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Abstract: 

 
 The topic of organizational loyalty is one of the important topics in 

the administrative field that has occupied researchers in 
administrative thought, and the current research goal was to 

identify the impact of values in achieving organizational loyalty in 

institutions and organizations, as well as a goal to identify the most 

prominent values that contribute to achieving loyalty and 

organizational compatibility among workers in The institution, and 
the research has reached several results, including that the entrance 

to leadership with values has a major role in achieving 

organizational loyalty, and that transparency and justice are among 

the most prominent values that drive loyalty in the institution, and 

the study recommended the necessity of full awareness of the 

importance of organizational loyalty through holding courses and 
Training workshops that achieve this goal. 
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دراسة نظرية تحليلية() أثر القيادة بالقيم عىل الوالء التنظيم    
 

  السيد
 
ة دمحم سات  2منير

 

 الملخص
ي شغلت 

ي إلحقل إؤلدإري وإلت 
 
يعد موضوع إلوإلء إلتنظيمي من إلموضوعات إلمهمة ػ

ي إلفكر إؤلدإري، 
 
ي تحقيق إلباحثي   ػ

 
وقد هدف إلبحث إلحالي إلوقوف عىل أثر إلقيم ػ

ي 
ي إلمؤسسات وإلمنظمات، وكذلك هدف ؤل إلتعرف عىل أبرز إلقيم إلت 

 
إلوإلء إلتنظيمي ػ

ي إلمؤسسة، وقد توصل إلبحث 
 
ي تحقيق إلوإلء وإلتوإفق إلتنظيمي بي   إلعاملي   ػ

 
تساهم ػ

، وأن  ؤل عدة نتائج منها، أن مدخل إلقيادة بالقيم له ي تحقيق إلوإلء إلتنظيمي
 
دور كبي  ػ

ي إلمؤسسىة، وقد أوصت إلدرإسة 
 
ي تدفع ؤل إلوإلء ػ

إلشفافية وإلعدل من أبرز إلقيم إلت 
و  ة إلتوعية إلكاملة بأهمية إلوإلء إلتنظيمي من خالل عقد إلدورإت وإلورش إلتدريبية ر بض 

ي تحقق هذإ إلهدف. 
 إلت 

، إؤلدإرة، إلشفافية. إلقيم، : الكلمات المفتاحية  إلقيادة بالقيم، إلوإلء إلتنظيمي
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 المقدمة: 
ي إلوصول باإلقتصاد ؤل إلريادة 

 
ي إإلقتصاديات إلعالمية أن إؤلدإرة لها دور كبي  ػ

 
أصبح من إلمتعارف عليه ػ

ي كثي  من إلدول. 
 
 وتحقيق إلتنمية إلمستدإمة ػ

ناجحة تعتمد عىل معايي  وإضحة وأسس علمية ثابتة، ومن أهم ولن تحقق إؤلدإرة أهدإفها ؤإل ؤذإ كانت ؤدإرة 
ي تهتم بمدخل إلقيم إؤلدإرية. 

 أسسها إلقيادة إلحكيمة إلت 
وعىل هذإ يمكننا إلقول ؤن إلعض إلذي نعيشه إآلن عض إؤلدإرة بامتياز وذلك إلعتماد إلمؤسسات بكافة 

ي تسغ لتحقيق إلريا
دة وإلوصول ؤل معدإلت متقدمة من إلتنمية تخصصاتها عىل إؤلدإرإت إلناجحة إلت 

 إلمستدإمة. 
ي إلمجتمعات 

 
وبالحديث عن نظريات إؤلدإرة فال يمكن ؤغفالنا مسألة مهمة مفادها أن عمليات إؤلدإرة تتم ػ

إؤلنسانية، وإل يخؼ  أن هذه إلمجتمعات عبارة عن بناء معياري يعكس حياة معنوية يمثلها إألفرإد، تتمي   بالقوة 
صالة ومن هذإ إلبناء تتكون قوإعد للسلوك تعظ إلفرد كما تعظ إلمجتمع شكله وشخصيته وهويته، وهذإ  وإأل 

 كله يضمه ويحتويه معت  إلقيم. 
ومع تعدد إلنظريات إؤلدإرية وتشعبها تبؼ  نظرية من إلنظريات إلناجعة قد إستطاعت إلوصول باؤلدإرة ؤل 

ين، أهدإفها إلمنشودة وهي نظرية إؤلدإرة با ي ظل تحديات إلقرن إلحادي وإلعشر
 
لقيم، حيث أثبتت جدإرتها ػ

 وهذه إلنظرية نظرية ؤسالمية خالصة. 
ي تشكل بناء إلمجتمعات ألنها إلضابط وإلمعيار إألساسي للسلوك إلفردي

 -وإلقيم صورة من إلصور إألساسية إلت 
، وهي تنتظم فيما يسمي بالبناء إلقيمي إلذي يعكس أهدإف  بية بتأثي  إؤلدإرة منهجا إإلجتماعي

إلمجتمع من إلي 
بوية إلسديدة طريق إلقيم.   وسلوكا، وعىل هذإ فإن إلحل إلـأمثل لتحديد إألهدإف إلي 

ي قضت عىل كثي  من أشكال 
ي عض إلثورة إلعلمية إلت 

 
لقد أصبح تطبيق منهج إؤلدإرة بالقيم من إألهمية بمكان ػ

ي إلرشوة  إلرقابة إؤلدإرية ولعل هذإ من إألسباب
ة ظوإهر إلفساد إؤلدإري وتفشر ي هذإ إلباب كير

 
ي للكتابة ػ

ي دفعت 
إلت 

ها  وإلمحسوبية وإلمعامالت إلغي  كريمة وسط إؤلدإريي   باؤلضافة ؤل مشاكل تبديد إلمال إلعام وإإلختالسات وغي 
ي ؤعدإد إؤلدإري إ

 
بوية إؤلسالمية ػ ي ترتبط بغياب إلقيم إلي 

ي إختياره للمنصب من إلمشاكل إؤلدإرية إلت 
 
لمسلم وػ

 إؤلدإري. 
ي إلمتمي    ي تحقيق إألدإء إلبشر

 
ي إلمؤسسات لها دور كبي  ػ

 
وعىل هذإ فإن تطبيق منظومة إلقيم إؤلدإرية ػ

 وإلوصول بالمؤسسة ؤل مكان تتضافر فيه إلجهود للوصول به ؤل أعىل مرإتب إلتقدم وإؤلبدإع. 
ي إلمؤسسة ما يضمن تحقيق إلوإلء لها وبالجملة فإن مدخل إلقيادة بالقيم يعزز إ

 
لروح إلتفاعلية بي   إلعاملي   ػ

 وإلعمل بروح إلفريق من أجل إلوصول بالمؤسسة ؤل إلريادة. 
 مشكلة الدراسة: 

ي كثي  من إلمؤسسات لشعور إلعاملي   فيها بعدم وجود حافز يدفعهم 
 
ي ػ أصبح من إلمالحظ ضعف إألدإء إلبشر

ي تنظم عمليات إؤلدإرة بهدف إلوصول ؤل أدإء متمي   يحقق لإلدإء إلمتمي   وكذلك ضعف 
إلنظريات إؤلدإرية إلت 

 إلتنافسية وإل يغفل جانب إلقيم إؤلدإرية. 
ي عىل إألخض  وإليابس، ما لم يتم تدإرك 

ي منه إلمؤسسات يوشك أن يقض 
ؤن إلفساد إلمالي وإؤلدإري إلذي تعان 

 فة مستوياتهم. ذلك وتنمية إلقيم إؤلدإرية لدى إلعاملي   بكا
ي إلمؤسسات يفتقدون إلوإلء إلتنظيمي لمؤسساتهم لعدم وجود دإفع أو موجه يعمل 

 
إ من إلعاملي   ػ ً كما أن كثي 

 عىل تحقيق إلوإلء وإلعمل بروح إلفريق. 
ي تضعف إألدإء من خالل إؤلجابة عىل إألسئلة 

لذإ فإن هذه إلدرإسة ستحاول وضع حلول لإلشكاليات إؤلدإرية إلت 
 لية: إلتا

 ما إلمرإد بالقيم؟ 

 ما إلمقصود بالقيادة بالقيم؟ 

 ؟  ما مفهوم إلوإلء إلتنظيمي

 ي إلمؤسسة؟
 
 ما أهمية إلوإلء إلتنظيمي ػ

 ؟  هل للقيادة بالقيم أثر عىل تحقيق إلوإلء إلتنظيمي

 كيف يمكن تحقيق إلوإلء إلتنظيمي من خالل مدخل إلقيادة بالقيم؟ 



Rimak Journal, Volume 2, Issue 4  95 

 
 

 

 

 
 

September 2020, Volume 2, Issue 4 
 p. 29-209 

 

  ي تقوم عليها
؟ما هي إألسس إلت   إلقيادة بالقيم لتحقيق إلوإلء إلتنظيمي

 أهداف الدراسة: 
 :  تهدف هذه إلدرإسة ؤل ما يىلي

 إلقيادة بالقيم -إلتعرف عىل إلمفاهيم إلتالية: إلقيم-  .  إلوإلء إلتنظيمي

  .ي نجاح إلمؤسسة
 
 إلتعرف عىل أهمية إلوإلء إلتنظيمي ػ

  ي يقوم عليها مدخل إلقيادة
 بالقيم. إلتوصل ؤل أبرز إألسس إلت 

  .  إلتأكد من إلعالقة إلقيم إألخالقية وإلوإلء إلتنظيمي

 منهج الدراسة: 
ي تحقق إألدإء إلمتمي   مع 

ي هذه إلدرإسة من خالل عرض أبرز إلقيم إؤلدإرية إلت 
 
سيتبع إلباحث إلمنهج إلتحليىلي ػ
ح وإلتفسي  وإلتحليل.   تناولها بالشر
 وبذلك فإننا سنعتمد عنارص ثالثة: 

 ح مدخل إلقيادة بالقيم. إلوصف: من خال  ل وصف ورر

  .إن وبيان مدى نجاعتها ي إلمي  
 
 إلنقد: من خالل وضعها ػ

  .ي قامت عليها
 إلتحليل: وذلك من خالل معرفة إألسس وإلقوإعد إلت 

 خطة الدراسة: 
 :  من أجل تحقيق أهدإف إلدرإسة فقد قسمت إلخطة عىل إلنحو إلتالي

  ي
 
 إلعمل إؤلدإري. إلمبحث إألول: أهمية إلقيادة بالقيم ػ

  .إلتعريف بمصطلحات إلدرإسة : ي
 إلمبحث إلثان 

  . ي تعزز إلوإلء إلتنظيمي
 إلمبحث إلثالث: أسس إلقيادة بالقيم إلت 

  .إلخاتمة: بها إلنتائج وإلتوصيات 
  العمل اإلداري: المبحث األول

 
 أهمية القيادة بالقيم ف

ي يرتكز 
عليها إلبشر عىل إختالف إنتماءإتهم، ذإت قيمة أصبح من إلمتعارف عليه أن إلمعتقدإت وإلقيم إلت 

ي تحقيق إلتقدم إلفعىلي للمؤسسات، وإذإ لم تقم عىل أساس قويم 
 
ة، فهذه إلقيم تساهم بدور كبي  ػ وأهمية كبي 

ي تحقيق إلتمي   إلمنشود. 
 
 3من إألفكار وإلقيم فإنها ستفشل ػ

م عىل مرتكزإت ومبادئ أساسية وهم إلعاملون ؤن إلقيم إؤلدإرية تلعب دور إلموجه لسلوك إألفرإد، حيث تقو 
ي إلمؤسسة، وبيان 

 
وإلزبائن، وإلبيئة إلمحيطة، وأيضا ؤيجاد مناخ تنظيمي مالئم لتحديد إألهدإف وإألولويات ػ

ي متناول إلمؤسسة قيما جديدة يتفق عليها إلجميع  
 
أساليب إإلتصال، وآليات إلتوجيه وإؤلعدإد، حيث يصبح ػ

. كاإلستقامة، وإلعد ي رفع أدإء إلعاملي  
 
، مما يسهم بشكل كبي  ػ ي

 إلة، وإلنجاح، وإلرضا إلوظيؼ 
ي إلفكر إؤلدإري 

 
ويشكل إإلهتمام بتحليل إلعمليات إلنفسية وإلتفاعالت إإلجتماعية لإلفرإد نقطة تحول بارزة ػ
تيها إلمحتوى فالمنظمات وفقا لذلك ليست مجرد مكان للعمل إإلقتصادي وإلميكانيكي بل إتسعت لتضم بي   دف

إلنفشي وإإلجتماعي لألفرإد وأعضاء إلتنظيم، وذلك نتيجة لقناعة كاملة بأهمية إلتعامل مع إلمنظمة عىل أساس 
ي سكون محدد بهيكل دإئم وتوإزن حيث 

 
ي وقت وإحد، فالمنظمات إل تظل ػ

 
أنها مكان للحياة وإلعمل معا ػ

هدإف معينة غي  أن هذإ إلتفاعل قد يؤدي ؤل ؤتقان إلعاملي   أصبحت نظاًما تعاونًيا يتفاعل فيه إألفرإد لتحقيق أ
 4ألدإء وإجباتهم. 

 : ي ما يىلي
 
 ؤن تفعيل منظومة إلقيم إؤلدإرية يساهم بشكل كبي  ػ

  .وجود إلثقة وإلحرية وإلتطور، وإلتحدي دإخل إلمؤسسة 

  . ي
 إلعمل عىل دعم إؤلبدإع ورفع مستوى إلرضا إلوظيؼ 

  ي إلمؤسسة
 
ة من إلكفاءة. وصول إلعاملي   ػ  ؤل مستويات كبي 

   ي أوقات إلتغيي
 
تعظ إؤلدإرة بالقيم رؤية وإضحة توجه إلعاملي   نحو إألهدإف إلعامة وإل سيما ػ

ي تمر بها إلمؤسسة. 
 وإألزمات إلت 

                                                           
3
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  ،وكيفية تعاملهم معا ، ترسم  إؤلدإرة بالقيم صورة للسلوك إلمقبول متضمنا ما يتوقع تأديته من إلعاملي  
كة ويستطيعون إحتوإءها شعوريا وذهنيا يؤدي هذإ ؤل إلمزيد وعندما  يتفهم إلعاملون جيدإ إلقيم إلمشي 

إم وإإلستقرإر.   5من إإللي  

 : ي إإلرتقاء بالفرد وإلمجتمع من خالل ما يىلي
 
 كما أن إلقيم إؤلدإرية تساهم بدور كبي  ػ

 مستوى إلفرد: 
ي هذه إلحالة يشعر برضا  تمكن إلفرد من إلوصول ؤل معدإلت عالية من إألدإء 

 
وبذلك يؤدي ما طلب منه ألنه ػ

ي حياته. 
 
 نفشي لتجاوبه مع معتقدإته وأفكاره.  تحقق للفرد إألمان، فهو يستعي   بها عىل موإجهة إلتحديات ػ

ي حالة مرضية من حرية إلتعبي  عن إلرأي وإلتعاطي إلنافع مع إلمجتمع.  
 
 تضمن أن يعيش إلفرد ػ

ي  
 
ي فهمه لألحدإ  من حوله.  تضطلع بدور كبي  ػ

 
  تحسي   مدإرك إلفرد وتساههم بشكل مؤثر ػ

   .  تصلح إلقيم إؤلدإرية إلفرد نفسيا وخلقيا وتمثل إلموجه له نحو إلخي  وإلير

ي تضفاته وذلك يؤدي قطًعا ؤل إلتغلب عىل إلشهوإت وإلمطامع.  
 
 تعمل عىل ضبط إنفعاإلت إلفرد وإلتحكم ػ

إل تنفصل عن بعضها إلبعض، بل تتدإخل وتتكامل لتحقيق ذإتية إلفرد، وتجعله يستشعر  لذإ فإن هذه إلوظائف
 عظمة وقيمة حياته، لتحقيق ؤنسانيته ورضاه عن نفسه برضا هللا تعال عليه. 

 :  إلمستوى إإلجتماعي
ي تحديد أهدإف إلمجتمع وإلمثل إلعلي

 
ي تعمل عىل إلحفاظ عىل إلمجتمع وتماسكه، وتضطلع بدور كبي  ػ

ا إلت 
 ينطلق منها. 

ي يتعرض لها. 
إت إلت  ي مساعدة إلمجتمع عىل موإجهة إلتغي 

 
  للقيم إؤلدإرية دور كبي  ػ

ي ربط أجزإء ثقافة إلمجتمع ببعضها.  
 
 لها دور كبي  ػ

وإل يتوقف إألمر عند ذلك حيث ؤن إلقيم إؤلدإرية تعمل عىل وقاية إلمجتمع م إألنانية وحب إلذإت وإلتملك 
 إألفرإد عىل إلتشارك وتفعيل روح إلجماعية ونبذ ثقافة إلفرد إلوإحد. حيث يعمل 

 
  
 
 التعريف بمصطلحات الدراسة: المبحث الثات

ي هذإ إلمبحث سأقوم بالتعريف بكل من إلقيم وإلقيادة بالقيم وإلوإلء إلتنظيمي 
 
 ػ

 :  وبيان ذلك فيما يىلي
: مفهوم القيم.  

ا
 أوًل
ي قوم وإلقاف وإلوإو وإلميم  لغة: 

ي إلثالنر
بالرجوع ؤل معاجم إللغة إلعربية فإن كلمة قيمة ترجع ؤل إلفعل إلماص 

هم. وإآلخر عىل إنتصاب أو عزم.  ي غي 
 
 6أصالن صحيحان، يدل أحدهما عىل جماعة ناس، وربما إستعي  ػ

 7وإلقيم جمع قيمة وهي إلثمن إلذي يساوي إلمتاع. 
ي 
 
ي إلقيم ػ

ي إآلتية: وتأن 
 لغة إلعرب عىل إلمعان 

  .إإلستقامة 

  .إلثمن 

  .إألحكام إلقيمة 

  .ء ي
 مابه قيام إلشر

  .إإلستقالل بالحجة وإلدإللة 

  .إلثبات وإلدوإم عىل إألمر 
ي نظرتهم للقيم  إصطالًحا: 

 
ي إإلصطالح عدة تعريفات  ويرجع ذلك ؤل إختالف إلمفكرين  ػ

 
عرفت إلقيم ػ

ة، ويرجع ذلك من وجهة نظري ؤل ما يمكن أن يطلق عليه جدلية إلمصطلح حيث ؤن مصطلح  إختالفات كبي 

                                                           
5

 .981ضهًاٌ، تحطيٍ إدارة انًذرضت انثاَىيت انؼايت بًحافظت شًال ضيُاء باضتخذاو يذخم اإلدارة بانقيى، ص 
6

 .55، ص5ابٍ فارش، يؼجى يقاييص انهغت، ج  
7

 .791انفيىيي، انًصباح انًُير، ص  



Rimak Journal, Volume 2, Issue 4  97 

 
 

 

 

 
 

September 2020, Volume 2, Issue 4 
 p. 29-209 

 

ي مجتمع ما  وقد جعلت هذه 
 
ي ػ

 
ي تفهم بشكل كبي  تبًعا للبيئة إلعامة أو إلجو إلثقاػ

إلقيم من إلمصطلحات إلت 
 . إ  من إلمفكرين  يميلون ؤل تميي   درإستها بالتضارب إلبي   ً  8إلجدلية كثي 

: ومن أبرز تعريفات إلق  يم ما يىلي

  إلقيم عبارة عن: طبقة هامة من إلمعتقدإت يتقاسمها أعضاء إلمجتمع إلوإحد، وخاصة فيما يتعلق بما
 9هو حسن أو قبيح أو ما هو مرغوب فيه أو مرغوب عنه. 

  ي تدرك بصورة من إلصور إلتالية
 إلقيم هي إلت 

 ما له هوية مستقلة 

  .إلخصائص إلمادية أو إلمعنوية لألمور 

  إلفرد إلبيولوجية وما ينتج عنهاحاجات 

  .جم حياة إؤلنسان ي تي 
 10إلتضفات إلت 

  ي إلمجتمعا ، سوإء أكانت
 
ئ ػ ي ترى وجود فائدة ورإء كل سر

:  عبارة عن إألفكار إإلعتقادية إلت  إلقيم هي
 11فائدة صحية أم غي  ذلك. 

 تحدد إلمرإد بالقيم وهي وبعد عرض إلتعريفات إلسابقة للقيم يمكن أن نخلص ؤل وجود عدة إعتبارإت 
ي توجيه سلوك إلناس. 

 
إ ػ ً  تلعب إلقيم دوًرإ كبي 

 إل يغيب عن تعريفات إلقيم إلسابقة مسألة إإلنتقائية. 

 . ي تحديد مسارإت إلبشر
 
 للقيم دور كبي  ػ

كه إلقيم عىل حياة إألفرإد وإلمجتمعات.   إألثر إلكبي  إلذي تي 

ي تساهم بشكل كبي  بتشكيل وعي وعىل هذإ فيمكننا أن نعرف إلقيم عىل أنها 
إلمثل إلعليا وإلمعايي  إلمجتمعية إلت 

 إلمجتمع ونشر إلفضيلة بي   أفرإده. 
كذلك فإن "إلقيم مفهوم يدل عىل مجموعة من إلمعايي  وإألحكام تتكون للفرد من نشأته إألول وتتفاعل مع 

إت إلفردية إإلجتماعية وتعتير معياًرإ ومستوى لال  ي إلموإقف وإلخير
 
ي توجد ػ

ختيار بي   بدإئل إلتوجيه إلت 
 إلموإقف"

 ثانًيا: مفهوم القيادة بالقيم. 
ي تنطلق من فلسفة ؤدإرية يقوم فيها 

تعرف إلقيادة بالقيم عدة تعريفات من أبرزها أنها منظومة إلقيم إؤلدإرية إلت 
ي إلمؤسسة إنطالقا من أن إلقيم هي 

 
 12بمثابة إلموجه لسلوك إألفرإد. إلقائد وإلمدير باإلهتمام بجميع إلعاملي   ػ

ي إلمؤسسات 
 
ي تقوم عليها جوإنب إؤلدإرة ػ

ي تلك إلنماذج إألخالقية إلت 
ويمكن إلقول ؤن نموذج إؤلدإرة بالقيم يعت 

 إلمختلفة وربما تكون نتاًجا لمعتقد من إلمعتقدإت أو موقف شخضي أو عادإت وأعرإف مجتمعية. 
 . ا: مفهوم الوالء التنظيم 

ً
 ثالث

عرف أصحاب إإلتجاه إلسلوؽي إلوإلء بأنه توجه إلفرد نحو إلمنظمة، ويمكننا أن نعرف إلوإلء أيضا  إلوإلء:  مفهوم
عىل أساس أنه إتحاد أو إندماج أهدف إلفرد مع أهدإف إلمنظمة، فتحقق إلوإلء يعت  ؤدإرك إلفرد بأن تطوير 

جب غرس إلمفاهيم وتغيي  سياسات إلمنظمة إلمنظمة ونموها يقود ؤل تطور إلفرد ونموه هو إآلخر، من هنا ي
ي مع إحتياجات إلفرد فتتولد قيمة إلوإلء. 

 
 13لكي تتالػ

: للوإلء إلتنظيمي عدة تعريفات من أبرزها:   14مفهوم إلوإلء إلتنظيمي
ا لها قيم وأهدإف إلتنظيم، 

ً
إلوإلء إلتنظيمي عبارة عن حالة من إإلرتباط بي   إلفرد وإلتنظيم، يقبل إلفرد وفق

ه. و   يتبناها ويفتخر بها، ويعمل بهمة من أجل تحقيقها، كما يفضل إإلستمرإر بالعمل فيه عىل إإلنتقال ؤل غي 
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ي تدفع إلموظفي   لالرتباط وإإلندماج 
إلوإلء إلتنظيمي هو حالة من إإلرتباط إلنفشي بي   إلموظفي   وإلمنظمة، وإلت 

 بالمنظمة، وعدم تركها باختيارهم، أو بصورة تطوعية. 
ي إلمؤسسة مما يجعلهم وي

 
تضح أن إلوإلء إلتنظيمي يرجع ؤل معتقدإت وأفكار أثرت بشكل كبي  عىل إلعاملي   ػ

ها مهما كانت إلمغريات.   ينتمون ؤل إلمؤسسة ويرفضون إإلنتقال منها ؤل غي 
 

  تعزز الوالء التنظيم  : المبحث الثالث
 أسس القيادة بالقيم الت 

ي نجاح إلمؤسسة وهذإ إلنجاح ينعكس بشكل كبي  فيما يتعلق سبق إؤلشارة ؤل أن إؤلدإرة 
 
بالقيم لها دور كبي  ػ

 .  بتعزيز إلوإلء إلتنظيمي
ي إلمجالي   إلتنظيمي 

 
ة ػ ي إآلونة إألخي 

 
إ ػ ي إلقت إهتماما كبي 

ؤن إلوإلء إلتنظيمي من إلموضوعات إلهامة إلت 
ز  ؤل حقيقة أن إلوإلء إلتنظيمي عند إلعامل  Steersوإلسلوؽي عىل حد سوإء، ويرجع هذإ إإلهتمام كما يشي  ستي 

ي تحدد فعالية وكفاء
 Larson gة إلمنظمة، كما أكد كل من إلرسون وفوكامي  أو إلموظف يعد من أهم إلعوإمل إلت 

Fukami  وقل مستوى إلتغيب، ومعدل ، أنه كلما إرتفع مستوى إلوإلء إلتنظيمي إرتفع مستوى إألدإء إلتنظيمي
ز  ي إلفصل بي   إلوإلء إلتنظيمي وبي   مفاهيم وجدإنية  Steersدورإن إلعمل، وقد إل حظ ستي 

 
أن هناك صعوبة ػ

ي إلعمل، وقد أشار إلعديد من إلباحثي   ؤل تأثي  إلوإلء إلتنظيمي أخرى كالدإ
 
فع، وإلرضا عن إلعمل، وإلمشاركة ػ

ؤل إإلرتباط إلوثيق بي   إلوإلء  -مثال -وزمالؤه Punnettعىل إلعديد من إلمخرجات إلتنظيمية، حيث يشي  بوينت 
إلوإلء إلمرتفع يتسمون بمعدإلت عالية من  إلتنظيمي وبي   إلرضا عن إلعمل وإلتغيب عن إلعمل، فالعمال ذوو 

إلرضا عن إلعمل، كما أنهم يشعرون بالمسئولية تجاه إلتنظيم، لذإ فإنهم نادرإ ما يتغيبون عن إلعمل، مما يقليل 
 15من إآلثار إلسلبية دإخل بيئة إلعمل. 

ي سياسة ؤدإرة إلموإرد إلبشر 
 
إ ػ ي إلعض إلحديث، ولعل لقد مثل ظهور مصطلح إلوإلء إلتنظيمي تحوإل كبي 

 
ية ػ

ي كتابه بعنوإن " من إلسيطرة ؤل إلوإلء" وإلذي أكد فيه عىل  Waitonذلك ما دفع وإلتون 
 
ؤل إلتأكيد عىل ذلك ػ

ي تقوم 
إتيجية إلسيطرة إلتقليدية إلت  إتيجية إلوإلء، بدإل من إإلعتماد عىل إسي  ورة إعتماد إلتنظيمات عىل إسي  رص 

ي عىل رقابة إؤلدإرة إلم
 
إكهم ػ ي إلمنظمة وإرر

 
، كما أكد أن ضمان وإلء إلعاملي   يكون بإدماجهم ػ ستديمة للعاملي  

 16وضع أهدإفها وإلعمل عىل تحقيقها، ومنحهم مزيد من إلمسئوليات وإلصالحيات. 
ي عمليات 

 
وإلحديث عن إلوإلء إلتنظيمي وعالقته بالقيادة بالقيم يؤكد إلدور إلكبي  إلذي تضطلع به إألخالق ػ

 إؤلدإرة. 
ي إلوظيفة 

 
لقد نظرت إألديان إلسماوية وإلفلسفات إإلجتماعية إلمختلفة ؤل إألخالق كجزء من كفاءة إألدإء ػ

ي أن يكون إلعامل مؤهال تأهيال عقليا وبدنيا فحسب لكي يتمكن من أدإء إلوظيفة 
إلعامة، وأوضحت أنه إل يكؼ 

وري أن يتصف باألمانة و  إلسلوك إلحميد وإألخالق إلقومية وهو ينجز عمله إلعام، إلعامة، وإنما أصبح من إلض 
ذلك ألن إألخالق إلحميدة هي صمام إألمان إلوحيد لألدإء إلحسن وكفاءة إألدإء وإلسلوك إلحميد إلمطلوب  من 
ي معامل إلناس وإلعاملي   بالتجرد 

 
ي إلدإء وإلعدإلة ػ

 
إلموظف إلعام أن يتكون من جملة خصال وصفات إألمانة ػ

ي نزلت بها ونكر 
ها من إلصفات إلفاضلة إلت  إن إلذإت وتغليب إلمصلحة إلعامة عىل إلمصلحة إلخاصة وغي 

ي إلوقت إلحارص  
 
إألديان إلسماوية قرإتها إلفلسفات إإلجتماعية إلمختلفة، وإن من أبرز مشاكل إلعمل إلعام ػ

ديد إلمؤثرإت عىل سلوكيات مشكلة إألخالق وقد قامت إلنظريات إؤلدإرية إلحديثة بمحاوإلت عديدة لتح
، وما يبعدهم عن موإطن إلزلل وإلقصور  إلعاملي   وما يحفزهم من إلعمل إلجيد وإألدإء إلحسن وإؤلنتاج إلوفي 
ي يشار ؤليها بالدول إلنامية عىل حد 

ي إلدول إلحديثة إلتكوين إلت 
 
ي عالم إليوم إلمتحض  وػ

 
ى ػ وإلفساد إلذي إستشر

ي حي   تجمع هذه إل
 
ورة إإلتصال باألخالق إلحميدة وإلسلوك إلجيد لكل إلعاملي   ؤإل أنها سوإء، وػ نظريات عىل رص 

ي كيفية معالج ؤصالح إلسلوك إؤلدإري للعاملي   بغية إلوصول ؤل مشارف إلرفعة وإألدإء إلحسن. 
 
 17تختلف ػ

إم إلموظف إلعام بالسلوك إلقويم إلذي يهدف ؤل  ورة إلي   إلتقيد بقوإعد ونظام لذإ فقد أجمع إلباحثون عىل رص 
إلعمل، وأدإء إلوإجبات إلمنوطة به بوجه مرض، ومعاملة إلعاملي   وأفرإد إلجمهور وإلمرإجعي   معاملة عادلة  
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ي أخالقيات وسلوك 
 
ي حدود نطاق إلطاعة إلمقبولة، ويتوقع إلناس مستوى ػ

 
ومتساوية، وبطاعة إلرؤساء ػ

ي إلدولة أرفع بكثي  من مستوى أخالقيات إل
ي إلقطاع إلخاص. موظؼ 

 18عمل بي   موظؼ 
ومما سبق يمكننا إلقول ؤن إلوإلء إلتنظيمي من إلعنارص إلرئيسية لقياس مدى إلتوإفق بي   إلعمال أو إلموظفي   
ي يعملون بها من ناحية أخرى، فاألفرإد ذوو إلوإلء إلتنظيمي إلمرتفع يميلون لبذل مزيدإ 

من ناحية وإلمنظمات إلت 
إت أطول، وتحرص من إلجهد لتحقيق أهدإ ف منظماتهم، كما يميلون لدعم وتأييد قيم إلمنظمة وإلبقاء فيها لفي 
، بغية إلحصول عىل موظفي    -وإلصناعية بشكل خاص -إلمنظمات بشكل عام ي إختيار إلموظفي  

 
عىل إلتدقيق ػ

مظاهر إلعمل موإلي   لها، وذلك لضمان أن هؤإلء إلموظفي   سيؤدون أعمالهم بكفاءة عالية، وتنخفض بينهم 
، بما يعود عىل إلمنظمة  ها ممن تقل لديهم درجة إلوإلء إلتنظيمي إلسلبية كالتغيب ودورإن إلعمل، بالمقارنة بغي 
ي إلعمل من جانب، وتجنب تكاليف إستبدإلهم وتدريب موظفي   جدد 

 
بالنفع وذلك من خالل ضمان إستمرإرهم ػ

 19من جانب أخر. 
منظمة مهم لضمان نجاح إلمنظمة وزيادة ؤنتاجيتها، وإلوإلء هو شعور إلفرد ؤن تنمية روح إلوإلء وإؤلخالص لل

إمه بتنفيذ أهدإفها وذلك من خالل إرتباط إلفرد بقيم إلمنظمة ومبادئها، وللحصول عىل  إتجاه إلمنظمة وإلي  
ية لتحقيق إلوإلء فان إلفرد يجب عليه قبول أهدإف إلمنظمة  وقيمها، كذلك يجب عليه إلمساهمة بصورة ؤيجاب

ي إلبقاء وإإلستمرإر فيها، وبالتالي فإن إلوإلء يركز عىل رغبة 
 
تلك إألهدإف، باؤلضافة ؤل إرتباطه بالمنظمة ورغبته ػ

ي تحقيق إلنمو وإلتقدم وإلعمل عىل تحقيق أهدإف إلمنظمة، أما من جانب إلمنظمة فيجب عليها إلقيام 
 
إلفرد ػ

ند إألفرإد، فالمنظمة يجب أن تحدد وبوضوح تام أهدإفها مما يؤدي ؤل بالعديد من إألمور حت  يتولد إلوإلء ع
رعة ؤدرإك إلموظفي   ألهدإف إلمنظمة وفهمها وبالتالي يتحقق إلوإلء، كذلك يجب عىل إلمنظمة أن تعظ 

ي عملية إتخاذ إلقرإرإت، هذإ باؤلضافة ؤل
 
ي إلتنظيم كإعطائهم دور أكير ػ

 
إستحدإ   لألفرإد مشاركة أكير فعالية ػ

أنظمة محفزة جديدة وإلعمل عىل بناء ثقافة للمنظمة ، كذلك  يجب عىل إلمنظمة أن تضع معايي  وإضحة 
لتقدير إألدإء إلمتمي   وذلك بهدف رفع إلروح إلمعنوية عند أفرإد إلتنظيم، ومن إلمهم أيضا أن توفر إلمنظمة درجة 

إم إلمتبادل بي   إلموظفي   باؤلضافة 
ولنعلم أن  ؤل إهتمام إلمنظمة بتطوير إلقيادإت إإلدإرية فيها. عالية من إإلحي 

ي بي   إألفرإد وبيئة إلعمل مما يؤدي ؤل تطوير ونمو إلقيم  ي إلمنظمة سيقود ؤل ؤحدإ  تفاعل ؤيجانر
 
ظهور إلوإلء ػ

ي إلتنظيم. 
 
ي وإختفاء بعض إألنماط إلسلوكية غي  إلمستحبة ػ

 20وإلصفات إؤليجابية باؤلضافة ؤل تالسر
 : ي إلمؤسسة من أبرزها ما يىلي

 
ي تساعد عىل تحقيق إلوإلء إلتنظيمي ػ

 وهناك بعض إلقيم إلت 

  .إم إلموظف لقيم وعادإت إلمجتمع  إحي 

  .إم إلموظف للجمهور وتقديم كل خدمة ممكنة له ضمن إؤلطار إلذي يحدده إلنظام وإلقانون  إحي 

    ه ألحد من إلموظفي   أو إلعاملي معه من أفرإد إلجمهور ألسباب إلقربة أو  عدإلة إلموظف وعدم تحي  
 إلزمالة أو إلمعرفة إلشخصية أو إلطبقة إإلجتماعية أو إإلقتصادية أو إلعرقية. 

  أن يعمل إلموظف من أجل إلمصلحة إلعامة، وأن يفضلها دإئما عىل إلمصلحة إلخاصة للفرد أو
 إلجماعة إلضاغطة. 

 عية وتطبيقها ع إم إألنظمة وإلقوإني   إلشر
. إحي   ىل إلجميع دون تمي  

  .ي حدود إلقانون
 
عية ػ إم إلسلطة إلقيادية وإلمسئولي   إؤلدإريي   وإطاعة أوإمرهم إلشر

 إحي 

  .إم به إم وقت إلعمل إليومي وإإللي    إحي 

  ي إلعمل لتحقيق أكير قدر من إؤلنتاج إليومي وذلك لرفع مستوى
 
بذل إلجهد إلممكن بجد وإخالص ػ

ي يعمل بها وذلك 
ي أقض وقت ممكن وبأقل قدر من إلتكاليف. إلمنظمة إلت 

 
 ػ

  .إز به وتقويم شعور إلمحبة وإؤلخالص للمنظمة  تنمية روح إإلنتماء وإلوإلء للمنظمة حب إلعمل وإإلعي  

  .ي إلنفس
 
 إلعمل عىل تطور إلمهارإت إلذإتية وتنمية إلقدرإت إؤلدإرية من خالل تقوية حب إلمعرفة ػ

 ي إلمحافظة عىل أموإل وممتلكات إلم
نظمة إلعامة وإلحفاظ عىل إلمعدإت وإآلليات وإألثاثات إلت 

ي إلعمل. 
 
 يستخدمها ػ
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 .52-59قياث وانتىجيهاث انًؼاصرة في إدارة انًُظًاث انًؼاصرة، صأبى ضٍ، انقيى واألخال 
19
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 .258-257ىيت"، صانؼريًي، انقيى انؼشر" إػادة إحياء انقيى واالتجاهاث اإليجابيت كجسء يٍ ػًهيت اختراع انحك 
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  .21إلمحافظة عىل أرإر إلوظيفة بكل إألمانة وإؤلخالص 
 ، ي

إت معقولة عىل مستوى إألدإء إلوظيؼ  ي أنها توفر مؤرر
 
أما عن إألهمية إلعملية لقياس إلوإلء إلتنظيمي فتكمن ػ

ي توإجهها دإخل إلمصنع، ومن ثم يمكن ؤلدإرة إلمصنع 
إت أدإه للتعرف عىل إؤلشكالية إلت  أن تعتير هذه إلمؤرر

إت لرفع مستوى إلوإلء إلتنظيمي ؤل نوعي   هما: إلمعايي   فضال عن أنها يمكن أن توظف هذه إلمؤرر
تبي   إلموضوعية: أي قياس إلوإلء إلتنظيمي من خالل إآلثار إلسلوكية وذلك باستعمال وحدإت قياس موضوعية 

ي إلتنظيم أو معدإلت إلتغيب و دورإن إلعمل، وإلمعايي  إلذإتية: أي قياس إلوإلء 
 
مدى رغبة إلفرد بالبقاء ػ

 22إلتنظيمي بوإسطة أساليب تقديرية إلعاملي   ودرجة وإلئهم للمنظمة. 
ة ي تفعيل إلوإلء  ويمكن إلقول ؤن مرإعاة إلقيم وإألخالق إلمجتمعية وإألسس إؤلدإرية إلفاضلة تساعد بدرجة كبي 
 
ػ

ي إلمؤسسة حت  يكون جميع إلعاملي   فيها عىل قلب رجل وإحد هدفهم رفع شأن إلمؤسسة وإلوصول بها ؤل 
 
ػ

 إلريادة. 
 

 الخاتمة والنتائج
 : ي ختام هذإ إلبحث توصل إلباحث ؤل ما يىلي

 
 ػ

  .ي تحقق إلريادة إؤلدإرية
 أن مدخل إلقيادة بالقيم من أهم إلمدإخل إؤلدإرية إلت 

  .ي إلوقت إلذي يغوص فيه إلعالم إلمعارص بكثي  من إلمشاكل إؤلدإرية
 
 أثبتت إلقيادة بالقيم جدإرتها ػ

  أصبح تحقيق إلوإلء إلتنظيمي إلشغل إلشاغل للمؤسسات من أجل ضمان تحقيق إألهدإف إلموضوعة
 لها. 

  . ي تحقق إلوإلء إلتنظيمي
 أن تطبيق إلعدل وإلشفافية من أهم إألسباب إلت 

  ي إلمؤسسات. تفعيل
 
ي تحقيق إلوإلء إلتنظيمي ػ

 
 دور إلمرإقبة إلذإتية له دور كبي  ػ

 

 التوصيات
ي إلمؤسسات -1

 
ومن خالل هذه  إلعمل عىل عقد دورإت تدريبية تعت  بتنمية إلوإلء إلتنظيمي للعاملي   ػ

ي أن يكون عليه إلقادة وإلمسئولون. 
 إلدورإت يمكن تقديم إلمثل إلعليا وإلحسنة لما ينبغ 

و  -2 وط إؤلعالن إلقيمي إلسليم، مع رص  رة صياغة ميثاق قيمي لكل مؤسسة، وأن يكون معلنا، ومستوفيا لشر
ي إلتوصل ؤل هذإ إلميثاق. 

 
 مرإعاة أن يشارك جميع أعضاء إلهيئة ػ

ي تناقش موضوعات إلوإلء إلتنظيمي  -3
إت إلت  وضع خطة منظمة لتكثيف إلمؤتمرإت وإلندوإت وإلمحارص 

. وإلعمل عىل تفعيلها   بغية تحقيق إلتوإفق إلتنظيمي
 
 المراجعالمصادر و  

ي ؤدإرة إلمنظمات إلمعارصة. ملتؼ  2007أبو سن، أحمد ؤبرإهيم. )
 
(. إلقيم وإألخالقيات وإلتوجهات إلمعارصة ػ

ين: إلمنظمة إلعربية للتنمية إؤلدإرية،  إستجابة إؤلدإرة إلعربية للتغيي  مع بدإية إلقرن إلحادي وإلعشر
 ظمة إلعربية للتنمية إإلدإرية. حلب: إلمن

(. أثر إؤلدإرة بالقيم عىل 2012أحمد، رحاب دمحم عبدإلرحمن، علقم، عبدهللا موس، و موس، بكري إلطيب. )
ة  ي إلفي 

 
ي ػ

ي إلسودإن 
 
م. إلمال وإإلقتصاد:  2012 - 2006إألدإء إلمتوإزن بالتطبيق عىل إلقطاع إلمضػ

، ع  ي
 .70بنك فيصل إإلسالمي إلسودإن 

ة دمحم،. ) ، مني  ي
ي إعدإد إإلدإري إلمسلم: )رسالة ماجستي  غي  منشورة(. جامعة 2000سان 

 
بوية ػ م(. أثر إلقيم إلي 

 إلقرآن إلكريم وإلعلوم إإلسالمية، أم درمان. 
، حمد عبدإلرحمن حمد. ) (. أثر إؤلدإرة بالقيم من منظور ؤسالمي عىل أدإء 2012باقالقل، صالح سالم، وإلبيىلي

ة من  ية لتحفيظ إلقرآن إلكريم بجدة: إلفي  م )رسالة ماجستي  غي   2012 - 2003إلجمعية إلخي 
 منشورة(. جامعة أم درمان إإلسالمية، أم درمان. 
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 .52انًرجغ انطابق، ص 
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(. قيم إلمديرين كمؤرر لثقافة إلمنظمات: درإسة مقارنة بي   1996إلبدإينة، ذياب، وإلعضايلة، عىلي بن دمحم. )
 .1، ع 8إلعلوم إؤلدإرية: جامعة إلملك سعود، مج  -امعة إلملك سعود إألردن وإلسعودية. مجلة ج

، مرإد. ) ي
ي 2007برإق، دمحم، ونعمون  : مدخل إؤلدإرة بالقيم. درإسات: جامعة عمار ثليجر (. إلتغيي  إلتنظيمي

 . 5باألغوإط، ع 
، نجاة. ) ي

. مجلة علوم إؤلنسان (. إلقيم إلتنظيمية من إلمنظور إؤلسالم2015برقوق، عبدإلرحمان، و قريشر

 .14كلية إلعلوم إؤلنسانية وإإلجتماعية، ع  -وإلمجتمع: جامعة دمحم خيض  بسكرة 
، فاطمة عبدهللا بن دمحم. ) (. وإقع إلعمليات إؤلدإرية ؤلدإرة إلمدإرس إلثانوية للبنات بمدينة إلرياض 2017إلبشر

ي ضوء مدخل إؤلدإرة بالقيم. مجلة جامعة شقرإء: جامعة شقرإ 
 
 .7ء، عػ

ي تسيي  إلمؤسسات إإلقتصادية. مجلة علوم إؤلقتصاد وإلتسيي  2004بلحيمر، ؤبرإهيم. )
 
(. دور إؤلدإرة بالقيم ػ

، ع  - 3وإلتجارة: جامعة إلجزإئر   .11كلية إلعلوم إؤلقتصادية وإلعلوم إلتجارية وعلوم إلتسيي 
، دمحم دمحم.) ي إؤلسالم، مطاب1965جاهي  

 
 ، إلقاهرة. 1ع إلهيئة إلمضية، ط(.إلتنظيمات إؤلدإرية ػ

، مجي إلدين أحمد.)  دإر إلمعارف،  -إلقاهرة -( إلقيم إلخاصة لدي إلمبدعي   1981حسي  
(. متطلبات تطبيق إؤلدإرة بالقيم كتوجه ؤدإرى ؤلدإرة إلضإع إلتنظيم: درإسة 2014ربيع، هناء عبدإلتوإب. )

ي إلخ
 
دمة إإلجتماعية وإلعلوم إإلنسانية: جامعة من منظور إلخدمة إؤلجتماعية. مجلة درإسات ػ

 . 8، ج37كلية إلخدمة إإلجتماعية، ع  -حلوإن 
بوية1984زإهر، ضياء.) ي إلعملية إلي 

 
.  -إلقاهرة -( إلقيم ػ ي  مؤسسة إلخليج إلعرنر

، حسن .) ي
 ج. ع. م.  -إعمال إلحلقة إلجنائية إلثانية -( تعاطي إلحشيش كمشكلة إجتماعية1963إلساعان 

(. تحسي   ؤدإرة إلمدرسة إلثانوية إلعامة بمحافظة شمال سيناء 2012دمحم نجيب عبدإلرحمن. )سلمان، 
بية   -باستخدإم مدخل إؤلدإرة بالقيم. مجلة إلقرإءة وإلمعرفة: جامعة عي   شمس  إلجمعية  -كلية إلي 

 إلمضية للقرإءة وإلمعرفة. 
ي إلدين. ) بوية 2012سنقر، صالحة محت   . 584، ع 51بالقيم. إلمعرفة: وزإرة إلثقافة، س (. إؤلدإرة إلي 

(. إلضإع بي   إلقيم إإلجتماعية و بي   إلقيم إلتنظيمية لدى مديري مدإرس إلتعليم 2013إلشايب، ممتاز. )
بية وعلم إلنفس:  ي مدينة دمشق. مجلة إتحاد إلجامعات إلعربية للي 

 
إألساسي و إلثانوي إلحكومية ػ

ب  -جامعه دمشق   .1، ع 11ية، مج كليه إلي 
ي إلثقافة إلتنظيمية إؤلسالمية. مجلة مركز 2004إلشيخ، سوسن سالم. )

 
(. إختيار إلمديرين وأدإؤهم لمهامهم ػ

: جامعة إإلزهر  ،  -صالح عبدهللا كامل لالقتصاد إإلسالمي مركز صالح عبدهللا كامل لالقتصاد إؤلسالمي
 .24، ع 7مج 

(. تدريب إلمعلم عىل أسلوب إؤلدإرة بالقيم: نموذج 2004سلطان. ) صادق، حصة دمحم، و فخرو، عائشة أحمد 
ح. إلمؤتمر إلدولي 

كلية   -نحو ؤعدإد إفضل لمعلم إلمستقبل: جامعة إلسلطان قابوس  -نظري مقي 
بية، مج  بية  4إلي   جامعة إلسلطان قابوس.  -، مسقط: كلية إلي 

ين. (. إؤلدإرة إلمعتمدة عىلي إلقيم: إت2004صدإم، دمحم. ) جاه ؤدإري حديث لمديري إلقرن إلحادي وإلعشر
 . 97، ع 26إؤلدإري: معهد إؤلدإرة إلعامة، س 

( إإلنسان وإلتنظيم، درإسة تحليلة للفكر إإلدإري إلمعارص وإلمشكلة إلسلوكية من 1991عبد إلصمد، إلهادي.)
، دم، ط  .1منظور إسالمي
ظيمية للمديريي   عىل إلتوإفق إلتنظيمي وقيم إلعمل: (. أثر إلقيم إلتن2014عبدإلرحيم، عاطف جابر طه. )

. مجلة جامعة إلقدس إلمفتوحة للبحو  إؤلنسانية وإإلجتماعية:  درإسة كمية عىل عدد من إلمديريي  
 .33جامعة إلقدس إلمفتوحة، ع

مدنية، ع (. إؤلدإرة أمانة. إلخدمة إلمدنية: وزإرة إلخدمة إل1993إلعبدإلقادر، عبدإلرحمن بن عبدإلمحسن. )
178. 

، وأرحاب، وسام. ) ي
 إلمؤسسة: درإسة حالة 2016عبدإللطيف، مصيطؼ 

 
 خلق إلقيمة ػ

 
(. دور إؤلدإرة بالقيم ػ

كلية   -إلمؤسسة إلجزإئرية لصناعة إألنابيب بغردإية / إلجزإئر. مجلة رؤى إقتصادية: جامعة إلوإدي 
، ع  . 10إلعلوم إإلقتصادية وإلتجارية وعلوم إلتسيي 
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: درإسة ميدإنية بأحد إلتنظيمات 2017لمطلب، جمال دمحم. )عبدإ (. إلوإلء إلتنظيمي للعمال إلصناعيي  
ي سويف. حوليات آدإب عي   شمس: جامعة عي   شمس 

 .45كلية إآلدإب، مج  -إلصناعية بمحافظة بت 

، دمحم بن فايل. ) إع (. إلقيم إلعشر " ؤعادة ؤحياء إلقيم وإإلتجاهات إؤليجابية  2002إلعريمي كجزء من عملية إخي 
إهة وإلشفافية:  ي ظل إلي  

 
ي إؤلدإرة: إلقيادة إإلبدإعية وإلتجديد ػ

 
ي إلثالث ػ إلحكومة ". إلمؤتمر إلعرنر

وت: إلمنظمة إلعربية للتنمية إؤلدإرية.   إلمنظمة إلعربية للتنمية إؤلدإرية، بي 
، مؤيد عبدإلرإزق ، إلصوإلحة، أيوب أحمد، وإلفوإعي  (. ؤخفاقات حركة 2013فالح. ) عساف، عبدإلمعظي

علمية إؤلدإرة ونموذج إؤلدإرة بالقيم: علم إؤلدإرة هو علم إلقيم إؤلدإرية. مجلة مركز صالح عبدهللا  
: جامعة إإلزهر  ، مج -كامل لالقتصاد إإلسالمي  . 49، ع17مركز صالح عبدهللا كامل لالقتصاد إؤلسالمي

 ة إلمعارصة، عالم إلكتب، إلطبعة: إألول. ( معجم إللغة إلعربي2008عمر، أحمد مختار.)
، جمعة، إلضإيرة، أحمد، وأحمد، مي فيصل. ) (. موقف مديري إلمدإرس إلحكومية إألساسية 2018إلكبيشي

من إعتماد برنامج إؤلدإرة بالقيم مدخال للحد من توجه طلبتهم للدروس إلخصوصية من وجهة 
بية إألساسية: إلجامعة بية إألساسية، ع  -إلمستنضية  نظرهم. مجلة كلية إلي   . 100كلية إلي 

ة بنت سعيد بن دمحم، وعيسان، صالحة عبدهللا يوسف. ) (. قيم إؤلدإرة إلمدرسية 2009إلمحروقية، عمي 
 بسلطنة عمان ومعايي  تحققها )رسالة ماجستي  غي  منشورة(. جامعة إلسلطان قابوس، مسقط. 

: وزإرة إإلوقاف وإلشؤون (. إإلدإرة 2003دمحم، أحمد عبدإلعظيم. ) بالقيم مفهوم نطمح ؤليه. إلوعي إؤلسالمي
 . 447، ع 39إإلسالمية، س 

، وإلخوإلدة، عايد أحمد. ) ي 2007موس، سليمان ذياب عىلي
 
إم إلمعلمي   بالقيم إإلجتماعية ػ  

(. درجة إلي 
بوية وإإلجتماعية وإؤلنسانية : جامعة أم إلقرى، مج ممارسة إلتعليم. مجلة جامعة أم إلقرى للعلوم إلي 

 .1، ع 19
: درإسة تطبيقية عىل مستشؼ  إلملك 2009نافع، وجيه عبدإلستار. ) إم إلتنظيمي (. قيم إلعمل وأثرها عىل إإللي  

 . 2كلية إلتجارة، ع   -عبدإلعزيز بمحافظة إلطائف. مجلة إلتجارة وإلتمويل: جامعة طنطا 

.. ؤل أين ؟. إؤلدإرة: إتحاد جمعيات إلتنمية إؤلدإرية، مج (. قيم إلعمل 2010إلنحاس، صفوت صالح إلدين. )

 . 5،  3، ع 47

، مكروم، عبدإلودود محمود، و  ، عبدإلنارص زؽي ويلولر، رونالد ج.، هيئة إلتحرير، ليكاتا، جوزيف و.، إلعساسي
ي، ؤبرإهيم عباس. ) بية: إ2003إلزهي  بوية. إلي  ي ممارسة إإلدإرة إلي 

 
لمجلس إلعالمي (. إلقيم وإلتقييم ػ

بية إلمقارنة  بية إلمقارنة وإؤلدإرة إلتعليمية، مج  -لجمعيات إلي   .8، ع  6إلجمعية إلمضية للي 

 


