
 أ 

  ::ةةــمقدممقدم

الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية في كل بمد من  أبرز سماتأصبحت اإلدارة 
البمدان، أين يعول عمييا في تحقيق األىداف التي ىي مطمح كل مجتمع من المجتمعات، فكل تطور 

نتاج يعني جيودًا إدارية تبذل، وعماًل متصاًل بين اإلداريين، وبذلك اعتبرت اإلدارة عماًل  وازدىار أو عمل وا 
خالقًا وبّناًءا، ييتم باالنجاز وتحقيق األىداف، والوصول بالبشر إلى مستوى أفضل من إشباع الحاجات، 

  . في عصر يعتمد بالدرجة األولى عمى المد المعرفيوكفاءة الخدمات 
؛ سوف ذا قيادة الموارد البشريةوقبل كل ى ،وتكنولوجيا المعمومات ،من يستطيع اليوم إدارة الموارد الماليةف

  .يحتل الريادة طالما أن لديو قوة األفراد وميارتيم ومعرفتيم
بّرر أىمية القيادة ومدى الحاجة إلييا، فأي مشروع أو منشأة أو منظمة أو عمل جماعي ما يا ذوى

ر ما تكون جودة العمل البد لو من قائد يسيره، ويشرف عميو، ويتولى أموره، وبقدر ما تكون جيدة وفعالة، بقد
اإلداري يحتل القائد فقد أصبح المحرك األول ألي عمل ينجز، حيث تعتبر . دي إلى تحقيق األىدافالتي تؤ 

باعتباره أحد السبل  ،المتقدمة والنامية عمى حد سواء ،مرتبة الصدارة في أولويات عدد كبير من دول العالم
بالمعمومات والميارات واألساليب المختمفة والمتجددة، وتحسين وذلك بتزويده  ،الميمة لنجاح المنظمة بتميز

لسد العجز والقصور في المعرفة  ،ومحاولة تغيير سموكو واتجاىو بشكل ايجابي ،وتطوير مياراتو وقدراتو
 .  والميارات وتحمل أعباء التنافسية االقتصادية واالجتماعية في ىذه الدول

( الرأسمال المعرفي)وطبيعة أىم عامل إنتاجي يميزىا ،قتصاديةفبالنظر إلى طبيعة ىذه المرحمة اال
تتكون من أفراد مدركين أن  ،تبرز لنا دور القيادة الرشيدة والفعالة؛ فالمنظمة التي تممك قائدا فعاال ورشيدا

 .ةنظمتحرير معارفيم و اكتساب معارف و ميارات جديدة ذو أىمية بالغة بالنسبة ألداء الم
م في حاجة ماسة لقادة فعالين يتميزون بالرشد ويتطمعون إلى المستقبل في عالم متغير وعولمة اليو نظمة والم 

 . مترصدة وتيارات فكرية إن لم تكن متناقضة فيي متباينة
اتنا ومجتمعنا بناءا عمى نظريات ظيرت في مجتمعات نظمتفسير السموك القيادي في مغير أننا نجد 

قا من مناىج وتقنيات وليدة بيئات اجتماعية ليا خصوصيتيا فحسب، ال تختمف عن مجتمعاتنا، وانطال
. ات في مجتمعنانظميعطينا نتائج دقيقة يمكن االعتماد عمييا في معالجة المشكالت التي تعاني منيا الم

من قبل الجامعات من األفكار التي  ىي متبناة  اً كثير ن تراثنا الفكري يحمل في طياتو خاصة إذا عممنا أ
بينما ؛ زالت عندنا مادة خام لم تدرس بعد ال عالمية، تم الوصول إلييا عن طريق البحث، في حين أنياال

 . يمكننا االستفادة منيا بدراستنا ليا بنظرة جديدة مراعية لمتطمبات العمم والعصر
رىا في الواجب توافصر المقومات والعناالعممية القيادية و فتباين مواقف الفكر اإلداري المعاصر في 

القائد اإلداري الرشيد، التي انتيت إلييا الدراسات التي أجريت خالل الفترة الماضية، وكيف أنيا انقسمت عمى 
ة، بل وصل ىذا االنقسام واالختالف والتباين إلى حد التناقض المداخل المفسرة لمقيادنفسيا تجاه العديد من 



 ب 

وجوىر عمى حقيقة  ف؛ جعل من الصعب الوقو نظرياتمداخل وما حوتو من في المواقف إزاء عدد من ىذه ال
الواجب توافرىا في القائد اإلداري الرشيد، من خالل التحاكم إلى الفكر العممية القيادية والمقومات والعناصر 

اإلداري المعاصر ودراساتو، فكل ىذه الدراسات واألبحاث المختمفة والمتباينة تدعى كل منيا صواب نتائجيا 
 .مناىجيا في البحث والقياس وسالمة ودقة

وعميو فقد غدت ىناك ضرورة لموقوف عمى جية موثوق بيا، نستطيع من خالل التحاكم إلييا 
المقومات والشروط الحقيقية الواجب توافرىا في القائد معنى الحقيقي لظاىرة القيادة وكذا الوقوف عمى و 

ي تمك النتائج التي أسفرت عنيا دراسات الفكر اإلداري الرشيد، ومن ثم التعرف عمى مدى الخطأ والصواب ف
فضاًل عن الضرورات اإليمانية التي توجب عمينا ضرورة التحاكم إلى منيج الخالق . اإلداري المعاصر

، الستخالص (كتاب اهلل وسنة رسولو)سبحانو وتعالى، انطالقًا مما سبق كان تحاكمنا إلى الشريعة اإلسالمية 
ذكره  قومن ىذا المنطمق وعمى ضوء ما سب قومات والشروط القيادية اإلسالمية،المالمبادئ، األسس، تمك 

 :التاليكفان إشكالية البحث يمكن صياغتيا 
 
  وضع القيادة اإلدارية المعاصرة في ميزان التوصل إليها من خالل ما هي أهم النتائج التي قد يتم

 ؟المنظور اإلسالمي

 
 :وعة من األسئمة الفرعية التالية قودنا إلى طرح مجمإن ىذا التساؤالت ي

 ما ىي أىم مقومات القيادة اإلدارية والقيادة اإلدارية وفق المنظور اإلسالمي؟ 

  دراسات القيادة اإلدارية المعاصرةكل من ىو اإلطار المفاىيمي العام الذي تميزت بو نتائج ما ،
 ؟ قيادة اإلداريةوالمرجعية التنظيرية اإلسالمية لم

 ره المنظور اإلسالمي لمقيادة اإلدارية المعاصرة، وفيما يمكن استثمار التشارك المعرفي ما الذي يوف
 الذي يجمعيما؟

 
 فرضيات البحث: 

 :األسئمة المطروحة ولمعالجة الموضوع تم اعتماد الفرضيات التالية نلإلجابة ع
 عاتيا وتوفرىاالقيادة اإلدارية من المنظور اإلسالمي تقوم عمى جممة من المبادئ، ينبغي مرا.  

  رار والثبات وىذا لثبات مرجعيتيا، بينما اإلسالمي تمتاز باالستقوفق المنظور نتائج العطاء اإلداري
مدخل تفسيري يشرح طبيعتيا ال تمتمك محدد، و غير إطار مفاىيمي بقيادة اإلدارية المعاصرة التمتاز 
 .بشمول

 المرجعية التنظيرية لفكر القيادة اإلدارية يقدم  اإلسالميوفق المنظور  الفكر القيادي اإلداري
بما توصمت إليو من  تثري وتنمي كل المقومات والشروط القيادية اإلسالمية ، واألخيرةلمعاصرةا

 .ميارات وتقنيات



 ج 

 

 أسباب اختيار الموضوع: 

 :تعود دوافع ومبررات اختيار ىذا الموضوع بالدرجة األولى دون غيره من المواضيع إلى  
  الوثيقة بين القدرة القيادية والوازع الدينيالعالقة. 
  المساىمة في إعطاء فعالية أكثر لمدراسات التي تتناول موضوع القيادة من الجانب الوضعي

 .واإلسالمي

  ضرورة بقيادة منظمة التجارة العالمية و اندماج اقتصاديات العالم في سوق واحدة االقتصاد و عولمة
ة محميا وعالميا نظمالعالمية، مما يجعل دوام نجاح أي م ةالتجار  جل الدخول فيأإتباع شروطيا من 

 .ىو نجاح تسمسمي يبدأ باالستفادة من محيطيا الذي تتواجد بو 
 من الموروث  ةالمستنبطبأىمية المقومات القيادية  عربية واإلسالميةات النظمجيل أغمبية قادة الم

 .اتيماإلسالمي، ودورىا الفعال في إنجاح منظم

 الذي ييتم بتسيير واقتصاد المؤسسة ،التخصص العممي الذي درسناه بحكم. 

 

 أهمية البحث: 
إن اإلسالم دين متكامل في جميع نواحي الحياة لم يفرط في كبيرة وال صغيرة، لذلك فإن من البدييي أن 

يادة يعالج موضوع من أىم مواضيع الحياة عمى مستوى األفراد والمجتمع والدولة، أال وىو موضوع الق
اإلدارية، وألن أكثر الدراسات والكتب الموجودة في الساحة اآلن اىتمت بالنظريات الغربية وعموميا عمى 

يجاد مقاربة بين حساب الفكر اإلداري من المنظور اإلسالمي، لذلك فإن ىذا البحث يقوم بدراسة الفكرين و  ا 
 .إلظيار الفروق والوقوف عمى أىم النتائجكل منيما، 
موضوع البحث عمى ثالث متغيرات أساسية ىي القيادة اإلدارية المعاصرة والقيادة اإلسالمية  يرتكز حيث

المقومات والعناصر القيادية الواجب اإلدارية المعاصرة، وذلك من أجل الوصول إلى  ةوعممية تقويم القياد
في تكامل  أىمية ىذا البحث  وتكمن ،وتحسينيا لمواجية المنافسة الدولية توافرىا في القائد اإلداري الرشيد،

الستفادة من الطرحين التنظيريين لمفكرين الغربي واإلسالمي، عن طريق تقييم الثاني ىذه المتغيرات وترابطيا ل
 .الجزائرية خاصة واإلسالمية عامة تنانظمامتطوير مستوى الخروج بمقاربة تساىم في إثراء و باألول، بغية 

 
 أهداف البحث: 

 :حقيق األىداف التاليةيسعى البحث إلى ت
 أنو ليس بالضرورة االستغناء : دراسة موضوع القيادة انطالقا من خصائص محيطنا، لتوضيح فكرة

 بالتعرف عمى أىم ،عن الطرق والدراسات السابقة، التي نشأت في بيئات مختمفة عن بيئتنا كمية
يجاد أوجو  أساليب القيادة اإلدارية وفق المنظور اإلسالمي، ومقارنتيا بالفكر الغربي المعاصر وا 

ظيار النتائج  .الشبو واالختالف وا 



 د 

  دراسة موروثنا اإلسالمي إليجاد تفسير لمعديد من األفكار والمواضيع التي تدور حول القيادة في
 .لتباين التي تعانييا النظريات الوضعيةالعصر الحالي، بغية الخروج من حالة التناقض وا

 استنباط المبادئ القيادية من الفكر اإلسالمي وتفسيرىا وبيان مقوماتيا . 
 المساىمة من خالل ، بيان أىمية إدماج مقومات وعناصر القيادة اإلسالمية في عقمية قادة مؤسساتنا

 .في طرح أنموذج لمقيادة اإلدارية وفق المنظور اإلسالمي

 البحث صعوبات: 

 :وتمثمت معظميا في النقاط التالية
 عطبيعة الموضوع الحساسة التي تستدعي بنك معموماتي لإللمام الشامل واإلحاطة التامة بالموضو  .1

 .ناىيك عن تحميميا واالستنباط منيا وفق متطمبات العصر

 .ن تشعب الموضوع واتساعو وبين محدودية الرسالة األكاديميةيصعوبة التوفيق ب .2

التي تتناول موضوع القيادة بشكل العربية الكتب الدراسات األكاديمية و ة النوعية التي لمسناىا في القم .3
وعدم التوسع فيما ىو تأصيمي عن بعضو البعض تفسيري وتحميمي، واالكتفاء المنتج منيا بالنسخ 

المفسرة الذي تقوم عميو، ما صعب مرحمة المقارنة والوقوف عمى حيثيات المداخل  يلمفكر الوضع
 . ، وترتب عميو طول المدة الزمنية لتحضير الدراسةلمقيادة وعناصرىا

التي تتناول القيادة من الجانب اإلسالمي كمًا ونوعًا، وصعوبة الحصول عمى  ةقمة المراجع األكاديمي .4
 .الموجود منيا

 

 الدراسات السابقة: 
ية وكتب السير والتراجم تشكل ثروة وشروح السنة وكتب السياسة الشرعالقرآن الكريم تفاسير كتب إن 

دارة األفراد مة تدور حول الحكام وسياسة الحكفقد دّون العمماء كتبا ميم. يادةكبيرة في مجال الق من أىم . وا 
األحكام السمطانية لممواردي، السياسية الشرعية البن تيمية، الحكومة النبوية لمكتاني، وفصول : ىذه المراجع

 .وغيرىا... عيد حوىفي اإلمرة واألمير لس
المسمم اليوم يحتاج إلى صياغة جديدة متجددة لمقيادة وما يتعمق بيا، من أجل القائد اإلداري غير أن 

 .تسييل االستفادة منيا، واستثمارىا فكرا وقيما ومبادئًا وممارسة وسموكا في حياتو اليومية
لتي تناولت الموضوع أو أحد بالنسبة لمدراسات الحديثة السابقة التي تحصمت عمى بعضيا واف
 :فيي متغيراتو

 
كمية العموم اإلسالمية،  دليمة ىالة حساني،: القيادة من منظور إسالمي، من تقديم :دكتوراهرسالة  . أ

 . 6002-6002جامعة الجزائر،  قسم العقائد واألديان،



 ه 

، األىداف، األسباب، اإلشكالية :لقد شممت دراسة الباحثة مقدمة وثالثة أبواب، حيث تناولت في المقدمة
أبجديات : أما الباب األول فقد تم فيو تناول فصمين ورد فييما عمى التوالي. األىمية، منيجية البحث وخطتو

 . القيادة، وثانيًا بعض مبادئ القيادة
تم التطرق فيو إلى فصمين، األول تناولت فيو بعض ميام القيادة، والثاني صفات  أما الباب الثاني فبدوره

القيادي، أما الفصل الثاني  اإلعدادم آليات فصل األول أىبينما الباب الثالث فأوردت في ال. يادة الناجحةالق
.. فتناولت فيو عوامل سالمة الجماعة، وقد ذيل البحث بفيارس عديدة، كفيرس اآليات، واألشكال، والمراجع

 . وغيرىا
 :رسائل الماجستير . ب

 بن عزوز كوار، : المؤسسات من منظور إسالمي، من تقديمالقيادة الرشيدة في : الدراسة األولى
 .6002-6002عموم التسيير، : جامعة الجزائر، قسم

تطرق الطالب إلى دراسة القيادة الرشيدة من جوانب عدة كوقوفو عمى بعض صفات القائد وأنواع 
ا وكذا أىمية ليتطرق بعدىا إلى عممية اتخاذ القرار من حيث مفيوميا وأركانيوغيرىا، . .القيادة

ثم تناول عممية التفويض بشكل تفصيمي لينتقل إلى دراسة التحفيز . المشاركة في صنع القرارات
 .القيادي وجوانبو التفصيمية مرتكزًا عمى البعد الفكري لممنظور اإلسالمي

 حمد، قندوزي أ: ، من تقديم(شروطيا -أنماطيا -أنواعيا)القيادة في القرآن الكريم : الدراسة الثانية
 .6002-6002، قسم العقائد واألديان، ميةالاإلسجامعة الجزائر، كمية العموم 

أثناء تناولو لمعطيات ىاتو الدارسة إلى ثالثة فصول، أدرج فييا عمى موضوعو قد قسم الباحث ل
ادة التوالي القيادة من حيث تعريفيا وأىميتيا واأللفاظ الدالة عمييا، ثم تالىا بالوقوف عمى أنواع القي

بآيات في ذلك في القرآن الكريم، منتييا عند أنماط وشروط القيادة من خالل القرآن الكريم، مسترشدا 
 .كتاب اهلل، عمى ضوء النظريات الحديثة لمقيادة في الفكر اإلداري المعاصر

 
 منهج البحث: 

 :ضمن متطمبات الدراسة تم االعتماد عمى المناىج التالية
 :المنهج االستقرائي -

تتناول موضوع القيادة، سواءًا تصريحًا  نبوية بتتبع وحصر ما وفقنا اهلل إليو من آيات وأحاديث وذلك
أو تمميحًا، والوقوف عمى ما ىو متضمن لممعنى منيا وكذا المتصمة بالموضوع بمختمف األلفاظ 

جوانبيا  مرتبطة بالظاىرة موضوع البحث أو ببعض -من خالل السياق–والتعبيرات، أو تمك التي تبدو 
 .بشكل مباشر أو غير مباشر

 :المنهج التحميمي -

الدالة وذلك بالكشف عن معاني اآليات الكريمة واألحاديث التي وردت فييا تمك األلفاظ والتعبيرات 
بالرجوع إلى كتب التفسير ومتون الحديث وشروحيا قديميا وذلك ، عمى موضوع الدراسة في سياقيا



 و 

ثمار ما صمح من معطيات متصمة بالموضوع، واالجتياد في إدماجو وحديثيا بمختمف مدارسيا، واست
 .ضمن نسق معرفي متكامل

 
 :المنهج المقارن -

وذلك بإلقاء نظرة نقدية مقارنة فاحصة عمى الوجية السائدة في العموم اإلدارية الحديثة فيما يتصل 
ولة التأصيل ليو، كصورة من صور محاإبموضوعنا ىذا، في ضوء التصور اإلسالمي المتوصل 

اإلسالمي لمعموم اإلدارية؛ مع العمم أن موضوع القيادة يممك حيزا كبيرًا في مجالي العموم اإلدارية 
ن اشتممت عمى ، وىذه العموم ماعية وكذا اإلنسانية عمى السواءاالجت  كثير مما يعترض عميو،الحديثة وا 

 . كثير مما يمكن أن يستفاد منوإال أنيا في الوقت ذاتو تتضمن 
 :ولتحقيق منيجية ىذه الدراسة تم استخدام األدوات ومصادر البيانات اآلتية

 المسح المكتبي باإلطالع عمى مختمف المراجع التي ليا عالقة بجوانب الموضوع؛ -
 .المصادر األخرى كمواقع اإلنترنت -

 

 هيكل البحث: 
 :وقد تناولنا دراسة ىذا الموضوع من خالل الفصول التالية

 يا، تطورىا، أىم أنماطمن خالل تعريفيا كوذل دراسة القيادة اإلدارية المعاصرة،الفصل األول بقمنا في 
 .بعض المفاىيم األساسية في ىذا المجالما يتعمق بو  القيادية

، وقد أوليناه اإلداريةفخصصناه لممداخل التنظيرية المفسرة لمقيادة  -نفس الفصلمن –مبحث الثالث أما ال
مكانة في تحديد طبيعة العممية القيادية المأخوذ بيا أثناء القيام بأي دراسة  ىذا الحجم من الدراسة لما لو من

أو بحث، ولما يحتمو الجانب المنيجي الذي يرسي القواعد والنظريات من أىمية قصوى في أي عمم، وعمم 
ة وخصوصا موضوع القيادة من المواضيع التي ال تزال تعرف بشيادة أىل االختصاص وفرة تنظيري اإلدارة

 .تحاول لحد الساعة شرح طبيعة جوىر ىذه الظاىرة
فيو عن القيادة اإلدارية اإلسالمية وذلك من خالل التطرق إلى لمحة عن أىم  ناتحدثف ينبينما الفصل الثا

 .  تعريفات و مفاىيم القيادة اإلسالمية ثم التطرق إلى عناصرىا بالدراسة والتفصيل
 اإلداريوالفكر القيادة اإلدارية المعاصرة  مقاربة بين الثثال الفصلفي تناولنا  وأخيرًا وليس آخر،

بينيما، وأوجو  -إن وجدت-اإلسالمي من خالل التطرق إلى أىم نقاط االختالف وكذا التكامل واإلثراء 
، وىو ما حاولنا إبرازه من خالل طرح أنموذج لمقائد عمى حقيقة القائد الفعال والرشيد وقوفاالستفادة منيا لم

استثمار ما تم داري وفق المنظور اإلسالمي تكون فيو الركيزة المنيجية لمفكر الشريعة اإلسالمية، و اإل
إنسانية في إطار ما بذل من جيود  ،تساعد عمى إتمام ىذا النموذج الوصول إليو من ميارات وآليات تطبيقية

 .عمى مر التاريخ


