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  في ضوء القرآن الحكيم  

 1*ںمحمد شيراز اسلم ميا
Abstract: 

The article thematically and empirically examined the impact 
of Qur’anic terms of Management Practices of Ihsan 
(excellence), Itqan (professionalism) and Adal (justice) on 
organizational performance of public and private sector 
organizations of Pakistan. All these three variables were taken 
from Qur’an e Hakeem and were operationalized in 
organizational perspective. Data was collected from different 
government and private organizations. The study used a 

sample of 1:1 employees in organizations in the city 

Islamabad, Bannu and Faisalabad. Regression and 
correlation analyses indicated that there existed a positive 
relationship between the independent and dependent 
variables. The results of this study suggests that the 
government, different associations of public and private 
organizations as well as the organization should foster a 
mechanism  for developing these qualities among the 
managers and employees which would enhance their 
organizational performance. 
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نص الؤسلام دين و ضامن لؤحاطة سائر الحياة بتعاليمه الشاملة. 

قوس فكط وإنما ني طريقة ”(: 2::4عبداهلل ) إن الؤسلام ليس مجموعة من الّطُ
شاملة للحياة، يوفر التوجيه للناس في مختلف أبعاد الحياة، سواء في الجوانب 

 1.“الروحية )الداخلية( أم المادية )الخارجية(
لؤدارة و ا ع البحث و التحقيق في ا و لعلوم الاجتماعية ما زالت موضو

ع البحث و التحقيق في الغرب ولكن في المجتمع  العلوم الاجتماعية ما زالت موضو
                                                 

 طالب الدكتوراه اللغة العربية وآداهبا، اجلامعة الوطنية للغات احلديثة، إسالم آابد 1
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الؤسلامي فهناك محاولات يسيرة و بسيطة بالنسبة إلى الغرب. نص الباحث 
لآونة الأخيرة كانت هناك صحوة دينية أثّرت في 2::4محسن) لأفراد (على أن في ا ا

لأقدار الُخلُقية و القيم الؤجتماعية كتسبت أهمية كبيرة في ترقية ا ، كما 4وا
يذكرأيضا أن هذا الاتجاه يلّفت النظر إلى ملاحظة آثار التديّن و الروحانية في 
لؤدارةوكثيراما نوقشت وكثيراما تم نشر المقالات والبحوث.  ميدان العمل و ا

(:هناك مساغ لتقِدير الروحانية فإّن :44:نّص الباحثان كرشنا كمار ونيك)
لأداء التنظيمي لؤلتزام الشذصي أخلاق مؤثّرة في ا لأمانة و ا  .3الَتخلّق بالصدق و ا

لؤدارة والكضايا العلمية باختيار هذه الصفات  فالنطلوب من البحث رفع مستوى ا
لأّولين من الؤسلاموهما: القرآن والسنة.  ير وكيف يمكن تطوفي ضوء النصدرين ا

لأداء التنظيمي باقتناء التعاليم الؤسلاميةالذي هو القاعدة و الاساس في  ا
 وفقا للؤدارة الحديثة.2تطويرالربحية أي المنافع وهو الهدف النهائي للمؤسسة

( على أّن استفهام القيم الأخلاقية للتجارة من 1::4نّص بيكون وبدوي) 
( أن من 1994رحمن والبيوري ).و وّضح ال 1المنظور الؤسلامي لا يقّل من التحدى

كمة  لاداء التنظيمي المتكامل مع العلاقة المترا لؤدارية تقييم ا عمليات الرقابة ا
وفقا  .6بين المتغيرات على كل من المستوى الاجتماعي و التنظيمي و الفردي

للنموذج التنظيميالتقليدي الذي يقتصر الدافع الفردي على المجازاةأو العقوبة 
هو الفاعل مع التعّقل المحدود والقدرة البدنيةء والروحية المحدودة. وإّن الفرد 

تب و  ته للروا من جهة أخرى، وفقا لتوجيهات الؤسلام لا يرتكز الفرد مجهودا
الجوائز بالمعنى التقليدي، بل أيضا المكافأة الجوهرية والروحية من ضمن 

 حسناته.
لؤسلامية على ( في مسألة تطبيق التعاليم اgapلذلك هناك فجوة )

ع بحثنا فقدتكون التعاليم الؤسلامية والقرآنية التي تؤثر على أداء المنظمة  موضو
إن  (2::4)2عبد اهللقابلة للتغيّر حسب الزمان.  فما ني المتغيرات؟يعتقد الباحث 

لأداء  لامتياز في ا الاشتغال بالعمل اليومي يتطلّب أمرين، أولا الؤحسان بمعنى ا
لؤتقان  (،excellence)الؤحسان  ولذلك وفقالكتاب اهللمعنى الؤحتراف.ب  وثانيا:ا

لؤتقان) للمدراء و المؤّظفين  ( هما من الميزات الهامة للغايةprofessionalismوا
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(، المنعكس على أداء المنظمة. بتأثير justiceالمسلمين. وكذلك مكانة العدل )
موقة في الأعمال و إيجابي والصفات الثلاثة كما ني مطلوبة في العبادات، مر

 المنّظمات.
فإّن الدراسة الراهنة تعرض لِسّد هذه الثغرة وتحقيق تأثير هذه الصفات 

 )الامتياز/ :بعلى أداء المنظمة. وقد وّضح الباحثون الجدد مفاهيم الاحسان 
لؤتقان  :)العدالة( ولكن ب:)الكفاءة / الاحتراف( والعدل بالتفوق/التميز(، وا

لامتياز/التفوق(،  السؤال الذي ينبغي ان نجيب عنه، هل مفاهيم الؤحسان )ا
لؤتقان )الكفاءة / الاحتراف( والعدل )العدالة( كما وضحه الباحثون المحدثون  وا

 و الموقف القرآني لتفصيل هذه المتغيرات مترادفة أو هناك فرٌق بينهما؟ 
الموظفونالذين لا يقومون بالأداء ”فالمشكلة المفروض معالجتها ني 

لامتياز( وليسوا خبراء ومهرة و متقنين في وظائفهم ع  لى مستوى الؤحسان )أو ا
لأداء  )المحددة( ولا يراعون العدل في معاملاتهم، لا يؤدون إلى التحّسن في ا

  “التنظيمي.
كتشاف:ما ني نظرة القرآن عن  العدلو وينبغي البحث والتحقيق لا

لارتباط بين صفات ال لؤتقان و الؤحسانوما ني ا لأداء  مدراء الثلاثةا المنصوصة وا
لأداء التنظيمي. لؤتقان و الؤحسان على ا  التنظيمي،و تأثير العدلوا

الهدف من هذه الدراسة التحليليةوالؤحصائية الكشف عن تأثير 
 علىالأداء التنظيمي.-المستخرجة من القرآن الكريم -الثلاثة المذكورة الصفات

لتعاليم القرآنية لا تنخصر في العبادات وثّمة غايةأخرى:وني البرهنة على أن ا
لؤدارية في  فحسب،بل يغطي ويشمل أيضا المعاملات التجارية والتنظيمية وا

 المؤسسات.
لؤدارة المعاصر الخاص  - بإن هذه المقالة جديرة بأن تعّد مساهمة في أدب ا
لأداء التنظيمي بالتركيز على سمات المدراء و المؤطفين أي الموارد البشرية  في ا

لؤدارية اللاتي ناقشُت في هذه الدراسة ني:الؤحسان،  المنظمات. والصفات ا
لأداء التنظيمي الذي هو مصطلح  لؤتقان والعدل. وتمت دراسة تأثيرها على ا وا

 حديث في الأدب الؤداري.
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هذا البحثيساعد فيتطوير و تقوية فهم الدارسين حولالعدل و 
لأداء  لؤتقانباعتبار تطوير ا التنظيمي، ويفتح الباب للمعالجات الؤحسان وا
 المزيدة في هذا الميدانمن المنظور القرآني.

لؤتقان  والعدل لغةً   الؤحسان و ا
ُحْسناً: كان جميلاَ  –َحُسَن و َحَسَن ”8.“الؤحسان ضّد الؤساءة”إّن  :لغةً  الؤحسان

َن هُ : زيَّنه وجعله َحَسناً.  حاَسَن ُمَحاَسَنًة هُ : غالبُه في الُحسن  فهو َحَسن.  َحّسَ
. بك الناَس < أي أباهيهم بمحاسنك )لاطفُه وعاملُه بالُحْسنى ( > يقال إنِّي لأُحاسُن 

الشيَء : جعلُه َحَسناً( عَلَِمُه عِلْماً حسناً.  –أْحَسن: فعل الَحَسن. ضد أساء )و 
البراعة -الفعل الحق الصحيح-التصّرف حسنا، جيدا، تماما الؤجادة،الؤحسان:

ع، أجمل، ”أفضل -يعنيأْحَسْن: 9.“المعرفة جيدا-التفوق فيهفيه،  أدق، أرّق، أرو
 –يعني الأحَسن الدرجة المثلي، الأوج.  – يعني أمثلأحَسن: أقوى، أشمل.

لأبهج مغظم كثر روعة –إلى أبعد حد/ أقصي الجهد، ا لأ  :1.“ا
فعل الخير بالآخرين، أن تفعل شيئا بالاستمرار وبطريقة ”الؤحسان لغة:

 11.“يحة، والطاعة على مستوى التميزصح 
أمر اهلل الناس عموماً و الموظفين والزعماء والقّواد والمدراء دصوصاًأن 

  يعملوا ويتّصفوا بالؤحسان حيث قال في سورة الكصص:
نَْيا َو اَحْ ” لْاِٰخَرةَ َو لَا تَْنَس نَِصْيَبَك ِمَن الّدُ اَر ا ُ الّدَ ٰتىَك اّلّلٰ ٰا ِسْن َو ابَْتِغ ِفْيَماۤ 

لْاَْرِض  ُ اِلَْيَك َو لَا تَْبِغ الَْفَساَد فِى ا َ لَا ُيِحّبُ الُْمْفِسِدْيَن  ١َؕكَماۤ اَْحَسَن اّلّلٰ   14“اِّنَ اّلّلٰ
فالآية مشيرة إلى ضرورة الؤحسان في الحياة الفردية و الاجتماعية و 

 الكصص: سورة اهلل فيوقال المعاملة بالناس وإلاّ فيتطّرق الفساد إلى المجتمع. 
ُهْم ُسُبلََنا” َ لََمَع الُْمْحِسِنيَْن  ١َؕو الَِّذْيَن َجاَهُدْوا ِفْيَنا لََنْهِدَيّنَ  13“َو اِّنَ اّلّلٰ

لؤلهية تخُصل بالتخلّق بخلق الؤحسان و  لآية تدّل على أّن النصرة ا ا
 وقال اهلل سبحانه وتعالي في سورة الأحقاف:الؤحسان يخُصل بالمجاهدة.

ْينَ ” ٗه ُكْرًها ّوَ َوَضَعْتُه ُكْرًها ١ؕا الِْانَْساَن بَِوالَِدْيِه اِْحٰسًناَو َوّصَ َو  ١َؕحَملَْتُه اُّمُ
هٗ َو بَلََغ اَْربَِعيَْن َسَنةً  ١َؕحْملُٗه َو ِفٰصلُٗه ثَلٰثُْوَن َشْهًرا قَاَل َرّبِ اَْوِزْعنِىْۤ اَْن  ١َۙحتّٰۤى اِذَا بَلََغ اَُشّدَ
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لَىَّ َو عَلٰى َوالَِدّیَ َو اَْن اَْعَمَل َصالًِحا تَْرٰضىُه َو اَْصلِْح لِىْ فِىْ اَْشُكَر نِْعَمَتَك الَّ  َنَْعْمَت عَ تِىْۤ ا
يَّتِىْ   12 “اِنِّىْ تُْبُت اِلَْيَك َو اِنِّىْ ِمَن الُْمْسلِِميَْن  ١ؕۚذُّرِ

لؤحسان بالوالدين و لكنها مشيرة إل أّن  لآية صريحة في التوصية با ا
لات الحياة.العلاقات الاجتم نلاحظ أّن اعية تصلح بصفة الؤحسان في سائر مجا

اِد بِْن أَْوٍس، قَاَل:  َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهلُل عَلَْيِه َوَسلََّم أكد الؤحسان في كّل عمل: فَعْن َشّدَ
إِّنَ اهلَل كََتَب الؤحسان عَلَى كُّلِ َشيٍْء، »”قال رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم: 

»...“.11 
 ت ذكر فيهاالؤحسان:آيا

: 1 –، المائدة 141: 2 –، النساء 11، الآفاق 69، العنكبوت 22الكصص: ”
، الصفات 2:  49 –ن العنكبوت 38:  42 -، النور92:  16 -، النحل141:  9 –، التوبة 81
 11 –، الذاريات 16:  26 –الاحقاف 32:  39 –، الزمر 141/131/:1:1/11/:8:  32 –
 .“و غيرها 22: 22 –، المرسلات 4:  62 –، الملك 16: 

لؤتقان لغة: النهارة، كونه ماهراً بارعا، كونه منجزا  –السيادة، الؤجادة، التفوق ”ا
الدقة، الضبط.الكمال: الُنضج، التحسين، التمّكن التام، التهذيب،  –ببراعة 

لؤمتياز لارَض: اسقاه”16.“البراعة، ا لامَر: أحكمُه. تَّقََن ا ا الماء تقن: أَتَْقَن ا
لؤتقان:12“الخاثر لتجود. الِتْقنّيَة )اع( : التكنيك لغًةأن يفعل العمل بالقوة ”ا

 18.“والمتانة والاستقرار، ولنهوضالشركة وعمل مستقر
لؤتقان هو المعرفة الجيدة،كسب الؤجادة في العمل و قد ”ملذص  ا

لأداء المتكامل من قبل شذص ومدير محترف في أي مجال وعم  ل يرادبالؤتقان ا
 19.“وإدارة

ِ الَِّذي أَتَْقَن كُّلَ َشيٍْء إِنَُّه ”قال اهلل تعالى في القرآن الحكيم: ... ُصْنَع اّلّلَ
َ »”َعْن عَائَِشَة، أَّنَ الّنَبِيَّ َصلَّى اهلُل عَلَْيِه َوَسلََّم قَاَل: روي  :4“َخِبيٌر بَِما تَْفَعلُوَن  إِّنَ اّلّلَ

 41.“«َملًا أَْن يُْتِقَنهُ ُيِحّبُ إِذَا َعِمَل أََحُدُكْم عَ 
لؤتقان في صنعه و خلقه و أمره و  لآية و الحديث أّن اهلل موصوف با أفادت ا
لؤنسان الذي هو خليفة اهلل في الأرض أن يتخلق بخلق اهلل:  النطلوب أيضاً من ا

لؤتقان( في عمله و أداء وظائفه و يحّب اهلل المتقنين في أعمالهم.  )ا
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مه )و  –َل هُ عََد ”العدل والعدالة لغة: فلاناً بفلان: سّوَى  –عَْدلاً السهَم ونحوهُ: قّوَ
ً وعََدالًَة و عُُدولًة و َمْعَدلًَة و َمْعِدلًة: انَصْف فهو عاِدَل.  عَُدَل  –و  ǁبينهما(   –عْدلا

َل الِشْعر: جعله موزوناً مستقيماً   ǁالمتاعَ: جعله عِْدلَيْن –و  ǁعََدالًَة : كان عاِدلاً. عَّدَ

اه. إْعَتَدل: استقام   ً و ُمَعاَدلًة هُ : وازنه. أَعَْدَل الشيَء : أقامه و سّوَ لا  ǁعَاَدَل. عَِدا
ط بين حالين. الَعْدل )مص(: ضّد الظلم و الجور   ǁالسويَّة  ǁالجزاء  ǁالكيل  ǁتوّسَ

لامر المتوسط  لأمين، الفاضل،”العادل:ǁ44“ا  43.“الُمَتَدبّر المنتظم،الصادق،ا
لؤدارة والمؤسسة في القرآن معنى ال عدل بالنسبة لتطبيقه على ا

أنلاتجزى نفس فيها عن نفس و لا يقبل منها شفاعة سيئة و لا ُيقبل منها عَدٌل أي 
ً أو  عوٌض ماليٌّ مكان عمله الفاسد و لا ُينَصر في غير موطن الّنصر سواء كان مديرا

  موظفاً عادياً. حيث قال اهلل تعالىػي سورة البقرة:
ـ ًا ّوَ لَا ُيْقَبُل ِمْنَها َشَفاَعٌة ّوَ لَا ُيْؤَخُذ ِمْنَها ” تَُّقْوا َيْوًما لَّا تَْجِزْی نَْفٌس َعْن نَّْفٍس َشْي َو ا

 42“عَْدٌل ّوَ لَا ُهْم ُيْنَصُرْوَن 
لؤدارية إلى  لأمانات الّتي منها المناصب و الوظائف ا أمر اهلل تعالى بأداء ا

لأهلية لتلك المناصب و الوظائف و أّن الّذي يكون أهلها أي الذين فيهم الصل اح و ا
بمثابة الحكم والكضاء فليحكم بالعدل كّل العدل حيث قال اهلل تعالىػي سورة 

 النساء:
َ َياُْمُرُكْم اَْن تَُؤّدُوا الْاَٰمٰنِت اِلٰۤى اَْهِلَها”  َو اِذَا َحَكْمُتْم بَيَْن الّنَاِس اَْن  ١ۙاِّنَ اّلّلٰ

َ نِِعّمَا يَِغُظُكْم بِه   ١ْؕوا بِالَْعْدِل تَْحُكمُ  َ كَاَن َسِمْيًعًۢا بَِصيًْرا ١ؕاِّنَ اّلّلٰ  41 “اِّنَ اّلّلٰ
 آيات ذكر فيها العدل:

  -، الانعام  1:6،  8:  1 –،  المائدة 3، 18:  2 -، النساء 28،184: 4-البقرة ”
 – 61 –، الطلاق  9:  29 –، الحجرات  26، :9: 16 –،  النحل  131،  :2، 111،  114: 6
4 “. 

ِكر في القرآن معنى العدل بكلمتين أخريين: إحداهما: القسط  ذُ
 والأخرى ني:الوزن والميزان. فلنذكرهنا الكلمتين:

أَْقسط في حكمه و أَقسط »ِقْسًطا أَقَْسَط. الوالي: كان عادلاً. يقال .  قََسط”القسط لغًة:
قه أي كان عادلاً. قَّسَ « بينهم و إليه  الاغراَس : جعل بين الواحد  –و  ǁَط الشيَء: فّرَ
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هو أو » و الآخر منها مسافًة معلومًة على السويَّة. القسط ج أقْساط: الَعْدل. يقال
ة و النصيب  ǁأي هو عادل أو هم عادلون  «هم ِقْسط  الميزان ُسمِّي  ǁالمقدار  ǁالخّصِ

 42.“قسط والعدالة والخصةوسائل ال ”معناها أيضأ 46.“به من الِقْسط أي العدل
أنزل اهلل الميزان للقيام بالقسط وأعلن بمحبته للمقسطين وأمر 
لؤدارية  بالقسط في سائر مجالات الحياة ومنها الؤدارة فالقسط مطلوب في الوظائف ا

لآيات:قال اهلل تعالى في سورة الأعراف: قُْل أََمَر ”فإليك نبذة من ا
َناِت  ”ى في سورة الحديد:وقال اهلل تعال48“َربِّيِبالِْقْسِط  لََقْد أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا بِالَْبّيِ

وقال اهلل تعالى فيسورة 49.“َوأَنَْزلَْنا َمَغُهُم الِْكَتاَب َوالِْميَزاَن لَِيُقوَم الّنَاُس بِالِْقْسط
َ ُيِحّبُ الُْمْقِسِطيَن. ”الممتحنة:  :3“َوتُْقِسُطوا إِلَْيِهْم إِّنَ اّلّلَ

لأنعام 24:  1 –، المائدة  131:  2 –النساء :”القسطآيات ذكر فيها  ،  114: 6 -، ا
لأنبياء   12، 28، 2:  :1 –، يونس  8:   :6–، الممتحنة  49:  2 –الأعراف   22:  41 –، ا
 .“ 41:  12 –، الحديد 

ا َوَزَن َيِزُن َوْزنًا وِزنًَة الشيَء: راز ثقلَُه وخّفَتُه وامتحنه بم:وزن”:الوزن والميزان
نًا وُمَواَزنًَة  هُ: كافأَه على اعماله ، قابلُه وحازاه  ساواه  ǁيعادله ليعرف وزنُه. َواَزَن ِوَزا

بين الشيئين: نظر ايّهما أَوزن.الِميَْزانج َمَواِزين: آلة ُيوزن بها الشيُء  –و  ǁفي الوزن 
ية )ع ح(: طريقة للتحقيق من صحة عملية حساب ǁالمقدار ǁو ُيعَرُف مقداُرهُ 
التوازن 31.“أي انتصف« استقام ميزان النهار»يقال  ǁالَعْدل  ǁكالجمع و الضرب 

لاتزان:  34.“أن تفعل شيئا بطريقة معتدلة ومتوازنة بتجّنب التطّرف”وا
لاتزان:  ذكر اهلل إنزال الميزان مع إنزال الكتاب يشير إلى أهمية عمل ا

ُ الَِّذي أَنَْزَل الِْكَتاَب بِالَْحّقِ وَ ” وأمر بإقامة الوزن و عدم الطغيان 33.“الِْميَزاَن اّلّلَ
َماَء َرفََغَها َوَوَضَع الِْميَزاَن )” في الميزان في سورة الرحمن: ( أَلَّا تَْطَغْوا فِي 2َوالّسَ

و أشار إلى أّن عدم 32. “(9( َوأَِقيُموا الَْوْزَن بِالِْقْسِط َولَا تُْخِسُروا الِْميَزاَن )8الِْميَزاِن )
...فَأَْوفُوا الَْكْيَل َوالِْميَزاَن َولَا تَْبَخُسوا ”لوزن سبب للفساد في الأرض. إقامة ا

لْأَْرِض بَْعَد إِْصلَاِحَها ...  31.“الّنَاَس أَْشَياَءُهْم َولَا تُْفِسُدوا فِي ا
ووّصى اهلل  الكيل والميزان والغهدوأمر اهلل سبحانه وتعالي بإيفاء 

  ي القول والفعلوفي أخذ القرار:سبحانه وتعالى بمراعاة العدل ف
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هٗ ” لَّتِىْ نِىَ اَْحَسُن َحتّٰى َيْبلَُغ اَُشّدَ لَّا بِا َو اَْوفُوا الَْكْيَل َو  ١َۚو لَا تَْقَربُْوا َماَل الَْيِتْيِم اِ
لَّا ُوْسَغَها ١ۚالِْميَْزاَن بِالِْقْسِط  َو  ١ۚلَْو كَاَن ذَا قُْربٰىَو اِذَا قُلُْتْم فَاعِْدلُْوا َو  ١ۚلَا نُكَلُِّف نَْفًسا اِ
ِ اَْوفُْوا ىُكْم بِه  لََعلَُّكْم تََذكَُّرْوَن  ١ؕبَِغْهِد اّلّلٰ  36“ٰذلُِكْم َوّصٰ

لقد أمر اهلل سبحانه وتعالي بالعدل والؤحسان وهو يغظ المدراء 
 والمرؤوسين في سورة النحل:

ْيتَ ” لِْاْحَساِن َو اِ َ َياُْمُر بِالَْعْدِل َو ا ٓاِئ ِذی الُْقْربٰى َو َيْنٰنى َعِن الَْفْحَشآِء اِّنَ اّلّلٰ
 32“يَِغُظُكْم لََعلَُّكْم تََذكَُّرْوَن  ١َۚو الُْمْنَكِر َو الَْبغْىِ 

 آيات ذكر فيها الوزن والميزان
،  1:3 -1:4: 43 –، المؤمنون  1:1: 18 –، الكهف  81، 9، 8: 2 –الأعراف ”
  “8، 6: 1:1 –، القارعة  9 – 2: 11 –، الّرحمن  12: 24 –الّشوري 

 استعراض ومساحة الكتب:
لأداء التنظيمي: لأداء التنظيمي ا لأداء التنظيمي، الأول:ا هنالكطريقان لتقدير ا

لأداء التنظيمي المؤّسسي، ويرتبط النهج الموضوعي الحسابات  الشذصي و الثاني:ا
 يبينالماليةللمؤسسة، بينما يتصل و يترابطالنهج الشذصي بالنظر إلى المج 

(respondentsفي المؤسسة )38. 
لأداء التنظيمي يشتمل أبعادين، هما: التقدير الشذصيو  إّن ميزان ا
لأول يشمل نصيب التسّوق و  لأداء المالي المتصور. ا لأداء غير المالي المتصوروا ا
تطوير الّربح ، والمربحّية، ويشتمل الأخير على تحسين المنتجات و الخدمات و 

 المستحدثة،وإرضاء العملاءوالزبوِن. يوضح القرضاويتطويرهاو الخدمة
لأداء وإعطاء المكافأة لا يتّم فكط من قبل الرجال أي المدراء ”(1991) إن تقييم ا

لأداء و يغطي الجزاء  ، كما قال اهلل عّز و جل:39“بل اهلل سبحانه وتعالى أيضاً ُيَقّيم ا
لِٰح  ” نَّا لَا نُِضْيُع اَْجَر َمْن اَْحَسَن َعَملًااِّنَ الَِّذْيَن ٰاَمُنْوا َو َعِملُوا الّصٰ  :2“ِت اِ

إن المكاسب المالية الُعليا والسمعة الجيدة ”(::4:1نّص عباسي، ورحمن )
يمكن إحرازهما بالمعالجة المتوازنة في جهة رفاهية وسلامة جميع أصحاب 

 21.“النصلحة، وما يساعد المنظمة في الحفاظ على أداء الأعمال الطويل المدى
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لؤسلامية ”(:2::4قالؽي احمدو ايس احمد ) إّن مجموعة من القيم ا
لأداء التنظيمي  لا تزيد التعادلات و الجوائرماالأساسية تتيح فرصة لرفع ا

لأداء التنظيمي يشتملأبعادين، هما: التقييم الشذصي 24.“المالية إّن ميزان  ا
لأ لأداء المالي المتصور. وا لأداء غير المالي المتصور وا داء المالي المتصور يشمل وا

لأداء غير المالي المتصور على  ع ، و المربحية، ويشتمل ا سهم التسّوقوالرقي في البيو
تحّسن المنتجات و الخدمات،و تنمية المخصول )المكافٓات الخارجية( في تشجيع 
العاملين دائما إلا أن العاملينلا يعملون عندما تنعدم الجوائز المالية، وأما 

الجوهرية فني ردود فعل مثبة كالمدحو المساعدة الشذصية التي تحث المكافٓات 
في مؤّسسة ”: 1994.صّرحالرحمن والبيروي في سنة 23المؤظفين إلى أداء ممتاز

علمانية يعمل العامل والمؤّظف من أجل النصالح المالية فكط، بينما في المؤسسة 
هرية، التي تدل على تقّدم الؤسلامية فاّن القوة الدافعة للعمال هو المكافٓات الجو

 .22“الروحانية في مجال العمل
في عدة معان  “الؤحسان”:جاء في القرآن الحكيم و الحديث كلمةالؤحسان
 مرتبطة:

كما في حديث جبرئيل عليه السلام حيُث ُسِئَل بمعنى المراقبة وحسن الطاعة:
ن تراه فإنّه أن تعبد اهلل كأنّك تراه فان لم تك »”النبي )ص( عن الؤحسان فقال: 

 .“«يراك
 قال اهلل تعالى:بمعنى الؤجادة و كسب الكمال و حسن المكافأة والمجازاة

لِْؤْحَساُن ” لِْؤْحَساِن إِلَّا ا  21.“َهْل َجَزاُء ا
 قال تعالى:بمعنى الؤخلاص و الصدق:

لْاَنَْصاِر َو الَِّذْيَن ا” لُْوَن ِمَن الُْنٰهِجِرْيَن َو ا لْاَّوَ ِبُقْوَن ا تََّبُعْوُهْم َو الّسٰ
ُ َعْنُهْم َو َرُضْوا َعْنُه َو اَعَّدَ َلُهْم َجّنٍٰت تَْجِرْی تَْحَتَها الْاَنْٰهُر ٰخلِِدْيَن  ١ۙبِاِْحَساٍن  ّرَِضىَ اّلّلٰ
 26 “ٰذلَِك الَْفْوُز الَْغِظْيُم  ١ؕفِْيَهاۤ اَبًَدا

 قال تعالى في قصة يوسف عليه السلام: بمعنى اللطف و الكرم:
ًدا َو َرفَعَ ”  ْوا لَٗه ُسّجَ ْیِه عَلَى الَْعْرِش َو َخّرُ َبََو ْیُل ُرْءَیاَی  ١ۚا اَبَِت ٰهَذا تَاِْو َو قَاَل ٰیٰۤ

َن  ١ؕقَْد َجَعَلَها َربِّىْ َحّقًا ١ِ٘مْن قَْبُل  ْجِن َو َجٓاَء بُِكْم ّمِ َو قَْد اَْحَسَن بِىْٰۤ اِذْ اَْخَرَجنِىْ ِمَن الّسِ
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ْ بَْعِد اَْن  ْیٰطُن بَْینِىْ َو بَیَْن اِْخَوتِىْ الَْبْدِو ِمن  نَّٗه ُهَو  ١ؕاِّنَ َربِّىْ لَِطْیٌف لَِّما یََشآءُ  ١ؕنََّزغَ الّشَ اِ
 22 “الَْعلِْیُم الَْحِكْیُم 

 :قال تعالى بمعنى إنشاء الحسن المزيد و الدقة:
لِْانَْساِن ِمْن طِ ”  28“یٍْن الَِّذْیٰۤ اَْحَسَن كُّلَ َشىٍْء َخلََقٗه َو بََداَ َخلَْق ا

 قال تعالى:بمعنى المنافسة والمسابقة في الؤجادة و الؤخلاص: 
َیُُّكْم اَْحَسُن َعَملًا”  29“َو ُهَو الَْعِزْیُز الَْغُفْورُ  ١ؕاِلَِّذْی َخلََق الَْمْوَت َو الَْحٰیوةَ لَِیْبلَُوُكْم ا

لآيات و الحديث التعليمات التالية في مجال  يمكن أن نستخرج من ا
لأداء التنظيمي:  الؤدارة و ينبغي لكّل مؤظف ومدير أن لا يرى الهيئة  اّولاً:ا

كما و مراقبا و  كمة مراقبة عليه فكط بل يرى اهلل الذي لا يخػى منه شيء حا الحا
على المؤظفين أن يُحِسنوا في العمل و أداء المسئولية و على  ثانياً:محاسبا عليه.

لأّولين و الّرؤساء أن يحسنوا في المجازاة و المكافأ ة. ثالثاً: التأّسى بالسابقين ا
لأداء  المنافسة و المسابقة فيما بين المؤظفين و المدراء خير دافع لتحسين ا

الؤحسان في كل خلق سنة اهلل و نحن مكلّفون بإتّباع سنة اهلل في  رابعاً:التنظيمي. 
 صنعنا و أعمالنا.

باطنية من حسب التعليمات القرآنية تنبعث الجودة من الدوافع ال
لؤدارة الغربية تستوثق الجودة بموجب الطلب في  الؤحسان )بمعنى التفوق(،و في ا

إن للؤحسان ”(::4:1السوق مقابلا من الحافز الداخلي. صرح خان، ايم. إقبال )
لأمانة  مفهوم أفضل وأعلى درجة من التميز وبناؤهُ على صفاء الشعور الداخلي، وا

نه في كل مجال والأخلاق والحب الحقيؼي والطا عة للخالق في السعي لخصول رضوا
يقول إيراني :1.“من مجالات الحياة بما فيه من السعي إلى أفضل مصالح خلقه

لابتكار ني شريان حياة الشركات ”:)2::4وبيسكسي )  11.“إن التحسين المستمر وا
ووفقا للؤسلام ينبغي لكّل موظف في كل مؤسسة أن يقوم بعمل هلل فكط ”
 طبقاً لما مضىمن 14.“على مرتبة الؤحسان بأن اهلل يراقب كل أعماله ومع الشعور

مراجعة الأدب و استعراض النصادر و المراجعيمّكنناأن تستنبط أن الؤحسان له 
إّن التميز المؤّسسي أو التفوق التنظيمي هو ”معنيان أساسيان:التميز و الخير.

 13.“عيمأصلاً عامل داخلي ينشأ مع التحول المفاجئ في حق الز
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مما سبق يدل على أن الجوائز والمكافٓات تُغطي للذين يقومون بالأداء 
لأداء  الجيد و يعملونعلى درجة الؤحسان وإّن اهلل سبحانه وتعالى سيقّدر وسيقّيم ا

 لكل إنسان. حيث نفترض:
H1 -:لأولى لأداء التنظيمي.الفرضية ا  يترابط الؤحسان بشكل إيجابي مع ا

لؤتقان لؤتقا’ معنى:ا لؤتقان في جميع 12.“أن تفعل شيئا على درجة الكمال‘ ” نا ا
الأعمال  هو من سنة اهلل عز و جل وهكذا يستكضي اهلل عز و جل من  البشر على وجه 
العموم ومنالشذص المؤمن والمدير والموظف المسلم على وجه الذصوص أن يعمل 

وقال اهلل سبحانه  كل أعماله بإتقان. و يتقن كّل عمله و مسئوليته بصنعه و حرفته.
 وتعالي في سورة النمل.

َحاِب ” ِ الَِّذْیٰۤ  ١َؕو تََرى الِْجَباَل تَْحَسُبَها َجاِمَدةً ّوَ هِىَ تَُمّرُ َمّرَ الّسَ ُصْنَع اّلّلٰ
تَْقَن كُّلَ َشىْءٍ  َ نَّٗه َخِبیٌْر  بَِما تَْفَعلُْوَن  ١ؕا  11 “اِ

بِ ”الأحاديث في الباب: َ يُِحّبُ »”يَّ َصلَّى اهلُل عَلَْيِه َوَسلََّم قَاَل:َعْن عَائَِشَة، أَّنَ الّنَ إِّنَ اّلّلَ
و َعِن ابِْن ُعَمَر، َعِن الّنَبِيِّ َصلَّى اهلُل عَلَْيِه َوَسلََّم 16“«إِذَا َعِمَل أََحُدُكْم َعَملًا أَْن يُْتِقَنهُ 

َ »”وبسند آخر: 12“«إِّنَ اهلَل يُِحّبُ الُْمْحتَِرَف »”قَاَل: يُِحّبُ الُْمْؤِمَن إِّنَ اّلّلَ
 18.“«الُْمْحتَِرَف 

لؤتقان هو درجة الجودة في 9::4وقال شريح، إسماعيل ودحلان )   ( إّن ا
ع. وترجمتهااللطيفة قد تكون لأمور بطريقة محددة ” المشرو ترتيب وتنظيم ا

 :.ومن هنا نفترض19“وفنية حتى يمكن حصول النتيجة المثالية
H4- :لؤتقالفرضية الثانية لأداء التنظيمي.يتعلق  ا  ان بنظهرإيجابي مع ا

لقد ورد مفهوم العدل في كتاب اللهبكلمات مرادفة: العدل العدل:)بمعنى العدالة(
 :والقسط والوزن والاعتدال وعدم الظلم. قال تعالى

ِ ُشَهَدٓاَء بِالِْقْسِط ” ِمْیَن ّلِلّٰ اَیَُّها الَِّذْیَن ٰاَمُنْوا ُكْونُْوا قَّوٰ ِرَمّنَُكْم َو لَا َیْج  ١ٰ٘یٰۤ
َلَّا تَْعِدلُْوا ٰۤى ا ٰ ل َ  ١ُ٘هَو اَقَْرُب لِلّتَْقٰوى ١۫اِعِْدلُْوا ١َؕشَناُٰن قَْوٍم عَ تَُّقوا اّلّلٰ َ َخِبیٌْر  بَِما  ١َؕو ا اِّنَ اّلّلٰ

 :6 “تَْعَملُْوَن 
 قال اهلل تعالى في القرآن المجيد:
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” ِ َن اّلّلٰ َو اِْن تُبُْتْم فَلَُكْم ُرُءْوُس  ١ۚ َو َرُسْولِه  فَاِْن لَّْم تَْفَعلُْوا فَاْذَنُْوا بَِحْرٍب ّمِ
61 “لَا تَْظلُِمْوَن َو لَا تُْظلَُمْوَن  ١ۚاَْمَوالُِكْم 

 

لآية حّرمِت الظلم و ضّدهُ العدل فثبت أن العدل مطلوب في المعاملات    ا
 وقال اهلل سبحانه وتعالي ايضاً في سورة المالية و أيضاً في كل الشؤن المؤّسسية.

 :الفرقان
بُْوُكْم بَِما تَُقْولُْوَن ” َو َمْن یَّْظلِْم  ١ۚفََما تَْسَتِطْیُعْوَن َصْرفًا ّوَ لَا نَْصًرا ١ۙفََقْد َكّذَ

ْنُكْم نُِذقُْه عََذابًا َكِبْیًرا  64“ّمِ
ِ َولَ ”وقال اهلل: اِميَن بِالِْقْسِط ُشَهَداَء ّلِلَّ ْو عَلَى أَنُْفِسُكْم أَِو َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَّوَ

لْأَقَْربِيَن   63.“الَْوالَِدْيِن َوا
 وقال اهلل سبحانه وتعالي في سورة الؤسراء:

ْیلًا ١َؕو اَْوفُوا الَْكْیَل اِذَا كِلُْتْم َو ِزنُْوا بِالِْقْسَطاِس الُْمْسَتِقْیِم ”  62“ٰذلَِك َخْیٌر ّوَ اَْحَسُن تَاِْو

ِكر كلمة العدل كلمة الؤحسان  معا في سورة النحل: ذُ
ْیَتٓاِئ ِذی الُْقْربٰى َو َیْنٰهى َعِن الَْفْحَشآِء ” لِْاْحَساِن َو اِ َ َیاُْمُر بِالَْعْدِل َو ا اِّنَ اّلّلٰ

 61“یَِعُظُكْم لََعلَُّكْم تََذكَُّرْوَن  ١َۚو الُْمْنَكِر َو الَْبغْىِ 
لآية يشير القرطبي )   )العدالة( العدل ”( إلى أن 1966تحت تفسير هذه ا

يعني واجبات و أعمال و أشياء إجبارية وإلزامية إي مفروضة بينما الؤحسان معناه 
لالتزام والتقّيد )من المندوبات(  66.“ما هو أكثر من المفروضوا

أمر اهلل كّلَ من يحكم بين الناس أن يحكم بالقسط و المدراء يكونون   
َوإِْن َحَكْمَت فَاْحُكْم ”تعالى: بمثابة الحكم بين الناس في عديد من المواقف. فقال

َ ُيِحّبُ الُْمْقِسِطيَن  لأمر بإيفاء الكيل والميزان 62.“بَْيَنُهْم بِالِْقْسِط إِّنَ اّلّلَ في ا
لؤدارية مثلا تقييم أداء  بالقسط يدخل كثير من المعاهدات و المعاملات ا

بّيناهلل أنّه التزم 68.“َوأَْوفُوا الَْكْيَل َوالِْميَزاَن بِالِْقْسِط  ”الموظفين. فقال تعالى:
عليه الجزاء بالقسط فالعباد أيضاً مأمورون به ضمن التخلّق بأخلاق اهلل. فقال 

الَِحاِت بِالِْقْسِط  :”تعالى  69.“لَِيْجِزَي الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الّصَ
 :وقال اهلل
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َنْ ” ُ الَِّذْیٰۤ ا اَعَة قَِرْیٌب  ١َؕزَل الِْكٰتَب بِالَْحّقِ َو الِْمیَْزاَن اّلَّلٰ  :2“َو َما ُیْدِرْیَك لََعّلَ الّسَ
  وقال اهلل سبحانه وتعالي حول الميزان في سورة الرحمن:

َمٓاَء َرفََعَها َو َوَضَع الِْمیَْزاَنَۙ” َلَّا تَْطَغْوا فِى الِْمیَْزاِن َو الّسَ َو اَِقْیُموا الَْوْزَن  ا
 21 “الِْقْسِط َو لَا تُْخِسُروا الِْمیَْزاَن بِ 

لآيات كناية عن إقامة العدل في جميع    إنزال الميزان و وضعه المذكور في ا
 الأعراف:وقال اهلل سبحانه وتعالي في سورة أبعاد الحياة و إعطاء كّل ذي حّق حّقُه. 

ِذ اِلَْحّقُ ” َك ُهُم الُْمْفلُِحْوَن فََمْن ثَُقلَْت َمَوازِ  ١َۚو الَْوْزُن َیْوَمى ِ لٰٓى ِ َو َمْن ْیُنٗه فَاُو
ٰیِتَنا یَْظلُِمْوَن  ا اَنُْفَسُهْم بَِما كَانُْوا بِاٰ َك الَِّذْیَن َخِسُرْوٰۤ لٰٓى ِ  24“.َخّفَْت َمَواِزْیُنٗه فَاُو

لآية ثقل ميزان العمل بحسن العمل و خفضُه بسوء العمل في    حاصل ا
وقال اهلل عز وجل حول الميزان في بق في الدنيا.الآخرة و هذا الأصل بنفسِه ينط 

  القرآن الحكيم:
ه  فََحِبَطْت اَْعَماُلُهْم فَلَا نُِقْیُم َلُهْم ” ِهْم َو لَِقٓاى ِ ٰیِت َربِّ َك الَِّذْیَن َكَفُرْوا بِاٰ اُولٰٓى ِ

 23 “َیْوَم الِْقٰیَمِة َوْزنًا
يه وسلم قال و قال ابن حبان في صحيحه أن رسول اهلل صلى اهلل عل  

ع كالكّف، و لا حسب كُحسن »”لصاحبه:  يا أباذر! لا عقل كالتدبير،ولا ور
يوّضح هذا الحديث أّن ليس هناك شئأحسن من حكمة التعقل، ولا أي “22«الُخلق

ع، ولا أي نبل أحسن من أخلاق  لامتناع عن غير المشرو تقوى أحسن من ا
عقل والجسم حقوقها وتلبية العدل والقسط يعني إعطاء الروح وال ”مهذبة. وأّن 

لا يشجع اللاعقلانية ”إّن 21.“حاجاتها مع التمسك بمبدأ التوازن في كل شيء
 26.“والنزعة الخرافية

النظريةالمعاصرة فهناك قولان تقليديان حول العدالة  حسب  
أّولا العدالة في التوزيع الذي يرتبط بأداء العمال يتم تقييمه مع ”التنظيمية: 
ثاني هو العدالة الؤجرائية التي تتعلق بالؤجراءات التي تتم بها تقييم الؤنصاف، وال

لأداء التنظيمي ”22.“العمال بالؤنصاف وفقا للؤسلام فإن جودة ونوعية العمل وا
لانضباط فإننا 28.“لها أبعاد مختلفة ني العدالة والدقة والنظام والنهام الصحية وا

 نفترضبالتالي:
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H3-  :لعدل بشكل ملموس وإيجابي بالأداء التنظيمي.يتعلق االفرضية الثالثة 
لؤحسان( Operational Definitionsتعاريف عملية: )  في ضوء بحثنا يتكّون  ا

لأداء  بأداء الواجبات على نحو أفضل و تحقيق الأهداف بدقّة و التفّوق في الِخبرة و ا
لؤتقانو إنجاز النهام الصعبة و المعرفة بالمنظمة.  يتكامل بكمال  في ضوء بحثنا: و ا

النهارات النطلوبة و أداء الوظيفة بكمالها و الكفاءة في أداء الواجبات و التمّتع 
عندنا عبارة عن مراعاة العدل في تقييم أداء الموظفين  العدلبالأهلية النهنية. و

لأمانة و الصدق و الؤخلاص في تقيينهم.  و عدم التحيّز إلى فئة و رعاية ا
لؤطار النظري   )    ( frameworkTheoreticalا

 
 
 
 
 
 
 

 منهجالدراسة
تلؤثباتفروضمعي  استخدمالباحثالمنهجالوصفيالتحليلي،ويستهدفإلىتخضيربيانا
نةتنهيًداللاستجابةعنأسئلةمحددةبدقةوحزمتتعلقبالتعليمات القرآنية حول 
لؤتقان و العدل، و علاقة بين صفات المدراء الثلاثة، و تأثير هذه  الؤحسان و ا

لأداء التنظيمي،ا تمناسبة.  مأد ستخدا وذلكبا لصفات على ا  وا
( مدراء من :3تم اختيار عينة عشوائية استطلاعية قوامها ): العينة الاستطلاعية

لأدوات المستخدمة ليحقق  الجنسين من مجتمع الدراسة الأصلي، ثّم ُطبق ا
ن خلال حساب صلاحية الاستبيانات للتطبيق على مجموعة أفراد العينة ، و ذلك م 

 صدقها و ثباتها بالطرق الؤحصائية الملائمة.
وإّن عدد السكان الؤجمالي للمشاركين :عدد الموظفين المشاركين:العينة الفعلية

 أشخاص من مدراء منظمات مختلفة.  1:1 في الاستجابة لاستجواب هذا البحث هو

 )اإلحسان(
(Excellence) 

 )اإلتقان(
(Proficiency) 

 )العدل(
(Justice) 

 األداء التنظيمي
(Organizational 

Performance) 
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نية فقدتَّم وفقا لمنهجية هذه الدراسة، التي بنيت عليها في المساحة المي  دا
انتخابالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية من المدن الثلاثة: فيصل آباد  و 
إسلام آباد و بنونو تقع في هذه المدنأفضل المؤسسات الدولية والمحلية في 
كستان. و وراء هذا الؤختيار دصب هذه المدن بالمنظمات الؤسلامية و التديّن  با

كن التحقق من هذه المتغيّرات.  ومن ناحية لا سيما مدينة بنون، فإنه منالمم 
لأقاليم،  جْعل الدراسة أكثر شمولية فإن البيانات استكمل تخصيلها من مختلف ا

لؤقليمين الآخرين: السند وبلوجستان لضيق الوقت.  وذلك مع عدم شمول ا
 التركيبة السكانية

 (   N= 1:1التركيبة السكانية ). 1الجدول رقم 
 :الترددات
 جداول الترددات نتائج ال 
لأنثى من المدراء :الجنس يتعلق السؤال متناسبا بالّصنفين الذكر وا

٪ من 12.1٪ من الذكور وبنسبة  84.9المستجيبينكان التناسب بينهما بنسبة 
لؤناث.   ا

٪ من المدراء 21.4فيما يتعلق بالسؤال نحو نوعية المؤسسة، نوعية المنظمة:
٪ من المجيبين من  42.8كومية، بينما كان المجيبينمنسوبون إلى المنظمات الح

 المنظمات غير الحكومية. 
٪ من المدراء  12.1على السؤال نحو نوعية العمل، كان : استجابةطبيعةالعمل

لأعلى للؤدارة، وكان  ٪ منالمدراء المجيبين من  29.1المجيبين من المستوى ا
نّية إلى المستوى ٪ منأفراد العي 11.4المستوى المتوسط للؤدارة. بينما كان 

 المنخفض للؤدارة.
٪ من  11.4استجابةعلى السؤال نحو العمر ، كان   (:Ageالعمر )

٪ من  31.4سنة. وكان  41إلى  11المدراءالمجيبينالذين سنهم يتراوح بين 
٪ من  44.9سنة. وكان  31إلى  46المدراء المجيبينالذينعمرهميتقارب بين 

سنة.وكان    21إلى  36ين عمرهميتقارب بين المستطلعين والمدراءالمجيبينالذ



گاالسہیمگوگرع،یب گرون ٹنمگلا جگنوروین،یٹ گ لصیگبٓاد         711
ِ
 گایضےئگقیقحت گامشنہگ7۱ گہبعشگولعم

٪ 2.8سنة. وكان  11-26٪ من المدراءالمجيبينالذين عمرهم يتقارب بين  41.9
 سنة.  11من المدراءالمجيبينالذينعمرهم أكثر من 

٪  31.2إجابة على السؤال نحو المستوى الدراسي والتأهيلي، كان مستوي التعليم:
٪  16.4ستير الفلسفة / الدكتوراه. وكان منالمجيبينالفائزين بدرجة ماج 

٪ منالمجيبينالفائزينبدرجة  1.:1منالمجيبينالفائزينبدرجة الماجستير. وكان 
 ٪ منهم فكط الفائزينبصهادة المدرسة الثانوية العليا. 1.9البكالوريوس. إذ كان 

٪ من المستجيبين  6.2فيما يتعلق بتجربة العمل كان :خبرة العمل)التجربة(
٪ من المستجيبين لهم  13.3سنة. وكان :3إلى  46تجربة عملية ما بين لهم 

٪ من المستجيبينلهم خبرة وظيفيةما  13.3عاما. وكان  41إلى  41الخبرة ما بين 
إلى  11٪ من المستجيبين لهمخبرة وظيفية ما بين  13.3سنة. وكان :4إلى  16بين 
سنة. وكان  :1إلى  6ية بين ٪ من المستجيبين لهم خبرة وظيف 44.9سنة. وكان  11

 سنوات. 1-1٪ من المستجيبينلهمخبرة وظيفية بين  1.:3
نية و النصادر استعملت منهج مريحة لأخذ :العينّية ونظرا لتضّيق الميزا

لأداء التنظيمي هو المتغيرالمشروط ) (إذا كان dependent variableالعيّنات.ا
لأداء التنظيمي هو المتغيرالمشروط ) ( فقد dependent variableا

لؤدارة  لؤداريين فيالمؤسسات ، الذينيشتغلون فيمستوى ا استهدفالمسؤولين ا
لأعلى. ُوّزَِعت  لؤدارة ا لؤدارة المتوسط و مستوى ا ورقة  :11المنخفض ومستوى ا

لؤياب.  :1خلال مدة  المستجيبين الاستبيان بين يوما باستعمالمنهج الذهاب وا
تية. كان المجيبون الذين واستكمل ملأ الاستبيانات عن أ سلوبالؤدارة الذا

ً مما صير معدلالؤجابة  1:1استجابوا على كل الأسئلة بشكل صحيح هم  ٪ :2عددا
 )معدل الاستجابة(.

لاتوإّن مقياس 49وتكونالاستبيانمن) أدوات الدراسة: (فقرةموزعة علىأربعةمجا
لأداء التنظيمي منصنيع الباحثين: ديلاني وحيوسلد )  سا لمقيا  1996)القياس ا

لممارساتالؤدارية، قد استكمل استعماله في هذا البحثلاختبار تأثيرالممارسات 
لأداء التنظيمي الُمتصّور. وإّن هذا  لؤحسان والعدل على ا لؤدارية منالؤتقانوا ا

 2عناصر منها بالؤداء التنظيمي المتصّور، و 11فقرة، يتعلق  11الميزان يشمل على 
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لأداء ال تسويؼي. بينما لم تؤخذ البنود المتبقية منمكيال ديلاني لكونها بنود تفرد ا
لؤتقان  فاقدة العلاقة ببحثنا. وقد وِضَع الاستبيان للمتغيرات المستقلة أيالعدلوا
و الؤحسان عن طريق استنباط المفاهيم المتنّوعةو المعاني المتفاوتة لهذه 

و الحديث النبوي )وهما النصطلحات المستعملة في سياقات مختلفة من كتاب اهلل 
النصادر الرئيسية للشريعة(. فيما بعدأقيمت الأسئلة وفقا لتلك المعاني.وألغيت 
نتنى  الأسئلة المتكّررةمعنىً أو التي لا صلة لها بالؤدارة. و مخصلة/ حصيلة لذلك ا

بنود  1بنود للؤتقانو 2بنود للؤحسان، و6بنود من الاستبيان بما فيها 11تطوير 
نقاط )تتراوح  2الخصول على البيانات النطلوبة على ميزان لكرت  ذي للعدل. تم

 = نعم )أي موافق بشدة(.  2= لا )غير موافق بشدة( إلى  1من 
: وقد مضىتقدير ثبات الاستبيان المتعلق بالأداء التنظيمي من ثبات الاستبيان

 “ خيةكرونباالموثوقية ألفا ”قبل الباحثين عن الوثوق وصحة الصلاحية. إّن 
. واستكمل 2.:مادة( والتي تزيد عن  11) 932.:بالأداء التنظيمي في هذا البحث ني 

نالمتطّور حديثاً من قبل الباحث لاختبار الموثوقية. إّن نسبة  إقامةالفخصللميزا
للقياساتني  “كرونباخية –الموثوقية ألفا  ”بياناً من المساهمين دلّت على أن  21

بنود(.  1للعدل ) 814.:بنود( و 2للؤتقان ) 813.: بنود(، 1للؤحسان ) 281.:
ما أفخص  2.:ني فوق القيمة المعارية من  كرونباخيةولذلك فإّن لكل معامل ألفا 

النصور حديثا من جانب الباحث. وهذه  :مدى صحة وموثوقية هذا الاستبيان
قيمة مرتفعة تدّل على أن الاستبيان يتسم بدرجة جيدة من الثبات، وتػي 

 طلبات تطبيق الاستبيان على أفراد العينة.بمت
 الدراسةومناقشتها: نتائج

تحتويهذهالخصةالنتائج 
والمخصلاتالتيتمالوصولؤليهافيهذهالدراسة،وذلكبعدثبات 

توالؤجابةعن الأسئلة التحقيقيةباستخدام  الطرائق و المناهج وتأكدمنالفرضيا
 لتييتم و المخصلاتا شرحومناقشةالنتائج الؤحصائيةالمناسبةلكلمنها،كماسيتم

لؤطارالنظري التوصلؤل  .السابقة والدراسات يهافيضوءا
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لارتباطات، الموثوقية 1الجدول رقم  لانحرافات المقياسية المعيارية وا : ُمَعّدل ا
 أوالنصداقية

 جميع المتغيرات: مقياس
معالجةالملذصالكضية  

  N % 
Valid 
Cases   

 :.::1 1:1 قضايا صحيح صالح
Excludeda أاستبعاد  : .: 
Total مجموعة         1:1 1::.: 

 

كرونباخ  Nمنالبنود ألفا
.844   2 

الؤجمالية الاحصائيات-البند   
 

Scale Mean if 
Item Deleted 

مقياسالمعدل 
القياسي عند 
حذف 
 البند/المادة 

Scale 
Variance if 
Item Deleted 

الاختلاف 
المقياسيعند 
حذف 
 البند/المادة

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

المادة 
- النصححة

لارتباط  ا
ل ؤجماليا  

Cronbach's 
Alpha if 
Item 
Deleted 

كرونباخع  ألفا
ند حذف 
 البند/المادة

OPM لأداء ا
 التنظيمي 

14.::33 4.689 .283 .828 

IHM264. 628. 4.226 :11.632 الؤحسان 

ITM     لؤتقان  233. 232. 4.464 11.6126 ا

ADLM لعدل      ا  11.2621 4.3:2 .2:1 .229 

لانحرافات المعيارية:المعدل، 3الجدول رقم  لا  الصالحيةو ثوقية، الموارتباطات، ا
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mean /المعدل S.D 1 4 3 2 
لأداء التنظيمي .1  ا
Org .Perf. 

2.121 .63 (.828)    

4.Ihsan(264.) **211.: 19. 2.932 الؤحسان   

3.Itqan لؤتقان       ا
  

2.919 .639 :.216** .632** (.233)  

2. Adal        العدل  1.1:2 .624 :.2:2** :.182** :.246** (.229) 
وتظهر الؤحصائيات السكانية أن المشاركين الرجال أكثر من النساء أي: النتائج:

٪(. إّن مدراء المؤسسات الحكومية 11من النساء ) 18٪( و 81هم من الرجال) 82
ً من مدراء المؤسسات غير الحكومية، والذين هم ٪( وهم 21) 29هم  أكثر عددا
كثر من41) 46 لأ لؤدارة  المجيبين٪(. بالنسبة لنوعية النهمة يشتمل ا من ا

لأعلى و :1) 14المتوسط المستوى  ٪( وهو عدٌد ضعف من المدراء ذوي المستويين: ا
لأدنى أي:  ٪( من 19)المجيبين 19٪( على الترتيب. وكانت 11) 16٪ و 12)(18ا

لؤدارة غير المدراء. وإّن أكثر الموظفين فيها هم في الطبقة ذات  العينّية من أفراد ا
سنة. وكذلك أكثرالعينّية كانت حصلت على التعليم على المستويين:  46-31

٪(، مما يدل على أن 31موظف =  33٪( ثم الدكتوراه )16موظف =  19الماجستير )
فين جّيدا.  أما فيما يتعلق بالتجربةالوظيفية العينّية تتضمن على المدراء المثق 

%(   العينّية هم من 43) :1- 6%( و 31) 1-1فإن أكثر العينّية تحمل التجربة ما بين 
الجدد و هم قليل التجربةو لذلك هم من المستوى المتوسط رغم أنهم على 

بان مستوى التعليم العالي. فػي ضوء ذلك يمكن التنّبه بأن هؤلاء المدراء الش
سيخصلون على التجربة وخبرة العمل بقدر ما يكون مفيدا للمؤسسات الحكومية 

 وغير الحكومية.
 

لأبعاد منالأداء التنظيمي الممثل في ال نتائجالانحدار: 2الجدول رقم متعددة ا
لؤتقانوالعدل، الؤحسان مثلث  ا

لأداء التنظيمي     ا
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 B R4 Adjusted R    
 R4المعدل 

Ihsan     196.: 4:2.: 211.: احسان 
Itqan تقان           ا  :.216 :.123 :.161 
Adal عدل            :.2:2 :.163 :.111 

واستكملَعرُض الميزات الرئيسية للتركيبة السكانية من خلالاختبار :التحليل
والترّددات. تم  البيانات عن طريقتحليل استكشافيمثل الِنَسب المئوية

حليل النسبة بين جميع المتغيرات في هذا البحث. استخدام طريقة التواصل لت 
لانحدار لتوضيحكثافة علاقة السببيةبين مجموعتين من  وقد تم تحليل ا
المتغيرات المستقلة والمشروطة وقياس أثر المتغير المستقل على المتغير 

 .2المشروط كما هو أظهرتػي الجدول رقم
لؤتقان والعدل على وكان الهدف من هذا البحث هو تدارستأثير الؤحس  ان وا

لأداء التنظيمي في المؤسسات الحكومية والمؤسساتغير الحكومية في بلد  ا
كستان. يمكن أن نقوم بتحليل البيانات من النتائج الحاصلة. لذلك يظهر  با
لأداء  جدول الترابط أن الؤحسان يرتبط بشكل إيجابيويتعلق إلى حّد ملموس با

لؤتقانيرتبط بشكل إيجابيويتعلق إلى حّد  (. P<:.:1**،  211.:التنظيمي ) وا
( وكذلك العدليرتبط بشكل P<:.:1**،  216.:ملموسبالأداء التنظيمي )

(. إّن أكثر P<:.:1**،  2:2.:إيجابيويتعلق إلى حّد ملموسبالأداء التنظيمي )
المدراء في المؤسسات الحكومية والمؤسساتغير الحكومية لديهم مستوى أعلى من 

لذا يؤدون مهماتهم بأسلوب جاّد.  وإنهم أولُوا كفاءة وإتقان ومهارة في التعليم و
عملهم، كما يعكس و يظهر التحليل أن المدراء يعدلون في عملهم و في تصرفاتهم 

الظاهرة التي تتسّبب فيرفع مستوى تحفيز اندفاع  –مع العمال ويظلّون محايدين 
لأداء  التنظيمي يدل على أنّه كلّما يتكامل الموظفين الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع ا

ناً  لأداء التنظيمي تحّسُ لؤتقان والعدل في مدراء المنظمة، يزداد ا مثلث الؤحسان وا
 وتطوراً.
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لانحدار إّن   ً قوياً من الؤحسان  “َم بيتاجدول ِقيَ ”وفقاً لتحليل ا يظهر تأثيرا
لأداء التنظيمي ) ل211.:على ا ؤتقان والعدل على المتغير (. كما تظهر تأثيراً قوياً من ا

لكل 4Rالمعدلة و  4R( على الترتيب. أما بصدد بقدر2:2.:و 216.:المشروط )أي 
المعدلة  4Rأكبر من  4Rالمتغيرات المستقلة الثلاثة فإن قيمة 

(R4>R4 لاتجاه المعدلة( ما يشير على ان النتائج صحيحة والبحث يسير في ا
 الصحيح.
لأ  ولى، فإّن البحث أظهر تفّوق الؤحسان على من أجل اختبار الفرضية ا

لأداء التنظيمي هاّمة  لأداء التنظيمي معنى ذلك أن النسبة بين الؤحسان وا ا
(.  كما تّم تصديق R4 = :.4:2 ،P <:.:1) 2-للغاية، كما يتبيّن من الجدول رقم 
-( )انظر الجدول رقم R4 = :.123 ،P <:.:1حسبما يتبيّن من الفرضية الثانية )

لأداء التنظيمي 2 (. وتّم َدْعُم الفرضية الثالثة أيضا، وني أن أثر العدل على ا
 (.  R4 = :.163 ،P <:.:1ملحوظ، كما يتبين من )

لانحراف الُمَعّدل  3-ويظهر الجدول رقم    والمعياري كما تظهر ا
تقريبا ما يشير إلى  1النتائج أن الُمعّدلات الؤجمالية للمتغيرات المستقلة ني 

دصيصا العدل الذي يظهر نسبة سببية أعلى من  “أوافق إلى حد ما”القول بأنني
المتغيّرين الآخرين، مما يشير إلى ان أكثر المدراء في المؤسسات قيد التحقيق 
يقومون بواجبهم بالؤحسان )أي بامتياز و تفوق( ويعملون أعمالهم بالؤتقان )أي 

لؤدار يبالعدل والنزاهة. أما فيما يتعلق باحترافية(.  وكذلك يقومون بالؤداء ا
بالمتغير المشروط فإّن نتائجه الُمعّدلة تظهر أيضا الأداء التنظيمي المتصّور 

 تقريباً(.  “أوافق إلى حد ما”أي  (الؤجمالي أرفع نسبّيا
تمة  :الخا

 الدراسة تستنتج إلى النكات التالية:  
لأداء  .1 لؤتقان والعدل صفات مؤثرة على ا  التنظيمي.إن الؤحسان وا
لاتحادات والشركات والمنظمات   .4 يجب على الحكومة والجمعيات وا

الحكومية والمنظمات بالقيام بالبرامج التدريبية لغرس الصفات 
 الثلاثة في المدراء والمؤظفين.
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لأعلى و الأوسط   .3 لؤدارة على المستويات ا ينبغي مراعاة العدل لسائر أركان ا
لأدنى و كون كل منهم غير منحا  ز. و ا

ً سلبياً على   .2 عدم تحلّى المدراء و المؤظفين بالصفات الثلاثة يؤثر تأثيرا
لأداء التنظيمي.     ا

المؤسسات الحكومية و الخاصة لها دور ملموس في ترقية البلاد فعليها  إّن   .1
لأداء الشذصي و  أن تلاحظ هذه الذصائل في المدراء لتحسين ا

 التنظيمي.  
لؤداري ينعك   .6 لأداء الشعبي العام و يكون له دخٌل هذا التكامل ا س على ا

 في تقّدم الدولة. 
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