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امللخص:
هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى إدراك العاملين لقيم اإلدارة اإلسالمية في متاجر س ي تاون في العاصمة األردنية عمان ،حيث تناول البحث في
جانب القيم اإلسالمية كل من مبدأ الشورى واملسؤولية والعدل ،في حين تناول في جانب املتغير املستقل الوظائف اإلدارية بأبعادها الفرعية املتمثلة في
القيادة والتسويق في متاجر س ي تاون األردنية في مدينة عمان ،في حين تكونت عينة الدراسة من  247مستجيب تم اختيارهم بإسلوب العينة العشوائية
ومن جميع الوحدات واألقسام اإلدارية ،واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ،بحيث تم توزيع استابنة خاصة تم تطويرها لغرض جمع البيانات
ً
وتحليليها إحصائيا.
وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج كان أبرزها وجود وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لقيم اإلدارة في اإلسالم
بأبعادها املتمثلة في (الشورى ،املسؤولية ،العدالة) على الوظائف اإلدارية بأبعادها املتمثلة (القيادة ،التسويق) في الشركة املبحوثة ،مما يعني أن لقيم
اإلدارة اإلسالمية أثر إيجابي في الوظائف اإلدارية لدى العينة املبحوثة ،وفي ضوء النتائج قدمت الدراسة العديد من التوصيات لعل من أبرزها أهمية
استمرار الشركة املبحوثة في تعزيز قيم اإلدارة اإلسالمية لدى العاملين فيها ،وتطبيقها لتحقيقها ميزة تنافسية ،حيث أن التطبيق الجيد لهذه القيم يساهم
في تحسين بيئة العمل الداخلية لها .كما وأصت الدراسة الشركات العاملة في قطاع التجزئة إلى دراسة وفهم أساليب اكتساب القيم اإلسالمية وتنشئتها
لدى أفرادها ،مما قد يسهم في نمو أعمالها وانتاجيتها وازدهاراها وتهيئة الفرصة إليجاد الصورة الذهنية اإليجابية لدى العاملين والعمالء.
الكلمات املفتاحية :قيم اإلدارة اإلسالمية؛ الوظائف اإلدارية؛ متاجر س ي تاون.

املقدمة:
أدت التطورات والتغيرات األخيرة في العلوم االقتصادية واإلدارية إلى زيادة االهتمام برأس املال البشري في املنظمات والتركيز على قدراته في توليد
القيمة لألعمال ،وزيادة املعارف في شتى املجاالت وامليادين ،ونتيجة لهذه املتغيرات فإن ال بد من أن تقوم املنظمات في استخدام األساليب واملناهج الناجحة
في سبيل تحقيق املنفعة العظمى من مواردها كافة بشكل عام ومواردها البشرية بشكل خاص باعتبارها اهم األصول التي تمتلكها ،وعليه ال يمكن النظر
ً
إلى علم املوارد البشرية وما يرتبط به من مواضيع ومفاهيم ووظائف بأنها وليدة الحاضر أو نشأت في فترة معينة؛ بل هي نتاج التراكم والتطور املعرفي بدءا
ً
ً
من خلق البشرية على وجه البسيطة وصوال ليومنا هذا ووقتنا الراهن والذي بات يتسم بالتطور وفقا ملا تشهده البيئة واملجتمعات من تغيرات في كافة
األصعدة.
ً
ً
وعليه فقد أولت الشريعة واملنهج اإلسالمي اهتماما بالغا في العديد من الجوانب ضمن قيم واخالقيات الدين اإلسالمي الحنيف بالتعامل بين
أصحاب العمل والعاملين لديهم ،حيث حث اإلسالم على االهتمام بالعاملين في الكثير من املواضع ونصوص الشريعة في الكتاب والسنة املطهرة ،وذلك من
خالل العديد من املمارسات التطبيقية املتمثلة في تعامل الرسول -صلى هللا عليه وسلم ،-والصحابة والتابعين والخلفاء الراشدين في مجاالت العمل
املختلفة والتي نبينها في هذه الدراسة.
مشكلة الدراسة:
بالرغم بما حضت به مواضيع اإلدارة والقيادة والتسويق في ادبيات الفكر اإلداري املعاصر من أهمية كبيرة ،إال أنه يوجد قصور واضح في االهتمام
بهذه املواضيع وتناولها من منظور املنهج اإلسالمي والذي سبق الفكر اإلداري املعاصر في إرساء وتطبيق وتحديد العديد من املبادئ واالسس والقيم املتعلقة
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ً
به بمختلف عناصر وأبعاد اإلدارة املعاصرة ،حيث أولت الشريعة اإلسالمية كمنهج تطبيقي الجانب املتعلق بالعالقات بين االفراد والجماعات اهتماما
ً
كبيرا بين ارباب العمل والعاملين لديهم.
ً
ويأتي ذلك تأكيدا ملا جاء به القرآن الكريم والسيرة النبوية العطرة من أحاديث وأفعال عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،والتي تجسد وتوضح
األسس واملبادئ في بناء العالقات وتعزيز لقيم االستقامة .وتتجلى مشكلة الدراسة في مدى إدراك العاملين لقيم اإلدارة اإلسالمية في متادر الس ي تاون.
اسئلة الدراسة:
السؤال الرئيس األول :هل يوجد أثر لقيم اإلدارة في االسالم بأبعادها املتمثلة في (الشورى ،املسؤولية ،العدل) على الوظائف اإلدارية بأبعاده املتمثلة في
(القيادة ،التسويق) في شركة املخازن التجارية؟
ويتفرع عن السؤال الرئيس األول األسئلة الفرعية اآلتية :
السؤال الفرعي األول :هل يوجد أثر لقيم اإلدارة في اإلسالم بأبعادها على (وظيفة القيادة) في شركة املخازن التجارية األمريكية؟
السؤال الفرعي الثاني :هل يوجد أثر لقيم اإلدارة في اإلسالم بأبعادها على (وظيفة التسويق) في شركة املخازن التجارية األمريكية؟
أهمية الدراسة:
ً
ً
ً
تنبع أهمية الدراسة في سعيها إلى تقديم إطارا نظريا مختصرا حول قيم اإلدارة اإلسالمية لدى العاملين وأثرها في كل من القيادة والتسويق كما أوردها
الفكر اإلسالمي ،باإلضافة إلى بيانها ألهم األسس واملبادئ الخاصة في اإلدارة اإلسالمية ،حيث تأمل الباحثة بأن يسهم ذلك في تعريف متخذي القرارات
اإلدارية بهذه املبادئ في املنظمات ،وأهمية تبني الفكر اإلسالمي كمنهج اداري يعتمد عليه في كل من وظيفة القيادة والتسويق وأنشطتها املرتبطة بها.
أهداف الدراسة:
 .1التعرف إلى أهم قيم اإلدارة في اإلسالم لدى العاملين في شركة املخازن التجارية األمريكية.
 .2التعرف إلى أثر القيم في االسالم لدى العاملين في شركة املخازن التجارية على الوظائف اإلدارية املتمثلة في القيادة والتسويق.
 .3التعرف إلى أثر القيم في االسالم في تعزيز وظيفة القيادة في شركة املخازن التجارية األمريكية.
 .4التعرف إلى ماهية القيم اإلسالمية ومدى انسجامها مع وظائف شركة املخازن التجارية األمريكية اإلدارية.
 .5الوصول إلى عدة نتائج وتوصيات يمكن لها أن تساهم في تحسين الوظائف اإلدارية في شركة املخازن التجارية س ي تاون.
فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية األولى :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لقيم اإلدارة في اإلسالم بأبعادها املتمثلة في (الشورى،
املسؤولية ،العدالة) في الوظائف اإلدارية بأبعادها املتمثلة (القيادة ،التسويق) في شركة املخازن التجارية األمريكية.
وتتفرع عن الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية اآلتية:
• الفرضية الفرعية األولى (:)H01.1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لقيم اإلدارة في االسالم بأبعادها على (وظيفة
القيادة) في شركة املخازن التجارية األمريكية.
• الفرضية الفرعية الثانية( :)H01.2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لقيم اإلدارة في االسالم بأبعادها على (وظيفة
التسويق) في شركة املخازن التجارية األمريكية.
أنموذج الدراسة:

شكل( :)1أنموذج الدراسة
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التعريفات اإلجرائية:
ً
قيم اإلدارة في اإلسالم :املبادئ واملستويات والخواص املرغوب فيها والثابتة لدى العاملين في الشركة املبحوثة.
الشورى :مشاركة إدارة الشركة املبحوثة للقرارات والخطط املستقبلية مع املرؤوسين في األعمال.
املسؤولية :مسؤولية االفراد عن تصرفاتهم وسلوكياتهم ومبادئهم ومعتقداتهم في الشركة املبحوثة.
العدل :قيام الشركة بمراعاة املساواة وعدم التفرقة وإعطاء كل ذي حق حقه.
ً
الوظائف اإلدارية :وتعرف إجرائيا على أنها تلك األنشطة اإلدارية الهادفة إلى تحقيق األهداف والخطط املرسومة في شركة املخازن التجارية األمريكية.
ً
القيادة :وتعرف إجرائيا على أنها مدى قدرة القائد على التأثير في األفراد نحو تحقيق األهداف والخطط واملرسومة.
ً
التسويق :ويعرف إجرائيا بأنه عملية هادفة تقوم بها الشركة املبحوثة إزاء بيع وترويج منتجاتها وخدماتها للزبائن.

الدراسات السابقة واالطارالنظري

ً
أوال  :الدراسات السابقة
تناولت العديد من الدراسات مفهوم الفكر اإلداري في اإلسالم والقيم النابعة منه ،حيث نتناول في هذا الجانب من الدراسة ابرز الدراسات السابقة
ذات العالقة بموضوع الدراسة.

• حيث هدفت دراسة الشيخ وآخرون( )2009والتي هدفت إلى بيان مدى تطبيق املصارف اإلسالمية األردنية ملفهوم التسويق املصرفي اإلسالمي من وجهة
نظر عمالءها ،إضافة إلى مدى قدرة املصارف لتسويق املنهج اإلسالمي من خالل عناصر مزيجها التسويقي واثرها على سلوك املقبلين على شراء الخدمات
املصرفية اإلسالمية ،وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أبرزها وجود تطبيق للتسويق من منظور إسالمي بدرجة كبيرة في املصارف اإلسالمية
املبحوثة ،ووجود فروقات إيجابية في آراء العمالء حول مدى تطبيق املصارف اإلسالمية ملفهوم التسويق اإلسالمي تعزى للمؤهل العلمي والجندر وعدد
سنوات التعامل.
• في حين هدفت دراسة املقدادي ( )2011إلى بيان درجتي االعتقاد واملمارسة ألساسيات االدراة اإلسالمية الفعالة لدى مدراء املدارس في منطقة عسير
ً
في اململكة العربية السعودية ،وقد خلصت نتائجها إلى أن عينة الدراسة من املدراء يعتقدون بممارسات اإلدارة اإلسالمية بدرجة عالية جدا ويمارسونها
ً
أيضا بدرجة عالية نسبية .كما وبينت النتائج وجود تباين بين درجتي االعتقاد واملمارسة وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغيرات الدراسة
الديموغرافية.
• أما دراسة العياش ي ( )2016والهادفة إلى تحديد مفهوم العالقات اإلنسانية من منظور الشريعة اإلسالمية فإنها أكدت على أن القواعد واالسس والقيم
اإلنسانية واملبادئ واألخالق تدعوا جميعها إلى تماسك املجتمعات وتواد افرادها وتعاطفهم مما يؤدي بدوره إلى رفع الكفاءة اإلنتاجية وتحقيق االستقرار،
وكدراسة نوعية خلصت فقد خلصت باستنتاجاتها إلى أن القيم اإلسالمية معين ال ينضب ويمكن االستفادة منها في استخالص مبادئ خاصة في جميع
ً
املجاالت بشكل عام وفي اإلدارة بشكل خاص ،فضال أن املبادئ التي قد مارسها الرسول صلى هللا عليه وصلم في حياته كانت عامة وليست خاصة بفئة
محددة من االفراد بل هي مبادئ وقيم صالحة للتطبيق واملمارسة في كل زمان ومكان.
• وهدفت دراسة الخليوي والسليمان ( )2017إلى التعرف للعالقة االرتباطية بين درجة ممارسة قائدات املدارس الخالقيات اإلدارة في اإلسالم والصحة
التنظيمية فيها ،حيث تكون مجتمع الدراسة من معلمات التعليم العام في مدينة الرياض للمراحل اإلعدادية ،أما عينة الدراسة فقد بلغت ( )141معلمة
وباالعتماد على املنهج الوصفي التحليلي توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها أن درجة ممارسة قائدات املدارس الخالقيات اإلدارة في اإلسالم كانت
بدرجة عالية من وجهة نظر املعلمات ،وأن مستوى الصحة التنظيمية في املدارس املبحوثة جاء مرتفع من وجهة نظر املعلمات وأنه ال توجد فروقات
ذات داللة إحصائية للممارسة ومستوى الصحة التنظيمية ووجود عالقة ارتباطية طردية قوية بين درجة املمارسة والصحة التنظيمية.
ً
ثانيا :االطارالنظري للدراسة
يعد مفهوم اإلدارة من أبرز املفاهيم واملواضيع التي تم تناولها كأحد املحاور الرئيسية في اإلسالم والذي تناولها بالبحث املتعمق والبيان ،حيث جاءت
ً
ً
ً
آيات التنزيل الحكيم والسنة النبوية املطهرة بمحتوى غني يساهم في تحديد توجهات الفكر اإلداري السليم ،اذ أرس ى الفكر اإلسالمي منهجا إداريا متكامال
يشمل خصائص فريدة باتت تميزه عن تلك النظريات الوضعية في العلوم اإلدارية ،والن هذا الفكر مصدره من هللا وسنة رسوله فإنه يؤكد ثبوته وصدقه
املطلق في كل زمان ومكان (بني خلف .)1998 ،كما وأن اإلدارة اإلسالمية تتفوق على كافة االطروحات البشرية وذلك النها مستمدة بأصولها من هللا العليم
الخبير ،وألنها تنظر إلى كافة األنشطة البشرية بمنظور شمولي ال حصر له (املقدادي.)2011 ،
عليه فقد جاءت الرسالة املحمدية وكتابها القرآن الكريم في الكثير من القيم التي اذ ما اعتنقها الفرد علة نحو سليم ضمنت له النجاح في جميع
ً
املجاالت وامليادين (بني عيس ى ،)2018 ،حيث تأتي هذه الدراسة بهدف بيان اثر قيم اإلدارة في اإلسالم على الوظائف اإلدارية القيادة والتسويق أنموذجا
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ً
كدراسة تطبيقية لحاجة املجتمعات إلى مثل هذه الدراسات نظرا البتعاد منظمات اليوم عن اإلدارة اإلسالمية واعتمادها على نظريات إدارية حديثة تدعم
بعض القيم املشابهة او تلك املختلفة واملستمدة من العلوم لدى الغرب ،حيث أن االلتزام في القيم الواردة في الفكر اإلسالمي يساهم بشكل كبير في شكل
إيجابي على تحسين قدرات وسلوكيات االفراد والجماعات في منظمات اليوم والتي باتت تفتقر إلى مثل هذه القيم في ظل البرغماتية والفوض ى التي نعيشها.
مفهوم القيم :وردت العديد من التعريفات الخاصة بمفهوم القيم في الفكر اإلسالمي والفكر اإلداري الحديث ،حيث يمكن تعريف القيم في الفكر الحديث
ً
على أنها تلك الخواص الثقافية التي تقع ضمن اطار عمليات التفاعل بين االفراد ومجتمعاتهم مما يظهر طابعا للتأثر والتأثير (احمد .)1991 ،كما ويعرفها
الكيالني ( ) 1989على أنها تلك املقاييس التي تحكم على األفكار واألشخاص واالعمال واملواقف واملوضوعات الفردية أو الجماعية من حيث حسنها وقيمتها
ً
الرغبة فيها  ،ويمكن تعريفها ايضا بأنها عبارة عن معتقدات مختلفة حول ما هو حسن أو س يء أو بما هو مهم أو غير مهم (عبد الفتاح.)2005 ،
ه
أما تعريف القيم في اإلسالم فيمكن تعريفها بعدة تعريفات من أبرزها :القيم تعني التعديل او االستقامة لقوله تعالى ( َأ َذ ٌان ِم َن ه ِ َ َ
اس َي ْو َم
َّللا ورس ِول ِه إلى َ الن ِ
ََ
ه َ ََ
اع َلموا َأ هنك ْم َغ ْير م ْعجزي ه َ َ
يء م َن ْامل ْشرك َين َو َرسوله َفإ ْن ت ْبت ْم َفه َو َخ ْي ٌر َلك ْم َوإ ْن َت َو هل ْيت ْم َف ْ
ْ َ ََْْ َ ه هَ َ
اب أ ِل ٍيم) سورة
ِ ِ ِ
ِِ
الح ِج األكب ِر أن َّللا ب ِر ٌ ِ
َّللا وب ِش ِر ال ِذين كفروا ِبعذ ٍ
ِ
ِ
َ
التوبة  ،3 :أي أن القيم هي السلوك املستقيم او املقوم المور العباد ،ولقوله تعالى ( ِف َيها كت ٌب ق ِي َم ٌة) البينة  ،3 :أي بمعنى ان القيم توجد الرفعة واملستوى
هَ
ْ ْ
يم َحن ًيفا َو َما َك َ
َ
ه َ َ
ً
ان ِم َن املش ِر ِك َين) االنعام،161 :
اط م ْست ِق ٍيم ِدينا ِق َي ًما ِملة ِإ ْب َر ِاه َ ِ
العالي في ذوات األفراد املسلمين .كما وقال تعالى (ق ْل ِإن ِني هدا ِني َرِبي إلى ِص َر ٍ
ً
أي مستقيما ال اعوجاج فيه (القرني ،) 2007 ،وعليه فإن مفهوم القيم اإلسالمية يمكن اطالقه على القيم اإليجابية املتوافقة مع النفس البشرية والتي
تتالئم مع االفراد وتعمل على تنمية مشاعرهم نحو املجتمعات كأعضاء مؤثرين ،حيث تكون هذه القيم في طبيعتها متصلة باإلنسان في حياته بصفة عامة
وفي أعماله وسلوكياته بصفة خاصة (باعجاجه ،)1999 ،ويرى عبد الهادي ( )2004في تعريف القيم بأنها ثبات الش يء ودوامه أي تلك األمور الثابتة التي
يحافظ عليها االنسان ويستمر بمراعاتها (خالد.)2002 ،
ً
وتأسيسا على ما سبق يعرف (العلياني )2008 ،القيم بأنها تلك املثاليات واملبادئ العليا التي يسعى االفراد إلى امتالكها وتطبيقها والتمسك بها ،وأنها
تشكل اهتمامات الفرد واعتقاداته للحصول على القوة اإلدارية للحكم على االعمال في مختلف النواحي العملية .
خصائص القيم اإلسالمية
ً
هنالك العديد من الخصائص املرتبطة بالقيم في الفكر اإلسالمي والتي تعتبر منهجا يمكن انتهاجه من قبل املسلمين في شتى مجاالت حياتهم
وتعامالتهم وتصرفاتهم ولعل من أبرزها اآلتي (عاشور:)2000 ،
ََْ َْ
األ ْرض َوه ْم ِم ْن َب ْع ِد َغ َلبهمْ
 .1خاصية الثبات  :وتعني هذه الخاصية أن القيم ثابتة لدى الفرد املسلم وال تتبدل بتغير الزمان واملكان لقوله تعالى ( ِفي أدنى
ِ
ِِ
َ
َس َي ْغ ِلبون) سورة الروم .3 :
َ
ََ
 .2خاصية اإلنسانية  :حيث أن القيم اإلسالمية راعت الجوانب اإلنسانية وكرمت االنسان بأحسن تكريم لقوله تعالى ( َيا أ ُّي َها ه
الناس ِإ هنا خل ْق َناك ْم ِم ْن
ََ
ه َ ْ ََ ْ ْ َ ه َْ َ ْ ه هَ َ ٌ َ
َ
َ َ َ َْ َ َ َْ
يم خ ِب ٌير) سورة الحجرات .13 :
َّللا أتقاكم ِإن َّللا ع ِل
ذك ٍر وأنثى وج َعلناك ْم شع ًوبا وق َبا ِئ َل ِلت َع َارفوا ِإن أكرمكم ِعند ِ
َ
َ َ َْ ْ َ
اب ِم ْن ش ْي ٍء
 .3خاصية الشمولية  :وتتجلى هذه الخاصية بأنها جاءت شاملة لجميع مناحي وجوانب حياة االفراد املسلمين لقوله تعالى (ما ف هرطنا ِفي ال ِكت ِ
ث هم إلى َربه ْم ي ْح َشر َ
ون) سورة االنعام .38 :
ِِ
 .4اإللزامية  :وتعني أن القيم تلزم االفراد بالقيام بها وتأديتها على النحو السيلم في التعامالت واألقوال واألفعال وأنه ال يجوز التقيد ببعضها وترك
َ
َ َ َ ْ َ ه َ ْ َ َ َ َ َ ْ َى َ ه َ ْ َ َ ْ ٌ َ ْ َ ْ َ ه َ ْ
َ َ
س بن َي َانه َعلى ش َفا جر ٍف َه ٍار ف ْان َه َار ِب ِه ِفي َن ِار َج َه هن َم
َّللا و ِرضو ٍان خير أم من أس
البعض اآلخر منها لقول هللا تعالى (أفمن أسس بنيانه على تقو ِمن ِ
ْ
َ
ه
َو هَّللا ال َي ْه ِدي ال َق ْو َم الظ ِ ِامل َين) سورة التوبة109 :
ويرى عبد الفتاح ( )63 :2005بأن خصائص القيم يمكن أن تتمثل في اآلتي :
 .1القيم الذاتية :أي ترتبط بطبيعة الفرد وتتمثل في الرغبات والعواطف وامليول الذاتي لديه.
 .2القيم موضوعية :أي أنها تكون خارجة عن ذوات االفراد وتحظى باالجماع في املجتمعات.
 .3القيم نسبية :وتعني أنها متفاوتة من فرد آلخر ومختلفة من مجتمع آلخر وتكون مختلفة لدى الفرد الواحد وتستند إلى الرغبات وامليول والثقافة
واملعتقد .
 .4القيم هرمية  :ويعني ذلك وجود قيم معينة قد تسيطر على قيم أخرى وتجعلها خاضعة لها وأنها تختلف من ناحية األولوية في التطبيق.
مصادرالقيم في اإلسالم:
إ ن ما يميز القيم في الدين اإلسالمي من ناحية املصدر عن غيرها من املصادر الوضعية والفكرية الحديثة بأنها نابعة من القرآن الكريم والسنة
النبوية العطرية ،حيث أن مصدر القيم اإلدارية في اإلسالم هو القرآن الكريم والسنة النبوية خالف ملا ذهب اليه الباحثون في مواضيع القيم بأنها ترجع
إلى املجتمع الذي يعيش فيه الفرد أو لألحوال االقتصادية التي يمر بها ،وعليه فإن مصادر القيم في اإلسالم تتمثل باآلتي (العمري:)1987 ،
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 .1القرآن الكريم :وهو الكتاب املنزل على الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم ،وهو أساس الدين اإلسالمي والشريعة ويشتمل على كافة الجوانب
ْ
َ ْ
َ َ
ََ َ ه
َ
َ َ
ََ ْ َ ه
ْ َْ
اح ْي ِه ِإال أ َم ٌم أ ْمثالك ْم َما ف هرط َنا ِفي ال ِك َتا ِب ِم ْن ش ْي ٍء ث هم إلى َرِب ِه ْم
ض َوال طا ِئ ٍر َي ِطير ِبجن
العلمية في الدنيا واآلخرة لقوله تعالى (وما ِمن داب ٍة ِفي األر ِ
ي ْح َشر َ
ون) سورة االنعام ،38 :حيث تفسر اآلية الكريمة بحسب القرني ( ) 2007أي أن القرآن لم يغفل أي ش يء من املخلوقات أو األحوال إال وقد
دبره وقدره وأن الجميع يعودون إلى ربهم لحسابهم عن كل فعل وعمل ،ويرى الغامدي ( )2007أن كتاب هللا يتضمن النسق القيمي اإلسالمي بجميع
أبعاده املتنوعة  ،وأنه املصدر األول لاللزام الخلقي وهو يحتوي جميع ما يحتاجه البشر من اصالح وموعظة حسنة لألعمال الظاهرة والباطنة.
 .2السنة النبوية املطهرة :ويقصد بالسنة النبوية على أنها كل قول أو فعل أو إقرار صادر عن رسول البشرية محمد صلى هللا عليه وسلم ،وتأتي في
ْ ََْ َ ْ ََْ َ
َ ه َ ْ
ض َوا ًنا َو َي ْنصر َ
ون ه َ
ض ًال م َن هَّللا َور ْ
ون َف ْ
ْ
ْ َ َْ
َّللا
يار ِهم وأمو ِال ِهم يبتغ
ِ
املرتبة الثانية بعد القرآن الكريم لقوله تعالى ( ِللفق َر ِاء امله ِ
ِ ِ
اج ِرين ال ِذين أخ ِرجوا ِمن ِد ِ
َ
َو َرس َوله أ َول ِئ َك هم ه
ون) سورة الحشر ،7 :وبالنظر إلى تفسير الشنقيطي ( )1995فإن هذه اآلية تعني أنها إقرار بضرورة أخذ ما جاء به الرسول
الص ِادق
ْ
صلى هللا عليه وسلم وتنفيذ ما امر به وتجنب ما نهى عنه لقوله تعالى ( َو َما َي ْن ِطق َع ِن ال َه َوى) سورة النجم .3 :
 .3اإلجماع :يعتبر االجماع املصدر الثالث من مصادر التشريع في الدين اإلسالمي ،ويعني اتفاق العلماء والفقهاء في أمر معين .كما ويقصد باالجماع على
أنه اتفاق جميع املجتهدين من املسلمين في عصر من عصور اإلسالم بعد وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم على حكم شرعي أو في واقعة من الوقائع
اذ ما توافرت شروط االجماع فيها (الغامدي.) 2007 ،
 .4ا لقياس :ويعد القياس املصدر الرابع واألخير من مصادر التشريع ويأتي بعد االجماع ،وهو الحكم على أمر معين بالقياس على امر سابق له قد ورد
في القرآن الكريم أو السنة النبوية أو االجماع ،ويمكن النظر إليه على أنه اثبات حكم معلوم في معلوم آخر الشتراكهما في عملية الحكم عند املثبت
(العمري ،)1987،وعليه فإن اإلسالم أجاز استخدام أي من املصادر آنفة الذكر للحكم على األمور في ضوء القرآن الكريم والسنة واالجماع
والقياس ،والتي يتم الرجوع اليها في تفسير بعض اإلشكاليات لالفراد او املجتمعات (قلعجي.)2004 ،
أنواع القيم:
أورد الفكر اإلداري الحديث العديد من أنواع القيم بحسب املجال او التخصص التي تم تناولها من خالله ،حيث يمكن تصنيف هذه القيم إلى قيم
ً
نظرية ،وقيم اقتصادية ،وقيم جمالية ،وقيم اجتماعية ،وقيم سياسية وأخيرا قيم دينية والتي سيتم تناولها في هذا الجزء من الدارسة (الحنيطة2003،
).
آليات اكتساب القيم لدى األفراد:
هنالك العديد من الطرق املختلفة الكتساب االفراد للقيم ،حيث يتم ذلك من خالل التنشئة على منهج الشريعة اإلسالمية التي جاء بها رسول هللا
ً
محمد صلى هللا عليه وسلم ،حيث تعتبر القيم على أنها نتاج متراكم ملا يتعلمه الفرد ويكتسبه تدريجيا باعتبارها اطار مرجعي لسلوكياته (فليه والسيد،
ْ
ْ
ْ
 ،)2005وعليه فإن اإلنسان يتمتع بوسائل مختلفة من االدراك واملعرفة والتعلم لقوله تعإلى ( ِإ هن َرهب َك َي ْق ِض ي َب ْي َنه ْم ِبحك ِم ِه َوه َو ال َع ِزيز ال َع ِليم) سورة النمل
 ،78 :وعند النظر إلى تفسير هذه اآلية الكريمة فإنه يتجلى بأن هللا جعل لإلنسان وسائل للعلم واالدراك من سمع وبصر وقلب ،وهي تتمثل بالجوارح
والحواس لديه (القرني.)2007 ،
وعليه فإن االنسان يقوم باكتساب القيم من خالل عدة طرق ومصادر ولعل من أبرزها اآلتي (الحنيطة:) 2003،
 .1األسرة :وتتجلى القيم لدى االسرة من خالل تنميتها لدى األطفال ،وتتألف من مجموعة من األمور أبرزها التنمية الجسمية والعقلية والجماعية
ً
والنفسية وغيرها القائمة على أساس ضمني (بن حميد ،)،وتأسيسا على ما ذكر يأتي حديث عبد هللا بن عمر رض ي هللا عنهما عن الرسول صلى هللا
َ َ ُّ ْ َ َ ُّ ْ َ ْ ٌ َ ْ َ ه َ ْ َ ه
ََ ه
الناس َراعَ ،وه َو َم ْسئ ٌ
ول َع ْن
عليه وسلم يقول سمعت الرسول صلى هللا عليه وسلم
يقول(أال كلك َم ر ٍاع ،وكلكم م َسئول عن ر ِعي ِت ِ َه ،فاأل ِمير ال ْ ِذي على َ ِ ٍ
الرجل َراع َع َلى َأ ْهل َب ْي ِت ِهَ ،وه َو َم ْسئو ٌل َع ْنه ْمَ ،و ْاملَ ْرَأة َر ِاع َي ٌة َعلى َب ْي ِت َب ْع ِل َها َو َول ِد ِهَ ،وه َي َم ْسئول ٌة َع ْنه ْمَ ،وال َع ْبد َراع َعلى َمال َسي ِد ِه َوه َو َم ْسئولٌ
َر ِع هي ِت ِهَ ،و ه
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
ٍ
َع ْنهَ ،أ َال َفك ُّلك ْم َراعَ ،وك ُّلك ْم َم ْسئ ٌ
ول َع ْن َر ِع هي ِت ِه )ـ متفق عليه.
ٍ
ً
ً
 .2التعليم :تلعب العملية التعليمية والتربوية دورا جوهريا في مواجهة التحديات املحدقة باملجتمعات من خالل إعداد الفرد الصالح ،حيث يرى عقيل
ً ً
( )2006أن للقيم التي يتعلمها الفرد دورا كبيرا في تشكيل شخصيته وتوجيه سلوكياته وتصرفاتها أثناء املواقف التي يمر بها في حياته ،حيث ال بد أن
تقوم املؤسسات التعليمية في غرس القيم اإليجابية لدى األفراد وتعليمها لهم على النحو الصحيح.
 .3املجتمع :يعد املجتمع البيئة الحاضنة لالفراد والتي تتيح لهم االحتكاك مع بعضهم البعض ،حيث تضم هذه البيئة مستويات عديدة لعل من أبرزها
ً
املستوى الثقافي واملعرفي ،حيث يشير املطيري ( )1996إلى أن عملية اندماج االفراد في مجتمعاتهم تجعلهم يكتسبون قيما معينة فيقومون بدورهم في
اتباعها والعمل بها حسب قناعاتهم.
ً
ً ً
 .4االعالم :يعتبر االعالم من العوامل املؤثرة في تشكيل قيم االفراد ،إذ يلعب االعالم دورا مهما في صقل األنماط السلوكية املقبولة اجتماعيا من خالل
بعض املعايير األساسية التي تؤدي إلى تبني هذه األنماط مما يؤدي إلى اكتساب األفراد لسمات معينة ولعل من أبرز هذه الوسائل التلفزيون وشبكة
االنترنت والوسائل اإلعالمية األخرى (الزومان.)2001 ،
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 .5الدين اإلسالمي الحنيف :تعتبر الشريعة اإلسالمية املظلة األساسية للقيم ومنبعها الجوهري ،حيث يشمل الدين اإلسالمي الحنيف على القيم العليا
وااليجابية التي يتعلمها االنسان عبر الوسائل األخرى آنفة الذكر ،لقوله تعالى ( َف َأق ْم َو ْج َه َك للدين َحن ًيفا ف ْط َر َة هَّللا هالتي َف َط َر ه
اس َع َل ْي َها َال َت ْب ِد َ
الن َ
يل
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
َْ ََ ه َََْ ه َ َ َ
ل َخ ْلق ه َ َ
اس ال َي ْعلمون) سورة الروم  ،30 :تعني اآلية الكريمة بحسب تفسير القرني ( )2007أن اإلسالم هو الدين
َّللا ذ ِلك ِ
ِ ِ ِ
الدين الق ِيم ول ِكن أكثر الن ِ
الذي فطر هللا عليه االنسان منذ والدته وأنه هو الطريق املستقيم والنهج القويم ولقوله تعإلى (الكيالني )1989 ،سورة االنعام  ، 161 :أي أن الدين
اإلسالمي هو منهج االستقامة بال اعوجاج.
أهمية القيم:
تنبع أهمية القيم بالنسبة لألفراد بأنها تساعدهم في بناء حياتهم وصقل شخصياتهم بشكل إيجابي .كما أنها تلعب دور جوهري في وقاية األفراد من
ً
االنجراف خلف التيارات الزائفة ،في حين أن القيم تلعب دور رئيس في الجماعات أيضا من خالل حفظ املجتمعات وضمان تماسكها .كما جاء في حديث
الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم ( مثل املؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر
والحمى) متفق عليه ،وأنها حاجة ال بد منها في أي تنظيم اجتماعي (النووي.)2001 ،
أبعاد القيم في اإلسالم:
أورد الفكر اإلسالمي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة العديد من القيم والتي من أبرزها قيم العلم واألمانة ،واملسؤولية والعدل،
والشورى ،والتسامح واللين والقوة ،والحكمة ،والقدوة الحسنة واإلبداع (باعجاحه )2001 ،وغيرها من القيم األخرى التي حظيت في أدلة كثيرة في القرآن
الكريم وآياته ،وعليه ستقوم هذه الدراسة في تناول كل من القيم اآلتية بما يتناسب مع طبيعتها:
 .1قيم الشورى:
تعتبر الشورى من القيم األساسية في الدين اإلسالمي الحنيف وأحد مبادئه الرئيسية ملا تحققه من الكثير من الفوائد التي تقود االفراد والجماعات
إلى النفع واملزايا اإليجابية ،حيث يمكن اإلشارة إلى معنى الشورى في الفكر اإلسالمي على أنها استخراج الرأي من اآلخرين (عبد الفتاح ،)2005 ،وعليه فقد
َ َ َ ْ َ َ ه ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ًّ َ َ
يظ ْال َق ْلب َال ْن َف ُّ
ضوا ِم ْن
َّللا ِلنت لهم ولو كنت فظا غ ِل
دعا هللا عز وجل رسوله محمد صلى هللا عليه وسلم إلى ممارسة الشورى لقوله تعالى (ف ِبما رحم ٍة ِمن ِ
ِ
َ ْ َ َ ْ َْ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َْ
ْ
األ ْمر َفإ َذا َع َز ْم َت َف َت َو هك ْل َع َلى هَّللا إ هن ه َ
َّللا ي ِح ُّب امل َت َو ِك ِل َين) سورة آل عمران  ، 159 :في حين ضرب الرسول صلى
حوِلك فاعف عنهم واستغ ِفر لهم وش ِاورهم ِفي ِ ِ
ِ ِ
هللا عليه وسلم املثل األعلى في تطبيق الشورى وحث عليها في الحديث الشريف (ما ندم من استشار وما خاب من استخار) (الطبري ،)1985 ،وقوله ( َما
َ َ َ ْ ٌ َ ُّ
ور ٍة َ ،و َما َس ِع َد ب ْ
ط ب َمش َ
اس ِت ْغ َن ٍاء) (الخطيب. )2000 ،
ِ
ش ِقي عبد ق ِ
ً
وقد أورد الضحيان ( )1991أن الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم اتخذ مجلسا للشورى وكان يتكون من سبعة من املهاجرين وسبعة من األنصار،
وكان يشاورهم قبل قيامه بأي عمل وقبل اتخاذه ألي قرار في جميع املواقف واألمور ،وهذا ما يؤكد السلوك اإلداري وتوظيف الشورى للرسول صلى هللا
َ
ْ
عليه وسلم؛ وتأكيد ًا لهذا األمر فقد قال هللا تعالى ( َو هالذ َ
الص َال َة َو َأ ْمره ْم ش َ
ين ْ
اس َت َجابوا ِل َرِبه ْم َو َأ َقاموا ه
ورى َب ْي َنه ْم َو ِم هما َر َزق َناه ْم ي ْن ِفقون) الشورى .38 :
ِ
ِ
ولعل من أبرز تطبيقات الشورى وامثلتها في السنة املطهرة ما أشار اليه عبد الفتاح (: )2005
• استشارة الرسول صلى هللا عليه وسلم ألصحابه في طريقة االجتماع للصالة والتي كانت نتيجتها النهائية إقامة األذان كإعالن عن مواقيت الصالة.
• استشارة الرسول صلى هللا عليه وسلم صحابته في حال األسرى يوم بدر ،حيث أشار اليه سيدنا عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه بضرب أعناقهم،
وأشار اليه الصديق أبا بكر بالعفو عنهم وأخذ الفداء والذي أخذ الرسول بهذا الرأي.
• استشارة الرسول صلى هللا عليه وسلم الصحابي نوفل بن معاوية بعد حصار أهل الطائف ملدة خمسة عشرة يوم ،فأشار عليه بن معاوية بقوله "
يا رسول هللا ثعلب في حجر ،ان أقمت عليه اخذته ،وان تركته لن يضرك"  ،فرفع الرسول صلى هللا عليه عنهم الحصار وارتحل املسلمون وجاء بعدها
اهل الطائف مسلمين.
• إشارة سيدنا عمر رض ي هللا عنه الناس عندما أراد محاربة الفرس حيث أشاروا عليه جميعهم بالحرب على أن يبقى هو في املدينة املنورة.
وعليه فقد كانت الشورى من أهم القيم اإلسالمية التي حث عليها اإلسالم االفراد والجماعات على تطبيقها من باب مشاطرة اآلراء واستخراجها
بشكل إيجابي مما قد يؤدي إلى النجاح في األعمال والخطط املزعم تنفيذها.
 .2قيم املسؤولية:
تعتبر قيم املسؤولية من القيم املنبثقة من مبدأ األمانة في اإلسالم ،حيث تعرف املسؤولية على أنها االلتزامات املترتبة على أي تصرف صادر عن الفرد
سواء كان موظف أو غير ذلك في حدود وظيفته كضابط شرعي للتحكم بسير سلوكه الوظيفي في إطار شرعي داخل املنظمة ،وذلك لضمان تحقيقه
ً
للمصالح املتعلقة بوظيفته ،وأن املدير املسلم يشعر بثقل املسؤولية ويقوم بممارسة واجباته الوظيفية بناءا على جانبين من املسؤولية وهما مسؤولية
صغرى ومسؤولية كبرى ،حيث تعني املسؤولية الصغرى املحاسبة عن التقصير في العمل من قبل الجهات العليا في املنظمة ،أما املسؤولية الكبرى فهي
تضمن للمدير النجاة من املسؤولية الصغرى اذ ما التزم بها وهي املسؤولية الذاتية والدينية (عقيل.)2006 ،
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كوكب التميمي

َ
أكد الفكر اإلسالمي على قيم املسؤولية في العديد من اآليات القرآنية لقول هللا تعالى ( َو ِقفوه ْم ِإ هنه ْم َم ْسئولون) سورة الصافات ،24 :والتي تعني
ص َر َو ْالف َؤ َاد ك ُّل أ َولئ َك َك َ
الس ْم َع َو ْال َب َ
س َل َك ب ِه ِع ْل ٌم إ هن ه
املحاسبة عن االعمال واالقوال الصادرة عن االنسان ،ولقول هللا سبحانه وتعالى ( َوَال َت ْقف َما َل ْي َ
ان
ِ
ِ
ِ
ً
ً
َع ْنه َم ْسئوال) سورة االسراء ،36 :وعليه فإن القادة واملدراء في املنظمات يجدون من اآليات الكريمة السابقة توجيها لهم بعدم الذهاب وراء الشائعات والظن
والشكوك ،بل عليهم التيقن والتأكد ألنهم محاسبون عن التصرفات الصادرة عنهم (العلياني.)2008 ،
ً ً
ويرى عقيل ( )2006أن قيم املسؤولية لدى األفراد تلعب دورا مهما في بناء املجتمعات وتطورها فالفرد الذي ال يستطيع تحمل قيامه بالعمل
َ َ َْ
َ
َ
َ
ه
َ
َْ
َ
َ َ
ْ
امللقى على عاتقه ال يستطيع تحمل املسؤولية لقوله تعالى (ال يك ِلف هَّللا َن ْف ًسا ِإال و ْس َع َها ل َها َما ك َس َب ْت َو َعل ْي َها َما اكت َس َب ْت َرهب َنا ال ت َؤ ِاخذ َنا ِإ ْن ن ِس َينا أ ْو أ ْخطأ َنا
َ
َ ْ
ْ َ
َ َ ََ َ
َ
ْ
َ َ
َ
ص ًرا َك َما َح َم ْل َته َع َلى هالذ َ
َرهب َنا َوَال َت ْحم ْل َع َل ْي َنا إ ْ
ين ِم ْن ق ْب ِل َنا َرهب َنا َوال ت َح ِمل َنا َما ال طاقة ل َنا ِب ِه َو ْاعف َع هنا َواغ ِف ْر ل َنا َو ْار َح ْم َنا أ ْن َت َم ْوال َنا ف ْانص ْرَنا َعلى ال َق ْو ِم
ِ
ِ
ِ
ْال َكافر َ
ين) سورة البقرة ،286:وعليه فال يجب وضع شخص في اإلدارة بمنصب قيادي وهو غير قادر أو مؤهل باملهارات والعلوم والخبرات الالزمة لشغل
ِِ
هذا املنصب (آل مبارك. )2002 ،
وتستخلص الباحثة باالستناد على ما تقدم بأن الفرد املسلم ال بد بأن يكون مسؤول عن تصرفاته على النحو اآلتي :
• غرس قيم املسؤولية لدى االفراد كقيمة إسالمية ال بد من الحرص على تطبيقها ،وتنشئته عليها.
• أن يتمتع الفرد املسلم بحس املسؤولية الكبرى وهي الخوف من هللا عز وجل ،وأنه محاسب.
• أن يتم تحميل املسلم كموظف عبئ ومسؤولية تتناسب مع قدراته وكفاءاته.
• أن يراعي املسلمين في منظماتهم أحكام املسؤولية الواردة في اآليات الكريمة في القرآن الكريم ويحرصون على االلتزام بها.
 .3قيم العدل:
يعتبر العدل عمود القيم واملبادئ في اإلدارة اإلسالمية ورأس مالها وأساسها الداعم والجوهري والذي يقوم باالعتماد عليه وتطبيقه ،حيث أنه بغياب
العدل والعدالة ال تنهض اإلدارة في اإلسالم وال تؤدي واجباتها على نحو سليم ،وعليه فال بد أن يتمتع النسان في قيم العدالة باألقوال واألفعال وفي األحكام
ً
امتثاال لقول هللا تعالى ( َوإ َذا ق ْلت ْم َف ْ
اع ِدلوا
واألوامر والسلوكيات سواء كانوا أعضاء في الكيان التنظيمي أو قادة يعملون مع بعضهم البعض ،ويأتي ذلك
ِ
ه
صاك ْم به َل َع هلك ْم َت َذ هكر َ
ََ َ َ َ َ َ
ون) سورة األنعام  ،152 :وقوله تعالى ( َو َأن ْ
احك ْم َب ْي َنه ْم ب َما َأ ْن َز َل هَّللا َوَال َت هتب ْع َأ ْه َو َاءهمْ
َّللا َأ ْوفوا َذ ِلك ْم َو ه
ِِ
ول ْو كان ذا ق ْربى و ِب َع ْه ِد ِ
ِ
ِ
ِ
َ
الن َ َ
اح َذ ْره ْم َأ ْن َي ْفتن َ
اع َل ْم َأ هن َما يريد هَّللا َأ ْن يص َيبه ْم ب َب ْعض ذنوبه ْم َوإ هن َكث ًيرا م َن ه
وك َع ْن َب ْعض َما َأ ْن َز َل هَّللا إ َل ْي َك َفإ ْن َت َو هل ْوا َف ْ
َو ْ
اسقون) سورة املائدة:
ِ
اس لف ِ
ِِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ َ ه َ َ َ
َ ه َ َ
ََ
ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ًّ َ ْ َ ً َ ه َ َ
َ ْ
َ
اّلِل أ ْولى ِب ِه َما فال
ّلِل َول ْو َعلى أ ْنف ِسكم أ ِو الو ِالدي ِن واألقرِبين ِإن يكن غ ِنيا أو ف ِقيرا ف
 ،49وقوله تعالى ( َيا أ ُّي َها ال ِذين آ َمنوا كونوا ق هو ِامين ِبال ِق ْس ِط شهداء ِ ِ
ْ َ
ْ
َ ه هَ َ َ َ
َ َ
َ َ
ه
ان ِب َما ت ْع َملون خ ِب ًيرا) سورة النساء.135 :
َتت ِبعوا ال َه َوى أ ْن ت ْع ِدلوا َو ِإ ْن َتلووا أ ْو ت ْع ِرضوا ف ِإن َّللا ك
ً
ً
وتأسيسا على ما تقدم من آيات تناولت قيم العدالة فإن الرسول صلى هللا عليه وسلم أمر كل قائد اداري بأن يكون عادال وأن يتحرى العدل ويقوم
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
به بأي موقع كان به لقوله الحبيب محمد صلى هللا عليه وسلم َ ( :ما ِم ْن أ ِم ِير َعش َر ٍة ِإال ي ْؤتى ِب ِه َي ْو َم ال ِق َي َام ِة َم ْغلوال َح هتى َيف هك َع ْنه ال َع ْدل أ ْو ي ِوب َقه ال َج ْور)
انظر الجامع الصغير (البخاري ،)1987 ،وعليه فال ظلم في الفكر اإلداري اإلسالمي وال غبن وال جور على حق ،بل هناك عدل قائم على املعرفة واليقين
َّللا َي ْأمر ب ْال َع ْدل َو ْاإل ْح َسان َوإ َيتاء ذي ْالق ْرَبى َو َي ْن َهى َعن ْال َف ْح َشاء َو ْامل ْن َكر َو ْال َب ْغي َيعظك ْم َل َع هلك ْم َت َذ هكر َ
الذي ال يعرف ميل وال يتأثر بالهوى لقوله تعالى (إ هن ه َ
ون)
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
ََ َ ْ َ ه ْ َ ََ َ ْ َ َ َه َ
ه َ ه ه َ َ ٌ َ َ ْ َ ونَ
ْ
ه
ْ
ه
َ
ْ
َ
ْ
َ
سورة النحل ،90 :وقوله تعالى (وال يج ِرمنكم شنآن قو ٍم على أال تع ِدلوا اع ِدلوا هو أقرب ِللتقوى واتقوا َّللا ِإن َّللا خ ِبير ِبما تعمل ) سورة املائدة.8 :
وقد قام الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم بتوجيه القادة في زمنه من خالل وصيته ورسالته نحو العدل ،حيث أن العدل من القيم األساسية
واملبادئ الهامة في الفكر اإلسالمي ،وقد روي عنه صلوات هللا عليه أنه قال (ان املقسطين عند هللا على منابر من نور ،الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم
ْ
ً
ه
الناس إلى ه َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ً َ ْ َ ْ َ َ َ ٌ َ ٌ َ َ ْ َ َ ه
ايضا في قوله (إ هن َأ َح هب ه
َّللا َي ْو َم ال ِق َي َام ِة
وما ولوا) (االزدي .)1992 ،كما ورد
اس إلى ِ
ِ
َّللا وأقربهم ِمنه مج ِلسا يوم ال ِقيام ِة ِإمام ع ِادل  ،وأبغض الن ِ
ِ
ِ
َو َأ َش هده ْم َع َذ ًابا إ َم ٌ
ام َجا ِئ ٌر) سنن الترمذي.
ِ
ً
ََ ه َ َ
ً
َ
اطي
وفي السياق ذاته فإن التزام العدالة في اإلسالم يعتبر صراط مستقيم للعمل اإلداري ،وأداة تحقق غاياته امتثاال لقوله تعالى (وأن هذا ِصر ِ
َ ه
َ
السب َل َف َت َف هر َق بك ْم َع ْن َسب ِيل ِه َذ ِلك ْم َو ه
يما َف هاتبعوه َوَال َت هتبعوا ُّ
م ْس َت ِق ً
صاك ْم ِب ِه ل َعلك ْم َت هتقون) سورة االنعام ،153 :ويرى املخزنجي ( )2006أن اإلدارة في الفكر
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلسالمي تحث على تحقيق مبادئ وقيم العدالة من خالل االلتزام بها كواجب شرعي عبر توجيه جهود االفراد وتحقيق املساواة بين العاملين من خالل
السعي إلى اشباع حاجاتهم وتحقيق أهدافهم ،حيث أن ذلك يعتبر أيسر الطرق لتحقيق أهداف املنظمة بكفاءة وفي جو تعاوني طيب .كما أن لتحقيق
العد إلى في معاملة القادة ملرؤوسيهم يسقط عنهم مساءلتهم أمام هللا وتجلب لهم املزيد من الجزاء الطيب في اآلخرة ،ومن خاللها يشبعون حاجاتهم
الروحانية.
وقد جاءت دعوة القرآن الكريم بصرامة في ضرورة بأن يتم وضع معايير خاصة لقياس األعمال من خاللها ،ولكي يتم على أساسها تحديد درجات
َ َ
َ َْ َ
االحسان ودرجات اإلساءة في العمل لقوله تعالى ( َولكل َد َر َج ٌ
ات ِم هما َع ِملوا َوِلي َو ِف َيه ْم أ ْع َماله ْم َوه ْم ال يظلمون) سورة األحقاف ،19 :وعليه فإنه ليس من
ِ ٍ
العدل في اإلسالم بأن يتساوى جزاء جميع ال عاملين في الثواب أو العقاب ،اذ يتضح مدى ما قررته الشريعة اإلسالمية بهذا الشأن ،وإن التزام القائمين
139
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َ َ ْ َ َْ ْ َْ َ َه ًَْ ََ ََ ْ َ َْ ْ َْ َ َ َ
ال ذ هر ٍة ش ًّرا َي َره) سورة الزلزلة:
بالعدل في إدارة املنظمة ال بد من أن يعزز جزاء كل عمل وعامل لقوله تعإلى (فمن يعمل ِمثقال ذر ٍة خيرا يره * ومن يعمل ِمثق
.8-7
الوظائف اإلدارية في اإلسالم:
جاء الفكر اإلسالمي بالكثير من الوظائف اإلدارية لعل من أبرزها وظيفة القيادة والتخطيط والتنظيم والتقييم والتنفيذ ،إضافة إلى وظيفة التمويل
والتسويق وإدارة املوارد البشرية وغيرها ،حيث سنتطرق في هذا الجزء من الدراسة إلى وظيفتين رئيسيتين بما يتناسب مع طبيعتها وهي كل من وظيفة
القيادة في اإلسالم والتسويق مع بيان أهم تعريفاتها وأهميتها وأبرز اآليات واالحاديث التي تناولتها في الشريعة االسالمية الغراء.
 .1القيادة في اإلسالم:
تعتبر القيادة من الوظائف اإلدارية الرئيسية في املنظمات املعاصرة ،وعليه فقد تبوأت القيادة في الفكر اإلسالمي أهمية كبيرة جسدها التاريخ
ً
اإلسالمي منذ هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى املدينة املنورة إلى عصور الخالفات اإلسالمية ،حيث يورد احد املستشرقين " كان العرب قوما يضربون
يمض
في الصحراء ال يعين بهم فلما جاء النبي العربي اصبحوا قبلة لألنظار في شتى العلوم واملعارف ،وكثروا بعد أن كانوا قلة ،وعزوا بعد أن كانوا اذالء ولم ِ
قرن بعد اإلسالم حتى أضاءوا اطراف األرض بعقولهم وعلومهم" (االشعري.)2000 ،
وقد تنوعت مسميات القيادة في الفكر اإلداري اإلسالمي وعلى الرغم من ذلك إال أنها ارست مجموعة من املبادئ األساسية القائمة عليها والتي الزمت
بها العديد من الدراسات بالبحث والدراسة حيث لهذه املبادئ مصادر ومعاني معينة ولها رواد فكر من القادة املسلمين (أبو سن ،)1981 ،وعليه فإن
مصادر القيادة في اإلسالم شأنها شأن املفاهيم اإلدارية والشرعية األخرى والتي استمدت من مصدرين أساسين وهما القرآن الكريم والسنة النبوية العطرة
ه
(الفهداوي ،)2004 ،حيث وجه الدين اإلسالمي الحنيف البشر إلى ممارسة القيادة وارشدهم في شروط محددة لها لقوله تعالى ( هالذ َ
ين ِإ ْن َمك هناه ْم ِفي
ِ
ه ه َ َ ْ ْ َ ْ َ ُّ ْ َ
هَ َ َََ هَ َ ََ
َََ ْ َ ْ ْ َ َ ه َ َ ْ
َْ
ْ َْ َ َ
َ
َ
ات
ض أقاموا
األر
ور) سورة الحج ،41 :ولقوله عز وجل ( ِإن َّللا يأمركم أن تؤدوا األمان ِ
وف ونهوا ع ِن املنك ِر ِو ِ
الصالة وآتوا الزكاة وأ َمروا ِبامل ْعر ِ
ّلِل عا ِقبة األم ِ
َ ِْ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ه َ
ْ
ه هَ َ
ه
َ
َ
ْ
ه
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ً
ْ
ه
ً
اس أن تحكموا ِبالعد ِل ِإن َّللا ِن ِعما ي ِعظكم ِب ِه ِإن َّللا كان س ِميعا ب ِصيرا) سورة النساء ،58 :إلى غير ذلك من اآليات الواردة
إلى أه ِلها و ِإذ ا حكمتم بين الن ِ
بهذا الشأن (طبلية.)1985 ،
أما من ناحية املصدر الثاني املتمثل في السنة النبوية الشريفة فقد ضرب الرسول صلى هللا عليه وسلم املثل األعلى في ممارسة القيادة والتي يمكن
االستدالل اليها من خالل االحاديث الشريفة املتنوعة حول هذا املفهوم وتطبيقه لقوله عليه افضل الصالة والسالم (سيد القوم خادمهم) (التبريزي،
 ،)1985ولقوله (ال يحل لثالثة ان يكونو بفالة من األرض اال امروا عليهم احد) ،وقول (اذا خرج ثالثة في سفر ،فليؤمروا عليهم أحد) .ويتضح من االحاديث
ً
ً
السابقة ان الجماعة هي من تقون باختيار القائد والذي يتمتع في قدرات وصفات تؤهله ليكون قائدا بعيدا عن التسلط وفرض القيادة بالقوة (الضحيان،
.)1991
معنى القيادة اإلدارية في الفكراإلسالمي:
ً
يتضمن معنى القيادة في الفكر اإلسالمي العديد من املعاني املختلفة الرشاد الناس وهدايتهم وتولي امورهم ،حيث تعرف القيادة لغويا على أنها
ً
ً
ً
االمتداد في الش يء سواء كان افقيا على األرض أو رأسيا في السماء (الخولي ،)2015 ،في حين تعرف القيادة اصطالحا بأنها العملية التي يتم من خاللها التأثير
على اآلخرين من قبل القائد بهدف توجيههم إلى هدف معين بطريقة يحصل بها على احترامهم وتعاونهم وطاعتهم (الظاهر ،)2000 ،في حين يمكن تعريفها
ً
على أنها عملية يتم من خاللها تحريك البشر نحو هدفهم الدنيوي واألخروي وفقا لقيم اإلسالم وشريعته (أبوشيخة.)2015 ،
وعليه فقد اشارت العديد من اآليات الكريمة ملفهوم القيادة في اإلسالم ،حيث قال هللا تعإلى في محكم تنزيله اآليات التالية كدليل ألهمية القيادة في
َ َ
َ َ َ
ه ْ ْ َ
َ
ْ
الفكر اإلسالمي (عبيدات ،)2001 ،حيث قال هللا تعالى ( :أ َولئ َك هالذ َ
ين َه َدى هَّللا ف ِبه َداهم اق َت ِد ِه ق ْل ال أ ْسألك ْم َعل ْي ِه أ ْج ًرا ِإ ْن ه َو ِإال ِذك َرى ِلل َع ِامل َين) سورة
ِ
ِ
َ ْ
َ
َ
َ َ
ه َ َ ْ َ َ ه َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ه َ ه َ َ َ َ ْ ْ َ ونَ
َ
ْ
األنعام  ،90 :ولقوله تعالى ( َوكذ ِل َك َما أ ْر َسل َنا ِم ْن ق ْب ِل َك ِفي ق ْرَي ٍة ِمن ن ِذ ٍير ِإال قال مترفوها ِإنا وجدنا آباءنا على أم ٍة و ِإنا على آث ِار ِهم مقتد ) سورة الزخرف:
 ، 23وقد أورد الفكر اإلسالمي والقرآن الكريم العديد من اآليات التي احتوت على مسميات مختلفة للقيادة ولعل من أبرزها (أبو الفضل: )1996 ،
َ
َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُّ َ َ َ َ َ ه َ
ال إني َجاعل َ ه
ال َومنْ
َ
 .1اإلمامة :حيث وردت اإلمامة في القرآن الكريم عدة مرات لقوله تعالى (و ِإ ِذ ابتلى ِإبر ِاهيم ربه ِبك ِلم ٍ
ِ
ات فأت همهن ق َ ِ ِ
اس ِإ َم ًاما ق ِ
ك ِللن ِ
َْ
ه
األ ْرض َو َن ْج َع َله ْم َأئ هم ًة َو َن ْج َع َلهم ْال َوارثين)َ
ْ
الظامل َين) سورة البقرة  ،124 :ولقوله تعالى ( َونريد َأ ْن َنم هن َع َلى هالذ َ
ذرهيتي َق َ َ َ َ
ين ْ
استض ِعفوا ِفي
ال ال َينال ع ْه ِدي ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
سورة القصص ،5 :وعليه فإن االئمة قادة يملكون األرض والسلطان ،وهم دعاة الخير ويقتدى بهم في الدين والدنيا ،حيث يقودون امة حرة بشريعة
اإلسالم العادلة والتي تجعل من اإلسالم حضارة تصير قدوة في الكمال والهناء (سمارة.)2000 ،
ً
 .2الوالية والحكم :وتعني في اللغة السلطان ومنها الوالي وهو كل من ولي أمرا او قام به ،والوالي هو القائد املتصرف في شؤون البالد والعباد (التبريزي،
َ َ ه ْ َ َ َ ْ َ َ ًّ َ
ً
ان َوكال آ َت ْي َنا
 ،)1985في حين يعتبر الحكم أنه النبوة أو حسن القضاء أو الفصل في الخصومات وفقا ملنهج هللا وشرعه لقوله تعالى (ففهمناها سليم
ْ َ َ هْ َ ه َ
ْ ً َ ًْ َ َ ه َ ََ َ َ
ود ْالج َب َ
اع ِل َين) سورة األنبياء .79 :كما ويمكن النظر إلى الحكم على أنه االمتثال للخير والفهم
ال ي َس ِبحن والطي َر وكنا ف ِ
حكما و ِعلما وسخ ْرنا مع داو ِ
اب بق هو ٍة َو َآ َت ْي َناه ْالح ْك َم َ
َ َ َْ
ْ َ َ
ص ِب ًّيا) سورة مريم.12 :
لالحكام الشرعية لقوله تعالى (يا يحيى خ ِذ ال ِكت ِ
140
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 .3الخالفة :تعرف الخالفة على أنها حمل الكافة بمقتض ى املنظور الشرعي في مصالحهم الدنيوية واألخروية ،فهي بالحقيقة خالفة الش يء في حراسة
الدين وسياسة الدنيا (مقدمة ابن خلدون) ،ويعرف الخليفة على أنه اسم لكل من انتقلت اليه مهمة تدبير اهل األرض والنظر في مصالحهم
(االشعري ،)2000 ،وقد ورد عن سلمان الفارس ي رض ي هللا عنه عندما تم سؤاله عن اوصاف الخليفة إذ قال  :الخليفة الذي يعدل في الرعية ،ويقسم
بينهم بالسوية ،ويشفق عليهم شفقة الرجل على أهله والوالد لولده ،ويمض ي فيهم بكتاب هللا (الطبري ،)1985 ،وقد أشارت اآليات الكريمة في القرآن
ه َ ََْ َ َ َ ً َْ
َ ه ْ
ْ
َ ه
األ ْر َ ْ ْ َ ْ َ ه
اس ِبال َح ِق َوال َتت ِب ِع ال َه َوى في ِضل َك َع ْن َس ِب ِيل
الكريم ملفهوم الخالفة في عدة مواضع لقوله تعالى ( َيا َداوود ِإنا جعلناك خ ِليفة ِفي
ض فاحكم بين الن ِ
ِ
ه َ ْ ََ ٌ َ ٌ َ َ
ه ه ه َ ُّ َ َ ْ
َْ َ ْ َ
اب) سورة ص ،26 :حيث يشير مفهوم االستخالف في اآلية الكريمة إلى تولي
َّللا ِإن ال ِذين َي ِضلون عن َس ِب ِيل ِ
ِ
َّللا لهم عذاب ش ِديد ِبما نسوا يوم ال ِحس ِ
الخليفة شؤون الناس وارشادهم إلى الصراط املستقيم وجمعهم على كلمة التوحيد وتنفيذ منهج هللا عز وجل وشريعته بالعدل والحق (جامع البيان
َ َ َ
َ
ه َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َْ
ض ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم ِل َن ْنظ َر ك ْيف ت ْع َملون) سورة يونس ،14 :أي أن خالفة جيل لجيل آخر
في تأويل القرآن) ،ولقوله تعالى ( :ثم جعلناكم خال ِئف ِفي األر ِ
وأمة ألخرى (الشنقيطي.)1995 ،
 .4التمكين :ويعرف التمكين على أنه بلوغ النصر وامتالك القوة ،وحيازة السلطان وتأييد الجماهير واالنصار واالتباع ،وهو ترسيخ في األرض وعلو
بالشأن (الحميداني ،) 2006 ،وقد أبرزت قصص التمكين وأمثلتها في القرآن الكريم ولعل أهمها تمكين هللا لسيدنا يوسف عليه السالم لقوله تعالى
َْ
ْ َْ
ََ َ ه
ْ
اش َت َراه ِم ْن ِم ْ
ص َر ِال ْم َرَأ ِت ِه َأ ْكر ِمي َم ْث َواه َع َس ى َأ ْن َي ْن َف َع َنا َأ ْو َن هت ِخ َذه َو َل ًدا َو َك َذ ِل َك َم هك هنا ِليوس َ ْ َ ْ
يث َو هَّللا
ال ال ِذي
(وق
ض َوِلن َع ِل َمه ِمن تأ ِو ِيل األ َح ِاد ِ
ف ِفي األر ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ه
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ه
ْ
َ
َ
َ
ه
َ
َ
َ
ه
َ
ال امل ِلك ائتو ِني ب ِه أ ْستخ ِل ْ
صه ِلنف ِس ي فل هما كل َمه ق َ
َغ ِال ٌب على أ ْمر ِه ول ِكن أكث َر الناس ال ي ْعلمون) سورة يوسف ،21 :ولقوله تعالى (وق َ
ال ِإنك ال َي ْو َم
َِ
َ ِ
َ َ ْ َ ِْ َ َ َ َ ْ َ
َ
َ
َ ٌ َ ٌ ََ َ َ َه
ه
ٌ
ف في ْاأل ْرض َي َت َب هوأ م ْن َها َح ْيث َي َشاء نصيب ب َر ْح َمت َنا َمنْ
ْ
ل َد ْي َنا َم ِك ٌين أ ِم
ِ ِ
ِ
ِ
ض ِإ ِني ح ِفيظ ع ِليم * وكذ ِلك مكنا ِليوس ِ
ِ
ين ( )54قال اجعل ِني على خزا ِئ ِن األر ِ
َ
ْ
َ َ َ
نشاء َوال ن ِضيع أ ْج َر امل ْح ِس ِن َين) سورة يوسف.56-54 :
وعليه وبعد استعراض املسميات املختلفة للقيادة واملتمثلة في كل من االمامة والحكم والخالفة والتمكين ،نجد ارتباط كبير بينهم وبين مفهوم القيادة
في اإلسالم ،اذ يمكن استخالصها في النقاط التالية:
•
•

األمانة قدوة  :حيث يعتبر القائد قدوة في عدله واعالته وصالحه وأمانته وتضحيته وغيرها من الصفات.
الحكم هو حسن القضاء من خالل الفهم السليم للمواقف واالحداث ،حيث ال بد من ان يكون القائد صاحب حكمة وذكاء.

• الخالفة هي سياسة حكم الناس وارشادهم إلى الصراط املستقيم وفق شرع هللا عز وجل.
• التمكين وهو حصول القائد على أسباب القوة والحضور والظهور بين األفراد.
 .2التسويق في الفكراإلسالمي :
يعتبر التسويق حاجة ماسة لدى املنظمات ومفتاح نجاحها ،حيث ان من خالله يتم فهم رغبات العمالء وحاجاتهم ويساهم في اشباعها والحصول
على الرضا املمكن ،وعليه يعتبر التسويق أداة من أدوات التفوق في التجارة والتي أشار اليها الدين اإلسالمي الحديث برسالته الخالدة وأنظمته الشاملة
َ ْ
َ َ ُّ َ ه َ َ
ً ً
ين آ َمنوا ال َتأكلوا
واحكامه الجامعة ،حيث قام الدين القيم بايالء التجارة اهتماما بالغا لدعوة بني البشر في السعي طلب الكسب لقوله تعالى (يا أيها ال ِذ
ْ
ه َْ َ َ
َّللا َك َ
َ َ َْ
ون ت َج َار ًة َع ْن َت َراض م ْنك ْم َوَال َت ْقتلوا َأ ْنف َسك ْم إ هن ه َ
ان بك ْم َر ِح ً
يما) سورة النساء.29 :
اط ِل ِإال أن تك ِ
أ ْم َوالك ْم َبينك ْم ِبال َب ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
َ َ ََ
َ ََْ ََ
ه
ص َحاب ه
ٌَ ْ
َ ْ َ
َّللا َو َم ْن َع َاد َفأ َول ِئ َك َأ ْ
ََ َ ه ه ََْْ َ َ ه َ
الن ِار ه ْم ِف َيها
الرَبا ف َمن ج َاءه َم ْو ِعظة ِمن َرِب ِه فانتهى فله َما َسلف وأ ْمره إلى ِ
وقال هللا تعالى (وأحل َّللا البيع وحرم ِ
َ
َ
خ ِالدون) سورة البقرة ،275 :وفي السياق ذاته وعند سؤال الرسول صلى هللا عليه وسلم عن افضل الكسب فقال (بيع مبرور وعمل الرجل بيده) سنن
الترمذي.
َْ
هَ َ ً َ َه
ْ َ
هَ َ َْ
َ َ
َ
ْ
ه
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َّللا واذكروا َّللا ك ِثيرا لعلكم تف ِلحون) سورة الجمعة  ،10 :كما قرن
ض وابتغوا ِمن فض ِل ِ
ولقول هللا تعالى (ف ِإذا ق ِضي ِت الصالة فانت ِشروا ِفي األر ِ
ون ْ َ ْ ه َ َ َ َ َ ونَ
ون ْ َ ْ َ ْ َ َ
ََ َ َ َ ْ َ
َ
َّللا وآخرون يقا ِتل ِفي س ِب ِيل
سبحانه وتعإلى الضاربين في األرض للتجارة
ض يبتغ ِمن فض ِل ِ
باملجاهدين في سبيله لقوله تعالى (وآخرون يض ِرب ِفي األر ِ
هَ َ ََ
هَ َ ََ
َ
هَ َ
ً
ْ
ه َ ْ
ً
ً
َ
َ
َ
َ
ْ
َّللا فاق َرءوا َما َت َي هس َر ِم ْنه َوأ ِقيموا الصالة وآتوا الزكاة وأق ِرضوا َّللا قرضا حسنا وما) سورة املزمل ،20 :من هنا فإن املؤمنون في نظر اإلسالم ليس رجاال من
ِ
اجالس املساجد وال رهبان اديرة وانما هم رجال عمل وتجارة ،وميزتهم أن أعمالهم الدنيوية ال تلهيهم وتشغلهم عن واجباتهم اآلخروية اذ قال هللا تعالى
َ َ َ َ ه ه َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُّ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ه َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ
َّللا َال يح ُّب ْامل ْفسد َ
األ ْرض إ هن ه َ
ين) سورة
( َو ْاب َت ِغ ِفيما آتاك َّللا الدار اآل ِخرة وال تنس ن ِصيبك ِمن الدنيا وأح ِسن كما أحسن َّللا ِإليك وال تب ِغ الفساد ِفي
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ً
ً
القصص( ،77 :الزحيلي ،)1997 ،وقد كان الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم يرتاد األسواق كسبا للرزق وطلبا للمعاش ،حتى عاب املشركون عليه ذلك
َْ
ْ
َ َ
ه
َ َ َ َ
الط َع َ
بقولهم كما ذكر القرآن الكريم ( َو َقالوا َم ِال َه َذا ه
ام َو َي ْم ِش ي ِفي األ ْس َو ِاق ل ْوال أ ْن ِز َل ِإل ْي ِه َمل ٌك ف َيكون َم َعه َن ِذ ًيرا) سورة الفرقان.7 :
ول َيأكل
الرس ِ
َ
َ
ََْ
َْ
الش َت ِاء َو ه
ف) سورة قريش .2-1 :أي ان رحلة
الص ْي ِ
ش ِ*إيال ِف ِه ْم ِرحلة ِ
ولضرورة التسويق فقد ضرب اإلسالم عليه بعض األمثال لقوله تعالى ( ِ ِإليال ِف قري ٍ
الشتاء والصيف هي عبارة عن الرحالت التجارية التي كانت تسير إلى الشام وإلى اليمن ،وبينت كتب السيرة النبوية العطرة ان الرسول محمد صلى هللا عليه
ً
وسلم كان يتاجر للسيدة خديجة تجارى إلى الشام وانها اختارته بناءا على امانته وقوامته (العمري.)1987 ،
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ويقوم التسويق على اإلعالن والذي يحتل أهمية كبيرة لتحقيق الفوائد الكثيرة واملختلفة لكل من البائع واملشتري ،حيث أن أساليب التسويق املطبقة
ً
ً
اليوم تنطوي على الكثير من املمارسات غير األخالقية كالكذب واملبالغة والخداع والتضليل ،وعليه فقد قدم اإلسالم منهجا مغايرا للتسويق في جانب
اإلعالن لقوله تعالى (ث هم ِإ ِني َد َع ْوته ْم ِج َه ًارا) سورة نوح( ،8 :نصير وإسماعيل )2009 ،و من املعجزات القرآنية في التسويق فيما يخص والء املستهلك و هو
من من أهم البرامج و اإلستراتجيات الحديثه في علم التسويق الحديث ،حيث اجتمعت نظريات التسويق الحديثه على أن املحافظة على املستهلك الذي
َْ
ََ َ ه َ
س َو َت َولى * أ ْن َج َاءه األ ْع َمى) سورة
يتعامل مع املنظة أقل كلفة إقتصادية من جذب مستهلكين جدد ،و قد سبق القرآن هذه النظريات حيث قال تعال ( عب
.2-1:
ين َآ َمنوا هاتقوا ه َ
وقد شرع هللا تعإلى العديد من املبادئ املرتبطة في التسويق والتي من أهمها التزام الصدق لقوله تعلىَ ( :يا َأ ُّي َها هالذ َ
َّللا َوكونوا َمعَ
ِ
ه
الص ِاد ِق َين) سورة التوبة  ، 119:إضافة إلى النهي عن النجش لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم في الحديث الشريف (ال تناجشوا وال تباغضوا وكونوا
ً
عباد هللا إخوانا) ويعرف النجش فقها بأن يظهر الشخص أنه راغب في شراء السلعة بثمن معين ليس بقصد شرائها ،وإنما ليخدع غيره فيشتريها ،وهذا
يحدث بالتواطؤ مع البائع من أجل خلق ح الة صورية من الطلب على السلعة بالحيلة والخداع ،وهو ما يمكن مالحظته في العديد من األساليب التسويقية
مثل استئجار أناس للتجول في املحال ،بل وحمل سلع معهم منها كأنهم اشتروها (السلطان.)1997 ،

مجتمع الدراسة وعينتها
يتكون مجتمع الدراسة من العاملين في شركة املخازن التجارية س ي تاون ( )C Townفي مدينة عمان في اململكة األردنية الهاشمية واملتمثلين في مدراء
الفروع ومسؤولي األسواق والعاملين في جميع األقسام وفي أربعة فروع (تالع العلي ،الدوار السابع ،جبل الحسين ،االستقالل مول).
وحدة املعاينة والتحليل
تمثلت وحدة املعاينة من املدراء واملسؤولين في جميع األقسام والوحدات اإلدارية .حيث تم توزيع  300استبانة عليهم بشكل عشوائي يوضح الجدول
( )1توزيعات أفراد العينة حسب املتغيرات الديموغرافية كما يلي:
جدول( :)1خواص العينة
العينة
وحدة املعاينة

حجم
العينة
300

اإلستبانات
املستردة
300

اإلستبانات غير الصالحة
للتحليل
43

اإلستبانات الصالحة
للتحليل
247

نسبة اإلستبانات الصالحة إلى
اإلستبانات املوزعة
%82.3

االختبارات الخاصة بأداة الدراسة
بعد أن قامت الباحثة في تطوير استبانة الدراسة والتي ضمت جميع أبعاد متغيراتها املستقلة والتابعة بالشكل الذي ساهم في اختبار فرضياتها،
حيث تم توزيع هذه االستبانة على أفراد عينة الدراسة من العاملين في الشركة املبحوثة.
وبهدف زيادة درجة املصداقية واملوثوقية للبيانات املجمعة ،اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة في قياسها ملتغيراتها على مجموعة من املقاييس التي
ً
اثبتت مصداقيتها وموثوقيتها ،اذ توزعت إجابات افراد العينة على فقرات االستبانة وفقا ملقياس ليكرت الخماس ي ،والذي يعبر عن مدى املوافقة من قبل
املستجيب مع فقرات االستبانة بحسب الجدول رقم ( )2التالي :
جدول( :)2مقياس ليكرت الخماس ي
موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

5

4

3

2

1

الصدق الظاهري
سعت الباحثة إلى اختبار الصدق الظاهري بهدف التعرف على ارتباط أسئلة وفقرات االستبانة ومدى صلتها بمتغيراتها ،وللتأكد من مدى اتساق
إجابات أفراد عينة الدارسة في تحقيق أهدافها واالجابة على تساؤالتها ،حيث قامت الباحثة في عرض االستبانة على عدد من املحكمين من ذوي الخبرة
واالختصاص الصدار الحكم حول صالحيتها كأداة مناسبة لجمع البيانات ،ويوضح الجدول رقم ( )2تقديرات الفقرات بحسب االعتماد على معادلة
) Sakran (2010كاآلتي :
طول الفئة = الحد األعلى ( – )5الحد األدنى ( / )1عدد الفئات (.)3
(1.33 = 3/4 = 3/)1-5

وبذلك تكون املستويات املعتمدة التخاذ القرار كما هو مبين في جدول ( )3على النحو االتي:
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املستوى األول :من ( )1إلى ( )2.33منخفضة.
املستوى الثاني :من ( )2.34إلى ( )3.67متوسطة.

• املستوى الثالث :من ( )3.68إلى ( )5عالية.
جدول ( :)3املعيار اإلحصائي لتفسير املتوسطات الحسابية وتقديراتها
املتوسط الحسابي
من  – 1.00أقل من 2.33

درجة املوافقة
بدرجة منخفضة

من  – 2.33أقل من 3.67
من  – 3.67أقل من 5.00

بدرجة متوسطة
بدرجة مرتفعة

الثبات:
قامت الباحثة باالعتماد على معامل كرونباخ ألفا ( )Cronbach’s Alphaللتوصل إلى االتساق الداخلي ،وذلك بهدف التأكد من مدى صالحية
االستبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة للدراسة الحالية .ولقياس مستوى االتساق الداخلي لفقرات االستبانة تم استخدام معامل كرونباخ ألفا ،ويوضح
الجدول ( )4ذلك.
جدول ( :)4معامالت االتساق الداخلي (كرونباخ الفا)
املجال

املحور
قيم اإلدارة في االسالم

الوظائف االدارية

معامل ثبات االتساق الداخلي

الشورى

0.904

املسؤولية

0.892

العدل

0.802

القيادة

0.902

التسويق

0.799
0.859

األداة ككل

يتبين من الجدول ( )4أن معامل الثبات الكلي للمتغير املستقل (قيم اإلدارة في االسالم) واملتغير التابع (الوظائف االدارية) كانت أعلى من ( )%70مما
يدل على وجود إتساق داخلي بين فقرات أداة الدراسة وذلك بنسبة ( ،)%85.9وهذا ما يؤكد صالحية اداة الدراسة في اختبار الفرضيات ونسبة كبيرة.

عرض النتائج واختبار الفرضيات:
تقوم الباحثة في هذا الفصل بقياس أثر قيم اإلدارة في اإلسالم على الوظائف اإلدارية في في شركة املخازن التجارية ،ومن ثم عرض النتائج والتحليل
ً
اإلحصائي بما في ذلك خصائص العينة ،ونتائج اإلحصاء الوصفي التي تتمثل باملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،وأخيرا ستقوم الباحثة في
اختبار فرضيات الدراسة وإيجاد الدالالت اإلحصائية لهذه االختبارات.
خصائص عينة الدراسة:
تم عرض خصائص العينة وذلك بوصف املتغيرات الديموغرافية وهي (النوع اإلجتماعي ،الفئة العمرية ،املؤهل العلمي ،الخبرة في استخدام أنظمة
املوافقات الطبية االلكترونية) ،وعرضت النتائج كما يلي:
جدول ( :)5وصف عينة الدراسة من حيث املتغيرات الديموغر افية
املتغير
النوع اإلجتماعي

الفئة العمرية

املؤهل العلمي

املستوى  /الفئة
ذكر
أنثى
املجموع
 25-18سنة
 30–26سنة
 35 -31سنة
 40 -36سنة
 41سنة فأكثر
املجموع
ثانوية عامة أو اقل
دبلوم مجتمع شامل

العدد
157
90
247
56
67
61
41
22
247
98
67

النسبة املئوية %
%63.5
%36.5
%100
%22.7
%27.1
%24.7
%16.6
%8.9
%100
%39.7
%27.1
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سنوات الخبرة في شركة س ي تاون
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بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
املجموع
أقل من سنة
من سنة –  5سنوات

69
9
4
247
30
89

%27.9
%3.7
%1.6
%100
%12.1
%36

من  10 – 6سنوات
 11سنة فأكثر
املجموع

75
53
247

%30.4
%21.5
%100

اإلحصاء الوصفي
للتعرف على طبيعة اجابات افراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة املتعلقة بمتغيرات الدراسة تم اجراء االحصاء الوصفي الذي تمثل باألوساط
الحسابية واالنحرافات املعيارية وكما يتبين من الجداول أدناه .
 .1فقرات قياس املتغير املستقل  :قيم اإلدارة في االسالم
ً
أوال  :الشورى
جدول ( :)6األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية الجابات عينة الدراسة على الفقرات تتعلق بالشورى
الرقم

الفقرة

الوسط الحسابي

االنحراف
املعياري

الترتيب

مستوى
االهمية

1

تسعى الشركة إلى استطالع اآلراء حول القضايا املتعلقة باألعمال.

4.29

0.610

3

مرتفع

2
3
4

تقوم الشركة بمشورة املوظفين حيال خططها املستقبلية.
لدى الشركة مجلس إدارة خاص يقوم بإصدار القرارات املناسبة.
يسعى املدراء إلى تعزيز مفهوم الشورى لتوفير البدائل التخاذ القرارات.

4.0784
4.324
4.15

0.68828
0.785
0.852

5
2
4

مرتفع
مرتفع
مرتفع

5

تؤدي القيادة التشاركية القائمة على الشورى إلى الضبط الذاتي.
املجموع

4.45
4.25848

0.685

1

مرتفع
مرتفع

يتبين من الجدول السابق أن أعلى األوساط الحسابية قد بلغ ( )4.45وبانحراف معياري قدره ( )0.685ويعود الجابات الفقرة التي تنص على تؤدي
القيادة التشاركية القائمة على الشورى إلى الضبط الذاتي ،وفي املرتبة الثانية جاءت اجابات الفقرة التي نصت على " لدى الشركة مجلس إدارة خاص
يقوم بإصدار القرارات املناسبة ".حيث بلغ الوسط الحسابي لهذه االجابات ( ،)4.324كما ظهر من الجدول اعاله ان ادنى االوساط الحسابية قد بلغ
( )4.078ويخص اجابات الفقرة التي تتعلق بقيام الشركة بمشورة املوظفين حيال خططها املستقبلية ،يتضح من االجابات أعاله أن كافة األوساط
الحسابية جاءت بمستوى مرتفع وعلى الرغم من ذلك إال أنه يتضح أن مشورة املوظفين جاءت بدرجة متاخرة عن الفقرات األخرى مما يشير إلى وجود
مركزية نسبية التخاذ القرارات .
ً
ثانيا :املسؤولية
جدول( :)7األوساط الحسابية واالنحر افات املعيارية الجابات عينة الدراسة على الفقرات تتعلق باملسؤولية
الرقم

الفقرة

6

ً ً
تلعب املسائلة دورا كبيرا في تحقيق األهداف.

مستوى
االهمية

الوسط الحسابي

االنحراف
املعياري

الترتيب

4.098

0.7551

2

مرتفع

7

تولد رقابة هللا عز وجل للعاملين رقابة ذاتيه لديهم.

4.411

0.8716

1

مرتفع

8
9

يوجد عالقة وثيقة بين جو العمل السائد وأداء األدوار بشكل مسؤول.
يتحلى العاملين في الشركة باملهارات والخبرات الالزمة.

3.627
3.742

1.0575
0.9271

5
4

متوسط
مرتفع

10

يؤدي الشعور باملسؤولية إلى نجاح األعمال.
املجموع

4.039
3.9834

0.3980

3

مرتفع
مرتفع

يتبين من الجدول السابق أن أعلى األوساط الحسابية قد بلغ ( )4.411وبانحراف معياري قدره ( )0.8716ويعود الجابات الفقرة التي تنص على
ً ً
تولد رقابة هللا عز وجل للعاملين رقابة ذاتيه لديهم ،وفي املرتبة الثانية جاءت اجابات الفقرة التي نصت على " تلعب املسائلة دورا كبيرا في تحقيق األهداف
" حيث بلغ الوسط الحسابي لهذه االجابات ( ،)4.098كما يظهر من واقع الجدول اعاله ان ادنى االوساط الحسابية قد بلغ ( )3.627ويخص اجابات
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الفقرة التي تتعلق بوجود عالقة وثيقة بين جو العمل السائد وأداء األدوار بشكل مسؤول ،يتضح من االجابات أعاله أن معظم األوساط الحسابية جاءت
بمستوى مرتفع وأن إجابات فقرة واحدة فقط جاءت بمستوى متوسط وتتعلق بالعالقات السائدة أثناء العمل.

ً
ثالثا :العدل

جدول ( :)8األوساط الحسابية واالنحر افات املعيارية الجابات عينة الدراسة على الفقرات تتعلق بالعدل
الترتيب

4.345

0.7001

1

مستوى
االهمية
مرتفع

4.235

0.6808

2

مرتفع

4.098

0.6709

3

مرتفع

0.8448

4

مرتفع

1.0784

5

متوسط

الرقم

الفقرة

11

تسهم عملية وضع الرجل املناسب في املكان املناسب إلى تحقيق األهداف بأقصر الطرق
وأقل وقت ممكن.
ً
ً
يلعب العدل دورا اساسيا في وضع األمور في نطاقها الصحيح.

13

تشجع عملية التقييم العادل االفراد على ظهور ابداعاتهم وابتكاراتهم على شكل
مقترحات .

14

تعتبر الحوافز العادلة قوة تحرك العاملين نحو النجاح في األعمال.

4.078

15

يسهم وضوح التسلسل اإلداري إلى توفير اطار مرجعي واضح ومحدد لألعمال في
الشركة.

3.392

املجموع

4.029

12

الوسط الحسابي

االنحراف املعياري

مرتفع

يتبين من الجدول السابق أن أعلى األوساط الحسابية قد بلغ ( )4.435وبانحراف معياري قدره ( )0.7001ويعود الجابات الفقرة التي تنص على
تسهم عملية وضع الرجل املناسب في املكان املناسب إلى تحقيق األهداف بأقصر الطرق وأقل وقت ممكن ،.وفي املرتبة الثانية جاءت اجابات الفقرة التي
ً
ً
نصت على " يلعب العدل دورا اساسيا في وضع األمور في نطاقها الصحيح "...حيث بلغ الوسط الحسابي لهذه االجابات ( ،)4.235كما يتضح من واقع
الجدول أعاله ان أدنى االوساط الحسابية قد بلغ ( )3.392ويخص إجابات الفقرة التي تتعلق باملساهمة الواضحة للتسلسل اإلداري إلى توفير اطار مرجعي
ً
واضح ومحدد لألعمال في الشركة  ،وهذا قد يشير إلى وجود اهتمام بالتسلسل اإلداري لكنه نسبيا وليس باملستوى املطلوب .
 .2فقرات قياس املتغير التابع  :الوظائف االدارية
ً
أوال  :القيادة
جدول ( :)9األوساط الحسابية واالنحر افات املعيارية الجابات عينة الدراسة على الفقرات تتعلق بالقيادة
الرقم

الفقرة

الوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الترتيب

مستوى
االهمية
مرتفع

16

تتبع القيادة في الشركة أسلوب التريث في اتخاذ القرارات.

3.89

0.785

3

17

تتسم القيادة في الشركة باللين في التعامل مع املوظفين .

3.42

0.856

4

متوسط

18
19

تحرص قيادة الشركة على بث روح الطمأنينة واألمان في بيئة العمل.
يمكن النظر إلى قادة الشركة على أنهم قدوة حسنة جراء التعامالت اإلدارية.

3.21
4.12

0.662
0.765

5
2

متوسط
مرتفع

20

يحرص قادة شركتنا على توزيع املهام والواجبات بحسب قدرة كل موظف.
املجموع

4.32
3.792

0.598

1

مرتفع
مرتفع

يتبين من الجدول أعاله أن أعلى األوساط الحسابية قد بلغ ( )4.32وبانحراف معياري قدره ( )0.598ويعود الجابات الفقرة التي تنص على يحرص
قادة شركتنا على توزيع املهام والواجبات بحسب قدرة كل موظف ،وفي املرتبة الثانية جاءت اجابات الفقرة التي نصت على " يمكن النظر إلى قادة الشركة
على أنهم قدوة حسنة جراء التعامالت اإلدارية "..حيث بلغ الوسط الحسابي لهذه االجابات ( ،)4.12كما يتضح من الجدول أعاله أن أدنى األوساط
الحسابية قد بلغ ( )3.21ويخص اجابات الفقرة التي تتعلق بحرص قيادة الشركة على بث روح الطمأنينة واألمان في بيئة العمل ،وهذا يبين أن انخفاض
ً
ً
مستوى االجابات على هذه الفقرة قد يعود لعدم وجود عقود عمل دائمة للموظفين مما يشكل هاجسا سلبيا لهم نتيجة الخوف من عدم تجديد عقودهم
ً
وهذا ينعكس حتما على األداء.
ً
ثانيا :التسويق
جدول( :)10األوساط الحسابية واالنحر افات املعيارية الجابات عينة الدراسة على الفقرات تتعلق بالتسويق
الرقم

الفقرة

21
22
23
24
25

تقدم الشركة منتجات وخدمات ذات جودة مرتفعة للزبائن.
تلبي سياسة التسعير املتبعة في الشركة حاجات الزبائن.
تعتبر طريقة التسعير في الشركة متوافقة مع احكام الشريعة اإلسالمية.
يلتزم املوظفين العاملين في دائرة التسويق باالساليب الترويجية وفق الشريعة اإلسالمية.
تلتزم الشركة باملصداقية بالتعامل مع الزبائن.
املجموع

الوسط الحسابي
4.21
3.25
3.88
4.08
4.15
3.914

االنحراف املعياري
0.658
0.712
0.745
0.796
0.862

الترتيب
1
5
4
3
2

مستوى
االهمية
مرتفع
متوسط
مرتفع
مرتفع
مرتفع
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يتبين من الجدول السابق أن أعلى االوساط الحسابية قد بلغ ( )4.21وبانحراف معياري قدره ( )0.658ويعود الجابات الفقرة التي تنص على تقدم
الشركة منتجات وخدمات ذات جودة مرتفعة للزبائن ،وفي املرتبة الثانية جاءت اجابات الفقرة التي نصت على تلتزم الشركة باملصداقية بالتعامل مع
الزبائن” حيث بلغ الوسط الحسابي لهذه االجابات ( ،)4.15كما يظهر من الجدول أعاله أن أدنى األوساط الحسابية قد بلغ ( )3.25ويخص إجابات الفقرة
التي تتعلق بتلبية سياسة التسعير املتبعة في الشركة حاجات الزبائن  ،يتضح من االجابات أعاله الوسط الحسابي ملجمل االجابات على الفقرات الخاصة
بالتسويق قد جاء مرتفعا مع االشارة إلى سياسة التسعير املطبقة في الشركة ال تلبي حاجات الزبائن .
اختبارفرضيات الدراسة
• نتيجة اختبار الفرضية الرئيسية األولى ( )H0.1والتي نصت على ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لقيم اإلدارة في
اإلسالم بأبعادها املتمثلة في (الشورى ،املسؤولية ،العدالة) على الوظائف اإلدارية بأبعادها املتمثلة (القيادة ،التسويق) في شركة املخازن التجارية
األمريكية.
جدول( :)11نتائج اختبار الفرضية الرئيسية
Standardized Coefficients
Beta

Sig

T-value

.000
.012

8.677
-1.978

-.242

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
3.227
.372
-1.132
.572

.000

4.35

.425

.624

2.31

.000

3.25

-.312

.326

-1.245

Model
)(Constant

الشورى
املسؤولية
العدل

F- value : 3>9112 Sig F: 0.000

R2 : 0. 745

يتضح من الجدول السابق أن قيمة  fقد بلغت ( )3.912وأن مستوى الداللة االحصائية ( )0.000مما يشير إلى عدم قبول الفرضية الصفرية وقبول
الفرضية البديلة وبالتالي التاكيد على أن هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لقيم اإلدارة في اإلسالم بأبعادها املتمثلة في
(الشورى ،املسؤولية ،العدالة) على الوظائف اإلدارية بأبعادها املتمثلة (القيادة ،التسويق) في شركة املخازن التجارية األمريكية.
وبالنظر إلى أثر أبعاد املتغير املستقل على الوظائف اإلدارية نجد أن جميعها قد توافقت مع النتيجة الكلية حيث يتبين وجود اثر دال احصائيا لهذه
االبعاد على الوظائف االدارية بأبعادها القيادة والتسويق حيث جاءت مستوى الداللة االحصائية لها أقل من املستوى الذي اجري االختبار االحصائي له
وهو . %5
كذلك يتبين من واقع الجدول اعاله أن قيمة معامل التحديد قد بلغت ( )0.745مما يعني أن املتغير املستقل بابعاده مجتمعة قد استطاع تفسير
هذه النسبة من تباين املتغير التابع املتمثل في الوظائف االدارية .
• نتيجة اختبار الفرضية الفرعية األولى ( :)H01.1التي نصت على ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لقيم اإلدارة في
االسالم بأبعادها على (وظيفة القيادة) في شركة املخازن التجارية األمريكية.
جدول ( :)12نتيجة اختبارالفرضية الفرعية االولى
Standardized
Coefficients
Beta

Sig

T-value

.000
.000

9.45
6.32

-.324

Unstandardized Coefficients

Model

Std. Error
.246
.326

B
1.46
-1.542

)(Constant
الشورى

.034

4.12

.452

.624

3.124

املسؤولية

.013

3.34

.564

.124

2.242

العدل

R2 : 0. 541 F- value 5.346 Sig F: 0.000

يتضح من الجدول السابق أن قيمة  fقد بلغت ( )5.346وأن مستوى الداللة االحصائية ( )0.000مما يشير إلى عدم قبول الفرضية الصفرية وقبول
الفرضية البديلة وبالتالي التاكيد على أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لقيم اإلدارة في اإلسالم بأبعادها املتمثلة في
(الشورى ،املسؤولية ،العدالة) على الوظائف اإلدارية بأبعادها املتمثلة (القيادة(في شركة املخازن التجارية األمريكية.
ً
وبالنظر إلى أثر أبعاد املتغير املستقل على القيادة نجد بأن هناك أثر دال إحصائيا لجميع هذه االبعاد على القيادة في شركة املخازن التجارية
االمريكية بداللة إحصائية اقل من املستوى الذي أجري االختبار االحصائي له وهو . %5
كذلك يتبين من واقع الجدول اعاله ان قيمة معامل التحديد قد بلغت ( )0.541مما يعني أن املتغير املستقل بأبعاده مجتمعة قد استطاع تفسير
هذه النسبة من تباين املتغير التابع املتمثل في القيادة .
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• نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الثانية( :)H01.2التي نصت على ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لقيم اإلدارة في
االسالم بأبعادها على (وظيفة التسويق) في شركة املخازن التجارية األمريكية.
جدول رقم (:)13نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الثانية
Sig

T-value

Unstandardized Coefficients

Model

Standardized
Coefficients
Beta

Std. Error

B

.000
0.031

7.21
5.42

-.411

.120
.322

1.452
-1.642

0.046

4.36

.324

.482

2.41

)(Constant
الشورى
املسؤولية

.000

6.15

.642

.364

2.63

العدل
F- value : 6.45 Sig F: 0.030

: 0. 452

R2

يتضح من الجدول السابق أن قيمة  fقد بلغت ( )6.45وأن مستوى الداللة االحصائية ( )0.030مما يشير إلى عدم قبول الفرضية الصفرية وقبول
الفرضية البديلة وبالتالي التأكيد على أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لقيم اإلدارة في اإلسالم بأبعادها املتمثلة في
(الشورى ،املسؤولية ،العدالة) على الوظائف اإلدارية بأبعادها املتمثلة بالتسويق في شركة املخازن التجارية األمريكية.
ً
كما يتضح من الجدول أن هناك أثر دال إحصائيا ألبعاد املتغير املستقل على الوظائف االدارية مقاسة حيث بلغت مستوى الداللة االحصائية اقل
من املستوى الذي أجري االختبار االحصائي له وهو . %5
كذلك يتبين من واقع الجدول أعاله أن قيمة معامل التحديد قد بلغت ( )0.452مما يعني أن املتغير املستقل بابعاده مجتمعة قد استطاع تفسير
هذه النسبة من تباين املتغير التابع املتمثل في التسويق .

النتائج:
• أظهرت النتائج أن قيمة  fقد بلغت ( )3.912وان مستوى الداللة االحصائية ( )0.000مما يشير وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α≤0.05لقيم اإلدارة في اإلسالم بأبعادها املتمثلة في (الشورى ،املسؤولية ،العدالة) على الوظائف اإلدارية بأبعادها املتمثلة (القيادة ،التسويق) في
شركة املخازن التجارية األمريكية.
• أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية لقيم اإلدارة في اإلسالم بأبعادها املتمثلة في (الشورى ،املسؤولية ،العدالة) على الوظائف اإلدارية
بأبعادها املتمثلة (القيادة ،التسويق) في شركة املخازن التجارية األمريكية.
• أظهرت النتائج وجود أثر ذو داللة إحصائية لقيم اإلدارة في اإلسالم مجتمعة واملتمثلة في (الشورى ،املسؤولية ،العدالة) على الوظائف اإلدارية ببعدها
املتمثل (القيادة ( في شركة املخازن التجارية األمريكية.
• كما واظهرت النتائج وجود أثر ذو داللة إحصائية لقيم اإلدارة في اإلسالم بأبعادها املتمثلة في (الشورى ،املسؤولية ،العدالة) على الوظائف اإلدارية
بأبعادها املتمثلة في (التسويق) في شركة املخازن التجارية األمريكية.
التوصيات
• توص ي الدراسة بأهمية استمرار الشركة املبحوثة في تعزيز قيم اإلدارة اإلسالمية لدى العاملين فيها ،وتطبيقها لتحقيقها ميزة تنافسية ،حيث أن
التطبيق الجيد لهذه القيم يساهم في تحسين بيئة العمل الداخلية لها.
• توص ي الدراسة الشركات العاملة في قطاع التجزئة إلى دراسة وفهم أساليب اكتساب القيم اإلسالمية وتنشأتها لدى أفرادها ،وأن القيم اإلسالمية
الفعالة تساهم في نمو أعمالها وانتاجيتها وازدهاراها وتساهم في إيجاد الصورة الذهنية اإليجابية لدى العاملين والعمالء.
• توص ي الدراسة الشركات في اجراء البحوث والدراسات حول أثر القيم اإلسالمية اإلدارية على وظائف إدارية أخرى كاملوارد البشرية واإلدارة املالية
والتمكين وااللتزام التنظيمي ،حيث أن هذه الدراسات تقدم للشركات فوائد كبيرة يمكن جنيها لتحقيق امليزة التنافسية.
• توص ي الدراسة الشركات العاملة في قطاع التجزئة على تحسين قدرات ادارتها العليا من خالل تعزيز املفاهيم اإلسالمية املرتبطة بالقيادة ،بحيث أن
القيادة في اإلسالم تعزز من قدرات قادتها بالتأثير في املرؤوسين اذ ما نظر اليهم على أنهم قدوة حسنة.
• توص ي الدراسة بالتزام أحكام الشريعة اإلسالمية عند القيام بالحمالت الترويجية ،وتجنب النجش والخداع والغش التسويقي القائم على إظهار
منتجات معينة بصورة فريدة وهي عكس ذلك.
ً
• توص ي الدراسة الشركات بضرورة وضع معايير خاصة لتسعير منتجاتها وفقا للشريعة اإلسالمية وأن ال تكون األسعار مبالغ بها وتتسم باملغاالة.
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• توص ي الدراسة الشركات بوضع معايير خاصة للحوافز واملكافئات بحيث تكون عادلة وواضحة ويتم فيها جزاء العامل الجيد ومعاقبة العامل
املتقاعس ،إضافة إلى ضرورة العدل بتوزيع املهام والصالحيات.
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Abstract: This study aimed at explaining the extent of employees' management of Islamic administration values in
Sea Town stores in the Jordanian capital, Amman, where the research dealt with the aspect of Islamic values of the
principle of Shura, responsibility and justice, while on the independent variable side the administrative functions
with their sub dimensions of leadership and marketing in Jordan's Ctown stores in Amman, while the study sample
consisted of 247 respondents who were chosen in a random sample method and from all administrative units and
departments, and the study relied on the descriptive analytical approach, so a special questionnaire was developed
that was developed for the purpose of data collection and statistical analysis.
The study concluded many results, the most prominent of which was the presence of a statistically significant effect
at the level of significance (α≤0.05) of the administration's values in Islam with its dimensions of (Shura,
responsibility, justice) on administrative functions with its dimensions of (leadership, marketing) in the researched
company Which means that the values of the Islamic administration have a positive impact on the administrative
functions of the sample, and in light of the results, the study made many recommendations, perhaps the most
prominent of which is the importance of the research company continuing to enhance the values of the Islamic
administration among its employees, and applying them to achieve them a competitive advantage, as the good
application of these Values contribute to improving their internal work environment. The study also directed the
companies operating in the retail sector to study and understand the methods of acquiring Islamic values and
developing them among their individuals, which may contribute to the growth of their business, productivity and
prosperity, and creating an opportunity to find a positive mental image among workers and customers.

Keywords: Islamic administration values; administrative jobs; C – town stores.
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