
 
 املنظمة اإلجيابية

 
 
 
 
 

 (1)د. محمود عبده حسن العزيزي

 

Mahmoodalazizi@gmail.com(1) 

 
 ملخص البحث

 

يهدف البحث إىل التأصيل النظري ملفهوم املنظمة 

اإلجيابية من حيث املفهوم والسمات واألبعاد واملعايري 

وكذا دور املنظمات يف نشر اإلجيابية، وقد حاول 

البحث اخلروج بتعريف إجرائي للمنظمة اإلجيابية، 

وكذا حتديد أبرز مساتها وأبعادها ومعايريها وأدوارها 

 يف نشر اإلجيابية.

مات  تاحيةالكل املنظمةةةةة اإلجيةةةةابيةةةةة، ال ةةةةائةةةةد      /المف

 اإلجيابي، املوظف اإلجيابي، البيئة اإلجيابية.

 
 

 

Abstract 
 

     The research aims at the theoretical 

rooting of the concept of the Positive 

Organization in terms of the concept, 

features, dimensions and standards, as 

well as the role of organizations in 

spreading the positive. 

 Keywords/ Positive Organization, 

Positive leader, Positive Employee, 

Positive Environment

. 
 م دمة

 أنجيب أال تقتصر املنظمات اإلجيابية على حتقيق الكفاءة والفاعلية يف أدائها فحسب، بل جيب 

، وذلك وخدماتها ألدائها املميزة السمات منوالتميز واإلجيابية  والتجديد واإلبداع االبتكار يصبح

 لتكون أمنوذًجا لغريها من املنظمات. 

تحسني أداء املنظمات أو املؤسسات احلديثة مبا فيها اجلامعات واملدارس حيظى باهتمام كبري ف

يف مجيع دول العامل، ُيضاف إىل ذلك أن قدرة أي جمتمع على إدارة مؤسساته وبراجمه احليوية، ليس 

الة وابتكار، تعترب من أهم اخلصائص اليت متيز أي جمتمع عن غريه فقط بفاعلية وكفاءة، وإمنا بعد
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من اجملتمعات. وإن من أبرز مميزات اجملتمعات املتقدمة ومؤسساتها، ليس ثقافتها أو مواردها 

التطبيقية، أو ما يتوافر لديها من رأس مال، أو ما تعتمده من سياسات عامة ورشيدة، وإمنا ما يتوافر 

قدرات أو طاقات، وما ميتلكه األفراد من مهارات، وخاصة املهارات القيادية واإلدارية يف مؤسساتها من 

  (.23، 2004)اخلطيب، واخلطيب، 
الذي ُيشري إىل  نظميوتشري األدبيات إىل أن الصيغة املعاصرة لألداء تتمثل يف مصطلح األداء امل 

(. فاألداء (Charles،1997،3وقدرتها الداخلية، وبيئتها اخلارجية  ،التفاعل بني كل من دافعية املنظمة

ميثل منظومة متكاملة لنتاج أعمال املؤسسة يف ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية  نظميامل

 واخلارجية.

ولألداء املؤسسي أبعاد ثالثة هي: أداء األفراد يف إطار وحداتهم التنظيمية املتخصصة، وأداء 

الوحدات التنظيمية يف إطار السياسات العامة للمنظمة، وأداء املنظمة يف إطار البيئة االقتصادية 

شري إىل أن هناك (. وُيْمِكن القول أن هذه األبعاد ُت9، 2000واالجتماعية والثقافية )خميمر وآخرون، 

ثالثة جماالت هي: مستوى العمل، ومستوى العمليات، ومستوى املنظمة وتعمل هذه األبعاد على حتديد 

 املنظمة.        وإجيابية املتغريات املؤثرة يف أداء وإجناز 

على وجه اخلصوص يف مقدمة الركائز اليت تعتمد عليها التنمية  املنظمات اإلجيابيةوتعد 

 نظمية واالجتماعية والثقافية ألي بلد،  حيُث ُتَمثِّل بوابة العبور للتنمية، وُيعد تطوير األداء املاالقتصادي

من أهم املوضوعات اليت نالت قسطًا وافرًا من اهتمام املسئولني يف مجيع الدول املتقدمة والنامية على 

ؤسسات واستمرارها، فقد حظي حٍد سواء، وبقدر تلك األهمية هلذا املوضوع ودرجة تأثريه يف منو امل

باهتمام كبري من جانب العديد من الباحثني واملتخصصني، فتعددت الدراسات حول األداء، وحمدداته، 

وُسبل تطويره، وكيفية قياسه،  وأصبح الفكر اإلداري ُمْتخمًا بالعديد من املفاهيم واملداخل اليت 

 قدرة على حتقيق األهداف والنتائج املنشودة.كانت تبحث دائمًا عن األداء الفّعال الذي يعكس ال

وتسهم اإلجيابية املؤسسية بدور كبري يف تفعيل وتطوير العمل املؤسسي، وحتسني األداء، وزيادة  

اإلنتاجية، والعمل بروح الفريق، مع استشعار املسئولية، والرغبة يف العمل واإلجناز، وهذا بدون شك 

  ى مستوى املؤسسة، وعلى مستوى البلد بشكل عام.يدفع عجلة التنمية إىل األمام، عل
وميكن تصنيف اإلجيابية املؤسسية إىل: إجيابية املوظف يف إطار عمله ومهنته، وإجيابية القائد  

أو اإلداري أو املسئول يف إطار مسئولياته ومهامه، وإجيابية املؤسسة بشكل عام اليت يسودها التفاهم 

ح الفريق، وكذا البيئة اإلجيابية املهيأة اليت تساعد على األداء بشكل والتعاون والتكامل والعمل برو

 أفضل، باإلضافة إىل اللوائح والقوانني املنظمة لطبيعة العمل داخل هذه املؤسسة أو تلك.
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 اإلجيابية.املنظمة * مفهوم 

ما تشعر بأنك جزء منها، وأنها جزء منك، وتشعر أن جناح هذه  نظمةتصور نفسك موظفًا يف م 

ة هو جناح لك، وأن حتقيق أهدافها وطموحاتها هو حتقيق ألهدافك وطموحاتك. تصور أن عالقتك نظمامل

ة تسودها روح الثقة والتفاهم والتعاون والشفافية واالحرتام املتبادل، وأن نظممع زمالئك يف هذه امل

تك، كيف نظمك، وحيفزك ماديًا ومعنويًا، إذا كان هذا موجود بالفعل يف ممديرك يقدر جهود

سيكون والؤك هلا؟ وكيف سيكون إنتاجك وعطاؤك فيها؟ وإذا كان هذا سائد بني معظم العاملني 

ة، فكيف ستكون كفاءتها، وفاعليتها، وإنتاجيتها، وقدرتها التنافسية؟ هل نستطيع القول نظميف امل

إجيابية؟ إن اإلجابة على مثل هذا السؤال يتطلب توضيح بعض املفاهيم ذات الصلة  ةنظمبأن هذه امل

ة اإلجيابية ومنها: املؤسسية، والعمل املؤسسي، والبناء املؤسسي، وصحة املؤسسة/ املنظمة، نظمبامل

 ، وفيما يأتي توضيح ذلك بإجياز:والتميز املؤسسي
 االنتقال بالعمل من األداء الفردي إىل العمل من خالل مؤسسات. :باملؤسسية فاملقصود
هو التجمع املنظم بقوانني ولوائح، يوزع فيه العمل على إدارات متخصصة : املؤسسي بالعمل واملقصود

وجلان وفرق عمل، حبيث تكون مرجعية القرارات فيه جمللس اإلدارة أو اإلدارات يف دائرة اختصاصها، 

من دائرة الشورى الذي هو أهم مبدأ من مبادئ العمل املؤسسي. فهو عمل منسق قائم على أي أنها تنبثق 

، 2008أسس ومبادئ وأركان وقيم تنظيمية حمددة، ال يتغري بتغري األفراد داخل املؤسسة )فتحي، 

10 .) 

واضحة، فهو جمموعة من األنشطة أو املبادرات القائمة على أسس ومرتكزات : املؤسسي البناء أما

بهدف كسب املؤسسة جمموعة من املهارات والقدرات اليت متكنها من حتقيق أهدافها )واملؤسسة هنا 

هي األفراد القائمني بالعمل( وحتى ينجح هذا العمل ال بد من: استيعاب ملفاهيمه، وتربية على معانيه، 

 ولن يتأتى ذلك إال من خالل:ومعايشة لعناصره، وتفاعل متبادل بني قيادة البناء املؤسسي وأفراده.. 
 تعليم اإلنسان كيف ينجز عماًل مبفرده حتى يتقن مهارات العمل التنفيذي. -
 تعليم اإلنسان كيف ينجز األعمال مع اآلخرين حتى يتقن مهارات العمل اجلماعي. -
 تعليم اإلنسان كيف ينجز األعمال مع اآلخرين من خالل مؤسسة حتى يتقن مهارات العمل املؤسسي. -

وتتمثل هذه األنشطة واملبادرات يف: الرؤية املشرتكة حيث الرسالة الواضحة والقيم واألهداف،  

السياسات واإلجراءات املعتمدة، األولويات احملددة حبسب املوقف، خطة عمل حمكمة، فريق عمل 

ة )الفصل بني نظممتكامل متخصص فاعل، التمايز العضوي بني أنشطة العمل املؤسسي داخل امل

نشطة املختلفة نوعيًا(، التفويض الواضح لألعمال، واملتابعة واحملاسبة على نتائج األعمال )فتحي، األ

2008 ،29.) 

ة بأنها إجيابية ينبغي أن تتوافر بها عدد من األشياء مثل: البنية نظموحتى نستطيع أن نطلق على امل 

التحتية املتكاملة أو ما ميكن تسميته بالبيئة احملفزة )املادية، واملعنوية(، ووجود خطة اسرتاتيجية 
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معلنة ومنفذة، واألهم من ذلك وجود الكوادر البشرية املؤهلة واملدربة والقادرة على تسيري  منظمةلل

ة بكفاءة واقتدار، مع وجود أنظمة ولوائح تنظم سري العمل، وترسيخ القناعات لدى العاملني نظماملشئون 

للعمل مبسئولية وفاعلية يف ضوء منظومة أخالقية يسودها التفاهم والتمكني ووضوح األدوار، والوالء 

الكافية لتسيري أنشطة  وال نغفل ضرورة توفري املوارد املالية واملبادرة، ة واإلخالص يف العمل،نظمللم

 ة.نظموأعمال امل
أو صحة املنظمة فاملقصود بها قدرة املنظمة على احملافظة على بقائها، وقدرتها  املؤسسة صحة أما 

املستمرة على التعامل بكفاءة وفاعلية مع متغريات بيئتها الداخلية واخلارجية مبا يساعدها على النمو 

 والتطور.
 وإجيابية ال بد من حتقيق نشاطات حمورية أساسية هي: وحتى تكون املنظمة فاعلة

 حتقيقها لألهداف والغايات واملرامي اليت أنشئت من أجلها. -
 حمافظتها على متانة كيانها الداخلي وسيادة مناخات صحية فيها. -
 تكيفها مع بيئتها الداخلية واخلارجية وممارستها لبعد الصيانة والنماء. -

 صحة املؤسسة / املنظمة، وإجيابيتها من هذه املؤشرات: وهناك عدة مؤشرات تدل على

وضوح اهلدف وتركيزه: أي مدى وضوح أهداف املنظمة لألفراد العاملني ودرجة قبوهلم هلا واعتبارها  -

 مالئمة وممكنة التحقيق.
 : أي املدى الذي تشعر فيه املنظمة بالرغبة يف العمل، واالستمرار واملشاركة يفواالنسجام التناغم -

أنشطتها، وأن تكون للمنظمة هويتها وصبغتها الواضحة حبيث تكون مدخالتها البشرية سعيدة 

 وراضية ومعتزة بانتمائها إليها ومنسجمة يف تعاونها مع بعضها البعض.
واالبتكار والتميز واإلبداع والتجديد : أي أنها متيل إىل النمو والتطور والتغيري واالبتكار اإلبداع -

 سرية الرتابة والنمطية.دل أن تبقى أب
االستقاللية والتفاعل املتيقظ والواعي واإلجيابي ملا حييط بها، ولديها الرغبة يف املبادرة والعزم  -

 والتصميم الذي ميكنها من تطوير نفسها باستمرار.
االتصال: ويتضمن االتصال الرأسي واألفقي والبيين، وكذلك االتصال مع البيئة اخلارجية،  كفاءة -

 تضمن درجة التشويش أو التحريف، ويسر االتصال وسهولته.كما ي
التوازن يف توزيع السلطات، حبيث ختف حدة الصراع داخلها، ويكون التأكيد فيها على بعد  -

 )املشاركة(.
تفعيل الطاقات داخل املنظمة: إن التوظيف الفعال للعاملني يف املنظمة يتطلب أن حيقق كل منهم  -

يتقن ويبدع يف عمله، وهذا يعين االستفادة من العاملني يف حدود طاقاتهم ذاته، وأن ينمو ويتطور و

 وقدراتهم، وجتنب إرهاقهم ملا لذلك من مردود عكسي على املدى الطويل.
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الروح املعنوية: ومتثل حصيلة مشاعر وانفعاالت واجتاهات العاملني، واملرتبطة بدرجة رضاهم  -

 وقناعتهم بالعمل يف املنظمة.
ة بنية وإجراءات تسهل عليها أمر حتسس مشكالتها، نظماملشكالت: أي لدى املحل  مالءمة -

حلول إبداعية ناجحة ومناسبة هلا ضمن أدنى حد ممكن ووقضاياها، وكذلك إجياد وتبين بدائل 

 من اجلهد واهلدر.
 التكيف: أي القدرة على التعايش مع مرونة التغيري الواعي، والقدرة على تصحيح مسارها والتكيف -

 األسرع مع بيئتيها الداخلية واخلارجية.
 ينبغي توضيح املفاهيم اآلتية ذات الصلة به وهي: التميز املؤسسي يما يتعلق مبفهومفو

التفرد والتفوق يف تقديم املخرجات )سلع / خدمات(، بكفاءة وفاعلية، ومبا يليب  :هي صد بأ. التميز، و

ويتجاوز احتياجات اجلهات املعنية، وذلك من خالل منهجيات وآليات عمل مطبقة تضمن التحسني 

 املستمر يف كافة جوانب األداء. 

  واملوارد. حتقيق املخرجات من خالل االستخدام األمثل للمدخالت وتعين:ب. الكفاءة، 
توافق املخرجات مع األهداف املؤسسية احملددة واملتوقعة مع رؤية ورسالة املؤسسة  وتعين:ج. الفاعلية، 

  .(133:2014)أبوسن،

وختتلف ثقافة التميز عن الثقافات التنظيمية األخرى، فهي ختتلف اختالفًا جذريَا عن الثقافة           

ات بينة عن ثقافة اجلودة أو إدارة اجلودة الشاملة فثقافة التميز تتصف اإلدارية التقليدية وختتلف اختالف

 مبجموعة من املالمح من أهمها:
 املشاركة يف خلق القيم والرؤية املستقبلية للمنظمة، وحتقيق التماسك بني رؤية ورسالة وقيم املنظمة. -

 ومع املوردين.الرتكيز على العمالء الذين من أجلهم أنشئت املنظمة بالتعاون معهم  -

 توجيه العملية فكل عمل ينفذ ينتج منه بعض اخلدمات واإلجراءات اليت قد تكون متداخلة وظيفيَا. -

 املشاركة والتفويض فكل املوظفني معنيون مبسائل التميز، ويتم الرتكيز على التطوير الذاتي. -

 التطوير والتعلم املستمر. -

 .(107، 2018)البدوي،  تقديم إسهامات للمجتمع احمللي -

ميكن أن  Excellence is a way of lifeفهو عبارة عن أسلوب حياة  أما مفهوم التميز املؤسسي

حيدث يف منظمة صغرية أو كبرية، حكومية أو غري حكومية، تقدم خدمة أو سلعة، رحبية أو 

ملموسة فهو منط فكري وفلسفة إدارية تعتمد على منهج يرتبط بكيفية إجناز نتائج  غري رحبية،

للمنظمة لتحقيق التوازن يف إشباع احتياجات األطراف كافة، سواء من أصحاب املصلحة أو 

 (.40، 2010)حاجي،  اجملتمع ككل يف إطار ثقافة التعلُّم واإلبداع والتحسني املستمر
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املؤسسات اإلجيابية متثل ميسرات احلياة السعيدة، وهي اليت جتعل احلياة بكل  وبالتالي فإن 

عها، يف املاضي واحلاضر واملست بل، حياة ذات معنى، وجتعل الفرد أشد حبًا ووالًء وإخالصًا هلذه أنوا

 (.155)معمرية، ب. ت،  املؤسسات واجملتمعات اإلجيابية
ة اإلجيابية توفر العديد من السمات نظماملمن متطلبات على ما سبق ميكن القول بأن  بناًء 

كوضوح األهداف، واالنسجام بني العاملني،  جمموعة من املؤشراتواخلصائص، واليت يدل عليها 

منهج  تسري وفقة اإلجيابية نظماملفواإلبداع، واالستقاللية، والرضا الوظيفي، وغريها من املؤشرات، 

وضوح األدوار والبيئة احملفزة، واملبادرة و تسم بالتفاهم والتمكني واالنسجامية، نظمعمل شامل للم

تحسني املستمر يف ضوء منظومة أخالقية لإلسهام يف التنمية واإلعمار، مع الية وفاعلية، لعمل مبسئولوا

 .ومصاحل مجيع املستفيدين وحتقيق أهداف
 

 .وفوائدها اإلجيابيةنظمات * أهمية امل

والعمل املؤسسي ضرورة من ضرورات التطوير اإلداري لرفع مستويات األداء  يف املنظماتإن اإلجيابية  

من خالل تطوير مهارات وقدرات العاملني، واإلداريني، إذ أن تطوير مهاراتهم وقدراتهم يتطلب وجود 

سوده االبتكار واملبادأة واملنافسة حبيث يشعر كل فرد من العاملني يروح الفريق ويعمل ب تنظيم فعال

املنظمة ملكًا له، إن مثل هذا الشعور يدفع العاملني إىل بذل قصارى طاقاتهم وجهودهم، وإعطاء بأن 

كل ما لديهم من أجل متيز املنظمة وجناحها، وهناك العديد من الفوائد واملزايا واليت من خالهلا تتضح 

 :اإلجيابية منهااملنظمات أهمية 

 .املنظمة يف األعمال من والتهرب لتواكلوا اجلماعية السلبية من التخلص على تساعد - 

 .واالنتماء الوظيفي الوالء زيادة يف تسهم - 

  .وفاقد وتكلفة جهد بأقل املنظمة أهداف حتقيق على تساعد - 

 .بينهم واحملبة األلفة روح وبث املوظفني، جلميع السعادة حتقيق يف تسهم - 

 .املنظمة داخل العمل أطراف مجيع بني البناءة العالقات تعزيز - 

 .التميز إىل وصواًل املؤسسة عمليات كافة يف اجلودة مستوى ترفع - 

 أن اإلجيابية املؤسسية: (85 ،2008) فتحيويرى 

حتقق صفة التعاون واجلماعية اليت حث عليها القرآن الكريم والسنة النبوية، فالعمل اجلماعي من  -

 هو األصل، وهذا من أمسى مقاصد الشريعة اإلسالمية. منظمةخالل 
 .املنظمةحتقق مبدأي التكامل واالستقرار النسيب يف العمل و -
 تسهم يف اختاذ القرارات العقالنية الرشيدة، بعيدًا عن الذاتية والتحيز. -
 اإلنتاجية.، مبا يسهم يف زيادة اجلودة، واملنظمةتوظف مجيع اجلهود والطاقات البشرية املوجودة يف  -
 تضمن استمرارية العمل وعدم انقطاعه بغياب الفرد. -
 .املنظمةتضمن عدم تفرد شخص بالقرارات املصريية املتعلقة ب -
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من خالل إتباع نظم حمددة للعمل، وتعمل على حتقيق  منظماتحتافظ على االستقرار النسيب لل -

 مبا يتفق مع الرؤية العامة هلا. املنظمةأهداف 
بأفضل املوارد البشرية، من خالل إتباع سياسات مهنية يف االختيار والتوظيف  مةاملنظتضمن دعم  -

 والتدريب والتأهيل للموظفني.
تضمن التزام العاملني مبنظومة من القيم واملبادئ )أخالقيات املوظف/الوظيفة( يتمحور حوهلا أداؤهم  -

 وسلوكهم وعالقاتهم الوظيفية واإلنسانية حتى يف حياتهم العادية.
 بعد دراستها وتقوميها. املنظمةتستفيد من اجلهود واخلربات السابقة لتطوير  -
 على مضاعفة إنتاجها. املنظمةتساعد  -
حيث القدرة على اإلدراك والتفسري واالستجابة للبيئة  نظميما يعرف بالذكاء امل املنظمةتكسب  -

 احمليطة بها.
 .نظمةتزيد من فرص التعاون وكذا التنافس بني العاملني يف امل -

 .اإلجيابية املنظمة * تعريف

واملبادرة التفاهم ويسودها ، املنظمة اإلجيابية هي املنظمة اليت هلا رؤية واضحة تسري عليها  

تحسني املستمر يف ضوء اللعمل مبسئولية وفاعلية، وواوالتمكني ووضوح األدوار والبيئة احملفزة، 

 ومصاحل مجيع املستفيدين. وحتقيق أهدافمنظومة أخالقية لإلسهام يف التنمية واإلعمار، 

 * مسات املنظمة اإلجيابية:

التفاهم، واملبادرة، والتمكني، والبيئة اإلجيابية احملفزة  للمنظمة اإلجيابية مسات عدة منها: 

اليت تراعي شروط األمن والسالمة، وتوفر البنية التحتية املادية الالزمة للعمل، ويسود يف هذه املؤسسة 

 مل واإلنتاج، مع االلتزام بأخالقيات العمل واملهنة، ومالحظة الرضا الوظيفي لدى مجيع العاملني.حب الع
 وفيما يأتي توضيح موجز هلذه السمات:

أي أن يسود جو من التفاهم واحلوار اإلجيابي الفعال داخل املنظمة سواء على مستوى األفراد  . التفاهم:1

ويف االجتماعات وبني الرؤساء واملرؤوسني وغري ذلك، مبا يعزز من أو الوحدات واألقسام التنظيمية، 

والء املوظفني للمنظمة وحبهم للعمل وتفانيهم وإخالصهم مبا حيقق أهداف املنظمة وأهداف املوظفني يف 

 آن واحد.
أي االندفاع لعمل شيء إجيابي للمنظمة من قبل منتسبيها دون تكليف رمسي من املسئول، . املبادرة: 2

وكذلك مبادرة املنظمة جتاه اجملتمع واألفراد ، من خالل استشعارها للمسئولية االجتماعية جتاه 

 اجملتمع، وكذا مسئوليتها جتاه منتسبيها.
 املنظمة يف التمكني مستلزمات توافر ضرورة إىل صطلحامل هذا يشري :Empowerment. التمكني 3

 األفكار ومكافأة اإلبداع بتثمني املنظمة يف القيادة تقوم وأن التمكني، بأهمية تؤمن قيادة من
 وهيكلها عملياتها لدوتع العاملني، بني املتبادل االحرتام من جوًا وتنمي ومباركتها، اخلالقة،
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العمل. وتكمن  فرق ألسلوب تطبيقًا لصالحياتا لتفويض واستيعابًا مرونة أكثر ليصبح التنظيمي

أهمية التمكني كونه عامل مهم لتنمية اإلبداع داخل املنظمة، ويساعد يف تطوير مهارات العاملني، 

ويشعرهم باملسؤولية والرضا عن اإلجناز، ومينحهم سلطة واسعة يف تنفيذ مهامهم، ويقوي الروابط فيما 

 (.216، 2008املنظمي )البشابشة،  بينهم، وهذا بدوره يسهم يف زيادة إنتاجية املنظمة وكذا الوالء

( التمكني اإلداري بأنه "منح العاملني القدرة واالستقاللية يف صنع 1997) Ettorreويعرف   

القرارات وإمكانية التصرف بوصفهم شركاء يف العمل، مع الرتكيز على املستويات اإلدارية الدنيا. 

القرار، ولكنه أيضًا وضع األهداف والسماح والتمكني ال يعين فقط تفويض العاملني لصالحيات صنع 

 (. 216، 2008للعاملني باملشاركة )البشابشة، 

 املعلومات يف وإشراكهم مرؤوسنيلل ملسؤوليةوا السلطة نقلوميكن تعريف التمكني بأنه  
 و القرارات، وصنع املشكالت، حتليل ويف بياناتها، قاعدة عرب ةؤسسامل توفرها اليت رفاواملع

العمل، والقرارات املتخذة، أي تعزيز قدرات املوظفني  جودة عن نيلئومس نياملرؤوس ليصبح ،هااختاذ

ومنحهم حرية يف تنفيذ األعمال املوكلة إليهم، ومشاركتهم الفعلية يف إدارة أعماهلم واختاذ القرارات 

 بشكل مستقل.

تقديم خدمات تليب  ويهدف التمكني إىل إجياد قوى عاملة ذات قدرات فاعلة إلنتاج سلع، أو 

 توقعات املستفيدين، من خالل الرتكيز على احلافز الداخلي للموظف بدال عن احلافز اخلارجي.

 (:19، 2015وللتمكني أبعاد عدة منها )معراج،  

 .عمله مهام تنفيذ طرق اختيار يف الفرد بها يتمتع اليت احلرية درجة االختيار: وتعين حرية -

 .ومعرفته تهراومها اتهخرب على استنادا بنجاح عمله مهام احناز على الفرد قدرة وهي :الذاتية الفعالية -

 .ةنظموللم ولآلخرين له بالنسبة وقيمة معنى ذات يؤديها اليت املهام أن الفرد راكإد ويعين: العمل معنى -

 تضعها اليت والسياسات اختاذها يتم اليترارات الق على تأثري له بأن الفرد اعتقاد ويعين التأثري: -
 .بعمله املتعلقة تلك خاصة املنظمة

 (:28، 2015ولتطبيق التمكني اإلداري فوائد عدة منها )معراج،  
 تاحةإو الروتينية، اليومية األمور متابعة برتكهم الرؤساء، تفكري طريقة تنمية  :للمنظم بالنسبة -

 بعيدة والغايات الرسالة وصياغة الرؤى ووضع اتيجيةاالسرت الشؤون على للرتكيز أمامهم أكرب وقت
 .األجل طويلة اخلطط ورسم املدى

 استخدام حتسني من وتتمكن وجناحا محاسا أكثر اإلدارة تصبح(: الفرق( األقسام يريملد بالنسبة -
 وتوظيف

 .الفريق يف فرد كل قوة جماالت من والفريق اإلدارة وتستفيد ،رادواألف املوارد
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راتهم ومها راتهمقد ينمي مبا مدادهمإو جديدة، مبسؤوليات وتعهدهم زامهمالت زيادة :للعاملني بالنسبة -

 الطاقة ومينحهم االبتكارية راتهموقد معارفهم لتفعيل رادلألف العنان إطالق يف التمكني يسهم حيث
 .رارباستم للعمل

سواًء كان  -املؤثرات اليت تدفع العامل احلوافز هي جمموعة العوامل أو  . البيئة اإلجيابية احملفزة:4

ومن  (.530حنو بذل جهد أكرب يف عمله واالمتناع عن اخلطأ فيه )عساف، ب. ت،  -مديرًا أو ُمنفذًا

 والبنية التحتية : وهذه تتضمن ظروف اخلدمة، مبا فيها املرافقهذه العوامل: البيئة اإلجيابية احملفزة

ضًا عبء العمل، وحوافز العمل، والتوزيع املنصف هلا، والفرص املنظمة وهي تشمل أي .واملوارد الفيزيائية

للتطور يف املسار الوظيفي، وهذا هو اجملال الذي يتحمل القادة واملديرون فيه املسئولية الكاملة يف 

 .وحمفزة إجياد بيئة عمل منصفة ومناسبة
هم واحلوار اإلجيابي والتمكني وإجياد ويتأتى حب العمل واإلنتاج من خالل التفا . حب العمل واإلنتاج:5

بيئة إجيابية حمفزة، فهي عوامل مهمة ومساعدة على حب العمل وزيادة اإلنتاجية وجودتها، وميثل حب 

 العمل واإلنتاج مسة مهمة من مسات املنظمات اإلجيابية.
مجاعة أو منظمة أو  القيم واألخالقيات مهمة يف حياة أي فرد أو . االلتزام بأخالقيات العمل واملهنة:6

جمتمع، فهي عنصر موجه للسلوك اإلنساني، وهلا دور يف اختيار الوسائل والغايات، بل وتسهم يف عملية 

 التنبؤ بهذا السلوك.

وعلم األخالق هو دراسة لتصرفات اإلنسان فيما يتعلق بالصواب واخلطأ، وما هو جيد أو سيئ،  

 نسان حياة فاضلة.وما هو خري أو شر، وذلك بهدف أن حييا اإل

ويشار ألخالقيات العمل أو املهنة بأنها معايري للسلوك تطبق على الذين يشغلون مهنة معينة، فهناك  

أخالقيات القيادة، وهناك أخالقيات ملهنة التدريس، وهناك أخالقيات ملهنة الطب،... وغريها من املهن، 

قيات املهنة كونه منح ثقة لشغل هذه املهنة ويطلب من كل من يشغل مهنة من هذه املهن االلتزام بأخال

 أو تلك.
، والعزيزي، 65، 2008وميكن حتديد أهم مصادر القيم واألخالقيات يف اآلتي )أبو النصر،  

2016 ،369:) 

 األديان السماوية، واملعتقدات الدينية. - 

 قيم وأخالقيات اجملتمع وتارخيه، وخرباته، وتقاليده، والثقافة الوطنية. - 

 اجلماعة اليت ينتمي إليها الفرد )القبيلة، والعشرية، والعائلة، واألسرة(. - 

 قيم وأخالقيات املهن األخرى، وقيم وأخالقيات أسر العاملني باملنظمة. - 

 نتائج البحوث والدراسات العلمية يف جمال القيم واألخالقيات املهنية. - 

 ارسة املهنة يف امليدان.الدروس املستفادة من اخلربات العملية عند مم - 

 الدروس املستفادة من األخطاء املهنية اليت يقع فيها املمارسون للمهنة. - 
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 التشريعات والقوانني والتعليمات واللوائح املنظمة للعمل. - 

 قادة الرأي، ووسائل اإلعالم. - 

جيب أن تسود ومتارس قيم وأخالقيات املهنة يف املنظمة  :قيم وأخالقيات إجيابية يف العمل واإلدارة

 - اليت ينبغي توافرها يف املنظمة اإلجيابية: Good Ethics اإلجيابية ومن القيم واألخالقيات اجليدة

 التعاطف. -التسامح.   -. والعمل بروح الفريق التعاون -األمانة.  -العفة.  -الكلمة الطيبة.  -صداقية امل

 -.    النزاهة -.  املساواة - .العدالة -.    االلتزام -.   اإلخالص -.  االعتدال -.  التواضع -. الصرب -

 مشاركة -.   املؤسسي الوالء –. املعرفة احرتام - . اإليثار -.  العطاء -. واملساءلة الشفافية -.  الثقة

، حب اخلري لآلخرين، الضرر تعمد عدم -.   االجتماعية املسئولية -.  املرؤوسني متكني -. املرؤوسني

 .. .تغليب املصلحة العامة للمنظمة على املصلحة اخلاصة لألفراد 

اليت جيب أن نبتعد عنها ألنها تبعدنا عن اهلل وجتعل الناس يف   Bad Ethicsومن األخالق غري احلميدة 

 :عنها صفة اإلجيابية وتسيء لسمعة املنظمة، وتنفي  حالة كراهية معنا، وتنمي الكراهية بني الناس

 -الغش.  -شهادة الزور.  -التزوير.   -الغيبة والنميمة.   -الكراهية.   -الكلمة اخلبيثة.  - .الكذب -

  الرشوة....-السرقة.   -اخليانة. 

 اإلنسان مشاعر يتناول كونه ،ضوعاتاملو أهم من الوظيفي الرضا موضوع ديع . الرضا الوظيفي:7
 ظهور منذ الرضا مفهوم ظهر وقد به، احمليطة املادية والبيئة يؤديه، الذي العمل مؤثرات إزاء العامل

 ( كما يف796، 2010يؤكد منصور )و العام، النفس علم عن مستقل كفرع الصناعي النفس علم

 للعمل، ًامحاس يزداد عمله عن رضاه يرتفع الذي الفرد نأ Saari & Judge، 2004) ،2006، املصري)
 وبالعكس، وأداؤه إنتاجيته بذلك فرتتفع وللمنظمة، لوظيفته انتماءه أيًضا ويزداد عليه إقباله ويزداد
 أيًضا وتقل عليه، إقباله ويقل للعمل، محاسه هلذا نتيجة يقل عمله عن رضاه ينخفض الذي فالفرد

 .وأداؤه إنتاجيته هلذا نتيجة فتقل واملنظمة، للوظيفة والوالء االمتنان مشاعر

( بأنه احلالة اليت 9، 2002الرضا الوظيفي كما يف الشهري ) (24 ،1982)ويعرف عبداخلالق  

يتكامل فيها الشخص مع وظيفته وعمله، فيصبح إنسانًا تستغرقه الوظيفة ويتفاعل من خالل طموحه 

جتماعية من خالهلا، وميكن تسمية الوظيفي ورغبته يف النمو والتقدم وحتقيق أهداف التنمية اال

 الشخص حينئذ بالشخص املتوازن.
( بأنه درجة إشباع حاجات الفرد، ويتحقق هذا اإلشباع 9، 2002ويعرفه آخرون كما يف الشهري ) 

من عوامل عدة، بعضها خارجية مرتبطة ببيئة العمل، وبعضها داخلية مرتبطة بالعمل نفسه الذي يقوم 

 يف عمله مقباًل عليه دون تذمر، وحمققًا به الفرد، وتلك العوامل من شأنها أن جتعل الفرد راغبًا

لطموحاته ورغباته وميوله املهنية، ومتناسبًا مع ما يريد من عمله، وبني ما حيصل عليه يف الواقع أو يفوق 

 توقعاته.
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 على يتوقف الذي حنو عمله، للفرد أو الشعور االجيابي االجتاه ذلك بأنه: الوظيفي الرضا ويعرف 
 الذي أو يتحقق اإلشباع الذي درجة عن ناجتة املشاعر هذه العمل، بهذا املرتبطة العوامل جتاه مشاعره
 طموحه للفرد، ومستوى الشخصية بالصفات تتأثر املشاعر هذه أن كما عمله، من الفرد عليه يتحصل

 .احلياة يف

 مجاعة اإلشراف، الرتقية، فرص العمل، الرضا الوظيفي: األجر، حمتوى ومن مؤشرات قياس 
ز املادية واملعنوية، القوانني املنظمة للعمل، االستقرار فالعمل، احلوا ظروف العمل، ساعات العمل،

 الوظيفي، التمكني الوظيفي، وضوح األدوار واملهام،....
 

 توضيح بعضها فيما يأتي:للمنظمات اإلجيابية ميكن  كما أن هناك أبعاد

والقوانني واألنظمة املعتمدة يف املؤسسة، واليت حتفز العاملني ويقصد بها جمموعة القواعد  . املؤسسية:1

على القيام مبمارسات حمددة )مسموح بها(، وحتفزهم يف الوقت نفسه على عدم القيام مبمارسات 

حمددة أخرى )غري مسموح بها(. ويقصد بالعمل املؤسسي: العمل من خالل املؤسسة، والعمل بالذهنية 

يق )العمل اجلماعي(، والعمل بنسق منظم قائم على أسس ومبادئ وأركان املؤسسية، والعمل يف فر

  وقيم تنظيمية حمددة.
 ومن خصائص العمل املؤسسي:

 .واستمراره العمل ثبات ضمان - 
 .باملؤسسة املتعلقة املصريية القرارات باختاذ القيادة وأ القائد تفرد عدم يضمن - 

 .اليوامل اإلداري االستقرار على احملافظة - 
 .واملبادئ القيم من مبنظومة العاملني التزام يضمن - 
 .اخلدمات ومستوى باحراأل لتحقيق السبل فضلأ الختيار اإلدارة اجتهاد يضمن - 
 .البشرية املوارد بأفضل املؤسسة دعم - 

 .الضرورة وقت البديلة القيادة لتقديم املؤسسة جاهزية يؤكد - 

 املؤسسي منها:وتوجد عناصر مهمة يف العمل 

 وضوح الفكرة اليت قامت من أجلها املؤسسة. -  

 مشروعية املؤسسة. -  

 وجود القيادة املؤهلة واملتفرغة واملتحمسة. -  

 توفر رأس املال الكايف. -  

 احلرص على أن تكون مسعة املؤسسة جيدة. -  

 استقاللية املؤسسة. -  

 استقطاب عدد كاف من املوظفني األكفاء. -  

 وجود لوائح وأنظمة عمل. -  
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 وجود خطط وبرامج. -  

 وجود نظام للرقابة واملتابعة والتقويم املستمر. -  
 www.samisalman.com 

وُيعد ُبعد املؤسسية من أهم األبعاد يف املنظمة اإلجيابية، وذلك ملا يلعبه من دور فاعل يف حتقيق 

 إجيابية املنظمة.

   الفاعلة: ال يادة. 2

اإلجيابية، فالقيادة هي عملية إهلام لآلخرين املنظمة تلعب القيادة الفاعلة دورًا بارزًا ومؤثرًا يف  

ليقدموا أفضل ما لديهم لتحقيق النتائج املرجوة، وتتعلق بتوجيه األفراد للتحرك يف االجتاه الصحيح 

 .واحلصول على التزامهم وحتفيزهم لتحقيق األهداف
تعرف القيادة لغة بأنها من القود، والقود نقيض السوق: يقال يقود الدابة من أمامها ويسوقها من و 

خلفها. ويف هذا املعنى اللغوي إشارة لطيفة مفادها أن مكان القائد يف املقدمة، وذلك لكي يكون 

 (.42، 2006 دلياًل جلماعته على اخلري، ومرشدًا هلم إىل ما فيه صالحهم )السويدان، وباشراحيل،
 ومن التعريفات االصطالحية للقيادة ما يأتي:

بأنها نشاط أو عملية تأثري يتمكن فيها شخص  القيادة  Walter F. Ulmerعرف والرت ف أوملر ي 

من كسب ثقة اآلخرين والتزامهم ويستطيع أن يدفع اجلماعة إىل حتقيق مهمة أو جمموعة من املهام دون 

 أن يعتمد يف ذلك على منصب أو سلطة رمسية. 

يف موقف (. بأنها عملية تفاعل متبادل بني قائد وجمموعة من الناس 20، 2013ويعرفها أبو النصر) 

معني، يرتتب عليه حتديد أهداف مشرتكة، ثم القيام باإلجراءات الفعَّالة بشكل مجاعي غري قهري 

 لتحقيق هذه األهداف.

( القيادة بأنها قدرة الشخص ومهارته يف التأثري على اآلخرين وجعلهم 239، 2007ويعرف العمر ) 

الذي يسعى إليه القائد ونبل الرسالة اليت يدعو يبذلون غاية جهودهم طواعية، اقتناعًا منهم بسمو اهلدف 

 إليها.

( القيادة بأنها ممارسة التأثري على األفراد حبيث يتعاونون يف سبيل حتقيق 1، 1998وعرف رون ) 

 هدف مشرتك.

( القيادة بأنها عملية من خالهلا يؤثر فرد يف جمموعة من األفراد لتحقيق 20، 2006ويعرف بيرت ) 

 هدف مشرتك.
ومما سبق ميكن القول بأن القيادة هي عملية التأثري يف اآلخرين إلجناز أهداف مشرتكة طواعية  

 )دون إكراه( استنادًا إىل اإلقناع وليس السلطة.
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وتعريف القيادة بأنها عملية يعين أن القيادة ليست مسة أو صفة يتحلى بها القائد، وإمنا هي نتيجة 

تباعه، والعملية تعين كذلك أن القائد يؤثر ويتأثر بأتباعه، ويؤكد للتفاعل الذي حيدث بني القائد وأ

مفهوم العملية على أن القيادة ليست خطية )يف اجتاه واحد( وإمنا هي تفاعل مع احلدث؛ وعندما يتم 

تعريف القيادة بهذه الطريقة فإنها تصبح متاحة ألي شخص وليست حمصورة يف القائد الرمسي احملدد 

القيادة تتضمن التأثري، والتأثري يعين كيفية تأثري القائد يف أتباعه، وال ميكن تصور يف اجلماعة. و

وجود للقيادة دون القدرة على التأثري. وتتضمن القيادة االهتمام باألهداف، وعلى الرغم من وجود رابط 

ون روابط االتصال، دقيق بني القادة والتابعني إال أن القادة غالبًا يبادرون يف تكوين العالقة، ويستخدم

 (.21، 2006ويتحملون عبء احملافظة على العالقة )بيرت، 

وعلى الرغم من تعدد تعريفات القيادة إال أن هناك عدة عناصر أساسية لظاهرة القيادة ميكن  

  حتديدها فيما يلي:
 .Groupوجود جمموعة من األفراد  -

 .Leaderوجود قائد  -

 .Processأن القيادة عبارة عن عملية   -

 .Influenceالتأثيرأن القيادة تتضمن  -

 .Goal Attainmentحتقيقه أن القيادة تتضمن هدف ُيراد  -

القيادة ظاهرة اجتماعية عرفها اإلنسان منذ بدء اخلليقة،  :Leadership Importance  أهمية ال يادة

وأصبحت ضرورة ال ميكن االستغناء عنها ألية مجاعة أو منظمة أو جمتمع، فمن النادر أن جتد مجاعة 

من الناس ليس هلا قيادة، وتعد القيادة من أفضل أدوات التوجيه فاعلية يف جمال العمل، وتساعد على 

يدات العمل، واملنظمة اليت تفتقر إىل القيادة السليمة ال يتوفر هلا نصيب من حل كثري من مهام وتعق

، 1998النجاح، كما أن للقيادة أهمية كبرية يف تسيري شئون احلياة بشكل أفضل، ويشري دراكر )

( إىل أهمية القيادة بقوله: ليس هناك ما ميكن أن نستبدله بالقيادة، ويرى البعض بأن القيادة هي 246

(،  وتعد القيادة عنصرًا حيويًا يف حياة 43، 2009ر العملية اإلدارية وقلبها النابض )املخاليف، جوه

واستمرار املنظمات كونها يف قمة التنظيم اإلداري واملسئولة عن حتقيق أهداف املنظمة، وميكن 

 (:209، 2010؛ حسان والعجمي،  42، 2006توضيح أهمية القيادة فيما يلي )السويدان، وباشراحيل، 
 القيادة ال بد منها يف احلياة حتى ترتتب احلياة، ويقام العدل، وحيال دون أن يأكل القوي الضعيف. -

متثل القوة الدافعة لتوجيه الطاقات بأسلوب متناسق يضمن عمل األفراد وفق خطط املنظمة  -

 وتصوراتها املستقبلية.

 تدعم السلوك اإلجيابي، وتقلل من السلبيات. -

 مشكالت العمل، وترسم اخلطط الالزمة حللها.تقلل من  -

 مواكبة املتغريات احمليطة وتوظيفها خلدمة املنظمة. -
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 وضع اسرتاتيجية راشدة يف عملية حتريك حمفزة حنو هدف سام. -

 تنمية وتدريب ورعاية األفراد كونهم الرأمسال األهم يف املؤسسة. -

 إعادة التوازن للحياة. -

 م وتبث روح احلماس لتحقيق األهداف.توجه وتنسق اجلهود وحتفز اهلم -

تهدف القيادة الرشيدة إىل مساعدة اآلخرين على حتقيق أفضل  :Leadership Missions مهام ال يادة 

ما لديهم، ويتضمن ذلك أن نضع أهدافًا عالية املستوى وواقعية لألداء ألنفسنا وملرؤوسينا مع إجياد 

األساليب الالزمة لتحسني العمليات واإلجراءات التنفيذية، وأن نسعى جاهدين لتحقيق مستويات اجلودة 

 ( ثالث مهام للقيادة تتمثل يف:3، 1993اجملاالت،  وقد حدد جون ) الشاملة يف كافة
الوظيفة الرئيسية للقيادة هي إحداث التغيري، والقيادة الفعَّالة هي اليت تعمل بدقة . اختيار االجتاه: أ

 وعناية الختيار االجتاه الصحيح للتغيري.
حتريك اجلموع حنو اجتاه أو رؤية  التحدي األكرب الذي يواجه القيادة هو . احلشد خلف الرؤية:ب

 حمددة.

تفجري الطاقات الكامنة ألداء أعمال غري روتينية باالعتماد على  . التحفيز وتنمية مناطق ال وة:ج

 احملفزات الداخلية اليت يكون هلا أثر أطول وأكثر.

 السلوك بأنه: Leadership Style))القيادي  النمط ميكن تعريف  :Leadership Styles أمناط ال يادة
 اإلدارة أسلوب يف غريه عن مميزًا ما بشكل جتعله واليت إدارته لدى املدير عن يصدر الذي التصرف أو

 (. 2003"مرؤوسيه" )الدعيس،  إدارته موظفو يدركها إدارته وبذلك طريقة يف يتبعه الذي

( بأنه السلوك املتكرر للقائد يف التأثري على اآلخرين من أجل حتقيق 45، ـه1425ويعرفه هيجان ) 

؛ وطوالبة، 2003(، وميكن تقسيم األمناط القيادية إىل )الدعيس، 13، 2011أهداف معينة )صفحي، 

 (:69، 2009؛ املخاليف، 9، 2008
 القرارات اإلدارة تتخذ وفيه :Exploitive Authoritative Style)) االستغاللي التسلطي . النمطأ

 العالقات على وعدم الثقة اخلوف طابع غلبة إىل يؤدي مما مشاركتهم، دون العاملني أو بالعمل اخلاصة
ويتصف القائد األوتوقراطي  ،  Autocratic Styleاألوتوقراطيويسمى النمط  .واملرؤوس اإلداري بني

املتسلط أو املتحكم برتكيز كل السلطات يف يده، واضعاً كل صغرية وكبرية حتت إمرته وسيطرته، 

 وما على املرؤوسني إال الطاعة التامة.

للبعض  اإلدارة تسمح حيث(Benevolent Authoritative Style): اخلري التسلطي . النمطب

واملرؤوس. ويسمى النمط  اإلداري بني ضعيفة الثقة تبقى ولكن القرارات، بعض اختاذ يف باملشاركة
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األوتوقراطي اخلري أو الصاحل الذي حياول أن يستخدم كثريًا من األساليب املرتبطة بالقيادة اإلجيابية 

 من خالل الثناء والعقاب اخلفيف كي يضمن والء املرؤوسني يف تنفيذ قراراته.

املتسلط املناور أو اللبق، وهو الذي يوهم املرؤوسني بإشراكهم يف إصدار القرار وهناك األوتوقراطي 

 دون مشاركتهم املشاركة الفعلية.

ويقوم على حرية االختيار واإلقناع واحرتام شخصية :  Democratic Style . النمط الدمي راطيج

فالقائد ال يصدر األوامر إال بعد الفرد، وعلى أن القرار النهائي يكون دائمًا بالتشاور دون تسلط، 

مناقشة األمور حمل البحث مع ذوي العالقة، وعادة تعتمد القيادة على مبدأ الرتغيب ال التخويف، 

 واملشاركة ال احتكار سلطة إصدار القرار.

: وهو الذي يرتك احلبل على الغارب دون توجيه ودون  Free- Rein Style . النمط احلر أو املتسيبد

  شئونهم، أي يرتك سلطة اختاذ القرار للمرؤوسني ويصبح يف حكم املستشار.تدخل يف
 ليس الثقة، ولكنه من ملحوظًا قدرًا اإلدارة تبدي وهنا (Consultative Style)االستشاري: . النمطةه

 تفويض والعاملني، ويتم القيادة بني املتبادل واالتصال التفاعل من قدر يوجد حبيث العاملني، يف كاماًل
 .األدنى للمستويات السلطات من به بأس ال جانب

 للعاملني ويسمح كاملة ثقة اإلداري مينح وفيه Participative Style):اجلماعية ) املشاركة . منطو
 بتحقيق إىل االلتزام العاملني يدفع مما املتبادل، االتصال ويشجع واسع، نطاق على القرارات باختاذ هلم

 املؤسسة. أهداف

 على تعمل اليت القيادة هي Transformational Leadership Style):التحويلي ) ال يادي النمط. ز
 اجلماعة لرؤية إىل قبوهلم باإلضافة املوظفني هؤالء إدراك مستوى وتعميق املرؤوسني اهتمامات توسيع

 املنظمة، مصلحة من أجل الذاتية من اهتماماتهم أبعد هو ما إىل للنظر مداركهم وتوسيع وأهدافها
 العاطفية حاجات األفراد وإشباع والدافعية للقائد الكارزماتية النظرة خالل من هذا ويتحقق

 اإلبداع. حنو وتشجيعهم

ويتضح جبالء أهمية ودور القيادة اإلجيابية )واليت تعد مزجيًا من القيادة اجلماعية والتحويلية( يف جعل 

 النهوض واالستمرار يف حتقيق األهداف املنشودة للمنظمة ولألفراد.املنظمة أكثر إجيابية وقادرة على 

 . التميز يف األداء:3

 ظمةنامل أداء  يف املهارة إىلأن مفهوم التميز يشري   "EFQM"للجودة  األوربية املنظمة أوضحت 
 النتائج، على الرتكيز :تتضمن اليت األساسية املمارسات من جمموعة على بناء النتائج وحتقيق

 املستمر والتحسني األفراد، وإشراك العمليات، وإدارة اهلدف، وثبات والقيادة بالعمالء تمامهواال
 ألصحاب املنافع وحتقيق املشرتكة، االجتماعية واملسؤولية الشركات، بني املتبادلة واملنفعة واإلبداع،
 .بأسره واجملتمع لألفراد متوازن بشكل املصلحة
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 الفعال، االسرتاتيجي التخطيط إطار يف املتاحة للفرص املنظمة استغالل عن يعرب فالتميز 
. )حسن، األداء على واحلرص املصادر، وكفاية اهلدف وضوح يسودها مشرتكة رؤية إلدراك وااللتزام

2010 ،39.) 
خدمات،  أوسلع  سواء كانتالتفوق يف تقديم املخرجات وميكن القول أن التميز يف األداء يعين  

وذلك من خالل منهجيات وآليات  ،ستفيدةيتجاوز احتياجات اجلهات امل وأوفاعلية، ومبا يليب  ةبكفاء

 داء.املستمر يف كافة جوانب األ عمل مطبقة تضمن التحسني

إجياد ثقافة ترتكز بقوة على و ة،منظمحتقيق تنمية مستدامة للويهدف التميز يف األداء إىل:  

خلق بيئة و احلفاظ على الزبائن وإرضاء العمالء،مع  املشاركة واملسؤولية اجملتمعية،حتسني و العمالء،

زيادة الكفاءة بزيادة التعاون بني اإلدارات وتشجيع العمل ، وتدعم وحتافظ على التحسن املستمر

دًا ختاذ القرارات استنااتعلم ، وسني نوعية املخرجات، مع حتحتقيق مستويات إنتاجية أفضلو اجلماعي،

 على احلقائق ال على املشاعر.

ويعد التميز يف األداء املنظمي من أهم األبعاد اليت تدل على املنظمة اإلجيابية ، فكلما كان متيز  

أداء املنظمة أكرب مقارنة بنظرياتها، أو مبا جيب أن تكون عليه، كلما دل ذلك على إجيابية املنظمة، 

 داء املؤسسي ال يتسع املقام لذكرها.وهناك عدة معايري وضوابط للتميز يف األ

 : Planning . التخطيط 4

خطَ رسم خطاً واخَلط واخُلطُّ الطريق املستطيل، واخَلطّ السطر من الكتابة،  :التخطيط يف اللغة 

واخِلطة بكسر اخلاء: قطعة األرض احملددة، واخُلطَّة بضم اخلاء: األمر أو الفكرة املدونة باخلط أو 

 (.244، 1972تخطيط: التسطري والتهذيب )جممع اللغة العربية، . وال. الرسم

التخطيط بأنه عملية التنبؤ مبا سيكون عليه املستقبل مع  H. Fayolوعرف هنري فايول  

فقد عرف التخطيط بأنه" التقرير املسبق مبا جيب  Koontzاالستعداد الكامل ملواجهته. أما كونتز 

بأنه عملية  (132 ،2011)عمله، وكيف يتم؟ ومتى؟ ومن الذي يقوم به؟ ويعرفه السنفي والعريقي 

  .حتديد كيفية حتقيق املنظمة ألهدافها

( بأنه رسم للصورة املستقبلية للمجتمع من خالل حتديد العمل 13، 2006وعرفه عبد احلي ) 

 ي الذي ينبغي إتباعه يف توجيه النشاط البشري لتحقيق أهداف معينة يف فرتة زمنية معينة.العلم

( التخطيط بأنه الطريق الذي ُيرسم ُمسبقًا ليسلكه املسئولون 87، 1994وعرف الشيخ وآخرون ) 

 لتحقيق األهداف. 
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، 2011والعريقي، ميكن تقسيم أنواع التخطيط إىل )السنفي،  :Planning Types أنواع التخطيط

 (:37، 2012؛ احلمريي،  153
 وينقسم إىل: أ. حسب املدى الزمين

 ومدته مخس سنوات فأكثر. التخطيط طويل املدى: .1
 إىل مخس سنوات.ة مدته من سن التخطيط متوسط املدى: .2
 مدته سنة فأقل. التخطيط قصري املدى: .3

 وينقسم إىل: ب. حسب مدى التأثري
وهو التخطيط الذي يسعى إىل حتديد رؤية : Strategic Planningالتخطيط االسرتاتيجي -

املنظمة ورسالتها وأهدافها االسرتاتيجية، واسرتاتيجياتها، وتقوم به اإلدارة العليا، وذلك من خالل 

 حتليل البيئتني الداخلية واخلارجية، ويكون له تأثري نوعي وبعيد املدى على املنظمة كلها. 
ويسعى إىل حتديد األهداف التكتيكية املشتقة من  :Tactical Planningالتخطيط التكتيكي  -

 األهداف االسرتاتيجية، وتقوم به اإلدارتني الوسطى والعليا وتأثريه متوسط املدى.
تشغيلية،   ويسعى لتحقيق أهداف :Operational Planning)التنفيذي( التخطيط التشغيلي -

 م به اإلدارتني الوسطى والدنيا وتأثريه حمدود.مشتقة من األهداف االسرتاتيجية، وتقو

ويسهم التخطيط بشكل ملحوظ يف جعل املنظمة أكثر إجيابية، وبعيدة عن التخبط واالرجتالية 

 والفوضى وما يرتتب على ذلك.

 . التحسني املستمر:5

 ومدى ؤسسةحتديد احلدود الدنيا ألداء املويعد التحسني املستمر أحد مبادئ اجلودة، ويتطلب  

 .والعمل على حتقيقها أواًل بأول يف كافة اجلوانب الرئيسية لألعمال، طلوبةالتحسينات امل

 :Social Responsibility. املسئولية االجتماعية 6

. همًا وأساسيًا يف احلياة، وبدونها تصبح احلياة فوضىممتثل املسؤولية االجتماعية ركنًا 

 جود االجتماعي، واليت تنمو تدرجييًا عن طريق الرتبية والتطبيعاملسئولية االجتماعية أحد جوانب الوو

 وينمو؛ يتطور أن يريد الذي معجملتا يف فرد كل اى بهيتحل أن جيب اليت الصفات االجتماعي، وتعد من
 خطًرا ميثل منوها وضعف فيها والنقص باملسئولية فاجلهل أفراده، على تتوقف تمعاجمل هذا ضةنه ألن

 .)م١٩٩٣ التيه، (واالجتماعي النفسي االضطراب من نوعًا ويعترب مع،جملتا على شديًدا

نُكمْ  َوْلَتُكن﴿ :قال تعاىل ،االجتماعية ملسئوليةعلى ا اإلسالمية الشريعة أكدت وقد  إَِّل  َيْدُعونَ  أُمَّة   م ِّ
ْلَمْعُروفِّ  َوََيُْمُرونَ  اْلَْْيِّ   (.104)آل عمران:  ﴾اْلُمْفلُِّحونَ  ُهمُ  َوأُْولَ ئِّكَ  اْلُمنَكرِّ  َعنِّ  َويَ ن َْهْونَ  ِبِّ

 املصطفى صلى اهلل عليه وسلم: "كلكم قال االجتماعية؛ باملسئولية النبوية السنة اهتمت كما
 وهو بيته أهل على راع والرجل عنهم، مسئول وهو راع الناس على الذي  راٍع ومسئول عن رعيته فاألمري

 وهو سيده مال على راع والعبد عنهم، مسئولة وهي وولده بعلها بيت على راعية واملرأة عنهم، مسئول
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 من يتضح(. ٤١٢ :م ١٩٩٩ البخاري،) رعيته" عن مسئوٌل وكلكم راٍع أال فكلكم عنه، مسئول
 حياة يف أساس كمطلب وجودها وأهمية االجتماعية املسئولية ملعنى القاطع التأكيد احلديث هذا

فاألمري راع... تؤكد املسئولية االجتماعية على مستوى  م،تهمستويا اختالف على األفراد مجيع

املؤسسات والدول، والرجل راع... واملرأة راعية... تؤكد على املسئولية جتاه األسرة، وكذا العبد، وكل 

 أفراد ابه يتحلى أن جيب اليت الصفات أهم من االجتماعية املسئولية ولعلفرد راع ومسئول عن رعيته. 
 .الواحد تمعجملا

 وهي اجلماعة، عن الفردية املسئولية" أنهاب االجتماعية املسئولية (43، 1986) عثمان عرفوي
 اليت اجلماعة حنو خاص ذاتي تكوين وهي إليها، ينتمي اليت اجلماعة عن ذاته أمام الفرد مسئولية

 صورة أن أو ذاته، أمام مسئول إنه أي اجلماعة، عن ذاتيًا مسئواًل الفرد يكون وفيها إليها، ينتمي
 والفهم االهتمام درجة عن االجتماعية املسئولية وتعرب" ذاته يف منعكسة األمر واقع يف اجلماعة

 ."االجتماعي والتطبيع الرتبية طريق عن تدرجييًا وتنمو للجماعة واملشاركة

 ( بأنها مسئولية الفرد عن نفسه ومسئوليته جتاه أسرته، وأصدقائه وجتاه8: 2008وعرفها قاسم )

جيابية دينه ووطنه من خالل فهمه لدوره يف حتقيق أهدافه واهتمامه باآلخرين من خالل عالقاته اإل

 ومشاركته يف حل مشكالت اجملتمع وحتقيق األهداف العامة.
ولية اجملتمعية من منظور اجلامعات بأنه التزام اجلامعة قواًل وعماًل مبجموعة مبادئ ئوتعرف املس

وعية احلياة ملوظفيها وطلبتها وللمجتمع احمللي وللمجتمع بأكمله، وتنفيذها وقيم من شأنها حتسني ن

من خالل وظائفها األساسية املتمثلة بالتعليم والبحث واإلدارة املؤسسية والتفاعل اجملتمعي وغري ذلك 

 (.34، 2011 )كمال،

األفراد العاملني وميكن القول بأن املسئولية االجتماعية املؤسسية تتمثل يف التزام املؤسسات و

فيها قواًل وفعاًل جتاه اجملتمع مبجموعة من األعمال واألشياء واليت من شأنها اإلسهام يف حتسني نوعية 

احلياة اجملتمعية. أي إدراك املؤسسات واألفراد يف اجملتمع )عقاًل ووجدانًا وتفاعاًل( أنهم جزء من 

تطوع أو جهد يف خدمة اجملتمع واحملافظة على  اجملتمع، يرتفعون بارتفاعه وينخفضون باخنفاضه، وأي

ثْ َقالَ  يَ ْعَملْ  َفَمن﴿: البيئة، مهما كان هذا اجلهد قلياًل  إال أنه جهد طيب ويؤجر املرء عليه، لقوله تعاىل  مِّ
ثْ َقالَ  يَ ْعَملْ  َوَمن  *يَ رَهُ  َخْيا   َذرَّة    (8، 7)الزلزلة: ﴾يَ رَهُ  َشر ا   َذرَّة   مِّ
 :Learning Organization. املنظمة املتعلمة 7

يتفق العديد من الباحثني واملفكرين على أن بقاء املنظمات وجناحها يعتمد على قدرتها على  

 التحول إىل منظمات تعلم.

 املؤسسات متتلكها أن جيب اليت التعلم، على القدرة يستلزم ديناميكية بيئات يف البقاءف 
 صورة أهم ولعل .والتغري االستقرار بعدم تتصف بيئة يف االستمرار ضمان بغية سواء حد على واألفراد
 املنظمة" مفهوم يف تتبلور واليت املتمكنة املؤسسة صورة هي املعرفة اقتصاد إطار يف املؤسسة هابتكتس
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 املتعلمة املنظمة فإن Senge رأي وعلى، اجلماعي للتعلم كمنظومة تصميمها يتم اليت تلك وهي املتعلمة
 وتنمو ينشدونها، اليت النتائج حتقيق أجل من ومهاراتهم قدراتهم باستمرار األفراد فيها يعزز منظمة هي

فيها العنان للطموح اجلماعي ويتعلم فيها األفراد  ويطلق، مقيد وغري جديدة تفكريية أمناطا فيها

 (.190، 2014باستمرار كيفية التعلم معًا )فريال، 

املنظمات املتعلمة هي املنظمات الناجحة، كونها تسعى إىل توظيف املعرفة يف أعماهلا وعملياتها، ف

وكذا وتستمد ميزتها التنافسية من خياراتها االسرتاتيجية املبنية على القاعدة املعرفية اليت خزنتها، 

اكبة املتغريات كون امتالك املؤسسة خلصائص ومميزات املنظمة املتعلمة جيعلها قادرة على مو

فتسريع وترية املتسارعة من حوهلا، واالستجابة هلا والذي يعد مطلبًا أساسيًا لتطورها واستمرارها، 

التعلم واالستيعاب الفردية واجلماعية تسمح للمؤسسات مبواجهة أهم املشكالت اليت تقف يف طريقها 

 من جهة أخرى. يف ظل بيئة سريعة التغري من جهة، والتكيف مع كل هذه التغريات

املنظمة املتعلمة بأنها املنظمة اليت تعمل باستمرار على زيادة  ،(Senge,1994,4)ويعرف سنج  

قدراتها وطاقاتها على تشكيل املستقبل اليت ترغب يف حتقيقه، فهي منظمة ذات فلسفة تتنبأ بالتغيري 

وتستعد له وتستجيب ملتطلباته، باإلضافة إىل أنها تسعى الكتساب قدرات متكنها من التعامل مع 

من خالل زيادة قدرات العاملني على حتقيق النتائج اليت يرغبون يف حتقيقها، ومنحهم  التعقيد والغموض،

قدرًا من املرونة واحلرية يف التفكري، مما ينشر لديهم الدافع والطموح للعمل سويًا البتكار مناذج 

 وطرق جديدة للتفكري.

 أعضائها، وتروج تبادل وتعرف املنظمة املتعلمة بأنها: املنظمة اليت تعلم وتشجع التعليم بني

املعلومات بني العاملني، ومن ثم ختلق قوة عمل أكثر معرفة، مما يؤدى إىل خلق منظمة مرنة للغاية، 

 حيث يقبل العاملني على األفكار اجلديدة ويتكيفون معها ويتبادلونها من خالل رؤية مشرتكة.
اليت ميكنها االستجابة إىل املعلومات وميكن القول أن مصطلح املنظمة املتعلمة يشري إىل: املنظمة 

 (.130، 2003اجلديدة وذلك بتغيري وتعديل األنظمة اليت يتم فيها تشغيل وتقييم تلك املعلومـات )صقر،

طرح األسئلة واحلوار، و تشجيع  تشجيع وللمنظمة املتعلمة أبعاد منها: خلق فرص للتعلم الدائم، و

املشاركة والتعلم من خالل فرق العمل، و متكني العاملني حنو رؤية مجاعية، و بناء أنظمه إلكتساب 

، 2003)صقر،  واقتسام التعلم، و إلتحام املنظمة مع البيئة، و توفري نظم القيادة اإلسرتاتيجية للتعلم

131). 
 

 :وهي متعلمة منظمة تكون أن إىل تسعى اليت املنظمة بها تلتزم أن ينبغي أسس مخسة سنج وضع
 العالقات ورؤية اجلزء، من بداًل الكل رؤية على يقوم عمل طارإو منهج وهو  :التنظيمي التفكري  -

 .ذاتهازاء األج على الرتكيز عن فضال النظامزاء أج بني تربط اليت البينية
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 ورؤية ووضوح، بدقة الشخصية الرؤية وحتديد توضيح على رارباستم العمل وهو  :الذاتي التميز -
 .حتقيقه إىل الفرد يطمح ما حتقيق على واملثابرة اجلهود، تركيز على يساعد مما مبوضوعية الواقع

 واليت األعماق، يف سخةراال الذهنية والصور والتعميمات، ،اضاتاالفرت كتل وهي  :الذهنية النماذج  -
 .معها التعامل وكيفية حوهلم، من لألحداث وتفسريهم للعامل تصورالناس يف تؤثر

 للمستقبل متماثلة أو مشرتكة صورة رسم على راداألف من جمموعة قدرة وهي  :املشرتكة الرؤية  -
 .املنشود

 راداألف من جمموعة جهود وتوحيد وترتيب تنظيم مبوجبها يتم اليت العملية وهي  :اجلماعي التعلم  -
 .(91، 2014)بن زرعة،  حتقيقها يف يرغبون اليت النتائج لتحقيق

ال خيتلف اثنان على أن املنظمة اإلجيابية هي منظمة متعلمة باملقام األول فهي حترص على تطوير ذاتها 

 ومنتسبيها بصورة مستمرة.

  :Stockholders. حت يق فوائد لذوي املصاحل 8
ة مثل ؤسسمصاحل داخل امل :  هم جمموعة من األطراف هلمStakeholdersأصحاب املصاحل  

 يف العالقة معادلة يف مهمة األطراف العمالء، والدائنني، واملوردين، والعمال،  واملوظفني. وهذه
 واخلدمات، السلع وتقديم اإلنتاج على ةؤسسامل تساعد اليت املهام بأداء يقومون الذين فهم ة،ؤسسامل

 املوضوعة االسرتاتيجيات حتقيق واملساهمون اإلدارة جملس تىح وال اإلدارة تستطيع ال وبدونهم
 املواد ةمؤسسلل يبيع هو من واملورد اخلدمة، أو املنتج بشراء يقوم الذي الطرف هم فالعمالء ة،لمؤسسل

 ائتمانية تسهيالت متنح اليت هيف املمولة اإلطراف ومجيع املمولني أما ،ىخراأل واخلدمات والسلع اخلام
 املضللة فاملعلومات والدقة، احلرص مبنتهي األطراف هذه مع التعامل يكون أن فينبغي ة،مؤسسلل

وجيب مالحظة ، ةمؤسسلل املستقبلي التخطيط على سلبًا يؤثر مما التمويل خطط تقطع قد للممولني

أن هؤالء األطراف لديهم مصاحل قد تكون متضاربة وخمتلفة يف بعض األحيان، فالدائنون على سبيل 

 ة على االستمرار.ؤسسة على السداد، يف حني يهتم العمال واملوظفون بقدرة املؤسسبقدرة املاملثال يهتمون 
  واملنظمة اإلجيابية حترص على حتقيق فوائد جلميع أصحاب املصاحل فيها.

 . وضوح األدوار واملسئوليات:9

اء األعمال بسهولة إن وضوح األدوار واملسئوليات مهم جداً يف املنظمة اإلجيابية، فهو يساعد على أد 

 ويسر، ودون تعارض أو أخطاء أو قصور أو غموض.

كما أن وضوح األدوار واملسئوليات يساعد على اإلجناز بشكل أفضل وأسرع، وميكن من  

 املساءلة واحملاسبة بشكل صحيح.
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( غموض الدور بأنه" عبارة عن شعور الفرد بصعوبة العمل الذي يؤديه، 1999ويعرف عبد الباقي ) 

تيجة لعدم وضوح الدور املنوط به، واالفتقار إىل حتديد مضمون دوره، مما يؤدي إىل عجزه عن األداء ن

 الصحيح".

يتضح من تعريف غموض الدور النتيجة املرتتبة على ذلك، وهي العجز عن األداء الصحيح، ومن  

 .هنا جتلت أهمية وضوح األدوار واملسئوليات كبعد أساسي يف املنظمة اإلجيابية

 . الكفاءة والفاعلية واإلنتاجية:10

 ،Productivityواإلنتاجية  Effectiveness والفاعلية Efficiency  املؤسسة اإلجيابية تتميز بالكفاءة

ويقصد بالكفاءة االستثمار األمثل للموارد املتاحة، أي استغالل الوسائل املتاحة لتحقيق األهداف  

 وفاقد. ويعرفها البعض بأنها عمل األشياء بطريقة صحيحة.املنشودة بأقل جهد وتكلفة ووقت 

وتعين الفاعلية القدرة على إحداث تأثري، أو هي قوة داخلية كافية تبعث يف النفس القدرة على  

العمل الدؤوب واحلركة املستمرة من أجل حتقيق أفضل النتائج على املستوى الفردي واألسري 

ور اإلسالمي الصحيح، وهي تتسق مع اإلجيابية يف معان مهمة منها واملؤسسي واالجتماعي يف إطار التص

 الشعور باملسؤولية.

ونقصد بها هنا قدرة املؤسسة على حتقيق األهداف مثل )زيادة حجم املبيعات، حتقيق رضا العمالء   

ية( بغض والعاملني داخل املؤسسة، وتنمية املوارد البشرية، وزيادة األرباح، تقديم خدمة ذات جودة عال

 النظر عن اإلمكانيات املستخدمة، ويعرفها البعض بأنها فعل الشيء الصحيح.

 أنإىل  International Labor Organization (ILO) الدولية العمل منظمة ذهبت ولقد 
 عمليات يف اليت استعملت املوارد ومدخالت املنتجة الثروة خمرجات بني احلسابية النسبة :هي اإلنتاجية

 .اإلنتاج

أي أن اإلنتاجية الكلية = كمية املخرجات املنتجة من سلع وخدمات مقسومًا على كمية  

 (.4، 2005املدخالت اإلمجالية املستخدمة يف إنتاج تلك املخرجات )هنية، 

  :يةتنظيم. الث افة ال11
 الوظيفي الفرد سلوك فإن وبالتالي السائدةاجملتمعية  للثقافة امتدادا ةتنظيميال الثقافة تعد 

 ما نتاج املؤسسية متثل الثقافةف إجيابا، أو سلبا اجملتمعي السلوك نتاج هو وإمنا فراغ من يتولد ال
 تقنية ومهارات واجتاهات وعادات وقيم وطرق تفكري سلوكية أمناط من واملديرون العاملون اكتسبه

 من ملنسوبيها الثقايف النسق ذلك على املنظمة تضفي ثم يعملون فيها، اليت للمنظمة انضمامهم قبل
 عن املنظمات ومييزها املنظمة، شخصية حيدد ما وقيمها وأهدافها وسياساتها خصائصها واهتماماتها

 .األخرى
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 اجلوانب يف بدورها تؤثر القيم وهذه ما، ؤسسةم يف النفوذ ذوي األفراد قيم عن تعبري هيف 
 وإداراتهم قراراتهم يف هؤالء ينتهجه الذي األسلوب حتدد كما األفراد، سلوك ويف املنظمة من امللموسة

 (.١١ :١٩٩٢ هيجان،) ومنظماتهم وسيهمؤملر

 حسب آخر إىل مكان من ختتلف واليت العديدة أنواعها التنظيمية للثقافة :التنظيميةأنواع الث افة 
 يلي وفيما آخر قطاع إىل قطاع ومن أخرى إىل منظمة من ختتلف أنها كما يستخدم، الذي التقسيم

 :(13، 2005)العويف،  أنواعها ألبرز عرض
 يكون فالعمل والسلطات املسؤوليات فيها حتدد ( bureaucratic culture) البريوقراطية الثقافة .1

 .وااللتزام التحكم على وتقوم هرمي بشكل السلطة وتسلسل الوحدات، بني التنسيق ويتم منظًما،
 اإلبداع على وتساعد تشجع اليت العمل بيئة بتوفري تتميز ( innovative culture) اإلبداعية الثقافة .2

 .التحديات ومواجهة القرارات اختاذ يف واملخاطرة باجلرأة أفرادها ويتصف
 العاملني بني فيما واملساعدة بالصداقة العمل بيئة تتميز ( suppoative culture) املساندة الثقافة .3

 اجلانب على الرتكيز ويكون والتعاون، واملساواة الثقة املنظمة وتوفر املتعاونة، األسرة جو فيسود
 .فيها اإلنساني

 وليس العمل إجناز طريقة يف الثقافة هذه اهتمام وينحصر ( Process culture) العمليات ثقافة .4
 والفرد أنفسهم، محاية على يعملون الذين األفراد بني واحليطة احلذر فينتشر تتحقق، اليت النتائج
 .عمله يف بالتفاصيل ويهتم تنظيًما، و دقة أكثر يكون الذي هو الناجح

 بالنتائج وتهتم العمل وإجناز األهداف حتقيق على الثقافة هذه وتركز ( task culture) املهمة ثقافة .5
 .التكاليف بأقل النتائج أفضل حتقيق أجل من مثالية بطريقة املوارد استخدام وحتاول

 األدوار وبالتالي الوظيفي التخصص نوع على تركيزها وينصب ( role culture) الدور ثقافة .6
 واالستمرارية الوظيفي األمن توفر أنها كما واألنظمة، بالقواعد وتهتم .الفرد من أكثر الوصفية

 األداء. وثبات

،  التنظيميةواألعراف ،التنظيمية، واملعتقدات  التنظيميةهي: القيم  أربعة مكونات التنظيميةوللث افة 

 .التنظيميةوالتوقعات 

 فالثقافة التنظيمية اإلجيابية تؤثر وتتأثر باملنظمة اإلجيابية كونها جزء ال يتجزأ منها.

 * مسات ال ائد اإلجيابي:

قبل أن نتطرق لسمات القائد اإلجيابي يستحسن أن نوضح املقصود بالقيادة ابتداًء، ففي اللغة  

تعرف القيادة كاآلتي: "القود" يف اللغة نقيض "السوق"، ُيقال: يقود الدابة من أمامها ويسوقها من خلفها، 

 ملرؤوسيه على اخلري وعليه فمكان القائد دومًا يف املقدمة كالدليل والقدوة واملرشد، يكون دلياًل

 ومرشدًا هلم ملا فيه صالحهم، وملهمًا هلم ليقدموا أفضل ما لديهم لتحقيق النتائج املنشودة. 
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ويف االصطالح وردت الكثري من تعريفات القيادة، فالقيادة هي عملية إهلام لآلخرين ليقدموا  

ة: هي فن التأثري يف املرؤوسني وتوجيه أفضل ما لديهم لتحقيق النتائج املنشودة، وميكن القول بأن القياد

جهودهم بطريقة صحيحة حنو أهداف حمددة، يتسنى معها كسب طاعتهم واحرتامهم ووالئهم وتفانيهم 

 يف سبيل حتقيق أهداف املؤسسة. 

مما سبق ميكن القول أن القيادة تفاعل متبادل بني القائد ومرؤوسيه يؤثر فيهم ويتأثر بهم، من  

ف خمططة، مع احلرص على رضا العاملني ومتاسك اجلماعة، من خالل التحفيز أجل حتقيق أهدا

 والتعاون والتشجيع واإلهلام والعمل بروح الفريق.

فالقائد الناجح هو الذي لديه القدرة على التأثري يف اآلخرين، وإهلامهم وحتفيزهم وحتريكهم  

عملون فيها، وخيلق جوًا من التعاون حنو اهلدف طواعية وحبماس، مع تعزيز الوالء للمؤسسة اليت ي

والتفاهم واالنسجام يف املؤسسة. فالقيادة باألساس هي فن التعامل مع املشاعر، كون املشاعر تلعب 

دورًا كبريًا يف إجناح أو إفشال أي مؤسسة. ولعل من أهم السمات القيادية: القوة واألمانة فهما جامعتان 

( يف كتابه القيادة املرتكزة على 47، 2005ى ستيفن كويف )ملعظم السمات القيادية األخرى. وير

 املبادئ بأن أهم مسات القادة اإلجيابيون ما يلي:

 .أنهم يتعلمون باستمرار: القراءة، التدريب، الدورات، االستماع 
  أنهم يسارعون إىل تقديم اخلدمات: ينظرون إىل احلياة كرسالة ومهمة ال كمهنة، إنهم يشعرون

 قيل وباملسؤولية.باحلمل الث
  أنهم يشعون طاقة إجيابية: فالقائد مبتهج دمث سعيد نشيط مشرق الوجه باسم الثغر طلق احمليا

تقاسيم وجهه هادئة ال يعرف العبوس والتقطيب إال يف موضعهما، متفائل إجيابي. ومتثل طاقتهم 

 شحنة للضعيف ونزعًا لسلبية القوي.
 ئد يف رد الفعل جتاه التصرفات السلبية أو الضعف اإلنساني، أنهم يثقون باآلخرين: ال يبالغ القا

ويعلمون أن هناك فرقاً كبرياً بني اإلمكانات والسلوك، فلدى الناس إمكانات غري مرئية للتصحيح 

 واختاذ املسار السليم.
  أنهم يعيشون حياة متوازنة: فهم نشيطون اجتماعيًا، ومتميزون ثقافيًا، ويتمتعون بصحة نفسية

دية طيبة، ويشعرون بقيمة أنفسهم وال يقعون أسرى لأللقاب واملمتلكات، وهم أبعد ما وجس

يكونون عن املبالغة وعن تقسيم األشياء إىل نقيضني، ويفرحون بإجنازات اآلخرين، وإذا ما أخفقوا 

 يف عمل رأوا هذا اإلخفاق بداية النجاح.
 اخل وليس من اخلارج ولذا فهم سباقون للمبادرة أنهم يرون احلياة كمغامرة: ينبع األمان لديهم من الد

تواقون لإلبداع ويرون أحداث احلياة ولقاء الناس كأفضل فرصة لالستكشاف وكسب اخلربات 

 اجلديدة؛ إنهم رواد احلياة الغنية الثرية باخلربات اجلديدة.
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 الفريق لسد  أنهم متكاملون مع غريهم: وحيسنون أي وضع يدخلون فيه، ويعملون مع اآلخرين بروح

 النقص واالستفادة من امليزات، وال يرتددون يف تفويض األعمال إىل غريهم بسبب مواطن القوة لديهم.
  أنهم يدربون أنفسهم على تطوير الذات: يدربون أنفسهم على ممارسة األبعاد األربعة للشخصية

ضة والقراءة والكتابة اإلنسانية: البدنية والعقلية واالنفعالية والروحية. فهم ميارسون الريا

والتفكري، ويتحلون بالصرب وكظم الغيظ ويتدربون على فن االستماع لآلخرين مع املشاركة 

الوجدانية، ومن الناحية الروحية يصلون ويصومون ويتصدقون ويتأملون يف ملكوت اهلل ويقرأون 

خيصصونه للتدرب  القرآن ويتدارسون الدين. وال يوجد وقت يف يومهم أكثر عطاء من الوقت الذي

 على األبعاد األربعة للشخصية اإلنسانية.

 ( صفة للقائد هي:17ويلخص ج. كورتوا يف كتابه حملات يف فن القادة ) 
 اهلدوء وضبط النفس.   .1

 معرفة الرجال.    .2

 اإلميان باملهمة.  .3

 الشعور بالسلطة.  .4

البداهة واملبادرة واختاذ  .5

 القرار.

 

 االنضباط.    .6

 الفعالية.    .7

 التواضع.   .8

 الواقعية.   .9

 الدماثة والعطف. .10
   طيبة القلب. .11

 احلزم.    .12

 العدل.   .13

 الكائن البشري.  احرتام .14

 إعطاء املثل.   .15

 املعرفة.   .16

 التنبؤ. .17

)اإلجيابي( ( بأنه توجد عدد من الصفات جيب توافرها يف القائد الفعَّال 3، 1994ويرى داني وهوفر )

 منها:

 الشخصية.مستوى غري عادي من األخالق  -

 قدر كبري من الطاقة والنشاط. -

 الرباعة يف ترتيب األعمال حسب أهميتها وأولويتها. -

 التحلي بقدر كبري من الشجاعة. -

 القدرة على االبتكار واإلبداع. -

 القدرة على حتديد اهلدف الصحيح والسعي إليه. -

 احلفاظ على مستوى ثابت من احلماس واإلهلام. -

 قة تفكري متزن ومعتدل وواقعي.االحتفاظ بطري -

 مد يد املساعدة لآلخرين كي يتقدموا. -

 ( عددًا من خصائص القيادة الفعَّالة واملتمثلة يف:44، 2008وأورد العجمي )

  حتديداألهداف.    -             التنظيم. -          التخطيط الدقيق.           -

 مهارات االتصال. -      املخاطرة.           -          صنع القرار.  -
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 التحكم يف التوتر وضغوط العمل. -          .التفويض -         إدارة التغيري.  -

   تدريب والتعليم وبناء الفريق. ال -          .التحفيز -                    الرؤية واإلبداع. - 

   احلركة والفعل. -  الثقة. -          بناء املهارات. -

  املرونة والقابلية للتغيري. -   الطاقة. -          االلتزام. -

 األمانة.  -

 (:50، 2008وحصر أحد الباحثني هذه الصفات فيما يلي )العجمي، 

 الطموح. - املثابرة. - املبادأة. -  الثقة بالنفس.  - الذكاء.  - 

 احلزم. - اليقظة. -البشاشة.  -  السيطرة.  - احلماس. - 

 القدرة على التجديد. -  القدرة على تكوين عالقات مع الناس. - 

  الصحة اجليدة واملظهر املمتاز والطول والقوام املتناسق.        - 

 القدرة على التعبري. -  
 ويرى البعض بأن من صفات القائد الرتبوي:

التحليل واالستبصار، اليقظة، الطالقة اللغوية، )الذكاء املرتفع، القدرة على  ال درة أو الكفاءة: .1

القدرة على إصدار األحكام، القدرة على تقديم األفكار، القدرة على فهم املشكالت وطرح 

 احللول، املثابرة، والطموح(.
 مثل: الصحة اجليدة واملظهر املمتاز والطول والقوام املتناسق. صفات جسمية مناسبة .2
أن تتوفر لدى القائد املهارات العلمية والفنية الالزمة ويكون على علم  :التفوق األكادميي واملعريف .3

تام جبميع النواحي الفنية اليت يشرف عليها ويوجهها مثل: حتليل املواقف، قوة التصور واإلدراك، 

ربط األسباب باملسببات، االتصال اجليد بالتالميذ واملعلمني وأولياء األمور، إدارة جلسات املناقشة 

ح تعاونية، حفز همم العاملني، االستفادة من خربات اآلخرين، حسن استخدام اإلمكانيات برو

 املتاحة.
القدرة على حتمل املسؤولية، االعتماد على النفس، االستقرار العاطفي،  صفات شخصية مثل: .4

زم، النشاط، التعاون، حسن التعامل، الدعابة واملرح، البشاشة، الصداقة، االستقامة والعدل، احل

 القدرة على اختاذ القرارات، احلماس للعمل، التواضع، اللباقة، الصرب.
 األمانة، اإلخالص، العدل، االستقامة، الصدق، القدوة احلسنة. صفات خل ية مثل: .5
أن يكون من مستوى اجتماعي واقتصادي متميز، ذو شعبية عند اآلخرين،  صفات اجتماعية مثل: .6

القرار، حيرتم اآلخرين، يدخل السرور واملرح على اآلخرين،  دميقراطي يشرك اآلخرين يف اختاذ

يؤمن بقدرة اآلخرين على التغيري، قوة التأثري على الغري، القضاء على الشائعات واألكاذيب بني 

 العاملني، مساع وجهات النظر.
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 أنه ال بد أن يتوافر يف القائد نوعان من املعايري: ويرى الفارابي
 أمجلها يف اثين عشر معيارًا هي: أواًل: معايري فطرية،

 الذكاء. -4        القدرة على االستيعاب. -3     الفهم اجليد. -2           سالمة البدن. -1

 . الصدق.8                     . النزاهة.7     . حب العلم والعلماء. 6          . حسن العبارة.5

 . الشجاعة واحلزم.12          . العدل.11     . الزهد.10     . الرتفع عن الصغائر. 9

 ثانيًا: معايري مكتسبة، حددها يف ستة هي:
 .االجتهاد.4             . القدرة على االستنباط. 3             . العلم.2               . احلكمة.1

 (.75، 1989. أن تكون لديه خربة باألمور اليت يقدم عليها. )حممد، 6 . معرفة العلوم املاضية.5

 (  جمموعة من املعايري اليت جيب أن يتصف بها القائد منها:129، ـه1405) وأورد الغزالي

 . الصدق.5        . العلم.4 . التواضع. 3   . احللم.2  . حسن اخللق.1

 . الوفاء.7  . طمأنينة النفس.6

 يف اآلتي: ( أبرز السمات املطلوب توافرها يف القائد املسلم77، 1989) ويلخص حممد

  . القوة. 5       .سالمة احلواس.4     . الكفاية.3          . العدالة.2                        . العلم.1

  . الصدق.10                . احلزم.9      . التقوى.8        الشجاعة. .7                       . األمانة.6

  . احللم.15            . التواضع.14    . اللباقة.13          .الذكاء.12         . النزاهة.11

 . رجاحة العقل20    . طمأنينة النفس.19      . الوفاء.18    . الفهم اجليد.17            .حسن اخللق.16

 . أن يكون لديه خربة باألمور اليت يقدم عليها23 . الرتفع عن الصغائر.22. معرفة العلوم املاضية. 21

 . أن يكون من أفضلهم يف العلم والدين.24 

 ( معايري القائد الرتبوي املسلم إىل:85، 1989) ويصنف حممد
  )أ( معايري ع ائدية ومنها:

. سالمة العقيدة اإلسالمية الصحيحة: ويقظة القلب، وطاعة الرب، وأداء الفرائض، والتمثل للعبودية، 1

ُْوِلِّ األْلَبابِّ * ﴿وكثرة التالوة للقرآن... قال تعاىل:  إِّنَّ ِفِّ َخْلقِّ السََّماَواتِّ َواأَلْرضِّ َواْختِّاَلفِّ اللَّْيلِّ َوالن ََّهارِّ آلََيت  أل ِّ
ُروَن ِفِّ َخْلقِّ السََّماَواتِّ َواأَلْرضِّ رَ  َ قَِّياما  َوقُ ُعودا  َوَعَلَى ُجُنوِبِِّّْم َويَ تَ َفكَّ ذا َِبطِّال  ُسْبَحاَنَك َفقَِّنا ب ََّنا َما َخَلْقَت هَ الَّذِّيَن َيْذُكُروَن اّلل 

 (.191 - 190 :عمران)آل  ﴾َعَذاَب النَّارِّ 
. اخللق احلسن: ينبغي أن يكون القائد الرتبوي على خلق، جيمع بني الشدة واللني ويستعمل كاًل 2

منهما يف موضعه، وأن يكون رؤوفاً رحيماً عادالً يف حكمه، يهتم بأمور من معه، ينصحهم إذا أخطأوا، 

ويشجعهم إن أحسنوا، يسمع منهم ويهتم بأمورهم ويساعدهم وحيل مشاكلهم، وأن يكون قدوة حسنة 

 هلم يف كل شيء.
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. األمانة: واألمانة ليست قاصرة على ناحية دون أخرى، بل هي شاملة لكل جوانب احلياة صغريها 3

َ إِّنَّ اّلل َ ََيُْمرُُكْم أَن ُتؤدُّوْا ﴿وكبريها. قال تعاىل:  ْلَعْدلِّ إِّنَّ اّلل  اأَلَماََنتِّ إَِّل أَْهلَِّها َوإَِّذا َحَكْمُتم َبْْيَ النَّاسِّ أَن ََتُْكُموْا ِبِّ
يا    (58 :)النساء ﴾نِّعِّمَّا يَعُِّظُكم بِّهِّ إِّنَّ اّلل َ َكاَن َسِّيعا  َبصِّ

د يف الدنيا . العدل: وذلك كون الشريعة اإلسالمية مبناها وأساسها احلكم بالعدل ومصاحل العبا4

  (.8 :)املائدة ﴾َواَل ََيْرَِّمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوم  َعَلى َأالَّ تَ ْعدُِّلواْ اْعدُِّلواْ ُهَو أَقْ َرُب لِّلت َّْقَوى﴿واآلخرة، قال تعاىل: 
َ ََي أَي َُّها الَّذِّيَن آَمُنواْ ات َّقُ ﴿. الصدق: وهي صفة أساسية يف الفرد املسلم فضاًل عن القائد، يقول تعاىل: 5 واْ اّلل 

 (.119)التوبة:  ﴾وَُكونُواْ َمَع الصَّادِّقِّْيَ 
. القوة: ويقصد بها القوة يف شتى اجلوانب، قوة العقيدة، وقوة اجلسم، وقوة العلم، وقوة التحمل 6

ع  قَاَل إِّنَّ اّلل َ اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم َوَزاَدُه َبْسطَة  ِفِّ اْلعِّْلمِّ َواْلِّسْ ﴿والصرب،... يقول تعاىل:  ُ َواسِّ ُ يُ ْؤِتِّ ُمْلَكُه َمن َيَشاُء َواّلل  مِّ َواّلل 
  (.247 :)البقرة ﴾َعلِّيم  

ي  ﴿. االستقامة: امتثااًل لقوله تعاىل: 7 َا تَ ْعَمُلوَن َبصِّ   ﴾فَاْسَتقِّْم َكَما أُمِّْرَت َوَمن ََتَب َمَعَك َوالَ َتْطَغْواْ إِّنَُّه ِبِّ
 (.112 :)هود

اإلحسان من الصفات اليت دعا إليها اإلسالم وحث عليها، وندب املسلمني لذلك، . اإلحسان: إن صفة 8

 بل جعلها من املوازين اليت يقاس على ضوئها عمل الفرد املسلم سواء كان قائدًا أو تابعًا لقوله تعاىل:
ُكْم َوإِّْن َأَسْأُُتْ فَ َلَها﴿ َنُفسِّ  (.7 :)اإلسراء ﴾إِّْن َأْحَسنُتْم َأْحَسنُتْم ألِّ

 ( معايري شخصية ومنها: )ب

(. 88 :)احلجر ﴾َواْخفِّْض َجَناَحَك لِّْلُمْؤمِّنِّْيَ ﴿ . التواضع: فالتواضع مسة أساسية يف القائد لقوله تعاىل:1

 وقال الشاعر:

 على طبقات املاء وهو رفيع   تواضع تكن كالبدر الح لناظر  

 وهو وضيعإىل طبقات اجلو                وال تك كالدخان يعلو بنفسه  

. اإلخالص يف العمل: واإلخالص يف العمل ال يكون يف جزء دون آخر بل يكون يف كل شيء صغر أم 2

... ( متفق وإمنا لكل امرئ ما نوىكرب، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )إمنا األعمال بالنيات، 

 عليه.

 ديدًا يف أعمال اخلري، لقوله تعاىل:. التعاون: والتعاون مطلب ديين حض عليه اإلسالم بصورة عامة وحت3
 (.2 :)املائدة ﴾ دِيدُ الْعِقَابِوَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْربِّ وَالتَّقْوَى واَلَ تَعَاوَنُواْ عَلَى اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَ﴿
ته وأفرادها، وكذلك واجب على . إسداء النصيحة: ينبغي على القائد املسلم إسداء النصيحة جلماع4

األفراد نصح القائد، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا ملن؟ قال هلل ولكتابه 

 ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم" صحيح مسلم.
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. الثقة بالنفس: أي شعور القائد أنه قادر على جتاوز واقتحام ما يعرتضه من مشكالت وصعاب يف 5

مله وخارج عمله، طاملا أنه يعتمد على اهلل أواًل، وحياول دائمًا األخذ جبميع األسباب املشروعة لتحقيق ع

 األهداف.

. الصرب: ألن الصرب قوة خلقية من قوى اإلرادة اليت متكن اإلنسان من ضبط نفسه لتحمل الصعوبات 6

: ثوابه ومنزلته، ومنها قوله تعاىلواملتاعب واآلالم، وقد وردت آيات كثرية حتث على الصرب، وتوضح 
 (.17 :)لقمان ﴾وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴿

وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ ﴿ . الرمحة: وتعد من الصفات املهمة يف القائد لقوله تعاىل:7

 (.159 :)آل عمران ﴾وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي األَمْرِ

 (.4 :)املدثر ﴾وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴿. حسن املظهر: وقد حض ديننا اإلسالمي على ذلك بقوله تعاىل: 8
 )ج( معايري مهنية ومنها:

 . الكفاءة والفاعلية. 1

 . اختاذ القرارات املناسبة.2

 ع ومراقبتهم.. حسن اختيار األتبا3

 . معرفة القائد للسلطات املمنوحة له، واملسئوليات امللقاة على عاتقه.4

 . اإلملام الكايف بواجباته.5

 . رجاحة العقل.6

 وميكن القول أن من أهم مسات القائد اإلجيابي ما يلي:

  اهلدف.خملصًا لعمله ورفاقه، ملهمًا هلم، ودقيقًا يف تنفيذ املهام وقيادة الفريق حنو 
  إمكانية االعتماد عليه:  أي أن يتمتع مبهارات وخربات ومعارف ومعلومات تساعده على القيام بعمله

 يف قيادة الفريق، فال خيذل فريقه أبدًا.
  أن يكون ذو تأثري قوي وقدرة عالية على فهم الطبيعة اإلنسانية والتأثري بها، وأن يكون موضع ثقة

 على بناء عالقات إنسانية جيدة مع اآلخرين.واحرتام أعضاء الفريق، وقادر 
  .)... ،النزاهة وااللتزام مبجموعة من القيم )املصداقية، األمانة، الشفافية، اجلودة 
 .هادئ األعصاب، صبور، قادرًا على ضبط النفس والسيطرة على االنفعاالت 
 ه أصحاب اخلربة واملعرفة املوضوعية والعدالة وعدم التحيز، وال ينفرد باختاذ القرارات بل يشرك مع

(، 159 :)آل عمران ﴾ وَشَاوِرْهُمْ فِي األَمْرِ﴿(، وقوله جل شأنه: 59)الفرقان،  ﴾فَاسْأَلْ بِهِ خَبِرياً﴿: لقوله تعاىل

 حريصًا يف اختاذ القرارات خاصة املهمة منها.
 .أن يكون مستمعًا جيدًا، متقنًا ملهارات االتصال والتواصل واإلصغاء 
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   االتساق: فال يغري املبادئ أو القواعد لتالءم الظروف، وأن يكون منظمًا يف تفكريه وعمله، واسع

 األفق، مواكب لكل جديد يف جمال عمله.
 .االهتمام باآلخرين: وذلك حبب الناس والتعاطف معهم، ذو شخصية منفتحة ودودة 
 عدتهم على أداء أدوارهم: من خالل الثقة بالنفس، والثقة بقدرات اآلخرين والتقبل ألفكارهم ومسا

التعامل احلكيم يف املواقف املختلفة، واالستعداد لتسليم النفوذ والسلطة واملسئولية للفريق، مع 

 إتقان مهارتي التمكني والتفويض.
 .االعرتاف بالفضل لآلخرين: بداًل من نسب كل الفضل للقائد 
 م رفض حتمل املسئولية عن املشكالت.الوقوف إىل جانب الفريق عندما يكون يف مشكلة: وعد 
  ،العزمية واإلرادة والشجاعة وحب العمل مع اآلخرين، وأن يكون مستعدًا للمخاطرة عند احلاجة

 حذرًا ويقظًا، وغري متسرع يف اختاذ القرارات.
 .دعم األفراد وحتفيزهم وتشجيعهم، والقدرة على بناء الفريق 
  التخطيط، التنظيم، املتابعة والتقويم، صنع القرار واختاذه، حل يتقن مهارات اإلدارة الفعالة(

 املشكالت، إدارة االجتماعات، ...(.
 .القدوة احلسنة يف أقواله وأفعاله، مع القدرة على القيادة والريادة واالبتكار واإلقناع 
 .يطور من مهاراته باستمرار، ويتقن إدارة الوقت 
  أخطاؤه وأخطاء اآلخرين.صاحب رسالة يف احلياة، ويتعلم من 
 .القدرة على التغيري اإلجيابي يف اجملتمع مع امليل للخدمة االجتماعية 
 .صاحب رؤية وبصرية ثاقبة، قادر على التحليل والتفسري للمواقف املختلفة 

 .املوظف اإلجيابي * مسات

تلك، كونه  هذه املؤسسة أوأهداف يعترب املوظف يف أي مؤسسة أو جهة حجر الزاوية يف حتقيق  

ميثل اجلانب التنفيذي املباشر لتلك األهداف، أي أنه يقع على كاهله تنفيذ املهام واألعمال املسندة إليه 

بكفاءة واقتدار كي حتقق املؤسسة أهدافها اليت تصبو إليها، ولذا ينبغي أن تتوافر يف املوظف اإلجيابي 

 عدة مسات منها:

ديننا اإلسالمي على إتقان العمل واإلخالص فيه يف العديد من إتقان العمل واإلخالص فيه: فقد حث  -

(، 30 :)الكهف ﴾إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَماَلً﴿ اآليات واألحاديث، قال تعاىل:

(، ويف احلديث 7 :)الكهف ﴾زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَماَلً إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ﴿ ويقول سبحانه وتعاىل:

الشريف عن عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: " إن اهلل حيب إذا عمل 

ل أساس أحدكم عمالً أن يتقنه". وقد حرص اإلسالم على حتصني العمل من الرياء والنفاق وغريه بأن جع

األعمال النية، وأن تكون خالصة هلل سبحانه وتعاىل كما ورد يف احلديث املتفق عليه )إمنا األعمال 

 (....بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى
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األمانة والنزاهة: فالعمل املوكل للشخص أمانة جيب أن يؤديه على أكمل وجه، وبكل دقة وأمانة،  -

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ ﴿ ون نقصان، قال تعاىل:وحيافظ على أوقات العمل الرمسي د

(. كما جيب على املوظف أن 283 :)البقرة ﴾اللّهَ رَبَّهُ واَلَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

يبذل كل طاقته وجهده للقيام باألعمال املكلف بها، وأن يؤديها بروح إجيابية، وأن ال يأخذ ما ليس له 

من خالل استغالل النفوذ، أو قبول الرشوة واهلدايا واإلكراميات، أو االختالس والتزوير، وكذا عدم 

 قيق أغراض شخصية له أو ألقاربه وذويه.التعامل بالواسطة. وأن ال يستغل الوظيفة يف حت
التعاون: إن تعاون املوظف مع زمالئه سيكون له األثر الطيب والكبري يف تسيري األعمال وتسهيلها.  -

وميكن حتديد التعاون يف جانبني هما: األول عدم السعي إىل حجب املعلومات عن زمالئه، أو تقديم 

قبات والعراقيل ليحول دون إجناز زمالئه ملهامهم. والثاني معلومات مضللة يكون القصد منها وضع الع

يظهر يف التعاون مع زمالئه واألخذ بيدهم ومساعدتهم بكل ما أمكن وتنويرهم مبا يعود على العمل 

 بالفائدة.

التحلي باألخالق الكرمية وحسن السرية والسلوك: فاخللق القويم والسرية احلسنة من أهم السمات  -

 يت جيب أن يتمسك بها املوظف داخل العمل أو خارجه.اإلجيابية ال

الرقابة الذاتية: واليت تعتمد على يقظة الضمري ومراقبة اهلل يف السر والعلن، وهذا النوع من الرقابة  -

حيول دون وقوع اخللل واالحنراف، وتعد صمام أمان ضد الفساد، وقد ورد يف احلديث املتفق عليه 

 عليه وسلم عن اإلحسان فقال: " أن تعبد اهلل كأنك تراه، فإن مل تكن تراه عندما سئل النيب صلى اهلل

 فإنه يراك".

مراعاة آداب اللياقة )مقتضيات الذوق العام، وحسن التعامل( يف تصرفاته مع اجلمهور )املستفيدين أو  -

 العمالء( ورؤسائه وزمالئه ومرؤوسيه.

ه وجهودهم وخاصة عندما ينسب الفضل يف جتنب احلصول على ميزة شخصية على حساب زمالئ -

 إجناز العمل لنفسه رغم مشاركة زمالئه.

 تنفيذ األوامر والتوجيهات اإلدارية بتفاني وإبداع. -

 اإلبداع واالبتكار يف العمل. -

 طالع والتدريب واملمارسة.مطور ملهاراته وقدراته يف جمال ختصصه من خالل البحث واال -

 تعامله مع زمالئه ورؤسائه واملستفيدين. التواضع والبشاشة يف -

احملافظة على أسرار العمل والوظيفة، سواًء ما كان متعلقًا منها باملصلحة العامة للمؤسسة، أو ما  -

كان متعلقًا باملصلحة اخلاصة للمستفيد، وخاصة تلك األسرار اليت من شأنها إحلاق األذى والضرر 

 باآلخرين.

 مصلحة املؤسسة( على املصلحة الشخصية.تغليب املصلحة العامة ) -
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املبادرة والتفاني يف العمل واعتبار العمل عبادة: فالعمل فريضة تعبدية مطالب املسلم بأدائها لقوله  -

واإلنتاج  (، وقد حض اإلسالم على العمل105 :)التوبة ﴾وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴿ تعاىل:

وعمارة األرض وطلب الرزق يف هذه احلياة، والعمل دليل إميان املؤمن، فليس اإلميان بالتمين ولكن ما 

 وقر يف القلب وصدقه العمل، ولقد اقرتن العمل باإلميان يف كثري من اآليات القرآنية منها قوله تعاىل:
 (.55 :)النور ﴾الِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْوَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ﴿
احرتام وقت العمل: فقد ربط اهلل سبحانه وتعاىل مجيع العبادات األساسية من صالة وصيام وزكاة  -

ملسلم االلتزام بأداء العمل يف الوقت وحج مبواقيت حمددة، وأمر الناس بأدائها يف مواقيتها. وعلى الفرد ا

احملدد، ألن ذلك من متام إتقانه، ولذلك ينبغي على املوظف اإلجيابي أن حيرص على مواعيد العمل فال 

 يأتي للعمل متأخرًا، وال خيرج مبكرًا ألنه إمنا يتقاضى أجره على عمله مبواعيده احملددة. 

 ة اإلجيابية:نظمخصائص امل

ات نظمالعوامل اليت جيب أن جتمع سويًا حتى ميكن وصف األداء بالتميز، فاملهناك العديد من  

اإلجيابية يرجع وجودها إىل وضوح األهداف األساسية املتمثلة يف االلتزام بالتطوير والتحسني وتوفري 

الوسائل اليت متكنها من أن تعمل بشكٍل مرٍض لكل شركائها، فالتميز هو رهينة توافر املهارات 

رات لدى العاملني والقدرة على االبتكار لدى القادة بالشكل الذي يسمح هلم بالتفوق والتميز يف والقد

 األداء.

فالقيادة تعترب أهم العناصر اليت تؤدي إىل حتقيق امليزة يف أداء املنظمات وتساعد يف تدعيم قيم            

يف إطار قيم التميز املتمثلة يف احلماس  املنظومة وإرساء االسرتاتيجيات اليت تؤدي إىل حتقيق األهداف

والتشجيع والتماسك واجلرأة. والتميز كذلك مفهوم كلي وشامل غري قابل للتجزئة، مبعنى أنه ال 

ميكن تصور متيز منظمة ما يف جمال معني بينما ينهار األداء يف اجملاالت األخرى، فالتوازن والتشابك 

 بعدين من حماور اإلدارة احلديثة هما يتضمنت املنظمة، وهو مستان أساسيتان للتميز يف خمتلف قطاعا

 :(114، 2018)البدوي، 

كل ما يصدر عن اإلدارة من أعمال وقرارات وما تعتمده من نظم وفعاليات جيب أن تتسم  البعد األول: 

حلقيقية بالتميز، أي اجلودة الفائقة الكاملة اليت ال ترتك جمااًل للخطأ أو االحنراف، وتهيئ الفرص ا

 كي يتحقق تنفيذ األعمال الصحيحة من أول مرة.
إجناز نتائج غري مسبوقة تتفوق بها املنظمة على منافسيها، وحتى على نفسها )نتائجها  البعد الثاني:

 السابقة( مبنطق التعلم.

أن املنظمات اليت حتقق متيزًا فإنها تتمتع  Grote,2002):(  كما يف )33، 2010وتطرح النسور )

 :مبجموعة من اخلصائص املهمة وهي
إذ أن قبول األعمال الصعبة يعد من أهم مصادر التميز املؤسسي، حيث ، قبول األعمال الصعبة .1

 فرص النمو والتعلم السريع للمنظمات وحتسني العمليات وبدء العمل من الصفر.
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 لقيادة تعمل كقدوة وهلا دور بارز يف حتفيز التميز والتشجيع عليه.إذ أن ا، توفر ال يادة الكفؤة .2
فاملصاعب توضح مستويات قدرة املنظمات، إذ أن ارتكاب األخطاء وحتمل ، حتمل املصاعب .3

 املنظمة لألزمات ومواجهتها، يسهم يف صقل قدرات املنظمة ومتيزها.
لديها اخلربات خارج نطاق العمل، إن املنظمات املتميزة يتوفر  اخلربات البعيدة عن العمل: .4

 وبالتحديد خدمة اجملتمع اليت تقدم العديد من الفرص الكتساب التميز يف األداء.
إن النظام املعياري السائد يف املنظمات ألنشطة التميز يف األداء تكون أهميته أقل  برامج التدريب: .5

 من متيز املنظمات. بالنسبة ملا يتم تعلمه مباشرة من الفرص التدريبية اليت تعزز
ويقصد بها تعزيز دقة نظام التنبؤ اخلاص بها من خالل اختيار أفضل األساليب لتأدية  الدقة: .6

 املهمات، وبناء مناخ داخلي يؤكد على أهمية دقة التنبؤ يف التأثري على متيز املنظمة.
، EFQMللتميز  ميكن توضيح خصائص املؤسسة املتميزة، كما يوضحها النموذج األوروبي  و

واليت ميكن اعتبارها الركيزة األساسية لتحقيق التميز املستدام ألية مؤسسة فيما يلي 

 (:140:2014)أبوسن،

املؤسسات املتميزة تقدم قيمة مضافة للعمالء من خالل فهم وتوقع وتلبية احتياجاتهم  رضا العمالء: .1

 خلدمات والسلع.بل وتعمل دائمًا على منحهم ما يفوق توقعاتهم من تقديم ا
املؤسسات املتميزة يكون هلا أثرًا إجيابيًا على البيئة من حوهلا، من خالل تعزيز  التنمية املستدامة: .2

ومتيز أدائها مبا يساعد على حتقيق التنمية املستدامة يف اجلوانب األمنية والعدلية، االقتصادية، 

 االجتماعية، والبيئية يف اجملتمع الذي تعمل به.
املؤسسة املتميزة تعمل على تعزيز قدراتها من خالل إدارة فعالة للتغيري داخل احلدود  ل درات:تطوير ا .3

 التنظيمية.
املؤسسة املتميزة تعمل على توليد املزيد من القيم ومستويات األداء  تشجيع وتبين اإلبداع واالبتكار: .4

  لتتبنى ما هو جديد.من خالل التحسني املستمر وتشجيع االبتكار وخلق بيئة مواتية دائمًا
املؤسسة املتميزة تتمتع بوجود قادة ذوي رؤية للمستقبل حيققونها من خالل  الرؤية والرسالة وااللتزام: .5

 االلتزام برسالة معينة جتاه بيئتهم وعملهم.
لدى املؤسسات املتميزة دائمًا قدرة على التحرك واالستجابة بكفاءة وفعالية  التخطيط املرن: .6

الفرص وجتنب التهديدات أو التعامل معها مبا خيدم مصاحلها وجيعل من تلك التهديدات القتناص 

 فرصَا جيب اغتنامها.
تقدر املؤسسات املتميزة العاملني بها وتعمل دائمًا على تفجري  النجاح من خالل إطالق مواهب األفراد: .7

ان بأن جناح املؤسسة يتوقف طاقاتهم ومواهبهم من خالل خلق بيئة مواتية وثقافة التمكني، واإلمي

 على حتقيق أهداف وطموحات كل من العاملني واملنظمة على حد سواء.
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املؤسسة املتميزة تعمل على حتقيق نتائج عالية تليب احتياجات  احلفاظ على التميز والتمسك به: .8

 أصحاب املصلحة على املدى الطويل والقصري يف إطار البيئة اليت تعمل بها.
عوامل التميز ( 128، 2018كما يف البدوي ) Peters &Weterman، 2004: 13-  15))ويطرح 

" من املنظمات األمريكية املتميزة فكانت على النحو 62املؤسسي من خالل حتديد خصائص ومسات "

 :تياآل

 االحنياز حنو العمل من خالل اخلروج عن أمناط اإلدارة البريوقراطية. -

 واالستجابة ملقرتحاتهم.الصلة الوثيقة باملتعاملني  -

 السماح باالستقاللية التنظيمية يف العمل. -

 اإلنتاجية من خالل العاملني بتوفري الثقة واملشاركة. -

 االهتمام بقيم املنظمة. -

 االرتباط باألعمال اليت جتيدها املنظمة. -

 البساطة والرشاقة يف حجم املنظمة ومستويات هيكلها التنظيمي. -

 ة فاعلة ومرنة باتباع املركزية والالمركزية.رقابة ضمني -

 .اإلجيابيةللمنظمة ة يعايري البيئامل* 

ما من شك أن للبيئة املؤسسية املهيأة واحملفزة واجلاذبة تأثري إجيابي على جودة، وإنتاجية  

املؤسسات، وزيادة الرضا الوظيفي لدى العاملني، ولذا كان االهتمام بها من قبل أصحاب هذه 

ت، فهناك املؤسسات أو تلك، سواء كانوا أفراداً أو دول، وختتلف البيئة املؤسسية باختالف نوع املؤسسا

املؤسسات اإلنتاجية، واملؤسسات الطبية والصحية واإلغاثية والتنموية واخلريية، واملؤسسات الصناعية، 

وهناك املؤسسات الرتبوية والتعليمية والثقافية والتدريبية، والرتفيهية والرياضية، وغريها من أنواع 

املؤسسات ببيئة مؤسساتهم كلما زادت املؤسسات. وامللحوظ عامليًا أنه كلما زاد اهتمام أصحاب هذه 

منافستها ملثيالتها يف اإلنتاجية والسمعة واالستمرارية )البقاء(، ومعلوم أن هناك معايري عاملية متعارف 

عليها يف هذا املضمار للمؤسسة اجليدة وذلك حسب نوع املؤسسة، من هذه املعايري إمجااًل: موقع 

إلضاءة، التهوية، الضوضاء، االسرتاحات، البنية التحتية، املؤسسة، مساحتها، مظهرها اخلارجي، ا

األجهزة واملعدات، املرافق واخلدمات العامة، السمعة، وغريها من املعايري، ولكل نوع من أنواع 

املؤسسات خصوصية يف جوانب معينة دون غريها حسب نوع املؤسسة وطبيعة عملها واختصاصها، 

اإلجيابية لكل نوع من هذه  للمنظمةة يصائص البيئاخلت حول وكون اجملال ال يتسع لذكر التفصيال

األنواع سنركز على اخلصائص العامة للبيئة املؤسسية اإلجيابية، وخصائص البيئة اإلجيابية يف 

املؤسسات الرتبوية والتعليمية، كونها أكثر قربًا يف غرس وتنمية وتعزيز ثقافة اإلجيابية، وكونها 

الدول، سواًء منها اخلاصة أو احلكومية، مؤسسات التعليم العام أو العالي،  أكثر انتشارًا يف مجيع

وكونها تستهدف البشر بشكل مباشر إعداداً وتأهيالً وتدريبًا، منذ الروضة حتى التخرج من اجلامعة، 
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وهي مدة ليست بالقصرية، فهذه املؤسسات تستهدف اإلنسان الذي يعترب هدف التنمية ووسيلتها يف نفس 

 وقت، ومن هنا زادت أهميتها، واالهتمام ببيئتها، وفيما يلي بيان ذلك: ال

 أواًل: املعايري العامة للبيئة املؤسسية اإلجيابية:

 السياسات العامة والتخطيط، وتتضمن العديد من املؤشرات منها: -1

 .وجود خطة اسرتاتيجية معلنة ومنفذة 
 .وجود رسالة واضحة، موثقة، معتمدة، ومعلنة 
 د أهداف حمددة وقابلة للقياس باملؤسسة.وجو 
 .وجود خطط تنفيذية مشتقة من اخلطة االسرتاتيجية معلنة ومنفذة 
 .مراجعة اخلطط والرسالة واألهداف بشكل دوري 
 .وجود أدلة إدارية حتدد الصالحيات واملسئوليات واملهام ملختلف الوحدات اإلدارية 

 وتتضمن العديد من املؤشرات منها:توفر اخلدمات األساسية يف املؤسسة،  -2

 .وجود شبكة اتصاالت متقدمة باملؤسسة 
 .توافر خدمة كهرباء وإضاءة كافية باملؤسسة 
 .وجود شبكة مياه نظيفة صاحلة لالستخدام 
 .وجود شبكة صرف صحي متكاملة 

 :بيئة أو مكان العمل )املرافق والتجهيزات وكفايتها(، وتتضمن العديد من املؤشرات منها -3

 .وجود مرافق لتقديم الطعام مالئمة الحتياجات العاملني باملؤسسة 
 .وجود مرافق مناسبة لذوي االحتياجات اخلاصة 
 .وجود مرافق ترفيهية ورياضية وثقافية باملؤسسة 
  للعبادةوجود مصلى / مكان مناسب. 
 .تتم الصيانة بشكل دوري جلميع مرافق املؤسسة 
  ،ومواقف سيارات كافية باملؤسسة.وجود اسرتاحات، ومساحات خضراء 

 إجراءات األمن والسالمة اخلاصة باملؤسسة، وتتضمن العديد من املؤشرات منها: -4

 .وجود إجراءات أمن حلماية املرافق والتجهيزات باملؤسسة 
 .وجود خمارج طوارئ مناسبة، ومشار إليها من خالل اللوحات اإلرشادية 
 .التمديدات الكهربائية آمنة ومعروفة 
 .توجد طفايات حريق يف املمرات 
  ؤسسةوجود أجراس إنذار للحريق يف مجيع أرجاء امل. 
 .وجود شبكة إنذار باملواقع املهمة مرتبطة بلوحة حتكم 
 .تتوافر يف كافة أجزاء املبنى الشروط الصحية 
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 البنية املعمارية واملساحات اخلضراء، وتتضمن العديد من املؤشرات منها: -5

 اءة مناسبة.التهوية واإلض 
 .املدخل الرئيسي مناسب، وبه جتهيزات رقابية 
 .املساحات اخلضراء كافية، ويف أماكن مناسبة 
 .وجود مداخل فرعية لألفراد، أو التوريدات للمؤسسة 
 .يراعي تصميم املبنى التوسع الرأسي أو األفقي متى دعت احلاجة لذلك 

 من املؤشرات منها:سهولة الوصول والتصميم الشامل، وتتضمن العديد  -6

 .وجود لوحات إرشادية بصرية 
 .املداخل مهيأة الستخدامات ذوي االحتياجات اخلاصة وكبار السن 
 .خلو مباني املؤسسة من احلواجز اليت تعيق احلركة 
 .وجود دورات مياه مهيأة لذوي االحتياجات اخلاصة 
 .مطابقة الساحات والشرفات للشروط واملواصفات املعتمدة 
 زود مبصاعد خاصة بذوي اإلعاقات.املبنى م 
 .وجود ممرات للعربات اخلاصة باملعاقني 
 .تصميم املبنى يراعي وجود منافذ للمعاقني يف صاالت املراجعني 

 ثانيًا. معايري البيئة اإلجيابية يف املؤسسات الرتبوية والتعليمية:

يري اخلاصة باملؤسسات باإلضافة إىل املعايري العامة السالفة الذكر ميكن إضافة هذه املعا 

  التعليمية والرتبوية سواًء اجلامعات أو املدارس أو مؤسسات التدريب، وهي كما يلي:
 مصادر التعليم والتعلم، وتتضمن العديد من املؤشرات منها: -1

 .خدمة االنرتنت يف املؤسسة التعليمية متوفرة ومتاحة للجميع 
 .توجد مكتبة رقمية باملؤسسة التعليمية 
  الوصول إىل املعلومات املطلوبة يف املكتبة بسهولة.يتم 
 .توفر املؤسسة التعليمية برامج تدريب ميداني )تطبيقات عملية( جلميع التخصصات 
  توفر املؤسسة التعليمية مصادر التعلُّم الكافية لتحقيق بيئة تعليمية جلميع الطلبة مبا يف ذلك ذوي

 االحتياجات اخلاصة.
 باملؤسسة التعليمية يف خمتلف التخصصات بشكل كايف. الكتب واملراجع تتوفر 
 طالع العلمي.توجد يف املؤسسة التعليمية أماكن كافية للقراءة واال 

 األنشطة واخلدمات الطالبية، وتتضمن العديد من املؤشرات منها: -2

 (.تنفذ املؤسسة التعليمية األنشطة املختلفة للطلبة )رياضية، اجتماعية، ثقافية،  ترفيهية...، 
 .تليب األنشطة الطالبية يف املؤسسة التعليمية حاجات واهتمامات الطلبة 
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 .تسهم األنشطة الطالبية يف بناء شخصيات الطلبة 
 .يتوفر لدى املؤسسة التعليمية سياسة واضحة يف اإلرشاد األكادميي للطلبة 
     .توفر املؤسسة التعليمية اإلرشاد املهين للطلبة 
 ؤسسة التعليمية يقدم اخلدمات الصحية الضرورية للطلبة.يوجد مركز صحي بامل 
 .تتوفر يف املؤسسة التعليمية أماكن اسرتاحة نظيفة وكافية 
 .توفر املؤسسة التعليمية خدمات مالية ومصرفية يف موقعها 
 الربامج واملقررات الدراسية، وتتضمن العديد من املؤشرات منها: -3

 مع متطلبات وحاجات اجملتمع وسوق العمل. سة التعليميةتتوافق الربامج األكادميية باملؤس 
 .ترتبط الربامج األكادميية باملؤسسة التعليمية باملهارات املطلوبة يف اخلرجيني 
 .متكن الربامج الطلبة من تطوير مهارات التفكري النقدي واإلبداعي 
 .يتم تطوير أهداف الربامج وخمرجات التعلُّم بصفة دورية 
  الطلبة من مهارات التعلُّم الذاتي.متكن الربامج 
 .يوجد توصيف كامل للمقررات الدراسية يف كل برنامج تعليمي وفقاً  ألهدافه 
 .يطور حمتوى الربامج واملقررات الدراسية وفقًا للتطور التقين 
 .تتفق الربامج واملقررات املوجودة كمًا ونوعًا مع معايري اجلودة 
 مة للمتخرجني.توجد برامج للتعلُّم املستمر مقد 

 البنية التحتية، وتتضمن العديد من املؤشرات منها: -4

 .تتناسب القاعات الدراسية مع عدد الطلبة 
 .تزود القاعات الدراسية بوسائل تعليمية مناسبة 
 .اإلضاءة والتهوية يف القاعات مناسبة وصحية 
 .تتناسب عدد األجهزة يف املعامل مع أعداد الطلبة 
  اإلرشادية )نفسية، تربوية(.يوجد مركز للخدمات 
  ،تتوافر البنية التحتية الكافية يف املبين "املقاعد، املعامل واألجهزة، املختربات والورش، املكتبة

 .اخل" مبا يضمن حتقيق اجلودة.……املكاتب اإلدارية
 .تتناسب مساحة املبين مع أعداد الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واهليئة اإلدارية 
  احلاسوب الكافية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.تتوافر أجهزة 
 .توجد صيانة دورية ملباني املؤسسة التعليمية 
 .تتوافر التسهيالت للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة 
 اخل(.…تتوافر االحتياطات األمنية الالزمة )مكافحة احلرائق، منافذ الطوارئ 
  التدريس.تتوافر أجهزة احلاسوب الكافية للطلبة وأعضاء هيئة 
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 خدمة اجملتمع، وتتضمن العديد من املؤشرات منها: -5

 .توجد مراكز خدمية تابعة للمؤسسة التعليمية موجهة حنو خدمة اجملتمع 
 .تنفذ املؤسسة التعليمية ندوات وحماضرات لتوعية أفراد اجملتمع 
 .تضع املؤسسة التعليمية خطط وبرامج خلدمة اجملتمع وتنميته 
  التعليمية نظام متكامل عن مؤسسات املنطقة اليت تعمل بها.يوجد لدى املؤسسة 
 .تشجع سياسة املؤسسة التعليمية املشاركات التطوعية اليت ختدم بعض مؤسسات اجملتمع 
 ة مع قطاعات اجملتمع.يشاركتيوجد يف املؤسسة التعليمية جلان استشارية تهتم بتطوير العالقة ال 
  اخلرباء من مؤسسات اجملتمع يف جلان تطوير براجمها.تهتم املؤسسة التعليمية بإشراك بعض 
 .تهتم املؤسسة التعليمية بتنظيم الزيارات الطالبية ملعرفة املستجدات يف املؤسسات اجملتمعية 
 .يوجد لدى املؤسسة التعليمية وحدات للتنسيق مع مؤسسات اجملتمع 
 لني من مؤسسات اجملتمع.تهتم املؤسسة التعليمية باستضافة وترتيب لقاءات مع بعض املسئو 
  تدعو املؤسسة التعليمية بعض املتخصصني من مؤسسات اجملتمع حلضور االجتماعات الدورية

 لألقسام التخصصية.
 البحث العلمي، ويتضمن العديد من املؤشرات منها: -6

 .تهتم املؤسسة التعليمية بتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس البحثية واملعلوماتية 
 سة املؤسسة التعليمية مشاريع البحوث اجلماعية.تدعم سيا 
 .تشجع املؤسسة التعليمية أعضاء هيئة التدريس للمشاركة يف تقديم االستشارات البحثية 
 .تركز البحوث يف املؤسسة التعليمية على قضايا اجملتمع واحتياجاته 
 .تهتم املؤسسة التعليمية باختيار قيادة كفؤة للفرق البحثية 
  املؤسسة التعليمية أولويات البحث العلمي وفق خطة حبثية واضحة.حتدد 
 .تشجع املؤسسة التعليمية أعضاء هيئة التدريس على زيادة معدالت اإلنتاج العلمي والبحثي 
 .توجد إدارة خمتصة تشجع وتدعم البحث العلمي وتسجيل براءة االخرتاع 
 حباث.تتوافر املوارد املالية الالزمة لدعم الدراسات واأل 
 .تعقد املؤسسة التعليمية اللقاءات والندوات واملؤمترات والورش العلمية بصفة دورية 
  توجه املؤسسة التعليمية حبوث أعضاء هيئة التدريس لتقديم احللول املناسبة للمشكالت اليت

 يواجهها اجملتمع.
 ت احلكومية واخلاصة.حترص املؤسسة التعليمية على تبادل اخلربات العلمية والرتبوية بني اجلامعا 
  تصدر املؤسسة التعليمية جمالت علمية دورية حمكمة لكل كلية ُتعنى بنشر األحباث العلمية

 وأنشطة املؤسسة املختلفة.
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 املؤسسات يف غرس وتنمية ث افة اإلجيابية.املنظمات/ * دور 

أنواعها من مؤسسات للمؤسسات دور فاعل ورائد يف غرس وتنمية ثقافة اإلجيابية، وذلك مبختلف  

دينية، وإعالمية، وتروحيية، وثقافية، وإنتاجية، وتربوية وتعليمية، وغريها، وذلك كونها تستهدف 

 مجيع الفئات العمرية للبشر ويف شتى األماكن، وهذا يعزز من دورها، وفيما يلي بيان ذلك:

 أ. دور املؤسسات الدينية يف غرس وتنمية ث افة اإلجيابية:

سسات الدينية )املساجد، مدارس حتفيظ القرآن الكريم، دور العبادة،...( دورًا مهمًا تؤدي املؤ 

يف حياة األفراد وتربيتهم عن طريق غرسها للقيم الدينية والروحية واألخالقية والفضائل يف نفوسهم، 

الة من مبا ينمي ويعزز اإلجيابية لديهم، ويعمق هذا الدور خصائص هذه املؤسسات وقيمها احملاطة حب

التقديس، وبثبات يف املعايري السلوكية، وإمجاع عليها من قبل األفراد واجملتمعات، ومن أدوار هذه 

 املؤسسات يف غرس وتنمية اإلجيابية ما يلي:

 .تعليم الفرد واجلماعة التعاليم الدينية واملعايري اليت حتكم السلوك مبا يضمن سعادة الفرد واجملتمع 
  الوازع الديين( لدى الفرد واجلماعة.تنمية الضمري اخللقي( 
 .الدعوة إىل ترمجة التعاليم الدينية إىل سلوك عملي 
 .توحيد السلوك االجتماعي، والتقريب بني خمتلف الطبقات االجتماعية 
  ،(.195، 2005تزويد الفرد بإطار سلوكي نابع من تعاليم دينه )العناني 
 اجملتمع. تدعو إىل الفضيلة، وتعزز القيم اإلجيابية يف 
 .تساعد على احلد من القيم السلبية، والعادات الغري جيدة 

 ب. دور املؤسسات الرتبوية والتعليمية يف غرس وتنمية ث افة اإلجيابية:

من املفرتض أن تلعب املؤسسات الرتبوية والتعليمية مبختلف أنواعها )حكومية، وخاصة(،  

كاملدارس واملعاهد، ومؤسسات تعليم عالي )نظامية، وغري نظامية(، )مؤسسات تعليم عام 

كاجلامعات والكليات( دورًا رياديًا يف غرس وتنمية ثقافة اإلجيابية لدى الطلبة امللتحقني بها من خالل 

تعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم وإعدادهم للحياة، وكذا يف اجملتمع احمليط وذلك من خالل اخلدمات اليت 

 وميكن تلخيص أبرز هذه األدوار فيما يلي:تقدمها هذه املؤسسات للمجتمع. 

  )...،تنفيذ الدورات والربامج التدريبية والتأهيلية اليت تساعد الفرد )الطالب، املدرس، اإلداري

 ليكون نافعًا لنفسه، وألسرته، وجملتمعه، ولوطنه، وألمته، ولإلنسانية مجعاء.
 ديهم وأسرهم، وجتاه جمتمعهم وبلدهم.تبصر الطلبة بأدوارهم وواجباتهم جتاه أنفسهم، وجتاه وال 
 .تساعد على تنمية العادات والسلوكيات اإلجيابية لدى الطلبة 
 .توظيف األنشطة الطالبية ملختلف املراحل واملستويات الدراسية يف تعزيز ونشر ثقافة اإلجيابية 
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 يف احلياة،  تكسب الطلبة العديد من املهارات واخلربات واملعارف اليت جتعلهم فاعلني ومؤثرين

 وقادرين على مواكبة املتغريات ومستجدات العصر.
 .تعزز قيم الفضيلة وتعمل على احلد من الرذيلة 
 .توظيف املقررات الدراسية يف نشر وتعزيز ثقافة اإلجيابية 
  تضمني القيم والسلوكيات اإلجيابية يف املنهج املدرسي، واملقررات اجلامعية مبا يتناسب مع كل

 بذلك.فئة مستهدفة 
 واالعتدال تنمية القيم األساسية كاالنتماء، واهلوية، واملواطنة، والوسطية....، 
 .إجياد التقارب الفكري والثقايف بني الطالب 
 .دعم وتشجيع البحث العلمي يف جمال اإلجيابية 
 .تنفيذ أنشطة وأعمال إجيابية متنوعة 

الصاحل يف نفسه املصلح لغريه، اإلجيابي خالصة القول من املفرتض أن تعد هذه املؤسسات املواطن  

القادر على التأثري والتغيري اإلجيابي يف أسرته وجمتمعه كونه يقضي فيها أهم مراحل حياته غالبًا، 

 يتلقى فيها العديد من الربامج والدروس واحملاضرات والدورات والورش والتطبيقات... اخل.

 التواصل االجتماعي يف غرس وتنمية ث افة اإلجيابية: ج. دور املؤسسات اإلعالمية والث افية ووسائل

تعددت وتنوعت املؤسسات اإلعالمية والثقافية ووسائل التواصل االجتماعي بسبب التطور  

التكنولوجي املتسارع، وأصبحت تؤثر يف أفكارنا وآرائنا وقيمنا، وذلك وفقًا ملا نقرأ، أو نسمع، أو 

ؤسسات والوسائل جعل تأثريها يتزايد يومًا بعد آخر، وهذا حيتم نشاهد، هذا التطور الكبري هلذه امل

لتسهم إسهامًا فاعاًل يف غرس  -بقدر االستطاعة  -علينا أن نستفيد منها، ونوظفها توظيفًا إجيابيًا 

 :وتنمية ثقافة اإلجيابية، ومن خالل توظيفنا هلذه املؤسسات والوسائل ميكن أن حتقق اآلتي
 ية اليت تسهم يف نشر وترسيخ اإلجيابية يف اجملتمع.تقديم الربامج النوع 
 .نقل التجارب واخلربات اإلجيابية الرائدة بني أبناء اجملتمع الواحد، بل بني مجيع سكان العامل 
 .إظهار األعمال اإلجيابية الرائدة يف اجملتمعات، وتعزيزها 
 حسب استطاعته، وإمكاناته،  حتفيز املشاهدين واملتابعني لتنفيذ أعمال ومشاريع إجيابية، كاًل

 وقدراته، ويف البيئة اليت يعيش فيها.
 .تزويد املتابعني بأفكار إجيابية إبداعية متنوعة 
 .تبين برامج متخصصة لنشر وتعزيز ثقافة اإلجيابية يف اجملتمعات 
 إصدار جمالت وصحف ومقاالت... )الكرتونية، وورقية( تنمي وتعزز السلوكيات واألعمال اإلجيابية 

 على املستوى الفردي واألسري واملؤسسي واجملتمعي.
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 د. دور املؤسسات الرياضية والرتوحيية يف غرس وتنمية ث افة اإلجيابية:

األندية هي جتميع ألفراد هلم ميل مشرتك، وتتعدد فيها نواحي النشاط مما جيعلها قادرة على  

األنشطة الرياضية والثقافية والرتوحيية حتقيق احتياجات وهوايات كل من يلتحق بها، وميارس فيها 

بأسلوب مبسط يتناسب مع مستويات أبناء الشعب على اختالف طبقاتهم، وميكن أن يتحدد دور هذه 

 املؤسسات يف غرس وتنمية ثقافة اإلجيابية يف اآلتي:

 .اكتشاف امليول وتنمية املهارات املختلفة لألعضاء 
 خالق احلميدة.تكوين االجتاهات والقيم اإلجيابية واأل 
 .تنمية الشعور باالنتماء، وحب الوطن 
 .تنمية روح املشاركة والبعد عن اخلجل 
 .تعزيز روح املنافسة واملبادرة 
 .تطوير املهارات اإلجيابية اليت حيبها الشخص حبيث يبدع فيها 
 .تنفيذ بعض األنشطة واألعمال واملبادرات اإلجيابية يف اجملتمع 
 اإلنتاجية والصناعية:. دور املؤسسات ةه

تسهم املؤسسات اإلنتاجية والصناعية يف تعزيز ونشر ثقافة اإلجيابية من خالل القيم اليت تغرسها  

يف املوظفني كالنظام، واالنضباط، واحرتام الوقت، والدقة، واجلودة، واحرتام اآلخرين، والوالء 

 واملنافسة.املؤسسي، والعمل يف فريق، وحب العمل، واإلنتاجية، 
تأسيسًا على ما سبق ميكن القول أنه إذا تكاملت وتضافرت اجلهود بني مؤسسات اجملتمع   

املختلفة )الدينية، والرتبوية والتعليمية، واإلعالمية، والرياضية والرتوحيية، واإلنتاجية والصناعية،... ( 

ابية، وستحقق أهدافها املنشودة فإنها ستسهم بشكل فاعل ورائد يف تعزيز وترسيخ وتنمية ثقافة اإلجي

 بكفاءة وفاعلية، وسيكون حمصلة ذلك مؤسسات إجيابية، وجمتمع إجيابي.

 * نصائح عملية ملكافحة السلبية داخل املؤسسات:
 ( يف اآلتي:6، 1999توجد عدة نصائح ملكافحة السلبية لدى املوظفني يلخصها تشامربز ) 

 :انك إذا إال بالسلبية موظف على حتكم ال. 1

 .لألداء الالزمة والعملية العلمية املعرفة ميلك -
 .حتقيقها املطلوب والغايات األهداف يعلم -
 .والقياس األداء معايري يعرف -
 .منه املطلوب تنفيذ مبقدوره أن يعتقد -
 .املطلوب لتنفيذ يكفي ما املوارد من لديه -
 .سيطرته نطاق خارج عوائق أية تواجهه ال -
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 .إليها نظره تلفت وأن املوظف سلبية من دكتتأ أن املمكن من الشروط هذه لك توافر بعد
 .اجلدل من الكثري تستدعي وال وحمددة واضحة ميةك أهدافا منه أطلب . 2

 ،ًالطف ثركأ أوًا صرب ثركأ يكون أن يكون أن سليب موظف من تطلب أن املنطقي من فليس 
 أي أسبوعيا، جنيه آالف ٥ هو لدينا املبيعات مندوب مبيعات متوسط" : يلي ماك مطالبك فلتكن بل

 ".املتوسط هذا من أقل أقبل ولن الشهر يف ألفا ٢٠
 .بإجيابية وتسانده حتوله، ت در بأنك تشعره أن فعليك املعاجلة، يف ألساليبك املوظف استجاب إذا .3

 تالئم قد فهي ،ومكان زمان لكل تصلح ال اخلالصة هذه يف الواردة والعالج الوقاية أساليب أن اعلم . 4
 .بتكاريةاال العمل بيئة إلدارة تصلح ال قد لكنها التقليدية، العمل بيئة

 فاألجل .األجل قصرية بالنتائج بالك تشغل وال .األجل وطويلة متوسطة النتائج على ًادائم زكر . 5
 .األجل قصرية جانبية آثار من يطرأ ما لك بتسوية فيالنك والطويل املتوسط

 :اجلذرية احللول أن تدرك أن جيب . 6

 .والتصحيح للتعليم وسيلة هي وإمنا للعقاب، وسيلة ليست -
 .الفهم سوء إلزالة وسيلة هي وإمنا للقهر، وسيلة ليست -
 .واحلذر واإلعداد الصقل من للكثري حتتاج بل االستخدام، سهلة ليست -
 .حيوية عمل لبيئة وحتتاج حساسة مواقيت ذات فهي ومكان، زمان أي يف متاحة غري أنها -
 وذات صحية بيئة لتصبح ،السلبية ومن األخالقي الفساد بؤر من ون ية نظيفة إدارتك على حافظ. 7

 .السلبية اإلدارة وأمراض فريوسات ضد مناعة
 .األخرى العالج وسائل لك تستنفد أن وبعد أخري حلك إال الع اب إىل تلجأ ال .8

 فقم العقاب، إىل تضطر وعندما .واملكافآت والثواب واإلطراء املدح على اإلدارية اسرتاتيجيتك ابن . 9
 .حتيز أو انفعال دون ولكن حسم، بكل بذلك
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 قائمة املراجع
 ال رآن الكريم. -

رأس املال الفكري ودوره يف حتقيق التميز املؤسسي: دراسة ميدانية على (. 2018البدوي، يوسف ) -

، رسالة ماجستري غري منشورة مقدمة إىل كلية الدراسات العليا، اليمن -جامعة العلوم والتكنولوجيا

 جامعة آسيا املاليزية.

(. أثر التمكني اإلداري يف تعزيز اإلبداع التنظيمي لدى العاملني 2008البشابشة، سامر عبد اجمليد ) -

ية حمكمة تصدر عن يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة، اجمللة العربية للعلوم اإلدارية، علم

 .257 – 213ص، 2008(، مايو 2(، العدد )15جملس النشر العلمي، جامعة الكويت، اجمللد )
 املعيوف، معاذ بن صالح: ترمجة. والتطبيق النظرية: اإلدارية القيادة(. 2006) هاوس نورث. ج بيرت -

 .السعودية العربية اململكة بالرياض، العامة اإلدارة معهد
 املدير كتب خالصات. اإلدارية العمل بيئة من والسلبية الالمباالة استئصال(. 1999) هاري تشامربز، -

 لإلعالم العلمية الشركة إصدار ،1999( نيسان) إبريل السابع العدد السابعة، السنة األعمال، ورجل

 .العربية مصر مجهورية القاهرة، ،(شعاع) العلمي

 مرحلة يف التلميذات من عينة على دراسة: الضبط ووجهة االجتماعية املسئولية(. م1993) نادية التيه، -

 .سعود امللك جامعة منشورة، غري ماجستري رسالة  املتوسط، التعليم

 األعمال، ورجل املدير كتب خالصات. واإلدارة القيادة بني الفرق: للتغيري قوة(. 1993) كوتر. ب جون -

 .مصر القاهرة، العاشر، العدد األوىل، السنة(.شعاع) العلمي لإلعالم العربية الشركة إصدار

 التميز حتقيق يف وأثرها البشرية املوارد إدارة ممارسات(. 2010) أمحد عبداحملسن حسن حاجي، -

 منشورة، غري ماجستري رسالة اخللوية، لالتصاالت الكويتية زين شركة يف تطبيقية دراسة: املؤسسي

 .األعمال إدارة قسم األعمال، كلية األوسط، الشرق جامعة

 والتوزيع للنشر املسرية دار. الرتبوية اإلدارة(. 2010) حسنني حممد والعجمي، حممد، حسن حسان، - 

 .األردن عمان، والطباعة،

 ناشرون أبرار مؤسسة. والتكتيكي التشغيلي التخطيط(. 2012) سعيد اجلليل عبد احلمريي، -

 .اليمن صنعاء، وموزعون،

 األقسام ورؤساء اإلدارات مديري عموم لدى اإلداري السلوك أمناط. 2003)) ناجي حممد الدعيس، -

 غري ماجستري رسالة. العمل عن اجلامعة موظفي برضا وعالقته اليمنية اجلمهورية يف صنعاء جامعة يف

 األردن عمان، األردنية، اجلامعة منشورة،

 ورجل املدير كتب خالصات. للقيادة جديدة نظرة: األساس هم الناس(. 1998) ولينجهام رون، -

 عشر، الثامن العدد السادسة، السنة(.شعاع) العلمي لإلعالم العربية الشركة إصدار األعمال،

 .مصر القاهرة،
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 بنت نورة األمرية جامعة يف املتعلمة املنظمة خصائص توافر مدى(. 2014) حممد بنت سوسن زرعة، بن -

 ،(3) اجمللد املتخصصة، الرتبوية الدولية اجمللة. األكادميية األقسام رئيسات نظر وجهة من عبدالرمحن

 .113 - 88 ص ،2014 أيلول، ،(9) العدد

رأس املال الفكري وأثره على حتقيق اجلودة الشاملة والتميز (. 2014أبوسن، علي احلاج علي حممد ) -

 العاملية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.، مؤسسة البصر اخلريية املؤسسي: دراسة ميدانية

 ،(2ط. )األعمال إدارة مبادئ(. 2011) إمساعيل حممد منصور والعريقي، عبداهلل؛ عبداهلل السنفي، -

 .اليمن صنعاء، والتكنولوجيا، العلوم جامعة إصدارات

 ومكتبة جرير مكتبة. القائد صناعة(. 2006) عمر فيصل وباشراحيل، حممد، طارق السويدان، -

 ودار الكويت، اإلبداع وجمموعة جدة، تهامة، ومكتبة اخلضراء األندلس ودار الرياض، العبيكان،

 .لبنان بريوت، حزم، بن

(، الرضا الوظيفي وعالقته باإلنتاجية: دراسة تطبيقية ملوظفي مجارك 2002الشهري، علي بن حيي ) -

العلوم اإلدارية، أكادميية نايف للعلوم األمنية، كلية منطقة الرياض، رسالة ماجستري غري منشورة يف 

 الدراسات العليا، قسم العلوم اإلدارية، برنامج املاجستري.

 عمان، األردني، الكتب مركز ،(4ط. )احلديثة اإلدارية املفاهيم(. 1994) وآخرون فؤاد الشيخ، -

  .األردن

 اإلداري األداء إدارة يف التميز إىل اإلداري الضعف من والتحول املتعلمة املنظمة(. 2003) هدى صقر، -

 الوطن يف املؤسسات وتنمية لتطوير اإلبداعية القيادة: اإلدارة يف الرابع العام السنوي املؤمتر. للدولة

 .م2003( تشرين) أكتوبر 16 - 13 السورية، العربية اجلمهورية -دمشق العربي،

 دراسة" املديرين لدى التنظيمي الصراع إدارة على القيادية األمناط أثر(. 2008) حامد توفيق طوالبة، -

 واملصرفية، املالية العلوم كلية منشورة، غري دكتوراه أطروحة". األردن يف العامة املؤسسات على ميدانية

 .واملصرفية املالية للعلوم العربية األكادميية

إنتاجية العمل، اجمللة العربية لإلدارة، اجمللد (. الرضا الوظيفي وأثره على 1982عبداخلالق، ناصف ) -

 (، مجادى األوىل.1(، العدد )6)

 .اجلامعية الدار اإلسكندرية، معاصرة، إدارية قضايا(. 1999) الدين صالح الباقي، عبد -

 الطباعة لدنيا الوفاء دار. وأسسه ومربراته ماهيته الرتبوي التخطيط(. 2006) أمحد رمزي احلي، عبد -

 .مصر اإلسكندرية، والنشر،

 مصر، تربوية، نفسية دراسة: املسلمة والشخصية االجتماعية املسئولية(. م1986) سيد عثمان، -

 .املصرية األجنلو مكتبة القاهرة،

(. اجتاهات حديثة يف اإلدارة الرتبوية، مكتبة خالد بن 2016العزيزي، حممود عبده حسن حممد ) -

 اليمنية، صنعاء.الوليد، اجلمهورية 
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 . مكتبة عني مشس، القاهرة، مصر.أصول اإلدارةعساف، حممود )ب.ت(.  -

 الرياض، اخلليج، لدول العربي الرتبية مكتب الرتبويني، لغة(. 2007) سعود بن عبدالعزيز العمر، -

 .السعودية العربية اململكة

 على ميدانية دراسة: التنظيمي بااللتزام وعالقتها التنظيمية الثقافة(. 2005) غالب بن حممد العويف، -

 كلية نايف، امللك جامعة منشورة، غري ماجستري رسالة الرياض، مبنطقة والتحقيق الرقابة هيئة

 .اإلدارية العلوم قسم العليا، الدراسات

 اقتصادية، دراسات جملة واملعارف، للذكاء توظيف: املتعلمة املنظمات(. 2014) نسيمة بلعلي فريال، -

 (.1) العدد

 الثانوية، املرحلة طالب لدى االجتماعية املسئولية لتنمية إرشادي برنامج فعالية ،(2008) مجيل قاسم، -

 .غزة اإلسالمية، اجلامعة النفس، علم قسم، الرتبية، كلية منشورة، غري ماجستري رسالة

 مؤمتر اجملتمعية، مبسؤولياتها القيام يف اجلامعة لنجاح الداخلية الشروط ،(2011) سفيان كمال، -

 .نابلس املفتوحة، القدس جامعة ،2011 /26/9 الفلسطينية للجامعات اجملتمعية املسؤولية
 استانبول، والتوزيع، والنشر للطباعة اإلسالمية املكتبة الوسيط، املعجم(. 1972) العربية اللغة جممع -

 .تركيا

 والتوزيع، للنشر الفالح مكتبة. التغيري وإدارة الفاعلة القيادة(. 2009) سرحان حممد املخاليف، -

 .األردن عمان، والتوزيع، للنشر حنني دار مصر؛ املتحدة، العربية اإلمارات الكويت،

 مبديرية" ميدانية دراسة" التنظيمي اإلبداع على اإلداري التمكني أثر(. 2015) أمحد قدري معراج، -

 يف املاسرت شهادة نيل متطلبات من كجزء مقدمة مذكرة ،-بسكرة- سوناطراك لشركة الصيانة

 .البشرية املوارد تسيري ختصص التسيري، وعلوم اإلدارية العلوم كلية التسيري، علوم

 .السعودية العربية اململكة والتوزيع، للنشر زاد جمموعة الرضا،(. 2009) صاحل حممد املنجد، -

 النجاح جامعة يف التدريسية اهليئة أعضاء لدى الوظيفي الرضا درجة ،(2010)مصطفى جميد منصور، -

  .838 - 795ص( 1) العدد ،(12) اجمللد بغزة، األزهر جامعة جملة فلسطني،  يف الوطنية

 تطبيقية دراسة: املؤسسي التميز حتقيق يف املتعلمة املنظمة خصائص أثر(. 2010) سامل أمساء النسور، -

 .األوسط الشرق جامعة ماجستري، رسالة األردن، األردنية، العلمي والبحث العالي التعليم وزارة يف

(، اجملموعة العربية للتدريب 3. )طقادة املستقبل: القيادة املتميزة اجلديدة(. 2013أبو النصر، مدحت ) -

 والنشر، القاهرة، مصر.

 .مصر والتوزيع، للنشر العاملية الدار. واإلدارة العمل وأخالقيات قيم(. 2008) حممد مدحت النصر، أبو -

 تطبيقية دراسة: الصناعي القطاع يف العاملني إنتاجية على املؤثرة العوامل(. 2005) حسن ماجد هنية، -

 عمادة اإلسالمية، اجلامعة منشورة، غري ماجستري رسالة غزة، قطاع يف اخلشبية الصناعات قطاع على

 .األعمال إدارة قسم التجارة، كلية العليا، الدراسات
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