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:الممخص-

تعتبر القيـ التفظيمية الموجو األساسي لمسموؾ داخؿ المنظمة فيي تمثؿ مجموعة االفكار
و المعتقدات السائدة في بيئة العمؿ و التي تكوف لدى المديريف و المسؤوليف بالمنظمة و
 و لمقيـ التنظيمية أىمية بالغة مف المنظور،التي تؤثر في سموكيـ و سموؾ مرؤوسييـ
 لذا حاولنا مف،  و لكف قؿ ما نجد مراجع أو دراسات تركز عمى ىذا الجانب،االسالمي
توضيح كيؼ أف االسالـ أعطى لمقيـ

خالؿ ىذا المقاؿ التطرؽ إلى ىذا الجانب و

.التنظيمية أىمية بالغة تقوـ عمى األخالؽ الفاضمة و القيـ النبيمة
Abstract :
organizational values Considered that the-oriented basic behavior within
the organization they represent a set of ideas and beliefs in the work
environment and that are among managers and officials of the organization
and that affect their behavior and the behavior of their subordinates, and
the values of organizational extremely important from an Islamic
perspective, but Say what we find references or studies focused on this
side, so we have tried through this article to address this aspect and
illustrate how Islam gave great importance organizational values based on
morality and noble values.

مقدمة:
القيـ التنظيمية ىي تعبير عف قيـ األفراد ذوي النفوذ داخؿ المنظمات و التي تؤثر بدورىا في
الجوانب الممموسة في المنظمة و في سموؾ األفراد  ،كما تحدد األسموب الذي ينتيجو ىؤالء
األفراد في ق ارراتيـ و إدارتيـ لمرؤوسييـ و منظماتيـ ،كذلؾ فقد أعطى اإلسالـ لمقيـ
التنظيمية أىمية بالغة  ،و النبي الكريـ جعؿ مف
فسيحا لدعوتو فقد قاؿ صمى ا﵀ عميو و سمـ

األخالؽ الفاضمة و القيـ النبيمة طريقا

’’إنما بعثت ألتمـ مكارـ األخالؽ ’’ ،و في

ىذا معنى لتعميميا عمى الفرد و المجتمع حاكما و محكوما مدي ار و موظفا ،و جعؿ ا﵀ عز
وجؿ تغيير أحواؿ األمـ رىينا بتغير أخالقيا و سموكيا كما في قولو تعالى ’’:إف ا﵀ ال يغير
ما بقوـ حتى يغيروا ما بأنفسيـ’’ (سورة الرعد :آية )11
و تؤدي القيـ الفاضمة التي يعتنقيا الفرد المسمـ المستمدة مف عقيدة التوحيد و مبادئ
الشريعة دو ار أساسيا في التأثير عمى سموكو و نشاطاتو بؿ و ممارساتو اليومية ،و كذلؾ
الطريقة التي نستثمر بيا أوقاتنا و جيدنا و عمى جميع مظاىر حياتنا ،و مف ىذا المنطؽ
فإف قيمنا ىي أىـ ما يميز شخصياتنا ،و باختصار ىي التي توجو أخالقنا و سموكنا في
التعامؿ مع األشياء و مع اآلخريف مف حولنا.

تعريف القيم التنظيمية:
لقد جاء مصطمح القيـ التنظيمية لمتعريؼ بمجموعة القيـ التي تختص بيا المنظمات ،و
تقوـ عمى تأكيدىا و تحرص عمييا لتحقيؽ التماسؾ التنظيميػة ،و ىناؾ عدة تعاريؼ التي
تناولت مفيوـ القيـ التنظيمية مف بينيا:

تعريؼ كؿ مف "المدىوف و الجزراوي" لمقيـ التنظيمية بأنيا" :القيـ التي تعكس أو تمثؿ
الؽيـ في مكاف أو بيئة العمؿ ،بحيث تعمؿ ىذه القيـ عمى توجيو سموؾ العامميف ضمف
الظروؼ التنظيمية المختمفة".1
و يرى" مقدـ" أف القيـ التنظيمية" تعكس الخصائص الداخمية لممنظمة و أىدافيا و
ثقافاتيا و مجاالت اىتماماتيا ،حتى إذا اتصمت باألفراد العامميف في المنظمة حددت
اتجاىاتيـ و سموكيـ التنظيمي".

تصنيف القيم التنظيمية:
اتفاؽ
ا
رغـ أف ىناؾ اختالؼ بيف المؤلفيف حوؿ تصنيؼ القيـ التنظيمية إال أف ىناؾ
غالبا بينيـ مف ناحية المضموف .
فمف التصنيفات التي اشتيرت في ىذا المجاؿ تصنيؼ " ديؼ فرانسيس و مايؾ وود
كوؾ" لمقيـ التنظيمة إلى اثنا عشر قيمة ارتبطت بالنجاح التنظيمي ،و لقد توصال إلى ىذه
القيـ مف خالؿ تتبعيما لمراحؿ تطور الفكر التنظيمي و محاولت الجمع بيف إيجابيات كؿ
مرحمة الستنتاج أىـ القيـ التي ترتبط بالنجاح التنظيمي ،و ىذه القيـ مقسمة كما يمي:
1ػ ػ ػ قيـ إدارة اإلدارة :و ىي القيـ التي يجب عمى المنظمة أف تتعامؿ معيا مف خالؿ النفوذ
(القوة) ،و ىذه القيـ ىي :القوة  ،الصفوة ،المكافأة.
 2ػ ػ ػ قيـ إدارة الميمة :و يقصد بيا اىتماـ المنظمة بالقضايا ذات الصمة بأداء العمؿ و
تحقيؽ األىداؼ و ىذه القيـ ىي :الفعالية ،الكفاءة  ،االقتصاد.
 3ػ ػ قيـ إدارة العالقات :و تشير إلى طريقة تعامؿ المنظمة مع موظفييا بيدؼ الحصوؿ
عمى أفضؿ اسياـ  ،حيث أف العمؿ ال يمكف آداءه دوف التزاـ ىؤالء الموظفيف و ىذه القيـ
ىي :العدؿ ،فرؽ العمؿ ،القانوف و النظاـ.

4ػ ػ ػ قيـ إدارة البيئة :و تعني أنو يجب عمى المنظمة أف تعرؼ البيئة التي تعمؿ بيا ،و كيفية
التاثير عمى ىذه البيئة ،و ىذه القيـ ىي :الدفاع ،التنافس ،استغالؿ الفرص.
و إذا بحثنا في موضوع القيـ التنظيمية نجد أف معظـ المراجع التي تناوات ىذا الموضوع
تناولتو مف منظور الفكر اإلداري الغربي ،و قؿ ما نجد أو إذا صح التعبير ناد ار ما نجد
كتب أو مراجع ركزت في تناوليا لمقيـ التنظيمية عمى الجانب االسالمي ،لذلؾ سوؼ نحاوؿ
في ىذا المجاؿ عرض بعض القيـ التنظيمية مف منظور الفكر اإلسالمي و مف ىذه القيـ :
اإلقتصاد.
ـ1ــــ قيمة االقتصاد من المنظور اإلسالمي:
لتوضيح قيمة االقتصاد مف المنظور اإلسالمي ليس عمينا أف ندخؿ في تفاصيؿ و
جزئيات االقتصاد اإلسالمي ، ،لذلؾ سوؼ نركز في ىذا المجاؿ عمى

 :مفيوـ االقتصاد

اإلسالمي ،ثـ األسس و المبادئ التي يقوـ عمييا.
1ـ1ـــ مفهوم االقتصاد اإلسالمي:
االقتصاد اإلسالمي ببساطة "ىو الذي يوجو النشاط االقتصادي و ينظمو وفقا ألصوؿ
اإلسالـ و مبادئو االقتصادية " ،2فيو يستمد جذوره مف االعتقاد بأف اإلنساف ىو خميفة ا﵀
الواحد األحد في األرض ،فيو خالؽ الكوف و كؿ ما فيو ،و أف البشر إخوة ،و أف كؿ ما
سخره ا﵀ ليـ مف موارد إنما ىو أمانة بيف أيدييـ ائتمنيـ ا﵀ عمييا ،و عمييـ استخداميا
بالعدؿ حرصا عمى رفاىة الجميع ،كما أف ىؤالء البشر مسؤولوف في اآلخرة أماـ ا﵀ سبحانو
و تعالى عما اكتسبوه مف ىذه الموارد و فيما أنفقوىا .3
1ـ2ــ أسس االقتصاد اإلسالمي:
مف المعروؼ ؿدى العمماء و المفكريف أف الفكر ال ينبع مف فراغ ،و إنما ينبغي أف يستند
إلى معمومات صحيحة و دقيقة و متفؽ عمييا ،و الفكر اإلسالمي يوجد عمى أساس واضح

و سميـ يرتكز عميو و ىو النصوص الشرعية التي أوحى ا﵀ بيا إلى رسولو الكريـ و شرحيا
عمماء اإلسالـ عمى مر العصور.
ويمكف تقسيـ األسس التي يقوـ عمييا االقتصاد اإلسالمي إلى جزئيف:
أـ جزء ثابت:
و ىو خاص بالمبادئ و ىو عبارة عف مجموعة األصوؿ االقتصادية التي جاءت بيا
نصوص القرآف و السنة ليمتزـ بيا المسمموف في كؿ زماف و مكاف مف ذلؾ:


أصؿ أف الماؿ ماؿ ا﵀ و البشر مستخمفوف فيو  ،4و ذلؾ لقولو تعالى ﴿ :و هلل ما
فً السماوات وما فً األرض
مستخلفٌن فٌه﴾.6





﴾  ،ثـ قولو تعالى  ﴿:و أنفقوا مما جعلكم
5

أصؿ ضماف حد الكفاية لكؿ فرد في المجتمع اإلسالمي :7و ذلؾ لق ػػولو تع ػػالػى﴿ :
أرأٌت الذي ٌكذب بالدٌن فذلك الذي ٌدع الٌتٌم و ال ٌحض على طعام
9
المسكٌن﴾ .8و قولو ﴿:و فً أموالكم حق معلوم للسائل و المحروم﴾ .
أصؿ تحقيؽ العدالة االجتماعية و حفظ التوازف االقتصادي بيف األفراد

صمى ا﵀ عميو و سمـ  " :تؤخذ مف أغنيائكـ فترد عمى فقرائيـ

10

 :لقولو

" .و كذلؾ فرض

الزكاة لغرس مشاعر الرأفة و توطيد عالقات التعارؼ و األلفة بيف مختمؼ

الطبقات ،و قد نص القرآف الكريـ عمى الغاية مف إخراج الزكػاة بقولو تعالى  ﴿ :خذ
من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكٌهم بها و صل علٌهم إن صلواتك سكن لهم و
هللا سمٌع علٌم﴾.11



أصؿ احتراـ الـ لكية الخاصة :لقولو تعالى﴿ :للرجال نصٌب مما اكتسبوا و للنساء
نصٌب مما اكتسبن﴾.
أصؿ الحرية االقتصادية المقيدة

(أي الحرية المشروعة ) :و ذلؾ بتحريـ أوجو

النشاط االقتصادي التي تتضمف استغالال أو احتكا ار أو ربا ،لقولو تعالى  ﴿ :ال
تأكلوا أموالكم بٌنكم بالباطل﴾ .و قوله تعالى ﴿ :و أحل هللا البٌع و حرم الربا﴾.


أصؿ التنمية االقتصادية الشاممة  :و ذلؾ لقولو تعالى  ﴿ :هو أنشأكم من األرض
واستعمركم فٌها ﴾ .أي كمفكـ بعمارتيا  ،وأنو تعالى جعؿ اإلنساف خميفتو في

األرض﴿إنً جاعل فً األرض خلٌفة ﴾ ،و أنو تعالى سخر لو ما في السماوات و
األرض يستغميا و ينعـ بخيراتيا و يسبح بحمده لقولو تعالى  ﴿ :و يسخر لكم ما

في السماوات و ما في األرض جميعا منه ﴾ ،و قولو ﴿ :و انتشروا فً األرض و
ابتغوا من فضل هللا و اذكروا هللا كثٌرا لعلكم تفلحون

﴾ ،بؿ لقد بمغ حرص

اإلسالـ ع لى التنمية االقتصادية و تعمير الدنيا أف قاؿ (ص) " :إذا قامت الساعة
و في يد أحدكـ فسيمةػ أي شتمة ػ فاستطاع أال تقوـ حتى يغرسيا ،فميغرسيا فمو

بذلؾ أجر".


أصؿ ترشيد اإلنفاؽ  :و ذلؾ بتحريـ التبذير
إخوان الشياطين﴾.12
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لقولو تعالى  ﴿ :إن المبذرين كانوا

فاألصوؿ االقتصادية التي وردت في القرآف الكريـ و السنة ىي أصوؿ إليية و تنزيؿ مف
حكيـ حميد و ىي ثابتة فال يجوز الخالؼ حوليا و يمتزـ بيا المسمموف في كؿ عصر.
و يالحظ أف نصوص القرآف و السنة التي وردت في المجاؿ االقتصادي قميمة نسبيا،
كما أنيا جاءت عامة و تتعمؽ بالحاجات األساسية لكؿ مجتمع ،و مف ثـ كانت صالحة لكؿ
زماف و مكاف.
ب ـ جزء متغير:
و ىو خاص بالتطبيؽ و ىو عبارة عف األساليب و الخطط العممية و الحموؿ
االقتصادية التي تحوؿ األصوؿ و المبادئ االقتصادية اإلسالمية إلى واقع مادي مثؿ

:

العمميات التي توصؼ بأ نيا ربا كالفوائد المحرمة  ،و الحد األدنى لألجور ،إجراءات تحقيؽ
العدالة االجتماعية ،و بياف نطاؽ الممكية الخاصة و العامة

..الخ مما يتسع فيو مجاؿ

االجتياد و تتعدد فيو صور التطبيؽ التي يعبر عنيا عمى المستوى الفكري باصطالح
"النظريات االقتصادية اإلسالمية "  ،و عمى المستوى العممي و التطبيقي "النظـ االقتصادية
اإلسالمية".

فالنظريات أو النظـ االقتصادية اإلسالمية اجتيادية تطبيقية فيي مف عمؿ المجتيديف و
أولي األمر ،و ىو ما قد يختمفوف فيو باختالؼ ظروؼ الزماف و المكاف و خالفيـ في ذلؾ
جائز شرعا لقولو (ص) " :اختالؼ عمماء أمتي رحمة " ،أي أف ىذا االختالؼ تنوع و ليس
تضاد مما يدؿ عمى مرونة االقتصاد اإلسالمي.13
قيمة العدل من المنظور االسالمي:
تعتبر قيمة العدؿ مف أىـ القيـ التي جاء بيا االسالـ و حاوؿ ترسيخيا في المجتمع.
تعريؼ العدؿ:
العدؿ ىو اسـ مف اسماء ا﵀ الحسنى ،و العدؿ مصدر بمعنى العدالة و االعتداؿ و
االستقامة ،و ىو الميؿ إلى الحؽ  ،14و يأتي اسـ العدؿ في صورة المصدر بدال مف االسـ
"العادؿ" ،و يسبؽ اسـ

"العدؿ" في ترتيب أسماء ا﵀ الحسنى إسـ

"الحكـ" و يميو إسـ

"المطيؼ" ،و تعكس ثالثية أسماء ا﵀ الحسنى متتالية بيذا الشكؿ حكمة بالغة في وصؼ
معنى و مفيوـ العدالة" ،فالحكـ" الذي ال مرد لقضائو و ال معقب عمى حكمو ،و ال بد أف
تكوف صفتو األساسية العدالة و في ذلؾ إشارة واضحة إلى وجوب تحقيؽ العدالة مف خالؿ
حكـ عادؿ ،أما إسـ المطيؼ فيو الذي ؿطفت أفعالو و حسنت ،أو الذي ال تدركو الحواس،
أو العميـ بخوافي األمور و دقائقيا ،أو البر بعباده الذي يمطؼ بيـ مف حيث ال يعمموف و
يييئ مصالحيـ.15
و تستعمؿ العدالة في اإلسالـ في عدة معاني أىميا:


مراعاة المساواة و عدـ التفرقة ،أي مراعاتيا في مجاؿ الحقوؽ.



إعطاء كؿ ذي حؽ حقو.

و العدالة بيذا المعنى تشمؿ العدالة في وضع القوانيف ،العدالة في الحكـ و القضاء ،و
العدالة في الثواب و العقاب.

و يرى أبوا حامد العزالي في كتابو "نصيحة المموؾ "أف أصوؿ العدؿ و االنصاؼ
عشرة و ىنا تجدر اإلشارة إلى أنو بالرغـ مف أف ىذا الكتاب موجو لممموؾ و الوالة إال
أف الباحثة ترى انو باإلمكاف اإلستفادة منو في توضيح قيمة العدؿ مف المنظور
اإلسالمي  ،و ىذه األصوؿ العشرة نختصرىا فيما يمي:
ػ ػ األصؿ األوؿ  :ىو أف تعرؼ قدر الوالية (المسؤولية) و تعمـ خطرىا  :و الدليؿ عمى
عظـ قدرىا ما روي عف الرسوؿ صمى ا﵀ عميو و سمـ أنو قاؿ ":عدؿ السمطاف يوما
واحدا أحب إلى ا﵀ مف عبادة سبعيف سنة"  ،و كذا ينطبؽ األمر عمى المدير أو الرئيس
في المؤسسة فمف خالؿ ىذا الحديث الشريؼ وضح ا﵀ سبحانو و تعالى عظـ
المسؤولية بأف جعؿ العدؿ يوما واحدا خير مف عبادة سبعيف سنة.
ػ ػ ػ األصؿ الثاني :أف يشتاؽ دوما إلى رؤية العمماء  :و يحرص عمى استماع نصحيـ و
أف يحذر مف عمماء السوء ،و كذا األمر مع المدير في اإلدارة فيجب عميو أف يحرص
عمى اكتشاؼ المبدعيف و االستفادة مف قدراتيـ.
ػ ػ األصؿ الثالث :ينبغي أف ال تقنع برفع يدؾ عف الظمـ  :لكف تيذب أصحابؾ و عمالؾ
فال ترضى ليـ بالظمـ فإنؾ تسأؿ عف ظمميـ كما تسأؿ عف ظمـ نفسؾ ،و ىذا يعني أف
المدير في المؤسسة عميو أف ال يكتفي بعدـ ظممو لعمالو و إنما عميو أف ييذب عمالو
بأف ال يظمموا غيرىـ فإنو يسأؿ عف ظمميـ يوـ القيامة.
ػ ػ األصؿ الرابع :إف الوالي في األغمب يكوف متكب ار :قاؿ عميو الصالة و السالـ  " :ثالثة
مف كانت فيو فقد كمؿ إيمانو مف كظـ غيضو و أنصؼ في حاؿ رضاه و غضبو و
عفا عند المقدرة " ،و ىنا يشير الرسوؿ الكريـ في قولو ىذا إلى أىمية أف يكوف الوالي
"المدير" متواضعا و ىذا التواضع ىو ما يجعمو منصفا.
ػ ػ األصؿ ا لخامس :أنت واحد مف جممة الرعية  :روي أف الرسوؿ (ص) كاف قاعدا يوـ
بدر في ظؿ فيبط األميف جبريؿ عميو السالـ فقاؿ

 " :يا محمد أتقعد في الظؿ و

أصحابؾ في الشمس " .و ىنا يتضح أف المدير في المؤسسة يجب أف يعتبر نفسو دوما
واحد مف عمالو و أف ال يضف أنو أفضؿ منيـ ألنو يديرىـ و إنما عميو أف يعتبر نفسو
ىو المسؤوؿ عنيـ.
ػ ػ ػ األصؿ السادس  :أف ال تحتقر انتظار أصحاب الحوائج و وقوفيـ ببابؾ  :و متى كاف
ألحد مف المسمميف (المرؤوسيف) حاجة فال تشتغؿ عف قضائيا ،فمف العدؿ أف ال
يقصر المدير في قضاء مصالح الناس و الموظفيف عمى حد سواء.
األصؿ السابع  :أف ال تعود نفسؾ باالنشغاؿ بالشيوات ،مف لبس المالبس الفاخرة و
أكؿ األطعمة الطيبة ،و اف تكوف قنوعا في جميع األشياء فال عدؿ بال قناعة.
ػ ػ ػ األصؿ الثامف  :حؿ األمور بالرفؽ و المطؼ و ال تتعامؿ معيا بالشدة و العنؼ ،قاؿ
(ص) " :كؿ واؿ ال يرفؽ برعيتو ال يرفؽ ا﵀ بو يوـ القيامة " ،عمى المدير كي يكوف
عادال أف يكوف رؤوفا بعمالو و أف يحاوؿ دوما أف يحؿ المشاكؿ في مجاؿ العمؿ
بالرفؽ ال بالعنؼ فالعنؼ في الكثير مف األحياف يؤدي إلى تفاقـ المشاكؿ بدؿ حميا.
ػ ػ ػ األصؿ التاسع  :اجتيد في أف ترضى عنؾ رعيتؾ بموافقة اؿ

شرع ،قاؿ (ص)

ألصحابو " :خير أمتي الذيف يحبونكـ و تحبونيـ ،و شر أمتي الذيف يبغضونكـ و
تبغضونيـ و تمعنونيـ و يمعنونكـ "...
األصؿ العاشر  :أف ال يطمب رضى أحد مف الناس بمخالفة الشرع ،كاف عمر بف
الخطاب رضي ا﵀ عنو يقوؿ  ":إني ألصبح و نصؼ الخمؽ عني ساخط و ال بد لكؿ
مف يؤخذ منو الحؽ أف يسخط ،و ال يمكف أف يرضى الخصماف ،و أكثر الناس جيال
مف ترؾ الحؽ مف أجؿ رضى الخمؽ " .و ىذا يبيف أف المدير العادؿ يجب أف يكوف
دوما مع الحؽ و أف ال يحيز ألي طرؼ مف أجؿ رضاه بؿ يسعى لرضى الخالؽ ال
لرضى الخمؽ.
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خالصة:
و مف خالؿ تطرقنا لمقيـ التنظيمية نجد أنيا مجموعة األفكار و المعتقدات التي
تكوف لدى المسؤوليف بالمنظمة و تعمؿ كموجو لسموكاتيـ و تؤثر في مرؤوسييـ و ذلؾ
لتحقيؽ األىداؼ التنظيمية  ،وىناؾ اثنا عشر قيمة مرتبطة بالنجاح التنظيمي و ىي :

القوة  ،الكفاءة  ،المكاؼأة ،الدفاع  ،التنافس ،القانوف و النظاـ ،العدؿ ،الصفوة ،الفعالية،

االقتصاد ،استغالؿ الفرص ،فرؽ العمؿ ،و يختمؼ المنظور الغربي لمقيـ التنظيمية عف
المنظور االسالمي و لكف ناد ار ما نجد مراجع تتناوؿ القيـ التنظيمية مف المنظور
االسالمي فاالقتصاد مف ىذا المنظور يع ني توجيو النشاط االقتصادي و تنظيمو وفقا

ألصوؿ اإلسالـ و مبادئو االقتصادية "  ،فيو يستمد جذوره مف االعتقاد بأف اإلنساف ىو
خميفة ا﵀ الواحد األحد في األرض ،فيو خالؽ الكوف و كؿ ما فيو ،و أف البشر إخوة،

و أف كؿ ما سخره ا﵀ ليـ مف موارد إنما ىو أمانة بيف أيديو ـ ائتمنيـ ا﵀ عمييا ،أما
قيمة العدؿ فتعني مراعاة المساواة و عدـ التؼ رقة ،أي مراعاتيا في مجاؿ الحقوؽ
واعطاء كؿ ذي حؽ حقو،

و العدالة بيذا المعنى تشمؿ العدالة في وضع القوانيف،

العدالة في الحكـ و القضاء ،و العدالة في الثواب و العقاب.
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