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  الدراسةالدراسة  هذاهذا  الجنازالجناز  ااوفقنوفقن  الذيالذي  وتعاىلوتعاىل  سبحانهسبحانه  هللاهللا  بالشكربالشكر  بدايةبداية  تقدمتقدمنن

  ""هللاهللا  يشكريشكر  الال  الناسالناس  يشكريشكر  الال  منمن""    ::  والسالموالسالم  الصالةالصالة  عليهعليه  املصطفىاملصطفى  لقوللقول  وامتثاالوامتثاال  ةةاملتواضعاملتواضع

  يتيتالال  ة املشرفة بعجي سعادة املشرفة بعجي سعادلألستاذلألستاذ  العميقالعميق  والتقديروالتقدير  اجلزيلاجلزيل  بالشكربالشكر  تقدمتقدمونون

  ..القيمةالقيمة  ااوتوجيهاوتوجيها  اابنصائحهبنصائحه  ناناعليعلي  بخلبخلتت  وملومل  ااثقتهثقته  منحتنامنحتنا

  الدراسةالدراسة  هذاهذا  مراجعةمراجعة  عبءعبء  للحتمحتم  منمنلكل لكل   كذلككذلك  موصولموصول  الشكرالشكرو و 

  ..ملقتضيات البحوث العلميةملقتضيات البحوث العلمية  ومالئماومالئما  مناسبامناسبا  يكونيكون  مبامبا  ااوأخطائهوأخطائه  ااأفكارهأفكاره  وتصويبوتصويب  

  جبامعةجبامعة  واملوظفنيواملوظفني  األساتذةاألساتذة  لكللكلوالعرفان والعرفان   الشكرالشكربب  قدمقدمتتنن  أنأن  ننسىننسى  الال  كماكما

االقتصاد والتجارة االقتصاد والتجارة   كليةكلية  وأساتذة وموظفي وطلبةوأساتذة وموظفي وطلبة  ،،ااعمومً عمومً برج بوعريريج برج بوعريريج --البشري اإلبراهيميالبشري اإلبراهيمي

  ..ااصوصً صوصً خُ خُ   التسيريالتسيري  وعلوموعلوم

  

  

  



 

 

  ا�ھ	اءا�ھ	اء

                   

  بطاعتهبطاعته  إليهماإليهما  اإلحساناإلحسان  تعاىلتعاىل  اهللاهللا  قرنقرن  منمن  إىلإىل  

  ننكبرياكبريا  عطفهماعطفهما  ممييبعظبعظ  مشالنامشالناو و   ننصغرياصغريا  إىل  من ربياناإىل  من ربيانا  

  الكرمينيالكرميني  إىل والديناإىل والدينا

  أخواتناأخواتنا  وو  ناناإخوتإخوت  كلكل  إىلإىل

  ......  األقارباألقاربو و   األصدقاءاألصدقاءالزمالء و الزمالء و   كلكل  إىلإىل  

  ..اليسرياليسري  بالقدربالقدر  ولوولو  البحثالبحث  هذاهذا  جنازجنازإإ  يفيف  معنامعنا  ساهمساهم  منمن  كلكل  إىلإىل

                                                                        

  

 أهدي هلم هذا العملأهدي هلم هذا العملإىل كل هؤالء إىل كل هؤالء                                                                       

....  



    صــــخـلــم

هدفت هذه الدراسة إىل إبراز أثر القيادة بالقيم كأسلوب لقيادة منظمات األعمال والزيادة من فاعلية 

اختاذ القرارات فيها من املنظور اإلسالمي، وذلك من خالل التطرق إىل موضوع القيم وكيف نظر الفكر اإلسالمي 

وباألخص يف الفكر اإلسالمي، ليتم بعد ذلك تسليط الضوء على إليه، باإلضافة إىل التعرف على القيادة اإلدارية 

موضوع القيادة بالقيم بني الفكريني الوضعي واإلسالمي، وصوال إىل اختاذ القرارات وكيف ميكن للقيم  اإلسالمية 

  .للقائد أن تأثر على فاعليتها

القرار، وما دوا ليس سوى  ذاختاوقد توصلت الدراسة إىل أن للقيادة بالقيم األثر البارز على فاعلية 

ديكتاتورية وحب تسلط، كما توصلت الدراسة أيضا إىل أن القيم القيادية اإلسالمية  ترقى على أن تكون مرتبطة 

بالبعد املادي الدنيوي فقط، بل هي مرتبطة بالبعدين الدنيوي والبعد األخروي الروحي الذي يربط اإلنسان 

إضافة إىل مسؤوليته أمام بين جنسه من البشر، وهذا ما يؤكد على أن القيادة بالقيم مبسؤوليته أما اهللا عز وجل 

اإلسالمية تزيد من فاعلية اختاذ القرارات، وقد اختتمت الدراسة مبجموعة من االقرتاحات اليت تساعد على تطبيق 

 .هذا النوع من القيادة، سعيا إىل قرارات ذات فاعلية حقيقة

 

  .الفاعلية -اختاذ القرار  -املنظور اإلسالمي  -القيادة بالقيم  - القيادة - القيم :الكلمات المفتاحية

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Résumé : 

Cette étude visait à mettre en évidence l'impact du leadership avec des 
valeurs comme méthode pour diriger les organisations  d'affaire et à augmenter 
l'efficacité de la prise de décision dans celles-ci d'un point de vue islamique, en 
abordant la question des valeurs et de la façon dont la pensée islamique la 
percevait, en plus d'identifier le leadership administratif, en particulier dans la 
pensée islamique, à faire après Cela met en lumière la question du leadership 
par des valeurs entre la pensée occidentale et islamique, jusqu'à la prise de 
décision et comment les valeurs islamiques du leader peuvent affecter leur 
efficacité. 

L'étude a révélé que le leadership par des valeurs a un effet important sur 
la prise de décision efficace, et ce qui est en dessous n'est rien d'autre que la 
dictature et l'amour de la domination, et l'étude a également révélé que les 
valeurs du leadership islamique sont promues pour être liées uniquement à la 
dimension matérielle et mondaine, mais plutôt aux deux dimensions du monde 
et à l'autre dimension spirituelle. Ce qui lie l'homme à sa responsabilité, 
comme pour Dieu Tout-Puissant, en plus de sa responsabilité face à d'êtres 
humains, et c'est ce qui confirme que le leadership avec les valeurs islamiques 
augmente l'efficacité de la prise de décision, et l'étude s'est conclue par un 
ensemble de suggestions qui aident à mettre en œuvre ce type de leadership, 
dans la poursuite des décisions pertinentes Véritable puissance. 

 

Mots clés: valeurs - leadership - leadership par des valeurs - Pensée islamique  - 

prise de décision - efficacité. 
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 قــدمـــةـم
  

القيادي داخل املنظمات هو جمال خصب لتطبيق عدد من النظريات احلديثة يف علم اإلدارة، لذا  إن تطوير اإلطار
املنظمات، وأصبحت هذه املعاجلة للسلوكيات اجتهت الدراسات مؤخرا إىل معاجلة وحتليل أثر الشخصية القيادية ومنهجها داخل 

تم مبراجعة مكونات الشخصية القيادية، والقيم تأيت على رأس مكونا يف السلوك  بصفتها مؤثر أويل اوالطابع اإلنساين لإلدارة
من القرارات اإلدارية داخل  واألداء، إذ يرى البعض أن القادة اإلداريني يعيشون عملية ممارسة مستمرة للقيم، ويقومون باختاذ الكثري
 . منظمام، وهذه القرارات تكون يف الغالب متأثرة بالقيم واالعتقادات املختلفة اليت يتبناها هؤالء القادة

، ويف مقدمتها يأيت القادة الذين هم البشرية هاجناح املنظمات يف حتقيق أهدافها يعتمد على جمموعة عناصر أمهها موارد
املنظمات وحتديد وحتقيق أهدافها، ومبا أن القيادة اإلدارية هي مفتاح اإلدارة أو الطريق  تلكعنيون بالدرجة األوىل برسم سياسة امل

لذا  ن القادة اإلداريني هم الذين يسريون عمل التنظيم،إاإلدارة ومهما اختلفت طبيعتها ف إليها، ومهما كانت الصعاب اليت تواجه
مكونات الشخصية القيادية يعترب من ضروريات البحث يف جمال تطوير وتفعيل اإلدارة احلديثة الناجحة، وتأيت ن دراسة سلوك و إف

األخالق والقيم على رأس مكونات الشخصية بصفتها مؤثرا أوليا يف السلوك، واليت تعترب من أهم مقومات اتمع الصاحل، فقد 
كأساس وأسلوب متميز يف قيادة وإدارة البشر واملنظمات، ليس هذا فحسب بل  "مالقيادة بالقي"ازداد االهتمام مؤخرا  مبوضوع 

أصبحت القيادة بالقيم يف وقتنا احلايل ضرورة حياتية ومطلب حضاري ملح، خاصة بعد تزايد حاالت الفساد وفضائح الغش 
تيجة لظهور العديد من األزمات يف القيادة ويف  واالحتيال من قبل كبار القادة واملدراء التنفيذيني يف كربى املنظمات يف العامل، ن

  . كال القطاعني العام واخلاص

من جهة أخرى تعترب عملية اختاذ القرار احملور الرئيسي للنشاط اإلداري ويرجع ذلك إىل سيطرا على كافة أعمال 
فهي تعد إحدى املهام الصعبة واملعقدة اليت جيب   املسئول اإلداري مهما كانت طبيعة نشاطه ومهما اختلف مستواه التنظيمي،

لقرار بزيادة البدائل املتاحة فهنا تزداد احلاجة إىل إنتاج معلومات باعتبارها وسيلة اعلى اإلدارة ممارستها إذ تزداد صعوبة اختاذ 
والوظائف األساسية للقائد، وإن مقدار يستمد منها متخذ القرار احللول املمكنة، إن اختاذ القرارات اإلدارية من املهام اجلوهرية 

وأساليب  للقرارات اإلدارية النجاح الذي حتققه أية منظمة إمنا يتوقف يف املقام األول على قدرة وكفاءة القادة اإلداريني وفهمهم
، وتعمل على متابعة د القرارات وفاعليتها، وتدرك أمهية وضوحها ووقتهايرشتاختاذها، ومبا لديهم من مفاهيم وقيم أخالقية تضمن 

  .تنفيذها وتقوميها

يالحظ مدى حمدودية ونقص األحباث  -مبا فيها اجلزائر - القيادة بالقيم يف اتمع العريب واإلسالمي ألحباثإن املتفحص    
جمتمع مسلم يقوم  يف هذا اال، وهو ما يفسر غياب التطبيق العملي بالقيم يف معظم منظماتنا العربية واإلسالمية، بالرغم من أننا

  .على املبادئ واألخالق اإلسالمية الراقية، تلك األخالق اليت متثل الرتبة اخلصبة اليت تنبت فيها القيادة بالقيم

  

  



  ب

 

   :اإلشكالية -أوال

  :بناءا على ما سبق ميكن طرح اإلشكالية الرئيسية التالية

  أثر القيادة بالقيم على فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية من منظور الفكر اإلسالمي؟ ما •

  :وانطالقا من اإلشكالية الرئيسية السابقة ميكن طرح التساؤالت الفرعية التالية
  املقصود بالقيم يف جمال األعمال، ما تصنيفاا وما هي مصادرها يف الفكر اإلسالمي؟  ما - 
  ة بالقيم يف الفكر اإلسالمي، ما هي مبادئها وخصائصها؟ما املقصود بالقياد - 
  ما املقصود بعملية اختاذ القرار يف الفكر اإلسالمي، وما هي شروط فاعليتها؟ - 
  هل هناك عالقة بني منط القيادة بالقيم وفاعلية اختاذ القرارات يف املنظمة وبالتحديد من منظور الفكر اإلسالمي؟ - 

  :الفرضية الرئيسية -ثانيا

إن قيم وأخالقيات العمل تعترب مبثابة احملرك واملرشد للسلوك اإلنساين،  والقائد بالقيم أو القائد األخالقي هو قائد  يتأثر 
هذه القيم تؤثر يف كل مرحلة من مراحل اختاذ القرار فجبملة القيم واألخالقيات اليت يؤمن ا عند قيامه بعملية اختاذ القرارات، 

  .والفعال، خاصة عندما يتعلق األمر جبملة القيم واألخالقيات اإلسالمية الفاعلوصوال إىل القرار 

  :أهمية الدراسة -ثالثا

 :يلي مما الدراسة أمهية تنبع
 بالغ باهتمام حتظى تزال وال اليت حظيت املهمة املوضوعات أحد وهو القيادة مفهوم تناولت إذ الدراسة موضوع طبيعة  -1

 اإلدارة؛ جمال يف والباحثني الدارسني قبل من
سواءا   اليت تناولت الدراسات من توفر  بالقيم فبالرغم القيادة مبوضوع مهم، وهو القرار اختاذ عملية فاعلية موضوع ربط -2

 العربية الدراسات يف -الباحثني علم حسب-بينهما  أو القيادة بالقيم، لكن مل يتم الربط القرار اختاذ فاعلية موضوع
 األقل؛ على

ة القيم اإلسالمية يف التاريخ اإلسالمي الزاخر بالقادة العظام جيعله جماال خصبا لدراسة قيم القائد املسلم، وكيفية مسامه -3
  جعل قرارات القائد املسلم ذات فاعلية؛ 

قرار وحماولة حماولة لفت أنظار إدارات املنظمات إىل ضرورة معرفة العالقة بني القيادة بالقيم والفاعلية يف عملية اختاذ ال -4
إبراز أمهية القيادة بالقيم اإلسالمية يف أداء املدير لعمله، وأثرها على فاعلية عملية اختاذ القرار مما يساعدهم يف التفكري 

 لتطوير أساليبهم القيادية للسعي لزيادة فاعلية عملية اختاذ القرار؛
 ألعمال؛امارسني والدارسني يف جمال هم هذه الدراسة يف إضافة شيء من املعرفة للباحثني واملاقد تس  -5
ألساليب القيادية املتبعة والعمل على اختيار يف الفت نظر املسؤولني يف املنظمات اجلزائرية إىل ضرورة إعادة النظر   -6

  ؛األسلوب القيادي األنسب لكل مرحلة
  :الدراسة أهداف -رابعا 

 :يلي مبا الدراسة أهداف تتلخص
  للقائد اإلداري من املنظور اإلسالمي؛ القيم األخالقية على التعرف -1
  ، ونظرة الفكر اإلسالمي يف ذلك؛القرار اختاذ عملية تسليط الضوء على -2



  ت

 

 القرار؛ اختاذ عملية فاعلية القيادة بالقيم على التعرف على مدى أثر -3
 معرفة عالقة قيم القائد بفاعلية اختاذ القرار ورأي الفكر اإلسالمي يف ذلك؛ -4
  القيادة بالقيم؛ اجلزائرية لنمط املنظمات يف العاملني ريناملدي لتبين السعي -5
 حماولة إجياد منط قيادي يساعد على انتشال منظمات األعمال من التوجه املادي البحت حنو التوجه اإلنساين الذي -6

  .أن يكون سبيل النجاة الوحيدة إذا أراد العامل أن خيرج من التخبطات الذي يعيشها –حسب الباحثني-يتوقع 

  :دوافع وأسباب اختيار الموضوع -خامسا

القرار بالتحديد  اختاذيف موضوع القيادة بالقيم، ومعرفة أثرها على فاعلية والدراسة من أهم األسباب اليت دفعت للبحث 
  :يلي اإلسالمي مامن املنظور 
 ؛)إدارة األعمال(عالقة املوضوع املباشرة بتخصص الباحثني  -1
القرار من  اختاذاألعمال باللغة العربية حول موضوع قيم القائد وأثرها يف عملية تقدمي مرجع يف جمال إدارة  -2

 منظور إسالمي؛
إميان الباحثني الراسخ بأن اجلشع وسيطرة اجلانب املادي يف جمال إدارة األعمال، هو عبارة عن قنبلة موقوتة يف  -3

  ؛االضطراباتعامل يشهد الكثري من 
طمس هويتنا اإلسالمية، وقد اختري هذا املوضوع سعيا للمسامهة يف التذكري  الغزو الفكري الغريب الذي حياول -4

 حقيقيا خصوصا يف جمال إدارة األعمال؛ التزاماا  االلتزامبقيمنا اإلسالمية بغية 
حتول عاملنا اليوم إىل عامل ميوج بالعديد من األفكار املادية، جراء التوجهات والنظريات الغربية وسعيها احلثيث  -5

 ىل ترويج النموذج الغريب يف القيم والسلوك؛ إ
أََفَمْن ﴿ :لقوله تعاىل امتثاالحاجتنا لتأسيس مؤسسات قائمة على بنيان متني، أساساته القيم اإلسالمية،   -6

َيانَُه َعَلى َشَفا ُجُرفٍ  ٌر أَْم َمْن َأسَس بـُنـْ َيانَُه َعَلى تـَْقَوى ِمَن اللِه َوِرْضَواٍن َخيـْ َهاٍر فَانـَْهاَر بِِه ِيف نَاِر  َأسَس بـُنـْ
 ؛1﴾ َجَهنَم َواللُه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظاِلِمنيَ 

التيارات الفكرية الوافدة إلينا من اتمعات الغربية، هي أفكار حيمل الكثري منها قيما وأخالقا تتناقض مجلة  -7
  .مع قيمنا ومعتقداتنا املستمدة من ديننا احلنيف

  :منهج الدراسة - سادسا

  :اقتضت طبيعة البحث يف هذا املوضوع دراسته وفق املنهجني التاليني
والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع، ويهتم بوصفها وصفا دقيقا والتعبري عنها، حيث أنه  :المنهج الوصفي -

  . بيقية حول املوضوع، ما ساعد على ذلكقد مت اإلطالع على جمموعة كثرية من الدراسات والبحوث النظرية والتط
يف هذا املنهج يربط العقل بني املقدمات والنتائج، أو بني األشياء وعللها على أساس املنطق والتأمل  :المنهج االستنباطي -

م املنهج الذهين، فهو يبدأ بالكليات ليصل منها للجزئيات، وهو يقوم على استخراج واستنباط املعاين من النصوص، وقد استخد
االستنباطي يف هذه الدراسة يف استنباط جموعة من القيم اخلاصة بالقائد  اإلداري وكذا استنباط املقومات والسمات القيادية من 

  .القرآن والسنة النبوية

                                                           

.109اآلية : سورة التوبة  1
  



  ث

 

 صعوبات الدراسة -سابعا

  :ما يلي هناك مجلة من الصعوبات واجهت الباحثني عند قيامهما ذه الدراسة من بني هذه الصعوبات   
 مل عموما واجلزائر خصوصا ما جعل ظروف البحث فيها صعبة للغاية؛ااحلجر الصحي الذي شهده الع  -1
 القيم هي من املواضيع الصعبة واملتشعبة، ألا مرتبطة بالفلسفة قدميها وحديثها، ما جيعل املوضوع صعبا حبد ذاته؛ -2
 القيم، خاصة فيما يتعلق بالقيم يف جمال األعمال واإلدارة؛قلة املراجع اإلسالمية احلديثة اليت تتحدث مباشرة عن   -3
، وأيضا ندرة املؤسسات اجلزائرية اليت )19كورونا (مل اصعوبة تطبيق الدراسة ميدانيا، نظرا للجائحة اليت جتتاح الع  -4

  .تعتمد القيم اإلسالمية منهجا هلا

  الدراسات السابقة - ثامنا 

 الدراسات العربية �

درجة ممارسة رؤساء األقسام في كلية التربية بجامعة اليرموك في : "بعنوان) 2009بدارنة حازم علي (دراسة  .1

  " األردن لإلدارة بالقيم من وجهة نظر أعضاء التدريس فيها

  :و قد هدفت الدراسة إىل
  .األقسام يف كلية الرتبية جبامعة الريموك لإلدارة بالقيم التعرف على درجة ممارسة رؤساء •

  :و توصلت الدراسة إىل
 .ممارسة عالية لإلدارة بالقيم من طرف رؤساء األقسام يف هذه الكلية •
، دراسة ميدانية " القرارات اإلدارية فاعلية تحقيق في اإلدارية االتصاالت أثر : "بعنوان )2010العنزي (دراسة .2

 .الكويتية العدل وزارة في

  :إىل الدراسة هذه هدفت
 املعلومات خصائص حتديد يف وأثرها الكويتية وزارة العدل يف املستخدمة اإلدارية االتصاالت فاعلية مستوى معرفة  •

  ؛اإلدارية فاعلية القرارات حتقيق يف عنها الناجتة
  :أمهها من نتائج إىل الدراسة توصلت و

 تتسم خصائص ذات معلومات توفري يف الكويتية العدل وزارة يف اإلدارية االتصاالت ومهارات ووسائل ألمناط أثر وجود •
 عليها؛ احلصول وسهولة والشمولية واملرونة والوضوح والدقة املناسب بالتوقيت

 اإلدارية؛ القرارات فاعلية حتقيق يف املعلومات خلصائص أثر وجود •
 ل؛العد وزارة يف اإلدارية القرارات فاعلية حتقق معلومات توفري يف اإلدارية االتصاالت فاعلية أثر يف فروقات وجود •
القيادة بالقيم وأثرها على أداء العاملين، الوالء التنظيمي   :"بعنوان) 2015صفوان أمين سعد السقاف،(دراسة  .3

  .اليمنية األعمال، دراسة حالة منظمات " كمتغير وسيط

  :هدفت هذه الدراسة إىل
 إبراز أمهية القيادة بالقيم كأسلوب لقيادة املنظمات و العاملني؛ •
الوالء  األداء و يضا بنيأو  العالقة بني القيادة بالقيم وأداء العاملني العالقة بني بينها وبني الوالء التنظيمي، دراسة •

 التنظيمي؛
 . التعرف على مستوى الوالء التنظيمي األخالقي للعاملني •



  ج

 

  :و توصلت الدراسة إىل
كما أنه هناك  وأيضا بني القيادة بالقيم وبني الوالء التنظيمي، توجد عالقة إجيابية بني القيادة بالقيم وبني أداء العاملني، •

 عالقة تأثري إجيابية بني الوالء التنظيمي وأداء العاملني؛
 مستوى الوالء التنظيمي األخالقي لدى اتمع املدروس متوفر بدرجة عالية؛ •
 :كما قدم الباحث جمموعة من التوصيات أمهها •
 لدى مجيع املنظمات؛ القيادة بالقيم كمنهجية اعتماد -
 إنشاء مراكز متخصصة يف اإلعداد القادة؛ -
دور القيم في بناء قيادة ناجعة و فعالة بين الفكر الوضعي و الفكر  " :بعنوان) 2017بعجي سعاد (دراسة  .4

  ).أركوديم(دراسة حالة مؤسسة ميديا  " اإلسالمي

  :هدفت الدراسة إيل معرفة الدور الذي تلعبه القيم يف بناء قيادة ناجحة وفعالة يف املنظمة اجلزائرية حمل الدراسة وذلك بـ 
 التعرف على أهم القيم األخالقية السائدة لدى القيادة اإلدارية يف املؤسسة حمل الدراسة من وجهة نظر العاملني فيها؛ •
ة والقيم الوضعية، وكذا الفرق بني القيادة اإلدارية يف الفكر اإلسالمي والقيادة اإلدارية إيضاح الفرق بني القيم اإلسالمي •

 واقرتاح منوذج علمي للقيادات اإلدارية مبين على القيم اإلسالمية، يعزز دور القيم واألخالق يف ،يف الفكر الوضعي
  جل حتقيق مستويات مرضية من األداء؛أاملنظمات، ويتم العمل وفقه من 

الوقوف على أهم السمات واملقومات الواجب توافرها يف القيادات اإلدارية واملستنبطة من القرآن الكرمي والسنة النبوية  •
الشريفة حملاولة تغيري نظرة القادة اإلداريني ورجال األعمال الذين يرون أن هناك قطيعة بني القيم واألخالقيات والعمل 

وحماولة لفت نظرهم إىل ضرورة التمسك بالقيم واألخالق اإلسالمية من اجل الوصول إىل الفالح يف الدنيا  اإلداري،
 .واآلخرة

  :وقد توصلت الدراسة إىل
، أن ومت التوصل إىل أن )أركودمي(إبراز العالقة بني القيم والقيادة اإلدارية الناجحة والفعالة يف منظمة مؤسسة ميديا  •

تقوى اهللا، ( تنتهج جمموعة من القيم اإلسالمية، وتتوافر على جمموعة من القيم األخالقية اليت مت حتديدها يف  االقياد
  ؛)العدالة واملساواة، األمانة والثقة، الشورى، النزاهة والصدق، اإلخالص وإتقان العمل، القدوة احلسنة، املادية والنفعية

بني القيم والقيادة % 5ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من  كما أسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة •
   ؛الناجحة والقيم والقيادة الفعالة

لمديري المدارس الثانوية  األخالقيةمستوى القيادة  : "بعنوان) 2012رائد هاني محمود لعرايضة (دراسة  .5

  "هة نظر العاملينالحكومية في عمان وعالقته بمستوى ممارسة المواطنة التنظيمية من وج

  :إىلو قد هدفت الدراسة 
 ؛األخالقيةالتعرف على مدى ممارسة مديري املدارس الثانوية احلكومية للقيادة  •
 له عالقته مبستوى ممارسة املواطنة التنظيمية؟  األخالقيةهل ممارسة مديري املدارس الثانوية احلكومية للقيادة  •

 :و توصلت الدراسة إىل أن
 ملديري املدارس الثانوية احلكومية وجهة نظر العاملني كان متوسطا؛ األخالقيةالقيادة  مستوى ممارسة •
 .توى ممارستهم املواطنة التنظيميةومس األخالقيةعناك عالقة طردية بني ممارسة مديري املدارس الثانوية احلكومية للقيادة  •
 :أمهها التوصيات من جمموعة الدراسة وعرضت •



  ح

 

 يف للمسامهة العاملني إىل املديرين ومن اإلداري املستوى بنفس العاملني بني اإلدارية االتصاالت طبأمنا االهتمام زيادة -
 فاعلية؛ أكثر اإلدارية جتعل القرارات معينة خصائص ذات معلومات توفري

 تلك على العاملني وتدريب املطلوبة املعلومات لتوفري اللكرتونية و والشفوية املكتوبة اإلدارية االتصاالت وسائل تطوير -
 .ومنفعة دقة أكثر عنها املعلومات الناجتة جعل يف للمسامهة إلتقاا الوسائل

 الدراسات األجنبية �

  :بعنوان ) Reid,etal 2003(دراسة  .1

"Impact of Information on Corporate Decision Making: the UK Banking Sector" 
  :إىل الدراسة هذه هدفت
 الربيطاين؛ املصريف يف القطاع القرارات اختاذ عملية يف املعلومات وقيمة دور توضيح  •
 من جمموعتني على استبيانات بتوزيع القرارات، اختاذ على عملية البنك يف الكرتونية معلوماتية مكتبة وجود أثر معرفة  •

 .)الكرتونية معلوماتية مبكتبة مزودة وبنوك الكرتونية معلوماتية لديها مكتبة يتوفر ال بنوك( البنوك
 :أمهها النتائج من إىل جمموعة الدراسة توصلت
 املتخذة؛ القرارات إىل حتسني تؤدي املعلومات أن يرون اموعتني كال يف املديرين من % 94 نسبته ما أن •
 على احلصول سبيل يف من الوقت الكثري هلم توفر املعلوماتية املكتبة أن يؤكدون املديرين من % 79 نسبته ما أن  •

 القرارات؛ الختاذ الالزمة املعلومات
 .القرارات متخذي ثقة من ويعزز كبرية قيمة هذه املعلومات يعطي القرارات الختاذالرمسية   ملعلوماتا توفر  •
  :بعنوان )Kijpokin Kasemsap 2014(دراسة  .2

"The Role of Ethical Leadership in Ethical Organizations: A Literature Review" 
  :إىلهدفت هذه الدراسة 

الكشف عن دور القيادة األخالقية يف املنظمات األخالقية، وبالتايل إيضاح أمهية املناخ األخالقي التنظيمي يف األداء  •
 التنظيمي؛ 

 .معرفة أمهية القيادة األخالقية والثقافة األخالقية التنظيمية يف املنظمات األخالقية •
  :وقد توصلت الدراسة إىل

يعد استخدام القيادة األخالقية أمرا حامسا للمنظمات األخالقية اليت تسعى خلدمة املوردين والعمالء ، وزيادة أداء  •
 األعمال ، وتعزيز القدرة التنافسية ، وحتقيق النجاح املستمر يف األعمال العاملية؛

 إسرتاتيجيةاصة ا ، وتعزز خطة من الضروري للمنظمات األخالقية أن تستكشف تطبيقات القيادة األخالقية اخل •
 منوطة بذلك، واالستجابة على وجه السرعة الحتياجات القيادة األخالقية ألعضاء املنظمة يف املنظمات األخالقية؛ 

يؤدي تطبيق القيادة األخالقية يف املنظمات األخالقية إىل حتسني األداء التنظيمي بشكل كبري وحتقيق أهداف العمل يف  •
 .لتواصل االجتماعيعصر وسائل ا

  :بعنوان) Carita lilian SNELLAMAN 2015 (دراسة  .3

"Ethics management: How to achieve ethical organizations and management "?  
  :هدفت هذه الدراسة إىل

وكيف ميكن حتقيق املزيد من التنظيم األخالقي واإلدارة  معرفة ملاذا يوجد الكثري من املخالفات؟ كيف ميكن ختفيضه؟ •
 ؟األخالقية



  خ

 

كما سعت إىل االستنتاج من أخطاء املمارسات املسيئة اليت جنمت بشكل أساسي عن التغيريات الكبرية اليت شهدا  •
 يءالقيم ،الش ممارسات جديدة أدت إىل اضمحالل البيئة التنظيمية  يف العقود األخرية واليت تضمنت أساليب عمل،

 . الذي تسبب يف العديد من األخطاء
 :وقد توصلت الدراسة إىل

النظريات األخالقية واألدوات األخالقية الفعالة ميكن أن تكون مرفوقة باحلد األدىن من األخطاء وقدم يتم حىت القضاء  •
 تلك األخطاء؛ 

ل للموظفني ومساعدم على التصرف بشكل أخالقي بالقيم وباملثل واألدوات األخالقية، تُعلم النظريات وأساليب العم •
 . واختاذ قرارات أخالقية

 :التعليق على الدراسات السابقة �

  :جتدر اإلشارة يف ظل الدراسات السابقة إىل النقاط التالية
بعجي ( ، ودراسة)صفوان أمني سعيد السقاف(بعض الدراسات ربطت بني قيم القادة و أداء العاملني يف حالة دراسة  -

اليت ربطت القيم بنجاح وفعالية القيادات اإلدارية، يف حني أن هذه الدراسة ربطة بني قيم القيادة اإلدارية و ) 2017سعاد 
  . فاعلية اختاذ القرار

رائد هاين حممود (ودراسة  )2009حازم علي بدارنة ( بعض الدراسات تناولت القيم اإلسالمية يف اال الرتبوي مثل دراسة -
، أما الدراسة احلالية تناولت القيم اإلسالمية يف جمال األعمال، حيث حاولت توظيف املعطيات الدينية )2012رايضة لع

  .والروحية يف السلوكيات اإلنسانية واألفعال اإلدارية
 Kijpokin Kasemsap(أغلب الدراسات املتعلقة مبوضوع اختاذ القرار تكون مرتبطة باملعلومات مثل دراسة -

  .ريةا، يف حني أن هذه الدراسة مت ربطها بقيم القيادة اإلد)2014

  هيكل الدراسة -تاسعا

  .يتكون البحث من مقدمة، وثالثة فصول، وخامتة     
وأخريا  صعوباا، الدراسات السابقة، منهجها، ،دوافع اختيارهاأهدافها،  ،أمهيتها ، تهافرضيو  تتناول املقدمة مشكلة الدراسة،     

  .هيكل البحث
تناول الفصل األول القيم عموما والقيم من منظور الفكر اإلسالمي خصوصا، ويشمل املبحث األول فيه القيم من حيث        

مهية، وباملقابل يتناول الفصل األول يف مبحثه الثاين القيم يف الفكر اإلسالمي من حيث املفهوم، املصادر، املفهوم، املصادر، األ
  .والتصنيفات واعاألن

إىل القيادة  مبحثه األولالقيادة اإلدارية يف الفكر الوضعي واإلسالمي، حيث مت التطرق يف إىل موضوع تعرض الفصل الثاين        
تطرق إىل القيادة اإلدارية يف الفكر  مبحثه الثاين يف الفكر الوضعي من حيث املفهوم، األمهية، املقومات واخلصائص، باملقابل

  .للقيادة بالقيم بني الفكر الوضعي والفكر اإلسالمي مبحثه الثالث اإلسالمي من حيث املفهوم، املقومات واخلصائص، كما تطرق
 مفهوم اختاذ إىل مبحثه األول يف فاعلية عملية اختاذ القرار، حيث يتطرق اإلداريةيناقش الفصل الثالث دور قيم القيادة        
فاعلية  مبحثه الثاين كما تناول مراحل اختاذ القرار، وفاعلية اختاذ القرار، باإلضافة إىل اختاذ القرار يف الفكر اإلسالمي، القرار،

عالقة القيم بالسلوك اإلداري، وأثر قيم القائد على فاعلية لاختاذ القرار وعالقته بقيم وأخالقيات القائد، من خالل التعرض 
  .عالقة قيم القائد بفاعلية اختاذ القرارات يف الفكر اإلسالمي لقرارات اإلدارية،ا

 .األعمالويف األخري تناولت اخلامتة نتائج البحث، باإلضافة إىل مجلة من االقرتاحات موجهة ملنظمات 
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  الفصل األولالفصل األول

  الــقــــيـــمالــقــــيـــم
 

  :تمهيد
ن إبـل  ،غـريه عـنيف عزلـة يعـيش ال يعـيش لذاتـه وال  هنـاإلنسـان عـن األنـا والتفكـري يف اآلخـر هـو أمـر البـد منـه، أل ابتعـادإن 

على الفرد االمتثال هلا العتباره  اليت  لسلوكيات اإلنسان الضوابطهنا يأيت دو  ومن ،لآلخرينو  اآلخرينعن صورة  ياته هيأفعاله وسلوك

قـوة  تسـتطيع أن تضـع  تـوفر جيـبلـذا  ،الوقائع االجتماعية من األسـباب الغـري شخصـية ألـا مسـتمدة مـن اتمـع، فعضو يف اجلماعة

 .حميطهم أال وهي القيم يفقوانني للناس 

فإن صوت اتمع هو الذي  يف الفردإذا تكلم الضمري   ،للضمري اجلمعي انعكاسالضمري الفردي يكون ن أ فاألصل واألمثل

 السلوك اإلنساين الوحيدتاننفعة كمعيارين ذاتيني متغريين ال ميكنهما أن يكونا قاعدتا املاللذة و ، فاملرء ابن بيئته و مرآة عصرهيتكلم، ف

   .ويفقدها روحيتها فقط مادية فهأهدا ما جيعل الفردألن ارتباط 

وجتعلــه يــتفهم مــا  ،تصــل باإلنســان إىل االرتقــاء عــن الســلوك الغريــزي مبحــض إرادتــه احلــرة ،عياريــة للخــري والشــراملدراســة إن ال

  .اإلنسان وحده، ومصدرها ضمريه ووعيهوذلك برغبة  ،ويفرضه اآلخرون يتطلبه

ديث عن أيب هريرة رضي اهللا احل، والرقي ا، ففي القيمقد بني النيب صلى اهللا عليه وسلم أن من أسباب بعثته؛ إمتام منظومة 

  .)إمنا بُِعثُت ألمتَم مكارَم األخالقِ : (وسلم أنه قال عليهعن النيب صلى اهللا  عنه

ي الذي من خالله تتكون املقاييس اليت حيكم ا على ختتلف القيم من جمتمع إىل آخر، حيث أن لكل جمتمع بنائه القيم

  .سلوك األفراد واجلماعات، بأن هذا السلوك مرغوب فيه أو مرغوب عنه

اتمع اإلسالمي مثله مثل أي جمتمع آخر، له بناؤه القيمي الذي يشكل شخصيته ومييزه عن غريه، وأساس هذا البناء هو 

  .الشريعة اإلسالمية

  :مت تقسيم هذا الفصل إىل املبحثني التاليني بناءا على ما سبق

 .المصادر، األهمية المفهوم، :القيم: األول المبحث �

 .اإلسالم في القيم: الثاني المبحث �
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  المفهوم، المصادر، األهمية :القيم: المبحث األول

وخاصة إذ كان مفهوم القيم ساير البشرية منذ األزل، فهو من املفاهيم اليت يتواتر استخدامها عندما يتناول الناس أمرا ما 
 .من الالزم تقيم السلوك اإلنساين والتمييز بني أمناط احلياة سواء كانت لألفراد أو اجلماعات أو اتمعات حيثمن األمور احلساسة،

  

  :ومن خالل اآليت سنحاول التطرق إىل موضوع القيم، من خالل املطالب التالية
 .مفهوم القيم: املطلب األول �
 .مصادر قيم العمل: املطلب الثاين �
 .قيمأمهية ال: املطلب الثالث �

 مفهوم القيم:المطلب األول
  :لغة -أوال

: ؛ فقد قال تعاىل1"الدميومة والثبات والسياسة والرعاية والصالح واالستقامة: "وهي تعين) قيم(مجعها :القيمة يف اللغة 

يُن اْلَقيمُ ﴿ ِلَك الد 2﴾ ذَٰ
ِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن  مْسَتِقيم ُقْل ِإنِنى َهَد6ِٰنى رَبى ِإَلٰى ِصرَٰطٍ  ﴿: وقال تعاىل،  ِديًنا ِقَيًما ملَة ِإبـْرَٰ

 .، أي مستقيماً ال عوج فيه3﴾ ٱْلُمْشرِِكينَ 

  4:أما ابن منظور يف لسان العرب فيعرف القيمة على أا

تعدل واستوى : وتقوم الشيء القيمة مثن الشيء بالتقومي، ويسمى الثمن قيمة ألنه يقوم مقام الشيء، وقومته عدلته،

وتبينت قيمته، وقيمة الشيء قدره، وقيمة املتاع مثنه، ومن اإلنسان طوله، ويقال ماله قيمة إذا مل يدم على الشيء ومل يثبت 

ُلوَن َآيَاِت  لَْيُسوا َسَواًء ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب أُمةٌ ﴿: عليه،عكسه املتمسك بالشيء والثابت عليه فهو قائم عليه، يف قوله تعاىل قَائَِمٌة يـَتـْ

   5.﴾اللِه َآنَاَء اللْيِل َوُهْم َيْسُجُدونَ 

ُقْل ِإنَما أَنَا َبَشٌر ِمثْـُلُكْم يُوَحى ِإَلي أَنَما ﴿: والقيم مصدر مبعىن االستقامة واالعتدال، يقال استقام له األمر، قال تعاىل

   6.﴾لَْيِه َواْستَـْغِفُروُه َوَوْيٌل لِْلُمْشرِِكينَ ِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحٌد فَاْسَتِقيُموا إِ 

                                                           

1
  .19،ص 2010 عمان، دار املسرية للنشر،، 3ط ،تعليمهاتعلم القيم و  اجلالد،زكي ماجد  

2
  .30 يةاآل:الرومسورة  
  .161ية اآل:سورة األنعام 3

.503، ص1997، بريوت، لبنان، ، دار الفكر6ط ،12، الد ، لسان العربابن منظور  4  
.113اآلية : سورة آل عمران  5  
.6اآلية : سورة فصلت  6  
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ِإن الِذيَن قَاُلوا رَبـَنا اللُه ثُم اْستَـَقاُموا َفَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم ﴿: وقام الشيء واستقام، اعتدل واستوى، يف قوله تعاىل

 .نبيه ، معىن قوله استقاموا عملوا بطاعته ولزموا سنة1﴾َيْحَزنُونَ 

  :استعملت يف اللغة العربية يف معان عدة منها" قيم"مما تقدم يتضح أن كلمة 

 نظام األمر وعماده؛            - 

 االستقامة واالعتدال؛ - 

 الثبات والدوام واالستمرار؛ - 

 توفية الشيء حقه؛ - 

 .قيمة الشيء ومثنه - 

  

اإلنساين جبميع  حددات اهلامة يف السلوكـد املــوا أحـك  ة القيم،ـاهتم الكثري من الفالسفة واملنظرين بدراس :اصطالحا - ثانيا

  :على أا  إليهاجوانبه، فتم التطرق 

 البيئية اجلماعة ، والعوامل ملعايري وفقاً  غريها، وذلك عن يفضلها اليت أو فيها املرغوب األشياء على الفرد يطلقها أحكام "

  2" األشياء هذه مع و تفاعله الفرد خلربات املختلفة و نتيجة

األعمال  على للحكم موجهات مبثابة ما، وتكون مجاعة عن تنبثق اليت واملعايري األحكام من جمموعة " :كما أا

 أو عليها بااللتزام والعمومية، واخلروج الضرورة صفة من هلا مبا اجلماعة على والتأثري القوة من هلا وتكون واملادية، املعنوية واملمارسات

  3" اجلماعة أهداف عن اخلروج مبثابة يصبح عنها االحنراف

ذلك النموذج املثايل من املبادئ اليت ينظر من خالهلا الفرد إىل ما جيب أن يكون عليه سلوكه وسلوك :"كما أن القيم هي

  4".اآلخرين

هي اليت توجه أخالقنا تعرب عن املعتقدات األساسية للفرد، وهي اليت حتدد له ما جيب أن يفعله أو ال يفعله، ف:"والقيم 

   1".وسلوكنا يف التعامل مع األشياء أو مع اآلخرين من حولنا

                                                           

.12اآلية،  :حقافاألسورة   1  
  .2ص ،2011 عمان، موزعون،زمزم ناشرون و  ،1ط ،قيم وأخالقيات العمل:الرضا والوالء الوظيفي حممد سليمان وسوسن عبد الوهاب، 2
  .38،ص 2002 بريوت، دار ابن حزم، ،1ط ،العمل المؤسسي حممد العدلوين، 3
  .178ص ،2003 االسكندرية، الدار اجلامعية، ،السلوك التنظيمي في ظل بناء المهارات ،أمحد ماهر 4
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معاين ومعايري تربر السلوك وتقف وراءه، تنجم عن جمموعة من املعتقدات اليت تشمل : ميكن تعريف القيم على أا

 حيث فهي احملور الذي تبىن عليه جمموعة االجتاهات اليت توجه األشخاص حنو وسائل وغايات وأمناط سلوكية، املقومات األساسية،

خيتارها ويفضلها هؤالء األشخاص ألم يؤمنون بصحتها، فالقيم هي املثل العليا، واإلطار املرجعي العام الذي يربط األفراد فيما 

تؤدي إىل حتقيق اهلدف و دارية واالجتماعية واالقتصادية،  تشمل كل جوانب احلياة اإلوهي بشكل أعم جمموعة الثوابت اليت بينهم،

 .وحتظى بقبول غالبية البشر، بتوحدهم على جعلها قيم مركزية متثل جزءا هاما من دستور حيام األمسى،

 مصادر قيم العمل : المطلب الثاني
إن مدراء املنظمات يواجهون العديد من املواقف اليت تتطلب اختاذ قرارات صائبة وال حتدث ضررا مقصودا لفئات أصحاب 

لذلك هؤالء املدراء توجه سـلوكيام وقـرارام فـي ظـل املعايري أخالقية ومهنية  ،املصاحل أو البيئة الطبيعية اليت تعمل ا املنظمة

ونتوقع أن تكون األخالقيات اإلدارية لديهم سليمة وتعي طبيعة املبادئ والقيم اليت تسـتند عليها لكي ال تقع منظمام يف  واضحة،

نتساءل اليوم عن املصادر اليت يستمد منها املديرين واملوظفني ، إشكاالت أخالقية أو قانونية جراء هذه التصرفات والقرارات

  أخالقهم؟ 

 روحةــاالت املطــــالقية حيال اإلشكـــا األخــتلف يف مواقفهـا ختــد أـات جيــظمــل املنـلية داخـاة العمـــع احليـــقاحث يف واـإن الب

ي ـفف ،اتــخل املنظماوظفني دـالقي للمــاألخرات يف السلوك ـؤثـادر أو املــالف املصـا يعـود ذلـك إلـى اختــورمبـ ،اـاجلتهـوب معــوأسل

وتصبح بعض اآلليات سياسات وسلوك وثقافة  ،مارسات الفعلية ضمن هذه املنظمةيتجسد سلوك العمل من خـالل امل الواقع

  2:ومدونات أخالقية ضمنية أو مكتوبة، وميكن إمجال مصادر قيم و أخالقيات العمل يف التايل

قيمة هنة، إذ أنه يوفر ألخالقيات املهنـة ميثل هذا املصدر يف اتمع اإلسالمي أهم مصادر أخالقيات امل :المصدر الديني .1

لن يسـتطيع أن  الرقابة الذاتية، فاملهين أو املوظف ميكن أن يتهرب من الرقابة السياسية واالجتماعية أو القانونية لكنه هامة مثل

ات اليت حتقق سعادة اإلنسان واتمـع يف كل ـادئ والتنظيمـــدر املبـذا املصــل هـويشم ،اىلــانه وتعــهللا سبحابة اــرب من رقـيته

فاألخالق والقيم متثـل جانب روحي ، ااالت، وعلى القواعد العامة الصاحلة هلداية الناس، وتنظيم حيام يف كل زمان ومكان

فكر اإلنساين بل هي ال ومعنوي تقوم عليه احلضارات وتتطور بفضله املنظمات وتستمر، هذه األخالق اليت مل تكن يوما مـن نتـاج

 .وحي أوحاه اهللا عز وجل وشرعه رسوله عليه الصالة و السالم

 

                                                                                                                                                                                        

  .94ص ،2009 عمان، دار املسرية، ،1ط ،أخالقيات العمل ،بالل السكارنة 1
 قاصدي جامعة واالجتماعية، اإلنسانية العلوم يف الباحث ، جملةالمنظمات داخل الوظيفي لـالعم اتــأخالقي ادرـــمص في ةـوجيــولـوسيـس راءةـقان، ــرمض بن اميةــس 2

 .بالتصرف ،201-200،ص2018ورقلة،  اجلزائر،  مرباح
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إن الفرد كموظف أو كمدير قائد هو أساس السلوك األخالقي للعمل داخل املنظمة، وسلوك هـذا الفـرد يتـأثر : الفرد .2

 ، حيثلبعض اآلخر يتشكل عبـر مـؤثرات أخرىمبجموعة من العوامل بعضها يرتبط بتكوينه العائلي والشخصي أو بنظامه الـقيمي وا

تشري دراسة أمريكية إىل ، كما ن املعايري الشخصية واملؤثرات العائلية واملتطلبات املالية تدفع الفرد إىل سلوك أخالقي أو غري أخالقيأ

منهم قد ارتكب فعال  %) 48(و ،من العاملني يف أمريكا يشعرون بضغوطات قوية ملمارسـة سـلوكيات غيـر أخالقية %) 56(أن 

لفـرد يأخذه من العائلة والدين ل األخالقي سلوكالمعظم  ومنه جنـد أن ،ممارسات تتضمن مساءالت قانونية وتصرفات غري أخالقية

فإذا مل يتقيد بـه قـد جيره هذا لتعظيم مصلحة شخصيته فيبتعد عن القيم  ،وغريها...واجلماعة املرجعية ونظام التعليم واخلربة 

تكون قراراته مستندة لقاعدة أخالقية سليمة ليصبح قدوة  الـخ،...الصحيحة، فاملدير الذي يعزز قيم النزاهة، واالستقامة، والعدالـة

  .ملوظفيه

ارسه القادة املديرون واملـوظفني ـالقي الذي ميـخأغيــر القي أو الــلوك األخــر بالسـأثــاملتؤثر و ـة هي املـإن املنظم: المنظمة .3

ويالحظ أن جممل مفردات عمل املنظمة وآليات تطوير القرارات وتوزيع األدوار والصـالحيات فـي اهليكـل التنظيمـي وقواعد  فيهـا،

كما أن الثقافة التنظيمية واليت هي يف حقيقتها جمموعة ،العمل ونظام التحفيز هي مفردات جتسد سلوكيات أخالقية أو عكس ذلك

، هلـا فوائد تتمثل يف كوا مرجعية املوظفني ومرشد للسلوك املالئم، وجند اليوم الراسخة والقيم طقوس والشعائراملفاهيم واملعتقدات وال

أن جل املنظمات حتاول أن تصـدر مـدونات أخالقية تتضمن على األقل جمموعة القيم واملبادئ املرتبطة بالسلوكيات املقبولة والغري 

  .مسببيها، وهذا حلماية موظفني املنظمة من أي تصرف غري أخالقي املقبولـة وكيفيـة التعامـل مـع 

وتشكل بذلك الثقافة التنظيمية واحدة من أهم القوى يف تكوين أخالقيات اإلدارة يف املنظمة، فتـراث املنظمـة يكون يف 

هذه القيم إىل تصرفات هي ظاهرة صياغة إطار العمل الكلي للقيم داخل املنظمة فالقيم الشخصية والتفسري األخالقي الذي يرتجم 

  .مهمة يف عملية صنع القرار األخالقي يف املؤسسات

كما تضم املنظمة املصادر التشريعية والقانونية الوضعية من األوامر والنواهي اليت وضعها األفراد، لتنظيم احليـاة العملية 

املصـادر التشـريعية والقـوانني واألنظمة املعمول ا مصدر  كما أن ،واحملافظة على حقوق األفراد داخل املنظمة وحىت يف اتمع الكبري

فاللوائح والتعليمات باملنظمة حتتوى على أخالقيات  ،من املصادر األخالقية، ويقصد بالتشريعات دستور الدولة والقوانني املنبثقـة عنـه

  .اء أسرار املنظمةكثرية، من حيث الضبط، واالحرتام، واالبتعاد عن احملسـوبية، وعدم إفش

إن املنظمات وهي تعمل يف بيئة تنافسية، تتأثر مبا يصدر من تعليمات وقوانني من قبل احلكومة وكـذلك مبـا يوجد  :البيئة .4

مبثابة معايري للتصرف وحتـدد السلوكيات  هي القوانني اليت تصدرها أي دولةفيف هذه البيئة من أعراف وتقاليد اجتماعية سائدة، 

ع أبعادها ين البيئة جبمحيث أ ،عمال ملزمة لاللتزام اجتد منظمة األ، إذ ، كذلك احلال بالنسبة لألعراف املقبولة يف اتمع املقبولة

 .تؤثر وتتأثر يف تشكيل السلوك األخالقي للمنظمات العاملة يف تلك البيئة

اليد ــوده من تقــا يســـرد، ومـه الفـش فيـذي يعيـع الـواتم ل،ـي، والعمـزل، واحلـاعية بني املنــة االجتمـا أن البيئـــكم

واليت تساهم مسامهة كبرية يف تشـكيل سـلوك الفرد وتكوين  ،ادية واجتماعية وسياسيةـوال اقتصــوأح، داتــادات، ومعتقــــــوع

  .و اليت مير ا الفرداجتاهات، إذ تنموا هذه االجتاهات واملمارسات السلوكية وتتطور بتطور مراحل النم
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اليت تسهم يف تكوين أخالقيات اإلدارة وتوجههـا باجتاه معني وقوى السوق تشكل مبجملها القوة  وعليه فالبيئة اخلارجية

وقد رافق هذه التطورات زيادة  سيما يف عامل اليوم الذي يتصف بازدياد املنافسة وحتول األسواق والتطور التكنولوجي،، دون غريه

  .وإمهال املسؤولية االجتماعية املادية الفضائح األخالقية نتيجة قيام رؤى األعمال

إن أخالق اتمع متثل أساسا قويا ألخالقيات اإلدارة ليس فقط ألا خلقية مسبقة يف تكوين أفراد اتمـع الـذين يأيت    

ومصدر يف تكوين أخالقيات اإلدارة، بل وأيضا ألن اإلدارة ال تعمل يف الفراغ، وإمنا فـي بيئة حية منهم املوظفني واملدراء القياديون، 

ناسب ومتفاعلة البد من أخذ قيم هذه البيئة وحمدداا األخالقية ينظر االعتبار يف قرارات اإلدارة وعملياـا املختلفـة لضمان قدر م

   .امن تعاطف وتعاون اجلمهور مع

      ) ميثل مجاعة األعمـال باملنظمة(ا تأكيد النظرة املتنورة للقيم اليت تعاجل املوضوع ببعديه الداخلي لألخالق وحناول هن

وهو اجتاه ضـد االجتـاه الذي يريد فصل األخالق عن ) ومتثل البيئة االجتماعية والسياسية والقانونية أي اتمع(واخلارجي لألخالق

يؤكده العامل ميكافيلي حيث يرى أن التصرف األخالقي ضـروري فـي قوله أن الرجال نادرا ما يرتقون من املوقع األدىن  وهذااإلدارة، 

  .إىل املوقع األعلى دون استخدام اخلداع

  :القيادة و العمل يف الشكل التايل يف القيم مصادر أهم حتديد وميكن مما سبق

  مصادر قيم و أخالقيات العمل ):1(الشكل

    

  .سبق بناءا على ما ،من إعداد الباحثني :المصدر

القرآن الكرمي، والسنة النبوية، والكتب ( العقائد الدينية: نستطيع حتديد بعض مصادر التوجيه القيمي األخالقي مثل

        للمنظمة، هذه املصادر جيب عليها أن تقود املعتقدات ، والتشريعات، واتمع واألسر، والقوانني الداخلية )املقدسـة األخرى

هو خاطئ وليس أن يكون األفراد مهتمني بكل ما هو مالئم ومفيد هلم فقط، والقيم  القناعات إىل ما هو صحيح أو عن ما أو

ه القدرة على احلكم على ما هو األخالقية للفرد تتشكل من مكونـات عديـدة تتشرب يف ذاته وتتبادل التأثري مزجيا من القيم متنح

    .صحيح وما هو خاطئ يف موقف معني وحالة معينة

  

  

 مصادر قيم و أخالقيات العمل

 املعتقدات الدينية

اتمع قيم  

األسرة قيم  

 التشريعات و القوانني
 لوائح و قوانني املنظمة
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 أهمية القيم:المطلب الثالث 

 والنتائج العامة باآلثار تلتقي ولكنها الكالم سياق أو شكل يف ختتلف رمبا متعددة نظر وجهات مت التطرق ألمهية القيم من

 .للقيم

 مبختلف املنظمة العاملني يف مجيع لدى مشرتكة قيم وجود األعمال منظمات ففي جمتمع، ألي بالغة أمهية إذ للقيم

 اسرتاتيجية ورؤى أهداف أن للمنظمة تبني أا كما للمنظمة، املوحدة التنظيمية الثقافة مفاهيم وحتقق تؤكد ودرجاا مستوياا

 للضوابط عامة حمددات هناك فتكون املنظمة، يف هذه لألفراد العامة والتصرفات السلوك حتدد وهي هلا، التنظيمي بالسلوك واهتمام

 ألي )األخالقي امليثاق( مبثابة القيم وتعترب ورغبة، اقتناع عن هلا بل ومطبقا هلا مدركا اجلميع فيصبح هلا، العامة واملبادئ والقواعد

 املنظمة أفراد بني احلقيقي الرابط فهي ،األهدافواللوائح وحتقيق  النظم القرارات وإنشاء الختاذ يهتدي اجلميع وبقواعدها منظمة

 األخالقي اإلطار ألمهية )حممود مصطفى(وقد تطرق  مشرتكة، أواصر وبدون والعالقات الروابط بدون حمددات املنظمة تعمل وبدوا

 يف والرقي التقدم مدى على قاطعا ودليال اصادق مؤشرا والقيمي يعد األخالقي يف كون اإلطار األعمال ملنظمات والقيمي

 منظمة أي هاما يف للمنظمة، فالقيم تعترب عنصرا املتاحة املوارد استخدام وفعالية كفاءة حتقيق مقومات أهم أحد هنأاملنظمة،كما 

 طلب عندما:"بقوله )السويدان طارق( إليه ذهب ما وهو ،األفراد اإلدراك على والتأثري والدافعية االجتاهات لفهم أساسا متثل ألا

 تساعد اليت األغراض تفي جبميع واحدة جوهرية نصيحة يعطي أن )االمتياز عن حبثاً ( املشهور الكتاب مؤلف )بيرت توم( من

  1".القيم منظومة بتحديد عليك" :أجاب االمتياز حتقيق يف املنظمات

 

  2:اآليت على النحو األعمال هي منظمات يف القيم أمهية وميكن القول أن

 املختلفة؛ ااالت حنو األعمال منظمة جهود وتوجه التفكري يف وبعد سعة تعطي  - 

 فيها؛ تكون ال أو تكون أن املنظمة ترغب واليت، ونوعيتها األعمال حتدد - 

 لآلخرين؛ وتنشرها املنظمة توقعات توضح - 

 واجلدارات؛ املهارات ذوي األفراد استقطاب على تساعد   - 

 املنظمة؛ يف األعمال وإدارة لتوجيه املتبع األسلوب حتدد  - 

 .املنظمة يف الرئيسية العمل أولويات حتدد   - 

  

                                                           

1
جامعة  اإلقصادية،جملة العلوم  حالة تطبيقية على منظمات األعمال اليمنية، أثر القيادة بالقيم على الوالء التنظيمي،أبو سن،  صفوان أمني السقاف وأمحد إبراهيم  

  .بالتصرف ،80، ص2015 السودان، السودان للعلوم والتكنولوجيا،
  بالتصرف.81- 80، صالمرجع نفسه 2
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    القيم في اإلسالم: المبحث الثاني

 االهتماماإلسالم منظومة متكاملة من التعاليم اليت مل تكتفي جبانب على حساب اجلانب اآلخر، وقد كان ملوضوع القيم 

ليس  –اإلسالم يؤمن بأن احلياة جيب تنظيمها  "على أن )علي بيكوفتش(ويف هذا الصدد يؤكد  الكبري يف هذه الشريعة السمحة،

بالعلم والعمل الذي تتسع رؤيته للعامل حبيث يستوعب، بل يدعو إىل قيام املسجد واملصنع جنبا إىل  أيضاولكن  -فحسب باإلميان

  1".ا جيب أيضا تيسري حياا، واملساعدة على مسوها الروحيالشعوب ال يكفي إطعامها وتعليمها فقط، وإمن أن، ويرى ...جنب

  :سوف حناول يف هذا املبحث دراسة القيم يف اإلسالم يف املطالب التالية      

 .مفهوم القيم يف اإلسالم: املطلب األول - 

 .مصادر قيم وأخالقيات العمل يف اإلسالم: املطلب الثاين - 

 .أنواع و تصنيفات القيم األخالقية يف اإلسالم :املطلب الثالث - 

 مفهوم القيم في اإلسالم: المطلب األول

تقام عليها احلياة  إخل،...صفات، أو مثل، قواعد هي :"بعدة تعريفات منها أا) طارق السويدان و باشرحيل(عرفت عند           

   2". واألفعال، لتعرف قيمتها اإلنسانية من خالل ما متثله منهاالبشرية فتكون ا حياة إنسانية، وتعاير ا النظم 

معايري تعرب عن اإلميان مبعتقدات راسخة مشتقة من مصدر ديين إسالمي متلي على اإلنسان بشكل :" وعرفت القيم كذلك بأا

صرحية أو ضمنية ميكن استنتاجها من ثابت اختياره أو جه السلوكي يف املواقف املختلفة اليت يعيشها أو مير ا، وهي اجيابية 

  3" .السلوك اللفظي وغري اللفظي

جمموعة من املثل العليا والغايات واملعتقدات والتشريعات والوسائل والضوابط واملعايري لسلوك الفرد :" كما أن القيم هي

وتفصيال مع اهللا تعاىل، ومع نفسه ومع  وجل، وهذه القيم هي اليت حتدد عالقة اإلنسان وتوجهه إمجاال واجلماعة، مصدرها اهللا عز

  4".البشر ومع الكون، وتتضمن هذه القيم غايات ووسائل

                                                           

  .66، ص1999، دار الشروق، القاهرة ، 1، ترمجة حممد يوسف عدس، طاإلعالن اإلسالمي ،بيكوفتش علي عزت 1
  .462 ،ص1998دار اشبيليا، الرياض، مركز الدراسات واإلعالم، ،1ط السلفية وقضايا العصر، ،عبد الرمحان بن زيد الزنيدي 2
ــ، برنرـــدولة قطــدادية بــاإلعرحلة ــذات المــدى تلميــة لـالميــة اإلسـادة التربيــاصة بمـــم الخـــة القيـــتنمي ،ديــة علي السويـــوضح 3   ،دار 1طرح، ـــامج مقتـ

  30ص ،1989 الثقافة، الدوحة،
.55ص ،المرجع السابق ،زكي اجلالد ماجد  4  
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أنواع املعتقدات اليت حيملها شخص أو جمموعة أو جمتمع بأسره و يعتربها مهمة، و ملزم ا، وحتدد :" وعرفها بعضهم بأا

  1". السيئ، املقبول من املرفوض يف السلوك اإلنساينله عادة الصواب من اخلطأ، الصاحل من الطاحل، اجليد من 

أحكام معيارية لتحديد املرغوب من : " من خالل التعاريف املختلفة السابقة ميكن القول أن القيم يف اإلسالم هي

ت واملشاعر األهداف والوسائل واملرغوب عنها، وهي قوانني ومبادئ من خالهلا تقيم األفكار واألعمال واالجنازات وكذلك النيا

 " .واخلواطر، واملستمدة من العقيدة اإلسالمية الصحيحة 

  : وعليه فإن القيم يف اإلسالم

 مستمدة من الشرع القومي؛ - 

 هي املعيار الذي تعرف به قيمة األشياء مادية كانت أم معنوية؛  - 

 األعمال البشرية فيتحدد من خالهلا ما هو مرغوب فيه وما هو مرغوب عنه؛ هي امليزان اليت توزن ا - 

 .هي اليت حتدد تفكري أفراد اتمع و حتدد سلوكهم - 

 مصادر قيم وأخالقيات العمل في اإلسالم: المطلب الثاني

   2:إن املصدرين الرئيسني للقيم يف الفكر اإلسالمي مها القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة

وب يف ــالم، املكتـــل عليه الســـريــة جبـــواسطـــبني بـــريب مــان عـــه بلسـولــزل على رســـالم اهللا املنـــهو ك :القرآن الكريم -أوال

  . احف، املنقول إلينا بالتواتر كتابة ومشافهة، املتعبد بتالوته، املبدوء بصورة الفاحتة واملختوم بسورة الناســاملص

ِإنا ﴿:كل حفظها إىل الناس، قال تعاىلفل اهللا سبحانه وتعاىل حبفظ القرآن الكرمي، أما الكتب السابقة فقد و ولقد تك
 بِذيَن َهاُدوا َوالرِذيَن َأْسَلُموا لِلوَن الِبيْورَاَة ِفيَها ُهًدى َونُوٌر َيْحُكُم ِبَها النوَن َواْألَْحَباُر ِبمَ أَنـَْزْلَنا التـِه انِيا اْسُتْحِفُظوا ِمْن ِكَتاِب الل

ْحُكْم ِبَما أَنـَْزَل اللُه فَُأولَِئَك ُهُم وََكانُوا َعَلْيِه ُشَهَداَء َفَال َتْخَشُوا الناَس َواْخَشْوِن َوَال َتْشتَـُروا بَِآيَاِتي ثََمًنا َقِليًال َوَمْن َلْم يَ 
ِإنا ﴿:قال تعاىل ،ونا عديدة ووصل إلينا كما أنزله اهللا تعاىل دون حتريف أو تزييف، ولقد مضى على القرآن الكرمي قر 3﴾اْلَكاِفُرونَ 

     ، رغم حماوالت األعداء واحلاقدين على اإلسالم ونبيه التحريف والتبديل بالزيادة والنقصان4﴾َنْحُن نـَزْلَنا الذْكَر َوِإنا َلُه َلَحاِفظُون

  . أو التشكيك يف هذا القرآن ولكن كل احملاوالت باءت بالفشل

                                                           

  .36ص، السعودية، دار اليازوري العلمية، 1، طدراسة مقارنة:أثر القيم على السلوك اإلداري بين الفكر اإلسالمي والفكر الوضعي، حناشى لعلى بن الصاحل 1
ــة حـــدراس ،الميــــر اإلســـوضعي والفكــــر الــالفكالة بين ــــالفعاجحة و ـــادة النـــاء القيـــم في بنــدور القي، ادــــبعجي سع 2   امعة حممد ـــج ،اــة ميديــالة مؤسسـ

  .،بالتصرف61، ص2017بوضياف، املسيلة، 
.44اآلية: سورة املائدة  3  
  .09اآلية : سورة احلجر 4
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إن السنة هي ما نقل عن النيب عليه الصالة والسالم من قول أو فعل أو تقرير، ولقد اتفق أهل العلم على  :السنة المطهرة - ثانيا

 حتليل احلالل وحترمي احلرام، وقد جاء يف احلديث أن السنة النبوية قد تستقل بتشريع احلكام، وأا املصدر الثاين بعد القرآن الكرمي يف

، أي أوتيت القرآن وأوتيت السنة اليت مل ينطق ا "أال وإنين أوتيت القرآن ومثله معه:" الصحيح أنه صلى اهللا عليه وسلم قال

 .القرآن

فقد يسر اهللا حفظ السنة املطهرة و قام  وكما أن اهللا سبحانه وتعاىل حفظ القرآن، وهيأ األسباب حلفظه، ويسره للذكر،

عدد كبري من احلفاظ الثقات الذين سخروا أعمارهم يف البحث والتصحيح والتدقيق عن الصحيح من حديث رسول اهللا عليه 

  . الصالة والسالم، ونقلوه إلينا سليما من كل شائبة أو شك وشبهة

ر عن النيب عليه الصالة و السالم من أقوال وأفعال وتقديرات والسنة النبوية مصدر ثابت للقيم اإلسالمية، فكل ما صد

تعترب من القيم، فهي مصدر يزخر بالقيم اإلسالمية الكثرية، وحياة النيب عليه الصالة و السالم كلها مواقف نبيلة، واتمع الذي 

بالتوجيه مالزمة للقرآن الكرمي، واعتبارها مصدرا عاصره ال مثيل له يف التاريخ ، وألن السنة املطهرة مصدر تشريعي هلذه احلياة قامت 

  . رئيسا للقيم بعد القرآن أمر ضروري ومهم، وواجب اشتقاق القيم منها ومن القرآن الكرمي

 أنواع وتصنيفات القيم في اإلسالم : المطلب الثالث

  أنواع القيم في الفكر اإلسالمي -أوال

املطهر هو املنطلق الذي يربط املسلم خبالقه وقيمه، وجيعله خليفة يف األرض يسعى لعمارا، وقد جرت عادة  الشرع

  1.قيم أخالقية، قيم حضارية، وقيم عليا: متمثلة يف املفكرين املسلمني املهتمني بدراسة القيم أن يردوها إىل ثالث أنواع

ك اخللقي الفاضل عند املسلم، ليصبح سجية وطبعا يتخلق به ويتعامل به وهي املرتبطة بتكوين السلو  :القيم األخالقية  -1

، األخوة، التعاون، والوفاء، والصرب، الشكر، احلياء والوئام، كالرب، األمانة، الصدق مع اآلخرين لتكوين جمتمع إسالمي تسوده احملبة

  .   النصح، والرمحةو 

مة اإلسالمية متمثلة يف التقدم العقلي واملادي معا، وهي ذات طابع وهي املتعلقة بالبناء احلضاري لأل :القيم الحضارية -2

 .اجتماعي عمراين، كاالستخالف، واملسؤولية، احلرية، املساواة، والعمل، والقوة، واألمن، والسالم، واجلمال وغريها

احلق، العدل : لك القيمهي القيم الكلية الكربى اليت ترفع مستوى اإلنسان على سائر املخلوقات ومن ت :القيم العليا -3

 .وتعد هذه القيم من أرقى القيم اإلسالمية وأمساها وأعالها على اإلطالق ،واإلحسان، واحلكمة

 

                                                           

.24، ص2005 الفضيلة، الرياض،دار  ،دراسة تأصيلية معاصرة :الغربو  القيم بين اإلسالممانع بن حممد املانع،   1  
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 في اإلسالمتصنيفات قيم وأخالقيات العمل  - ثانيا

   1:إىل ثالث جمموعات رئيسة تتمثل يف األعمالصنفت القيم األخالقية يف جمال 

ينبغي أن يلتزم ا املسلم العامل بغض النظر عن املهنة اليت يزاوهلا أو املركز الذي حيتله، تتمثل يف  :القيم األخالقية للمسلم -1

صفات أخالقية عامة مرتبطة بالفرد أينما كان موقعه يف العمل، وتعمل هذه القيم األخالقية على حتسني بيئة التعامل بني الناس 

َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنُه َحَياًة طَيَبًة ﴿: تعاىل بقولهوتسمو م إىل احلياة الطيبة اليت ذكرها اهللا

  : ومن أهم هذه القيم األخالقية ما يلي  ،2﴾َولََنْجزِيـَنـُهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ 

 التقوى من االتقاء: اتقى فالن بكذا، إذا جعله وقاية لنفسه، ولذلك قيل: هي جعل النفس يف وقاية مما ختاف، يقال :التقوى -أ

والتقوى يف اصطالح الشرع والعقل هي حفظ النفس عما يشينها ويعرضها للمالم  ،طلب السالمة مبا حيجز عن املخافة املتمثل يف

يَا ﴿:عقوبة، ولفضيلة التقوى داللة جوهرية يف بناء شخصية اإلنسان املسلم لقوله تعاىلأو العذاب، وذلك برتك أسباب السخط وال

، فهي تدفعه للعدل يف قراراته وأفعاله وسكناته يقول 3﴾أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا اتـُقوا اللَه َحق تـَُقاتِِه َوَال َتُموُتن ِإال َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمون

ِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأقْـَرُب ا الِذيَن َآَمُنوا ُكونُوا قـَواِميَن لِلِه ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َوَال َيْجرَِمنُكْم َشَنَآُن قـَْوٍم َعَلى َأال تـَعْ يَا أَيـهَ ﴿:تعاىل

ن أعظم وأنفع وأجل القيم على اإلطالق وهي ، كما أن تقوى اهللا عز وجل م4﴾ِللتـْقَوى َواتـُقوا اللَه ِإن اللَه َخِبيٌر ِبَما تـَْعَمُلون

مفتاح سعادة املسلم يف الدنيا واآلخرة وقد ربطها النيب صلى اهللا عليه وسلم حبسن اخللق يف احلديث الذي أخرجه اإلمام أمحد عن 

  ".أتدرون أكثر ما يدخل الناس اجلنة تقوى اهللا وحسن اخللق:"أيب هريرة أنه صلى اهللا عليه وسلم قال

هي احرتام حقوق اآلخرين وممتلكام وعهودهم، فهي حتفظ العالقة بني األفراد، وتكون أيضا مع النفس حبسن : األمانة -ب

إخل، واألمانة جماهلا واسع وتشمل العديد من اجلوانب فتكون يف العبادات، ويف ...استخدام ما وهب اهللا من حواس و أموال و علم

ْليـَُؤد الِذي اْؤُتِمنَ َوِإْن ُكْنتُ ﴿:األموال، قال تعاىل َأَمانـََتُه  ْم َعَلى َسَفٍر َوَلْم َتِجُدوا َكاتًِبا َفرَِهاٌن َمْقُبوَضٌة فَِإْن َأِمَن بـَْعُضُكْم بـَْعًضا فـَ
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، وهي مفتاح اإلميان فال إميان ملن ال 1﴾ا تـَْعَمُلوَن َعِليمَوْلَيتِق اللَه رَبُه َوَال َتْكُتُموا الشَهاَدَة َوَمْن َيْكُتْمَها فَِإنُه َآثٌِم قـَْلُبُه َواللُه ِبمَ 

  .أمانة له وال دين ملن ال عهد له 

هو مطابقة القول والفعل للحقيقة و الواقع وهو من القيم األخالقية اإلسالمية العظيمة اليت حث عليها التشريع  :الصدق -ـج

وأرفـع درجاته أن يصـدق املرء مع ربـه كما قال  ،2﴾وا اتـُقوا اللَه وَُكونُوا َمَع الصاِدِقينَ يَا أَيـَها الِذيَن َآَمنُ ﴿: اإلسالمي، قال تعاىل

ًرا َلُهمْ ﴿:تعــاىل ويليه الصدق مع الناس كما قال املصطفى  ،3﴾طَاَعٌة َوقـَْوٌل َمْعُروٌف فَِإَذا َعَزَم اْألَْمُر فـََلْو َصَدُقوا اللَه َلَكاَن َخيـْ

  ".وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حىت يكتب عند اهللا صديقاً :"ليه وسلمصلى اهللا ع

والصدق كما يكون أصال يف القول واحلديث، يكون يف أفعال اجلوارح إذا كانت على وجهها من احلق واالستقامة 

ب، إذا مل يقصر اإلنسان يف واإلخالص، فهناك صدق يف الطاعة إذا كان عمرها اليقني واإلحسان، وهناك الصدق يف أداء الواج

  .تبعاته، أو حق من حقوقه

هي معاملة اإلنسان بالكلمة الطيبة والوجه الطلق حىت ولو مل يكن بينه وبينهم قرابة أو : البشاشة وحسن التعامل مع اآلخرين -د

صداقة ملا يف ذلك السلوك اإلنساين القومي من دواعي الود والرمحة والتعامل احلسن الذي يقود إىل اخلري، وقد أوصى اهللا عباده حبسن 

نَـُهْم ِإن الشْيطَاَن َكاَن ِلْإلِْنَساِن َعُدوا  َوُقْل ِلِعَباِدي يـَُقوُلوا﴿:اخلطاب فقال جل من قائل َزُغ بـَيـْ الِتي ِهَي َأْحَسُن ِإن الشْيطَاَن يـَنـْ

  ال حتقرن من املعروف شيئاً  ولو أن تلقى أخاك:"وقوله"تبسمك يف وجه أخيك لك صدقة:"، وقوله صلى اهللا عليه و سلم4﴾ُمِبيًنا

  ".بوجه طلق

رسخ اإلسالم أهم نوع من أنواع الرقابة وهي الرقابة الذاتية اليت تعتمد على يقظة الضمري وصحوته ،وربط ذلك  :الذاتيةالرقابة  -ه

: الضمري احلي خبالقه يف السر والعلن حيث ورد يف احلديث املتفق عليه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حينما سئل عن اإلحسان قال

وهذا النوع من الرقابة الوقائية اليت حتول دون وقوع اخللل واالحنراف هي أمسى  ،"مل تكن تراه فإنه يراكأن تعبد اهللا كأنك تراه فإن "

  .وأمثل نوع من أنواع الرقابة وهي صمام األمان ضد الفسـاد واحليلولة دون وقوعه
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كوا قيم أخالقية مستمدة من العمل الصاحل كفريضة إسالمية، وهذه القيم   :مجموعة القيم األخالقية المرتبطة بالوظيفة -2 

األخالقية ال ختتص مبهنة دون أخرى، وقد وضع اإلسالم منهجًا وقائيًا مليئًا بالقيم والضوابط احلازمة لوقاية الفرد من االنزالق يف 

موعة من القيم األخالقية والضوابط الشرعية حلماية عنصر العمل الفساد حلماية مصاحل الفرد واملنظمة واتمع، وقد شرع اإلسالم جم

  :ليكون عنصـراً منتجاَ وحمصناً من الفســاد، وتتمثل هذه القيـم األخالقية فيما يلي

ُه َعَمَلُكْم َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى الل ﴿:فالعمل فريضة تعبدية مطالب املسلم بأدائها حيث يقول اهللا سبحانه وتعاىل :العمل عبادة - أ

، فاملسلم يف أي موقع عمل شريف يؤدي 1﴾َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَستُـَردوَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشَهاَدِة فـَيُـَنبُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم تـَْعَمُلون

ا املوقع الذي يعمل فيه، ويف السرية النبوية كثري عمًال يكتسب منه رزقه سواء كان هذا العمل فكرياً أو حرفياً إمنا هو يعبد اهللا يف هذ

  .من الشواهد اليت تدل على أمهية العمل يف اإلسالم

أرسى اإلسـالم ميزان العمل للمفاضلة بني الناس وألغى املوازين األرضية اليت تعتمد على  :العمل مقياس للتفاضل في اإلسالم - ب

ال فضل لعريب  على أعجمي وال لعجمي على "ا جعـل الناس سواسـية يتفاضلون بالعملالنسـب والثروة والـجاه يف تفاضل الناس وإمن

فقيمة ومنزلة املسلم يف اتمع اإلسالمي بعمله الذي يبذله ال حبسبه ".  عريب وال ألمحر على أسود وال أسود على أمحر إال بالتقوى

واإلسالم هو أول النظم اليت أرست ". طأ به عمله مل يسرع به نسبهومن أب"ونسبه الذي يدعيه، يقول الرسول عليه الصالة و السالم 

قواعد ومعايري اجلدارة والكفاءة يف العمل وسبق األنظمة الغربية بأربعة عشر قرنًا من الزمن، وهي ال زالت ساعية يف تطبيق معايري 

َر َمِن ﴿:رمياجلدارة يف العمل ومل تستطع أن تطبقها كما طبقها اإلسالم وورد يف القرآن الك قَاَلْت ِإْحَداُهَما يَا أََبِت اْسَتْأِجْرُه ِإن َخيـْ

، وما أدل على حرص اإلسالم على املفاضلة بني الناس على أساس جدارم وكفاءم حديث الرسول 2﴾اْسَتْأَجْرَت اْلَقِوي اْألَِمينُ 

يف العشرة من هو أفضل منهم فقد غش اهللا ورسوله أميا رجل استعمل رجال على عشرة أنفس وعلم أن :"صلى اهللا عليه وسلم

من :"، وحيذر اإلسالم من إتباع معايري احملسوبية والقرابة يف التعيني واملفاضلة بني الناس حيث قال عمر بن اخلطاب"ومجاعة املسلمني

  .مدرائها وموظفيها من هذه القيم العظيمةوىل رجالً ملودة أو قرابة فقد خان اهللا ورسوله ومجاعة املؤمنني، فأين واقع منظماتنا وسلوك 

سعى اإلسالم إىل حتصني العمل عن الفساد مثل الرياء والنفاق وغريه بأن جعل أساس  :اإلخالص واإلتقان في العمل -ـج

هو بذلك يصون األعمال النية، وأن تكون النية خملصة هللا سبحانه وتعاىل، وإمنا يتجه املسلم يف عمله خملصًا هللا ومبتغيًا مرضاته، ف
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املصلحة العامة للجماعة واتمع فيحمي عمله من جو الفساد واالحنراف حنو إرضاء مصلحته الذاتية أو استغالله لعمله يف حتقيق 

  . مصاحله الفردية على حساب املصلحة العامة

ولقد حث اإلسالم يف تعاليمه املسلم على إتقان عمله واإلبداع فيه وليس تأديته يف حده األدىن وإمنا على املسلم أن 

يسعى الرتقاء درجات اإلتقان واإلبداع يف عمله، وعلى الفرد أن يفجر طاقته وملكاته ومهاراته يف أداء وإتقان وتطوير عمله، ألن 

" إن اهللا جيب إذا عمل أحدكم عمًال أن يتقنه:"حيث ورد يف حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلمذلك مدعاة حملبة اهللا ومرضاته 

ُلَوُهْم أَيـُهْم َأْحَسُن َعَمًال ﴿:ويقول اهللا سبحانه وتعاىل    .1﴾ِإنا َجَعْلَنا َما َعَلى اْألَْرِض زِيَنًة َلَها لَِنبـْ

للوقت وحث املسلم على حسن استغالل الوقت يف العبادة والعمل  لقد أعطى اإلسالم أمهية قصوى :احترام وقت العمل -د

الصاحل للدنيا واآلخرة ولذلك جند أن اهللا سبحانه وتعاىل ربط مجيع العبادات األساسية من صالة وصيام وزكاة وحج مبواقيت حمددة 

لنيب الكرمي وصحابته يستثمرون مجيع أوقام وهذا سبب رئيس يف تنظيم الناس ألوقام وقد كان ا. وأمر الناس بأدائها يف مواقيتها

ما ندمت :"فيما يفيدهم ماديا وجسديا وروحيا، وقد روي عن ابن مسعود رضي  اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".على شيء ندمي على يوم غربت مشسه نقص فيه أجلي ومل يزد فيه عملي

سلم االلتزام بأداء العمل يف الوقت احملدد ألن ذلك من متام إتقانه  لذلك  فينبغي على ولقد أوجب اإلسالم على الفرد امل       

العامل املسلم أن حيرص على مواعيد العمل فال يأيت للعمل متأخرًا وال خيرج مبكرًا ألنه إمنا  تقاضى أجره على عمله مبواعيده 

 .احملددة

قادة هم الذين ميلكون القدرة على إحداث التغيري يف منظمام ال: مجموعة القيم األخالقية للقيادات اإلدارية -3

إدارام وهم قدوة ملرؤوسيهم وموظفيهم ولدورهم احليوي واهلام يعول عليهم االرتقاء مبنظمام وإنتاجها، وجودة خدماا و 

  . لالرتقاء من املستوى االقتصادي واالجتماعي تمعاتنا اإلسالمية

إن القائد اإلداري باعتباره املرجع األول واألهم جلميع املوظفني ينبغي عليه أن يكون املثل األعلى ملرؤوسيه يف  :القدوة الحسنة - أ

 الكفاءة الوظيفية، واملقدرة اإلنتاجية، والسلوك القومي، واخللق الكرمي، والتزامه بواجباته، واحرتامه للوقت؛ فال يضيع الوقت فيما ال

ه أن يربز والء كبرياً ملؤسسته وأن يزرع حب العمل واالنتماء يف نفوس مرؤوسيه وذلك انطالقا من قول اهللا يفيد العمل،كما أنه علي

                                                           

.7اآلية : سورة الكهف  1  



  ا�ــ�ـــ�م....................................................................................................:ا	ولا���� 
 

23 

ضي وقد كان عمر ر . 1﴾َكِثير  َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو اللَه َواْليَـْوَم اْآلَِخَر َوذََكَر اللهَ ﴿:عز وجل

  ".أال وإين مل أبعثكم أمراء وال جبارين ولكن بعثتكم أئمة يهتدي م:" اهللا عنه يقول لوالته

كما أن العاملني قد يتأثرون مبا يلقيه عليهم رؤسائهم من تعاليم وقرارات وتستحوذ على مشاعرهم بالغتهم ومحاسهم 

  .ذا تبني أن أقواهلم ال تطابق أفعاهلم ولكن سرعان ما تتخذ هذه التعاليم وتلك القرارات مادة للسخرية إ

وإجيابا مبن يتخذه قدوة له وال تنعكس سلوكياته يف اتمع الذي يعيش فيه إال من خالل ما يكتسبه من  فالفرد يتأثر سلبا

ولذلك تظهر أمهية اختاذ الرسول صلى اهللا عليه وسلم قدوة لنا يف صفاته وخلقه  القدوة اليت يتأثر ا ويؤثر يف غريه عن طريقها ،

وأفعاله وأقواله سواء كان ذلك يف حياته العامة أو اخلاصة، وتعترب قدوة الرسول صلى اهللا عليه وسلم هي املعني املتدفق والرحيق 

  . املتجدد الذي ال ينضب لالرتقاء بقيم الفرد وخلقه وسلوكياته

صية الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخلقه وصحابته من بعده جيب أن يكونوا النموذج الذي جيعله القادة اإلداريني املسلمني وشخ

  .نصب أعينهم حىت يكتسبوا خلق الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصحبه األخالق الفاضلة ليصبحوا قدوة ملرؤوسيهم

إن اهللا عز وجل جعل الناس سواسية، فالتقوى هي املعيار األوحد للتفريق بني الناس  :ينة العدل والمساواة بين المرؤوسإقام - ب

ِإن اللَه يَْأُمُر ﴿:يف آيات كثرية منــها قـوله تعاىلوفيما سواها فهم سواسية كأسنان املشط وقد  أمرنا اهللا تعاىل بالعدل واإلحسان 

 َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعل ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َويـَنـْ    .2﴾ُكْم َتذَكُرونَ بِاْلَعْدِل َواْإلِ

فسه، وأن يتفقد أحواهلم وأن لذلك ينبغي على القائد اإلداري املسلم أن يقيم العدل وأن يتوىل النظر يف مظامل مرءوسيه بن

ينصف املظلوم من الظامل ،وأن ينزل الناس منازهلم فيقول للمحسن أحسنت ويقول للمسيء أسأت، وال يساوي بني احملسن واملسيء 

بلغين أنك تأذن للناس مجاً :"يف احلوافز والعالوات والرتقيات بل يعطي كل ذي حق حقه كما قال عمر بن اخلطاب أليب موسى

  ".  اً ، فإذا جاءك كتايب هذا فأذن ألهل الشرف وأهل القرآن والتقوى والدين فإذا أخذوا جمالسهم فأذن للعامةغفري 

كما أن على املدير أن خيلص إدارته من مرض احملسوبية والفساد اإلداري ودفعها حنو االستقامة يف العمل حسب قواعد 

  . ظمة اإلدارية وفق أفضل أخالقيات التعامل اإلنساين واإلدارياجلدارة واالستحقاق وتكافؤ الفرص واالرتفاع باملن

                                                           

  .21اآلية : سورة األحزاب 1
.90اآلية : سورة النحل  2  
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وال شك أن شعور املوظف بعدالة اإلدارة سيقوي مشاعره حنوها وينمي روح انتمائه هلا مما يدفعه لبذل أقصى جهوده لرفع مستوى 

  .اإلنتاج ومستوى األداء

فَِبَما رَْحَمٍة ِمَن اللِه لِْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت ﴿:تقوم على مبدأ قوله تعاىل إن القيادة اإلسالمية  قيادة شورية: الشورى والتفويض - ج

ُهْم َواْستَـْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اْألَْمِر فَِإَذا َه َعَزْمَت فـَتَـوَكْل َعَلى اللِه ِإن الل  َفظا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنـَْفضوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعنـْ

ِلينَ  اْلُمتَـوَك ولنا يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسوة حسنة، لذلك ينبغي على القائد اإلداري املسلم أن يستشري  ،1﴾ُيِحب

معاونيه ومرؤوسيه كلما واجهه موقف يقتضي اختاذ قرار مجاعي بشأنه حيث يتحمل اجلميع املسئولية جتاه ذلك املوقف، مما يعين أن 

  .ء واألفكار يوصل اجلميع إىل نقطة التقاء سليمة وقرار صائبتعدد اآلرا
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  :خالصة الفصل

إن نظرة الفكر اإلسالمي ملفهوم القيم ال خيتلف كثريا عن مفهومها يف الفكر الوضعي، فهي عبارة عن جمموعة من املبادئ 

  .و األحكام واملعايري اليت حتكم سلوك األفراد واجلماعات يف املنظمات

تتشكل القيم من خالل مصادر عديدة ختتلف من جمتمع آلخر فالتـاريخ والـدين واللغـة والتقاليد واألعراف والثقافة 

والتكوين العائلي والعشائري واملرجعيات الدينية والسياسية ووسائل اإلعالم واخلبـرة العلميـة والعملية للفرد كلها تشكل مصادر مهمة 

   .ذلك حتدد السلوك األخالقيلتشكل األخالق الفردية وك

كمعيار " احلالل واحلرام"ما مييز القيم األخالقية يف الفكر اإلسالمي، أا تأخذ يف السواد األعظم من مبادئها مبفهوم 

الصواب "يف حني تأخذ يف اتمعات األخرى مبفهوم  ،)القرآن و السنة(للحكم على األفعال،كون مصدرها الشريعة اإلسالمية

  .يف الغالب األعم من مبادئها" واخلطأ

بالواقع سواء أكان يف جانبها االجتماعي أم الفردي أم املادي أم  األخالقيةالقة القيم ــالم ال ينفي عــكما أن اإلس

الروحي، إذ يؤكد على عالقة القيم األخالقية بالطبيعة البشرية، لكن الطبيعة البشرية ليست عبارة عن جمرد جمموعة من امليول 

اطفي ـــلي والعـد العقــرى، مثل البعــاد األخــادي واألبعــد املـالم البعــر اإلسـة تتضمن يف نظــز، فالطبيعة البشريـوالرغبات والغرائ

  .روحي، فهي من هذا املنظور تطلع إىل ما جيب أن يكونــوال

أغلب القادة  مييز ما كما أن وحضارية،فالقيم من منظور الفكر اإلسالمي هي واجبات شرعية ذات أبعاد أخالقية 

  .قيم من حيملونه مبا العميق و اإلميان املبادئ هم أصحاب لإلعجاب جذبا القادة وأكثر العظام املسلمني والقادة
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  الفصل الثانيالفصل الثاني

 يميمــــــــــــــــققــادة بالادة بالــييــــــــققــالال

  

  :تمهيد

 أي يف األساسية الركيزة كوا  اإلدارية، األعمال يف وتأثريها ألمهيتها اإلطالق على اإلدارية املواضيع أهم من القيادة تعد

ال امل رأس هو بنجاح منظمته قيادة الذي يتمكن من فالقائد األعمال، ملنظمات الفشل أو النجاح يكتب خالهلا ومن منظمة،

  .احلقيقي

 عتبارات اإلنسانيةإلل واملتضمن والنواحي، املستويات كل يف النجاح له يضمن بأسلوب القيادة قرتانإ البالغة األمهية ومن

 ذا فعالية وفاعلية وجعله بتحفز املقود النجاح، أساس حجر تعترب اليت املثلى القيمو   املبادئمتمثلة يف  البشر، قيادة عند واألخالقية

  . الفعال القيادي األسلوب هلذا نتيجة ومتقبل للقرارات املتخذة من القيادة، ،ةمرتفع

 كربى بعض قيادات من أخالقيةالغري  للممارسات نظرا األخرية الفرتة يف بالغ اهتمام على استحوذبالقيم قد  القيادة فمفهوم

 .أخرى فالسإو  املنظمات بعض ايار األحيان إىل بعض أدى يف مما العاملية، املنظمات

سواءا يف الفكر  بشيء من التفصيل القيادة بالقيم موضوع تناول ه، إذ سنحاول فيبالقيم لقيادةل الفصل هذا سيتطرقلذا 

  :املباحث التاليةظور اإلسالمي من خالل نالوضعي  أو من امل

 .األهمية، المقومات المفهوم،: الوضعي اإلداري الفكر في اإلدارية القيادة :األول المبحث �

 .أنماطها مقوماتها، المفهوم،: اإلسالم في اإلدارية القيادة: الثاني المبحث �

 .اإلسالمي والفكر الوضعي اإلداري الفكر بين: بالقيم القيادة: الثالث المبحث �
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 المفهوم، األهمية،المقومات: الوضعيالقيادة اإلدارية في الفكر اإلداري  :المبحث األول

على أمهيتها  إن كثرة الدراسات واألحباث والكتب والنظريات اليت تناولت موضوع القيادة حبثا ودراسة وحتليال وتفسريا، يدل
ا يف حياة املنظمات واجلماعات؛ فالقيادة ظاهرة سايرت اإلنسان منذ القدم كوا حتمية يف أي جتمع بشري، إذ أنه من ودوره

الضروري أن يربز قادة يوجهون غريهم صوب حتقيق غايات يتفقون عليها، ويف هذا املبحث سنحاول تسليط الضوء على مفهوم 
  :ي و مدى أمهيتها، ومعرفة مقوماا وعناصرها الرئيسية، ويكون هذا باستعراض املطالب التاليةالقيادة يف الفكر الوضع

 .يف الفكر الوضعي مفهوم القيادة اإلدارية: املطلب األول -

 .يف الفكر الوضعي أمهية القيادة اإلدارية: املطلب الثاين -

 .يف الفكر الوضعي مقومات القيادة اإلدارية: املطلب الثالث -

   في الفكر الوضعي مفهوم القيادة اإلدارية: المطلب األول

ألمهيته  املوضوع هذا تناولوا الذين والعلماء املفكرين بني الكبري والتنوع للتعدد نظرا متعددة اريفـوتع اهيمـــمف ادةـــللقي
 اـوكتاب حبثا مليون )134( بلغ قد )2002( حىت القيادة عن كتب اإلدارية، فما املواضيع كل بني وريادة قوة ما يعطيه وهو الكبرية،

    1.اآلن حىت التاريخ ذلك من بكثري العدد هذا زاد ومقالة، وقد

  : التايل النحو على للقيادة والتعريفات املفاهيم أهم من خالل اآليت سنحاول أن نستعرض

   2".واملرغوبة املشرتكة األهداف حتقيق إىل للوصول اآلخرين سلوك على تأثري عملية": القيادة اإلدارية هي
دف حتقيق أهداف  األفراد من جمموعة يف وأحد فرد خالهلا من يؤثر عملية" :بأا القيادة اإلدارية تعريف وميكن

  3".مشرتكة
 عمليات أحداث للتابعني دف مستقبلية تصورات إليصال وحتفيز وتوجيه اتصال عملية" :بأا القيادة اإلدارية عرفت كما

  4".املنظمة يف التغيري
 يف يرغبون هدف لتحقيق يتعاونون وجعلهم الناس يف للتأثري شخص ميارسه الذي النشاط ": بأا )فني أوري( ويعرفها

   5".حتقيقه

                                                           

  .29ص ،2008 الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، ،اإلدارة والقيادة في الفكر العربي المعاصر عبد الشايف أبو الفضل،  1
  .14، ص2009 عمان، دار اليازوري، ،1، طالقيادة اإلدارية بشري العالق، 2

3  Northouse,Leadership Theory And Practice,Thousand Oaks,CA: sage publications,inc, 2001, p14. 
4  Bratton, J and Grint, K and Nelson, Organizational Leadership, United States: Library of Congress Publishing, 
2005, p 9. 

  .90،ص 2009 عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ،8اإلصدار ،1ط ،القيادة اإلدارية نواف كنعان،5 
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ختتص بالتأثري الفعال على نشاط مجاعة وتوجيهها حنو اهلدف والسعي لبلوغ " :بأا )أ.م.و(وتعرفها جلنة اخلدمة املدنية يف 
  1".هذا اهلدف

يف اجلدول  )فورتشن(جملة  أوردتهحسب ما  االختالفاتبني القائد املبدع و املدير التقليدي، وأهم هذه  جوهري هناك اختالف
  : التايل

  الفرق بين القائد و المدير):1(الجدول

  ائدائدــــققــــالال  المديرالمدير

  يبدع ويجدد ويتميز في أي عمل يقوم بهيبدع ويجدد ويتميز في أي عمل يقوم به  يدير العمل المكلف بهيدير العمل المكلف به

  ينمي و يطور ويبحث دائما عما يفيد العملينمي و يطور ويبحث دائما عما يفيد العمل  يعمل على استمرار عجلة العمل يعمل على استمرار عجلة العمل 

  فريقهفريقه  إدارةإدارةفي في   يعتمد على ثقته بالنفس و قدراته،يعتمد على ثقته بالنفس و قدراته،  يدير فريقه معتمدا على قوته و سلطته الوظيفيةيدير فريقه معتمدا على قوته و سلطته الوظيفية

  يفعل األشياء الصحيحةيفعل األشياء الصحيحة  الصحيحةالصحيحةيؤدي ما يتوجب عليه بالطريقة يؤدي ما يتوجب عليه بالطريقة 

  .9-8، ص2008، دار اليقني للنشر و لتوزيع، املنصورة، 1، طكيف تصبح قائدا فعاال :سحر القيادةإبراهيم الفقي،  :المصدر

استطاعة الشخص املكتسب لصفة القائد على حتريك املقودين من نقطة ما : مما سبق ميكن القول بأن القيادة اإلدارية هي
للوصول إىل نقطة حمددة، من خالل املميزات اليت ميتلكها، و اليت متكنه من التأثري فيهم إلخراج أقصى جمهود ممكن منهم، وجعلهم 

  . املرجوة بفاعلية وفعالية هدافاأليعملون بكفاءة عالية لتحقيق 

تعريف القائد على أنه الشخص الذي حيتل مرتبة حمددة يف اموعة وهي الرأس، ويتوقع منه تأدية عمله  نا مما سبق ذكرهكما ميكن
  .بأسلوب يتناسق مع تلك املرتبة

  عيضفي الفكر الو  أهمية القيادة اإلدارية: المطلب الثاني

 2:اإلدارية من دورها الفعال ولزومها يف إدارة دفة حياة املنظمة، ومن أبرز أمهياا اآليتتتأتى أمهية القيادة 

 حتقق األهداف املنشودة، فبدون قيادة راشدة يستحيل حتقيق األهداف؛ -
 متثل حلقة الوصل بني األفراد وبني اخلطط املطلوب تنفيذها وتصوراا املستقبلية؛ -
 واالستشرافية للمستقبل؛ اإلسرتاتيجيةمتثيلها للفكر االسرتاتيجي والرؤية  -
 حتفيز ودعم األفراد وتوجيههم واإلشراف على أعماهلم من أجل حتقيق أهدافهم؛ -
 تقييم أداء األفراد حسب ما هو مطلوب منهم وحل املشكالت ومعوقات العمل؛ -
 فظة عليهم واالستثمار فيهم باعتبارهم رأس املال احلقيقي؛التنمية البشرية الشاملة لألفراد ورعايتهم واحملا -

                                                           

  .97ص ،1999 اخلرطوم، مطبعة التمدن احملدودة، ،2ط ،اإلدارة في اإلسالم أبوسن،أمحد 1 
  .20ص ،2001 ،، قرطبة لإلنتاج الفين، الرياض1، ط21القيادة في القرن  ق السويدان وحممد العدلوين،طار  2
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املتابعة املستمرة ألي جديد من أجل مواكبة املتغريات املتنوعة واملختلفة احمليطة ببيئة العمل واستغالهلا يف حتقيق األهداف  -
 املرسومة؛

 .من أجل حسن سري أعماهلم وحتقيق أهدافهم ،توحيد وتنظيم جهود األفراد وتنسيقها -

  في الفكر الوضعي مقومات القيادة اإلدارية: المطلب الثالث

إن كثـــــــــــــــرة األحبـــــــــــــــاث والدراســـــــــــــــات حـــــــــــــــول مقومـــــــــــــــات القيـــــــــــــــادة اإلداريـــــــــــــــة يف الفكـــــــــــــــر الوضـــــــــــــــعي جعـــــــــــــــل حصـــــــــــــــرها 
ــــــــــبا، ورغـوحتديـــــــــدها صعـــــــــ ــــــــــم هــ ــــــــــوقـا الـنـــــــــــاولــد حـقــــــــــذا فـ ــــــــــى أهـلـــــــــــوف عـ ــــــــــومـــم املقــ ــــــــــات مـ ــــــــــن خــ ــــــــــدراســـالل الــ ــــــــــدمـــي قـتــــــــــة الــ  هاـ

)(Zanatta –Buehler.  

                                 1:فيمايلي Zanatta –Buehler)(وتتمثل مقومات القيادة حسب الدراسة اليت قدمها

 .أي أن تكون الشخصية القيادية متتاز باملرونة واحليوية، وسريعة احلركة يف التعامل مع املواقف واملستجدات: المرونة -

 .التمسك بالقيم واألخالق واالنضباط النفسي وحسن السلوك: األخالق -

 .القدرة على اإلتيان مبا هو جديد وغري مألوف وخلق اإلبداعات من خالل اآلخرين: اإلبداع -

 .أي االستفادة من التجارب واخلربات اليت يقوم ا بنفسه  ما يقوم به اآلخرون حىت يكون له عربة يف املستقبل: التعلم -

 .اإلحساس باملهمة وحتمل املسؤولية والسعي إىل حتقيق اهلدف واحملافظة على اآلخرين ومصاحلهم: المسؤولية -

 .امتالك القوة على التأثري يف اآلخرين: القوة -

ن والقدرة على التعامل مع خمتلف األفراد باختالف الصفات والشخصيات ــل اآلخريــأي تقب: العمل مع اآلخرين -

 .العمل بروح الفريق والثقافات، و القدرة على

أن يكون قادرا على غرس الثقة املتبادلة ما بينه وبني املرؤوسني من منطلق أن األهداف ال تتحقق إال من : الثقة باآلخرين -

 .خالل اآلخرين و العمل املشرتك

والتعامل معها أن يكون القائد قادرا على احتواء اآلخرين والقدرة على حتمل وكسب وجهات النظر املختلفة : االحتواء -

 .بصدر رحب

                                                           
1 Zanatta-Buehler , Kerri, Leadership, Passion and Organizational Excellence :Examining the Link ;Royal Road 
University , Canada, 2004, P60. 
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مبعىن أن يكون القرار الذي يتخذه القائد مبين على الدراسة والتحليل واملنطق والواقعية مستمدا  :القدرة على اتخاذ القرار -

 .من خرباته و جتاربه السابقة

  

  المفهوم، مقوماتها، أنماطها: القيادة اإلدارية في اإلسالم: المبحث الثاني

يادة يف اإلسالم البد أن نشري إىل بداية القيادة اإلسالمية للرسول صلى اهللا عليه وسلم منذ تأسيس الدولة عند احلديث عن الق
اإلسالمية يف املدينة املنورة، فدوره مل يقتصر على أمور حمددة، بل كانت سيادته كاملة يف حكمه، فهو الرسول، واحلاكم، والقائد 

اإلدارة كلها، وعلى دربه سار خالفئه الراشدون ومن تبعه من القادة املسلمني، لذى  األعلى، والقاضي، ورئيس الدولة، ورئيس
  :سنحاول التعرف يف هذا املبحث على مفهوم القيادة اإلدارية يف اإلسالم و مقوماا و النمط الذي إنتهجته،من خالل املطالب التالية

 .مفهوم القيادة اإلدارية يف اإلسالم: املطلب األول -

 .مقومات القيادة يف اإلسالم: الثاين املطلب -

 .منط القيادة اإلدارية يف اإلسالم: املطلب الثالث -

  مفهوم القيادة اإلدارية في اإلسالم :المطلب األول

ذلك السلوك الذي يقوم به شاغل مركز املسؤول أثناء تفاعله مع غريه من أفراد : "القيادة من املنظور اإلسالمي، تعين

  1".عملية سلوكية، وهي تفاعل اجتماعي فيه نشاط موجه ومؤثر، عالوة على كونه مركزا وقوةاجلماعة، فهي 

  2".حتقيق اخلالفة يف األرض من أجل الصالح والفالح: " مفهوم القيادة يف اإلسالم يعين أن كما

ملسلم يف موقعه، ليحقق أهداف أمانة التوجيه والقدرة اليت يتحملها ا: "وقد عرفت القيادة من املنظور اإلسالمي أيضا بأا

 3".مجاعة املسلمني الدينية و الدنيوية املنبثقة من شرع اهللا

  4".عملية حتريك الناس حنو اهلدف الدنيوي واألخروي وفق قيم وشريعة اإلسالم:"وعرفت أيضا على أا

                                                           

 .17ص  ،"األساليب الذاتية للتنمية القيادية: القيادة"جاسم حممد الياسني،  1
  .21، ص2005القاهرة، ، سجامعة عني مش منشورة،رسالة دكتوراه غري  ،اختيار القيادة اإلدارية بين القانون وعلم اإلدارة ،اجلندي صابر احلسيين 2
تاريخ  .www.azhour.com/vb/showthread.املوقعدى الشريعة واحلياة ت، مناإلسالموطبيعتها في  لقيادةمدخل لدراسة مفهوم ا ،الزيان رمضان 3

  .14/07/2020:االطالع
  .62ص  ،2007 اجلزائر، ، ديوان املطبوعات اجلامعية،فن القيادة المرتكزة على المنظور النفسي االجتماعي والثقافي، أمحد قوراية 4
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القائد املسلم ينطلق من مبادئ اإلسالم ف مما سبق ميكن القول بأن القيادة اإلسالمية قيادة ال تعرف االستبداد أو الفوضى،

يف تعامله مع اتباعه، واختاذ القرارات اليت تتسم باملوضوعية والعدل والتجرد، إذ حيدوه يف ذلك  الراسخة، ومن العقيدة اليت يؤمن ا،

  .حتقيق اهلدف األخروي قبل الدنيوي

 في اإلسالم اإلدارية مقومات القيادة :المطلب الثاني

إىل مقومات ذاتية وأخرى سلوكية، وذالك يف ) عبد الشايف حممد أبو الفضل(مقومات القيادة يف اإلسالم حسب قسمت 
  1:اآليت

  المقومات الذاتية -1

دنيوية، ويف اإلسالم إميان املسلم يتصل بكل من المور باألدينية أو المور ـاألب يتعلقام قد ــــان مبفهومه العـــاإلمي :اإليمان والعلم - أ

  2.الناحيتني، فاإلسالم حيكم أمور الدين و الدنيا معا

حقائق األشياء واألمور وجينبه البد لإلنسان من العلم لتحقيق أهدافه وغاياته بكفاءة وفعالية، فهو ميكنه من الوقوف على 

             رسول اهللا عليه الصالة  ، قالواآلخرةنزالق إىل املتاهات ويقلل من أخطائه، فهو أداة التقدم والرقي وصالح أمور الدنيا اإل

  ".اقرأ"، وعندما أراد أن يبعث اهللا بنيب و قائد للبشرية أول أمر أعطاه هو "من يرد اهللا به خريا يفهمه وإمنا العلم بالتعلم": والسالم

وحثهم على العمل ا ومن تفسريها و توضيحها للمقودين الرسالة و  إيصالعلى القائد أن يكون قادرا على  :الفصاحة والبيان - ب

، فالفصاحة "إمنا بعثت فاحتا وخامتا، وأوتيت جوامع الكلم:"الشواهد يف السنة النبوية على مقوم الفصاحة قوله عليه الصالة و السالم

  .رد، ليكون أهال للقيادة اإلداريةوالقدرة على البيان من أهم املقومات األساسية املطلوب توافرها لدى الف

يسوء نفسه أو غريه من  الناس على دين ملوكهم، فالبد للقائد من سالمة نفسه من الفحش والرذيلة و كل ما :الحسن الخلق -جـ

األفعال سواءا بينه وبني ربه أو بينه وبني الناس، فعندما أراد اهللا مدح نبيه مدحه باخللق العظيم، ومن هنا يتبني لنا عظم أخالق 

َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنـُْفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم لَقْد ﴿:ويف ذلك قال تعاىلاملصطفى عليه الصالة و السالم، 

 .3﴾ بِاْلُمْؤِمِنيَن رَُءوٌف رَِحيمٌ 

                                                           

  .بالتصرف ،146ص ،1996، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، القاهرة، 1ط ،القيادة اإلدارية في اإلسالم ،عبد الشايف أبو الفضل 1
  .146، صنفسهمرجع ال 2

3
  .128 اآلية :سورة التوبة 
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الفرد ليكون أهال أحد املقومات اإلسالمية األساسية الواجب توافرها يف هو إن انتماء املرء إىل مجاعة من اجلماعات،  :اإلنمتاء -د

ُلو َعَلْيِهْم َآيَاتِِه ﴿:قال تعاىل ،لقيادة أي مجاعة من اجلماعات َلَقْد َمن اللُه َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ بـََعَث ِفيِهْم َرُسوًال ِمْن أَنـُْفِسِهْم يـَتـْ

  .1﴾َلِفي َضَالٍل ُمِبينٍ  َويـُزَكيِهْم َويـَُعلُمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قـَْبلُ 

  المقومات السلوكية  - 2

القائد اإلداري احلق ال يركن إىل السلطة الرمسية، وإمنا يستمد تأثريه ومكانته من مرؤوسيه من خالل القدوة وضرب املثل  :القدوة - أ

ِفي َرُسوِل اللِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو  لَقْد َكاَن َلُكمْ ﴿ :وإلزام نفسه مبا يلزم به مرؤوسيه، ومطابقة قوله لفعله، وقد قال تعاىل

ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبوَن اللَه فَاتِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللُه َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواللهُ ﴿:، وقوله عز وجل2﴾اللَه َواْليَـْوَم اْآلَِخَر َوذََكَر اللَه َكِثيًرا

  .  3﴾ِحيمٌ َغُفوٌر رَ 

جناح القائد اإلداري يف حتقيق األهداف بكفاءة وفعالية مرهون مبدى قدرة مرؤوسيه يف تنفيذ هذه األهداف بكفاءة  :التعليم - ب

ومن الشواهد يف  ،فإن تعليم وتدريب املرؤوسني يعترب من الدعائم األساسية لنجاح وفعالية القائد يف حتقيق األهداف لذاوفعالية، 

ُلو َعَلْيُكْم َآيَاتَِنا َويـُزَكيُكْم ﴿:لكرمي على ضرورة توفر مقوم التعليم يف القائد قوله تعاىلالقرآن ا َكَما َأْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسوًال ِمْنُكْم يـَتـْ

  .4﴾َويـَُعلُمُكُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َويـَُعلُمُكْم َما َلْم َتُكونُوا تـَْعَلُمونَ 

بل إن البعض يرى بوجوا، وذلك مصداقا لقوله  ،هي من أهم مقومات القيادة اإلدارية الرشيدة يف اإلسالم :الشورى -جـ

  .5﴾ َواْستَـْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اْألَْمرِ ﴿:تعاىل

إذ  ،"اخطأ فله أجرإذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد مث :"قل عليه الصالة و السالم :االجتهاد -د

على القائد وبصفة مستمرة أن يوائم من أوضاعه وأوضاع مجاعته حبيث تتالءم مع الظروف واألوضاع املتغرية من حوله، وعليه أن 

يستجيب لدواعي تلك التغريات املوقفية اليت تفرض عليه وتستوجب منه سرعة املبادرة باختاذ اإلجراءات وإصدار القرارات اليت 

  .قتضيات تلك التغريات املوقفيةتستجيب مل
                                                           

  .164 اآلية :عمرانسورة آل   1
2
  .21اآلية : األحزابسورة   

  .31اآلية ص: سورة آل عمران  3
  .151اآلية :سورة البقرة  4
  .159اآلية : سورة آل عمران  5
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ات إال قوة ـــدائد والتحديــعزمية مل تزده الشــرن بقوة الــائد إذا اقتـــان القـــاريخ وأحداثه أن إميـــا التــبني لن :العزيمة وعدم التردد -ه

العزم من الرسل، الذين متيزوا بالصرب وقوة العزمية اتا، ولن يزداد القائد إال إصرارا ومتسكا بأهدافه، ولقد أشاد القرآن الكرمي بأويل ـثبو 

واملثابرة يف مواجهة العقبات والتحديات، وقد كان حصاد متيزهم هذا أن كان هلم النجاح، وحتققت أهدافهم، وانتصرت مبادئهم 

ُهْم َواْستَـْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اْألَْمِر فَ ﴿ :فقد قال تعاىل ،ودعوام ِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكْل َعَلى اللِه ِإن اللَه ُيِحب فَاْعُف َعنـْ

ِلينَ  1﴾اْلُمتَـوَك.  

، كما قال سبحانه 2﴾﴿ فَِبَما رَْحَمٍة ِمَن اللِه لِْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنـَْفضوا ِمْن َحْوِلكَ :قال تعاىل: الرحمة -و

، فالرمحة و اللني وخفض اجلناح للمرؤوسني؛ هي أمور حمببة إىل نفوس األفراد، وجتعلهم 3﴾ ْلَناَك ِإال رَْحَمًة لِْلَعاَلِمينَوَما َأْرسَ ﴿:وتعاىل

  .يلتفون حول القائد ويألفونه وينطوون حتت لوائه

القائد اإلداري مطلوب منه حتقيق أهداف وغايات حمددة، وهو عرضة جلملة من العقبات والتحديات اليت تواجه مسريته  :الصبر - ز

حنو حتقيق هذه األهداف والغايات، و ال يكون ذلك إال بالصرب املتمثل حبس النفس عن اجلزع و إمساكها والسيطرة عليها يف الضيق 

ُرَك ِإال بِاللِه َوَال َتْحَزْن َعَلْيِهْم َوَال َتُك ِفي َضْيٍق ِمما يَْمُكُرونَ ﴿ َواْصِبْر وَ :والفزع، قال تعاىل   .4﴾َما َصبـْ

القائد اإلداري يبقى يف حاجة إىل التوكل على األعلى بداية باهللا عّز وجل مرورا بقائده األعلى رتبة منه منه والذي ميلك : التوكل -حـ

واإلمكانيات، باالعتماد عليه يف حل العقبات واملشاكل الذي تعرتضه، وهذا األمر ال يربر له قدرا أكرب من السلطات والقدرات 

قَاَلْت َلُهْم ُرُسُلُهْم ِإْن َنْحُن ﴿:التواكل الزائد إذ يتوجب عليه حتمل املسؤولية كاملة، وقد جاء يف القرآن الكرمي عن التوكل قوله تعاىل

 َبَشٌر ِمثْـُلُكْم َوَلِكن ِه َوعَ  ِإالبِِإْذِن الل َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَما َكاَن لََنا َأْن نَْأتَِيُكْم ِبُسْلطَاٍن ِإال َه يَُمنِل اللْلَيتَـوَك َلى اللِه فـَ

  .5﴾اْلُمْؤِمُنونَ 

والتابعون على حقوقهم وتسود املساواة  هي دعامة أساسية تستقيم ا األمور يف اجلماعة، ويأمن يف ظلها املرءوسون: الموضوعية - ط

بينهم، فيجد اتهد جزاء اجتهاده، وال يكون املقصر مبنأى عن العقاب، فيتحقق لتلك اجلماعة املناخ اإلجيايب الواجب توفره لتكون 

                                                           

.159اآلية  :عمرانسورة آل   1
  

  .159اآلية  :عمرانسورة آل  2
.107اآلية : سورة األنبياء  3  
.127اآلية : سورة النحل  4  
.11اآلية  :إبراهيمسورة   5  
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اْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَال تـَتِبْع فَِلَذِلَك فَادُْع وَ ﴿:أكثر قدرة وفعالية على حتقيق األهداف والغايات املنوط ا حتقيقها، يقول تعاىل

َنُكُم اللُه رَبـَنا َورَبكُ  نَـَنا َأْهَواَءُهْم َوُقْل َآَمْنُت ِبَما أَنـَْزَل اللُه ِمْن ِكَتاٍب َوُأِمْرُت ِألَْعِدَل بـَيـْ ْم لََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم َال ُحجَة بـَيـْ

َنُكُم اللُه يَ  نَـَنا َوِإلَْيِه اْلَمِصيرُ َوبـَيـْ   .1﴾ْجَمُع بـَيـْ

  نمط القيادة اإلدارية في اإلسالم: المطلب الثالث

هو سلوك القائد املتكرر، فهو ليس مسات شخصية يف القائد، وإمنا هو سلوك  )Leadership Style(النمط القيادي 
يظهره يف مواقف معينة، إال أنه  قد يكون للقائد عدة أمناط تتعدد بتعدد املواقف اليت تعرض هلا، وملا كان النمط القيادي جمموعة من 

ي له، إذ أن جوانب الشخصية القيادية متعددة لدرجة يصعب السلوكيات املتكررة للقائد، فإنه ليس من السهل حتديد النمط القياد
املعتقدات األساسية اليت حتكم : حصرها، ولذلك ال بد من مالحظة عدة عناصر أو أجزاء تكون يف جمموعها النمط القيادي أمهها
قيمها مع مرؤوسيه، وطريقته يف سلوكه، قيمه، واجتاهاته، نظرته لألهداف، ونظرته للوقت، ومفهومه للسلطة، ونوع العالقات اليت ي

 .  إخل...التحفيز

إن القادة يف الفكر اإلسالمي هم األشخاص الذين عليهم تطبيق شريعة اإلسالم، وإمضاء حدود اهللا يف املعامالت 
  .والعبادات، والنظر يف مصاحل التابعني، وحاجام، ومشكالم و حتقيق اخلري للعباد و البالد

القيادة (المي منط خيتلف عن األمناط القيادية يف الفكر الوضعي ـكر اإلســة يف الفــــادة اإلداريــــن للقيــإف را لذلكـــنظ        
  . مبجموعة من اخلصائص تؤهله ألن يكون النمط املثايل الذي جيب أن حيتذى به) القيادة الفوضوية، القيادة الدميوقراطية األوتوقراطية،

سالمي للقيادة اإلدارية بالتوسط واالعتدال، فهو ليس بالنمط املتسلط املتعايل الذي ينظر إىل الناس من يتميز النمط اإل         
كما تتميز الشخصية القيادية   ،أعلى، كما أنه ليس النمط املتسيب الغري مبايل الذي يرتك األمور تسري وفق األهواء الشخصية لصاحبها

رص واإلصرار على الوصول إىل الغاية املرسومة عن طريق اإلقناع والتعاون مع أعضاء اموعة اإلسالمية بقوة اإلميان والعزمية واحل
نيل الثواب يف الدنيا  -قائدا وجمموعة -املؤمنني برسالة عقيدم، ويف إطار التعاليم السماوية السمحة، حبيث يكون هدف اجلميع

  واآلخرة

  2:يلي ط القيادة اإلدارية يف اإلسالم يف ماو تتمثل أهم الصفات واخلصائص اليت يتميز ا من

  أا قيادة وسطية يف األسلوب ترعى احلقوق والواجبات للفرد وللجماعة املسلمة يف آن واحد؛ -
 إنسانية حتفظ لإلنسان كرامته؛ -
 تنتمي إىل اجلماعة وال تتميز عن أعضائها؛ -
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 تؤمن وتلتزم باهلدف وتضع التابعني على طريق القدوة احلسنة؛ -
 .ذات مهارة سياسية، تضع حسابات دقيقة لكل القوى املؤثرة يف البيئة -

وإذ أردنا أن نضع  النمط القيادي حسب الفكر اإلسالمي يف إطار حمدد، يكون ذلك بربط النمط القيادي مبصادر التشريع يف 

تركت : " ه الصالة و السالم يف خطبة الوداععليه وكذلك ما موعته  وما عليها، فقد قال علي اإلسالم، ألا حتدد ما للقائد و ما

  ".كتاب اهللا وسنيت: فيكم ما أن متسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا

ففي ما فحول عالقة القائد مبجموعته، نظم القرآن الكرمي لنا منهجا وشريعة مسحاء وردت يف مواضع عدة من القرآن الكرمي 
يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا َال تـَْرفـَُعوا َأْصَواَتُكْم فـَْوَق ﴿: قال تعاىل -الصالة و السالم  حممد عليه -أدب التعامل مع القائد األوليتعلق ب

سورة كما قال تعاىل يف   .1 ﴾ْشُعُرونَ َصْوِت النِبي َوَال َتْجَهُروا َلُه بِاْلَقْوِل َكَجْهِر بـَْعِضُكْم لِبَـْعٍض َأْن َتْحَبَط َأْعَماُلُكْم َوأَنـُْتْم َال تَ 
َشْيٍء فـَُردوُه ِإَلى اللِه َوالرُسوِل ِإْن   يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا اللَه َوَأِطيُعوا الرُسوَل َوُأوِلي اْألَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تـََناَزْعُتْم ِفي﴿:النساء 

رٌ  واملقصود هنا بأويل األمر يف هذه اآلية كافة من يتوىل القيادة . 2﴾َوَأْحَسُن تَْأِويًال  ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللِه َواْليَـْوِم اْآلَِخِر َذِلَك َخيـْ
  . وتصريف الشؤون يف كل زمان ومكان

ومن جانب آخر وحول كيفية توجيه القائد موعته اليت يتوىل قيادا حنو حتقيق األهداف يف إطار إسالمي قال 

  3.﴾اللِه لِْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنـَْفضوا ِمْن َحْوِلكَ فَِبَما رَْحَمٍة ِمَن ﴿:تعاىل

  

  والفكر اإلسالمي الوضعيبين الفكر اإلداري : القيادة بالقيم: المبحث الثالث

أن املنظور القيمي األخالقي يعترب من أهم   إال وتأثريها، القيادة مفهوم تناولت اليت والدراسات األحباث غزارة من الرغم على
طغيان اجلانب املادي أثر بشكل كبري على منظمات األعمال، بتخليفه لتبعات سلبية أثرت على إذ أن املواضيع اليت يتوجب معاجلتها، 

  .بيئة املنظمة مبا فيها الداخلية و اخلارجية منها
و معرفة موقف املنظور اإلسالمي منها، وذالك من خالل املطلبني  بالقيم القيادة على الضوء هذا املبحث لتسليط جاء هنا ومن

  :التاليني
  .الوضعيالقيادة بالقيم يف الفكر اإلداري : املطلب األول -
 .القيادة بالقيم يف الفكر اإلسالمي: املطلب الثاين -
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  الوضعيالقيادة بالقيم في الفكر اإلداري : المطلب األول

  المفهوم -أوال

ري األفراد إىل قوة جذب وإقناع، من شأا استمالة ييل السلطة املمنوحة عند تسالقدرة على حتو : "تعريفها على أاميكن 
املرؤوسني ومساندم يف إطالق قدرام، وتقدمي مبادرام و إبداعام، واكتشاف مواهبهم، والقدرة على إقناعهم بالعمل، حنو حتقيق 

العدالة واحرتام وجهات النظر املختلفة وذلك لتحقيق احلاجة الوضوح و ق قائم على احلوار املوضوعي، و األهداف املرجوة، بأسلوب لب
  1".أخرىالعامة من جهة وإشباع احلاجات الشخصية لألفراد من جهة 

أن قوة التأثري عملية تفاوض بني القائد ومرؤوسيه، وهذا يعين إدخال البعد الثقايف يف بناء مفهوم القيادة، أي : "وعرفت كوا
  2 ".تتعلق مبدى ارتباط ثقافة القيادة وثقافة املرؤوسني

هي  قدرة القيادة على التأثري يف اآلخرين، دون اإلتكال على السلطة القانونية، من خالل اإلقناع : "وقد مت تعرفها بأا
  3".ك اليت اجتمع من أجلها اجلميعالناجم عن شغف املرؤوسني بقيم قيادم، واليت حتفزهم على حتقيق األهداف املشرت 

 الشخصية التصرفات يف واملقبولة املعتمدة باملعايري االلتزام من حيث مالئم قيادي سلوك إظهار": بأا كما عرفت  
   4".واملرؤوسني األتباع بني السلوك ذلك األشخاص، وترويج بني والعالقات

 القائد متيز عرب وازدهاره، اتمع تنمية يف واملسامهة أهداف املنظمة، لتحقيق اآلخرين على التأثري: "والقيادة بالقيم هي 
 لألبعاد ومراعاة دقيقة األطراف، خمتلف مصاحل حتقيق يف التوازن إحداث يف وجناحه موقفية، وقدرات خصائص قيادية، بسمات

  5". والقانونية األخالقية

درجة التسلط والتحكم، فمع  إىلمما سبق ميكن القول بأن القيادة بالقيم هي صورة من صور السيطرة، دون أن تصل 
تضمنها لعنصر السلطة إال أا ال تعين أبدا التسلط، إذ أن قبول سلطة القائد يعود بالدرجة األوىل إىل اقتناع من عليهم اخلضوع 

 بالتأثريلدى املرؤوسني للقرارات واألوامر القيادية،  االستجابةث أن جوهرها يتمثل يف خلق ألوامرها، بطاعتها عن رضى وتقبل، حي
  .عليهم مبجموعة من القيم اليت يؤمنون ا، من أجل طاعة األوامر و استخالص أفضل ما لديهم من عطاء 

  

                                                           

  .16ص ،2008 عمان، دار املنهج للنشر والتوزيع،، 1ط ،اإلداريةالتربوية في اتخاذ القرارات  اإلدارةمهارات  احلريري رافدة،   1
2 Robbins and Stephen, Organization theory structure, New Jersey: Prentice Hall, 1989 ,p14 

رسالة  ،لدى طلبتهم اإلنساندرجة ممارسة القيادات التربوية في جامعات محافظات غزة للقيادة الديمقراطية وعالقاتها بتعزيز ثقافة حقوق  سود مروة،األ  3
  .13ص ،2010 غزة، ،األزهرجامعة  ماجيستري،

 لألحباث املفتوحة القدس جامعة جملة ،القدس محافظة في الحكومية المدارس معلمو يقدرها كما األخالقية للقيادة المديرين ممارسة درجة وآخرون، عابدين  4
  .337ص ،2012 والدراسات،

  .125 ص ، 2016 دار امللك فهد للطباعة، ،1ج السعودية، ،نظرية تطبيقية مقارنةدراسة :القيادة األخالقية من منظور إسالمي الكبري أمحد،   5
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  بعاداألالمبادئ و : ثانيا

  :تعددت واختلفت الدراسات احملددة ملبادئ القيادة بالقيم ويف التايل سنحاول تقدمي أمهها :مبادئ القيادة بالقيم  -1

السـلوك القيمي ضـروريا  أنإىل  )Morgan(يعد توافر السـلوك القيمي مكونـا رئيسـا للقيـادة، فقـد أشـار  :توافر السلوك القيمي - أ 
عـددة للفاعليـة التنظيميـة والقيـادة أكـدت بـأن االهتمـام بالقضـايا القيمية واألخالقية يعد لنجاح الفرد كقائد يف املنظمة، وأن النمـاذج املت

   1.أحد العناصر األساسية للقيادة
بـأن العـاملني يتبنون القـيم واملعتقـدات واألهـداف مـن مشـاهدة ومراقبـة سلوكيات  )Daft(أشـار  :ممارسات السلوك القيمي - ب

القائد، ولذلك ينبغي على القائد أن يستخدم الرموز، والشـعارات، واخلطابـات، ويراعـي قواعـد السـلوك التـي تتطـابق مـع القـيم 
  2.األخالقيـة

  3:ز السلوك القيمي من خالل اآليتميكن للقادة تعزي :تعزيز السلوك القيمي -جـ

القائـد الـذي ميكـن أن يكـون منوذجـا قويـا لدور املنصب الذي حيتله، هـو الـذي تكـون سـلوكياته الفعليـة ومهاراتـه : التصـرف أخالقيـا  -
  تعطي رسالة واضحة بأمهية التصرف األخالقي؛

  السلوكيات القيمية؛مراقبة العاملني ومعاقبة الذين يبتعدون عن  -
  جتسيد مناهج القيم السوية؛ -
  توفري التدريب على القيم وتعزيز ترسيخها؛ -
  .توفري نظام مكافئات يعزز السلوك القيمي -

  :أبعاد القيادة بالقيم -2

   4:التايل يف  "Heart of Ethics: The leadership " ، و اليت أشار إليها يف كتابه)Ciulla( تتمثل أبعاد القيم اليت طرحها

 

األدوات اليت يستخدمها القائد حلث أتباعه على تبين السلوك املعياري األمثل وحتقيق هدف الطرفني، واليت حتدد هي  :قيم الوسائل- أ
 .شكل العالقة القيمية بني القائد واملرؤوسني

  

سلوكياته تعود ملصاحل شخصية أم ن دوافع أوهل  ،اخلصائص والسمات الشخصية اليت يتحلى ا القائدهي  :قيم الشخص - ب
  بدافع اإليثار؟

                                                           

1 Morgan Ronald, perceptions of Ethics and Their Relationships to Leadership and Salary, Academy of 
Management Journal, 1993, P 203. 
2 Daft Richard, Organization Theory and Design, south–western Thomson, 8th ed, ohio,2004,  P 380. 
3 Kreithner Robert and kinicki Angelo, Qrganizational Behavior, McGraw – Hill, 7th ed., New York, USA, 2007, 
P 41. 
4 Ciulla J.B, Ethics:The Heart of leadership, Praeger, London, 2004, P 26. 
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رد ــا على الفــاـاســوانعك ،كـا هو غري ذلــري ومـا هو خـم ،ائدــازات القـــم يف اجنـة القيـوتعين قيم ):النهايات( قيم النتائج -جـ
  .ع، بشكل جيعله منوذجا حيتذى به وقدوة ملرؤوسيهــواتم

  1:يف بالقيم من وجهة نظر أخرى، تتمثل للقيادة أبعاد كما حددت سبعة

 .العادلة اخليارات وطرح املعاملة، يف املساواة خالل من :العدالة -
 .واالهتمامات األفكار واحرتام الشورى، خالل من :السلطة في المشاركة -
 .األداء هدافأو  والتوقعات، املسؤوليات، وضوح خالل من :الدور وضوح -
 . واالحرتام باألشخاص االهتمام خالل من :باألشخاص التوجه -
 .والعقاب والثواب، األخالق، مناصرة خالل من :األخالقي التوجيه -
 .واألفعال األقوال بني واالتساق اليد، نظافة خالل من :النزاهة -

  .احلماس وإثارة باتمع، االهتمام خالل من :المستمر االهتمام -

  الخصائص والقدرات األساسية: ثالثا

  القيادة بالقيمخصائص  -1

  2:التايل النحو وذلك على أبعاد، ثالثة بالقيم يف القيادة خلصت خصائص
 املهام وتوضيح وشفافية، بعدالة والنظم القوانني وتطبيق القرارات، اختاذ جمال يف املوضوعية على تركز حيث :اإلدارية الخصائص -

 التسهيالت ومنحهم للمرؤوسني، التعبري حرية وإعطاء املوقف، ظروف مع بأسلوب يتفق وحدته القائد يدير وأن للمرؤوسني، املوكلة
 موثوق ملعايري اـــني وفقــرؤوسـامل مـيقي وأن ه،ـبنفس ةــاإلداري هــوحدت لــداخ لــالعم ذـتنفي على رفــيش وأن امهم،ــمه الالزمة لتنفيذ

 .الفريق بروح العمل على وحيفزهم إجنازام ويشجع فيها،
 الصدق وحتري املرؤوسني، على واألعمال الواجبات توزيع يف والعدالة اإلنصاف مبادئ على الرتكيز وهي :الشخصية الخصائص -

 املعايري منتهك على العقاب وتوقيع وجدت، إن واالعرتاف باألخطاء والوعود املقطوعة، بالتعهدات والوفاء معهم، احلديث عند
 .اآلخرين نقد وتقبل وصدق، بأمانة األعمال عن تقارير رفع على األخالقية، والعمل

 واالحرتام التقدير، حتري جيب وأنه اآلخرين، مع التعامل جماالت على الرتكيز يتم وهنا :اإلنسانية بالعالقات المرتبطة الخصائص -
ومراعاة  موضوعي، بشكل وتقديرها حاجام بإشباع للمرؤوسني، واالهتمام اآلخرين واإلنصات أسرار على واحملافظة والتواضع،
 .االجتماعية مناسبام مشاركتهم على واحلرص معهم والوقوف ودعمهم ظروفهم،

                                                           

 الة املكرمة، مكة إلمارة التابعة احملافظات على تطبيقية سةراد ،التنظيمي التميز تحقيق في للمديرين األخالقية القيادة ممارسات أثر، نسلطا بن العزيز عبد العنقري 1
  .240ص ،2014 ط،أسيو  جامعة التجارة ليةك  العلمية،

  .نفس الصفحة ،الرجع نفسه  2
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   1:يليا كما أن هناك خصائص كثرية متيز القائد بالقيم عن غريه من القادة،  أمهها م

فيضفي البعد األخالقي  اإلسرتاتيجيةذات أبعاد أكثر من األبعاد العادية للرؤية  إسرتاتيجيةميتلك القائد بالقيم رؤية  :الرؤية القيمية -

 .وتعترب معيارا ومقياسا مميزا ملا يريد أن يصل إليه سواء يف األهداف أو الوسائل واألساليب اإلسرتاتيجيةوالقيمي إىل خياراته 

إذ ميتلك القائد بالقيم احلس األخالقي يف التعامل اليومي مع األنشطة واملهام اليومية ويطبق املمارسات  :امتالك الحس القيمي  -

 .األخالقية بتعامله اإلنساين اخلالق مع أفراده

وكيات وهي تتمثل يف بعدين أساسيني، األول يتمثل يف كوا قيما تصلح ألن تكون مرشدة للقرارات والسل :القيمية األبعادامتالك  -

، والبعد الثاين يتمثل يف كون القيم تتطور يف ضوء القضايا )احرتام اآلخرين قيمة تصلح يف كل الظروف(يف كل األوقات والظروف 

 .اليت تتعرض هلا الشركة يف جمال عملها، فاملنافسة العادلة والشريفة قيمة أخالقية يف العالقة بني املتنافسني

 .القائد بالقيم يرسم معايري أخالقية توضح الصحيح من اخلطأ، ومبوجبها يسهل احلكم على السلوك :وجود مقاييس قيمية واضحة -

       يكون للقائد بالقيم عالقات أخالقية متميزة مع مجيع األطراف سواء يف بيئة العمل الداخلية :العالقات األخالقية المتميزة -

  .تعمل ببناء مسعة ممتازة للمنظمةوهي أو اخلارجية من زبائن وموردين أو منافسني وغريهم 

  
 : مما سبق ميكن القول بأن خصائص القيادة بالقيم تتمثل يف

 القيادة بالقيم تتكون من جمموعة من السلوكيات واملمارسات املعيارية واليت هلا ضوابط ومبادئ حمددة؛ -

 ذات العالقة باملؤسسة؛حتقق القيادة بالقيم مستوى عاليا من الثقة املتبادلة بني مجيع األطراف  -

 تسهم القيادة بالقيم يف إجياد مناخ تنظيمي منتج وفق القوانني واألنظمة احملددة؛ -

 تسعى القيادة بالقيم إىل بناء العالقات اإلنسانية املتميزة بشكل ينسجم مع أهداف املنظمة؛ -

 ابية داخل املنظمة؛القائد بالقيم جيب أن ميتلك مهارات شخصية، متكنه من تعزيز السلوكيات اإلجي -

 .بشكل أكرب املرؤوسنيالقائد كلما التزم بالسلوك األمثل وطبقه داخل املنظمة كان تأثريه يف  -

  

  

                                                           

  .338-337،ص 2011 عمان، ،دار الصفاء للطباعة،1ط ،القرن الواحد والعشونالقيادة اإلدارية في  جنم عبود،  1
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 :القدرات األساسية للقيادة بالقيم  - 2

                    1:تتمثل القدر القدرات األساسية للقيادة بالقيم يف التايل 

 قلوم؛تشجيع اآلخرين وإدخال البهجة إىل  -

 أن ُيَشرب الفرد أفكاره وأعماله باحملبة؛  -

 أن يكون ذو رؤية وتشجيع اآلخرين على ذلك؛  -

 إدارة املرء لشؤونه ومسؤولياته بصدق وأمانة؛  -

 ؛"األنا"تقييم املرء لنقاط ضعفه وقوته دون تدخل   -

 حماربة الفرد مليوله األنانية بالتوجه إىل هدفه األمسى يف احلياة؛  -

 القيام باملبادرة بطريقة خالقة ومنضبطة؛  -

 إدامة اجلهد واملثابرة يف التغلب على العقبات؛  -

 فهم عالقات السيطرة أو اهليمنة واملسامهة يف حتويلها لعالقات خدمة واعتماد وتعاون متبادلني؛  -

 العمل كعامل حمفز لتأسيس العدل؛  -

 التفكري بشكل منهجي ومنظم إلجياد احللول؛  -

 املشاركة بشكل فاعل يف املشورة؛  -

 بناء الوحدة مع تعزيز التنوع؛  -

  .العمل بطريقة تشجع األفراد التابعني على التعبري عن مواهبهم يف خدمة الغري  -

هذه القدرات مل يتم سردها حسب أمهيتها، وليس من املفرتض اعتبارها قائمة شاملة للقدرات، بل هي ببساطة متثل تلك 
عتربت ضرورية للقيادة بالقيم، وينصح مجيع القادة اإلداريني الذين يصادفون هذه القائمة باستخدامها ويئتها حسب القدرات اليت ا

  .منظمام وأن يستمروا يف إدخال التحسينات عليها

                                                           

ريو دي  املنتدى العاملي للتنمية االجتماعية، ،في سبيل إيجاد إطار لتنمية القيادة األخالقية: القيم والمؤسسات والقيادة من أجل مستقبل مستدام، إلوي انيللو 1
  .92ص ،1992، 0608 وثيقة، جانريو، الربازيل
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اد الذين يعملون فقائمة القدرات هذه تضمنت تلك القدرات اليت تعترب أساسية للقيادة بالقيم الفاعلة، ورمبا عندما يتمكن األفر 
يف املنظمات من تنمية هذه القدرات فإم سيمكنون منظمام من لعب الدور اهلام للقيادة بالقيم يف عملية التحول حنو التنمية 

 .مستدامة

  القيادة بالقيم في الفكر اإلسالمي: المطلب الثاني

 قيما تتبناها مثل ماوتسي تونغ وماركس وغريمهاهناك من اتمعات من ارتضى أن خيط هلا أحد احلكماء دينها ويضع هلا 
لكن الدين احلق هو الشريعة املرنة و القيم الراسخة اليت تواكب روح العصر دون أن تفقد أصالتها، وهي حتتاج إىل قادة أفذاذ، .

حممد  عليه الصالة سالمية يعيشون الواقع وروح العصر، ولكنهم يتمسكون بعقائدهم، فالقرآن الكرمي املوجه األول لقائد األمة اإل
 الم  الذي يعترب القدوة احلسنة يف القيادة وفن التعامل، والقرآن يزخر باآليات الكثرية اليت توجه الرسول يف خمتلف أمور احلياة، قالوالس
وجيهات اإلهلية ، ومن الت1﴾َواْليَـْوَم اْآلِخَر َوذََكَر اللَه َكِثيًراَلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو اللَه ﴿:تعاىل

فَِبَما رَْحَمٍة ِمَن اللِه لِْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنـَْفضوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف ﴿:الم قول اهللا تعاىلللرسول عليه الصالة والس
ُهْم َواْستَـْغِفْر    .2﴾َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اْألَْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكْل َعَلى اللهِ َعنـْ

  :وميكن استخالص القيم القيادية للرسول عليه الصالة والسالم من هذه اآلية الكرمية مبا يلي

 اللني الذي متتع به الرسول عليه الصالة والسالم وذلك من رمحة اهللا تعاىل لألمة؛   -

 ظاظة والشدة والغلظة حبب الرسول إىل الصحابة، فالتفوا حوله؛عدم الف -

 األمر بالعفو عن صحابته؛ -

 األمر باالستغفار والدعاء هلم؛ -

 األمر بالتشاور يف مجيع األمور؛ -

  .األمر بالتوكل على اهللا بعد العزم -

إىل حسن التعامل، من هذه اآليات قوله ويف القرآن الكرمي الكثري من اآليات اليت توجه الرسول كقائد هلذه األمة، وتدفعه 
 َأْعَلُم ِبَمْن َضل َعْن َسِبيِلِه َوُهَو ادُْع ِإَلى َسِبيِل رَبَك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم بِالِتي ِهَي َأْحَسُن ِإن رَبَك ُهوَ ﴿:تعاىل

  3.﴾َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِدينَ 

  

                                                           

  . 21اآلية : األحزاب سورة  1
  .159 اآلية: آل عمران سورة  2
  .125 اآلية: النحل سورة 3
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  القيادة بالقيم في الفكر اإلسالميخصائص  - أوال

طالب رضي اهللا عنه إىل  أيبميكن استخالص خصائص القيادة بالقيم يف الفكر اإلسالمي فيما جاء يف كتاب علي بن 

   1:األشرت النخعي عندما واله على مصر وأعماهلا، وهو أطول عهد مجع قيم القيادة اإلدارية يف كتاب واحد، وقد جاء فيه

وأشعر قلبك الرمحة للرعية، واحملبة هلم، واللطف م، وال تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم " :الحب والرحمة -1

 ".أكلهم

أنصف اهللا، وأنصف الناس من نفسك أو من خاصة أهلك، ومن لك فيه هوى من " :اباةاالبتعاد عن المح  -2

 اهللا أدحض م، ومن ظلم عباد اهللا كان اهللا خصمه دون عباده، ومن خاصمهـل تظلــك إال تفعــيتك، فإنـرع

 ".حجته، وكان هللا حربا حىت ينزع أو يتوب

احلق، وأعملها يف العدل، وأمجعها لرضا الرعية، فإن وليكن أحب األمور إليك أوسطها يف "  :إرضاء الجماعة -3

 ".سخط العامة جيحف برضا اخلاصة، وإن سخط اخلاصة يغتفر مع رضا العامة

نا يضعفك وال تدخلن يف مشورتك خبيال يعدل بك عن الفضل، ويعدك الفقر، وال جبا" :اصطفاء المستشارين -4

 ".، جيمعها سوء الظن باهللابخل واجلنب واحلرص غرائز شىتإن الن لك الشر باجلور، فعن األمور، وال حريصا يزي

وال يكن احملسن واملسيء عندك مبنزلة سواء؛ فإن يف ذلك تزهيدا ألهل اإلحسان يف اإلحسان، "  :توفير الحوافز -5

 ".وتدريبا ألهل اإلساءة على اإلساءة، وألزم كال منهم ما ألزم نفسه

عمالك، فاستعملهم اختيارا، وال توهلم حماباة وأثرة؛ فإما مجاع من مث انظر يف أمور " :توظيف ذوي الكفاءة -6

شعب اجلور واخليانة، وتوخ منهم أهل التجربة واحلياء من أهل البيوتات الصاحلة، والقدم يف اإلسالم؛ فإم أكرم 

 ".أخالقا، وأصح أغراضا، وأقل يف املطامع إشرافا، وأبلغ يف عواقب األمور نظرا

تفقد أعماهلم، وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم، فإن تعاهدك يف السر ألمورهم " :ساءلةالرقابة والم -7

حدوة هلم على استعمال األمانة والرفق بالرعية، وحتفظ من األعوان، فإن أحد منهم بسط يده إىل خيانة اجتمعت 

يف بدنه، وأخذته مبا أصاب من ا عليه عندك أخبار عيونك، اكتفيت بذلك شاهدا، فبسطت عليه العقوبة 

 ".عمله، مث نصبته مبقام املذلة، وومسته باخليانة، وقلدته عار التهمة
                                                           

  .182 - 180، ص 1970، بغداد ، مطبعة املعارف، مدخل مقترح في اإلدارة اإلسالمية: إدارة الذاتاهلادي،  أمحد أمني عبد  1
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مث أسبغ عليهم األرزاق؛ فإن ذلك قوة هلم على استصالح أنفسهم، وغًىن هلم عن تناول ما " :سياسة األجور -8

 ".لموا أمانتكسحتت أيديهم، وحجة عليهم إن خالفوا أمرك، أو 

ال تطولن احتجابك عن رعيتك؛ فإن احتجاب الوالة عن الرعية شعبة من الضيق، وقلة علم " :الرعيةاالتصال ب -9

باألمور، واالحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه، فيصغر عندهم الكبري، ويعظم الصغري، ويقبح 

 ". احلسن، وحيسن القبيح، ويشاب احلق بالباطل

  ي ظل الفكر اإلسالميواجبات القيادة بالقيم ف - ثانيا

  :مما سبق ميكننا حتديد أهم واجبات القيادة بالقيم يف ظل توجيهات اإلسالم يف ما يلي

اهللا عليه وهذه هي صفة القيادة يف أمسى صورها، وقد مر قول النيب صلى  :تحمل المسؤولية في القرارات التي تتخذ -1

 ).مسؤول عن رعيتهكلكم راٍع وكل راع : (ريفوسلم يف احلديث الش

نَـُهمْ ﴿:، وقوله تعاىل1﴾َوَشاِوْرُهْم ِفي اَألْمر﴿:وهو نظام إلزامي لألفراد مبقتضى قوله تعاىل : الشورى -2  .2﴾َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ

ِإن ﴿:، وأيضا3﴾ِإنَما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ ﴿:من مهمة القائد اإلخاء واملساواة، يف قوله تعاىل :العدالة و اإلخاء والمساواة -3

، مث قول الرسول )الناس سواسية كأسنان املشط: (، ويقول رسوله الكرمي صلى اهللا عليه وسلم4﴾َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللِه أَتْـَقاُكمْ 

ى عجمي يا أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد؛ كّلكم آلدم وآدم من تراب، ليس لعريب عل: (يف خطبة الوداع

 .)فضٌل إال بالتقوى

ويتطلب ذلك أن يرعى شؤون اجلماعة من الناحية األخالقية، فإذا وجد اعوجاجا  :االهتمام بالجانب األخالقي للجماعة -4

 .أخالقيا هذبه حبكمته وحزمه، وكذلك تزويد مجاعته بالنصائح باحلسىن، وإسداء النصيحة

ويستلزم ذلك أن يهتم القائد بالعطف واالهتمام بالعمل اجلماعي، عن  :الجماعةاالهتمام بالعالقات اإلنسانية داخل  -5

 ).كّلكم راٍع وكلكم مسؤول عن رعيته: (طريق حتقيق صاحل اجلماعة والرعاية هلا، ويقول الرسول صلى اهللا علْيه وسلم
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  خالصة الفصل
وتوجيههم وإرشادهم من أجل كسب تعاوم، وحتفيزهم للعمل بأعلى القيادة اإلدارية هي قدرة الفرد على التأثري يف تابعيه، 

، أن إخل...الثروة والسلطةككما أنه ال ميكن ألي موجودات كانت يف املؤسسة  ،  درجة من الكفاءة، يف سبيل حتقيق األهداف املوضوعة
ال ميكن التوظيف األمثل للموجودات املادية  انيةأمامها، فبدون القيم اإلنس تتضاءلحتل حمل القيم اإلنسانية املوجودة باألفراد، بل 

  .اديةاألخرى، وهذا ال يعىن أن املوارد املادية بدون أمهية، بل يعىن أن القيم اإلنسانية هي حمرك فاعل لزيادة القيمة املضافة للعناصر امل
بواسطة املال أو املناصب أو بواسطة كما أن القيادة بواسطة القيم ال يقصد ا إلغاء اجلوانب القيادية األخرى كالقيادة 

القوة، بل قد جتعلها وسائل أو طرقًا حكيمة، إذ أا  يف الوقت الذي تعمل بالرمحة واحملبة واالحتاد والتماسك الروحي وحتفز اإلنسان 
لقيادة   قدرات واخلطط الالزمة إلجناز األدوار بقناعاته وإرادته، إال أا ال تنسى احلدود والضوابط العلمية القائمة على احلاجات وال

  .أوسع جماالً من غريها ألا تضم حتت جناحيها إجيابيات سائر الطرق القيادية   العمل إىل األفضل، فالقيادة بالقيم
ا َعِنتْم َحرِيٌص لَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنـُْفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه مَ ﴿:وقد سعى اإلسالم  إىل هذا النوع من القيادة يف كقوله تعاىل

كون القائد املسلم ينطلق من مبادئ   ، فالقيادة اإلسالمية قيادة ال تعرف االستبداَد أو الفوضى،1﴾ َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنيَن رَُءوٌف رَِحيمٌ 
ضوعية والعدل والتجرد، إذ ، وعند اختاذ القرارات اليت تتسم باملو إتباعهاإلسالم الراسخة، ومن العقيدة اليت يؤمن ا، يف تعامله مع 

  .حيدوه يف ذلك حتقيق اهلدف األخروي قبل الدنيوي
 أي يف القادة اهتمام ضرورة من تنطلق إدارية وفلسفة متميز، قيادي أسلوب يف األخري ميكن القول أن القيادة بالقيم هي

 ومبادئ قيم وفق العاملني مع بالتعامل واهتمامه القيادي، األسلوب نوع على االهتمام هذا فيها، حيث يركز العاملني جبميع منظمة
من فاعلية  ويرفع ألدائهم اإلجيايب األثر يف يساهم مما ومصداقية، شفافية وبكل ومساواة وعدالة واحرتام بكل تقدير يعاملهم أصيلة،

 مع للمنظمة مقارنة تنافسية ميزة حيقق ما فيها، شركاء أنفسهم يعتربون حيث وحبهم ملنظمتهم، القرارات املتخذة جراء والئهم
  .األفراد لسلوك والدافع املوجه، هي القيم األخرى باعتبار املنظمات
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  الثالثالثالثالفصل الفصل 

  فاعلية اتخاذ القرارفاعلية اتخاذ القرار

 

  :تمهيد

       رىــــور أخـــب أمــــار على حســـاه أمـــه جتـــيت تستثري دافعيتــواقف الــروف واملـــرات والظـــد من املتغيــر بالعديــان متـــاة اإلنســــإن حي

بقياسها يف ميزان األولويات واملتطلبات املتاحة واملفروضة، وقد يدخل  ،أو جتعله مقيدا باختيار أمر بني جمموعة من األمور أو املتغريات

اإلنسـان نتيجـة ذلــك يف جـو مـن احلــرية والتخـبط نتيجـة تعريضــه لعمليـة املفاضـلة أو االختيــار الطـوعي أو القسـري، وجيــري ذلـك ســواءا 

  .املؤسسات وحىت اتمعات صعيد األفراد أوعلى 

فإذا وسعنا نطاق الدراسة وتركنا األفراد وأخذنا املؤسسات باختالف أنواعها، فإن عملية اختاذ القرار تصبح أكثر أمهية، ذلك 

ظيمــي ومــايل ألن القــرار ال يتعلــق بشــخص واحــد و إمنــا يتضــمن عــدة أفــراد أو مجاعــات، ويشــمل عــدة جوانــب بعضــها فــين واآلخــر تن

  .اخل...وقانوين

اعة اليت يشرف ـا على اجلمـؤثر أيضـه وتــي وتقدمـه الوظيفـر كثريا على وضعــر تؤثـائد أو املديــا القــرارات اليت يتخذهـفالق

  .عليها، وهلا تأثريها على عمل املؤسسة عامة

، فقد  االهتماممل يأت الرسول عليه الصالة والسالم للتذكري باآلخرة فقط، بل كان لتنظيم احلياة الدنيوية احلظ الوافر من 

كان الرسول والقائد والقدوة اليت سار على جها سلفه من الصحابة ومن تالهم، فأثبتت القيادة اإلسالمية فاعليتها يف اختاذ 

   ني جناح القائد أو فشله أو صالحية مدير ما أو عدم صالحيته إال عرب ختطيه وجناحه يف املرور مبقوديه القرارات، والشك أنه ال يتب

أو عامليه من مراحل األزمة إىل مراحل السواء، والشك أن تعدي مرحلة األزمة يتوقف على نوعية القرار املتخذ فيها، واليت يصلح معه 

  .أصعب املهمات اليت تنتظر القائد أو املدير يف أي عمل يقوم به السري فيها، لذلك كان اختاذ القرار من

  :وقصد التعرف أكثر على موضوع فاعلية اختاذ القرار مت تقسيم هذا الفصل إىل مبحثني مها

 .المفهوم واألهمية، المراحل، الفاعلية: اتخاذ القرار: المبحث األول �

 .القائد فاعلية اتخاذ القرار وعالقتها بقيم: المبحث الثاني �
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  المفهوم واألهمية، المراحل، الفاعلية: اتخاذ القرار: المبحث األول

اختاذ القرار وظيفة أساسية كون إن اإلنسان مهما اختلفت طبيعته و مركزه فإنه يتخذ نتيجة للفطرة جمموعة من القرارات،  

اختاذ القرار يلعب دورا ، وبالتايل ة واملعنوية وتسري أموره اليوميةاإلنسان عند سعيه املستمر إلشباع حاجاته و رغباته املادي يقوم ا

هاما يف ممارسة العمليات اإلدارية املختلفة، هذا إىل جانب كونه عملية إدارية هامة يف حد ذاته، إذ أن جناح أو فشل اإلداري ينسب 

  .الناجح يعرف من خالل قراراته الناجحة، بينما يعرب القرار الضعيف عن مدى تعسر املدير يف أداء مهامهإليه، فاملدير 
  

  :ويف هذا املبحث سنحاول تسليط الضوء على اختاذ القرار من خالل املطالب التالية 

 .مفهوم و أمهية اختاذ القرار: املطلب األول -

 .مراحل اختاذ القرار: املطلب الثاين -

 .فاعلية اختاذ القرار: ب الثالثاملطل -

 .اختاذ القرار يف الفكر اإلسالمي: املطلب الرابع -

  مفهوم وأهمية اتخاذ القرار: المطلب األول

  مفهوم اتخاذ القرار -أوال
أو هو املفاضلة بني حلول بديلة  االختيار املدرك بني البدائل املتاحة يف موقف معني،" :هو )DECISION(القرار 

  1".ملواجهة مشكلة معينة، واختيار احلل األمثل من بينها

درك بني عدة بدائل أو مواقف سلوكية، من أجل حتقيق هدف أو أهداف ـار املــاالختي" :وعرف القرار أيضا على أنه

    2".على أن يكون ذلك االختيار مصحوبا بتحديد إلجراءات التنفيذ معينة،

ذلك التصرف الشعوري الذي يرمي إىل اختيار أو استعمال أحسن وسيلة للوصول إىل غايتها " ...  :كما عرف أيضا بأنه

  3".أو استخدامها لتحقيق هدف ما

  4".مرحلة يف عملية مستمرة لتقييم البدائل من أجل إجناز هدف معني:"بأنه )HARRISON(ويعرفه 

وم على االختيار املدرك للغايات اليت تكون يف الغالب استجابات  أوتوماتيكية أو رد عملية تق:"على أنه )برنارد(وقد عرفه 

 1".فعل مباشر

                                                           

  .341،ص 1993، مصر، ، منشأة املعارف للنشر والتوزيعأصول اإلدارة العامةالعزيز شيحا، إبراهيم عبد  1
  .9،ص 2010دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،  ،المدخل لعلم اإلدارة العامةحممود شحماط،  2
  .99،ص 2010، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، المدخل لنظرية القرارحسني بلعجوز،  3
  .179،ص 2012، دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، مدخل للتسيير والعمليات اإلداريةسكينة بن محود،  4
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وعليه ميكن التفريق بني القرار وعملية اختاذ القرار، كون القرار هو املخرج النهائي للعملية، أما عملية اختاذ القرار فتتضمن       

  2.يليها األحداث اليت تؤدي إىل نقطة االختيار وما

على (مجيع التعاريف تؤكد على أن القرار يقوم على عملية املفاضلة، وبشكل واعي ومدرك، بني جمموعة بدائل أو حلولإن      

متاحة ملتخذ القرار الختيار واحد منها باعتباره أنسب وسيلة لتحقيق اهلدف أو األهداف اليت يبتغيها متخذ ) األقل بديلني أو أكثر

  .القرار

بناءا  إحداهان خالل التعاريف السابقة ميكن تعريف اختاذ القرار بالقول أنه هو الفصل بني عدة اختيارات متاحة وتفضيل وم     

على معلومات دقيقة، أي أن عملية اختاذ القرار تنطوي على بديلني أو أكثر وعلى وجود هدف، ألنه إذا مل يوجد إال بديل واحد 

  . فليس هناك من قرار ليتخذ

 أهمية اتخاذ القرار - نياثا

صغرية وكبرية، حملية ودولية، هذا  تنبع أمهية اختاذ القرارات من ارتباطه الشديد حبياتنا اليومية كأفراد ومجاعات، ومنظمات إدارية  

  3: الناحيتني العلمية والعملية تتمثل يف التايل باإلضافة إىل أن موضوع اختاذ القرارات حيظى بأمهية خاصة من

 

 :أهمية القرارات من الناحية العلمية -  1

للمنظمة يف حتقيق أهدافها بصورة موضوعية  تعترب القرارات اإلدارية وسيلة علمية وفنية لتطبيق السياسات واإلسرتاتيجيات -

 وعلمية؛

 تنظيم وغريها؛وال تلعب القرارات اإلدارية دورا حيويا وفعاال يف القيام بكافة العمليات اإلدارية، مثل التخطيط والرقابة -

واإلسرتاتيجيات العامة يف  تؤدي عملية اختاذ القرارات دورا مهما يف جتسيد، تكييف، تفسري وتطبيق األهداف والسياسات -

 املنظمة؛

للوظيفة اإلدارية عن طريق  تؤدي القرارات اإلدارية عن طريق عملية اختاذ القرار دورا هاما يف جتميع املعلومات الالزمة -

 .املعلومات الالزمة للتنظيم اإلداري ل علمية وتكنولوجية متعددة وخمتلفة للحصول علىاستعمال وسائ

                                                                                                                                                                                        

  .83،ص 1،ط 2007، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، بين النظرية والتطبيق اإلداريةاتخاذ القرارات ، نواف كنعان 1
  .221-219، صالمرجع السابق، رافدة  احلريري  2
  .101، 100، صسابقالمرجع الحسني بلعجوز،   3
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 :أهمية القرارات من الناحية العملية -  2

 تكشف القرارات اإلدارية عن سلوك وموقف القادة والرؤساء اإلداريني؛ -

 الذي يسهل مهمة الرقابة على هذه األمر. الداخلية واخلارجية الضاغطة على متخذي القرار تكشف عن القوى والعوامل -

 بصورة حسنة؛ مستقبالوالتعامل مع هذه املواقف والضغوط  القرارات، والتحكم فيها

 اإلداريةبالوظائف واملهام  تعترب القرارات اإلدارية وسيلة الختيار وقياس مدى قدرة القادة والرؤساء اإلداريني يف القيام -

 ؛ ي وعملياملطلوب حتقيها واجنازها بأسلوب علم

 .اإلداريةتعترب القرارات اإلدارية ميدانا واسعا للرقابة  -

 مراحل اتخاذ القرار: المطلب الثاني

متر عملية اختاذ القرار بعدة مراحل كل مرحلة حتتاج إىل عدة إجراءات وذلك دف الوصول إىل قرارات سليمة، وخيتلف 

وهناك تصنيفات خمتلفة ملراحل وخطوات عملية اختاذ القرار وكل تصنيف ميثل  عدد هذه اخلطوات وطريقة ترتيبها باختالف املفكرين،

 1:وميكن حتديد مراحل اختاذ القرار يف التايل.وجهة نظر معينة

  

 تشخيص طبيعة المشكلة: المرحلة األولى

  اوت بني األهدافتف تنشأ املشكلة نتيجة وجود اختالف بني احلالة القائمة عن احلالة املرغوب الوصول إليها أي وجود

 .أو النتائج املرجوة

لتغيري احلالة املرغوب  إن حل املشكلة يتطلب أن يقوم املسري بإتباع أسلوبني يهدف من خالهلما إما لتغيري احلالة القائمة أو   

اف طبيعة القرار املناسب لتحقيقها، مث اكتش ، أي يتوجب عليه أوال حتديد األهداف اليت سوف يتخذ)األهداف(يف حتقيقها

 :املشكالت يف شكل مما يلي املشكلة وارتباطها مع جوانب اإلنتاج األخرى، وغالبا ما تكون

 .تتناول مسائل يومية تتكرر باستمرار مثل دوام العاملني :مشاكل تقليدية أو روتينية  -1

 .يكون نطاق آثارها أوسع من املشكالت التقليدية على سري العمل مثل وضع اخلطط :مشاكل حيوية  -2

                                                           

1
  ، بالتصرف27-23ص ،1997،املسرية للنشر وتوزيع، نظرية القرارات اإلدارية، املشرقي حسن علي  
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أخرى كتعطل اآلالت  حتدث بشكل طارئ بسبب التغري يف ظروف البيئة احمليطة باملنظمة أو عوامل :مشاكل طارئة  -3

 .وتأخر وصول املواد

  .املراحل التالية هلا رتكاب أخطاء يف مجيعواحلقيقة أن سوء تشخيص املشكلة وحتري أسباا يؤدي بالضرورة إىل ا

 )الحلول المختلفة( البدائل وإيجادتحليل المشكلة : المرحلة الثانية

عموما إىل ثالث أنواع حسب  ختتلف طرق الوصول إىل احللول املثالية حسب طبيعة وظروف كل مشكلة، وتصنف املشكالت

 :مدى وضوح بنيتها، وهي

 .مشكالت حمددة البنية -

 .ت ذات بنية ضعيفة التحديدمشكال -

 .مشكالت غري حمددة البنية -

تتميز املشكالت ذات البنية احملددة بالوضوح وبالتحديد الدقيق لألهداف والبدائل والنفقات، كذلك القرارات نفسها يتم 

وهكذا فإن حل املشكالت من هذا النوع يتم بطريقة حمددة باستخدام إجراءات  اختاذها استنادا إىل إجراءات وقواعد حمددة مسبقا،

 .وقواعد ومنهج واضح ومعروف متاما

أما املشكالت ذات البنية ضعيفة التحديد فتتعلق عادة بوضع اخلطط والسياسات بعيدة املدى فيما خيص خمتلف جوانب 

وتتميز هذه املشكالت بعدم التأكد الشديد وصعوبة صياغة األهداف  وجماالت نشاط املؤسسة واليت يتم تنفيذها على مراحل،

والبدائل بشكل دقيق وحمدد، ويعتمد حل مثل هذه املشكالت على التجربة واخلربة والتفكري املنطقي املنظم ملتخذ القرار وعلى 

  . لتفكري الذهين وحتليل آراء اخلرباء وغريهامستوى تأهيله وكفاءته، أما الطريقة العملية حلل هذا النوع من املشكالت فتعتمد على ا

إن تبعية هذه املشكلة أو تلك إىل أي نوع من األنواع املذكورة أعاله ذات طبيعة مؤقتة وليست دائمة، فخالل عملية الدراسة 

 .صبح ذات بنية حمددةوالتحليل والبحث ومع ازدياد وتقدم املعارف اإلنسانية وتعمقها تتحول املشكالت ذات البنية الغري حمددة وت
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 تقييم البدائل: المرحلة الثالثة

، ويعتمد املدير يف ذلك على )احللول(تتم هذه اخلطوة بتحديد كافة نقاط الضعف والقوة لكل بديل من البدائل املتاحة

نقاط القوة والضعف لكل  خربته وعلى دقة املعلومات املتعلقة بكل بديل وله أن يستعني خبربات اآلخرين ألنه لن يكون ملما بكافة

بديل، إن املشكلة األوىل اليت ستواجهه يف هذه اخلطوة هو عدم إمكانية حتديد آثار هذه النقاط قوة أم ضعفا نظرا الرتباطها وارتباط 

يم بديل آخر إذ آثارها باملستقبل، وملواجهة هذه املشكلة ينبغي عليه التنبؤ بآثار كل بديل، أما املشكلة الثانية فتكمن يف إعادة تقي

 ترتب عن البديل السابق آثار سلبية، وبالتايل يصبح املوقف أكثر تعقيدا إذا كان املوقف ال يسمح بانتظار معرفة كافة النتائج املرتتبة

  .عن القرار

 )اختيار البديل األمثل(اتخاذ القرار: المرحلة الرابعة

ئل املتاحة للحل، وهنا يقوم املدير باختاذ القرار استنادا إىل البديل يتم يف هذه املرحلة اختيار البديل األفضل من بني البدا

  األفضل الذي مت اختياره، ولكن قبل ذلك جيب التأكد من أن هذا البديل يالئم كافة املتطلبات والعوامل األخرى للمشكلة واليت 

يراها املدير  العتباراتاحلل أو البديل األفضل  مل تؤخذ بعني االعتبار خالل املرحلة السابقة، فقد يفضل أحيانا حال آخر غري

ضرورية مثل سهولة التنفيذ أو أن تكون الظروف احلالية يف املؤسسة ال تسمح حبل يتوقع أن جيد مقاومة كبرية من قبل العاملني 

 :املسؤولني عن التنفيذ، وهكذا فإن هذه املرحلة تراعي عدة عوامل هي

 .التأكد من قابلية البديل الذي مت اختياره للتنفيذ ومدى مالءمته للمتطلبات وللظروف احلالية للمؤسسة -

 .الصيغة العملية هلذا البديل بشكل قرار إداري وفقا للمتطلبات القانونية السائدة -

  . اآلثار املرتتبة عن تنفيذ البديل األنسب االعتباراألخذ بعني  -

 تنفيذ القرار ومتابعته :المرحلة الخامسة

تتميز طبيعة القرار بأن تنفيذه يتم عن طريق اآلخرين، واملدير يقوم فقط ذه املرحلة بتوجيه القائمني على التنفيذ مبينا هلم 

العمل الذي يتوجب عليهم القيام به، وهذا يتطلب تفهم القرار من قبل منفذيه وحتفيزهم على أدائه، ويتم ذلك من خالل مبدأ 

ملشاركة يف اختاذ القرارات حيث يشعر املنفذون بأن القرار من صنعهم، ومن املهم جدا أن تنسجم أهداف القرارات مع أهداف ا

 .وطموحات القائمني على تنفيذها حيث ينعكس ذلك يف رفع هؤالء املنفذين ملستوى أدائهم وحتسينه
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تمرة ليتعرف على أوجه القصور والعقبات اليت تنشأ أثناء التنفيذ بعدما يبدأ تطبيق القرار، يقوم متخذ القرار باملتابعة املس

املتابعة املستمرة الوقوف على النتائج واملتطلبات، وتأسيسا على ذلك النظر يف تعديل القرار أو اختاذ  خالللتذليلها، وميكنه من 

  .إجراءات إضافية لتنفيذه وغريها

  :ر يف الشكل املوايلومما سبق ميكن تلخيص مراحل عملية اختاذ القرا

 مراحل عملية اتخاذ القرار): 2(الشكل

  
  .الباحثني، بناءا على ما سبقمن إعداد : المصدر

 فاعلية اتخاذ القرار: المطلب الثالث

  فاعلية عملية اتخاذ القرار  -أوال

القرار، وهذا تعتمد الفاعلية يف اختاذ القرارات على مدى قدرة متخذ القرار على االختيار بني البدائل املتاحة للمشكلة موضوع   

ال يتحقق إال إذا مت االختيار نتيجة دراسة علمية وتقدير سليم للواقع، ويتم ذلك عندما حيصل متخذ القرار على أكرب قدر من 

املعلومات عن املشكلة، وعن البدائل املتاحة لديه من مصادرها املختلفة قبل اإلقدام على اختاذ القرار، فالقرار الفعال هو الذي يتم 

ذه يف ظل نظرة شاملة للتنظيم وحميطه، وليس يف ضوء نظرة قاصرة على مشكلة حملية أو وقتية، األمر الذي يتطلب من متخذ اختا

قرار القرار أن يوازن بني املخاطر اليت قد يسببها اختاذ القرار، واملزايا اليت قد جيلبها، فكل بديل من البدائل املتاحة أمام أي متخذ لل

  1فة مدى األفضلية اليت ينطوي عليهجيب أن ميحص ملعر 

                                                           

  .156ص ،املرجع السابق ،اإلدارية القيادة كنعان،نواف   1

  تشخيص طبيعة المشكلةتشخيص طبيعة المشكلة

 تحليل المشكلة وايجاد البدائلتحليل المشكلة وايجاد البدائل

  تقييم البدائلتقييم البدائل

))اختيار البديل األمثلاختيار البديل األمثل((اتخاذ القرار اتخاذ القرار    

  تنفيذ القرار و متابعتهتنفيذ القرار و متابعته
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  :1هي معايري ثالثة خالل من قياسها ميكن للقرار الكلية الفاعلية أن )Yitton 1973و  Vroom( ويرى 

 ؛القرار جودة - 
 ؛القرار قبول - 
 .القرار التخاذ المالئم التوقيت - 

  :يلي القول بأن فاعلية عملية اختاذ القرار هي مسامهة القرارات املتخذة يف إجناز األهداف املوضوعة على حنو حيقق ما كنمي  

  .أن يكون القرار املتخذ قابال للتنفيذ دون معوقات :سهولة تنفيذ القرار -

  .لعاملنيا قبل من ومقبوال به مرحبا اإلداري القرار يكون أن :المعنيين قبل من القرار قبول -

 .املشكلة حلدوث املناسب الوقت يف القرار يتخذ أن :القرار اتخاذ زمن -

  العوامل المؤثرة في فاعلية عملية اتخاذ القرار -ثانيا 

لذلك ينبغي على متخذ القرار أخذ هذه  هناك العديد من العوامل اليت تؤثر يف عملية اختاذ القرارات يف املؤسسات املختلفة،     

 2:، وأهم هذه العوامل العوامل املؤثرة يف فاعلية اختاذ القرار تتمثل يفاالعتبارالعوامل بعني 

 :في تتمثل :اإلنسانية العوامل -1

 االجتماعي، وحالته ومركزه العمل يف وقيمه وخربته عواطفه مهمة، وكذلك القرار متخذ شخصية إن :القرار متخذ شخصية  .أ

 يف عضوا أو مجاعة فردا أو أكان سواء القرار متخذ ألن القرارات اختاذ فاعلية يف تؤثر العوامل القرار، فكل هذه اختاذ عند النفسية

  .سلوكه ينعكس على ذلك وكل غريه، به يتأثر مبا يتأثر جمتمع

 

 على القرار،هلذا فاعلية يف تؤثر للموضوعات وطريقة عرضهم تفكريهم، فأسلوب :والمتخصصون والمستشارون المساعدون .ب

  .املبدعة لألفكار مواتيا جوا خيلق حىت املتباينة امليول ذوي من أن خيتارهم القرار متخذ

 

 أرائهم خالل من يسامهوا أن املمكن من بل معرفة وقدرة، كل من جمردين ميكانيكية كأدوات إليهم النظر جيب ال :المرؤوسون .جـ

  .البديل األفضل بينها من القرار متخذ خيتار اليت إجياد احللول يف نظرهم ووجهات

                                                           

  .158ص  ،املرجع السابق ،اإلدارية القيادة ،كنعان نواف 1
  .، بالتصرف162ص ،المرجع نفسه  2
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 :نذكر منها ): اإلدارية(  العوامل التنظيمية -2

 املركزية الشديدة وعدم تفويض الصالحيات؛ -

 عدم وضوح االختصاصات وتداخلها؛ -

 االتصاالت اإلدارية وفاعليتها؛ -

 مرؤوسيه؛نطاق اإلشراف الذي يكون للمدير على  -

 البريوقراطية وتباين وتعقد اإلجراءات؛ -

 .ضعف التنسيق بني اإلدارات والوحدات واألقسام -

  :تنقسم إىل عوامل البيئة اخلارجية و عوامل البيئة الداخلية كالتايل:العوامل البيئية  -3

  :هي العوامل اليت تؤثر على القرار اإلداري بطريقة غري مباشرة و نذكر منها :العوامل البيئية الخارجية. أ

 طبيعة النظام السياسي واالقتصادي للدولة؛ -

 انسجام القرار مع الصاحل العام؛ -

 التقاليد االجتماعية والقيم الدينية؛ -

 النصوص التشريعية، وتشمل األنظمة واللوائح والتعليمات؛ -

 .التقدم التكنولوجي -

 :هذه العوامل تؤثر على فاعلية القرار بشكل مباشر نذكر منها :عوامل الداخليةال. ب

 حجم املنظمة؛ -

 القوانني واللوائح يف هذه املنظمة؛ -

 املوارد املالية والبشرية للمنظمة؛ -

 .املشاكل و الرتسبات العالقة بني مدراء األقسام أو اإلدارات -
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 :تتمثل في مايلي :الداخلية والضغوط الخارجية الضغوط  -4

 :نذكر منها الخارجية الضغوط. أ

  العام؛ الرأي -

 العمل؛ نطاق خارج القرار ملتخذ االجتماعية العالقات -

 والرقابية؛ اإلعالمية األجهزة -

 ميكن أن تكون؛ :الداخلية الضغوط. ب

 الرمسية؛ غري التنظيمات ضغوط -

  .الوقت -

هذا العامل من العوامل املهمة كونه يؤثر على القرار بطريقة مباشرة يف بعض األحيان وغري  :تأثير متخذ القرار نفسه -5

 1: مباشرة يف أحيان أخرى، وهذا يعتمد على طبيعة القرار ومدى ارتباطه شخصيا ذا املدير ومن هذه العوامل

اته وقيمه وتارخيه يف العمل ونوع اخلربات واليت تتمثل يف شخصية القائد وميوله واجتاه: العوامل السيكولوجية الداخلية -

 .اليت مر ا ومركزه االجتماعي واالقتصادي خارج التنظيم وحالته النفسية عند اختاذ القرار

  إخل.....مثل اتمع، العائلة، واألصدقاء: العوامل المحيطة بمتخذ القرار -

  القرار الفاعلة اتخاذ عملية خصائص - ثالثا

 وهي األخرى اإلدارية العمليات من عن غريها املميزة اخلصائص ببعض تتمتع أن البد فإنه فاعلة القرار اختاذ عملية تكون حىت  

 2 : التايل النحو على

 . الوقت والتأين من الكثري حيتاج األوىل بالدرجة عقالين تفكري هو القرار فاختاذ :عقلية عملية -1

 القرارات اختاذ أن كما معني، أو موقف مشكلة خبصوص معني هدف لتحقيق وسيلة إال ماهو فالقرار :هادفة عملية -2

 .حتقيقه إىل يسعى املديرون هدف هلا إذ املديرين، لعمل مالزمة صفة

                                                           

  .394 - 393ص  ،املرجع السابق، اإلدارية القيادة ،نواف كنعان  1
2 Ashram. H, Leader ship Decision Making , USA : Harvard Press, 2005, P45. 
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 إىل ليصل القرار متخذ أمام البدائل املطروحة بني املفاضلة على تقوم القرارات اختاذ عملية أن ذلك ويعين :اختيار عملية -3

 .بينها من املناسب البديل اختيار

 الذين وباألشخاص ومالبساا بالقرار ومتطلباا احمليطة وبالبيئة االختيار مبعايري معقدة العملية أن ويعين :مقيدة عملية -4

 .والتنفيذ والتأثري االختاذ يف القرار حمور هم

 .به املتأثرين أو القرار قبل متخذ من سواء اإلنساين باجلانب ترتبط القرارات اختاذ عملية أن مبعىن :إنسانية عملية  -5

 حتوي مستقبلية رؤية القرار يكون ملتخذ أن جيب ولذلك املستقبل يف تظهر القرار اختاذ آثار أن أي :مستقبلية عملية  -6

 .واحلاضر املاضي قرارات عن معلومات

 األمر واحلركة، الديناميكية املؤسسات تشوا أن بل ثابتة ظروف يفرتض جامدا القرار يكون ال أن جيب :مرنة عملية  -7

 .األصلي القرار فشل عند بدائل تكون هناك إذ باملرونة القرار اتصاف يتطلب الذي

 يكون أن فيجب ما مشكلة أو ما مواجهة موقف عند الشمولية النظرة حيقق أن جيب القرار اختاذ أن مبعىن :شاملة عملية -8

 .اإلمكان قدر أو املشكلة املوقف أبعاد جلميع شامال القرار

مبعىن أن عملية اختاذ القرارات ليست عملية وجود بدائل جاهزة مث االختيار من بينها بل أا  :عملية تحليلية و منبثقة -9

عملية تتطلب دراسة متأنية لتحليل مجيع املعلومات ذات العالقة بالقرار من أجل الوصول إىل القرار املناسب وبالتايل فهي 

 .لقرار األصلي ينبثق من تفكري عقالين من أكثر من فرد خبصوص مشكلة معينةكما أن ا. عملية حتليلية

 اتخاذ القرار في الفكر اإلسالمي: المطلب الرابع

القرار الصائب يف الوقت املناسب والذي يدرس مدى  حيتاج العمل اإلسالمي دوما إىل القائد البصري الذي يستطيع اختاذ  

والقرآن الكرمي يبني ذلك يف الكثري من املواضيع ، فالقائد ينبغي له أن يستأنس بذوي اخلربة مث . املصاحل واملفاسد املرتتبة على قراره

لهم وشاورهم في األمر فإذا عزمت  فاعف عنهم واستغفر﴿: عليه أن يتخذ قراره متوكال على اهللا سبحانه وتعاىل، لقوله سبحانه
 1﴾فتوكل على اهللا إن اهللا يحب المتوكلين

                                                           

  .159اآلية :آل عمران   1
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وقد اعترب أغلب علماء اإلدارة بأن عملية اختاذ القرار هي عملية فكرية عقلية، يسعى من خالهلا متخذ القرار الختيار 

وم على النظرة املتكاملة للعملية اإلدارية مبا حتويه البديل املناسب من جمموعة البدائل املتاحة،  وألن املنهج اإلسالمي بصفة عامة يق

   1:من ختطيط، وتنظيم، وتوجيه، ورقابة وألنه نظام مفتوح يتفاعل مع مجيع مؤثرات البيئة فان فلسفته يف اختاذ القرار تركز على ما يلي

  .القرارليست هناك قرارات صحيحة أو مؤكدة، نظرا لظروف عدم التأكد اليت حتيط بعملية اختاذ  -

ليست هناك قرارات ثابتة معيارية، ميكن تطبيقها يف مجيع الظروف واألحوال، ألن الظروف متغرية، واملواقف اليت تواجه متخذ  -

  .القرار متباينة

 يتحكم يف اختاذ القرار قدرات اإلنسان العقلية، والفكرية احملدودة، فمحدودية مدارك اإلنسان، ومعاجلته للمشكالت غالبا ما -

املسلم إشراك غريه يف صنع القرار، يف احلديث ) متخذ القرار(تكون من زوايا حمددة، ولضمان قرارات اقرب للرشد وجب على القائد 

ما خاب من استخار و ال ندم من :" الشريف الذي يرويه أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  " .استشار و ال عال من اقتصد

إن متخذ القرار سواء كان فردا أو مجاعة يدرك متام اإلدراك قبل اختاذه ألي قرار أنه مسئول عن قراره، وعن النتائج املرتتبة عليه  -

َر اللِه أَْبِغي رَبا َوُهَو َرب ُكل َشْيٍء َوَال ﴿:أمام اهللا يوم القيامة، فضال عن جانب مسؤوليته الدنيوية، قال تعاىل  َتْكِسُب ُكل ُقْل َأَغيـْ
َها َوَال َتِزُر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى ثُم ِإَلى رَبُكْم َمْرِجُعُكْم فـَيُـَنبُئُكْم ِبَما ُكْنتُ    .2﴾ْم ِفيِه َتْخَتِلُفونَ نـَْفٍس ِإال َعَليـْ

وإجياد انسب احللول هلا بالوسائل املتاحة، ال مزيدا من  يراعى يف اختاذ القرار من وجهة نظر إسالمية معاجلة املشكلة املطروحة، -

  .  املشكالت، أو حل مشكلة على حساب مشكلة اكرب منها

  

  فاعلية اتخاذ القرار وعالقتها بقيم القائد: المبحث الثاني

ويف جزء من الثانية عقولنا تستعرض  ل،ـل العقــدور داخـائل تــوي على رسـرار تنطـذ القـملتخ ةرـ وفـل املتــل البدائـإن ك

احلقائق، وتستكشف مشاعرنا، تدرس العواقب، و تقارن اخليارات مقابل قيمنا ومبادئنا وأولوياتنا، والنظر يف ما قد يعتقده اآلخرون 

  .فالقرارات قد تتخذ بسرعة ولكن العواقب ميكن أن تستمر مدى احلياة ،بالعمل اإلشارةويتبنونه كقيم، وتعطي 

  :القرار وقيم القائد من خالل املطالب التالية اختاذلذلك سنحاول من خالل هذا املبحث التعرف على العالقة بني فاعلية 

 .عالقة القيم بالسلوك القيادي: املطلب األول -

 .أثر قيم القائد على فاعلية القرارات اإلدارية: املطلب الثاين -

 .عالقة قيم القائد بفاعلية اختاذ القرارات يف الفكر اإلسالمي :املطلب الثالث -

 

                                                           

  .339ص ،المرجع السابق، حناشي لعلى بن صاحل  1
  .164اآلية :األنعام  2
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 عالقة القيم بالسلوك القيادي: المطلب األول

 جليا والتأثري التأثر طابع واتمع فيظهر الفرد بني التفاعل عملية إطار ضمن تقع ثقافية خاصية أا على القيم إىل ينظر

إليها خاصة إذا كان  ينتمي اليت البيئة وقيم قيمه بني مباشر يقع اتصال أن البد موقعه كان أينما الفرد أن مبعىن اخلاصية، هذه يف

 رؤى من اتمع يتضمنه مبا تأثرا صدرت قيمية منظومة إىل بسلوكيات تستند فيه نشأ الذي اتمع ميثل فهو ذلك الفرد قائدا،

 القيم تلك تتمثل كما اتمع، يتضمنها من اليت واملبادئ القيم يستقي كأي نظام يف اتمع اإلداري ثقافية، فالنظام ومبادئ

  .بالسلوك وثيقة عالقة هلا فالقيم فيه و املنتمي إليه، النظام والقائم هلذا القائد الفرد سلوكيات يف واملبادئ

 الشخصية القيم : مها اإلداريني القادة لدى قيميني بتحديد بعدين القيادي يكون والسلوك القيم بني العالقة طبيعة إن حتديد     

  . قيمي صراع أو اختالف من عنه ينتج قد وما هاذين البعدين بني التفاعل مث ومن التنظيمية والقيم

:وميكن تفصيل ذلك من خالل التايل
1

  

  :التنظيمية والقيم الشخصية القيم -أوال
 

يف  متثلها وعلى عليها باختياره وحيرص الفرد يتبناها اليت القيم منظومة على الشخصية القيم مفهوم حيتوي :القيم الشخصية -1

 مفهوم وهو إليها، ينتمي اليت اجلماعة قيم أو كقيم املنظمة األخرى القيمية األبعاد مع سواء اختلفت أو اتفقت سلوكياته،

مرجع  بيري هي حيدد كما متثل فالقيم الفرد، لدى القيمية األولوية و الرتتيب لتحديد )لسرباجنر(القيم  تصنيف على يعتمد

 النظام بتوجيه ال الفرد باختيار هاطوارتبا مصدرها الذايت هو القيم حتديد جيعل االعتبار وهذا والتوجيه، السيطرة ومركز السلوك

 .الفرد عن نابع هي اختيار الشخصية القيم بل اتمع، بإرشاد وال

حتديد القيم الشخصية جاء أساسا للحكم على التوجه اإلنساين واملعرب عنه سلوكيا، واعتمد يف عمليات التوجيه  إن     

  :والتغيري يف السلوك على للمسار التايل

  التغيير مسار نموذج) : 3(الشكل

  

  

  

  

  

  .165، ص2004اإلسكندرية،  اجلامعية، الدار ،المعاصر التنظيمي السلوكراوية،   حسن :المصدر

  

                                                           

1
يف القطاع احلكومي، معهد اإلدارة  ، املؤمتر الدويل للتنمية اإلدارية حنو أداء متمييزاإلدارة بالقيم وتحقيق التوافق القيمي في المنظماتمشاعل بنت دياب العتيب،   

  .،بالتصرف18-5،ص2009الرياض، السعودية،  العامة،

  

  السلوكالسلوك  تغييرتغيير          االتجاهات     االتجاهات       تغييرتغيير                    والقيم        والقيم          المعتقداتالمعتقدات  تغييرتغيير
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فالقيم من العناصر األساسية لتكوين الثقافة الشخصية، فهي تؤثر تأثريا كبريا يف حياة األفراد اخلاصة والعملية، بوصفها إحدى 

األفراد، واجتاهام، وعالقام، وهي بذلك توفر إطارا مهما لتوجيه سلوك  املكونات األساسية للشخصية، ويشمل تأثريها سلوك

األفراد واجلماعات وتنظيمه داخل املنظمات وخارجها، إذ تقوم بدور املراقب الداخلي الذي يراقب أفعال الفرد وتصرفاته، فالقيمة 

وكه متسقا، ومتوفقا مع ما يؤمن به من قيم، ولذلك ال هي ما يعده الفرد مهما، وذا قيمة يف حياته، ويسعى دائما إىل أن يكون سل

  .ميكن إغفال دراسة القيم الشخصية عند حتليل السلوك اإلنساين سعيا إىل فهم السلوك فهما حييط بطبيعته ودوافعه واجتاهاته 

 

  اإلداري القيادي السلوك الشخصية على أثر القيم
خاص، إذ ترتبط ارتباطا مباشرا بسلوكه القيادي، وتعطي مؤشرا مباشرا القيم الشخصية لدى  القائد هي ذات وقع و أثر 

 :للمنهج والنمط القيادي الذي يتبعه القائد، وعالقة القيم الشخصية بالسلوك القيادي اإلداري تنبع من االعتبارات التالية

 تؤثر القيم الشخصية يف رؤية وعالقة القائد باألفراد واجلماعات داخل النظام؛  -

 تؤثر قيم القائد يف إدراكه للمشكالت واملواقف اليت يواجهها؛  -

تؤثر قيم القائد يف القرارات اليت يتخذها واحللول والبدائل اليت يطرحها، فيبين اختياره للحلول والقرارات والبدائل على   -

 نسقه القيمي؛

 هو مقبول وما هو مرفوض؟حتدد القيم الشخصية أخالقيات العمل من خالل قيم القائد وما حتدده م ما   -

القيم الشخصية حتدد األمناط السلوكية وما تقبله وما ترفضه منها و إن كانت صادرة عن املنظمة أو عن التنظيمات غري   -

 الرمسية ا؛

  .االنتماء والوالء جلماعة العمل أو للمنظمة كلها تبىن على القيم الشخصية للفرد داخل املنظمة  -

داخل  اإلنسان هو تطبيقها ومسار وهدفا، التنظيمي مصدرا انبـاجل ام تتخذــبشكل ع ةـالتنظيمي القيم :التنظيمية القيم -2

  . أهدافه و ميوله وتتجاوز رغباته، عن حتيد قد أا إال على االلتزام ا هلا والقائم املمثل هو البشري العنصر أن ورغم النظام،

لذا فإن القيم التنظيمية ترتبط بالنظام ومتيل إىل جانبه أكثر من ارتباطها بالفرد، فالفرد بالنسبة هلا ال ميثل أكثر من عنصر 

مجع لوائح وأهداف واجتاه املؤسسة اليت ينتمي إليها، وقد يوافق هذا االجتاه اجتاه األفراد وقد خيتلف، كما أن القيم التنظيمية 

  . تتسم بسماتهتتخذ شكل النظام و 
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  اإلداري القيادي السلوك التنظيمية على أثر القيم

إن ارتباط السلوك القيادي بالقيم التنظيمية حيدد مدى فعالية هذه القيم، فاملنظمات تعكس ثقافتها من خالل القيم       

حتدد ) القائد والقيم واملنظمة(لثالثة التنظيمية اليت تظهر من خالل سلوك القيادات اإلدارية، فطبيعة العالقة بني العناصر ا

الذي يعد أبرز من كتبوا يف جمال  ،)E.Schein1985 ( ن إيدجار شاينإها، لذا فسالمة وصحة البناء الذي جيمع

جوهر ثقافة املنظمة وأن هذه القيم ذات تأثري عميق يف أداء القيادة واألفراد   الثقافة التنظيمة، يعترب القيم التنظيمة

  . واملنظمة

يعد استخدام القيم التنظيمة  لدى القادة سبيال لتحقيق مناخ تنظيمي مالئم لعمليات التطوير والتغيري اليت تتطلبها تنمية 

حيث أن القيم التنظيمية اليت يتبناها القادة يف املنظمات تعمل على صياغة سلوكهم التنظيمي وهي كذلك تشكل عنصرا  املنظمات،

  . مهما من عناصر التحكم يف اجتاهات هذا السلوك وتطويره وتغيريه،كما أن القائد الفعال هو الذي يطبق القيم ويلتزم ا

  

  ميالقيادة اإلدارية والصراع القي - ثانيا

 حرصا على إىل صراع، وأيضا متابعة، لتفادي تفاقمه و حتوله  وموضع اهتمام حمور أصبح احلايل عصرنا يف االختالف إن

 قيميا صراعا كثرية أحيانا يف املنهج، مما يولد إىل واملعتقد السلوك، إىل الفكرة يتجاوز القيم فأثر حضاري، حوار حتقيق يف استثماره

 التحوالت كثرت وتسارعت إذا نفسه مع الصراع القيمي حىت طائلة حتت الوقوع اىل يصل القائد وقد متعددة، عالقات يف

  .ذاته) القائد(عند الفرد  داخلي صراع عنه ينتج مما القيم لديه، أولويات ترتيب إعادة على فيجرب والتغيريات،

 فهو يستطيع الشخصية، قيمه ضد تعرضا لضغوط الفئات أقل من هو القائد يكون قد :القائد له يتعرض الذي القيمي الصراع

 وكياا املنظمة بقيم وقيمه اصطدام ثقافته من تامة بصورة يسلم ال أنه إال للمنظمة، العامة الثقافة يف معينة بنسبة يؤثر أن

 ميثل الذي اهلرم أعلى يف القادة لدى الشخصية القيم تتعرض هلا اليت الضغوطات نسبة حيدد لنا و الشكل التايل  الثقايف،

  :أصحاا نظرا ملوقع للتآكل، تعرضا األنساق أقل يف الشخصية القيم يسمى تآكل ما واخنفاض ارتفاع مستوى
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  أثر الموقع الوظيفي في القيم الشخصية): 4(الشكل

  

  

  

  

  

    

  .89، ص2006والتوزيع، األردن،، الوراق للنشر األعمال شركات في األعمال ومسؤولية اإلدارة أخالقياتجنم عبود،  :المصدر

 لكل األخالقي التحليل دائرة يف املسئول القيادي، فيقع القائد التنظيمية أن يتجاذبا السلوك والقيم الشخصية ميكن للقيم

 بتغليب مطالب نفسه اآلن يف وهو الشخصية، للرغبات االمتثال نطاق الوقوع يف ا خشية يقوم إدارية ممارسة أو يتخذه قرار

  .ومنافعها أهدافها يدعم قرار كل واختاذ هلا، األصلح وحتديد املنظمة مصلحة

 أثر قيم القائد على فاعلية القرارات اإلدارية:المطلب الثاني

  أسباب اتخاذ القرار الالفاعل -أوال

لقرارات اخلاطئة تتمثل إن القرارات اخلاطئة هلا أسباب ودوافع ، إذا تعلمناها وعرفناها أمكننا ذلك جتنبها، ومسببات هذه ا

  1:يف

الغضب يعمي عن رؤية احلقائق، ويشوش األفكار، فتكون القرارات آنذاك قائمة على بنيان هش، و األفضل : الغضب -

 .عدم إصدار القرارات يف حالة الغضب

و التوتر و ضغط العمل يؤدي إىل اختاذ قرارات مل تأخذ حقها  إن الذهن اهد ال يعمل بكفاءة، :ركوب جواد اإلرهاق -

 .الكايف من التفكري و التمحيص

   القرار جيب التجرد الكلي من امليول و األهواء الذاتية، بل جيب النظر إىل كل وجهات النظر  اختاذعند  :تتبع األهواء -

رأى فيه جانب الصواب، وال يعترب  فالقائد بالقيم  يأخذ برأي األتباع واملستشارين والتابعني إذا ما والبدائل املطروحة،

 .ذلك عيبا، وهذا ما جيعله مرنا ومنصفا

                                                           

  .19ص ،2008لتوزيع، املنصورة، ا، دار اليقني للنشر و 1، طكيف تصبح قائدا فعاال:سحر القيادة، إبراهيم الفقي 1
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خطط له بال خوف أو رهبة، فاخلوف خيلق  عند اختاذ القرار جيب التسلح باملعرفة، واملضي إىل ما :رداء الرهبة -

ذ قرارات غري صائبة، و األصل أن القائد بالقيم ميتاز بروح املبادرة و الشجاعة و حتمل اختا إىلويؤدي  االضطراب

 .املسؤولية

القرار، فمن صفات القائد بالقيم إيثار  اختاذاملشاكل الشخصية جيب أن تكون بعيدة عن دائرة  :المؤثرات الخارجية -

 .املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة

القرار أمر سيء للغاية، إذ الكمال هللا وحده، كما أن انتظار القرار املثايل قد  اختاذلية الزائدة يف املثا :المثالية الزائدة -

 .ات يتوجب التعامل مع املعطيات بشيء من التواضع و املصداقيةص، فالتعامل مع الوقائع و املتغري يفوت الكثري من الفر 

يف غري وقتها، فالتسويف أو التأجيل من أكثر  اختاذهاة هو ئت خاطامن أكثر األشياء اليت جتعل القرار  :الوقت الخطأ -

 .ل اليت جتعل القرارات غري صائبة و ذات أثر سليبمالعوا

  طريق القائد بالقيم إلى القرار الفاعل  - ثانيا

لكن شتان ما بني من يتخذ قرارا بأن  إن مجيع البشر يتخذون قرارات طوال اليوم، حىت أولئك الذين قرروا أال يتخذوا قرارا،

  .يتناول طعاما أو يشاهدا تلفازا ، وبني من يتخذ قرارا فيتغري بقراره مصري مجع من البشر

  : 1واملفاتيح اليت جتعل القائد بالقيم يتخذ قرار فاعال هي أن

لذي تعود على حتدي املشاكل تدريب وممارسة والشخص ا إىلإن اختاذ القرار حيتاج : يجعل اتخاذ القرار أسلوب حياة -

 .الصغرية و اختاذ القرارات يف شأا، فإن سبيله الختاذ قرارات كبري ومصريية يكون أيسر من غريه 

وأن يستخلص منها الفوائد، كما  اختذهايتوجب على القائد أن يراجع القرارات اجليدة اليت  :تكون له عين على ذاته -

 .ئة كي ال يقع فيها جمددايتوجب عليه أن خيلل القرارات اخلاط

يتوجب على القائد أن خيتار مستشاريه بعناية لالستفادة من خربم ورجاحة عقلهم دونه التغاضي أو حتاشي  :يستشير -

 .اليت تأيت من أسفل اهلرم  اآلراء

لذا يتوجب تناول املشاكل  )حتتاج أن متشي حبذائي كي تعرف حقيقة وجهة نظري(تقول احلكمة  :يلبس حذاء األخر -

 .من وجهات نظر خمتلفة لتحديد جمموعة احللول البديلة وحتيد البديل األمثل

) اخل...شعار، شكل، لون(عند اختاذ القرار يتوجب التحرر من املشاعر املسبقة، فامليول لشيء: جرد الحق من المشاعر -

 .لقرارميكن أن يكون معيارا صحيحا يتخذ على أساسه ا أو نكرانه ال
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ميكن أن يكون مغرورا و ال معتدا برأيه، بل يصقل وجهة نظره  القائد بالقيم ال :يمكن أن يكون دائما على صواب ال -

 .املختلفة وينحاز إىل القرار األصوب باآلراء

ليس من قيم عدم الرتاجع يف القرارات الصائبة و متابعتها حىت النهاية أمر بالغ األمهية، ف :متابعة القرار حتى النهاية -

 .جيب أن يتميز بالثبات وحتمل املسؤولية  القائد أن يكون ذا شخصية ضعيفة أو مرتدد، بل

إذ جيب أن تكون مرنة، وتراعي ظروف البيئة احمليطة ا، وليست جمرد قرارات للتسلط  :القرارات صنعت لتسيير العمل -

 .و إبراز العضالت

 

  :  من املميزات اليت جتعل القرارات اليت يتخذها القائد بالقيم ذات كفاءة وفعالية نذكر منهاريكما توجد هناك الكث

 دائما عند إصدار أي أمر أو اإلبالغ بأي قرار؛)الغري بالستيكية( االبتسامةبشاشة الوجه و اصطحاب  - 

 ، وتفهم وجهات نظر املرؤوسني بشأن القارات املتخذة؛االستماعاإلنصات و  - 

 جيعلهم أثر تقبل للقرارات املتخذة و يسعون لتطبيقها؛ ء املرؤوسني وتلقيبهم بصفات حيبوا و منادام ا،ماحفظ أمسا - 

حتمل املسؤولية الفردية، بدون البحث عن مشاعة تعلق عليها األخطاء النامجة علن القرارات املتخذة، جيعل التابعني أكثر  - 

 وف؛حتفيزا على حتقيق القرارات املتخذة بدون خ

 ت املتخذة سلسا؛اذا جيعل تنفيذ القرار بغري قسوة، وباللني بغري ضعف وهالقائد بالقيم يتميز باحلزم  - 

 حقه من الثناء و اإلطراء؛ إعطائهت املتخذة، و اامتداح التنفيذ اجليد للقرار  - 

ا لغريهم من  فصاحاإلمعاجلة األخطاء البسيطة اليت تقع أثناء تنفيذ القرارات، سواء من شخص أو فريق عمل، وعدم  - 

 التابعني، ما جيعل اجلميع لديه ثقة يف قائدهم وقراراته؛

 .على التهديد، بل البحث عن أسالب الرتغيب يف القرارات املتخذة االعتمادعدم  - 
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  القرارات الفاعلة اتخاذأهمية القيم في مساعدة القادة على  - ثالثا

كثريا ما تواجه عملية اختاذ القرار يف املنظمة ما ميكن وصفه باملعضلة األخالقية، واليت تشري إيل املوقف الذي جيب فيه أن 

قد يكون مفيدا علي املستوي ) القرار(حيدد القائد متخذ القرار ما إذا كان عليه أن يقوم بعمل ما أم ال، على الرغم من أن هذا 

ذات الوقت ينطوي على بعد غري قيمي أو غري قانوين، السيما إذا ما كان القرار مبين على االنطباع  الشخصي أو املؤسسي، ويف

 .استخدام السلطة وإساءةواهلوى، 

هل يعترب : فاعال و فعاال و ذو بعد قيمي من حنو اذ القرارات لتجعل القرار رشيداهناك أسئلة مرتبطة بالقيم مهمة عند اخت

هذا غري مناف للقيم؟ وهل هو صحيح؟ وهل هو مفيد؟ وما اآلثار املرتتبة على املعنني ذا القرار من الناحية اإلنسانية  )قراري(

إخل؟ وهل مت إطالع املعنيون بالقرار على مضمون ...أو مسائل تتعلق بقيم الصدق و العدل و ملعنوية؟ وهل يتضمن القرار أموراوا

       وهل نوقش املعنيون بالقرار على األسباب اليت أدت الختاذ القرار؟ وهل هناك أمور تتعلق باملساواة بني األفراد القرار وتبعياته؟

وهل يؤثر القرار  اخلدمة؟ إاءسيما يف حالة قرار وهل روعيت مسعة املنظمة يف احلسبان عند اختاذ القرار ال اإلدارات يف القرار؟ أو

 مهمة يف القرار املتخذ؟ ،اخل...وهل تعترب قيم التسامح والرمحة  حرتامهم يف املنظمة؟األفراد و ا علي كرامة

قرارات فاعلة ذات بعد قيمي، وترسم الصورة اإلنسانية  اختاذوأخذها بعني االعتبار ستمكن القادة من  األسئلةإن مراعاة هذه      

  1.الراقية يف التعامل مع مجيع األطراف

إن كل قرار إداري حيتاج إىل قدر كاف من احلقائق العلمية لكي يكون قرارا منطقيا ومعقوال، وإذا ما زادت احلقائق العلمية 

على احلد املطلوب وبين القرار على حقائق علمية حبتة فسوف تكون نتائجه نتائج علمية حمايدة ال تأثري للقيم والعادات وال خمتلف 

أثري فيها، فاالعتماد على احلقائق العلمية يف اختاذ القرار أمر ضروري ملنطقية القرار ولكن ليست احلقائق  الظروف االجتماعية أي ت

م كل شيء يف اختاذ القرار، بل يوجد إىل جانب احلقائق العلمية ما يعادهلا يف األمهية أال وهي القيم، فالقيم السائدة يف اتمع أو قي

  . تعترب أيضا جزءا من عملية التقييم اليت يعتمد عليها القرار) متخذ القرار(القائد الذاتية 

كما تبدو عالقة القيم باختاذ القرارات اإلدارية من خالل الضغوط اليت متارس على صاحب القرار من بيئة التنظيم الداخلية 

القيام بتنفيذ ما يطلب منه رغم وقد يضطر القائد اإلداري ملواجهة هذه الضغوط حىت ولو صدرت عن رؤسائه بقصد . أو اخلارجية

إما أن يستجيب هلذه الضغوط ويعيش على صراع : تعارضه مع مبادئه األخالقية، واإلداري يف مواجهة ضغوط رؤسائه أمام خيارين

  . وإما أن يرفض االستجابة وعليه يف هذه احلالة حتمل النتائج املرتتبة على ذلك. يف داخله

تؤثر يف قراراته تأثريا جليا، فكلما كان القائد اإلداري ذو ) متخذ القرار(اليت حيملها القائد بالتايل نستطيع القول أن قيم 

  2.شخصية سوية جاءت قراراته منسجمة مع ما يعتنقه من قيم

  

                                                           

 تاريخ https://barq-org.sa/142430:، املوقع السعودية للنشر اإللكرتوين، صحيفة برق نيوز، ،أخالقيات اتخاذ القرار أمحد بن حممد الزايدي، 1

  .25/5/2020:اإلطالع
  .بالتصرف ،165ص املرجع السابق، ،دور القيم في بناء القيادة الناجحة والفعالة بين الفكر الوضعي والفكر اإلسالمي، بعجي سعاد 2
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  1:كما أن القيم اليت حيملها القادة واألفراد تؤثر على عملية اختاذ القرار، حسب اخلطوات املتخذة وصوال للقرار الصائب

مثل أن تعطي القيمة األكرب لتحقيق الربح أو خدمة اتمع، ومدى : القيم تؤثر تأثيرا كبيرا في عملية اختيار وتوزيع األوليات -

 .الرتكيز على جودة السلعة وكفاءا وغريه، فبقدر التزام املنظمة بقيم عظيمة فستكون حتديد أهدافها ذات قيمة عالية ترمجة لقيمها

فالقيم تلعب دورا كبريا يف اختيار البدائل، من واقع االحتماالت واالختبارات املختلفة، واملتاحة أمام املنظمة  :ائلوضع واختيار البد -

وليس املتناقض معها كمن خيتار زيادة األسعار لتحقيق مزيدا  والفرد؛ فيكون اختيار البديل متوافقا ومنسجما مع القيم اليت يؤمن ا،

من األرباح أو خيتار بديال  يضر ضررا بالغا باملنافسني، خترجه من األطر املشروعة والشريفة ، وبالتايل يكون اختيار البديل األنسب 

 .وفق القيم التنظيمية و املبادئ واألخالق اليت يتحلى ا صانع القرار

 .يتأثر القادة بالقيم اليت حيملوا ويؤمنون ا يف الطرق والوسائل املناسبة لتنفيذ القرار :قرارتنفيذ ال -

وهي من العمليات اهلامة، حيث تقوم املنظمة بتقييم النتائج والتعرف على درجة فعاليتها، ومدى توافقها مع : التقييم والمتابعة -

  .القيم، وقياس أية أخطاء أو احنراف ألهدافها

ميكن أن تؤثر القيم اليت تلتزم ا املنظمة ، وكذا اليت حيملها الفرد على نوع املعلومات والبيانات اليت جيمعها، ومدى ثقته 

  .يف مصدرها، وإدراكه ملعانيها وفق مبادئه وقيمه، لالستفادة منها يف عملية اختاذ القرار

 في الفكر اإلسالمي عالقة قيم القائد بفاعلية اتخاذ القرارات: المطلب الثالث

إن القيم اإلسالمية تتحدد مصادرها مبا جاء به التشريع اإلسالمي، مث إن هذا التشريع قد جاء بأمسى القيم وأرفعها وأمر 

بالتمسك ا والعمل يف إطارها وجعل هلذه القيم اإلجيابية الرفيعة ما يقابلها سلبا، وى عن القيم السلبية وأمر باالبتعاد عنها  

وإننا عند تأمل املبادئ اليت يقوم عليها اختاذ القرار يف الفكر اإلسالمي اليت مت . اخل...ظلم، والتعسف واالستبداد بالرأي، الكرب كال

  2:ذكرها سابقا، نستطيع استخالص جمموعة من القيم األخالقية اإلسالمية منها جمموعة من القيم اإلسالمية نذكرها يف التايل

إن قيمة اإلميان هي أساس مجيع القيم وهذا يستلزم اإلميان باملالئكة والكتب، والرسل واليوم األخر، وبالقضاء  :اإليمان - 

خريه وشره ويكتمل هذا اإلميان حبب رسول اهللا عليه الصالة والسالم، فمتخذ القرار عندما ميتلئ قلبه باإلميان يتولد عنه 

ه يف كل األحوال، وهو عندما يقدم على اختاذ أي قرار من قراراته جيب أن يكون الشعور مبراقبة اهللا تعاىل، ومبعيته وعون

متأكدا أن هذا القرار يرضي اهللا وال يتعدى حدوده، طامعا فيما عند اهللا من ثواب يف الدنيا ويف احلياة اآلخرة، تلك احلياة 

                                                           

  .168، صاملرجع السابقدور القيم في بناء القيادة الناجحة والفعالة بين الفكر الوضعي والفكر اإلسالمي، ، دابعجي سع 1
و لتسيري و العلوم التجارية، جامعة  ،جملة العلوم اإلقتصادية-من منظور اسالمي-  أثر قيم و أخالقيات العمل في فاعلية اتخاذ القرارات اإلداريةبعجي سعاد،  2

  .بالتصرف ،14-12ص ،2018البشري اإلبراهيمي برج بوعريريج، 
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خريه وشره، فيقبل على اختذاها بكل نفس مطمئنة  اليت ينكرها الفكر الغريب وال يعرتف ا، وهو يف قراراته يؤمن بالقضاء

وهذا طبعا بعد أن يكون قد أخذ جبميع األسباب، وهو يعلم أن ما يصيبه ما كان ليخطئه، ولن يكسب إال ما كتب اهللا 

 . له، وعليه فهو راض عن كل النتائج اليت حيققها من وراء قراراته ألنه يعلم أا من قضاء اهللا و قدره

     وهي الكلمة املرادفة الختاذ القرار واليت تعين أن يأخذ القائد قراره بعزمية ومهة عالية دون تلكأ :عدم التردد العزيمة و - 

أو تردد، ولقد بني لنا التاريخ وأحداثه أن إميان القائد إذا اقرتن بقوة العزمية مل تزده الشدائد والتحديات إال قوة ورسوخا، 

ومتسكا بأهدافه، ولقد أشاد القرآن الكرمي بأولو العزم من الرسل، الذين متيزوا بالصرب وقوة  ولن يزداد القائد إال إصرارا

العزمية واملثابرة يف مواجهة العقبات والتحديات، وقد كان حصاد متيزهم هذا أن دان هلم النجاح، وحتققت أهدافهم، 

  .وانتصرت مبادئهم ودعوام 

اَعًة ِمْن وُلوْا اْلَعْزِم ِمَن الرُسِل َوَال َتْستَـْعِجْل َلُهْم َكأَنـُهْم يـَْوَم يـََرْوَن َما يُوَعُدوَن َلْم يـَْلَبُثوا ِإال سَ فَاْصِبْر َكَما َصبَـَر أُ ﴿:قال تعاىل

  1﴾ نـََهاٍر َبَالٌغ فـََهْل يـُْهَلُك ِإال اْلَقْوُم اْلَفاِسُقونَ 

ُهْم َواْستَـْغِفْر َلُهْم َوشَ ﴿:وقال كذلك ِلينَ فَاْعُف َعنـْ اْلُمتَـوَك َه ُيِحبالل ِه ِإنْل َعَلى الل2 ﴾اِوْرُهْم ِفي اْألَْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَك  

لقد مت التعرض لقيمة الشورى يف الفكر اإلسالمي يف أكثر من موضع، فالشورى مبدأ إسالمي أمر اهللا به فطبقه : الشورى - 

لفاء الراشدين من بعده، فاقتدى املسلمون بذلك فأصبح مبدأ الشورى سنة رسوله عليه الصالة و السالم مث طبقه اخل

  .لضمان القضاء على االستبداد ومنع اخللل يف الرأي و تعميق الشعور باملشاركة يف اختاذ القرار

مل  اإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه فان: "تركز قيمة اإلحسان على اإلخالص وحده، و يف احلديث الشريف: اإلحسان - 

  ".تكن تراه فهو يراك

 إن القائد املسلم يف أي منصب كان جيب أن يزن كل تصرفاته وسلوكياته مبيزان اإلحسان، فاإلميان باهللا و حتسس مجيع أوامره 

  .وإتياا و جتنب كل نواهيه يولد يف ضمري القائد املسلم رقيبا يشرف على مجيع سلوكياته  وكل ما يتخذ من قرارات

أن يكون مصدر القرار قويا وأمينا وغري متحيز لرأي معني نتيجة لتأثري جاه أو منصب أو غريه أو مكانة  جيب: الحياد - 

  .اجتماعية، كما جيب أن يكون بعيد عن التسرع والتعسف والتقليد األعمى، فالواقعية هي القيمة األساسية لنجاح القرار

                                                           

  .35اآلية : األحقاف  1
  .159: األية: آل عمران 2
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أمههما الصدق واألمانة واجلدية يف العمل واملسؤولية وقوة ال بد أن يكون صاحب القرار القدوة يف كل شيء : القدوة - 

أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون ﴿:وجل يقول عز. اإلقناع  مما جيعل التأثري على املرؤوسني اجيابيا

  1﴾الكتاب

      انه أحد القيم اإلسالمية اإلدارية اليت تعمل على تنظيم عالقات الناس املادية  ينظر اإلسالم إىل العدل على: العدل - 

  .    والسياسية و االجتماعية لضمان حقوقهم و مصاحلهم

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنْ ﴿:قال تعاىل ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َويـَنـْ َكِر َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلُكْم ِإن اللَه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواْإلِ

  .، واآليات واألحاديث اليت تأمر بالعدل كثرية2﴾َتذَكُرونَ 

: ومن عدل الصحايب اجلليل، القائد العظيم سيدنا أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه يف أول خطبة له بعد توليه اخلالفة

  ".دي حىت آخذ منه احلق أن شاء اهللا تعاىلالضعيف فيكم قوي عندي حىت آخذ له حقه، والقوي ضعيف عن"

اس، وحىت مع ــرب النـــه حىت مع اقــزامــرعي وجب التــات إىل اهللا تعاىل و هو مطلب شـــدل من اشد القربــد العــويع

َوَال َيْجرَِمنُكْم َشَنَآُن قـَْوٍم َعَلى َأال تـَْعِدُلوا اْعِدُلوا  يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا ُكونُوا قـَواِميَن لِلِه ُشَهَداَء بِاْلِقْسطِ ﴿:داء، لقوله تعاىلـاألع

  .3﴾ُهَو َأقْـَرُب ِللتـْقَوى َواتـُقوا اللَه ِإن اللَه َخِبيٌر ِبَما تـَْعَمُلونَ 

فإن القائد العادل هو الذي يسعى من  إذا كان العدل يعين إعطاء كل ذي حق حقه، ضمانا للمحافظة عليه من الضياع،

داوم حكمه، ووالء رعيته ــان لـذا فيه ضمـه، وهـه ويعطي كل ذي حق حقــرؤوسيـدل بني مــا أن حيقق العــذهـه اليت يتخـراراتـــالل قـخ

يب هريرة رضي اهللا عنه عن له، هذا يف الدنيا، أما يف اآلخرة فهو من الذين يظلهم يف ظله يوم ال ظل إال ظله، يف الصحيحني عن أ

إمام عادل، شاب نشأ يف عبادة اهللا، ورجل قلبه : سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله:"رسول اهللا  عليه الصالة و السالم

ورجل  معلق باملساجد، ورجالن حتابا يف اهللا فاجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال إين أخاف اهللا،

  ".ذكر اهللا خاليا ففاضت عيناه

  .اخل...واإلمام العادل يف هذا احلديث يشمل كل من ويل أمر املسلمني، سواءا كان قاضيا أو قائدا أو حاكما

                                                           

  .44اآلية : البقرة 1
  .90اآلية :النحل 2

  .8اآلية : املائدة  3
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اإلنسان يف اإلسالم كائن مكلف، وهو مسئول على اختياراته وبناء حياته، واملسؤولية عادة يسبقها تكليف : المسؤولية - 

  .ا حسابا وجزاء ثوابا كان أو عقابا والتزام و يعقبه

َها ﴿:قال تعاىل      ْنَساُن ِإنُه َكاَن ِإنا َعَرْضَنا اْألََمانََة َعَلى السَمَواِت َواْألَْرِض َواْلِجَباِل فَأَبـَْيَن َأْن َيْحِمْلنَـَها َوَأْشَفْقَن ِمنـْ َوَحَمَلَها اْإلِ

  1﴾ظَُلوًما َجُهوًال 

كلكم راع فاإلمام، و قال بعضهم فاألمري الذي على الناس راع و مسئول عن رعيته و الرجل راع على :"فويف احلديث الشري     

  . "أهله و مسئول عن رعيته و املرأة راعية يف بيت زوجها و مسئولة عن رعيتها فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

الرعية، و مبا يف ذلك القائد اإلداري املسلم على ويستدل من احلديث ضرورة حرص القيادة اإلسالمية على مصاحل 

مستوى منظمته؛ عليه هو اآلخر احلرص على مصاحل العاملني حتت رئاسته ومصاحل املنظمة ككل، وهو مسئول مسؤولية كاملة عن 

  . القرارات اليت يصدرها والنتائج املرتتبة عن تلك القرارات أمام اهللا

  

، يتجلى ذلك )الغريب(سالمي للقيم و عالقتها باختاذ القرارات مبا يقابلها يف الفكر الوضعي إذا أردنا مقارنة نظرة الفكر اإل

يعتمد اليوم حقيقة على جمموعة من املبادئ يف عملية اختاذ القرارات، إال أن ) الغريب(بكون متخذ القرار  يف الفكر اإلداري الوضعي 

نه قرارا يقصد من وراء حتقيقه أهداف دنيوية حبته، دون األخذ يف االعتبار مبا قراره يتخذ مهما كانت موضوعيته وصدقه ال يعدو كو 

  . وراء احلياة الدنيا، من حياة أخرى هي احلياة األبدية حيث هناك ال عمل و إمنا جزاء أو عقاب

حيث أن املسلم يقصد باختاذ القرار ما  أما اختاذ القرار يف اجلانب اإلسالمي فاهلدف منه أجل وأكرم منه يف اجلانب الغريب،     

 عند اهللا و يؤمن إميانا يقينيا باليوم اآلخر أنه سوف يأيت يوم يقف بني يدي اهللا ذات يوم وحياسب عن عمله يف احلياة الدنيا، فاحلياة

ع الدنيا بل تتعداها إىل ما يف الدنيا دار عمل و احلياة اآلخرة دار جزاء و على هذا األساس ال تقتصر القرارات اإلسالمية على مناف

اآلخرة من ثواب، فالقائد اإلداري املسلم يرجو من وراء قراراته ثواب اهللا و يف نفس الوقت خيشى عذابه، لذا فالقرارات اإلسالمية 

التأكد من  فتتخذ على أساس املوضوعية  ومجع املعلومات و" احلقائق و القيم اإلسالمية " ترتكز على جمموعة من الركائز أمهها

  2.صحتها و مدى دقتها و اختيار األساليب اجليدة لتنفيذها

  

  

  

                                                           
  .72اآلية :األحزاب  1
2
  .بالتصرف ،69-68املرجع السابق، ص  ،دور القيم في بناء القيادة الناجحة و الفعالة بين الفكر الوضعي و الفكر اإلسالمي بعجي سعاد،  
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 :الفصل خالصة

إن عملية اختاذ القرار ونظرا ألمهيتها داخل املؤسسة حتضى باهتمام كبري من طرف املسريين بسبب الدور االسرتاتيجي اليت 

ولكن هذه القرارات لن تكون من العدم وإمنا بتوفري جمموعة من   تقوم به وهو توجيه املؤسسة وترشيدها للوصول لألهداف املسطرة،

دور احلاسم يف هذه العملية، فالقرار ليس جمرد موقف شاذ يتخذ يف حلظة ـذي يلعب الـري الــر البشـا العنصــل، ومن أمههـوامــالع

الفقري لكل مؤسسة تريد حتقيق أهدافها  هو العمود وإمنازمنية، ومن هنا نستخلص أن القرار ليس أمرا سهال وال يستهان به 

  .والوصول إىل النتائج املرجوة

         يعد اختاذ القرار مفتاح القيادة، ولكي يتخذ القائد بالقيم القرار السليم الفاعل جيب أن ال يتخذه يف فرتة غضب

تغره املثالية الزائدة  إىل أن القائد بالقيم ال إلضافةباكما جيب عليه جتنب اختاذ القرار حينما يكون متوترا،  أو خوف، أو متتبعا هلواه،

  .كما يعد حتري صحة املعلومة من أبرز أولوياته القرار، اختاذيف توقيت ) يتأخر(وال يسوف 

قرارات يومية دون رب، و يتابعها حىت يتم تنفيذها،كم أنه  اختاذحيتم عليه  إن القائد بالقيم متحمل للمسؤولية، ما

  .اربه السابقة، و متحمل ألي خطأ أو فشل يف القرار املتخذمتعلم من جت

ترتكز عملية اختاذ القرار يف الفكر اإلسالمي على جمموعة من الركائز املستمدة من الشريعة اإلسالمية، فتتخذ القرارات 

    والقائد املسلم . لتنفيذهاعلى أساس املوضوعية  ومجع املعلومات و التأكد من صحتها و مدى دقتها واختيار األساليب اجليدة 

فالقرار اإلسالمي إذن فيه مراعاة لوجه اهللا . ال يستطيع أن يغش أو خيدع من حوله ألنه يعلم علم اليقني إن اهللا مطلع على سرائره

ة أثناء تعاىل، وفيه خوف ورجاء وعليه إذا اختذت القرارات اليت ترضي اهللا سبحانه و تعاىل فبدون شك سوف حتقق مصاحل دنيوي

  .تنفيذها

قرارات خاطئة، وهذه هي سنة احلياة، لكن القائد بالقيم حقا هو من يتعظ من يتخذ للقائد أن  ألي يف األخري البد

  .منه بعد ذلك االستفادةو يعمل على تداركه و خطأه، 
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 ــةـــمــاتـــخ
 

تعد القيم اإلطار العام احلاكم لكافة التصرفات، ومن هنا يكون السلوك املبين على القيم هو ذلك السلوك الذي يتطابق مع 
مبين على القيم ما هو إال انعكاس حقيقي لتلك املعاين الراسخة يف املعايري واملبادئ اليت حتكم سلوك الفرد واجلماعة، وكل سلوك 

د أن مييز بني الصحيح واخلاطئ، واملقبول ــر ا الفـــع مبوجبهــي يستطيــه، والتــوجهــرف وتــوك والتصـط السلـي تضبـالشخصية، والت
  وتعززهواملرفوض، واحلق والباطل، فالقيم هي احملددات اليت توجه سلوك الفرد  

الغريب  الفكرينيا القائد عالقة قوية و هذا يف ــاليت يتخذه ــةرارات اإلداريــم بالقــة القيـالقــأن عــول بــن القــا ميكــكم
ويستند امليثاق إىل قيم احلق، العدالة والشورى، واملنطق حبيث يكون . واإلسالمي، ولكنها تتطلب وجود ميثاق أخالقي ملزم لإلداريني

وجيب أن تتضمن تشريعات العمل اإلداري روح امليثاق  ،لتزام بنصوصه معززا بتدريب القيادات اإلدارية وتوفري نظام للحوافزاال
واألكيد أن تطبيق ميثاق للقيم يف املنظمات اإلدارية سيخفف من التوتر  ،األخالقي املنسجم مع قيم اتمع الدينية واألخالقية

 .اسية غري األخالقيةوالصراعات واملمارسات السي

يؤثر على عملية اختاذ القرارات، وكلما متت مراعاة جانب القيم يف القرار كلما أن نمط السلوك السائد يف املنظمة ل البد 
الذي فالقرار املبين على القيم هو القرار .جاء سليماً وقلت أو اخنفضت اآلثار السلبية املرتتبة علي القرار من حيث قبول املرؤوسني له 

  .يقوم على اختيار البديل الذي يتفق مع املعايري، واملبادئ، واألخالق اليت حتكم سلوك الفرد واتمع

إن مراعاة القادة جلانب القيم وأخذها بعني االعتبار ستجعل قرارات املنظمة فاعلة، وتعكس الصورة احلضارية املثالية يف 
ائد عند اختاذ القرار ـرار أن يتسم القـذ القــاشرة باختــة املبــالقـة ذات العــوانب القيميــجلم اـن أهـراف، ومــع األطـل مع مجيــامــالتع

﴿يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَواِمَني لِلِه :بالشفافية، والنزاهة، والعدالة السيما إذا كان هذا القرار يرتبط مبصائر اآلخرين، فقد قال تعاىل
كما على . 1لَه  ِإن اللَه َخِبٌري ِمبَا تـَْعَمُلوَن﴾بِاْلِقْسِط َوَال َجيْرَِمنُكْم َشَنآُن قـَْوٍم َعَلٰى َأال تـَْعِدُلوا  اْعِدُلوا ُهَو أَقْـَرُب لِلتـْقَوٰى َواتـُقوا الُشَهَداَء 

ه اهللا إياه عند اختاذ القرار فقد ثبت عن معقل بن ياسر القائد الذي ميلك السلطة متخذ القرار أن يراعي األمانة يف رعيته اليت اسرتعا
، وأعظم " ما من عبد يسرتعيه اهللا رعية ميوت يوم ميوت وهو غاش لرعيته إال حرم اهللا عليه اجلنة:"عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

 .الغش أن يتخذ املسؤول قراراً منايف للقم فيه ظلم وإجحاف يف حقوق األفراد

القيادة قيم وعلم وأي قيادة مل جانب القيم عند اختاذها للقارات، ومل اجلانب اإلنساين يف ممارساا ال تعدو ختاما 
  .عن كوا إدارة دكتاتورية تعاين من جوع السلطة
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  :اإلقتراحات

  :نوجزها فيما يلي االقرتاحاتوعلى ضوء ماجاء يف هذا البحث نقدم مجلة من 

 .االلتفات إىل القيم اليت حتتاج إىل ذيب يف شخصيته، حىت ال تصبح عائقا يف مسريته وريادتهعلى القائد  .1
املراجعة البحثية الدورية للكشف عن التغيريات القيمية لدى القيادات اإلدارية و العاملني، إذ تتعرض بعض القيم  اعتماد .2

لتغريات وحتوالت وتتمثل اآللية املقرتحة بعقد جمموعات العصف الذهين أو االجتماعات التثقيفية الدورية دف التأكيد 
 .مة قيم أفرادها الشخصية هلاعلى قيم املنظمة واملساعدة يف تكييف وموائ

 .ضرورة تفعيل دول املساجد، و املدارس، لتعزيز دور القيم ومعاجلة املنظومة القيمية .3
ضرورة تضمني األهداف العامة للمنظمات بعض القيم اليت حتقق التوافق بني القيم الشخصية وقيم العمل ملختلف العاملني  .4

ات التقدير وحتقيق الذات والتحفيز والتطوير والتدريب ، واليت قد يسبب غياا ومنهم القادة اإلداريني ومن أمثلة ذلك حاج
 .أو جتاهلها عدم فاعلية بعض القرارات املتخذة

  .إقامة مراكز تقوم على مهمة مساعدة املنظمات واملؤسسات يف تطبيقها ألسلوب القيادة بالقيم  .5

، وذلك ملا تذخر به ذخر األخرية من قيم )القرآن والسنة(سالمية تكييف ثقافة منظمات األعمال باالعتماد على الشريعة اإل .6
  .اجيابية، حتقق خريي الدنيا واآلخرة

يف الدورات التدريبية للقادة وللمرؤوسني على حد سواء يف منظمات األعمال فيما يتعلق بقيم وأخالقيات العمل وفق تكث .7
 .و معتمدة لذلك واضحةخطة 

على اكتشاف اخللل القيمي داخل مؤسسته، وأن يسعى بعد ذلك إىل معاجلته، جلعل القرارات على القائد أن ميتلك القدرة  .8
 .املتخذة ذات فاعلية

وجوب حتديد نقاط االختالف والتعارض بني قيم القيادة وقيم العاملني، والعمل على وضع خطط وإسرتاتيجيات تكفل  .9
  .  للقرارات املتخذة إزالة هذا التعارض أو ختفيف أثره، لتفادي عدم االستجابة

ضرورة صياغة ميثاق قيمي لكل منظمة مرجعه الشريعة اإلسالمية، وأن يكون معلنا، ومستوفيا لشروط اإلعالن القيمي  .10
     جيب سواءا لعلى متخذ القرار املشاركة والوضوح والشمولية وحتديد آلية متابعة التطبيق وااللتزام به، لتحديد ما: السليم

 .أو على ملنفذه

يشهده تدريسه يف اجلامعات والدورات التكوينية و التدريبية  الذيضرورة االهتمام بتدريس اختاذ القرار، جراء الضعف  .11
يعتمد يف تدريسه على البديهيات، لكن األهم هو يف كيفية تطوير الطرق و ألدوات اليت تساعد  إذخصوصا يف اجلزائر، 

كطريقة عظمة (، بدال من الرتكيز على الطرق القدمية ) Minimax…،Maximax ،Matrix(ت مثلاعلى اختاذ القرار 
 )السمكة

ضرورة تكثيف املؤمترات والندوات واحملاضرات اليت تناقش موضوعات القيم اإلسالمية ملا هلا من أثر كبري يف الرفع من فاعلية  .12
 .الغري مسلمة حىتمات القرارات املتخذة من طرف القادة، وسعيا لتحقق التوافق القيمي املطلوب يف املنظ
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جيعله  بأن القرار املتخذ هو قرار اجلميع، وهذا ما الشعور وتعزيز الواحد الفريق بروح قيم الشورى واملشاركة والعمل تعميق  .13
 .ذو فاعلية

 .الشعور باملسؤولية جتاه تنفيذ القرارات وااللتزام بذلك .14
 .مالئمة ومناسبة الختاذ قرارات ذات فاعلية حتسني بيئة العمل وتلمس احتياجات العاملني لتوفري بيئة  .15
ضرورة التعامل مع املوظفني على أم بشر ولسوا آالت حيقق عن طريقهم الربح وفقط، هذا ما سيساعدهم على إبداء  .16

 .آرائهم من أجل تطوير العمل وتنفيذ القرارات بالشكل الفاعل
   يساعد على تنفيذ القرارات املتخذة بفاعلية  طرف العاملني، ماالقيمي من  بااللتزاماملتعلقة  احلوافز مستوى ورفع حتديث .17

 . وفعالية
على القائد أن يعلم أن هذه املسؤولية املناطة به هي أمانة وتكليف، وليست تشريفا، فمىت  استشعر القائد هذه : أخريا .18

هو ما يسهل من عملية اختاذ القرارات ومن مث املعاين ونقل هذا الشعور إىل تابعيه، البد أن تتعزز الثقة بني القائد واملقود و 
 .زيادة فعاليتها
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