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 الملخص

إن القيادة الناجحة هي تلك القيادة اليت حتقق أهدافها بطريقة اقتصادية يف مناخ تنظيمي يرضى عنه املرؤوسني، 
 للمشكالت ولاحلل من قدمت اليت اإلسالم يف القيادة جوانب بعض على الوقوف اإلسالمي حيتم القيادي فالواقع

اإلسالمية  بيئتنا يف فهتوظي علينا يتعني إنساين وسلوك منهج اإلسالم يف فالقيادة اليوم، القيادة عن تقدميها ماعجزت
قوة  إىل ستندي اإلسالمي النظام أن ذلك الوضعية، النظم عن بينا   اختالفا   ختتلف إسالمي كنظام  والقيادة .احلالية
 الوضعية  ض النظمتفت  بينما ومقاصدها، الغراء اإلسالمية الشريعة روح استلهامه عن فضال القيادة، وصالحية العقيدة
 أ. واخلط من التجربة أحكامها استلهمت قد النظم هذه أن عن فضال أخالقياهتم، وضعف العاملني احنراف
 القائد يفةوظ معا ، فإن والدنيا الدين أمور بني جتمع وأهنا والسنة، القرآن أساسها اإلسالم يف القيادة كانت  وملا

على سلوك  أثرييف الت أمهية هلا اإلداري القائد ووظيفة ، الكرمية احلياة هلا يكفل حبيث الرعية رعاية هي اإلداري
 يتعلق فيما المياإلس اإلداري كان لتوجيهات الفكر  وعقليا  وجسميا ، وقد دينيا   وإعدادهم مهاراهتم، وتنمية العاملني،

 الوقوف أجل ومن إنساين، جمتمع كل  يف اجتماعية كضرورة  حتمها اإلسالم إن بل عليها، احلث يف كبريبالقيادة دور  
 القائد هبا يقوم أن بجي الواجبات اليت على التعرف من البد كان  أصيل منبع من تنبثق اليت القيادية املعايري على
 والعمل ةاإلسالمية يف تأصيل العالقات اإلنساني املنظمةإدارة  اليت تعكس دور اإلسالمية، القيادية واملمارسات املسلم
 .تطبيقها على
 القيادية عض املالمحب على للوقوف التأصيلية الدراسة هذه إىل حباجة ألننا الدراسة هبذه القيام الباحث ىارتأ هنا من 

 وذلك من مؤسساتنا، إدارة يف االستفادة منها كيفية  وتوضيح الشريفة، النبوية والسنة الكرمي القرآن من املستخلصة
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القائد  بني انيةاإلنس العالقة على واقع والوقوف هبا، القيام القائد املسلم على ينبغي اليت خالل إبراز الواجبات 

 .مع الفكر اإلسالمي تتناسب مبا هلا جديدة خطوط رسم مث ومن بيئة العمل، يف ومرؤوسيه
هتدف هذه الدراسة إىل توضيح مفهوم القيادة اإلسالمية ودورها يف حتسني العالقات اإلنسانية يف املنظمة، كأحد 
أهم واجبات القائد املسلم املتمثل يف التأثري على سلوك العاملني من خالل دفعهم وحتفيزهم على العمل لتحقيق 

صفي االستقرائي من كتب وحبوث ودراسات للوصول إىل األهداف املرجوة، واعتمدت هذه الدراسة على املنهج الو 
 من الستفادةا اإلدارية وإدارهتا العملية على القائمني الدراسة هذه تساعد أن آملني النتائج وصياغة التوصيات، 

 اإلدارية.  إلرتقاء بالعمليةل الواقع حتسينها مبا يالئم على والعمل ومرؤوسيه، القائد بني العالقة تعميق جمال يف نتائجها
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 قدمةمال
حظى موضوع القيادة بأمهية بالغة لدى العلماء والباحثني منذ زمن بعيد، والشك أن للقيادة أمهية كبرية يف أي تنظيم 
مهما كان نوعه، والميكن أن تستقيم حياة املنظمات بدون قيادة توجه جهود العاملني وتدفعهم ألداء املهام وفق اخلطط 

 املرسومة لتحقيق األهداف العامة.
فالقيادة اإلدارية الناجحة تقوم بدور رئيسي يف جناح املنظمات احلكومية واخلاصة على حدا سواء، فهي تشكل احملور 
الرئيسي يف النشاطات اإلدارية املختلفة، ولكي تكون القيادة اإلدارية باملنظمة ناجحة البد هلا من ترشيد سلوك العاملني 

هام ح معنوية عالية. فاملدير أو القائد اليقوم مبهمة واحدة بل يتوىل أداء مودفعهم وحتفيزهم حنو حتقيق االهداف برو 
عديدة، فلم يعد عمل املدير مقصورا على األعمال اإلشرافية، بل أصبح عمله إبداعي حيتاج إىل اخلربة يف كيفية التعامل 

 ك.  ات قيادة إدارية متكنه من ذلمع العاملني لتحقيق األهداف و النمو املهين املستمر، هلذا فهو حباجة إىل مهار 
فقد ظهرت العديد من االجتاهات يف الفكر اإلداري حتاول تفسري مفهوم القيادة ودورها الفعال يف تطبيق مبادئ 
العالقات اإلنسانية، ويتضح ذلك من خالل ما أفرزته املدارس الفكرية املختلفة من مفاهيم تتعلق باملوارد البشرية 

ية وسلوك اجلماعات داخل املنظمة وخارجها، وكيف تعاملت هذه املدارس مع اإلنسان يف املنظمة والعالقات اإلنسان
 وإدراكها لدوره وأمهيته يف العملية اإلنتاجية.

وبالرغم من ذلك، ظلت املدارس الفكرية املختلفة تعاين من قصور جوهري يف تفسريها ملفهوم العالقات اإلنسانية يعود 
بني مصاحل األفراد من جهة ومصاحل اإلدارة من جهة أخرى، وبالرغم من أن املنظمات املختلفة إىل التناقض اخلفي 

أخذت تتجه أكثر فأكثر يف السنوات األخرية لالعتاف بأمهية األفراد ودورهم احملوري يف حتقيق أهداف املنظمة، 
صادقة واملدخل إال أهنا ماتزال تفتقر إىل الرؤية ال وتصاعد تأثري العلوم السلوكية لزيادة االهتمام باألفراد داخل املنظمات،

اإلجيايب الصحيح الذي الحيايب طرفا  من أطراف عالقات العمل على الطرف اآلخر، كما حدث مع إدارة احلركة العلمية 
ورت طلتغليبها ملصاحل املنظمة واستنزاف جهود العاملني بدعوى رفع الكفاءة وتطبيق نظام األجر مقابل العمل، ومات

إليه بعض تطبيقات حركة العالقات اإلنسانية من جتاوز حدود الرعاية السليمة للعاملني وامليل إىل املبالغة يف املطالب 
العمالية على حساب العمل واإلنتاجية، فلم تستطع املدارس الفكرية بنظرياهتا املتعددة أن تصل إىل حقيقة توجيه 

 ل ، ووضع منهجية سليمة لتوجيه العالقات بني اإلدارة والعاملني، خللق مناخ أفضالسلوك اإلجيايب لألفراد داخل املنظمة
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لقيام عالقات موضوعية بني طريف عالقات العمل تقوم على أسس من اإلخالص والوفاء والتعاون املتبادل، لتحقيق 

 املصاحل املشتكة لكافة الفئات ذات العالقة.
 صياغة نظرية حتدد وتوجه السلوك اإلجيايب لألفراد داخل التظيم، يرجع لعدة إن فشل النظريات اإلدارية املعاصرة يف

 ( سببني من هذه األسباب مها:168م:1984أسباب وقد ذكر أبوسن )
 : عدم ربط املنطمة بالبيئة االجتماعية اليت تؤثر وتتأثر هبا.األول
ية يف التنظيم جزيئات صغرية متجاهلة متغريات أساس: أن النظريات ركزت يف حتليلها ملا جيري داخل املنظمة على الثاني

سببا  آخرا  مهما  وهو مايتفق مع رأي  نقال  عن د.فرناس البنا (69م:1991والسلوك اإلنساين. وأضاف سلطان )
الباحث يف هذا الصدد، حيث ذكر" أن فشل املدارس السلوكية واالجتماعية يف تفسري السلوك اإلنساين وبالتايل معرفة 

بيل إىل حفز العامل، هو أن تلك النظريات قد درست سلوك الفرد مبعزل عن العقيدة، ولذلك فإن هذه املدارس قد الس
فشلت يف إشباع اجلوانب اليت تشبعها العقيدة يف النفس البشرية، ويرى أن جناح القيادة اإلسالمية يعود إىل إتباعها 

ناء تنظيمات إدارية متينة ذات أهداف واضحة، تضمنت عالقات ملنهج العقيدة اإلسالمية اليت مكنت املسلمني من ب
إنسانية واجتماعية صادقة و قوية مع حب وإتقان للعمل ينبع من حافز داخلي وأمانة عظيمة نابعة من رقابة ذاتية. وقد 

لى عمل املنظمة، عمتيزت القيادة يف اإلسالم بتكيزها على مجيع العوامل أو املتغريات الداخلية واخلارجية اليت تؤثر 
فاإلدارة اإلسالمية مرتبطة باملتغري االجتماعي واخالقيات وقيم اجملتمع اإلسالمي كما أهنا هتتم باملتغري االقتصادي واحلافز 
املادي وتعمل على إشباع حاجات األفراد. وهتتم باملتغري اإلنساين وحتتم اإلنسان وتشركه يف العملية اإلدارية. أيضا هتتم 

م وحتديد املسؤوليات، وحتتم السلطة الرمسية وتطلب الطاعة باملعروف. كما أضافت اإلدارة اإلسالمية عامال  أو بالنظا
 متغريا  آخر هاما  ويؤثر يف السلوك اإلداري داخل املنظمة وهو البعد االخالقي، فال إدارة يف اإلسالم بال اخالق.

إلنسان كلها، فلم يقتصر هذا النظام على جانب العبادات من صالة فاإلدارة اإلسالمية تشتمل على نظام ينظم حياة ا
وصوم وحج وزكاة فقط، بل نظم كافة العالقات اإلنسانية يف مجيع احلاالت من عالقة الفرد بالفرد والفرد باجملتمع، 

ك العالقات من تلواحلاكم بالشعب، والدولة بالدول األخرى، وعالقة اجلميع باهلل عز وجل، ومل يتك اإلسالم عالقة 
إال ونظمها تنظيما دقيقا فاق مجيع النظم واملبادئ اليت وضعها اإلنسان يف ظل عدل ومساواة بعيدا عن األحساب 
واألنساب، كما أكد اإلسالم على أمهية العالقات اإلنسانية بني األفراد ودورها يف رفع الروح املعنوية وزيادة اإلنتاج، 

ة يف أي موقع كان هي نوع من األمانة اليت جيب على القائد املسلم أن حيفظها ويؤديها وعليه فإن القيادة اإلسالمي
 ويصوهنا، انطالقا من شعوره مبسؤوليته عن كل مايوكل إليه من مهام. فالقيادة ليست عملية جامدة وإمنا هي عملية 
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مية تتعامل ملقتضيات املواقف، ومبا أن القيادة اإلسالديناميكية حية ميكن من خالهلا أن يقوم القائد بأدوار خمتلفة وفقا 

مع اإلنسان فكرا وسلوكا وتسعى إىل حتقيق الرقي يف اجملتمع من خالل املنظمات املختلفة، ويعترب القائد هو أحد أهم 
لدراسة اعناصر مدخالت النظام اإلداري وعلى كفاءته وقدرته تعتمد خمرجات العملية اإلدارية، هلذا سنتطرق يف هذه 

إىل القيادة اإلسالمية ودورها يف حتقيق العالقات اإلنسانية باملنظمة، من خالل التكيز على دور القيادة يف تنظيم مشاركة 
األفراد يف اإلدارة، ودورها يف تلبية احتياجات العاملني، لدفعهم وحفزهم إىل زيادة األداء لتحقيق أهداف املنظمة، وذلك 

 لية:من خالل احملاور التا
 مفهوم القيادة اإلدارية والقيادة اإلسالمية  المحور األول:
 مفهوم العالقات اإلنسانية  المحور الثاني:
 : دور القيادة اإلسالمية يف حتقيق العالقات اإلنسانية  المحور الثالث
 النتائج والتوصيات المحور الرابع:

 
 ميةالمحور األول: مفهوم القيادة اإلدارية والقيادة اإلسال

 أواًل: مفهوم القيادة اإلدارية
 .القيادة بشكل عام1

لقد أصبحت القيادة ضرورة اجتماعية اقتضتها طبيعة احلياة اإلنسانية املتشابكة، واليت جعلت من الصعب على اإلنسان 
دة يف اأن يعيش يف أمان وطمأنينة مع اآلخرين دون وجود قائد يقوم بالتنسيق واالتصال بينهم، وكذلك أصبحت القي

املنظمات يف الوقت احلاضر أكثر تعقيدا  مما كان عليه احلال يف أي وقت مضى، بسبب كرب حجم هذه املنظمات 
واملعوقات واملؤثرات اليت حتيط هبا، كما أن حيوية املنظمات ومدى استعدادها إلجناز املهام املوكلة إليها ترتبط إىل حد 

ارسها القائد رات البشرية واملادية لضمان حتقيق األهداف، فعملية التأثري اليت ميبعيد بنمط القيادة اليت هتيمن على املقد
 (19م:2013على سلوك األفراد ودفعهم للعمل بفاعلية هي جوهر عملية القيادة. )الغامدي،

نها مولقد تعددت مفاهيم القيادة، وليس هناك مفهوم واحد متفق عليه متاما من قبل الكتاب والباحثني، نعر ض بعضا 
 على سبيل املثال ال احلصر لتوضيح مفهوم القيادة.
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( عن القيادة الناجحة بقوله" أن القيادة عامل مهم ووسيلة فعالة حتول السخط إىل رضا 47م:2013عرب الغامدي )

داء أ وجتعل من االختالف وحدة ومن التمرد طاعة ومن نقص الكفاية كفاية تامة، وهي اليت جتعل العاملني قادرين على
( بأهنا " القدرة على التأثري الشخصي 124م:2012واجباهتم على أكمل وجه". وعرفها كونت كما جاء عن الطراونة )
( بأهنا " نشاط إجيايب يقوم به شخص 21م:2011بواسطة االتصال لتحقيق هدف". ويف نفس الصدد عرفها املنيف )

يلة التأثري جمموعة من العاملني لتحقيق أهداف واضحة بوس بقرار رمسي تتوفر فيه مسات وخصائص قيادية ليشرف على
( تعريفا آخر 9م:2008أو االستمالة أو استخدام السلطة بالقدر املناسب وعند الضرورة. كما أضاف القحطاين )

د اللقيادة بقوله " هي الدور الذي يتقمصه الشخص املكلف بإدارة املنظمة عندما يقوم بالـتأثري على املرؤوسني أفر 
 ومجاعات ودفعهم لتحقيق أهداف املنظمة جبهودهم املشتكة.

من خالل عينة التعاريف السابقة اليت قدمها الباحثني نالحظ عدم وجود اختالف جوهري بينها حيث حتمل يف 
حملددة. وعليه امضموهنا، أن القيادة تتمثل يف القدرة على التأثري يف سلوك األفراد وتوجيه سلوكهم حنو حتقيق األهداف 

 ميكن حتديد مفهوم عام للقيادة اإلدارية كالتايل:
 
 .القيادة اإلدارية2

( أن القيادة اإلدارية ختتلف عن القيادة بشكل عام، وذلك أن القيادة تستمد قوهتا من 8م:2008ذكر القحطاين )
ة أوال يف ممارسة د على السلطة الرمسيالسمات والصفات الشخصية اليت يتمتع هبا القائد، بينما القيادة اإلدارية تعتم

نشاطها، مث على مايتوفر هلا من مسات وصفات شخصية، كما أن القيادة اإلدارية متثل العملية اليت يتم من خالهلا التأثري 
على األفراد ضمن كيان تنظيمي حمدد املعامل واألنشطة والتخصصات، وتتطلب إملاما بتخصص اإلدارة الذي يعترب 

 قائد يف التأثري على مرؤوسيه.وسيلة ال
وقد ذكر القحطاين تعريف وايت للقيادة اإلدارية بقوله " هي قيام القائد بتوجيه وتنسيق ورقابة أعمال اآلخرين يف 

( تعريفا آخر للقيادة اإلدارية بقوله " هي النشاط الذي ميارسه القائد اإلداري 45م:2001اإلدارة" ، وأضاف السيد )
القرارات واألوامر واإلشراف اإلداري على اآلخرين، باستخدام السلطة الرمسية وعن طريق التأثري واالستمالة يف جمال اختاذ 

 قصد حتقيق هدف معني".
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 ثانياً: مفهوم القيادة اإلسالمية
فها مسة صرغم تطور الفكر اإلداري فإن االجتاهات النظرية يف دراسة القيادة مل تصنع احلدود الفاصلة بني القيادة بو 

شخصية وبني فكرة القيادة كوظيفة تنظيمية، فاألوىل تشري إىل مجلة من اخلصائص أو السمات اليت تتحقق لدى بعض 
 (145م:1999األفراد، واألخرى تتضمن توزيع القوى والسلطة واختاذ القرارات يف إطار تنظيم معني.) القيسي، 

يقوم به الفرد حني يوجه نشاط مجاعة حنو هدف مشتك "، وأن وكما هو معروف بأن القيادة هي " السلوك الذي 
وظيفة القائد هي تطوير أداء العاملني حتت رئاسته باستمرار للمدى الذي ميكنه من تفويض أعمال وواجبات كان يقوم 

 بأدائها هلؤالء املرؤوسني لتأديتها بأفضل مما يؤديها شخصيا.
سالمية بقوله "مفهوم القيادة يف اإلسالم يف أبسط صورها: " حتمل ( عن القيادة اإل57م:1989وقد حتدث حممد )

مسؤولية أمر املسلمني لتدبري أمورهم الدنيوية واألخروية"  وأمور الدين جيب أن تكون متوافقة مع الشريعة اليت جاء هبا 
يه سلم وسرية اخللفاء هلل علرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، والقائد يف هذا كله مقيد بكتاب اهلل وسنة رسوله صلى ا

 الراشدين. 
وأما أمور الدنيا فتلك قضية لالجتهاد فيها جمال واسع متليه مصلحة األمة، وحتقيق اخلري للناس، إذ ليس هناك قواعد 

 ثابتة ألزمنا هبا الدين يف جماالت احلياة املختلفة عدا القواعد العامة املتمثلة يف اآليت:
العليا، احملافظة على وحدة األمة وقوهتا، جلب املصاحل ودرء املفاسد، إرهاب األعداء وختويفهم " أن تكون كلمة اهلل هي 

 حىت ال يكونوا عقبة جتاه نشر دين اهلل "
فالقيادة مبعناها العام يف اإلسالم هي ذلك السلوك الذي يقوم به شاغل مركز القيادة أثناء تفاعله مع غريه من أفراد 

سلوكية وهي تفاعل اجتماعي فيه نشاط موجه ومؤثر عالوة على كونه مركزا وقوة. كما أن القيادة اجلماعة، فهي عملية 
يف اإلسالم مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعقيدة اإلسالمية ال تنفك عنها ألن العقيدة مثل عليا يؤمن هبا اإلنسان ويضحي من 

 ليه السالم "كلكم راٍع ومسئول عن رعيته".أجلها مباله ونفسه فهي مسؤولية نابعة من قول الرسول الكرمي ع
( "تقوم القيادة على دعامتني رئيسيتني إحدامها معنوية واألخرى مادية. 90م:1981ويف هذا اجملال يقول عساف )

ق فالدعامة األوىل تتمثل يف العقيدة اليت يؤمن هبا القائد، واليت ترسم له املثل العليا اليت يقتدي هبا، وتقوده إىل حتقي
 اهلدف الذي يسعى ألجله، وجتعله يضحي براحته ومصاحله اخلاصة يف سبيل مثله وأهدافه. وبالعقيدة يشحن القائد 
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نفوس مساعديه بطاقات روحية تدفعهم إىل جماراته يف البذل والعطاء يف سبيل اجلماعة. أما الدعامة الثانية فهي خمتلف 

 زمة، ، مثل السلطة املالئمة وشبكة االتصاالت الفعالة والقوى البشرية الالاألدوات اليت ال بد من توافرها حتت يد القائد
واإلمكانات الطبيعية اليت يف باطن األر ض وعلى ظهرها ويف مائها وجوها، واألموال اليت يكافأ هبا الناس على أعماهلم 

 وتستخدم يف التجهيز والتدريب"
الدعائم اليت يرتكز عليها هذا املفهوم، وذلك هو اإلطار العام الذي من هذا هو مفهوم القيادة يف اإلسالم، وتلك هي 

خالله تعمل القيادات اإلسالمية على اختالف ختصصاهتا وجماالهتا، وما القيادة اإلدارية إال جزء من النظام الشامل 
 لإلدارة اإلسالمية.

على حتمل  مباشرا بوظيفة القائد، ويف مدى قدرتهمن خالل ماسبق ميكن القول بأن القيادة يف اإلسالم مرتبطة ارتباطا 
مسؤولية القيادة. ولذلك فإن مسؤولية القائد يف اإلسالم قيادة املسلمني لتدبري أمورهم يف األمور الدنيوية و األخروية، 

ء عن اخللفاء اففي األمور الدينية يلزم القائد بالتقيد مبا جاء يف كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ، ومبا ج
 الراشدين والصحابة رضوان اهلل عليهم، أما يف األمور الدنيوية فأن ذلك متوك الجتهاد القادة.

 
 المحور الثاني: مفهوم العالقات اإلنسانية

 أواًل: المفهوم العام
اس واملؤسسات نيشري مفهوم العالقات اإلنسانية إىل حصيلة الصالت واالتصاالت اليت حتكم عالقة الفرد بغريه من ال

اليت يتعامل معها وفق قوانني اجملتمع ومعايريه االجتماعية، وذلك من خالل مؤسسات اجملتمع املختلفة كاألسرة ومنظمات 
 األعمال ومؤسسات اجملتمع األخــرى.

ليت تعمل ا ويرى العلماء أن العالقات اإلنسانية حصيلة االتصال بني الفرد واجملتمع يف اجلوانب النفسية واالجتماعية
على تنظيم عالقة الفرد باآلخرين واجملتمع، وتعمل على ضمان تكيف الفرد وتوازنه ليتمكن من أداء مهامه وأدواره 

 بطريقة منتظمة ومنسجمة مع أنظمة اجملتمع وقوانينه املختلفة . 
ه ليصل إىل درجة إشباع حاجاتوالعالقات اإلنسانية اإلجيابية تساعد الفرد على توفري مطالبه األساسية .يف احلياة و  

مقبولة من الرضاء والتوازن فالعالقات اإلنسانية ليست جمرد خربة وإحساس يكتسبه الفرد من خالل اخلربة واملمارسة، 
بل أصبحت علما يف فن التعامل مع األفراد واجلماعات ورفع روحهم املعنوية لتعزيز منوهم السليم وتكيفهم مع عناصر 

 اجملتمع.
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قات اإلنسانية يف اإلدارة هي السلوك اإلداري الذي يقوم على تقدير كل فرد، وتقدير مواهبه وإمكانياته وخدماته والعال

 واعتباره قيمة عليا يف حد ذاته، والذي يقوم على االحتام املتبادل بني صاحب العمل والعاملني .وإن أي تفهم 
 ع األفراد إىل العمل.كما جيب أن يقوم أيضــــــــا على تفهمصــــــــحيح للعالقات اإلنســــــــانية جيب أن يقوم على تفهم دواف

 احلاجات املختلفة للفرد سواء كانت حاجات أولية أو ثانوية أو نفسية أو اجتماعية.
وقد وردت العديد من التعريفات ملفهوم العالقات اإلنســــــــــــانية يف البحوث والدراســــــــــــات العلمية نذكر منها ماجاء عن 

دارة األعمال واإلنتاج ملفهوم العالقات اإلنسانية بأهنا " إدماج األفراد يف األعمال ( لوجهة نظر إ33م:2009قشطة )
املوكلة إليهم بالشــــــــــــــكل الذي يدفعهم إىل العمل متعاونني وبأعلى درجة من اإلنتاجية مع إشــــــــــــــباع حاجاهتم املادية 

صـــد بقوله " باملعىن الســـلوكي يق( تعريفا آخر ملفهوم العالقات اإلنســـانية 117م:1996والنفســـية". كما ذكر مرســـي )
هبا عملية تنشيط واقع األفراد يف  موقف معني مع حتقيق توازن  بني رضاهم النفسي وحتقيق األهداف املرغوبة .ويقصد 
هبا أيضـــا األســـاليب الســـلوكية والوســـائل واألســـاليب اليت ميكن هبا اســـتثارة دافعية الناس وحفزهم على املزيد من العمل 

ج،  وتركز العالقات اإلنســـانية على األفراد أكثر من تركيزها على اجلوانب االقتصـــادية أو املادية وهي ليســـت املثمر املنت
جمرد كلمات طيبة أو عبارات مجيلة وإمنا هي تشــــــــــــــري إىل تفهم عميق لقدرات الناس وطاقاهتم وإمكانياهتم وظروفهم 

هم للعمل وتســــــــــعى لتحقيق هدف واحد يف جو من ودوافعهم وحاجاهتم واســــــــــتخدام كل هذه الظروف والعوامل حلفز 
 التفاهم والتعاون والتعاطف والتحاب.

 
 ثانياً: مفهوم العالقات اإلنسانية في اإلدارة اإلسالمية

تنبه الفكر اإلداري املعاصر يف منتصف هذا القرن إىل أمهية العالقات اإلنسانية داخل املنظمة بإعتبارها من العوامل 
املهمة لتحقيق الرضا الوظيفي من ناحية وحتسني إنتاجية املنظمة من جهة أخرى، لكن الدين اإلسالمي كان سباقا  إىل 

حيث أكد على أمهية العالقات اإلنسانية واالجتماعية داخل املنظمات اإلدارية هذا اجملال منذ أكثر من أربعة عشر قرنا ، 
( أن الدين اإلسالمي دين فضيلة ومثل واخالق وقد بني الرسول صلى اهلل 46م:1991وخارجها. وقد أفاد السلطان )

م بالعالقات ثل اهتمام اإلسالعليه وسلم أن مكارم االخالق كانت هدفا  لرسالته )إمنا بعثت ألمتم مكارم االخالق(، ويتم
اإلنسانية وتأكيده على ترسيخ مبادئها يف كثري من املفاهيم األساسية مثل التعاون على الرب والتقوى والتحلي باالخالق 

  فالتعاون هو من األمور اليت أمرنا اهلل سبحانه وتعاىل هبا، حيث يقولالفاضلة والصدق واألمانة واإلخالص يف العمل، 
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ِديُد اْلِعَقاِب  )القرآن.املائدة شَ  َوتـََعاَونُواْ َعَلى اْلبَـرِّ َوالتـَّْقَوى َوالَ تـََعاَونُواْ َعَلى اإِلمثِْ َواْلُعْدَواِن َواتّـَُقواْ اللََّه ِإنَّ اللَّهَ وجل ﴿عز 
 رصوص يشد بعضه (، فقيم اإلسالم حتض على التعاون بني املسلمني وتشبههم إذ يتعاونون ويتماسكون بالبنيان امل2:5

بعضا ، فاإلسالم مييز العمل اجلماعي فتكون صالة اجلماعة خري من صالة املنفرد.كما تعترب األلفة واحملبة بني املسلمني 
 من أهم مبادئ العالقات اإلنسانية، وقد جعل اإلسالم حمبة اآلخرين جزءا  متمما  إلميان الفرد. يقول صلى اهلل عليه 

حىت حيب ألخيه ماحيب لنفسه"، وحيث القرآن على حسن اخللق وحسن معاملة الناس يف قوله وسلم "اليؤمن أحدكم 
(، والصدق واألمانة ميزتان التقوم العالقات 83:2تعاىل ﴿َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسن ا َوأَِقيُموا الصَّاَلَة..  )القرآن.البقرة 

( عن الصدق واألمانة بقوله" الصدق يف 306م:2001اإلنسانية الثابتة الوطيدة إال هبما، حيث حتدث السلمي )
األقوال يؤدي باإلنسان إىل الصدق يف األفعال والصالح يف األحوال" يقول عز وجل ﴿يَا أَيّـَُها الَِّذيَن آَمُنوا اتّـَُقوا اللََّه 

ا، ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم   فـََقْد فَاَز فـَْوز ا َعِظيم ا  َوَمن يُِطِع اللََّه َوَرُسوَلهُ َوقُوُلوا قـَْوال  َسِديد 
( وقوله عز وجل ﴿يَا أَيّـَُها الَِّذيَن آَمُنوا اتّـَُقوا اللََّه وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقنَي  )القرآن.التوبة 70:33)القرآن.األحزاب 

نَّ التعيني يف الوظيفة، قال سبحانه وتعاىل ﴿..إِ (،كما أكد اإلسالم على األمانة بل وأعتربها ركنا  من أركان 119:9
َر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأْلَِمني  )القرآن.القصص  ( عن 306م:2001(. ويف هذا الصدد قال السلمي )26:28َخيـْ

اإلنسان املسلم، بالتزام العامل املسلم باألمانة بقوله:" األمانة شعور جازم باملسئولية أمام اهلل عز وجل عن كل أمر أنيط 
ووضع كل شئ يف املكان اجلدير به. يقول الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم "من استعمل رجال  على عصابة وفيهم 

( بني رؤية الفكر 577م:1991من هو أرضى هلل منه، فقد خان اهلل ورسوله واملؤمنني" )احلاكم( .وقارن عبدالصمد )
قضا  حيث أفاد بأن الفكر اإلداري الغريب يرى أن هناك تنا،  ملصاحل الفرد والتنظيم اإلداري الغريب واإلدارة اإلسالمية

وثنائية بني حاجات اإلنسان وحاجات املنظمة، أما املنظمة اإلسالمية اليوجد فيها مثل هذا التناقض ألن التنظيم 
ضا ، فال تناقض بني ملرصوص يشد بعضه بعاإلسالمي يتآلف فيه الفرد مع اآلخرين فيكونوا بنعمة اهلل إخوانا  كالبنيان ا

قيم الفرد وقيم التنظيم، وإمنا هناك توازن وتكامل حيرص اإلسالم على إرسائه. ومن املؤكد أن املنظمة اليت يسري العاملون 
 فيها هبدي اهلل ورسوله ويلتزمون بقيم وأخالق اإلسالم النبيلة من إخالص وتعاون وأمانة وحمبة وعدل وصدق، تستطيع
أن توفر مناخا  صاحلا  للعمل يتحقق من خالله رضا العاملني وسعادهتم يف مجيع املستويات اإلدارية، رؤساء 

 ومرؤوسني،كما حتقق املنظمة أهدافها اإلنتاجية بكفاءة وفاعلية.
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 المحور الثالث: دور القيادة اإلسالمية في تحقيق العالقات اإلنسانية

ى على كاهل القائد املسلم كبرية و حتتاج إىل مهة عالية ومعرفة جيدة بتلك املهام اليت إن املهام والواجبات اليت تلق
سيمارسها وفق املعايري اإلسالمية، كما يعترب دور القيادة اإلسالمية مهم وحيوي من حيث اسهامه يف حتقيق العالقات 

 ل اليت هذا احملور سنعر ض اجلوانب املهمة للعواماإلنسانية يف املنظمة، وما لذلك من أثر يف جناح وبقاء املنظمة، وخالل 
تسهم يف حتقيق العالقات اإلنسانية ودور القيادة اإلسالمية يف حتسينها من خالل ممارسة القيادة الرشيدة ، واليت جيب 

 على القائد املسلم تبنيها يف تعامالته و قيادته ملرؤوسيه وهي كالتايل: 
 أواًل: مشاركة األفراد في اإلدارة 

تأخذ اإلدارة يف اإلسالم مببدأ الشورى واملشاركة يف اإلدارة واحتام آراء العاملني وقدراهتم وهو مايطلق عليه )اإلدارة 
الدميقراطية(، ويعترب مبدأ الشورى واملشاركة يف اإلدارة من أهم مقومات وخصائص اإلدارة اإلسالمية، بل إن الشورى 

( 159:3َوَشاِوْرُهْم يف اأَلْمِر..  )القرآن.آل عمران ..املشاركة من األمور الواجب االلتزام هبا إمتثاال  لقوله تعاىل ﴿و 
نَـُهْم..  )القرآن.الشورى  (. فاهلل سبحانه وتعاىل قد كرم اإلنسان وحفظ له  38:42وقوله تعاىل ﴿..َوأَْمُرُهْم ُشوَرٰى بـَيـْ

ة كه يف أمور اإلدارة، وقد جتلى هذا املبدأ يف حرص رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على إستشار كرامته وإنسانيته وبإشرا 
اصحابه يف إدارته للدولة اإلسالمية الناشئة، ومن الشواهد على ذلك إستشارة الرسول الصحابه يف غزوة اخلندق وموافقته 

 (142م:1993على اقتاح سلمان الفارسي يف حفر خندق حول املدينة. )شاويش،
واملشاركة يف اإلسالم ليست مشاركة مطلقة يف كل األحوال والظروف، وإمنا هي مقيدة حبدود قدرة املرؤوسني على 
املشاركة الفعالة. يتضح ذلك من وصية اخلليفة عمر بن اخلطاب حملمد بن أيب بكر عندما قال له "التدخلن يف مشورتك 

نب الجبانا  يضعفك عن األمور، والحريصا  يزين لك الشر، فإن البخل واجلخبيال  يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر، و 
عترب من وهذا مايطلق عليه يف الفقه اإلداري اليوم خصائص العاملني اليت ت. واحلرص غرائز شىت جيمعها سوء الظن باهلل"

اسب.كما أشار بدر مكونات املوقف القيادي أمام القائد ويأخذها يف اعتباره عند حتديد منط القيادة املن
إىل أن املشاركة يف اإلسالم التكون إال يف األمور أو املشاكل اليت اليوجد هلا حل معروف أو  (119م:1994)

منصوص عليه يف القرآن والسنة، وتقتضي أن تكون الظروف تسمح باإلستشارة. ومىت ما اختذ القرار املبين على نص 
عاىل كة بني القائد ومرؤوسيه وجب على املرؤوسني الطاعة وتنفيذ القرار. لقوله تيف القرآن و السنة أو املبين على املشار 

 مْ ْيٍء فـَُردُّوُه ِإىَل اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُكنتُ شَ  ﴿يَاأَيّـَُها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُْويل اأْلَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تـََناَزْعُتْم يف 
ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويال   )القرآن.النساء   (. ويف هذا الصدد ذكر أبوسن 59:4تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآْلِخِر َذِلَك َخيـْ
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أن هذا ماجيعل القيادة اإلسالمية قيادة عادلة تتميز بقوة اإلميان باهلدف وباحلرص واإلصرار على  (178م:1984)

 ريق جمموعة من العاملني املؤمنني برسالتهم واملدركني ملسؤولياهتم الوظيفية. فهي ليست قيادةالوصول إىل الغاية عن ط
 متسلطة متعالية، والهي قيادة المبالية، وإمنا قيادة حتسن التصرف وتضع لكل حالة عالجها.كما أهنا ليست قيادة هتتم 

زنة بني حتقيق يع أن ختلق جوا  صحيا  للعمل قوامه املواباإلنتاجية على حساب العوامل اإلنسانية، وهي هبذه الصورة تستط
 أهداف املنظمة )اإلنتاجية( وحتقيق رضا العاملني وسعادهتم.

 ثانياً: معرفة الدافعية للعمل
تعترب معرفة الدافعية إىل العمل املدخل الرئيسي لفهم العالقات اإلنسانية، وتقوم الدافعية على مايعرف باحلاجات 

 ما هي هذه احلاجات وما هو دور القيادة اإلسالمية يف إشباعها؟اإلنسانية، ف
 الحاجات اإلنسانية • 

ه، تناولت ماهية ونوع احلاجات والدوافع اليت تستثري سلوك الفرد ودوافعهناك العديد من النظريات يف الفكر اإلداري 
ألداء وفق ترتيب للعاملني ورفع مستوى اوتتحدث هذه النظريات عن دور إشباع هذه احلاجات يف حتقيق الرضا الوظيفي 

هرمي خبمس مستويات الذي وضعه أبراهام ماسلو، حيث إن رضا الفرد يتحقق كلما ارتقى مستوى إشباعه هلذه 
احلاجات من احلاجات الدنيا وصوال  إىل احلاجات يف قمة اهلرم، فكلما ارتقى الفرد يف مستوى إشباعه هلذه احلاجات  

ه الوظيفي. وهذا هو مفهوم احلاجات اإلنسانية لدى الفكر الغريب، ولكن ماهو مفهوم اإلدارة كلما زاد مستوى رضا
( نقال  عن د.حامد بدر أن املفهوم اإلسالمي يقبل 60م:1994اإلسالمية للحاجات اإلنسانية واحلوافز؟، ذكر بدر )

يب لكل حاجة خيتلف عن املفهوم الغر  حاجات األفراد مبستوياهتا اخلمس كما حددها ماسلو، لكن املفهوم اإلسالمي
املادي هلا ،كما إن املفهوم اإلسالمي يضيف حاجة سادسة وهي حاجة اإلميان، حيث يرى الفكر اإلسالمي أن هلا 

 دورا  فعاال  يف حتريك سلوك األفراد. وفيما يلي توضيح للحاجات اإلنسانية يف اإلسالم:
: يقبل اإلسالم أن هذه احلاجات ضرورية، ولكن وبقدر ماهي ضرورية فإن اجلانب الروحي مهما   .الحاجات المادية1

اَر اآلِخرََة َوال تَنسَ  ِصيَبَك نَ  أيضا  والبد من التوازن بني احلاجات املادية والروحية. قال تعاىل ﴿َوابـَْتِغ ِفيَما آتَاَك اللَُّه الدَّ
نـَْيا َوَأْحِسْن َكَما أَ  القرآن.القصص ْحَسَن اللَُّه إِلَْيَك َوال تـَْبِغ اْلَفَساَد يف اأَلْر ِض ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ اْلُمْفِسِديَن  )ِمَن الدُّ

(،كما أن إشباع احلاجات املادية جيب أن يتم يف ظل السلوك السليم واليقابل باجلحود بل يقابل بالشكر.قال 77:28
َِتَك ْشُكَر نِْعَمَتَك الَّيِت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلٰى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاحلِ ا تـَْرَضاُه وَ عز وجل ﴿...َربِّ أَْوزِْعيِن َأْن أَ  ْْ أَْدِخْليِن ِبَر

 ( اإلسالم يتجاوب مع 170م:1986) مرطان(، ويف هذا الصدد قال 19:27يف ِعَباِدَك الصَّاحلِِنَي  )القرآن.النمل 
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ملك، حيفزه للعمل بعوائد مادية وروحية، لكن دون أضرار مبصاحل اآلخرين. وحق اإلنسان يف فطرة اإلنسان يف حب الت

إشباع حاجاته األساسية مكفول إذا انقطعت به السبل يقول صلى اهلل عليه وسلم "الناس شركاء يف ثالث: املاء والكأل 
 عتمد وهو يعلم به" . من هنا فإن اإلسالم اليوالنار" ويقول أيضا  " ما آمن بني من بات شبعان وجاره جائع إىل جنبه 

على املنظمات فقط يف إشباع حاجات اإلنسان املادية أو األمنية، وإمنا هناك نظام للتكافل االجتماعي وهو نظام الزكاة 
 ق ٌّ َمْعُلوم ٌ   لِلسَّاِئِل حَ  يف اإلسالم، الذي جيعل للفقراء واملساكني حقا  يف أموال األغنياء. قال تعاىل ﴿َوالَِّذيَن يف أَْمَواهلِِمْ 

َها َواْلُمَؤلَّ 24:70َواْلَمْحُروِم   )القرآن. املعارج  َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَليـْ َفِة (، وقال عز وجل ﴿ِإمنَّ
(. 60:9ُه َعِليٌم َحِكيٌم   )القرآن. التوبة ِن السَِّبيِل َفرِيَضة  ِمَن اللَِّه َواللَّ قـُُلوبـُُهْم َويف الرِّقَاِب َواْلَغارِِمنَي َويف َسِبيِل اللَِّه َوابْ 

للمفهوم اإلسالمي للحاجات املادية بقوله " اليرى املفهوم اإلسالمي أن احلاجات املادية  (62م:1994وأضاف بدر )
ة إشباع األول الذي يوجه سلوك الفرد إىل كيفي لإلنسان هي أوىل احلاجات يف حتريك السلوك، وإمنا اإلميان هو احملرك

احلاجات اإلنسانية املختلفة. وذلك أن احلاجة لإلميان متثل الدرجة األوىل حلاجات األفراد وبدون اإلميان يصبح إشباع 
اِء َوالصَّْيِف   تَ احلاجات األخرى غري موجه التوجه الصحيح. قال سبحانه وتعاىل ﴿إِليالِف قـَُرْيٍش   ِإيالِفِهْم رِْحَلَة الشِّ 

(، لقد رتبت هذه اآليات 106فـَْليَـْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلبَـْيِت   الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمنَـُهْم ِمْن َخْوٍف  )القرآن.قريش 
ادية مث احلاجة الكرمية حاجات اإلنسان املسلم ترتيبا  يتناسب مع مبادئ اإلسالم، إبتداءا  حباجات اإلميان مث احلاجات امل

إىل األمن، وكما تعرب هذه اآليات عن ترتيب حاجات اإلنسان فهي تعرب بصدق عن اهتمام اإلسالم باحلاجات 
اع احلاجات ومما يؤكد اهتمام اإلسالم بإشب اإلنسانية وجعلها من غايات اإلسالم اليت يسعى إىل حتقيقها للفرد املؤمن.

ألجر عادال  وكافيا ، وأن يدفع عاجال  دون مماطلة أو تأخري.قال رسول اهلل صلى املادية لألفراد حرصه على أن يكون ا
اهلل عليه وسلم "اعطوا األجري أجره قبل أن جيف عرقه"، وهبذه الطريقة اإلسالمية فإن األجر اليشبع حاجة مادية فقط، 

شوق وهلفة جيعله يقبل على عمله ب وإمنا يشبع حاجة نفسية أيضا  وهي شعور العامل أن جهده مقدر وحقه حمفوظ، مما
 ويشعر بثمرة جهده حال إنتهائه من عمله .

( عن مفهوم حاجات األمن يف اإلسالم بقوله" يهتم اإلسالم حباجات 61م:1994حتدث بدر ).حاجات األمن :2
د األمن املادي و األمن حىت يكون الفرد آمنا  على دخله يف احلاضر واملستقبل، لكن حدود األمن يف اإلسالم تتعدى حد

 َكاَنْت َآِمَنة  ُمْطَمِئنَّة  َوَضَرَب اللَّهُ َمَثال  قـَْريَة  لتشمل األمن النفسي، الذي اليتحقق إال من خالل اإلميان باهلل" قال تعاىل ﴿
اخْلَْوِف مبَا َكانُوا َيْصنَـُعوَن  )القرآن.النحل َس اجلُْوِع وَ يَْأتِيَها رِْزقـَُها َرَغدا  ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت بِأَنـُْعِم اللَِّه فََأَذاقـََها اللَُّه لَِبا

 ا  ( .فاملؤمن املتمسك بإميانه يعيش حتت مظلة األمن الرباين ﴿..َفَمْن يـُْؤِمْن ِبَربِِّه َفاَل خَيَاُف خَبْس ا َواَل َرَهق  112:16
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ه منافذ اخلوف من نفسه ليتفرغ لعبادة ربه ولعمل(، وقد بشر اهلل املؤمن باألمن وذلك بأغالق 13:72)القرآن.اجلن 

وَن  )القرآن.األنعام دُ آمنا  مطمئنا . قال عز وجل ﴿الَِّذيَن آَمُنوا وملَْ يـَْلِبُسوا ِإميَانـَُهْم ِبظُْلٍم أُْولَِئَك هَلُُم اأَلْمُن َوُهْم ُمْهتَ 
82:6) 

ن ري يف املفهوم اإلسالمي، ولكن ينبغي أن تكو : إشباع احلاجات االجتماعية مقبول وضرو .الحاجات االجتماعية3
رابطة اإلميان موجودة،كما ينبغي أن يكون إشباع هذه احلاجات بوسائل مقبولة إسالميا ، فالعمل يف مجاعة أمر ضروري 

 (62م:1994.)بدر، يف املفهوم اإلسالمي
يف املفهوم اإلسالمي وهو  إىل جانب آخر للحاجات االجتماعية (305م:2001ويف نفس السياق أشار السلمي )
، حيث يدعوا اإلسالم مجيع املسلمني إىل املبادرة بالنصح واإلرشاد ألخواهنم املسلمني تقديم النصح والمشاركة بالرآي

يف مجيع املواقف، فقد جاء يف السنة النبوية الشريفة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: " إن الدين النصيحة ثالثا ، 
ن يا رسول اهلل؟ قال: هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم"،كما إن اإلنسان املسلم يأمر باملعروف قلنا: مل

ْم  وينهى عن املنكر، واليبخل بإبدأ رآيه فيما يعتقد أنه احلق، إذ يقول احلق سبحانه وتعاىل ﴿َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا ِلَرهبِِّ
نَـُهْم َوممَّا َرَزقْـَناُهْم يـُْنِفُقوَن ..  )القرآن.الشورى َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوأَْمُرهُ   (.33:42ْم ُشوَرٰى بـَيـْ

يرى املفهوم اإلسالمي أن احتام الذات والشعور بالعزة والكرامة يأيت أوال  من اإلميان باهلل .حاجات احترام الذات: 4
ام اآلخرين لفرد بذاته من املصادر املادية للعمل واحت وشعور الفرد بأن اهلل را ٍض عنه ويقدره، مث يأيت بعد ذلك شعور ا

ال تعاىل ق له، ولكن ينبغي أن يكون ذلك يف روح إسالمية تتمثل يف الشكر والتواضع وعدم التكرب على اآلخرين.
وقوله عز  (11:58رٌي  )القرآن.اجملادلة ْعَمُلوَن َخبِ يـَْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّه مبَا تَـ ﴿

 (.13:49ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتْـَقاُكْم..  )القرآن.احلجرات وجل ﴿
: أما حاجات حتقيق الذات فإن املفهوم اإلسالمي خيلص إىل أن العمل ذو قيمة بغض النظر .حاجات تحقيق الذات5

وع فالعمل نوع من العبادة. قال تعاىل ﴿َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه عن نوعه طاملا أنه عمل مشر 
 (.105:9َواْلُمْؤِمُنوَن..  )القرآن.التوبة 

إىل أنه إذا كان العمل يتم يف تنظيم إسالمي يتفق مع شرع اهلل وهديه فال يوجد تعار ض  (64م:1994وأشار بدر ) 
فيه ال مع الدين وال مع القيم اإلسالمية وال مع الذات اإلنسانية املستنرية بنور اإلميان، بالتايل هو حمقق لذات اإلنسان 

ْحِييَـنَُّه َحَياة  َصاحلِ ا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنـَْثٰى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلنُ سواء كان عمل روتينيا  أو غري روتيين. قال عز وجل ﴿َمْن َعِمَل 
 (.97:16َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن  )القرآن.النحل  ۖ  طَيَِّبة  
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تبه ورسله واليوم باهلل ومالئكته وك : يتمثل دافع اإلميان لدى اإلنسان املسلم يف اإلميان.حاجة اإليمان كدافع للسلوك6

األخر وبالقدر خريه وشره ويقتضي هذا صفات أساسية يف املؤمن منها القيام جبميع األعمال الصاحلة واخلضوع الكامل 
 ألوامر اهلل واجتناب نواهيه، والتحلي بروح األخوة والتقوى يف القلب واخالق اإلسالم احلميدة. حيث ذكر النمر،وآخرون 

( بأن اإلميان هبذا املفهوم يدخل يف قلب املؤمن التقوى واخلشوع هلل واإلخالص يف العمل والتعاون 200م:1994)
والتسامح، وكلها قيم إجيابية تغرس يف نفس املؤمن حب العمل واإلخالص فيه إبتغاء مرضات اهلل وطمعا  يف ثوابه الذي 

يَن ُحنَـَفاَء َويُِقيُموا الصَّاَلَة َويـُؤْ الحدود له. قال تعاىل ﴿َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَـعْ  تُوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن ُبُدوا اللََّه خُمِْلِصنَي َلُه الدِّ
( عن اإلميان وتأثريه على سلوك الفرد بقوله "وكلما أخذ 64م:1994(. وأضاف بدر )5:98اْلَقيَِّمِة  )القرآن.البينة 

مزيد منه، وهذا هو ماجيعل دافع اإلميان حمرك مستدمي للسلوك واليقف عند الفرد من منهل اإلميان أزدادت حاجته لل
حد معني حىت لو كان جزءا  من حاجات اإلنسان األخرى غري مشبعة. فاإلميان حيرك سلوك الفرد ويدفعه للعمل 

  (.32:22قرآن.احلج ﴿َوَمن يـَُعظِّْم َشَعائَِر اهلِل فَِإنّـََها ِمن تـَْقَوى اْلُقُلوِب  )الالصاحل. قال تعاىل ﴿
 ثالثاً: الحوافز

( أن الدين اإلسالمي يعترب سباقا  إىل تطبيق نظام 177م:1994أما عن احلوافز يف اإلسالم فقد ذكر بدر و آخرون )
 احلوافز بنوعيها اإلجيايب والسليب، وجند أساس نظرية الثواب و العقاب يتمثل يف اآلية الكرمية. قال تعاىل ﴿قَاَل أَمَّا َمنْ 

بُُه َعَذاب ا نُْكر ا   َوأَمَّا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاحلِ   بُُه مُثَّ يـَُردُّ ِإىَلٰ َربِِّه فـَيـَُعذِّ ا فـََلُه َجزَاء  احلُْْسىَنٰ َوَسنَـُقوُل َلُه ِمْن ظََلَم َفَسْوَف نـَُعذِّ
جيايب، مي للحوافز مبفهومها السليب واإل(. وتعرب هذه اآلية عن تطبيق الدين اإلسال87:18أَْمرِنَا ُيْسر ا  )القرآن.الكهف 

فالدين اإلسالمي يربط بني العمل واجلزاء والسبب والنتيجة على أساس من املنهج القرآين.كما أن الثواب والعقاب يف 
اإلسالم اليكون يف الدنيا فقط بل ميتد إىل اآلخرة ومافيها من نعيم وعذاب مقيم، وقد حرص اإلسالم على العدالة يف 

يق نظام احلوافز اإلجيابية والسلبية، ويظهر ذلك واضحا  جليا  فيما يتطلبه الدين اإلسالمي يف القائد املسلم من تطب
صفات متكنه من تطبيق الثواب والعقاب دون حتيز أو ظلم. وهي أن يكون القائد قويا  أمينا  يكافئ اجملتهد وحياسب 

 املهمل حسابا  عادال  القسوة فيه والتساهل. 
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 المحور الرابع: النتائج والتوصيات

 أواًل: النتائج
 من خالل العر ض السابق هلذه الدراسة النظرية تتضح احلقائق التالية:

.خيتلف مفهوم " القيادة " من منظور إسالمي عنه يف املفهوم اإلداري املعاصر، الذي يعتمد على الفكر الغريب املادي 1
 والوسائل واألهداف، اليت تشتق كلها من طبيعة الدين اإلسالمي ذاته.اعتماد ا كبري ا ، من حيث املنهج 

. ختتلف القيادة اإلدارية عن القيادة بشكل عام، وذلك أن القيادة تستمد قوهتا من السمات والصفات الشخصية 2
، مث على مايتوفر هلا من االيت يتمتع هبا القائد، بينما القيادة اإلدارية تعتمد على السلطة الرمسية أوال يف ممارسة نشاطه

 مسات وصفات شخصية.
. القيادة اإلدارية "هي النشاط الذي ميارسه القائد اإلداري يف جمال اختاذ القرارات واألوامر واإلشراف اإلداري على 3

 اآلخرين، باستخدام السلطة الرمسية وعن طريق التأثري واالستمالة قصد حتقيق هدف معني".
 إلسالم يتجه حنو أمانة التكليف الرباين، حبيث تعترب القيادة خاضعة لقدر اهلل يف االختيار، ومن.مفهوم القيادة يف ا4

َا  مث سوف حياسب املكلف هبا على فعله فيها من اهلل تعاىل قبل املسلمني، وذلك مبوجب قوله تعاىل: ﴿ أََفَحِسْبُتْم أمنَّ
َنا اَل تُـ   (.115ْرَجُعوَن   )املؤمنون:َخَلْقَناُكْم َعَبث ا َوأَنَُّكْم إِلَيـْ

.القيادة يف 6. القيادة يف اإلسالم مرتبطة ارتباطا مباشرا بوظيفة القائد ومبدى قدرته على حتمل مسؤولية القيادة. 5
اإلسالم مسؤولة عن قيادة املسلمني لتدبري أمورهم يف األمور الدنيوية و األخروية، ففي األمور الدينية يلزم القائد بالتقيد 

 ا جاء يف كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم، أما يف األمور الدنيوية فأن ذلك متوك الجتهاد القادة.مب
. مفهوم العالقات اإلنسانية يف اإلدارة بشكل عام "هي السلوك اإلداري الذي يقوم على تقدير كل فرد، وتقدير 7

مل ذاته، والذي يقوم على االحتام املتبادل بني صاحب العمواهبه وإمكانياته وخدماته واعتباره قيمة عليا يف حد 
والعاملني .مع تفهم دوافع األفراد إىل العمل و احلاجات املختلفة للفرد سواء كانت حاجات أولية أو ثانوية أو نفسية 

 أو اجتماعية.
قرار اجملتمع، ة حلفظ النظام واست. مفهوم العالقات اإلنسانية يف اإلسالم " العالقات اإلنسانية يف اإلسالم ضرورة ملح8

 فاإلسالم حيث على التابط والتعاون والتعاطف والتاحم، واإلدارة يف اإلسالم هلا مبادئ تتسم هبا وتتميز هبا عن غريها 
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ألن هدفها أمسى من جمرد حتقيق هدف زيادة اإلنتاج، بل هدف اإلدارة يف اإلسالم هو الوصول اىل مرضات اهلل تعاىل 

 ادا ومجاعات متعاونني على حتقيق ذلك من باب كلكم راع ومسئول عن رعيته.أفر 
 القادة فيها ، فاملنظمة اليت يسريالقيادة اإلسالمية هلا دور مهم وحيوي يف تأصيل العالقات اإلنسانية يف املنظمة. 9

ليب حاجات وحمبة وعدل وصدق، تهبدي اهلل ورسوله ويلتزمون بقيم وأخالق اإلسالم النبيلة من إخالص وتعاون وأمانة 
األفراد املادية والنفسية واالجتماعية، وتستطيع أن توفر مناخا  صاحلا  للعمل يتحقق من خالله رضا العاملني وسعادهتم 

 .يف مجيع املستويات اإلدارية، رؤساء ومرؤوسني،كما حتقق املنظمة أهدافها اإلنتاجية بكفاءة وفاعلية
فرد ادئ املرتبطة بالعالقات اإلنسانية من قبل املسؤولني يؤدي إىل نتائج إجيابية تعود على ال. التطبيق العادل للمب10

 والعمل.
. العالقات اإلنسانية يف الفكر اإلداري اإلسالمي تعد أسلوبا متميزا وصاحلا لكل زمان ومكان إذا أحسن 11

 االستخدام.
 هوم العالقات اإلنسانية يف اإلسالم.. االخالق الطيبة واالحتام املتبادل تعد من أسس مف12
 . نظم اإلسالم العالقات اإلنسانية بني األفراد نظاما يدعو إىل تبادل االحتام والرأي وحسن املعاملة13
 . حث اإلسالم على إشباع احلاجات املادية والنفسية واالجتماعية لألفراد لزيادة فاعلية األداء.14
 

 ثانياً: التوصيات
 مام مببادئ وأسس العالقات اإلنسانية يف الفكر اإلداري اإلسالمي..زيادة االهت1
.عقد املزيد من املؤمترات والندوات خبصوص العالقات اإلنسانية يف اإلسالم يشارك فيها أصحاب اخلربة العلمية 2

 والعملية من أساتذة اجلامعات واملتخصصني يف اإلدارة والشريعة اإلسالمية.
كثفة ومستمرة للقادة واملديرين يف املنظمات املهتمني بالعالقات اإلنسانية من أجل توظيفها .عقد دورات تدريبية م3

 التوظيف السليم، ولتطوير العاملني يف جمال العالقات اإلنسانية.
.ختصيص دراسات أخرى عن القيادة والعالقات اإلنسانية يف عصرنا احلديث، ألن ذلك يلقي مزيدا من الضوء على  4

 يق اخلصائص املستنبطة من الكتاب والسنة يف حياة املسلمني.كيفية تطب
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.االهتمام بنشر الوعي الكايف بني املسلمني عن أمهية حتلي القيادات بالصفات اإلسالمية املطلوبة شرعا ، لضبط 5
 العالقة بني القادة واملرؤوسني على أسس شرعية.

 .االهتمام بتبية جيل القيادة املسلمة يف شىت ميادين احلياة، لتحقيق األهداف على أسس شرعية رصينة.  6
 

 المراجع 
 القرآن الكرمي ♦
 (،اإلدارة يف اإلسالم،الدار السودانية للكتب،اخللرطوم1984أبوسن،أْد إبراهيم ) ♦
 (،قراءات يف السلوك التنظيمي مع رؤية إسالمية،دار النهضة العربية، القاهرة.1994بدر،حامد،أْد رمضان) ♦
 (,إدارة املوارد البشرية االستاتيجية،دار غريب للطباعة والنشر،القاهرة.2001السلمي،علي ) ♦
ارة العامة،مطابع خالد (،النموذج اإلسالمي يف اإلدارة:منظور مشويل لإلد1991السلطان،فهد صاحل ) ♦

 لألوفست،الريا ض
 (،اإلدارة احلديثة:مفاهيم،وظائف و تطبيقات،دار الفرقان،عمان.1993شاويش،مصطفى جنيب ) ♦

(، الفلسفة األخالقية وعلم القيادة وتطبيقاهتا يف قيادة فرق العمل األمنية، الريا ض، 2012الطراونة، حتسني أْد ) ♦
 جامعة نايف للعلوم األمنية.

(،اإلنسان والتنظيم:دراسة حتليلية للفكر اإلداري املعاصر واملشكلة السلوكية 1991عبد اهلادي،عبدالصمد عبداهلل ) ♦
 من منظور إسالمي،املكتب العريب للعالقات الثقافية،رأس اخليمة،اإلمارات.

  هد اإلدارة العامة.(، مقومات اإلبداع اإلداري يف املنظمات املعاصرة، مسقط، مع1981عساف، عبداملعطي ) ♦

 (.القيادة اإلدارية، الريا ض،كلية امللك فهد األمنية.2013الغامدي، سعيد حممد ) ♦

 (، القيادة اإلدارية التحول حنو منوذج القيادة العاملي، الريا ض، مكتبة امللك فهد.2008القحطاين،سامل بن سعيد ) ♦

لثانوية لنمط القيادة التبوية يف ضوء املعايري اإلسالمية رسالة (. درجة ممارسة مديري املدارس ا2009قشطة، مىن ْد ) ♦
 ماجستري.غزة: اجلامعة اإلسالمية.
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 (، مدخل إىل اإلدارة التبوية ، عدن، دار جامعة.1999القيسي، ماهر فاضل ، ) ♦

 (، القيادة واإلدارة، الريا ض، جملة املديرة.2011املنيف، ابراهيم عبداهلل ) ♦

(: مدى توافق السمات القيادية مع املعايري اإلسالمية يف اختيار القائد التبوي )دراسة  1989صامد احلاج ) حممد، طاهر  ♦
 ميدانية(، مكتبة جدة، جدة.

 (،مدخل للفكر االقتصادي يف اإلسالم،مؤسسة الرسالة،بريوت.1986مرطان،سعيد سعد ) ♦
 والوظائف،مطابع الفرزدق، الريا ض. (،اإلدارة العامة:األسس1994النمر،سعود حممد وآخرون ) ♦
 
 
 


