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كتبه
عادل بن عبد هللا باريان

الخبة للبحوث والدراسات االجتماعية األهل
حقوق المحتوى محفوظة لمركز بيت ر

الصفحة 1

مقدمة البحث
ٍ
إبحسان  ،وبعد:
السالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم
ُ
احلمد هلل والصالة و ُ
فموضوع التحفيز من املوضوعات العملية العلمية املهمة ؛ فبه يزيد البذل والعطاء  ،وأبنظمة التحفيز الفعَّالة تتحقق
فإن الدراسات تؤكد على َّ
االنتاجية ودفع اجملتهد إىل أقصى درجات العمل واالنتاج َّ .
أن السبب الرئيس لرتك املوظفني
وخصوصاً املتطوعني -هو مديرهم املباشر وعدم تقديرهم له.1وملا كانت املنظَّمات االجتماعية اليت تقدم خدمة االستشارة االلكرتونية حتتاج إىل استخدام أمثل نظرايت التحفيز
َّ
َّ
اإلداري وأنسبها ؛ لتحقيق النتائج املرجوة للمستفيدين طاليب اخلدمة ،كما أن هذه النظرايت واألنظمة للحوافز حباجة
يستعرض البحث موضوع احلوافز يف االستشارة االلكرتونية من
فلذلك
إىل أن تكون مضبوطة ابلضوابط الشرعية،
َ
ُ
أشكر اللجنة العلمية املوقرة بندوة االستشارات االلكرتونية بني الواقع
جانبني ،مها اجلانب :الشرعي واإلداري .و ُ
واملأمول ،على طرح موضوع التحفيز اإلداري هبذه الندوة ،ولرتشيحي للكتابة فيه حبكم االختصاص الشرعي اإلداري.

أتطرق إىل هذا املوضوع من خالل املباحث التالية:
وسوف ُ
َ
اعه.
املبحث األول :مفهوم احلوافز وأمهيتُه وأنو ُ
املبحث الثاين :النظرايت اإلدارية يف التحفيز.
املبحث الثالث :أبرز صور احلوافز للمستشار يف االستشارة االلكرتونية.
املبحث الرابع :الضوابط الفقهية ألنظمة احلوافز يف االستشارة االلكرتونية.
ونسأل هللا التوفيق والعون والسداد .وابهللِ التوفيق،،،

وكتبه:
عادل بن عبدهللا ابراين

 1انظر :القائد ابملصادفة  170وما بعدها.

الصفحة 2

املبحث األول :مفهوم احلوافز وأمهيتُه وأنواعُه
مفهوم احلوافز :يف اللغة يطلق احلافز على كل ما يرغب من فعل ما  ،قال يف معجم املقاييس يف اللغة( :احلاء،
أوالً:
ُ

ب منه) ،2وبعضهم يعرفه أبنه :الرغبة يف بذل مستوايت مرتفعة من
والفاء ،والزاي كلمة واحدة تدل على احلث ،وما قَ ُر َ
اجلهود يف ظل قدرات وجهود الشخص.3

واملقصود ابحلوافز هنا يف هذا البحث ،ميكنين تعريفه ابآليت :هو كل ما ِترغب به املنظَّمات اليت تقدم خدمة
ُ
يتضح لنا أحد أبرز
االستشارة االلكرتونية ملستشاريها؛ ألجل بذل العطاء واستدامة نشاط املستشار .وهبذا املفهوم ُ

غاايت املنظَّمات من حتفيز املستشارين يف االستشارة االلكرتونية ،يكون يف أمرين مهمني:

األمر األول :تقدمي البذل والعطاء من قِبل املستشار إبيصال اخلدمة واملشورة للمستفيد الطالب هلا.
األمر الثاين :استدامة هذا العطاء من املستشار وعدم توقفه وانقطاعه.
يتضح لنا أمهية احلوافز  ،فمن خالله يتم إشباع احلاجات النفسية لدى اإلنسان،
اثنياً :أمهية احلوافز :هبذه اإلملاحة ُ

ذلك يف حديثنا عن نظرايت التحفيز اإلداري.
كما سيأيت معنا
توضيح َ
ُ

اثلثاً :أنواع احلوافز  :بعضهم يرى َّ
أبن التحفيز هو :وصول العاملني إىل حالة الشغف والتلهف والسرور أبعماهلم.4
فهذا التعريف يرى َّ
أن التحفيز من أعماق النفس؛ ألنه ذايتُّ املصدر .5ولذلك ذكره بعضهم صرحياً وخمتصراً فقال :هو
سأستعرض نوعي
اجلدول
حتريك اإلنسان ألداء العمل ذاتياً .6ومن هنا ميكننا االنطالق ألنواع احلوافز ،من خالل هذا
ُ
ُ
التحفيز  :الداخلي ،واخلارجي ،مع أبرز الفروقات بينهما:7

التحفيز الداخلي

التحفيز اخلارجي
مصدره خارجي ،كالعالوات  ،واملكافآت.
مقدمة من املدير ،أو املنظَّمة.

مصدره ذايت ،ك  :العاطفة ،التوافق مع القيم ،االنتماء.
بدافع من البيئة املؤسسية املنظَّم.

ملموسة .

غري ملموسة.

تتطلب النفقات.

ذاتية االستمرار ،وتنتشر من موظف إىل موظف.

 2مادة (حفز) ص  ، 274معجم املقاييس  ،وأنظر لسان العرب ج. 155 /5
 3اإلدارة يف عصر املعلومات ص. 98
 4صناعة القائد ص.96
 5املرجع السابق بنفس اإلحالة ،أنظر :حكمة القادة ص  ،110مخاسية الوالء .16
 6مخاسية الوالء ص. 25
 7 7اسرتاتيجيات الطالق ابداعات موظفيك ص  50وما بعدها ،دراسة تطبيقية يف التحفيز ل .dan ariely

الصفحة 3

يقول كارول إيلس  :ينظر اآلن إىل التحفيز اخلارجي على أنه كاملطرقة توجه لرؤوس العاملني ،وحيصل منها على نتائج
يف األجل القصري ،ويؤدي يف األجل الطويل إىل املقاومة وعدم القابلية للتحفيز!
يؤثر حبق هو التحفيز الداخلي الذي ينبع من الداخل والذي حيتاج من القائد إىل توفري املناخ املناسب.8
أما الذي ُ
َّ
تشري إليه األحباث
إن التحفيز ابملال وهو أحد أهم احملفزات اخلارجية -غالبة االستخدام -يؤدي لثالث فريوسات كما ُ

العلميِة:

الفريوس األول :يف أحد الدارسات مت اخللوص إىل أن التحفيز ابملال يؤثر سلبا على اإلبداع  ،تقول الباحثة Teresa
:إن الدوافع الداخلية مهمة جداً لإلبداع ،و َّ
َّ amabile
أن الدوافع اخلارجية حتد منه.9
وبعد فرتة يرفض الكثريون العمل
الفريوس الثاين :التحفيز ابملال يؤدي إىل اإلدمان :فيفرح احملفَّز ابملال ألول وهلةَ ،

تلك احلوافز املادية.10
تلك احلوافز ،وسوف يتقاعسون عن أداء مهامهم إذا مل يعطوا َ
املناط به إالَّ إذا كان وراء االجناز َ
يؤثر على الدوافع الداخلية .11اليت هي احملرك األساسي .ففي أحد الدراسات وجدوا َّ
أن املوظف
الفريوس الثالث :أنه ُ

يبحث يف بيئة العمل عن التقدير واالحرتام والقدرة على النمو واالنسجام مع فريق العمل والقيادة الفاعلة العادلة النزيهة

هي أهم من العائد املايل .12فالتحفيز من خالل التقدير والتواصل الفعال ،13والتحفيز ابلتقدير هو األكثر حتفيزاً من
خالل البحوث والدراسات ،وهو األقل استخداماً ،وهو األقل تكلفة .يقول الدكتور فيل دورادو :أغلب احلوافز وبرامج
فالتحفيز يكو ُن داخلياً).14
إبمكانك فرض التحفيز والسيطرة ؛
فليس
َ
ُ
التحفيز هي نظم تعتمد على فرض السيطرةَ ،
يسبب اإلدمان ويقتل اإلبداع ويؤثر على الدوافع
حيث
إذن قد يقول قائل :هل التحفيز ابملال ضار يف كل أحواله ٌ
ُ

الداخلية؟.

فاجلوابَّ :
أن التحفيز ابملال يكون فاعالً للمهام الروتينية وامليكانيكية واليت يف العادة ال تكون مثرية وال تتطلب التفكري
اإلبداعي.

 8مهارات اإلدارة ص ،114صناعة القائد ص. 96
 9املرجع السابق ص ، 58ودراسة الباحثة أيضاً  ، Teresa amabileالقائد ابملصادفة  170وما بعدها.
 7 10اسرتاتيجيات إلطالق ابداعات موظفيك ص  62وما بعدها
 11كتاب  driveللباحث  Daniel pinkحتدث عن أتثري املال يف موضوع التحفيز .انظر :اإلدارة يف عصر املعلومات ص.99
 12املرجع السابق ص  ،56اثنا عشرة مقدرة تنظيمية ص24و.25
 13املرجع السابق ص82
 14قائد ال 60اثنية ص  ، 102القائد ابملصادفة  170وما بعدها.

الصفحة 4

واستخدام أسلوب العصا واجلزرة يف التحفيز قد يكون جمدي مع األعمال اليدوية أو األعمال الروتينية اآللية اليت ال
عالقة لإلبداع هبا من قريب أو بعيد.15
جيب أن ال يكون متوقعاً ،16سيما يف حتفيز املوظفني واملتطوعني يف القطاع الثالث.
َ
وعند التحفيز ابملال ُ
يتبني لنا :مبا َّ
متعلق ابلبشر  ،فهم ليسوا أدوات أو آالت تعمل وقت ما تشاء وتتوقف وقت ما تشاء
وهبذا ُ
أن التحفيز ٌ
بذلك علماء اإلدارة ألنه يتطلب أوالً معرفة احتياجات
فالعمل مع بين اإلنسان وحتفيزه يف غاية التعقيد كما يصفه َ
ولذلك ال جييده كل القادة ؛ ألنه حيتاج قدراًكبرياً من التواصل والتقدير واإلهلام.17
األتباع ،مث السعي إلشباعها،
َ

يقول د .فيل دورادو  :التحفيز واإلهلام جيددان نشاط الناس وحيويتهم ،ليس من خالل دفعهم يف االجتاه الصحيح
مثلما تفعل آليات فرض السيطرة ،وإمنا من خالل إشباع احلاجة اإلنسانية األساسية إىل اإلجناز ،والشعور ابإلنتماء ،
واالقرار ابلقيمة ،وتقدير الذات ،والشعور بسيطرة املرء على حياته والقدرة على إشباع قيمه ،ومثل هذه املشاعر متسنا
على مستوى عميق ،كما أهنا تثري استجابةً قويةً.18

املبحث الثاين :النظرايت اإلدارية يف التحفيز
كت بعضها مما قد ال يتناسب مع طبيعة وجمال حبثنا يف حتفيز املستشار يف
هناك العديد من نظرايت التحفيز تر ُ

االستشارات االلكرتونية وإمنا يناسبها بيئة العمل ك  :نظرية دوجالس ماك يف نظريته (  ) Xو( ،) Yومثل نظرية

املساواة ،ونظرية التوقع،19ونظرية مخاسية التحفيز .20 E's5
النظرية األوىل :نظرية :Maslow
تقوم هذه النظرية على َّ
أن السلوك يتحرك بسبب وجود حاجات مخسة وهي ( حتقيق الذات– التقدير – االجتماعية –
األمن– الفيسيولوجية ).
 15املرجع السابق ص. 64
 16صناعة القائد ص. 96
 17اإلدارة يف عصر املعلومات ص  ،98القائد ابملصادفة  170وما بعدها ،مخاسية الوالء ص .18
 18قائد ال 60اثنية ص103
 19اإلدارة يف عصر املعلومات ص.107
 20صناعة القائد ص.99

الصفحة 5

وعلى املنظَّمات اليت تقدم االستشارة أن تقوم بتحفيز املستشارين والعاملني من خالل هذه النظرية يتفعيل احتياجات
األمان  Safety needsإببداء رغبة املنظَّمة حباجتها للمستشار وعدم تعريضه للفصل ،أيضاً تفعيل االحتياج

االجتماعي  Social needsوهي احلاجة لتكوين االنتماء للمجتمع .لذلك فإن املنظَّمات ميكنها حتفيز املستشارين
بتوفري جو اجتماعي جيد وتنظيم لقاءات اجتماعية و توفري الوسائل هلا ،وأيضاً بتفعيل احتياجات االحرتام (التقدير)
 ، Esteem needsليتوصل من خالل هذا كله إىل أعلى اهلرم أال وهو :حتقيق الذات Self-Actualization
 needsوهو أن يقدم أحسن ما عنده ويستغل كل طاقاته فيبدع ويتطور إىل حدود عالية جداً.

النظرية الثانية :نظرية ERG
هذه النظرية وضعها األمريكي كاليتون الدريفر  ،وقام بدراسة هرم ماسلو وانتهى إىل هرم من ثالث جمموعات فقط،
بينما عند ماسلو مخس جمموعات ،وهذه الثالثة هي:
/1احتياجات البقاء  Existence needsوهي مرادفة لالحتياجات الفسيولوجية واحتياجات األمان يف نظرية
ماسلو.
/2احتياجات االرتباط  Relatedness needsوهي مرادفة لالحتياجات االجتماعية عند ماسلو.
/3احتياجات النمو  Growth needsوهي مرادفة الحتياجات التقدير وحتقيق الذات يف نظرية ماسلو.

الصفحة 6

وختتلف نظرية  ERGعن نظرية ماسلو يف اآليت:
ُ
أوالً :اإلنسان قد يتحه إلشباع أكثر من حاجة يف نفس الوقت.
اثنياً :اإلنسان قد ينتقل إىل إشباع النمو دون إشباع حاجات الوجود واملعيشة واالتصال ابآلخرين.21
النظرية الثالثة  :نظرية االحتياجات النفسية الستة لتوين روبنز:
وتتلخص هذه النظرية يف اآليت:
/1احلاجة إىل األمان ،فال يشعر بقلق وال ما يهدد أمنه ،فيمكن تعزيز الثقة ابملستشار أبنه ميكنه أن يقدم للمنظَّمة
الكثري  ،وأنه ال ميكن التخلي عن موقفه االجيايب وعطاءه وبذله ومواقفه املشرفة.
ذلك َّ
أن الكثري من األمان يسبب القلق وامللل فيحتاج إىل اخلروج عن الروتني القاتل ،فيتم إعطاء
/2التنوع والتغيريَ ،
املستشار حرية االبداع والتغيري واملسامهة خبروج وحلول إبداعية.
 /3احلب والتواصل ،فيشعر أنه حمبوب يف حميطه وجمتمعه ،فتقوم املنظَّمة ابالهتمام الشخصي وتفقد أحواله.
/4األمهية ،فيشعر أبنه مهم وحياته هلا أمهية وأن له شأانً يف احلياة بني أقرانه وجمتمعه ،من خالل أخذ آراء املستشار
ومشاورته وإشراكه يف صنع القرار.
وهذه األربعة يسميها روبنز ب  :احتياجات النجاة  ،فوجودها مهم لكي يعيش اإلنسان حالة من االستقرار النفسي،
بينما هناك ما هو أعلى من هذه االحتياجات واليت يسميها احتياجات الروح واليت تتمثل يف هذين األمرين:
 21اإلدارة يف عصر املعلومات ص ، 106وأنظر مقال على شبكة االنرتنت بعنوان :نظرايت التحفيز. Motivation Theories
وإن كان بعض علماء اإلدارة ال يرى هذه فروقاً بناءً على االختالف يف فهم وتصور هرم ماسلو.

الصفحة 7

 /5النمو ،فيحتاج أن يشعر أبنه ينمو ويتطور من خالل التعلم واكتساب اخلربات ،من خالل التدريب والتطوير وإثراء
اخلربات.
/6العطاء ،وهو من أهم احتياجات الروح ،والذي يتمثل يف البذل من غري مقابل؛ فمحور السعادة هو البذل والعطاء،
من خالل إشعار املستشار أبنه يقدم خدمة جليلة وأنه ابلغ األمهية.22
النظرية الرابعة :نظرية هرزبرج :
تقوم هذه النظرية على َّ
يوضح العوامل الصحية اليت ال
أن العوامل الصحية حتقق رضاً لكنها ال ختلق حتفيزاً ،وهذا الرسم
ُ

ختلق التحفيز  ،وبني العوامل األخرى احملفزة :
ُ

فاألمور احملفزة يف هذه النظرية هي:
 /1العمل املثري :فيجب أن يكون العمل نفسه ذا معىن للفرد؛ لكي يتحفز.
وذلك أبن يعرف العامل َّ
أن مديره املباشر يعرتف جبهوده.
/2التقديرَ :
وذلك بوجود فرص لتحمل املسئوليات واختاذ قرارات  ،واملشاركة .
/3حتمل املسؤوليةَ :
/4النمو :بتواجد فرص للنمو.
وذلك بوجود جمال لتحقيق إجنازات وجتاوز األداء املطلوب كما أو كيفا.23
/5االجنازَ :
النظرية اخلامسة :نظرية االحتياجات التحفيزية:
 22القائد الذي ضل الطريق ص 72وما بعدها .
23
ذكر املؤلف كارول إيلس يف كتابه ص  120أسئلة لقياس هذه احملفزات اخلمسة لوصول من خالهلا لنتائج
مهارات اإلدارة صَ .116
عملية وواضحة ،مخاسية الوالء ص.44

الصفحة 8

صاحب هذه النظرية هو ديفيد ماكالند يرى َّ
أن اإلنسان يتحفز بثالث احتياجات  ،هي:
/1احلاجة لإلجناز :وهو حتقيق نتائج جناح واقعية.
 /2احلاجة للقوة :وهي أن يشعر اإلنسان أنه يف موقف قوة.
 /3احلاجة لالحتواء :وهي الرغبة يف التواصل وتكوين العالقات.24
وقد قدمَّ ماكليالند مسات وتوجهات أخرى خاصة ابألشخاص احملفزة ابإلجناز:
/1اإلجناز نفسه ابلنسبة هلم أكثر أمهية من املادة أو املكافأة املالية.
/2حتقيق اهلدف أو إجناز املهمة حيقق هلم شعوراً ابلرضا الشخصي أكثر من املديح أو اإلطراء.
/3أهنم يرون أن املكافأة املادية معيار للنجاح وليست غاية يف ذاهتا.
/4الشعور ابألمان ابلنسبة هلم ليس حمفزاً رئيسياً وليس منزلة احلصول على مردود ابلنسبة هلم أمر ضروري نظراً ألنه
ميكنهم من قياس مدى جناحهم ولكنهم ال ينتظرون ذلك املردود بغية مساع املديح أو اإلطراء ( وجيب أن يكون هذا
املرود موثوقاً فيه ،وقابالً للقياس وواقعياً).
/5يسعى األشخاص احملفزون ابإلجناز إىل حتقيق التطوير والبحث عن سبيل لتحسني األشياء.
/6األشخاص احملفزون ابإلجناز يفضلون الوظائف أو املسؤوليات اليت تشبع احتياجاهتم بصورة طبيعية ،واليت تتمتع
ابملرونة وتوفر الفرص لوضع األهداف وحتقيقها مثل املبيعات وإدارة األعمال واألدوار التقليدية.25
النظرية السادسة :نظرية وضع األهداف: Goal setting theory
وهذا منط من أمناط اإلدارة وهو  :اإلدارة ابألهداف ،فرتى هذه النظرية أنه كل ما كانت األهداف صعبة فيؤدي
كذلك كل ما كانت األهداف واضحة ومعروفة وحمددة فيساعد
للتحفيز ورفع األداء؛ ألنه خيلق نوعاً من التحدي ،و َ

ذلك على حتقيقها بكفاءة وفاعلية.26
َ

النظرية السابعة :نظرية التوازن : covey

 24اإلدارة يف عصر املعلومات ص ،106وانظر  :القائد ابملصادفة  170وما بعدها ،مخاسية الوالء ص.37
 25إتقان فن القيادة ص ، 38مقال نظرية االحتياجات التحفيزية – ديفيد ماكليالند  ،على موقع الشبكة العربية لإلدارة ،مخاسية الوالء
ص.40
 26اإلدارة يف عصر املعلومات .107

الصفحة 9

تدور هذه النظرية يف التحفيز يف أربعة احتياجات ( الروح -اجلسد -العقل-العاطفة) ،ومن الواجب إحداث التوازن يف
تلبية احلاجيات األربع.27

املبحث الثالث :أبرز صور احلوافز للمستشار يف االستشارة االلكرتونية
سأستعرض مجلة من احلوافز املطبقة على الواقع  ،ومجلة أخرى مل تطبق رجاءَ تطبيقها ،وقبل استعراض
يف هذا املبحث
ُ

بعد طول ٍ
يستحسن أن يكون عليه الواقع -يف
أتمل وممارسة عملية ملا هو واقع ،أو ملا
احلوافز التفصيلية اليت مجعتُها َ
ُ
ٍ
بشكل إمجايل من خالل ابتكاران هلرم التحفيز والذي صممتُه
سأعرض هلذا
وقبل أن أبدأ يف سرد احلوافز ،
ُ
رأييَ .-
ليالئم موضوع حبثنا هذا وجمال ندوة االستشارات االلكرتونية  ،وهو كالتايل:

 27صناعة القائد  ، 98إتقان فن القيادة ص.32

الصفحة 10

التعلُّم والنمو المستمر
الحاجة للعطاء
تقدير الذات
الرغبة باألجر من هللا
البناء المؤسسي الفعال

اعيت يف تر ِ
رزت
تيب اهلرم ( بدأً من قاعدة اهلرم ) العتبار الزمن؛ فيبدأ اهلرم بقاعدته من البناء املؤسسي الفعَّال :و أب ُ
ور ُ
وضوح األهداف  ،ووضع اللوائح
فيه دور القيادة وأهم خصاهلا ( النزاهة  ،والتواصل) وعالقتهما ابلتحفيز ،وأيضاً:
ُ
التنظيمية.

وقفت
مث أييت اثنياً :ترسيخ مبدأ األجر والثواب األُخروي .وهو األمر الذي أغفلتُه كل نظرايت التحفيز اإلداري -اليت ُ
عظيم جداً لاللتزام واالنتاج واالجناز ،وقد قامت دولة اإلسالم على هذا ،والدعوات
عليها -فتفعيل اجلانب الروحي ٌ
تقوم إالَّ به ،ومع هذا فقد أغفلت نظرايت التحفيز اإلداري حاجة من احلاجات األساسية لإلنسان
االصالحية ال ُ

املؤمن ابهلل – أايًكا َن دينُه -وهي احلاجة لريضي ربه.

مث أييت يف الدرجة الثالثة :حاجة اإلنسان للتقدير واالحرتام  ،وهي حاجة نفسية روحية ال ميكن أن تُشرتى ابملال أو
ذلك من خالل إعطاء املسمى الالئق ،واالهتمام ابحلوافز اليت
تقوم مقامها – وإن كان املال ُ
أحد صوِرها ،-ويكو ُن َ
ُ

يبعث ابلنفس الثقة مما يؤدي إىل حتقيق
تقوم على التواصل ا َّ
لفعال من قبل القيادة العليا –املؤثرة -ابملنظَّمة .فالتقدير ُ
ُ

االجناز.28

ظ علماء النفس َّ
أن
وذلك من خالل البذل والعطاء ؛ وقد الح َ
مث رابعاً :أتيت حاجة اإلنسان للعطاء وحتقيق الذات َ ،

انبع من النفس والذات.وحتقيق الذات يعتمد يف
حيقق السعادة بقدر ما حيققه العطاء والبذل؛ ألنَّه ٌ
الثناء والتقدير ال ُ

األساس على بعدين رئيسيني مها :البعد األول القدرات الذاتية  :)Potentialsوهي ما لدى اإلنسان حال

ميالده وحتتاجه إىل التحقيق يف حياته… إهنا الطاقة الذاتية اليت متاثل الطاقة الفيزايئية .والبعد الثاين هو االمكانيات
 28أنظر :كيف تؤثر على اآلخرين لكارنيجي.

الصفحة 11

احمليطية ( :)Possibilitiesوهي ما يدخل يف نطاق التحقيق من احمليط .فتحقيق الذات يتم ابجلمع بني القدرة
الذاتية وإمكانية التحقيق (.29)Potenila & Possible
تعني املستشار على حتقيق ذاته والرقي
مث أييت خامساً :حاجة املستشار للتعلم والنمو املستمر وهو من األمور املهمة اليت ُ
هبا يف مقامات االجناز والنجاح .وهذا األمر أشارت إليه نظرايت التحفيز اإلداري –كما تقدَّم معنا.-

وسأستعرضها بناءً على هرم التحفيز .
نستطيع البدء بذكر األمثلة العملية التفصيلية ،
وبعد استعراضي جململ احلوافز ،
َ
ُ
ُ

الفعال:
أوالً :البناء املؤسسي َّ
يوضحها الشكل التايل:
البناء املؤسسي له مجلة من األركان ما يتعلق مبوضوعنا وجمال حبثنا ثالثة،
ُ
المستشار(العميل
الداخلي)
األنظمة الفعالة
القيادة الفعالة

فتبدأ عملية البناء املؤسسي من قيادة فعالة بطولية حمفزة ،وتنشئ أنظمة ولوائح حتفيزية وتسعى لبيئة جاذبة ،إىل أن
تعتمد على البناء املؤسسي ،ما يلي:
تصل ابملستشار ألن تقوم إبشراكه .ومن أمثلة احملفزات اليت ُ

 /1القيادة الفعَّالة .
حول :ما الذي جيعل بيئة العمل رائعة وحمفزة ،
شركة ما كنزي الرائدة يف جمال االستشارات لألعمال أجرت استطالعاً َ

فكانت النتيجة رقم واحد هي  :الثقة بقيادة املنظَّمة.30

َّ
ولش(:إن النزاهة كلمة غامضة ،حيث إن الناس الذين ميتلكون النزاهة يقولون احلقيقة ،وحيافظون على
يقول جاك
وعودهم ،مسؤولون عن التصرفات السابقة ،يعرتفون أبخطأئهم ومن مثَّ يصلحوهنا.)...
 29موقع املوسوعة اإلسالمية http://www.balagh.com/mosoa/pages/tex.php?tid=1004
 30قائد ال 60اثنية ص ، 102القائد ابملصادفة  172وما بعدها.

الصفحة 12

ويقول براين ترايسي :الشيء الذي يربط بني مجيع العالقات مما مبا يف ذلك العالقات بني القائد واألتباع هو الثقة ،
تستد على النزاهة  .والنقص يف النزاهة يدمر املصداقية والثقة وحيطم العالقات واألمان وعندما تكون النزاهة جمرد
والثقة ُ
معيار أويل َّ
فإن التكاليف احلقيقية يصعب تقديرها ( .مولر .)2006

وقام كوزيز وبوسنر ( ) 2007ببحث عن نتائج وشعور املوظفني الذي يعملون مع قيادات ميتلكون املصداقية ،
فكانت اإلجابة /1 :الفخر ابملنظَّمة /2 ،شعور قوي بروح الفريق/3 ،االنتماء وشعور ابمللكية داخل املنظَّمة.31
أيضاًَّ :
إن مهمة القائد هو التحفيز واالهلام من خالل التواصل القيادي الفعَّال ،يقول جاك ولش :مهمتك هي أن تؤثر
يف كل فرد ومتس روحه ،فكل حلظة تقضيها يف مكتبك تكون عدمية القيمة.32
و إذا كانت القيادة يف حقيقتها هي :فن إدارة األتباع لتحقيق هدف معني ،فإن مناط جناحها هو التعامل األمثل مع
هؤالء البشر من خالل التحفيز واالهلام والتواصل الفعَّال والتقدير واالهتمام.
خنلص إىل َّ
أن أبرز مسات القيادة الفعَّالة:
فمن هنا ُ
النزاهة

التواصل الفعال

 /2وضوح أهداف املنظَّمة  ،وبيان رسالتها وجالء رؤيتها.
َّ
إن إدراك رؤية ورسالة وأهداف املنظَّمة تربط منسوبيها ارتباطاً روحياً مبهامهم وأكثر إحساساً ابملسؤولية  ،فهل توجد
منظَّمة تقدم خدمة لالستشارات االلكرتونية أعلنت عن هدفها – ملستشاريها -لعام 1437ه ابإلجابة عن

 10.000استشارة من خالل استقطاب أكفأ الكوادر واخلربات يف العمل االستشاري.33
َّ
إن واقع الكثري من املنظَّمات اليت تقدم االستشارات االلكرتونية يعمل فيها املستشار ويدرك اهلدف من عمله ابلنسبة
لدور املنظَّمة ككل.
 31جعل النزاهة رخصة للقيادة املؤسسية ص 40وما بعدها.
 32قائد ال 60اثنية ص ،26القائد ابملصادفة  170وما بعدها.
 33أنظر :اإلدارة املفتوحة آليات إشراك العاملني يف اإلدارة ص 26وما بعدها  ،إتقان فن القيادة ص.44

الصفحة 13

يد إدراكاً للتأثري السليب عند أتخره عن إجناز
لن للمستشارين ،أيضاً نر ُ
فنر ُ
يد أهدافاً تفصيلية ( اسرتاتيجية ومرحلية) تع ُ
عمله يف اإلجابة عن استشارة السائل.

فإدارك اهلدف الكلي ال يُغين متاماً للتحفيز والدافعية  ،فصاحبُه لن يكون منجزاًكاألول ،فقد يتقاعس أو ينسى .

وتشري الدراسات َّ
أن ارتباط العمل والنشاط برسالة عليا يؤدي إىل صحة وسعادة وإنتاجية.
ُ

34

 /3إنشاء سلم تدرج للمستشار .
يرتقى من خالله عرب مسمى ،ويتحصل على حوافز ،وأيضاً حيقق متطلبات الرتقية اليت تساهم بشكل فاعل وحيوي يف
ٍ
بشكل فاعل .ففي أحد دراسات التحفيز اإلدارية وجدوا َّ
أن رابع احملفزات أمهية هو:
أداء عمله االستشاري االرشادي
أنه إبمكانه الرتقي وفق نظام واضح املعامل واملتطلبات.35
 /4اشراك املستشارين يف اللوائح واألنظمة اخلاصة ابالستشارة االلكرتونية .
كذلك طلب تلقي اقرتاحات التطوير والتحسني املستمر ،فهذا يزيد حتفيزهم وجيعلهم ملتزمني مبا أبدوه ومبا شاركوا يف
و َ
ِ
ٍِ ِِ
ظ الم َق مل ِ
ف َعمن ُه مم
ب الَن َف ُّ
نت فَظاً َغلِي َ
صناعته ،يقول َ
ضوام ِم من َح مول َ
ك فَ م
اع ُ
نت َهلُمم َولَ مو ُك َ
تبارك وتعاىل (فَبِ َما َر مْحَة م َن اّلل ل َ
و ِ
ت فَتَ َوَّك مل َعلَى اّللِ) فهذه اآلية مجعت سلوكيات قيادية مهمة ك  :الرفق ،عدم
استَ مغف مر َهلُمم َو َشا ِومرُه مم ِيف األ مَم ِر فَِإ َذا َعَزمم َ
َم
الغلظة ،التوكل بعد العزم ،العفو عن اخلطأ ،االستغفار لألتباع ،املشاورة ،وهي االشراك اليت نقصدها هبذا احملفز.

أن أكثر من  %90من احلاالت َّ
تشري الدراسات َّ
أن قرارات الفرق اجلماعية أفضل من الفردية .ومن أهم القواعد
و ُ
إلدارة األفراد تقول :املوظفون يساندون ما شاركوا يف صنعه.36

يقول بيين فريجسون( :من الصعب جداً أن تقود اآلخرين عندما ال تشركهم يف اختاذ القرارات .لن تستطيع جذب
املوظفني واالحتفاظ هبم إذا مل يشعوا أبهنم جزء من أصل االسرتاتيجية ومن القضااي املهمة ،إذا مل ِ
تعط اآلخرين فرصة
ٌ
للمشاركة فلن يظلوا معك).37
 /5وجود تقييم سري وخاص مستمر ألداء املستشار .
ذلك من جلنة مشهود هلا ابخلربة والتمكن مع اقرتاح توصيات للتحسني .ففي در ٍ
اسة للتحفيز اإلداري متَّ اخلروج
ويكو ُن َ
َّ
أبن املوظف يتحفز بتقدمي النصح وكونه يستطيع النمو والتعلم يف املنظَّمة ،وهذا احملفز أييت بعد احملفز املايل مباشرةً.38

 34املرجع السابق ص ، 136القائد ابملصادفة  170وما بعدها ،إدارة املشروعات ص ،259اثنا عشرة مقدرة تنظيمية ص.140
 35صناعة القائد ص ، 96مخاسية الوالء ص ،110اثنا عشرة مقدرة تنظيمية ص.34
 36اإلدارة املفتوحة آليات إشراك العاملني يف اإلدارة ص، 140التغيري اإلجيايب يف الشركات واهليئات ص ،86إتقان فن القيادة ص.42
 37القائد املعاصر . 61

الصفحة 14

 /6إبراز مستشار األسبوع وفق معايري للتميز.
يد متكني املستشارين من خالل االلتزام أبدبيات االستشارة االلكرتونية وأُسسها
وهذا سريفع التنافس  ،وسيغرس قيماً نر ُ
 ،أيضاً :حيوي هذا احملفز على التقدير العلين  ،فهي كأهنا شهادة على جودة أدائه للمأل ،ويف أحد الدراسات تشري إىل
39
أفسد أكثر
 %76يعتربون التقدير أثناء االجتماع حمفز وذا أمهية  .وهذا احملفز ينبغي أن تكون معايريه واضحة وإالَّ َ

من نفعه.40

اثنياً :الرتغيب ابألجر والثواب من هللا:
َّ
عظيم جداً
إن هذا األمر الذي أغفلتُه كل نظرايت التحفيز اإلداري -اليت ُ
وقفت عليها -فتفعيل اجلانب الروحي ٌ

لاللتزام واالنتاج واالجناز حيت يف األعمال الدنيوية .ومن الصور التحفيزية لتفعيل هذا املبدأ لدى املستشار االلكرتوين ما

يلي:
 /1الرتغيب ابألجر وفوائد ما يقومون به يف العاجل واآلجل:
وللرتغيب ابألجر والثواب عدة صور  ،منها التذكري ابآلايت والنصوص الدالة على نفع الناس والسعي يف كشف
كربتهم ،ومنها :إيصال خطاب تذكريي من دار االفتاء ،أو من شخصية مؤثرة يذكرهم بعظيم ما هم عليه من الثواب
ونفع الناس ،وأيضاً :يتم تذكريهم بفوائد ما يقومون به من خدمة جليلة إلخواهنم املسلمني ،ويف املقابل يتم إعالمهم
حبجم األضرار اليت ستصيب املستفيدين الذين يطلبون االستشارة اإللكرتونية يف حال أتخرهم عن الرد أو عدم
جتاوهبم .41فهنا أييت دور القيادة يف التواصل الفعَّال مع املستشار هبذه الوسائل واألساليب ،فالقائد – كما يقول أنطوان
دى سانت – إذا أر َاد أن يبين سفينة فعليه أن ال حيدد ما سيقومون به من مهام وأعمال ،وعليه أوالً أن يعلمهم
االشتياق إىل الدخول يف البحر.42
 /2التصدق ابلوقت:
شعار تصدق بوقتك من الشعارات احملفزة لتقدمي املستشار ما لديه من علم ،وأيضاً :من شأنه يعزز االستدامة وعدم
الديك إبهداء
لذلك ك  :تصدق عن و َ
االنقطاع ؛ ألنه يعلم أنه يف تصدق دائم .وابإلمكان أن يوضع شعار مصاحب َ

38
ضل الطريق ،ص . 55
القائد الذي َّ
 39القائد الذي ضل الطريق ص . 150
 40قائد ال 60اثنية ص. 104

 41وهذه إحدى مكوانت  Lean Startupلتصميم وبناء املشاريع الرايدية.
 42القائد املعاصر  – 69بتصرف يسري. -
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ثواب هذا العمل هلما ويوضع له شعار مناسب كأن يقال مثالً :اي بين :أهدين ثواب استشارتك وبذلك وتوجيهك!
وسوف أييت توضيحاً له من الناحية الشرعية.
َ

اثلثاً :إشباع تقدير الذات:
تقوم مقامها – وإن كان
حاجة اإلنسان للتقدير واالحرتام  ،وهي حاجة نفسية روحية ال ميكن أن تُشرتى ابملال أو ُ

أحد صوِرها ،-ومن أهم الصور التحفيزية للمستشار يف االستشارات االلكرتونية اليت تشبع تقدير الذات ما يلي:
املال ُ
 /1املسمى :
أثرهُ البالغ يف التحفيز ،فشتان بني جهتني لتقدمي االستشارات االلكرتونية فأحدمها :تسمي ابملستشار،
املسمى له ُ

واألخرى :ابجمليب .وقد استخدم النيب صلى هللا عليه وسلم األوصاف كأداة من أدوات التحفيز واستخراج الطاقات
الكامنة يف النفوس واألجساد ،فأبو بكر الصديق  ،وعمر الفاروق ،وسيف هللا املسلول هو خالد بن الوليد ،وحب
رسول هللا هو زيد بن حارثة.43
/2بطاقة عضوية .
يوضع عليها اسم املستشار وشعار املنظَّمة وبعض العبارات احملفزة.
 /3االمتيازات واخلصومات املخصصة ملنسويب املنظمة من القطاع اخلاص.
 /4منح خصم مبقدار معني من اخلدمات اليت تقدمها املنظَّمة االجتماعية .
 /5حفل تكرمي للمستشارين.
هذا النوع من التحفيز يشتمل على هدااي تذكارية أو بطاقة مشرتايت من بعض املتاجر له ولعائلته ،ويبقى العنصر

فيمكن ختطيها إبقامة احلفل بقاعة الكرتونية افرتاضية حيضره املختصون والوجهاء
املكاين صعباً يف تنفيذ هذه الصورة
ُ
كوزير الشؤون االجتماعية .ويتم إقامة تلك األمسية على الفضاء الواسع ،مث ترسل اجلوائز إىل املستشارين.44

 /6شهادات وخطاابت الشكر املستمرة.
وهذا من التقدير الكتايب  ،ومع أتثري هذه الوسيلة يف التحفيز إالَّ َّ
أن الدراسات تشري أنه  %24من املدراء
يستخدمونه .وال َّ
أدل من أتثريها االجيايب هو  :شدة االحتفاظ هبا لسنني طويلة ،حبيث ال ميكن يفرط فيها.45
 43من أسرار التميز اإلداري يف حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم ص ،18القائد ابملصادفة  170وما بعدها ،دروس يف اإلدارة من غرفة
الطوارئ ص .122
 44القائد ابملصادفة  170وما بعدها ،إدارة املشروعات ص.259
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 /7مكافأة والدة املستشار وعائلتة .
شك َّ
ال َّ
أن هذا من أنواع التقدير وابداء االهتمام الشخصي ابملستشار ،وهذا النوع من التحفيز فعَّال ؛ لكون جديداً
وغري متوقعاً.
أفاد املستثري منه.
 /8إنشاء انفذة يف املوقع لشكر املستشار الذي َ
بعد توجيه جواب االستشارة يتم برسالة تلقائية بتوجيه املستفيد لشكر مستشاره عرب.46
بتقدمي الدعاء له ،ف َ
 /9التحفيز املايل.
جيب أن ال تكون متوقعة وإالَّ أصبحت حقاً مكتسباً ،ومما يعيب احلافز املايل أنه ال يبقى فاملال يصرف مث ينسى.47
ُ

رابعاً :إشباع حاجة العطاء حتقيق الذات:
يؤكد الباحثني (  )& Merrill Covey, Merrill ،p.45 1994,وعلى رأسهم ستيفن كويف على َّ
أن
اإلنسان حباجة إىل إشباع احلاجات التالية /1 :احلاجة املعيشية اخلاصة ابستمرارية احلياة والبقاء (/2 .)To Live
احلب ( /3 .)To Loveالتعلم (/4 .)To learnاإلنتاج والعطاء ( .)To Leave a Legacyفالعطاء
وسأذكر مجلة من صور التحفيز من خالل اشباع هذه احلاجة  ،وهي
واالنتاج هو أعلى هرم ماسلو لالحتياجات.
ُ

كالتايل:

 /1وضع صفحة خاصة للمستشار على املوقع االلكرتوين مع إرفاق سريته الذاتية ،مع بث إنتاجه .
 /2بث شيء من نتاج املستشار العلمي ككتاب أو مطوية.
 /3نشر بعض استشارات املستشار يف الصحف احمللية الورقية.
 /4االستفادة من الصحف االلكرتونية بنشر استشارات املستشارين من خالهلا  ،سيما مع توسع قاعدة الصحف
االلكرتونية يف هذه األايم .
فهذه احلوافز األربعة هي من أعلى مراتب التحفيز ؛ ألهنا حتقق أعلى احلاجة النفسية الستة أال وهي حاجة العطاء بناءً
على النظرايت التحفيزية اليت تقدَّمت معنا.

 45القائد ابملصادفة  170وما بعدها.
 46أنظر :إتقان فن القيادة ص.42
 47صناعة القائد ص. 96
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خامساً :إشباع حاجة التعلُّم والنمو املستمر:
تعني املستشار على حتقيق ذاته والرقي هبا يف مقامات
حاجة املستشار للتعلم والنمو املستمر من األمور املهمة اليت ُ
االجناز والنجاح ،ومن الصور املعينة على حتقيق هذه احلاجة ،ما يلي:

 /1املشاركة يف الدورات التدريبية وامللتقيات وما يف حكمها حسب اإلمكانية.
عند حتقيق مؤشراً لألداء املتميز.
 /2مينح مكتبة أسرية مبقدار (  ) ......رايل سنوايً  ،أو َ
 /3دفع رسوم املستشار يف عضوية علمية مهنية مكافأة له وتشجيعاً ،وتكون العضوية يف اجملال االجتماعي  ،أو يف غري
االجتماعي بشرط أن يكون املستشار له اهتمام مبنشط اجلهة ،وال تتوفر له هذه العضوية سابقاً.

املبحث الرابع :الضوابط الفقهية ألنظمة احلوافز يف االستشارة االلكرتونية.
وسوف
خيتلف احلكم الفقهي املتعلق ابحلوافز على االستشارة االلكرتونية بتأثري اختالف صيغة العقد مع املستشار،
َ
أوضح ضوابط التعاقد الشرعية ومجلة من املسائل والضوابط من خالل استعراض الصيغتني التاليتني:
ُ

الصيغة األوىل  :عق ُد تربع :
عقود التربع هي :العقود اليت تقوم على أساس املساعدة واملنحة من أحد العاقدين لآلخر من غري مقابل ،فاملتربع ال
يطلب عوضاً عما تربعَّ به .وميكن أن يقال يف حدها وتعريفها أبهنا ":متليك املكلف ماالً أو منفعة لغريه يف احلال أو
ُ
الصفحة 18

48
أخصر من هذا أن يقال ":متليك مال بغري عوض " 49.فهنا
املآل ،بال عوض ،بقصد الرب واملعروف غالباً" ،و ُ

يستفيد منه اجملتمع دون عائد
املستشار يكون متطوعاً متربعاً بتقدمي اخلدمة االستشارية ،والتطوع هو :العمل الذي
ُ

نقدي ِ
للمتربع.

50

سبق .-وهنا مجلة
وهذا هو األساس الفعَّال يف االستشارات االلكرتونية- ،مع عدم إغفال التحفيز املادي واملايل كما َ
من املسائل والصور املتعلقة ابحلوافز يف صيغة التربع ،وهي كالتايل:

َّ
لك جمموعة من احلوافز لقاءَ ما تبذله وتقديراً
سنوفر َ
أوالً :أحياانً يتربع املستشار بتقدمي املشورة جماانً ،فتقول له املنظمةُ :
جلهودك .مع عدم حتديد هلذه احلوافز يف قدرها وكميتها ووقتها.

51
؛وذلك لوجود
فمنع منها مجهور الفقهاء
َ
فهذه الصورة حمل خالف بني الفقهاء –يرْحهم هللا -يف مسألة هبة اجملهولَ ،

ذلك املالكية –52رْحهم هللا -وذهبوا َّ
أن اجلهالة املؤثرة يف العوض هي يف عقود املعاوضات خبالف
أجاز َ
اجلهالة ،و َ
ثبت غنه عليه الصالة والسالم من هبة املشاع.53
التربعات ،ملا َ
وهذه الصورة ال حنب ُذها ألمرين:

األمر األول(من الناحية الفقهية)َّ :
أن املستشار قد يفهم منها التزام اجلهة هبذه اهلبة ،فيبقى مرتقباً هلا منتظراً هلا ؛ مما
ذهب اجلمهور إىل عدم جواز هبة املشاع ؛ سداً لباب النزاع.
قد يؤدي للنزاع ،
َ
ولذلك َ
األمر الثاين(من الناحية اإلدارية) :فإهنا ال حتقق مقصود املنظَّمة من التحفيز .سيما و َّأان ذكران يف صلب البحث َّ
أن
التحفيز املايل إن كان فيستحسن أن يكون غري متوقعاً  ،وإن كان مشروطاً فيكون متوقعاً مرتقباً.
اثنياً :بعض املنظَّمات رفعت شعار وقف الوقت ،وهو وإن كان يتخرج عن قول فقهاء املالكية القائلني جبواز وقف
أن الصدقة أوسع وأوىل من الوقف؛ َّ
املنافع ولو كانت منفصلةً عن األعيان .إالَّ أنين أرى َّ
ألن الوقف عق ٌد الزم خبالف
الصدقة ،وملا يراه مجهور الفقهاء –يرْحهم هللا -من توفر التأبيد والعني يف الوقف ويف العني املوقوفة.54

 48بتصرف من معجم املصطلحات االقتصادية  ،لنزيه ْحاد  ،ص  ، 90وانظر كذلك  :املدخل إىل فقه املعامالت املالية  ،ص . 46
 49ترتيب الصنوف يف أحكام الوقوف ،ج  / 1ص . 66
 50الدليل األساسي إلدارة برامج العمل التطوعي ص .23
 51بدائع الصنائع  ،118/6مغين احملتاج .399/2
 52بداية اجملتهد . 329/2
 53رواه أْحد يف مسنده  184 /2وإسناده صحيح وحسنه يف اإلرواء .36/5
 54أنظر :إسهام الوقف يف العمل األهلي والتنمية االجتماعية ص، 93النوازل يف األوقاف ص. 238
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اثلثاً :يف صورة تصدق عن نفسك (املستشار) كجانب حتفيزي وتذكرياً له ابألجر والثواب  ،قد ترى بعض املنظَّمات
وضع صيغة حتفيزية رمبا تكون أكثر من التصدق عن النفس أالَّ وهي  :تصدق عن من حتب من والديك  :فهذا جائز،
حمل خالف بني الفقهاء – يرْحهم هللا -فقد أجازها األحناف
لكن قد يكون من يريد إهداؤه حياً فهذه املسألة ُ

جاز
واحلنابلة قال يف اإلقناع( :وكل قربة فعلها مسلم وجعل ثواهبا أو بعضها كالنصف وحنو ملسلم حي أو ميت َ
ونفعه) .55وكان شيخنا بن عثيمني – رْحه هللا -ال يرى انتفاع األحياء ابألحياء إالَّ مبا ثبتت به السنة يف احلج عن
الكبري العجوز.56
بعد التنسيق مع
وذلك َ
رابعاً :تقدم بعض املنظَّمات خدمةً ملستشاريها إبعطاء ختفيض جلملة من املنتجات واخلدماتَ ،
تثبت انتساب املستشار هلذه اجلهة واملنظَّمة  ،أو من خالل قسيمة شراء ( كوبون ) مسبقة
التجار من خالل بطاقة ُ

ويتم تقدميُها جماانً بال مثن وإمنا غايتُها تربع التاجر جبزء من ماله
الدفع ختول صاحبها خصماً أو وفاءً ملا متَّ دفعه مسبقاً ُ
فيجوز هبذه الضوابط اليت ذكرُهتا ،بناءً على قول عامة الفقهاء من
هلذه املنظَّمة ،فتم ايصال هذه البطاقة للمستشار ُ

احلنفية والشافعية واحلنابلة 57من القول جبواز البيع أبقل من الثمن ؛ َّ
ألن املعاوضات مبناها على الرتاضي  ،58وأيضاً ال

يؤثر فيها اجلهالة  ،ملا تقدَّم من عدم أتثري اجلهالة يف التربعات وعقودها.
ُ

الصيغة الثانية :عق ُد معاوضة:
وهي  :العقود اليت تقوم على أساس املبادلة بني املتعاقدين  ،فيعطي كل منهما شيئاً ويعطي يف مقابله شيئاً آخر ، 59أو
60
يقال أبهنا  :عقود املبادالت املالية اليت تنشأ بني العاقدين بقصد متلك كل ٍ
عند الطرف اآلخر .
طرف مهما ما َ
وقد حصل خالف بني الفقهاء – رْحهم هللا -يف أخذ العوض على ابداء املشورة ،والذي عليه مجهور الفقهاء من
املذاهب األربعة هو القول ابجلواز؛ َّ
متقومة يصح التعاقد عليها شرعاً ،61ومن يرى عدم جوازه من
ألن املشورة منفعة َّ

52/3 55
 56املمتع 221/4
 57تبيني احلقائق  ،28/6مغين احملتاج  ، 38/2املغين .311/6
 58أنظر .احلوافز التجارية التسويقية وأحكامها يف الفقه اإلسالمي ص 176وص . 183
 59الفروق للقرايف ج/ 1ص  ، 150إعالم املوقعني ج/ 2ص . 28
 60الغش وأثره يف العقود ،ج / 1ص  ، 65وقد عرفها أهل القانون ب  " :العقد الذي أيخذ فيه العاقد مقابالً ملا يعطي " فالبيع معاوضة
ابلنسبة إىل البائع ؛ ألنه أيخذ الثمن يف مقابل املبيع  ،وكذا اإلجارة  ... ،وحنو ذلك  .انظر  :نظرية العقد يف قوانني البالد العربية  ،ص
. 74
 61اهلداية ،187/4املغين .122/8
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فقهاء األحناف والشافعية 62استندوا إىل صعوبة العلم مبنفعة االستشارة فال يتحقق فيها شرط العلم ابملنفعة حبيث ينتفي
حمل نظ ٍر إلمكان وصفها وصفاً منضبطاً.63
عنها اجلهالة .وهذا ُ
أذكر أبرزها وأمهها:
وعقود املعاوضة يف عقد االستشارة االلكرتونية  ،له عدة صورُ ،
العقد األول :عقد اإلجارة :
64
يبيع اخلدمة
ُ
ومقصود الفقهاء – يرْحهم هللا -بعقد اإلجارة أهنا " :عق ٌد على املنافع بعوض "  ،فاملستشار هنا ُ

االستشارية للمنظَّمة .وهذه الصيغة يشرتط فيها شروطاً لصحتها ،ومن أمهها وأبرزها:
أوالً :أن يكون حمل عقد االستشارة معلوماً .

اثنياً :أن تكون األجرة معلومة ،وحىت يتحقق العلم ينبغي بياهنا جبنس األجر ونوعه وصفته.
احلال من أمرين إمجاالً:
ولتحديد حمل العقد ال خيلو ُ
سأذكر ما له عالقة ابالستشارة االلكرتونية/1 :إجناز
األمر األول :التقدير ابلعمل االستشاري ،وهذا له عدة صور،
ُ

أجر نفسه من يهودي ،
ثبت عنه عليه الصالة والسالم أنه َّ
العمل املعني/2 .احلساب ابلساعة .وكالمها ٌ
جائز؛ ملا َ
يستقي له كل دلو بتمرة.65

األمر الثاين :أن يتم التعاقد على املدة  ،فيتم عرض االستشارة يف املدة احملددة ،وهذا ال خيلو من حالني:
احلال األوىل :أن يكون مستشاراً داخلياً ( ،األجري اخلاص)فيستحق األجر حسب املدة اليت وقع عليها االتفاق ،ككل
شهر أو هناية السنة.
احلال الثانية :أن يكون مستشاراً خارجياً ( األجري املشرتك) فيثبت األجر مبضي املدة املتفق عليها ،وإن مل يعمل
نص الفقهاء – يرْحهم هللا -على َّ
أن اإلجارة
املستشار شيئاً؛ فهو أيخذ العوض واملقابل على التهيئة وبذله نفسه  ،وقد َّ
قل عمله أو مل يتهيأ له عمل.66
ذلك الزمن وإن َّ
إذا عينت ابلزمن استحق العامل األجرة على تسليمه نفسه يف َ
العقد الثاين :عقد املشاركة:

 62حاشية ابن عابدين ،339/6مغين احملتاج . 432/2
 63أنظر :أحكام عقد االستشارة وتطبيقاته القضائية .230/2
 64اهلداية على شرح البداية ،ج / 3ص . 231
 65اجملموع .181/15
 66بدائع الصنائع  ،551/5مغين احملتاج . 434/2
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ط.
وهي يف اللغة  :مجع مشاركة  ،وهي مفاعلة من ش ِرك مشاركةً وش ِركةً وهي تطلق على النصيب  ،وهي اخلل ُ

67

عقد :شركة
وعقود الشركات كثرية  ،والذي
وقفت عليه يف الواقع العملي ُ
ُ
يتناسب مع واقع االستشارات االلكرتونية مما ُ
ُ
األعمال[األبدان]:وهي تقوم على أساس تقبل األعمال من قِبل الشركاء مثل املهنيني واحلرفيني ،والقيام بتلك األعمال
حبيث يقتسمون األرابح حبسب االتفاق بينهم.68
ذهب مجهور الفقهاء – رْحهم هللا -إىل القول جبواز هذه الشركة ،وإن كانوا اختلفوا يف بعض أحكامها.
وقد َ

69

أمهها ما يلي:
ويشرت ُ
ط لصحة َ
ذلك عدة شروطُ ،

فمحل العقد بني املتعاقدين هو العمل من كال املتعاقدين.
أوالً :أن يكون العمل هو العنصر الرئيس،
ُ
اثنياً :أن يكون الربح من كال الطرفني معلوماً .70

خامتةُ البحث
وأحلق يف هذه
أمح ُد هللا َ
تبارك وتعاىل على ما َّ
يسر وأعا َن على إمتام هذا البحث هبذه الصورة ُ ،
اخلامتة أبرز النتائج والتوصيات:
أوالً :النتائج:
 67معجم مقاييس اللغة ج / 3ص  ، 265لسان العرب ج / 10ص  ، 448املصباح املنري ج / 1ص . 423
 68شرح فتح القدير ج / 6ص  ، 172حاشية الدسوقي ج / 3ص  ، 361هناية احملتاج ج / 5ص  ، 4املغين ج / 5ص . 5
 69أنظر :شركات األشخاص يف الفقه اإلسالمي للربيكي ص ،164وشركة األعمال وأحكامها يف الفقه اإلسالمي ص.88
 70املراجع السابقة.
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-1احلوافز :كل ما ِترغب به املنظَّمات اليت تقدم خدمة االستشارة االلكرتونية ملستشاريها؛ ألجل بذل العطاء واستدامة
نشاط املستشار.
تؤثر على اإلبداع ،وتؤدي
-2احلوافز إما  :داخلية – وهي األقوى ، -وخارجية  ،كاملال وهلا ثالثة مشكالتُ :
لإلدمان ،وتؤثر على الدوافع الداخلية الذاتية.

-3التحفيز ابملال يكون فاعالً للمهام الروتينية وامليكانيكية واليت يف العادة ال تكون مثرية وال تتطلب التفكري اإلبداعي.
جيب أن ال يكون متوقعاً ،71سيما يف حتفيز املوظفني واملتطوعني يف القطاع الثالث.
َ -4
عند التحفيز ابملال ُ
ولذلك ال جييده كل
-5التحفيز يف غاية التعقيد ألنه يتطلب أوالً معرفة احتياجات األتباع ،مث السعي إلشباعها،
َ
القادة؛ كما حيتاج قدراًكبرياً من التواصل والتقدير واإلهلام.

كت بعضها مما قد ال يتناسب مع طبيعة وجمال حبثنا يف حتفيز املستشار يف
-6هناك العديد من نظرايت التحفيز تر ُ
االستشارات االلكرتونية وإمنا يناسبها بيئة العمل ك  :نظرية دوجالس ماك يف نظريته (  ) Xو( ،) Yومثل نظرية

املساواة ،ونظرية التوقع،72ونظرية مخاسية التحفيز .E's5
تعرضت هلا يف البحث وميكن االستفادة منها يف وضع نظام التحفيز للمستشار يف
-7أبرز نظرايت التحفيز اليت
ُ

االستشارات االلكرتونية هي  ، ERG ، Maslow :االحتياجات النفسية الستة ،هرزبرج ،االحتياجات التحفيزية،

وضع األهداف ، Goal setting theoryالتوازن .covey
ابتكرت هرماً مناسباً لتحفيز املستشار يف االستشارات االلكرتونية َّ ،
مكون من مخس حاجات ينبغي على املنظَّمة
-8
ُ
اليت تقدم االستشارات االلكرتونية السعي إلشباعها.

ختمت ابلبحث جبملة من الضوابط واملسائل الشرعية املتعلقة أبنظمة احلوافز يف االستشارة االلكرتونية.
ُ -9

اثنياً :أبرز التوصيات:
أُوصي يف ختام هبذا البحث ابآليت:
-1املستشارون متفاوتون يف االحتياجات فقم بقدر االستطاعة إشباع احتياجاهتم .ولتخطي اختالف قيم املستشارين ،
وتوقعاهتم  ،وترتيب احلافز الشخصي ابلنسبة له  :من خالل تصميم أسئلة يسرية يتم إرساهلا للمستشارين ابستطالع

 71صناعة القائد ص. 96
 72اإلدارة يف عصر املعلومات ص.107
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رأيه الشخصي عن األمور اليت حتفز أمثاله يف جمال االستشارات واخلدمة اجملتمعية .وعلى ضوء اجاابته يتم حتفيزه
واستخدام األسلوب املناسب معه ،على أن يتم التحديث مرة سنوايً.73
-2االستفادة من املستشارين يف االستشارات االلكرتونية؛ لتحقيق أهداف املنظَّمة  ،وأن ال يقف دورهم فقط يف
بعد تفعيل نظام احلوافز بشكل فاعل أن يتبنوا املوارد املالية وأن يشكلوا تنظيماً يتبىن
اإلجابة على األسئلة بل ابإلمكان َ

املنظَّمة كأهنا وهو جزءٌ واحد.

وينبثق عنها جلنة تنفيذية للتطبيق.
-3تكوين جلنة شرعية إدارية ألنظمة احلوافز تدقيقاً وتطويراًُ .
 -4االهتمام ابلتوازن يف بناء نظام احلوافز .

هذا وابلل التوفيق ،،،
وصلى هللا وسلَّم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 73مهارات اإلدارة ص .122
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