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احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،        

 ..وبعد .. أبي القاسم حممد بن عبد اهلل وعلى آله الطيبني الطاهرين 
واحلياة والنظام  اإلسالم جبوهره دين السالم والبناء واألمان واحملبة     

 توحيدودين منهج و،  نيةودين التوحيد والوحدة اإلنسا ،املستمرة املستدامة و
وفق أسس وبناء  على ومرونة الرأي والتنظيم ؛،  والعقيدةواهلدف االجتاه 

ا حوله واحليلولة معايري لبناء اإلنسان وم حبسبو، ومستقبل منشود وخمطط له 
فال نرى حالاًل يؤمر به أو ، أو ما حيرف نفسية اإلنسان ومستقبله ، دون التدمري 

 على أسا  مصلةة الفرد واتجمتم  وحتى البيةة واملللواا  يرشد إليه إاّل مبين
إاّل هلدف ، وكذلك ما ُيْنهى عن احلرام واملنكر ، مجعاء والتوازن املنشود 

 .. تسيري احلياة املنشودة هلدف ُمَعّين انسيابية والتوازن والتنظيم و
املوجِّه حنو و ، القران الكريم الدستور اجلام  لقويم األفكار دعوبهذا ُي      

 .. بالكلمة الطيبة واملان  لكل االحنرافا  ، ، أاوم السبل احملكمة خلري اإلنسانية
ولذا كان يف مضامني ُأصوله وأحكامه مكانة خلري املسلم وغري املسلم        
 ..  ما حتدده الشريعة السمةاء من حقوق وواجبا  حسبو
نب  ومولي وأيمي االنتشار ال تعيقه اإلسالم وحداني املإن ف؛ وبغريه ذا وبه       
،  اإلنسانأخيه أو نظريه ، وال حتيل بينه وبني  ، وال راعة جغرافية وال زمنية لغة
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، ومَن ُيرد أن  فَمْن يُِِِِِِرد اهللُ أن يهديَه يشرح صدره لإلسالم ) ، كل األبعاد واملعواا  الدنيوية

 .. 521اآلية /األنعام سورة (  د يف السماءيُضِله جيعل صدره ضيقاً حرجاً كأنّما يصَّعَّ

، ومؤشر اإلرادة واالختيار واالستعداد النفسي والروحي واملادي وارد       
ومن خالل ذلك بناء ، إرادة الشلص وبهذا انطلق اإلسالم على أسا  

ال  )بنود حقوق اإلنسان ؛  واحد منبناء  فضاًل عن، صية احلرة الكرمية الشل
صل اهلل ) كما أعلن ذلك رسول اهلل ، ( وأعجمّي إال بالتقوى فرق بني عربي
 ..( عليه وآله وسلم

دخل ضمن ما يالتقوى مؤشر ف ،منذ انبثاق اإلسالم بأفكاره السمةاء و       
وبه جعل للدنيا  ، يضمر اإلنسان وما ُيعلنه حتى يف أبسط سلوكياته اليومية

يل رضا اهلل والفوز بنعيم ما عمارها لنإعلى أسا   ، نصيب يف الب املؤمن
أال تقدير استقراره  جمريا الفوز يف دنياه ؛ و ملا بعد الدنيا ، فضاًل عن ادخره
  ..النفسي 
اإلداري  –االجتاه كان حمتوى البةث وحماوره يف البناء التنظيمي   ذاوب        

لداخلية الذي يبدأ من دواخل اإلنسان ، بكل ما حيمله لتنظيم واستدامة البيةة ا
واستثمار  ، النبيلالعقالني بالعمق اإلنساني والبيةة اخلارجية ، وتوازنه 

 .. سلَّر اهلل لإلنسانية لتنظيم الدنيا وإدارتهاواستدامة ما 
، والذي يتضمن اإلنسان وواضعو  لية العملآالتنظري و ما يكون فيه امب        

ة وما تتطلبه من متهيدا  لتنظيم وإدارة خمتلف األنشط ، الدراسا  امللتلفة
ووض  الدراسة ألي نشاط ثم وض  ما ُيالئم النشاط وفلسفته وباخلطط وما 

وتقييم الوظائف وتقويم  تتطلبه من إجنازا  ، من خالل تنفيذ تلك اخلطط
 ..ومن اهلل التوفيق ..   األداء 
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 املبحث األول
 املدخل وأسس اإلدارة ونظرياتها

 
ميتها وأهدافها وتوجهاتها النظرية والتطبيقية ، وتدخل كل لإلدارة أه       

على وفق اجتاه جمموعة من نظرياتها ضمن مدار  تقليدية وحديثة ومعاصرة 
دراساتها مبا فيها توجهاتها النفسية والسلوكية واالجتماعية ، تطبيقاتها الكمية 

تناول  وسيتمالبد أن يكون لكل مبةث حماوره املناسبة ، لذا ، ووغري الكمية 
 : حماور هذا املبةث كاآلتي

 . مدخل ومفاهيم: أواًل 
 . البداية واأُلسس احلقيقية لإلدارة: ثانيًا 
 .إدارة الذا  : ثالثًا 
 .إدارة الفراغ : رابعًا 

 . إدارة احلكم واألمانة والعدل: خامسًا 
 . اريةجوانب من النظريا  اإلد: سادسًا 
 . بني الفكر والسلوكإدارة البيةة النفسية : سابعًا 
 . التعاون وبناء الفكر اإلداري والتنظيمي :ًا ثامن

 . إدارة احلقوق والواجبا : تاسعًا 
 . اإلدارة بني متطلبا  احلقوق والواجبا : عاشرًا 

 . إدارة السلوك وسلوك اإلدارة:  احلادي عشر
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 مدخل ومفاهيم: أواًل 
 
من فيه وجعل اهلل عز وجل لكون وما خلق التنظيم من ايبدأ تبدأ اإلدارة و      

حراك الكون  ، وميد اخلالق سبةانه وتعاىل  املتناهيةغري املستدامة القدرا 
اجلعل التكويين للمللوق ب ، ومنها ما يتعلقاحلاجة التنظيمية حبسب ونظامه 

التنظيم العالي الداة تدامة بقة املسلإلدارة الرشيالعاال ، واجلمالية العظيمة 
هندسة ها من باألنظمة الرئيسية والفرعية ، وما يتةقق انتظام بد احلياة الذي مي

 ..إعادة هندسة احلياة و
وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ ( 74)وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ( 74)وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ )       

 .سورة الذاريا   (74)خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 

ويكمن عامل عظيم بني املوسعون واملاهدون واستدامته بالزوجني ، ليةقق       
ة التنظيمية بني بنيناها وفرشناها ، وما يتةقق منه استقرار حياتي يالتكامل

 ..اإلنساني العظيم ومسرية حضارا  حتقق النسيج 
أهميتها وعمقها احلضاري الفاعل عرب  Managementلإلدارة وبهذا فإن       

الواا  ، أو ما تتطلبه أنشطة كل وتأخذ مكوناتها وتطبيقاتها من التاريخ ، 
   5..مشروع ، وما تتوافر من ادرا  

لتةقيق واإلدارة ، باملفهوم امللتصر ؛ تنفيذ األعمال بوساطة اآلخرين      
 .األهداف املرسومة على وفق اخلطط 

وبشكل أوس  وأومل ، اإلدارة ؛ تنفيذ األعمال امللتلفة بوساطة القوى      
البشرية املتلصصة حبسب حمددا  إنسانية لتةقيق أهداف األنشطة ، سواء كان 

، ( التواعا  ) إنتاجها سل  أو خدما  أو معلوما  ، ومبوجب التنبؤا  

                                                 
 
 سيكون بشكل عام وغالبًا استعمال مصطلح المشروع في دراستنا هذه ،  بداًل من مصطلحات الشركة والمنظمة - 

 ..مصطلح المشروع أشمل وأدق ، لذا تطلب التنويه لذلك  إلخ ، لما أرى..  والمؤسسة
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سلوب راابة التقوميية املناسبة ، وباألظيم والتنسيق ، وبإسهام الواخلطط والتن
 ..القيادي املناسب 

 بعض املصطلةا  باللغة االنكليزية بنيما ورد متييز  البد من، وسبق القول      
،  Administration ومصطلح  Managementمصطلح  ، منها وبشكل خمتصر

ها مهارة إجناز العمل من على أن  Managementببساطة ، ميكن فهم اإلدارة و
ىل ، اليت تشري إ Administrationليس بالضبط نفس اإلدارة و ، اآلخرين

 . بأكمله شروععملية اإلدارة الفعالة للم
عن اإلدارة  Managementالنقطة األكثر أهمية اليت ختتلف اإلدارة      

Administration يف  شروعاملعمليا   إرشادي أن األوىل تهتم بتوجيه أو ه ،
 .شروع ديد أهداف املحني تؤكد األخرية على وض  السياسا  وحت

أو إدارة  Public Administrationواإلدارة إما أن تكون إدارة عامة      
 .، فهي بذلك علم وفن ومهنة  Business Managementاألعمال 

بتنظيم  ُيعنىوتعد اإلدارة بالنسبة لالاتصادي عنصر من عناصر اإلنتاج      
وتنسيق العناصر األخرى املتمثلة باألرض والعمل ورأ  املال ، بهدف حتقيق 

 .أعلى مستوى من الكفاءة 
وبطبيعة احلال تدخل اإلدارة يف كل جماال  وأنشطة احلياة ، ببساطتها      

وتعقيدها ، كإدارة وحياة ، جلعلها بأفضل صورة من التنظيم والفاعلية 
 5 .، والوصول بها إىل النتائج املناسبة واملطلوبة  واالنسيابية واملرونة

الوسيلة هي ؛  Management إلدارةوفضاًل عن ما تقدم ذكره ، فا      
 نمية والتطويرالت كاتتزامن م  حر و/  بق أوـاليت تساملسـتهدفة كّية ااحلر

املتنوعة أو بني األعمال وتتوازن بتنسيق متناٍه ،  احلضاري – االجتماعي
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ومولية بذلك دعائم فعاله ترفد الدولة واملشاري  ، الفرد  –لتلفة للمجتم  امل
وبكل أبعادها لتنفيذ األعمال  بالطااا  املتطورة، جتماعّية االاتصادّية واال

 5..املرسومة  لتةقيق األهداف والغايا ، بوساطة اآلخرين ،  امللطط هلا
ل املتنوعة بوساطة املوارد تنفيذ األعما: وميكن إمجال مفهوم اإلدارة       

 .. البشرية على وفق اخلطط املرسومة لتةقيق األهداف 
تنفيذ ( أسلوب ) ، فضاًل عن ما تقدم ذكره ، فهي  Leadershipأما القيادة       

العلم والفن يف دف  هي أو ..... األعمال املتنوعة بوساطة املوارد البشرية 
ومببدأ التضامن املبين ، لتلفة املناطة بهم العاملني بقيامهم تنفيذ األعمال امل

على الروح اجلماعية والعمل املشرتك ، ويتعاظم األداء حتى يشمل ايادة شعب 
 ..أو أمة ، مبا فيه املؤسسا  احلكومية 

فالرئاسة تعين إشغال ، خيتلف مفهوم القيادة عن الرئاسة وبطبيعة احلال ؛       
اللوائح املعمول بها وبالسلطة حتدده نون ود حيدده القاـمنصب بأي طريقة ، ا

ومينةه ( الوظيفي أو الرئاسي ) وخيول َمْن يشغل املنصب ، الرمسية 
، الصالحيا  بصن  واختاذ القرارا  ، وإصدار األوامر إىل اآلخرين لتنفيذها 

ويرتتب على كل َمْن خيل باألوامر والتعليما  واللوائح ، االستعداد لتةمُّل 
2..لقانونّية الرادعة واحملددة ؛ املادية واملعنوية ، أو االثنني معًا العقوبا  ا

 

 Relationshipبني مصطلح ، متييز باللغة االنكليزية  وكذلك البد من       
البةث وما يتم  طبيعة اإلنسانخالل من ، وميكن تبيانه  Relation ومصطلح 

ن تعريف هذا ميكو ، أشلاص أو حيوانا  أو أشياء أخرى عن روابط م 
العالاة ف ،Relation  أو العالاة Relationshipاالتصال من حيث العالاة 
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Relationship هي صلة بني موضوعني أو بشر وتستلدم بشكل غري رمسي 

Informally ، يف حالة العالاا  وRelationships   بني البشر ، هناك صال
على و ، فريد من نوعهمن خالل احتاد خاصة إما مرتبطة بالدم أو الزواج أو 

 . ها بني األم وابن Relationshipلديهما عالاة  هووالدت شلصسبيل املثال 
بني  رمسًيا لتةديد العالاة Relationالعالاة مصطلح استلدام  أما     

على سبيل املثال ، ميكن أن يكون للبلدين  ، جمموعتني أو بلدان أو عناصر
 . دبلوماسية كبرية Relationsعالاا  

التكيف واإلرشاد  ثقافة الوصول إىل مستوىومن جهة أخرى فإن       
التنظيمي الذاتي حيقق جانب من العالاا  والتعاون ، ومعاجلة فجوة نقاط 

 ..التةديا  بتكامل اواعد املعلوما  والبيانا   –الضعف 
، والبد أن ال نغفل حلقا  الرتابط ومكونا  ؛ املاضي واحلاضر واملستقبل       

لةال نغفل ما يتطلبه االستفادة من التجارب واالستدامة واالستمرارية ، فما بني 
نقاط القوة والفرص ، تكمن اخلطط والتطبيقا  ، وما بني نقاط الضعف 
 ..والتةديا  وامللاطر والتهديدا  ، تكمن وضوح الصورة والوااية والعالج 

ية وذا  عالاة باإلدارة ، وعمومًا البد من وض  جمموعة من مفاهيم إدار      
ابل الدخول يف خضم خطوط الدراسة فضاًل عن ما تقدم ذكره وما سيتم 

 :ذكرها ضمن حماور الكتاب ، ومنها اآلتية 
  السلطةAuthority  :ا  اليت حتكم سلوك اآلخرين حق اختاذ القرار.. 

 التوا  /  التنبؤ Forcasting  :  على  يةملستقبلاعملية إجراء تقديرا
هي عليه اآلن  امالبيانا  السابقة واملعلوما  وما متوافر من سا  أ

املتغريا  ذا   م  األخذ بنظر االعتبار يتقديرال وأثرها املستقبلي
  ..لتةقيق األهداف  األهمية

  التلطيطPlanning  : مسالك بشكل عام ؛ العمليا  اليت تسعى جلعل
السياسا  العامة للمشروع  ، وبه رسمالعمل املقبلة شيةًا يمكنًا وواضةًا 
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وجيسد فعاليا  مكوناته املادية وغري املادية واملوارد البشرية لتةقيق 
 .. األهداف 

  التطبيق / التنفيذImplementation  : عملية حتويل اخلطة إىل عمل
وحتمل حيز املسؤوليا  حبسب الصالحيا  على املستوى اإلداري 

 ..والتنفيذي لتةقيق األهداف املرسومة 

  التنسيقCoordination  : تأسيس وشغل وظائف وأعمال خمتلفة بتوافق
العملية املسؤولة عن أو . وتوازن مناسبني لتأمني القيام بعمل موحد 

 يف هموظيفية يف اهليكل التنظيمي وتستأمني االتصال بني املستويا  ال
 مبتطلبا  عمودية وأفقية وجانبية ، م تكامل بني املراكز الوظيفية ال

 .. ملرسومة للتنظيم اإلداريةقق األهداف ا، لت البيةة اخلارجيةمراعاة 

  التنسيق اإلداريManagerial Coordination  : ما جيري من خمتلف
التنفيذية  –عمليا  االتصاال  والعالاا  بني املستويا  اإلدارية 

الوظائف فاعلية ومرونة وانسيابية لتةقيق ما يسهم دعم تكاملية 
     ..يف اهليكل التنظيمي ها العمودية واألفقية واجلانبية باجتاهات

  املنظمة / التنظيمOrganizational  : هيكل املشروع الناشئ عن تقسيم
وأيضًا . العمل وجتميعه يف وظائف رئيسية ووظائف فرعية وعمليا  

هو عملية تقرير األنشطة والوظائف الضرورية يف املشروع وترتيبها 
الاا  الفعالة ، وحتديد املسؤوليا  والواجبا  حبسب مستوى الع

 ..وتعيينها لألفراد بهدف تنسيق اجلهود وتوجيهها حنو هدف مشرتك 

  الراابةControl  : تعد واحدة من الوظائف اإلدارية اليت تعتين بفعالية
م  اخلط  املرسوم لللطة املشروع امللتلفة ، وتقوم مبطابقة اخلط البياني

يتم تنفيذه من األعمال ، وتقوميه على أسس ومعايري البياني ملا مت و
معتمدة ، وبذلك حتمي املصاحل املشرتكة بني العاملني واملشروع واتجمتم  

، وعنده تتعدى إىل  أهداف املشروع املرسومةومستقبلها ، وحتقيق 
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، وبطبيعة احلال ختتلف الراابة عن اإلشراف احمليط اخلارجي 
Supervision وم وأداء الواجبا  ، حيث إن الراابة من حيث املفه

أومل وأوس  مبهامها ، واإلشراف يما يعين ؛ القيام مبهام متابعة األفراد 
 ..داخل الوحدا  اإلنتاجية وما يتعلق بها 

  املستوى اإلشرايفSupervisiory Level   وهو واحد من مستويا
مل العمل يف املشاري  ، وهناك مستويان آخران هما املستوى العا

Operating Level واملستوى اإلداري Managerial Level  وكلما ،
اجتهنا حنو املستويا  التنفيذية ، إزداد عدد األفراد املشرفني عليها ، 
الخنفاض اوة ، أو تعقيد األعمال وكثرة التغيريا  غري املتواعة واحلاجة 

 ..إىل االتصاال  والتجمعا  

  اخلريطة التكميليةSupplementary Chart :  تعرض اهليكل اليت
التنظيمي إلدارة أو تقسيم تنظيمي واحد ، وتعطي تفاصيل أوس  ، 
كاالختصاصا  والتقسيما  الفرعية والوظائف وتوزي  السلطا  

 .والعالاا  بينها داخل التقسيم الوظيفي 

  السلوك اإلداري Managerial Behavior  :ري يكل ما يتعلق بأمناط تغ
اص ضمن نطاق أعماهلم اإلدارية من فعاليا  وبناء ما ُيصدره األشل

 ..، ويكون من األسفل إىل األعلى عالاا  تنظيمية فعاله 

  السلوك التنظيمي Organizational Behavior : املتعلق باجلوانب
امللتلفة لسلوك الفرد والعوامل أو املتغريا  املؤثرة على السلوك ، 

لكي يدف  مبرؤوسيه لزيادة  ويستفيد الرئيس من دراسة هذا السلوك
 ..إنتاجهم ، ويكون من األعلى إىل األسفل 

  اإلدارة باالستثناءManagement By Exception  : مصطلح عام
يستلدم يف وصف عملية تزويد اإلدارة باملعلوما  اليت ال ُتراج  فيها 

اهلامة عن اخلطط أو امليزانيا  ، كأسا  الختاذ سوى االحنرافا  
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اإلصالحية بشأنها ، واهلدف منه السعي الختصار حجم اإلجراءا  
التفاصيل اليت حتتوي عليها تقارير اإلدارة وإحصائياتها إىل بيانا  اليلة 

 .ميكن اختاذ اإلجراءا  الالزمة على أساسها 

  اإلدارة باألهدافManagement By Objactives  : وض  أهداف
رب وتهيةة احلوافز املشروع أو جزء منه ، كأسا  لتةقيق كفاءة أك

والبواعث للمديرين ، ويف طريقة اإلدارة هذه ، تعني العوامل اليت 
تعوق حتقيق األهداف ، وتتلذ اإلجراءا  املناسبة للتغلب عليها ، 
وتقوم النتائج بصورة دورية ، وتوض  أهداف جديدة للمشروع حيثما 

 5 .تدعو الضرورة لذلك 

  املناخ التنظيميOrganizational Climate  : ما حييط بالقوى العاملة
من مكونا  مادية وغري مادية ، بشقيها اإلجيابي والسليب ، وما يكون 
عليه الفرد كفرد أو ضمن مجاعته ، وكيفية التعامل والتفاعل معها ، مبا 
فيه ما يتعلق باالنطباعا  الكامنة وانعكاسا  ظاهرة املؤثرة على سلوك 

ويكون ذلك من خالل الظروف األفراد باإلجياب أو السلب ، 
 ..واحلوادث والتجارب واحتكاكا  العمل 

  اخلرائط التنظيميةOrganizational Charts  : وصف بياني يوضح
العالاا  الوظيفية بني خمتلف إدارا  املشاري  وتوزي  وسريان 
الصالحيا  واملسؤوليا  فيها ، جيم  بني أمساء الدوائر الرئيسية يف 

ء املوظفني الكبار والتنفيذيني فيه ، وعالاة كل منهم املشروع ، وأمسا
 2 ..باآلخر 

  نظام النشاطActivity System  ؛ جمموعة متداخلة ومرتابطة من
  .التصرفا  أو السلوك ختدم نفس الوظيفة 

                                                 
/  المصردر نفسره  / التجاريرة  و االقتصرادية اإلدارية واالمتماعيرة و  المصطلحاتموسوعة / هاشم حسين ناصر المحنك . دـ  

 . 491ص 
2
 .  59ص / المصدر نفسه :  يرامع مثاًل - 
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 شروعختطيط موارد امل Project Resource Planning  : يشري إىل تطبيق
لية واخلارجية ، مبا يف ذلك متكامل يستلدم إلدارة املوارد الداخ

 . األصول املادية واملوارد املالية واملواد واملوارد البشرية

  إدارة خمــاطر اخلطــةPlan Risk Management  : عمليــة حتديــد "هــي
للتلطـــيط مللـــاطر و ، "اء أنشـــطة إدارة امللـــاطر للمشـــروعكيفيـــة إجـــر

يقـوم  و ، فهـم أهـداف املشـروع   املشروع ، جيب على مدير املشـروع أواًل  
مـن خـالل إدراك ماهيـة جنـاح      ًااملشـروع بتطـوير هـذا الفهـم مبـدئي      مدير

املشــروع بشــكل عــام ومــن ثــم فهــم األولويــا  احملــددة ألهــم أصــةاب 
 5 ..املصلةة يف املشروع 

  االاتصاد اإلداريManagerial economics   هو حتليل القرارا
بق االاتصاد يطو ، باستلدام أدوا  االاتصاد اإلدارية الرئيسية

الطلب والتكلفة ،  –اإلداري العديد من املفاهيم املألوفة من االاتصاد 
 –واالحتكار واملنافسة ، وختصيص املوارد ، واملقايضا  االاتصادية 

 2: صن  القرار ومبادئ ، املديرين يف اختاذ ارارا  أفضل ملساعدة

 ، املديرونيكمن صن  القرار يف صميم أهم املشكال  اليت يواجهها . 5
يطبق االاتصاد اإلداري مبادئ االاتصاد لتةليل القرارا  التجارية و

 . واحلكومية
تقسيم عملية صن   من خالل قرارا  اإلدارية السليمةاختاذ اليتةدد . 2

حتديد ( 2) .حتديد املشكلة ( 5: ) القرار إىل ست خطوا  أساسية
اختاذ ( 1) .ااب التنبؤ بالعو( 4) . بدائلاستكشاف ال( 3) .اهلدف 

                                                 
1 - Kloppenborg, Timothy J. , " Contemporary Project Management : Organize / Plan / 

Perform " , 3rd Ed. , Cengage Learning, Stamford, USA, 2015 , P : 270 . 

2 - Samuelson, William F. & Marks Stephen G. , " Managerial economics " , 7th Ed., John 

Wiley & Sons, Inc.,  Hoboken, NJ , USA , 2012 , P : 21 . 
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الدرجة اليت و ، هذا اإلطار مرنو.  إجراء حتليل احلساسية( 6) .ار خي
 . يتم بها حتليل القرار هي حبد ذاتها اختيار يتلذه املدير

حلد  ، واواعد اإلبهام اخلربة ، واحلكم ، واحلس السليم ، وا. 3
وم  ذلك ، ال شيء من هذه  ، مجيعها تسهم يف عملية صن  القرار

 . كن أن حيل حمل حتليل الصو مي

 ة  دارإعادة هندسة اإل Management Reengineering  : أسلوب
من  ، من جهة ، وما حيدثواكبة النمو والتطورا  اإلدارية يستلدم مل

،  ةالعملي – ةالنظري واالبتكارا  تطور داللي للمصطلح اإلداري
  واألداء التصميم احلديث واملستةدث لتةسني السياسا –بالتفكري 

لتفعيل وزيادة اإلنتاج ، وبنظرة وبتفكري جديد التنفيذي ،  –التلطيطي 
جوهرية لوظيفية وإسرتاتيجية هادفة ، ورمبا يسهم يف تغيري مستوى 
التكاليف اإلمجالية ، وبهذا يكون وسيلة شاملة ملواكبة التغيري ، لوض  

وعة م  مواكبة تصميم جديد وأداء عاٍل لوسائل اإلنتاج وعملياتها املتن
ما املستدامة ، ومنه والتطور التكنولوجي ، لتةقيق اجلودة الشاملة 

استثمار ادرا  أنظمة ومعاجلا  احلاسوب وتكنولوجيا يتعلق ب
 ..املعلوما  

  اإلدارة الرامية أو االلكرتونيةElectronic Or Degetal 

Management  :يدية إىل منظومة حتول فيها نظام املنظومة اإلدارية التقل
رامية ، وتبتعد فيها عن معواا  صن  واختاذ القرار وتسهم يف سرعة 

 ..اختاذ القرار بالصورة املناسبة 
وميكن أن حتقق استيعاب املفاهيم وض  أسس وبناء لثقافة ختصصية لالجتاه       

ا  االستدامة توجهحنو التمييز واالختيار لفلسفة إدارية برؤى واضةة تدعم 
 ..وتقوميية صياغة دايقة وتطبيقا  فاعلة تشكيل  واستمرارية
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يستلزم أكثر من جمرد  و ماوه ، ايمة خلقهو  شروعغرض املوبهذا فإن       
 شروعا يعين االستفادة من موارد املحتسني العمليا  أو خفض التكاليف ؛ وهذ

يد ، واملز، واملزيد من الرفاهية للموظفني  مستهلكنيخللق املزيد من األداء لل
وأسواق  مشاري تم حتقيق ذلك من خالل تطوير يو ، من العائدا  للمساهمني

شد بالنوايا ، وكل ذلك يسرت شروعدة ، واالستفادة من موارد املجدي
 5 .مشروع االسرتاتيجية لل

داء حتسني األالبد من التوجه إىل خطط إسرتاتيجية تتضمن سبل منها و      
فيه ما يتعلق باملوارد البشرية واملستويا   ، مبااإلداري واألداء التنظيمي 

اإلدرية والتنفيذية وما يدخل ضمنها من تكنولوجيا متطورة ميكن االستفادة من 
 ..خصائصها ويميزاتها 

وجمريا  إعداد تقين عاٍل ، ما جيري يف عاملنا اليوم من غفل عن ال ُيو       
قي وتفوق استثمار رأ  التفوق التكنولوجي والتفوق الصناعي والتفوق التسوي

احلواسيب اخلاراة ، املال الفكري ومواهب املوارد البشرية ، وصن  وامتالك 
البةث والتطوير ، بداعم االستدامة ما يتطلب من األنظمة اخلاراة ، ووتشكيل 

وتعظيم إسرتاتيجياته القيادي  –التفوق اإلداري توجه يهدف  وما يتطلب من
، ية جامعة بني التفوق والبناء والتدمري أوس  مساحة تنافس لللوض ضمن

 ..والتمييز واالختيار للتفوق البنائي 
الدولة  – اتجمتم  فيما متتلكه املشاري  امتدادًا ضمن مستوى التفوق والبناءو      
املشاري  ، لتكون حتديا  ما تواجهه معاجلة حدودها االاليمية ، و ختطيمنه و

، ومصبها تفوق إدارة السياسة والسيطرة باملواهب هلا الريادة والقيادة 
 ..وأولويا  القرارا  وتنفيذها 

                                                 
1 - Schilling, Melissa A. , " Strategic management of technological innovation" , 4 th Ed. , 

Published by McGraw-Hill, Avenue, USA, 2010 , P : 121 . 
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وميكن أن يكون هناك الداعم الستدامة اإلدارة اإلسرتاتيجية وإسرتاتيجية       
، تفادي التةديا  واملشاكل ومعاجلة نقاط الضعف وفجواتها اإلدارة وذلك ب

إضعاف فجوا   ومعاجلة الفرص ، –القوة بنقاط وحتويلها إىل منطقة مفصلية 
، والتةول خلدمة توجه التفوق للمشاري   نتوجها وتعاظمها التدمرييم

 ولوجيا متقادمة بتكنولوجيا متطورةومنتوجاتها ، كما حيصل يف استبدال تكن
 ..حتقق استثمار نوعي ألنظمتها بشكل متميز 

م ومضامينه اليت وهنا البد من التمييز مبعايري إسالمية أساسها القرآن الكري      
تنطلق من داة مكارم األخالق واحلقوق والواجبا  واحلالل واحلرام التقييمي 
والتقوميي وبناء ثقافة اجلودة والراابة واملتابعة والسيطرة الذاتية التطوعية حلماية 

 ..اإلنسان وأنشطته بال هدر وال تبذير وال تقتري وال خبل وال ضياعا  
وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ( 74)رِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِنيِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا إِنَّ الْمُبَذِّ)      

طْهَا كُلَّ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُ( 74)ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا 

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِريًا بَصِريًا ( 74)الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا 

 .سورة اإلسراء  (03)

ويما تتضمن هذه اآليا  املباركة ، التمييز واالختيار واألداء ، يف ظل       
دارة الذكية وبكل تفاصيل ما يدخل من الوات واملكان واملواف ، ومنه ما اإل

يتعلق باالاتصاد وإدارة االاتصاد ، وثقافة التوجه اإلنساني وإدارة السلوك 
 ( .. َلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ) االاتصادي ؛ 

االاتصاد اإلداري ، مبا فيه التوازن والتنسيق بني التنبؤ أو ومنه سلوك       
إِنَّهُ ) التوا  املستقبلي ، وجودة التلطيط والتنفيذ واألداء ، واستقامة ذلك ؛ 

، على وفق (  إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ  )، لذا ؛ (  كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِريًا بَصِريًا

جلعل التكويين للمللوق وما يتةمله من أعباء ، وما يتةقق من إدارة الذا  ا
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وإدارة األنشطة املتنوعة على أسا  استدامة عقالنية رشيدة تنهض بالقدرا  
 ..واملواهب واإلبداعا  

مُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُ )      

 . سورة الزمر  (55)

 
 

 البداية واأُلسس احلقيقية لإلدارة: ثانيا 
 
وض  اأُلسس والبناء لدة اجلهة احملدو،  ابل التفكري يف كيفية البداية       

لى ضءة الُفوالكفاواملهارة واالنسيابية املرونة والفاعلية وما تتطلبه من  ، املناسب
 وما يتطلب مناملسؤولية البد من حتديد مؤشرا  ، سبة واملالئمة واملنا

وما حتمله من اتجمتم   –استقطاب املعلوما  والبيانا  البيةية اليت تبدأ من الفرد 
 ..األعباء وداة املهام 

وتلعب اإلدارة ، الدور الواس  اآلفاق يف احلياة ، ببساطتها وتعقيداتها ،       
ا كان من تنمية وتطور الغرب إال بالفكر اإلداري ومراحل تطوراته ، وما وم

ما أعقب ذلك من عصر املكننة ، و : منحقق من إدارة مراحل التطورا  
عصر التكنولوجيا املتطوِّرة ، وعصر الفضاء ، وعصر الذّرة ، وعصر املعلوماتّية 

شبكا  همت وتكنولوجيا املعلوما  والفضاءا  املعلوماتية ، وما أس
 ..وشبكا  التواصل العلمي واملعريف  (اإلنرتنت ) ، مبا فيها االتصاال  

التمييز بني ؛ املسلم  بد منالولكون التوجه حنو إدارة إسالمية جديدة ،        
، واإلسالم وثوابته األخالاية وما يرتتب من البعيدة عن روح اإلسالم وأعماله 

، الستقامة صياغة التفكري فيهااحلقوق  نتصا حقوق وواجبا  ، وحالل وحرام
 ..الستدامة األعمال والتطبيقا  وما يتطلب من تقييم وظيفي وتقويم أدائي 



 2  

لُّ  فَإِنَّمَا يَضِقُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ)       

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ( 834)عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ 

 .سورة يونس  (834)الْحَاكِمِنيَ 

وبطبيعة احلال ؛ ال يقوم ذلك البناء إال على مضامني ماورد يف القرآن       
، ( عليهم السالم)نبوية املقدسة وأاوال األئمة األطهار الكريم واألحاديث ال

وما  ، واملوازنة وضوعيةخذ مبنهج امليتةّتم األللوصول إىل خط الشروع فيما 
 ..املواكبة للتطورا  احلضارية وحدة األفكار يتةقق من 

سُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَ)       

 .سورة هود  (45)

ويما تتضمن اآلية املباركة ، ما جتم  بني األسس والبناء اإلداري      
واالاتصادي واالجتماعي ، كةلقا  حتمي النظام املتكامل وإدارة اإلنسان 

ة الداخلية والبيةة اخلارجية مبلتلف وحقواه ، وما ميتد بذلك حلماية البية
، ( وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا ) مكوناتهما ، واحليلولة دون متدد الظلم بكل أشكاله ومصادره ؛ 

وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ  )، (  وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ) ، (  بِالْقِسْطِ) ، (  الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ) 

، وهي متتد يما ابل اإلدارة وما بعد صياغة وتطبيقا  أنظمتها الرئيسية (  دِينَمُفْسِ

 ..والفرعية العادلة 
جها  التأسيسية يف عاملنا املعاصر ،  ماهثل هذه امليتطلب القيام مبو       

، هلا ادرا  استثنائية وعلمية ومعرفية ومهنية عالية حكومية وغري حكومية ، 
، أو جها  يماثلة أو معها أو من ينوب عنها  ةول اإلسالمين تكون منظمة الدأك

، واليت ال ُتعري األهمية لكل َمْن ُيعيق بناء  أو على األال يكون ذلك بإشرافها
تبتعد  مثل هذه املؤسسا  ، ، لكوناملستدامة ومبكوناتها الرشيقة  هذه اإلدارة
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الوضعية  ا وجيديوليألأو تتضارب م  ا صاحل الشلصيةاملتضارب م  عن ما ي
 ..الدنيوية العمياء 

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ )       

 .سورة البقرة /  543من اآلية (  شَهِيدًا

طويري والتوهنا يتطلب أن تكون اإلدارة ذا  النهج اإلسالمي التنموي       
فيها من املقوما  واألسس املؤهلة إىل أن تكون مبستوى الطموح العلمي 

، وما يتطور وينمو  ، املواكب لكل ما هو متطور عامليا ( العملي)  والتطبيقي أو
 .. بشكل واس  ومسيطر عليه 

، والنظر إىل خمتلف   ويبدأ بدراسة الواا  الداخلي واخلارجي للدول        
تكون هداف املرسومة واملعّول عليها وض  األصول يف حتقيق األ، لو العالاا 

قوى ال "ادر ومالئمة ما متوافر من أنشطة م  ما متوافر  من ك ) :اية من بدال
 ، حماولني يف ذلك عدم التأثري يف جوهر األنشطة ونظرتنا يف ذلك " ( عاملةال

 ..وكجانب مبدئي للموضوع على املدى القريب 
ى املدى البعيد فيمكن وض  خطة مستقبلية لإلدارة واملوارد البشرية أّما عل       

ما و نشطة امللتلفة للدول اإلسالميةلثورة تنموية سريعة ويف ضوء فلسفة ايام األ
وهنا يف هذه ، املشاري  املتنوعة مللتلفة ونشطة احتتاجه التةليال  اخلاصة باأل

توافر من الكوادر واإلمكانيا  مالئمة ما م ):  وهوتأخذ منةى آخر  ، املرحلة
ها اتيضمن جناح ةمستقبلي ا س وبناءـ، لتكون على أس األنشطة م  متطلبا 

 . (..  هااتريوتطوتها ايووتنم
أما شروط  ،أن توض  شروط وخطوا  للدراسة  ويتطلب يف هذه املرحلة      

 :كاآلتي  فتكون الدراسة
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 التقتري أو التضييق على  ابهقصد ـوال ن :للدراسة  اتصاديةالا تطلبا امل
املرونة الفاعلية واالنسيابية وبل إتباع مؤشر  ، متطلبا  الدراسة ومتويلها

 .. ذا  جودة عاليةنتائج تةقيق ل املناسبةواألفضلية 
  املعول عليها ملوضوع الدراسة دة الزمنيةوامل : ة الدراسةمدحتديد 

 ..ومتطلباتها املادية وغري املادية 
 عملية  –على أسس علمية  وذلك:  ادر املؤهل للدراسةاختيار الك

 ...املطلوبة واملناسبة  متطلبا  الدراسة وحبسب،  فاعلة
 مراعاة و ،واملناسبة  والبيانا  املطلوبة املعلوما  وحيثيا  حتديد ماهية

 .. الداة يف ذلك
   اختيار املعلوما  والبيانا  ومصادرها واضةةأن تكون حمددا 

 ..موفية ملتطلبا  الدراسة وجبودة عالية 

   املوضوع معاجلة التوافق املتكامل والبّناء م  فلسفة واسرتاتيجيا
 ..وغاياته  وأهدافه

 الستقاء املعلوما  والبيانا  واحملددةواملستهدفة ة ينتوافر املصادر املع ، 
 ..واملستوعبة للغرض املطلوب  الدايقة

 مناسبة وانسيابية ق مرونة حماولة البةث عن وجود البدائل الكفيلة خبل
 .. للدراسة

  ةكلفتم  ما يرتتب من ال ، تناسب بني املعلوما  والبيانا الحتقيق 
 ..  ومردوداتها وجدواها

  استثمار الطااا  واملواهب البشرية إىل جانب استثمار التكنولوجيا
  ..احلديثة واستيعابها بشكل مدرو  

ا خطوا  الدراسة فيمكن إمجاهلا ، أّم من شروط الدراسةجوانب هذه        
 :       باالتي
 يف التمييز واالختيار حتديد موضوع الدراسة وداة متطلباته .. 



 24 

 أو البديل املناسب  حتديد البدائل واختيار البدائل املناسبة منها ،
 .. واألفضل

   إعداد الطريقة املناسبة والفضلى لُتْجَم  ِمن خالهلا البيانا  واملعلوما
 .. ةاملطلوب

 مج  املعلوما  والبيانا  مبقتضى احلاجة اآلنية واملستقبلية  .. 

 مراجعة املعلوما  والبيانا  اليت متَّ مجعها ودراستها .. 

  ما يناسب وفق على أسلوب مفهوم و حبسبكتابة البةوث والتقارير
فاعلية املعلوما  بو ، ميكن االستفادة منها ، يةلمع – يةملآلية عمن 

 .. والبيانا 

 واختيار اجلهة املعنية واملناسبة لتطبيق ذلك ، ام أو منوذجظوض  ن .. 

 من خالل التطبيق اجلزئي للمشروع التقوميي  نتائج املرحلة التجريبية ،
 .. اإلداري

 وما  ، التطبيق الشامل بعد االستعدادا  وتهيةة املناخ التنظيمي املناسب
 ، لة التجريبيةيتم من تقويم لالحنرافا  اليت حدثت خالل املرح

 .. وفق ما مطلوبعلى واملالئمة 

  مراعاة كل مرحلة وكل ظرف زماني ومكاني وموافي.. 
 : منها، وهناك خطوا  مبدئية ميكن ذكرها        
   حتديد واختيار اجلهة املشرتكة لوض  أسس وبناء اإلدارة التنموية ذا

اء من ، ويتم ذلك بانتلاب أفضل العقول واخلرب املنهج اإلسالمي
 ، ، واليت ميكن أن تأخذ على مسؤوليتها هذه املهمة الدول اإلسالمية

، وال متيل إىل  ويتطلب أن تتصف باملرونة والدينامية يف األفكار
املطلوبة  ، ملا هلذه الصفة من حتقيق الفاعلية الستاتيكية أو مجود األفكار

انية ، وما حيقق إمكت توايالكان واملوفق على للمواف ومعاجلته 
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، م  مراعاة مستقبل وتطور الفكر  التطبيق أو اإلجناز املطلوب واملناسب
 .. اإلداري وعوااب ذلك

 لوضعها بانسيابية يف موض   حتديد املواضي  امللتلفة واملوحدة احملور ،
، ليكون موض  التنسيق  املنااشة واملداولة والتهيؤ لكل ما ميكن حتديده

، لذا ستةتاج ما سبق ذكره من شروط  ابني األطراف املشرتكة بأهدافه
 .. وخطوا  الدراسة

   تهيةة كافة متطلبا  االستيعابا  النفسية واملادية واإلمكانيا
، والكادر املؤهل والعقول  واملستويا  احلضارية والثقافية للمجتم 

ورمبا  اإلدارية املساعدة واملستقطبة من كل أاطار الدول اإلسالمية
وصن  واختاذ القرارا  التلطيط   يف جماال ،يتجاوز حدود ذلك 

، وبهذا  ، بالبعد التنسيقي بني الفكر التلطيطي والتنفيذي والتنفيذ
،  ، وكوادر مساعدة(  أساسية )يتطلب أن يكون هناك كوادر رئيسية 

وكوادر تأخذ بزمام التنفيذ أو التطبيق لكل ما ، وبتهيةة كوادر للتلطيط 
وما يتلذ من وضوح اخلطوط العامة يف   الدراسايف هذه   ُأِارَّ

، والتنسيق بني كال  ، وبكل املستويا  وخمتلف األنشطة املؤمترا 
 .. الطرفني وبانسيابية ومبا هو مطلوب

له األهمية البالغة لتةقيق الُبعْد  ، وتهيةة الوعي اجلماهريي لذلك      
سلبية ، ألنَّ ليس كل ما وجيابية إاالستيعابي ملعرفة كل ما َيظهر ِمن ردود أفعال 

،  من ابل اتجمتم  أو املعنيني بالتطويرعليه  مرغوب ويبارك ريتغيري عليه الجي
،  على مراكزهم الوظيفية أو سلطاتهمهم أو خوف ، صاحلهمرصهم على محمل

 ..  وهناك ضرورة تهيةة االستعدادا  املناسبة النفسية واملادية والفنية
يصّب ذلك يف جمرى إدارة  أن جلألتنمية اإلدارة من والركيزة الثابتة        

،  املسؤولية لدراسة العجلة التنموية أعباء، لتةمل  التنمية املؤهلة واملناسبة
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ووض  خططها وتنفيذها ومتابعتها للوصول إىل اهلدف املرسوم بهيكليه إدارية 
 . سديدة للظروف اآلنية واملستقبلية

خر ن اإلدارة اجلديدة منفتةة على اإلدارا  اأُلأن تكو والركيزة األخرى ؛     
 ..  عطائها بأفق أبعدب، لتكون  ذا  النهج القويم مبلتلف مدارسها العاملية

، ومواصلة ما هو  ووض  خطة مستقبلية أيضًا ملعرفة وتنمية ما مت إجنازه       
، لتواصل وتطوير ومنةرف عن اخلطط املرسومة  وتقويم ما هو سليب ، أجدى

 ... ره من الفكر اإلداري اإلسالمييما ميكن تطو
 ؛ نشاط ا بني، ختتلف م ويتطلب أن نعرف أن اإلدارة وتأدية واجباتها       
غري نشاط اإلدارة التنموية يف الظروف ، تنموية يف ظروف اعتيادية الدارة اإل

 ... امللتلفة والعرضّية  يف ظروف األزما و، االستثنائية 
 : ياآلت تبيانهدم ما تقكل ف على يضأن نوميكن        

متصفة باملرونة  ، أن تكون اإلدارة ذا  األيديولوجية اإلسالميةيتطلب  .5
 ، ، ومللتلف األنشطة ومبجتمعاتها اليت تتةقق هلا مردوداتها الشاملة

، وتأخذ بذلك املواصفا   ومتالئمة م  الظروف اخلاصة بالنشاط املعين
 . . لوبةاملالئمة للدينامية املط

أن تبدأ اراراتها بوض  تنسيق متالئم م  إمكانية الدراسة وشروط  .2
،  الدراسة وخطواتها ثم االعتناء بصن  القرار واختاذه واملصاداة عليه

، يف حالة  يف تنفيذه ومتابعته وتقوميه إذا ما احتاج لذلك وضواخل
عية وتأثري نو، وحتديد القرار ومستوى اختاذه  ، احنرافه عن مسريته

، وبهذا سيتطلب معرفة ما أي جهة القرارا  مبن سيتلذ أو عن طريق 
 : إذا كانت

 ...الطاب  املركزي  ذا أ ـ ارارا  
 ... ب ـ ارارا  ذا  الطاب  الالمركزي

 . املركزية والالمركزية واملشرتك بنيج ـ ارارا  ذا  الطاب  الشامل 
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، كأن  به القرار وبهذا الشكل يؤثر عليه التصنيف الذي يوض       
،  ، أو ارارا  متكررة و غري متكررة تكون القرارا  منطية أو غري منطية

سرتاتيجية من حيث القرارا  إ، أو فيما إذا كانت  و نادرة التكرار
على املدى القريب  توجهاتهيأخذ  ما، و ، أو القرارا  تكتيكية األهمية
 ..والبعيد 

املالئم للظروف وستوى املعقول أن يكون نطاق اإلشراف والراابة بامل .3
 ..  واألنشطة املعمول ضمنها لتكون عامال حيويا لتماسك اإلدارة

، هلما األهمية من حيث وض   نتائج الدراسا  النفسية واالجتماعية .4
املستوى الدولة أو ، سواء كان على  الفرد واتجمتم  والدولة ذاتها

 .. املعمول ضمنهالذا يتطلب أن تدر  مبوجب األنشطة  ،اإلاليمي 

وضرورة وض  منهج واائي  ، أن ال تكون اإلدارة يف نهجها استأصالية .1
وعالجي للموااف على اعتبارها من العوامل اليت تسهم يف رفد حركة 

 .. اإلدارة يف الدول اإلسالمية

السما  اإلدارية واألسلوب  تبعد مبا فيه أن ، حقيقيةأن تكون الدراسة  .6
 ..واملتللفة  اليت تعاني منها الدول النامية ةلسلبياعن اجلوانب اإلداري 

ومول الدراسة على تأهيل اتجمتم  واألفراد الستيعاب كل ما حيقق  .7
،  تهماتهم وأخالايا، وإنسانيومشاريعهم الوطنية  التالحم بني املسلمني

ن األخالاية اإلسالمية ؛ وهو جزء م ومعرفة أخالايا  العمل املطلوبة
  :  اإلمام علي بن أبي طالب أمري املؤمنني قولي حيث ، الشاملة

عَة َمَعها األمان من ، وأْرَبَح الدَّ ما أْخَسَر املشقة وراَءها العقاب )      
 5 (النار 

والبيةة اخلارجية  االهتمام باألولوية يف محاية البيةة الداخلية للمشاري  .8
 ..دية األفقية والعمووتطويرها بكل االجتاها  وتنميتها ، ا هل

                                                 
. 475ص/ نهج البالغة   -  
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 إدارة الذات: ثالثًا 
 

الفرد به استكمااًل ملا تقدم ، فإن يما ُتبنى عليه الذا  البشرية ، ما يكتس      
توجه به حنو جوانب إجيابية وسلبية ، ومنه ما يبالتعلم والرتبية والتعليم ، من 

تمايز عند مؤثرا  املستويا  كري ، ورمبا يوالتفوالتفكر بناء خصوصية الفكر 
قافية واحلضارية ، فضاًل عن ما يتعلق بطبيعة العواطف واالجتاها  وامليول الث

ا يؤثر على جانب مهم يم ب وحب األنا ،واإلدراك واحلكم ، ورمبا التعص
 ..مستوى املوضوعية واستكشاف احلقيقة 

للتوجه بفهم اإلنسان لسماته  Self-knowledgeومنه معرفة الذا        
فعه ، وتوجهه يف فهم أسلوب تفكريه كمفتاح إلدارة وادراته ومشاعره ودوا

 ..ذاته بشكل مناسب وصةيح وناف  
وبهذا عندما يتوجه الفرد يف بناء شلصيته ، يكون حباجة إىل إدارة أو       

ايادة الذا  وتهذيبها ، وتوجيه ادراته يف السيطرة على العواطف واملشاعر 
دئ والقيم والقواعد لتغيري سلبيا  وامليول ، وإخضاع نفسه تجمموعة من املبا

العادا  واألفكار والسلوك ، وبناء الثقة بالنفس على أسا  موضوعي ، 
واملسك بزمام األمور مبهارة وفن ، وما تضفيه اإلدارة من تنفيذ وتنظيم وتنسيق 

 ..عاٍل ملا خمطط له لتةقيق األهداف املرسومة 
الذا  املبتعدة عن السلبيا  ، وما ة دارإلوضوعية املهمية األربز وهنا ت      

تطبيقا  وتقويم األداء ، وإعادة الصياغة بداعم يتطلب من الصياغة وال
املعلوما  والبيانا  ، لتشكيل الفكر املوضوعي املستثمر للطااا  والقدرا  

 ..والرغبا  وامليول اإلنسانية البناءة 
الكريم ، هو برنامج لبناء  وبشكل عام ، ميكن القول بأن ما ورد يف القرآن       

 ..اإلنسان ؛ باملعلوما  العالية اجلودة وداة الظاهر والباطن منها 
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أخالايا   فكر ونقاوته وما يتجه من خالله حنووما جيري من بناء اويم ال        
 واإلنسان األخواتصاال  وعالاا  رمسية وغري رمسية م  الذا  ، والذا  

س وبناء الشلصية الفردية واجلمعية واتجمتمعية ، وما ، يما تشمله من أس رينظالو
يتطلب من خوض األدوار على وفق ما يتةقق له من ادرا  ومؤهال  
وفرص واستثمارا  ، مبا فيه ما يتعلق بالبيةة الداخلية والبيةة اخلارجية والبيةة 
الفضائية ، وما يتجه من حراك ودينامية فاعلة ضمن التنمية والتطوير بكل 

 :سيد وجوده وتوجهاته العلم  –طنها ، والعقل موا
سورة  (03)وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا )        

 .اإلسراء 
موية التنوبني العلم ومسؤولية السم  والبصر والفؤاد ، سالمة البيةة       

 ..كيان اإلنسان ، ومنه استدامة إدارة الذا  والتطويرية اهلادفة لبناء 
لُومًا مَدْحُورًا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَ)        

 .سورة اإلسراء  (04)

أي مسؤولية ودور ، تبقى ثقافة إدارة الذا   أيٍّ كان امللاطب ، وعند       
السَّمْعَ وَالْبَصَرَ ) باملعلومة والعلم واملعرفة واحلكمة ، ومنها ما يشرتك يف املسؤولية ؛ 

استقامة الذا  وإدارتها التوجه ومفتاح ، وحدانية اإلله اإلميان ب، و(  وَالْفُؤَادَ

 ..وجودة األداء وتوايتاته وحماسبتها يف التنفيذ 
ومنه ما يؤثر على النفس واجتاهاتها السوية وغري السوية ، وما يتعلق       

ية لال وعي ، وما يتعلق بالذا  الفردبالشعور والال شعور ، أو الوعي وا
والذا  اجلمعية والذا  اتجمتمعية ، وجمريا  ومستوى سالمة االتصاال  

مجه دواخل ة ، وجمريا  التمييز واالختيار ، وما يرتوالعالاا  اآلنية واملستقبلي
، ، وما يؤشر عليه السلوك بشكل مباشر وغري مباشر  اإلنسان وما يؤثر عليه

 ..وظهريه إدارة الذا  الرشيقة 
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كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ ( 04) وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا)       

 .سورة اإلسراء  (04)عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا 

والتعامل ، وتراكماته واستعماالته  ، انعكاسا  املتقدم ذكرهتوجها  وو     
العمل والسلوك الفردي ، والعمل والسلوك اجلمعي ، والعمل ؛ ضمن  معه
 :النفسي  –والنمو البيولوجي بناء ، واملنطلق من األسس والالسلوك اتجمتمعي و

 سورة التني (7)لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ) 

ومنها حلقا  تكاملية تأهيلية ترتقي بها ألراى الثقافا  واحلضارا  ما       
  عندما تكون ، واملدخال(  تَقْوِيمٍ( )  أَحْسَنِ ( )  الْإِنْسَانَ ( )  خَلَقْنَا )جتتم  عند ؛ 

بأعلى وأرف  جودة ، تؤهلها العمليا  التفاعلية اإلنتاجية حبلتها وطاااتها 
اجلديدة اجلامعة بعلومها ومعارفها بني الصياغا  والتطبيقا  وتقومياتها ، 
لتةقق أجود امللرجا  املادية وغري املادية ، وما حيقق استدامتها واستمراريتها 

ذكية اليت ال هدر وال ضياعا  وال خلل وال على أسس األنظمة الرشيقة ال
 ..احنرافا  وال فوضى 

والسري على اهلدى وسواء السبيل وإدارتها بنقي الفكر وسوي النفس      
على االاتصاد اإلداري وأخالاياتها الذا  من ايم ، وما يعكسه  واويم السلوك

 : وإدارة االاتصاد 
من  ( بات ما أحل اهلل لكم وال تعتدوا إن اهلل ال حيب املعتدينيأيها الذين أمنوا ال حترموا طي )       

 . املائدةسورة  / 87اآلية 
،  يكلل الدنيا باالنسيابية والنظام والتفاعل اإلنساني وأدق ما عمقوما أ       

وذلك للةيلولة دون  ، ، وعدم االعتداء من جهة أخرى بني الطيبا  من جهة
فق وبال فوضى على قويم النساني اإلتواصل وال،  مسرية احلياة واألعمالإرباك 

 ..ر يف كل املفاصل يالتنمية والتطو الطبيعية اليت تنشدلية نظام احلياة آ
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وسخّر لكم ما يف السماوات وما  )؛ اإلدارية الداعمة وبهذا كانت االنسيابية        

 .اجلاثية سورة  / 53اآلية من ( يف األرض مجيعا منه إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون

هم الذين  ، سلَّر اهلل لإلنسانية لتنظيم الدنيا وإدارتها فالذين يتفكرون فيما      
 روعةمجالية ووهم َمْن جيعلوا  ، النبيلالعقالني يتفكرون بالعمق اإلنساني 

التواصل نعيمها بو، لتكون جنتها متتدُّ جلنان اخللد  للةياة الدنيا السعادة
، فال يسفكوا الدماء وال يهتكوا والسالم  واألمانلف واألمن والتآالطمأنينة و
 ...  وهم باحلقِّ يسرتشدون ، وال يهلكوا احلرث عراضاأل

، كالفرق بني الصراعا  السلبية  والفرق بني طوبائية احلضارة ونظامها      
 .. عنف الل، والعنف واوتبادل اآلراء  واحلوارا  السلمية

اول الرسول عند  وتطبيقاتها وسلوكياتهاج اإلدارة الذكية تتعاظم مناهلذا       
  ( :صّل اهلل عليه وآله وسلم)األعظم 

 (الكلمُة الطيبة صداة ) 
ألن  ، تها لو كانوا يعقلونافما أدق بناء احلضارا  مبنهجها وسكينة آلي       

احملبة بنى صروح ، ُتباستيعاب وتقبُّل  دخول اإلنسانية بني الرأي والرأي األخر
  .. نبذ العنف والكراهية والتفراةحتقق ما يو ، والسالم من القلب بقويم النظام

 بالكلمة الطيبة ذا  اإلنسان على صعيده الشلصي واآلخرمتاسك  كذلكو     
  :ملبدأ  ومنهجها وتطبيقاتها

 . 16اآلية /األعراف سورة  ( وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها )

من األميان  ، هو م الذي يتبناه اإلسالم يف كل مفاصل احلياةلكون النظا       
 :والتوجه باستدامة مبدأ  بوحدانية اهلل عز وجل

، احلشر سورة  (84)وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  )      

اد فقدوا وحدانية بناء الدواخل ووحدانية  ، الذين غفلوا أو نسوا اهلل لكون
فاحنرفوا  ، ، وفقدوا الرادع اإلهلي ، وفقدوا هدى الرشاد وتكامل النظام
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الصراع يكونوا آلة أن يما جيعلهم ، وأخّلوا بالنظام وكل ما هو اويم وإنساني 
 ..  التهديم والفساد واإلفسادوالفوضى و

على أسا  انسيااية ، وامللافة هنا  ( ة اهللرأ  احلكمة خماف )؛  ذا كانل        
 :ألنه  ، ال على أسا  السلطة والقسر ،والتقويم  بالتقر

 سورة البقرة/  216من اآلية (  قد تبيّن الرشد من الغي ال إكراه يف الدين  )

العدالة روح احلكم  دتواصلها اإلنساني واألخالاي تعولتنظيم احلياة و       
حياة تةقيق ، ل، وما يتعلق بكل أشكال اإلدارة الذاتية  الميف اإلسوإدارتها 

  : ويما جاء يف الذكر احلكيم .. ال يتعّدى فيها القوي على الضعيف آمنة ،
 النساءسورة /  18اآلية من  ( وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل )

 : القاعدة الفقهية تأمر بأن يكون واملبدأ أو        
 ( للوق يف معصية اخلالقال طاعة مل )

 .. السياسية واالجتماعية واالاتصادية والرتبوية منها يف كل أنشطة احلياة ؛       
اإلنسان وواضعو  شملي ما، و لية العملآالتنظري وما يدخل ضمن  افيه امب، اخل 

مالئمة ا تتطلبه من وم، لتنظيم وإدارة خمتلف األنشطة  ، الدراسا  امللتلفة
 :فلسفتها وصياغتها وتطبيقاتها ومعايري تقومياتها األنشطة و
 سورة آل عمران (848)يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِنيَ ) 

ل وال اعماألخروية ، أن ال ضياعا  يف األ –فالنعمة اإلهلية الدنيوية       
 ..ر املادية واملعنوية ضياعا  يف األجو

مْ بِأَحْسَنِ مَا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُ)       

 .سورة النةل  (44)كَانُوا يَعْمَلُونَ 

كان هلل عز وجل ينمو بكل  ومامن الذا  ،  ةل الصاحلاعموإدارة األ      
من اآلية (  إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِنيَ  )مستوياته واجتاهاته املنظورة وغري املنظورة ، 
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ً  لَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيالقُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْ) و ، سورة التوبة /  521

 . سراءسورة اإل (47)

وَأَمَّا مَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ ) والتكافؤ يف الفرص والنتائج ؛         

 . سورة الكهف (44)مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا 

وَمَنْ يَعْمَلْ ( 4)رَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَ) يف املوازين ؛ عدم الضياعا  والداة        

، ويما حيقق فيه الثقة بالنفس لإلادام على إدارة سورة الزلزلة  (4)مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ 

، وعدم االستهانة بكل األعمال الصاحلة احملققة كل خري لإلنسانية  –الذا  
 ..صغرية وكبرية 

ستدام ومساره القويم الفاعل وعظيم ركائز إدارة الذا  ومبادئ التوجه امل       
 : واملثمر بكل مكوناته واجتاهاته ومتس  موااعه يف احلياة 

 سورة البقرة (77)وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ   )

ملا إلحقاق احلياة الشاملة ،  –مستقبل إدارة الذا  ، وبثقافة احلق وتطبيقاته       
 ..من محاية الضعيف واستدامة احلضارا  اإلنسانية  احلق

 
 

 إدارة الفراغ: رابعًا 
 

وداعم من دعائم اإلدارة ومنها إدارة الذا  مستوى معاجلة الفراغ ، ومنه        
االستيعاب واالستثمار والبناء ، : بني اختيار بإجيابياته وسلبياته يتجه الفراغ ما 

والتمييز اع السليب والضياع ، ويفصل بينهما مدى الوعي أو اهلدر والصر
وإمكانية إستشراف املستقبل من جهة ، ومستوى وض  بناء واملستوى الثقايف 

 كاملية التقييم الوظيفي والتقويماخلطط والتنفيذ واألداء ، وما يتطلبه من ت
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ز أهمية األدائي ، وهو ما حيتاج إىل االحتواء اإلداري والتنظيمي ، وعنده يرب
ترشيد وعقالنية العمق اإلستيعابي القائم على إدارة الفراغ ، أما وخربة ذكاء 

 .سورة القمر  (74)إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ) ، فجعلها التكويين للمللوق 

أَيْدٍ وَإِنَّا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِ ) والتكامل يف إدارة الفراغ كائن ضمن استثمار البيةة ؛      

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ ( 74)وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ( 74)لَمُوسِعُونَ 

لَهًا آَخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِ( 53)فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِنيٌ ( 74)تَذَكَّرُونَ 

 .سورة الذاريا   (58)نَذِيرٌ مُبِنيٌ 

ومن اآلية املباركة مضامني عظيمة ، منها ما ميكن االستفادة منها للةد من       
الوحدانية وعدم  التعامل م  فلسفة الفجوا  والفراغا  ، اليت تبدأ من

ما خلق لتكاملية بني ؛ اخلالق ، واإلشراك باهلل تعاىل ، لتتضح الرؤيا والصورة ا
وعمق وإسرتاتيجية  ،(  وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ) السماء واألرض ، من 

التنموية بني اإلدارة منها احلراك البالغ الداة و الرتكيز عند موسعون ،
وحمكم التفاعلية املنتجة بال ، (  مَاهِدُونَ  )، (  مُوسِعُونَ) والتنظيم ؛ والتطويرية 

الكوني فراغا  ، أو فراغا  حمكمها جيتم  عند تكاملية انتظام النظام 
باإلدارة وذلك وانتظامه ، اتجمتمعي واستثمار الفراغ ، ومنه ما يتعلق بالبعد 

 ( . وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ) والتنظيم وتوزي  األدوار واملهام ؛ 

و تكامل عظيم القدرة التنظيمية ، يقي ويعاجل كل الفراغا  وه       
األخروية ، بانسيابية معامل املصفوفة  –والفجوا  بفلسفة إسرتاتيجيته الدنيوية 

التةديا   –الفرص ، ومعاجلا  نقاط الضعف  –الكائنة واجلامعة لنقاط القوة 
 ..اهب واخلربا  ابل اتساعها ، واليت بذاتها حتفز على االبتكار وتنمية املو
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وبهذا يتطلب فهم تكوين اإلنسان وبيةته ، وما يتم االستفادة من ادراته       
بشكل يستوعب الطااة الذاتية م  ما يتكامل معه من الطااا  التصميمية املادية 

 ..وغري املادية ، واملؤهال  واملهارا  واخلربا  املشرتكة 
لْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ا)      

 .سورة غافر  ( 37)وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِنيَ 

  غري والتكاملية اإلستيعابية تبعد اجلعل الكوني عن الفراغ والفجوا      
وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ ) الفاعلة وغري املثمرة ، وما خيص املللوق والذا  البشرية ؛ 

 ..، جبودتها الكائنة يف سيااها اجلمالي النفعي (  صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

ومؤشره عمق وامتداد إسرتاتيجية اجلودة العالية الداة ، اجلامعة بني ؛       
 ..حسن والطيبا  ، اليت ال تشعر من خالهلا بفراغ أو فجوة األ

وحراك املللوق غري املنتظم وأنشطته وتطوير ما حوله ، يولد هذا الفراغ        
وهذه الفجوة ، ومنه فقدان االستدامة والتطل  والتفكر والتفكري اإلبداعي 

يتطلب من بناء  والذكي املنتج ، مبعنى آخر تكميلي ، فقدان التوازن بفقدان ما
 ..اخلطط والتنفيذ والتنظيم وجودة األداء واإلستمرارية 

األحادي التوجه وسعة الفجوة بني الدول األكثر من جهة أخرى فإن و      
واألدنى بتدرجها ، وحضاراتها ومعلوماتها واستثماراتها تطور بتكنولوجياتها 

ز الفراغ بكل أشكاله اليت ترب ًا ،حتى الوصول إىل مستوى الدول األكثر ختلف
، ومنه ما يتطلب الدراسة والتةليل ملواا  الفراغ وأسبابه وحتدياته ومثبطاته 

 ..الوااعة والتواعا  املستقبلية 
وكذا هو عليه احمليط والبيةة اخلارجية والفضاء احمليط بالبشر ، من متةرك       

، ومنه ما ُيمليه حراك (  سَّمَاءَ بِنَاءًجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَال )وساكن نسبيًا ؛ 

الذي يتفاعل باجلعل التكويين له وما يقابله من توجيها  املبدع املللوق العاال 
اجلعل التشريعي اإلهلي الذي ال حيرم شيء وال حيلل حالله إال حلكمة متعمقة 
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ية، يف مناف  وتوازن ومحاية كل املللواا  والبيةا  األرضية والفضائية والكون
ومنه ما يأتي دور إدارة الفراغ عند ظهور الفجوا  والتباينا  بني الدول 

 ..والشعوب واألمم ، والثقافا  واحلضارا  ، وحتى بني اإلنسان واآلخر 
( 4)لَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِنيٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُ( 4)الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِنيٍ )      

سورة  (4)ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ 

 .السجدة 
، ميكن وض  خمطط مبسط يبني  ومن مضمون ما سبق من اآليا  املباركا       

سرتاتيجية املستمرة والرشيقة واملستدامة للكون ومسريته ، التكاملية اإل
الستثمار الوات واملكان واملواف ، بالعقالنية التفاعلية املنتجة اهلادفة حلماية 

، ومنه ما يتعلق بإدارة الفراغ والفجوا  اليت حتدثها والفضاء املللوق والبيةة 
اج  احلضاري ، ويكون التنمية والتطور ، أو بشكل سليب حيدث التللف والرت

 5:امللطط كاآلتي 
 
 
 
 
 

 خمتصر يبني(  5) خمطط 
 إلدارةوضمين وتكاملي 
 الفراغ والفجوا 

 
 

                                                 
 
 ( ..اقتصاد إسالمي مديد  نحو: ) تكاملية هذا المخطط ، ضمن كتاب للمؤلف  - 

 إدارة الفراغ والفجوا 

 

 األرض

 

 الفضاء

املوارد 
 البشرية

فلسفة 
دستور وبناء 

 الدولة

فلسفة 
وإسرتاتيجية 
 إدارة الدولة

 بناء الدولة واطاعا  احلكومية وغري احلكومية
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اإلسـرتاتيجي السـتيعاب الواـت واملكـان      –ومضمون آخر للعمق الفلسفي       
 :واملواف ، عند حراك إدارة استثمار الفراغ ، ويظهر مضمونه عند 

، اَشـُه  َوَسـاَعٌة َيـُرمُّ َمعَ  ، ُه ا َربَّـ اِجي ِفيهَـ َفَساَعٌة ُيَن:  اٍ الُث َساَعِلْلُمْؤِمِن َث )       
ْن َيُكـوَن  َوَلْيَس ِلْلعاِاـِل أَ . ا َيِةلُّ َوَيْجُمُل ِتَها ِفيَماَعٌة ُيَللِّي َبْيَن َنْفِسِه َوَبْيَن َلذََّوَس

ي َغْيـِر  ٍة فِـ ْو َلـذَّ َأ، ي َمَعـاٍد  ْطـَوٍة فِـ  ْو ُخَأ، اٍش ٍة ِلَمعَـ َمَرمَّـ : ي َثالثٍ  ِف َشاِخصًا إالَّ
 . 5(ٍم ُمَةرَّ
إاّل املنهج املـربمج إلدارة الواـت   ، وما الساعا  املذكورة يف النص املبارك        

واملـؤثرة علـى خمتلـف املـديا  القصـرية       املنتجة وأهميته الفاعلةوإدارة الفراغ ، 
 ..استثمار ناف  له لسلوك ختطيطي واٍع لتةقيق أراى ، والطويلة 

التةسُّن يف  وشغل الفراغ بإدارته الذكية ، وحيقق تنظيم وإدارة الوات      
 .. مالية العطاءاحلياة بشكل عام ، والشعور جبالعمل بشكل خاص ، وتفاصيل 

الفجوا  الفراغ ووالتنسيق والرتتيب يف الوات وإدارته حيقق السيطرة على       
 ت يصبح أوس  وامتداده أكرب  ، واستثمار الوات يفغري النافعة وكأّن الوا
والبيةة احمليطة والفضاء اخلارجي ، ليصبح وبيةة العمل  النمو والتطوير الذاتي
شرتكة ، والسيطرة إىل حتقيق األهداف اخلاصة وامل يوصل، كل شيء له معنى 

 ، يما خيص ابل اخلطط ، نشطة احلياة والتعامل معها بذكاء وعقالنيةعلى أ
التلفيف ما يرتتب من ، وواألداء والتنفيذ والتنظيم والتنسيق اخلطط ب ومرورًا

على مستوى الشلص نفسه أين ما كان يف ، مبا فيها النفسية ، من الضغوطا  
 2..والفراغ خريطة احلياة والعمل والبيةة ، وبذاته يؤدي جلودة استثمار الوات 

لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإمِيَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُووا اللَّوهَ    قَالَتِ الْأَعْرَابُ آَمَنَّا قُلْ)      

 .سورة احلجرا   (87)وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

                                                 
 . 545ص / نهج البالغة   -  
2
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ارة الدواخل واحمليط اخلارجي ملرحلة فكرية فامتالء الفراغ والفجوا  وإد       
معينة ، هي مؤهلة لالنتقال من مستوى أدنى إىل مستوى أعلى ، بكل ما حيمله 
اإلنسان من أخالايا  وايم معلومة بتكاملها م  معايري تقييماتها الوظيفية 

 ..وتقومياتها األدائية ومستوى جودة نتائجها 
متعددة ، منه ما فلسفية وإسرتاتيجية وتوجها  وبهذا يأخذ الفراغ اجتاها        

 ..خيص الوات ، وآخر خيص املوا  ، وجانب آخر خيص املواف 
ورمبا يكون الفراغ إجباري وحمتم على الشلص لظروف اهرية ، أو يكون        

رمبا يقرتن باجلهل أو اإلرهاق أو هدر الفرص أو واختياري وألسباب معينة ، 
 .إخل .. االحباط املعنوي 

، فالتةول من ( استثنائي ) وبهذا يكون الفراغ إما طبيعي أو غري طبيعي      
مرحلة إىل مرحلة أخرى رمبا يولد الفراغ والفجوة كما حيصل للدول املتقدمة 

 ..والدول النامية ، وكما حيصل عند ظهور االبتكارا  أو االخرتاعا  
ي وإداري وااتصادي ورمبا يكون فراغ فكري وفراغ ثقايف وسياس      

واجتماعي ، منه ما يكون امتداد الفراغ النفسي ، وآثاره ما يوجه إىل فراغ 
 ..سلوكي ، ومنه انعكاسا  وردود األفعال 

ومؤشراته إما أن يكون بناء دوري ومنتوج آني ومستقبلي ، أو مسبب إىل        
 ..والصراعا  والعنف واهلدم والتدمري  ا الضياع
من امللاطر والتهديدا  والتةديا  اليت يواجهها أي نشاط هو  وبهذا       

الفجوة اإلدارية مبا الفراغ اإلداري من جهة والفجوة اإلدارية ، ويمكن أن تربز 
، أو بالقدرا  والقيم واألخالايا  ، أو حتى  اإلداري يتعلق بالتنمية والتطوير

 ..نفسية وما يتعلق بعوامل إسرتاتيجية 
توجها  ومفهوم الفراغ وإدارته بني العامل التقليدي والعامل وتتنوع       

الرامي ، فضاًل عن العامل املتقدم والعامل املتللف ، وكلما ظهر ابتكار له 
احلضارة ، كلما ظهر  وتنوعت  –تأثريه اهلندسي على تغيري مسار العامل 
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وجيا الفراغا  والفجوا  ، كما حصل ملا يسمى بعصر التنوير وعصر التكنول
 ..وعصر الفضاء وعصر املعلوما  

وبذا  الوات خيتلف تعامل اإلدارة التقليدية عن اإلدارة االلكرتونية       
والرامية م  الفراغا  والفجوا  وما يتطلبه من إسرتاتيجيا  وأدوا  وخطط 
وآليا  وأنظمة وتنظيم وتنسيق والتوجه والتوجيه والتقييم والتقويم وحراك 

بيانا  والعلوم واملعارف ، وما يتطلبه من عالاا  واتصاال  املعلوما  وال
 ..رمسية وغري رمسية 

وأبرز من ذلك وأعمق ، هو منط التةفيز للةراك واجلمود واالستقرار ،       
وشبكا  االتصال وأجياهلا األوىل وحتى اخلامسة ، كل له يميزاته املتقدمة على 

ية من معايري االتصاال  ، وما حيمله اجليل السابق ، وتتميز باملرحلة الرئيس
 ..اجليل اخلامس ودخوله يف كل جماال  احلياة ، ومنه ما يسمى باملدن الذكية 

واتساع الفراغ الذي خيتلف عن اتساع الفجوة من جراء التقدم التقين        
املتطلب شغله ، حموره اإلنسان والتقنيا  وما سيكون موافه من االستثناءا  

 ..  والتعويضا  واالختزاال
تقدمة ذاتها ، فالفراغ وما يتطلب إلدارته من جّراء تفوق التقنية يف الدول امل      

خيتلف عن الفجوة اليت هي حمط مقارنة بني الدول املتقدمة والدول األخرى 
 ..األال تقدم وال متلك القدرا  اليت متتلكها الدول املتقدمة 

اغ تنطلق من دراسة وحتليل ما حدث وما وميكن القول بأن إدارة الفر      
حيدث وما يتوا  أن حيدث مستقباًل من فراغا  متنوعة يف اتجماال  الزمانية 
واملكانية واملوافية ، واتجمريا  التقنية والفنية واخلربا  ، وذلك لوض  اخلطط 

 ..اجلودة  –الكفيلة لتغطية وشغل هذا الفراغ ، ومنه رف  مستوى اإلنتاج 
ومقابله تربز إدارة الفجوا  اليت تقوم مبهام دراسة وحتليل الفجوا         

احلادثة واليت حتدث ويتوا  أن حتدث مستقباًل من جراء التطورا  احلضارية ، 
ومنها التطورا  التكنولوجية واالبتكارية ، لوض  اخلطط الكفيلة يف معاجلة 
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تطوير البيةة اإلنتاجية اتساع الفجوا  والوااية من سلبياتها ، وذلك بااتناء و
بالتوافق م  البيةة اخلارجية أو التفوق عليها ، ومؤشر جناح ذلك بالتفوق 
التنافسي اإلبداعي واالبتكاري ، وميكن أن يؤثر اخرتاع أو ابتكار معني يف 

 ..وض  احللول ومعاجلة الفجوا  وجتاوزها 
مي املمتد خبطوطه اإلسرتاتيجي والتنظي –ه اإلداري فكر واإلسالم بعمق       

ودورة حضارته من خالل والدة أجيال وانقضاء أجيال ، ويعاجل الفراغ 
والفجوة بنظرة محاية الكون واستدامته وجتدد منافعه ومكاسبه الدنيوية 

 ..األخروية 
َراِغِه َاْبَل ي َفَوِف، َجِلِه َاْبَل إْرَهاِق َأ، اِم َمَهِلِه يَّي َأَفْلَيْعَمِل الَعاِمُل ِمْنُكْم ِف)      
، َوْلُيَمهِّْد ِلَنْفِسِه َوَاَدِمِه ، ْن ُيْؤَخَذ ِبَكَظِمِه ِسِه َاْبَل َأي ُمَتَنفََّوِف، َواِن ُشُغِلِه َأ

 . 5(ْد ِمْن َداِر َظْعِنِه ِلَداِر إَااَمِتِه َوْلَيَتَزوَّ
أخروي ال تضي   –فالعمل يف اإلسالم آفااه مفتوحه ، واجلزاء دنيوي        

احلقوق معه وال تتقادم ، وهو بذاته أعظم معاجلة ووااية إبداعية من الفراغ ، 
االحنرافا  ،  –املهارة اليت حتمي من األخطاء  –ومنه ما ينصب يف فاعلية اجلهد 

 ..لكي ال ميتد بضياعاته وهدره من خالل الفراغ اإلداري إىل الفراغ النفسي 
 
 

 لإدارة احلكم واألمانة والعد: خامسًا 
 

واستكمااًل ، البد من أن تنتهج اإلدارة تطبيقا  العدالة يف خمتلف مناحي        
احلياة ، ومنها ما يتعلق يف جماال  األعمال ووظائفها وما يرتتب عليها من 

اليت األطروحة الرئيسية للعدالة التعويضية معايري ، ومنها ما تبنى  –أداءا  
والعدالة اإلجرائية أو عدم اتباعها كما  يف حالة فشل العدالة التوزيعية تربز
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غالًبا ما يأخذ و ، من التوزي  غري العادل ينبغي ، فيجب تعويض من تضرروا
على  ، أخرىمكملة  اد يأخذ أشكااًلو،  معنوي –مادي شكل  هذا التعويض

 عادةو ، ويضية يف صلب خطط العمل اإلجيابيسبيل املثال ، تكمن العدالة التع
حمرومة بشكل منهجي مل اإلجيابي أن اتجمموعا  اليت كانت تضمن خطط الع

، كما   املستقبليفاملناسبة فرصة ال، ُتمنح وحقوق املرأة األاليا  كيف املاضي ، 
 ..والتعليم اصة اخل ا تدريبالإنشاء برامج  هو عليه

على العدالة الشلصية  ًاركز  األحباث احلديثة أيضومن جهة أخرى ،       
 ، لة املهذبة واالحرتام للنا ز العدالة الشلصية على املعاميتركو ، ةواإلعالمي

العدالة املعلوماتية على التواصل يف الوات املناسب أو  وكذلك ما خيص
العدالة ك املوظفني ومنه ما يؤثر على ، لية تفسريا  اإلجراءا  التنظيميةمعقو

وعدالتها اإلدارة بالثقة ، والشلصية والعدالة املعلوماتية يف مكان العمل 
        ..والوالء الوظيفي هلا وااللتزام ى ، والرضومساواتها 

ال ميكن ايام منهج إداري بتوجها  الصياغة والتطبيقا  واجتاها  و       
التقييم والتقويم ، إال مبضامني األمانة والعدل ، ألن احلكم وإدارة احلكم 

املقوما  اإلنسانية وجمريا  التعلم واستدامته اائم على جمموعة مقوما  ، منها 
اخلربا  الكائن يف  –والرتبية والتعليم ، وما يكاملها من مفصلية التدريب 

الرغبة واالستعداد لبناء اإلدارة من الذا  وتنميتها وتطويرها على أسا  
 ..أخالاية إدارة احلكم لعدم االستهانة باألمانة والعدل 

مْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُ )     

 .سورة النساء ( 54)نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِريًا 

اية الطوعية الوجوب ، أي واستقبال األمر منهج واستجابة بالثقافة األخال     
إنها واجبة الطاعة وبالثقافة الطوعية حتقق اخلري واملكاسب النفعية الدنيوية 
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مستوى ما يتةقق من األمانة ،  ومعايريها التطبيقية يف األداء هو واألخروية ،
 ..وخصوصيتها إىل أهلها 

، وما (  نْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِأَ ) ، و (  بَيْنَ النَّاسِ) ويأتي احلكم وإدارة احلكم ؛        

حيقق من سالمة سلوك احلكم ومعايري جودة احلكم وإدارة احلكم ، وما يتوجه 
من املساواة املتمثل باحلكم وارتباطه بالنا  ، وما يتضمن من الشفافية والنزاهة 
واالستقامة ومحاية حقوق النا  اخلاصة والعامة ، وايام بيةة األمانة والعدل 

 ..ساواة بكل تفاصيلها املتبادلة وامل
 سورة البقرة (77)وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) 

ومجالية التوجه تعتين جبودة النقاوة والشفافيه والوضوح للتعامل م  احلق       
ته ، والباطل واضح يف معامله بالعدالة واملساواة ، واحلق واضح يف معامله وبية

ب إدارة احلكم الدور علاهة يف التعامل م  البيةتني ، وتوبيةته ، وسبل النز
 ..الواس  يف الصياغة والتطبيقا  وتقومياتها األدائية 

وبذلك يتوجب االستجابة والطاعة لألنظمة والقوانني العادلة ، وما يتطلب       
 ..واألزما   من وحدة األوامر ملعاجلة املشاكل

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي)      

 سورة النساء  (54)خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ 

ومراتب وحلقا  الطاعة تستمد شرعيتها من اجلعل التشريعي اإلهلي ،        
وما متةقق من اجلعل التكويين لإلنسان ، وما متةقق من الفرص يف البيةة 
والفرص يف االبتكار واملواهب املستثمرة لكل ما متوافر ، م  عدم إغفال 

التنظيمية وبناء األنظمة املستدامة وتطبيقاتها وسالمتها ، إيصال الرسالة انوا  
 ..وأدواتها وآلياتها ودعائمها واالستجابة ملضامينها وعقدها يف احلكم 

يبني اجتاه الطاعة وشرعيتها وهنا ميكن وض  خمطط توضيةي مبسط          
 :وكاآلتي  األمانة ، –وسالمة إدارة احلكم وما يدعمها من العدالة 
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 يبني اجتاه الطاعة وشرعيتها(  2 )امللطط 
 

وهذا اجلعل التشريعي اإلهلي يتجه مبراعاة اجلعل التكويين للمللوق ،       
ومنه القائم على الرمحة واملالئمة الزمانية واملكانية واملوافية ، والسيما ما خيص 

 :منه املللوق العاال 
 سورة املؤمنون (37)إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا ) 

وبهذا ال ميكن أن يكون التكليف اإلهلي أعلى يف سقفه من ادرا        
املللوق أين ما كان ضمن اخلريطة التنظيمية للةياة ، واحلق بذلك هو احلق ال 

احلياة والبيةة  –ومجالية تطبيقاته الستدامة مسرية اإلنسان  تتغري بواطنه ومواطنه
احمليطة ، بل ميتد حراكه التنظيمي إىل مستوى تأثري ذلك على الفضاء وانتظامه 

 ..ابية وفاعلية مكوناته يوسالمته وانس
يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَ  )       

 .سورة النةل  (43)لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 

وَآَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا : ) إدارة العدل ثقافة وميتد ذلك يف        

 .سورة النساء  (7)إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِريًا  تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ

 اهلل

 
 الرسول

أولي 
 األمر

 أطيعوا
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واملساواة ، حياة مستدامة جيمعها وض  العدل إدارة احلكم باألمانة ووبني       
األمور مبواضعها املعلومة ، ال يظلم بها خملوق حتى البيةة والفضاء ، وهكذا 

 ..منب  اإلدارة اإلسالمية 
 
 

 انب من النظريات اإلداريةجو: ًا دسسا
 

يتطلب تبيان أبرز النظريا  اإلدارية اليت الستكمال توجه الدراسة ، و      
سلبياتها ، لالجتاه حنو بناء مبعاجلة  االستدامةميكن االستفادة من إجيابياتها ، و

خصوصية وعمومية اإلدارة اإلسالمية اجلديد بتوجيه مضامني يما ورد يف القرآن 
عليهم )ألحاديث النبوية الشريفة وأاوال األئمة املعصومني األطهار الكريم وا

 ..، وما ال يتعارض معهم الستقامة مسرية إدارة احلياة بكل تفاصيلها ( السالم
واآلتي خمتصر تجمامي  من النظريا  اإلدارية والتنظيمية اليت ميكن        

سلبياتها الوااية من ها وإجيابياتاالنتفاع من و، إجراءا  التوس  يف تفاصيلها 
 5:من خالل دراسة منفصلة وذلك 

 : Absorptive Capacity Theory  نظرية القدرة االستيعابية -4
على إدراك ايمة  شروعقدرة االستيعابية مدى ادرة املتبةث نظرية ال       

ها حنو حتقيق األهداف اتاملعلوما  اخلارجية اجلديدة ، واستيعابها ، وتطبيق
فة اجلديدة ميكن أن يساعد تفرتض النظرية أن استيعاب املعرو ، يميةالتنظ
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لو قق مستويا  أداء أعلى يما حيومرونة وأن  ًاصبح أكثر إبداعييف أن  شروعامل
اليت  شاري تفرتض النظرية أيًضا أن املو ، دون استيعاب معارف جديدة كان

ن هلا ميزة تنافسية كوسي، تتمت  بقدرا  أعلى على استيعاب املعرفة اجلديدة 
 .. ذا  القدرا  األال شاري على امل

 :  Actor-Network Theory نظرية الشبكة الفاعلة  -1
أن "( سوسيولوجيا الرتمجة"وتسمى أيًضا )تتبنى نظرية الشبكة الفاعلة       
تأخذ شكلها وتكتسب خصائصها من ( ةبشريالبشرية وغري ال)الكيانا   مجي 

تشري الرتمجة إىل ، و كيانا  أخرى يف املوا  الذي تنتشر فيهخالل عالااتها م  
كا  كيف جيذب بناة الشب( 2)عملية جعل شيةني خمتلفني متماثلني ، ( 5)

يقدمون تفسريا  جديدة للمصاحل ( 3) جها  فاعلة جديدة حمتملة ،
الشبكا  احلالية " )الشبكا  االجتماعية"يف النظرية ، فإن و ،ويوجهون االنتباه 

، (  واجلديدة ، وعالاا  أصةاب املصلةة ، وأمناط االتصال ، وما إىل ذلك
يف سياق العمل ، اد تقوم جمموعة و ، ما جيب تفسريه وال ينبغي افرتاضههي 

بتغيري أو حتويل القصد ( يةبشرالبشرية وغري ال)ا  الفاعلة متنوعة من اجله
كيف تصبح ال غنى  )؛ " ةإشكالي( "5) :" حلظا "رمجة هلا أرب  ـالتو ،األصلي 

، (  ف يتم تأمني احللفاء يف مكانهمـكي )؛ "  احـم األربـتقاس ( "2)، (  عنها
؛ "  التعبةة ( "4)، (  كيف يتم حتديد األدوار وتنسيقها )؛ "  التسجيل ( "3)
 . ( ؟ هل يمثل املتةدث الرمسي)
  Agency Theory( : املوكل والوكيل )  نظرية الوكالة -3
نظرية الوكالة الوضعية ، ونظرية :  هناك فرعني رئيسيني لنظرية الوكالة     

نظريا  منذ أواخر القرن الثامن عشر ، نااش أصةاب الو . الوكيل الرئيسي
 .  لآلخرين كةرا  على ثرواتهم شاري مشكلة توظيف أصةاب امل

 األوىل ،كالة تهتم نظرية الوكالة حبل مشكلتني ميكن أن حتدثا يف عالاة الوو      
املوكل مشكلة تقاسم امللاطر ، واليت ميكن أن تنشأ عندما يكون لدى  يه
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". مشكلة الوكالة"وتسمى املشكلة الثانية  ، الوكيل تفضيال  خمتلفة للملاطرو
سيء إذا كانت مصاحل أصةاب  هناك احتمال أن يتصرف املديرون بشكل

ملوكل والوكيل إىل حتقيق إذا سعى او ،ومديري الوكالء تتباعدون  شروعامل
أاصى ادر من املصاحل الذاتية اخلاصة بهما يف هذه العالاة ، فقد ال يعمل 

 .. الوكيل دائًما ملا فيه مصلةة املوكل
 :Agenda Setting Theory  نظرية ترتيب األولويات  -1
اليت توليها  تفرتض نظرية ترتيب األولويا  وجود عالاة بني القضايا      

 ، بتلك القضايا نا هتمام وبني تزايد اهتمام المن اال ًااإلعالم مزيدوسائل 
 فرتتيب األولويا  يعين بنقل الربوز واالهتمام وحتريك القضايا من أجندة

نا  ، ويما تظهر هنا املعلوما  والقضايا والتغيري وسائل االعالم إىل اجندة ال
ا  السياسية والتغطية والرأي العام وإجراءا  السياسة االجتماعية واخلالف

 ..اإلعالمية 
 : Attachment Theoryنظرية التعلق   -5
يف إحسا  الفرد بالتوازن األمثل بني القرب من  تعلقتبةث نظرية ال    

حتاول النظرية شرح طبيعة و ، لرئيسيني يف حياته أو بعدهم عنهماألشلاص ا
وهي تفرتض أن  ، الروابط العاطفية اليت يصنعها النا  م  بعضهم البعض

جتارب الطفولة املبكرة املتعلقة بالتمسك مبقدمي الرعاية هلا آثار طويلة املدى 
 ..على العالاا  االجتماعية وتنظيم اإلجهاد لدى البالغني 

 : Attribution Theoryنظرية العزو أو االسناد  -6
قة علتبةث نظرية العزو يف الطرق اليت حيدد بها األشلاص األسباب املت     

هم تسعى النظرية إىل توضيح كيف تسو ، بأثر رجعي ولنتائجهم السلوكية
األسباب املدركة للنا  لنجاحاتهم السابقة أو إخفاااتهم يف املوااف واحلوافز 

مييل النا  . املستقبلية  والتواعا  احلالية واملستقبلية للنجاحا  أو اإلخفااا 
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النتائج السلوكية حتى عندما ال ُيطلب  عند مالحظة" ملاذا"تلقائًيا إىل السؤال 
 .. منهم القيام بذلك

 : Balance Theoryنظرية التوازن  -7
هي أن احلفاظ على توازن (  التناسق )الفكرة الرئيسية يف نظرية التوازن       

االفرتاض و ، الضمين يف التفاعال  م  اآلخرين متجانس للمشاعر هو اهلدف
أن النا  مييلون إىل تنظيم أفكارهم ومعتقداتهم الرئيسي هلذه النظرية هو 

، ظرية ، ويما تتعلق الن ومواافهم وسلوكياتهم بطرق هادفة ومعقولة ومتسقة
، وهناك تأثري متبادل م  البيةة   التةفيز أو الداف  لتغيري املوافاإلدراك وحول 

 .. من خالل عملية اإلدراك
 : Control Theoryنظرية التحكم  -8
يك ، بفةص األنظمة ذاتية تقوم نظرية التةكم ، أو نظرية السيربنيت       

كانت األفكار املركزية للنظرية و ، امليكانيكية أو اإلنسانية، سواء التنظيم
موجودة منذ عدة عقود ُيعزى عموًما إىل تأسيس نظرية التةكم كجسم فكري 

مثل اإلدارة  تأثري كبري على عدد متنوع من اتجماال  ، وكانت هلا.  متميز
 .. واهلندسة والرياضيا  التطبيقية واالاتصاد والرعاية الصةية

 : Diffusion of Innovations Theory نظرية نشر االبتكارات العملية -9
تفةص نظرية نشر االبتكارا  العملية اليت يتم من خالهلا توصيل       

كن أن تؤدي إىل مبرور الوات واليت مي شاري ملعلوما  إىل األشلاص أو املا
ة أو زاولخدمة أو مميكن أن يكون االبتكار عبارة عن و ،استلدام االبتكار 

احلداثة ال تعتمد كثرًيا على تاريخ و ، فكرة جيدة يعتربها األشلاص جديدة
ية احلاجة إنشاء العنصر ، ولكنها تشري أكثر إىل حداثة التطبيق للمساعدة يف تلب

الذين لديهم رد فعل إجيابي على استلدام األشلاص ، و أو حلل مشكلة ما
، لكنهم مل يفكروا أبًدا يف  كانوا يعرفون شيًةا من ابلالعنصر بأنفسهم ؛ رمبا 

 .. استلدامه
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 : Dynamic capabilities theory نظرية القدرات الدينامية  -40
ادة بدمج وبناء وإع شاري تبةث نظرية القدرا  الدينامية يف كيفية ايام امل      

يف كفاءا  جديدة  شروعلداخلية واخلارجية اخلاصة باملتكوين كفاءاتها ا
ذا  القدرا  الدينامية  شاري تفرتض أن امل ، تتناسب م  بيةتها املضطربة

 تهدفحملدودة ، وذا  القدرا  الدينامية ا شاري سوف تتفوق على امل واسعةال
ية ـفسزة تناـاء ميـإلنش يةلقدرا  دينام شاري تلدام املـة اسـهم كيفيـإىل ف

األخرى من خالل االستجابة وإنشاء التغيريا   شاري واحلفاظ عليها على امل
 ..البيةية 

 : Efficient Market Theory( كفاءة السوق )  نظرية السوق الفعالة -44
التمويل ألكثر من أربعني  كان نهج السوق الفعال هو املركز الرئيسي يف       
املعلوما  ، وعكس فيه أسعار األمان يالذي  هوق الكفء السو، و عاًما
مجي  املعلوما   ًا، يعكس سعر األمان متام ًافرة دائًما يف سوق فّعال متامااملتو

 .. املمكنة حول األمان
 : Ethical Theoryالنظرية األخالقية   -41

يكون النا   تقدم النظريا  األخالاية النصيةة حول كيف جيب أن       
"  ًاصةية"ظروف اليت يكون فيها العمل ال توضحو ، كيف جيب أن يتصرفواو
 ..وك صةيح تنص النظرية األخالاية على أن السل ما ، وغالبًا"  ًاأخالاي "أو 
 : Field theoryنظرية اجملال  -43
، وأيضًا النظرية درست يف  يف وات مبكر يف العلوم الفيزيائيةالنظرية متيز       

النفس أمناط التفاعل بني الفرد وبيةته ، أما يف جمال علم االجتماع جمال علم 
تتعلق بالعالاة بني اجلها  االجتماعية الفاعلة واألوامر االجتماعية احمللية ، 

صف جمموعة نظرية اتجمال ، يوجد احلقل عندما يكون من املفيد ووفق على و
 ، بالنسبة لبعضهم البعض هم احلاليةفيما يتعلق مبوااع شاري من األفراد أو امل
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احلقول التنظيمية تقوم و شاري  ،نهج مفيد بشكل خاص لفةص املهذا الو
 ..   ووجها  نظر مشرتكةومواءمتها ، يما اد يؤدي إىل ثقافا شاري بتوصيل امل

من خالل مواعه يف احلقل بالنسبة لكل  شروعا  املسلوكيميكن شرح و      
ال على جمموعة من ثر كل منصب يف هذا اتجميؤو ، يف هذا اتجمال آخر شروعم

 .. "ما جيب القيام به" شروعكإخبار امل،  ًاذاتي شروعتمت  به امليالدواف  اليت 
 : Game theoryنظرية اللعبة  -41
ن من أجل يف القرارا  اليت يتلذها الالعبون الفرديو لعبةتبةث نظرية ال      

الالعبون هم وكالء .  نافسنيأو أكثر من امل شلصالفوز يف مباراة ضد 
ةة ـون فرديون يتصرفون سعيًا وراء أهدافهم احملدودة يف بيـون وذكيـجتريدي
تتضمن اللعبة االسرتاتيجية مشاركني أو أكثر يقومان باختيار و ، جمردة

اإلجراءا  اليت اد يربح كل منهما أو خيسرها اعتماًدا على اإلجراءا  اليت 
كان لنظرية اللعبة تأثريها الكبري يف ، و اآلخرون( الالعبون)اختذها الالعب 

االاتصاد ، لكنها كان هلا أيًضا تأثري هائل على اإلدارة واحملاسبة وعلم األحياء 
 ..وعلم النفس  والتمويل والقانون والتسويق والعلوم السياسية

كيان عقالني ،  ) ؛ الالعب : تتضمن مفاهيم نظرية اللعبة األساسيةو      
ااعدة خترب الالعب عن اإلجراء  )؛ إسرتاتيجية  ،(  ب مصلةة صن  ارارصاح

نتيجة كل ارار يمكن  )؛ النتيجة  ،(  املفضل يف كل مرحلة من مراحل اللعبة
 ،(  رضا مت احلصول عليه من نتيجة حمددة للعبة )؛ مكافأة  ،(  ذه الالعبونااخت

يف لعبة منوذجية ، هناك و ، ( التسلسل األمثل للقرارا  يف اللعبة )؛ والتوازن 
ميكن تعيني ، و ا  اليت ميكن لالعبني استلدامهاعدد حمدود من االسرتاتيجي

 . تصورا  املكافآ  الفردية يف مصفوفة من جمموعا  خمتلفة حمتملة
 :Goal Setting Theory  نظرية حتديد األهداف   -45

ن احلياة هي عملية حتركها تعتمد نظرية حتديد األهداف على االعتقاد بأ        
قيقها ، يف ـول األفراد حتتيجة حياـاألهداف ، وميكن تعريف األهداف كن
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 ، يكون النا  متةمسني لتوجيه انتباههم حنو حتقيق األهدافو،  شاري امل
 وخارجي لألفراد،  هي نهايا  اإلجناز املرجوةواألهداف هلا جانب داخلي و

أو إىل شرط يتم البةث عنه ، مثل مستوى  حتيل األهداف املوظفني إىل كائن
العالاة اإلجيابية بني حتديد األهداف وأداء  دأو البي  لعميل أو تراية ، تع األداء

نظرية ، وعلى وفق املهمة واحدة من أكثر النتائج القابلة للتكرار يف اإلدارة 
 عندما تكون حتديد األهداف ، يتم الوصول إىل أعلى مستويا  األداء عادة

لص ما ، زاد مستوى شكلما صعب حتديد هدف و ، األهداف صعبة وحمددة
عندما يتم تعيني هدف حمدد وصعب للموظفني ، فإن حتقيق و ، األداء الناتج

 ..يم فعالية أدائهم وال لبس فيه لتق ًاواضة ًااهلدف يوفر هلؤالء املوظفني أساس
 : Image Theoryنظرية الصورة  -46

؛ صورة القيمة :  الصورة أن هناك ثالثة أنواع من الصور تفرتض نظرية       
األخالق والقيم واملثل العليا ومعايري بادئ صان  القرار ، مثل من متتألف و

املساواة والعدالة والوالء واخلري ، واليت تؤخذ م  معتقداته األخالاية واملدنية 
اليت حياول صان  القرار تشري إىل احلالة املستقبلية و ؛ة املسار وصور..  والدينية

والصورة ..  اليت حياول صان  القرار اتباعهاحتقيقها ، وهي األجندة 
تشتمل على اخلطط واالسرتاتيجيا  والتكتيكا  امللتلفة اليت ؛ و االسرتاتيجية

 .. مت اعتمادها لتةقيق صورة املسار
أو ، عالاة لاتركز نظرية الصورة على الفرد الذي يتلذ القرار يف سياق و        
مت اارتاح و ، ًااد يبقى أو اد يتم تغيريه الحقم  افرتاض أن القرار  مشروع

نظرية الصورة كبديل لنظرية صن  القرار التقليدية وكصورة نفسية وصفية لصن  
خمتلفة من  ًاى أنها هياكل معلوما  متثل أنواعميكن تعريف الصور عل، و القرار

القرار ، وكيف وملاذا يفعل ذلك ، ونوع  املعلوما  حول ما يقوم به صان 
إىل امللططا  اليت تنطوي  يشري" صورة"مصطلح ، والتقدم الذي يتم إحرازه 
يشري امللطط إىل األطر املعرفية اليت تساعد صناع و ،عليها عملية صن  القرار 
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ر املعنى واهليكل للمعلوما  الواردة اليت فاالقرار على تنظيم عاملهم وتو
صورة لعمليا  اختاذ القرار نظرية التقدم ، و عملية صن  القرار تساعد يف
 . . السلوكي

 : Institutional Theory النظرية املؤسسية -47
يف  شاري يسي وهو ملاذا متيل مجي  املتتناول النظرية املؤسسية السؤال الرئ      

ي يتمثل املفهوم األساسو ،جمال ما إىل الظهور والتصرف بنفس الطريقة 
للنظرية املؤسسية يف أن اهلياكل والعمليا  التنظيمية متيل إىل اكتساب املعنى 
وحتقيق االستقرار يف حد ذاتها ، وليس على أسا  فعاليتها وكفاءتها يف حتقيق 

يف املراحل األولية من دورة ، و األهداف املرجوة ، مثل رسالة وأهداف املنظمة
م  مرور الوات ، و ،  األشكال التنظيميةتنوع كبري يف احلياة التنظيمية ، هناك

 .. هناك جتانس مذهل يف اهلياكل واملمارسا  التنظيمية
 شاري مت تعريف املو ، عنصر حاسم يف البيةة شاري تفرتض النظرية أن املو       

فر االستقرار واملعنى اهياكل وأنشطة تنظيمية ومعيارية ومعرفية تو"على أنها 
القوانني واللوائح واألعراف  شاري تتضمن أمثلة املو ،" للسلوك االجتماعي

 .. متار  نفوذًا مقيِّدًاو ، واملعايري االجتماعية واملهنية والثقافة واألخالق
اإلكراه ، واملعيارية ، : من الضغوط املتشابهة ثالثة أنواع  شاري متار  املو      
دث بسبب التأثريا  على حت تهارية املؤسسية أن األنشطتفرتض النظ، واكاة احملو

ملدراء القواعد يتب  ا؛  أو على املستوى الفردي الفردية:  ثالثة مستويا 
على املستوى أو والتنظيمية  ..والتقاليد ، سواء بوعي أو بغري وعي  والعادا 

التنظيمي ، تدعم األنظمة السياسية واالجتماعية والثقافية واملعتقدا  املشرتكة 
، حتدد  شاري على املستوى املشرتك بني املو .. ؤسسيةتقاليد األنشطة املل

ضغوطا  احلكومة والتةالفا  الصناعية وتواعا  اتجمتم  ما هو السلوك 
لتبدو  شاري ملتوا  ، والذي يضغط على املالتنظيمي املقبول اجتماعًيا وا

 ..وتتصرف بنفس الطريقة 
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 : Knowledge-Based Theory(  تستند على املعرفة ) نظرية املعرفة  -48
موجودة  شاري القائم على املعرفة هي أن امل شروعالفكرة الرئيسية لنظرية امل      

بالطريقة اليت تعمل بها بسبب ادرتها على إدارة املعرفة بكفاءة أكثر يما هو 
يمكن يف ظل أنواع اهلياكل التنظيمية األخرى ، وبعبارة أخرى ، املنظما  هي 

لدام وختزين املعرفة الداخلية والكفاءا  والقدرا  كيانا  اجتماعية است
تؤكد النظرية على احلاجة التنظيمية إىل و ،احليوية لبقاء الشركة ومنوها وجناحها 

      .شـروع  داخل امللم من ابل املوظفنيقني للتعـالتنسيق والتكامل الفائ
حتويل املعلوما  يتم حتويل البيانا  إىل معلوما  ، ويتم وبطبيعة احلال ؛       

املعرفة صنف ، ومنهم َمن  معرفة ، ثم تواجه املعرفة باحلكمة علم ومنه إىل إىل
، احلكم ( معرفة كيف)، اإلجرائية ( معرفة ماذا)اإلعالن :  إىل أربعة أنواع

، ماذا  –ة ـاملعرف:  النماذج، و  (ببـة السـمعرف)، واحلكمة ( ة متىـمعرف)
 .َمْن  – ، املعرفة كيف – ة، املعرفملاذا  –املعرفة 

 : Media Richness Theory(  اإلعالم ) نظرية ثراء الوسائل  -49
هي أن أداء الشلص يف أو الوسائل الفرضية الرئيسية لنظرية ثراء الوسائط       

حالة التواصل مييل إىل أن يكون وظيفة مالئمة بني خصائص وسيط االتصال 
ام بها ، وبعبارة أخرى ، األشلاص الذين وخصائص املهمة اليت يتعني القي

يستلدمون أفضل طريقة ستكون اناة االتصال ملهامها أكثر فعالية من 
 ..األشلاص الذين يستلدمون اناة االتصال غري املناسبة 

صنفت أربعة تصنيفا  وسائط إنشاء تسلسل هرمي لوسائط االتصال اليت        
خلق سلسلة متصلة من ثراء وسائل تكييف هذا التسلسل اهلرمي و ، خمتلفة

ردود ( 5: ) اإلعالم ألرب  انوا  وسائل اإلعالم م  أرب  خصائص الوسائط
 . اللغة( 4)املصدر ، و ( 3)اناة ، ( 2)الفعل ، 
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 : Mental Models Theoryنظرية النموذج العقلي للمنطق   -10
ديرين للنماذج ة استلدام املبفةص كيفي عقليةتقوم نظرية النماذج ال       

ية للتأثري على اختاذ القرارا  واخليارا  االسرتاتيجية من أجل حتقيق عقلال
تفرتض النظرية أن و ، املهمة واالسرتاتيجيا  واألهداف األهداف التنظيمية

األكثر ادرة على بناء واستلدام مناذج ذهنية دايقة لبيةة أعماهلا  شاري تلك امل
تفرتض و ، ما  غري القادرة على القيام بذلكستكون أكثر جناًحا من املنظ

 مهشاريعهم أكمل وأكثر داة لقدرا  مالنظرية أيًضا أن املديرين الذين لديهم ف
واملبادئ الرئيسية لبيةة أعماهلم سيةصلون على نتائج أداء أعلى من املديرين 

 ..الذين ليس لديهم مثل هذه املعرفة 
فة مبسطة ، أو متثيال  معرفية ، يستلدمها النماذج العقلية هي هياكل معرو      

ية تاريخ عقلذج الملفهوم النما، وم العامل من حوهلم والتفاعل معه النا  لفه
ميكن تلليص و ،طويل وميكن إرجاعه إىل أعمال كيلفن وبولتزمان وماكسويل 

 : النظرية يف ثالثة تنبؤا  رئيسية
 .. أنه حقيقيذج عقلية ملا يعتقدون يبين النا  عادة منا( 5)
ية عقلفقط ، بداًل من مناذج  ًاواحد ًاعقلي ًايصن  األشلاص عادة منوذج( 2)

 ..متعددة 
 مييل النا  إىل النظر يف البيانا  واملعلوما  واختاذ القرارا  واخليارا ( 3)

 .. من داخل منوذجهم العقلي الواحد
؛ تمكنوا من فهم يشكل األشلاص مناذج عقلية لألنظمة املعقدة حتى يو        

 .. ما حيتويه النظام ، وكيف يعمل النظام ، وملاذا يعمل النظام
 : Organizational Ecology Theoryنظرية البيئة التنظيمية   -14

تبةث نظرية البيةة التنظيمية يف كيفية تغري وتطور اتجمموعا  التنظيمية        
، لتةول واالحندار واملو  التأسيس والنمو وا ؛ مبرور الوات من خالل مراحل

 : تتناول النظرية اوى النظم االجتماعية والسياسية واالاتصادية اليت و
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، إنشاء أشكال تنظيمية تزيد من التنوع التنظيمي ، على سبيل املثال ( 5)
تقليل التنوع التنظيمي ، على سبيل املثال ، التللص من أشكال ( 2)، جديدة

 .. فسةتنظيمية معينة عرب املنا
أسباب ( 5: ) مت تصميم نظرية البيةة التنظيمية ملعاجلة مخس اضاياو       

توزي  تلك األشكال ( 2)جمموعة واسعة من األشكال التنظيمية يف الوجود ، 
تأثري البيةة على توزي  األشكال ( 3)التنظيمية امللتلفة عرب بيةا  خمتلفة ، 

كيف تتةد العمليا  ( 1)ية ، و معدل تغيري األشكال التنظيم( 4)التنظيمية ، 
 . اصرية األجل إلنتاج خصائص تنظيمية على مدى فرتا  زمنية طويلة

 : Organizational Justice Theoryنظرية العدالة التنظيمية    -11
تصورا  األفراد للعدالة يف عالاة عملهم ، بيمية تبةث نظرية العدالة التنظ      

حبًثا يف  يمية أحد أكثر اتجماال  شعبية واألكثرلقد أصبح موضوع العدالة التنظ
 .. جمال التنظيم واإلدارة

"  العدالة "يتم استلدام مصطلةي  ما ًايف حبوث اإلدارة والتنظيم ، غالب        
" العدالة التنظيمية"ا  بالتبادل ، مثل عند اإلشارة إىل تصور" اإلنصاف"و
يت تعترب أنواع العدالة امللتلفة ال نااش الباحثون عددو ، "التنظيمي نصافاإل"و

تصور  )لقد ركز بعض الباحثني على نوع واحد و ، مهمة يف تصورا  العدالة
، وثالثة (  العدالة التوزيعية والعدالة اإلجرائية )، ونوعان (  شامل للعدالة

فصل العدالة التفاعلية إىل  )، وأربعة أنواع (  إضافة العدالة التفاعلية )أنواع 
 . ( دالة الشلصية والعدالة املعلوماتيةالع
 : Planned Behavior Theoryنظرية السلوك املخطط  -13

املوضوع الرئيسي يف نظرية السلوك امللطط هو أن أفضل طريقة للتنبؤ        
،  وشرح سلوكيا  الشلص هي من خالل النوايا السلوكية لذلك الشلص

ىل التصرف بعقالنية واالستفادة النا  مييلون إ( 5) : تفرتض النظرية أنو
بشكل منهجي من املعلوما  املتاحة هلم عند اختاذ ارار بالتصرف أو عدم 
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واعية وليس بدواف   يتم توجيه تصرفا  األشلاص بدواف ( 2)التصرف ، 
ينظر النا  يف تداعيا  أعماهلم ابل أن يقرروا التصرف أو ( 3) غري واعية ،

ه االفرتاضا  ، كانت النظرية تسمى يف األصل بناًء على هذ،  و عدم التصرف
ريه لنظرية ، يؤثر مواف الشلص ومعايق اوف، وعلى نظرية الفعل املنطقي 

 ، نوايا الشلص السلوكية على سلوكه تؤثرو ، الشلصية على نواياه السلوكية
تشري ، و للسلوك يي أو غري املواتـيشري املواف إىل تقييم الشلص املواتو

آلخرين ألداء أو اتية إىل الضغوط االجتماعية املتصورة من األفراد االقاعدة الذ
فيزية اليت تؤثر على سلوك العوامل التة ؛ تشري النوايا إىلو ، عدم أداء السلوك

مدى استعداد الشلص حملاولة سلوك ما ، وكم من اجلهد الذي و ، الشلص
نت نية القيام بشكل عام ، كلما كاو ك ،بذله على األرجح جتاه هذا السلوي

 .. بسلوك أاوى ، زاد احتمال ايام الشلص بهذا السلوك
 : Prospect Theoryنظرية االحتماالت  -11
حتاول نظرية االحتماال  شرح القرارا  اليت يتلذها األشلاص يف ظل       

ابل تطوير النظرية ، كان هناك اعتقاد عام بأن و ، ظروف عدم اليقني وامللاطر
حمسوبة عقليًا "  فائدة متواعة "القرارا  على أسا   األشلاص يبنون

و  Kahnemanوم  ذلك ، ادم  ، للملاطر وعودة اخليارا  امللتلفة
Tversky  أدلة اوية على أن أساليب اختاذ القرار الفعلية للنا  ال متيل إىل اتباع

 . مثل هذه احلسابا  املنطقية
املفضلة يف صن  القرار هي  فكرة أن األشياء( 5512)طرح ماركويتز و      

هذه الفكرة و ، أنها إما مكاسب أو خسائر حمتملة احتماال  ميكن تعريفها على
 . (5575)هي حجر الزاوية يف نظرية آفاق كامنان وتفريسكي 

 : Psychological Contract Theoryنظرية العقد النفسي    -15
 شروعاتفااية توظيف بني امل تم عقد، ي شاري عندما ينضم املوظفون إىل امل      

تشتمل شروط اتفااية التوظيف هذه على ما سيفعله املوظف وما و ، واملوظف
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 شروعةصل عليه امليوما س شروعفعله امليلذي سيتلقاه املوظف ، وما الذي سا
ظيف هذه ، تسمى العقود يا  التوـعندما يتم تدوين اتفااو ، ابلقـيف امل

وبة ، فإنها ا تكون اتفاايا  التبادل هذه غري مكتوم  ذلك ، عندم ، القانونية
العقود  يكون يفو احلال يف العقود القانونية ، كما هو ، تسمى العقود النفسية

 .. النفسية
 : Resource-Based Theory  النظرية القائمة على املوارد  -16
على  بناًء شاري ى املوارد اختالفا  أداء املتدر  النظرية القائمة عل      

داخل  شاري اد ختتلف امل( 5: ) تقوم النظرية بافرتاضني رئيسينيو ،مواردها 
،  شاري عرب امل ًاوارد متنقلة متاماد ال تكون هذه امل( 2)الصناعة يف مواردها ، 

تسعى و ،لذلك ميكن أن تكون االختالفا  التنظيمية يف املوارد طويلة األمد 
مبواا  فريدة ومستدامة يف البيةا   شاري إىل توضيح كيفية احتفاظ امل النظرية

إنه يركز على االختالفا  القائمة على الكفاءة ، بداًل من الطرق و ،التنافسية 
خمتلفة ، مثل اوة السوق أو التواطؤ  شاري ى اليت ميكن أن تكون بها املاألخر

 .. أو السلوكيا  اإلسرتاتيجية
 : Role Theory  نظرية الدور -17

ن ساسية يف نظرية األدوار هي أن النا  اجتماعيون أو مشروطوالفكرة األ
 ، احلفاظ على جمتم  مستقر أو نظام اجتماعيللعب األدوار بطريقة تساعد 

 : تبةث نظرية الدور 
  ..األشلاص يف املوااف أو السيااا  يف السلوكيا  اليت متيز ( 5)
  .. بهذه السلوكيا نبأ ـتـالعمليا  امللتلفة اليت تنتج أو تشرح أو ت( 2)

  :حتتوي نظرية الدور على مخسة مقرتحا  أساسية و    
، ويتم تنفيذها بشكل يميز من  ًابعض السلوكيا  منقوشة وتشكل دور :أواًل 

 .  ِابل شلص ما يف مواف أو سياق
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تتضمن األدوار يف كثري من األحيان مناصب اجتماعية ، أو تتميز  :ثانيًا 
يف الدور الذين يشاركون يف هوية مشرتكة ، مثل دور مبجموعة من األشلاص 

 .  املعلم أو الطبيب أو املمرضة
يعرف النا  متى يلعب  ما تكون لألدوار تواعا  ، مبعنى أن ًاغالب : ًاثالث

، وكذلك يكون لديهم تواعا  بشأن السلوكيا  اليت  ًاشلص ما دور
 .  سيؤديها هذا الشلص عند لعب الدور

ما تكون مضمنة يف أنظمة  ًااألدوار مبرور الوات ألنها غالب رتستم : رابعًا
 .  اجتماعية أكرب

جيب أن يتعلم النا  األدوار ، أو أن يكونوا اجتماعيني فيها ، واد  : خامسًا
 . جيدون الفرح أو احلزن عند لعب أدوار خمتلفة

 :Self-Determination Theory( تقربر املصري ) نظرية التحديد الذاتي  -18
يف مدى سلوك الشلص املصاب بدواف   التةديد الذاتيتبةث نظرية        

عندما يليب النا  احتياجاتهم األساسية ، فإنهم و ، ذاتية أو تقرير مصريه
مييلون إىل احلصول على مستويا  أعلى من األداء والصةة والرفاهية مقارنًة 

أن النا   نظريةالتفرتض ، و بالوات الذي ال يلبون فيه احتياجاتهم األساسية
، للةكم الذاتي  -نفسية أساسية  : جيب أن يلبوا باستمرار ثالثة احتياجا 

طوال حياتهم من أجل الوصول إىل مستويا  األداء  -والكفاءة واالرتباط 
 .. وجتربة النمو الشلصي والرفاه املستمر، األمثل 

 : Sensemaking Theory( اإلحساس ) نظرية االستشعار  -19
الفكرة األساسية يف نظرية االستشعار عن بعد هي أن اإلدراك املنطقي هو        

ماذا تعين ( 2)،  كيف يالحظ النا  األحداث( 5): عملية مستمرة تبةث يف 
كيف تؤثر املعاني اليت مت إنشاؤها بالتوافق لتلك ( 3) تلك األحداث ،

 .  األحداث على السلوكيا  احلالية واملستقبلية
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جيب أن يالحظ النا  جمموعة من الظروف غري العادية أو امللتلفة هلذا  :اًل أو
 .  احلدث للتسجيل يف هذه األحداث

مبجرد أن يالحظ النا  حدث ما ، فإنهم يريدون معرفة ما يعنيه هذا  :ثانيًا 
عندما "  ؟ ما هي القصة هنا "يريد النا  أن يعرفوا ، و ، احلدث بالنسبة هلم

 .  مهمة ًاداثيواجهون أح
ميكن أن يؤثر إنشاء معنى لألحداث على اإلجراءا  احلالية واملستقبلية  : ًاثالث

لى اتصال م  استمرار تدفق وميكن أن يساعد األشلاص على البقاء ع
ؤال ، ـد م  السـر عن بعـكيـفـوع التـموض( (Weick 1979للص ـيو ،همـخربت

 " ؟ ما أاولهكيف ميكنين معرفة ما أفكر فيه حتى أرى  "
بيةتهم ويفسرونها  شروعاملنظرية اإلحسا  ، يفهم أعضاء حسب و      

يقوم أعضاء ، و ويعطونها معنى من خالل احملادثا  املستمرة م  اآلخرين
 .. بتكوين حسابا  تتيح هلم فهم عاملهم والتصرف بشكل مجاعي شروعامل

 : Social Capital Theory   نظرية رأس املال االجتماعي -30
الفكرة الرئيسية يف نظرية رأ  املال االجتماعي هي أن النا  يكتسبون      

موارد ملموسة وغري ملموسة على املستوى الفردي واجلماعي والتنظيمي من 
ينصب الرتكيز و ،خالل التفاعال  االجتماعية والتواصل م  اآلخرين 

مضمنة داخل األساسي يف النظرية على أن موارد رأ  املال االجتماعي 
الشبكا  االجتماعية لألشلاص أو اجلماعا  أو األمم املرتابطة ومتاحة من 

 . خالهلا
 : Social Cognitive Theoryنظرية اإلدراك االجتماعي  -34
هي أن الفعل البشري ناتج عن ثالثة عوامل  يسية للنظريةالفرضية الرئ      

والعوامل الشلصية  اإلدراكية العوامل املعرفية( 2)السلوك ، ( 5: ) متفاعلة
العوامل الثالثة ال تؤثر على بعضها و ، البيةة اخلارجية للشلص( 3)األخرى ، 

تؤثر على بعضها البعض  البعض يف وات واحد أو م  اوة متساوية ؛ كما أنها ال
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ب أن مير الوات لكل عامل من العوامل الثالثة ملمارسة تطليو ، على الفور
العوامل الثالثة تؤثر على بعضها و ، ى التأثري يف املقابلواحلصول عل التأثري

 ، ومنتجني لبيةتهم اخلاصة،   منتجني البعض بشكل ثنائي ، حبيث يكون النا
ية االجتماعية اسرتاحة من النهج السلوكي ، الذي دراكمتثل النظرية اإلو

 .. يفرتض أن البيةة تسبب السلوك
 : تنمية األفرادو شاري ا  صلة خاصة باملالنظرية ذ هناك ثالثة جوانب من     
واالجتماعية والسلوكية من خالل النمذجة ؛ اإلدراكية الكفاءا  املعرفية ( 5)
ومهاراتهم وادراتهم  املعتقدا  حول ادراتهم حبيث يستلدمون معارفهم( 2)

 .. الداف  من خالل أنظمة اهلدف( 3)بفعالية ؛ 
 : Social Comparison Theory نظرية املقارنة االجتماعية   -31
الفرضية األساسية لنظرية املقارنة االجتماعية هي أن النا  يستلدمون       

 ، وادراتهم لتقييم آرائهم وادراتهمباستمرار معلوما  حول آراء اآلخرين 
تفرتض النظرية أن النا  يقومون بإجراء مقارنا  اجتماعية ألنهم حباجة إىل و

ين ، واحلفاظ على تقرة ودايقة ألنفسهم مقارنًة باآلخراحلفاظ على تقييما  مس
تفرتض النظرية أن النا  و ، لذاتهم ومحايتهم تقديرهمو هماحرتامهم لذات

وم   ، باملعلوما  واملعايري املوضوعية مييلون إىل تفضيل تقييم أنفسهم مقارنًة
 ًاأيض ، فإن األشلاص فرة أو غامضةاذلك ، إذا كانت هذه املعلوما  غري متو

 .. يقارنون أنفسهم بأشلاص آخرين
يم ادراتهم ومعرفة وة أن النا  يستلدمون اآلخرين لتقتفرتض النظريو      

مييل النا  إىل إجراء مقارنا  و ، كيف ينبغي عليهم التفكري والشعور
ه ؛ ـغري متأكدين يما يفكرون فيه أو يشعرون ب( 5): اجتماعية عندما يكونون 

يف املوااف اليت ( 3) ؛ الضغط العالي أو اجلدة أو التغيري يف ظل ظروف( 2)
 .. تعزز املنافسة
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 : Social Exchange Theoryنظرية التبادل االجتماعي   -33
الفكرة الرئيسية يف نظرية التبادل االجتماعي هي أن األطراف تدخل يف        

 ، كون جمزياخرين م  توا  أن ذلك سيعالاا  التبادل وحتافظ عليها م  اآل
تقتصر النظرية على فةص اإلجراءا  اليت تتواف على مكافأة ردود الفعل و

من اآلخرين ، وتفةص العمليا  ثنائية االجتاه ، واملتبادلة ، واملكافأة املتبادلة 
تفرتض النظرية أن و ، "التبادال "والعالاا  املسماة " املعامال "املسماة 

و تتبادل م  اآلخرين املهتمني بالذا  من أجل األطراف املهتمة ذاتيا تتعامل أ
ر حتقيق نتائج ال ميكن حتقيقها مبفرده ، وأن هذه التبادال  ستتواف حاملا ال ُينظ

أن تبادل املناف  ، أو إعطاء شيء ملستلم أكثر و ، إليهما على أنها جمزية للطرفني
 . سلوك البشريايمة للمستلم منه بالنسبة للمتربع ، هو األسا  الكامن وراء ال

 : Social Facilitation Theoryنظرية التيسري االجتماعي   -31
االجتماعي يف تأثريا  األشلاص  أو التسهيل تبةث نظرية التيسري       

على سبيل املثال ، ، أو النقصان يف مستوى أداء الفرد اآلخرين على الزيادا  
همة سهلة ، يكون األداء عندما يكون األشلاص اآلخرون يف املكان وتكون امل

أفضل من أداء الفرد لوحده ؛ إذا كانت املهمة صعبة ، فعندها يكون أداء 
 ..الشلص أسوأ يما كان عليه عندما يقوم باملهمة مبفرده 

 : Social Identity Theory  نظرية اهلوية االجتماعية -35
شلص بأنه ينتمي ، والذي يشري إىل معرفة ال" اهلوية االجتماعية"مفهوم         

ة بسبب ياطفية وايمإىل جمموعا  اجتماعية معينة واليت تنطوي على أهمية ع
يتم تعريف اتجمموعة االجتماعية على أنها أكثر من و ، عضوية اتجمموعة

هلما نفس ( 2)يعّرفان ويقيمان أنفسهما بالطريقة نفسها ، ( 5): شلصني 
يتبعون نفس األمناط ( 3)و التعريف ملن هم وما هي السما  اليت لديهم ، 

تشري عضوية اتجمموعة و ، م  اآلخرين الذين ليسوا يف جمموعتهم فاعلالتلكيفية 
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، ويشري تعريف الذا  إىل شعور " هم "مقابل " حنن "إىل اإلحسا  اجلماعي بـ 
 ".أنت "مقابل " أنا "فردي بـ 

 Social Network Theory  نظرية الشبكة االجتماعية -36
الفكرة األساسية لنظرية الشبكة االجتماعية هي أن النا  مييلون إىل         

تبةث النظرية يف جمموعة و ، والتصرف بشكل مشابه ألنهم متصلونالتفكري 
األفراد أو  )الروابط أو الروابط بني جمموعة حمددة من اجلها  الفاعلة 

نظام الروابط  ، م  الرأي القائل بأنه ميكن استلدام( شاري  اجلماعا  أو امل
ميكن لروابط و ،ككل لتفسري السلوك االجتماعي للجها  الفاعلة املعنية 

تيح النظرية حتليل جمموعة من ـتو ، التصال باجلها  الفاعلة وتقسيمهاالشبكة ا
القيادة ، الفرق ، القوة ، الثقة ،  )الظواهر التنظيمية على املستوى اجلزئي 

عالاا  التواصل ،  )املستوى الكلي و(  معدل الدوران ، وما إىل ذلك
 . ( التةالفا  ، إدارة الشبكة ، وما إىل ذلك

 : Stakeholder Theory  نظرية أصحاب املصاحل -37
هي أنها تهتم يف املقام األول بتةسني ثروة  شاري النظرة التقليدية للم     

، فإن  يف هذا الرأيو شروع ،ةك الذين ميتلكون أسهم يف املمساهميها ، أول
هي يف املقام األول ااتصادية ، وعلى حساب أنواع  واراراته شروعتصرفا  امل

تتعارض نظرية أصةاب ، و احل ، مثل مصاحل اتجمتم  الفضلىأخرى من املص
 ..مشروع ة م  هذه النظرة التقليدية للاملصلة

 : Structural Contingency Theory   نظرية الطوارئ اهليكلية -38
رضية الرئيسية يف نظرية الطوارئ اهليكلية هي أنه ال يوجد هيكل الف       

تنظيمي واحد أفضل ؛ بداًل من ذلك ، يعتمد اهليكل التنظيمي املناسب على 
ستكون  شاري تفرتض النظرية أن املشروع ، واال  الطارئة اليت تواجه املاحل

لها ، م  ، مثل هيك شروعديرون يتناسبون م  خصائص املفعالة إذا كان امل
 ..احلاال  الطارئة يف بيةتهم 
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كانت نظرية الطوارئ مبثابة االبتعاد عن النظريا  الكونية ، اليت دعت        
إىل وجود طريقة واحدة للتنظيم ، يما يعين أنه ال ميكن احلصول على أعلى 

يكلي ـصى للمتغري اهلـتوى من األداء التنظيمي إال من املستوى األاـمس
مثل إضفاء الطاب  الرمسي أو التلصص ، تفرتض نظرية الطوارئ التنظيمي ، 

أن النجاح التنظيمي ال يعين اعتماد احلد األاصى للمستوى ، ولكن اعتماد 
املستوى املناسب من املتغريا  اهليكلية اليت تعتمد على مستوى ما من متغري 

 ..الطوارئ 
 : Structuration Theory   ةنظرية اهليكل  -39
املوضوع الرئيسي لنظرية اهليكلة هو أن األفراد هم أعضاء يف اهلياكل         

االجتماعية ، وتلك اهلياكل تدعم األداء املستمر للروتني م  مرور الوات ، 
وهي  ، االجتماعية للةياة( يةتكرارال)نظرية على التعميم األساسي وتركز ال

ف من يمارسا  األفراد تفرتض أن اخلصائص اهليكلية لألنظمة االجتماعية تتأل
يف مدى ايام ( 5): ونتائج تلك املمارسا  ، عالوة على ذلك ، تبةث النظرية 

إىل ( 2) ،( وكالة)وتشكيل هياكل اجتماعية  السلوكيا  الطوعية للنا  بإنشاء
قييد ، ومتكني سلوكيا  ـأي مدى تقوم اهلياكل االجتماعية بتشكيل ، وت

وهكذا فإن اهلياكل .  " زدواجية اهليكل والعملا "األفراد ، أو ما يطلق عليه 
اهلياكل  ، ها الوسيلة ونتائج سلوكيا  النا االجتماعية هي يف حد ذات

وصف النظرية على ، و تيجة ألعمال إنسانية غري متواعةـاالجتماعية هي أيضا ن
أنها جهد طموح للغاية لدمج مدرستني متعارضتني يف التفكري يف النظرية 

حياول احلفاظ على الرأي القائل بأن العالاا  االجتماعية هي ، و االجتماعية
كما حياول احلفاظ على وجهة النظر القائلة بأن ، نتيجة لنشاط بشري متعمد 

 .. اهلياكل االجتماعية تشكل السلوك البشري
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 : Transaction Cost Theory   نظرية تكلفة املعامالت -10
ن  شيء ما ص شاري ال  ما إذا كان يتعني على املعامتتناول نظرية تكلفة امل       

من احلصول على املوارد وإنتاج  شروعإذا متكن املو ، أو شرائه بداًل من ذلك
،  خرىاأل املشاري اختاذ ترتيبا  م   إىل شروعتاج املحي، فلن  ج مبفردهومنت

 مشاري لغالًبا ما يكون من املفيد لوم  ذلك ، ال يكون هذا هو احلال عادة ، و
الوحدة و ، أخرى مشاري أنواع أخرى من االتفااا  م  الدخول يف جتارة أو 

قل ـعاملة عندما يتم نامل دثوحت ، نظرية هي املعاملةالاألساسية للتةليل يف 
ي على الصراع حتتو كل احلركا  املالية، و دمة عرب احلدود التنظيميةسلعة أو خ

 :  صنيًفا ثالثًيا للمعامال ت ادم كومونزو..  والتبادلية والنظام
املساواة يف  تنقل معامال  املفاوضة ملكية الثروة بنيو أو املساومة ؛ املفاوضة -5

املعامال  اإلدارية ختلق الثروة عن طريق  ؛اإلدارة  -2.  االتفاايا  الطوعية
تقنني  أو التقنني ؛ التوزي  التمويلي -3.  أوامر الرؤساء والسلطا  القانونية

رفا  عامال  تقسم فوائد وأعباء عمليا  تكوين الثروة من خالل تصامل
 .. الرؤساء والسلطا  القانونية

مثل ذوي اخلربة  )بداًل من الرتكيز على االختالفا  يف الشركاء التجاريني و      
، تركز النظرية على االختالفا  يف اضايا التعااد بني (  مقابل السذاجة

 .. التكاليف اليت تنطوي عليها تلك العقود الشركاء التجاريني وعلى
وهذا خمتصر جلوانب من النظريا  اإلدارية ، وسيتم من خالل املباحث         

أخرى ميكن أن تسهم يف تبيان وتنظيمية الالحقة التطرق ملضامني نظريا  إدارية 
منظور وآراء مقدميها ضمن أدبيا  اإلدارة وذلك لالستفادة من إجيابيا  

تها وجتنب سلبياتها يف بناء مالمح إلدارة إسالمية جديد ، ميكن تنميتها طروحا
 ..وتطويرها خلدمة العلوم واملعارف اإلنسانية 
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 إدارة البيئة النفسية بني الفكر والسلوك: ًا بعسا
 

 Psychological Environementتكتسب البيةة النفسية  وتواصاًل ؛       
 Psychologicalواتجمال النفسي  Psychological Climateواملناخ النفسي 

Field ؛ كفرد ومجاعة العاال ها املتبادل م  اإلنسان ات، مستويا  تأثرها وتأثري
، لتولد االجتاه  Work Environmentوجمتم  ، يف اتجماال  العامة وبيةة العمل 

 ..السلوكي ومؤشراته ونتائجه اإلجيابية والسلبية 
، وما ميتد إنسانيًا ( بيةة العمل ) رة ضمن البيةة الداخلية ويأتي دور اإلدا       

فضاًل عن العالاا  العامة واإلنسانية ومشرتكاتها النفسية ،  وجودًةومنتوجًا 
ومواطنها التفاعلية وحراكها التغيريي خبطوطه ؛ األفقية والعمودية واجلانبية ، 

 ..إىل البيةة اخلارجية 
ري الشامل ال يكون إال باالستعدادا  املبنية على فالتغري اجلزئي والتغي      

والنظام اإلداري ، وما تتوجه به الدراسا  والبةوث والبيانا  ، املعلوما  
 ..وما يتوسطها كداعم ، متكون من املواهب واملهارا  واخلربا  

على أسا  اإلرادة الشامل والتغيري اجلزئي ويف اإلسالم تبنى ثقافة التغري       
فلسفة تم  وأنشطته ومشاريعه املتنوعة ، وطبيعة علة حتى تشمل بذلك اتجمالفا

 ..وإسرتاتيجياته التغيري 
 (50)للَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ ا)       

 .ة األنفال سور
من مضامني اآلية املباركة ، هو إعادة مستوى ضبط حمتوى املؤثر ويما يربز       

على اإلسرتاتيجيا  والقرارا  ، من خالل إعادة إدارة حلقا  وانسيابية 
السلوك ، واستمرارية حياة الفكر ، النفس ، املعلوما  ، : وفاعلية ومرونة 
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: توى املؤثر ضمن البيةة املشرتكة مبفصلييت إسرتاتيجية إدارة حم حراك واستدامة
 ..التةديا   –الفرص ، الضعف  –القوة 
الضبط ليمتد  –ولالستدامة والرتشيق املنتج ، البد من حتسني حمتوى املؤثر      

األداء ، ويما تكون عليه الصياغة اإلسرتاتيجية وتطبيقاتها  –فاعليته عند التنفيذ 
 ..ة املضافة على النتائج واستثماراتها املنتجة ، وما حتققه القيم

منظومة االستعداد م  وميكن وض  خمطط خمتصر مفيد لتبيان مدى فاعلية       
، داخل إطار  ا وجمتمع اد ومجاعا فرأ، ك(  حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ )التغيري ، 

الفكر والنفس من جمرياتها ضضمن بيةة املعلوما  والبيانا  ، و، وإدار التغيري 
 :والسلوك ، وآثارها اآلنية واملستقبلية ، وكاآلتي 

 
 
 
 
 
 
 
 

 يبني فاعلية منظومة التغيري وإدارتها (  3 )خمطط 
 يف البيةة الفكرية والنفسية والسلوكية 

 
، وما جيمله خمتصر امللطط ، املباركة اآلية مضامني ويما نستقرأ من خالل         

 : بأن هناك 
  ةارجيالتفاعلية اخل –داخلية املعلوما  والبيانا  الإدارة .. 
  تفاعلي خارجي –إدارة الفكر داخلي .. 

 

 املعلوما 

 إدارة 
 البيةة النفسية

 اإلنسان

إدارة الفكر 
 وبـيـةـتـه

إدارة السلوك 
 وبـيـةـتـه
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  تفاعلي خارجي  –إدارة النفس داخلي.. 
  تفاعلي خارجي –إدارة السلوك داخلي .. 
 :وإنسان وأنشطة وتفاعل ( ة ـةـبي) ـ ويقابله ك      
  ةاخلارجي ةلتفاعليا –إدارة بيةة املعلوما  والبيانا  الداخلية .. 
  تفاعلي خارجي  –إدارة بيةة الفكر داخلي.. 
  تفاعلي خارجي  –إدارة بيةة النفس داخلي.. 
  تفاعلي خارجي  –إدارة بيةة السلوك داخلي.. 
وضمن تفاصيل ما تقدم يكون ؛ التغيري ، النعمة مبلتلف أشكاهلا ، ما يتعلق     

النفسي ، واحلراك  –ستعداد الفكري النفس والبيةة النفسية ، واال –بالنا  
السلوكي ، إدارة الذا  على كل املستويا  ، سواء كانت باتصاالتها وعالااتها 

 ..اهلرمية أو غري اهلرمية 
ويبقى بنتائجه مرهون بنتائج وتوجها  التغيري ، ليكون مواف مؤشر ملا        

سورة /  55من اآلية (   وْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْإِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَ) تتلذه العدالة و

 .الرعد 
الذا  ، ومنه إدارة البيةة النفسية ،  –ومنه مدى أهمية بناء إدارة الفكر        

واالستعدادا  وتوجها  التغيري الداخلي والتغيري اخلارجي ، ونية وتطبيقا  
 .. ية السلوك ، باإلجيابية أو السلب –النفس 
ئِيسٍ بِمَا كَانُوا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَ)       

 .سورة األعراف  (835)يَفْسُقُونَ 

صصي ، العام والتلالفكر ثقافة وال يبنى النهي عن السوء إال بقويم       
لتكون احلد الفيصل  ، واستقامة السلوك والتطبيقا ، وسالمة البيةة النفسية 
سورة  (57)فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) بني العدل والظلم ، 

 .سورة األحقاف /  31من اآلية (  فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ) النمل ، 
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النفسية ال تقف عند هذا احلد ، بل تطول التوجها   –والبيةة الفكرية         
اإلدارية للذا  دون العناية بالعلوم واملعارف ، وكما روي عن رسول اهلل 

 ( : صّل اهلل عليه وآله وسلم)
 5 (هالُك رجال ُأميت يف ترك العلم ومج  املال ) 

فكرية بيةة رأ  املال املتطور واملستمر العطاء ، وهو هو فالعلم احلقيقي       
نفسية رفيعة املستوى حتتاج إىل إدارة األداء العالي حلماية احلاضر واملستقبل ، و

متلك خزائن األموال ، لكنها خاوية  الدول من ص وكممن األشلافكم 
لزمام العلوم واملعارف اليت  ملمتلكةفتنهار حتت أادام الدول ا، لعلم بافتقارها ل
جمريا  بإدارتها وخططها اإلسرتاتيجية يف البةث والتطوير ، وتتعاظم 

احلضارة فرك  هلا وعلى  –توجهت بالعلم طبيقاتها املستمرة واملستدامة ، وت
أعتابها املال والدول واحلكوما  بكل أشكاهلم ، والعامل باألمس واليوم 

 ..بال منازع وال جدال ن يثبت ذلك ميداواملستقبل ، 
وتبقى البيةة النفسية تتوجه بالفكر والعلم وما يتطلب من ادرة إدارتها ،      

 ( : صّل اهلل عليه وآله وسلم)عن رسول اهلل وروي 
 2 ( لم كان ما ُيفسد أكثر يما ُيصلحِعَمْن عمل على غري ) 

 
 

 والتنظيمي اء الفكر اإلدارينالتعاون وب: ًا ثامن
 

، بشكل عام ؛ مسة من مسا  السلوك اإلنساني  Cooperationلتعاون ا      
اهلادف والناف  واملنتج ، املبين على املبادئ والسالمة واالعتدال ، املبني من 

وميوهلا ( النفس ) وادراتها ، املمتدة إىل سوي ( الفكر  –املعلومة ) خالل ؛ 

                                                 
 
 . 566ص /  381 / إيران / قم / دار الحديث / التنمية االقتصادية في الكتاب والسنة / محمد الريشهري  - 
2
 . 21 ص / المصدر نفسه  - 
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اإلرادي والال إرادي ،  (السلوك ) ورغباتها ومستوى متاسكها ، ومنه يرتمجه 
ليةقق عمل ونتائج أداء عمل على وفق ما مرسوم بشكل مبسط أو معقد ، وما 

 ..الدور ، وما تتطلبه األهداف والغايا   –متليه املسؤولية 
االجتماعي ، األخالايا   –وجيم  ما بني اإلنسان والسلوك التعاوني       

ميتد منه لبناء الشلصية اتجمتمعية سواء  والقيم اإلنسانية واألواصر املشرتكة ، وما
كان ذلك داخل بيةة العمل أو خارجها ، أو له صفة رمسية أو غري رمسية ، أو 

 ..مقابل شيء أو بدون مقابل وبشكل تطوعي 
وللتعاون ميزا  للتآلف والرتابط وجودة العمل واإلادام وسالمة األداء ،      

ااا  ، ولكن هناك توجه آخر للتعاون ويسهم يف تبادل األدوار واستثمار الط
 :السليب ونتائجه الضارة الذي حيذر منه اإلسالم 

 سورة املائدة/  2من اآلية (  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )

واالاتصادية ضمن اتجماال  االجتماعية بفاعليته ويما يدخل التعاون     
 ..، ومبا يكون عليه من مستوى ثقايف وإنساني واإلدارية والتنظيمية 

َعاُوُن َوالتَّ، ِصيَةُة ِبَمْبَلِغ ُجْهِدِهْم ِمْن َواِجِب ُحُقوِق اهلِل َعلى ِعَباِدِه النَّ )و       
 . 5(َعلى إَااَمِة احَلقِّ َبْيَنُهْم 

، والبد من إدارة التعاون  املشرتكون فالداعم إلاامة احلق يتةقق بالتعا      
يثيا  احلق عن الباطل بال اإلحاطة بومييز احلبالعلم واملعرفة ، فال ُيعرف 

 ..ه إلحقاق احلق وإعادته إىل نصاب والتشريعا  اإلهلية
وميكن وض  خمطط مبسط وخمتصر ملنظومة التعاون ومستوياته بتوجها  ؛      

؛ اإلثم والعدوان ، وذلك يف ظل مستوى البناء الرب والتقوى ، وما خيالفه من 
الثقايف واحلضاري وتأثريا  البيةة الداخلية والبيةية اخلارجية ، وجمرياته املتبادلة 

 :م  املستويا  اإلدارية والتنفيذية ، وكاآلتي 

                                                 
 
 . 333ص / نهج البالغة  - 
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 يبني املنظومة امللتصرة للتعاون(  4 )خمطط 
 

يف واحلضاري ، يكون عامل من العوامل املوجهة وهنا مستوى البناء الثقا      
التعاون ، وبدوره له  –حنو مستوى حتسني طبيعة وجودة العالاا  اإلنسانية 

فاعليته يف انسيابية ومرونة األعمال ضمن املستويا  اإلدارية والتنفيذية ، وما 
املقرتن ( الرب والتقوى ) حتمله البيةة الداخلية والبيةية اخلارجية ، وما ينتج عن 

باملستويا  اإلدارية والتنفيذية من ؛ االستقطاب اإلداري والتآلف داخل 
املقرتن باملستويا  اإلدارية ( اإلثم والعدوان ) املشروع ، وخبالفه ما ينتج عن 

 ..والتنفيذية من ؛ املشكلة اإلدارية والصراعا  داخل املشروع 
 ( :له وسلمصّل اهلل عليه وآ)وكما روي عن رسول اهلل      

لة املشك
 اإلدارية

 
االستقطاب 
 اإلداري

اإلثم 
 والعدوان

الرب 
 والتقوى

مستوى البناء 
 الثقايف واحلضاري

املستويا  
اإلدارية 
 والتنفيذية

 

 البيةة الداخلية 
 والبيةية اخلارجية

 التعاونمستوى 
 وإدارته
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ال يزاُل النا  خبري ما أَمروا باملعروف ونهوا عن املنكر وتعاونوا على الرب )       
والتقوى ، فإذا مل يفعلوا ذلك ُنزعت منهم الربكا  ، وُسلِّط بعضهم على 

 . 5 (بعض ، ومل يكن هلم ناِصر يف األرض وال يف السماء 
مفصلية إدارة أهمية متاسك يف ، احلديث النبوي الشر مضامني يما يربز يفو     

التعاون باالارتان م  ثقافة مؤهال  األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،  –اخلري 
واحليلولة دون األمور مبوازينها احلقيقية ،  ةماستقوذلك الوعي سبيل ال
 ..والدماء لفوضى والصراعا  وهدر الطااا  الوصول إىل ما يؤدي ل

بناء الفكر اإلداري والتنظيمي ركن من أركان ن التعاووبذا يكون        
على كل املستويا  واألنشطة اإلنسانية ، وبال عالاا  وتعاون على والتطبيقي 

 ..العطاء ال يتةقق ما يهدف لبناء احلضارا  املستدامة 
 
 

 إدارة احلقوق والواجبات: ًا تاسع
 

تنتهي بتوجهاتها  اإلسالم دين حياة الفضاًل عن ما تقدم ذكره ، فإن        
األخروية ، وحياة ال تتقيد بالشلصيا  ، ومنهج ودستور ال يقف  –الدنيوية 

عند عتبة زمن معني وموا  ومواف ، وال يقف بوجه التطور واحلضارة 
وحقوق النا  املستدامة واملستمرة مادام التطور حيرص على محاية اإلنسان 

 ..والبيةة مبكارم األخالق 
 وايادة الذا  ومستقبله الكائن عند بإدارة م منهج ملا ابل ومرورًاواإلسال        

منهم الفرد واجلماعة والنا  واحلكومة القائدة والدولة وامتداداتها الكونية ، و
بذا  يستديم احلياة حبماية احلقوق واحلث بعقالنية على تأدية الواجبا  ، و

 :وموااف احلقوق والواجبا  أدوار ومهام الوات ف
                                                 

 
 . 434ص /  المصدر نفسه/ محمد الريشهري  - 
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بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ  وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ)       

وْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَ

 .سورة األنعام  (857)تَذَكَّرُونَ 

وبني املال واليتيم مسؤولية وحقوق وواجبا  حيكمها احلالل واحلرام        
حلماية إنسانية اإلنسان ، أين ما كان يف خارطة احلياة ، وأدوار ومهام اإلنسان ، 

، ومنها والقدرا  الذاتية ، فيها العدالة واملساواة (  إِلَّا وُسْعَهَالَا نُكَلِّفُ نَفْسًا ) عند ؛ 

 ( .. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا) مسرية العدالة واملساواة وتطبيقاتها ؛ 

ونتائج إدارة الذا  ، التقييم الوظيفي والتقويم األدائي عند مضمون من        
سورة /  7من اآلية (  لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ) مضامني ؛ 

اإلسراء ، ومنه ما يتمثل ضمن الدور وأشكال التداخل بني املسؤوليا  
 ..املنظورة وغري املنظورة  النتائجو

والسلوك اإلاتصادي يرتبط بالسلوك التنظيمي ضمن إدارة احلقوق        
الرفاهية ، وما يتطلب  –عند مفصلية اإلنفاق والواجبا  ، وامتداده للقدرا  

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ) من ودعم إدارة الذا  بالتلطيط ؛ 

 .سورة الطالق  (4)عُسْرٍ يُسْرًا فْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ وَآَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ ن

 سبيل آخر تتضمنه اخلطط ومواا  اإلنفااي –االاتصادي والسلوك        
 :ومرونتها عند املتوافرة تطبيقاتها واخليارا  

  (ِلِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِه ) . 

  (  ُوَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّه  ). 

  ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا ). 

  (سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا  . ) 
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احلقوق والواجبا  وإدارتها ، تكمن ضمن أسس وبناء اخلطة  ودائرا       
منه عند التشريعي ، و –والتنظيم والتنسيق ، وعالااتها عند اجلعل التكويين 

ااعها ومواافها وتوايتاتها ، واخلط البياني الكائن يف إمتداداته مرورًا حمددا  مو
الفرص الدنيوية وآثارها األخروية اليت تصون احلقوق وتكون  –بنقاط القوة 

 ..مالزمة بال تقادم وضياعا  احلقوق 
لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَ)      

 .سورة األعراف /  81من اآلية (  خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِنيَ 

 
 

 اإلدارة بني متطلبات احلقوق والواجبات:  اً شراع
 

لق وتواصاًل ؛ تتالزم احلقوق والواجبا  م  مسرية احلياة ، ومنها ما يتع       
باإلدارة أين ما كانت ، صعودًا من إدارة الذا  ، ومرورًا بإدارة الدولة ، 

 ..وإدارة املؤسسا  الدولية 
ويف عاملنا املعاصر ، امتد  اإلدارة التقليدية وتعقدها وفلسفتها إىل اإلدارة        

 الرامية لتوجه اإلنسان حنو األنشطة واحلياة الرامية والعامل الرامي الذي ختطى
 ..األرض ليصل إىل الفضاء اخلارجي 

وتنوعت أنظمة العمل والقوانني والتشريعا  يف معاجلاتها ملواا  احلقوق       
وما يرتتب عليها من واجبا  سواء كانت مبنظورها التقليدي أو غري التقليدي 

االنرتنت وشبكا   –والرامي ، مبا فيه ما يتعلق بشبكا  االتصاال  العاملية 
 ..االجتماعي ، واملواا  مبلتلف أنشطتها التواصل 

وهنا تظهر العوامل املستقلة والعوامل التابعة ، وكيفية فهم احلقوق        
والواجبا  ، وكيفية التعامل معها على املستوى الفردي واجلمعي واتجمتمعي 
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من جهة ، وما تتبناه الدول واحلكوما  ، وما تتضمنه التشريعا  والدساتري 
 .. ، وما تنظر هلما األديان والقوانني

وعلى العموم ، ميكن إمجال خمطط مبةتوى خمتصر ومبسط للتعامل م        
احلقوق والواجبا  ، مبا تتفاعل معهما من مستويا  الثقافة والتمييز واالختيار 
ومفهوم األخالايا  والعدالة واملساواة والتكافؤ ، واحلراك ضمن البيةة 

ارجية ، ومدى توجيها  األنظمة والتشريعا  والقوانني ، الداخلية والبيةة اخل
 :والتعامل معها باملوروث واملكتسب ، وكاآلتي 

 
 
 
 
 
 
 
 

 يبني املنظومة الكائنة فيها احلقوق والواجبا (  1) خمطط 
 

واإلسالم له نظرته وحتليالته وفلسفته يف جمال احلقوق والواجبا  وعدالة       
تهما يف ظل التشريعا  اإلهلية املتمثلة مبا ورد يف القرآن ومساواة وتكافؤ تطبيقا

الكريم دستور احلياة املمتد مبشروعه إىل ما بعد الدنيا ، وما حيمله من االبتعاد 
عن متيي  احلق العام واحلق اخلاص الذي ال يتقادم مهما امتد الزمان ، وتبيانه 

لْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ وَلَا تَ) البعيد عن األهواء وتشريعاتها الوضعية ، 

 ..سورة البقرة  (77)تَعْلَمُونَ 

 احلقوق الواجبا 

األنظمة 
والتشريعا  
 والقوانني

 البيةة الداخلية

 

 البيةة الداخلية

 البيةة اخلارجية

 البيةة اخلارجية

 البيةة اخلارجية

 البيةة اخلارجية



 74 

 إدارة السلوك وسلوك اإلدارة :ي عشر اداحل
 

وأيضًا تسمى  Behavior Managementتكاماًل ، فإن إدارة السلوك       
ري وحتسني مسار تعديل السلوك ؛ وهي توجه لتةفيز وتوجيه األفراد هلدف تغي

تصرفاتهم وعالااتهم وتفاعالتهم وتعاونهم ، وذلك من خالل حتديد املشكلة 
والتوجها  السلبية ، ومعاجلتها باحللول والتوجها  اإلجيابية ، ورمبا حيتاج إىل 
مج  املعلوما  والبيانا  وحتليلها وتشليص املشاكل أو السلبيا  والتلطيط 

 ..يف حتقق األهداف املرسومة  والتنفيذ ملعاجلتها بشكل يسهم
وللبيةة الداخلية والبيةة اخلارجية تأثراتها على السلوك وإدارة السلوك       

واستثماراتها اإلسرتاتيجية الفاعلة ، والسيما ما يتعلق باملناخ التنظيمي 
 .. واإلداري وبيةة العمل والتقنيا  

ق من أسس البناء فينطل Management Behaviorأما سلوك اإلدارة       
والنظريا  املعتمدة واخلطط والسبل والتطبيقا  واألهداف املرسومة ، وما 

 ..األداء ، وما حيتاجه إىل املتابعة والراابة التقوميية  –يتطلبه التنفيذ 
وبهذا التوجه ، ميكن وض  خمطط خمتصر ومبسط لتفاعل مفصلية منظومة        

 :السلوك وكاآلتي  –اإلدارة 
 
 
 
 
 
 
 

 السلوك –يبني بشكل مبسط تكاملية منظومة اإلدارة (  6) خمطط 

إدارة 
سلوك  السلوك

 اإلدارة 

املستويا  
 اإلدارية

تأثري اجلوانب 
املادية وغري 
 املادية والنفسية

تأثري اجلوانب 
املادية وغري 
 املادية والنفسية

 

 مستوى التطور التكنولوجي

 املوارد البشرية
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والتكاملية بني إدارة السلوك وسلوك اإلدارة يلتقي عند طبيعة صن          
واختاذ القرارا  وتنفيذها ونتائجها وتقييمها الوظيفي الدوري وتقوميها األدائي 

ثماره عند مفصلية ومستوى اجلودة ومتطلبا  التةسني لتةقيق ما ميكن است
 ..التةديا   –الفرص ، وما يؤثر على مفصلية موا  الضعف  –موا  القوة 

اإلدارة  –وامللطط امللتصر اآلتي يبني اجلوانب املشرتكة للسلوك        
 :والوظائف 

 
 
 
 
 
 
 
 

 وظائف املشروع –يبني بشكل مبسط ملنظومة وظائف اإلدارة (  7 )خمطط 
 

إدارة ) ك مفصلية بني اإلدارة واإلدارة ، تسبق وتلةق السلو –واهلدف       
، وبني مستوى املسؤولية وذا  املسؤولية الكائنة يف ( السلوك وسلوك اإلدارة 

كل َمواطن األنشطة أو املشروع ، ومنها التنفيذ واألداء واخلربة اليت تتوسطهم 
لفعلية ، ويبقى الراابة التقوميية بني ما هو خمطط وما يتم ترمجتها بالنتائج ا

 ..السلوك واإلدارة والقيادة يف اإلسالم جيمعوا بآثارهم بني الدنيا واآلخرة 
 (887)نُونَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَ)      

 .سورة البقرة 
 

وظائف 
 اإلدارة

وظائف 
 املشروع 

املستويا  
 اإلدارية

التنبؤ ، التلطيط ، 
التنفيذ ،  التنظيم ،

  املتابعة والراابة

املالية ، املوارد 
البشرية ، املشرتيا  ، 
 اإلنتاج ، التسويق

 

 مستوى استثمار التطور التكنولوجي

 التنمية والتطوير املستدام واملستمر للمشروع
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 الثاني املبحث
 املهام والتوجهات اإلدارية واستكشافاتها

 
استكماال وتواصاًل ملا تقدم من حماور ، يسهم يف دعم متطلبا  العمليا         

اإلدارية واستكشافاتها االستثمارية مللتلف الطااا  البشرية ، املادية منها وغري 
حها ، وبهذا لنجااملادية والنفسية ، وسبل تنظيم حراكها والفرص املواتية 

 : ستكون حماور املبةث اآلتي 
 . بني التقليدية وغري التقليدية إدارة السمعة: أواًل 
 . بني القوة اجلاذبة والطاردة إدارة السمعة: ثانيًا 
 . إدارة البساطة وإدارة التعقيد و الذكاء العاطفي: ثالثًا 
 . رة اجلاذبة واإلدارة الطاردةااإلد: رابعًا 

 . رة املشكال  وإدارة األزما إدا :خامسًا 
 . إدارة اخلوف التقوميي ومعطياته :سادسًا 
 . إدارة العواطف واإلجهاد: سابعًا 
 . التشليصي والناادوإدارة التفكري الفاحص : ثامنًا 
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 بني التقليدية وغري التقليدية إدارة السمعة: أواًل 
 

، فالسمعة  Reputation عةالسمونتطل  إىل موضوع تكاملي آخر أال وهو       
بإجيابياتها وسلبياتها تشمل الشلص احلقيقي املتمثل بالفرد ، والشلص 
املعنوي أو االعتباري املتمثل باملشروع ، ورمبا يكون مؤشر حقيقي على الفكر 

أو غري حقيقي ال صلة هلا بالشلص وإمنا ملفقة لتشويه مكانته بني  ،والسلوك 
 ..ةة األعمال األوساط االجتماعية أو بي

وأيضًا  ، شاري احلديث املتعّلق بامل من صبح جزءت،  مفهومك والسمعة     
سمعة تنااش وبهذا نرى ما يدور عن ال، شاري  مرتبط بقسم الشؤون املتعّلق بامل

أو خطر  )هلا مسعة  شاري العديد من املو ، اللجنة التنفيذية وغرف املدراء لدى
سمعة إىل املستوى المور ترفعان أا  املعنية اجلهلجان وبعض ، وال(  مسعة
بأّن مسعتهم ثروتهم   -وتعلن علنا   -على حنو متزايد  شاري تدرك املو ، الكبري

السمعة م  مراعاة ما يؤثر على ؛ يّدعون بأّنهم يّتلذون القرارا   األكثر أهمية
 .وعقالنية ما يتطلبه ذلك 

الدولة أو  ةدارإل ميتد ، بل مل األعماللسمعة ال يقتصر على عاابوالتفكري        
أن متويلها وادرتها على جذب ، واحلكومة واملدار  احلكومية واملستشفيا  

،  كن أن يعتمد على مسعتهااملواهب واالحتفاظ بها وبقائها على ايد احلياة مي
اخلريية والقطاع غري اهلادف للربح أن الدعم املالي املستمر  شاري تدرك املو

أصبةت العديد من ، و سيةةالسمعة الاملهمة لن يأتي إىل من يعانون من  وإجناز
أزمة مضرة بالسمعة أو إما من خالل جتربة :  سلبيةالسمعة الذا   شاري امل

هذا هو السبب يف كثري من األحيان و ، نفسها أو رؤية منافس أو نظري يديرها
السمعه رمبا تقضي  ة لكونماياحلجيب  السمعة ، أوال وابل كل شيءينظر إىل 
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على مستقبل املشاري  واملؤسسا  واحلكوما  ، ولإلعالم ووسائله الدور 
 5 ..البارز يف مستوى الفرص والتةديا  للسمعة

مبهام متعددة األغراض Reputation Management  إدارة السمعةوتتجه        
م  فاعلية  والوظائف املوازية واملتداخلة ، التكتيكية منها واإلسرتاتيجية ،

 ..الوظائف اإلدارية ووظائف املشروع 
وتبدأ إدارة السمعة باالجتاه اإلجيابي من ؛ الشلص احلقيقي أو الطبيعي ،       

 ..لتتس  وتشمل الشلص املعنوي أو االعتباري 
وإدارة السمعة وإسرتاتيجيتها هلا ارتباطها باألخالايا  ، ومنها أخالايا        

ستقبلي بني الفرد واتجمتم  من جهة ، وبني املشروع واتجمتم  العمل والبناء امل
 ..على املستوى احمللي والعاملي 

العديد من اخلرباء أن إدارة امللاطر هي إدارة املعرفة ، ألنه فقط من  ويرى       
قامسها بشكل تعاوني ، خالل معارف وخربا  ومهارا  املوظفني ، اليت يتم ت

هناك و ، امللاطر اليت تهدد السمعة وتتفاعل معهاتوا  يأن  مشروعميكن لل
عدد من األنظمة وتقنيا  مج  وتبادل املعرفة ، عند إضفاء الطاب  الرمسي 

فر األسا  لتدفق مستمر للمعلوما  ذا  األولوية من اعليها ، ميكن أن تو
كجزء و ة ،عرفاملألولةك الذين حيتاجون إىل  هلم ادرا  معرفية أولةك الذين

أن  نامج رمسي إلدارة امللاطر والسمعة ، ميكن لتقنيا  إدارة املعرفةمن بر
درك املشكال  الساخنة احملتملة ابل أن خترج ي شروعتساعد يف التأكد من أن امل

  2 . عن نطاق السيطرة
واملهارة الشلصية وإدارة السمعة وإسرتاتيجيتها ، تربز مدى ومستوى       

كل حرص على محاية ؛ اإلسم ، واملاركة أو توجهاتها كقيادة فعالة تعمل ب
                                                 

1 -Griffin, Andrew, " Crisis, issues and reputation management "  , 1
st
 Ed. , Kogan Page 

Limited, London , United Kingdom , 2014, P:1 – 2 .   

2 - Neef, Dale, " Managing corporate reputation and risk : Developing a Strategic Approach 

to Corporate Integrity Using Knowledge Management " ,  Elsevier Science, Burlington, 

USA, 2003 , P : 16 . 
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العالمة التجارية من خماطر التشويه وارتباطها باملنافسة الطاردة وليست اجلاذبة، 
 ..لتةمي املكانة اإلجيابية والشهرة والقيمة املادية وغري املادية والنفسية 

 ويدخل ضمن إدارة السمعة التواعا  واخلطط والتطبيقا  ، وجمرياتها      
التقييمية الوظيفية والتقوميية األدائية ، وامتداداته املعلوماتية والبنائية املستدامة 

 .. واملتابعة لدى مجي  األطراف املعنية باألمر 
واهتم اإلسالم بهذا اجلانب احليوي وحموريته وإدارته واستهدافاته ،       

اجبا  إىل بشكل شامل ومتكامل باسرتاتيجياته املمتدة ضمن احلقوق والو
العامل األخروي ، وتبيان جانب من مضامني إدارة السمعة الشلصية ومواعها 

 : االجتماعي واألخالاي ، ما ورد يف القرآن الكريم ، ومنه 
اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ  وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ)       

 .سورة يوسف  (70)مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ 

، واالمتناع كسيطرة (   وَرَاوَدَتْهُ) والتةول يف السمعة وإدارتها بني ؛        

، ومنه يبدأ دور ومستوى وفاعلية ومكانة (  مَعَاذَ اللَّهِ) أخالاية إلدارة السمعة ؛ 

 :املنطقي يف  –إدارة السمعة ، واملراحل واملضامني الكائنة بالداعم األخالاي 
  ( َبِأَهْلِكَ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَاد

 ( 75)يمٌ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِ

  (َمِنَ  قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُو

 ( 73)الْكَاذِبِنيَ 

  ( َ(74)وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِني 

  ( َ(74)مَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ فَل 

  (  َ(74)يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِني 
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ا وحيثياتها التشليص بظهور املشكلة وأسبابها ومسبباته –وإدارة السمعة     
وعواملها وسبل تقطي  احلدث بني االستقامة واالحنراف وما ميتد للعاطفة 

 ..والتالعب بتوجيها  اجلنح واجلنايا  واألدلة املتوافرة وتغيري احلقيقة 
واملقاربة هلذا احلدث ضمن إدارة السمعة يف جمال األعمال وسبل حتويل ما       

ما هو يشوه مسعة منتوج معني من السل  هو شفاف ضمن البيةة التسويقية إىل 
واخلدما  واملعلوما  فيةول ؛ نقاط القوة إىل نقاط الضعف ، والفرص 
املواتية إىل حتديا  عن طريق اإلعالنا  والرتويج ، أو عن طريق تلويث 
حمتوى املنتوج أو افتعال خلل ما ، أو إفساد املنتوج بطرق التلزين ، أو 

املستهلك بشكل سليب ، أو تشويه ما حيقق امليزا   التالعب يف أساليب إاناع
 ..التنافسية واإلخالل يف التفوق التنافسي وفشله عن طريق الفساد التسويقي 

والفقه اإلسالمي ينهى عن هذا التوجه وحيرمه ، ورمبا يوا  حيثيا  هكذا       
ملال عمل وإدارته يف دائرة اجلنح واجلنايا  ، فضاًل عن ما حيرمه من هدر ا

 ..أخروي  –العام واخلاص ، وما يرتتب عليه من عقاب دنيوي 
ومضامني وجه آخر إلدارة السمعة باألخالاية الرفيعة ، وما حتمله من بناء      

أخالايا  العالاا  اإلنسانية ، اجلامعة بني السمعة واألخالاية والعالاا  
شرتكة بني مقدم والتعاون ، وإجيابية وطوعية تلك األسس وذلك البناء امل

 :اخلدمة واملنتف  منها ، وعمق مراحلها 
  (ِقَالَ مَا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَان 

 (70)بُونَا شَيْخٌ كَبِريٌ خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَ

  (  ٌ( 77)فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِري 

  ( سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا

 ( 75)وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِنيَ 

  ( ُ(73)قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِني 
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العالاا  ضمن إدارة السمعة وجودتها يف مدى  وتكمن انسيابية وفاعلية       
مضامني التقييم الوظيفي والتقويم األدائي ، وجمرياتها بني البيةة الداخلية والبيةة 

 :اخلارجية ، وميكن إمجال أنشطتها وفعاليتها بامللطط امللتصر اآلتي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يبني منظومة إدارة السمعة وإسرتاتيجتها(  8 )خمطط 
 

يف عاملنا املعاصر ، ال يقتصر على اجلوانب التقليدية ، بل ميتد بعمقها إىل و        
اجلانب غري التقليدي والعامل االفرتاضي أو الرامي ، بكل ما حتمله من أدوا  

 ..ووسائل ، رمبا تكون مشروعة أو مشرعنة 
 ، ينطوي على فهم الدرو  من املاضي جزء من تقييم خماطر السمعةو       

قريبا حدث من ألن كل شيء ت ، " ميكن التنبؤ به ًاكل خطر تقريب  "أن  ويفرتض
كل مواف فريد من نوعه وله مزيج خاص لأن  ورمبا ، ابل ، بشكل أو بآخر

من السياق واحلقائق واألطراف املهتمة للقيام بذلك ، ولكن عادة ما تكون 

 إدارة السمعة
 وإسرتاتيجيتها

 التقييم الوظيفي

 التقويم األدائي

مستوى 
بناء 

 العالاا  

الشلص 
أو  احلقيقي

 االعتباري

البيةة 
اخلارجية 
مبا فيها 
املعين 
 بالنشاط
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جديد يطرح  حتدٍّ هناك مقارنا  مباشرة إىل حد ما ميكن استلالصها من أي
 5 .. يف املاضي املشروع ي واجههلذنفسه والتةديا  ا

،  بها وتقييمها ميكن منعها متامًامن خماطر السمعة اليت مت التنبؤ  والقليل     
ولكن ميكن أن تقلل يمارسة  ، احلصول على ميزة تنافسية من أداء السالمةو

 ميكن أن تسببها السالمة اجليدة من واوع احلوادث الداخلية واألضرار اليت
ميكن إدارة خماطر السمعة املرتبطة بها من خالل ، و السمعة ، بداًل من منعها

 2 : التميز يف التنبؤ وتقييم وحل املشكال 
 لألقا علی ءلقضاا - خليةدالا للمسائا علی لسمعةا طرمخا منععلى  زکرت 

ما :  ابيةبعبارة أكثر إجي ، لسيئةا رارا لقوا فلضعيا داءألا نم للتقليأو ا
 ؟ الذي ميكن القيام به لتشجي  اختاذ القرارا  اجليدة بسمعة طيبة

  اهليكلية  -"  صعبةال "تدخال  التتطلب الوااية من خماطر السمعة
 رف  الوعي والتدريب والتوجيه -"  ةاليسري "والتدخال   -والعملية 
 . ةطيبلتشجي  سلوكيا  السمعة ال –ى من األعل

 من الوااية من خماطر السمعة ، ليس  ًاة املشاري  جزءميكن اعتبار مواطن
ألنها تشرتي الدعم اخلارجي ولكن ألنها تساعد على خلق حسن النية 

لنسبة با أصةاب املصلةة اليت تساعد املشروع على فهم ايمتهومشاركة 
 . يمة السمعة، واللمجتم  األوس  

يف وكذلك جتنب ة من التلفأن تأتي الوااية من خماطر السمع ميكنو    
غلق عادة ما يي ذال شروعزدهر املينمو ويغري املرجح أن  من، و امللاطر

كتسب بالفعل يطر السمعة على املدى الطويل ، وسالفرص عندما يتم رصد خما

                                                 
1 -Griffin, Andrew, " Crisis, issues and reputation management "  , 1

st
 Ed. , Kogan Page 

Limited, London , United Kingdom , 2014, P: 134 .   

2 - Ibid , P: 142 .   



 83 

اخلوف يني بسبب احلذر املفرط وداف  مسعة بني بعض أصةاب املصلةة الرئيس
 5 .النجاح من الفشل بداًل من الرغبة يف 

، يستمر ليدعم بقاء سرتاتيجي طويل األجل إي رصيد السمعة هوبهذا ف      
االنتباه  جيب له القيم واملوجودا  امللموسة وغري امللموسة اليتواملشروع ، 

ومستدام ومستمر ، والتلطيط من خالل  بشكل استبااي اكري فيهالتفإليها و
 ..نتائج األعمال حلماية السمعة وإدارتها 

 
 

 بني القوة اجلاذبة والطاردة دارة السمعةإ: ثانيًا 
 

استكمااًل ملا تقدم ذكره ، فاإلدارة ؛ كما هو مبني ، بأنها حتقق تنفيذ        
األعمال بوساطة اآلخرين للوصول إىل األهداف املرسومة على وفق اخلطط ، 

 ...تنفيذ األعمال بوساطة اآلخرين ( أسلوب ) أما القيادة ؛ فإنها 
اإلدارة جبزئياتها يف تفاصيل وداة التوجها  املوكلة هلا كتلصص  وتدخل      

بشكله العام واخلاص ، لتكون مبرتبة ما يتطلب منها يف شغل املهام واألدوار 
لألفراد مبا حيملونه من ختصصا  ومؤهال  وخربا  وما يتطلبه تنمية وتطوير 

 ..القدرا  من خالل الدراسة والتدريب 
السمعة التقليدية منذ ايام وبدايا  نشأ  قدم ذكره ، فقد وفضاًل عن ما ت     

املدنية واحلضارية ، وأخذ  التوجها  االجتماعية والدينية دورها ، وامتد  
لتأخذ طريقها ضمن األنشطة امللتلفة لإلنسان ، ودعمها يف هذا اتجمال ، 

ه ما منو ، دارة واألنظمة اإلدارية الفعالةاسة لتطبيق الضوابط واإلاملةاجة لل
ي  ازدهر  يمارسا  إدارة السمعة املتلصصة يف مجو ، دارة السمعةيتطلب إل

                                                 
1 - Ibid , P: 150 .   
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شاري  ، وأخذ  اجتاهاتها وإدارتها التقليدية وغري جماال  األعمال وحياة امل
 5 .التقليدية والرامية 

وبطبيعة احلال ، يعد جانب من مهام اإلدارة اليت تدخل يف اتجماال        
ملة اليت هلا عالاة بالبيةة الداخلية والبيةة اخلارجية ، هي إدارة اإلدارية املتكا

 ..السمعة وأخذ املكان املناسب ضمن املهام واألنشطة 
وتظهر إدارة السمعة بتوجهاتها م  البيةة الداخلية ومتاسكها لتكون فاعلة       

من على أسا  كونها إدارة السمعة اجلاذبة بأسبابها ومسبباتها ، وما تولده 
عالاا  استثنائية ورضى املعين بها ، سواء كان ضمن البيةة الداخلية أو البيةة 

 ..اخلارجية 
وهناك توجه إلدارة السمعة الطاردة ، املقصودة وغري املقصودة ، املباشرة        

وغري املباشرة ، املادية وغري املادية والنفسية ، ليكون من خالهلا رف  معنويا  
اهريها وخفض معنويا  اجلهة املقابلة املضادة أو املنافسة ، جهة معينة وسط مج

 ..لطردها من خمتلف اإلجتاها  ضمن وسطها اجلماهريي 
وميكن وض  خمطط مبسط وخمتصر لفعالية إدارة السمعة كتوجه خمطط له       

 :وسط وظائف املشروع والوظائف اإلدارية ، وكاآلتي 
 
 
 
 

 
 ارة السمعةفعالية منظومة إد(  5 )خمطط 

                                                 
 
 :يرامع  - 

- Aula, Pekka & Heinonen,  Jouni , " The Reputable Firm How Digitalization of 

Communication Is Revolutionizing Reputation Management "  , 1
st
 Ed. , Springer 

International Publishing Switzerland , New York , USA, 2016, P : 2 .   

 إدارة السمعة

 وظائف املشروع

 الوظائف اإلدارية

 التكتيكية واإلسرتاتيجية

 التقييم الوظيفي

 القوة الطاردة التقويم األدائي

 
 

 

 وة اجلاذبةالق
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وللعالاا  دورها الفاعل يف بناء السمعة ودعم نقاط القوة ، وإدارة         
السمعة بني القوة الطاردة للملاطر والتةديا  والتهديدا  ، والقوة اجلاذبة 

 ..للفرص ومستوى اتساعها 
أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ  وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ)         

 .سورة فصلت  (07)

كَأَنَّهُ وَلِيٌّ ) وسلوك العالاا  احلسنة جتعل من اآلخرين التوجه للتعاون ؛       

، وعلى األال ، اكتساب مواف غري معادي أو خمل بالسمعة املصطنعة ( حَمِيمٌ 

 .. ط العمل امليداني ، والوسط التسويقي للسمعة يف وس
 إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ وَابْتَغِ فِيمَا آَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ)      

 .سورة القصص  (44)مُفْسِدِينَ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْ

السمعة وإدارتها يف اإلسالم ،  –ومن روائ  بناء مفصلية العالاا  اإلنسانية      
أن جعلت التشريعا  اإلهلية التواصل بني احلياة الدنيوية وما بعدها ، بال 
ضياعا  للةقوق ، ومنه ما يتعلق مبس السمعة باآلخر وأعماله ، بالشكل 

 ( .. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ) ، ( وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ  )ملباشر ، املباشر وغري ا

وعمل  م  أنظمة اختاذ القراربالتفاعل  تكاملةاملإدارة السمعة و      
مية أدوارهم يف بناء أه على مجي  املوظفني ومن دعائمه تثقيفاالسرتاتيجية ، 

املصطلح :  من اإلدارة االسرتاتيجية ًاإدارة السمعة جزء أصبةتو ، سمعةال
يف  ًايتم تأسيس السمعة دائم، و "االسرتاتيجيإدارة اإلنتاج "املستلدم هو 

الدعاية ، يما يشج  فكرة التأثري على وسائل اإلعالم ، وابل كل شيء ، 
ب جي ، ولذا السيطرة على وسائل اإلعالم الرئيسية ، مثل الصةافة وحمتوياتها

 5 ..وإثباتا   لى أدلةعأن تستند إدارة السمعة اليوم 

                                                 
 
 :يرامع  - 

- Ibid , P : 2 & 166 .   
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مي جعل عمليا  السمعة أكثر إىل أن العصر الرا خلصت دراسةيف و      
هور بيةا  عالوة على ذلك ، فإن ظو ، وذا  مغزى من أي وات مضى ًاتعقيد

دة اد خلق احلاجة إىل مقاربة جدي،  نفتح على العاملالتواصل عرب اإلنرتنت امل
،  ستبااية للسمعةاالدارة ، وهنا تربز أواًل بأول اإل لدراسة السمعة وإدارتها

ها ، منآراء أصةاب املصلةة والتةقق  وتقويم ممن خالل تقييومهامها تكون 
تدريب املوظفني وحتليال  امللاطر ، ووتقوميا  عن طريق إجراء تقييما  

ام ومستمر لتةقيق عدم والتفاعل معها بشكل مستد همأدوارعلى فهم أهمية 
 5 ..اهلدر والضياعا  يف الطااا  والقدرا  واملهارا  

وعمومًا ؛ من بني مهام إدارة السمعة بقوتها اجلاذبة ؛ القيام بتشكيل        
صورة تصةيةية وفكر مناسب للتةول من التصور السيء عن جهة معينة ، 

ة ، إىل الفكرة اجليدة كأن تكون ااتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو تنظيمي
واحلسنة ، وحتويل ردود األفعال السلبية وفقدان الثقة باجلهة املعنية على صعيد 
الشلصية احلقيقية أو الشلصية االعتبارية ، وتركيز إدارة السمعة على مفصلية 

العالاا  للكشف عن احلقائق وبناء السمعة اجليدة ، أو  –مهارة االتصاال  
ة ، أو تغيري السمعة حنو األحسن واألفضل واملناسب تطوير السمعة اجليد
 أو االاتصادي تجاريالنشاط بتوجها  الإدارة السمعة  وألنشطة معينة ، أ

 ..سورة البقرة  (77)وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  )؛  ناشئال

 
 
 
 
 

                                                 
 
 :يرامع  - 

- Ibid , P : 20 & 164 .   
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 ة وإدارة التعقيد و الذكاء العاطفيإدارة البساط: ًا ثالث
 

إدارة  جانب آخر يلعب دوره الفاعل ضمن العلوم اإلدارية أال وهو ؛      
وإدارة  Simplicity Management(  Managing simplicity)البساطة 
،  وما حتتاجها املشاري  واألنشطة امللتلفة  Managing Complexityالتعقيد 

ما من أجل مواكبة الظروف واملوااف ، وذلك للوااية من االعتناء باإلحاطة به
 ..واملعاجلة املناسبة حلل املشاكل الراهنة واملتواعة مستقباًل 

ويتطلب أن يكون هناك معايري للبساطة والتعقيد ، لكي ال يفقد العمل       
خاصيته ضمن اتجمال التلطيطي والتنفيذي والراابي ، وبذا  الوات ال تفقد 

كانتها وتأثريها ضمن مفاصل املشروع وإسرتاتيجياته ، ومنه ما ميكن اإلدارة م
أن يتوازن املشروع ويوازن بني بيةته الداخلية والبيةة اخلارجية ، مبا فيها البيةة 

 ..التسويقية واملزيج التسويقي 
الحتواء ، مستوى سرعة امبا خيص ، وتتميز إدارة البساطة والتعقيد       
، وتعزيز القيمة من خالل والرتكيز ، القيمة واملعايري مستوى االختصار و

مستوى حل املشكال  ومستوى وومولية ما ترتمجه ، و، التوازن بالبساطة 
واألزما  باملقارنة م  املوا  التنافسي للمشروع ضمن البيةة اخلارجية وتطور 

 ..البيةة الداخلية للمشروع 
  : ليوناردو دافنشيويقول       

 5 ( هي التطور يف نهاية املطاف البساطة) 
تتبناها  علم وفن ومنهج وفلسفة وإسرتاتيجيا لكون البساطة العقالنية هي       

  ..احلضارا  الفاعلة بال تعقيد وبال معواا  التعقيد ملسرية احلياة 

                                                 
 
 :يرامع على سبيل المثال  - 

- Lemberger, Pirmin., " Managing complexity of information systems : the value of 

simplicity ", 1st Ed.,ISTE Ltd and John Wiley & Sons, Inc., Great Britain and the United 

States, 2012 . 
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وبطبيعة احلال هناك علم البساطة وعلم التعقيد الذي يهتم بوجهي أنشطة       
له إدارة البساطة وإدارة التعقيد واإلدارة اليت جتم  بني البساطة احلياة ، ويكام

والتعقيد من جهة ، وااتصاد البساطة وااتصاد التعقيد واالاتصاد الذي جيم  
 ..بني البساطة والتعقيد 

وحيتاج كل ذلك ، بتوجهاته التقليدية وغري التقليدية والرامية ، إىل مج         
فيلة يف تغطية ما يدور حول مهام اإلدارة ومهام املعلوما  والبيانا  الك

بتوجهاتها املركزية ، واالاتصاد ، لصياغة اخلطط وتطبيقاتها على كل املستويا  
وغري املركزية ، وما يتطلب من خطوط االتصاال  والعالاا  املباشرة وغري 

لجانب تطلبه من متابعة وراابة للرمسية منها وغري الرمسية ، وما تاواملباشرة ، 
األدائي ، وما حيتم من سبل استدامة دورة حياة األنشطة بالتقييم  –الوظيفي 

 ..والتقويم املستمر ، ابل وأثناء وبعد التنفيذ 
ن إدارة البساطة وبساطة اإلدارة من جهة ، وإدارة وبطبيعة احلال ، إ        

كر والسلوك والف من جهة أخرى ، حتتاج إىل املعلوما التعقيد وتعقيد اإلدارة 
 ..التنظيمي ، وانتهاج سبل البساطة واستدامتها بالتنمية والتطوير 

، كما ه يبتوج ماوهنا يربز حمور اوى التغري اجلزئي والتغيري الكلي وإدارته     
الذكاء العاطفي الداعم للتبسيط وانسيابية إدارته ، ويعين حتقيق هو عليه توجيه 

 ..بيةة مبا فيها من جوانب مادية وغري مادية تكاملية بني املوارد البشرية وال
نة واالنسيابية الفاعلة والتبسيط وجمريا  التفاعل واملرو وتبدأ إدارة البساطة      

 :يف اإلسالم من 
  (وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا  ) سورة الفراان/  2من اآلية . 

  (ْرًاقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَد  ) سورة الطالق/  3من اآلية . 

، وما جعله اهلل تعاىل من تكوين والقدر التقدير  –اخللق مفصلية وعامل        
اإلبداع الفلسفي املتوافق بني القدرا  والتشريعا  اإلهلية بتةليل املللوق ، 
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وتكاليفه عز وجل ملللوااته الذي ال يتعدى اجلعل التكويين ؛ العقلي 
 : نفسي ، وامتداده يف التنفيذ واألداء واجلسدي وال

 سورة فصلت (73)مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ )

املستدام البساطة والتبسيط تنعكس على كيفية إدارة التعقيد إدارة هذه       
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى  )؛  بالصياغة والتطبيق املثمروالرشيق 

 .سورة اجلاثية  (85)رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ 

األفكار مبؤثراتها النفسية والسلوكية وتطبيقاتها  –تتجه املعلوما  و      
تواصلة إىل باجتاهاتها الفاعلة ومستوياتها اليت تبدأ من البسيط لتنتهي كسلسلة م

وغري طبيعي ، ومنه ما يكون من جراء املعقد واملركب ، ومنه ما يكون ؛ طبيعي 
 ..مصطن  ينتج عن التبسيط  نتائج األعمال ، ومنه ما يكون

لتلف أنشطة احلياة باختالف الوظائف املساحة الواسعة ملا يشمل يموهو       
الفردية واجلمعية واتجمتمعية ، واملهام واألدوار ، الرمسية منها وغري الرمسية ، و

البدائية منها واملتطورة ، واحلضارية وغري احلضارية ، ورمبا يكون البسيط 
 ..واملعقد ، صفة ومكون ذاتي 

سورة  (0)خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِريُ  )      

 .التغابن 
وتأخذ البساطة والتبسيط طابعهما املهم يف األنشطة امللتلفة املنتجة ،       

سلسلة كوحدة إنتاجية بتفاصيل مكوناتها ومكونا  عملياتها اإلنتاجية و
 : تفاعالتها ، وما يدخل ضمنها 

   القوى البشرية مبا حيملوه من عقول وعواطف وميول وادرا
 ..تؤثر الضغوطا  والظروف املواكبة له ، فضاًل عن ما 

  وآليا  صممها القوى التكنولوجية مبا حتمله من ادرا  آلية تصميمية ،
ا من احلركة والزمن ، ورمبا املبتكر واملهند  واملتلصص ، وما جيمعه
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وبرجمياتها الذكية منها وغري  لية ، املواف والعواطفيدخل بالفاع
 ..الذكية 

ستوى اإلدراك واحلوافز ما ميتد ملوطنة ، وثقافة املواالثقافة مستوى أخذ وي       
 ..اإلجيابي أو السليب الفاعل ؛ لدور والدواف  ، ا

توظف عملية التبسيط عند توصيف الوظيفة ووصفها بالتكامل م  و       
التكنولوجيا الذكية ، مبرحلة البةث وحتى  –مواصفاتها الكائنة بني الفرد 

ملوارد البشرية وما يدخل من مواد االسرتجاع ، للمعاجلة العالئقية بني ا
عند واملنتجة ، ليكون مفصليتها الفاعلة واملرنة   وتقنيا  أو تكنولوجيا

الفاعلة التقييم التكاملي ، وما يقابلها من الناحية التكاملية املفصلية  –الوظيفية 
 .. اجلدوى  –التقويم ، وما حيقق ذلك ترمجة دورة التلطيط  –األداء عند 
ميكن وض  خمطط خمتصر ومبسط يبني منظومة إسرتاتيجية إدارة البساطة و       

 :وحراكها ضمن البيةة الداخلية والبيةة اخلارجية وكاآلتي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إسرتاتيجية إدارة البساطة منظومة يبني(  51 )خمطط 
 

البساطة وعلم 
 البساطة

نقاط القوة 
 والضعف

الفرص 
 والتةديا 

 

 اإلدارة

 القيادة

 الوظيفة

 األداء



 9  

املعقدة تها التنظيمية اوخبالف إدارة البساطة هناك إدارة التعقيد ومس        
، ورمبا والضغط تتجه بشكل معقد ورمبا يعرتيها بعض الغموض والشدة يت وال

أو طبيعة األعمال والقائمني ، أو القائمني عليها ، األعمال ؛ يعود ذلك لطبيعة 
 ..، أو سبب التقادم اإلداري ونظامه عليها 
وميكن وض  خمطط خمتصر ومبسط يبني منظومة إسرتاتيجية إدارة التعقيد        
لبيةة اخلارجية متداد أنشطتها وفاعلياتها لكها ضمن البيةة الداخلية واوحرا

 :وكاآلتي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إسرتاتيجية إدارة التعقيد منظومة يبني(  55 )خمطط 
 

وبشكل عام ، يظهر هناك ضمن اإلدارة والتنظيم ؛ علم البساطة والتبسيط        
األعمال أو اخلطط والتنفيذ أو وعلم التعقيد ، هلا عالاة باملوارد البشرية أو 

 :العمليا  اإلنتاجية ، وجوانب منها كاآلتي 
 أسلوب عمل ونظام اإلدارة إدارة البساطة ؛ والبساطة تتمثل يف 

، ومرة يكون العمل بسيط  م  ما حييط بهاالتعامل طبيعة ووعالااتها 

التعقيد وعلم 
 التعقيد

نقاط القوة 
 والضعف

الفرص 
 والتةديا 

 

 اإلدارة

 القيادة

 فةالوظي

 األداء



 92 

ببساطة من خالل يتجه ويتجه بإدارته وتنفيذه ببساطة ، ومرة العمل 
تبسيط ملراحل العمل وأجزاءه ، ويربز مستوى الوضوح ومستوى ال

سرعة التطور ومستوى األساليب احملكمة واإلدارة املوجهة التقليدية 
ذا   تكونوالبساطة املتطورة م  التقنيا  ، والرامية وغري التقليدية 
وإدارتها مبا حيقق بساطة الفاعلية  تصميم نظم املعلوما لايمة أساسية 

 ..وحتقيق األهداف ة واالنسيابية واملرون
 وعالااتها  عمل اإلدارة إدارة التعقيد ؛ والتعقيد يتمثل يف أسلوب

، ومرة يكون العمل معقد وطبيعة التعامل داخل املشروع وخارجه 
ويتجه بإدارته وتنفيذه بتعقيد ، ومرة العمل معقد من خالل التعقيد 

والسيما منها غري  وما يدخل ضمن مهامه ،ملراحل العمل وأجزاءه 
التقليدية والرامية ، وتصميم نظم اإلدارة واملعلوما  وجمريا  فاعليتها 
ومستوى املرونة واالنسيابية واملعاجلا  الصعبة لألعمال واملوارد 

 .. غيري تالبشرية وتواصل ال
  ؛ ووموليته النسبية  البساطة -أو إدارة التعقيد  التعقيد –إدارة البساطة

لوب عمل اإلدارة وعالااتها واتصاالتها والتعامل املزدوج تتمثل يف أس
النسيب للبساطة والتعقيد ، ومرة يكون العمل يشمل مراحل عملياته 

ويتجه بإدارته وتنفيذه بني البساطة والتعقيد ، ومرة  ةواملعقد ةالبسيط
التلطيط والعمل جيم  بني البساطة والتعقيد ، وما جيري من خالل 

يد ملراحل العمل وأجزاءه ، ورمبا يؤدي إىل اختنااا  التبسيط والتعق
من احلد ابية ومرونة كفيلة بفاعليتها والعمل ، فيتطلب وض  خطة انسي

أو لني أو مكائن وأجهزة ، كما حيصل بإضافة عاموجتاوزها االختنااا  
إعادة تنظيم أو إعادة هندسة اإلدارة والتنظيم ، أو معاجلة احلركة 

اسب من معاجلة املشاكل واملوااف املعقدة املؤدية والوات ، وما ين
 ..لالختنااا  والعالاا  اإلنسانية وضغوطا  األعمال 
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 اإلدارة اجلاذبة واإلدارة الطاردة: ًا رابع
 

وفاعلية أخرى للسلوك اإلداري والتنظيمي بشكله اجلاذب أو الطارد ،        
ذ األعمال بوساطة املوارد تتجه فاعلية اإلدارة مبلتصر مفهومها ؛ لتنفيحيث 

.. ، لتةقيق األهداف املرسومة البشرية والوسائل املتاحة على وفق ما خمطط له 
 ....األعمال بوساطة املوارد البشرية تنفيذ  ( أسلوب )يف القيادة  أو فاعلية

لذا فإن مستوى جناح من عدم جناح ؛ اإلدارة ، أو القيادة ، يف خططها        
املادية وغري املادية للتعامل م  اجلوانب ؤشر على  ادراتها وتنظيمها ، وم

 ..والنفسية ، هو مستوى جودة األداء والتنفيذ والنتائج 
وال يتةقق إستدامة كل ذلك ، إن مل تكن اإلدارة باملستوى اجلاذب       

 ..لرؤو  ؛ األموال واملوارد البشرية ، مبا فيه املهارا  واملواهب االستثنائية 
اإلداري ،  –ويما اهتم اإلسالم بهذا اجلانب احليوي والتنظيم السلوكي       

 :نتعرف عليه من خالل دستوره القرآن الكريم 
 سورة األعراف (57)وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ) 

اعلة بعالاا  مكارم األخالق ، وما حيققه من ليكون مؤشر للتطبيقا  الف      
ها ، ويف مقدمتها إسعادجودة مسرية حياة املللواا  وعالاا  وتعاون و

اإلنسان العاال احلضاري ، وصورة عظيمة ودايقة من تطبيقا  الرسول 
 :تكشف عنه اآلية املباركة توجه به و( صل اهلل عليه وآله وسلم)األعظم 

 ةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْفَبِمَا رَحْمَ)       

آل  سورة (854)لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِنيَ 

 .عمران 
ومفتاح التنظيم واإلدارة اجلاذبة ، الرمحة اإلهلية الواسعة ، وما جيري         

وَلَوْ ) ، والدليل بهذه اهلداية هو ؛ (  لِنْتَ لَهُمْ) من السلوك واإلدارة اجلاذبة ؛ 
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، أي يف (  كَلَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِ) ، ونتيجة خشونة السلوك ؛ (  كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ

 : السلوكي  –مضمونه اإلداري والتنظيمي 
  النموذج األول هو ؛ إدارة وايادة جاذبة ، باستقطاب تطبيقا  سلوكها

والتعاون التنظيمي وجودته ، املؤدي إىل جودة العالاا  اإلنسانية 
 ..(  لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ) ؛ القوى العاملة أو املوارد البشرية  إسعادو

  النموذج الثاني هو ؛ إدارة وايادة طاردة ، ينفر من تطبيقا  سلوكها
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ ) ؛ التنظيمي املؤدي إىل تردي العالاا  اإلنسانية 

 ..(  لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

اف يف تطبيقا  إلدارة اجلاذبة ومعاجلاتها ألي احنرلواائي لاالتوجه و        
التنفيذ ، هو ما تتبنى من عالاا  إنسانية هادفة واائمة على الوعي واالستيعاب 

: تعزيز نقاط القوة املتمثلة يف لتةقق والتمييز واالختيار السلوكي املميز بفاعليته 
 ( .. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) ، ( وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ  ) ، (  فَاعْفُ عَنْهُمْ) 

العالاا   – زأعلى مستوى رشيق ومستدام لنظام احلوافوهو ميثل        
والقيم واألخالق واحلقوق هدر بالطااا   البعيد عناإلنسانية والتعاون ، 

رف  املعنويا  واستدامة السلوك ، ومنه والواجبا  واملسؤوليا  املشرتكة 
مواطن الضعف واستمرارية حتسني جودة العالاا  املنتجة للسعادة ، ومالحقة 

 ..وجمريا  متطلبا  الوااية والعالج 
من (   دِيدُ الْعِقَابِوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَ)       

 .سورة املائدة /  2اآلية 
ية املباركة ، الداعمة لإلدارة اجلاذبة ، بالبيةة الداخلية يما تتضمنه اآلهنا و        

اجلاذبة بقوة تفاعلها ومصدااية التعاون على ما تعاجله من فجوا  الضعف أواًل 
بأول ، ومنه جبودة تفاعلها املتماسك م  فرص البيةة اخلارجية ، واستقطاب 
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ومعاجلة مواطن  واستثمار جودة البيةة اخلارجية مبا حتمله من فرص ، والوااية
 ..التةديا  والتهديدا  وامللاطر 

ملبادئ اإلنسانية يف التعاون ، ؤشرا  اوميكن وض  خمطط مبسط وخمتصر مل       
اإلدارة منظوميت  جانب من توجها  ومستوى فاعليتها ونتائجها القائمة بني

 :اجلاذبة واإلدارة الطاردة 
 
 
 
 
 
 

 اجلاذبة واإلدارة الطاردة جانب من منظومة اإلدارة(  52 )خمطط 
 

االتصاال  ، خماطر  –وملستوى اإلفساد يف إدارة منظومة ومسرية النظام        
تؤدي إىل اجتاه بيةة جاذبة أو طاردة لإلصالح اإلداري الذي يبدأ من الذا  

 :الفردية واجلمعية واتجمتمعية ، ورمبا تصل مبستوى عاملي 
 (53)أَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِنيَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْ)       

 .سورة األعراف 
الفساد بأشكاله وأساليبه وصوره ، والصالح بأشكاله وأساليبه : وبني       

إلنسان وصوره ، عوامل عدة منها مستقلة ومنها تابعة ، ويكون حمورها ا
وتوجهاته وما حتكمه من اوانني ولوائح ، وطواعية ما خيتار بني إدارة ذاته 

التوجيها  والتوجها  ومستوى من اجلاذبة والطاردة ، ومنها ما يتةدد 
 :إنسانيتها 

 لَا تَعَاوَنُوا تَعَاوَنُوا وَىالْبِرِّ وَالتَّقْ

اإلدارة 
 اجلاذبة

اإلدارة 
 الطاردة
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بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي )       

 .سورة فصلت  (07)

، وثقافة املواطنة اآلية املباركة ، أهمية بيةة الثقافة  ن بني مضامنيوم        
الوعي ما يرتتب من واملتعددة املواا  بني بيةة العمل والبيةة االجتماعية ، 

والطاردة ، واليت تقف عند مفرتق طرق احلضاري ، ومؤشرا  إدارتها اجلاذبة 
ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ ) احلسنة ، والسيةة ، وبالتمييز واالختيار الفاعل بتطبيقاته ؛ : وسلوك 

، وهي هلا (  فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) ، ونتيجته احلتمية ؛ (   أَحْسَنُ

األخالق يف إزدهار بيةة احلياة والعالاا  اإلنسانية ، ومنها ما  فاعلية مكارم
 ..حتققه اإلدارة والقيادة اجلاذبة 

 لَا يُفْلِحُ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ)       

 .سورة األنعام  (805) الظَّالِمُونَ

فثقافة التمييز واختيار املكانة تنب  من مستوى ما حيمله اإلنسان ، وأين ما       
مكانة مبؤشرا  فاعليته يف  ، فإن لهكان مواعه الرمسي وغري الرمسي 

مستويا  اإلدارة اجلاذبة أو الطاردة ، فرمبا كانت اإلدارة والقيادة تتجه 
رد اإلجيابي ، كما هو احلال حينما جتذب مبكارم باجتاهيها اجلاذب والطا

األخالق كل ما هو حيقق سعادة الفرد واجلماعة ، وتطرد أو تدف  بالوااية 
والعالج كل ما هو يؤدي إىل الصراعا  املدمرة والتفراة والعنف وتراج  
البناء واستشراء الفساد بكل أشكاله ، ومنه ما تبعده من الفساد اإلداري واملالي 

 ..السياسي و
وهندسة وإعادة هندسة اإلدارة ، وإدارة التغيري ، والداعم إلدارة التمييز       

اليت تبدأ من الذا  الفردية واجلمعية واتجمتمعية ، ، اجلاذبة والطاردة ، والقيادة 
 ..السعاد  –لتكون منطلق اويم األعمال 
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سورة  (73)ةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّ) و        

 .النساء 
وتبقى امتدادا  ذلك ما تبنيه اإلدارة والقيادة اجلاذبة املستقطبة لكل ما        

واستثمار   –، اجلامعة الشاملة لنقاط القوة (  ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) حيقق استدامة ؛ 

 ..الفرص اليت تعم مبنافعها اإلنسانية ، وامتدادا  نعيمها األخروي 
 :وبهذا تكون اإلدارة والقيادة اجلاذبة والطاردة على مؤشراتها اآلتية         
  وتكون مبواافها حتقق مكاسب إجيابية جتذب : اإلدارة والقيادة اجلاذبة

وتستثمر طاااتهم وتنمي  من خالهلا الكفاءا  واملبدعني واملوهوبني ،
وتطور ادراتهم ، ورمبا تسعى باستقطاب طااا  تتكامل م  مالديهم 
من ادرا  وخربا  ومهارا  وخيال علمي جتمله يف ريادة اإلدارة 
واملنتوج ، وريادة املشروع وأنشطته من خالل استدامة دورة حياة 

دارة املشروع ومنتوجاته ، وما يتطلب من هندسة وإعادة هندسة اإل
 ..الرشيق واملشروع 

  وتكون مبواافها هلا مكاسب سلبية تطرد من : اإلدارة والقيادة الطاردة
خالهلا الكفوء واملبدع واملوهوب ، فتفقد ما يؤهلها الستدامة دورة 

 ..حياة املشروع ومنتوجاته ، فيرتاج  املشروع ويتالشى 

  جيابي ، اجلاذبة إلاتوجه البوذلك : الطاردة  –اإلدارة والقيادة اجلاذبة
املشروع ، وتدف  كل ما هو مهدد  –لكل ما يستديم التنمية اإلدارية 

ومعوق املنظومة القائم عليها املشروع لتةقيق أهدافه واستدامته ، 
فيتقدم مبواكبته لكل ما يستجد أو يسبقه باالبتكارا  واالخرتاعا  

 ..ملستمرة ليكون املشروع ايادي وريادي فاعل مبكاسبه التنافسية ا

  سليب ، اجلاذبة لكل ما التوجه الب :الطاردة  –اإلدارة القيادة اجلاذبة
املشروع ، وجتذب كل ما هو مهدد  –يعوق استدامة التنمية اإلدارية 
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ومعوق للمنظومة القائم عليها املشروع لتةقيق أهدافه واستدامته ، 
 ..فيرتاج  ويتقادم ويندثر 

األداء ، البد من بناء علمي ومعريف  –على التنفيذ  القائمةويف كل األحوال      
، وكما روي عن رسول اهلل يتجه بالعمل حنو اإلصالح واالستدامة والنجاح 

 ( :صل اهلل عليه وآله وسلم)
 5(َمْن َعِمل على غريِ  علٍم كان ما ُيفِسُد أكثر ِمّما ُيصِلُح ) 

ملواهب واإلبداعا  بداعم وبني العلوم واملعارف تكمن تنمية وتطوير ا        
اإلدارة اجلاذبة واملستثمرة يف األعمال ، لكل الطااا  املتوافرة على أسس 
االستدامة واالستقطاب املستمر ، والتميز اآلني واملستقبلي اإلستثنائي ، ليأخذ 

 ..املشروع مكانته املتقدمة يف البناء احلضاري 
 
 

 إدارة املشكالت وإدارة األزمات: ًا خامس
 

للظروف االستثنائية وغري االستثنائية ، متثل مستوى الضغوط والتأثري على       
مكانة ومسرية ومستقبل املشاري  ، وما املشكال  واألزما  إال التةديا  

 ..وامللاطر الكائنة ضمن البيةة الداخلية والبيةة اخلارجية 
اد ختطط و ربة ،تدعمهما املهارة واخلإدارة املشكال  وإدارة األزما  و      
ن وكثريًا ما يوجد هذان النهجا غري املستقرة ،بيةة عالج الما لمن أجله شاري امل

 ..شروع يف اسم الشؤون العامة يف امل
من  شروعدد املحيهي عملية اليت تسبق األزما  ؛ إدارة املشكال  و      

ك القضايا ل، وحتلل وترتب أولويا  ت غري املستقرةبيةة الخالهلا املشكال  يف 
والتقويم تقييم ال يتمثم  ، هلا وينفذ ملعاجلتهاطط خي، و شروعمن حيث صلتها بامل

                                                 
 
 . 21 ص /  المصدر نفسه/ ري محمد الريشه - 
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قليدي ونهج النهج الت: وهما  هناك طريقتان إلدارة القضاياو ، ومراابة النتائج
تتطلب إدارة املشكال  معرفة املزيج املتغري من و ، اإلدارة االسرتاتيجية

وير املشكال  ، وكيف ميكن شكال  ، وعملية تطاملشكال  ، وعملية إدارة امل
تعمل إدارة املشكال  و ، رة املشكال  يف املمارسة العمليةتطبيق إدا مشاري لل

 ..  إلدارة األزما  كمرحلة سابقة
 املنهجية ، وللاحل ، سياايهما يفإدارة املشكال  و دارة األزما ولكل من إ      
يتم حل مجي  األزما  اإلدارة ، لن ا ذهلتبعلى الرغم من اجلهود اليت و

، خاصة يف عامل  ا االستعداد البد منوم  ذلك ف بشكل مؤكد وسةري ،
سواء  ، ةسريعلفورية والتغطية اإلعالمية الاالتصاال  العاملية ا املتوافر فيهاليوم 

وجيب على املدير أن أو القصري ، املدى الطويل أو املتوسط  على ريفكالت ناك
لألزمة عدد من املراحل ، و األزما املشكال  وللتعامل م   عديكون مست

من اخلطوا  الرئيسية ابل وأثناء وبعد  ًاما  عددامللتلفة ، وتتطلب إدارة األز
تشمل هذه اخلطوا  حتديد جماال  الضعف ، ووض  خطة للتعامل و ، زمةاأل

،  ا  األزما م  التهديدا  ، وتشكيل فرق األزما  ، واستلدام تدريب
هم لنجاح إدارة املمر األتصاال  كفاءة وجودة اال دتعو ، والتعلم من التجربة

املشكال  إدارة عند استلدامها بالرتادف ، ميكن أن تساعد و ، األزما 
االاتصادية والقانونية واألخالاية  وإدارة األزما  املدير على الوفاء مبسؤولياته

 5 .. جتاه أصةاب املصلةةاواخلريية 
ورمبا كان ظهور املشكلة وتعاظمها دون عالج ، جيعلها مؤهلة لتصبح          

الصراع ، وباخلصوص حينما  –أزمة ، بسبب ما حيدث من عمق يف التغيري 
تصطدم م  العواطف واملصاحل الشلصية وغري الشلصية ، وما يدعمها 
لة الروتني األعمى ، أو رمبا تكون بال مقدما  ومتهيد ، ورمبا يؤدي للمشك

                                                 
1 - Carroll, Archie B. & Buchholtz, Ann K. , " Business & Society: Ethics and Stakeholder 

Management " , 7th Ed., South-WesternCengage Learning , Mason, OH, USA , 2009 , P : 

226 . 
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واألزمة هو عدم استيعاب التغيري اجلديد ، وما يتعلق بظهور فجوة املعلوما  
 ..التقليدية أو الرامية 

وميكن وض  خمطط إمجالي لإلدارة القائمة مبهام استكشاف املشكال         
 :واألزما  والوااية منها أو عالجها وكاآلتي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وإدارة األزما  رة املشاكل منظومة إدا يبني حراك(  53 )خمطط 
 

وتظهر اإلدارة يف بداية امللطط اإلنسيابي مرورًا حتى نهايته ، وهو        
استيعاب للهرم اإلداري واهليكل التنظيمي من األعلى إىل األسفل ومن 
األسفل إىل األعلى م  االحاطة والسيطرة باحملتوى اجلانيب للهيكل التنظيمي 

 ..ام العالاا  والتعاون اإلستيعابي املستمر واهلرم اإلداري ، وبإسه

 اإلدارة

 اإلدارة

 االستكشاف

 التشليص

 التمييز واالختيار 

 وض  احللول والبدائل

 الدراسة والتةليل

 الوااية والعالج

 األزما  املشاكل

 البيانا  املعلوما 

احلل 
 األمثل

البديل 
 املالئم



  1  

وهو عامل مهم لتكون اإلدارة مستوعبة حليثيا  املشكال  واألزما          
أوالًَ بأول ، إن مل يكن استبااي هلما ، ووض  احللول ملسبباتهما دون 

الفرص ،  –التةدي ، نقاط القوة  –ظهورهما ، فتجعل ؛ من نقاط الضعف 
ارا  واملواهب واالبتكارا  اليت تكبح املشكال  واألزما  ودعم ذلك بامله

وفجواتهما ، وتكون اإلدارة الذكية طاردة  هلا بشكل استدامة وترشيق ، وما 
 ..يكمل ذلك من استدامة لنظام احلوافز واملكافآ  

 
 

 ومعطياته إدارة اخلوف التقوميي: ًا سادس
 

االنفعال  Fearفاخلوف أو اخلواف وتواصاًل م  ما تقدم وما له عالاة ،         
الوجداني الغريزي اجتاه مواف مثري ونزعة احلماية ، ويكون باستجابة إرادية 
أو ال إرادية بشكل فردي أو مجعي أو جمتمعي ، ورمبا عوملي كما يف احلروب 

 ..واألزما  الغذائية 
ويا  ، وبشكل متبادل يؤثر اخلوف املسيطر وغري املسيطر على تلك املست      

الثقايف والنفسي والسلوكي ، وله التأثري  –ومنها ما يتعلق بالتطور الفكري 
 ..املفاجئ وغري املفاجئ ، املؤات واملستمر 

لذا يتجه اخلوف باجتاه طبيعي ومرضي ، واخلوف الطبيعي له فوائده يف        
ناسبة ، مواف احلماية واألمن من اخلطر اخلارجي الوااعي ، واختاذ القرارا  امل

والوااية أو معاجلة املشاكل واألزما  املفتعلة وغري املفتعلة من جراء موااف 
 ..وحوادث معينة 

املرضية فإنها نامجة من جمموعة عوامل  Phobiaأما اخلوف أو الفوبيا          
وترسبا  وُعقد من جتارب ومواجها  وصدما  سابقة ، تؤدي إىل اخلوف 

 ..اخلوف من املرتفعا  من أشياء كثرية وموااف ك
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ويأتي اخلوف الطبيعي احملقق ملا يتطلب من الوااية والعالج ، مبوازينه         
 ..العقلية ، واتجمريا  التقييمية الوظيفية والتقوميية األدائية 

والبد من أن تأخذ اإلدارة  جماهلا يف اجتاه اخلوف على مستوى الشلص        
والشلص املعنوي املتمثل باملشاري  أو املؤسسا  ،  الطبيعي املتمثل باإلنسان ،

 ..واحلماية من األضرار النامجة عن مؤثرا  خارجية 
وهنا يتطلب دراسة وحتليل الظرف الزماني واملكاني واملوافي ، وما حييط       

من البيةة اخلارجية ومصدر املثري واملنبه ، ألخذ مواف واختاذ القرار املناسب 
 ..جلة امللاطر ابل أو أثناء واوعها اجتاهه ، ملعا

وهذا يعين ما يتطلب من أن تكون هناك إدارة اخلوف التقوميي ، الطبيعي       
منه وغري الطبيعي ، املتوا  له وغري املتوا  والطارئ ، احملدود منه والواس  ، 
املتغري منه والثابت ، واملستقل والتاب  ، ومستوى اوته وتأثريه على اإلنسان 

 ..البيةة الداخلية والبيةة اخلارجية و
ومتتد إدارة اخلوف التقييمي والتقوميي يف الفكر اإلسالمي إىل جماالتها       

األخروية ، وتشمل على  –وأطرافها املتعددة ، ومؤثراتها وتبعاتها الدنيوية 
خمتلف األنشطة ، والذي يبدأ بها اخلوف من اخلالق عز وجل ، وهو عامل 

ورائ  بطبيعته ، وذلك للةفاظ على النظام واحلقوق والواجبا   تربوي عميق
واالمتثال والتوجه لتةقيق كل ما يؤدي إىل جودة العالاا  واألنشطة ، وكل 

 ..ما حيقق سعادة احلياة ، الذاتية واملوضوعية ، وبعمق إنسانية اإلنسان 
ا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّ) والبداية ؛        

 .سورة البقرة  (04)هُمْ يَحْزَنُونَ 

رِ وَعَمِلَ إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِنيَ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِ) وامتداده ؛        

 .سورة البقرة  (37)صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 
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 (887)زَنُونَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْ)       

 .سورة البقرة 
ومجيعها تنب  من الرمحة اإلهلية لتوجيه اإلنسان حنو ما ينفعه وينف  حميطه       

 ..من خالل خمتلف األعمال واألنشطة النافعة والتنموية 
وصور من التةديا  التقييمية والتقوميية الستقامة الفكر والنفس والسلوك       

 :ألخروي واحلياة الدنيوية وأجرها ا
 (855)ابِرِينَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّ)      

 .سورة البقرة 
وإدارة األموال أو اإلدارة املالية ، والسيما على الصعيد الشلصي ،       

 :اخلوف التقييمي والتقوميي ، ومنه ما ورد يف سورة البقرة  يتزامن م  إدارة
  الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا : ) اإلنفاق  –إدارة اخلوف

 . (737)لَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ

  الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ : ) الظروف املواتية باإلنفاق  –إدارة اخلوف

 . (747)سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 

 إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ) السلوك التنظيمي  –ف إدارة اخلو

 . (744)وَآَتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 

ساني ، ومنبعه وبني اخلوف والال خوف طبيعة العمل والنشاط اإلن     
ومرده من جمموعة فعاليا  املكاسب الذاتية ، ومنها ما يتعلق بأداء 

 ..احلقوق املالية ، واليت تلتقي عند اخلوف التقوميي الواائي 
  فَرِحِنيَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ : ) نتائج سالمة السلوك اإلنساني

سورة آل  (843)قُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَ

 .عمران 
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   إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا : ) اخلوف غري املربر وإدارة الذا

 .ل عمران سورة آ (845)تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِنيَ 

  إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا : ) إدارة اخلوف ودعائم معاجلاتها املثمرة

 وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

 .سورة املائدة  (34)يَحْزَنُونَ 

 دارة اخلوف ووضوح الرؤيا والرسالة واألهداف والتوجه إ
وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِنيَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آَمَنَ وَأَصْلَحَ : ) السلوكي اإلصالحي 

 .سورة األنعام  (74)فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 

 ا بَنِي آَدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ يَ: ) ة اخلوف التقوى واإلصالح من دعائم إدار

رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آَيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 

 .سورة األعراف  (05)

  الْجَنَّةَ لَا ادْخُلُوا : ) إدارة اخلوف والنظرة ملا بعد اإلسرتاتيجية الدنيوية

 سورة األعراف /  45من اآلية (  خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ

  وَلَا تُفْسِدُوا فِي : ) السلوكي الفكري وإدارة اخلوف واحلماية من الفساد

سورة  (53)الْمُحْسِنِنيَ  الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ

 .األعراف 
  أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ : ) إدارة اخلوف وسالمة األهداف والتوجه

 .سورة يونس  (37)وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 

  هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا : ) إدارة اخلوف والظواهر الطبيعية

 سورة الرعد (87)يُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَ
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  أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ : ) إدارة اخلوف وسالمة األسس والبناء والتوجه

مُضِلٍّ أَلَيْسَ  وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ( 03)وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 

 .سورة الزمر  (04)اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ 

  أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ : ) إدارة اخلوف واملوااف

وْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَ

ريًا حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِ

 .سورة األحزاب  (84)

  الْيَوْمَ وَلَا يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ : ) إدارة اخلوف والتوجه ملا وراء الطبيعة

 .سورة الزخرف  (34)أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ 

  إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ : ) إدارة اخلوف ووضوح الرؤيا والتمييز واالختيار

فِيهَا  أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ( 80)ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 

 .سورة األحقاف  (87)جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

  ( 0)فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ : ) إدارة اخلوف وجمريا  احلياة وتطبيقاتها

 . سورة اريش (7)الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ 

اإلسالم الستثمار وترسيخ مفصلية نقاط وبهذا فإن اخلوف يتجه بإدارته يف      
الفرص بكل أشكاهلا اإلنسانية وجودتها ، ومكاسبها على كل  –القوة 

املستويا  الشلصية واملستويا  العامة ، ويف ذا  الوات ، احلد من نقاط 
الضعف وفجواتها املؤثره على اجلوانب الفكرية والنفسية والسلوكية ، للسيطرة 

ديا  وامللاطر والتهديدا  ، وحتويلها إىل بيةة على كل مستويا  التة
 ..األخروية  –استثمارية منتجه لللري والسعادة الدنيوية 
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ذِينَ مِنْ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّ)      

ا يُشْرِكُونَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَقَبْلِهِمْ وَ

 .سورة النور  (55)بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

اإلسالم عند جمال املنظوما  البنائية وليست وتفعيل إدارة اخلوف يف       
املنظوما  التدمريية والفوضوية ، منطلقًا من الذا  ، كثقافة وايم وأخالايا  
وعدالة ومساواة ، تصان فيها احلقوق ، وتؤدى فيها الواجبا  على أكمل 

اجلعل ) ، والتطبيقا  ( اجلعل التكويين ) وأجود أداء ، بالتكافؤ بني القدرا  
 ..النفس إتقان العمل  –، وعلى ادر سالمة الفكر ( تشريعي ال
 
 

 العواطف واإلجهاد إدارة: ًا سابع
 

البيةة ، ومنه ما يتعلق  –للجانب النفسي العمق الفاعل ضمن الفرد        
باالهتماما  اإلدارية النفسية ورف  الروح املعنوية واالرتباط باملشروع وحتقيق 

 ..رسومة أهدافه اإلسرتاتيجية امل
حتسني الكفاءة العاطفية وثقافتها والقدرة على إدراك املشاعر  وبذا فإن     

املتبادلة وتعزيزها ، ورف  مستوى التةسس العاطفي للطااة اإلجيابية ، ومنها 
 ..، أمر ضروري وله أهميته الفاعلة رف  مستوى األداء وجودة اإلنتاج 

 ، ىأن هناك العديد من أشكال الرض حيث ىالرضأحباث مشكلة  وهنا تربز     
املشكلة تكمن يف أن الشعور جيادل فايس بأن و ، الوظيفي هحلل لغز قاربةوامل

مجي   ًاتقريبو ، دراكولكن يتم اياسه كإ، هو شعور أو عاطفة  ىبالرض
تقييم إدراكي وكالوظيفي تتعامل معه كمواف ،  ى تقيس الرضاألجهزة اليت
يعتقد فايس ، و وظيفةالمن "  ما أحصل عليه "و  " ما أريد "للتنااض بني 
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والوات  5531الوظيفي بني عامي  ىزمالؤه أن معظم األحباث حول الرضو
احلاضر اد ضاعت هذه النقطة من خالل عدم االعرتاف صراحة بالتمييز بني 

على الرغم من أن املوااف يعتقد أنها تتألف من  ،املزاج والعواطف واملوااف 
كانوا  ى، إال أن معظم الباحثني عن الرض تأثري والنوايا السلوكيةاإلدراك وال

لذلك عندما جيادل ،  ف باجلوانب املعرفية فقط للمواافمييلون إىل االعرتا
من املوااف فإنهم  فايس وزمالؤه بأنه جيب على املرء أن يدر  العواطف بداًل

ملزاجية والعواطف ضرورة إعادة توجيه البةث للنظر يف احلالة ا ًايقرتحون حق
يقرتح فايس و ، ن الرتكيز بشكل حصري على اإلدراكيف العمل بداًل م

أنه جيب علينا الرتكيز على أشياء مثل األحداث اتجمهدة ،  ًاوزمالؤه أيض
دا  البدنية للةصول والتفاعال  م  املشرفني وزمالء العمل ، وتأثري اإلعدا

 5 . وكتأثري املزاج والعواطف على السلعلى دليل 
، فيتطلب معاينة الفعل ورد الفعل وما  التدريب على إدارة اإلجهادأما       

عملية معقدة ، واد تثبت جمموعة  التعامل م  اإلجهادو يصةبه من شعور ،
 ،  من  أو تقليل استجابا  اإلجهادمتنوعة من مهارا  التأالم فعاليتها يف

تؤثر كل و ، املناسبة وتنفيذها مبهارةاتيجية تتطلب فعالية املواجهة حتديد االسرتو
ويرتتب  ، ملعينةمن احملددا  الفردية والظرفية على مدى فعالية مهارة املواجهة ا

على ذلك أن التدخل جيب أن يعلم جمموعة متنوعة من مهارا  التأالم القابلة 
تساب املهارا  فةسب ، بل جيب الفرصة ال الك ًافر أيضاللتعميم ؛ جيب أن يو

ا يف مواجهة أن يتدرب على مهارا  التأالم لتوفري االستلدام األمثل هل ًاأيض
العاطفي مت تصميم التدريب على  –املعريف وبالتوجه  ، الضغوطا  املستقبلية

لتةقيق هذه  Stress Management Training (CASMT) اإلجهاد إدارة

                                                 
 
 :يرامع على سبيل المثال   - 

- Landy, Frank J., & Conte, Jeffrey M., " Work in the 21st Century : An Introduction To 

Industrial And Organizational Psychology " , 4th Ed., John Wiley & Sons, Inc., USA, 2013, 

P : 374 . 
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وي على على استجابا  اإلجهاد اليت تنط CASMTينطبق برنامج  ، األهداف
السريرية وغري  ( اإلكلينيكية) الغضب والقلق يف كل من اتجمموعا  السريرية 

 CASMTال نعترب و ، اإلدراك واإلثارة يف هذه املشاعربسبب التشابه بني 
وم   ، عم جترييب لفعاليته لتلك املشكلةلالكتةاب ، وال يوجد د ًامثالي ًاعالج

إجراءا  التدريب للسيطرة على  ذلك ، يف احلاال  املرضية ، ميكن تطبيق
عنصر القلق من االكتةاب ضمن خطة عالج متعددة الوسائط ، م  تركيز جزء 

يف مثل هذه و ، ابإعادة اهليكلة املعرفية للتدخل على كل من القلق واالكتة
ميكن ، واحلاال  ، متتد مدة العالج بالضرورة إىل ما هو أبعد من الربوتوكول 

 5: ًاإىل أرب  مراحل متداخلة جزئي CASMTتقسيم بروتوكول 
 ..تقييم ما ابل التدريب ( 5)
 ..تقديم األسا  املنطقي ( 2) 
 ..اكتساب املهارا  ( 3) 
  .. بروفة املهارة وحتسني التعميم( 4) 

فإن الغلبة التقليدية للعقالنية كنموذج رئيسي للبةث  ومن جهة أخرى ،       
ر عن إهمال دور العواطف يف بشكل غري مباش يف البيةا  املهنية كانت مسؤولة

الذكاء االصطناعي باعتباره وم  ذلك ، فإن التعميم األخري ملصطلح  ، العمل
ظهور أدبيا  كبرية حول كل من أدى إىل زيادة االهتمام و ًابارز ًانفسي ًابناء

 معرفته عنيبقى الكثري يما جيب و ، الكفاءا  العاطفية يف مكان العملاملشاعر و
عن  ًاثال ، ال ُيعرف سوى القليل نسبيعلى سبيل امل ، املشاعر يف هذا املكان

عالوة على  ، اإلجيابية والسلبية أثناء العمل السوابق الظرفية واملعرفية للمشاعر
ذلك ، فإن املعلوما  املتعلقة بظواهر العواطف املرتبطة بالعمل ، ونتائج 

ي وحتسينه وتعديله أثناء أداء واجباته العواطف ، أو الوااية من السلوك العاطف
                                                 

1 - Smith, Ronald E. & Ascough, James C., " Promoting emotional resilience : cognitive –

affective stress management training ", Guilford Publications, Inc., New York, USA, 2016 , 

P : 35 - 36 . 
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جتدر اإلشارة إىل و ، إىل مزيد من التةقيق املهنية ، هي معلوما  اليلة وحتتاج
أال بالوظائف اإلجيابية احملتملة  ًالباحثني واملمارسني أبدوا اهتمامأن ا

للعواطف مقارنًة باالختالال  الوظيفية احملتملة النامجة عن العواطف السلبية 
 5 .. بيةة تنظيمية يف

وبشكل عام ؛ العاطفة والذكاء العاطفي ومؤثراتهما على مستوى العمل ،        
ومنه ما يتعلق بإجهاد العاملني النفسية واجلسدية ، أمور حتتاج إىل التنبه هلا 

 ..إلدارتها بشكل يرف  من املستوى املعنوي وحتسني نفسية وأداء العاملني 
إدارة العواطف واإلجهاد على أسا  الوااية والعالج  وهنا تربز أهمية      

التطبيقي ، ورف  املستوى العاطفي للعاملني وإدارته  –والعصف الذهين 
 ..وخفض مؤثرا  اإلجهاد م  جتنب صراعا  املستويا  اإلدارية 

والربنامج املكمل لذلك ؛ التواصل االجتماعي والرتفيهي بني املشروع        
، واإلسهام يف معاجلة مشاكل العاملني داخل بيةة العمل والعاملني فيه 

وخارجها ، ووض  العالجا  املناسبة للةد من دوران العمل والتهرب 
املسؤولية ، ورف  املستوى الثقايف الستثمار أواا  ما بعد العمل  –الوظيفي 

والعطل الرمسية ، ومنه التوجه حنو تنمية الرغبا  والقدرا  ذا  الصلة 
، وكأنها على هامش العمل كجانب ترفيهي ، أو ما يدعم استثماره  بالعمل

 ..زيادة الدخل ، وجعل ارتباطه بشكل غري مباشر م  البةث والتطوير 
وميكن أن يكون برنامج اجلرعة اليومية أو األسبوعية حلشد العاطفة       

وتعزيز الداف  هاد ، ورف  مستوى حب االنتماء ، وإدارتها وخفض اإلج
اجلودة ، وميكن أن يدخل هذا يف جمال  –ةسني مستوى الرغبا  والقدرا  لت

 ..التدريب وبرامج التنمية لألعمال اإلبداعية ودعم املواهب 

                                                 
1 - Zeidner, Moshe , & Other, " What we know about emotional intelligence : how it affects 

learning, work, relationships, and our mental health ", Massachusetts Institute of 

Technology , USA, 2009 , P : 302 . 
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وميكن إستثمار ذلك يف االجتاه اإلسرتاتيجي من خالل حتسني نقاط القوة        
طف وحتسني لدى الفرد ومنه للتعاون املشرتك م  املشروع ، بداعم إدارة العوا

الظروف البيةية الداخلية ، وتوافر ما يدعم حتسني الفرص ، وميكن إمجال 
 :خمتصر ذلك بامللطط اآلتي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يبني اجلانب اإلسرتاتيجي إلدارة العواطف واإلجهاد(  54 )خمطط 
 

وكجانب حيمل روح العاطفة وخفض اإلجهاد وإدارتها لدى كل فرد ،        
إذا : أ لدى العاملني يف خمتلف املستويا  اإلدارية والتنفيذية البد من زرع مبد

كنت ترغب يف تطوير مستقبلك ، جيب العمل بشكل يومي على تطوير إدارة 
عواطفك املنتجة لالبتكار وشةذ املواهب لديك ، والزمن طااة نادرة تفقد من 

 ..حياة الفرد ، كما تفقد من دورة حياة املشروع 
ذكاء العاطفي مبا حيمله من القدرة والدور الفاعل لالتصاال  ويلعب ال        

والعالاا  ، وادرة حسن استعمال العواطف الذاتية بعد معرفة الشعور 
 ..العاطفي املثمر  –املتبادل ، ومواا  اوة التفاعل اإلنساني 

حتسني نقاط 
القوة لدى 
 املشروع

 نقاط حتسني
القوة لدى 
 العاملني

االجتاه اإلسرتاتيجي
 

 

 إدارة العواطف واإلجهاد

 

 حتسني الفرص



     

إلجهاد ابل واوعه ، مرحلة الذكاء العاطفي والوااية الذكية من اوإدارة       
رة ومتقدمة إلدارة العاطفة واإلجهاد ، والتوصل إىل غريزة اإلرادة متطو

اإلجيابية املنتجة باستثمار الطااة اإلجيابية وتوجيهها حنو حتسني جودة التطبيقا  
 ..اإلسرتاتيجية والتقويم الذاتي 

ويظهر مضامني التةفيز العاطفي احلقيقي وذكاء السلوك العاطفي للكف       
 : النفس بالتمييز واالختيار السلوكي ، ما ورد يف اوله تعاىل  – عن اجهاد الفكر

/  514من اآلية (  قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا)        

 .سورة األنعام 
قَدْ جَاءَكُمْ ) ؛ واالجتاه العاطفي االختياري واإلرادي مبين على الوعي        

، والتوجه السلوكي باستةضار املناف  الواضةة للمواف ، ( بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ 

، ومعيار (  فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا) البعيد عن اإلجهاد الذهين ليكون ؛ 

داء بسالمة التمييز واالختيار ما يؤول عليه توجهه وجودة عمله وحتسني األ
 ..التفكري يف ضوء البصائر اإلهلية 

 فَإِنَّمَا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ)        

 .ونس سورة ي (834)يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ 

جتمل أهمية ثقافة إدارة الذا  وجانب من مضامني هذه اآلية الكرمية ،       
، مبا جيمعه احلق والعدل  ةإىل الفردي ة، ومن اتجمتمعي ةإىل اتجمتمعي ةالفردي

وأخالاياتهما للسري على طريق اهلدى ، وبذا  الوات الشفقة على النفس 
والعطف ، واحليلول دون تسرب تولد إدارة العواطف ومحاية الذا  بالرمحة 

 ..اإلجهاد إىل عزمية اإلنسان وذلك باهلدى 
وَمَا كُنَّا  مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)       

 .سورة اإلسراء  (85)مُعَذِّبِنيَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا 
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واهلداية بذاتها حتتاج إىل مستويا  إدارة وتدريب إداري يتجه حنو كل ما       
هو أخالاي وإجيابي واويم ، والشفقة على الذا  حتقق إدارة العواطف ، 

 ..وشةذ اهلمم حتقق إدارة اإلجهاد مبعاجلاته ووااياته 
ىل الذا  ، ومعوااتها إتكون دورة حياة اهلداية من الذا  ثم تعود و      

الضالله والرتاج  األخالاي وجتاوز احلالل واحلرام الذي يلتقي يف كل ما ينوي 
ويعمل به اإلنسان بتوجيها  التشري  اإلهلي املوجه الستدامة إدارة اإلنسان 

 ..والبيةة 
ولإلدارة جوانب عدة تتداخل كداعم لصياغة اإلسرتاتيجيا  وتطبيقاتها        

إىل اجلانب التقوميي ، ومنها ما يتعلق بفاعلية مفصلية اإلدارة  وما حتتاج
 :العاطفة واإلجهاد لتكون عامل تنموي  –اجلغرافية 

 لَاةَ فَاجْعَلْرَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّ)       

 .سورة إبراهيم  (04)أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 

رض ، األاملباركة ، اإلدارة اجلغرافية املتمثلة ب ومن مضامني هذه اآلية      
ا ما يتمثل ، وإدارة الوات منه( النا  ) الذرية واإلدارة السكانية تتمثل ب

الصالة وأوااتها ، وإدارة الذا  املتمثلة بالنا  كأفراد وجمتم  ، وإدارة ب
فيه التنمية والتطوير منها ما يتمثل باستثمار األرض واملوا  ، وغريها يما يدخل 

اإلجهاد بشكل واضح ، وما حيتاج إلدارة  –اجلانب العاطفي ويتفاعل 
جلانب الواائي والعالجي بكل االجهاد بشكل مثمر ، يأخذ ا –العواطف 

اجتاهاته املادية وغري املادية الفاعلة بتوجه انسيابي ومرونة لتةقيق األهداف 
 ..املرسومة القريبة املدى والبعيدة املدى ، وما ترتسخ فيها اإلسرتاتيجيا  

والعظيم يما تتضمنه هذه اآلية املباركة من استقراء واستنباط مفاهيم ، ويف        
التنموي : إسرتاتيجية احمليط األخضر ) ها ما ميكن توسيمه مبفهوم ؛ مقدمت

األخروية ، الداعمة  –، والذي يتضمن األعماق واآلفاق الدنيوية ( والتطويري 
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كل االجتاها  اإلنسانية واألخالاية ، اليت تتعدى بآفااها كل ما حيمله مفهومي 
 5( ..احمليط األمحر إسرتاتيجية ) ، و ( إسرتاتيجية احمليط األزرق ) 

والدليل ما جتم  اآلية املباركة بني ؛ بيةة ال منافس فيها ، وبيةة استثمار        
اإلبداعا  وأساليب االبتكار الكفيلة باالنتقال من فراغا  وفجوا  استثمارية 
املعرالة إلحياء األرض ، ومعاجلة الفراغا  والفجوا  هذه بالعمل والصرب 

 ..البالغة هلدف أمسى يتمثل يف رضى اهلل تعاىل  واإلصرار والتضةية
وهذه جوانب يما تشغلها مهمة ؛ إدارة العواطف واإلشفاق ، وإدارة       

إخل ، وما يدعمها من ثقافة إدارة .. اإلجهاد ، وإدارة التغيري ، وإدارة البيةة 
ويا  العاطفة وإدارة معاجلة اإلجهاد ليكون عامل تواف وانطالق باهلمم واملعن

 ..العالية اليت تتلطى املنظور املادي 
لِيَجْزِيَ ) وحينما تعلن الصور املستقبلية ملا بعد الدنيا ، واجلزاء األخروي ،       

سورة إبراهيم ، وذلك لشةذ اهلمم  ( 58)اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ 

يا  ومكارم األعمال ذا  الطاب  اإلنساني ، فهو واستثمار الدنيا بأعلى أخالا
 ..حبد ذاته سبيل ألراى إدارة رشيقة وذكية للعواطف واإلجهاد 

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ ( 74)فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ  )       

 .سورة إبراهيم  (74)مَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَالسَّ

يما جيعل للنا  كأفراد ومجاعا  وجمتمعا  ، خطط عالية الداة والتنفيذ       
الراابة التقييمية والتقوميية الذاتية ، لتكون تطبيقا   –واألداء ، بداعم العاطفة 

 ..واالستمرارية رشااة واالستدامة األعمال ونتائجها بأراى مستويا  ال
 (43)وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِريًا  )    

 .    سورة اإلسراء 

                                                 
 
 ..للمؤلف دراسة في هذا المجال  - 
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رة هي اادلتنفيذ واألداء بثقافته العالية ، ووتعمل هذه الرغبة الرفيعة يف ا     
 ..على أداء األعمال بال خماطر املللفا  السلوكية 

واإلدارة الفاحصة اليت جتعل لقويم السلوك اإلنساني ونبل عواطفه سبيل       
لتةسني ورف  مستوى األداء ، هلي اادرة على توليد اإلدارة العاطفية الذاتية 

 ..اليت تنشد حب االنتماء ملوا  عملها 
 سورة اإلسراء (47)لَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَ) 

ومستوى العمل والعاطفة واإلجهاد ، يبني مستوى اوة صرب الشلصية         
العاطفة  –املتجاوزة كل نقاط الضعف والتةديا  بتةسني استعمال نقاط اوة 

 ..وخفض نقاط ضعف اإلجهاد 
دارة العواطف عمقها التارخيي ، وما يتطلب من إدارة ثقافة التاريخ ، وإل        

 ..وما يستكشف العمق األخالاي التارخيي إلدارة العواطف 
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِريُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِنيَ )        

 .سورة آل عمران  (804)

وفاعلية العاطفة بوعي استثمارها ، والسعي الستكشاف آثارها وما يستقرأ        
 ..بني األسباب والنتائج وما بينهما من التوافق السليب 

إجيابي  العواطف جانب مهم متكون من اجتاهني ، أحدهما –وللرضى       
ل عام ، بشكتوجه اإلدارة بجتين مكاسبه اإلجيابية  واآلخر سليب ، وميكن أن

إدارة العواطف ، وخبالفه كما حصل لنااة صاحل ، واتلها وما مهامها ضمن و
جرى من ميول الرضى العاطفي لقتل النااة أدى إىل خراب البالد وهالك 

 ..النا  بسوء إدارة العواطف اتجمتمعية 
( 44)لِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِنيَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَا )     

 .سورة األعراف  (44)فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِنيَ 
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التةديا  بني عقر النااة والرجفة ، أي األسباب  –وجتم  نقاط الضعف       
العاطفة وتقديرا  النا  للموااف واآلثار  –والنتائج الكائنة بني مفصلية الفكر 

 ..اآلنية واملستقبلية 
، يما تشمله جوانب من مضامني  ويف اجتاه آخر إلدارة العواطف املوافية       

 :سورة يوسف  اآليا  املباركة يف
  مْ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُ ): العاطفة  –املواف اهلدف وحتديد

 ( 54)وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ 

  وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ ) : العاطفة  –عقدة املواف

 ( 54)أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِنيَ 

  لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي فَإِنْ : ) العاطفة  –نقطة اوة وضعف املواف

 ( 33)وَلَا تَقْرَبُونِ 

  قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ : ) العاطفة  –االستجابة عند تفعيل نقطة القوة والضعف

 (38)اهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ أَبَ

  وَقَالَ: ) العاطفة وإدارتها  –البةث عن احلل عند توليد افتعال املشكلة 

 (37)مْ يَرْجِعُونَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُ

  فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ  : ) العاطفة  –التوجه واالختيار والتمهيد لالستجابة

  (30)عَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِ

 اخل ضمندما يتويما يتضمن اجتاه انسيابية التطبيقا  اإلدارية التكتيكية         
اإلجهاد  –فاعلية اإلدارة العاطفية وما يصاحبها من إدارة مفصلية اإلاناع 

قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا ) ؛ ان الفكرية والنفسية والسلوكية حمورها توجها  اإلنس

 ..، وجيتم  عند العاطفة وإدارتها ، األهداف الظاهرة واملضمورة (  لَفَاعِلُونَ
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بناء سلوك توجه وهكذا تأخذ العواطف جماالتها اإلجيابية والسلبية يف        
لعواطف منفذ للتفاعل م  احلدث ضمن إدارة ا تةقق، لواجلماعة الفرد 

 ..املعنية باألمر ووجها  نظرهم خمتلف املستويا  
وعندما يعرف الشلص العاال أن عمله ال يضي  ، واخلطاب األعلى يوعد       

 ، كل له بذلك دون هدر وضياعا  ، تكون اإلدارة العاطفية وإدارة االجهاد
والتوجه للعمل بوترية متزايدة دون  يف رف  املعنويا  اردومسة من املهام واأل

 : معواا  فكرية ونفسية 
/  551من اآلية (  ثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍوكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْوأَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْ)       

 .سورة آل عمران 
دة ومضمون من مضامني هذه اآلية املباركة ، تربز أهمية األداء وجو      

والذكاء العاطفي ، وأهمية معاجلة اإلجهاد برؤى والوعي العاطفي األعمال 
القناعة واجلدوى الفاعلة ولو كانت بعد حني ، بال متييز وال ضياعا  يف 
احلقوق وال هدر يف الطااا  وال تسويف ، وبذا  الوات مكاسب اجلدوى 

 ..أخروية  –املادية واملعنوية دنيوية 
بالوااية والعالج االجهاد إدارة اليت تدعم إدارة العواطف و ومن العوامل       

 ... والتطبيقا  القناعة والرضى الوعي والتمييز وهي ؛ 
 ( :صّل اهلل عليه وآله وسلم)روي عن رسول اهلل و       
  (عاىل حتمل صاحبها القناعة ُملك ال يزول ، وهي مركب رضى اهلل ت

 ( .إىل داره 

  (نى النا  كن انعًا تكن من أغ. ) 5 
وإرادتها احلكيمة وبني القناعة والرضى طريق لبناء اوة متاسك الشلصية         

، ومتتد حنو تواصل للفرد ورفعتها ، فهي تبعد عن الصراع الداخلي واخلارجي 

                                                 
 
 . 388ص / المصدر نفسه / محمد الريشهري  - 
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عاد التوتر النفسي والعصيب ، واحليلولة عدم اليأ  وإباملثابرة وجودة العمل و
دورها تكون الداعم لتنفيذ اخلطط واألعمال ، ، وبواإلحباط التذمر دون 

 املناسبة والبناءة ، والنجاح التعاوني لإلدارة بشكل عام ، وإلدارة العواطف
 ..خفض االجهاد إدارة و
 
 

 والناقد التشخيصيالفاحص وإدارة التفكري  :ًا ثامن
 

لتفكري للتفكري مستوياته ودعائمه الفطرية واملكتسبة ، ويما يدعم مستوى ا       
وسبله ؛ التعلم والرتبية والتعليم والتدريب واخلربا  ، ليكون مؤهاًل تجمموعة 

 ..ينتج ما يستهدفه من الفكر الثقايف واحلضاري عمليا  العقلية وال
لذا يما حتتاج القيادة الفاعلة إليه ، مسا  عدة ، منها ما يتعلق بالتفكري        

ميثال القدرة للتعرف على املشاكل مبا  الفاحص والتفكري التشليصي ، لكونهما
حيقق النظرة الفاحصة الدايقة هلا لوض  احللول املناسبة بعد التشليص ، 

 ..وصن  واختاذ القرارا  القابلة للتطبيق 
وهنا ميكن إمجال ما خيص حمور موضوع التفكري الفاحص والتشليصي      

 :والنااد ، بامللطط امللتصر املبسط اآلتي 
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 يبني خمتصر ملنظومة إدارة التفكري(  51 )خمطط 
 

وإلدارة التفكري منهج ودورة حياتية هادفة ، ويرتهن التفكري والدراسة       
والتةليل مبستوى اإلدارة وما متتلكه من معلوما  وبيانا  اليت تبدأ بدورتها 

 :املتسلسلة من 
 دايق النظر لألمور بعمومياتها إدارة التفكري الفاحص مبا ميليه متطلبا  ت

وخصوصياتها ملعرفة جوهر األمور وأسرارها والتدايق فيها ، وما 
يتطلبه من مؤهال  اإلدارة وخرباتها ومهاراتها ومواهبها ، وما حتتاج 

 .. إىل أساليب وأدوا  وعلوم ومعارف 

  وما يعقب ذلك ، إدارة التفكري التشليصي ؛ للمشكلة أو األزمة أو
أو الداء ، وما حتقق من الواوف على عالما  التشليص  املعضلة

وحتديدها وتبيانها ، منها ما يؤشر عليها مستوى التعلم والتعليم 
 ..واخلربا  ، والعلم واملعرفة 

التفكري 
 التشليصي

التفكري 
 الفاحص

 التفكري النااد

مستوى 
 اإلدارة

 

الدراسة 
 والتةليل

 

التطبيق 
 والنتائج

 

 التوا  والصياغة
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  الذي يض  نتاجه التفكري الفاحص ( املعاجل ) إدارة التفكري النااد ،
ضيا  والتأملي والتفكري التشليصي ، والتةقق من مستوى الفر

واحلقائق ، وما حيتاج ذلك بعني الراابة واإلشراف من تقييم وظيفي 
وتقويم أدائي ، ومنه ما يؤدي إىل داة األمر ووض  احللول الكفيلة 

 ..باملعاجلة اإلدارية والتنظيمية 
وجيم  بني كل تفكري وآخر ، مسة التفكري  وفاعليته وانسيابيته وختصصه ،        

تبط م  التفكري التشليصي بقناة الدراسة والتةليل ، فالتفكري الفاحص  ير
والصياغة ، ( التنبؤ ) والتفكري التشليصي  يرتبط م  التفكري النااد بقناة التوا  

يرتبط م  التفكري الفاحص بقناة التطبيقا  والنتائج ، ( املعاجل ) والتفكري النااد 
 ، وبذا  الوات حيدد وهو ميثل دورة احلياة الرئيسية ملنظومة إدارة التفكري

املراكز الرئيسية للتفكري وإدارته ، ويكون تفاصيله حبسب ما يقتضيه الشلوص 
وتقتضيه األعمال ، وما تتطلبه الظروف التوايتية واملواعية واملوافية لألشلاص 

 ..واملشاري  
وهكذا تكون اإلدارة ومستوياتها اإلدارية والتنفيذية حمور القراءة        

ة والتةليل والتفكري لتةقق مستوى وتغطية للةلول مبستوى احلالة والدراس
 ..واملشكلة واألزمة ، ويكون احلراك يف ذلك منطلقًا من مستوى الفرد 

نراه يف مضمون من مضامني الدرو  القرآنية ، ومضمون ذلك وخمتصره        
 :يف سورة األنعام 

  (ْ(43)كَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآَفِلِنيَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَو 

  ْقَوْمِ الضَّالِّنيَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ال

(44 ) 

 َازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ ب

 (44)تُشْرِكُونَ 
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وهنا الوضوح يف أهمية تعدد القراءا  والفكر والتفكر والتفكري ، وأهمية       
تيجيا  ، ما متليه الفلسفة من حلول وايم وأخالايا  ، وأهمية ما متليه اإلسرتا

ومؤشرا  ما بعدهما من متطلبا  ، وما يتةقق من حتديد املشكلة واحليثيا  ، 
ووضوح الرؤيا ، مرورًا بالدراسة والتةليل املتقنة ، حتى تشكيل الرسالة 
ومكوناتها ، وما متليه املعاجلا  اآلنية واملستقبلية ، وما حتدد من األهداف 

 ..الصياغة والتطبيقا   والغايا  ، وجمريا  حتقيق ذلك عن طريق
لذا إمجااًل يتطلب التفكري النااد خطوا  حتى الوصول للةلول املناسبة        

اليت تبدأ من املعلومة واالستعدادا  والفةص والتشليص والنظر ملا وراء 
املشكلة وحيثياتها وبيةتها وما حييط بها ، وما يتملض من استنتاجا  وما 

 ..يتوجب من مقرتحا  وتوصيا  
وبهذا البد من مرور القائد أو اإلداري يف دورة تدريبية وتعليمية للتفكري       

الفاحص والتفكري التشليصي والتفكري النااد ، ليقف أمام ما يتطلب من 
 :التمييز واالختيار بني جمموعة البدائل واحللول ، وما يسبق ذلك ، مبدأ 

 (أسس الرأي والرأي اآلخر  تعلم كيف تتعلم التفكري وثقافة التفكري على) 
ويربز ضمن املتطلبا  ؛ التنسيق والتنظيم ، وهما من مهام اإلدارة ،        

ليجتم  الفاحص والتشليصي والنااد ، ويكون االجتاه ضمن التفكري 
 ..اإلسرتاتيجي الذي يعد كونه املتقدم على أمناط التفكري املنظم 

سةلة وسيلة فعالة جلم  األ دتع سياق التفكري االسرتاتيجي ،ضمن و      
حتليل املواف وتوسي   ،عدنا طرح األسةلة والرد عليها يساو ، املعلوما 

 5 .. ن أجل تعزيز التفكري االسرتاتيجيمنظورنا وحتدي افرتاضاتنا م
هو التفكري الذي النقدي النااد أو ، التفكري ويما يدعم ما تقدم ذكره       

التفكري املنطقي و ، ه ، وبالتالي ، ما جيب القيام بهاملنطقي حول ما جيب تصديق

                                                 
1 - Sloan, Julia., " Learning to think strategically " , Elsevier’s Science & Technology, 

Oxford , UK, 2006 , P : 115 . 
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تظهر مستوى متعددة األبعاد  هو مهارة اادالتفكري النو ، د وشاملقصوم
الثقافة العامة والثقافة التلصصية ، ومهارة التفكري التشليصي تسبق مهارة 

 تتطلب املزاولة وحتسني وكمهارةالتفكري النااد وتكاملها على أسا  معريف ، 
 5..القدرا  واألداء 

التشليصي  –وبهذا يكون دور اإلدارة تنسيقي ملهارة التفكري الفاحص        
احملدد حلالة أو مشكلة أو أزمة من شأنها أن حتقق الداة يف رؤية مهارة التفكري 
النااد ، ومستوى اإلثبا  واليقني ، ومتابعة دورية تواصلها حلماية املستقبل 

 ..اهلادف باستدامته واستمرارية تواصله التنموي والتطويري 
إىل أجزاء خمتلفة ملعرفة بوضوح االستنتاج  املوضوع تقسيمتةليل ويتطلب ال     
حلجج مهارة تفكري حرجة يعد حتليل او ، لذي يتم الدفاع عنه وعلى أي أسا ا

 2 .. مهمة ألنه ال ميكن التفكري فيما ال نفهمه
رة اإلدارة املتكاملة اجلامعة بني التفكري الفاحص وهنا تربز أهمية مهمة ومها     

التقوميي ، وبتوجهاتها  –والتشليصي ، والتفكري النااد بالتفكري التقييمي 
 ..األداء لتةقيق امليزة التنافسية املثمرة  –الذكية يف حتسني الوظيفة 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 يرامع - 

- Tittle, Peg, " Critical Thinking : An Appeal to Reason " , 1st Ed., Routledge,Taylor & 

Francis Group, New York, USA, 2011, P : 4 .  

2 - Bassham, Gregory & Others  ," Critical thinking : A Student’s Introduction " 4th Ed. , 

McGraw-Hill Companies, Inc., New York, USA, 2011, P : 164. 
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  الثالث املبحث
 الشخصية واإلدارة والقيادة

 
القيادة وما هلا من عالاة م   –آخر ، أال وهو اإلدارة  ويربز موضوع       

الشلصية والبناء التكويين الفطري واملكتسب ، وما يشمل على السما  
الكفيلة يف شغل املناصب وتأدية املهام واألدوار مبستوى من الكفاءة املالئمة 

بةث للمواف املقرتن بالظروف الزمانية واملكانية ، لذا سيكون حماور هذا امل
 :اآلتي 
 .مساتها وجوانب من الشلصية : أواًل 
 . اإلدارة والشلصية الفردية واجلمعية واتجمتمعية: ثانيًا 
 .اإلدارة والقيادة : ثالثًا 
 . القيادة وخصائصهااإلدارة وأساليب : رابعًا 

 . القيادة اإلسرتاتيجية وإسرتاتيجية القيادة: خامسًا 
 . إسرتاتيجية القيادةإسرتاتيجية اإلدارة و: سادسًا 
 . داريةريادة اإلالالقيادة وبني  سرتاتيجيةاإل: سابعًا 
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 مساتهاجوانب من الشخصية و: أواًل 
 

خرين ، ومنه آلمبفهومها املبسط ؛ ادرة التأثري على ا Personalityالشلصية      
،  القوة والضعف ، والعدوانية وغري العدوانيةنقاط من الشلصية ما تتصف به 

 ..واجلاذبة وغري اجلاذبة 
،  بول جلمي  منظري الشلصيةالرغم من عدم وجود تعريف واحد مقبو     
وخصائص فريدة  ًاة هي منط من الصفا  الدائمة نسبيالقول أن الشلصي ميكن

هم السما  تسو ، من االتساق والفردية لسلوك الشلصمن نوعها تعطي كل 
تقرار اتساق السلوك م  مرور الوات واسيف االختالفا  الفردية يف السلوك و

اد تكون السما  فريدة أو مشرتكة بني بعض و ، السلوك عرب املوااف
وبالتالي  ، كملها ، لكن منطها خمتلف لكل فرداتجمموعا  أو تتقامسها األنواع بأ

طرق ، لديه شلصية فريدة فإن كل شلص ، على غرار اآلخرين يف بعض ال
خصائص فريدة للفرد تشمل مسا  مثل املزاج  اخلصائص هيو ، من نوعها

 5 . والليااة البدنية والذكاء
 التنظيم املتكامل الديناميميكن القول بأنها ومبفهوم الشلصية األوس  ؛       

ية واالجتماعية والنفسية للفرد ، وتضم للصفا  اجلسدية والعقلية واألخالا
حاال  معينة بالشلصية  لىف  املوروثة واملكتسبة ، وتطلق عالشلصية الدوا

 ..اجلمعية واتجمتمعية 
أولةك  -نظريا  الشلصية هي من نوعني  ، منهم من يرىبشكل عام و     
بداف  من حمركا  األاراص والتصورا   لذين يرون الشلصية ككيان ديناميا

وأولةك الذين ينظرون إىل الشلصية ، واالحتياجا  واألهداف والتواعا  
تتضمن و ، ستقرة نسبيا أو التصرفا  الشلصيةمن مسا  م باعتبارها وظيفة

                                                 
1 - Feist, Jess & Feist, Gregory J. , " Theories of Personality " , 7 th Ed., McGraw−Hill 

Companies, Inc., USA , 2008, P : 10 .  
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هذا النهج يؤكد الديناميا  و ، الفةة األوىل نظريا  أدلر  ، وماسلو ، وباندورا
 5 . املعرفية والعاطفية اليت تتفاعل م  البيةة إلنتاج السلوك

وهناك مسا  للشلصية تتضح من خالل السلوك ، وأمناط للشلصية طبقًا       
ويناتها أو استجاباتها ، فضاًل عن أن هناك نظريا  الشلصية املنضوية حتت لتك
، كما هي عليه نظرية فرويد ومن أعقبه من العلماء يف ( النظريا  التةليلية ) 

؛ كنظرية السيكوبيولوجيا ، ونظرية ( النظريا  غري التةليلية ) هذا التوجه ، و
 2 ..وجودية الشلصية والتعلم ، والنظريا  التكوينية ال

را  اختبارا  القدرة املعرفية هي اختبارا  األداء ، يف حني أن اختباو     
هذه األخرية أكثر تشككا ألنها تعتمد على و ، الشلصية هي اختبارا  التفضيل

 Barrick and Mountويرى كل من  ،بداة  عن سلوكهميبني ادرة ورغبة اتجم
  3: سبابلسبعة أ(  يف العمل )بأن الشلصية مهمة 

ساعد  التةليال  الفواية يف فهم ( 2)يهتم املديرون بالشلصية ؛ ( 5)
التةليال  الوصفية تقلل من ( 3)النظرية والتجريبية ؛  –العالاا  الشلصية 

ل ؛ ـا  كامـس على أســمة ، وليـا  سـتم على أسـا تـا  ألنهـأن العالاـش
(  على اختبارا  القدرة ( ) تدرجيية )حساب الصفا  لصالحية إضافية ( 4)

؛  ًايطـبس ًاعراي ًاتظهر حتيزلصية ـاختبارا  الش( 1)بؤ بأداء العمل ؛ ـنـيف الت
تائج ن( 7)تدعم البيانا  الطولية الصالحية التنبؤية لتدابري السما  ؛ و ( 6)

  .شاري  األداء الشلصي مهمة للم

                                                 
1 - Feist, Jess & Feist, Gregory J. , " Theories of Personality " , 7 th Ed., McGraw−Hill 

Companies, Inc., USA , 2008, P : 533 .  
2
مكتبة لبنان / االقتصادية والتجارية  –موسوعة المصطلحات اإلدارية واالمتماعية / هاشم حسين ناصر المحنك . د - 

  . 629 -626ص /  2117/ لبنان  –بيروت / ناشرون 

دار النهضة للطباعة /   ط / لتحليل النفسي معجم علم النفس وا/ فرج عبد القادر طه ، وآخرون . د: يرامع أيضًا  -

 . 238 – 237ص /  لبنان –بيروت / والنشر 

3 -  Cervone, Daniel & Pervin, Lawrence A. , " Personality : Theory And Research " , 12th 

Ed., John Wiley & Sons, Inc., UAS, 2013, P :358 . 
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 5 :فهي  الشلصيةالنقاط األساسية للرتكيز على نهج التعلم يف أما       
 . البةث التجرييب هو حجر الزاوية يف النظرية والتطبيق. 5
 . جيب أن تقوم نظرية الشلصية واملمارسة التطبيقية على مبادئ التعلم. 2
للةالة مقارنًة  ًالتعزيز يف البيةة وهو أكثر حتديديستجيب السلوك ملتغريا  ا. 3

 . ( ، التةليل النفسي السما  :مثال  )لصية األخرى ـبالنظريا  الش
يتم رفض عرض األعراض املرضية لألمراض النفسية ، ويتم الرتكيز بداًل . 4

 . من ذلك على املبادئ األساسية للتعلم وتغيري السلوك
ة لبيانا  الشلصية اليت مت بناًء على حتليال  عوامل عدويف توجه آخر ، و       

حناء العامل ، استللص مجعها من خمتلف جمموعا  األشلاص يف مجي  أ
، االنبساط  –االنطواء  ؛ عاملني ميكن تسميتهما بسهولة Eysenck  إيسينك

يف وات الحق ، واستنادا إىل التةليال  اإلحصائية و ، العصبية –واالستقرار 
هذه و ، الذهانية –التةكم يف الداف  أال وهو ،  ثالثًا األخرى ، افرتض بعدًا

، هي أنواع الفروق الفردية الرئيسية األكثر  يسينكاألبعاد الثالثة ، حسب إ
 2. فائدة يف وصف أداء الشلصية

ويف عاملنا املعاصر ظهر  الشلصية الرامية وإدارتها عرب شبكة االنرتنت أو       
شبكة املعلوما  أو الشبكة العنكبوتية أو الشبكة العاملية أو شبكة االتصاال  

يف عامل ال حدود له لتةملها بانفتاح بةر العاملية ، اليت جعلت الشلصية ت
، لتتجه الثقافا  العاملية على مستوى ما حتمله من وعي ومتييز واختيار وتفاعل 

بشكل مستهدف وغري األمواج ، ال حيدها  ةمتالطم ةمعين حنو ميول واستجابا 
الفكر وما ميتد من املؤثرا   –عرب الشاشة الصغرية إال املعلوما  مستهدف 

 ..ية والسلوكية اجلامعة بني التفليدية وغري التقليدية والرامية النفس

                                                 
1 - Feist, Jess & Feist, Gregory J. , " Theories of Personality " , 7 th Ed., McGraw−Hill 

Companies, Inc., USA , 2008, P : 533 .  

2 -  Ryckman, Richard M., " Theories of Personality " , 9th Ed.,Thomson 

Wadsworth,Belmont , CA , USA , 2008, P :344 . 
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باالجتاه السوي أو الال سوي ، وبالشعور  وينعكس ذلك على الشلصية     
بشلصيته املسيطر  توجه اإلجيابي أو السليب ، ليتجهوالال شعور ، فيأخذه حنو ال

وانب صةتها الشلصية جبمستوى عليها أو غري املسيطر عليها ، فتؤثر على 
بشكل النفسية والعقلية ، وعندها تأخذه الشلصية باجتاها  مسرية ، ورمبا 

 ..خمرية وبآخر 
مستوى اإلمكانية إلدارة الذا  من خالل مسا  الشلصية ،  ربزيما يوهنا       

 الرمسية وغري الرمسية ، وما ميكن املراكزا متليه الشلصية وإدارة ما حوهلا مب
القدرة الرامية والتقليدية ، ومدى  األدوارو املهامخرين ضمن أن يؤثر على اآل

، ليكون الرئيس أو املرؤو  املشارك  املؤهال و واجلاهزية والفاعلية واملهارا 
 ...  والثقافية واحلضارية واملعرفية العلمية العملية ويف اتجماال  

 سورة اإلسراء (47)ً  مُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِياللَكُمْ أَعْوقُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّ) 

 
 

 الفردية واجلمعية واجملتمعية الشخصيةاإلدارة و: ثانيًا 
 
املتمثلة  Personality Theoriesنظريا  الشلصية واستكمااًل ملا تقدم فإن       

ما ، و ها السوية وغري السويةـيـبـا  التةليلية والنظريا  التكوينية ؛ جبانـبالنظري
درست وض  اليت Traits Theories  جانب منها نظريا  السما حيمله 

مظهر ثابت نسبيًا للسلوك ؛ كاالنبساط واالنطواء الشلصية كصفة وعالمة و
وغريها ؛ واالستعدادا  الدينامية العامة وصفة السلوك .. والسيطرة واملثابرة 

، واالجتماعية ، ملزاجية وا، واجلسمية ، الظاهر م  مراعاة املميزا  العقلية 
أو ، اليت اد تكون متوارثة ، ا  العامة واخلاصة أو النوعية وبنظريا  السم
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 موبه، بعواملها الثابتة واملتغرية أو بيةية ، والتعليم والرتبية مكتسبة ؛ بالتعلم 
 ..والذي ُيعد أسلوب من السلوك الفردي أو اجلماعي ، تتميز هذه الشلصية 

ــرز  ووضــعت نظ       ــا  الُط ــة    Types Theoriesري ــرز اهلرموني ــا الط ، ومنه
فضاًل عن النظريا  املوافّية اليت تعتمد فيها .. والنفسية ، واجلسمية ، واملزاجية 

أو تضـ  لـه   ، الشلصية القيادية على الكيفية اليت تتعامـل وتعـاجل فيهـا املواـف     
 5.إخل .. السبل واحللول والعالجا  

ــة  هيكــل الشلصــية و        ــة االجتماعي ــ  يف النظري ــة  الراب ــايري  ، املعرفي هــو املع
صـالح أو ايمـة شـلص أو     املعيار العقلـي هـو معيـار للةكـم علـى     و ، التقييمية

إذن ، تتناول دراسة املعايري التقييمية الطـرق الـيت يكتسـب     ما ، شيء أو حدث
هم بها النا  معايري لتقييم األحداث وكيـف تـؤثر هـذه التقييمـا  علـى عـواطف      

 2 .. وأفعاهلم
ميكن حتديد الشلصية على مستوى ؛ الرؤية ، والقدرة ، واألداء ، يما و       

ما و ك باملنظور اإلجيابي أو السليب ،ومدى امليل واملبالغة والتةيز يف حتديد ذل
الفكر  حرتام الذا  ، وحلقا الكفاءة الذاتية والتصور الذاتي وايتعلق ب

املؤثر التعزيز ملونه من مسؤولية ، وما جيري من والنفس والسلوك ، وما يتة
 ..على مستويا  النجاح والفشل 

علم  -أن علم النفس له اجتاهان رئيسيان ؛ الحظ أييسنك وباجتاه آخر ،        
وأنه لسوء احلظ ، مييل علماء  -نفس الشلصية وعلم النفس التجرييب 

أن  عضهم البعض ؛ مبعنىالنظريا  والباحثون يف اتجمالني إىل جتاهل عمل ب
 وبالفروق الفردية ، ويتجاهل منظر ون أي اهتمامعلماء النفس التجرييب ال يبد

                                                 
دار أنبراء للطباعرة والنشرر     / في نهرج البالغرة    اإلدارة واألسلوب القيادي/ هاشم حسين ناصر المحنك . د: يرامع مثاًل   -  

 .   وما بعدها 61 ص / العراق  –النجف األشرف / 

  . 79  -67 ص /  976 / مصر / هرة القا/ دار غريب للطباعة / السلوك اإلنساني في اإلدارة / علي السلمي . د -

 . 33   -31 ص /  985 / العراق / بغداد / مطبعة منير /   ط / صية عالم الشخ/ مصطفى عبد السالم الهيتي  -

2 - Feist, Jess & Feist, Gregory J. , " Theories of Personality " , 7 th Ed., McGraw−Hill 

Companies, Inc., USA , 2008, P : 442 .  
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نتيجة هلذا الالمباالة املتبادلة ، يوجد و ، الشلصية احلاجة إىل أدلة جتريبية
،  ني أو العلميني يف جمال الشلصيةالكثري من املنظرين واملمارسني غري العلمي

القليل جدا من الدعم  لعشرا  من نظريا  الشلصية ، ولكنلقد تركنا م  او
املطلوب هو منهج أكثر نظرية يبةث عن الروابط السببية و ، الفعلي هلم

كجزء ال و ، واستلدام اختبارا  جتريبية لللصوما  من النظريا  املعنية
إىل حساب دور عوامل الشلصية  ًاهذا النهج ، حيتاج الباحثون أيض يتجزأ من

أنه جيب علينا ؛ نك لتةقيق هذا اهلدف ، اارتح إيس، و ملهم التجرييبيف ع
 5:  دمج النهجني عن طريق

 ا ؛ر هلـيـمعايائل ــكار وسـابت( 2)ة ؛ ـلصيـية للشـسـد األبعاد الرئيـحتدي( 5)
رأي بهذه الطريقة فقط ، حسب و ، ريبية والكميةربطها باإلجراءا  التج( 3)

  . أننا خنترب النظريا  باستلدام منظور علمي إيسنك ، ميكننا أن ندعي
والصورة النمطية اإلجيابية والسلبية واحملايدة ، ومستوى تعميماتها املستندة       

،  زم مثاًل ، وفهم البيةة وما حول الشلصيةواحلوالعزم على التميز بني التعاون 
بني االهتمام ومستوى اإلدراك وامليل والتعميم ، وتأثري اإلدراك االنتقائي 

واملعتقدا  والقيم زئي وجتاهل األخريا  ، وحراكه مبؤثرا  الثقافة اجل
 ..واألخالق 

 ةالتلطيطي املسؤولية واملهاموترتهن اإلدارة بالشلصية املناطة بها        
التوجيه الرأسي لتنفيذ األعمال بوساطة املوارد البشرية  ة للقيام بدوروالتنفيذي

 ..  مادية وغري مادية وما متوافر من ادرا
 سورة القصص/  26من اآلية (  إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِنيُ) 

                                                 
1 -  Ryckman, Richard M., " Theories of Personality " , 9th Ed.,Thomson 

Wadsworth,Belmont , CA , USA , 2008, P :343 - 344 . 
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والسمة الشلصية الكائنة كقوة جتم  بني القوة العقلية والقوة العضلية من        
اخلطط والتنفيذ القوة وتوجها  جهة وما يدعمها من األمانة احملققة الستقامة 

 ..داء العالي والراابة التقوميية واأل
عامل من بناء الشلصية ميثل ، الداة العالي وما يتةقق بني اخللق والتقويم        

 .سورة التني  (7)قَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ولَ) ؛ واحلفاظ على مساتها االستثنائية 

يف اإلسالم ، كونها نابعة من  الشلصيةبه وجانب يما ميكن أن حتلل       
البيةة على ها على اآلخرين واتالتشريعية ، ومدى تأثري –ادراتها التكوينية 

امتداداتها الفضائية ، وذلك حبسب مكانة  الداخلية والبيةة اخلارجية وحتى
التكتيكي ومدى التفاعل ، ومهامها وأدوارها ومسؤولياتها  الشلصية

املمتدة باحلقوق والواجبا  ملا  ئجه الدنيوية واآلثاربنتااملتبادل واإلسرتاتيجي 
سرعة االستجابة من  ما يتةققم  املوارد البشرية ووذلك يكون بعد الدنيا ، 

 :من خالل امللطط اآلتي جانب منه األداء ، وميكن تبيان  –والتنفيذ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يبني التفاعل التكتيكي واإلسرتاتيجي(  56 )خمطط 
 القيادة –الشلصية املتبادل م   

الشلصية 
 والقيادة



  31 

من حيث ميكن فهم سلوكنا ببساطة ومن جهة أخرى ، ومبنظور دنيوي ؛      
كيف ، إذن ، هل نعلم أننا حباجة إىل أن : والسؤال  ، ادراتنا البدنية املتأصلة

؟ لقد تناول املعرفيون  نناشد فكرة اإلدراك الذاتي للفعالية لشرح السلوك
والفكرة هي  ، ل االسرتاتيجيا  التجريبيةمن خالاالجتماعيون هذا السؤال 

مثل  –التالعب جتريبيًا بالكفاءة الذاتية املتصورة م  اإلبقاء على عوامل أخرى 
حاملا يتم التعامل م  تصورا  الكفاءة الذاتية و ، ثابتة –الفعلية  مهارا  النا 

الذاتي بشكل جترييب ، ميكن للمرء أن يرى ما إذا كانت االختالفا  يف التصور 
بالطب  ، حيتاج املرء إىل اسرتاتيجية و ، الذاتية تسبب يف التأثري السلوكيللفعالية 

ة املثالية ، سيكون من الناحيو ، اإلدراك الذاتي للفعالية الذاتيةللتعامل م  
اتية ، للتأكد من أنه اد يؤدي إىل زيادة الكفاءة الذ ًاودايق ًاالتالعب بسيط

 5 . على مهارا  النا  الفعلية يف هذه املهمة ًاأيض املتصورة ولكنه مل يؤثر
إِنَّ ) ؛  اإلدارة والشلصية الفردية واجلمعية واتجمتمعيةوهنا تتمةور فاعلية        

سورة الرعد ، ليكون املدى /  55من اآلية (  اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

اتجمتمعي املقابل ألشكال هرم  –ل من أشكال اهلرم اإلداري املؤثر ، شك
 ..الشلصية وايادتها وما يدور حوهلا من استثمار القدرا  

 
 

 اإلدارة والقيادة: ثالثًا 
 

دارة اإلفنون وأساليب التفكري والعمل يف هناك ال ملا تقدم ، فوتواص       
،  وواس ستويا  معقد عمل اإلدارة على مجي  امل، بالرغم من أن  القيادةو

ة حتسني أداء القياد املعاجلة املوافية ، وما حيتاج مناستبااية يف وله متطلبا  
                                                 

1 - Feist, Jess & Feist, Gregory J. , " Theories of Personality " , 7 th Ed., McGraw−Hill 

Companies, Inc., USA , 2008, P : 438 .  
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 ية واألساليبذكتطبيق فنون إدارة القيادة الو ، وكفاءة اإلدارة بطريقة متوازنة
 ..املناسبة 
ثقافية ما واكبه من تقدم اتجماال  العلمية واملعرفية والوم  تقدم اتجمتم  و       

،  ة القيادة الكثري من االبتكارا ، شهد  فنون وأساليب إدارواحلضارية 
هو مطلب الذي ، القيادة ودارة اإلالتةسني املستمر لتجديد فنون وأساليب و

 .. القياديةاإلدارية وأساسي لبناء القدرا  
حتققه من وإن القيادة احلقيقية املتالزمة م  سالمة اتصاالتها وعالااتها وما        

مكاسب ، تولد ثقافة الراابة الذاتية لدى األفراد ، وما حيقق من بذل اجلهود 
، ومن  امللتلفة التةفيز أو طرق مناهجاالستثنائية املؤدية بذلك إىل بناء 

ة ، وما يتةقق من الدافع لافعردود األ، و اهلدف الداف احملفزا  ما يتعلق ب
سلوك اإلبداعي ، وجيعل أسلوب  ف  التنافسيالدا ، يما يولد آلية اف وتعزيز الد
اإلثراء يتصف بالداف  بأوجه متعددة ، يما جيعل  الداف  استدامة القيادة

 5.. الداف  التشاركيحتفيز املوظف ، وجيعل من جهة أخرى من  الوظيفي
 اليتوظيفة القيادة ضبط نابعة من الاملشاركة واسرتاتيجيا  وبهذا تكون       

األهداف التنظيمية من خالل حتقيق ولبذل جهود إجيابية  فراداأل توجيهتقوم ب
ذاتية ثر على إنشاء نظام مراابة وهذا يعين أن وظيفة القيادة تؤالقيادي ،  تأثريال

وهذا بدوره يفيد  األداء ، –التنفيذ ودة جب متميزة ، كما سبق ذكره ، واالعتناء
إعادة وواستدامة األداء العالي ، لتقويم  ، ا كفاءحتفيز النظام يدعم القيادة و

 ، ومنه ما إىل مسارها الصةيح، في باملتطلبا  أنشطة إدارة القيادة اليت ال ت
تأثري ومعاجلة ،  التلطيط الشامل على وفق، والتطوير حيدد اجتاه التنمية 

 .. شروعلبيةة الداخلية واخلارجية للمالتغيريا  يف ا

                                                 
 
 :يرامع على سبيل المثال   - 

- Bingxin, Wu, "New Theory on Leadership Management Science " , Chartridge Books 

Oxford, Oxford, UK, 2013 , P :447 – 452 . 
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يف إيصال الضرورة املطلقة والقيادة دارة واجه اإلييتمثل التةدي الذي و     
ى املوظفني ألداء وحتقيق هلذا السلوك األخالاي يف مواجهة الضغوط اليومية عل

 .. األهداف
جيد )من الواضح أن مطالبة املوظفني مبوازنة السلوك األخالاي بوعي و     

 ضد ضغوط الوات واحلاجة إىل األداء بتواعا  عالية( على املدى الطويل
تصبح أكثر صعوبة يف ثقافة ينظر فيها إىل أي ، ( جيدة على املدى القصري)

تكمن الصعوبة ، يف أننا و ، أصوا  معارضة على أنها سلبية ونتائج عكسية
ودول  شاري أفراد وفرق ومزلنا غاراني يف تقاليد االسرتاتيجية التنافسية ، كما

يف هذا ، و ةقية مهمة صعبة للغايوبالتالي فإن إنشاء ثقافة تعاونية حقي ، بأكملها
 مشروعتطاعة املديرين التنفيذيني للالعصر اجلديد من األعمال ، مل يعد باس

عن طيب خاطر حتمل مسؤولية إدارة ثقافة العمل اليت يرتكب فيها املوظفون 
يف تلك الثقافة ، يصبح اإلطار األخالاي ببساطة أكثر و ، أعمااًل غري أخالاية

أن  اآلن شاري يدرك العديد من امل، و للةماية القانونية ن جمرد يمارسةم
ار ال ميكن أن تزدهر يف بيةة ال يكون فيها االبتك مشاري املسؤولية االجتماعية لل

األعمال للمسؤولية االجتماعية  يالحظو،  والتفكري املستقل موض  ترحيب
وة بني ما بسد الفج ًاب أن يكون هناك التزام أيضتطلل ، يوعلى نفس املنوا

جيب أن تكون األهداف و ، ثله وبني واا  أدائه الفعليمي أنه شروعقول املي
عنيه يما  شروعقول امليموحة ، ولكن جيب توخي احلذر حتى والتطلعا  ط

أن وجود برنامج  5555وجد تقرير آرثر أندرسون عام و ، قولهيعين ما يو
حلماية مسعة اإلدارة لألخالايا  واالمتثال يرى املوظفون أنه موجود فقط 

 5. العليا اد يكون أكثر ضررًا من عدم وجود أي برنامج على اإلطالق

                                                 
 
 :ينظر مثاًل  - 

- Northouse, Peter G., " Leadershop : theory and practice " , 7th Ed.,  SAGE Publications, 

Inc.,California, USA , 2016 .  
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وهذه النظرة األخالاية وهدفها بنظر املوظفني تؤدي إىل ظهور فجوة بني        
اإلدارة أو القيادة واملوظفني ، لذا البد من إثبا  تطبيقي على اهلدف األخالاي 

ظفني ، وال يقف عند هذا احلد بل يتعدى لكل من املشرتك بني اإلدارة واملو
يكون معين باملشروع حتى يف البيةة اخلارجية ، ومعاجلة هذه الفجوة واحلد من 

 ..اتساعها داخل وخارج بيةة العمل 
تأثري الصفا  على القيادة هي من خالل وتقويم تقييم يتعلق بآخر وجانب       

التسعينا  كمجال هام للدراسة يف علم مفهوم الذكاء العاطفي ، الذي ظهر يف 
بشكل عام ارا  ، يتم حتديد الذكاء القيادة من منظور امله، وكذلك  النفس

ملشكال  هم بشكل كبري يف اكتساب القائد ملهارا  معقدة حلل اكصفة تس
أثري إجيابي على ادرة يوصف الذكاء بأنه له تو ، ومهارا  احلكم االجتماعي

الذكاء ، : منها  مسا عدة حيمل القيادي  ، والبد من أن ةلقيادة الفعاللالفرد 
وسرعة البديهة ، الثبا  ، واملبادرة ، واملسؤولية ، والبصرية ، واليقظة ، و
 5 ..، والتعاون  ةاالجتماعيالعالاا  تواصل الثقة بالنفس ، وو

 ويعد جوانب يما تقّدم كثقافة تنظيمية ووالء للمشروع ، احملقق للدعم       
قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى ) ؛ الكائن ضمن مهام اإلدارة والقيادة الذكية املستدامة واملستمرة 

 ..سورة يوسف (55)خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ 

 
 
 
 
 

                                                 
 
 :يرامع على سبيل المثال   - 

- Bingxin, Wu, "New Theory on Leadership Management Science " , Chartridge Books 

Oxford, Oxford, UK, 2013 , P :447 – 452 . 
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 القيادة وخصائصهااإلدارة وأساليب : رابعًا 
 

بأساليبها  كونبشكل عام ، اإلدارة والقيادة يف اإلسالم تو، واستكمااًل       
يف بيةة  وإسعاده ،وأنشطته إلنسان ماية احل وتوجهاتها بالتشريعا  اإلهلية

 .إخل .. املراكز و املهامو األدوارو املواافو املواا  تكاملية مستدامة جتم  بني
الصديقة وتطبيقا  النظم التوجها  باألسا  ، ما جيري من ومنها       

اليت حتمي بأنشطتها البيةا  والفضاءا  بكل  الكونية احلضارية ، –لإلنسانية 
 ..توسعاتها وحلقاتها وعمقها ومستوياتها املنظورة وغري املنظورة 

إلهلية من توجه إبداعي ارة الكونية افاألسا  هناك التنظيم والقيادة واإلد      
 :استثنائي 
 سورة البقرة (884)مَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّ) 

ل االجتاهني الديين والدنيوي ، وما جيري عليه من يتوكب منه ما يكونو      
 5 :مسؤولية عظيمة أمام اخلالق عز وجل ، وبذا يما يكون التوكيل عليه 

 : القيادة واإلدارة والتنظيم الواسع بالتوكيل اإلهلي املباشر -4
يف ( صلوا  اهلل عليهم)جيري للرسل واألنبياء واألئمة هو عليه ما ما ك      

 ..والدول بناء اإلنسان وكيان األمم التوجه بالرساال  السماوية املقدسة ل
وكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُ)      

 .سورة النساء  (37)لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا 

، ( صلوا  اهلل عليهم)رسله وأنبيائه طاعة هلل تعاىل يف والرسالة والطاعة       
ضمن مسة اإلدارة والقيادة والتنظيم الرسالي ، ومنه ما جيري من توجها  

ما يعقبها من العودة للعقل و، مسرية احلياة ، وما جيري من مواا  ظلم النفس 

                                                 
 
/ دار أنباء للطباعة والنشر /   ط/ اإلدارة واألسلوب القيادي في نهج البالغة / هاشم حسين ناصر المحنك . د: يرامع  - 

 . العراق –النجف األشرف 
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الرمحة والتوبة واملغفرة ، ومنه ما يبعد اإلنسان عن اليأ  بعد اارتاف وطلب 
اليأ  الظلم بأشكاله ، لةال تكون هناك الفجوة والفراغ الكائن واملؤدي إىل 

اتجمتم  استقرار تهديد ضرار بالذا  وإلا املسبب اوتعاظمه، والعنف واجلرمية 
 .. ومسريته احلضارية

اإلنسان  بالغة الستدامة فكرالهمية األله  ومواطنها ، ذكر النعمةوداعم       
العالاا  والتعاون ما يتوجه يف بناء ومنه ، سلوكه اويم نفسيته وتعزيز سوي و

املعريف الذكاء  مونمض وما يرفد ذلك من، دورتها سالمة واحلياة املثمر هلندسة 
 ..العاطفي والذكاء 

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ )       

 .سورة املائدة  (73)مُلُوكًا وَآَتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِنيَ 

 النعمة اإلهلية ذكرعند  ويكمن االستقرار اإلداري والتنظيمي واجتاهاتهما      
ومتطلبا  ، حتمل أعباء املسؤوليا  و،  االستعدادو بالقول والفعل والعطاء ،

ها من اتاليت تنطلق باستثمارتوزي  األدوار واملهام للةفاظ على هذه النعمة 
تلبية إشباع احلاجا  ، ومردوداتها  اإلنسان لتعود إىل اإلنسان ، أثناء أو بعد

 ..ومنافعها البيةية واتجمتمعية 
واألوس  يف جمال القيادة واإلدارة والتنظيم الذي يشمل التوكيل اإلهلي      

ا تضمنته اآليا  املباركا  من داة االختالف يموهو املباشر وما دون ذلك ، 
من القيادة واإلدارة ي وجمريا  العالاا  بني الدول وتباين القوى وما جير

  5 :سورة النمل ما تتضمنه تبيان نه مو ...املوافية 

                                                 
 
بشكل ال من باب التفسير عمومًا ؛ يمكن األخذ باآليات القرآنية المباركة من باب المضامين بشكل عام  - 

ن اهلل فهو فضل م اآلني والمستقبلي مساره وافقمكانة اآلية المباركة ، فإذا على أن ال يؤثر ذلك على ، متعمق 

 .. ثر ذلك على مكانة اآلية فال يؤ وافق مع تطور الحياة ومنظورهاتعالى ، وإذا لم ي

وما سار  ب النزولوليس بالضرورة األخذ في كل مواطن ورود اآليات المباركة من باب التفسير وسب      

، ويمكن أن تكون مستقباًل الدراسة أوسع من خالل الجمع بين المضامين والتفسير وسبب النزول  بهذا االتجاه

 ..اإلسالمية والعقائدية واألدوات األخرى ، وأن تتسع مفاهيمنا 
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  اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ : ) نظام االتصال

  (74)رِيمٌ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَ( 74)

  أَلَّا ( 03)إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : املرسل والرسالة وحمتوياتها

 ( 08)تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِنيَ 

  أَمْرِي مَا قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي : استقبال واستيعاب الرسالة واالستجابة

 ( 07)كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ 

  ( 00)قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ : التفاعل القيادي 

  وا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُ: القيادة والرؤى واالستشارة

 ( 05)وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ( 07)أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ 

  ونَنِ بِمَالٍ فَمَا آَتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا لَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّوُلَمَّا جَاءَ سوفَ: القيادة واملوااف ومعاجلاتها

  (03)آَتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ 

وهنا يربز الفرض اإلهلي باجلعل التشريعي الذي خيص طبيعة والية األنبياء       
 والتباين بينه وبني على خلق اهلل عز وجل ،( عليهم الصالة والسالم)والرسل 

إشغال التشري  الوضعي الدنيوي وما حتكم مبوجبه امللوك ، وما يظهر من 
االتصاال  فراغ بني الكيف واملتى واألين ، وما جتري من الفجوة وال
العالاا  املوافية وسبل االسرتشاد واالستشارة ، ومواطن التماسك و

وما  الدستوري ووموليته ، وما تبنى عليه الشلصية الرسالية والعقائدية ،
 ..تشمل على املديا  الدنيوية وما بعدها من امتداد احلساب اإلهلي 

حمورها ، ضمن من  ربزجانب يما يفونظمها ، أما اإلمامة ومفاهيمها         
 : مضامني اآلية املباركة 
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تِي قَالَ لَا يَنَالُ ولِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ )      

 .سورة البقرة  (877) عَهْدِي الظَّالِمِنيَ 

إىل العامل  ال يقف ذلك على اتجمال الدنيوي ، بل ميتد مضمون اإلمامو      
 :األخروي ، ليكون مؤشر لتوجها  احلساب 

بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا  يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ  )       

 .سورة اإلسراء  (48)

 :احملدود  بالتوكيل اإلهلي غري املباشرالقيادة واإلدارة والتنظيم  -1
خارج عي آخر توجه وضضمن نظم التشريعا  اإلهلية ، أو حيصل كما        
واملشاري  وحكمها ، نظم الدول  ما جيري ضمنوالتشريعا  اإلهلية ، نظم 

عند تسلم أو ، ، سواء كان مبنظور فردي أو مجعي أو جمتمعي وإدارتها 
أشكال  باالختيار ، أو ما تعتمده وأزمام األمور بشكل مكتسب  مسؤولية
 .إخل  ..كم ى احلبالقوة عل من خالل االستيالء، أو الوضعية الدساتري 

ا  وغريها يما يتجاوز به على التشريعا  اإلهلية ونظمها بكل هذه الطروح      
فيما مسؤول ، أمام اخلالق عز وجل ، من يشغل املنصب ، سيكون  ،وتنظيمها 

على الثواب والعقاب اجلور ، ويكون و الظلم وأ،  جيريه من ؛ العدل واملساواة
رتتب من آثاره الدنيوية واألخروية يف احلقوق ما ي، فضاًل عن ما حيكم به 

 ..قلها عند عتبة الدنيا ـوالواجبا  اليت ال تنتهي جريرتها وث
الرأي بال علم ، إبداء ، إىل وأدق حتى متتد املسؤولية إىل أعمق من ذلك       

 :كما يف مضمون اوله تعاىل 
سورة  (03)السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ )      

 .اإلسراء 
الذي جيعل اإلنسان بعيد عن ظهور املشاكل  الثقايف وما أعظم هذا التوجيه       

 ..وتطورها إىل أزما  بسبب اجلهل 
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اإلنسان ومسرية ومن فلسفة وإسرتاتيجية مضمون ذلك ، ما سيؤثر على        
السيما احلياة اخلاصة والعامة ، وما سيؤثر على توجه األحكام والتكاليف ، و

االجتهاد والفتوى والرأي املسؤول ، ومنه ما يتعلق القيادة وهم اجلها  املوكلة ب
لةفاظ على األمن بكل أشكاله ، وما ميتد للتوجها  اإلدارية ؤثراتها لمب

 ..والقيادية وتطبيقاتها 
السلطوية القيادية ووجانب من مضامني ما تربز فيه املسؤولية ، املستويا        

 :، وأداء األدوار واملهام واالجتماعية بني أفراد اتجمتم  وتدرجاتها احلياتية 
ا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقً)         

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا ( 45)وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 

هُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْ

 .سورة النةل  (43)صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

سلطة العبد احلر الذي بيده زمام األمور عن العبد الرزق وواختالف        
ا هلم اململوك الذي ال سلطة له ، وكذلك اختالف القدرا  بني النا  وتباين م

يما أودعهم اهلل سبةانه القدرا  على وفق اجلعل التكويين هلم وتوجهاتهم 
 ..وما يلزمهم الشرع اإلهلي يف ذلك 

التوجه واالنتقال إىل القيادة واإلدارة والتنظيم باملفهوم االستشاري ورمبا       
الدميقراطي ، وما املتعارف عليه من العالاا  السياسية والدبلوماسية 

يا  العالاا  الدولية ، اجلامعة بني تباين القوى واملؤثرا  ، ما ورد وعموم
 :ضمن مضامني اآلية املباركة 

سورة  (07) قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ)       

 .النمل 
امللوك وسطوتهم وإدارتهم اليت ال حتدها أحكام ؛ العدل واملساواة ،  وبني      

واحلالل واحلرام ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ، تكون النتائج أن حيكم 
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بالظلم واجلور وضياع احلقوق وإرباك توجها  املسؤوليا  ، وعند إدارة 
ن الباطل له سطوة الظلم واجلور للنا  ، يذل العزيز وتهتك احلرما  ، ويكو

 ..وجولة مدمرة 
ومل يرتك اهلل عز وجل األمور بال موجه شامل ومتكامل ومستمر فيه       

استدامة للةياة ، ومنه مضمون ما يتعلق باألحكام اليت هلا عالاة بفقه اإلدارة 
 :والقيادة لةال يظلم أحد يف ظله 

سورة  (44)قُرْآَنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْ)       

 .اإلسراء 
واالستذكار بالدعاء وإعادة التوجها  اإلدارية والقيادية الرشيدة ، له       

 :األهمية الكبرية يف التنظيم واحلكم 
 (43)نِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِريًا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْ)       

 .سورة اإلسراء 
والسلطان النصري  ،  ، وامللرج صدق، املدخل صدق منظومة ؛ وبني       

خمتلف مرافق احلياة النا  وتسديد إهلي يف احلكم العادل وإدارة وايادة 
، والقائد واملقود اة الرئيس واملرؤو  ، وما يرتتب من أحكام عالومؤسساتها 

تنظيم عاونية املتبادلة بيق أمنه ومتطلبا  مسرية حياته التلبناء كيان اإلنسان وحتق
 ..العالاا  اإلنسانية االتصاال  وسالمة 

 
 

  وإسرتاتيجية القيادة القيادة اإلسرتاتيجية: خامسًا 
 

 مطلوب للغاية وذا  ايمة عالية توجهالقيادة فضاًل عن ما تقدم تبيانه ، فإن      
بشكل متزايد بفكرة هلم اهتمامهم  واملشاري  أصبح اجلمهورو للمشاري  ،
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واآلخرين ما الذي جيعل القادة  ال يزال النا  يسألون أنفسهمو ، القيادة
حول كيفية كأفراد ، يبةثون عن مزيد من املعلوما   ، ومن جهة أخرى جيدين

حول كيفية أن تكون  يكون التوجهنتيجة لذلك و ، أن يصبةوا اادة فعالني
هم أن القيادة هي وسيلة لتةسني حياتيعتقد الكثري من النا  لكون  ، اائدًا

 ..  الشلصية واالجتماعية واملهنية
ألنهم يعتقدون  من لديهم القدرة على القيادة شاري  استقطابتسعى املو      

نهاية املطاف ،  ، ويف اريعهمشمتضاف إىل أصول خاصة  أنهم جيلبون أصواًل
 .. حيسنون النتيجة

ر فامن خالل تو عاملاألكادميية يف مجي  أحناء ال استجابت املؤسسا ولذا       
م ذلك ، اكتسبت القيادة اهتما ، فضاًل عن برامج يف الدراسا  القيادية
ادة تظهر مراجعة الدراسا  العلمية حول القيو ، الباحثني يف مجي  أحناء العامل

شرح تعقيدا  عملية أن هناك جمموعة واسعة من األساليب النظرية امللتلفة ل
يصور بعض الباحثني القيادة كصفة أو كسلوك ، بينما ينظر آخرون فالقيادة ، 

 .. املعلوما  أو وجهة نظر العالئقيةإىل القيادة من منظور معاجلة 
كمية يف العديد من متت دراسة القيادة باستلدام الطرق النوعية والو     

وعا  العالجية واملؤسسا  السيااا  ، مبا يف ذلك اتجمموعا  الصغرية واتجمم
بشكل مجاعي ، تقدم نتائج البةوث حول القيادة من كل هذه و ، الكبرية

من وجهة نظر التفاؤل املقدمة يف  ًاوتعقيد ًااتجماال  صورة لعملية أكثر تعقيد
 5 . بعض الكتب الشائعة عن القيادة

 ًانظام تصنيف خمتلف 61ما يصل إىل  يف السنوا  الستني املاضية ، مت تطوير      
القيادة هي حمور عمليا  بعض التعاريف ترى أن ، ولتةديد أبعاد القيادة 

عي والنشاط من هذا املنظور ، يكون القائد يف الب التغيري اجلما ، اتجمموعة

                                                 
1 - Northouse, Peter G., " Leadershop : theory and practice " , 7th Ed.,  SAGE Publications, 

Inc.,California, USA , 2016 , P : 1 .  
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ى من التعاريف تصور القيادة من هناك جمموعة أخرو ، وجيسد إرادة اتجمموعة
منظور الشلصية ، يما يوحي بأن القيادة هي مزيج من السما  أو اخلصائص 

من  هذه الصفا  متكن هؤالء األفرادو ، اصة اليت ميتلكها بعض األفراداخل
تعّرف املناهج األخرى للقيادة بأنه فعل أو و ، حث اآلخرين على إجناز املهام

 5 . يقوم بها القادة إلحداث التغيري يف اتجمموعةاألشياء اليت  –سلوك 
ومضمون من مضامني توجه القيادة املوافية ، تشمل على ؛ القيادة املوافية       

ا تتضمنه يمالفعالة ، والقيادة املوافية غري الفعالة ، ضمن مشروع معني ، وهي 
حينما ( السالم عليهما)، ِلما جرى بني النيب موسى وأخيه هارون  اآلية املباركة

 : خلفه على اومه
كُمْ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّ)       

نَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِ

 .سورة األعراف  (853)الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِنيَ 

 strategic leadershipهناك القيادة اإلسرتاتيجية وباجتاه تكاملي آخر فإن       
متطلباتها وادراتها ، ولكل  Leadership Strategyوإسرتاتيجية القيادة 

ها من وما يتداخل ضمناتها ومكوناتها وأدوارها ومهامها وأدواتها مسو
 ..ومواهب مهارا  

واخلط اجلام  بينهما فن التعامل م  الصياغة ، بينهما تكامل هناك و      
املوارد البشرية وما يدخل ضمن اخلطط إدارة والتطبيقا  من جهة ، و

 ةر الفاعلادوالتطبيقا  ، وما خيص جمريا  التغيري والتةوال  والبناء ، واألو
ما جيري على املستوى العاملي من تطور م  مراعاة ضمن الثقافة التنظيمية ، 
، وجمريا  االتصاال  والعالاا  اإلسرتاتيجيا   –الفكر واملفاهيم اإلدارية 

، وما يتةقق من ادرة  ةالرشيق بتوجهاتهوالتعاون املشرتك لدعم حتسني األداء 

                                                 
1 – Ibid , P : 5.  
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باألداء العالي وما يعزز القرارا  وداة تنفيذها التأثري على املوارد البشرية 
 ..الناجح واملثمر 

ارد مو، العديد من السيااا  واألنشطة والعالاا  اهلامة ميكن أن تصبح و       
مشروع ل ك عدد ال حيصى من الفرص يف كهناف ، لتنفيذ القيادة االسرتاتيجية

يف األدبيا  املتعلقة بتنفيذ  ًاهذه ، لكنها فرص مهمة تظهر غالب إىل جانب منتج
 5 : ب أن نركز علىتطليلذا ، واإلسرتاتيجية 

 التواصل حول االسرتاتيجية .. 

 سيناريوها والوالقصص القواعد :  اإلسرتاتيجية والثقافة التنظيمية 
 .. والطقو  واالحتفاال 

 واإلدارة وأنظمة التةكمالقيادة :  السلطة .. 

 االسرتاتيجية واالعتماد .. 

  االسرتاتيجيوالتقويم التقييم .. 

 االستعراضا  االسرتاتيجية للربنامج .. 

 جملس اإلدارة وتنفيذ اإلسرتاتيجية .. 

 التكامل االسرتاتيجي والزخم .. 
ذا مت ؟ إ ًال جيب أن أتدخل داخلًيا أو خارجيه؛ ارار القيادة وهنا يربز       

اختاذ ارار باختاذ إجراء أو التدخل ، فيجب على القائد اختاذ ارار القيادة 
:  وحتديد مستوى عملية الفريق الذي حيتاج إىل اهتمام القيادة ، االسرتاتيجية

هل أحتاج إىل و ، القيادة اخلارجية إجراءا  القيادة الداخلية أو إجراءا ب
يقوم اادة الفريق ، و؟  ج الفريقالتدخل داخل الفريق أم أن املشكلة خار

                                                 
1 -Morrill, Richard L., " Strategic leadership : integrating strategy and leadership in colleges 

and universities " , 1st Ed., Rowman & Littlefi eld Publishers, Inc., Plymouth , United 

Kingdom, 2007 , P :218 . 
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الفعالني بتةليل وتوازن املطالب الداخلية واخلارجية للفريق والرد بشكل 
 5 .. مناسب

تعطي معظم نظريا  القيادة مكانة فإنها  االسرتاتيجية مداراالتصاال  أما      
يف نهاية املطاف ، و   ،صل من أجل إشراك وحتفيز النامركزية ألهمية التوا

اجلماعا  من خالل ح القيادة االسرتاتيجية مؤثرة يف نوايا وأفعال األفراد وتصب
السردية ناجةة ألنها تصل إىل النا  اخلطابية والقيادة و ، التواصل الفعال
تالي فهي مرتبطة هوياتهم الشلصية والثقافية وبالتوجهاتهم وعلى مستوى 

 .. اغة هذه االتصاال ط احلاسم يف صيالتواصل هو الرابو ، بقيمهم وأفعاهلم
عملية تعاونية فاعلة ضمن تتنظيم للعالاا  املالقيادة اإلسرتاتيجية هي و      

من  شروعلية صن  القرار اليت متكن املانضباط عممنه ما حتققه من وتكاملية و
فهم وحتديد وتبين أغراض وأولويا  وأهداف مشرتكة تستند إىل هوية 

 ..تكاملة الواضةة وامل اتجمموعة ورؤيتها
أثناء ، وإسرتاتيجية القيادة  أهداف التواصل يف القيادة اإلسرتاتيجيةوتظهر       

يصبح و ، ظهر عدة موضوعا  مألوفة مرة أخرىستونظرنا يف دور االتصال ، 
التواصل  ب أن جيتم ويتطلعملية القيادة االسرتاتيجية ،  من الواضح أنه خلدمة

اء وبعد االنتهاء من عملية اإلسرتاتيجية ، أثنو ، م  سلسلة من االختبارا 
 2 : سوف يظهر التواصل نفسه على أنه

 تأتي معظم القيم واالسرتاتيجيا  اليت مت تطويرها يف:  املعاملة باملثل 
نفسه ويتم إعادتها إليها ، رمبا يف أشكال جديدة ،  املشروعالعملية من 

 . يف الرؤية واألهداف النهائية لللطة
 خذ األو، فرص للنا  لالستماع إليهم هناك الكثري من ال : املشاركة

 . حقيقي يف تطوير االسرتاتيجيةودق اصتوجه دايق وب
                                                 

1 - Northouse, Peter G., " Leadershop : theory and practice " , 7th Ed.,  SAGE Publications, 

Inc.,California, USA , 2016 , P : 376 .  

2 - Morrill, Richard L., " Op. Cit. " , P :218 – 219 . 
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 التواصل الفعال يكتسب االهتمام ، ويظهر أن االسرتاتيجية :  اإلحلاح
 . مهمة ، ويستدعي اجلهد وااللتزام بالنجاح يف مواجهة العقبا 

 وكيف  شروعة ، يتعلم اجلمي  حول امليف عملية اسرتاتيجية فعال:  التعلم
 . واجهها يف البيةةي، وكذلك حول التةديا  اليت  عمل حقًاي

 تستلدم االسرتاتيجية القصة والصو  السردي لتجسيد هوية :  السرد
، واستيعاب روح وحل النزاعا  ، وخلق شعور باالرتباط بني  شروعامل

 . املاضي واملستقبل

 لدعوا  اخلرباء داخل وخارج املشروع ميكن :  التةقق من الصةة
 .للتةدث والكتابة عن اخلطة أن توضح وتثبت مزاعمها 

  تدور حول الداف  واإلهلام ، والتواصل هو  ًاالقيادة دائم:  الداف
 . األدوا  الرئيسية اليت يتم من خالهلا حتقيق ذلك واحد من

 رتاتيجية يف التواصل الدوري واملتسق للرسائل الرئيسية لالس:  التكرار
  . جمموعة متنوعة من السيااا  هو ضرورة

من أجل التأثري  ًاومستمر التواصل فعااًليتطلب إسرتاتيجيًا أن يكون لذا       
عقلية والتعزيز وتوليد الشعور املتفاعل مبهارة ضمن البيةة املنتجة ، والتوجه حنو 

به من إسرتاتيجية وما تتطللدى القيادة اإلسرتاتيجية  التفكري االسرتاتيجي
 ..القيادة الفعالة 

 
 

 إسرتاتيجية اإلدارة وإسرتاتيجية القيادة: سادسًا 
 

اوة ومهارة  Leadershipالقيادة بأن  ملا تقدم ذكره ، جانب آخر تكميلي       
الفرد أو جمموعة من األفراد بغية حتقيق أهداف أنشطة أو  التأثري يف توجه

 ..وساطة اآلخرين لوب التنفيذ بمشاري  ، وميكن أن ترتجم بأس
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تركيز البةث احلالي على فرق من قيادي مبا يتطلبه التوجه ال ينصبولذا       
حتقيق  فضاًل عن ، ة املوجودة يف بيةة تنظيمية أكربالعمل التنظيمية الوااعي

يتعني على القائد والتوازن بني املهمة الداخلية واالحتياجا  العالئقية للفريق ، 
رق على تركز معظم الفو ، التأالم م  بيةته وعمله بفعالية ة الفريق علىمساعد

ولكن من املهم بشكل متزايد أن تكون الفرق  ، املشكال  الداخلية للفريق
اتصال كثيفة ، للوصول عرب احلدود لتشكيل شبكا   "موجهة حنو اخلارج 

يةة املتغرية حتى يتمكنوا من التعامل بفعالية م  الب" شروع داخل وخارج امل
 5 .. بسرعة
عملية ف العالاا  ،سلسلة من ضمن تكامل اإلسرتاتيجية والقيادة وت      

اإلسرتاتيجية أن تلتزم القيادة مبجموعة من اخلطوا  واإلجراءا  املنظمة ، 
فر اتوو وما يتطلب من معايري ،وعة من املعرفة والتةليل وأشكال متن

نضبطة لفهم املشكال  األساليب املبعض جية والقيادة لبعضهما الاإلسرتاتي
كن أن تعبئ النا  وموارد واختاذ القرارا  ، والعمليا  املرتابطة اليت مي

 ..شاري  واألنشطة ، والرتكيز على الكفاءة املتميزة  امل
القدرا  واملهارا  ، مبا فيه من مستوى تتطلب إسرتاتيجية القيادة منه ما و      

حتسني وتعزيز مستويا  ناخ التنظيمي ، والتةفيز حنو ئمة املما حتققه من مال
العالية ، م  استدامة بيةة العمل  األداء لللطط املرسومة وبالكفاءا  –التنفيذ 

 ..والتعاون املشرتك ملالئمة اجلهود املبذولة 
هناك منهاج لإلسرتاتيجية يرتجم من خالل اإلدارة من جهة ، ومن و        

، فلو التطبيقا  أخرى ، فلكل مساته الفاعلة ضمن  خالل القيادة من جهة
تتبعنا مفهوم اإلدارة لرأيناه جانب منه يتمثل يف ؛ تنفيذ األعمال بوساطة 

( أسلوب ) جانب منه يتمثل يف ؛  ن ، بينما ضمن مفهوم القيادة نرىاآلخري
 ..تنفيذ األعمال بوساطة اآلخرين 

                                                 
1 - Northouse, Peter G., " Op. Cit. " , P : 376 .  
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اإلدارة اليت تتفاعل م  البيةة الداخلية وبهذا تربز لغة اإلسرتاتيجية بني        
والعالاا  واالتصاال  اإلدارية هلا طابعها والبيةة اخلارجية بشكل رمسي ، 

تتفاعل م  البيةة الداخلية والبيةة اخلارجية اليت والقيادة وتوجهاتها الرمسية ، 
بشكل رمسي وغري رمسي ، والعالاا  واالتصاال  القيادية هلا طابعها 

ها الرمسية وغري الرمسية ، ورمبا تقتصر القيادة على الطاب  غري وتوجهات
وال الرمسي إذا كان شلوصها ليسوا ضمن املستويا  اإلدارية الرمسية العليا 

 ..ضمن اهليكل التنظيمي الرمسي 
سواء والصراعا  ضمن موا  اإلسرتاتيجية وامللاطر وتربز التةديا        

، وبعمومياتها ، ميكن تبيان ذلك بامللطط  من القيادة وأمن اإلدارة كان 
 :امللتصر واملبسط اآلتي 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 يبني اإلسرتاتيجية بني اإلدارة والقيادة(  57 )خمطط 
 

لتفكري اإلسرتاتيجي وإسرتاتيجية التفكري ، التكاملي لستوى املوهنا يربز      
 وخطط مبفهوم ةجياإلسرتاتيكانت اخليارا   ومدى التفاعل املنتج بني ما إذا

 اإلدارة القيادة اإلسرتاتيجية

  االتصاال
الرمسية وغري 

 الرمسية

 

 

 

العالاا  
الرمسية وغري 

 الرمسية

 

 

 

العالاا  
 الرمسية 

 

 

 

االتصاال  
 الرمسية

 

 

 

 التنفيذ التنفيذ

البيةة 
 الداخلية

البيةة 
 اخلارجية
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لتأخذ  ة ،إداري توجيها و وخطط أو مبفهوم، وتطبيقا  ايادية  توجيها و
 ..املناسب للمهام واألدوار املنةى 

ترتبط القيادة اإلسرتاتيجية بطرق إعادة تصور ومن جهة أخرى ،       
 ، جلماعية من خالل منوذج املسؤوليةاالفرتاضا  املسبقة الختاذ القرارا  ا

نافسة اليت حتركها يف عامل من امل على وجه التةديد حلفاظ على النزاهةعد ايو
سواء بالنسبة للغرض ، و ، اليوم مشاري  امللتلفةلل ًامتزايد ًاحتدي، األسواق 

وهو فهم التغيري ، وكذلك بالنسبة للطريقة ، واليت هي تعاون مستنري ، فإن 
هدفها هو إظهار ما و ، يةنصر مهم يف القيادة االسرتاتيجالفةص البيةي هو ع

والكشف عن االحتماال  اليت من  شروعيف القوى اليت تؤثر على امل ًايهم حق
  5 . شأنها تنشيط النا  على التكيف م  التغيري

ف واالسرتاتيجيا  احلالية ُيعد حتديد الرؤية والرسالة واألهداأما ما      
رتاتيجية ألن الوض  احلالي سنقطة االنطالق املنطقية لإلدارة اال، فهو  شروعللم
 ًااالسرتاتيجيا  ورمبا يفرضان مساراد حيوالن دون بعض  وحالته مشروعلل

رؤية ورسالة وأهداف واسرتاتيجية ،  لديه شروعكل مو ، من اإلجراءا  ًامعين
ميكن و ، ناصر أو كتابتها أو نقلها عن وعيحتى لو مل يتم تصميم هذه الع

ه ، د كبري من خالل مكان وجودإىل ح شروعهب املذيحتديد اإلجابة إىل أين 
وهو ما يتطلب اإلجابة بوجه آخر إىل أين يتجه ؟ ، وكذلك يتطلب اإلجابة 

 2.. كيف التوجه لذلك ؟
 من خالل منظور شروعمقنعة أخرى من حتليل سياق املتنب  عدة نتائج و      

شرتك والثقة والتضامن إن الشعور بالواا  امل، و القيادة االسرتاتيجية التعاونية
عندما يتلقى النا  نفس املعلوما  و روح الفريق الواحد ،يسيطر بني 

                                                 
1 -Morrill, Richard L., " Strategic leadership : integrating strategy and leadership in colleges 

and universities " , 1st Ed., Rowman & Littlefi eld Publishers, Inc., Plymouth , United 

Kingdom, 2007 , P : 161  . 

2 - David, Fred R. , " Strategic management: concepts and cases " ,  13th Ed., Pearson 

Education, Inc., New Jersey , USA , 2011 , P : 15 . 
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يتم و ، كويشاركون التفسريا  املدروسة ، يأتون لرؤية أنفسهم يف مواف مشرت
 ، واملسؤولنياجلها  املعنية ختفيض احلواجز بني النا  ، واالحنسار الكبري بني 

حمورية للتعاون وللتعلم وللتفكري بشكل يصبح الفةص البيةي مناسبة و
 ..املشكال  متماسك حول 

كل مفهوم و ، ًادايق سرتاتيجية والقيادة تتطلب تفصياًلإن الروابط بني االو       
 ًانظرو ، عالاتها يف القيادة اإلسرتاتيجيةمن املفاهيم يتضمن معايري حتدد شروط 

، جيب أن خربتهم ودوافعهم  يف مستويا  عميقة من نا ألن القيادة تشرك ال
تأخذنا فكرة اإلسرتاتيجية املتكاملة إىل تعريف ذاتي و ، تبدأ اإلسرتاتيجية هناك

تقدم القيادة التماسا  و ، لالسرتاتيجيةتنظيمي من خالل السرد كنقطة انطالق 
حتاول فكرة و ، ية إلجياد أعمااها وتوسي  رؤيتهالإلدارة االسرتاتيج

فهم فكرة أن القيادة اإلسرتاتيجية جيب أن  ًاأيض"  تكاملةامل "اإلسرتاتيجية 
ة مناسبلكي تكون و ، اذجها اخلاصة يف التفكري واحلكمتعكس باستمرار من

لشرعية وروابطها ب التطل  إىل كل من صالتها بأنظمة السلطة اتطلللمهمة ، ي
اعا  يتضمن تكامل اإلسرتاتيجية والقيادة سلسلة من التو،  بأساليب التنفيذ

أن تلتزم تتطلب عملية اإلسرتاتيجية و ، ًالواضةة من جانب اإلسرتاتيجية أيضا
وعة من القيادة مبجموعة من اخلطوا  واإلجراءا  املنظمة ، وأشكال متن

جية والقيادة لبعضهما البعض فر اإلسرتاتياتوو عايري ،املعرفة والتةليل وامل
  ، والعمليا  املرتابطة اليت منضبطة لفهم املشكال  واختاذ القرارا أساليب

 5 ..شروع على أكمل وجه مطلوب كن أن تعبئ النا  وموارد املمي
وحتقق تفاعلها ضمن اخلطط إسرتاتيجية اإلدارة لعناصرها حترك وحينما       

إسرتاتيجية القيادة باملقابل حترك واملرسومة وما جيري من تنفيذ اخلطط ، 
التنفيذ ، يكون مؤشر املعايري التقوميية  –وأسلوب تفاعلها يف سياق اخلطط 

 ..هو التفوق التنافسي واخلط البياني احملدد لتكاملهما 
                                                 

1 -Morrill, Richard L., " Op. Cit. " , P : 108 . 
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 داريةريادة اإلالالقيادة وبني  سرتاتيجيةاإل: سابعًا 
 

القيادة ضمن األطر الرمسية الداعمة عمل هناك واستكمااًل ملا تقدم ،       
القيادة ضمن األطر غري عمل ، ورية من املستويا  اإلدالإلدارة أين ما متثلت 

الرمسية اليت رمبا تقف م  اإلدارة أو ختالفها على وفق ما تتبناه من مبادئ وايم 
 .. مشرتكة وأهداف مجاعية ومصاحل واتفااا  وأخالايا  

عامل حاسم كتوجه إسرتاتيجي ، ريادة األعمال  –تبنيا  القيادة إن بذا فو      
وم  ذلك ، ،  ثروة أو مزايا تنافسية توليدودعم منوها و شاري يف حتسني أداء امل

مستوى ريادة  ؤثر علىيي ذال مشروعخلصائص الداخلية واخلارجية للفإن ا
ألن  ًامق ، نظرللبةث مل يتم استكشافه بع ثل جمااًلمياألعمال التنظيمية 

الدراسا  السابقة اد ركز  بشكل أساسي على احلاال  الطارئة لعالاة ريادة 
احلالية ، الطريق  ا  اإلسرتاتيجيةتفتح الدراس، و األداء –األعمال 

ملستوى ريادة األعمال  دراسا يود التنظيمية واملتعددة الالستكشاف أعمق للق
لتةالفا  االسرتاتيجية تشكل يف الوات نفسه ، تشري إىل أن او شروع ،يف امل

دد حتو شاري  ،املاصة باخل دراسا ألنشطة تنظيم الللموارد  ًامهم ًامصدر
حتفيز : وهما ،  وجهني لدور اكتساب املعرفةب النتائج اليت مت احلصول عليها

املعرفة احلالية وريادة  ثمارواإلشراف على العالاة بني است، ريادة األعمال 
 5. األعمال

تأخذ ، فغالبًا ما املتعاونة اإلدارية يف توجهاتها أما الريادة القيادية        
ملتكاملة وفاعليتها املنتجة واملتميزة وا ا اإلبداعية مبنةاها الرمسياجتاهاته

والتنظيم ، والتلطيط  ، التنبؤا  أو التواعا ؛ يف واملستدامة واملستمرة 
 ..والتنسيق بقوى التقييم الوظيفي والتقويم األدائي 

                                                 
1 -  Smallbone , David, & Others " The Theory and Practice of Entrepreneurship Frontiers in 

European Entrepreneurship Research " , Edward Elgar Publishing Limited , Cheltenham, 

UK, 2010 , P : 209 . 
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الريادية األرضية املناسبة أخرى ؛ توافر القيادة اإلدارية  ومن جهة      
املصادر املالية بإتاحة : إلسرتاتيجا  من خالل أمور عدة منها ما يتعلق ل

ومتيزها باخلربة واملوهبة اإلدارية ، ودعم الكفاءة ورف  مستوى  وتنويعها ،
يكل ،  ومدى انسيابية وفاعلية ومرونة الدليل واهل تنظيميةالثقافة مستوى ال

املستهلك  معرفةووضوح املسؤوليا  والصالحيا  ، ومستوى تنظيمي ال
هيال  ـقدمه اجلها  املعنية من تسورغباته ، وما تواجتاهاته وميوله 

وريادته ، ومستوى لسوق اايادة ادرا  ترابطه م  تهلكني ، ومستوى ـللمس
من جا  واجلودة العالية للمنت والقدرا  املتاحة لتةقيق ، تنافسيةالهارا  امل

على  تةسينا الإمكانية إجراء ن واملعلوما  ، وما يتاح م اخلدما و السل 
، ووضوح ض تكاليف اإلنتاج ميزة خف ، ومدى توافرجا  واملنت –األداء 
تنفيذ اخلطط باألداء العالي ، والسيطرة  ه واألهداف اإلسرتاتيجية ، وداةالتوج

التةسني املستمر وحتقيق مستوى ادرا  على التغيريا  ونقاط الضعف ، و
 ..معدال  النمو العالية 

نجاح مبستوى الوبهذا يكون هناك عالاة طردية بني اإلسرتاتيجيا  و       
والريادة اإلدارية  ةوافر القيادأساليب القيادة والريادة اإلدارية ، حيث كلما ُت

تقويم عوامل داعمة للصياغة اإلسرتاتيجية وتطبيقاتها املتميزة يف ظل 
واصل حتقيق األهداف ذلك إىل استدامة وت إسرتاتيجي أواًل بأول ، يؤدي

 ..عليه  تيجية ، واستدامة املشروع القائماإلسرتا
يتطلب بناء الشلصية القيادية والريادية اإلدارية بشكل يتالئم م   وهنا      
ة والقيم يف حتديد سلوكيا  أدوار الشلصيواستيعاب ومتييز واختيار فهم 
 تنظيم ،ى سلوكيا  العل ةؤثرامل يةكيفالو، عملية اإلدراك  ، وجمريا  العمل
حتديد مفهوم ، و سلوكيا العلى  ةؤثرديد موااف العمل الرئيسية املحتومنه 
ذا  لوكيا  السجمموعة ، و سلوكيا الؤثر على امللتنظيم وا يةلشلصل ئممال
بتوجيه هارا  املتطوير  ، واملتمكنة من األداء التنظيميوالعناية بم تماهاال
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الريادة وعلى وفق  –يتةقق املبتكر مبفصلية القيادة  ة ، ومنه مااف اإلجيابياوامل
 ..االحتياجا  اإلسرتاتيجية 

ويربز املسح البيةي ليأخذ جماله يف التوا  أو التنبؤ أو االستشراف        
للمستقبل ، وما يدعم ذلك يف جمال التلطيط اإلسرتاتيجي برؤيا واضةة 

ية ، وما يدخل بامتداده من ورسالة مفهومة وأهداف يمكن الوصول إليها بفاعل
ما تتطلبه القيادة والريادة  وتصميم املشروع ، والتوجه مبةاور ثقافةوالتنظيم 

الذي هلا متيز واستثنائية يف صن  القرارا  واختاذها وتنفيذها ، وما جيري من 
اتصاال  متفاعلة وحوافز هلا أثرها الداف  لألداء العالي ، وما يواكبها من 

التقوميية ، والعمل بأنظمة إسرتاتيجية ، منها ما يتعلق  –بة التقييمية فاعلية الراا
الدور  بإسرتاتيجية ايادة املوارد البشرية ، ومحاية املواهب وتطويرها ، ليكون

 ..الواضح للريادة اإلدارية 
شلصيا  املوظفني وايمهم القيادة الفعالة تتطلب فهم مبعنى تكاملي ، أن        

 .. هم يف اإلبداع والتطوير اتعاتهم املستقبلية للعمل وطموحوتطل ومواافهم
عمليا  البةث  التفاعلي وامليول حنو املنظوربالشلصية االستبااية وتربز       

 جيابي واحلقيقيتغيري اإلال، واستلدام املبادرة حلل املشكال  وواإلصالح 
ما إزالة ة على استبااية هلا القدرإجراءا  وتوجه ب ،اإلستثنائي وواجلوهري 
 ..املعيقة لتةقيق األهداف العقبا  يواجه من 

وبطبيعة احلال فإن اإلسالم يصب ُجّل اهتمامه بالقيادة واإلدارة ،       
ثقافة تنظيمية إسرتاتيجية عالية وبتوجاتهما التنموية والتطويرية ، وما يتعلق من 

ة الدنيا ، بل متتد إىل ما بنظرة تكاملية ال تقف باجلزاء عند عتبوالبناء احلضاري 
بعد الدنيا ، وهو ما حيقق للةياة املبادرة يف استدامتها بشكل واس  ، ويدعم 

 ..املتفاعلة بالريادة ذلك التوجها  واالستعدادا  القيادية واإلدارية 
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كَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ وَكَذَلِكَ مَ( 55)قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ )       

وَلَأَجْرُ الْآَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آَمَنُوا ( 53)مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِنيَ 

 .سورة يوسف  (54)وَكَانُوا يَتَّقُونَ 

ارية والقيادية ، يتةدد اجلزاء بني املسؤولية واألمانة ولكل املستويا  اإلد     
، ، فأخالايا  العدالة تأخذ جمراها واألداء ، فال يضي  احلق أين ما كان مواعه 

وأنظمتها يف البيةة الكونية وفضاءاتها بسط ما خلق اهلل تعاىل ميتد ذلك ألوحتى 
للوق العاال ، حبسب ما يتمثل عند اجلعل التكويين للمكل ٌّ ، وتنظيمها 
 .. باملوازين للجعل التشريعي اإلهلي املقابل 

 بَيْنَهُمْ بِمَا وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ)      

عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ 

 لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ( 74)كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ  جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا

بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ  أَنْ يُصِيبَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ

 .سورة املائدة  (74)كَثِريًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ 
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  رابعاملبحث ال
 جوانب من إدارة املعلومات ونظمها

 
وجانب آخر له أهميته الكبرية مللتلف األعمال أال وهو املعلوما          

، وما يتطلب وفكر إسرتاتيجي يجي والبيانا  وما تتطلبه من إدارة وبناء إسرتات
من ادرا  ومهارا  ملا حيتاجه من التمييز واالختيار املالئم الفعال لدعم ما 
يتطلبه التلطيط والتنفيذ بأداءه العالي ، وبهذا ستكون حماور املبةث على 

 :الشكل اآلتي 
 . إدارة اواعد املعلوما  البيانا : أواًل 
 . ية لتكنولوجيا املعلوما التةت ىالبناإلدارة و: ثانيًا 
 . احلفاظ على التوازن يف نظم املعلوما  اإلدارية: ثالثًا 
 . ة ونظم املعلوما السلوكيقضايا الاإلدارة و: رابعًا 

 . احلفاظ على التوازن يف نظم املعلوما  اإلدارية: خامسًا 
 
 

 إدارة قواعد املعلومات البيانات: أواًل 
 

وم   ، ا  البيانا  واملعلوما  بالتبادلمصطلة كثريلغالًبا ما يستلدم ا      
ذلك ، من األفضل عرض البيانا  كموارد للمواد اخلام اليت تتم معاجلتها يف 

بعد ذلك ميكننا تعريف املعلوما  على أنها و ، جا  معلوما  تامة الصن ومنت
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 ، نمفيد ملستلدمني نهائيني حمدديمنه بيانا  مت حتويلها إىل سياق مفيد و
معاجلة البيانا  أو  )وبالتالي ، ختض  البيانا  عادًة لعملية ذا  ايمة مضافة 

  5 :يتم خالهلا ، (  معاجلة املعلوما 
  ..جتمي  شكلها ومعاجلتها وتنظيمها ( 5)
 .. يتم حتليل حمتواها وتقييمها( 2)
 .. يتم وضعها يف سياق مناسب للمستلدم البشري( 3)

 ، رق بني املعلوما  والبيانا هي يف جوهر فهم الفإن مسألة السياق        
اائمة األراام أو األمساء ، يف حد :  ميكن اعتبار البيانا  مستقلة عن السياقو

ميكن تسجيل نفس و ، ي فهم للسياق الذي مت تسجيله فيهذاتها ، ال توفر أ
ا  يف املقابل ، لكي تصبح البيانو ، مة يف جمموعة متنوعة من السيااا القائ

ص الذي يصل إىل معلوما  ، يصبح كل من سياق البيانا  ومنظور الشل
احد ميكن اعتبار نفس البيانا  معلوما  ايمة لشلص وو ، ًاالبيانا  ضروري

جمرد التفكري يف البيانا  باعتبارها ذا  ايمة و ، ًاوال صلة هلا باملوضوع متام
عادًة ما يتم تنظيم ، و هاحمتملة للجمي  واملعلوما  ذا  ايمة بالنسبة ملستلدم

موارد البيانا  اخلاصة بأنظمة املعلوما  وختزينها والوصول إليها بواسطة 
 : جمموعة متنوعة من تقنيا  إدارة موارد البيانا  إىل

   منظمةاليت حتتوي على بيانا  معاجلتها اواعد البيانا . 

 ال ، مثل اواعد املعرفة اليت حتمل املعرفة يف جمموعة متنوعة من األشك
 . احلقائق والقواعد وأمثلة احلالة حول املمارسا  التجارية الناجةة

، تنتشر املعلوما  والبيانا  يف سالسل القيمة  عاصرامل نافسةيف عامل املو      
من خالل جمموعة واسعة من  ، وتغيري اواعد املنافسة شاري املاخلاصة ب

يم املعلوما  املتاحة التطبيقا  واملمارسا  جلم  ودمج وحتليل وتقد

                                                 
1 - O’Brien, James A.  & Marakas, George M. , " Management Information Systems ",  

McGraw-Hill/Irwin, New York, Americas,  2011, P : 34 . 
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ميزة تنافسية  شاري تكتسب امل، وكذلك لألشلاص على مجي  املستويا  
 .. كبرية ، تسمى الذكاء التنظيمي

تستلدم مجي  أنظمة املعلوما  األشلاص واألجهزة والربامج والبيانا  و     
م وموارد الشبكة للقيام بأنشطة اإلدخال واملعاجلة واإلخراج والتلزين والتةك

 هفراتويما  اوما يكامله،  جا  معلوما واليت حتول موارد البيانا  إىل منت
، وتنفيذها أدوا  لتعزيز ادرة اختاذ القرارا  التنظيمية من صناعة املعلوما  

ضمن ومحايته من التهديدا  التنافسية  شروعواملساعدة يف تشكيل مستقبل امل
 .. ألسواقحراك وآلية ا

مي  ف هو مزيج من العناصر املرجةة بشكل مناسب جلفإن اهلد وبهذا      
لتعقيد ايمة املعلوما  أو ا حيددما إمجااًل ، و ، هذه الرغبا  الكمية والنوعية

 ًابطالرمز مرتمن احملتمل أن يكون سعر بي  و ة مثاًل ،املرتمج لشفرةاملوجود يف ا
املعلوما  ، وميكن وض  خمطط خمتصر ومبسط ملنظومة إدارة  هذا اهلدفبشدة 

 :وكاآلتي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منظومة (  58 )خمطط 
 إدارة املعلوما  امللتصرة

 

البيةة 
 اخلارجية

 

البيةة 
 اخلارجية

 

 البيةة اخلارجية

جتهيز 
 املعلوما 

معاجلة 
 املعلوما 

إستعمال 
 املعلوما 

حتليل 
 وظيفي

تقييم 
 وظيفي

 تقويم أدائي

إدارة نظم 
 املعلوما 
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وبهذا ميكن أن يكون فاعلية وانسيابية ومرونة املعلوما  وإدارتها على       
أسا  تكاملية أسس وبناء نظام تصميم العمل وتقويم األداء املتضمن ملفصلية 

التقييم الوظيفي ،  –علوما  التةليل الوظيفي ، وامل –ثالثي املعلوما  
التقويم األدائي ، حلماية املستويا  اإلدارية التلطيطية والتنفيذية  –واملعلوما  

 ..من خماطر وتهديدا  ظهور الفجوا  التنظيمية 
 : وهنا تظهر املراحل اإلسرتاتيجية املقابلة ملا تقدم عند خمتصر تبيانها ضمن       

 تتضمنه من أنشطة إجراءا  البةوث  الصياغة اإلسرتاتيجية ؛ مبا
ومكمالتها من الدراسة والتةليل وما يكاملها من حمددا  صن  واختاذ 

 ..القرارا  

  وما يلةقها من التطبيقا  اإلسرتاتيجية ؛ مبا تتضمنه من أنشطة
 ..األهداف التشغيلية والسياسا  وختصيص املوارد 

  مبا تتضمنه من أنشطة وما جيمل فعاليتها عند التقويم اإلسرتاتيجي ؛
املراجعة للعوامل الداخلية واخلارجية ، ومعيار األداء ، واختاذ ما 

 ..يتـناسب من املتطلبا  الالزمة 
وانسيابيتها وتفاعلها داخل  املعلوما ودورة حياة أدوار وهنا يما يربز ،       

 : األطر واألعمال اإلدارية وإسرتاتيجياتها واراراتها 
  يف مرحلة مج  املعلوما  ودراستها وحتليلها  دور املعلوما . 
  يف مرحلة التواعا  أو التنبؤا   دور املعلوما. 
  يف مرحلة التلطيط أو الصياغة  دور املعلوما. 
  يف مرحلة التنفيذ أو التطبيقا  والتنظيم والتنسيق  دور املعلوما. 
  يف مرحلة التقييم الوظيفي والتقويم األدائي  دور املعلوما. 
  يف مرحلة التغذية املرتدة  دور املعلوما. 
 أدوارها يف اتجمال التنظيمي ، ومنها ما يتعلقتعزيز ويتم استثمار املعلوما  و     

 :، وبشكل رئيسي منها  ها املديرجيري ة أدوارمبجموع
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  الشامل  التغيريوما جيريه من رائد األعمال القائد أو دور. 
  م اإلدارية وتوزي  مراكزها والتفويض يف املهادور املفاوض. 
 وامللاطر  التهديدا والتةديا  وا  لصراعمعاجل ا دور . 
  والتنسيق بينها وتنظيمها وتوافقها املوارد  إدارةدور. 
  الفرص وما يتعلق بتوزي  تنفيذ القرارا   –دور استثمار نقاط القوة

 ..على املستويا  اإلدارية التلطيطة والتنفيذية 
 التنفيذ وسبل احلماية أو الوااية والعالج ملا يربز من  –اء دور حتسني األد

 ..التةديا   –نقاط الضعف 
   دور البناء املعلوماتي واستثمارها يف اخلطط واملهام والقرارا.. 
وجناح التوفيق والتنسيق بني هذه األدوار مبهارا  عالية ، وانسيابيتها        

األدائية ، واستثمار التبادل الفاعل  –ية وفاعليتها ومرونتها يف اتجماال  الوظيف
بني مكونا  البيةة الداخلية وعوامل البيةة اخلارجية ، مبا فيه ما يتعلق من 

 ..مراعاة بني العوامل الثابتة واملتغرية ، والعوامل املستقلة والتابعة 
الفرص  –عند مفصلية نقاط القوة ى حتسني األداء املعلوماتي مستويربز و       
التةديا  ،  –بل ما يتطلب الوااية والعالج عند مفصلية نقاط الضعف وس

 ..وجمريا  التغري اجلزئي والتغيري الشامل 
، وغري الرمسي الرمسي وال ميكن إغفال أهمية فاعلية االتصال والتنظيم        

وسبل التعاطي معه باخلربا  ، غري مسيطر عليه  ، وما هومسيطر عليه  وما هو
 ..واالحرتاف اإلداري واملهنية 
وميكن أن تكون اإلدارة املتعلمة داعمة باستمرار لثقافة املشروع ، وداعمة         

للتنمية اإلدارية املستدامة اليت تستوعب النشاط اجلماعي املنظم مبهارا  
وادرا  إدارية لتةقيق األهداف املرسومة بعمقه اإلسرتاتيجي ، سواء كان 

 ..ااتصادي أو اجتماعي 
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 يوالبية يف ظل االاتصاد التنافسيوعند ذلك البد من استيعاب التوجه       
العالي احملقق لسبل داء واألودة اجلد يحتدوما يتطلب من املتغرية باستمرار ، 

 ..الرفاهية داخل األنشطة واملنتف  منها 
من  واملعلوما  والبيانا  يف الفكر اإلسالمي هلا أهميتها الكبرية ، وجانب       

مضامني ذلك االهتمام يظهر ضمن القرآن الكريم واألحاديث النبوية الشريفة 
 ( .. عليهم السالم)وأاوال األئمة األطهار 

أَفَلَمْ يَسِريُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ )      

 .سورة غافر  (47)ةً وَآَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَأَشَدَّ قُوَّ

فضاًل عن كونها أداة ووسيلة والبةث عن املعلومة ثقافة وحضارة ،       
للوصول إىل احلقيقة الكامنة يف استدامة دورة حياة األنشطة وسالمة أمنها 

ريعها رهينة مبعاجلا  املعلومة ، فالبد من إدارة ومستقبلها ، لكون الدول ومشا
 ..املعلوما  واالهتمام بتفنياتها 

 
 

 تالتحتية لتكنولوجيا املعلوما البىناإلدارة و: ًا ثاني
 

الناجةة هي اليت تستلدم  شاري م األحباث احلالية إىل أن املتشري معظ      
 5 :ه مصادر متعددة للمعلوما  واألفكار ، مبا في

 ةث والتطوير الداخلي ، مبا يف ذلك البةوث األساسيةالب . 

  الروابط م  العمالء أو املستلدمني احملتملني اآلخرين لالبتكارا . 

  الروابط م  شبكة خارجية من الشركا  اليت اد تشمل املنافسني
 . واملكمال  واملوردين

                                                 
1 - Schilling, Melissa A., " Strategic management of technological innovation" , 4th Ed.,  

The McGraw-Hill Companies, Inc.,New York, USA,  2013 , P : 27. 
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  الروابط م  املصادر اخلارجية األخرى للمعلوما  العلمية والتقنية ،
 . مثل اجلامعا  وامللتربا  احلكومية

 Infrastructure الناشةة أو التكنولوجيا لبنية التةتية والتقنيا تأخذ او       

and Emerging Technologies يف عاملنا دارة األعمال األهمية البالغة إل
 ..املعاصر 

 ، اء التنظيميميكن أن حتسن األد ةاملناسب تكاليفهابوالتكنولوجيا املناسبة ف      
من استلدام البنية التةتية املعاصرة للتكنولوجيا السةابية لتةسني  متكنو

 على الرغم من إنها ال تقتصر ، ها وتعزيز األمان وتقليل التشغيلجودة خدمات
، ومنها ما يتس   ة بشكل واس فلسفري يف الغيت بل ،لتكنولوجيا اعلى حتديث 

لدام أجهزة الكمبيوتر باستكما هو احلال إىل استلداماتها يف أنشطة أخرى ، 
حتياج إىل اتساع خطوطها اخلارجية الما يتم اذلك ، ها ، فضاًل عن املدجمة في

التكلفة مثاًل  بداًل من إرسال املوظفني الباهظي املمثلة عنها والبدائل واحللول ،
 .. ألداء املهام ، ومبا ال يتعارض م  ثوابت وأخالايا  اإلسالم

 اجتوما حي،  ها  املعنيةلدى اجل اسوبمستوى نظام احلاولة لرف  احملمنه و       
داعمة ال اجلها  املعنيةمن أجل إدارة شبكة ةاسوب إىل بنية أساسية جديدة لل

هلجوم من فريوسا  الشلصية  واسيبتعرض أجهزة احلواحلماية من  ، بقوة
جيا املعلوما  البنية التةتية احلالية لتكنولومن تطلب وما ي،  اسوباحل
ينطوي حل هذه ، ومنه ما  استثمارا  إضافية كبرية حلل هذه التةديا و

اإلدارة  وض ، و التةديا  على تغيريا  يف اإلدارة والتنظيم والتكنولوجيا
أو  يف التدريب ، ويف ثقافة املنظمة تغيريا  تنظيمية اءجرإتنفيذ ، ووالطة اخل

ضل ، تكلفة أال ، أمان أف:  دارة املهمةخيدم احلل أهداف اإلاملشروع ، وعنده 
 5. اخلاصة باملوزع اسوبوإدارة أفضل لشبكة احل

                                                 
1 -  Laudon, Kenneth C. & Laudon, Jane P., " Management Information Systems: Managing 

the Digital Firm " , 14th ed. , Pearson Education Limited , Essex , England, 2016 , P : 200 – 

201 . 
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وبهذا يشلص التنظيم بفاعليته وانسيابيته بني ؛ اإلدارة ، والتكنولوجيا أو         
التقنيا  ، ملواجهة حتديا  األعمال من خالل نظام املعلوما  لوض  احللول 

التةتية من خالل ما متوافر من تقنيا  ، وما يتةقق الكفيلة يف استدامة البنية 
 ..من داة استثمارها يف جماال  األعمال امللتلفة 

( VPN)شبكا  خاصة افرتاضية العديد من  شاري تستلدم املوميكن أن      
الشبكة االفرتاضية اخلاصة و ، شبكا  داخلية آمنة وشبكا  خارجيةإلنشاء 

كشبكة أساسية هلا ولكنها تعتمد على جدران  هي شبكة آمنة تستلدم اإلنرتنت
احلماية والتشفري وميزا  األمان األخرى اخلاصة باتصاال  اإلنرتنت 

وهكذا ، على سبيل املثال ، . املشاركة شاري واإلنرتانت وتلك اخلاصة بامل
من استلدام اإلنرتنت  شروعامل VPNستمكن الشبكا  اخلاصة االفرتاضية 

،   التصني  شاريوم، آمنة بني مكاتبها الفرعية البعيدة  إلنشاء شبكا  داخلية
 VPN يف ريفكالتميكن ، و وتأمني شبكا  خارجية بينها وبني عمالئها ومورديها

سال واستقبال البيانا  إر ، ميكن امن خالهلو ، كأنابيب تنتقل عرب اإلنرتنت
يا  دون أن يتمكن أي شلص خارج األنبوب من رؤية عمل املشروعاخلاصة ب

"  إنشاء " باستلدام هذا النهج ، ميكنو ، أو الوصول إليها هلنقل اخلاصة با
 5.. فة عالية لنظام اتصال خاص منفصلشبكة خاصة دون تكبد تكل

نشر و Lean Performance وميكن أن يتم االستفادة من األداء الرشيق     
 تةسنيالامج ، وأثناء تنفيذ الرب رشيقةسرتاتيجيا  إدارة األعمال السياسا  وا

واإلدارة  رشيقمن خالل دمج التفكري ال رشيقالعملية ، ومشاري  التةول ال
الدعم ،  –املعلوما  مفصلية ة يف ارار اإلدارة ، واملوجهة حنو العملي

ومستويا  العمليا  املادية من خالل استلدام تكاملية مشروع ويمارسة 
املنهجية يمارسا  إعادة هندسة ثم تستلدم  الرشيق ، األداء حتليل:  اإلدارة
ا  يمارس األداء الرشيق يستلدمو ، ا  التجارية لتصميم بنية العمليةالعملي

                                                 
2 - O’Brien, James A.  & Marakas, George M. , " Op. Cit. " , P : 239 – 240 . 
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على  تعمل، و من مالكي العمليا  والعمالء األداء الرشيق بسيطة لتطوير فرق
الدعم احلالية  –ة عن عمليا  اإلدارة واملعلوما  التللص من النفايا  الناجت

ة رشيقافة لدعم العمليا  املادية المعلوما  ذا  ايمة مضم  تطوير روابط 
رسا  ابتكار النظام من يما األداء الرشيق ستلدموي ، ملاديةوحتسني العمليا  ا

ر خطة عمل وجمموعة أدوا  إلدارة املشروع لدمج نظام فالتو رشيقمنظور 
، ولتوفري أداة ( ERP  ،MES  ،ASP  ،SCM  ،OPS  ،CRM)املعلوما  

 5. رة للتةسني املستمر بعد التنفيذمستم
 يةكيفمثاًل ، اختيار  التفكري فيه تطلبيويظهر يما تقدم ذكره ، أن ما        

واختيار  ، التجاريةاإلدارية وشكال  املتقنية املعلوما  على حل  ةساعدم
ملتعاملني على هذه التقنية اجلديدة املستندة إىل احلوسبة السةابية ا ةساعدم يةكيف
املناطة بهم ، للوصول إىل مواجهة وحلول للةد من  مشكال  أعماهلم حل

نقاط الضعف وحتسني احلماية املناسبة ، مقابل حتجيم التةديا  اليت تتعرض 
هلا األنشطة اإلدارية وسالمة اجتاهها التنموي واستدامته بشكل مستمر ، وهو 

رص وتعاظمها يف ما يرف  من مستوى نقاط القوة داخل البنية ، واستثمار الف
البيةة اخلارجية لتةقيق الوصول إىل األهداف املرسومة للمشاري  امللتلفة اليت 

 ..تعتمد على مثل هكذا توجه يف التقنيا  واإلدارة والتنظيم 
من خالل العوامل الداعمة املتمثلة التدابري  وبشكل أوس  ، ميكن أخذ       
بتوجيهاتها ،  والقانونية والثقافيةالسياسية واالاتصادية واالجتماعية ب منها

األمنية ، وما  –تها املعلوماتية أجهزالعاملية ومن خالل التعاون بني الدول و
، وما ميتد ذلك إىل  األمنية املتلصصة –اإلدارية بناء القدرا  يدعمها من 

                                                 
 
 :يرامع  - 

- Carroll, Brian J. , " Lean performance ERP project management : implementing the virtual 

lean " , 2nd Ed., Auerbach Publications,Taylor & Francis Group ,  Boca Raton, FL , USA ,  

2008 . 
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تسم القوانني واألنظمة يف سد القرصنة والفجوة تالداعم التقين والتنظيمي وما 
 ..ة يف كيفية محاية وأمن املعلوما  وتطبيقاتها الكائن
وهو ما يدعم اإلسالم توجهاته األخالاية ملنفعة اإلنسان والبيةة واألنشطة         

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ) املثمرة للعطاء احلضاري واإلنساني ، 

 .الشورى سورة  (03)وَيَعْفُو عَنْ كَثِريٍ 

 
 

 املعلومات وإدارة االستكشاف واملبادرة: ثالثًا 
 

وللمعلومة أهميتها يف اتجمال اإلداري والسياسي واألمين ، مبا فيه ما يتعلق         
باخلطط وصن  القرارا  واختاذها على أسس واضةة التكوين واملعامل ، وهو 

ذلك من خالل ما تتضمنه  ما اهتم باإلشارة إليه القرآن الكريم وتبيانه ، ويتضح
 :اآلية املباركة من سورة النمل 

  22من اآلية (  فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِنيٍ) 

أو مجي  جهاته ،  أحـَْدَق به من َجواِنبـِه كـلِـّهو علمإذا وأحاط باألمر ؛       
الستلباراتي ضمن البناء اإلسرتاتيجي واإلدارة فضاًل عن كونه يبني العمق ا

 ..اإلسرتاتيجية الفاعلة 
واألدق يف مضمون اآلية املباركة ، إنها يما تشمل على ؛ الرؤيا التلصصية        

، وما حتمله من (  أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ ) وأهميتها الوظيفية لألداء التقوميي ، 

قائق أو الكشف عنها ، وأهمية إدارة االستكشاف أهمية االتصاال  وتقصي احل
واملبادرة ، لرتفد باملعلومة الدايقة واملتكاملة ألعلى سلطة يف الدولة ، وبدوره 
يتضمن نظرية النظام املفتوح ونظرية االتصال والبيةة الداخلية والبيةة اخلارجية ، 

 ..وسبل اختيار ومرونة مصدر املعلومة 
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العليا املتمثلة برأ  الدولة عند هذا احلد ، بل تأخذ  وال تقف اإلدارة      
 :املعلوما  اخلربية  –بزمام األمور وتقصي داة احلقائق 

 (74)قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِنيَ ) 

، له األهمية يف بناء هنا التقصي حلقيقة اخلرب وبيةته وخطورته ومصدره       
مبين ومربر على وفق ما حيمله املواف ، وأيضًا ، ذه وتنفيذه القرار واختا

 :والدليل والتوثيق خلطورة األمر 
 (74)اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ  ) 

من استمكان  وهنا يما يظهر ؛ التوجه العقلي لتةليل املعلومة وما يتطلب     
التةليل املستدام واملستمر ملعاجلة املشكلة ، وذلك من خالل االتصال ومكوناته 
املتمثلة باملرسل والرسالة واناة إيصال الرسالة واملرسل إليه ، وجمرياته باملنبه 

إىل مرسل للرسالة ، باملقابلة واملثري وردود األفعال ، وحتويل مستقبل الرسالة 
 ..فتوح واحملاورة املعاجلة لبيةة احلدث وإشكاالته ليكون االتصال امل

ومنه ما يعقب من اختاذ القرار املناسب ومعاجلة الفجوة الكائنة بني الفهم        
 :وعدم الفهم واالتضاح 
 (74)قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ) 

تكشاف واملبادر ، هو داة وتواصل استقاء وأبرز ما يدعم إدارة االس      
املعلومة من بيةة احلدث ، وجانب آخر له دعمه ، أال وهو القرار وبيةته املتمثلة 

 ..بأعلى سلطة إلدارة وايادة الدولة وأسلوبها ونظامها 
رف  مستوى الفهم والتفاهم ، وجمريا  إدارة التفاوض وتكامل ومنه      

، وذلك العالاا  الدولية لتةقق السبيل تجمريا  مكونا  الصورة اليت تتس  
 :من خالل 

  (  ِ(08)أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِنيَ ( 03)إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 
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  (  ُقَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ ( 07)قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْت

 ( 00)وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ 

  (ًوَإِنِّي ( 07)وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ  قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّة

 (05)مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ 

  ( َّتِكُمْ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آَتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آَتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِي

ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ ( 03)تَفْرَحُونَ 

لَ عِفْريتٌ مِنَ قَا( 04)قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِنيَ ( 04)صَاغِرُونَ 

 ( 04)الْجِنِّ أَنَا آَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِنيٌ 

  (ْا عِنْدَهُ تَقِرًّقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآَهُ مُس

قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ 

 .سورة النمل  (73)كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ 

وهكذا تكون للمعلوما  أهميتها ، وما تتطلبه من إدارة االستكشاف      
أهمية التوايت املعلوماتي الذي  املبادرة املعلوماتية االستبااية ، مبعنى آخرو

 ..املبادرة  –إدارة االستكشاف  حتققه
 
 

 ة ونظم املعلوماتالسلوكيقضايا الاإلدارة و: رابعًا 
 

ولنظم املعلوما  أهميتها يف التوجها  والقضايا السلوكية املتعلقة لذا        
 ..كمنتوج أو استعمال فوري ، وما تتةمله اإلدارة العليا املعلومة ومستثمرها 
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من سلسلة  ًاجارية ، تعد أنظمة املعلوما  جزءمن منظور األعمال التو       
أنشطة القيمة املضافة الكتساب املعلوما  اليت ميكن للمدراء استلدامها 

وزيادة  داء التنظيميوحتويلها وتوزيعها لتةسني عملية صن  القرار وحتسني األ
  5 .. يف نهاية املطاف شروعرحبية امل
( MIS)نشأ  دراسة نظم املعلوما  اإلدارية من جهة أخرى ، و      

management information systems  ، نظم للرتكيز على استلدام
جيم  و املتنوعة ، األعمال والوكاال  احلكومية مشاري املعلوما  احلاسوبية يف 

MIS  لكمبيوتر وعلوم اإلدارة وأحباث العمليا  م  التوجه عمل علوم ا؛ بني
 العملي حنو تطوير حلول النظام ملشاكل العامل احلقيقي وإدارة موارد

بالقضايا السلوكية احمليطة بتطوير نظم  ًاتهتم أيضو ، تكنولوجيا املعلوما 
املعلوما  واستلدامها وتأثريها ، واليت تتم منااشتها عادًة يف جماال  علم 

يتم حتقيق األداء التنظيمي األمثل عن ، و الجتماع واالاتصاد وعلم النفسا
إن ، و طريق حتسني كل من النظم االجتماعية والتقنية املستلدمة يف اإلنتاج

تبين منظور األنظمة االجتماعية التقنية يساعد على جتنب اتباع نهج تكنولوجي 
 شروعجة إىل حتسني أداء املعلى احلا ويتطلب الرتكيز،  حبت يف نظم املعلوما 

وهذا يعين أنه  ، تقنية والسلوكية حتتاج إىل عنايةكل من املكونا  الو ، ككل
ب االحتياجا  التنظيمية جيب تغيري التكنولوجيا وتصميمها بطريقة تناس

 للتكنولوجيا لتةقيق املالءمة"  إلغاء التةسني " عند كما حيصل ، والفردية
هلاتف احملمول بتكييف هذه التكنولوجيا م  مستلدمو ا وذلك كما يتجه

احتياجاتهم الشلصية ، ونتيجة لذلك يسعى املصنعون بسرعة إىل ضبط 
واألفراد  شاري تغيري املويتطلب  ، وجيا لتتوافق م  تواعا  املستلدمالتكنول

                                                 
1 - Laudon, Kenneth C. & Laudon, Jane P. , " Management Information Systems : 

Managing the Digital Firm" , 15th Ed., Pearson Education Limited , Essex , England , 2018, 

P : 54 .  
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مللطط للسماح بالتشغيل أيًضا من خالل التدريب والتعلم والتغيري التنظيمي ا
 5 .. تبادل هذه يف نظام اجتماعي تقينعملية التكيف املو ، واالزدهار

ولذا تتجه اإلدارة حبراكها وفاعليتها وجماالتها املتنوعة باجتاها  منها ما        
  ام من جماالاهلزء باجليتعلق السلوك ، ومنها ما  –يتعلق مبفصلية املعلوما  

نظم  تطوير وصيانةالقضايا السلوكية اليت تنشأ يف أال هي نظم املعلوما  
ال ميكن استكشاف مشكال  مثل التكامل و ، املعلوما  على املدى الطويل

االسرتاتيجي لألعمال والتصميم والتنفيذ واالستلدام واإلدارة بشكل مفيد م  
رى يف هم التلصصا  السلوكية األختسو ، لنماذج املستلدمة يف النهج الفينا

  :ثال بيل املعلى س، و املفاهيم واألساليب املهمة
 كيفية تشكيل  أنظمة املعلوما  م  الرتكيز على يدر  علماء االجتماع

على  كيف تؤثر األنظمة ًاوأيض، لتطوير النظم  شاري اتجمموعا  وامل
 ..شاري  والسلوك االجتماعي األفراد واجلماعا  وامل

  يدر  علماء النفس أنظمة املعلوما  م  االهتمام بكيفية إدراك
وجمريا   واستلدامهارار البشري للمعلوما  الرمسية صانعي الق

 ..السلوك  –النفس 

   يدر  االاتصاديون أنظمة املعلوما  م  االهتمام بفهم إنتاج السل
الرامية ، وديناميا  األسواق الرامية ، وكيف تغري أنظمة املعلوما  

شروع ، وجمريا  السلوك ياكل التةكم والتكلفة داخل املاجلديدة ه
 ..تصادي ؛ التقليدي وغري التقليدي والرامي االا

، تكنولوجيا نظم  يف الواا و ، ج السلوكي ال يتجاهل التكنولوجياالنهو       
لكن و ، أو مشكلة سلوكيةمعينة ما تكون مبثابة حافز ملشكلة  ًااملعلوما  غالب

                                                 
1 – Ibid , P : 58 .  
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، بداًل من ذلك  ، ليس بشكل عام على احللول التقنيةالرتكيز يف هذا النهج 
  5.. يركز على التغيريا  يف املوااف واإلدارة والسياسة التنظيمية والسلوك

اإلدارة ، و اإلدارة العلياويأخذ ذلك النهج السلوكي جماالته ضمن       
، وما جيري بشكل متبادل بني املشاري  ومؤثرا  اإلدارة التشغيلية ، والوسطى 
عمال اًل عن توجها  سلوك ، فضالعلماء والعاملني يف جمال املعرفة سلوك 
 ..واملعلوما   واخلدما للسل  اإلنتاج 
ةِ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَ)       

 .بة سورة التو (835)فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 

السلوك ، واملسؤولية  –وهو يتضمن ضرورة االهتمام مبفصلية املعلومة       
الكائنة ضمن إدارة نظم املعلوما  ، لتكون من بني املؤشرا  وما جيري من 

 ..اخلروية  –تطبيق املعايري  الكفيلة يف محاية احلقوق وآثارها الدنيوية 
 
 

 اإلدارية ماتاملعلو نظمعلى التوازن يف احلفاظ : خامسًا 
 
؛  Management Information Systems (MIS)نظم املعلوما  اإلدارية      

 ؛ بنيبأاطابه جيم   ، حيث ة له أهميتهحديث ةإداري ةتكنولوجيتوجهاته  علم
من خالله جتاوز  سهم، وي اإلدارةو، وعلوم احلاسبا  ، تقنية املعلوما  

شاري  ، رة املجيا املعلوما  وإدااملشكال  واملصاعب اليت تربط بني تكنولو
ربجمة وتطوير ما هو عليه بوظائف كمهاهم و ةيف عد فضاًل عن كونه يدخل

 ..ة وإنشاء التطبيقا  واملشاري  التكنولوجي

                                                 
1 – Ibid , P : 57 .  
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إطار يتم توضيح معرفة أن مدير األعمال أو احملرتف حباجة إىل معرفة و      
بنظم املعلوما  اليت حيدد اخلطوط العريضة للمجاال  الرئيسية للمعرفة 

التةديا  اإلدارية : ، ومتكونة من  حيتاجها متلصصو األعمال
Management Challenges   تطبيقا  األعمال ،Business Applications ،

، مفاهيم املؤسسة  Information Technologiesتقنيا  املعلوما  
Foundation Concepts  عمليا  التطوير ،Development Processes  ،

 5 :تتضمن هذه املعرفة ، وInformation Systems  نظم املعلوما 
املفاهيم السلوكية والتقنية والتجارية واإلدارية مثل :  مفاهيم األسا ( 5)

  ..ئفه أو االسرتاتيجيا  التنافسية مكونا  النظام ووظا
املفاهيم والتطورا  أو اضايا اإلدارة :  تكنولوجيا  املعلوما ( 2)

انا  والشبكا  والتقنيا  قة باألجهزة والربامج وإدارة البياملتعل
  ..األخرى 

سية لتكنولوجيا املعلوما  االستلداما  الرئي:  تطبيقا  األعمال( 3)
 –القرارا  وامليزة االسرتاتيجية  األعمال والعمليا  واختاذ نشطةأل
 ..افسية التن

ون ومتلصصو نظم كيف يقوم املستلدمون النهائي:  عمليا  التطوير( 4)
تكنولوجيا املعلوما   –ما  بتطوير وتنفيذ حلول األعمال املعلو

 ..ص الناشةة يف األعمال التجارية للمشاكل والفر
وموارد  IS نظم املعلوما  كيفية إدارة وظيفة:  حتديا  اإلدارة( 1)

تكنولوجيا املعلوما  بفعالية وأخالاية لتةقيق أعلى أداء وايمة األعمال 
 .. اسرتاتيجيا  العمل للمشروعلدعم 

ة خمتصر أن تكونتتطلب أو عملية التفاوض ، احملادثا   من مسا بهذا و      
مثلة املقدمة مثرية أن تكون األو ، حتى تكون فعالةأو موجزة وشاملة ومقنعة 

                                                 
1 - O’Brien, James A.  & Marakas, George M. , " Op. Cit " ,  2011, P : 36 . 
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 ، مهوراجلفكار وتوجيه انتباه األإعادة نشر  هم يفتسو، وواضةة  لالهتمام
والداعمة للتوجها  احلقيقية ، ومنه ما يربز  ةعززامللوما  عامل علىد يتأكالو

بذكاء ، وما هلا عالاة بواا  امللاطب لالهتمام األهداف املنشودة واملثرية 
 5 ..بشكل استثنائي 

هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ  وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ)     

 .سورة البقرة  (873)بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِريٍ 

وهذا االتزان والتوازن املتةقق من خالل سالمة املعلوما  ومصدرها        
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى ) ، (  كَ مِنَ الْعِلْمِبَعْدَ الَّذِي جَاءَ) ونظمها ، 

 .البقرة سورة /  543من اآلية (  النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 - Worth, Richard, " Communication skills " , 2nd ed., An imprint of Facts On File, 

Inc.,New York , USA, 2004, 63 . ، 
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 امساخل املبحث
 اإلدارة والتغيري واملنهج االبتكاري

 
ا تقدم ، فإن اإلدارة هلا عمقها ودعمها للتغيري واالبتكار وما وتواصاًل مل       

يرتتب من القدرة االستيعابية ، وما حتقق توجهاتها يف التنسيق بني التوايت 
واملوا  واملواف الستدامة عمليا  الرتشيق اليت تبدأ من ذا  اإلدارة ، ومبا 

عوملة واحلوكمة ملكاسب ما فيه من املوارد املتاحة الستثمارها وتوجهاتها اجتاه ال
يتوافر هلا من الفرص وما يسبق من حتسني نقاط القوة ، ولذا كان حماور 

 :ومعاجلا  هذا املبةث اآلتي 
 . إدارة الوات: أواًل 
 . اإلدارة بني التوايت واملوا  واملواف: ثانيًا 
 . فاعلة واالتساع اجلغرايفتاإلدارة امل: ثالثًا 
 . ية القدرة االستيعابيةاإلدارة ونظر: رابعًا 

 . إدارة التغيري ومصفوفة إدارة التغيري: خامسًا 
 . إدارة املنهج االبتكاري املعاصر: سادسًا 
 . إدارة املوارد: سابعًا 
 .واملستدامة  اإلدارة الرشيقةجوانب من : ثامنًا 
 . العوملةو احلوكمةاإلدارة بني : تاسعًا 
 . عليةاإلدارة والكفاءة التفا: عاشرًا 
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 إدارة الوقت: أواًل 
 

من الوات ال  ، واملاضي Timeالوات  ؛ هووالكون أمثن وأندر ما يف احلياة      
 ..بل هو يمتد بال تواف ، ميكن إعادته 

اإلنسان ، بل كل ما موجود  –يقرتن الوات مبفصلية احلياة بشكل رئيسي و     
ء الصالحية وبداية الضرر يف احلياة له وات اإلنتاج والصالحية ووات انتها

وتلوث البيةة ، بل الوات يدخل حتى يف دورة حياة املشاري  واملنتوجا  ، 
 ..وحتى يدخل يف العقود واالتصاال  والعالاا  

من هذا ومن غريه ، فإن للوات األهمية البالغة املتةكمة يف حراك وأوان       
 ..وا  واملواف واألبعاد وانتهاء كل شيء ، وبطبيعة احلال يرتبط كل ذلك بامل

والوات والتوايت يؤثران يف اإلنسان وحضارته بشكل فاعل ، والسيما ما       
يتعلق برؤيته ورسالته اإلنية واملستقبلية ، ونظرته لإلسرتاتيجيا  وحلقاتها 

ما يلعب الوات مبا ابل إن املستمرة يف التعيني أو التةديد والعطاء ، مبعنى 
طط والتنفيذ والتقويم ، ومنه ما يتعلق باملعلوما  املرتدة ، مرورًا باخل اخلطط

 ..والتفاعل والنتائج  اكوسبل االستدامة والرتشيق للةر
وض   ثر يف انسيابية وفاعلية ومرونةوهنا تلعب إدارة الوات الدور املؤ     

 بوساطة املوارد البشرية وما متوافر من آليا ، واخلطط وتنفيذها بالوات احملدد 
 ..والتطور التكنولوجي وتقنياتها ونظمها العمل 
كثريًا ما يقال إن مدير املشروع اجليد جيب أن يكون على استعداد للعمل و      

إذا  ًااد يكون هذا صةيةو ،  ساعة يف األسبوع إلجناز املهمةمن ستني إىل مثانني
ظيف موظفني زانية متن  توباستمرار احلرائق أو إذا كانت ايود املي عاجلكان ي

اد تتضمن و ، فعالةالهو نتيجة إدارة الوات غري ، السبب الرئيسي و ، إضافيني
األمثلة الرئيسية التدفق املستمر لألعمال الوراية واالجتماعا  غري الضرورية 

لكي ، و رية والعمل كدليل سياحي للزائرينواملكاملا  اهلاتفية غري الضرو
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ليه وض  اواعد إلدارة الوات ثم طرح يكون مدير املشروع فعااًل ، جيب ع
 5 : األسةلة األربعة على نفسه

 ؟ ما الذي أفعله وال يتعني علي فعله على اإلطالق ●
 ؟ ميكن القيام به بشكل أفضل من ابل شلص آخر وما  ما الذي أاوم به ●
 ؟ ميكن القيام به بشكل جيد من ابل شلص آخروما ذي أاوم به ما ال ●
 ؟ األولويا  الصةيةة ألنشطيت هل أاوم بتةديد ●

وتربز هنا أمور عدة ، ميكن أن حتدد مستوى املسار احلرج واالنسيابية       
 :والفاعلية واملرونة املطلوبة ، وجانب من ذلك مير من خالل 

 .. اواعد إلدارة الواتما يتةدد من  ●
 .. (سجل الوات)إجراء حتليل الوات  ●
 .. مةخطط الكتل الصلبة ألشياء مه ●
 .. تصنيف األنشطة اخلاصة بك ●
 .. حتديد األولويا  ●
 .. األنشطةحتديد تكلفة الفرصة البديلة على  ●
 .. (رئيس ، مرؤو  ، أاران)تدريب نظامك  ●
 .. دافيمارسة اإلي ●
 .. يمارسة حساب اإلهمال ●
 .. يمارسة اإلدارة بشكل استثنائي ●
 .. ليس على املشاكلوأواًل كز على الفرص رمبا حيتاج الرت ●

ولذا تكون إلدارة الوات األهمية البالغة ، ويتطلب االعتناء مبهامها املنظورة      
 ..وبانسيابية عالية فاعل وبرتكيز استثنائي رشيق ووغري املنظورة بشكل 

 
                                                 

1 -Kerzner, Harold., " Project management : a systems approach to planning, scheduling, 

and controlling " , 8th Ed., John Wiley & Sons, Inc., Published by John Wiley & Sons, Inc., 

Hoboken, New Jersey, US, 2003 , P : 227 . 
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 اإلدارة بني التوقيت واملوقع واملوقف: ثانيًا 
 
جهاتها القائمة على التواعا  أو لإلدارة اجتاهاتها وتوواستكمااًل ؛ فإن       

التنبؤا  واخلطط ، وجمريا  التنفيذ مرورًا بالتنظيم والتنسيق لتةقيق األهداف 
 ..املرسومة 

يف املدار اإلداري الذي وذلك التوايت واملوا  واملواف ، : ثالثي الويربز        
بكافة أشكاله من الكمية واجلودة  وما ينتج التنفيذ –اخلطط له أثره البالغ على 

 :امللتصر املبسط اآلتي اهلرمي وأنواعه ، وميكن إمجال ذلك باخلطط 
  
 
 
 
 
 
 
 

 يبني عالاة اإلدارة بالتوايت واملوا  واملواف(  55 )خمطط 
 

لكونه نبض يعاب اإلداري كل من ؛ التوايت والبد أن يشمل اإلست        
ات اإلجناز ، وال ميكن اخلطط ، فال ميكن أداء وتنفيذ أي عمل دون معرفة و

بدأ العمل دون معرفة املوا  أو مكان العمل ورمبا يشمل الداة يف املوا  
اجلغرايف ، ومدى مالئمته م  الوات ، وال ميكن صياغة اخلطط وتنفيذها دون 

 ..ومساره مراعاة املواف املتوا  وما جيري أثناء وبعد إجناز العمل 

 التوايت

 

 املوا 

 

 املواف

 اإلدارة
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  بني التوايت واملوا  واملواف ، دون وجود وال ميكن أن يتكامل ما جيم        
اإلدارة مبنهجها التنظيمي والتنفيذي ، مبا يتطلبه من تنسيق يف بيةة  –اخلطط 

 ..العمل ومكوناته البشرية والتقنية واملهارا  واخلربا  
ونرى اهتمام اإلسالم بالتوايت واملوا  واملواف ، الذي يبدأ من منظومة        

ة والتعليم والتدريب والتنمية والتطوير ، وما يدخل مفهوم مبسط التعلم والرتبي
 ..لإلدارة وأهميتها على املستوى الفردي واجلمعي واتجمتمعي ، وتنفيذها 

وهو ما يتمثل من خالل برنامج إداري ختطيطي تدرييب وتنفيذي مستمر       
وحي ، الفكر ، وسوي امتداده النفسي والر –وداعم الستدامة األخالايا  

وتقوميه السلوكي ، ومنه ما يشمل على التنظيم والتنسيق بفاعلية ، كما هو عليه 
التوايتية ، واألدائية واختيار املوا  : مثاًل ؛ الصالة والصيام ، باالستعدادا  

بكل ما يكون عليه من عدم االغتصاب وسالمة ما يرتدي الفرد وصاعدًا ، 
ز وآثاره اآلنية وتواصله املستقبلي ، وما واملواف املرتتب عليه لسالمة اإلجنا
 .. ومنه التقويم السلوكي يتةقق من جودة االستدامة والتقويم

وهنا يف هذا املثال وما يرتتب عليه من تكرار مبةددا  التوايت أوال وما        
يكامله من املوا  واملواف ، وتصاعد األجر العبادي بني البيت واملسجد 

انيها وسالمتها من االغتصاب ، واملواف وخماطره بني ومواا  املساجد ومب
احلرب والسلم ، وبني األمان وعدم األمان ، وكأنه برنامج فلسفي تدرييب 

 ( .. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) إداري لكل مناحي احلياة وأنشطته ؛ 

ؤون الدولة ، أن ال تقادم واألدق يف إدارة الذا  وإدارة املشاري  وإدارة ش      
يف احلقوق املرتتبة على اإلنسان اجتاه جهة معينة ، مبعنى ميتد التوايت واملوا  
واملواف من الدنيا إىل ما بعدها ، فإما أن تكون مبةاسنها أو تكون جبريرتها ، 

 ..ن عمل بسنتها وَم
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 اإلدارة املتفاعلة واالتساع اجلغرايف: ثالثًا 
 

أهميتها كلما تعقد  املهام واتسعت جغرافيتها وتعدد  ارة اإلدتأخذ       
، وحتدد  التةديا  وارتف  مستوى الفرص وازداد التنافس على ، أدوارها 
التنظيمية بالربح دون اجلودة املستدامة وأخالايا  العمل ، ومواكبتها الثقافة 

 ...م  استدامة املنتوج 
لقدرة على تنظيم اإلنتاج مرتمجة لدارية املواهب اإلويف عاملنا اليوم ، تعد       

 5 .الرفاهية االاتصادية  واملتوجه حنو رئيسيال كونلتكون املداخل الدولة 
تتطلب اإلدارة الدولية فهم وبشكل أوس  وحبسب ما جيري اليوم ،       
ا  النظر العاملية متعددة اجلنسيا  ووجه شاري قافا  املتقاطعة وتفاعال  املالث

إن فهم القيم الفردية ملعايري أخالاية عالية سيكون رصيدا شاري  ، واملواضايا 
 ..التأكيد عليه  يتطلب
ال تعتمد اإلدارة الدولية فقط على الكفاءا  التجارية األساسية ،  لذا      

ولكنها أيًضا تتطلب املعرفة واملهارا  الالزمة للعمل والنجاح يف ساحة 
ي مالحظة أن املديرين متعددي الثقافا  ليس من الضرور، و األعمال الدولية

م  أشلاص  ًام  أشلاص من بلدان أخرى ولكن أيضفقط عندما يتعاملون 
من نفس البلد ، والذين يتةدثون نفس اللغة ، وهلم نفس الرتاث الوطين ، 

 .  ولديهم بعد ذلك طرق خمتلفة للنظر إىل العامل
يف الوات والنظريا  دد الثقافا  االاتصاد يف حد ذاته متعوبهذا فإن        

اإلدارة الدولية على ختطيط وتنظيم وايادة ومراابة  حوله تنطويو ، احلاضر
املوظفني واملوارد األخرى لتةقيق األهداف التنظيمية عرب حدود فريدة متعددة 

املدير الدولي هو الشلص الذي جيب ، ويكون  الثقافا  ومتعددة اجلنسيا 
                                                 

 
 :يرامع على سبيل المثال  - 

- Adekola , Abel &  Sergi, Bruno S. , " Global Business Management ; A Cross-cultural 

Perspective " , Ashgate Publishing Company, Hampshire, England , 2007  , P : 7 . 
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شياء واألفكار واألشلاص الذين ينتمون إىل بيةا  ثقافية عليه التعامل م  األ
،  شروعشرية وتوجيهها حيقق أهداف املخمتلفة م  ضمان أن ختصيص املوارد الب

هذا و ، ضيفم  احرتام معتقدا  وتقاليد وايم البلد األصلي أو البلد امل
ألن  ، عقدهلذا املوضوع امل ًاواضة ًايزتعريف غري حالي ولكنه ال يزال يعطي متي

عملية العوملة أصبةت ذا  ادرة تنافسية عالية وتعمق التفاعال  يف مجي  
تشمل هذه و ، أحناء العامل ، فقد خلقت البيةة الدولية حتديا  هائلة للمديرين

واإلدارة  شروعديدة ، وتوا  تأثريها على املالتةديا  حتليل البيةة اجل
املناخ سالمة ولة احلفاظ على احموللتكيف م  العوامل الظرفية ، والتلطيط 
ج طارئ يف واألهم من ذلك أن اإلدارة الدولية تتطلب اتباع نه،  األخالاي

هذا يعين أن اختيار نظام اإلدارة واألسلوب يعتمد على و ، البيةة الدائمة التغري
 5. طبيعة البلد واألشلاص املعنيني

لوصول إىل معايري وأساليب وهذا بذاته يتطلب الدراسة والتةليل احملقق ل       
البعيدة عن اهلدر بالطااا  والقيم وجتعلها الرشيقة تدعم املهام اإلدارية 

واألخالايا  ، كما هو عليه ما تنظر إجتاهه إدارا  املشاري  أو املؤسسا  
 ..للةفاظ على اجلوانب املادية ورؤو  األموال الفكرية 

فرها ايد من الفوائد امللتلفة اليت يوهناك العدوأيضًا وباالجتاه نفسه ،        
  من مجي لة إلشراك املوظفني بشكل ديناميوسيمن فر ايو ، منها ما التلطيط

هم الشامل مشاركة املوظف من فهم وزيادة شروع ،جماال  العمل يف إدارة امل
 بشكل تزاملعزز اال، ياملشاركة يف التلطيط ، ومنه  شروعألهداف وغايا  امل

تعمل هذه املوااف شروع ، واملستقبل باخلطة ومب عميقوواس  و شلصي
إن فضاًل عن  ، عنوية والوالء التنظيمي بشكل عاماإلجيابية على حتسني الروح امل

يقوم من خالهلا اليت عقلية ال ، والتوجها  األداء اإلداري فوائدله التلطيط 

                                                 
1 – Ibid  , P : 10 . 
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طة املديرين يف على طااا  وأنشفيه يركز  وما ، املدراء بإجناز اخلربة واملعرفة
 5. استلدام املوارد الشةيةة يف سوق تنافسية وصعبة

واجهة حتديا  عامل األعمال من خالل تشجيعهم على ومنه ما يتم من م       
التفكري يف املستقبل والتنبؤ بالطوارئ واالسرتاتيجيا  واألفكار اهلادفة للربح 

 . يف املستقبل
اخلطوا   ، نفس اخلطوا  على التلطيطرة تطبق إدا، فإن كل  وعمومًا       

 ر التوجيهفااستلدم هذه األهداف لتو، و هدافاألد يةدتتمثل ؛ بتاألساسية 
شروع ، الذاتية اليت ستةدد ادرا  امل إجراء عملية املراجعةاملناسب ،  و

،  حتديد واحلصول على املوارد، و إجراءا  الدولة، و تواعا  بيةة السوقو
 2 . وض  اللمسا  األخرية وتنفيذ اخلطةحمددة ، ليتم ءا  إجراوما يتطلب من 

  املستويا  حيتاج التلطيط التشغيلي إىل معاجلة ليس فقط مجيومنه ما        
إذا وافقت مجي  و ، مجي  املوظفني الرئيسيني إن أمكن ًااإلدارية ، ولكن أيض

 ، وتكون ايةلة للغهذه املوضوعا  ، فإن عملية التلطيط التشغيلي ستكون فعا
اخلطة التشغيلية هي ، فضاًل عن  هناك اعتباران منفصالن ، اخلطة والعملية

وثيقة حتدد النتائج احملددة املراد حتقيقها خالل فرتة معينة ، وحتتوي على ستة 
،  جماال  النتائج الرئيسية، و التةليل التشغيلي :تتمثل يف  عناصر يميزة

 3. امليزانيا ، و خطط العمل، و يليةاألهداف التشغ، و مؤشرا  األداءو
 
 
 

                                                 
 
/ االقتصادية والتجارية  –موسوعة المصطلحات اإلدارية واالمتماعية / هاشم حسين ناصر المحنك . د: يرامع مثاًل  - 

 . 641 -639ص /  2117/ لبنان  –بيروت / مكتبة لبنان ناشرون 

2 - Adekola , Abel &  Sergi, Bruno S. , " Op. Cit "  , P : 206 . 

دار المسيرة للنشر /  5ط/ مبادئ اإلدارة ؛ مع التركيز على إدارة األعمال / خليل محمد حسن الشماع . د: امع وأيضًا ير

 . 15  – 73ص /  2117/ األردن  –عمان / والتوزيع والطباعة 

3 - Adekola , Abel &  Sergi, Bruno S. , " Op. Cit " , P : 208 . 
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 اإلدارة ونظرية القدرة االستيعابية: رابعًا 
 

استكماال ملا تقدم اإلشارة إليه ، فإن لإلدارة عالااتها املتنوعة وفاعلياتها يف       
ما يتعلق كنتائج  ااتجماال  النظرية والتطبيقية ، العلمية منها واملعرفية ، ومنه

  واألداء التنظيمي ، والسيما مير العاَلم مبنعطف تطورا  لتةسني القرارا
 Absorptiveالعصر الرامي ، كما هو عليه ما تطرحه نظرية القدرة االستيعابية 

Capacity Theory  وبرز  ملا هلا من اآلثار على توجها  املدراء والقادة ،.. 
على إدراك ايمة  شروعقدرة االستيعابية مدى ادرة املتبةث نظرية الحيث       

املعلوما  اخلارجية اجلديدة ، واستيعابها ، وتطبيقها حنو حتقيق األهداف 
فة اجلديدة ميكن أن يساعد تفرتض النظرية أن استيعاب املعرو ،التنظيمية 

لو ومرونة وأن حتقق مستويا  أداء أعلى يما  ًاداعصبح أكثر إبييف أن  شروعامل
اليت  شاري أن امل ًانظرية أيضتفرتض الو ، كانت دون استيعاب معارف جديدة

كون هلا ميزة تنافسية سي، تتمت  بقدرا  أعلى على استيعاب املعرفة اجلديدة 
إىل احلصول  مشروعمتيل املعرفة التقنية لل، و ذا  القدرا  األال شاري على امل

 5 : على أربعة مصادر
، لكونه يدعم  اخلاص به( R&D)بإجراء البةث والتطوير  شروعقوم املي( 5)

 ..سالمة دورة حياة املشروع واستدامته 
، وهو  به ةمن عمليا  التصني  احلالية اخلاصمعرفة جديدة  شروعستمد املي( 2)

 ..بذاته جانب مهم يما يدعم مستوى األداء والتنفيذ وانسيابية العمل 
،  أخرى أو مصادر أخرى شاري معرفة جديدة من م شروعامل يكتسب( 3)

أو التعليم املستمر من البيةة اخلارجية ، مبا فيه املشاري  حيقق التميز  فالتعلم
 ..وإضافة نقاط القوة اليت حتقق مستوى فرص أعلى وموا  تنافسي أوس  

                                                 
1 -A. Miles , Jeffrey , " Management and Organization Theory ; A Jossey-Bass Reader" ,1

st
 

Ed. , John Wiley & Sons, Inc., www.wiley.com/college/miles, 2012 , P : 17  . 
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عندما يرغب املشروع باستدامته وإعادة هندسته ، البد من أن يتوجه ( 4)
خالل شراء من  على سبيل املثال يكون ذلك،  شراء معرفة جديدةب شروعامل

معدا  جديدة ، أو توظيف أشلاص ذوي معرفة جديدة ، أو دف  مستشار 
 .. ةلتدريب األفراد على استلدام طريقة جديد

حتتاج إىل ااعدة معرفة لتكون اادرة على  شاري تفرتض النظرية أن املو      
ا اليت ليس لديه شاري ال تتمكن امل ورمبا ، ستيعاب واستلدام املعرفة اجلديدةا

من استيعاب املعرفة اجلديدة ، بغض النظر عن ومرونة مناسبة ، ااعدة معرفة 
 شاري ُيقال إن املو ، أو مقدار ما تنفقه للةصول عليها كيفية احلصول عليها
وترتاج  يف اتجمال "  مغلقة "تكون بتطوير ااعدة معرفية  ًااليت مل تقم مطلق

الحقة للمعرفة والتكنولوجية ، تبسبب التطورا  املالتفوق التنافسي ، وذلك 
السابقة  امتالك املعرفةلمشروع ، وأن يؤدي إىل تدمري إبداعي ل وهو وض  ميكن

 : بطريقتني شاري مفيد للم
إن إنشاء ادرة استيعابية للمعرفة اجلديدة يف فرتة واحدة سيساعد على  :أواًل 

اتيجي يدعم اإلدارة ، وهو جانب إسرت استيعاب املعرفة اجلديدة يف الفرتة املقبلة
 . .وخططها ، ومنه ما حيقق استدامة دورة حياة املشروع ومنتوجاته 

الناجح للمعرفة اجلديدة مبثابة و املستوعب ميكن أن يكون االستلدام : ًاثاني
على االستمرار يف استيعاب املعرفة  شروعوميكن أن حيفز امل، دعم ذاتي 

 .. اجلديدة إىل أجل غري مسمى
س هناك شك يف أن القدرة االستيعابية كانت واحدة من أكثر ليو      

خالل العقدين  شروعة املاملصطلةا  اليت مت ذكرها والتةقق منها يف إدار
على  شروعوصفها أصاًل على أنها ادرة امل، واد مت  السنوا  العشرين املاضية
ن لذلك م ،املعرفة القادمة من مصادر خارجية  ثمارحتديد واستيعاب واست

بتطوير القدرة على التقاط مكونا   شاري فهوم املذهل فهم كيف تقوم املامل
وخارجها ، ثم االحتفاظ بهذه املعرفة ، واالستفادة منها يف  هاالتعلم داخل
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 شاري شهد  املوبذا  الوات ،  النهاية لتةسني اراراتهم وأدائهم التنظيمي
انفجار املعلوما   دى إىلأ ، يما مهمة أحدثتها طفرة العصر الرامي تغيريا 

أكثر ذكاًء م  اسرتاتيجيا  تنظيمية  مشاري أكثر ذكاء ، وبعامل الظهور و
منها ، و أوس م إنشاء معلوما  جديدة مبعدل يت، ووتنافسية وتعليمية جديدة 

، وبالتالي فإن إمكانية إنشاء  أوس  فأوس  ويلها إىل معرفةأصبةت وسائل حت
 ..واتساع  زداد باطرادمعارف جديدة بشكل مستمر ت

بعض األسةلة املتعلقة باملتغري النظري للقدرة ومنطلقًا من ذلك توجه       
اتيجية للمعلوما  داخل االستيعابية ، والبيةة التنافسية احلالية ، واإلدارة االسرت

 5:شاري  ، وكاآلتي امل
 لي هل ما زال مفهوم القدرة االستيعابية ساري املفعول يف السياق احلا

 ؟ للذكاء التنظيمي

   هل ينبغي تنقيح أسس القدرة االستيعابية وتكييفها م  هذا الواا
 ؟ التنافسي اجلديد

  باستلدام أدوا  جديدة  مشاري تعديل القدرة االستيعابية للهل سيتم
 ؟ إلدارة املعلوما 

  هل ميكن أن نكتشف يف أصول مفهوم القدرة االستيعابية دروسًا ايمة
 ؟ احلديثة شاري ة التنافسية يف املزيز القدرلتع

اليت تتمت  بقدرا  استيعابية أعلى إىل البةث بشكل  شاري متيل املو      
عن األداء احلالي ، ولكن  استبااي عن املعرفة اجلديدة واستيعابها بغض النظر

ذا  القدرا  االستيعابية األال متيل إىل رد فعل تفاعلي للةصول  شاري امل
من أجل ، و يدة استجابًة لبعض اإلخفااا  أو اخنفاض األداءعلى معرفة جد

، جيب أن  بشكل فاعل لدامهااالعرتاف باملعارف اجلديدة واستيعابها واست
                                                 

1 - González, Patricia Moro  & Muiña, Fernando E. Garcia, " Absorptive capacity and smart 

companies" , Intangible Capital, vol. 10, núm. 5, diciembre, 2014 , Universitat Politècnica 

de Catalunya , Barcelona, España, P : 922 . 
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معرفة اجلديدة اليت تتم ااعدة معرفة يماثلة نسبًيا للثقافة و شاري يكون لدى امل
لق بقاعدة يتع امبفة اجلديدة متنوعة وم  ذلك ، جيب أن تكون املعر ، معاجلتها

 عرفة اجلديدة بطرق جديدة ومفيدةمن أجل تطبيق امل مشروعاملعرفة احلالية لل
شلاص تأتي معظم االبتكارا  التنظيمية من استعارة األفكار من أو ومنتجة ،

فكرة عن  شروعوم  ذلك ، جيب أن يكون لدى امل ،آخرين ، بداًل من ابتكارها 
قرتضة على األساليب احلالية لتكون العملية كيفية تطبيق املعرفة اجلديدة امل

 . ناجةة
 :  الكتساب معارف جديدة شروعهناك عامالن سيؤثران على حوافز املو      
 .كمية املعرفة املتاحة الستيعابها واستغالهلا ( 5)
 . على استيعاب تلك املعرفة اجلديدةالصعوبة والتكاليف املرتتبة ( 2)

ستيعاب االا  اجلديدة تكون أكثر تكلفة من واخلرب رفابعض أنواع املعو       
غري دة عندما يكون إىل استيعاب املعرفة اجلدي شاري لذلك متيل امل ، من غريها

وم  ذلك ، فإن  ، يام بذلك عندما تكون باهظة الثمنمكلف ولن متيل إىل الق
زاد كلما و ، م  منافسيه شروعهلذين التأثريين هو ترابط امل الوسيط احملتمل

تلدامها ، عدد املنافسني الذين يستفيدون من استيعاب املعرفة اجلديدة واس
 . أال لزيادة استيعابها للمعرفة اجلديدة شروعكلما كانت دواف  امل

جياد واستلدام املعرفة اجلديدة على القدرة إل شروعتعتمد ادرة املو       
وع جمرد جمم تليس روعلمشإن القدرة االستيعابية ل، و الستيعابية ملوظفيهاا

على األفراد ذوي املعرفة لتقييم  شاري تعتمد املو ، القدرا  االستيعابية ألفراده
ميكن هلؤالء األشلاص و ، سلبيا  املعرفة اجلديدة احملتملةيم إجيابيا  وووتق

 ، املعرفة اجلديدة ستقطابأو تسهيل اميكنهم من  " حرا  بوابا "أن يكونوا 
يمتازين للطرق  متعلمنيء األفراد مرسلني وناشرين والب أن يكون هؤتطليو

 شروع ،يف املاجلديدة ، الذين يناصرون ويدافعون عن استلدام املعرفة اجلديدة 
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ذا  احلدود القوية واملعرفة "  الفواصل الفاصلة "على هذه  شاري تعتمد املو
 . للمساعدة يف استيعاب املعارف اجلديدة واالستفادة منها

خطوا  االعرتاف  كانت حيث ، إعادة تصور جزء من النظريةن هناك وكا     
:  أرب  ادرا  أو أبعاد استجد، وبقيمة املعرفة اجلديدة واستيعابها وتطبيقها 

 .االستةواذ ( 5)
 .االستيعاب ( 2)

، (  "حمتملة"ادرة استيعابية  ، إىلواالستيعاب ، االستةواذ ويشري ؛  )       
السابقة ؛ ااعدة املعرفة السابقة ؛  ملشروعإىل نفقا  ا كانية االستةواذوإم

درة تشري او ، واالجتاه للةصول على معرفة جديدةوالشدة والسرعة 
من تقييم وتفسري وفهم  وعملياته اليت متكنه شروعاالستيعاب إىل إجراءا  امل

 . وتعلم معارف جديدة
  .التةول ( 3)
 . االستغالل( 4)

إمكانية ، و ( "حمققة"ادرة استيعابية  ، إىلواالستغالل ، ل التةو؛ شري وي)        
على إضافة وحذف وإعادة جتمي  املعارف اجلديدة  شروعالتةويل إىل ادرة امل

تغيري  على شروعمكانية االستغالل إىل ادرة املتشري إو شروع ،ستلدامها يف املال
فصل القدرة مت و.  واستلدام املعرفة اجلديدة ًاإجراءاتها وعملياتها فعلي

اد تكون لديها  شاري ستيعابية احملققة ألن بعض املاالستيعابية مقابل القدرة اال
مكن من إمكانا  اوية الستيعاب املعرفة اجلديدة ، ولكن بعد ذلك مل تت

 . ًااستلدام تلك املعرفة فعلي
أنه ميكن أن يكون هناك نوعان من دراسة على   أظهرومن جهة أخرى ،        
يشري الطلب على املعرفة و ، سةب الطلب ودف  العلم:  درة االستيعابيةالق

 ، ، العمالء واملنافسة واملوردين ، مثاًلسوق اجلديدة املستمدة من مصادر ال
، من البةوث واملصادر العلمية يشري العلم إىل املعرفة اجلديدة املستمدة و
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كادميية واملصادر األ، واملؤمترا  واملعارض التجارية ، الكتب واتجمال  ك
إىل استيعاب املعرفة اجلديدة من كال املصدرين  شاري ستةتاج املو ، ( األخرى

 5. إذا كانت تريد أن تكون فعالة ومبتكرة ادر اإلمكان
واإلدارة واالستيعاب والقدرة اإلستيعابية يف اإلسالم تكمن يف عمق ما        

 :ننضمنه اآلية املباركة 
قًا جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْ الَّذِي)        

 .سورة البقرة  (77)لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

مبنظور الدنيا ، نراه يف اإلسالم ،  والندرة وحمدودية اإلستيعاب الذي يؤخذ     
متتد آفااه الواسعة ضمن االمتداد االستيعابي للجعل اإلهلي يف خلقه وتشريعه ، 
وإدارته املمتدة من الدنيا صوب احلياة األخروية ، وهو سر تعاظم االستيعاب 

 :م  تطور احلياة ، وجانب من ذلك تتضمنه اآليا  املباركا  يف سورة البقرة 
 ْالدِّمَاءَ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ وَإِذ 

 ( 03)وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ 

 َسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأ

 ( 07)قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ( 08)صَادِقِنيَ 

 ِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ قَالَ يَا آَدَمُ أَنْب

 (00)السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ 

من اجلعل التشريعي  يقابله اجلعل التكويين وما حيتاجه(  خَلِيفَةً) هذا اجلعل       

وأداءه العالي استيعاباته ودة الدايق الرشيق الذكي باستدامته ، املتوافق جب
 .. املنظورة منها وغري املنظورةومواافه م  كل العصور والظروف 

                                                 
1 -A. Miles , Jeffrey , " Management and Organization Theory ; A Jossey-Bass Reader" ,1

st
 

Ed. , John Wiley & Sons, Inc., 2012 , P : 17 – 19 . 
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ويقابل هذا املستوى االستيعابي وإدارته ، ما حيجمه املللوق بضيق        
يل القيم واألخالايا  واألدوا  سه املنقوصة ، وتعطيصياغة نظرته ومقاي

 :صياغة وآلية التفكر والتفكري وتطبيقاتها ما ميتد ذلك على و، املتوافرة 
  َوَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِين

(07 ) 

 َنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ قُلْنَا يَا آَدَمُ اسْكُو

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا ( 05)فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِنيَ 

 ( 03)عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِنيٍ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ 

  ُقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا ( 04)فَتَلَقَّى آَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيم

 .سورة البقرة  (04)هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ  يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ

إدارة الذا  ضمن هكذا تكون مستويا  االستيعابا  وحمدودية تطبيقاتها      
حتجِّم كل شيء ، وال جتعل  اليتمؤثرا  النظرة الفواية منه وإدارة احلياة ، و

اخلالية  الذكيةيعابية الرشيقة تاإلس –ارية اإلدو العقلية للتغري والتغيري جماالتها
اليت  ، والسيما منها القدرا  واملوارد النادرة من اهلدر والضياعا  للقدرا 
 ..وهبها اخلالق عز وجل ملللوااته 

 
 

 إدارة التغيري ومصفوفة إدارة التغيري: خامسًا 
 

منةى زئي ، والتغري يكون جفإن منةى بشكل عام ؛ ، وملا تقدم استكماال        
العمليا  اإلنتاجية ، جانب من التغيري يكون شامل ، فتغري العمل يكون ضمن 

نشطة املشروع ، كما هو عليه أل يري العمل واملشروع يكون شاماًل وجوهريوتغ
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أو هندسة وإعادة هندسة اإلدارة ، وذلك ، هندسة وإعادة هندسة املشروع 
وانسيابية العمل فاعلية ومرونة و ، الفرص –ونقاط القوة لتةسني القدرا  

 ..املستوى التنافسي البناء املنتج  ورف 
تربز خطة العمل وأهميتها يف جمال التنفيذ وبالرؤى ومن جهة أخرى ،       

الواضةة ، وما ميتد للقدرا  واملهارا  واخلربا  واملؤهال  ، وما يتطلب من 
، وما يؤشر  ةواملكاني ةنيف الزماونظام حمفزا  كفيلة باستيعاب متطلبا  الظر

 ..مؤثراته املستقبلية امتداد عليه املواف وحتليالته اآلنية و
يفصل مشهد التغيري جمموعة اخليارا  اليت جيب إجراؤها على أي منهج و     

 هيالفةا  و ، للتنفيذ إىل ست فةا  ، يوجد ضمنها جمموعة من البدائل
 5: كاآلتي
 ذي يتعني إجراؤه من حيث طبيعة التغيري نوع التغيري ال:  تغيري املسار

 والنتيجة النهائية املرجوة ، ويشار إىل هذه الفةة باسم مسار التغيري
عن نوع التغيري ، كما هو احلال يف بعض احلاال  ، من  ًاباعتباره خمتلف

الضروري القيام مبرحلة متكني للتغيري ابل أن يكون من املمكن إجراء 
 . لوبةالتغيريا  الفعلية املط

 بسهولة املللص توميهو،  تطويرهو هتغيير أيبدحيث :  يةالبدا نقطة تغيير 
 . ىخرأ را خيا هناك لكن، و سفلأ لىإ علىأ من هرباعتبا

 يذ ، مثل تعاون كبري أو توجيه أكربأسلوب إدارة التنف:  تغيري النمط . 

 دخال  التغيري ، من حيث موااف النا  اهلدف من م:  تغيري اهلدف
 . مهم ، والسلوكيا  أو امللرجا واي

  خال  اليت سيتم نشرها عرب جمموعة الرواف  والتد:  تغيري أدوا  الرف
 . تقنية وسياسية وثقافية وشلصية؛ أربعة أنظمة فرعية 

                                                 
1 - Balogun, Julia,  & Others , " Exploring strategic change " , 4

th
  Ed, Pearson Education 

Limited, Harlow, United Kingdom , 2016 , P : 21 . 
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 من سيتوىل مسؤولية ايادة التغيريا  وتنفيذها:  تغيري األدوار . 
 شروعإذا أراد امل، و مهاخلود ما يفغري األفراد يفقط إذا  شروعتغري املوي       

جيب أن يكون و ، تغيري الطريقة اليت يراها عمالئه ، فعليه تغيري سلوك موظفيها
لتغيري ُينظر إىل إدارة او،  شروع  مجي  أحناء امليف ًاالتغيري االسرتاتيجي مدفوع

إىل فهم كيفية تغيري  قيق التغيري ، حيتاجلتةو ، للنا "  يتم "على أنها شيء 
حيتاج اادة التغيري إىل إدراك أن لديهم و، وأدواتهم وآليا  ذلك فراد األ

 5: هما  جمموعتني متوازيتني من املهام
 ..من خالل التغيري  شروعايادة امل( 5)
 ..ايادة األعضاء التنظيمية الفردية من خالل هذا التغيري ( 2)

القدرا  ستوى موالظروف البيةية الداخلية والتغري والتغيري ينب  من      
اصل م  البيةة اخلارجية من جمريا  التغري أو التغيري توواستثماراتها ، وما ي

استباق ما ميكن استبااه ، وما ميكن من أو ريادية / و على وفق مالئمة ايادية 
توافر ما يدعم حتسني الفرص  امنه، والناجةة االبتكارا   –املواهب  يما تقدمه
 :ذلك بامللطط اآلتي من خمتصر جانب  إمجال، وميكن االستبااية 

 
 
 
 

 
 يبني (  21 )خمطط 

 بشكل خمتصر إدارة 
 التغري اجلزئي والتغيري الشامل

                                                 
1 - Balogun, Julia,  & Others , " Exploring strategic change " , 4

th
  Ed, Pearson Education 

Limited, Harlow, United Kingdom , 2016 , P : 147 . 

إدارة تغيري 
املشروع 
 الشامل

إدارة تغري 
األعمال 
 اجلزئي

االجتاه اإلسرتاتيجي
 

 

 البيةة اخلارجية

 

 صحتسني الفر

البيةة الداخلية
 

البيةة الداخلية
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وطبيعة توجه التغري اجلزئي واجلانيب والتغيري الشامل وإدارة التغيري ، متده      
، ومنه ما يتعلق بالسبب ، وثابتة ومتغرية مؤشرا  وعوامل تابعة ومستقلة 

 :نتيجة وال
آَيَاتِ لِقَوْمٍ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْ)      

 .سورة األعراف  (54)يَشْكُرُونَ 

بكل ،  وثقافتهنبثق من الشلص ربز التغري والتغيري يف اإلسالم يما يوي       
وما حيققه من تقييم وظيفي وتقويم أدائي عية واتجمتمعية ، اصفاته الفردية واجلم

داخل وخارج ، استبااي جيم  بني الذا  الفردية والذا  اجلماعية واتجمتمعية 
وما خيطط وادراته استعداداته وإرادته مدى ووتوجهاته النفسية ، بيةة العمل ، 

 .. واملوا  والتوايت كل حيثيا  املوافب هينفذما له و
 سورة الرعد/  55من اآلية (  إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) 

جنبيها من بني وما يكون من املوروث واملكتسب ،  م جتوما النفس موا  و      
مستوى وكي والفكر من جهة ، والتوجه السلمستويا  املعلوما  و: مؤثرا  

وأخالاية التوجه القيم ، وتفاعلهما بصدق اإلرادة احلقيقية من جهة أخرى 
 ..واحلقوق والواجبا  والعمل 

استدامتها خصوصية وميكن وض  جانب من مصفوفة إدارة التغيري و     
وااية الب، اخلارجية  –واستمراريتها على أسس وبناء املتغريا  البيةية الداخلية 

، واحملققة ، ومبستوياتها اإلدارية والتنفيذية ذاتية أواًل بأول العاجلا  املو
خمتصره ميكن تبيان و، لتطبيقا  النظام التنموي والتطويري الرشيق املنتج 

 :اآلتي بامللطط 
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 يبني جانب من مصفوفة إدارة التغيري(  25 )خمطط 
 

ستوى النعمة بكل أشكاهلا االستقامة بدورها على ممستويا  لذا تؤثر        
بال ضياعا  املستمرة املنظورة وغري املنظورة ، ومستوى استدامتها ومكوناتها 

 ..صياغة والتطبيق عليها من خالل ال ، وسبل اجلزاءهدر بال و
 (50)وا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ)        

 .سورة األنفال 
والتغري والتغيري اإلجيابي والسليب ، يؤشر على ، النفس إدارة التغيري وو      

األداء الفاعل ، وما  –يف التنفيذ واالستقامة مستوى االستقرار أهمية مدى 
السلوك ، ومنه السلوك اإلداري  –ر جيم  بني التقييم والتقويم املوجه للفك

واحلماية من ستدامة ال، وما حيقق ذلك من ا والتطويري والتنظيمي التنموي
 :اهلدر والضياعا  ، وكما تؤشر مضامني اآلية املباركة جلانب من ذلك 

 سورة اإلسراء (74)ورًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِنيِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُ) 

 السوية

 الال سوية

 النفس

 املعلوما 

 األداء البيانا  

 التنفيذ

 تقويمال

 التقييم

 

 الراابة السلوك الفكر

 

 اخلربة والتدريب واستدامة التعلم والرتبية والتعليم 

 

 

  الخرتاعا االبتكارا  واإلبداعا  وا: العلوم واملعارف 
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أشكاله اهلدر والضياعا  ، و التوجه السلوكي يف التبذير يولد فجوةوهذا      
ااتصادي  –إداري مؤشرها سلوك  تنذر مبلاطر وحتديا ومساته وحيثياته 

سليب الذي حيول من احليز االاتصادي اإلجيابي املتوازن إىل احليز السليب 
 .. الثابتة واملتغرية الطااا  والقدرا وال ، وواألم للسلوك املبذر للموارد

وَلَا  ) :اإلداري السوي املتوازن  –السلوكي االاتصادي  والتوجه بالعالج      

 .سورة اإلسراء  (74)تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا 

فصلية فلسفا  الثقافا  واحلضارا  ، وما ال التةسس تجمريا  موجم     
مرورًا باستشعار احلاضر ،  اإلسرتاتيجيا  –تغيريا  الاإلدارا  من  تتوجه به

إىل تواعا  املستقبل ، بأوااته وموااعه ومواافه ، يما حيقق رؤية واضةة ونقاوة 
 ..هداف الغايا  واألالوصول إىل  من تمكنيالمكونا  الرسالة ، و

اإلداري استقامة التوجه  اجلودة ، هما يما يدعماعايري داة موازين ومو      
، بانسيابية التطبيقا  التغري والتغيري املعطاء دارة إلفاعلية والعمل بوالتنظيمي ، 
ومستوى النجاح والتفوق التنافسي  ،ومسعتها املشاري   مستقبل واحلفاظ على
التمييز واالختيار واتقان هارة ازن مبوعي املتوالمستوى دليل على يف ذلك هو 

  ..  رشيدحنو التوازن البه ، وما يوجه  العمل
 
 

 إدارة املنهج االبتكاري املعاصر: سادسًا 
 

يمكن أن يكون املنهج االبتكاري املدرو  وامللطط له ، سبيل الستدامة      
 واهب ،رعاية املو االستكشافاملشاري  ، وباخلصوص حينما تقوم على 

 ..مبنهجها اإلداري الرشيق  جها  متلصصة وإدارة ذا  كفاءة عالية
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كيفية تنفيذه وكيفية  يفإىل حد كبري  شروعيعتمد تأثري االبتكار على املو      
من سلوكه اليومي وجعله  ًاللرتحيب جبعل االبتكار جزء شروعامل اتنظيم هذ

 ، تأثري عميق يف هذا الصدد نفيذيالت ميكن أن يكون للمديرو ، من ذلك ًاجزء
شعر النا  أنه ، وينبغي أن ي شروعكار املبتكرة من أي جزء من املاد تأتي األفو

لنهاية تلك األفكار من كبار املديرين الذين سيقررون يف اميكنهم الوصول ل
وادراته ،  وعشريمي حيدد ، إىل جانب ثقافة املأن التكوين التنظو ، متابعتها

أن يشمل نظام اإلدارة اجليدة و ، بتكرهايأن  وعشرجيب على امل اإلمكانا  اليت
األبعاد بلالبتكار وريادة األعمال الذي يساعد على تطوير الكفاءا  الضرورية 

  5 . واملكافآ  عايرياألشلاص ، اختاذ القرار ، امل الوظائف ، –املهام  :تمثله بـ امل
تةسني معدل جناح ، لالتصميم اسرتاتيجية جيدة  مشروع ،لل يتطلبوبهذا      

م  مواردها وأهدافها ،  شروعاالبتكار لدى امل حبوثتماشى أن ت، واالبتكار 
 ، على حتقيق نواياها اإلسرتاتيجية وتزيد من كفاءاتها األساسية وتساعدها

وأنظمة التةكم على  مشروعللمبكوناته ب أن يشج  اهليكل التنظيمي ويتطل
جا  وأن تزيد عملية تطوير املنتو ، ان التنفيذ الفعالة م  ضمتوليد أفكار مبتكر

 ، من الناحيتني الفنية والتجارية بةوثمن احتمالية جناح ال مشروعاجلديدة لل
 2 :شروع إىل تاج املحي،  ؤشرا لتةقيق هذه املو
 ..فهم متعمق لديناميا  االبتكار ( أ)
 ..سرتاتيجية ابتكار جيدة التصميم ا( ب)
  .. جيدا لتنفيذ اسرتاتيجية االبتكارمة تصميما عمليا  مصم( ج)

تطوير يف أنشطة البةث وال ًاكبري ًاشهد  التسعينا  توسعوباملنةى ذاته ،       
أواخر التسعينيا  ، كانت  حبلولو شاري  ،للعديد من امل وإدارتها الدولية

                                                 
1- Canals, Jordi , " Shaping Entrepreneurial Mindsets : Innovation and Entrepreneurship in 

Leadership Development " , Palgrave Macmillan, New York, USA , 2015, P : 18 – 19 . 

2 - Schilling, Melissa A., " Strategic management of technological innovation" , 4th Ed.,  

The McGraw-Hill Companies, Inc.,New York, USA,  2013 , P : 5 – 6 . 
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 جمال من أنشطتها يف % 11يف دول مثل هولندا وسويسرا تقوم بأكثر من  شاري امل
أوروبا  يفالبةث والتطوير يف أاسام تق  يف بلدان أخرى ، بينما بلغ املتوسط 

مثرية  أنشطة االبتكار تصبحو ، األمريكية مشاري لل % 1و  % 31الغربية 
العديد من نفس و ، متعددة اجلنسيا  مشاري لل لالهتمام بشكل خاص 

 بشكل واس ةت أصبو، ة القضايا اليت تشكل ارار املركزية مقابل الالمركزي
فر مصادر متنوعة ااألسواق اخلارجية توو ، ددة اجلنسيا متع شاري للغاية يف امل

احتياجا   ًااد يكون لديهم أيضو ، اية للمعلوما  وغريها من املواردللغ
هذا يدف  العديد من و ، جا  ومعايري تشغيل خمتلفةومتنوعة للغاية من املنت

بيق الالمركزية على البةث والتطوير لالستفادة من إىل النظر يف تط شاري امل
وم  ذلك ، اد ال يتم  ، يم أنشطة االبتكار للسوق احملليةاملعلوما  احمللية وتصم

نشر االبتكارا  اليت مت تطويرها بهذه الطريقة الالمركزية على األاسام 
ار يف جراء مجي  أنشطة االبتكلعاملية إلتستلزم اسرتاتيجية املركز ، واألخرى

مركزية و ،توى العامل ثم يتم نشر هذه االبتكارا  على مس ، مركزي حمور
 5 : أنشطة االبتكار متكن اإلدارة من

عرب كل من الوظائف  )تنسيق بإحكام مجي  أنشطة البةث والتطوير  •
 . ( واملشاري 

حتقيق ادر أكرب من التلصص ووفورا  احلجم يف أنشطة البةث  •
 . جية األنشطة يف أاسام متعددةوالتطوير م  جتنب ازدوا

 . تطوير ومحاية الكفاءا  األساسية •
 .املشروع  مواا البتكارا  وتنفيذها يف مجي  ضمان توحيد ا •
العلوم واملعارف أي ايود الفكر اإلسالمي اإلسالم وال يقيد بطبيعة احلال و      

إلنسان األخالاية اليت حتمي ا –بعمق احلضارة اإلنسانية  اتوجهه تإذا كان

                                                 
1 - Schilling, Melissa A., " Op. Cit " , P : 220 – 221 . 
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والبيةة وحتسن مكانته الفاعلة يف املناخ التنظيمي االبداعي واالبتكاري ، سواء 
 ..كان يف توجهه التقليدي أو املعاصر والرامي 

سورة /  5 من اآلية(  قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ )       

 .الزمر 
، مناهج واستدامة أساليب ونظريا  تواكب (  لَا يَعْلَمُونَ) و (  يَعْلَمُونَ ) وبني     

وتواصل اتجمال التنموي والتطويري للتعلم والرتبية والتعليم ، وباالمتدادا  
 ..التنموية والتطويرية املستمرة املتمثلة منها باخلربة والتدريب 

ومحايتهم على هتمام ، بالعلوم واملعارف ، والعلماء ، وبهذا كان اال     
فقه اائم بذاته يوجه وحيث على طلب العلوم واملعارف لتةسني نقاط مستوى 

عمق إسرتاتيجي فاعل إدارة حتقق القوة ، واحلد من نقاط الضعف يف ظل 
ضمن حمور الفرص واملنافسة اإلبداعية ، والوااية ومعاجلة التةديا  

وامللاطر ، ورمبا حتويلها إىل منفذ من منافذ الفرص بإدارة املنهج  والتهديدا 
االبتكاري واإلبداعي بشكل يسبق بعمليا  املبادرة وإدارة املواهب ، ليكون 
املشروع فاعليته ضمن صياغة وتطبيقا  مسرية البةث والتطوير واالبتكار 

 ..باالستدامة والرتشيد املتواصل 
قق من إدارة اخليال العلمي ، وسبل توجه مساره كما هو عليه ما يتة      

ضمن اجلدوى االاتصادية واالجتماعية وحتقيق التفوق التنافسي اإلبداعي 
االستثنائية والسيما ، ومحاية الطااا  والقدرا  العقلية املنتج واالبتكاري 

 ..ودعمها وتطويرها منها 
وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِنيَ الصَّلَاةَ  لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ)       

 .سورة النساء  (837)وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا 
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واإلميان ، ، حمور الدين (  الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) لعلم وامتداده الواضح ؛ وا       

املستدامة ، ليكون أسس وبناء احلضارة الرشيقة بالسعادة ومنهاج احلياة 
 ..واملسؤوليا  اإلنسانية اليت حتمي احلقوق وتفتح أبواب التطور بالواجبا  

 ( :عليه وآله وسلم صّل اهلل)وكما يروى عن رسول اهلل        
 5 (ما أخاُف على ُأّميت الفقر ، ولكن أخاُف عليهم سوَء التَّدبري ) 

وطبيعة اخلوف يسري ضمن منهجية احلرص على استقامة إدارة مسرية      
اإلنسان وسوي السلوك التنظيمي الكائن بإسرتاتيجيته بني الصياغة والتطبيقا  

امته التنموية والتطويرية ، مبهارا  التنفيذي ، واستد –وتقوميها األدائي 
 ..واجتاها  منهجية التةصيل مبواطنه الفردية واجلمعية واتجمتمعية 

ويتضمن بذلك املقاربة بني توجها  السلوك االاتصادي وإدارة السلوك       
االاتصادي من جهة ، والسلوك اإلداري والسلوك التنظيمي وإدارتهما من جهة 

الذي هو إدارة الذا  ، الفقر وسوء التدبري  ؛ بته بنياملتمثل مبقار، أخرى 
 ..اجلمعية واتجمتمعية 

وض  منهج ابتكاري حنو  التوجها  حبسن التدبريمستوى ضرورة وض  و      
 ..وإدارته بشكل حضاري وإنساني حمكم 

وال يقل االبتكار عن االستكشاف واالنفتاح على الكون بال حدود يصنعها       
تَنْفُذُونَ  يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا) النا  ؛ 

 .سورة الرمحن  (00)إِلَّا بِسُلْطَانٍ 

وتبقى اإلدارة مبنهجها الذكي وتنظيمها املستمر واملستدام ، السبيل الداعم      
 ..اهب واالبتكارا  لةال تقف احلياة وترتاج  احلضارا  اإلنسانية للمو

 
 

                                                 
 
 . 26 ص  / المصدر نفسه / محمد الريشهري  - 
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 إدارة املوارد: سابعُا 
 

البداع والتغيري لمواهب واالداعمة لمنها ويربز موضوع آخر له معاجلاته        
 ..البتكار أال وهو املوارد وإدارتها وا

ي  هلا إدارة مؤسسا  ومشار –لكل مفصلية دولة البد من أن تكون لذا       
الرئيسية ، وأاسامها الفرعية املتمثلة يف ؛  Resource Managementاملوارد 
البشرية ، اإلنتاجية ، التسويقية ، بتوجهاتها التنظيمية املركزية املوارد املالية ، 

والالمركزية ، واملستويا  اإلدارية التلطيطية والتنفيذية ، وعنده ستربز 
كل عام ، ومدى التنسيق بني متطلبا  البيةة الداخلية منظومة إدارة املوارد بش

مبا فيها ؛ نقاط القوة ونقاط الضعف ، ومتطلبا  البيةة اخلارجية مبا فيها ؛ من 
 : ، وعنده يكون نسبة الفرص والتةديا  

 تكوين وحتقيق الاجلوهرية يف  تهاهلا أهميأسس قواعد والنظام ؛ ك
ويشكل نسقًا من األدوار املرتابطة  ، املتميزة صائصحبسب اخلتطلبا  امل

اإلنسانية الرمسية وغري واملعايري اليت تتعلق بتنظيم العالاا  ، والفاعلة 
 .. الرمسية ، املباشرة وغري املباشرة 

  واجلودةجم احلوالذي حيدد مبوجبه  لنظاملاجلزء املكمل التنظيم ؛  ،
صادية واالات االجتماعيةوالعوامل لظروف حبسب اوالتلطيط هلا 

 .. يةسياسوالرتبوية وال
تنسيق ، وما  –ويف مكونا  وفاعلية وانسيابية ذلك ، ما يتطلبه من تنظيم         

يتطلب من استدامة ، ورمبا هندسة وإعادة هندسة منظومة إدارة املوارد ، وما 
يتطلب من مستوى التةسني املستمر ، ومستوى متطلبا  النظام الرشيق 

فرعية ، ومدى النجاح احلاصل يف القيمة املضافة ، وميكن الرئيسي وأنظمته ال
 :إمجال ذلك ضمن امللطط امللتصر واملبسط اآلتي 

 



  95 

 
  
 
 
 
 
 

 منظومة إدارة موارد املشروع(  22 )خمطط 
 

وإدارتها  املشاري  تتنافس أن بيتطل ، والعشرين احلادي القرن مشهد يفو      
 التطورو ، العوملة، ك لعوام عدة من يتةول وصعب معقد سياق يف

 تطوير إىل ، اجلديدة للتكنولوجيا املتزايد السري  واالنتشار ، التكنولوجي
 تفعل أن املشاري  –للدولة  اجلديد املشهد هذا يتطلب، و واستلدامها املعرفة
 ، التةديد وجه علىو ، واالزدهار البقاء أجل من خمتلف بشكل األنشطة

 أشكال يف واالخنراط التنافسية للميزة جديدة مصادر عن البةث هممن بيتطل
 املنافسة لطبيعة الواضح الفهم يتطلب بدوره وهذا ، املنافسة من جديدة

 التنافسية الديناميا  لفهم الشائعة األساليبمن  حد، ووا التنافسية والديناميا 
 ميكن ، الرأي هذا وعلى وفق ، املوارد على القائم املشروع نظر وجهة هو

 يف أخرى مشاري  وفشل النهاية يف املشاري  بعض تنجح ملاذا تفسري على رالعثو
 اخليارا  من كل على وادراته املشروع موارد تؤثرو ، وادراتها مواردها فهم

 يشري، و امللتارة االسرتاتيجيا  تلك وتنفيذ املديرون يتلذها اليت االسرتاتيجية
 5 . تطبيقه يف ا حتدي وجود إىل النموذج هذا حول األخري النقاش

                                                 
1 -  Jackson, Susan E. & Others , " Managing Knowledge for Sustained Competitive 

Advantage ; Designing Strategies for Effective Human Resource Management " , Published 

by Jossey-Bass, A Wiley Imprint, San Francisco, 2003, P : 3 . 

 املعلوما  املرتدة

إدارة 
  املوارد 

 جدولة توزي  جتمي  جتمي 

 مدخال 

 خمرجا 

 اإلنتاج والعمليا  إدارة



  96 

 ، غريها من ليةعاف أكثر التنافسية االسرتاتيجيا  بعض كون سبب لفهمو      
 ما مشروع أن من الرغم علىو ، املنافسة املشاري  يف املوارد توزي  مراعاة جيب
 والقيمة النادرة املوارد تلك أن إال ، معني مورد أي من أال أو أكثر تلكمي اد

 تنجح عندماو ، مستدامة تنافسية ميزة فراوت تقليدها يصعب واليت
 والقيمة النادرة املشروع موارد من االستفادة يف املستلدمة االسرتاتيجيا 

 منافسيه على ميزة املشروع هذا كتسبي أن املرجح فمن ، تقليدها يصعب واليت
 عليها احلفاظ يتم اليت التنافسية املزاياو ، أعلى عوائد ققحي وبالتالي السوق يف

 عندما ما حد إىل واضةة الدالال  هذه، و أعلى أداء إىل تؤدي الوات مبرور
 ويف ، املال رأ  إىل الوصول أو اآلال  أو املباني مثل ملموسة موارد يف نفكر
 احملتملة املصادر أهم امللموسة املوارد هذه كانت ، التقليدي التنافسي املشهد
 تطوير أو ، مصنعه حتديث املشروع عاستطا إذا ، وبالتالي ، التنافسية للميزة
 التنافس فيمكنه ، أرخص ائتمان على احلصول أو ، كفاءة أكثر توزي  عملية
 حد على ملموسة وغري ملموسة موارد توظف املشاري  لكن ، وازدهار بنجاح
 ، واملنافسة العمل طبيعة تغري وم  ، االسرتاتيجيا  وتنفيذ تطوير يف سواء

 امللموسة غري املوارد ، كما هو عليه أهمية أكثر مللموسةا غري املوارد أصبةت
 املال رأ  - ذلك من واألهم ، التجارية العالمة يف واإلنصاف ، ةيالسمع
 من امللموسة غري املوارد إن ايل ، تنافسي مشهد أي إن ، الواا  يفو ، البشري
 من يكون أن كنومي ًاحق نادرة تكون ما ًاغالب ألنها تنافسية ميزة تنتج أن املرجح
 5 .. تقليدها املنافسني على الصعب
وبهذا البد من أن يكون استيعاب إداري للموارد امللموسة وغري امللموسة        

من أجل بناء إسرتاتيجي حافل بالتفوق التنافسي املنتج للتنمية والتطوير 
ا واالستدامة املستمرة ، وهو ما يتوافق م  احلقوق والواجبا  اليت يبنيه

 ..اإلسالم على أسا  استمرارية آثار األعمال 
                                                 

1 -  " Ibid , P : 13. 
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عَلِمَ  وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ)       

 .سورة البقرة  (33)ا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَ

، له عمقه اإلسرتاتيجي يف إدارة (  هُمْوَقَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَب) ويربز دور ؛       

املوارد املتوافرة على أسا  احلقوق والواجبا  ، والدليل مضمون ما يعقب 
، وما يتةقق (  لُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِكُ) املوارد ؛  –من حراك مفصلية التوزي  

، لتستمر النعمة اإلهلية باستقامة (  وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) من االستدامة عند ؛ 

 ..املوارد املتوافرة على أسس التنمية املستدامة والتطوير  –وشفافية إدارة النعمة 
 
 

 واملستدامة الرشيقة رةداجوانب من اإل: ثامنًا 
 
والذي فاعلة تأهميته التنظيمية املو حداثته آخر من حماور املبةث له وحمور     
اإلدارة ما يكاملها من و  Lean Management اإلدارة الرشيقة تمثل يف ي

 ..من التنمية املستدامة ا موما يرتبط به Sustainable Managementاملستدامة 
ة اليت تهتم املناهج والنظم والتطبيقا  احلديث منلرشيقة اإلدارة احيث تعد      

قق التةسني املستمر على مستوى فاعلية واالنسيابية العالية مبا حتباملرونة وال
لكي ال حيدث ، جزئي وكلي ، أي على مستوى كل عملية إدارية وإنتاجية 

ة ستدامف واحللقا  الزائدة واملرتهلة ، وذلك الوالتلوالضياعا  اهلدر 
 ..اجلودة وحتسني اخلدما  وخفض التكاليف 

ن أراى املدار  اإلدارية أال وهي إ والبد من تبيان حقيقة وااعة ،      
ونظرياتها ، ال حتقق أي خطى منتجة ، إن مل تبدأ من التفهم والتمييز واالختيار 

أسا  النسيج التنظيمي  علىاملبين والعمل املتعاون والدراسة والتةليل ، 
كل ما يعين من شكل ومضمون هادف ومفهوم وموثق وموثوق به  سجم م املن
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بين على وضوح صياغة احملتوى وشفافية ، واملاألداء  –من حيث الوظيفة 
 ..املرنة  –تطبيقاتها الفاعلة وجودة تسلسل وانسيابية 

تبناه اإلدارة للمستهلك ، البد من املنهج الذي تولتعزيز القيمة املضافة       
الفرص بداعم احليلولة دون  –يقة الداعمة للجودة وحتسني نقاط القوة الرش

 ..اهلدر والتلف والضياعا  ، كما سبق القول 
ادرا  مستوى ما يتطلبه هذا التوجه من على بشكل إجيابي ويؤثر ذلك        

 ..املواهب من جهة أخرى  –املوارد البشرية من جهة ، وعلى مفصلية اإلبداع 
ماية البيةة تكون صديقة للبيةة وذلك حبعن ما حتقق اإلدارة الرشيقة ل فضاًل      

خفض مستوياتها ن التلوث بالنفايا  واملللفا  والداخلية والبيةة اخلارجية م
جودة  مستوىمن يرف  منه ما و، احليلولة دون اهلدر باملوارد كبري ، وبشكل 

 ..من القيمة املضافة مبا حيققه وناف  امل
 Leanاألداء الرشيق ، أال وهو توجه ذلك لعمق اإلدارة الرشيقة ـوي      

Performance بدأ ي، وإلدارة املشروع للتنفيذ الرشيق  منهجية الذي ُيعد
من خالل تطوير و ، أداء العملية معايريور حتسينا  وبالعمليا  احلالية وتط

معايري سري معايري سري عمل العملية ملا جيب إكماله من العمل ، ثم استلدام 
تعليما  عملية األداء الرشيق  ينتجوعمل العملية لتةديد كيفية القيام بالعمل ، 

األداء  يقومو ، مان جودة العملية املستمرةلضوذلك عن العمل للتدريب 
املشرتكة  بإدارة مشاري  متعددة املواا  من خالل حتديد العمليا  ًاأيضالرشيق 

أداء العمليا  واألداء  معايريملنهجية بتطوير تقوم او ، وحتديد أولويا  املهام
حيث مت بالفعل تنفيذ تكنولوجيا املعلوما  ، أو كطريقة لتنفيذ  ، املتدني املستمر

 5 . املشروعا  اجلديدة

                                                 
 
 :يرامع مقدمة الطبعة األولى  - 

- Carroll, Brian J. , " Lean performance ERP project management : implementing the virtual 

lean " , 2nd Ed., Auerbach Publications,Taylor & Francis Group ,  Boca Raton, FL , USA ,  

2008 . 
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أثناء  رشيقةسرتاتيجيا  إدارة األعمال النشر سياسا  وامنه ما حيقق و     
من خالل دمج  رشيقتةول الالعملية ، ومشاري  ال تنفيذ الربامج ، وحتسني

ما حيققه ضمن ة يف ارار اإلدارة ، وواإلدارة املوجهة حنو العملي رشيقالتفكري ال
الدعم ، ومستويا  العمليا  املادية من خالل استلدام  –املعلوما  مفصلية 

ستلدم املنهجية ، ثم يالرشيق  األداء حتليل يف تكاملية مشروع ويمارسة اإلدارة
 .. ا  التجارية لتصميم بنية العمليةهندسة العملي يمارسا  إعادة

 ا  بسيطة لتطوير فرقيمارس األداء الرشيقاإلدارة الرشيقة ب ستلدمتو       
 األداء الرشيق تعمل فرق، و ستهلكنيمن مالكي العمليا  وامل األداء الرشيق

ة عن عمليا  اإلدارة الناجت والزوائد هذه على التللص من النفايا 
افة لدعم الدعم احلالية م  تطوير روابط معلوما  ذا  ايمة مض –لوما  واملع

 5.. ملاديةة وحتسني العمليا  ارشيقالعمليا  املادية ال
إىل األسس االسرتاتيجية لتدفق  شاري تاج امللتةقيق االزدهار ، حتو     
فاء جا  اجليد وتقليل التباين ومرونة العملية لتقديم اجلودة ومهلة استيواملنت

األدنى من خمزون الطلبا  واملرونة للتنافس يف األسواق احلديثة م  احلد 
النظام الرشيق ال ميكن حتقيق ذلك دون تطبيق كٍل من و ، البضائ  اجلاهزة

 TPMالتصني  اإلنتاجي الشامل  – اإلنتاجية الشاملة مبادئ وتقنيا  الصيانةو
 2 .كشركاء متساوين 

من أجل بناء ، و رشيقةدفقا  القيمة التشغيلية الت ؛ الغرضوحينما يكون      
األشلاص :  تدفقا  القيمة بشكل فعال ، حنتاج إىل حتقيق ثالثة أبعاد داعمة

 3 :، ومكوناتها كاآلتي  واألدوا  والعمليا 

                                                 
1 - McCarthy, Dennis  &Rich, Nick , " Lean TPM : A Blueprint for Change ", 2nd Ed. , 

Elsevier Ltd. , Oxford , UK , 2015 , P : 4 . 

2 – " Ibid " , P : 1. 

3 - Levine, Michael K. , " A tale of two systems : lean and agile software development for 

business leaders " ,Taylor & Francis Group , New York, USA , 2009 , P :37 – 38 . 
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 مدراء كمعلمني،  املهندسني ، رئيس الكفاءة الفنية رف :  ألشلاصا  ،
لقيمة ، والقضاء على النفايا  ، ا:  الثقافة،  " فرق تطوير الوحدة "

 .. والتةسني املستمر ، والتفكري ، وحل املشكال 

 دمج "  الدراسة "، مرحلة "  اذهب إىل " -املسؤوليا  :  عاجلةامل ،
سرعا  ،  )األحداث ، هندسة متزامنة ، تكامل مستمر ، تنمية رشيقة 

دة ، تدفق من اطعة واح(  سكروم ، ختطيط رشيق ، اصص املستلدم
سةب ، تراكم ، الطوير حيركه االختبار ، اإليقاع ودفعا  صغرية ، ت –

، والقضاء على عمليا  "  نرىلالذهاب  "جا  ، متكن ومالكي املنت
 .. التسليم

  نشر السياسة "االتصاال  ، احملاذاة االسرتاتيجية من خالل :  أدوا  " ،
ا  املناسب ، توحيد العملي ،دفق القيمة ت، ختطيط " الذهاب لنرى  "

 .. شراكا  املوردين ، تدايق األخطاء ، غرف الفريق
، والتسليم يف  ، والتطور التدرجيي لتكيفاملبادئ تدعو إىل التلطيط لو     

 . ، وتشج  االستجابة السريعة واملرنة للتغيري ، والتةسني املستمراحملدد وات 
ستهلك أو ول تزويد املذا له معنى حمدد ح، ه رشيقيف عامل التصني  الو      

ل ك ويتطلب من ، وجتنب اهلدر – شيء أكثر من ذلك ال –مبا تقدره  الزبون
 ..بنائه ألن اجلمي  يتلذ القرارا  كل يوم  يتطلبفرد يف الفريق أن يفهم ما 

اء ، الذين األشلاص اخلربهم األشلاص األكثر أهمية وبهذا يكون      
، م   الصةيح جتاهيف اال ًا، يتم جتميعهم مع ةرشيقالقيادة انسيابية اليتمتعون ب

ى النفايا  ، ، والقضاء عل ستهلكني أو الزبائنثقافة اوية تركز على امل
 .. والتةسني املستمر

ونشرها يف مجي  العمليا  التنظيمية  رشيقةب وض  األهداف التطليولذا      
أن تكون و ، الصلة من سلسلة التوريد اخلارجيةذا  الصلة واألجزاء ذا  

يكون لعضو حمدد يف رتشيق ، ووتدعم سياسة ال معايرياابلة للهذه األهداف 



 21  

 ويتطلب من رشيق ،يذ وصيانة نظام اإلدارة السلطة لتنفالسؤولية واملاإلدارة 
ميكن و رشيق ،علم بأداء نظام اإلدارة اليمثل اإلدارة إبقاء اإلدارة العليا على 
لشلص املسؤول عن نظام إدارة اجلودة أن يكون يمثل اإلدارة هو نفس ا

تقوم اإلدارة ، و لتةسني التآزر م  تقليل فرصة تعارض النظام وتكرار اجلهود
لضمان فعاليتها وإجراء  رشيقدارة الاإلراجعا  جمدولة لنظام العليا بإجراء م

االحتفاظ و ، املراجعة م  سياسة إدارة اجلودة أن تتوافق سياسة، و حتسينا 
 5 .شروع سياسة االحتفاظ بسجال  امل وفقعلى اجعا  اإلدارة بسجال  مر

هذا حتد و ، وما يشابهها التقليدية تغيري العقليا  التةدي األول للقيادة هوو     
عايري والضغط بشكل أكرب م  مبدأ مجاعي مرتبط باحلالة التجارية لرف  امل

 Lean الرشيقشامل التصني  اإلنتاجي ال – اإلنتاجية الشاملة تقنيا  الصيانة

TPM اجلم  بني و ، وجذب العاطفة للتةسني ستهلكنيلى املالرتكيز عب املتمثل
التصني   – اإلنتاجية الشاملة تقنيا  الصيانة حالة األعمال الفائزة م  برنامج

، الذي يتضمن مراجعة الفريق وعملية التدريب  الرشيقاإلنتاجي الشامل 
شكل ةداث الثقافة اليت حيتاجها العمل بفر وصفة للنجاح من خالل استايوو

بدون ضغط اسرتاتيجية األعمال الفائزة ، و ، استبااي ، وعدم تركها للصدفة
 الرشيقالتصني  اإلنتاجي الشامل  – اإلنتاجية الشاملة تقنيا  الصيانةلن حيقق 

 2 . دائمة هأو أي برنامج حتسني آخر نتائج
الرشيق  دارةاإللنظام  أساسيًا شرطًا QMSيعد نظام إدارة اجلودة اجليد و      

LMS أن يكون ، و رشيقدارة الاإلوبالتالي فهو شرط إلزامي لنظام  ،فعال الو

                                                 
 
 :يرامع  - 

- Levinson, William A. , " Lean Management System LMS : 2012 ; A Framework for 

Continual Lean Improvement " , , Taylor & Francis Group, LLC,New York, USA, 2013 , P : 

94 - 98 . 

2 - McCarthy, Dennis  &Rich, Nick , " Lean TPM : A Blueprint for Change ", 2nd Ed. , 

Elsevier Ltd. , Oxford , UK , 2015 , P : 166 . 
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على أخذها على النةو الوارد يف وجود إجراءا   ًااادر رشيقدارة الاإلنظام 
  5 .. حمكومة وتعليما  العمل

هو مفهوم ، العشرين إن ما يربز يف القرن احلادي ومن جهة أخرى ، فو      
ليس فقط  شروعما أدى إىل زيادة مسؤولية امل اإلدارة بطريقة مستدامة ، وهو

لالستجابة اسرتاتيجيًا تجمموعة  ًافعالة ، ولكن أيضبطريقة وعن اإلدارة فعالة 
على الرغم من أن ، التةديا  اتجمتمعية و ، البيةيةالعوامل وواسعة من البيةية 

ني ، إال أنها ، يف جوهرها ، شياء خمتلفة ألشلاص خمتلفتعين أ"  االستدامة"
بتلبية احتياجا  "، تهتم ( 2111)تجملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة  ًاوفق

 ، بلة على تلبية احتياجاتهم اخلاصةالنا  اليوم دون املسا  بقدرة األجيال املق
 شروعادرة امل؛ ى أنها ف االستدامة علمن منظور األعمال التجارية ، مت تعري "و

على حتقيق أهداف أعماهلا وزيادة ايمة املساهمني على املدى الطويل من 
،  اعية يف اسرتاتيجيا  أعماهلاخالل دمج الفرص االاتصادية والبيةية واالجتم

دة األعمال وجمالس أصبةت اضايا االستدامة اآلن رف  جدول أعمال ااو
بطريقة أكثر استدامة سيعين أن على  روعشفإن إدارة مملشاري  ، اآلالف من ا

املديرين اختاذ ارارا  مستنرية بشأن األعمال على أسا  التواصل الشامل م  
خمتلف أصةاب املصلةة ، وفهم متطلباتهم ، والبدء يف دمج اجلوانب 

قوم تسو ، ف يتابعون أهداف أعماهلماالاتصادية والبيةية واالجتماعية يف كي
لتلطيط والتنظيم والقيادة ل االستدامة وأهميتها يف ابفةص اإلدارة من أج

   2 ..املطلوبة من األماكن  يف العديد راابةوال
منطلق املنهج احلياتي الرشيق االستثنائي يف اإلسالم ، ومنه أما جانب من       

واستدامتها إدارة الذا  الرشيقة  ، ومنهاالستثنائية  واملستدامة اإلدارة الرشيقة
الدنيوية وامتداداتها وآثارها  بالثقافة واستمراريتها ا االستثنائية احملكمةبتوجهاته

                                                 
1 - Levinson, William A. , " Op. Cit. " ,  P : 125 .  

2 - Robbins , Stephen P. & Coulter, Mary, " Management " 11
th

 Ed  , Pearson Education, 

Inc., New Jersey, USA , 2012 , P : 16 . 
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ضمن ؛ سورة ملا بعد الدنيا ، ومنه إنسابية مضامني ما ورد يف اآليا  املباركا  
 : اإلسراء

  (َا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْن

ينطلق من الفكر وامليول النفسي ، ومنه ما : ( 84)مَذْمُومًا مَدْحُورًا 

واالختيار السلوكي السليب املنتكس يف إدارة الذا  غري العقالنية 
،  وضوح الرؤيا والرسالة والغايا  واألهدافعن التوجه و البعيدة

 ..البعيدة عن ما حيقق سالمة املعايري و

 ينطلق من الفكر وامليول النفسي واالختيار السلوكي خبالفه و
مبستوياته اإلجيابية يف إدارة الذا  العقالنية املنطلقة من التوجه 

ما يتةدد من مستوى اتقان البصرية ، اختيار الرشيق ، وبتمييز و
بوضوح الرؤيا والرسالة والغايا  واألهداف ، وما حيقق سالمة 

وَمَنْ أَرَادَ الْآَخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ )  :مضامني  وذلك عنداملعايري ، 

 ( 84)فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا 

  يسري ضمن إدارة الفكر والتفكر والتفكري الرشيق واالستثنائي
لَاءِ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُ: ) بطرفية ، وعلى وفق مستويا  تفعيل البصرية 

 ( 73)مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا 

  وميتد التقييم الوظيفي باجلعل التكويين لإلنسان ، وميتد التقويم
انْظُرْ : ) األدائي مبعايري اجلعل التشريعي اإلهلي الدايق  –التنفيذي 

 (78)ةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآَخِرَ

  ولكي يكون اإلنسان على بصرية يف اإلدارة الرشيقة االستثنائية
بصياغاتها وتطبيقاتها بشكل عام ، ومنها بشكل خاص يف إدارة 
الذا  الرشيقة واالستثنائية ، ومبا يتةدد من مستويا  داتها 
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تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا لَا  : ) ، البد من أن ووضوح اهلدف 

 .(77)مَخْذُولًا 

معايري التقييم والتقويم ، ، ما يربز ضمن واألعظم داة وتكاملية ورمحة        
املستدامة والرشيقة واالستثنائية ، تنمية تشجي  ال ، التوجه والتوجيه اإلهلي وأّن

 : الكون يء بكل شدم الضياعا  واهلدر يف ع ثقافةوجانب منها ما يتعلق ب
 سورة اإلسراء (74)إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِنيِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ) 

ومنه ادرا  اإلنسان وتوجه أعماله ومستوى رشااة إدارته اإلستثنائية يف      
 : رة النجم سو ، كما ورد يفكل مواا  احلياة 

   ( ؛ لكل له ما له وعليه ما عليه يما عمل ( 04)أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى .. 

  ( 04)وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى : ) والدليل 

  ، وال ضياعا  وال هدر وال إغفال ، بداعم الثقافة التنظيمية لألعمال
 ( 73)وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى : ) سني املستمر وجماال  احلياة والتوجه بالتة

  ونظام اجلزاء بالثواب والعقاب يكون مستمر جيم  بني الدنيا واآلخرة :
 ( 78)ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ) 

  والتبيان والكشف عن حقائق وحيثيا  األمور واألعمال بعمق فاعلية
 (77)وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى : ) ألعمال الرتشيق االستثنائي املقوم لكل ا
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 والعوملة احلوكمةاإلدارة بني : تاسعًا 
 

ما  governanceاحلوكمة  تعدوتواصاًل م  اإلدارة الرشيقة وحيثياتها ،       
ومتابعة مستوى األداء لضمان تنظيم العمل يف تقوم به اإلدارة من النشاط 

 ..ص القطاعني العام واخلا
 5 :أال وهما شاري  مبدأين أساسيني حلوكمة املCharkham  (5554  )حدد و     
إىل األمام خالية من  شاري ون اإلدارة اادرة على دف  املجيب أن تك (5)

القيود اليت ال داعي هلا بسبب تدخل احلكومة أو اخلوف من التقاضي 
 . أو اخلوف من النزوح

يف  –القوة اإلدارية أو الرعاية الستلدام  –جيب يمارسة هذه احلرية  (2)
 . املساءلة االمسية ليست كافيةو ، إطار من املساءلة الفعالة

العالاا   العديد من اتجماال  الواعدة لتعزيز البةث الذي يتناول ديدمت حتو     
 2 : وتشمل هذه ، الريادية شاري لقادة اإلسرتاتيجيني وأداء املا –بني احلوكمة 

 التعريفي عرب الدراسا  الريادية اق احلاجة إىل االتس. 
 علىيف الوات احلالي  ًاعلى النظريا  اليت مل تنعكس جيد االعتماد 

 .د األحباث املوجودة ، وأبرزها نظرية االعتماد على املوار
  تقدم الدراسا  اليت متكن من استلدام املنهجيا  املعقدة متكني

 .بةوث الطولية واختبارا  السببية ال
 ة لةوكموكيف ميكن ل، املشاري   تنظيمعلى املراحل االنتقالية ليز الرتك

  . شروعيل التةوال  الفعالة وأداء املالقادة اإلسرتاتيجيني تسه –

                                                 
1 - Keasey, Kevin & Others, " Corporate Governance : Accountability, Enterprise and 

International Comparisons " , John Wiley & Sons Ltd, West Sussex, England, 2005 , P : 22 

– 23  . 

2 – " Ibid. " , P : 199 . 
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 وكيف ، ة ة والقيادة اإلسرتاتيجيوكملنظر يف توليفة من متغريا  احلا
  . ريادة األعمال مشروعموعا  اد تسهل أداء اتجمتكون 

إلدارة التةديا  بأشكاهلا امللتلفة عرب التاريخ ، فهناك ما تواجه ابهذا و      
تواجه التةديا  التقليدية وغري التقليدية ، املتمثلة مبا يتعلق بالتنبؤا  
والتلطيط اإلسرتاتيجي والقرارا  ، ومنه ما يرتتب على تفاصيل املدخال  

اخلارجية وما والعمليا  وامللرجا  ؛ يف البيةة الداخلية ، وما يتعلق بالبيةة 
تفرزه من املستويا  التنافسية بتوجهاتها األفقية والعمودية الكائنة بطبيعة 

ية السوق من جهة وما يتعرض لسرعة التغيري من جراء تغيري آله وإشباعاملنتوج 
وما ينجم عن االخرتاعا  واالبتكارا  من دورة حياة املنتوج ، وحراك 

وتنظيم القدرا  واملهارا   ستدامتهاملستمر باالتلصص والتعليم والتدريب 
 ..واخلربا  واملواهب 

التةديا  ،  –الضعف  مفصلية ارتف  مستوىوعند ظهور العامل الرامي ،       
، وجمريا  اتساع الفجوا  بسبب تعقيد  Globalization لريفد نظام العوملة

 ..أمور احلياة وتعدد احلاجا  وتوالد ما له عالاة بها 
 اأنهب يري مهم للغاية ؛ ميكن القولتغوهو  ، العوملة يف كل مكان واتسعت      

من اتجماال  ،  كثريينعكس هذا يف الو ،  األكثر أهمية يف تاريخ البشريةالتغيري
ولكن بشكل خاص يف العالاا  االجتماعية واهلياكل االجتماعية ، وخاصة 

نية تواجه اإلنسا يف عصر العوملةو ، ليت تنتشر جغرافيا على نطاق واس تلك ا
 5 .. املشرتكة الوجه األكثر مصريي

نتيجة و ، ذه الظاهرة يف مجي  أحناء العاملانتشار العوملة هوبطبيعة احلال ،        
لذلك ، جتعل من الصعب على أي جمموعة تصوير اواعدها وايمها املعلنة علنًا 

مطلعني على  ألفعاهلا ، عندما يكون اجلمي "  األسا  احلقيقي "على أنها 

                                                 
1 - Ritzer, George, " Globalization : The Essentials ", 1st Ed., John Wiley & Sons Ltd., West 

Sussex, UK , 2011 , P : 2 . 
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بالنسبة ألولةك الذين حياولون العيش يف سياق و ، " املرحلة اخللفية "سلوك 
 5 ..اخللفي يف العادة مفصولني بشدة تقليدي ، حيث يكون السلوك األمامي و

بأن العوملة عجلة متضي يف عمق حراك العامل ،  ؛ البد من وض  باحلسبانو     
م  اإلدارية ،  –منها الثقافة التنظيمية ، يتوجب وض  خطة ثقافية شاملة  ولذا

اجلوانب السلبية الواسعة  إجيابيا  فهناك لعوملةكما أن لاألخذ بنظر االعتبار ، 
، ويمكن أن تتةول إجيابيا  العوملة سلبيا  من اليت تتطلب الوااية والعالج 

خالل عدم استثمارها بشكلها الصةيح واملناسب والرشيق الذي حيمي التنمية 
 ... والال أخالايا  املستدامة من اهلدر والضياعا  والصراعا 

ة احلواجز والتعقيدا  أصبح بني اإلدارة والعوملمن جانب آخر ؛ و      
العالاا  والتعاون على خمتلف األصعدة من جهة ، والعامل الرامي وتذبذب ب

املصطنعة ، غي الروتني واحلدود املنفتح بأبوابه املشرعة على الشعوب واألمم ليل
 السلبيا و اإلجيابيا ، ببشكله املباشر عل االتصاال  والعالاا  والتعاون وجي

، مبا فيه عرب الشاشة الصغرية ، فتةقق التسويق اإلداري وإدارة التسويق 
 تسويق املنتوج السلعي واخلدمي واملعلوماتي بكل أشكاله ، ومنه ما يؤثر ويتأثر

 ..ي الفكري والنفسي والسلوكالتوجه ب
، وأصبح احلراك صفة أو  ال متناهيوفضاء وبهذا دخلت اإلدارة عامل        

مسة تبدأ يما ابل التلطيط اإلسرتاتيجي ، مرورًا بالتلطيط والتنفيذ وما يالزمه 
 ..من التقييم الوظيفي والتقويم األدائي 

ر ، ليكون وبذلك تطلب النظر إىل ما بعد التنمية املستدامة والتطوير املستم       
للواا  ، فتةقق ظهور إدارة اخليال العلمي ليةوله إىل أمر  اخليال العلمي سبيال

واا  حتى وإن مل يتةقق ، كما هو عليه ما جيري ضمن التكنولوجيا وأنظمتها 
بشكل افرتاضي ، يما أربك العقل معايشة غري ملومس والرامية اليت جتعل 

                                                 
1 - Beyer, Peter & Beaman, Lori , " Religion, Globalization and Culture ",  

Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands , 2007 , P : 347 . 
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الفوضى املتوحشة والفوضى اخلالاة ، البشري ، وأربك احلياة فظهر ما يسمى ب
وإدارة الفوضى واألزما  ، وإسرتاتيجية إدارة الفوضى واألزما  ، املقصودة 

 ..وغري املقصودة منها 
ظهور ؛ إسرتاتيجية احمليط األمحر ، وإسرتاتيجية احمليط مت معه  اوتزامن      

 عامل م خصوصيا  وعموميا  وجمريا  فلسفة الت األزرق ، مبا فيهما من
توجهاتهما كل من جهة ، ووالتةديا  التضةية واألسبقية والتفوق التنافسي 

 ..من املتنافسني بعد  المبادرة لسوق بكر مل يصل هلحبسب طريقته ل
، ميكن والوااعية رة يف عامل العوملة االفرتاضية مباد وأرى يمكن أن تتولد      

اليت تولد التعاون  " ضراءاإلسرتاتيجية اخل"  أسس وبناء من خالهلا وض 
رغم كل ، والعالاا  اإلنسانية ، وحراك املفاهيم يف وسط وبيةة تنصاع للسلم 

إىل  اإلنسانية الدموية ، وذلك من خالل النظرةالسياسية الال إنسانية اإلرادا  
البناء املنتج و ةالدنيوي ا االستثماروما بعد الدنيا ، من خالل ، عامل الغد 

 همل، ما حتتولد دوائر أوس  ، كما حيصل مبثال مبسط منها ، ولدوائر أوس  
التوجها  األفقية فاعلية دورة احلياة والتنمية املستدامة والتطوير املستمر ، ب

 5..والعمودية واجلانبية 
يز واالختيار ية وفاعلية ومرونة التمايز والتمإنسيابيرتجم  وهو جانب يما        

 : املضامني اآليا  املباركا  من سورة البقرة من خالل مضمون منالطوعي 
   الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ) : وتشريعا  إهلية وأنظمة واعية احلياة بال أخالايا

 ( 734)الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

  (ِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِريًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو يُؤْتِي الْح

، واحلكمة مفتاح احلضارة اإلنسانية وعمرانها احلقيقي  (734)الْأَلْبَابِ 

  ..وأسسها وبناءاتها الستدامة حراك احلياة باستثمار العلوم واملعارف 

                                                 
 
 ... المبتكر للمؤلف دراسة تخص هذا الجانب - 
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  (َ(743)نْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِنيَ مِنْ أَنْصَارٍ وَمَا أ  ،

واإلنفاق بشقيه االستهالكي واالستثماري ، شريان استدامة مسرية 
 ..اإلدارة  –املنتجة  اإلنسان وحراك احلضارا  –احلياة 

  (صَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ إِنْ تُبْدُوا ال

، والصداا  بكل أشكاهلا ، عامل  (748)مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِريٌ 

 ..التنظيمية  االجتماعية توجهه الثقافة –داعم للمفصلية االاتصادية 

  ( ُونَ إِلَّا لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِق

 (747)ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ 

كُمْ يَعِدُ) ، ( يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ  )وبني الفوضى والنظام ؛        

، والفقر والغنى عامل له مضامينه املادية وغري املادية ، ( ً  مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْال

عاظم الفكرية والنفسية ، ومعقباتها السلوكية ، والغنى األعظم ، تتتوجهاته و
، وما إدارة العقول (  وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِريًا) ؛  هآثاره ونتائج

واملواهب ، إال مؤشر بسيطة منه ، يوضح ما أهمية رأ  مال احلكمة الذي 
 ..يتجاوز بعظمته وأهميته كل أنواع رؤو  األموال 

لعامل اليوم ، أال وهو إدارة وجانب آخر يأخذ وموليته واتساعه يف ا      
األزما  العاملية يف ظل العوملة ، وتعاابها حنو معاجلا  الفجوا  الكائنة بني 
الفقر والغنى ، ليظهر أهمية إدارة الفجوا  بني الواائية والعالجية على 

 ..املستوى العاملي 
أال ويظهر جانب تكاملي آخر يتبني من خالل مضامني اآليا  املباركا  ،      

وهي اإلدارة وخصوصياتها وعمومياتها ، املنظورة منها وغري املنظورة ، وما 
ينجم من التلطيط والتنظيم والتنفيذ والتقييم والتقويم ، من اجتاها  التعاون 

االستعدادا  ، وما ينجم عنها من الرتاكيب الرمسية  –املتبادل بني اإلدارة 
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ه واالستيعاب والتمييز القيادي ، وغري الرمسية ، وما يرتتب عنها من التوج
إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى ) األوس  فاألوس  ، حتى الوصول إىل املستوى العاملي ، 

 .سورة الرعد /  55من اآلية (  يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ 

و اإلبداع والنجاح فال ميكن للتغيري وإدارة التغيري أن يأخذ اتجمرى املتجه حن       
املستدام واملتواصل ، إال أن جيتم  بشكل متكامل م  إدارة الذا  وثقافتها 

موااعها ومواافها املناسبة ، توايتاتها ودوافعها وحوافزها ، واستثمار الذكاء يف 
 .إخل .. كما هو عليه الذكاء الثقايف والذكاء العاطفي والذكاء املعلوماتي 

وحماورها وتوجهاتها فاعلة بكل عناصرها وأدواتها  وتبقى اإلدارة       
وحيثياتها وتطبيقاتها بني حراك احلوكمة والعوملة ، وال حيدد صورها إال تفعيل 
النظريا  واملدار  اإلدارية ، لكن يبقى يف اإلسالم الثوابت اإلدارية وحلول 

 ..ومعاجلة املتغريا  احمللية واإلاليمية والعاملية 
سورة اإلسراء ،  (47) ً لَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيالكُمْ أَعْوُكُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبّقُلْ )       

 .سورة الكهف  (44)وَأَمَّا مَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ) 

 
 

 يةة التفاعلاإلدارة والكفاء: عاشرًا 
 

أو الكفاية مبا تقدم من حماور وما سيلةق ، efficiency ترتبط الكفاءة       
حيث إن الكفاءة مصدرها القوة الكامنة واجلهود املبذولة والقدرة األدائية 
املتفواة ، ومؤشرها مستوى اجلودة واالتقان ، مبعنى آخر ؛ جمموع العوامل 

ج عنها ، وأسس الكفاءة العلوم والتجارب الداخلة يف عملية معينة ، وما ينت
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واملهارا  واإلتقان واخلربا  والتعليم املستمر الذي يعد واحد من الوسائل 
 5 ..ملواجهة التةديا  اآلنية واملستقبلية املتجددة واملستمرة 

أما التفاعل فهو عملية جتري بني شيةني أو أكثر لينتج عنها منتوج معني       
يف جمال األعمال للتفاعل ل فيزياوي أو كيمياوي ، ووجه آخر سواء كان التفاع

 .. امللتلفة ، اإلدارية منها واالاتصادية املتعددة و
عملية االتصال بأفراد اتجمتم  بتوجهه الرمسي وغري  Interactiveوالتفاعل       

الرمسي ، ومنه ما يتعلق بالتعلم والتعليم ، وطرح املشاكل وتبادل اآلراء 
ل إىل احللول ، وعنده يكون هناك التصاق الفرد مبجتمعه واإلسهام للوصو

فهي نظرية يف  Interactionismاملشرتك يف التقدم واالزدهار ، أما التفاعلية 
العالاة بني العقل واجلسم ، حيث ترى أن هناك تفاعاًل أو سببية متبادلة 

 2 ..بينهما
، وبه ضمن ما ميكن التوجه له  ووجه آخر ميكن أن حيمله مصطلح التفاعلية      

هو مواطن التأثري املتبادل ، مبا حيمله التوايت واملوا  واملواف ، للوصول 
 .. معني بنتائجه إىل ناتج حمدد بهدف

 ربز، كقوى دافعة ، ميكن أن توالتفاعلية والفعالية والفاعلية الكفاءة و       
والفعالية أهمية اصوى  اءةتولي الكفو ، باالارتان م  أي اوى دافعة أخرى

دارة ميكن استلدام إو ، متنامية معواا الصغرية اليت تعاني من  مشاري لل
لةفاظ على ادرتها التنافسية خالل فرتا  النمو ل شاري املشروع ملساعدة هذه امل

السرعة اليت تصل بها احلراك وعتمد ت، و يف حتديد ايود القدرا  ةساعدوللم
مدى أهمية إدراكها لنضج يف إدارة املشروع على إىل حد ما من ا شاري امل

بسرعة إىل مرحلة النضج إذا لزم األمر زيادة الكفاءة تتةرك و ، للقوى احملركة

                                                 
 
 –عة المصطلحات اإلدارية واالمتماعية موسو/ هاشم حسين ناصر المحنك . د: يرامع  - 

 . 278ص /  المصدر نفسه/ االقتصادية والتجارية 
 
2
 .423ص / المصدر نفسه   - 



 2 2 

ال  شاري ألن هذه األنواع من امل، مسار التنافسية هي أبطأ و ، ليةوالفعالية الداخ
 5 .. تؤثر على وضعها التنافسي مباشرة تدرك أن إدارة املشروع

 Interactive efficiencyواحملور التفاعلي ، واملهارة ، والكفاءة التفاعلية       
التفاعلي وإدارتها بشكل راسخ ، أمر ضروري لتةقيق التوجه اإلداري 

الناجح يف كل السبل التلطيطية والتنفيذية وما تتطلبه من املستدام والرشيق و
 ..ارارا  مالئمة ومتوافقة واابلة للتنفيذ 

والبد من أن تكون هناك تكاملية تعشيقية بني الوظيفة وجودة األداء        
وفاعليته وتفاعله بني اجلوانب املادية وغري املادية ، البشرية منها والتقنية املالئمة 

 ..والكفيلة يف التةسني واالستدامة 
تةقق مبوجبها احلراك عند مؤشر القدرة التفاعلية يوالكفاءة التفاعلية ،        

الكائنة بني املوارد البشرية واملعلوما  والتقنيا  املتوافرة وتطوراتها ، واخلطط 
املرسومة وتنفيذها ، وما يدعم ذلك من املهارا  واخلربا  ، ومنها ما تتكامل 

، م  األخذ مبا يتم أجزاء العمليا  ، وما ينتج عنها من منتوج باجلودة العالية 
 ..ري تقليدية ورامية التوجه به من اجتاها  تقليدية وغ

تكون نتائجها  والكفاءة التفاعليةوالفاعلية اإلدارة مؤشرا  أهمية وو      
وهو ومكاسبها على كافة األصعدة املتعلقة باملوارد البشرية واملشروع والبالد ، 
إِنْ  )ما يرتمجه جانب يما تتضمنه النظرة اإلسالمية من خالل اآلية املباركة ؛ 

 سورة اإلسراء /  7من اآلية (  حْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَاأَحْسَنْتُمْ أَ

 
 
 

                                                 
1 - Kerzner, Harold, " Project management : a systems approach to planning, scheduling, 

and controlling " , 8th ed.,  John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, US , 2003 , P : 

47 . 
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 سسادحث الاملب
 واهليكل التنظيمي الدليلالوظائف بني 

 
بالوظائف اإلدارية ووظائف  لدينا موضوع متعدد احملاور يتعلق ويربز       

يل واهليكل التنظيمي ، ولذا املشروع ، وما يرتتب من خالهلما ويتأثر بهما الدل
 :ستكون حماور هذا املبةث اآلتي 

 . الوظائف اإلدارية ووظائف املشروع: أواًل 
 . النظام اإلداريسؤولية يف السلطة وامل: ثانيًا 
 . الدليل التنظيمي واهليكل التنظيمي: ثالثًا 
 . اهليكل التنظيمي بني وظائف اإلدارة ووظائف املشروع: رابعًا 
 .االبتكار واهليكل التنظيمي :  خامسًا

 
 

 الوظائف اإلدارية ووظائف املشروع: أواًل 
 

، تقوم األنشطة على اجلانب الوظيفي والعالاا  الوظيفية كتوجه رمسي       
به تقسيما   ويما تتجه لةصول على إطار منطقي لتصنيف مبادئ اإلدارة ،لو

، والتوجيه ، م ، والتوظيف التنظي :اإلدارية هي  أو الوظائف وظائف املدير
تهدف تصنيفا  أخرى للوظائف اإلدارية هناك و ، راابةوالتلطيط ، وال

 ةليلتال، ومتثيل  ةشاملمزايا  بتةليلها املنطقي والتطبيقي إىل ما حتققه من
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 غري اإلدارية اخلاصة بالتلصص األنشطةومتيزها عن ذه الوظائف هلدايق ال
 ..  وما يرتبط بهذه التلصصا الفين

؛  Managerial Functionsالوظائف اإلدارية ميكن القول بأن  بوجه آخرو     
التنبؤ أو التوا  ، : تشمل فعاليا  املشروع القائمة بشكل عام وخمتصر على 

التلطيط ، التنظيم ، التنسيق ، تنمية املدراء ، والراابة واملتابعة ، وتسمى أيضًا 
 ..العناصر اإلدارية 

  جانب مالحظة ما يفعله املديرإىل عدة طرق لفةص وظائف املدير هناكو       
الوظائف ( 5): مت تطوير العديد من األنظمة لتصنيف حيث على مر السنني ، 

خصائص وأبعاد الوظائف ( 3)،  األدوار اليت يعمل بها املدير( 2)اإلدارية ، 
عة لطبيعة املتنومفيدة لدراسة ا ًافر هذه النماذج طرااميكن أن توو ، اإلدارية

،  فهي توفر خارطة طريق لفهم ماهية اإلدارة ، للوظائف واملسؤوليا  اإلدارية
حتليل عمله  وه، و"  ؟ ل املديرعمماذا ي "التفكري يف السؤال  وواحد من أساليب

يرج  تاريخ أول نظام تصنيف من ، و هايلوظائف امللتلفة اليت يؤداوفق على 
ال يزال هذا  حتى واتنا احلاضر ،، و ًاعام 81ن ا النوع إىل ما ال يقل عهذ

الوظائف بهذا تكون ، و علماءالاس  من ِابل النظام يستلدم على نطاق و
لتلطيط ا : اإلدارية الرئيسية األربعة األكثر مالءمة للمنظما  احلديثة هي

 5 . ةراابوالتنظيم والتوجيه وال
، بشكل عام تشمل هي ؛ ف Project Functionsأما وظائف املشروع       

اإلدارة : بأاسامه وبهيكله التنظيمي على املشروع القائم  وخمتصر ، مضمون
 ..املالية ، إدارة املوارد البشرية ، إدارة اإلنتاج ، وإدارة التسويق 

وتقسم كل إدارة فرعية على وفق ما تتبناه من أسس البناء املركزي       
 ..جاته لتةقيق األهداف املرسومة له والالمركزي وطبيعة عمل املشروع وحا

                                                 
1 - Hitt, Michael A. . & Others , " Management " ,  3rd Ed. ,Pearson Education, Inc. ,  New 

Jersey, USA , 2012 , P : 10 . 
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وميكن القول ، إن صح التعبري ، بأن وظائف املشروع هي اجلسد ،       
والتوافق وجناح  د وحيويته وفاعليته ،الوظائف اإلدارية هي روح ذلك اجلسو

الفاعلية حيقق املستوى العالي لألداء واستدامة حتسني أداء األعمال امللتلفة 
 5 ..للمشروع 

ما تتطلبه العالاا  الرمسية  ، هو بيةة إدارة املشروع مناجلانب الصعب و      
عتماد على وما يتطلبه االحبكم مستويا  السلطة ومسؤولياتهم امللتلفة ، 

ة ، يهناك بشكل عام مخس مدار  إدارحيث أن  ، املدار  اإلدارية فلسفا 
  2 :باآلتي كما هو موضح 

  أي  )اإلدارة هي عملية إجناز األمور :  يديةالتقل/ املدرسة الكالسيكية
من خالل العمل م  ومن خالل األشلاص العاملني (  حتقيق األهداف

اهلدف ، م   يتم الرتكيز على العنصر النهائي أوو يف جمموعا  منظمة ،
 . ألشلاص املعنينيالقليل من االهتمام با

 خالل دراسة ر القدرا  اإلدارية من ميكن تطوي:  املدرسة التجريبية
 . جتارب املديرين اآلخرين ، سواء كانت املوااف متشابهة أم ال

 أواًل ، لدينا  :م اعتبار فصلني داخل هذه املدرسة يت:  املدرسة السلوكية
اا  الشلصية بني فصل العالاا  اإلنسانية الذي نؤكد فيه على العال

اإلدارة  دتعو ، النظام االجتماعي للفردالثاني يشمل األفراد وعملهم ، 
 . مبثابة نظام للعالاا  الثقافية اليت تنطوي على التغيري االجتماعي

                                                 
 
االقتصادية  –موسوعة المصطلحات اإلدارية واالمتماعية / هاشم حسين ناصر المحنك . د - 

 . 492ص / صدر نفسه الم/ والتجارية 
 

1 - Kerzner, Harold, " Project management : a systems approach to planning, scheduling, 

and controlling " , 8th Ed.,  John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, US , 2003 , P : 

192. 
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 اإلدارة هي طريقة عقالنية الختاذ القرارا  :  مدرسة نظرية القرار
باستلدام نظام من النماذج والعمليا  الرياضية ، مثل حبوث العمليا  

 . وعلوم اإلدارة

  منوذج للنظم ، يتميز اإلدارة هي تطوير :  اإلدارةمدرسة نظم
باملدخال  ، واملعاجلة ، واإلخراج ، وحيدد مباشرة تدفق املوارد 

الالزمة ( األموال واملعدا  واملرافق واملوظفني واملعلوما  واملواد)
أو تقليل بعض  للةصول على بعض األهداف إما عن طريق تعظيم

 نظرية ًاتتضمن مدرسة نظم اإلدارة أيضو ، الوظائف املوضوعية
للطوارئ ، واليت تشدد على أن كل مواف فريد من نوعه وجيب حتسينه 

 . بشكل منفصل ضمن ايود النظام
ا يمارسني للمدار  ، يكون املديرون الوظيفيون عموم يف بيةة املشروعو     

هذا و ، يستلدم مديرو املشروع األخريتني الثالث األوىل لإلدارة ، يف حني
جيب و ، ي املشاري  واملمثلني الوظيفينيريفرض صعوبا  على كل من مدي

على مدير املشروع حتفيز املمثلني الوظيفيني حنو تفاني املشروع على اخلط األفقي 
ما يكون ذلك م   ًااإلدارة واألدوا  الكمية ، وغالبباستلدام نظرية نظم 

اد يتم تعيني املوظف جلهد اصري األجل ، يف حني أن و ، مراعاة املوظف
وم  ذلك ، فإن املدير الوظيفي  ، نهائي هو اهلدف األكثر أهميةر الالعنص

يعرب عن اهتمامه باالحتياجا  الفردية للموظف باستلدام مدار  اإلدارة 
 . التقليدية أو السلوكية

وظائف املشروع ، كما هو عليه ويربز مدى احلاجة للتوس  والتقليص يف         
ما ، والفرعية اإلدارا  عة أنشطة طبيختصص العمل ، وعندما يتطلب حتديد 

، الالمركزية و يتطلبه الطاب  الرمسي وغري الرمسي ، وما تتطلبه املركزية
وهكذا األخذ بنظر االعتبار كل .. والعالاا  بني كل املستويا  اإلدارية 

 ..تفاصيل األنشطة 
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 اإلداريواملسؤولية يف النظام السلطة : ثانبًا 
 

تدخل أمور عدة  Responsibilityواملسؤولية  Authorityجتم  السلطة       
توزيعها بشكل متناسب ضمن املستويا  اإلدارية واخلطط مكونا  ضمن 

منها ما يتعلق باملركزية والالمركزية ، والتنفيذ واألداء ،  –اا  التطبيقا  موو
 ..والعالاا   ي واألعمال ،واتجمال الوظيف

القانونية السلطة  طبيعةومساته ضمن نطااه ومراكزه يتةدد  منه ماو      
وبهذا يتطلب اإلشارة ، واالستشارية ( التقنية ) والفنية التنفيذية والوظيفية و

 5 : إىل بعض املصطلةا  ذا  العالاة املتمثلة باآلتي
  السلطةAuthority  :  حق اختاذ القرارا  اليت حتكم سلوكيا

 ..ق اآلخرين ، وتطلق على اجلهة اليت متلك هذا احل

 (املطلقة )  السلطة العليا Ultimate Authority :  وتكون األساسية
اليت متلك حق التفويض يف اختاذ القرارا  وإلغائها وإجراء ما يلزم 

 ..بشأنها 

  السلطة القانونية أو القضائيةLegal Authority   : ما يتم منةه
 ..للشلص من الصالحية القانونية الختاذ إجراء معني 

 الوظيفية  السلطة Functional Authority  : وميار  ذلك الشلص
اإلداري على الوحدا  أو األاسام اإلدارية التابعة ألوامره أو الوااعة 

 ..ضمن صالحيته من اريب أو بعيد 

  السلطة التنفيذيةExecutive Authority :  ويكون للرئيس اإلداري
 .الواجب تنفيذها على مرؤوسيه اإلداريني إصدار األوامر والتعليما  

                                                 
 
االقتصادية  –دارية واالمتماعية موسوعة المصطلحات اإل/ هاشم حسين ناصر المحنك . د - 

 .وما بعدها  49ص / المصدر نفسه / والتجارية 
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  السلطة االستشاريةAuthority Advisory   : وميكن تسميتها اهليةة
االستشارية ؛ لكونها جمموعة األشلاص امللتصني بتقديم االارتاحا  

 ..واملشورة ، وتوصي بانتهاج سياسة إدارية معينة 

  ( التقنية ) السلطة الفنية Technical Authorit : وتكون مستمدة من
ة واخلربة اليت يتمت  بها العلماء واخلرباء واملستشارون يف ميدان املعرف
 ..معني 

  املسؤوليةResponsibility  : ما يكون يف عهدة شلص ، وما يرتتب
، وحسب عليه من التبعا  املادية وغري املادية ، وما يتب  ذلك من جزاء 

 5..التوجيها  القانونية واإلدارية 
من جيب  "و "  ؟ من لديه سلطة التواي  " أسةلةميكن اإلجابة على و       

من خالل تعريفا  واضةة للسلطة ، "  ؟ من ميكنه اختاذ القرار " و " ؟ إخطاره
فهم كامل لكيفية ، ومنه  هي ابول النجاح أو الفشلاليت  واملساءلة، واملسؤولية 

رئيسية تؤثر العديد من العوامل الشاري  ، والتفاعال  بني األفراد وامل حدوث
على تفويض السلطة واملسؤولية ، سواء من اإلدارة العليا إىل إدارة املشروع 

 2 : هذه العوامل الرئيسية تشمل ، رة املشروع إىل اإلدارة الوظيفيةومن إدا
 . نضج وظيفة إدارة املشروع ●
 .حجم وطبيعة وااعدة أعمال املشروع  ●
 . حجم وطبيعة املشروع ●
 . دورة حياة املشروع ●
 . ادرا  اإلدارة على مجي  املستويا  ●

                                                 
 
 . 758ص / المصدر نفسه  - 

1 - Kerzner, Harold, " Project management : a systems approach to planning, scheduling, 

and controlling " , 8th Ed.,  John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, US , 2003 , P : 

205 – 206 . 
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مبجرد التوصل إىل اتفاق بشأن سلطة مدير املشروع ومسؤوليته ، جيب و      
 : توثيق النتائج لتةديد دوره بوضوح فيما يتعلق بـ

 . موافه البؤري ●
 . الصراع بني مدير املشروع واملديرين الوظيفيني ●
 . والتنظيميةثري يف تقاط  اخلطوط الوظيفية التأ ●
 . املشاركة يف القرارا  اإلدارية والفنية الرئيسية ●
 . املشروعالتعاون يف التوظيف ب ●
 . السيطرة على ختصيص ونفقا  األموال ●
 . اختيار املقاولني من الباطن ●
 . حقوق يف حل النزاعا  ●
 . صو  يف احلفاظ على سالمة فريق املشروع ●
 . املشروعوض  خطط  ●
 . نظام معلوما  فعال التكلفة للتةكم رافتو ●
 . ر القيادة يف إعداد املتطلبا  التشغيليةافتو ●
 .رئيسي ال احلفاظ على اتصال املستهلك ●
 . تعزيز التةسينا  التكنولوجية واإلدارية ●
 .معينة  إنشاء تنظيم املشروع ملدة ●
 . اط  الشريط األمحر ●

أن تظل مجي   من أجل ؛ ًاع ضروريد توثيق سلطة مدير املشروعـيو        
"  إجبار "أن يتمت  مدير املشروع بسلطة ، و الوصال  بسيطة بقدر اإلمكان

أن  ، البتعاد عن املعايري احلالية ورمبا التعرض للملاطراملديرين التنفيذيني ل
 ، ربنامج اليت ال ختض  لسيطرتهيتمت  مدير املشروع بالسلطة على عناصر ال

ب أال ، ويتطل دة عن طريق كسب احرتام األفراد املعنينيويتةقق ذلك عا
في حياول مدير املشروع أن يصف بالكامل السلطة واملسؤوليا  الدايقة ملوظ
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على ب عليه تشجي  داًل من ذلك ، يتطلبو مكتب املشروع أو أعضاء الفريق ،
 . حل املشكال  بداًل من حتديد الدور

ي من استعداد املرؤوسني ن السلطة تأتبني أتنظرية ابول السلطة ، وضمن        
أكد بارنارد ، و ظف أمر املدير ، فليس هناك سلطةإذا مل يقبل املو، و لقبوهلا

 5 : أن املرؤوسني يقبلون الطلبا  فقط إذا مت استيفاء الشروط التالية
 . أنهم يفهمون النظام. 5
 .شروع ف املاهدأأن النظام يتوافق م   يشعرون. 2
 . تعارض األمر م  معتقداتهم الشلصيةال ي. 3
 . لتوجيها ا وفقعلى انهم اادرون على أداء املهمة . 4

مبلكية وسائل اإلنتاج ، أو  اال عالاة هلو ، عد أساسي للعملالسلطة هي ُبو      
الدميقراطية يف مكان العمل ، أو متثيل العمال يف جملس اإلدارة ، أو أي طريقة 

  2 . " النظام "أخرى هليكلة 
تتطلب الراابة شكاًل من أشكال التسلسل اهلرمي وخطوط السلطة بهذا و     

والتواصل ملنح املوظفني املعلوما  واإلرشادا  اليت يشعرون أنهم حيتاجون 
التسلسل اهلرمي ، تصبح  صعود عند، و ها ويعرفون من هم املسؤولون عنهاإلي

جيلس و ، على من املسؤوليةرتبط مبستويا  أاملناصب اإلدارية أال ولكن ت
مي م  املسؤول التنفيذي األول أو رجل األعمال املهيمن يف امة التسلسل اهلر

  3 . بأكمله شروعاملسؤولية النهائية للم
وزيادة تعقيدها ، جيد املدراء التنفيذيون أنهم  شاري م  زيادة حجم املو      

استجابة و ، ئفهم بفعاليةاملوارد إلجناز وظا ليس لديهم الوات أو اخلربة أو

                                                 
1 - Robbins , Stephen P. & Coulter, Mary, " Management " 11

th
 Ed  , Pearson Education, 

Inc., New Jersey, USA , 2012 , P : 269 . 

2 - Drucker, Peter F., " Management Tasks, Responsibilities, Practices " , TRUMAN 

TALLEY BOOKS / E.P. DUTTON / New York, USA, 1986 , P : 138 . 

3 - Brooks, Ian, " Organisational behaviour: individuals, groups and organisation " 4th Ed., 

Pearson Education Limited , Essex , England, 2009, P : 190 . 
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ون وظائف سلطة املوظفني لدعم بعض أعبائهم اإلعالمية ؤلذلك ، فإنهم ينش
عندما يستلدم املدير ، و ًاإسداء املشورة هلم وتقليلها عمومومساعدتهم و

بأداء تلك  ًان هؤالء املوظفني يتةملون التزاملتعيني عمل للموظفني ، فإ سلطته
 ، و التوا  باألداء باسم املسؤوليةرف هذا االلتزام أُيعو ، الواجبا  املعينة

دون إن تعيني سلطة العمل و ، مسؤولني عن أدائهم وجيب أن يكون املوظفون
وباملثل ، ال ينبغي اعتبار أي  ، لإلساءة ًافرص ولدمسؤولية ومساءلة ميكن أن ي
 5 . صالحية إلكماهلا عن مهام العمل اليت ليس له شلص مسؤواًل أو مسؤواًل

، إلدارة املستدامة وبهذا التوجه ، إن ما يربز ضمن نظرية وتطبيقا  ا      
، ومنها ما يتعلق توجهاتها العميقة اليت يما جتم  يف داتها بني السلطة واملسؤولية 

 ..دون ضياعا  وهدر املستقبل  –اجتاه محاية امتدادا  مفصلية احلقوق 
 سورة اإلسراء/  34من اآلية ( هْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَ) 

املسؤولية ، واملرتتبة عليها  –وداة املسؤولية يف اإلسالم من مواا  العهد        
احلقوق والواجبا  وااللتزاما  املنطلقة من القبول واإلجياب ، بل أعمق من 

 :ذلك ما تظهره اآلية املباركة ضمن سورة اإلسراء 
 (03)قْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَ )

فمضمون من مضامني اآلية املباركة جتم  بني العلم والسلطة واملسؤولية       
لة باملعنى ومستوياتها وأشكاهلا ونطااها وفاعليتها ، وما يتس  ضمن اآللة املتمث

، ومنها ما جيري ضمن النظم اإلدارية (  السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ) واملضمون الكائن بـ 

 ..والتنظيمية الرشيقة واملستدامة وسبل استثمارها يف جماالتها املعهودة 
 
 

                                                 
 
 -  

- Robbins , Stephen P. & Coulter, Mary, " Op. Cit. ", P : 270 . 
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 الدليل التنظيمي واهليكل التنظيمي: ثالثًا 
 

اشةة عن تقسيم العمل وجتميعه يف العملية الن Organizationالتنظيم       
وظائف رئيسية وفرعية وعمليا  خمتلفة ، وتقرير النشاطا  والوظائف 
الضرورية يف أي مشروع ، وترتيبها حبسب العالاا  الوظيفية األكثر فعالية ، 

واجبا  وتوزيعها على مواردها البشرية كل السؤوليا  واملسلطا  والوحتديد 
، اهلادف لتنسيق اجلهود حنو اهلدف املشرتك احملدد  على وفق توجهاته وأدواره

 5 ..واملطلوب ، وانسيابية العالاا  الرمسية املتبادلة وما متليه من مسؤوليا  
وينطبق ذلك بشكله احملدود أو املوس  على خمتلف األنشطة ، صعودًا إىل        

، الروتينية وغري  املشاري  العاملية ، وبتوجها  تنظيماتها الرامية وغري الرامية
 ..الروتينية ، البسيطة واملعقدة 

 Organizationalويما يتطلب ذلك إىل مستوى من التةليل التنظيمي       

Analysis  ، وجمريا  الدراسة لنطاق النشاط ، واملوارد البشرية واملادية
والكفاءة ، وعالاته باألداء ومعايريه ، م  حتليل األهداف واألسس التنظيمية 

وبيةة  Organizational Climateواملقوما  النظامية ، وحتليل املناخ التنظيمي 
العمل املادية وغري املادية والنفسية وما يؤثر على السلوك الشامل والسلوك 

 ..التنظيمي وما حيدث من ظروف وحوادث األعمال وتراكما  التجارب 
تطوير اهلياكل دخال وخالل اخلمسني سنة املاضية ، حدثت ثورة خفية يف إو    

ية جيب أن تكون دينام شاري أدركت اإلدارة أن املو ، التنظيمية اجلديدة
ذا كانت بطبيعتها ؛ أي ، جيب أن تكون اادرة على إعادة اهليكلة السريعة إ

تطور  هذه العوامل البيةية من زيادة القدرة و ، الظروف البيةية متلي ذلك
التكنولوجيا ، وشرط حتسني السيطرة على التنافسية للسوق ، والتغريا  يف 
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إعادة اهليكلة التنظيمية هي حل وسط ، و املوارد للشركا  متعددة املنتجا 
اإلدارة  منب تطلي ، واملدار  السلوكية( الكالسيكية) بني املدار  التقليدية

شروع ، وما إذا كان املشروع ا  األفراد وكذلك احتياجا  املمراعاة احتياج
 5 . فراد أو إلدارة العملإلدارة األ

 ، نظيمي كما ميثله اهليكل التنظيميمعظم النا  يفكرون يف اهليكل التو     
ُيعلم امللطط اهليكلي اآلخرين ببعض األجزاء من اهليكل الرمسي ؛ حتى و

، تعد القرارا  املتعلقة  فمثاًل ، ، ينطوي تنظيم أكثر من ذلك بكثرياآلن 
 ، من التنظيم ًاها يف فرق مشروعا  الشركة جزءثيلبالوحدا  اليت جيب مت

ما  ًاغالبو ، ذه الوحدا  هي ارار تنظيم إداريدرجة االستقاللية املمنوحة هل
 ، ًاوحدا  تنظيمية مستقلة ذاتي ًاعيارية أيضجا  املواملنتجة للمنت شاري متتلك امل

 شاري عند دمج الوحدا  من امل ًاأصبةت هذه الوحدا  أكثر شيوعو
ونتيجة لذلك ، فإن الوظيفة التنظيمية  ، ةوذ عليها وعند إنشاء فروع دوليةستامل

ال مركزي وهيكل تنظيمي هيكل تنظيمي لذا فهناك ،  لإلدارة معقدة وصعبة
بقدر كبري من االستقالل الذاتي الختيار ، ويتجه بذلك يف الالمركزي مركزي 

وغري  ًامكلف، لكنه  حمللينيا ستهلكنيوتقديم اخلدما  اليت ترضي املجا  واملنت
، من جوانب معينة ، كما للهيكل التنظيمي املركزي له إجيابيا  وسلبيا  فعال 

 فقداد تونتيجة لذلك  ستهلك ،امل ىروح املبادرة ورض كما هو عليه فقدان
هذه النتائج و ، نافسني وتراج  أداءها املاليحصتها يف السوق أمام املاملشاري  
قيادة يف إىل أهمية ال ، ومنه ما يشري يكل التنظيمي يهم كثريا أن اهلتشري إىل

 2 .. عد مهم للتوجيههي ُبف ، تطوير وتنفيذ التغيريا 

                                                 
1 - Kerzner, Harold, " Project management : a systems approach to planning, scheduling, 

and controlling " , 12th Ed.,  John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, US , 2017 , P : 

89. 

2 - Hitt, Michael A. . & Others , " Management " ,  3rd Ed. ,Pearson Education, Inc. ,  New 

Jersey, USA , 2012 , P : 11 . 
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ميثل الرتكيب  Organizational Structureاهليكل التنظيمي عمومًا فو      
اإلداري املعمول به يف املشروع وما يوضةه بشكل واس  من املسؤوليا  

لعالاا  وغريها من األدوار ووظائف املشروع حمدد ومعزز والصالحيا  وا
بامللطط املرتب على أسس املستويا  اإلدارية ، ويأخذ من خالل املركزية 

 ..والال مركزية أشكااًل خمتلفة ، األفقية والعمودية والدائرية 
الوظيفي ، التنظيمي ، املنتوج ، : ويبنى اهليكل التنظيمي على األسا        
رايف ، املستهلك أو العمالء ، املراحل أو العمليا  ، الشبكي أو املصفويف ، اجلغ

 .إخل .. التنظيم املركب ، الشامل 
؛ مبا   Organizational Guideوبهذا تربز أهمية االعتناء بالدليل التنظيمي      

فيه ما يشمل على الرتكيبا  الوظيفية وتوصيفها ووصفها وحتليلها لتوضيح 
املهام واألدوار واملسؤوليا  ، كل على وفق متطلباته من املوارد التلصص و

التنظيمي ،  –البشرية من أعلى املستويا  اإلدارية إىل أدناه يف السلم الوظيفي 
 ..ف ومن خالله يتضح احلراك التنظيمي مبكونا  الوظائ

؛ مبا يتضمنه وصف بياني  Organizational Chartsواخلرائط التنظيمية       
يوضح العالاا  الوظيفية بني خمتلف إدارا  املشاري  وتوزي  وسريان 
املسؤوليا  والصالحيا  ، ويتضمن عادة أمساء الدوائر الرئيسية يف املشروع 
وأمساء املوظفني الكبار والتنفيذيني فيه ، ويبني بواسطة اخلطوط والرسوم 

 ..عالاا  كل منهم باآلخر 
ا هو ما يتةقق من إنسيابية ومرونة جمريا  الوض  ويما حيقق التنسيق بينه       

 ..والتوازن وضبط احلراك وانسيابيته 
كلما اجتهنا باهليكل التنظيمي وهرميته حنو األعلى ، جدير بالذكر أنه و      

كلما تقلص عدد الوظائف وارتف  مستوى املسؤولية ، واتس  اتجمال التلطيطي 
ا حيدده الدليل التنظيمي من حلال ينب  هذا يمبطبيعة اوتقلص اتجمال التنفيذي ، و

توصيف الوظائف ، ووصف : خالل حتليل الوظائف مبكوناته املتعلقة بـ 
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، ومواصفا  الوظائف الذي  جيمعهما ذا  مكونا  الوظيفةالوظائف ، الذي 
، وهو ما يرتمجه مستوى التمثيل احملددة ميثل الشلص املطلوب لشغل الوظيفة 

 ..لص املناسب يف املكان املناسب احلقيقي للش
املواف ، ومنه املواف االستثنائي ، هو وبطبيعة احلال ، البد من القول بأن      

جانب آخر له حمددا  تفصيلية ودايقة للتفاعل م  مكونا  اخلطط وتنفيذها 
 ..بالتوايت واملوا  املطلوب 

واهليكل التنظيمي ، بشكل متباين على الدليل التنظيمي ذلك ورمبا يؤثر       
كما هو عليه التوجها  املركزية والالمركزية ، واملسؤوليا  والصالحيا  ، 
والعالاا  باالجتاها  املوجهة من األعلى إىل األسفل ، ومن األسفل إىل 
األعلى ، وما يرتتب من اجتاها  جانبية ، م  األخذ بنظر االعتبار التوجه 

من األمور اليت حتتاج إىل مرونة ذلك غري الرمسي وغري الرمسي يف العالاا  و
 ..التنفيذ انسيابية العمل و

 
 

 اهليكل التنظيمي بني وظائف اإلدارة ووظائف املشروع: رابعًا 
 

تبيان مراكز الوظائف  يتضح من خالل اهليكل التنظيمي وتواصاًل ؛      
اريعها أعلى مستوى يف الدولة وخمتلف مؤسساتها أو مش ها يتضح، من الرئيسية

وغري إىل أصغر مشروع ونشاط يف جمال خمتلف القطاعا  واألعمال احلكومية 
ما يتعلق ؛ باملركزية والال مركزية ، واالتصاال   فيه ااحلكومية ، أمور كثرية ، مب
، والعالاا  الرمسية وسبل اتصاالتها يف الرمسية األفقية والعمودية واجلانبية 

ملهام واألدوار الكلية واجلزئية ، وانسيابية خمتلف املستويا  اإلدارية ، وا
 ..املعلوما  واألوامر 
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املشروع ضمن الوظائف املناطة بها ، واملتداخلة من  –وتشرتك اإلدارة       
خالل اجلوانب املعلوماتية ، وحمددا  البيانا  ، ومؤشرا  التواعا  أو 

التطبيقا  أو التنبؤا  ، وما يتطلب من ختطيط إسرتتيجي شامل ، وجمريا  
األدوار واملهام ، وما تتجه معايري اجلودة  –التنفيذ املطلوب ضمن املواا  

وااللتزام مبةدداتها ، وسبل الوضوح الكائن يف تكامله بني التقييم الوظيفي 
والتقويم األدائي ، واحتواء مكونا  البيةة الداخلية ، واالنفتاح على البيةة 

ية فاعلة ومالئمة مبرونتها كنظام ومنظومة مستمرة اخلارجية ، لتكون هناك انسياب
يف ديناميتها للسيطرة على الفجوا  واستدامة املنتوج ، سواء كان سل  أو 

 ..خدما  أو معلوما  
وتوزي  املهام واملسؤوليا  على  هاحتديد األدوار وتنظيم ومنه ما يتطلب     

 علىاملساعدة وتكون ،  املوارد البشرية كل حسب ادراته ومؤهالته وخرباته
وبطبيعة احلال فإن اهليكل التنظيمي ،  عن طريقألداء ا –لتنفيذ لتهيةة بيةة 

تصميم اهليكل التنظيمي ليس باملهمة اإلدارية السهلة ألن العديد من املشكال  
تتم مواجهتها يف جعل املوااف مالئمة للهياكل ، مبا يف ذلك حتديد نوع 

، فضاًل عن أن ما  ا وإجياد األشلاص للقيام بهام بهالوظائف اليت جيب القيا
،  اهليكل التنظيميناصب يف اململء واحلفاظ على شغل ، هو التوظيف  هيتضمن
ختيار واالختطيط املهن وبآلية  ، متطلبا  القوى العاملةمن د تةدي ومبا
 ..رتاية استةقااا  الووالتقويم تقييم التوظيف والو
تطوير التعويض والتدريب و، بل يتطلب من  ال يقف عند هذا احلدو      

 .وأداء عاٍل  بفعالية وكفاءة املطلوبة هاماملإجناز ،  القدرا  واملواهب
،  وظفني العاملنيعلى امل بالتوجه املناسب هلا تأثريها القيادةوبهذا تكون       

هموا حتى يس نطوي على الداف  وأساليب القيادة والنهج والتواصلومنه ما ي
 تب  ذلك وض  ما يناسب من حلولواملشروع ، ويأهداف اتجمموعة حتقيق يف 
 ليكون املدير اائد، ومجاعا  ومواافهم وسلوكهم كأفراد  العاملني رغبا ل
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يف التوجيه للقدرا  والتنفيذ الدايق دون اهلدر بأي من مكونا  ما  فعال
 ..يدخل ضمن العمليا  اإلنتاجية 

، ألن من  واهليكل التنظيميالتنظيمي لتصميم اوتربز أهمية الداة يف      
وتصميم اختيار  ، البد من رياديوبتوجه شروع املعند تنظيم  ةهمامل ا قرارال

صاحب املشروع اختاذ ارار بشأن  منب تطلي، واهليكل التنظيمي املناسب 
م  مراعاة  بفعالية وكفاءة شروعأنشطة امل الرتتيب اهليكلي األنسب لتنفيذ

 ..تتضمنه وظائف اإلدارة ووظائف املشروع  وتنسيق ما
، شروع املجيد  رمباوع مناسب من اهليكل التنظيمي ، بدون وجود نو      

 ..فوضوي مربك وفيه نوع من السلوك الوض   ، يريادالوباخلصوص 
 تطلبا مب يفيهيكل تنظيمي  تطلبي الصغرية من املشاري يف العديد وحتى       

 مديرمن ابل مد تعم  اليل من التلطيط امل، ر يتطوالاملرونة والوضوح و
، اد يكون اهليكل من املشاري  الصغرية ألكرب بالنسبة للجزء اهنا و ، األعمال
 ..ة طلوبامل األعماليقوم شلص واحد ب،  بسيطبشكله ال

شكل القيام ببصعوبة متزايدة  يصبحم  منو مشروع ريادة األعمال و       
ة ال أو واجبا  معينأو أدوار حلاق املوظفني بأداء مهام يتم إولذا فرده ، نم

نفس الوظائف مييل هؤالء األفراد إىل أداء و ، يستطي  صاحب املشروع حتملها
 .. شروعم  منو امل

استمرار مشروع الريادة يف النمو ، اد يتطلب كل جمال من هذه  وبتواصل       
ًا ، يواجه رسيلبنية أكثر ت م  تطور، و اتجماال  الوظيفية مديرين وموظفني

كة مشار وبهذا يتطلب ، موعة جديدة كاملة من التةديا رجل األعمال جم
واحد عادًة ما يكون هذا االنتقال و ، لقرار والتشغيلواختاذ امسؤوليا  صن  

التللي و ، جيب على رجل األعمال القيام بهاأصعب األمور اليت  من
 مرنًايكون التصميم اهليكلي  ورمبا،  السماح لشلص آخر باختاذ القرارا و
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للعمل  ي حيتاجهذال لتشددمال بالراحة وال يزال لديه اكما يشعر رجل األع
 ..مناسبة إن مل تكن عالية ورشيقة  بكفاءةوالتنظيم والتنسيق 

تدور ارارا  التصميم التنظيمي يف مشروعا  املقاوال  حول العناصر و      
ختصص العمل ، واإلدارا  ، وسلسلة :  ظيميالستة الرئيسية للهيكل التن
 ، ومقدار الالمركزية ، ومقدار إضفاء الطاب  الرمسي القيادة ، ومدى السيطرة

حتدد القرارا  املتعلقة بهذه العناصر الستة ما إذا كان رجل و ،املطلوب 
متى سيكون كل منهما ، و نية تنظيمية أكثر آلية أو عضويةاألعمال يصمم ب

عندما تكون كفاءا   ًامهم ًال أن يكون اهليكل امليكانيكي أمريفضو ،؟  مفضاًل
 ًامهم ًاأمريكون ولميزة التنافسية للمشروع ، بالنسبة ل ًاحامس ًاالتكلفة أمر

جا  و، إذا كان املشروع ينتج منتأنشطة عمل املوظفني  بالتنسيق بنيكم التة
،  اة مستقرة وحمددة نسبييةة اخلارجيموحدة بطريقة روتينية ، وعندما تكون الب

األهمية بالغ  ًااألنسب عندما يكون االبتكار أمر سيكون اهليكل العضوي هو
ال يلزم اتباع  ،جمًا األصغر ح شاري ؛ بالنسبة للم شروعللميزة التنافسية للم

جا  خمصصة يف ونتج منتي شروعالعمل وتنسيقه ؛ إذا كان امللتقسيم  نهج صارم
  5 . ة ومعقدة وغري مؤكدةن البيةة اخلارجية دينامييث تكوبيةة مرنة ؛ وح

أن هناك متطلبا  لتنظيم مالئم  يعينوحينما يكون التنظيم العضوي ، يما       
، وبها تفقد واملشكال  غري واضةة وتغريا  مستمرة لظروف بيةية غري مستقرة 

لظروف الوظائف جوانب من حتديداتها الرمسية ، لذا يتطلب اإلحاطة الكلية با
 ..واملوااف ، وهو خيتلف عن التنظيم اآللي أو امليكانيكي 

وميكن وض  خمطط مقرتح وخمتصر للهيكل التنظيمي الرشيق ، ومبميزاته        
تمرة ، وما املس ةالتطويري –االنسيابية ذا  املرونة املتفاعلة ، باستدامته التنموية 

، وما يتداخل ( عيته كلكم راٍع وكلكم مسؤول عن ر: )  يسهم يف تطبيق

                                                 
1 - Robbins , Stephen P. & Coulter, Mary, " Management : 14E " , Pearson Education, Inc., 

USA , 2018 , P : 550 . 
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ويتكامل بني الوظائف اإلدارية ووظائف املشروع ، وما يسهم يف محاية 
ما يتعلق باجلوانب  لف والضياعا  بكل أشكاهلا ، ومنهاملشروع من اهلدر والت

 :الزمانية واملكانية واملوافية ، وكاآلتي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املستدامو الرشيق ويرياهليكل التنظيمي التنموي والتط(  23 )خمطط 
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 واالبتكار هليكل التنظيميا: خامسًا 
 
حيتاج تصميم اهليكل التنظيمي وأنظمة اإلدارة إىل استكمااًل ملا تقدم ؛       

 5:  اإلجابة عن األسةلة التالية
  ؟ (  املهام )ما الذي جيب القيام به 

  ؟ (  األشلاص املسؤولون )من الذي يقوم به 

 يه العمل ومن جيب م  من جيب عل )ة والسلطة احملددة اهليكل والوالي
 ؟ (  اإلبالغ عنه

  ؟  ( األداء معايري )كيف يتم ايا  تنفيذها 

  ؟  ( نظام التعويض )كيف يتم مكافأته. . 

ويقرتن االبتكار م  ذا  اهليكل التنظيمي وم  ما يتعامل معه ضمن أنظمة      
 ..املشروع وفعالياته وأنشطته 

بالغ ال مراأليعد االبتكار و،  شيء أكثر خطورة من عدم االبتكار يوجد الو     
االبتكار يعين القيام باألشياء و شروع ،يف مجي  مستويا  وأجزاء امل األهمية

االبتكار ال و ، شاف مناطق جديدة ، وحتمل امللاطربطريقة خمتلفة ، واستك
املتطورة  شاري من امل يا املتقدمة أو غريهاالتكنولوج شاري يقتصر فقط على م

شاري  ، واألخطر اع املميكن العثور على جهود مبتكرة يف مجي  أنوو ، ًاتقني
أمور عدة من أهمها  ، فإنه يتطلبالنكماش االاتصادي العاملي حينما يظهر ا

 .. ًافكر جيدوي ، ًاجرية، وهو ما حيتاج إىل أن يكون املدير  " خفض التكاليف"
2 

                                                 
1- Canals, Jordi , " Shaping Entrepreneurial Mindsets : Innovation and Entrepreneurship in 

Leadership Development " , Palgrave Macmillan, New York, USA , 2015, P : 18 – 19 . 
2
 :ينظر  - 

- Robbins , Stephen P. & Coulter, Mary, " Management " 11
th
 Ed  , Pearson Education, Inc., 

New Jersey, USA , 2012 , P : 16 . 
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، جيب أن يشمل نظام اإلدارة اجليدة لالبتكار وريادة  باختصارومنه       
 –املهام :  يةتالكفاءا  الضرورية األبعاد اآل األعمال الذي يساعد على تطوير

  .. واملكافآ  عايرياألشلاص ، اختاذ القرار ، امل الوظائف ،
رمسية مناسبة الوظائف هي أيضا وظيفة  كننا أن نالحظ أن أي من هذهميو      

بنفس طريقة احتياج أي إسرتاتيجية إىل هيكل تنظيمي جيد و ، فعال وعرشمل
حتتاج أي إسرتاتيجية ابتكار إىل بنية حتتية تنظيمية واألداء يساعد على تنفيذها ، 

يعتمد التصميم التنظيمي و مشروع ،لل دائم إسهامكن من تقديم جيدة حتى تتم
ة معينة اد ال يعمل م  صناع يف شروعما اد يعمل بشكل جيد مل ؛ سياقعلى 

يف وات معني اد  مشروعالصناعة ، أو ما يعمل لصاحل  أخرى يف نفس مشاري 
إن عدم اليقني احمليط و ، االبتكار يتب  نفس القاعدةو ، املستقبلال يعمل يف 

 ، ميم احللول التنظيمية أكثر صعوبةباالبتكار والتةدي الذي يواجهه جيعل تص
الكبري أمر  شروعأنشطة االبتكار داخل امل كاملعلى وجه اخلصوص ، تو

 ثابريف تالتعقيد الكبري هلذا التةدي من خالل مالحظة ك ويرى ، صعب للغاية
،  الرئيسي شروعالراسلة لدمج أعماهلا الرامية عرب اإلنرتنت يف امل شاري امل

التقليدية  شاري كن مالحظة نفس الظواهر يف املولكن مي ، دون نتائج جيدة
 5 . أمر معقد شروعدمج االبتكار داخل امل:  كرةواملبت
ووظائف وهكذا يكون التفاعل املشرتك بني مكونا  اهليكل التنظيمي       

التكتيكي ، وذلك الستدامة مسرية  –املشروع والتوجه االبتكاري اإلسرتاتيجي 
 ..األعمال املشرتكة ِعرب مراحل حياة املشروع أو ما ينتجه 

 
 
 

                                                 
1- Canals, Jordi , " Shaping Entrepreneurial Mindsets : Innovation and Entrepreneurship in 

Leadership Development " , Palgrave Macmillan, New York, USA , 2015, P : 18 – 19 . 
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  بعالسا املبحث
 التنبؤ والتخطيط والتنظيم والرقابة

 
ال يزال املمارسون احلديثون مييلون إىل حتديد املسؤوليا  واملهارا        

اإلدارية من حيث املبادئ والوظائف اليت مت تطويرها يف مدار  اإلدارة 
على ، وبهذا  توجيه، الراابة ، ال التوظيف،  تنظيم،  التلطيط : املبكرة ، وهي

على هياكل اإلدارة  ًاوظائف اإلدارة هذه اد طبقت عموم من أنالرغم 
تظل و ، لوظائف اإلدارة املؤاتةبا ًادية ، فقد مت إعادة تعريفها مؤخرالتقلي

 5 . معانيها األساسية كما هي ، لكن التطبيقا  خمتلفة
 ةتعلمامل وهو ما يظهر جانب آخر له عالاته بذلك ، أال وهو أن املشاري       
 2 : رة يف أربعة أنشطة رئيسيةماه

 حل املشاكل بشكل منهجي . 
 جتربة أساليب جديدة . 
  التعلم من جتاربهم اخلاصة وتارخيهم السابق وكذلك من جتارب

 . اآلخرين
 شروع عة وكفاءة يف مجي  أحناء املنقل املعرفة بسر. 

                                                 
1 - Kerzner, Harold, " Project management : a systems approach to planning, scheduling, 

and controlling " , 8th Ed.,  John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, US , 2017 , P : 

182. 

2 - Wheelen, Thomas L. & Hunger, J. David , " Strategic management and business policy : 

toward global sustainability " , 13th Ed., Pearson Education, Inc., Boston, USA , 2012 , P : 

14 .  
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ومن هذه  ..التنبؤ وفاعليته وجمرياته املستقبلية  داة مستوى وميكن إضافة      
 :اآلتي لتوجه يشمل حماور هذا املبةث همية وااأل

 . التوا  أو التنبؤ اإلداري: أواًل 
 . التلطيط وأهميته للمشاري : ثانيًا 
 . التنظيم والتنسيق اإلداري: ثالثًا 
 . الراابة واملتابعة التقييمية والتقوميية: رابعًا 

 . الراابة املستدامة واجلودة: خامسًا 
 
 

 التوقع اإلداريأو التنبؤ : أواًل 
 

وتوجهاته الكمية  نةاه التلصصيمبيتعدد ، أو التوا   Forcastingالتنبؤ       
إخل ،  ..واالجتماعي والبيةي واملالي وغري الكمية ، كاإلداري واالاتصادي 

من جهة أخرى ، و وذلك لرف  مستوى داة التلطيط وصن  القرارا  واختاذها
 .. دراسة اجلدوى االاتصاديةاة درمبا يسهم التنبؤ ب

واتساع أسسه وبناءه ، فهو ال يأتي من فراغ ، بل يأتي من تعمق  للتنبؤو     
يف الدراسة والتةليل الكمي وغري الكمي ، حبسب ما يتوافر من نسيب 

، وما يتعلق بتنمية معلوما  وبيانا  ، وما يدعمها من خربا  ومؤهال  
خطة العمل ، لوض  طبيقية بالتعليم والتدريب وتطوير توجهاته العلمية والت

 ..املستقبلية على أسس علمية حتقق األهداف املرسومة للمشروع 
من خالل داة ما ميتلكه املشروع أو اجلهة املعنية التنبؤ لذا يكون مستوى و      

مستقبل القوى املؤثرة ولقراءة ومواهب وآليا  متطورة باألمر من أدوا  
 ما يتوافر من ميداني ، من خالل –بشكل علمي  واألعمال األنشطةمسرية و
العوامل الثابتة تفةص ؛ ما يتم ة ، وعلوما  والبيانا  املاضية واحلاضرامل
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، وبشكل أوس  واملتغرية ، واملستقلة والتابعة ، واملؤثرا  املباشرة وغري املباشرة 
 ..ما يدخل ضمن البيةة الداخلية والبيةة اخلارجية للمشروع 

النماذج اهليكلية تتمثل يف  إىل فةتني رئيسيتني ًاتنقسم مناذج التنبؤ غالبو      
 5 : ةهليكليوغري ا
 هتمام على حتدد النماذج اهليكلية كيف يعتمد متغري معني من اال

ما حتتوي النماذج اهليكلية املتطورة  ًاغالبو ، متغريا  ااتصادية أخرى
عادال  وأكثر من ألف متغري واسعة النطاق لالاتصاد على مةا  امل
 .. لقياسيوعادة ما يشار إليها كنماذج االاتصاد ا

 تغريا  ية على حتديد األمناط يف حركا  امليكلتركز النماذج غري اهل
األساليب املعروفة ، حتليل من حد ووا ، االاتصادية م  مرور الوات

 وصف هذه األمناط بشكلمن خالله ول حياوما السالسل الزمنية ، 
الطريقة الثانية ، التةليل البارومرتي ، تسعى إىل حتديد ، و صريح

املتغريا  االاتصادية اليت تشري إىل التطورا   -املؤشرا  الرئيسية 
  .. االاتصادية املستقبلية

هي جمموعة من اليت اإلدارة اإلسرتاتيجية ميكن أن تسهم بشكل متبادل ، و     
ويشمل  مشروع ،يت حتدد األداء الطويل للال القرارا  واإلجراءا  اإلدارية

؛ ، وصياغة االسرتاتيجية (  اخلارجي والداخلي على حد سواء )؛ املسح البيةي 
االسرتاتيجية ، ، وتنفيذ (  التلطيط االسرتاتيجي أو التلطيط بعيد املدى )

لذلك ، تؤكد دراسة اإلدارة اإلسرتاتيجية على رصد  ، والتقييم والتةكم
 مشروع ،يف ضوء نقاط القوة والضعف للرص والتهديدا  اخلارجية وتقييم الف

                                                 
1 - Samuelson, William F. & Marks Stephen G. , " Managerial economics " , 7th Ed., John 

Wiley & Sons, Inc.,  Hoboken, NJ , USA , 2012 , P : 150 - 151 . 



 235 

تدعى اإلدارة اإلسرتاتيجية يف األصل بسياسة العمل ، وتشمل مواضي  مثل و
 5 . جي واملسح البيةي وحتليل الصناعةالتلطيط االسرتاتي

تطور  ، ويما يسهم يف معاجلته ، املنافسة  –التنبؤ  مفصلية ربزتوكذلك        
األساسية تتمثل يف مساعدة دارة االسرتاتيجية اآلن إىل درجة أن ايمتها اإل
لتكون اادرة على املنافسة  ، ة ومعقدةبنجاح يف بيةة دينامي على العمل شروعامل
يف البيةا  و ، أال بريواراطية وأكثر مرونة شاري ية ، أصبةت املمبيةا  دينا يف

اضية ، تنطوي االسرتاتيجية اليت كانت موجودة يف السنوا  املكاملستقرة 
الستغراق  ًانظرو ، حتديد وض  تنافسي ثم الدفاع عنه التنافسية ببساطة على

أنه ال  شاري ج آخر ، تكتشف املوأال وأال الستبدال منت ًاج أو تقنية واتومنت
يتفق الكثريون م  ريتشارد دايف ، الذي و ، يوجد ما يسمى ميزة تنافسية دائمة

أن أي ميزة تنافسية مستدامة ال تكمن يف اتباع " املنافسة املفرطة"يقول يف كتابه 
خطة مدتها مخس سنوا  تدار مركزيًا ولكن يف توحيد سلسلة من التوجها  

جيب أن تطور املرونة  شاري وهذا يعين أن امل، االسرتاتيجية اصرية األجل 
 2 .خرى القدرة على التةول من اسرتاتيجية مهيمنة إىل أ –االسرتاتيجية 

أما من العوامل اليت تؤثر على اجتاها  التنبؤ منها ما يتعلق ؛ مبستوى       
والسياسا  والقيود احلكومية ، ومستوى التأكد وعدم ، االستقرار السياسي 

، والتوظف واإلنتاجية والدخل الوطين ، توجها  املستقبل التأكد من 
 3..بيةة التكنولوجية وحراكها واالجتاها  السكانية ، ومستويا  األسعار ، وال

                                                 
1 - Wheelen, Thomas L. & Hunger, J. David , " Strategic management and business policy : 

toward global sustainability " , 13th Ed., Pearson Education, Inc., Boston, USA , 2012 , P : 

5. 

2 - Wheelen, Thomas L. & Hunger, J. David , " Strategic management and business policy : 

toward global sustainability " , 13th Ed., Pearson Education, Inc., Boston, USA , 2012 , P : 

13 . 
3
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من  مية التنبؤ أو التوا  ، وما يشغلهوكل ما تقدم ذكره ، يبني مدى أه      
، وأال ما ميكن اوله عن التنبؤ موا  القطب املشارك يف النظام املفتوح املتكامل 

من كونه استقراء حليثيا  املاضي واحلاضر ، وتوا  جمرياتها وما ُيستةدث 
خفض امللاطر التنبؤ بهذا أال ما حيقق ى مستقبل املشروع ، وؤثرا  علامل

، واستثمار املتوافر من املوارد املتنوعة والتهديدا  والتةديا  املستقبلية 
 ..  من خالل اخلطط الفرص –ومفصلية القوة 

املستقبل يف اإلسالم ، له أهمية بالغة يف سالمة املصدر  –وللمعلوما       
األخروية ،  –اخلطط للمستقبل والعوااب الدنيوية  –ة ، والتنبؤ والقراءة امليداني

 : وسالمة وأخالايا  األداء والتنفيذ لدى املعين باألمر 
  ( ٌأَفَلَمْ يَسِريُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآَخِرَةِ خَيْر

 .سورة يوسف /  515من اآلية (  وْا أَفَلَا تَعْقِلُونَلِلَّذِينَ اتَّقَ

  (ْمَى الْأَبْصَارُ أَفَلَمْ يَسِريُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَع

 .ورة احلج س (73)وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ 

  (َوَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِين  ) سورة األعراف /  86من اآلية. 

ويما تتضمن اآليا  ، أهمية استقراء املاضي واحلاضر واالستفادة من      
النتائج لبناء الصورة املتكاملة ، ووض  األسباب والنتائج نصب الدراسة 

تقبلية لوض  مسأو تواعا  ى عليها من تنبؤا  ، وما يبنوالتميري والتةليل 
اخلطط الذكية والرشيقة ، البعيدة عن كل أسباب ومسببا  املشاكل واألزما  
والضياعا  احلضارية ، وبناء ثقافة احلضارة الرشيقة اليت ال يكون فيها هدر 
وضياعا  لإلنسان وأخالاياته ومسرية أنشطته على وفق مفصلية اجلعل 

التشري  اإلهلي الذي حيمي كل احلقوق والواجبا  ، مبا  –نسان التكويين لإل
 ..فيها حقوق البيةة الداخلية واخلارجية وما حييط من الفضاء 
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 التخطيط وأهميته للمشاريع: ثانيًا 
 
فر املبادئ التوجيهية امرحلة التلطيط توفإن  ، استكماال ملا سبق تبيانه     

تقوميية اابة إنشاء مر ويتطلباملشروع ،  وأنشطةألعمال ة فرتة املقبلللاألساسية 
وعة متنوعة من التلطيط نشاط مستمر تجممإن  ، فضاًل عن دايقة لإلدارةتنموية 

 ..الربامج امللتلفة 
أهداف ختطيط املشروع يف التةديد الكامل لكل األعمال  من حدوايتمثل و      

دها بسهولة يث يتم حتديحب(  رمبا من خالل وض  خطة مشروع موثقة )املطلوبة 
 5 : هذه ضرورة يف بيةة املشروع بسببو ، لكل مشارك يف املشروع

 الكثري من ابل تنفيذها ، ميكن ختطيط  ًاإذا كانت املهمة مفهومة جيد
 . ًاالعمل مسبق

  إذا مل يتم فهم املهمة ، فعند تنفيذ املهمة الفعلية ، يتم اكتساب املزيد من
دي إىل تغيريا  يف ختصيص املوارد ، املعرفة ، وهذا بدوره يؤ

 . واجلداول الزمنية ، واألولويا 

  كلما كانت املهمة غري مؤكدة ، زاد مقدار املعلوما  اليت جيب معاجلتها
 . لضمان األداء الفعال

من  بأكمله شروعهية لإلدارة على أسا  املـتوجي ب وض  مبادئتطليولذا       
رتاتيجي ومحاية مستقبله وادرته للواوف اإلس أجل حتقيق الوحدة والتماسك

 ..الفرص  –بوجه التةديا  ومعاجلة نقاط الضعف وحتسني نقاط القوة 
بوضوح عبارة عن بيان مكتوب هي  خطة العمل اليتما يتطلب من منه و     

تغطي  ، فضاًل عن ما وحيلله ويعطي تواعا  مفصلة حول مستقبله عملاليصف 

                                                 
1 -Kerzner, Harold., " Project management : a systems approach to planning, scheduling, 

and controlling " , 8th Ed., John Wiley & Sons, Inc., Published by John Wiley & Sons, Inc., 

Hoboken, New Jersey, US, 2003 , P : 378 . 
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مقدار األموال اليت ، و ة لبدء عملك أو توسيعهب املاليخطة العمل اجلوان
 5..، لذا فقد تستغرق واتًا لوضعها  حتتاجها وكيف سوف تسددها

ى أنه وظيفة اختيار أهداف ميكن وصف التلطيط بشكل عام علأيضًا و      
وصف و ، اووض  السياسا  واإلجراءا  والربامج الالزمة لتةقيقه شروعامل

 ، للعمل ضمن بيةة متواعة ًادد مسبقع بأنه إنشاء مسار حمالتلطيط يف بيةة املشرو
يرون التنفيذيون إذا مل يستط  املدو ، تطلبا  املشروع املعامل الرئيسيةحتدد مو

ألن املعامل الرئيسية غري وااعية ، فقد يتعني على مدير املشروع  ًاااللتزام به نظر
أن تشارك اإلدارة العليا  جيبو ، كون أحدها حتريك املعاملتطوير بدائل ، اد ي
هناك أربعة أسباب بهذا االجتاه يما يتطلب معرفته ، بأن ، و يف اختيار البدائل

 2 : أساسية لتلطيط املشروع
 إلزالة أو تقليل عدم اليقني . 

 لتةسني كفاءة العملية . 

 للةصول على فهم أفضل لألهداف . 

 لتوفري أسا  لرصد ومراابة العمل . 
الوظائف  جعلالرتكيز وتدور حول وتقنياتها التلطيط  مهمةكذلك و      

،  ط هي ببساطة زيادة إنتاجية العملرؤية التلطي، و " جاهزة للعمل"املناسبة 
كةد ، و مل بأنها حزمة عمل أو حزمة خمططةتصف خطة الع شاري بعض املو

، ة املطلوبة أدنى ، تتضمن خطة العمل نطاق الوظيفة ، وحتديد املهارا  احلرفي
ديد إجراًء إلجناز املهمة وحت ًااد يتضمن امللطط أيضو ، وتقديرا  وات العمل

م  التلطيط السليم أو اإلعداد لكل و ، أي أجزاء وأدوا  خاصة مطلوبة
، ومن  الصيانةما يتطلب من طريق لزيادة إنتاجية اوة وظيفة ، ميهد هذا اجلهد ال

                                                 
1 -McKeever, Mike P., " How to write a business plan , 10th ed., The NOLO trademark , 

U.S.A. , 2010 , P : 6 . 

2 -Kerzner, Harold., " Project management : a systems approach to planning, scheduling, 

and controlling " , 8th Ed., John Wiley & Sons, Inc., Published by John Wiley & Sons, Inc., 

Hoboken, New Jersey, US, 2003 , P : 378 . 
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النجاح الشامل التوجيه ويف ل كبري هم بشكهناك ستة مبادئ تسجهة أخرى فإن 
 5:، وميكن تبيانها كاآلتي  للتلطيطوالفعال 

 بتنظيم امللططني يف اسم منفصل شروعقوم املي  . 
 يركز امللططون على العمل يف املستقبل  . 
 يبين امللططون ملفاتهم على مستوى مكون األنظمة  . 
 خربة امللطط متلي تقديرا  الوظائف . 
 حلرفيدرك امللططون مهارة ا  . 
 فر أخذ عينا  العمل لوات العمل املباشر املقيا  الرئيسي لفعالية ايو

 . التلطيط
، لذا يتطلب  كبريوحل لتلطيط ملشروع يشبه وض  لغز ابطبيعة احلال ؛ و     

حتديد ما يناسب التواعا  أو التنبؤا  املبنية على دراسة وحتليل املعلوما  
ب بوضوح م  األنشطة ضمن إنسابية وفعاليا  والبيانا  ومدى متثيلها ملا يتناس

 .  املدخال  والعمليا  االنتاجية وامللرجا 
لتشكيل صورة واضةة  تلذ عدة خطوا  أوليةيأن وبهذا يتطلب       

بتفاصيلها ما بني البيةة الداخلية والبيةة اخلارجية للمشروع ، اليت تبدأ من 
، لتتكامل ما بني مهام العمومية وتصب يف خصوصية الوحدا  وأنشطتها 

وأدوار الوحدا  ، وتلتقي بالرؤى والرسالة عند مسار الغايا  واألهداف 
 ..املطلوب الوصول إليها بأداء وكفاءة عاليني 

املتمثل على املدى القريب ، والتلطيط اتجممل  التلطيط التفصيليوهناك        
هي ، واملشروع  ائم عليهااملتمثل على املدى البعيد ، م  مراعاة األخالايا  الق

ما تتطلبه وهتماما  الحتياجا  واالفهم ا، مبا فيه  اخلطوا  األوليةتشكل 
جلة األمور والتفكري معا، والتعاون واملشاركة ، و اخلدما  التةليلية االحرتافية

                                                 
1 - Palmer, Richard D., " Maintenance Planning Scheduling Handbook " , 2

nd
 Ed. , 

McGraw-Hill , New York, USA , 2006 , P : 27 - 29 . 
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فر اتووكفاءة ، وما يدعم ذلك من  بفعالية تنفيذالتلطيط ولالتوجيه لما حيقق في
ميزة االستفادة من على التأكيد ، م   والتوجيه الواس سب املناالتمويل 
 .. project life cycle ، وكل ما يدعم سالمة دورة حياة املشروع  املواهب

األنشطة أو املشاري  ،  نوع اخلطة اليت حتتاجهاتبيان  وهنا يتطلب      
 ة طنوع اخل، وعمل الكيفية كتابة خطة األسلوب املناسب لاستلدام  ميكن حيث

 5:، فهناك  حتياجا لال ةناسبامل
  خاص  خطة العمل الكاملة مفيدة بشكل دتع : كاملةالعمل الخطة

هذا الشكل من اخلطة يمتاز و ، جديدة لألشلاص الذين يبدأون أعمااًل
يف  ًاستكون أكثر جناحو ، املؤيدين احملتملني لدعم أعمالك ا إلاناعأيض

ى مجي  أسةلة الداعمني عل مج  األموال اليت حتتاجها إذا أجبت
 :  يةتتضمن اخلطة الكاملة العناصر اآلب أن تويتطل ، احملتملني

صفةة العنوان ، مللص اخلطة ، جدول احملتويا  ، بيان املشكلة ،     
وصف العمل ، إجنازا  األعمال ، خطة التسويق ، تواعا  إيرادا  

الرأمسالي ،  املبيعا  ، تواعا  األرباح واخلسائر ، خطة اإلنفاق
تواعا  التدفق النقدي ، االجتاها  املستقبلية ، امللاطر اليت تواجه 
عملك ، خطة املوظفني ، شلصية األعمال ، جدول التوظيف ، 
األوصاف الوظيفية ، أهداف العمل احملددة ، البيان املالي الشلصي ، 

 . اخللفية الشلصية ، امللةق ، واملستندا  الداعمة
  عرف عملك ، وكنت على إذا كنت ت : (ة يوم واحدخط)خطة سريعة

 على إجراء التواعا  املالية ، وامت بالبةث الالزم ، فقد دراية واادر
لكن جيب أن تفهم أن اخلطة  ، تتمكن من إنشاء خطة يف يوم واحد

لن يقنعك أنت أو و ، ريعة هي نسلة جمردة من خطة العملالس

                                                 
1 - McKeever, Mike P., " How to write a business plan , 10th ed., The NOLO trademark , 

U.S.A. , 2010 , P : 2 . 
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إال  ًاال يكون ذلك مناسبو ، مةون احملتملون أن فكرة عملك سليالداعم
التزم أحدهم بالفعل بدعم  أو إذا ًاة جدإذا كانت فكرة عملك بسيط

تتضمن اخلطة السريعة اليت مت جتريدها من هذه املكونا  و ، مشروعك
 : القليلة

،  صفةة العنوان ، مللص اخلطة ، جدول احملتويا  ، بيان املشكلة     
ل ، تواعا  إيرادا  املبيعا  ، وصف األعمال ، إجنازا  األعما

تواعا  األرباح واخلسائر ، خطة اإلنفاق الرأمسالي ، تواعا  التدفق 
 .النقدي ، امللةق ، واملستندا  الداعمة

يف بداية كل فصل حيتوي "  اخلطة السريعة "خطة سريعة يظهر رمز     
 . على مكونا  اخلطة السريعة ويرشدك إىل األاسام اليت ستةتاج إليها

 البدء خبطة سريعة وإضافة مكونا  من خطة  ميكن : خطة خمصصة
ما عند تقرير ما جيب تضمينه و ، حتياجا الكاملة لتناسب االعمل ال

 :  يتطلب سؤال الذي جيب استبعاده ،

؟ ما هي العبارا  اليت يريد أنصارها  اوال أاوىاألأي من         
خطط فضاًل عن فارغة  ؟ الحظ أن املالحق حتتوي على مناذج رؤيتها

 ، تصني  ، وتطوير مشروع مشروع، و خدما  صغري وعشرأعمال مل
 ، (باستثناء خمطط حساب فوائد القرض)يتم تضمني كافة النماذج و
يتم و حلساب تواعا  املبيعا  ، واملعلوما  املالية الشلصية ، النماذجو
النقدي  األرباح واخلسائر وتواعا  التدفق أو تواعا  ر تنبؤا فاتو

وتتضمن صيغ مفيدة إلجراء  Microsoft Excelبتنسيق جدول بيانا  
 . . العمليا  احلسابية

املستقبلية ، وبناًء على هذه  الظروفأو تواعا   ا ضمن التلطيط تقديريتو     
سؤول امل ملدير ومجي  املوظفنياختاذ القرارا  بشأن عمل ايتم التقديرا  ، 

 : أال  وهيستويا  م ثالث على هذه الوظيفة ركزتو م ،عنه
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جية املصممة التلطيط االسرتاتيجي ، والذي يتناول اإلجراءا  االسرتاتي. 5
 .. بعيدة املدى شروعلتةقيق أهداف امل

التلطيط التكتيكي ، الذي يرتجم اخلطط االسرتاتيجية إىل إجراءا  . 2
 .. مصممة لتةقيق أهداف وغايا  حمددة واصرية األجل

قيق أهداف التشغيلي ، الذي حيدد اإلجراءا  الالزمة لتة التلطيط. 3
 .. أو خطوط إنتاج معينة يف أسوااها شروعوحدا  معينة من امل

اجلديدة  شاري الكبرية والصغرية ويف امل شاري التلطيط مهم يف املف عمومًاو       
ألنه اد يكون أكثر أهمية يف األعمال التجارية اجلديدة والصغرية و ، والقائمة

،  تغلب على األخطاء الكربىنادرًا ما يكون لديها فائض من املوارد املتاحة لل
،  ان غري مستعدة ملا هو غري متوا اليت ال ختطط يف كثري من األحي واملشاري 

ضطر إىل يعاني ، واد ت شاري اث غري متواعة ، فإن أداء املعندما حتدث أحدو
فإن التلطيط هو وظيفة إدارية مهمة  وبالتالي ، ، اختاذ إجراءا  استثنائية

 5 . للغاية
وبشكل واس  يولي اإلسالم لثقافة وحدة األوامر واختاذ القرار وتنفيذه       

على أسس اخلطط املناسبة للمواف ، األهمية البالغة ، ومضامني ذلك يما وردة 
 :يف اآلية املباركة 

زِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْ)       

 .املائدة سورة  (34)لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ 

هو يدخل إىل جانب املهام التلطيطية واملكمل هلا ،  وبشكل طبيعي يما      
من وظيفة ومهام التنظيم يف تغطية جوانب  اختاذ القرارا  ، الكفيلصن  و

 ..والتنسيق والتنفيذ ، اليت سيتم الحقًا التطرق هلا 
 

                                                 
1 - Hitt, Michael A. . & Others , " Management " ,  3rd Ed. ,Pearson Education, Inc. ,  New 

Jersey, USA , 2012 , P : 11 . 
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 التنظيم والتنسيق اإلداري: ثالثًا 
 

التنفيذ عند بشكل ميداني وواضح  لقرارا  ترتجمنقاط اوة اخلطط واختاذ ا     
دارية أو وظائف املدير من خالل امتدادا  الوظائف اإلومتابعة تكاملية 

وحتقيق سالمة االتصاال   Coordinatingوالتنسيق  Organizingالتنظيم 
املوارد البشرية تنوعة ، كما يتعلق باملوارد امل منهوضمن نظام املشروع املتكامل ، 

واللوجستية املتعلقة بذلك واملبنية على الكفاءا  واملالية واملعلوماتية والتقنية 
 ..واملهارا  واخلربا  ؤهال  وامل
ويتعاونون  شروععالاا  العمل حبيث يتفاعل أعضاء امل هيكلةالتنظيم هو و      

أنواع املهام  اسام حبسبتنظيم األفراد يف األو ، لتةقيق األهداف التنظيمية
ية بني خمتلف حيدد خطوط السلطة واملسؤول، واخلاصة بالوظائف اليت يؤدونها 

سبل لتنظيم املوارد ، جيب أن يقرر املديرون أفضل ال، و عا األفراد واجلما
تتمثل نتيجة التنظيم يف إنشاء هيكل تنظيمي ونظام ، و سيما املوارد البشريةال

نسق وحيفز األعضاء حتى يعملوا يوما رمسي لعالاا  املهام وإعداد التقارير 
 5 .. لتةقيق األهداف التنظيمية ًامع
ية اليت ينشئ بها املديرون هيكل عالاا  العمل بني التنظيم هو العملو     

اهليكل و ، ءة وفعاليةاملوظفني للسماح هلم بتةقيق األهداف التنظيمية بكفا
عن الوظائف الذي  تقاريرمسي للعالاا  بني املهام والالتنظيمي هو النظام الر

تصميم ال، و حيدد كيفية استلدام املوظفني للموارد لتةقيق األهداف التنظيمية
 ًاق بها املديرون نوعقملية اليت حيهو الع Organizational Designالتنظيمي 

من العمل بأكثر كفاءة  شروعامل تمكنين اهليكل التنظيمي والثقافة حتى م ًامعين
  .. وطريقة فعالة

                                                 
1 - Jones, Gareth R. & George, Jennifer M. , " Essentials of contemporary management ", 

7th Ed., McGraw-Hill Education, New York, USA , 2017  , P : 10 . 
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احملددا  املهمة لنوع اهليكل التنظيمي أو اختيار  منهناك أربعة عوامل و      
ظيمية ، ونوع اإلسرتاتيجية اليت طبيعة البيةة التن: وهي  التنظيميةمديري الطريقة 

ستلدمها ياليت ( ا وخاصة تكنولوجيا املعلوم)، والتكنولوجيا  شروعتبعها املي
طريقة اليت يعمل بها تعتمد الو ع ،شرولمل املوارد البشرية، وخصائص  شروعامل

 5 : اياثالث اضعلى اختيارا  مديري التنظيم ل شروعهيكل امل
 ؟ فية جتمي  املهام يف وظائف فرديةكي •

 ؟ كيفية جتمي  الوظائف يف وظائف وأاسام •

 ؟ نا لطة وتنسيق أو دمج الوظائف والكيفية ختصيص الس •
الداعم لتةسني اجلودة مبنهجها التنسيق  –تربز مفصلية التنظيم وميكن أن       

املوارد سهولة انسيابية و، داخلية البيةة ال، وما يقابلها من استقرار  الرشيق
بني التنسيق  –االتصال  ومنه ما يتةققعدم اليقني ، اخنفاض مستوى ، و تاحةامل

لتةسني األداء بشكل مستمر وبفاعلية عالية ومرنة ،  األشلاص والوظائف
ئف أو بني األاسام ومن  ظهور زيادة التواصل والتنسيق بني الوظاالتوجه بو

 .. املشكال الفجوا  و
منهجي ، ب دمج املوارد بشكل تطلإجراء العمل اإلداري ، يفضاًل عن أن       

ل املناسب للعالاا  إنه ينطوي على حتديد اهليكو ، وتسمى هذه الوظيفة تنظيم
لتوجه واألشلاص الذين يشغلونها ، وربط هذا اهليكل با بني املناصب

ية يف أبسط الغرض من هذه الوظيفة اإلدار، و شروعاالسرتاتيجي العام للم
 2. . ستتب  الفوضى هوبدون شروعحماولة إحضار النظام إىل املمستوياتها هو 

تم تتضمن اإلدارة تنسيق أنشطة عمل اآلخرين واإلشراف عليها حتى يو     
أن تنسيق عمل اآلخرين واإلشراف عليه هو و ، إكمال أنشطتهم بكفاءة وفعالية

م  ذلك ، هذا ال يعين أن و ،  اإلداريةإلدارية عن الوظيفة غريما مييز الوظيفة ا
                                                 

1 – " Ibid ", P : 230 - 233. 

2 - Hitt, Michael A. . & Others , " Management " ,  3rd Ed. ,Pearson Education, Inc. ,  New 

Jersey, USA , 2012 , P : 11 . 
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بداًل و ، يف أي مكان ، أو بأي طريقةووات ، يف أي  املدير ميكنه فعل ما يريد
من ذلك ، تتضمن اإلدارة ضمان إكمال أنشطة العمل بكفاءة وفعالية من ابل 

و على األال هذا ما يطمح املدير إىل األشلاص املسؤولني عن القيام بها ، أ
 ..قيقه للمشروع وحت فعله
امللرجا  بأال كمية من  تشري الكفاءة إىل احلصول على أكرب عدد منو       

مبا يف ذلك املوارد  ،م  املدخال  النادرة  ألن املدير يتعامل ًانظرو ، املدخال 
مهتم باالستلدام الفعال لتلك  وفه ،مثل األشلاص واألموال واملعدا  

 وهذا – " ياء بشكل صةيحـفعل األش "م ـها باسـليار إـما يش ًاغالبو ، املوارد
يث بفعاليتها واستكمال األنشطة حب ًادارة أيضتهتم اإل، و   املواردضيِّيهو ، ال 

القيام باألشياء  "ما توصف الفعالية بأنها  ًاغالبو ، يتم حتقيق األهداف التنظيمية
على حتقيق  شروعبأنشطة العمل اليت ستساعد املأي القيام  –"  الصةيةة
الصارمة ، وتنفيذ  ستهلكنيشمل تلبية مطالب املما ت األهداف، ومن  أهدافها

وظائف املوظف أكثر سهولة اسرتاتيجيا  التصني  على مستوى عاملي ، وجعل 
يف حني  ،حتقيق هذه األهداف والل مبادرا  العمل امللتلفة ، من خ وأمانًا

ن الفعالية معنية بالنهايا  أو حتقيق تتعلق الكفاءة بوسائل إجناز األشياء ، فإ
الناجةة ، عادة ما تسري الكفاءة العالية  شاري يف امل، و األهداف التنظيمية

اليت تؤدي إىل  )ة فاشلتنطوي اإلدارة الو ، إىل جنب ة العالية جنبًاوالفعالي
 5 . على عدم الكفاءة وعدم الفعالية(  ضعف األداء

طيط ، يصبح من الواضح أن نظام التلطيط يزخر تنفذ اإلدارة التل عندو      
عن التعرف على  شاري إن عجز العديد من املو ، قةبالعديد من التفاصيل الداي

ما  التلطيط التابعة هلا من ينظتمين  ، ل الدايقة أو التعامل معها هذه التفاصي

                                                 
1 - Robbins , Stephen P. & Coulter, Mary, " Management " 11

th
 Ed  , Pearson Education, 

Inc., New Jersey, USA , 2012 , P : 4 . 
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 لتسهيل اسم منفصل يتم تنظيم امللططني يف، و حتقيق حتسينا  يف اإلنتاجية
 5 .. ك الرتكيز على العمل يف املستقبلالتلصص يف تقنيا  التلطيط وكذل

يتكامل التنظيم بالتنسيق إداريًا ، يف ضوء دراسة وحتليل بطبيعة احلال ، و      
، ومنه ما وض  له من اخلطط ، أو تواعه ه ، وما مت التنبؤ ب املعلوما  والبيانا 
 :سواء كان باجتاه 

 املستقبلية وما يتماشى م  الواا  ومبةدوديتها تقليدي ينظر للتواعا  
 ..الزمنية احملددة ، وبأهداف معينة 

  أو إسرتاتيجي وغري تقليدي يشكل املستقبل املتوازن بني البيةة الداخلية
والبيةة اخلارجية ، وبتوجيهه يكون التغيري مبدد زمنية اصرية ومتوسطة 

 ..  لتةقيق األهداف الواسعة برؤيا ورسالة واضةة
منه النظام و،   JITكنظام اإلنتاج يف حينه  عدة ورمبا تدخل هنا أنظمة      

وانسيابية وفاعلية مناسب ، وجه التنظيم وما جيري من تنسيق ي يالرشيق الذ
لف اهلدر بكل أشكاله ، واحلد من التحتقق خفض ، ومرونة مناسبة 

 ..ضياعا  واهلدر وال
 Reorganizingتوجها  إعادة التنظيم  تسهممن جانب تكاملي آخر ، و     

يف محاية املشاري   من تهديدا  وحتديا  وخماطر ، وإسرتاتيجية إعادة التنظيم 
، من مستويا  اجلودة وحتسينها املستمر  من رف بذا  الوات تانهيارها ، و

واملهارا  والقدرا  خالل أمور عدة منها ما تتعلق ؛ باملوارد البشرية 
ستقبل املشروع ، تطلبا  متكنولوجيا املتقدمة املالئمة ملواملواهب ، وال

ابل  املطلوبة ، وانسيابية التنظيم ما واملعلوما  والبيانا  وتنوع مصادرها
، التغذية املعلوماتية الراجعة للمشروع  الوصول ملرحلة مرحلة املدخال  وحتى

املنتوج وسبل رضى املستهلك والتواعا  املستقبلية ، وطبيعة بومنها ما يتعلق 

                                                 
1 - Palmer, Richard D., " Maintenance Planning Scheduling Handbook " , 2

nd
 Ed. , 

McGraw-Hill , New York, USA , 2006 , P : 29 . 
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 –التسعرية  –الريادة املستدامة والرشيقة ، واستدامة حراك ثالثية ؛ الكلفة 
مستوى ثقافة التمييز ما حيققه للةاجة واإلشباع والرضى ، و؛ املقابلة ، اجلودة 

 ..االختيار وحراكه احلضاري  –
وع ، يأخذ التنسيق دوره الفاعل يف كل مفاصل وتفاصيل املشربالتوازي و       

ومنه ما يتعلق بالتنظيم وإعادة التنظيم والبناء اإلسرتاتيجي للتنظيم وإعادة 
التنفيذية ،  –، وهو ما حيدث من خالل املستويا  اإلدارية التلطيطية التنظيم 

، العالاا  الرمسية وغري الرمسية اهلادفة  –وما يتطلبه من سالمة االتصاال  
 ..ء العالي لتةقيق األهداف التنظيمية وسبل اختاذ وتنفيذ القرارا  باألدا

على مدار هو جزء من وظيفة االتصال  التنسيقمن جهة أخرى فإن و      
، وعادة ما تتطور العالاة غري الرمسية بني األشلاص املعنيني ، يما  الوات

لة لنقل املعلوما  بوسفر أدوار االتصال اتو، و مخيفف كثريا من التوتر بني املها
الكبرية اليت اد ال يعرف موظفوها أي  شاري ، وهو أمر مهم يف امل وعشرعرب امل
شكال  ، يقوم كبار املن  ظهور ملو،  ص خارج وظيفتهم أو اسمهم املباشرشل

تنظيم كون بتالدمج آليا  ، و آليا  دمج متعددة يف بنيتهم التنظيميةاملديرين ب
والتنسيق بني الوظائف  األدوا  اليت ميكن للمدراء استلدامها لزيادة التواصل

 5 .. واألاسام
تنسيق الوظائف والتقسيما  بغض النظر عن هيكل املديرين الذين و     

، وعدد املستويا   شروعتوزي  السلطة يف املخيتارونهم ، جيب أن يقرروا كيفية 
اليت يتعني عليهم احلصول عليها يف التسلسل اهلرمي للسلطة ، وما هو التوازن 

 يقه بني املركزية والالمركزية للةفاظ على عدد املستويا  يفاملطلوب حتق
، جيب على املديرين  شاري م  منو املو ، التسلسل اهلرمي إىل احلد األدنى

تكامل الفر  آليا  اتتوو نا  ،مل والتنسيق بني الوظائف والزيادة التكا

                                                 
1 - Jones, Gareth R. & George, Jennifer M. , " Essentials of contemporary management ", 

7th Ed., McGraw-Hill Education, New York, USA , 2017  , P :252 . 
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تعددة االتصال املباشر ، أدوار االتصال ، فرق العمل ، الفرق م:  هيلـلتس
 5 .. الوظائف ، أدوار التكامل ، وهيكل املصفوفة

ما ميتلك على و ططاخلتنفيذ  ةادرالنهائي يعتمد على  نجاحالإن فضاًل عن و     
، كاملتمثلة باملهارا  ؛  Managerial Skills اإلدارية هارا املشروع من امل

االستقرائية ، ، واإلدراكية ، و( العالاا  اإلنسانية ) الفنية ، والتفاعلية 
والتةليلية ، والتشليصية ، وذلك على مستوى اإلدارا  العليا والوسطى 

، وما يدعمها من مصادر هذه املهارا  ؛ كالتعليم بشكل عام ، والتنفيذية 
 2..والتعليم املستمر بشكل خاص ، والتجربة امليدانية ، واخلربا  ، والدورا  

ب اجلوانب املشرتكة م  املشاري  وداعم آخر هو مدى معرفة واستيعا      
املتشابهة واملتماثلة ، ومدى إمكانية التميز والتفوق التنافسي اإلستثنائي 

 ..للمشروع ، مبا فيه ما يدعم ذلك من التكنولوجيا وتكنولوجيا املعلوما  
وعلى العموم ، فإن اإلسالم ينظر ألي نشاط أو فعل وجمريا  تنفيذه        

تنسيقه ، سواء كان خمطط له أو غري خمطط له ، بأنه ال يقف وأداءه وتنظيمه و
مبسؤوليته عند عتبة الدنيا ، ومبين على أسا  احلقوق والواجبا  ، واملناف  
واملضار ، والطااة والقدرا  مبؤشرا  ومعايري اجلعل التكويين لإلنسان 

 :واجلعل التشريعي اإلهلي 
 سورة األعراف/  42من اآلية (  هَاسًا إِلَّا وُسْعَوفْوكَلِّفُ نَولَا نُ) 

وهو ما ينطبق جانب من مضامينه على جمريا  التنفيذ والتنظيم والتنسيق ،      
مبا حيمله من أخالايا  العمل والقدرا  ، وكما يقول املبدأ اإلداري ؛ أطلب 

 ..املستطاع لكي تطاع 
 

                                                 
 
 :يرامع  - 

- " Ibid " , P :256 . 
2
دار المسيرة للنشر /  5ط  /مبادئ اإلدارة ؛ مع التركيز على إدارة األعمال / خليل محمد حسن الشماع . د: يرامع  - 

 . 22 -21ص /  2117/ األردن  –عمان / والتوزيع والطباعة 
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 الرقابة واملتابعة التقييمية والتقوميية: رابعًا 
 

ووض  ، بالتنبؤا  أو التواعا  ؛ اإلجراءا  مرورًا انسيابية عد أن تتم ب      
اخلطط وجمريا  تطبيقاتها وتنفيذها ، ومتطلباتها التنظيمية والتنسيقية وسبل 

 ..ة املسموح بها ـفاعليتها ومستوى املرون
يتطلب التوجه مبطابقة ما خمطط له وما يتم تنفيذه على أرض الواا  ،       

خر مطابقة اخلط البياني للملطط له م  اخلط البياني ملا يتم تنفيذه أو ما مبعنى آ
 ..الراابية واملتابعة التقييمية والتقوميية مت تنفيذه ، وذلك يكون ب

وابل اخلوض باملوضوع ، البد من اإلشارة إىل أن هناك اختالف بني      
لتطبيق امليداني ، يف املفهوم وا controllingوالراابة  Supervisionاإلشراف 

 ..والكثري خيلط بينهما 
  5 :وميكن وض  جدول مقارن بني اإلشراف والراابة وكاآلتي       

 
 الراابة اإلشراف

ضمان عمل مراكز اإلنتاج على تنفيذ 
أهداف اخلطة يف توايتاتها املقررة 

 ..وبالشكل املطلوب 

تقارن بني ما خمطط له وما يتم تنفيذه ، 
اخلط البياني لللطة ، أي تطابق بني 

 .. واخلط البياني ملا مت تنفيذه 
، وحتدد هي جزء من اخلطة وتنفيذها  ..يعمل للمساعدة على تنفيذ اخلطة 

 ..تبعًا للةاحة 
يوافر الظروف اليت جتعل النشاط 
اإلنتاجي يسري سريًا مرضيًا بإطار 

وظيفة  ، والراابةتتةمل أعباء التنفيذ 
اإلدارية أو وظائف  من الوظائف

                                                 
/   ط/ العرراق  / النجف األشرف / مطبعة القضاء / فلسفة اإلدارة المعاصرة والمجتمع / هاشم حسين ناصر المحنك . د - 

 . 13   - 12 ص /  991 

مكتبررة لبنرران  / التجاريررة و االقتصرراديةإلداريررة واالمتماعيررة و ا المصررطلحاتموسرروعة / هاشررم حسررين ناصررر المحنررك  . دـرر 

 . 491 – 489ص /  2117/ بيروت ـ لبنان / ناشرون 
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 ..املدير  ..اخلطة 
يقتصر اإلشراف على مراكز اإلنتاج 

 ..ومواا  من أنشطتها 
ال تقتصر الراابة على اإلنتاج 
واملراحل اإلنتاجية تتعدى نطاق أوس  
يشمل مثاًل التلزين وانسيابية العمل 

تدخل يف كل ورضى املستهلك و
 ..مستوى األرباح جماال  العمل و

 ..ال تتةدد الراابة بأفراد حمددة  ..فراد حمددة يتةدد اإلشراف بأ
 

اليت هلا األهمية البالغة وذلك بداة ة الوظيفة اإلدارية راابالوتعد       
استثماراتها الداخلة يف فاعلية مهامها وأدوارها ومسؤولياتها ضمن كل مفاصل 
أنشطة وعمليا  املشروع بشكل تقييمي وتقوميي ، والسيما ضمن البيةة 

  ..اخلارجية  –داخلية ال
جيب أن يتةكم مجي  و ، مقارنة وتصةيح أداء العملعملية  فالراابة      

نهم ال يستطيعون أل، املديرين حتى لو كانت وحداتهم تعمل كما هو خمطط هلا 
األنشطة اليت مت القيام بها ومقارنة األداء  ويمما مل يتم تق ًامعرفة ذلك فعلي

شطة بطرق إمتام األنيف تضمن الضوابط الفعالة ، وب الفعلي باملعيار املطلو
إذا كانت الضوابط فعالة ، إذن ، يتم حتديدها من و ، تؤدي إىل حتقيق األهداف

  5 . خالل كيفية مساعدة املوظفني واملديرين على حتقيق أهدافهم
هي ختطيط وتنظيم وايادة  : ةوظيفي ةطأنشك؛  اإلدارةفإن بطبيعة احلال ، و     
 ألهداف التنظيمية بكفاءة وفعاليةة على املوارد البشرية وغريها لتةقيق ااابرو

 مثل األشلاص ، أصواًل شروعتتضمن موارد املفضاًل عن ما  عالية ،
الكمبيوتر أجهزة  ، مواد أولية ، ال آ ،ومهاراتهم ودرايتهم وخرباتهم 

                                                 
- Robbins , Stephen P. & Coulter, Mary, " Op. Cit. " , P : 596 . 
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والء و، لي ورأ  املال املا ، اعوبراءا  االخرت ،وتكنولوجيا املعلوما  
 5 . املوظفنيو ستهلكنيملا

والرصد لتقييم  معايريإنشاء أنظمة دايقة للهو ة راابالوبهذا فإن توجها        
، فضاًل ومساره املناسب واملتميز  يف حتقيق أهدافه شروعمدى جناح املوتقويم 

 ..عن ما حتققه من عدم ضياع الفرص واحلقوق والواجبا  
وم  ذلك ، فإن  ، سلبية ه داللةل ، اال يف بعض احل ، ةراابال مصطلحو      
يكمن جوهر هذه الوظيفة يف تنظيم و ، ة هي وظيفة إدارية ضرورية وهامةراابال

ة راابميكن للمدراء إجناز ال، و عنهم الذين يكون املدير مسؤواًلعمل أولةك 
ومراابة ،  ًاوض  معايري األداء للموظفني مسبقبعدة طرق خمتلفة ، مبا يف ذلك 

املوظفني يف املهام م أداء وي، وخاصة تق(  لوات احلقيقييف ا )األداء املستمر 
،  مرة أخرى يف عملية ختطيط املديرميا  ويتم تغذية نتائج هذه التق، و املكتملة

 إذا مل يأخذ املدير ، ة على سلوك املوظف مهمة صعبةراابوم  ذلك ، فإن ال
 استنباط بعض السلوكيا  غري هميكنبذا  االجتاه وة كبرية يف هذه العملية ، عناي

لذلك ، جيب على املدير تطبيق الضوابط ،  ملعاجلتها املتواعة وغري املرغوب فيها
كون يف جتنب الضوابط اليت ت على الرغم من أنه اد يرغب ، بعناية وفعالية

جنب ن حذرا لتوكي أن ًااملدير أيض من تطلبيوضيقة للغاية بالنسبة ملوظفيه ، 
ميكن أن يؤدي غياب الضوابط الفعالة إىل نتائج و ، فضفاضة للغايةالالضوابط 
 2 . حتقيق جمموعة متوازنة من الضوابط املدير منب يتطلوبالتالي ، سلبية ، 

والبد من استيعاب ما تتطلبه األعمال من الراابة ، بشقيها التقليدي وغري      
ما يؤدي بتذمر العاملني من التقليدي ، واحليلولة دون الوصول إىل 

 ..الضغوطا  الراابية 

                                                 
1 - Jones, Gareth R. & George, Jennifer M. , " Op. Cit ", P : 5 . 

2 - Hitt, Michael A. . & Others , " Management " ,  3rd Ed. ,Pearson Education, Inc. ,  New 

Jersey, USA , 2012 , P : 12 . 
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ما يكون التقييم والتقويم فيها حيقق  تتب ة وتتطلب أن تكون الرااب     
 اإلبداعيةوالثقافة التنظيمية  األداء ورف  مستوى –التنفيذ  حتسنياإلجراءا  ب

األفكار  موالسعي يف تقديوظائفهم املؤدية إىل املبادرة من العاملني واإلبداع يف 
 ..بها  اإللتزاماملستوعب للمرونة واإلنسيابية والفاعلية وحتقيق  لتةسني األداء

وبهذا حيتاج إىل تطوير أساليب الراابة املناسبة للظروف وبيةة العمل ، ومنه       
 ..اجلودة   –ما حيقق التعاون اإلجيابي املستمر ، لرف  مستوى اإلنتاجية 

بي وجعله حمبب وله مكانته بني العاملني ، البد من ولدعم النظام الراا     
وض  نظام حوافز تنبثق من رأي اجلهة الرااببة بشكل حيقق العدالة واملساواة 
والرضى اجلماعي ، وحيمي القدرا  والطااا  واملواهب ، وما يتةقق من 
ابتكارا  ، وما يدعم رأ  املال الفكري واملعريف الذي يعد يف عاملنا املعاصر 

 ..من األصول الغاية يف أهميتها اإلسرتاتيجية الستدامة املشاري  
اجلزائية والتةفيزية ترتتب يف اإلسالم  –وثقافة الرايب والراابة التقوميية       

من تنمية الرايب الذاتي املبين على أسا  أخالايا  العمل ، وجيعل رصانته 
 :اجلزائية 

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ) سورة النساء ، /  5من اآلية (  مْ رَقِيبًاإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُ)       

 .سورة األحزاب /  12من اآلية (  كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا

األخروية ، اليت تبدأ  –ومن مناف  ذلك تتمثل بالصورة الواسعة الدنيوية      
 ..من اإلنسان وإىل اإلنسان ، وبالشكل املستمر وباالستدامة الرشيقة 

وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ ) سورة ق ،  (84)مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )      

 .سورة النساء /  46من اآلية (  وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ

ية املنتجة لللري والعطاء لإلنسان وهكذا تكون فاعلية ثقافة الراابة الذات     
 ..وبيةته الداخلية واخلارجية والفضائية 
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 واجلودةاملستدامة الرقابة : خامسًا 
 

ومتابعتها تواصاًل ملا تقدم تبيانه ، فإن للراابة املستدامة بقدرتها الرشيقة       
ل  ألنشطة النظام املتكامل ، األهمية البالغة يف دعم جودة املنتوج من الس

دورة  قق رضى املستهلك من جهة ، واستدامةواخلدما  واملعلوما  ، لتة
 ..حياة املنتوج بأدق مواصفاته 

 رشيقوتوثيق وحتسني نظام اإلدارة الإنشاء  أي مشروع منب تطليولذا       
(LMS )ما مجي   معاجلةعلى حتديد و ًاكون النظام اادرجيب أن يو ، باستمرار

 5. الطااة( 3)املواد ، و ( 2)الوات ، ( 5) :متها يتعلق باهلدر ويف مقد
ر الذي تلعبه الراابة ، نلقي أواًل نظرة على الدو راابةالستكشاف مسألة الو     

ثل صياغة وطريقة ارتباطها بالوظائف اإلدارية األخرى ، م شاري يف امل
بعة ر األساسية األربعد ذلك ، تتم مراجعة العناص، و االسرتاتيجية والتلطيط

داء مقارنة باملعايري وض  املعايري وايا  األداء ومقارنة األ،  راابةلعملية ال
، ونطاق الراابة ميتد بني  ( وإذا لزم األمر ، اختاذ إجراء )يم النتائج ووتق

كتيكية اإلسرتاتيجية والت )امللتلفة  راابةمستويا  الاحملدود والواس  يف جمال 
 .. مللتلفةا راابةوأشكال ال(  والتشغيلية

االسرتاتيجية يف  راابةالتةديا  اخلاصة يف صياغة ال من حدوايتمثل و      
مثل و ، املدى الطويل حقيقة أن األهداف االسرتاتيجية واسعة ، وخاصة على

وبالتالي  ، من أهداف وحدا  معينة ًااألهداف عادة ما تكون أكثر جتريدهذه 
 ًاء االسرتاتيجي ميكن أن يكون حتديدااأل معايريفإن وض  معايري اسرتاتيجية و

 ..ذا السبب هل ، ًاخاص

                                                 
1 - Levinson, William A. , " Lean Management System LMS : 2012 ; A Framework for 

Continual Lean Improvement " , , Taylor & Francis Group, LLC,New York, USA, 2013 , P : 

85 . 
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 راابةوهذا املستوى من ال ، لتكتيكية على تنفيذ اإلسرتاتيجيةة اراابركز الوت      
 راابةتضمن الوت شروع ،الكلية للم راابةرمبا روح جمموعة ال وألب يشكل الق
ب أن يعيش تطلاليت ي ، تلك شروعرتيبا  املراابة األساسية للمت ةالتكتيكي

 : أربعة من أهم أنواع أنظمة التةكم التكتيكية هيو ، باستمرارأعضاؤها 
وسياسا  وإجراءا  ، وهيكل اإلشراف ، وامليزانيا  ، الضوابط املالية 
 . املوارد البشرية

 شروعستلدمها امليي ذنظم األنشطة أو األساليب الت ةالتشغيلي راابةالو     
يتم تطبيق و مستهلكني ،اليت تقدمها للواملعلوما  خلدما  إلنتاج السل  وا

 ..على حتويل املدخال  إىل خمرجا   راابةال
 ، مثل تركيزها ومقدارها راابةميكن أن تؤثر على فعالية ال العوامل اليتو      

كما يتم استكشاف كيف تؤدي هذه العوامل إىل خيارا   ، وتكلفة تنفيذها
 5 :لوظيفة الراابة يف اإلدارة أن ، وميكن  إدارية حامسة

 ضمن التعديل أو املطابقة لألهدافت .. 
 ضمن التعديل أو املطابقة للمواصفا ت .. 
 نظم األنشطةت .. 
 نظم السلوكت .. 
ة تأتي يف نهاية سلسلة من املهام الرئيسية راابدارية للاإلوظيفة وبهذا فإن ال      

على الرغم من أن اخلطوا  ، و  قيادةال، و تنظيمال، و األخرى للتلطيط
، إال أن نطاق ما يتم  شاري متشابهة أينما حتدث يف امل راابةالاألرب  لعملية 

وهذا بدوره يؤثر على كيفية  ، يه ميكن أن يتغري على نطاق واس عل راابةال
  . تطبيق اخلطوا  بالفعل

                                                 
1 - Hitt, Michael A. . & Others , " Management " ,  3rd Ed. ,Pearson Education, Inc. ,  New 

Jersey, USA , 2012 , P : 388 – 402 . 
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ودة ، ليظهر ويما جيم  مستوى احلراك والسلوك ؛ اإلدارة ، الراابة ، اجل       
لتةقيق األهداف ، التنفيذية  –؛ التكتيكية  عند املفصليةبشكل مديا  زمانية 

 ..للمشروع اإلسرتاتيجية 
 :وميكن وض  هذا احملتوى ضمن امللطط امللتصر وكاآلتي          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اجلودة –يبني جوانب من الراابة املستدامة (  24 )خمطط 
 

جمرياتها السلوكية ذا  الفاعلية اإلنسانية  التوجيه –الراابة لوظيفة و       
التسميا  امللتلفة على عادة عدد من  الداعمة للجودة ، وكان لوظيفة التوجيه

لى اآلخرين لتةقيق أهداف التوجيه هو عملية حماولة التأثري عو ، مر السنني
ذين ولةك التنطوي بشكل كبري على ايادة وحتفيز أ وهذه العملية شروع ،امل

هم ، والتفاعل معهم بفعالية يف موااف اتجمموعة عنيكون املدير مسؤواًل 
املهام وحتقيق والفريق ، والتواصل بطرق تعرتف وتدعم جهودها إلجناز 

 السلوكمستوى احلراك و

 اجلودة الراابة

 اإلدارة

 اإلسرتاتيجية والتكتيكية والتنفيذية
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، مبا يف ذلك القيادة أو اجتاها  التوجيه له عدة أبعاد و ، األهداف التنظيمية
 5 . والتةفيز والتواصل وإدارة اتجمموعا  أو الفرق

وامتداد نتائج املتابعة والراابة واملسائلة والعدالة واملساواة والتكافؤ يف       
اإلسالم ال تقتصر على اتجمال الدنيوي والزماني واملكاني ، بل يسري ملا بعد 

 :  الدنيا كةق فردي وجمتمعي ، ويتضمنه جانب من مضمون اآلية املباركة 
وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ )       

 .سورة التوبة /  54من اآلية (  تَعْمَلُونَ

وال يقف عند هذا احلد ، بل حيقق معيار جودة األعمال عند اخلالق عز         
 :مناف  ومضار  وجل ، وأمام رؤيا العامة واخلاصة والشلصية من

ةِ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَ)       

 .سورة التوبة  (835)فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 

م والتقويم واالتباع باهلداية ، وهو ووجه آخر مكمل ملا تقدم ذكره ، العل       
 :مضمون تقوميي للمتابعة والراابة ملا جيري 

 (3)لْحَمِيدِ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ ا)      

 .سورة سبأ 
، إدارة التغيري الراابي الكائن املدعم (  الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ) و  ،(  يَرَى) وبني       

بالعلم ، البعيد عن اجلهل والتعصب ، ليكشف احلقائق باالتضاح والتمييز 
، واستدامته ( اإلسرتاتيجي املستمر ) واالختيار واستثمار ذلك يف الفكر 

، وحتى يشمل مضمونه (  حَقَّ وَيَهْدِيهُوَ الْ) التنظيمي ؛  –بالتوجه واحلراك املعريف 

 ..الغييب ، فال تعارض بني احلاضر ومواا  املستقبل 

                                                 
1 - Hitt, Michael A. . & Others , " Management " ,  3rd Ed. ,Pearson Education, Inc. ,  New 

Jersey, USA , 2012 , P : 11 . 
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ونتائج املتابعة والراابة التقييمية والتقوميية ، الدنيوية منه ما يكون جزئي         
 :وعلى ظاهره ، واألخروي منه ما يكون شامل وعلى الظاهر والباطن 

وَأَنَّ ( 78)ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ( 73)وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ( 04)نْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِ)       

 .سورة النجم  (77)وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ( 70)وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ( 77)إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى 

ة والتدريب عليه بالراابة الذاتية ، وبناء ثقافة املتابعة والراابة وعمق اإلدار      
مَنْ جَاءَ ) الذاتية لرف  مستوى اجلودة بتةسني مستوى السعي والعمل املتقن ؛ 

 .سورة النمل  (44)بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آَمِنُونَ 

ثقافة الوعي واملتابعة والراابة الداخلية واخلارجية للفكر  والتةفيز على بناء      
من (  إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى) والنفس وسلوك الفرد ، وجمرياتها يف إدارة ذاته ؛ 

ورة س (883)إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ) سورة األعلى ، و /  7اآلية 

 .األنبياء 
ورف  مستوى اجلودة وإدارة اجلودة ومنافعها املستمر يما حيقق التةسني و      

وَهُدُوا إِلَى ) على األرض والفضاء اخلارجي ؛ والبناءة للذا  واحمليط اخلارجي ، 

 .سورة احلج  (77)الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ 

من أعلى  يف اإلسالم اجلودة ومواطنها –الراابة  احلال ، فإن تركيز وبطبيعة      
 أهمية اجلودة واإلتقان ، ويربز املراتب إىل أدناها ، ويبني اخلالق عز وجل ما

 :املباركة ذلك عند اآلية 
 سورة النمل/  88من اآلية (   صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِريٌ بِمَا تَفْعَلُونَ)

اتجمتمعي  –الراابة يف اإلسالم ، هلا عمقها الفردي  –وخصوصية اجلودة      
وتوجهاتها كثقافة جتم  بني املاضي واحلاضر واملستقبل ، واستمرارية اخلطاب 

مْ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُ )عرب األجيال وبكل مناحي وأهداف أعماهلم ؛ 

 . سورة الكهف (837)يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا 
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واملشكلة من جهة أخرى ، ما حتمله املعلوما  وموثوايتها ، وما تتطلب من      
فهم حمتوياتها واستعماالتها ، وما تتسم به من اجلودة وسبل مالئمتها 

 ..ي واستدامتها بالتقويم على وفق معايري اجلعل التشريعي اإلهل
، كآثار عايري جودة األعمال اإلنسانية ملقائق الصورة واحلويرسم اإلسالم       

 .. اإلشباع  –ومؤثرا  ومكاسب على خمتلف األصعدة ومنافعها يف احلاجة 
وَعَلَّمْنَاهُ ) وللةاجة وللصن  واجلودة ، أهمية ميد استدامتها التعلم والتعليم ،       

 .سورة األنبياء  (43)لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ  صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ

والتعليم والرتبية والعمق األخالاي يف كل ذلك ، التةسس مبناف  التعلم        
به من األمن  ليكون الشكر على النعمة وإشباع احلاجة ، وما يتعلقوأهميتهم 

مها تتفاعل اإلدارة اجلامعة يف انتظامها ضاإلاتصادي وااتصادي األمن ، ويف خ
 ..لإلنسان ؛ كفرد وكمجتم  وتنظيمها ، بالتنسيق الروحي واجلسدي والنفسي 

أَنْعُمِ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِ)      

 .سورة النةل  (887)هِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ اللَّ

اجلودة بكل  –واالاتصاد والسلوك االاتصادي يتأثر ويؤثر مبفصلية الراابة       
، وما (  ا رَغَدًايَأْتِيهَا رِزْقُهَ ( )  آَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً) ما حتمله من مضامني ، وما يدعمها من 

جيم  بانسيابيته الرزق وسالمة إدارته ووضوح معايري اجلودة الشاملة بني 
 ..الرفاهية االاتصادية واألمن االاتصادي ، وما تتطلبه من التمييز واالختيار 

وميكن توضيح مضامني وحمتوى ما مت تبيانه يما تسهم به اإلدارة املستدامة        
 : جمال الرفاهية والسلوك االاتصادي بامللطط املبسط اآلتي اجلودة يف –بالراابة 
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 اجلودة –يبني موا  اإلدارة املستدامة من الراابة املستدامة (  21 )خمطط 
  
نتائج ، من مضامني وخماطر وحتديا  ، إال (  فَكَفَرَتْ) وما حتمل ؛     

ودة وسلوكها ، لتكون وتغيري معايري اجلالصةيح االحنرافا  عن املسار 
االجتماعية  –يف تغيري البيةة االاتصادية املؤدية النتائج باألسباب ، جمريا  

 .(  فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ) وسياساتها وإسرتاتيجياتها ؛ 

معايري اجلودة ملسرية احلياة إعادة االختيار بليكون احلل األمثل هو التمييز و      
 .. إعادة البيةة املناسبة واآلمنة واملطمةنة جلذب استثمارا  النعمة ومسبباتهاو

وهو ما تؤكد مضامينه النظريا  والتطبيقا  وجتارب األمم عرب التاريخ       
القديم واحلديث واملعاصر ، والسيما منه ما يتعلق بالبيةة اآلمنة ، واجلودة 

وما حيقق ذلك من املوجهة هلا معايري ونزاهة الراابة واإلشراف ،  ، ومعايريها
 سالمة السلوك االاتصادي وسالمة دورته املؤدية إىل حتقيق ما يتطلب من

 ..وجودتها الرفاهية االاتصادية 
 

اإلدارة املستدامة
 

الرفاهية 
 االاتصادية

السلوك 
 االاتصادي

 معايري الراابة

 معايري اجلودة
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 ثامنالاملبحث 
 االتصاالت والعالقاتالقرارات و

 
املشروع ومتاسكه اإلنساني  فاعليته وتأثريه علىو وجانب آخر له أهميته      

 بالقرارا  د ضمن املهام اإلدارية ، أال وهي املتمثلةوانسيابية العمل فيه ، ويع
 :تي وبهذا سيكون حماور هذا املبةث اآلاالتصاال  والعالاا  ، و

 . والفكر القيادي ثقافة صن  القرار: أواًل 
 . صناعة القرارا  واختاذها: ثانيًا 
 . وعدم اليقنياليقني واختاذه بني صن  القرار  :ثالثًا : ثالثًا 
 . اإلدارة واألمتتة والقرارا  والبيةة: رابعًا 

 .لتقليدية وغري التقليدية اإلتصاال  بني ا: خامسًا 
 . مهارا  االتصال بني التقليدية وغري التقليدية: سادسًا 
 . إدارة األزما  واإلتصاال : سابعًا 
 .للمشروع مية الداخلية العالاا  التنظي: ثامنًا 
 .وإدارتها بني التقليدية وغري التقليدية  العالاا  العامة: تاسعًا 

 
 
 
 
 



 26  

 والفكر القيادي ثقافة صنع القرار: أواًل 
 

عند لية عابشكل أكثر ف تتجهاألعمال  فإن فضاًل عن ما تقدم ذكره ،     
تكون عليه القيادة ، وباخلصوص ما القيادة استيعاب ما تعين اإلدارة وما تعين 

ما تواجه  ًاغالبمن أنها أكثر تعقيدًا واندماج م  صياغة اخلطط وتطبيقاتها ، و
الدراسا  القيادية صعوبة يف إنشاء جمموعة متكاملة من االستنتاجا  ، خاصة 

 .. زاولةالتعزيز واملمن املعرفة حول القيادة إىل فيما يتعلق باالنتقال 
، واختاذ  Decision Makingة أن هناك ؛ صن  القرار وبهذا البد من معرف       

، فالكثري يمن خيلط يف ترمجة املصطلةني ، فيتغري  Decision Takingالقرار 
، ورمبا يتم اخللط بني مهام صن  القرار واختاذه معنى القول وما ُيقصد منه 

 ..وتنفيذه وتقويم األداء 
 ،منقوصة لكنها  حمددةتنتج رؤى ا فإنهاألساليب والنماذج التفسريية أما       
 جوانب سوى الوصول إىل ولكن ال تتيح ًا مهمإنها تعمل كمرشةا  ملا يعتربو

مناذج مثل القيادة الريادية ، القيادة الثقافية ، و ، اخلربة اليت يتمتعون بها
 ، تبدو مجيعها تعمل بهذه الطريقة،  5 الفوضى املنظمة ، والقيادة السيربانية

قيمة المنوذج معرفة ة اليت تساعد على إنتاج أو دعم الدراسا  التجريبيفر اتوو
ثالثة من املتغريا  يف وات  عن القيادة ، لكنها ال تستطي  التةكم يف اثنني أو

ما يبدو أن استنتاجاتهم تتجاوز نتائجهم احملددة ،  ًانتيجة لذلك غالبو ، واحد
د حدوث ـعنو ، همـاصة بدور حول حياة خـر نظريا  تؤدي إىل ظهوـيما ي

ذلك ، فإن اجلوانب املتكاملة للتجربة البشرية والقيادة اليت ال تتناسب م  
 2 . منوذج التةليل تصبح مشوهة أو مفقودة

                                                 
 
ومما يتضمنه من .. ااألنظمة والشبكات والبرامج وحوكمة االنترنت والسيطرة عليه إستخدام مما تعني: السيبرانية  - 

 ..األنشطة ، التقنية واإلدارية واالقتصادية والسياسية والثقافية 

2 -Morrill, Richard L., " Strategic leadership : integrating strategy and leadership in colleges 

and universities " , 1st Ed., Rowman & Littlefi eld Publishers, Inc., Plymouth , United 

Kingdom, 2007 , P : 39 . 
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وبطبيعة احلال ؛ يكون التوجه والتةديد والتعزيز ، مؤثرًا على طبيعة      
 ..القرارا  وصنعها واختاذها وتنفيذها 

، منها ما تتمثل  والفكر القيادي ثقافة صن  القرارااعة بني والقناة الو      
 ..بالشلصية واالتصاال  والعالاا  اإلنسانية والتعاون والعمل املشرتك 

لكون أساليب القيادة واملهارا  القيادية ترتبط بشكل وبآخر م  التنمية       
 ..والتطوير ، ومكتسبا  التجربة والتعلم والتعليم واخلربة 

على ادعاء القيادة الوظيفية بأن مهمة  يعتمد منوذج هيل لقيادة الفريقو      
،  جراء ضروري لضمان فعالية الفريقالقائد هي مراابة الفريق ثم اختاذ أي إ

من القمة  ًالقيادة الفريق ، بدء ًاذج أداة لفهم الظاهرة املعقدة جدفر النموايوو
على  ًاإجراءا  القائد ، والرتكيز أخري ىلبقراراته القيادية األولية ، واالنتقال إ

ذلك ، يقرتح النموذج إجراءا  حمددة  ، فضاًل عن شرا  فعالية الفريقمؤ
حيتاج اادة الفريق الفعالني إىل و ، القيام بها لتةسني فعالية الفريقميكن للقادة 

 ، راابة واختاذ اإلجراءا  املناسبةجمموعة واسعة من مهارا  االتصال مل
وذج لتبسيط وتوضيح الطبيعة املعقدة لقيادة الفريق ولتوفري أداة سهلة نموال

للمساعدة يف اختاذ القرارا  املتعلقة بالقيادة لقادة الفريق واألعضاء على حد 
 5 .. سواء
اليت تشمل ، "  ارارا  القيادة " ، نموذجاليف اجلزء العلوي من  توجدو       

ة الفريق إىل اختاذها عند حتديد ما إذا كان القرارا  الرئيسية اليت حتتاج اياد
كان من أول هذه القرارا  هو ما إذا ، و يفية التدخل لتةسني أداء الفريقوك

لفريق واختاذ ة ومراابة الفريق أو التدخل يف أنشطة اتابعاألنسب االستمرار يف م
 ك حاجة إىلالقرار الثاني هو اختيار ما إذا كانت هنا، و اإلجراءا  الالزمة

                                                 
1 - Northouse, Peter G., " Leadershop : theory and practice " , 7th Ed.,  SAGE Publications, 

Inc.,California, USA , 2016 , P : 366 .  
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القرار النهائي هو ما إذا كان التدخل على املستوى و، قي ـمهمة أو تدخل عالئ
 5 . (يف بيةة الفريق)أو على املستوى اخلارجي ( داخل الفريق نفسه)الداخلي 

يتطلب اإلحاطة إنه امليدانية ،  وجانب يما تبني لي من خالل دراساتي      
و النا  بشكل عام ؛ مبادياتهم باجتاها  مستوعبة لتصنيف املوارد البشرية أ

 –والال ماديا  ، املؤثرة ضمن سيااا  العمل على مفصلية اجلوانب النفسية 
 :اآلتي  السلوكية وعلى وفق

  فةة حتتاج إىل املتابعة والتقييم والتقويم املستمر.. 

  فةة حتتاج بني احلني واآلخر إىل املتابعة والتقييم والتقويم.. 

 تابعة والتقييم والتقويم إال يف حاال  نادره ، وميكن فةة ال حتتاج إىل امل
فقدان الوالء للشلص اإلداري أو القيادي ، والتقصري يف تنفيذ ما يتلذ 
من ارارا  ، لشعورهم باالستنقاص من ادراتهم وإنسانيتهم ، حني 
متابعتهم املباشره ، ولكونهم ميتلكون الشعور العالي باملسؤولية لكل ما 

 ..يتم تنفيذه 
إىل جانبه و وتنفيذه ، وهو ما يؤثر بدوره على ثقافة صن  القرارا  واختاذها     

 ..وما يتالئم م  ذلك املوافية ، ومنها الفكر القيادي وتطبيقاته 
بالعزم احلزم ، الداعم وللقرار يف اإلسالم ، األسس والبناء األخالاي        

 .سورة الشعراء  (887)أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِنيَ وَمَا ) واختاذه وتنفيذه بتوجها  إنسانية ؛ 

دخل التأييد واملشاركة بكل أشكاهلا ضمن سياسة صن  القرار واختاذه ؛ يو      
 .سورة النمل  (07)قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ) 

قَالُوا ) العليا باختاذ القرار ؛ القيادية اك تفويض ودعم النا  للسلطا  وهن      

 .سورة النمل  (00)نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ 

                                                 
1 - Northouse, Peter G., " Leadershop : theory and practice " , 7th Ed.,  SAGE Publications, 

Inc.,California, USA , 2016 , P : 372 - 373 .  
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 صناعة القرارات واختاذها: ثانيًا 
 

وأهميته وتطبيقاته ضمن خمتلف Decision يدخل القرار  واستكماال ؛      
مسرية احلياة الشلصية وغري الشلصية ، املرجتلة واملدروسة ، العامة منها 

 ..واخلاصة 
اذ القرارا  لتعظيم اختصن  وتؤكد دراسة االاتصاد اإلداري على و      

على الرغم من أن اهلدف الدايق اد خيتلف ، إال أن النقطة و ، أهداف معينة
 ، على حتديد أهدافه النهائية ًاأن املدير جيب أن يكون اادر ة هياألساسي

عوااب الربح املرتتبة على تقدير و إمكانيةمعايري والذي يتطلب زيادة األرباح ك
استلدام ، وما يتطلب من  ( تلفةمثل فرض أسعار خم )مسارا  العمل البديلة 

 5 . حساب التفاضل والتكامل يف مشاكل التةسني
 ، بكيفية اختاذ القرارا  اإلدارية وصفة مقنعة تتعلق يالقيمة ه تعظيمو      
داري على الرغم من أن هذا املبدأ يعد ااعدة مفيدة يف وصف السلوك اإلو

م القيمة هو اهلدف حتى إذا كان تعظيو ، ثاليامل عيارباملالفعلي ، إال أنه ليس 
 ًالفخمت املعقد شروعاملذ القرار الفعلي داخل ، فقد يبدو اختا مشروعالنهائي لل

 2 : هناك عدة أسباب لذلكو ، ًامتام
مثل األمن الوظيفي ، والتقدم  )اد يكون لدى املديرين حوافز فردية  .5

اليت تتعارض م  (  الوظيفي ، وزيادة ميزانية القسم ، واملوارد ، والسلطة
 .. الكلية شروعتعظيم ايمة امل

(  أو يفشلون يف إجراء التةليل )يفتقر املديرون إىل املعلوما   رمبا. 2
 . لقرارا  تعظيم القيمة الضروري

 . اد يقوم املديرون بصياغة القرارا  املثلى ولكنهم يفشلون يف تنفيذها. 3
                                                 

1 - Samuelson, William F. & Marks Stephen G. , " Managerial economics " , 7th Ed., John 

Wiley & Sons, Inc.,  Hoboken, NJ , USA , 2012 , P : 62 . 

2 -  " Ibid " , P : 13 . 
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القرارا  مفصلية وهناك القرارا  املركزية ، والقرارا  الالمركزية ، و      
زية ، ومتر القرارا  املرك –الالمركزية ، والقرارا  الالمركزية  –املركزية 

 :باألدوار اآلتية 
   القرار يف دور التواعا  أو التنبؤا.. 
  القرار يف دور الصياغة.. 
  هاختاذالقرار يف دور .. 
  القرار يف دور التطبيق أو التنفيذ.. 
  القرار يف دور التقييم والتقويم.. 
  القرار يف دور النتائج واملعلوما  املرتدة.. 
قوانني التشريعا  والار بقوته التنفيذية من خالل ما تدعمه من ويتجه القر       

واللوائح ، والذي يهدف لتةقيق مصلةة معينة هلا خصوصياتها وعمومياتها ، 
من خالل صناعته واختاذه وتنفيذه ، ويستند على خطط مرسومة ، ويبدأ من 

البديل من  حتديد املشكلة ودراستها وحتليلها وحتديد البدائل وتقييمها واختيار
بينها ، حتى الوصول إىل اختاذها واألمر بتنفيذها ومتابعة اخلطوا  الكفيلة يف 

 ..حتقيق أهداف القرار 
ما مير به وبطبيعة احلال ، تأخذ القرارا  جماالتها الداخلية واخلارجية ، و      

وحالة االستقرار وعدم االستقرار ، ويف حالة التأكد ، الظروف املشروع من 
 ..م التأكد ، ومؤثراتها اآلنية واملستقبلية وعد
، والسيما يف القرارا  اإلسرتاتيجية  لذا يتطلب صناعة القرارا  واختاذها      

منها وتوجهها املصريي ، اخلربا  واملؤهال  والقدرا  ، ومدى الوضوح 
 ..والتعاون وانسيااه التطبيقي الناجح 

تعرف باسم اإلسرتاتيجية من خالل تقنية  يتم تنفيذ عملية اختاذ القرارا و      
،  رتاتيجي اائمة مرجعية من األسةلةفر التدايق االسايوو ،املراجعة اإلسرتاتيجية

حسب املنطقة أو القضية ، واليت متكن من إجراء حتليل منهجي مللتلف وظائف 
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تستمر عملية التدايق يف ويم األداء احلالي ، ومن تق ًابدءاملشروع ، وأنشطة 
يم وبالتقملسح البيةي وصياغة االسرتاتيجية وتنفيذ اإلسرتاتيجية ، وختتتم ا

املراجعة اإلسرتاتيجية هي نوع من التدايق اإلداري وهي مفيدة و ، والتةكم
وتسليط  شروعجماال  املشكال  على مستوى املللغاية كأداة تشليصية لتةديد 

تساعد املراجعة ميكن أن و ، على نقاط القوة والضعف التنظيمي الضوء
واملساعدة يف  املشروعشاكل االسرتاتيجية يف حتديد سبب إنشاء منطقة معينة مل

 5 . حلول للمشكلة،  توليدها
متزايد بالنسبة  القرارا  االسرتاتيجية معقدة على أي حال ، وبشكلو     
نقاط املهمة التقليدية املتمثلة يف تقييم  شاري تواجه هذه املو ، الدولية مشاري لل

اوتها وضعفها ومواءمتها م  البيةة ، ولكن يتعني عليها القيام بذلك يف سياق 
 ، ة املتنوعة يف مجي  أحناء العاملالسياسية والثقافية واألخالايوالعمالية البيةا  

نقاط ضعف يف مكان آخر ، أو  موا  معني ،كن أن تصبح نقاط القوة يف ميو
رتاتيجية تتضمن االس، و ثابة نقاط اوةنقاط الضعف فجأة مباد تكون :  العكس

حول كيفية مواءمة مواردها ونقاط  شروعتلذها امليالقرارا  احلامسة اليت 
األسا  بهي  شروعإسرتاتيجية املو ، تها خللق ميزة على منافسيهاـ  بيةالقوة م
 2.. يقة اليت تسعى بها للتنافس بنجاحالطر
، تتعامل القرارا  االسرتاتيجية م   خبالف العديد من القرارا  األخرىو      

 3 : ولديها ثالث خصائص،  بأكمله لمشروعاملستقبل على املدى البعيد ل
 . سابقةملتابعة القرارا  اإلسرتاتيجية غري عادية وليس هلا عادة :  ةدرنال. 5

                                                 
1 - Wheelen, Thomas L. & Hunger, J. David , " Strategic management and business policy : 

toward global sustainability " , 13th Ed., Pearson Education, Inc., Boston, USA , 2012 , P : 

28 . 

2 - Katsioloudes, Marios I., " Strategic management : global cultural perspectives for profit 

and non profit organizations " , Butterworth Heinemann is an imprint of Elsevier, Oxford, 

UK, 2006, P : 61 .   

3 - Wheelen, Thomas L. & Hunger, J. David , " Op. Cit. " , P : 25 . 
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تلتزم القرارا  االسرتاتيجية مبوارد كبرية وتطلب ادرًا كبريًا من : النتيجة. 2
 . م من النا  على مجي  املستويا االلتزا

القرارا  اإلسرتاتيجية تض  سوابق للقرارا  األال واإلجراءا  :  التوجيه. 3
 .شروع املستقبلية يف مجي  أحناء امل

وللقرارا  نظرياتها الكمية وغري الكمية ، وأنظمة دعمها ، وأسسها      
اركة والتعاون ، التلصصية ، ومصادرها ، وما تتطلبه من االستجابة واملش

وجماال  ومستويا  صياغتها وتطبيقاتها ، وعند شجرة القرارا  تسهم حبوث 
العمليا  ، واالحتماال  ، واألولويا  ، والبدائل ، والتةليل ، وحتديد 

 ..األهداف اإلسرتاتيجة ومدى إمكانية الوصول لتةقيقها 
من اإلدارة ويوثق القرآن الكريم موااف وسلوكيا  ، ومنها ما يتض     

والسلوك التنظيمي ، وجانب منه ما يتضمن اإلسرتاتيجيا  يف صناعة القرارا  
وما ، دولة ومسريتها مستقبل و، واختاذها ، والسيما ما يتعلق مبستقبل نظام 

اتجمتمعي ، ومنه ما نراه ضمن اآليا  املباركا   –يتضمنه من األمن السياسي 
 :من سورة النمل ؛ وخمتصرها 

  (َ؛ ويما تتضمن اآلية يف جمال ( 74)تْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ قَال

 : ، أمور عدة منها ما تشمل على مضامني خمتصرها دراستنا 

، وما حيتوي من ( الْمَلَأُ  )مبا تتضمن يما يتمثل بـ : البيةة الداخلية  -

فسية ، وما يتعلق منها باملنظور منها اجلوانب املادية وغري املادية والن
 ..وغري املنظور ، وامللاِطب وامللاَطب 

وما يتوافر من فرص جتاوز ، مصدر التةديا  : البيةة اخلارجية  -
 ..املشكلة أو األزمة 
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مبا تتضمن من ؛ جهة املرسل ، والرسالة : نظرية االتصال  -
ومدى فاعليته ووضوحها ، واناة إيصاهلا وانسيابيته ، واملرسل إلية 

 .. ومرونته ، وصناعة املعلوما  املرتدة باالستيضاح والرأي 

مبا فيها من خمتصر ؛ املدخال  ، والعمليا  اخلربية ، : نظرية النظام  -
 ..وصناعة امللرجا  ، واملعلوما  املرتدة 

املتمثل بأعلى جهة امللاِطب واملستهدف بأعلى : واملستوى اخلطابي  -
 ..جهة امللاطبة 

املتمثلة بأعلى السلطا  يف إدارة الدولة ومصدر : جلهة القيادية وا -
 ..وأسس اختاذ القرارا  وايادتها ، وتشريعاتها 

هو ما يتعلق باملعلوما  واملعلوما  املدونة واجلهة االستشارية ،  -
وداة املعلوما  ومصداايتها ، وموضوعها  ومصدر املعلوما 

 ..وأهدافها 

 ..سرتاتيجيا  وتطلعا  مستقبلية ما تتضمنه من تكتيكا  وإ -

 ..أسس بناء العالاا  الداخلية والعالاا  اخلارجية للدولة  -

  ( ِ؛ واستكماال ملا تقدم ذكره ، ( 03)إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

امعة يظهر مصدر الرسالة وحمتوياتها وداة االختيار لبداية امللاطبة اجل
 ..بني اسم اهلل ، والرمحن وعموميته ، والرحيم وخصوصية ذلك 

  ( َومن اآلية املباركة تتضمن ؛ الثقة واإلادام : ( 08)أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِني

اختاذ القرارا  والعالاا  اخلارجية على مستوى اوة دولة  واطعية
ها من استشعار اآلخر جبدية املبدأ مقابل اوة دولة أخرى ، مبا يف مضامين

  .. واخلطاب والنتائج بكل أشكاهلا وتوجهاتها 

  ( ِواستكمااًل : ( 07)قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُون

ة صناعة مللتصر ما مت ذكره ، يظهر عامل الرأي والرأي اآلخر يف مصريي
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القرار ، وما  –القرار واختاذه ، ومستقبل ما يؤول إليه هذا اخلطاب 
، ( الْمَلَأُ ) يؤول به إىل املشاركة وحتمل املسؤولية ، مبا فيه من مضامني ؛ 

 ( .. فِي أَمْرِي ) ، ( أَفْتُونِي) 

 واإلدارة احلكيمة ،( أَفْتُونِي) وبالذا  حمور تبادل اآلراء يتمثل بـ       

أي أشريوا علّي بشلص حضوركم ، مبا فيه داة  ،( أَفْتُونِي) تبدأ من 

تراكما  التعلم والرتبية والتعليم ، وما متتلكون من املؤهال  واخلربا  
والتجارب ، وما تدربتم عليه ، وما زاولتم به من أمور الرأي والسياسة 

توياتها والقوة ، يما يعين هنا استجماع نقاط القوة بكل أشكاهلا وحم
حليلولة دون ية الستثمارها يف مساحة الفرص ، واالعقالنية والتدابري

التةديا  ،  –استقطاب وسريان وتفاام واستفةال مفصلية الضعف 
 .. وجمريا  خماطرها وتهديداتها 

وأيضًا يما يعين ، أن رغم وحدة األوامر ، إال إن لكم مكانة يف       
مَا كُنْتُ ) ، والدليل على ذلك ؛ يذه واختاذه وتنفاألمر القرار وصن  

 املشرتك واملشارك ، فاألمر ؛ بشكله االستشاري(  قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ

يبدأ منكم ، وبشكله التنفيذي املباشر يبدأ مين ملعاجلة هذا التةدي 
بالتوجها  التكتيكية بآنية ما ورد ، واإلسرتاتيجي مبا سيؤدي من نتائج 

لية ، وهو ما حيدده صواب القرار املناسب ، بالتوايت واملكان مستقب
 ..  واملواف 

  ( َوهنا يما يظهر : (00)قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِين

ر ، عند صناعة والتكاملية بني ؛ القوة ، والرأي ، واألمواملقارنة املقاربة 
 ..  سياسة وإسرتاتيجية القرار املصريي إلدارة الدولة وتوجه مصريها 
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   (َ( 07) قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُون :

يكون عليه القرار العقالني ويبدأ االستشراف املستقبلي ، وما يتطلب أن 
الدبلوماسية ،  –وصنعه واختاذه ، املفرق بني القوة العسكرية والسياسة 

والعالاا  اجلامعة بني دولتني على أسا  العالاا  الدولية القائمة 
ةديا  على التوجه باألسبقية ملنطق السلم ، رغم التهديد وامللاطر والت

، وسبل التةكم واملواجهة  ( خلارجيةالبيةة ا) القادمة يما وراء احلدود 
بالقدرا  العسكرية أو القدرا  الدبلوماسية ، وما يتةقق من 
االستمكان من مساحة اآلخر ، ورمبا نوع من التكتيك جلس نبض 
اآلخر لتكامل تواصل القرار املناسب اجلاذب أو الطارد للعالاا  

 .. وبناءاتها اإلنسانية والسلمية 

  (ِواملبادرة السياسية :  (05)لَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ وَإِنِّي مُرْس

السلمية إلدارة الدولة من جهة ، وإدارة العالاا  الدولية السلمية من 
 ..جهة أخرى 

وهكذا يكون للقرارا  مساحتها التأسيسية وصناعتها التكوينية ، وما       
تكامل اختاذها ، لتكون القرارا  ذا  وا  إسرتاتيجي  يتةقق من مستوى

    ..فاعل ، حيمي النا  ومستقبلهم بكل انسيابية وفاعلية ومرونة مناسبة 
 
 

  وعدم التأكد تأكدالبني  هواختاذصنع القرار : ثالثًا 
 

تتعدد تشكيال  و اإلدارية ، توجها التأثريه على له وجانب آخر له       
خطوا  ا  مبوضوعاتها ومعلوماتها وبياناتها وما جيري من وبناءا  القرار

ودراستها وحتليلها ، مرورًا حتديد املشكلة : ا  ، منها ما ميتد من اختاذ القرار
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، االختيار ، وما جيري من التمييز واستكشاف البدائل و ، فاهدتةديد األب
 ..بلية ريا  املستقحتليل اتجم ا إجراء، وبالنتائج أو التوا  التنبؤ و

واختاذه القرار صن  عملية يسبق القرار وتنفيذه ، وبطبيعة احلال ؛       
أمر يف غاية وهو ،  وعدم التأكد تأكدالواملؤثرا  والتةديا  الكائنة بني نسبة 

 ..واخلطورة احلساسية والداة 
ر واحتياج املتطلبا  االستيعابية لصن  القرار واختاذه ، اجلها  املعنية باألم     

وما متتلكه من املؤهال  واملهارا  والقدرا  واخلربا  ، اجلديرة بالعناية 
 ..واالهتمام 

وثواية من السهولة وامل Certaintyوتأخذ القرارا  يف ظل ظروف التأكد       
وفاعلية ونتائج معلومة وانسيابية مرونة منةى واالختيار ، وتأخذ حتديد البدائل 

ألداء ، ورمبا تتصف بذلك القرارا  األساسية من سياق العمل والتنفيذ وا
ما تضفيه من ادرة اإلدراك والفهم والتمييز واالختيار ، والعامة والروتينية 
 ..والتنظيم والتعاون 

وميكن وامللاطرة ،  Uncertaintyأما القرارا  يف ظل ظروف عدم التأكد      
دارية للوصول إىل مثاًل استلدام االحتماال  ، وذلك عند ظهور املشكلة اإل

نبؤا  العملية لصن  القرارا  واختاذها ، مبا فيها من ارارا  ؛ ـالتواعا  أو الت
 ..إسرتاتيجية ، وتكتيكية ، وتنفيذية 

تقرييب ومبسط وخمتصر يبني ماهية القرارا  وميكن وض  خمطط         
ستوى اإلسرتاتيجية والتكتيكية يف ظل ظروف التأكد وظروف عدم التأكد ، وم

 :املعلوما  واملستويا  اإلدارية ، وكاآلتي 
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 يبني القرارا  اإلسرتاتيجية والتكتيكية (  26 )خمطط 
 يف ظل ظروف التأكد وعدم التأكد

 
، وتربز  القيم البديلة احملتملة النظر إىل، القرارا  اإلدارية  صن  عندو     

لكون اإلحصاء األعمال ، خمتلف صن  القرار يف ضمن  اإلحصائيا أهمية 
ميكن تقسيم دراسة ، لذا  علم مج  وحتليل وتفسري وتقديم البيانا 

 5:  اإلحصاءا  إىل جمالني رئيسيني
  مج  البيانا  من هيةة أو جمموعة أو  ؛ ويتم فيهاالوصفية  اإلحصاءا

 .. جمتم  والتوصل إىل استنتاجا  حول هذه اتجمموعة فقط

                                                 
1 - Black, Ken , " Business Statistics For Contemporary Decision Making ", 6th Ed., John 

Wiley & Sons, Inc.,United States, 2010, P : 12 . 

صن  عملية 
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 عملية مج  بيانا  العينة من  فيها يتمو ؛ اجيةاإلحصاءا  االستنت
جمموعة أو جسم أو جمتم  والتوصل إىل استنتاجا  حول اتجمموعة 

 . األكرب اليت استلرجت منها العينة
البيانا  ،  معيارالتةليل اإلحصائي على مستوى  يعتمد النوع املناسب منو     

 :والذي ميكن أن يكون 
أدنى مستوى ، وميثل تصنيف البيانا  فقط مثل  مسي هواإل :مسية إنسبة ( 5)

 .  املوا  اجلغرايف أو اجلنس أو رام الضمان االجتماعي
ترتيب املرتبة اليت  معايريلي هو ترتييب ، والذي يوفر املستوى التا :ية ـبـترتي( 2)

 .  فيها الفواصل الزمنية بني األراام املتتالية بالضرورة مسافا  متساويةال متثل 
الفاصل الزمين هو التالي ألعلى مستوى لقيا  البيانا  حيث  :فاصل  (3)

 .  تكون املسافا  املمثلة باألراام املتتالية متساوية
بة ، اليت حتتوي على كل البيانا  هو النس عيارأعلى مستوى مل : نسبة( 4)

الفاصل ، لكن بيانا  النسبة حتتوي على صفر مطلق والنسب بني  معيارصفا  
 .  ام ذا  مغزىاألرا
يف بعض و ، اًنا البيانا  املرتية أو الكميةتسمى بيانا  الفاصل والنسبة أحيو      

 . األحيان تسمى البيانا  االمسية و الرتتيبية ببيانا  غري متماثلة أو نوعية
 :  هناك نوعان رئيسيان من اإلحصاءا  االستنتاجية هماو     

 ا  حدودي البيانا  ئيايتطلب استلدام إحص :اءا  حدية إحص
  .. الفاصل أو النسبة وبعض االفرتاضا  حول توزي  البيانا 

  ية أو إذا كانت البيانا  رمز :أو غري معلمية  يةحدإحصاءا  غري
 . يجب استلدام إحصائيا  غري معلميةفترتيبية فقط يف املستوى ، 

اجلانب املوضوعي وهنا يربز ما أهمية الدراسة والتةليل الدايق املبين على      
للقرارا  لتكون مبكوناته مسا  العدالة والتكافؤ واملساواة ، املعاجلة للموااف 

  ..املتعددة وامتداداتها األخالاية ، ليكون االستجابة والتعاون يف تنفيذها 
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 يف اإلسالم ، يف ظل ظروف التأكد وعدم التأكد مسؤولية اختاذ القرارا و     
عا  األخروية على وفق حيثيا  وآثار القرارا  اتجمال الدنيوي والتب
 ..وأخالاياتها وعدالتها 

القرارا  واختاذها ، الكائنة بني مؤشرا  التأكد وعدم  من نتائج صن و     
 :ارة الذا  ومواطنها وامتداداتها ، منها ما تبدأ من إد التأكد

  ( َ(03)وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْع 

 .سورة اإلسراء 

  ( َسورة الصافا   (77)وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُون.  

  (َوَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُون  )سورة اجلاثية/  22ية من اآل . 

تها ؤشرا  ومعايري وحمددا  مستوى األعمال وأخالاياوما يرتبط مب      
 :وآثارها الدنيوية واألخروية 

 سورة املدثر (04)كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ) 

 
 

 اإلدارة واألمتتة والقرارات والبيئة: رابعًا 
 

القرارا  ،  –اإلدارة وتوجهاتها التقنية وتطبيقاتها يف جماال  التلطيط       
اإلسهام يف جماال  الرتشيق التوجه أو وتكون مفتاح اجلودة والنجاح 

 ..والبيةة والفضاء اخلارجي واالستدامة املستمرة وسبل محاية املوارد 
وألمتتة القرارا  هلا األهمية البالغة يف حتقيق الداة واملوضوعية ، فضاًل عن      

 ..الكثري من األنشطة والوظائف اإلدارية وأنظمتها 
زة للقيام بدوريا  يتم استلدام جمموعة واسعة من الربامج واألجهولذا       

عند اكتشاف التهديدا  ، يتم فصل البيانا  و ، عن التهديدا  ًايف الشبكة حبث
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،  ة اإلدارية ثم حذفها يف النهايةاملشتبه فيها ووض  عالما  عليها للمراجع
نية املعلوما  مراابة مجي  ال تستطي  إدارا  تقو ، هذه األمتتة ضروريةو

بداًل من ذلك ، و ،واألساليب التقليدية  نب شبكتها يف الوات الفعلي باليدجوا
حبيث ميكن "  املالءمة "يتم استلدام اخلدما  اآللية للمساعدة يف استثناءا  

 5 . التةقيق فيها والتعامل معها يف النهاية
 توجه له اجتاهاته تنفيذها ،ها وواختاذالقرارا  أمتتة عمليا  صن  و      

  :، وميكن لألمتتة الذكية أن حتسن احلضارية واإلنسانية 
  ا يقابلها من التقييم الوظيفي وم؛ الوظائف.. 
  من التقويم األدائي  ؛ وما يقابلهاألداء..  
، كما يتمثل يف تكنولوجيا التعلم للقرارا  ومن التوجها  الداعمة       

األداء ،  –خيفض التكلفة ، وحيسن مفصلية الوظيفة اآللي الذي والتعليم 
 :وجانب منه ، ميكن وضعه يف خمطط خمتصر وكاآلتي 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 يبني منظومة اإلدارة والقرار واألمتتة والبيةة(  27 )خمطط 

                                                 
1 - Fay, John J. & Patterson, David , " Contemporary Security Management " , 4 th Ed., 

Butterworth-Heinemann, Cambridge, MA , United States , 2018, P : 381 . 
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إدارة اإلنتاج و ؛ الفكر املنتج واملبتكر ، حتسني جودةاملعايري وومنه ما حتقق       

اإلنتاجية  –بشكل حيمي ما يدخل ضمن العمليا  اإلدارية  ، واإلنتاجية
لبيةة ، اخلالية من اهلدر والتلف والنفايا  ، الرشيقة واملستدامة ، الصديقة ل

 ..، ومدى مشاركة القرارا  يف ذلك ومنه التوجه حنو اإلسهام يف محاية البيةة 
ريب اآللي ودمج بدورها وبالتوازي م  داعم التعلم والتعليم والتدكذلك و     

التقنيا  معها ، واارتانها باخلربا  والتقنيا  اإلحصائية ، ختفف من عبء 
العمل والتوتر والضغوطا  ، وحتسن العامل والبيةة النفسية وحب االنتماء 

 ..واملشاركة والتعاون والسعادة يف اإلجناز لدى العاملني 
هب ، جانب آخر يدعم تنفيذ واالهتمام بإدارة تطوير ادرا  التفكري واملوا      

ما يتم اختاذه من ارارا  يف ظل اخلطط املرسومة وتطبيقاتها وما يدعمها من 
 ..األمتتة الذكية وأدواتها 

م  أمتتة  Automation Managementوالبد من تكاملية إدارة األمتتة       
لتةقيق ميزا  ومكاسب مشرتكة  Management Automationاإلدارة 

منها ما يتعلق حبيادية القرارا  ، واستثمار الوات وداة ، ور عدة وحلول ألم
اجلوانب الكمية األنظمة املتوافرة واملالئمة ضمن اتجماال  والتوايت ، واستثمار 

وغري الكمية ، واستثمار الطااا  واخلربا  ، واستثمار املعلوما  والبيانا  
والسيطرة لتكاليف ، ذا  العالاة ، ورف  مستوى جودة القرارا  ، وخفض ا
، وخفض والتةكم على مستوى اهلدر والضياعا  ، والتةرر من الروتني 

اإلداري ، وحتسني األداء وجودة النتائج ، ومالئمة  –أعداد الكادر الفين 
، وما يتةقق من خفض األعباء عن القرارا  ملا حيتاجه املواف من عالجا  

 ..كاهل اإلدارة العليا 
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ن أن يدخل القرار ضمن اتجمال الرامي ، ورمبا يكون نتائج ذلك ميكبهذا و       
النفسية ، وجتاوب القوى العاملة ملتطلبا  القرار وتطبيقاته  –وتأثرياته التنظيمية 
 ..وتوجهاته السلوكية 

بيةة إختاذ القرار وتطبيقاته ، جانب آخر يشرتك م  منه ومولية و      
الوحدا  واملشروع ، ورمبا يشمل  اخلصوصيا  والعموميا  الكائنة ضمن

 ..البيةة الرامية ذا  العالاة بالقرار 
للمشاكل  معاجلتهو على أمتتة القرار قضايا التدريباملتعلقة بومن األمور        

 5 :اليت مير بها املشروع 
 .. عملية صن  القرار ، وانسيابيةنظام دعم القرار األمتتة يف حتديد دور  •
صن  القرار واملعتمد لنجاح بالثقة  ديراجلالنظام  أمتتة معايريحتديد  •

  ..واختاذه وتنفيذه 
صن  القرار واختاذه يف مهام  دير بالثقةاجلالنظام غري  معايريحتديد  •

 .وتنفيذه 
من استلدام املوارد البشرية لنظام ب تطلفر مؤشرا  على ما ياتو •

 ..حتسني صن  القرارا  واختاذها وما يتطلب يف تنفيذها 
املسؤولية وتوزي  تقسيم لح ضاوالالتدريب امج برد يدحتب يتطل وبهذا      
تواصلها و ، لنظامانظام دعم القرار ومستلدم فرها االوظائف اليت يو لىع

بشكل بصورة أفضل ومناسب للتنمية والتطوير وحتسني واا  القرار وما يدعمه 
اجلديدة بشكل  ساليبألدمج األدوا  وام  املراعاة واالهتمام ب ميدانيتطبيقي 

التواصل  بداًل من ذلك ،رمبا يتم و ، ل يف عمليا  صن  القرار الطبيعيةأفض
كةد أدنى ، جيب و ، إعدادا  احملاكاةدية يف بشكل أفضل م  املوااف غري العا

                                                 
 
 :يرامع   - 

- Kochenderfer, Mykel J. & Others, " Decision Making Under Uncertainty: Theory And 

Application" , MIT Press , London , England , 2015, P : 304. 
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استلدام أمثلة تارخيية تستلدم بيانا  ومصطلةا  حقيقية يف سيناريو سطح 
 . ة واألمتتةاملكتب لتوصيل األدوار البشري

امللتلفة لتصميم  ساليبهناك العديد من األ التطبيق ، وباالستفادة من      
يف  ساليبختتلف األوتتفاو  يف مالئمة األساليب واألكثر مالئمة ، و ، القرار

التلطيط والتعلم ، واالهتمام ب ملصمم واملهام املتبقية لألمتتةمسؤوليا  ا
  .. التقنيا ته بمبا ميكن مالئماملعزز والتعليم 

سوء التشغيل التلقائي عندما يبدأ املستلدمون يف من أشكال دث وحت     
ه االستلداما  يف حني أن هذو ، النظام لالستلداما  غري املقصودةاستلدام 

ما تكون مبتكرة ومفيدة ، فإنها متتد إىل حدود الكفاءة الفنية  ًاغري املقصودة غالب
 5 . ممون يتواعون استلدامه يف هذه اتجماال للنظام ، الذي مل يكن املص

خلط اإلنتاج من ( FMS)أمتتة نظام التصني  املرن وبطبيعة احلال حينما يطبق      
، سيكون ألمتتة  اسوباآلال  وتوجيهها بواسطة احلخالل التةكم يف مجي  

القرارا  الدور املهم يف سري نظام األعمال من أجل أن تكون هناك انسيابية 
  2..اعلية ومرونة تطبيقا  مالئمة لبيةة العمل وف

   ، وما يتعلق باختاذ القرارا  ،أمتتة العمليا واسيبألجهزة احلميكن و      
السيارا   تتنوع أمثلة األمتتة من الروبوتا  الصناعية اليت تصن  وتطليو

  من أجهزة املسح الضوئي يف اليت تقبل املعلوما واسيباجلديدة بأجهزة احل
فة رئيسية ثانية ألجهزة يشري مثال اخلروج إىل وظيو ، السوبر ماركت الحم
جا  وعند شراء املنتو ، ها مراابة العمليا  والتةكم فيهاميكن:  واسيباحل

                                                 
 
 :يرامع   - 

- Kochenderfer, Mykel J. & Others, " Decision Making Under Uncertainty: Theory And 

Application" , MIT Press , London , England , 2015, P : 300 . 
2
  -

- Hitt, Michael A. & Others , " Management " ,  3rd Ed. ,Pearson Education, Inc. ,  New 

Jersey, USA , 2012 , P : 374 . 
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مبراجعة مستويا  امللزون لكل عنصر  اسوب، يقوم احل ًاضوئي ومسةها
   5 . ًايا  امللزون إىل مستوى حمدد مسبقوإنشاء أوامر عندما تصل مستو

االجتماعية  –وال مين  اإلسالم كل ما حيقق لإلنسان من رفاهيته االاتصادية      
ما دام التطور ال يتعدى على احلق العام واخلاص ، ومنه ما يتعلق بكل حيثيا  

على أسا  بناء الفقه القرار وسبل حتقيق جودة القرار ، وتطوير معايري اجلودة 
 ..اإلداري 

 سورة الزمر/  5من اآلية (  تَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَقُلْ هَلْ يَسْ )

 
 

 اإلتصاالت بني التقليدية وغري التقليدية: ًا خامس
 
الرمسي وغري الرمسي بني  Communicationاالتصال  تتعدد توجها       

 :ية امللتلفة وبني املستويا  التنظيماجتاهاته التقليدية وغري التقليدية ، 
 بشكل وامللاطبا  ها تبادل اآلراء واألفكار العمودية ؛ اليت يتم ضمن ،

 ..هرمي من األعلى إىل األسفل ، ومن األسفل إىل األعلى 

  املستويا   بنيوامللاطبا  ها تبادل اآلراء واألفكار ويتم ضمناألفقية ؛
 ..التنظيمية الواحدة 

  بني املستويا  وامللاطبا  ار واألفك ها تبادل اآلراءويتم ضمناجلانبية ؛
بشكل غري ركة بني املستوى الواحد واملتعدد املستويا  التنظيمية املشا

 .. املراتب منتظم 

                                                 
 
  -

- Hartley, Peter. & Bruckmann, Clive G. " Business communication, " Routledge, Taylor & 

Francis Group, New York, USA , 2007, P : 96.   
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وهناك االتصال الداخلي واالتصال اخلارجي ، على مستوى األفراد      
 واملشاري  والدول ، مبا فيه ما يتعلق مبكونا  نظام االتصال املتمثلة باملرسل

ليه ، وما يتعلق بردود األفعال ، وهو واملرسل إ، والرسالة والقنوا  من جهة 
 :ما ميكن وضعه مبلطط خمتصر ، وسيكون كاآلتي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االتصال نظرية يبني خمتصر(  28 )امللطط 
 

والبد من إدارة رشيقة ومستدامة جتم  بني اإلسرتاتيجية والتكتيكية      
االتصال ، وجمريا  األدوار واملهام ، وما يتوجه  الستثمار مكونا  نظرية

الفرص على أسا  ال حيمِّل األطراف ظهور تبعا   –بتةسني نقاط القوة 
 ..وحتديا  عواابها االتصال 

عند االتصال بني جهتني أو أكثر ، سواء كان ذلك على مستوى ، ويربز هنا      
لغة ) وما تؤشر عليه لوك أفراد أو مشاري  ، اجتاها  التفسري املتبادل للس

املقابال  أو ، املبين على حمتوى ، ورمبا تشرتك لغة اجلسد وحراكها ( السلوك 
مستوى واملوااف ، وما يبنى على أو املعلوما  املتبادلة  امللاطبا  أو الرسائل

اجلهة 
رسلة امل

  للرسالة

 

الرسائل 
بأنواعها 
وانوا  
 إيصاهلا 

رسل امل
 إليه

 

 علوما  املرتدةامل



 28  

، ورمبا يشمل على املرتتبا  واالختيار والتمييز واالستيعاب لفهم وسعة ل
 ..والقبول أو اإلجياب ض القانونية يف العر

، بتقنياتها وأجهزتها منها ويف عاملنا املعاصر ، تتم االتصاال  ، والرامية      
وأنظمتها امللتلفة واملتطورة ، وجمريا  سرعتها يف تبادل اآلراء واألفكار بني 
املستويا  التنظيمية ، ومبا تقتضيه األنشطة امللتلفة ، مؤدية بذلك إىل توالد 

، ومنها الفجوا  التقنية واألنظمة التكنولوجية  بني الدول واملشاري  الفجوا 
 .. واملعلوماتية

ولالتصاال  جماالتها احمللية والعاملية ، ومبفهوم علم االجتماع ؛ يتمثل فيما       
جيري من تبادل األحوال الذاتية ونشرها بني األفراد ، كما هو عليه العواطف 

ومفهومة ، سواء كانت  لغة تفاهم متبادلة ومشرتكةواألفكار واملعتقدا  ، ب
املفيدة ، ومن خالله يكون  والكالم جبملهواملصطلةا  اإلحياءا  بالرموز و

مستوى التفاعل االجتماعي بني النا  ، وبه يتجه مستوى التقارب والتفاهم 
والتماسك ووحدة التوجه واالجتاه احلضاري ، أو اخلالف والتباعد والصراع 

 ..ف والرتاج  احلضاري والعن
وهناك فرع يف علم النفس يدر  االتصال على خمتلف مستوياته اإلنسانية       
ىل إن علم النفس ينبغي إعادة صياغته ة ، وتتجه بعض النظريا  احلديثة إواآللي

على أسا  االتصال وفشل االتصال باآلخرين ، ال على أسا  الوظائف 
، وبذلك ينطبق يف التةليل النفسي على نظرية واالضطرابا  الوظيفية لألفراد 

الغريزة ، امللتلفة عن نظرية املوضوع الذي يقوم على العالاة بني الفرد 
واملوضوع ، وبه يسعى الفرد إلنشاء االتصال م  موضوعه ، والعصابي يفشل 

 ..يف إنشاء إتصال كهذا 
من اصل النا  يتوو ، عملية تبادل املعلوما  كونهناب  من  تصالاال ريثتأو     

عملية التواصل متأصلة يف كل و ، ومشاعرهم لآلخرين لنقل أفكارهمخالله 
والطباعة (  غة اجلسدل )حياة اإلنسان وتشمل عمليا  شفهية وغري لفظية 
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ثنني من احلواجز الرئيسية اليت حتول دون التواصل البشري وإ ، واإللكرتونية
شلاص من ثقافا  أو جنسيا  غة بني األتنشأ حواجز اللو ، واملسافةهي اللغة 

كان التواصل بني ،  رب املسافا  الطويلة مشكلة أخرىالتواصل ع، و خمتلفة
مت حتقيق االتصال البعيد و ، ئل مقصورا على اللقاءا  املباشرةالبشر األوا

املسافة من خالل إرسال إشارا  بسيطة مثل ارع الطبول واالنفجارا  الصوتية 
عندما يتم نقل الرسائل من موا  ا  ، ون ثم التلويح باإلشارارا  الدخاوإش

 5 . إىل آخر ، ميكن تغطية مسافا  أكرب
يعد االتصال وسيلة أو أسلوب جلملة األدوا  الناالة فضاًل عن ذلك ، و      

وانتقاهلا ونشرها ، باألساليب املتنوعة ، واملتبادلة املعلوما  والعلوم واملعارف 
 ..املتطورة واحلديثة الكالسيكية أو 

الوسائل واألساليب ما يرتبط بو، ولالتصال أنظمته احملققة للعالاا       
باستعمال األجهزة واألدوا  واملنظوما  ، ومنه ما يسهم والرتتيب املنطقي 

املتطورة واملناسبة ، لتيسري إنسيابية عملية انتقال املعلوما  وتبادل اآلراء 
لتةقيق لمية واملعرفية ، العما يتعلق باجلوانب منها ، ووامللاطبا  واألفكار 

 ..أهداف حمددة 
ارة اإللكرتونية اناة االتصال هي الوسيلة اليت يتم من خالهلا إرسال اإلشو      

يتم استلدام العديد من أنواع الوسائط امللتلفة يف أنظمة و ، من مكان إىل آخر
يوفر نقل ، وأيضًا لالسلكية وا االتصاال  ، مبا يف ذلك املوصال  السلكية

 2 ..التناظرية املعلوما  بالوسائل الرامية العديد من املزايا املهمة على الطرق 
اليت تعد اتجمسد  Communication Theoryوهناك نظرية االتصال        

الشامل للفرضيا  ، املنطوي عليها البةث املكر  لدراسة عملية التشاور 

                                                 
1 - Frenzel, Louis E., Jr., " Principles of electronic communication systems ", 4th Ed., 

McGraw-Hill Education , New York, USA,  2016 , P : 3. 

2 – " Ibid. " , P : 4 . 
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واملعلوما  والبيانا  بني اجلها  املعنية باألمر واملرتبطة  وتبادل اآلراء واألفكار
 5 ..بنشاط معني 

فضاًل عن ما تقدم ذكره ، يعد االتصال ضمن اإلدارة واإلعالم ، له       
خصوصيته وأهميته البالغة يف األنشطة واملهام ، كعامل تنمية وتطوير التفاهم 

 ..ستمراريتها واوالعالاا  املتنوعة ، لالسهام يف إجناحها 
على املعلوما  الصةيةة  صولاحلتضمن اتصاال  املشروع الفعالة و     

 ، سب وبطريقة فعالة من حيث التكلفةللشلص املناسب يف الوات املنا
النموذجية  تشمل التعريفا و ، ل السليم أمر حيوي لنجاح املشروعالتواصو

 2:على اآلتي للتواصل الفعال 
  تبادل املعلوما .. 
 ل أو مثيل لنقل املعلوما فع .. 
 رسالة شفهية أو كتابية .. 
 تقنية للتعبري عن األفكار بشكل فعال .. 
 يتم من خالهلا تبادل املعاني بني األفراد من خالل نظام اليت عملية ال

 .. مشرتك للرموز
وما القرآن الكريم إال الرسالة اإلهلية اهلادفة الستيعاب القيم واألخالايا        
سانية اجلامعة بني السلوك واإلنسان على أسس استدامة االتصال وبناء اإلن

 ..الثقافة واحلضارة 
 وذلك املستويا على خمتلف بعقالنية اخلطاب و باآلخرتصال اإلويأتي       

لبناء احلياة من خالل اجلعل التشريعي اإلهلي الذي حيقق سالمة اإلنسان 

                                                 
 
المصدر نفسه / االقتصادية والتجارية  –موسوعة المصطلحات اإلدارية واالمتماعية / هاشم حسين ناصر المحنك . د - 

 . 57  - 56 ص / 

1 -Kerzner, Harold., " Project management : a systems approach to planning, scheduling, 

and controlling " , 8th Ed., John Wiley & Sons, Inc., Published by John Wiley & Sons, Inc., 

Hoboken, New Jersey, US, 2003 , P : 227 . 
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ن تفاهم وتوزي  وتبادل األدوار بسالمة احلقوق والواجبا  ومبا يرتتب م
 .. املتفاعلة واملنتجة لللري واملهام
 وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ مْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اهللَقُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُ)       

 .آل عمران سورة  (37) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ بًا مِنْ دُونِ اهللِضًا أَرْبَابَعْضُنَا بَعْ

كَلِمَةٍ ) عند مضمون ؛ وإدارته اإلتصال ومنهجيته احملور واطب ووضوح      

 ..، ليبدأ من اخلصوصية اجلامعة إىل العمومية اهلادفة (  سَوَاءٍ

العالاا  ، املبنية  –ائن بني مكونا  مفصلية االتصال ومنه التوازن الك      
 ..على أسا  الثقافة والوعي ، والداعمة الستدامة أركان البناء اإلنساني 

وَأَضَلُّوا  بْلُقُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَ)      

 .سورة املائدة  (44)كَثِريًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ 

واالتصال واحملاورة والتفاوض والتوجه ال يقف إال عند اآلفاق الواضةة      
البيةة حتى حقوق حتمي مجي  األطراف وحقواهم وتصةح املسرية واليت 

 ..الكائن ضمنها طيبا  املناف  
سورة  (44)تَدِينَ ا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْيَا أَيُّهَ)     

 .املائدة 
وميكن االستفادة من بني مضامني اآلية املباركة ، ما يتعلق بأخالايا      

، ومنه محاية (  لَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَوَ) االتصال والعالاا  اإلنسانية ؛ 

العالاا  البعيدة  –احلقوق وأداء الواجبا  اجتاه سالمة مفصلية االتصاال  
عن الغش والتدليس والغنب واالستغفال واالستغالل ، وما شاكل ذلك ، أين 

 ..خارجه ما كان توجهاتها ، سواء كان ذلك داخل املشروع أو 
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استكمااًل ملا سبق ذكره ؛ تتعدد االتصاال  وأنواعما وأسبابها ووسائلها       
وآلياتها ومهاراتها منذ بدأ  فاعليتها الشلصية وما يتعلق بأعماله الرمسية 

ونية والرامية ، ملعاجلة أمور وغري الرمسية ، الشفهية والوراية واآللية واأللكرت
ما تفرزه التنمية والتطوير من السلبيا  واملشاكل والعالجا  منه ، ومتنوعة 

اليت تظهر الفجوا  ونقاط الضعف والتةديا  ، إىل جانب اإلجيابيا  
منها ما يتعلق بالسرعة واالنسيابية وجودة ، واملالئمة واملكاسب املتعددة 

 ..ا  ، لتكون نقاط اوة وفرص الوسائل والرسالة والقنو
املسموعة واملقرروءة واملرئية  Communication skillsوملهارا  االتصال       

هلا دعائمها املنظورة وغري املنظور ، وما يتعلق بطبيعة وثقافة ومتييز واختيار 
استقباهلا وفهمها جمال لتأخذ الرسالة ، املرسل واملرسل إليه أو املستهدف 

 ..ومؤثراتها وأهدافها وفاعليتها 
معاجلة  وال ميكنمهارا  االتصال هي مسألة معقدة ، على تدريب وال      

على ما  وميكن التأكيد،  ابهلكثرية ذا  الصلة سوى عدد اليل من املشكال  ا
علق بإنتاج رسائل ه للمساعدين لتةسني مهاراتهم اخلطابية فيما يتعليمجيب ت

بطة جبهود أهداف مرت اتيجيا  اللفظية ملتابعةسرتااله ي، وتوج فعالة ةعماد
 وحتديد التةديا إيصال النوايا الداعمة بوضوح ، و ل ،الدعم العاطفي الفعا

من خالل نهج إثارة اإلحسا  باألهداف سهل ما ياملالزمة للجهود الداعمة ، و
تعزيز مهارا  الدعم العاطفي وتطوير واختبار و املعين ، يركز على الشلص

  5. . برامج التدريب التفصيلية وتنقيح

                                                 
1 - Greene, John O.  & Burleson, Brant R., " Handbook Of Communication And Social 

Interaction Skills ", Taylor & Francis e-Library , & Lawrence ErlbaumAssociates, Inc. 

NewJersey, USA, 2008, P : 580 .  
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ا الكتابة يف العديد من املشكال  اليت تعاني منه يف عاملنا املعاصرتظهر و      
أصبح الربيد اإللكرتوني وسيلة فعالة بالرغم من ذلك ، ، و الربيد اإللكرتوني

،  األخرى اليت جيب أن تصل بسرعة  االإلرسال املذكرا  وأنواع االتص
 ، األخرى ا اليت حتكم أنواع الكتاب رتوني خيض  لنفس القواعدالربيد اإللكو

جيب تقديم و ، ب أن تكون الكتابة واضةة وموجزةجي عليه ماهو  كما
غة أو عالما  الرتايم أو املعلوما  بطريقة مقنعة ، دون أخطاء يف اواعد الل

جيب توضيح الغرض من االتصال بوضوح ، وجيب تسليمه بطريقة و ، اإلمالء
 5.أو املستلم أو املتلقي  ناشد القارئت

نظرية ويتطلب حراك ومالئمة مهارا  االتصال ، كما هو عليه عند       
االتصاال  الرامية على االتصاال  فيها تغلبت أو التشكيل اليت  التعديل

على الرغم من أن هذين الشكلني من ،  التناظرية كشكل مهيمن لالتصاال 
،  نظرية التشكيل أساسية لكل منهماخمتلفة ، إال أن االتصاال  يعمالن بطرق 

 تغطية املفاهيم األساسية املطبقة أواًل على االتصاال  التناظرية ثم والبد من
فضاًل عن متطلبا  مهارة االتصال من اجلم   ، االنتقال إىل االتصاال  الرامية

 2 ..بني املهنية وتطور التكنولوجيا واملهارة املعلوماتية 
إن الفكرة العامة املتمثلة يف أن مهارا  االتصال تتطور تدرجييًا من خالل       

االستلدام معرتف بها ومقبولة على نطاق واس  ، حبيث ميكن اعتبارها تشكل 
الضمان األساسي للكثري يما يتضح يف دورا  الكلية حول مهارا  االتصال ، 

يما ال شك فيه . الاا وندوا  التدريب املهين ، وجلسا  تقديم املشورة للع

                                                 
1 - Worth, Richard., " Communication Skills" , 2nd Ed., Ferguson Facts On File, Inc., New 

York, USA, 2004 , P : 40 .      
2
 :يرامع   - 

- Haykin, Simon & Moher, Michael, " Introduction to Analog and Digital Communications 

", 2nd Ed, John Wiley & Sons, Inc., USA , 2007 .      
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أن معظم املعلمني واملدربني على التواصل سيلتتمون م  مايكل أرجيل 
 5 . يف اكتساب املهارا  االجتماعية"  املمارسة ضرورية "وزمالؤه  ، أن 

عناصر منط الربيد ) ؛ أوضح ديفيد أجنيل وبرنت هيسلوب يف كتابهما و      
، أنه ينبغي تقديم  ( يد اإللكرتونيالتواصل الفعال عرب الرب:  اإللكرتوني

يتم إيقاف تشغيل القراء  "يقولون ، و ، كةاملعلوما  يف وحدا  اصرية ومتماس
،  على إبقاء لغتك بسيطة نكما حيثو، " من خالل جمموعا  كبرية من النصوص

إذا كانت هناك كلمة تربك ارائك وترسلهم يسارعون إىل القامو  ، فقد  "
الكلما  البسيطة واملألوفة هلا  " ، وضح أجنيل وهيسلوب، أ" ر تركيزهمكس

 . " القوة
ال شك أن الرتكيز على مهارة االتصال يرج  جزئيًا إىل حقيقة أن الكثري و      

، هام العملية موجه حنو إجناز جمموعة من امل –من التواصل هو مشروع عملي 
، ونقل لنزاعا  حلل ا التفاوض على معاهدا كالعالاا  بني املشاري  ، و

التماسك يف ما حيقق ، وتعزيز متلكا  امل، واحلفاظ على ملعلوما  بوضوح ا
لكن أهمية مهارا  االتصال ال تنب  بالكامل من التأثري الذي ، فرق العمل 
وراء هذه األهداف ، يعتمد و ، قيق هذه األهداف احملددة بالوض متارسه يف حت

ء الشلصي والرفاهية النفسية وحتى العالاة والوفا ىالنجاح املهين ورض
ومهارا  زمالئه  —الصةة البدنية على مهارا  التفاعل االجتماعي للفرد 

 2 .. وحماوريه
العالاا  اإلنسانية ، وإدارة  –وتوضيح أهمية املرونة يف مهارة االتصال       

هذا املفصل بشكله الرشيق واالنسيابي واجلاذب ، يظهر ضمن مضمون من 
 :اآلية املباركة مضامني 

                                                 
3 - Greene, John O.  & Burleson, Brant R., " Op. Cit. ", P : 51 .  

2
 :رامع مقدمة كتاب   - 

- Greene, John O.  & Burleson, Brant R., " Op. Cit " .  
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 وَاسْتَغْفِرْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ)      

سورة آل  (854)يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِنيَ  لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

 .عمران 
سبيل االتصال ومهارته الفكر املناسب اويم وبساطة التواصل بالكلمة و     

سورة  (730)قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ) وإدارته اجلاذبة ؛ 

 .البقرة 
وسبل تطبيقا  االتصال مبهاراته العالية يكمن بني القول والتطبيقا  ،      

مني لترتمجه املعايري ومستوى إشباع احلاجة والنف  ، وميكن االستفادة من مضا
 ..املكافآ  العالاا  ، ومواا   –اآلية املباركة يف عمق تطبيقا  االتصال 

 
 

 إدارة األزمات واإلتصاالت: ًا سابع
 

ترتاج  ووينشب الصراع يسيطر اخلالف واصاًل ؛ تربز األزمة عندما وت       
القدرا  والقوة ، لتأخذ نقاط الضعف جماهلا واتساعها املتتالي م  تعقيد 
املشاكل وتشابكها وما يسبب نشوء األزمة ، وما تولده من الفجوا  اليت خترتق 

 ..من خالهلاعناصر التةديا  
  التقليدية وغري التقليدية ، ومنها أسباب تدخل األزمااملشاكل ووهناك        

مسبباتها ضمن العنصر البشري ، ويف عاملنا املعاصر ظهر  أشكال خمتلفة من 
األزما  الرامية ، ومنها األزما  اليت تسببها األجهزة واألنظمة وتكنولوجيا 

ا  فايرو  خيرتق أنظمة حاسوبية عرب االنرتنت ليولد األزم املعلوما  ، ورمبا
 ..املادية وغري املادية والنفسية 
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حتتاج املشاري  أو اجلها  اليت متر باألزما  إىل تقييم وتقويم امللاطر       
االتصاال  ، وما يرتبط  –بشكل دوري وفاعل ، واحلد من إرباك يف العالاا  

 ..بطبيعة املناخ التنظيمي والسلوك التنظيمي 
ملشاكل واتساع تعقيداتها وموااعها وتربز األزمة من خالل تفاام ا      

ها ، فاألزمة تنبثق بسماتها كوليدة لتنمو منها وعالجوتداخالتها ، دون الوااية 
يها مبا يتناسب وتنضج حبيثياتها وخماطرها وتهديداتها ، فإن مل تعاجل ويسيطر عل

مة احلد من األزبـؤرة واستدامة احلاضنة هلا ، فإن متكن ال معها ســتهدد بإتـساع
 ..وعالجها ، سترتاج  وتضمةل وُيقضى عليها ، كدورة حياة األزمة 

يف بعض و ، صطلةا  احلاليةيف امل ًال وضوحـأا كال ـإدارة املشو      
قط ما يتعني علينا التعامل ـف "، ُينظر إىل إدارة املشكال  على أنها  شاري امل

يتطلب  ًاو حتديخرى ، تصف املشكلة مشكلة أيف حاال  أ ، " كل يوم امعه
لوصف فرصة حددتها  ًاأيض ًايستلدم أحيانو ، مبرور الوات ًااسرتاتيجي تدخاًل

أو ميكن أن تكون مشكلة  ، ا عنصر جدال أو خماطر مرتبطة بهامنظمة هل
سياسية أو اجتماعية ظهر  كلطر يتطلب استجابة تنظيمية أو صناعية أو 

باحلوادث  ًااألزما  مرتبطة غالبتزال إدارة  ال، ومن جهة أخرى  اطاعية أوس 
حتديا تشغيليا وفوريا يف جمال  شروعليت حتدث فجأة ، حيث تقدم للما

 5.  ينطلق يف الساحة العامة الذي االتصاال  والتواصل السري 
اليت حتقق إمكانية  Crisis Managementويأتي دور إدارة األزما        
ما حيدث من اتساع الضعف يف ل كعالج م  الوااية والتةديد والتعامل بال

مكونا  املشروع ، وما يقابلها من السيطرة لةال يكون اتساع التةديا  
وامللاطر والتهديدا  ، م  وض  اإلمكانيا  ضمن اخلطط ، واالستعدادا  

 ..للةد من اآلثار املستقبلية لألزمة 

                                                 
1 -Griffin, Andrew, " Crisis, issues and reputation management "  , 1

st
 Ed. , Kogan Page 

Limited, London , United Kingdom , 2014, P: 21 .   
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ل الواائية ، وتق  إدارة األزما  بني ؛ املعاجلا  ، واالستعدادا  ، والسب     
وما يشغل من االهتمام املشرتك الذي حيقق رف  مستوى التةسني يف نقاط القوة 

 ..العالاا  الداخلية للمشروع  –عن طريق ما تسهم به انسيابية االتصال 
لألزما  ؛ فهي حتقق حتويل التةديا   والرشيقة أما اإلدارة الذكية      

من خالل العناية باخلطط  وامللاطر والتهديدا  إىل فرص استثمارية
واإلسرتاتيجيا  والرتكيز على نقاط القوة وتعاظمها املنتج ، والسيطرة على 
نقاط الضعف وخفض مستوى تأثرياتها ، واستدامة األنظمة واحلد من اهلدر 

 ..والضياعا  
البد من عدم اخللط بني األزمة واملصطلةا  األخرى للتأكيد ، و       

 . إخل .. كارثة واملشكلة واخلالف كالصراع واحلدث وال
 Crisis Management Teamولذا يتوجب تشكيل فريق إدارة األزما       

وتوافر املناخ   Crisis Management Planخطة إدارة األزما  ووض  
 ..التنظيمي املناسب الستباق احلدث 

 يثيا حب وذا  خربة ميكن أن تسهم يف املشروع جلنة متلصصةبهذا و     
، ها االتصال باملوارد البشرية داخل املشروع وتكون مهاماملشاكل واألزما  ، 
استثناءا  جانبية للقيام مبهام إدارة األزما  واملشاكل حتمل وبشكل دوري ، و

شعور العاملني باالنتماء والوالء للمشروع ، توليد ا بشكل يسهم يف مومعاجلته
  من مستوياتهم املعنوية ، وتعد يف وتكون ثقافة املشروع إلسعاد العاملني ورف

، لكونها سبيل التواصل بني خمتلف ( الكلمة الطيبة صداة ) اإلسالم ؛ 
 ..املستويا  اإلدارية التلطيطية والتنفيذية 

إلدارة  ب أن يكون اهلدف النهائي لفريق األزمة هو وض  خطةيتطلبذا و     
دة مجي  اخلطوا  املتفق أن حتدد أي خطة حمدو ، األزما  ابل حدوث األزمة

خالل املراحل و ، ن شأنها حل مشكلة األزمة بفعاليةعليها للتنفيذ واليت م
األولية لألزمة ، من الصعب للغاية التفكري بوضوح يف مجي  التفاصيل 
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لذلك ، جيب وض  ملف  ، ، من أجل إدارة األزمة واحتواءهاالضرورية 
االستشارا  واملكاتب اإلدارية  إجراءا  االستجابة األوىل يف كل من مكتب

 5 .. وإتاحته لفريق االستجابة لألزما 
، ينبغي أن يتمت  أعضاء فريق االستجابة لألزما  مبهارا  اوية  وعمومًا      

اتجمتم  ، وجتربة إجراءا  رفة كيفية عمل يف تسهيل األفراد واجلماعا  ، ومع
جيب أن تسرتشد مجي  ،  ًاأخريو ، لتدخل يف األزما  وإدارة األزما ا

 2 . التدخال  املستلدمة مببدأ الرتكيز على نقاط القوة والسلوكيا  البناءة
ويتجه اإلسالم بأعلى مراتب احلرص على البيةة املستقرة واملناخ التنظيمي      

، ومعاجلة الفجوا  أين ما كانت بقوى فاعلة وباستدامة عالية العالي املستوى 
 :عالاا   لرف  مستوى ام لالتصالإلدارة تتصف ببناء نظ

 سورة املؤمنون (43)ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ) 

ومجالية هذه اإلدارة املعاجلة لبؤر التوتر ، بال ضةايا وال هدر للطااا        
، والتوجه (  الَّتِي هِيَ أَحْسَنُادْفَعْ بِ) وال ضياعا  إنسانية ، وذلك يتم من خالل ؛ 

 ..بذلك ملعاجلة سلوكية تنظيمية إسرتاتيجية متفاعلة بأعلى جودة للعالاا  
املقارنة ؛ ثوابت من ثقافة وتلعب املعايري الدور الكبري ، منها ما يتعلق ويبدأ       

مجة والتطبيقا  والنتائج ، يما يعين ؛ هذه خارطة طريق لرتوالتمييز واالختيار 
الفرص ،  –العالاا  من موا  ونقاط القوة  –إنسانية اإلنسان مبفصلية االتصال 

 :التةديا   –والتجاوز بكل استيعاب موا  ونقاط الضعف 
وَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَا)       

 .سورة فصلت  (07)
                                                 

1 - Thompson, Rosemary, " Crisis intervention and crisis management : strategies that work 

in schools and communities " , Taylor & Francis Books, Inc., New York , USA , 2004, P: 

49.   

1 - Thompson, Rosemary, " Crisis intervention and crisis management : strategies that work 

in schools and communities " , Taylor & Francis Books, Inc., New York , USA , 2004, P: 50 

.   
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اإلزاحة ملسببا  املشاكل ، مفهوم من مضامني هذه اآلية املباركة أيضًا و      
للوصول إىل واألزما  والصراعا  ، واالستقطاب اجلاذب لكل ما هو ناف  

 ( . كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ )؛ نتائج 

العالاا   –املشاكل واألزما  مبفصلية االتصال وهو منهج إلدارة معاجلة       
التوجه الرشيق االستقرار والتنسيق الذاتي والتنظيم املتفاعل بمله من بكل ما حت
 ..العالية واملهارة الكفاءة بوواملستدام 

 
 

  للمشروع العالقات التنظيمية الداخلية: ًا ثامن
 

 ال ، مرحلة ومسا بعد مرحلة االتص تدخلبعد كل ما تقدم تبيانه ،       
بنسب متفاوتة ضمن و ، بشقيها الرمسي وغري الرمسي ، Relationsالعالاا  

البيةة الداخلية ، مبا فيها ما يتعلق بالعالاا   –العالاا  التنظيمية الداخلية 
اإلنسانية والعالاا  العامة ، ومنه بشكل متبادل ما ميتد إىل البيةة اخلارجية 

 ..كوناتها املتفاعلة ومومؤثراتها املتبادلة 
 على.  البيةي النظام داخل املتبادلة للعالاا  فهم على احلصول املهم منو      
 مثل متكني تقنية إدخال م  اخلارجية احللقة من بالبدء ينصح ال ، املثال سبيل

 مبادرة يقدم لن احملتوى من خيلو الذي واحملتوى التكنولوجيا " ، و إنرتانت
 تتدفقو ، التنظيمية النتائج " هو املعرفة البيةي النظام جوهرو،  " شاملة معرفة
 اليت والطريقة(  االسرتاتيجي واهلدف الثقافة ) السيااية البيةة من النتائج هذه
 حتفيز هو املعرفة إلدارة الرئيسي اهلدفو ، األعمال بيةة يف املشروع بها عملي

دعم البيةة الداخلية ومستقبل ل اجلماعية التنظيمية والكفاءا  املهارا  وتعزيز
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عالاا  املشروع م  البيةة اخلارجية ، مبا فيه ما يتعلق باملنافسة الرشيقة 
 5..واملستمرة باإلبداع واستدامة العالاا  التنظيمية 

واحدة من أكثر ، فعالة الادثة االتصال أو احملتعد القدرة على إجراء و      
غالًبا ما يكون ألنه  أو اإلداري ، قائدلل هارا  ايمة اليت ميكن امتالكهاامل

 2.. العمل وا يف م وله أهميته ،لالتصال وحمادثة اآلخرين  اخلطاب ضرورًيا
متقاربة أو تصبح األطراف و ، تتغري م  مرور الوات بطبيعتها العالاا و     

ها تتطور ، ميكن أن ألنو ، تفاعال  تصبح أكثر أو أال تواترًاالو؛  متباعدة
عال  اليت ، من حيث عدد احللقا  وتنوعها ، والتفا ًاكبري ًااختالف ختتلف

مخس  من(  دواير)  هحددوميكن االستفادة يما  ، حتدث داخل تلك احللقا 
التنظيمية الداخلية للمشروع ،  عالاا المراحل عامة ميكن من خالهلا تطوير 

 3:باآلتي فضاًل عن تطويرها ضمن العالاا  اخلارجية للمشروع ، وتتةدد 
عنــدما يوجــه كــل طــرف انتبــاه الطــرف اآلخــر وهــو مــا يتمثــل :  الــوعي (5)

 . كشريك حمتمل للتبادل

فرتة التةقيق واالختبار اليت يستكشـف خالهلـا الطرفـان    : االستكشاف  (2)
 ، التجريبيـة  التعـامال  ري بعـض  جتـ ، وادرا  وأداء بعضهم البعض 

اـة بتكـاليف اليلـة    ، ميكـن إنهـاء العال   غـري نـاجح   ذلك التوجه إذا كان
اجلـذب  :  ُيعتقد أن مرحلـة االستكشـاف تشـتمل علـى عمليـا  فرعيـة      

والتواصل واملفاوضة وتطوير القوة ويمارستها وتطوير املعـايري وتطـوير   
 .. التواعا 

                                                 
 
 :يرامع  - 
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2
  -
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- Buttle, Francis , "  Customer Relationship Management : Concepts and Technologies " , 

2nd Ed. , Elsevier Ltd., Burlington, USA, 2009 , P : 28 - 29 . 
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حتــدث املزيــد مــن  ، املرحلــة الــيت يوجــد فيهــا تــرابط متزايــد :  التوســ  (3)
 .. املعامال  وتبدأ الثقة يف التطور

ر واألهــداف املفهومــة بشــكل  تتميــز بزيــادة التكيــف واألدوا  : االلتــزام (4)
ــادل ــد و ، متب ــامال تع ــيت أصــبةت آليــ   التع ــى   ـال ــدة عل ــة أكي ة عالم

تم إنهاء يو ، العالاا  تصل إىل مرحلة االلتزامليست كل و ، اللتزاما
اـد يكـون هنـاك خـرق للثقـة يفـرض علـى        و ، الكثري ابل تلك املرحلـة 
 .. العالاة الشريك إعادة النظر يف

ميكـن  ، و عد هناك حاجـة إليـه  يمل  عاملنيرمبا تغري متطلبا  ال:  الذوبان (1)
اإلنهـاء الثنـائي هـو عنـدما     ، و أو أحاديـاً  أن يكون إنهـاء العالاـة ثنائيـاً   

رمبـا يريـدون اسـرتداد أي أصـول     و ، يتفق الطرفان على إنهـاء العالاـة  
ما يتةــرك أحــد اإلنهــاء األحــادي هــو عنــد و ، اســتثمروها يف العالاــة

ــة   ــاء العالا ــرفني إلنه ــن للعــ و ، الط ــن   املنيميك ــاتهم اخلــروج م إلتزام
 ..املتكررة  تلبية املطالبا  ألسباب عديدة ، مثل فشل العالاب

وميكن إضافة حمورين يكونا بعد االستكشاف ، وهما ؛ التمييز ، واالختيار ،      
ة داعمة لدورة نظام ليتةقق أكثر داة وانسيابية وفاعلية ومرونة واستدام

 ..العالاا  التنظيمية والبيةية 
العالاا  تشري الثقة وااللتزام إىل أنه ميكن اعتبار بعض ومن جانب آخر ،       

األساسية لعالاة عالية بوصفهما من السما  و ، ذا  جودة أفضل من غريها
لك ، مبا يف ذ ًاحتديد عدد من السما  األخرى أيض وم  ذلك ، مت،  اجلودة

، وجدير بالذكر أن   عن العالاة واألهداف املتبادلة والقواعد التعاونية ىرضال
باملورد يف الوات الذي يأتي االلتزام و ، العالاة ليس هو نفسه االلتزام ىرض

فقط إذا كان الطرف  العالاة ، ويتم إجراء االستثمارا  تتم فيه استثمارا 
 ، ر يف عالاا  مرضية، يتم االستثما مبعنى آخر ، عن معامالته ًاامللتزم راضي

توجد أهداف متبادلة عندما تتشارك األطراف يف أهداف ال ميكن حتقيقها إال و
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عندما ُترى املعايري التعاونية ، و عمل املشرتك واستمرارية العالاةمن خالل ال
 5 . حلل املشكال  متماسكةو متشابكبشكل بناء  ًاقية معـتعمل األطراف العالئ

إدارة عالاا   النظر إىل أن تطبيقا وعند التةول إىل البيةة اخلارجية وب      
اا  أوثق وأكثر ثراًء م  لبناء عالصميمها يتم تما  ًاغالب،  CRM املستهلك

دة العالاا  اليت ، فمن املنطقي أن يكون املدراء على دراية جبو ستهلكنيامل
 2 .ستهلكني تربطهم بامل

عهما من مستوى التقنيا  ومهارا  املوارد البشرية ، انب منه ما جيمووج      
وما يؤثر من سرعة التغيريا  بسبب االستثناءا  االبتكارية ، بالتزامن م  

 ..جمريا  التدفقا  وانسيابية منظومة ونظام االتصاال  اجلزئية والكلية 
ضمن امللطط االنسيابي وتدفقاته كبداية  القولوميكن إمجال خمتصر       

اية راجعة ومستمرة بالتغذية املعلوماتية والبيانية وسبل استدامتها مبا ابل ونه
 :اخلطط وما بعدها ، وكاآلتي 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

                                                 
1 - Buttle, Francis , "  Customer Relationship Management : Concepts and Technologies " , 

2nd Ed. , Elsevier Ltd., Burlington, USA, 2009 , P : 30 – 31 . 

1 – " Ibid. " , P : 31 . 
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 امللطط االنسيابي ملنظومة العالاا  التنظيمية الداخلية(  25 )خمطط 
 
ف يلاتكالبأال  ، وذلكوالغايا  التنظيمية ومنه ما يتطلب حتقيق األهداف       
آليا   حتسنيو ، تهمورفاهي تهموسالم املوظفنيصةة ، وحتقيق  هدر دنىأو

 . املوارد البشريةب ه ما يتعلق، مبا في شروعموارد املمحاية والتنفيذ ، 
تنظيم التلطيط وال، ك ظائف اإلدارةما يتطلب من تكاملية أداء وو     

واألهداف هام اختيار املراابة التقوميية ، وداة والتوظيف والقيادة وال
اختيار مبا فيه  ، اختاذ القرارا ، ومنه  التلطيطجناح  واإلجراءا  لتةقيق

 ، اإلجراءا وما يتعلق بتفاصيل  ، مسارا  العمل املستقبليةالنسيابية البدائل 
ما لموارد البشرية وبتطبيقاتها ل ملزمةاختاذ ارار إال بخطة حقيقية وال تكون 

 .بال تنفيذ طة تكون اخلاختاذ القرار  ا ابل، وم املاديةيدعمها من اجلوانب 

 
املعلوما  
 املرتدة

 

 مج  املعلوما  والبيانا 

 دراستها وحتليلها

 إفرتاضا  وتواعا  وتنبؤا 

 اخلطط والقرارا 

 التطبيقا  واألداء والتنفيذ

 

 التقييم الوظيفي والتقويم األدائي

  واملوا
مستوى التقنيا

رد البشرية
 

 
 
 

البيةة 
 اخلارجية

 

 
 

البيةة 
 الداخلية
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 Ecological Footprint  البصمة البيةيةتظهر فاعلية  ومن جهة أخرى ،      
، مبا فيه ما يدخل ضمن البيةة الداخلية والبيةة املشروع  –لعالاا  على مفصلية ا

تم  ، وتأثرياته املتبادلة م  اتجم ، اخلارجية ، واملساحة اليت يشغلها املشروع
 ..ونسبية مؤثرا  العوامل اخلارجية ، مبا فيها التطور التكنولوجي 

وميكن للمشروع أن يسيطر على مؤثرا  البصمة البيةية على العالاا        
، من القدرا  توافر ملوارد وااستهالك ، كنمط املعيشة والتنظيمية الداخلية 

مبا حيقق أهداف االجتاه واحلوافز ، لتغيري نظام املكافآ  العالاا  و خالل
 ..بشكل مستمر املشروع والعاملني 

أخالايا  العالاا  يما حيمله من  –ويتطلب من املشروع أن يبدأ التغيري        
من ق ام عالاا  تنظيمية داخلية ، لينطلحقائق وتوجها  بالتزامن م  بناء نظو

 :اآلية املباركة  استيعاب
 .سورة البقرة /  44من اآلية (  رِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِ) 

 
 

 العالقات العامة وإدارتها بني التقليدية والرقمية: ًا تاسع
 

األهمية البالغة وتفاعلها احلقيقي  Public Relationsلعالاا  العامة ل      
فاظ على نشاء واحلاإلهي وظيفة إدارية يميزة تساعد يف ملستقبل املشاري  ، ف
 ..وعامة النا   شروعلة وفهم وابول وتعاون بني املخطوط اتصال متباد

لبقاء وذلك با ساعد اإلدارةت أن زما أو األينطوي على إدارة املشاكل  ولذا     
 حيدد ويؤكد مسؤوليةوهو ما  ،لرأي العام ااستجابة مبستوى على اطالع 

رة على مواكبة التغيري يساعد اإلداو ،اإلدارة خلدمة املصلةة العامة 
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 ،بكر للمساعدة يف توا  االجتاها  واستلدامه بفعالية ، ويعمل كنظام إنذار م
 5 . تستلدم تقنيا  البةث واالتصال األخالاي كأدواتها الرئيسيةمنه ما و
تشمل العالاا  العامة البةث والتةليل ، وتشكيل السياسا  ، بذا و     

إن و ، عليقا  من جمموعة متنوعة من اجلماهريوالربجمة ، واالتصاال  ، والت
جتعل من ، واحلساسية اليت متيز املعامال  م  اجلمهور  مجالرة للالطبيعة احمليِّ

، إال أن هناك  شروععامة وتنفيذها ضرورة مطلقة ملخطة اسرتاتيجية للعالاا  ال
 2 . يف األحباث املقارنة والتقييمية ًانقص
قنيا  التلطيط والبةث االسرتاتيجي للعالاا  العامة تطور  توميدانيًا ؛      

يةة األعمال تفرض بو ، املتاحة ملمارسي العالاا  العامةلتصبح أاوى األدوا  
 طريقة دعم صاال  إلظهار على مديري االت ًامتزايد ًاالتنافسية اليوم ضغط

ميكن و شاري  ،ج برامج العالاا  العامة املكيف تفيد نتائتطبيق املعايري ، 
مبيزانيا  أكرب  عملام األدوا  املتاحة هلم الالستلد نللممارسني املستعدي

وم  ذلك ،  ، ذ القرارا  ودعم أكرب من اإلدارةومزيد من االستقاللية يف اختا
ملمارسة العالاا  العامة  مييل املديرون الذين يعتمدون على منوذج حدسي

وشبكة متطورة من االتصاال  ، إىل معرفتهم بأسواق وسائل اإلعالم  ًااستناد
ال من االستقالل الذاتي ، بقدر أ اوجهوا مبصدااية أال ، ويتجهيت إىل أن
،  على أولوية أال ، ويعانون من خماطر أكرب يف خفض التكاليف اوحيصلو
  3. يهدد األمن الوظيفي حينها
اف موا عرفةمارسون أحباث املسح مليف العالاا  العامة ، يستلدم املو     

 شاري عادًة ما تتةول املو ، قداتهم وسلوكهم بطرح أسةلة عليهمالنا  ومعت
                                                 

1 - Theaker, Alison., " The public relations handbook " , 2nd Ed., Routledge Taylor and 

Francis Group, London , UK, 2004, P : 4 . 

2 - Oliver, Sandra M., " Handbook of Corporate Communication and Public Relations " , 

Routledge Taylor and Francis Group, London , UK, 2004, P : 144 . 

1 - Austin, EricaWeintraub & Pinkleton, Bruce E., "  Strategic public relations management 

: planning and managing effective communication programs " , 2nd Ed., Lawrence Erlbaum 

Associates, Inc., New Jersey, USA, 2006 , P : 1 . 
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؛ اليت تتب  الدايق من الظاهرة حتى بلوغ الغاية ، وذلك إىل دراسة استقصائية 
عندما ترغب يف فهم وعي أفراد اجلمهور املستهدف وآرائهم ومواافهم 

ا من املعلوما  ومعرفتهم ودوافعهم السلوكية واستلدام الوسائط وغريه
   5 .الالزمة لتنفيذ احلملة بنجاح أو تقييمها

إذا كان اول احلقيقة هو حجر الزاوية يف العالاا  العامة كصناعة اتصال ، و    
؟ كمبدأ أخالاي ، إنها بداية  فهل من الكايف أن حنكم على أخالايا  سلوكنا

خالاي ، لكنها وتشكل واحدة من تلك االفرتاضا  األساسية حول السلوك األ
اول ، و ضرورية لتقييم أخالايا  أعمالناليست سوى واحدة من عدة مبادئ 

 2:اآلتية العالاا  العامة  أركان أخالايا من حد وااحلقيقة إذن هو 
  ( لقول احلقيقة )الصدق . 
  ( عدم اإلضرار )عدم اإليذاء . 
  ( لفعل اخلري )اإلحسان . 
  ( احرتام اخلصوصية )السرية . 
 ( ًاأن نكون منصفني ومسؤولني اجتماعي )نصاف اإل .  
املبادئ باعتبارها الركائز اليت حتمل وزن اختاذ  ههذ وميكن أن تكون     

 . القرارا  األخالاية يف يمارسة العالاا  العامة
توجها  أفضل ال لتةقيق لعامةاألخالايا  يف العالاا  ا من أهدافو     

يشمل ما حييط بها ئتمان بني خمتلف اجلها  ، وقة واالاإلنسانية املنتجة لتبادل الث
ويتأثر بسلوكياتها ومنتوجاتها ، وميكن اإلشارة إىل جوانب من االنتفاع املنظور 

 3 :وغري املنظور بالعالاا  العامة وأخالاياتها باآلتي 

                                                 
2 – " Ibid. ", P : 167  . 

3 - Parsons, Patricia J., " Ethics in public relations : a guide to best practice , " 2nd 

Ed.,Kogan Page Limited , London , UK , 2008 P : 19 – 20 . 
3
 .  " Ibid " - :يرامع  - 
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 بإطار لفهم القضايا األخالاية املهمة يف جمال العالاا  العامة  لتزويدل
 .. يةاملستقبل نيةاملؤسسية اآل  واالتصاال

 على تطوير مواف يدعم مفهوم أن األخالق هي مفتاح  للمساعد
 ..اف واملصدااية يف هذا اتجمال االحرت

 يف اختاذ القرارا  األخالاية اليومية لمساعدل .. 
انسيابية سالمة فاعلية ب ةتعلقميكن إضافتها ، كالقضايا املفضاًل عن أمور عدة      

، وبناء ثقافة اخلارجية  –البيةة الداخلية  السلوكيا  الداخلة يفضمن  العالاا 
مل املسؤولية األخالاية للتعامل م  مكونا  األنشطة ، مبا فيها سالمة ميية حتتقو

ونزاهة العالاا  العامة ؛ الرمسية وغري الرمسية ، والتقليدية وغري التقليدية ، 
 ..بني املوارد البشرية 

ر العالاا  العامة وأخالاياتها وتطبيقاتها يف اإلسالم ، فمنها ما وتتعدد صو     
تكون بالفكر ، ومنها ما تكون بالسلوك ، ومنها ما تكون بأشكال املعامال  ، 
وتبدأ من الثنائي حتى تصل على مستوى العالاة م  الدولة ومؤسساتها 

يجية ، تكتيكية ، واملشاري  واألنشطة امللتلفة ، ومنها ما تكون بناءاتها إسرتات
تنفيذية ، وتتعدد صور العالاا  العامة بني التقليدية وغري التقليدية ، والرامية 
احملدودة مبوااعها واوانينها ، ومنها غري احملدودة وجاحمة التغري والتغيري ، وميتد 

 ..آثارها على املستوى الدنيوي واألخروي 
من (  قْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّ)       

 .سورة املائدة /  2اآلية 
وما التعاون على الرب ، إال ناب  من أصول العالاا  العامة اإلنسانية ،      

أسس وجمريا  سبل التفاهم ويدلل على اإلدارة املتقدمة العالية األداء ، و
 ..وبناء النظام والتنظيم اتجمتمعي 
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 ؛ بني والعالاا ، املشجعة على العالاا  العامة احلوافز يف اإلسالم تتس  و      
، لتكون العمق اإلنسان وأخيه اإلنسان ، واإلنسان وعمله ، واإلنسان وأداءه 

 :اإلسرتاتيجي الذي ال ينتهي عند عتبة الدنيا 
هُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا وَيَنّ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِ )     

 (44)كَانُوا يَعْمَلُونَ 

واإلسالم يقدم أطيب وأعلى جودة للةوافز واملكافآ  الرشيقة املستدامة ؛       
، على ما (  مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بِأَحْسَنِ( )  هُمْ أَجْرَهُمْ وَوَلَنَجْزِيَنّ ) ، (  يِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةًفَلَنُحْ) 

يقدمه اإلنسان من عمل صاحل الذي يصب يف جمريا  واسعة ، منها ما تتعلق 
 ..بالعالاا  العامة 

ايا  العالاا  أخالبني من العمق األصيل وما جيم  كل ذلك وغريه       
 Organizational األخالايا  التنظيميةو public relations ethics العامة

Ethics  العالاا  العامة واإلنسانية   –املستدامة واملنتجة لإلنسان.. 
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 تاسعالاملبحث 
 والتنظيم والسلوك اإلدارة

 
خلطوط ااملنضوية ضمن  ، أال وهي الدراسةضمن  ىخروانب أربز جوت      

واصل ما تقدم ذكره ، وبهذا ، اليت توالسلوك والتنظيم اإلدارة الرئيسية ؛ 
 :سيكون حماور هذا املبةث اآلتي 

 . رة والسلوك التنظيميااإلد: أواًل 
 . السلوك اإلداري بني االهتمام والتةدي: ثانيًا 
 . السلوك اإلداري والسلوك التنظيمي: ثالثًا 
 . فس التنظيمي واإلداريوعلم الن األداء: رابعًا 

 . التأثري املعنوي على إدارة مسرية البناء :خامسًا 
 . إدارة وتنظيم التوجها  الفكرية والنفسية والسلوكية: سادسًا 
 . إسرتاتيجية الذكاء اإلداري والتنظيمي: سابعًا 
 . اإلدارة والكفاءة والسلوك التفاوضي: ثامنًا 
 . ة التنمية والتطويرالتنمية اإلدارية إلدار: تاسعًا 
 . عمالاأل يا اسرتاتيجيا  مستواإلدارة و: عاشرًا 

 .وإسرتاتيجية االبتكار  اإلدارة االبتكارية: حادي عشر 
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 اإلدارة والسلوك التنظيمي: أواًل 
 

جوانب من تشكيل السلوك التنظيمي تؤشر على ؛ مكونا  الفكر      
املكان واملواف ، ومكونا  والتلطيط والتنفيذ ، ومكونا  التوايت و

 ..الشلصية ، ومكونا  العمليا  ، ومكونا  السلوكيا  
 ًاضروري ًابشكل أو بآخر جزء شاري متثل امل ، نعيش يف عامل تنظيميوحنن     

 القرارا  واإلجراءا و ، دم العديد من االحتياجا  اهلامةمن جمتمعنا وخت
 شاري متزايد على األفراد وامل أثريهلا ت شاري اليت تتلذها اإلدارة يف امل

والتأثريا   شاري املهم أن نفهم كيف تعمل امل لذلك من ، األخرى واتجمتم 
 5 . املنتشرة اليت متارسها على سلوك النا 

بشكل عام ، والسلوك التنظيمي بشكل خاص بالتكنولوجيا  كويتأثر السلو      
 ..حملي وإاليمي وعاملي وتطور تنافسي وما يصاحبها من تطور وسرعة تطورها 

ن العمليا  التكنولوجيا على نطاق واس  للعديد م شاري تستلدم املحيث       
  على إدارة التفاعال شروعنرتانت املاإلساعد يو ، والتفاعال  التنظيمية

اإلنرتنت إلدارة التفاعال   شاري تستلدم املو ، الداخلية أينما حتدث يف العامل
اعد مثل هذه التقنيا  تسو شاري  ،وامل ستهلكنين واملة م  املوردياخلارجي
 .. ى الرتكيز العاملي الالزم للنجاحاحلفاظ علاملديرين 

كثري من املوظفني يعملون من منازهلم أو مواا  أخرى جدير بالذكر أن و     
العديد  ًار التكنولوجيا أيضيَِّغـُتاسوب ، وباستلدام تكنولوجيا احلعن بعد ، 

شهد  اتجمموعا  اإللكرتونية تطورًا و ، الشكل والوظيفة التنظيميةجوانب  من
يتفاعل أعضاء و ،وما بعدهما  نطاق يف الثمانينيا  والتسعينيا واس  ال

ميكن أن يكون أعضاء و،  شبكة باستلدام تقنية دعم اتجمموعةالاتجمموعة عرب 
                                                 

 
 :يرامع  - 

- Mullins,  Laurie J. , " Management & Organisatonal Behaviour ', 8
th

 Ed. , Pearson 

Education Limited , Edinburgh Gate , England , 2007 , P : 3 . 
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هذه الشبكا  و ، و عرب الكرة األرضيةيف نفس الغرفة أ:  اتجمموعة يف أي مكان
ميكن أن متتد عرب الكرة و ، األفراد تنسق أنشطتها إلكرتونيًاو شاري من امل

 5 .األرضية وتتميز بثقافا  متنوعة ، وم  ذلك فهي تركز على أهداف حمددة 
يف دراسة وحتليل  Organisational Behaviourيتجه السلوك التنظيمي و       

اص ؛ الفردي واجلمعي ، ضمن إطار واستيعاب وفهم وتواعا  سلوك األشل
أمناط الدليل اتضاح حمتوى و، ووتوجيهه تنظيمي ، والسيطرة على السلوك 

 2 .اهليكل التنظيمي ، لتةسني األداء والفعالية التنظيمية  –التنظيمي 
وأساسًا فإن السلوك ناب  من مؤثر أو منبه ومستوى استجابة ، أما السلوك       

 ..ما يتجه به اإلنسان من حراك لتةقيق أهداف معينة اإلنساني فهو جممل 
واالستعدادا  النفسية ، ومكوناته تتطلب الفكر ، واخلطوة السابقة للسلوك      

للتمييز واالختيار يف اإلدارة والقيادة ، واستعراض مواطن نقاط القوة ومواطن 
ا يكاملها ومواملواهب ، الفرص واستثماراتها باملؤهال  والقدرا  واخلربا  

 ..من جمريا  التعلم والرتبية والتعليم 
قَالَ اجْعَلْنِي ( 57) وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِنيٌ أَمِنيٌ)      

 .سورة يوسف  (55)عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ 

ويما يربز من مضامني يف اآلية املباركة ، مدى ومستوى أهمية ما يتطلبه       
، بعد استعراض املؤهال  واخلربا  وآثارها (  مَكِنيٌ أَمنِيٌ) السلوك التنظيمي ؛ 

اإلداري  –، على املستوى التنظيمي (  أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي) السلوكية والتنظيمية ؛ 

، (  اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ) ، وموا  املسؤولية واالستعدادا  اإلدارية ؛ العالي 

وجمريا  ذلك من بناء الشلصية والثقة باملؤهال  املنظورة وغري املنظورة 
                                                 

1 - Champoux, Joseph E. (Joseph Edward) , " Organizational behavior : integrating 

individuals, groups, and organizations , " 4th Ed.,Taylor & Francis, New York, USA , 2011, 

P : 5 . 
2
 :يرامع  - 

- Mullins,  Laurie J. , " Op. Cit. ", 2007 , P : 3 . 
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الكفيلة يف حتقيق األهداف مبستوى األداء العالي واستدامته باألمانة 
 ( .. إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ) واالستعدادا  ؛ 

 
 

 السلوك اإلداري بني االهتمام والتحدي: ثانيًا 
 

 االستيعابي التوجه بني االهتمام والتةدي ، يبني مستوى الفهمعقالنية       
والسلوك الثقايف لدى جمتم  دون آخر ، فرمبا كان مواف معني يتم تفسريه 

، وهي باالهتمام ، ذا  املواف بتشكيلته اتجمتمعية األخرى يفسر بالتةدي 
  والتمييز والفهم املتبادل ، املرئي منه واملسموع مشكلة تق  يف كيفية إدارة النا

، والتشكيلة القائمة على األوامر وفهمها على إنها أوامر رمسية أو غري  واملقروء
األداء وسبل االستجابة  –رمسية ، وهو ما ينعكس على القرارا  والتنفيذ 

 ..وردود األفعال 
يف أي مرحلة من مراحل التطوير ، تسن و،  مشروعة يف أي اإلدارو     

دوار ، سواء مت اختيارها بوعي أو دفعها من األمسؤولياتها من خالل جمموعة 
 ..شروع ثقافة املجمريا  الل الوض  السائد وخ

جمموعة األدوار هي جمموعة من السلوكيا  املتواعة اليت يسنها العبو و       
 رور الوات عن طريق التفاعال  بني العيب األدواراألدوار ، وتتشكل مب

لمهام استجابًة ل يب األدوار أعضاًء فيهي يكون العذال شروعواتجمموعة أو امل
يف و ، كن أن ينظر إىل املديرين كالعبنيوبالتالي ، مي ، اليت يتبعها العبو األدوار

تطلبا  أو كما يتصورون م )؛ الواا  ، يلعبون عدة أدوار كما هو مطلوب 
عبارة عن دورة  Lean Performance األداء الرشيق مشروعو ، ( الدور

يف مستويا   رشيقةبادئ واألدوا  واملمارسا  المشروع إلدارة تنفيذ امل
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بعض األمثلة على األدوار اإلدارية يف و مشروع ،لعملية واإلدارة والتنظيم للا
باني ،  افز، احل تصل، امل كفيل، ال بطل، ال املؤيد : هي األداء الرشيق مشروع
/ مدرب / امليسر ،  تغيري الوكيل،  املطور/ املربي ،  العب الفريق/ الفريق 
هذه هي بعض األدوار العديدة اليت ميكن ، و املفاوضني/ الوسيط ،  حمفز

األداء  للمدراء ، منفردين وكمجموعة ، أن يتواعوا القيام بها يف مشروع
الشائ  بني هذه األدوار هو وظيفتها كمفصليا  و ، ويتوا  منهم ذلك الرشيق

من  يستجيب معظم األشلاص ألمثلة وتفسريا  ملموسة ، بداًلو ، للتواعا 
  5.. اخلطط والسياسا  واإلجراءا 

ويتوجه ذا  التطبيقا  أو تنفيذ اخلطط على أسا  التوجه بسلوك      
، وسلوك التةدي داري التنظيمي واإل –املتالئم م  السلوك القيادي االهتمام 

مبنظور إجيابي يف استثمار القوة األكثر عطاء ، أو مبنظور أكثر حساسية سلبية 
 ..ويرتجم باخلالف والصراع وتوليد املشاكل واألزما  

إن استمرارية سلوك القيادة تسرتعي االنتباه إىل القوى املوجودة يف املواف و     
،  تؤثر على طبيعة السلوك اإلداري يتباعتبارها واحدة من القوى الرئيسية ال

النظر يف  علىاملواف باعتباره السمة الغالبة يشدد النهج الظريف على و
يوجد أشلاص و ، هج الظريفايود على الن هناك، و خصائص القيادة الفعالة

هم املعرفة واملهارا  املناسبة ويبدو أنهم القادة األكثر مالءمة يف مواف ـلدي
من القيود األخرى أنه ال يفسر بشكل و ، يبدون اادة فعالني ني ، لكنهم المع

فة وتأثريها على أعضاء ادة امللتلـيـكامل السلوك الشلصي أو أمناط الق
ليس من العملي عادة السماح للوض   ، يف تنظيم العمل ، وبالتالي اتجمموعة

 2.  باستمرار بتةديد من جيب أن يكون القائد
                                                 

1 - Carroll, Brian J. , " Lean performance ERP project management : implementing the 

virtual lean " , 2nd Ed., Auerbach Publications,Taylor & Francis Group ,  Boca Raton, FL , 

USA ,  2008, P : 161 – 162 . 

2 - Mullins,  Laurie J. , " Management & Organisatonal Behaviour ', 8
th

 Ed. , Pearson 

Education Limited , Edinburgh Gate , England , 2007 , P : 374 . 
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عامل مساعد الختزال  تقنيا  االتصاال ال ، أن تكون وميكن يف هذا اتجم      
العمل املوارد البشرية ، و – سري  يف إدارة املشاري التغيري الثارة والعالاا  واإل

، يتوزع يف االهتمام والتةدي اإلجيابي املبدع ، وتسهيل  بشكل خالق ًامع
ولوجيا تكناألدوار واملهام بعدل ومساواة وتكافؤ ، وبه تكون تقنيا  أو 

أكثر فاعلية لتسهيل وتذليل الصعاب ما بني خمتلف املستويا  االتصاال  
 ..اإلدارية ، التلطيطية منها والتنفيذية 

نِ مَا مْ بِأَحْسَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُ)      

 .سورة النةل  (44)كَانُوا يَعْمَلُونَ 

 
 

 السلوك اإلداري والسلوك التنظيمي: ثالثًا 
 

يشمل على كل  Management Behaviorالسلوك اإلداري فإن وتكاماًل ؛      
ما يتعلق بأمناط تغري ما يصدره األشلاص ضمن نطاق أعماهلم اإلدارية من 

 Organizationalأما السلوك التنظيمي  لة ،عالاا  تنظيمية فعافعاليا  وبناء 

Behavior   فهو متعلق باجلوانب امللتلفة لسلوك الفرد والعوامل أو املتغريا
وبهذا يكون  ي يدف  مبرؤوسية لزيادة إنتاجهم ،املؤثرة على هذا السلوك لك

السلوك التنظيمي حراك السلوك اإلداري من األسفل إىل األعلى ، أما حراك 
 5..  ألعلى إىل األسفلفهو من ا

ة سلوك األشلاص بدراسيهتم السلوك التنظيمي بتفةص آخر ، فإن و      
تنبؤ والسيطرة على السلوك فهم والالأنه ينطوي على و ، داخل إطار تنظيمي

على ( OB)عادة ما تكون التعريفا  املشرتكة للسلوك التنظيمي و ، البشري
                                                 

 
مكتبة لبنان / االقتصادية والتجارية  –موسوعة المصطلحات اإلدارية واالمتماعية / هاشم حسين ناصر المحنك . د - 

 . 492ص /  2117/ لبنان  –بيروت / ناشرون 
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ماعي وأمناط اهليكل من أجل دراسة وفهم السلوك الفردي واجل ؛ غرار
الرغم من أن الكثري من على و ، والفعالية التنظيميةاملساعدة يف حتسني األداء 

نا  هم املورد أن ال ووه، ظل حقيقة ال مفر منها ياد يبدو ، إال أنه  روتنيال
 ويرتجم ادرا ؛  ًاليس شية شروعبدون أعضائه ، املو شروع ،الرئيسي ألي م

جودة تنفيذ ما خمطط  وما يقدمونه من لاص الذين يعملون فيهاألش،  شروعامل
 التنافسيف  اليوميف البيةة العاملية املتزايدة  لألشلاص رة الفعالةتعد اإلداو ، له

هناك عالاة وثيقة بني و ، جناح التنظيمينيأكثر أهمية لبقاء و،  والصراعا 
بعض الكتاب يشريون  يبدو أنو ، تنظيمي ونظرية اإلدارة واملمارسةالسلوك ال

إىل أن السلوك التنظيمي واإلدارة مرتادفان ، ولكن هذا شيء من التبسيط 
التنظيمي ال  السلوك ، لعديد من اجلوانب األوس  لإلدارةاملفرط ألن هناك ا

ر فايتم وصفه بشكل أكثر داة يف التفسري األضيق لتوو ،يشمل كامل اإلدارة 
 5 . نهج سلوكي لإلدارة

 التنظيم السلوكيما يظهر عند تكاملية ؛ ، داة يف األنظمة السلوكية وال      
لوك اإلداري من جهة والس والسلوك التنظيمي واإلدارة السلوكية من جهة ،

 ..الفردي واتجمتمعي توجه بها من الذا  الذي يتم الو، أخرى 
التوجه من تشكيل الرؤيا والرسالة وما يتملض عنها بشكل أن يبتدأ و      

واضةة ومستدامة لتةمي املصلةة العامة وتبين ما   تكاملي من أهداف وغايا
 ..يتطلب من سلوك يضمن بالعالاا  العامة التعاون املشرتك 

هُ مَنْ عَمِلَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّ)      

 ،سورة األنعام  (57)مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

                                                 
 
 :يرامع  - 

- Mullins,  Laurie J. , " Management & Organisatonal Behaviour ', 8
th

 Ed. , Pearson 

Education Limited , Edinburgh Gate , England , 2007 , P : 3 . 
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لكل  ل والعوااب ، مبعنى آخرمل جمريا  النف  املتبادوطوعية االمتثال ، حي      
 ..رة احلياة والثقافة واحلضا مستوى استقامة وجودة له بصمته يف

يْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَ)      

 .سورة الزمر  (78)بِوَكِيلٍ 

ومراعاته ي ، مضمامني اجلعل التشريعي اإلهلوجيم  بني الكتاب والنا        
عايري إنسانية ال ترتف  مستويا  التكاليف واألحكام عن مستوى ادرا  اجلعل مل

الفهم واالستيعاب والتمييز واالختيار مبا فيه ، التكويين للمللوق اإلنسان 
والسلوك والفعل وآثاره ؛ إلدارة الذا  السلوكي ، وتنظيم الذا  السلوكي ، 

النظر للسلوك وآثاره احلقواية الدنيوية ، ه الفردي واجلمعي ، والعمق فيبشكله 
 ..واألخروية 

ودليل آخر على مدى حرية السلوك العقالني والتمييز واالختيار ، لبناء       
، ( تنظيمها ) الذا  الفردية واجلمعية و( إدارة ) جيم  بني ( سلوكي )  تكامل

 :ما حتمله اآلية املباركة 
 سورة النمل (47)فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآَنَ ) 

فال إجبار أين ما حل السلوك ، لكن يبقى اإلنسان ومشاريعه رهينة استقامة      
يريه األمور وما يكاملها من األمن اتجمتمعي واالستقرار بكل أشكاله ومعا

 ..التطوير مستوى وحيثياته ، الضامنة ملستقبل التنمية املستدامة و
 
 

  واإلداري علم النفس التنظيميو األداء: رابعًا 
 
حتتاج خمتلف األعمال ، النظر إىل األداء وجودته وحتسينه املستمر بشكل      

ةة مدرو  وفاعل ومالئم ملتطلبا  مسرية التغيري املواكب ملا جيري ضمن البي
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اخلارجية للمشاري  ، وبدوره ما يتطلب من تدريب وتطوير املهارا  
 ..، وما يدعم املواهب والقدرا  

شري بشدة على السلوك يف املتعلقة بعلم النفس الب ميكن أن تؤثر اجلوانبو     
كيف ؛ املوااف و ، بوصف لعملية اإلدراك احلسي البشرييبدأ هذا شاري  ، وامل
وتنمية الشلصية ، وأنواع شلصية اإلنسان ، وصف ، و تطور ، وكيف تتغريت

فهم يسهم يف ساسية لعلم النفس البشري فهم هذه اجلوانب األو ، الشلصية
عملية اوية  الدور الكبري لكونهاتنشةة االجتماعية شاري  ، وللالسلوك يف امل

لقيم ظام ان يتعلم من خالهلاشروع وتشكيله ، وخالهلا ثقافة امليتعلم النا  من 
م   ،ر على السلوك الفردي يؤثومنه ما  ،والقواعد ، وأمناط السلوك املطلوبة 

األفراد من خالل عمليا  عدم إغفال ما يرتكه املشروع من بصماتها على 
ول التنشةة االجتماعية فكرتني ح ، وبهذا تكون التنشةة االجتماعية اخلاصة بهم

شروع  ، للمشاركة كعضو ناجح يف امل لهأواًل ، ما جيب على الفرد فع ؛ التنظيمية
غبة من خالهلا التأثري على ر شروعاول املحياليت  لكونها واحدة من األساليب

ري والسلوكيا  املطلوبة هي ثانيًا ، القيم واملعاي. شروع أعضائه يف البقاء م  امل
جيب أن تساوي و ، من أعضائه الناجةني شروعتواعها امليما  اليت سهااإل

إذا كان الشلص ينضم إىل  شروعملاإلغراءا  من ا ًاما  تقريبسهاهذه اإل
 5 .. ويبقى فيه شروعامل
الذي يدر   Psychologyوبطبيعة احلال يرتبط ذلك مبهام علم النفس        

وما يتأثر ،  رم  ما يّتصل بالعقل الباطن أو الالشعو للفرداجلزء الداخلي 
شكال  وما تنتجه اإلدراكا  والدواف  بالظروف احمليطة به وما يعانيه من امل

 2..بالسلوك احلاصل من مجلة العوامل املستقلِّة والتابعة  ةمصّور، والفعاليا  
                                                 

1 - Champoux, Joseph E. (Joseph Edward) , " Organizational behavior : integrating 

individuals, groups, and organizations , " 4th Ed.,Taylor & Francis, New York, USA , 2011, 

P : 127 . 
2
/ النجف األشرف /  دار أنباء للطباعة والنشر/  2ط/  علم النفس في نهج البالغة/ هاشم حسين ناصر المحنك . د - 

 . 3 ص /  العراق
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وبتفاصيله التلصصية له ارتباط بالتنظيم واإلدارة والصناعة واالاتصاد       
يف  لتطبيقي التلصصيواالجتماع ، ليكون جانب من مهام علم النفس ا

 ..تنظيمية واإلدارية والصناعية واالاتصادية واالجتماعية اتجماال  ؛ ال
وعلم النفس اإلداري والتنظيمي والصناعي الذي جيمعهما األداء ومعايري        

األداء واتساعها بشكل خمتلف ، حتى يشمل ما يتعلق بالبيةية ؛ الداخلية 
بتقنياتها  واخلارجية منها ، م  عدم إغفال التطورا  غري التقليدية والرامية

وتكنولوجياتها ، وتكنولوجيا املعلوما  ، وما هلا من األثر فيما يطرأ على 
املشاكل ومعاجلاتها ، مبا يف مقدمته ما يتعلق باملوارد البشرية وسلوكياتهم ، 
وبالتةديد ضمن ختصصا  دوائرها املتعددة وتفاعلهم النفسي ومؤثراته على 

 5..توجها  جودة املشاري  
هو زيادة الصناعي والتنظيمي لى الرغم من أن هدف علم النفس عو       

يركز و ، ك طريقتني لكيفية حتقيق ذلكإنتاجية ورفاهية املوظفني ، إال أن هنا
زمة ألداء وظيفة ، يف علم النفس على حتديد الكفاءا  الال النهج الصناعي

ءا  من دة تلك الكفامبوظفني لديهم تلك الكفاءا  ، وزيا شروعوتزويد امل
يف علم النفس بنية وثقافة تنظيمية حتفز  النهج التنظيمي ققحي، وخالل التدريب 

املوظفني على األداء اجليد ، وتزويدهم باملعلوما  الالزمة ألداء وظائفهم ، 
 2 . رضيةتؤدي إىل بيةة عمل يمتعة وُمر ظروف عمل آمنة فاوتو
التنظيمي بقضايا القيادة ، س يهتم علماء النفس املشاركون يف علم النفو       

الوظيفي ، وحتفيز املوظفني ، واالتصال التنظيمي ، وإدارة الصراع ،  ىوالرض
ما جيري علماء  ًاغالب، و شروع، وعمليا  اتجمموعة داخل املوالتغيري التنظيمي 

                                                 
 
/ مصر  –القاهرة / دار المعارف /  6ط / علم النفس الصناعي والتنظيمي / فرج عبد القادر طه . د: يرامع مثاًل  - 

 .وما بعدها   – 9ص /  988 

مؤسسة شباب / القيادة ؛ دراسة في علم االمتماع النفسي واإلداري والتنظيمي / ين عبد الحميد أحمد رشوان حس. د -

 . 1 21/ مصر  –اسكندرية / الجامعة 

2 - Aamodt, G. Michael, " Industrial/Organizational Psychology " , 6th Ed., 

WadsworthCengage Learning, Wadsworth, USA, 2010 , P : 4 . 
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النفس التنظيميون مسوحا  ملوااف املوظفني للةصول على أفكار حول ما 
خيدم اختصاصي علم شروع ، ونقاط القوة والضعف يف امله يعتقد املوظفون أن

توصيا   وما يتطلب من ستشار ،املالنفس التنظيمي ، الذي خيدم عادًة دور 
الوظيفي  ىيتم حتسني الرض ، فمثاًل بشأن طرق حتسني جماال  املشكال 

ركة يف اختاذ ارارا  معينة املنلفض عن طريق السماح للموظفني باملشا
اد يتم حتسني التواصل الضعيف من خالل تطبيق نظام اارتاحا  ، و مشروعلل

 5 . املوظفني
علماء النفس وخرباء إدارة املوارد البشرية املشاركني يف دراسة ويمارسة و       

علم نفس املوظفني يف جماال  مثل حتليل الوظائف ، وتوظيف املتقدمني ، 
يم وتدريب املوظفني ، وتقالرواتب ، وواختيار املوظفني ، وحتديد مستويا  

خيتار احملرتفون العاملون يف هذه املناطق االختبارا  احلالية أو و ، أداء املوظفني
هذه و ، دامها الختيار املوظفني وترايتهمينشةوا اختبارا  جديدة ميكن استل

 2 .. للتأكد من أنها عادلة وصاحلة يتم تقييمها باستمرار االختبارا 
ظم ما ينطبق على مسرية اإلنسان وتوجهاته املستمرة ومن أمجل وأع      

وما بعدها بأرف  ما حتمله اجلودة يف الفكر الدنيوية ياة احلواملستدامة العطاء يف 
إِنْ  ) اجلودة ،  –والنفس والسلوك وامتداداتها ، وجانب منها ما يتعلق باألداء 

 .سورة اإلسراء /  7من اآلية (  تُمْ فَلَهَاأَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْ

ما يتعلق باستمرارية أحسن األعمال ألحسن ومن مضامني اآلية املباركة ؛       
املناف  واإلشباعا  املنظورة وغري املنظورة ، والسيما النفسية منها والسلوك 

لى مكانة وانعكاساتها اإلنسانية عاحلياة وبيةتها وجودتها التنظيمي واإلداري ، و
 ..لبشر ، باألداء الفردي واجلمعي واتجمتمعي والعاملي ا

                                                 
1 – " Ibid. " , P : 4 . 

2 – " Ibid. ", P : 4 . 
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الداة  ةالبالغ التوجها اجلزاء ، ب –وامتداده يتمثل بثقافة مفصلية الردع       
 :والشفافية حلماية اإلنسان وكل ما تطوله أفكاره ونفسيته وأفعاله وسلوكه 

( 4)هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِنيَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِريًا  إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي)       

 .سورة اإلسراء  (83)وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا 

، ومصدر دليل وتوجيه األداء العالي (  قْوَمُأَ) و (  يَهْدِي) ومتابعة سريان ؛       

املكافةة ؛ ب، (  الصَّالِحَاتِ) ، وما يقابل ؛ (  الْقُرْآَنَ) سلوك ؛ النفسية والفكر وبناء الب

 ( .. عَذَابًا أَلِيمًا) ، اجلزاء ؛ (  لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ) ، وخبالفه املنطلق من (  أَجْرًا كَبِريًا) 

اإلداري ، الذي  –هو يما يعاجل ، اجلانب التنظيمي الرادع الواائي ، و      
يشمل الفرد وكل ما حييط به من النا  ، وبذاته محاية للنظم احلياتية وسالمة 

 ..كل أوجه البيةة الداخلية والبيةة اخلارجية 
وميكن وض  خمطط خمتصر مبسط ملضمون من وجهة نظر اإلسالم اإلداري        
األداء ومعايريها ، ومتطلبا  اجلودة ،  –مي ، وما ينظر ملفصلية الوظيفة والتنظي

اليت ال تضي  اجلهود املبذولة  ، األخروي –وما يرتتب عليه من اجلزاء الدنيوي 
وما يرتتب عليها من سريان احلقوق والواجبا  ، ويكون جانب من مضمونه 

 :يتبني باآلتي 
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  يةإسالمخمتصر مبسط لوجهة نظر  ( 31 )خمطط 
 األخروي –األداء واجلزاء الدنيوي  –للوظيفة 

 
وال ميكن ألي مشروع أو نشاط ، أن يستغين عن االعتناء واالهتمام       

 Performanceعايري األداء اجلوانب النفسية واملعنوية ، لرف  مستوى األداء مبب

Measures لعدالة واملساواة والتكافؤ بني ، لكون نتائجه حتقق ا امللطط هلا
العاملني ، ويرف  من معنوياتهم ، وباخلصوص املتميز منهم باملواهب 

 ..واالبتكارا  
 
 
 

األداء 
ومعايري 
 األداء

الوظيفة 
ومعايري 
 الوظيفة

اجلودة
 

تقويم 
 أدائي

تقييم 
 وظيفي  

 اإلدارة

 التنظيم

البيةة 
 الداخلية

البيةة 
 اجلزاء الدنيوي اخلارجية

 اجلزاء األخروي
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 التأثري املعنوي على إدارة مسرية البناء: خامسًا 
 

البالغ  تأثريال، أو الروح املعنوية  Morale للجانب املعنويواستكماال ؛ فإن       
الدواف  العالاا  اإلنسانية واألداء ، وتوليد ودة واجلعلى رف  مستوى 

 ، فضاًل عنواملبادرة على أسا  إستثنائي واملشاركة روح التعاون احلوافز وو
 ضمنيا  النا  وحتفيزهم والتعويضا  واملكافآ  املالية املناسبة مهمة ملعنتأثري 
طاب ، وعلى ، فلكل من اجلوانب املادية واملعنوية التعزيز واالستقشروع أي م

  5 ..وفق ما يتطلبه املواف واألفراد 
األخالاية على يركز نهج احلقوق املعنوية يف القرارا  من جهة أخرى ، و      

هذا النهج ،  ، وحبسب لألفعال بغض النظر عن عواابها عنويفةص املواف امل
عندما ، و ، مستقلة عن العوااب"  خاطةة "أو "  صةيةة "فإن بعض األشياء 

، فإن العوااب اإلجيابية والسلبية  املواف املعنويلكل من جمرى العمل  كوني
باستلدام هذا النهج ، و ، معنويةب أن حتدد املسار األكثر لكل منهما جي

  2 . ويوفر عوااب إجيابية عنويةي يتوافق م  املبادئ املذالاختيار اإلجراء  تطلبي
داء الفردي يف الدراسا  الفردية األ عايرياالستلدام الواس  النطاق ملو      

سي يف العمل يدل على أن األداء الفردي هو متغري رئي ، والبيانا  الوصفية
ومن املثري لالهتمام ، أن األداء الفردي يتم التعامل  ، وعلم النفس التنظيمي

األمر الذي جيعل الشعور بالكمال  – ًاتابع شكل أساسي باعتباره متغريًامعه ب
 ترغب  مؤشر ملستوى تطبيقي واضح ،داء الفردي األهو :  العملية من الناحية

 

                                                 
 
 :يرامع  - 

- Kerzner, Harold, " Project management : a systems approach to planning, scheduling, and 

controlling " , 8th Ed.,  John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, US , 2017 , P :315 . 

2 - Hitt, Michael A. . & Others , " Management " ,  3rd Ed. ,Pearson Education, Inc. ,  New 

Jersey, USA , 2012 , P : 31 . 
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 5. حتسينهاستمرار يف حتسينه و شاري امل
إىل أفراد ذوي أداء عاٍل من أجل حتقيق أهدافهم ،  شاري حتتاج امللذا       

ويف النهاية حتقيق  واخلدما  اليت ختصصوا فيها ،من السل  جا  ووتقديم املنت
 .. ميزة تنافسية

ارتياح ،  إن إجناز املهام واألداء على مستوى عاٍل ميكن أن يكون مصدرو       
اد يكون األداء املنلفض وعدم حتقيق األهداف و ، مبشاعر اإلتقان والفلر

إذا  -عالوة على ذلك ، فإن األداء و ، جتربة غري مرضية أو حتى فشل شلصي
عن  غالبًا ما يتم مكافأته - شروعف به من ابل اآلخرين داخل املمت االعرتا

 –وإن مل يكن الوحيد  –يعد األداء شرطا أساسيا و ، طريق املزايا املالية وغريها
رغم أنه اد تكون و ، النجاح يف املستقبل يف سوق العملللتطوير الوظيفي و

العالي بسهولة أكرب داخل  األداء صمميءا  ، إال أنه يتم الرتويج ملهناك استثنا
 . فرص وظيفية أفضل من ذوي األداء املنلفض ًايهم عمومولد شروعامل

تنعكس األهمية العالية لألداء الفردي أيًضا يف العمل والبةث العلمي و      
للةصول على صورة أوضح حول أهمية األداء الفردي يف البةوث  ، التنظيمي

 2..بدراسته  علم النفس التنظيميهو ما يهتم التجريبية ، و
لإلدارة الناجةة ، أن تقلل من مستوى خماطر األداء وذلك بضمان وميكن       

األداء أو ضمان اجلودة ، يما جيعل املعين باألمر يف منطقة األمان والعالاا  
املستمرة واملتعاونة بينهما ، كما حيصل يف مستوى العالاا  والتعاون بني 

لى محاية اإلدارة والعاملني ، وذلك عندما يقدم هلم ضمانا  وااعية ع
 ..حقواهم ومكانتهم املميزة ، السيما خبصوص املواهب وإدارتها 

 احلل ،الدراسة ومشكلة مثرية لالهتمام تستةق وهناك يظهر موضوع أو       
وما يتطلب من  ، هنية املتمثلة يف الثقة والرتكيزة الذقومسا  الوتتطلب 

                                                 
1 - Sonnentag, Sabine , " Psychological Management of Individual Performance " , John 

Wiley & Sons, Ltd., West Sussex , UK , 2002 , P : 4 - 5 . 

2 – " Ibid. " , P : 4 . 
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وأخالايا  ، وما حيققه  االستعدادا  والثقة مبا ميتلكه اإلنسان من ادرا  وايم
ألن وما يتطلبه من الثبا  ، التبسيط والفهم والرتكري واالستيعاب واملالئمة ، 

هو ما ميتد ال تعتقد أنه ميكنك حلها ، و الصعب العمل على حل مشكلة إذامن 
، لذا  " عتبة اإلحباط "من املستةيل االستمرار يف جتاوز بشكله املعقد ليكون 
العقلية جنًبا إىل جنب م  مهاراتها  القوةحتسني  ئاملبتد نيتطلب وباخلصوص م

يف حل ما يتم مواجهته من املشاكل أو  الرياضية من أجل إحراز تقدم كبري
 5 : كلة باستلدام مبدأين اسرتاتيجينياملش صعوبا  العمل ، ورمبا يتم حل

 .  ح ومتفائلاالسرتاتيجية النفسية املتمثلة يف استنباط مواف منفت ستلدمإ :أواًل 
، م  للةل  جلعل املشكلة أسهلللواا  ة ستوعبستلدم اسرتاتيجية مإ: انيا ث

مراعاة اإلبداع يف فن رؤية احللول املتوافرة ضمن البيةة أو جتارب اآلخرين ، 
 ..ولغا  متنوعة وخمتلفة ورمبا تكون بأشكال خمتلفة ، 

ن التكتيكا  الصةيةة بذل جهد الكتشاف مزيج م وبهذا وبغريه ؛ يتطلب       
"  اإلسرتاتيجية "، و املناسبةوبتوجهاتها الصةيةة و م  االسرتاتيجيا واملناسبة 

تعمل بعض اسرتاتيجيا  حل املشكال  على و ، غالًبا ما تكون غري رياضية
االسرتاتيجية ، و   ، وليس فقط املشكال  الرياضيةالعديد من أنواع املشكال

من  كثرييدة وصعبة على ما يبدو ، فمشكلة جدعندما تواجه  مهمة للغاية
االسرتاتيجيا  النفسية يف  ميكن أن تساعدو ، ال تعرف من أين تبدأ اد األحيان
ا  األخرى على تساعدك االسرتاتيجيو ، على اإلطار الصةيح للعقلاحلصول 

مبجرد أن تبدأ العمل ، اد حتتاج إىل إطار عمل و ، بدء عملية التةقيق
نبدأ باسرتاتيجيا  ، و مل ملواصلة وإكمال احلل اخلاص بكااسرتاتيجي ش

 .. ًاتنطبق على مجي  املشكال  تقريبنفسية 

                                                 
 
 :ينظر على سبيل المثال  - 

- Zeitz, Paul ," The Art And Craft Of Problem Solving " 2nd Ed., John Wiley & Sons, Inc., 

USA, 2007 , P : 14 - 17 . 
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 ، هذا ال يعين أنها سهلة السيطرةو ، هذه هي األفكار املنطقية البسيطة      
ادرتك ولكن مبجرد أن تبدأ التفكري فيها ، ستالحظ حدوث حتسن سري  يف 

عد بتةسني واعد يف حل وال ن الحظ أنوم ، يةعلى العمل يف مشاكل رياض
،  أواًل أن تتعلم كيف تعمل حًقا يتطلبلكن  ، سيأتي م  الواتو ، املشكال 

  اليت تساعدك بعد االسرتاتيجيا  النفسية ، ندر  العديد من االسرتاتيجياو
ما  ًالة التطبيق كثريوسه ًاأفكار بسيطة جد ًاهذه أيضو ، على بدء التةقيقا 

اد ال يساعدك ذلك يف حل العديد من املشكال  يف البداية ، و ، ن يمتعةتكو
 :  ينطوي حل كل مشكلة على جزأين، و من إحراز تقدم مشج  لكنها ستمكن

 قيق ، الذي تكتشف خالله ما جيري التة.. 

 احلجة ، اليت تقن  بها اآلخرين باكتشافاتك ..  
م   ،اليب احلجة الرمسية يد من أساألكثر شعبية من بني العد ةنااشويتم م      

دراسة االسرتاتيجيا  املتنوعة اليت ميكن استلدامها يف مراحل خمتلفة من 
 5. التةقيق الرياضي

من ابل مديري املشاري  ، ورعاة  عنوياألخالاي وامل السلوكتطبيق و      
ميكن أن  وباملثل ، شروع ،يذيني ميكن أن حيسن ثقافة املاملشروع ، واملديرين التنف

ما يكون ذلك يف وات أال بكثري يما  ًالقرارا  السيةة ثقافة ما ، وغالبتدمر ا
 2. يتطلبه األمر لتطوير الثقافة

 ، مسألة أخالايةهي الدرجة اليت يرى بها النا  القضية ك عنويةة املقوالو     
 3: كونا  من ستة م قوة املعنويةتتكون الو
 .حجم العوااب ( 5)

                                                 
1 - Zeitz, Paul ," The Art And Craft Of Problem Solving " 2nd Ed., John Wiley & Sons, 

Inc., USA, 2007 , P : 13 . 

2 - Kerzner, Harold, " Project management : a systems approach to planning, scheduling, 

and controlling " , 8th Ed.,  John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, US , 2017 , P 

:327 . 

3 - Hitt, Michael A. . & Others , " Management " ,  3rd Ed. ,Pearson Education, Inc. ,  New 

Jersey, USA , 2012 , P : 33 . 
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 .االجتماعي  اإلمجاع( 2)
 .احتمال التأثري ( 3)
 .زمنية الفورية ال( 4)
 .القرب ( 1)
 .رتكيز ال( 6)

جة الرتاكمية العامة للمواف هي النتي قوة املعنويةعنى آخر ، تكون المب       
قوة استلدام هذا اإلطار لتوا  ال كمدير ، ميكنك ، جلمي  هذه املكونا 

الف وجها  النظر اليت لدى النا  للمشكلة ولتشليص أسباب اخت املعنوية
 . حول هذه الشدة

ورف  الروح  اهتم اإلسالم منذ بداية انتشاره وحراكه ، باجلانب املعنويو      
 :بشكل واس  ، لكونه الداعم الكبري ، ويما ورد يف الكتاب العزير  املعنوية
سورة /  245من اآلية (  إِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثرِيَةً بِ)        

 .البقرة 
وتربز أهمية املثابرة واحلزم والعزم والصرب ، لتةسني ودعم ورف  مستوى         

 ..نقاط القوة ، ومنه ما يرف  من مستوى اإلرادة واملطاولة يف األداء 
العالي واستدامته باستيعاب ثقافة وأيضًا يما يعين ، التوجه باألداء        

يف  الداعم املعنوي للشلصية أين ما كاناملسؤولية واحلقوق والواجبا  ، و
 .. النتائج وباجلودة العاليةمراكز املسؤولية واألدوار ، وحتقيق أاضل 

مبلتلف وهنا يربز أهمية التأثريا  الشلصية والتأثريا  على الشلصية       
 ..واهلمم واتجمالدة واإلادام على حتقيق األهداف املراتب واملستويا  

ينَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِ )      

 . سورة األنفال/  61من اآلية (  كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ
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عند القدرا  الكامنة لدى واابليا  ولرف  املستوى املعنوي حدوده       
العمل أداء وبالقضية وعزمه عند مستوى االستيعاب واإلميان ، اإلنسان 

مدى متاسك الشلصية واملسؤولية وتأدية الواجبا  واحلقوق ، فضاًل عن 
ما يقابلها من ووضوح اخلطط وتوافر الوسائل واألدوا  وواوة اإلرادة واوتها 

 ..األهداف والغايا   –مفصلية القدرا  
 الْآَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ)      

 .سورة االنفال  (33)اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ

وتطبيقاته ، ومستوى  ةغري املنظور ةانب املعنويووهنا يربز أهمية اجل      
الْآَنَ ) باملمكن لشةذ اهلمم وختطي اهلوان القاب  بني  امتطلبا  التعامل معه

، وهو امتصاص لصدمة التكليف  ( وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا) ، (  خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ 

 ..واألعباء واملسؤولية ، ومنه معاجلة اليأ  وتعزيز رف  الروح املعنوية 
تاثري خفض الروح املعنوية وما يقابلها من رف  مستوى التكاليف ألن       

األداء ، واهلدر  –واألعباء واألحكام ، يولد التوتر والتلبط بالعمل والتنفيذ 
لف األمور املنظورة وغري املنظورة ، ويؤثر على اجلودة والضياعا  يف خمت

 ..واالستدامة وكمية اإلنتاج والنتاج الفكري والنتائج 
 
 

 يةوالسلوك يةوالنفس يةلفكرالتوجهات ا وتنظيم إدارة: سادسًا 
 

إلنسانية اإلنسان الفردي واجلمعي واتجمتمعي ،  ةوإلدارة الثوابت املوجه      
العاملي والكوني ، املستوى بل وحتى ي والوطين واإلاليمي ، على املستوى احملل

جعل اخلالق عز وجل له ثقافة انتظام وحرمة من أجل االستعداد والتفاعل 
هدى ما يرتجم مكونا  واالنطالق بشكل واٍع ومسؤول ، فإذا متثل يف اإلنسان 
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له انتظام ، جيعل العقالني  املسموح به وغري املسموح به ، والتميري واالختيار
 :ونظام وتنظيم ومجالية انسيابية التعامل البيةي املتبادل بني 

  بيةة ذا  اإلنسان ؛ بتوجهاتها وميوهلا الذاتي واملوضوعي.. 

  البيةة الداخلية املتمثلة ؛ بكيان اإلنسان ، وبيةة العمل ، وبيةة اجلمعية
ة واتجمتمعية اليت ال تنفصل وبذا  الوات تتعلق وتكون ضمن البية

 .. الواسعة الداخلية

  مبا فيها بكل ما يدور حول البيةة الداخلية ؛ البيةة اخلارجية املتمثلة ،
 ..املتمثلة باملوا  اإلاليمي والعاملي والكوني ، السماء والفضاء منه 

 .سورة اإلنسان (0)إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا )  -

 .سورة البلد  (83)وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ( 4)وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ( 4)عَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ أَلَمْ نَجْ)  -

التكوين والتشريعا  ، ؛ ينطلق من التةسسي الدايق وهذا البناء       
العدالة واملساواة التكاليف واألحكام ، واملسؤوليا  وأعباء احلياة ، وو

والقوة والضعف ، والفرص  ، والتعاوناركة والتكافؤ ، واحلراك واملش
على الرب والتقوى ، واحلد من الظلم واجلور والتةديا  ، وجمريا  التوجه 

 ..والعدوان 
الفكر والنفس صورة من صوره من تكامل ذلك ، يظهر ضمن مضامني و      

 :املكانية والزمانية واملوافية  ما يتعلق باجلوانبوالسلوك ، وجمريا  احلراك و
مْ أَنْ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُ)       

 .لبقرة سورة ا (887)يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِنيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

اإلنسان  –وبني الظلم واخلراب ، مجلة من التوجهاته اليت تنتهك الذا         
بكل حلقاته الفردية إىل الكونية ، وحقواهم والتضييق عليه وتشويه ما يتطلب 

 اجلودة –لألداء العالي  من واجبا  وما جيري جمرى التطوعأو يتوجب 
 ..املستدامة واملستمرة 
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منطلق إدارة وانسياق منكوسها الفكري والنفسي  ومؤشر وتعاظم      
هذا احملور ، (  وَمَنْ أَظْلَمُ) والسلوكي يتمثل يف حتديا  وتهديدا  وخماطر ؛ 

، (  مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ) ؛  املتعاظم خبطوط دوائر واتساع ؛ املكان والزمان واملواف

 ( . ى فِي خَرَابِهَاوَسَعَ) ، (  أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ) 

ومنها ما يتعلق خبطوط ؛ املن  ، والذكر ، والسعي يف انتكاسها ، ولرهبة       
خبوفهم اجلزئي (  إِلَّا خَائِفِنيَ) املواف والشعور بعظمة خماطر التوجه املنتكس ؛ 

 ..اخلزي ، والعذاب : والكلي املؤدي عاجال أو آجال إىل 
ارة منتكس الفكر وملوثه ، املتجه بالنفس والسلوك واجتاه وآلية وحراك إد      
 : الدوائر السلوكية واتساعها بالعدوانية ومربراتها الواهية تدرج حنو 
  ((737)لْخِصَامِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ا  

  ( َ( 735)وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد 

  ( ُ(733)وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَاد 

اإلدارية والتنظيمية  –املنظومة املتكاملة بني الفكرية ويما حيد تلك املنظومة ،       
 اليت لسلوك البشرياإجراءا  جمموعة من البد من معرفة  والسلوكية ، ومنه

واألزما  بشكل عملي وداعم يف حل املشاكل من خالهلا ميكن االستفادة 
 .. ة الفاعلةبشريال ةطنشلألباالستدالال  والتنبؤا  

ورصانتها  البةوث التنظيميةوداعم الصياغة والتطبيق ، ما يتطلب إجراء        
فر اخلطوط اتوبداعم ورف  مستوى األساليب  وتنوعه ،توثيق من ؛ جودة ال

اليت حتد وتعاجل وتفكك إدارة املنكو  الفكري تطبيق األساليب لة امالع
 .. والنفسي والسلوكي 

هذا املد املنتكس نظيم التفاعلي ، بالوااية ومعاجلة عزيز اإلدارة والتوت       
 :عند ، يكون إدارته احلد من متادي و
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 سورة البقرة/  555من اآلية (  إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِريًا وَنَذِيرًا) 

بالقيم ( الرسالة ) واملستمد من ( احلق ) هذه االنسيابية القائمة على        
ملبادئ اليت ال تتجزأ ؛ وسعة جماله الواائي والعالجي لألسباب واألخالايا  وا

بوضوح طريق احلق وهدايته إىل سواء  ، ( بَشِريًا وَنَذِيرًا) والنتائج ، والداعم له ؛ 

 ..، وما ينتظر ذلك عاجاًل أم آجاًل السبيل 
 استدامة اإلدارة باستقامة توجهاتها الفكرية والنفسيةوودة وتبدأ اجل        

، والسلوكية ، من منظور إستمرارية املد اإلسرتاتيجي ، من النهاية إىل البداية 
اليت جتم  ، أي حاصل النظرة إىل النهاية كما هو عليه من البداية إىل النهاية 
 ..، لتؤشر على النتائج النهائية احلقيقية بني البداية الدنيوية والبداية األخروية 

بكل  ةخمطط هلا وموجهوما يتبعها ، مة البداية البد من أن تكون سالو      
 ..، وما ميتد حلماية إنسانيتها القيم واألخالايا  

سورة  (84)وَمَنْ أَرَادَ الْآَخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا )      

 .اإلسراء 
مدى أهمية توجها  إدارة مسرية اجلودة العالية  وهنا يما يتضمن ويربز ،       

معايري م  مسرية وانسيابية وفاعلية ومرونة العمل أو السلوك ، الذي يندف  من 
سالمة الفكر وسوي النفس ، واوته اجلاذبة بطوعيتها ومنافعها اجلزئية وجودة 

 .األخروية  –والكلية والشاملة بكل تفاصيلها الدنيوية 
 سورة طه(85)ةَ آَتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى إِنَّ السَّاعَ) 

والعظيم الداة ، إنسيابية إدارة رؤية املستقبل واستشرافه ، بكل ما حيمله        
من تبعا  وحقوق للذا  واآلخر ، دون ضياعا  ، وهو من مضامني ما ورد 

 :من آيا  ضمن سورة النجم 
  ( ْ( 04)لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَن 

  ( ( 73)وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى 
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  ( (78)ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى  

،  إدارة وتنظيم التوجها  الفكرية والنفسية والسلوكيةوهو ما جيعل من      
ى خمتلف ذا  جمرى يستمد نقاط اوته من املعلومة والتةليل والدراسة عل

 ..املستويا  البنائية ؛ البسيطة واملبسطة واملركبة واملعقدة 
 
 

 إسرتاتيجية الذكاء اإلداري والتنظيمي: سابعًا 
 

سرعة الفهم وتواده ، وفلسفيًا ؛  ؛اللغة : خمتصرها يف  Intelligenceالذكاء      
 ويف علم النفس ؛ ستنباط ، االلذهن من للةد  ، وادرا  ااوة استعداد 

، وهناك الذكاء القومي أو بط بالسبب واملسبب النشاط العقلي املعريف وما يرت
الوطين املتمثل بالثروة العقلية القومية ، وهناك الذكاء االجتماعي مؤشره 

 5..القدرة على فهم النا  والتعامل معهم 
 إختبارا وأبرز معايري الذكاء هو الذكاء خيض  للجوانب الكمية ،  معايريو     

، وما جيري من خالل االختبارا  احملددة العمر الزمين العمر العقلي ومقارنته ب
 2..لدرجة الذكاء 

ا  ؛ العلم وميكن أن يرتكز الذكاء وحراكه ، بشكل عام ، عند مستوي     
ه التقليدية وغري التقليدية ، وال ينفصل الذكاء ريكل معايواملعرفة واحلكمة ، ول
، الذي ميكن تسميته بالذكاء ال الرامي أو االفرتاضي يف عاملنا اليوم عن اتجم

 ..، وإمكانية إدارته واستثماره الرامي 
 :وبشكل عام وخمتصر ، فإن للذكاء مراتبه عند       

                                                 
 
المصدر نفسه / االقتصادية والتجارية  –واالمتماعية موسوعة المصطلحات اإلدارية / هاشم حسين ناصر المحنك . د - 

 . 423 – 422ص / 
2
 بيروت/ دار األندلس / قدرات العقلّية بين التطرف واإلعتدال اختبارات الذكاء وال/ عطوف محمود ياسين . د: يرامع  - 

 . 98 /  لبنان/ 
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  الذكاء مبستوى املعلوما  والبيانا  والتةليل املعلوماتي البياناتي ، وهو
ضمن عمق واتساع  ما يتةقق درجا  منوه وتطوره املعلوماتي والبياناتي

 ..البيانا  وخمتلف املعلوما  

 قق درجا  منوه الذكاء مبستوى العلم والتةليل العلمي ، وهو ما يتة
 ..ضمن عمق واتساع خمتلف العلوم وتطوره العلمي 

  الذكاء مبستوى املعرفة والتةليل املعريف ، وهو ما يتةقق درجا  منوه
 ..عارف وتطوره املعريف ضمن عمق واتساع خمتلف امل

  الذكاء مبستوى احلكمة وحتليل احلكمة ، وهو ما يتةقق درجا  منوه
 ..فاعلية احلكمة وتراكم ووتطوره ضمن خمتلف عمق واتساع 

لذكاء عند كل فكرة اوبهذا ميكن وض  خمطط توضيةي مبسط وخمتصر ل       
 :وكاآلتي ، العلوم واملعارف واحلكمة املعلوما  ومستوى متمثل ضمن 

 
 
 
 
 
 
 
 

 خمتصر ومبسط ملراحل الذكاء(  35 )خمطط 
 

وهذا التصنيف املقرتح ، ميكن أن يكون أفضل وأدق ما يسهم ضمن       
، م  عدم إغفال الفةة العمرية ، واجلوانب الكمية  ا اختبارا  معايري الذكاء

 ..وغري الكمية ، ملعرفة داة مستوى الذكاء 

 احلكمة

 الذكاء
 العلم

 املعرفة

 املستوى األول للذكاء

 املستوى الثاني للذكاء

 املستوى الثالث للذكاء

 املستوى الثالث للذكاء املعلومة
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اءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِريًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَ)       

 .سورة البقرة  (734)

احلكمة متثل مبستوياتها أعلى مكتسب يرف  من مكانة وتتضمنه وكل ما تعنيه      
 ..وشأن وتوجها  وفكر ونفس وسلوك اإلنسان 

ما يتجه باجتاه ختصص معني يف علم حمدد ، وهو ما ميتد ويتس   ومن الذكاء     
يف جماال   رطه وشروطه ومؤشراته ، القدرة واستمكان الفكرويشمل ، بش

 Management يتعلق بالذكاء اإلداري والتنظيمياألعمال امللتلفة ، ومنها ما 

And Organizational Intelligence  الذي حيدده ويوضح معامله املواف
، بالتوازي م  املقارنة والتطبيقا  ضمن البيةة اإلدارية والتوايت واملوا  

 ..والتنظيمية 
امليزة التنافسية املنتجة  ورمبا كان مؤشر الذكاء اإلداري والتنظيمي ،      

واملبدعة ، أو الوااية ومعاجلة التةديا  والتهديدا  وامللاطر ، أو يكون داعم 
 ..امة األنشطة لدورة حياة املشروع واستد

ويكون للمعلوما  والبيانا  هلا دورها بشكل داعم يف مجي  فعالية      
املشروع ومواا  األنشطة ، ومنفذه من الدراسة والتةليل وحتى التغذية 
العكسية للمعلوما  والبيانا  ، وما ميتد منه لفعالية اجلانب التنافسي يف جمال 

 ..التغيري وإتاحته ضمن مفاصل الوحدا  
وتربز ادرة املشروع على االبتكار والتوا  املستقبلي وما يتطلب من خطط       

فاءة وفعالية عالية لتةسني وارارا  ميكن أن ترف  من مستوى القدرا  بك
 ..من خالل األعمال والفرص املتجددة  األنشطة

 التنظيمي منه ما يرتجم معاجلة املعلوما  والبيانا  –والذكاء اإلداري       
واستثمار الوسائل املواتية للتطبيق بشكل مبتكر باجتاها  علمية ومعرفية ، 

باملواكبة م  تطوير اإلمكانيا  والقدرا  بالتعلم والتعليم والتدريب  ، ومتجدد
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واخلربة ، ومدى صياغتها وتطبيقاتها إسرتاتيجيًا بشكل مالئم وذكي ومستمر 
 ..ف األنشطة واملشروع االستدامة ، يما يضفي اوة تنظيمية حتقق أهدا

 
 

 اإلدارة والكفاءة والسلوك التفاوضي: ثامنًا 
 

يتجه التفاوض بذاتيته وموضوعيته وأهدافه ومتبنياته الفردية واجلمعية        
 ..واتجمتمعية ، ورمبا يتس  إىل العاملية ، مبا فيه زمن احلرب والسلم 

تها أن حتمل مهارا  مناسبة وبهذا تتطلب اإلدارة بعلميتها وفنونها ومهني      
ملوااف مناسبة وبيةة تفاوضية مناسبة حتمل هموم األطراف املعنية باألمر بشكل 

 ..مباشر وغري مباشر 
اواة املفاوضا  وإدارتها ، ستستقطب عدالة وتوازن ومميكن أن و     

الكفاءة ، مبادئ إنسانية املشكلة أو األزمة ، وما حتمله من حقوق  ومبؤشرا 
 ..جبا  كفيلة بانسيابيتها وفاعليتها ومرونتها ووا
الثقافة ، : والتفاوض يرتبط بشكل وبآخر حبلقا  منها ما تتمثل يف       

  ، االختيار ، القدرا  ، املهارا  ، االستعدادا  ، التمييز ، اخليارا
 .إخل .. ، التقارب ، اإلجنازا  السلوك
، أن تتصف باإلسرتاتيجية املستدامة  وتتطلب اإلدارة التفاوضية العادلة       

واملستمرة ، لكي ال يصل االتفاق إىل خطوط الغنب واحليف والظلم ومكاسب 
طرف على حساب طرف آخر ، لةال يفشل العقد أو االتفاق املربم مستقباًل ، 
ويولد مشاكل أو أزما  ال حتمد عقباها اد تتجاوز بذلك ما ابل االتفاق ، 

 ..عنف وتولد الصراعا  وال
ويتطلب تصنيف احملور التفاوضي وإدارته على أسا  روتيين وغري       

روتيين ، وفعال وغري فعال ، ومبلتلف املستويا  ، واإلحاطة بكل احليثيا  
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الكفيلة باملنااشة واحملاورة املنتجة لالتفاق ، خبطوط االختالف والتالاي ، دون 
 ..فاوض وفشله أو ضعفه الوصول إىل خطوط اخلالف وما يربك بيةة الت

وحينما جتتم  إدارة التفاض بكفاءة مهنية عالية جلمي  األطراف ، وهدفها       
الفرص  –تعزز بتعاظم مفصلية نقاط القوة الوصول إىل إتفاق راسخ ، يلتقي وي

التةديا   –واستدامتها ، واالبتعاد عن تعزيز تعاظم مفصلية نقاط الضعف 
منه ما يستوعبه من سالمة االتصال ، وادرا  التقييم وامللاطر والتهديدا  ، و
 ..التنفيذي ونتائجها  –الوظيفي والتقويم األدائي 

وال ُيغفل ما ألهمية إحاطة وحراك اإلدارة والكفاءة التفاوضية وجودتها       
بداعم املعلوما  والبيانا  ، وما يتطلب من مسرية الكفاءة التفاوضية إىل 

 ..والتطبيق التوثيق والصياغة 
وال ميكن جتاوز أو إغفال اجلانب التقين وما أفرزته التكنولوجيا احلديثة       

وتكنولوجيا املعلوما  وتكنولوجيا االتصاال  وشبكا  االنرتنت العاملية ، 
وشبكا  اإلنرتانت الداخلية أو املغلقة ، وذلك يف دعم حمور التفاوض 

 ..ور منه وغري املنظور باجتاهاته الكمية وغري الكمية ، املنظ
والبد من التوازن بني الطموح والواا  التفاوضي والكفاءة اإلدارية ، لةال      

تتس  نقاط اخلالفا  واالبتعاد عن نقاط االلتقاء واالجتماع ، ومنطقة التفاوض 
الكفيلة يف التواصل حنو االتفاق احملوري الفعال وصنعه واملصاداة عليه ليكون 

 ..فيذ على أرض الواا  واستدامته طريق عمل وتن
االحرتام  : بناء جودة ومهارة املفاوضا  مبا يدعمها منوبشكل عام ؛      

واالستماع واالنتباه ، الصرب والثقة بالنفس ، واحملاورة املؤثرة باآلخر ، وبهذا 
ميكن إدراج جوانب خمتصرة ورئيسية من مراحل التفاوض واحملاورة اجلزئية 

 :التكتيكية واإلسرتاتيجية ، باآلتي والشاملة ، 
   مج  املعلوما  والبيانا.. 
   الدراسة والتةليل واخليارا.. 
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  االستعداد بتكامل متطلبا  التفاوض.. 
  واألهداف الرسائل وضوح وتكاملية الرؤى.. 
  مهارة فهم املواف التفاوضي واستعابه املميز.. 
 ئج املطلوبة الوصول باحملاورة والتكافؤ إىل مصدااية النتا.. 
  العالاا  التفاوضية والتعاون املثمر.. 
  إبرام العقد أو االتفاق ووض  اخلطط والقرارا  والتنفيذ.. 
  التقويم األدائي بكل انسيابية وفاعلية ومرونة تنفيذية عادلة.. 
وميكن أن تسهم مهارة اراءة لغة اجلسد بشكل موضوعي يف جمالي التفاوض      

، ورمبا كان استيعابها والتعامل معها بكل حرفية ، الوصول  واحملاورة اجلادة
 ..إىل منطقة االتفاق ورضى األطراف بشكل متوازن وعادل خيدم املواف 

فضاًل عن ذلك ميكن أن يسهم الذكاء بكل مكوناته وتفاصيلية يف التقريب      
ذكاء بني وجها  النظر بشكل ودي ، كما هو عليه استثمار الذكاء العاطفي وال

االاتصادي ، وما حيمله من خربا   –احلضاري ، والذكاء االجتماعي  –الثقايف 
 ..واراءا  متبادلة ، وجمريا  اإلدارة والتنظيم السلوكي 

وجانب من مضامني التفاوض وإدارة التفاوض ، له أبعاده املنظورة وغري       
كفاءة والسلوك والذكاء تطبيقا  والالقائق واحلاملنظورة املبنية على ما حتمله من 

 ..التفاوضي باجتاه مؤشرا  يؤمن به طريف التفاوض واحملاججة التفاوضية 
ا وَنِسَاءَكُمْ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَ)      

 .سورة آل عمران  (38) عَلَى الْكَاذِبِنيَ تَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اهللِنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْوَأَنْفُسَنَا وَأَ

ورمبا كان التفاوض على اضايا عقائدية اليت تتطلب إدارة وسلوك       
تفاوضي عيين وتطبيقي ، له مراحله ، ويما يشهد على ذلك التفاوض املتعااب 

يته الكفيلة بوض  احلد الفاصل بني تشكيل الفكر مبةاوراته التنظيمية ، وومول
 ..وبناءه على أسس معلوماتية جديرة باالهتمام من أجل سالمة مسرية احلياة 
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 التنمية اإلدارية إلدارة التنمية والتطوير: تاسعًا 
 

التنمية التوجه امللطط له بمنفذ كل بناء ألنشطة احلياة ، هو و داعم      
منهما على خمتلف مستويا  الدولة واحلكومة واتجمتم  والتطوير ، والتمكني 

يةقق التنمية والتطوير النهضوي الشامل واملتعدد لواجلماعا  واألفراد ، 
اعي االجتاها  األفقية والعمودية ، والذي يعمل على االستقرار االجتم

 ..منتجة ة يفاعلواتساع األنشطة بوالسياسي ، واالاتصادي 
ل اإلدارة مهامها القيادية والريادية التنموية ، للقيام حتمالبد من أن و     

االجتماعية ، ومنه حتقيق االستقرار األمين املتعدد  –بالتنمية االاتصادية 
 ..األغراض 

وتبدأ مهام التنمية يف اإلسالم من وضوح الرؤية احلياتية الكائنة يف األحكام       
، فهي جتم  القدرا  داخل العاال والتكاليف واجلعل التكويين للمللوق 

منظومة وبرامج خمطط هلا بعمق إسرتاتيجي كائن بالوعي للةقوق والواجبا  
والعمل مبوجبها يف تنمية الذا  الفردية واجلمعية واتجمتمعية ، وما يتطلب من 

 ..إصالح الدنيا والعمل ، واالستعداد إىل احلساب األخروي 
هُ الدَّارَ الْآَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ وَابْتَغِ فِيمَا آَتَاكَ اللَّ )      

 .سورة القصص ( 44)الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ 

كل رشيق ناب  من وعي وحماور أسس وبناء التنمية والتطوير واستدامته بش      
 :تنظيمية  –وثقافة إدارية 

 ( وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا  )  ؛ فالدنيا دار يمر فيها برامج تدوينية لتوجها

األعمال وتطبيقاتها التنموية ، لتةمل نتائجها إىل دار أبقى ، التضي  
  .. فيها احلقوق 
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  (َيْكَ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِل  ) ؛ واحملاكاة األخالاية ملقابلة اإلحسان

سلوكي تنموي يشج  على العطاء  –، توجه آخر إداري باإلحسان 
  ..اهلادفة  وجودته

  (َوَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِين  ) احللول الداعمة ؛ من خالل ؛

فساد بكل أشكاله ، اإلدارية واملالية والسياسية الواائية والعالجية من ال
 ..الستقامة األمور على أفضل وجه وسلوك إداري وتنظيمي 

بيِّنة باجلعل التشريعي اإلهلي ليكون اإلنسان على والداعم الكبري ، التمكني      
وضوح شامل للذي ينفعه وما يضره ، وبذا  الوات اجلعل التكويين و

فسي والسلوكي لقيام حضارة إنسان تستقيم بالوعي والتأهيل الفكري والن
 ..احلضارا   –واحلماية من الفساد الذي يدمر احلقوق واألمم والدول 

سورة  (83)وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ )      

 .األعراف 
بط وال وضوح رؤيا ومعامل ، بل له وائي وبال ضوليس التمكني عشوا     

حتمي احلقوق تواكب كل ظرف ومواف ، واليت الواضةة ضوابطه التشريعية 
ميكن االستفادة من  طبيعية وبيةية م  توافر موارد، باألحكام والتكاليف 

حلفاظ على سالمة نظامها وتنظيمها واستثمارها بالربامج واخلطط تعاظمها با
تقييم تطبيقاتها ما يتم الخالل من ، والتةويلية والتدويرية اإلستلرجية و

دائي ، ليةقق دورة حياة رشيقة ومستدامة ، بال ضةايا األتقويم الوظيفي وال
 .. السلوكو النفسو الفكر يشمل، منها ما  وبال خملفا 

 26من اآلية (  مْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةًوَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُ)      

 .سورة األحقاف / 
، ومستوياتها وسالمة مصادرها سبل األرزاق و وسائل وتنوعوتعدد       

 ..جانب تنموي آخر ميهد ويدف  بعجلة التنمية والتطوير املستمر واملستدام 
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 .سورة اإلسراء  (03)وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِريًا بَصِريًا  إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ)      

إِنَّهُ كَانَ  ( )  وَيَقْدِرُ( )  لِمَنْ يَشَاءُ ( )  يَبْسُطُ الرِّزْقَ ) نقاط القوة ضمن ؛ توازن و    

طلق لسالمة تكاملية التكوينية ، من –، يعد بانسيابيته التشريعية (  بِعِبَادِهِ خَبِريًا بَصِريًا

تنمية اإلدارة وإدارة التنمية ، ودعم للموارد البشرية وادراتهم ومواهبهم ، 
حيفظ  الذياليت تعد يف اإلسالم جانب عبادي مبنهج املعامال  بني النا  ، 

وجوبها املبين على مستوى العبادا  والواجبا  وأداء يكامل سياق و احلقوق
 ..عاال التكوين للمللوق ال –القدرا  

أسباب وتوجه تنموي وتطويري آخر مبين على االستقراء باآلثار والتاريخ و     
ة لبناء هتدهور مسرية احلياة ، واالستنتاجي الداف  باملقوما  املوجومسببا  

منظومة إدارية هلا فاعليتها وسالمة أهدافها ووسائلها وتطبيقاتها اإلنسانية يف 
 ..واملعارف واحلضارا   البناء ومحاية األنشطة والعلوم

مَى الْأَبْصَارُ أَفَلَمْ يَسِريُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْ )     

 .سورة احلج  (73)وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ 

عن السبل والوسائل املبنية على القيم بعقالنية مجالية الكشف  هو ما يبنيو    
إسهام املضامني املرئية سبل استثمار و، واحلضارية واألخالق العلمية واملعرفية 

الرابط بني  اإلداري واملسموعة واملقروءة يف تنمية االستكشاف اإلسرتاتيجي
تقبل اإلنسان وبيةته وتطبيقا  ما خيدم مس لصياغا املاضي واحلاضر واملستقبل 

املستدامة الشاملة ، وما تتطلبه من الوااية والعالج للتقييم الوظيفي ، وحضارته 
حتقيق سعادة احلياة ، واجلودة العالية  –الداعم لتقويم مفصلية األداء 

 ..اإلسرتاتيجية اليت ال تنتهي إال بالفناء واليوم األخروي 
اال ، العاال املستوعب لوجوده وهذا بذاته جيعل من اإلنسان الع      

ستدامة املتطبيقاته تنمية وتطوير و، ومتطلباته فقط ، أن يكون عنده سبيل احلياة 
 ..نة الذكية واالنسيابية واملر، مبا تشكله من الفاعلية الداة ورشيقة وعالية الو
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 عمالاأل ياتاسرتاتيجيات مستواإلدارة و: عاشرًا 
 

هي إىل طريقة اإلجناز ، و"  اسرتاتيجية "ري كلمة يف أبسط مصطلةاته ، تش      
اد يكون التعريف األكثر ومواًل و ، عملية خمططة يف تنفيذ املشروع
وعالااته  شروعابق بني القدرا  الداخلية للملالسرتاتيجية التنظيمية مبثابة تط

 .. وأهدافه غاياتهو شروعالتعريف يف االعتبار مهمة امليأخذ هذا و ، اخلارجية
أشياء مثل البقاء  ة باملشروعرتاتيجية زيادة املبيعا  اخلاصتتضمن إس ورمبا     

مبعنى  عمق واألوس  ،ج والرتويج األولفرتة أطول وزيادة توزي  املنت ًامفتوح
 همن حيث كيفية مساعدت املشروعم اختيار االسرتاتيجيا  اخلاصة بآخر ، سيت

 .. لنجاحاحيوية هلا ة ها كمهميددمت حتيف حتقيق األشياء ، اليت 
عمل ة زيادة تنوع اوعليه هو ، كما السرتاتيجيا  ل وهناك سيااا  أخرى     

يف العام املقبل ، فستكون هناك حاجة إىل حتديد األهداف من  ملشروعاوأداء 
 التوجه يفميكن و ، عهم احلالي وما يريدون أن يصبةواحيث وض

ختيار ، وعمليا  التدريب االسرتاتيجيا  بطريقة لتةسني عمليا  اال
سرتاتيجيا  رمبا ميكن تصور اال، و هموالتطوير ، وأنشطة التوظيف اخلاصة ب

ميكن و ، إذا نظر إليها أحد من حيث نطااهابسهولة أكرب  شاري املوضوعة يف امل
:  توضيح ذلك من خالل دراسة جانب آخر من جوانب االسرتاتيجية التنظيمية

 5 .. املستوى االسرتاتيجي
 ، وفق ذلكعلى تتصرف ة العليا بأهمية التواصل وأن تلتزم اإلدار تطلبيو     
 ًاكان املسؤول التنفيذي األول اادرإذا :  روبنز هذا العامل األكثر أهمية ديعو
وتواصله وجهًا لوجه م  املوظفني بانتظام ،  شروعيف توصيل رؤيته للم ًاغباور

املستويا   طبيعة احلال علىبو ، يناآلخر فسيةدد هذا املعيار املتوا  للمديرين
                                                 

1 - Katsioloudes, Marios I., " Strategic management : global cultural perspectives for profit 

and non profit organizations " , Butterworth Heinemann is an imprint of Elsevier, Oxford, 

UK, 2006, P : 13 - 14 .   
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التصرف  ًاوعلى املديرين أيض ، هذا االلتزاميتطلب ى من اإلدارة أيًضا األخر
بل اإلدارة ليشمل ـام من اأن ميتد هذا االلتزو ، ؤكد تواصلهمـرق تـبط

 يتم إعطاء التدريب على التواصل أولوية عالية وحيظى بدعم جيدو ، التدريب
  5 ..ق البناء اإلسرتاتيجي التكاملي ومناسب حيق

، األهمية البالغة لعمل وفاعلية  املستويا  االسرتاتيجيةوهنا لتةديد       
رمسيًا كأهراما  م  اإلدارة  شاري غالًبا ما يتم متثيل املمكونا  املشروع ، و

ني برتتيب ـفني غري اإلداريري اخلط األول واملوظـالعليا واإلدارة الوسطى ومدي
هذا الوصف لتمثيل املستويا  الثالثة للتلطيط  تلفخيوميكن أن ،  تنازلي

مستوى ، و وحدةومستوى ال،  شروعامل مستوى:  االسرتاتيجي التنظيمي
رتاتيجيا  وميثل النطاق النسيب لالس، مقلوب شكله رم اهلهذا و ة ،الوظيف

 2 .. يف كل مستوى ًااليت يتم تناوهلا عموم
مل املديرين تنسيق أنشطة وحدا  الع منب تطل، ي شاري ملعلى مستوى او      

انا  األعمال القانونية كيفضاًل عن أن  الكربى ، شاري املتعددة حتى يف حالة امل
ونشر املوارد عرب األاسام أو  شروعالقرارا  املتعلقة بنطاق امل ُتعد ، املنفصلة

إن األسةلة و، شروع رتكيز األساسي السرتاتيجية املاألعمال التجارية حمور ال
  : األساسية يف هذا املستوى تشمل

الذي جيب (  األعمال )ما العمل و؟  اليت حنن فيها(  األعمال )ما العمل       
جيب أن خنصصه لكل من هذه  أي جزء من إمجالي مواردناو؟  أن نكون فيه

 .. ؟اخلاصة  وأهدافه شروعلتةقيق األهداف العامة للم،  شاري امل
 : ثالثة أسةلة مهمة جيب اإلجابة عليها عند وض  خطة اسرتاتيجية وتربز     

 ؟ اين حنن االن 
 ؟ أين نريد أن نذهب 

                                                 
1 - Hartley, Peter. & Bruckmann, Clive G. " Business communication, " Routledge, Taylor 

& Francis Group, New York, USA , 2007, P : 2 .   

2 - Katsioloudes, Marios I., " Op. Cit. ",  P : 15 .   
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 ؟ كيف سوف نذهب هناك 
 شروعف واالسرتاتيجيا  احلالية للمُيعد حتديد الرؤية والرسالة واألهداو     

 مشروعرتاتيجية ألن الوض  احلالي للنقطة االنطالق املنطقية لإلدارة االس
من  ًامعين ًااالسرتاتيجيا  ورمبا يفرضان مساراد حيوالن دون بعض  وحالته

رؤية ورسالة وأهداف واسرتاتيجية ، حتى لو  يهلد شروعكل مو ، اإلجراءا 
ميكن من خالل و ، عيمل يتم تصميم هذه العناصر أو كتابتها أو نقلها عن و

 5 .. د كبريإىل ح شروعامل ذهبيحتديد اإلجابة إىل أين شروع ، مكان وجود امل
كفاءا  املميزة على مستوى تطوير واحلفاظ على الالتركز حماوال  وبهذا       
تصميم وتوليد موارد بشرية ومالية ومادية وإعالمية فائقة اجلودة ؛ ل شاري امل

 امللتلفةعمال األبني  تمازجلسعي للهياكل وعمليا  تنظيمية فعالة ؛ وا
ذا  الصلة  لمشاري ميزة تنافسية كبرية لالتعاضد فر ايو ميكن أنمشروع  ، ولل
ج أو اإلنتاج ، واستثمارا  البةث والتطوير ، وتقنيا  املنتليت تشارك يف ا

، أو املوضوعا  الرتوجيية / وانوا  التوزي  ، واوة املبيعا  املشرتكة ، و 
ية ال م  مسألة كيفاآلن يتعامل مفهوم اإلسرتاتيجية على مستوى األعمو

 ، دما  اخلاصةاخل/ السل   من جاتهاولمنافسة يف سوق منتل شروعمشاركة امل
امليزة التنافسية  ضمنل القضايا الرئيسية يف اسرتاتيجية العم واحدة منتتمثل و

الكفاءا  املميزة اليت ميكن أن متنح وحدة األعمال متطلبا  ما و ، املستدامة
اسب بشكل أفضل م  احتياجا  ؟ وأي من هذه الكفاءا  يتن ميزة تنافسية

على  )التجاري  لنشاطليف القطاعا  املستهدفة أو املستهلكني ورغبا  العمالء 
م  اسم و ، ( ذا  اسرتاتيجية تنافسية منلفضة التكلفة مشروعسبيل املثال ، 

 ا تصة اد تتنافس من خالل تقديم خدمالتسويق القوي واوة املبيعا  املل
 2.تهلكني أو للمسعمالء لل متفواة

                                                 
1 - David, Fred R. , " Strategic management: concepts and cases " ,  13th Ed., Pearson 

Education, Inc., New Jersey , USA , 2011 , P :15 . 

2 - Ibid , P : 165 – 166 .   
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لتعزيز منوذج أعمال  شاري سرتاتيجية على مستوى املإميكن استلدام و     
حتديد التكامل ، و سرتاتيجيا  على مستوى األعمال التجاريةإلوا شروعامل

ه االسرتاتيجية على مستوى املزايا والعيوب الرئيسية املرتبطة بهذو، األفقي 
وسلسلة القيمة  مشروعداخلية للسلسلة القيمة الوالتفريق بني  شاري  ،امل

حتديد التكامل األفقي ووصف املزايا والعيوب الرئيسية املرتبطة ، و الصناعية
تصبح العالاا   شاري  ، وما الضرورة يف أنه االسرتاتيجية على مستوى املبهذ

التعاونية مثل التةالفا  االسرتاتيجية واالستعانة مبصادر خارجية بدياًل عن 
 .. سيالتكامل الرأ

اسي من اجلزء األس شاري االسرتاتيجيا  على مستوى امل ميثل اختيارو      
 شاري االسرتاتيجيا  على مستوى امل تعملو ، عملية صياغة اإلسرتاتيجية

مبرور الوات وحتديد أنواع اسرتاتيجيا  إدارة  شروعلدف  منوذج أعمال امل
ادر من الرحبية على صى األعمال واملستوى الوظيفي اليت سيلتارون حتقيق أا

العالاة بني اإلسرتاتيجية على مستوى العمل وما يرتتب من  ، املدى الطويل
يقوم املديرون اإلسرتاتيجيون ، وبهذا واإلسرتاتيجية على املستوى الوظيفي 
 شروعهمالكفاءا  املميزة مل تثمر فيهتس بتطوير منوذج أعمال واسرتاتيجيا 
أو التمييز بني / اف من حيث التكلفة و للسعي من أجل احلصول على مو

 .. جاتهاومنت
أو  شروعيح االسرتاتيجية على مستوى امللزيادة املرونة ، ينبغي أن تتو       

نشطة وظيفية يف سلسلة القيمة أداء أ و أكثر من أاسام أو وحدا  أعمالهقسم أال
د فقط عند حتدي ، أو يف الطريقة اليت تسمح للتمايز /وبتكلفة أال 

اختيار خيار  مشروع، ميكن لل شاري يجيا  املناسبة على مستوى املاالسرتات
الذي سيتيح له حتقيق أاصى (  األدنى أو املتوسط أو السعر املتميز )التسعري 

 شاري امل ذلك ، ستؤدي االسرتاتيجية على مستوى فضاًل عن ، ادر من الرحبية
ل التنافس يف الصناعة من خالل على تقلي شروعإىل زيادة املرونة إذا ساعد امل
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ينبغي اختيار  باختصار ،و ، من خطر اإلضرار مبنافسة األسعار احلد
لتعزيز جناح اسرتاتيجياتها على  شروععلى مستوى امل شروعاسرتاتيجيا  امل

مستوى األعمال ، يما يسمح هلا بتةقيق ميزة تنافسية مستدامة تؤدي إىل زيادة 
 5 . الرحبية
ربز التنمية والتطوير واستدامتهما مقابل ما حيدثه التمايز التنافسي ، وهنا ت       

ومدى أهمية العناية اإلسرتاتيجية عند كل مستوى وإدارتها بشكل يستوعب 
رؤى ورسالة املشروع للوصول إىل األهداف املتطلب الوصول إليها خبطط 

 ..بعيدة املديا  وعلى املستوى احمللي والعاملي 
ارتباط بني اإلسرتاتيجيا  واملستويا  اإلدارية هناك من تبيان أن والبد        

تزايدة على االستثمار واملعرفة واملهارا  املعاملية النافسة ومستويا  األعمال وامل
املتواصل الذي يرف  من  واملوارد املرتبطة مبجموعا  االبتكارواخلربا  

مام جبوانب البةث مستويا  وحتديا  التمايز التنافسي ، وما جيب االهت
 2 ..والتنمية والتطوير املستمر 

وهو ما ميكن أن تسهم اإلدارة عند استيعاب الفكر اإلسرتاتيجي التنموي       
يف بناء جمال إسرتاتيجي متفاعل م  ما خمطط له ، ويرتجم ذلك اتجمال ، 
التطبيقا  النتجة للتطوير ، مبضمون تفسريي آخر يتطلب أن تكون 

جتم  ما بني التنمية والتطوير لتةقق مرحلية متطلبا  البناء بأعلى  اإلسرتاتيجي
 ..األداء  –استثمار للطااا  

األفكار املرتبطة وما حتمله الشريعة من إنه ليس املشكلة يف اإلسالم وبهذا ف      
باستدامة حياة اإلنسان ومحايته مكارم األخالق ومحاية حقواه وحقوق 

االستيعاب والتمييز ارتبط بذلك ، بل املشكلة بألرض والفضاء وبقويم ما 
                                                 

1 -Hill, Charles W. L.  & Jones, Gareth R., " Strategic Management Theory: An Integrated 

Approach" , 9th Ed., South-Western, Cengage Learning, OH, USA, 2010, P : 285 – 286 .   
2
 :يرامع  - 

- Wessner, Charles W. , " Best Practice in State and Regional Innovation Initiatives : 

Competing in the 21st Century " , the National Academy of Sciences, USA, 2013, P : 28 .   
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 ما خيالف األمانة اليتوالتصور واالختيار والصياغة اإلسرتاتيجية وتطبيقاتها و
ما يتعلق مبسرية ما حيمي كل كل خملوق مرئي وغري مرئي ، وبه حتمي  تهدد ما

 .. احلياة واستدامتها
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّ)       

 .سورة األحزاب  (47)كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا 

واإلدارة واإلسرتاتيجية ومستويا  األعمال وما يتضمنه من أخالايا        
ة على أسس الناف  والضار ، مبا حملل وما هو حمرم ، األعمال وثقافتها الفاعل

فاحلالل واحلرام عامل كبري وواس  ال حيدها وحيدد معاملها إال املعلومة وبناء 
 ..الفكر ومسا  سوي النفس واويم السلوك واألعمال 

، وداعم األمانة املشرتك وتبدأ األعمال وإدارتها من الرعاية والعزم واحلزم      
 ( .ن رعيته كلكم راعٍ  وكلكم مسؤول ع) ؛ واألخالق 

وبه يتةقق حقيقة اائمة تشب  الذا  الفردية واجلمعية واتجمتمعية يف حتمل     
على أسس كلكم إدارة وكلكم هلا وحدة رؤى العالي األداء  –أعباء التنفيذ 

ية عامة ورسالة عامة ، بعمق اإلسرتاتيجيا  املستمرة واملستدامة املتزامنة وامللتق
، األهداف والغايا  م  ما تفرزه من رؤى خاصة ورسالة خاصة ، وما تظهره 

بعمومياتها وخصوصياتها ، وحتقيقها املستمر من خالل اإلنسان املمتد عرب 
املواكب لكل تنمية إبداعية وتطور إبداعي ، تربطه العاالة ، املسرية البيولوجية 

ئيا  وكليا  اجلزاء نه ما يتةقق جزيا وما بعدها ، ومالنظرة املتكاملة بني الدن
 ..سورة القيامة  (87)بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِريَةٌ ) املنقوص الدنيوي والتام األخروي ، 

هذه االسـتعدادا  والصياغا  والتطبيقا  احلقيقية لإلسرتاتيجيا  مبنظور       
بشكل ة لإلنسان والبيةة وحتقيق األهداف األخالاية الصديقبال تشويه ، إسالمي 
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، بتوجه إداري إنساني ثقايف حضاري متكامل باتصاالته وعالااته  غري احملدود
 . 5(ي اخَلْلِق َلَك ِف َنِظرٌي ْوَأ ،ي الدِّيِن ٌخ َلَك ِفا َأإمَّ )اإلنسانية ؛ 
  ~سورة يس  (40)فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) 

عب به األهواء واملصاحل ، هو ما حيقق تنفيذ ر اإلسالمي ، الذي ال تلـفاخلي     
ملنظور ، وإدارته العاملة متدة بتكامل العطاء املنظور وغري ااملإدارة السعادة 

 ..تصةيةية للمسار ورعاية إنسانية شاملة  بقيادة
لَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَ)       

 .سورة الشورى  (74)وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ 

، أمر وارد وطبيعي ، فا  يف مسرية احلياة فتتعدد أشكال االختالفا  واخلال     
عليه  ةسيطرال ميكن ال ورة عند اجلموح والصراعا  والعنف الذيطولكن اخل

، وال ميكن التوجه بالتشري  اإلهلي للواوف على  أزماته ال ميكن إدارته حللو
حلها ، وذلك لوجود حواجز وفجوا  وفراغا  ، من أسبابها ما يتعلق ؛ 

 ..طئ ، وترجيح املصاحل الشلصية والفةوية بالتطبيق اخلا
 (05)يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى ) سورة القيامة ،  (03)أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى )     

 . سورة اإلنسان 
واملوعظة بالواوف واالستيعاب العقالني األعمق واألوس  من اإلسرتاتيجي      
 .سورة االنشقاق  (3)ا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ يَ ): عند 

اإلدارة اإلسرتاتيجية وبراجمها وما تتلذه على خمتلف مستويا  األعمال و       
حمورها  العاال والوظائف واملشاري  ، بل وحتى الكون ، يبقى اإلنسان

فما يفعله وما ينفذه بشكل طوعي أو إجباري ، أو ما واملسؤول عن محايتها ، 
ينفذه بشكل رمسي أو غري رمسي ، فهو يف موض  املسائلة اليت تبدأ من النفس 

 ..الفردية ومواافها 
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 وإسرتاتيجية االبتكار اإلدارة االبتكارية : شرادي عاحل
 

حينما ترى  وتواصاًل م  ما مت ذكره ، البد من أن تعرف اإلدارة االبتكارية      
ما يرى النا  ومتيز وختتار بشكل مناسب ، توض  يف مرحلة أو مرتبة املتعلم ، 
وترى ذا  الشيء بشكل خمتلف تكون على منفذ متميز ، بشكله اإلجيابي أو 
السليب ، دون أن يتةقق اجلديد ، ستكون يف مرحلة أو مرتبة املفكر ، وترى 

للتفكري ، دون أن تتوصل إىل ما  ذا  الشيء وتستلدم األدوا  اليت متتلكها
هو ضمن التميز ، ستكون يف مرحلة أو مرتبة املفكر املميز ، وترى ذا  الشيء 
وتستلدم التلصص واألدوا  ، دون أن تتوصل إىل ما هو ضمن اتجمال 
إبداعي ، ستكون يف مرحلة أو مرتبة املفكر املتلصص احملدود واحملدد برؤى 

 ..تقتصر على حراك التلصص 
وحينما ترى ذا  الشيء وتستلدم التلصص واألدوا  والثقافة      

التلصصية ، دون أن تتوصل إىل ما هو ضمن اإلبداع واالبتكار ، ستكون يف 
مرحلة أو مرتبة املفكر املتلصص برؤى تقتصر على حراك التلصص وثقافة 

 ..التلصص واستعمال األدوا  احملدودة 
لدم التلصص واألدوا  والثقافة وحينما ترى ذا  الشيء وتست     

التلصصية واخلربة ، دون أن تتوصل إىل ما هو ضمن اإلبداع واالبتكار ، 
ستكون يف مرحلة أو مرتبة املفكر املتلصص اخلبري برؤى تقتصر على حراك 

 ..التلصص وثقافة التلصص واخلربة واستعمال األدوا  باإلطار املقيد 
دم التلصص واألدوا  والثقافة وحينما ترى ذا  الشيء وتستل     

التلصصية والثقافة العامة واخلربة ، دون أن تتوصل إىل ما هو واس  ضمن 
اإلبداع واالبتكار ، ستكون يف مرحلة أو مرتبة املفكر املتلصص اخلبري برؤى 
حراك التلصص والثقافة التلصصية والثقافة العامة واستثمار اخلربة واستعمال 

 ..تةرك غري الدايق االنتظام األدوا  باإلطار امل
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وحينما ترى ذا  الشيء وتستلدم التلصص واألدوا  والثقافة      
التلصصية والثقافة العامة واخلربة ، وتتوصل إىل ما هو واس  واستثنائي ضمن 
اإلبداع واالبتكار ، ستكون يف مرحلة أو مرتبة املبدع املتلصص اخلبري برؤى 

ية والثقافة العامة واستثمار اخلربة واستعمال حراك التلصص والثقافة التلصص
األدوا  باإلطار املتةرك الدايق االنتظام وبداف  التنمية املستدامة والتطوير 

 ..املبدع ، وأعمقه حني يقرتن بإدارة االبتكار املتجدد والذكي 
ومنظور ذلك وتطبيقاته عند بيةة عمل ملشروع معني ، الشلص املتعلم يراه        
ورشة تتضمن بشر وأجهزة وخطط وتنفيذ وحتقيق النجاح ، لكن  جمرد

املتلصص بعلم االجتماع يراه بيةة اجتماعية وتنظيم مجاعي واجتماعي وما 
حيمل التلصص من مفاهيم وتطبيقا  ، واملتلصص يف علم النفس يراه بيةة 
 نفسية بشرية ، ورمبا سلوكية تنظيمية ، حتركها وتعززها جمموعة من الدواف 

 ..واحلوافز والعالاا  اإلنسانية ، وما حيمل التلصص من مفاهيم وتطبيقا  
بأنها بيةة الربح واخلسارة ، والعرض  يما يراه املتلصص بعلم االاتصادو      

والطلب مبنظور ااتصادي حافل بآلية السوق وعوامل االنتاج ، ومؤثرا  
من مفاهيم الدخل والتضلم والعجز واالنتعاش ، وما حيمل التلصص 

 ..وتطبيقا  
أما املتلصص بعلم اإلدارة يرى بأنها بيةة عمل تتطلب اخلطط وسبل       

التنفيذ والراابة ، وما حتمله اإلسرتاتيجية من البيةة الداخلية والبيةة اخلارجية ، 
 ..وما حيمل التلصص من مفاهيم وتطبيقا  

بيولوجيا ، كل يراه بداة وهكذا املتلصص بالفلسفة واألخالق واملنطق وال      
ما اكتسبه من معلوما  علوم ومعارف ، وتبعا  النمو والتطور يف ذا اتجمال 
التلصصي ، لكن يبقى املوسوعي يف تطلعاته املعلوماتية والعلمية واملعرفية له 
حتليله ودراسته ونتائجه املشرتكة ، لتض  استنتاجا  خمتلفة وشاملة ومتميزة 

تسهم يف عالجا  أوس  راعة ، واألدق حينما يشرتك وابتكارية وإبداعية 
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اجلمي  يف بلورة اتجمال االبتكاري واإلبداعي إن تطلب األمر ذلك ، لتبدأ من 
 ..نقطة اهلدف إىل نقطة إبداع اهلدف املبتكر والرشيق واملستدام واملستمر 

للعبة يغري ا ستةداثاهو عبارة عن الذي االبتكار االسرتاتيجي وهنا يربز       
، ومناذج األعمال ، وعمليا   واملعلوما  اخلدما و وجا  من السل يف املنت

اسرتاتيجية و ،   أمام املتعاونني لتةسني األداءأو حتديد املواا/ األعمال ، و 
أو ختصص القيمة بطرق / و اللعبة اجلديدة هي جمموعة من األنشطة اليت ختلق 

ال يتعلق و ، جهة االبتكار االسرتاتيجييف موا شروعحيدد أداء املما و ، جديدة
يف  املشروعحول وض   خمتلفة ، ولكن أيضًاقيمة بطرق الاألمر فقط بإنشاء 

ما يتعلق األمر بإعادة  ًاغالبو ، تفادة من القيمة اليت مت إنشاؤهااالسميكنه  موا 
  5 .. كتابة اواعد اللعبة وإلغاء الطرق احلالية إلنشاء القيمة وختصيصها

ومن جهة أخرى ، يتطلب التنسيق بني االبتكار اإلسرتاتيجي وإتقان       
الكفاءة اإلسرتاتيجية والتكتية والتشغيلية يف خمتلف األعمال ، واالستفادة من 
التقنيا  احلديثة لرف  مستوى الكفاءة ، ومنها الكفاءة اإلدارية والتنظيمية ، أمر 

سالم ، بل جتاوز ذلك ليبين يف غاية األهمية ، وهو ما حث وشج  عليه اإل
اجلودة بالثقافة التقييمية  –إسرتاتيجيا  ومستويا  ملنظوما  معايري الراابة 

 :ظمة بالذكاء الذاتي للسلوك التنظيمي توالتقوميية املن
عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى )      

 .سورة التوبة  (835)فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 

ويستمر بناء إدارة العمل املنفتح باستمرار على اتجماال  امللتلفة ، وما يرتبط     
األداء ، وما يرتتب عليه من  –ذلك بإدارة االبتكار وجودة الثقافة التنظيمية 

 :م للتنمية والتطوير وحتفيزهما على اتجمال الرشيق املستدام م واملقّوملقّياجلزاء ا
 سورة النمل (44)مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آَمِنُونَ ) 

                                                 
1 - Afuah, Allan., " Strategic innovation: new game strategies for competitive advantage " , 

1
st
 Ed., Routledge Taylor & Francis Group , New York, USA , 2009, P : 4 . 
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ومضمون من مضامني هذه اآلية املباركة ، يرتيط بإدارة االبتكار الذي جيم       
ذا  الفرد وكل ما حييط به ، وما ميتد إىل العامل اآلخر الذي حيسب له بني 

إبداعاته ، ابل العمل ، ويتلقى النتائج وسائله وأدواته وحسابه ليستعد بالفرد 
، وهو ما يدعم مسرية التنمية والتطوير بكل حرفية أثناء وبعد العمل وتواصله 

 ..ومهنية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 344 

 
 
 

   عاشرال املبحث
 اإلدارة واإلسالمجوانب من 

 
أهمية و تكاملية ؛ تظهر مواضي  أخرى ذا فضاًل عن ما تقدم ذكره        

ة يف جوانب من اآليا  الكرمية من املضامني الكائنبالنسبة لإلدارة واإلسالم 
اإلسالمي ، ومنه ما يتعلق جبوانب من العلوم اإلدارية ، ستكون  ومنةى الفكر

 :اور هذا املبةث وكاآلتي لنا وافة ضمن حم
 . أخالايا  العمل اإلداري: أواًل 
 . أخالاية اإلدارة وإدارة األخالق وثقافتها: ثانيًا 
 . املعريفو ثقايفالتبادل الالنزاهة و إدارة: ثالثًا 
 . فلسفة العالاا  اإلنسانية وإدارتها يف اإلسالم: ًا رابع

 . مون إسالميمنظور ومضاإلسرتاتيجية جوانب من : ًا خامس
 . واإلسالم اسرتاتيجية اإلدارة التنموية: ًا سادس
 .تعزيز إدارة نقاط القوة يف االسالم : ًا سابع
 . اإلدارة بني العوملة واإلسالم: ثامنًا 
 . إدارة الصالح واإلصالح يف اإلسالم: تاسعًا 
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 أخالقيات العمل اإلداري: أواًل 
 

للعمل بشكل عام ، وللمهنة بشكل خاص ، التوجها  األخالاية املتجسدة       
 ..األداء له  –من خالل ما خمطط له ومستوى االلتزام وما يتم التنفيذ 

السلوك و؛ الذي ُينظر إليه على أنه صواب ومشرف هو؛  السلوك األخالايو    
تثري هذه التعريفا  و ، ذي ُينظر إليه على أنه خاطئ ومشنيال؛ غري األخالاي 

  : همشاريعاضةة أسةلة صعبة للمديرين ومالو
ما املعايري اليت ينبغي عليهم استلدامها للةكم على السلوك باعتباره  ،أواًل 

  ؟ أخالايًا أو غري أخالاي
ك األخالاي ثانيًا ، كيف ينبغي تعريف الصفا  املستلدمة للتمييز بني السلو

  ؟ والسلوك غري األخالاي
معايري السلوك و ، ا معان خمتلفة ألشلاص خمتلفنيمهل الصواب واخلطأو      
عندما تتةد اضايا األخالايا  م  و ، خالاي ختتلف أيضا من بلد إىل آخراأل

الاية يف الفرص املتنامية لألعمال التجارية العاملية ، يصبح تعقيد األسةلة األخ
عضال  األخالاية كثرية يف مسائل األخالق وامل، و التنظيمي واضةًا السلوك

جب حيهل من األخالاي أن  ، فمثاًل وتؤثر على القرارا  اإلدارية شاري امل
أن يستلدم الشلص  هل من األخالقو؟  جومعلوما  سالمة املنت شروعامل

موظفي  أو سـتهلكنير على إدراك املـأثيـالبشري للتاملعرفة حول اإلدراك 
من  جاتهوحتسني جودة منت شروعرفض امليهل من األخالق أن و؟ شروع امل

؟ هذه ليست سوى ستهلك يطلبها امل عندما ال السل  واخلدما  واملعلوما 
 5 . ثالثة أسةلة أخالاية من اائمة ال حصر هلا يواجهها املديرون

                                                 
1 - Champoux, Joseph E. (Joseph Edward) , " Organizational behavior : integrating 

individuals, groups, and organizations , " 4th Ed.,Taylor & Francis, New York, USA , 2011, 

P : 51 . 
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جيهية املكتوبة واإلطار األخالاي هو جمموعة من اإلجراءا  واملبادئ التو      
، ومن خالل هذا على إدارة سلوكها األخالاي بفعالية  وعشراليت تساعد امل

تعامل م  معضلة يعتمد على فكرة أن أفضل طريقة للو ، السلوك ، خماطرها
للقيام بذلك ، جيب و ، ولاحلديثة هي جتنبها يف املقام األ شاري أخالاية يف امل

 -من جملس اإلدارة إىل أرض احملل  - ضمن أن موظفيهيأن  شروععلى امل
ن يضر يعرتفون عندما يكون هناك شيء غري أخالاي أو غري اانوني أو حيتمل أ

على مجي  وعالوة على ذلك ، يتعني على املوظفني  شروع ،بسمعة امل
من األهمية و ، تهم جتاه هذه األنواع من القضايااملستويا  أن يعتربوا مسؤولي

 . القيام بذلك من السهل والفعال ملوظفيه عشروعل املجيمبكان أن 
لديها نوع  شاري معظم املو ، ليست جديدة شاري فكرة إدارة أخالايا  املو     

ة ومقدمة اصرية من اإلطار األخالاي ، يعتمد عادًة على بيانا  القيم األخالاي
 5 .. اليت حتدث أثناء توجيه املوظف اجلديد شاري ألخالايا  امل

ما  Professional Ethicsوأخالايا  املهنة Job Ethics ايا  العمل وأخال    
يصاحب الشلص احملرتف يف أداء عمله ومهنته من آداب سلوكية وايم ومعايري 
واواعد واوانني ولوائح وتشريعا  ، دون اإلخالل بهم وبالنظم االجتماعية 

واختاذ  وإضرار الذا  والغري ، وحتى ميتد ذلك للتفكري املنهجي يف صن 
 ..القرارا  

وتبدأ أخالايا  العمل وأخالايا  املهنة يف اإلسالم من فقه احلالل واحلرام      
واحلق والباطل ، فما كان أسس وبناء العمل واملهنة على حالل وحق ، ميكن 
ايام إجراءا  أخالايا  العمل وأخالايا  املهنة وهي جمموعة من اآلداب 

وترمجته احلقيقية عند اخلطط والتنفيذ واألداء  والقيم والقواعد السلوكية ،
أخروي ، فال ضياع  –ومعايري اجلودة ، ويكون تبعا  العمل وأجره دنيوي 

                                                 
1 -Neef, Dale, " Managing corporate reputation and risk : Developing a Strategic Approach 

to Corporate Integrity Using Knowledge Management " ,  Elsevier Science, Burlington, 

USA, 2003 , P : 99 . 
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حلقوق مجي  األطراف املعنية بالعمل ، وما كان خبالف ذلك ، أي ما اام على 
باطل وحرام فهو باطل، وال ميكن تسميته إال بالفساد األخالاي للعمل واملهنة ، 

عند و ، يا  العمل أعلى يما هو عليه اآلنمل يكن االهتمام العام بأخالاو
العمل ، ميكن استلالص  املاضية من جتارب أخالايا  ًاالتفكري يف الثالثني عام

 5 : استنتاجني
 .  ازداد االهتمام بأخالايا  العمل خالل كل العقود الثالثة املاضية :أواًل 
الايا  العمل اد حفزته الفضائح الرئيسية اليت يبدو أن االهتمام بأخ :ثانيًا 

 . تشد االنتباه
األبـواب املتلصصـة واألخالايـة     ، نراه اد جعلالفقه اإلسالمي ولو تتبعنا       

االاتصـادي والتجـاري   اإلداري ويف كل منـاحي احليـاة وأنشـطتها ، ومنـه الفقـه      
ه يف كل جمـال ، ومنـه مـا    ، واألخالاية املتطلب( وعمومية فقه املعامال  ) واملالي 

يؤشره اتباع احلالل واجتنـاب احلـرام ، مهمـا كـان حيمـل احلـرام مـن شـكليا          
 ..مردوداته املادية املنظورة ، اليت هي بالتالي ختلِّف التبعا  اخلطرة 

، إاّل لتؤهله يف املشاركة العقلية على وفـق   ةاألخالاي الشلص وما بناء ثقافة     
ــن أخالايــ   ــا يكتســبه م ــل الســلوكي    م ا  ، ليكــون جــزء مــن صــفاته ، والتكام

 ..اإلنساني 
ــد          ــا األبعـ ــا اجتاهاتهـ ــريعا  اإلســـالمية ، هلـ ــة بالتشـ واألخالايـــا  املوجهـ

واألعمق من احملتوى االسرتاتيجي ، لكونها ال تقف عند احلدود الدنيوية ، وإمنا 
  2.. تتعداه إىل العامل األخروي 

                                                 
 
 :يرامع  - 

- Carroll, Archie B. & Buchholtz, Ann K. , " Business & Society: Ethics and Stakeholder 

Management " , 7th Ed., South-WesternCengage Learning , Mason, OH, USA , 2009 , P : 

233 .  
2
 –النجرف األشررف   / دار أنبراء للطباعرة والنشرر    /   ط/ علم االقتصاد في نهرج البالغرة   / المحنك هاشم حسين ناصر . د - 

 .ص  / العراق 
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ق يما يتعارف عليه النا  وما تقره الشرائ  وما ويستمد مفهوم األخال      
تتضمنه القوانني ، لكن يف مفهوم التشري  اإلهلي اد خيتلف بأمور كثرية حلماية 

 ..اتجمتم  ومشاريعه وأنشطته 
وبطبيعة احلال ، يبدأ الدين اإلسالمي لتنظيم احلياة من ؛ احلالل واحلرام ،       

با  ، والنية والعمل ، والنف  والضرر ، واحلق والباطل ، واحلقوق والواج
ومنه ما يدخل ضمن مستوى استقامة وانسيابية وفاعلية ومرونة الفكر والنفس 
والسلوك ، وما يدخل ضمن األعمال املنظورة واألعمال غري املنظورة ، 
واملقصودة وغري املقصودة ، ومدى تأثريها اآلني واملستقبلي على مسرية احلياة 

 ..كأفراد ومجاعا  وجمتمعا   وعلى النا  ؛
وسبيل االرتقاء باألداء الوظيفي الرئيسي ، ما حتققه سالمة أخالايا       

السلوك  –العمل اإلداري املستمد من املبادئ والقيم اليت تتجسد ضمن الثقافة 
التنظيمي ، وما ميتد من خالل النظرة اإلسرتاتيجية لألخالق املمتدة من الصياغة 

 ..والتقويم ، إىل ما بعد الدنيا ، وهو حيقق داف  وحافز للمثابرة والتطبيقا  
ومن امللاطر الكائنة يف البيةة التنظيمية ، هي ما تتمثل يف االحباط        

واإلحنطاط األخالاي ، والتصور بعدم جدوى األخالايا  يف الوصول إىل 
، ليتجاوز البيةة ( الغاية تربر الوسيلة ) الغاية ، كما حيصل عند التةول ملبدأ 

األخالاية ، إىل بيةة الفراغ األخالاي وإدارته ، وما تؤدي إىل توليد الفجوا  ، 
 ..والتلبط الوصولي يف الدائرة اإلسرتاتيجية 

والثقة وإدارة الذا  ، تنب  من فهم واستيعاب بيةة األخالق ، واستثمارها        
ما  السلوك التنظيمي ، وحتمل يف إدارة إنسانية مستدامة ومستمرة ، متتص صد

املسؤولية الكائنة بني البيةة الداخلية والبيةة اخلارجية ، بال ضياعا  وهدر 
للطااا  على أسا  املنطق الكائن ضمن منظومة وفلسفة املسائلة الدنيوية 

 ..واألخروية على التبذير للطااا  والعطاء 
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بالنفس ، التأهيلية اإلبداعية  الثقة –واملنطلق من استثمار أرضية األخالق       
يف العطاء ، ومنه مضمون يما ورد يف القرآن الكريم خياطب اهلل عز وجل فيها 

 ( : صل اهلل عليه وآله وسلم)الرسول األكرم حممد 
 سورة القلم (7)وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) 

بل ميتد ليكون التعليمي ،  –ومل يقف عند هذا التأهيل ورسوخه الرتبوي        
فاعليته يف جمال ايادي وريادي يف تنمية وتطوير أخالاية املوارد البشرية 

العمل وثقافة جودة تنظيم الفكر والنفس  –املستوعبة لفلسفة إسرتاتيجية احلياة 
 :إنه اال ( صل اهلل عليه وآله وسلم)والسلوك ، ويروي عن رسول اهلل حممد 

 5 (َيزيدان يف الرِّزِق ُحسُن اخُلُلِق وَكفُّ األذى ) 
وخطوط االرتباط اائمة بني عمق وجودة ومجالية إسرتاتيجية اخللق ، بل       

البيةة األخالاية ،  –يتس  حلسن اخللق ، وال يقف عند هذا احلد يف إدارة الذا  
 ( ..وَكفُّ األذى ) بل ميتد يف استمرارية استدامته ذلك إىل تفاعليته 

حتسني اجلودة املستمرة واملستدامة ، بل وحتى يتضمن إدارة  ويما يعين ذلك      
سلوك اجلودة وانتظامها جلودة السلوك ، والدليل على حتقيق النجاح والسبل 

، كمعيار ألداء وتنفيذ متكاملة ( َيزيدان يف الرِّزِق ) الكفيلة إلعادة هندسته ؛ 
 ..يأتي بؤكله 

ة والتطويرية للقدرا  اليت تكون األخالق ومن هذه البيةة التعليمية التنموي       
القناة اآلمنة الستثمار املواهب والطااا  اإلبداعية ، يستمد اول أمري املؤمنني 

 ( : عليه السالم)اإلمام علي 
 2 (يف َسَعِة األخالِق ُكنوُز األرزاِق ) 

                                                 
 
 . 373ص  / المصدر نفسه / محمد الريشهري  - 
2
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بدأ من وبني السعة والكنوز ، أخالاية إدارة املوارد واملواهب النادرة اليت ت      
العالاا  اإلنسانية الكفيلة يف استدامة البيةة الشاملة ، ومنها البيةة  –الذا  

 ( : علية السالم)األخالاية الكائنة يف إنسانية اإلنسان ، لذا يقول اإلمام علي 
 5 (آفـَُة الُعمراِن َجوُر السُّلطان ) 

ها داعم األخالايا  والعمران ال يكون يف بيةة إدارية وتنظيمية ال يتةقق في      
القيادية والشفافية واحلماية من الفساد بكل أشكاله ، ومنه ال ميكن أن يكون 

 ..العمران بني فكي اآلفة واجلور 
 
 

 إدارة األخالق وثقافتهاأخالقية اإلدارة و: ثانيًا 
 

استكمااًل ملا تقدم فإنه البد ألي مشروع من أخالايا  ، والبد لألخالق        
Ethical  من معايري واضةة املعامل ، وإمكانية تطبيقها على الواا  امليداني

والبيةي ، ومتطلبا  ثقافة األخالق وثقافة معايريها وثقافة تطبيقاتها ، واملسؤول 
 ..التطبيقية  –األعلى حيمل هذه السما  بالثقافة النظرية 

لعاال ، عندها يعرف الشلص الطبيعي أو احلقيقي املتمثل باإلنسان ا      
والشلص املعنوي املتمثل باملشروع ، ما له وما عليه من حقوق وواجبا  ، 

 .. ومسموح وغري مسموح ، حلماية البيةة واملللواا  والفضاء 
الوعي ، الثقافة األخالاية ، و أسلوب صن  القرار األخالايويتطلب       

يتطلب أن  ، وبذا العمل األخالايوجودة  ، احلكم األخالايو ، األخالاي
،  ا رغبوا يف اختاذ أفضل القرارا د هذه جمتمعة إذصناع القرار األفرا يستثمر

                                                 
 
 . 261ص  / المصدر نفسه  - 
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،  تفضيال  لنظريا  أخالاية معينة لكن األحباث تشري إىل أن األفراد لديهم
 5:  اارتح فورسيث أن نفكر يف هذه التفضيال  الفردية من حيث عاملنيو
  .. آلخرينو اهتمام الشلص برفاهية ااملثالية أ( 5)
النسبية أو تأكيد الشلص على املبادئ األخالاية اليت تعتمد على املواف ( 2)

ترتبط املثالية بالتفكري يف ، و اابلة للتطبيق يف مجي  احلاال  بداًل من أن تكون
  ..العوااب 

 ، ةدثون عن السلوكيف العمل ، عندما يتةدث النا  عن األخالق ، يتو       
ليست األخالق غامضة أو غري عادية ، وال تعتمد على اخلري  يف هذا السياق ،

أو عدم وجود هذه  )الفطري للفرد أو معتقده الديين أو الفهم الفلسفي 
 ،م ، يواجه النا  معضال  أخالاية يف موااف العمل كل يو ، ( الصفا 

 2 .. حيث تتعارض القيم، الصواب واخلطأ  أسةلةو
ميكن أن  ، خالاية ال تعد وال حتصى ملوظفيهاما  ألديها التزا شاري املو      

يشمل بعضها احلق يف اخلصوصية ، واحلق يف عدم التعرض لإلطالق دون 
سبب عادل ، واحلق يف مكان آمن للعمل ، واحلق يف حماكمة عادلة ومعاملة 

، و احلق يف العمل (  اإلبالغ عن امللالفا ك )ة التعبري عادلة ، واحلق يف حري
 3 .. ة خالية من التةيزيف بية
يف الدول املتطورة صناعيًا االهتمام باألخالق وإدارة األخالق تقوم وبهذا        

 ..التقوميي وجودة آثار األخالق ، مبا وضعوه وتعارفوا عليه 
بإاامة ندوا  وورش عمل وبرامج تدريبية يماثلة  شاري املزيد من املفاجته        

مثل هذه الربامج التدريبية ال و ، لسلوك األخالايخالايا  لتشجي  احول األ
و ما إذا كان ميكن تعليم ن الشاغل الرئيسي هإ، حيث املنااشة واجلدل من  ختلو

                                                 
1 - Trevino, Linda Klebe. & Nelson, Katherine A., " Managing business ethics: straight talk 

about how to do it right " , 6th Ed., John Wiley & Sons, Inc., USA , 2014 , P : 75 . 

2 – " Ibid. " , P : 251 . 

3 - Trevino, Linda Klebe. & Nelson, Katherine A., " Managing business ethics: straight talk 

about how to do it right " , 6th Ed., John Wiley & Sons, Inc., USA , 2014 , P : 372 . 
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يؤكد النقاد على أن اجلهد ال معنى له ألن النا  ينشةون أنظمة و ، األخالق
 ، أن العديد منيالحظ املؤيدون و ، مهم الفردية عندما يكونون صغارًااي

يستشهدون و ، ميكن تعلمها بعد الطفولة املبكرةالدراسا  أظهر  أن القيم 
 ًا  األخالاية ميكن أن حيدث تباينباألدلة اليت توضح أن تدريس حل املشكال

ن مستوى تطور األفراد وأن التدريب اد زاد م ،يا  األخالاية يف السلوك ًافعلي
مل يكن هناك شيء آخر ، وأن التدريب على األخالايا  ، إذا ، األخالاي 

كيف ميكن ، وعنده جمال األعمال وقضايا اليزيد الوعي بالسلوك األخالاي يف 
على التدريب يف جمال رواد النهج القائم من حد فمثاًل وا؟  تدريس األخالق

دورا  تدريبية من ( شركة لوكهيد مارتن  ) موظفو هيأخذما  ،األخالايا  
الرتكيز الرئيسي هلذه الدورا  و ، مها مديروهاجمال األخالايا  يقد سنوية يف

يف كل اسم ، تقوم فرق و ، ا حمددة تتعلق بالقسم أو الوظيفةالقصرية على اضاي
تقدير  "على "  األخالق عيارم "حلاال  ومنااشتها ثم تطبيق املوظفني مبراجعة ا

يم ومن خالل التقييم والتقو ما إذا كانت ارارا  إعادة التوصيف أخالاية ،
، يقود املديرون منااشا  حول التصنيفا  ويدرسون سبب تطبيق أو املعياري 

 ، فضاًل عن يف هذه احلاال  مشروعساسية للعدم تطبيق مبادئ األخالايا  األ
مدونة أخالاية  ( شركة لوكهيد مارتن) التدريب على األخالايا  ، لدى 

كن للموظفني أن مكتوبة على نطاق واس  ، وهي خط مساعدة لألخالايا  مي
يطلبوا منه التوجيه يف القضايا األخالاية ، وخرباء األخالايا  يف وحدا  

 5..مشروع األعمال امللتلفة لل
أن املوااف والقيم ترتبط  اد يشري الكثري من النا  إىلومن جهة أخرى        
إىل حد ما ، وم  ذلك ، ميكن القول بقوة أن القيم أعمق من  ًاوثيق ًاارتباط

طويلة األمد  أن تكون القيم ًاُيقرتح أيضو ة ،شلصياليف  وااف وأكثر ارتباطًاامل
يتم تطوير و ، وما هو جيد وسيئ، خطأ حسا  مبا هو صواب واإلوأنها متنح 

                                                 
1 - Robbins , Stephen P. & Coulter, Mary, " Op. Cit " , P : 190 . 



 353 

واد ترتبط بقوة بالعوامل االجتماعية مثل األسرة أو ، القيم مبرور الوات 
أو املستمدة  شاري عن عضوية امل راسلة املنبثقةجمموعة األاران أو املعتقدا  ال

مهتمة بشكل متزايد بكل من القيم  شاري أصبةت املو ، من عقائد معينة
اصة هي مسألة األخالق يف أهمية خو شروع ،تلللها امليعية اليت اواجلم الفردية

، يما  اتهإىل تصوير مواف أخالاي اوي يف عملي شروعسعى املياد و شروع ،امل
يعد البنك التعاوني مثااًل و شروع ،ية الشائعة داخل املاألخالا يعكس القيم

السبب اآلخر  ، يما يتعلق باستثماراته األخالايةعلى ذلك ، خاصة ف ًاجيد
تطوير جمموعة من القيم  تم بالقيم هو أنه إذا استطاعمه شروعالذي جيعل امل

حمددة اد  يةالشائعة بني القوى العاملة لديها ، فإنها يف الواا  ختلق ثقافة مؤسس
 5. متيزها عن منافسيها ، يما مينةها القدرة على املنافسة أفضلية

تأكيد بعض القيم فقط من خالل مبا يعين ؛ التةقق االجتماعي  ويتجه       
ال ميكن ألي ورمبا على سبيل املثال ،  ، بة االجتماعية املشرتكة للمجموعةالتجر

ألخالاي متفواان على دين وثقافة نظام ثقافة معينة أن تثبت أن دينها ونظامها ا
آخر ، ولكن إذا كان األعضاء يعززون معتقدا  بعضهم البعض وايمهم ، 

الذين يفشلون يف ابول مثل هذه مؤشر لطبيعة توجهاتهم ، وإنهم يصبةون ف
وعادة ما تنطوي هذه  ، من اتجمموعة"  الطرد "م يتعرضون خلطر املعتقدا  والقي

ينطبق التةقق ، ولى العالاا  الداخلية للمجموعة املعتقدا  والقيم ع
االجتماعي أيًضا على تلك القيم األوس  اليت ال ميكن اختبارها ، مثل 

 2. األخالق واجلماليا 
الذين يقومون مبسح البيانا   شروعأعضاء املاليت يواجهها  طرالومن امل      

 شروععل اآلخرين يف املتةليل اد جيللنشر اد ال يكونوا على دراية بكيفية أن ال

                                                 
1 - Brooks, Ian, " Organisational behaviour: individuals, groups and organisation " 4th Ed., 

Pearson Education Limited , Essex , England, 2009, P : 61 . 

2 - Schein, Edgar H., " Organizational culture and leadership " , 3rd Ed.,   John Wiley & 

Sons, Inc., USA, 2004 , P : 29 . 
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 ، ية النهائية تق  على عاتق الباحثإن املسؤولية األخالاو،  أكثر عرضة لللطر
ن يفكر مليا يف ، جيب عليه أ شروعر الباحث معلوما  عن فرد أو معندما ينش

  5 .. العوااب احملتملة
أما يف اإلسالم فتدخل األخالق وصدق األخالق ومكارم األخالق ضمن        

كل مفاصل احلياة وتطبيقاتها املنظورة وغري املنظورة بشكل فاعل ، ومعايريها 
 ..أخروي  –ضمن فقه األخالق ، والعمل به اختياري ، وآثار جزاءه دنيوي 

وتنطلق األخالق وتربية األخالق وثقافة األخالق من ؛ املعلومة ، مرورًا        
يتعلق بكل مستويا  العالاا   بالفكر ، والنفس ، والسلوك ، ومن األخالق ما

اإلنسانية الرمسية وغري الرمسية وتدخل ضمن النظم احلياتية ، وتشمل آثار 
األخالق يف اإلسالم ما يتعلق ؛ مبا ينوي اإلنسان ، وما يرضى به ، وما يعمل 
مبوجبه ، وما يشمل من اآلثار اآلنية واملستقبلية من محاية كل ما حييط باإلنسان 

 :لكاته ، وحتى تشمل األخالايا  اجلاذبة ؛ القوة واألمانة يف العمل العاال ويمت
 سورة القصص (73)قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِنيُ ) 

 ويف اتجمال الوظيفي واالختيار واارتانه باألخالق ، يقول أمري املؤمنني       
 ( :عليه السالم)اإلمام علي بن أبي طالب 

ــمَّ )        ــ  ُث ــْر ِف ــاْنُظ ــَك اِل ُكتَّي َح ــَولِّ َع، اِب ــَرُهْم   َف ــوِرَك َخْي ــى ُأُم اْخُصــصْ َو، ل
 ْخـالقِ اِلِح اأَلْجَمِعِهْم ِلُوُجـوِه صَـ  َك بَأارََْسَرَأاِئَدَك َوا َمَكي ُتْدِخُل ِفيَهِتَرَساِئَلَك الَّ

 .2.. (اَمُة ُرُه الَكَرْن ال ُتْبِطِممَّ
ويما يتضمن ما لألخالق من مسؤولية يف مواطن أخالاية املعلومة وأخالاية        

الفكر وأخالاية النفس وأخالاية السلوك ، وأخالاية اآلثار املرتتبـة علـى املقابلـة    
 ( .. ْخالِقاِلِح اأَلَص) واالختيار ، ومن معايريه العامة واخلاصة ؛ 

                                                 
1 - Schein, Edgar H., " Organizational culture and leadership " , 3rd Ed.,   John Wiley & 

Sons, Inc., USA, 2004 , P : 213 . 
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، َوَلْم ُيَنزَِّه َنْفَسُه َوِديَنـُه َعْنَهـا   ، َوَرَتَ  ِفي اخِلَياَنِة ، َماَنِة َمِن اْسَتَهاَن ِباأَلَو) ..       
 َوإنَّ. ْخـَزى  َذلُّ َوَأَوُهـَو ِفـي اآلِخـَرِة أَ   ، ْنَيا ِبَنْفِسِه الذُّلَّ َواخِلْزَي ِفي الـدُّ  َحلََّفَقْد َأ

 .5( ..ِة ِئمَّْفَظَ  الِغشِّ ِغشُّ اأَلَوَأ،  ِةْعَظَم اخِلَياَنِة ِخَياَنُة اأُلمََّأ
وبني األمانة واخليانة خط التمييز واالختيار األخالاي ملواطن الفكر والنفس       

  ( ِةِئمَّْفَظَ  الِغشِّ ِغشُّ اأَلَوَأ، ِة ْعَظَم اخِلَياَنِة ِخَياَنُة اأُلمََّأ َوإنَّ )والسلوك ، 
وخمتصر منظومة ثقافة األخالق وأخالاية وميكن وض  خمطط بعموميا       

الثقافة وثقافة معايري األخالق ، وما يشمل عليه فقه األخالق وإدارته على 
مستوى الفرد واجلماعة واتجمتم  ، مبا فيه ما يتعلق بالبيةة واملشاري  واألنشطة 

 :الفضاء ، وكاآلتي حتى و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قافة األخالق ومعايريهايبني خمتصر إدارة منظومة ث(  32 )خمطط 
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لذا البد أن تدخل األخالق وثقافتها ضمن جماال  التعلم والرتبية والتعليم       
والتدريب واخلربا  ، وبطبيعة احلال يشمل ذلك ، العلوم واملعارف ، ونشر 
فضيلة األخالق ، ومنها ما تكسب اإلدارة اجلاذبة حماسن وجودة صياغة 

تها بالتعاون واملشاركة يف إجناحها ودعم القرارا  اخلطط وتطبيقاتها واستدام
 ..وتنفيذها على أكمل وجه 

 
 

 املعريفو ثقايفالتبادل الالنزاهة و إدارة: ثالثًا 
 

، وما  Integrity managementوتكاماًل ؛ تظهر أهمية بناء إدارة النزاهة        
لكونها صمام تتطلبه من األخالاية والشفافية يف خمتلف جماال  األعمال ، 

استدامة وترشيق األعمال ، ومنها ما يتعلق باجلودة محاية وسالمة واألمان يف 
واحلفاظ على املشاري  من املللفا  والضياعا  واهلدر يف الطااا  البشرية 

األدوار ، وما يتعلق باملواهب والسبل  –واملالية والتقنية ، وجماال  املهارا  
 ..كري واملعريف الكفيلة حلماية رأ  املال الف

وتعمل اإلدارة بكل مقوماتها العلمية والفنية يف اختزال وسالمة التبادل       
الثقايف واملعريف الداعم هلندسة وإعادة هندسة املشاري  يف ظل النزاهة 
وأخالايا  العمل وما يتطلبه من منو وتطوير مواكب ملا جيري يف البيةة اخلارجية 

ا  شاملة ، ورمبا يتطلب سبق ذلك باحلد  من تغريا  جزئية أو تغيري
والتنبؤا  العملية املستقبلية على وفق ما جيري ، وما يتطلب ذلك من األمانة 

 ..على أسرار املشروع وأنشطته ، لةال يدخل عامل املنافسة التدمريية 
م به على ميكن القيا ًاشية ليس شروعاء ثقافة تقدر وحتمي سالمة املإنشو      
تنسيق معارف املوظفني وتقنيا  مج   ة يفقدراليعتمد على هو و ، الفور

ة وحتليل املعلوما  الفعالة ، م  أنظمة دعم القرار واملبادئ التوجيهية األخالاي
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أي  شيء واحد مؤكد هو أنه يف البو ، الدعم ةواملتسق ةالقوي ةوالتنفيذي
م   بشكل خاصو ، هو ابول املوظف شروعبرنامج فعال على مستوى امل

اليت تصبح فيها معرفة وخربة كل موظف يف غاية األهمية لتةديد بادرة امل
به ، يرتبط للمشروع كداعم ظهر ، وي امللاطر والتعامل معها يف مرحلة مبكرة

، إدارة امللاطر على العديد من املستويا  مرتبط باسرتاتيجية كالتعلم أال وهو 
يز ثقافة إدارة تعزو التجربة واخلربة ،، والتعلم من  التعلم املستمروما يكمله من 
يشمل صن  أيضًا أمر ضروري ، و، املرتبطة بإدارة النزاهة  امللاطر املناسبة

القرار جمموعة من وجها  النظر مبا يف ذلك وجها  نظر أصةاب املصلةة 
اختاذ داة تبادل كبري للمعلوما  كأسا  لويأخذ  ، واملوظفني واملواطنني

وهي ، التغذية املرتدة حتى املدخال   بعة تسري من خالل، واملتا القرارا 
 5 . مزيد من العملستدامة األسا  ال

 املشروعيتعاون املوظفون م  ويف ظل اإلدارة والقيادة الذكية واملتميزة ،        
، الفائدة ، املال ، األمن ، الرفقة :  كجزء من عقدهم االجتماعي لعدة أسباب

املوظفون على أي مستوى يف لكي يعمل بهذا و ، الوض  ، وحتى الوالء
الوضوح :  بأاصى ادر من الفعالية ، فإنهم حباجة إىل أمرين مهمني شروعامل

ة إىل السلوك على أي مستوى احلاج ًاسيقبل كل موظف تقريب، و واالئتمان
 .. القانوني واألخالاي

 اختاذ القرارا  عنصرين مهمني يف، تعد النزاهة الشلصية والقيم الفردية و      
أو املهنية أو  شروعلكن اواعد السلوك اخلاصة بامل األخالاية يف العمل ،

هذا ال يعين أن هذه ، و والتوجيهالدعم  ًافر أيضاالصناعية بشكل متزايد اد تو
بعض  يفو ،إرشادا  واضةة ومرحية  ًافر دائمااألخالاية ستو"  املوارد "

التوتر بني املطالب املتعارضة لقيمهم  شاري يان ، سيواجه األشلاص يف املاألح
                                                 

1 - Neef, Dale, " Managing corporate reputation and risk : Developing a Strategic Approach 

to Corporate Integrity Using Knowledge Management " ,  Elsevier Science, Burlington, 

USA, 2003 , P :169 . 
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إذا أصبةت هذه شاريعهم ، والب اليت تفرضها عليهم مالشلصية واملط
النزاعا  غري حمتملة وال ميكن حلها بالوسائل العادية ، فقد يقرر الفرد أن 

للمصلةة العامة ، من خالل اتباع نهج شديد امللاطرة يتمثل "  منبهني "يصبح 
ميكن أن تساعد مدونا  السلوك يف و ، كلة يف اتجمال العام للةلض  املشيف و

ر جمموعة من القيم فااحلد من خماطر املوااف املؤملة مثل هذه من خالل تو
 5 . ًاها ، بداًل من حتمل امللاطر شلصياملنشورة اليت ميكن للفرد أن يستأنف

ايري األخالاية على كيفية تطبيق أعلى املعوتسهم إدارة النزاهة للتوجه يف       
يتلذ  نهج بالنسبة للمشاري  ، هوالنزاهة و ، عمالاألكل جانب من جوانب 

اإلنتاجية شمل العمليا  ليالتمويل  هلا منظور يتعدىارارا  حكيمة وأخالاية 
التصني  من خالل االلتزام بأعلى معايري جودة ووالتسويق واملوارد البشرية 

صميم إدارة ، ويف  العالاا مجي  العمليا  ووالشفافية يف  والوضوحج واملنت
التوفيق بني املعايري ثقافة سلوك النزاهة لتةقق النجاح املطلوب والنزاهة 

 مجي  الوظائف التشغيليةو بلجمها م  اسرتاتيجية العمل األخالاية العالية ود
 ..للمشروع 

واألمني على  والبد من أن يكون الداعم إلدارة النزاهة ، الكادر املناسب       
كل ما يتعلق بأعماله واملشروع العامل فيه ، وأن يتةقق االستفادة من التجارب 
واخلربا  ، ويعمل برامج تدريبية مالئمة للتطوير املستمر واملستدام واحليلولة 
دون اخرتاق نزاهة العاملني من جهة ، ومحاية األجهزة ، والسيما منها أجهزة 

 ..احلاسوب وأنظمة التلزين 
وورد يف القرآن الكريم ، مضامني عميقة ودايقة للنزاهة ، تظهر األهمية       

البالغة هلا ، والسيما ما يتعلق باالختيار والتعيني يف املواا  اإلدارية والقيادية 
 :احلساسة يف الدولة 

                                                 
 
 :يرامع  - 

- Mullins,  Laurie J. , " Management & Organisatonal Behaviour ', 8
th

 Ed. , Pearson 

Education Limited , Edinburgh Gate , England , 2007 , P : 551 . 
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قَالَ اجْعَلْنِي ( 57)قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِنيٌ أَمِنيٌ  وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ)      

 .سورة يوسف  (55)عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ 

يف الذكر  ضمن ما ورد االختيار للعملو التجربة يف جماليربز جانب آخر و      
 : احلكيم 

 سورة القصص/  26من اآلية (  الْقَوِيُّ الْأَمِنيُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ) 

ويف هذه اآليا  املباركا  ، تبني ما أهمية النزاهة واألمانة يف اختيار      
 ..الشلص ليكون يف املكان املناسب 

 
 

 فلسفة العالقات اإلنسانية وإدارتها يف اإلسالم: رابعاً 
 

، ومــا تعاجلــه مــن  كمــة فضــاًل عــن كونهــا حــب احل   Philosophyالفلســفة      
 :، يمكن القول التوجها  الفكرية من خالل املنطق 

  طبيعة املعرفة واملسائل املتعلقة بالكون واإلله والـروح وعالاـة املـادة    هي
  5..باحلياة والشعور  

  ذلك النشاط الذي يسعى فيه النـا  إىل فهـم طبيعـة الكـون وطبيعـة      هي
 2..األساسيني أنفسهم والعالاا  بني هذين العنصرين 

  وهـي علـم األشـياء مببادئهـا     ، التفنن فيها والتأنق يف املسائل العلمية هي
 3..وعللها األوىل 

                                                 
 
 : يرامع على سبيل المثال  - 

 . وما بعدها   -6 3ص /   97 / لبنان / بيروت / دار ابن زيدون /   ط/ الموسوعة الفلسفية / عبد المنعم الحفني . د -  

 .وما بعدها  – 64 ص /   97 / مطبعة أوالد عبده /  2ط/ المعجم الفلسفي / مراد وهبه وآخران  -  

 -79  ص/  978 / مصرر  / القراهرة  / الهيئة العامة لشؤون المطابع األميريرة  / المعجم الفلسفي / مجمع اللغة العربية  -  

 .وما بعدها 
2
/  975 / مصر / دار نهضة مصر للطبع والنشر /  2ط/ ترممة فؤاد زكريا / الفلسفة أنواع ومشكالت / هينترميد  - 

 . 23ص 
3
 . 626ص / لبنان  –بيروت / المطبعة الكاثوليكية /  5ط/ المنجد في اللغة واألدب والعلوم / لويس معلوف اليسوعي  - 
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  الوظيفة التةليلية والوظيفة الرتكيبية ، : للفلسفة وظيفتني أساسيتني هما
وميكن وصف العالاة بني الفلسـفة والعلـم بأنهـا عالاـة مزدوجـة تشـمل       

حني ترتبط بالعلم وتزاول نشاطها التةليلي  هذين النشاطني معًا ، وهي
 5..حتلل األفكار العلمية 

اليت جتم  بني خمتلف البشر فهي  Human Relationالعالاا  اإلنسانية أما     
وباخلصوص ضمن األنشطة امللتلفة ، وتعد حقل من حقول االهتمام واتجمهود 

تماعية بني العاملني يف اإلداري والتنظيمي الذي يعنى بالعالاا  النفسية واالج
  2 .موا  العمل 

األسلوب  اليت هي Public Relationتلف عن العالاا  العامة ختو     
الوظيفي املتطور الذي يتطلب خطة مناسبة مبنية على تقييم وتقويم املوااف 
العامة والتوفيق بني سياسا  املشروع وإجراءاته وبني املصلةة العامة لتةقيق 

، واالتصال ذي االجتاهني بني النا  واجلهة املعنية ، م املرتابط الثقة والتفاه
ورضاهما ، مبا يف ذلك العاملون ، بالوسائل املتاحة أو ما تتاح مستقباًل ، 

أخالاية  –التقليدي منها وغري التقليدي والرامي ، ومبنظور وايم إنسانية 
  3.وحضارية مالئمة 

لعالاا  اإلنسانية الواسعة والعميقة با مي اهتماماتهويولي الدين اإلسال     
لرف  وما يدعمها وفلسفتها وجودتها ومكانتها والعالاا  العامة وإدارتها 

األداء  –والنظرة اإلنسانية والتماسك واستدامة الفكر اتجمتمعي مستوى التوجه 
 : عالي ، وهو جانب يما تتضمنه اآلية املباركةال

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا ( 00)مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِنيَ  وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا)       

 .سورة فصلت  (07)السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ 

                                                 
 
 . 67ص /  972 / مصر  –القاهرة / مطبعة دار نشر الثقافة / مدخل إلى الفلسفة / فتاح إمام إمام عبد ال. د - 
2
المصدر نفسه / االقتصادية والتجارية  –موسوعة المصطلحات اإلدارية واالمتماعية / هاشم حسين ناصر المحنك . د - 

 . 389ص / 
3
 .  71ص / المصدر نفسه  - 
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وتبدأ من بساطة الفكر واخلطط على املستوى الفردي ، أين ما كان ضمن       
اهليكل التنظيمي الرمسي وغري الرمسي ، يف املشاري  واحلياة بشكل عام ، 

، واألهمية واهلدف والغاية (  أَحْسَنُ قَوْلًا) وتنبثق جودتها بشكل عملي من ؛ 

 ( ..دَعَا إِلَى اللَّهِ ) األمسى ؛ 

وال يقف عند هذا احلد بل ميتد ليرتجم على أرض الواا  االستثنائي بسمته       
وَقَالَ ) ، ومنه ما يظهر الثقافة التنظيمية الرفيعة االنتماء ؛ (  وَعَمِلَ صَالِحًا )الرفيعة ؛ 

اخلري واملبادرة والعطاء والبناء األخالاي والرتبوي ، ومنه (  إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمنِيَ

اا  وإدارة العالاا  بكل انسيابية وبساطة وتبسيط ، ويكون حقيقة ذلك للعال
بالقول والعمل الصاحل الذي يرف  من شأن الشلص ومكانة الشلص اآلخر ، 

أعلى  يكون ، بلوكأنه يقول هذه أخالايا  اإلنسان املسلم فاليتنافس ملثل هذا 
البناء اإلنساني غري املسلم ، لتكون األسس وأخالايا  وإنسانية مستوى من 

 ..وسعادة اإلنسان ، أين ما كان بال خطوط مانعة لللري 
التمييز وترسيخ الوعي والثقافة األخالاية بكل أشكاهلا وصياغاتها منه و      

، واملشاركة وومولية التعاون ؛ (  وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ) وتطبيقاتها اإلنسانية ؛ 

، هذه اجلودة الرشيقة العالية االستدامة للعالاا  املنتجة ، (  بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ادْفَعْ ) 

 ( .. أَحْسَنُ  )، ( ادْفَعْ ) بال مفهوم املقايضة بالعالاا  ، وموااعها وحراكها ؛ 

بَيْنَهُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ) وحتمية النتيجة الوااعة اآلن وامتداده للمستقبل املتجدد ،      

، والتةسس العميق والنقلة النوعية من منطقة العداوة (  عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

، وما حتققه من عالاا  منظورة وغري منظورة ، بهذا (  وَلِيٌّ حَمِيمٌ) إىل منطقة 

 ..التبسيط من التعامل وانسيابيتها ، البعيدة عن التعقيد واحلواجز املصطنعة 
كن استثمار هذا السياق وهذه البساطة والتبسيط يف االنسيابية والفاعلية ومي      

واملرونة ، على كل املستويا  واألصعدة املنطلقة من اإلنسان وحقيقة إنسانيته 
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وواا  حقيقته ، وهو ما ميكن صياغته ذاته وعودة مردوداتها إىل اإلنسان 
السعادة  –جودة احلياة  وتطبيقاته يف اتجماال  الرمسية وغري الرمسية لرف 

اإلنسانية بالثقة املتبادلة ، ومنه لرتف  من شأن العالاا  اإلنسانية وجودة 
 ..اإلاليمية والعالاا  الدولية  ي  ، لتمتد إىل العالاا تطبيقاتها داخل املشار

يروى عن رسول اهلل ما ويف جمال العالاا  اإلنسانية وفلسفتها وعمقها ،       
 ( :ه وآله وسلمصل اهلل علي)

لنفسك فأحببه ألخيك ، يا علي ما كرهته لنفسك فاكره لغريك وما أحببته )      
تكن عاداًل يف حكمك ، مقسطًا يف عدلك ، حمبًا يف أهل السماء ، مودودًا يف 

 . 5(صدور أهل األرض 
هذه املوازين واملعايري اإلنسانية ، تبين أجود عالاا  السعادة اإلنسانية       

لتةسـسية اليت تبدأ تطبيقاتها من الذا  والشعور مبستوى وطةتها على الفكر ا
 ، وبعمق عالااتهها ضمن السلوك وآثاره اآلني واملستقبلي والنفس وجمريات

 .. ةاإلنساني ةالتفاعلي
متتد من أعلى  ، تطبيقا  العالاا  اإلنسانية وفلسفتها يف اإلسالمكذلك و     

، حيث يقول إىل أدناه ، وبعموميته وخصوصيته مستويا  اهلرم اإلداري 
 ( :عليه السالم)اإلمام علي بن أبي طالب 

 وَننَّال َتُكَو، ْطَف ِبِهْم اللَُّو، َة َلُهْم امَلَةبََّو، ِة يََّمَة للرَِّعْحْشِعْر َاْلَبَك الرََّأَو)      
 ْوَأ ،ي الدِّيِن ٌخ َلَك ِفا َأإمَّ: اِن ِصْنَف ُهْمإنََّف،  ْكَلُهْم اريًا َتْغَتِنُم َأَعلْيِهْم َسُبعًا َض

لى ُيْؤَتى َعَو، َوَتْعِرُض َلُهُم الِعَلُل، َلُل َيْفُرُط ِمْنُهُم الزَّ، ي اخَلْلِق َلَك ِف َنِظرٌي
ي ُتِةبُّ ِذَصْفِةَك ِمْثَل الَّْعِطِهْم ِمْن َعْفِوَك َوفَأ، َلَطِإ اْلي الَعْمِد َوْيِديِهْم ِفَأ
َك َيَلْمِر َعي اأَلاِلَوَو، َفْوَاُهْم  َكإنََّف، َصْفِةِهْن ُيْعِطَيَك اهلُل ِمْن َعْفِوِه َوى َأَتْرَضَو
 . 2(ْبَتالَك ِبِهْم اَو، ْمَرُهْم ْسَتْكَفاَك َأاِد َاَو! َك الََّق َمْن َواهلُل َفْوَو، َك اَََفْو

                                                 
 
األميرة للطباعة والنشر / تحف العقول عن آل الرسول / الحسين بن شعبة الحراني أبو محمد الحسن بن علي بن  - 

 . 6 /    21/ لبنان  –بيروت / والتوزيع 
2
 . 427/ نهج البالغة  - 
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التنمية اإلدارية فضاًل عن كون ما يتضمنه النص املبارك عامل واس  من و      
، وتنمية بناء اإلنسان وهندسة وإعادة هندسة الفكر والنفس والسلوك اإلنسانية 
 .. واملوااف ، كونه دليل لتنمية عالاا  إنسانية على كل املستويا العالئـقي 

يمكن أن يكون سياق هذه العالاا  يف مواا  البساطة ومنهج احلياة و      
أهدافها وغاياتها يف وبعمق فلسفتها لعالاا  وحتقق املنتجة لتبادل أخالايا  ا

إدارة السلم العاملي وحتويل اجلهود املدمرة إىل جهود البناء اإلبداعي وإحكامه 
الفكر  –ال يتغري ذلك اإلنسان يف الرضى ، وعند املسؤولية الرفيعة املستوى 

يف عاملنا  ومنها ، والنفس والسلوك ، وما جيري من التطورا  املادية احلياتية
 ..للعالاا  التوجها  الرامية املعاصر ، ما خيص 

والبد من أن تكون تطبيقا  العالاا  اإلنسانية متفاعلة م  الذا  اإلنسانية      
وترمجتها ضـمن األعمـال واملعـامال     ، ومشرتكة م  ما حييط بها بكل أخالاية 

مواعـه  أيـن مـا كـان    باخلصوص ما يتعلق بالقيـادي واإلداري ،  منها احلياتية ، و
قـول أمـري   ، لذا يامللتلفة واملتنوعة م الوظيفي وأنشطة احلياة السلَّاملستوى أو يف 

 ( :عليه السالم)املؤمنني اإلمام علي 
َوال ، ْم إَلْيَهـا  ْسـِبٌقكُ َوَأ ُكْم َعلى َطاَعـٍة إالَّ َما ُأُحثُّ، َواهلِل ، إنِّي ، اُ  يَُّها النََّأ)      
 . 5(َتَناَهى َاْبَلُكْم َعْنَها َوَأ ْن َمْعِصَيٍة إالَّْنَهاُكْم َعَأ

التنفيذ ، تنب  من سالمة وتطبيقا  مصدر أوامر أو طلبا  والثقة املتبادلة و     
القرار واألوامر والتوجيها  األخالاية اإلنسانية ، لتةدد املصدااية ومدى 

كرية والنفسية ، الفوالفجوا  والفراغا  ومستوى إزالة احلواجز والعقبا  
 ..األداء  –احملققة بدورها ملستوى التنفيذ 

يمكن أن تأخذ العالاا  طريقها املعقد إذا ما كانت بسياق غري إنساني ، و      
واملدمر لتوجها  الفكر والسلوك ، وعدم الثقة واملولد للصراعا  ، والصعب 

                                                 
 
 . 251ص / المرمع نفسه   - 
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لي وسالمة أخالايا  الدورمبا و، املتبادلة يف بنودها العامة وعقدها اتجمتمعي 
 .. تفاصيلها 

 
 

 اإلسرتاتيجية جوانب من منظور ومضمون إسالمي: ًا خامس
 

ث رتاتيجية توجه اديم وحدي؛ فإن اإلسما مت تبيانه وتقدم ا مفضاًل عن       
، له استيعاباته املتنوعة وحيثياته وفلسفاته ، وذلك تبعًا للقائم على ومعاصر 

للتطبيقا  املنتجة  ةوجيهها علميًا ومهنيًا اابلوت وض  فنون اإلسرتاتيجية
 ..واملستدامة واملستمرة 

وتدخل اإلسرتاتيجية ضمن أبسط أنشطة احلياة وأعقدها ، لكونها علم       
التلطيط والسياسا  واملناهج واألساليب والتطبيقا  الفاعلة بتقييمها الوظيفي 

مليا  املنتجة ملا تنظر جبودة الع وتقوميها األدائي واإلجرائي ، والسيما ما يتعلق
 ..جهود مثمرة وداعمة للمستقبل القريب والبعيد و من نتائج

والعميق يف اإلسالم ، أن جعل اإلسرتاتيجيا  ال تقف خبططها وتطبيقاتها        
عند عتبة احلياة الدنيوية ، بل متتد بآثارها إىل ما بعد الدنيا ، وتبعاتها وتقومياتها 

ودة ذا  اإلسرتاتيجية وفلسفتها ما يتعلق جبمنها ، جوانب عدة  وهو ما حيقق
وأهدافها واستدامتها الالمتناهية ما دامت احلياة مستمرة ، لضمان سالمة وأمن 
اإلنسان سواء كان ضمن العامل التقليدي أو العامل االفرتاضي ، أو ما خيص 

، كمتفاعل م   يبل الكونذاته الفردي أو اجلمعي أو اتجمتمعي أو العاملي 
األحداث والثقافا  واحلضارا  ليكون القطب بإسهاماته املتنوعة وحبسب 

 ..مواعه ونتاجه الناف  ، له توجهاته التنظيمية والتنسيقية املتعاونة واملثمرة 
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وجانب من ذلك يظهر ضمن اإلدارة والعمق اإلداري احلضاري الذي ينظر      
ب للةضارة اإلنسانية ، يما جيعل اإلدارة إىل إجيابيا  حضارة اآلخر بأنها مكس

 ..التنسيق املتواصل  –فاعلة بالتنظيم 
واألسس والبناء اإلسرتاتيجي ال فجوا  له وال فراغا  له ، بل نسيج       

 :كوني متفاعل منذ اخلليقة وإىل ما يتقدم حتى اليوم اآلخر 
 سورة البقرة (884)ا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرً) 

وهذا التميز اإلبداعي األعمق يف غوره ، واملتسلسل يف اإلسرتاتيجيا       
الدائمة االستدامة برشااتها التنموية والتطويرية واالتساعية ، ُيستنهض بها 

ةاكاة واملقاربة العقول والقدرا  ، ويدعم اهلمم لدى املللوق العاال ، للم
 ..اإلبداعية بال حدود وال ضرر وال ضرار 

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ ( 74)وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ( 74)وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ )      

 .اريا  سورة الذ (74)خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 

وأرى ما ، املوس   –البناء  املتمثلة مبضامني مفصليةاألدق  سرتاتيجيةاإلو     
، العمق اإلسرتاتيجي بسعته اخلضراء بيةته املتكاملة املعطاءة ؛  يتوجه به اإلسالم

، باستدامتها ورشااتها ومحايتها لكل ما خلق ( اإلسرتاتيجية اخلضراء ) 
 ..وُيللق 
تيجية واإلسرتاتيجية يق  املاضي واحلاضر واملستقبل ، وبني اإلسرتا      

واملستقبل جبانبيه الدنيوي واألخروي ، على مستوى حياة اإلنسان أو مشاريعه 
 ..أو الدول أو نهاية العامل 

ريُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِ )     

 .سورة يوسف (834)وْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَ
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كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ )ماضي وماضي املاضي ؛  إسرتاتيجيا واملاضي يتمثل يف       

، (  أَفَلَمْ يَسِريُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا  )احلاضر ؛ إسرتاتيجيا  ، و( نَ مِنْ قَبْلِهِمْ الَّذِي

وإسرتاتيجيا  املستقبل املرتبط بشكل مرحلي وإسرتاتيجيا  مرتبط باملستقبل 
 ( . وَلَدَارُ الْآَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ) الكوني النهائي ؛ 

 :ويف آية مباركة أخرى تؤكد على هذا املنظور       
أَوَلَمْ يَسِريُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ )      

 .سورة غافر  (78)هِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِ

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ  )فإسرتاتيجيا  املاضي وما ضي املاضي ؛      

كَانُوا هُمْ أَشَدَّ ) ؛ اليت تتجاوز نقاط الضعف ، وادراتهم ونقاط اوتهم (  قَبْلِهِمْ

لبناء احلضارة دون  الفرص والتةديا ما يقابلها من ، و(  وَآَثَارًا فِي الْأَرْضِمِنْهُمْ قُوَّةً 

 ..االهتمام احلقيقي بسالمة فكر اإلنسان وسوي نفسيته واويم سلوكه 
 ، وحموراملستقبل  –سعادة احلاضر مبفصلية إسرتاتيجيا   احلاضروتوجه       

، فالقراءة املوضوعية (  ريُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُواأَوَلَمْ يَسِ) االنطالق ؛ املعاجلة والوااية و

، وميكن بامتداد وعمق املاضي بوجهيه التارخيي واآلثاري لإلسرتاتيجيا  
 :إمجاله مبنظور على املستوى الدنيوي بامللطط امللتصر واملبسط اآلتي 

 
 
 
 
 
 

 الواائية والعالجية يبني منظومة اإلسرتاتيجيا (  33 )خمطط 

 الوااية

 جلةاملعا

 املاضي

 
اإلسرتاتيجيا

 

 

 
اإلسرتاتيجيا

 

 

احلاضر 
 واملستقبل
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فكرة التوجه ملا تقدم ذكره وتبيانه ضمن امللطط اخلاص ببشكل تكميلي و      

، وسبل معاجلته الزمانية إداري إسالمي إستشرايف من منظور اإلسرتاتيجي 
، الفرص  – ، لتةسني وتعزيز نقاط القوة ، وتوجهاته الواائيةواملكانية واملوافية 

عرب سلسلة كل ، تيجيا  لإلسرتا وخمتصرميكن اإلشارة إىل مفهوم مبسط 
 :تي املبسط وامللتصر اآللطط بامل، مراحلها الدنيوية حتى األخروية 

 
 
 
 
 
 
 
 

 يبني خمتصر ومبسط ملنظومة اإلسرتاتيجيا  اإلسالمية(  34 )خمطط 
 

ومن خالل ما تقدم تبيانه ، توضيح خمتصر مبسط جلوانب من مضامني        
ها مبنظور اتها وتقومياتوتطبيقاتها وتقييم إسرتاتيجيا  تكون توجها  صياغاتها

 ..إداري إسالمي حيمي احلقوق لكل اجلها  الداخلة ضمن البيةة الكونية 
 
 
 
 
 

إسرتاتيجية 
 املاضي

الفاصل 
األخروي 
 وجزاءاته

إسرتاتيجية 
 احلاضر

 

إسرتاتيجية 
 املستقبل

 سلسلة اإلسرتاتيجيا  الدنيوية

 واصل الدنيوية وجزاءاتهاالف
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 واإلسالم اسرتاتيجية اإلدارة التنموية: ًا سادس
  

توجيه اإلدارة بأنها اجلهة اليت تقوم ب بشكل عام ميكن تعريفووتواصاًل ؛      
، لتةقيق األهداف املرسومة  طة اآلخريناسبو تنفيذ األعمال امللتلفة

 : يتبني امللتصر  فهي من خالل هذا التعريف،  للمشاري 
،  فنيةو ا  مهنيةومهارومعرفية علمية  ا ادرمؤهال  واجلهة اليت هلا  -5

املتابعة وهي امللولة ب، وهي تقوم مبهنية مالئمة املوارد املتوافرة م  اإلمكانيا  
املالئمة تكون بني وجمريا  ،  وفقها للمشروععلى املعمول اللوائح وتطبيق 

 .. املادية وغري املاديةاجلوانب املوارد البشرية و
وتوزي  ، تقسيم العمل والتلصيص  حبسبيتم تنفيذ األعمال امللتلفة  -2

، واليت توض  من خالل  املسؤوليا  والواجبا  والصالحيا  وغري ذلك
 .. فذيهااخلطة املرسومة واملطلوب تن

يكون تنفيذها بواسطة  ، التنظيم والتنسيق اليت تقوم به اجلهة اإلدارية -3
 .. التنفيذية –خمتلف املستويا  اإلدارية 

، وهناك خطة عمل ُتَجسِّد هذه األهداف  هنالك أهداف للمشروع -4
، من خالل تنفيذها يتم الوصول إىل تلك األهداف بأفضل أو  اإلسرتاتيجية
 ... أنسب السبل

متعاون م  كل املستويا  وخمتلف  أسلوب إداري داة كن الوصول إىلومي      
 مكرالرسول األ ما يروى عن، من خالل  بالثقافة الرتبوية ، االختصاصا 

 : (صل اهلل عليه وآله وسلم)
 ( كلكم راٍع وكلكم مسؤول عن رعيته) 

مشارك كل فرد  ون، ليك تنفيذ األعمالوحدة املواف والتعاون يف وهنا       
، والذي حيمل طاب   وواعد تضامين واٍعبشكل املسؤولية يتةمل ، ووداعم 

، وهي أرف  اسرتاتيجية ُتبنى يف دواخل كل فرد يف  األجر الدنيوي واألخروي
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،  ، ولكل فعل مبتغاه النف  العام واخلاص ، ولكل نشاط يتطلب إجنازه اتجمتم 
 .. ومواف  ، لكل زمان ومكان شاملةوما حيقق من إدارة تنموية مجاعية 

، الذي جيعل كل مراتب  وهذا هو خلق الوعي املتلصص التكاملي        
رعية ، ويف كل مراتب العمل مسؤول مسؤولية تضامنية اجتاه ال العمل راِع

، وهذا ال يكون إاّل من خالل  وغري املباشرومشاريعها وبالشكل املباشر 
 .. ، ويف كل مراحل التعليم ري الرمسياألسلوب الرتبوي الرمسي وغ

ونرى الوعي العميق الفاعل ميتد تربويا حتى نظام احلوافز واملكافآ  حينما       
 : ( عليه السالم)اإلمام علي  أمري املؤمنني يقول

 5 ( اِب امُلْةِسِناْزُجِر امُلِسيَء ِبَثَو )
ني الرادع واحملفز يف آن اإلنساالرشيق االستدامة وهذا النظام  وداة وعمق       
 حبسبخالل مكافةة الذي أجنز أعماله ، من  ، يواف االحنراف بالتقويم واحد

اوله  مندعمه ما يستمد منه إشراق ، ووإحباط دون ترهيب وتوتر  خمطط له ما
 .. الرمحنسورة  (33)هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ) :  تعاىل

من  ، األعمالجناح خطط االستقطاب وؤشر على التميز يف ما ي نجزوامل      
 آ املكافلتطبيق نظام  تنموي ، كجاذب الفرص –خالل استثمار مفصلية القوة 

 ... للةياة األخروية آثارها وامتداد ،املتميزة كاستةقااا   الدنيوية
دارة بناء اإلمنه ، و يف مضامني إجناز األعمال امللتلفة شاخصوهذا السر ال      
 .. احلياةاحلضارة و –النهج اإلسالمي لبناء اإلنسان  ذا 
واملنطلق من العمق واالتساع اإلسرتاتيجي لإلدارة  لذا ومن هذا املنطق      

 : ( عليه السالم) يقول،  التنموية
 2( ! ْضَيُقفاجَلْوُر َعَلْيِه َأ، َوَمْن َضاَق َعَلْيِه الَعْدُل . ي الَعْدِل َسَعًة ِف إنََّف )
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ال يكون إال الفكر اإلسرتاتيجي التنموي ، ومنه التنمية البشرية ، هو بهذا و     
عليه )ل يقو، حيث تبادلة بني القائد والرعية أداء احلقوق املو محايةسياق  يف

 :  (السالم
ِباْسِتَقاَمِة  إالََّوال َتْصُلُح الُوالُة ، ِبَصالِح الِوالِة  ُة إالَِّعيََّفَلْيَسْت َتْصُلُح الرَّ )     
احَلقُّ  َها َعزَّى الَواِلي إَلْيَها َحقَّدََّوَأ، ُه ُة إىل الَواِلي َحقَِّعيَِّ  الرَّدََّفإَذا َأ، ِة ِعيَّالرَّ

ْذالِلَها َوَجَرْ  َعلى َأ، َواْعَتَدَلْت َمَعاِلُم الَعْدِل ، َوَااَمْت َمَناِهُج الدِّيِن ، َبْيَنُهْم 
. ِء اْعَدَوَيِةَسْت َمَطاِمُ  اأَل،  ْوَلِةَوُطِمَ  ِبَبَقاِء الدَّ، َماُن َصَلَح ِبذِلَك الزََّف، السَُّنُن 

، اْخَتَلَفْت ُهَناِلَك الَكِلَمُة ، ِتِه ْجَةَف الَواِلي ِبَرِعيَّْو َأَأ، ُة َواِلَيَها ِعيََّوإَذا َغَلَبِت الرَّ
، َوُتِرَكْت َمَةاجُّ السَُّنِن ، يِن ْدَغاُل ِفي الدَِّوَكُثَر اإل، َوَظَهَرْ  َمَعاِلُم اجَلْوِر 

َفال ُيْسَتْوَحُش ، َوَكُثَرْ  ِعَلُل النُُّفوِ  ، ْحَكاُم َوُعطَِّلِت اأَل، َفُعِمَل ِباهَلَوى 
، َراُر ْشَوَتِعزُّ اأَل، ْبَراُر لُّ اأَلَفُهَناِلَك َتِذ! ِلَعِظيِم َحقٍّ ُعطَِّل َوال ِلَعِظيِم َباِطٍل ُفِعَل 
 .   (َوَتْعُظُم َتِبَعاُ  اهلِل ُسْبَةاَنُه ِعْنَد الِعَباِد 

على كل أنشطة الدولة بشكل تقييمي وتقوميي وهذا ميكن أن ينّجز أو يطبق       
، مبا فيهم القائد والعاملون معه وما يتطلبه من أداء احلقوق  واتجمتم  واألفراد

 ، فال يكون تكامل األداء إال بذلك عه، وكلُّ يف موا والواجبا  بشكل متبادل
 .. كمنهج تطبيقي متفاعل 

وضوح جانب احلراك اإلسرتاتيجي التنموي ، وبإدارة تنموية مستدامة ، و      
 : كما يف اوله تعاىل 

 النجم سورة ( 04)وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى  )

يم اإلنسانية ، ومستوى السعي وللسعي أسس ومزايا ومكاسب حافلة بالق     
يعادل مستوى األداء التنموي امللطط له وما يشغله من ترمجة تطبيقاته على 

 ..اجلام  يف مستوياته بني التقييم الوظيفي والتقويم األدائي أرض الواا  
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،  يف عهده إىل مالك األشرت( عليه السالم)اإلمام  ومبدأ آخر يضعه       
يجي التنموي ، ومؤشراته من خالل التنمية البشرية يتضمن العمق اإلسرتات

  :التنظيمية  –وتوجهاتها ضمن الذكاء العاطفي واستثماراته اإلدارية 
 وَننَّال َتُكَو، ْطَف ِبِهْم اللَُّو، َة َلُهْم امَلَةبََّو، ِة يََّمَة للرَِّعْحْشِعْر َاْلَبَك الرََّأَو )      

 ْوَأ ،ي الدِّيِن ٌخ َلَك ِفا َأإمَّ: اِن ُهْم ِصْنَفإنََّف،  ْكَلُهْم َتِنُم َأاريًا َتْغَعلْيِهْم َسُبعًا َض
  5(..  ي اخَلْلِقَلَك ِف َنِظرٌي
 :يف موض  أخر من العهد بقوله ( عليه السالم)اإلمام  ويضيف      
، ْثَرًة َأاًة َواَبُتَولِِّهْم ُمَةال َو، ارًا َبْخِتاْسَتْعِمْلُهُم ااِلَك فوِر ُعمَّي ُاُمْنُظْر ِفا ُثمَّ)      
ِمْن ، اِء احَلَيَبِة َوْجِرْهِل التَِّمْنُهْم َأ َوَتَوخَّ. اَنِة اخِلَيِر َواٌع ِمْن ُشَعِب اجَلْوا ِجَمُهَمإنََّف
، الاًا ْخْكَرُم َأُهْم َأإنََّف، ي اإلْسالِم امُلَتَقدَِّمِة اْلَقَدِم ِفَو، اِلَةِة اِ  الصَّوَتُيْهِل البَُِأ
 . 2( وِر َنَظرًاي َعواِاِب اأُلُمْبَلُغ ِفأَََو، ااًا اِمِ  إْشَري امَلَطلُّ ِفاَََأَو، اضًا ْعَرَصحُّ َأَأَو
وتربز األخالاية والقيم اإلدارية كإسرتاتيجية تنموية مستدامة حلماية النا        

 ..خلدمة املصلةة العامة  ل استعماال  العاملني بكل نزاهةمن خال
النص املبارك ، هو داة التوصيف الوظيفي والوصف الوظيفي ويما يتضمنه      

ليتةقق ما مطلوب من مواصفا  الوظيفة ومدى مطابقتها وتطبيقاتها ، ليكون 
 ..الشلص املناسب يف املكان والتوايت واملواف املناسب 

يف كل  الصورة اجللّية للمستويا  امللتلفة يض  لنا اخلالق بهذا يما و     
   :مناحي احلياة بقوله

سورة /  32من اآلية (  وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا )      

 ..واستدامتها  األعمال وتكاملها ريسيلتسبيل  وهو،  الزخرف
نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ  ) ؛شاملة منه ما يربز كإسرتاتيجية إلدارة تنموية و      

 . يوسفسورة /  76من اآلية (  كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ
                                                 

 
 427ص / غة نهج البال - 
2
 . 435ص / المرمع نفسه  - 
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من  همواعه على وفق ما ميتلككل يأخذ البالغة لهمية األ ؛ ويما يظهر       
لِيَتَّخِذَ ) خربا  ، وادرا  وإمكانيا  واستعدادا  وعلمية ومعرفية مؤهال  

 . ( ا سُخْرِيًّابَعْضُهُمْ بَعْضً

سورة  (78)انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا )       

وَهُوَ  )سورة الزخرف ، /  32من اآلية (  وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) ، اإلسراء 

 . األنعامسورة  (84)بَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِريُ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِ

التفضلي بني املللواا  ، وباخلصوص بني  –التكويين وهذا التباين      
القوى املوارد وميزة هلا نقاط اوة يف تكامل املللواا  العاالة ، حبد ذاته 

 ..صرعا  اوى التنموية التعاونية الشاملة ، وباألداء العالي ، بال فجوا  وال 
تنهض بإسرتاتيجية بناء  تطويرية إلدارة تنمويةبهذا تكون احلاجة يف خطط و     

خلق  علمي ومعريف يستقطب املواهب واملتطلبا  الريادية ، ومنه ما يتطلب من
روح  له، و جيل يستقي أفكارًا إدارية منبعها إسالمي نقي وموحَّد وموحِّد

فيها التطوير ، وتواصل والتطور شيقة من حلقا  رمتفانية من أجل إمكانية 
م دإىل التقايؤدي ذلك دون أن  ة، واحليلول تقديم األفكار اجلديدة واملستجدة

 .. والتطويري التنموياإلداري 
املستمر بتطوره الرشيق لذا يتطلب وض  خطة ذا  النسق التعليمي       

وفق املراحل على من أبسطها إىل أعقدها ، واالهتمام ببناءاته واملستدام 
وأخالاياتها ، وإدخال موضوع اإلدارة  املهنية واألكادمييةالتلصصية الدراسية 

،  ، لكون احتياجا  كل التلصصا  إىل اإلدارة جماال  التعليم خمتلفيف 
، واملستشفيا  وما يتعلق بها تاج إدارة حقول الزراعي مثاًل حي تلصصفال

، من أجل بناء  واملشاري  امللتلفةسجون وحتى ال، حتتاج إىل إدارة مستشفيا  
إنتاج السل  ودة على أسس معايري تنموية عالية ، منها ضمن نظام اجل
 ..  وصناعة املعلوما  واخلدما 
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تها اوبذا يتطلب وض  خطط للمؤمترا  العلمية لإلدارة خبصوصي      
تطوير ، ل ، ومنهج تثقيفي متقدم عامليالاليمي واإلتها على مستوى اوعمومي

وفق على ، كل  يف كل مستويا  الدنيا والعليا، ومجي  الكوادر القيادية 
 ..           متطلبا  عمله

للقيام مبا التنموية اإلدارية اإلسرتاتيجية وال بّد من ومولية هذه األبعاد      
 : يستلزم من مهام الدراسا  امللتلفة منها

، وما أّدى من  سالمي والعامليـ الدراسا  التارخيية للرتاث العربي واإل5
 .. نظريا  عرب التاريخ وما آلت إليها من تطبيقا  ونتائج تلك التطبيقا 

 ..ـ الدراسا  لإلدارة التنموية والتتاب  املتطلب من ذلك 2
 .. ـ الدراسا  املعاصرة يف اتجماال  اإلدارية وما يتعلق بها3

فيما يروى عن وعمق مضامينها ،  يف جمال إسرتاتيجية التنمية البشريةونرى      
  : هاول (صل اهلل عليه وآله وسلم) عظمالرسول األ
 5 ( وأنفق اصدًا ، وادَّم خريًا، مؤمنًا كسب طيِّبًا اهلُل رحم) 

ومن عوامل التنمية وإدارتها ؛ الكسب احلالل ، مبعنى استقامة الوسيلة      
ية دعمها ، وما يتبعه من واألهداف ، املؤدي ألداء احلقوق والواجبا  وتنم

اإلنفاق املتوازن البعيد عن البلل واإلسراف ، وبهذا يتالزم م  ما يقدمه من 
 ..خري لنفسه وما حييط به 

 :  هاول (صل اهلل عليه وآله وسلم) مكرالرسول األما يروى عن  وأيضًا       
 2 (الزهادة يف الدنيا ليست بتةريم احلالل ، وال إضاعة املال  )

ومن مضامني احلديث املبارك ؛ تقويم مفهوم مصطلح الزهد ، وتقويم      
التوجها  السلوكية التنموية وتوجها  التنمية البشرية وإسرتاتيجياتها ، وما 

 ..ميتد إلدارة الذا  وتنظيمها السلوكي 

                                                 
 
 . 229ص  / المصدر نفسه / محمد الريشهري  - 
2
 . 245ص / المصدر نفسه  - 
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يروى عن يف جمال التنمية وإسرتاتيجياتها اإلدارية والقضائية ، ما كذلك و       
 : ه اول (صل اهلل عليه وآله وسلم) هللرسول ا

ال ادِّست أمٌة ال ُيقضى فيها باحلق ، فيأخَذ ضعيُفها حّقه من اويِّها )      
 . 5 (غريمتعَت  

، فكمَ مْن باع دينه بدنياه ، فلِسر  ، واحلق نظام رائد فالدين املشرِّع القائد      
اإلداري على أسس إسالمية حقيقية ، فإذا َتمَّ بناء النظام  سبيل الدنيا واآلخرة

، فمردودها سيكون حتمًا وباسرتاتيجية متينة  جمّردة من كل املصاحل الشلصية
 .. جلمي  اإلطراف املعنيني باملشروع وما ينتج من سل  وخدما 

،  وأنشطتهاملشروع ب؛ ، ومنه ما يتعلق  عطي كلِّ ذي حق حقهُيفنعم اهلل أن      
، واملواد الداخلة يف إنتاجه وما إىل  األجهزة واملكائندامة است، و والعاملني فيه

،  ، املادية وغري املادية والبشرية نعم اهلل صونكلها تؤدي إىل معنى ،  ذلك
، بأراى سبل التنظيم اإلداري  وذلك ال َيتأّتى إال من خالل النظام والتنظيم

، وكٌل  له وصيانتها، واآل ، اإلنسان وصيانته الذي ال ُيضيِّ  أجر العامل فيه
وصيانة  .. امتداده صيانة اإلنسان فكّريًا وفنيًا ونفسيًامن ، و وفق مكانتهعلى 
، وما يتطلب من توسي   له يف تطويرها ومواكبتها لكل ما هو متطور ويتطوراآل

،  ؛ اليت تعين إضافة اآلال   لزيادة نفس املنتوج املراحل اإلنتاجية األفقية
، كما هو عليه الغزل يصبح إىل  افة مراحل إنتاجية متكاملة؛ أي إض وعموديًا

 .. ، وكذلك الصباغة وغريها جانبه النسيج
للتنمية وإسرتاتيجياتها دعائم ، منها ما يتعلق باالستشارة واملشاورة فيما و      

صل اهلل ) مكرالرسول األ ، لذا حيث وإدارتها أنشطة احلياة واألعمال تقتضيه
 : يف هذا اتجمال ، ما يروى عنه (معليه وآله وسل

 2 ( ال ُمظاهرة أوثق من املشاورة) 

                                                 
 
 .371ص / المصدر نفسه  - 
2
 .    ص/ المصدر نفسه  /أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني  - 
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وهنا يف اإلدارة تظهر حالة املشاركة يف الفكر وما ابل وض  اخلطة أو        
.. ، وما بعد ذلك يف حالة تنفيذه  ، وأثناء وض  اخلطة أو القرار اإلداري القرار

 .. واستقامتها ائم الدميقراطيةد دعوبذا  الوات إذا ما مت تعميمه فانه يكون أح
 : ( عليه السالم) وبهذا يقول اإلمام علي      

 5(َوَمْن َشاَوَر الرَِّجاَل َشاَرَكَها يف ُعُقوِلَها ، ِبَرْأِيِه َهَلَك  َمِن اْسَتَبدَّ)
، لذا ستكون لنا  وال يس  يف حمدودية الدراسة املقتضبة أن نتوس  أكثر      

ما عاجلناه يف دراسا   فضاًل عن، إن شاء اهلل  بهذا املوضوع دراسا  خاصةًََََََََََ
 .. سابقة متلصصة

 
 

 تعزيز إدارة نقاط القوة يف االسالم : سابعًا 
 

دعم البيةة الداخلية من وم على النظر والسعي ملا ياإلسرتاتيجية اإلدارية تق     
تها لتةقيق حتسني اقوة ، وما يتطلب من حتديد نقاط الضعف ومعاجلالنقاط 

األداء يف كافة تفاصيل األنشطة ، م  مراعاة البيةة اخلارجية وما يتوافر فيها من 
 ..والتهديدا  وامللاطر فرص ميكن استثمارها ، واحلماية من التةديا  

التمييز واالختيار بداعم االستيعاب واالستعدادا   ومن جهة أخرى ، فإن      
لشلصية وايادتها ، وهو سلوك ام من التةسينا  لفاعلة ، حيقق جانب مهتامل

 ..ما اهتم به اإلسالم ليكون عامل لتعزيز نقاط القوة وإدارتها 
مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ )  :ومؤشر من مضامني ذلك التعزيز       

 .سورة األنعام  (833)مْ لَا يُظْلَمُونَ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُ

                                                 
. 511ص / نهج البالغة   -  



 376 

بني احلسنة يكمن بتوجهاته ومستقبله التنوي وامتداد العمل الدنيوي       
والسيةة ، اخلط البياني ومعادلتيهما مبا يقابل من الرمحة اإلهلية العظيمة ، أن 

، (  وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا)  ،(  مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا: ) جعل عز وجل 

تعزيز العمل والتشجي  على جودته ومعايري اجلودة لتةسني األداء ، وهو ميثل 
 ( .. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) ومبا يقدمونه من أعمال ، نتائجه ؛ 

الوسيلة إسالمي رفي   والتأني بداة أداء العمل وتنفيذه جبودة عالية ، منهج      
 :والغاية واألهداف ، ويعزز نقاط القوة واستدامتها 

سورة  (73)نَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُو)       

 .النمل 
ة الذا  بثقافة اجلودة ، ومنه تعزيز إدارة وهو ما يدلل على أهمية إدار      

ومواكبة لتطورا  نقاط القوة بنتائجها وحتسني جودتها على أسس عقالنية يميزة 
 ..ما جيري يف البيةة اخلارجية 

وا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُ)        

 .سورة القصص  (47)

، وأخرى تكون النتيجة ومثارها  من العمل واألداء فمرة يكون خري ناب         
جرها واملكافةة احلاصلة من جراء هو خري منها مبضاعفا  وتنوع أووآثارها ، 

 .. ، من الناحية املادية وغري املادية والنفسية ذلك
والثقافة التنظيمية والسلوك اإلداري والتنظيمي ، أمر تكاملي آخر يعزز       

 ..وحيقق نقاط القوة وحتسني األداء 
لِيٌّ حَمِيمٌ كَأَنَّهُ وَوَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ )       

 .سورة فصلت  (07)
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والتمييز بني احلسنة والسيةة ، يما يعين هناك استثمار للوعي يف ضوء الثقافة       
واملوضوعية ، ومنه االختيار ملا هو أحسن ، مؤداه تعزيز العالاا  مبا يدف  من 

تيار ا  االخاوة التغيري من العدو إىل الولي احلميم ، ويعين معرفة االختيار وموا
 .. لوضعها مبا يتناسب م  منظومة العالاا  اإلنسانية والعالاا  العامة

وهذه بذاتها متثل مراتب أخالايا  تنمية القدرا  وإدارة الذا  يف احلياة        
امليدانية وتطبيقاتها بني البشرية ، للةيلولة دون ظهور ما يؤدي للصراعا  

تعزيز نقاط  نية ، وجمريا  األخالايةوالعنف واهلدر بالطااا  اإلنساوالتفراة 
 ..القوة يف بيةة السلوك التنظيمي 

واإلنفاق ودور آخر لتعزيز نقاط القوة يف اإلسالم ، أال وهو فاعلية األموال       
العالاا  اإلنسانية وحتسني واستدامة يف معاجلة الفجوا  واستثمارها يف تنمية 

ن جهة أخرى ، ليكون اهلدف من جهة ، والعالاا  م  اخلالق عز وجل م
 ..أخروي  – وآثاره وحوافزه دنيوي

ةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَ)       

 .سورة البقرة  (738)اسِعٌ عَلِيمٌ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَ

االاتصادية  –وهو بذاته حيقق دورة احلياة املستدامة للتنمية االجتماعية        
 ..فاعلة يف بناء النفس القائمة على املبادرة لللري ، وجودة سعادة احلياة تامل

والرمحة يف كل اجتاهاتها وما حتمله من عمق ومنهج لتواصل احلياة       
سانية ، داعم معزز لنقاط القوة كعالاا  وعمل ومسرية ، وهي يف عامل اإلن

شاملة اإلنسانية ، متثل جانب بسيط يتةقق يف ضوء الرمحة اإلهلية الالعالاا  
 :والواسعة بكماهلا ومتامها 

 سورة األنبياء (834)وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِنيَ ) 

السعادة يف كل  –ال نقاط القوة وحتسني أسلوب األداء وما يعزز ذلك إ      
 ..العطاء  –مواطنها وجناحاتها الداعمة لالستمرارية يف ظل الرمحة 
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والتعزيز مستمر التساع مساحة نقاط القوة وإدارتها ، واحليلولة دون ضياع      
رمحة األخروية وحراكها يف جمال ال –الفرص الكفيلة يف بناء املنظومة الدنيوية 

 :وتعاظم ما يقابلها من َنَعم إهلية 
 سورة النساء (73)إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ) 

 على تأكيدبذلك التعزيز لنقاط القوة واإلادام على اخلري والعطاء ، الوأرى      
إن شاء اهلل تعاىل ، بأن احملاور  ذكرته يف دراسا  سابقة وما سيلةق ما

شكل الاحلياة بسعادة الداعمة يف اإلسالم ألسس وبناء الرئيسية وإسهاماتها 
وتنموي وتطويري عام ، وهندسة إدارة احلياة وإعادة هندستها بشكل خاص ال

 :اآلتي منها ما تتمثل أنشطته وتقسيماتها ب، شامل 
كثابت حتدده األرض القائم عليها املسمى الوطين ، وبكل ما  الدولة -

 ..متتلكه من أرض ومساء ومكوناته 

 ..احلكومة كمتغري حيكم ويدير الدولة بتشريعا  دستورية واوانني  -

النا  أو اتجمتم  أصةاب الدولة ، حيكمهم ما تدار به الدولة ، ومنه ما  -
 ..معي يرتتب من العقد االجتماعي ، وحراكهم اتجمت

 ..اتجمامي  املتنوعة القائمة بأنشطتها املتنوعة ، مبا فيه حراكهم اجلمعي  -

 ..األفراد مبا يقومون به من أنشطة منفردة على أسس احلراك الفردي  -

 ..ورمبا هناك من يشرتك يف األنشطة ، ثنائي أو أكثر يما تقدم ذكرهم  -
توى متاسك واوة مسنقاط القوة وتعزيزها ضمن وبكل ما تقدم يكون       

الدولة بالتوجه اإلداري اإلسالمي ، وما جيري على أرض الواا  من التنمية 
 ..الوطنية الشاملة 

وبطبيعة احلال ؛ خيتلف عن ما اطلعت عليه من دراسا  وحبوث ادمية         
وحديثة تبني إيديولوجية اإلسالم وكأنها خليط يما تنادي به اإليديولوجية 

يديولوجية اإلشرتاكية ، وهو ال صةة له ، لكون الرأمسالية الرأمسالية واإل
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اائمة على الفرد ، واإلشرتاكية اائمة على اتجمتم  ، وامللتلط بينهما اائم على 
 ..الفرد واتجمتم  

ما أرى املنهج اإلسالمي من خالل دراساتي وبداعم مضامني القرآن أما        
عليهم )ال األئمة األطهار املعصومني الكريم واألحاديث النبوية الشريفة وأاو

اليت تتمثل  ائم على بعضه البعض ، أي على احملركا  اخلمسةهو ا، ( السالم
ورمبا يدخل احملرك بالدولة ، واحلكومة ، واتجمتم  ، واجلماعة ، والفرد ، 

يتميز بعضه عن البعض مبا مؤشر ما والساد  املشرتك الثنائي أو األكثر بينهم ، 
 ..من أنشطة بنائية ختدم الصاحل العام واخلاص يقوم به 

اإلدارة القيادية والريادية عند استيعاب مضامني اآلية  –ونرى التوازن      
 : العظيمة املباركة 

عْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَ)         

 .. سورة الزخرف (07)بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ 

وهنا البد من تبيان حقيقة وااعة ، تتضمن عظيم الرمحة اإلهلية القائمة        
وخمتصر يف كل ما أجري من  على أسا  معادلة ، أذكرها بشكل مبسط

 : دراسا  وحبوث يف هذا اتجمال ، أال وهي 
 
 
 

مبعنى آخر ؛ ال ميكن أن يفرض التشري  اإلهلي تكاليف وواجبا  أعلى       
وما متوافر أو سيتوافر له بكل األشكال مستوى من تكوين املللوق وادراته 

 ..والسبل والوسائل 
ف الشرعية واحلياتية ما دون مستوى تكوين بل يكون التوجه يف التكالي      

املللوق ، الذي يبدأ من العقل ، وجيري منه إىل ما ميتلكه املللوق من ادرا  

 اجلعل التكويين للمللوق= اجلعل التشريعي اإلهلي 
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، وما ميكن أن يتوافر من خالل تطورا  احلياة ، وهو دليل على وطااا  
 ..أهمية اإلدارة والتنظيم والتنسيق ، ونظام وانتظام احلقوق والواجبا  

 سورة (78)رْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِويلًا  انْظُ)       

 . اإلسراء
االجتــاه الطبقــي يف التفضــيل بــني النــا  ضــمن هــذا جانــب مــن مضــمون و      

الفكر اإلسالمي ، مبين على أسا  اجلعل التكويين والقدرا  واالستعدادا  
 ..ناء الطبقي والطبقا  االجتماعية ، وتكاملية البآلنية واملستقبلية ا

شـرعي ، ووجـوب األداء وكفايتـه ،    التكليـف  إدارة الوما يرتتـب عليـه مـن         
فمنهم َمْن هلم اابليا  ومواهـب وإبـداعا  ذهنيـة أو عقليـة ، ومـنهم َمـْن هلـم        

شــرتكة بــني العقليــة اابليــا  جســدية أو عضــلية ، وآخــرين َمــْن هلــم اابليــا  م 
ــينها   والعضـــلية  ــا ، وحتسـ ــتثمارها أو اســـتثمار جـــزء منهـ ، واـــدرا  علـــى اسـ

بالتدريب املستمر ، وإسهام اخلربا  يف تطويرها ، وإسهام بشكل مستمر حملاور 
 ..التعلم والرتبية والتعليم يف تطوير الذا  الفردية واجلمعية واتجمتمعية 

جمريـا  ، الصـياغة والتطبيـق ، أو     تكامـل قـق  يتةتعزز نقاط القوة ووبهذا       
يين ، واسـمة  علـى وفـق اجلعـل التكـو     كـل ، لتتكافـأ الفـرص    التلطيط والتنفيذ

اة ، ومبا يتةمله اإلنسان مـن تكليـف ، فـال حياسـب     الرمحة اإلهلية املتناهية الد
 ..إاّل على ما ُأعطي اإلنسان من ادرا  

/  286مـن اآليـة   (   إِلَّا وُسْوعَهَا لَهَوا مَوا كَسَوَبتْ وََعَليْهَوا مَوا اْكتَسَوَبتْ       لَا يُكَلِّفُ اهللُ نَفْسًا )        

 ..سورة البقرة 
، مبدار العقل واسـتثماراته   يكون والتكليف وكيفية استثمار تلك القدرا       

يمة واملتناهية الدِّاة حلماية ضعف املللوق الرمحة اإلهلية العظ وبهذا كان انبثاق
 : العاال ، وتتضح صور ذلك ضمن جوانب من مضامني اآلتيوالسيما 
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ــة  املعيشــة – ، والقســمة(  نَحْوونُ قَسَوومْنَا بَيْوونَهُمْ مَعِيشَووتَهُمْ فِووي الْحَيَوواةِ الوودُّنْيَا    )  -  –بنائي

، ويرتتـب ذلـك   باالسـتدامة املسـتمرة    هلـا فاعليتهـا  إسرتاتيجية وإنسـانية  
مــا يتطلــب مــن لتشــريعي وااجلعــل عقالنيــًا مبوجــب اجلعــل التكــويين و 

، وما يتةقق من ، وتوليد بيةة الرزق احلالل الطيب السعي باجتاه الرزق 
 ..أو القومي بكل تقسيماته كسب أو دخل الفرد والدخل الوطين 

ــل    (  وَرَفَعْنَووا بَعْضَووهُمْ فَوووْقَ بَعْووضٍ دَرَجَوواتٍ   )  - ــى أســا  اجلع ــائم عل ــ  ا ، والرف

، ومبـا  والسعي هلا ن الفرص املواتية واستثماراته ضمالتكويين لإلنسان 
رزاه اهلل تعاىل من القـدرا  واالسـتعدادا  ،    ما ا حيقق من استثمار

املتواصـلة  والسعي بعقالنية لتةقيق األهداف املرسـومة مبوجـب اخلطـط    
 ..اليت تنظر للةقوق بال تقادم 

صادي االات –النتيجة املثمرة والتعاونية يف البناء اإلجتماعي منه ما تكون  -
بـإدارة هلـا   م  احلفاظ على احلقوق اإلنسانية وتأدية الواجبـا  املطلوبـة   

وَرَفَعْنَوا بَعْضَوهُمْ فَووْقَ بَعْوضٍ      )؛ فاعليتها بالتواعا  املعهودة والتنظيم والتنسيق 

ما ، ومنه  الزخرفسورة /  32من اآلية (  دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا

ــاء اإلنســاني ومــا يــتم مــن التكليــف     يكــون مــن التوجيــه العقالنــي والبن
واالنتفــاع املتبــادل بــني بعضــهم الــبعض ، لتنفيــذ مــا خمطــط لــه وحتقيــق    

 ..على أسا  محاية احلقوق املتبادلة األهداف املرسومة 

الرمحـة اإلهليـة العظيمـة الـيت     وجمريا  استدامة احلياة وإدارتها بداعم  -
ســورة /  32مــن اآليــة (  مَوةُ رَبِّووكَ خَيْورٌ مِمَّووا يَجْمَعُوونَ   وَرَحْ) تفـوق كــل شــيء ؛  

 ..، واخلري كائن برف  جودة سعادة احلياة حبيثياتها وكينونتها الزخرف 

ــة وإدارتهــا    - ــة الــروح اإلنســانية البنائي املســتدامة وبالداــة وترتجــم تكاملي
ــد ؛ الرشــيقة  ضٍ وَلَلْووآَخِرَةُ أَكْبَوورُ دَرَجَوواتٍ  انْظُوورْ كَيْووفَ فَضَّوولْنَا بَعْضَووهُمْ عَلَووى بَعْوو   ) عن
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، بــالكيف واجلعــل اإلهلــي كتكــويين  ســورة اإلســراء (78)وَأَكْبَوورُ تَفْضِوويلًا 

ــب مــن ووتشــريعي ،  ــا يرتت ، التفضــيل و الســعي وتفاصــيل األعمــال  م
واجلـزاء الـدنيوي    املكافـآ   نظـام داـة  ومبوجبه م  الرمحة اإلهلية يكون 

 ..جل املعلوم عنده عز وواألخروي 
هلي يف املفهوم اإلسالمي ، من داة األرزاق النظام والتنظيم اإل ويما يشمل       

أمري حيث يقول ، اإلصالحية للذا  الفردية والذا  اجلمعية واتجمتمعية 
 ( :عليه السالم)املؤمنني اإلمام علي بن أبي طالب 

َعِة َفَعَدَل ِفيَها السََّمَها َعلى الضِّيِق َوَاسََّو، َلَها َرَها َوَالَّْرَزاَق َفَكثََّر اأَلَوَادَّ)      
ْبَر ِمْن َغِنيَِّها الصََّوِلَيْلَتِبَر ِبذِلَك الشُّْكَر َو، َراَد ِبَمْيُسوِرَها َوَمْعُسوِرَها ِلَيْبَتِلَي َمْن َأ

 . 5(َها َوَفِقرِي
 (884)ى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَ) وسبةانه تعاىل      

، وهو الرمحن الرحيم الذي جعل القوة والضعف ، املسار  سورة البقرة
اإلصالحي للمللوق العاال وغري العاال ، وحتى ميتد مبوازينه لكل ما خلق يف 

 ..الكون 
 
 

 اإلدارة بني العوملة واإلسالم: ثامنًا 
 

البد من توجه الفكر اإلسالمي لدراسة وحتليل ما تقدم تبيانه ، فضاًل عن        
كل ما ظهر ويظهر من فكر تقليدي وحديث ومعاصر ، فضاًل عن استباق 
وابتكار ما يقدمه من أفكار موافقة للفكر املعاصر ، ومنها ما يتعلق بالفكر 

 .إخل  ..املرتابط بني علوم اإلدارة واالاتصاد واالجتماع والنفس والسلوكيا  

                                                 
 
 . 34 ص/ المرمع نفسه   - 



 383 

نزيل دستوره القرآن الكريم ، مناهج متكاملة منذ تاختذ اإلسالم  حيث     
لتنظيم احلياة واستدامتها واستمراريتها على وفق جمريا  النمو والتطور املادي 

 ..وغري املادي والنفسي بداعم مكارم األخالق 
نية واملوافية ، وكان اخلطاب اإلهلي العظيم ، وبامتداداته الزمانية واملكا       

 :كل اإلسرتاتيجيا  به املتلطي ح املعامل واالجتاها  وضوبوبال استثناء ، 
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ )        

 .سورة احلجرا   (80)إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِريٌ  أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

، م  متعلقاتها وتبدأ العظمة اإلهلية التنظيمية واإلدارية العظيمة التكامل      
، احمليطة مبا ابل وبعد (  خَلَقْنَاكُمْ) خططها واراراتها وتطبيقاتها ، من سبق ب

مي واإلداري املتكامل يف نهاية الكون ، واجلعل العظيم للتجم  اإلنساني التنظي
، ( لِتَعَارَفُوا ) ، املمتدة عرب (  لَوشُعُوبًا وَقَبَائِ) الرؤى والرسالة والغايا  واألهداف ، 

، (  إِنَّ أَكْرَمَكُمْ ) هذا اجلانب العالئقي اإلنساني احلضاري ، املرتجم عند ؛ 

ية أدائية ، بكل احليثيا  وما يعقبه من جوانب ؛ تقيـيمية وظيفية ، وتقومي
املبين على التشري  اإلهلي  ،(  عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) واضةة املعامل واجلزاء ؛ 

اجلام  بني الرمحن والرحيم ، وما يقابله بالكفة األخرى من ادرا  املللوق 
، ووضوح وتالزم كل ذلك وغريه ، مبا هو ؛ (  رٌويوإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِ )  واخللق ؛

 ...اخلبري ، بال حدود  العليم
 سورة البقرة (884)بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) 

، هذه (  كُنْ فَيَكُونُ)، (  قَضَى  )، (  عُ وبَدِي) عاىل عند ؛ القول يتوأعظم      

اإلدارية بعمقها  –واملرونة التنظيمية  الفاعلية واالنسيابيةالسلسة العظيمة 
، بكل البناء التنظيمي (  السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) النفسي الذي جتم  بني  –الروحي 
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واإلداري التنسيقي ، منه ما بني ؛ الفضاء واجليولوجيا والبيولوجيا ، وما يتعلق 
 .. املهام  املتوزعةواملسؤولية العظيمة ، باألمن الكوني الكائن وما سيكون 

موضوع اختذ  ويبقى ذلك اائمًا حبيثياته وسالمة عمومياته ، على الرغم يما      
 ، لتلفة منذ بداية الثورة الصناعية يف القرن الثامن عشراملشكال األ، العوملة 

وم  ذلك ، فقد تسارعت العوملة على مدى العقدين املاضيني وما نشهده اليوم 
إن تآكل احلواجز أمام تدفق و ، عمره ارونليس جمرد استمرار الجتاه 

األشلاص والبضائ  واخلدما  ورأ  املال عرب احلدود املدعومة باالتصال 
 اتصاديالا واا الالعاملي الفوري والتدفقا  السريعة للمعلوما  اد خلق 

لقد غري  هذه الشبكة و ، مج األسواق يف مجي  أحناء العامليدالذي  ديداجل
ادا  الدول يف مجي  أحناء ة بشكل أساسي كيفية عمل ااتصالعاملية الناشة

فوائدها ليست عاملية ، إال أن العوملة ، على الرغم من أن انتشارها و ، العامل
ال يوجد بلد و ، نمو االاتصادي العاملي واالزدهارهي اآلن احملرك الرئيسي لل

ود أن رغب يف العمل عرب احلدي مشروع، وال ميكن ألي  حمصن من عواابه
ني ديدة للنمو والربح لالعباجل فرصالتفتح العوملة ، و تةمل جتاهل تأثريهي

عوملة حتديا  يف الوات نفسه ، تطرح الو ، الراسلني واجلدد على حد سواء
، مدفوعة يف املقام األول بالتعقيد املتزايد باستمرار ملشاكل  جديدة ومثرية للقلق

من املؤلفني ،  عدةكما الحظ  ، معاجلتها حيتاج اادة األعمال إىلاألعمال اليت 
،  عاملي شروعبشكل جذري مهمة إدارة م فإن التعقيد املضمن يف العوملة يغري

ها على دمج كل جانب من جوانب تاإىل أن مفتاح جناحها يكمن يف ادرو
 5 ..ها املشاري  التةديا  والفرص اليت تواجهعند استعراض  عاملي شروعم

                                                 
1 - Wanke, Charles , " 21st century management : a reference handbook " , SAGE 

Publications, Inc., Thousand Oaks, California, 2008 , P : 178 . 
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فيه جانب من الصةة واملغالطة ملا نراه من سياسا  وإدارا  هذا القول و       
بني احلدود ،  تتفاعل الضرائب والرسوم –الدول املتقدمة اليت جتعل املنافسة 
 ..وال حيتاج ذلك إىل ذكر أمساء دول 

االجتماعية  –واإلسالم يتوجه حبماية النا  ومحاية رفاهيتهم االاتصادية      
ما يتةقق من خالل تطبيقا  اإلدارة الذكية الرشيقة  ، وجانب من ذلكوأمنهم 

ه من خالل نظام ضرائيب يتمثل الضرائب الذي يتم إدارت –ملفصلية االاتصاد 
( عليه السالم)حيث يوجه أمري املؤمنني اإلمام علي ، أعمق مناهج اإلنسانية  فيه

ه علي)على والية مصر ، وجانب من هذه توصيته ( رض)عامله مالك األشرت 
 ( :رض)لألشرت ( السالم

الحًا َصـالِحِهْم صَـ  ي َصـالِحِه وَ فِـ  إنَّفَـ  ،َلـُه  ْها ُيْصِلُح َأَماِج ِبْمَر اخَلَرْد َأَتَفقََّو)     
لـى  اٌل َعاَ  ُكلَُّهـْم ِعيَـ  النَّـ  نَّأَل، ِبِهـْم   اُهْم إالَّال َصالَح ِلَمْن ِسـوَ َو، اُهْم ِلَمْن ِسَو
ْسـِتْجالِب  اي ْبَلَغ ِمـْن َنَظـِرَك فِـ   ْرِض َأاَرِة اأَلي ِعِمُكْن َنَظُرَك ِفَيْلَو. ْهِلِه َأاخَلَراِج َو

ــ نَّأَل، اِج َراخَلــ ــْدَرُك إالَّذِل ــ َك ال ُي ــِر ِعَمــ  اَرِة ؛ َوبالِعَم ــَراَج بَغْي ــَب اخَل ــْن َطَل اَرٍة َم
 ْواًل َأإْن َشـَكْوا ِثقَـ  فَـ . ياًل َالِـ  ْمـُرُه إالَّ َوَلْم َيْسَتِقْم َأ، اَد ْهَلَك الِعَبَأَو، الَد ْخَرَب الِبَأ

ا ْجَةَف بهَـ َأ ْوَأ، ا َغَرٌق ْغَتَمَرَهاْرٍض اَلَة َأإَح ْوَأ، ٍة َبالَّ ْواَع ِشْرٍب َأْنِقَطا ِوَأ، ًة ِعلَّ
َعَليـَك َشـْيٌء    ال َيـْثُقَلنَّ ُرُهْم ؛ َومْـ ْن َيْصـُلَح ِبـِه أَ  ا َتْرُجو َأْفَت َعْنُهْم ِبَمَخفَّ، َعَطٌش 

وَتزينِي ، اَرِة ِبالِدَك ي ِعَمَك ِفْيَلوَن ِبِه َعُه ُذْخٌر َيُعوُدإنََّف، ْنُهْم ْفَت ِبِه امَلُؤوَنَة َعَخفَّ
 ،يِهْم ِل فِـ ْدْسِتفاَضـِة العَـ  اَتَبجُِّةـَك ب َو، اِئِهْم ْسـِتْجالِبَك ُحْسـَن َثنَـ   اَمـَ   ، الَيِتَك َو

ا والثَِّقـَة ِمـْنُهْم ِبمَـ   ،اِمـَك َلُهـْم   ْنـَدُهْم ِمـْن إْجمَ  ا َذَخْرَ  ِعِبَم، ِتِهْمُمْعَتِمدًا َفْضَل ُاوَّ
ْلـَت  ا َعوَّا إَذوِر مَـ اأُلُم ا َحَدَث ِمَنَمَفُربَّ،  ِرْفِقَك ِبِهْمْدَتُهْم ِمْن َعْدِلَك َعَلْيِهْم َوَعوَّ

، ْلَتـُه  ا َحمَّاَن ُمْةَتِمـٌل مَـ  َرالُعمْـ  إنَّْنُفُسُهْم ِبِه ؛ َفْحَتَمُلوُه َطيَِّبًة َأاِفيِه َعَلْيِهْم ِمْن َبْعُد 
ْنُفـِس  اِف َأا إلْشـرَ ْهُلَها ُيْعِوُز َأَمإنََّو، ا ْهِلَهْرِض ِمْن إْعَواِز َأَتى َخَراُب اأَلا ُيْؤَمإنََّو

 . 5( اِعِهْم  بالِعَبِرْنِتَفاِة ِالََّو، اِء ُسوِء َظنِِّهْم بالَبَقَو، الُوالِة على اجَلْمِ  
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برمحة اجلوانب بإسرتاتيجياتها املنفتةة بأعلى مستوياتها و هذه اإلدارة     
إال بالواوف نسانيتها اليت ال حدود إلالتشريعا  اإلهلية اإلسالمية ومساحة 

 ..بوجه من يظلم النا  
وحتى النظام الضرييب يف اإلسالم يتصف جبودته الرشيقة واملستدامة اليت       

ْبَلَغ ْرِض َأاَرِة اأَلي ِعِمَيُكْن َنَظُرَك ِفْلَو) ؛  النص املباركال تظلم النا  ، ويكفي 
، فضاًل عن ما يكامله من العمق التةسسي (  اِجَرْسِتْجالِب اخَلاي ِمْن َنَظِرَك ِف

 ..اإلنساني العميق 
وما أعمق إسرتاتيجية التنمية والتطوير والنظام الضرييب حلماية منظومة       

مسرية التنمية والتطوير ، وتذليل ماعية ، ومحاية االجت –الرفاهية االاتصادية 
كل املعواا  والتةديا  والتهديدا  وامللاطر ، ومعاجلتها بل الوااية منها 
ابل واوعها اليت تقف بوجه املسرية اليت تبقي الدولة والنا  بأرف  مستوى من 
احلراك االستثماري وسالمة دورة حياة االاتصاد ورفاهية النا  حبسب ما 

 ..وجه به الشريعة السمةاء ت
بهذا النص املبارك املستمدة من الشريعة اإلسالمية العظيمة وبغريه ، فإن و     

الكائنة وما يرتتب من الواجبا  واملسؤوليا  اإلسالم حيمي كل احلقوق 
األخالايا   –بامتداد األرض والسماء وعمقهما واجتاهاتهما ، ليكون احلق 

ما يتعلق  ، مبا فيهمن مجي  الشعوب والقبائل والدول مشرتكة مسؤولية محايته 
ومنتجة  طويلة األجلأخالاية ميزة تنافسية لتكون العقلية العاملية ويدخل ضمن 

التنظيمية تها وعملياتها اتها وإداراإسرتاتيجي هتصممما لإلنسانية ، فضاًل عن 
واملتوالدة م   ةديدوالغايا  اجلف اهداألللرؤى والرساال  و الكائنة واملرتمجة

األخروي الذي  –، وعدم إغفال اجلزاء الدنيوي تطور احلياة املادية وغري املادية 
 ..صون وال يضي  عنده احلقوق واملسؤوليا  ي



 387 

سورة اإلسراء ،  (47) ً لَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيالكُمْ أَعْوُقُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبّ)       

 .سورة الكهف  (44)مَّا مَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا وَأَ) 

 
     

 يف اإلسالم إدارة الصالح واإلصالح: تاسعًا 
 

، طبيعة توجه اإلدارة وشفافية العمل وسالمة بيةته واستكمااًل ؛ فإن        
ية إدارة املعرفة ، وما يتطلب من حتليل التفاعال  مليزة والرتكيز على محا

اإلثراء اإلداري من خالل حمورية النهج اإلداري بني استقطاب املواهب املقرتنة 
باألخالايا  والقيم واملبادئ اإلنسانية ، وإدارتها بشكل فاعل ومربمج على 

لرافد احليوي يف املرونة املنتجة ، لتكون ا –أسا  استدامة مفصلية االنسيابية 
يادية ، واحليلولة دون الصالح واإلصالح الستدامة دورة حياة املشاري  الر

الرشيق الكائن ضمن الوظائف البيةي إدارة الصالح واإلصالح بعمقها اخرتاق 
اليت ديدة اجلواهب امل –عقول الاإلدارية ووظائف املشروع املفعمة بضخ 

القائمة باألعمال وما تتطلبه من  املواهب –تتفاعل بشكل حيوي م  العقول 
 ..الدراسا  والبةوث والتطبيقا  املتفاعلة م  التغيريا  احمللية والعاملية 

اجلزئي والكلي ، هناك اإلدارة بداعم الصالح واإلصالح تربز و        
خبصوصياتها وعمومياتها ، ومبا هو كائن ضمن النظرة الفردية واجلمعية 

احلكومة النزيهة العاملة من  –ا السكانية ، يف إطار الدولة تهاواتجمتمعية ، برتكيب
النهج أجل البناء التنموي والتطويري وبالتوجه الريادي ، وإشراكه ضمن 

، على  مركزياال النهج االاتصادي امللطط أو  /و  االاتصادي امللطط مركزيا
مستوى اطاعا  وختصصيا  من شأنها أن حتفز اإلبداع الريادي وسالمة 
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دارته من معواا  تنمية وتطوير اإلدارة إلدارة الصالح واإلصالح الكائن يف إ
 ..خمتلف األنشطة احلكومية وغري احلكومية 

ا ال ِغَنى ِبَبْعِضَهَو، ِبَبْعٍض  ا إالَّاٌ  ال َيْصُلُح َبْعُضَهَة َطَبَقيَِّعالرَّ نَّْعَلْم َأاَو)       
 5.. (ٍض َعْن َبْع
هذا النص إيديولوجية كونية ، جتعل من كل اجلها   وجدير بأن يكون     

الشامل املبين على منظومة الصالح الكوني تشارك يف التنمية والتطوير 
على أسس الشريعة اإلسالمية ، واحملافظ على واإلصالح والشفافية القائمة 

تهدد طااا  ، وال خملفا  للجهود وال هدر بال ضياعا  للالنا  والبيةة 
 ..األمراض بكل أشكاهلا املنظورة وغري املنظورة ته بالتلوث والكون وبية

وسبق القول يف هذه الدراسا  ضمن املباحث السابقة ، وضمن دراسا       
اد توصلت إىل أن ، وضمن امللططا  التوضيةية ، منشورة وغري منشورة 

ير والتطواملشارك يف التنمية حقيقية اإليديولوجية اإلسالمية تبنى على أسا  
ضمن ؛ الدولة ، احلكومة ،  ، وتتمثل األطراف الرئيسيةيف اإلسالم  الشامل

 .اتجمتم  ، اجلماعة ، والفرد 
اإلدارية املتكاملة باألسس والبناء التنموي  –املنظومة احلياتية وميكن تبيان        

والتطويري ، مبقوما  الصالح واإلصالح املسيطر عليه وعلى حراكه من أعلى 
 الدولة إىل أدناه ، ومن أعلى أنشطة القطاعا  احلكومية وغري سلطة يف

، وميكن إمجال ذلك بشكل تقرييب وتوضيةي متمثاًل  ااحلكومية إىل أدناه
 :بامللطط امللتصر واملبسط اآلتي 
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 اإلدارية املتكاملة  –املنظومة احلياتية (  31 )امللطط 
 باألسس والبناء التنموي والتطويري

 
وتتفاو  مستوى نسبة األنشطة التنموية وإسهاماتها وجمريا  العالاا        

 واإلجراءا  الداعمة للتوجه اإلسرتاتيجي اإلداري 
وأرى ضمن منظومة الشريعة اإلسالمية ، ميكن أن يكون هناك أسس وبناء     

 إلسرتاتيجية خضراء معطاءة ، مدعومة بإسرتاتيجية املنافسة اخلضراء ، وأعين
بها اليت هلا منهاج إسرتاتيجي تنموي وتطويري ، تبتعد فيه عن الصراعا  
والتضةيا  واملللفا  واهلدر بكل أشكال املوارد الطبيعية والبشرية ، وتلتقي 
عند التوجه اإلسرتاتيجي بطابعه القيادي والريادي املفعم بالعطاء ، ومنها 

اية بشكل ريادي من نقاط الريادية ، والوا( الفرص  –القوة ) تشكيل نقاط 
 ..ومعاجلتها أواًل بأول ( التةديا   –الضعف )

، وضمن إيديولوجياتها الدول يف عاملنا العاصر يربز خطورة ما و       
التفاو  بني من ما جتسيده  واحلكوما  الرأمسالية واإلشرتاكية وامللتلطة ،

تةكم يف توجها  ، وحتى يشمل توجهاتها ما تقوم عليه الدولة من الاجلمي  
 ..والفكري املوارد البشرية ، ورأ  املال املعريف تنمية 

 الدولة

 احلكومة

 اتجمتم 

 الفرد اجلماعة

 

 
 الصالح

 

 
 اإلصالح
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، ما تولد إيديولوجيا  الدول املعاصرة من وجانب من دالال  ذلك        
، ، تسد ذلك بإدارة الصالح واإلصالح حبسب مفهومها فراغا  وفجوا  

 املوارد ىلفقر الدول إا تقوم به من حماوال  معاجلا  فراغا  وفجوا  ومب
تقدمها  بتوجه استثماررأ  املال الفكري واملعريف ، ليكونوالثروا  الطبيعية ، 
املوارد البشرية وادراتها ومهاراتها وعلومها مواهب يكمن ضمن إدارة 

 ..صل لليابان مثال حيومعارفها ، كما 
ال  املوارد والثروا  الطبيعية ، إال إنهلكن نرى خبالف ذلك يف دول متتلك ا      

املوارد حتى ال متتلك إدارة مواهب و، متتلك خصوصية إدارتها لتلك املوارد 
، ميكنها النجاح يف إدارتها وتنميتها املستدامة  ، وإن تشكل ذلك الالبشرية 

وض  ل ، وتتدرج منها لكونها تستورد األفكار وال ترتمجها على واا  حاهلا
 ويتنممنهج متتلك خصوصية  البذا  الوات األسس والبناء اإلسرتاتيجي ، و

من خالل ما تنتجه من سد الفجوا  والفراغا  و، ذه القدرا  هل يتطويرو
 ..رأ  مال معريف وفكري 
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 شر عادي احلاملبحث 
 االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات

 
يتوجب تثبيت ما ميكن تثبيته من بني أهم  للدراسة ،واخلتام االستكمالي       

 :االستنتاجا  والتوصيا  واملقرتحا  ضمن احملورين اآلتيني 
 . جناح اإلدارة اإلسالمية اجلديدة إستنتاجا  إمكانية: أواًل 
 . املقرتحا  والتوصيا : ثانيًا 

 
 

 جناح اإلدارة اإلسالمية اجلديدة إستنتاجات إمكانية: أواًل 
 

لنجاح ان كل ما تقّدم ذكره ضمن حماور مباحث الدراسة ، وبعد تبي     
األنشطة ال بدَّ من ظهور مؤشرا  ونتائج تدلل على ذلك لتقديم أفضل 

ما يتوجه به من و نا وال ةاوة الدولتعزيز نقاط نسبها خدمة لاألساليب وأ
وعة املتن شاري امل، مبا فيها تقدم  وتطور ومنو مشاريعهم امللتلفة ير احلياةتطو

 ..الصناعية والزراعية والتجارية واخلدمية القطاعا ضمن 
االستنتاجا  واليت تلك بني أهم معرفة جوانب من حتديد ويتطلب وعنده       

 : ميكن تبيانها باآلتي
والبناء واملشاركة والتعاون دين السالم وحقيقته اإلسالم جبوهره  .5

 ،ة واملستدامة واملستمرة واحلياة الذكية والرشيقوالنظام  واألمان واحملبة
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 توحيدودين منهج و، والتسامح  ودين التوحيد والوحدة اإلنسانية
معايري بناء  حبسبو، ومرونة الرأي والتنظيم ،  والعقيدةواهلدف االجتاه 
 ..بينها التشري  اإلهلي احملكم الذي وحقواه  اإلنسان

الواائي وجِّه وامل ، القران الكريم الدستور اجلام  لقويم األفكار دعُي .2
واملان  لكل  ، حنو أاوم السبل احملكمة خلري اإلنسانيةوالعالجي 
والتوجه لبناء احلضارة اإلنسانية املستدامة  بالكلمة الطيبة االحنرافا  ،
حداني املنب  ومولي وأيمي وبهذا فاإلسالم وأخروي ،  –مبنظور دنيوي 

والكون على أسا   ، وميتد مبنظوره للبيةة ال تعيقه لغة، االنتشار 
 ..املسؤولية ومحاية البيةة 

اإلداري الذي يبدأ من دواخل  –البناء التنظيمي البد من االهتمام ب .3
العمق اإلنساني كل ما حيمله من استدامة وتوازن ، ومنه لاإلنسان 
سلَّر اهلل لإلنسانية لتنظيم واستثمار واستدامة ما  ، النبيلالعقالني 

 .. من مناب  احلكمةاية العلوم واملعارف وما ترفد بأخال الدنيا وإدارتها

تبدأ اإلدارة ويبدأ التنظيم من الكون وما خلق اهلل عز وجل وجعل فيه  .4
من القدرا  املستدامة غري املتناهية ، وذلك باجلعل التكويين للمللوق 

العظيمة لإلدارة  ما يرفده من التشريعا  اإلهلية جبماليتهاالعاال ، و
ستدامة بالتنظيم العالي الداة الذي ميد احلياة بانتظام األنظمة الرشيقة امل

 ..الرئيسية والفرعية ، وما يتةقق بها من هندسة وإعادة هندسة احلياة 

سلوك االاتصاد اإلداري ، وإدارة يما يتوجه به اإلسالم االهتمام بال .1
ي ، االاتصاد ، مبا فيه التوازن والتنسيق بني التنبؤ أو التوا  املستقبل

وجودة التلطيط والتنفيذ واألداء ، واستقامة ذلك على وفق اجلعل 
التكويين للمللوق وما يتةمله من أعباء ، وما يتةقق من إدارة الذا  
وإدارة األنشطة املتنوعة على أسا  استدامة عقالنية رشيدة تنهض 

 ..بالقدرا  واملواهب واإلبداعا  
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بد من التمييز بني ؛ املسلم ال، لكون التوجه حنو إدارة إسالمية جديدة  .6
وأعماله البعيدة عن روح اإلسالم ، واإلسالم وثوابته األخالاية وما 
يرتتب من حقوق وواجبا  ، وحالل وحرام تصان احلقوق فيه ، 
الستقامة صياغة التفكري املعتدل وتطبيقاته وما يتطلب من تقييم وظيفي 

 ..وتقويم أدائي الستدامة األعمال 

ء اإلداري واالاتصادي سالم مبا جيم  بني األسس والبنايهتم اإل .7
، املتكامل وإدارة اإلنسان وحقواه  ، كةلقا  حتمي النظامواالجتماعي

وما ميتد بذلك حلماية البيةة الداخلية والبيةة اخلارجية مبلتلف 
مكوناتهما ، بل ميتد حلماية التنظيم الكوني كاالبتعاد عن ما يلوث 

 ..واحليلولة دون متدد الظلم بكل أشكاله ومصادره الفضاء اخلارجي ، 

فيها والتطويري يتطلب أن تكون اإلدارة ذا  النهج اإلسالمي التنموي  .8
من املقوما  واألسس املؤهلة إىل أن تكون مبستوى الطموح العلمي 

، وما  ، املواكب لكل ما هو متطور عامليا ( العملي)  والتطبيقي أو
 .. ومسيطر عليه بشكل واس  يتطور وينمو 

 تنموية وتطويريةفلسفة واملواهب على وفق املوارد البشرية االهتمام ب .5
الكوادر املواهب ومالئمة ما متوافر من ، وتبدأ من منهج  شاملة

 ا س وبناءـ، لتكون على أس األنشطة واإلمكانيا  م  متطلبا 
 بالتوازي م  حتسني يريةتطوالو ةيوتنمالها اتيضمن جناح ةمستقبلي

 .. وتطوير القدرا  وتأهيلها ملتطلبا  األنشطة احلكومية وغري احلكومية

، متصفة باملرونة  أن تكون اإلدارة ذا  األيديولوجية اإلسالميةيتطلب  .51
ومتالئمة م   ، ، ومللتلف األنشطة اليت تتةقق هلا مردوداتها الشاملة
ئمة ، وتأخذ بذلك املواصفا  املال الظروف اخلاصة بالنشاط املعين

 . . للدينامية املطلوبة
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واختاذها على أفضل  قرارا االهتمام بنظم وإسرتاتيجيا  صناعة ال .55
وجه علمي متطور ، والسيما الغري التقليدي والرامي الذي حيقق جودة 

الفرص ،  –األداء والتةسني املستمر الستدامة نقاط القوة  –التنفيذ 
ته على األسس والبناء وهو ما يشج  عليه اإلسالم ويدعمه ويعزز مسري

 ..األخروية  –الصةيةة ، بالتبعا  الدنيوية 

 ،وأن ال تعيق املوهوب واملبدع  تكون اإلدارة يف نهجها استأصالي أن ال .52
وضرورة وض  منهج واائي وعالجي للموااف على اعتبارها من 

 .. يف الدول اإلسالمية يك اإلداراراحلالعوامل اليت تسهم يف رفد 

والبيةة  البيةة الداخلية للمشاري وإدارة ألولوية يف محاية االهتمام با .53
 ..األفقية والعمودية ، وتنميتها وتطويرها بكل االجتاها  ا اخلارجية هل

تربز األهمية املوضوعية إلدارة الذا  املبتعدة عن السلبيا  ، وما  .54
يتطلب من الصياغة والتطبيقا  وتقويم األداء ، وإعادة الصياغة بداعم 

علوما  والبيانا  ، لتشكيل الفكر املوضوعي املستثمر للطااا  امل
 ..والقدرا  والرغبا  وامليول اإلنسانية البناءة 

 العمل يف اإلسالم آفااه منفتةة وال تضي  احلقوق معه وال تتقادم ، .51
اإلسرتاتيجي والتنظيمي املمتد خبطوطه ودورة  –عمق فكره اإلداري و

وانقضاء أجيال ، ويعاجل الفراغ والفجوة  حضارته من خالل والدة أجيال
واستدامته وجتدد منافعه ومكاسبه الدنيوية  ونظامه بنظرة محاية الكون

 ..األخروية 

ال ميكن أن يكون التكليف اإلهلي أعلى يف سقفه من ادرا  املللوق  .56
أين ما كان ضمن اخلريطة التنظيمية للةياة ، واحلق بذلك هو احلق ال تتغري 

احلياة والبيةة  –واطنه ومجالية تطبيقاته الستدامة مسرية اإلنسان بواطنه وم
احمليطة ، بل ميتد حراكه التنظيمي إىل مستوى تأثري ذلك على الفضاء 

 ..ابية وفاعلية مكوناته يوانس، وانتظامه وسالمته 
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، ومنها  إدارة السمعة وإسرتاتيجيتها ، له ارتباطاته األخالايةاالهتمام ب .57
عمل والبناء املستقبلي بني الفرد واتجمتم  من جهة ، وبني أخالايا  ال

واهتم اإلسالم بهذا ، املشروع واتجمتم  على املستوى احمللي والعاملي 
اجلانب احليوي وحموريته وإدارته واستهدافاته ، بشكل شامل ومتكامل 

 ..باسرتاتيجياته املمتدة ضمن احلقوق والواجبا  إىل العامل األخروي 

وذلك ،  غري املستقرةبيةة الواألزما  وإدارة إدارة املشكال  م باالهتما .58
واألزما  تتطلب إدارة املشكال  و ، نهج اإلدارة االسرتاتيجيةبداعم 

وسياااته ، لوض  خطط املعاجلا  املناسبة والسيطرة عرفة املزيج املتغري مو
 ..على ما يواكب احلراك 

البيةة ،  –ل ضمن الفرد فاعتالنفس العمق امل -أخذ جوانب الفكر ت .55
ومنه ما يتعلق باالهتماما  اإلدارية النفسية ورف  الروح املعنوية واالرتباط 

حتسني الكفاءة باملشروع وحتقيق أهدافه اإلسرتاتيجية املرسومة ، ومراعاة 
العاطفية وثقافتها والقدرة على إدراك املشاعر املتبادلة وتعزيزها ، ورف  

للطااة اإلجيابية ، ومنها رف  مستوى األداء مستوى التةسس العاطفي 
 ..أمر ضروري وله أهميته الفاعلة وهو وجودة اإلنتاج ، 

تربز أهمية مهمة ومهارة اإلدارة املتكاملة اجلامعة بني التفكري الفاحص  .21
التقوميي ، وبتوجهاتها  –والتشليصي ، والتفكري النااد بالتفكري التقييمي 

 ..األداء لتةقيق امليزة التنافسية املثمرة  –الذكية يف حتسني الوظيفة 

جانب يما ميكن أن حتلل به الشلصية يف اإلسالم ، كونها نابعة من  .25
التشريعية ، ومدى تأثرياتها على اآلخرين وعلى البيةة  –ادراتها التكوينية 

الداخلية والبيةة اخلارجية وحتى امتداداتها الفضائية ، وذلك حبسب مكانة 
امها وأدوارها ومسؤولياتها ، ومدى التفاعل التكتيكي الشلصية ومه

واإلسرتاتيجي املتبادل بنتائجه الدنيوية واآلثار املمتدة باحلقوق والواجبا  
 ..ملا بعد الدنيا 



 396 

البالغ لتأهيل القائد واإلداري ، ويتس  االهتمام ؛ يف املنهج اإلسالمي  .22
وحقوق النا   بإسرتاتيجيته الريادية إىل شكل ومضمون حيفظ كرامة

بشكل عام ، والعاملني يف املشاري  واألنشطة بشكل خاص ، وما يرتبط 
 ..بذلك من طبيعة االتصاال  والعالاا  ، والتعاون واملشاركة 

هناك االهتمام بأنظمة املعلوما  والبيانا  وإدارتهما الستشعار  .23
اعدة يف ، واملسوتنفيذها القرارا  التنظيمية املستقبل وداة اخلطط وصناعة 

، الفرص –ومشاريعها واستثمار مفصلية نقاط القوة  دولةتشكيل مستقبل ال
إدارة االستكشاف ، وتربز  ا ةديالت –نقاط الضعف من  ةماياحلو

، املبادرة  –حتققه إدارة االستكشاف يما و، واملبادرة املعلوماتية االستبااية 
 إدارة الواتتمام بما يتطلب االه، و السلوك –املعلومة ومنه ما يرتبط ب

بشكل رشيق وفاعل وبرتكيز استثنائي  وإدارة التغيري باملنهج االبتكاري ،
 ..وبانسيابية عالية 

إدارة األزما  العاملية يف ظل العوملة ، وتعاابها حنو االهتمام بالبد من  .24
بني الفقر والغنى ، ليظهر أهمية إدارة مثاًل معاجلا  الفجوا  الكائنة 

 ..لواائية والعالجية على املستوى العاملي الفجوا  بني ا

ال يقف اإلسالم وشريعته السمةاء بوجه أي تطور ما دام ال يتعدى  .21
، وإىل والكائنا  على حقوق املللواا  من اإلنسان وحتى البيةة والفضاء 

جانب ذلك حيث على طلب خمتلف العلوم واملعارف املقرتنة باألخالايا  
 يرتبط باملهنية   املرتبطة بذا  املطلب وما

البد من إدارة رشيقة ومستدامة جتم  بني اإلسرتاتيجية والتكتيكية  .26
الستثمار مكونا  نظرية االتصال ، وجمريا  األدوار واملهام ، وما يتوجه 

الفرص على أسا  ال حيمِّل األطراف ظهور تبعا   –بتةسني نقاط القوة 
اإلهلي ، وليس األهواء ، م  مراعاة التشري  االتصال وحتديا  عواابها 

 ..واألجندا  املشوهة حلقيقة اإلسالم وتشريعاته السمةاء 
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يتجه اإلسالم بأعلى مراتب احلرص على البيةة املستقرة واملناخ  .27
التنظيمي العالي املستوى وباستدامة عالية ، ومعاجلة الفجوا  أين ما كانت 

توى العالاا  نظام لالتصال لرف  مسفاعلة إلدارة تتصف ببناء متبقوى 
 .. والتنظيمي السلوك اإلداريوما يرتبط ب ،العامة واإلنسانية 

اهتم اإلسالم منذ بداية انتشاره وحراكه ، باجلانب املعنوي ورف  الروح  .28
، ومنه لتوجها  وأنشطة احلياة  املعنوية بشكل واس  ، لكونه الداعم الكبري 

 .. اجلودةوما يرف  من مستوى اإلرادة واملطاولة يف األداء 

وما يتطلب من أن واالحتجاج واملداولة ، ي التفاوضاجلانب االهتمام ب .25
، لكي ال يصل  واملساواة والتكافؤلة اداإلدارة التفاوضية تتصف بالعتكون 

االتفاق إىل خطوط الغنب واحليف والظلم ومكاسب طرف على حساب 
يولد مشاكل أو طرف آخر ، لةال يفشل العقد أو االتفاق املربم مستقباًل ، و

 اخلالفا  أزما  ال حتمد عقباها اد تتجاوز بذلك ما ابل االتفاق ، وتولد
 ..الصراعا  والعنف و

مبين على االستقراء باآلثار هناك يف اإلسالم توجه تنموي وتطويري  .31
، واالستنتاجي واحلضارة والتاريخ وأسباب ومسببا  تدهور مسرية احلياة 

املوجهة لبناء منظومة واحلاضرة واملستقبلية ،  ، املاضيةالداف  باملقوما  
إدارية هلا فاعليتها وسالمة أهدافها ووسائلها وتطبيقاتها اإلنسانية يف البناء 

 ..ومحاية األنشطة والعلوم واملعارف واحلضارا  

التنسيق بني االبتكار اإلسرتاتيجي وإتقان الكفاءة ميكن هناك  .35
ة يف خمتلف األعمال ، واالستفادة من يكية والتنفيذاإلسرتاتيجية والتكتي

التقنيا  احلديثة لرف  مستوى الكفاءة ، ومنها الكفاءة اإلدارية والتنظيمية ، 
ثقافة وهو ما حث وشج  عليه اإلسالم ، بل جتاوز ذلك ليبين 

اجلودة بالثقافة التقييمية  –إسرتاتيجيا  ومستويا  ملنظوما  معايري الراابة 
 ..بالذكاء الذاتي للسلوك التنظيمي  والتقوميية املنتظمة
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واملهنة العمل و السلوك وأخالايا السلوك األخالاي اهتم اإلسالم ب .32
ودعمها بوضوح من خالل فقه احلالل واحلرام واحلق والباطل ، فما كان 

، ويكون  تهااالستداموسالمة اجلودة على حالل وحق ، حيقق أسسه وبناءه 
وي ، فال ضياع حلقوق مجي  األطراف أخر –تبعا  العمل وأجره دنيوي 

 ..املعنية بالعمل 

اهتمام اإلسالم كشريعة وتشري  مبنظومة النزاهة وإدارتها ، وما  .33
تتطلبه من الكادر املناسب واألمني على كل ما يتعلق بأعماله واملشروع 

على العامل فيه ، وأن يتةقق االستفادة من التجارب واخلربا  ، ويعمل 
تدريبية مالئمة للتطوير املستمر واملستدام واحليلولة دون  ربامجالتشجي  ل

اخرتاق نزاهة العاملني من جهة ، ومحاية األجهزة ، والسيما منها ما يتعلق 
 ..وما إىل ذلك يف عاملنا املعاصر بأجهزة احلاسوب وأنظمة التلزين 

العميق يف اإلسالم ، أن جعل اإلسرتاتيجيا  ال تقف خبططها  .34
تقومياتها وتبعاتها عند عتبة احلياة الدنيوية ، بل متتد بآثارها إىل وتطبيقاتها و

ما بعد الدنيا ، وهو ما حيقق جوانب عدة ، منها ما يتعلق جبودة ذا  
تناهية ما دامت احلياة اإلسرتاتيجية وفلسفتها وأهدافها واستدامتها الالم

بالفكر ه يتوجه ب ، وأرى يمكن أنه ضمان سالمة اإلنسان وأمنمستمرة ، و
بيةته املتكاملة املعطاءة و، العمق اإلسرتاتيجي بسعته اخلضراء  ياإلسالم
استدامتها ورشااتها ومحايتها لكل ، و( اإلسرتاتيجية اخلضراء )  ؛مبنظور 

 ..ما خلق وُيللق 

، تنفيذ األعماليف  واملشاركة وحدة املواف والتعاوناالهتمام بتوجها   .31
 تضامين واٍعبشكل املسؤولية يتةمل و ،كل فرد مشارك وداعم  ليكون
، وهي أرف   ، والذي حيمل طاب  األجر الدنيوي واألخروي وواعد

،  اسرتاتيجية ُتبنى يف دواخل كل فرد يف اتجمتم ، ولكل نشاط يتطلب إجنازه
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، وما حيقق من إدارة تنموية مجاعية  ولكل فعل مبتغاه النف  العام واخلاص
 .. مواف و ، لكل زمان ومكان شاملة

هناك اإلدارة بداعم الصالح واإلصالح اجلزئي والكلي ، خبصوصياتها  .36
وعمومياتها ، ومبا هو كائن ضمن النظرة الفردية واجلمعية واتجمتمعية ، 

احلكومة النزيهة العاملة من أجل  –برتكيباتها السكانية ، يف إطار الدولة 
النهج راكه ضمن البناء التنموي والتطويري وبالتوجه الريادي ، وإش

،  مركزياال النهج االاتصادي امللطط أو / و  االاتصادي امللطط مركزيا
، على مستوى اطاعا  وختصصيا  من شأنها أن حتفز اإلبداع الريادي 

وسالمة إدارته من معواا  تنمية وتطوير اإلدارة إلدارة الصالح 
 .. واإلصالح الكائن يف خمتلف األنشطة احلكومية وغري احلكومية

 
 

 املقرتحات والتوصيات: ثانيًا 
 

وبعد كل ما تقّدم يما دار دراسته ضمن حماور املباحث املتقدم ، وما مت        
الوصول إليه من مؤشرا  االستنتاجا  اليت اختصرتها من بني أهم ما دار 

إدارة إسالمية حقيقية جديدة ، لوض  ( حنو ) ضمن دراسة مشروع جممله ؛ 
هلا ، لالنطالق باجتاه ترسيخ وتوسي  هذا التوجه بأوس  مؤشرا  ضرورية 

ملتطلبا  تثبيت األسس والبناء لإلدارة اإلسالمية اجلديدة بشكل وأعمق 
موضوعي يف ضوء الشريعة اإلسالمية املتمثلة أواًل بالقرآن الكريم ،  ، وال متيل 

ا  إىل أهواء وأجندا  فةوية وغريها من التوجها  السياسية بإيديولوجي
 مصطنعة لقياسا  معينة تشوه هذا التوجه 

وض  املقرتحا   من يتطلب وااتضى توجها  الدراسا  لوض  ما     
والتوصيا  اليت من املمكن أن تكون مؤشر لتوسي  هذه الدراسة بشكل 
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ما حتتاج منه و، التهذيب والصياغة والتطبيق القيام بموضوعي ميكن من خالهلا 
استكماهلا بالتقييم الوظيفية ، ليكون واصفا  إىل التوصيف والوصف وامل
، وتواصل دورتها املنتجة بداعم التوجه األخالاي الوظيفي والتقويم األدائي 
ضمن مفاصل الدول يف استدامة واالستفادة منها ، خلدمة الشعوب اإلنسانية 

 ..الدولة ومتطلباتها احلقيقية حراك 
إدارة إسالمية ( االجتاه حنو ) ؛  وميكن وض  من بني أهم ما يدخل ضمن      

 :جديدة ، من توصيا  ومقرتحا  وتبيانها باآلتي 
إدارة وتنمية  من أنه ديناإلسالم من إظهار حقيقة ما يكون عليه البد  .5

، وتطوير  والبناء واألمان واحملبةواملشاركة والتعاون ح والتساملسالم ل
ودين التوحيد  ،ة واملستدامة واملستمرة واحلياة الذكية والرشيقالنظام 

وحقواه  معايري بناء اإلنسان حبسبو،  والتسامح والوحدة اإلنسانية
 ..نها التشري  اإلهلي احملكم بّيالذي 

من التالعب بها على وفق أهواء النفو  القران الكريم  مضامنيمحاية  .2
حنو أاوم السبل احملكمة خلري الواائي والعالجي وجِّه املليكون  ،الضعيفة 
املسلم وأعماله البعيدة عن سلوك التمييز بني ؛  ونشر ثقافة،  اإلنسانية

 لكل االحنرافا  ، ةاملانعروح اإلسالم ، واإلسالم وثوابته األخالاية 
والتوجه لبناء احلضارة اإلنسانية املستدامة مبنظور وإدارة بناء الثقة ، 

 ..البيةة و النا  على أسا  املسؤولية ومحايةأخروي  –دنيوي 

اإلداري الذي يبدأ من  –البناء التنظيمي ب خبطط وتطبيقا التوجه  .3
العمق كل ما حيمله من استدامة وتوازن ، ومنه لدواخل اإلنسان 

 .. العقالنياإلنساني 

سلوك االاتصاد اإلداري ، وإدارة الحنو  يتوجه به اإلسالم ماترمجة  .4
على وفق اجلعل التكويين وتأهيله التوجه التنموي واستقامة االاتصاد ، 
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نهض بالقدرا  واملواهب ي، وكل ما للمللوق وما يتةمله من أعباء 
 ..اإلنسانية العلمية واملعرفية بداعم واإلبداعا  

ء اإلداري واالاتصادي م  بني األسس والبناجتبربامج التوجه   .1
صيانة دارة اإلنسان وإلاملتكامل  النظاملبناء ودعم تنمية ،  واالجتماعي

 ..محاية البيةة الداخلية والبيةة اخلارجية ، وحقواه 

واملواهب على وفق املوارد البشرية خطط كفيلة حبماية وتنمية وض   .6
املواهب مالئمة ما متوافر من تبدأ من منهج ، إسالمية مستدامة فلسفة 

وتطوير القدرا   تةسنيل األنشطة الكوادر واإلمكانيا  م  متطلبا و
 .. وتأهيلها

واختاذها على أفضل  قرارا نظم وإسرتاتيجيا  صناعة ال بناءيتوجب  .7
، ومنها ما جيم  بني الصياغة والتصميم والتطبيق وجه علمي متطور 

نقاط وجودة والتةسني املستمر الستدامة  املسؤوليا  -حتمي احلقوق 
 .. الفرص –القوة 

لتشكيل بناء لسلبيا  ، لعاجلة تطبيقية إلدارة الذا  امل برامجوض   .8
ووض  احللول على  الشلصية وادراتها على الراابة السلوكية والتشليص

 .. تطبيقهاو أسس علمية

لتةقيق على األساليب العملية يف اتجمال اإلداري والتنظيمي التدريب  .5
 ..وال تتقادم  فيهاتضي  احلقوق  ثقافة تقوميية ال

،  األخالاية وارتباطاتها جيتها ،دارة السمعة وإسرتاتيخطط إلوض   .51
 .. يةاإلسالم هو ما اهتمت به التشريعا و

نهج اإلدارة عم لد واألزما إدارة املشكال  باالهتمام بالتوجه  .55
 .. مسبباتها يطرة علىسبة والسوض  خطط املعاجلا  املناو،  االسرتاتيجية
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 ا رف  مستوى االستعدادل، اإلنسانية خطط إلدارة العالاا  وض   .52
وروح االنتماء للعمل وحتقيق روح املثابرة  رف  الروح املعنويةما حيقق كل و

  ..يف التنفيذ واألداء 

بأرف  فكر تأهيل القائد واإلداري يف به  اإلسالمي فكرتم الما يه تطبيق .53
أو موا  مسؤولية يشغله من أشكال  مشروعأي  وسلوك النزاهة حلماية

  .. والسياسي الفساد والسيما منه الفساد اإلداري واملالي

ا الستشعار املستقبل وداة ظمة املعلوما  والبيانا  وإدارتهأندعم  .54
اعدة يف تشكيل ، واملسوتنفيذها القرارا  التنظيمية اخلطط وصناعة وض  

 .. ومشاريعها دولةمستقبل ال

 السعييف ظل العوملة ، و لعامليةاألزما  اباإلدارة حتى اهتمام ب التوجه .51
التقنية ورأ  املال املعريف وإدارة املواهب ملواكبة كل ما عاجلا  الفجوا  مل

ة دون ظهور آفة التقادم ، ومنها يتطور وما حيدث من تغيري عاملي ، للةيلول
 .. تقادم اإلداريال

جتم  بني اليت ستدامة املرشيقة والدارة اإل على تطبيقالعمل  .56
اإلسرتاتيجية والتكتيكية الستثمار مكونا  نظرية االتصال ، وجمريا  

، وذلك يتم الفرص  –األدوار واملهام ، وما يتوجه بتةسني نقاط القوة 
 ..باملالئمة والفاعلية واملرونة 

اإلدارة  عليه وما يتطلب من أن تكون،  يالتفاوضاجلانب مستوى رف   .57
عالاا  اإلسرتاتيجية لمن أجل بناء ا،  واألخالايا لة ادالعمن  التفاوضية

 .. البيةة اخلارجيةم  

التنسيق بني االبتكار اإلسرتاتيجي وإتقان الكفاءة اإلسرتاتيجية بالتوجه  .58
األعمال ، واالستفادة من التقنيا   جماال  ة يف خمتلفيكية والتنفيذوالتكتي

 .. احلديثة لرف  مستوى الكفاءة ، ومنها الكفاءة اإلدارية والتنظيمية
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واملهنة ودعمها العمل  وأخالايا السلوك األخالاي  علىلتشجي  ا .55
، لكي ال تضي  بوضوح من خالل فقه احلالل واحلرام واحلق والباطل 

 ..احلقوق 

جعل  الذيالعميق يف اإلسالم االهتمام بالتوجه اإلسرتاتيجي يتطلب  .21
تقومياتها وتبعاتها عند عتبة اإلسرتاتيجيا  ال تقف خبططها وتطبيقاتها و

التوجه  باإلمكان، وأرى احلياة الدنيوية ، بل متتد بآثارها إىل ما بعد الدنيا 
 ..استدامتها و( اإلسرتاتيجية اخلضراء ) بناء ل

،  تنفيذ األعماليف  واملشاركة والتعاون بادرة واملسؤوليةفة املثقابناء  .25
 .. يق األهداف املرسومة لتةقتضامين بشكل  والتوجه األخالاي

ما يضمن محاية هو ، والصالح واإلصالح  إدارةب االعتناءيتطلب   .22
اإلبداع على فز حيأن  الذي من شأنه، االاتصادي  –االمن اتجمتمعي 

 ..لدى املوارد البشرية  الريادي
  
 

ونكون اد وصلنا إىل ما ميكن تبيانه من خالل هذه الدراسة وحماورها ،        
على وفق استيعاب اخلطوط العامة ، إلمكانية التةرك لوض  األسس احلقيقية 

ملمكنة التطبيق ، والبناء التفاعلي ، لالجتاه حنو إدارة إسالمية جديدة تواكب ا
الشريعة اإلسالمية ،  يتم وضعها يف ضوء ما جاء  به التطورا  العاملية حبلول

؛ القرآن الكريم ، واألحاديث النبوية الشريفة ، وأاوال  ة مصادرهاويف مقدم
احلياة  –لبناء اإلنسان  حقيقية ترمجة، لتكون ( عليهم السالم)األئمة األطهار 

 وحضارته الشاملة احملققة لتنمية وتطوير السلم العاملي الذي يستثمر البيةة
 .. لسعادة النا   ويستدميها

 ..ومن اهلل تعاىل التوفيق والسداد 
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 ملخططاتحمتويات الكتاب من ا
 
 الصفحة المحتوى

يبين مختصر وضمني وتكاملي إلدارة الفراغ (   ) مخطط 

 والفجوات 
36 

 43 يبين اتجاه الطاعة وشرعيتها(  2) المخطط 

يبين فاعلية منظومة التغيير وإدارتها في البيئة (  3) مخطط 

 الفكرية والنفسية والسلوكية
65 

 69 يبين المنظومة المختصرة للتعاون(  4) مخطط 

 73 يبين المنظومة الكائنة فيها الحقوق والوامبات(  5) مخطط 

 74 السلوك –يبين بشكل مبسط تكاملية منظومة اإلدارة (  6) مخطط 

وظائف  –يبين بشكل مبسط لمنظومة وظائف اإلدارة (  7) مخطط 

 المشروع
75 

  8 يبين منظومة إدارة السمعة وإستراتيجتها(  8) مخطط 

 84 نظومة إدارة السمعةفعالية م(  9) مخطط 

 91 يبين منظومة إستراتيجية إدارة البساطة(  1 ) مخطط 

  9 يبين منظومة إستراتيجية إدارة التعقيد(    ) مخطط 

 95 مانب من منظومة اإلدارة الجاذبة واإلدارة الطاردة(  2 ) مخطط 

يبين حراك منظومة إدارة المشاكل  وإدارة (  3 ) مخطط 

 األزمات
 11 

يبين الجانب اإلستراتيجي إلدارة العواطف (  4 ) مخطط 

 واإلمهاد
  1 

 8   يبين مختصر لمنظومة إدارة التفكير(  5 ) مخطط 

 يبين التفاعل التكتيكي واإلستراتيجي(  6 ) مخطط 

 القيادة –المتبادل مع الشخصية  
 29 

 46  يبين اإلستراتيجية بين اإلدارة والقيادة(  7 ) مخطط 

 55  المعلومات المختصرة منظومة إدارة(  8 ) مخطط 

 72  يبين عالقة اإلدارة بالتوقيت والموقع والموقف(  9 ) مخطط 

يبين بشكل مختصر إدارة  التغير الجزئي والتغيير (  21) مخطط 

 الشامل
 86 
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 88  يبين مانب من مصفوفة إدارة التغيير(   2) مخطط 

 95  منظومة إدارة موارد المشروع(  22) مخطط 

لتنظيمي التنموي والتطويري الرشيق الهيكل ا(  23) مخطط 

 والمستدام
229 

 255 الجودة –يبين موانب من الرقابة المستدامة (  24) مخطط 

يبين موقع اإلدارة المستدامة من الرقابة المستدامة (  25) مخطط 

 الجودة –
259 
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 ظروف التأكد وعدم التأكد
272 
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 الداخلية
296 

 مختصر مبسط لومهة نظر إسالمية (  31) مخطط 

 األخروي –األداء والجزاء الدنيوي  –للوظيفة 
3 4 

 325 مختصر ومبسط لمراحل الذكاء(   3)  مخطط
يبررررين مختصررررر إدارة منظومررررة ثقافررررة األخررررالق    (  32) مخطررررط 
 ومعاييرها

355 

 366 يبين منظومة اإلستراتيجيات الوقائية والعالمية(  33) مخطط 
يبرررين مختصرررر ومبسرررط لمنظومرررة اإلسرررتراتيجيات (  34) مخطرررط 
 اإلسالمية

367 

 دارية المتكاملة اإل –المنظومة الحياتية (  35) المخطط 
 باألسس والبناء التنموي والتطويري

389 
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 حمتويات الكتابفهرس 
 

 الصفةة عوـــاملوض 
 6 املقدمة

 8 املدخل وأسس اإلدارة ونظرياتها: املبةث األول 
 5 . مدخل ومفاهيم: أواًل 
 21 . البداية واأُلسس احلقيقية لإلدارة: ثانيًا 
 28 .إدارة الذا  : ثالثًا 
 33  .إدارة الفراغ : رابعًا 

 41 . إدارة احلكم واألمانة والعدل: خامسًا 
 44 .جوانب من النظريا  اإلدارية : سادسًا 
 64 .إدارة البيةة النفسية بني الفكر والسلوك : سابعًا 
 67 . التعاون وبناء الفكر اإلداري والتنظيمي :ًا ثامن

 71 . إدارة احلقوق والواجبا : تاسعًا 
 72 . اإلدارة بني متطلبا  احلقوق والواجبا  :عاشرًا 

 74 . إدارة السلوك وسلوك اإلدارة:  احلادي عشر
 76 املهام والتوجها  اإلدارية واستكشافاتها:  املبةث الثاني

 77 . بني التقليدية وغري التقليدية إدارة السمعة: أواًل 
 83 . بني القوة اجلاذبة والطاردة عةإدارة السم: ثانيًا 
 87 . إدارة البساطة وإدارة التعقيد و الذكاء العاطفي: ثالثًا 
 53 . رة اجلاذبة واإلدارة الطاردةااإلد: رابعًا 
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 58 . إدارة املشكال  وإدارة األزما  :خامسًا 
 515 . إدارة اخلوف التقوميي ومعطياته :سادسًا 
 516 . إدارة العواطف واإلجهاد: سابعًا 
 557 . التشليصي والناادوإدارة التفكري الفاحص : ثامنًا 

 522 الشلصية واإلدارة والقيادة: املبةث الثالث 
 523 .الشلصية وجوانب من مساتها : أواًل 
 526 . اإلدارة والشلصية الفردية واجلمعية واتجمتمعية: ثانيًا 
 531 .اإلدارة والقيادة : ثالثًا 
 534 . القيادة وخصائصهااإلدارة وأساليب : رابعًا 

 535 . تيجية القيادةالقيادة اإلسرتاتيجية وإسرتا: خامسًا 
 544 . إسرتاتيجية اإلدارة وإسرتاتيجية القيادة: سادسًا 
 545 . داريةريادة اإلالالقيادة وبني  سرتاتيجيةاإل: سابعًا 

 513 جوانب من إدارة املعلوما  ونظمها راب املبةث ال
 513 . إدارة اواعد املعلوما  البيانا : أواًل 
 518 . ية لتكنولوجيا املعلوما التةت ىالبناإلدارة و: ثانيًا 
 562 . احلفاظ على التوازن يف نظم املعلوما  اإلدارية: ثالثًا 
 564 . ة ونظم املعلوما السلوكيقضايا الاإلدارة و: رابعًا 

 567 احلفاظ على التوازن يف نظم املعلوما  اإلدارية: خامسًا 
 571 ياإلدارة والتغيري واملنهج االبتكار:  امساملبةث اخل

 575 .إدارة الوات : أواًل 
 572 . اإلدارة بني التوايت واملوا  واملواف: ثانيًا 
 571 . فاعلة واالتساع اجلغرايفتاإلدارة امل: ًا ثالث

 578 .اإلدارة ونظرية القدرة االستيعابية : رابعًا 
 584 . إدارة التغيري ومصفوفة إدارة التغيري: خامسًا 
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 585 . إدارة املنهج االبتكاري املعاصر: سادسًا 
 554 . إدارة املوارد: سابعًا 
 557 . واملستدامة اإلدارة الرشيقةجوانب من : ثامنًا 
 211 . العوملةاإلدارة بني احلوكمة و: تاسعًا 
 251 . اإلدارة والكفاءة التفاعلية: عاشرًا 

واهليكل الوظائف بني الدليل :  ساد املبةث ال
 التنظيمي

253 

 253 .الوظائف اإلدارية ووظائف املشروع : أواًل 
 257 .السلطة واملسؤولية يف النظام اإلداري : ثانيًا 
 222 . مي واهليكل التنظيميالدليل التنظي: ثالثًا 
اهليكل التنظيمي بني وظائف اإلدارة ووظائف : رابعًا 
 . املشروع

221 

 231 .االبتكار واهليكل التنظيمي : خامسًا 
 232 التنبؤ والتلطيط والتنظيم والراابة:  اب املبةث الس

 233 .التوا  أو التنبؤ اإلداري : أواًل 
 237 . التلطيط وأهميته للمشاري : ثانيًا 
 243 .التنظيم والتنسيق اإلداري : ًا ثالث

 245 .الراابة واملتابعة التقييمية والتقوميية : رابعًا 
 213 . الراابة املستدامة واجلودة: خامسًا 

 261 القرارا  واالتصاال  والعالاا :  ثامناملبةث ال
 265 . والفكر القيادي ثقافة صن  القرار: أواًل 
 264 . صناعة القرارا  واختاذها: ثانيًا 
 271 . وعدم اليقنياليقني واختاذه بني صن  القرار : ثالثًا : لثًا ثا

 274 . اإلدارة واألمتتة والقرارا  والبيةة: رابعًا 
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 275 .لتقليدية وغري التقليدية اإلتصاال  بني ا: خامسًا 
 281 . مهارا  االتصال بني التقليدية وغري التقليدية: سادسًا 
 288 . إدارة األزما  واإلتصاال : سابعًا 
 252 .للمشروع العالاا  التنظيمية الداخلية : ثامنًا 

وإدارتها بني التقليدية وغري  العالاا  العامة: تاسعًا 
 .التقليدية 

257 

 312 اإلدارة والسلوك والتنظيم:  تاس املبةث ال
 313 . رة والسلوك التنظيميااإلد: أواًل 
 311 . السلوك اإلداري بني االهتمام والتةدي: ثانيًا 
 317 .لسلوك اإلداري والسلوك التنظيمي ا: ثالثًا 
 315 . وعلم النفس التنظيمي واإلداري األداء: رابعًا 

 351 . التأثري املعنوي على إدارة مسرية البناء :خامسًا 
إدارة وتنظيم التوجها  الفكرية والنفسية : سادسًا 
 . والسلوكية

321 

 324 . إسرتاتيجية الذكاء اإلداري والتنظيمي: سابعًا 
 327 . اإلدارة والكفاءة والسلوك التفاوضي: ثامنًا 
 331 . التنمية اإلدارية إلدارة التنمية والتطوير: تاسعًا 
 333 . عمالاأل يا اسرتاتيجيا  مستواإلدارة و: عاشرًا 

 341 .وإسرتاتيجية االبتكار  اإلدارة االبتكارية: ادي عشر احل
 344 . جوانب من اإلدارة واإلسالم:  املبةث التاس 

 341 . يا  العمل اإلداريأخالا: أواًل 
 311 .أخالاية اإلدارة وإدارة األخالق وثقافتها : ثانيًا 
 316 . املعريفو ثقايفالتبادل الالنزاهة و إدارة: ثالثًا 
 315 .فلسفة العالاا  اإلنسانية وإدارتها يف اإلسالم : رابعًا 
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اإلسرتاتيجية جوانب من منظور ومضمون : خامسًا 
 .إسالمي 

364 

 368 .واإلسالم  يجية اإلدارة التنمويةاسرتات: سادسًا 
 371 .تعزيز إدارة نقاط القوة يف االسالم : سابعًا 
 382 .اإلدارة بني العوملة واإلسالم : ثامنًا 
 387 . إدارة الصالح واإلصالح يف اإلسالم: تاسعًا 

االستنتاجا  والتوصيا  : شر عادي املبةث احل
 .واملقرتحا  

355 

 355 دارة اإلسالمية اجلديدةجناح اإل إستنتاجا  إمكانية: أواًل 
 355 .املقرتحا  والتوصيا  : ثانيًا 

 414 : املراج املصادر و
 414 .املراج  العربية املصادر و: أواًل  

 416 . املراج  األجنبّيةاملصادر و: ثانيًا 
 453 . حمتويا  الكتاب من امللططا 

 
 
 
 
 
 
 
 

 لسنة )       ( رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد 
 



 421 

 
PROF . DR. HASHIM HUSSAIN NASSIR  AL – MUHANNAK 

  الدكتور هاشم حسني ناصر احملنك الربوفيسور
 يف سطور

  العراق / درس االبتدائية والثانوية يف النجف األشرف.. 

   درس يف جامعة بريوت العربية ، وأكمل دراسته اجلامعية يف اجلامعة املستنصـرية

 .. 5891 – 5891العراق عام  –

  ف وشـهادات  حصل على شهادات املاجستري والدكتوراه والربوفيسور  مع مرتبة الشـر

 :التفوق من جامعة 

 (CIU) CAROLINA INTERNATIONAL  UNIVERSITY 

  له مشاركات يف الكثري من الدورات ، واللجان العلمية.. 

  حاصل على الكثري من الشهادات التقديرية وكتب الشكر.. 

  حاصل على هوية املؤلف الدولي..  

  ماليا ، املاليزية  جامعة: حاصل على وسام الباحث املبادر من موقع أريد. 

    كتـا  وموسـوعة ومعـاجن منشـور  ويف دورهـا للنشـر ، ويف       (  511) له أكثـر مـن

 ..خمتلف التخصصات 

  مؤمتر علمي وطين ودولي ويف خمتلف التخصصات ، داخل (  71) مشارك بأكثر من

 ..العراق وخارجه 

  حبث وموضوع  ، داخل وخارج العراق (  511) منشور له أكثر من.. 

 شور له الكثري مـن القصـا القصـري  والشـعر يف الصـجملف وا ـالت ، وضـمن        من

 ..كتب يف السري  الذاتية والعلمية 

      منشور له الكثري واملنوع من الكتب والبجملوث والقصـا والشـعر  علـى مواقـع يف

 ..االنرتنت 

  له عضوية يف العشرات من احملافل العلمية الدولية.. 

  دار أنبـاء  / مؤسسـة ريـري حكوميـة وريـري رحبيـة       /مؤسسة دار أنباء مؤسس ومدير

 ..مركز دراسات دار أنباء / للطباعة والنشر 

 جامعة الكوفةالشؤون العلمية، و/ رئاسة اجلامعة :  جامعة بابل:  سابقًا عمل يف  :

،  5881مركز دراسات الكوفة ، وواحد من مؤسسي املركز ، ومدير املركز وكالة 

 ..ويف كلية الفقه / ئاسة جامعة الكوفة وعمل يف ر/ ومدير اإلدار  


