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 مقدمة                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وألمهية اإلدارة ابلقيم فقد  ،يف اإلدارة والقيادة تعترب اإلدارة ابلقيم من االجتاهات احلديثة
إبصدار الكثري من الكتب واألحباث اليت تناولت هذا  ،قام الكثري من املؤلفني والباحثني

يف هذا الكتاب سنعرض موضوع اإلدارة ابلقيم على و  ،االجتاه احلديث يف اإلدارة والقيادة
 ثالثة فصول وهي كاآليت:

 

 الفصل األول: القيم •

 

 الفصل الثاين اإلدارة ابلقيم •

 

 اإلدارة ابلقيم من املنظور اإلسالمي :الفصل الثالث •
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 الفصل األول                                  
 القيم                                     

 

ملفهوم وسلوك األفراد واملؤسسات، حيث  القيم تراكم فكري ال أييت فجأة، فهي تصور شامل
وارتقائها، واليت بدورها تؤدي إىل تغيري يف السلوك الفردي ى والدة الفكرة ومنوها يعمل عل

جنده يلجأ إىل مصدر ما ليتعلم منه  ،واجلماعي، ففي كل مرحلة من مراحل عمر اإلنسان
ة قيمية تساعده على البقاء واجبة االتباع، فهو بشكل دائم حباجة ملنظوم قيًما جمتمعيةً 

 والنماء.
 

وهو وارث األرض ومعمرها، وهو القادر  ،ر ويتأثر ابجملتمعفاإلنسان كائن اجتماعي فاعل يؤث
على صياغة الفكر وجتسيده بصورة واقعية، ولكنه حيتاج إىل عملية جتعله أكثر تفاعال بوجود 

ن خالهلا حتويل الفرد من كائن اجلماعة، وحركة التنشئة االجتماعية اهلادفة، حيث يتم م
يئته االجتماعية وعادات أسرته، وجمتمعه عامة، بيولوجي إىل كائن اجتماعي، يتفاعل مع ب

واليت تعد الوسائل اليت  ،والسياسية ،والثقافية والتعليمية ،بكل مكوانته النفسية واالقتصادية
 .عن طريقها تنتقل القيم بني أفراد الثقافة الواحدة

 
 لقيم:مفهوم ا •

 

 مفهوم القيم لغة:  -
 

جاء يف لسان العرب البن منظور أن " القيمة واحدة القيم، وأصلها الواو ألنه يقوم مقام 
 الشيء، والقيمة مثن الشيء ابلتقومي " ويقال أمر قيم أي مستقيم، والدين القيم أي املستقيم 
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 (502 - 500الذي ال زيغ فيه وال ميل عن احلق. )ابن منظور، )د.ت(، ص
 

أي الثمن الذي يعادل املتاع، والقيم كل ذي قيمة، ويقال:  ،مجعها قيم" القيمة  ويف املنجد:
 (663م، ص1960كتاب قيم أي ذو قيمة، وداينة قيمة أي املستقيمة. )املنجد، 

 
( قوم الشيء: عدله ودرأ 622م، ص1991كما جاء يف منجد الطالب يف اللغة واألعالم )

 املتاع: أي جعل له قيمة معلومة.  وأزال اعوجاجه، وقوم
   
 :امفهوم القيم اصطالح   -
 

" تشكيل الذات لدى املتعلم، ومتيزه عن غريه، وهذا يعين أن  القيمة أو الوسم بقيمة يعين  -
يتكون لديه نظام قيمي يتحكم بسلوكه، ويشكل  ،عندما يصل إىل هذا املستوىاملتعلم 

 ( 63م، ص2008)عطية، واهلامشي.  أسلوب حياته، وفلسفته يف احلياة ".
 

" القيم أبهنا أشياء وأفكار حول موضوع ما،  (25م، ص2009وعرف )شواهني، وبدندي، 
  .أو قوم، ويشرتكون يف تطبيقها"املرغوب فيه وغري املرغوب فيه، يضعها أعضاء مجاعة 

 
أو األشياء أو  معمقة حنو األشخاص ،وتعد القيم أبهنا " نظم معقدة ألحكام عقلية انفعالية

 .ا "سواء أكان التفضيل الناشئ عن هذه التقديرات املتفاوتة صرحية أم ضمني   ،عاينامل
 (.18م، ص2006)محادات، 

 
تقدات حتدد أمهية األشياء ابلنسبة للفرد يف ( أبهنا "مع113م، ص2014وعرفها )عطوي، 

 ".فيه  ضوء ثقافة اجملتمع الذي يعيش
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 أمهية القيم:  •
 

وهلا وظائف عديدة يف حياة الفرد واجملتمع، فهي معيار التوجيه السلوك ية كبرية للقيم أمه
الفرد عن الصادر عن األفراد، فالقيم توجه ميول األفراد حنو أيدلوجية معينة، ووسيلة يعرب هبا 

ذاته، كما يتم توظيف القيم يف حل الصراعات ويف اختاذ القرارات، وهي وسيلة للدفاع عن 
معيارا يساعد الفرد على التربير املنطقي للسلوك غري املقبول اجتماعيا. )راضي،  الذات، وتعد

 (. 18م، ص2013
 

كمعايري السلوك  كما ترتبط القيم جبوانب النفس البشرية، وتكمن أمهيتها يف استخدامها
مما يساعد على فهم  ،وتربز القيم االختالفات احلضارية بني اجملتمعات ،األفراد واجلماعات

ظيمي، فالقيم ليست مفاهيم جمردة، بل هي ترابط عاطفي شديد لسلوك اإلنساين والتنا
ة القيم بل يف مجيع جماالت احلياة، فأزم ،التعقيد، والقيم ال تتجسد يف البناء االجتماعي فقط

م، 2014 تؤدي إىل تغيري يف أولوايت القيم لديه. )ربيع، ،اليت يعاين منها اإلنسان املعاصر
 (. 409ص

 

 وظائف القيم: •
 

 

 وتتمثل يف التايل: ،للقيم وظائف عديدة تنعكس على سلوك الفرد واجلماعة معا
 

القيم حمركات أساسية للسلوك، وموجهات توجه السلوك حسب ما تكون عليه، فالقيم  -1
 تكمن خلف السلوك، وتعطيه املعىن والنوعية. 
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وكية املختلفة واملفاضلة ت بني البدائل السلساعد يف عقد مقارانت ةثقافي معايريتعد القيم  -2
 فيما بينها. 

 

 

اجلماعات واملنظمات، فالتقاء اجلميع على قاعده قيمية توحد القيم األفراد داخل  -3
والصراع يف اجملتمعات.  ،يؤدي إىل القضاء على أسباب التنافس غري الشريف  ،موحدة

 (  125-124م، ص 2012)عساف، 
 

رار وراء الشهوات، فهي سياج آمن يقي اإلنسان من االحنراف، واالجن حتمي القيم الفرد -4
 قاء. وحيفظه من الضياع والش

 

كما أن القيم حتفظ هوية اجملتمع ومتيزه عن غريه من اجملتمعات، ويعود اختالف   -5
ون احلياة، فاحلفاظ على ؤ بسبب ما تتبناه من قيم وثقافة يف خمتلف ش ؛اجملتمعات فيما بينها

 ( 46م، ص2005من احملافظة على قيمه. )اجلالد،  تعدالوطن  هوية
 
( وظائف أخرى للقيم على املستوى 36م، ص1988وقد ذكر أبو العينني )  •

 االجتماعي: 
 

 ة ومثله العليا.يحتافظ القيم على متاسك اجملتمع من خالل حتديد أهدافه السام -أ
 

فتحافظ على استقراره وكيانه يف  ،فيهتساعد اجملتمع على مواجهة التغريات اليت حتدث  -ب
 إطار واحد.

 

ألهنا اهلدف األمسى الذي يسعی  ؛تمع من األاننية املفرطة والنزاعات الطائشةاجمل يتق -ت
 اجلميع للوصول إليه والعمل على حتقيقه. 
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 خصائص القيم: •
 

 (:108م، ص2005تتميز القيم بعدة خصائص منها: )العميان، 
 

 

 

 املوجودات.ال ميكن قياسها كالقيم إنسانية  -
 دراسة علمية بسبب تعقيدها.  ،صعبة الدراسة -
 نسبية، ختتلف من شخص آلخر ومن ثقافة ألخرى. -
 هرمية الرتتيب، حيث هتيمن بعض القيم على غريها. -
 ألهنا تشبع حاجاهتم.  ؛مألوفة ومعروفة لدى أفراد اجملتمع -
 م وتفرض.ألهنا تعاقب وتثيب وحتر  ؛ملزمة وآمرة -
 

 تتمثل يف:  ،ص أخرى للقيم( خصائ125م، ص2005وقد ذكر )عساف ، •
 

بقدر ما  ،مبعىن ال تعد نفسها بديال للنظرايت والقواعد العلمية ،القيم إجيابية ومنطقية -
 تسعى لالستفادة من هذه النظرايت يف تعديل السلوك. 

 

 صرف النشط. القيم حركية وبصورة تستحث األفراد واجملموعات على الت -
 

 أي قابلة للتحقيق.  ،القيم واقعية حلد ما -
 

 ( بعض اخلصائص للقيم منها: 24م، ص2005وذكر )الزيود ، •
 

 أن القيم ال ترتبط بزمن معني، فهي إدراك يرتبط ابملاضي واحلاضر واملستقبل.  -
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آخر سليب تتصف القيم ابلضدية، فكل قيمة هلا قطبان: قطب إجيايب يشكل القيمة، و  -
 ميثل ضد القيمة. 

 

القيم متعلمة وليست وراثية، حيث يتم تعلمها واكتساهبا عن طريق مؤسسات التنشئة  -
 االجتماعية املختلفة. 

 
 

 مصادر القيم: •
 

ومن أهم  ،للقيم مصادر متعددة بتعدد املواقف والبيئات والظروف اليت يوجد فيها اإلنسان
 تلك املصادر: 

 

تورا إهليا للبشرية، ومصدرا هاما للقيم تعد األداين السماوية دس ية:األداين السماو  -1
فقد اشتملت على أمسى القيم اليت حيتاجها الفرد واجملتمع، وقد وجدت األداين  ،اإلنسانية

 السماوية إلصالح مقاصد اجملتمع.
 

صالح الفرد تعد األسرة نواة اجملتمع، فهي البوتقة اليت تتشكل فيها قيم الفرد، و  األسرة: -2
 ( 138م، ص2008مرتبط ابألسرة بدرجة كبرية. )احلويل،  أو احنطاطه خلقيا

 

هي األسرة الثانية يف التغذية القيمية األخالقية ألفراد اجملتمع، حيث تكمل  املدرسة: -3
لذا جيب أن تنال املدرسة  ،دور األسرة يف غرس القيم، فالرتبية هلا أثر كبري يف تنشئة األجيال

قبل أن تكون  ،لكسب الرتبية واألخالق ون املدرسة مكاانً من االهتمام الالئق، وأن تك قدرا
 (32م، ص2006وسيلة لتحصيل املعرفة. )اخلضر، وحدة، 
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 ،تظهر أمهية اخلربات السابقة يف القيمة اليت يعطيها الفرد لألشياء اخلربات السابقة: -4
 رية؛ ألنه حرم من التعليم. مثل: اإلنسان األمي عندما يعطي للعلم قيمة كب

 

تعد وسائل اإلعالم وسيلة للتوعية وتلقني القيم؛ ملا هلا من أتثري ابلغ  وسائل اإلعالم: -5
على معتقدات وتقاليد وقيم األفراد؛ لذا جيب تطهري حمتوى الربامج اإلعالمية مبا يفيد الفرد 

 (132م، ص2013راضي، واجملتمع. )
 

   

 ،لقيم منها: العادات والتقاليد( مصادر أخرى ل27م، ص2005وقد أضاف )املصري، 
حيث حتمل تلك العادات والتقاليد قيما توارثها اإلنسان عرب األجيال، وحرص على احملافظة 

 عليها مثل: العطوة العشائرية. 
 

ا هذه التحدايت تعديل ما توارثناه حيث تفرض علين العصر املادي وحتدايته احلديثة: -6
 هلا بقيم عصرية تالئم واقع اجملتمع وروح العصر. تبداواس ،من قيم

 

إال إذا كان هلا صدى يف نفسه، فالقيم ، فاإلنسان ال يسعى لتحقيق غاية ما الذات: -7
م،   2006البد أن تبدو مجيلة جذابة أمام الذات اإلنسانية لكي يقدم عليها. )محادات، 

  .(39ص
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 الفصل الثاين                                   ال                 
 اإلدارة ابلقيم                                     

 

 نشأة اإلدارة ابلقيم: •
 

خلق هللا اإلنسان وزوده مبصفوفة من القيم تتالءم مع اهلدف من خلقه، ومتكنه من التعايش 
وتناقلتها  ،ة قدم اإلنسانوإدارة شؤون حياته، وعليه فإن اإلدارة ابلقيم قدمي سةنمع بين ج

 حىت ظهرت كمفهوم إداري حديث يف القرن الواحد والعشرين. ،األجيال بطرق خمتلفة
 

 Managing By)،ويعد مايكل أوكونور األب املؤسس األول لنظرية اإلدارة ابلقيم
Values) ، تتمثل يف أهداف ومراحل  ،عامة للنظرية هيكاًل م 2000" حيث قدم عام

القرن الواحد والعشرين، يف لمنظمات ل احديث رة ابلقيم، ابعتبارها اجتاها إدارايومبادئ اإلدا
 (  27م، ص2009". )العتييب،  حيث كانت نظريته مظلة البداية واالنطالق

 
األرض، فالقيم قدمية قدم اإلنسان وجدت القيم اإلنسانية منذ أن وجد اإلنسان على سطح 

عوة األداين السماوية الثالثة إليها، فقد حتلى هبا نفسه، وقد ترسخت القيم بني الناس بد
 وحتدث عنها الفالسفة واملفكرون كل بطريقته اخلاصة.األنبياء والرسل، 

 
يف صورة  وقد ظهر مفهوم اإلدارة ابلقيم يف القرن احلادي والعشرين، حيث ورد هذا املفهوم

 ( ,Sonnenberg،عدد من املصطلحات اليت عربت عن أهدافه، فقد استخدم سينربغ
، لكوهنا إدارة القيم غري احملسوسة، هادف من وراء ذلك مصطلح اإلدارة بضمري ،(1998

حيث اعترب أن استحضار القيم،  ،تقدمي خيار إداري حديث، حيقق جناحا طويل األمد
 .ت والتعامالت من أهم أسباب جناح أي مؤسسةواعتمادها يف مجيع العالقا
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بعنوان  ،م(2003 دال وابجر،ابلقيم حيث جاءت نظرية )ونوقد تعددت مسميات اإلدارة 
 اإلدارة املعتمدة على القيم. 

 
وقد أكدت  ،وهي اإلدارة ابستخدام القيم ،م( تسمية أخرى2002وقد أضافت )أطلس، 

النظرايت السابقة على أمهية االستخدام األمثل للنظام القيمي داخل املؤسسة يف زايدة 
 (.26، ص2009ويف تقوية العالقات اإلنسانية. )العتييب،  ،وحتسني األداء ،اإلنتاج

 
مركز ديب ألخالقيات العمل عام  ،أما على املستوى العريب أسست غرفة جتارة وصناعة ديب

للتأكيد على أمهية مفهوم أخالقيات العمل، والنزاهة املؤسساتية يف إجناح   ،م(2004)
اليت تركز على حتسني  ،ولةؤ األعمال املس األعمال، ومساعدة املؤسسات على تطبيق ممارسات

م( قدم  2005ويف عام ) م(2008األداء والقدرات التنافسية، )وكالة أنباء اإلمارات، 
( للتفوق اإلداري، وقد أورد هذا Iة ابلقيم، أطلق عليه منوذج )لإلدار  اجديدً  االعساف تصورً 

( التفوق اإلداري، Iلنظرية )لي املفهوم من منظور إسالمي، حيث اعتربه أنه احملور األساس
( واحلرف األول من كلمة Islam( ابعتباره احلرف األول من كلمة )Iوقد اختار احلرف )

(International) ،لعقيدي هلذه النظرية وعن طبيعتها القادرة على أن  تعبريا عن احملتوى ا
 (15م، ص2005تكون نظرية مميزة عاملية. )العساف، 

 
د نيب اهلدى يهي قيام دولة اإلسالم على  ،ة ابلقيمشأة احلقيقة لإلدار ويرى الباحث أن الن

 ، فالفكر اإلداري اإلسالمي يستند إىل نصوص القرآنملسو هيلع هللا ىلصوخامت األنبياء واملرسلني حممد 
الكرمي، وتوجيهات السنة النبوية الشريفة، ويعتمد القيم اإلنسانية اليت كانت سائدة يف اجملتمع 

ظام حياة وعمل وشريعة، وقد جتسدت القيم اإلسالمية بوضوح يف اإلسالمي، والذي كان ن
 ليتالءم مع ظروف اإلنسان يف كل عصر وبيئة، كما تبنت القيم ؛ رسم مالمح التنظيم اإلداري
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 مل الرسول الكرميكلزايدة اإلنتاج وحتسني األداء، وقد أ ؛اإلسالمية نظام القرارات واحلوافز

". ]صحيح البخاري  مكارم األخالقبقوله " إمنا بعثت ألمتم  رسالته السماوية يف القيم ملسو هيلع هللا ىلص
1 /272 :104 ] 
 

من  ، قدميةيتبني أن اإلدارة ابلقيم ليست نظرية حديثة، بل هي نظرية قدمية من خالل ما سبق
اليت كانت  ،الذي اعتمد القيم اإلسالمية الفاضلة ،حيث نشأهتا احلقيقية مبجيء اإلسالم

املنشودة، وحديثة من حيث أنه علم  وك البشري من أجل حتقيق األهداف مبثابة البوصلة للسل
 . هعنه وعن خصائصه ومبادئله أصول ومؤلفات حتدثت 

 

 مفهوم اإلدارة ابلقيم: •
 

 وفيما يلي عرض لبعض مفاهيم اإلدارة ابلقيم كما تناوهلا الباحثون:
 

كأساس   ،ن القيم( أبهنا: فلسفة إدارية تنطلق م73م، ص2006وعرفها اخلضر وحدة )
مما يؤدي  ،لتوجيه ورسم مالمح السلوك اإلنساين يف اإلدارة، سعيا لتحقيق األهداف املرسومة

 إىل حتقيق مجلة من اخلصائص واملزااي لصاحل املؤسسة. 
 

 ،القيم اإلنسانية األصيلة ( أبهنا: اإلدارة اليت تتبىن125م، ص2005كما عرفها )العتييب، 
وية الثالثة، وخاصة اإلسالم أثناء ممارسة العمليات اإلدارية ن السمااليت دعت إليها األداي

على كافة مستوايهتا التنظيمية، حبيث تصبح هذه القيم هي املرجع األساسي يف سياسة 
 التنظيمية. املنظمة اإلدارية ويف ثقافتها
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 كل ومنفردا ب ا،( أن اإلدارة ابلقيم منهجا مميز 27م، ص2013واعتربت )أبو راضي، 

 مما يؤدي إىل تطور  ،ئل واإلجيابيات اليت حتقق أعلى مستوى من األداء، وأكفأ املهاراتالفضا
 اجملتمع وتقدمه.

  
 ( هي:MBV( أن اإلدارة ابلقيم )55م، ص  2000يف حني اعترب )بالنکارد وأوكونور، 

يم هي هبم، فالقفهي مبثابة املغناطيس الذي جيذ ،" تلك القوة اجلاذبة واملؤثرة يف مجيع الناس
على اجملموعات من الناس، كتلك الشرائح اليت يتم انتظامها  اتلك املنظومة اليت متلك أتثريً 

 بتأثر املغناطيس فيه".
 

 ،( أبهنا " نظرية تتعامل مع اجلانب اإلنساين يف اإلدارة21م، ص2009وعرفتها )العتييب، 
لتحقيق  إجيابيات هذا التأثريفتستخدم  وحتاول تفهم أثر القيم الفردية والعامة يف املنظمات،

 تفاعل وإنتاجية فردية ومؤسساتية قوية ". 
 

( أبهنا " أحد االجتاهات اإلدارية احلديثة اليت تستند 8م، ص2016كما عرفتها )ضحيك، 
إىل جمموعة من القيم اإلدارية الواجب توافرها يف املديرين، وتظهر من خالل ممارسة املدير 

ة والفنية، مما يؤدي إىل استثمار الطاقات البشرية وحتقيق األهداف املرجوة ملهامه اإلداري
 فضل ". بصورة أ

 
 من خالل التعريفات السابقة تبني أن اإلدارة ابلقيم:

  

اجتاه إداري حديث يستند إىل جمموعة من القيم اإلدارية الواجب توافرها يف القائد، وهتدف 
لتحقيق أعلى مستوى من األداء الفردي  ؛ة املتاحةإىل توظيف املوارد املادية والبشري

 واجلماعي.
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 ابلقيم:مبادئ اإلدارة  •
 

( جمموعة من املبادئ الرئيسة اليت تعتمد 179م، ص  2000قدم ) بالنکارد وأوكونور ، 
عليها نظرية اإلدارة ابلقيم، تلك النظرية اليت ركزت على اجلانب اإلنساين، وبينت أثر القيم 

ل من أجل استثمار القيم اجلوهرية املتفق عليها يف تعدي ،لعامة يف عمل املنظمةالفردية وا
ابعتبار هذه املبادئ منهجا للعمل، وتتمثل  ،هبدف التطوير والتحسني  ،النماذج السلوكية

 هذه املبادئ فيما يلي: 
 

 الشفافية وإزالة الغموض.  -1
 حتديد األولوايت أو الشراكة.  -2
 يم. يف املنظمة هو القاعتبار الرئيس  -3
 أمهية االتصال الفعال.  -4
 التوجه عرب القيم.  -5
 التوافق مع متطلبات التغري.  -6
 تعديل النماذج السلوكية واملواقف. -7
 إنكار الذات واإلخالص يف العمل والتفاين يف األداء مع حتمل املسؤولية. -8
 

لنظام القيم منها:  دأً مب  عشرحدى إ(  125-119م، ص ص  2005وقد ذكر )العتييب ،
مبدأ اإلميان والعدالة يف التعامل واملعاملة، ومبدأ املساواة، والتكافل االجتماعي، ومبدأ العلم، 

والتسامح والشورى أو االستشارة، وااللتزام والوفاء، واألمانة واالستقامة، والعمل، والصرب 
 .واجللد، ومبدأ التأكد والتدقيق من األمور قبل اعتمادها
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ليس أمرا مستحيال للمديرين، أو  ،مراعاة املبادئ السابقة املتعلقة ابلقيم يف العمل اإلداريإن 
ويرتقون أبداء  ،ابلنسبة لألشخاص العاديني، الذين يسعون إىل االبتكار والتجديد والتطوير

 طق ويسعون إىل حتقيق األهداف املنشودة؛ ألهنا تتفق مع العقل واملن ،األفراد واملؤسسات
 فال يكلف هللا نفسا إال وسعها.  ،صلحة اإلنسانوم
 
 مراحل تطبيق اإلدارة ابلقيم: •

 
 إن تطبيق اإلدارة ابلقيم يف أي منظمة مير مبجموعة من املراحل حصرها )العتييب،

 ( يف ثالث مراحل وهي على النحو التايل: 128-126م، ص2005
 
من خالل محالت التوعية على مستوى  ،مةإدخال مفهوم القيم يف املنظ املرحلة األوىل: -1

وشرح القيم  ،الوحدات التنظيمية يف املنظمة؛ إلبراز إجيابيات وسليبات املنهج اإلداري املتبع
املراد تبنيها بدال منها ومناقشتها مع العاملني، وطرح القيم حسب األولوايت، وبيان أمهية 

 ود نفعه على اجلميع. القيم كنظام إداري يع
 

مرحلة التطبيق لنظام القيم، حيث تقوم اإلدارة العليا للمؤسسة بتبين  الثانية: رحلةامل  -2
وتطبيقها يف وظائف اإلدارة من ختطيط وتنظيم وتوجيه،  ،هذه القيم يف سياساهتا اإلدارية

 عام. وكذلك تطبيقها يف املمارسات والسلوكيات اإلدارية بشكل  ،ورقابة وتقومي
 
يتم ذلك عن طريق إدخال القيم ضمن ثقافة املنظمة،  القيم: مرحلة تعزيز إدارة -3

، مواعتمادها يف السلوك التنظيمي، وإخضاع القرارات الصادرة عن املنظمة ملعايري هذه القي
 ووضع برامج حتفيز للتميز يف تطبيق القيم، وإنشاء وحدة تنظيمية هتتم ابلقيم اجلوهرية والعمل 
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 (  128 -126م، ص2005العتييب، على تنظيمها لدى العاملني. )

 

( فقد 179م، ص 2000 أما مراحل تطبيق اإلدارة ابلقيم لدى )بالنکارد وأوكونور،
 مرت مبراحل ثالثة أيضا هي: 

 

 

الشفافية وإزالة الغموض عن طريق حتديد األهداف، وحتديد القيم  املرحلة األوىل: -1
بل هي موقف  ،م ليست جمرد برانمج لإلدارةاجلوهرية اليت يتفق عليها اجلميع، فاإلدارة ابلقي

 من احلياة، كذلك توجه أعمالنا يف التعامل مع بعضنا البعض داخل املنظمة وخارجها. 
 
االتصال الفعال حيث حيتاج التواصل الفعال إىل حميط آمن، يساهم يف  املرحلة الثانية: -2

 ا. معايشتها يومي  من خالل ممارستها و  ،حتقيق النجاح احلقيقي لإلدارة ابلقيم
 
 ،والسلوك ،التوجه عرب القيم: يشرتط للتوجه عرب القيم تغيري العادات املرحلة الثالثة: -3

اه اآلخرين، فمن حيول اإلدارة ابلقيم إىل واقع فعلي هم واالعرتاف ابملسؤولية جت ،واملواقف 
كة هداف مشرت لتحقيق أ ؛الناس وليست املنظمة، حيث يتوجه الناس عرب القيم املشرتكة

 بصورة رائعة. 
  

 
( أن مراحل عملية إدارة التغيري 149-145م، ص2007 يف حني اعترب )براق ونعموين،

وليس على  ،علمي القائم على الدراسة والتحليلواليت تعتمد على األسلوب ال ،ابلقيم
 متر خبمس مراحل هي: ، التخمني
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 ،يمي املراد حتقيقهشكل النموذج التنظ اليت تساهم يف رسم ،( حتديد أهداف وقيم املنظمة1
 عن طريق اإلدارة ابلقيم. 

 

ومعرفة   ،واليت تساعد على توجيه وضبط التغيري ،( التخطيط املتمثل يف األنشطة املختلفة2
 األسباب الداعية له. 

 

هي اليت توحد األفراد حول القيم اجلوهرية املشرتكة  ،( االتصال، فعملية االتصال الناجحة3
  مت االتفاق عليها. اليت

 

 ملركزي. واليت تركز على األداء واإلجناز ا ،( التطبيق الذي يتمثل يف ممارسة القيم املشرتكة4
 

حيث تعمل املؤسسة على تثبيت املكتسبات، وإبراز النجاحات للتأكد  ،( التثبيت واملتابعة5
 من استقرار النجاح.  

 

 

تبني أن هناك أمورا أساسية مشرتكة  ،ارة ابلقيممن خالل ما مت عرضه من مراحل تطبيق اإلد
عليها، وممارسة هذه القيم على  متر هبا اإلدارة ابلقيم وهي: التخطيط للقيم اجلوهرية املتفق

 أرض الواقع، مث تثبيت هذه القيم كمبادئ أساسية يف التعامل مع اآلخرين؛ لرفع املستوى.
 ،وتقدير اآلخرين ،والثقة ،ل قيم االحرتامتفعي بغرض ،نتعامل مع اجلانب اإلنساين يف اإلدارة

 والتعبري عن الذات، والشعور ابألمن والطمأنينة.
 

أنه على الرغم من أن أوكونور قام بصياغة نظرية اإلدارة ابلقيم بصورهتا  ،ذكره ومن اجلدير
 كل والسنة النبوية بش ،إال أن جذور هذه النظرية جاءت منظمة يف القرآن الكرمي ،احلديثة
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ُقْل إِنَّيِن  فحكمت العالقات اإلنسانية وإدارهتا يف كافة جماالت احلياة، قال تعاىل: ﴿ ،جلي

  .(161َهَدايِن َريبِِ ِإىَلٰ ِصرَاٍط مُّْستَِقيٍم ِدينًا قَِيًما ﴾ )األنعام:
 

 : أمهية اإلدارة ابلقيم •
 

 تتمثل أمهية اإلدارة ابلقيم فيما يلي: 
 

 يق جتانس فكري وسلوكي بني العاملني. يم إىل حتقتسعى اإلدارة ابلق -1
 

 ترسيخ مفهوم الشراكة يف األعمال على كافة املستوايت.  -2
 

 هتذيب أساليب املنافسة بني املنظمات حبيث تصبح شريفة قائمة على القيم.  -3
 

ا تعزيز عالقات التفاهم والتعاون بني العاملني، وبناء جسور من الثقة واالحرتام فيم -4
 بينهم. 

 

وذلك مبحاربة  ،املسامهة يف عدالة وتوزيع الثروات والدخل بني املنظمات وأفراد اجملتمع -5
 ( 130م، ص2005القيم السلبية كاجلشع واالحتكار. )العتييب، 

 
 

م على حتمل املخاطر، وجتعل اإلنسان يتصف ابلصراحة والصدق، تساعد اإلدارة ابلقي -6
 ون تكلف أو نفاق.وممارسة السلوك الطبيعي د

  

لتمكينها من استثمار  ؛بتنمية القيادات اإلدارية يف املؤسسة ،هتتم نظرية اإلدارة ابلقيم -7
 ( 151ص م،2007 ونعموين، مواردها املختلفة. )براق،

 

يف اإلسالم فقد ارتبطت ابلفلسفة االجتماعية للمجتمع املسلم،  أما االدارة ابلقيم -8
 ،وركزت على أمهية احلوافز املادية اإلسالمي،ت وقيم اجملتمع وارتبطت كذلك أبخالقيا
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 وعملت على إشباع حاجات الفرد الفسيولوجية. 
 

وتعمل النظرية اإلدارية يف اإلسالم على احرتام النظام وحتديد املسؤوليات، واحرتام  -9
 السلطة الرمسية، وحتقيق الطاعة بني الرئيس واملرؤوسني يف ظل سيادة القيم. 

 
 صعوابت تطبيق اإلدارة ابلقيم: •

 

مها يف العمليات اليت لو أحسن استخدا ،وابلرغم من أن اإلدارة ابلقيم هلا العديد من املزااي
لبلوغ أهداف املؤسسة ابلصورة املرجوة على  ،ألصبحت وسيلة فعالة ،واملمارسات اإلدارية

لك قد يف القرارات، ومع ذ لية وحتقيق املشاركةؤو أساس من االحرتام والتقدير، وحتمل املس
 تواجه اإلدارة ابلقيم بعض الصعوابت منها: 

 
 

 رانمج لإلدارة، إنه موقف من احلياة. مدخل اإلدارة ابلقيم ليس جمرد ب -1
 

 ال تنجح اإلدارة ابلقيم إال إذا عاش اجلميع القيم املتفق عليها ممارسة وفعال. -2
 

أو فكروا أصال فيما  ،اننا إلنسانيتنان يدركون فقدمنا هم الذي اولسوء احلظ فإن القالئل جدً 
وشعران ابحلزن على حالة ، اآلخرين آلت إليه طبيعتنا اإلنسانية، وحىت لو رأينا اخلسارة لدى

.  اهم الذين يعون أبننا ميكن أن نكون فقدان اإلنسانية أيضً  افإن القالئل حق  ،اجملتمع
 (  308م، ص2004)نومورا، 
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 لثالثالفصل ا
 اإلدارة ابلقيم من املنظور اإلسالمي

 
 

 

حينما  ملسو هيلع هللا ىلصأخربان  لقد بعث هللا نبيه لتكملة املكارم من األخالق والقيم يف املسلمني، كما 
   45إمنا بُعِْثُت أُلمتََِِم مكارَم األخالِق. السلسلة الصحيحة لأللباين  -قال: 

 
على  -عزَّ وجلَّ  -امتدحه ربه  أعظم البشر وأفضلهم ُخلًُقا، وقد ملسو هيلع هللا ىلصفكان رسول هللا 

  .4آية  -خالقه فقال: ﴿ َوإِنََّك لََعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم ﴾ القلم أ
 

الذي جعله هللا قدوة لكل مسلم، قال  ،ملسو هيلع هللا ىلصفما أحوجنا حنن املسلمون لالقتداء برسول هللا 
 .21آية  -حزاب اَّللَِّ أُْسَوٌة َحَسَنٌة ﴾ األ ﴿ لََقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسولِ  :هللا تعاىل

 
 الفصلهذا  الكتابخصصت يف  ،وألمهية االطالع على اإلدارة ابلقيم من املنظور اإلسالمي

من املفهوم  ابدءً  ،الذي سيتم  فيه عرض اإلدارة ابلقيم من املنظور اإلسالمي ،الكامل
م من وخصائص القيم اإلسالمية، وأساليب تنمية القيم اإلسالمية، وأهم مبادئ اإلدارة ابلقي

   املنظور اإلسالمي.
 

 

 مفهوم اإلدارة ابلقيم من املنظور اإلسالمي: •
 

 يرى الباحث أبنه ميكن تعريف اإلدارة ابلقيم من املنظور اإلسالمي فيما يلي:
 

أثناء ممارسة العمليات  ،تتبىن القيم اإلنسانية األصيلة اليت دعا إليها اإلسالمهي اإلدارة اليت 
رجع األساسي يف وايهتا التنظيمية، حبيث تصبح هذه القيم هي املاإلدارية على كافة مست
 ومصدرها القرآن الكرمي والسنة النبوية. ،ويف ثقافتها التنظيمية ،سياسة املنظمة اإلدارية
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 سالمية:خصائص القيم اإل •
 

 

أو جتارب  ،أو اعتبارات تبعية ،إن األخالق اإلسالمية ليست اتبعة من أتمالت فلسفية
بل هي يف أصوهلا وفروعها مستمدة من كتاب  ،أو أقوال فالسفة ،خربات شخصيةو أ ،تربوية

إال  ملسو هيلع هللا ىلص ، فال يوجد أي صفة محيدة وحسنة يف كتاب هللا أو سنة نبيهملسو هيلع هللا ىلص هللا وسنة نبيه
 ذُكرت، وال توجد أي صفة ذميمة سيئة إال حذر اإلسالم منها.

 

ن خالل الرسم التوضيحي ويرى الباحث أنه ميكن تصنيف خصائص القيم اإلسالمية م
 التايل:

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (2020تصميم )الغامدي،                                       
 

 

 أساليب تنمية القيم اإلسالمية: •
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 ،أيخذها هبا يف غرس املبادئ والقيم األخالقية يف أفراده ،نظام تربوي أساليب ووسائللكل 
هلا من األساليب والوسائل ما يتناسب مع  ،الرتبويةوالرتبية اإلسالمية كغريها من النظم 

والسنة النبوية  ،  خصائص اجملتمع املسلم، وجاءت هذه األساليب مستمدة من القرآن الكرمي
ليكون هلا األثر البالغ يف النفوس، وهنالك عدة أساليب  ؛ور متعددة ومتنوعةالشريفة يف ص

 لفرد ومنها:إسالمية تساعد على تنمية القيم اإلسالمية يف ا
 

 العبادات: -1
 

الرتبية األخالقية  :مثل ،فالعبادات اإلسالمية تشمل كل طرق الرتبية الصحيحة املتنوعة
الرتبية اجلمالية، فهي شاملة جلميع و ، والرتبية االجتماعية والرتبية العقلية، ةوالرتبية اجلسمي

 أنواع الرتبية.
 

 القدوة: -2
 

ملا هلا من   ا؛وقد اهتم الشرع هبا كثريً  ،يف التأثري على الفرد وهي من أجنح األساليب الرتبوية
واملسلمني مجيعهم متفقني على أن مثلهم  ،بتوافر املثل األعلىأمهية كبرية يف نفوس األفراد 

: ﴿ لََقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اَّللَِّ أُْسَوٌة َحَسَنٌة ﴾ قال هللا تعاىل، ملسو هيلع هللا ىلصاألعلى هو رسول هللا 
 .21آية  -األحزاب 

 

 القصة: -3
 

اليت تساعد على تنشئة الفرد نشأة صحيحة،  ،تعترب القصة من األساليب الرتبوية احلديثة
ويتفاعل مع القصة سواء حبزن أو فرح، والقصة أسلوب  ،فيتأثر ابلقصة من الناحية الوجدانية

مي مليء قرآن الكر جند أن الو  ا،تربوي قوي التأثري على الفرد، لذلك اهتم اإلسالم هبا كثريً 
 واألقوام السابقني  ،حاب الكهف وقصة أص ،كقصص األنبياء والصاحلني  ،بقصص األولني
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 وغريهم.
 

 : عدة قصص ألصحابه جاءت يف السنة النبوية، قال تعاىل ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  وقد ذكر
 .176آية  -سورة األعراف  ﴿ فَاْقُصِص اْلَقَصَص لََعلَُّهْم يـَتـََفكَُّرون﴾

 
 ب أخرى لتنمية القيم واألخالق اإلسالمية مثل:دة أساليوهنالك ع

 
  

 احلوار واملناقشة. -
 

 الرتغيب والرتهيب. -
 

 املوعظة. -
 

 ضرب األمثال. -
 

ويتوفر به مجيع القيم  ،وغريها من األساليب اليت وجدت ابلشرع، فاإلسالم دين احلق
 األخالقية اليت ُتضرب هبا األمثال يف كل مكان.

 

 اإلسالمي:لقيم من املنظور مبادئ اإلدارة اب •
 

تتعد وتتنوع املبادئ يف كل اإلدارات، فال ختلو أي إدارة من املبادئ اليت تسرِي عمل املنظمة 
فإهنا  ،ملسو هيلع هللا ىلصأو املؤسسة، وبطبيعة حال اإلدارة اإلسالمية اليت تستند إىل كتاب هللا وسنة نبيه 

ق خالهلا تتحق اليت من ،سالميةترتكز على عدد من املبادئ اهلامة املستمدة من الشريعة اإل
 .األهداف اإلدارية
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اليت ينبغي على القائد واملدير الرجوع إليها يف  ،ويوجد يف التشريع اإلسالمي الكثري من القيم
 واليت تكفل له النجاح. ،لشؤون العاملني أو املنظمة وغريها ؛إدارته

 
تنظم  ،عدة مبادئ إسالمية رائعة وقد سبق اإلسالم الكثري من االجتاهات احلديثة يف تشريع

 املليئة ابألخالق والقيم الرفيعة.، عمل اإلنسان وفق عدد من املبادئ
 

 ،اإسالمي   وأتصيل اإلدارة والرتبية أتصياًل  ،ومن خالل اهتمام الباحث يف اجلانب اإلسالمي
 واالستفادة من مؤلفات سابقة للباحث وهي:

 

 رآن والسنة )مكتبة الرشد(.مناذج يف الرتبية األخالقية من الق -
 

 اإلدارة يف اإلسالم )مكتبة املتنيب حتت الطباعة(. -
 

اليت ينبغي على القائد  ،القيمة تولد لدى الباحث فكرة االطالع على املبادئ اإلسالمية
 واإلداري التمسك هبا، ومن أهم هذه املبادئ اليت حرص عليها الشرع ما يلي:

 

 مبدأ العدل: •
 

وهي سبب يف رضا العاملني، فاإلدارة  ، تقوم عليها أي إدارةأهم املبادئ اليتيعترب العدل من 
هي اليت متنح مجيع احلقوق للعاملني، ومتنع وقوع الظلم على أحدم منهم، وجند اإلسالم 

وأمره ابلعدل، فكان العدل من أهم بنود  ملسو هيلع هللا ىلصبعث هللا نبيه ، فقد احرص على العدل كثريً 
ُ ِمن كِتَاٍب ۖ َوآُِمْرُت ِِلَعِْدَل بَيْنَُكُ َوقُْل آ َمنُت بَِما  ﴿ : تعاىلقال  ،هذه الرسالة العظيمة ﴾  آَنَزَل اَّلله

   .حىت مع الكفار حىت أنَّ الدين اإلسالمي أيمر مجيع من يتبعه ابلعدل، 15آية  -الشورى 
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اقِتِه، أو أخَذ منهُ : أال َمن ظلَم ُمعاهًدا، أِو انتقَصُه، أو كلََّفُه فوَق طملسو هيلع هللا ىلصفقد قال رسول هللا 
 .3052 رِي طيِب نفٍس، فَأان َحجيُجُه يوَم القيامِة. صحيح أيب داوود لأللباينشيئًا بغَ 

 
فالدين اإلسالمي قائم على العدل واملساواة، قال تعاىل: ﴿ ِإنَّ اَّللََّ أَيُْمُر اِبْلَعْدِل َواإْلِْحَساِن 

ُروَن ﴾ النحلْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَـ َوإِيتَاِء ِذي اْلُقْرََب َويـَنـَْهى َعِن اْلفَ  آية  -ْغِي يَِعُظُكْم لََعلَُّكْم َتذَكَّ
90. 

 
والغرابء واألقارب يف أمر العدل واملساواة، قال  ،وساوى اإلسالم بني الكفار واملسلمني

 .152آية  -تعاىل: ﴿ َوِإَذا قـُْلُتْم فَاْعِدلُوا َولَْو َكاَن َذا قـُْرََب ﴾ األنعام 
 

 ،اىل ابلعدل معهم، وال حيملنا بغضنا هلم على عدم العدل معهموحىت مع األعداء أمران هللا تع
نَآ ُن قَْومٍ ﴿ : فقال سبحانه ِرَمنهُكْ ش َ ِ ُشهََداَء ِِبلْقِْسطِ ۖ َوََل ََيْ اِمنَي َّلِله يَن آ َمنُوا كُونُوا قَوه ِ َا اَّله ََي آَُّيه

َ َخبِرٌي بَِما تَْعَملُونَ وا ُهَو آَقَْرُب لِلتهقَْوىى آََله تَْعِدلُوا ۚ اعِْدلُ  عََلى  نه اَّلله
ِ
َ ۚ ا  .8آية -﴾ املائدة    ۖ َواتهقُوا اَّلله

 

 
فإننا نراه يقول  -عزَّ وجلَّ  -، ورغم أنه نيب من هللا أكثر البشر عداًل  ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول هللا 

إىل النيب فقال: اي بو سعيد اخلدري قال: أتى رجل فعن أ ! خبت وخسرت إن مل أعدل
: " ويلك ! وَمن يعدْل إن مل أعدْل؟ قد ِخبَت وخسرَت ملسو هيلع هللا ىلص اعِدْل. قال رسوُل هللِا رسوَل هللاِ 

 .1064إن مل َأعِدْل. صحيح مسلم 
 

 

 :ومن صور العدل احملمدي الشريف •
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ذا أما بعد: ›› فإمنا أهلك الذين من قبلكم أهنم كانوا إ :أنه قال حينما سرقت امرأة يف قريش

 والذي نفسي -موا عليه احلد، وإين سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقا
، صحيح 3475لو أنَّ فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها ‹‹. صحيح البخاري  -بيده

 .1688مسلم 
 

 مبدأ الشورى: •
 

كيف ال وقد تعترب الشورى من أهم الركائز األساسية اليت تقوم عليها اإلدارة يف اإلسالم،   
المية ورسوهلا األمني، وقد أمر هللا تعاىل رسوله الكرمي مبشاورة أصحابه، وهو قائد األمة اإلس

مشورة من أحد، فهو النيب  ملسو هيلع هللا ىلصيكن حيتاج رسول هللا حرص الشرع على مبدأ الشورى، فلم 
 منزلة من علوِِ  -عزَّ وجلَّ  -ينزل عليه الوحي وخيربه مبا جيب فعله وتركه، لكن هللا الذي 

 أن يشاور أصحابه مبا يفعل. ملسو هيلع هللا ىلصأيمر نبيه  ،الشورى يف اإلسالم
 

ْوِلَك ﴿ فَِبَما َرمْحٍَة ِمَن اَّللَِّ لِْنَت هَلُْم َولَْو ُكْنَت َفظ ا َغلِيَظ اْلَقْلِب اَلنـَْفضُّوا ِمْن حَ  قال تعال :
بُّ فَاْعُف َعنـُْهْم َواْستـَْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يِف اأْلَْمِر فَِإَذا َعزَْمَت فـَتـَوَكَّْل َعَلى اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ حيُِ 

 .159آية  -ِلنَي ﴾ آل عمران اْلُمتـَوَكِِ 
 

 

 :يف عدة مواقف يشاور فيها أصحابه، ومنها ملسو هيلع هللا ىلصوجند رسول هللا 
 

  :ألصحابه يف معركة بدر ملسو هيلع هللا ىلصشورى رسول هللا  -أ
 

شاوَر، حني بلَغه إقباُل أيب سفياَن.  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رسوَل هللِا  :عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال
 قال: فتكلم أبو بكٍر فأعرض عنُه. مث تكلم عمُر فأعرض عنُه. فقام سعُد بُن عبادَة فقال: 
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ن ُُنيضها البحَر ألخضناها. ولو إايان تريُد؟ اي رسوَل هللِا! والذي نفسي بيِده! لو أمرتنا أ
الناَس. فانطلقوا  ملسو هيلع هللا ىلصا. قال: فندب رسوُل هللِا أمرتنا أن نضرَب أكبادها إىل برِك الغماِد لفعلن

 .1779صحيح مسلم  حىت نزلوا بدرًا.
 

 

  :ألصحابه يف أسرى بدر ملسو هيلع هللا ىلصشورى رسول هللا  -ب
  

يف اأَلَسارى أاب بكٍر  ملسو هيلع هللا ىلص استشار رسوُل هللاِ  -عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال: 
 ملسو هيلع هللا ىلصفقال قوُمك وعشريُتك فخلِِ سبيلَهم فاستشار عمَر فقال اقتـُْلهم قال ففَداهم رسوُل هللِا 

عمَر  ملسو هيلع هللا ىلصفأنزل هللاُ عزَّ وجلَّ } َما َكاَن لَِنيِبٍِ َأْن َيُكوَن َلهُ َأْسَرى . . . . { قال فلِقَي النيبُّ 
 .5/46اء الغليل لأللباين . إرو قال كاد أن يصيبَنا يف خالِفك بالءٌ 

 

  :ألصحابه يف حادثة اإلفك ملسو هيلع هللا ىلصشورى رسول هللا  -ج
 

عليَّ بَن أيب طالٍب وأسامَة بَن زيٍد،  ملسو هيلع هللا ىلصدعا رسوُل هللِا  :عن عائشة رضي هللا عنها قالت
لى حني اْستـَْلَبَث الوحيُّ، يسأهَُلما وَيْسَتِشريمها يف ِفراِق أهِله، قالت: فأما أسامُة أشاَر ع

ابلذي يـَْعَلُم ِمن َبراءَِة أهِله، وابلذي يعلم هلم يف نفِسه، فقال أسامة: َأْهُلك،  ملسو هيلع هللا ىلصرسوِل هللِا 
عليٌّ فقال: اي رسوَل هللِا، مل ُيَضيِِِق هللاُ عليك، والنساُء ِسواها كثرٌي،  وال نعلُم إال خريًا. وأما
 .4141صحيح البخاري  .وسِل اجلاريَة َتْصُدْقك

 
 

أول من شاور من األنبياء، فقد شاور إبراهيم عليه السالم ابنه  ملسو هيلع هللا ىلصسول هللا ومل يكن ر 
ُه السَّْعَي قَاَل اَي بيَُنَّ ِإيِنِ َأَرٰى يِف اْلَمنَاِم َأيِنِ إمساعيل عليه السالم، قال تعاىل: ﴿ فـََلمَّا بـََلَغ َمعَ 

 .102آية  -﴾ الصافات  َأْذحَبَُك فَانُظْر َماَذا تـََرىٰ 
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﴿ َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا ِلرهبِِِْم َوَأقَاُموا الصَّاَلَة َوأَْمُرُهْم  :من خصال املؤمنني، قال سبحانه والشورى
نَاُهْم يـُْنِفُقوَن ﴾ الشورى  نـَُهْم َوممَّا َرَزقـْ  .38آية  -ُشوَرى بـَيـْ

 

ري الطربي وقال احلَسن البصري عن الشورى: ما شاَور قوم قط إال ُهُدوا ألرَشِد أمورهم؛ )تفس
 (. 344صـ 7جـ

 
 مبدأ الصدق: •
 

يعترب الصدق من أهم املبادئ اإلسالمية يف مجيع تعامالت اإلنسان حىت يف ذاته، وقد حرص 
والصدق من أعظم الصفات اليت جيب على املسلم اإلسالم على الصدق يف مجيع النواحي، 

 ، فالصدق صفة من صفات هللا تعاىل.االتمسك هب
 

، ﴿ َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اَّللَِّ قِياًل ﴾  95آية  –عمران ْل َصَدَق اَّللَُّ ﴾ آل قال سبحانه: ﴿ قُ 
 .87آية  -، ﴿ َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اَّللَِّ َحِديثًا ﴾ النساء 122آية  -النساء 

 

  :األنبياء والرسل وهو صفة -
 

 .52آية  -س ﴿ َهَذا َما َوَعَد الرَّمْحَُن َوَصَدَق اْلُمْرَسلُوَن ﴾ ي قال تعاىل: -
 

 .41آية  -: ﴿ َواذُْكْر يِف اْلِكتَاِب إِبـْرَاِهيَم إِنَّهُ َكاَن ِصدِِيًقا نَبِي ا ﴾ مرمي قال تعاىل -
 

نَا َلهُ ِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب وَُكال  ﴿  :قال تعاىل - َزهَلُْم َوَما يـَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اَّللَِّ َوَهبـْ فـََلمَّا اْعتـَ
نَا( 49) نَبِي ا َجَعْلنَا  -49﴾ مرمي آية  (50) َعلِي ا ِصْدقٍ  ِلَسانَ  هَلُمْ  َوَجَعْلنَا رَّمْحَتِنَا مِِن هَلُم َوَوَهبـْ
50. 
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دِِيُق َأْفتِنَا يِف َسْبِع بـََقرَاتٍ  -  .46آية  - ﴾ يوسف مِسَانٍ  قال تعاىل: ﴿ يُوُسُف أَيُـَّها الصِِ
 

 َمَكاانً  َوَرفـَْعنَاهُ ( 56) نَّبِي ا ِصدِِيًقا َكانَ   إِنَّهُ  ِإْدرِيسَ  اْلِكتَابِ  يِف  َواذُْكرْ قال تعاىل : ﴿  -
 .7 - 56آية   -﴾ مرمي ( 57)  َعلِي ا

 
 

قال تعاىل: ﴿ َواذُْكْر يِف اْلِكتَاِب ِإمْسَاِعيَل إِنَّهُ َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد وََكاَن َرُسواًل نَبِي ا ﴾ مرمي  -
 .54آية  -

 

 

َقراِء اْلُمهاِجرِيَن الَِّذيَن ﴿ لِْلفُ  :وهي من صفات الصحابة رضي هللا عنهم، قال تعاىل -
َ َوَرُسوَلُه أُول تـَغُوَن َفْضاًل ِمَن اَّللَِّ َورِْضوااًن َويـَْنُصُروَن اَّللَّ ِئَك ُهُم أُْخرُِجوا ِمْن ِدايرِِهْم َوأَْمواهلِِْم يـَبـْ

 .8آية  -الصَّاِدقُوَن ﴾ احلشر 
 

 

﴿ َوُقل رَّبِِ َأْدِخْليِن ُمْدَخَل  :أن يسأله الصدق يف املخرج حينما قال ملسو هيلع هللا ىلصهللا نبيه  وقد أمر 
 .80آية  -ِصْدٍق َوَأْخرِْجيِن خُمْرََج ِصْدٍق َواْجَعل يلِِ ِمن لَُّدنَك ُسْلطَااًن نَِّصريًا ﴾ اإلسراء 

 

َ وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقنيَ وأمر هللا املؤمنني به فقال سبحانه: ﴿ اَيأَيُـّهَ  ﴾  ا الَِّذيَن آَمنُوا اتَـُّقوا اَّللَّ
 .119آية  -التوبة 

 

دَق يَهدي إىل الرِبِِ، وإنَّ   -:قال ملسو هيلع هللا ىلصالبخاري يف صحيحه أن رسول هللا  وقد أخرج  إنَّ الصِِ
الرِبَّ يَهدي إىل اجلنَِّة، وإنَّ الرَُّجَل لَيصُدُق حىتَّ َيكوَن صدِِيًقا، وإنَّ الكِذَب يَهدي إىل 

إنَّ الرَُّجَل لَيكِذُب، حىتَّ يُكَتَب عنَد اَّللَِّ كذَّااًب. الُفجوِر، وإنَّ الفجوَر يَهدي إىل النَّاِر، و 
 .6094اري صحيح البخ
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  :ومن مثرات الصدق  •
 

 
 

 :أفضل الناس صدوق اللسان -أ
 

فعن عبدهللا بن عمرو قال: قيل  ،أن صدوق اللسان أفضل الناس ملسو هيلع هللا ىلصأخربان رسولنا الكرمي  
خمموِم القلِب صدوِق اللساِن قالوا صدوُق اللساِن  أيُّ الناِس أفضُل قال كلُّ  ملسو هيلع هللا ىلصلرسوِل هللِا 

قال هو التقيُّ النقيُّ ال إمثَ فيه وال بغَي وال ِغلَّ وال حسَد. صحيح  نعرُفه فما خمموُم القلبِ 
 .3416ابن ماجة 

 
 

 :ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله -عزَّ وجلَّ  -الصدق سبيل حملبة هللا  -ب 
 

ُتْم  - :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  نه قال:فعن عبد الرمحن بن أيب قراد السلمي رضي هللا ع إْن أحببـْ
ُتِمنُتْم، واصُدقُوا إذا حدَّثـُْتْم، وأْحِسنُوا ِجواَر َمْن  أْن حيُِبَُّكُم هللاَ تعاىَل ورسوُلُه فأدُّوا إذا ائـْ

 .1409جاَورَكْم. صحيح اجلامع 
 

 :الصدق سبب لدخول اجلنة -ج 
 

ُ َهَذا يـَْوُم يـَنْـ  :قال سبحانه َفُع الصَّاِدِقنَي ِصْدقـُُهْم هَلُْم َجنَّاٌت جَتْرِي ِمْن حَتْتَِها اأْلهَْنَاُر ﴿ قَاَل اَّللَّ
ُ َعنـُْهْم َوَرُضوا َعْنهُ َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ﴾ املائدة   .119آية  -َخاِلِديَن فِيَها أََبًدا َرِضَي اَّللَّ

 
 مبدأ اإلخالص:   •
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لقد ركيزة أساسية لنجاح عمل اإلدارة، و  إن جناح العمل اإلداري يتطلب اإلخالص، فهو
 حرص اإلسالم على اإلخالص يف مجيع األمور، فقد كان اإلخالص هو منهج األنبياء.

 
َذِلَك لَِنْصِرَف َعْنهُ السُّوَء ﴿ َولََقْد مَهَّْت ِبِه َوَهمَّ هِبَا لَْوال َأن رََّأى بـُْرَهاَن رَبِِِه كَ  :قال تعاىل

 .119آية  -ِمْن ِعبَاِداَن اْلُمْخَلِصنَي ﴾ يوسف َواْلَفْحَشاء إِنَّهُ 
  

 أَوَّلَ  َأُكونَ  أِلَنْ  َوأُِمْرتُ ( 11ُقْل ِإيِنِ أُِمْرُت َأْن َأْعُبَد اَّللََّ خُمِْلًصا لَّهُ الدِِيَن )وقال تعاىل: ﴿ 
 .12 -11آية  -﴾ الزمر  (21) اْلُمْسِلِمنيَ 

 
 .2آية  -لزمر وقال تعاىل: ﴿ ِإانَّ أَنـَْزْلنَا ِإلَْيَك اْلِكتَاَب اِبحلَْقِِ فَاْعُبِد اَّللََّ خُمِْلًصا َلهُ الدِِيَن ﴾ ا

 
ِصنَي َلهُ الدِِيَن ﴿ َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيـَْعُبُدوا اَّللََّ خُمْلِ  :وقد أمر هللا تعاىل به املؤمنني حينما قال يف كتابه

 .5آية  -ُحنـََفاء ﴾ البينة 
 

 .14آية  -ر وقال تعاىل: ﴿ فَاْدُعوا اَّللََّ خُمِْلِصنَي َلهُ الدِِيَن َولَْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن ﴾ غاف
 

﴿ ِإالَّ ِعبَاَدَك ِمنـُْهُم  :وإبليس يستطيع أن يغوي أي خملوق إال املخلصني وهذا اعرتاف منه
 .80آية  -﴾ ص  اْلُمْخَلِصنيَ 

 
) ِإنَّ اَّللََّ ال يـَْقَبُل ِمْن اْلَعَمِل ِإال َما َكاَن َلهُ َخاِلًصا  :أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصوقد ثبت عن رسول هللا 

 (.52( وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )3140َوابـْتُِغَي ِبِه َوْجُهُه ( رواه النسائي )
 

 

 مبدأ األمانة:  •
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جند  ،ملؤدية للنجاح يف اإلدارة، فاألمانة حينما تعِم املنظمةتعترب األمانة من أهم األسباب ا
فهي من  ،م يف األمانةاملنظمة تسري يف الطريق الصحيح لتحقيق األهداف، وقد اهتم اإلسال

 قبل أن يبعثه هللا، فكان مشركوا قريش يُوِدُعون  ملسو هيلع هللا ىلصأبرز صفات ُحسِن اخلُُلِق لرسول هللا 
 

( ﴾ 18: ﴿ َأْن َأدُّوا ِإيَلَّ ِعبَاَد اَّللَِّ ِإيِنِ َلُكْم َرُسوٌل أَِمنٌي )قال تعاىل ملسو هيلع هللا ىلصأمانتهم عند الرسول 
 . 18آية  -الدخان 

 
وقد جاء أمر هللا للمؤمنني حبفظ األماانت، قال تعاىل: ﴿ ِإنَّ اَّللََّ أَيُْمرُُكْم َأن تـَُؤدُّوا اأْلََمااَنِت 

 . 58آية  -ِإىَل َأْهلَِها ﴾ النساء 
 

اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل خَتُونُوا اَّللََّ َوالرَُّسوَل  قال تعاىل: ﴿ عدم أتدية األماانت، ى هللا عنوهن
 . 27آية  -َوخَتُونُوا أََمااَنِتُكْم َوأَنُتْم تـَْعَلُموَن ﴾ األنفال

 
َمااَنهِتِْم ُهْم أِلَ وقد وصف هللا تعاىل املؤمنني أبهنم يؤدون األماانت، فقال سبحانه: ﴿ َوالَِّذيَن 

 .8آية  -َوَعْهِدِهْم رَاُعوَن ﴾ املؤمنون 
 

، فعن عبد ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله –عزَّ وجلَّ  –أبن األمانة طريق حملبة هللا  ملسو هيلع هللا ىلصان رسول هللا وأخرب 
ُتْم أْن حيُِبَُّكُم   -:ملسو هيلع هللا ىلصالرمحن بن أيب قراد السلمي رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  إْن أحببـْ

ُتِمنُتْم، واصُدقُوا إذا حدَّثـُْتْم، وأْحِسنُوا ِجواَر َمْن جاَورَكْم. صحيح هللاَ تعاىَل ورسوُلُه فأدُّ وا إذا ائـْ
 .1409اجلامع 

 
فقال  ملسو هيلع هللا ىلصخطَبَنا رسوُل هللِا  - :ألمانة، فعن أنس بن مالك قالاإلميان اب ملسو هيلع هللا ىلصوقد ربط النيب 

 .194ابن حبان  صحيح  (.يف اخلُطبِة: ) ال إمياَن ِلَمن ال أمانَة له وال ديَن ِلَمن ال عهَد له  
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َوَمْن َكاَنْت ِعْنَدُه  :فقال ،يف حجة الوداع ملسو هيلع هللا ىلصوكان ُخُلق األمانة من آخر وصااي الرسول 
َتَمَنهُ َعلَيـَْها   َأالَ َهْل بـَلَّْغُت َأالَ َهْل بـَلَّْغُت َأالَ  -َوَبَسَط َيَدْيِه فـََقاَل  -أََماَنةٌ فـَْليـَُؤدَِِها ِإىَل َمِن ائـْ

أخرجه  .َعُد ِمْن َساِمعٍ لِيـُبـَلِِِغ الشَّاِهُد اْلغَاِئَب فَِإنَّهُ ُربَّ ُمبـَلٍَّغ َأسْ  -مُثَّ قَاَل  -ْغُت َهْل بـَلَّ 
 .2145وأبو داوود  ،(20971)  5/72 أمحد 

 
 

 مبدأ إدارة الوقت: •
 

فعلى من يعمل يف اإلدارة أْن يدرك قيمته واغتنامه  إنَّ للوقت أمهية كربى يف حياة اإلنسان،
 مبا ينفعه ابلدنيا واآلخرة، لذلك حثَّ اإلسالم على احملافظة على الوقت وإدراك أمهيته.

 
نِعمتان مغبوٌن فيهما كثريٌ من  -: ملسو هيلع هللا ىلصفعن ابن عباس رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا 

حَّةُ والفراُغ. صحيح البخاري   .6412النَّاِس: الصِِ
 

والصحة فهي أعظم النعم احملسود عليها فهذا قول سيد وأفضل البشر، من لديه الوقت 
وهو اخلالق سبحانه وتعاىل، قال تعاىل  على األوقات -عزَّ وجلَّ  -، وقد أقسم هللا اصاحبه

وقال سبحانه: ﴿ َوالضَُّحى  ،2 -1آية  -َولَيَاٍل َعْشٍر ﴾ الفجر   (1)يف كتابه: ﴿ َواْلَفْجِر 
 اإْلِنَسانَ  ِإنَّ  (1َواْلَعْصِر )وقال تعاىل: ﴿  ،2-1آية  -﴾ الضحى  َسَجىٰ َواللَّْيِل ِإَذا  (1)

َوالنَـَّهاِر ِإَذا  (1)للَّْيِل ِإَذا يـَْغَشى : ﴿ َوا-عزَّ وجلَّ  -وقال   ،2-1آية   -﴾ العصر ُخْسرٍ  لَِفي
 .2  -1آية  -﴾ الليل  جَتَلَّىٰ 

 
فقد نزل القرآن الكرمي وفيه كثريٌ من الشرائع املرتبطة بوقت معني، فيستطيع من خالهلا املسلم 

 :، ومن هذه الشرائعهوقت التعِود على إدارة
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 :الصالة -أ
 

الصَّاَلَة ِلُدلُوِك الشَّْمِس ِإىَل َغَسِق اللَّْيِل َوقـُْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ قـُْرآَن اْلَفْجِر قال سبحانه: ﴿ َأِقِم  
 .78آية  -َكاَن َمْشُهوًدا ﴾ اإلسراء 

 
 .114آية  –ا ِمَن اللَّْيِل ﴾ هود وقال سبحانه: ﴿ َوَأِقِم الصَّاَلَة َطَريفَِ النَـَّهاِر َوُزلَفً 

 
فعن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنه قال: قال : عن أوقات الصالة ملسو هيلع هللا ىلصوأخربان رسولنا الكرمي 

وقُت الظُّهِر إذا زالت الشَّمُس. وكان ِظلُّ الرُجل كطوِله، ما مل حيُضر العصُر.  :ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
صالِة املغرِب ما مل يَِغِب الشََّفُق. ووقُت صالِة ووقُت الَعصِر ما مل تصَفرَّ الشَّمُس. ووقت 

الِعشاِء إىل نصِف اللَّيِل األوَسِط، ووقت صالة الصُّبِح من طلوِع الَفجِر ما مل تطُلِع الشَّمُس، 
فإذا طلََعت الشَّمُس فأمِسْك عن الصَّالِة؛ فإهنا تطُلُع بني َقريَن َشيطاٍن . صحيح مسلم 

612. 
 

 :الصيام -ب
 

ًما قال   .184آية  -َمْعُدوَداٍت ﴾ البقرة تعاىل عن الصيام: ﴿ َأايَّ
 

: ﴿ َشْهُر رََمَضاَن الَِّذي أُْنزَِل فِيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِلنَّاِس َوبـَيِِنَاٍت ِمَن اهْلَُدى -عزَّ وجلَّ  -وقال 
 .185آية  -َواْلُفْرقَاِن َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمُه ﴾ البقرة 

 
َ َلُكُم اخْلَْيُط : األكل والشرب يف رمضانوقال سبحانه عن وقت  ﴿ وَُكلُوا َواْشرَبُوا َحىتَّٰ يـَتـََبنيَّ

 .187آية  -اأْلَبـَْيُض ِمَن اخْلَْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ﴾ البقرة 
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اْلبـَيَاُن حَيُْصُل ِبطُلُوِع اِد اللَّْيِل ، َوَهَذا قال احلافظ: َوَمْعىَن اآلَيِة َحىتَّ َيْظَهَر بـَيَاُض النَـَّهاِر ِمْن َسوَ 
 اْلَفْجِر الصَّاِدِق.

 

 :احلج -ج
 

 .197آية   -قال تعاىل: ﴿ احلَْجُّ َأْشُهٌر َمْعلُوَماٌت ﴾ سورة البقرة 
 

 

 : التسبيح واالستغفار -د
  

رَبَِِك قـَْبَل ْح حِبَْمِد ﴿ َوَسبِِ : أخربان هللا تعاىل عن أفضل أوقات التسبيح واالستغفار، قال تعاىل
ويقول سبحانه: ﴿ َواْلُمْستـَْغِفرِيَن اِبأْلَْسَحاِر ﴾   ،39آية-طُلُوِع الشَّْمِس َوقـَْبَل اْلُغُروِب ﴾ ق

 .17آية  -آل عمران 
 

وال توجد أي  ،ومن هذه اآلايت واألحاديث جند أن الدين اإلسالمي اهتم مبسألة الوقت
هبا، فعلى املسلم أن حيرص عليها بعبادة هللا  ا اهتم اإلسالمداينة أخرى اهتمت ابلوقت كم

ليحصل على ما يريد، قال  ؛، وطلب العلم، واالجتهاد يف حياته الدينية والدنيويةوفعل اخلري
 .39آية  -( ﴾ النجم 39َوَأن لَّْيَس ِلإْلِنَساِن ِإالَّ َما َسَعٰى )  تعاىل: ﴿

 
آية  -﴾ طه  أُْخِفيَها لُِتْجَزى ُكلُّ نـَْفٍس مبَا َتْسَعى تَِيةٌ َأَكادُ وقال سبحانه: ﴿ ِإنَّ السَّاَعَة آَ 

15. 
 

أن هللا سيسألنا عن نعمة هذا الوقت وكيف قضيناه، فعن معاذ بن  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أخربان رسول هللا 
 لْن تـَُزوَل َقَدما عبٍد يوَم القيامِة حىت يُْسَأَل   -:ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  جبل رضي هللا عنه قال:
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َأْرَبِع ِخصاٍل عن ُعُمرِِه فيَم َأْفناُه؟ وَعْن َشباِبه فيَم أَْبالُه؟ وَعْنَ ماِلِه من أين اْكَتَسَبهُ وفيَم ن ع

 3593صحيح الرتغيب لأللباين . أنـَْفَقُه؟ وَعْن علِمِه ماذا عِمَل فيهِ 
 

 مبدأ احللم: -
 

فيجب على اإلداري أن عظيمة، احلِلم صفٌة أساسيةٌ ترتبط ابخلُلق اإلسالمي ولهُ مكانة 
 مع مرؤوسيه. ايكون حليمً 

 
واألنبياء، قال تعاىل: ﴿ ال يُؤاِخذُُكُم اَّللَُّ اِبللَّْغِو يِف  -عزَّ وجلَّ  -واحلِلم صفةٌ من صفات هللا 

 .  225ة آي –َأمْياِنُكْم َولِكْن يُؤاِخذُُكْم مبا َكَسَبْت قـُلُوبُُكْم َواَّللَُّ َغُفوٌر َحلِيٌم ﴾ البقرة 
 

بـَُعَها َأًذى َواَّللَُّ َغيِنٌّ َحلِيٌم ﴾ البقرة  وقال تعاىل:  -﴿ قـَْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفرٌَة َخرْيٌ ِمْن َصَدَقٍة يـَتـْ
 .263آية 

 
ووصف هللا سبحانه إبراهيم عليه السالم ابحلِلم يف قوله سبحانه: ﴿ ِإنَّ إِبـْرَاِهيَم أَلَوَّاٌه َحلِيٌم ﴾ 

 . 114آية  -التوبة 
 
ْراَنُه بُِغاَلٍم َحلِيمٍ و  ﴾ الصافات  قد وصف إمساعيل عليه السالم ابحلِلم يف قوله تعاىل: ﴿ فـََبشَّ
 . 101آية  -
 

وال أيخذ حبقه على من أذاه، بل وال يكفي حىت  ،مل يغضب لنفسه ملسو هيلع هللا ىلصونرى رسول هللا 
 . افقد كان أكثر البشر حِلمً  ،رغم ما فعَلُه املشركني به ،ابلدعاء
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 :ملسو هيلع هللا ىلص مواقف ِحلم الرسولومن بعض  •
 

يوم  ملسو هيلع هللا ىلصُكِسرت َرابعيـَُته وُشجَّ وْجُهه   يف يوم معركة أحد فقد ملسو هيلع هللا ىلصما حصل لرسول هللا   أ:
أُحد، وقد شقَّ ذلك على بعض من أصحابه وقالوا له اي رسول هللا ادُع على املشركني وهو 

لعَّااًن. وإمنا بُعِثُت إين مل أُبَعْث  " :عاها لكنه رفض وقالالرسول الذي ال ختيب دعوته إذا د
 .2599صحيح مسلم   ".رمحةً 

 

من عذاب، وأخرجوه من مكة وقاموا  هما لقيعْفوه عن كفَّار قريٍش عندما فتح مكة رغم  ب:
اي معشر  :ملسو هيلع هللا ىلصفقد قال هلم رسلو هللا  ،بتعذيب أصحابه، لكنَّنا نراه حبِلمه الكبري يعفو عنهم

قال: فإين أقوُل لكم ما   ريًا، أٌخ كرميٌ وابُن أٍخ كرمٍي!!قريٍش، ما ترون أين فاعلٌ بكم؟ قالوا: خ
/  4اذهبوا فأنتم الطلقاء. سرية ابن هشام )قال يوسُف إلخوِته.: ال تثريَب عليكم اليوم، 

 (.408، 407/  3(، وزاد املعاد )1078
 

 :ملسو هيلع هللا ىلصمع اإلعرايب الذي سحب بُردته  ملسو هيلع هللا ىلصج: موقف رسول هللا 
 

 ، وعليه رِداٌء جَنراينٌّ ملسو هيلع هللا ىلصكنُت أمشي مع رسوِل هللِا   -قال:  عن أنس بن مالك رضي هللا عنه
غليُظ احلاشيِة. فأدركه أعرايبٌّ. فجَبَذه برِداِئه جْبذًة شديدًة. نظرُت إىل صفحِة ُعُنِق رسوِل هللِا 

وقد أثَّرْت هبا حاشيُة الِرِداِء. من شدِِِة جْبَذِتِه. مث قال: اي حممُد! ُمْر يل من ماِل هللِا  ملسو هيلع هللا ىلص
 .1057صحيح مسلم  . . فضِحكملسو هيلع هللا ىلصالذي عندك. فالتفَت إليه رسوُل هللِا 

 

 ابلتحلِ ي بصفة احلِلم يف أحاديث كثرية ومنها: ملسو هيلع هللا ىلصوقد وجََّهنَا رسول هللا 
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: أَوِصين، قال: )ال تَغَضْب(. ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رجاًل قال للنيبِِ  -فعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال:   -
 .6116َضْب(. صحيح البخاري فردَّد ِمرارًا، قال: )ال تَغ

 
ا الشَّديُد الَّذي ميِلُك نفَسُه عنَد  -: ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول هللا  - ليَس الشَّديُد ابلصَُّرعِة، إمنَّ

 .6114الغضِب. صحيح البخاري 
 

 مبدأ الرمحة: -
 

إن صفة الرمحة صفة عظيمة، إذ البد أن يتصف هبا اإلداري، كما نبغي على اإلداري أن  
 آلخرين.مع ا ايكون رحيمً 

 
وقد وصف هللا سبحانه نفسه ابلرمحة يف  ،-عزَّ وجلَّ  -صفات اخلالق الرمحة هي صفة من 

آايت كثرية، قال تعاىل: ﴿ َوَرمْحَيِت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َفَسَأْكتـُبـَُها لِلَِّذيَن يـَتَـُّقوَن َويـُْؤتُوَن الزََّكاَة 
: ﴿ َورَبَُّك اْلَغيِنُّ ذُو الرَّمْحَِة ﴾ وقال تعاىل ،156آية  –عراف َوالَِّذيَن ُهْم ِبَِاَيتِنَا يـُْؤِمنُوَن ﴾ األ

 .133آية  -األنعام
 

ْغِفُر وقال تعاىل: ﴿ ُقْل اَي ِعبَاِدَي الَِّذيَن َأْسَرفُوا َعَلى أَنُفِسِهْم اَل تـَْقَنطُوا ِمن رَّمْحَِة اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ يَـ 
يعًا إِنَّهُ ُهَو الْ    . 53آية  -رغَُفوُر الرَِّحيُم ﴾ الزمالذُّنُوَب مجَِ

 
وقال تعاىل: ﴿ ُقل لَِِمن مَّا يِف السََّماَواِت َواأَلْرِض ُقل َّلِلِِ َكَتَب َعَلى نـَْفِسِه الرَّمْحََة ﴾ األنعام 

 . 12آية  –
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، فعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول -عزَّ وجلَّ  -الرمحة هلل  ملسو هيلع هللا ىلصوقد وصف النيب 

كتب يف كتاِبه، فهو عنَدُه فوَق العرِش: ِإنَّ رمحيت غلبْت   ملا قضى هللاُ اخللَق،: - ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
 .5214غَضيِب. صحيح اجلامع لأللباين 

 
يتحلَّى هبذه الصفة العظيمة، وكيف ال يتحلَّى هبا ورسالته للبشر مبنية  ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول هللا 

 .107آية  - َرمْحًَة لِِْلَعاَلِمنَي ﴾ األنبياء﴿ َوَما َأْرَسْلنَاَك ِإالَّ : ؟، قال تعاىلةعلى الرمح
 

َحرِيٌص َعلَْيُكْم اِبْلُمْؤِمِننَي  لََقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنـُْفِسُكْم َعزِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّمْ  وقال تعاىل: ﴿
 .128آية  –رَءُوٌف َرِحيٌم ﴾ التوبة  

 
ه أحد، لذا كانت الرمحة من أهمِِ الصفات مل يتصف ابلرمحة فلن يتَّبع ملسو هيلع هللا ىلصولو كان رسول هللا 

ُكنَت َفظ ا اليت ينبغي للمسلم أن حيرص عليها، قال تعاىل: ﴿ فَِبَما َرمْحٍَة مَِِن اَّللَِّ لِنَت هَلُْم َولَْو  
 .159آية  –َغلِيَظ اْلَقْلِب اَلنَفضُّوا ِمْن َحْوِلَك ﴾ آل عمران 

 
 اجلسد الواحد، فعن النعمان بن بشري رضي رمحة املؤمنني ببعضهم مثل ملسو هيلع هللا ىلصوقد وصف النيب 

َمثُل املؤمنني يف توادِِهم وترامحُِهم وتعاطُِفهم، َمثُل : ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنهما قال: قال رسول هللا 
إذا اشتَكى منه عضٌو، تداَعى له سائُر اجلسِد ابلسَّهِر واحلُمَّى. صحيح مسلم اجلسِد. 
2586. 

 
مع الكفَّار، فعن جرير بن عبدهللا رضي هللا عنه  والرمحة هي ُخلٌق من أخالق املسلمني حىت

 .7376ال يرحُم هللاُ من ال يرحُم الناَس. صحيح البخاري : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا 
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قيل: اي رسوَل هللِا! ادُْع على املشركني. قال " إين مل أُبَعْث  :قال رضي هللا عنهوعن أيب هريرة 

 .2599يح مسلم صح ". لعَّااًن. وإمنا بُعِثُت رمحةً 
 

 مبدأ الصرب: -
 

يعترب الصرب من الصفات املهمة اليت جيب أن ميتلكها اإلداري أثناء اإلدارة، وجند أن اإلسالم 
، ومن أعظم فضائل الصرب أنَّ هللا سبحانه يكون مع كل صابر، قال تعاىل: اابلصرب كثريً اهتم 

 .46آية  -ال ﴿ َواْصربُوا ِإنَّ اَّللََّ َمَع الصَّاِبرِيَن ﴾ األنف
 

  .127آية  -َواْصرِبْ َوَما َصرْبَُك ِإالَّ اِبَّللَِّ ﴾ النحل  وأمر هللا نبيه ابلصرب فقد قال له: ﴿
 

﴿ فَاْصرِبْ َكَما  بل أفضل األنبياء وهم أويل العزم، قال تعاىل: ،ان من صفات األنبياءوالصرب ك
 .35آية  -َصرَبَ أُْولُْو اْلَعْزِم ِمَن اْلرُُّسِل ﴾ األحقاف 

 
 -وأمر هللا املؤمنني ابلصرب فقال تعاىل: ﴿ اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمنُوا اْصربُوا َوَصاِبُروا ﴾ آل عمران 

 .200آية 
 

﴿ َوالصَّاِبرِيَن يِف اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َوِحنَي اْلَبْأِس أُولَِئَك  :امتدح وأثىن هللا على الصابرين فقال
 .177آية  -وا َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمتَـُّقوَن ﴾ البقرة الَِّذيَن َصَدقُ 

 
 -حيُِبُّ الصَّاِبرِيَن ﴾ آل عمران ﴿ َواَّللَُّ  :وبشر هللا الصابرين حببِِه هلم فقال سبحانه وتعاىل

 .146آية 
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َسِن َما َكانُوا وقد وعد هللا الصابرين ابجلزاء حينما قال: ﴿ َولََنْجزَِينَّ الَِّذيَن َصرَبُوا َأْجَرُهْم أِبَحْ 
 .96آية  -يـَْعَملُوَن ﴾ النحل

 
 - :هللا قال، فعن صهيب بن سنان أن رسول ملسو هيلع هللا ىلصوالصرب خرٌي للمؤمن كما قال رسول هللا 

عجبًا ألمِر املؤمِن. إن أمرَه كلَّه خرٌي. وليس ذاك ألحٍد إال للمؤمِن. إن أصابته سراُء شكَر. 
 .2999ان خريًا له. صحيح مسلم فكان خريًا له. وإن أصابته ضراُء صرب. فك

 
 مبدأ التواضع: -

 
 ، فقال:ابلتواضع، لذلك ينبغي على اإلداري التمسك بصفة التواضع ملسو هيلع هللا ىلصأمر هللا نبيه 

 .215آية  -﴿ َواْخِفْض َجنَاَحَك ِلَمِن اتَـّبـََعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننَي ﴾ الشعراء 
 

وصاحب رسالة  ،وخامت األنبياء ،وأفضلهم ،أحب البشر إىل هللا سبحانه ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول هللا 
 ربِِه، ورغم كل هذا الفضل واملنزلة العظيمة إال أنَّنا نراه أكثر البشر تواضًعا، فعن أيب

من تواضع هلِل رفَعه هللاُ ((. السلسلة الصحيحة لأللباين - : ))ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  هريرة 
2328. 

 
من حديث  ، فذكر مسلم يف صحيحه عاملؤمنني ابلتواض أن أيُمر ملسو هيلع هللا ىلصوقد أوحى هللا لنبيه  

إِن هللاَ أوحى إيلَّ أن تواضعوا حىت ال يفخَر أحٌد على أحٍد،  : "ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  ،عياض
 .2865. صحيح مسلم "وال يبغي أحٌد على أحٍد 

 

 : ملسو هيلع هللا ىلصومن بعض مواقف تواضع النيب  -
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 :مع اإلعرايب اخلائف منه ملسو هيلع هللا ىلصتواضع الرسول  -أ
 

، فقام بني يَديه، فأخذه من ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رجاًل أتى رسوَل هللِا   -:قالعن قيس بن أيب حازم 
: هوِِْن عليك فإين لسُت مبِلٍك إمنا أان ابن امرأٍة من قريٍش كانت ملسو هيلع هللا ىلصالِرِعدِة، فقال رسوُل هللِا 

 .4/496أتكٌل الَقديَد. السلسلة الصحيحة لأللباين 
 

 .سالقديد: اللحم اململوح اجملفف يف الشم *
 

 ه:مع أصحاب ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللاتواضع  -ب
   

يف السَّفِر  ملسو هيلع هللا ىلصإانَّ واَّللَِّ قد َصِحبنا َرسوَل اَّللَِّ   -:عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه قال
واحلَضِر وكاَن يعوُد َمرضاان ويتبُع َجنائَزان ويغزو مَعنا ويُواسينا ابلقليِل والكثرِي. مسند أمحد 

1/246. 
 

 :مع خادمه ملسو هيلع هللا ىلصتواضع رسول هللا   -ج
 

َعشَر سننَي فما قاَل يل: أفٍِ  ملسو هيلع هللا ىلصخَدمُت رسوَل اَّللَِّ : عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال
ِمن  ملسو هيلع هللا ىلصقطُّ، وما قاَل ِلشيٍء صنعُتُه ملَ صنعَتُه، وال لشيٍء ترَْكُتهُ ملَ ترَْكَتُه؟ وكاَن رسوُل اَّللَِّ 

 .2015أحسِن النَّاِس ُخلًُقا. رواه الرتمذي وصححه األلباين يف صحيحه 
 

 

 :ال حيب اإلطراء الكثري ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  -د
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ال ُتطُروين كما أطَرِت  - ملسو هيلع هللا ىلصعن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا 
ا أان عبٌد فقولوا: عبُد هللِا ورسوُله. صحيح ابن حبان   .6239النَّصارى عيسى ابَن مرمَي فإمنَّ
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 املراجع
 

  املراجع العربية: أوال   •
 

. مصر: دار احلرية للنشر 3. جلسان العربم(. 2003، مجال الدين. )ابن منظور -
 .والتوزيع

 
. عِمان: دار املسرية للنشر  3. طاإلرشاد املدرسيم(. 2013أبو أسعد، أمحد. )  -

 .والتوزيع والطباعة
 

. املدينة املنورة: مكتبة 1. طالقيم اإلسالمية والرتبيةم(. 1998أبو العينني، علي. ) -
 .إبراهيم حليب

 
. غزة: مكتبة دراسات يف الفكر الرتبوي اإلسالميم(.  2015أبو دف، حممود. ) -

 .منصور للطباعة والنشر والتوزيع
 

املنظومة القيمية لدى مديري املدارس اخلاصة يف م(.  2013أبو راضي، رويدة. ) -
)رسالة ماجستري غري منشورة(.  حمافظة عمان وعالقتها اباللتزام التنظيمي للمعلمني.

 .عة الشرق األوسط، عِمانجام
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ى مديري املدارس اخلاصة يف املنظومة القيمية لدم(.  2013أبو راضي، رويدة. ) -
 )رسالة ماجستري غري منشورة(.  حمافظة عمان وعالقتها اباللتزام التنظيمي للمعلمني

 .جامعة الشرق األوسط، األردن
 

(. الرتبية األسرية م2013. )أمحد، أمحد. والعريشي، جربيل. ورشاد، وفاء. وعلي، عيد -
 .صفاء للنشر والتوزيع. عِمان: دار 1. طومؤسسات التنشئة االجتماعية

 
. جملة م(. التغيري التنظيمي مدخل اإلدارة ابلقيم2007براق، حممد، ونعموين، مراد. ) -

 .160-141(، 5، )دراسات اجلزائر
 

يثة لإلدارة )اإلدارة األخالق احلدم(.  2000بالنكارد، كينيث. وكونور، مايكل. )  -
 . عِمان: دار الرضا للنشر ابلقيم(، )ترمجة عدانن سليمان(.

 
األخالق احلديثة لإلدارة: اإلدارة م(.  2002بالنكارد، كينيث، وأكونور، مايكل. ) -

 .)د .ط(. عمان: دار الرضا للنشر ابلقيم. ترمجة: سليمان.
 

. األردن: دار املسرية للنشر 1ط. تعلم القيم وتعليمهام(. 2005اجلالد، ماجد زكي. ) -
 .والتوزيع

 
. مصر : السحاب للنشر اإلرشاد النفسي الديينم(.  2013صطفى. )احلدييب، م -

 .والتوزيع
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 1. طاسرتاتيجيات إدارة الصراع املدرسيم(. 2007حسني، سالمة وطه، حسني. ) -
 .. عِمان: دار الفكر انشرون وموزعون

 
وااللتزام الوظيفي لدى املديرين واملعلمني يف  قيم العملم(.  2006محادات، حممد. ) -

 .. عِمان: دار احلامد للنشر والتوزيع 1. طاملدارس
 

قيم العمل وااللتزام الوظيفي لدى املديرين واملعلمني يف م(.  2006محادات، حممد. ) -
 .. عمان: دار احلامد للنشر والتوزيع1. طاملدارس

 
 .. غزة: مكتبة آفاق1. طأصول الرتبيةم(  2008احلويل، عليان. ) -

 
م(. متطلبات تطبيق اإلدارة ابلقيم كتوجه إداري إلدارة 2014ربيع، هناء عبد التواب. ) -

،  جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية مبصرالصراع التنظيمي. 
(8 ،)2047-2533. 
 

س التعليم تطبيق خطوات مدخل اإلدارة ابلقيم يف مدار م(. 2002الرجييب، رايء. ) -
ري املدارس ومساعديهم واملعلمني األساسي بسلطنة عمان من وجهة نظر مدي

 .)رسالة ماجستري غري منشورة(. جامعة السلطان قابوس، عمان األوائل
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. عمان: دار الشروق 1. ط الشباب والقيم يف عامل متغريم(. 2006الزيود، ماجد. ) -
 .للنشر والتوزيع

 
تنمية مهارات التفكري لألطفال م(. 2009هرزاد. )شواهني، خري. وبدندي، ش -

 .عِمان: دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة )تطبيقات عملية(.
 

درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية م(. 2016ضحيك، نعمة. ) -
)رسالة ماجستري  مبحافظات غزة لإلدارة ابلقيم وعالقتها ابختاذ القرارات التشاركية.

 .نشورة(. اجلامعة اإلسالمية: غزةغري م
 

اإلسكندرية: دار املعرفة  النمو اإلنساين أسسه وتطبيقاته.م(. 1995الطواب، سيد. ) -
 .اجلامعية

 
. غزة: أكادميية فلسطني الوجيز يف علم اإلجرام والعقابم(. 2011العايدي، رامز. ) -

 .للعلوم األمنية
 

. مصر ، املهندسني: هبة آلخرينفن التعامل مع ام(. 2012عبد احلميد، صالح. ) -
 .النيل العربية للنشر والتوزيع
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. عمان: دار 1. طتطور الفكر واألساليب يف اإلدارةم(.  2005العتييب، صبحي. ) -
 .احلامد للنشر والتوزيع

 
اإلدارة ابلقيم وحتقيق التوافق القيمي يف املنظمات.   .م(2009العتييب، مشاعل. ) -

 .، الرايض: معهد اإلدارة العامةر الدويل للتنمية اإلداريةة عمل مقدمة إىل املؤمتورق
 

نظرية التفوق اإلداري نظرية اإلدارة ابلقيم الطريق م(. 2005عساف، عبد املعطي. ) -
 .. عمان: دار وائل للنشر والتوزيع1. طإىل العاملية

 
 .السلوك اإلداري التنظيمي يف املنظمات املعاصرةم(. 2012عساف، عبد املعطي. ) -

 .. عمان: دار زهران للنشر والتوزيع1ط
 

الرتبية العملية وتطبيقاهتا يف إعداد م(.  2008عطية، حمسن، واهلامشي، عبد الرمحن. ) -
 .. عِمان: دار املناهج للنشر والتوزيعمعلم املستقبل

 
(. ممارسة القيم اإلدارية لدي مديري مدارس م2008هالن. )العلياين، سعيد س -

)رسالة ماجستري غري منشورة(.  ظة بلقرن من وجهة نظر املعلمنيالتعليم العام مبحاف
 .جامعة أم القرى، السعودية
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. كيف نريب أطفالنا على هدى النيب صلى هللا عليه وسلمم(. 2008الغفار، كارم. ) -
 .الفاروق لالستثمارات الثقافيةاجليزة: دار 

 
لنمط اإلداري لدى مديري القيم الشخصية وعالقتها ابم( . 2008القرالة، جنالء. ) -
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