعهد اإلسالمي للبحوث و التدریب، : عمر شابرامحمد   2
 .12ـ11:مرجع سابق، ص ص: شوقي الفنجريمحمد   3
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تصاد اإلسالمي قدیما قدم اإلسالم و إن كان تدریسه كمادة مستقلة و من ثم كان االق    

  . حدیثا للغایة، و ما زالت بحوث هذه المادة و مجاالت تدریسها محدودة

  :ـ  تطور دراسة االقتصاد اإلسالميـ3ـ2ـ1

  :لقد مرت دراسة االقتصاد اإلسالمي بثالث مراحل أساسیة    

ففي : االقتصاد اإلسالمي في العصور اإلسالمیة األولىازدهار دراسة  :المرحلة األولىأـــ 

هذه المرحلة ظهرت العدید من كتب الفقه اإلسالمي و التي تناولت أحكام تفصیلیة تنظم 

أوجه النشاط االقتصادي منها تحریم الربا و االحتكار، حكم شركات األموال، تنظیم 

دیة متناثرة بین فصول كتب الفقه لكن ظلت هذه األفكار و التطبیقات االقتصا. الخ..السوق

و غیرها من الكتب التي تبحث في األحكام دون أن تدرس كموضوع مستقل و هو االقتصاد 

اإلسالمي، و لكن هذا ال یعني عدم وجود كتب و مؤلفات اقتصادیة مستقلة فأولى الدراسات 

ب العرب منذ االقتصادیة العلمیة في العالم إنما ظهرت في ظل اإلسالم و على ید الكتا

الخراج ألبي یوسف، و كتاب الخراج لیحیى بن : أواخر القرن السابع المیالدي، فهناك كتاب

بمدینة لیون  1896سنة " جونیبول"آدم القرشي و أول من نشر هذا الكتاب هو المستشرق 

بفرنسا، كذلك كتاب األموال ألبي عبید بن سالم و هو كتاب جامع لكل ما یتعلق باألموال 

الدول اإلسالمیة، و كتاب المقدمة البن خلدون و الذي جعل الكثیر من العلماء یقرون في 

الذي كتبه أبو االقتصاد الحدیث " ثروة األمم"هو صورة مماثلة لكتاب " المقدمة"بأن كتاب 

آدم سمیث، فرغم أن ابن خلدون قد سبق آدم سمیث بخمسة قرون فقد بحث في مقدمته 

الثروة و صور النشاط االقتصادي و نظریة القیمة، فال یختلف  مقومات الحضارة و إنتاج

  .الكتابان إال اختالفا بیئیا

  .نكسة دراسة االقتصاد اإلسالمي بقفل باب االجتهاد :المرحلة الثانیة ب ـــ

منذ منتصف القرن الرابع الهجري انقسمت الدولة اإلسالمیة إلى عدة دول یتناحر والتها     

سلطة فدب بذلك االنحالل و انتشرت الفوضى، كما ظهر الفساد بین و أفرادها على ال

العلماء أنفسهم، فكان إذا اجتهد احدهم فتح على نفسه باب التشهیر و حط زمالئه من قدره، 

و بذلك انتهى العلماء إلى التقلید فقفل باب االجتهاد فعولجت الفوضى بالجمود، وعطلت 

ة خاصة عن مواجهة حاجات المجتمع المتغیرة، إذ لم المبادئ اإلسالمیة عامة و االقتصادی

یعد العلماء فیما یعرض لهم من وقائع جدیدة یرجعون إلى المصادر التشریعیة األساسیة 
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الستنباط األحكام من نصوص القرآن و السنة، و إنما یرجعون إلى اجتهادات األئمة و 

عت لزمان غیر زمانهم و ألوضاع العلماء السابقین فیلزمون الناس بها دون مراعاة أنها وض

غیر أوضاعهم، و من هنا نرى أنه بقفل باب االجتهاد انقطعت صلة المجتمعات اإلسالمیة 

بالتطبیقات اإلسالمیة الصحیحة كما توقفت الدراسات االقتصادیة اإلسالمیة حتى نسي 

  ". باالقتصاد اإلسالمي"الناس بما فیهم المثقفون أن هناك ما یمكن تسمیته 

  .دراسة االقتصاد اإلسالمي في العصر الحدیث صحوة  :المرحلة الثالثة ــ ج

مهما استمر الظالم على المجتمع اإلسالمي فالبد للفجر أن یبزغ، فلقد بدأ الكثیرون     

ینادون بضرورة العودة إلى تعالیم اإلسالم و تطبیق مبادئه في كافة المجاالت و منها المجال 

فرض تعالیم اإلسالم بالتعصب و الكالم و إنما بتوضیح هذه  االقتصادي، و لكن دون

التعالیم بأسلوب االقتصاد، فهذه التعالیم هي تعالیم إلهیة إذا فهمت على حقیقتها فیمكن أن 

  .تسود العالم أجمع بوصفها طرق للنجاة و سبیل األمن و السعادة للبشریة جمعاء

مجال االقتصاد اإلسالمي فإن ثمة محاوالت و رغم قلة الدراسات العلمیة الحدیثة في     

  :جدیرة باالعتبار یمكن إجمالها في ثالث اتجاهات

  :الدراسات االقتصادیة الجزئیة:االتجاه األول *

و یختص بدراسة جانب من جوانب االقتصاد اإلسالمي و الكشف عن أحد موضوعاته     

الخ، فهناك ..ریة االقتصادیةكبحوث الربا و االحتكار، المصارف و شركات التأمین، الح

أعمال المؤتمر العالمي األول لالقتصاد :دراسات عدیدة نذكر منها على سبیل المثال

و غیرها كثیر من المؤلفات  1980اإلسالمي الذي دعت إلیه جامعة الملك عبد العزیز سنة

 و الكتب المتزایدة، فضال عن رسائل الماجستیر و الدكتوراه و التي تناولت مختلف

  .موضوعات االقتصاد اإلسالمي

  :الدراسات االقتصادیة الكلیة :االتجاه الثاني *

أي محاولة دراسة االقتصاد اإلسالمي ككل و الكشف عن أصوله و سیاسته     

كتاب الدكتور محمد عبد اهللا العربي : االقتصادیة، و هذه المحاوالت محدودة نذكر منها

 Jaques، و المستشرق الفرنسي جاك أوستري "اصراالقتصاد اإلسالمي و االقتصاد المع"

Austry  في كتابه باللغة الفرنسیة عن اإلسالم و التقدم االقتصاديLislam face au 
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developpement economique   مدخل إلى "و الدكتور محمد شوقي الفنجري في كتابه

  .  االقتصاد اإلسالمي، و غیرهم

  :ادیة التاریخیةالدراسات االقتص :االتجاه الثالث *

و تعنى هذه الدراسات بتحلیل النظام االقتصادي في فترة زمنیة معینة، و هي محاوالت     

محدودة أیضا و أكثرها عن النظام االقتصادي في عهد الخلیفة عمر بن الخطاب، و نذكر 

ي رسالة الدكتوراه للدكتور أحمد الشافعي عن النظام االقتصادي ف: منها على سبیل المثال

  . 1عهد عمر بن الخطاب

و یتضح من المراحل الثالث التي مرت بها دراسة االقتصاد اإلسالمي اهتمام العلماء و     

الباحثین في كتاباتهم بتنظیم أوجه النشاط االقتصادي مستندین في ذلك بنصوص القرآن 

من قلة  الكریم و السنة سواء في العهد اإلسالمي أو في العصر الحدیث، و لكن و بالرغم

الدراسات و األبحاث الحدیثة في هذا المجال، فقد أثبت االقتصاد اإلسالمي أنه یستطیع حل 

الكثیر من المشكالت االقتصادیة و التي لم یستطع علم االقتصاد الحدیث إیجاد حلول لها 

  .         كاألزمة االقتصادیة العالمیة

  :أسس االقتصاد اإلسالمي ـــ4ـ2ـ1

لدى العلماء و المفكرین أن الفكر ال ینبع من فراغ، و إنما ینبغي أن یستند  من المعروف    

إلى معلومات صحیحة و دقیقة و متفق علیها، و الفكر اإلسالمي یوجد على أساس واضح 

و سلیم یرتكز علیه و هو النصوص الشرعیة التي أوحى اهللا بها إلى رسوله الكریم و شرحها 

  .رعلماء اإلسالم على مر العصو 

  :ویمكن تقسیم األسس التي یقوم علیها االقتصاد اإلسالمي إلى جزئین     

  :جزء ثابت أـ

و هو خاص بالمبادئ و هو عبارة عن مجموعة األصول االقتصادیة التي جاءت بها     

  :نصوص القرآن و السنة لیلتزم بها المسلمون في كل زمان و مكان من ذلك

                                                 
 .30ـ23:سابق، ص صمرجع : شوقي الفنجريمحمد   1



 

138 
 

 و � ما في ﴿ :، و ذلك لقوله تعالى1أصل أن المال مال اهللا و البشر مستخلفون فیه

و أنفقوا مما جعلكم مستخلفین  ﴿:، ثم قوله تعالى2﴾السماوات وما في األرض

 .3﴾فیھ

 و ذلك لقـــوله تعـــالـى: 4أصل ضمان حد الكفایة لكل فرد في المجتمع اإلسالمي: ﴿ 

. 5﴾لك الذي یدع الیتیم و ال یحض على طعام المسكینأرأیت الذي یكذب بالدین فذ

 .6﴾و في أموالكم حق معلوم للسائل و المحروم ﴿:و قوله

 لقوله صلى : عدالة االجتماعیة و حفظ التوازن االقتصادي بین األفرادأصل تحقیق ال

و كذلك فرض الزكاة لغرس ". 7تؤخذ من أغنیائكم فترد على فقرائهم: "اهللا علیه و سلم

عر الرأفة و توطید عالقات التعارف و األلفة بین مختلف الطبقات، و قد نص مشا

خذ من أموالھم صدقة  ﴿ :القرآن الكریم على الغایة من إخراج الزكـاة بقوله تعالى

 .8﴾تطھرھم و تزكیھم بھا و صل علیھم إن صلواتك سكن لھم و هللا سمیع علیم

 تسبوا و للنساء لرجال نصیب مما اكل﴿ :لقوله تعالى: أصل احترام الملكیة الخاصة

 . ﴾نصیب مما اكتسبن

 و ذلك بتحریم أوجه النشاط  :)أي الحریة المشروعة( أصل الحریة االقتصادیة المقیدة

ال تأكلوا  ﴿: االقتصادي التي تتضمن استغالال أو احتكارا أو ربا، لقوله تعالى

 . ﴾یع و حرم الرباو أحل هللا الب ﴿ :و قولھ تعالى .﴾أموالكم بینكم بالباطل

 ھو أنشأكم من األرض  ﴿ :و ذلك لقوله تعالى: التنمیة االقتصادیة الشاملة أصل

أي كلفكم بعمارتها ، وأنه تعالى جعل اإلنسان خلیفته في . ﴾واستعمركم فیھا

و أنه تعالى سخر له ما في السماوات و  ،﴾إني جاعل في األرض خلیفة﴿األرض
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و یسخر لكم ما في ﴿  :ا و یسبح بحمده لقوله تعالىاألرض یستغلها و ینعم بخیراته

و انتشروا في األرض و ابتغوا  ﴿: و قوله ،﴾السماوات و ما في األرض جمیعا منه

بل لقد بلغ حرص اإلسالم على  ،﴾من فضل هللا و اذكروا هللا كثیرا لعلكم تفلحون

و في ید أحدكم  الساعةإذا قامت ): " ص(التنمیة االقتصادیة و تعمیر الدنیا أن قال

 ".فسیلةـ أي شتلة ـ فاستطاع أال تقوم حتى یغرسها، فلیغرسها فله بذلك أجر

 إن المبذرین كانوا ﴿ : لقوله تعالى  1و ذلك بتحریم التبذیر: أصل ترشید اإلنفاق

 .2﴾إخوان الشیاطین

فاألصول االقتصادیة التي وردت في القرآن الكریم و السنة هي أصول إلهیة و تنزیل من     

  .حكیم حمید و هي ثابتة فال یجوز الخالف حولها و یلتزم بها المسلمون في كل عصر

و یالحظ أن نصوص القرآن و السنة التي وردت في المجال االقتصادي قلیلة نسبیا،     

تتعلق بالحاجات األساسیة لكل مجتمع، و من ثم كانت صالحة لكل  كما أنها جاءت عامة و

  .زمان و مكان

  :جزء متغیرب ـ 

و هو خاص بالتطبیق و هو عبارة عن األسالیب و الخطط العملیة و الحلول     

: االقتصادیة التي تحول األصول و المبادئ االقتصادیة اإلسالمیة إلى واقع مادي مثل

نها ربا كالفوائد المحرمة ، و الحد األدنى لألجور، إجراءات تحقیق العملیات التي توصف بأ

الخ مما یتسع فیه مجال ..العدالة االجتماعیة، و بیان نطاق الملكیة الخاصة و العامة

االجتهاد و تتعدد فیه صور التطبیق التي یعبر عنها على المستوى الفكري باصطالح 

النظم االقتصادیة "المستوى العملي و التطبیقي  ، و على" النظریات االقتصادیة اإلسالمیة"

  ".اإلسالمیة

فالنظریات أو النظم االقتصادیة اإلسالمیة اجتهادیة تطبیقیة فهي من عمل المجتهدین و     

أولي األمر، و هو ما قد یختلفون فیه باختالف ظروف الزمان و المكان و خالفهم في ذلك 
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، أي أن هذا االختالف تنوع و لیس "أمتي رحمةاختالف علماء ): "ص(جائز شرعا لقوله 

  .1تضاد مما یدل على مرونة االقتصاد اإلسالمي

و مما سبق و من خالل تطرقنا لقیمة االقتصاد من المنظورین الغربي و اإلسالمي     

سوف نعمل في هذا المجال على تحلیل و مناقشة أهم األسس التي تقوم علیها هذه القیمة 

  .ثم معرفة أوجه الشبه و أوجه االختالف و استخالص النتائج من المنظورین من

     :قیمة االقتصادل ـــ أوجه التشابه و االتفاق بین المنظورین3ـــ1

أي ترشید اإلنفاق سواء بالنسبة للفرد أو المؤسسة فال : ــ ال یجب أن ننفق أكثر مما نكسب

اإلسالمي الذي یقوم أیضا على  یجب أن ننفق أكثر مما نكسب و هذا ما یتفق مع االقتصاد

  .2﴾إن المبذرین كانوا إخوان الشیاطین ﴿:ترشید اإلنفاق و تحریم التبذیر لقوله تعالى

و لقد جاء علماء االقتصاد المسلمین بخمس وسائل تفید حفظ المال أهمها أن ال ینفق     

د أن نشیر إلى أن المرء أكثر مما یكسب و هنا تظهر العالقة بین االنفاق و الدخل، كما نو 

اإلنفاق یجب أن یكون في الخیر و في مصلحة الجمیع فإنفاق المال في الخیر یزید منه و 

  .إنفاقه في المعاصي یذهبه

      :قیمة االقتصادل ـــ أوجه التباین و االختالف بین المنظورین4ـــ1

ام الجید بمختلف أجزاء ــــ االقتصاد من المنظور الغربي یعني التدبیر الحسن للمنزل، و اإللم 

كل ما لتحقیق غایة محددة مسبقا، فكل نشاط في المنظمة یكلف مبلغا و هذا المبلغ ینبغي 

و من خالل هذه الفكرة نجد أن الغایات و األهداف تتعدد حسب . استرجاعه بطریقة ما

فإن سعي كل فرد لتحقیق مصلحته " آدم سمیث"مصالح األشخاص و المنظمات و حسب 

یؤدي في النهایة إلى تحقیق الصالح العام، كذلك فإن المنظمة تستخدم كل الطرق  الخاصة

المتاحة السترجاع األموال التي تصرفها و هذا كي ال تتعرض للخسارة و یكون مصیرها 

فالمهم هو الوصول " أن الغایة تبرر الوسیلة" اإلفالس و من هنا فإن المبدأ المعمول به هو 

أما االقتصاد من المنظور االسالمي . الوسیلة أخالقیة أم غیر أخالقیة إلى الغایة سواء كانت

منظم وفقا ألصول االسالم و مبادئه، حیث ) بیع، شراء، تسویق(فیعني كل نشاط اقتصادي

یستمد هذه المبادئ من اعتقاد أن االنسان هو خلیفة اهللا في األرض و أن كل ما سخره اهللا 
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نسان استخدامها بالعدل لتحقیق رفاهة الجمیع و لیس من موارد إنما هو أمانة على اال

و ﴿: لتحقیق أغراضه و مصالحه الشخصیة، و ال یستخدم إال الوسائل األخالقیة لقوله تعالى

 . 1﴾إذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خلیفة

حه ـــــ یرتكز االقتصاد الغربي على الفكر الوضعي فهو من صنع اإلنسان و هذا ما توض2

مختلف المدارس و النظریات الغربیة و ما تتضمنه من أفكار اختلفت الغایات و االهداف 

إلنشائها، و المعروف لدى الفالسفة و المفكرین أن الفكر ال ینبع من فراغ و إنما ینبغي أن 

یستند إلى معلومات صحیحة و دقیقة كذلك فإن االقتصاد ال یمكنه أن یكون إبداعا بشریا 

لحیاة سواء كانت نظما اقتصادیة أو اجتماعیة أو سیاسیة أو أخالقیة ال بد لها من ألن نظم ا

قانون أو تشریع یحكمها و العقل البشري وحده ال یستطیع أن یصنع تشریعا محكما ینظم 

جوانب الحیاة و هو المتهم بالقصور، لذا یجب أن یكون منظم الحیاة هو خالق الحیاة ، أما 

هو من صنع اهللا و یستمد مبادئه و أسسه من القرآن الكریم و السنة االقتصاد اإلسالمي ف

  .النبویة الشریفة

ـــــ یقوم االقتصاد الغربي على مبدأ أساسي مفاده أن ال شيء مجانا، و ما یوضح هذا المبدأ 3

شركة التلفزیون ": دیف فرانسیس و مایك وود كوك"هو المثال التالي الذي أشار إلیه الباحثین 

أوشكت الشركة على اإلفالس ألنها كانت تقدم وجبات مجانیة، و  tv.amائیة للفطورالدع

عندما قامت اإلدارة بإلغاء تلك الوجبات المجانیة عندئذ بدأت الشركة باالزدهار و النمو، و 

لقد أدى تبني هذه الحقیقة االقتصادیة إلى نجاح الشركة فیما بعد، و هذا النجاح لم یكن 

]2[جبات المجانیة ممكنا أیام الو 
منظور الغربي كل ما یقدم من سلعة أو خدمة ال ففي ال،  

یكون إال بمقابل مما یعكس التفكیر المادي البحت، لكن إذا عدنا إلى المنظور اإلسالمي 

غیر موجود، فالصدقات مثال تقدم للمحتاجین مصداقا " ال شيء مجانا"نجد أن هذا المبدأ 

ھم صدقة تطھرھم و تزكیھم بھا و صل علیھم إن صالتك خذ من أموال ﴿: لقوله تعالى

فإن  و من هنا .4﴾و في أموالكم حق معلوم للسائل و المحروم ﴿:و قوله .3﴾سكن لھم
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المبلغ المالي الذي یقدمه الفرد المسلم كصدقة للمساكین و المحتاجین لیس تفضال منه و 

كما یدل اسمها تزید في المال  إنما هو واجب علیه وحق للمحتاج، كذلك هناك الزكاة و هي

 ﴿:، و هي مقدار من المال یعطى لمستحقیه مصداقا لقوله تعالىالذي أخرجت منه و تزكیه

، فمن أسس االقتصاد االسالمي أن 1﴾و اقیموا الصالة و آتوا الزكاة و اركعوا مع الراكعین

نفقوه مصداقا لقوله أصل المال مال اهللا و البشر مستخلفون فیه و سوف یحاسبهم اهللا فیما أ

  .2﴾و أنفقوا مما جعلكم مستخلفین فیھ ﴿:تعالى

ـــــ العمل بقیم االقتصاد الحر أي الحریة الفردیة المطلقة، و كما نعلم فإن المقصود بالحریة 4

الفردیة المطلقة هو التحرر من كل القیود سواء كانت دینیة أو سیاسیة أو غیر ذلك من 

الفرد، و بالتالي فمن حق الفرد ممارسة النشاط االقتصادي بدون القیود المفروضة على حریة 

أیة قیود إال في حدود ضیقة مما أدى إلى تكریس االستغالل و انتشار الفقر في مقابل الغنى 

الفاحش، اما في االسالم فیخضع النشاط االقتصادي لضوابط و أحكام االسالم، و لقد أشار 

حكام شرعه بحجة الحریة الفردیة المطلقة في قوله االسالم إلى من یدعوا للتحرر من أ

أفرأیت من اتخذ إالھھ ھواه و أضلھ هللا على علم و ختم على سمعھ و قلبھ و  ﴿:تعالى

  .3﴾جعل على بصره غشاوة فمن یھدیھ من بعد هللا أفال تذكرون

راد في و من هنا فهو یوازن بین مصلحة الفرد و مصلحة المجتمع، و الحریة االقتصادیة لألف

  .اإلسالم لیست مطلقة و لكنها مقیدة بعدة ضوابط تحمي الحریات الفردیة لآلخرین

فالقیم االقتصادیة الغربیة لها القدرة على الصمود في وجه : ــــ القوة و حسن المغامرة5

التقلبات المالیة و الدعایات اإلعالمیة و تسعى إلى تحقیق الربح و انتهاز الفرص لتحقیق 

غایاتها لكن هذا لم یمنع من ظهور بعض المشاكل منها األزمة االقتصادیة  أهدافها و

العالمیة و التي كان من أبرز أسبابها القروض الربویة و تعامل البنوك بالفائدة، أما من 

الجانب اإلسالمي فإن المغامرة تستند إلى أحكام و ضوابط اإلسالم فاالقتصاد اإلسالمي ال 
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یمحق هللا  ﴿: ر أو ربحا ال یقابله عمل و هذا مصداقا لقوله تعالىیقبل ربحا فیه ضرر للغی

  .1﴾الربا و یربي الصدقات

إن هدف االقتصاد الغربي هو ): الغایة تبرر الوسیلة(ـــــ التركیز على الربح باعتباره غایة6

التركیز على تحقیق أكبر قدر ممكن من الربح بأیة وسیلة سواء كانت مشروعة أم غیر 

أما االقتصاد اإلسالمي فهو یهتم بتحقیق الربح و لكن ال یكون ذلك إال باألسالیب  مشروعة،

و الوسائل المشروعة فهو خاضع دائما لضوابط معینة مستندا في ذلك إلى القرآن الكریم و 

  .السنة النبویة الشریفة

ظام الربوي و هذا الن: ـــ یقوم على النظام الربوي الذي یعتمد على مبدأ االقتراض الزمني7 

المعمول به في البنوك العالمیة یكرس مظاهر االستغالل و البطالة و الظلم االجتماعي و 

كان سببا في ظهور األزمات االقتصادیة، فاالستثمار الربوي الشائع بكثرة یعتمد أساسا على 

 مبدأ االقتراض الزمني الذي یعود تقدیره على العامل الزمني وحده، و من ثم تنشأ عالقة

استغالل و إجحاف بین أطراف التعاقد االستثماري على عكس نظام االستثمار في  

االقتصاد اإلسالمي و المرتكز على توزیع الربح بین هذه األطراف على  أساس من الواقعیة 

في فرص الربح و حصوله مما تنشأ معه عالقات عدل و إنصاف بین جمیع األطراف، و 

  .ن أطراف العملیة اإلنتاجیة أو االستثماریة فهو یحرم الرباهكذا فاإلسالم حقق اإلنصاف بی

هذا من : ـــــ كل ما هو موجود من خیرات و موارد ال یكفي األعداد المتزایدة من الناس9

منظور الفكر االقتصادي الغربي لذلك فإن الدول الكبرى التي تعمل وفق مبادئ االقتصاد 

روات الدول الضعیفة و استغاللها لمصلحتها، الحر تسعى جاهدة للسیطرة على خیرات و ث

على عكس الفكر االقتصادي اإلسالمي الذي یرى أن كل ما هو موجود من ثروات و خیرات 

یكفي كل الناس، فالسر هنا یكمن في توزیع هذه الثروات بین الناس بشكل عادل فال یكون 

اإلسالمي ضمان حد  هناك غنى فاحش و ال فقر، فمن األسس التي یقوم علیها االقتصاد

الكفایة لكل فرد في المجتمع اإلسالمي و قد سبق التطرق إلى بعض اآلیات القرآنیة التي 

 .تدل على ذلك

یستند االقتصاد الغربي أساسا : ــــ یعتمد على الرقابة الخارجیة و التي تستند إلى القانون

اط االقتصادي هي رقابة خارجیة على القوانین الوضعیة و بالتالي فإن الرقابة على النش

                                                 
 .276:اآلیة: سورة البقرة   1
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تستمد سلطتها من القانون، أما في االقتصاد اإلسالمي فال یعتمد فقط على الرقابة 

أي مراقبة الفرد لذاته و أفعاله و )الداخلیة(الخارجیة و إنما هناك أیضا الرقابة الذاتیة 

فضال عن  محاسبته لنفسه خوفا من اهللا عز و جل، و خشیة ارتكابه ما حرم اهللا هذا

  .الرقابة اإللهیة التي یشعر بها الفرد المسلم في كل مكان و زمان

ـــ السعي إلى تحقیق المصلحة الذاتیة للفرد و أقصى قدر ممكن من الثروة و إشباع 

یركز االقتصاد الغربي على المصلحة الذاتیة للفرد و یهمل مصلحة الجماعة : الحاجات

ة فإنه بذلك یحقق مصلحة الجماعة و هذا غیر و یرى أنه بتحقیقه للمصلحة الذاتی

صحیح، أما االقتصاد اإلسالمي فهو یسعى إلى تحقیق ما یسمى بالتوازن بین مصلحة 

  .الفرد و مصلحة الجماعة و ال یحقق مصلحة طرف على حساب طرف آخر

ـــــ االنسجام بین مصالح الفرد و مصالح المجتمع خاضع لقوى السوق، فاالقتصاد یسیر 

ال یوجد في االقتصاد الغربي ما یضمن االنسجام بین : عالیة إذا ما ترك دون تدخلبف

مصلحة الفرد و مصلحة المجتمع لذلك فهو متروك لتتحكم فیه قوى السوق دون أي 

الخ، أما االقتصاد اإلسالمي فهو ..تدخل مما یكرس مظاهر االستغالل و االحتكار

ح الفرد و مصالح المجتمع و ذلك لتحقیق یسعى دوما إلى تحقیق االنسجام بین مصال

  .العدالة االجتماعیة و ضمان الرفاهیة للجمیع

فاالقتصاد الغربي ال : ــــ عدم االهتمام بالقیم األخالقیة إال إذا كانت تعود بالمنفعة المادیة

صلة له باألخالق و هدفه األساسي هو تحقیق المنفعة المادیة و أكبر قدر من الربح ، 

قتصاد اإلسالمي فهو ذو صلة وثیقة باألخالق و یستند في كل معامالته على أما اال

  .القیم األخالقیة  حتى و إن لم تعد علیه بالمنفعة المادیة

  

  :قیمة الفعالیة ــــ2

إن التركیز على القضایا الصحیحة یجب أن یكون موضع اهتمام دائم، إذ بدون التوجیه     

االستمرار، فالمنظمة الناجحة قادرة على تركیز أو تسخیر  الصحیح للجهود ال یمكن للمنظمة

عمل الشيء : المصادر في األنشطة التي تقود إلى تحقیق النتائج، لذا فهي تتبنى هذه القیمة

 .الصحیح
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   :الفعالیة من المنظور الغربيــــ 1ــــ 2

  :تعریف الفعالیةــ 1ـــ1ـــ2

عمل الشيء : "الفعالیة بأنها" یك وود كوكدیف فرانسیس و ما"یعرف كل من الباحثین     

  .1"الصحیح

  :و هناك عدة تعاریف أخرى تجدر اإلشارة إلیها و من أهمها    

  . "الدرجة التي تستطیع فیها المنظمة تحقیق أهدافها: "للفعالیة بأنها" برنارد"تعریف     

یف و النمو، بغض النظر قدرة المنظمة على البقاء و التك: "بأنها تعني" ألفار"و یعرفها     

  .2عن األهداف التي تحققها

قدرة المنظمة على التكیف مع المعطیات البیئیة المختلفة، و كذلك : "كما عرفت بأنها    

تحقیق أهداف األطراف المتعاملین معها، أي تزداد درجة الفعالیة بزیادة قدرتها على التكیف 

  .3"مع المتغیرات البیئیة التي تعمل فیها

تعادل الصحة التنظیمیة الداخلیة، : " بأنها" أرجریس و بینیس و لیكرت"فها كل من و عر     

  .4 "و یشمل ذلك العملیات الداخلیة و اإلجراءات

و مما سبق یتضح أن هذه التعاریف كل منها ركز على جانب معین فمنها من یرى أن     

بأنها قدرة المنظمة في الفعالیة هي قدرة المنظمة على تحقیق األهداف، و منها من یرى 

الحصول على أكبر قدر من الموارد، و هناك من یرى أنها قدرة المنظمة على التكیف مع 

ظروفها الداخلیة و الخارجیة، أیضا هناك من یرى أن الفعالیة تتحقق من خالل األنشطة و 

طاقات الممارسات التنظیمیة الداخلیة للمنظمة كسهولة أداء الوظائف، مدى االستفادة من 

 .الخ..األفراد
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  :الفعالیة من وجهة نظر المدیرینـــ 2ــ1ــ2

 ینظر مدیرو اإلدارة العلیا من خالل هذا النموذج إلى المنظمة : وجهة النظر الوظیفیة

اإلنتاج و المبیعات و التمویل، : على أساس أنها مجموعة من الوظائف التقلیدیة مثل

و كذلك االهتمام بالبیئة و كذا السوق و لكن من خالل البناء التنظیمي الموجود فقط، 

عدد قلیل من فرق العمل في المستویات العلیا، حیث أنه ال و تعتمد هذه المنظمات 

توجد إال قضایا قلیلة تحتاج  للنقاش، و ذلك ألن معظم المهام تم تحلیلها إلى 

 .مستویات وظیفیة

 ینظر مدیرو اإلدارات العلیا إلى : وجهة النظر المستجیبة وظیفیا أو الحساسة وظیفیا

لكنهم یطورون فرق العمل لدیهم وذلك من  المنظمة من خالل المصطلحات الوظیفیة،

أجل أن یتعاملوا مع عدد كبیر من القضایا، مثل القضایا االجتماعیة  و التغیرات 

االقتصادیة و قضایا األخالق، إن المدیرین في هذا النموذج ینظرون إلى أنفسهم 

نوعیة على أنهم رؤساء الوظائف مثلهم في ذلك مثل المدیرین في النموذج األول لكن 

الطرح و المناقشة التي تتم بینهم و بین مرؤوسیهم مستحسنة بدرجة أكبر كما هي في 

 .وجهة النظر الوظیفیة

 ینظر المدیرون في هذا النموذج إلى مهمتهم : وجهة نظر مجموعات القوى و النفوذ

على أساس تعاملهم مع أولئك الذین یمتلكون القوة بالنسبة للتأثیر على المنظمة، هذا 

لنفوذ یتضمن المالكین و الجمهور و المستهلكین و الذین یمدون النظام بالعمل أو ا

 .النشاط الذي یؤمن السلع و الخدمات

 یحدد مدیرو اإلدارة العلیا من خالل هذا : وجهة النظر المتعلقة بالجودة التنافسیة

فإنهم النموذج ما الذي تعمله منظمتهم و الذي یقدم شیئا ذا قیمة إلى العالم لذا 

جودة أداء العمل، جودة خدمة المستهلك، جودة ظروف : یفكرون في أربعة أمور هي

العمل، جودة المسؤولیة االجتماعیة، لذا فإن الشركة التجاریة التي تفكر بهذه الطریقة 

سوف تكون مهتمة باألسباب التي تجعل المستهلكین راضین كما تنظر للربح على 

 .أنه مقیاس النجاح

سبق نجد أنه ال توجد طریقة واحدة صحیحة للتفكیر فیما یتعلق باإلدارة، فالمرونة  و مما    

  .هنا تعد مقیاسا للنجاح
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  :األسس التي تقوم علیها قیمة الفعالیةـــ 

  .ـــــ الهیمنة أو السیطرة شيء خطیر1

  .ــــــ ال یمكن لإلدارة أن تتخلى عن مسؤولیتها في اتخاذ القرار2

  .إدارة علیا قادر و متوازن ـــــ وجود فریق3

  .ــــــ نظام المعلومات اإلداریة الفاعل هو أساس التخاذ القرار الجید4

 .1ـــــ ال ینبغي أن تكون المنظمة نظاما مغلقا5

   :ـــ الفعالیة من المنظور اإلسالمي2ـــ 2

  :تعریف الفعالیةـــ 1ـــ2ـــ2

ء دراسته لألحادیث النبویة الواردة في یعرف محمد العیسري الشریفین الفعالیة في ضو     

  ".عملیة ارتقاء الفرد المسلم المؤطرة شرعا لتحقیق الخیریة: "هذا الموضوع بأنها

و یشیر إلى أن الفرق بین هذا التعریف و التعاریف الغربیة هو كونه مؤطر بإطار الشرع     

: خیریة، قال اهللا تعالىأي منضبط، أما الفرق الثاني فیتمثل في الهدف الذي هو تحقیق ال

  .2﴾كنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون باهللا﴿

التعرف على عادات الفعالیة السبعة من " نزیه العثماني"و قد حاول أحد الباحثین و هو     

: وم بـالموس" ستیفن كوفي"معتمدا على كتاب ) ص"(خالل دراسته شخصیة رسول اهللا محمد

و هو أحد الكتب البارزة في مجال القیادة و اإلدارة و  "العادات السبعة للقادة األكثر فعالیة"

: االتصال المعاصر كذلك و ممن تناول اشكالیة الفعالیة من المسلمین المعاصرین المفكر

و الذي رأى فیه أن " اإلنسان حین یكون كال و حین یكون عدال: " جودت سعید في كتابه

عبارة عن قدرة اإلنسان على استعمال وسائله األولیة و استخراج أقصى ما یمكن أن "فعالیة ال

   ".یستخرج منها من نتائج
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 :مقاصد الفاعلیة وأبعادهاــ 2ـــ2ــــ2

إن فاعلیة اإلنجاز المتمثلة في تحقیق أداء األهداف المرسومة، أو تحصیل أكبر قدر من 

الموارد، أو وفرة المخرجات مع قلة المدخالت، تعكس من النتائج مقارنة بقلة الوسائل أو 

منظور السنة النبویة طبیعة الرؤیة العقیدیة والفكریة، والتركیبة النفسیة والسلوكیة للمسلم، 

ألنها بمثابة الصبغة التي تتشكل في كنفها التصورات والمشاعر واألذواق والفنون، وتنمو 

وتستقي الفاعلیة صبغتها األصلیة من قصد العبادة  .وتترعرع في ظلها لتؤتي أكلها كل حین

هللا تعالى وحده، لتمثل االستسالم الكامل والخضوع الشامل إلرادة اهللا تعالى وحده، فهي إذن 

 ولعل في قوله تعالى ﴿ِصْبَغَة اِهللا َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اهللاِ . محددة المنشأ والغایة

 الدین ُسمِّيَ  فإنما: هي الدین، لقول الماورديبعض الداللة، فالصبغة )138:البقرة( ﴾صبغة

ْبِغ َعَلى الثوِب، وٕان كانت هي الخلقة فإلحداثه  صبغة لظهوره على صاحبه، كظهور الصِّ

وتحقق صبغة الفاعلیة أرقى صور تفاعلها، عندما یتم لدى . كإحداث اللون على الثوب

ؤطر الحیاة بصفة عامة، وعندما المسلم تحقیق الشروط العقدیة والروحیة واألخالقیة التي ت

تكتسب الجماعة المسلمة القدرة على تفعیل اإلیمان واألخالق والشریعة، في شكل نظام یحفظ 

فإذا كانت صبغة الفاعلیة في اإلسالم دینیة، فهي . ویعزز حیاة العبادة ومشروع االستخالف

وٕاذا . یة وتثمر االستخالفإذن تسیر في ركابها وتهتدي بقیمها وتنشد آمالها؛ لتشد من العبود

كان مفهوم العبودیة والعبادة كما هو مشهور في المادة اإلسالمیة عاما وشامال، كما یراها 

، فكذلك الفاعلیة؛ ألنها تتصل -رحمه اهللا تعالى -شیخ اإلسالم تقي الدین أحمد ابن تیمیة

یعرف ابن تیمیة . سلوك بأجزاء الحیاة اإلسالمیة وأطرافها، وما یتعلق بها من فكر أو قول أو

  :العبادة كالتالي

اسم جامع لكل ما یحبه اهللا ویرضاه من األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة، فالصالة والزكاة "

والصیام والحج، وصدق الحدیث وأداء االمانة، وبر الوالدین وصلة األرحام، والوفاء بالعهود 

فار والمنافقین، واإلحسان إلى الجار والیتیم واألمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد للك

والمسكین وابن السبیل والمملوك من اآلدمیین والبهائم، والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك 

من العبادة، وكذلك حب اهللا ورسوله وخشیة اهللا واإلنابة إلیه وٕاخالص الدین له، والصبر 

یه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه، والتوكل عل
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وذلك أن العبادة هللا هى الغایة المحبوبة له والمرضیة له، التى خلق .ذلك هى من العبادة هللا

، وبها أرسل )56:الذاریات) (وما خلقت الجن واإلنس إال لیعبدون: (الخلق لها كما قال تعالى

   .)59:األعراف) (كم من إله غیرهاعبدوا اهللا مال: (جمیع الرسل كما قال نوح لقومه

من خالل عدة كفاءات كما وضحها بن عودة بن  :بناء الفاعلیة في حیاة المسلمـــ 3ـــ2ــــ2

 :السعید و هي كالتالي

  :الكفاءات الروحیة واألخالقیة أـــ

إن ما یمیز نموذج الفاعلیة اإلسالمیة الخلفیة الروحیة واألخالقیة المستقاة من مصادر 

إن الفاعلیة وفق معیار السنة النبویة لیست تنافسا أعمى على . التي تقوم عیلها الوحي

الكسب المادي الجشع، بل سعیا دؤوبا لمرضاة اهللا والتماس رحمته ومغفرته، وهو ما 

یستدعي الیقظة بدور فاعلیة الباطن، وٕاحیاء قیم الروح والحیاء في ذلك، وسقي التواضع 

تمثل المسارعة في إرضاء اهللا تعالى القاعدة الذي تشحذ الهمم و . والقناعة والعفة والرضا

  .بدرجة عالیة، وتكسب المسلم القوة الخارقة على تحمل الصعاب والشدائد

  :بــ ــــ الكفاءات المهاریة

ولعل الحرص الشدید على الحث على االعتماد على الذات في حیاة المسلم، دلیل على 

الالزمة التي تحفظ االستقاللیة وتنمیها وسط الجماعة؛ ألن  ضرورة اكتساب المهارات والفنون

اكتساب المهارات أحد العناصر الضروریة لضمان فاعلیة الفرد، وعدم العیش في ظل عطف 

خیریة الید العلیا عن الید  ومما یؤید هذه المعاني ویسندها اعتبار رسول اهللا. الناس وكرمهم

من الید السفلى، والید العلیا هي المنفقة، والید السفلى الید العلیا خیٌر «: السفلى، حیث قال

القوي سلیم : ، ذو المرة السوي"ال تحل الصدقة لغني، وال لذي ِمرٍَّة سوي: "، وقوله هي السائلة

َألْن یحتطب أحدكم على ": قال  وفي صحیحي البخاري ومسلم أن رسول اهللا ، األعضاء

 ".یمنعهظهره خیر من أن یسأل أحدًا فیعطیه أو 
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 :الكفاءات الفكریةج ـــ 

تتعلق إحدى مسالك بناء الفعالیة في السنة النبویة، بسالمة المفاهیم والتصورات الذهنیة 

وتستمد الكفاءة الفكریة . الخاصة بالكون والوجود، وعلى رأسها عالقة العبد باهللا تعالى

بالتصورات عن منهجها إلى  صالبتها من سالمة التوحید واالعتقاد؛ ألن الشرك باهللا انحرافٌ 

ومما . عالم التكهنات والظنون والشكوك، والتي تخدش فعالیة األداء وتفقده التوازن واالستدامة

  .ینبثق عن مفهوم التوحید أیضا اإلیمان بأن الدنیا دار ابتالء

 الكفاءات النفسیة والوجدانیة د ــ

ة عالیة، نظرا لما یحیط األداء عموما یستند بناء الفاعلیة إلى اكتساب كفاءات نفسیة ووجدانی

من عقبات تحد من نسبة الفاعلیة أو تجهض المحافظة علیها، والتي تمثل مجمل الشروط 

النفسیة، والمؤهالت الوجدانیة التي تمد األداء بالحصانة الضروریة الكافیة لتحقیق أجود 

ما كانت فاعلیة اإلنسان النتائج، والتي كلما قویت إلى جانب الشروط والمعاییر األخرى كل

ومن بین تلك الصفات حسبما تورده السنة النبویة القدرة على التحمل، . أجود وأرقى وأكمل

  .اإلیجابیة والتفاؤل، الشجاعة، نزعة الخیر، وضبط النفس

 :الكفاءات القیادیةه ــــ 

  :روح المبادرة *

على رأسها التحلي بروح المبادرة، یستلزم األداء الفاعل قدرا ضروریا من الكفاءات القیادیة، و 

لتشق الطریق بحماس وتذلل العقبات من طریق اإلنجاز الفاعل، سواء تعلق ذلك بالمحیط 

النفسي والثقافي لألداء، أو صفة األداء بین التقلید واإلبداع، أو قبل هذا وذاك األغالل 

ب المسلم القدر القیادي وحتى یكتس. الذاتیة والقیود الوهمیة التي تحول دون األداء الفاعل

الكافي لضمان أداء فاعل، ینبغي االقتداء بمداومة رسول اهللا على تربیة صحابته على 

الحریة الفكریة والنفسیة، التي تؤكد لدیهم تحمل نتائج األفعال، وتنمي فیهم حس المسئولیة 

باالستقاللیة  لتبعیة السلبیة، واالتصاف ا وحي باالبتعاد عنتجاه اتخاذ القرارات، مما ی
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على تزكیة هذه  وقد حرص. والسبق، وأخذ زمام المبادرة وقیادة اآلخرین للخیر واإلحسان

  ".ل قرن من أمتي سابقونفي ك" :المعاني كما في قوله

 :كسب الخبرات والمهارات  * 

ومما تستلزمه الكفاءات القیادیة كسب الخبرات والفنون والمهارات وصقلها، فالحكمة ضالة 

إن التدریب على األداء الفاعل یستدعي دوما القدرة على . أنى وجدها فهو أحق بها المؤمن

  .التواصل والتبادل، وحب التعلم والتطور

 :اإلنتماء والعمل الجماعي*

تبرز أهمیة الجماعة في تأسیس الفاعلیة والحفاظ علیها من خالل االجتماع على مواجهة 

تكاتفها، وتبادل الرأي والمشورة، وتقدیر الجهود الصعاب، وحل المعضالت، وتكمیل الجهود و 

واحترام القدرات، وٕاعالء الصالح العام فوق النزوات الفردیة، وتحقیق النصرة األخویة، إضافة 

إن تأكید . إلى الجو النفسي والعاطفي اإلیجابي في إنجاز األعمال وحمایة المنجزات الفاعلة

عة وحمایتها من االعتداء، وعلى الرباط كإحدى السنة النبویة المستمر على شد أزر الجما

صور الحمایة المتواصلة، أدعى ألن توجد القاعدة الضروریة للتبادل والدعم والمساندة، وهو 

  .الجو الذي ترعرع فیه صحابة رسول اهللا 

 :مراعاة وتقدیر األولویات*

عبر عن اإلدراك العقلي یتطلب األداء الفاعل الوعي التام بنظام األولویات والمراحل، والذي ی

والعاطفي الناضج لمتطلبات وأسالیب اإلنجاز المتمیز، وهو ما یحصل عندما یستوعب المرء 

وضوح الرؤیة والرسالة، ویتزود بالقدرة الفكریة والعاطفیة الالزمة؛ للتركیز على األهم فاألهم 

ولة األعمال إن فوضى إتیان الوظائف والمهام ومزا. من األعمال والواجبات والحقوق

والصنائع ال یدل إال على فوضى داخلیة رهیبة، وعلى خلل فظیع في التصور واإلدراك 

ولهذا كانت غایة الغایات للمسلم نیل مرضاة اهللا تعالى وقبوله، وهي ما توجد لدیه . والتربیة

  .قوة دافعیة هائلة نحو تحقیق إنجاز األعمال
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 :المرونة والمطاوعة*

ل بالقدرة على التكیف، والمرونة على التعامل في محیط التغیرات ویتمیز األداء الفاع

والتداخالت أو مالبسات التعقید، مما یدعو إلى اكتساب المهارات الكافیة، لیس في تقلیب 

األمور من وجوهها المختلفة وزوایاها الظاهرة والخفیة فقط، بل وفي االستعداد لما یمكن أن 

وال تعني المرونة بحال من األحوال إهمال ثوابت . ألداءیلي األداء، أي مرحلة ما بعد ا

العمل وقیمه األصلیة، بل القدرة على استیعاب الوجوه المختلفة لألمر الواحد، واختیار 

الطریق األنسب واألحكم لتحقیق األداء، مما یعبر عن معاني التوسط واألخذ باألیسر 

  .1واألنسب

عالیة من المنظورین الغربي و اإلسالمي سوف و مما سبق و من خالل تطرقنا لقیمة الف

أهم األسس التي تقوم علیها هذه القیمة من  في هذا المجال على تحلیل و مناقشة نعمل

  .االختالف و استخالص النتائج أوجه الشبه و المنظورین من ثم معرفة

 :قیمة الفعالیةل ـــ أوجه التشابه و االتفاق بین المنظورین3ــــ2

ة أو السیطرة شيء خطیر، إن المقصود بالفعالیة هو عمل الشيء الصحیح و هذا ــــ الهیمن

فیما یخص اتخاذ القرارات و تحمل المسؤولیة و وضع القوانین، التعامل مع الزبائن، 

الخ، كما أن اإلسالم اهتم بفكرة الفعالیة فعلى المسؤول في المنظمة أن ..العمالء، العمال

قراراته أو معامالته المختلفة القیم و األخالق اإلسالمیة، هذا من یراعي دوما سواء في اتخاذ 

جانب و من جانب آخر فهو مرتبط بالهدف الذي هو تحقیق الخیر للجمیع و بذلك ال تكون 

  .هناك سیطرة أو هیمنة لفئة على فئة أخرى

تبنى من فراغ  ـــ نظام المعلومات اإلداریة الفاعل هو أساس التخاذ القرار الجید، فالقرارات ال

و إنما تستند إلى نظام المعلومات المتوفر، و كلما كانت المعلومات اإلداریة صحیحة و 

مع المنظور اإلسالمي فاتخاذ القرارات  مما یتفقكافیة فإن اتخاذ القرار سیكون صائبا، 

                                                 
مدخل إلى دراسة مفهوم الفعالیة في السنة النبویة الشریفة، بحث مقدم للمؤتمر الدولي للسنة النبویة، : بن عودة بن سعید   1

 .2013السودان،
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 قل هل یستوي الذین: "لقوله تعالىالمعلومات اإلداریة صحیحة و كافیة  الصائبة مبني على

  .1"یعلمون و الذین ال یعلمون

تؤثر و تتأثر بها  ــ ال ینبغي أن تكون المنظمة نظاما مغلقا، فالمنظمة متواجدة ضمن بیئة

فهي تأخذ منها مدخالتها و إلیها تعود مخرجاتها، لذا علیها دائما أن تكون منفتحة على 

ملین معها، و في بیئتها الخارجیة و أن تتكیف معها و مع رغبات المستهلكین و المتعا

اإلسالم فإن المرونة تعني التعامل مع محیط من المتغیرات و التقلبات دون إهمال ثوابت 

العمل و قیمه األصیلة و بالتالي فهي اختیار الطریق األنسب لتحقیق األهداف بناءا و 

    .استنادا إلى القیم األخالقیة اإلسالمیة

  :قیمة الفعالیةل لمنظورینـــ أوجه التباین و االختالف بین ا3ــــ2

إن اتخاذ القرار الصائب في :ــــ ال یمكن لإلدارة أن تتخلى عن مسؤولیتها في اتخاذ القرار

الوقت المناسب یسهم بشكل كبیر في تحقیق الفعالیة و من هنا تظهر مسؤولیة اإلدارة في 

إلى مصادر  اتخاذ القرارات و هذه المسؤولیة تختلف من المنظور اإلسالمي فهي تستند

و الفعالیة في السنة النبویة الشریفة لیست ) القرآن الكریم و السنة النبویة الشریفة(الوحي

تنافسا أعمى على الكسب المادي و تحقیق األرباح بل التي یكون هدفها األول هو تحقیق 

  .مرضاة اهللا عز و جل ثم تحقیق األهداف التنظیمیة

متوازن، على المنظمة الناجحة أن یكون لدیها فریق إدارة  ـــــ وجود فریق إدارة علیا قادر و

علیا مدرب و قادر على القیام بالمهام و متوازن بحیث ال تغلب مصلحة طرف على طرف 

آخر، أما في اإلسالم فإن فریق اإلدارة العلیا لكي یكون قادرا و متوازنا یجب أن تتوفر فیه 

لمستمدة من القرآن الكریم و السنة النبویة مجموعة من الكفاءات الروحیة و األخالقیة ا

الخ ثم الكفاءات المهاریة فعلى الفرد ..الشریفة كالتواضع و األمانة و الصدق و اإلیمان

المسلم أن ال یكون ضعیفا و اتكالیا بل علیه أن یعتمد على نفسه و یسعى دوما الكتساب 

الفكریة أي سالمة الفكر و سالمة  المهارات الالزمة لقیامه بعمله بجد و اتقان ثم الكفاءات

التوحید، و االعتقاد أن الشرك باهللا هو انحراف بالتصورات عن منهجها إلى عالم التكهنات و 

الظنون، ثم الكفاءات النفسیة و الوجدانیة و تمثل مجمل الشروط النفسیة و المؤهالت 

ضل النتائج، ثم الكفاءات الوجدانیة التي تمد اآلداء بالحصانة الضروریة الكافیة لتحقیق أف

                                                 
 .9:آیة: سورة الزمر   1
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یعلم صحابته الحریة الفكریة و ) ص(القیادیة و على رأسها روح المبادرة  فقد كان رسول اهللا 

  .النفسیة و االتصاف باالستقاللیة و االبتعاد عن التبعیة السلبیة

  :ـــــ قیمة الكفاءة3

ت األشیاء الصغیرة هي التي تستطیع أن تفعل مئاة أیقال أن اإلدارة الجیدة أو الكف    

بطریقة متقنة، إذ أنه في الكثیر من األحیان یكون الخطأ الصغیر له تأثیر متفاوت على 

نوعیة العمل ككل، و محاولة عمل كل شيء بطریقة متقنة یوفر حافزا جیدا، لذا فإن 

  .المنظمات الناجحة تبحث دائما عن أفضل الطرق لعمل األشیاء بطریقة صحیحة

  :ءة من المنظور الغربيـــ الكفا1ـــ3

  ".هي محاولة عمل كل شيء بطریقة صحیحة" :ـــ تعریف الكفاءة1ـــ1ـــ 3

الحصول على أكبر قدر من : "و هي أیضا" استخدام األشیاء بطریقة صحیحة" هي     

  1.وتشیر إلى حسن استخدام الموارد" المخرجات بأقل قدر ممكن من المدخالت

  :ـــ لمحة تاریخیة2ــ 1ـــ3

روح جدیدة من اإلبداع و االهتمام بالمشاریع و  تزدهر امنذ مطلع القرن الثامن عشر     

التفاني و اإلخالص في العمل، لقد أصبح شائعا أن تقوم اآلالت بعمل األفراد، فقد حلت 

المكننات مكان األفراد الحرفیین، و مع مرور الوقت تم تحقیق االزدهار و الرخاء عن طریق 

ورشة عمل "انیا تمثل ناعي بدال من الزراعة و في ذلك الوقت كانت بریطالمشروع الص

" األخالق البروتستانتیة و روح الرأسمالیة: "في كتابه" ماكس فیبر"، فلقد قدم "بالنسبة للعالم

تحلیال عمیقا لهذه الثورة ، و حاول في كتابه أن یبرهن على أن المعتقدات البروتستانتیة هي 

بأنه ینبغي علیهم أن یحققوا ذاتهم من خالل اإلنجاز و العمل الجاد، ففي  التي أقنعت الناس

إذا كان العمل : "القرن الثامن عشر كانت بریطانیا تقریبا الوحیدة في العالم التي شعارها

  .، و كان هذا الشعار رائجا و متداوال"یؤدى بإتقان یستحق األداء فإنه یستحق أن

تؤید و تدعم هي أن الناس مسؤولون عن قدرهم في الحیاة و لقد كانت المبادئ التي     

سواءا كان خیرا أم شرا، و أن هذا القدر یعتمد على الكد و االجتهاد و إعطاء االهتمام 

  .للتفاصیل

                                                 
 .67:مرجع سابق، ص: نجاة قریشي   1
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كذلك فقد أصبحت القیم االجتماعیة مهمة جدا و یجب أن تكون القیم المتعلقة بالمجتمع     

  .إلى غرس القیم الصحیحة اذا فعلى المدیرین أن یسعو ككل مساندة للفعالیة و الكفاءة ل

  :أهم األسس التي تستند إلیها قیمة الكفاءةــــ 

ینبغي لمدیري اإلدارة العلیا أن یلتزموا التزاما تاما بمبدأ عمل األشیاء بطریقة صحیحة،     

اء ذلك ال بعد ذلك یجب أن یتم نقل هذه الرسالة أو المبدأ إلى جمیع أنحاء المنظمة، و أد

یتم إال عن طریق االقناع و تلقین المبادئ، لذلك فإن المدیرین یحتاجون إلى أن تكون لدیهم 

  .بعض المهارات الدعائیة لذا فإن هناك قضایا ینبغي االهتمام بها لتشجیع قیمة الكفاءة

  .ـــ یجب ان یكون للمدیرین معاییر أداء واضحة1

مل أن یعرف بالضبط ماذا تعني المعاییر و ــــ ینبغي على كل مدیر و مشرف و عا2

  .عالقتها بمهامه الفعلیة

  .ــــــ ینبغي لكل عامل أن یشعر أنه یعامل بعدالة مما یجعل العامل یؤمن بمعاییر الشركة3

  .ــــ ینبغي أن یتم على الدوام إیجاد برنامج فعال و شامل بخصوص االتصال و اإلقناع4

  .ول فیما إذا كانت المنظمة تعمل األشیاء بطریقة صحیحةــــ إن العمیل هو الحكم األ5

  . 1ـــــ یحتاج المدیرون إلى أن یطوروا مهاراتهم الخاصة باإلقناع6

  :ـــــ الكفاءة من المنظور اإلسالمي2ــــ 3

هي أداء المهام و األعمال بإتقان و تفان و دون إهدار "  :ــــ تعریف الكفاءة1ـــ2ـــــ3

  ".للموارد

على المدیر المسلم العمل الجاد و المستمر في تنمیة كفاءته ، و من وسائل ذلك التزود     

العلم ال بد للمدیر  و إلى جانب﴾،  و ما أوتیتم من العلم إال قلیال ﴿: بالعلم قال تعالى

ك لالمسلم التزود بالخبرات و التجارب التي مرت بها االدارات المماثلة و االستفادة منها و بذ

وقع فیه غیره من أخطاء، و أیضا علیه االستفادة من أسلوب التدریب أي  یع تجنب مایستط

التزود بالمعارف علمیا و عملیا حتى یكون في مقدمة موظفیه معرفة و عمال مما یسهل 

  .2علیه اتخاذ القرارات الصحیحة
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و مجاهدة، و و تستند الكفاءة في اإلسالم إلى التقوى و التدریب و الورع فالحیاة جهاد     

تحتاج إلى حنكة و خیرة لمعالجة مواقفها المختلفة و التعامل معها بدرایة و معرفة، و هي 

ألم، احسب الناس أن  ﴿:ابتالء للقائد اإلداري في كل قرار یقوم باتخاذه یقول اهللا عز وجل

الذین  یتركوا أن یقولوا آمنا و ھم ال یفتنون، و لقد فتنا الذین من قبلھم، فلیعلمن هللا

  .1﴾صدقوا و لیعلمن الكاذبین

  :ـــــ قواعد و أصول الكفاءة2ـــ2ــــ3

  :للكفاءة مجموعة قواعد و أصول یجب أن تتوفر لدى القائد اإلداري من بینها    

 الصبر أساس إتقان العمل و نتائجه عظیمة : الصبر و القدرة على تحمل المشاق

سواء في نفوس العاملین بالمنظمة أو في نتائج األعمال المختلفة التي تم إسنادها 

و الصبر  .3﴾فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ﴿:: عمال بقوله تعالى 2إلیهم

تسعى إلى تطویره و إتقانه و نقل المعارف یهذب النفس و یجعلها تقبل على العمل و 

  .و الخبرات إلى اآلخرین و حثهم على اإلبداع و مجاهدة عوامل الفساد اإلداري

 حیث یكون التزام القائد اإلداري بالسلوك القویم : األخالق  العالیة و القدوة الصالحة

لإلسالم فالصدق  المطابق للمبادئ اإلسالمیة أداة للدعوة و یصبح القائد اإلداري مرآة

و األمانة و اإلخالص في القول و العمل صفات حمیدة یتعین أن یتحلى بها القائد 

 . اإلداري

إن اهللا ): " ص(و على العامل أن یتقن عمله طالما أن ذلك في حیز طاقته یقول النبي 

و إتقان العمل هو مبدأ أساسي في اإلسالم و أداء ". یحب إذا عمل أحدكم عمال أن یتقنه

العمل بإتقان ال یتطلب أي تحفیز بل هو شرط من شروط العمل في اإلسالم، و یتطلب 

ن یكشف عما لدیه من قدرات و مواهب خاصة تساعد صاحب إتقان العمل من العامل أ

العمل من البدایة إلى توجهه للعمل الذي یناسبه كما تساعد على تهیئة التدریب الكافي له 

  .4لتحسین مستوى كفاءته الفنیة
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من المنظورین الغربي و اإلسالمي سوف  و من خالل تطرقنا لقیمة الكفاءة و مما سبق

أهم األسس التي تقوم علیها هذه القیمة من  على تحلیل و مناقشةفي هذا المجال  نعمل

  .االختالف و استخالص النتائج أوجه الشبة و المنظورین من ثم معرفة

 :ــــ أوجه التشابه و االتفاق بین المنظورین لقیمة الكفاءة3ـــ3

األعمال  یكون للمدیرین معاییر أداء واضحة و ذلك من أجل القیام بالمهام وــ یجب أن  

بطریقة صحیحة وفقا لتلك المعاییر، فإذا لم تكن معاییر األداء واضحة لدى المدیرین و 

العاملین سینعكس ذلك بالسلب على أدائهم لمهامهم فهذه المعاییر هي بمثابة مقاییس تقیس 

  .كفاءة العاملین في أداءهم لمهامهم و هذا ما یتفق مع المنظور اإلسالمي

معاییر و عالقتها دیر و مشرف و عامل أن یعرف بالضبط ماذا تعني الــ ینبغي على كل م

بمهامه الفعلیة فباالعتماد على المعاییر یتم تحدید كفاءة العاملین و مدى إسهامهم في تحقیق 

األعمال المطلوبة و كذا معرفة سلوك العاملین، فمعرفة الفرد بمعاییر األداء سواء كان مدیرا 

" فرانسیس و وود كوك"عله أكثر كفاءة، و فكرة الكفاءة كما أشار إلیها أو مشرفا أو عامال تج

مستوحاة من المعتقدات البروتستانتیة التي أقنعت الناس أنه علیهم أن یحققوا ذاتهم من خالل 

ازدهرت روح جدیدة  من اإلبداع و التفاني في  18العمل الجاد و المتقن فمع مطلع القرن 

إذا كان العمل یستحق األداء فإنه یستحق أن یؤدى " یا آنذاك العمل و كان شعار بریطان

بإتقان، أما بالنسبة للجانب اإلسالمي فقد ظهرت فكرة الكفاءة قبل ذلك بكثیر و هي مطلوبة 

  .في أداء جمیع المهام

یجعل العامل یؤمن بمعاییر الشركة ـــــ ینبغي لكل عامل أن یشعر أنه یعامل بعدالة مما 

أساسي لتحقیق الكفاءة، و العامل الذي ال یشعر بالعدالة في منظمة ما یتمرد  فالعدالة شرط

علیها و ال یقوم بإنجاز مهامه بالشكل المطلوب و ال یبالي بمعاییر المنظمة و أهدافها، و 

  .لقد أكد اإلسالم في هذا المجال بضرورة أن یعامل كل عامل بالعدل فیؤخذ حقوقه كاملة

منظمة تعمل األشیاء بطریقة صحیحة فاألفراد كم األول فیما إذا كانت الـــ إن العمیل هو الح

  .الذین یتعاملون مع المنظمة یمكنهم أن یحكموا علیها فیما إذا كانت كفأة أم ال

و ذلك إلقناع المرؤوسین  ـــ یحتاج المدیرون إلى أن یطوروا مهاراتهم الخاصة باإلقناع

ا من القیم األخرى  و هو ما یتفق مع المنظور بضرورة العمل الجاد و المتقن و غیره

  .اإلسالمي
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  :ــــ أوجه التباین و االختالف بین المنظورین لقیمة الكفاءة4ـــ3

ـــ نحن نعلم أن البروتستانتیة هي مذهب من المذاهب المسیحیة و التي تقوم على مجموعة  

في الحیاة سواء كان خیرا من المبادئ و المعتقدات من بینها أن الناس مسؤولون عن قدرهم 

أم شر، فإذا عمل اإلنسان بجد و تفان و إتقان فإنه هو الذي یصنع قدره الذي سیكون خیرا 

أما إذا قصر في أداءه لمهامه كما یجب فإنه هو المسؤول عن قدره و الذي سیكون شرا أما 

خیره و شره،  في اإلسالم فإن األمر یختلف ألن الفرد المسلم علیه أن یكون مؤمنا بالقدر

فاإلیمان بالقدر هو من أركان اإلیمان فاإلنسان لیس مسؤوال عن هذا القدر سواء كان خیرا أم 

شر و ما علیه سوى الرضا بالقضاء و القدر و هناك الكثیر من اآلیات في القرآن الكریم 

 أن اهللا و معناه. 1﴿و خلق كل شيء  فقدره تقدیرا ﴾:: التي تدل على ذلك كقوله تعالى

الخ ثم قدر ..سبحانه و تعالى خلق اإلنسان في بطن أمه أطوارا من نطفة ثم علقة ثم مضغة

  .له تصویر خلقه و هیئته و أجله و رزقه و شقاوته و سعادته

و شامل بخصوص االتصال و اإلقناع  ـــ ینبغي أن یتم على الدوام إیجاد برنامج فعال

دأ  عمل األشیاء بطریقة صحیحة ثم یجب أن فالمدیرون في المنظمة علیهم أن یلتزموا بمب

یتم نقل هذه الرسالة إلى جمیع العاملین بالمنظمة و ذلك ال یتم إال عن طریق اإلقناع و 

تلقین المبادئ، فاألخطاء الصغیرة یمكن أن تؤدي إلى مشاكل كبیرة لذا على المسیرین  أن 

بالمنظمة و إقناعهم بأهمیة إتقان  یقوموا بإنجاز مهامهم بإتقان و أن یكونوا قدوة للعاملین

العمل و هذا ال یتم إال من خالل االتصال الجید، و إذا نظرنا من منظور الفكر اإلسالمي 

نجد أن اإلسالم قد اهتم بقیمة إتقان العمل قبل اهتمام الغرب بها بكثیر، و الرسول الكریم 

إن اهللا یحب إذا ):" ص(أوصى في أحادیثه على أهمیة العمل و ضرورة إتقانه منها قوله

، و االختالف الموجود بین المنظورین الغربي و اإلسالمي هو "عمل أحدكم عمال أن یتقنه

أن في الفكر الغربي یحتاج المدیرون إلى نظام فعال لإلتصال و اقناع العاملین بضرورة و 

قن بهذه القیم من أهمیة إتقان األعمال التي یقومون بها أما الفرد المسلم فال یحتاج إلى أن یل

  .طرف المنظمة ألنها قیم مستوحاة من العقیدة اإلسالمیة
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 .بین المنظورین الغربي و اإلسالمي عالقاتإدارة ال: سابعالفصل ال

لذا على المنظمة  شكل العالقات التنظیمیة الجیدة في مجال العمل حافزا كبیرا لألفرادت    

، هذه القیم التي سوف نتناولها فرق العمل، انون و النظام، القعدلال: االهتمام بالقیم التالیة

تحلیلها و مقارنتها و من منظورها اإلسالمي  و بعد ذلك نقوم ب من منظورها الغربي ثم

  :، و بالتالي سوف نتناول في هذا الفصل العناصر التالیةاستنتاج أوجه التشابه و االختالف

  .عدلـــــ قیمة ال1

  .من المنظور الغربي عدلــــ قیمة ال1ـــ1

  .   من المنظور اإلسالمي عدلـــــ قیمة ال2ــــ1

  . عدلقیمة الل أوجه التشابه و االتفاق بین المنظورینـــــ 3ـــــ1

  . عدلقیمة الل أوجه التباین و االختالف بین المنظورینــــ 4ـــــ1

 .انون و النظامـــــ قیمة الق2

  .من المنظور الغربي انون و النظامــــ قیمة الق1ـــ2

     .من المنظور اإلسالمي انون و النظامـــــ قیمة الق2ــــ2

  . انون و النظامقیمة القل أوجه التشابه و االتفاق بین المنظورینـــــ 3ـــ2

  . انون و النظامقیمة القل أوجه التباین و االختالف بین المنظورینـــــ 4ـــ2

 .فرق العملــــ قیمة 3

  .من المنظور الغربي فرق العملــــ قیمة 1ـــ3

  .   إلسالميمن المنظور ا فرق العملـــــ قیمة 2ــــ3

  . بین المنظورین لقیمة فرق العمل أوجه التشابه و االتفاقـــــ 3ـــــ3

 .بین المنظورین لقیمة فرق العمل أوجه التباین و االختالفـــــ 4ـــــ3
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  :ـــ قیمة العدل1

  :قیمة العدل من المنظور الغربي ـــ1ـــ1

، و ألن "صارم لكنه عادل: "م الجید أنهعبارات المدیح التي تقال للمعل واحدة من أعظم    

اإلدارة تملك قوة تأثیر كبیرة على حیاة الموظفین فإن استخدام هذه القوة بشيء من العدل 

  .1یؤدي إلى بناء الثقة و الوالء لدى الموظفین

  :تعریف العدلـــ 1ــ1ـــ1

  ". م هو استخدام القوة مع التزام المنظمات باالهتمام بالعاملین و كسب ثقته"

  :لمحة تاریخیةــــ 2ــــ1ـــ1

إن القوة اإلداریة تمثل مصیر أوالئك الذین یعملون في المنظمات، كما أن المصانع     

الناجحة تهتم بكال الطرفین األفراد و المكاسب، ففي أوائل القرن التاسع عشر تطور هذا 

و " paternalisme "المنهج األبوي: "الموقف إلى فلسفة إداریة محددة عرفت بما یسمى

الذي یؤكد على أنه ینبغي على أوالئك الذین هم في المراكز العلیا في المنظمات أن یتصرفوا 

  ".اآلباء الطیبین: "مثل

لم یدم المنهج األبوي طویال فبعد الحرب العالمیة الثانیة و تزامنا مع توسع نفوذ اتحادات     

للسخریة، حیث كان ینظر إلیه على أنه  العمال أصبح المنهج األبوي في اإلدارة موضعا

  .مضیعة للوقت و الجهد و أن هذا المنهج یتجاهل الحقائق الواقعیة

إن معظم المنظمات التجاریة في العالم الغربي تستخدم الملكیة كمبدأ و الذي على     

 تستخدم مجموعة) الحكومة المحلیة(أساسه توزع القوة، في حین ان المنظمات غیر التجاریة

دیمقراطیة منتخبة ألداء نفس الدور، و بغض النظر عن المنهج المستخدم فإن النتیجة هي 

  .نفسها و هي أن هناك مجموعة صغیرة تقوم بتوجیه مصالح الكل

كذلك فإن التصرف في اإلدارة مثل األب الجید یبدوا و كأنه مغایر لمبادئ الفردیة و     

ذلك، فالفرد هو الذي یقرر بحریة أنه هو الذي االعتماد على الذات، و لكن األمر لیس ك

سوف یتعامل مع صاحب العمل، و لعله من حسن الحظ أن مبدأ األبویة في اإلدارة لم یمت 

بل عاد إلى الوجود مجددا، فعلى سبیل المثال أدخلت الكثیر من الشركات األمریكیة سیاسة 

لیابانیة الرئیسیة هي التي تلقننا ثابتة خاصة بالمسؤولیة االجتماعیة، كذلك فإن الشركات ا
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الفعال للموارد، كما أن الكثیر من الشركات األوروبیة تعكس  لالكثیر فیما یختص باالستعما

في إدارتها شكال جدیدا فیما یتعلق بأخالقیات العمل، هذا األسلوب یؤكد بأن المنظمات لدیها 

  .مسؤولیة أخالقیة خاصة بنتائج القرارات اإلداریة

أهم المبادئ التي تعتمد علیها المنظمات یمكن توضیحها من خالل الخطوات األربعة  إن    

األمانة، التعبیر عن وجهة النظر بحریة، التفكیر في البدائل، یجب أن تكون المبادئ : التالیة

  .مكتوبة

 Imperial chemicalالرئیس السابق لمصانع " Harvey jonesهارفي جونز "یعتقد     

industries  أن أفضل المنظمات فعالیة هي تلك التي تساند فیها قیم المنظمة قیم الفرد و

إنك ال تستطیع في المصنع ان تعمل كلیة في ظل المبدأ القائل : "العكس بالعكس، لقد قال

، إن الغایات یجب أن یتم االهتمام بها على أنها شيء جید و كذلك "إن الغایة تبرر الوسیلة"

منظمة، فعلى سبیل المثال یجب النظر إلى الكیفیة التي تتصرف بها األخالق الخاصة بال

  ".المنظمة بغیة تحقیق غایاتها على أنها مقبولة و متسقة مع الزمن

  :فوائد المنهج األبوي في اإلدارة ـــ3ـــ1ـــ1

ـــ تحصل المنظمات على االلتزام العالي من الموظفین من خالل إظهارها التزاما عالیا 

  .نحوهم

  .ــ إن مسؤولیة اإلدارة هي التي تعزز أحقیتها في أن تدیرـ

  .ـــ یثق الناس في صاحب العمل الجید

إن المنهج األبوي في اإلدارة یحطم الحواجز االجتماعیة الطبقیة الهدامة كما یضعف 

  .االتحادات العمالیة

  :ــــ أهم األسس التي تقوم علیها قیمة العدل

  .نهج األبوي على أنه من األسالیب القدیمةــــ ال یجب النظر إلى الم1

  .ـــ ینبغي أن یكون األسلوب األبوي في اإلدارة شدیدا و لیس متهاونا2

ـــ إن المدیرین الذین یتبنون االتجاهات األبویة في اإلدارة بمهارة یعززون حقهم في القیام 3

  .1باإلدارة
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دارة رغم أنه یعتبر من األسالیب و مما سبق تتضح أهمیة المنهج األبوي بالنسبة لإل    

التنظیمیة القدیمة فهو أسلوب فعال من حیث انه یقوي العالقات بین العمال و اإلدارة و 

  .یدعم الثقة بین الطرفین إال أن هذا األسلوب یجب أن یستخدم بنوع من الحزم

  :ــــ قیمة العدل من المنظور اإلسالمي2ــــ1

  قیم التي جاء بها اإلسالم و حاول ترسیخها في المجتمعتعتبر قیمة العدل من أهم ال    

  :ـــ تعریف العدل1ـــ2ـــ1

العدل هو اسم من أسماء اهللا الحسنى، و العدل مصدر بمعنى العدالة و االعتدال و     

االستقامة، و هو المیل إلى الحق، و یأتي اسم العدل في صورة المصدر بدال من االسم 

و یلیه اسم " الحكم"في ترتیب أسماء اهللا الحسنى اسم " العدل"، و یسبق اسم "العادل"

، و تعكس ثالثیة أسماء اهللا الحسنى متتالیة بهذا الشكل حكمة بالغة في وصف "اللطیف"

الذي ال مرد لقضائه و ال معقب على حكمه، و ال بد أن " فالحكم"معنى و مفهوم العدالة، 

رة واضحة إلى وجوب تحقیق العدالة من خالل تكون صفته األساسیة العدالة و في ذلك إشا

حكم عادل، أما اسم اللطیف فهو الذي لطفت أفعاله و حسنت، أو الذي ال تدركه الحواس، 

أو العلیم بخوافي األمور و دقائقها، أو البر بعباده الذي یلطف بهم من حیث ال یعلمون و 

  .1یهیئ مصالحهم

  :معاني أهمهاو تستعمل العدالة في اإلسالم في عدة     

 مراعاة المساواة و عدم التفرقة، أي مراعاتها في مجال الحقوق. 

 إعطاء كل ذي حق حقه. 

و العدالة بهذا المعنى تشمل العدالة في وضع القوانین، العدالة في الحكم و القضاء، و 

  .العدالة في الثواب و العقاب

أن أصول العدل و اإلنصاف "نصیحة الملوك"و یرى أبوا حامد الغزالي في كتابه     

لوالة إال عشرة  و هنا تجدر اإلشارة إلى أنه بالرغم من أن هذا الكتاب موجه للملوك و ا

أن الباحثة ترى انه باإلمكان االستفادة منه في توضیح قیمة العدل من المنظور 

  :اإلسالمي ، و هذه األصول العشرة نختصرها فیما یلي
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و الدلیل على : و تعلم خطرها) المسؤولیة(هو أن تعرف قدر الوالیة: ــــ األصل األول

عدل السلطان یوما واحدا :"م أنه قالعظم قدرها ما روي عن الرسول صلى اهللا علیه و سل

، و كذا ینطبق األمر على المدیر أو الرئیس في  "أحب إلى اهللا من عبادة سبعین سنة

المؤسسة فمن خالل هذا الحدیث الشریف وضح اهللا سبحانه و تعالى عظم المسؤولیة بأن 

  .جعل العدل یوما واحدا خیر من عبادة سبعین سنة

و یحرص على استماع نصحهم و أن : شتاق دوما إلى رؤیة العلماءأن ی:ـــــ األصل الثاني

یحذر من علماء السوء، و كذا األمر مع المدیر في اإلدارة فیجب علیه أن یحرص على 

  .اكتشاف المبدعین و االستفادة من قدراتهم

لكن تهذب أصحابك و عمالك : ینبغي أن ال تقنع برفع یدك عن الظلم: ــــ األصل الثالث

ترضى لهم بالظلم فإنك تسأل عن ظلمهم كما تسأل عن ظلم نفسك، و هذا یعني أن فال 

المدیر في المؤسسة علیه أن ال یكتفي بعدم ظلمه لعماله و إنما علیه أن یهذب عماله 

  .بأن ال یظلموا غیرهم فإنه یسأل عن ظلمهم یوم القیامة

ثالثة : "علیه الصالة و السالمقال : إن الوالي في األغلب یكون متكبرا:ــــ األصل الرابع

من كانت فیه فقد كمل إیمانه من كظم غیضه و أنصف في حال رضاه و غضبه و 

، و هنا یشیر الرسول الكریم في قوله هذا إلى أهمیة أن یكون الوالي "عفا عند المقدرة

  .متواضعا و هذا التواضع هو ما یجعله منصفا" المدیر"

كان قاعدا یوم ) ص(روي أن الرسول : جملة الرعیة أنت واحد من: ــــ األصل الخامس

یا محمد أتقعد في الظل و أصحابك : "بدر في ظل فهبط األمین جبریل علیه السالم فقال

و هنا یتضح أن المدیر في المؤسسة یجب أن یعتبر نفسه دوما واحد من ". في الشمس

یعتبر نفسه هو  عماله و أن ال یضن أنه أفضل منهم ألنه یدیرهم و إنما علیه أن

  . المسؤول عنهم

و متى كان : أن ال تحتقر انتظار أصحاب الحوائج و وقوفهم ببابك: ـــــ األصل السادس

حاجة فال تشتغل عن قضائها، فمن العدل  أن ال یقصر ) المرؤوسین(ألحد من المسلمین

  .المدیر في قضاء مصالح الناس و الموظفین على حد سواء

تعود نفسك باالنشغال بالشهوات، من لبس المالبس الفاخرة و أكل أن ال : األصل السابع

  .األطعمة الطیبة، و ان تكون قنوعا في جمیع األشیاء فال عدل بال قناعة
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حل األمور بالرفق و اللطف و ال تتعامل معها بالشدة و العنف، قال : ــــــ األصل الثامن

، على المدیر كي یكون "م القیامةكل وال ال یرفق برعیته ال یرفق اهللا به یو ): " ص(

عادال أن یكون رؤوفا بعماله و أن یحاول دوما أن یحل المشاكل في مجال العمل بالرفق 

  .ال بالعنف فالعنف في الكثیر من األحیان یؤدي إلى تفاقم المشاكل بدل حلها

: هألصحاب) ص(اجتهد في أن ترضى عنك رعیتك بموافقة الشرع، قال: ـــــ األصل التاسع

خیر أمتي الذین یحبونكم و تحبونهم، و شر أمتي الذین یبغضونكم و تبغضونهم و " 

  ..."تلعنونهم و یلعنونكم

أحد من الناس بمخالفة الشرع، كان عمر بن الخطاب  أن ال یطلب رضا: األصل العاشر

إني ألصبح و نصف الخلق عني ساخط و ال بد لكل من یؤخذ :" رضي اهللا عنه یقول

لناس جهال من ترك أن یسخط، و ال یمكن أن یرضى الخصمان، و أكثر امنه الحق 

و هذا یبین أن المدیر العادل یجب أن یكون دوما مع الحق ". الخلق الحق من أجل رضا

  1 .الخلق بل یسعى لرضا الخالق ال لرضا و أن ال یحیز ألي طرف من أجل رضاه

منظورین الغربي و اإلسالمي سوف و مما سبق و من خالل تطرقنا لقیمة العدل من ال    

نعمل في هذا المجال على تحلیل و مناقشة أهم األسس التي تقوم علیها هذه القیمة من 

  .المنظورین من ثم معرفة أوجه الشبه و االختالف و استخالص النتائج

  :قیمة العدلل ــــ أوجه التشابه و االتفاق بین المنظورین 3ـــ1

األبوي في اإلدارة شدیدا و لیس متهاونا فاعتماد األسلوب األبوي  ــ ینبغي أن یكون األسلوب

في اإلدارة هو أمر جید و لكن على أن ال یكون متهاونا فالتهاون یؤثر على أداء العاملین 

فبدل أن یوجه المنهج األبوي الكتساب ثقتهم فإنه یوجه نحو تقاعسهم و تهاونهم في أداء 

سالمي فقد حث اإلسالم على ضرورة الحزم في التعامل مهامهم مما یتفق مع المنظور اإل

  .مع المرؤوسین و عدم التهاون
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  :قیمة العدلل ــــ أوجه التباین و االختالف بین المنظورین 4ـــ1

ــــ یقتصر مفهوم العدل من المنظور الغربي على استخدام القوة من قبل المنظمات دون 

ین و محاولة كسب ثقتهم، فاستخدام القوة من قبل إغفال مسؤولیتها األخالقیة تجاه العامل

الحكومة (المنظمات التجاریة مستمد من الملكیة، في حین أن المنظمات غیر التجاریة

فهي تستمد قوتها من االنتخاب، أما العدل من المنظور اإلسالمي فیعني المساواة ) المحلیة

الشركات الغربیة فكرة  كذلك فعندما تتبنى". أي إعطاء كل ذي حق حقه"في الحقوق 

المسؤولیة األخالقیة فلها هدف محدد و هو كسب ثقة العاملین بالمنظمة و حثهم على العمل 

الجاد و بالتالي تحقیق أهدافها التنظیمیة، أما إذا نظرنا إلى الفكرة من المنظور اإلسالمي 

اف التنظیمیة نجد أن على المدیر العادل أن یكون منصفا مع مرؤوسیه لیس لتحقیق األهد

فقط و إنما خشیة من اهللا عز و جل و الخوف من عقاب اآلخرة إذا تسبب في ظلم اآلخرین 

أن المسؤول یجب أن ال یقنع برفع " نصیحة الملوك"في كتابه " أبوا حامد الغزالي"و أوضح 

یده عن الظلم و لكن علیه أن یهذب عماله فال یرضى لهم بالظلم، فخشیة اإلنسان من اهللا 

عالى تجعله یراقب أفعاله و تصرفاته دون أن یحتاج إلى مراقبة من قبل اآلخرین فهو یراقب ت

  .نفسه بنفسه

كما تجدر اإلشارة إلى أن مفهوم المسؤولیة األخالقیة قد أخذه الغرب من دراستهم     

و  أن معرفة المسؤول لقدر" اإلمام الغزالي"للمنظمات الیابانیة أما في اإلسالم فقد اعتبر 

أن عدل ): "ص(عظم المسؤولیة و خطرها من أصول العدل العشرة و ذلك استنادا لقوله 

  ".السلطان یوما واحدا أحب إلى اهللا من عبادة سبعین سنة

ـــــ ال یجب النظر إلى المنهج األبوي على أنه من األسالیب القدیمة ألنه یقوم على فكرة 

الي من قبل الموظفین كما أنه یحطم الحواجز أساسیة تكسب المنظمات الثقة وااللتزام الع

أن الغایة تبرر : "الطبقیة الهدامة، و هم یحاولون بهذه الطریقة التقلیل من خطر المبدأ القائل

، فالغایة شيء أساسي و ضروري و لكن الوسیلة التي تحقق هذه الغایة یجب أن "الوسیلة

  . تكون مقبولة في إطار محدد

یتبنون االتجاهات األبویة في اإلدارة بمهارة یعززون حقهم في القیام  ـــ إن المدیرین الذین

باإلدارة  ألن اإلدارة الناجحة علیها أن تتبنى دوما األفكار الناجحة و التي أثبتت التجارب 

فعالیتها و إمكانیتها في تحقیق األهداف التنظیمیة، و العدل من المنظور الغربي ال یستند 
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ین الناس التي هي قوام العدل من المنظور اإلسالمي فعندما یقوم القانون إلى فكرة المساواة ب

الغربي بإعطاء كل شخص حقه فهنا نتساءل من الذي یحدد حقوق األفراد و لإلجابة عن 

حب المال، السلطة، حب (هذا التساؤل نقول هم البشر بما فیهم من غرائز بشریة 

فیها المصالح، أما من المنظور اإلسالمي لذلك فهي عدالة عرضیة تتحكم ) الخ..التملك

فالعدل هو مجموعة من القیم فوق القانون و فوق السلطة، فقد كانت مهمة الرسل متمركزة 

حول تحقیق العدل و العدل في اإلسالم قیمة ثابتة ال تتغیر بتغیر األحوال و األشخاص فهو 

  . الخ..واجب مع القوي و الضعیف، األمیر و المأمور

  :قیمة القانون و النظامـــــ 2

  :قیمة القانون و النظام من المنظور الغربيــــ 1ـــ2

تطور كل جماعة نظام من القوانین التي تنظم سلوكاتها، هذه القوانین بدورها تمثل     

القواعد األساسیة للسلوك المقبول، و إن المنظمة الناجحة هي التي تبتكر و تدیر باحترام 

  .العدل ال بد أن یسود: واعد و اإلجراءات، لذا فهي تتبنى قیمةنظاما مناسبا من الق

فالمنظمات مثلها مثل المجتمعات األخرى توجد أو تكون قواعد للسلوك و التي تصبح     

  .1بدورها منسقة في أنظمة من القوانین

م هو مجموعة القواعد األنظمة القانونیة التي تنظ" : تعریف القانون و النظامـــ 1ــ1ـــ2

  ".العمل داخل المنظمة

  :ـــ القانون و النظام حسب أنواع المنظمات2ـــ1ـــ2

إن معرفة مقدار القانون و االنضباط المرغوب به في المنظمات تكون من خالل معرفة     

طبیعة المنظمات، و بالتالي یمكننا تصنیف المنظمات على أساس أنها تقوم بمهام تكون إما 

ا روتینیة و إما إبداعیة، و بالتالي فإن هناك أربعة مجموعات بسیطة و إما صعبة و إم

  .محتملة

 المنظمات التي تؤدي مهام سهلة وروتینیة: 

بالنسبة للمهام السهلة و الروتینیة فإن منظمة اإلنتاج هي المطلوبة، و العمل في هذه     

المنظمات یجب أن یتم إنجازه بسرعة و كفاءة، فالناس تبعا لذلك یخدمون النظام، لذا فإن 

خدمات البرید، : االنضباط القوي شيء أساسي في هذه المنظمات و من أمثلة هذه المنظمات
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میع الیدوي، مصانع صناعة األطعمة و المستودعات، و في هذه المنظمات مصانع التج

یمكن لإلدارة أن تتنبأ تقریبا بما سیحدث، و بالتالي تقوم بإیجاد القوانین التفصیلیة للتأكد من 

أن كل شيء یسیر حسب ما خطط له بالضبط، غیر أن الموظفین الذین یطلب منهم أن 

األنظمة، غالبا ما یطورون استراتیجیات بارعة من أجل تجنب  یعملوا وفقا للقواعد الشاملة و

  .هذه القواعد

إن المدیرین في منظمة اإلنتاج یفرضون قدرا كبیرا من السلوك كلما أمكن، و مع ذلك     

 .فهم یناضلون من أجل تجنب البیروقراطیة و األنظمة التي ال معنى لها

 المنظمات التي تؤدي مهام صعبة و روتینیة: 

إن المهام الصعبة و الروتینیة ممثلة في المنظمات ذات المهام الیدویة أو المتخصصة،     

فالعمل في هذه المنظمات یتطلب معلومات و مهارة متخصصة مع وجود عمال أو موظفین 

محترفین و متخصصین یقومون باتخاذ القرارات الهامة، و بطریقة أو بأخرى ینبغي على 

: ة المتخصصین بها، و من أمثلة هذا النوع من المنظماتللمنظمة أن تكون في خدم

المستشفیات و الجامعات، فالمدیرون هنا ال یمكنهم أن یسنوا القوانین التي تحكم سلوك 

المتخصصین بها بالكامل، ذلك أن هناك الكثیر من الظروف المعقدة التي تحدث، لهذا 

 .المتخصص السبب فإن حریة التصرف تعطى للشخص المحترف و الموظف

 المنظمات التي تؤدي مهام سهلة و إبداعیة: 

إن المهام السهلة و لكن ذات الطابع اإلبداعي تعد المهام الطبیعیة في المنظمات     

الالمركزیة و التي تحتاج إلى أن تتكیف على الدوام مع المواقف الجدیدة في أسواقها أو 

أعمالها المتقلبة و تضم أعمال الشحن بالسفن و التأمین، و في هذه الحالة ال تستطیع 

تفهم كل السوق، و بالتالي یجب أن تكون أو تشكل فرقا إداریة لتسییر كل  اإلدارة العلیا أن

نوع من العمل، لذا فإن المبادرة و التكیف على مستوى فرق العمل تعد شیئا أساسیا فهم 

یحتاجون إلى أن یمارسوا السیطرة من خالل وضع معاییر و كذلك من خالل استخدام 

 .ألداء و التي تعتبر الوسائل المالئمة لتنظیم السلوكالتدریب و التغذیة المرتدة الخاصة با

 المنظمات التي تؤدي مهام صعبة و إبداعیة: 

إن المهام الصعبة و اإلبداعیة تعد ممثلة في منظمات البحوث و التطویر و الوظائف     

عالیة اإلبداع في هذه المنظمات یجب أن یتم توفیر الحلول الجدیدة للمشكالت البالغة 
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د، إضافة إلى ذلك فإن التفكیر اإلبداعي غالبا ما یكون مطلوبا من أجل التقدم في التعقی

  .المعرفة أو التقنیة

إن العمل في هذه المنظمات یتسم بالمرونة و غالبا ما یتم تأدیته من خالل الفرق لكن     

 المؤسسات التي تحترف: في بعض األحیان یؤدى بصورة فردیة، و من أمثلة هذه المنظمات

صناعة اإلعالنات و مختبرات البحوث، و المدیرون في هذه المنظمات یتجنبون األنظمة 

  .الصارمة

إن التحدي الذي یواجه صانعي القانون التنظیمي في هذا النوع من المنظمات هو     

  .1التنظیم في مواقف معقدة جدا و متغیرة على الدوام

ر مناسب أكثر لمهام معینة، لذا فعلى و بالتالي فإن كل نوع من هذه األنواع یعتب    

  .المدیرین أن یكیفوا أسالیب صانعي القانون لدیهم لتتالءم و متطلبات الموقف

  :من یصنع القوانین في المنظمة ــــ3ـــ1ــــ2

یرى فرانسیس و وود كوك أنه یوجد لدى الكثیر من المنظمات نظام مركب من هیئتین     

ضافة إلى اإلدارة الرسمیة هناك نظام بدیل من االتحادات مخصصتین لوضع القوانین، فباإل

العمالیة التي تقوم أیضا بوضع األنظمة و لها طرقها الخاصة في المحافظة على الطاعة و 

الخضوع، و عندما تصطدم هاتان المجموعتان القویتان فإن هناك حاجة إلى جهود كبیرة 

رون مسؤولون عن قیادة المنظمة فإنهم للوصول إلى حل مشترك بین الطرفین، و ألن المدی

یرون أن الجماعات القویة البدیلة تمثل تهدیدا لهم، لذا ینبغي على اإلدارة أن تحافظ على 

  .قوتها عن طریق إظهار تفوقها من خالل المهارات و الكفاءة

و مما سبق نستنتج بأن المنظمات الناجحة تتسم بأنها منفتحة و عادلة و     

  .ملتزمة بالنظام و القانون بشرط أن تكون هذه األنظمة القانونیة مالئمة) ةمصغر (مجتمعات

  :ــــ أهم األسس التي تقوم علیها قیمة القانون و النظام

  .ـــ تحتاج كل المنظمات إلى أنظمة قانونیة1

  .ـــ المدیرون مسؤولون عن وضع القوانین و إقامة العدل2

  .قانون المجتمعـــ على المدیرین أن یعملوا في إطار 3

  .ـــ یجب أن تكون القوانین التنظیمیة مالئمة لألغراض التي سنت من أجلها4
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  .ـــ تحتاج المنظمة اإلنتاجیة إلى أن تضبط بعنایة5

  .ـــ تحتاج المنظمة المحترفة إلى أن تحافظ على معاییر عالیة لالختیار و التدریب6

ف بالطرق التي تراها إذا كانت النتائج ـــ تحتاج المنظمات غیر المركزیة إلى أن تتصر 7

  .مالئمة

  .ــــ ینبغي على المنظمات الحیویة أن تحارب البیروقراطیة و تشجع فرق العمل8

  .1ــــ على المدیرین أن یدرسوا خصائص منظماتهم قبل الشروع في سن القوانین9

بالنظام مع وجود و یتضح مما سبق أن المنظمات الناجحة تتسم بأنها منفتحة و ملتزمة     

  .األنظمة القانونیة المالئمة

  :قیمة القانون و النظام من منظور إسالميـــــ 2ــــ2

یرى عبد الرحمن بن ابراهیم الضحیان أن القانون هو  :ــــ تعریف القانون و النظام1ـــ2ــــ2

و الوضعیة التي وضعت من أجل تنظیم حیاة األفراد و  مجموعة من القواعد اإللهیة

الجماعات، و التنظیم أو النظام هو توزیع العمل إلى جزئیات ثم إعادة توزیعه على العاملین، 

  .و بذلك ینظم العمل و یعرف كل شخص مسؤولیاته و صالحیاته

ة التنظیم لهذه و في عالم الحیوان نرى أمثلة كثیرة تدل على منح اهللا عز و جل غریز     

الكائنات فحیاة النمل و التنظیم األسري و االجتماعي و البیئي الذي یسودها خیر مثال، و 

كذلك الطیور و تنظیم أكلها، و هجرتها من بلد إلى بلد بل من موسم إلى موسم لطلب الرزق 

 بشكل منظم حیث تطیر على شكل رأس سهم تتقدمه القیادة، و مملكة النحل و ما أعطاها

  .اهللا من قدرة عجیبة في تنظیم حیاتها سواء في التعامل أو التعاون أو اإلنتاج

  :ــــ التنظیم في السیرة النبویة الشریفة2ــ2ــــ2

) ص(سوف نتطرق في هذا المجال لمثال حي لتنظیم الدولة و ذلك بإصدار النبي     

الم إعالن قراره اإلداري للدستور، إن من الخطوات األولى التي أقرها علیه الصالة و الس

بإصدار الصحیفة التي نظمت العالقات بین األمة الجدیدة داخلیا و خارجیا فقد كانت دستورا 

نظم السیاسة الداخلیة و كل ما یهم األمة اإلسالمیة داخل أرضها من عالقات أسریة و 

د، و حول اجتماعیة، كما نظمت العالقات الدینیة بین األمة المسلمة و غیرهم من الیهو 

إن إصدار الوثیقة یمثل تطورا كبیرا في مفاهیم علم "*: عماد الدین خلیل"الصحیفة یقول 
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االجتماع السیاسي، فهذه جماعة تقوم ألول مرة في الجزیرة العربیة على غیر نظام القبیلة و 

  ".على غیر أساس رابطة الدم

ألسس و األصول التي یجب فالصحیفة أو دستور الدولة اإلسالمیة األول نظم ووضع ا    

أن تقوم علیها الحیاة اإلسالمیة في دولة اإلسالم، و بشكل منظم یكفل للجمیع االستقرار في 

  .جمیع مناحي الحیاة

كما ان ضوابط التنظیم اإلداري الحدیث هي نفسها الضوابط التي عرفها فكرنا اإلسالمي     

  :و من هذه الضوابط

في ) ص(جمیع  مراحل التنظیم التي قام بها الرسول  و یتضح ذلك في: تقسیم العمل* 

  .المدینة المنورة في بدایتها و خالل العصر الراشدي

  .یعطي أصحابه الصالحیات لتحمل المسؤولیة) ص(فقد كان : تكافؤ السلطة و المسؤولیة* 

  .مرنة مع األحداث) ص(فقد كانت إدارة  الرسول : المرونة* 

  . 1بط بالثقة لمن هو تحت إمرة المسؤول هذا المبدأ مرت: التفویض* 

و مما سبق و من خالل تطرقنا لقیمة القانون و النظام من المنظورین الغربي و اإلسالمي 

سوف نعمل في هذا المجال على تحلیل و مناقشة أهم األسس التي تقوم علیها هذه القیمة 

  .لنتائجمن المنظورین من ثم معرفة أوجه الشبه و االختالف و استخالص ا

  :ـــ أوجه التشابه و االتفاق بین المنظورین لقیمة القانون و النظام3ــــ2

ـــ تحتاج كل المنظمات إلى أنظمة قانونیة فال یمكن للمنظمة أن تقوم بآداء مهامها و 1

تحقیق أهدافها بدون وضع قوانین تنظم العمل و تضبط سلوك العمال، و في الجانب 

و جل غریزة التنظیم للكثیر من الكائنات منها النمل و  اإلسالمي نجد أن اهللا عز

الخ، كذلك فإن تنظیم الرسول صلى اهللا علیه و سلم للدولة اإلسالمیة من خالل ..النحل

األسریة، (إصداره للدستور الذي نظم العالقات بین األمة الجدیدة داخلیا و خارجیا

عنایة و اهتمام اإلسالم بالتنظیم و خیر مثال على ) الخ..االجتماعیة، الدینیة مع الیهود

  .ضبط سلوك األفراد و الجماعات و وضع القوانین المالئمة لذلك

ـــ تحتاج المنظمات غیر المركزیة إلى أن تتصرف بالطرق التي تراها إذا كانت النتائج 

مالئمة، فهي تحتاج إلى أن تتكیف على الدوام مع المواقف الجدیدة، و هنا فإن حریة 
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ال تكون فقط في ید اإلدارة ألنها ال تعلم كل شيء عن السوق و بالتالي فهي تعتمد التصرف 

على فرق العمل  في القیام بهذه المهام، و اإلسالم قد أشار إلى فكرة الالمركزیة قبل ذلك 

أي أن " و شاورهم في األمر: "بكثیر بما یسمى في اإلسالم بالشورى مصداقا لقوله تعالى

متمركزة في ید اإلدارة و المدیر فقط و إنما تنتج من خالل التشاور و  القرارات ال تكون

  .الحوار

ـــ ینبغي على المنظمات الحیویة أن تحارب البیروقراطیة و تشجع فرق العمل، فالعمل في 

هذه المنظمات یجب أن یتسم بالمرونة و یؤدى بواسطة فرق العمل أو بصورة فردیة و هذا 

  ).مهام صعبة و إبداعیة(ي تؤدیها هذه المنظماتنظرا لطبیعة المهام الت

ــــ على المدیرین أن یدرسوا خصائص منظماتهم قبل الشروع في سن القوانین و هذا ألن 

القوانین أثبتت في الكثیر من المواقف التنظیمیة أنها معرقلة للعمل بدال من أن تكون منظمة 

له و بالتالي نقول أن دراسة و ضابطة له أي أن القوانین ال تتناسب مع ما وضعت 

خصائص المنظمة هو أمر ضروري قبل الشروع في سن القوانین التنظیمیة و هو ما یتفق 

  .مع المنظور االسالمي

  :ـــ أوجه التباین و االختالف بین المنظورین لقیمة القانون و النظام3ــــ2

طبیعة هذه القوانین و  أن هناك اختالف بین المنظورین الغربي و اإلسالمي یتمثل في ــــ

األنظمة و من الذي سنها، ففي المنظور الغربي هناك هیئتین متخصصتین في وضع 

القوانین اإلدارة الرسمیة و االتحادات العمالیة، فتطور كل جماعة نظام من القوانین التي 

  .تنظم سلوكها و هذه القوانین تمثل القواعد األساسیة للسلوك المقبول

انب اإلسالمي فإن واضع كل القوانین التي تحكم حیاة البشر و سائر أما في الج    

الكائنات هو خالق البشر فهو وحده العالم بأسراره و خبایاه كذلك فإن لألفراد الحریة في سن 

القوانین و القواعد التي تضبط سلوكهم و تنظمه كاإلدارة الرسمیة و االتحادات العمالیة 

اإللهیة و الوضعیة التي وضعت من أجل تنظیم حیاة األفراد و  فالقانون هو مجموعة القواعد

  .الجماعات

ـــ المدیرون مسؤولون عن وضع القوانین و إقامة العدل إن المدیرین هم الذین یسیرون  

شؤون المنظمة و یسعون إلى تحقیق أهدافها و بالتالي فهم المسؤولون عن وضع القوانین و 

م العمل و تعطي لكل ذي حق حقه، و ال یتم وضع القوانین األنظمة التي من شأنها أن تنظ
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إال بعد معرفة طبیعة المنظمة و نشاطها فكلما كانت المنظمة تمارس مهام معقدة و متغیرة 

كلما كانت القوانین تشكل عائقا أمامها، و إعطائها جانب واسع من الحریة یسمح لها بأداء 

الخ، و بالتالي فإن المدیرین في المنظمة هم ..مهامها بشكل أسهل كالمستشفیات و الجامعات

المسؤولون عن إقامة العدل بین أفراد التنظیم و ذلك من خالل وضعهم لمجموعة من 

األنظمة و القوانین لكن المنظور الغربي للعدل یختلف تماما عن المنظور اإلسالمي كما 

عها حسب ما یخدم سبق و أشرنا، فالقوانین الوضعیة تختلف المصالح و الغایات لوض

أهداف الطرف األقوى و من هنا تتحقق العدالة في نظرهم أما في اإلسالم فإن إقامة العدل 

داخل المنظمة ال تحكمه أیة مصالح ألن واضع القوانین التي تحكم حیاة الناس لیست لدیه 

أي مصلحة فهو الغني عن كل شيء، لذا فعلى المدیر المسلم عند وضعه للقوانین و 

ظمة التي تنظم العمل أن یسعى إلى تحقیق العدل بین أفراد التنظیم رغبة في نیل رضا األن

  . اهللا عز و جل و هذا ال یتم إال من خالل حمایة حق الضعیف و المساواة بین العمال

ـــ على المدیرین أن یعملوا في إطار قانون المجتمع لقد سبق و أشرنا أن المدیرون هم 

وانین التنظیمیة لكن شرط أن تكون هذه القوانین في إطار قانون المسؤولون عن وضع الق

المجتمع أي أن ال تتنافى مع القوانین السائدة في المجتمع ألنه بالرغم من أن المنظمة كیان 

قائم بذاته إال أنها جزء من مجتمع أكبر فهي تؤثر و تتأثر بهذا المجتمع، كذلك األمر 

نظمة لیست بمعزل عن البیئة التي تعیش فیها، لكن بالنسبة للجانب اإلسالمي فإن الم

االختالف یكمن في أن قانون المجتمع علیه أن یكون أیضا جزء من قانون أكبر و هو 

القانون اإللهي أي أن قوانین المجتمع یجب أن توضع وفقا لما شرعه اهللا عز و جل لتنظیم 

  .حیاة األفراد و حفظ حقوقهم

لتنظیمیة مالئمة لألغراض التي سنت من أجلها فالهدف من وضع ـــ یجب أن تكون القوانین ا

القوانین هو ضمان السیر الحسن للعمل مع الحفاظ على حقوق العمال و هذا لیس باألمر 

السهل بالنسبة للمنظمات فهي تبذل جهودا كبیرة لتحقیق العدل من جهة و سیر العمل بشكل 

م األحیان فتغلب مصلحة المنظمة على منظم من جهة أخرى و هذا ما ال یتحقق في معظ

مصلحة العمال مما أدى إلى ظهور ما یسمى باالتحادات العمالیة و نقابات العمال ساعین 

  .من وراء هذه التنظیمات للمحافظة على حقوقهم
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أما في الجانب اإلسالمي فهو یعطي للعامل كامل حقوقه بدون إهمال الجانب اإلنساني     

و هو من جهة أخرى یمجد العمل و " ألجیر حقه قبل أن یجف عرقهأعطوا ا): "ص(لقوله

  . یجعله في مرتبة العبادة

ـــ تحتاج المنظمة اإلنتاجیة إلى أن تضبط بعنایة و هذا لكونها تمارس مهام سهلة و روتینیة 

و عملها كما سبق و أشرنا یحتاج إلى أن ینجز بسرعة و كفاءة مما یستدعي ضرورة وجود 

تحمل المسؤولیة من قبل العاملین، و في اإلسالم فإن انضباط العمال في  االنضباط و

عملهم و اتقانهم له لیس تطبیقا للقوانین التنظیمیة فحسب و إنما أیضا خوفا من عقاب اهللا 

  .عز و جل فدین اإلسالم یحث المسلم أن یعمل بجد و اتقان لكسب الرزق الحالل

تحافظ على معاییر عالیة لالختیار و التدریب و المقصود ـــ تحتاج المنظمة المحترفة إلى أن 

بالمنظمة المحترفة هي المنظمة التي تعتمد في عملها على موظفین محترفین و متخصصین 

الخ، و المدیرین في هذه المنظمات ال یستطیعون سن القوانین ..كالمستشفیات و الجامعات

من الظروف المعقدة و الطوارئ التي التي تحكم سلوك المتخصصین بالكامل فهناك الكثیر 

قد تحدث لذا یجب أن یعطى لهم قدرا من الحریة في التصرف و بالتالي علیها اختیار 

الخ  و لكن حریة التصرف و اتخاذ القرار إذا أعطیت للفرد المتخصص ..األفضل و تدریبهم

هتم الطبیب بالعائد دون التزامه بالقیم األخالقیة اإلسالمیة فقد تكون النتیجة سلبیة كأن ی

  .المادي دون االهتمام بحالة المریض
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  :ـــــ قیمة فرق العمل3

  :قیمة فرق العمل من المنظور الغربيــ 1ـــ3

یعتبر العمل في منظمات األعمال الحدیثة عمال جماعیا من الدرجة األولى، فالبشر هم     

ق المنظمات أهدافها جوهر العملیة و أهم عناصرها، فمن خالل جماعات العمل تحق

  .المرغوبة و على اإلدارة أن تعمل جاهدة في مجال بناء فرق العمل و زیادة فعالیته

    :ـــ تعریف فرق العمل1ـــ1ــــ3

العمل  ءوهي جماعة العمل التي تعمل من خالل تنسیق الجهود بین أعضائها ألدا    

یتفهم أفراد جماعة العمل سلوك الجماعي بانسجام و تحقیق أهداف المنظمة، و هذا یعني أن 

بعضهم البعض من حیث األداء و الدافع و االتجاهات و المواقف و القدرات و الشعور بأن 

  .1اإلنجاز الجماعي أفضل من اإلنجاز الفردي

  :ـــ أنواع فرق العمل2ـــ1ـــ3

  :یجب أن نمیز بین أنواع الفرق و أدوارها األساسیة و ذلك كما یلي    

  :دارة العلیاـــ فرق اإل

  .تقوم بتقدیم التوجیه و الضبط و الهویة الذاتیة للعاملین في اإلدارة العلیا للمنظمة    

  :ـــ فرق الخطط و المشاریع

  .تقوم بمباشرة مهام محددة بكاملها    

  :ــــ الفرق اإلبداعیة

  .رصتعمل على جذب المواهب المختلفة البتكار الحلول االبداعیة و استغالل الف    

  :ــــ فرق العمل

  .2تقوم باالتصال و التعاون من اجل انجاز األعمال    

و تتكون فرق العمل من أجل إنجاز مهمة أو مشروع محدد مدة وجوده تنتهي بنهایة هذا     

األخیر، و عادة ما تتكون فرق العمل من أفراد ینتمون إلى أقسام و تخصصات مختلفة، و 
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حدیثة خاصة في مؤسسات البناء أو الصناعات الكبرى و تعد هذه من طرق التنظیم ال

  .1غیرها

  :ـــ خطوات بناء فرق العمل3ـــ1ـــ3

یتفق علماء التنظیم أنه ال توجد طریقة واحدة أو خطوات متفق علیها لبناء فریق العمل،     

حیث أن أهداف بناء فرق العمل و المتمثلة في إشاعة روح التعاون و االنسجام و إشباع 

الحاجات الفردیة و الجماعیة و تحسین اإلنتاجیة یمكن تحقیقها بأكثر من طریقة، و مع ذلك 

  :یمكن استعراض بعض الخطوات لبناء فرق العمل

  :ـــ تجمیع المعلومات1

تمثل البیانات و المعلومات ضرورة حتمیة للتعرف على أهداف الفریق و طبیعة     

  .زاعات و كیفیة إدارتهااالتصاالت بینهم و قیم الجماعة و الن

  :ــــ مناقشة و تحدید االحتیاجات2

في ضوء البیانات و المعلومات التي تم جمعها نقوم بتحلیلها و تفسیرها للوصول إلى     

  .نقاط القوة و سبل تدعیمها و استغاللها و نقاط الضعف و مجاالت تحسینها

  :ـــ تخطیط و تحدید األهداف3

وضوحها و االتفاق علیها منذ البدایة عامل حیوي و هام في بناء إن تحدید األهداف و     

  .فریق العمل، و یسهم بشكل كبیر في إنجاز و تحقیق االهداف بكفاءة عالیة

  :ـــ تنمیة المهارات4

أي تنمیة المهارات التي یفتقدها أو یفتقر إلیها فریق العمل، و عادة ما تكون تنمیة     

االلتزام المهني، األدوار و المسؤولیة، إنجاز القرارات، حسن (لیةالمهارات في المجاالت التا

  ).إدارة النزاع

  :ــــ تحدید القیادات اإلداریة5

تلعب القیادات اإلداریة الفعالة دورا مهما في إرشاد و توجیه سلوك فریق العمل ألداء     

لة لفریق العمل و مهمته، و هذا یعتمد على قدرة القیادات اإلداریة على المشاركة الفعا

   .تفویض السلطات

                                                 
دار المحمدیة العامة، : ، الجزائر)دراسة نظریة تطبیقیة(إدارة الموارد البشریة و السلوك التنظیمي: ناصر دادي عدون  1

 .91:، ص2003



 

177 
 

  :ــــ أهمیة بناء فرق العمل

تكمن اهمیة بناء فریق العمل في كونها تقنیة و أسلوب حدیث یساعد على تفهم إدراك و     

تقبل األفراد اآلخرین في العمل و معرفة أبعاد سلوك كل فرد و ما یتسم به من دوافع و 

ع و ذلك لتنسیق الجهود و التكامل بین األعضاء و استعدادات و قدرات للتفكیر و اإلبدا

  .1تسهیل حل الخالفات و النزاعات

  :ـــــ أهم األسس التي تقوم علیها قیمة فرق العمل

  .ـــ یحتاج الناس إلى أن یقیموا عالقات حمیمیة بعضهم مع بعض1

  .ـــ تعتبر فرق العمل مصدرا للطاقة و االلتزام2

  .مستوى من مستویات المنظمةـــ مالئمة فرق العمل لكل 3

  .ـــ ینبغي تشكیل الفرق بحرص4

  .ـــ ینبغي للفرق أن تفهم و تمارس عملیة بناء الفریق5

  .2ـــ یتحمل قادة الفریق مسؤولیة تطویر فرق العمل لدیهم6

  :ــــ قیمة فرق العمل من المنظور اإلسالمي2ــ3

ا توفرت له ظروف التعاون مع خلق االنسان وحده ضعیفا ال یقدر على شيء إال إذ    

غیره، فالقلیل مع القلیل یصبح كثیر، و الضعیف إذا ساند الضعیف یصبح قوي، و الحیاة 

االجتماعیة لم تنشأ إال بتعاون االفراد مع بعضهم كي یخدموا مصالحهم، و لوال التعاون لما 

صوصا في تكونت األسرة و ال انقرض العالم، و التعاون ضروري في جمیع أعمالنا خ

المنظمات و من هنا نشأت فرق العمل للقیام باألعمال و المهام التي یعجز الفرد أن یقوم بها 

  .3بمفرده و ذلك لتحقیق أهداف التنظیم ككل

تعني فرق العمل مجموعة من األفراد یجمعهم عمل جماعي " :ــــ تعریف فرق العمل1ـــ2ــــ3

أثناء آدائهم ألعمالهم انسجام و تفاهم  مشترك یظهر فیه الموظفون رؤساء و مرؤوسین

                                                 
 .103ــــ102مرجع سابق، ص ص : و السید محمد عبد المجید فاروق عبده  1
 .158مرجع سابق، ص: دیف فرانسیس و مایك وود كوك  2
، 2000المكتب الجامعي الحدیث، : مدخل إلى الرعایة االجتماعیة من منظور إسالمي، االسكندریة: محمد سید فهمي  3
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، و اهللا تبارك و تعالى یقول في كتابه 1"كالجسد الواحد إلنجاز مهمة معینة و في وقت محدد

  .2و تعاونوا على البر و التقوى و ال تعاونوا على اإلثم و العدوان : الكریم

فین العاملین في فالتعاون عمل جماعي، و عندما یصبح واجبا على مجموعة من الموظ    

منشأة ما عامة أو خاصة فإنه یأخذ نمطا سلوكیا أقرب ما یكون إلى التنسیق المصطلح 

االداري الحدیث منه إلى شيء آخر و هكذا یفهم من أن التعاون الجماعي خلق من األخالق 

مل نجاح ـــــ عوا2ـــ2ــــ3. اإلسالمیة الفاضلة التي دعا إلیها اإلسالم و حث على االلتزام بها

  :فرق العمل

 أي االقتناع العام بوجود غرض محدد من وراء نشاط إداري : اإلیمان بالهدف العام

معین الجمیع فیه شركاء، ألن اإلیمان بالهدف العام و أهمیة االلتزام بتحقیقه بشكل 

 .جماعي هو الذي یجعل عملیة التنسیق ممكنة و سهلة التنفیذ

 قیادة الفعالة التي یمكنها التوفیق فالوعي و الیقظة و الشورى تبني ال: القیادة الفعالة

 .بین الجماعات العاملة في المنظمة

 إن المعلومات هي األساس ألي نشاط بشري و اإلسالم یشترط : توافر المعلومات

وجوب توافر المعلومات بقدر كافي و واضح و بدون تأخیر قبل الشروع في أي 

 .عمل

 ف أفراد فرق العمل، فاالتصال أي سرعة و سهولة الوصول إلى مختل: االتصال الجید

هو الذي یتوفر من خالله القدر الكافي من القرارات و األوامر و المعلومات و 

 .التوجیهات

 حیث ال یكتفي القائد اإلداري بتوجیه تعلیماته و إنما ینبغي علیه : المتابعة المستمرة

ر مكمال التأكد من وضوح تعلیماته و أهدافها في ذهن العاملین و أن العمل یسی

 .3بعضه بعضا دون تعارض
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و مما سبق و من خالل تطرقنا لقیمة فرق العمل من المنظورین الغربي و اإلسالمي     

سوف نعمل في هذا المجال على تحلیل و مناقشة أهم األسس التي تقوم علیها هذه القیمة 

  .من المنظورین من ثم معرفة أوجه الشبه و االختالف و استخالص النتائج

  :اق بین المنظورین لقیمة فرق العملــــ أوجه التشابه و االتف3ـــ3

ــ یحتاج الناس إلى أن یقیموا عالقات حمیمة بعضهم مع بعض فالعالقات الحسنة بین 

العاملین من شأنها أن تكون حافزا لهم كما أن العمل الجماعي یزید من كفاءة العاملین و 

سمة من  یسهل أداء مهامهم، حیث أصبح العمل الجماعي من خالل تكوین فرق العمل

سمات المنظمات الحدیثة، و لقد حث اإلسالم على العمل الجماعي و التعاون بین الناس في 

و تعاونوا على البر و التقوى و ال تعاونوا :"حیاتهم عامة و عند قیامهم بأعمالهم، قال تعالى

  .1"على اإلثم و العدوان

مهام ال یمكنها أن تؤدى بنجاح ـــ تعتبر فرق العمل مصدرا للطاقة و االلتزام، فهناك بعض ال

بدون االعتماد على فرق العمل خاصة األعمال المعقدة التي تتطلب أكثر من اختصاص، 

كما أنه على كل فرد من أفراد فریق العمل أن یلتزم بأداء مهامه على أكمل وجه و هذا 

 لضمان نجاح  عمل الفریق ككل، و في الجانب اإلسالمي كان الرسول الكریم یشارك

) ص(الصحابة و یتعاون معهم في جمیع األعمال كحفر الخنادق و بناء المساجد و كان 

  .یحث الصحابة على إتقان أعمالهم و االلتزام بأدائها على أكمل وجه

ـــ مالئمة فرق العمل لكل مستوى من مستویات المنظمة، للمنظمة عدة مستویات فمثال فریق 

على توجیه و ضبط العاملین و فرق العمل أیضا علیها أن اإلدارة العلیا علیه أن یكون قادرا 

تكون قادرة على انجاز األعمال، و كما سبق و أشرنا إلى أن اإلسالم قد حث على ضرورة 

یختار من الصحابة من یرى أنهم األنسب للقیام بمهام معینة حیث ) ص(التعاون فقد كان

  .3"للمؤمن كالبنیان، یشد بعضه بعضاالمؤمن :" و قال. 2" ید اهللا مع الجماعة): "ص(قال 

ـــ ینبغي للفرق أن تفهم و تمارس عملیة بناء الفریق بما أن الفرد جزء من فریق العمل فعلیه 5

أن یساهم في بناء الفریق ككل من خالل التعاون الجاد و الفعال، كما أن العالقات الحسنة 

  .قبین أعضاء فریق العمل من شأنها أن تسهم في بناء الفری
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ـــ یتحمل قادة الفریق مسؤولیة تطویر فرق العمل لدیهم، إن فریق العمل مهما كان فعاال و 6

قادرا على القیام بالمهام المكلف بها إال أنه یحتاج دوما إلى التحسین و التطویر و هذه هي 

مهمة قادة الفریق حیث تقع على عاتقهم مسؤولیة بناء الفریق و تطویره بحیث یكون على 

عداد دائم إلنجاز المهام مهما كانت صعبة و معقدة، و قد كان الرسول صلى اهللا علیه و است

سلم أحرص الناس على تعلیم أصحابه و تربیتهم و استخدم في ذلك عدة أسالیب و التي أكد 

التدرج من العام إلى الخاص، كذلك أسلوب : صحتها عدد كبیر من علماء الیوم من بینها

  .  ترهیبالترغیب أكثر من ال

        :ــــ أوجه التباین و االختالف بین المنظورین لقیمة فرق العمل3ـــ3

ــ ینبغي تشكیل الفرق بحرص فیجب أن تتوفر المعلومات الالزمة و أن تكون األهداف 

واضحة و توفر المهارات الالزمة كل هذه العوامل تسهم في تشكیل فریق عمل فعال قادر 

ان الرسول الكریم یحرص كل الحرص على أن یختار على تحقیق األهداف، و قد ك

األشخاص المناسبین لتنفیذ المهام بحیث تتوفر فیهم الشروط السابقة الذكر إضافة إلى ذلك 

  .یضیف اإلسالم شروط أخرى هي األمانة و اإلیمان و الصدق
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 .بین المنظورین الغربي و اإلسالمي بیئةإدارة ال: ثامنالفصل ال

لذا على  من المعروف أن المنظمة تتواجد ضمن بیئة معینة تتعامل معها و تتأثر بها     

، هذه القیم التي سوف تنافس، الدفاع، الاستغالل الفرص: المنظمة االهتمام بالقیم التالیة

 تهاتحلیلها و مقارنبعد ذلك نقوم بو  ن منظورها اإلسالميالغربي ثم م نتناولها من منظورها

و بالتالي سوف نتناول في و من ثمة استخالص النتائج ، و استنتاج أوجه الشبه و االختالف

  :هذا الفصل العناصر التالیة

  .ستغالل الفرصـــــ قیمة ا1

  .من المنظور الغربي استغالل الفرصــــ قیمة 1ـــ1

  .   من المنظور اإلسالمي ستغالل الفرصـــــ قیمة ا2ــــ1

  . ستغالل الفرصقیمة ال أوجه التشابه و االتفاق بین المنظورینـــــ 3ـــــ1

  . ستغالل الفرصقیمة ال أوجه التباین و االختالف بین المنظورینـــــ 4ـــــ1

 .دفاعـــــ قیمة ال2

  .من المنظور الغربي دفاع ــــ قیمة ال1ـــ2

  .   من المنظور اإلسالمي دفاعقیمة الـــــ 2ــــ2

  . دفاعقیمة الل أوجه التشابه و االتفاق بین المنظورینـــــ 3ـــ2

  . دفاعقیمة الل أوجه التباین و االختالف بین المنظورینــــ 4ـــ2

 .تنافســــ قیمة ال3

  .من المنظور الغربي تنافســــ قیمة ال1ـــ3

  .   ظور اإلسالميمن المن تنافســـــ قیمة ال2ــــ3

  .تنافسقیمة الل أوجه التشابه واالتفاق بین المنظورینـــــ 3ـــــ3

  . تنافسقیمة الل أوجه التباین و االختالف بین المنظورینـــــ 4ـــــ3

  .ـــــ نتائج الدراسة4

  .ــــ توصیات الدراسة5
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    :استغالل الفرص قیمةـــــ 1

    :المنظور الغربيـــ قیمة استغالل الفرص من 1ــــ1

في المنظمة إال أن هناك فرصا و تهدیدات سوف تحدث،  على الرغم من وجود التخطیط    

لذا فإن المنظمات ال یمكن أن تتجاهل األمور الفجائیة، و بالتالي فإنه من الحكمة العملیة 

 عن فرص في الخارج بدال من أن تعطي مجاال لآلخرین لینتزعوا أن تبحث هذه المنظمات

أفضل الفرص، لذا فإن المنظمة الناجحة هي التي تلزم نفسها باستغالل الفرص، و بالتالي 

  .1من یجرؤ یكسب: هي تتبنى هذه القیمةف

   :تعریف استغالل الفرصــــ 1ـــ1ــــ 1

أن الباحثة لم تجد تعریف واضح لقیمة استغالل الفرص لذا قامت باستنتاج  إلى اإلشارةتجدر 

  .ءآتها حول هذه القیمةالك من خالل قر هذا التعریف و ذ

و هو القدرة على االستفادة من المستجدات و األحداث التي تحدث استغالل الفرص "

  ".استغاللها أحسن استغالل لتحقیق األهداف التنظیمیة

  :لمحة تاریخیةــــ 2ــ1ـــ1

خل ن استغالل الفرص ظاهرة ثقافیة داو یرى دیف فرانسیس و مایك وود كوك أ    

لإلنتاج غیر الكفء  كان السبب الرئیسي: المنظمات و المجتمعات، فعلى سبیل المثال

هو فشل  هذه المصانع في أن یكونوا ناجحین في  في العقود الحدیثة للمصانع البریطانیة

استغالل الفرص، ففي القرنین الثامن عشر و التاسع عشر كانت قدرة المصانع البریطانیة 

توصف بأنها  كانت بریطانیا 1939مستثمرة لإلبداع، فقبل عام  كونهامشهورة عالمیا في 

منهوكة القوى تسیر من االقتصاد المتوسط إلى االنحدار، و لكن اآلن بدأ االهتمام باستغالل 

بواسطة وزارة التجارة  1987أجریت عام الفرص في اإلدارة، فقد أظهرت دراسة مسحیة

من االختراعات الهامة منذ الحرب العالمیة الثانیة  )%55(العالمیة الیابانیة أن أكثر من 

الوالیات  كانت بریطانیة، و الذي یعني أنها أكثر من أي بلد آخر في العالم بما في ذلك

ى خوض ، إال أن مشكلة بریطانیا هي عدم قدرتها عل)%6(و الیابان) %22(المتحدة 

  .بداعیة بنجاحكار اإلفالمجال الفني و استغالل األ
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محقا عندما قال إن الناس یقدمون أفضل مساعدة للصالح العام و " آدم سمیث"لقد كان     

  .ذلك من خالل اهتمامهم بأنفسهم

هو المرحلة األولى الستغالل الفرص، كما أن الحاجة الستغالل  إن اإللهام الفردي    

  .ازهاالفرص یجب أن تكون حقیقیة، و منتهزي الفرص یجب أن یكونوا قادرین على انته

: فعلى سبیل المثال فاستغالل الفرص أكثر من مجرد وسیلة إداریة، إنها فلسفة للحیاة    

احد المؤلفین لكتاب القیم التنظیمیة ــــ كان یعلم أن  ابنــــ و هو " جیرالد فرانسیس"فإن 

، و بدون إخبار یصبحون شدیدي الجوع في منتصف النهار األطفال في فصله الدراسي

و بالتالي فإنه عندما  و هو في طریقه إلى المدرسة ان یشتري كمیة من الحلوىوالدیه ك

  .یبیع حلویاته بثالثة أضعاف ثمنها" جیرالد"یصبح األطفال في شدة الجوع فإن 

   :أنواع استغالل الفرص ــ 3ــ1ــ1

  :تجدر اإلشارة إلى نوعین و هما    

  :ــــ استغالل الفرص الفردیة

الفرص یملك حس البحث و التقصي و ذلك من حیث المالحظة و  إن الشخص مستغل    

، و بالتالي فإن تقدم الفرص  أنهاو التي من المحتمل  مراقبة األحداث الظاهرة للعیان

استغالل الفرص یتطلب خصائص شخصیة محددة، هذه الخصائص قد تم تحدیدها من قبل 

المؤهالت األساسیة للنجاح في و ذلك باعتبارها " Richard Boyatzisریتشارد بویاتزس "

  :المستویات اإلداریة العلیا و هي

 أن یؤدي األشیاء بطریقة أفضل  و توصف لشخص ما یتمنى: التوجه نحو الكفاءة

من أي شخص آخر، فالشخص الذي لدیه درجة عالیة من التوجه نحو الكفاءة یفكر 

في  ارات عالیةبلغة المعاییر و المقاییس و اإلنجاز فهو شخص مبدع و لدیه مه

 .وضع األهداف و التخطیط و التنظیم

 و یعني المیل نحو القیام بأداء عمل أو إنجاز شيء ما، إن : المبادرة بالنشاط

الشخص المبادر بالنشاط یرى نفسه المسیطر و المتحكم في حیاته و یمتلك المهارات 

 .الخاصة بالبحث عن المعلومات و حل المشكالت

 تصف هذه الخاصیة منهجا للتفكیر و الذي بواسطته : لمفاهیماالستخدام التشخیصي ل

أنواع من المعلومات فهو ینظم و یصنف و یفسر األحداث،  یكتشف مستغل الفرص
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كذلك فإن المعلومات یتم اختبارها فیما إذا كانت مطابقة للمفاهیم و ذلك بطریقة 

 .منتظمة

  :ـــ استغالل الفرص التنظیمیة

ت تؤید استغالل الفرص كطریقة للحیاة، و بالطبع فإن المنظمات ال لقد اصبحت المنظما    

 تستطیع أن تكون مستغلة للفرص بذاتها، لكنها تستطیع أن توفر المناخ الذي ینشط فیه

الشخص مستغل الفرص، هذا الوضع یتطلب وجوب أن یحل الهیكل التنظیمي المرن محل 

طیة، إن المنظمة الذكیة ال تستغل حوادث الحظ القرار و البیروقرا المركزیة الشدیدة في اتخاذ

  .فقط و لكن توجد أو تهيء الفرص أیضا

إن تشجیع استغالل الفرص هي الوظیفة األولیة لإلدارة، فمن هم في قمة الهیكل     

التنظیمي یحتلون مناصب ذات امتیازات غیر عادیة، فهم وحدهم فقط یستطیعون استغالل 

فإن المرؤوسین یعتمدون على مهارة استغالل الفرص الموجودة الفرص الرئیسیة و بالتالي 

أن یلتزموا أخالقیا بأن یكونوا  لدى مدیري اإلدارة العلیا، لهذا السبب یجب على المدیرین

  .مستغلین للفرص

  :ــــ أهم األسس التي تقوم علیها قیمة استغالل الفرص

  .الفرص دائمة الحدوثـــ ال یمكن أن یكون العالم خاضعا للتخطیط الكامل، ف1

  .البیئة البیروقراطیة ال تمكن األفراد من أن یطوروا اتجاهات و مهارات استغالل الفرصـــ 2

  .ــــ إن إجراءات التخطیط االستراتیجي الصارمة غالبا ما تحول دون استغالل الفرص3

  .بما یحصل خارج المنظمة و ذلك في البیئة المحیطة ــــ من الضروري االهتمام4

   .1ـــ على المنظمة تشجیع قیمة استغالل الفرص من خالل مكافأة األشخاص الناجحین5

  :ــــ قیمة استغالل الفرص من المنظور االسالمي2ـــــ1

كما سبق و أن قامت الباحثة باستنتاج تعریف : ـــــ تعریف استغالل الفرص1ــــ2ــــ1

تاج تعریف آخر لهذه القیمة و لكن الستغالل الفرص من المنظور الغربي سوف تقوم باستن

  .من المنظور االسالمي
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استغالل الفرص هو القدرة على االستفادة من المستجدات و األحداث التي تحدث لتحقیق " 

  ".األهداف دون اهمال مصلحة الغیر أو المصلحة العامة

  :هناك نوعین من األشخاص مستغلي الفرص یرى محمد أنفي أن و    

هم من یستغلون الفرص لصالحهم دون اعتبار لمصلحة الغیر أو المصلحة : لـــ النوع األو 

  .العامة

هم من یشتغلون بدون حسابات الربح و الخسارة على المستوى الشخصي : ــــ و النوع الثاني

بل یقدمون مصلحة الغیر على مصلحتهم الشخصیة، و مشاركة اآلخرین في االستفادة 

  .1المادیة و المعنویة

في حیاته، و  اإلنسانأفضل قاعدة تنجح " استغالل الفرص"یمكن أن تكون هذه القیمة و     

أعظم الفرص على االطالق هي فرصة استغالل العمر، و قیمة العمر تأتي من العمل الذي 

هل له عمل، فإذا : فیه فقد كان صلى اهللا علیه و سلم إذا نظر إلى شاب أعجبه یسأل یؤدى

فبالعمل وحده تتحدد قیمة الناس و درجاتهم في الدنیا و . عن عیني سقط: قیل ال، كان یقول

  .اآلخرة

اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، و صحتك قبل مرضك، و ): "ص(و قال     

  .2"غناك قبل فقرك، و فراغك قبل شغلك، و حیاتك قبل موتك

  :و یحتاج استغالل الفرص التنظیمیة من المنظور االسالمي إلى    

یعطي أصحابه الصالحیات الالزمة ) ص(حیث كان الرسول : ـــ تكافئ السلطة و المسؤولیةـ

  .لتحمل المسؤولیة

مرنة مع األحداث فلم تؤثر فیها التقلبات و األزمات، ) ص(فقد كانت إدارة الرسول: ــــ المرونة

ونة موقف النبي و بهذه المرونة اتسعت رقعة الدولة في العهد النبوي و الراشدي، و دلیل المر 

  .3من كتاب الصلح" رسول اهللا"الكریم في صلح الحدیبیة و مرونته بمسح اسم 

                                                 
فصل المقال فیما بین االنتهازي و المناضل من اتصال و انفصال، : محمد أنفي:   1

http :www.oujdacity.net/regional_article_93743_ar ،30/07/2014 ،20:30.  

 
  .http :www.twph.com/index.php/site/article/read474 ،30/07/2014 ،20.40: محمد القلعاوي  2
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و مما سبق و من خالل تطرقنا لقیمة استغالل الفرص من المنظورین الغربي و     

اإلسالمي سوف نعمل في هذا المجال على تحلیل و مناقشة أهم األسس التي تقوم علیها 

  .ن من ثم معرفة أوجه الشبه و االختالف و استخالص النتائجهذه القیمة من المنظوری

  :قیمة استغالل الفرصل أوجه التشابه و االتفاق بین المنظورین ــــ3ـــ1

ـــــ البیئة البیروقراطیة ال تمكن األفراد من أن یطوروا اتجاهات و مهارات استغالل الفرص، 

ینها الصارمة و الروتینیة و هو ما یحول فمن المعروف أن البیئة البیروقراطیة تتمیز بقوان

تتصف بالمرونة و تسعى دوما ) ص(دون استغالل الفرص و لقد كانت إدارة الرسول 

  .لالستفادة من الفرص المتاحة

ـــــ إن إجراءات التخطیط االستراتیجي الصارمة غالبا ما تحول دون استغالل الفرص فكل 

ا لتحقیق تلك األهداف و لكن غالبا ما تكون منظمة تضع أهدافا و تضع خططا تسیر وفقه

هذه الخطط سببا في عدم استغالل الفرص المناسبة إذا كانت صارمة و لم تتصف بالمرونة 

  .الكافیة

ـــ من الضروري االهتمام بما یحصل خارج المنظمة و ذلك في البیئة المحیطة، فكل منظمة 

كل المتغیرات و المستجدات التي تحدث تعیش ضمن بیئة تؤثر و تتأثر بها علیها أن تراعي 

  .و ذلك الستغالل الفرص المتاحة 

 :ـــ أوجه التباین و االختالف بین المنظورین لقیمة استغالل الفرص4ـــ1

ـــ ال یمكن للعالم أن یكون خاضعا للتخطیط الكامل، فالفرص دائمة الحدوث فمهما حاول  

هناك ظروف و مستجدات تحدث على أن یخطط و یحدد األهداف بدقة، فإن  اإلنسان

اإلنسان أن یكون دائما جاهزا الستغاللها، أما في الجانب اإلسالمي فهو ال ینفي وجود 

فرص قد تحدث على اإلنسان أن یستغلها أحسن استغالل و لكن لیس بما یحقق أهدافه 

و ال یستغل الدنیویة فقط و إنما علیه أن یراعي الجانب اآلخروي و أن یتقي اهللا فال یظلم 

  .أحدا بغیر حق

األشخاص الناجحین، فمن  مكافأةغالل الفرص من خالل ـــــ على المنظمة تشجیع قیمة استـ

المعروف الدور الفعال للمكافآت في تحفیز األفراد و حثهم على العمل، و من الجانب 

ختالف االسالمي فقد حث الرسول الكریم على ضرورة تشجیع األفراد و تحفیزهم ، لكن اال
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بین المنظور الغربي و االسالمي یكمن في أنه من المنظور االسالمي تنقسم الحوافز إلى 

  .حوافز دنیویة و آخرى آخرویة بینما المنظور الغربي فهو یركز على الحوافز الدنیویة فقط

  :ـــــ قیمة الدفاع2

  :قیمة الدفاع من المنظور الغربيـــ 1ــــ2

منظمة تجاریة أفرادا موهوبین یقومون  ن لكلو وود كوك أ یرى كل من الباحثین دیف    

 حساب التنافس، لذابإعداد خطط استراتیجیة من أجل زیادة نشاطهم التجاري و ذلك على 

هي التي تقوم بدراسة التهدیدات الخارجیة ثم تضع بعد ذلك خطة  فإن المنظمات الناجحة

  .أعرف عدوك: دفاعیة قویة، لذا فهي تتبنى قیمة

یمكن إن كل كائن حي من الممكن أن یكون عرضة للتهدید، كذلك المنظمات ال     

في الخارج و في الداخل، و بما ان  ن هناك الكثیر من األعداءاستثناءها من هذه القاعدة، إ

  .العالم مكان خطیر، فإنه ال مفر من القیام بدراسة أي شيء ربما یكون مصدرا للتهدید

هو معرفة و دراسة التهدیدات الداخلیة و الخارجیة و وضع خطة ":فاعـــ تعریف الد1ـــ1ـــ2ـ

  ".دفاعیة لمواجهتها

  :ـــ أنواع األعداء بالنسبة للمنظمة2ـــ1ـ2

یوجد نوعین من األعداء بالنسبة للمنظمات أعداء من داخل المنظمة و أعداء من خارج     

  .المنظمة

  :ـــ األعداء من داخل المنظمة

ات الداخلیة مدمرة للمنظمة، و هناك ستة تهدیدات محتملة تهدد الوحدة إن التهدید    

  :الداخلیة للمنظمات و هذه التهدیدات هي

 غیاب التركیز، و بالتالي فإن المنظمة تظل طریقها نحو الهدف. 

 عدم مالئمة التطویر التنظیمي و ذلك یؤدي إلى تبدید المصادر. 

 التكامل السيء بین الوظائف. 

 بطيءاإلبداع ال. 

  غیاب اإلجماع فال یؤمن كل األعضاء بأهداف المنظمة و بالتالي فهو ال یهتمون

 .بنجاح المنظمة

 الهجمات المنظمة من جماعات أخرى قویة فتكون حریة اإلدارة مقیدة. 
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  :ـــ األعداء من خارج المنظمة

یها من قبل المنظمة التي ینظر إل" كل المنظمات لدیها منافسون محتملون، فالمنافس هو    

العمالء على انها تقوم بتقدیم نفس البضاعة أو الخدمة التي تقدمها منظمة أخرى و التي 

  ".تلبي نفس الحاجة أو المطلب لهؤالء العمالء

  :فإنه من الضروري القیام بما یلي لذا و من أجل دراسة التنافس    

 تنافستخصیص غرفة بحیث تخزن فیها و توزع كل المعلومات المتعلقة بال. 

 و كذا بعض  قوة األداء و التي تشمل مدیري اإلدارة العلیا و محلال اقتصادیا ممتازا

 .التنفیذین

 السرعة في األداء، و هذا لكي ال تصبح عملیة أداء المهام بیروقراطیة الطابع. 

 تحضیر قائمة بأسماء المنافسین في الوقت الراهن. 

 ویة و حساباته، تاریخه، و كل ما تقاریره السن: ملف خاص بكل منافس یحتوي على

 .كتب عنه في الجرائد

  :ـــ أهم األسس التي تقوم علیها قیمة الدفاع

 .یجب أن یكون المدیرون حذرین بالنسبة للتهدیداتـــــ 1

 .توضیح األهداف شيء أساسيــــ 2

 .المكافحة من أجل بقاء المبادرةـــ 3

 .أةاالحتفاظ بالمرونة و القدرة على المفاجـــ 4

 .التنبؤ بالتهدیدات من األعداء المحتملینــــ 5

 .العادل تهدیدا إیجابیا یعتبر التنافســـ 6

 .التهدیدات الداخلیة عادة ما تكون هدامةــــ 7

 .ضیاع التركیز هو التهدید الرئیسيــــ 8

  .1 المعارضة المنظمة و خاصة من اتحادات العمال التي تشكل تهدیدا داخلیاــــ 9
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  :ـــــ قیمة الدفاع من المنظور اإلسالمي2ـ2

ت هو اإلعداد لمواجهة تحدیات انجاز األعمال و أن ال تترك تح: تعریف الدفاعــــ 1ـــــ2ـــ2

رحمة المفاجآت، بل نأخذ في االعتبار توقعات المستقبل و االمكانیات المتاحة، یقول اهللا 

  ..".اط الخیلو أعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رب: " تعالى

ذه اآلیة الكریمة قد وردت في خصوص الدفاع العسكري فإنها تضع لنا و أن كانت ه    

  .توجیهات عامة لمواجهة أیة تحدیات و احتماالت تتعرض لها المنظمة

و القصص الواردة في القرآن الكریم  و التي تحدثت على الدفاع كثیرة نذكر منها على     

لكهف آیات تشیر إلى قوم عانوا الكثیر من اضطهاد یأجوج و في سورة ا: سبیل المثال

مأجوج و طغیانهم مما دفعهم للجوء إلى ذي القرنین فیقول المولى عز و جل على لسان 

قالوا یا ذا القرنین إن یأجوج و مأجوج مفسدون في األرض فهل نجعل :" هؤالء المستضعفین

ول المفسرون إن یأجوج و مأجوج إسمان و یق". لك خرجا على أن تجعل بیننا و بینهم سدا

أعجمیان من أوالد یافث بن نوح و هم أقوام یعمدون إلى ظلم األقوام المجاورة بالقتل و 

التخریب و اتالف الزروع فال یتركون أخضر إال أكلوه و ال یابس إال احتملوه مما أدى 

أمواال " خرجا"بذلوا له بأن یطلبوا من ذي القرنین الحمایة و استعدادهم ألن ی بالمظلومین

قال ما مكنني فیه ربي خیر فأعینوني : " مقابل أن یسد عنهم هذا الظلم فأجابهم بقوله تعالى

أي اعینوني لبناء سد ألعزلهم عنكم فال یصلون إلیكم بعد ". بقوة أجعل بینكم و بینهم ردما

  .1ذلك

  :ــــ أنواع الدفاع2ـــ2ــــ2

الدفاع إلى أربعة أقسام، حیث ارتأت الباحثة أن " دب الوزیرأ: "قسم الماوردي في كتابه    

التطرق إلى هذه األقسام یساعد في فهم قیمة الدفاع من المنظور اإلسالمي و امكانیة  

  :توظیفها في مجال اإلدارة، وهذه األقسام هي

 و یكون بثالثة أسباب أحدهما أن یقودهم إلى طاعته : الدفاع عن الملك من األولیاء

رغبة، و یكفیهم عن معصیته بالرهبة و الثاني أن یقوم بكفایتهم حتى ال ینفروا بال

من اإلغواء  و یحرصهم من اإلغراء  یحفظهمبالقوة و یتفرقوا بالضعف و الثالث أن 
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. 1و ذلك بالبحث عن أخبارهم حتى یعلم سلیمهم من سقیمهم و إبعاد المفسدین عنهم

ري فإن على المدیرین أن یحذروا  من الرؤساء و إذا أسقطنا األمر في المجال اإلدا

الخ و ذلك بترغیبهم في ..الذین هم أدنى منهم مرتبة كرؤساء الدوائر و األقسام

 .طاعتهم و تقصي أخبارهم  لیعلموا الصالح من الطالح 

 و . 2و أعداء الممالك من انفرد بملك أو امتنع بقوة: الدفاع عن المملكة من أعدائها

داري هو دفاع المنظمة عن نفسها من المنظمات األخرى المنافسة لها في المجال اإل

 .و التي تمارس نفس النشاط

 و هو واتر و موتور و منافس فأما الواتر فهو من : دفاع الوزیر عن نفسه من أكفاءه

بالعداوة فصبر و جوهر بالعداوة  بوديبدا بشره و جاهر بعداوته و الموتور فقد 

على  و في المجال اإلداري. 3لمه باالستعطاف و المنافسفأخفاها فیجب اتقاء ظ

المدیر الدفاع عن مصالحه و مصالح المنظمة من كل شخص أراد عداوته أو 

 .شخص ظلمه فالمظلوم یسعى السترداد حقه أو شخص ینافسه

 فعلى المدیر أن یسعى للحفاظ على تماسك  :الدفاع عن الرعیة من خوف و اختالف

 .مح بكثرة االختالف و الشقاقمرؤوسیه و أن ال یس

و مما سبق و من خالل تطرقنا لقیمة الدفاع من المنظورین الغربي و اإلسالمي     

سوف نعمل في هذا المجال على تحلیل و مناقشة أهم األسس التي تقوم علیها هذه 

 .االختالف و استخالص النتائجأوجه الشبه و القیمة من المنظورین من ثم معرفة 

 :قیمة الدفاعل ــ أوجه التشابه و االتفاق بین المنظورینــ3ــــ2

تتعرض المنظمة لمجموعة من . رون بالنسبة للتهدیداتـــ یجب أن یكون المدیرون حذ

التهدیدات الداخلیة و الخارجیة لذا على المدیرین أن یأخذوا هذه التهدیدات على محمل الجد 

الح المنظمة، و إذا نظرنا من منظور آخر و أن ال یتهاونوا في الدفاع عن مصالحهم و مص
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حث على ضرورة االهتمام بهذه القیمة و الدفاع عن النفس و المال و  اإلسالم أننجد 

  .الخ..العرض

ــــ توضیح األهداف شيء أساسي ألن غیاب التركیز یجعل المنظمة تظل طریقها نحو الهدف 

منظمة مما یؤثر سلبا على مدى فال یؤمن كل األعضاء بأهداف ال اإلجماعو كذلك غیاب 

على أهمیة التعاون و  اإلسالمفقد حث  اإلسالميتحقیق هذه األهداف، و في الجانب 

  .بالهدف لتحقیقه شرط أن یكون هذا الهدف هو هدف مشروع اإلیمان

ــــ المكافحة من اجل بقاء المبادرة و ذلك للحفاظ على مرونة اإلدارة و التصدي لجمیع  

  .التحدیات التي تواجههاالتهدیدات و 

ــــ االحتفاظ بالمرونة و القدرة على المفاجأة فعلى االدارة الناجحة أن تتصف دوما بالمرونة  

سواء في الهیكل التنظیمي أو في اتخاذ القرارات و أن تمتلك القدرة على التصدي لجمیع 

كیف كانت إدارة المشاكل التي تطرأ، و بالنسبة للجانب االسالمي فقد سبق و أن وضحنا 

  .تتصف بالمرونة و القدرة على التصدي للمفاجآت) ص(الرسول 

إن المنظمة الناجحة ال تنتظر حدوث المفاجآت : ـــ التنبؤ بالتهدیدات من األعداء المحتملین

و إنما تسعى للتنبؤ بكل التهدیدات المحتملة و وضع خطة مناسبة للتصدي لها، و لقد حث 

و إذا كنت فیهم ﴿:لكثیر من اآلیات القرآنیة من بینها قوله تعالىفي ا االسالم على ذلك

فأقمت لهم الصالة فلتقم طائفة منهم معك و لیأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فلیكونوا من 

ورائكم و لتأت طائفة أخرى لم یصلوا فلیصلوا معك و لیأخذوا حذرهم و أسلحتهم ود الذین 

  .1﴾.. م فیمیلون علیكم میلة واحدةكفروا لو تغفلون عن أسلحتكم و أمتعتك

العادل تهدیدا إیجابیا فبالرغم من أن المنظمات المنافسة تشكل تهدیدا ـــ یعتبر التنافس  

بالنسبة للمنظمة إال أنه من جهة أخرى یشجع على العمل و اإلبداع ، فالتنافس العادل من 

تحقیق أفضل النتائج یقول اهللا المنظور االسالمي هو أمر مرغوب فیه ألنه یشكل دافعا قویا ل

  .2﴾و في ذلك فلیتنافس المتنافسون ﴿:: عز و جل

ـــ التهدیدات الداخلیة عادة ما تكون هدامة إن من أخطر التهدیدات التي تواجهها المنظمة  

و الفساد اإلداري و الخالف و الشقاق  هي التهدیدات التي تأتي من الداخل فسوء التسییر
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الخ كل هذا من شأنه أن یدفع بالمنظمة ..االتفاق على أهداف واضحة  بین أفرادها و عدم

إلى الفشل لذا على المنظمة الناجحة أن ال تهتم بمواجهة التهدیدات الخارجیة و تنسى ما 

  .یهدد نجاحها في الداخل

ـــــ ضیاع التركیز هو التهدید الرئیسي، كما سبق و اشرنا فإن ضیاع التركیز و عدم اإلجماع  

  .لى أهداف واضحة هو أكبر تهدید بالنسبة للمنظمةع

  :ــــ أوجه التباین و االختالف بین المنظورین لقیمة الدفاع4ــــ2

ـــ المعارضة المنظمة و خاصة من اتحادات العمال تشكل تهدیدا داخلیا فعلى المنظمة أن  

ضد المنظمة و أهدافها تحسن التعامل مع هذه المنظمات االتحادیة و النقابات ألن ال ینقلبوا 

، و في االسالم لم یكن معروف ظهور مثل هذه المنظمات ألنها سبب ظهورها الرئیسي هو 

  .عطي لكل ذي حق حقه فال یظلم أحدای فاإلسالمشعور العمال بالظلم و االضطهاد 

  :ــــ قیمة التنافس3

  :ـــــ قیمة التنافس من المنظور الغربي1ــ3

القدرة على التنافس هي الطریقة الوحیدة للبقاء، فالمنظمة  نكوك أیرى فرانسیس و وود     

الناجحة هي التي تتخذ الخطوات الضروریة من أجل أن تكون تنافسیة، و إنه لمن المعلوم 

هو الذي یبقى و أن الضعیف هو الذي تتم تنحیته، لذا فإن  في عالم التجارة أن األفضل

  .لبقاء لألصلحا: المنظمة الناجحة تتبنى هذه القیمة

  ".هو الرغبة في الوصول إلى الشيء و االنفراد به" :ــ تعریف التنافس1ــ1ـــ3ـ

  :للتنافس خمسة أنواع أو مستویات: ــــ أنواع التنافس2ــ1ـــ3

  .ـــ فرد في مقابل فرد

  .ـــ فریق في مقابل فریق

  .ـــ وحدة إداریة في مقابل وحدة إداریة

  .ــــ منظمة في مقابل منظمة

  .ــــ التنافس الدولي

    :و فیما یلي سوف یتم شرح هذه األنواع    

  :فرد في مقابل فرد: ـــ المستوى األول
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إن أول عملیة تنافسیة تقوم بها المنظمة على مستوى الفرد هي أثناء االختیار في مرحلة     

أو االنتقاء  التوظیف كما أنه یجب االعتراف بالتمیز الفردي لألشخاص، كذلك فإن االختیار

 بدراسة السالحف charls darwin" تشارلز داروین"شيء عام لدى كل المخلوقات، لقد قام 

لیكتشف مبادئ التطور، لقد كان بإمكانه أن ینظر إلى المنظمات الناجحة للعثور دلیل وافر 

ب إن األصلح أو األنس:" ، إن مفهوم النجاح شيء بسیط یتمثل في المبدأ القائللدعم نظریته

  ".هو الذي ینموا و یزدهر

، لكن یجب أن إن التنافس بین األفراد داخل المنظمة من الممكن أن یكون دافعا فریدا    

  .یتم توجیهه من أجل منع الفاشلین من االستسالم

 و یمكن تشجیع التنافس على مستوى الفرد من خالل معظم األسالیب اإلداریة القویة    

هداف، حیث أن المدیر و المرؤوسین یتفقون على أهداف یمكن الثابتة مثل اإلدارة باأل

  .قیاسها، كذلك ففي بعض األعمال یمكن توظیف التنافس بین األفراد كقوة دافعة أساسیة

  :فریق في مقابل فریق: ــــ المستوى الثاني

أن یحدث داخل المجموعات، و المبدأ هنا یتمثل في وضع  إن التنافس من الممكن    

فعند النظر في بطاقات " ماكدونالدز"مطعم : جماعیة لإلنجاز و كمثال على ذلكمعاییر 

الموظفین نجد ان بعض الموظفین توجد على بطاقتهم نجوم في حین أن الموظفین اآلخرین 

، فكل نجم یمثل مستوى تم فحصه بالنسبة لكفاءة الشخص، لذا فإن الكثیر بطاقاتهم فارغة

من أجل تحقیق أو انجاز المعاییر المقررة و ذلك ألنهم  من الموظفین سوف یعملون بقوة

یتنافسون من أجل الجائزة، و  یحفزون بمكافآت، فهم ال یتنافسون ضد بعضهم البعض و إنما

الفرق من الممكن تشجیعها على ان تكافح من أجل إظهار كفاءتها و فعالیتها و من المفید 

  .لفرق لدیها یشجعهم و یدفعهم نحو النجاحأن تعلم المنظمة فیما إذا كان التنافس بین ا

  :وحدة إداریة مقابل وحدة إداریة أخرى: ـــ المستوى الثالث

تنافس  إمكانیةفي بعض األحیان یكون المستوى الثالث للتنافس مفیدا و ذلك یتمثل في     

أن توجد طرق  الوحدات التنظیمیة مع بعضها البعض، فقد استطاعت المنظمات الناجحة

  .هذا التنافس و تجعله جزءا من كیانها تنظم

  :منظمة في مقابل منظمات أخرى: ـــ المستوى الرابع
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المستوى الرابع من التنافس غالبا ما یكون مرغوبا على الدوام و هو التنافس بین     

یتنافس مع مصنع آخر و بالتالي  مصنع لألكیاس الورقیة: المنظمات، فعلى سبیل المثال

 فزین على الدوام فبدون التنافس ال یمكن أن یكون لدى أي من المنظمتینیظل كالهما متح

  .الحافز القوي للتغییر أو إعادة النظر في ممارساتها الحالیة

إن هناك خطرا دائما هو أن منظمة أخرى سوف تقوم بصناعة ما تنتجه منظمتك أو     

مما تستطیع، كذلك فإن التي تقدمها و ذلك بطریقة أفضل و أرخص و أسرع  تقدم الخدمات

المنظمات تناضل من أجل أن تكون مختلفة عن المنافسین اآلخرین و ذلك من خالل إیجاد 

فاإلبداع یشجع كما أن االبتكار یصبح  و المحافظة علیها و بهذه الطریقة" میزة تنافسیة ثابتة"

  .ذا قیمة

  :التنافس العالمي: ــــ المستوى الخامس

الغربي قائم أصال على التنافس، فعلى سبیل المثال تطور الحاسبات  إن التقلید الصناعي    

توسع في االختراع و المبادرة، و  اآللیة الشخصیة في السنوات الحدیثة، لقد هذا انفجار أو

ذلك ألن مصانع الحاسبات اآللیة التنافسیة كل منها یحاول التقدم على اآلخر، إن أوالئك 

  .سرعة في التصرف سوف یبقونالذین هم أكثر إبداعا و اكثر 

عندما یوظف التنافس بحریة، فعندما یصبح العالم سوقا  تفیدكما أن العالم ككل سیس    

  .واحدة فإن التنافس داخل البلد الواحد فیر فعال

  :ــــ أهم األسس التي تقوم علیها قیمة التنافس

  .ـــ غیاب التنافس یلحق الضرر باألفراد و المنظمات1

  .افس شيء طبیعي بالنسبة للبشرـــ التن2

  .ـــ على المدیرین أن یستخدموا التنافس بشكل بناء باعتباره دافعا أو حافزا3

  .ـــ لیس كل تنافس مثمرا4

  .1ـــ التنافس لیس غایة في حد ذاته و لكنه وسیلة5

  :ــــ قیمة التنافس من المنظور االسالمي2ــــ3
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قي بنفسه، و أن یكون في الصفوف األولى، و لكن یسعى دائما إلى أن یرت إن االنسان    

وابط تحكمه و فتوحا على مصراعیه و إنما فتحه بضالشریعة االسالمیة لم تدع ذلك الباب م

  .تجعله یسیر بشكل صحیح نحو الهدف المنشود

  : ـــ تعریف التنافس1ـــ2ـــ3

ا من الشيء النفیس في هو الرغبة في الشيء و محبة االنفراد به و المغالبة علیه، و أصله"

  ".نوعه

  :ــــ  أنواع التنافس2ــــ2ــــ3

الخ، یرى ..فرد مقابل فرد و فریق في مقابل فریق: فضال عن أنواع التنافس المذكورة    

الدكتور عاطف أبو هربید أن هناك نصوصا شرعیة مستمدة من القرآن و السنة تفید بأن ثمة 

  .ان العلیا، و اآلخر مذموم یصل به إلى قاع النارتنافسا محمودا یصل بالمسلم إلى الجن

 یجب أن یتحرى به الشخص رضا اهللا، و الذي یجعل النفس : ـــــ التنافس المحمود

البشریة دائمة البحث عن األفضل فیما یخص أمور الدنیا و اآلخرة في جو یسوده 

اإلیمان، و فعل الخیر من صالة و ذكر و عطف على الصغیر و احترام 

الباحث عن  اإلنسانالخ، كما أن الشریعة اإلسالمیة لم تقف في وجه ..بیرللك

في أمور الدنیا فالباب مفتوح لمن أراد التنافس من أجل الحصول على  األفضل

الخ و لكنها كلها مقیدة بإبعادها عن الحرام من ..األفضل من مال و مسكن و مركب

تاك اهللا الدار اآلخرة و ال تنسى و ابتغ فیما آ﴿: ، قال تعالى1حسد و بذخ و تبذیر

 . 2﴾نصیبك من الدنیا

  .الشرعیة للضوابطهو التنافس الذي ال یخضع : ــــ التنافس المذموم

لعمل وفي مختلف المجاالت، لعلى التنافس وتدفع الناس نحوه تعالیم اإلسالم تشجع إن     

  :یقول تعالى

                                                 
، http:/www.felesteen/atails/news/119635التنافس في االسالم باب تحكمه ظوابط، : عاطف أبو هربید:   1

16/06/2014 ،11:00.  
 .77: آیة: سورة القصص:   2
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 بمعنى أن الحیاة في حقیقتها، 1﴾َوُكْم َأیُُّكْم َأْحَسُن َعَمالالَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَیاَة ِلَیْبلُ ﴿ 

الكفاءات وهذا ال یحصل إال بالتنافس، وفي آیة أخرى  من أجل أن تتفجر الطاقات و قائمة

بمعنى فلیتنافس الناس في أعمال ، 2﴾َوِفي َذِلَك َفْلَیَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسونَ ﴿ :ىاهللا تعالیقول 

َفاْسَتِبُقوا ﴿ :وفي آیة أخرى، یقول اهللا تعالى. ال مفتوح، والتنافس مطلوبفالمج -الخیر 

یصل قبل اآلخر إلى  استبقوا من المسابقة بمعنى كل شخص یحاول أن،   3﴾اْلَخْیَراتِ 

ُأْوَلِئَك ُیَسارُِعوَن ِفي اْلَخْیَراِت َوُهْم َلَها  ﴿ :وفي آیة أخرى، اهللا تعالى یقول. الخیرات

  .4﴾ َساِبُقونَ 

و مما سبق و من خالل تطرقنا لقیمة التنافس من المنظورین الغربي و اإلسالمي سوف     

نعمل في هذا المجال على تحلیل و مناقشة أهم األسس التي تقوم علیها هذه القیمة من 

 .تشابه و االختالف و استخالص النتائجالمنظورین من ثم معرفة أوجه ال

 :قیمة التنافسل أوجه التشابه و االتفاق بین المنظورین ــــ3ــــ3

إن التنافس یشكل اكبر حافز لألفراد .ـــ غیاب التنافس یلحق الضرر باألفراد و المنظمات 

ن هذا للعمل بجد و اإلبداع و التطویر و غیابه ینشر الفشل و الجمود و لكن شرط أن یكو 

التنافس إیجابیا كما دعا إلیه اإلسالم و ذلك من خالل الكثیر من اآلیات الكریمة و التي 

  .سبقت اإلشارة إلیها

ـــ التنافس لیس غایة في حد ذاته و لكنه وسیلة، فالتنافس هو وسیلة للبقاء فلوال التنافس بین 

س هو البحث دوما عن التمیز و عن األفراد لما تطورت الحیاة، فدافع اإلنسان إلى التناف

  .األفضل، فالمنظمة ال تستفید شیئا إذا كان التنافس موجودا و لكنه ال یحقق أهدافها

  

  

  :ــــ أوجه التباین و االختالف بین المنظورین لقیمة التنافس4ــــ3

                                                 
 .2: آیة: سورة الملك:   1
 .26: آیة: سورة المطففین:   2
 .148: آیة: سورة البقرة:   3
 .61: آیة: سورة المؤمنون:   4



 

198 
 

إلیه ـــ التنافس شيء طبیعي بالنسبة للبشر فمن المنظور الغربي فإن األمر شبیه بما توصل  

في نظریته التطوریة حیث وجد أن البقاء دوما یكون لألقوى و األصلح " تشارلز داروین"

المنظور  ، أما فتتطور أجناس و تختفي أجناس أخرى كذلك األمر بالنسبة للمنظمات

فهو ال یعترف أصال بهذه النظریة و یعتبر أن التنافس شيء طبیعي  و جعل  اإلسالمي

س لیتنافسوا و یحققوا األفضل و لكنه في نفس الوقت جعل هناك الباب مفتوحا أمام النا

  .ضوابط تحدده فال یكون فیه اعتداء على الغیر وال ظلم لآلخرین

فمن أهم المهام   .ـــ على المدیرین أن یستخدموا التنافس بشكل بناء باعتباره دافعا أو حافزا 

على التنافس و تقدیم حوافز مشجعة  التي یقوم بها المدیرون في أي تنظیم هو تشجیع األفراد

لمن یقوم بعمله بشكل أفضل و بالنسبة للجانب اإلسالمي فإن هناك تنافس للحصول على 

  .الحوافز الدنیویة و هناك تنافس آخر للحصول على الحوافز اآلخرویة

زا تجدر اإلشارة إلى أنه لیس كل تنافس إیجابي و فعال و یعتبر حاف ـــ لیس كل تنافس مثمرا،

بالنسبة لألفراد ، فقد یكون التنافس أحیانا مصدر شقاق و خالف للعاملین إذا لم یتم توجیهه 

بشكل جید من قبل المدیرین، و من المنظور اإلسالمي فإن كل تنافس غیر عادل و غیر 

هو تنافس غیر مثمر و ال یعود بالخیر سواء على ) لتحقیق أهداف غیر مشروعة ( مشروع

  .األفراد المنظمة أو على
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  : ـــــــ نتائج الدراسة

و اإلجابة على التساؤالت في هذا المجال سوف تقوم الباحثة بعرض نتائج الدراسة     

  :المطروحة و ذلك كما یلي

  :ــــ النتائج المتعلقة بالتساؤل الفرعي األول1

  ؟دارةإدارة االلقیم  و اإلسالمي الغربي ینبین المنظور  فرقالما  

من خالل  رین الغربي و اإلسالمي وبین المنظو  على التساؤل المطروح حول الفرقإلجابة ل 

توصلنا إلى النتائج ) الصفوة، القوة، المكافأة" (إدارة اإلدارة"عملیة التحلیل و المناقشة لقیم 

  :التالیة

غیرة فقط  إن األفراد غیر متساوین في كفاءاتهم و قدراتهم و توجد مجموعة ص :قیمة الصفوة ـــ

فقد خلق اهللا  مما یتفق مع المنظور اإلسالميهي التي تمتلك القدرة على التمیز و التفوق، 

سبحانه تعالى الناس غیر متساوین في المواهب و القدرات و الكفاءات، و تجدر اإلشارة إلى 

وم أن القوة قد یساء استخدامها أحیانا، فقد ارتبط  مفهوم الصفوة في الفكر الغربي بمفه

الطبقیة و تمییز فئة عن فئة أخرى فعندما تكتسب جماعة ما مزایا خاصة فإن هناك مخاطر 

تترتب علیها حیث یمكن أن یساء استخدام هذه المزایا، و هذا ما یختلف عن المنظور 

وابط علیهم التقید بها،  فالفرد المسلم ال معنى ي  فقد حدد االسالم مجموعة من الضاالسالم

  . فاءات و القدرات بدون امتالكه لألخالق و التواضع و اإلیمانالمتالكه الك

من یملك مصادر القوة ن یتفق المنظور الغربي مع المنظور اإلسالمي في أ: قیمة القوةــــــ 

لكن إضافة إلى ذلك  في یملك االحترام، ) الملكیة، الجاذبیة، المعلومات، المكافأة و العقاب(

رین أن یحكموا بین موظفیهم بالعدل و ذلك لكسب احترامهم و على المدیالجانب اإلسالمي 

أن یكونوا قدوة لهم في القیام بأعمالهم، كذلك تحلیهم باألمانة و امتالك المعلومات الالزمة 

التخاذ القرارات الصائبة فال یستوي الذین یعلمون و الذین ال یعلمون و بالتالي فكسب 

  .ي اإلدارة باألخالق الحمیدةاالحترام و الوالء یأتي أوال من تحل

یتفق المنظور الغربي مع المنظور اإلسالمي في توجیه مكافآت المدیرین نحو  :المكافأة ـــــ 

اآلداء ، فاألداء هو الذي یحدد إن كان هذا المدیر جدیرا بأن یكافأ أم ال كما ان المكافأة من 

إلیجابي على الدوام فالسلوك ینبغي أن یكافأ السلوك ا كما أنهشأنها أن تحسن األداء، 

اإلیجابي في العمل من شأنه أن یسهم في تحقیق أهداف المنظمة و بالتالي یجب مكافأته 
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على الدوام، كما أن المكافآت المعنویة مفیدة جدا لما تتركه من أثر عمیق في نفس العامل 

یر المادیة أكثر كأن یمنح شهادة تقدیریة لقیامه بأفضل عمل و ربما یكون تأثیر الحوافز غ

ن المنظور الغربي للثواب و العقاب یختلف عن و في المقابل فإ من تأثیر الحوافز المادیة،

المنظور اإلسالمي و هذا ما أرادت الباحثة أن توضحه من خالل عملیة التحلیل، فمن 

المنظور الغربي هما مرتبطان بالجانب الدنیوي فقط لكن من المنظور اإلسالمي فهما 

ن كال الجانبین الدنیوي و اآلخروي، فهناك الكثیر من األعمال التي یقوم بها الفرد یشمال

المسلم وال ینتظر ثوابها في الدنیا بل یقوم بذلك طمعا في مرضاة اهللا عز و جل و رغبة في 

  .جزاء اآلخرة

 :ـــ النتائج المتعلقة بالتساؤل الفرعي الثاني2

  ؟إدارة المهام لقیم سالميو اال الغربي ینبین المنظور  فرقال ما

أي ترشید : ال یجب أن ننفق أكثر مما نكسب یتفق المنظوران في أنه: قیمة االقتصادــــــ     

و لقد جاء علماء االقتصاد المسلمین بخمس وسائل ، اإلنفاق سواء بالنسبة للفرد أو المؤسسة 

ظهر العالقة بین اإلنفاق و تفید حفظ المال أهمها أن ال ینفق المرء أكثر مما یكسب و هنا ت

عن االقتصاد اإلسالمي في أنه یرتكز یختلف االقتصاد الغربي  الدخل، و في المقابل فإن

على الفكر الوضعي فهو من صنع اإلنسان و هذا ما توضحه مختلف المدارس و النظریات 

القرآن الغربیة،   أما االقتصاد اإلسالمي فهو من صنع اهللا و یستمد مبادئه و أسسه من 

منظور الغربي كل ما یقدم من سلعة أو خدمة ال ففي الكذلك  .الكریم و السنة النبویة الشریفة

یكون إال بمقابل مما یعكس التفكیر المادي البحت، لكن إذا عدنا إلى المنظور اإلسالمي 

یقوم  .الخ..غیر موجود، فهناك الصدقات و الزكاة" ال شيء مجانا"نجد أن هذا المبدأ 

فالمهم هو الوصول إلى الغایة " أن الغایة تبرر الوسیلة" تصاد الغربي على مبدأ  هو االق

أما االقتصاد من المنظور االسالمي فیعني كل . سواء كانت الوسیلة أخالقیة أم غیر أخالقیة

منظم وفقا ألصول االسالم و مبادئه، حیث یستمد هذه ) بیع، شراء، تسویق(نشاط اقتصادي

قاد أن االنسان هو خلیفة اهللا في األرض و أن كل ما سخره اهللا من موارد المبادئ من اعت

إنما هو أمانة على االنسان استخدامها بالعدل لتحقیق رفاهة الجمیع و لیس لتحقیق أغراضه 

  .و مصالحه الشخصیة
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و إن الفعالیة من المصطلحات المحدثة التي لم ترد في القرآن الكریم : ـــــ قیمة الفعالیة    

السنة النبویة إال أنه و من خالل القرءآت و المناقشات المختلفة حول هذا المفهوم اتضح لنا 

، فمن المنظور ان االسالم كان سباقا في حث األفراد على العمل الجاد و تحقیق األهداف

بالرغم من االختالفات الموجودة بین (الغربي تعني الفعالیة بشكل عام تحقیق األهداف 

سالم مقیدة و االختالف الموجود هو أن الفعالیة في اإل) حول تحدید هذا المفهوم الباحثین 

ما ف .بقواعد الشرع فیجب أن تكون األهداف التي نسعى إلى تحقیقها هي أهداف مشروعة

مصادر الوحي التي یمیز نموذج الفاعلیة اإلسالمیة الخلفیة الروحیة واألخالقیة المستقاة من 

اعلیة وفق معیار السنة النبویة لیست تنافسا أعمى على الكسب المادي إن الف. هالیتقوم ع

  .الجشع، بل سعیا دؤوبا لمرضاة اهللا والتماس رحمته ومغفرته

أیضا من المصطلحات المحدثة إال أنها وردت في أحادیث النبي  هي: الكفاءةقیمة ـــــ     

ن الكفاءة أمر مطلوب و و یتفق المنظوران في أ بمصطلح آخر و هو اتقان العمل) ص(

مستوحاة من " فرانسیس و وود كوك"فكرة الكفاءة كما أشار إلیها واجب للقیان باألعمال، لكن 

المعتقدات البروتستانتیة هي مذهب من المذاهب المسیحیة و التي تقوم على مجموعة من 

ان خیرا أم المبادئ و المعتقدات من بینها أن الناس مسؤولون عن قدرهم في الحیاة سواء ك

شر، أما في اإلسالم فإن األمر یختلف ألن الفرد المسلم علیه أن یكون مؤمنا بالقدر خیره و 

شره، فاإلیمان بالقدر هو من أركان اإلیمان فاإلنسان لیس مسؤوال عن هذا القدر سواء كان 

رون في الفكر الغربي یحتاج المدی علیه سوى الرضا بالقضاء و القدر، وخیرا أم شر و ما 

إلى نظام فعال لإلتصال و اقناع العاملین بضرورة و أهمیة اتقان األعمال التي یقومون بها 

أما الفرد المسلم فال یحتاج إلى أن یلقن بهذه القیم من طرف المنظمة ألنها قیم مستوحاة من 

  .العقیدة اإلسالمیة

 :ــــ النتائج المتعلقة بالتساؤل الفرعي الثالث3

  ؟ دارة العالقاتلقیم إو االسالمي الغربي  ینبین المنظور  ما الفرق ــــــ

عالقة المدیر بالمرؤوسین تشبه عالقة األب بأبناءه و  یتفق المنظوران في أن: قیمة العدل

شدیدا و لیس متهاونا فاعتماد األسلوب األبوي  لكن على أن یكون أسلوب العمل في اإلدارة

یكون متهاونا فالتهاون یؤثر على أداء العاملین  في اإلدارة هو أمر جید و لكن على أن ال

فبدل أن یوجه المنهج األبوي الكتساب ثقتهم فإنه یوجه نحو تقاعسهم و تهاونهم في أداء 
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امل مهامهم مما یتفق مع المنظور اإلسالمي فقد حث اإلسالم على ضرورة الحزم في التع

المنظور الغربي عن المنظور یختلف مفهوم العدل من و . مع المرؤوسین و عدم التهاون

اإلسالمي فعند الغرب یعني استخدام القوة من قبل المنظمات دون إغفال مسؤولیتها 

األخالقیة تجاه العاملین و محاولة كسب ثقتهم، أما العدل من المنظور اإلسالمي فیعني 

یة فكرة كذلك فعندما تتبنى الشركات الغرب". أي إعطاء كل ذي حق حقه"المساواة في الحقوق 

المسؤولیة األخالقیة فذلك بهدف تحقیق أهدافها التنظیمیة، أما إذا نظرنا إلى الفكرة من 

المنظور اإلسالمي نجد أن على المدیر العادل أن یكون منصفا مع مرؤوسیه لیس لتحقیق 

األهداف التنظیمیة فقط و إنما خشیة من اهللا عز و جل و الخوف من عقاب اآلخرة إذا 

  .م اآلخرینتسبب في ظل

كما أن العدالة الغربیة هي عدالة عرضیة تتحكم فیها المصالح، أما من المنظور اإلسالمي  

فالعدل هو مجموعة من القیم فوق القانون و فوق السلطة، و هو قیمة ثابتة ال تتغیر بتغیر 

  .األحوال و األشخاص

تحتاج إلى أنظمة قانونیة فال  یتفق المنظوران في أن كل المنظمات: قیمة القانون و النظامــــ 

یمكن للمنظمة أن تقوم بآداء مهامها و تحقیق أهدافها بدون وضع قوانین تنظم العمل و 

تضبط سلوك العمال، و في الجانب اإلسالمي نجد أن اهللا عز و جل غریزة التنظیم للكثیر 

علیه و سلم الخ، كذلك فإن تنظیم الرسول صلى اهللا ..من الكائنات منها النمل و النحل

للدولة اإلسالمیة من خالل إصداره للدستور الذي نظم العالقات بین األمة الجدیدة داخلیا و 

خیر مثال على عنایة و اهتمام ) الخ..األسریة، االجتماعیة، الدینیة مع الیهود(خارجیا

أن  اإلسالم بالتنظیم و ضبط سلوك األفراد و الجماعات و وضع القوانین المالئمة لذلك، كما

المنظمات غیر المركزیة تحتاج إلى أن تتكیف على الدوام مع المواقف الجدیدة، و اإلسالم 

قد أشار إلى فكرة الالمركزیة قبل ذلك بكثیر بما یسمى في اإلسالم بالشورى مصداقا لقوله 

أي أن القرارات ال تكون متمركزة في ید اإلدارة و المدیر فقط و " و شاورهم في األمر: "تعالى

هناك اختالف بین المنظورین الغربي و و في المقابل  .إنما تنتج من خالل التشاور و الحوار

اإلسالمي یتمثل في طبیعة  القوانین و األنظمة و من الذي یسنها، ففي المنظور الغربي 

هناك هیئتین متخصصتین في وضع القوانین اإلدارة الرسمیة و االتحادات العمالیة، أما في 

سالمي فإن واضع كل القوانین التي تحكم حیاة البشر و سائر الكائنات هو خالق الجانب اإل
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البشر فهو وحده العالم بأسراره و خبایاه كذلك فإن لألفراد الحریة في سن القوانین و القواعد 

. هيلقانون األكبر و هو القانون اإللالتي تضبط سلوكهم و لكن دون أن تخرج عن إطار ا

أشار إلى فكرة الالمركزیة بما یسمى في اإلسالم بالشورى قبل الغرب  كما أن االسالم قد

  .بكثیر

هدف فرق العمل هو تحقیق األهداف التنظیمیة  نیتفق المنظوران في أ: فرق العمل ـــــ

قد حث على العمل الجماعي و التعاون بین الناس في حیاتهم عامة و عند قیامهم فاإلسالم 

مل مصدرا للطاقة و االلتزام، فهناك بعض المهام ال یمكنها أن و تعتبر فرق الع بأعمالهم،

تؤدى بنجاح بدون االعتماد على فرق العمل خاصة األعمال المعقدة التي تتطلب أكثر من 

اختصاص، كما أنه على كل فرد من أفراد فریق العمل أن یلتزم بأداء مهامه على أكمل وجه 

الجانب اإلسالمي كان الرسول الكریم یشارك  و هذا لضمان نجاح  عمل الفریق ككل، و في

) ص(الصحابة و یتعاون معهم في جمیع األعمال كحفر الخنادق و بناء المساجد و كان 

و یختلف المنظور . یحث الصحابة على إتقان أعمالهم و االلتزام بأدائها على أكمل وجه

و تعاونوا :"قال تعالىأن یكون هذا التعاون على الخیر  اإلسالمي عن المنظور الغربي في

  . 1"على البر و التقوى و ال تعاونوا على اإلثم و العدوان

  :ــــ النتائج المتعلقة بالتساؤل الفرعي الرابع4

  ؟ة البیئةإدار  لقیم و االسالمي الغربي ینبین المنظور  ما الفرق ــــ

تحدث على  هناك ظروف و مستجداتیتفق المنظوران في أن : قیمة استغالل الفرصــــــ  

من الضروري االهتمام بما یحصل خارج المنظمة  اإلنسان أن یكون دائما جاهزا الستغاللها

و ذلك في البیئة المحیطة، فكل منظمة تعیش ضمن بیئة تؤثر و تتأثر بها علیها أن تراعي 

و یختلف ، كل المتغیرات و المستجدات التي تحدث و ذلك الستغالل الفرص المتاحة 

ه علینا استغالل الفرص المتاحة و لكن شرط أن عن المنظور الغربي فيسالمي اإلالمنظور 

  .على حساب اآلخرین هذا االستغالل  أن ال یكون

أن المدیرین یجب أن یكونوا حذرین بالنسبة للتهدیدات  یتفق المنظوران في: قیمة الدفاعـــــ  

رجیة لذا على المدیرین أن حیث تتعرض المنظمة لمجموعة من التهدیدات الداخلیة و الخا

یأخذوا هذه التهدیدات على محمل الجد و أن ال یتهاونوا في الدفاع عن مصالحهم و مصالح 

                                                 
 .2:آیة: سورة المائدة  1
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المنظمة، و إذا نظرنا من منظور آخر نجد أن اإلسالم حث على ضرورة االهتمام بهذه 

على  القیمة و الدفاع عن النفس و المال و العرض كما أن االحتفاظ بالمرونة و القدرة

المفاجأة سواء في الهیكل التنظیمي أو في اتخاذ القرارات تساعد في التصدي لجمیع المشاكل 

التي تطرأ، و بالنسبة للجانب اإلسالمي فقد سبق و أن وضحنا كیف كانت إدارة الرسول 

تتصف بالمرونة و القدرة على التصدي للمفاجآت، كذلك التنبؤ بالتهدیدات من ) ص(

ین  فالمنظمة الناجحة ال تنتظر حدوث المفاجآت و إنما تسعى للتنبؤ بكل األعداء المحتمل

على ذلك في  اإلسالمالتهدیدات المحتملة و وضع خطة مناسبة للتصدي لها، و لقد حث 

العادل تهدیدا إیجابیا فبالرغم من یعتبر التنافس  و.التي سبق ذكرها الكثیر من اآلیات القرآنیة

كل تهدیدا بالنسبة للمنظمة إال أنه من جهة أخرى یشجع على أن المنظمات المنافسة تش

هو أمر مرغوب فیه ألنه یشكل  اإلسالميالعمل و اإلبداع ، فالتنافس العادل من المنظور 

و االختالف الموجود بین المنظورین لقیمة الدفاع  هو أنه ج، دافعا قویا لتحقیق أفضل النتائ

منظمة و خاصة من اتحادات العمال  تهدیدا داخلیا من المنظور الغربي تشكل المعارضة ال

كبیرا فعلى المنظمة أن تحسن التعامل مع هذه المنظمات االتحادیة و النقابات ألن ال ینقلبوا 

ضد المنظمة و أهدافها ، و في اإلسالم لم یكن معروف ظهور مثل هذه المنظمات ألنها 

ضطهاد فاإلسالم یعطي لكل ذي حق سبب ظهورها الرئیسي هو شعور العمال بالظلم و اال

  .حقه فال یظلم أحدا 

یتفق المنظوران في أن غیاب التنافس یلحق الضرر باألفراد و المنظمات  :التنافسقیمة ـــــ 

فالتنافس یشكل اكبر حافز لألفراد للعمل بجد و اإلبداع و التطویر و غیابه ینشر الفشل و 

لكنه وسیلة للبقاء فلوال التنافس بین األفراد لما  الجمود و التنافس لیس غایة في حد ذاته و

تطورت الحیاة، فدافع اإلنسان إلى التنافس هو البحث دوما عن التمیز و عن األفضل، و 

  .المنظمة ال تستفید شیئا إذا كان التنافس موجودا و لكنه ال یحقق أهدافها

التنافس شيء طبیعي  و  یعتبر أنعن المنظور الغربي في أنه  المنظور اإلسالمي و یختلف

جعل الباب مفتوحا أمام الناس لیتنافسوا و یحققوا األفضل و لكنه في نفس الوقت جعل هناك 

كذلك فإن هناك تنافس . ضوابط تحدده فال یكون فیه اعتداء على الغیر وال ظلم لآلخرین

و كل  األخرویةللحصول على الحوافز الدنیویة و هناك تنافس آخر للحصول على الحوافز 
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هو تنافس غیر مثمر و ) لتحقیق أهداف غیر مشروعة ( تنافس غیر عادل و غیر مشروع

  .ال یعود بالخیر سواء على المنظمة أو على األفراد

السابقة نجد أن كل الدراسات  و بمقارنة النتائج المتحصل علیها بنتائج الدراسات السابقة 

تدل كانت نتائجها التي تناولت القیم التنظیمیة تقریبا التي أجریت في مؤسساتنا و  )المیدانیة(

 )و دراسة عمار بوخذیر) (دراسة خالد بن عبد اهللا الحنیطة(على سیادة  النظرة العقالنیة

صناعیة، (رغم اختالف مجاالت الدراسة )دراسة نجاة قریشي) (دراسة أسماء بن تركي(

المرحلة األولى من مراحل  و هذا إن دل على شيء فهو یدل على أننا مازلنا في ،)خدمیة

أما نتائج دراسة الباحثة فقد أكدت أن كل  ،الفكر اإلداري التنظیمي و هي المرحلة العقالنیة

المدروسة لها دور كبیر في النجاح التنظیمي خصوصا إذا نظرنا إلیها  12القیم التنظیمیة 

لها المنظور من المنظور اإلسالمي فهو یصحح الكثیر من الجوانب السلبیة التي یشم

الغربي، و بالتالي تصبح النتائج التي توصلت إلیها الباحثة من خالل الدراسة المقارنة ذات 

یدرسون القیم التنظیمیة و ذلك بتناولها بمنظورها اإلسالمي فائدة كبیرة بالنسبة للباحثین الذین 

   .الذي یتوافق و مجتمعنا و قیمنا 

  :و عموما یمكن استنتاج ما یلي    

أن األفكار التنظیمیة التي  المدروسة 12ضح أوجه التشابه بین المنظورین للقیم التنظیمیة تو 

أثبتت نجاحها و كان لها دور إیجابي في تحقیق األهداف التنظیمیة هي أفكار موجودة لدینا 

في تراثنا اإلسالمي فمثال هناك الكثیر من اآلیات القرآنیة التي تدعو إلى التنافس اإلیجابي، 

  .لعدل، الدفاع كما سبق و أشارت الباحثةا

  :المدروسة من خالل مستویین 12االختالف بین المنظورین للقیم التنظیمیة أوجه تضح و ت

  :ــــ من حیث المبدأ1

القیم التنظیمیة بمنظورها اإلسالمي هي ضرورة حتمیة و من الواجب تطبیقها في     

أسلوب إداري أثبت  نجاحه  منظورها الغربي هيلتنظیمیة بالمجتمع اإلسالمي، بینما القیم ا

في تحقیق األرباح و األهداف بصفة عامة و من الممكن تغیره بتغیر الزمن و الظروف و 

  .اختالف المصالح

  :ــــ من خالل مرجعیة التشریع2



 

206 
 

أي أن مصدر "إن القیم التنظیمیة المدروسة بمنظورها اإلسالمي تستند أساسا إلى الوحي     

فضال عن اجتهاد اإلنسان الذي یكون محكوما في إطار القانون األول و هو " ع إلهيالتشری

القرآن (و بالتالي فالقیم التنظیمیة من المنظور االسالمي ثابتة لثبات مصدرها  القانون اإللهي

أما القیم التنظیمیة من المنظور الغربي فهي تستند إلى أفكار و نظریات . )الكریم و السنة

  .وضع اإلنسان و بذلك فهي تخضع لتقلب الظروف و المصالح وضعیة من

و بالتالي هناك اختالف واضح بین المنظورین الغربي و اإلسالمي لهذه القیم و هذا إن     

و مجتمعنا  یتالءمدل على شيء فهو یدل على أننا عند دراسة هذه القیم یجب دراستها بما 

  الغربي دون وعي باختالف البیئة و وبیتنا و أنه من الخطأ دراستها بمنظورها 

  . العقیدة فنقل النماذج الغربیة لإلدارة إلى ثقافات أخرى ذات مرجعیة مختلفة یعد خطأ تطبیقیا
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   :خاتمة

العمل و التي  تعد القیم التنظیمیة مجموعة من المعتقدات و األفكار الخاصة بمجال    

ي أي منظمة و تعمل كموجه لسلوكهم، و قد صنف تكون لدى المسؤولین و المدیرین ف

تصنیف كل من الباحثین دیف فرانسیس " الباحثین القیم التنظیمیة إلى عدة تصنیفات أهمها

اللذان صنفا القیم التنظیمیة إلى أربعة أصناف حیث یشتمل كل صنف " و مایك وود كوك

و الصفوة ، القوة، و قیم  افأةالمك: قیم إدارة اإلدارة و هي: على ثالث قیم و ذلك كما یلي

العدل،فرق العمل، القانون : االقتصاد، الكفاءة ، الفعالیة، و قیم إدارة العالقات: إدارة المهام

 12و هذه القیم . استغالل الفرص، الدفاع، التنافس: و النظام، ثم قیم إدارة البیئة و تشمل

تعتمد هذا ) ا الدراسات السابقةو منه(هي قیم مرتبطة بالنجاح التنظیمي فمعظم الدراسات

كما هي دون أي تعدیل أو  التصنیف في دراستها للقیم التنظیمیة و تتناولها بمنظورها الغربي

بین المنظورین الغربي و  جراء مقارنة تغییر و من هنا جاءت دراسة الباحثة في محاولة إل

حلیل اعتمت أسلوب ت حیث مدة في دراستها على المنهج المقارن معت 12اإلسالمي للقیم 

و من ثم استخالص النتائج و من أهم النتائج  األفكار و استنتاج أوجه الشبة و االختالف

هناك اختالف واضح بین المنظورین الغربي و اإلسالمي لهذه التي توصلت إلیها الباحثة أن 

ا ما هو فال یمكن دراستها كما هي بمنظورها الغربي و تطبیقها في مجتمعاتنا فلدین القیم

فالقیم  و التحلیل،المقارنة أصلح و هو المنظور اإلسالمي و هذا ما أثبتناه من خالل الدراسة 

أي أن مصدر التشریع "التنظیمیة المدروسة بمنظورها اإلسالمي تستند أساسا إلى الوحي 

فضال عن اجتهاد اإلنسان الذي یكون محكوما في إطار القانون األول و هو القانون " إلهي

إللهي، أما القیم التنظیمیة من المنظور الغربي فهي تستند إلى أفكار و نظریات وضعیة من ا

  .وضع اإلنسان و بذلك فهي تخضع لتقلب الظروف و المصالح
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  :ـــــــ التوصیات و االقتراحات

   ، فالدراسات حول هذا الموضوعـــــ االهتمام بدراسة القیم التنظیمیة من المنظور اإلسالمي1

  .تكاد تكون معدومة حسب مجال إطالع الباحثة

ــــ عند تدریس النظریات الغربیة في مراحل التعلیم الجامعي على األستاذ عدم االكتفاء 2

  .بعرض النظریة فحسب بل علیه نقد الجوانب السلبیة فیها و توضیح نظرة اإلسالم لها

ولوا هذه القیم  كما هي بمنظورها ــــ على الباحثین في مجال القیم التنظیمیة أن ال یتنا3

الغربي و یسعون إلى تطبیقها في منظماتنا بل علیهم مراعاة المنظور اإلسالمي لهذه القیم 

و  االستغاللفقد أوضحت النتائج التي توصلت إلیها الباحثة أن المنظور الغربي للقیم یكرس 

  .التركیز على الجانب المادي على حساب األخالق

التي أثبتت فعالیتها في منظماتنا و لكن  12ى ترسیخ القیم التنظیمیة المدروسةـــ العمل عل4

  .بمنظورها اإلسالمي الذي یتوافق وبیئتنا
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  :ــــ ملخص البحث 

إن القیم التنظیمیة هي عبارة عن اتفاقات مشتركة بین أفراد التنظیم الواحد على اختالف     

ها أنها توجه السلوك وتحدد األهداف، كذلك فإن القیم التنظیمیة مستویاتهم، ومن أهم ممیزات

مرت في تطورها بسبع مراحل رئیسیة تضمنت كل مرحلة مجموعة من القیم و التي كان لها 

المرحلة العقالنیة، ثم العاطفیة، مرحلة المواجهة، : دور في تحقیق النجاح، وهذه المراحل هي

اف، التطویر التنظیمي، وأخیرا المرحلة الواقعیة و التي تعد اإلجماع في الرأي، اإلدارة باألهد

مزیجا من كل المراحل السابقة، وبتتبع هذه المراحل تتضح أهمیة قیم كل مرحلة و دورها في 

تحدید و توجیه السلوك التنظیمي، كما تشیر هذه المراحل إلى أن أهم أنظمة القیم توجد لدى 

میة غالبا ما یبدأ تشكلها من قیم وقناعات المؤسسین أو القادة اإلدارة العلیا، ألن القیم التنظی

الكبار في التنظیم، وبعد مدة من الزمن تصبح قیما تنظیمیة تحدد السلوك المطلوب، وهذه 

التعالیم الدینیة والخبرة السابقـة و التنشئة االجتماعیة و : القیم مستمدة من عدة مصادر أهمها

هذه المصادر یؤدي إلى االختالف في مفهوم القیمة في حد  التنظیمیة و أن االختالف في

ذاتها خصوصا اختالف الدین الذي یعتبر مصدرا أساسیا للقیم و من هذا المنطلق حاولت 

بین المنظور الغربي للقیم التنظیمیة و المنظور اإلسالمي و هذه  إجراء دراسة مقارنةالباحثة 

قتصاد،الكفاءة، الفعالیة، العدل، القانون و النظام، فرق الصفوة، القوة، المكافأة، اال: القیم هي

و ذلك من  ي ذلك على المنهج المقارنالعمل، استغالل الفرص، الدفاع، التنافس معتمدة ف

و استنتاج اوجه  خالل تحلیل و مناقشة األفكار التي تضمنتها كل قیمة من القیم المدروسة

ن القیم صلت الباحثة إلى عدة نتائج أهمها أو تو  الشبه و أوجه االختالف بین المنظورین

" أي أن مصدر التشریع إلهي"التنظیمیة من المنظور اإلسالمي تستند أساسا إلى الوحي 

و بالتالي فالقیم  فضال عن اجتهاد اإلنسان الذي یكون محكوما في إطار القانون  اإللهي

أما القیم ). الكریم و السنة القرآن(التنظیمیة من المنظور االسالمي ثابتة لثبات مصدرها 

التنظیمیة من المنظور الغربي فهي تستند إلى أفكار و نظریات وضعیة من وضع اإلنسان و 

بذلك فهي تخضع لتقلب الظروف و المصالح، كما أن القیم التنظیمیة بمنظورها الغربي ال 

  .تصلح ألن تطبق في بیئتنا و منظماتنا
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Abstract : 
     The organizational values is a common agreement among the 

members of one organization at all levels, and the most important 
advantages they went behavior and define the objectives, as well as 
the organizational values passed in the development of seven major 
stages include all stage set of values and that had a role in achieving 
success, These stages are: Phase rationality, then the emotional, the 
stage of confrontation, the consensus of opinion, management by 
objectives, organizational development, and finally the stage realism, 
which is a combination of all the previous stages, and keeps track of 
these stages The importance of the values of each stage and its role in 
defining and guiding behavior organizational, as these stages indicate 
that the most important values systems available with the senior 
management, because the organizational values often starts posed by 
the values of the founding and convictions or senior leaders in the 
organization, and after a period of time become an organizational 
values define the desired behavior, and these values are derived from 
several sources the most important: the religious teachings and past 
experience and socialization and organizational and that the difference 
in these sources lead to a difference in the concept of value in itself, 
especially difference in religion, which is an essential source of values 
and from this standpoint tried researcher illustrate the difference that 
exists between the Western perspective of organizational values and 
perspective Islamic and these values are: elite, power, reward, 
economy, efficiency, effectiveness, justice, law and order, work 
teams, exploit opportunities, defense, competition relying on the 
analytical and descriptive approach through the analysis and 
discussion of ideas contained each value of the studied values and 
reached the researcher to several results that the most important 
organizational values of the Islamic perspective based primarily on the 
revelation "any legislation divine source" as well as human diligence 
who have been convicted under the divine law and therefore 
organizational values of the Islamic perspective fixed for firming 
source (Qur'an and Sunnah). The organizational values of Western 
perspective, it is based on the ideas and theories of the status of the 
human condition and thus are subject to the volatility of the 
circumstances and interests, and organizational values western 
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Bmnzawrha not serve as applied in our environment and our 

organizations.                                                                      
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