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 المقدمة
شركر أنفسنا، كمن سيئات كنستعينو، كنستهديو، كنستغفره، كنعوذ باهلل من  ،اٟتمد هلل ٨تمده

أعمالنا، من يهده اهلل فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو، كأشهد أف ال إلو إال اهلل، كحده ال شريك 
يىا أىيػُّهىا ﴿رٛتة للعا١تُت، يقوؿ تعاىل:  لو، كأشهد أف ٤تمدان عبده كرسولو صلى اهلل عليو كسلم، ا١تبعوث

يىا ﴿[، كيقوؿ سبحانو: َُِ:آؿ عمراف]﴾حىقَّ تػيقىاتًًو كىالى تىميوتينَّ ًإالَّ كىأىنتيم مٍُّسًلميوفى الًَّذينى آمىنيوٍا اتػَّقيوٍا الٌلوى 
هيمىا رً  هىا زىٍكجىهىا كىبىثَّ ًمنػٍ ًِراان كىًنسىا  أىيػُّهىا النَّاسي اتػَّقيوٍا رىبَّكيمي الًَّذم خىلىقىكيم مّْن نػٍَّفسو كىاًحدىةو كىخىلىقى ًمنػٍ جىاالن َى

افى عىلىٍركيٍم رىًقربان كىاتػَّقي  ـى ًإفَّ الٌلوى َى أىيػُّهىا الًَّذينى ﴿يا [، كيقوؿ: ُ:النساء]﴾وٍا الٌلوى الًَّذم تىسىا ليوفى بًًو كىاألىٍرحىا
اللَّوى كىرىسيولىوي فػىقىٍد  ٍصًلٍح لىكيٍم أىٍعمىالىكيٍم كىيػىٍغًفٍا لىكيٍم ذينيوبىكيٍم كىمىن ييًطعٍ * ي آمىنيوا اتػَّقيوا اللَّوى كىقيوليوا قػىٍوالن سىًديدان 

 [.ُٕ، َٕ:األحزاب]﴾فىازى فػىٍوزان عىًظرمان 
 ىيوى ﴿، يقوؿ تعاىل: صلى اهلل عليو كسلمم مهمات الرسوؿ ىأ ١تا كانت منفإف التزكية كالًتبية  أما بعد:

هيمٍ  رىسيوالن  اأٍليمّْرّْرنى  ًفي بػىعىثى  الًَّذم ليو ًمنػٍ رًهمٍ  آيىاتًوً  عىلىٍرًهمٍ  يػىتػٍ انيوا كىًإفٍ  كىاٍلًحٍكمىةى  اٍلًكتىابى  كىيػيعىلّْميهيمي  كىيػيزىَّْ  ًمنٍ  َى
ؿو  لىًفي قػىٍبلي  ًتبية، كأنشأت ٢تا ىيئة فقد اعتنت جامعة اإلٯتاف بشأف التزكية كال، [ِ]اٞتمعة:﴾ميًبرنو  ضىَلى

ىذه اٞتامعة ا١تباركة هتدؼ إىل ٗتريج ك١تا كانت  ،انفردت هبا انفرادان متميزا عن باقي اٞتامعات ،مستقلة
منهج أصالة ُب  فإهنا تسعى إىل اٞتمع بُت األصالة كا١تعاصرة، ،)العامل بدينو، العارؼ بعصره، الورع التقي(

الذين ساركا  التزكية كالًتبية كالنابع من الكتاب كالسنة مصدرا ا٢تداية للبشرية، كفقا لعمل سلف األمة
كُب الوقت نفسو تسعى لبلستفادة ٦تا تقدمو علـو العصر اٟتديثة ، اهلل عليو كسلمصلى اٟتبيب على خطى 

؛ ؼاىدوصل إىل ٖتقيق األُب االٕتاه ا١ت ٖترؾ الطاقات كمبتكرات طرؽ ككسائل كأساليبك  ٥تًتعات من
الًتبية التزكية ك من قبل قسم لفت كقد كي  أخذان منها بكافة اإلمكانيات ا١تتاحة، ك٘تاشيان مع متطلبات الواقع،

ُب  باهلل تعاىل استعنت١تادة فقد ذه ا٢ت قررم كتابلعدـ كجود  ، كنظران بتدريس مادة اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم
حاكلت من خبل٢تا الوقوؼ على أساسيات اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم من ك  ٢تا، ٚتع مادة علميةعلى العمل 

كىذا ىو ا١تطلوب من تدريس ىذه ا١تادة، إال أٍل عملت  ا١تعاصرينمنظورىا العاـ الذم ٖتدث عنو ركاد اإلدارة 
يزيل باإلضافة إىل ذلك على ٤تاكلة الوقوؼ عليها من منظورىا اإلسبلمي؛ ألف ذلك يبعث الركح ُب ا١تادة، ك 

، ٍب اإلدارةعن فيها ٟتديث ا تبدأكقد  كالنفع، ذكقان علميان، راجيان ٢تا أف تتوج بالقبوؿ عطيهاعنها اٞتفاؼ، كي
ابة(، كأضفت التنسيق إىل ، ٍب كظائف اإلدارة األربع الرئيسية )التخطيط، كالتنظيم، كالتوجيو، كالرقاإلدارة الًتبوية

سلوؾ التنظيمي،  القيادة كاالتصاؿ، ككذلك عن ال يتعملي، ٍب ٖتدثت عن التوجيو، كتكلمت عن اٗتاذ القرارات
كفايات ا١تشرؼ الًتبوم ك ، اإلشراؼ الًتبومعن اإلشراؼ  تث ٖتدكل ذلك من منظوره العاـ  كاإلسبلمي، ٍب

السلوؾ ، ك لعوامل ا١تؤثرة على فعالية النظاـ اإلشراُبا، ك فاعلية منظومة اإلشراؼ الًتبومك  ،كأعمالو كسلطاتو
، النبويةا١تهارات ، ك لئلشراؼ الًتبوم٦تارسة الصحابة ، ك اإلشراؼ الًتبوم النبوم، ك التنظيمي كاإلشراؼ الًتبوم

 .بالريادة اإلدارية اإلسبلمية ااعًتافذكرت ، كختامان قرارات ٣تمعية ذات صلة ٍب، تطوير ا١تنظمات الًتبويةك 
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 اإلدارة تطور
عرفت اإلدارة كنشاط منذ أف كجدت اجملتمعات اإلنسانية على ىذه األرض، كلكن اإلدارة كعلم مل 

القرف العشرين، ابتداء من اإلدارة العلمية لصاحبها فريدريك تعرؼ إال ُب هناية القرف التاسع عشر كبداية 
اٞتسمي ا١تبذكؿ كٗتفيف ٙتن كحدة اإلنتاج،  تايلور الذم ركز على كفاءة األداء كاٞتهد اإلنساٍل

كانعكس ىذا ا١تفهـو على اإلدارات ا١تختلفة كمنها إدارة الًتبية اليت اٗتذت لنفسها إطاران مشاهبان، فآلة 
كلكن ىذه النظرية مل الطبلب، كنظاـ العمل ىو العملية الًتبوية، ككمية اإلنتاج ىم ا٠تر٬توف، ا١تصنع ىم 

 .٘تتد طويبلن؛ ألهنا أ٫تلت حاجات األفراد النفسية كاالجتماعية، كاعتربت العاملُت كآالت
مايو، كاليت هتدؼ إىل التوفيق بُت  لتوفياكظهرت بعد ذلك مفاىيم إدارة العبلقات اإلنسانية على يد 

إشباع حاجات الفرد اإلنسانية، كبُت ٖتقيق أىداؼ ا١تنظمة، كىذا النوع مل يسلم من النقد؛ ألنو ٯتكن 
كقد عرب ماكلـو مكنَت  ،كٖتقيق أىداؼ ا١تنظمة اب اإلنتاجسمن استغبلؿ العبلقات اإلنسانية على ح
 .لطف كرقة ُب ا١تعاملة، كىذا يؤدم إىل إ٫تاؿ أداء العملعن ٥تاكفو بأف العبلقات اإلنسانية تعٍت 

 أم: مكتب، كمعناىا (Bureau) الفرنسيةمن الكلمة  مأخوذة– البَتكقراطيةكىناؾ مفهـو اإلدارة 
 العاملهبا  كجاءكبعض الكتاب يرجعها إىل األصل اإلغريقي القدَل كالذم يعٍت القوة،  ،-ا١تكاتب حكم

أك  الصلة بالقواعد العلمية لكل منصب أك كظيفةكضع قواعد إدارية قريبة  الذم فيرب ماكس األ١تاٍل
ليصبح العمل مقسمان بدقة كاضحة، كالوظائف متسلسلة، كالقوانُت كاللوائح كالقرارات  سلطة معينة،

؛ ليلتـز هبا اٞتميع، كالوظيفة ليست ملكان ١تن يشغلها، بل يتغَت ا١توظفوف ٬تب أف تكوف مكتوبة
، إىل ضركرة تدريب اإلدارم لزيادة كفايتو البَتكقراطيةالعمل، كما تدعو  متطلباتملوف حسب كالعا

كلئلجراءات الركتينية، كللتسلسل الرئاسي، كاالستخداـ كأخذ عليها االستخداـ السيء ١تعيار التخصص، 
 اٟترُب للقوانُت، كااللتزاـ اٞتامد باللوائح، كالتطبيق ا٠تاطئ ١تعيار ثبات الرتب كدكاـ الوظيفة.  

كتكنولوجيا ا١تعلومات، حيث ٘تتاز  كُب أكاخر ا٠تمسينات ظهرت النظم اليت تأثرت بالعلـو الطبيعية
صغَتة أك كبَتة، مع كجود عبلقات كنشاطات متشابكة ية للمؤسسات مهما كانت ىذه النظرية بالشمول

ا١تنظمات، ٖتقق ىدؼ التنظيم الكلي، كظهرت نظريات كأساليب أخرل عديدة ٧تحت ُب ٣تاؿ  بُت
عملها، كأسلوب بَتت كأسلوب دلفام الذين استخدما بعد اٟترب العا١تية الثانية لدل اٞتيش األمريكي 

 .(ُ)ـو العسكريةُب ٣تاؿ العل
 كقد صنف بعض الباحِرن تطور الفكا اإلدارم إلى ثَلث مدارس:

ا١تدرسة العلمية: كاليت قامت على تطوير األساليب التقليدية ُب أداء األعماؿ إىل أساليب علمية  -ُ
 فايوؿ(.، تساعد على حل كافة ا١تشكبلت اليت تواجهها، كمن أشهر ركادىا )فريدريك تايلور( ك)ىنرم جديدة

                                                           

 .ُِلعدس كآخرين ص الًتبوم، كاإلدارة كاإلشراؼ ُِْصليعقوب كٚتيل نشواف  السلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم انظر: -ُ
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ا١تدرسة االجتماعية: كيعترب )ماكس فيرب( ك)كشيسًت برنارد(  ك)ىَتبارت سيموف( من مؤسسيها،  -ِ
حيث قاموا ٔتعاٞتة نظريات اإلدارة بفكر عميق، مستخدمُت ُب ذلك اٞتوانب النفسية كالفلسفية 

 ية.كاالجتماعية كاإلحصائية، كيعترب ماكس أشهر ركاد اإلدارة ُب بلورة البَتكقراط
أك الطبيعية: كترتكز على إنتاجية األفراد كاٞتماعات، كتؤثر ُب العملية  يةا١تدرسة السلوك -ّ

مضاد إذا مل تتوفر،  ك٦تارستهم الوظيفية، ٦تا يدفعهم إىل ا١تزيد من العمل ا١تثمر، أك قد يكوف ٢تا تأثَت
كال يتعاملوف بإ٬تابية ُب أعما٢تم، ىذه اٞتوانب تتمثل ُب توفَت ا١تواءمة  فيقل أداؤىم كيضعف ٛتاسهم

كاالجتماعية كالثقافية كاالقتصادية، كبذلك ينبغي حدكث توافق بُت العامل بُت الفرد كنواحيو النفسية 
  .(ُ)ليت(مارم باركر فو أيلتو مام( ك)ىنرم لورنس جنت( ك)كطبيعة العمل اليت يقـو هبا، كمن أبرز ركادىا: )

 :على النحو التالي برنما  صنف آخاكف تطور الفكا اإلدارم  إلى ثَلث مدارس
 نظريات، كىي: ثبلث كتشملالكَلسركرة )التقلردية(،  المدرسة -ُ
 تايلور.  العلمية لفريديريك اإلدارة نظرية -أ

 الكثَتكف تايلور، كيرفعو٢تنرم فايوؿ، كالذم عاصر  )العملية اإلدارية( اإلدارية التقسيمات نظرية -ب
 لدراسة كمنطلق اإلدارية العملية مفهـو ابتدع فقد اٟتديثة؛ لئلدارة األب اٟتقيقي مرتبة إىل اإلدارة كتاب من

 دارة إىل ست كظائف، ككضع مبادئ إدارية، كعناصر لئلدارة، كتوجيهات.، كقسم كظائف اإلاإلدارة طبيعة
 فيرب.  البَتكقراطية ١تاكس نظرية -ج

 على اإلنتاجية، كتأكيدىا الكفاية كٖتقيق اإلنتاج زيادة إىل الرامي ىدفها كمن ٤تاسن ىذه ا١تدرسة:
 .التدريب، كاعتمادىا أسلوب البحث العلمي ُب العمل أ٫تية

-القرار اٗتاذ آلة، كمركزية لئلنساف كاعتبارىا ،إ٫تاؿ النواحي اإلنسانية ا:هيلإ ا١توجة االنتقادات كمن
ا١تادية،  التأثَتات طريق عن فيو تتحكم اقتصادم كائن اإلنساف ، كاعتبارىا-مقودة كأخرل قائدة فئة

 مغلق، مع التناقض نظاـ التنظيم أف كاعتربت السيئة، العامل، كأ٫تلت التأثَتات عن اإلبداع ركح كأ٫تلت
 ...كالتدقيق التخصص على الكبَت ا١تدرسة، كاالعتماد ىذه جاءت هبا اليت ا١تبادئ بُت

رة:  المدرسة -ِ  أساسيتُت: نظريتُتعلى  ملتكتشالسلَو
بعدة  مايو ألتوف قاـ السلوكي؛ حيث ا١تدخل ُب األكىل ا٠تطوة اإلنسانية: تعترب العبلقات نظرية -أ

 جديدة مدرسة اإلدارم للفكر قدمت وثورفى كٕتارب ىوثورف، ُب أجراه البحث الذم أبرزىا كاف ْتوث
 كٕتربة ،ةءاضاإلشدة  ٕتربة التجارب ىذه أمثلة كمن كا١ترؤكسُت، الرئيس العبلقة بُت ٖتسُت بأ٫تية تؤمن
 النتائج كمنكٕتربة السلوؾ االجتماعي كدكره ُب زيادة االنتاج، اإلنتاجية،  على كأثره ا١تادم غَت اٟتفز
مرفقي، كدكر  نظاـ كوهنا إىل باإلضافة اجتماعي نظاـ ا١تنظمة الدراسات: أف تلك عن ا١تستخلصة ا٢تامة

                                                           

 .ِٗ-َِبوية لشرؼ إبراىيم ا٢تادم صأساسيات اإلدارة الًت  انظر: -ُ
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 حاجاهتم ٖتقيق طريق عن ا١تنظمة ُب العاملُت حفز دكافع األفراد، كأنو ٯتكن إثارة ُب ا١تعنوية اٟتوافز
 العاملُت األفراد إتاىات ٖتديد ُب دكران  ا١تنظمة ُب كاالجتماعية، كأف اٞتماعة غَت الرٝتية تلعب النفسية

 الفرد رضا بُت القيادة، كالربط ُب كنمط كا١تشاركة لشوركما األسلوب إتباع على الًتكيز كأدائهم، ك٬تب
 بقدر اجتماعية مهارات إىل ا١تدراء فعاؿ، كحاجة اتصاؿ نظاـ تطوير كاإلنتاجية، كضركرة العامل

 .فنية مهارات إىل حاجتهم
 ا١تدرسة ( أفكارXاألكىل ) النظرية خبلؿ من جر٬تور انتقدX.Y): جر٬تور ) ماؾ نظرية -ب

 عرب ( فقدYالثانية ) معو، أما نظريتو تعاملها كطريقة العنصر البشرم إىل نظرهتا ُب خاصة الكبلسيكية
 جر٬تور ماؾ ككاف مع العنصر البشرم، كاإلنساٍل الصحيح التعامل كيفية عن نظره كجهة عن خبل٢تا من
 .الفرد العامل كأىداؼ ا١تنظمة أىداؼ بُت التكامل إحداث إىل دعا من أكؿ

كاعتمدت ا١تدرسة السلوكية طرقان علمية ُب الدراسة، كطريقة التجربة، كطريقة عينات االستقصاء، 
 ؛ُب رفد الفكر اإلدارم ٔتعطيات جديدة -السلوكية-كقد سا٫تت ىذه ا١تدرسة كطريقة دراسة اٟتالة، 

من حيث تركيزىا على العامل اإلنساٍل كسلوكو، غَت أف من عيوهبا أهنا مل تنجح ُب تقدَل تفسَت 
 متكامل لسلوؾ ا١تنشاة، كبالغت ُب تعظيم أ٫تية العبلقات اإلنسانية ُب العمل كأ٫تلت جوانب أخرل.  

 ما يلي: كتشملالحديِة:  المدارس -ّ
 العا١تية اٟترب من األكىل السنوات ُب يد الربيطانيُتعلى  تاإلدارة )الكمية(: ظهر  علم مدرسة -أ

 علماء فريق من تكوين ًب إثرىا على كاليت اٟترب، شؤكف ُب عديدة كاجهوا مشكبلت الثانية؛ حيث
 أف على ىذه ا١تدرسة ركاد أفكار ا١تشاكل، كتنطوم ىذه ٟتل األخرل؛ كالعلـو كالطبيعة الرياضيات

 كعبلقات رياضية، كقد كمي شكل ُب عنها التعبَت ٯتكن منطقية كعملية إليها النظر ٯتكن اإلدارة
 استخداـ ُب بالغت اإلدارة، إال أهنا ١تشاكل جديدة إدارية حلوؿ اإلدارم بإ٬تاد الفكر إثراء ُب سا٫تت

 .رقميا فيها التعبَت ٯتكن ال كثَتة  مشاكل ىناؾ أف األرقاـ، خاصة
 النظم، كتشتمل على: مدرسة -ب
 يسعى كلي اجتماعي نظاـ عن عبارة ا١تنظمة النفي، كعرب عنها بأف بَتتا النظاـ: كمؤسسها نظرية -

 اإلنتاج، فرعي، كنظاـ نظاـ عن عبارة ككل جزء أجزاء، من يتكوف النظاـ معُت، كىذا ىدؼ ٖتقيق إىل
 لأج من متكامل بشكل بعضها على األنظمة معتمدة ىذه التسويق، كتعمل كنظاـ األفراد، كنظاـ
بيئتُت: داخلية  ُب كيتأثر يعيش ا١تنظمة كنظاـ ٖتقيقو، إىل ا١تنظمة يسعى نظاـ الذم الكلي ا٢تدؼ ٖتقيق
 أصحاب هبا كيقصد داخلها، كخارجية تتم اليت كاإلنسانية كاإلنتاجية ا١تادية األنشطة ٚتيع تشمل
 لو نظاـ ضمن اجملتمع، فأم ا١تنظمة خارج نطاؽ موجودكف كىؤالء ا١تنظمة، بنشاط العبلقة ذكم ا١تصاّب

 عملية التغذية فيو تتاح أنو ٥ترجات، ك٧تد على لنحصل كمعاٞتة ٖتويل لعمليات ٗتضع مدخبلت
 أفكار إ٬تاد ُب كقد سا٫تت نظرية النظاـ، األخطاء تكرار ا١تخرجات؛ لتجنب من للمدخبلت العكسية
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 للهدؼ، للوصوؿ تعمل أف البد كحدات ضمنها كاحدة كوحدة ا١تشركع جديدة، كحاكلت دراسة إدارية
السهل  من نظرية بأنو ليسىذه الكأخذ على  كهتتم بعبلقات ا١تنشئة بالوضع احمليط هبا كبيئتها ا٠تارجية،

 .كاحدة كوحدة الكبَتة للمشاريع النظر عمليان 
 أ٫تية االعتبار بعُت تأخذ مل السابقة كالنظريات ا١تدارس معظم نظرية اإلدارة ا١توقفية: ذلك إف -

 ففي العاملُت، األفراد ٕتاه األمثل السلوؾ ٖتديد ُب التكنولوجيا البيئية كال كا١تتغَتات الظركؼ اختبلؼ
 من البد أخرل ظركؼ كُب ا١تنظمة، داخل ا١تعلومة النظم كالقوانُت استخداـ من البد معينة أحياف

 األحواؿ كافة تناسب كاألعماؿ لؤلفراد إدارم تنظيم إتباع ٯتكن ال ا١توقفية للنظرية التسامح، كطبقا
 الظركؼ ٚتيع كُب التنظيمات ٚتيع على تطبق إدارية مبادئ يستخدـ أف للمدير ٯتكن كالظركؼ، كال

كالتكيف مع  حيث ال توجب االلتزاـ بنظرية معينة للتطبيق، ، كامتازت با١تركنةاليت يواجهها كا١تواقف
 .٥تتلفة لنظريات ٕتميع اعتربتا أهنأخذ عليها ك ا١توقف كفق ما ٭تتاج إليو، 

 اشًتاؾ خبلؿ من لؤلفراد الداخلي اٟتفز زيادة هبدؼدركر  بيًت كضعها باألىداؼ: اإلدارة -ج
 يعٍت كىذا عملو، على ا١ترؤكس رقابة كزيادةكتقييم اإل٧تاز، ٖتديد األىداؼ،  ُب الرؤساء مع ا١ترؤكسُت

 ركح ا١تعنوية، كيؤكد مباشر، لَتفع الركح بشكل عليو تؤثر اليت القرارات اٗتاذ ُب ا١ترؤكس مشاركة زيادة
 إبداعاتاهتم ، كيعززبالنسبة للعمل كبالنسبة لرئيسو ا١ترؤكسُت قلق نسبة ا١تشاركة، كٮتفض الفريق، ك٭تسُت

 .الفنية بقدراتو بالفرد ال الشمويل ، كاالىتماـكابتكاراهتم كاالستفادة منها
 اليابانيُت تطوير على كمفاىيمو مبادئو ( ُبJاليابانية ) اإلدارة أسلوب مداليابانية: اعت اإلدارة -د

 ا١تعاصرين لو زمبلئو على ا١تتقدـ كاالجتماعي اإلدارم بفكره تصدل الذم جر٬تور ماؾ دكغبلس ألفكار
 كالتوافق التكامل  (Y)األكىل ُب ، فأرسى(X , Y) نظرييت  تقدَل خبلؿ ا١تدرسة الكبلسيكية، من ُب

 الكبلسيكية. ا١تدرسة إىل النقد كجو X)الثانية ) كُب كا١تنظمة، أىداؼ األفراد بُت
، كىي تقـو على أساس Japaneseلكلمة  ( اختصارJٔتبادئ اإلدارة اليابانية ) (Y)إف ربط نظرية  

إحداث نوع من التكاتف االجتماعي داخل ا١تنظمة، من خبلؿ نقل كتطبيق القيم السائدة داخل األسرة 
اليابانية إىل داخل ا١تنظمة اليابانية، كاليت تتصف ٓتاصية االستقرار كاإلٯتاف بأ٫تية العمل كاٞتهد اٞتماعي 

 .(ُ)اليت ٮتضع فيها سلوؾ الفرد لسلوؾ أعضاء اٞتماعة ُب كياف اجتماعي منسجم
 كصنف آخاكف تطور الفكا اإلدارم إلى:

 ا١تدرسة السلوكية. -ّ    نسانية.مدرسة العبلقات اإل -ِ مدرسة اإلدارة العلمية. -ُ
 .(ِ)ا١تدخل ا١توقفي -ٔ          مدخل النظم. -ٓ          ا١تدخل الكمي. -ْ

                                                           

-ّاإلسبلمية كأثرىا على األداء التنظيمي لربيعة كعفوف صاإلدارة ، ك ُِٕ-ُُٗا١تنظمة كنظرية التنظيم لعقيلي كا١تؤمن ص انظر: -ُ
 .ْٗ-ُْ، كمبادئ اإلدارة )النظريات كالوظائف( للقريوٌب كزكيلف صُْ-ِْ، كمبادئ اإلدارة اٟتديثة لعمر سعيد كآخرين صُّ

 .ٕٖ-ُٓأصوؿ اإلدارة اٟتديثة ألٛتد الصباب ص انظر: -ِ
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 كعناصا العمل اإلدارم تعايف اإلدارة
 تعايف اإلدارة: -أ

 الكلمة من اإلدارة كلمة اشتقت كلقد ،٤تدد ؼهبد الوفاء أك ،معُت غرض ٖتقيق اإلدارة تعٍت
 فاإلدارة كمنو اآلخرين، تعٍت (منسًتمك) خدمة، تعٍت (أد) :جزئُت من تتكوف اليت( أدمنسًتم) البلتينية

 تقدَل العوف ٢تم.  كتعٍت كذلك، اآلخرين خدمة تعٍت
 نشاط ٚتاعي موجو؛ لتنفيذ سياسات معينة، بغية ٖتقيق أىداؼ مرسومة. كا١تعٌت االصطبلحي ٢تا: 

استغبلؿ ا١توارد ا١تتاحة استغبلالن أمثل، كذلك عن طريق عملية اجتماعية مستمرة، تعمل على أك 
 لتحقيق أىداؼ أساسية ٤تددة للمنظمة.؛ التخطيط، كالتنظيم، كالتوجيو، كالرقابة، كالقيادة، كاالتصاؿ

كشاملة؛ لتطوير ا١تنظمات اإلدارية، من خبلؿ تفاعبلت إ٬تابية،  رةمعملية علمية مستأك ىي 
ساليب مبلئمة، كاستثمار اإلمكانات ا١تتاحة؛ لتحقيق األىداؼ كاستخداـ عمليات كأدكات كأ

 .(ُ)كالسياسات بكفاءة كفعالية، بأقل جهد ككقت كتكلفة
إال أهنم يتفقوف ٚتيعان   بعلم اإلدارة على مفهوـو كاحدو،كعلى الرغم من عدـ اتفاؽ الباحثُت كا١تهتمُت

 .(ِ)العملية اإلداريةعنصر األساس ُب الى أف اإلنساف ىو احملور الرئيس ك عل
 عناصا العمل اإلدارم -ب
، ك٘تثل عنصران ىامان ُب عمل اإلدارة؛ النتائج أك األغراض اليت تسعى اإلدارة إىل ٖتقيقهاكىي  األىداؼ: -ُ

 م السياسات كالتخطيط، كالثاٍل: أهنا معيار للمتابعة كتقييم األداء.سحيث ٗتدـ إتاىُت: األكؿ: أهنا أساس لر 
٘تثل األدكات اٟتيوية اليت تعتمد عليها اإلدارة للوصوؿ إىل أىدافها، كا١توارد األساسية اليت ا١توارد: ك  -ِ

 .كا١تعلومات كحصيلة ا٠تربة كالعلم اإلنساٍل ،بأشكالو كمظاىره ا١تختلفة كا١تاؿ ،األفرادتتعامل معها اإلدارة: 
، العليا لتكوف مرشدان كضابطان لؤلعماؿ التنفيذية٣تموعة القواعد اليت ٖتددىا اإلدارة السياسات: كىي  -ّ

كيرجع إليو القائموف باألعماؿ التنفيذية لبلسًتشاد حُت تواجههم مشكبلت ٖتتاج إىل اٗتاذ قرار، كالبد من 
 كجود سياسات كاضحة معلنة ُب كل ٣تاؿ من ٣تاالت عمل ا١تنظمات.

، ك٢تا أنواع ٥تتلفة،  ٘تلك عليها سلطانان حيويان : كىي عوامل تؤثر ُب كفاءة اإلدارة ُب حُت الالقيود -ْ
 فمنها القانونية كالسياسية، كمنها االقتصادية، كمنها االجتماعية، كمنها الفنية كالتكنولوجية.

كيعرب عن ٣تموعة النظاـ ا١تؤثر على ، اليت تعمل ُب ظلها اإلدارة ا١تناخ: كىي الظركؼ كأالبيئة  -ٓ
 كالذم يشَت إىل العبلقات بُت األفراد ُب أم موقف، كمدل تأثَت األفراد فيها. ٣تموعة من األفراد با١تناخ

 .(ّ)ا٠تطط كالربامج -ٔ
                                                           

السلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ ك ، ٖأساسيات اإلدارة الًتبوية ص، ك ٗمبادئ اإلدارة اٟتديثة لعمر سعيد كآخرين صانظر:  -ُ
 .ُّاإلسبلمية كأثرىا على األداء التنظيمي صكاإلدارة  ،ُْٓالًتبوم ص

 .ُّ، كمبادئ اإلدارة اٟتديثة لعمر سعيد كآخرين صّص ادأبو عر  صاّب ل الفكر اإلسبلمي  نظرات ُب اإلدارة من منظور -ِ
 .ُِّ-ُُٗ( لعلي السلمي كآخرين صُ)انظر: أساسيات اإلدارة  -ّ
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 ككظائفها ممرزات اإلدارة
 ممرزات اإلدارة: -أ

عند انتهاء أك ٧تاح إحدل العمليات داخلها؛ ألهنا أنشطة  اإلدارة عملية مستمرة: فبل تتوقف -ُ
حركية مستمرة، تتكوف من ٣تموعة من ا١تمارسات ا١ترتبطة ببعضها البعض ُب حلقات متواصلة من 

 األنشطة ا١تتداخلة، تتميز بالتأثر كالتأثَت.
٣تموعة من األفراد يشًتكوف ُب العملية اإلدارية، كٖتقيق أم أف ىناؾ  عملية اجتماعية: اإلدارة -ِ

كاجتماعيتها أيضان ىدؼ كاحد، على اختبلؼ مؤىبلهتم كدكافعهم كخلفياهتم كقدراهتم العلمية، 
ٔتمارستها لنشاطها ُب ٤تيط اجتماعي معُت، يتميز ٔتجموعة من العادات كالتقاليد كالقيم االجتماعية 

 ارية إ٬تابان أك سلبان.ا١تؤثرة على اٞتوانب اإلد
أم أهنا تعمل على االستخداـ الفعاؿ للموارد ا١تتاحة، كا١توارد البلزمة  اإلدارة عملية فاعلة: -ّ

 ىي:ك  ،لئلدارة كي ٘تارس أنشطتها تشمل ثبلثة عناصر رئيسية، ٖتقق من خبل٢تا أىدافها ا١تطلوبة
، كىو أىم العناصر ا١تتاحة لئلدارة؛ ألنو كالفنيوفا١تدراء، كا١تدرسوف، البشرم: كا١تتمثل ُب العنصر  -أ 

الغاية كالوسيلة ُب نفس الوقت، فهو الذم ٮتطط كينفذ كيراقب ك٭تقق ا٢تدؼ، كىو ا١تستفيد ٦تا يتم 
 اٟتصوؿ عليو من نتائج.

ا١تفاىيم اإلدارية ك  ،كا١تعلومات ،كالطرؽ ،كاألساليب ،: كا١تتمثل ُب األفكارا١تعنومالعنصر  -ب
 كالتنظيمية، كالسلوكية.

 العنصر ا١تادم: كا١تتمثل ُب األمواؿ، كاألجهزة، كالتجهيزات، كا١تباٍل. -ج
 كىذه العناصر تعمل ٚتيعها ٠تدمة اٞتهاز اإلدارم، كال ٯتكن االستغناء عن أم كاحد منها.

كامل   غبلؿباستثمار كاست ؛اإلدارة عملية ىادفة: أم تسعى إىل ٖتقيق أىدافها كأىداؼ ا١تنظمة -ْ
بأقل جهد كتكلفة  بدرجة مثلى؛ لتصل إىل النتائج ا١تطلوبة البشرية كا١تادية كا١تعنوية ا١تتاحةكل ا١توارد ل

  ككفاءة كفعالية عالية.
اإلدارة عملية توجيهية: أم أهنا عملية توجيو اٞتهود كالطاقات البشرية، كالسيطرة على أمور اٟتياة  -ٓ

 ُب ا١تنظمة.
 ٚتيع اٞتوانب كالعمليات.: أم تشمل عملية شاملواإلدارة  -ٔ
 .ا١تنظمات ٥تتلف ُب ٧تده عاـ نشاط اإلدارة -ٕ
 .البيئية ا١تتغَتات من العديد ظل ُب تعمل فا١تنظمة ،متحرؾ ديناميكي نظامهااإلدارة  -ٕ
 .ا١تنظمة موارد ٥تتلف الستخداـ-، كالرقابةالتخطيط، كالتنظيم، كالتوجيو- أنشطة ٣تموعة اإلدارة -ٖ
 اإلدارة تتضمن مقاييس كمعايَت لتنظيم النتائج. -ٗ

 بعضها. معمتداخلة كمتشابكة العملية اإلدارية  -َُ
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تأثر هنا تإاإلدارة تستلـز اٗتاذ قرارات علمية سليمة بناء على الظركؼ كالعوامل احمليطة، إذ  -ُُ
ا١تتخذة بالتأثَتات البيئية اليت تعمل هبا،  با١تتغَتات ا٠تارجية احمليطة هبا، كمن ٍب تتأثر معظم القرارات

 .كتشمل ىذه ا١تتغَتات الظركؼ االقتصادية كالسياسية كغَتىا
 .(ُ)اهتا، كدركرىا معلن رٝتيان ذ ُب غاية كليست كسيلة اإلدارة  -ُِ
 ظائف اإلدارة:ك  -ب
عبارة عن نشاط إنساٍل يهدؼ إىل ٖتقيق نتائج ٤تددة، باستغبلؿ موارد فت كظائف اإلدارة بأهنا: عر  

أك ىي النشاط اإلدارم الذم يتم على عدة مراحل تتكوف متاحة، كالعمل على تنمية موارد جديدة، 
 منها العملية اإلدارية.

من أربع كظائف ىناؾ شبو اتفاؽ بُت الباحثُت كا١تهتمُت بعلم اإلدارة على أف العملية اإلدارية تتكوف ك 
، كىذه الوظائف متداخلة مع بعضها البعض ُب كاقع كالرقابة، التوجيوك ، التنظيم، ك رئيسة ىي: التخطيط

العملية اإلدارية تبدأ  إال أنو ٯتكن القوؿ بأف ،الفصل بُت ىذه العناصر بيصعك ا١تمارسة العملية، 
كعلى أم حاؿ  ُب بعضها البعض، كىي عملياته تتأثر كتؤثر بالتخطيط، فالتنظيم، فالتوجيو، ٍب الرقابة،

ثل األبعاد الرئيسية للعملية اإلدارية نظمات اليت تسَت على هنج إدارم  فإف ىذه الوظائف األربع ٘تي
ي
ُب ا١ت

 .(ِ)حسب اتفاؽ معظم ركاد اإلدارة سوم
 اإلدارة علم كفن كمهنة: -ج

، كمركزه عملو كاف مهما كاإلدارم ا١تدير ٯتارسها ُب آف كاحد،إف اإلدارة مزيج بُت العلم كالفن كا١تهنة 
فهي ترتكز على أصوؿ كقواعد كمبادئ ٤تددة، كتتطلب ٦تارستها خربة كمهارة كموىبة معينة، لذا فاإلدارة 

، كقواعده، كأىدافو، كأساليبو العلمية، ٦تا لو أصولو الناجحة ما توفر فيها كل ىذه العناصر، فهي علم
على يعتمد كثَتان  اجة ُب اإلدارم إىل أف يكوف مؤىبلن تأىيبلن علميان، كىي ُب الوقت نفسو فػن٬تعل اٟت

الشخصية بأكرب قدرو من الفعالية، كمهنة كا٠تربات  كا١تواىب كالقدرات مدل التطبيق العملي للمهارات
 .(ّ)اتتطلب ُب ٦تارستها خلفية نظرية تصقلها كتزيد من فاعليتها كالقدرة على ٦تارسته

 
  

                                                           

، كاإلدارة اإلسبلمية كأثرىا على ُْْلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم صالسك ، ٗ، ٖانظر: أساسيات اإلدارة الًتبوية ص -ُ
 . ُّ، َُ، كمبادئ اإلدارة اٟتديثة لعمر سعيد كآخرين صُْاألداء التنظيمي ص

)النظريات  ، كمبادئ اإلدارةّص ادلعر   الفكر اإلسبلمي  نظرات ُب اإلدارة من منظورك ، ّْانظر: أساسيات اإلدارة الًتبوية ص -ِ
 .ِِْ-َٗ، كأصوؿ اإلدارة اٟتديثة للصباب صُّٕ-ٖٓ، كالوجيز ُب مبادئ اإلدارة لسبلمة صٗٗكالوظائف( للقريوٌب كزكيلف ص

، ُُ، كمبادئ اإلدارة اٟتديثة صْص نظرات ُب اإلدارة من منظور الفكر اإلسبلمي، ك ُِانظر: أساسيات اإلدارة الًتبوية ص -ّ
 .َّ( لعلي السلمي كآخرين صُ، كأساسيات اإلدارة )ُّألنور سبلمة ص كالوجيز ُب علم اإلدارة
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 )مفهومها كأىدافها كمصادرىا كخصائصها كمبادئها( اإلدارة اإلسَلمرة
 مفهـو اإلدارة اإلسَلمرة: -أ

أىٍف تىكيوفى  ﴿ًإالَّ  :تعاىل ، ىو قولوكاحدُب موضعو  الكرَل فآالقر  ُب إدارة لكلمة اشتقاقية مفردة كردت
نىكيٍم﴾ ا بػىرػٍ  الاّْجىاؿي  "كىيىًقلَّ كجاء ُب أحاديث أشراط الساعة: ، [ِِٖ]البقرة:ًتجىارىةن حىاًضاىةن تيًديايكنػىهى

 حىتَّى السَّاعىةي  تػىقيوـي  ال"كعند الطرباٍل: ، (ُ)اٍلوىاًحدي" اٍلقىرّْمي  اٍماىأىةن  ًلخىٍمًسرنى  يىكيوفى  حىتَّى النّْسىا ي، كىيىٍكِػياى 
، كذكر أف فيو من "اى ييًدب"، إال أف ا٢تيثمي ُب تعلقو عليو ذكره بلفظ: (ِ)"اٍماىأىةو  خىٍمًسرنى  أىمىاى  الاَّجيلي  ييًدياى 

كرد ُب  كالذمللداللة على معٌت اإلدارة ىو لفظ )التدبَت(،  كاللفظ الذم استخدمو ا١تسلموفمل يعرفو، 
 ، كمنها:ئلدارة اإلسبلمية ذكرىا الباحثوفىناؾ تعريفات عدة ل، ك (ّ)من كتاب اهلل تعاىل آيات كثَتة

 اهنشؤك  كينظر ،ا١تعامبلت قضايا إ٘تاـ إىل يهدؼ ،كملموس كاقعي عياٍل تصرؼ اإلسبلمية: اإلدارة
 ٭تتمل كال ،التأجيل يقبل ال ٔتا ،كااللتزامات اٟتقوؽ من أساس على ،مباشران  فعليان  إ٘تامان  ،الناس بُت

 .(ْ)الًتاضي عدـ أك ا١تماطلة
بأهنا: االستفادة من ٚتيع القواعد اإلٯتانية؛ لتوفَت أكرب قدر من اإلنتاج، على  النحومكعرفها عدناف 

 .  (ٓ)أعلى مستول من اإلتقاف، كأقل كقت ٦تكن؛ ليكوف العمل كلو عبادة هلل تعاىل

 زمنية فًتة ُب، ٚتاعة أك فرد عن صادر، مقصود مشركع نشاط أم :اهنأب ا١تزجاجي داكد أٛتد هاعرفك 
 .٤تدد مباح ىدؼ لتحقيق؛ معينة
 كما يلي: إسبلمي منظور من كعرفهما، خاصةعامة ك  إىل اإلدارة ميسبتق ا١تزجاجياـ قك 

 خبللو من يتم -ٚتاعي أك فردم- كمقصود مشركع نشاط أم: -إدارة األعماؿ– ا٠تاصة اإلدارة
 ُب تتمثل، مباحة أىداؼ ٖتقيق بغية؛ معينة زمنية فًتة ُبر، اٞتمهو  إىل مباحة سلعة أك خدمة تقدَل
 .ا١تشركعة األرباح من ٦تكن قدر أقصى

 ،اٟتكومية األجهزة ٚتيع ُب العاملُت موظفيو مع الراعي بو يقـو مشركع ٚتاعي نشاط :العامة اإلدارةك 
 أثناء األداء بأمانة منهم شعورا؛ ٘تييز ببل -اٞتمهور- الرعية إىل مشركعة سلعة أك خدمة تقدَل خبلؿ من

 كافة ذلك ُب مستعملُت ،اإلسبلمية الشريعة مصدرىا كتعليمات ألنظمة كفقا، اإلدارية ٦تارستهم
 .كالعباد للببلد كالنماء كالرخاء األمن توفَت أجل من ،مباحة عامة أىداؼ لتحقيق سعيان  ؛ا١تتاحة اإلمكانات

                                                           

 ، كاللفظ للبخارم.ُِٕٔبرقم:  َِٔٓ/ْ، كمسلم ّّْٗبرقم:  ََِٓ/ٓالبخارم  أخرجو -ُ
 .ِٕٗ/ٕ الزكائد ٣تمع ،«أعرفو كمل ،الرملي عيسى بن ٤تمد كفيو»، قاؿ ا٢تيثمي: َُُٔٔبرقم:  ُٔٓ/ُٗ الكبَت أخرجو الطرباٍل ُب -ِ
كيشتمل على ضركرة التمعن كالتفكَت ُب األمور، كاٟترص  أمشلي كأعمُّ، ون  ؛ ألأف  لفظ )تدبَت( أكثري مشوالن كعمقناكيذكر بعض الباحثُت  -ّ

مدخل مبسط لكل ، انظر: اإلدارة اإلسبلمية عٍت التنفيذيدكد االستعماؿ ك ٤تدارة اإل لفظما بينلتأدية األعماؿ،  على اختياًر أفضل الطُّرؽ
 باحث، ُب منتديات موسوعة االقتصاد كالتمويل اإلسبلمي.

 .ّٔفقو اإلدارة اإلٯتانية ُب الدعوة اإلسبلمية لعدناف النحوم ص -ْ
 .ٓٓص لفهداكمل( اإلدارة ُب االسبلـ )ا١تنهجية كالتطبيق كالقواعدعن  ، نقبلن ِٗاإلدارة اإلسبلمية كأثرىا على األداء التنظيمي ص -ٓ
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 ألف؛ اٟتديثة كا١تفاىيم لئلدارة اإلسبلمي ا١تفهـو بُت الفارؽ ا٫ت( كمشركع مباح) كلميت كيشَت إىل أف
 ُب السلوؾ كىذا ،سلوؾ كأخَتان  أكالن  ىي كإ٪تا، كتصرفاتو اإلنساف عن ٣تردة تنفيذ أداة ليست اإلدارة

 يتجزأ ال جزء كيشكل ،كنواىيو كتعاىل تبارؾ اهلل ألكامر ٮتضع ،كٛتيدان  منضبطان  يكوف أف ٬تب اإلسبلـ
 .(ُ)الدياف للخالق اإلنساف عبادة من

 دينا، ربا، كباإلسبلـ باهلل رضيت اليت اإلدارية التنظيمات تلك ىي اإلسبلمية اإلدارةكٯتكن القوؿ: إف 
 ،تعاىل اهلل كتاب توافق فهي ،كطريقان  منهاجان  اإلسبلـ كبشرعةلى اهلل عليو كسلم نبيان كرسوال، كٔتحمد ص

 موافقة تعاليمو ٖترم ُب كٕتتهد اإلسبلـ، بأكامر تلتـزك كتنهل منهما،  لى اهلل عليو كسلم،صرسولو  كسنة
 .(ِ)ا١تطهر يوافق الشرع ٔتا إدارهتا تصوغك  جديدة، كأمور أحواؿ من يستجد ما كل ُب

  أىداؼ اإلدارة اإلسَلمرة: -ب
فإف  ان مباشران على مصادر ىذا النظاـ، كعليواألىداؼ ُب أم نظاـ اجتماعي تعتمد اعتماد إف
، اؼ كمقاصد الدين اإلسبلمي اٟتنيفىي نفسها أىد اإلدارم ُب اإلسبلـؼ كمقاصد النظاـ أىدا

 ىي ما يلي: اٟتنيف كمقاصد ىذا الدين
 كزجر ا١ترتد، كعقوبة ،اٞتهاد ٟتفظو كشرع ،العبادات كٖتقيقو قامتوإل شرعحيث : حفظ الدين -ُ

ُب حفظ الدين بالعمل  كغاية ما يتجلى بو النشاط اإلدارم ُب اإلسبلـ ،عقيدهتم الناس على يفسد من
، كاألحواؿ كاألماكن كاألزماف ، كٖتكيم شرعو على كل ا١تستويات كُب كل الظركؼبتنفيذ أكامر اهللك  بو،

 كالدعوة إليو، كرد كل ما ٮتالفو، كاٞتهاد لرفع رايتو.
 كٖترَل عليها، يعتدم من على القصاص ٟتفظها كشرع النكاح، إل٬تادىا شرع إذ: حفظ النفس -ِ
 ، كإباحة تناكؿ احملـر عند الضركرة.عنها الضرر دفع كلزـك ،بالتهلكة النفس إلقاء
بالعمل على تطوير العقلية ا١تسلمة فكران كتطبيقان كإبداعان ُب شىت ٣تاالت اٟتياة، حفظ العقل:  -ّ

ية كٛتاية العقل من كل ما يهدد سبلمتو، أك يعيق كظيفتو من مفاسد، سواء كانت ىذه ا١تفاسد معنو 
ٯتكن أف تظهر ُب ا١تناىج التعليمية، أك الوسائل اإلعبلمية كالفكرية كما تبثو من ٝتـو تؤثر على  فكرية

سبلمة العقيدة كصفائها، أك مفاسد مادية، كا١تسكرات كا٠تدرات كما شاهبها ٦تا حرمو اإلسبلـ صيانة 
 لشارب ا٠تمر. عقوبة تشرعللعقل، ٢تذا 

 جهاضإ كحرمة كالقذؼ، الزٌل عقوبة ٟتفظو كشرع الزكاج، إل٬تاده شرعحيث  :النسلحفظ  -ْ
، كٛتاية األعراض كاألنساب، ك٤تاربة كل أنواع السفور كاجملوف، كمنع االختبلط، كحفظ اٟتامل ا١ترأة

 شرؼ ككرامة األمة بسلوؾ كإتباع أخبلؽ اإلسبلـ ُب التعامل مع ٚتيع األحواؿ كالظركؼ.

                                                           

 .ْٗ-ْْمقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية للمزجاجي ص  -ُ
 .ِّٔ، ِِّمنهجية التأصيل اإلسبلمي لئلدارة الًتبوية ٟتساف اٟتلواٍل صانظر:  -ِ



12 
 

، كىبات، كتربع، كزكوات، كشراء بيع من ا١تعامبلت أنواع حصيلولت شرعحفظ ا١تاؿ: حيث  -ٓ
 دامو ُب األكجو ا١تشركعة كبالوسائل ا١تشركعة،صرفو كاستخ ٟتفظو كشرع ذلك، ك٨تو ككصية، كمَتاث،

 على كاٟتجر مشركع، سائغ كجو ببل تبلفوإ أك ،بالباطل الناس ماؿ أكل حرمةكأداء اٟتقوؽ ألىلها، ك 
، ك٤تاربة ا١تكاسب احملرمة كا١تشبوىة كالربا كالسرقات كالرشاكل، السرقة كعقوبة ،الربا كٖترَل السفيو،

 .(ُ)كالغصب كالقمار، ك٨تو ذلك
ىناؾ من يرل أف أىداؼ النظاـ اإلدارم اإلسبلمي ال تنحصر ُب حفظ ىذه الضركرات ا٠تمس اليت ك 

، فهي تتجاكز ذلك إىل ما ىو أكمل ك أمشل، كلكنها سبلمية إىل كجوب احملافظة عليهادعت الشريعة اإل
 : األرض اليت تأخذ عدة ظواىر ىي، كتتلخص ُب عبادة اهلل ُبجملتمع ا١تسلمال ٗتتلف عن أىداؼ ا

 .ُب ٚتيع النواحي كاجملاالت كاألعماؿتطبيق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية  -أ
 ثركات.ٚتيع الة من ، كاليت تتطلب بذؿ اٞتهد ا١تادم كالعقلي لبلستفاداألرضعمارة  -ب
 .بإقامة اٟتكم كاإلدارة العادلة، كتنظيم العبلئق بُت الناس االستخبلؼ ُب األرضٖتقيق  -ج
 ، ذلك اجملتمع الذم يتوفر ألفراده حد الكفاية ال الكفاؼ.دؿ كهدؼو هنائيقياـ ٣تتمع الكفاية كالع -د
أنواع النشاط البشرم ُب اجملتمع ا١تسلم  ىذه األىداؼ األربعة ٘تتاز بالشمولية اليت تكفل تسخَت كافةك 

 .(ِ)، كعبادتو كاالمتثاؿ ألكامر الدين كالبعد عن نواىيوان لئلنساف على طاعة اهلل سبحانوليكوف عون
، الشرعية لؤلحكاـصادر ا١تإف مصادر اإلدارة اإلسبلمية ىي ذاهتا : اإلسَلمرة إلدارةا مصادر -ج

اإلٚتاع، كالقياس، كاالستحساف، كا١تصاّب ا١ترسلة، - كتبعية، -الكتاب، كالسنة-أصلية كىذه ا١تصادر 
 :(ّ)-كسد الذرائع، كالعرؼ، كمذىب الصحايب، كشرع من قبلنا، كاالستصحاب

 :أكالن: المصادر األصلرة
 ُب ا١تكتوب صلى اهلل عليو كسلم، النيب على ا١تنزؿ ،ا١تعجزاهلل تعاىل  كبلـكىو  : الكرَل فآالقر  -ُ

 ا١تبادئ أرسى كإ٪تا ،اإلدارة عن تفصيلية قضايا ذكري كمل ،بتبلكتو ا١تتعبد ،بالتواتر ا١تنقوؿ ،ا١تصاحف
  .اإلدارم العمل اعليه يقـو يتال كاألسس

 تقرير، أك فعل أك قوؿ من القرآف غَت كسلم عليو اهلل ىصل النيب عن صدر ما كىي: النبوية السنة -ِ
 عليو يطلق ما أك باإلدارة صلة ٢تا كثَتة جوانب كتضمنت ،الكرَل فآالقر  بو جاء ١تا مفصلة كىي

 ُب العدؿ إىل كالدعوة ،كاإلتقاف ،الغش كعدـ ،األجر كإعطاء ،للعمل مفاىيم أعطت حيث ،بالتدبَت
 .(ْ)الناس بُت كاألحكاـ األكامر تنفيذ

                                                           

 .َٔ-ٓٓمقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية ص، ك ٕٓالدعوة ص أصوؿ، ك ٓص الفكر اإلسبلمي  نظرات ُب اإلدارة من منظورانظر:  -ُ

 .ٔمن منظور  الفكر اإلسبلمي لصاّب أبو عر اد ص انظر: نظرات ُب اإلدارة -ِ
 .ُّٓا١تدخل لدراسة الشريعة اإلسبلمية لعبد الكرَل زيداف ص -ّ
 .َّكاإلدارة اإلسبلمية كأثرىا على األداء التنظيمي ص، ٓٗ/ُ للشوكاٍل الفحوؿ إرشادك  ،ُٓ/ُ للزرقاٍل العرفاف مناىلانظر:  -ْ
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 :تبعرة: المصادر الثانران 
 من عصر ُب ،كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ كفاة عدب ،اإلسبلـ أمة ٣تتهدم اتفاؽىو : إلٚتاعا -ُ

 التدبَت أك اإلسبلمية اإلدارة استمدت حيث ،كاقعة ُب شرعي حكم على ،األمور من أمر على ،رالعصو 
 ،ا١تستجدة ا١تعامبلت أمور كحسم العملية، كالقواعد التفصيلية كمقرراتو مفاىيمو بعض اإلسبلمي

 .(ُ)...العامة األمواؿ كتنظيم
إٟتاؽ ما مل يرد فيو نص على حكمو، ٔتارد كرد فيو نص على حكمو، ُب اٟتكم الذم القياس:  -ِ

كرد بو النص؛ الشًتاكهما ُب علة ذلك اٟتكم، كقد ثبتت حجيتو بأدلة كثَتة من القرآف كالسنة كعمل 
 . (ِ)السلف بو دكف إنكار

 أك استثناء مسألة جزئية من أصل كلي أكاالستحساف: العدكؿ عن قياس جلي إىل قياس خفي،  -ّ
إال أخذان بقياس أك بدليل  سكؿ، كىو من ا١تصادر الشرعية؛ ألنو ليدقاعدة عامة؛ لدليل يقتضي ىذا الع

، كلذلك لآخر، أما من أنكره كالشافعي فإنو أراد باالستحساف اتباع ا٢تول، كتشريع األحكاـ بغَت دلي
 . (ّ)مراد القائلُت بوسلم بو أصحابو بعدما تبُت ٢تم 

اليت مل  ا١ترسلة ىي ا١تصاّبك ، -مفسدة-ىي جلب منفعة أك دفع مضرةا١تصلحة ا١تصاّب ا١ترسلة:  -ْ
على اعتبارىا أك إلغائها، كىي من ا١تصادر بدليل تتبع  يشرع الشارع أحكامان لتحقيقها، كمل يقم دليبل

 . (ْ)كاستقراء نصوص كأحكاـ الشريعة، كعمل فقهاء الصحابة
سد الذرائع: الذرائع ىي الوسائل، كا١تقصود هبا منع الوسائل ا١تفضية إىل اٟتراـ كالفساد، سواء   -ٓ

كفاسدة بذاهتا، أك كانت مباحة جائزة، كىو أصل معترب، كمصدر لؤلحكاـ،  ٤ترمة ىذه الوسائل كانت
 .(ٓ)مشهود لو بالصحة بدالئل القرآف كالسنة كعمل الصحابة

، كقد العادة كيسمى ترؾ، أك فعل، أك قوؿ، من عليو، كساركا الناس تعارفو ما ىو لعيرؼاالعرؼ:  -ٔ
اعتربه العلماء أصبلن من أصوؿ االستنباط اليت تبٌت عليو األحكاـ، كمن أقوا٢تم ُب حجيتو: )العادة 

 بدليل مستقل، سكىو راجع إىل أدلة الشرع ا١تعتربة كلي٤تكمة(، ك)ا١تعركؼ عرفان كا١تشركط شرطان(، 
كا١تتاجرات كا١تشاركات الصحيحة، كيدؿ على اعتباه مراعاة الشارع اٟتكيم ألعراؼ العرب الصاٟتة،  

ساس أك  ه،ر يدؿ على صحة اعتبا كاحتجاج الفقهاء بو ُب ٥تتلف العصور كاعتبارىم إياه ُب اجتهاداهتم
 بتغَته تتغَت العرؼ على ا١تبنية كاألحكاـ ؼ يرجع إىل رعاية مصاّب الناس كرفع اٟترج عنهم،اعتبار العر 

                                                           

 .َّكاإلدارة اإلسبلمية كأثرىا على األداء التنظيمي ص، ْٓص بلؼالفقو ٠ت أصوؿ علمك ، ُّٗ/ُالفحوؿ  إرشادانظر:  -ُ
 .ُٖٔ، ُٕٔ، كا١تدخل لدراسة الشريعة اإلسبلمية لزيداف صُٓٗانظر: الوجيز ُب أصوؿ الفقو للدكتور زيداف ص -ِ
 .ُٗٔ، ُٖٔانظر: ا١تدخل لدراسة الشريعة اإلسبلمية لزيداف ص -ّ
 .ُٗٔ، ُٖٔ، كا١تدخل لدراسة الشريعة اإلسبلمية لزيداف صّٖٕ/ُللغزايل  األصوؿ علم من ا١تستصفىانظر:  -ْ
 .ِْْ، كالوجيز ُب أصوؿ الفقو لزيداف صُِٕ، ُُٕانظر: ا١تدخل لدراسة الشريعة اإلسبلمية لزيداف ص -ٓ
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 اختبلؼ إنو: االختبلؼ ىذا مثل ُب الفقهاء يقوؿ ك٢تذا أصلو، بتغَت يتغَت الفرع ألف كمكانان؛ زمانان 
    .(ُ)كبرىاف حجة اختبلؼ ال كزماف، عصر
 الصحابة، من ٚتاعة ا١تسلمُت إلفتاء تصدل كسلم عليو اهلل صلى النيب كفاة بعدقوؿ الصحايب:  -ٕ
 فتاكل كأقضية عدة عنهم صدرت كقد كأحكامو، القرآف كفهم الرسوؿ مبلزمة طوؿ كالعلم بالفقو عرفوا

كال أقل كقد اختلف أىل األصوؿ ُب حجية قوؿ الصحايب الصادر عن رأيو كاجتهاده،  ٥تتلفة، كقائع ُب
 .(ِ)كاإلٚتاع كا١تصادر األخرلنة خذ بو حيث ال يكوف ىناؾ حكم ُب ا١تسألة من الكتاب كالساأل من

١تن سبقنا من األمم، كأنز٢تا على أنبيائو شرع من قبلنا: كىي األحكاـ اليت شرعها اهلل تعاىل  -ٖ
كرسلو لتبليغها لتلك األمم، كمنها ما دلت النصوص أهنا مكتوبة علينا كما كتبت عليهم، كىذه من 

عنا، كمنها ما مل يقم دليل على بقائو أك شرعنا، كمنها ما حكى اهلل نسخها، كىذه ليست من شر 
ه من شرعنا، كقد ذكر الدكتور زيداف أنو ما من حكم من ر نسخو، كقد اختلف أىل األصوؿ ُب اعتبا

أحكاـ الشرائع السابقة اليت قصها اهلل علينا إال كُب شريعتنا ما يدؿ على ٩تسو أك بقائو، بدليل متصل 
 .  (ّ)صل عنوفبالنص أك من

 على دليل يقـو حىت ،قبل من عليها كاف اليت باٟتاؿ الشيء على اٟتكم كىواالستصحاب:  -ٗ 
 على دليل يقـو حىت اٟتاؿ ُب باقيان  ا١تاضي ُب ثابتان  كاف الذم اٟتكم جعل ىو أك اٟتاؿ، تلك تغَت
: األصوليوف قاؿ ك٢تذا لو، عرض ما حكم ١تعرفة اجملتهد إليو يلجأ شرعي دليل آخر ، كاالستصحابتغَته

يغَته، كقد ابتٌت عليو   دليل يقم مل ماداـ لو ثابتا كاف ٔتا الشيء على اٟتكم كىو الفتول، مدار آخر إنو
بعض القواعد الشرعية كمنها: )األصل بقاء ما كاف على ما كاف حىت يثبت ما يغَته(، ك)األصل ُب 

 .(ْ)لذمة(األشياء اإلباحة(، ك)اليقُت ال يزكؿ بالشك(، ك)األصل براءة ا
 اإلدارة اإلسَلمرة ما يلي: ركيضاؼ إلى مصاد 
 ، كالفرؽ بينهما:(ٓ)جزئياهتا ٚتيع على منطبقة كلية قضية :القاعدةك القواعد األصولية كالفقهية،  -ُ
 النحو علم شأف ذلك ُب شأنو الصحيح، لبلستنباط كضابط ميزاف للفقو بالنسبة الفقو أصوؿ -أ

 الدليل دائمان  كموضوعاهتا ،التفصيلي الدليل من اٟتكم هبا يستنبط اليت فهي كالكتابة، النطق لضبط
 دائمان  كموضوعاهتا الفقو، مسائل بعض كجزئياهتاقضية كلية أك أكثرية،  فهي الفقهية القاعدة أما ،كاٟتكم

 .ا١تكلف فعل ىو
                                                           

، كا١تدخل لدراسة ِِٓ-َِٓ، كالوجيز ُب أصوؿ الفقو للدكتور زيداف صٖٗص لعبد الوىاب خبلؼ الفقو أصوؿ علمانظر:  -ُ
 . ُّٕ، ُِٕالشريعة اإلسبلمية لزيداف ص

 .ُٕٓ، كا١تدخل لدراسة الشريعة اإلسبلمية لزيداف صْٗص لعبد الوىاب خبلؼ الفقو أصوؿ علمانظر:  -ِ
 .ُٕٔ، ُٕٓانظر: ا١تدخل لدراسة الشريعة اإلسبلمية لزيداف ص -ّ
 .ُٕٗ، ُٖٕ، كا١تدخل لدراسة الشريعة اإلسبلمية لزيداف صُٗص لعبد الوىاب خبلؼ الفقو أصوؿ علمظر: ان -ْ
 .ُِٗص للجرجاٍل التعريفات -ٓ
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 ٢تا كتكوف أغلبية فإهنا الفقهية القواعد أما جزئياهتا، ٚتيع على تنطبق كلية األصولية القواعد -ب
 .ستثنياتم

 بينها، كربط ألشتاهتا ٚتع ألهنا ؛الفركع عن كالواقعي الذىٍت كجودىا ُب متأخرة الفقهية القواعد -ج
 عند هبا نفسو الفقيو أخذ اليت القيود ألهنا ؛الفركع قبل كجودىا يقتضي الذىٍت فالغرض األصوؿ أما

 .االستنباط
معظم مسائل أصوؿ الفقو ال ترجع إىل خدمة حكمة الشريعة كمقصدىا، كلكنها تدكر حوؿ  -د

استنباط األحكاـ من ألفاظ الشارع بواسطة قواعد يتمكن العارؼ هبا من انتزاع الفركع منها، أما ٤تور 
أسرار األحكاـ ٘تهد الطريق للوصوؿ إىل ك القواعد الفقهية فإهنا ٗتدـ ا١تقاصد الشرعية العامة كا٠تاصة، 

 .(ُ)كًحكىًمها
 ُب هبا االحتجاج ألف ؛حجة شرعي نص مصدرىا اليت الفقهية القاعدة أف على الفقهاء اتفقكقد 

 استقرائهم من الفقهاء استنبطها اليت الفقهية القاعدة ُب خبلؼ حصلك  ،بأصلها االحتجاج من الواقع
 بو، يستأنس شاىد ىي كإ٪تا حجة، ليست هناإىل أ العيد دقيق كابن فرحوف ابن ذىبف الفقهية، للفركع

 األكؿ ذىبكا١ت حجة، تصَت ا١تعارض من سلمت إذا، كذىب القراُب إىل أهنا عليها االعتماد ٯتكن كال
 ذريعة هبا االستدالؿ كُب ،مضطردة غَت أغلبية، كأحكامها ا١تستثنيات، كثَتة واعد الفقهيةالق أف يقويو
 .(ِ)ا١تعارض من السبلمة شًتاطال ؛كجاىة الثاٍل الرأم ُب كاف كإف ا٠تاص، بالدليل العناية لًتؾ
 ُب كأثبتتها الشريعة، هبا أتت اليت كا١تعاٍل كالنتائج كاألىداؼ الغايات ىيك مقاصد الشريعة:  -ِ

ا١تعاٍل  ، كعرفت بأهناكمكاف زماف كل ُب إليها كالوصوؿ كإ٬تادىا ٖتقيقها إىل كسعت األحكاـ،
 كلية، ّبسواء أكانت تلك ا١تعاٍل ًحكمان جزئية، أـ مصا ،ا١تلحوظة ُب األحكاـ الشرعية، كا١تًتتبة عليها

كىي تتجمع ضمن ىدؼ كاحد ىو تقرير عبودية اهلل، كمصلحة اإلنساف ُب أـ ٝتات إٚتالية، 
 كتوجيهاتو أدلة الشرع من كمستخلصة ،الكتاب كالسنة من الشرعية باألدلة ثابتة كىي، (ّ)الدارين

 يؤدم الفهم ىذا ألف ؛الشرعي كاالستنباط االجتهاد كأثناء العمل، أداء عند كاجب كتعليماتو، كفهما
 كترؾالشريعة،  ٔتقاصد الواعية النظرة الشمولية إىل كيقود االعتبلؿ، أك اإلسراؼ أك الغلو عدـ إىل

 .(ْ)كمنظومتها الشريعة لبنياف كالشكلي اٟترُب التعامل إىل يفضي إغفا٢تا أك ا١تقاصد
 كمشائلو كفاتو، حىت بعثتو الرسوؿ منذ حياة ُب التطبيقية العملية كاٞتوانب التوجيهاتالسَتة النبوية:  -ّ

٘تثل  فهي كالسنة، القرآف ُب النظرم للجانب عملية ترٚتة أهنا خصائصها كأخبلقو صلى اهلل عليو كسلم، كأعظم

                                                           

 .ِِ-َِلسدالف صل، كالقواعد الفقهية الكربل كما تفرع عنها ٗ، صْٖعدد ،نقبلن عن ٣تلة البيافلحويطاف، لالقواعد الفقهية  انظر: -ُ
 .ّٓص عبداهلل عمرل، كالقواعد الفقهية الكربل كأثرىا ُب ا١تعامبلت ا١تالية ّٖ-ّٓصالقواعد الفقهية الكربل كما تفرع عنها  انظر: -ِ
 .ٓٔ، كتاب األمة العدد ِٓ/ُ، كاالجتهاد ا١تقاصدم )حجيتو ضوابطو ٣تاالتو( للخادمي مد الزحيليحمل اإلسبلمية الشريعة مقاصد -ّ
 .األصوؿ لنور الدين ا٠تادمي علم تعليم، نقبلن عن َُّالتأصيل اإلسبلمي لئلدارة الًتبوية ٟتساف اٟتلواٍل صمنهجية انظر:  -ْ
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 لدل الوجداٍل اٞتانب اإلٯتاف، كتقوية زيادة أىدافها أجل كتشريعاتو، كمن كتعاليمو لئلسبلـ العملي التطبيق
 قبوؿ ركايات فيمكن ذلك عدا فيما كأما صحيحة، السَتة ركاية تكوف أف البد معينة أحكاـ لتقرير، ك اإلنساف

 . (ُ)فقط الصحيحةالركايات  على االعتماد األفضل كاف كإف العلماء، ٚتهور لدل ا١تعتمدة السَتة كتب
 حوادث يبحث إنساٍل، نظرم علم التاريخ، ك كحديثو قدٯتو اإلسبلمي التاريخ ُب كاالعتبار النظر -ْ

 أك ركاية األحداث ٫تا: نقل جانبُت كيشمل كالتعليل، كالتفسَت كالتوقيت التعيُت من حيث الزماف
 جاء ما كل نقل كعدـ كاالنتقاء، االختيار حسنالبد من ، ك األحداث تعليلاآلخر كمعاينة، ك  مشاىدة

 قبل التارٮتية ا١تراجع ُب الثقات العلماء كبلـ معرفة من كذلك  البدك  أخبار، من ا١تصادر التارٮتية ُب
 .(ِ)كالنقل منها عليها االعتماد

 شرعي حكم نيل ُب الوسع بذؿ: كىو االجتهادُب  -غَت اإلٚتاع- كاإلضافية كتدخل كل األصوؿ التبعية
أف االجتهاد رأم غَت ٣تمع عليو،  ،اإلٚتاعكبُت  -االجتهاد- وكالفرؽ بين، االستنباط بطريق عملي

أك  ،أك السنة ،، بل عندما ال ٬تد النص من الكتابرأيو اجملرد كاجملتهد ال يعتمد ُب اجتهاده على
طة االجتهاد، ليصل إىل اٟتكم بواس ،فإنو يغوص ُب الكتاب كالسنة كيتلمس األشباه كالنظائر ،اإلٚتاع

 ككيف ،اإلدارة عليها تكوف اليت لكيفيةا -القياس خاصة- االجتهاد من ستقتا اإلسبلمية اإلدارةك 
 .(ّ)، ككسائل كأساليب اإلدارةالصحيحة الشركط ككفق ،جيدة بصورة مهامهم تأدية راءللمد يتسٌت

 ُب كالدنيوية الدينية الناس بشؤكف يتعلق ما كل ُب األحكاـ الستخبلص ينضب ال معُتإف االجتهاد 
 إىل التنموية الدكؿ ٥تططات ٖتمل اليت الوسيلة ىي اإلدارة، ك كالسنة القرآف من نص فيو يرد مل ما كل
 نبحث أف إىل ْتاجة ٬تعلناكذلك  ،كرقيها كتقدمها األعماؿ إل٧تاح البلزمة الفعالة كاألداة التنفيذ، حيز

 طموحاتنا لنا ٖتقق اليت اإلدارية كا١تبادئ كالنظريات النظم أصوؿ عن النبوية كالسنة الكرَل القرآف ُب
 أك القرآف ُب نص فيو يرد مل إدارم شأف كل ُب علماؤنا ٬تتهد ذلك بعد، ك كالرقي التقدـ ُب كآمالنا
 ؛لبلجتهاد الكرَل الشارع تركها اليت ا١تساحة كىي كثَتا، عليو كا١تعوؿ األكرب، اٞتزء ىو كىذا السنة،
 الفعالة، اإلسبلمية اإلدارة إ٬تاد سبيل ُب كذلك، كاألحواؿ العصور تغَت مع فيو االجتهاد نتائج لتتوافق
 ْتبوحة إىل كا١ترض كالتخلف اٞتهل براثن من كانتشالو اإلسبلمي، بالعامل كالتقدـ الرقي على القادرة
 .(ْ)كالرقي كالتقدـ العيش

 كىأيكًلي الاَّسيوؿى  كىأىًطرعيوا اللَّوى  أىًطرعيوا آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهىا يىا﴿ا١تصادر قوؿ اهلل تعاىل:  هك٬تمع ٚتيع ىذ
ٍنتيمٍ  ًإفٍ  كىالاَّسيوؿً  اللَّوً  ًإلىى فػىايدُّكهي  شىٍي و  ًفي تػىنىازىٍعتيمٍ  فىًإفٍ  ًمٍنكيمٍ  اأٍلىٍماً  ٍوـً  بًاللَّوً  تػيٍؤًمنيوفى  َي  اٍْلًخاً  كىاٍلرػى

                                                           

 .َُٖ، َُٕمنهجية التأصيل اإلسبلمي لئلدارة الًتبوية ٟتساف اٟتلواٍل صانظر:  -ُ
 .ُِٔ، كصالعلياٍل صامل اإلسبلمي حملمد التاريخ كتابة ، نقبلن عن منهجَُٗمنهجية التأصيل اإلسبلمي لئلدارة الًتبوية ص -ِ
 .ُّ، َّكاإلدارة اإلسبلمية كأثرىا على األداء التنظيمي ص، ْٗ لتوفيق السديرم ص كالدستور اإلسبلـانظر:  -ّ
 مهنا العلي. اإلسبلمية  حملمد اإلدارة ، نقبلن عنُٕٗمنهجية التأصيل اإلسبلمي لئلدارة الًتبوية ص -ْ
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اه  ذىًلكى  رػٍ [، فهذه اآلية الكرٯتة عددت كرتبت مصاد الشريعة اإلسبلمية ٗٓ]النساء:﴾تىٍأًكيَلن  كىأىٍحسىني  خى
ا١تباركة، كاليت تتمثل أكالن ُب طاعة اهلل تعاىل باتباع كتابو، ٍب طاعة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم بالتزاـ 

، ٍب الرجوع إىل -ا١تتبعوفالوالة ا١تطاعوف كالعلماء –سنتو، ٍب األخذ بإٚتاع اجملتهدين كىم من أكيل األمر 
 .(ُ)ما مل يرد النص على حكموالكتاب كالسنة لبلجتهاد ُب استنباط 

: أم رسولو كإىل اهلل إىل كفركعو الدين أصوؿ من فيو الناس تنازع ما كل برد أمر ٍب»يقوؿ السعدم: 
 أك عمومهما؛ أك بصر٭تهما إما ا٠تبلفية، ا١تسائل ٚتيع ُب الفصل فيهما فإف رسولو؛ كسنة اهلل كتاب إىل

، أك تنبيو، أك إٯتاء،  بناء عليهما رسولو كسنة اهلل كتاب ألف أشبهو، ما عليو يقاس معٌت عمـو أك مفهـو
 .(ِ)«اإلٯتاف ُب شرط إليهما فالرد، هبما إال اإلٯتاف يستقيم كال الدين،

 :اإلسَلمرة إلدارةا خصائص -د
جميع ف، ا١تصادر الربانية للدين اإلسبلميمن  اكمبادئهصو٢تا أستمد ا تألهن ؛ا١تصدر ةرباني -ُ

 ،ُب شىت ا١تؤسسات كّتميع منسوبيهاهبا تقـو اليت  كا١تهاـ النشاطات اليت ٘تارسها اإلدارة اإلسبلمية
يت على الك ٖتكمها أنظمة ُب أصو٢تا كفركعها منبثقة من الشريعة اإلسبلمية الغراء، ٔتصادرىا ا١تتعددة، 

العمل هبذه ا١تصادر الشرعية كاجب ىل أف إباإلضافة كإٚتاع األمة، ، النبوية كالسنة ،الكرَل القرآفرأسها 
ا ييحىكّْميوؾى  حىتَّى يػيٍؤًمنيوفى  الى  كىرىبّْكى  فىَلى ﴿كما قاؿ تعاىل: ال ٮتضع لبلختيار،   نػىهيمٍ  شىجىاى  ًفرمى  الى  ثيمَّ  بػىرػٍ

ا أىنٍػفيًسًهمٍ  ًفي يىًجديكا ا كىييسىلّْميوا قىضىٍرتى  ًممَّا حىاىجن افى  كىمىا﴿[، كقاؿ سبحانو: ٓٔ]النساء:﴾تىٍسًلرمن  َى
كىمىٍن يػىٍعًص اللَّوى كىرىسيولىوي أىٍماًًىٍم  ًمنٍ  اٍلًخرػىاىةي  لىهيمي  يىكيوفى  أىفٍ  أىٍمانا كىرىسيوليوي  اللَّوي  قىضىى ًإذىا ميٍؤًمنىةو  كىالى  ًلميٍؤًمنو 

الن ميًبرننا﴾ ئلدارة كالسلوؾ مع ما ُب اتباع ىذه ا١تصادر من عزؿ ل، [ّٔ]األحزاب:فػىقىٍد ضىلَّ ضىَلى
 كا١تصاّب كاألغراض كالتقلبات الشخصية، ٦تا يضمن اٟتقوؽ، كيوفر االستقرار. اإلدارم عن ا٢تول

 مصدرىا اليت الوضعية اإلدارة عن جوىريان  اختبلفان  تلفٗت ا٠تصيصة هبذهإف اإلدارة اإلسبلمية 
بشر ال ربربانية إ٢تية ٝتاكية ُب مصدرىا، نزلت من عند اهلل تعاىل  اإلسبلمية الشريعة، ذلك أف اإلنساف

 النقص معاٍل من اكخلوى اكما٢ت على خاًب األنبياء كا١ترسلُت األغر عليو الصبلة كالسبلـ، كىذا يعٍت
 اهلل كاف ك١تا ،يصنعو ما ُب تظهر الصانع صفات أف ىو كاضح بسيط لسبب كالظلم؛ كا٢تول كاٞتهل

 الكماؿ ىذا أثر فاف ذلك، خبلؼ حقو ُب كيستحيل كأفعالو كصفاتو ذاتو ُب ا١تطلق الكماؿ لو تعاىل
كطا١تا أف اإلدارة اإلسبلمية تستمد أصو٢تا كمبادئها من  كقواعد، كمناىج أحكاـ من يشرعو فيما يظهر

أك  ة ُب عدـ االلتزاـ بتعاليمها،الكماؿ، كا١تشكلة كامن فإهنا تتسم هبذاىذه الشريعة ا١تباركة، بالتايل 
 التقصَت فيها.

                                                           

 .ٕٔالتأصيل اإلسبلمي لئلدارة الًتبوية ٟتساف اٟتلواٍل صمنهجية انظر:  -ُ
 .ُّٖص السعدم تفسَت -ِ
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 لؤلخذ اإلنساف تدعو فهي، كاإلسبلـ النظرة عا١تية اإلسبلمية اإلدارةف، العا١تية كالعمـو -ِ
اإلدارة ُب كبالتايل ف، كالزماف ا١تكاف ٭تدىا كال، اٞتميع النفع ليعم ؛اٞتاد كالعمل ،الدنيا ُب باألسباب

أك منزلة  ،أك لساف ،أك جنس ،من غَت ٘تييز بُت لوف ،لتقدَل خدمة ٞتميع الناس اإلسبلـ ٘تارس أعما٢تا
كىذه ا٠تصيصة اجتماعية، حىت أهنا تكفل اٟتقوؽ لغَت أىل ا١تلة ٦تن يعيشوف ُب كنفها كبُت أىلها، 

ٍلنىاؾى  ﴿كىمىا: البشر لعمـواكتسبتها من خصائص الشريعة اإلسبلمية اليت جاءت  افَّةن  ًإالَّ  أىٍرسى  َى
ٍِتي ًإلىى النَّاًس عىامَّةن "، كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم: [ِٖ:سبأ]لّْلنَّاًس﴾ ٍِتي ًإلىى "، كُب ركاية: (ُ)"كىبيًع كىبيًع

افَّةن  ٍِتي ًإلىى َيلّْ أىٍحمىاى كىأىٍسوىدى "، كُب أخرل: (ِ)"النَّاًس َى  فًتة على مقصور غَت ىذا هاكعموم ،(ّ)"كىبيًع
 ك٢تذا ا١تكاف، ُب عمـو ىو كما الزماف ُب عمـو ىو كإ٪تا ،البشر من خاص جيل أك ،الزمن من معينة

 كمبادئها كأحكامها قواعدىا تكوف أف كعدالن  عقبلن  يستلـز ذلك، ك نسخت كال تغَتت كال زكؿت ال يةباق يفه
 ،هبا يضيق كال ْتاجاهتم كيفي ،كمكاف عصر كل ُب الناس مصاّب ٭تقق ٨تو على بو جاءت ما كٚتيع

 كالزماف، ا١تكاف ُب عامة جعلها ذإ تعاىل اهلل ألف ؛البشرم اجملتمع يبلغو عاؿ مستول أم عن يتخلف كال
 .العمـو ٢تذا كاالستمرار للبقاء كمهيأة كمكاف، زماف لكل صاٟتة كمبادئ كأحكاـ قواعدىا ها ذاتجعل
 كنوع مدلف ،كمكاف زمافميع األنشطة البشرية ُب كل ٞت شامل ا إدارة نظامهاأهن: أم الشموؿ -ّ

 تاـ مشوؿهو ف، اإلنساف كسلوؾ اٟتياة شؤكف ٞتميع ةشامل ،كمهاٖت اليت كاألفعاؿ نظمهات اليت العبلقات
 كا١تبادئ األسسكضع اإلسبلـ  قدف ،كعبلقة تقـو بينو كبُت غَته حدث كعمل يصدر عن االنسافلكل 

 الذم العمل لنوع مبلئمان  يراه ١تا تبعان  كل امنه كينهل ،ٖتكمها اليت كالضوابط، اإلدارة عليها تقـو اليت

  :ناحيتُت من الوضعيةٗتتلف اإلدارة اإلسبلمية ُب مشو٢تا عن اإلدارة ، ك كزماف مكاف أم ُب يديره
 لقواعدتها باجكمز  ،الرعاية كل جانبها راعت اإلسبلمية دارةفاإل ،خبلقيةاأل ا١تعاٍل مراعاة :األكىل
 ميزاف ُب ذميمة معاٍل بالكلمة االلتزاـ كعدـ كا٠تيانة فالغدر، عليها التنظيمية حكاـاأل قامتأك  ،القانونية
 اليت عماؿكاأل اإلسبلمية اإلدارة تنظمها اليت العبلقات ٚتيع ُب تباح كال ٕتوز ال ٍب كمن ،األخبلؽ

 .كدكلة دكلة أك ، أك فرد كمنظمة، أك منظمة كأخرل،كفرد فرد بُت العبلقات ىذه أكانت سواء ،تقررىا
 أصيبت، شاشة األساس األخبلقيهبمنهج العبلقات الدكلية ُب اٟتضارة الغربية ا١تعاصرة ٢تذا ١تا اتسم 

تعامل تعجز عن اٗتاذ قرار ٭تقن الدماء، ك٭تفظ اٟترمات، بل صارت ت ، إذ إهنابالشللدكلية الدارة اإل
 .القرارٔتنطق القوة ال بقوة ا١تنطق، كبقرار القوة ال بقوة 

صحيحان  ُب اإلدارة اإلسبلمية فبلبد أف يكوف الفعل ،نفسو الفعل ُب كاٟترمة اٟتل جهةمن  :الثانيةك 
 هبا صدر فكإ بالفعل الصقة تبقى كاٟترمة اٟتل ُب للشيء الصفة ىذهك  ،ظاىران كباطنان موافقان لئلسبلـ 

                                                           

  .ِّٖبرقم:  ُِٖ/ ُالبخارم  أخرجو -ُ
 .ِْٕبرقم:  ُٖٔ / ُالبخارم  أخرجو -ِ
   .ُِٓبرقم:  َّٕ/ُ أخرجو مسلم، -ّ
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 ُب كالعقاب الثواب مناطك  ،حقيقتو على تعاىل اهلل عند األمر ألف ؛ذلك ٓتبلؼ يقضي قضائي حكم
 إدراكو عن اإلنساف يعجز خفيان  أمران  الباطن كاف ١تا كلكن اإلنساف، كنيات األفعاؿ حقائق على اآلخرة

 اعتربت فقد مضبوطة، كقواعد ثابتة أسس على األحكاـ كجرياف األمور استقرار كألجل ،عليو يتعذر أك
 ،كحلو الباطن صحة على قرينة الشريعة ١تتطلبات كمطابقتو صحتو كجعلت ،الظاىر اإلسبلمية الشريعة
 كاٟترمة باٟتل موصوفان  ذلك من بالرغم يبقى الفعل أك الشيء كلكن ،اآلثار كثبوت اٟتقوؽ لتعلق كمناطان 

 أىٍلحىني  بػىٍعضىكيمٍ  كىلىعىلَّ  ،ًإلىيَّ  تىٍختىًصميوفى  ًإنَّكيمٍ ": كسلم عليو اهلل صلىو قولل ؛الباطنة حقيقتو على بناء
ًتوً  ا ،ًبقىٍوًلوً  شىٍرئنا أىًخروً  ًبحىقّْ  لىوي  قىضىٍرتي  فىمىنٍ  ،بػىٍعضو  ًمنٍ  ًبحيجَّ  فىَلى  ،النَّارً  ًمنى  ًقٍطعىةن  لىوي  أىٍقطىعي  فىًإنَّمى
 أ٫تية كتظهر، بالظاىر ال بو فالعربة ،حقيقتو كتكشفت ،كافيان  الباطن ظهوران  ظهر ذاإ ك٢تذا، (ُ)"يىٍأخيٍذىىا

شؤكف  فاإلدارة اإلسبلمية تنظم، اآلخرين على افسناإل اعتداء ككف ،قوؽاٟت حفظ ُبىذه الناحية 
تبعان اٟتدكد اليت ٘تنع التعدم على الغَت كحقوقهم،  لق أحسن التنظيم كأ٘تو كأكملو كأمشلو، كتضعا٠ت

ا فىَلى  الٌلوً  حيديكدي  ﴿كتًٍلكى  الرباٍل: ١تصدرىا  ىيمي  فىأيٍكلىػًئكى  الٌلوً  حيديكدى  يػىتػىعىدَّ  كىمىن تػىٍعتىديكىى
 .[ِِٗ:البقرة]الظَّاًلميوفى﴾

 مع تفاعلها ُب األصولية التوجهات تعكس، متكامل منهجذات  اإلسبلمية اإلدارةالتكاملية: أم أف  -ْ
 تويل كيفية ُب منهجية كأسسان ، ثابتة أصوالن  الكرَل فآالقر  أكضح قدف، ا١تستقبل ٨تو كاالنطبلؽ ،اٟتاضر
 ا١ترجعي ا١تنطلق لتكوف ؛للناس ا٠تالق قرىاأ اليت كالتعاليم كاألسس األصوؿ ضوء ُب ا،هتكمسؤكليا اإلدارة

 ٨تو اهتكقياد ،لئلدارة اٟتاضر ُب الفرد ٦تارسة تكوف ذلك على كبناء كالتصرؼ، كالفعل السلوؾ ُب
 فاإلدارة ا١ترجعي، اإلطار ضمن لكن ،منفعة فيو ما لكل كالتطوير التحليل ُب باالجتهاد كىذا ،ا١تستقبل

 .كمتكامل كامل منهج اإلسبلمية

كاالقتصادية، كاإلنسانية، كمتغَت كمن التكاملية ُب اإلدارة اإلسبلمية ارتباطها بكافة ا١تتغَتات )األخبلقية، 
 على كتركز ،-األخبلقي االجتماعي ا١تتغَت–اجملتمع اإلسبلمي  كقيم بأخبلقيات السلوؾ كالنظاـ(، فهي مرتبطة

ا١تادم،  االقتصادم ا١تتغَت- الفرد الفسيولوجية حاجيات إشباع على ا١تادم، كتعمل كاٟتافز االقتصادم ا١تتغَت
 اإلدارية ُب العملية كتشركو اإلنساف، إنسانية كٖتًـت كالركحية، اإلنسانية بالعوامل هتتم القدر بنفسك 

 كٖتديد بالنظاـ هتتم القدر بنفس، ك اإلنساٍل ا١تتغَت- كالنفسية العقلية كإمكانياتو قدراتو ْتسب
 متغَت– با١تعركؼ الطاعة كتطلب التنظيمي، كا٢تيكل كالتنظيم الرٝتي الرٝتية السلطة كٖتًـت ا١تسؤكليات،

 .-كالنظاـ السلوؾ
ة ُب تركيبة فريد ،كالدنيا كاآلخرة، كالثبات كالتغَت مع بُت األصالة كا١تعاصرة،إدارة متميزة ٕت -ٓ
 باألفكار كتقويتها، اإلنسانية التطبيقية كأساليبها، -ربانية إدارة- ا١ترجعية أصو٢تا بُت إذ ٚتعت ،بةكعجي

                                                           

 .ُُّٕبرقم:  ُّّٕ/ّ مسلم، ك ِّْٓبرقم:  ِٓٗ/ِ أخرجو البخارم -ُ
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 ألعماؿا، كذلك كمكاف زماف كل ُب صاٟتة إدارة جعلها بغرض ؛األصوؿ تلك إىل ا١تستندة االجتهادية
 الواقع جانب إىل الدين مضامُت فيها تتجلى أم ،كالدنيوم الديٍت الطابعُت ٕتمع اإلسبلـ ُب اإلدارية
 دين اإلسبلـ ٦تا يبُت أف ،الشرعية كا١تصلحة األىداؼ ٖتقيق ُب تقاءر كاال التطور سبيل ُب ،الدنيوم
فلعمرم ما نوع اإلدارة اليت  ،كالسنة القرآف من مستمد كالدكلة الدين دستور، ك ينفصبلف كال كدكلة،
    !!!!!!!!!!!!؟؟ريعة اإلسبلمية عنها؟؟الش كفصلتنحية على  وفأك يعمل أصحاهبا يطلب
التوازف: أم أف اإلدارة اإلسبلمية تعمل على إشباع اٟتاجات ا١تادية كالركحية كالنفسية كالفكرية  -ٔ

 ًمنى  نىًصربىكى  تػىٍنسى  كىال اٍْلًخاىةى  الدَّارى  اللَّوي  آتىاؾى  ًفرمىا كىابٍػتىغً ﴿ لئلنساف بشكل متوازف كمعتدؿ،
نٍػرىا  االلتزاـ كىذا ،كنواىيو ا٠تالق بأكامر ملتزمة باإلضافة إىل أف اإلدارة اإلسبلمية ،[ٕٕ]القصص:﴾الدُّ
 على عملالك  كالقضايا كا١تشكبلت، ،-ا١تسؤكليات-كالواجبات اٟتقوؽ بُت األمُت إقرار التوازف إىل يدعو
 توفَت اٟتلوؿ كالعبلج.، كتعُت على كا١ترؤكس الرئيس بُت اإلدارم العمل ُب الطيبة األجواء سيادة
؛ إلسبلـ على ٖتديد ا٢تدؼ فقطُب ا فبل تقتصر اإلدارة ،اشًتاطها ١تشركعية ا٢تدؼ كٝتو الغاية -ٕ
، ، كال يتعارض ُب أم حاؿو من األحواؿ مع مبادئ الدين اإلسبلميىدفان مشركعان شًتط أف يكوف تبل 

عاصرة اليت تسعى إ ٓتبلؼ ككذلك الوسيلة ا١توصلة إليو،
ي
ىل أف يكوف ٢تا األنظمة اإلدارية الوضعية ا١ت

كال مشركعية  ال هتتم بنوعية ىذا ا٢تدؼ، كال ٖترص على مشركعيتو،؛ كلكنها ك٤تدد ىدؼ كاضح
  الوسائل ا١تؤدية إليو.

 متطلبات كٖتقيق ،اىةنز كال اإلخبلص بغاية ا١تشًتؾ للعمل اٞتميع دفع٦تا ي :ذاتية رقابة ذات إدارة -ٖ
 الذات ك٤تاسبة كاإلشراؼ كا١تراقبة األداء ُب حقها ا١تسؤكلية تعطي إدارةهي فكذلك ك ، كاألمانة القوة

 .سبلمياإل ا١تنهجمشولية  من نابع كىذا ؛ا١تنفعة تقدَل ُب كاإلتقاف
 كال تفريط،ال ك  إفراط فبل، تساىل أك كتشدد انغبلؽ دكف اإلدارة كظائف ُب كالوسطية االعتداؿ -ٗ
تركز على اإلنتاج كهتمل اإلدارية اليت  سباإلضافة إىل التوسط بُت ا١تدار عمل،  أم ُب كال تقصَت غلو

 كغبلة مدرسة العبلقات اإلنسانية اليت تغايل ُب احتياجات اإلنساف على حساب ،اإلنسانية اٞتوانب
كاإلدارة الرأٝتالية اليت هتمل ، كىي كسط بُت اإلدارة الشيوعية اليت هتمل اٟتق ا٠تاص، مصلحة العمل

ًلكى ﴿ة اإلسبلمية أمة كسط: كذلك ألف األم ؛اٟتق العاـ َيمٍ  كىَىذى  [.ُْ:البقرة]﴾كىسىطنا أيمَّةن  جىعىٍلنىا

اإلدارة اإلسبلمية تعُت على كشف أخطر األمراض كأسوأ أنواع ا٠تلل، أال كىو العصبيات  -َُ
ها، ك٘تنع من استغبلؿ الصداقات الشخصية كالقرابة كالرحم اٞتاىلية ٔتختلف أنواعها، كتعُت على معاٞتت

من أجل إيثار باطل على حق، أك إثارة فتنة، أك التنافس على عرض من الدنيا، أك تأمُت ا١تصاّب 
 غلبة األىواء، أك تغيَت النهج كاإلجراءات اإلدارية.ا٠تاصة، أك 

ا١تسلم كاٞتماعة كاألمة كلها، كذلك حُت تعترب اإلدارة اإلسبلمية تنظم الوقت كتقدره ُب حياة  -ُُ
 الوقت كلو فرصة لعبادة اهلل كطاعتو ُب كل عمل.
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 مكانتو كانت مهما ا١تسلم بالفردكيظهر من خبلؿ: )االىتماـ  ،كأخبلؽ كجدارة كفاءة ذات -ُِ
 فنيان  للعمل توكهتيئ العامل إعداد، ك العمل على اٟتث، ك الركحي مع العملي االىتماـ باٞتانب، ك مهنتو أك

 الكفاءة نظاـ إ٬تاد إىل األمم سبقك  ،لئلنساف العمل توفَتك  ،كاإلخبلص كاألمانة الصدؽك  ،كخلقيان 
 كبُت سلوكو العمل ُب منتج كعنصر اإلنساف بُت الربط، ك ا١تسلم العامل بأخبلقيات االىتماـ، ك كاٞتدارة

 ،كٮتافو اهلل يراقب ُب ا١تنظمة العاملك  ،كأخبلقو اجملتمع بعقيدة ترتبط اإلدارية ا١تنظمةك  ،اإلسبلمية كبيئتو
 .(ُ)(كاحد ا١تسلم العامل ألف سلوؾ ؛الرٝتي غَت كالتنظيم الرٝتي التنظيم بُت يذكر فرؽ الك 

 :اإلسَلمرة اإلدارة مبادئ -ق
 من ٢تا كإخضاعها ا١تتغَتات تكييف كعلى الفعل على اهتقدر  اإلسبلمية اإلدارية ا١تنظومة تستمد

 :منها، ك إدارم سلوؾ لكل اٟتاكمة ا١تبادئ من ٣تموعة خبلؿ
 كُب ،حكم ٟتظة كل ففي ،تعاىل اهلل ءرضاإ يستهدؼ موجو العملإذ أف  ،اهلل نزؿأ ٔتا اٟتكم -ُ
 تعاليم امتثاؿك  الطاعة تتحقق حىت تعاىل، اهلل نزؿأ ٔتا يكوف كاٟتكم القرار من ككل قرار، موقف كل

 موجو العمل فأب اليقُت على قائم اإلدارية الكيانات إدارة كأساس اإلسبلمية اإلدارة فركح اٟتنيف، الدين
 يستوجب كىذا ،كتعاىل سبحانو اهلل نزؿأ ٔتا فيو اٟتكم يتم أفواجب فال كذلك؛ األمر داـ ماك  هلل،

 ُب ا١تبدأ ىذا كيظهر ا،هب راضر لئل ال ،البشرية ٠تدمة كتتسخر ،ا١توجودات تستقيمل ؛بو كالتوصية ،باٟتق اٞتهر
نػىهيمٍ  اٍحكيمٍ  كىأىفً ﴿ :تعاىل قولو ا بػىرػٍ ٍرىيمٍ  أىٍىوىا ىىيمٍ  تػىتًَّبعٍ  كىالى  اللَّوي  أىنٍػزىؿى  ًبمى  مىا بػىٍعضً  عىنٍ  يػىٍفًتنيوؾى  أىفٍ  كىاٍحذى

ًإفَّ  ذينيوًبًهمٍ  بًبػىٍعضً  ييًصربػىهيمٍ  أىفٍ  اللَّوي  يياًيدي  أىنَّمىا فىاٍعلىمٍ  تػىوىلٍَّوا فىًإفٍ  ًإلىٍركى  اللَّوي  أىنٍػزىؿى  ًِرانا كى  النَّاسً  ًمنى  َى
اًىًلرَّةً  أىفىحيٍكمى  * لىفىاًسقيوفى  غيوفى  اٍلجى ا اللَّوً  ًمنى  أىٍحسىني  كىمىنٍ  يػىبػٍ  [.َٓ، ْٗ]ا١تائدة:﴾ييوًقنيوفى  ًلقىٍوـو  حيٍكمن

 با١تعركؼ، األمر كقلبها ا٠تَت، إىل الدعوة ٖتكمها اإلسبلمية اإلدارةف ،تعاىل اهلل إىل الدعوة -ِ
 تتبلور اإلسبلمية اإلدارةف، كفعبلن  قوالن  الصاّب العمل كطريقها الفبلح، كىدفها، ا١تنكر عن النهي كسياجها

 كالتجويد كالعطاء البذؿ إىل اإلدارية ا١تنظمات ٖتتويهم اليت األفراد تدفع اليت ،اهلل إىل الدعوة ُب امعا١ته
 الصبلة عليو كرسولو هلل إرضاء كلكن، مادم حافز أك لعائد انتظاران  ليس ،كاإلنتاج اإلنتاجية الطاقة كزيادة

 ليصبح ؛اٟتياة جوانب كافة كيشمل ،كمتكامل ككامل شامل اإلسبلـ ُب اإلدارم فالعمل، كالسبلـ
ًتي كىنيسيًكي كىمىٍحرىامى : تعاىل لقولو امتثاالن  ؛الدعوة إىل كسيلة خَت ا١تؤمن سلوؾ كىمىمىاًتي ﴿قيٍل ًإفَّ صىَلى

[، فاإلدارة اإلسبلمية صورة تطبيقية ١تعٌت األخبلؽ ُب اإلسبلـ، ُِٔ]األنعاـ:لًلًَّو رىبّْ اٍلعىالىًمرنى﴾
 كا١تساعدة على رفع الظلم كالعدكاف كعدـ الوقوع فيو، كرعاية مصاّب الدعوة كاإلمة اإلسبلمية. 

                                                           

، ٕص الفكر اإلسبلمي  نظرات ُب اإلدارة من منظور، ك ْٔ-َٓصللمزجاجي مقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية انظر للخصائص:  -ُ
كفقو اإلدارة  ،ِّٖ-ِّٔ، كمنهجية التأصيل اإلسبلمي لئلدارة الًتبوية صّّ-ُّكاإلدارة اإلسبلمية كأثرىا على األداء التنظيمي ص

، كأسباب كعبلج التمزؽ ُب ميزاف ٕٕ-َْص زيدافعبد الكرَل الدعوة ل أصوؿ، ك ُِٗدناف النحوم صاإلٯتانية ُب الدعوة اإلسبلمية لع
 .ُُٔ/ِٕ اإلسبلمية البحوث ، ك٣تلةُٔ-ٖلبعداٍل صمد االشريعة اإلسبلمية حمل
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 جانب من مشاركةىي  كإ٪تا ،للبشر تسخَتان  كال تسلطان  ليست اإلسبلـ ُب اإلدارةف ،الشورل -ّ
 كتسدده، الرأم ٘تحص فهي الشورل، بينهم ا١تشاركة كأساس ،اإلدارم الفريق أعضاء جانب كمن القائد

 عليواهلل صلى اهلل  رسوؿ اكىذ ،كالعمل القوؿ ُب اإلخبلص إىل كتدفع ،ا٢تمة كتشحذ العزٯتة تقومك 
 تظهر ؛ ألهنااإلسبلمية اإلدارة أركاف من أساسيان  ركنان  تعترب فالشورل كر أصحابو،يشاما  كثَتاكاف   مسلك 

 األداء كتعظيم ،األعماؿ تنفيذ كحسن ،العاملُت موافقة كتضمن ،كالنصيحة الرأم كتقدـ ،اٟتقيقة
 ،العدؿ كيسود ،ألىلو أمر كل فيسند البشرية العناصر خَت تظهر كما ،اإلدارية ا١تنظومة إطار ُب كاال٧تاز
 االىتماـ بلبد من، فللعاملُت النفسي الرضا ك٭تقق ،اإلدارم كللكياف للمنظمة الكاملة الفاعلية كتتحقق

 .ان تطبيقك  الواقع ٦تارسة أرض على تنعكس أف ٬تب ٍب ا١تنظمة، لدل عليا قيمة كجعلها ،بالشورل
 كتستند عليها تقـو اليت الرئيسية كدعامتها، ما٢تا كرأس اإلسبلمية، اإلدارة عمود ىوك  ،العدؿ -ْ
 كاألمر، اٟتكم كُب ،كالعمل القوؿ ُب فالعدالة ا،هتبواجبا تقـو كال ،اإلدارة ىذه تنهض ال فبدكنو إليها،

﴿فىًلذىًلكى فىادٍعي تعاىل:  لقولو امتثاالن ؛ معو يعملوف الذين فريقو كأعضاء القائد جانب من سلوؾ كل كُب
ا أيًمٍاتى كىالى تػىتًَّبٍع  كىاٍستىًقمٍ  ًَتىابو كىأيًمٍاتي أًلىٍعًدؿى َىمى ا أىنٍػزىؿى اللَّوي ًمٍن   أىٍىوىا ىىيٍم كىقيٍل آمىٍنتي ًبمى
نىكيمي   ،كاليقُت ا١تعرفة على قائم عدؿ بل ،جور كال ،غنب كال ،هافي ظلم بلفنا ى كمن، [ُٓ]الشورل:﴾بػىرػٍ

 .الغايات ٖتقيق إىل كسبيلو ،اإلدارم للعمل ا١تستقيم الصراط ىو فهذا با٢تول، التأثر يعرؼ ال
 ،اهنبنيا كٮتتل تنهار هناكبدك  ،اإلسبلمية اإلدارة ركحكىي  ،كاٞتماعة الفرد مصلحة بُت ا١توازنة -ٓ
ٍدنىاىىا كىاأٍلىٍرضى ﴿و: قولب كتعاىل سبحانو اهلل أكدىا حقيقة كىذه نىا مىدى ا كىأىٍلقىرػٍ نىا رىكىاًسيى  ًفرهى  ًمنٍ  ًفرهىا كىأىنٍػبىتػٍ
 إىل ينتمي بطبيعتو الفرد أف جانبُت، خبلؿ من يتحقق التوازف ىذاك  ،[ُٗ]اٟتجر:﴾مىٍوزيكفو  شىٍي و  َيلّْ 

 اإلدارية ا١تنظومة ُب العبلقات تنظيم يتحقق التوازف إطار كُب بأفراده، إال يقـو ال اجملتمعك  ٣تتمع،
 .جملتمعكا الفرد بُت كا١تسؤكلية التكليف نطاؽ كيتحدد ،اإلسبلمية

 ك٤تورية كبَتة أ٫تية للقائد فذلك أ ؛ألىلو األمر كإسناد ،-الصاٟتة الوالية- القائد اختيار حسن -ٔ
 عنواف كىو كا١تسؤكلية، كا١تشاركة اإلخبلص ُب الصاّب كا١تثل كالقدكة ا١تعلم فهو ؛ميةاإلسبل اإلدارة ُب

 كعنواف ،الفاعلة اإلسبلمية اإلدارة أداة الورع التقي كالزعيم األمُت كالقائد اإلسبلمية، اإلدارية ا١تنظمة
 .اإلسبلمية اإلدارية ا١تنظمات

 بعملها تقـو كال ،اإلدارة تنتظم ال اهنفبدك  اإلسبلمية، اإلدارة ُب االنضباط أساسة، كىي الطاع -ٕ
 كىأيٍكًلي الاَّسيوؿى  كىأىًطرعيواٍ  الٌلوى  أىًطرعيواٍ  آمىنيواٍ  الًَّذينى  أىيػُّهىا ﴿يىا :تعاىل اهللهبا  أمر كالطاعة ،إليها ا١توكوؿ
ٍاً  اٍلميٍسًلًم ًفرمىاالسٍَّمعي كىالطَّاعىةي عىلى ": الكرَل رسولو عليها كحث، [ٗٓ:النساء]ًمنكيٍم﴾ األىٍماً   ى اٍلمى

ٍعًصرىةو  اًهى مىا لىٍم يػيٍؤمىٍا ًبمى  فرد لكل ملزمة الطاعة تصبح كعليو، الراشدكف خلفاؤه إليها كدعا ،(ُ)"أىحىبَّ كىَى

                                                           

   .ُّٖٗبرقم:  ُْٗٔ/ّ، كمسلم ِٕٓٔبرقم:  ُِِٔ / ٔ البخارم أخرجو -ُ
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 ا١تنظمة تنهض فيهاك  كالتكامل، كالتبلحم التكاتف أساس فهي ،موقعو كاف أيان  اإلدارم البنياف ُب
 عظميك  ،ا٢تمم كتشحذ، العزٯتة لكتقو  ،ا٢تدؼ على ٚتيعان  القلوب كٕتمع، اٞتهود كتوحد، برسالتها

؛ لقولو معصية ٭تتمل ال اإلدارم األمر يكوف أف: ىي للطاعة كضوابط شركط اإلسبلـ حدد كقد، األداء
ٍعًصرىةو "صلى اهلل عليو كسلم:  اًهى مىا لىٍم يػيٍؤمىٍا ًبمى ٍاً  اٍلميٍسًلًم ًفرمىا أىحىبَّ كىَى  ،السٍَّمعي كىالطَّاعىةي عىلىى اٍلمى

ٍعًصرىةو فىَلى سىٍمعى كىالى طىاعىة  ؛ ألف اهلل تعاىلطاقتو فوؽ إنسانان  يكلف ال أف األمر كيل كعلى ،"فىًإذىا أيًماى ًبمى
 قوم ا١تسلم فالقائد[، كالقائد منفذ ألكامر اهلل، ِٖٔالبقرة:]﴿ال ييكىلّْفي اللَّوي نػىٍفسان ًإالَّ كيٍسعىهىاى﴾يقوؿ: 
 .مصوف كالعرض كالنفس كا١تاؿ ،أجره ينقص كال حقو ٭تـر ال مشارؾ كا١ترؤكس ،عادؿ
 من كعقائدية إنسانية مسؤكلية فهي خاصة؛ طبيعة اإلسبلـ ُب اإلدارية لمسؤكليةلك  ا١تسئولية: -ٖ
 يةاإلسبلم ةاإلدار ف ،كاجملتمع كا١تنظمة كا١ترؤكس الرئيس من كل كتشمل ،أخرل جهة من كعقائدية، جهة

 بقرار تنتهي ال كا١تسؤكلية ،عملو عن مسؤكؿ فكل ،كأفراد قادة ا١تنظمة أفراد لكل ا١تسؤكلية على قـوت
 فا١تسؤكلية عليو، ك كآثاره القرار ىذا نتائج إىل ٦تتدة ىي بل الصادقة، كا١تعلومات البيانات ضوء ُب اٗتذ

 حرص كجب ذإ عظيم، كابتبلء جهاد فهي الوقت؛ ذات ُب كشخصية كمتكاملة كشاملة ٦تتدة اإلسبلمية
، يقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: كاعتقاده كفكره سلوكو كُب ،عملو ُب اهلل يراعي أف ُب كفرد قائد كل
َيلُّكيمٍ  رىاعو  َيلُّكيمٍ  "أىالى   رىًعرًَّتًو، عىنٍ  مىٍسئيوؿه  كىىيوى  رىاعو  النَّاسً  عىلىى الًَّذم فىاألىًمراي  رىًعرًَّتًو، عىنٍ  مىٍسئيوؿه  كى

هيٍم، مىٍسئيوؿه  كىىيوى  بػىٍرًتوً  أىٍىلً  عىلىى رىاعو  كىالاَّجيلي  ٍاأىةي  عىنػٍ ا بػىٍرتً  عىلىى رىاًعرىةه  كىاٍلمى  مىٍسئيولىةه  كىًىىى  كىكىلىًدهً  بػىٍعًلهى
هيٍم، ، فىكيلُّكيمٍ  أىالى  عىٍنوي، مىٍسئيوؿه  كىىيوى  سىرًّْدهً  مىاؿً  عىلىى رىاعو  كىاٍلعىٍبدي  عىنػٍ َيلُّكيمٍ  رىاعو رىًعرًَّتًو" عىنٍ  مىٍسئيوؿه  كى

(ُ). 
 ،اإلسبلـ ُب اإلدارم القرار أساس كىو، كالسليم الصحيح كاإلدراؾ ا١تعرفة على القائم التبيُت -ٗ

 عن كالبحث ا١تعرفة ٖترم يستلـز الذم، ك القائد يتخذىا قرارات على يبٌت اإلسبلـ ُب اإلدارم فالسلوؾ
 بينة على يكوف أف إدارم كل على يتعُت حيث ،كا١تناسبة كاٟتديثة كالكاملة كالصادقة الكافية ا١تعلومات

 كافة عن معلومات ّتمع لو ٭تتاط كأف -بشأنو قرارا يتخذ أف عليو الذم اإلدارم ا١توقف- أمره من
 ا٢تدؼ ك٭تقق ،إليو ا١تسندة ا١تهمة من بينة على منهم كل يكوف حىت معو يعمل ١تن األمر كيبُت ،جوانبو
يقوؿ ، كْتثان  دراسة األمور كإشباع كالًتيث كالتأٍل كذلك ْتاجة إىل الصرب ،تكلفة قلأك  ٦تكن كقت بأسرع
ا الًَّذينى آمىنيوا  تعاىل: الىةو فػىتيٍصًبحيوا عىلىى مىا ﴿يىا أىيػُّهى ًإف جىا َيٍم فىاًسقه بًنىبىأو فػىتىبػىرػَّنيوا أىف تيًصربيوا قػىٍومان ًبجىهى

 .[ٔ]اٟتجرات:فػىعىٍلتيٍم نىاًدًمرنى﴾
٠تدمة شخص بعينو، كعليو البد  الاإلدارة ما كجدت إال ٠تدمة اٞتميع، العمل اٞتماعي، إذ  -َُ

 كأخبلؽ قيم ناؾ، ىاٞتماعي العمل مبدأ ٖتقيق أجل كمنمؤسسيان ال فرديان، ٚتاعيان أف يكوف العمل 
 إال يفعل أف كال يتحقق أف ٯتكن ال اٞتماعي العمل فمبدأ ا١تبدأ، ٖتقيق ىذا أجل من لوجودىا ٨تتاج

                                                           

 .ُِٖٗبرقم:  ُْٗٓ/ّ كمسلم ،ُِْٔبرقم:  َُٗ/ِالبخارم  أخرجو -ُ
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 يرافق اٞتماعي العمل كمبدأ... كالصرب كالسماحة كالتسامح كالتعاكف كالصدؽ كالوفاءالتواضع  بوجود
 كاالتصاؿ بالتنظيم مركران  كالتخطيط، كضع األىداؼ منذ موجودان  يكوف أف فبلبد العمل، مراحل كافة

 ككظائفو كخطواتو العمل مراحل سائر يرافق (،كالوضوح الشفافية) مبدأ كمثلو ،بالتقوَل كانتهاء كالتفويض،
 ا١تتعلقة ا١تواضع ُب كالكتماف األمور، ٚتيع كُب األصل حيث منمبدأ  كالوضوح الشفافية، ك كمهامو

 .تتطلبو اليت ا٠تطَتة بالقضايا
، الناس على كا١تشقة التعسَت عن كالبعد كالركتُت، اإلجراءات كاختصار كالتبسيط، التيسَت -ُُ

 ىدفان كمنطلقان  ذلك كجعل ،سبلميةاإل اإلدارة ُب التيسَت إىل كا١تتواصل الدؤكب السعي ىو األصلف
اًيدي اللَّوي يي ﴿، يقوؿ تعاىل: األخرل ا٠تارجية اٞتهات كمع ا١تنظمة داخل التعامل ُب سبلميةاإل لئلدارة

يىسّْايكا كىالى "كيقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: ، [ُٖٓالبقرة:]ًبكيمي اٍلريٍساى كىالى يياًيدي ًبكيمي اٍلعيٍساى﴾
 اللَّوً  رىسيوؿي  خيرػّْاى  ام": قالت أهنا عنها اهلل رضي عائشة ، كحديث(ُ)"كىسىكّْنيوا كىالى تػينػىفّْايكا ،تػيعىسّْايكا

افى  فىًإفٍ  ،ًإٍثمنا يىكينٍ  لىمٍ  مىا ،أىٍيسىاىىيمىا أىخىذى  ًإالَّ  أىٍماىٍينً  بػىٍرنى  كسلم علرو اهلل ا َى افى  ًإٍثمن  النَّاسً  أىبٍػعىدى  َى
 إ٬تاد حسن مستلزماتو من، ك كمهامو ككظائفو كخطواتو العمل مراحل سائر يرافقكىو مبدأ ، (ِ)"ًمٍنوي 

 ا٠تَت. كتوقع كاإل٬تابية، احملامل، أحسن على تصرفاهتم كٛتل بالناس، الظن
 ًإذىا ييًحبُّ  تػىعىالىى اهللى  ًإفَّ " يقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم:الدقة كاالتقاف ُب ٦تارسة ا١تهنة،  -ُِ
َيمٍ  عىًملى  يػيٍتًقنىوي" أىفٍ  عىمىَلن  أىحىدي

(ّ). 
 .كمراميها اإلسبلمية الشريعة ١تقاصد ترٚتة ىياإلسبلمية  اإلدارة -ُّ

 لتحقيق عبودية كتسعى عليها، القائمُت نية خلصت مىت العبادات من عبادة اإلسبلمية اإلدارة -ُْ
 شرعو. كٖتقيق اهلل،

 غاية ُب كليست كا١تنظمات، اجملتمعات ُب النبيلة األىداؼ لتحقيق كسيلة سبلميةاإل اإلدارة -ُٓ
 ذاهتا. حد

 ُب األمانة كأعظمها الصحيح، االٕتاه إلسبلميةا اإلدارة توجو اليت األساسية القيمة ىي األمانة -ُٔ
 .(ْ)معو التعامل كُب ا٠تلق ٓتالق العبلقة
 
 

                                                           

   .ُّْٕبرقم:  ُّٗٓ/ّ ، كمسلم،ْٕٕٓبرقم:  ِِٗٔ/ٓ البخارم، أخرجو -ُ
 .ِِّٕبرقم:  ُُّٖ/ْ ، كمسلم،ٕٕٓٓبرقم:  ِِٗٔ/ٓ البخارم، أخرجو -2
 .ٕٖٗبرقم:  ِٕٓ/ُ األكسط ، كالطرباٍل ُب ا١تعجم َّْٗبرقم:  ِّّ/ٕ اإلٯتاف أخرجو البيهقي ُب شعب -ّ
-ّّ، كاإلدارة اإلسبلمية كأثرىا على األداء التنظيمي صِْٕ-ِِْ: منهجية التأصيل اإلسبلمي لئلدارة الًتبوية صللمبادئ انظر -ْ

 .ُِٗ، كفقو اإلدارة اإلٯتانية ُب الدعوة اإلسبلمية صّٔ
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 كركاد الفكا اإلدارم في اإلسَلـ  تاريخ اإلدارة اإلسَلمرة
 كىي: ،مراحل أساسيةٓتمس مرت اإلدارة اإلسبلمية  تاريخ اإلدارة اإلسَلمرة: -أ

كحىت السنة اٟتادية عشرة  ،النبوية للهجرة األكىل السنة من كاليت بدأت ،النبوية اإلدارةا١ترحلة األكىل: 
 صلى اهلل عليو كسلم إىل الرفيق األعلى. اليت انتقل فيها النيب 

 ق.َْحىت استمرت ك  ،قُُمن  تبدأ كاليت ،الراشدين ا٠تلفاء عهد ُب اإلدارةا١ترحلة الثانية: 
 ق.ُِّحىتاستمرت ك  ،قُْمن  ت استمر يتكال ،األموم العصر ُب اإلدارةا١ترحلة الثالثة: 
 ق،ٔٓٔ حىتك  ،قُِّمن  ت استمر يتالك  ،األكؿ كالثاٍل العباسي العصر ُب اإلدارةا١ترحلة الرابعة: 

 ق(.ِّٗ) غاية إىل استمر حيث العباسي للعصر امتدادا كا١تملوكي الفاطمي العصر يعتربك 
مصطفى كماؿ أتاتورؾ  ألغىُب اٟتكم حىت  ت استمر يتال ،ثماٍلالع العصر ُب اإلدارةا١ترحلة ا٠تامسة: 

 ـ.١ُِْٗتوافق  قُّّْمنصب ا٠تبلفة اإلسبلمية سنة 
 .(ُ)ألهنا تعترب فًتة اإلنشاء كالتأسيسكسأٖتدث بشيء من التفصيل عن ا١ترحلتُت األكىل كالثانية؛ 

 :ق(ُُ-قُ) النبوية اإلدارة األكلى:الماحلة 
مل يكن فيو  ف العهد ا١تكيأل ؛ا١تنورة ا١تدينةإىل  ا١تكرمة مكة منالنبوية  للهجرة األكىل السنة من تبدأ

ٓتبلؼ ا١تدنية اليت شكلت موطنان  كعدـ ا١تناصر من القبائل، ا١تستقر ُب ا١توطن، للمسلمُت شوكة؛ لعدـ
 ا١تدينة–كمع ىذا ا١تستقر اٞتديد ، ُب نشر اإلسبلـ ا١تعينةك  اصرةنا١تك  اٟتاميةقبيلة كتوفرت الكمستقران، 

 ألف ؛-لعملو كاإلدارة التنظيم- التدبَت بأ٫تية تامة دراية على كالسبلـ الصبلة عليو النيب كاف -ا١تنورة
 ا٠تارجي العامل إىل لتقدٯتها اٞتديد، مستقرىا ُب قواعدىا كترسيخ ،اإلسبلمية الدعوة لنجاح مهم ذلك

بدراية كدقة  -العملية اإلدارية-التدبَت صلى اهلل عليو كسلم النيب مارس من ٍب ك  كمقنعة، الئقة بصورة
 كاف حيث ا١تدينة، على -اإلدارة– التدبَت أمر اقتصر منها الرابعة السنة إىل ا٢تجرة بداية فمن ،تامة

اـ ١ته أشخاص يعُت كمل ،بنفسواـ ا١ته كيتوىل ،مباشرة بصورة ا١تدينة يدير كالسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ
 حالة ُب ا١تدينة على الصحابة بعض يستخلف ككاف ،ككتابة الوحي األذافك اليسَت منها سول ٤تددة،

 مؤسسة أكؿ كىو ،كاإلدارة كاٟتكم كالتبليغ لعملل ان مركز  ا١تسجد كجعل من العسكرية، الغزكات كُب سفره
، هم كبُت ا١تهاجرينباإلضافة إىل ٚتعو أىل ا١تدينة ٖتت لواء األنصار، كمؤاخاتو بين، ا١تدينة ُب إسبلمية

ا١تعاىدة كهبذا التدبَت أقاـ اجملتمع على األخوة كقضى على عوامل الفرقة، باإلضافة أيضان إىل كثيقة 
شر اليهود كهبذا التدبَت كف كٖتقيق األمن كاالستقرار،  كحسن اٞتوار؛ لكف شر اليهود عن ا١تسلمُت،

كاضحة إىل انتهاء عصر الفوضوية  إشارةهم، كأظهر ا١تدينة ذات شوكة كقوة، ككانت ىذه الوثيقة عن
ددة ة، كبداية عهد سياسي كإدارم يقـو على مبادئ كنظمالسياسية كاإلداري ٮتضع ٢تا  ،كتشريعات ٤تي

                                                           

 .َٗ، ٖٗ مقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية للمزجاجي ص -ُ
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 بعد أما، كاإلنسانية كاالقتصادية كاألمنيةتينظم حياة ذلك اجملتمع من كافة النواحي االجتماعية اٞتميع، ك 
، ٦تا اقتضى اتساع رقعة اإلسبلـ ُب القبائل بعض بدخوؿ الدكلة رقعة اتسعت ١تا للهجرة الرابعة السنة

 أشخاصاٟتبيب صلى اهلل عليو كسلم على  داعتمفكاف أف  ا١تدينة، خارج إىل متدلت -اإلدارة-التدبَت 
 .تعليمية ٔتهمات للقياـ اكلفو  بأشخاص معهم يتواصل القبائل ىذه ُب

 -اإلدارة–التدبَت  تطوير إىل التطور ىذا ىضكاقت ،العربية اٞتزيرة شبو الدعوة مشلت مكة فتح كبعد
، كالسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ كمرجعية قيادة ٖتت كالبشرم اٞتغراُب كالتوسع يتناسب ٔتا كنوعان  كمان 

 :يلي أت ا١ترحلة ىذهُب  -اإلدارة-التدبَت  مبلمحكٯتكن إ٬تاز 
 الصراعات أنواع كل ارب٭تك  ،األفراد بُتكالتآخي  التعاكف ركح على كزتر ي إدارم تنظيم إقامة -ُ

من خبلؿ ا١تؤاخاة  ذلك، كيوفر األمن كاألماف ٞتميع أفراد اجملتمع، كا١تناطقية كالطبقية الطائفية كالتغَتات
 بُت ا١تهاجرين كاألنصار، كعقد ا١تعاىدة كاالتفاقية مع اليهود كاليت تعطي ا١تسلمُت حق اٟتماية كالرعاية.

عند توزيع ا١تهاـ كحيسن اختياره ألصحابو  اإلدارية النبوية بيعد النظر، تدابَتالمن أبرز كاف  -ِ
الرجل ليكوف  ؛اختبلؼ طاقاهتم كقدراهتم كمواىبهمك ، بينهما١تختلفة عليهم؛ ككاف ييراعي الفركؽ الفردية 

ـ ككظائف كأحسن ما ضمانان كحرصان أف يؤدم كل فردو ما عليو من مهاا١تناسب ُب ا١تكاف ا١تناسب؛ 
ا١تواد ا٠تاـ ال  إىل الذخائر البشرية كىي أكداس من يكوف األداء، كىكذا عمد النيب صلى اهلل عليو كسلم

، فأكجد فيها اإلٯتاف ، كقد أضاعتها اٞتاىلية كالكفر كاإلخبلد إىل األرضال ٤تلهايعرؼ أحد غناىا ك 
 شعل مواىبها.، كأكالعقيدة، كبعث فيها الركح اٞتديدة

 ،ا١ترف ا١تركزم التنظيم كىو ،اإلدارم الفكر ُب اآلف حىت يعرؼ مل إسبلمي إدارم تنظيم ظهور -ّ
 ُب حىت بل ،غيابو أثناء الناس بُت أصحابو بو ٭تكم ما يقر كالسبلـ الصبلة عليو النيب كاف حيث

 أيب عن، فةاإلسبلمي األمة شؤكف إلدارة أفضل مستقبل جلأ من إسبلمية قيادات لتهيئة كذلك حضوره،
 ا١تشرؾ صاحبو يعُت أف يريد ا١تشركُت من رجل كإذا ،كمشرؾ مسلم يقتتبلف رجلُت رأيت: قاؿ قتادة
 ريح كجدت حىت أرسلٍت ما فواهلل ،األخرل بيده كأعتنقٍت ،فقطعتها يده فضربت فأتيتو ،ا١تسلم على

 أىل من رجل بو كمر ،القتاؿ عنو كأجهضٍت ،فقتلتو فضربتو فسقط ،لقتلٍت نزفو الدـ أف فلوال ،ا١توت
مىٍن قػىتىلى قىًترَلن ":  كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ ،أكزارىا اٟترب ككضعت فرغنا فلما ،فسلبو مكة

 من أدرم فبل ،القتاؿ عنو فأجهضٍت ،أسلبذا  قتيبلن  قتلت قد ،اهلل رسوؿ يا :قلت قاؿ، "فىسىلىبيوي لىوي 
 أبو فقاؿ :قاؿ ،سلبو من عٍتفىأىٍرًضًو  سلبتو أنا ،اهلل رسوؿ يا صدؽ :مكة أىل من رجل فقاؿ ،استلبو

قاؿ ، قتيلو سلب عليو اردد ،سلبو تقاٝتو كجل عز اهلل عن يقاتل اهلل أسد من أسد إىل تعمد :بكر
 .(ُ)"فىاٍرديٍد عىلىٍرًو سىلىبى قىًترًلوً  ،صىدىؽى ": رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

                                                           

 .أم: بع دٍل كشغلٍت (أجهضٍت)ك  ،َِِٕٔبرقم:  ِّٗ/ّٕ سندُب ا١ت أٛتدأخرجو  -ُ
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 كرافق ،كالفيء كاٞتزية كالغنائم كالزكاة قبل، من عاجملتم يعرفها مل جديدة مالية تنظيمات ظهور -ْ
 ٢تا كاليت الكفاية قاعدة ظهور، ك شابو كما الربا كٖترَل كالشراء البيع تنظم توجيهات التنظيمات ىذه

 يتلقاه الذم األجر كاف إذافإنو  ؛اإلسبلمية اإلدارة ظل ُب ا١توظف حياة ُب كإدارم اقتصادم مفهـو
 ال حىت ؛ا١تسلمُت ماؿ بيت من العجز ىذا تغطية اٟتاكم فعلى حاجاتو يليب مل عملو مقابل ا١توظف

 .حاجاتو إلشباع شريفة غَت ٦تارسة أم ُب ا١توظف يفكر
 اهعان الذم تكفلت بإزالة ما بالشورل يتميز كاإلدارة اٟتكم أشكاؿ من جديد شكل ظهور -ٓ
 .كاالستبداد كالظلم القهر من اإلسبلـ قبل الناس
 .(كالعلم كالقدرة األمانة) الدكلة ُب الوظيفي بالسلك االلتحاؽ يريد ١تن جديدة معايَت هورظ -ٔ
 اٍعمىليواٍ  كىقيلً ﴿ مل تعرؼ من قبل، ذكرىا اهلل ُب قولو: اإلدارم للنشاط رقابية معايَت ظهور -ٕ

رقابة ذاتية،  ﴾عىمىلىكيمٍ  الٌلوي  فىسىرػىاىل﴿[، َُٓ]التوبة:﴾كىاٍلميٍؤًمنيوفى  كىرىسيوليوي  عىمىلىكيمٍ  الٌلوي  فىسىرػىاىل
 .(ُ)شعبية رقابة ٣تتمعية ﴾كىاٍلميٍؤًمنيوفى ﴿رقابة إدارية،  ﴾كىرىسيوليوي ﴿

 :ق(َْ-قُُ) الااشدين الخلفا  عهد في اإلدارة الماحلة الِانرة:
 عهده ُب كأقر ،ٓتطبة اإلدارم عهده افتتح حيث، عنو اهلل رضي بدأت ٓتبلفة أيب بكر الصديق

 كالعدؿ اٟتق قيم لًتسيخ بالشورل كعمل األمة، طرؼ من اهتكمسؤكليا اإلدارة أعماؿ على الرقابة
 للمنصب التفرغ ضركرة على كأكد كا١تؤىبلت، التجربة ٔتوجب كاألمراء الوالة بعناية ٮتتار ككاف كا١تساكاة،

، كعمل ا١تاؿ بيت على عبيدة بوأك  ،القضاء على ا٠تطاب بن عمر عمالو بُت من ككاف ،األعلى اإلدارم
 على قمع التمرد الذم ظهر بالردة بعد كفاة النيب صلى اهلل عليو كسلم.

 كالسلوؾ لئلدارة مشولية رؤية عن بإفصاحو عهده باشرتلتها خبلفة الفارؽ عمر رضي اهلل عنو، كالذم 
 على كالتأكيد ،كالعماؿ للوالة اٟتسن كاالختيار ،با١تشاكرة كالعمل ،ا١تسؤكليات ٖتملو ُب ا١تلتـز، اإلدارم

 عن القضاء صلين، كفالدكاك  إنشاء: منهاك  كثَتة،  أعماالن  اإلدارية منجزاتو كتضمنت ،النجاح إثبات
، القاضي ٍب ،ا١تنطقة عامل ٍب ،الوالية على الوايل من بدءان  اإلدارية ا١تستويات ٖتديد، ك اإلدارية ا١تهاـ

، كاإليرادات ا١تصركفات على الرقابة ٦تارسة، ك مقرىا كالية كلكل ا١تاؿ، بيت فصاحب، الديواف فكاتب
 الرقابة ككذا اٟتسبة ا٠تليفة مارس، ك عنها بالتقارير كتأتيو الوالية مهاـ تتابع استشارية ىيئة تكوينك 

 اٗتاذ ُب كا١تشاركة االختيار ُب ا١تشاكرة اعتماد، ك كالتفقد للتفتيش عنو ٦تثلُت يرسل ككاف، بنفسو
 .الوظائف ُب ٗتصص ىناؾ ككاف ،كا٠تراج كالرسائل اٞتند دكاكين ظهور، ك القرارات

 خبلؿ منلو  اإلدارية السياسة اتضحت، كقد وعن اهلل رضي عفاف بن عثمافا٠تليفة الثالث  إدارةٍب 
 العدؿ ىلإ يستند اإلدارم العمل كافك  ،الناس كعامة ا٠تراج كعماؿ للوالة ا١توجهة ككتاباتو ،خطبو

                                                           

كاإلدارة ، َُص ادلعر   نظرات ُب اإلدارة من منظور الفكر اإلسبلميك  ،َُٕ-َٗ انظر: مقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية للمزجاجي ص -ُ
 .ِّة كأثرىا على األداء التنظيمي صاإلسبلمي
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 توحيد ُب اإلدارية ٧تاحاتو كٕتلت ،الرعية من تعسف بغَت األمواؿ كجباية كالواجبات، باٟتقوؽ كااللتزاـ
 الوالة على الرقابة رسما، ك للجيش مرتبات إعطاء، ك حاسم إدارم كإجراء كاحد مصحف على ا١تسلمُت
 اليت األمور بعض أصلح، ك الرعية من ضدىم لشكاك  تصدر ذينال األفراد كيستبدؿ يعزؿ ككاف ،كالعماؿ

 .تطبيق سوء فيها كاف
 ُب الصدؽ إرساء إىل يدعوالذم كاف  رضي اهلل عنو علي بن أيب طالبٍب إدارة رابع ا٠تلفاء الراشدين 

 ٔتراقبة ا٠تليفة كقاـ كالوالة، العماؿ ظلم من الرعية إلنصاؼ السعي ٍب ،ا٠تالق يرضي كٔتا، كالعمل النوايا
 ترقية مبدأ كتبٌت ،-القدكة– اإلداريُت القادة بأخبلقيات التحلي كإلزامهم ك٤تاسبتهم ،الوالة على العمل

 .ا١تعضبلت على كالصرب، الشورل على كاالعتماداء، فكٍ األ
 :يلي أت ا١ترحلة ىذهُب  -اإلدارة-التدبَت  مبلمحكٯتكن إ٬تاز 

بسبب التوسع ُب الدكلة اإلسبلمية ظيم اإلدارم، مفهـو الدكلة، كظهور نوع جديد من التن توسع -ُ
ا١تسلمُت بغَتىم كاالستفادة  ب احتكاؾنتيجة الفتوحات اإلسبلمية، كما تبعو من تدفق ا٠تَتات، كبسب

رضي اهلل  ٦تا عندىم ُب ذلك، كالدكاكين اليت أنشأىا عمر رضي اهلل عنو باقًتاح من خالد بن الوليد
 ، كديواف اإلنشاء، كديواف ا٠تراج، كالديواف: موضععنو، فظهرت الدكاكين كديواف العطاء، كديواف اٞتند

 .، كمن يقـو هبا من اٞتيوش كالعماؿكاألمواؿ ٟتفظ ما يتعلق ْتقوؽ السلطنة من األعماؿ
كاليت أخذت شكبلن يشجع وع ا١تفاىيم الرقابية على األعماؿ اإلدارية ١توظفي الدكلة اإلسبلمية، نت -ِ

لنشاطات الوالة كالقضاة كاٞتباه ُب شىت أقاليم الدكلة اٟتاكم كأعوانو على اإلشراؼ كا١تتابعة كالتقييم 
للدكلة ٔتا يتفق كالتوسع اٞتغراُب كالسياسي كاالقتصادم كاالجتماعي  ليبهافتنوعت أسا اإلسبلمية،

كإرساؿ العيوف، كا١تراسبلت ا١تستمرة بُت ا٠تليفة ككالتو، كاللقاء الدكرم با١تسلمُت اإلسبلمية ُب عهده،  
 .ُب ا١تواسم

حيث قسمت أكضاع كظركؼ ذلك العصر،  ظهور ما يسمى اليـو باإلدارة احمللية ٔتا يتناسب مع -ّ
 طق الدكلة اإلسبلمية إىل كاليات.منا

١تن يتم اختياره لشغل منصب حساس ُب الدكلة، كواؿو أك قاضو أك ظهور إجراءات تعيُت جديدة  -ْ
كذلك ُب عهد عمر رضي اهلل عنو حيث إنو كاف إذا أراد استخداـ أمَت للجيش أك ما شابو ذلك، 

كأشهد عليو ٚتعان من ا١تهاجرين  -قرار تعيُت-كتابان كتب لو  أمر من األمور   شخص من األشخاص ُب
مع االتفاؽ ا١تسبق على مرتبو، كٮتتمو  كاألنصار، كيذكر فيو أسم ا١توظف ككظيفتو ككجهتو كاختصاصو،

يبُت فيو كل ما ٯتتلكو من ماؿ كعقار كأمبلؾ قبل مباشرتو ٓتاًب ا٠تليفة، كيأخذ من ا١توظف إقراران خطيان 
ىل مباشرة إلينتقل ا١توظف ، كيتم قراءة قرار التعيُت ُب ا١تسجد أماـ اٟتضور، ٍب يؤخذ للمسجدلعملو، 

 ئحو.عملو مزكدان بتوجيهات ا٠تليفة كنصا
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فاإليرادات كانت ٤تصورة تقريبان ُب الزكاة كالغنائم كصرفان بطريقة مركزية،  تطور األنظمة ا١تالية إيرادان  -ٓ
كا٠تراج ٔتا فيها الفيء كاٞتزية، كقد أضيفت إليها موارد أخرل للخزانة العامة لئلدارة اإلسبلمية،  

ُب أمواؿ الناس كالعشور، كاألمواؿ اليت ليس ٢تا مالك، كتركة من ٯتوت بغَت كارث، كما يفرضو كيل األمر 
 كالضركرة بقد ما يدفعها، ككانت ىذه اإليرادات تعمل على تغطية حاجات ُب حاالت الطوارئ

 الواليات اإلسبلمية من النفقات البلزمة، كيتم إرساؿ الزائد إىل ا١تدينة ا١تنورة.
بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو، حيث كانت تأٌب دنانَت العرب كؿ نقود ًب سكها ُب عهد عمر تدا -ٔ

، كدرا٫تهم من الفرس، فكاف عمر أكؿ ىي عليو من نقوش ككتابات،  كظل العمل عليها كما من الرـك
 ق.ُٖمن ضرب النقود ُب اإلسبلـ سنة 

فصل السلطة القضائية عن السلطة د صفات القاضي، ك ، كٖتديصوؿ النظاـ القضائيأكضع  -ٕ
ة اإلمارات ميستقلُت ٘تامان عن كال ،لفصل القضايا بُت الناس إذ عُت عمر رضي اهلل عنو قضاةالتنفيذية، 

 .(ُ)ضاة مسئولُت لدل ا٠تليفة رأسان ق، ككاف الكالواليات اإلسبلمية
  :في اإلسَلـ اإلدارم الفكا ركاد -ب
بو  اىتموااعتنوا باٞتانب اإلدارم ك ألهنم  ؛علم اإلدارة ان ُبركاد اؾ ٣تموعة من علماء اإلسبلـ كانواىن

 ىم:كلعل من أبرز ُب كتاباهتم، اىتمامان كبَتان 
 الكبَت، اٟتاكم صاحب :(قَْٓ-قّْٔا١تاكردم ) اٟتسن أبو حبيب بن ٤تمد بن علي -ُ

 ،ا١تلك سياسةتسهيل النظر كتعجيل الظفر ُب أخبلؽ ا١تلك ك ك  ،الوزارة كقانوف كالدين، الدنيا كأدب
كالذم ركز فيو على أسلوب اإلدارة كاٟتكم، كتناكؿ  السلطانية كاألحكاـ كنصيحة ا١تلك، كأدب الوزير،

كشركط أىليتو للحكم، كا٠تاصة فيما يتعلق ٔتوظفيو،  ، كالواجبات العامة للحاكمفيو رئاسة الدكلة
ييعد ىذا كتنظيماهتا، ك  اإلمارة كالدكاكين كالقضاء كاٟتسبةككذلك الوزارة كأنواعها كشركط التعيُت فيها، ك 

ا١ترجع األكؿ كاألساسي لكل باحثو ُب أمور اإلدارة  ، حيث ييعتربالدستور العاـ للدكلةالكتاب ٔتثابة 
 .اإلسبلمية كالسياسة كاٟتكم

كقد اعتٌت ق(: ِٖٕ-قُٔٔ)تيميو اٟتر اٍل أبو العباس بن  عبد السبلـ أٛتد بن عبد اٟتليم بن -ِ
السياسة الشرعية ُب إصبلح الراعي  :ضايا اإلصبلح اإلدارم ُب اٟتكومة، كلو ُب ذلك رسالتاف ٫تابق

ا٠تطوات الواجب من أىم ما جاء ُب السياسة الشرعية ، ك اٟتسبة كمسؤكلية اٟتكومة اإلسبلمية، ك كالرعية
كتولية ا١تناصب لؤلٍكفاء، كتعترب خطة لئلصبلح اإلدارم، كٖتدث عن اتباعها حملاربة الفساد اإلدارم، 

فاألمثل، كاجتماع القوة كاألمانة، كحيث تعذر اجتماعهما فيعُت األمُت ١تا احتاج إىل  ،اختيار األصلح
معرفة األصلح تتم عن طريق معرفة ىدؼ الوظيفة من كجودىا، أمانو، كالقوم فيما ٭تتاج إىل القوة، ك 

                                                           

نظرات ، ك ِٔ، ِٓة كأثرىا على األداء التنظيمي صاإلسبلمي كاإلدارة ،ُُّ-َُٕ انظر: مقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية للمزجاجي ص -ُ
 .ُِ-َُص ادلعر   ُب اإلدارة من منظور الفكر اإلسبلمي
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أف ابن تيميو كقد أشار أحد الباحثُت ُب علم اإلدارة إىل كأفضل الوسائل لتحقيقو، كهبذا يتبُت األصلح، 
، كلكن ، كٖتدث عنها(التخطيط، كالتنظيم، كالتوجيو، كالرقابةقد تناكؿ العمليات اإلدارية ا١تعركفة اآلف )

ف األمر فيو عمل أك عملية دكف ذكر أ ىل األمر، كتقصد ا١تصلحة العامة،شَت إبطريقة السلف اليت ت
 فاىيم.ألمر أف يستخرج ىذه ا١تعاٍل كا١ت، لكن من كاقع الدراسة اٟتديثة ٯتكن للمهتم هبذا اإدارية
لو ميزاف العدؿ، كالترب ا١تسبوؾ ق(: َٓٓ-ق٤َْٓتمد بن ٤تمد بن ٤تمد أبو حامد الغزايل ) -ّ

 نصائح الغزايل قدـ كفيو ،العربية إىل ترٚتتو ٘تت ٍب ،الفارسية باللغة أصبلن  كضع الذم ُب نصيحة ا١تلوؾ
 ينبغي واجباتأصوؿ، تعترب ك عشرة٢تما  كبُت ،كاإلنصاؼ العدؿ عنصرم على فيها ركز ،حكيمة إدارية
 ،بالرعية كالرفق ،العلماء من كاالقًتاب ،كالظلم التسلط عن االبتعاد: مثلهبا  االلتزاـ ا١تسلم اٟتاكم على

 .ذلك ك٨تو ،كتعاىل سبحانو اهلل أماـ اٟتكم مسؤكلية كاستشعار
من أبرزىا  لو مؤلفات  :ق(ُِٖ-قٕٔٓ)القلقشندم أبو العباس  الفزارم أٛتد بن علي بن أٛتد -ْ

م ديواف الرسائل أ-صبح األعشى ُب صناعة اإلنشاء( بعد أف عمل ُب ديواف اإلنشاء كتابو الشهَت )
ثل ىذا ا١تؤلف بشكلو عاـو ما ييسمى ا١تمارسة العملية ُب ىذا ا١تيداف، فاكتسب ا٠تربة ك -سابقان  ، كٯتي

لنسبة لوظيفة الكتابة كمتطلباهتا، كالتنظيم كدائرة معارؼ با موسوعة و ييعدحيث إن ،باإلدارة ا١تكتبية
، قد تضمن كافة اجملاالت اليت تعكس منهجو ُب دراستوك  ها،، كتنظيم ا١تكاتبات كتصنيفا١تكتيب كإجراءاتو

 .الدراسات ا١تعاصرة ُب اإلدارة ا١تكتبية كأعماؿ السكرتارية شابو إىل حد بعيدكاليت ت
ق(: عمل ُب أجهزة َٖٖ-قِّٕخلدكف اٟتضرمي أبو زيد ) ٤تمد بن عبدالرٛتن بن ٤تمد بن -ٓ

كسياسية، كمن أشهر مؤلفاتو )كتاب العرب كديواف ا١تبتدأ كا٠ترب ُب أياـ الدكلة كثَتان ُب كظائف إدارية 
ٍب أضاؼ إليو مقدمة أشتهر هبا كأطلق العرب كالعجم كالرببر كمن عاصرىم من ذكم السلطاف األكرب(، 

كباعتباره من أكائل ركاد االجتماع اىتم بالتأصيل العلمي للظاىرة االجتماعية، عليها مقدمة ابن خلدكف، 
اعترب العمل مصدران كنادل بالتنظيم االجتماعي ا١ترتبط با١تعارؼ القدٯتة كبالعلـو اٞتديد ا١تكتسبة، ك 

    يشهد لو التاريخ بو.للقيمة قبل آدـ ٝتيث كىو سبق 
-قُٗٔ) اٞتوزية القيم ابنأبو عبد اهلل  بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ٤تمد بن أيب -ٔ
 ،ا١توقعُت عبلـإ ككتاب ،الشرعية السياسة ُب اٟتكيمة الطرؽ أشهرىا ،عديدة مؤلفات لو :( قُٕٓ
 ة.البشري النفس ٣تاؿ القيم ابن اىتمامات كمن
 أ٫تها عديدة مؤلفات لوق(: َٕٗ)توُب  الشهَت بالشاطيباللخمي بن ٤تمد إبراىيم بن موسى  -ٕ

 ُب مصنفان  اٟتنيف الشرع مقاصد شرح ُب أسهم كقد، شريعةال أصوؿ ُب ا١توافقات، ك االعتصاـ كتاب
 ىذه تفسَت ُب ٤تاكلة شىت نظريات قدموا الذين النفس علماء فسبق ،اإلنساف حاجات ضوئها

 ٗترج ال الشرع مقاصد فإ: الشاطيب قاؿ حيث ،كاٟتوافز الدكافع بنظريات عليها أطلق كما االحتياجات،
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 ا١تقاصد كىذه ،ا١تاؿ كحفظ ،النسل كحفظ ،العقل كحفظ ،النفس كحفظ ،الدين حفظ :ٜتسة نع
 .شرحها ُبب كأسه ،فركعا ٢تا فرعك  ،كالتحسينات ،كاٟتاجيات ،الضركريات :ىي أقساـ ثبلث ُب تتجلى

 ان كتب كضع، (قّّٕا١تتوُب ) الفرج أبو البغدادم الكاتب زياد بن قدامة بن جعفر بن قدامة -ٖ
 كصناعة ا٠تراج ىو ا١تتاحة كتبو ىمأك ، السياسة كتاب مثل ٥تطوطان  زاؿ ال معظمها أف إال كثَتة

 ذات األمور أىم كمن كاٟتكم، السياسة عن مؤخرتو للحديث ُب أبواب ستة خصص حيث، الكتابة
، ٓتدمتهم كيقـو ،مهنشؤك  كيدير ،٬تمعهم للناس إماـ كجود إىل اٟتاجة :كاإلدارة اٟتكم بشؤكف العبلقة
، كاحدان  شخصان  اإلماـ يكوف أف ك٬تب ،كمعرفة كخربة معلومات من يكسب ٔتا ،بينهم ا١تساكاة كٖتقيق

 قدره من يزيد ٦تا يعلمو ٔتا معهم مشاركان  ،٬تهلو عما سائبلن  ،إليهم مستمعان  كاٟتكماء العلماء ٬تالس كأف
 ا٠تطأ كعوارض اآلفات كدفع للنفع كىذا ،ٟتكمو أساسية فالشورل ؛الرأم عن يستغٍت أالك  ،كىيبتو

 ،نفسو ُب عزٯتة ذا ،العواقب ٨تو متطلعان  ،الفكر بعيد يكوف أف ا١تلك أك اإلماـ ٭تتاجك  ،كالنكبات
 أكد، بعيدان عن الًتؼ كالبذخ كسفاسف األمور، ك برعيتو رحيمان ، ك حكمو ُب كعدالن ، رأيو ُب كشكيمة

 الواجب الصفات كتابو ُب ذكر نوأ إىل ضافة، باإلالقائدك  اإلماـ ُب اٟتميدة األخبلؽ توافر ضركرة على
 .بو الرعية كعبلقة بالرعية ا١تلك عبلقة على تأثَت ٢تا اليت العوامل ذكر ككذا الوزير، ُب توفرىا
 أىم ق(:ٕٗٓتوُب) اٞتوزم ابن أبو الفرج اهلل عبد بن اهلل عبيد بن ٤تمد بن علي بن الرٛتن عبد -ٗ
 ٔتا كاٟتكم لئلدارة كدليل العباسي ا٠تليفة إىل قدمو الذم ،ا١تستضيء خبلفة ُب ا١تضيء صباحا١ت كتبو

 كاإلدارية كالسياسية االجتماعية كا٠تدمات الرعيةك  السلطاف كأعوانو عن كمعلومات نصائح من فيو
 الناس بُت اٟتكم على أكد :منهاك  ،كاٟتكم باإلدارة عبلقة ذات كثَتة اأمور  كعاِب ،ك٨توىا كاالقتصادية

 إىل كأشار ،إليو ا١تظلـو كصوؿ كتسهيل همعن االحتجاب عدـ إىل ا٠تليفة كدعا اٟتنيف، الشرع كفق
 يشيع كال ،٤تاسبة أك قيد بدكف مهتسلطا تطلق ال حىت ؛مستمر بشكل الدكلة موظفي -رقابة- تفقد

 شؤكف سياسة من يتمكن كي للحاكم اإلدارية الكفاءة توافر ضركرة على أكدك  ،الناس بُت ظلمهم
 العماؿ اختيار حسن إىل إضافة ،كاٟتـز كالتواضع كالرفق كاللُت كا١تساكاة العدؿ كإقامة ،دراية بكل الرعية
 أكردك  ،كاجبات من العمل يتطلبو ٔتا كااللتزاـ كالقدرة األمانة فيهم توفرأف ك  ،الببلد إلدارة كالوالة

 باألشخاص ا١تناطة ا١تسؤكليات طبيعة على تدؿ حينها سائدة إدارية لوظائف عديدة مصطلحات
 كالعلماء بالعلم االىتماـ إىل دعاك كصاحب الربيد، ، كاحملتسب كالوكيل، ،كا٠تادـ ازفا٠تك  كالوزير،

 مشاركتها إمكانية كمدل، اإلسبلمي معجملتا ُب العلمية كمكانتها ا١ترأة دكر بُت ككذا اإلدارة، على ألثرىم
 .(ُ)اإلسبلـ ُب ا١ترأة حرية تعكس بصورة اإلدارية

 
                                                           

نظرات ، ك َْ-ّٔة كأثرىا على األداء التنظيمي صكاإلدارة اإلسبلمي ،ْٕٔ-ّْٔ انظر: مقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية للمزجاجي ص -ُ
 .ُْ-ُِص ادلعر   ُب اإلدارة من منظور الفكر اإلسبلمي



32 
 

 )مفهومها كخصائها كأنواعها كأنماطها ككظائفها كالعوامل المؤثاة فرها( اإلدارة التابوية
بداية اٟتياة اإلنسانية على األرض، بصورة منذ  -شأهنا ُب ذلك شأف الًتبية– الًتبوية كجدت اإلدارة

حىت صارت إىل ما ىي عليو كتطورت بتطور حياتو على األرض، ٍب ٪تت بنمو اإلنساف،  ،بسيطة ٤تدكدة
، كما  لو كيانو ُب اجملاؿ الًتبوم، كقد أصبحت علمان مستقبلن ٖتقيق لئلدارة العامة إال اإلدارة الًتبوية اليـو

ء اجتماعي كعبلقات العتبار اإلدارة علم كفن كمهنة، كظاىرة سلوؾ كأدانتيجة  مفهومها ا١تميز، كتطور
كنتيجة البحوث كالدراسات ُب ٣تاؿ  ،ستخداـ النظريات كالنماذج ُب دراسة اإلدارةنتيجة الإنسانية، ك 

كظهور التقنيات اٟتديثة كاالنفجار ا١تعرُب  ،كاىتماـ الباحثُت بالدراسة العلمية لئلدارةالعلـو اإلنسانية، 
ُب السياسة كاٟتكم، كالتغَت الكبَت ُب كظيفة ا١تدرسة كٖتو٢تا من كالسكاٍل، كتولد االٕتاىات الشوركية 

كلذا فإف اإلدارة ، ٔتشكبلت كحاجات اجملتمع كالفرد نقل ا١تعلومات كالًتاث إىل مهمة اٟتياة كاالرتباط
الًتبوية دائمان ُب حالة ٕتدد كٖتديث بناء على التطور الفكرم العا١تي كا١تفاىيم العلمية كالًتبوية 

 فعالية ككفاءة العملية التعليميةا١تتجددة، ٦تا ٭تتم إدخاؿ تقنيات ككسائط تربوية جديدة؛ ترفع كتزيد 
تسعى إىل ٧تاح  أ٫تية اإلدارة الًتبوية ُب كوهنا أداهلتناسب التغَتات اإلدارية، كمن ىنا تظهر  ؛كٖتسنها

 ،حديثة ُب ٣تاالت العلـو ا١تختلفةمواقف كمفاىيم تربوية خبلؿ تبٍت كتقدـ كتطور النظاـ الًتبوم، من 
  .(ُ)كالظركؼ كالعوامل ا١تؤثرة ُب اإلدارة الًتبوية ،تراعي ا١تفهـو كالواقع الًتبوم اإلسبلمي

 التابوية:مفهـو اإلدارة  -أ
الًتبية، كىي ٣تموعة متشابكة من العمليات اليت تسعى إىل ٖتقيق أىداؼ  :بأهنا اإلدارة الًتبويةعرفت 

 نظاـ لو أنظمتو الفرعية اليت تتفاعل مع بعضها؛ من أجل ٖتقيق األىداؼ اليت كضعتها اإلدارة الًتبوية.
لتنمية الفرد تنمية شاملة ُب إطار  ؛كتنسيقها جهود العاملُت ُب اجملاؿ الًتبومتنظيم كعرفت بأهنا: 

 .ذكيو كبيئتواجتماعي متصل بالفرد كب
ُب ا١تستويات كاحملاكر ا١تختلفة )ٗتطيطان،  يسهم ُب عملية الًتبية كالتعليم كل ما: كعرفت بأهنا

 ؛للموارد ا١تتاحةعن طريق االستخداـ األمثل شامبلن كل من يستطيع اإلسهاـ فيها، كتشريعان، كتنفيذان(، 
 لتحقيق أىداؼ الًتبية باألسلوب ا١تبلئم للمجتمع كتطلعاتو كقيمو.

لتكوف بذلك عملية شاملة ٞتوانب  ت،كيتوقف مدل ٧تاىا على مدل ا١تشاركة ُب اٗتاذ القرارا
نشاطاهتا كما ترتبط هبا من مناىج كفعاليات كعبلقات ٨تو  توجيو: التعليم، كالتعلم، ك أبرزىا ةمتعدد

ٖتقيق أىداؼ اجتماعية كاقتصادية كسياسية، لتكوف بذلك نظامان تربويان على مستول الدكلة كاجملتمع ٔتا 
، كما ٭تكم ذلك كلو من تشريعات فيو من مدارس كمؤسسات تربوية كخدمات تعليمية كصحافة كإعبلـ

 فإف اإلدارة الًتبوية تتضمن العبلقات البشرية الفعالة، كتنظيمات الختيار خرلأ كمن ناحيةكقوانُت، 

                                                           

 .ُْٔ، ُْٓالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص ، ك ٖٔاإلدارة الًتبوية ٟتساف كالعجمي صانظر:  -ُ
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لتعليم الطبلب كاالستجابة ٟتاجاهتم  ا١توظفُت كتعيينهم أك فصلهم، باإلضافة إىل ا٠تطط كالوسائل
عادة كرغباهتم، كإ٬تاد جو كدم مع اجملتمع، كالقياـ بالقيادة الًتبوية لذلك اجملتمع، كعنايتها بنمو كس

 .(ُ)بأم دكر فيهاالقائمُت 
 :فرمكن تلخرصها فرما يلي مقومات اإلدارة التابويةأما 

  اإلنساف أك العامل اإلدارم. -ُ
 اإلطار التنظيمي كالفلسفي كالسياسي كاالجتماعي الذم ًب العمل كفقو. -ِ
 الذين يتم التعامل معهم ضمن ا١تؤسسات كخارجها. سالنا -ّ
  كاإلمكانات كا١تؤسسات البلزمة للعمل.الوسائل  -ْ
 .(ِ)األساليب كاألطر الفكرية كالعملية كالعلمية اليت تتبع -ٓ

 :(التابوية كالتعلرمرة كالمدرسرة)اإلدارة 
(، Educational Administration) تعترب اإلدارة التعليمية كاإلدارة الًتبوية ترٚتة للمصطلح

مع  فالذين يفضلوف استخداـ مصطلح اإلدارة الًتبوية يتماشو إال أف كبو يعنياف نفس الشيء، 
، كأف الذم ىو جزء من النظاـ الًتبوم ف الًتبية أمشل كأعم من التعليمأباعتبار  ؛االٕتاىات اٟتديثة

كظيفة ا١تؤسسات التعليمية ىي الًتبية الشاملة، بينما يفضل آخركف مصطلح اإلدارة التعليمية على أهنا 
كيبقى الفيصل بُت االستخدامُت راجع إىل ٚتهور أكثر ٖتديدان ككضوحان من حيث ا١تعاٞتة كاإلحصائية، 

 ا١تربُت كالعاملُت ُب ٣تاؿ الًتبية من حيث الوظيفة كاالستخداـ.
كتبقى كظيفة اإلدارة اإلدارة ا١تدرسية جزء من اإلدارة التعليمية، كالصلة بينهما صلة اٞتزء بالكل، ك 

لتحقيق األىداؼ  ؛ا١تدرسية ىي التنفيذ الفعلي للخطط كالربامج التفصيلية اليت تضعها اإلدارة الًتبوية
هي كاألداة اليت يتم من خبل٢تا ٖتقيق ف بفعالية ُب ضوء القرارات كالقوانُت اليت تصدرىا اإلدارة التعليمية،

التعليمية أك الًتبوية، كاليت ٖتاكؿ بناء أجياؿ علمية كاعية تستطيع إحداث التغيَت اإل٬تايب  أىداؼ اإلدارة
كىذا ال يتم إال من خبلؿ التعاكف البناء كا١تثمر مع البيئة احمللية، كاستخداـ  ُب مستقبل اجملتمع،

كتقـو اإلدارة التعليمية ، ؿ القيادة كاالتصاؿ كالتقوَل كالعمليات اإلدارية األخرلاالٕتاىات اٟتديثة ُب ٣تا
، كقد بتقدَل العوف كا١تساعدة ماليان كفنيان لئلدارة ا١تدرسية كإمدادىا بالقول البشرية البلزمة لتنفيذ السياسة

أىداؼ ا١تدرسة من تلقُت ا١تعلومات كالًتاث إىل تربية األبناء تربية كاملة ُب ٚتيع اٞتوانب، من  تتطور 
يربز دكر ا١تدرسة الفعاؿ كمع زيادة النمو ا١تعرُب كالتقدـ التكنولوجي قدراتو،  حسبأجل بناء اجملتمعات 

االت ا١تختلفة، كتوسيع ٣تاؿ ُب اجمل، كتقدَل ا٠تدمات الضركرية اجملتمعكقضايا شكبلت ا١تُب مواجهة 
                                                           

منهجية التأصيل ك ، ُْٔالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص ، ك ُّأساسيات اإلدارة الًتبوية للهادم صانظر:  -ُ
 .ُٔكاإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم حملمد عدس ك٤تمد الدكيك ص، ُٕالًتبوية ٟتساف اٟتلواٍل صاإلسبلمي لئلدارة 

 .ُْ، ُّأساسيات اإلدارة الًتبوية للهادم صانظر:  -ِ
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كٖتسُت  ،ٔتا يعنيو ذلك من زيادة النمو ا١تهٍت للمعلمُت النواحي اإلدارية كالفنيةشمل تاإلدارة ا١تدرسية ل
ات كىذا يتطلب توفر ٝتككذلك النواحي االجتماعية مع البيئة كاجملتمع  احمللي، عملية التعليم كالتعلم، 
للقياـ هبذه ا١تهاـ، كمنها: ٖتديد األىداؼ ٖتديدان كاضحان، كتنظيم ية الناجحة سقيادية ُب اإلدارة ا١تدر 

، كهتيئة ا١تناخ يعها حسب التخصصات كا١تيوؿالعمل ا١تدرسي بفعالية من خبلؿ ٖتديد ا١تسؤكليات كتوز 
ة ا١تتاحة كاستخداـ اإلمكانات ا١تادية كالبشري كرفع الركح ا١تعنوية،١تبلئم إلقامة العبلقات اإلنسانية ا

كا١تتوافق مع الشريعة اإلسبلمية، كتوفَت كافة الظركؼ  بالطرقة ا١تثلى، كاالىتماـ باٞتديد ُب اجملاؿ الًتبوم
يعترب ، ك ا١تبلئمة ألداء العمل ا١تدرسي بكفاءة كفاعليو، ك٦تارسة األسلوب الشوركم ُب القيادة كاالتصاؿ

ت اإلنسانية بُت أعضاء اإلدارة ا١تدرسية أك بُت غياب كل ذلك، مع غياب التعاكف كالتنسيق كالعبلقا
 .(ُ)عملها اإلدارة ا١تدرسية كاجملتمع احمللي، مع كثرة األعباء اإلدارية كالفنية لئلدارة ا١تدرسية، يعترب من معوقات

 :ةخصائص اإلدارة التابوي -ب
األخرل على الرغم من يوجد لئلدارة الًتبوية ٣تموعة من ا٠تصائص اليت ٘تيزىا عن ٣تاالت اإلدارة 

 العمليات كالوسائل كاألىداؼ، كٯتكن إ٬تازىا فيما يلي:ا١تسميات كا١تدخبلت كا١تخرجات ك  تشابو
ذلك أف التعليم أكثر إٟتاحان كضركرة من النشاطات األخرل؛ أ٫تيتها اٟتيوية )ضركرهتا ا١تلحة(،  -ُ

البشرية البلزمة كيدرهبا؛ لتتمكن من زيادة اإلنتاج، ، كىو الذم يعد الطاقة ألنو كسيلة ٪تو كتقدـ اجملتمع
تتخذه اإلدارة الًتبوم من كسائل ٔتا يضمن فيما  تربز أ٫تيتها أيضان ك  كٖتقيق أىداؼ كخطط التنمية،

يكوف ٢تا دكرىا ُب كضع السياسات ٖتقيق أىدافها، كما تتخذه من إجراءات، كتوفره من طاقات بشرية 
ابتكار الطرؽ كالوسائل اليت ٖتقق تلك األىداؼ ُب شىت ا١تيادين االقتصادية الًتبوية موضع التنفيذ، ك 

 كاالجتماعية كالسياسية كالتعليمية.
 من توجيو كتعليم كتثقيف ة٬ترم داخل ا١تؤسسات التعليميما  من خبلؿصلتها الوثيقة باجملتمع،  -ِ

 اٟتياة االجتماعية ا٠تاصة كالعامة.يتأثر كيؤثر ُب اجملتمع، ٦تا يزيد ُب أ٫تيتها كتأثَتىا ُب 
كدرجة من تعقد العمليات أكثر ٦تا تتضمنو  مستول فنيا تضمنت هناأل كالفعاليات؛ الوظائفتعقد  -ّ

كىذا يتطلب بقيم اجملتمع كالسلوؾ اإلنساٍل ا١تعقد، أك يدكية؛ الرتباطها إدارة أك تشغيل آلة ميكانيكية 
  توجيو عملية الًتبية كالتعليم ُب ظل ىذه الظركؼ ا١تعقدة.مستول فنيان من اإلدارة الًتبوية؛ لتتمكن من 

األخرل، ْتيث يؤدم ا٠تلل ُب أم جزء من بتعدد كترابط كظائفها، كتأثَت كل كاحدة منها  -ْ
إذا تتداخل العبلقات ُب اإلدارة الًتبوية بشكل معقد، كالعبلقات بُت األجزاء إىل ظهور نتائج سلبية، 

كىناؾ إدارة اإلدارة كا١تعلمُت، كبُت ا١تعلمُت أنفسهم، كبُت ا١تعلمُت كالطبلب، كاإلدارة كأكلياء األمور، 
عضها ا١تناىج، كاالمتحانات، كا١تختربات، كاإلشراؼ، كإعداد ا١تعلمُت، كلها تقـو بواجبات متميزة عن ب

                                                           

 .ُْٗ -ُْٔالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص ، ك ُٔأساسيات اإلدارة الًتبوية للهادم صانظر:  -ُ
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كىذه العبلقات تعترب أساسان ُب البعض بالرغم من ترابطها، ٦تا يفرض عليها عمبلن متجانسان كمتكافئان، 
 سليمة سكمن ىنا كانت اإلدارة الًتبوية معنية بتنظيم ىذه العبلقات، ككضع أس ،يم كالتعلمعملية التعل

 .دارهتا، كٖتقق األىداؼ ا١ترسومةإ٦تا يتطلب إدارة تربوية ناجحة تطبق األساليب العملية ُب ٢تا، 
التأىيل الًتبوم كا١تهٍت للعاملُت، إذ يتطلب اإلعداد الًتبوم كا١تنهي إعداد ا١تلتحقُت بو إعدادان  -ٓ

يان كفنيان؛ ، كتؤىلهم تربويان كإدار شامبلن ُب كافة ا١تيادين العلمية كا١تهنية اليت تزيد من معلوماهتم التخصصية
ناىج كالطرؽ البلزمة لتحقيق ىذا ا٢تدؼ؛ ألف التعليم كمؤسساتو تعاملو مع البشر كا١تبتزكيدىم بالوسائل 

حيث يفًتض أف ، ك١تا للمؤسسات الًتبوية من دكر ىاـ ُب اجملتمع، كافيان   ٦تا يتطلب معرفة تامة كتأىيبلن 
 تنسق بُت ٚتيع ا١تؤسسات االجتماعية كالثقافية ُب البيئة.

حكم ُب مدخبلت ك٥ترجات مؤسساهتا؛ ألف ا١تؤسسات التعليمية تستقبل كافة أبناء صعوبة الت -ٔ
على اختبلؼ مستوياهتم الذىنية كمداركهم العقلية، ٦تا ٭تتم  -إذ التعليم ليس حكران على أحد-اجملتمع 

ياس لذا كاف قكجود كسائل كإمكانات تبلئم ٚتيع مستوياهتم كقدراهتم، كٔتا ٭تقق الطموحات كاآلماؿ، 
يَت االبالغة؛ ألنو قياس ١تستويات البشر الذم ال يعتمد على مع ٧تاح ا١تؤسسات الًتبوية يتسم بالصعوبة

كمن ىنا كاف من الصعوبة ٔتكاف التحكم ٔتخرجات ا١تؤسسات الًتبوية ُب أغلب األحياف، كقياس  ،ثابتة
إلدارة الًتبوية ٗتتلف عن إدارة ٧تاىا أك فشلها، ما مل يثبت ا٠تريج نفسو كفاءتو كقدرتو، لذا كانت ا

 .(ُ)اآلالت كا١تنشآت األخرل؛ الختبلؼ النتائج كا١توقع كاألسلوب
 أنواع اإلدارة التابوية: -ج
زية -ُ كتعٍت اإلشراؼ كالسيطرة الكاملة على العملية الًتبوية، كتوجيهها كما تريد  :اإلدارة المَا

 أخرل، ك٢تا ٦تيزات كعيوب، أما ٦تيزاهتا فالتايل:، دكف تدخل أم سلطة -كما نريد–السلطة ا١تركزية 
 ك تكرار لؤلعماؿ.أ، كعدـ حدكث ازدكاجية ُب الوظائف، ٖتقيق الوحدة كالفاعلية ُب النظم التعليمية -أ

 توزيع ا٠تدمات التعليمية بطريقة ٖتقق العدالة بُت ا١تؤسسات التعليمية. -ب
 لوجود نظاـ كاحد للًتقيات كا١تكافآت. للمعلمُت؛ٖتقيق االستقرار النفسي كا١تهٍت  -ج
 ٖتقيق الوفرة ُب النفقات التعليمية؛ لوجود اإلشراؼ ككحدة التخطيط. -د
 ٖتقيق تكافؤ الفرص التعليمية ُب ا١تناطق البعيدة. -ق

زيةأما عر  :وب اإلدارة المَا
موافقو اإلدارة ا١تركزية؛ ضياع الكثَت من الوقت كاٞتهد ُب األقاليم كالفركع العديدة؛ للحصوؿ على  -أ

 من أجل اٟتصوؿ على ا١تواد ا١تادية، كتنفيذ بعض األمور الفنية.

                                                           

، ُٗ، ُٖكاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم أصو٢تا كتطبيقاهتا ٞتودت عزت ص ُٖ، ُٕدارة الًتبوية صأساسيات اإلانظر:  -ُ
 .ِِ، ُِن صيكاإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم لرداح ا٠تطيب كآخر 
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تعطيل األعماؿ؛ بسبب الوقت كاٞتهد الذم تستغرقو مرحلة تنفيذ ا٠تطط بُت ا١تستويات  -ب
 اإلدارية التنفيذية.

 حدكث تناقضات كخلط بُت مسؤكليات اإلداريُت الفنية كاإلدارية. -ج
زية ال تشجع االبتكار ُب ا١تناطق التعليمية التابعة، كٖتـر الكوادر ُب األقاليم من اٟترية كالعمل ا١ترك -د

 على ٖتسُت النظاـ.
زية: -ِ كتعٍت إدارة العملية الًتبوية من قبل ا١تناطق احمللية دكف تدخل السلطة ا١تركزية،  اإلدارة الَلمَا

 ك٢تا عدة ٦تيزات:
 ٥تتلف اٞتهات احمللية.٘تثل إرادة الشعب ُب  -أ

 الدكلة.٘تتاز ٔتسا٫تة الشعب ُب ٘تويل التعليم، ٔتا ٮتفف من ميزانية  -ب
 تؤكد على قيمة الفرد، كاإلٯتاف ْترية االختيار. -ج
 هتتم بالفركؽ الفردية، كتوفر االحتياجات البلزمة لكل فرد ُب كل منظمة تعليمية. -د

مبدأ تكافؤ الفرص بُت الواليات كاٞتهات احمللية، لذا كجد  كثرة النفقات، كعدـ ٖتقيق  ا:كيعاب علره
ُب أكركبا كأمريكا على الرغم من النجاح الكبَت الذم حققو ىذا النظاـ، باإلضافة إىل  امن يعارضه ا٢ت

الرتفاع الدخل القومي، ككجود ا٠تربة  اكحاجته ،لدل اٞتماىَت أكثر للمستول الفكرم ا١ترتفع امناسبته
من ىنا كاف على األنظمة الًتبوية األخذ ، الكافية لدل األفراد ُب األقاليم احمللية إلدارة شؤكف أقاليمهم

       .   (ُ)كيساعد ُب ٖتقيق األىداؼ الًتبوية ،ٔتا ىو األنسب لواقعها كإمكاناهتا
 أنماط اإلدارة التابوية: -د 

 الربوية أ٪تاط عدة:لئلدارة 
يوفر اٟترية للفرد، كيرفع من معنوياتو، كيدعو إىل ا١تشاركة ُب كىو النمط الذم النمط الشوركم:  -ُ

كتنفيذ ا٠تطط، كعبلج ا١تشكبلت، كهتتم ىذا اإلدارة إدارة شؤكنو، كٖتديد السياسات، كاٗتاذ القرارات، 
من ٢تم عبلقة بالعملية التعليمية ُب رسم  بالعبلقات اإلنسانية السليمة، كتدعوا إىل مشاركة كل

تعلمُت على السياسات الًتبوية، ككضع الربامج كاألنشطة كتنفيذىا، كيشجع ىذا النمط ا١تعلمُت كا١ت
 االبتكار كالتجديد كاإلبداع.

النمط االستبدادم: كىو النمط الذم يعتمد على السلطة الرٝتية ُب تسيَت األمور، كعلى حرفية  -ِ
كاللوائح ا١تنظمة، كيتميز بالرقابة الدقيقة على العمل، كعدـ كجود الرغبة لدل العاملُت ٨تو  القوانُت

دكف مشاركة  كلية السلطة ُب اإلدارة الًتبويةالعمل، كيكوف التخطيط الًتبوية كاٗتاذ القرارات من مسؤ 
 ا١تعلمُت أك ا١تتعلمُت.

                                                           

 .ُّٓ-َُٓانظر: السلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص  -ُ
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بانعداـ الدكر  كيتميزقة كغَت ا١تسؤكلة، النمط الفوضوم: كىو النمط الذم يوفر اٟترية ا١تطل -ّ
كعدـ الوضوح ُب التخطيط  دية لؤلمور كالتخطيط، كالعشوائيةالرقايب كاإلشراُب، ككذلك النظرة الفر 

 .(ُ)كالتنسيب، كعدـ ا١تسؤكلية، كهبذا يصعب ٖتقيق األىداؼ ضمن ىذا النمط
 كظائف اإلدارة التابوية  -ق

ىي نفسها كظائف اإلدارة ُب ا١تؤسسات أك ا١تنظمات األخرل، كلكنها ٗتتلف كظائف اإلدارة الًتبوية 
 ، كسيأٌب إف شاء اهلل تعاىل بياهنا.من حيث احملتول تبعان ألكجو األنشطة ا١تختلفة اليت ٘تارسها ا١تؤسسات الًتبوية

 العوامل المؤثاة في اإلدارة التابوية: -ك
يتم التعامل الًتبوم مع الناس كبواسطتهم كمن أجلهم، فحيث تعمل ا١تؤسسات الًتبوية ُب اجملتمع 
كمؤسساتو كتنظيماتو األخرل الرٝتية كغَت الرٝتية ٧تد بأف التأثَت كالتأثر متبادؿ بُت اجملتمع كمؤسساتو 

 ة ُب اإلدارة الًتبوية ما يلي:  من أبرز العوامل ا١تؤثر ك كتنظيماتو ا١تختلفة، كمنها ا١تؤسسات الًتبوية، 
العوامل السياسية: إذ يؤثر كيتأثر النظاـ السياسي السائد ُب اجملتمع بالنظاـ اإلدارم السائد ُب  -ُ

ذلك اجملتمع، كلئلدارة الًتبوية كسيلة السلطة لتنفيذ ا٠تطط كالقرارات االسًتاتيجية اليت تتخذىا الدكلة 
٢تذا فإف الدكلة اليت تؤمن بالسيطرة على ٚتيع أكجو النشاط ُب اجملتمع ٧تد أف كا١تتعلقة بالًتبية كالتعليم، ك 

اإلدارة تعمل كفق تلك ا١تفاىيم، أما الدكلة اليت تؤمن بأ٫تية التنوع كالتعدد ُب أساليب العمل كالتفكَت 
ية القدرة فإهنا تتبع سياسو البلمركزية؛ بتوزيع الصبلحيات كاالختصاصات، ٦تا يعطي للمؤسسات الًتبو 

على تنفيذ مشاريعها كخططها ا٢تادفة بصورة ميسرة، كعليو فإف نوع نظاـ اٟتكم كأيدلوجيتو كفلسفتو 
 تؤثر بشكل مباشر أك غَت مباشر ُب العمل الًتبوم، سواء كاف ذلك العمل فنيان أك تعليميان أك إداريان.

تو كحاجاتو كتطلعاتو كاالٕتاىات العوامل االجتماعية: فقيم اجملتمع كعادتو كتقاليده كإمكانا -ِ
 السائدة فيو ٢تا دكر كبَت ُب تسيَت نوع التعليم ك٣تاالتو كأىدافو.

العوامل االقتصادية: فعدـ توفر ا١توارد ا١تالية ألم جهاز إدارم يعترب عامبلن أساسيان ٭تد من ٪توه  -ّ
 ىااقتصادية ثابتة؛ للمحافظة على استمرار كتقدمو، ٢تذا فإف أجهزة اإلدارة الًتبوية البد أف يتوفر ٢تا موارد 

٨تو تلك األجهزة احملتاجة إىل نفقات كبَتة لتطور ىياكلها التنظيمية ككسائلها اإلدارية، كإذا كانت 
سياسة الدكلة غالبان ما تتأثر باألكضاع كالظركؼ االقتصادية السائدة، كبالتايل فإف العملية الًتبوية البد 

اٞتيدة توفر العديد من ا٠تدمات أف تتأثر باألكضاع كالظركؼ االقتصادية؛ ألف اٟتالة االقتصادية 
 كاإلمكانات الًتبوية كاإلدارية، كالعكس ٭تدث ُب حالة شحتها.

 تكوف ٤تددة ُب ا١تناطق ا١تعتدلة كاٟتارة ٓتبلؼ البناء ا١تدرسي فمتطلبات عوامل البيئية كاٞتغرافية:ال -ْ
 .(ِ)، كىكذاالباردة اليت ٖتتاج إىل ساحات كصاالت مغلقة، كالبيئات الباردة يتأخر تعلم األطفاؿ خوفان عليهم

                                                           

 .ُْٓ-ُّٓاؼ الًتبوم ص انظر: السلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشر  -ُ
 .ٓٔ، كاإلدارة الًتبوية ا١تعاصرة صُِ، َِكاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم ص ُٗ، ُٖانظر: أساسيات اإلدارة الًتبوية ص -ِ
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  اإلسَلـ من منظوراإلدارة التابوية 
 (أثا مصادر التشايع فرهاك تعايفها كأىمرة معافتها كأىدافها كمصادرىا كمهامها كخصائها كمبادئها )

  :من المنظور اإلسَلميتعايف اإلدارة التابوية  -أ
٣تموعة من العمليات ا١تتشابكة اليت تتكامل فيما بينها، عرفت اإلدارة الًتبوية اإلسبلمية بأهنا: 

كيتم بواسطتها استخداـ اإلمكانيات البشرية كا١تادية  ،كتستند إىل ا١تبادئ كالتعاليم اليت جاء هبا اإلسبلـ
 .اإلسبلميةد ٖتقيق أغراض الًتبية بقص ؛ا١تتاحة

كتستفيد كعلم،  من إٯتاف كصدؽ بقيم اإلسبلـ تلك اإلدارة اليت يتمسك العاملوف فيها :بأهنا عرفتك 
 من ٗتطيط كتنظيم كغَته. العمليات اإلداريةمن الكسب البشرم ُب كل 

، بالعلم ات، قادة كأتباعان، رجاالن كنساءكعرفت بأهنا: اإلدارة اليت يتحلى منتسبوىا أفرادان كٚتاع
كاإلٯتاف عند أدائهم ألعما٢تم ا١توكلة إليهم ُب ٚتيع القطاعات، كعلى اختبلؼ مستوياهتم اإلدارية، 

 .(ُ)كيقـو منتسبوىا أيضان بتنفيذ اٞتوانب ا١تختلفة للعملية اإلدارية من ٗتطيط كتوجيو كرقابة
 ىي اإلسبلميةإف اإلدارة الًتبوية  :وؿفإنو باإلمكاف الق ؛ٔتا أف اإلدارة الًتبوية جزء من اإلدارة العامةك 
لى اهلل عليو كٔتحمد ص دينا، ربا، كباإلسبلـ باهلل رضيت اليت التعليمية الًتبوية اإلدارية التنظيمات تلك

ة اإلسبلمي شريعةالأىداؼ ٖتقيق إىل  سعىكت ،كطريقان  جان منه اإلسبلـ كبشرعةكسلم نبيان كرسوال، 
 .ويوافقٔتا منو ك  مناىجها تصوغك  ،البشرية كا١تادية ا١تتاحة كا١توارد اتاإلمكانكل استخداـ  ب كمقاصدىا،

 :اإلسَلمرة أىمرة معافة اإلنساف لإلدارة التابوية -ب

 اإلنساف، للًتبويُت دكافع يوضح لئلنساف اإلسبلـ نظرة كإبراز الًتبوية، اإلدارة ٤تور ىو اإلنساف -ُ
 .تنشئتو كطرائق كمناىج تعليمو، تربيتو، أىداؼ ٖتديد من ليتمكنوا ؛كإمكاناتو كمطالبو كحاجاتو

 نتيجة ؛الوطء شديدة كمنزلقات ،حادة ١تنعطفات الًتبوية اإلدارة مسَتة خبلؿ اإلنساف تعرض -ِ
 خالق نظرة ىي ال ٗتطئ اليت النظرة أف حُت ُب الطبيعة، ىذه إىل النظر قصور أك ،طبيعتو فهم لسوء

 .لئلنساف اإلنساف
؛ ا١تعاصر ُب العامل الًتبوية اإلدارة بإتاىات ا١تعاصرة اإلسبلمية اجملتمعات ُب الًتبوية اإلدارة تأثر -ّ

 .لئلنساف اإلسبلمية النظرة غياب بسبب
 .الرئيسة أىم أعمدتو من أساس ككضع ،الًتبوم اإلدارم الفكر معامل إبراز ُب إسهاـ ا١توضوع ىذا -ْ
 الدينية ا١تقتضيات حسب كتغيَت سلوكياتو اإلنساف بناء ىي األصل ُب الًتبية كظيفةأف  -ٓ

 كأىدافو كاستعداداتو كقابلياتو اإلنساف علم بطبيعة على بناء إال ذلك يتم كال كاٟتضارية، كاالجتماعية
 ينجح هبا الباحث علم بقدر كاليت ،الًتبية ىذه مادة معدف أك ىو اإلنساف طبيعة كعلم توجيهو، كطرؽ

                                                           

 . ُُص ،ِِمعايَت اختيار من يشغلوف كظائف اإلدارة الًتبوية من منظور إسبلمي حملمد البشَت ٤تمد عبد ا٢تادم، دراسات تربوية، ع -ُ
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 قائد معرفة كبقدر كالسيارة، اإلنسانية كالطبيعة كالقائد، كا١تريب، الطبيعة ىذه إليو هتدؼ ما صناعة ُب
 .قيادهتا كُب فيها التحكم يستطيع لطبيعتها كضوابطها؛ السيارة

 كالتجهيزات أخرل كالبيئة عوامل دخلت لو كحىت ٚتلتو، ُب إنساٍل تفاعل الًتبوية اإلدارة فأ -ٔ
 معها يتفاعل فهو العوامل، مع ىذه فعاالن  كعامبلن  طرفان  يبقى اإلنساف فإف التفاعلية؛ ا١تنظومة ُب كغَتىا

 .(ُ)معو التعامل ليسهل ا١تعرفة؛ حق معرفة اإلنساف أ٫تية تتجلى ىنا كمن منها، كيستفيد كيستخدمها
 :أىداؼ اإلدارة التابوية في اإلسَلـ -ج

ان مباشران على مصادر ىذا النظاـ، األىداؼ ُب أم نظاـ اجتماعي تعتمد اعتماد سبق القوؿ: إف
كمقاصد ىذا ، اؼ كمقاصد الدين اإلسبلمي اٟتنيفىي نفسها أىد ؼ اإلدارة الًتبويةفإف أىدا كعليو

 ، كا١تاؿ(.النسل، ك العقلالدين ىي ما يلي: حفظ )الدين، كالنفس، ك 
، جملتمع ا١تسلمال ٗتتلف عن أىداؼ ا، فهي تتجاكز ذلك إىل ما ىو أكمل ك أمشل آخركف أهنا كيرل

 : األرض اليت تأخذ عدة ظواىر ىيكتتلخص ُب عبادة اهلل ُب
 .ُب ٚتيع النواحي كاجملاالت كاألعماؿتطبيق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية  -ُ
 ثركات.ٚتيع الدة من ، كاليت تتطلب بذؿ اٞتهد ا١تادم كالعقلي لبلستفااألرضعمارة  -ِ
 .بإقامة اٟتكم كاإلدارة العادلة، كتنظيم العبلئق بُت الناس ؛االستخبلؼ ُب األرضٖتقيق  -ّ
، ذلك اجملتمع الذم يتوفر ألفراده حد دؿ للدكلة اإلسبلمية كهدؼو هنائيقياـ ٣تتمع الكفاية كالع -ْ

 الكفاية ال الكفاؼ.
اليت تكفل تسخَت كافة أنواع النشاط البشرم ُب اجملتمع ا١تسلم ىذه األىداؼ األربعة ٘تتاز بالشمولية ك 

 .(ِ)كالبعد عن نواىيو ،، كعبادتو كاالمتثاؿ ألكامر الدينان لئلنساف على طاعة اهلل سبحانوليكوف عون
 ىي: إلدارة الًتبوية اإلسبلميةأىداؼ ا أف النحوم عدنافكيقرر 

 اٟتياة، كبناء اٞتيل ا١تؤمن، كبناء األمة اإلسبلمية الواحدة.بناء ا١تؤمن الذم ٭تمل رسالة خَتة ُب  -ُ
 كالسياحة ُب ملكوت اهلل. التفكَت كالتفكر -ّ      ٛتاية فطرة اإلنساف من التشويو كالتخريب. -ِ
 بناء األخوة ُب اهلل تعاىل كالركابط اإلٯتانية. -ْ
 النهوض إىل ٖتقيق األىداؼ الربانية الراسخة )الثابتة(. -ٓ
 رعاية اٟتوافز اإلٯتانية، كا١تواىب كالطاقات كالقدرات. -ٔ
 معاٞتة األخطاء كا١تشكبلت ا١تختلفة. -ٕ
 .(ّ) لنفس، كحل ا١تشكبلت، بثقة كشجاعةالتعلم الذاٌب، ك٣تاىدة ا -ٖ

                                                           

 .ُِّ ،ُُّمنهجية التأصيل اإلسبلمي لئلدارة الًتبوية ص -ُ
 .ٔانظر: نظرات ُب اإلدارة من منظور  الفكر اإلسبلمي لصاّب أبو عر اد ص -ِ
 النحوم. رضا علي كا١تنهج( لعدناف )النظرية اإلسبلـ ُب الًتبية، نقبلن عن ٔٔلحلواٍل صلمنهجية التأصيل اإلسبلمي لئلدارة الًتبوية  -ّ
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 :مصادر اإلدارة التابوية اإلسَلمرة -د
ذاهتا  اإلسبلمية اليت سبق القوؿ إهناإف مصادر اإلدارة الًتبوية اإلسبلمية ىي نفسها مصادر اإلدارة 

 مصادر تبعية(، ك الكتاب، كالسنة) مصادر أصلية ىي:مصادر التشريع اإلسبلمي، كىذه ا١تصادر 
اإلٚتاع، كالقياس، كاالستحساف، كا١تصاّب ا١ترسلة، كسد الذرائع، كالعرؼ، كقوؿ الصحايب، كشرع من )

األصولية كالفقهية، كمقاصد الشريعة، ككل ما يستنتج القواعد إضافية ) مصادر(، ك قبلنا، كاالستصحاب
 اإلسبلمي التاريخ ُب كاالعتبار النظرمنو فهم كفقو كتصور ١تبادئ اإلسبلـ كأصولو، كالسَتة النبوية، ك 

 .االجتهادُب  -غَت اإلٚتاع-كتدخل كل األصوؿ التبعية كاإلضافية (، كحديثو قدٯتو
  :اإلسَلمرةالعامة لإلدارة التابوية  المهاـ -ق

 مهاـ اإلدارة الًتبوية اإلسبلمية ىي:يذكر ٤تمد مهنا العلي أف 

 اإلسبلـ، عن ا٠تاطئة ا١تفاىيم كتصحيح ،الفكر كتصفية ،العقيدة بتنقية اإلسبلمي، الدين نشر -ُ
 .ا١تبتكر اٞتميل كاألسلوب ،اٟتسنة كا١توعظة ،كاإلقناع ،باٟتجة كذلك
 كٖتقيق ،اهلل أنزؿ ٔتا كاٟتكم ،عنو هنى ما كاجتناب بو أمر ما بعمل ؛األرض ُب اهلل شريعة تنفيذ -ِ
 .كاالجتماعي كالتعليمي كاالقتصادم السياسي اإلسبلـ بنظاـ كالتقيد ،ا١تسلم حرمة كٛتاية ،كالشورل، األمن
 القطاع كإعطاء ،بو يضطلع أف ٬تب ما العاـ القطاع بإعطاء ؛الدكلة ُب الًتبوية العامة ا١ترافق إدارة -ّ

 .لعاـل ةغلبا١ت كالشيوعية ،ا٠تاص لقطاعل ةغلبا١ت الرأٝتالية ٗتالف بوسطية عليو، يقـو أف ٬تب ما ا٠تاص
 يتبلءـ مع الذم التنموم النمط بإ٬تاد اٟتياة، احيو ن كافة ُب الشاملة اإلسبلمية التنمية ٖتقيق -ْ

 .(ُ)كالقيم كاألخبلؽ ٮتل بالدين ما كيرفض ينفع، ٦تا اآلخرين عند ما أفضل فيأخذ اإلسبلـ، كمبادئ معتقدات

 :اإلسَلمرةالتابوية  خصائص اإلدارة -ك
١تا كانت اإلدارة الًتبوية جزء من اإلدارة اإلسبلمية، فإف خصائص اإلدارة الًتبوية اإلسبلمية ىي ذاهتا 

 خصائص اإلدارة اإلسبلمية السابق ذكرىا، كا١تتلخصة ُب: 
 .التوازف -ٓ .التكاملية -ْ .الشموؿ -ّ .العا١تية كالعمـو -ِ .ربانية ا١تصدر -ُ
 .إدارة متميزة ٕتمع األصالة كا١تعاصرة، كالدنيا كاآلخرة، كالثبات كالتغَت، ُب تركيبة فريدة كعجيبة -ٔ
 .كأخبلؽ كجدارة كفاءة ذات -ٖ  .اشًتاطها ١تشركعية ا٢تدؼ كٝتو الغاية -ٕ
 .ذاتية ذات رقابة إدارة -َُ .تساىل أك كتشدد انغبلؽ دكف هاكظائف ُب كالوسطية االعتداؿ -ٗ
  :اإلسَلمرةالتابوية اإلدارة  مبادئ -ز

 ىي نفسها مبادئ اإلدارة اإلسبلمية، كىي: 
  .العدؿ -ْ     .الشورل -ّ     .اهلل تعاىل إىل الدعوة - ِ    .أنزؿ اهلل ٔتا اٟتكم -ُ

                                                           

 العلي. مهنا اإلسبلمية حملمد ، نقبلن عن  اإلدارةِّٕ، ِّٔلحلواٍل صلمنهجية التأصيل اإلسبلمي لئلدارة الًتبوية  -ُ
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 .اصةا٠ت طبيعةال ا١تسؤكلية ذات -ٔ                        .كاٞتماعة الفرد مصلحة بُت ا١توازنة -ٓ
 .الدقة كاالتقاف ُب ٦تارسة ا١تهنة -ٖ                     .الصاٟتة الوالية- القائد اختيار حسن -ٕ
 .راسخة قناعة عن العمل -َُ     .كالسليم الصحيح كاإلدراؾ ا١تعرفة على التبيُت القائم -ٗ

 .اإلسبلمية اإلدارة ُب االنضباط كىي أساس با١تعركؼ الطاعة -ُُ
 بالقضايا ا١تتعلقة ا١تواضع ُب كالكتماف األصل، حيث من كالوضوح الشفافيةك  ،العمل اٞتماعي -ُِ
 . تتطلبو اليت ا٠تطَتة
 .الناس على كا١تشقة التعسَت عن كالبعد كالركتُت، اإلجراءات كاختصار كالتبسيط، التيسَت -ُّ
 كمراميها. اإلسبلمية الشريعة ١تقاصد ترٚتة اإلسبلمية ىي اإلدارة -ُْ

 لتحقيق عبودية كتسعى عليها، القائمُت نية خلصت مىت العبادات من عبادة اإلدارة اإلسبلمية -ُٓ
 شرعو. كٖتقيق اهلل،

 .غاية كليست كا١تنظمات اجملتمعات ُب النبيلة األىداؼ لتحقيق كسيلة اإلسبلمية اإلدارة -ُٔ
 ُب األمانة كأعظمها الصحيح، االٕتاه الًتبوية اإلدارة توجو اليت األساسية القيمة ىي األمانة -ُٕ
 معو. التعامل كُب ا٠تلق ٓتالق العبلقة
 فكران ك٦تارسة. التطوير كالتدريب كاإلبداع ا١تستمر -ُٗ  .الثقة كمنح األعماؿ كتوزيع التفويض -ُٖ
 نظاـ كتعديل، إنسانية اتصالية كجعلها ،كالتقوَل ا١تتابعة بعملية كاالرتقاء ا١تستمر التحفيز -َِ

 كيكوف داعمان  كأعما٢تم، بأنفسهم كاالرتقاء كالتطوير اإلنتاجية على للعاملُت ٤تفزان  يكوف التقوَل، ْتيث
 تعريف التقوَل بالتقوَل، كيتضمن كاإل٧تاز التدريب فَتبط ا١تؤسسة؛ ُب إحداثها ا١تطلوب التغَتات لكل

 لدل متوفرة تكوف أف ٬تب اليت كالثقافة ا١تؤسسية ،إليهم ا١تسندة كالواجبات ا١تؤسسة بأىداؼ العاملُت
 . للعاملُت كمقنعة ٣تزية كمكافآت التقوَل حوافز ىذا على يًتتب أف كاألىم العاملُت،

- كاٟتدس ،التقدير كحسن ،الثاقب كالفكر ،االسًتاتيجي كالتخطيط ،ا١تستقبلية الرؤية توفر -ُِ
 .األفق كسعة -النظر سبق

 .(ُ)تعاىل باهلل الدائمة االستعانةك  فيو، البدء قبل الكافية كالتهيئة التغيَت، ُب كالتدرج ا١ترحلية -ِِ
 أثا مصادر التشايع اإلسَلمي في اإلدارة التابوية  -ح

 أكالن: أثا المصادر األصلرة في اإلدارة التابوية
 في اإلدارة التابوية: الكايم أثا القاآف)أ( 

للبياف  هبا ما يتعلق باقي بياف كترؾ عنو، من ضمن ما أٚتل القرآف اٟتديث الًتبوية اإلدارة تعترب
 :(ِ)ما يلي الًتبوية اإلدارة على القرآف آثار كمن السنة، تبينو مل فيما لبلجتهاد ٍب ،النبوم

                                                           

 .ِْٕ-ِِْ، كمنهجية التأصيل اإلسبلمي لئلدارة الًتبوية صّٔ-ّّانظر: اإلدارة اإلسبلمية كأثرىا على األداء التنظيمي ص -ُ
 .َٖ، ٕٗاإلسبلمي لئلدارة الًتبوية ٟتساف اٟتلواٍل صمنهجية التأصيل انظر:  -ِ
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قيو رىبًّْهٍم كىأىنػَّهيٍم ًإلىٍرًو : )الذاتية، كاإلدارية، كاجملتمعية( الرقابة -ُ ﴿الًَّذينى يىظينُّوفى أىنػَّهيٍم ميَلى
رػىاىل اٍعمىليواٍ  كىقيلً ﴿، [ْٔ]البقرة:رىاًجعيوفى﴾ لىكيمٍ  الٌلوي  فىسى تػياىدُّكفى  كىاٍلميٍؤًمنيوفى  كىرىسيوليوي  عىمى  عىاًلمً  ًإلىى كىسى

ا فػىرػينىبّْئيكيم كىالشَّهىادىةً  اٍلغىٍربً   [.َُٓ]التوبة:﴾تػىٍعمىليوفى  َينتيمٍ  ًبمى
َيمٍ  كَىذىًلكى ﴿الوسطية:  -ِ  [.ُّْ]البقرة:﴾كىسىطنا أيمَّةن  جىعىٍلنىا
تىسىبىٍت رىبػَّنىا ﴿التكليف ا١تناسب:  -ّ ٍَ هىا مىا ا ا لىهىا مىا َىسىبىٍت كىعىلىرػٍ الى ييكىلّْفي اللَّوي نػىٍفسنا ًإالَّ كيٍسعىهى

ٍلتىوي عىلىى الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلنىا رىبػَّنىا كىالى الى تػيؤىاًخٍذنىا ًإٍف نىًسرنىا أىٍك  نىا ًإٍصانا َىمىا حىمى أىٍخطىٍأنىا رىبػَّنىا كىالى تىٍحًمٍل عىلىرػٍ
نىا فىاٍنصيٍانىا عىلىى اٍلقى  ٍلنىا مىا الى طىاقىةى لىنىا ًبًو كىاٍعفي عىنَّا كىاٍغًفٍا لىنىا كىاٍرحىٍمنىا أىٍنتى مىٍوالى ٍوـً تيحىمّْ

افً   [.ِٖٔالبقرة:]﴾اًينى اٍلكى
 الًتبوية، كا١تنظمة اإلٯتاٍل اجملتمع ُب كأساس االرتباط للمؤمنُت، : فهي ا١توجوُب اهلل الوالية -ْ

ةى كىيػيٍؤتيوفى ، التقول ىو القرب فمقياس ﴿ًإنَّمىا كىلًرُّكيمي اللَّوي كىرىسيوليوي كىالًَّذينى آمىنيوا الًَّذينى ييًقرميوفى الصََّلى
اةى  ًَعيوفى﴾الزََّى اًفاًينى  اٍلميٍؤًمنيوفى  يػىتًَّخذً  الى ﴿[، ٓٓ]ا١تائدة:كىىيٍم رىا  كىمىنٍ  اٍلميٍؤًمًنرنى  ديكفً  ًمنٍ  أىٍكلًرىا ى  اٍلكى

هيمٍ  تػىتػَّقيوا أىفٍ  ًإالَّ  شىٍي و  ًفي اللَّوً  ًمنى  فػىلىٍرسى  ذىًلكى  يػىٍفعىلٍ  ًإلىى نػىٍفسىوي  اللَّوي  كىييحىذّْريَيمي  تػيقىاةن  ًمنػٍ  اللَّوً  كى
 .[ِٖ]آؿ عمراف:﴾اٍلمىًصراي 

هىٍوفى  بًاٍلمىٍعايكؼً  يىٍأميايكفى  بػىٍعضو  أىٍكلًرىا ي  بػىٍعضيهيمٍ  كىاٍلميٍؤًمنىاتي  كىاٍلميٍؤًمنيوفى ﴿كالتواصي:  التناصح -ٓ  كىيػىنػٍ
ٍنسىافى لىًفي خيٍساو ًإالَّ الًَّذينى ، [ُٕ]التوبة:﴾اٍلميٍنكىاً  عىنً  آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاًلحىاًت ﴿كىاٍلعىٍصًا ًإفَّ اإٍلً

 [.ّ، ِ، ُ]العصر: كىتػىوىاصىٍوا بًاٍلحىقّْ كىتػىوىاصىٍوا بًالصٍَّبًا﴾
 فىًإفٍ  ًمٍنكيمٍ  اأٍلىٍماً  كىأيكًلي الاَّسيوؿى  كىأىًطرعيوا اللَّوى  أىًطرعيوا آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهىا يىا﴿الطاعة كااللتزاـ:  -ٔ

ٍنتيمٍ  ًإفٍ  كىالاَّسيوؿً  اللَّوً  ًإلىى فػىايدُّكهي  شىٍي و  ًفي تػىنىازىٍعتيمٍ  ٍوـً  بًاللَّوً  تػيٍؤًمنيوفى  َي اه  ذىًلكى  اٍْلًخاً  كىاٍلرػى رػٍ  كىأىٍحسىني  خى
 [.ٗٓ]النساء:﴾تىٍأًكيَلن 
ا ًإلىى اأٍلىمىانىاتً  تػيؤىدُّكا أىفٍ  يىٍأميايَيمٍ  اللَّوى  ًإفَّ ﴿: كالعدؿ األمانة -ٕ ًإذىا أىٍىًلهى ٍمتيمٍ  كى  أىفٍ  النَّاسً  بػىٍرنى  حىكى

افى  اللَّوى  ًإفَّ  ًبوً  يىًعظيكيمٍ  نًًعمَّا اللَّوى  ًإفَّ  بًاٍلعىٍدؿً  تىٍحكيميوا  [.ٖٓ]النساء:﴾بىًصرانا سىًمرعنا َى
 مىا يػيغىرػّْايكا حىتَّى ًبقىٍوـو  مىا يػيغىرػّْاي  الى  اللَّوى  ًإفَّ ﴿التغيَت كاإلصبلح من الداخل:  -ٖ

 [.ُُ]الرعد:﴾بًأىنٍػفيًسًهمٍ 
ـى  بىًني يىا﴿ :)التطوير ا١تستمر( اإلصبلح الدائم -ٗ  عىلىٍركيمٍ  يػىقيصُّوفى  مّْنكيمٍ  ريسيله  يىٍأتًرػىنَّكيمٍ  ًإمَّا آدى
 .[ّٓ]األعراؼ:﴾يىٍحزىنيوفى  ىيمٍ  كىالى  عىلىٍرًهمٍ  خىٍوؼه  فىَلى  كىأىٍصلىحى  اتػَّقىى فىمىنً  آيىاًتي

 اٍْلًخاىةى  الدَّارى  اللَّوي  آتىاؾى  ًفرمىا كىابٍػتىغً ﴿ :ُب كل ذلك العمل للدنيا كاآلخرة مع استحضار الرقابة -َُ
نٍػرىا ًمنى  نىًصربىكى  تػىٍنسى  كىال  .[ٕٕ]القصص:﴾الدُّ

افى  اٍلعىٍهدى  ًإفَّ  بًاٍلعىٍهدً  كىأىٍكفيوا﴿الوفاء:  -ُُ  [ .ّْاإلسراء:]﴾مىٍسئيوالن  َى
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 سيٍنبيًلوً  ًفي فىذىريكهي  حىصىٍدتيمٍ  فىمىا دىأىبنا ًسًنرنى  سىٍبعى  تػىٍزرىعيوفى  قىاؿى ﴿ التخطيط كالتنظيم اإلدارم: -ُِ

َيليوفى  ًممَّا قىًلرَلن  ًإالَّ  اده  سىٍبعه  ذىًلكى  بػىٍعدً  ًمنٍ  يىٍأًتي ثيمَّ  * تىٍأ َيٍلنى  ًشدى ٍمتيمٍ  مىا يىٍأ  ًممَّا قىًلرَلن  ًإالَّ  لىهينَّ  قىدَّ
ـه  ذىًلكى  بػىٍعدً  ًمنٍ  يىٍأًتي ثيمَّ  * تيٍحًصنيوفى   .[ْٗ-ْٕ]يوسف:﴾يػىٍعًصايكفى  كىًفروً  النَّاسي  يػيغىاثي  ًفروً  عىا

﴾قاؿ تعاىل ُب ا١تريب األعظم: حسن ا٠تلق:  -ُّ ًإنَّكى لىعىلى خيليقو عىًظرمو كقاؿ:  ،[ْالقلم:]﴿كى
نٍػفىضُّوا ًمٍن  ﴾﴿فىًبمىا رىٍحمىةو ًمنى اللًَّو لًٍنتى لىهيٍم كىلىٍو َيٍنتى فىظِّا غىًلرظى اٍلقىٍلًب الى  .[ُٗٓ]آؿ عمراف:حىٍوًلكى

افى لىكيٍم ًفي رى لى ﴿ القدكة اٟتسنة؛ تأسيان برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: -ُْ ةه قىٍد َى سيوًؿ اللًَّو أيٍسوى
 .[ُِاألحزاب:]﴾حىسىنىةه 
نػىهيمٍ  شيورىل كىأىٍمايىيمٍ ﴿قاؿ تعاىل:  :الشورل -ُٓ ]آؿ ﴾األىٍماً  ًفي كىشىاًكٍرىيمٍ ﴿ ،[ّٖ]الشورل:﴾بػىرػٍ
 [.ُٗٓعمراف:
َيم ًإنَّا النَّاسي  أىيػُّهىا ﴿يىا :ا١توافقة لتعاليم الشريعة ا١تساكاة -ُٔ او  مّْن خىلىٍقنىا َيمٍ  كىأينِىى ذىَى  شيعيوبان  كىجىعىٍلنىا
اىمىكيمٍ  ًإفَّ  لًتػىعىارىفيوا كىقػىبىاًئلى  ٍَ َيمٍ  اللَّوً  ًعندى  أى ًبراه﴾ عىًلرمه  اللَّوى  ًإفَّ  أىتٍػقىا  .[ُّ:اٟتجرات]خى
 ،[ٖ]ا١تائدة:﴿كىال يىٍجاًمىنَّكيٍم شىنىآفي قػىٍوـو عىلىى أىالَّ تػىٍعًدليوا اٍعًدليوا ىيوى أىقٍػاىبي ًللتػٍَّقوىل﴾ العدالة: -ُٕ

ًإذىا حىكىٍمتيٍم بػىٍرنى النَّاًس أىٍف تىٍحكيميوا بًاٍلعىٍدًؿ﴾  .[ٖٓ]النساء:﴿كى
ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوىةه﴾ األخوة: -ُٖ  [، َُ]اٟتجرات:﴿ًإنَّمى
ٍبلً  ﴿كىاٍعتىًصميواٍ : االٖتاد -ُٗ ًمرعان  الٌلوً  ًبحى يقوؿ تعاىل: ك ، [َُّ]آؿ عمراف:تػىفىاَّقيوٍا﴾ كىالى  جى

 [.ْٔ]األنفاؿ:﴾ٍفشىليوٍا كىتىٍذىىبى رًيحيكيمٍ كىأىًطرعيوٍا الٌلوى كىرىسيولىوي كىالى تػىنىازىعيوٍا فػىتػى ﴿

اىيمىا قىالىتٍ ﴿ :كاألمانة القوةبياف معايَت اختيار القادة، من  -َِ اى  ًإفَّ  اٍستىٍأًجٍاهي  أىبىتً  يىا ًإٍحدى رػٍ  مىنً  خى
قىاؿى اٍجعىٍلًني عىلىى خىزىاًئًن اأٍلىٍرًض ًإنّْي ﴿: [، كاٟتفيظ العليمِٔ]القصص:﴾اأٍلىًمرني  اٍلقىًومُّ  اٍستىٍأجىٍاتى 

 ه:فقر طالوت للقيادة مع  اليت تؤىلالعلم من ا١تيزات اهلل تعاىل  كجعل[، ٓٓ]يوسف:﴾حىًفرظه عىًلرمه 
 .[ِْٕ:البقرة]﴿كىزىادىهي بىٍسطىةن ًفي اٍلًعٍلًم كىاٍلًجٍسًم﴾

 أثا السنة النبوية في اإلدارة التابوية:)ب( 
 :ُتعظيمت ُتفائدت الًتبوم اجملاؿ ُب النبوية للسنة أفب النحبلكمعبد الرٛتن  بُت

 ترد اليت مل التفاصيل كبياف الكرَل، القرآف ُب الوارد ا١تتكامل اإلسبلمي الًتبوم ا١تنهج إيضاح األكىل:
 .الكرَل القرآف ُب

 للناس كالناشئة، معاملتو ككيفية أصحابو، الرسوؿ مع حياة من تربوية كقواعد أساليب استنباط -ِ
 .(ُ)النفوس ُب لئلٯتاف غرسو ككيفية

                                                           

 .ِٓأصوؿ الًتبية اإلسبلمية كأساليبها للنحبلكم ص -ُ
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 اإلدارية كأفعالو كتقريراتو أقوالو من النيب تؤخذ سنة من الًتبوية اإلدارة تستخرجها أف ٯتكن اليت الفوائدك 
 :(ُ)كإدارة، كمن األمثلة على ذلك كسياسة حكم من هبا يتعلق كما، كالًتبوية

، كىأىٍتًبًع  التقول كحسن ا٠تلق: يقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم:اٟتث على  -ُ ا َيٍنتى ِيمى ٍر "اتًَّق اهلًل حى
"السَّرّْئىةى الحىسىنىةى  اًلًق النَّاسى ًبخيليقو حىسىنو "لىٍرسى اٍلميٍؤًمني  يقوؿ صلى اهلل عليو كسلم:ك ، (ِ)تىٍمحيهىا، كىخى

(ّ)بًالطَّعَّاًف، كىالى اللَّعَّاًف، كىالى الفىاًحًش كىالى البىًذمً "
  

َيلُّكيمٍ  رىاعو  َيلُّكيمٍ  "أىالى يقوؿ صلى اهلل عليو كسلم: ١تسؤكلية: السلطة كابياف  -ِ  رىًعرًَّتًو، عىنٍ  مىٍسئيوؿه  كى
 مىٍسئيوؿه  كىىيوى  بػىٍرًتوً  أىٍىلً  عىلىى رىاعو  كىالاَّجيلي  رىًعرًَّتًو، عىنٍ  مىٍسئيوؿه  كىىيوى  رىاعو  النَّاسً  عىلىى الًَّذم فىاألىًمراي 
هيٍم، ٍاأىةي  عىنػٍ ا بػىٍرتً  عىلىى رىاًعرىةه  كىاٍلمى هيمٍ  مىٍسئيولىةه  كىًىىى  كىكىلىًدهً  بػىٍعًلهى  كىىيوى  سىرًّْدهً  مىاؿً  عىلىى رىاعو  كىاٍلعىٍبدي  ،عىنػٍ
، فىكيلُّكيمٍ  أىالى  عىٍنوي، مىٍسئيوؿه  َيلُّكيمٍ  رىاعو رىًعرًَّتًو" عىنٍ  مىٍسئيوؿه  كى

(ْ). 
ثىةه  خىاىجى  ًإذىا" :يقوؿ صلى اهلل عليو كسلم :القيادة ث علىاٟت -ّ  .(ٓ)"أىحىدىىيمٍ  فػىٍلرػيؤىمّْايكا سىفىاو، ًفي ثىَلى
عىةه ييًظلُّهيمي اللَّوي " يقوؿ صلى اهلل عليو كسلم:العدؿ: اٟتث على  -ْ بػٍ ًظلًّْو يػىٍوـى الى ًظلَّ ًإالَّ  يفً  سى
ـي اٍلعىاًدؿي  :ًظلُّوي  مىا ًمٍن أىًمرًا عىشىاىةو ًإالَّ يػيٍؤتىى بًًو يػىٍوـى اٍلًقرىامىًة " ، كيقوؿ صلى اهلل عليو كسلم:(ٔ)"...اإًلمىا

، أىٍك ييوبًقيوي اٍلجىٍوري  ، الى يػىفيكُّوي ًإالَّ اٍلعىٍدؿي  .(ٕ)"مىٍغليوالن
ا يىا" يقوؿ صلى اهلل عليو كسلم:ا١تساكاة: بياف  -ٓ ، أىيػُّهى ًإفَّ  كىاًحده، رىبَّكيمٍ  ًإفَّ  أىالى  النَّاسي َيمٍ  كى  أىبىا

، عىلىى ًلعىاىًبي   فىٍضلى  الى  أىالى  كىاًحده، ، عىلىى ًلعىجىًمي   كىالى  عىجىًمي   أىٍسوىدى  كىالى  أىٍسوىدى، عىلىى أىٍحمىاى  كىالى  عىاىًبي 
، عىلىى  ، كاٟتذر من مساكاة ا٠تديعة اليت ٗتالف كال توافق الشريعة.(ٖ)بًالتػٍَّقوىل" ًإالَّ  أىٍحمىاى
ٍاً  اٍلميٍسًلًم : يقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلمالطاعة ُب ا١تعركؼ:  -ٔ "السٍَّمعي كىالطَّاعىةي عىلىى اٍلمى

ٍعًصرىةو فىَلى سىٍمعى كىالى طىاعىة" اًهى، مىا لىٍم يػيٍؤمىٍا ًبمىٍعًصرىةو، فىًإذىا أيًماى ًبمى (ٗ)ًفرمىا أىحىبَّ كىَى
  

 عىًملى  ًإذىا ييًحبُّ  تػىعىالىى اهللى  ًإفَّ " ليو كسلم:يقوؿ النيب صلى اهلل عالدقة كاالتقاف ُب ٦تارسة ا١تهنة:  -ٕ
َيمٍ  يػيٍتًقنىوي" أىفٍ  عىمىَلن  أىحىدي

(َُ). 

                                                           

 .ٖٔ-ْٖمنهجية التأصيل اإلسبلمي لئلدارة الًتبوية ٟتساف اٟتلواٍل صانظر:  -ُ
 «.يث حسن صحيحىذا حد» ، كقاؿ الًتمذم: ُِّْٓبرقم:  ِْٖ/ّٓ، كأٛتد ُٕٖٗبرقم:  ّٓٓ/ْأخرجو الًتمذم  -ِ
 ، صححو األلباٍل.ّّٖٗبرقم:  َّٗ/ٔ، كأٛتد ُٕٕٗبرقم:  َّٓ/ْأخرجو الًتمذم  -ّ
 .ُِٖٗبرقم:  ُْٗٓ/ّ ، كمسلمُِْٔبرقم:  َُٗ/ِالبخارم  أخرجو -ْ
 .ِّْٕبرقم:  ّّٔ/ٕ داكد أيب سنن صحيح ،«صحيح حسن إسناده»، كقاؿ األلباٍل: َِٖٔبرقم:  ِْ/ِ داكد أبو أخرجو -ٓ
 .َُُّ برقم: ُٕٓ /ِ ، كمسلمُِْٔ برقم: ِْٔٗ /ٔ البخارم أخرجو -ٔ
 .ِٖٓ/ ِصحيح الًتغيب كالًتىيب « ركاه أٛتد بإسناد جيد رجالو رجاؿ الصحيح»، قاؿ األلباٍل: َٕٓٗبرقم:  ُّْ/ِركاه أٛتد  -ٕ
 .ِّْٖٗرقم:  ْْٕ/ِٖ أٛتد أخرجو -ٖ
 .  ُّٖٗبرقم:  ُْٗٔ/ّ، كمسلم ِٕٓٔبرقم:  ُِِٔ/  ٔأخرجو البخارم  -ٗ

 .ٕٖٗبرقم:  ِٕٓ/ُ األكسط ، كالطرباٍل ُب ا١تعجم َّْٗبرقم:  ِّّ/ٕ اإلٯتاف أخرجو البيهقي ُب شعب -َُ
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يني النًَّصرحىةي،  :يقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: كاٟتذر من الغش ُب ا١تسؤكلية النصيحة -ٖ "الدّْ
: ًللًَّو، كىًلًكتىابًًو، كىًلاىسيوًلًو،  كىألىئًمًَّة اٍلميٍسًلًمرنى كىعىامًَّتًهٍم"قػيٍلنىا: ًلمىٍن؟ قىاؿى

"مىا ًمٍن عىٍبدو  يقوؿ:، ك (ُ)
ا بًنىصحىةو، ًإالَّ لىٍم يىًجٍد رىاًئحىةى اٍلجىنًَّة" "ما ًمٍن عىٍبدو  ، كُب ركاية:(ِ)اٍستػىٍاعىاهي اللَّوي رىًعرَّةن، فػىلىٍم يىحيٍطهى

نَّ  ـى اللَّوي عىلىٍرًو اٍلجى  .(ّ)ةى"يىٍستػىٍاًعرًو اللَّوي رىًعرَّةن، يىميوتي يػىٍوـى يىميوتي كىىيوى غىاشّّ ًلاىًعرًَّتًو، ًإالَّ حىاَّ
، يقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم أليب ذر: القوة ُب صاحب الوالية:  -ٗ "يىا أىبىا ذىر ، ًإنَّكى ضىًعرفه
ًإنػَّ  ا ًبحىقّْهىا، كىأىدَّل الًَّذل عىلىٍروً كى امىةه، ًإالَّ مىٍن أىخىذىىى ا يػىٍوـى اٍلًقرىامىًة ًخٍزله كىنىدى ًإنػَّهى ا أىمىانىةه، كى  .(ْ)ًفرهىا" هى

 ي"ًإنَّا كىاللًَّو الى نػيوىلّْ : يقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلمحرص عليو: سألو أك منصبا  قلد أحدال يي  -َُ
ا سىأىلىوي  ًل أىحىدن ا اٍلعىمى ا حىاىصى عىلىٍرًو" ،عىلىى ىىذى كىالى أىحىدن

(ٓ)
"يىا عىٍبدى : يقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلمك ، 

ًإٍف أيٍعًطرتػىهىا عى  هىا، كى ًٍَلتى ًإلىرػٍ مىٍسأىلىةو ٍن غىٍرًا الاٍَّحمىًن، الى تىٍسأىًؿ اإًلمىارىةى؛ فىًإنَّكى ًإٍف أيٍعًطرتػىهىا عىٍن مىٍسأىلىةو أي
هىا"  .(ٔ)أيًعٍنتى عىلىرػٍ

 أىٍغلىقى  ثيمَّ  النَّاًس، أىٍماً  ًمنٍ  أىٍمانا كىًليى  مىنٍ " االتصاؿ بالرعية: يقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: -ُُ
ًتوً  أىبٍػوىابى  ديكنىوي  كىتػىعىالىى تػىبىارىؾى  اهللي  أىٍغلىقى  ،اٍلحىاجىةً  ًذم أىكٍ  كىاٍلمىٍظليوـً  اٍلًمٍسًكرنً  ديكفى  بىابىوي   ًعٍندى  رىٍحمى

ًتوً  هىا يىكيوفي  مىا أىفٍػقىاي  كىفػىٍقاًهً  حىاجى  .(ٕ)"ًإلىرػٍ
يقوؿ النيب صلى  :، كحاجات النفس كاآلخرينالنفسية كالركحية كا١تادية حتياجاتالاا١توازنة بُت  -ُِ

 ًذم َيلَّ  فىأىٍعطً  حىقِّا، عىلىٍركى  كىألىٍىًلكى  حىقِّا، عىلىٍركى  كىلًنػىٍفًسكى  حىقِّا، عىلىٍركى  ًلاىبّْكى  "إفَّ  اهلل عليو كسلم:
حىقَّوي" حىق  

افى  "مىنٍ  يقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم:ك ، (ٖ)  يىكينٍ  لىمٍ  فىًإفٍ  زىٍكجىةن، فػىٍلرىٍكتىًسبٍ  عىاًمَلن  لىنىا َى
ـه  لىوي  اًد اًدمنا، فػىٍلرىٍكتىًسبٍ  خى مىٍسكىننا" فػىٍلرىٍكتىًسبٍ  مىٍسكىنه  لىوي  يىكينٍ  لىمٍ  فىًإفٍ  خى

(ٗ). 
 فىًإفَّ  ؛الظٍُّلمى  اتػَّقيوا" يقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم:التحذير من ا١تهلكات كالظلم كالشح،  -ُّ
افى  مىنٍ  أىٍىلىكى  الشُّحَّ  فىًإفَّ  ؛الشُّحَّ  كىاتػَّقيوا ،اٍلًقرىامىةً  يػىٍوـى  ظيليمىاته  الظٍُّلمى  لىكيمٍ  َى  أىفٍ  عىلىى حىمىلىهيمٍ  ؛قػىبػٍ

 .(َُ)"مىحىارًمىهيمٍ  كىاٍستىحىلُّوا ،ًدمىا ىىيمٍ  سىفىكيوا

                                                           

 .  ٓٓبرقم:  ْٕ/ ُأخرجو مسلم،  -ُ
 .  ُّٕٔبرقم:  ُِْٔ/ ٔأخرجو البخارم  -ِ
 .ُِْ: برقم ُِٓ/ ُأخرجو مسلم  -ّ
 .ُِٖٓبرقم:  ُْٕٓ/ّأخرجو مسلم  -ْ
 .ُّّٕبرقم:  ُْْٓ/ّ، كمسلم َّٕٔبرقم:  ُِْٔ/ٔالبخارم  أخرجو -ٓ
 .ُِٓٔبرقم:  ُْْٓ/ّ، كمسلم ِٕٕٔبرقم:  ُِّٔ/ٔالبخارم  أخرجو -ٔ
 .ُِٔ/ِ كالًتىيب الًتغيب صحيح «حسن أٛتد كإسناد يعلى، كأبو أٛتد ركاه»: ، قاؿ األلباٍلُُٓٔٓرقم:  َْٖ/ِْ أٛتد أخرجو -ٕ
 .ٖٖٕٓبرقم:  ِِّٕ/ٓ البخارمأخرجو  -ٖ
 داكد. أيب سنن صحيح، كصححو األلباٍل ُب ِْٓٗبرقم:  ُْٗ/ِ داكد أبو أخرجو -ٗ

 .ِٖٕٓبرقم: ُٔٗٗ /ْ مسلم أخرجو -َُ
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أىنَّكى تػىاىاهي فىًإٍف لىٍم تىكيٍن تػىاىاهي فىًإنَّوي يػىاىاؾى " :الرقابة: يقوؿ رسوؿ اهلل -ُْ  .(ُ)"أىٍف تػىٍعبيدى اللَّوى َى
 يػىٍاحىمٍ  لىمٍ  مىنٍ  ًمنَّا "لىٍرسى  يقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم:توضيح قاعدة التعامل مع اآلخرين: -ُٓ
ًبراىنىا" كىيػيوىقػّْاٍ  صىًغراىنىا  .(ِ)َى

 أثا المصادر التبعرة في اإلدارة التابوية:ثانران: 

 اإلٚتاع، ىو عدمو أك مشركعيتها دليل مسائل ىناؾ ُب أف الًتبوية اإلٚتاع ُب اإلدارة أ٫تية تتجلى (أ)

 اإلنساف أف ٮتالفها الصعب فمن معُت، رأم على بشأهنا ا١تختصوف أٚتع ما العامة ا١تسائل من كىناؾ

 لئلدارة قوة كمصدر األمور على اإلٚتاع كجود على مع اٟترص مقنع، قوم دليل دكف ىذه كاٟتاؿ

 .ىديها على كالسَت منها، كاالقتباس ،ةاإلسبلمي الشريعة إىل إال بالرجوع يتم لن كىذا الًتبوية،

 دليلو ما ا١تسائل من فهناؾ التشريع، مصادر من أنو أ٫تية القياس ُب اإلدارة الًتبوية ُب تتجلى (ب)

 نص ال الًتبوم ا١تدير تواجو اليت القضايا من اكثَت ، كباإلضافة إىل أف  معرفتو من البدكعليو كاف  القياس،

 من إدارة تربوية البدكبالتايل  عليها، القياس ٯتكن مشاهبة نصوص لكن توجد كاألنظمة، اللوائح ُب عليها

 .معتسف كغَت ككاضح صحيح بشكل على القياس تكوف قادرة
دليلها  اليت ا١تسائل بعض اإلدارة الًتبوية تواجو التشريع، كقد مصادر من االستحساف (ج)

 من توضع  األنظمة ، باإلضافة إىل أفصحيحان  قرارىا يكوف حىت بو؛ ملمة كوفت أف فبلبد االستحساف،
 بشكل النظاـ تطبيق أف يتبُت لئلدارة الًتبوية قد معينة كمبلبسات ظركؼ كُب معينة، أىداؼ ٖتقيق أجل
أف كبالتايل عليها  النظاـ، أجلها من كضع اليت معاكسة لؤلىداؼ نتيجة إىل الوصوؿ إىل يؤدم حرُب

 .اٟتالة ُب ىذه االستحساف ارس٘ت
 ما الًتبوية اإلدارة من نظريات اكثَت  ؛ ألفالًتبوية لئلدارة جدا خصب ٣تاؿ ا١ترسلة ا١تصاّب (د) 

 كىل ا١تصلحة، ىذه قٖتق عن مدل السؤاؿ يبقى لكن معينة، مصلحة ٖتقيق أجل من إال كضعت

 ىذه تتعارض كىل جزئي؟ فردم بشكل أـ تكاملي ٚتاعي بشكل ا١تصلحة تتحقق كىل شرعية، ا١تصلحة

 كمساحةمصلحة؟  ا١تسألة ىذه بكوف اٟتكم صحة مدل كأعم؟ كما أىم أخرل مصاّب مع ا١تصلحة

 كالرؤية الواعية، كالعقلية السليم، التقدير إىل ٖتتاج لكنها جدا، كاسعة الًتبوية اإلدارة ُب ا١ترسلة ا١تصاّب

 دارة الًتبوية.لئل ا١تدل بعيدة الثاقبة
 ا١تصاّب ا١ترسلة مساحة أف ككما للوسائل، يشًتط للغايات يشًتط كما الوسيلة، تربر ال الغاية (ق)

 اٟتايل عصرنا كبالذات ُب جدا، كاسعة الذرائع سد مساحة فكذلك جدا، كاسعة الًتبوية لئلدارة بالنسبة
 من يد اإلدارة الًتبوية تستطيع ُب فعاؿ سبلح الذرائع فسد كالتبلعب، كاٟتيل الوسائل فيو كثرت الذم

                                                           

 .ٗبرقم:  ّٗ/ُ ، كمسلمْْٗٗبرقم:  ُّٕٗ/ْ البخارم أخرجو -ُ
مىٍن لىٍم يػىٍاحىٍم صىًغراىنىا كىيػىٍعًاٍؼ حىقَّ  "بلفظ:  ،ّْْٗبرقم:  َّٕ/ِكىو عند أيب داككد  ،ُُٗٗبرقم:  ُِّ/ْ أخرجو الًتمذم -ِ

ًبراًنىا فػىلىٍرسى ًمنَّا  .َُّبرقم:  ِْ/ُ كالًتىيب الًتغيب صحيح، كصححو األلباٍل ُب "َى
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 بُت التوازف أ٫تية اإلفساد، مع ضركرة التنبو إىل ككسائل أبواب إغبلؽ خبلؿ من ا١تصاّب ٖتقيق خبللو
 إىل يؤدم مصاّب اعتبارىا ُب كالتساىل ا١ترسلة ا١تصاّب فالتوسع ُب الذرائع، كسد ا١ترسلة ا١تصاّب جانيب
 إىل يؤدم كالتوجس التخوؼ كشدة الذرائع سد ُب التوسع أف صورة مصاّب، كما ُب ا١تفاسد تسلل

 ذميم، األمور قصد طرُب ككبل اٟتالتُت، ُب كاسعان  ٭تجر ٦تا أبواهبا، كإغبلؽ ا١تصاّب كثَت من على القضاء
 .ا١تطلوب ىو كالتوسط

 العرؼ أ٫تية كتتجلى بفعالية، األىداؼ ٖتقيق ُب كتساعد جدا، مهمة الًتبوية اإلدارة بيئة مراعاة (ك)

 السائدة، األعراؼ على التعرؼ الًتبوية اإلدارة فعلى ،التشريع مصادر من العرؼ أف ُب الًتبوية لئلدارة

 ىناؾالعامة، باإلضافة إىل أف  ا١تصلحة ٭تقق فيما عملها، كتوظفها ُب منها كتستفيد معها، التواـؤليتم 

 .اعتبارىا يصح فبل ا٠تاطئة، األعراؼ من الكثَت
 أك النبوية السَتة ُب البحث الصحايب، كأثناء قوؿ إال فيها دليل ال األمور بعض)قوؿ الصحايب(  (ز)

 القوة مدل ١تعرفة ك٭تتاج منها، لبلستفادة للصحابة، ك٭تتاج كأعماالن  أقواالن  الباحث يواجو التاريخ
 .الفعل أك القوؿ ٢تذا التشريعية

 قصص ترد كالتاريخ الشريفة كالسَتة النبوية كالسنة الكرَل القرآف ُب البحث أثناء )شرع من قبلنا( (ح)
 األمور شرعية ىذه ١تعرفة الباحث ك٭تتاج ٢تم، شرع كما كأفعا٢تم كأحوا٢تم السابقة األمم من األقدمُت
 اإلدارة الًتبوية. كتطبيقات تنظَت ُب منها االستفادة على قدرتنا كمدل لشريعتنا، بالنسبة

 قواعد كثَت من عليها تبٌت الشرعية كالقواعد االستصحاب، على مبنية مهمة شرعية قواعد ىناؾ (ط)
 كاألشياء كالقوانُت األنظمة مع كالتصرؼ التعامل ُب مهمة لقاعدة يؤصل االستصحاب، ك الًتبوية اإلدارة

 .(ُ)ا١تنظمة ُب خلبل كبَتا يسبب غياهبا إف بل الًتبوية، اإلدارة ٣تاؿ ُب عنها يستغٌت كال كاألشخاص،
 :توظرف القواعد األصولرة كالفقهرة في اإلدارة التابوية)م( 

 :كالتايل  القواعد األصولية كالفقهية ُب اإلدارة الًتبوية ٯتكن توظيف
 .ا٠تاطئ الفهم لتجنب؛ األدلة ُب النظر عند اعتبارىا البد من األصولية القواعد -ُ
 .الًتبوية لعلم اإلدارة أصيلة راسخة أسس كضع ُب كالفقهية األصولية القواعد من االستفادة -ِ
  .كاسًتاتيجياتو التفكَت مهارات خبلؿ من الًتبوية اإلدارة واعدقعدد من  على اٟتصوؿ -ّ
 كىذا األصوؿ الشرعية، يوافق ٔتا الًتبوية اإلدارة أىل تفكَت طريقة تنظم كالفقهية األصولية القواعد -ْ

 .الًتبوية أىل اإلدارة ىو: عقوؿ التأصيل ىذا ك٣تاؿ التأصيل، من نوع ذاتو حد ُب
 اإلنسانية التعامل كاالتصاؿ كالعبلقات ُب راقية كتوجهات إتاىات تبٍت كاألصولية الفقهية القواعد -ٓ
 .الًتبوية اإلدارة أىل لدل

                                                           

 .ٓٗ-ٕٖمنهجية التأصيل اإلسبلمي لئلدارة الًتبوية ٟتساف اٟتلواٍل صانظر:  -ُ
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 دراستها كفهمها، بعد ،اإلدارم للسلوؾ شاملة ٤تددات باعتبارىا الفقهية القواعد توظيف ٯتكن -ٔ

 ُب اإلدارم للسلوؾ كمحددات كغَت٫تا كالسنة الكتاب من الشرعية األدلة من العديد توظيف ٯتكن كما
 مشوال. أقل بشكل لكن ،ا١تنظمة

 ٯتكن دراسة كلذا الشرعية، األحكاـ من بو بأس ال جزء عن موجزة فكرة تعطي الفقهية القاعدة -ٕ

 .٢تا ا١تشاهبة اإلدارية القواعد استنباط ٍب جيد، بشكل كفهمها كافية، دراسة القاعدة
 اإلسبلمية.الشريعة  كمضموف كركح كأسس أىداؼ على الًتبوية اإلدارة أىل تعرؼ الفقهية القواعد -ٖ
 .الًتبوية اإلدارة أىداؼ كبالتايل الشريعة، مقاصد ٗتدـ الفقهية القواعد -ٗ

 .ُب ا١تنظمة العاملُت ككاجبات حقوؽ مراعاة على الًتبوية اإلدارة أىل تساعد الفقهية القواعد -َُ
 كحل ،كالتنظيم ،كالتخطيط ،األىداؼ كضع خبل٢تا من ٯتكن خصبة موارد تعترب الفقهية قواعدال -ُُ

 جودة على تساعد الًتبوية، كىي اإلدارة كظائف من ذلك غَت إىل كالتقوَل، ،القرارات كاٗتاذ ،ا١تشكبلت
 .(ُ)الوظائف ىذه كل كإتقاف

 :أثا مقاصد الشايعة في اإلدارة التابوية)ؾ( 
 نتعرؼ على أف خبل٢تا من نستطيع اليت ا١تهمة اجملاالت إحدل ىي اإلسبلمية الشريعة تعترب مقاصد

 ىو الًتبوية اإلدارة التخطيط ُب عملية ُب بو هنتم ما أكؿ الًتبوية، فمثبلن ٧تد أف لئلدارة الرئيسة ا١تعامل

 نفس ىي ا١تسلم اجملتمع ُب اإلدارة الًتبوية كغايات كمقاصد كأىداؼ إليها، التعرؼ أك األىداؼ كضع

 الكربل، كالغايات النهائية، الرؤل ٘تثل اإلسبلمية الشريعة مقاصد، كبالتايل فإف اإلسبلمية يعةالشر  مقاصد

كتحديد  الًتبوية، اإلدارة ُب عديدة مهمات كىناؾ الًتبوية، اإلدارة ُب ٖتققها العامة ا١تطلوب كاألىداؼ
 ا١ترتبط إىل التقوَل إضافة االسًتاتيجي، التخطيط ُب كالرسالة الرؤية كضع ككذلك كالتخطيط، األىداؼ،

 مقاصد استلهاـ إىل ْتاجة ؛ كلها الًتبوية اإلدارة ك٦تارسات ككظائف عمليات بقية ككذلك باألىداؼ،

 .ذاؾ أك اٞتانب ىذا ُب تريده الذم ما كمعرفة ، اإلسبلمية الشريعة

 عملب الًتبوية، كمقاصد اإلدارة اإلسبلـ ُب الشرعية ا١تقاصد بُت الربط ٤تاكلة األ٫تية بالغة األمور كمن

 إىل لنقلها؛ كدقيقة ٤تددة آليات من خبلؿ األىداؼ ىذه توظيف ٍب اإلسبلمية، لئلدارة عامة أىداؼ

 .أىلها الًتبوية كسلوكيات اإلدارة عمل على مهيمنة كجعلها الواقع، عامل
 ما يلي: اإلسبلمية الشريعة ٔتقاصد امتزاجها خبلؿ من الًتبوية اإلدارة على تعود اليت الفوائد كمن

 كيعود عليها عديدة، جوانب من النفس حفظ ُب يسهم٦تا  ،ا١تتكاملة اٞتيدة العادلة اإلدارة إقامة -ُ
 ُب ا١تستمر النمو كيكفل ،اإلنساف لدل البناءة اإل٬تابية اٞتوانب كيعزز كاالستقرار، كالراحة بالسعادة
 .اإلنساف توجيو ُب فقط العقاب نبجا الًتكيز على يتم ال كبالتايل كالعاطفية، كالعقلية النفسية اٞتوانب

                                                           

 .ٗٗ، ٖٗمنهجية التأصيل اإلسبلمي لئلدارة الًتبوية ٟتساف اٟتلواٍل صانظر:  -ُ
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 اإلسبلمية، كخصائص الشريعة مقاصد مع الًتبوية اإلدارية كالتعليمات األنظمة توافق من التأكد -ِ

 .ذلك ضوء على كالتعليمات األنظمة ىذه كتصحيح عنها، ا٨ترافها كعدـ
 ا١تقاصد الشرعية، مع متوافقة الًتبوية اإلدارة ُب تتم اليت كالتطبيقات ا١تمارسات كوف من التأكد -ّ

 .ا١تقاصد الشرعية ضوء على كاال٨ترافات ا١تخالفات ىذه كتصحيح ٢تا، ٥تالفة كغَت
 كاألغراض كا١تقاصد األىداؼ زاكية من اٟتديثة الًتبوية اإلدارة كنظريات كمبادئ مفاىيم تصحيح -ْ

 الشريعة مقاصد األىداؼ على ىذه عرض خبلؿ من كذلك النظريات، ىذه إليها كترمي تسعى اليت

 .كمراميها كغاياهتا النظريات ىذه على العميق التعرؼ على يساعد٦تا  اإلسبلمية،
 خبلؿ ا١تشكبلت، من كحل القرار اٗتاذ كجزئيات تفاصيل ُب اإلسبلمية الشريعة مقاصد دخوؿ -ٓ

 القرار اٗتاذ ُب يسهم الشرعية، ٦تا ا١تقاصد على العمليتُت ٢تاتُت ا١تختلفة كا١تراحل ا٠تطوات عرض
 .كمكاف زماف لكل اإلسبلمية الشريعة من صبلحية تنبع ،فعالة بطريقة ا١تشكبلت حل على كيساعد الرشيد،

 فيها الرؤية ٖتدد الًتبوية، لئلدارة متينة أسس كضع ٯتكن اإلسبلمية الشريعة مقاصد خبلؿ من -ٔ
 لئلدارة، اٞتزئية كاألىداؼ كالفرعية، األساسية كالغايات ا١تنظمة، ٢تا تعمل اليت كالرسالة لئلدارة، النهائية
 .كجهودىم خطواهتم كتسدد ا١تنظمة، ُب الطريق للعاملُت تنَت اليت ا١تصابيح ٔتثابة تعد اليت العليا كالقيم
 .سلم أكلوياتو ترتيب كإعادة تنظيم خبلؿ من كقتو إدارة حسن على الًتبوم ا١تدير ا١تقاصد تساعد -ٕ
 إتاىاهتم كتصحيحها بناء ُب كتساعد ا١تنظمة، أفراد لدل الوجداٍل اٞتانب ا١تقاصد تعزز -ٖ

 ألفراد كبَتة دافعية كتعطي ،٘تيد كال تتزعزع ال قوية متماسكة كاحدة كتلة ا١تنظمة فتصبحكتوحيدىا، 
 .(ُ)كاإلبداع كاإلنتاج العمل ٨تو ا١تنظمة

 :المقاصد لتحقرق إدارية تطبرقات
 الًتبوية، كمنها: اإلدارة ُب اإلسبلمية الشريعة مقاصد لتحقيق ىناؾ عدة أمثلة

 رسوؿ لقولو اٟتالة؛ ىذه ُب القضاء منع على ان قياس الشديد؛ الغضب حالة ُب القرار اٗتاذ منع -ُ
ٍىوى  اثٍػنػىٍرنً  بػىٍرنى  حىكىمه  يػىٍقًضرىنَّ  "الى اهلل:   .صحيح قرار اٗتاذ من ةالًتبوي ٘تنع اإلدارة حالة ألهنا؛ (ِ)غىٍضبىافي" كى
 .همحقوق على اعتداء منو في ١تا ائهم؛مدر  أك رؤسائهم إىل إ٧تازاهتمك  العاملُت جهود ةنسب عدـ -ِ
 بُت ا١توظفُت، كالعدؿ الفرص، ُب التكافؤ مقصد ٟتفظ كالتقاعد؛ كالًتقيات اٟتوافز لوائح تنظيم -ّ

 على كمكافأهتم كالعبلج، ا١تعاش ُب أمنهم كٖتقيق كارتياحهم، للعاملُت النفسي األمن مقصد كحفظ

 .ذلك كغَت كأعما٢تم، اجتهادىم سابقة
 من فيها ١تا ؛كاألىلية اٟتكومية كالقطاعات اإلدارات ُب الضركرية غَت اإلجراءات من التخلص -ْ

 (.ا٢تندرة) ىندسة اإلدارة مبادئ أحد ىو ا١تبدأ كىذا كا١تستفيدين، ا١تراجعُت على تيسَت
                                                           

 .َُٓ، َُْمنهجية التأصيل اإلسبلمي لئلدارة الًتبوية ٟتساف اٟتلواٍل صانظر:  -ُ
  ."غىٍضبىافي  اثٍػنػىٍرًن كىىيوى  بػىٍرنى الى يىٍحكيٍم أىحىده "، كلفظ مسلم: ُُٕٕ:برقم ُِّْ/ّ ، كمسلمّٕٗٔبرقم:  ُِٔٔ/ٔ البخارم أخرجو -2
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، يقوؿ رسوؿ اهلل كإتقانو ٞتودة العمل ٖتقيق من فيها ١تا ؛الشاملة اٞتودة إدارة مبادئ استخداـ -ٓ
َيمٍ  عىًملى  ًإذىا ييًحبُّ  تػىعىالىى اهللى  ًإفَّ "صلى اهلل عليو كسلم:  يػيٍتًقنىوي" أىفٍ  عىمىَلن  أىحىدي

(ُ). 
 مل ما ،الشك أك الظن على بناء القرارات اٗتاذ كعدـ معو، بالعاملُت ا١تدير أك القائد ظن حسن -ٔ
 خاطئة، مسبقة دكف خلفيات العمل على كٖتفيزىم بالناس، الظن إحساف منو كالقصد ذلك، غَت يثبت

 [.ُِ]اٟتجرات:﴾ًإفَّ بػىٍعضى الظَّنّْ ًإٍثمه ﴿، قاؿ تعاىل: الباؿ راحة على كاٟتصوؿ كالتفاؤؿ، كاإل٬تابية
 اٟترج كرفع كطاقتو احملدكدة، اإلنساف لقدرة اإلسبلمية الشريعة مراعاة خبلؿ من كالتخفيف التيسَت -ٕ

 .الفقهية كالقواعد األصوؿ من كأصل عنو،
 إدارية،تعليمات ك  أحكاـ كضع عندكإعما٢تا  اإلسبلمية الشريعة مقاصد معرفة أ٫تية تظهر كبذلك

 كالتيسَت، كا١تساكاة، ،للعدؿ ٖتقيق من ،اإلسبلمية الشريعة مقاصد كٖتقق تراعي ْتيث تطبيقها، كعند

 ،ا١تنافع كجلب الصاٟتة، القدكة اهلل، كإ٬تاد على التوكل كٖتقيق ،كاإلخبلص ،كاألمانة كاإلتقاف، كاٞتودة
 كالعاملُت، ا١تنظمة مصاّب كٖتقيق كالنوعية، حسب الكفاءة كاالختيار اٞتهود، كتقدير ا١تفاسد، كدفع

 من ذلك غَت إىل العمل، بيئة ُب ا١تبادئ كإشعاع ،سبلـاإل مع تتعارض ال اليت الرشيدة القرارات كاٗتاذ

 .(ِ)كا١تبادئ ا١تطالب

 عَلقة السراة باإلدارة التابوية:)ؿ( 
 ٯتكن اليت ا١تصادر الشرعية أخصب من تعد هبذا كىي اإلسبلمية، للشريعة تطبيقية عملية ترٚتة السَتة

 ال فهي معها، التعامل ُب ا١تصادر السهلة من لكوهنا إضافة بغيتو، فيها الًتبوية اإلدارة مؤصل ٬تد أف
 بأحداثها كمشوقة كجذابة النفس إىل ٤تببة مع كوهنا ،افيه للخوض ا١تسبقة ا٠تلفيات من كثَت إىل ٖتتاج

 .(ّ)كتفصيبلهتا كقصصها
 عَلقة التاريخ باإلدارة التابوية:)ـ( 

 استعمل ١تا» :الثورم سفياف العلـو ا١تساعدة اليت ٗتدـ الشريعة اإلسبلمية، يقوؿيعترب التاريخ من 
 .(ْ)«التاريخ ٢تم استعملنا ،الكذب الركاة

 كتظهر أ٫تية دراسة التاريخ ىنا فيما يلي:
 .ا٠تىبػىرٍ  يىٍدريكفى  لىٍيسى  قػىٍوـه  ضىل  ***  الًعبػىرٍ  فيو ًإذٍ  الت ارًيخى  اقرءكاأخذ العربة:  -ُ
، أفضل بصورة حلها ُب كاإلسهاـ ا١تشكبلت ٯتكن مواجهة كأبعاده التاريخ حركة فهم خبلؿ من -ِ

 .اٟتياتية ١تشكبلهتم حلوؿ إ٬تاد على السابقُت عمل كيفيةمسًتشدين ب
                                                           

 .ٕٖٗبرقم:  ِٕٓ/ُ األكسط ، كالطرباٍل ُب ا١تعجم َّْٗبرقم:  ِّّ/ٕ اإلٯتاف أخرجو البيهقي ُب شعب -ُ
 .َُٕ-َُٓمنهجية التأصيل اإلسبلمي لئلدارة الًتبوية صانظر:  -ِ
 .َُٖصمنهجية التأصيل اإلسبلمي لئلدارة الًتبوية  -ّ
 .َّٓ/ِ الراكم تدريب -ْ
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 .الًتبوية لئلدارة احملرؾ الوقود ىو الذم اإلٯتاف زيادة اإلسبلمي التاريخ دراسة ُب -ّ
 بل ،بلن أم النفس ُب كيبقي اليأس، كيدفع ا٢تمة، يرفع كالذم ،كا١تصلحُت اجملددين بأحواؿ العلم -ْ
 التذكَت إىل ا١تنظمة ْتاجة كأعضاء كالقائد كاإلصبلح، الدعوة ألجل الدؤكب العمل جذكة فيها يوقد

 الصرب كعلى ا١تنظمة، كُب ُب أنفسهم كالتطوير كالتغيَت اإلصبلح ٨تو ٫تمهم تشحذ اليت با١تعاٍل الدائم
 .ذلك سبيل ُب العقبات على
 اٟتية؛ تقول ككالكائنات كالدكؿ كا١تنظمات سقوطها، كأسباب الدكؿ قياـ عوامل معرفة -ٓ

 .كاألسباب بالسنن األخذ مقدار على بناء ك٘توت؛ كتشيخ ك٘ترض كتضعف
 كُب فيها األمل كبث ،بالتفاؤؿ النفس كملء ا٠تور، كإبعاد ،العجز ركح طردُب دراسة التاريخ  -ٔ

 كال تتبدؿ، كال تتغَت ال اليت الثابتة، الربانية السنن ضوء على للمستقبل، استلهاـ التاريخ كُب، اجملتمع
 األكضاع منك  العقبات من تواجو ألهنا ؛اليـو ا١تنظمات ٖتتاجو ما أكثر ىو كىذا، أحدا ٖتايب

 كيزلزؿ كيهد أركاهنا، عضدىا، ُب يفت ما كخارجيا؛ داخليا كاالقتصادية، كالسياسية كالبيئية االجتماعية
 .التواٍل كالكسل كطرد كاألمل، بالتفاؤؿ مستمرة كثيقة صلة ٢تا يكن مل لو كياهنا،
 كأ٫تية القيادة كالسياسة، عن األمة ابتعدت حُت ا١تتأخرة، العصور ُب إال بالتاريخ االىتماـ ضعف كما
 .العلم هبذا عنده إحاطة ليس من أك مغرض، إال ينكره ال الشعوب تربية ُب كأثره التاريخ

 :إتاىُت بأحد لؤلخذ عرضة يكوف ا١تاضي أحداث ٬تهلكمن 
 النجاح، دكف إىل الوحيد السبيل أهنا معتقدان ؛ نظم أك إتاىات من جديد ىو ما بكل التعلقؿ: األك 

 .قبل جرب من قد كاف إذا ما أك ا١تباشر، السبيل ىو اٞتديد ىذا كاف إذا ما يعرؼ أف ٭تاكؿ فأ
 الذم رٝتتو ا١تسار مضموف عن ٮترج ال كبالتايل كىم، ٣ترد التقدـ فكرة بأف الفرد اعتقاد: لثاٍلا

 .مًت٨تان  متخبطان  يسَت كىكذا التقاليد،
 يكوف أف قبل دمار معنوم كاإلحباط كاليأس كالعجز ،ٗتبط تأصيل دكف فالسَت ؛مذمـو األمرين ككبل

 .(ُ)ماديان  دماران 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ُُّ-َُُمنهجية التأصيل اإلسبلمي لئلدارة الًتبوية صانظر:  -ُ
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 اإلدارة التابويةكظائف 
إف كظائف اإلدارة الًتبوية ىي تلك ا١تسؤكليات كا١تهاـ كالعمليات اإلدارية اليت ينبغي على القيادات 
اإلدارية القياـ هبا، كفق الصبلحيات كاالختصاصات ا١تمنوحة ٢تم، كىي عبارة عن العديد من األنشطة 

 ات الًتبوية. البلزمة لتوجيو األفراد العاملُت؛ لتحقيق أىداؼ ا١تؤسس
ككظائف اإلدارة الًتبوية ىي نفسها كظائف اإلدارة ُب ا١تؤسسات أك ا١تنظمات األخرل، كلكنها 

 ٗتتلف من حيث احملتول تبعان ألكجو األنشطة ا١تختلفة اليت ٘تارسها ا١تؤسسات الًتبوية.
كظائف، كمنهم كقد اختلف أىل اإلدارة حوؿ تقسيم الوظائف اإلدارية، فمنهم من قسمها إىل أربع 

 خركف إىل عشرآكظائف، ك  آخركف إىل ٙتافك كظائف،  من قسمها إىل ٜتس كظائف، كآخركف إىل ست
من أربع ىناؾ شبو اتفاؽ بُت الباحثُت كا١تهتمُت بعلم اإلدارة على أف العملية اإلدارية تتكوف كظائف، ك 

، كىذه الوظائف متداخلة مع بعضها (التوجرو، كالاقابةك التخطرط، كالتنظرم، )كظائف رئيسة ىي: 
إال أنو ٯتكن القوؿ بأف العملية  ،الفصل بُت ىذه العناصر كيصعبالبعض ُب كاقع ا١تمارسة العملية، 

اإلدارية تبدأ بالتخطيط، فالتنظيم، فالتوجيو، ٍب الرقابة، كىي عملياته تتأثر كتؤثر ُب بعضها البعض، 
ثل األبعاد الرئيسية للعملية اإلدارية ُب ا١تنظمات اليت تسَت  كعلى أم حاؿ فإف ىذه الوظائف األربع ٘تي

 .(ُ)م ركاد اإلدارةحسب اتفاؽ معظ على هنج إدارم سوم
كيعترب االتصاؿ اإلدارم الًتبوم حلقة الوصل بُت كافة الوظائف اإلدارية األخرل، لنقل كتوصيل 
األكامر كالتعليمات كالبيانات ككجهات النظر ا١تختلفة؛ هبدؼ التنسيق بُت األعماؿ كالوظائف؛ للوصوؿ 

، باإلضافة إىل القيادة (ِ)بالوظائف اإلداريةإىل األىداؼ ا١تنشودة، كمن ىنا تتضح أ٫تية االتصاؿ كربطو 
 اليت تسَت العملية اإلدارية كتوجهها كتضبطها.

كمهما يكن فإف الوظائف اإلدارية الًتبوية ال ٗترج عن: التخطيط، كالتنظيم، كالتنسيق، كالتوجيو 
، كاإلشراؼ، كاالتصاؿ، كاإلرشاد، كالتقرير، كالتنفيذ، كالتوظيف، كالتمويل، كا١تتابعة، كالرقابة، كالتقوَل

 .(ّ)كاٗتاذ القرار، كالتغذية الراجعة
  .)التخطيط، كالتنظيم، كالتوجيو، كالرقابة( لئلدارةالرئيسية عن الوظائف األربع  -بإذف اهلل-كسأٖتدث 

؛ حيث ينظر إىل اإلدارة على أهنا اٗتاذ (اتخاذ القاارات)ع و كقبل اٟتديث عنها أشَت إىل موض
قرارات، سواء كانت ىذه القرارات لتحديد األىداؼ، أك رسم السياسات، أك إقرار اإلجراءات، أك تنفيذ 
الربامج، أك تصميم ا٢تياكل التنظيمية، أك تدريب األفراد العاملُت، أك ٖتديد ا١تعايَت، أك قياس النتائج، 

                                                           

  نظرات ُب اإلدارة من منظور، ك ُٓن صيكاإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم لرداح ا٠تطيب كآخر ، ّْانظر: أساسيات اإلدارة الًتبوية ص -ُ
 .ّص ادأبو عر  صاّب ل الفكر اإلسبلمي

 .ْْص للهادم أساسيات اإلدارة الًتبوية -ِ
 .ُٓٓالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم لنشواف ص -ّ
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ية اٗتاذ القرارات ُب العمليات اإلدارية، لذا يعترب اٗتاذ القرار أساس العملية كغَت ذلك، ٦تا يدؿ على أ٫ت
اإلدارية كقلبها النابض، فالوظائف اإلدارية من ٗتطيط كتنظيم كتوجيو كتنسيق كرقابة كتقوَل تستوجب 

 ذ قرارات ُب كل جانب من جوانبها.اٗتا
طة ٔتوقف أك مشكلة معينة، يساىم ُب ٖتقيق كا١تقصود بالقرار: اختيار رشيد من بُت عدة بدائل مرتب

أىداؼ التنظيم، كاٗتاذ القرار عملية عقلية، فيها خطوات متتالية من التفكَت حوؿ ا١تشكلة اليت تواجو 
 .(ُ)متخذ القرار كالبد من حلها، ك٭تتاج إىل تركم كحيطة كحذر

ناف معُت، كالثاٍل: أف ٮتتار  : أك٢تما: كجود أكثر من بديل متاح إزاء موقفكللقاار اإلدارم َر
 الشخص كبإدراؾ البدائل ا١تتاحة ُب مواجهة ا١توقف.

 ، كىي: عناصا جوىاية الزمة -القاار اإلدارم-كلو 
 .االختصاص )من يتخذ القرار(، كىو شخص ٯتتلك القدرة كا١تواصفات الٗتاذ القرار -ُ
 .ضمنية الشكل )كيف يتخذ القرار(، بصورة كتابية أك شفوية، صر٭تة أك -ِ
 .(اإلجراءات )ىي ا٠تطوات اليت ٬تب أف ٯتر هبا القرار قبل اٗتاذه -ْ      .السبب )١تاذا يتخذ القرار( -ّ
 .(ِ))١تاذا يتخذ القرار( الغاية -ٔ  .القرار(، كىو األثر القانوٍل الذم يًتتب على القرارب يتأثر)من  اٟتل -ٓ

 كتما عملرة اتخاذ القاارات بالخطوات التالرة:
ٖتديد ا١تشكلة: كيشمل ذلك الفهم الواضح للهدؼ الذم ٮتدمو القرار ا١تتخذ، كمعرفة الظركؼ  -ُ

 ا١تختلفة احمليطة هبذه ا١تشكلة.
ٚتع ا١تعلومات: كيشمل ذلك اٟتقائق كاألفكار كاآلراء ا١تتصلة با١تشكلة، ك٬تب توفر ا١تعلومات  -ِ

 ا١تبلئمة. البلزمة الٗتاذ القرار بالكمية كالنوعية كالسرعة
 ٖتليل ا١تعلومات: كيشمل ذلك ٖتليل ا١تعلومات ٔتنطق سليم. -ّ
كضع اٟتلوؿ ا١تقًتحة: كىي بدائل أك احتماالت ٦تكنة للقرار، حيث يوجد عادة أكثر من بديل  -ْ

 ٟتل ا١تشكلة.
 تقييم اٟتلوؿ )البدائل(: من حيث إ٬تابيات كسلبيات كل حل. -ٓ
  وء البدائل ا١تقًتحة.اختيار البديل األفضل: ُب ض -ٔ
 تطبيق القرار: أم اٗتاذه ككضعو موضع التنفيذ. -ٕ
متابعة تنفيذ القرار: من حيث معرفة أثر القرار ا١تتخذ على ا١تدل القصَت كالبعيد، كقدرتو على  -ٖ

 .(ّ)ٖتقيق ا٢تدؼ ا١تتخذ من أجلو
                                                           

 .ُِّكاإلدارة الًتبوية ٟتسن ٤تمد إبراىيم، ك٤تمد العجمي ص، ْٔ-ْْص للهادم أساسيات اإلدارة الًتبويةانظر:  -ُ
 .ُّّ، ُِّاإلدارة الًتبوية ٟتسن ٤تمد إبراىيم، ك٤تمد العجمي صانظر:  -ِ
 .ُّْكاإلدارة الًتبوية ٟتساف كالعجمي ص، ْٕص أساسيات اإلدارة الًتبوية، ك ِٗيمية كاإلشراؼ الًتبوم صانظر: اإلدارة التعل -ّ
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 كتتصف عملرة اتخاذ القاارات بما يلي:
ترتبط ٔتتخذ القرار كا١ترؤكسُت  ذات صبغة إنسانية كاجتماعيةكتتأثا بعوامل بأهنا عملية قابلة للًتشيد، 

ال تتخذ ٔتعزؿ عن القرارات اليت ٘تتد ُب ا١تاضي كا١تستقبل ْتيث كىي عملرة كالبيئة الداخلية كا٠تارجية، 
كة، فهي تقـو على اٞتهود اٞتماعية ا١تشًت كىي عملرة سبق اٗتاذىا كما ٘تتد ُب تأثَتىا إىل ا١تستقبل، 

كىي عملرة كٖتضَت كٚتع معلومات كٖتليلها كتقوٯتها، نتاج جهد مشًتؾ ١تراحل ٥تتلفة من إعداد 
  تتصف بالعمومية كالشموؿ، إذ تكاد تكوف عامة لكافة ا١تنظمات اإلدارية كصاٟتة للتطبيق عليها ٚتيعان 

القرار ينبغي أف تتوفر ُب  ف القدرة على اٗتاذإأك خدمية أك صناعية، كمشو٢تا من حيث  ةكانت ٕتاري
ٚتيع من يشغلوف ا١تناصب اإلدارية على اختبلؼ مستوياهتا العليا كالوسطى كا١تباشرة، باإلضافة إىل أهنا 

، تنتقل من مرحلة ألخرل كصوالن لتحقيق ا٢تدؼ ا١تنشود ٟتل ا١تشكلة ٤تل عملرة دينامركرة مستماة
، فقد تستغرؽ كتتسم بالبط  أحرانان ، ةلقيود متعدد حيث ٮتضع متخذ القرار عملرة مقردةىي ك القرار، 

كقتان طويبلن ُب بعض اٟتاالت اليت تتسم بتعقد ا١تشكلة ٤تل القرار، أك بسبب ما تتطلبو من ٚتع 
معقدة  َما أنها عملرةمعلومات عديدة، أك بسبب حاجتها لدراسة متعمقة، أك لًتدد متخذ القرار، 

تقتضيها مراحل متعددة )مرحلة ْتث كاستطبلع، كمرحلة تفكَت ، حيث تتضمن أنشطة متعددة كصعبة
 .(ُ) كتصميم، كمرحلة مقارنة كاختبار(

كا١تركزية الشديدة كعدـ التفويض، كعدـ توفر ا١تعلومات كىناؾ عدة معوقات إدارية التخاذ القاار: 
كا١تواريث االجتماعية كما يرتبط أك عدـ دقتها، كالتخطيط غَت السليم، كعدـ استقرار األنظمة السياسية، 

هبا من عادات كتقاليد، كغموض األنظمة كاللوائح كعدـ مركنتها بالشكل الذم يساعد على مواجو 
متطلبات العمل اإلدارم، كعدـ توافر الكوادر اإلدارية ذات الكفاءة، كعدـ سبلمة أساليب كطرؽ 

طمئناف الرئيسي لبعض القيادات اإلدارية، فينتج اختيار القيادات اإلدارية، كعدـ االستقرار الوظيفي كاال
عنو خوؼ القائد من اٗتاذ القرارات، خاصة عندما يكوف ضعيف الكفاءة أك حديث العمل أك ال يتوفر 
لو اٞتو ا١تناسب للعمل أك افتقاده للضمانات االجتماعية، كعدـ االستفادة من التقدـ العلمي 

ن عدـ كجود سياسة علمية تكنولوجية ٤تددة، باإلضافة إىل الوضع كالتكنولوجي ُب ٣تاؿ اإلدارة فضبلن ع
التنظيمي لؤلجهزة اإلدارية كاليت تتسم بأهنا معوقة، مثل تعدد مستويات التنظيم، ٦تا يسبب صعوبة 
التوجيو كاالتصاؿ، كيًتتب على ذلك تشتت أقساـ ككحدات التنظيم ٕتاه القرار، مع ٖتقيق التكرار 

 .(ِ)تصاصات األجهزة اإلداريةكاالزدكاجية ُب اخ
 

                                                           

 .ُّْ، ُّّاإلدارة الًتبوية ٟتسن ٤تمد إبراىيم، ك٤تمد العجمي صانظر:  -ُ
 .ُّٕ-ُّٓاإلدارة الًتبوية ٟتسن ٤تمد إبراىيم، ك٤تمد العجمي صانظر:  -ِ
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 اتخاذ القاار في اإلدارة اإلسَلمرة
تتيح التعرؼ على البدائل ا١تناسبة  ،مستمرةعملية ٚتاعية شوركية  القرار ُب اإلدارة اإلسبلميةاٗتاذ إف 

ف ألالصاّب العاـ؛  فهو قرار ٚتاعي يراعيعاـ، كالصاّب الكمقاصد التشريع  ٖتقق أىداؼ ا١تشركعة اليت
لشريعة اإلسبلمية، كإال كاف او ٥تالف كبالتايل ال يقبل فيوتصرفات الراعي ُب الرعية منوطة با١تصلحة، 

رىدّّ" فػىهيوى  أىٍماينىا عىلىٍروً  لىٍرسى  عىمىَلن  عىًملى  "مىنٍ على صاحبو؛ لقولو صلى اهلل عليو كسلم:  مردكدان باطبلن 
(ُ) ،

ا أىٍماًنىا ًفي أىٍحدىثى  "مىنٍ كُب ركاية:  رىدّّ" فػىهيوى  ًمٍنوي  لىٍرسى  مىا ىىذى
 غَت باطل فهو كمعناه»النوكم: ، يقوؿ (ِ)

 ؛كسلم عليو اهلل صلى كلمو جوامع من كىو ،اإلسبلـ قواعد من عظيمة قاعدة اٟتديث كىذا ،بو معتد
 ا١تنكرات إبطاؿ ُب كاستعمالو حفظو ينبغي ٦تا اٟتديث كىذا ...كا١تخًتعات البدع كل رد ُب صريح فإنو

ال طاعة قراره باطل، ك  فإفكإال  ،طاعة اهلل كرسولويلـز مصدر القرار عليو ك ، (ّ)«بو االستدالؿ كإشاعة
الذم ك  ،صدرت ٦تن خلق ،اإلسبلـ دين ينظم اٟتياة بواقعية كمشركعية؛ ألف للقرار ُب معصية ا٠تالق

، كاإلسبلـ كل ال يقبل التجزئة الشرَت كيدفع خبَت ٔتا ٭تقق ا٠تك  يعلم من خلق، كىو لطيف فيما شرع،
كالتقدـ ك٣تاراة العصر، يقوؿ  ،تربيراتمن أك اإلنقاص، كيرد كل خلط بشرائع أخرل مهما كاف ٢تا ما يزينها 

ًإٍف أىطىٍعتيميوىىيٍم ًإنَّكيٍم  ًإلىى أىٍكلًرىائًًهٍم لًريجىاًدليوَيمٍ كىًإفَّ الشَّرىاًطرنى لىريوحيوفى ﴿ :تعاىل  [.ُُِ]األنعاـ:﴾لىميٍشًاَيوفكى
كيقلب  ،فيستمع أكالن  بالشورل، يبدأ قبل اٗتاذه للقرار صلى اهلل عليو كسلم اهلل كقد كاف رسوؿ

كال يبدم رأيو حىت يكف اٞتميع عن إبداء ما لديهم من أراء كأفكار كبيانات  ،كجهات النظر
كىذا ، أك معطل لفاعلية الشورل ،غَته كمعلومات، فإذا ما انتهوا أفصح عن رأيو، غَت مصادر لرأم

، كالتخفيف الذم أضافو ْتيث يصدر ُب التوقيت ا١تناسب ،اركسرعة اٗتاذ القر  ،جدية الشورللضماف 
مع التوكل  ،ىو اآلخذ باألسباب ُب سبيل ٖتقيق النتائج -راعي كرعية-ا١تنهج اإلسبلمي عن اإلنساف 

كا١تطلوب أف يتقبلها النظاـ ا١تسلم بقيادتو كأفراده  ،بابعلى اهلل عز كجل فيما تنتهي إليو ىذه األس
هلل كمع غَته كمع نفسو عبلقتو مع ا- وه ُب أسبابو كُب نفسءفإما أف يعاكد احملاكلة مصححان أخطا ،ْتقها

 .(ْ)سبحانو كتعاىل يبحث عن البدائل اليت أحلها اهللكإما أف  ،كمع أىلو
نػىهيٍم﴾ :تعاىلقوؿ اهلل باب »البخارم: اإلماـ  قاؿ ﴿كىشىاًكٍرىيٍم  ،[ّٖ]الشورل:﴿كىأىٍمايىيٍم شيورىل بػىرػٍ

ٍََّل عىلىى : لقولو ؛ـز كالتبُتعأف ا١تشاكرة قبل ال، ك [ُٗٓ:عمراف آؿ]ًفي األىٍمًا﴾ ﴿فىًإذىا عىزىٍمتى فػىتػىوى
 ،كرسولو اهلل على التقدـ لبشر يكن مل كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ عـز فإذا [،ُٗٓ:عمراف آؿ]اهلًل﴾

 ألمتو لبس فلما ،ا٠تركج لو فرأكا ،كا٠تركج ا١تقاـ ُب أحد يـو أصحابو كسلم عليو اهلل صلى النيب كشاكر

                                                           

 .ُُٖٕ :برقم ُّّْ/ّ ، كمسلمَِٓٓبرقم:  ٗٓٗ/ِ البخارم أخرجو -1
 .ُُٖٕ:برقم ُّّْ/ّ ، كمسلمِٕٓٔ/ٔ البخارم أخرجو -2
 .ُٔ/ُِشرح النوكم على صحيح مسلم  -ّ
 .ٖ، ٕصا١تنهج اإلسبلمي ُب القرار اإلدارم كدكره ُب زيادة الكفاءة اإلنتاجية  -ْ
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يػىٍنبىًغي لًنىًبي  يػىٍلبىسي أٍلمىتىوي فػىرىضىعيهىا حىتَّى يىٍحكيمى  الى " :كقاؿ ،العـز بعد إليهم لٯتىً  فلم ،أقم :قالوا كعـز
 ،-رضي اهلل عنها- عائشة اإلفك أىل بو رمى فيما -رضي اهلل عنهما- كأسامة عليان  كشاكر ،"اللَّوي 

 ككانت ،اهلل أمره ٔتا حكم كلكن ،تنازعهم إىل يلتفت كمل ،الرامُت فجلد ،القرآف نزؿ حىت ،منهما فسمع
 ليأخذكا ؛ا١تباحة األمور ُب العلم أىل من األمناء يستشَتكف كسلم عليو اهلل صلى النيب بعد األئمة

 أبو رأل، ك كسلم عليو اهلل صلى بالنيب اقتداء ؛غَته إىل يتعدكه مل السنة أك الكتاب كضح فإذا ،بأسهلها
 قاؿ كقد الناس تقاتل كيف -رضي اهلل عنو– عمر فقاؿ ،الزكاة منع من قتاؿ -رضي اهلل عنو– بكر

الى  :فىًإذىا قىاليوا ،الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي  :يػىقيوليواأيًمٍاتي أىٍف أيقىاًتلى النَّاسى حىتَّى " :كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
رضي – بكر أبو فقاؿ، "اهلل ىلى عى  مهي ابػي سى كحً ًإالَّ ًبحىقّْهىا  ،عىصىميوا ًمنّْي ًدمىا ىىيٍم كىأىٍموىالىهيمٍ  ،ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي 

رضي –عمر بعد تابعو ٍب ،كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ٚتع ما بُت فرؽ من ألقاتلن كاهلل: -اهلل عنو
 اهلل صلى اهلل رسوؿ حكم عنده كاف إذ مشورتو؛ إىل -رضي اهلل عنو– بكر أبو يلتفت فلم ،-اهلل عنو

 عليو اهلل صلى النيب كقاؿ ،كأحكامو الدين تبديل كأرادكا كالزكاة الصبلة بُت فرقوا الذين ُب كسلم عليو
 ،شبانان  أك هوالن كي  -رضي اهلل عنو–عمر مشورة أصحاب القراء ككاف ،"ٍن بىدَّؿى ًدينىوي فىاقٍػتػيليوهي "مى  :كسلم
  .(ُ)«كجل عز اهلل كتاب عند كقافان  -رضي اهلل عنو– ككاف

 ،ا١تعركضة االٕتاىات من إتاه كاختيار ،الرأم أكجو تقليب ىي الشورل مهمة إف»ؿ سيد قطب: كقا
 اهلل على توكل كُب ،كحسم عـز ُب التنفيذ دكر كجاء ،الشورل دكر انتهى اٟتد ىذا إىل األمر انتهى فإذا

 كسلم عليو اهلل صلى النيب ألقى ككما، تشاء كما العواقب تصوغ ١تشيئتو كيدعو ،اهلل بقدر األمر يصل
 أخطر ُب بتنفيذه تبعتو كاحتماؿ الرأم، إبداء كيعلمها ،الشورل األمة يعلم كىو الرباٍل، النبوم درسو

 كإسبلـ ،اهلل على التوكل كُب الشورل، بعد ا١تضاء ُب الثاٍل درسو عليها ألقى كذلك،  كأكربىا الشؤكف
 كىو ،كألمتو درعو فلبس بيتو كدخل ،ا٠تركج ُب األمر فأمضى ،-كإتاىو ٔتجراه علم على- لقدره النفس

 أتيحت حُت كحىت ،كتضحيات آالـ من معو الصحابة كينتظر ينتظره الذم كما ،ماض ىو أين إىل يعلم
 ،يريد ال ما على كسلم عليو اهلل صلى استكرىوه يكونوا أف من كخوفهم ا١تتحمسُت، بًتدد أخرل فرصة

 يعلمهم أف أراد ألنو ؛لَتجع ينتهزىا مل الفرصة ىذه أتيحت حُت حىت ،يبقى أك ليخرج لو األمر كتركهم
 أف يعلمهم كأف، لقدره كاالستسبلـ اهلل على التوكل مع ،كا١تضي العـز ٍب ،الشورل درس، كلو الدرس

 الشلل مآلو فهذا ،جديد من الرأم تقليب كمعاكدة كالتأرجح للًتدد بعدىا ٣تاؿ كال ،كقتها للشورل
 .(ِ)«اهلل ٭تبو اهلل على كتوكل ،كمضاء كعـز ،كشورل رأم ىو إ٪تا ،ينتهي ال الذم كالتأرجح كالسلبية

  ُب اإلدارة اإلسبلمية. ات٢تذا كانت الشورل ىي جوىر القرار 

                                                           

 .ِِٖٔ، ُِٖٔ/ٔصحيح البخارم  -ُ
 .َْٖ ،ْٕٗ/ُ القرآف ظبلؿ ُب -ِ
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 اإلدارم التابوم التخرط
يعترب التخطيط عملية إدارية أساسية كضركرية لئلدارة، كأداة لتطوير كٖتسُت ا١تنظمات اإلدارية؛ ألنو 
يزيل العشوائية عن العمل، كيعمل على ٖتديد الغايات كالوسائل كا١تواءمة بُت ٖتقيق األىداؼ ا١ترسومة 

من خبلال ا٠تطط السليمة اليت ٖتتاج إىل عمل ٚتاعي تعاكٍل بُت األفراد العاملُت،  كا١تدخبلت ا١تتوفرة،
بعيدان عن الذاتية كاالنفرادية ُب العمل، كال يقتصر على نشاط ٤تدد ُب ا١تؤسسات الًتبوية، بل لو تعلق 

ياسات، بكافة الشؤكف الًتبوية، كٯتتد إىل كافة أنشطة العاملُت فيها، فهو يركز على ٖتديد الس
كاألىداؼ، كالتنظيم، كالتوجيو، كالرقابة، كالتنفيذ، كا١تتابعة، كاإلشراؼ، كالبد فيو من مهارات ككفايات 
عالية لدل اإلداريُت تساعدىم على سرعة اإل٧تاز كٖتقيق ا٢تدؼ، كلكونو عملية عقلية فإنو يستلـز 

بداع، كاٗتاذ القرارات؛ لتحقيق االىداؼ الفهم، كالتحليل، كالًتكيب، كالتطبيق، كالتقوَل، كالتخيل، كاإل
كيعد التخطيط نقطة البدء لرجل اإلدارة ١تواجهة  كالوصوؿ إىل النتائج ا١ترجوة اليت تراعي ا١توارد ا١تتوفرة،

 ،(ُ)األحداث كا١تتغَتات ا١تستقبلية، كىو نشاط أساسي تنهجو اإلدارة كمدخل ٟتل مشاكلها ا١تختلفة
 كسأٖتدث عن التخطيط ضمن احملاكر التالية:

 تعايف التخطرط: -أ
؛ الستثمار ا١توارد كاإلمكانات ا١تادية منظمان  التخطيط: ىو عملية علمية منهجية، تستخدـ أسلوبان 

كالبشرية، كالطاقات ا١تتوفرة؛ من أجل ٖتقيق األىداؼ، كالتطوير ٨تو األفضل، ضمن خطة مرسومة، مع 
 االعتبار التوقعات ا١تستقبلية، كظركؼ اجملتمع كالبيئة.األخذ بعُت 

كالتخطيط الًتبوم: معاٞتة عقلية كعلمية للمشكبلت الًتبوية، تقـو على ا١تطابقة بُت األىداؼ 
كا١توارد ا١تتاحة، كٖترم مضامُت الفعاليات البديلة، كاالختيار الواعي بينها، ٍب ٖتديد األىداؼ النوعية 

 .(ِ)٪توذجيان  إليها ُب فًتات ٤تددة، كتطوير أفضل للوسائل؛ لتحقيق األىداؼ ا١تختارة ٖتقيقان اليت ٬تب الوصوؿ 
مستمرة، كيعٍت ا١تراحل عملية الذم ىو  التخطيط بُت قيفر الباحثُت إىل أنو ينبغي الت بعضىنا يشَت ك 

كيقـو هبا أفراد ٥تتصوف، الفكرية كالذىنية ا٠تاصة بالنشاط الذم يبدأ بالتفكَت با٢تدؼ ككيفية ٖتقيقو، 
 إليها تنتهي اليت، كبُت ا٠تطة ا١تقبلة الفًتة ُب ٖتدث اليت ا١تستقبلية كا١تتغَتات بالظركؼ التنبؤ تضمنكي

، كاليت تعٍت كضع التخطيط ُب صورة برامج مرتبطة ٔتراحل كخطوات ٤تددة زمانيان التخطيط عملية
 األىداؼ ٖتقيق يتم خبل٢تا من اليت كاألنشطة ألعماؿا ٖتديدبأهنا:  -ا٠تطة- كمكانيان، كبالتايل عرفت

 معُت بزمن مرتبط الربامج ىذه من برنامج ككل تفصيلية، عمل برامج ٢تا ٭تدد األعماؿ فهذه ا١توضوعة،
 . (ّ)يرا١تد بو يلتـز لتنفيذه

                                                           

 .َٗ، كأصوؿ اإلدارة اٟتديثة للصباب صَٔ، كأساسيات اإلدارة الًتبوية صٕٔالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص -1
 .ٕٔ ،ٖٔالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص -2
 .ُٖلتنظيمي ٢تاجر ربيعة كعائشة عفوف ص، كاإلدارة اإلسبلمية كأثرىا على األداء أِأساسيات اإلدارة الًتبوية صانظر:  -3
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 عناصا التخطرط: -ب
 يراد الوصوؿ إليها.األغراض أك االىداؼ: كىي الغايات أك النهايات أك ا١تقاصد اليت  -ُ
)التوقع(: كىو ٤تاكلة التعرؼ على التغَتات أك االحتياجات اٟتادثة باألحداث ا١تستقبلية التنبؤ  -ِ

كالطارئة مستقببلن ُب البيئة احمليطة من ٚتيع النواحي كاجملاالت ا١تختلفة، كمنها التغَتات الًتبوية، 
 عديل، أك التطوير ُب ا٠تطة نفسها.كالتعليمية، كاإلشرافية؛ كذلك من أجل إمكانية الت

اليت ٖتدد كتوضح الطريقة اليت ينبغي  التفصيلية ا١تراحلك  ا١تكتبية ا٠تطوات ٔتثابةاإلجراءات: كىي  -ّ
ة الزمني كالفًتة ،التنفيذ ىذا عن كا١تسؤكلية، تنفيذىا يةلكآ، األعماؿأف يتبعها ا١توظف لتحقيق كإ٘تاـ 

كىذا يتطلب ٖتديد ا١تهاـ كا١تسؤكليات لكل فرد، باإلضافة إىل تفويض ، األعماؿ ىذه إل٘تاـ لبلزمةا
 السلطات لؤلفراد ضمن قواعد ٤تددة.

 اإلدارة، ٔتعرفة سلفان  كاحملددة العمل، سَت ٖتكم اليت كالقواعد ا١تبادئ ٣تموعة ىي :السياسات -ْ
 بتحقيق ا١تتعلقة كالتصرفات القرارات اٗتاذ عند ا١تختلفة ا١تستويات ُب العاملوف هبا يسًتشد كاليت

د ا١ترش فهي السياسية أما ٖتقيقو، نريد ما ىو فا٢تدؼ ،كالهدؼ السراسة برن فاؽ كىناؾ، ألىداؼا
 داخل كقراراهتم تصرفاتو ُب لؤلفراد مرشد ٔتثابة السياسيات كتعترب ،للهدؼ يوصل الذم الطريق الختيار

 .ألعما٢تم أدائهم أثناء األفراد من ا١تطلوب السلوؾ نوع ٖتديد ُب اإلدارة إتاىات عن تعرب فهي ١تنظمة،ا
 ىذه لتنفيذ احملددة كاإلجراءات ،كالسياسات ،ا١توضوعة األىداؼف :كاإلمكانات الوسائل تدبَت -ٓ

 األىداؼ ىذه لًتٚتة الضركرية كاإلمكانات الوسائل من ٣تموعة كجود دكف تعمل أف ٯتكن ال األىداؼ
 يينبغ كإمكاناهتا ا٠تطة كسائل ٖتديد عند، ك األىداؼ كٖتقيق ماؿكإل  ضركرية فهي ملموس، شيء ىلإ

 ا١تالية التكلفة، ك الزمنية الفًتة، ك الواقعيةك  كُب ا١تعلومات كالبيانات، ،االحتياجات ٖتديد ُب الدقةمراعاة 
 .بشرية أك مادية احتياجات سواء،ا٠تطة احتياجات توفَت ُب بو ييستعاف الذم ا١تصدر ديدٖت يفضل، ك التقديرية

؛ من -تقوَل مرحلي أك ختامي–ا١تتابعة ا١تستمرة: كذلك من خبلؿ عمليات التقوَل ا١تستمرة  -ٔ
أجل التعديل، أك التغيَت ُب بعض اإلجراءات أك العمليات، كىذا ٭تتاج مرحليان إىل عملية تغذية راجعة 

 .للخطة، كاٗتاذ القرارات ا١تناسبة
ا١تيزانية التقديرية: كىي ترٚتو ألىداؼ ا١تنشأة كسياساهتا كخططها ُب شكل ا١توازنة التخطيطية أك  -ٕ

أعداد رقمية تكوف أساسان لسَت العمل، كىي أداة من أدكات ٖتديد السلطة كا١تسؤكلية كمراكزىا، كأداة 
قائمة تقديرية تعترب ا١تيزانية فالعمل كمطابقتو للخطة ا١توضوعة،  ـ١تتابعة نشاط ا١تنظمة؛ ١تعرفة مدل تقد

كأماكن صرفها كتوزيعها ُب فًتة  ،ا١تصادر ا١تالية ا١تقدمة للمنظمةللنتائج ا١تتوقعة على شكل أرقاـ توضح 
 .(ُ)ىي أداة رقابة ١تقارنتها بالنتائج النهائية للمؤسسات الًتبوية حيث تظهر ا١تخالفات فتعاِب ْتـزك  ٤تددة،

                                                           

، كالتخطيط َٕ، كالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم صٕٗ، كأصوؿ اإلدارة اٟتديثة صُٕأساسيات اإلدارة الًتبوية ص -ُ
 .ٗٔـ(صََُِ-قُُِْ، )ُ، عُٓاإلدارم اإلسبلمي ُب العهد النبوم ا١تدٍل، ٣تلة جامعة ا١تلك عبد العزيز، االقتصاد كاإلدارة، ـ
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 مااحل كخطوات التخطرط: -ج
 ،٢تا التصدم كضركرة ،بأ٫تيتها كاالعًتاؼمرحلة التشخيص، كيتم فيها بلورة ا١تشكلة كٖتديدىا،  أكالن:

ذلك أف التخطيط عادة يكوف بدافع كجود كضع غَت مناسب، أك كجود كضع ؛ بواقعية إليها كالنظر
مرغوب فيو، كلكن ىناؾ رغبة ُب ٖتسينو ٨تو األفضل، كُب ضوء ذلك ٯتكن حصر ا١تشكبلت اليت 

 تواجو ا١تخطط الًتبوم، كما ٯتكن ترتيب ىذه ا١تشكبلت حسب أ٫تيتها. 
 على ما يلي: ملتتشك  ،ا٠تطة تكوين فًتة كىي مرحلة اإلعداد: ثانران:

 .إليها الوصوؿ ا١تراد األىداؼ ٖتديد -ُ
عرفة األكضاع اٟتالية ١ت ؛كذلك بقصد ٖتليلها كدراستها الكافية كالبلزمة، ٚتع البيانات كا١تعلومات -ِ

، باستخداـ كافة الوسائل كأدكات التقوَل ا١تناسبة، كالتكنولوجيا اإلدارية ُب التقوَل، سواء كاف كا١تتوقعة
 با١تبلحظة أك االستبيانات أك االختبارات أك أية كسيلة أخرل مبلئمة.

 كاإلجابة عن كل التساؤالت. ،كضع االفًتاضات -ّ
ٖتديد الوسائل كاإلجراءات البلزمة لتنفيذ ا٠تطة حسب األكلويات ا١تطركحة، كاٟتاجات ا١ترغوبة،  -ْ

للمنظمة، كاليت تساعد ُب اٟتصوؿ على النتائج كاإلمكانات ا١تتاحة، كالظركؼ الداخلية كا٠تارجية 
                              ا١ترغوبة بسهولة كيسر.

 .اختيار البديل األنسب، ك كضع البدائل كتقوٯتها -ٓ
تقسيم ا٠تطة الرئيسية إىل خطط فرعية، ٖتدد فيها الفًتة الزمنية البلزمة لتنفيذ كل مرحلة حسب  -ٔ

 أكلويات التنفيذ.
بعد انتهاء ا١ترحلة السابقة تصبح ا٠تطة جاىزة للتطبيق ف: مرحلة اإلقرار، أك ا١توافقة على ا٠تطة :ان لِثا

 كىذا ال يتم إال بعد إقرارىا من اٞتهات ا١تختصة كاليت تعطي اإلذف بالعمل ٔتوجب ىذه ا٠تطة. الفعلي،

 ا١ترحلة كىذهكالتطبيق،  التنفيذ حيزنقلها إىل ب أنبد ،بعد ا١توافقة على ا٠تطة: فمرحلة التنفيذ رابعان:
 التنفيذ لضماف ؛اإلدارم اٞتهاز ُب العمل فريق إىل باستمرار القائد يوجهها كتوجيهات نصائح رافقهاي

 .النجاح من ٦تكن قدر كبأعلى ،اٞتيد

أىم تعترب من ك أم متابعة تنفيذ ا٠تطة كالتقوَل باستمرار لكل مرحلة، : كالتقوَل مرحلة ا١تتابعة :خامسان 
بل ٬تب عليو أف يتأكد من  ،إذ ال ينتهي عمل ا١تخطط بوضع ا٠تطة ؛ا١تراحل ُب عملية التخطيط

كالبحث عن أسباب اال٨تراؼ يكوف ، كالعمل على تبلفيها ،تنفيذىا كمبلحظة أية ا٨ترافات ُب ا٠تطة
 .(ُ)الظركؼ ا٠تارجية، ك مراجعة التنفيذ، ك بػمراجعة ا٠تطة نفسها

                                                           

كاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ ، ٕٗ ،ٖٕالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم صك ، ُٕ-ٗٔأساسيات اإلدارة الًتبوية ص -ُ
، كاإلدارة )األسس كالنظريات َُٕكأصوؿ اإلدارة اٟتديثة ص، ْٔ، كاإلدارة اإلسبلمية كأثرىا على األداء التنظيمي صَُٔالًتبوم ص

، كالتخطيط، ّٗكالوظائف( ص  .www.islammemo.comنقبلن عن مفكرة اإلسبلـ:  ِكالتخطيط الًتبوم ألٛتد ٥تدـك
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طة الًتبوية أك ا١تدرسية ال ٗتتلف كثَتان عن ىذه ا٠تطوات الرئيسة، كلكنها ٗتتلف كإجراءات تنفيذ ا٠ت
ُب نوعية األىداؼ كاإلجراءات كا١تعلومات، كبالتايل ستختلف النتائج التعليمية عن النتائج ا١تتوقعة ُب 

 .(ُ)أم منظمة أخرل
 أنواع التخطرط التابوم: -د

اعتبارات؛ ذلك ألف مفهـو التخطيط ٮتتلف ْتسب اختبلؼ ينقسم التخطيط إىل عدة أقساـ بعدة 
 نوع كحجم ا١تنظمة، كنوع ا٠تطة كىدفها ك٣تاالهتا، كالتفصيل التايل يبُت ذلك:

 تقسيم التخطيط من حيث البعد الزمٍت، كينقسم إىل ثبلثة أقساـ:    أكالن:
 سنة فأكثر. َِ-ُٓا بُت األىداؼ طويلة ا١تدل تًتاكح مكيستخدـ لتحقيق  :ٗتطيط طويل األجل -ُ
 ، كاليت تًتاكح ما بُت ثبلثا١تدل : كيستخدـ لتحقيق األىداؼ متوسطةٗتطيط متوسط األجل -ِ

 إىل عشر سنوات، كتتوقف مدة ىذه ا٠تطة على األىداؼ ا١توضوعة كنوعها، كعلى التمويل ا١تتوفر. 
كاليت تًتاكح ما بُت سنة  كيستخدـ لتحقيق األىداؼ قصَتة ا١تدل، :ٗتطيط قصَت األجل -ّ

أك أقل من سنة، كيهدؼ إىل معاٞتة ا١تشكبلت الطارئة ذات ا١تدل القصَت، ككلما قلت ا١تدة ، كسنتُت
الزمنية للخطة كلما كاف بإمكاف إدارة ا١تؤسسات الًتبوية التحكم فيها، كتنفيذىا بكفاءة؛ لسهولة كضع 

 ا٠تطة كالتنبؤ بو. التصورات البلزمة للمستقبل القريب ا١تخصص لتنفيذ
 تقسيم التخطيط من حيث ا٢تدؼ، كينقسم إىل قسمُت: ثانران:

التخطيط ا٢تيكلي كالبنائي: يتناكؿ األىداؼ االسًتاتيجية بعيدة ا١تدل، كاليت ٖتدث تغيَتا جوىريان  -ُ
يقتصر  ال إذف فهوكأساسيان ُب البناء ا٢تيكلي، كىو ْتاجة إىل قرارات على مستول عاؿ من األ٫تية، 

 .االجتماعي البناء ُب تغيَت إحداث إىل ذلك يتعدل كإ٪تا، كالتطوير على اإلصبلح
التخطيط الوظيفي: يتناكؿ التغيَت ُب ا٢تيكل الوظيفي كنوعية الوظائف داخل ا١تنظمات التعليمية  -ِ
 .يةجذر  تغيَتات عن البحث دكف، كا١تتدرج البطيء التطوير على يقـو فإنو ىنا األحسن، كمن ٨تو

 تقسيم التخطيط من حيث الشمولية، كينقسم إىل قسمُت: ان:لِثا
 ٗتطيط أك ككل، الًتبوم النظاـ مستول على يتم الذم كىوٗتطيط كلي اسًتاتيجي شامل:  -ُ

، بينها العبلقات الًتبوم، ك٭تدد للنظاـ الكربل احملاكر فيضع الًتبوم، النظاـ مكونات كل يتضمن
  .الشامل التخطيط متطلبات من ذلك غَت ا٠تطة، إىل تنفيذ ككسائل

 لغَته، مثاؿ يتعداه أف دكف كاحدا، قطاعان  أك ٣تاالن  أك جزءان  يتناكؿ كىوتكتيكي:  ٗتطيط جزئي -ِ
 .ا١تعلمُت تكوين التعليم، ىيكلة الدراسية، ا١تناىج ٗتطيط ذلك

 كينقسم إىل قسمُت:، رالقرا مصدرتقسيم التخطيط من حيث  رابعان:

                                                           

 .َٖ ي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم صالسلوؾ التنظيم -ُ
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 نفس تنفيذ التخطيط من النوع ىذا كيتطلب ا١تركزية، اإلدارة طرؼ من مركزم: يتم ٗتطيط -ُ
 ا١تركزية. ا٠تطة مع ينسجم ما حدكد ُب إال با١تبادرة كال يسمح ا١تناطق، كافة ُب ا١تخطط

 كال شكبلن  يأخذ ال التنمية، كلكنو ١تتطلبات العريضة ا٠تطوط مع ينسجم مركزم: غَت ٗتطيط -ِ
 تناسب اليت الًتبوية ا١تخططات ضعلو  اٟترية من ٣تاؿ ٢تا كل منطقة بل ا١تناطق، كل ُب كاحدان  مضمونان 

 كضعيتها ا٠تاصة.
تقسيم التخطيط من حيث ا١تكاف الذم ٭تدث بو التغيَت سواء كاف ٤تليان، أك إقليميان، أك  :خامسان 

 .(ُ)دكليان، أك عا١تيان 
يبقى الفيصل الوحيد بينها ىو النتائج اليت يتم اٟتصوؿ كبغض النظر عن أنواع التخطيط ا١تستخدمة 

عليها، كنوعية ىذه النتائج، كىنا يربز دكر القائمُت على عملية التخطيط، كأ٫تية كوهنم من أصحاب 
 .(ِ)الكفاءة، كفعاليتهم، كجودهتم ُب ٖتقيق األىداؼ

 أىمرة التخطرط التابوم:  -ق 
ٖتقيق أىداؼ ا١تؤسسات الًتبوية، كبدكنو يصبح العمل عشوائيان التخطيط الًتبوم ذك أ٫تية بالغة ُب 

كٯتثل التخطيط ا١تنهج ، كتصبح القرارات دكف معٌت، ما يسبب ضياع جهود األفراد العاملُت كأكقاهتم، كارٕتاليان 
   :فيما يلي تربز أ٫تية التخطيط الًتبومك ، ٨تو ا٢تدؼل ُب ضوء خطوات متتابعة كمستمرة العلمي لسَت العم

ا١تختلفة،  ٔتجاالتو الواقع كتشخيص كالبشرية، كا١تادية ا١تعنوية تمعاجمل إمكانات على التعرؼ -ُ
 .كالثقافية كاالجتماعية االقتصادية

 تمع.جملا حاجات ُب ٘تثلها اليت األكلوية حسب كترتيبها كالتعليمية، الًتبوية األىداؼ ٖتديد -ِ
 .٤تددة زمنية آجاؿ ُب كتعليمية تربوية كبرامج كمشركعات خطط إىل األىداؼ ترٚتة -ّ
 متطلبات لتحقيق أنسب ىو ما كاإلجراءات كالوسائل الربامج ُب ا١تتوفرة البدائل بُت االختيار -ْ
 ا١تتاحة. كا١توارد اإلمكانات يناسب كما تمع،جملا تنمية

 ا٠تلل مكامن كاستدراؾ ،ا١تعاصرة الًتبوية كاالٕتاىات التطورات مسايرة من الًتبوم النظاـ ٘تكُت -ٓ
 ا١تاضي. ُب كقعت اليت

 الًتبوم. للنظاـ الدكر االستثمارم إبراز من يشكلو ١تا ،النمو كمعدؿ القومي كالدخل اإلنتاج زيادة -ٔ
 شأف من ْتيث ا١تضاعف، كاٞتهد التداخل ٕتنيب ُب لدكره نظران  كا١تاؿ؛ كالوقت اٞتهد اقتصاد -ٕ

 با١تهاـ القياـ ُب بينها تداخل دكف على التعليم، القائمة األجهزة كل دكر ٭تدد أف اٞتيد التخطيط
 ليؤدم كل عملو على أًب كجو. ،ا١تنوطة هبا

                                                           

، ْٕ-ِٕالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم صك ، ِٔديثة ص، كمبادئ اإلدارة اٟتٓٔأساسيات اإلدارة الًتبوية ص -ُ
 .ْٔ، كاإلدارة الًتبوية ا١تعاصرة صِٗبيقية صأساسيات التخطيط الًتبوم النظرية كالتط، ك ُُُكمبادئ اإلدارة)النظريات كالوظائف( ص

 .ْٕالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص -ِ
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 بو يقـو الذم التنسيق خبلؿ من كىذا التنمية، متطلبات ١تختلف الشاملة الرؤية ٖتقيق -ٖ
 اجملاالت. من أك غَته التعليمي اجملاؿ ُب سواء كاألجهزة اٞتهات ٥تتلف مع ا١تخططوف

 بدكف الًتبوية؛ ألنو األنظمة لتطوير الرئيسية الوسيلة كجزئياتو كلياتو ُب الًتبوم التخطيط يشكل -ٗ
 الًتبوم النظاـ كاقع بُت اإل٬تابية الفركؽ ٖتديد الًتبوم، كبالتايل النظاـ مستقبل ٖتديد ٯتكن ال ٗتطيط

 ا١تستقبل. ُب عليو أف يكوف ينبغي الذم كا١تستول
 يتحدد النمو من أمة كل مستول إف بل ،زائدان  عنصران  كال ثانويان  ٣تاالن  ليس الًتبوم التخطيط -َُ
 ا١تزاجية كالقرارات كاآلنية االرٕتالية عن البعد كل البعيد العلمي الفعاؿ التخطيط على قدرهتا ٔتدل

 .ا١تتطورة الدكؿ ركب عن كتبتعد تنميتها ُب فتفشل حسابو، للمستقبل ال ٖتسب اليت ا١تتسرعة
حدكثها، يساعد على ٖتديد ا١تشكبلت ا١تتوقعة مستقبليان، كالعمل على تبلفيها، كمواجهتها قبل  -ُُ

 أك ٖتديد طريقة التعامل معها.
 ىٖتقيق الرقابة الداخلية كا٠تارجية على التنفيذ؛ ألنو ٭تدد مسار األعماؿ، كالرقابة تعمل عل -ُِ

 ا١تراحل التنفيذية لؤلعماؿ متطابقة مع ا٠تطة ا١توضوعية أف التأكد من
 .(ُ)تنمية الثقة بالنفس لدل اإلداريُت كالعاملُت ُب ا١تنظمة، ك٭تقق رضا العاملُت -ُّ

 مبادئ كأسس التخطرط التابوم: -ك
 قابليتهاكمن كاقعيتها  اجملاالت، ٔتختلف كعبلقتو النظاـ الًتبوم كاقع معرفة تتطلب : كاليتالواقعية -ُ

 يلي ما ينبغي مراعاة فإنو كاقعيان، الًتبوم التخطيط كليكوف للتنفيذ،
 . االجتماعي البناء كطبيعة اجملتمع ظركؼ -أ

 .من حيث الكم كالكيف ا١تتاحة كالبشرية كا١تادية ا١تعنوية ا١تواردربطة ب -ب
 ا٠تطة. تنفيذ متطلبات استيعاب على قدرهتا كمدل كا١تتوقعة اٟتالية الًتبوية ا٢تياكلربطة ب -ج
 ٔتختلف النظاـ الًتبوم عليها سيكوف الذم الوضع ٔتعرفة ا٠تاصة االستشرافية الدراسات -د

 ا٠تطة. تنفيذ على ا١تؤثرة ك٥تتلف األطراؼ كا١تدرسُت التبلميذ عدد حيث من خاصة مكوناتو،
 ىذه من أصغر أك أكرب الًتبوية ا٠تطة تكوف ال حىت التمويل، إلمكانات الدقيقة ا١تعرفة -ق

 ك٤تاكلة دعمو بقرار سياسي؛ لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع. اإلمكانات؛
 الًتبوم. اجملاؿ ُب اجملتمع ٟتاجات الدقيق التحديد -ك
 التنفيذ، ٢تذا الضركرية الشركط على يتوفر ال بواقع ٢تا ا١تنفذكف يصطدـ خيالية خطة كضع عدـ -ز

 الواقع. أرض على مكوناهتا من جزء أم ٖتقيق ال ٯتكن ضخمة خطة منخَت  للتنفيذ قابلة متواضعة خطةف
 ذلك األمر استدعى إذا الكلي أك اٞتزئي كالتبديل كالتغيَت للتحويل قابليتو : أمكاالستقرار ا١تركنة -ِ
 ا٠تطة، كضع أثناء باٟتسباف تؤخذ مل اليت الطارئة للمستجدات كنتيجة منطقية كىذا ا٠تطة، تنفيذ أثناء

                                                           

 .ٓٗ، كاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم صّٔص، كأساسيات اإلدارة الًتبوية ِٓلًتبوم النظرية كالتطبيقية ص أساسيات التخطيط ا-ُ
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 ٨تو كال يسَت سليمة، بطريقة يتم ال ا٠تطة تطبيق أف ا١تنفذكف الحظ إذا التعديل إىل ٯتكن اللجوء كما
 ثابتة أىداؼ كجود عدـ األحواؿ ْتاؿ من تعٍت ال ا١تركنة أف إىل ا١تسطرة، مع اإلشارة األىداؼ ٖتقيق

 ٣تاؿ ال اإلسبلمي اٟتضارم كانتمائو اجملتمع عن خصائص ا١تعربة االسًتاتيجية فاألىداؼ ا٠تطة، ُب
 تتأثر للخطة، كاليت اإلجرائية ا١تكونات أم التقٍت باجملاؿ ترتبط فقط ا١تركنة فإف ىنا فيها، كمن للتغيَت

 ، كىذا ىو ا١تقصود من استقرار التخطيط الًتبوم.كمتطلبات التنفيذ با١تستجدات
 ال مستمرة عملية فهو لبلحقتها، كمهيأة بسابقتها خطة مرتبطة كل تكوف أف االستمرارية: أم -ّ

 ُب الًتبوم النظاـ حاجات على للوقوؼ الدائمة اٟتاجة اٟتياة، كمع مع استمرار تستمر توقفا، تعرؼ
 ،كاالقتصادية ،كالسياسية ،االجتماعية العوامل ٥تتلف مع الرتباطها كذلك ٥تتلف اجملاالت، كتستمر

 لذلك. تبعان  ٥تططاتو كيبٍت الًتبوم لنظاـا معها يتفاعل اليت كالعا١تية

 ١تختلف تضمنها ضركرة شاملة، ٔتعٌت تكوف أف ينبغي الًتبوية ا٠تطة إف: كالتكامل الشمولية -ْ
 تذكر أك ٖتقيقها، كسائل عن كتغفل األىداؼ تربوية تذكر ٠تطة معٌت فبل منها، تتشكل اليت العناصر
ينبغي  اليت األ٫تية عناصرىا من عنصر لكل تعطي الناجحة الًتبوية فا٠تطة كيفية توفَتىا، كهتمل الوسائل

 مراعاة تستلـز النظرة الشاملة أف ، كماا١تناىج أك ا٢تياكل أك التبلميذ أك ا١تعلمُت ذلك ُب سواء ،ينا٢تا أف
 تتطلب الشمولية فإف أخرل جهة تأثرا كتأثَتا، كمن الًتبوم النظاـ معها يتفاعل اليت اجملاالت ٥تتلف
 ا١تشكلة األطراؼ ٥تتلف بُت العبلقات كتنظيم، اٞتماعة الفرد كحاجات مطالب بُت االنسجاـ ٖتقيق

 ٥تتلف بُت التفاعلية مراعاتو للعبلقات ينبغي فإنو متكامبلن، الًتبوم التخطيط يكوف للمجتمع، كحىت
 اٞتزئية األىداؼ كل تلتقي ْتيث كلية، بصفة تتحقق األىداؼ حىت الًتبوم، النظاـ ُب ا١تؤثرة العناصر

 ا١تعتمدة. االسًتاتيجية الًتبوية ٖتقيق ُب

 صياغتها تكوف ْتيث بُت األىداؼ، االنسجاـ الًتبوم التخطيط ُب بالتنسيق التنسيق: يقصد -ٓ
 تكاتف بو يقصد العملية، كما كاألىداؼ األىداؼ االسًتاتيجية بُت تعارض يكوف فبل منطقي، بشكل
 للخطة الواضعة با١تؤسسات الًتبوية، بداية ا٠تطة كتنفيذ بوضع األطراؼ ا١تعنية ٥تتلف بُت اٞتهود

 يعيق تنفيذ قد ١تا ٕتنبان  كىذا بوية،الًت  ا٠تطة بصياغة ا١تكلفُت الًتبويُت ا٠ترباء التنموية الشاملة، إىل
 متصفة ا٠تطة ٬تعل أف شأنومن  الرٝتية ا٢تيئات مراجعة دكف التقنية با١تعايَت ا٠ترباء اكتفاء أف إذ ا٠تطة،

 .الورؽ على حربان  بقاء ا٠تطة إىل النهاية ُب يؤدم كىذا كاالرٕتالية، بالفوضوية
 على الًتبوية ا٠تطة ْتيث تتوزع للمستقبل، مراعيان  يكوف أف البد الًتبوم التخطيط إف: ا١تستقبلية -ٔ
 زمٍت ، كمدل-سنوات ٜتس أربع أك- متوسط زمٍت كمدل ،-سنتُت إىل سنة من-قريب  زمٍت مدل
 ا١تدل كاف كلما دقة أقل دائمان  التوقع يكوف فإف اٟتاؿ سنة، كبطبيعة عشرة ٜتس إىل عشرة-بعيد 
 االحتياجات بتحقيق يتعلق فيما ضركرية خاصة ا١تدل بعيدة النظرة تبقى ذلك كمع بعيدا، الزمٍت

 التخطيط ... إفقطاع ا١تعلمُت، قطاع ا١تهندسُت طباء،قطاع األ – القطاعات كافة ُب ا١تستقبلية
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 ٥تتلف ك١تواجهة ،لتحقيقها البلزمة التدابَت ا١تنهجية لؤلىداؼ، كٖتديد العلمية الصياغة يعٍت للمستقبل
، كىذا يتطلب أيضان ٖتديد الوقت ا١تناسب كدقائقها جزئياهتا بكل ا٠تطة تنفيذ أثناء ا١تتوقعة ا١تشكبلت

 األىداؼ.لكل نشاط؛ لتسهيل تنفيذ كٖتقيق 
األكلوية كاٞتوىرية: أم أف التخطيط يأٌب ُب مقدمة الوظائف اإلدارية األخرل، أيضان ٖتقيق  -ٕ

األكلويات ُب كضع ا٠تطط، فيبدأ باألىم ٍب ا١تهم، كذلك حسب الضركريات كاٟتاجات كظركؼ 
دث كالتخطيط اٞتيد ىو الذم يتناكؿ حاجات جوىرية كحقيقة كأساسية ٖت كإمكانات ا١تنظمة،

 وىرم ُب النظاـ كالنتائج.    اٞتتطوير التحسُت ك ال
األفراد أصحاب العبلقة بالعملية، التشاركية: أم ا١تشاركة كالتعاكف ُب عمليات التخطيط بُت  -ٖ

كاالستفادة من ا٠تربات السابقة لبعض األفراد ُب ٣تاؿ التخطيط، حيث إف ا١تشاركة ُب كضع ا٠تطط 
 يات التنفيذ ٢تا.يساىم كيدعم األفراد ُب عمل

اإللزامية: أم أف تكوف ا٠تطة ملزمة ٞتميع الوحدات اإلدارية، كإال بقيت حربان على الورؽ، كتبدد  -ٗ
 .(ُ)جهدىا ككقتها، كلتسهيل إلزامها يلـز مشاركة ٚتيع األطراؼ ا١تعنية ُب كضعها

 عوامل نجاح التخطرط:من  -ز
 كالبيانات كاإلحصاءات.الدقة ُب التشخيص، كصحة كدقة ا١تعلومات  -ُ
 أف يتميز بالبساطة كالوضوح كالبعد عن التعقيد. -ّ كفاءة اٞتهاز اإلدارم القائم بتنفيذ ا٠تطة.  -ِ
 اتباع أسلوب ا١تشاركة اٞتماعية ُب كضع كإعداد ا٠تطة. -ٓ مركزية التخطيط كال مركزية التنفيذ. -ْ
 مع الظركؼ كا١تستجدات.أف يتصف التخطيط بالتغيَت كالتطوير ٔتا يتناسب  -ٔ
 .(ِ)االلتزاـ التاـ ٔتبادئ كأسس التخطيط -ٕ
 صعوبات التخطرط التابوم:  -ح
 .اعتماد التخطيط على ا٠تربة -ْ عامل الوقت. -ّ التكلفة العالية. -ِ صعوبة التنبؤ الدقيق. -ُ
 االبتكار كا١تبادأة. قتل -ٕ قلة االلتزاـ بالتخطيط.-ٓ. كعدـ كفاية اٞتهاز التنفيذم ٚتود اإلدارة -ْ
 .  (ّ)رعة التغَت كالتطور التكنولوجي كالعلمي كاالجتماعي يعيق كضع خطط طويلة ا١تدل للًتبيةس -ٖ
  أسباب فشل التخطرط:من  -ط
 النظرة الضيقة للتخطيط. -ّالتخطيط من أجل التخطيط.   -ِعدـ ٗتصص القائمُت عليو.   -ُ
 عدـ االلتزاـ ٔتبادئ كأسس التخطيط، كالعشوائية ُب العمل كالتنفيذ، كعدـ ا١تتابعة.  -ْ

                                                           

السلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة ك ، ٕٕكأساسيات اإلدارة الًتبوية ص، ِٗ -ِٔيط الًتبوم النظرية كالتطبيقية صأساسيات التخط -ُ
 .َُِ، َُُ، كاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم صْٕ، ْٔبوية ا١تعاصرة ص ، كاإلدارة الًت َٕ ،ٗٔكاإلشراؼ الًتبوم ص

.َُُ، كأصوؿ اإلدارة اٟتديثة صٕٓ، ْٕالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص -ِ  ، كالتخطيط الًتبوم ألٛتد ٥تدـك
 .ٔٔة لعمر سعيد كآخرين ص، كمبادئ اإلدارة اٟتديثَُِ، َُُاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم ص -ّ
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 .(ُ)عدـ مناسبة الوقت للتخطيط، كعدـ توافقو مع اإلمكانات ا١تتاحة، كعدـ ا١تركنة فيو -ٓ
 التخطرط كالتكنولوجرا اإلدارية: -م

للمجاالت الًتبوية، كخاصة التخطيط يعترب إدخاؿ كسائل تكنولوجية حديثة ُب العمليات اإلدارية 
الذم يعد كعمود فقرم لنجاح ا١تنظمات اإلدارية، حاجة ماسة، كذلك يتطلب استخداـ كافة األسس 
العلمية السليمة، كالتكنولوجيا اإلدارية ا١تختلفة ُب ا١تنظمات التعليمية، للمساعدة ُب ٖتقيق األىداؼ 

أ٫تية التكنولوجيا اإلدارية ُب ٚتع ا١تعلومات البلزمة كا١تهمة  الًتبوية بأقل تكلفة كجهد ككقت، كىنا تظهر
 أف لعملية التخطيط بطريقة علمية سريعة، استثماران للوقت، كمن أجل اٗتاذ القرار ا١تناسب على أساس

 اٗتاذ القرار ىو لب العملية اإلدارية.
أساليب علمية حديثة ُب اجملاؿ إف التكنولوجيا اإلدارية: تعٍت التطبيق العلمي للمعارؼ كا١تعلومات ب

للمسا٫تة ُب حل ا١تشكبلت اإلدارية كالفنية ُب العمليات كا١تنظمات الًتبوية ا١تختلفة، كىذا  ؛اإلدارم
 التطبيق يسمى تكنولوجيا ا١تعلومات: اليت تعٍت ٚتع كتوصيل كٗتزين كاستعادة كمعاٞتة كٖتليل ا١تعلومات،

م نتيجة للتعاكف بُت مراكز ضخمة ١تعاٞتة البيانات كشبكات االتصاؿ كمعاٞتة البيانات عن بيعد، كاليت تت
اٞتماىَتم، باستخداـ اٟتاسب اآليل، كشبكات االتصاؿ العا١تية اٟتديثة، لتسهيل أمور العمل، كتوفَت 

 ، كىنا يكمن دكر كطريقة ٚتع ا١تعلومات كالبيانات اليت ترتبط بعملية التخطيط السليم.اٞتهد كا١تاؿ كالوقت
 كتتضمن التكنولوجيا اإلدارية األبعاد اٟتديثة التالية:

البعد اآليل: كيتمثل ُب استخداـ اآلالت كاألجهزة اٟتديثة ا١تتطورة ُب العمليات اإلدارية،   -ُ
كاستخداـ اٟتاسوب اآليل ُب العمليات اإلحصائية، كمعاٞتة البيانات كا١تعلومات، كٖتليلها كحفظها 

 التكنولوجيا اآللية.كاسًتجاعها، كىذا يعرؼ ب
البعد العقلي: كيتمثل ُب استخداـ األساليب العلمية اليت تقـو على أصوؿ التفكَت كالتحليل  -ِ

ا١توضوعي ا١تنظم، كما يتصل هبا من معارؼ كعقل إنساٍل ٭تكمها كيوجهها، كأسلوب ٖتليل النظم، 
 كا١تيزانية ا١ترب٣تة كغَتىا، كىذا يعرؼ بالتكنولوجيا العقلية.  

البعد االجتماعي: كٯتتثل ُب شوركية اإلدارة، كا١تشاركة الشعبية اٟتقيقة ُب اٗتاذ القرارات، كتوسيع  -ّ
 فرص اٟتوار كا١تناقشة، كاتباع نوع القيادة التشاركية اٞتماعية، كىذا يعرؼ بالتكنولوجيا االجتماعية.

 التكنولوجيا اإلدارية بعوامل عدة:كيرتبط ٧تاح استخداـ 
 العوامل اليت تتعلق بالفرد نفسو. -ِ                      مل البيئية.العوا -ُ
 .(ِ)العوامل اليت تتعلق بأجهزة التنمية اإلدارية كقدرهتا على العمل كاإل٧تاز -ّ

  
                                                           

 .َُُ-َُٖالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص -ُ
 .ِٖ-َٖالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص -ِ
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 إسَلمي منظور من اإلدارم لتخطرطا
 :تعايف التخطرط اإلدارم من المنظور اإلسَلمي -أ

ظيفة إدارية يقـو هبا فرد أك ٚتاعة؛ من أجل ك بأنو من ا١تنظور اإلسبلمي:  اإلدارم التخطيط عر ؼ
كضع ترتيبات عملية مباحة؛ ١تواجهة متطلبات مستقبلية مشركعة، ُب ظل ا١تعلومات الصحيحة ا١تتاحة، 

 .(ُ)كاإلمكانات الراىنة كا١تتوقعة كأسباب، توكبل على اهلل تعاىل، من أجل ٖتقيق أىداؼ مشركعة
 التخطرط في القاآف الكايم: -ب
 قىًلرَلن  ًإالَّ  سيٍنبيًلوً  ًفي فىذىريكهي  حىصىٍدتيمٍ  فىمىا دىأىبنا ًسًنرنى  سىٍبعى  تػىٍزرىعيوفى  قىاؿى ﴿تعاىل: سبحانو ك  اهلل قاؿ

َيليوفى  ًممَّا اده  سىٍبعه  ذىًلكى  بػىٍعدً  ًمنٍ  يىٍأًتي ثيمَّ  * تىٍأ َيٍلنى  ًشدى ٍمتيمٍ  مىا يىٍأ  ثيمَّ  * تيٍحًصنيوفى  ًممَّا قىًلرَلن  ًإالَّ  لىهينَّ  قىدَّ
ـه  ذىًلكى  بػىٍعدً  ًمنٍ  يىٍأًتي  .[ْٗ-ْٕ]يوسف:﴾يػىٍعًصايكفى  كىًفروً  النَّاسي  يػيغىاثي  ًفروً  عىا

 ُب التدبَت من بو كيستعدكف يفعلونو، ١تا كاإلشارة ،التعبَت بُت تأكيلها ُب ٢تم فجمع»قاؿ السعدم: 
 ،ٗتطيط إىل ٖتتاج ،اقتصادية عملية كىذه»قاؿ الشعراكم: ، ك (ِ)«اٞتدب سنُت إىل ا٠تصب سنُت

 .(ّ)«كًعٍلم ،كحـز ،تدبَت كحيٍسن ،كمتابعة ،كتطبيق
 مَلح التخطرط اإلدارم في اإلسَلـ: -ج
 كما فقط ٚتاعي عمل أسلوب كليس ،ٚتاعة أك فرد هبا يقـو، رئيسية إدارية كظيفةالتخطيط  -ُ
 شؤكنو ا٠تاصة بو ٮتطط ٢تا.، فالفرد ُب الكتاب معظم أشار
تـز ْتدكد تل-كتدابَت كترتيبات عملية مباحة ، متكامبلن  نظامان  يضع اإلسبلمي اإلدارم التخطيط -ِ

 ،١تواجهة ا١تستقبل -كفصلها كشرحها ا١تصطفى صلى اهلل عليو كسلم ،اىل اليت بينها ُب كتابو إٚتاالن اهلل تع
 مستهدفة نتائج إىل الوصوؿ ليتم ؛اٞتهود كافة تنظم إطارىا ُب اليت ا٠تطة تشملوكىذا النظاـ ا١تتكامل 

سبحانو  قاؿ كما ،البلزمة كاإلمكانات ا١توارد كافة سخر كتعاىل سبحانو اهلل أف سيما كال، ٬تابيةإ
ا ًمن َيلّْ شىٍي و : تعاىلك  نىا ًفرهى نىا ًفرهىا رىكىاًسيى كىأىنبىتػٍ ٍدنىاىىا كىأىٍلقىرػٍ عىٍلنىا لىكيٍم ًفرهىا  * مٍَّوزيكفو ﴿كىاألىٍرضى مىدى كىجى

رو *  مىعىاًيشى كىمىن لٍَّستيٍم لىوي ًباىازًًقرنى  نىا خىزىائًنيوي كىمىا نػينػىزّْليوي ًإالَّ ًبقىدى كىًإف مّْن شىٍي و ًإالَّ ًعندى
﴾  [.ُِ-ُٗ]اٟتجرات:مٍَّعليوـو

 تستخدـ أداة التخطيط كمنها بوظائفها اإلدارة ألف ؛مشركعة مستقبلية ١تتطلبات يكوف التخطيط -ّ
 .لتحقيقها االستعداد إىل التخطيط يسعى اليت ا١تستقبلية االحتياجات ٔتشركعيةد يقالت ٬تب هبذاك ، اهلل لعبادة
كىذا يعٍت عدـ اللجوء  صحيحة، تكوف أف ٬تب كا١تتوقعة الراىنة كاإلمكانيات ا١تتاحة ا١تعلومات -ْ

 كالنظر، كا١تبالغة ُب التقديرات لبلحتياجات ا١تالية كالفنية كالبشريةإىل تشويو اٟتقائق كتزييف ا١تعلومات 
                                                           

 .ُّٔصألٛتد داككد مزجاجي األشعرم مقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية  -ُ
 .ّٗٗص السعدم تفسَت -ِ
 الشعراكم. تفسَت -ّ
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 درهت ال حىت، كإتاىات منحرفة، خاطئة تصورات ىناؾ يكوف ال حىت، ةكاقعي بنظرة اإلمكانيات إىل
 .كبَت كفساد خطَت إدارم تدىور عنو ينتج ٦تا ،ا١توارد كتبذر
إذ أف التخطيط  ؛األساسية ُب التخطيط اإلسبلميالتوكل على اهلل تبارؾ كتعاىل ىو القاعدة  -ٓ

، فكل البيانات كا١تعلومات  ٭تسب لو أم حسابكال ،اإلدارم اٟتديث ال يعَت ىذا اٞتانب أم اىتماـ
فالتخطيط ُب اإلدارة اإلسبلمية ما ىو  ،كليست غاية ُب حد ذاهتا -سبب–كالتوقعات إ٪تا ىي كسيلة 

ََّلٍ اٍعًقٍلهىا " :إال من قبيل كليس من باب التدخل ُب علم الغيب كاالدعاء با١تعرفة التامة  ،(ُ)"كىتػىوى
 ٔتستقبل الفكر كاألداء كاإل٧تاز.

بغية التخطيط ُب اإلدارة اإلسبلمية أف يسعى ُب كل ألف  ها؛ٖتقيقا١تراد ة األىداؼ يمشركع -ٔ
 ،كالنفس ،: حفظ الدينكىي، فق مع مقاصد الشرع اٟتنيف ا٠تمسةخطواتو إىل الوصوؿ إىل أىداؼ تت

يتحقق  -ليت حددىا فقهاء األمة اإلسبلميةكا–كا١تاؿ، كإنو ُب ظل ىذه ا١تقاصد فقط  ،كالنسل ،كالعقل
  .مفهـو ا١تشركعية لؤلىداؼ اليت ٬تب على ا١تخطط اإلدارم ا١تسلم التقيد هبا كالعمل من أجلها

 كدقيق، كشامل كامل بشكل ا١تنظمة ُب العاملُت ٞتميع كاضحان  يكوف أف فبلبد ،ا٢تدؼ كضوح -ٕ
 .ا١تنظمة أجزاء بُت كاالزدكاج التعارض كمنع اٞتهود توحيد على يساعد ا٢تدؼ فوضوح

ىذا كإف ا٢تدؼ األكرب من العملية الًتبوية ُب اإلسبلـ ىو رضواف اهلل كالفوز ّتنتو، كأما األىداؼ 
ا١تؤمنُت إىل اٞتنة، فهي: الدعوة إىل اهلل كرسولو،  الربانية الثابتة اليت حددىا منهاج اهلل تعاىل على درب

كالًتبية كالبناء كاإلعداد كالتدريب، كبناء اٞتيل ا١تؤمن ٓتصائصو الربانية، كاٞتهاد ُب سبيل اهلل، كأف تكوف  
كأما األىداؼ ا١ترحلية فهي كلمة اهلل ىي العليا كمنهاجو ىو اٟتاكم، كعمارة األرض ْتضارة اإلٯتاف، 

دىا الطاقة البشرية ا١تؤمنة لتنقلها من ىدؼ ثابت إىل ىدؼ ثابت على أساس من منهج اهلل اليت ٖتد
      كالواقع الذم نعيشو. 

 عمل فأم، ا٠تطة تنفيذ لنجاح كضركرم الـز شرط با٠تطة فااللتزاـ ،ا١توضوعة با٠تطة االلتزاـ -ٖ
 قصور أك تباطؤ أك التزاـ عدـ حدث فاف ،األخرل لؤلجزاء متمم جزء ككل، أجزاء من مكوف ىو إدارم

ا: تعاىل يقوؿ، األجزاء باقي تتأثر منها أم ُب الى تػىتًَّبٍع كى  ﴿ثيمَّ جىعىٍلنىاؾى عىلىى شىاًيعىةو ًمنى اأٍلىٍمًا فىاتًَّبٍعهى
 .(ِ)[ُٖاٞتاثية:]أىٍىوىا ى الًَّذينى الى يػىٍعلىميوفى﴾

 التخطرط النبوية: -د
النيب صلى اهلل  أعد حيثالنبوم؛ من أبز األمثلة على التخطيط  النبوية إىل ا١تدينة النبوية ا٢تجرةتعترب 

 ككيف ،كمن يقـو هبا ،حدد فيها األىداؼ كا١تهاـ ،خطة كسلم قبل ىجرتو من مكة إىل ا١تدينة عليو
 :يلي ما كمن أبرز مبلمح ىذه ا٠تطة ،كىذه كلها من مقومات التخطيط الناجح ،كمىت تنفذ

                                                           

 ، كحسنة األلباٍل كشعيب األرنؤكط.ُّٕبرقم:  َُٓ/ُِب صحيحو  حباف ، كابنُِٕٓبرقم:  ٖٔٔ/ْ الًتمذم أخرجو -ُ
 .ْٓ، كاإلدارة اإلسبلمية كأثرىا على األداء التنظيمي صٕٔ، كفقو اإلدارة اإلٯتانية ُب الدعوة صُّٔمقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية ص -ِ
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 كتم خرب ا٢تجرة، كاختيار الرفيق، كا٠تركج إليو كقت الظهَتة حيث األعُت غافلة.  -ُ
 .كُب ذلك تضليل للباحثُت عنو ،مشاالن  مع أف إتاه ا٢تجرة إىل ا١تدينة ان االٕتاه جنوب -ِ
 ، فإذا أيسوا خرج.ُب ٚتيع االٕتاىات شيعنو قر  حثتبس هاكفي ،ا١تكوث ُب غار ثور ثبلثة أياـ -ّ
 .كسرب حركة الناس فيها ،مكة على ٚتيع أ٨تاء االطبلعيساعد على ل ،اختيار الغار ُب قمة اٞتبل -ْ
 .كاف عبد اهلل بن أيب بكر يأتيو باألخبار مساء كيكوف بُت قريش ُب النهار حيث عيوفبعث ال -ٓ
 .تأمُت الطعاـ كالشراب عن طريق أٝتاء بنت أيب بكر رضي اهلل عنها -ٔ
 .طمسهال ؛كالعائدة منها فهَتة برعي غنمو على آثار األقداـ الذاىبة إىل الغار يقـو عامر بن -ٕ
 .(ُ)عن طريق عبد اهلل بن أريقط ،الساحلي كالراحلتُت تأمُت الدليل لطريق ا٢تجرة -ٖ
 الدعوم: التخطرط النبوم -ق

تعاىل، أعد ٢تا عندما أحس اٟتبيب ا١تصطفى صلى اهلل عليو كسلم ٔتسؤكلية الدعوة إىل دين اهلل 
خططان عملية مرحلية، مرتبة ترتيبان ٤تكمان، كفقان أل٫تيتها؛ لينفذ هبا ا٠تطة الرئيسية للدعوة، ك٭تقق ا٢تدؼ 

 الرئيسي ٢تا كىو االلتحاؽ بصفوؼ ا١تؤمنُت، كىذه ا٠تطط ا١ترحلية ىي كالتايل:
قريش، فإف رفضها لو أمر كارد، لذا كاف من  ران ألف ىذا الدين اٞتديد ٕتهلوالدعوة السرية؛ نظ -ُ

اٟتكمة عدـ مفاجأهتم ٔتا يكرىوف، فبدأ ا١تصطفى صلى اهلل عليو كسلم دعوتو سران، كاستمر على ذلك 
 ثبلث سنوات بعزٯتة كإصرار كنشاط دؤكب.

٦تن دعا كل من توسم فيو ا٠تَت ٍب إليو،  سبدؤه صلى اهلل عليو كسلم بأىلو كعشَتتو كأقرب النا -ِ
؛ ألف نفوسهم أقرب لبلستجابة كقبوؿ الصدؽ كالصبلح ميعرفهم ْتب اٟتق كا٠تَت، كيعرفونو بتحر 

كابن عمو علي بن أيب  ،خد٬تة بنت خويلد، كمواله زيد بن حارثة بن شراحيل الكليب توزكج فدعااٟتق، 
عثماف بن  ٟتقهم ٍب، فأجابوه ٚتيعان، كأسلموا ُب أكؿ أياـ الدعوة، صديقو اٟتميم أبو بكر، ك طالب

فكاف ، الرٛتن بن عوؼ، كسعد بن أيب كقاص، كطلحة بن عبيد اهلل، كعبد عفاف، كالزبَت بن العواـ
 .كؿ كطليعة اإلسبلـىؤالء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس ىم الرعيل األ

بذلك فتمكن كاف يستخدـ األسلوب ا٢تادئ، كا١توعظة اٟتسنة، كالرفق، كالكلمة الطيبة، كالصرب،   -ّ
 كتوقع منهم اإلجابة. كمن عرفوه بالصدؽ كاألمانة، من دعوة خاصة قومو من أىلو كعشَتتو كصحبو

كاف صلى اهلل عليو كسلم ٭تاكؿ قدر اإلمكاف رد االعتداء مكتفيان ْتماية نفسو، كال يعتدم على   -ْ
ٍل عىلى بو القائل: ر أحد قط، امتثاالن ألمر  ََّ ًَرَلن﴾﴿كىدىٍع أىذىاىيٍم كىتػىوى فىى بًاللًَّو كى [، ْٖ]األحزاب:ى اللًَّو كىَى

كبالرغم من كثرة التحرش بو من قبل السفهاء كاٞتهاؿ إال أنو كاف يعرض عنهم، كيداريهم، كيتقي أذاىم 
 بكل الوسائل السلمية، دكف مواجهة أحد، الحتياج ا١ترحلة لذلك.

                                                           

 .، نقبلن عن منتدل اإلشراؼ الًتبوم بالنماصاإلسبلـ القيادة الًتبوية ُب منهجك  ،َُٓ-ُْٖانظر: مقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية ص -ُ
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 عىنً  كىأىٍعًاضٍ  تػيٍؤمىاي  ًبمىا فىاٍصدىعٍ ﴿ بالدعوة كاإلعبلف هبا؛ استجابة لقولو تعاىل: اٞتهر -ٓ
[، ك٘تيزت ىذه ا١ترحلة باستخدامو صلى اهلل عليو كسلم لنماذج عدة ُب الدعوة ْٗ]اٟتجر:﴾اٍلميٍشًاًَرنى 

كالًتبية، كىي: دعوة الناس لبلجتماع إلببلغهم، كذىابو بنفسو إىل أماكن ٕتمع الناس كإببلغهم، 
كتكليف أتباعو بالدعوة، كتكليفو من تعلم شيئا بتعليمو ١تن مل يتعلمو، كإرساؿ كالرحلة من أجل التبليغ، 

 .(ُ)الرسل كالرسائل لتبليغ ا١تلوؾ كاألمراء
 المدني مقومات التخطرط اإلدارم النبوم -ك

عاش ا١تسلموف مع قائدىم األعظم صلى اهلل عليو كسلم ُب مكة غربة، فبل كطن يأككف إليو، كال قبيلة 
٦تا جعل النيب صلى اهلل عليو كسلم يبحث عن كطن يأكم إليو، كقبيلة ٖتميو كتنصره كتعينو ُب ٖتميهم، 

نشر اإلسبلـ، فجعل يعرض نفسو على القبائل ُب  ا١تواسم، حىت كفق بوفد من أىل ا١تدينة، بايعوه على 
كاف البد من   ذلك، فقدـ إليهم، ليجد ا١تأكل كالناصر، كنظران لكثرة العدك، كالتآمر على اإلسبلـ

 .(ِ)كسياساتو، ككسائلو، كإ٧تازاتو التخطيط لتبليغ الدعوة، كإقامة الدكلة، فكاف ٗتطيطان ٤تكمان، لو أىدافو،
 األىداؼ:أما 

نشر الدين اإلسبلمي، ذلك أف العهد ا١تكي شهد انتشاران جزئيان للدعوة كالًتبية اإلسبلمية،  -ُ
باإلضافة إىل أنو صلى اهلل عليو كسلم بدأ ُب ىذا العهد بدعوة أصحابو إىل ركائز أخبلقية أخرل  

   كالتسامح، كالتعاكف، كالتآخي، كعدـ اٟتسد، حيث كانت اٟتاجة إليها أشد من ذم قبل. 
  ٖتقيق األمن كاالستقرار للمسلمُت كغَتىم. -ِ
 ٖتقيق االستقبلؿ الذاٌب كجعل ا١تدينة ا١توطن ١تمارسة حرية االعتقاد. -ّ

 كقد ًب ٖتقيق ٚتيع ىذه األىداؼ من خبلؿ ٖتديد السياسات ا١تهمة. 
 السراسات:كأما 

با١تركنة كالوضوح  فقد كضع النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب ىذا العهد سياسات مهمة اتصفت
 كالتناسق كالقبوؿ بغية الوصوؿ إىل األىداؼ كٖتقيقها، كىذه السياسات ىي:

بناء الدكلة اإلسبلمية؛ ألنو صلى اهلل عليو كسلم خبلؿ العهد ا١تكي مل ٬تد الدكلة اليت ٖتمي  -ُ
موف على الدعوة كحاملها كأتباعو، فخطط للخركج من مكة؛ للبحث عن الوطن الذم يأمن فيو ا١تسل

ها مع ٛتلتها، فكانت ا١تدينة ىي األنسب لذلك؛ ألنو باإلضافة ل الدعوة كٖتميدينهم،  كالبيئة اليت تقب
إىل مبايعة كفدىم للنيب صلى اهلل عليو كسلم على النصرة كاٟتماية، فقد اجتمع فيها عدة عوامل 

كاليت قضت على الكثَت من كآخرىا حرب بعاث  ،مساعدة، كاٟتركب الناشبة بُت األكس كا٠تزرج
                                                           

 .ُْْ-ُُْصألٛتد داككد مزجاجي األشعرم مقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية انظر:  -ُ
االقتصاد كاإلدارة، انظر: التخطيط اإلدارم اإلسبلمي ُب العهد النبوم ا١تدٍل لفيصل شعييب، ضمن ٣تلة جامعة ا١تلك عبد العزيز،  -ِ
 .ّٕـ(صََُِ-قُُِْ، )ُ، عُٓـ
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الداعي كالدعوة، فكانت القيادة لشباب طباعهم سهلو  ـوا حجر عثرة أمانالذين رٔتا كا زعمائهم
كانقيادىم ٦تكن، كمعرفة أىل ا١تدينة للديانات السماكية جملاكرهتم لليهود، ككاف اليهود يهددكهنم ٓتركج 

معو ظنان منهم أنو سيبعث منهم، فكانت فكرة النيب  نيب آخر الزماف ليحطم الوثنية، كيهددكهنم بقتا٢تم
كالدين الذم يأٌب بو كإليو يدعوا غَت بعيدة عن أفكارىم، لذا ما أف عرض النيب نفسو على نفر منهم إال 
بايعوه بيعة العقبة األكىل، باإلضافة إىل التنافس كالتفاخر القبلي بُت األكس كا٠تزرج أحدث ٗتوفان عند 

سبقهم األكس ُب اإلٯتاف بالنيب صلى اهلل عليو كسلم كمناصرتو كإيوائو، ٦تا جعل ا١تدينة ا٠تزرج من أف ي
 ببيئة مناسبة للدعوة.    

اٞتهاد، ذلك أف الوصوؿ إىل األىداؼ كٖتقيقها ْتاجة إىل اٟتماية، فكاف أف سعى اٟتبيب  -ِ
بة على فنوف القتاؿ، ككضع صلى اهلل عليو كسلم بعد أف استقر الوضع ُب ا١تدينة إىل تدريب الصحا

ا٠تطط اٟتربية، كبعث السرايا كالبعوث، لتثبيت أمن الدكلة الناشئة، كإخافة ا١تًتبصُت كٕتهيز أصحابو 
 للمهمات ا١تنتظرة. 

 الوسائل:كأما 
كاف ٖتديد األعماؿ البلزمة، كالنشاطات الضركرية، لتحويل األىداؼ إىل كاقع ملموس، ٝتة أساسية 

 بوم ٢تذا العهد، كىذه النشاطات ىي: ُب التخطيط الن
 تنظيم اجملتمع اإلسبلمي، كذلك من خبلؿ: -ُ
 بناء جيل قادر على ٛتل رسالة اإلسبلـ. -أ

 كضع أسس قياـ اجملتمع اٞتديد:  -ب
* تأمُت حياة ا١تسلمُت كغَتىم من خبلؿ: بناء ا١تسجد إلدارة كتربية اجملتمع اٞتديد، كا١تؤاخاة بُت 

 نصار، كعهد ا١تدينة.ا١تهاجرين كاأل
 * إجبلء اليهود إذ نقضوا العهود.            * ا١تدينة األرض اآلمنة.

 استقبلؿ ا١تدينة. -ج
 كضع التنظيم ا١تايل كاإلدارم كاالجتماعي للدكلة. -د
 نشر التعليم. -ق
 السرايا كالغزكات كاٞتيوش. -ِ

 كأما التنفرذ كاإلنجاز:
اٗتاذ اإلجراءات البلزمة لتنظيم اجملتمع ، ك كا٠تزرج؛ إلزالة عوامل الفرقةتغيَت اسم يثرب، كاألكس 
 إقامة اجملتمع على أسس ثبلثة:بف ، أما اجتماعيان اٞتديد ماليان كإداريان كاجتماعيان 

أك٢تا: تأمُت ا١تسلمُت كغَتىم على حياهتم كأرزاقهم؛ ليثبت ا١تؤمنوف، كيزدادكا إٯتانان، كيقبل على 
اإلسبلـ ا١تًتدد كا٠تائف كا١تستضعف، كسلك النيب صلى اهلل عليو كسلم لتحقيق ذلك: إنشاء ا١تسجد 
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 هممن خبلؿ ا١تؤاخاة بين ينحل ا١تشكلة االقتصادية للمهاجر النبوم، كتقوية األكاصر ُب اجملتمع اٞتديد، ك 
 يلزمهم ٕتاه بعصهم، كٕتاه دكلتهمكاألنصار، كتقوية عبلقة ا١تسلمُت مع بعضهم البعض، كبياف ما كبُت 

كاليت كانت  كقائدىم، كمع غَتىم، كذلك من خبلؿ كثيقة العهد بينو صلى اهلل عليو كسلم كبُت اليهود،
 ا١تطلقة على أرضها. ، كاستقبلليتهأتثابة إعبلف االستقبلؿ الذاٌب

ثانيها: ا١تدينة مثابة كمكانان ١تن أراد االلتحاؽ بركب ا١تؤمنُت ْترية بدكف ٕتن أك ظلم من أحد ٯتنعهم 
 من حرية االعتقاد.

 ٛتاية للمسلمُت. ثالثها: إخبلء اليهود من ا١تدينة إف نقضوا عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم؛
كنقباء بيعة العقبة ىم ا١تمثلوف  اهلل عليو كسلم، ك٣تلس الشورل أصحابو، كأما إداريان، فالقيادة لو صلى

لقومهم بُت يدية، كا١تبلغوف عنو توجيهاتو كتعاليمو، كجعل لكل قبيلة عريفان، فكل من نزؿ ا١تدينة من 
 األعراب نزؿ على عريفو، كمن مل يكن ٢تم عريفان نزؿ ُب الصفة اليت ُب ا١تسجد كضيوؼ عليو صلى اهلل

عليو كسلم، كبعد اتساع الرقعة عُت الوالة على األمصار، كاٞتباه للزكاة كالصدقات، كبعث الدعاة إىل 
البلداف للتعليم، كتعيُت الكتاب ١تعاكنتو، فكتاب للوحي، ككتاب للعقود كالعهود كا١تداينات، ككتاب 

 أمواؿ الصدقات.
اة، كاالعتماد على ٘تويل األغنياء، كتنظيم كأما ماليان فتحديد موارد الدكلة، من غنائم، كجزية، كزك

 اٟتياة االقتصادية، فحيـر الربا، كشيرع حق التملك، كحرية العمل...
بان اكمن الناحية الًتبوية فقد ظهر سعيو صلى اهلل عليو كسلم ُب نشر التعليم ك٤تاربة األمية، فأقاـ كت

، كأمره صلى اهلل عليو كسلم ١تن عنده علم ١تهاـ الدكلة، فكتاب للوحي، ككتاب للعقود، ككتاب للرسائل
بتعليم اآلخرين، كجعل بعض أسرل بدر يعلموف ا١تسلمُت الكتابة مقابل الفداء، كإرساؿ من يعلم الناس 
إىل بواديهم، باإلضافة إىل أف ا١تسجد النبوم كاف مؤسسة الًتبية كالتعليم األكىل ُب اجملتمع، يأخذكف 

 م التعاليم.فيها مباشرة عن القائد األعظ
كمن ناحية اٟتماية للدكلة، كإظهار شوكتها، كإرىاب عدكىا، فقد قاـ صلى اهلل عليو كسلم ببعث 

للمهمات  تهمهتيئب الصحابة على فن كمهارات القتاؿ، ك تدريبعدة سرايا، كقاـ بعدة غزكات، كقاـ 
إلزاـ ، ك ٗتويف العدكك  ،عقد التحالف مع القبائل، ك هتديد ٕتارة قريش، ك الصعبة بعد اإلذف بالقتاؿ

 األعداء للخضوع لسلطاف الدعوة.
، المعتقد الصحرح الواضح إف أىم عوامل نجاح التخطرط النبوم الذم أقاـ دكلو اإلسَلـ:

 .(ُ)كاألتباع المتمرزكف، كالقرادة اإلسَلمرة الحكرمة
  

                                                           

انظر لكل ما ذكر ُب ىذه ا١تقومات: التخطيط اإلدارم اإلسبلمي ُب العهد النبوم ا١تدٍل لفيصل شعييب، ضمن ٣تلة جامعة ا١تلك عبد  -ُ
 .ٕٖ-ّٕـ(صََُِ-قُُِْ، )ُ، عُٓالعزيز، االقتصاد كاإلدارة، ـ
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 التنظرم اإلدارم التابوم
ككضع ا٠تطط لتحقيقها، بل البد من كضع أصوؿ  ،ال يكفي ُب العمل اإلدارم ٖتديد األىداؼ

التنظيم البلـز لكل ذلك، حيث يتوقف ٧تاح ا١تؤسسة على حسن تنظيم انسياب ا١تعلومات بُت 
أقسامها ا١تختلفة، كبينها كبُت ا١تنظمات األخرل، كىذا االنسياب للمعلومات يتم من خبلؿ االىتماـ 

ملها كٖتقيق أىدافها، كيعترب التنظيم على اختبلؼ العصور بالتنظيم اإلدارم للمنظمة ٔتا يتبلءـ مع ع
 لمواردل دمجفيو فتحقيق ىدؼ مشًتؾ، ل ؛مثاالن ُب ٕتميع اٞتهود البشرية كإعدادىا كتنسيقها كتوجيهها

 ،كقدراهتمحسب طاقاهتم  لمسؤكليات كالسلطات كالعبلقات بُت األشخاصلتوزيع ، ك كا١تادية البشرية
األىداؼ ٖتقيق ك ْتيث يتمُّ ترتيب األشياء،  ٫تية؛الوظيفة الثانية بعد التخطيط من حيث األيعد التنظيم ك 

 .(ُ)كالتوجيو، كالرقابةالتخطيط، اح كظائف اإلدارة األخرل، كجهد ككقت كماؿ، كلو دكر مهم ُب ٧ت بأقل
 مفهـو التنظرم اإلدارم: -أ

ٯتثل التنظيم جزءا من العملية اإلدارية، كاليت تعٍت كظائف ا١تدير التخطيطية كالتنظيمية كالتوجيهية 
كالنشاطات اليت يشرؼ عليها، كأين موقعو من  ،بتفاصيل عملوكالرقابية، ك٢تذا البد أف يكوف ا١تدير ملمان 

، إىل جانب توفر االتصاالت اليت تكفل سَت السلم التنظيمي، كيعرؼ العاملُت الذين ىم ٖتت إشرافو
 ناؾ ثبلثة إتاىات رئيسية عن مفهـو التنظيم اإلدارم كما يلي:كىالعمليات كاإلجراءات بسبلسة ككفاءة، 

على أنو منظمة: كىذا ا١تفهـو يركز على السلوؾ التنظيمي لؤلفراد، كعلى دكافعهم التنظيم  -ُ
داخل ا١تنظمة، كالعمل على ٖتقيق التعاكف بُت تلك اٞتماعات؛ كي كأىدافهم، كردكد أفعا٢تم كصراعاهتم 

، كركاده يعتقدكف أف العربة بالفرد كدكافعو كنظاـ قل كلفةأٖتصل ا١تنظمة على أىدافها بأكرب كفاءة ك 
اٟتوافز ا١تقدـ لو، كالكفاءة ا١تطلوبة ال تتحقق من خبلؿ التقسيم ا١توضوعي للعمل، بل من خبلؿ دراسة 

كي   ؛تنظيم كسيلة تربط بُت أعداد كبَتة من البشراليركف أف كُب ىذا االٕتاه ٧تد آخرين  ،اجملموعةالفرد ك 
 يتمكن أفرادىا من ا١تواجهة ا١تباشرة، فينهضوف بأعماؿ معقدة، كيتعاكنوف لتحقيق أغراض متفق عليها.

التنظيمي: كفيو يتم تقسيم العمل،  -ا٢تيكل-التنظيم على أنو عملية أك مرحلة تصميم البناء  -ِ
كٖتديد السلطات كا١تسئوليات كاالختصاصات كالعبلقات ا١تختلفة بُت أجزاء النظاـ؛ لتحقيق األىداؼ 

ؤدم إىل توزيع ا١تطلوبة بأقصى كفاءة ٦تكنة، ك٢تذا عرؼ التنظيم بأنو: العمليات اليت من شأهنا أف ت
 الذين يسعوف إىل ٖتقيق ىدؼ مشًتؾ.ك  ،السلطات، كتنسيق العبلقات بُت ٣تموعة متعاكنة من األفراد

التنظيم على أنو نظاـ أك نظرية النظم: يتم من خبلؿ ىذا ا١تفهـو التعاكف بُت ٣تموعة من  -ّ
تنظيم كفق ىذا االٕتاه على أنو: األفراد؛ لتحقيق ا٢تدؼ ا١تشًتؾ الذم تسعى إليو ا١تنظمة، كلذا يعرؼ ال

كضع نظاـ للعبلقات منسق إداريان؛ لتحقيق ىدؼ مشًتؾ، كبذلك فهو عبارة عن نظاـ يتكوف من 
                                                           

 لعبدالعزيز ىنيدم التنظيم ُب اإلدارة اإلسبلمية، ك ْٖ، كأساسيات اإلدارة الًتبوية صُُّكاإلشراؼ الًتبوم صانظر: اإلدارة التعليمية  -ُ
 www fiseb.Comلى الرابط: ، كا١تكتبة االلكًتكنية اجملانية عنقبلن عن موقع األلوكة

http://www.alukah.net/Authors/View/Culture/3532/
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ها ٭تدث خلبلن ُب النتيجة ٣تموعة أجزاء متسقة مع بعضها، كتكمل بعضها البعض، كأم خلل ُب أم من
شتات كحدات مستقلة؛ لتكوين جهاز إدارم ؼ أيضان بأنو: النظاـ الذم يتم ٔتقتضاه ٚتع ، كعر الكلية
كالرقابة؛ لتحقيق  كالقياـ ٔتهاـ التنسيق ،كمباشرة االختصاصات ،ٯتكنو من مزاكلة السلطات ،موحد

، كُب ىذا االٕتاه يتضح التفاعل بُت أفراد التنظيم، كديناميكية العبلقات بُت أجزائو، ٔتا ا٢تدؼ ا١ترسـو
نفس الوقت يهتم باٞتانب ه؛ لتحقيق ا٢تدؼ الكلي للمنظمة، كُب يضمن رفع ركح التعاكف بُت أفراد

 اإلنساٍل، كعرؼ التنظيم بأنو: ترتيب كتنسيق عبلقات عناصر ا١تنشأة ا١تختلفة ٔتا ٮتدـ أىدافها. 
 -ال غاية-مع االنتباه إىل أف التنظيم أداة لتحقيق أىداؼ ا١تنظمة، كليس ىدفان هنائيان، كىو كسيلة 

بُت العاملُت، كتنمي ركح التعاكف اٞتماعي بينهم، بأسلوب يؤدم إىل ترتيب كتنظيم ٖتكم العبلقة 
ف ىناؾ حقائق ىامة ينبغي عدـ إغفا٢تا حوؿ مفهـو أ، باإلضافة إىل الوحدات اإلدارية بكفاية كفعالية

إال بوجود التنظيم، كالبد من توفرىا ُب ٚتيع االٕتاىات السابقة، منها: أف التنظيم ال يكوف ضركريان 
ال بد من كجود عبلقة متبادلة بُت أفراد اجملموعة  و٣تموعة من األفراد ٕتمعهم ركابط مشًتكة، كأن

ينبغي أف ٖتدد كل ٣تموعة ىدفان معينان تسعى إىل ٖتقيقو، كإف تنوع األىداؼ كالوسائل كما أنو الواحدة،  
 . (ُ)ايؤدم إىل عدـ ضركرة كجود تنظيم للعملية الواحدة أثناء تنفيذى

 أىمرة التنظرم اإلدارم: -ب
 تستند اٟتاجة إىل التنظيم اإلدارم من خبلؿ ما يلي:

، ، كٖتديد أ٫تيتو، كتوزيعو بُت األفراد العاملُتالعمل صنيفنتيجة ت ؛ٕتنب الفوضى كاالرتباؾ -ُ
 ا١تمنوحة لؤلفراد.، كٖتديد السلطة كالقضاء على االزدكاجية ُب العمل، كٖتديد العبلقة بُت األفراد العاملُت

عن طريق توزيع األعماؿ كضماف  ،ٖتسُت كفاءة كنوع العمل الذم يؤديو كل فرد ُب اجملموعة -ِ
 قياس العمل. هباؿ اإلمكانات ا١تادية ا١تخصصة ٢تا، ككضع معايَت ٯتكن كحسن استغبلالتنسيق بينها، 

نو إحاجة ىذه الوحدات، حيث  يتناسب مع بشكل توزيع االحتياجات على الوحدات اإلدارية -ّ
 ُب غياب التنظيم تبالغ كل كحدة إدارية ُب ا١تنظمة ُب الدكر الذم تلعبو.

ة للمنظمة، ْتيث ال توضع الكفاءات العليا ُب أعماؿ أقل ٦تا لالعدالة ُب توزيع القول العام -ْ
 .(ِ)مالتنظي ا١تؤسسة داخلٖتسُت االتصاؿ بُت أفراد  -ٓ             تتطلبو ىذه األعماؿ من كفاءات.

 مبادئ التنظرم اإلدارم التابوم: -ج
 فيما يلي:ا١تبادئ ىذه ٯتكن حصر أىم 

أف للتنظيم اإلدارم أىداؼ، كىذه األىداؼ ٤تددة، كأف ٖتقيق  أم مبدأ كجود ا٢تدؼ ككحدتو، -ُ
 أىداؼ كل كحدة إدارية يؤدم إىل ٖتقيق األىداؼ العليا.

                                                           

 . ُّٓ( صُ، كأساسيات اإلدارة )ُٕ، كمبادئ اإلدارة اٟتديثة لعمر سعيد كآخرين صٖٔ-ْٖانظر: أساسيات اإلدارة الًتبوية ص -ُ
 .ُُّانظر: اإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم ص -ِ
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كىذا يعٍت ال يكوف الشخص مرؤكسان ألكثر من شخص، بدأ كحدة اإلشراؼ أك الرئاسة: بأف م -ِ
أف ال يتلقى ا١ترؤكس األمر إال من رئيس أك مشرؼ كاحد؛ حىت ال تتعارض أك تتضارب أك تتناقض 

 التعليمات الصادرة من أكثر من شخص.
 كلً ها، كإسناد  كٕتميعها كتقسيم، و النشاطٖتديد الوظائف كأكج: كتقسيم العمل مبدأ التخصص -ّ

إىل كحدة من كحدات التنظيم؛ تتخصص فيها، ك٘تارس كافة  -أك أكثر من كاحدة–كاحدة منها 
 ددحى فتي أك تداخل ُب االختصاص ا١توزع على كل قسم،  ،كاج ُب العملدالسلطات إل٧تازىا؛ ١تنع أم از 

 لتحصل الكفاية اإلدارية كجودة اإلنتاج. ا١تهاـ، كٯتنع التكرار كالتداخل ُب االختصاصات،
بأف يقـو أحد العاملُت ٦تن يتحملوف أعباء كمسئوليات كبَتة بنقل جانب مبدأ تفويض السلطة:  -ْ

 -الناقل للسلطة–من أعبائو كمسئولياتو إىل بعض معاكنيو ليباشرىا ٖتت إشرافو كمتابعتو باعتباره 
 ا١تدل الكاُب، كباألسلوب الواضح؛ لضماف ٖتقيق النتائج ا١تتوقعة.، كأف يكوف التفويض إىل صاحب ا١تسئولية

كىو يعترب من أىم أم انتقاؿ السلطة بالتدريج من أعلى إىل أسفل، مبدأ تدرج السلطة:  -ٓ
االتصاالت -ا١تقومات األساسية لنجاح كفاعلية التنظيم، إذ يتحقق من خبلؿ التسلسل الرئاسي 

ا١تستند إىل تدرج السطلة، كالسيطرة الفاعلة ُب إ٧تاز  -سلم بالًتتيبكالتعليمات ٘تر على درجات ال
كىذا التدرج يؤدم إىل كضوح الرؤية، كمعرفة كل فرد من أفراد اإلدارة مسؤكليات ككاجبات الوظائف، 

للواجبات ا١تسئوؿ عنها، كما يقابلها من حقوؽ ككاجبات، كمن ىنا فإنو ينبغي أف تكوف مستويات 
تفقو مع الوظائف ا١توضحة با٢تيكل التنظيمي للجهاز اإلدارم الًتبوم، كمتماشية مع تدرج السلطة م

 اللوائح كاألنظمة اإلدارية، ٔتا ٭تقق أىداؼ النظاـ الًتبوم.
ذلك أف السلطة ىي اٟتق القانوٍل ُب التصرؼ كاٗتاذ القرار،  :التوازف بُت السلطة كا١تسئوليةمبدأ  -ٔ

الشخص بالقياـ باألعباء ا١تسندة إليو، كمن ىنا فااللتزاـ ىو جوىر ا١تسئولية أما ا١تسئولية فهي: التزاـ 
اليت ٔتقتضاىا ٭تاسب الشخص على النهوض باألعباء ا١تكلف هبا، كيعتمد التنظيم على توزيع السلطات 

، كال بد أف يكوف ىناؾ توازف بينهما، ٔتعٌت أننا ال ٨تاسب الشخص إال على العمل كا١تسؤكليات
ا١تطلوب منو، كُب إطار السلطة ا١تمنوحة لو؛ ألف تكليفو با١تسئوليات دكف منحو السلطة اليت تعينو على 
ٖتقيقها قد ٕتعلو يتهرب من تلك ا١تسؤكليات، كٯتل العمل؛ خوفان من عدـ الوفاء بالتزاماتو، فيقل بذلك 

 عطاؤه كإنتاجيتو.
االحتكاؾ كالتعارض، بتجميع منطقي للعمليات، مبدأ التنسيق كالتعاكف: كذلك لئلقبلؿ من  -ٕ

كبعمل اللجاف ا١تناسبة، ٦تا ٭تقق الربط بُت أجزاء التنظيم، فتتكوف بذلك رابطة كثيقة بُت ىدؼ األفراد 
 العاملُت كىدؼ التنظيم.

لكل رئيس قدرات ٤تددة ُب اإلشراؼ تتفاكت من شخص آلخر،  مبدأ نطاؽ اإلشراؼ اإلدارم: -ٖ
كىناؾ العديد من ارية حد معُت لعدد األفراد الذين ٯتكن للرئيس اإلشراؼ عليهم، لكل كحدة إدك 
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العوامل اليت ٖتدد نطاؽ اإلشراؼ، كمنها: نوعية النشاط الذم ٯتارسو ا١ترؤكسوف ىل ىو ركتيٍت أـ متغَت 
ُت ُب يتطلب كثرة الرجوع للرئيس، كعلى مدل إمكانية الرئيس كقدراتو الشخصية، كمدل كفاية ا١ترؤكس

عملهم، كحجم السلطات ا١تمنوحة ٢تم، كمدل توفر العناصر ا١تساعدة، كا١تعلومات كالبيانات اليت 
 تساعد الرئيس ُب اٗتاذ القرارات كا٠تطط كا١تناسبة. 

نو ينبغي للتنظيم أف يستجيب ألم تغَتات بيئية ٖتدث، كتعديلو أمبدأ ديناميكية التنظيم: أم  -ٗ
راره، أك أنو ٬تب على التنظيم أف يتميز بقدر من ا١تركنة ألم تغَتات ٖتدث ٔتا يؤدم إىل ٪توه كاستم

يتماشى مع أىداؼ كظركؼ للتنظيم دكف إحداث تعديبلت جوىرية ُب خريطتو التنظيمية، ٔتا 
 كمتطلبات العمل.

 الرقابة: فصل كحدات الرقابة ُب كحدات غَت كحدات التنفيذ.مبدأ  -َُ
 .(ُ)يكوف عبأ العمل موزعان على اإلدارات بالتساكم ما أمكن ذلكمبدأ التوازف: ٬تب أف  -ُُ

 أنواع التنظرم اإلدارم التابوم: -د
 كيهتم، ا١تنظمةللوظائف اإلدارية ُب يوضح السلطات كا١تسؤكليات كالعبلقات  التنظرم الاسمي:

ا٢ترمي للسلطة، كفقان للتسلسل بناء على قواعد قانونية، كضمن قنوات اتصاؿ ٤تددة،  بسلوؾ ا١توظف
 .معينة، لتحقيق ىدؼ ٤تددُب فًتة زمنية  ،ألداء نشاط ما

 أك ،أك بالتدرج الرئاسي ،بالقانوف الكامل ٦تارسة نشاط ما دكف حاجة لبللتزاـ التنظرم غرا الاسمي:
خطوط االتصاؿ، أك عامل الزمن، أك حىت با٢تدؼ، كينشأ داخل التنظيم نتيجة للتعامل ا١تستمر بُت 

 .(ِ)األفراد مباشرة
 :(ّ)كالفرؽ بُت التنظيم الرٝتي كغَت الرٝتي يظهر من خبلؿ اٞتدكؿ التايل

 التنظرم الاسمي الاسميغرا التنظرم 
 ك٤تددة مقصودةينشأ بطريقة  ينشأ بطريقة عفوية غَت مقصودة

 تتحدد العبلقات عن طريق اللوائح ا١تكتوبة العبلقات الشخصية ىي األساس
 العبلقات الشخصية منفصلة عن العمل العبلقات الشخصية ٢تا قوة تأثَت على العاملُت

  
 
 

                                                           

 .ٖٗ، كمبادئ اإلدارة اٟتديثة صُٗ-ٖٔدارة الًتبوية ص، كأساسيات اإلُُٕ-ُُٓانظر: اإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم ص -ُ
، ّ، كالتنظيم اإلدارم ُب اإلسبلـ مفهومو كخصائصو للمزجاجي، ٣تلة جامعة ا١تلك سعود، ـْٗانظر: أساسيات اإلدارة الًتبوية ص -ِ

 .ّٗـ، صُُٗٗ-قُُُْ(، ُالعلـو اإلدارية)
 .ٖٕمبادئ اإلدارة اٟتديثة لعمر سعيد كآخرين ص -ّ
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 معوقات التنظرم اإلدارم التابوم: -ق
على القادة كا١تشرفُت تبلُب تلك  ٦تا يتحتم ،ىناؾ عدد من ا١تعوقات تعيق التنظيم عن ٖتقيق أىدافو

 السلبيات كالعمل على القضاء عليها، كىي كما يلي:
 يسبب: ارتفاع معدؿ الشكاكلا٩تفاض الركح ا١تعنوية لؤلفراد العاملُت داخل اٞتهاز اإلدارم ٦تا  -ُ

 الغياب كالتأخر عن العمل.كارتفاع ظاىرة أك من قسم آلخر،  من مؤسسة لغَتىا ، أك طلبات النقلكاالستقالة
 تداخل االختصاصات. -ِ
 ظهور صراعات ُب العمل كاختناقات تعطل األعماؿ اليومية العادية. -ّ
  اإلسراؼ ُب استخداـ ا١توارد ا١تادية من أدكات كمعدات. -ْ
 تضارب اآلراء كالقرارات كتكرارىا. -ٓ
بتحويل ا١توضوعات إىل جهات أك  تفشي ظاىرة السلبية كالبلمباالة كالتهرب من ا١تسؤكليات-ٔ

 ْتيث يستوجب اٟتاؿ ا١تواجهة الصر٭تة كالتصدم لتلك ا١توضوعات. ،أقساـ أخرل
 ظهور أعراض الًشللية كاٟتزبية أك التجمعات ا١تضادة داخل ا١تؤسسات الًتبوية. -ٕ
ُب اٗتاذ قرارات بينما غالبية العاملُت ٭ترموف من ا١تشاركة  ،تركيز صناعة القرارات ُب مكتب كاحد -ٖ

 ذات قيمة بالنسبة لسَت العمل.
 تزايد اٟتاجة إىل إنشاء ٞتاف ١تواجهة أعماؿ ٯتكن مواجهتها باإلجراءات العادية. -ٗ

تزايد أعداد مدراء ا١تكاتب كالسكرتاريا ا٠تصوصية، كرجاؿ التسهيبلت الذين ال اختصاصات  -َُ
از أعما٢تم، فعدـ كضوح اختصاصات ١تثل ٢تم كظيفية ٤تددة سول مساعدة رؤسائهم ُب سرعة إ٧ت

ىؤالء قد يزيد التنظيم القائم تعقيدان؛ ألهنم ٭تاكلوف ْتكم صلتهم ا١تباشرة بالرؤساء كا١تدراء أف يوجدكا 
ألنفسهم اختصاصات ال كجود ٢تا، كٮتلعوف على أنفسهم من السلطات ما يقلل من سيولة تدفق 

       .   (ُ)االتصاالت الصاعدة كا٢تابطة على السواء
 :التنظرميالهركل  -ز 

ذلك التصميم أك الشكل الذم و يقصد با٢تيكل التنظيمي، أك البناء التنظيمي، أك ا٢تـر التنظيمي، 
يقسم ا١تنظمة إىل مستويات إدارية ٥تتلفة، ك٭تدد األعماؿ كالوظائف لكل قسم كفرد، بناء على تدرج 

 . (ِ)أجل سهولة ٖتقيق األىداؼىرمي، حسب الكفاءة كا١تستول الوظيفي؛ من 
 طايقة تصمرم الهركل التنظرمي -ح
  ٖتديد األىداؼ ا١تشًتكة للمنظمة، كأىداؼ كل كحدة فرعية بعناية. -ُ
 ٖتديد النشاط الضركرم لتحقيق كل ىدؼ. -ِ

                                                           

 .ِٗ، ُٗانظر: أساسيات اإلدارة الًتبوية ص -ُ
 .ّٗ، كأساسيات اإلدارة الًتبوية صُّٔالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم لنشواف ص -ِ
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ُب ضوء الظركؼ كاإلمكانات  تقسيم ىذه النشاطات إىل ٣تموعات منطقية كمتجانسة كعملية -ّ
 كا١توارد ا١تادية كالبشرية، حيث توكل كل كحدة إىل مسئوؿ إدارم يتوىل النهوض بواجباهتا.

 رسم خريطة ٢تذه اجملموعات، كالقياـ بفحصها؛ ١تنع التداخل. -ْ
  تصميم خريطة للمنظمة تفصل ا١توقع، كٖتدد مسؤكالن عن كل ٣تموعة كظيفية. -ٓ
ٖتديد كاجبات كاختصاص كل كحدة تنظيمية، كٖتديد الشركط البلـز توافرىا قبل رسم ا٠تريطة  يدزً ك 

إسناد ا١تهاـ إىل أفراد مناسبُت كمؤىلُت، مع إعطائهم ، كتوفَت الوسائل البلزمة لذلك، ك ُب الفرد إلشغا٢تا
سئولية قة السلطة كا١تٖتديد عبلم من أداء مهامهم بفعالية ككفاءة، ك السلطات كالصبلحيات اليت ٘تكنه

ُب تركيز اٞتهود  بُت ٥تتلف الوحدات التنظيمية؛ هبدؼ إ٬تاد مناخ مبلئم لتحقيق التنسيق كالتعاكف
كٖتديد الوظائف التنفيذية كاإلشرافية  ،كاالزدكاجية ُب عمل الوحدات التنظيمية كالقضاء على التداخل

   .(ُ)داخل كل كحدة من الوحدات التنظيمية ُب ا١تؤسسة
 كظائف الهركل التنظرمي: -م

ل التنظيمي ُب أية منظمة إدارية كظائف ٤تددة ٗتتلف باختبلؼ أىدافها كحجمها كنوعها، كللهي
 كمن ىذه الوظائف:

     ٖتديد مستويات التنظيم اإلدارية كالفنية. -ُ
 ٖتديد الوظائف كا١تهمات لكل مستول إدارم. -ِ
 كل قسم.ٖتديد مسؤكلية األقساـ كاألفراد ُب   -ّ
 ٖتديد النشاطات كالفعاليات ا١تناطة بكل قسم كفرد. -ْ
 االتصاؿ كالتواصل بُت ا١تستويات اإلدارية ا١تختلفة. كصف قنوات -ٓ
 دكاجية أك تعارض ُب أداء ا١تهماتٖتدث از  لئبل ؛٥تتلف ا١تستوياتاألعماؿ بُت ٥تتلف تنظيم كتنسيق  -ٔ
 كل قسم.كضع توصيف كظيفي للمهمات كاألفراد ُب   -ٕ
 أك مع البيئة. رجي مع ا١تنظمات اإلدارية األخرلٖتديد مسؤكلية القسم ا١تسؤكؿ عن االتصاؿ ا٠تا -ٖ
هولة ٖتقيق األىداؼ العامة من خبلؿ ٕتزئتها إىل أىداؼ جزئية توزع على األقساـ ا١تختلفة، س -ٗ

 األمر الذم يؤدم إىل توزيع اٞتهد بُت األقساـ ا١تختلفة كل حسب أ٫تيتو.
 توزيع ا١توارد بُت األقساـ اإلدارية ا١تختلفة حسب األ٫تية كاإلنتاج.     -َُ

كلتسهيل مفهـو ا٢تيكل التنظيمي لؤلفراد داخل ا١تنظمة، ًب ترٚتة ىذا ا٢تيكل التنظيمي إىل خرائط 
تنظيمية؛ توضح أىداؼ كل قسم كسلطاتو، كا١تهمات كا١تسؤكليات ا١توكلة إليو، كتوزيع األدكار بُت 

السلطات، أك األفراد حسب أ٫تيتها، كحسب الكفاءة كالفعالية، كذلك من أجل عدـ كجود تعارض ُب 

                                                           

 .ُُٖ، ُُٕ، كاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم صَُْالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص انظر: -ُ
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ا٠تريطة ُب كصف القنوات الرٝتية لبلتصاالت اليت تربط بُت تناقض ُب اٗتاذ القرارات، كتساىم 
٠ترائط ذه افإف ٢تا١تستويات التنظيمية ا١تختلفة من القمة للقاعدة داخل ا٢تيكل التنظيمي، كرغم ذلك 

توضيح العبلقات  نعقاصرة سلبيات، كمنها: رغم توضيحها خطوط كعبلقات السلطة الرٝتية، كلكنها 
غَت الرٝتية، كىذه ا٠ترائط ٕتعل األفراد يشعركف بالتفرقة ُب مواقع ا١تستويات اإلدارية العليا كالدنيا، كال 

كتسبب الركتُت الشديد ُب أداء ا١تهمات كالنشاطات، تشجع األفراد على العمل بركح الفريق الواحد، 
همات كالنشاطات، كهتمل الفركؽ الفردية بُت األفراد بسبب كال تشجع االبتكار كاإلبداع ُب تنفيذ ا١ت

كتضعف الركح القيادية لدل كتزيد كتدعم السلطة ا١تركزية لدل ا١تستويات العليا، التدرج ا٢ترمي للعاملُت، 
كتضعف انتماء األفراد ٨تو ا١تنظمة كخاصة األفراد؛ الرتباط القيادة ٔتدل احملافظة على الركتُت كالقانوف، 

 ا١تستويات الدنيا، كتستهلك الوقت كاٞتهد كا١تاؿ ُب تنفيذ بعض ا١تهمات الركتينية البسيطة. ُب
كبغض النظر عن ٦تيزات ا٢تيكل التنظيمي أك سلبياتو فهو يهدؼ إىل ٖتقيق أىداؼ ا١تنظمة، كيوضح 

        .(ُ)أك حجمهايكن حجم ا١تنظمة تدرجها كفعاليتها التنظيمية، كذلك مهما 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ّٗ، كمبادئ اإلدارة اٟتديثة لعمر عيد كآخرين صُّٗ-ُّٕالتنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم صالسلوؾ  انظر: -ُ
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 التنظرم اإلدارم التابوم اإلسَلمي
كما أف كل ىدؼ يتم الوصوؿ إليو ببل تنظيم فهو عشوائي، إف كل عمل ال يتم بتنظيم فهو أخرؽ،  

لوؾ راشد ىادؼ، ليس ُب ا١تؤسسات فحسب، بل حىت سحيث إف التنظيم يعترب العمود الفقرم لكل 
كُب كل ما يتعلق بشؤكنو العامة كا٠تاصة، كاٟتضارة  ،كراحتوو كمشربو كملبسو ُب مأكلمستول الفرد على 

اإلسبلمية مل تتحق دكف كجود تنظيم إدارم فعاؿ للدكلة اإلسبلمية، لو صفاتو السامية كمقوماتو 
 .(ُ)ما جعلو يتفوؽ على غَته من التظيمات السابقة كالبلحقة كفاءة ككفاية ،األساسية

 اإلسَلمرةمفهـو التنظرم في اإلدارة  -أ
بأنو: البناء التنظيمي ا١تطبق ُب الدكلة اإلسبلمية، كالقائم على   التنظيم ُب اإلدارة اإلسبلمية ؼعر  

 ، كالذم يهدؼ إىل ٖتقيق ىدؼ شرعي ُب ظل ظركؼ إنسانية.صلى اهلل عليو كسلمكتاب اهلل كسنة رسولو 
على تنسيق النشاطات كاٞتهود،  دؼ إىل ٖتقيق أغراضو شرعية، كتعملكعرؼ بأنو: كظيفة إدارية هت

 .كما جاءت بو السنة النبوية ا١تطهرة  إطاًر ما كرد ُب القرآف الكرَلُب ،ديد العبلقة بُت أعضاء ا١تنظمةكٖت
النشاطات ا١تباحة ُب ا١تؤسسة، ديد كل تسعى إىل ٖت كعرفو أٛتد ا١تزجاجي بأنو: كظيفة إدارية رئيسة،

٣تموعات من األعماؿ؛ ْتيث ٯتكن إسناد كل منها إىل الشخص ديد أكجهها، ٍب تقسيمها إىل كٖت
الذم تتوفر فيو مواصفات كشركط ميعي نة، مع توضيح كل اٟتقوؽ كااللتزامات، ككذلك العبلقات 

مؤسسات، ُب ا١تؤسسة، كا١تتعاملُت معها من ا٠تارج أفرادان ك  -رؤساء كمىرؤكسُت-الداخلية بُت ا١توظفُت 
 .(ِ)قيق أىداؼ مشركعةأجل ٖتصدرىا الشريعة اإلسبلمية؛ كذلك من ت مُب ضوء أحكاـ كتعليما

 التغَتات كيقاـك، األفراد بُت التعاكف على يركز إنساٍل: طابعاف ٢تا إدارية كظيفةؼ بأنو: ر كع
 تقسيمها ٍب ،مهامها كٕتميع ا١تباحة النشاطات بتحديد يهتم كفٍت بينهم، ا١تتوقعة الطبقية كالصراعات

 البلزمة كالصبلحيات كالواجبات األداء طرؽ بياف مع ،كموقعو اختصاصو حسب كل األفراد على
 كتوضيح ،التنظيمية ا٠تريطة ُب القول كمراكز ،ةأا١تنش ُب العاملة الوحدات حجم كإبراز اٟتقوؽ، ككذلك

 ا١تتعاملُت بُت ككذلك كمرؤكسُت، رؤساء كموظفيها اهتككحدا أقسامها ٥تتلف بُت القائمة العبلقات كل
 كفقان  ،ا١تتاحة لئلمكانات مثلأ استغبلؿ على يعمل كما ،مؤسسات أك أفرادان  ا٠تارج من ا١تنظمة مع

 مشركعة أىداؼ ٖتقيق جلأ من؛ -معها تتعارض ال أك- اإلسبلمية الشريعة مصدرىا كأنظمة ألحكاـ
 .(ّ)مسبقان  ة٤تدد

                                                           

-قُُُْ(، ُ، العلـو اإلدارية)ّزجاجي، ٣تلة جامعة ا١تلك سعود، ـانظر: التنظيم اإلدارم ُب اإلسبلـ مفهومو كخصائصو ألٛتد ا١ت -ُ
 .ّٖ، ّٓـ، صُُٗٗ

نقبلن عن موقع األلوكة، كالتنظيم اإلدارم ُب اإلسبلـ مفهومو كخصائصو ألٛتد  لعبدالعزيز ىنيدمإلسبلمية انظر: التنظيم ُب اإلدارة ا -ِ
 .ّٗـ، صُُٗٗ-قُُُْ(، ُ، العلـو اإلدارية)ّزجاجي، ٣تلة جامعة ا١تلك سعود، ـا١ت
 .ْٕاإلدارة اإلسبلمية كأثرىا على األداء التنظيمي ص -ّ

http://www.alukah.net/Authors/View/Culture/3532/
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  :طبرعة التنظرم اإلدارم اإلسَلمي -ب
اإلسبلمية ىو ف من آثار التنظيم اإلدارم الفعاؿ ُب اٞتهاز اٟتكومي للدكلة ا١تزجاجي أيذكر أٛتد 

ترسيخ االنضباط ُب سلوؾ ا١توظفُت، كإشاعة ركح التعاكف بينهم، كإذابة الفوارؽ االجتماعية، كالقضاء 
ية أك اٞتماعية الفردبذ النعرات العرقية، كاألنانية على الصراعات الطبقية، كاالمتيازات الطائفية، كن

السائدة ُب ظل التنظيمات اإلدارية ا١تعاصرة ُب الشرؽ كالغرب على السواء، ليختفي بذلك شبح التنظيم 
غَت الرٝتي، أم أف ما يسمى بالتنظيم الرٝتي كالتنظيم غَت الرٝتي ا١تتعارؼ عليهما ُب الوقت اٟتاضر ُب 

االعًتاؼ بوجود٫تا ُب سلوؾ األفراد ُب يصعب جدان  ،للتنظيم اإلدارماإلدارة الوضعية كنوعُت 
يقود إىل  ،شديد سا١تؤسسات اإلدارية اإلسبلمية؛ ١تا ٢تما من جوانب إ٬تابية كسلبية، ينشأ عنهما تناف

آثار معينة مباشرة أك غَت مباشرة على السلوؾ الوظيفي  وظاىرة أك خفية، ٦تا ينتج عن صراعات ٥تتلفة
كسط كفريد  شرعي كإ٪تا يوجد تنظيم إدارم إسبلميللفرد، كالذم بو تتم عملية ٖتقيق أىداؼ ا١تؤسسة، 

غَت رٝتي لبلحتياؿ على النظاـ، كتشكيل ٚتاعات ضغط ُب ٬تمع إ٬تابيات النوعُت، فليس ىناؾ تنظيم 
ه ا ُب اٞتهاز اٟتكومي اإلسبلمي؛ ذلك أف اٟتبلؿ ظل التنظيمات ا١تعموؿ هب ه ، كاٟتراـ بػىُت  ، كبينهما بػىُت 

 .(ُ)من اتقاىا فقد استربأ لدينو كعرضو ،أمور مشتبهات
ة جدان على اختفاء التنظيم اإلدارم غَت الرٝتي ُب اإلدارة اإلسبلمية، َت األمثلة كثيذكر ا١تزجاجي أف ك 

األفراد؛ نظران ١تركنة ككفاءة األنظمة ا١تعموؿ هبا آنذاؾ، كفعاليتها  كعدـ إعطائو أية أ٫تية ُب سلوؾ
القصول ُب األداء كاإل٧تاز، ككذلك صدؽ العاملُت معها ُب الوقت نفسو، إذ رفض النيب صلى اهلل عليو 

عند النيب صلى اهلل عليو ، على الرغم من مكانتو الرفيعة (ِ)كسلم شفاعة أسامة ُب ا١تخزكمية اليت سرقت
 .بة شيء، كأداء الواجب كفقان للنظاـ اإلسبلمي الرباٍل شيء آخرف الصحبة كاحملكسلم؛ أل

كمن ناحية أخرل فإف األنظمة كالتعليمات اليت ٖتكم سلوؾ األفراد يفًتض فيها أف تكوف خالية من 
العيش بأماف كحرية  -دكف ٘تييز-تضمن للجميع  ،الصرامة كالشدة اجملحفة، كأف تكوف كاضحة عادلة

ىي اليت سدت الطريق ُب كجو أم مظهر  ككرامة، كىذه الصفات كغَتىا من الصفات الرفيعة األخرل

                                                           

ـى  كىًإفَّ  بػىرّْنه، اٍلحىَلىؿى  "ًإفَّ يقوؿ:  صلى اهلل عليو كسلمٝتعت رسوؿ اهلل  :حديث النعماف بن بشَت قاؿ -ُ نػىهيمىا بػىرّْنه، اٍلحىاىا ، كىبػىرػٍ  الى  ميٍشتىًبهىاته
ًِراه  يػىٍعلىميهينَّ  اىأى  الشُّبػيهىاتً  اتػَّقىى فىمىنً  النَّاًس، ًمنى  َى ، ًفي كىقىعى  الشُّبػيهىاتً  ًفي كىقىعى  كىمىنٍ  كىًعٍاًضًو، ًلًديًنوً  اٍستىبػٍ الاَّاًعي اٍلحىاىاـً  حىٍوؿى  يػىٍاعىى َى
 صىلىحى  صىلىحىتٍ  ًإذىا ميٍضغىةن، اٍلجىسىدً  ًفي كىًإفَّ  أىالى  مىحىارًميوي، اللَّوً  ًحمىى كىًإفَّ  أىالى  ًحمنى، مىًلكو  ًلكيلّْ  كىًإفَّ  أىالى  ًفرًو، يػىٍاتىعى  أىفٍ  ييوًشكي  اٍلًحمىى،
" كىًىىى  أىالى  َيلُّوي، اٍلجىسىدي  فىسىدى  فىسىدىتٍ  كىًإذىا َيلُّوي، اٍلجىسىدي   .ُٗٗٓبرقم: ُُِٗ/ّ ، كمسلمِٓبرقم:  ِٖ/ُ البخارم ، أخرجواٍلقىٍلبي

 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ افيه يكلم كمن فقالوا: سرقت، اليت ا١تخزكمية ا١ترأة شأف أ٫تهم ان قريش أف اعنه اهلل رضي عائشةحديث  -ِ
 :كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ ،أسامة فكلمو ،كسلم عليو اهلل صلى اهلل وؿرس حب زيد بن أسامة إال عليو ٬تًتئ كمن وا،فقال

ـى  ثيمَّ  اهلًل! حيديكدً  ًمنٍ  حىد   ًفي "أىتىٍشفىعي  ، قىا : ثيمَّ  فىاٍختىطىبى لىكيمٍ  الًَّذينى  أىٍىلىكى  ًإنَّمىا قىاؿى انيوا أىنػَّهيمٍ  قػىبػٍ  كىًإذىا تػىاىَيوهي، الشَّاًيفي  ًفرًهمي  سىاىؽى  ًإذىا َى
برقم:  ُِِٖ /ّ البخارم أخرجو، يىدىىىا" لىقىطىٍعتي  سىاىقىتٍ  ميحىمَّدو  ابٍػنىةى  فىاًطمىةى  أىفَّ  لىوٍ  اهللً  كىأٍيمي  اٍلحىدَّ، عىلىٍروً  أىقىاميوا الضًَّعرفي  ًفرًهمي  سىاىؽى 

 .ُٖٖٔبرقم:  ُُُّ /ّ ، كمسلمِّٖٖ
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من مظاىر التنظيم غَت الرٝتي، كقطعت عليو خط العودة ُب ظل اإلدارة اإلسبلمية، كيرل ا١تعاصركف من 
نسانية السائدة بينهم، كا١تبنية على نتيجة للعبلقات اإليظهر  علماء اإلدارة أف التنظيم غَت الرٝتي

الصداقة كاٞتَتة كا١تنفعة ا٠تاصة، كاالنتماء الفكرم أك القبلي كما شابو ذلك، فيظهر بالتايل كردة فعل من 
 جراء عنف التنظيمات اإلدارية الرٝتية كصرامتها.

يقـو على  نو يوجد تنظيم إدارم شرعي ُب اإلسبلـ،أ٦تا سبق ٩تلص إىل كيضيف ا١تزجاجي بأنو 
ٖتفظ لو طابعو ا٠تاص، كتعينو على أداء كظيفتو بصورة كاملة ال تتوفر مطلقان ُب  ،أسس كاضحة كمتينة

ا١تسؤكليات ك  الوظائف ىو تنظيم ٭تدد التنظرم الشاعيك التنظيمُت الرٝتي كغَت الرٝتي على السواء، 
ا ٯتيز التنظيم اإلدارم ُب اإلسبلـ كالعبلقات داخل ا١تنظمة كخارجها، كىذا ُب الواقع ىو مكالصبلحيات 

ي كغَت الرٝتي، ٝتعن غَته من التنظيمات الوضعية ذات االزدكاجية فكران كأداء، كا١تتمثلة ُب التنظيم الر 
اللذين ٯتثبلف جبهتُت منفصلتُت، ظاىر٫تا التعاكف كالتكامل ُب النشاطات أثناء العمل حسب التربيرات 

اٟتديثة، كلكن باطنهما ترصد أحد٫تا لآلخر، كحرب سرية، تكوف  ا١تذكور ُب كتب التنظيم اإلدارم
، تبعان للتشريع ا١تنبثقة عنو ضحيتها ُب معظم اٟتاالت ا١تصلحة العامة اليت ٖترص عليها اإلدارة اإلسبلمية

على أسس شرعية، ٕتعل  يقـوبذلك لونان فريدان من التنظيم،  لرقدـ التنظرم اإلدارم اإلسَلمي الشاعي
 .(ُ)ظيفة إدارية فعالة كىادفة، أثبتت جدكاىا على مدل التاريخ ا١تشرؽ للدكلة اإلسبلميةمنو ك 
 اإلدارم اإلسَلمي: التنظرم يؤديها التي األدكار -ج
 يةقالطب الصراعات أنواع من نوع أم على كالتغلب ،األفراد بُت التعاكف ركح إشاعة على اٟترص -ُ

 .بينهم الطائفية أك
 .الشرع مقصود مع تتعارض ال اليت النشاطاتعلى  ملاعتال قصر -ِ
 .كحده تعاىل اهلل عبادة مظلة ٖتت كالفنية ،كا١تالية ،البشرية :الثبلثة ّتوانبها اإلدارية العملية تسيَت -ّ
 .ا١تشركعة األىداؼ ٖتقيق على اٟترص -ْ
 على أك ،اإلسبلمية الشريعة مصدرىا كأنظمة ألحكاـ كفقان  التنظيم دكارأ توظيف على العمل -ٓ
 .(ِ)فحواىا مع تعارضت ال األقل
 التنظرم اإلدارم اإلسَلمي: بعض خصائص كمبادئ -د

كمبادئ اإلدارة اإلسبلمية؛  ُب اإلسبلـ ىي ذاهتا خصائص خصائص كمبادئ التنظيم اإلدارمإف 
ا٠تصائص كا١تبادئ كظيفة من كظائف اإلدارة اإلسبلمية، إال أف ىناؾ بعض التنظيم اإلدارم أف ذلك 

 ، كمنها:البارزة اليت أل٫تيتها نلفت األنظار إليها بصورة موجزة إف شاء اهلل تعاىل
                                                           

ـ، ُُٗٗ-قُُُْ(، ُ، العلـو اإلدارية)ّانظر: التنظيم اإلدارم ُب اإلسبلـ مفهومو كخصائصو، ٣تلة جامعة ا١تلك سعود، ـ -ُ
 .ّْ-َْص
 . ُٕٔ، ُٕٓص  مقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية للمزجاجي -ِ
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 الدنيا(-التنفيذية-ا٠تاص با١تستويات اإلدارية الثبلثة )العليا يم ا١تتتايلسالتقأم التدرج الرئاسي:  -ُ
متفاكتة صبلحية كعمبلن كأجران، كالذم من خبللو يتم معرفة الرئيس  كما يتخللها من مراتب ،ُب ا١تنظمة

من ا١ترؤكس بُت ا١توظفُت، كىذا يعٍت عدـ كجود التدرج الرئاسي ُب ا١تنشئة الصغَتة اليت ليس فيها 
كقد عمل بالتدرج الرئاسي ُب اإلدارة اإلسبلمية بصورة تعكس التفاعل بُت األفراد رؤساء مرؤكسُت، 

كالتعاكف بينهم، كىذا التفاكت ُب ا١ترتبات الوظيفية ُب ا٢تيكل التنظيمي مرده التفاكت ُب كمرؤكسُت، 
كىذا ، كالقرابة كاحملاباة كاحملسوبية كما شبو ذلك، ال على الطبقية العلم كا١تعرفة كا٠تربة كالكفاءة كاٞتدارة

﴿أىىيٍم يػىٍقًسميوفى  عاىل:يقوؿ تمن ٘تاـ العدؿ؛ لوضع الشخص ا١تناسب ُب ا١تكاف كالعمل ا١تناسب، 
نٍػرىا كىرىفػىٍعنىا بػىٍعضىهيٍم فػىٍوؽى بػىٍعضو دىرى  نػىهيٍم مىًعرشىتػىهيٍم ًفي اٍلحىرىاًة الدُّ جىاتو رىٍحمىتى رىبّْكى نىٍحني قىسىٍمنىا بػىرػٍ

اه ًممَّا يىٍجمىعيوفى﴾ رػٍ ﴿يػىٍافىًع  :[، كقاؿ تعاىلِّ]الزخرؼ:لًرىتًَّخذى بػىٍعضيهيٍم بػىٍعضان سيٍخاًيٌان كىرىٍحمىتي رىبّْكى خى
﴾ عترب ىذا التدرج كما أف اإلسبلـ ي،  [ُُ]اجملادلة:اللَّوي الًَّذينى آمىنيوا ًمٍنكيٍم كىالًَّذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى دىرىجىاتو

لنا رؤكسنا كنا أك مرؤكسُت؛ إذا يكشف عن مدل استخدامو ُب إصدار أكامر ملزمة  الرئاسي اختبارا
كالعمل ٔتقتضاىا، قاؿ تعاىل:  ٖتقق صاّب للجماعة كأعضائها معا، كطاعة ا١ترؤكسُت بالعمل هبذه األكامر

عىلىكيمٍ  الًَّذم كىىيوى ﴿ َيمٍ  اتو دىرىجى  بػىٍعضو  فػىٍوؽى  بػىٍعضىكيمٍ  كىرىفىعى  األىٍرضً  خىَلىًئفى  جى ليوى َيمٍ  مىا ًفي لّْرىبػٍ  ًإفَّ  آتىا
ًإنَّوي  اٍلًعقىابً  سىاًيعي  رىبَّكى   [.ُٓٔ]األنعاـ:﴾رًَّحرمه  لىغىفيوره  كى
قبوؿ العمل كااللتزاـ بو كما يًتتب  كا١تسؤكلية العناية باألمر كاالىتماـ، عايةكا١تسؤكلية: كالر  الرعاية -ِ

الرعاية كا١تسؤكلية صورة ٗتتلف مظهران كجوىران عن تلك اليت  كقد أضفى اإلسبلـ على عليو من نتائج،
َيلُّكيٍم مىٍسئيوؿه ؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: و أتى هبا التنظيم اإلدارم ا١تعاصر، يق "أىالى َيلُّكيٍم رىاعو كى

ًتًو، كىالاَّجيلي رىاعو عىلىى أىٍىًل بػىٍرًتًو كىىيوى عىٍن رىًعرًَّتًو، فىاألىًمراي الًَّذم عىلىى النَّاًس رىاعو كىىيوى مىٍسئيوؿه عىٍن رىًعرَّ 
هيٍم، كىاٍلعىٍبدي رىاعو  ٍاأىةي رىاًعرىةه عىلىى بػىٍرًت بػىٍعًلهىا كىكىلىًدًه كىًىىى مىٍسئيولىةه عىنػٍ هيٍم، كىاٍلمى عىلىى مىاًؿ مىٍسئيوؿه عىنػٍ

َي  ، كى أم أف التنظيم اإلدارم ُب  ،(ُ)لُّكيٍم مىٍسئيوؿه عىٍن رىًعرًَّتًو"سىرًّْدًه كىىيوى مىٍسئيوؿه عىٍنوي، أىالى فىكيلُّكيٍم رىاعو
اإلسبلـ يعمل على رعاية أفراد اجملتمع ا١تسلم كمن ُب ذمتهم، كما ٖتمل ا١تسؤكلية كاملة عن ىذه الرعية 

م اإلدارم، فالرعاية كمطلب أساسي ُب التنظيم اإلدار  هجهاز الراعي ك  تنفيذان لؤلمانة ا١تلقاة على عاتق
اإلسبلمي تكمل دكرىا بفعالية مع ا١تؤسسات، كما أف  ٢تا قبوالن معنويان لدل اإلنساف أكثر من ا١تفهـو 
ا١تعاصر )السلطة كا١تسؤكلية(؛ ١تا قد يكوف لو من كقع مزعج على النفس البشرية القًتابو من معٌت 

رص على ٖتقيقها، كحذر من  التسلط كاالستبداد، كقد أكد اإلسبلـ على ىذه الرعاية قوالن كعمبلن، كح
 كل من يتهاكف هبا، أك يساـك عليها.

                                                           

 .ُِٖٗبرقم:  ُْٗٓ/ّ، كمسلم ُِْٔبرقم:  َُٗ/ِأخرجو البخارم  -ُ
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ما  رإذ أكد اإلسبلـ على الرقابة الذاتية النابعة من أعماؽ ا١توظف بقد الرقابة الذاتية ا٢تادفة: -ّ
أكد على ضركرة الرقابة األخرل كا١تتابعة كاحملاسبة، حيث ال ٯتكن عزؿ أحد٫تا عن اآلخر، بل يكمل 
بعضها بعضا، فبناء ا١توظف صاحب الوازع اإلٯتاٍل ُب عملو كتعاملو مع الناس يساكم ُب األ٫تية بناء 

 االنظمة كصياغة القوانُت ذات العبلقة بالنشاطات اإلدارية.
 أكثر نضوجان كنفعان، كأقول اتزانان ُب األداء وفكيكوف مصدر القرار ٚتاعيان؛ كيل الشورل: -ْ

اإلدارم، كالتزامان من قبل األفراد، كقد جعل اإلسبلـ ا١تشاركة اٞتماعية ُب الرأم قاعدة سياسية كإدارية 
 يعمل هبا ُب ٥تتلف األجهزة كا١تؤسسات اإلدارية ُب ظل التنظيم اإلدارم اإلسبلمي.

ذلك أف اختبلؼ طبيعة األعماؿ ُب اٞتهاز اإلدارم يتطلب توافر مهارات معينة،  قسيم العمل:ت -ٓ
كٖتليبلن لقدرات كإمكانات الفرد القائم بالعمل، كُب الوقت نفسو ال بد من ٖتديد حجم العمل ا١تراد 

يف إال أحكامو كقواعده التنظيمية على أنو ال تكل إ٧تازه من ا١توظف؛ حيث إف اإلسبلـ قد نصت
 ٔتقدكر، كعلى ذلك يتحدد األجر. 

أم أف يقـو ا١توظف  ٔتهاـ كظيفتو ببل ٖتيز، كبعيدان عن أية  اٟتياد كا١توضوعية ُب األداء اإلدارم: -ٔ
حرصان على ٖتقيق ا١تصلحة العامة ُب ، من أجل توخي العدؿ كا١تساكاة، ك مؤثرات عاطفية أك شخصية

  .ظل التنظيم اإلدارم اإلسبلمي
ُب تنفيذ أكامرىم، كالعمل ٔتوجب  إذ أف طاعة ا١توظف لرؤسائو طاعة الرؤساء ُب غَت معصية: -ٕ

التعليمات الصادرة كا١تختصة با١تهاـ ا١تناطة بو، تعترب مطلبان جوىريان للعملية اإلدارية با١تنظمة ُب التنظيم 
 كأف تدعوا إىل معصية.  اإلدارم اإلسبلمي، بشرط كوف ىذه األكامر كالتعليمات ال ٗتالف الشريعة 

بأحكاـ كقواعد قانونية  ذ يتميز اٞتهاز اإلدارم اإلسبلميإ تناسب األنظمة كطبيعة اإلنساف: -ٖ
يتسم با١تركنة الكافية لتتبلءـ  نساف كطبيعتو، كمنها ما، فمنها ما ىو ثابت ثبوت غرائز اإلللتنفيذقابلة 

زماف كمكاف، ككلها مستمدة من الكتاب كالسنة كاإلٚتاع كا١تصادر  مع احتياجات الناس ُب كل
  .مع مراعاتو للجوانب الدينية كالدنيويةالوظيفي، هبدؼ ترشيد السلوؾ  ،االجتهادية األخرل

 ؛ ليكوف التعامل ناجحان مع اآلخرين.-التيسَت- تبسيط اإلجراءات -ٗ
اإلدارية ُب ظل التنظيم اإلدارم اإلسبلمي تتم التوثيق كالتسجيل، إذ كانت ٥تتلف النشاطات  -َُ

، دكف مغاالة -سجبلت-، كُب نفس الوقت يتم حفظها بشكل معُت -كثائق-عادة من خبلؿ أكراؽ 
تؤدم إىل تبديد ا١تاؿ كاٞتهد، كما ٭تصل ُب معظم األجهزة اٟتكومية ُب العامل، كبالذات ُب الدكؿ 

 .كقراطيةنتيجة معاناهتم ٦تا يسمى بالبَت  ؛النامية
 ةفمن أبرز ا١تبلمح التنظيمية للجهاز اٟتكومي ُب الدكل األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر: -ُُ

اإلسبلمية اضطبلعو بوظيفة األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر، عن طريق تظافر جهود األفراد كعلى 
عاكف ٚتيع ا١توظفُت ُب ٥تتلف ا١تستويات اإلدارية لتحقيق ذلك، إذ أف إ٧تاز ا١تهاـ تكوف نتيجة ت
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ا١تنظمة، فمن الوظائف الرئيسية للحكومة اإلسبلمية ٦تثلة ُب ٚتيع مؤسساهتا، الدعوة إىل ا٠تَت كالعمل 
 .(ُ)الصاّب
 :مجتمعفي حراة ال اإلسَلمياإلدارم التنظرم  أثا -ق

 يظهر أثر التنظيم اإلدارم اإلسبلمي ُب حياة اجملتمع من خبلؿ ما يلي:
كاضح  ،شؤكف حياة ا١تسلم، صغَتىا ككبَتىا، ا٠تاص منها كالعاـ، ٭تكمها تنظيم كاحدأف ٚتيع  -ُ

كىادؼ، سواء كاف ذلك ُب ٣تاؿ العبادات أك ا١تعامبلت؛ ألف اهلل تبارؾ كتعاىل حُت خلق اإلنساف مل 
 -األحكاـ- يوجده عبثان، كمل يًتكو سدل، كإ٪تا من أجل االستخبلؼ كتعمَت األرض ُب ضوء التنظيم

 الذم يريده اهلل عز كجل ١تخلوقاتو.
أف التنظيم اإلدارم ُب اإلسبلـ فكران كىدفان ككسيلة كعمبلن ذك طابع تعبدم، يسعى إىل ٖتقيق  -ِ

بعزة ا١تؤمن ككرامتو، ككذلك ٖتقيق معاٍل كأبعاد قوؿ  ،مضامُت استخبلؼ اإلنساف ُب ىذه اٟتياة الدنيا
ٍنسى  اٍلًجنَّ  خىلىٍقتي  كىمىا﴿اهلل تبارؾ كتعاىل:   .[ٔٓ]الذاريات:﴾لًرػىٍعبيديكفً  ًإالَّ  كىاإٍلً

 كأاٞتنس  كأالتنظيم اإلدارم الشرعي اإلسبلمي ىو الذم يلغي كل االمتيازات ا١تبنية على اللوف  -ّ 
ا١تكانة االجتماعية أك القرابة أك ما شابو ذلك، عند تعاملو مع الفرد كاٞتماعة، كىو أكثر تأىيبلن  كأا١تاؿ 

 ا١تتضمنةاٟتديثة  عن غَته من التنظيمات اإلدارية البشريةللقياـ هبذا الدكر األساسي بالعدؿ كاإلحساف 
 .إل٬تابيات كسلبيات التقسيم ا١تتعارؼ عليو للتنظيم بُت رٝتي كغَت رٝتي

أف التنظيم اإلدارم اإلسبلمي ال يعمل ٔتفرده كٔتعزؿ عن األدكار اإل٬تابية اليت ينبغي على ٚتيع  -ْ
األفراد كاٞتماعات القياـ هبا؛ انطبلقان من قاعدة التعاكف على الرب كالتقول، ك٢تذا فالعملية التنظيمية 

لنهي عن ا١تنكر، كاٟتث على بناء اإلسبلمية ال تغفل عن دعوة الناس إىل ا٠تَت، كاألمر با١تعركؼ كا
ا١توظف الصاّب ُب ا١تنظمة، ىذا إىل جانب مهماتنا التنظيمية األساسية اليت تقـو هبا الوحدات 

 ا١تتخصصة ُب ا٢تيكل التنظيمي.
أف القرارات اإلدارية ذات الطبيعية التنظيمية تصدر بصورة حيادية بعيدة عن أم ٣تامبلت،  -ٓ

، كٔتنأل عن أم مؤثرات شخصية أك عاطفية، فهي ْتد ذاهتا قرارات ك٣تردة عن ا٢تول الشخصي
 تنظيمية راشدة كفعالة، كىي بذلك تكتسب احًتاـ اٞتميع كطاعتهم ٢تا. 

التنظيم اإلدارم ليس ظاىرة إدارية ابتكرىا الفكر الشرقي أك الغريب، بقدر ما ىو ٪تط من أ٪تاط  -ٔ
من تاريخ كجوده على سطح األرض، كٔتا أف اإلسبلـ  حقبةالسلوؾ البشرم ا١تعايش لئلنساف ُب أم 

دين اهلل ا٠تالص ٞتميع أىل األرض، كا٠تالد إىل قياـ الساعة، فقد ىيئو اهلل تعاىل لتحقيق ا١تفهـو الفعلي 

                                                           

ـ، ُُٗٗ-قُُُْ(، ُ، العلـو اإلدارية)٣ّتلة جامعة ا١تلك سعود، ـانظر: التنظيم اإلدارم ُب اإلسبلـ مفهومو كخصائصو،  -ُ
 .ٗٔ-َْص
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ٟتقيقة العبادة من اٞتن كاإلنس، كخضوعهم ٚتيعان لو كحده ال شريك لو، كلذا اتسم بإشباعو ٟتاجات 
 .(ُ)، ا١تادية كالركحية، ُب الدنيا كاآلخرةالفرد كاٞتماعة

 التنظرم اإلدارم النبوم: -ك
لسَتة النيب كا١تتابع  ،التنظيم اإلدارم من أكؿ ما بدأ ُب تبليغ الدعوة صلى اهلل عليو كسلممارس النيب 

ٍب  ،مثل ٖتديد طبيعة العمل )الدعوة السرية( ،يبلحظ كجود التنظيم بشكل عملي صلى اهلل عليو كسلم
كجعل  ،ٍب بدأت مبلمح العمل ا١تنظم ُب الربكز بشكل أكثر مع األمر با٢تجرة إىل اٟتبشة ،اٞتهر بالدعوة

 .يهم عثماف بن عفاف رضي اهلل عنوعل
، كذلك من أنواع التنظيم اإلدارم متطوران  نوعان  صلى اهلل عليو كسلمكُب بيعة العقبة مارس الرسوؿ 

حيث جرل تشكيل ىـر  ،(ِ)"قػىٍوًمًهمٍ  عىلىى يىكيونيوفى  نىًقربنا؛ عىشىاى  اثٍػنىيٍ  ًمٍنكيمٍ  ًإلىيَّ  "أىٍخاًجيوا: عندما قاؿ
، كلقد مثلت نسبة ا١تنتخبُت من ليسهل االتصاؿ بالقيادة اإلدارية ؛إدارم منتخب من اجملتمع نفسو

 .تقريبان  % أك كاحد من كل سبعةُٔاجملتمع حوايل 
 ،كأقركا ببنودىا ،للمبايعُت حقوقهم ككاجباهتم دك٪تا لبس صلى اهلل عليو كسلمكقد كضح الرسوؿ 

قوؽ كالواجبات كفيو توضيح للح ،فكاف ىذا العمل التنظيمي ا١تبدع قد تضمن تشكيل ىيكل إدارم
 يتحدث عنها ، كىذا كلو ىو شكل لعملية إدارية مستوفية للشركط ا١تعاصرة اليتكالتوثيق ُب سجبلت
 .علم اإلدارة اٟتديث

كبُت األنصار  و صلى اهلل عليو كسلمبين صلى اهلل عليو كسلم حيفة اليت كتبت بأمر الرسوؿكُب الص
حددت ىذه الوثيقة كاجبات  ،ككذا بُت ا١تسلمُت كغَت ا١تسلمُت من جهة أخرل ،كا١تهاجرين من جهة

تنظيم مع  ،، ككضعت قواعد للعبلقات بُت أفراد التنظيم مع غَتىمكصبلحيات كمسؤكلية عناصر التنظيم
 .(ّ)صلى اهلل عليو كسلم(أف ال ٮترج أحد إال بإذف الرسوؿ )آلية العمل مثل 

 استعمالو صلى اهلل عليو كسلم كثَتان ١تبدأ الشورل،األدارم النبوم من خبلؿ  التنظيم يظهركذلك 
كما كاف صلى اهلل عليو كسلم يستخلف على ا١تدنية   ،كتفويض األعماؿكإدارتو لشؤكف ا١تدينة بنفسو، 

 كيشرؼ على شؤكف األقاليم البعيدة عن طريق من ٬تد فيهم الكفاءة من أصحابو،  عند سفره،
صلى اهلل عليو كسلم علي بن أيب إذ استعمل النيب ، ١تبدأ الرقابة، كتوزيع كتقسيم األعماؿاستخدامو ك 

، ككاف حذيفة صاحب سره، كأمُت ا٠تتم اٟتارث بن عوؼ، ككاتب طالب كاتبان للعهود، كمعاكية للوحي

                                                           

 .ّٕ، ِٕـ، صُُٗٗ-قُُُْ(، ُ، العلـو اإلدارية)ّا١تلك سعود، ـ التنظيم اإلدارم ُب اإلسبلـ مفهومو كخصائصو، ٣تلة جامعةانظر:  -ُ
 أٛتد ركاه»، قاؿ ا٢تيثمي: ُِْٓٓبرقم:  ّْٕ/ُّ الكبَت ا١تعجم، كالطرباٍل ُب ُٖٕٗٓبرقم:  ٖٗ/ِٓسند ُب ا١ت أٛتدأخرجو  -ِ

، كقاؿ األرنؤكط: ٖ/ٔ الفوائد كمنبع الزكائد ٣تمع «بالسماع صرح كقد ،إسحاؽ ابن غَت ،الصحيح رجاؿ أٛتد كرجاؿ ،بنحوه كالطرباٍل
 .«حديث قوم، كىذا إسناد حسن»
 .ُّ، َّالتميز القيادم للرسوؿ ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم ُب اٞتوانب اإلدارية حملمد ٭تِت الكبسي ص -ّ
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ا١تغاًل معيقيب بن أيب فاطمة، ككاف عبداهلل بن األرقم ٬تيب ا١تلوؾ عن رسوؿ اهلل، كالزبَت بن العواـ 
كالركمية كالقبطية ُب الفارسية  كجهيم بن الصلت يكتباف أمواؿ الصدقات، كزيد بن ثابت ترٚتانو ا٠تاص

 ككاف سفينة كرباح األسود )من موايل الرسوؿ(كأمُت األمة أبو عبيدة، اليهودية، كالزبَت حواريو، كاٟتبشية ك 
يقوموف بوظيفة اٟتاجب، ككانت ىناؾ الوظيفة اإلعبلمية اليت مارسها ا٠تطباء كالشعراء للذكد عن كأنس 

كعبداهلل بن ركاحة ككعب بن مالك ُب الشعر، ىؤالء حساف بن ثابت  كعلى رأس، بألسنتهم اإلسبلـ
صلى اهلل  إىل مبدأ التخصص، بقولو صلى اهلل عليو كسلم أيضان إرشاده ،(ُ)ا٠تطابةكثابت بن قيس ُب 

، اهللً  أىٍماً  ًفي كىأىشىدُّىيمٍ  بىٍكاو، أىبيو بًأيمًَّتي أيمًَّتي "أٍرحىمي عليو كسلم:  قػيهيمٍ  عيمىاي رىا ن  كىأىٍصدى  عيٍِمىافي، حى
، ، كىأىفٍػاىضيهيٍم زىٍيدي ٍبني ثىاًبتو كىأىٍعلىميهيٍم بًالحىَلىًؿ كىالحىاىاـً ميعىاذي ٍبني  كىأىقٍػاىؤيىيٍم ًلًكتىاًب اهلًل أيبىيُّ ٍبني َىٍعبو

ةى ٍبني الجى  ،جىبىلو  ًإفَّ أىًمرنى ىىًذًه األيمًَّة أىبيو عيبػىٍردى ًإفَّ ًلكيلّْ أيمَّةو أىًمرننا كى ، فأرشد إىل أف معاذا (ِ)"اَّاحً أىالى كى
طاعة الرؤساء ُب غَت كأرشد إىل أعلم باٟتبلؿ كاٟتراـ، كزيد أعلمهم بالقرائض، كأيب أقرؤىم للقرآف، 

اًهى، مىا لىٍم بقولو صلى اهلل عليو كسلم:  معصية ا أىحىبَّ كىَى ٍاً  اٍلميٍسًلًم ًفرمى "السٍَّمعي كىالطَّاعىةي عىلىى اٍلمى
ٍعًصرىةو فىَلى سىٍمعى كىالى طىاعىة"يػيٍؤمىٍا  ٍعًصرىةو، فىًإذىا أيًماى ًبمى  اٟتياد كا١توضوعية ُب األداء اإلدارمنرل ك ، (ّ)ًبمى

ُب شأف ا١تخزكمية،  -حبو كابن حبو–إذ يرفض شفاعة أسامة بعيدان عن أية مؤثرات عاطفية أك شخصية، 
ا لىقىطىٍعتي  سىاىقىتٍ  ميحىمَّدو  ابٍػنىةى  فىاًطمىةى  أىفَّ  لىوٍ  اهللً  كىأٍيمي بل يضيف قائبلن: " رضي  ، كيقوؿ ُب أيب ذر"يىدىىى

اىا ي، أىقػىلَّتً  كىالى  الخىٍضاىا ي، أىظىلَّتً  "ما: اهلل عنو إال أنو ١تا طلب األمارة قاؿ  ،(ْ)ذىر " أىًبي ًمنٍ  أىٍصدىؽى  الغىبػٍ
ا أىمىانىةه، لو:  ًإنػَّهى ، كى امىةه، ًإالَّ مىٍن أىخىذىىىا ًبحىقّْهىا، "يىا أىبىا ذىر  ًإنَّكى ضىًعرفه ا يػىٍوـى اٍلًقرىامىًة ًخٍزله كىنىدى ًإنػَّهى كى

كىأىدَّل الًَّذل عىلىٍرًو ًفرهىا"
 صلى اللَّوً  رىسيوؿي  خيرػّْاى  ام" إذُب األمور،  التيسَتك تبسيط اإلجراءات كنرل ، (ٓ)

افى  فىًإفٍ  ،ًإٍثمنا يىكينٍ  لىمٍ  مىا ،أىٍيسىاىىيمىا أىخىذى  ًإالَّ  أىٍماىٍينً  بػىٍرنى  كسلم علرو اهلل ا َى افى  ًإٍثمن  النَّاسً  أىبٍػعىدى  َى
 .(ٕ)"كىسىكّْنيوا كىالى تػينػىفّْايكا ،يىسّْايكا كىالى تػيعىسّْايكا": صلى اهلل عليو كسلمبقولو  ، كيرشد إىل ىذا ا١تبدأ(ٔ)"ًمٍنوي 

بالدعوة كأمره با١تعركؼ كهنيو عن ا١تنكر ُب ٚتيع سعيو صلى اهلل عليو كسلم  اإلدارم وكمن تنظيم
أبرز  من األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكرك  ،ُب سفره كإقامتو، كُب سلمو كحربو، كصحتو كسقمو أحوالو

 .لدكلة اإلسبلميةا١تبلمح التنظيمية للجهاز اٟتكومي ُب ا
                                                           

 .ُّٗب عصر الرسوؿ للكرمي ص، كاإلدارة ٓٓانظر: التنظيم اإلدارم ُب اإلسبلـ مفهومو كخصائصو، ٣تلة جامعة ا١تلك سعود، ص -ُ
 ىذا»، قاؿ الًتمذم: َُِْٗبرقم:  ِِٓ/َِ أٛتد، ك ُْٓبرقم:  ٓٓ/ُ ماجو ابن، ك َّٕٗبرقم:  ْٔٔ/ٓ الًتمذم أخرجو -ِ

 .«صحيح حسن حديث
 .  ُّٖٗبرقم:  ُْٗٔ/ّ، كمسلم ِٕٓٔبرقم:  ُِِٔ/  ٔأخرجو البخارم  -ّ
 .«كىذا حديث حسن»، قاؿ الًتمذم: ُٗٓٔبرقم:  َٕ/ُُ ، كأٛتدُٔٓرقم:  ٓٓ/ُ ماجو ، كابنَُّٖ: رقم ٗٔٔ/ٓ الًتمذم أخرجو -ْ
 .ُِٖٓبرقم:  ُْٕٓ/ّأخرجو مسلم  -ٓ
 .ِِّٕبرقم:  ُُّٖ/ْ ، كمسلم،ٕٕٓٓبرقم:  ِِٗٔ/ٓ البخارم، أخرجو -6
   .ُّْٕبرقم:  ُّٗٓ/ّ ، كمسلم،ْٕٕٓبرقم:  ِِٗٔ/ٓ البخارم، أخرجو -ٕ
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 اإلدارم كالتنسرق التوجرو
 من االنتهاء بمجردأٌب ثالثان بعد التخطيط كالتنظيم، فيك  إحدال الوظائف اإلدارية، التوجيوٯتثل 

 العملية ُب التالية ا٠تطوة تكوف فيها، العاملُت كتوظيف ،التنظيمي ىيكلها كبناء ،ا١تنظمة خطط صياغة
 من ا١تنظمة أىداؼ تحقيقب ا١تدير إذ يقـو، التنظيمية األىداؼ ٖتقيق بإتاه الناس توجيو ىي اإلدارية
حلقة االتصاؿ بُت ا٠تطة فهو عنصر مهم من عناصر اإلدارة،  التوجيوك ، كٖتفيزىم ا١ترؤكسُت إرشاد خبلؿ

التوجيو على أحسن كليكوف كعملية التنفيذ من جهة أخرل،  ،ا١توضوعة لتحقيق األىداؼ من جهة
 اإلدارة ٠تصائصيل عملية االتصاؿ، ٦تا يتطلب فهم صورة ٦تكنة كاف ال بد من تقدَل اٟتوافز، كتسه

تلك اٟتاجات إلشباع أفرادىا، من حيث طبيعة احتياجاهتم اإلنسانية، كمعرفة الفركؽ الفردية، كالتفهم 
 بطريقة ٖتقق التوازف بُت أىداؼ األفراد، كأىداؼ ا١تؤسسة اليت يعملوف هبا.

هبا كل األنشطة ا١تعنوية كالذىنية كاإلنسانية، ٦تا يؤدم إىل تشجيع  ،بأف لو كظيفة مركبة التوجيو كيتميز
االختيارم بينهم،  بكفاءة عالية، كٖتقيق التنسيق بُت ٣تهوداهتم، كتنمية التعاكف على العملا١توظفُت 

 ..(ُ)تربوية ىداؼ ا١تنشودة ألم مؤسسةلتحقيق األ
 تعايف التوجرو: -أ
اليت يتم هبا االتصاؿ با١ترؤسُت؛ إلرشاىم كترغيبهم، كالتنسيق بُت ؼ التوجيو بأنو: العملية ر  عي 

 جهودىم، كقيادهتم إىل ٖتقيق ا٢تدؼ.
٨تو ا١توظفُت -مديران أك رئيسان لشعبة-كعرؼ بأنو اٞتهود اإلدارية كالفنية اليت يبذ٢تا ا١تسؤكؿ ُب ا١تنظمة 

 ك ٖتقيقان ألىداؼ ا١تنشأة اليت يعملوف هبا. ، كذلليقوموا بأعما٢تم بالشكل ا١تطلوب؛ العاملُت ٖتت إشرافو
 توجيو خبل٢تا من ٯتكنو اليت كالكيفية ا١تنظمة، داخل البشرم العنصر إدارة على ا١تدير قدرةكعرؼ بأنو 

 .ٖتقيقها أجل من يعملوف اليت األىداؼ لبلوغ كحفزىم األفراد
 اإلدارية ا١تستويات ٥تتلف ُب الرؤساء من كالتعليمات كالقرارات األكامر إصدار العملية ىذه كتتضمن

 ،ا١ترؤكسُت بُت التعاكف إ٬تاد تتضمن كما،  ا١تناسبة كبالطريقة ،احملدد الوقت ُب كتنفيذىا ،ا١ترؤكسُت إىل
 .(ِ)الفعالة كالقيادة ،كاالتصاؿ ،اإلنساٍل اٟتفز أساليب بإتباع ؛٢تم ا١تعنوية الركح كرفع

 التابوم:أنواع التوجرو في المجاؿ  -ب
تقـو بو األجهزة التعليمية كالفنية ا١تتخصصة من كبار األساتذة كاالستشاريُت كا٠ترباء توجيو فٍت:  -ُ

كل ُب اجملاؿ ا١تتخصص بو، كما أف اٞتهاز اإلدارم األكادٯتي يشرؼ على عملية التوجيو،   ،كالفنيُت
 ،القرارات البلزمة حيا٢تا، كىذا النوع من التوجيو يتعلق باٞتوانب األكادٯتية العلمية منها كالنظرية كيصدركف

  كالبحث العلمي بأساليبو كطرقو، كما يتعلق هبما من كسائل معينة علمية كفنية كتكنولوجية. ا٠تاصة بالتدريس
                                                           

 . ُِٔكالوظائف( ص ، كمبادئ اإلدارة )النظرياتِّ، كاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم صَُُالًتبوية صأساسيات اإلدارة  -ُ
 .ُٗكاإلدارة اإلسبلمية كأثرىا على األداء التنظيمي ص، َُٓ، كمبادئ اإلدارة اٟتديثة صَُِأساسيات اإلدارة الًتبوية ص -ِ
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ستويات اإلدارة الًتبوية، سول كاف يقـو بو كل مدير بالنسبة ١ترؤكسيو ُب ٚتيع م توجيو إدارم: -ِ
على مستول اإلدارة العليا أك الوسطى أك التنفيذية، حيث يقـو ا١تدير بدفع مرؤكسيو للعمل بأقصى 

 .(ُ)ك٭تقق أىدافهم ،ُب جو مبلئم يشبع رغباهتم ،كفق خطط موضوعة ،طاقاهتم كإمكاناهتم
 التوجرو اإلدارم:مبادئ  -ج

للًتبية، كعمليات  اإلدارم أىداؼ خاصة تسعى إىل ٖتقيق األىداؼ العامةنظران ألف ١تبادئ التوجيو 
 يتم عن طريقها ٖتقيق تلك األىداؼ ا٠تاصة بالتوجيو اإلدارم، فقد صنفت ا١تبادئ إىل نوعُت:

ف ا٢تداؼ النهائي للتوجيو اإلدارم ىو ذلك أمبادئ خاصة بأىداؼ التوجيو اإلدارم الًتبوم:  -ُ
الرؤساء كا١ترؤكسُت؛ للوصوؿ إىل األىداؼ العامة اليت تنشدىا ا١تؤسسات الًتبوية ٖتقيق التعاكف بُت 

 كتسعى إىل ٖتقيقها، كذلك عن طريق ا١تبادئ لتايل:
، من أجل إ٬تاد الصلة الوثيقة بُت الرئيس كمرؤكسيو، مبدأ اشًتاؾ الفرد ُب صياغة ا٢تدؼ العاـ -أ

كعلى القائد أف يوجو مرؤكسيو كيؤدم ٢تم مبلحظاتو، كتوفَت االحتياجات البلزمة لؤلداء الوظيفي، 
ك٭تفزىم ألداء كظائفهم عن طريق توظيف ا١تسا٫تات ا١تمكنة كالفعالة لتحقيق أىداؼ ا١تؤسسات 

 الًتبوية.
دم ٢تم مبلحظاتو، كأف ٬تعل بلوغ بفعلى القائد أف يرشد مرؤكسيو كيٕتانس األىداؼ: مبدأ  -ب

كٯتكن ذلك من خبلؿ منح اٟتوافز  مع بلوغ أىداؼ ا١تنظمة الًتبوية،أىدافهم متكامبلن كمتجانسان 
كالتشجيعات كا١تتطلبات اإلنسانية لؤلفراد العاملُت بغرض إشباعهم، كمن أجل دفعهم إىل ٖتقيق أىداؼ 

 األجهزة الًتبوية.
ألجهزة اكي ٖتقق ،  نشطة ا١تختلفةكذلك بتوفر كسائل كأدكات االتصاؿ كاأل مبدأ كفاية التوجيو: -ج

 كأفضل النتائج، كبأعلى درجات الرضا. ،بأقل التكاليفالًتبوية اٞتماعة، 
 مبادئ عملية لتحقيق أىداؼ التوجيو اإلدارم الًتبوم: -ِ
كينص على أف التوجيو كي يكوف فعاالن إىل أقصى حد فإنو كحدة األمر )الرئاسة أك القيادة(:  مبدأ -أ

من رئيس كاحد، كىذا ١تنع االختبلؼ ُب إصدار األكامر، كٕتنيب ينبغي إال يكوف الفرد مرؤكسان ألكثر 
ا١تنظمات الًتبوية تعدد الوالءات كا١تفاضلة بُت األشخاص، كىو مبدأ مشًتؾ بُت التنظيم كالتوجيو 
اإلداريُت، كعليو كلما كاف مصدر التوجيو كالقيادة كاحدان كلما ا٩تفضت مشاكل االزدكاجية ُب األكامر 

 كلما تعمق شعور ا١ترؤكسُت با١تسؤكلية عن النتائج ا١تطلوبة منهم.كالقرارات، ك 
مبدأ اإلشراؼ ا١تباشر: التوجيو اإلدارم الفعاؿ يتطلب أف تكوف عبلقة القائد بأفراده عبلقة  -ب

 مباشرة كموضوعية؛ لتوفَت الرقابة السليمة على أداء األفراد؛ لتحقيق أفضل النتائج.

                                                           

 . َُِانظر: أساسيات اإلدارة الًتبوية لشرؼ ا٢تادم ص -ُ
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التوجيو اإلدارم الفعاؿ يتطلب أف تكوف الوسيلة ا١تستخدمة من قبل يو: مبدأ مبلءمة كسيلة التوج -ج
كأف تكوف ٤تًتمة من قبل ا١ترؤكسُت، كىي على شكل استشارة، كقد تتطلب أحيانان القائد فعالة كمؤثرة، 

 االنفراد بالتوجيو كالرأم.
كاالتصاؿ ُب التنظيم اإلدارم، مبدأ االتصاؿ اإلدارم: يعترب القائد الوسيلة األساسية للتوجيو  -د

 كتعترب ا١تناصب اإلدارية مركزا لبلتصاؿ ُب ذلك التنظيم.
يفهم ا١ترؤكسوف ما ىي الغاية من عملية التوجيو؛  مبدأ الفهم: التوجيو اإلدارم الفعاؿ يتطلب أف -ق

 ليفهموا ا١تعلومات ا١تراد إيصا٢تا ٢تم.
الوسائل اإلعبلمية ا١تباشرة كاٟتديثة أمران فعاالن إىل درجة  تعترب الزيادة ُب استخداـ مبدأ اإلعبلـ:  -ك

 كبَتة بالنسبة لبلتصاؿ ٦تا ينعكس أثره إ٬تابيان على عملية التوجيو.
مبدأ االستخداـ االسًتاتيجي للتنظيم غَت الرٝتي: إذ على القائد استخداـ التنظيم غَت الرٝتي  -ز

بطريقة فعالة، كذلك من خبلؿ إقامة الصبلت الشخصية، كالصبلت الوظيفية مع العاملُت لتسيَت 
 األعماؿ كا١تهاـ ا١توكولة إليهم، مع احملافظة على مراكز النفوذ كسلطة اٗتاذ القرار.

مبدأ القيادة: إذ تعترب القيادة ٔتا لديها من قدرة كفعالية أمران ضركريان للتوجيو اإلدارم الفعاؿ،  -ح
    .(ُ)ك٢تذا ينبغي على القائد أف يكوف مؤثران كمتأثران ُب اجملموعة اليت يقودىا؛ لتحقيق ا٢تدؼ ا١تنشود

 التابوية:العَلقة برن التخطرط كالتنظرم كالتوجرو في اإلدارة  -د
التوجيو تربطو عبلقو كثيقة بكل من التخطيط كالتنظيم، فنجاحو يتوقف على كضوح األىداؼ 
كالسياسات، كسبلمة ا٠تطط، كٖتديد السلطات كا١تسؤكليات كالعبلقات بُت األفراد، ك٢تذا فإنو ينبغي أف 

، فاألىداؼ كفعالية عاليةتكوف كظيفة كل من التخطيط كالتنظيم ُب اٞتهاز اإلدارم الًتبوم ذا كفاية 
كاإلجراءات التفصيلية ا٠تاصة بتنفيذ العمليات كالسياسات كاضحة كمفهومة لكافة أفراد ذلك اٞتهاز، 

األساسية البد أف تكوف مناسبة، كالربامج الزمنية كخطط العمل متوفرة، كيفضل أف تكوف ا١تسؤكليات 
لبلختصاصات  ة من خبلؿ الوصف الوظيفي الدقيقكالعبلقات اليت تربط بُت أفراد اٞتهاز ٤تدكدة ككاضح

اليت تصدرىا القوانُت كاللوائح ُب ا١تنظمات الًتبوية، كأف يكوف شاغلوا تلك ا١تناصب  كا١تناصب اإلدارية
كالوظائف اإلدارية ُب مستول ا١تسؤكلية ا١تلقاة عليهم، كأف تتوفر لديهم ا٠تربة الكافية إل٧تاح العمل 

 .(ِ)ألسس كا١تقومات تكوف عملية التوجيو صعبة كمعقدة كغَت ٤تتملة النجاحاإلدارم، كبدكف ىذه ا
 عناصا التوجرو اإلدارم:أدكات ك  -ق
كللتحفيز عدة مقومات أساسية تتمثل ُب ضركرة ، دفع العاملُت للعمل برغبة كٛتاسالتحفيز:  -ُ

كىذا يعٍت أف أم جهود تبذؿ للتحفيز كاٟتث على  ،توفر االستعداد، كهتيئة البيئة، كالتعزيز أك التدعيم
                                                           

 .  ُُٕ، كالوجيز ُب مبادئ اإلدارة لسبلمة صَُٔ-َُّانظر: أساسيات اإلدارة الًتبوية  -ُ
 .  َُٔانظر: أساسيات اإلدارة الًتبوية  -ِ
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زيادة العمل أك األداء لن ٖتقق أىدافها ما مل يكن لدل العاملُت استعداد كقدرة، كمامل هنيئ ا١تناخ 
اٟتافز عبارة عن باعث ك ، ا١تناسب لتأكيد امكانيات القدرة كزيادهتا عن طريق عمليات التعزيز أك التدعيم

ا١تادية –كبل نوعي اٟتوافز فرد إىل أداء عمل ما، أك ٖتسُت ذلك األداء، ك مادم أك معنوم يدفع ال
سليب كإ٬تايب، فاٟتوافز ا١تادية اإل٬تابية مثل: ا١تكافآت التشجيعية، كاألجر، كالًتقيات، كاٟتوافز  -كا١تعنوية

ا١تادية السلبية مثل: ا٠تصم من األجر، كحرماف ا١تكافأة كالعبلكة كالًتقية، كاٟتوافز ا١تعنوية اإل٬تابية مثل: 
دات التقدير، كاٟتوافز ا١تعنوية السلبية تقدير جهود العاملُت، كالثناء كا١تديح، كلوحات الشرؼ، كشها

ز كمهمة استخداـ اٟتافمثل: اللـو كالتأنيب، كتوجيو اإلنذار، كالزجر، كنشر أٝتاء ا١تهملُت ُب قوائم، 
 ا١تناسب تقع على عاتق اإلدارة.

ٔتا ُب ذلك ا١تهارات  ،كيتضمن زيادة ا١تعرفة كا١تعلومات، كتنمية ا١تهارات كالقدراتالتدريب:  -ِ
كا١تهارات القيادية،  ،من ٗتطيط كتنظيم كتنسيق كرقابة البلزمة ألداء العمليات الفنية، كا١تهارات اإلدارية

أداة ك كتعديل االٕتاىات أك تغيَتىا أك اكتساب إتاىات جديدة، كٯتثل التدريب حلقة اسًتاتيجية، 
ا١تنظمات ا١تختلفة على إمكانية فعالة، ككسيلة حاكمة من الوسائل اليت تعُت القائمُت كا١تسؤكلُت على 

 إرشاد مرؤكسيهم كاإلشراؼ عليهم.   
كات توجيهية من الرئيس إىل مرؤكسيو؛ هبدؼ القياـ دمر أكاكاأل :كالتعليمات إصدار األكامر -ّ

كالبد فيها أف تكوف معقولة كقابلة للتنفيذ،  ،ظركؼ معينة بأعماؿ ٤تددة، أك االمتناع عن عمل ُب
كتسمح الظركؼ احمليطة كباستطاعة ا١ترؤكسُت القياـ هبا، كتكوف ُب مستول قدراهتم كإمكانياهتم، 

، بتنفيذىا، كأف تكوف كاضحة، ك٤تددة، كمتكاملة مبينة لكم العمل كنوعو، كمكاف تنفيذه، ككقتو احملدد
 .توبان كمن ا١تستحسن أف يكوف التوجيو مك

 .(ُ)كسيأٌب بياهنما إف شاء اهلل تعاىل كالعبلقات اإلنسانية، القيادة، كاالتصاؿ، -ٔ، ٓ، ْ
 رق اإلدارمالتنس -ك

ات بعيدان عن األىداؼ يق مكانة جوىرية ُب العملية اإلدارية؛ ألنو ٯتنع االزدكاجية، كىدر الطاقسللتن
ا١تخطط ٢تا، لذا فإنو يعمل على جعل ٤تصلة القول ا١تسَتة للمؤسسة، تأٌب من تظافر ىذه القول، 

 ُب نفس ا١تصب، كإف جاءت من إتاىات ٥تتلفة. النتائج لتثرم ؛كاجتماعها
 ،العمل، كتوفَت كحدة عملية يتم من خبل٢تا تأمُت االنسجاـ بُت جهود العاملُتقد عرؼ بأنو: ك 

 .(ِ)نشودةبشكل ٭تقق األىداؼ ا١ت ،كالتوافق ُب األداء
 

                                                           

، ُْٖة )النظريات كالوظائف(ص، كمبادئ اإلدار ُِِ-َُِ، كأصوؿ اإلدارة اٟتديثة صَُٖ-َُٔأساسيات اإلدارة الًتبوية  -ُ
 .ِّصالتميز القيادم للرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ُب اٞتوانب اإلدارية حملمد الكبسي ، ك ِٕٗ( صُكأساسيات اإلدارة )

 .َُٖ، كمبادئ اإلدارة )النظريات كالوظائف(صٔٓاإلدارة ا الًتبوية ا١تعاصرة لعريفج ص -ِ
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 قواعد كأصوؿ التنسرق: -ز
٦تا يستدعي عمليات تنسيق ا١تؤسسة تنوعان اتسع مدل التقسيم ُب التنظيم، كلما زاد العمل ُب   -ُ

 ٖتقيقان ألىداؼ ا١تؤسسة. ؛أمشل؛ لضماف ترابط ا١تكونات فيما بينها
العمل قدران كبَتان من الكفاية ا١تطلوبة، كال تتحقق الكفاية بغياب  ٭تقق التخصص كتقسيم -ِ

 التنسيق.
يتحقق التكامل بُت الوظائف ا١تختلفة غَت ا١تتجانسة من خبلؿ أداء األفراد كاٞتماعات ألعما٢تم  -ّ

 ُب إطار الربامج ا١تتفرعة من الربنامج العاـ للمؤسسة.
داؼ الربنامج كتقبلوىا كلما سهل ٖتقيق التنسيق بانضباط كلما زاد فهم األفراد ُب التنظيم ألى -ْ

 كتوجيو ذاٌب.
 كلما كانت طرؽ كمنافذ االتصاالت جيدة كمباشرة كلما ٖتقق التنسيق دكف صعوبات.  -ٓ
 عندما يتم تفويض السلطات كفقان للمسؤكليات يتم ٖتقيق التكامل الذم ىو أساس التنسيق. -ٔ
عندما يتحقق عامل الثقة بُت األعضاء يتحقق التعاكف الذم يؤدم للتكامل داخل التنظيم  -ٕ

 كاٟتافز اإل٬تايب على العمل.
لكنو يتطلب جهدان ككقتان ، ضركرم -البيئة ا٠تارجية–نسيق بُت ا١تؤسسة كغَتىا من ا١تؤسسات تال -ٖ

 متفردان.
كما يتضمن االنتفاع باألدكات كاألجهزة يتضمن التنسيق كل الوظائف كاٞتهود كاألنشطة،   -ٗ

 كالتسهيبلت ا١تادية ا١تتوفرة للمؤسسة أك التنظيم.
عمليات التنسيق الوحدات التنظيمية على ا١تستول األفقي، كما تغطي العبلقات بُت  تغطي -َُ

  .(ُ)مع بعضها بعبلقة رأسيةالوحدات اليت تًتابط 

                                                           

 .ٖٓ-ٔٓاإلدارة ا الًتبوية ا١تعاصرة لعريفج ص -ُ
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 في اإلدارة اإلسَلمرةكالتنسرق التوجرو 
 تعايف التوجرو في اإلدارة اإلسَلمرة:  -أ
 كاألكامر كالتعليمات الشفوية أك اإلرشادات كالنصائح ٣تموعاإلسبلمي بأنو:  رؼ التوجيو اإلدارمعي 

 ،بأسلوب حسن بعيد عن التهجم أك التهكم أك السخرية ،مرؤكسيو الصادرة من الرئيس إىل ،ا١تكتوبة
كذلك من أجل  ،حرصا ن على األداء اإلدارم السليم ؛االمتناع عنو بعمل ما أك بقصد القياـ ،أثناء العمل
 ،ألداء عملو ؛إرشاد ا١توظف إىل أفضل السبل :-التوجيو- أك ىو، ىدؼ ٤تدد مشركع الوصوؿ إىل

 .(ُ)اٟتنيفكفقا ن للشرع  ،كتنفيذ القرارات كالتعليمات
 :اإلدارة اإلسَلمرة مَلمح التوجرو في -ب

، فإف داتتدفق األكامر كالقرارات كالتعليمات كاإلرشا كظيفة إدارية قيادية مسئولة عنباعتبار التوجيو 
 :كالتايل لو مبلمح ٯتكن اختصارىا

كذلك لتحسُت القياـ  ؛يكوف ىناؾ رئيس كاحد لكل مرؤكس يتعُت أف: ٔتعٌت أنو كحدة األمر -ُ
 ُب القرارات كالتوجيهات -دكاجيةأك از -تضارب أك تناقض  ٭تدث ف الأكمن أجل  ،بالعمل اإلدارم
ثىةه ًفي سىفىاو،  :قولوبالرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم  دعا إليو ما كىو ،كاألكامر اإلدارية "ًإذىا خىاىجى ثىَلى

ؼ الذم يؤدم إىل التبلؼ، فمع ألف ُب ذلك السبلمة من ا٠تبل»، قاؿ الشوكاٍل: (ِ)فػىٍلرػيؤىمّْايكا أىحىدىىيٍم"
التأمَت يستبد كل كاحد برأيو، كيفعل ما يطابق ىواه، فيهلكوف، كمع التأمَت يقل االختبلؼ،  ـعد

كحدة األمر ٕتعل من السهولة ٖتديد ا١تسؤكلية ك٣تاالهتا كطرؽ إببلغها بشكل ، ك (ّ)«كٕتتمع الكلمة
 ة.كعبلقاهتم داخل كخارج ا١تؤسسالضابطة لسلوؾ  األفراد سليم، كىو أساس كظيفة التوجيو 

التوجيو ليس تسلطا ن كٕتاىبل ن لذكم ؛ ألف الشورل قبل إصدار األكامر كالتوجيهات كالقرارات -ِ
كفوؽ كل ىذا شورل  ،، كإ٪تا ىو تدبر كحكمةفعل لسلوؾ أك رد ،كليس انفعاال ن ٠تطة ،ا٠تربة كا١تعرفة

ا١تهاـ ا١تختلفة اليت يرغب ا١تاىر ُب اإلسبلـ ىو الذم يتشاكر مع مرؤكسيو ُب  كالقائد اإلدارم، كتشاكر
صفة من  الشورل، ك٢تذا كانت كيستطيع تنفيذىا بصورة سليمة ،يتبُت لو إمكانية تنفيذىال ؛ٖتقيقها ُب

نػىهيٍم﴾تعاىل: يقوؿ  ،صفات ا١تؤمنُت  [.ّٖالشورل:]﴿كىأىٍمايىيٍم شيورىل بػىرػٍ
، كما أف ما يقـو بو مرؤكسوهل مسئوؿ عن ك القائدف، كا١تساءلة ا١تشًتكة ،سئولية التضامنيةا١ت -ّ

، كا١تساءلة ا١تسئولية تضامنيةف ،أماـ القائد ُب ا١تؤسسة ا١ترؤكس مسئوؿ عن كل ما قاـ بو من أعماؿ
َيلُّكيمٍ  رىاعو  َيلُّكيمٍ  "أىالى : الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم إحقاقا ن لقوؿ ،مشًتكة رىًعرًَّتًو" عىنٍ  مىٍسئيوؿه  كى

(ْ). 
                                                           

 .ِّٕمقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية للمزجاجي ص -ُ
 .ِّْٕبرقم:  ّّٔ/ٕ، صحيح سنن أيب داكد «إسناده حسن صحيح»، كقاؿ األلباٍل: َِٖٔبرقم:  ِْ/ِأخرجو أبو داكد  -ِ
 .ُِٖ/ٗنيل األكطار -ّ
 .ُِٖٗبرقم:  ُْٗٓ/ّ ، كمسلمُِْٔبرقم:  َُٗ/ِالبخارم  أخرجو -ْ
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، التوجيو ُب اإلدارة اإلسبلمية قائم على الرٛتة؛ ألف اإلنسانية عند التوجيو اعاة االعتباراتمر  -ْ
 ،تشجيع ركح العمل اٞتماعي ؤدم إىلي ٦تا ،ككرامتهم ،كاحًتامهم ،مشاعر األفراد اةراعكم ،كالتعاطف

لرسولو  موجهان  يقوؿ تعاىللذا ، ا١تنظمة كبالشكل الذم ٭تقق أىداؼ ،كالتعاكف كاالنسجاـ بُت األفراد
نٍػفىضُّوا ًمٍن : صلى اهلل عليو كسلمالكرَل  ﴿فىًبمىا رىٍحمىةو ًمنى اللًَّو لًٍنتى لىهيٍم كىلىٍو َيٍنتى فىظِّا غىًلرظى اٍلقىٍلًب الى

﴾  .[ُٗٓ]آؿ عمراف:حىٍوًلكى
قرار ُب حد ذاتو  ف التوجيو ىوأ ، كاٟتقيقةلقرارذىن أف ىذه ا١تبلمح أشبو ٔتا ٮتص االكقد يتبادر إىل 

 .(ُ)أما التوجيو فهو قرار تنفيذم ٢تا ،-كا٠تطة قرار- ف القرار األصلي يعترب خطةأأم  ،لتنفيذ قرار ما
 :اإلدارة اإلسَلمرة شاكط التوجرو في -ج

، تباعالكفرض لو طاعة ا ،األكامر أك التعليمات ُب إصدارأف اإلسبلـ أعطى القائد اإلدارم اٟتق  كما
 :، كىيبعُت االعتبار عند إصدار التوجيوعليو عدة أشياء كشركط ٬تب عليو أخذىا  فقد أكجب

األمر  ، كمن ٍببل تكوف فيو معصية هلل كرسولوف ،اإلسبلمية شريعةالتوجيو ُب نطاؽ ال أف يكوف -ُ
عن نطاؽ ا١تنهج  ٮترج -أك انتهاؾ حرمة، أك اعتداء على الغَت ،بسرقة–س غَت أمُت الصادر من رئي

ديث ابن عمر رضي اهلل عنهما أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ٟت؛ ، كمن ٍب فبل طاعة فيواإلسبلمي
ٍعًصرىةو، فىًإذىا أيًماى بً قاؿ:  اًهى، مىا لىٍم يػيٍؤمىٍا ًبمى ٍاً  اٍلميٍسًلًم ًفرمىا أىحىبَّ كىَى ٍعًصرىةو "السٍَّمعي كىالطَّاعىةي عىلىى اٍلمى مى

﴾كُب الكتاب العزيز:  ،(ِ)عىة"فىَلى سىٍمعى كىالى طىا  .[ُِ]ا١تمتحنة:﴿كىالى يػىٍعًصرنىكى ًفي مىٍعايكؼو
؛ ألف -يكوف أكرب من طاقة ا١ترؤكس كأف-متجاكزة للحدكد العادية  كوف ُب التوجيو مشقةيأال  -ِ

ينً  ًفي عىلىٍركيمٍ  جىعىلى  كىمىا﴿يقوؿ تعاىل:  ، كاٟترج مرفوع،ٕتلب اٟترج ا١تشقة ا١تتجاكزة  ًمنٍ  الدّْ
ٍلنىا مىا الى طىاقىةى لىنىا بًًو﴾كال تكليف ٔتا ال يطاؽ: ، [ٖٕاٟتج:]﴾حىاىجو   [.ِٖٔ]البقرة:﴿رىبػَّنىا كىالى تيحىمّْ
 فاألمر بإتبلؼكعليو ، مفهوما ن من ا١ترؤكس، كأال يكوف فيو ضرر لو أك للغَتالتوجيو  أف يكوف -ّ
 ، كاألمر بالعمل ُبال ٕتب طاعتوبالتايل ك  ،أمر خارج عن ا١تنهج اإلسبلمي ،إنساف أك مالو جهد

 ىو أمر غَت كافية  ية٣تاالت إشعاع أك مواد سامة أك ُب بيئة غَت مناسبة مع عدـ كجود احتياطات أمن
نيب ، كيقوؿ ال[ُٓٗالبقرة:]﴿كىالى تػيٍلقيوا بًأىٍيًديكيٍم ًإلىى التػٍَّهليكىًة﴾كاهلل تعاىل يقوؿ: ، لضررٞتلبة ل ؛مشركع

 مرىم أمَتىم أف يدخلوا ُب النار:قاؿ ُب السرية الذين أ، ك (ّ)ال ضىاىرى كال ًضاىارى""صلى اهلل عليو كسلم: 
هىا؛ ًإنَّ   .(ْ)"مىا الطَّاعىةي ًفي اٍلمىٍعايكؼً "لىٍو دىخىليوىىا مىا خىاىجيوا ًمنػٍ

                                                           

 .َِٖ، ِٕٕ-ِٕٓمقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية للمزجاجي ص  -ُ
 .  ُّٖٗبرقم:  ُْٗٔ/ّ، كمسلم ِٕٓٔبرقم:  ُِِٔ/  ٔأخرجو البخارم  -ِ
 .ِّْ/ٔ، كلو شواىد تصل الصحة أك اٟتسن، فيض القدير ِٕٖٔرقم:  ُّّ/ُ، كأٛتد ُِّْرقم:  ْٖٕ/ِأخرجو ابن ماجو  -ّ
 .  َُْٖبرقم:  ُْٗٔ/ّ، كمسلم ِٕٔٔبرقم:  ُِِٔ/ٔأخرجو البخارم  -ْ
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الشخصية  كالناحيةيكوف ىناؾ توافق بُت التوجيو ؛ لالظركؼ الشخصية ١تن يتلقى األمر مراعاة -ْ
  يكلف باألعماؿ اليت تتطلبال ،الذم يتصف بالعصبية كالقلق كالتوتر الشخصثبلن مف ،للمرؤكسُت

 .كالًتكيز الصرب
، فبل يتضمن خركجا ن على ىذه اإلدارم متماشيا ن مع األىداؼ العامة للتنظيم أف يكوف التوجيو -ٓ

أمانة ٭تاسب اهلل عليها يـو  على أهنا للوظيفة كىذا ينبع من مفهـو اإلسبلـ ،انتهاكا ن ٢تا كال ،األىداؼ
"يىا أىبىا ذىر  : كظيفة عامة لقد قاؿ الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ أليب ذر حُت طلب منو أف يوليو، ك القيامة

ا يػىٍوـى اٍلًقرىامىًة ًخٍزله كىنى  ًإنػَّهى ا أىمىانىةه، كى ًإنػَّهى ، كى ا ًبحىقّْهىا، كىأىدَّل الًَّذل عىلىٍرًو ًإنَّكى ضىًعرفه امىةه، ًإالَّ مىٍن أىخىذىىى دى
 .(ُ)ًفرهىا"
على  فيصر ،، كال تأخذه العزة باإلٍبعن إصبلح أم خطأ قد يقع منوالتوجيو  مصدرأف ال يتورع  -ٔ

إعادة النظر فالواجب ٭تتم  ، كمن ٍبلقرارات يتبُت عند التطبيق خطؤىاف كثَتا ن من األكامر كاإرأيو، إذ 
 .التمادم ُب الباطل ألف الرجوع إىل اٟتق خَت من؛ فيها كتبلُب عيوهبا

-بد من توافر ٝتات ُب شخص ا١توجو  الكاف  ،التوجيو ُب اإلدارة اإلسبلميةمن أجل ٧تاح  -ٕ
 ما يلي:أ٫تها كمن  ،أثناء عملية التوجيو -القائد أك الرئيس

إذ ٬تب أف يتحرل الصدؽ ُب البيانات كالصحة  ؛صحيحة على معلومات أف يكوف توجيهو مبنيان  -أ
، ٍب يقـو على ضوئها بتوجيو تعليمات إىل مرؤكسيو للعمل قرار ما ُب ا١تعلومات اليت يًتتب عليها

 .قوم اٟتجة إذا ما جاء استفسار من اإلدارة العليا أك ناقشو أحد مرؤكسيو يكوفل ؛ٔتوجبها
ٔتا يطلب من مرؤكسيو  أف يكوف من أكائل ا١تلتزمُتب ؛توجيهوقدكة لآلخرين ُب  ا١توجو أف يكوف -ب

، يقوؿ القائد اإلدارم ُب اإلسبلـ أف يقوؿ ما ال يفعل كيأمر اآلخرين بو ألنو ليس من أخبلؽ ؛القياـ بو
ليوفى اٍلًكتىابى أىفى تعاىل:   [.ْْالبقرة:]َلى تػىٍعًقليوفى﴾﴿أىتىٍأميايكفى النَّاسى بًاٍلًباّْ كىتػىٍنسىٍوفى أىنٍػفيسىكيٍم كىأىنٍػتيٍم تػىتػٍ

كأال يضيق  ،أمر ما إلعطاء فرصة للمرؤكسُت لتنفيذ تعليماتو ُب ؛أف يتحلى بالصرب بعد التوجيو -ج
السؤاؿ عن شيء ُب التوجيو أك  باالستفسار كا١تناقشة إذا كاف ىناؾ من ا١ترؤكسُت من يريد ذرعان 

 .مناقشتو معو قبل التنفيذ
أك يتأخر فتفوت عليو  ،كيستبق األمور ، ال أف يتقدـ فيوالوقت ا١تناسب أف يصدر توجيهو ُب -د 

٦تا قد يؤثر  ،تغيَت توجيهو أك الًتاجع عنو أك تأخَته أك تستجد أمور تضطره إىل ،فرصة ٧تاح تنفيذ القرار
 .على العملية اإلدارية ككل

مهما أكىم نفسو بأنو ، فهو كليست خاصة بو ،للعمل يقصد من توجيهو ٖتقيق مصلحة عامةأف  -ق
، فذلك كراء توجيهو ٢تم للقياـ بعمل مايفطنوف إىل ما يهدؼ من  كأف مرؤكسيو ال ،ذكي فوؽ العادة
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 ، فكلما كانت ا١تصلحةليـو أك غدا ن مغزل توجيو القائدف ا١ترؤكسُت سيعرفوف ا؛ ألىو الغركر الكبَت
 .كاقتناعهم بأ٫تيتها أكرب ،ف التزامهم هبا أقول، كاىاهنم للتوجيهات اليت يعملوف هباالعامة كاضحة ُب أذ

إىل بعض  ٍب يتبعو ٔتكا١تة ىاتفية ،، فبل يبعث بو كتعميم إىل ا١ترؤكسُتلتوجيوعادال ن ُب ا أف يكوف -ك
استثناء بعض ا١ترؤكسُت من ؛ ألف ا١توظفُت ا١تقربُت إليو بأف يصرفوا النظر عنو كأال يشغلوا أنفسهم بو

اإلماـ العادؿ ٦تن ، ك فيو ظلم كبَت ،مصلحة أك صداقة لتوجيو نظرا ن لقرابة أك جوار أكااللتزاـ بتنفيذ ا
أك  كالعدؿ ٝتة أساسية ُب اإلدارة اإلسبلمية سواء كاف ا١تسئوؿ أمَتا ن  ،يـو القيامة يظلهم اهلل تعاىل

 .(ُ)األخ ا١تسلمفهو كل ال يتجزأ كال يقبل التصنيف حىت مع العدك فضبل ن عن  ،خفَتان 
 اإلسَلمرة:أغااض التوجرو في اإلدارة  -د
ٍاً  اٍلميٍسًلًم ًفرمىا أىحىبَّ ، كقولو صلى اهلل عليو كسلم: التكليفك مر األ -ُ "السٍَّمعي كىالطَّاعىةي عىلىى اٍلمى

ٍعًصرىةو فىَلى سىٍمعى كىالى طىاعىة" ٍعًصرىةو، فىًإذىا أيًماى ًبمى اًهى، مىا لىٍم يػيٍؤمىٍا ًبمى  .كىَى
مهمتو ا١توكلة  تزكيد القائد أتباعو أك الرئيس مرؤكسيو بنصائح كإرشادات ٢تا دكر أساسي ُب إ٧تاح -ِ
 .(ِ)"كىسىكّْنيوا كىالى تػينػىفّْايكا ،يىسّْايكا كىالى تػيعىسّْايكا" كقولو صلى اهلل عليو كسلم:  ،)النصح( إليو

 التوجرو اإلدارم النبوم: -ق
 ،حابتو كٖتفيزىم على العمل بكفاءةأكرب األثر ُب توجيو ص صلى اهلل عليو كسلمكاف لرسوؿ اهلل 

من ذلك  و كسلم قد كضع ىذه األسس قبل أف يكتب فيها بأربعة عشر قرنان،٧تده صلى اهلل عليكبذلك 
 مىنٍ "ألصحابو:  ؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمرسو قاؿ  ،ّتيشو ٨تو حينُتٖترؾ  ١تا و كسلمصلى اهلل عليأنو 

لىةى، يىٍحايسينىا ًَبى  فىاٍرَىٍب،: قىاؿى  اللًَّو، رىسيوؿى  يىا أىنىا: اٍلغىنىًومُّ  مىٍاثىدو  أىًبي ٍبني  أىنىسي  قىاؿى  اللَّرػٍ  لىوي، فػىاىسنا فػىاى
ا اٍستػىٍقًبلٍ : كسلم علرو اهلل صلى اللَّوً  رىسيوؿي  لىوي  فػىقىاؿى  كسلم، علرو اهلل صلى اللَّوً  رىسيوؿً  ًإلىى فىجىا ى   ىىذى

لىةى، ًقبىًلكى  ًمنٍ  نػيغىاَّفَّ  كىالى  أىٍعَلىهي، ًفي تىكيوفى  تَّىحى  الشٍّْعبى   اهلل صلى اللَّوً  رىسيوؿي  خىاىجى  أىٍصبىٍحنىا فػىلىمَّا اللَّرػٍ
عى  ميصىَلَّهي، ًإلىى كسلم علرو عىتػىٍرنً  فػىاىَى  مىا اللًَّو، رىسيوؿى  يىا: قىاليوا فىاًرسىكيٍم؟ أىٍحسىٍستيمٍ  ىىلٍ : قىاؿى  ثيمَّ  رىٍَ

 ًإلىى يػىٍلتىًفتي  كىىيوى  ييصىلّْي كسلم علرو اهلل صلى اللَّوً  رىسيوؿي  فىجىعىلى  بًالصََّلىًة، فػىِػيوّْبى  أىٍحسىٍسنىاهي،
 ًخَلىؿً  ًإلىى نػىٍنظياي  فىجىعىٍلنىا فىاًرسيكيٍم، جىا ىَيمٍ  فػىقىدٍ  أىٍبًشايكا؛: قىاؿى  كىسىلَّمى  صىَلىتىوي  قىضىى ًإذىا حىتَّى الشٍّْعًب،
 فىسىلَّمى  كسلم، علرو اهلل صلى اللَّوً  رىسيوؿً  عىلىى كىقىفى  حىتَّى جىا ى  قىدٍ  ىيوى  فىًإذىا الشٍّْعًب، ًفي الشَّجىاً 

ا أىٍعلىى ًفي َيٍنتي  حىتَّى اٍنطىلىٍقتي  ًإنّْي: فػىقىاؿى   علرو اهلل صلى اللَّوً  رىسيوؿي  أىمىاىًني حىٍرثي  الشٍّْعبً  ىىذى
ا، أىرى  فػىلىمٍ  فػىنىظىٍاتي  ًَلىٍرًهمىا، الشٍّْعبػىٍرنً  اطَّلىٍعتي  أىٍصبىٍحتي  فػىلىمَّا كسلم،  صلى اللَّوً  رىسيوؿي  لىوي  فػىقىاؿى  أىحىدن

لىةى؟ نػىزىٍلتى  ىىلٍ : كسلم علرو اهلل  صلى اللَّوً  رىسيوؿي  لىوي  فػىقىاؿى  حىاجىةن، قىاًضرنا أىكٍ  ميصىلّْرنا، ًإالَّ  الى،: قىاؿى  اللَّرػٍ

                                                           

 .ِّٖ-ِٕٕمقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية للمزجاجي ص -ُ
   .ُّْٕبرقم:  ُّٗٓ/ّ ، كمسلم،ْٕٕٓبرقم:  ِِٗٔ/ٓ البخارم أخرجو -ِ
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، قىدٍ  كسلم: علرو اهلل بػىٍعدىىىا" تػىٍعمىلى  الى  أىفٍ  عىلىٍركى  فىَلى  أىٍكجىٍبتى
صلى اهلل كاف من منهج النيب ، إذ  (ُ)

 مىنٍ "بث ركح ا١تنافسة بُت فريق عملو، ك  ،ما يعمد إىل التخيَت ُب األداء أنو كاف دائمان  عليو كسلم
لىةى  يىٍحايسينىا ره كإجادتو ُب تنفيذه بنفس طيبة، كىو يتحدث عن دك  سأنكما أنو استقبل حديث ،  "اللَّرػٍ

ال سيما كأنو يديل هبذا  ،كىو يعرض موقفو بنقص ُب إخبلصو و كسلمصلى اهلل علي فلم يتهمو النيب
 أىفٍ  عىلىٍركى  فىَلى "، ٍب يبادر النيب بتشجيعو كٖتفيزه: -رضواف اهلل عليهم-ع من صحابتو اٟتديث أماـ ٚت

ىى  تػىٍعمىلى  الى  ما يدعو كل مشرؼ أك مدير إىل  ،كاإلشادة با١توقف ،كالتشجيع ،كُب ىذا الثناء، "ابػىٍعدى
 .استنفاذ طاقة فريقو كتفانيهم ُب العمل

كما أف الرسوؿ أتقن فن التحفيز كالتشجيع من خبلؿ األكصاؼ ا١تتميزة على صحابتو، فأبو بكر 
 .(ِ)رضي اهلل عنهم بيدة أمُت األمةكأبو ع، كخالد سيف اهلل، كٛتزة أسد اهلل ،كعمر الفاركؽ ،الصديق

التوجيو ا١تطلوبة، مبلمح  يرل ُب توجيهو صلى اهلل عليو كسلم كالناظر ُب سَتتو صلى اهلل عليو كسلم
، إذ كاف ىو القائد ا١توجو، يدير شؤكف الدكلة بنفسو، كيشرؼ على شؤكف األقاليم كحدة األمرمن 

، ككاف إذا أكفد كفدان أك جيش ون ٬تد فيهم الكفاءة من أصحابالبعيدة عن طريق استعماؿ عدد كبَت ٦ت
 .(ّ)جيشان جعل ٢تم قائدان موجها

، إذ شاكر الناس ر األكامر كالتوجيهات كالقراراتالشورل قبل إصداٯتارس  صلى اهلل عليو كسلمكاف ك 
كحفر ا٠تندؽ برأم سلماف بعد مشاكرة أصحابو، كأسراىا، ُب ا٠تركج إىل بدر، كُب موضع ا١تعركة، 

كاستشار الصحابة ُب أسرل خيرب، حىت ُب أموره ا٠تاصة قبل اٗتاذ القرار فيها، إذ يقف خطيبان كيقوؿ: 
  .(ْ)طُّ"قى  سيو و  ًمنٍ  أىٍىًلي عىلىى عىًلٍمتي  مىا اللَّوً  كىأٍيمي  أىٍىًلي، أىبػىنيوا أينىاسو  ًفي عىلىيَّ  أىًشرايكا بػىٍعدي، "أىمَّا

"اٍلميٍسًلمي أىخيو : كمن ذلك قولواإلنسانية عند التوجيو؛  االعتبارات يراعي ككاف صلى اهلل عليو كسلم
ًتًو، كىمىٍن فػىاَّجى عى  افى اللَّوي ًفي حىاجى ًة أىًخرًو َى افى ًفي حىاجى ٍن اٍلميٍسًلًم، الى يىٍظًلميوي، كىالى ييٍسًلميوي، كىمىٍن َى

ٍابىةن  تػىاىهي اللَّوي يػىٍوـى اٍلًقرىامى ميٍسًلمو َي ا سى تػىاى ميٍسًلمن ٍابىةن ًمٍن َيايبىاًت يػىٍوـً اٍلًقرىامىًة، كىمىٍن سى  .(ٓ)ًة"فػىاَّجى اللَّوي عىٍنوي َي

 اهلل صلى للنيب قاؿ بلن رج أف عنو اهلل رضي ىريرة يبأ ، فعنلظركؼ الشخصية ١تن يتلقى األمراكيراعي 
 .(ٔ)"تػىٍغضىبٍ  الى : قىاؿى  ًماىارنا، فػىاىدَّدى  تػىٍغضىٍب، "الى : قاؿ ،أكصٍت :كسلم عليو

                                                           

، ْٖٗٓرقم:  ّْٓ/ٓ الكبَت، كالطرباٍل ُب ِّّْرقم:  ّٗ/ِ ا١تستدرؾ، كاٟتاكم ُب َِّٓبرقم:  ُّٕ/ِ داكد أبو أخرجو -ُ
 صحيح، كصححو األلباٍل ُب َٕٖٖرقم:  ِّٕ/ٓ الكربل سنن، كالنسائي ُب الُِِْٖبرقم: ْٗ/ٗ الكربل السننكالبيهقي ُب 

 .لعبادل داكد أيب سنن شرح بإ٫تالك، آمنوف ك٨تن غرة على منا العدك ٭تصل ال، نػيغىاَّفَّ" "كىالى ، قولو: ُِّْرقم:  ّٓ/ِ كالًتىيب الًتغيب
 .ّْ-ِّالتميز القيادم للرسوؿ ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم ُب اٞتوانب اإلدارية حملمد ٭تِت الكبسي ص -ِ
 .ٕٗاإلدارة ُب عهد الرسوؿ ٟتافظ الكرمي ص -ّ
 . ُْٓ/ٖ ا١تعلم إكماؿ، اهتموىا :أىٍىًلي" "كأىبػىنيوا، َِٕٕبرقم:  ُِِٗ/ْ مسلم، ك ْْٕٗ برقم: َُٖٕ/ْ أخرجو البخارم -ْ
 .   َِٖٓبرقم:  ُٔٗٗ/ْ، كمسلم، َُِّبرقم:  ِٖٔ/ِأخرجو البخارم، -5
 .ٕٓٔٓ برقم: ِِٕٔ/ٓ أخرجو البخارم -ٔ
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افى " لذا مفهومان  هوتوجي صلى اهلل عليو كسلم حريصان على أف يكوف يبالنككاف  ًلمىةو  تىكىلَّمى  ًإذىا َى  ًبكى
 .(ُ)"عىٍنوي  تػيٍفهىمى  حىتَّى ؛ثىَلىثنا أىعىادىىىا

 ا١ت رضي اهلل عنو قاؿ: ىريرة أيب فعن ،-أحدان ال يستثٍت – عادالن  صلى اهلل عليو كسلم ككاف توجيهو
 كسلم عليو اهلل صلىاهلل  سوؿر  ادع[، ُِْ]الشعراء:﴾األىقٍػاىبًرنى  عىًشراىتىكى  كىأىٍنًذرٍ ﴿ اآلية: ىذه أنزلت
 ٍبنً  مياَّةى  بىًني يىا ،النَّارً  ًمنى  أىنٍػفيسىكيمٍ  أىٍنًقذيكا ،ليؤىم   ٍبنً  َىٍعبً  بىًني يىا" فقاؿ: كخص فعم ،وافاجتمع ،ان قريش

 ،مىنىاؼو  عىٍبدً  بىًني يىا ،النَّارً  ًمنى  أىنٍػفيسىكيمٍ  أىٍنًقذيكا ،شىٍمسو  عىٍبدً  بىًني يىا ،النَّارً  ًمنى  أىنٍػفيسىكيمٍ  أىٍنًقذيكا ،َىٍعبو 
 أىٍنًقذيكا ،اٍلميطًَّلبً  عىٍبدً  بىًني يىا ،النَّارً  ًمنى  أىنٍػفيسىكيمٍ  أىٍنًقذيكا ،ىىاًشمو  بىًني يىا ،النَّارً  ًمنى  أىنٍػفيسىكيمٍ  أىٍنًقذيكا

ةي  يىا ،النَّارً  ًمنى  أىنٍػفيسىكيمٍ  اى  ،شىٍرئنا اللَّوً  ًمنى  لىكيمٍ  أىٍمًلكي  الى  فىًإنّْي ،النَّارً  ًمنى  نػىٍفسىكً  أىٍنًقًذل ،فىاًطمى  أىفَّ  غىرػٍ
 .(ِ)"بًبىَلىًلهىا سىأىبػيلُّهىا ،رىًحمنا لىكيمٍ 
لذا كاف ُب مواطن عدة قبل أف يوجو أحدان ٭تفزىم على  ٔتا يطاؽ،كاف توجيهو صلى اهلل عليو كسلم ك 

 اهلل صلى اهلل رسوؿ ي  عل دخل :تقال عائشةكعن ذلك بقولو: من يفعل كذا، حىت يظهر القادركف، 
ًذهً  مىنٍ " فقاؿ: ،امرأة مكعند كسلم عليو ـي  الى  اٍماىأىةه  :فػىقيٍلتي  ؟ىى : ؛تػىنىا  مىا اٍلعىمىلً  ًمنى  عىلىٍركيمٍ  تيصىلّْى، قىاؿى

 صلى النيب مع يصليمعاذ بن جبل رضي اهلل عنو  كافك ، (ّ)تىمىلُّوا" حىتَّى اللَّوي  يىمىلُّ  الى  فػىوىاللَّوً  تيًطرقيوفى؛
 فبلغ ،خفيفة صبلة فصلى رجل فتجوز ،البقرة هبم فقرأ ،الصبلة هبم فيصلي قومو يأٌب ٍب كسلم عليو اهلل

 إنا اهلل ،رسوؿ يا :فقاؿ كسلم عليو اهلل صلى النيب فأتى ،الرجل ذلك فبلغ ،منافق إنو :فقاؿ معاذا ذلك
 أٍل فزعم ،فتجوزت ،البقرة فقرأ ،البارحة بنا صلى معاذان  كإف ،بنواضحنا كنسقي ،بأيدينا نعمل قـو

 كىالشٍَّمسً ﴿اقٍػاىٍأ:  !-ثىَلىثنا- أىٍنتى  أىفػىتَّافه  ميعىاذي؛ "يىا: كسلم عليو اهلل صلى النيب فقاؿ ،منافق
ىىا"، ﴾األىٍعلىى رىبّْكى  اٍسمى  سىبّْحً ﴿كى  ،﴾كىضيحىاىىا كىنىٍحوى

(ْ). 
إذا يأتيو سائل يسألو عن خَت األعماؿ فيقوؿ: ، كا١تصلحة العامة راعيان للزماف كا١تكافككاف توجيهو م

ـى ت" ـى عىلىى مىٍن عىاىٍفتى كىمىٍن لىٍم تػىٍعًاؼٍ  ،ٍطًعمي الطَّعىا  كقد سألو: أمكيقوؿ آلخر ، (ٓ)"كىتػىٍقاىأي السََّلى
ٍقًتهىا" :أفضل األعماؿ ٍينً  ،الصََّلىةي ًلوى ًبرًل اهلل ،كىًباُّ اٍلوىاًلدى ًإيمىافه " ، كيقوؿ آلخر:(ٔ)"ثيمَّ اٍلًجهىادي ًفي سى

: اٍلًجهىادي ًفي سىًبرًل اهللً  :ًقرلى  ،بًاللًَّو كىرىسيوًلوً  ايكره  :ًقرلى  ،ثيمَّ مىاذىا؟ قىاؿى : حىجّّ مىبػٍ ، (ٕ)"ثيمَّ مىاذىا؟ قىاؿى

                                                           

 .ٓٗبرقم:  ْٖ/ُ أخرجو البخارم -ُ
 .َِْبرقم:  ُِٗ/ُ مسلمأخرجو  -ِ
 .ٖٕٓبرقم:  ِْٓ/ُ مسلمأخرجو  -ّ
 .ْٓٔبرقم:  ّّٗ/ُ مسلم، ك ٕٓٓٓبرقم:  ِِْٔ/ٓ البخارمأخرجو  -ْ
   .ّٗبرقم:  ٓٔ /ُ ، كمسلم،ُِبرقم:  ُّ /ُ البخارم أخرجو -ٓ

 .ٖٓبرقم:  ٖٗ/ُ مسلم، ك َٕٔٗبرقم:  َِْٕ /ٔ البخارم أخرجو -ٔ
 .ّٖبرقم:  ٖٖ/ُ مسلم، ك ُْْٕبرقم: ّٓٓ/ ِ البخارم أخرجو -ٕ
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، فأجاب كل سائل ٔتا يتناسب مع الوقع كاٟتاؿ، سواء "تػىٍغضىبٍ  الى "كيقوؿ آلخر طلب منو الوصية: 
كزمانان، ك٢تذا أجاب السائل الذم سألو أف كاقع كحاؿ السائل، أك الواقع العاـ الذم يعيشو الناس مكانان 

يوصيو ٔتا يتناسب مع حالو، فأكصاه بًتؾ الغضب، كاآلخر جاء ُب زمن قحط كتشاحن ُب القلوب 
فأكصاه بإطعاـ الطعاـ، كإفشاء السبلـ، مراعاة للحاؿ كالواقع إذ أف السائل سيبلغ عن رسوؿ اهلل صلى 

العدك العدة، كيعق األبناء اآلباء، كيؤخر ناس الصبلة عن اهلل عليو كسلم، كآخر يسألو ُب زمن يعد 
 كىكذا. ر الوالدين كاٞتهاد ُب سبيل اهلل،كقتها، فيخربه بأف أفضل األعماؿ الصبلة على كقتها كب

افى لىكيٍم ًفي رىسيوًؿ ، يقوؿ تعاىل: قدكة لآلخرين ُب توجيهوككاف ا١توجو صلى اهلل عليو كسلم  ﴿لىقىٍدَ 
ًِراان اللًَّو أيٍسوى  اى اللَّوى َى افى يػىٍاجيوا اللَّوى كىاٍلرػىٍوـى اٍْلًخاى كىذىَى ٍنَ   من أمر، كىذا [ُِ]األحزاب:﴾ ةه حىسىنىةه ًلمى

 ،ك٣تاىدتو ،كمصابرتو ،كصربه كأحوالو، ،كأفعالو ،أقوالو ُب مكسل عليو اهلل ىصل بالنيب بالتأسي تعاىل اهلل
 مثل فهو بشمائلو، كيتأسى بو، ٭تتذم أعلى كمثل ،صاٟتة قدكة فهو كجل، عز ربو من الفرج كانتظار

 موقف كباشر الكرٯتة، بنفسو ا٢تيجاء حضر حيث كاجملالدة، ،كالصرب ،كاإلقداـ ،الشجاعة ُب أعلى
 ففي كسلم، عليو الٌلو صلى الرسوؿ ُب اٟتسنة فاألسوة الباسل، كالبطل الكامل، الشريف كىو اٟترب،

 أيٍسوة كسلم عليو اهلل صلى كلو ،...حسنة أيٍسوة يده كُب حسنة، أيٍسوة عينو كُب حسنة، أيٍسوة لسانو
 .(ُ)ا١تستقيم الصراط كىو ،اهلل كرامة إىل ا١توصل الطريق سالك بو، ا١تتأس ي، ك حسنة

ُب إ٧تاح مهمتو ا١توكلة إليو،  ككاف صلى اهلل عليو كسلم يزكد اتباعو بنصائح كإرشادات ٢تا دكر أساسي
 "يىسّْاىاوة، أرشد٫تا بقولو: عد أرسلهما إىل اليمن للتعليم كالأبا موسى األشعرم كمعاذان حُتفحُت بعث 

 اهلل رسوؿ "َاف قاؿ: رضي اهلل عنو بريدة كعن، (ِ)تىٍختىًلفىا" كىالى  كىتىطىاكىعىا ،تػينػىفّْاىا كىالى  كىبىشّْاىا ،تػيعىسّْاىا كىالى 
 ًمنى  مىعىوي  كىمىنٍ  اللَّوً  بًتػىٍقوىل خىاصًَّتوً  ًفي أىٍكصىاهي  سىاًيَّةو  أىكٍ  جىٍرشو  عىلىى أىًمرانا أىمَّاى  ًإذىا كسلم علرو اهلل صلى

انا، اٍلميٍسًلًمرنى  رػٍ : ثيمَّ  خى فىاى  مىنٍ  قىاتًليوا اللًَّو، سىًبرلً  ًفي اللَّوً  بًاٍسمً  اٍغزيكا قىاؿى  تػىغيلُّوا، كىالى  اٍغزيكا بًاللًَّو، َى
ا، تػىٍقتػيليوا كىالى  تىٍمِػيليوا، كىالى  تػىٍغًدريكا، كىالى  ًإذىا كىلًردن  ثىَلىثً  ًإلىى فىاٍدعيهيمٍ  اٍلميٍشًاًَرنى  ًمنى  عىديكَّؾى  لىًقرتى  كى

هيمٍ  فىاقٍػبىلٍ  أىجىابيوؾى  مىا فىأىيػَّتػيهينَّ  ،-ًخَلىؿو  أىكٍ - ًخصىاؿو  هيٍم، كىَيفَّ  ًمنػٍ ، ًإلىى اٍدعيهيمٍ  ثيمَّ  عىنػٍ  فىًإفٍ  اإًلٍسَلىـً
هيمٍ  فىاقٍػبىلٍ  أىجىابيوؾى  هيٍم، كىَيفَّ  ًمنػٍ  كىأىٍخًبٍاىيمٍ  ،اٍلميهىاًجاًينى  دىارً  ًإلىى دىارًًىمٍ  ًمنٍ  التَّحىوُّؿً  ًإلىى اٍدعيهيمٍ  ثيمَّ  عىنػٍ

ا حىوَّليوايػىتى  أىفٍ  أىبػىٍوا فىًإفٍ  ،اٍلميهىاًجاًينى  عىلىى مىا كىعىلىٍرًهمٍ  ًلٍلميهىاًجاًينى  مىا فػىلىهيمٍ  ذىًلكى  فػىعىليوا ًإفٍ  أىنػَّهيمٍ  هى  ًمنػٍ
أىٍعاىابً  يىكيونيوفى  أىنػَّهيمٍ  فىأىٍخًبٍاىيمٍ   ،اٍلميٍؤًمًنرنى  عىلىى يىٍجًال الًَّذل اللَّوً  حيٍكمي  عىلىٍرًهمٍ  يىٍجًال اٍلميٍسًلًمرنى  َى

ةً  ًفي لىهيمٍ  يىكيوفي  كىالى   فىسىٍلهيمي  أىبػىٍوا ىيمٍ  فىًإفٍ  ،اٍلميٍسًلًمرنى  مىعى  ييجىاًىديكا أىفٍ  ًإالَّ  شىٍي ه  كىاٍلفىٍي ً  اٍلغىًنرمى
هيمٍ  فىاقٍػبىلٍ  أىجىابيوؾى  ىيمٍ  فىًإفٍ  ،اٍلًجٍزيىةى  هيمٍ  كىَيفَّ  ًمنػٍ  .(ّ)"...كىقىاتًٍلهيمٍ  بًاللَّوً  فىاٍستىًعنٍ  أىبػىٍوا ىيمٍ  فىًإفٍ  ،عىنػٍ

                                                           

 الشعراكم. ، كتفسَتَٔٔص السعدم ، كتفسَتِْٖ/ُِ كا١تنهج للزحيلي كالشريعة العقيدة ُب ا١تنَت التفسَت -ُ

 .ُّّٕبرقم:  ُّٗٓ/ّ مسلم، ك ِّٕٖبرقم: َُُْ/ ّ البخارم أخرجو -ِ
 .ُُّٕبرقم:  ُّٔٓ/ّ مسلم أخرجو -ّ
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 :التنسرق في اإلدارة اإلسَلمرة -ك
 أداء ُب ،بعضان  بعضو يكمل بشكل ،ٮتصو فيما كل ،للموظفُت ا١تشًتكة اٞتهود تظافر :عرؼ بأنو

 ا١توظفوف فيو يظهر ،مشًتؾ ٚتاعي عمل ىو، أك ٤تدد ىدؼ إىل الوصوؿ جلأ من ،حدمو إدارم 
 ؛الواحد كاٞتسد كتفا٫تهم انسجامهم كُب ،ا١ترصوص كالبنياف ألعما٢تم أدائهم أثناء كمرؤكسُت رؤساء

 بُت اٞتماعي التعاكف بغياب يتحقق أف ٯتكن ال اإلدارم التنسيقك ، ٤تدد كقت ُب، معينة مهمة ٧تازإل
 .(ُ)تنسيق تعاكف كل كليس ،تعاكف تنسيق فكل ،ا١تشًتؾ العمل جلأ من ا١تنشاة منسويب

 اإلسَلـفي  ماإلدار  التنسرق مَلمح -ز
اليت أكدىا رسوؿ اهلل  اٞتماعية ا١تسؤكلية كيعكس ،بالكل األجزاء يربط ،مشًتؾ ٚتاعي عمل أنو -ُ

َيلُّكيٍم مىٍسئيوؿه عىٍن رىًعرًَّتًو" ،"أىالى َيلُّكيٍم رىاعو صلى اهلل عليو كسلم بقولو:  كى
(ِ). 

 األداء ُب كا١تتمثل ،كالتقول الرب على ا١تتعاكنة ا١تسلمة اٞتماعة كحدة مظاىر من مظهرأنو  -ِ
 .[ِ]ا١تائدة:اٍلًباّْ كىالتػٍَّقوىل﴾﴿كىتػىعىاكىنيوا عىلىى الوقت احملدد، يقوؿ تعاىل:  ُب ا١تهاـ  كا٧تاز ،السليم

للعدكاف ا١تتمثل ُب  الرافض ا١تتكاتف العملُب كحدة الصف، ك  العقيدة كحدة ٕتسد صورة نوأ -ّ
 .كاٞتهد كالوقت للماؿ ضياعمن  عنو ينتج ١تا ؛كاالنعزاؿ كالتضاد الزدكاجيةا

، ا١تاؿ ُب لئلسراؼ منعان  ؛األمثل لتوظيفا ا١تتاحة اإلمكانات توظيف على اٞتماعي ٟترصا -ْ
 .ٞتهدا ُب تبديدالك  ،الوقتكالتبذير ُب 

 .(ّ)ٖتقيقو جلأ منكتكاتفهم  ؛ا١توظفُت جهود تضافر ضركرة إىل يدعو ،مشركع ىدؼ لو -ٓ
 الناجح التنسرق عوامل -ح
 ؛معُت إدارم نشاط أم كراء من ٤تدد غرض بوجود التاـ االقتناع أمـ: العا با٢تدؼ اإلٯتاف -ُ

أك منظمة دكف أخرل، ذلك أف  اٞتميع فيو شركاء، كليس جملموعة دكف أخرل، أك قسم دكف آخر،
يق سهلة سمن عملية التن٬تعل ىو الذم  ٚتاعي شكلو بتحقيقاإلٯتاف با٢تدؼ العاـ كأ٫تية االلتزاـ ب

 .على ا١تصلحة العامة -الرئيس كا١ترؤكس–، كما يًتتب على ذلك من حرص اٞتميع ك٦تكنة
 كاعية بقيادة إال دكره يتحقق كال ،اإلدارم القائد مهمات حدأ التنسيق : ألفالفعالة القيادة -ِ

تعٍت  ، كاليقظةالقيادم العمل أ٫تية؛ ألف الوعي يتطلب قدران كبَتان من ا١تعرفة كاإلدراؾ بكشورية كيقظة
عدـ االتكالية كاستشعار ا١تسؤكلية أماـ اهلل ٍب أماـ ا٠تلق، كالشورل ٖترص على احًتاـ اآلخرين 

اليت ٯتكنها  الفعالة القيادةتبٌت  -الوعي كاليقظة كالشورل-كمشاركتهم ُب اٗتاذ القرارات ا١تصَتية، كهبا 

                                                           

 .ِٖٓمقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية للمزجاجي ص -ُ
 .ُِٖٗبرقم:  ُْٗٓ/ّ، كمسلم ُِْٔبرقم:  َُٗ/ِأخرجو البخارم  -ِ
 .ِٖٖ، ِٕٖمقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية للمزجاجي ص -ّ
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التنسيق بُت ٚتاعات العمل ُب ا١تنظمة من خبلؿ التوفيق بُت األمر، كتوفَت االنسجاـ ُب العمل اٞتماعي 
 الواحدة، أك بينها كبُت ا١تنظمات األخرل.

 كصادقة ككاضحة كافية، كال بد فيها أف تكوف  بشرم نشاط ألم أساس ألهنا :ا١تعلومات توافر -ّ
 .بنجاحلعاملُت ا فراداأل بُت التنسيق ٖتقيق يصعبكبدكف تأخَت قبل الشركع ُب أم عمل، كبدكف ذلك 

ُب القسم أك األقساـ األخرل ُب  ا١توظفُت ٥تتلف إىل الوصوؿ سرعة بو كيقصد: اٞتيد التصاؿا -ّ
الكاُب من منو القدر  تدفقي الذم شريافال وىكاالتصاؿ  كاضحة، اتصاؿ قنوات خبلؿ من ا١تنظمة

ازدكاجية أك عملية بشكل منسق، دكف ال لتسيَت ؛الضركرية كا١تعلومات التوجيهاتك  األكامرك  القرارات
أدكات االتصاؿ  توفَتكليكوف الببلغ مبينان البد من  ،أك غموض أك نقصاف فيها اصطداـ لؤلعماؿ

 ، كالتأكد من استخدامها بفعالية؛ حرصان على ٖتقيق أىداؼ التنسيق.السريع
إنفاذان  إ٪تاك  ،بإتقاف تنفيذىا كيتوقع و،تعليمات بتوجيو القائد يكتفي ال يثْت: ا١تستمرة ا١تتابعة -ْ

 فأك  و كأىدافها ُب ذىن العاملُت،تعليمات كضوح من التأكدكاف عليو  عاتقو على ا١تلقاة لمسؤكليةل
، كالذم التنسيق إليو يهدؼ ام كىذا ،أك بطء تعارضازدكاجية أك  دكفبعضان  بعضو مكمبلن  يسَت العمل

 .(ُ)كتعددت نشاطاهتا ةسشد إٟتاحان على ا١تتابعة كلما كرب حجم ا١تؤسأك  يصبح أكثر تعقيدان 
 التنسرق اإلدارم النبوم: -ط

 ألصحابو ا١تشًتكة اٞتهود تظافرلم ُب تدبَته لشؤكف األمة يعمل على سلقد كاف النيب صلى اهلل عليو ك 
القائد صلى اهلل  فيو ظهر ،مشًتؾ ٚتاعي عملحد، ك مو إدارم  أداء ُب ،بعضان  ابعضه يكمل بشكل

، كتفا٫تهم انسجامهم ُب الواحد كاٞتسدأثناء أدائهم ألعما٢تم، ك  ا١ترصوص كالبنيافعليو كسلم كأمتو  
مع  اليسَت من الزماف ُب، فأ٧تزكا الكثَت من ا١تهاـ كجولة صولو عا١تُتُب ال مفبنوا لئلسبلـ دكلو، ككانت ٢ت

بَت تكاملت اتسم بالتنسيق احملكم، من القائد ا١تلهم، تد -إدارة-كما ذلك إال ألنو تدبَت  ،قلة اإلمكاف
ة كافي معلومات، ك شورية يقظة كاعية لةعاف قيادةـ، ك العا با٢تدؼ إٯتافمن فيو معامل التنسيق الناجح، 

في ا٢تجرة ٗتطيط كتنظيم كتنسيق يكلل فبناءه،  مستمرة متابعةفريد، ك  جيد اتصاؿ، ك صادقة كاضحة
كحلقة الوصل   ،قومهم على وايكونل نقيبا؛ عشر اثٍت ذلك بالنجاح، كُب بيعة العقبة حثهم على اختيار

ُب الصحيفة اليت كتبت بأمره صلى اهلل ، ك ليسهل بذلك التواصل بالقيادة ا١تربية بُت أىل ا١تدينة كبينو،
ككذا بُت ا١تسلمُت كغَت  ،كبُت األنصار كا١تهاجرين من جهة و صلى اهلل عليو كسلمبين عليو كسلم

قواعد  اجبات كصبلحيات كمسؤكلية عناصر التنظيم، ككضعتا١تسلمُت من جهة أخرل، حددت ىذه الوثيقة ك 
كىكذا تكللت اٞتهود  ،بتنسيق ٤تكم كدقيقللعبلقات بُت أفراد التنظيم مع غَتىم، مع تنظيم آلية العمل، 

 ، ك٢تذا ٧تده صلى اهلل عليو كسلم يوجوبُت كافة األعماؿاحملكم نتيجة التنسيق  الكامل؛ اإلدارية النبوية بالنجاح
 .تىٍختىًلفىا" كىالى  "كىتىطىاكىعىاأبا موسى كمعاذان حُت أرسلهما إىل اليمن إىل التنسيق بينهما بقولو: 

                                                           

 ُِٗ-ِٖٖمقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية للمزجاجي ص -ُ



111 
 

 الاقابة اإلدارية التابوية
ُب إتاه األىداؼ  تابعة سَت األعماؿ داخل أم منظمةىي الوظيفة الرابعة لئلدارة، كىي نوع من م

كالتأكد من أف ٚتيع ا٠تطوات احملددة ٢تا، كمتابعة سلوؾ العاملُت ٔتا يتوافق مع ٦تارستهم الوظيفية، 
كذلك عن طريق كضع معايَت دقيقة  قد حققت كنفذت على الوجو ا١تطلوب،كاألىداؼ ا١ترسومة 
كقياس النتائج، كمقارنتها با١تستويات ا١تتوقعة ا١تسؤكلوف تقوَل األداء الوظيفي، يستطيع بواسطتها 

كىي ال تقف عند حد كشف األخطاء كاال٨ترافات، كإ٪تا ٘تتد إىل جوانب أخرل كا١تخطط ٢تا مسبقان، 
أكسع كأمشل، كالكشف عن نواحي التفوؽ كالنجاح ُب أداء األعماؿ كالوظائف اإلدارية كفق الشركط 

كل مدير فيها مسؤكؿ العديد من اإلدارات ا١تختلفة، ك  بوم يوجد بوفاٞتهاز اإلدارم الًت ا١توضوعة ٢تا، 
عن رقابة أداء األعماؿ كالوظائف ُب إدارتو، بينما السلطة العليا تكوف ا١تشرفة كا١تهيمنة كا١تسؤكلة عن 
رقابة السلطات التنفيذية، كأف األمور ا١تطركحة تسَت كفق ا٠تطط ا١تعتمدة كا١توضوعة، ككلما كانت 

 .(ُ)ر كأسهل كأكثر كفاءة كفعاليةسَت كاألىداؼ كاضحة كجلية كدقيقة كلما كانت الرقابة اإلدارية أيا١تعاي
 الاقابة: تعايف -أ

عملية قياس األداء الفعلي للجهاز اإلدارم الًتبوم، كمقارنة النتائج بأىداؼ الرقابة بأهنا:  عرفت
 ا١تعموؿ هبا.ا٠تطة كمان كنوعان، كاليت حددهتا ا١تنظمة با٠تطة 

ُب  التأكد من أف التنفيذ يتم طبقان للخطة ا١توضوعة، كأنو يؤدم إىل ٖتقيق ا٢تدؼ احملددكعرفت بأهنا: 
  وٯتها.قكالعمل على الكشف عن مواطن الضعف؛ لعبلجها كت ،البداية

الن حو الذم عملية مستمرة متجددة، يتم ٔتقتضاىا التحقُّق من أف  األداء يتم على كعرفت بأهنا:  
قيق األىداؼ  اح اإلدارة الًفٍعلي ُب ٖتى حددتو األىداؼي كا١تعايَت ا١توضوعة، كذلك بقياس درجة ٧تى

 بغرض التقوَل كالتصحيح. ،كا١تعايَت
 األىداؼ إتاه ُب تسَت اإلدارية األعماؿأف  التأكد هادف، ىدائمة متابعة عمليةكعرفت بأهنا: 

 ٖتديد بعدها تصحيح ٍب ،كاال٨ترافات األخطاء عن الكشف إىل دؼهت كما مرضية، بصورة ٢تا ا١تخطط
 .العادلة احملاسبة ك٤تاسبتو ،عنها ا١تسؤكؿ

 ، كتقوَل ىذا االٕتاه إذا ا٨ترفت عنو.كعرفت بأهنا: كظيفة مهمتها التثبت من صحة االٕتاه ٨تو ا٢تدؼ
دث طبق التحقُّق كعرفت بأهنا:  للخطة ا١توضوعة، كالتعليمات الص ادرة،  ان عما إذا كاف كلُّ شيء ٭تى

ر كا١تبادئ احملددة، كأف  غىرضها ىو اإلشارة إىل نقاط الض عف كاألخطاء؛ بغرض ميعاٞتتها، كمنع تىكرا
 .(ِ)(األشياء، كالناس، كاألفعاؿ) حيدكثها، كىي تطبق مع كل  شيء

                                                           

 .َُّأساسيات اإلدارة الًتبوية لشرؼ ا٢تادم ص -ُ

دارة ، كأصوؿ اإلُّّ، كمبادئ اإلدارة اٟتديثة صِّ، كاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم صُُّأساسيات اإلدارة الًتبوية ص -ِ
  .الرقابة ُب اإلدارة اإلسبلمية نقبلن عن موقع األلوكة، ك ِٓكاإلدارة اإلسبلمية كأثرىا على األداء التنظيمي ص ، ك،ِِٓاٟتديثة ص
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ا١تعايَت َت العمل كالعاملُت كفق ستحقق من للمستمرة،  مبلحظة كمطالعة كٯتكن تعريفها بأهنا: عملية
أك - وكتصويب عن ا٠تطأ الكشفترشيد العمل، ك  غرضلتحقيق األىداؼ، ب ا٠تطط ا١ترسومةا١توضوعة، ك 

كاإل٫تاؿ  التبلعبالفوضى ك كسد باب  كالنجاح كتشجيعو، ،كاالعوجاج كتقوٯتو ،-تفاديو قبل كقوعو
 بعملو.، ك٤تاسبة كل كالتكاسل ُب تنفيذ ا١تهاـ

٧تدىا  ، لذاتقـو ٔتسايرة األعماؿ كمتابعتها كتقييمها اليت الرقابة ىي إحدل الوظائف التسيَتيةك 
 .(ُ)كتصحيحوقياس األداء  الرقابة ىيف ، كبكل كظائف اإلدارة،نظمةبكل مراحل التسيَت داخل ا١ت ةمرتبط
 الاقابرة باألجهزة اإلدارية التابوية: العملرة وناتمك -ب
الرقابية لتكوف ا١تعلومات ٖتديد ٣تاؿ الرقابة: أم أف ٨تدد بدقة الشيء الذم نريد رقابتو،  -ُ

 .كأكثر دقة معينةكاإلجراءات ا١تبنية عليها 
، كاليت ٯتكن بواسطتها معرفة ما إذا كنت األعماؿ داءالرقابية لؤلقاييس ا١تعايَت ك ا١ت كإعداد كضع -ِ

 .سلفاإ٘تامها مطابقة لؤلعماؿ اليت تقرر اآلخرين  اليت تتم بواسطة
 الذم ترغب ا١تؤسسة الًتبوية اتباعو ُب سَت العمل اإلدارم. ٖتديد األداء الفعلي -ّ
بواسطة ا١تعايَت  ،باألداء ا١تتوقع الذم حددتو ا٠تطط الًتبوية، كمقارنتو الفعلي األداء متابعة -ْ

 .)قياس األداء( الرقابية، ١تعرفة ا٨تراؼ األداء عن التنفيذ
كالعمل على تبلشيها، ْتل ا١تشاكل، كتصحيح دراسة أسباب ا٨ترافات التخطيط عن التنفيذ،  -ٓ

كاال٨ترافات بالكيفية كالطريقة  ٧تاح ا٠تطة، كمنع ا١تخالفاتإلاستحداث التعديبلت البلزمة األخطاء، ك 
 .(ِ)جديدةبقصد ٖتقيق األىداؼ ا١توضوعة، أك إعادة ٖتديد أىداؼ ، ا١تناسبة

 أىمرة الاقابة: -ج
تنفيذ األىداؼ  إذ بواسطتها يستطيع التحقق من مدل ؛من أىم الوظائف للقائد اإلدارمالرقابة 

٢تا صلة كثيقة  ، إذة بباقي مكونات العملية اإلداريةُب صلتها الوثيقتها كتربز أ٫تي ،ا١ترسومة للمنظمة
ُب تشعر ك  ،كالعوائق اليت تقف إزاء تنفيذ ا٠تطةاليت تسمح بالكشف عن ا١تشاكل ؛ ألهنا بالتخطيط

كالرقابة ٢تا ، ا٠تطط البديلةأك األخذ بإحدل  ،أك العدكؿ عنها كلية ،الوقت ا١تناسب بضركرة تعديلها
ا٢تيكل التنظيمي لوحدتو فهي اليت تكشف للمدير عن أم خلل يسود بناء  اإلدارم صلة بالتنظيم

تطيع ا١تدير أف يفوض كاجباتو إال إذا توفرت لديو كسائل رقابية فعالة كُب ٣تاؿ التفويض ال يس ،اإلدارية
كالرقابة ٢تا صلة ، عن إ٧تاز ا١تفوض إليو للواجبات اليت فوضها ض يظل مسئوالن ألف ا١تفوً  ؛١تراجعة النتائج
 ،وإذ يستطيع ا١تدير عن طريقها التعرؼ على مدل تنفيذ قرارات ؛التنسيقالتوجيو كعملية أيضا بعملية 

                                                           

 كظيفة الرقابة )أىدافها كخطواهتا كأنواعها( لطارؽ السويداف، نقبلن عن منتديات التنمية البشرية. -ُ

، كمبادئ اإلدارة ُِّ، كأصوؿ اإلدارة اٟتديثة صِْكاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم ص، ُِّأساسيات اإلدارة الًتبوية ص-ِ
 .ُّٔ( صُ، كأساسيات اإلدارة )ُّّاٟتديثة ص
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كىي اليت ٘تكن ا١تدير ُب النهاية من معرفة  ،كمدل قبو٢تا من جانب أعضاء التنظيم ،كمدل فعاليتها
 .(ُ)فيعمل على تبلفيها أك تذليلها ،أكجو القصور ُب التنسيق ُب منظمتو اإلدارية

 أىداؼ الاقابة: -د
 ،كا١تعنوية تستثمر بشكل جيدىو التأكد من أف ٚتيع ا١توارد البشرية كا١تادية ا٢تدؼ الرئيسي للرقابة 

كأف العملية اإلدارية تسَت بأمانة كفق ما رسم ٢تا، كتكافؤ  يعمل على خدمة ا١تنظمة كٖتقيق أىدافها،
 باإلضافة إىل ما يلي: ُب ٚتيع ا١تستويات اإلدارية، ةالسلطة مع ا١تسؤكلي

 .التأكد من سبلمة األداء كخلوه من األخطاء -ُ
 كقوعها، كمنع تفاقمها إذا حدثت.تفادم األخطاء قبل  -ِ
 فيذ.نكاليت تظهر أثناء الت ،أك التوجيو ،أك التنظيم ،كشف األخطاء ُب التخطيط -ّ
التقدـ ُب العمل، كتقصي األسباب، ككضع التصورات اكتشاؼ العقبات كالعراقيل اليت تعيق  -ْ

 ا١تناسبة للعبلج.
 بُت الوحدات ا٠تاصة ُب ا١تؤسسة.التنسيقية الوقوؼ على مدل فعالية الًتتيبات  -ٓ
 تذليل الصعوبات، كحل ا١تشكبلت اليت تعًتض التنفيذ. -ٔ
، كمنحهم التأكد من أداء العاملُت اٟتقوؽ الواجبة عليهم، كحصو٢تم على اٟتقوؽ البلزمة ٢تم -ٕ

 اٟتوافز ا١تادية كا١تعنوية لرفع مستول أدائهم.
 ترشيد عملية اٗتاذا لقرارات. -ٖ
 راؼ.سضغط النفقات غَت ا١تربرة، كاٟتد من اإلك ترشيد  -ٗ

 كأف العمل ٬ترم ٔتقتضاىا. ،ٗتدـ الغرض ا١تقصود التأكد من أف القوانُت كاألنظمة كالتعليمات -َُ
كتعيُت األشخاص الذين ٭تتاجوف كضع توصيات فيما ٮتص برامج التدريب للعاملُت،  -ُُ

 .االلتحاؽ هبا
إذ إف شعور األفراد بالرقابة ا١تستمرة كالفاعلة يؤدم إىل االنضباط ٖتقيق االلتزاـ باألعماؿ،  -ُِ

 .(ِ)باألنظمة الداخلية كالقوانُت ا١تعتمدة
 أنواع الاقابة:  -ق

 تنقسم إىل داخلية، كخارجية:ك  ،: الرقابة باعتبار مصادرىاأكالن 
ذاتية تتم على األشخاص كاألعماؿ، كيقـو هبا اٞتهاز الرقايب نفسو  بة الداخلية: كىي رقابةاالرق -ُ

كأسلوب التفتيش كا١تتابعة كالتوجيو عن طريق  ،ُب ا١تنظمة، كىي ٕتمع بُت متابعة القيادة للمرؤكسُت
 .األجهزة اإلشرافية بإىل جان ،تضم ا٠ترباء كاالستشاريُت من ذكم ا٠تربة كاالختصاصأجهزة متخصصة 

                                                           

 .ُٖٗإلدارة ا١توارد البشرية، كمبادئ اإلدارة )النظريات كالوظائف( صا١تنتدل العريب  ، نقبلن عنمفهومو الرقابة اإلدارية كأ٫تيتها -ُ

 .ِْ، كاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم صُِّ، كأساسيات اإلدارة الًتبوية صٗٓ، ٖٓاإلدارة الًتبوم ا١تعاصرة لسامي عريفج ص -ِ
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ة ا٠تارجية: كىي اليت تتم من خارج اٞتهاز اإلدارم للمنظمة الًتبوية، كالرقابة القضائية الرقاب -ِ
 كاالجتماعية.

  مستمرة، كمرحلية، كرقابة بعد التنفيذ. تنقسم إىلك  ،الرقابة باعتبار التوقيت الزمٍت احملدد للتنفيذ ثانران:
ا، كأكجو إجراءات التصحيح هب ،اال٨ترافاتحدكث  [لتوقعتتوقع ]كىي الرقابة ا١تستمرة ا١توجهة:  -ُ

كتصاحب عملية التنفيذ، كتبدأ من بداية أكؿ مراحل العمل، كتنتهي باالنتهاء من تنفيذ كافة مراحل 
 العمل، هبدؼ التحقق من سبلمة عملية التنفيذ. 

 تنفيذىا.كىي رقابة كل مرحلة من مراحل ا٠تطة ٔتفردىا بعد االنتهاء من الرقابة ا١ترحلية:  -ِ
الفعلية با١تعايَت النهائية ٔتقارنة النتائج  فيذ ا٠تطةالرقابة بعد التنفيذ: كتتم بعد االنتهاء من تن -ّ

 .(ُ)ا١توضوعة كاحملددة سلفان 
 قواعد العملرة الاقابرة: -ك
ع ُب األخطاء، بدؿ أف تكوف و تتفادل الوق (Follow-upأف تكوف الرقابة من نوع ا١تتابعة ) -ُ

 ٔترتكبيها، كتصويبها بعد كقوعها. كإنزاؿ العقوبة ،لضبط األخطاءبة رقا
 ،كما تغطي التجهيزات كاألدكاتة، فتغطي األشخاص كٚتيع جوانب نشاطهم،  شامل أف تكوف -ِ

 كتنظيم الوقت كظركؼ العمل.
عليهم، كتشرؼ على التنفيذ، أف تكوف مستمرة تبدأ مع انتقاء العاملُت كتوزيع ا١تسؤكليات  -ّ

 كتشارؾ ُب التقييم، كتطلع على نتائجو.
كيعكس نشاط القائمُت عليها الًتكيز على  عمل ا١تؤسسة،طبيعة من صورهتا أف تستمد الرقابة  -ْ

 .األساسية هماتا١ت
 إىل ا١تسؤكلُت عنها.فوض صبلحيات الرقابة تعندما أف يرعى التدرج ُب ا١تستويات اإلدارية  -ٓ
٠تطط ا١تؤسسة، مطلعان على التنظيم فيها، مدركان لوجوه متمثبلن  الرقايبأف يكوف من يتوىل العمل  -ٔ

 مطلعُت على األصوؿ الصحيحة للعملكيعمل على جعل األفراد الذين يقـو ٔتراقبتهم التنسيق القائمة، 
 الوفهم ا١تتبادؿ بُت ا١تراًقب كا١تراقىب.ك على ضوء أىدافو، ٔتعٌت الوضوح 

 ُب أحكامها كتوصياهتا. ككاقعية كموضوعيةأف تكوف الرقابة دقيقة  -ٕ
 أف تكوف الرقابة مرنة ُب اسًتاتيجيات عملها. -ٖ
 .أف تكوف الرقابة اقتصادية ُب عملياهتا كتكلفة أدائها لدكرىا -ٗ

اشًتاؾ ا١تنفذين بتحديد معايَت الرقابة؛ للتأكد من أهنم فهموا ما يتوقع منهم عملو، كلكي يتم  -َُ
  .(ِ)م للمعايَت ا١توضوعةاٟتصوؿ على قبو٢ت

                                                           

 .ُُّ، كاإلدارة الًتبوية ٟتسن ٤تمد إبراىيم حساف، ك٤تمد حسنُت العجمي صُّٔ-ُّْأساسيات اإلدارة الًتبوية ص -ُ

 .ِِّ-ُِِ، كمبادئ اإلدارة )النظريات كالوظائف( صُٔ، َٔامي عريفج صاإلدارة الًتبوم ا١تعاصرة لس -ِ
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 اإلدارية من منظور اإلسَلـالاقابة 
 في اإلدارة اإلسَلمرة:الاقابة تعايف  -أ

فردية كٚتاعية، مهمتها  ،كظيفة إدارية: (ُ)بأهناُب اإلدارة اإلسبلمية الرقابة عرؼ أٛتد داككد ا١تزجاجي 
، كذلك  ،متابعة النشاط اإلدارم كفحصو داخل ا١تنظمة ٔتوضوعية، هبدؼ التقوَل أك التغيَت عند اللزـك

، كانقيادان لقوؿ اهلل تعاىل للتأكد من سبلمة كمشركعية العملية اإلدارية أداءن ككسيلة كغاية، كتنفيذان للواجب
كاستشعاران  [،ِّكا١تعارج:، ٖ]ا١تؤمنوف:﴿كىالًَّذينى ىيٍم أًلىمىانىاتًًهٍم كىعىٍهًدًىٍم رىاعيوفى﴾ ُب كصف ا١تؤمنُت:

َيلُّكيٍم مىٍسئيوؿه عىٍن رىًعرًَّتًو": صلى اهلل عليو كسلمللمسؤكلية، كامتثاالن لقوؿ النيب   .(ِ)"أىالى َيلُّكيٍم رىاعو كى
إهنا تغطي أداء كافة منسويب كللرقابة اإلدارية ُب اإلسبلـ صفة الشمولية من ناحية التطبيق؛ حيث 

ياسات كالربامج كالظركؼ الراىنة، كمرؤكسُت، كاألنظمة، كاإلمكانات الفنية كا١تالية، كالسا١تنظمة رؤساء 
شر ُب العملية اإلدارية، كنشاطات باا١تأك غَت  ا١تباشر التأثَتتقبل ا١تنظور ٦تا لو سكما ٯتكن توقعو ُب ا١ت

 العمل أثناء كمرافقة ،ومشركعيت من للتأكد ؛إدارم عمل ألم سابقة تكوفدافها، كما أهنا ا١تنظمة كأى
 مسبقان  احملددة األىداؼ ٖتقيق مدل ١تعرفة كذلك االنتهاء بعد كالحقة ،األداء سبلمة من للتأكد

 متابعة كل تكليس، متابعة رقابة فكل مرة،تا١تس با١تتابعة الرقابة كتتحقق، كمرافقو، كالحقة()سابقة، 
قوَل )التصحيح( ال يتم فإف كل تقوَل تقييم ال العكس؛ ألف الت يتعلق ٔتا تؤكؿ إليو الرقابة ، كفيمارقابة

ا١تسؤكؿ حاجة إىل التصحيح؛  كأحيانان يتم الفحص فبل ٬تد ،)فحص كاكتشاؼ ا٠تطأ كٖتديده(دكف تقييم 
 .(ّ)فالتقييم ٮتتص ٔتعرفة قيمة الشيء، كالتقوَل ٮتتص بالتعديلاألمور سليمة، كخالية من ا٠تطأ، لكوف 

اإلدارم االكتفاء بالتفويض كإلقاء ا١تسؤكلية عن كاىلو معتمدان كليان على من فوضو ُب أمر كال ٬تزئ 
كتصفح األحواؿ؛  ورمشارفة األم أف يباشر بنفسو» يقوؿ ا١تاكرم: معُت لو عبلقة با١تصلحة العامة،

 األمُت، ٮتوف فقد ؛عبادة أك بلذة تشاغبلن  التفويض ىعل يعوؿ كال ،ا١تلة كحراسة ،ألمةا بسياسة لينهض
 .(ْ)«الناصح كيغش
 أىداؼ الاقابة في اإلدارة اإلسَلمرة: -ب

 ، باإلضافة إىل ما يلي: ُب الرقابة الوضعية ىي نفس األىداؼ السابق ذكرىا
كمن أف األىداؼ ا١تزمع ٖتقيقها مباحة؛ ذلك  ،التأكد من مشركعية النشاط الذم ٘تارسو ا١تنظمة -ُ

 البد من مشركعيتها، فكذلك الغايات. -النشاطات-أف الوسائل أف األىداؼ كالغايات، فكما 
 .الشريعة اإلسبلمية ىادر مصالتأكد من أف األنظمة كالتعليمات ا١توجة للنشاط  -ِ

                                                           

 .ّْٕ، ّْٔمقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية للمزجاجي ص -ُ

 .ُِٖٗبرقم:  ُْٗٓ/ّ، كمسلم ُِْٔبرقم:  َُٗ/ِأخرجو البخارم  -ِ
 .ِٓالتنظيمي ص، كاإلدارة اإلسبلمية كأثرىا على األداء ّْٕمقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية للمزجاجي ص -ّ

 .ِٕ، ِٔص السلطانية األحكاـ -ْ
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عدـ التحيز لعرؽ، أك لوف، أك مرتبة ك لتأكد من ا١توضوعية عند ٦تارسة الرقابة، أم اٟتياد التاـ ا -ّ
 .(ُ)معينة كانتماءات قرابة شخصية، أك مصلحة خاصة، أك توجهاتإدارية، أك مكانة اجتماعية، أك 

 :اإلسَلمرة الاقابةشاكط  -ج
 اإلسبلمية، كىي: اإلدارةذكر ا١تزجاجي شركطان البد من توافرىا فيمن يقـو بالعملية الرقابية ُب 

﴿الى يػىتًَّخًذ اإلسبلـ: ذلك أهنا إحدل كظائف الوالية اليت ال ٬توز أف تكوف لكافر، يقوؿ تعاىل:  -ُ
اًفاًينى أىٍكلًرىا ى ًمٍن ديكًف اٍلميٍؤًمًنرنى﴾ ﴿كىلىٍن يىٍجعىلى اللَّوي [، كيقوؿ تعاىل: ِٖ]آؿ عمراف:اٍلميٍؤًمنيوفى اٍلكى

﴾ اًفاًينى عىلىى اٍلميٍؤًمًنرنى سىًبرَلن  [.ُُْ]آلنساء:لًٍلكى
السن مصابان بعلة مؤثرة ُب ُب الشرعي، فبل يكوف طاعنان  قد بلغ سن التكليفالرشد: بأف يكوف  -ِ
يدؿ على ذلك  ،(ِ)الصغَت ٤تتاج إىل من يلي أمره، فبل يصح أف يلي أمور ا١تسلمُت فأل، أك صبيان؛ عقلو
، كىعىًن : عىًن النَّائًًم حىتَّى يىٍستػىٍرًقظى وريًفعى اٍلقىلىمي عىٍن ثىَلىثو ": اؿعليو كسلم أنو ق عن النيب صلى اهلل دما كر 

 .(ّ)"، كىعىًن اٍلمىٍجنيوًف حىتَّى يػىٍعًقلحتىًلمحىتَّى يالصًَّبيّْ 
العلم: بأف يكوف ملمان بأنظمة كطرؽ األداء السليم الواجب اتباعها كعدـ ٥تالفتها، ككلما كاف  -ّ

 متخصصان كاف أكثر ٘تكنان.
من الرقابة،  اليت ال يتمكن بدكهنا القدرة: كتتوفر بسبلمة اٞتسم من العلل ُب اٞتوارح أك األعضاء  -ْ

 كالسمع، كالبصر، كالذاكرة...
 .كنو من ٦تارسة الرقابةية اليت ٘تكالكافالرٝتية القائمة على النظاـ السلطة: بأف ٯتلك القوة  -ٓ
 أف يكوف مثاالن حيان للسلوؾ الذم ٭تتذل بو.القدكة:  -ٔ
 عليو بإتقاف، كىيكيؤدم الذم اؤ٘تن األمانة: بأف يعف عن الكذب، كحقوؽ الناس كأعراضهم،  -ٕ

 ...، كالنصحالعدؿ، كالنزاىة، كاإلخبلصٚتاع صفات السلوؾ اٟتميد، كالصدؽ، ك  -األمانة-
تصيد األخطاء فقط، بل بإثابة احملسن )الطيب(، كمعاقبة ا١تسيء )ا٠تبيث(؛  ـبعداإل٬تابية:  -ٖ

 ألهنما ال يستوياف.
كمبلبسات اٟتالة، كالًتيث، كعدـ التسرع ُب التبُت كالتثبت: كذلك بالتأكد من صحة ا١تعلومات  -ٗ

ا الًَّذينى آمىنيوا ًإف جىا َيٍم فىاًسقه بًنىبىأو  تعاىل: وقولكذلك امتثاالن ل ،اٗتاذا القرار أك موقف معُت ﴿يىا أىيػُّهى
الىةو فػىتيٍصًبحيوا عىلىى مىا فػىعىٍلتيٍم نىاًدًمرنى﴾ رػَّنيوا أىف تيًصربيوا قػىٍومان ًبجىهى  ىذه نزلتكقد ، [ٔ]اٟتجرات:فػىتىبػى

 من ا١تصطلق بٍت إىل كسلم عليو اهلل صلى النيب أرسلو كقد معيط أيب بن عقبة بن الوليد ُب الكرٯتة اآلية
                                                           

 . ّْٗ، ّْٖمقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية للمزجاجي ص -ُ

 .ُُْ/ْٓ الكويتية الفقهية ا١توسوعة -ِ

، صححو األلباٍل ُب صحيح َُِْبرقم:  ٖٓٔ/ُماجو  ، كابنِّّْبرقم:  ُٔٓ/ٔ ، كالنسائيَّْْبرقم:  ْٔٓ/ِ داكد أبو أخرجو -ّ
  ."كىعىٍن اٍلمىٍجنيوًف حىتَّى يػىٍعًقلى أىٍك ييًفرقى "كعند النسائي كابن ماجة: ، َُِٕ/ٓ موقوفان على علي البخارم ، كأخرجو ّْٕ/ُماجة  ابن
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 فرجع ،قتلو يريدكف أهنم كظن منهم فخاؼ ،بو فرحان  تلقوه بو ٝتعوا فلما، أموا٢تم بصدقات ليأتيو خزاعة
 صلى النيب إىل منهم كفد فقدـ ،قتلو كأرادكا الصدقة منعوا أهنم لو كزعم كسلم عليو اهلل صلى نيبال إىل
 مر: قاؿرضي اهلل عنهما  عباس بن، كعن ا(ُ)اآلية ىذه اهلل فأنزؿ ْتقيقة األمر فأخربكه كسلم عليو اهلل

 ،عليهم فسلم لو غنم كمعو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب من نفر على سليم بٍت من رجل
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ هبا فأتوا ،غنمو كأخذكا فقتلوه فقاموا ،منكم ليتعوذ إال عليكم سلم ما :قالوا

ًبرلً  ًفي ضىاىبٍػتيمٍ  ًإذىا آمىنيواٍ  الًَّذينى  أىيػُّهىا ﴿يىا :تعاىل اهلل فأنزؿ ،كسلم رػَّنيواٍ  الٌلوً  سى  أىٍلقىى ًلمىنٍ  تػىقيوليواٍ  كىالى  فػىتىبػى
ـى  ًإلىٍركيمي  نٍػرىا اٍلحىرىاةً  عىاىضى  تػىٍبتػىغيوفى  ميٍؤًمنان  لىٍستى  السََّلى ًِراىةه  مىغىانًمي  الٌلوً  فىًعندى  الدُّ  قػىٍبلي  مّْن َينتيم َىذىًلكى  َى
افى  الٌلوى  ًإفَّ  فػىتىبػىرػَّنيواٍ  عىلىٍركيمٍ  الٌلوي  فىمىنَّ  ا َى ًبراان﴾ تػىٍعمىليوفى  ًبمى  علياإلماـ  عن ركم، ك (ِ)["ْٗ :النساء]خى
 صادقان  كنت فإف ،قلت عما نسأؿ ٨تن ىذا يا :لو فقاؿ برجل إليو سعى رجبلن  أف عنو اهلل رضي

 .(ّ)ا١تؤمنُت أمَت يا أقلٍت :فقاؿ ،أقلناؾ نقيلك أف شئت كإف ،عاقبناؾ كاذبان  كنت كإف ،مقتناؾ
، قويان ُب حجتو، أك تكلفأف يكوف شديدان من غَت عنف أك تعسف، كرفيقان من غَت ضعف  -َُ

 األسلوب اٟتكيم، كا١توعظة اٟتسنة، عند معاٞتة األخطاء.كمستخدمان 
اٟتياد: أم عدـ التحيز إىل فئة، أك التغاضي عن أخطاء كزلل موظف معُت لقرابة أك ٤تسوبية  -ُُ

 .(ْ)ز على شخص أك ٚتاعة ألغراض شخصيةأك مصلحة شخصية، كذلك عدـ الًتكي
 أنواع الاقابة في اإلدارة اإلسَلمرة: -د

إىل ثبلثة أقساـ: الرقابة الذاتية، كالرقابة اإلدارية، كالرقابة الشعبية،  الرقابة ُب اإلدارة اإلسبلمية تنقسم
 عىاًلمً  ًإلىى كىسىتػياىدُّكفى  كىاٍلميٍؤًمنيوفى  كىرىسيوليوي  عىمىلىكيمٍ  الٌلوي  فىسىرػىاىل اٍعمىليواٍ  كىقيلً ﴿ ك٬تمعها قوؿ اهلل تعاىل:

ا رػينىبّْئيكيمفػى  كىالشَّهىادىةً  اٍلغىٍربً   [، كبياهنا كما يلي:َُٓ]التوبة:﴾تػىٍعمىليوفى  َينتيمٍ  ًبمى
تعاىل  اهلل فأب شك وطٮتال ال الذم اإلٯتاف منشأهاإلنساف  داخل إحساس ىيك الرقابة الذاتية:  -ُ
 العمل تباعا إىله يقودكىذا  ،عليها ٤تاسب نوأك  ،ظاىرىا كباطنها ،ىاككبَت  ىاصغَت  ،تصرفاتو ٚتيع يرل

ك٤تاسبة  ،األعماؿ ٔتيزاف الشرع، ككزف كجل عز ا١توىل طاعة على كاٟترص ،السيئ كاجتناب، اٟتسن
كتعترب ىذه الرقابة ىي أساس أنواع الرقابة األخرل ُب اإلدارة هها باستمرار، يوجٯتها كتو قتك  نفسال

                                                           

، كانظر: َّٖٖ برقم: ٓٗ/ٖ لئلماـ األلباٍل الصحيحة ، كانظر: السلسلةُْٕٕٓ برقم: ْٓ /ٗ ُب السنن الكربل أخرجو البيهقي -ُ
 .َُْ/ٕ البياف أضواء

 البخارم ، كىو ُب صحيح«حسن حديث ىذا» :، كقاؿََّّبرقم: َِْ/ٓ ، كالًتمذمِٖٖٗبرقم: ِّْ/ُأٛتد  أخرجو -2
 قاؿ قاؿ: [ْٗ]النساء:ميٍؤًمنان﴾ لىٍستى  السََّلـى  ًإلىٍركيمي  أىٍلقى ًلمىنٍ  تػىقيوليوا ﴿كىال عنهما اهلل رضي عباس ابن ، عنُّْٓ برقم: ُٕٕٔ/ْ

 ﴿تػىٍبتػىغيوفى  قولو: إىل ذلك ُب اهلل فأنزؿ غنيمتو، كأخذكا فقتلوه عليكم، السبلـ فقاؿ: ا١تسلموف، فلحقو لو غنيمة ُب رجل كاف عباس ابن
رىاةً  عىاىضى  نٍػرىا﴾ اٍلحى  الغنيمة. [ تلكْٗ ]النساء:الدُّ

 .ُٕٓ/ّالدين  علـو إحياء -ّ
 .ّْٓ-َّٓانظر للشركط: مقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية للمزجاجي ص -ْ
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 كلو العمل فسد األساس فسد كإذا، هلل عبادة كصار كلو العمل صلح األساس صلح إذاك اإلسبلمية، 
 ٝتة بارزة ٘تيز اإلدارة ذه الرقابةكىكىي عملية مستمرة كدائمة، كليست جامدة أك مؤقتة،  ،معصية كصار

كىذه ، كالعدؿ ،كاإلخبلص ،الًتاىةك  الصدؽ، تتمثل ُب أربعة أسس كلها الوضعية،عن  سبلميةاإل
كىناؾ مبلمح سلوكية تظهر على كبالتايل فإف الرقابة الذاتية تقـو على األمانة، األمانة، ىي ٚتاع األربعة 

كا١توضوعية ُب صاحب الرقابة الذاتية، كمنها: ا٠توؼ من اهلل، كاٟتياء منو، كالرغبة إليو، كاالعتماد عليو، 
 اللنب.، كمن أركع ما ضربو التاريخ اإلسبلمي مثبلن قصة ابنة بائعة التصرؼ بأف يلتـز اٟتياد

 اٞتهاز اإلدارم  منسويب كنشاطات معاكنيو ألعماؿ الرئيس أك القائد متابعة كىيالرقابة اإلدارية:  -ِ
 كتنقسم إىل قسمُت: ،ةأمنشلل

 كعبلجية: ،رقابة داخلية: كتنقسم إىل قسمُت يكمل أحد٫تا اآلخر: كقائية -أ
أسلوب الًتغيب كالًتىيب ا١تمكن اتباعو لتفادم األخطاء قبل حدكثها، كلتغذية ب فتكوف أما الوقائرة:

بتعيُت إدارة متخصصة بذلك داخل ا١تنظمات، أك القياـ ْتمبلت كٯتكن تفعيلها الرقابة الذاتية كتنميتها، 
عملو تثقيفية منظمة، أك عقد دكرات تدريبية للموظفُت؛ لتعليمهم السلوؾ الصحيح لئلدارم ا١تسلم ُب 

 كتعاملو مع اآلخرين.
، الذم قد يكوف نصحان كتشخصو كتصف لو الدكاء ،فهي اليت تضع يدىا على الداء كأما العَلجرة:

بأف يقع ُب السلوؾ السيء أك عقوبة، كالداء ىنا ىي األخطاء، سواء كانت غَت مقصودة  ،أك لومان 
جهبلن، أك سهوان، أك لعجلة ُب التنفيذ، أك سوء فهم للتعليمات، أك عن مرض، أك إرىاؽ، أك أم عذر 

 مستكرىان  طاءا٠ت أك كاف، بالنصح كالتعليم كالتوجيو با١تعركؼ كالتحذير من تكرارىاشرعي، كعبلجها 
شى مع النظاـ، أك ال يتفق االقياـ بفعل شيء ال يتمينجم عن أمر ُب الغالب يكره اآلمر مأموره على 

٦تنوع، كقد ينفذه خوفان، فيكوف معذكران مع لومو كتنبيهو لؤلمر الصادر هبذه الكيفية  تنفيذهمع أىدافو، ف
الشخص عن قصد كسابق إصرار كنيو مبيتة، انتهاكان  أما ا٠تطأ ا١تقصود الذم يقًتفو، لئبل يتكرر ذلك

 فيجب أف يواجو بعقاب حاسم كرادع. ،كاستخفافان با١تنشأةللتنظيم اإلدارم، 
 رقابة خارجية: كتنقسم إىل قسمُت: إجرائية، كقضائية. -ب

فتتمثل ُب ا٠تطوات االحًتازية اليت يتخذىا اٟتاكم للتأكد من سبلمة النشاط اإلدارم  أما اإلجاائرة:
كإ٧تازان كانضباطان ُب موظفيو من العماؿ كالواله كاألمراء كاٞتباة كغَتىم، كبعدىم عن كل ما يشوب  أداءن 

تعُت على  رسها اإلدارية اإلسبلميةاكانت ٘تللرقابة اإلدارية   كسائلىناؾ عدة حسن الظن أك الثقة هبم، ك 
رصد الرقباء كالعيوف، كٗتصيص ، كمنها: ال تقل أ٫تية عن الوسائل اٟتديثة ،متابعة نشاطات ا١توظفُت

االطبلع على ك ر، كاستعماؿ اٟتيلة، االحتكاـ إىل ا١تظه، كالعمل بإقرار الذمة ا١تالية، ك الوالة ١تراقبة عامل
 سياسة الباب ا١تفتوح.كاللقاءات الدكرية، ك عية عن حا٢تم، سؤاؿ الر ما ٭تملو الواله عند العودة، ك 
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ُب اٟتكومة  كتصرفات منسويب اٞتهاز اإلدارمدارم على األعماؿ أم رقابة القضاء اإل كأما القضائرة:
كنشأ أك ا٠تبلفات كا١تنازعات اليت قد ٖتدث بينهم، ات اإلدارية سفيما يتعلق با١تمار كفقان للشرع اٟتنيف، 

 ىذا النوع ُب صدر اإلسبلـ، ٍب تطورت رقابة القضاء اإلدارم إىل أصبح ٢تا نوعاف من ا١تؤسسات
 إدارة شؤف ا١تظامل، كإدارة شؤكف ا٠تصومات ا٠تاصة. :الرقابية

ك٤تاسبتهم عليها؛ ألهنم ككبلء مسؤكلوف عن  ،الرقابة الشعبية: متابعة الرعية ألعماؿ الرعاة -ّ
 كعامة: ،كتنقسم إىل رقابة مؤسساتيوأعما٢تم أماـ موكليهم، 

، كذكر ا١تزجاجي فهي رقابة شعبية رٝتية يقـو هبا نفر من ا١تختصُت ٦تثلُت للشعب :أما المؤسساترو
بأنو من ا١تمكن اعتبارىا مؤسساتية لسببُت؛ األكؿ: أهنا تعترب ٪تطان رقابيان متميزان ٘تثل اجملتمع، كتباشر دكران 

يب صلى اهلل عليو ان ُب نفس الوقت، كالثاٍل: أف من شكلها كحدد أعضاءىا األكائل ىو النياستشار 
كسلم، كذلك عندما اختار نقباء ا١تهاجرين كاألنصار ا١تمثلُت للمجتمع اٞتديد، ككبار كزرائو كمستشاريو، 

 كُب مقدمتهم العشرة ا١تبشرين باللجنة.
عمبلن كذلك ، فيقصد هبا إشراؼ األمة أفرادان كٚتاعات على نشاطات الراعي كمعاكنيو :كأما العامة

 كىذا اإلشراؼ يهدؼ إىلكيدخل ىذا ضمن باب االحتساب،  كالنهي عن ا١تنكر، األمر با١تعركؼب
 ذلك مقابل كُب السلطة، من الصادرة الصائبة السياسات كتأييد إعانة ، أمكالتقوَل ،اإلعانة: أمرين ٫تا
 صرح ما كىو ،(ُ)منها بدر ما إذا كا٠تطأ كا٠تلل االعوجاج كتقوَل ا٠تاطئة، السياسات كرفض االعًتاض

 .(ِ)«فقوموٍل أسأت فإك  ،فأعينوٍل أحسنت فإف»قاؿ:  عندما عنو اهلل رضي الصديق بو
 ٣تتمع ُب حي كائن ىي اإلسبلمية ا١تنظمةك 

 كاألجهزة األفرادمن  غَتىا كيضم ،يضمها
 جملتمعا لرقابة ٗتضع هنافإ ٍب كمن ،ا١تختلفة
 بالنضج يبادر ا٨تراؼ أك قصور أم عندف ،بأفراده

 ،(ّ)اال٨ترافات ىذه كمعاٞتة صبلحإل ؛كالًتشيد
 بػىٍعضيهيمٍ  كىاٍلميٍؤًمنىاتي  كىاٍلميٍؤًمنيوفى ﴿: تعاىل لقولو

هىٍوفى  بًاٍلمىٍعايكؼً  يىٍأميايكفى  بػىٍعضو  أىٍكلًرىا ي   عىنً  كىيػىنػٍ
ةى  كىييًقرميوفى  اٍلميٍنكىاً  اةى  كىيػيٍؤتيوفى  الصََّلى  الزََّى

 .[ُٕ]التوبة:﴾حىًكرمه  عىزًيزه  اللَّوى  ًإفَّ  اللَّوي  سىرػىٍاحىميهيمي  أيكلىًئكى  كىرىسيولىوي  اللَّوى  كىييًطرعيوفى 
 

                                                           

 . ّٔٓ، كالشكل ا١توضح ألنواع الرقابة صَّٗ-ّٗٓانظر تفصيل ىذه األنواع ُب ا١تقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية للمزجاجي ص -ُ

 «.كىذا إسناد صحيح»، ٍب قاؿ: ِْٖ/ٓاسحاؽ ُب البداية كالنهاية  بن ٤تمد ذكره ابن كثَت من ركاية  -ِ
 .ّٓاإلدارة اإلسبلمية كأثرىا على األداء التنظيمي ص -ّ
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 :اإلسَلمرة اإلدارية الاقابة خصائص -ق

 فيما يلي: ، كذلك٦تا سبق ٯتكن الوقوؼ على ما ٗتتص بو الرقابة ُب اإلدارة اإلسبلمية عن غَتىا
با١تعركؼ  ٠تلقو بعبادتو كحده، كبأف يأمركا أهنا ذات طابع تعبدم؛ النطبلقها من أمر اهلل تعاىل -ُ

 .بذلك كينهو عن ا١تنكر، كمن تعليمات رسولو الكرَل صلى اهلل عليو كسلم
 أهنا تنشأ من ذات ا١توظف كأعماقو، الستشعاره كجود اهلل معو، كاطبلعو على كل أعمالو. -ِ
 ﴾عىمىلىكيمٍ  الٌلوي  فىسىرػىاىل﴿ ،الكرٯتة ةأهنا ثبلثية األبعاد، كمرتبة ترتيبان بديعان كما جاءت هبا اآلي -ّ

كىو تصنيف كترتيب  ،رقابة شعبية [َُٓ]التوبة:﴾كىاٍلميٍؤًمنيوفى ﴿رقابة إدارية، ك ﴾كىرىسيوليوي ﴿رقابة ذاتية، ك
 يفوؽ التصنيف البشرم.

أهنا تتسم بالشمولية ْتيث ال تركز على فئة إدارية معينة على حساب أخرل، بل تركز على كافة  -ْ
 منسويب اٞتهاز اإلدارم رؤساء كمرؤكسُت.

أهنا هتتم بعناصر العملية اإلدارية األربعة كاملة: ا٢تدؼ، كاإلمكانات )ا١تالية كالفنية كالبشرية(،  -ٓ
 كاألنظمة، كاألداء.

ٔتا يتفق مع الشرع  ،كاألداء ،كاألنظمة ،كاإلمكانات ،أهنا ٖترص على ٖتقيق ا١تشركعية للهدؼ -ٔ
 اٟتنيف.

: أهنا تصبح سبلحان فاعبلن ٟتراسة العمليات اإلدارية ٔتا ٭تقق مقاصد الشرع اٟتنيف ا٠تمسة -ٕ
 )حفظ الدين، كالنفس، كالنسل، كالعقل، كا١تاؿ(.

 تحيز أثناء ٦تارستها، ٦تا يكسبها قوة كفاعلية ال نظَت ٢تما.الأهنا تتسم با١توضوعية كعدـ  -ٖ
كتنفَت ا١توظف كتثبيطو، بل تدفعها إىل  ،هور كاالستبدادذات ضوابط شرعية ٘تنعها من التأهنا  -ٗ

ٖتفيزه كتنشطو، كوجوب التثبت من ا١تعلومات، كحسن الظن، كالتدرج ُب الردع، كعدـ ا١تغاالة ُب 
 العقوبة، ككضع األمور ُب نصاهبا من غَت إفراط كال تفريط.

اإلدارية صادرة من الشريعة  أهنا ٖترص على أف تكوف انظمتها كتعليماهتا ا١توجهة للعملية -َُ
 ا١تباركة.
أهنا تتأكد من أف النشاطات اليت ٘تارسها ا١تنظمات اإلدارية ككيفية أدائها مباحة، أم التأكد  -ُُ

 .(ُ)من مشركعية الغاية كالوسيلة معان 
 
 

                                                           

  .َُْ -ّٗٗانظر: مقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية للمزجاجي ص -ُ
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 : (ُ)الاقاربة اإلدارية النبوية -ك
 ،أعما٢تميراقب اختيار رسلو ككالتو كعمالو كموظفيو، ك  كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ٭تسن

ك٭تاسبهم كيعاقبهم توبيخان كلومان بل عزالن إف اقتضى األمر ذلك،  كيسأؿ عن سَتهتم، كيتحرل أخبارىم،
ف اإلنساف ٥تلوؽ ألذاتية، فهم ٮتافوف اهلل ُب السر كالعبلنية، إال مشهود ٢تم بالرقابة ا غم أف صحابتور 

 .فإذا كاف ىذا حاؿ اٞتيل ا١تشهود ٓتَتيتو، فكيف ٔتن كراءىممن ا٠تطأ،  ان معصومضعيف، ليس 
مع  اهلل عليو كسلم ىكُب قصة الرسوؿ صلاهلل عليو كسلم يباشر ا١تراقبة بنفسو،  ىصلرسوؿ اهلل ككاف 

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فعن أيب ٛتيد الساعدم قاؿ: استعملدليل عملي على ذلك، ابن اللٍُّتًبي ًة 
 ،مالكم اىذ :قاؿ ،حاسبو جاء افلم ،اللٍُّتًبي ةً  ابن ىيدع مسلي بٍت صدقات ىعل األزد من بلن رج كسلم
 تىٍأتًرىكى  حىتَّى كىأيمّْكى  أىبًركى  بػىٍرتً  ًفي جىلىٍستى  فػىهىَلَّ ": كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ ،ىدية اكىذ

ًديػَّتيكى   أىٍستػىٍعًملي  فىًإنّْي ،بػىٍعدي  أىمَّا :قىاؿى  ثيمَّ  ،عىلىٍروً  كىأىثٍػنىى اللَّوى  فىحىًمدى  ،خىطىبػىنىا ثيمَّ  ،صىاًدقنا َيٍنتى  ًإفٍ  ىى
ا :فػىرػىقيوؿي  فػىرىٍأًتي ،اللَّوي  كىالًَّني ًممَّا اٍلعىمىلً  عىلىى ًمٍنكيمٍ  الاَّجيلى  ا ،مىاليكيمٍ  ىىذى ًديَّةه  كىىىذى  أىفىَلى  لي، أيٍىًديىتٍ  ىى
ًديػَّتيوي  تىٍأتًرىوي  حىتَّى كىأيمّْوً  أىبًروً  بػىٍرتً  ًفي جىلىسى  افى  ًإفٍ  ىى ا ًمٍنكيمٍ  أىحىده  يىٍأخيذي  الى  كىاللَّوً  ،صىاًدقنا َى هى ٍرئنا ًمنػٍ  ًبغىٍراً  شى

ا فىألىٍعاًفىنَّ  ،اٍلًقرىامىةً  يػىٍوـى  يىٍحًمليوي  تػىعىالىى اللَّوى  لىًقيى  ًإالَّ  حىقّْوً   أىكٍ  ،ريغىا ه  لىوي  بىًعرانا يىٍحًملي  اللَّوى  لىًقيى  ًمٍنكيمٍ  أىحىدن
ا بػىقىاىةن  ٍيوً  رىفىعى  ثيمَّ  ،تػىٍرًعاي  شىاةن  أىكٍ  ،خيوىاره  لىهى  .(ِ)"بػىلٍَّغتي  ىىلٍ  اللَّهيمَّ  :قىاؿى  :ثيمَّ  ،ًإٍبطىٍروً  بػىرىاضي  ريًئيى  حىتَّى يىدى

    .١تا شكاه كفد عبد القيسكعزؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو أبا العبلء اٟتضرمي من إمارة البحرين 
عمالو كموظفيو ككالتو الرقابة الذاتية ُب  كسل م على ترسيخ صل ى اهلل عليو كلقد عمل الرسوؿ

ٍلنىاهي ًمٍنكيٍم "سلم: كمن ذلك قولو صلى اهلل عليو ك ، عمومان  نفوس ا١تسلمُتكُب  ،خصوصان  مىًن اٍستػىٍعمى
ا  نىا ًمٍخرىطنا فىمى تىمى افى غيليوالن يىٍأًتى بًًو يػىٍوـى اٍلًقرىامىةً   ،فػىٍوقىوي عىلىى عىمىلو فىكى رضي اهلل البن عباس  قولوك ، (ّ)"َى

ـي، يىا": عنهما ، أيعىلّْميكى  ًإنّْي غيَلى ًلمىاتو ، اللَّوى  اٍحفىظً  َى ، تىًجٍدهي  اللَّوى  اٍحفىظً  يىٍحفىٍظكى  سىأىٍلتى  ًإذىا تيجىاىىكى
ًإذىا اللَّوى، فىاٍسأىؿً  فىعيوؾى  أىفٍ  عىلىى اٍجتىمىعىتٍ  لىوٍ  األيمَّةى  أىفَّ  كىاٍعلىمٍ  بًاللًَّو، فىاٍستىًعنٍ  اٍستػىعىٍنتى  كى  لىمٍ  ،ًبشىٍي و  يػىنػٍ

فىعيوؾى  تىبىوي  قىدٍ  ًبشىٍي و  ًإالَّ  يػىنػٍ ، اللَّوي  َى  قىدٍ  ًبشىٍي و  ًإالَّ  يىضياُّكؾى  لىمٍ  ،ًبشىٍي و  يىضياُّكؾى  أىفٍ  عىلىى اٍجتىمىعيوا كىلىوٍ  لىكى
تىبىوي  ، اللَّوي  َى ـي  ريًفعىتً  عىلىٍركى أىنَّكى  اللَّوى  تػىٍعبيدى  "أىفٍ ، كقاؿ ُب اإلحساف: (ْ)"الصُّحيفي  كىجىفَّتٍ  األىٍقَلى  تػىاىاهي  َى
" فىًإنَّوي  تػىاىاهي  تىكينٍ  لىمٍ  فىًإفٍ  يػىاىاؾى

 .(ٔ)لىوي" عىٍهدى  الى  ًلمىنٍ  ًدينى  كىالى  لىوي، أىمىانىةى  الى  ًلمىنٍ  ًإيمىافى  "الى كقاؿ:  ،(ٓ)
                                                           

، كالرقابة ُب اإلدارة ّٖٔ، كمقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية للمزجاجي صَُٖانظر: اإلدارة ُب عصر الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ص -ُ
  اإلسبلمية موقع األلوكة.

 .ُِّٖقم: بر  ُّْٔ/ّ، كمسلم ٖٕٓٔبرقم:  ِٗٓٓ/ٔ البخارم أخرجو -ِ

 .ُّّٖبرقم:  ُْٓٔ/ّمسلم  أخرجو -ّ

 «حديث حسن صحيح»، كقاؿ الًتمذم: ِٗٔٔبرقم:  َْٗ/ْ أٛتد، ك ُِٔٓبرقم:  ٕٔٔ/ْ  الًتمذمأخرجو  -ْ

 .ٖبرقم: ّٔ/ُ، كمسلم َٓبرقم:  ِٕ/ُالبخارم  أخرجو -ٓ

 .ٖٖ/ّ كالًتىيب الًتغيب صحيح، كصححو األلباٍل ُب  ُِّّٖبرقم:  ّٕٓ/ُٗ أٛتدأخرجو  -ٔ
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 الاقابة اإلسَلمرة الااشدة: -ز
أبو  ا٠تليفةعنهم، فهذا  خلفاؤه الراشدكف رضي اهلل مو كسلصل ى اهلل علي لقد سار على مىنهًج الرسوؿ

 أسأت فإك  ،فأعينوٍل أحسنت فإف» ؿ ُب أكؿ خطبة لو بعد مبايعتو:يقو  بكر الصديق رضي اهلل عنو،
، كبعد و ُب ا١تدينةمية، فذىب إىل مكة بعد مبايعتدف اإلسبلبزيارات تفقدية للمكاف يقـو ك  ،(ُ)«فقوموٍل

ىل من أحد يشتكي من ظبلمة أك يطلب  من دار الندكة، فقاؿ: ان طاؼ بالبيت، جلس قريب أف
 .م ٓتَت كراضوف عن كاليهمأحد، كهبذا اطمأف على الرعية، كأهن فما أتاه ؟ان حق
 ألقاىا، عندما فتتجلى الرقابة الذاتية عنده من خطبتو اليت ي اهلل عنوا٠تطاب رضا ا٠تليفة عمر بن أمك 

 ،أضعفت قد الشدة ىذه فأ كاعلموا ،الناس أيها أموركم كليت قد ٍلإ»؛ حيث جاء فيها: اختَت خليفة
 ألُت ناأف كالفضل كالدين السبلمة أىل فأما ا١تسلمُت، على كالتعدم الظلم أىل على تكوف إ٪تا كلكنها

اتباع ك اؿ عند انتهاء عملهم أك خدماهتم، ٤تاسبة الوالة كالعمكذلك  ،(ِ)«لبعض بعضهم من ٢تم
، ُب كاليهم سعيد بن عامر أسلوب التفتيش كتقصي اٟتقائق ُب بعض القضايا، منها شكول أىل ٛتص

كقد أثبت التحقيق فيما بعد إخبلصو كنزاىتو، ككذلك إرسالو حملمد بن مسلمة إىل الكوفة للتحقيق ُب 
رؽ بابو، ففعل يسمى قصر سعد، كأمره بأف ٭تالقصر الذم بناه سعد بن أيب كقاص؛ حيث أصبح 

ة، فلما يأيب كقاص ال يقسم بالعدؿ كالسو بن  سعد أخرل نتيجة شكول جاءتو بأفذلك، ٍب أرسلو مرة 
ؼ الزيارات التفقدية للشاـ؛ للتعر راضوف عنو، كذلك  ف الناسحقق ٤تمد بن مسلمة ُب ا١توضوع كجد أ

استقبل بطريقة  وكيقاؿ: إنالذم فتك با١تسلمُت،  كتنظيم أموا٢تا بعد طاعوف عمواس على أحواؿ كالهتا،
ة، كعندما لو ا٠تليفبرر ذلك بتربير قبمنهم كرماىم باٟتجارة، إال أف معاكية فيها شيء من األهبة، فغضب 

، ككذلك ٚتيع الواليات اإلسبلمية رة، عقد العـز على القياـ بزيارةىذه الزيارة مفيدة مثم كجد عمر أف
أف يلتقوا بو ُب مؤ٘تر سنوم ُب و كعمالو اٟتج؛ حيث أمر عمر كالت وسممقابلة الوالة كالعماؿ ُب م

 .س األموركتدار  ،حاسبةاٟتج؛ للم وسمم
ما، من حيث إرساؿ مىن رضي اهلل عنه عمر بن ا٠تطاب عثماف بن عفاف أسلوب فةبع ا٠تليقد اتك 

ثابة مؤ٘تر يدانية للتفتيش، كاالستفادة من موسم اٟتج الذم يعد ٔت، كاالىتماـ بالزيارات ا١تيتقصى اٟتقائق
 .سنوم

ألشًت النخعي حُت كأكصى ايقـو ٔتا يشبو ذلك،  رضي اهلل عنو كما كاف ا٠تليفة علي بن أيب طالب
 .(ّ)ْتسن اختيار الوالة كحذره من الظلم  ه على مصركال

           
                                                           

 «.كىذا إسناد صحيح»، ٍب قاؿ: ِْٖ/ٓاسحاؽ ُب البداية كالنهاية  بن ٤تمد ذكره ابن كثَت من ركاية  -ُ
 .َُٓص العشرة مناقب ُب النضرة الرياض -ِ

  ، كالرقابة ُب اإلدارة اإلسبلمية نقبلن عن موقع األلوكة.ّٗٔانظر: مقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية للمزجاجي ص -ّ
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 القرادة اإلدارية التابوية

 مفهـو القرادة: -أ
الذم يركز على  قيادة٪تط الإف القيادة عملية إنسانية ٖتفز األفراد ٨تو ٖتقيق أىداؼ التنظيم، ك 

العبلقات اإلنسانية مع ا١ترؤكسُت لو عبلقة مع الرضا كالدافعية ٢تم، كالقيادة من ىذا ا١تنطلق ىي القدرة 
كاٟتصوؿ على تعاكهنم ٨تو ٖتقيق أىداؼ  على التأثَت ُب سلوؾ ا١ترؤكسُت، كجعلهم ينفذكف أكامر القائد،

أك ىي قوة التأثَت على اآلخرين، كجعلهم ينفذكف األعماؿ ا١تناطة هبم، كاليت ٖتقق أىداؼ  معينة،
، كتوجيو سلوكهم، عملية هتدؼ إىل التأثَت على سلوؾ األفراد، كتنسيق جهودىمأك ىي  ا١تنظمة،

د : ىي ذلك النمط الذم ينمي ُب األفراكالقرادة الفعالة ،؛ لتحقيق أىداؼ معينةكتنشيط طاقاهتم
 .(ُ)القدرة لكي يصبحوا أنفسهم قادة

ىو الفرد نشاط ٣تموعة من البشر؛ لتحقيق أىداؼ ٤تددة، أك وجو ي أف ىو الفرد القادر علىكالقائد: 
القادر على توجيو اٞتهود كتنسيقها من أجل ٖتقيق أىداؼ التنظيم بفعالية، كىو الرجل ا١تعٍت بالتغيَت 

: ىو الذم يوفر الفرص ا١تبلئمة كالقائد الفعاؿُب أ٪تاط السلوؾ كُب جوىر التنظيم من أجل تطويره، 
بأنو: شخص معُت من قبل سلطة  كعيرؼ القائد اإلدارم، ملكي يقـو األفراد بقيادة أنفسهم بأنفسه

لتوجيو ٣تموعة من األفراد ٨تو تنفيذ أىداؼ ٤تددة، كال يعتمد ُب توجيهو ٢تؤالء األفراد على  ؛أعلى
 .(ِ)سلطاتو الرٝتية، كلكنو يعتمد بصفة أساسية على تأثَته الشخصي

اليت )ية ٝتالسلطة الر  :من أ٫تهاك العديد من مصادر التأثَت، كللقيادة اإلدارية ُب ا١تؤسسات الًتبوية 
كا١تتمثلة ُب التأثَت الشخصي للقائد الًتبوم )، كالسلطة غَت الرٝتية (بها القائد ْتكم كظيفتو الرٝتيةسيك

عتمد على درجة ثقافة ياالجتماعي )السلطة الرٝتية(، كا١تركز على مرؤكسيو ككالئهم لو بعيدان عن خطوط 
و كعاداتو كخرباتو، كمهاراتو الذاتية اليت تشكل مصدران من مصادر القائد الًتبوم، كمؤىبلتو العلمية، كقيم

، القول اليت يستخدمها ُب التأثَت على األفراد العاملُت لديو(، كا٠تربة كالكفاءة، كالضغط كاإلكراه
 .(ّ)كالظركؼ السياسية، كالظركؼ االقتصادية

تربويُت، يستطيعوف التأثَت ُب ا١تعلمُت، من كُب اإلدارة الًتبوية، فإف ا١تشرؼ الًتبوم أك ا١تدير كقادة 
خبلؿ استخداـ مركزىم الوظيفي بطرؽ عديدة: كاستخداـ اٟتوافز ا١تادية كا١تعنوية اإل٬تابية، أك من 

أك القدرة على ٚتع كتفسَت ا١تعلومات  ،خبلؿ ٖتديد أىداؼ العمل بطريقة علمية كبدقة كقابلة للقياس
                                                           

، كمبادئ اإلدارة اٟتديثة لعمر ّمهارات القيادة كصفات القائد ص، ك ّْ، ّّالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص -ُ
 .َُٗ، كأساسيات اإلدارة الًتبوم صُٖٗ، كأصوؿ اإلدارة اٟتديثة صَُٕسعيد كآخرين ص

، كأصوؿ َٔدارية ُب اإلسبلـ لعبدالشاُب ٤تمد أبو الفضل صالقيادة اإل، ك ّْالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص -ِ
 .ُٕٗاإلدارة اٟتديثة للصباب ص

 .ِٕ، كاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم صِٖٔ( صُ، كأساسيات اإلدارة )َُُ، َُٗانظر: أساسيات اإلدارة الًتبوم ص -ّ
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رؽ لتحقيق األىداؼ، كهتيئة ظركؼ كمناخ مناسب للعمل، كمشاركة ا١تتوفرة، كٖتديد األساليب كالط
ا١تعلمُت ُب عملية اٗتاذ القرارات؛ لزيادة دافعيتهم كٖتمسهم، كلرفع الركح ا١تعنوية لديهم، كىذا يتطلب 
منهم كقادة، قوة الشخصية، كا١تهارة اليت تزداد با٠تربة كالتدريب، باإلضافة إىل ٝتات أخرل ٘تيزىم عن 

 .(ُ)األفراد باقي
 عناصا القرادة: -ب

 الفعالة ىي اليت يتوفر فيها العناصر األساسية التالية: قيادةإف ال
ٔتا ُب ذلك خرباتو السابقة، كأىدافو، كطموحاتو، كتكوينو الشخصي، كتأىيلو العملي،  :القائد -ُ

 كقدراتو كمؤىبلتو، كأساليبو ُب العمل كإتاىاتو بالنسبة لآلخرين.
: فًتكيب اٞتماعة كتكوين أفرادىا الشخصي كخرباهتم كٖتيزىم تتفاعل مع -ٚتاعة العمل-األفراد -ِ

 بعضها البعض من ناحية، كمع شخصية القائد من ناحية أخرل. 
: فالقائد كمرؤكسيو يتعاملوف ُب ظل مواقف ٤تددة تتسم بظركؼ كتسودىا مشكبلت أك ا١توقف -ّ

   نفسها على طبيعة العبلقات بُت القائد كالتابعُت.  كما تتوفر فيها فرص تفرضمعوقات،  
 .كاليت على ضوئها تتحدد العبلقات ك٭تدث التأثَت النظم كالقواعد: -ْ
، كيتكوف من مكونات معنوية ـ ا١تؤثر على ٣تموعة من األفراد٣تموعة النظا كىو :ا١تناخ التنظيمي كأ

التنظيمية كالقيم كالعادات كاالنفعاالت كالعبلقات اإلجراءات كا٢تياكل ك تشمل األىداؼ كالنظم 
اإلنسانية كاألساليب كالتقنيات، كمكونات مادية تشمل ا١تباٍل كا١تعدات كالتجهيزات كاإلمكانات ا١تادية 

 كا١تؤثرات الطبيعية )حرارة كضوء كرطوبة(
قدراهتم على القيادة ىي ٤تصلة التفاعل بُت ىذه العناصر، أم أف القائد ينمي ُب األفراد القيادة ك 

 .(ِ)الذاتية، آخذان ُب االعتبار خصائصهم كخصائص ا١توقف كا١تناخ التنظيمي، هبدؼ ٖتقيق نتائج ٤تددة
 نظايات القرادة: -ج

 : ما يلي أ٫تهاكمن  ،توصل الباحثوف ُب ٤تاكالهتم لتفسَت ظاىرة القيادة إىل عدد من النظريات
: كاليت تؤكد على أف ىناؾ رجاؿ عظماء بسبب ما يتصفوف بو من النظرية القيادية اإل٢تامية -ُ

كأف ىذه القيادة اإل٢تامية ىي اليت ٖتقق التغَتات ُب اٟتياة اٞتماعية قدرات كمواىب غَت عادية، 
 أهنا تتصف باإلقناعية؛تتحرؾ القيادة اإل٢تامية من خبلال معايَت كشركط مادية كمعنوية، ك كاالجتماعية، ك 

 موركثة عاليةٔتواىب مناقشة سلوؾ القائد الذم يتمتع  تنفيذ قرارات القائد من ا١ترؤكسُت دكفلضماهنا 
 ، كبالتايل فالقيادة قاصرة على فئة معينة دكف غَتىا.٘تيزه عن اآلخرينغَت عادية 

                                                           

 .ّٓ، ّْالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم، ص -ُ
السلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة ، ك ٗٔ، كاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم صِٕٔ( لعلي السلمي كآخرين صُأساسيات اإلدارة ) -ِ

 .ِِٓ، ِِْ، ّٓكاإلشراؼ الًتبوم، ص
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على القائد من حيث شخصيتو كٝتاتو كخصائصو، تركز نظرية القيادة ا٠تصائصية )السماتية(:  -ِ 
كأف ا١تعايَت ٗتتلف ُب ٖتديد السمات القيادية من ٣تتمع آلخر، كتتوقف السمات على طبيعة ا١تواقف 

-سمات اٞتسميةال)سة أنواع للسمات القيادية ٜتعرب الزمن، كىناؾ االجتماعية كأىدافها كمدل تغَتىا 
على التعامل، القدرة -، كٝتات اجتماعية-قدرات ثقافية-، كٝتات معرفية-كالطوؿ كالعرض كالصحة

-، كٝتات شكلية-كالنضج االنفعايل، كضبط النفس-، كٝتات انفعالية-ككسب ثقة اآلخرين ك٤تبتهم
، كالقائد الناجح ضمن ىذا ا١تفهـو من تتوفر فيو صفات ٘تيزه عن (-حسن ا١تظهر، كالذكؽ العاـ

 ية، كالقبوؿ بآرائو كأفكاره.كرغبتهم ُب العمل معو بأمانة كإخبلص كدافع ، كتكسبو ثقتهم كاحًتامهماآلخرين
نظرية حاجات التابعُت: ترل أف القائد يهتم بإشباع اٟتاجات األساسية للمرؤكسُت، كتربز مدل  -ّ

قدرتو ككفاءتو ُب ٖتقيق أىدافو ُب إشباع حاجات ا١ترؤكسُت التابعُت لو، كُب ظل ىذا ا١تفهـو يربز دكر 
من أجل كسب ثقتهم  ؛اصة ْتسب ا١تصلحة العامةاإلدارم كقائد عند ٖتقيق حاجات ا١ترؤكسُت ا٠ت

ككالئهم، كا١تدير الذم يلتـز هبده النظرية يغلب على إدارتو الفوضى، كعدـ القدرة على ٖتقيق األىداؼ، 
كترؾ األمور ألىواء العاملُت كمتطلباهتم، باإلضافة الىتماـ ا١تدير بالشكليات كالسطحيات، كعدـ 

 القدرة على التحسُت كالتطور.
كحاجاهتا اٟتقيقية، كعلى القائد ٖتديد  ٞتماعية: هتتم بديناميات اٞتماعة كسلوكهاا قيادةنظرية ال -ْ

األنشطة كالوسائل البلزمة إلشباع حاجات اٞتماعة، كاليت تلزمها بالعمل كالتعاكف كا١تشاركة مع ا١تدير ُب 
زيادة الصبلحيات لؤلفراد للعمل، ٖتقيق األىداؼ العامة للتنظيم، كتربز ىنا عملية تفويض السلطات، ك 

كعليو يتضح أف ىذا النمط القيادم ٖتدده اٞتماعة من خبلؿ تنظيمها كتوجيهها كاألنشطة اليت ٘تارسها، 
كا١تدير ا١تؤمن هبذه النظرية يتميز بالثقة بالنفس، كقوة الشخصية، كالقدرة على كسب احًتاـ ٚتيع 

 ألىداؼ إال بالتعاكف كالعمل اٞتماعي.العاملُت، كإٯتانو بعدـ النجاح ُب ٖتقيق ا
القيادة الوظيفية: كتتخلص ُب: دراسة ا١تهاـ كالوظائف اليت تقـو هبا القيادة، كتعتمد على نظرية  -ٓ

ا١تعايَت اليت تنتقل با١تهاـ الوظيفية اليت يقـو هبا القائد، كيهتم أصحاب ىذه النظرية بكيفية توزيع ا١تهاـ 
تشمل الوظائف القيادية )التخطيط كالتوجيو كالتنسيق كاٗتاذ القرار(، كتتمحور كا١تسؤكليات القيادية، ك 

يتحدد ُب شخصية القائد حسب ىذه النظرية على أنو القدكة، كيتصف بالبَتكقراطية )إدارة الفرد(، ك 
 .ضوء الوصف الوظيفي القائد ا١تبلئم للوظيفة حسب نوعية ا١تشكلة أك ا١توقف ا١تراد ٖتليلو كعبلجو

كترتبط بالسلوؾ القيادم ُب ا١توقف النوعي، كترتبط القيادة بالظركؼ فهي ا١توقفية: القيادة نظرية  -ٔ
قيادة ظرفية، فتحكم ىذه النظرية الظرفية كا١توقفية، كعليو فالقائد الذم يصلح لقيادة مرحلة ما حسب 

ادم يعتمد على ا١توقف األدكار كا١تهارات كالسلوؾ القيظركؼ ما قد ال يصلح لظركؼ كمرحلة أخرل، ف
كعناصرىا ىي: )ٝتات القائد الشخصية كقواه كقدارتو الكافية، كٝتات االتباع الذم يوضع فيو القائد، 
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، كالقائد ا١تؤمن هبا يتمتع كاستعداداهتم كقدراهتم، كٝتات ا١توقف كطبيعة الظركؼ، كيتصف باالستبداد(
 كالقدرة على استخداـ أك توظيف النظرية ا١تناسبة. رات عالية، كمعرفة بالنظريات ا١تناسبة للموقف،دبق

نظرية القيادة التفاعلية )التكاملية(: كتدكد حوؿ مسألة التكامل كالتفاعل كاألكليات كا١تتغَتات  -ٕ
العبلقة بُت القائد كاالتباع(، كتعترب القيادة -ا١توقف -االتباع )اٞتماعة( -الرئيسية ُب القيادة )القائد

ا١توقف ا١تراد قيادتو + خصائص  على عدة أبعاد )السمات+ عناصرتماعي ترتكز عملية تفاعل اج
ا١تنظمة ا١تراد قيادهتا(، كتطرح معياران أساسيان يتمحور حوؿ قدرة القائد على التفاعل مع ا١توقف كا١تهاـ 

ف بالشوركية، احملددة كأعضاء ا١تنظمة ا١تقودة كقيادة اجملتمع ٨تو األىداؼ ا١تنشودة بنجاح كفاعلية، كتتص
القيادة عملية تأثَت كتأثر، فالقائد يؤثر ُب ا١توقف كاجملموعة، ككذلك تتأثر اجملموعة با١توقف كالقائد، ف

 فعاليةبذلك د يز ليكاإلقناع  اإل٬تايب كيتمز القائد ىنا بزيادة الفعالية كالنشاط، كالقدرة العالية ُب التأثَت
 .(ُ)كيربز ىنا طبيعة ا١توقف ُب زيادة التأثَت كالتأثراألفراد العاملُت معو على اإل٧تاز، 

ال تكفي لزيادة تأثَته ُب ا١ترؤكسُت، برزت أ٫تية السلوؾ القيادم،  ا١تا كانت ٝتات القائد لوحدىإنو 
يراد بو التصرفات كاألداء  لدل اٞتماعات، كالسلوؾ القيادمبدالن من نظرية السمات ُب زيادة اإلنتاجية 

، كىذا ٭تتاج القائد من أجل ٖتقيق نتائج معينة، بواسطة ٚتاعات العمل اليت يشرؼ عليهاالذم يقـو بو 
 .(ِ)القيادة ا١تناسبة كاليت ٖتقق نتائج أفضل ٪تاطإىل معرفة أ

 أنواع القرادة: -د
القيادة األكتوقراطية: كتتميز بانفصاؿ القائد عن اٞتماعة، كيركز اىتمامو على كسب كالء  -ُ

لضماف عدـ كجود أم نوع ا١تعارضة ١تمارساتو، فهو ا١تهيمن على ٚتيع األدكار اإلدارية، كال ا١ترؤكسُت؛ 
يفوض السلطة؛ ألف ذلك ينقص حقو كقائد، كيربز سلوؾ القائد األكتوقراطي كدكره ُب احملافظة على 

التنظيمي ، كتكوف سلطتو ضمن مركزه الوظيفي، كالسلوؾ هالتنظيم بشكل يضمن لو االستمرارية ُب مركز 
 داخل منظومة اإلشراؼ الًتبوم ا١تتبنية ٢تذا النوع من القيادة، يرفض فكرة التغيَت اإل٬تايب كاحملافظة على

األساليب التقليدية، كإ٫تاؿ أراء ا١تعلمُت كرفضها؛ على اعتبار أف مقاكمة التغيَت عامبلن مهمان ُب تعزيز 
 بوم.سلطة اإلشراؼ الًتبوم، أك مدير ا١تدرسة كقائد تر 

القيادة الدكتاتورية: كتعتمد على تركيز السلطة ُب القائد كحده، حيث ال يسمح للعاملُت ُب  -ِ
األجهزة الًتبوية ٔتشاركتو ُب مهامو، ككثَتان ما يلجأ ىذا القائد إىل التخويف كالتهديد من العواقب إف مل 

أف ا١تدير األكتوقراطي ييشعر األكتوقراطية: كبُت  -الدكتاتورية- هاكالفرؽ بينيستجب األفراد ألكامره، 
 يريد ُب النهاية.  امعليهم ا١ترؤكسُت باالىتماـ، كٝتاع رأيهم، إال أنو يفرض 

                                                           

كاإلشراؼ الًتبوم ، كاإلدارة التعليمية ُُُ، كاإلدارة الًتبوية ا١تعاصرة لعريفج صِٕٗانظر: اإلدارة الًتبوية ٟتسن ٤تمد كالعجمي ص -ُ
 .َُٕ، كمبادئ اإلدارة اٟتديثة ُُِ، كأساسيات اإلدارة الًتبوية صّٔالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم، ص، ك ُٖص
 .ّٓالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم، ص -ِ
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القيادة الًتسلية: كيعتمد ىذا النوع من القيادة ضمن ىذا ا١تفهـو كباسم الشورل ُب ترؾ األعماؿ  -ّ
قائد ضمن ىذا النمط ال ٯتتلك القدرة على اٗتاذ كتنفيذىا للمرؤكسُت، كا١تشرؼ الًتبوم أك ا١تدير ك

القرارات اٟتاٝتة، بل تعتمد قيادتو على اٟتظ ُب معرفة األخطاء أك ٖتقيق النجاحات، كيظهر ىذا النمط 
ُب ا١تؤسسات الًتبوية لدل العديد من مدراء ا١تدارس، كيعترب من أسوأ األنواع، األمر الذم قد ٬تعل 

 اٟتظ .ٖتقيق األىداؼ مرىونان ب
القيادة االنتهازية: كتعتمد على األسلوب الدبلوماسي القائم على إظهار عبلقة حسنة مع  -ْ

ا١ترؤكسُت، كىو يعزك ٧تاح ا١تؤسسة ُب ٖتقيق أىدافها إىل نفسو، كيعزك الفشل إىل ا١ترؤكسُت، كإىل عدـ 
دة ٭تاكؿ دائمان أف يضع التزامهم بأكامره كتعليماتو، كا١تشرؼ الًتبوم كقائد ضمن ىذا النوع للقيا

التربيرات للفشل، أما النجاح كيعزك النجاح إىل نفسو كمهاراتو ككفاءتو، كىذا يسبب كجود صراعات 
 داخلية بُت ا١تعلمُت كإدارة السلوؾ التنظيمي، كيقلل الدافعية لديهم ٨تو العمل، كيقلل من إنتاجيتهم.

أنو عضو ُب فريق، كأف األفراد يعملوف معو، القيادة الشوركية، كينبع سلوؾ القائد ىنا من  -ٓ
كيشاركهم ُب أفكارىم كمقًتحاهتم، كيشجعهم على ا١تشاركة ُب ٚتيع  أمور العمل، كيعمل القائد على 

َت تلبية حاجات ا١ترؤكسُت كزيادة رضاىم كرفع الركح ا١تعنوية لديهم، كتتصف ىذه القيادة با١تشاركة غ
تنفيذ، كتشجيع ا١تبادرة من جانب التابعُت، كهتتم ىذه القيادة ٔتصاّب الالرٝتية للجماعة ُب التخطيط ك 

اٞتماعة، كتعمل على إشباعها، كيربز ىنا تفويض السلطة للمرؤكسُت لزيادة ا١تشاركة كالتعاكف الذم 
سينعكس إ٬تابيان على الركح ا١تعنوية لدل التابعُت كزيادة الثقة بالقائد، كإدارة السلوؾ التنظيمي داخل 

نظومة اإلشراؼ الًتبوم ٖتتاج إىل ىذا النمط القيادم ُب اإلدارة؛ لكونو ينمي ا١تشاركة كيشجعها ُب م
العمليات اإلدارية، كيليب حاجات عناصر منظومة اإلشراؼ الًتبوم، ٦تا يؤدم إىل زيادة الدافعية، كرفع 

 ، ك٭تسن فعالية ا١تنظومة اإلشرافية.الركح ا١تعنوية كالثقة لدل ا١تشرفُت الًتبويُت كمدراء ا١تدارس كا١تعلمُت
كإدارة السلوؾ التنظيمي داخل منظومة اإلشراؼ الًتبوم اليت تتبٌت القيادة الشوركية اليت تراعي 

 العبلقات اإلنسانية ُب العمل تتصف بالسلوؾ التايل:
 .معاملة ا١تعلمُت بكرامة كاحًتاـ، كعدـ التقليل من قيمتهم كحقهم كحريتهم ُب العمل -أ

 البعد عن األنانية كحب النفس، كأف يكوف قدكة حسنة للمعلمُت ُب سلوكو كعملو. -ب
 .كٖتمل ا١تسؤكلية كا١تبادأة كضبط النفس ُب ٖتقيق األىداؼ ا١ترغوبة ،٦تارسة التوجيو كالتقوَل الذاٌب -ج
 .(ُ)القرارمد على ٚتع ا١تعلومات قبل اٗتاذ عتاستخداـ التفكَت العملي ُب حل ا١تشكبلت، كا١ت -د

 
 

                                                           

، َُٗ، كمبادئ اإلدارة اٟتديثة صَُُرة الًتبوية ص، كأساسيات اإلداِْ-ّٗالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم، ص -ُ
 . َُٓ، كالغداة الًتبوية اٟتديثة صٕٕكاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم ص 
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القيادة 

 القيادة

 القائد الناجح: -ق
إف القائد الناجح ىو الذم يستطيع كسب تعاكف كتفاىم أفراد ٣تموعتو، كإقناعهم بأف ٖتقيق أىداؼ 
ا١تنظمة ٯتثل ٧تاحا ٢تم، ك٭تقق أىدافهم الشخصية، كبالتايل تصبح كظيفة القائد األساسية ٖتقيق 

ات كرغبات ا١تنظمة اليت ينتموف إليها، كإحداث التجانس كالتوافق بُت حاجات كرغبات ٣تموعتو، كحاج
تأثَت إ٬تايب ُب الركح ا١تعنوية لؤلفراد كإنتاجيتهم من خبلؿ التوازف كعدـ التناقض بُت أىداؼ األفراد 

 للقائد الناجح عدة خصاص، أ٫تها:، ك كأىداؼ ا١تنظمة
 اإل١تاـ بالسلوؾ اإلنساٍل. -ّ  .كالثقة بقدراتو يساالستقرار النف -ِ  الطاقة اٞتسمية كالعقلية. -ُ
 ا١تهارة ُب االتصاؿ. -ٔ  ية القيادة.لكجود رغبو ٨تو عم -ٓ ا١توضوعية ُب عبلقاتو مع اآلخرين. -ْ
  إدراؾ كافة ا١تواقف احمليطة بو. -ٖ ا١تهارة االجتماعية ُب التعامل مع تابعيو. -ٕ
 .  (ُ)نظر حياؿ كافة القضايا ا١تطركحةتوفر ا٠تربة العلمية كالعملية، كالوعي كاإلدراؾ كبعد ال -ٗ
كينبع من السلطة )بعد السلطة  يرل العديد من ا١تهتمُت باإلدارة أف للقيادة ثبلثة أبعاد، كىي:ك 

كينبع من نوعية القائد، كشخصيتو، )بعد الشخصية (، ك ا١تخولة للقائد رٝتية كانت أك غَت  رٝتية
كاألعماؿ اليت يقـو  ، كطبيعة ا١تواقف اليت يتعرض ٢تاظركؼ ا١تؤسسة كينبع من)بعد ا١توقف (، ك كسلوكو

 كتتفاعل ىذه األبعاد؛ لتعطي صورة القائد ا١تبلحظة، كما يبُت ذلك الشكل التايل:(، هبا القائد
 عد الشخصي البي    عد السلطة         بي                              

  
 عد ا١توقفبي                                               

 ٖتديد فعالية أسلوب القيادة البد أف ينطلق من اعتبارين:إف ك 
األكؿ: االىتماـ با١تؤسسة، بأف يقـو القائد بتحديد ا١تسؤكليات ُب مستويات التنظيم ا١تختلفة، كيفتح 

 ج، كىنا تكوف مصلحة القائد مرتبطة ٔتصلحة ا١تؤسسة.قنوات االتصاؿ ُب ا١تؤسسة، كتوفَت كسائل اإلنتا 
الثاٍل: أف يسود جو األخوة كاالحًتاـ كالود ُب العبلقات بُت القائد كالعاملُت ُب ا١تؤسسة، مع التعاكف 

 كالتفاعل مع القيادة بشكل مستمر.
ظومة بدكف تعارض، كتلعب الكفاية اإلدارية دكران مهمان ُب ٧تاح القائد ُب ٖتقيق أىدافو كأىداؼ ا١تن

القدرة على أداء األعماؿ الصحيحة، كالتوصل إىل ٖتقيق النتائج ا١تطلوبة ُب حدكد  :-أم الكفاية-كىي
التكلفة ا١تناسبة، ككفاية اإلدارة ك٧تاحها يتمثل ُب القدرة على إ٧تاز األعماؿ، كٖتقيق األىداؼ 

 .(ِ)ديثةا١ترسومة، بأقل تكلفة كجهد، كىذا يتطلب توفَت القيادة ا١تنتمية كالواعية ١تبادئ اإلدارة اٟت

                                                           

، كاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم ُُٕ، كأساسيات اإلدارة الًتبوية صِْالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص -ُ
 .ََِارة اٟتديثة ص، كأصوؿ اإلدّٕص
 .ْْ -ِْالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص -ِ
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البد من توفر مقومات معينة تستند إليها القيادة داخل منظومة اإلشراؼ الًتبوم كتعتمد عليها؛ ك 
 لضماف ٧تاحها، كىي:

النظرة الشاملة للمنظومة اإلشرافية، كالعمل على ٖتقيق أىدافها، آخذة بعُت االعتبار ٚتيع  -ُ
اإلدارية اليت يتخذىا إداريو منظومة اإلشراؼ جوانب ا١تنظومة، من عناصر كإمكانات، كربط التدابَت 

 الًتبوم كالقائد با٠تط العاـ للمنظومة.
مبلءمة القرارات للوقت كاٟتاجة، مع استناد القرار إىل الدراسة كا١تراجعة كاالستشارة؛ كي يكفل  -ِ

 أكرب قد من الكفاية اإلنتاجية.
كضماف استمرارية ذلك من قبل ا١تشرفُت تنمية العناية كاالىتماـ ٔتنظومة اإلشراؼ الًتبوم،  -ّ

 الًتبويُت كا١تدراء كا١تعلمُت.
تطبيق مبادئ التكنولوجيا اإلدارية، كاليت تتطلب بناء العمل على دراسة العبلقات اإلنسانية،  -ْ

 كتشجيع التفكَت اإلبداعي، كإ٬تاد ركح العمل اٞتماعي، كالتقوَل الذاٌب.
لضماف التوازف بُت عد العاملُت ككمية األعماؿ ا١تطلوبة منهم، استخداـ التكنولوجيا اٟتديثة؛  -ٓ

 كالتخفيف من األعباء اإلدارية اليومية ُب العمل للمشرفُت الًتبويُت كمدراء ا١تدارس.
توفَت برنامج تنمية دائم على أ٪تاط القيادة الفعالة للمشرفُت كا١تدراء، كيكوف ىذا الربنامج متصفان  -ٔ

 .(ُ)ا١تستمر الذم ٭تقق النتائج ا١ترجوة، ُب أقرب كقت كبأقل تكلفة بالفعالية كالتخطيط
 كظائف القائد التابوم: -ك

الًتبوية  على تعريف القيادة ُٓٗٗلعريب عاـ مل يعًتض ا١تشاركوف ُب مؤ٘تر إدارة التعليم ُب الوطن ا
من خبلؿ تفاعل قيادة القول العاملة ُب العملية الًتبوية، كتوجيهها ٨تو األىداؼ الًتبوية، بأهنا: 

كعليو تكوف  اجتماعي ٭تافظ على بناء اٞتماعة ك٘تاسكها، ك٭تقق التعاكف، كيرفع مستول األداء،
 كظائف القائد الًتبوم ما يلي:

ىداؼ تكوف األ دل كالعملية الًتبوية، كْتيثلؤلىداؼ الًتبوية القريبة ا١تدل كالبعيدة ا١ت التخطيط -ُ
 كاقعية ٦تكنة التحقيق.

السلطات األعلى كمصادر أعضاء كضع سياسة تعليمية مستعينان فيها ٔتصادر كسياسات  -ِ
 .العليا كاٞتماعة نفسها بأمانة كإخبلص ٫تان ُب إطار ما تفوضو لو السلطةاٞتماعة، كمسا

  كٖتقيق األىداؼ بإ٬تابية كنشاط.كالتنفيذ كٖتريك التفاعل لتنفيذ السياسة كا١تناىج  دارةاإل -ّ
االجتماعية ككظائف األعضاء ُب اٞتماعة، كحسن توزيعها، كالقياـ بسلوؾ الدكر  األدكار تنسيق -ْ

 .ٕتنب صراع األدكارُب ضوء ا١تعايَت السلوكية السليمة، ك 

                                                           

 .ْٔ، ْٓالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم، ص -ُ
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كطرؽ االتصاؿ ا١تنظم بُت  ،توفَت إمكانات اٟتراؾ الرأسي كاألفقيصيانة بناء اٞتماعة من حيث  -ٓ
 األعضاء.

 حراسة معايَت السلوؾ الًتبوم ُب ضوء األعراؼ كالتقاليد كاللوائح كالقوانُت. -ٔ
 هتيئة ا١تناخ الصحي لعمل ٚتاعي ٯتارس بركح الفريق. -ٕ
 ُب سلوكو، كرمزان ٢تا ُب مهماتو.٪توذجان ٢تا أف يكوف حكمان ككسيطان بُت أعضاء اٞتماعة، ك  -ٖ
 .(ُ)الثواب كالعقاب ُب حاالت الصواب كا٠تطأ ٔتا يكفل احملافظة على انضباط ٚتاعة العمل -ٗ

ىو ذلك  ،إف نوع القيادة الفعاؿ، كالذم ُب ضوئو يظهر مدل ٧تاح ا١تنظومة اإلشرافية كتطورىاىذا ك 
النمط الذم ييسر ٖتقيق األىداؼ للمعلمُت، كيوضح ٢تم طرؽ كأساليب ٖتقيقها بالتعاكف كا١تشاركة، 
كيزيد دافعيتهم كرضاىم ٨تو العمل، كيرفع من ركحهم ا١تعنوية، كإف ىذا النمط القيادم ٮتتلف ْتسب 

اجة إىل توفر كفايات أدائية ا١توقف القيادم الذم يوضع فيو ا١تشرؼ الًتبوم أك ا١تدير كقائد، كىذا ْت
الزمة للمدير أك ا١تشرؼ الًتبوم؛ للقياـ با١تهاـ كاألعماؿ ا١تنوطة بو ُب نطاؽ القيادة الًتبوية، كاليت 

 تشمل ُب ا١تقاـ األكؿ ما يلي:
 إعداد ا١تنهج الًتبوم كإثرائو. -ِ اإلشراؼ على العملية الًتبوية كتنظيم التعليم. -ُ
 التخطيط الفعاؿ للتطوير كالتحسُت ا١تدرسي. -ْ هي للمعلمُت كتوفَت أسبابو.رعاية النمو ا١تن -ّ
 تطوير العبلقات اإلنسانية اإل٬تابية داخل ا١تدرسة كمع اجملتمع احمللي. -ٓ
 تطوير أساليب التقوَل كأدكاتو ُب ا١تدرسة. -ٔ

تنفيذ ىذه ا١تهمات بفعالية، كىذه ا١تهاـ يرتبط ٖتقيقها ٔتدل توفر الكفايات األدائية اليت ٭تتاجها ُب 
 كىذه الكفايات ىي:

كفايات إشرافية، كالقدرة على إقامة عبلقات كدية كأخوية مع العاملُت، تقـو على الفهم كاالحًتاـ   -أ
 ا١تتبادلُت، كالقدرة على ٖتديد احتياجات ا١تعلمُت، كٖتليلها كتصنيفا من أجل ٖتقيقها.

كتنسيق كتنظيم كمتابعة مواقف تعليمية تعلمية كاجتماعية  كفايات إدارية، كالقدرة على ٗتطيط  -ب
 .(ِ)مُتلعمتساىم ُب ٖتقيق النمو ا١تنهي للتوجيهية 

 القرادة كاإلدارة: -ز
، كُب نفس الوقت هماَت التفريق بين٭تاكؿ الكثبينما ىناؾ من يرل أف القيادة كاإلدارة شيء كاحد، 

القيادة ف تتسم بالبعد القيادم إذا أريد ٢تا أف تكوف فاعلة،يؤكدكف على أف اإلدارة الًتبوية ٬تب أف 
ز ا١تطلوب كفق شًتكاف ُب ٖتديد ا٢تدؼ، كإ٬تاد اٞتو ا١تناسب لتحقيقو، ٍب التأكد من إ٧تات كاإلدارة

 تفًتقاف ُب أمور:، ك معايَت كأسس معينة
                                                           

 .َِّ، كاإلدارة الًتبوية ٟتسن ٤تمد كالعجمي صُُٓدارة الًتبوية ا١تعاصرة لعريفج صاإل -ُ
 .ْٓ-ًّْتبوم، صالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ ال -ِ
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 أ إال ُب العقود األخَتة من يبداٟتديث عن القيادة قدَل قدـ التاريخ، بينما اٟتديث عن اإلدارة مل -ُ
 القرف التاسع عشر، كمع ذلك فالقيادة فرع من علم اإلدارة.

الرقابة، ك التنظيم، التوجيو كاإلشراؼ، ك تركز اإلدارة على أربع عمليات رئيسية ىي: التخطيط،  -ِ
حشد القول ٖتت ىذه الرؤية، ك بينما تركز القيادة على ثبلث عمليات رئيسة ىي: ٖتديد االٕتاه كالرؤية، 

 التحفيز كشحذ ا٢تمم.ك 
 بينما اإلدارة تركز على ا١تنطق. ،القيادة تركز على العاطفة -ّ
-، بينما هتتم اإلدارة باٞتزئيات كالتفاصيل -اختيار العمل الصحيح-هتتم القيادة بالكليات  -ْ

ىو معٍت بتوفَت الظركؼ ا١تناسبة ك  ،، فاإلدارم ينفذ أكثر ٦تا ٮتطط-اختيار الطريقة الصحيحة للعمل
 كاإلمكانات ا١تادية كالبشرية البلزمة للعملية الًتبوية.  

كيعمل كفق خطوات ٤تددة سلفان، بينما  ، كيعمل على ٖتسنيو،اإلدارم يفكر ُب اٟتاضر أكثر -ٓ
 .ركز على اإلنسافكي ،دد كيبدعيبتكر ك٬تك  ،اإل٧تازك  ا٢تدؼك ا١تستقبل على أكثر  ركزالقائد ي

كيستمدىا من  ،القائد غَت رٝتية ُب الغالب ةفسلط ،التأثَتالقدرة على على النفوذ ك  قيادةتقـو ال -ٔ
كسلطة  ،قدرتو على التأثَت على األفراد للمشاركة ُب العمل كالتعاكف، كاإلدارة تفرض على اٞتماعة

 .النظم اليت ٖتكم ا١تؤسسةك كيستمدىا من القوانُت  ،اإلدارم رٝتية
 القائد على التجديد كالتغيَت ُب العمل كمان ككيفان، بينما اإلدارم عنصر من عناصر يعمل -ٕ

 .االستقرار كاالتزاف
، بينما تنحصر اىتمامات القائد نطاؽ اىتمامو يتسع ليشمل البنية الداخلية كا٠تارجية للمنظمة -ٖ
 .(ُ)على البنية الداخلية فقط ا١تدير

من الضركرم أف يكو كل مدير قائدا، كإ٪تا  سكالقيادة ُب آف كاحد، كلي كقد ٬تمع الفرد بُت اإلدارة
باإلضافة إىل السلطة  ،يصبح ا١تدير قائدا إذا أمكنو اكتساب النفوذ البلـز من عبلقتو بأفراد اٞتماعة

إذا ما حصل على منصب إدارم رٝتي  كما أف القائد قد يصبح مديرانصب الذم يشغلو،  ا١تخولة لو با١ت
 ماعة اليت يقودىا.ُب اٞت

كمن ا١تمكن أف يكوف نفس الشخص ُب موقف ما قياديان كُب موقف آخر إداريان، فهو عندما يقـو 
فإنو يكوف مديرا، كعندما يتجاكز النمطية إىل اإلبداع كاالبتكار  ؛كفق نظاـ ٤تدد ةتيسَتية ركتينيبأعماؿ 

كينطبق ذلك على صرؼ القائد، فإنو يتصرؼ ت ؛كيؤلف اٞتماعة لتحقيق ىدؼ مشًتؾ عن قناعة
العاملُت ُب النظاـ الًتبوم على ٥تتلف مستوياهتم كمراتبهم، فا١تعلم ٯتكن أف يكوف ُب موقفو الصفي 

 . (ِ)للعملية التعليمية، ككذلك ا١تدير ُب مدرستو، كمدير الًتبية ُب مكتبو، كىكذا مديرا أك قائدا
                                                           

 .ٓ، كالتميز القيادم للرسوؿ صْمهارات القيادة كصفات القائد ص، ك ِِٔ، كاإلدارة الًتبوية َٕاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم  -ُ
 .ِٕاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم ص -ِ
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 رةاإلسَلماإلدارة  القرادة في
إف اإلنساف اجتماعي بالطبع، أم البد لو من ٣تتمع؛ بدليل أنو ٮتلق فيو، كيعيش فيو، كفيو ٯتوت، 
كبالتايل فاستقامة حالة ٖتتاج إىل التعاكف مع اآلخرين، كعليو كاف البد للمجتمعات البشرية من قيادة؛ 

اهلل عليو كسلم أمر بتعيُت  تنظم شؤكهنا، كتقيم العدؿ بينها، كىذا أمر اعتٌت بو اإلسبلـ، حىت أنو صلى
ثىةه ًفي سىفىاو، القائد ُب أقل التجمعات البشرية، كُب غَت موطن اإلنساف، كذلك حُت قاؿ:  "ًإذىا خىاىجى ثىَلى

دليل على أنو يشرع لكل عدد بلغ ثبلثة فصاعدا أف يؤمركا  كفيها»، قاؿ الشوكاٍل: (ُ)فػىٍلرػيؤىمّْايكا أىحىدىىيٍم"
التأمَت يستبد كل  ـذلك السبلمة من ا٠تبلؼ الذم يؤدم إىل التبلؼ، فمع عد عليهم أحدىم؛ ألف ُب

كاحد برأيو، كيفعل ما يطابق ىواه، فيهلكوف، كمع التأمَت يقل االختبلؼ، كٕتتمع الكلمة، كإذا شرع 
ىذا لثبلثة يكونوف ُب فبلة من األرض أك يسافركف؛ فشرعيتو لعدد أكثر يسكنوف القرل كا١تصار، 

، كُب السنة العملية النبوية خَت شاىد كقدكة، (ِ)«ف لدفع التظامل كفصل التخاصم، أكىل كأحرلك٭تتاجو 
إذ ٘تثل رسوؿ اهلل القيادية الشوركية ُب األزمات، كعند اٗتاذ القرارات ُب السلم كاٟترب، كما جيش 

م القيادية ىداية جيشا، كال أرسل سرية، إال جعل ٢تم قائدا، كاقتدل بو خلفاؤه من بعده، فصارت سَتهت
 ُب اإلسبلـ.

 القرادة في اإلدارة اإلسَلمرة:  مفهـو -أ
 كفق، كاألخركم الدنيوم ا٢تدؼ ٨تو الناس عملية ٖتريك) :عير فت القيادة ُب اإلدارة اإلسبلمية بأهنا

 ٨تو الناس ٭ترؾ، ك كالصبلح ا٠تَت إىل دليبلن  يكوف كي ؛ُب ا١تقدمة القائد يكوفف، (اإلسبلـ كشريعة قيم
 عن القيادة بو ٗتتلف الذم األبرز األمر ىو الناس ٖتريك ؛ ألفاجملموعة ٗتص ٤تددة مشركعة أىداؼ

 .كالتوجهات للقناعات تغيَت آيل دكف بشكل األمور إدارة ٣ترد
 ينجز كمبدأ، عقيدة صاحب للمبادئ كالقواعد، متفهم مؤىل، شخص): ىو ا١تسلم كالقائد
 كا١تعرفة با٠تلق يتميزك  كاألحداث، ا١تواقف يصلح لكل إ٧تازىا، على يقودىم من ك٭تمل األعماؿ،

 كاإل٧تازات باألعماؿ العربةف، (أمامو اهلل تقول يضع كاف إذا ك٤تًتفان  متميزان  كيكوف كالشخصية،
 الذم ال ،بلن فع بالقيادة يقـو الذم ىو األمُت القائد، فكالشعارات كاألشكاؿ األٝتاءب ال كالقدرات،

 :التالية األساسية ا١تفاىيم على بناء القيادة ظاىرة فهم كٯتكن، الناس ليتزعم يناكر
 متناسق بأسلوب األفراد طاقات توجيو عليها يًتتب بطريقة كاألفراد القادة بُت تتدفق قوة القيادة -ُ

 ت.حدد اليت األىداؼ بإتاه كمتناغم،
 ُب ال تتحرؾ فهي فيو، تعمل الذم كجوىا كبيئتها ٤تيطها مع كعطاء ان أخذ تتفاعل قوة لقيادةا -ِ

 .القائمة ا١تعطيات حسب كإ٪تا الفراغ،
                                                           

 .ِّْٕبرقم:  ّّٔ/ٕسنن أيب داكد  ، صحيح«إسناده حسن صحيح»، كقاؿ األلباٍل: َِٖٔبرقم:  ِْ/ِأخرجو أبو داكد  -ُ
 .ُِٖ/ٗنيل األكطار -ِ
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 كاحد. آف كاألفراد ُب القادة بُت مشًتؾ رضا مبعث ىو عليو كاحملافظة معُت ىدؼ لتحقيق السعي -ّ
 كمداىا كقد ككثافتها نشاطها درجة ترتفع كقد تتوقف، كال كاٟتركة الفعالية دائبة قوة القيادة -ْ

 .على اإلطبلؽ موجودة غَت أك بفاعلية، موجودة إما فهي هتمد، ال لكنها ؛شيئا تنخفض
 .٤تدد كمتسق ٨تو كعلى كاضحة، غايات أجل من كاألساليب كالوسائل للمبادئ توظيف القيادة -ٓ

 ا١تصاّب االعتبار ُب آخذة ؛ا١تستقبلية الرؤل تصوغ اليت العملية ىي: الفعالة اإلسبلمية فالقيادة كعليو
 خبلؿ من لتحقيقها كالسعي ،ا١تعنية األطراؼ ٞتميع -الدنيوم كاألخركم- ا١تدل بعيدة ا١تشركعة
 ية،اإلسبلم شريعةلل ةفقاو ا١ت البلزمة الوسائل كتسخَت، ا٢تدؼ ٨تو كٖتريك الناس ا٢تمم كاستنهاض التعاكف

 .(ُ)لكي يصبحوا أنفسهم قادةاألفراد  ُبالقدرة  ةميتنك 
 القرادة في اإلسَلـ:كاجبات  -ب

 تتلخص أىم كاجبات القيادة ُب اإلسبلـ فيما يلي: 
انىٍت بػىنيو ًإٍساىائًرلى تىسيوسيهيمي يقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: ٛتاية الدين كسياسة الدنيا بو،  -ُ َى "

كالسياسة: القياـ على أم: يتولوف أمورىم كما تفعل األمراء كالوالة بالرعية، »، قاؿ النوكم: (ِ)األىنًٍبرىا ي"
 ، كيتحقق ذلك بأمرين: (ّ)«الشيء ٔتا يصلحو
احملافظة على الشريعة اإلسبلمية؛ بإبقاء حقائقها كمعانيها، كنشرىا بُت الناس كما بلغها  األما األكؿ:

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كسار عليها صحابتو الكراـ، كنقلوىا إىل الناس من بعدىم، كعليو ال 
أم تبديل أك ٖتريف ُب ىذه اٟتقائق كا١تعاٍل، كال ٬توز الًتدد أبدان ُب منع التبديل كالتحريف ْتجة  ٬توز

حق الفرد ُب إبداء الرأم كحرية الفكر كاالجتهاد؛ ألف الفرد إف كاف مسلمان فليس من حقو أف يبدؿ دين 
أف يضل اآلخرين أك يفسد اهلل، كإذا اختار لنفسو الضبللة كلعقيدتو الفساد، فليس من حقو أبدان 

عقائدىم، كإف كاف الفرد غَت مسلم فليس من حقو أبدان أف ٮترج على نظاـ دار اإلسبلـ كيشوه حقائق 
كإال كاف ناقضان لعقد الذمة، فأم جيل يريد اٟتفظ لو كلذريتو فعليو باحملافظة على شريعة اهلل؛  ،اإلسبلـ

 ظها حفظو اهلل، كمن ضيعها أىلكو اهلل.ألف اهلل حافظ دينو كشريعتو ال ٤تالة، فمن حف
كمن لواـز حفظ الشريعة أف تقـو القيادة اإلسبلمية بتحصُت الثغور بالعدة ا١تانعة كالقوة الدافعة، 
كيدخل ُب ذلك التسلح النوكم الدفاعي؛ فإنو حق مشركع، كإال كيف ٭تق ذلك لدكؿ دكف دكؿ! أليس 

كٖتمي ديارىا كأراضيها؟! حىت ال يظهر األعداء على  من حق ٚتيع دكؿ العامل أف تدافع عن نفسها
حُت غرة ينتهكوف فيها ٤ترمان، كيسفكوف فيها ١تسلم أك معاىدان دمان، كيضيعوف اإلسبلـ، كيطمسوف 
حقائقو، كيفتنوف ا١تسلمُت، كيزعزعوف عقائدىم؛ كيصرفوهنم عن دينهم اٟتق، بالوعد كالوعيد كالتلبيس 

                                                           

 .َُٓص اإلدارة اإلسبلمية كأثرىا على األداء التنظيمي، ك َِْمنهجية التأصيل اإلسبلمي لئلدارة الًتبوية صانظر:  -ُ
 .ُِْٖبرقم:  ُُْٕ/ّ، كمسلم ِّٖٔبرقم:  ُِّٕ/ّأخرجو البخارم  -ِ
 .ُِّ/ُِشرح النوكم على صحيح مسلم  -ّ
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لواـز ك٘تاـ حفظ الدين العمل على إعبلءه كإظهاره على ٚتيع أنظمة الكفر، كا٠تداع كالتضليل، بل من 
 حىت ال يبقى للباطل حكم قائم، كال راية مرفوعة.

تنفيذ ىذه الشريعة بالتطبيق الكامل كالشامل كالتاـ ألحكاـ ىذه الشريعة الكاملة  األما الِاني:
م، كُب عبلقاهتم مع الدكلة، كُب عبلقة الدكلة مع ُب سائر معامبلت الناس كعبلقاهتم فيما بينه ْتذافَتىا

غَتىا من الدكؿ، كٛتل الناس على الوقوؼ عند حدكد اهلل كالطاعة ألكامره كترغيبهم ُب ذلك كمعاقبة 
ا١تخالفُت بالعقوبات الشرعية، كإزالة ا١تفاسد كا١تنكرات من اجملتمع كما يقضي بو اإلسبلـ، إذ ال ٯتكن 

، كقد (ُ)رؾ ا١تفاسد كا١تنكرات ببل إنكار كال إزالة مع توفر القدرة على ذلكادعاء حفظ الدين مع ت
﴿الًَّذينى ًإف مَّكَّنَّاىيٍم ًفي اأٍلىٍرًض القرآف إىل ىذا ا١تقصد من مقاصد اٟتكم اإلسبلمي، قاؿ تعاىل: 

اةى كىأىمىايكا بًاٍلمىٍعايكًؼ كىنػىهىٍوا  ةى كىآتػىويا الزََّى  [.ُْ]اٟتج:عىًن اٍلمينكىًا كىًللًَّو عىاًقبىةي اأٍليميوًر﴾أىقىاميوا الصََّلى
كُب قيادة خلفاء اٟتبيب صلى اهلل عليو كسلم من بعده، كخبلؿ العصور اإلسبلمية الزاىرة، قاـ ٚتيع 

 قادة ا١تسلمُت بتطبيق ذلك، فعم العدؿ كالرٛتة، كتوجو الناس إىل ا٠تَت، كصلح شأف األفراد كاألمة.
إقامة العدؿ كاإلنصاؼ كا١تساكاة، ْتيث ال يعرؼ احملاباة كال ا١تداىنة، كْتيث يستوم ُب ذلك  -ِ

؛ حىت يشعر الناس بعدـ التمييز بُت  الغٍت كالفقَت، كالكبَت كالصغَت، كالرجل كا١ترأة، كاٟتاكم كاحملكـو
رٛتةن للعا١تُت، كالقيادة األفراد كالطبقات، كأهنم يعيشوف ُب ظل اإلسبلـ الذم بعث اهلل بو رسولو 

يتعامل مع اآلخرين بالعدؿ كاإلنصاؼ، دكف النظر إىل أجناسهم، أك  اإلسبلمية ٖتتم على القائد أف
ألواهنم، أك أصو٢تم؛ كمن عدؿ القائد فيمن ٖتت قيادتو: اتباع ا١تيسور، كحذؼ ا١تعسور، كترؾ التسلط 

، كحذؼبالقوة، كابتغاء اٟتق ُب السَتة، فإف اتباع ا١تيسو   ا١تعسور أسلم، كترؾ التسلط أعطف ر أدـك
 على احملبة، كابتغاء اٟتق أبعث على النصرة.

نصح الرعية، بإرشادىم ١تصاٟتهم ُب دنياىم كأخراىم، كدفع ا١تضار عنهم، كجلب ا١تنافع ٢تم،  -ّ
كل   كترؾ غشهم، كالذب عن أموا٢تم كأعراضهم، كحثهم على التخلق بالفضائل، كتنشيط ٫تمهم، كإف

من كيل أمران من أمور ا١تسلمُت مأمور من قبل رسوؿ اهلل أف ٭توطهم بالنصح، كمتوعد من قبلو على ترؾ 
ا بًنىصحىةو، ًإالَّ لىٍم يىًجٍد رىاًئحىةى : ذلك بأعظم كعيد "مىا ًمٍن عىٍبدو اٍستػىٍاعىاهي اللَّوي رىًعرَّةن، فػىلىٍم يىحيٍطهى

ـى "ما ًمٍن  ، كُب ركاية:(ِ)اٍلجىنًَّة" عىٍبدو يىٍستػىٍاًعرًو اللَّوي رىًعرَّةن، يىميوتي يػىٍوـى يىميوتي كىىيوى غىاشّّ ًلاىًعرًَّتًو، ًإالَّ حىاَّ
 .(ْ)، كنص الشافعي على أف منزلة اإلماـ من الرعية منزلة الويل من اليتيم(ّ)اللَّوي عىلىٍرًو اٍلجىنَّةى"

                                                           

 .ُٗلبعداٍل صحملمد ا، كأسباب كعبلج التمزؽ ُب ميزاف الشريعة اإلسبلمية ِٔٓزيداف ص عبد الكرَل انظر: أصوؿ الدعوة للدكتور -ُ
 .  ُّٕٔبرقم:  ُِْٔ/ ٔأخرجو البخارم  -ِ
 .ُِْبرقم:  ُِٓ/ ُأخرجو مسلم  -ّ
 . َّٗ/ُ، كا١تنثور للزركشي َٕ/ُ، كقواعد الفقو للربكيت َّٗ/ُ ، كشرح القواعد للزرقاُُِ/ُأشباه كنظائر السيوطي  -ْ
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ال تسخَتان للبشر، كإ٪تا مشاركة كتفاعل بُت الشورل؛ ألف القيادة ُب اإلسبلـ ليست تسلطان، ك  -ْ
الرأم كتسدده، كتساعد على اٗتاذ القرارات الرشيدة، كيكسب القائد  القائد كمعاكنيو، كالشورل ٘تحص

تعاىل:  حولو؛ إلشراكهم ُب صنع القرار، كٚتع ا١تعلومات، كاستشارة ا٠ترباء كا١تختصُت، قاؿ هبا رضا من
نػى   [.ُٗٓعمراف: ]آؿ﴿كىشىاًكٍرىيٍم ًفي اأٍلىٍمًا﴾[، كقاؿ تعاىل: ّٖ]الشورل:هيٍم﴾﴿كىأىٍمايىيٍم شيورىل بػىرػٍ

 خصائص القرادة اإلسَلمرة: -ج
 ٯتكن تلخيص بعض خصائص القيادة اإلسبلمية فيما يلي:

قاؿ [، ٓٓ]ا١تائدة:﴿ًإنَّمىا كىلًرُّكيمي الٌلوي كىرىسيوليوي كىالًَّذينى آمىنيوٍا﴾الوالء فيها هلل سبحانو كتعاىل:  -ُ
: رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أليب ذر:  : اللَّوي كىرىسيوليوي أىٍعلىمي، قىاؿى اًف أكثق؟ قىاؿى "أىمُّ عياىل اإًليمى

 .(ُ)اٍلميوىاالةي ًفي اللًَّو، كىاٍلميعىادىاةي ًفي اللًَّو، كىاٍلحيبُّ ًفي اللًَّو، كىاٍلبػيٍغضي ًفي اللًَّو"
 ائد ألىداؼ العمل كمصلحة ا١تنظمة ُب ضوء األىداؼ اإلسبلمية الكربل.أف يكوف فهم الق -ِ
 ذكر بعض معامل السلوؾ اإلنساٍل ُب اإلسبلـ. سيأٌب االلتزاـ بالشريعة كالسلوؾ اإلسبلمي، ك  -ّ
كعليو فإف نفاذ تصرفاهتم كلزكمها مًتتبة على كجود ا١تنفعة ؛ كقف تصرؼ القادة على ا١تصلحة -ْ

ضمنها، كإال رد تصرفهم؛ ألف الراعي ناظر كتصرفو ُب غَت مصلحة يكوف حينئذو مًتدد بُت كالثمرة ُب 
الضرر كالعبث، ككبل٫تا ليس من النظر ُب شيء، كألنو مأمور من قبل الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم أف 

 ، كالعمل ٓتبلؼ مصلحتهم يناُب ذلك.٭توط الرعية بالنصح
و ال طاعة ألحد ُب معصية اهلل تعاىل، كلو كاف قائدان، كقد ضبط طاعة القادة با١تعركؼ؛ ألن -ٓ

جاءت بذلك األحاديث الصحيحة، كحديث ابن عمر رضي اهلل عنهما أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
ٍعًصرىةو كسلم قاؿ:  اًهى، مىا لىٍم يػيٍؤمىٍا ًبمى ٍاً  اٍلميٍسًلًم ًفرمىا أىحىبَّ كىَى ، فىًإذىا أيًماى "السٍَّمعي كىالطَّاعىةي عىلىى اٍلمى

كحديث علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو عن النيب  صلى اهلل عليو  ،(ِ)ًبمىٍعًصرىةو فىَلى سىٍمعى كىالى طىاعىة"
ا كسلم أنو قاؿ ُب السرية الذين أمرىم أمَتىم أف يدخلوا ُب النار:  هىا؛ ًإنَّمى "لىٍو دىخىليوىىا مىا خىاىجيوا ًمنػٍ

﴾، كُب الكتاب العزيز: (ّ)ًؼ "الطَّاعىةي ًفي اٍلمىٍعايك   [.ُِ]ا١تمتحنة:﴿كىالى يػىٍعًصرنىكى ًفي مىٍعايكؼو
اإلسبلـ جاءت متوسطة بُت غبلة ا١تدرسة العلمية اليت تركز على اإلنتاج  الوسطية، فالقيادة ُب -ٔ

ى اإلنسانية، كغبلة مدرسة العبلقات اإلنسانية اليت تغايل ُب احتياجات اإلنساف عل كهتمل اٞتوانب
ٍم أيمَّةن ﴿مصلحة العمل؛ كذلك ألف األمة اإلسبلمية أمة كسط، قاؿ تعاىل:  حساب َي ذىًلكى جىعىٍلنىا كىَى

  [.ُْ]البقرة:﴾كىسىطنا

                                                           

 .ُِٖٕرقم:  َّٔ/ْالسلسلة الصحيحة، « حسن ٔتجموع طرقو»، قاؿ األلباٍل: ُُِّٕرقم:  ُْٓ/ٗأخرجو الطرباٍل ُب الكبَت،  -ُ
 .  ُّٖٗبرقم:  ُْٗٔ/ّ، كمسلم ِٕٓٔبرقم:  ُِِٔ/  ٔأخرجو البخارم  -ِ
 .  َُْٖبرقم:  ُْٗٔ/ّ، كمسلم ِٕٔٔبرقم:  ُِِٔ/ٔأخرجو البخارم  -ّ
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القيادة أمانة موكلة إىل من توالىا، فعليو أف يشعر مسؤكليتها، كيقـو هبا حق القياـ، كلذ يقوؿ  -ٕ
ا يػىٍوـى اٍلًقرىامىًة ًخٍزله "يىا النيب صلى اهلل عليو كسلم أليب ذر:  ًإنػَّهى ا أىمىانىةه، كى ًإنػَّهى ، كى أىبىا ذىر  ًإنَّكى ضىًعرفه

ىىا ًبحىقّْهىا، كىأىدَّل الًَّذل عىلىٍرًو ًفرهىا" امىةه، ًإالَّ مىٍن أىخىذى كىنىدى
(ُ). 

فراد ال ٤تاسب على ٚتيع تصرفاتو كمسؤكؿ عنها؛ ألف القائد كبقية األ ا١تسؤكلية: أم أف القائد -ٖ
تكسبو القيادة الفضل كا١تزية على غَته، بل ٭تاسب كغَته كييسأؿ، فنصوص الشريعة ال تفرؽ بُت الرؤساء 
كا١ترؤكسُت ُب خضوعهم للحساب كالعقاب، كأساس التفاضل ُب الشريعة التقول ال ا١تنصب، باإلضافة 

غة ُب الدنيا، فاٞتزاء ينتظره ُب اآلخرة، إىل أف ىذه ا١تسؤكلية أخركية، فإف ٘تكن من التنصل كالفرار كا١تراك 
، فىمىٍن يقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم:  ًتًو ًمٍن بػىٍعضو "ًإنَّكيٍم تىٍختىًصميوفى ًإلىيَّ، كىلىعىلَّ بػىٍعضىكيٍم أىٍلحىني ًبحيجَّ

ا أىٍقطىعي لىوي ًقٍطعىةن ًمنى  ، كىذا ٭تيي الرقابة (ِ)النَّاًر، فىَلى يىٍأخيٍذىىا"قىضىٍرتي لىوي ًبحىقّْ أىًخرًو شىٍرئنا ًبقىٍوًلًو، فىًإنَّمى
الذاتية، كيقـو القادة، كيضمن عدـ اعوجاجهم، ىذا من جهة، كمن جهة أخرل فا١تسؤكلية ُب القيادة 

كحده، كإ٪تا ىي شاملة للفرد كاجملتمع، كالقائد كا١ترؤكس، ك٬تمع ىذا  اإلسبلمية ليست قاصرة على القائد
َيلُّكيٍم مىٍسئيوؿه عىٍن رىًعرًَّتًو، فىاألىًمراي الًَّذم عىلىى النَّاًس عليو كسلم:  كىذا قولو صلى اهلل "أىالى َيلُّكيٍم رىاعو كى

ٍاأىةي رىا هيٍم، كىاٍلمى ًعرىةه عىلىى بػىٍرًت رىاعو كىىيوى مىٍسئيوؿه عىٍن رىًعرًَّتًو، كىالاَّجيلي رىاعو عىلىى أىٍىًل بػىٍرًتًو كىىيوى مىٍسئيوؿه عىنػٍ
هيٍم، كىاٍلعىٍبدي رىاعو عىلىى مىاًؿ سىرًّْدًه كىىيوى مىٍسئيوؿه عىٍنوي، أىالى فىكيلُّ بػى  ، ٍعًلهىا كىكىلىًدًه كىًىىى مىٍسئيولىةه عىنػٍ كيٍم رىاعو

َيلُّكيٍم مىٍسئيوؿه عىٍن رىًعرًَّتًو" كى
كثيقان؛ فكلما كربت سلطة  ، كترتبط السلطة ُب اإلسبلـ با١تسؤكلية ارتباطان (ّ)

قدر ما ٛتل من مسؤكلية،  ٤تاسبة ا١ترؤكسُت كل ئد كربت مسؤكليتو، كمن ىذا ا١تبدأ ينطلق القائد ُبالقا
الطالب،  كىذه ا١تسؤكلية دنيوية كأخركية، كُب ٣تاؿ اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ٯتكن اعتبار تعليم

ا١تدارس، ككل من لو عبلقة  ءكتوجيهو، كتنقية أفكاره، من ا١تسؤكليات الكبَتة ا١تلقاة على ا١تعلمُت، كمدرا
٭تاسب اإلنساف على التفريط فيها ُب الدنيا  بالتعليم من إداريُت كمشرفُت تربويُت، كىي أمانة عظيمة

 .(ْ)كاآلخرة
 القائد المسلم الناجح -د

القائد ا١تسلم يأخذ باالعتبار ا١تصاّب ا١تشركعة ٞتميع ا١تسلمُت، مع كضعو اسًتاتيجية كاضحة لتطبيق 
  .ا١تصاّب، كيعمل على كسب كمؤازرة ٚتيع االعضاء العاملُت ُب اجملموعة كا١تنظمةىذه 

 كٯتكن تلخيص ٚتلة من صفات القائد ا١تسلم الًتبوم الناجح فيما يلي:

                                                           

 .ُِٖٓبرقم:  ُْٕٓ/ّأخرجو مسلم  -ُ
 .ُُّٕبرقم:  ُّّٕ/ّ، كمسلم ِّْٓبرقم:  ِٓٗ/ِأخرجو البخارم  -ِ
 .ُِٖٗبرقم:  ُْٗٓ/ّ، كمسلم ُِْٔبرقم:  َُٗ/ِأخرجو البخارم  -ّ
، ُٖٔاإلشراؼ الًتبوم بالنماص، كأسباب كعبلج التمزؽ ُب ميزاف الشريعة صاإلسبلـ، نقبلن عن منتدل  القيادة الًتبوية ُب منهج -ْ
 .ُِْمنهجية التأصيل اإلسبلمي لئلدارة الًتبوية صك 
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القدكة اٟتسنة؛ ليحمل أتباعو على االقتداء بو، كالسَت على هنجو ُب مكاـر أخبلقو، كنزاىتو  -ُ
ملو على أًب كجو، كالقائد الًتبوم قدكة لطبلبو يتعلموف من سَتتو كسلوكو كصدقو، كتفانيو ُب القياـ بع

أكثر من لسانو، كينظركف إليو كا١تثل األعلى، كاألمُت على تربية األجياؿ، كغرس الفضيلة ُب نفوسهم، 
قدكة للمعلمُت ُب انضباطهم كحفاظهم على مصلحة العمل، كحرصهم  ككذا ا١تدير كا١تشرؼ الًتبوم

 كأكىل. ، كإذا فقدت فيهم القدكة، كاف فقدىا فيمن يتولوف قيادهتم أسهلكالتعليم يق أىداؼ الًتبيةعلى ٖتق
 كنقل األفكار االنسجاـ مع الواقع، كالرؤية ١تتطلباتو، قصد هبا الواقعية ُب التنفيذ، أمكاقعيان: كي -ِ

الواقية ىنا ُب ثبلثة أكجو: مع النفس، مع كتكوف  من حيز التحليق كا١تثالية إىل اٟتياة العملية كالتطبيق،
 الوسائل، ُب مواجهة العقبات.

 مهتمان بالوقت مع اإلحساس العميق بقيمتو، آخذان بالسبل الكفيلة الستغبللو. -ّ
كيقدـ الكليات على اٞتزئيات؛ ألف ذلك يوجو اٞتهد كالوقت إىل إصبلح  ،يبدأ باألىم فا١تهم -ْ

 القضايا األكثر أ٫تية.
 الطموح كالتفاؤؿ. -ٕ ا١تركنة ُب التعامل. -ٔ مدركان لقيمة العدؿ كعامبلن على ٖتقيقو. - ٓ
 .الثبات كالرسوخ على األمر -َُ        اصطفاء ا١تستشارين. -ٗ  االبتعاد عن احملاباة. -ٖ

عن  حسافا ألىل اإلٔتنزلة سواء؛ فإف  ُب ذلك تزىيدتوفَت اٟتوافز، فبل يكوف احملسني كا١تسيء  -ُُ
 .اإلساءة على اإلساءة اإلحساف، كتدريبا ألىل

فيما يفوضو إليهم من األعماؿ كاألمواؿ؛ لتكوف مضبوطة  استكفاء األمناء، كتقليد النصحاء -ُِ
 .كيراقب ا١تفوض إليو، ٤تفوظة
، كال يعوؿ على التفويض كيتصفح األحواؿ ،يباشر بنفسو مشارفة األمورقريبان من أتباعو، ك  -ُّ

 .تشاغبلن؛ فقد ٮتوف األمُت، كيغش الناصح
  تدريب االتباع. -ُٓ   عمل موقعو. ، ككضع كل أمر موضعو، كإيقاع كلتقدير األمور -ُْ
 (فكرية أك سياسية مهارة) كاالجتماعية السياسية البيئة معرفة -ُٔ
 :ما يلي العمل(، كتشمل بطبيعة )إ١تامو فنية هارةصاحب م -ُٕ

 كالتنظيم. التخطيط على القدرة -ب  .ةللجماع كتوضيحو با٢تدؼ اإلٯتاف -أ
 .البصَتة كنفاذ ا١تنظمة تطوير -د  التصرؼ. كحسن با١تسؤكلية االلتزاـ -ج

التأٍل كالتثبت كترؾ العجلة، كذلك دليل رجاحة العقل، كسبلمة التفكَت، كيثمراف الثقة  -ُٖ
ا١تدركسة، كيبعداف عن الشك كىواجس الشيطاف، بالنفس، كيقياف من ٥تاطر القرارات السريعة غَت 

كشأف التثبت شأف مهم فكم طيعن ُب أناس، كنيل من آخرين، يقوؿ تعاىل:  ك٭تفظاف حقوؽ اآلخرين،
الىةو فػىتيٍصًبحيوا عى  رػَّنيوا أىف تيًصربيوا قػىٍومان ًبجىهى ا الًَّذينى آمىنيوا ًإف جىا َيٍم فىاًسقه بًنىبىأو فػىتىبػى ى مىا فػىعىٍلتيٍم لى ﴿يىا أىيػُّهى

كقد نزلت اآلية ُب الوليد بن عقبة بن أيب معيط، كقد أرسلو النيب صلى اهلل [، ٔ]اٟتجرات:نىاًدًمرنى﴾
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عليو كسلم إىل بٍت ا١تصطلق من خزاعة ليأتيو بصدقات أموا٢تم، فلما ٝتعوا بو تلقوه فرحان بو، فخاؼ 
منهم كظن أهنم يريدكف قتلو، فرجع إىل نيب صلى اهلل عليو كسلم كزعم لو أهنم منعوا الصدقة كأرادكا قتلو، 

 عليو كسلم، فأخربكه ٔتا لغزكىم، فقدـ كفد منهم إىل النيب صلى اهللفغضب رسوؿ اهلل كجهز اٞتيش 
 .(ِ)، ك٢تذا كاف صلى اهلل عليو كسلم أعظم الناس تثبتان كأناةن ُب األمور كلها(1)أرادكا فأنزؿ اهلل ىذه اآلية

 اخترار القرادة في اإلسَلـ كمقومات أسس كمعايرا -ق
ا يىا أىبىًت اٍستىٍأًجٍاهي ﴿قاؿ تعاىل:  القوة كاألمانة: - اىيمى اى مىًن اٍستىٍأجىٍاتى اٍلقىًومُّ قىالىٍت ًإٍحدى رػٍ ًإفَّ خى

: القوة البدنية، كالعقلية، كالعقدية، كالنفسية، كاألخبلقية، كُب كالقوة تشمل[، ِٔ]القصص:﴾اأٍلىًمرني 
ككل ما من شأنو أف يكوف معينان لو على أداء مهمتو على أكمل كجو كالكفاءة،  القدرات كا١تؤىبلت،

: ا١تصداقية، كالرقابة الذاتية، كيقظة كتعني األمانة، ا١تهمة ْتسب للقوة الدقيق ا١تعٌت كيتحددكأ٘تو، 
كالقوة ُب كل »الضمَت، كاإلتقاف، كا١تبادرة ألداء العمل على أًب كجو، كعدـ االستغبلؿ، قاؿ ابن تيمية: 
القوة ُب اٟتكم كالية ْتسبها، فالقوة ُب إمارة اٟترب ترجع إىل شجاعة القلب، كإىل ا٠تربة باٟتركب... ك 

.. بُت الناس، ترجع إىل العلم بالعدؿ الذم دؿ عليو الكتاب كالسنة، كإىل القدرة على تنفيذ األحكاـ.
يقوؿ النيب صلى اهلل ، ك (ّ)«كاألمانة ترجع إىل خشية اهلل، كأال يشًتم بآياتو ٙتنا قليبل، كترؾ خشية الناس

امىةه، ًإالَّ مىٍن "يىا أىبىا ذىر ، ًإنَّكى عليو كسلم أليب ذر:  ا يػىٍوـى اٍلًقرىامىًة ًخٍزله كىنىدى ًإنػَّهى ا أىمىانىةه، كى ًإنػَّهى ، كى ضىًعرفه
ىذا اٟتديث أصل عظيم ُب اجتناب »قاؿ النوكم: ، (ْ)أىخىذىىىا ًبحىقّْهىا، كىأىدَّل الًَّذل عىلىٍرًو ًفرهىا"

 ، كأما ا٠تزم كالندامة فهو ُب حقيةالواليات، ال سيما ١تن كاف فيو ضعف عن القياـ بوظائف تلك الوال
من مل يكن أىبلن ٢تا، أك كاف أىبلن كمل يعدؿ فيها، فيخزيو اهلل تعاىل يـو القيامة كيفضحو، كيندـ على ما 

 . (ٓ)«فرط، كأما من كاف أىبلن للوالية، كعدؿ فيها، فلو فضل عظيم
لئلنساف عمبلن بإجارة أك غَتىا؛ كىذاف الوصفاف، ينبغي اعتبار٫تا ُب كل من يتوىل »قاؿ السعدم: 

 .(ٔ)«فإف ا٠تلل ال يكوف إال بفقد٫تا أك فقد إحدا٫تا، كأما باجتماعهما، فإف العمل يتم كيكمل
قىاؿى اٍجعىٍلًني عىلىى خىزىاًئًن ﴿تعاىل عن يوسف عليو السبلـ: اهلل سبحانو ك يقوؿ : حفرظ علرمك 

ًفرظه عىًلرمه  جعل اهلل تعاىل العلم من ا١تيزات اليت تؤىل طالوت للقيادة ك [، ٓٓ]يوسف:﴾اأٍلىٍرًض ًإنّْي حى
أم: ﴾ حىًفرظه عىًلرمه ﴿»قاؿ السعدم: [، ِْٕ]البقرة:﴿كىزىادىهي بىٍسطىةن ًفي اٍلًعٍلًم كىاٍلًجٍسًم﴾ مع فقره:

                                                           

 .َّٖٖبرقم:  ٓٗ/ٖ، كانظر: السلسلة الصحيحة لئلماـ األلباٍل ُْٕٕٓبرقم:  ْٓ/ ٗأخرجو البيهقي ُب السنن الكربل  -ُ
 كالقيادة الًتبوية ُب منهج، َِْمنهجية التأصيل اإلسبلمي لئلدارة الًتبوية صك ، ْٖإلشراؼ الًتبوم السلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كا -ِ

 .َُٔ/ٔ اإلسبلـ، نقبلن عن منتدل اإلشراؼ الًتبوم بالنماص، كالقيادة ُب اإلدارة اإلسبلمية، مدكنة دكتور أبو مركاف، ككشاؼ القناع
 .ٕ/ّالسياسة الشرعية  -ّ
 .ُِٖٓبرقم:  ُْٕٓ/ّأخرجو مسلم  -ْ
 .َُِ/ُِشرح النوكم على صحيح مسلم  -ٓ
 .ُْٔتفسَت السعدم ص -ٔ
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حفيظ للذم أتواله، فبل يضيع منو شيء ُب غَت ٤تلو، كضابط للداخل كا٠تارج، عليم بكيفية التدبَت 
اء كا١تنع، كالتصرؼ ُب ٚتيع أنواع التصرفات، كليس ذلك حرصان من يوسف على الوالية، كإ٪تا كاإلعط

ىو رغبة منو ُب النفع العاـ، كقد عرؼ من نفسو من الكفاءة، كاألمانة، كاٟتفظ، ما مل يكونوا 
 .(ُ)«يعرفونو

 على اكتساب ا١تعارؼاه، كأف ٭ترص نساف أف ٭تيط علمان بكل ما ينفعو ُب دنياه كأخر ككماؿ علم اإل
اليت ٘تكنو من تفهم اٟتياة من حولو، كاالستفادة من إمكانياتو  كا٠تربات كا١تهارات كالقدرات كا١تعلومات

 ا١تادية كالبشرية، كاستثمارىا كتوجيهها ١تا فيو خَته كسعادتو، كخَت كسعادة ٣تتمعو.
مسئولياتو القيادية، كقد جعلو ا٠تالق كالعلم ٯتثل ضركرة لنجاح القائد اإلدارم، كلتمكينو من ٦تارسة 

سبحانو سبلحان آلدـ عليو السبلـ؛ يعينو على ٖتقيق ا١تهاـ كاألعباء ا١تلقاة على عاتقو كإنساف مسئوؿ 
عن نفسو، ككخليفة مستخلف من قبل ا٠تالق مسئوؿ عن عمارة االرض كصبلحها كصبلح حياتو 

 .(ِ)كحياة بنيو كذريتو
ٟتديث أيب موسى رضي اهلل عنو قاؿ: دخلت على النيب  :ادة لنفسوعدـ تنصرب من يطلب القر -

صلى اهلل عليو كسلم أنا كرجبلف من بٍت عمي، فقاؿ أحد الرجلُت: يا رسوؿ اهلل، أىم ٍرنىا على بعض ما 
 ينػيوىلّْ "ًإنَّا كىاللًَّو الى كال ؾ اهلل عز ك جل، كقاؿ اآلخر مثل ذلك، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 

ا حىاىصى عىلىٍرًو" ا سىأىلىوي كىالى أىحىدن ًل أىحىدن ا اٍلعىمى ، كاٟتكمة ُب ذلك: أنو يوكل إليها كال تكوف معو (ّ)عىلىى ىىذى
"يىا  يقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم:إعانة، كإذا مل تكن معو إعانة مل يكن كفئان، كال يوىل غَت الكفء، 

ًإٍف أيٍعًطرتػىهىا عىٍن غىٍرًا عىٍبدى الاٍَّحمىًن، الى تىٍسأى  هىا، كى ًٍَلتى ًإلىرػٍ ًؿ اإًلمىارىةى؛ فىًإنَّكى ًإٍف أيٍعًطرتػىهىا عىٍن مىٍسأىلىةو أي
هىا" مىٍسأىلىةو أيًعٍنتى عىلىرػٍ

 .(ٓ)فيو هتمة للطالب كاٟتريصطلبها كاٟترص عليها كألف ، (ْ)

 محمد رسوؿ اهلل صلى اهلل علرو كسلم:القائد القدكة  -ك
 كسيظل كاف كالزاؿ  الذم ،صلى اهلل عليو كسلم اٟتبيب ا١تصطفى القائد قائد عرفتو البشريةكخَت 

ىو نيب ، بل يقـو بدكر كاحد فقط فلم يكن، مثاؿ للبشر ُب كل جانب من جوانب حياتوقائد ك أعظم 
 قائد حريبك ، قاضي يقضى بُت الناس بالعدؿك ، بالغة حاكم ٭تكم دكلة ْتذؽ كحكمةك ، بالوحي يأٌب

فهو  ،كأب ُب حنو عاطفتو، زكج مثايل ُب حسن معاملتوكمريب يريب أصحابو، ك ، ماىر يدير جيوشو

                                                           

 .ََْتفسَت السعدم ص -ُ
، كالقيادة اإلدارية ُب اإلسبلـ لعبدالشاُب ٤تمد، كمعايَت القيادة اإلسبلمية ْٗانظر: السلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص -ِ

 .َِْالتأصيل اإلسبلمي لئلدارة الًتبوية صمنهجية ، ك لطارؽ السويداف
 .ُّّٕبرقم:  ُْْٓ/ّ، كمسلم َّٕٔبرقم:  ُِْٔ/ٔالبخارم  أخرجو -ّ
 .ُِٓٔبرقم:  ُْْٓ/ّ، كمسلم ِٕٕٔبرقم:  ُِّٔ/ٔالبخارم  أخرجو -ْ
 .َِٖ، َِٕ/ُِشرح النوكم على صحيح مسلم  -ٓ
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وازف ف ،كل ىذه الصفات ُب نفسوب ، فقد ىيئو اهلل تعاىل كأىلووالدالزكج ك الك  ستشارا١تقائد ك الك  ريبا١ت
يهمل الدعوة كأمر  كمل، كىو يتوىل ىذه األمورلم يهمل بيتو ، فلقمة ايصل إىل، لبينها موازنة كاملة

كبنفس الوقت  ،ان جيوش كٖترؾ كتريب ليس باألمر ا٢تُت أف ٖتكم كتقود، ك كتربيتهم اإلصبلح بُت الناس
حبيب خاًب األنبياء  صلى اهلل عليو كسلم٤تمد كاف لذلك   ،تؤدم حقوؽ اهلل ُب عبادتو على أكمل كجو

كمن أراد أف ٭تسن  ،ر على هنجو ُب القضاءسباٟتق فلي أراد أف يقضي فمن ،كا١تثل لنا القدكةك القائد اهلل 
من أراد أف يأخذ قدكة ُب أم جانب إ٬تايب فلينظر ُب سَتة النيب ، ك الًتبية ر على هنجو ُبيسالًتبية فل

 علينا أف ال نكتفي، ٢تذا كاف منبع اٟتكمة كالعلم بعد كتاب اهلل رب العا١تُت صلى اهلل عليو كسلم الكرَل
ا١تصطفى  بل ٬تب أف نعلمهم سَتة اٟتبيب ،اٟتميدةالعقيدة األصيلة كاألخبلؽ  كأجيالنا نابتعليم أبنائ

 .نتعامل معو ُب اٟتياة ٨تو فهم كل ما ٨تتاج أف اليت ىي األساس ُب االنطبلؽ صلى اهلل عليو كسلم
علم منو ىو الشخصية الكاملة اليت ٯتكن ألم تابع لو ُب أم ٣تاؿ أف يتصلى اهلل عليو كسلم  محمدف

 صلى اهلل عليو كسلم،فالصورة الكاملة أل٪توذج الكماؿ البشرم متمثلة ُب شخصية النيب  ،كيقتدم بو
صلى اهلل عليو كلذا عندما جاء األمر بالتأسي من اهلل عز كجل كاف صاحب األسوة اٟتسنة ىو ٤تمد 

افى لىكيٍم ًفي رىسيوًؿ اللًَّو : قاؿ تعاىل ،(ُ)كسلم افى يػىٍاجيو اللَّوى كىاٍلرػىٍوـى اٍْلًخاى ﴿لىقىٍد َى ٍن َى ةه حىسىنىةه ًلمى أيٍسوى
ًِراان﴾ اى اللَّوى َى  ،أقوالو ُب مكسل عليو اهلل ىصل وب بالتأسي تعاىل اهلل من أمركىذا ، [ُِ]األحزاب:كىذىَى

 كمثل ،صاٟتة قدكة فهو كجل، عز ربو من الفرج كانتظار ،ك٣تاىدتو ،كمصابرتو ،كصربه كأحوالو، ،كأفعالو
 حيث كاجملالدة، ،كالصرب ،كاإلقداـ ،الشجاعة ُب أعلى مثل فهو بشمائلو، كيتأسى بو، ٭تتذم أعلى
 فاألسوة الباسل، كالبطل الكامل، الشريف كىو اٟترب، موقف كباشر الكرٯتة، بنفسو ا٢تيجاء حضر

 أيٍسوة يده كُب حسنة، أيٍسوة عينو كُب حسنة، أيٍسوة لسانو ففي كسلم، عليو الٌلو صلى الرسوؿ ُب اٟتسنة
 كىو ،اهلل كرامة إىل ا١توصل الطريق سالك بو ا١تتأس ي، ك حسنة أيٍسوة كسلم عليو اهلل صلى كلوف حسنة،
فعندما جاء عركة بن  ،أصحابوك٢تذا كاف لو صلى اهلل عليو كسلم بالغ األثر على ، (ِ)ا١تستقيم الصراط

صلى اهلل فرأل من حاؿ الصحابة مع النيب  ،صلى اهلل عليو كسلمسعود ُب صلح اٟتديبية على النيب م
ككفدت  ،كاهلل لقد كفدت على ا١تلوؾ ،أم قـو»: فرجع إىل أصحابو من قريش كقاؿ ٢تم، عليو كسلم

قط يعظمو أصحابو ما يعظم أصحاب ٤تمد صلى  كاهلل إف رأيت ملكان  ،على قيصر ككسرل كالنجاشي
كإذا  ،كاهلل إف تنخم ٩تامة إال كقعت ُب كف رجل منهم فدلك هبا كجهو كجلده ،اهلل عليو كسلم ٤تمدان 

دُّكفى كما  ،كإذا تكلم خفضوا أصواهتم عنده ،كإذا توضأ كادكا يقتتلوف على كضوئو ،كا أمرهر أمرىم ابتد  ٭تًي
  .(ّ)«تعظيما لو ؛إليو النظر

                                                           

 .ٖ-ٔم حملمد ٭تِت الكبسي صانظر: التميز القيادم للرسوؿ ٤تمد صلى اهلل عليو كسل -ُ
 الشعراكم. ، كتفسَتَٔٔص السعدم ، كتفسَتِْٖ/ُِ كا١تنهج للزحيلي كالشريعة العقيدة ُب ا١تنَت التفسَت -ِ

 .ُِٖٓبرقم:  ْٕٗ/ُِب صحيحو  البخارمىو جزء من حديث طويل أخرجو  -ّ
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 االتصاؿ اإلدارم التابوم
يتوقف النجاح ُب اإلدارة االجتماعية، كعمادة العبلقات اإلنسانية، ك تعترب االتصاالت أساس النظم 

إىل حد كبَت على قدرة ا١تدير أك ا١تشرؼ كالعاملُت على التفاعل اإل٬تايب، كالتواصل اٞتيد؛ من أجل 
األفكار، كإدراؾ ما ٬توؿ ُب خواطرىم، كىذا يعتمد على قدرة ا١تدير ُب االتصاؿ سواء كاف ذلك داخل 

أداء األعماؿ بطريقة أفضل،  أخرل، كيساعد االتصاؿ اٞتيد على أك خارجها مع منظمات ا١تنظمة
كيؤدم إىل إحداث تغيَتات مرغوبة ُب األداء، فهو كسيلة تساعد على إ٧تاز التخطيط اإلدارم، كتنفيذ 

عملية االعماؿ، كتطبيق الرقابة اإلدارية بفعالية، كىو مبلـز ٞتميع العمليات اإلدارية، كىنا تقع 
اإلدارة الًتبوية، فاالتصاالت الفعالة  االتصاالت كتبادؿ ا١تعلومات ُب منزلة ىامة للغاية بالنسبة لعمليات

إنساٍل، ككاضح أنو ما من أحد يستطيع إدارة منظمة ما  حيوية الستمرار كجود أية مؤسسة أك تنظيم
مات، حىت أف بعض الباحثُت ُب ٔتبادئ كأساليب االتصاالت كا١تعلو  دكف أف يكوف على دراية علمية

ا١تهارات اإلنسانية ُب االتصاالت أ٫تية تطغى على أ٫تية الوظائف كالعمليات  اإلدارة يضفي على
 .(ُ)األخرل اليت تقـو هبا اإلدارة الًتبوية األساسية

 تعايف االتصاؿ: -أ
تدفق ) :، أك(كاالٕتاىات ككجهات النظركسيلة لنقل ا١تعلومات كالقيم )عريؼ االتصاؿ بأنو: 

عملية يتم عن طريقها )، كاالتصاؿ اإلدارم: (ا١تعلومات من أحد أطراؼ العبلقة إىل األطراؼ األخرل
إحداث تغيَت أك تعديل ُب إيصاؿ معلومات أك توجيها من عضو آلخر ُب ا٢تيكل التنظيمي، بقصد 

أك ىو: )كسيلة ، (العاملُت تأثَتان إ٬تابيان وظيفي لؤلفراد السلوؾ الُب  أثَتتالك  ،أك األداء الطريقة أك احملتول
أك  أك أكثر من كسائل نقل أك تبادؿ ا١تعلومات أك العمليات أك التوجيهات أك األفكار، بأسلوب كتايب

لفظي أك غَت٫تا، بُت فرد كآخر، أك ٣تموعة أفراد داخل البناء التنظيمي أك ا١تنظمات على اختبلؼ 
أىداؼ مشًتكة، كُب ضوء فلسفة معينة، سواء على ا١تستول القيادم أنواعها كمستوياهتا؛ بغرض ٖتقيق 

 .(ِ)التنفيذمكاإلشراُب، أك على ا١تستول اإلجرائي 
 عناصا االتصاؿ:مكونات أك  -ب
 ا١ترسل: كىو مصدر الرسالة أك النقطة اليت تبدأ عندىا عملية االتصاؿ. -ُ
ا١تستهدفة من عملية االتصاؿ، كالذم يريد ا١ترسل : الشخص أك اجملموعة أك ا١ترسل إليو ا١تستقبل -ِ

 أف يشاركوه ُب أفكاره كمشاعره.

                                                           

كمفهـو االتصاؿ الًتبوم كأنواعو ، ، ّٓالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم صك  ،ُُِ، ُُٗأساسيات اإلدارة الًتبوية ص -ُ
 كتفعيل االتصاالت اإلدارية من منظور إسبلمي نقبلن عن ا١توقع الرٝتي إلبراىيم عبداهلل احمليسن. )٤تاضرة للدكتور ٤تمود خليل أبو دؼ(،

، ُُِ، كمبادئ اإلدارة اٟتديثة صُُٗكأساسيات اإلدارة الًتبوية ص، ْٓصالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم  -ِ
 كاالتصاالت اإلدارية نقبلن عن موقع السيد أٛتد كردم.
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أك األحاسيس أك  ا١تعاٍل أك األفكاركىي الفكرة أك  (:أك احملتو االتصاؿ ا١توضوع)الرسالة  -ّ
 كالتأثَت عليو طبقان ٢تا. إىل ا١تستقبل، ايريد ا١ترسل أف ينقلها١تعتقدات اليت 

الطريقة أك القناة اليت  تنتقل هبا الرسالة بُت ا١ترسل كا١تستقبل أك ا١تستقبلُت، كىناؾ عدة الوسيلة:  -ْ
الكتابية )كالنشرات  القناة اللفظية )كاالجتماعات، كا١تقاببلت الشخصية(، كالقناة :لبلتصاؿ قنوات

قات، كاالعبلنات(، كقناة كالتقارير(، كالقناة التقنية )كالتلفزيوف، كالراديو، كالقناة التصويرية: كا١تلص
 أحدث كأسرع قناة لبلتصاؿ. االنًتنت كىي

: كىي عملية تبُت جدكل التعليمات، كمدل ٧تاحها ُب ٖتقيق )نتيجة االتصاؿ( التغذية الراجعة -ٓ
طرقها باختبلؼ قناة االتصاؿ، كتشمل البيئة الداخلية كا٠تارجية للمنظمة، كيتم  األىداؼ، كٗتتلف

 .(ُ)السلبية كتصويبها، كتعزيز اٞتوانب اال٬تابية اٞتوانب البحث عن
  التابوم:اإلدارم أىداؼ االتصاؿ  -ج
 نقل األكامر كالتعليمات كالقرارات كالتوجيهات من القمة إىل القاعدة. -ُ
 رشيدة على ضوئها. ليتمكنوا من اٗتاذ قرارات  ؛إىل اإلدارةنقل ا١تعلومات كالبيانات كالتقارير ا١تطلوبة  -ِ
٢تم ٕتاه التعليمات الصادرة إىل اإلدارة العليا  افعأنقل آراء كأفكار ككجهات نظر ا١ترؤكسُت كردكد  -ّ

 كي تتصرؼ على ضوئها. 
 .، كنقل ا١تعلومات كا١تعاٍل من طرؼ آلخرإ٬تاد حالة مشًتكة من ا١تعرفة -ْ
 ا٢تم ككظائفهم بكفاية عالية.بشكل ٯتكنهم من القياـ بأعمالتنسيق بُت جهود العاملُت ُب التنظيم  -ٓ
بشكل ٯتكنهم من مراعاة الظركؼ  ٔتا يدكر حو٢تم من أحداثتعريف العاملُت ُب التنظيم  -ٔ

  الداخلية كا٠تارجية عند قيامهم بوظائفهم. 
كالتأكد من أف كل تصرؼ قد  ؛م ا١تختلفةاهتأكجو نشاطمتابعة إحكاـ اإلشراؼ على ا١ترؤكسُت ك  -ٕ

 .الوقت كاألسلوب احملددين لوه ُب ًب أداؤ 
إىل ٖتقيقها،  رفع الركح ا١تعنوية بُت العاملُت نتيجة لتوضيح األىداؼ كالغايات اليت تسعى اإلدارة -ٖ

 كبياف ا٠تطط كالسياسات البلزمة لبلوغ تلك األىداؼ. كبالتحفيز، 
ا١تتعلقة بأصوؿ تنفيذ العاملُت من التعرؼ على ا١تسؤكليات ا١توكلة ٢تم، كالتعليمات  ٘تكُت -ٗ

 خطط التنفيذ األعماؿ، كدكاعي تأجيلها أك تعديل
 .(ِ)تطوير شبكة من العبلقات اإلنسانية تربط بُت الكوادر البشرية ُب ا١تؤسسة -َُ

                                                           

، كاإلدارة )األسس كالنظريات ِّٗ( صُ، كأساسيات اإلدارة )ُِٓ، كمبادئ اإلدارة اٟتديثة صُِِأساسيات اإلدارة الًتبوية ص -ُ
، كاالتصاالت اإلدارية كالنظرة اإلسبلمية نقبلن عن موقع السيد ْٓالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص، ك ُِّكالوظائف( ص

 .http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/158596أٛتد كردم على الرابط: 

 .ُِِئ اإلدارة اٟتديثة ص، كمبادُِٖ، كاإلدارة الًتبوية ا١تعاصرة صُُِأساسيات اإلدارة الًتبوية ص -ِ
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 أىمرة االتصاؿ في النظاـ التابوم: -د
 كمنها:لعدة اعتبارات، تربز أ٫تية االتصاؿ ُب األجهزة اإلدارية الًتبوية 

 االتصاؿ يلعب دكران أساسيان ُب تناكؿ مشكبلت الًتبية كطرؽ عبلجو. -ُ
من أجل إ٧تاز  ؛االتصاؿ كسيلة فعالة ُب إحداث التأثَت ا١تطلوب على أفراد األجهزة التنفيذية -ِ

 األىداؼ ا١تطلوبة.
٦تا  ،يةٯتثل االتصاؿ جزءا رئيسيان من مهاـ ا١تسؤكلُت ُب اٞتهاز اإلدارم داخل ا١تؤسسات الًتبو  -ّ

 لضماف الكفاية اإلدارية ا١تطلوبة. ؛تنشأ عنو اٟتاجة إىل تدريب القيادات اإلدارية اليت ٖتتاج إىل تدريب
 هتا على ٖتقيق أىدافها.اكفاءة االتصاالت اإلدارية داخل ا١تؤسسات الًتبوية تزيد من قدر  -ْ
ىداؼ، كما ىي ا١تشكبلت اليت االتصاؿ كسيلة ىامة إلببلغ القيادات العليا ٔتا ًب إ٧تازه من أ -ٓ

ظهرت أثناء تنفيذ ا٠تطط اإلدارية كالتعليمية، أك اال٨ترافات اليت مل تكن متوقعة، كاالقًتاحات البلزمة 
 لعبلج تلك ا١تشكبلت.

إحداث التغيَت ك االتصاؿ يعترب إحدل الوسائل الضركرية إىل توحيد اٞتهود ا١تختلفة ُب التنظيم،  -ٔ
 كتطوير ا١تؤسسات الًتبوية.ُب سلوؾ األفراد، 

عملية االتصاؿ داخل ا١تؤسسات الًتبوية ٖتتوم على جانب انفعايل كآخر نفسي ٦تا يكوف لو  -ٕ
 أكرب األثر على ا١تناخ األكادٯتي كاإلدارم ُب النظاـ الًتبوم.

 .(ُ)مارسات القيادة اإلدارية للسطلة كالقوة١تاالتصاؿ ٯتثل الوسيلة الفعالة  -ٖ
 االتصاالت اإلدارية:طاؽ ك كسائل  -ق

 : ىناؾ عدة طرؽ لبلتصاالت اإلدارية داخل ا١تنظمات، كمنها
االتصاالت الشفهية: كىو ذلك االتصاؿ الذم يستخدـ األلفاظ ا١تنطوقة ا١تشتملة على كلمات  -ُ

ل أك عبارات، دالة على معٌت مفيد، كتتكوف منها الفكرة أك ا١توضوع الذم يريد ا١ترسل نقلو  أك ٚتي
كاالجتماعات، كا١تقاببلت، كالربامج التدريبية، كاحملاضرات،  كا١تؤ٘ترات، لآلخرين، كاحملادثات، كالندكات،
كىو أسهل كأقصر طريق لتبادؿ ا١تعلومات،  كالتسجيبلت الصوتية، كاستخداـ ا٢تاتف ُب ا١تنظمات،

 كيعاب عليو أنو يعرض ا١تعلومات للتحريف كسوء الفهم.
بية: كىو االتصاؿ الذم يستخدـ كتابة األفكار كا١تعلومات، إما باستخداـ االتصاالت الكتا -ِ

 كا١تذكرات، كا١تقرحات، كالشكاكل،الكلمات أك الرموز، كتوزيعها للعاملُت ُب ا١تنظمة، كالتقارير، 
كاألكامر، كالتعليمات، ككتيبات ا١تنظمة، كسياسات كلوائح ا١تنظمة، كدليل قوانُت العاملُت، كشركطو 

 االتصاالت )كاملة، كاضحة، صحيحة، لطيفة، ٥تتصرة(، كتتميزأف تكوف سالة ا١تكتوبة ٜتسة: الر 

                                                           

 . ُِِأساسيات اإلدارة الًتبوية ص -ُ
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 التحريف، من ا١تعلومات كٛتاية اٟتاجة، عند هايلإ هبا كالرجوع االحتفاظ إمكانية: أ٫تها ٔتزايا لكتابيةا
 هباعيو  أىم بالدقة التعبَتية كالوضوح ٯتكن اعتماده كوثيقة رٝتية قانونية، أما تكقلة التكلفة، كإذا اتسم

 أكثر يكوف للكلمة عندما خصوصان  ٢تا ا٠تاطئ الفهم احتماؿ تأكد ا١تعلومات، إيصاؿ ُب فهي: البطء
 ُب ا١تخازف. اكتكديسه امعٌت، أك مل تكن بالدقة ا١تطلوبة، كتكوف عباء على ا١تنظمة؛ ٟتفظه من

االتصاالت االلكًتكنية: كىي القرارات أك ا١تعلومات اليت تصل للعاملُت عن طريق التقنيات  -ّ
، كىذه االتصاالت من ا١تمكن أف تعزز ٪تو كفاعلية االتصاؿ بُت العاملُت، )االنًتانت أك الفاكس(اٟتديثة 

 كاالتصاالت الكتابية.  إال أهنا من ا١تمكن أف تيػحاط بعدـ الفهم الصحيح إذا مل تكتب بطريقة كاضحة
 كا١تتصل ا١تتصل بُت ا١تعلومات تبادؿ بواسطتها يتم االتصاالت اليت كىي: اللفظية غَت الوسائل -ْ

 العينُت الوجو، كحركة كالسلوؾ، كتعبَتات اإلٯتاءات أك كاإلشارات، بو، كمساحتها كاسعة جدان،
 غَت أك مقصودة التلميحات ىذه تكوف كقد اٞتسم، لغة أيضان  عليها كيطلق ،اٞتلوس كطريقة كاليدين،
 نسبة فتعابَت الوجو كلغة اٞتسد تعطي انطباعات ْتسب مغزاىا، كتصل االتصاؿ، مصدر من مقصودة

 باألحاسيس تتعلق اليت الرسائل ُب خاصة كبصفة ا١تعاٍل، من% َٗ يقرب من ما ُب االتصاؿ استخدامها
 أيضان. اجملتمع كداخل ا١تنظمة داخل الثقافات اختبلؼ بسبباللفظية  غَت الرسائل فهم كالشعور، كٮتتلف

  .االتصاؿ ا١تصور: كىو الذم يعرب فيو عن مضموف الرسالة بالتصوير أك ا١ترئيات -ٓ
بصورة  ،األفراد على اختبلؼ ا١تستويات اإلدارية االتصاؿ ا١تباشر )الشخصي(: الذم يكوف بُت -ٔ

االجتماعات، أك احملادثات ا٢تاتفية، سواء الرٝتية أك غَت الرٝتية، حيث  مباشرة، من خبلؿ ا١تقاببلت، أك
 مباشرة ُب عملية تفاعلية بينهما، ك٭تدث االتصاؿ بإتاىُت بُت ا١ترسل كا١تستقبل. يتم اللقاء

صوتان لصوت،  االتصاؿ غَت ا١تباشر )غَت الشخصي(: ال تتم فيها مقابلة ا١تستقبل كجهان لوجو أك -ٔ
 .(ُ)التوجيهات لة على ذلك استعماؿ ا١تذكرات الداخلية، كالرسائل، كالتعليمات، أككمن األمث

د االتصاؿ عن األخرل، إال أف ا١توقف ىو الذم ٭تدد ذلك، فقليس ىناؾ ما ٯتيز طريقة من طرؽ ك 
 .ُب االتصاالت الركتينية ٖتتاج لشرح كاُب، كقد يكوف الكتايب فٌعاال مايكوف االتصاؿ الشفهي فٌعاال في

 أنواع االتصاالت اإلدارية: -ك
 كا١تعتمدة الرٝتية، السلطة خطوط خبلؿ من ٖتصل اليت االتصاالت كىي: الاسمرة االتصاالت -ُ

 مع- خارجية تكن كقد ،-ا١تنظمة داخل-داخلية  تكوف كقد ا١تكتوبة، كالقرارات اللوائح ٔتوجب
 أنواع: ثبلثة إىل كتقسم ،-أخرل منظمات

                                                           

، كاإلدارة الًتبوية ُّٗ، كاإلدارة الًتبوية ا١تعاصرة صُٕٓ، كاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم صُِْأساسيات اإلدارة الًتبوية ص -ُ
، ٔٓالتنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص، كالسلوؾ ِْٗ( صُ، كأساسيات اإلدارة )ُِّ، كمبادئ اإلدارة اٟتديثة صِٖٗص

االتصاالت اإلدارية كالنظرة اإلسبلمية نقبلن عن موقع السيد أٛتد كردم على الرابط: ك 
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/158596 :كاالتصاؿ اإلدارم نقبل عن موقع ،

http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_183411-2.html. 
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 إىل قسمُت: العمودية: كتنقسم االتصاالت -أ 
 نقل إىل أسفل، كهتدؼ إىل ا١تنظمة الًتبوية أعلى من تتدفق اليت االتصاالت كىي: نازلة اتصاالت 

 االتصاؿ، ُب ا١تألوفة من الصيغ بالعديد عادة كتتم كالقرارات، كالتوجيهات كالتعليمات األكامر
 من النوع ُب ىذا العكسية التغذية تكوف ما كغالبان  اٞتماعية، كاللقاءات كا١تنشورات كالتعاميم كا١تذكرات
 منخفضة. االتصاالت

 نتائج كتضم ا١تنظمة إىل الرؤساء، ُب العاملُت من الصادرة االتصاالت كىي صاعدة: اتصاالت 
 ىذه ٖتقق كا١تشكبلت، كالكاآلراء  ُب التنفيذ، كا١تبلحظات كالصعوبات ا١تعوقات كشرح ا٠تطط، تنفيذ

 ا١تدير، كبُت الثقة بينهم من معينة درجة بوجود العاملوف شعر إذا إال ا١تطلوبة األىداؼ االتصاالت
 طريق عن االتصاالت ىذه كتعزز التطوير، إىل ا٢تادفة كاآلراء ا١تقًتحات الستيعاب الدائم كاستعداده

 كغَتىا. ا١تقًتحات صناديق طريق كعن ا١تدير، قبل من ا١تفتوح الباب سياسة
اٞتانبية كتبادؿ ا١تعلومات بُت األفراد الذم ىم على نفس  االتصاالت األفقية: كىي االتصاالت -ب

 الوحدات اإلدارية ُب ا١تؤسسة أك ا١تنشأة، كمن كظائف ىذا االتصاؿ: التنسيق للقياـ ا١تستول اإلدارم أك
 أك دعم ا١تعلومات، أك حل الصراعات كاالحتكاكات،ٔتهمة، أك من أجل حل مشكلة، أك لتبادؿ 

 .العاملُت بُت صبلت التعاكف
 أخرل غَت إدارات ُب العمل كٚتاعة ا١تدراء بُت االتصاالت احملورية: كىي أك ا١تتقابلة االتصاالت -ج
 ا١تدرسة ُب نشاط رئيس أك مدرسة أخرل، ُب ٔتدرسُت ا١تدرسة مدير اتصاؿ تنظيميان، مثل ٢تم تابعة

 بُت التفاعبلت اٞتارية االتصاالت من النوع ىذا ك٭تقق ،-البعض ببعضهم-أخرل  أنشطة بأعضاء
 التنظيمية. ا٠ترائط ُب االتصاالت من النوع ىذا يظهر ال كعادة ا١تنظمة، ُب التقسيمات ٥تتلف
 كاإلجراءات اللوائح تتضمنها رٝتية، كال غَت بوسائل تنشأ اليت كىي: الاسمرة غرا االتصاالت -ِ

 العشاء، حفبلت ُب ا١تعلومات تبادؿ- االجتماعية الشخصية كالعبلقات الصبلت ٖتددىا الرٝتية، كإ٪تا
 أنو إىل البحوث بعض أشارت الرٝتية، كقد قياسان باالتصاالت بسرعتو النوع ىذا كٯتتاز ،-الشكاكل

 .(ُ)الشفهية االتصاؿ على كسائل باعتماده كيتسم ا١تعلومات، نقل ُب الوقت من % ٕٓ من أكثر ٮتتصر
  :كنماذجو االتصاؿ شبكات -ز

مضموهنا،  ، كماالرسالة كإىل مىنبتنظيم عملية االتصاؿ، كتحديد من يرسل  االتصاؿ تقـو شبكات
 كصوؿ ا١تعلومة كمدل مصداقيتها، كىي: ٭تدد مدل سرعة، كاختيار إحدل أنواع الشبكات ككيفية إرسا٢تا

                                                           

، كاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم ُِٓكأساسيات اإلدارة الًتبوية ص، ِٔالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص -ُ
كاالتصاالت اإلدارية كالنظرة اإلسبلمية نقبلن عن موقع السيد أٛتد  ، ِْٖ، كاإلدارة الًتبوية صُّٕ، كاإلدارة الًتبوية ا١تعاصرة صُّٔص
، كاالتصاؿ اإلدارم نقبل عن موقع: http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/158596م على الرابط: كرد

http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_183411-2.html. 
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كفيو ال يستطيع األفراد االتصاؿ إال مع شخص كاحد، كغالبان ما  :العجلة شكل -ُ
، كىو اتصاؿ بُت الرئيس -ا١تركز-أك ا١تدير، كيكوف ىو ا١تنتصف يكوف ىو القائد 

 أك الرئيس ُب يد تًتكز تالقرار  اٗتاذ ٬تعل سلطة األسلوب ىذا كاستخداـكا١ترؤكسُت، 
البسيطة، كيتميز بسرعة توصيل ل ا١تشاكل ٟت يو نوع تسلط، كىو ٪توذج سهلكف، ا١تدير

 .األخبار، كا١تصداقية العالية
 ببقية االتصاؿ كٯتكن ،بعضوين مرتبط عضو كل فيو الدائرة: كيكوف شكل -ِ

، كفيو نوع مباشران  اتصاالن  يتصل هبم الذين األفراد بواسطة أحد اجملموعة أعضاء
حيث اعترب ا١تدير أك ا١تسؤكؿ ضمن األفراد، كيستخدـ ىذا النوع ٟتل  مشاركة

، فالسلطة مركزة كالسرعة معقولة إىل ا١تشكبلت ا١تعقدة اليت ٖتتاج إىل مشاركة األفراد
 حد ما، لكن ا١تصداقية ُب نقل ا١تعلومات غَت متوفر بالدرجة ا١تطلوبة.

قـو ا١تدير بنشر كل ا١تعلومات : كيوضح تأييدا نسبيا للسلطة، كيالسلسلة شكل -ّ
عن طريق االتصاؿ بنوعُت ٥تتلفُت من األفراد الذين يقوموف بدكرىم بتوصيل ا١تعلومات 
إىل أفراد آخرين، كالتشويش كالتحريف ُب ىذا النوع من الشبكات متوافر، كسرعة 

 التوصيل متوسطة.
 أفراد لكل : كفيو يتاح(أك كجها لوجو )كلي أك مشويل ا١تتشابك الكامل شكل -ْ 

 االٕتاىات، كل إىل أم يتجو االتصاؿ فيها، فرد بأم ا١تباشر االتصاؿ ا١تنظمة
كيستخدـ ٟتل ا١تشاكل ا١تعقدة ُب التنظيم حيث إف القائد يكوف ضمن اجملموعة، 

ىذا ، كالسلطة غَت متشددة، كيوفر كيزيل نوعا من الضغوط على األفراد ألف فيو مشاركة
 .(ُ)النوع السرعة ُب توصيل ا١تعلومة، كفرصة التأكد من مصداقيتها بُت كل اثنُت من األفراد

 كل ىذه الشبكات كالنماذج ما يلي:  علىكيبلحظ 
 معلومات كاستقباؿ معلومات مرتدة. أم شكل يتضمن عددا من حلقات االتصاؿ، كيسمح بإرساؿ -
تأثَت مباشر على أداء العاملُت لواجباهتم كأعما٢تم بركح يراعي ُب اختيار أم ٪توذج أف يكوف لو  -

 فريق العمل.
٦تا يرفع درجة الرضى عن  ،البد ُب النموذج ا١تختار أف يكوف موفران ٟتاجات كرغبات العاملُت -

 كرفع كفاءة االتصاؿ. ،العمل
   .   (ِ)يراعى عند اختيار أم شكل منها عامل السرعة كالدقة معان  -
 

                                                           

 .ُِٕ، كمبادئ اإلدارة اٟتديثة لعمر سعيد كآخرين صُِٗانظر: اإلدارة الًتبوية ٟتسن ٤تمد كالعجمي ص -ُ

 .ِّٗاإلدارة الًتبوية ٟتسن ٤تمد إبراىيم ك٤تمد حسنُت العجمي ص -ِ
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 االتصاؿ:معوقات  -ح
معوقات شخصية، كىي ٣تموعة ا١تؤثرات اليت ترجع إىل ا١ترسل كا١تستقبل ُب عملية االتصاالت،  -ُ

كٖتدث فيها أثران عكسيان، مثل العوامل النفسية الفردية، كالدكافع، كا٠تربة، كاإلدراؾ، كالفهم، 
ل األفراد ٮتتلفوف ُب حكمهم، كاالٕتاىات، كتعزل ىذه ا١تعوقات بصفة عامة إىل الفركؽ الفردية اليت ٕتع

كُب عواطفهم، كُب تفسَتىم للرسالة، كُب مدل فهمهم لبلتصاؿ كاالستجابة لو، ككذلك مدل الثقة بُت 
األفراد، فضعف الثقة بينهم يؤدم إىل عدـ تعاكهنم، كبالتايل حجب ا١تعلومات عن بعضهم البعض، ٦تا 

 .يعقد عملية االتصاالت ك٭تد من فاعليتها
ات ُب الرسالة، كا٠تطأ ُب الصياغة، أك ترميز ا١تعلومات كٖتويلها إىل كلمات كأرقاـ كأشكاؿ معوق -ِ

 كالتعليمات. كحركات كٚتل، أك استخداـ كلمات كرموز ٥تتلفة ا١تدلوالت، أك عدـ كضوح األىداؼ
معوقات ُب كسيلة االتصاؿ، كعدـ مناسبتها مع ا١توضوع كطبيعة ا١ترسل أك الوقت ا١تبلئم  -ّ

لبلتصاؿ، أك عدـ بياف أ٫تية الوسائل ا١تكتوبة أك الوسائل الشفوية، باإلضافة إىل عدـ كفاية ككفاءة 
أدكات االتصاؿ، كمن اٞتدير بالذكر أف طريقة االتصاؿ تتأثر ٔتدل التفاىم كالتعاكف القائم بُت العاملُت، 

 .دل فاعليتوفدرجة التفاىم كاالنسجاـ اليت تتوافر بينهم ٖتدد أسلوب االتصاؿ كم
اجملتمع الذم يعيش فيو الفرد سواء داخل ا١تنظمة أك -معوقات بيئية، نإتة عن إ٫تاؿ دكر البيئة  -ْ

كتأثَتىا على عملية االتصاؿ، ٦تا ٬تعل عملية االتصاؿ مشوشة، كاللغة ا١تستخدمة للفرد،  -خارجها
ود نشاط اجتماعي على نطاؽ كبَت كاستخراجو ١تعاٍل الكلمات ُب ضوء قيمو كعاداتو تقاليده، كعدـ كج

 ةساعدعوامل مُب كثَت من ا١تنظمات، كتعترب درجة اٟترارة، كاإلضاءة، كسوء التهوية، ككجود الضوضاء 
 الفٌعاؿ. على إعاقة االتصاؿ

معوقات تنظيمية، ترجع إىل عدـ كجود ىيكل تنظيمي ٭تدد بوضوح مراكز االتصاؿ كخطوط  -ٓ
٦تا ٬تعل القيادات اإلدارية تعتمد على االتصاؿ غَت الرٝتي كالذم ال يتفق ُب   السلطة الرٝتية ُب ا١تنظمة،

كىو أحد األسس اليت يقـو -كقد يكوف التخصص  كثَت من األحياف ُب أىدافو مع األىداؼ التنظيمية،
من معوقات االتصاؿ، كذلك ُب اٟتاالت اليت يشكل فيها الفنيوف كا١تختصوف ٚتاعات  -عليها التنظيم

اينة لكل منها لغتها كأىدافها ا٠تاصة، فيصعب عليها االتصاؿ بغَت الفنيُت ا١تتخصصُت، ككذلك متب
 العليا ٕتاه االتصاؿ، أك قصور اإلدارةعدـ كجود سياسة كاضحة لدل العاملُت ُب ا١تنظمة تعرب عن نوايا 

ة ٞتمع كنشر ىذه السياسة، كيؤدم عدـ استقرار نظاـ االتصاالت با١تنظمة، كعدـ كجود كحدة تنظيمي
 .(ُ)، ككلما كرب حجم البناء التنظيمي زادت صعوبة االتصاؿعدـ االستقرار التنظيميإىل  البيانات كا١تعلومات

                                                           

، ُِٔ، كأساسيات اإلدارة الًتبوية صُِٖكمبادئ اإلدارة اٟتديثة ص، ٖٓالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم صانظر:  -ُ
، ُُْ، كاإلدارة الًتبوية ا١تعاصرة صَُّي ص، كاإلدارة الًتبوية ٟتسن ٤تمد كالعجمُٗٔكاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم ص

كاالتصاالت اإلدارية كالنظرة اإلسبلمية نقبلن عن موقع السيد أٛتد كردم على الرابط: 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/12999/posts
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 كاإلشااؼ التابوم:المبادئ األساسرة للتواصل اإلنساني الجرد في نطاؽ اإلدارة  -ط
 اإلشراؼ ا١تباشر ككضوح الرسالة. -ّ كحدة اللغة كالفهم. -ِ . ا١تشاركة ُب ا٢تدفية -ُ
 التواصل ا١تركزم. -ٔ استثارة السلوؾ التواصلي. -ٓ ة التواصل ا١تستخدمة.لمبلءمة كسي -ْ
  اإلعبلـ كمواكبة ا١تستجدات.-ٖ  ٖتقيق الذات كاستثارة دكافع اإل٧تاز. -ٕ
 .  (ُ)معرفة أساليب التواصل كأدكاتو -َُ  اٟترية كاألمن ُب التواصل كاالتصاؿ. -ٗ
 :اآلٌب مراعاة ينبغي ُب االتصاؿ داخل منظومة اإلشراؼ الًتبوم لتسحُت كفاءة كسلوؾ ا١تشرؼ الًتبومك 
 الوظيفي كسلطتو الرٝتية. عدـ فرض رأيو انطبلقان من مركزه -ُ
 بالتغذية الراجعة اليت ٭تصل عليها من الزمبلء ُب العمل.أف يهتم ا١تشرؼ الًتبوم  -ِ
 مشًتكة مع األخرين. أف يستخدـ كلمات ذات معاٍل -ّ
 التعليمات على مراحل تتناسب كمتطلبات العمل. ٕتزئة -ٓ  أف يبتعد عن أسلوب التهديد. -ْ
 الرسالة كموضوعها.  انتقاء كسيلة االتصاؿ ا١تناسبة ٢تدؼ -ٕا١ترؤكسُت. مراعاة ا١ترسل ١تستول -ٔ
 ؛ للحصوؿ على معلومات مرتدة إىل أطراؼ االتصاؿ.حسن استخداـ كسيلة االتصاؿ -ٖ
 إيصاؿ ا١تعلومات ُب الوقت ا١تناسب؛ لئبل تفقد قيمتها، كحىت تؤثر ُب اٗتاذ القرار. -ٗ

 حفظ ا١تعلومات ُب السجبلت أك األجهزة اٟتديثة؛ ليسهل اسًتجاعها. -َُ
 اٟتقيقة ال ٣ترد إقناع اآلخرين بوجهة نظره. السعي كراء -ُُ
 األخذ بعُت االعتبار كلفة الرسالة كقيمتها. -ُِ

يبذؿ جهدان  أف، ك مساعدة ا١ترسل ُب توضيح ما يعنيوىل إسعي يكلتحسُت سلوؾ ا١تستقبل عليو أف 
 .(ِ)أف يستفسر عما ٬تده غامضان ، ك لفهم ما يصلو

 ا١تشرفيُت الًتبويُت:كفايات االتصاؿ الفعاؿ لدل كأما  
 القدرة على توظيف اللغة بأشكا٢تا ا١تختلفة ُب التأثَت باآلخرين. -ُ
 القدرة على التفاعل مع اآلخرين كالتفاىم معهم، مسًتشدان ْتاجاهتم كقدراهتم كخصائصهم. -ِ
 إقامة عبلقات كدية كٛتيمة مع اآلخرين. -ّ
 بناء جسور التواصل الفعاؿ كٖتقيق عبلقات توظيف مهارات التوصل اللفظية كغَت اللفظية ُب -ْ

 .(ّ)بناءة مع ا١تعلمُت كاجملتمع احمللي
                                                                                                                                                                      

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/158596 :كاالتصاؿ اإلدارم نقبل عن موقع ،
http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_183411-2.html. 

 .ُِٖأساسيات اإلدارة الًتبوية ص انظر:ك  ،ِٔالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص -1
كاالتصاؿ اإلدارم نقبل ، ُُٕكاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم ص، َٔ، ٗٓالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص -2

 .http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_183411-2.htmlعن موقع: 
 .ّٔالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص -3
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 االتصاؿ من منظور اإلسَلـ
سبق القوؿ إف اإلنساف اجتماعي بالطبع، كبالتايل فاستقامة حالة ٖتتاج إىل االتصاؿ باآلخرين، كىذا 

م كتابو أف اٟتكمة ُب جعلو بٍت آدـ كلذا بُت اهلل جل كعبل ُب ٤تكأمر ال بد منو ُب حياة اإلنساف، 
او كىأينِىى شعوبان كقبائل ىي التعارؼ فيما بينهم، قاؿ جل كعبل:  َيم مّْن ذىَى لىٍقنىا ا النَّاسي ًإنَّا خى ﴿يىا أىيػُّهى

َيٍم شيعيوبان كىقػىبىاًئلى لًتػىعىارىفيوا﴾ [، كذلك ال يكوف إال باالتصاؿ فيما بُت الناس، ُّ]اٟتجرات:كىجىعىٍلنىا
لذا كاف االتصاؿ أساس ٟتياة البشر، كأل٫تية االتصاؿ فيًطرى ا١تسلم على األلفة، يقوؿ النيب صلى اهلل ك 

"عليو كسلم:  ٍن يىٍألىفي كىالى يػيٍؤلىفي اى ًفرمى رػٍ ألف التألف ٭تصل بو االجتماع بُت ؛ (ُ)"اٍلميٍؤًمني مىٍألىفىةه، كىالى خى
، كالستمرار االتصاؿ كبقائو فضل اإلسبلـ االختبلط بالناس، يقوؿ صلى اهلل عليو كسلم: (ِ)ا١تسلمُت

اه ًمنى اٍلميٍسًلًم الًَّذم الى ييخىاًلطي النَّاسى  رػٍ افى ييخىاًلطي النَّاسى كىيىٍصًباي عىلىى أىذىاىيٍم خى كىالى  "اٍلميٍسًلمي ًإذىا َى
يىٍصًباي عىلىى أىذىاىيمٍ 

كاتفق العلماء على أف األفضل للمسلم أف ٮتتلط »عة الفقهية: ، جاء ُب ا١توسو (ّ)"
بالناس، ك٭تضر ٚتاعاهتم، كمشاىد ا٠تَت ك٣تالس العلم، كأف يعود مريضهم، ك٭تضر جنائزىم، كيواسي 
٤تتاجهم، كيرشد جاىلهم، كيأمر با١تعركؼ، كينهى عن ا١تنكر، كيدعو للخَت، كينشر اٟتق كالفضيلة، 

؛ إلعبلء كلمة اهلل، كإعزاز دينو، مع قمع نفسو عن إيذاء ا١تسلمُت كالصرب على ك٬تاىد ُب سبيل اهلل
أذاىم، قاؿ النوكم: إف االختبلط بالناس على ىذا الوجو ىو ا١تختار الذم كاف عليو رسوؿ اهلل صلى 

ن اهلل عليو كسلم، كسائر األنبياء صلوات اهلل كسبلمو عليهم، ككذلك ا٠تلفاء الراشدكف، كمن بعدىم م
﴿كىتػىعىاكىنيوا عىلىى اٍلًباّْ الصحابة كالتابعُت، كمن بعدىم من علماء ا١تسلمُت كأخيارىم؛ لقولو تعاىل: 

، ك٢تذا كاف االتصاؿ ىو األساس النتشار اإلسبلـ ُب األرض، كقياـ (ْ)[...«ِ]ا١تائدة:كىالتػٍَّقوىل﴾
 ة االتصاؿ ُب اجملاؿ اإلدارم كالًتبوم.اٟتضارة اإلسبلمية كحضارة عا١تية ُب فًتة كجيزة، كذلك يبُت أ٫تي

 تعايف االتصاؿ في اإلدارة اإلسَلمرة:  -أ
ل ا١تعلومات كالبيانات كالقرارات كظيفة إدارية مهمتها نقعير ؼ االتصاؿ ُب اإلدارة اإلسبلمية بأنو: 

، كمن كأقسامهاكاإلجابات كالتوجيهات كاألفكار، كتباد٢تا بُت ٥تتلف الوحدات اإلدارية كاالستفسارات 
أجل أف تكوف ذات طابع إسبلمي فبلبد فيها من النزاىة كاألمانة كالصدؽ كا١توضوعية، كذلك من أجل 

 .(ٓ)ٖتقيق ىدؼ مشركع
 

                                                           

 .ِْٓبرقم:  ْٖٕ/ُ، صححو األلباٍل ُب السلسلة الصحيحة ُِِٖٗبرقم:  ّّٓ/ٓأخرجو أٛتد ُب ا١تسند  -ُ
 .َِْ/ٗمرقاة ا١تفاتيح  -ِ
 ، كصححو األلباٍل ُب الصحيحة.َِِٓرقم:  ْٔ/ٗ، كأٛتد َِّْرقم:  ُّّٖ/ِ، كابن ماجو َِٕٓ: رقم ِٔٔ/ْأخرجو الًتمذم  -ّ
 .ُْٕ/ِّا١توسوعة الفقهية الكويتية  -ْ
 .ِٕٗمقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية للمزجاجي ص -ٓ
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 طبرعة االتصاؿ في اإلدارة اإلسَلمرة: -ب
صغَتة أك كبَتة، بسيطة أك معقدة، كذلك يتوقف على حجم  تيتم االتصاؿ من خبلؿ شبكة اتصاال

إنو يوجد ا١تنشأة، كيظهر بطركؽ ككسائل عدة، كٮتضع لطبيعة التنظيم اإلدارم القائم، كقد سبق القوؿ: 
ٖتفظ لو طابعو ا٠تاص، كتعينو على تنظيم إدارم شرعي ُب اإلسبلـ، يقـو على أسس كاضحة كمتينة، 

أم أف ما يسمى ، ة ال تتوفر مطلقان ُب التنظيمُت الرٝتي كغَت الرٝتي على السواءأداء كظيفتو بصورة كامل
بالتنظيم الرٝتي كالتنظيم غَت الرٝتي ا١تتعارؼ عليهما ُب الوقت اٟتاضر ُب اإلدارة الوضعية كنوعُت 

، بلميةللتنظيم اإلدارم، يصعب جدان االعًتاؼ بوجود٫تا ُب سلوؾ األفراد ُب ا١تؤسسات اإلدارية اإلس
 يم االتصاالت إىل رٝتية كغَت رٝتية ُب اإلدارة الوضعية.سكنفس الشيء ينطبق على تق

 أكسبة التصاؿ ا١توظف ُب أسفل ا٢تـر اإلدارم ٔتدير ا١تنشئة أك ا١تنظمة ُب قمتها متجاكزا مديره نكبال
حديث ىذا ا١توظف مع ، إال إنو إذا كاف عددان من ا١تدراء، فإنو كإف بدل من نوع االتصاؿ الغَت رٝتي

عبلقة بالعمل من  وا١تدير ُب غَت العمل فهو حديث كدم اجتماعي عابر، كإف كاف ىذا االتصاؿ ل
تكوف من خبلؿ لكتصحيح عملية االتصاؿ قريب أك بعيد، فإف على ا١تدير إعادتو إىل الوضع الطبيعي، 

فإف ا١تدير ه الشرعية لبلتصاؿ كمن أجل دعم ىذ، كا١تنشأة قنوات االتصاؿ ا١تعموؿ هبا ُب ا١تنظمة
    .(ُ)كالتأكد من انسياهبا كفعاليتها ،اإلدارية كمعاكنوه يقوموف باستمرار ٔتتابعة العمليات

 السمات العامة لَلتصاؿ التابوم اإلسَلمي: -ج
صاؿ تق ىنا على االبكل ما قيل من مبادئ كخصائص كمصادر كغَتىا ُب اإلدارة اإلسبلمية تنط

 ٖتتاج إىل اإلبراز اإلسبلميلبلتصاؿ  ناؾ بعض السماتإحدل العمليات اإلدارية، إال أف ىباعتباره 
 كمنها: ،؛ لبياف أ٫تية ىذا ا١توضوع، كنقف على ذلك بصورة موجزة إف شاء اهلللفت األنظار إليهاك 

مصادر الشريعة –، كمصادر مستقرة االنطبلؽ من أسس عقائدية كشرعية، كمرجعية كاضحة -ُ
 كبناء على ذلك البد من ذلك مشركعية ا٢تدؼ كالوسيلة. ،-اإلسبلمية

ة، كللذكور كاإلناث، لكل الفئات العمري مي تربوم شاملليعهو اتصاؿ تالشموؿ كالتنوع، ف -ِ
 .-كالًتىيب، ا٠تطابة اٟتوار، ضرب ا١تثل، الًتغيب–ٚتيع ٣تاالت اٟتياة، كُب أساليبو ككسائلو  كالتوجيو ُب

االتصاؿ  م ٯتارساالستمرارية، فبل يتقيد بوقت أك مكاف معُت، فقد كاف النيب صلى اهلل عليو كسل -ّ
 ُب ٚتيع أحوالو: ُب سفره كإقامتو، كُب سلمو كحربو، كصحتو كسقمو. التعليمي الًتبوم

 ،[َُٕ]األنبياء:الىًمرنى﴾﴿كىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى ًإالَّ رىٍحمىةن ًلٍلعى اإلنسانية، ك٢تذا كصف اهلل مبعث نبيو بقولو:  -ْ
﴾ كقاؿ سبحانو: نٍػفىضُّوا ًمٍن حىٍوًلكى [، ككاف رسوؿ ُٗٓ]آؿ عمراف:﴿كىلىٍو َيٍنتى فىظِّا غىًلرظى اٍلقىٍلًب الى

 أكصى الذم جاءه منفعبلن بأال يغضب، كبالذم طلب الكلمة اٞتامعةاهلل يستجيب ٟتاجة ا١تتلقي، ك 

                                                           

 .ِٖٗمقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية للمزجاجي ص -ُ
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 ٦تا يوحي-كخاطبهم ٔتا يعقلوف كيدركوف، بل كبلهجاهتم ا٠تاصة باالستقامة، كأنزؿ الناس مناز٢تم، 
 كنبذ العصبية اٞتاىلية، كالبحث عن ،، كالبحث عن القواسم ا١تشًتكة بُت الناس-باالحًتاـ كاإليناس

 الصيغ ا١تشًتكة بُت الكل اإلنساٍل؛ ليكوف خطابان تربويان توفيقيان، كمراعاة الظركؼ ا٠تاصة، كالقدرات
ية، كالتودد للمتعلم، كالًتفق بو، كاستمالة قلبو، كاالعتداؿ كالتوسط ُب ٦تارسة االتصاؿ؛ لئبل االستيعاب

نىا"أك يثقل عليو،  ويضيق ا١تتعلم أك ٯتل اىاًىرىةى السَّآمىًة عىلىرػٍ ؛ َى افى يػىتىخىوَّلينىا بًاٍلمىٍوًعظىًة ًفي األىيَّاـً  .(ُ)" َى
 كعدـ ،ظيف ا١تعلومات ُب العمليات اإلدارية ا١تخصصة ٢تاكتعٍت اٟتياد التاـ ُب تو ا١توضوعية:  -ٓ

َتىا ٔتا ٭تقق كٮتدـ ا١تصاّب الشخصية، أك سالتحيز ُب تطبيقها لفئة معينة على حساب أخرل، أك تف
﴿كىال يىٍجاًمىنَّكيٍم شىنىآفي قػىٍوـو ألسباب شخصية لصاّب أك ضد ٣تموعة من ا١توظفُت؛ ألف اهلل تعاىل يقوؿ: 

كالعدالة تتضمن ا١توضوعية ُب التفكَت ، [ٖ]ا١تائدة:أىالَّ تػىٍعًدليوا اٍعًدليوا ىيوى أىقٍػاىبي ًللتػٍَّقوىل﴾عىلىى 
 .  كا١تريب كالتعامل مع ا١تعلومات ا١تتاحة من ا١توظف كا١تدير

اإل٬تابية، كذلك ُب الشكل كاحملتول، كذلك باٟترص على بث الرسالة الًتبوية اجملدية كالنافعة  -ٔ
تعلم بدافع ذاٌب، كما كاف صلى اهلل عليو كسلم يرشد أصحابو ١تمارسة األعماؿ النافعة كا١تفيدة، للم

كيلفت السائل إىل غَت ما سأؿ، كالسائل عن الوضوء ٔتاء البحر، فزاده حل ميتتو، كتصحيح مسار 
، (ِ)أىٍعدىٍدتى لىهىا""مىا ليكوف أنفع كأصلح للمتعلم، فعندما سئل: مىت الساعة؟ قاؿ:  ؛السؤاؿ ُب اٞتواب

حىت ال تسَت ُب إتاه كاحد، كلئبل تضعف  ؛التصاؿ الًتبوماكمن اإل٬تابية مشاركة ا١تتعلم ُب عملية 
ا١تشاركة، أك تضعف ثقة الطالب بنفسو، أك يصاب ٔتلل، ك٦تا يساعد على ا١تشاركة البدء بالتشويق كما  

 .(ّ)"أىتىٍدريكفى مىاذىا قىاؿى رىبُّكيٍم"كاف النيب صلى اهلل عليو كسلم يصنع، كقولو مثبلن: 
، كالتزاـ الصدؽ، -إ٘تاـ األخبلؽ–االنتقائية اٞتمالية، كىذا يتوافق مع ا١تقصد األساس لبلتصاؿ  -ٕ

كطيب الكبلـ كأحسنو كأنفعو، كبشاشة الوجو، كموافقو القوؿ للعمل، كالبعث على التفاؤؿ، كالذكؽ 
، البليغ ا١تؤثر ُب النفوسبالتيسَت ال التعسَت، كاستخداـ القوؿ الرفيع ُب انتقاء الكلمات، كاألخذ 

كاٟتسٌت ُب اإلببلغ:  ،[ُٖ]الزمر:﴾أىٍحسىنىوي  فػىرىتًَّبعيوفى  اٍلقىٍوؿى  يىٍستىًمعيوفى  الًَّذينى ﴿الًتتيب حسب األ٫تية، ك 
 [.ّٖ]البقرة:﴿كىقيوليوا لًلنَّاًس حيٍسنان﴾

التساند كالتكامل بُت عناصر االتصاؿ، من حيث لغة االتصاؿ، كالوسائل الداعمة، كالتساند  -ٖ 
، كدعم الكبلـ بالفعل كالتمثيل؛ ألف الفعل أبلغ -لغة اٞتسد–كالتكامل بُت االتصاؿ اللفظي كالصامت 

م حىاًيانا فىجىعىلىوي "أىخىذى النبي صلى اهلل علرو كسلكأضبط للمتلقي، كاالستعانة باجملسمات التوضيحية، 

                                                           

 .ُِِٖ: برقم ُِِٕ/ْ، كمسلم َٕبرقم:  ّٗ/ُأخرجو البخارم  -ُ
 .ِّٗٔبرقم:  َِِّ/ْ، كمسلم َّْٖٓبرقم:  ُّْٗ/ّأخرجو البخارم  -ِ
 .ُّٔٗبرقم:  ُِْٓ/ْأخرجو البخارم  -ّ
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ـه عىلىى ذيَيوًر أيمًَّتى" ٍيًن حىاىا : ًإفَّ ىىذى اًلًو، ثيمَّ قىاؿى عىلىوي ًفي ًشمى ، كإسناد (ُ)ًفي يىًمرًنًو، كىأىخىذى ذىىىبنا فىجى
االتصاؿ اللفظي با٠ترائط ا١توضحة للمفاىيم، كا١تخطط ا١تفاىيمي: ىو ٥تطط يعرض ٞتملة من ا١تفاىيم 

"خىطَّ النًَّبيُّ صلى : ١تعلومة، كتوضيح ا١تبهم، كمثالو ٔتفهـو كبَت، ك٢تا دكر كبَت ُب ترسيخ اذات العبلقة 
ا الًَّذم  ا ًمٍنوي، كىخىطَّ خيطيطنا ًصغىارنا ًإلىى ىىذى اهلل علرو كسلم خىطِّا مياىبػَّعنا، كىخىطَّ خىطِّا ًفي اٍلوىسىًط خىارًجن

انًًبًو الًَّذم ًفي ا أىجىليوي ميًحرطه ًبًو، أىٍك قىٍد أىحىاطى  ًفي الوىسىًط ًمٍن جى ا اإًلٍنسىافي، كىىىذى : ىىذى اٍلوىسىًط، كىقىاؿى
إً  -بًوً  ا، كى ا نػىهىشىوي ىىذى ، فىًإٍف أىٍخطىأىهي ىىذى ًذًه اٍلخيطيطي الصّْغىاري األىٍعاىاضي ا الًَّذم ىيوى خىارًجه أىمىليوي، كىىى ٍف كىىىذى

ا" ا نػىهىشىوي ىىذى  .(ِ)أىٍخطىأىهي ىىذى

 
 يحة، كا١تعلومات السليمة، فانعكسربط االتصاؿ اإلسبلمي بالقيم الراشدة، كالتصورات الصح -ٗ

ذلك التأثَت الراشد على مواقف اإلنساف كسلوكو ُب اٟتياة ُب عهد النبوة كالعهود اإلسبلمية الراشدة اليت  
 اهلل عليو كسلم ُب االتصاؿ بالناس.كانت هتتدم هبدم النيب صلى 

كيعٍت اٟتقيقة كالواقع الذم ال يشوبو شك ُب ا١تعلومات ا١تنقولة داخل  الصدؽ كالوضوح: -َُ
، كقد حث اإلسبلـ على الصدؽ اؿاٟتعمل ك القوؿ ك ُب ال ؽ، بل ال بد من الصدكالًتبوم اٞتهاز اإلدارم

، ًإلىى يػىٍهًدل الصٍّْدؽى  فىًإفَّ  بًالصٍّْدًؽ؛ علىٍركيمٍ " ؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم:و كحذر من الكذب، يق  اٍلًباّْ
ًإفَّ  يقنا، اللَّوً  ًعٍندى  ييٍكتىبى  حىتَّى الصٍّْدؽى  كىيػىتىحىاَّل يىٍصديؽي  الاَّجيلي  يػىزىاؿي  كىمىا اٍلجىنًَّة، ًإلىى يػىٍهًدل اٍلًباَّ  كى  ًصدّْ

َيمٍ  ًإيَّا ؛ كى ًإفَّ  اٍلفيجيوًر، ًإلىى يػىٍهًدل اٍلكىًذبى  فىًإفَّ  كىاٍلكىًذبى  الاَّجيلي  يػىزىاؿي  كىمىا النَّاًر، ًإلىى يػىٍهًدل اٍلفيجيورى  كى
ابنا" اللَّوً  ًعٍندى  ييٍكتىبى  حىتَّى اٍلكىًذبى  كىيػىتىحىاَّل يىٍكًذبي  ذَّ  .(ّ)َى
كتشمل عفة الفرد عما ليس لو ْتق، كتأدية ما ٬تب عليو من حقوؽ، كحفظ ما األمانة:  -ُُ

، كعدـ إخفاء أم معلومات أك ٕتاىلها استؤمن عليو من حقوؽ غَته، كعدـ التفريط هبا كالتهاكف بشأهنا
 كىالى  لىوي، أىمىانىةى  الى  ًلمىنٍ  ًإيمىافى  "الى قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: أك استخدامها لغرض شخصي، ي

 .(ْ)لىوي" عىٍهدى  الى  ًلمىنٍ  ًدينى 
                                                           

برقم:  َِٓ/ِ، كأٛتد ّٓٗٓبرقم:  ُُٖٗ/ّ، كابن ماجو ٗٓبرقم:  َُٔ/ٖ، كالنسائي َْٗٓبرقم:  ٖٗ/ْأخرجو أبو داككد  -ُ
 ، كصححو األلباٍل.ّْٗ

 .َْٓٔبرقم:  ِّٗٓ/ٓأخرجو البخارم  -ِ
 .َِٕٔبرقم:  َُِِ/ْ، كمسلم ّْٕٓبرقم:  ُِِٔ/ٓالبخارم  أخرجو -ّ
 .ٖٖ/ّ كالًتىيب الًتغيب صحيح، كصححو األلباٍل ُب  ُِّّٖبرقم:  ّٕٓ/ُٗ أٛتدأخرجو  -ْ

 اإلنسان

 األجل

 األعراض

 األمل
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: باالستماع ١تا يقاؿ، كعدـ ا١تقاطعة، كالتأكد من فهم ا١تطلوب، كسرعة البت اإلصغاء اٞتيد -ُِ
عدـ تأخَت ا١تعلومات البلزمة ألداء عمل ما، ب ، مع سرعة البتسواء كاف ذلك من الرئيس أك ا١ترؤكس

 كعدـ إضاعة الوقت ُب التسويف كا١تماطلة كالكسل كالبطء، كذلك استغبلالن للوقت كحفاظان عليو.
اإلدارة اإلسبلمية كاالتصاؿ ما  مبادئكقد سبق بياف أف ذلك من  التثبت من صحة ا١تعلومات: -ُّ

ىو إال عملية فيها، كسبق ذكر ذلك شرطان من شركط الرقابة، كصفة من صفات القائد ا١تسلم الناجح؛ 
ليكوف  ؛كالسليم الصحيح كاإلدراؾ ا١تعرفة على ـو ق٬تعل من االتصاؿ اإلدارم كالًتبوم ي ثبتلتاألف 

رػَّنيوا  يقوؿ تعاىل:ك٢تذا ، (ُ)اسليم اإلدارم القرار أساس ٍم فىاًسقه بًنىبىأو فػىتىبػى ا الًَّذينى آمىنيوا ًإف جىا َي ﴿يىا أىيػُّهى
الىةو فػىتيٍصًبحيوا عىلىى مىا فػىعىٍلتيٍم نىاًدًمرنى﴾  .[ٔ]اٟتجرات:أىف تيًصربيوا قػىٍومان ًبجىهى

 :الحراة اإلنسانرة االتصاؿ اإلسَلمي لرأخذ مكانو في ايحتاج إلرهأىم المقومات التي  -د
 :اٟتياة اإلنسانية ىي اإلسبلمي ليأخذ مكانو ُباالتصاؿ  اإف أىم ا١تقومات اليت ٭تتاج إليهىذا ك 

إلعداد ت كفاءة؛ اذالكوادر ا١تتخصصة كالفنية القادرة، كىذا يتطلب إنشاء مؤسسات إسبلمية  -ُ
 .دكرات مكثفة كأ ،معاىد متخصصة كأ ،سواء كانت جامعات ،ىذه الكوادر

ال  بل ،ىذا العنصر عنصر ا١تاؿ الذم ىو العصب الذم ٭ترؾ كل ا١تشاريع، كاألمة ال تفتقد -ِ
استَتاد ك  ، كا١تشاريع ا٢تامشية كالعشوائية،على الكمالياتاألمة اليـو تنفقو  مالذا نرل أف  ،إنفاقوٖتسن 

كيضاؼ إىل  ،زيادة إلقامة مثل ىذا ا١تنجز الضخماألمة بل ك  يكفير األجنبية، كالكوادا١تواد اإلعبلمية 
 .كدعوة ا٠تَتين إىل اإلنفاؽ، كالدعوة كذلك إىل الوقف الشرعي تشجيع االستثمار ُب ىذا الباب،ذلك 
من الوصوؿ  اليت ٘تكن ؛كالتقنيات اٟتديثة ،الضخمة اإلعبلـاالتصاؿ ك  كسائل كاستغبلؿ امتبلؾ -ّ

 .(ِ)كأقواه تأثَتا، فثورة العصر ىي ثورة ا١تعلومات كالتقنيات بأسهل طريق كأسرعو إىل ا١تعلومة كتوصيلها
 :(ّ)التابوم النبومتصاؿ اال -ق

 تلقد كاف النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب تفاعلو اإلنساٍل مع صحبو كالناس عمومان يستخدـ االتصاال
، بقصد إرشاد الناس كتوجيههم ألبواب ا٠تَت، كتعزيز السلوؾ اإل٬تايب -الصامتو-كغَت اللفظية  ةاللفظي

صلى اهلل عليو كسلم على االتصاؿ اللفظي؛ ألنو من النيب كمعاٞتة األخطاء السلوكية، كأكثر ما ركز 
تفاعبلن  أقول أنواع االتصاؿ، باإلضافة إىل قوة تأثَته؛ إلتاحتو الفرصة للتغذية الراجعة كالسريعة، ك٭تدث

 صلى اهلل عليو كسلم إ٬تابيان بُت ا١ترسل كا١تستقبل، مع توفَته للوقت كاٞتهد، كإزالتو للتوتر، مع استخدامو
                                                           

، كاالتصاؿ الًتبوم ُب السنة النبوية دراسة ٖتليلية حملمود َّٓ-ِٖٗص انظر ٢تذه السمات: مقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية للمزجاجي -ُ
 ، مقدـ ١تؤ٘تر اٟتوار كالتواصل الًتبوم، ا١تنعقد بكلية الًتبية، ُب اٞتامعة اإلسبلمية بغزة.ِٕ-ُْخليل أبو دؼ ص

ط: انظر: كسائل كأساليب الدعوة ا١تعاصر، نقبلن عن ملتقيات البصَتة اإلسبلمية على الراب -ِ
(http://www.baseer.ps/vb/showthread.php?t=5112 .) 
، مقدـ ١تؤ٘تر اٟتوار كالتواصل الًتبوم، ا١تنعقد ُّ-ٗانظر: االتصاؿ الًتبوم ُب السنة النبوية دراسة ٖتليلية حملمود خليل أبو دؼ ص -ّ

 بكلية الًتبية، ُب اٞتامعة اإلسبلمية بغزة.
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لو، كىذا ىو األصل ُب االتصاؿ  ةلؤلكؿ، كمرسخ ة، كمدعم-لغة اٞتسد– ةغَت اللفظي تلبلتصاال
 : وتلمثمن أالصامت، كقلما يستخدمو اإلنساف منفردان، ك 

فعن سفياف بن عبد اهلل الثقفي قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل، حدثٍت  اهلل عليو كسلم بلسانو أخذه صلى
؟ بأمر أعتصم بو، قاؿ:  : يىا رىسيوؿى اهلًل، مىا أىٍخوىؼي مىا تىخىاؼي عىلىيَّ "قيٍل رىبّْيى اللَّوي ثيمَّ اٍستىًقٍم، قػيٍلتي

ا" : ىىذى   .(ُ)فىأىخىذى بًًلسىاًف نػىٍفًسًو، ثيمَّ قىاؿى
"مىٍن يىٍأخيذي عىنّْي ىىؤيالىً  الكىًلمىاًت، صلى اهلل عليو كسلم:  رسوؿ اهلل قاؿ ا١تتعلم، يدب ؾامساإلك 

: أىنىا يىا رىسيوؿى اهلًل، فىأىخىذى   بًرىًدم فػىعىدَّ فػىرػىٍعمىلي ًبًهنَّ أىٍك يػيعىلّْمي مىٍن يػىٍعمىلي ًبًهنَّ؟ فػىقىاؿى أىبيو ىياىيٍػاىةى: فػىقيٍلتي
اًرـى  تَّقً : اخىٍمسنا  ًإلىى كىأىٍحًسنٍ  النَّاًس، أىٍغنىى تىكينٍ  لىكى  اللَّوي  قىسىمى  ًبمىا كىاٍرضى  النَّاًس، أىٍعبىدى  تىكينٍ  اٍلمىحى
ٍِػاىةى  فىًإفَّ  ؛الضًَّحكى  تيٍكًِاً  كىالى  ميٍسًلمنا، تىكينٍ  لًنػىٍفًسكى  تيًحبُّ  مىا ًللنَّاسً  كىأىًحبَّ  ميٍؤًمننا، تىكينٍ  جىاًرؾى   َى

 .(ِ)"القىٍلبى  تيًمرتي  الضًَّحكً 
"أىفَّ رىسيوؿى اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍرًو كىسىلَّمى كىضىعى : رضي اهلل عنهما فعن ابن عباس ،ككضع اليد على الكتف

ًتًفي  يًن،  -أىٍك عىلىى مىٍنًكًبي، شىكَّ سىًعرده -يىدىهي عىلىى َى : اللهيمَّ فػىقٍّْهوي ًفي الدّْ كىعىلٍّْموي التٍَّأًكيلى"ثيمَّ قىاؿى
(ّ). 

"اٍلميٍسًلمي أىخيو اٍلميٍسًلًم، الى يىٍظًلميوي، كىالى يىٍخذيليوي، ثيمَّ قاؿ صلى اهلل عليو كسلم:  كما  ،كاإلشارة باليد
: التػٍَّقوىل ىىاىينىا، التػٍَّقوىل ىىاىينىا"  .(ْ)أىشىارى بًرىًدًه ًإلىى صىٍدرًًه يػىقيوؿي

اتػىٍرًن، كاإلشارة بأصبع اليد، كقولو صلى اهلل عليو كسلم:  هى ًذًه، أىٍك َى ًذًه ًمٍن ىى هى ٍِتي أىنىا كىالسَّاعىةى َى "بيًع
كىقػىاىفى بػىٍرنى السَّبَّابىًة كىاٍلويٍسطىى"

(ٓ). 
رىاًف، يىشيدُّ كما قاؿ صلى اهلل عليو كسلم:   ،كتشبيك األصابع اٍلبػينػٍ بػىٍعضيوي بػىٍعضنا،  "اٍلميٍؤًمني ًلٍلميٍؤًمًن َى
كىشىبَّكى بػىٍرنى أىصىاًبًعًو"

(ٔ). 
بىًني رىسيوؿي اللًَّو صلى اهلل علرو كسلم ميٍنذي جرير رضي اهلل عنو قاؿ:  فعن ،كاالبتسامة "مىا حىجى

، كىالى رىآًني ًإالَّ تػىبىسَّمى ًفي كىٍجًهي"  .(ٕ)أىٍسلىٍمتي
بىًا  عليو كسلم: ، كمن ذلك قولو صلى اهللكٖتويل كتغيَت ىيئة اٞتسد ٍَ افى "أىالى أينػىبّْئيكيٍم بًأى  اٍلكىبىائًًا... كىَى

" رىسيوؿي اللًَّو صلى اهلل علرو كسلم ميتًَّكئنا فىجىلىسى
(ٖ).  

                                                           

 ، كىو حسن صحيح.ُُْٗٓبرقم: ُْٓ/ِْ، كأٛتدِّٕٗبرقم:  ُُّْ/ِكابن ماجو  ،َُِْبرقم:  َٕٔ/ْأخرجو الًتمذم  -ُ
 ، كحسنو األلباٍل.َْٖٗبرقم: ْٖٓ/ُِ، كأٛتدَِّٓبرقم:  ُٓٓ/ْأخرجو الًتمذم  -ِ
 .ِّٕٗبرقم: ِِٓ/ْأخرجو أٛتد  -ّ
 .ِِِّٗبرقم: ِٗٔ/ِٖأخرجو أٛتد  -ْ
 ، كاللفظ للبخارم.ُّٓبرقم:  ِِٖٔ/ْ، كمسلم ْٓٗٗبرقم:  َُِّ/ٓأخرجو البخارم  -ٓ
 .ُِّْبرقم:  ّٖٔ/ِأخرجو البخارم  -ٔ
 .ِْٕٓبرقم:  ُِٓٗ/ْ، كمسلم ّٕٗٓبرقم:  َِِٔ/ٓأخرجو البخارم  -ٕ
 .ٕٖبرقم:  ُٗ/ُ، كمسلم ُّٔٓبرقم:  ِِِٗ/ٓأخرجو البخارم  -ٖ
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 عمرك بن العاص، فعن االحًتاـ كالدعم النفسي كالتشجيعمن كفيو نوع ، كاستخداـ لغة االقًتاب
؛ : ؿقا رضي اهلل عنو ًديًًِو عىلىى أىشىاّْ اٍلقىٍوـً افى رىسيوؿي اهلًل صلى اهلل علرو كسلم يػيٍقًبلي ًبوىٍجًهًو كىحى َى "

" اي اٍلقىٍوـً رػٍ ، حىتَّى ظىنػىٍنتي أىنّْي خى ًديًًِو عىلىيَّ ، فىكىافى يػيٍقًبلي ًبوىٍجًهًو كىحى يػىتىأىلَّفيهيٍم ًبذىًلكى
(ُ). 

انيوا نػىفىانا أىفَّ " :جده عن أبيو عن شعيب بن كعمر  فعن ؛تعبَتان عن الغضب كاٛترار الوجو  جيليوسنا َى
ا اهللي  يػىقيلً  أىلىمٍ : بػىٍعضيهيمٍ  فػىقىاؿى  كىسىلَّمى، عىلىٍروً  اهللي  صىلَّى النًَّبيّْ  بًبىابً  ا؟ َىذى  يػىقيلً  أىلىمٍ : بػىٍعضيهيمٍ  كىقىاؿى  كىَىذى

ا اهللي  ا؟ َىذى أىنَّمىا فىخىاىجى  كىسىلَّمى، عىلىٍروً  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿي  ذىًلكى  فىسىًمعى  كىَىذى  حىبُّ  كىٍجًهوً  ًفي فيًقئى  َى
ا" :فػىقىاؿى  الاُّمَّاًف، ا أىكٍ  أيًمٍاتيٍم؟ ًبهىذى ٍِتيٍم؟ ًبهىذى ؟ بػىٍعضىوي  اهللً  ًَتىابى  تىٍضاًبيوا أىفٍ  بيًع ا بًبػىٍعضو  اأٍليمىمي  ضىلَّتً  ًإنَّمى
لىكيمٍ  ٍِلً  ًفي قػىبػٍ ا، ًم  كىالًَّذم بًًو، فىاٍعمىليوا بًًو، أيًمٍاتيمٍ  الًَّذم اٍنظيايكا شىٍي و، ًفي ىىاىينىا ًممَّا لىٍستيمٍ  ًإنَّكيمٍ  ىىذى
 .(ِ)"فىانٍػتػىهيوا عىٍنوي، نيًهرتيمٍ 

 رىأىل كسلم علرو اهلل صلى "أف النًَّبيَّ فعن أنس رضي اهلل عنو: كتغَت مبلمح الوجو، إنكاران ١تا يراه، 
لىًة، ًفي نيخىامىةن  ـى  كىٍجًهًو، ًفي ريًئيى  حىتَّى عىلىٍروً  ذىًلكى  فىشىقَّ  اٍلًقبػٍ : بًرىًدًه، فىحىكَّوي  فػىقىا َيمٍ  ًإفَّ  فػىقىاؿى  ًإذىا أىحىدى

ـى  نىوي  رىبَّوي  ًإفَّ  أىكٍ - رىبَّوي  يػينىاًجي فىًإنَّوي  صىَلىتًًو، ًفي قىا لىةً  كىبػىٍرنى  بػىرػٍ زيقىنَّ  فىَلى  ،-اٍلًقبػٍ َيمٍ  يػىبػٍ لىًتًو، بىلى قً  أىحىدي  ًقبػٍ
مىٍرًو، تىٍحتى  أىكٍ  يىسىارًًه، عىنٍ  كىلىًكنٍ  ، عىلىى بػىٍعضىوي  رىدَّ  ثيمَّ  ًفرًو، فػىبىصىقى  رًدىائًوً  طىاىؼى  أىخىذى  ثيمَّ  قىدى  بػىٍعضو
ا" يػىٍفعىلٍ  أىكٍ : فػىقىاؿى  خوفان كٖتذيران من مكركه: فعن عائشة رضي اهلل  -تغَت مبلمح الوجو-، أك (ّ)ىىكىذى

افى رسوؿ اهلل صلى اهلل علرو كسلمعنها قالت:  َى ا أىكٍ  غىٍرمنا رىأىل ًإذىا "  كىٍجًهًو، ًفي ذىًلكى  عيًاؼى  رًيحن
، ًفروً  يىكيوفى  أىفٍ  رىجىا ى  فىاًحيوا؛ اٍلغىٍرمى  رىأىكيا ًإذىا النَّاسى  أىرىل اللًَّو، رىسيوؿى  يىا فػىقىالىٍت:  رىأىيٍػتىوي  ًإذىا كىأىرىاؾى  اٍلمىطىاي
: قىالىٍت: اٍلكىاىاًىرىةى، كىٍجًهكى  ًفي عىاىٍفتي  ؛ ًفروً  يىكيوفى  أىفٍ  يػيؤىمّْنيًني مىا عىاًئشىةي، يىا فػىقىاؿى  عيذّْبى  قىدٍ  عىذىابه

ا فػىقىاليوا: اٍلعىذىابى  قػىٍوـه  رىأىل كىقىدٍ  بًالاّْيًح، قػىٍوـه  ميٍمًطاينىا" عىاًرضه  ىىذى
(ْ). 

–كإرساؿ الوفود كاستخدـ صلى اهلل عليو كسلم االتصاالت الكتابية ُب دعوة ا١تلوؾ إىل اإلسبلـ، 
 .ات معينة لتبليغها كالعودة بالردإىل جهة مزكدة بتوجيه -أفراد أك ٚتاعات

اإلسبلـ بشمولو كمركنتو يتيح االستفادة من كل جديد الوسائل كاألساليب، كالوسائل إف ىذا ك 
إدارم، طا١تا كانت مشركعة مع غاياهتا؛ ألف الغاية ال تربر  كأااللكًتكنية بأنواعها ُب أم اتصاؿ تربوم 

شكاؿ االتصاؿ أ، ك٢تذا أخذ االتصاؿ ُب اإلدارة اإلسبلمية نفس الوسيلة، كالوسائل ٢تا أحكاـ ا١تقاصد
،  كمن أسفل إىل أعلى )اتصاالت عمودية( ،ُب اإلدارة ا١تعاصرة، فهناؾ اتصاالت من أعلى إىل أسفل

اتصاؿ كاالمراء كالرعية، ك  ةكاتصاؿ ا٠تلفاء بالوالكاتصاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم بصحابتو كأمتو، 
                                                           

 ، كحسنو األلباٍل. ّْٓبرقم:  ِٖٓ/ُأخرجو الًتمذم ُب  الشمائل احملمدية  -ُ
 «.حسن صحيح»كقاؿ األلباٍل: ، ْٖٓٔبرقم:  ّْْ/ُُ أٛتدك ، ٖٓبرقم:  ّّ/ُأخرجو ابن ماجو  -ِ
 . ّٕٗبرقم:  ُٗٓ/ُالبخارم أخرجو  -ّ
 .ٖٗٗبرقم: ُٔٔ/ِ مسلم، ك ُْٓٓبرقم:  ُِٕٖ/ْالبخارم أخرجو  -ْ
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ٍب كاألمراء با٠تلفاء،  ،كا١توظفُت بأمرائهم ،عاهتمكالرعية بر  ،الصحابة برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
ُب عهد النيب صلى اهلل كاتصاؿ كبار الصحابة ببعضهم  ،ىناؾ اتصاؿ أفقي بُت أفراد ا١تستويات الواحدة

، كذلك األنواع كما سبق بياف استخداـ اٟتبيب صلى كالقادة مع القادةالوالة، مع  عليو كسلم، كالوالة
ليثبت ىذا أف االتصاالت ُب صدر اإلسبلـ كانت ع االتصاؿ ٔتهارة عالية، اهلل عليو كسلم ٞتميع أنوا 

إىل استغبلؿ كل ما ىو متاح ٦تا ال يتعارض  ناحدكد اإلمكانات ا١تتاحة، كىذا يرشدمستول ُب على أعلى 
 .(ُ)ا١تباركة اإلسبلمية مع الشريعة

 النبوية: ةأىم مقاصد االتصاؿ التابوم في السن -ك
"اتًَّق اهلًل : كقولو صلى اهلل عليو كسلماٟتث على أ٪تاط السلوؾ اإل٬تايب  بإحياء سلوؾ ا١تتعلم:  -ُ

" اًلًق النَّاسى ًبخيليقو حىسىنو ، كىأىٍتًبًع السَّرّْئىةى الحىسىنىةى تىٍمحيهىا، كىخى ا َيٍنتى ِيمى ٍر حى
، أك تعزيزه السلوؾ اإل٬تايب  (ِ)

: أىنىا، عنو: اهلل رضى بىٍكاو  أىبيو قىاؿى  صىائًمنا؟ اٍلرػىٍوـى  ًمٍنكيمي  أىٍصبىحى  مىنٍ ": كقولو صلى اهلل عليو كسلم  قىاؿى
: أىنىا: عنو اهلل رضى بىٍكاو  أىبيو قىاؿى  جىنىازىةن؟ اٍلرػىٍوـى  ًمٍنكيمي  تىًبعى  فىمىنٍ  ٍوـى  ًمٍنكيمي  أىٍطعىمى  فىمىنٍ  قىاؿى ًمٍسًكرننا؟  اٍلرػى
: أىنىا، عنو: اهلل رضى بىٍكاو  أىبيو قىاؿى   عنو: اهلل رضى بىٍكاو  أىبيو قىاؿى  مىاًيضنا؟ اٍلرػىٍوـى  ًمٍنكيمي  عىادى  فىمىنٍ  قىاؿى
ٍعنى  مىا كسلم: علرو اهلل صلى اللَّوً  رىسيوؿي  فػىقىاؿى  أىنىا، نَّةى" دىخىلى  ًإالَّ  اٍمًائو  ًفي اٍجتىمى التحذير  كأ، (ّ)اٍلجى

 ،تىجىسَّسيوا كىالى  ،تػىبىاغىضيوا كىالى  ،تىحىاسىديكا الى ": كسلمكقولو صلى اهلل عليو  من ٦تارسة السلوؾ السليب
َيونيوا ،تػىنىاجىشيوا كىالى  ،تىحىسَّسيوا كىالى   ا١تستقبل ُبأك النهي عن سلوؾ سليب متوقع  ،(ْ)"ًإٍخوىاننا اللَّوً  ًعبىادى  كى

نٍػرىا تػيٍبسىطى  أىفٍ  عىلىٍركيمٍ  أىٍخشىى كىلىًكنّْى عىلىٍركيٍم، أىٍخشىى اٍلفىٍقاى  مىا": كقولو صلى اهلل عليو كسلم  الدُّ
ا عىلىٍركيمٍ  افى  مىنٍ  عىلىى بيًسطىتٍ  َىمى لىكيٍم، َى ا قػىبػٍ ا فػىتػىنىافىسيوىى ا تػىنىافىسيوىىا، كىتػيٍهًلكىكيمٍ  َىمى  َىمى

هيٍم" تػٍ ـي، يىا": كقولو صلى اهلل عليو كسلم  تصحيحوك  ، أك الشركع ُب تعديل السلوؾ السليب(ٓ)أىٍىلىكى  غيَلى
، كىَيلٍ  اللَّوى، سىمّْ  " ًممَّا كىَيلٍ  بًرىًمرًنكى يىًلركى

بتبليغ رسالتو  صلى اهلل عليو كسلمئو اعتنا٦تا يدؿ على ، (ٔ)
 .، كاىتماه كتركيزه على فهم ا١تعلم كاستيعابواىّتدكا عوقناإك  مخاطب،لل هاتوضيحك  ،الًتبوية

 الى  بػىٍرته  ،عىاًئشىةي  يىا": كقولو صلى اهلل عليو كسلمتنفعو   فيدةم كمعارؼ علوماتٔت ا١تتعلم تزكيد -ِ
، (ٕ)"ثىَلىثنا أىكٍ  مىاَّتػىٍرنً  قىالىهىا ،أىٍىليوي  جىاعى  أىكٍ  ،أىٍىليوي  ًجرىاعه  ًفروً  تىٍماى  الى  بػىٍرته  ،عىاًئشىةي  يىا ،أىٍىليوي  ًجرىاعه  ًفروً  تىٍماى 

                                                           

 .َّٓانظر: مقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية للمزجاجي ص -ُ
 «.ىذا حديث حسن صحيح» ، كقاؿ الًتمذم: ُِّْٓبرقم:  ِْٖ/ّٓ، كأٛتد ُٕٖٗ برقم: ّٓٓ/ْأخرجو الًتمذم  -ِ
 .َُِٖبرقم:  ُّٕ/ِ مسلمأخرجو  -ّ
 .ِّٔٓبرقم:  ُٖٓٗ/ْ مسلمأخرجو  -ْ
 .ُِٔٗبرقم:  ِِّٕ/ْ مسلم، ك َُٔٔبرقم:  ُِّٔ/ٓ البخارم أخرجو -ٓ
 .َِِِبرقم:  ُٗٗٓ/ّ مسلم، ك َُٔٓبرقم:  َِٔٓ/ٓ البخارم أخرجو -ٔ
 .َِْٔبرقم:  ُُٖٔ/ْ مسلمأخرجو  -ٕ
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 يىا بػىلىى: قػيٍلتي  سىنىاًمًو؟ كىًذٍركىةً  كىعىميوًدًه، ،َيلّْوً  األىٍماً  ًباىٍأسً  أيٍخًبايؾى  "أالى كقولو صلى اهلل عليو كسلم ١تعاذ: 
ـي، األىٍماً  رىٍأسي : قىاؿى  اهلًل، رىسيوؿى   أيٍخًبايؾى  أىالى : قىاؿى  ثيمَّ ، الًجهىادي  سىنىاًموً  كىًذٍركىةي  الصََّلىةي، كىعىميوديهي  اإًلٍسَلى
ا، عىلىٍركى  َيفَّ : قىاؿى  بًًلسىانًًو، فىأىخىذى  اهلًل، نىًبيَّ  يىا بػىلىى: قػيٍلتي  َيلًّْو؟ ذىًلكى  ًبمىَلىؾً   اهلًل، نىًبيَّ  يىا: فػىقيٍلتي  ىىذى

ًإنَّا  عىلىى النَّارً  ًفي النَّاسى  يىكيبُّ  كىىىلٍ  ميعىاذي، يىا أيمُّكى  ثىًكلىٍتكى : فػىقىاؿى  بًًو؟ نػىتىكىلَّمي  ًبمىا لىميؤىاخىذيكفى  كى
 .(ُ)أىٍلًسنىًتًهٍم" حىصىاًئدي  ًإالَّ  مىنىاًخاًًىمٍ  عىلىى أىكٍ  كيجيوًىًهمٍ 

 ًمنى  اٍستىٍحريوا": كقولو صلى اهلل عليو كسلم من قبل ا١تتعلم مفاىيم جديدة مل تسبق لوإكساب  -ّ
، لىٍرسى : قىاؿى  ًللًَّو، كىالحىٍمدي  نىٍستىٍحًري ًإنَّا ،اهللً  رىسيوؿى  يىا: قػيٍلنىا: قىاؿى  ،الحىرىا ً  حىقَّ  اهللً   كىلىًكنَّ  ذىاؾى

رىا ً  حىقَّ  اهللً  ًمنى  ااًلٍسًتٍحرىا ى   اٍلمىٍوتى  كىٍلتىٍذَياً  حىوىل، كىمىا كىالبىٍطنى  كىعىى، كىمىا الاٍَّأسى  تىٍحفىظى  أىفٍ  :الحى
نٍػرىا، زًينىةى  تػىاىؾى  اْلًخاىةى  أىرىادى  كىمىنٍ  كىالًبلىى، أك ، (ِ)"الحىرىا ً  حىقَّ  اهللً  ًمنى  اٍستىٍحرىا فػىقىدٍ  ذىًلكى  فػىعىلى  فىمىنٍ  الدُّ

كقولو صلى اهلل عليو كسلم  ،الظاىر القريب مع عدـ تفطن للمعٌت البعيد امعناىا١تتعلم  أدرؾ ىيمافم
َيلُّ ل عن أفضل الناس: ئكقد س ا ،نػىٍعاًفيوي  اللّْسىافً  صىديكؽي  :قىاليوا ،اللّْسىافً  صىديكؽً  اٍلقىٍلبً  مىٍخميوـً  "  فىمى
حىسىدى" كىالى  ًغلَّ  كىالى  بػىٍغيى  كىالى  ًفروً  ًإٍثمى  الى  النًَّقيُّ  التًَّقيُّ  ىيوى  :قىاؿى  ؟اٍلقىٍلبً  مىٍخميوـي 

(ّ). 
كبياف معيار ا٠تَت كالشر، كذلك ُب قولو صلى اهلل عليو كسلم : داد ا١تتعلم با١تعايَت السليمةمإ -ْ

ٍرًاَيمٍ  أيٍخًبايَيمٍ  أىالى "كقد سأؿ عن أفضل الناس:   ثىَلىثى  ذىًلكى  فػىقىاؿى  فىسىكىتيوا،: قىاؿى  شىاَّْيٍم؟ ًمنٍ  ًبخى
، ٍراًنىا أىٍخًبٍانىا اهلًل، رىسيوؿى  يىا بػىلىى: رىجيله  فػىقىاؿى  مىاَّاتو ايَيمٍ : قىاؿى  شىاّْنىا، ًمنٍ  ًبخى رػٍ ايهي  يػيٍاجىى مىنٍ  خى رػٍ  كىيػيٍؤمىني  خى

ايهي  يػيٍاجىى الى  مىنٍ  كىشىاَُّيمٍ  شىاُّهي، رػٍ  .(ْ)شىاُّهي" يػيٍؤمىني  كىالى  خى
 عليو اهلل صلى أنو بق إىل كل خَت، كمن ذلكسٟتثهم على ال ؛ُتملعبُت ا١تتإذكاء ركح التنافس  -ٓ
اف ول يقاؿ جبل لىع فمر مكة طريق ُب يسَت عندما كاف كسلم ا "ًسرايكا اؿ:قف ٚتيٍدى افي، ىىذى  سىبىقى  جيٍمدى

: اللًَّو، رىسيوؿى  يىا اٍلميفىاّْديكفى  كىمىا قىاليوا: اٍلميفىاّْديكفى، ًَايكفى  قىاؿى ا ًِرانا اللَّوى  الذَّ " َى ًَاىاتي ا كىالذَّ
(ٓ). 

 "لىوٍ أليب موسى رضي اهلل عنو:  ، كمن ذلك قولو صلى اهلل غليو كسلمتشجيع أىل التميز كا١توىبة -ٔ
: ٤تذرة وأب قاؿ، ك (ٔ)دىاكيدى" آؿً  مىزىاًمراً  ًمنٍ  ًمٍزمىارنا أيكتًرتى  اٍلبىارًحىةى، لىقىدٍ  ًلًقاىا ىًتكى  أىٍستىًمعي  كىأىنىا رىأىيٍػتىًني

 نؤذف افقمن وافأذن ا،إلين الناس أبغض ىوك  ،كسلم عليو اهلل ىصل النيب مع فتياف عشرة ُب خرجت
رىافً  ًبهىؤيالى ً  ائٍػتيوًني": كسلم عليو اهلل ىصل النيب فقاؿ ،هبم نستهزئ  فىكيٍنتي  ،فىأىذَّنيوا ،أىذّْنيوا: فػىقىاؿى  ،اٍلًفتػٍ

                                                           

 «حسن صحيح»، قاؿ الًتمذم: َُِِٔرقم:  ّْْ/ّٔ ، كأٛتدّّٕٗرقم:  ُُّْ/ِ ماجو ، كابنُِٔٔرقم:  ُُ/ٓ الًتمذمأخرجو  -ُ
 ، كحسنو األلباٍل.ُّٕٔبرقم:  ُٕٖ/ٔ أٛتد، ك ِْٖٓبرقم:  ّٕٔ/ْ الًتمذمأخرجو  -ِ
 كصححو األلباٍل.، ُِْٔبرقم:  َُْٗ/ِ ماجو ابنأخرجو  -ّ
 .«حديث حسن صحيح»، كقاؿ الًتمذم: ُِٖٖبرقم:  َُْ/ُْ أٛتد، ك ِِّٔبرقم:  ِٖٓ/ْ الًتمذمأخرجو  -ْ
 .ِٕٔٔبرقم:  َِِٔ/ْ مسلمأخرجو  -ٓ
 كىذا لفظ مسلم. ّٕٗبرقم:  ْٔٓ/ُ مسلم، ك ُْٕٔبرقم:  ُِٓٗ/ْ البخارم أخرجو -ٔ
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ا نػىعىٍم،: "كىسىلَّمى  عىلىٍروً  اهللي  صىلَّى النًَّبيُّ  فػىقىاؿى  أىحىدىىيٍم،  أًلىٍىلً  فىأىذّْفٍ  اٍذىىبٍ  صىٍوتىوي، سىًمٍعتي  الًَّذم ىىذى
 كعلمو األذاف. ناصيتو ىرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عل فمسح ،(ُ)"مىكَّةى 
 لقيٍت :قاؿرضي اهلل عنو  ىريرة فعن يب، من خبلؿ ا١تداعبة عليو السركركامتاع ا١تتلقي كإدخاؿ  -ٕ

 فأتيت ،فانسللت ،قعد حىت معو فمشيت ،مبيد فأخذ ،جنب اكأن كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
، أىبىا يىا َيٍنتى  "أىٍينى  :اؿفق ،قاعد كىو جئت ٍب ،فاغتسلت الرحل : لىوي، فػىقيٍلتي  ًىا   يىا اهللً  سيٍبحىافى  فػىقىاؿى

" الى  اٍلميٍؤًمنى  ًإفَّ  ًىٌا،و  أىبىا يػىٍنجيسي
امتاع للمتعلم كإشعار لو  و، تفخيم كىذا في"ًىا   أىبىا يىا" ، فقولو:(ِ)

 ازحو.ٯت يعٍت ،(ّ)األيذينػىٍرًن" ذىا "يىاألنس:  كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كقاؿٔتكانتو عند ا١تعلم، 
 بن عمرك بن اهلل عبد قتل ١تا، كمن ذلك حديث جابر رضي اهلل عنو قاؿ: تقدَل الدعم النفسي -ٖ
، "يىا: فقاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لقيٍت -يعٍت أبوه– أحد يـو حراـ اًباي  قىاؿى  مىا أيٍخًبايؾى  أىالى  جى
؟ اللَّوي  ًديًِوً  ًفي يىٍحرىى كىقىاؿى - أًلىبًركى : حى اًباي  يىا فػىقىاؿى : ؟ميٍنكىًسانا أىرىاؾى  ًلي مىا جى  اللًَّو، رىسيوؿى  يىا قػيٍلتي

: كىدىيٍػننا، ًعرىاالن  كىتػىاىؾى  أىًبي اٍستيٍشًهدى  ا أيبىشّْايؾى  أىفىَلى  قىاؿى : ،-أىبىاؾى  ًبوً  اللَّوي  لىًقيى  ًبمى  اللًَّو، رىسيوؿى  يىا بػىلىى قىاؿى
: لَّمى  مىا قىاؿى ا اللَّوي  َى ، كىرىا ً  ًمنٍ  ًإالَّ  قىطُّ  أىحىدن لَّمى  ًحجىابو : ًَفىاحنا، أىبىاؾى  كىَى  عىلىيَّ  تىمىنَّ  عىٍبًدم، يىا فػىقىاؿى

، : أيٍعًطكى ، يىا قىاؿى انىوي: الاَّبُّ  فػىقىاؿى  ثىانًرىةن، ًفركى  فىأيقٍػتىلي  تيٍحًررًني رىبّْ ا أىنػَّهيمٍ  ًمنّْي سىبىقى  ًإنَّوي  سيٍبحى هى  الى  ًإلىرػٍ
ًبرلً  ًفي قيًتليوا الًَّذينى  تىٍحسىبىنَّ  كىالى ﴿ تػىعىالىى: اللَّوي  فىأىنٍػزىؿى  قىاؿى  كىرىاًئي، مىنٍ  فىأىبًٍلغٍ  رىبّْ  يىا قىاؿى  يػىٍاًجعيوفى،  سى

 .(ْ)["ُٗٔ]آؿ عمراف:﴾يػيٍازىقيوفى  رىبًّْهمٍ  ًعٍندى  أىٍحرىا ه  بىلٍ  أىٍموىاتنا اللَّوً 
األزكاج إىل اإلحساف مع ، كإرشاد (ٓ)الًتبية الصحيحةالتعامل ك  توجيو كإرشاد ا١تربُت إىل أساليب -ٗ

اٍستػىٍوصيواكذلك بقولو صلى اهلل عليو كسلم:  الزكجات، ٍاأىةى  فىًإفَّ  بًالنّْسىاً ؛ "ى ، ًمنٍ  خيًلقىتٍ  اٍلمى ًإفَّ  ًضلىعو  كى
ًإفٍ  َىسىٍاتىوي، تيًقرميوي  ذىىىٍبتى  ًإفٍ  أىٍعَلىهي، الضّْلىعً  ًفي شىٍي و  أىٍعوىجى  تىوي  كى  بًالنّْسىا ً  اٍستػىٍوصيوا أىٍعوىجى، يػىزىؿٍ  لىمٍ  تػىاىٍَ
انا" رػٍ  صلى اهلل كرسوؿ يومان  أمي دعتٍت: قاؿ أنو عامر بن اهلل عبد، فعن ، كانتقاد ا١تمارسات ا٠تاطئة(ٔ)خى

 "كىمىا: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ٢تا فقاؿ ،أعطيك تعاؿ ىا :فقالت ،بيتنا ُب قاعد كسلم عليو اهلل
ا فػىقىاؿى  تىٍمانا، أيٍعًطروً  تػيٍعًطرًو؟ قىالىٍت: أىفٍ  أىرىٍدتً   لىمٍ  لىوٍ  ًإنَّكً  أىمىا كسلم: علرو اهلل صلى اللَّوً  رىسيوؿي  لىهى
ٍرئنا تػيٍعًطروً  ًتبىتٍ  شى  .(ٕ)ًٍَذبىةه" عىلىٍركً  َي

                                                           

 .«بطرقو صحيح حديث»األرنؤكط كغَته ٦تن حققوا ا١تسند: ، قاؿ ُّٕٔٓبرقم:  ُٗ/ِْ أٛتد أخرجو -ُ
 .ُِٖبرقم:  َُٗ/ُ البخارم أخرجو -ِ
 ، كصححو األلباٍل.ُُِْٔبرقم:  َِٔ/ُٗ أٛتد، ك ُِٗٗبرقم:  ّٖٓ/ْ الًتمذم، ك ََِٓبرقم:  ُٕٗ/ِ داكد أبو أخرجو -ّ
 كحسنو األلباٍل.، َُٗبرقم:  ٖٔ/ُكابن ماجة  ،ََُّبرقم:  َِّ/ٓ الًتمذم أخرجو -ْ
، مقدـ ١تؤ٘تر اٟتوار ّٔ-ِٖانظر لكل ىذه ا١تقاصد: االتصاؿ الًتبوم ُب السنة النبوية دراسة ٖتليلية حملمود خليل أبو دؼ ص -ٓ

 .ّٕكالتواصل الًتبوم، ا١تنعقد بكلية الًتبية، ُب اٞتامعة اإلسبلمية بغزة، كالشكل التوضيحي ُب ص 
 .ُْٖٔبرقم:  ََُٗ/ِ مسلم، ك ُّّٓبرقم:  ُُِِ/ّ البخارم أخرجو -ٔ
 .ْٕ/ّكالًتىيب لؤللباٍل  الًتغيب صحيح، «لغَته حسن»، َُِٕٓرقم:  َْٕ/ِْ ، كأٛتدُْٗٗرقم:  ُٕٔ/ِ داكد أبوأخرجو  -ٕ
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 السلوؾ التنظرمي
ٖتتل الدراسات السلوكية حيزان رئيسيان ُب علـو اإلدارة اٟتديثة؛ حيث السلوؾ اإلنساٍل من العناصر 

يعترب السلوؾ التنظيمي من ا١تواضيع ا١تهمة لكل إدارم ُب كافة مظاىر العمل اإلدارم، بالتايل ا١تشًتكة 
 .(ُ)ا١تستول اإلدارم الذم يعمل فيو ٦تارس مهما كاف نوع التنظيم أك

 :تعايف السلوؾ التنظرمي -أ
عيرؼ السلوؾ التنظيمي بأنو: )ذلك اٞتزء من ا١تعرفة األكادٯتية اليت هتتم بوصف كتفهم كتنبؤ كضبط 

العلم الذم يهتم بدراسة سلوؾ اإلنساف الفردم السلوؾ اإلنساٍل ُب البيئة التنظيمية(، أك ىو: )
ا١تواقف الداخلية كا٠تارجية، كذلك ١تعرفة أسباب كاٞتماعي داخل التنظيمات ا١تختلفة؛ نتيجة لتفاعلو مع 

 .(ِ)(كآثار ىذا السلوؾ على زيادة الفعالية التنظيمية، كبالتايل ٖتسُت كتطوير ىذه ا١تنظمات
 أسباب دراسة السلوؾ التنظرمي: -ب

 :، كمنهاأسبابعدة لقد برزت اٟتاجة إىل دراسة السلوؾ التنظيمي داخل ا١تنظمات ل
 ت على جوانب اٟتياة اإلنسانية ُب اجملتمعات ا١تعاصرة.سيطرة ا١تنظما -ُ
كصراع، األمر الذم يؤثر على كفاية  من تعاكف كتنافس اعل اإلنساٍل ا١تختلفةظهور أ٪تاط التف -ِ

 األفراد كاٞتماعات، كمن ٍب على فعالية ا١تنظمة.
 ككاقع سلوؾ األفراد كاٞتماعات. اٞتوانب ا١تثالية داخل ا١تنظمات كجود فجوة بُت -ّ
 كأىداؼ ا١تنظمات اليت يعملوف فيها. كجود فجوة بُت حاجات األفراد -ْ
 كبالظركؼ كالعوامل البيئية احمليطة هبا. يات كالنشاطات ا١ترتبطة با١تنظمةتأثر السلوؾ بالعمل -ٓ
ية؛ مية، ك٤تلية أك إقليمحكومية أك غَت حكو –تزايد الصراعات كالنزاعات بُت ا١تنظمات ا١تختلفة  -ٔ

 أك الفكرية، كلزيادة النفوذ. للسيطرة على ا١تصادر ا١تادية
 تعدد اآلراء كا١تعتقدات الفكرية، كالتأثر بالقيم كا١تبادئ اليت ٢تا تأثَت كبَت على األفراد. -ٕ
اط جديدة ٦تا يؤدم إىل ظهور أ٪ت واسع ُب نظم ا١تعلومات كالتقنياتالتطور ا١تعرُب كالتكنولوجي ال -ٖ

 للسلوؾ الفردم كاٞتماعي يتحتم دراستها.
 .(ّ)للتغيَت عل سلوكو مصدرا٬ت ٦تا طبيعة اإلنساف كفطرتو ا١تتغَتة األىواء كا١تشاعر كاالنفعاالت، -ٗ
عوف ُب تفسَت كٖتليل السلوؾ اإلنساٍل؛ الساعدة ك ا١تيقدـ علم السلوؾ التنظيمي من أجل ذلك  

 ٦تا يؤدم إىل زيادة الفعالية التنظيمية من خبلؿ:للسيطرة علية، كالتوقع لو، 
 ا١تساعدة على تقليص الفجوة بُت أىداؼ األفراد كا١تنظمات. -ُ

                                                           

 .ُِص، كالسلوؾ التنظيمي )مفاىيم كأسس سلوؾ الفرد كاٞتماعة ُب التنظيم( للمغريب ٓالسلوؾ التنظيمي للسلمي صانظر:  -1
 .ٔالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص، ك ُِالسلوؾ التنظيمي للمغريب ص -2
 .ُِ، كالسلوؾ التنظيمي للمغريب صِٓ، كسلوؾ تنظيمي لشوقي جواد صٖ، ٕالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص -3
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 ا١تساعدة على تقريب الفجوة بُت بُت اٞتوانب ا١تثالية كالواقعية، كاٞتوانب الرٝتية كغَت الرٝتية. -ِ
 معرفة اٟتاجات ا١تختلفة لؤلفراد كالعمل على تلبيتها. -ّ
 معرفة تأثَت البيئة على سلوؾ العاملُت ُب ا١تنظمة، كتأثَت ذلك على فعاليتها التنظيمية. -ْ
 .(ُ)العمل على ٖتسُت ا١تناخ التنظيمي ألداء ٚتيع العاملُت ُب ا١تنظمة -ٓ
 أىداؼ دراسة السلوؾ التنظرمي: -ج
 كالتعرؼ على مسبباتو. فهم السلوؾ اإلنساٍل كتفسَته -ُ
 ُب حاؿ معرفة أسباب كدكافع ىذا السلوؾ. البعدمتوقع السلوؾ  -ِ
 من خبلؿ التحكم بالعوامل ا١تؤثرة فيو. وؾالسيطرة كالتحكم بالسل -ّ
من خبلؿ التحكم كالسيطرة على ٚتيع العوامل كالظركؼ، كتوفَت  ٖتسُت أداء العاملُت -ْ

 اإلمكانات ا١تادية كا١تعنوية ا١تؤثرة ُب الفرد.
 دارية  لقيادة السلوؾ التنظيمي ُب ا١تنظمات ا١تختلفة.ٖتسُت الفعالية اإل -ٓ
 العمل. علىرفع كزيادة الرضا الوظيفي لؤلفراد العاملُت؛ لزيادة دافعيتهم  -ٔ
 كبالتايل زيادة اإلنتاج. يادة الفعالية التنظيمية لؤلفرادز  -ٕ
 يساعد ُب تفسَته ية ا١ترتبطة بو،الوصوؿ إىل نظريات كتعميمات ُب السلوؾ كالعمليات اإلدار  -ٖ

كتطويره، كذلك من خبلؿ االطبلع على نتائج الدراسات، كاألْتاث النظرية كا١تيدانية ُب البلداف  كٖتليلو
 .(ِ)ا١تتقدمة ُب ىذا اجملاؿ

 أىمرة السلوؾ التنظرمي: -د
ُب التعرؼ على  -كمنها ا١تنظمات التعليمية-تربز أ٫تية السلوؾ التنظيمي داخل ا١تنظمات ا١تختلفة 

كتوجيهو ٔتا ٮتدـ  ،للسيطرة على ىذا السلوؾ كمعيقاتو، الفردم كاٞتماعي، كمعرفة ٤تدداتوالسلوؾ 
بدرجة  ٖتسُت أداء األفراد، كٖتقيق أىدافهم، كأىداؼ ا١تنظمات كا١تؤسسات كاٞتهات التعليميةك تطوير 

 السلوؾ التنظيمي تربز فيما يلي: ، كعليو فإف أ٫تيةمتوازنة، كبالتايل زيادة الفعالية التنظيمية
 ا١توازنة بُت أىداؼ الفرد، كأىداؼ اٞتماعة، كأىداؼ ا١تنظمة. -ُ
 ٖتديد اٟتاجات ا١تختلفة لؤلفراد، كالعمل على تلبيتها كفق اإلمكانات ا١تتوفرة كا١تتاحة. -ِ
 ثرىا السليب.كتقليل أ ،ا١تنظمات ٥تتلفالتعرؼ على العوامل ا١تؤثرة على سلوؾ األفراد داخل  -ّ
 ٖتديد ا١تناخ ا١تبلئم للعمل، كالعمل على ٖتسينو كتطويره. -ْ
 التعرؼ على ٤تددات كمعيقات السلوؾ الفردم كاٞتماعي؛ لتحسُت األداء ُب العمل. -ٓ

                                                           

 .ٖالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص  -1
مقدمة عن ، كالسلوؾ التنظيمي نقبلن عن منتديات طبلب القدس ا١تفتوحة، ك ٗالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص -2

 (. -http://www.islammemo.cc/fan-el-edara/Slookنقبلن عن مفكرة اإلسبلـ ) السلوؾ التنظيمي
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 تقدَل يد العوف كا١تساعدة ُب معرفة أ٪تاط قيادية سليمة، كيطورىا بناء على تطور الفكر الًتبوم. -ٔ
 كا١تهاـ ل الصراعات الداخلية لدل التنظيمات ا١تختلفة، من خبلؿ ٖتديد األدكار٤تاكلة تقلي -ٕ

 كالتوصيف الوظيفي ٞتميع العاملُت.
إ٬تاد طرؽ حديثة ُب االتصاؿ كالتواصل داخل ا١تنظمات كمع ا١تنظمات ا١تختلفة، ٦تا يساعد  -ٖ

 على سرعة ٖتقيق ا٢تدؼ.
 إطار جديد متكامل، يتناكؿ ٚتيع عناصر النظاـ من ضبط السلوؾ التنظيمي بالعلـو ا١تختلفة ُب -ٗ

 خبلؿ استخداـ ٖتليل النظم.
تقدَل ٪تاذج ٥تتلفة ُب سَت العمل؛ للوصوؿ إىل نتائج بأقل كلفة ككقت؛ باستخداـ تقنيات  -َُ

 .(ُ)تربوية حديثة، كْتوث عمليات ثبت ٧تاحها ُب علم اإلدارة
 :اإلنساني كونات السلوؾمعناصا ك  -ق
اليت تشكل السلوؾ  من أىم العوامليعترب كىو عملية استقباؿ ا١تثَتات ا٠تارجية، ك  ؾ:ار اإلد -ُ

ككظائف  ،انعكاسان إلدراكو، كيعتمد اإلدراؾ على النشاط الذىٍتسلوؾ الفرد ٯتثل  اإلنساٍل، كإف
األعضاء اٟتسية، كقد تبُت أف تفسَت الفرد للمؤثرات اٟتسية يتوقف على: خرباتو السابقة، كرغبتو ٕتاه 
ذلك ا١تؤثر ُب تلك اللحظة، كحساسية األعضاء اٟتسية للفرد ٕتاه ا١تؤثر، ككمية كنوعية الدمج أك 

ُب ا١تنظمة البد من الوقوؼ على التكامل الذم يتم بُت العوامل ا١تذكورة، كمن أجل تفهم سلوؾ الفرد 
إدراكهم للواقع أك العامل الذم يعيشوف فيو؛ ألف إدراؾ الفرد ٢تذا الواقع يؤثر إىل درجة كبَتة على 

إىل عملو يلعب دكران ىامان ُب كيفية إ٧تازه، كُب نوعية استجابتو للمواقف، فالواقع الذم يأٌب بو الفرد 
اؾ ٣تموعة من العوامل: منها ما يتعلق با١تثَت)ا١تنبو( حيث إف ٚتيع عبلقاتو مع اآلخرين، كيؤثر ُب اإلدر 

 م ىذه العوامل: حجم ا١تثَت، كشدة ا١تثَتا١تثَتات ا٠تارجية ٗتتلف ُب قدرهتا ُب التأثَت على الفرد، كأى
فرد كىو الفرؽ بُت ا١تثَت ك٤تيطو الذم يظهر فيو كالذم يشد ال)كحركة ا١تثَت، كتكراره، كالتباين  كقوتو،

 ،، كالتقارب ا١تكاٍل، كمن العوامل ا١تؤثرة ُب اإلدراؾ العوامل ا١تتعلقة بالفرد(بينهما نسجاـأكثر من اال
كتعمل ىذه كىي خصائص الفرد اليت ٭تملها ُب ذاتو كتؤثر ُب جذب انتباىو إىل ا١تثَت ا٠تارجي، 

١تنبهات اليت يوليها الفرد كنوعية تلك ا ،ا٠تصائص على ٖتديد مدل إدراؾ الفرد للمنبهات ا٠تارجية
انتباىا أكثر من غَتىا من ا١تثَتات، لذا فإف األفراد ٮتتلفوف ُب إدراكهم للمثَتات من حو٢تم تبعان 
الختبلفهم ُب خصائصهم الذاتية، كىذه ا٠تصائص ىي: )اٟتاجات الفردية، كاالستعداد الذىٍت، 

قدرات العقلية(، كمن العوامل ا١تؤثرة ُب اإلدراؾ كاالٕتاىات كاالعتقادات، كا٠تربة، كا١تزاج النفسي، كال
 .كاألسرة  العوامل ا١تتعلقة بالبيئة، سواء البيئة الداخلية للمنظمة، أك البيئة ا٠تارجية احمليطة هبا

                                                           

 .ُِ)مفاىيم كأسس سلوؾ الفرد كاٞتماعة ُب التنظيم( ، كالسلوؾ التنظيمي َُانظر: السلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص -1
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ك٘تر عملية اإلدراؾ بعدة مراحل: مرحلة االنتباه للمنبهات كا١تؤثرات، كمرحلة تفسَت ا١تؤثرات بًتٚتتها 
ئل، كمرحلة ٖتديد السلوؾ أك االستجابة ا١تناسبة، باإلضافة إىل أف ىناؾ عدة معوقات كٖتويلها إىل رسا

لئلدراؾ تتمثل ُب: التنميط )تصنيف األفراد أك األشياء بناء على ما ندركو من ٘تاثل بينهم(، كتأثَت 
فرد(، )استخداـ خاصية كاحدة كأساس لتكوين انطباع عاـ أك فكرة عامة أك تقييم لل كمفعوؿ ا٢تالة

كالدفاع اإلدراكي )ترشيح الفرد للمعلومات أك ا١تؤثرات ا١تؤ١تة أك ا١تزعجة أك اليت ال يكًتث هبا، فيقـو 
باختيار ا١تعلومات اليت تدعم آراءه كيتجاىل ا١تعلومات ا١تتنافية معها(، كاإلسقاط )أف يعزك الفرد اٞتانب 

                    اٟتكم، كاالنطباع األكؿ.السيء من مشاعره كخصائصو إىل أشخاص آخرين(، كالتسرع ُب
تعترب الدافعية إحدل ٣تاالت علم النفس اليت تسعى للتعرؼ على ٤تددات السلوؾ  الدكافع: -ِ

اإلنساٍل، كىو عملية إثارة السلوؾ، كاالحتفاظ بو ُب حالة استمرار، كتنظيم ٪تط ىذا السلوؾ، أك ىي: 
ٖتقيق ىدؼ معُت، كقد اختلفت اآلراء كالنظريات بشأف ٖتديد استعداد الفرد للمجاىدة ُب سبيل 

 مفهـو الدافعية، كمنها:
كنظريات الوجدانية (، وة الدافعة، كاٟتوافز، كالتعزيزاليت ترتكز على التعلم، كالق)نظريات الدافعية 

الجتماعية النظريات ا(، ك كاليت تركز على مفهـو الوجداف على أنو ا١تصدر األساسي للدكافع) للدافعية
كاليت تركز على أ٫تية البيئة احمليطة بالفرد، ك٣تموعة العوامل ا١توجودة ُب موقف معُت،  ) للدافعية

كاليت تعترب أف الدافع األساسي للسلوؾ ) كنظريات تأكيد الذات(، كمحددات أساسية للدكافع اإلنسانية
أسبابو، كفقان ككل نظرية منها ٖتاكؿ تفسَت السلوؾ، كٖتديد (، اإلنساٍل ىو رغبة الفرد ُب ٖتقيق ذاتو

م انبثقت منو ىذه النظريات، كبالتايل ال توجد نظريات شاملة ُب الدافعية تفسر ذلئلطار ا١ترجعي ال
كٖتدد أسباب السلوؾ؛ ألف كل سلوؾ لو خصائص ٥تتلفة ٘تيزه عن غَته، كيرل السلمي أنو ٯتكن ٖتديد 

ليت يساعد مفهـو الدافعية ُب تفسَتىا كىي: ٖتريك كتفسَت السلوؾ، كشدة السلوؾ ا٠تصائص السلوكية ا
كفاعليتو، كإتاه السلوؾ، كتأكيد كتدعيم السلوؾ، كضعف كٗتاذؿ السلوؾ، كىذه ا٠تصائص السلوكية 

 ٖتتاج إىل معرفة دكافعها؛ للسيطرة عليها، كتوجيهها الوجهة السليمة.
فراد، ٨تو ٖتقيق غايات داخلي، يثَت ك٭ترؾ كيوجو سلوؾ األ كبذلك يكوف الدافع عامل ك٤ترؾ

الجتماعي، كإزالة حالة اكحاجات كأىداؼ ٤تددة، من أجل الوصوؿ إىل نوع من التوازف النفسي ك 
التوتر كالقلق اليت يعيشها الفرد، مع األخذ بعُت االعتبار أف الدافع ٯتكن أف يعرب عن حاجات بيولوجية، 

عرفة العوامل اليت مكتفيد دراسة الدكافع ُب معرفة ٤تددات كإتاه السلوؾ، ك ، ارجيةأك عوامل البيئة ا٠ت
 ٖتدد درجة األضرار ا١تتوقعة ٢تذا السلوؾ، كما ىي أسبابو.

  تقسم الدكافع إىل قسمُت:ك 
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الكائن  القسم االكؿ: دكافع أكلية )بيولوجية(: كىي دكافع ذات كظيفو حيوية، تعمل على حفظ بقاء
 اٟتفاظ علىاٟتي، كترتبط بالتكوين الفسيولوجي العضوم، كاٞتوع، كالعطش، كاٞتنس، كاألمومة، ك 

 النوع، كغَتىا من الدكافع األساسية، كىذه الدكافع يشًتؾ فيها اإلنساف كاٟتيواف.  
االجتماعية،  ئةالقسم الثاٍل: دكافع ثانوية: كىي دكافع مكتسبة كمتعلمة من البيئة، تتأثر بنوعية التنش

 االجتماعية.الدكافع رغم أهنا مبنية على أسس فطرية، كالدكافع الدينية، كالدكافع ا١تادية، ك 
كعليو فالدكافع األكلية )البيولوجية( ٢تا مرتبة الصدارة من حيث اإلشباع؛ ألف التفكَت بإشباع اٟتاجات 

 .الثانوية يأٌب بعد ٖتقيق درجة معينة من اٟتاجات البيولوجية
يقصد هبا ٣تموعة ا٠تصائص اليت ٘تيز الفرد، كاليت ٖتدد مدل استعداده للتفاعل  الشخصية: -ّ

كالسلوؾ على ٨تو معُت، كتعرؼ الشخصية اإلنسانية بأهنا: تنظيم حركي ٬تمع بُت خصائص الفرد، 
 كيسمح بتفاعلها مع بعضها؛ من أجل اٗتاذ سلوؾ إ٬تايب مرغوب فيو.

االحتفاظ بتوازف شخصيتو كاستقرارىا داخل التنظيم الذم يعمل بو؛ للتحكم كيسعى الفرد إىل 
بسلوكو؛ ٠تدمو ا١تنظمة اليت يعمل هبا، ك٘تيل الشخصية اإلنسانية إىل النضوج كالتطور؛ نتيجة الكتساب 

 ا١تعارؼ اٞتديدة، كا٠تربات ا١تكتسبة، كتنمو مع شخصية الفرد ا٠تصائص ا١تتعلقة بالسيطرة كالتسلط.
تلعب الشخصية دكران بارزان ُب ٣تاؿ اإلدارة ُب ٣تاالت اختبار األ٪تاط القيادية، كاألساليب ا١تناسبة ك 

للعمل، كُب ٖتديد ما يلـز الشخص اإلدارم من مدخبلت، كعمليات تبلئم التنظيم، من أجل اٟتصوؿ 
بلئمة للفرد، على حسب على ٥ترجات مناسبة، ك٢تا دكر بارز ُب ٖتديد الشخصية القيادية كاإلشرافية ا١ت

قدراتو كإمكاناتو، كمدل تفاعلو مع البيئة، فالشخصية مزيج من عناصر متعددة، تعُت الفرد على 
التفاعل مع البيئة، كىي اليت ٖتدد تصرفاتو القيادية، كيتأثر القيادم بشخصية األفراد العاملُت، فهي ٖتدد  

ركة، كمن ىنا تستطيع اإلدارة بذؿ ا١تزيد من اٞتهد كفاءة الرئيس كاإلدارم على أداء األعماؿ ْترية اٟت
كالتدريب للقيادات اإلدارية؛ لتنمية شخصياهتم، كنضجها بدرجة تسمح ٢تم بسرعة اإل٧تاز لؤلعماؿ 

 ا١تطلوبة، كبدكف حدكث خلل يؤثر على سلوؾ األفراد العاملُت.
كاليت تؤثر ُب القرارات كاألحكاـ  يتأثر األفراد بقيمهم اليت تدفعهم للسلوؾ ُب إتاه ما، القيم: -ْ

اليت يصدركهنا ٨تو األفراد العاملُت معهم، كالقيم ىي ٤تصلة ٣تموعة من العوامل الثقافية، كاالجتماعية، 
، كإغاثة ا١تلهوؼ، كتوقَت الكبَت، كرٛتة  كالسياسية اليت ٖتدد بدرجة كبَتة السلوؾ اإلنساٍل، فالكـر

يم عند ا١تسلمُت، كىي ٖتدد السلوؾ اإلنساٍل ُب ٣تتمعات ا١تسلمُت، الصغَت، كالًتابط األسرم، من الق
ُب حُت ال ٘تثل قيمان ذات فائدة ُب ٣تتمعات أخرل، كتتميز القيم اإلسبلمية بتعددىا، كتنوعها، كمشو٢تا 
لكل ٣تاالت اٟتياة، كتلعب دكران ىامان ُب ٖتديد سلوؾ األفراد كاٞتماعات، كُب شخصية رسولنا الكرَل 

ى اهلل عليو كسلم القدكة، فمنذ جاءتو الرسالة عمل على إ٘تاـ مكاـر األخبلؽ، كإقرار القيم السليمة صل
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اليت كانت عند العرب، كالتحذير من قيم أخرل معوجة؛ لتصبح القيم اإلسبلمية ذات أ٫تية بالغة ُب 
 حياة ا١تسلم.

ياسية، كالثقافية، كأم اختبلؼ أك كتتعدد القيم، فمنها الدينية، كاالقتصادية، كاالجتماعية، كالس
 فراد قد يؤدم إىل صراعات نفسية كاجتماعية. يؤمن هبا األيتتناقض ُب ىذه القيم ال

كتستطيع اإلدارة ُب التنظيمات ا١تختلفة بوجو عاـ، كاإلدارة الًتبوية بوجو خاص، أف تنمي القيم كا١تثل 
كا١تعلمُت، كالطبلب، بطريقة تؤثر إ٬تابيان ُب سلوكهم السامية ُب نفوس ا١تشرفُت الًتبويُت، كا١تدراء، 

التنظيمي، كال تسبب صراعات نفسية تنعكس على ٘تسك اٞتماعة، ككذلك أف ال تكوف القيم نفسها 
 ٤تددان يعيق ٖتسُت كتطوير السلوؾ التنظيمي، كفقان لبلٕتاىات العا١تية اٟتديثة ُب اإلدارة.

يان ُب ٖتديد السلوؾ التنظيمي كتطوره؛ الرتباط التعلم ْتياة يلعب التعلم دكران أساس التعلم: -ٓ
كمستمر ُب ا١تعرفة كالسلوؾ؛ نتيجة  -كليس عابرا–اإلنساف مباشرة، كىو عملية تؤدم إىل تغيَت دائم 

مصادر عديدة، تشمل: التدريب، كا٠تربة، كالدراسة، كالبحث، كال يقتصر على سلوؾ األفراد فحسب، 
ا١تعرفة العقلية، كيدؿ مفهـو التعلم على الطريقة كاألسلوب ا١تؤدم إىل عمليات بل يشمل التغَت ُب 

التغيَت كنتيجة هنائية، كالتعلم كعملية يتضمن: اٟتواس، كاالستعدادات، كاالىتمامات،  سالتغيَت كلي
لى كالدافعية، ككجود ا١تعلم النموذج القادر على التغيَت، مع توفر اعتبارات عديدة، كظركؼ تساعد ع

 القياـ بالتعلم أك ٘تنعو.
تلعب االٕتاىات دكران مهمان ُب ٖتديد السلوؾ التنظيمي لؤلفراد، ٦تا يوفر اٞتهد  االٕتاىات: -ٔ

كالوقت ُب اختيار ما يناسبهم من عمليات كأساليب، كٖتويل االٕتاىات اإل٬تابية ُب مصلحة ا١تنظمة، 
للسلوؾ  اىداؼ، كتعترب االٕتاىات استعدادحقيق األك٤تاكلة التخلص من االٕتاىات السلبية ا١تعيقة لت

البعدم، كترتبط ّتوانب الشخصية ا١تختلفة كاإلدراؾ لدل األفراد، كالدكافع، كالتعلم، كترتبط با١تشاعر، 
كاالنفعاالت، كىي مكتسبة تتأثر بالبيئة، كثابتة نسبيان، ك٘تثل درجة معينة من االتساؽ ُب استعداد الفرد 

 وؾ بطريقة معينة، إزاء مثَت معُت.كاٞتماعة للسل
١توجبة أك السالبة ٨تو كيعرؼ االٕتاه بأنو: استعداد نفسي، أك هتيؤ عقلي متعلم؛ لبلستجابة ا

كلبلٕتاه ثبلثة  أك رموز ُب البيئة تستثَت ىذه االستجابة، أشخاص أك أشياء أك موضوعات أك مواقف
كتساعد معرفة إتاه األفراد ُب توقع  سلوكهم ُب  (،عناصر: )العنصر الفكرم، كا١تشاعر، كا١تيل للسلوؾ

ا١تواقف التعليمية ا١تختلفة، األمر الذم يساعد على ٖتديد السلوؾ اإل٬تايب، كالتحكم بو قدر 
 .(ُ)اإلمكاف

 
                                                           

، كالسلوؾ التنظيمي )مفاىيم كأسس ِٗ-ُٓالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص :كوناتا١تعناصر ك انظر لكل ىذه ال -1
 .ُٕٔتنظيمي للسلمي ص، كالسلوؾ الُٖٔ، ُّٗ، ُُٗ، َُٓ، ََُ-ٖٖسلوؾ الفرد كاٞتماعة ُب التنظيم( ص
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 أبعاد تطويا السلوؾ التنظرمي: -ك
 ُب أبعاد ٥تتلفة: لتنظيماتا٥تتلف ٞتميع العاملُت ُب  لسلوؾ التنظيميتتم عمليات التطوير كالتغيَت ل

 البعد الفردم: الذم ينظر إىل األفراد باعتبارىم أىم عناصر التنظيم كجوىره، فبل ٯتكن أف ٭تدث -ُ
ف تطوير سلوؾ األفراد العاملُت؛ حيث إف السلوؾ اإلنساٍل من ك تغيَت، أك تطوير ُب أم منظمة د

بعوامل تنظيمية عديدة، داخلية كخارجية، تتفاعل ٤تددات تطوير السلوؾ التنظيمي، كىذا السلوؾ يتأثر 
مع بعضها البعض، كتشكل أسلوب حياتو كسلوكو، كحيث إف حياة الفرد ىي سلسلو من ا١تواقف 
كاالنفعاالت ا١تختلفة باختبلؼ التفاعل مع البيئة، كالسلوؾ اإلنساٍل يتشكل كفق ىذه ا١تواقف 

ردية اليت ٖتدد مدل تفاعلو مع اٞتماعة ُب ٖتقيق اإلنسانية، باإلضافة إىل ا٠تصائص كالصفات الف
األىداؼ، فإف اٟتاجة إىل فهم سلوؾ األفراد كشخصياهتم كدكافعهم كقدراهتم كإتاىاهتم كمواقفهم تبدك 

كفرض  ىامة؛ حيث إف أ٬تاد االنسجاـ كالتناغم بُت شخصيات األفراد كإتاىاهتم كمواقفهم كقدراهتم
يادة فعالية ا١تنظمة ك٧تاىا، كمن ىنا تظهر أ٫تية البعد الفردم ُب تطوير مشاركتهم، لو دكر كبَت ُب ز 

ا١تنظمة، كعليو فإف السلوؾ التنظيمي لؤلفراد يتأثر بعوامل عدة، سواء كانت داخل الفرد أك خارجو، 
فينبغي البحث ُب ىذه العوامل كدراستها؛ لتحديد ىذا السلوؾ، كتوجيهو بطرؽ سليمة، ٗتدـ الفرد 

 ٖتقق األىداؼ التنظيمية.نفسو، ك 
البعد اٞتماعي: كالذم يتأثر بالبعد الفردم؛ ألف التغيَت ُب السلوؾ الفردم يصاحبو تغيَت ُب  -ِ

السلوؾ اٞتماعي، كعلم االجتماع الًتبوم الذم يهتم باٞتماعات ك٘تاسكها، تقع عليو مهمة كبَتة ُب 
لتنسيق بُت أجزائها بدرجة ال تؤدم إىل حدكث إ٬تاد العوامل ا١تؤدية إىل ٘تاسك اٞتماعات ككحدهتا كا

صراعات أك نزاعات تضعف ىذا التمسك، كالذم سينعكس على التنظيم نفسو، كالتغيَت كالتطوير 
للسلوؾ التنظيمي لؤلفراد؛ حيث إف االنظمة الفرعية مرتبطة ببعضها البعض بقوانُت كإجراءات، كبينها 

يركز التطوير على زيادة فعالية اٞتماعة، كاالىتماـ  طرؽ اتصاؿ، ك٢تا أىداؼ عامة مشًتكة، حيث
بقيمها كمعايَتىا، كتكوير أىدافها، ككذلك ٘تاسكها، ك٢تذا يربز دكر ٖتديد األدكار كا١تهاـ كعامل 
أساسي ُب عدـ حدكث صراعات داخلية، كإ٬تاد أساليب إدارية حديثة ٟتل ا١تشكبلت، كاٗتاذ القرارات 

 ة اليت يقـو هبا األفراد كاٞتماعات.ُب ٚتيع العمليات اإلداري
 البعد التنظيمي: كيشتمل على جانبُت: -ّ

كىنا يربز دكر كأ٫تية ا١تنظمة اإلدارية من خبلؿ كجود أقساـ  اٞتانب األكؿ: ا٢تيكل التنظيمي:
ككحدات إدارية ٥تتلفة ا١تستول، ككجود رؤية كاضحة، كأىداؼ عامة للنظاـ ككل، كاألنظمة الفرعية 
ا١ترافقة، كىذا يساعد ُب ٖتديد األدكار كا١تهاـ لكل نظاـ فرعي بدكف اختبلؿ ُب التوازف، األمر الذم 
سينعكس على سهولة ٖتديد مكاف ا٠تلل التنظيمي كتصحيحو، كبالتايل سهولة تطوير ا٢تيكل التنظيمي، 

كل تنظيمية حديثة؛ ا كإ٬تاد ىيمن خبلؿ معرفة السلبيات ُب ا٢تياكل التنظيمية التقليدية ا٢ترمية الطويلة، 
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تزيد قوة كفعالية كإنتاج التنظيمات ا١تختلفة، كمنها مصفوفة النظم )ا١تشركع(، ككذلك ٖتليل النظم اليت 
ساعدت ُب عملية ٖتليل ا١تنظمة إىل مكوناهتا )مدخبلت، كعمليات، ك٥ترجات(، كإ٬تاد العبلقة بينها 

 بطريقة ٖتقق أىداؼ التنظيم.
كيربز دكر ٖتسُت العمليات اإلدارية داخل أم تنظيم ُب ٖتسُت  :ةالعمليات التنظيمي: ثاٍلاٞتانب ال

كتطوير السلوؾ التنظيمي لؤلفراد كاٞتماعات، كىذه العمليات ال تتطور إال بوجود دراسات علمية ٖتدد 
ط، كالتقوَل، ٣تاالت التطوير ُب عمليات القياد، كاٗتاذ القرارات، كعمليات االتصاؿ، كالتنظيم، كالتخطي

كالعمليات اإلدارية األخرل ا١ترتبطة بالنظاـ، كىنا تربز أ٫تية إ٬تاد تقنيات إدارية حديثة تساعد ُب تطوير 
العمليات اإلدارية، األمر الذم ينعكس ُب النهاية على تطوير السلوؾ التنظيمي الفردم كاٞتماعي، 

 .(ُ)كالتنظيم نفسو
 
 

 
 

  

                                                           

، كالسلوؾ التنظيمي ِّٗ، ِّٖ، كالسلوؾ التنظيمي للسلمي صُْ-ُُالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص -1
 .ِِّ، ُِّ)مفاىيم كأسس سلوؾ الفرد كاٞتماعة ُب التنظيم( ص
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 السلوؾ التنظرمي في اإلسَلـ
﴿ًإفَّ الدّْينى إف اإلسبلـ دين كشريعة، كىو دستور كمنهج حياة، كما ذلك إال ألنو دين رباٍل ٝتاكية: 

ـي﴾ افى [، كىو دين خالد؛ ٠تتم النبوت كالرساالت: يقوؿ تعاىل: ُٗ]آؿ عمراف:ًعٍندى اللًَّو اإٍلًٍسَلى ﴿مىا َى
اًلكيٍم كىلىًكٍن رىسيوؿى  افى اللَّوي ًبكيلّْ شىٍي و ميحىمَّده أىبىا أىحىدو ًمٍن رًجى اتىمى النًَّبرّْرنى كىَى اللًَّو كىخى

"ًإفَّ الاّْسىالىةى كىالنُّبػيوَّةى قىٍد انٍػقىطىعىٍت، فىَلى رىسيوؿى [، كيقوؿ صلى اهلل عليو كسلم: َْ]األحزاب:عىًلرمنا﴾
بػىٍعًدم، كىالى نىًبيَّ"

دين كامل شامل، صاّب لكل ، كىو دين ٤تفوظ من التحريف كالتبديل، كبالتايل فإنو (ُ)
زماف كمكاف، ال يضيق ْتاجات البشرية أبدا، كال يعًتيو أم خلل أك نقص؛ ألف اهلل الذم شرعو لو 

 .الكماؿ ا١تطلق، كىذا على خبلؼ القوانُت الوضعية اليت ال ينفك عنها ا٠تلل كالنقص ا١تبلـز لواضعيها
مراعاة مصاّب العباد ُب ا١تعاش كا١تعاد، فهي عدؿ   إف الشريعة اإلسبلمية ا١تباركة مبناىا كأساسها على

كلها، كرٛتة كلها، كمصاّب كلها، كحكمة كلها، ك٢تذا فإف كل مسألة خرجت عن العدؿ إىل اٞتور، 
كعن الرٛتة إىل ضدىا، كعن ا١تصلحة إىل ا١تفسدة، كعن اٟتكمة إىل العبث، فليست من الشريعة كإف 

ريعة عدؿ اهلل بُت عباده، كرٛتتو بُت خلقو، كظلو ُب أرضو، كحكمتو أيدخلت فيها بالتأكيل ك٨توه، فالش
الدالة عليو كعلى صدؽ رسولو صلى اهلل عليو كسلم أًب داللة كأصدقها، كىي نوره سبحانو كتعاىل الذم 
بو أبصر ا١تبصركف، كىداه الذم بو اىتدل ا١تهتدكف، كشفاؤه التاـ الذم بو دكاء كل عليل، كطريقو 

لذم من استقاـ عليو فقد استقاـ على سواء السبيل، فهي قرة العيوف، كحياة القلوب، كلذة ا١تستقيم ا
، ككل خَت ُب الوجود فإ٪تا (ِ)األركاح، كىي اليت هبا اٟتياة، كالغذاء، كالدكاء، كالنور، كالشفاء، كالعصمة

 .(ّ)ىو مستفاد منها، كحاصل هبا، ككل نقص ُب الوجود فسببو من إضاعتها
﴿ىيوى الًَّذم بػىعىثى ًفي اأٍليمّْرّْرنى كلقد حدد اهلل تعاىل الغاية من مبعث رسولو صلى اهلل عليو كسلم: 

رًهٍم كىيػيعىلّْميهيمي اٍلًكتىابى كىاٍلًحٍكمىةى﴾ ليو عىلىٍرًهٍم آيىاتًًو كىيػيزىَّْ هيٍم يػىتػٍ [، كالتزكية تطهر ِ]اٞتمعة:رىسيوالن ًمنػٍ
أكساخها، كصفاهتا الذميمة، ك٪تاء كزيادة ُب األفعاؿ كا٠تصاؿ اٟتميدة،  كتطهَت للنفوس كالقلوب من كل

كٗتلق هبا، كإصبلح للنفوس كالقلوب، كٖتقق بكل فضيلة، كأكد ذلك النيب صلى اهلل عليو كسلم بقولو: 
ًؽ" ٍِتي أًليتىمّْمى صىاًلحى اأٍلىٍخَلى ا بيًع هتدؼ إىل اإلبعاد  ، كالعبادات اليت شرعها اهلل سبحانو كتعاىل(ْ)"ًإنَّمى

عن الفحشاء كا١تنكر كالرذائل، كهتذيب النفوس كتربيتها، كتطهَت القلوب من كل سوء، كقدد حددت 
الشريعة اإلسبلمية ا١تباركة من خبلؿ الكتاب كالسنة، سلوؾ األفراد كاٞتماعات، كحث اهلل سبحانو 

                                                           

 .ُٖٕٖبرقم:  ّّْ/١ْتستدرؾ ، كاٟتاكم ُب اُِّْٖبرقم:  ِّٔ/ُِ، كأٛتد ِِِٕبرقم:  ّّٓ/ْأخرجو الًتمذم  -ُ
 .َٓٔ/ِ، كا١تعجم الوسيط َّْ/ُِالعصمة: اٟتفظ كالوقاية كا١تنعة، انظر: لساف العرب  -ِ
 .ّ/ّانظر: إعبلـ ا١توقعُت البن القيم  -ّ
 ِّٓ/َُ، كالبيهقي ُب شعب اإلٯتاف ِّٕبرقم:  َُْ/ُ، كالبخارم ُب األدب ا١تفرد ِٖٓٗبرقم:  ُّٓ/  ُْأخرجو أٛتد  -ْ

 «.ىو حديث صحيح متصل من كجوه صحاح عن أيب ىريرة كغَته»، قاؿ ابن عبد الرب: َٕٗٔبرقم: 
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سلوكيات كلها، ك٘تثلها تطبيقان بقولو كتعاىل على االقتداء بنبيو صلى اهلل عليو كسلم الذم ٚتع ىذه ال
اى اللَّوى  تعاىل: افى يػىٍاجيو اللَّوى كىاٍلرػىٍوـى اٍْلًخاى كىذىَى ٍن َى ةه حىسىنىةه ًلمى افى لىكيٍم ًفي رىسيوًؿ اللًَّو أيٍسوى   ﴿لىقىٍد َى

ًِراان﴾ ا [، كباعتباره صلى اهلل عليو كسلم القدكة فقد خاطبو اهلل تعاىل بقولو: ُِ]األحزاب:َى ﴿فىًبمى
هيٍم كىاٍستػى  نٍػفىضُّوا ًمٍن حىٍوًلكى فىاٍعفي عىنػٍ ٍغًفٍا لىهيٍم رىٍحمىةو ًمنى اللًَّو لًٍنتى لىهيٍم كىلىٍو َيٍنتى فىظِّا غىًلرظى اٍلقىٍلًب الى

لً  َّْ ٍََّل عىلىى اللًَّو ًإفَّ اللَّوى ييًحبُّ اٍلميتػىوى [، ُٗٓ]آؿ عمراف: رنى﴾كىشىاًكٍرىيٍم ًفي اأٍلىٍمًا فىًإذىا عىزىٍمتى فػىتػىوى
كىذه اآلية ٖتدد معامل السلوؾ اإلنساٍل كاإلدارم؛ من خبلؿ توجيو العناية إىل العديد من األسس 
اإلنسانية كاإلدارية، كا١تتمثلة ُب: الرقة، كاللُت ُب ا١تعاملة، كالتوكل عند اٗتاذ القرارات، ٦تا يدؿ داللة 

دعاكل ُب كافة اجملاالت ا١تختلفة، كمنها اجملاؿ اإلدارم كاضحة أف اإلسبلـ قد سبق ٚتيع النظريات كال
كالًتبوم: يقوؿ أبو سن: إف الفكر اإلدارم اإلسبلمي فوؽ النظريات اإلدارية ا١تعاصرة اليت برىنت 

 .(ُ)عجزىا عن تفسَت مقنع كعملي لسلوؾ الفرد ُب ا١تنظمة اإلدارية
 :(ِ)مبادئ السلوؾ اإلنساني في اإلسَلـ -أ

الشريعة اإلسبلمية ا١تباركة على العديد من ا١تبادئ اإلنسانية، كاليت تعرب عن جوىر السلوؾ لقد حثت 
اإلنساٍل ُب كل أمور اٟتياة، كُب كافة ا١تنظمات اإلدارية، كىي كثَتة، فما من خلق حسن حثت الشريعة 

ا١توطن، فبقي  ا١تباركة أفرادىا عليو، إال عد من ىذه ا١تبادئ، كلذا كاف من الصعب اٟتصر ُب ىذا
 االكتفاء بذكر البعض منها؛ ألف ما ال يدرؾ كلو أك جلو ال يًتؾ بعضو، فمنها:

، كىأىٍتًبًع تقول اهلل تعاىل كحسن ا٠تلق: يقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم:  -ُ ا َيٍنتى ِيمى ٍر "اتًَّق اهلًل حى
اًلًق النَّاسى ًبخيليقو حى  سىنو"السَّرّْئىةى الحىسىنىةى تىٍمحيهىا، كىخى

"لىٍرسى ، كما اهنيار األخبلؽ إال لضعف اإلٯتاف: (ّ)
ًإنَّكى لىعىلى : ة، كقد جعل اهلل نبيو قدك (ْ)اٍلميٍؤًمني بًالطَّعَّاًف، كىالى اللَّعَّاًف، كىالى الفىاًحًش كىالى البىًذمً " ﴿كى

﴾ افى لىكيٍم ًفي رىسيوًؿ   : قاؿ تعاىل[، ك ْ]القلم:خيليقو عىًظرمو ةه حىسىنىةه﴾﴿لىقىٍد َى  .[ُِ]األحزاب:اللًَّو أيٍسوى
إف صبلح النفس، كحسن األخبلؽ كاستقامتها لدل األفراد يسهم ُب بناء ا١تنظمات اإلدارية القوية، 
كيعترب دعامة للخَت كاألماف، بينما النفس ا١تختلة تزيد الفوضى، كتقوم ا١تصاّب الشخصية، كتسبب 

لذا ركز اإلسبلـ النظر إىل النفس، كحاكؿ إصبلحها؛ ألهنا مكمن الفنت، كتزيد ُب الصراعات كالنزاعات، 
 ا٠تَت كالشر، كالنفس ا١تؤمنة القوية ٢تا أثرىا على سلوؾ الفرد ا١تسلم.

اإلخبلص: يعترب اإلخبلص ُب أداء كإتقاف األعماؿ من الدكافع اليت تزيد األفراد على بذؿ اٞتهد  -ِ
يصل ُب أداء االعماؿ كالعبادات يعود إىل النية كاإلخبلص ُب كالطاقات للمزيد من العمل النافع، كالف

                                                           

 .ٖٗانظر: السلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ليعقوب كٚتيل نشواف، ص -ُ
 .ُُٔ-َٗانظر ألكثر ىذه ا١تبادئ: السلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص -2
 «.ىذا حديث حسن صحيح» ، كقاؿ الًتمذم: ُِّْٓبرقم:  ِْٖ/ّٓ، كأٛتد ُٕٖٗبرقم:  ّٓٓ/ْم أخرجو الًتمذ -ّ
 ، صححو األلباٍل.ّّٖٗبرقم:  َّٗ/ٔ، كأٛتد ُٕٕٗبرقم:  َّٓ/ْأخرجو الًتمذم  -ْ
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األعماؿ، كيعترب اإلخبلص من شركط قبوؿ األعماؿ، كإف النية الصاٟتة ٕتعل من العادات أعماال يؤجر 
 نورا ُب النفس، كىذا النور يضعف عليها، كىو فقو بديع يغفل عنو الكثَت، كمن ٙتار اإلخبلص أنو يشع

ه، كا١تنصب، كالثناء، كحب ا١تنزلة، كا١تاؿ، كالرياء الذم يعترب شركان خفيان، كالعديد من النظر إىل اٞتا
األفراد العاملُت ينظركف إىل ا١تاؿ، كالدرجة، كالًتقية، كيربطوف سلوكهم هبذه األمور، كىذا يؤدم إىل 

 قيق األىداؼ.سلوؾ مضطرب كسليب يعيق التطور اإل٬تايب، كبالتايل ال يساعد ُب الفعالية، أك ٖت
الصدؽ: فقد أكد اإلسبلـ على كجوبو ُب القوؿ كالعمل؛ لتبٌت العبلقات بُت األفراد كاٞتماعات  -ّ 

على الصدؽ كاٟتق، كترىب األجياؿ على ذلك، كالصدؽ ُب القوؿ يؤدم إىل الصدؽ ُب األفعاؿ، 
اـ هبا بالكذب، كمثل ىذا كالعكس بالعكس، كلذا ٕتد بعض الناس ٭تاكؿ أف ٬تد التربير ألخطائو اليت ق

 يكوف سلوكو الظاىرم كالباطٍت غَت سوم كال مستقيم.
الوفاء: يرتبط الوفاء كالرب بااللتزاـ بالعهود، كخاصة إذا تعلق األمر باٟتق كا٠تَت، إذ ال عهد ُب  -ْ

عصياف، كال ٯتُت ُب إٍب، كال تعهد إال ٔتعركؼ، لذلك كاف البد من الوفاء بالعهود كا١تواثيق، كيرتبط 
بُت العبد كربو، عهد ٔتوجبو ٬تب أف  الوفاء بالعهد بقوة الذاكرة كقوة العزٯتة، كأعلى العهود درجة العهد

يعًتؼ العبد بعبوديتو هلل، كباٟتاكمية لو كحدة، كعجبان من دعاة التمدف ا١تقصي للشريعة، الذين يدعوف 
لكن ألهنا تنص على  ؛إلزاحة الشريعة من دساتَت الزاؿ فيها كجهة نظر، كيرفضوف الدساتَت ال للدساتَت

  .للعهد مع اهلل، كسلكوا سبيل الغواية، كاإلغواء لؤلمة، كا٠تيانة ٢تاٖتكيم الشريعة، إهنم جهلة كخونة 
إف انتشار الثقة كالوفاء بالعهد اٟتق بُت العاملُت ُب كافة ا١تنظمات االجتماعية، كالًتبوية، كالسياسية، 
كاالقتصادية، يدعم كيعزز ا١تنظمات، ك٭تسن سلوؾ األفراد، كيقلل النزاعات كالصراعات الفردية 

 ٞتماعية، كيزيد فعالية ا١تنظمات.كا
األمانة: كىي حفظ األمواؿ، كأداء األعماؿ كالواجبات الدينية كالدنيوية بإخبلص، كعلى أكمل  -ٓ

كجو كأحسنو، فإف اٟتقوؽ ال تصاف إال بضمَت خالص يقظ، يعرؼ اهلل كٮتشاه، كاألمانة سبب ُب 
ؾ الغَت أمُت، فهي كنز كدافع قوم ٭تمي ٖتسُت السلوؾ، كاستقامتو، فسلوؾ األمُت ٮتتلف عن سلو 

األفراد من األخطاء كا١تخالفات، كىي سبب لتوجيو الطاقات الفردية كاٞتماعية ٨تو ٖتقيق األىداؼ، 
كٖتسُت األداء ُب األعماؿ، لذا أكجب اإلسبلـ األمانة، كجعل كل مسلم راع كمسؤكؿ عن رعيتو، كمن 

كاف ا١تناسب، كأداء األعماؿ بإخبلص كعلى أكمل كجو معاٍل األمانة، كضع الرجل ا١تناسب ُب ا١ت
كأحسنو، كلذ كانت من أمارات الساعة أف يوسد األمر إىل غَت أىلو، كمن األمانة عدـ استغبلؿ 

 ا١تنصب للمصلحة الشخصية. 
اٟتلم كالصفح، كالرٛتة، كأدب اٟتديث: إذ تتفاكت درجات األفراد ُب الثبات أماـ ا١تواقف  -ٔ

رب، كمنهم من ٭تتفظ هبدكء منهم من تكوف ردة فعلو قوية ٦تا ٕتعلو يقع ُب ا٠تطأ األكالشديدة، ف
كيصرب، كيتحمل اإلساءة كال يغضب، ٦تا يؤدم إىل قلة كعدـ انتشار ا١تواقف السلوكية السلبية،  أعصابو
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ك٢تذا هنى اإلسبلـ عن الغضب، كحث على كظم الغيظ، كذلك البد أف يكوف ا١تسلم كدكدان رحيمان ُب 
تعاملو كسلوكو مع اآلخرين؛ فإف من ال يرحم ال يرحم، كالراٛتوف يرٛتهم الرٛتن، كال تقتصر على 

الغَت، ٦تا يزيد اإلنساف بل تتعداه للحيواف، كأصحاب القلوب الرحيمة يشعركف بغَتىم، كيقوكف صلتهم ب
من اإلخاء، كالتماسك كالًتابط، كالكبلـ يعرب عن طبيعة كعقوؿ األفراد، كىو ا١ترآة اليت تعكس سلوؾ 

ك٢تذا حث اإلسبلـ الفرد، كمدل تغلغل الفضائل فيو، كالثرثرة ٢تا ضجيج يذىب معو الرشد كاٟتكمة، 
٠تَت أك الصمت، كترؾ فضوؿ ة، كقوؿ اكالعبلقات اإلنسانية اٟتسن على حسن الكبلـ الذم يدَل األخوة

ألنو يفضي إىل اإلفساد أك اقتصادم؛  كاجملادلة، كذلك يعم كل جدؿ علمي أك سياسي الكبلـ
 كيثَت الفتنة، ٦تا يقود إىل سوء السلوؾ كا١تعاملة. ،كالتقسيم

د من التواضع مع العزة كعدـ الكربياء: الكرب بطر اٟتق كغمط الناس، كىو سبب ٟتصوؿ العدي -ٕ
ا١تعاٍل السيئة، كا٠تصاؿ السلبية اليت حذر منها القرآف كالسنة، كىو سبب ٞتحود نعم اهلل، كتنافر 

كا١تنظمات، ك٢تذا كاف الكربياء رداء الرٛتن من  وب، كفساد السلوؾ، كخراب األفراد كاٞتماعاتالقل
فاإلسبلـ ينبذ ا٠تنوع  نازعو فيو قصمو، كال يعٍت ذلك أف يكوف اإلنساف ذليبلن بدكف عزة ككرامة،

أك ا١تكانة، أك أف يكوف مستباحان فيما ٯتلك  للغَت ُب سبيل ا١تصلحة أك الرزؽكا٠تضوع كالذؿ كا١تهانة 
لو ذىبت ركحو كعد ذلك شهادة، كأعظم العزة عزة الثبات ك  للطامعُت، حىت حق لو الدفاع عن مالو

أم االنقياد لئلسبلـ، –الشريعة، كىذا  كالتمسك ٔتبادئ اإلسبلـ كقيمو، كالدفاع عن ،على الدين
ىو قمة التواضع هلل كرسولو، كُب ا١تقابل فإف أقبح الكرب الكرب على اهلل كرسولو،  -كٛتايتو، كالدفاع عنو

 عن منصة اٟتكم ٖتت أم شعار كاف.كىذا صنيع كل من يدعوا إىل إقصاء الشريعة اإلسبلمية 
فرد كاف، كقبوؿ اعتذار اآلخرين، بل ٖتمل اإلساءة كمن التواضع كعدـ الكرب قبوؿ اٟتق من أم 

كمقابلتها باإلحساف، فا١تسلم عزيز بدكف كرب، متواضع بغَت ذلة كىواف، يقتبس من صفات اٟتبيب صلى 
اهلل عليو كسلم، حيث كاف ذلك من خلقو، حىت مع األعداء، فيأخذ ا١تسلم من ىذه السلوكيات الكرٯتة 

 ع األفراد العاملُت معو ُب ا١تنظمة، أك التنظيمات األخرل.ملو مع ٚتيع الناس، كماُب تع
عالية، كاألخبلؽ الالقوة كالتوكل كسبلمة الصدر من اٟتسد: كالقوة تعٍت اإلرادة، كالعزٯتة، كا٢تمة  -ٖ

سامية، كالثقة باهلل، كاالعتماد عليو، كعدـ ا٠توؼ من سواه، كقوة الصرب على احملن كا١تصائب تزيد ال
 صن العبد من الفنت، كٖتميو من االهنيار ُب ا١تواقف اٟتياتية، كٖتفظ لو دينو كدنياه. التحمل، كٖت

كالتوكل يعٍت الثقة باهلل، كيدؿ على قوة اإلٯتاف، كالرجل ا١تكافح الواثق باهلل يكوف شديد البأس، حىت 
كل ْتاجة إىل صفاء نيو، لو كاف ضعيف العدة، كقليل ا١تناصرين، فالتوكل يزيده قوة كثباتان كعزٯتة، كا١تتو 

كنقاء سريرة، كرضى نفس، كقناعة بالعطاء، كثبات قلب، مع ٕتريده هلل كحده، كثقة بو كبقدرتو، 
كاالعتماد عليو، كحسن الظن بو، كتفويض األمور إليو؛ إٯتانان بقدرتو، كرضا بقدره، فمن صدؽ توكلو 

 على أدائو ألعمالو كعلى أقرانو. على اهلل ناؿ مراده، كحقق مناه، كهتذب سلوكو، كانعكس ذلك
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كأما اٟتسد فقد حرمو اإلسبلـ، كذمو، كأمر باالستعاذة منو؛ ألنو ٚترة ُب صدكر أصحابو تؤذم 
صحاهبا كالناس، كىو مرتبط بفشل اإلنساف ُب اٟتياة، كضعف عزمو، كقلة اإلٯتاف، ليكره النجاح 

صلوا إىل ك قليلي اٞتهد كالعلم، ٦تن كالتفوؽ لآلخرين، كليس من اٟتسد الغضب كعدـ الرضى عن 
 ا١تراتب العالية بالوسائل ا١تمنوعة، إف كاف ذلك نابعان من اٟترص على اٟتقوؽ كا١تصاّب العامة.

الصرب كالشكر كاٟتياء: الصرب ضياء للمسلم، ككقاية لو من الزلل كالعصياف، كيصونو من مقابلة  -ٗ
لى الصرب كالتحمل كاالحتماؿ للمكاره، كالدنيا دار امتحاف ا٠تطأ ٔتثلو، كتقاس قوة ا١تؤمن ٔتدل قدرتو ع

كببلء ال ٗتلو من احملن كا١تصائب، ُب النفس، أك ا١تاؿ، أك األىل، أك ا١تكانة، كمن رضي فلو الرضى كمن 
سخط فلو السخط، كالصرب كذلك على ما يقاسيو اإلنساف من متاعب تأتيو من البيئة اليت يعيش أك 

 بب لتوجيو السلوؾ، كالوصوؿ إىل الغاية كا٢تدؼ.يعمل فيها، كذلك س
كالشكر من أعلى منازؿ اإلنسانية، كىو ناتج عن الصدؽ، كالصرب، كالتوكل، كالرضا، كاحملبة، 
كاإلخبلص، كىو صفة ٕتعل صاحبها حسن التصرؼ كالسلوؾ ُب ا١تواقف، كُب األعماؿ، كداخل 

كاٟتقد لآلخرين، كيقود صاحبو إىل القناعة، كللشكر دكر باز ُب شحذ  الضغينةا١تنظمات، كيبعده عنو 
ا٢تمم، كزيادة الدافعية، كتقويو العبلئق، ٦تا يزيد الفاعلية؛ ألف الفرد إذ كجد عملو مشكوران حرص على 

 الزيادة، كقاد ذلك إىل ا١تنافسة؛ ك٢تذا حث اإلسبلـ على شكر الناس على ما قدموه.
من القياـ باألعماؿ القبيحة، أك ا٢تبوط بسلوكو، كىو كلو خَت، كال يأٌب إال  كاٟتياء ٭تمي الشخص

ٓتَت، ك٢تذا كاف نزع اٟتياء طريق للهبلؾ، كا١تسلم ا١تتخلق باٟتياء ٯتتنع من الوقوع فيما يغضب اهلل، 
 كبالتايل يكوف بعيدان عن كل ما من شأنو أف يضر بو، أك بغَته، ٦تن يعمل معو، أك يعايشو.

استغبلؿ الوقت: فالوقت أغلى ما ٯتلكو اإلنساف، كمن اٟتكمة استغبللو ٔتا يعود عليو بالنفع  -َُ
ُب دنياه كأخراه، كقد قيل عنو: بأنو ال يقف ٤تايدان، فإما صديق كدكد، أك عدك لدكد، كقد حث 

كمة اإلسبلـ على اغتنامو قبل الشغل، كبُت أنو مع الصحة نعمتاف مغلوب فيهما الكثَت، كمن اٟت
 األمة. االستفادة من ٕتارب اآلخرين؛ استغبلالن للوقت، لتزيد الفاعلية، كيسهل الوصوؿ إىل ا٢تدؼ، كتنهض

الرقابة الذاتية كاحملاسبة للنفس، كىذه الرقابة نابعة من علم العبد كيقينو باطبلع اهلل سبحانو  -ُُ
كىذا ىو مقاـ اإلحساف، كىذه الرقابة  كتعاىل على أعمالو، ككل حركاتو كسكناتو، الظاىر منها كا٠تفي،

تولد ا٠توؼ من اهلل، كالوجل، كالتعظيم، كحسن التعبد هلل، كالتيقن بأٝتاء اهلل تعاىل: الرقيب، اٟتفيظ، 
العليم، السميع، البصَت، كتولد حفظ اللساف كاٞتوارح من سوء األعماؿ، كتقود العبد إىل تقييم نفسو ُب  

، كتعمل ىذه الرقابة على ٖتديد سلوؾ الفرد العامل ُب أية منظمة، كل عمل يقـو بو، كُب كل كقت
كٖتدد سلوؾ ٚتيع األفراد أينما ككيفما كجدكا، كتثمر ىذه الرقابة حفظ اهلل للعبد ُب حركاتو كخواطره 

 كجوارحو، كذلك ٬تعلو فردان منتجان، نافعان، مثمرا.



162 
 

مدل التزاـ ا١تسلم بالقواعد كا١تبادئ ، كتعرب عن عافعدة ماالستقامة: كىي كلمة جامعة ل -ُِ
اإلسبلمية، من أمانة، كصدؽ، كحياء، كإخبلص، كرٛتة، كتواضع، كحسن خلق، كغَتىا من الصفات 
اٟتميدة اليت حث عليها اإلسبلـ، كىي كما قاؿ عنها سيدنا عمر رضي اهلل عنو: أف تستقيم على األمر 

منو االستقامة ُب كل أعمالو كأحوالو، كاالستقامة تعٍت  كالنهي، كال تركغ ركغاف الثعالب، كالعبد مطلوب
كاألعماؿ، كتثمر اتزاف سلوؾ الفرد ُب أعمالو، بعيدان عن  كاإلصابة ُب النيات كاألقواؿ، السداد ُب الرأم

 التناقضات، كإضاعة األكقات ُب األمور البسيطة، كبعدان عن الرياء ُب األعماؿ ا١تخرج عن االستقامة.
ِاتهاتعدد المبا  :دئ اإلنسانرة في اإلسَلـ َك

عديد ككثَتة، كىي تظهر ُب سلوؾ األفراد كاٞتماعات، كمرافقو  يةإف ا١تبادئ اإلنسانية اإلسبلمىذا ك 
، كالوسطية، كاالعتداؿ، كاإلحساف،  ٞتميع تصرفاتو الفرد ا١تسلم، كمنها: حفظ اللساف، كاٞتود، كالكـر

، كالبصَتة...  .(ُ)كالسكينة، كالطمأنينة، كالتوبة، كاإلرادة، كالرضا، كالزىد، كالورع، كاحملاسبة، كالعـز
 :أثا ىذه المبادئ في حراة الفاد كالمجتمع -ب

إف التزاـ الفرد ا١تسلم هبذه ا١تبادئ يعمل على ٖتسُت سلوكو، كجعلو سلوكان طبيعيان متزنان، بعيدان عن 
تعقيدات العمل، كيعمل أيضان على ٖتسُت أدائو كالرقي بو، ٔتا يتناسب مع األىداؼ ا١تراد ٖتقيقها، 

و من أجل ٧تاح العمل، كٖتقيق أىدافو، كأىداؼ ا١تنظمة بدكف تعارض، ك٬تعل الفرد يبذؿ أقصى طاقات
كيتحمل ا١تتاعب، كيلتـز بسلوكيات ا١تهنة، ك٭تاكؿ ٖتسُت سلوكو كأدائو ٔتا يرضي اهلل تعاىل، كتطمئن بو 

 .(ِ)نفسو، كيسكن بو ضمَته
 :(ّ)مبادئ السلوؾ الجماعي في اإلسَلـ -ج

 ، كىي مرتبطة هبا ارتباط اٞتزء بالكل، منها:تقل أ٫تية عن سابقتها ىناؾ عديد من ا١تبادئ اٞتماعية ال
نػىهيٍم﴾مبدأ أصيل من مبادئ الشريعة، قاؿ تعاىل:  الشورل: -ُ [، ّٖ]الشورل:﴿كىأىٍمايىيٍم شيورىل بػىرػٍ

كيعترب أٝتى كأعدؿ كأحكم قواعد اٟتكم الصاّب بُت البشر، كال ٯتكن االستعاضة عنو بغَته، كقد جاء 
كافية من العمـو كا١تركنة ْتيث يتسع لكل تنظيم صحيح يوضع لتطبيق ىذا ا١تبدأ، كىو من أىم   بدرجة

مقومات نظاـ اٟتكم ُب اإلسبلـ، بو نطق القرآف، كجاءت السنة، كأٚتع عليو الفقهاء، كىو حق لؤلمة، 
كعظيم منزلتو  ككاجب على من كيل أمرا من أمور األمة، كالنيب صلى اهلل عليو كسلم على جبللة قدره 

كاف كثَت ا١تشاكرة ألصحابو، كتأٌب أ٫تيتها ُب سبيل معرفة الرأم الصواب؛ ألف كل مستشار يظهر رأيو، 

                                                           

 .ُُٗ، ُُٖالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص -1
 .ُُٖص ا١تصدر نفسو -2
، كالسلوؾ ّٗٓ/ّ، كموسوعة نضرة النعيم َِٔ، ِِْ، ُِْ، ُٔ، ٗٓبادئ: أصوؿ الدعوة لزيداف صانظر ٞتميع ىذه ا١ت -3

، كأسباب ُُٔأسباب كعبلج التمزؽ ُب ميزاف الشريعة اإلسبلمية للبعداٍل ص، ك ُِٕ-ُُٗالتنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص
 ، بتصرؼ.http://annabaa.org/nba45/wahdaislamya.htmالتمزؽ كعقبات الوحدة، نقبلن عن موقع: 

http://annabaa.org/nba45/wahdaislamya.htm
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ككجهة ىذا الرأم، كمدل فائدتو، كبعرض اآلراء كمقارنتها كمناقشتها يظهر الصواب غالبان، كُب ا١تشاكرة 
سنُت طواؿ كّتهود كتضحيات ببل جهد، االستفادة من خربات اآلخرين كٕتارهبم اليت اكتسبوىا ُب 

كفيها العصمة من االقداـ على أمور تضر العامة، كفيها أيضان تذكَت لؤلمة بأهنا صاحبة السلطاف، ك١تن 
كيل أمرىا بأنو ككيل عنها، كُب ىذا كذاؾ عصمة من الطغياف، كعندما أ٫تلت األمة ىذا ا١تبدأ كصلت 

 كرىا ُب تعديل سلوؾ األفراد كاٞتماعات ٨تو السلوؾ اإلنساٍل القوَل.، كللشورل أ٫تيتها كدإىل ما كصلت إليو
كىو أيضان من مبادئ اإلسبلـ العظيمة، كلو مظاىر كثَتة ُب ٚتيع جوانب التشريع  المساكاة: -ِ

اإلسبلمي، منها ا١تساكاة أماـ القانوف، كُب تطبيق األحكاـ، كُب ا١تراكز القانونية إذا ما تساكل 
لشركط اليت يشًتطها التشريع اإلسبلمي، كمساكاة ُب التكاليف إذا تساكل األفراد ُب األشخاص ُب ا
فبل ٘تايز بُت الناس بسبب األجناس، أك األلواف، أك األحساب، كاألنساب، أك الغٌت، أسباهبا ا١توجبة، 

تبلؼ شعوهبم كالفقر، أك القوة كالضعف، أك اٞتاه كالسلطاف، فالناس ٚتيعان ُب الشريعة متساككف على اخ
كقبائلهم، كما ىم متساككف ُب كحدة األصل البشرم، كال فضل لرجل على آخر إال بالتقول كالعمل 

َيٍم شيعيوبان كىقػىبىاًئلى الصاّب، بدليل قولو تعاىل:  او كىأينِىى كىجىعىٍلنىا َيم مّْن ذىَى ا النَّاسي ًإنَّا خىلىٍقنىا ﴿يىا أىيػُّهى
ًبراه﴾لًتػىعىارىفيوا ًإفَّ  ٍم ًإفَّ اللَّوى عىًلرمه خى َي اىمىكيٍم ًعندى اللًَّو أىتٍػقىا ٍَ كقد طبق ىذا ا١تبدأ [، ُّ]اٟتجرات:أى

العظيم فعبلن ُب كاقع اٟتياة، كحرص النيب الكرَل صلى اهلل عليو كسلم على تطبيقو، إذا رفض الشفاعة 
كساؽ حىت لو كاف ا٠تطأ من أحد  ُب شأف ا١تخزكمية، بل بُت أف ا١تساكاة جارية بُت الناس على قدـ

أىل بيتو ٟتاسبو عليو، كبُت أف ىبلؾ من سبق باحملاباة كترؾ ا١تساكاة، كال شك أف ا١تساكاة كما ابتٍت 
عليها، كما تفرع عنها، قاعدة يهش ٢تا العقل السليم، كتتقبلها الفطرة السليمة، كتستقيم هبا األمور، 

 ة شعوران بالرفعة كالسمو كاالتزاف ُب السلوؾ كا١تعاملة.كتصلح األحواؿ، كتكسب النفس اإلنساني
﴿كىال يىٍجاًمىنَّكيٍم شىنىآفي قػىٍوـو عىلىى أىالَّ كىي مبدأ بارز، كيظهر ىذا الربكز ُب األمر هبا، العدالة:  -ّ

ًإذىا[، كاٟتكم بُت الناس ٔتوجبها، ٖ]ا١تائدة:تػىٍعًدليوا اٍعًدليوا ىيوى أىقٍػاىبي لًلتػٍَّقوىل﴾ ٍمتيٍم بػىٍرنى النَّاًس  ﴿كى حىكى
[، كااللتزاـ ٔتقتضاىا بالنسبة للقريب كالبعيد، كالعدك الصديق، كُب ٖٓ]النساء:أىٍف تىٍحكيميوا بًاٍلعىٍدًؿ﴾

احملكمة كالسوؽ، كُب إدارة شؤكف الدكلة كالبيت، حىت فيما يعطيو األب ألكالده، كركح العدؿ كجوىره 
شيء ُب موضعو، كىذا ا١تعٌت الواسع للعدؿ ٭تكم ٚتيع إعطاء كل ذم حق حقو، كاستعماؿ كل 

تصرفات اإلنساف، كعبلقاتو بغَته، ككاجباتو ٨تو غَته من بٍت االنساف، كال شك أف ىذا ا١تبدأ يضمن 
 مصاّب الناس، كيتسع لكل تنظيم صحيح ٭تقق معٌت العدالة كا١تقصود منها.

 نظمات، كعلى مستول األفراد كاٞتماعات، كُبفالعدالة إذا طبقت ُب كل جوانب اٟتياة، كمن كل ا١ت
كاألرباح، فإنو سينمو كيتطور ُب ٚتيع  التعيينات، كالًتقيات كا١تكاسبك  ـٚتيع األمور كالوظائف، كا١تها

مستوياتو اإلدارية كالفنية، كسيحقق األىداؼ الفعلية الطويلة كالقصَتة ا١تدل، بأقل تكلفة ككقت، 
 احملددات اليت تعيق العمل، كتقلل اإلنتاج.كستقل ا١تعيقات كالسلبيات، ك 
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﴿ًإنَّمىا على احملبة كالتعاكف كاإلخاء، قاؿ تعاىل:  اإلنسانية اإلسبلمية األخوة: تقـو العبلقات -ْ
َيونيوا ًعبىادى اهلًل إٍخوانان"[، كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم: َُ]اٟتجرات:اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوىةه﴾ ، كنظران ١تا (ُ)"كى

لؤلخوة من األ٫تية ُب تقوية األكاصر بُت ا١تسلمُت، كمل الشمل، كتقوية اجملتمع، كتوحيد الطاقات، 
كالنهوض باألمة، بادر النيب صلى اهلل عليو كسلم إىل ا١تؤاخاة بُت ا١تهاجرين كاألنصار حُت قدـ ا١تدينة، 

٬تب أف ينادل باالرتباط هبا دكف غَتىا، إ٪تا ىي الرابطة اليت تربط بُت أفراد اجملتمع، ك ليوضح بذلك أف 
بقوة تلك الرابطة اجملتمع اإلسبلمي كأنو دين اإلسبلـ؛ ألنو ىو الذم يربط بُت أفراد اجملتمع حىت يصَت 

ِىلي اٍلجىسىًد، ًإذىا اٍشتىكىىجسد كاحد:  ًمٍنوي عيٍضوه  "مِىلي اٍلميٍؤًمًنرنى ًفي تػىوىادًّْىٍم كىتػىاىاحيًمًهٍم كىتػىعىاطيًفًهٍم مى
اعىى لىوي سىائًاي اٍلجىسىًد بًالسَّهىًا كىاٍلحيمَّى" ، كلذلك يكثر ُب القرآف إطبلؽ النفس كإرادة األخ؛ تنبيهان (ِ)تىدى

﴿كىالى تيٍخاًجيوفى أىنفيسىكيم مّْن على أف رابطة اإلسبلـ ٕتعل أخا ا١تسلم كنفسو، كقولو تعاىل: 
جوف إخوانكم، كاألخوة تعٍت احملبة، كالنفع ألخيك، كسًت عوراتو، كترؾ [ أم: ال ٗتر ْٖ]البقرة:ًديىاًرَيٍم﴾

ظلمو، كترؾ خذالنو، كالسَت ُب حاجتو، كتفريج كرباتو، ك٤تبة ا٠تَت لو، كا١تناصرة لو، إف كاف مظلومان 
"اٍلميٍسًلمي أىخيو بالوقوؼ معو ليسًتد حقو، أك ظا١تان ٔتنعو من ظلمو، يقوؿ صلى اهلل عليو كسلم: 

ًتًو، كىمىٍن فػىاَّجى عى ا افى اللَّوي ًفي حىاجى ًة أىًخرًو َى افى ًفي حىاجى ٍن ٍلميٍسًلًم، الى يىٍظًلميوي، كىالى ييٍسًلميوي، كىمىٍن َى
تػىاىهي اللَّوي  تػىاى ميٍسًلمنا سى ٍابىةن ًمٍن َيايبىاًت يػىٍوـً اٍلًقرىامىًة، كىمىٍن سى ٍابىةن فػىاَّجى اللَّوي عىٍنوي َي ٍوـى اٍلًقرىامىًة" يػى ميٍسًلمو َي

(ّ) ،
 إف ٖتقيق ىذا ا١تبدأ ُب اجملتمع كفيل بتقوَل سلوكو، كالرقي ٔتنظماتو، كٖتقيق هنضتو.

ٍبًل فاإلسبلـ يأمر باالجتماع كاأللفة كما من شأنو أف يؤدم إليهما: االٖتاد:  -ٓ ﴿كىاٍعتىًصميوٍا ًبحى
ًمرعان كىالى تػىفىاَّقيوٍا﴾ هنى اهلل ُب كتابو، كرسولو ُب سنتو عن التفرؽ ُب كل  [، كقدَُّ]آؿ عمراف:الٌلًو جى

صوره، كعن التنازع كاالختبلؼ ا١تفضي إليو؛ كبينا أف ذلك سبيل الشيطاف، كأعوانو، كأتباعو من اٞتن 
 ٚتعو، كيسبب الفشل، كذىاب الدكلةكاإلنس، كأنو يشل حركة اجملتمع ا١تسلم، كٯتزؽ صفو، كيشتت 

جتمع ا١تسلم الوىن كالضعف الذم يرفع النصر كالتمكُت، كيسبب تسلط كالقوة كالغلبة، فيحصل للم
كىأىًطرعيوٍا الٌلوى كىرىسيولىوي كىالى تػىنىازىعيوٍا فػىتػىٍفشىليوٍا ﴿األعداء كأعواهنم، كسقوط األمة كا١تؤسسات، يقوؿ تعاىل: 

َيٍم  يقوؿ صلى اهلل عليو كسلم:ك [، ْٔ]األنفاؿ:كىتىٍذىىبى رًيحيكيٍم﴾ ًإيَّا كىالفيٍاقىةى؛ فىًإفَّ الشٍَّرطىافى مىعى "كى
ٍرًن أىبٍػعىدي" هي اٍلميصىلُّوفى ًفي جىزًياىًة  ، كيقوؿ:(ْ)الوىاًحًد كىىيوى ًمنى ااًلثٍػنػى "ًإفَّ الشٍَّرطىافى قىٍد أىًيسى أىٍف يػىٍعبيدى

نػىهيٍم" ية: النعرات القومية، ، كإف من أىم مشاكل الوحدة اإلسبلم(ٓ)اٍلعىاىًب، كىلىًكٍن ًفي التٍَّحاًيًش بػىرػٍ

                                                           

 .ِٗٓٓبرقم:  ُّٖٗ/ْ، ك مسلم، ّْٓٔبرقم:  ِْْٕ/ٔأخرجو البخارم،  -ُ
 ، عن النعماف بن بشَت.ِٖٔٓبرقم:  ُٗٗٗ/ْأخرجو مسلم   -ِ
 .   َِٖٓبرقم:  ُٔٗٗ/ْ، كمسلم، َُِّبرقم:  ِٖٔ/ِأخرجو البخارم، -3
 .ُُّْبرقم:  ِّْ/ُ، اٞتامع الصغَت كزيادتو «صحيح»، قاؿ األلباٍل: ُِٓٔبرقم:  ْٓٔ/ْأخرجو الًتمذم  -ْ

 .ُِِٖبرقم:  ُِٔٔ/ ْأخرجو مسلم  -ٓ
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كالطائفية، كىي ظاىرة تسود اجملتمعات اٞتاىلية، فاجملتمع اٞتاىلي يفتقد الًتبية، كالقيم اإلنسانية، 
كلذلك يعيش أفراده ُب مستول منحط من التصورات كاألفكار كالقيم، كتصبح مظاىر اللغة أك اللوف أك 

التفضيل بُت أبناء البشر، كهتبط قيمة كل ا١تعايَت ، ىي معايَت التمييز ك أك ا١تنطقة النسب أك الطائفة
اإلنسانية الصحيحة، فالرسالة اإلسبلمية )اإل٢تية( فيما تستهدفو طرح ىذه ا١تعايَت كالتصورات اإلنسانية 
ُب اجملتمع؛ كي يتجاكز األيطر الضيقة، فاإلسبلـ كاجو ُب اٞتزيرة العربية ٣تتمعان فرقتو العصبيات القبلية، 

فيو العداءات النسبية كالعرقية، من ىنا كانت عملية القضاء على ذلك من أصعب مهاـ  حلتكاستف
، على طريق إنشاء اجملتمع ا١توحد، كعاٌل ما عاٌل الستتباب معيار التقول  القائد األعظم كالرسوؿ األكـر

عرات كالتعصبات ُب اجملتمع اإلسبلمي بدؿ ا١تعايَت اٞتاىلية، لكن اٞتاىلية اٟتديثة أعادت لنا تلك الن
بأسلوب جديد، كمسميات جديدة معقدة، ٤تاطة بأطر كنظريات علماء االجتماع األكربيُت كاليهود 

 ، ك٤تملة بكل الوسائل الرخيصة؛ للقضاء على اإلسبلـ، فسببت الفرقة كركح العداء بُت أبناء األمة.كاألمريكاف
ا١تختلفة، فظاىرة شهدىا العامل اإلسبلمي منذ كأما النعرات الطائفية كاالٕتاىات الفكرية كاالجتهادية 

زمن بعيد، بعضها طبيعي يعود إىل طبيعة اجملتمع البشرم؛ نظران الختبلؼ الناس ُب أفكارىم كأفهامهم 
كاجتهاداهتم، كبعضها اآلخر مفتعل، استحدثو ا١تغرضوف؛ ألىدافهم ا٠تاصة، كخبلؿ عصور تارٮتية 

اض شخصية، كاٞتانب الكبَت من تفشي ىذه النعرات ا١تفرقة يعود ٥تتلفة استغلت ىذه االختبلفات ألغر 
ٞتهل ا١تسلمُت، فعامة الناس كانوا كال يزالوف كقود النزاعات الطائفية، كأداة بيد ا١تغرضُت يستغلوف 
تعصبهم األعمى، فيثَتكف ا١تعارؾ كاالشتباكات، كلنخطو لؤلماـ البد من زكاؿ ىذه النعرات الطائفية، 

أف ينظر إىل ا١تصلحة العامة، كيبتعد عن األنانية، كحب الذات، كاٟترص على ا١تصاّب  كعلى الفرد
بلؼ كالنزاع كالفرقة، كما أصاب األمة ما أصاهبا من فنت ك٤تن، كتسلط ا٠تالشخصية؛ ألف ذلك مصدر 

كج عن الطواغيت كالظلمة كالعدك، كالذؿ كالصغار، ك٘تزؽ الصفوؼ، إال باإلعراض عن شريعة اهلل، كا٠تر 
 سبيلو القوَل إىل سبل الشياطُت، كاٟترص على ا١تصاّب ا١تادية كالفردية، كتقدَل حق الفرد على حق األمة.

كىو قطب الدين األعظم، كدليل كماؿ اإلٯتاف، كحسن  األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر: -ٔ
ٍنتيٍم اإلسبلـ، كىو ا١تهم الذم ابتعث اهلل لو النبيُت أٚتعُت، كىو سر أفضلية ىذه األمة؛ لقولو تعاىل:  َي ﴿

هىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًا﴾ اى أيمَّةو أيٍخاًجىٍت ًللنَّاًس تىٍأميايكفى بًاٍلمىٍعايكًؼ كىتػىنػٍ رػٍ [، كصماـ أمن َُُ]آؿ عمراف:خى
اٟتياة، كضماف سعادة الفرد كاجملتمع؛ يثبت معاٍل ا٠تَت كالصبلح ُب األمة، كيزيل عوامل الشر كالفساد 
من حياهتا، كيقضي عليها أكالن بأكؿ؛ حىت تسلم األمة كتسعد، كيهيأ اٞتو الصاّب الذم تنمو فيو اآلداب 

لو الضمَت العفيف، كالوجداف اليقظ، كيكوف الرأم كالفضائل، كٗتتفي فيو ا١تنكرات كالرذائل، كيًتىب ُب ظ
العاـ ا١تسلم اٟتر الذم ٭ترس آداب األمة كفضائلها، كأخبلقها كحقوقها، ك٬تعل ٢تا شخصية كسلطانان 

كالتعاكف على الرب  نوف، كيبعث اإلحساس ٔتعٌت األخوة كالتكافلىو أقول من القوة، كأنفذ من القا
 عضهم، كىو سبب النصر كالتمكُت ُب الدنيا، كالنجاة ُب الدنيا كاآلخرة.كالتقول، كاىتماـ ا١تسلمُت بب
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كىي لب الدين، كجوىر اإلٯتاف، كدليل حب ا٠تَت لآلخرين، كبغض الشر ٢تم، كهبا النصرحة:  -ٕ
يكثر األصحاب؛ إذ إنو يؤمن منو اٞتانب، كيقل اٟتساد؛ إذ إنو ال ٭تب لغَته الشر كالفساد، كفيها 

إذ تشاع فيو الفضيلة، كتسًت فيو الرذيلة، كٖتل فيو الرٛتة كالوداد مكاف القسوة كالشقاؽ،  صبلح اجملتمع؛
كتؤدم إىل اشغاؿ النفس الستكماؿ الفضائل، كهبا بياف ا٠تطأ لتصويبو، كاالعوجاج  لتقوٯتو، كمن قاـ 

"الدّْيني لم بقولو: هبا على كجهها استحق اإلكراـ ال اللـو كالتقريع، كقد بُت شأهنا صلى اهلل عليو كس
: لًلًَّو، كىًلًكتىابًًو، كىًلاىسيوًلًو، كىألىًئمًَّة اٍلميٍسًلًمرنى كىعىامًَّتًهٍم" ، كنصيحة الناس (ُ)النًَّصرحىةي، قػيٍلنىا: ًلمىٍن؟ قىاؿى

تكوف بإرشادىم ١تصاٟتهم ُب كدنياىم كأخراىم، كتعليمهم، ككف األذل عنهم، كإعانتهم، كسًت 
بلهتم، كدفع ا١تضار عنهم، كجلب ا١تنافع ٢تم، كأمرىم با١تعركؼ كهنيهم عن ا١تنكر برفق عوراهتم، كسد خ

كإخبلص، كالشفقة عليهم، كتوقَت كبَتىم، كرٛتة صغَتىم، كٗتو٢تم با١توعظة اٟتسنة، كترؾ غشهم 
كحسدىم، كأف ٭تب ٢تم ما ٬تب لنفسو، كيكره ٢تم ما يكره لنفسو، كالذب عن أموا٢تم كأعراضهم، 

، كإف كل من كيل أمران من أمور ا١تسلمُت مأمور من (ِ)ثهم على التخلق بالفضائل، كتنشيط ٫تمهمكح
"مىا ًمٍن : رسوؿ اهلل أف ٭توطهم بالنصح، كمتوعد من قبلو على ترؾ ذلك بأعظم كعيد، يقوؿ رسوؿ اهلل

ا بًنىًصرحىةو، ًإالَّ  "ما ًمٍن عىٍبدو ، كُب ركاية: (ّ)لىٍم يىًجٍد رىاًئحىةى اٍلجىنًَّة" عىٍبدو اٍستػىٍاعىاهي اللَّوي رىًعرَّةن، فػىلىٍم يىحيٍطهى
نىة ـى اللَّوي عىلىٍرًو اٍلجى   .(ْ)"يىٍستػىٍاًعرًو اللَّوي رىًعرَّةن، يىميوتي يػىٍوـى يىميوتي كىىيوى غىاشّّ ًلاىًعرًَّتًو، ًإالَّ حىاَّ

"ال ضىاىرى كال كىذا ا١تبدأ نص حديث نبوم ىو قولو صلى اهلل عليو كسلم:  ال ضرر كال ضرار: -ٖ
أم: ال ٬توز الحد إيقاع الضرر بنفسو أك بغَته،   ، كمعناه: أف الضرر مرفوع ْتكم الشريعة،(ٓ)ًضاىارى"

إذا ، فإنو معٌت لو، كإذا كاف الضرر ٦تنوعا كما أف مقابلة الضرر بالضرر ال ٬توز؛ ألنو عبث، كإفساد ال
 كقع كجب رفعو، ك٢تذا جاءت قاعدة فرعية مبنية على ىذه القاعدة ىي: الضرر يزاؿ.

 :النترجة الحتمرة -د
سوم، كبالتايل يسود  -فردم كٚتاعي-إف النتيجة اٟتتمية لتطبيق ا١تبادئ اإلسبلمية، سلوؾ تنظيمي 

ل اإلنتاج، فيزداد التعاكف ف، كعدـ حدكث تناقضات أك نزاعات ُب العمل تقلا١تنظمات اإلدارية التواز 
 .(ٔ)خبلص ٨تو ٖتقيق األىداؼ ا١ترسومةكاإل كالعطاء كالدافعية

 

                                                           

 .  ٓٓبرقم:  ْٕ/ ُأخرجو مسلم،  -ُ
 .ّٗ/ِشرح النوكم على مسلم،  -ِ
 .  ُّٕٔبرقم:  ُِْٔ/ ٔأخرجو البخارم،  -ّ
 .ُِْبرقم:  ُِٓ/ ُأخرجو مسلم،  -ْ
 .ِّْ/ٔ، كلو شواىد تصل الصحة أك اٟتسن، فيض القدير ِٕٖٔرقم:  ُّّ/ُ، كأٛتد ُِّْرقم:  ْٖٕ/ِأخرجو ابن ماجو  -ٓ
 .ُِٕالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص -ٔ
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  اإلشااؼ التابوم
 (المبادئ -األىداؼ -السمات -التعايف-)التطور

 تطور اإلشااؼ التابوم: -أ
ٍب ٍب نظرية العبلقات اإلنسانية، بناء على تطور السلوؾ التنظيمي ابتداء بالنظريات التقليدية، 

فقد  كنظرية النظم، كغَتىا من النظريات اٟتديثة اليت درست سلوؾ الفرد كاٞتماعة، ،النظريات السلوكية
نتيجة للعوامل الثقافية ؛ تغَت مفهـو اإلشراؼ الًتبوم تغَتان ملموسان ككاضحان خبلؿ الفًتة األخَتة

باإلضافة إىل النظريات كالدراسات ا١تيدانية ُب العلـو السلوكية ي، كاالجتماعية، كالتطور ا١تعرُب كالعلم
كاإلنسانية، كاليت فتحت اجملاؿ أماـ دراسة طبيعة اإلشراؼ الًتبوم، كتغَت مفاىيمو كأساليبو ٘تاشيان مع 

 التطور العلمي كاإلدارم.
أف سلوؾ ا١تعلم ىو الذم يعترب  التفترشكلقد كاف اإلشراؼ الًتبوم ُب السابق يعتمد على مفهـو 

كالوقوؼ على مدل  ،كبالتايل فهو ْتاجة إىل رقابة مستمرة؛ ١تتابعتو كتقييمو ،عملية التعليمية٤تور ال
 ١تفاجئة اليت تكشف عيوبو كأخطاءه.ٖتصيلو من ا١تعارؼ كا١تعلومات، كذلك بالزيارات الصفية ا

للمعلمُت أحاسيس كأىداؼ كقيم تؤثر على اعتبار أف  (ُ)التوجروإىل كٖتوؿ مفهـو اإلشراؼ الًتبوم 
ك٬تب على ا١تشرؼ مراعاهتا؛ لتحسُت ىذا السلوؾ؛ لكي تساعد ُب تكوين إتاىات  ُب سلوكهم،

 إ٬تابية لدل ا١تعلمُت ٨تو ا١تشرفُت.
التوجيهي لئلشراؼ، كتوالت ا١تؤ٘ترات كالندكات على ا١تستول العا١تي كالعريب؛ لتطوير ىذا ا١تفهـو 

بل االىتماـ بكافة عناصر كتبٌت ا١تشاركوف مفهومان شامبلن لئلشراؼ ال يقتصر على توجيو سلوؾ ا١تعلم، 
الذم يعاِب ا١توقف التعليمي  اإلشااؼ التابوم الشاملبوية مفهـو فتبنت األنظمة الًت العملية التعليمية، 

، كعليو فقد مر (ِ)قف التعليمي أال كىو ا١تعلمدكف االقتصار على جانب كاحد من ا١تو  ،بشكل كامل
 مراحل: مرحلة التفتيش، ٍب التوجيو الًتبوم الفٍت، ٍب اإلشراؼ الًتبوم الشامل. ثبلث اإلشراؼ الًتبوم ب

، باإلضافة إىل استخداـ أساليب من األساليب اإلشرافية ا١تختلفة٣تموعة كاستخدـ ا١تشرفوف الًتبويوف 
كاإلدارة باألىداؼ، كأسلوب ٖتليل ليان،  اإلدارة الًتبوية ثبت جدكاىا عا١تيان كعربيان ك٤تإدارية حديثة ُب 

كاستخداـ ْتوث العمليات، كمن ضمنها أسلوب ٖتليل الكلفة كالعائد، كأسلوب الرب٣تة ا٠تطية  ،النظم
                                                           

ف التوجيو الًتبوم يقتصر على ٖتقيق اآلثار اإل٬تابية ا١ترجوة لفظ اإلشراؼ أعم كأمشل من التوجيو، كالتوجيو جزء من اإلشراؼ؛ حيث إ -ُ
ٍت با١توقف التعليمي كالتعلمي، كأف ترتقي ا١تمارسات فيو إىل  تكيع ،من ٖتسُت عملييت التعليم كالتعلم، أما اإلشراؼ الًتبوم فهو أكسع كأمشل

العوامل ا١تؤثرة ُب ذلك ا١توقف، كىذا يعٍت أف اإلشراؼ الًتبوم  كونو عملية قيادية شوركية تعاكنية منظمة، تستهدؼ دراسة كٖتسُت كتقييم
 عملية تقـو على الدراسة كاالستقصاء بدالن من التفتيش، كتشمل ٚتيع عناصر العملية الًتبوية من مناىج ككسائل كمعلم كمتعلم كبيئة بدالن 

من االقتصار على الزيارة كالتقرير، كيقـو اإلشراؼ  تنوعة بدالن من الًتكيز على ا١تعلم كحده، كيستعُت اإلشراؼ الًتبوم بوسائل كنشاطات م
 .    ِّٖ، ِّٕالًتبوم على التخطيط كالتقييم التعاكٍل العلمي بدالن من الًتكيز على اٞتهد الفردم، اإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم ص

  .ُّٖ، كاإلدارة الًتبوية ٟتسن كالعجمي ٗٗعدس ل، كاإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ُٕٕالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم  -2
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كىو من ا١تنهجيات الذم اقتحم ميداف ا١تنظمات اإلدارية كمنها الًتبوية، كأسلوب أك طريقة ا١تسار اٟترج 
كالذم بدأ استخدامو ُب اجملاؿ العسكرم ُب اٟترب العا١تية الثانية ُب  ا١تستحدثة ُب ميداف إدارة ا١تنظمات

سبلح الطَتاف األمريكي، ٍب انتقل استخدامو ُب اجملاؿ الصناعي، كىذا األسلوب طريقة من طرؽ 
التخطيط تعتمد على التحليل الشبكي، كتستخدـ ُب ٗتطيط ا١تشاريع ا١تعقدة ٗتطيطان اقتصاديان، كىي 

يانية العبلقات ا١تًتابطة بُت ٚتيع أكجو النشاط ُب ا١تشركع كبطريقة تربز العمليات اٟترجة تبُت بصورة ب
باإلضافة إىل استخداـ العديد من األساليب ز العمل بتمامو ُب الوقت ا١تطلوب، اليت تؤثر على إ٧تا

استخدمت ُب اإلدارية القائمة على اٗتاذ القرارات، كأسلوب بَتت، كدلفي، كغَتىا، كىي أساليب إذ 
ك٦تارستهم العلمية اجملاؿ اإلشراُب كالتعليمي فإهنا ٖتسن كتطور من سلوؾ ا١تشرفُت الًتبويُت كا١تعلمُت 

 .(ُ)، كمن ىنا بدأ االىتماـ بالسلوؾ التنظيمي للمشرفُت الًتبويُتالتعليمية الكلية
ا ا١تشرؼ الًتبوم على أف عملية اإلشراؼ الًتبوم خدمة فنية متخصصة، يقدمه وفك٬تمع الًتبوي

، كتعمل ا٠تدمة اإلشرافية على يةعملية التعليمالبقصد ٖتسُت  ؛إىل ا١تعلمُت الذين يعملوف معو ،ا١تختص
كا١تهارات األدائية البلزمة، على أف تقدـ بطريقة إنسانية تكسب  ،٘تكُت ا١تعلم من ا١تعرفة العلمية ا١تطلوبة

 .(ِ)كتزيد من تقبلهم، كٖتسن من إتاىاهتم ،ثقة ا١تعلمُت
 اإلشااؼ التابوم: تعايف -ب
 العملية كتطوير تقوَل غايتها شاملة؛ إنسانية قيادية شورية فنية عملية)ؼ اإلشراؼ الًتبوم بأنو: ر  عي 

 ٔتا كإدارهتا، كتقوٯتها التعلم، بيئات لتطوير ىادفة فنية عملية) :أك ىو ،(٤تاكرىا بكافة كالًتبوية التعليمية
تعاكنية شوركية قيادية عملية )أك ىو: ، (النوعية ٥ترجاهتا كٖتسُت كالتعلم، عمليات التعليم ٕتويد يكفل

كطالب،  ،معلمك  ،كبيئةكأساليب،  ،ككسائل ،من مناىج :ّتميع عناصره با١توقف التعليمي منظمة، تيعٌت
كتقييمو، للعمل على  [كظركؼ كخارجية]داخلية  كهتدؼ إىل دراسة العوامل ا١تؤثرة ُب ذلك ا١توقف

 .(ّ)(أفضل ألىداؼ التعلم كالتعليم يقو ٖتسينها كتنظيمها، من أجل ٖتق
 ،فا١تشرؼ الًتبوم كالتلميذ كا١تعلم كا١تناىج ٔتا ٖتويو من مادة علمية كأساليب تربوية كطرؽ تقوَل

فرعية تتفاعل مع بعضها البعض من خبلؿ نظاـ مفتوح، كُب جو من التعاكف  تشكل أنظمةٚتيعها 
كالشوركية كالعبلقات اإلنسانية اليت تراعي حاجات الفرد كاٞتماعة ُب اجملاؿ الًتبوم، كاليت تعمل على 

لوؾ كل من ا١تعلم كا١تشرؼ الًتبوم، كاٟتصوؿ على ٥ترجات تعليمية مناسبة لئلمكانات سٖتسُت أداء ك 
 و:ك٥ترجات و كعملياتوليتبُت بذلك أف اإلشراؼ نظاـ لو مدخبلت، (ْ)كا١توارد ا١تتوفرة ُب النظاـ الًتبوم

                                                           

  .ُٕٗ، ُٖٕ السلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص -1
  .ُِّاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم ص -2
 .ُِّ، كاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم صُْ، كاإلشراؼ الًتبوم ُب عصر ا١تعرفة صِِّد كالعجمي اإلدارة الًتبوية ٟتسن ٤تم -3
 .ُٕٗصالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم  -4
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أما مدخبلت اإلشراؼ: فتشمل أىداؼ األشراؼ، كمفاىيم كمبادئ اإلشراؼ، كأدكات اإلشراؼ، 
فتشتمل  ملراتكأما الع، كمدير، كمعلم، كمشرؼ، كمتغَتات اإلشراؼ، كاإلمكانات ا١تادية، كا١تتعلم

 ،كفق نظاـ معُت من السلطةبأساليب كأشكاؿ متنوعة، على: سلسلة من عمليات االتصاؿ كالتفاعل 
كالضبط كاٗتاذ القرار، ك٪توذج ٗتطيطي لعملية اإلشراؼ، كأساليب إشرافية، كموجهات العمل، كتقوَل 

فتشتمل على: فرص تعليمية مناسبة، ك٪تو مهٍت كشخصي للمعلم، ك٪تو  كأما المخاجات، اإلشراؼ
مهٍت كشخصي للمشرؼ، كمستويات كقيم عمل متطورة، كنظرة مهنية للتعليم، كااللتزاـ با١تهنة، 

 .(ُ)كعبلقات متطورة مع البيئة، كإتاىات مهنية سليمة
 سمات اإلشااؼ التابوم: -ج
 لنمو كالتنشيط ا١تستمر كالتوجيو الرعاية خبلؿ من كالتعلم التعليم ٖتسُت إىل فنية هتدؼ عملية -ُ

 .إداريان  أك كاف التعليمية فنيان  العملية ٖتسُت ُب أثر لو من ككل الًتبوم، كا١تشرؼ كا١تعلم الطالب
كغَتىم عملية شوركية تقـو على احًتاـ رأم كل من ا١تعلمُت كالطبلب  اإلشراؼ الًتبوم اٟتديث -ِ

 منمن ا١تتأثرين بعملية اإلشراؼ الًتبوم كا١تؤثرين فيها، كتسعى إىل هتيئة فرص متكاملة لنمو كل فئة 
 ، كيتيح للعاملُت تقدَل االقًتاحات كاألفكار.كاإلبداع االبتكار على كتشجيعها ،ىذه الفئات

 كغَتىم كالطبلب ا١تعلمُت ُب التأثَت على ا١تقدرة ُب تتمثل قيادية عمليةاإلشراؼ الًتبوم اٟتديث  -ّ
 .أىدافها كٖتقيق العملية، تلك أجل ٖتسُت من جهودىم؛ لتنسيق التعليمية؛ بالعملية ٢تم عبلقة ٦تن

 بصفتو الفرد االعًتاؼ بقيمة إىل كل شيء هتدؼ قبل إنسانية عمليةاإلشراؼ الًتبوم اٟتديث  -ْ
 معرفة من كليتمكن ا١تعلم، كبُت بينو ا١تتبادلة الثقة صرح بناء من الًتبوم يتمكن ا١تشرؼ لكي إنسانان؛

 .ذلك ضوء ُب معو يتعامل فرد كل لدل الطاقات ا١توجودة
كتطويرىا  التعليمية ُب ٖتسُت العملية ا١تؤثرة العوامل ّتميع تعٍتاإلشراؼ اٟتديث عملية شاملة  -ٓ

 .كالتعليم الًتبية ألىداؼ العاـ ضمن اإلطار
اٟتديث بصفيت اإل٬تابية كالعمق اللتُت تعتمداف على ٪توذج التواصل يتميز اإلشراؼ الًتبوم  -ٔ

 كالذم يؤدم إىل تغيَت سلوؾ ا١تعلمُت التعليمي الصفي.   ،ا١تفتوح ُب حوار ا١تشرفُت كا١تعلمُت كتفاعلهم
 عملية تعاكنية تعتمد على التعاكف بُت ٚتيع عناصر النظاـ اإلشراُب. -ٕ
 ْتيث ال يطغى ذلك على مكانة يعتمد على ا١توضوعية ُب القياس كالتقوَل اإلشراؼ علمي -ٖ

 ا١تعلم، كال ٬تعلو منفذان ١تقًتحات اآلخرين.
كلزيادة النمو ا١تهٍت ألعضاء ىيئة  استخداـ الطريقة العلمية كالتجريب ٟتل ا١تشكبلت الًتبوية، -ٗ

 .(ِ)التدريس
                                                           

 .ِِّ، ُِّاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم ص -1
 .َُْ، كاإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم لعدس كآخرين ُِٖاإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم السلوؾ التنظيمي ُب ، ك ِِّاإلدارة الًتبوية ٟتسن كالعجمي  -2
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 أىداؼ اإلشااؼ التابوم: -د

 كتقوَل التعليمية، البيئات ٥تتلف ُب كالتعلم التعليم عمليات تطوير الًتبوم ىو لئلشراؼ العاـ ا٢تدؼ
ُب ظل ا١تفهـو اٟتديث لئلشراؼ ك ، نوعيتها كٖتسُت كالتعليمي الًتبوم األداء ٭تقق جودة ٔتا ٥ترجاهتا

العلـو اإلدارية الًتبوم، كبناء على السمات السابقة لئلشراؼ الًتبوم كا١ترتبطة بالتطوير كالنمو ُب 
 ئلشراؼ الًتبوم فيما يلي:عدة أىداؼ لتتحدد  ،كأساليبها

 ا١تهنية لكل من مدراء ا١تدراس كا١تعلمُت كا١تشرفُت.ٖتسُت العملية الًتبوية من خبلؿ القيادة  -ُ
 تقوَل عمل ا١تؤسسات الًتبوية، كتقدَل ا١تقًتحات البناءة لتحسينها. -ِ
كأساليب ، تدريسهمكمهارات كطرؽ  ،للمعلمُت، كٖتسُت مستول أدائهمتطوير النمو ا١تهٍت  -ّ

 .مكعمله ملرهب م ٥تلصُت، كجعلهُب اجملتمع متعاملهم مع الطبلب كاإلدارة كا١تعلمُت، كإ٬تاد الوعي لدكرى
 كحسن استخدامها. ،العمل على حسن توجيو اإلمكانات البشرية كا١تادية -ْ
 إحداث التغيَت كالتطوير لسلوؾ ا١تشرفُت الًتبويُت.  -ٓ
تنفيذ ا٠تطط اليت يضعها النظاـ الًتبوم، كتطبيق نتائج البحوث كالتجارب ُب ا١تواد كاألساليب  -ٔ

 اإلشرافية.
 ٖتسُت ا١تناخ التعليمي للنظاـ اإلشراُب كالعاملُت فيو. -ٕ
 البيئية األخرل؛ ١تا فيو خدمة عملية اإلشراؼ. تطوير العبلقة بُت النظاـ اإلشراُب كاألنظمة -ٖ
 كإذكاء ركح التنافس بينهم. ،كزيادة الركح ا١تعنوية ٢تم لعمل،كترغيبهم ُب ا زيادة الدافعية للمعلمُت -ٗ

العمل على ٖتسُت ٪تو التبلميذ ا١تهٍت كالعلمي، كبالتايل معاٞتة نواحي القصور لدل الطالب، ك  -َُ
 ٖتسُت كتنمية اجملتمع.

 كإقامة جو ٤تبب لعملية التعليم كالتعلم. ،االستمرارية كالقدرة على التكيف مع الربامج اإلشرافية -ُُ
، كاألسلوب الذم يتبع ُب أبعادان ثبلثة: األىداؼ كاحملتول ا١تدرسي الذم يضم تطوير ا١تنهج -ُِ

 . (ُ)بأكملها تطوير العملية التعليميةكتطويره كفق ىذا ا١تفهـو يعٍت  أسلوب التقوَل،عملية التعليم كالتعلم، ك 
 مبادئ اإلشااؼ التابوم: -ق
كيلعب  ر الرئيسيعنص، لكن ا١تعلم كمنظم ٢تذه العملية ىو الا١تتعلم ىو ٤تور العملية التعليمية -ُ

–، فإذا مل يكن مؤىبلن لقيادة ىذه العملية فإف باقي عناصر العملية التعليمية الدكر األساسي فيها
 ستظل ٤تدكدة الفعالية. -، كغَتىاكاألجهزة، بنيةاألك  ،تادك كالوسائل، كاألساليب، كالبيئة، كاألكا١تناىج 

يتكوف من أشخاص  اه اٟتديث ال ٯتكن أف يتم إال من خبلؿ جهازعناإلشراؼ الًتبوم ٔت -ِ
   مؤىلُت تأىيبلن كامبلن ٢تذا العمل، كلديهم خربة كاسعة ُب التعليم.

                                                           

 ، كاإلدارة التعليميةُٖٔ، ُٖٓ، كالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم صُْاإلشراؼ الًتبوم ُب عصر ا١تعرفة ص -ُ
 .ِّٓ، كاإلدارة الًتبوية ٟتسن ٤تمد كالعجمي صِِّكاإلشراؼ الًتبوم ص
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 ليس عمبلن صفيان فحسب، بل ىو تطور للموقف الًتبوم ككل.اإلشراؼ الًتبوم  -ّ
 تغيَت إتاىات ا١تعلمُت ٨تو اإلشراؼ الًتبوم ضركرة لتطوير أم برنامج إشراُب. -ْ
 اإلشراؼ الًتبوم الناجح يؤدم إىل رفع قدرة ا١تعلم ١تمارسة اإلشراؼ الذاٌب. -ٓ
 زيادة فعاليتو.زيادة سلطة ا١تشرؼ الًتبوم ال تؤدم بالضركرة إىل  -ٔ
 فليس ىناؾ أسلوب إشراُب أكثر ٧تاحان من غَته.لكل موقف إشراُب متطلبات معينة،  -ٕ
٦تا يثَت دكافع ا١تعلمُت  ،يهتم ا١تشرؼ الًتبوم ْتاجات العاملُت كما يهتم ْتاجات العمل -ٖ

 للمشاركة اإل٬تابية.
 كالعمليات، كىي:يقـو دكر ا١تشرؼ الًتبوم على ٣تموعة من العناصر  -ٗ
كغَتىم من ذكم العبلقة بالعملية كاليت تتمثل ُب القدرة على التأثَت ُب ا١تعلم كالطلبة  :القيادة -أ

 التعليمية التعلمية؛ لتنسيق جهودىم من أجل ٖتسُت ىذه العملية كتطويرىا.
 العمل اإلشراُبلبة كغَتىم من ا١تتأثرين بالشورل: كاليت تقـو على أساس احًتاـ ا١تعلمُت كالط -ب

فرص متكافئة لنمو كل فئة من ىذا الفئات، كتشجيعها على االبتكار  لتهيئة كا١تؤثرين فيو، كتسعى
 كاإلبداع؛ لتحقيق ذاهتا.

من مدراء كمعلمُت كطلبة التعاكف: كالذم يقـو على مشاركة كتفاعل ٚتيع ذكم العبلقة بالعملية  -ج
 كالتنفيذ كالتقوَل.ُب ٚتيع مراحل التخطيط كأكلياء أمور 

 ُت التعليم كتطويره.سالشموؿ: كذلك بالعناية بكل العوامل ا١تؤثرة ُب ٖت -د
 العلمية: كذلك باالعتماد على البحث كالتجريب كتوظيف نتائجها لتحسُت التعلم. -ق
 ا١تركنة: ْتيث ال يعتمد على أسلوب كاحد، بل على أساليب متنوعة لتحقيق ىدؼ تربوم ٤تدد. -ك
التعليم من خبلؿ رعاية كتوجيو كتنشيط النمو ا١تستمر لكل  إىل ٖتسُت الفنية: كذلك بأف يهدؼ -ز

   .(ُ)كا١تشرؼ نفسو كأم شخص آخر لو أثر ُب ٖتسُت العملية التعليميةمن ا١تعلم كالطالب 
 
 

  

                                                           

 .ُّٕ، ُّٔ، كاإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم لرداح ا٠تطيب كآخرين صَِْ، ِّٗكاإلشراؼ الًتبوم ص إلدارة التعليميةا -ُ
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 كمعوقاتو واتجاىاتك اإلشااؼ التابوم أنواع 
 أنواع اإلشااؼ التابوم: -أ

اإلشراؼ الًتبوم اٟتديث كٝتاتو كأىدافو يتفق العديد من الكتاب على أف لئلشراؼ ُب ضوء مفهـو 
 :، كىيالًتبوم أربعة أنواع

كىو اإلشراؼ الذم يتميز بالتغاضي عن األخطاء البسيطة اليت يقع فيها اإلشااؼ التصحرحي:  -ُ
كٕتاكزاىا إذ مل يًتتب عليها آثار ضارة كمل تؤثر ُب العملية  ،ا١تعلم أثناء قيامو بعملو ُب غرفة الصف

كفائدتو من أجل العناية التعليمية، أما إذا كانت األخطاء كبَتة فتظهر ىنا فاعلية اإلشراؼ التصحيحي 
 .بدكف إساءة إىل فاعلية ا١تعلم كقدرتو على التدريببلباقة كمهارة اٞتادة إلصبلح ا٠تطأ 

يتعلق بقدرة ا١تشرؼ الًتبوم صاحب ا٠تربة ُب التنبؤ بالصعوبات اليت تواجو  الوقائي:اإلشااؼ  -ِ
ا١تعلم قبل حدكثها، كمن خبلؿ قوة مبلحظتو، ْتيث يستطيع معرفة األسباب اليت تؤدم إىل ذلك، 
كيعمل على تبلفيها كالتقليل من آثارىا بدكف إحراج ا١تعلم أك إزعاجو، كأف يأخذ بيد ا١تدرسُت 

مواجهة ىذه الصعوبات بنفسو، كذلك بأسلوب حضارم ٭تقق األمن النفسي للمعلمُت،  كيساعدىم ُب
 كبالتايل تقـو بينهم كبُت ا١تشرؼ الثقة كاحملبة كالطمأنينة.

يكوف تركيز ا١تشرؼ الًتبوم كا١تدرس ىنا على ا١تستقبل، كالعمل على النمو  اإلشااؼ البنائي: -ّ
بلؿ أساليب أفضل ٤تل أساليب غَت ٣تدية، كالعمل على التقدـ، كيعتمد ىذا األسلوب على: إحك 

ٖتسُت كتشجيع النشاطات اإل٬تابية كتطوير ا١تمارسات اٞتيدة لكل من ا١تعلم كا١تشرؼ، كا١تشاركة مع 
 ، كٖتسُت النمو ا١تهٍت للمعلمُت كإثارة ركح ا١تنافسة الشريفة بينهم.ا١تعلمُت ُب ٖتديد أسلوب التدريس اٞتيد

كىو نوع من اإلشراؼ ٭ترؾ الطاقات الداخلية كالقدرات لدل ا١تشرؼ من  إلبداعي:اإلشااؼ ا -ْ
كا١تشرؼ  كيعمل على ٖتريك الطاقات الكامنة عند ا١تعلمُت إىل أقصى درجة، أجل االبتكار كالتجديد،

 ا١تبدع يتميز با٠تصائص التالية:
 فهم الناس كالثقة بقدراهتم.-ج  الثقة ُب قدراتو ا١تهنية. -ب .الصرب كا١تركنة ُب التفكَت -أ
   كاالستفادة من ٕتارهبم. الرغبة ُب التعلم من اآلخرين -د
 .كالسَت ُب طريق توصل إليها الرؤية الواضحة لؤلىداؼ الًتبوية-ق
 الكشف عن قدرات ا١تعلمُت كاستخراج جهودىم كمساعدهتم ُب ٖتقيق األىداؼ ا١تنشودة.  -ك
ذكائهم يغذم ُب العاملُت نشاطهم اإلبداعي كقيادة أنفسهم بأنفسهم، ك٬تعلهم يعتمدكف على  -ز

 .(ُ)ٖترير الطاقات الكامنة عند ا١تعلمُت ألقصى درجة -ح   .كأعما٢تم ا٠تاصة

                                                           

، كاإلدارة ِْٖ، ِْٕكاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم ص ،ُٖٖ -ُٖٔصالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم  -1
 .َِِ، كاإلدارة الًتبوية ا١تعاصرة صَِٓاإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم للخطيب كآخرين ص، ك ُٖكاإلشراؼ الًتبوم حملمد عدس كآخرين ص
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كيتضح من خبلؿ ىذه األنواع أهنا نشاطات إشرافية أك نوع من األساليب اليت تعمل على ٖتقيق 
الًتبوم الشامل بشكل عاـ، كٖتتاج ىذه النشاطات إىل ٦تارسات إشرافية من قبل كخدمة اإلشراؼ 

ا١تشرفُت الًتبويُت، كىذه األنواع عبارة عن نشاطات غَت منفصلة كلكنها متداخلة كٗتدـ اإلشراؼ 
الًتبوم الشامل، كتستخدـ فيها ٦تارسات إشرافية ٥تتلفة هتدؼ إىل ٖتقيق ا٢تدؼ ا١تطلوب من اإلشراؼ 

 .(ُ)ستخدـا١ت
 أنواع: كىناؾ من يقسم اإلشراؼ الًتبوم إىل ثبلثة 
كيقابل التفتيش اإلدارم التقليدم الذم اختفت صورتو ُب كثَت من : السلطوماإلشااؼ  -ُ

كيهتم ىذا النمط السلطوم بالضبط كالربط كاالنصياع اٟترُب ألكامر إدارات التعليم  ،التعليمية نظمةاأل
 .كتوجيهاهتا

، ٔتعٌت أف ا١تشرفُت يشًتكوف ُب ذ ىذا النمط صورة اللجاف الفاحصةكيتخ: الجماعيشااؼ اإل -ِ
ة أكضاع ا١تدرسة كيشارؾ ٚتيع أفراد الفريق ُب دراس ،فريق عمل يزكر ا١تدرسة أك ا١تعلمعمليات التقييم ك

 .، كيقدموف تقريران موحدان يعكس ٤تصلة كجهات نظر الفريقأك أحواؿ ا١تعلم
 لية التعليمية التعلمية ألنو غَتاإلشراؼ بالرغم من عدـ جدكاه من ناحية خدمة العم إف ىذا النوع من

موجو إىل تنمية ا١تعلم ُب عملو ، كلكنو أقل سوءان من النمط السلطوم الذم تتأثر نتائجو بنوازع ا١تفتش 
 .الشخصية كمزاجو الفردم

مساعدة ا١تعلمُت على النمو كىو ٪تط اإلشراؼ الذم يستهدؼ : النمط التشاكرم اإلرشادم -ّ
كيتبٌت ا١تشرفوف من ىذا النمط مبدأ كحدة العمل  ،هتم لتحقيق أىداؼ عملهم التعليميُب ا١تهنة كمؤازر 

الًتبوم كتكاملو، كيعتمدكف ُب أسلوب عملهم على توظيف خرباهتم ُب خدمة ا١تعلم كمساعدتو على 
، كتوفَت فرص النمو دكف التقليل القدكة كالنموذج ٤تاكرتو كتقدَل ٕتديد كسائلو كطرقو كمعارفو من خبلؿ
 .(ِ)من شأف ا١تدرس كقدراتو ككجهات نظره

 :الفاؽ برن التقسرمرن 
ان للتطورات اليت تبعالتقسيم األكؿ تبعان لنوع ا٠تدمة اليت يقدمها اإلشراؼ الًتبوم، كالتقسيم الثاٍل 

 .(ّ)حدثت على مفهـو اإلشراؼ الًتبوم
 الحديِة في اإلشااؼ التابوم:تجاىات اال -ب 

ور طُب ضوء مفهـو اإلشراؼ الًتبوم اٟتديث ظهرت إتاىات حديثة ُب اإلشراؼ الًتبوم تراعي الت
 كقد ثبت جدكاىا على ا١تستول العريب كالعا١تي، كمنها:رم ا١تعاصر ُب السلوؾ التنظيمي، الفك

                                                           

 .ُٖٖ -ُٕٖصالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم  -1
 .َِِ، ُِٗاإلدارة الًتبوية ا١تعاصرة لعريفج ص  -2
 .ُِٗا١تصدر نفسو ص  -3
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لرنركي)العَلجي(:  -ُ كىو أسلوب إشراُب حديث يتصدل مباشرة للمهارات اإلشااؼ اإَل
التعليمية بقصد ٖتسينها كزيادة فاعليتها، كيعتمد على مشاركة ا١تشرؼ الًتبوم للمعلم مشاركة حقيقة ُب 

على تقييم عمل ا١تعلم  ب اإلشراؼ اإلكلينيكي من الًتكيزكيبتعد أسلو تنفيذ كل خطوة من خطواتو، 
ان فاعبلن ُب العملية اإلشرافية على قدـ ا١تساكاة مع ا١تشرؼ الًتبوم، كىذا ك٤تاسبتو إىل ضركرة جعلو طرف

يتطلب قدرة فائقة من ا١تشرؼ الًتبوم على التفاعل مع ىذا األسلوب؛ لتحسُت أداء كسلوؾ ا١تعلمُت 
كذلك بسبب مقاكمة ا١تعلمُت للتغَتات اٟتديثة، كىنا تظهر قدرة ا١تشرؼ الًتبوم  ،كمستول تدريسهم

 .كسب ثقة كصداقة ا١تعلمُت كإثارة دافعيتهم كٛتاسهم ٨تو العمل ُب ٧تاح ىذا األسلوب اٞتديدعلى  
ا١تعلمُت الصفي أسلوب إشراُب موجو ٨تو ٖتسُت سلوؾ  :بأنو اإلشراؼ اإلكلينيكي (كوجاف)كيعرؼ 

أ٪تاط التفاعل ، كٖتليل وعن طريق تسجيل ا١توقف التعليمي الصفي بكامل ،ك٦تارستهم التعليمية الصفية
  ، كىذا االٕتاه من اإلشراؼ لو مراحل تتم ُب ا٠تطوات التالية:ذهبدؼ ٖتسُت تعليم التبلمي ،الدائرة فيو

 إقامة عبلقة إ٬تابية بُت ا١تشرؼ كا١تعلم. -أ
 التخطيط ا١تشًتؾ بُت ا١تشرؼ كا١تعلم كا١تشاركُت اآلخرين للموقف التعليمي. -ب
 كتسجيل كقائعو باستخداـ األدكات ا١تناسبة.مشاىدة ا١توقف كمبلحظتو  -ج
لم كا١تشرؼ من قبل ا١تع–تعاكنيان ك  ٖتليبلن موضوعيان كشامبلن ٖتليل ا١توقف الذم ٘تت مشاىدتو  -د

كغَت مرغوب فيو خبلؿ ىذا ا١توقف؛  من خبلؿ ٖتديد كل سلوؾ مرغوب فيو ، كتقييمو-كا١تشاركُت
تقوٯتها، كمواطن الضعف للًتكيز عليها كالعمل على معاٞتتها لتحديد مواضع القوة لتعزيزىا كالعمل على 

 ُب التخطيط اٞتديد.
ا١تبلحظة الًتكيز على اإلشراؼ التقليدم ُب كعلى الرغم من أف اإلشراؼ اإلكلينيكي يشًتؾ مع 

دكر ا١تعلم من خبلؿ التفاعل  يًتكز ُب زيادة فاعلية اإلشراُب ا٢تدؼ األكؿ ٢تذا األسلوب، إال أف الصفية
اٟتقيقي مع ا١تشرؼ، كيبدك ذلك من خبلؿ اشًتاؾ ا١تعلم ُب عمليات التخطيط كا١تبلحظة كالتحليل 

الذم يتم من خبللو دراسة إذ يتفق ا١تشرؼ كا١تعلم على أسلوب ا١تبلحظة الصفية  ،كالتقوَل كالعبلج
 ذم ترتكز عليو األساليب القدٯتة ُب اإلشراؼ.كىنا ٮتتفي عنصر ا١تفاجأة الالسلوؾ التعليمي الصفي، 

 ك٢تذا األسلوب فوائد كمزايا، كمنها:
 أنو أسلوب يثق با١تعلم كقدراتو، كيهتم بتنميتو كتطوير كفاياتو التدريسية. -أ

 يشًتؾ ا١تعلم ُب التخطيط كالتحليل كالتقوَل، كبالتايل فهو أسلوب إشراُب مبٍت على ا١تشاركة. -ب
 ا١تعلم ُب ٖتليل سلوكو كأسلوبو ٕتعلو أكثر التزامان بتعديل ىذا السلوؾ.أف مشاركة  -ج
يتلقى ا١تعلم تغذية راجعة تنعكس مباشرة على تطوير عملو كأساليبو ا١تستقبلية، ٦تا ٬تنبو الوقوع ُب  -د

 األخطاء اليت كقع فيها سابقان.
 ا١تعلم أك على شخصيتو.يهتم ا١تشرؼ بتقوَل ا١توقف الصفي بدالن من الًتكيز على عمل  -ق
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 على ىذا االٕتاه ما يلي:كيؤخذ 
أنو إشراؼ صفي، كا١تواقف الصفية جزء من ا١تواقف التعليمية اليت تتأثر بعوامل أخرل   -أ

ا١تواقف األخرل ا١تعقدة  ىذا االٕتاه لمكاالمتحانات كالبيئة احمللية كخربات الطبلب السابقة، كبذلك يه
 غَت موقف التعليم الصفي.

ُب ٖتليل عملية التعلم كٯتتلك كفايات فنية عالية ُب ىذا ا١توضوع أف ا١تشرؼ اإلكلينيكي مؤىل  -ب
 ٦تا ٬تعل عبلقة ا١تشرؼ با١تعلم عبلقة ا١تدرب با١تتدرب.

بل يزكره كٮتطط للدرس معو ٍب يبدأ عملية ا١تبلحظة  علم،للم أف ا١تشرؼ ال يقدـ توجيهان حقيقيان  -ج
، كىذه ا١تمارسات ال تؤدم إىل تصحيح بعض ٦تارساتوتلقى مساعدة ٤تدكدة ُب كالتحليل، فا١تعلم ي

 تعليم متطور إ٪تا تؤدم إىل تصحيح للمواقف السلبية.
ي )التعاكني(:  -ِ طراؼ ا١تعنية بعملية ىو أسلوب يعتمد على مشاركة ٚتيع األاإلشااؼ التشاَر

، (ُ)التقوَل كٖتقيق األىداؼُب التخطيط كالتنفيذ ك  -كمعلمُت كتبلميذ من مشرفُت تربويُت- اإلشراؼ
من عدة أنظمة فرعية مستقلة، كيعتمد ىذا األسلوب على نظرية النظم اليت تتألف فيها العملية اإلشرافية 

مثل سلوؾ ا١تشرفُت، كسلوؾ ا١تعلمُت، كسلوؾ التبلميذ، كىذه األنظمة ٬تب أف تكوف مفتوحة على 
ة اإلدارية كالًتبوية كىذا األسلوب اإلشراُب يعترب الطالب ىو ٤تور العمليبعضها كبينها اتصاؿ مفتوح، 

ا١تشرؼ كا١تعلم، كقدرة نفتاح كالتعاكف ا١تستمر بُت كيعتمد اإلشراؼ التشاركي على ركح االكالتعليمية، 
ا١تشرؼ على التنسيق بُت ا١تعلمُت، كدعم أفكارىم، كمراعاة شؤكهنم، كتوفَت الثقة كاألماف كالتقدير  

للمعلم كا١تشرؼ، ككل ذلك يتبلءـ مع مفهـو كمقياس لتقييمهم، كيساعد ُب بناء شخصية متوازنة 
اإلشراؼ الًتبوم اٟتديث الذم يقـو على التواصل كاٟتوار ا١تفتوح بُت  السلوؾ التنظيمي داخل منظومة

شفت الدراسات أف كقد ككيتسم بالتشاركية كالعلمية كالعمق ُب تناكؿ القضايا الًتبوية،  ،ا١تعلم كا١تشرؼ
الفعلي كإتاىاهتم ٨تو  أسلوب اإلشراؼ اإلجرائي التعاكٍل أكثر فاعليو ُب ٖتسُت سلوؾ ا١تعلمُت

كىذه النتائج تنسجم مع الدعوة اليت تشَت إىل أف العملية الرئيسية ُب اإلشراؼ الًتبوم ىي  اإلشراؼ،
كإذا مل يتغَت ٪تط عملية التفاعل ىذه كمضموهنا على ٨تو يؤدم إىل عملية التفاعل بُت ا١تشرؼ كا١تعلم،  

ل على ٪توذج مفتوح للتواصل، فإف كل اٞتهود ا١تبذكلة عملية التفاع ٖتسُت سلوؾ ا١تعلم، أك مل تبقى 
إل٧تاح عملية اإلشراؼ ستظل قليلة الفائدة، ضعيفة األثر، ٦تا ٬تعل القيادات الًتبوية مطالبة بتوفَت كافة 

                                                           

الًتبوم ينبثق من كونو عمليو فنية مصاحبة للعملية التعليمية التعلمية ُب كذكر جودت عزت أف مفهـو ا١تنحى التكاملي لئلشراؼ  -1
رستو من ا١تدرسة هتدؼ إىل ٖتسُت نتاجاهتا، كىو هبذا ا١تفهـو مسؤكلية مشًتكة بُت مدير ا١تدرسة باعتباره قائدان تربويا كمشرفان مقيمان ُب مد

ران متخصصان من ناحية أخرل، ككبل٫تا ٯتكن أف يقوما معا بدكر تربوم تعاكٍل فاعل ناحية، كا١تشرؼ الًتبوم باعتباره خبَتان تربويان كمستشا
، اإلدارة كمؤثر، يتمثل ُب اإلدارة كالتنظيم كا١تتابعة من قبل مدير ا١تدرسة، كتقدَل الدعم كا١تساندة كا٠تربة الًتبوية من قبل ا١تشرؼ الًتبوم

 .َِٓالتعليمية كاإلشراؼ الًتبوم ص
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التسهيبلت كالظركؼ اليت ٘تكن ا١تشرفُت الًتبويُت كا١تدراء كا١تعلمُت من القياـ بالتعاكف إلجراء البحوث 
 ية التعاكنية من أجل ٖتسُت عملية التعلم، ككذلك تأىيلهم بكفايات تربوية كتعليمية تساعدىم ُباإلجرائ

كحل مشكبلهتم بطريقة البحوث اإلجرائية، كٖتسُت سلوكهم التنظيمي داخل منظومة  تلبية حاجاهتم
 اإلشراؼ الًتبوم.

ُب كضع ا١تديركف كا١تعلموف ا١تشرفوف الًتبويوف ك متكامل يشارؾ فيو نظاـ اإلشااؼ باألىداؼ:  -ّ
يلتزموف ٚتيعان على ٖتقيقها على كٖتديد مسؤكلية كل طرؼ ُب ٖتقيق ىذه األىداؼ، ك أىداؼ مشًتكة، 

الذم مفهـو اإلدارة باألىداؼ ىو مأخوذ من ٨تو يدرؾ كل كاحد منهم بالنتائج ا١تتوقعة من عملو، ك 
بالًتكيز على ٖتقيق األىداؼ عن طريق  زيادة فعالية ا١تنظمة اإلدارية؛ كإتاه جديد يهدؼ إىلظهر  

مشاركة ٚتيع أعضاء التنظيم ُب كضع األىداؼ ا١ترجو بلوغها، على أف تكوف األىداؼ ٤تددة زمنيان، 
ىو ٖتسُت عملييت التعليم  فإذا كاف ىدؼ اإلشراؼ الًتبوم، قابلة للقياس، كتعطي نتائج أفضلك 

ا١تشرؼ الًتبوم سيسعى إىل اشتقاؽ ٣تموعة من األىداؼ العامة كذلك ٔتشاركة ا١تعلمُت  كالتعلم، فإف
، ألداءيَت كاضحة ُب اا١تعنيُت، ٍب العمل معان بدافعية كٛتاس ٨تو ٖتقيق تلك األىداؼ، كذلك ضمن معا

م ا١تبٍت كيتضح أف اإلشراؼ الًتبو كمعايَت كاضحة لقياس األىداؼ اٞتزئية؛ من أجل سهولة تقوٯتها، 
كالرضا عن العمل لدل ا١تعلمُت، كٖتمل ا١تسؤكلية كاالنتماء  على ىذ ا١تدخل ينتج عنو الركح ا١تعنوية

كما أف التعاكف كالتشارؾ بُت ا١تعلم كا١تشرؼ يساعد ُب توفَت جو من كدرجة ا١تشاركة ُب اٗتاذ القرارات،  
 ،إتاىات ا١تعلمُت ٨تو ا١تشرفُت كاإلشراؼك٬تعل التواصل بينهم يؤثر إ٬تابيان على  ،التفاىم كاأللفة

كتطوير سلوكهم على ٨تو أفضل، كقد تأثر اإلشراؼ الًتبوم ٔتفهـو نظرية اإلدارة باألىداؼ كأصبح 
 ،اإلشراؼ الًتبوم يشًتؾ فيو كل من ا١تشرفُت الًتبويُت كا١تدراء كا١تعلمُت بتحديد أىداؼ تربوية مشًتكة

٦تا يساعد على إزالة سوء الفهم بُت كل من  ،كٖتديد مسئولية كل طرؼ ُب ٖتقيق تلك األىداؼ
ىل ٗتطيط كتنظيم عملية اإلشراؼ، كيعطي ا١تعلم اٟترية ُب تقييم أنظمتو إا١تشرؼ كا١تعلم، كيؤدم 

لة التناقضات، ٦تا يؤدم إىل إزاكاختيار السلوؾ ا١تناسب للقياـ ٔتمارستو ُب ضوء ما ٭تققو من أىداؼ، 
كباقي عناصر منظومة اإلشراؼ، كييسر عملية ٖتقيق كتقليل الصراعات الداخلية بُت إدارة السلوؾ 

 األىداؼ اإلشرافية، كالسلوؾ ا١تبلئم ٢تذه النظرية اإلدارية ىو اإلشراؼ باألىداؼ. 
شرؼ كا١تعلم، ٣تموعة العمليات اليت يشًتؾ ُب تنفيذىا كل من ا١ت :ؼ ىذا االٕتاه بأنور  كقد عي 

كتتضمن ىذه العمليات ٖتديد األىداؼ ا١تراد ٖتقيقها ٖتديدان كاضحان كقاببلن للقياس، كٖتديد ٣تاالت 
ا١تسؤكلية الرئيسة لكل من ا١تشرؼ كا١تعلم ُب ضوء النتائج ا١تتوقعة، كاستخداـ ا١تقاييس احملددة لقياس 

 ظيمها.ٖتقيق األىداؼ؛ من أجل ضبط سَت العملية اإلشرافية كتن
 تند إىل عدة عوامل أساسية:سكلزيادة فاعلية اإلشراؼ باألىداؼ ُب ٖتسُت العملية الًتبوية فإنو ي
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اإلشراُب، كما يًتتب على ذلك من معرفة  ذا النظاـ٢تلًتبوم دراسة كافية شرؼ اأف يكوف للم -أ
 جيدة بالتخطيط كالتنفيذ كالتقوَل كا١تتابعة.

 أف ينطلق ا١تشرؼ الًتبوم من منطلق ا١تشاركة كما يتطلبو ذلك من فهم لديناميكية اٞتماعة. -ب
 أف يكوف ا١تشرؼ الًتبوم متخصصان ُب ا١تادة الدراسية اليت يشرؼ عليها. -ج
أف يكوف ا١تشرؼ الًتبوم ملمان ببعض العلـو اليت تنعكس إ٬تابيان على أدائو، كعلم النفس الًتبوم،  -د

 النفس االجتماعي، كاإلدارة كمهارات ٖتديد األىداؼ. كعلم
كلما إذ   ؛٤تددان  -نطاؽ اإلشراؼ–أف يكوف عدد ا١تعلمُت الذين يشرؼ عليهم مشرؼ كاحد  -ق

 زاد عدد ا١تعلمُت قلت فعالية اإلشراؼ الًتبوم.
اٞتهود بُت ا١تشرؼ كيتميز ىذا االٕتاه بفعاليتو، كىو يتفق مع اإلشراؼ الًتبوم التشاركي ُب توحيد 

كا١تعلم كفتح قنوات االتصاؿ بينهما، كما يتفق مع اإلشراؼ الًتبوم اإلكلينيكي )العبلجي( ُب تركيزه 
على العمل ا١تشًتؾ للمعلم كا١تشرؼ ُب التخطيط كالتحليل كالتقوَل، كيزيد عليها ُب أف عملية ا١تراجعة 

 ة.كا١تتابعة ىي عملية متواصلة لسَت العملية اإلشرافي
كمشاركة ا١تعلمُت ُب ٖتقيق  بو، قبل ا١تشرؼ الًتبوم منلكن ىذا االٕتاه ْتاجة إىل قناعة كالتزاـ 

معهم بدكف مراقبة كمتابعة، االلتزاـ الداخلي لدل ا١تعلمُت؛ ليضمن تنفيذ األىداؼ ا١تتفق عليها 
رضا الوظيفي كاالنتماء باإلضافة إىل ضركرة تناكؿ ٚتيع مستويات األىداؼ الًتبوية، ككل ذلك يولد ال

١تنظومة اإلشراؼ الًتبوم، كتوليد سلوؾ إ٬تايب لدل ٚتيع عناصر النظاـ اإلشراُب، كيتولد لدل ا١تعلمُت 
بسبب مشاركتهم ُب صياغة كٖتديد األىداؼ التعليمية مع ا١تشرؼ  ؛إتاىات إ٬تابية ٨تو اإلشراؼ

 .(ُ)داؼ اليت شارؾ ُب كضعهاالًتبوم، فيشعر ا١تعلم باألمن؛ ألنو سيقـو ٔتوجب األى
 معوقات اإلشااؼ التابوم: -ج

على الرغم من تبنيها لئلشراؼ الًتبوم الشوركم  ىناؾ عدة معوقات تعاٍل منها اإلدارة الًتبوية
ٔتفهومو اٟتديث بتحقيق أىدافو، من تطوير للعملية التعليمية  تسبب عدـ قياـ اإلشراؼ الًتبوم ،الشامل

ُت كتطوير ُب ٦تارسات كل من ا١تعلمُت كا١تشرفُت كزيادة ٪توىم، أك سذلك من ٖتبشكل عاـ ٔتا يعنيو 
ٖتسُت األساليب اإلشرافية كتطورىا، أك تطوير الظركؼ احمليطة ُب ا١توقف التعليمي اليت تسهل من عملية 

 التعليم، كمن ىذه ا١تعوقات ما يلي:
 لواحد.األعداد الكبَتة للمعلمُت الذين يشرؼ عليهم ا١تشرؼ ا -ُ
 عدـ استقرار ا١تدارس لفًتة طويلة ُب بداية العاـ الدراسي؛ لكثرة التنقبلت كالتشكيبلت ا١تدرسية. -ِ

                                                           

-ِْٖ، كاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم صُٓٗ-ُٖٖاالٕتاىات: السلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص انظر ٢تذه -ُ
 .ُُٕ، كاإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم لعدس كآخرين صُِٓ، كاإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم )إتاىات حديثة( لرداح ا٠تطيب كآخرين صَِٓ
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ضعف انتماء ا١تعلم للمهنة؛ حيث إف عدـ الرضا الوظيفي عند عدد ال بأس بو من ا١تعلمُت  -ّ
 تأثَت اإلشراؼ. ، كيوتر العبلقة مع ا١تشرؼ، كيقلل من٭توؿ دكف تنفيذ التعليمات كالتوجيهات

 مقاكمة ا١تعلم كا١تشرؼ الًتبوم للتجديدات الًتبوية، كيعترباف ذلك خركجان عن الركتُت ا١تعتاد. -ْ
 التناسق بُت األعماؿ ُب األقساـ اإلدارية ا١تختلفة يعيق إ٧تاز األعماؿ بفاعلية. ـالتداخل كعد -ٓ
  م، يقلل من كجود مشرفُت تربويُت ذك عدـ كجود معيار علمي ثابت الختيار ا١تشرفُت الًتبويُت -ٔ

 .كفاءة عالية
 كضغط اإلنفاؽ كضبطو. ،األكضاع االقتصادية، كالتشدد اإلدارم ٖتت باب اقتصاديات التعليم -ٕ
كاىتمامهم بالنواحي النظرية على حساب النواحي العملية،  ،خربة ا١تشرفُت الًتبويُت صنق -ٖ

 .الفنيةأكثر من النواحي اإلدارية كالنواحي 
 النقد السليب غَت البناء للمعلمُت من الصور التقليدية لئلشراؼ. -ٗ

ا٠توؼ من عدـ احملاباة كاجملاملة أك العداء الشخصي من جانب ا١تعلمُت للمشرؼ، كعدـ  -َُ
 كجود اتصاالت كافية، كتصديق اإلشاعات كالوشايات من جانب ا١تشرؼ الًتبوم عن ا١تعلمُت.

  ترتكز على مركزىم الوظيفي.يتشرافية الا١تشرفُت الًتبويُت سلطتهم اإلاستخداـ  -ُُ
مع إ٫تاؿ اٞتوانب كطريقة للتقوَل،  على نتائج الزيارات الصفيةا١تشرؼ الًتبوم اعتماد  -ُِ

 اليت يقـو هبا ا١تعلم. األخرلكالنشاطات 
من ا١تعلمُت أك ا١تديرين أك عدـ كجود معززات إ٬تابية لئلبداعات أك اإل٧تازات الًتبوية لكل  -ُّ

ززات عا١تشرفُت الًتبويُت أك العناصر اإلدارية األخرل ذات العبلقة باإلدارة الًتبوية، كالًتكيز فقط على ا١ت
 للمقصرين باستخداـ السلطة اإلدارية. قابعكالالسلبية 
ان، كعدـ إعطائهم إ٫تاؿ ٤تاكالت بعض عناصر اإلدارة الًتبوية كا١تعلمُت من تطوير أنفسهم ذاتي -ُْ

الفرصة الكافية ُب تكملة دراساهتم الًتبوية كتطوير أنفسهم فنيان كإداريان، ككضع معيقات إدارية ٖتبطهم 
 عن استمرارية التطوير الذاٌب كالتحسُت.

رغم التوجيهات العا١تية كالنداءات بالعمل بالنظم ا١تفتوحة ١تميزاهتا الكبَتة، إال أنو مازاؿ النظاـ  -ُٓ
 اإلدارم الًتبوم يتصف بأنو نظاـ مغلق كغَت مفتوح على األنظمة األخرل.

ا١تركزية الشديدة ُب اٗتاذ القرارات كالعمليات األخرل ا١ترتبطة هبا، كعدـ تفويض السلطات أك  -ُٔ
 ا١تهمات للغَت، ْتجة أف عملية التفويض تنقص من دكر اإلدارم كأ٫تيتو.

 عدـ ٖتقيق ا١تساكاة ُب اٟتقوؽ بُت فئات ا١تشرفُت الًتبويُت.عدـ األخذ ٔتبدأ احملاسبة، ك  -ُٕ
 قلة ا١تعلمُت ا١تختصُت كاألجهزة كالوسائل التعليمية، ككثرة األعباء ا١تلقاة على عاتق ا١تعلم. -ُٖ
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ا٢تيكلية التنظيمية اٞتامدة، كاليت تعتمد على النظاـ الرأسي ُب التنظيم، كتركيز الصبلحيات  -ُٗ
 .(ُ)حسب طبيعة النظاـ ا٢تيكلي الرأسي لدل فئة قليلة

أك إمكاناهتا ألسباب تتعلق بطبيعة نظاـ الدكؿ  ؛باإلضافة إىل معوقات أخرل ٗتتلف من بلدة ألخرل
ا١تادية أك البشرية، كُب ظل ىذه ا١تعوقات تربز أ٫تية ٖتسُت كتطوير النظاـ اإلدارم الًتبوم أك النظاـ 

كالقياـ  ،العمليات كاألساليب اإلدارية اٟتديثة اليت ثبت ٧تاحها عا١تيان اإلشراُب، كالبحث عن أفضل 
 ،النظر ُب األساليب كالعمليات اٟتديثةب ،(ِ)فق مع شريعتنا اإلسبلمية ا١تباركةانها ٔتا يتو يبتعديلها كٖتس

النظاـ اإلدارم  ككيفية التعامل معها تربويان، ك٤تاكلة ٕتريبها كتطبيقها بعد إجراء الدراسات ا١تسحية لواقع
فاعلة  كٖتديد السلبيات كا١تعوقات كالعمل على التخلص منها، كٕتريب كتطبيق برامج تطويرية ،الًتبوم

ليربز دكر الباحثُت الًتبويُت كا١تؤسسات كاٞتمعيات كا١تؤ٘ترات الًتبوية كا١تعنيُت بتطوير العملية كناجحة، 
 .(ّ)ا١تستويات اإلدارية ا١تختلفةالًتبوية كالتعليمية من قيادات إدارية ُب ٚتيع 

 تقررم عملرة اإلشااؼ التابوم: -د
اليت حددىا برنامج اإلشراؼ  ىداؼُب بلوغ األنجاح العملية يقصد منها دراسة مدل  التقييم:

اليت استخدمها جهاز اإلشراؼ الًتبوم ُب ىذه  ب ا١تختلفةالوسائل كاألساليكدراسة مدل ٧تاح  الًتبوم،
كاقعية تساعد ُب التطلع للمستقبل، ككضع خطط الربامج  إلعطاء القائمُت على الربنامج صورة؛ العملية

 :ةاٞتديدة، كتشتمل عملية تقييم اإلشراؼ الًتبوم على اٞتوانب التالي
تقييم أىداؼ اإلشراؼ الًتبوم ٔتفهومو الشامل، ْتيث تشمل العناصر األساسية للموقف  -ُ

 كا١تنهاج، كالكتاب، كالطالب، كالبيئة احمللية، كالتسهيبلت ا١تادية ا١تتوفرة.: ا١تعلم، ، كىيالتعليمي
كالتكامل  ،، من حيث ارتباطها باألىداؼتقييم خطة اإلشراؼ الًتبوم ٔتستوياهتا ا١تختلفة -ِ

 كالتنسيق فيما بينها، مع بياف درجة التحقق ا١ترغوبة من األىداؼ.
 ُب ا٠تطة، كمدل فاعليتها كمناسبتها للهدؼ.ا١تستخدمة  تقييم الوسائل كاألساليب كاألنشطة -ّ
 ناتج عملية اإلشراؼ الًتبوم كاملة ُب ٣تاالهتا ا١تتعددة، مثل:ك تقييم مردكد أ -ْ
يب تدريس ا١تعلمُت ك٪توىم ا١تهٍت، كذلك عن طريق التقييم الذاٌب من ا١تعلم، التغَت ُب أسال -أ

 أف الطبلب ٯتكنهم أف يسا٫توا بفاعلية ُب تقييم معلميهم.كالتقييم من قبل ا١تشرؼ الًتبوم، كما 

                                                           

 .ِّٗ، كانظر: كاإلدارة الًتبوية ٟتسن ٤تمد كالعجمي صِٓٔ-ِِٔصإلشراؼ الًتبوم السلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كا -1
أثبتو ُب الظاىر؛ ألف كثَتان من األنظمة العا١تية اليت شهد ٢تا  حىت لوكاف لو ٧تاحمردكد أيان كاف، باطل ك  الشريعة اإلسبلمية فما عارض -ِ

بالنجاح، كنالت الشهادات على ذلك، ما لبثت أف اهنارت بعد زمن، كقد شاىدنا ذلك ُب األزمة االقتصادية اليت عصفت بالعامل، كسببت 
ض ر ١تا يعا ُب ٣تتمعاتنا ُت، كبالتايل ال مكافالعا١تاهنيار شركات عمبلقة كانت مضرب مثل ُب النجاح؛ ألهنا تتعامل ٓتبلؼ شريعة رب 

   .أيان كاف كبأم مسمى كافاإلسبلمية الشريعة 
 .ِٓٔ، ِْٔصالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم  -3
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التغَتات اليت ٖتدث عند الطبلب، من حيث قدرة ا١تعلم على مساعدة كل طالب على النمو  -ب
كإحداث تغَتات  ،ا١تتكامل ُب كل اجملاالت كبشكل مستمر، ٍب تكوين إتاىات تربوية سليمة كمناسبة

ىات كالقيم، كٯتكن قياس ىذه التغَتات عن طريق اختبارات التحصيل، ُب ا١تعلومات كا١تهارات كاالٕتا
 كمبلحظات ا١تعلمُت، كا١تقاييس النفسية.

ج كالكتب، كيتضح ذلك ُب دكر ا١تشرؼ الًتبوم ُب عمل األْتاث ا هات اليت ٖتدث ُب ا١تنالتغَت  -ج
 كالدراسات على ا١تنهاج.

يساىم ُب إعطاء صورة عن جدكل  احمللية كاليت تعطي معياران التغَتات اليت ٖتدث ُب اجملتمع كالبيئة  -د
 اليت يشرؼ عليها ا١تشرؼ الًتبوم. الفعاليات كاألنشطة

 رضى ا١تعلمُت عن عملهم. -ق
 كفايات ا١تعلمُت ا١تعرفية كاألدائية العالية.  -ك
 إتاىات ا١تعلمُت اإل٬تابية ٨تو عمل ا١تشرؼ الًتبوم. -ز
 ُب اٟتوارات الصفية كاجتماعات ا١تعلمُت مع مشرفيهم. كضوح السلوؾ الشوركم -ح
 مستويات طبلهبم التحصيلية. الية للمعلمُت من خبلؿٖتقيق اإل٧تازات الع -ط
 إطبلؽ الطاقات اإلبداعية لدل ا١تعلمُت من خبلؿ ٪تاذج عملية. -م
 ا١تعلم ا١تتذمر كا١تتعاكف.ؽ الفردية بُت ا١تعلمُت من قبل ا١تشرؼ الًتبوم، ْتيث يتقبل ك مراعاة الفر  -ؾ
 .(ُ)كضوح الكفاية ُب إدارة الوقت كاالجتماعات كالتواصل ا١تفتوح -ؿ

 كسائل تقررم عملرة اإلشااؼ التابوم:
 كال يلـز ا١تشرؼ الًتبوم التقيد بواحدة منها، كمنها: ،يوجد عدة كسائل للتقييم

 للمشرؼ كا١تعلمُت كأكلياء األمور.كالتجارب، كاالختبارات، كىذه مقنعة الوسائل ا١توضوعية:   -ُ
ا١تبلحظة، كٕتمع ا١تعلومات ا١تطلوبة كاالستبيانات، كالتقارير، كا١تناقشات، ك  الوسائل الذاتية: -ِ

 .(ِ)فيها من ا١تعلمُت كالتبلميذ كا١تشرفُت كأكلياء األمور
 

  

                                                           

 .ِِْالًتبوية ا١تعاصرة ص، كاإلدارة ِٓٔ-ِّٔ، كاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم َٗلعدس كآخرين  الًتبوماإلدارة كاإلشراؼ  -1
 .ِٓٔ، كاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم صِٗلعدس كآخرين ص اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم -2
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 أسالرب اإلشااؼ التابوم
باستخداـ ٣تموعة من األساليب الشامل اٟتديث ك اإلشراؼ الًتبوم يقـو ا١تشرؼ الًتبوم ُب ضوء 

ا١توقف  كمرتبط بطبيعية، ككل أسلوب منها ما ىو إال نشاط تعاكٍل منسق كمنظم اإلشرافية ا١تختلفة
ُب إتاه األىداؼ ْتيث يتناسب مع الظركؼ كاإلمكانات للمدارس كا١تعلمُت،  ،كمتغَت بتغَته ،التعليمي

درسة، كالزيارة الصفية، كاالجتماعات كاللقاءات الفردية أك اٞتماعية، كتبادؿ زيارة ا١ت، كالًتبوية ا١تنشودة
، ل، كا١تعارض، كالنشرات الًتبوية، ككرش العماضرات الًتبويةكاحمل الندكاتالزيارات كا٠تربات، كا١تؤ٘ترات ك 

س كمقياا٢تادفة  ال يقتصر على الزيارات الصفية ، ك كإجراء البحوثكالدكرات، كالدركس التوضيحية، 
كبتغَت  ،ف اإلشراؼ الًتبوم متغَت بتغَت األحواؿ اجملتمعةنظران ألك  ،كالتعلم لتحسُت عملية التعليم

كبتغَت ا١تواقف الًتبوية، فاألساليب ٗتتلف باختبلؼ ىذه األمور كما يكتنفها من األىداؼ الًتبوية، 
متغَت كأكثر من احتماؿ، فقد ٬تد كثر من أكمن ٍب سيجد ا١تشرؼ الًتبوم نفسو أماـ  متغَتات فرعية،

١تواجهة  ؛نفسو مضطران الستخداـ ىذا األسلوب أك ذاؾ، أك ا١تزج بينهما، أك ا١تزاكجة بُت عدة أساليب
ىو األفضل منها  ان معين ان إف أسلوب :كبالتايل ال ٯتكن القوؿ متطلبات العملية التعليمية اليت يشرؼ عليها،

كتعمل ىذه األساليب  كمع ٚتيع ا١تدارس، ،كل ا١تواقف كالظركؼ  كُب ،ل ا١تعلمُتعلى اإلطبلؽ مع ك
اإلشرافيو ٚتيعان على ٖتسُت ٦تارسات ا١تعلمُت الصفية، كٖتسُت ظركؼ التعلم، كينتج عنها إتاىات 
إ٬تابية لدل ا١تعلمُت ٨تو اإلشراؼ كالرضا عن العمل، كلذلك فإف ىذه األساليب تتطلب مشرفُت 

كفاءات تربوية مهنية، قادرين على اختيار األسلوب ا١تبلئم للموقف اإلشراُب؛ تربويُت مقتدرين كذكم  
تفيد أف كل أسلوب من األساليب اإلشرافية لو أ٫تية إذا أحسن ا١تشرؼ الًتبوم  ف الدراساتأل

 .(ُ)استخدامو ٔتشاركة ا١تعلمُت اإل٬تابية ُب أم نشاط يقـو بو ا١تشرؼ الًتبوم
 .إف شاء اهلل تعاىل ىذه األساليبكسأقف ىنا على بياف بعض 

 إشراُب يهدؼ إىل ما يلي:أسلوب كىو  الزيارات الصفرة: -ُ
 .تول التبلميذسالتدريس، كمع ا١تشرؼ الًتبوم ميدانيان على طريقة طبلا -أ

ط برنا٣تو يطٗت منليتمكن ا١تشرؼ الًتبوم  ؛األىداؼ ا١تتفق عليها أكد من مدل ٖتققالت -ب
شراؼ لئلكتعزيز مواطن اإل٬تابية كالقوة؛ ليصل إىل ٖتقيق ا٢تدؼ الرئيسي  الضعفاإلشراُب لعبلج 

 .كىو ٖتسُت عملية التعليم كالتعلم، ك٪تو ا١تعلم كا١تشرؼ مهنيان كشخصيان  ،الًتبوم
 زيزىا كتنميها ٨تو ٖتقيق األىداؼ.كٖتريرىا كتع ،الكشف عن قدرات ا١تعلمُت الثقافية -ج
ُب أفضل مستول؛ لكي يستطيعوا استخداـ  دح سلوكهم؛ ٞتعلهم دائمان حفز ٫تة ا١تدرسُت كم -د

 أفضل الطرؽ كاألساليب التدريسية، كاستخداـ ألواف النشاط ا١تساعدة.
                                                           

، كاإلدارة ُِٓ، ُُٖ، َُٖصالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ك  ،ُِٕاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم ص -1
 .ِِّ( لرداح ا٠تطيب كآخرين صكاإلشراؼ الًتبوم )إتاىات حديثة
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ُب تنفيذ ما  اٞتهد الذم يبذلو ا١تعلموفعلى ك  ،التعرؼ على حاجات ا١تعلمُت كرغباهتم -ق  
 يقًتحونو من خطط.

 ل ا١تعلم آراء كمقًتحات ا١تشرفُت، كبناء الثقة معهم؛ لكي يقبكمعهم ا١تعلمُتتقوية أكاصر العبلقة بُت  -ك
 تشخيص مواطن القوة كالضعف عند ا١تعلمُت؛ ١تعاٞتة الضعف، كتعزيز مواطن اإل٬تابية كالقوة. -ز
ٕتدد الزيارات الصفية ثركة ا١تشرؼ الًتبوم ا١تعرفية، كٖتفزه على االطبلع على كل ما ىو جديد  -ح
 اؿ اإلشراؼ الًتبوم كطرؽ التدريس.ُب ٣ت
لوب س، كضمن أضمن خطة شاملة ٤تددة كمتفق عليهاف كو ينبغي أف ت نجاح الزيارة الصفرةلك 

كالبد أف يفهم كل من ا١تشرؼ كا١تعلم ْتيث تكوف الزيارة الصفية كسيلة كليست غاية،  ،إشراُب شامل
 بد من مراعاة ما يلي:كلفعاليتها ال أ٫تية الزيارة الصفية كاٟتاجة إليها، 

 عدـ استخداـ ا١تشرؼ الًتبوم سلطتو الوظيفية، كعليو كسب ثقة كاحًتاـ ا١تعلمُت بكل مهارة. -ُ
 أف تكوف الزيارة الصفية ٥تطط ٢تا منذ العاـ الدراسي كبالتعاكف مع مدير ا١تدرسة. -ِ
 فة كالتعاكف كاحملبة.التخطيط ا١تشًتؾ بُت ا١تشرؼ كا١تعلم للموقف التعليمي ُب جو من األل -ّ
 عمل ا١تعلم كالطبلب،دخولو الصف يعطل فبل بأصوؿ الزيارة الصفية،  أف يلتـز ا١تشرؼ الًتبوم -ْ

كأف يكوف طلق احمليا عند دخولو الصف، كيتخذ لو مكانان ال يلفت انتباه اٞتميع، كأف ال يبدم 
يتدخل ُب درسو، أك يلقي الدرس  كال يقاطع ا١تعلم أكمبلحظات سلبيو أك يظهر أم قلق داخل الصف، 

  نيابة عنو إال ُب ضوء اتفاؽ مسبق.
أك أهنا تبحث عن أخطائو، أك أهنا الزيارة أف يشعر ا١تعلم أف الزيارة الصفية ليست تقوٯتية،  -ٓ

 الوحيدة خبل العاـ الدراسي، كلكنها من أجل مساعدتو كإرشاده.
عقد اللقاء الفردم بعد الزيارة الصفية مباشرة، كأف يركز ا١تشرؼ الًتبوم على مناقشة األمور  -ٔ

ه إعطاء توجيهات كأكامر كتعليمات فقط، بل ر كأال يكوف دك ا١تهمة، كمزايا اٟتصة، كنقاط القوة فيها، 
 كدم ٤تبب.ليمية بشكل مريح حرية التعبَت عن رأيو كمواقفو التع، كإعطاء ا١تعلم ُب النقاش اٟتوار الشوركم

تبُت طريقة التدريس ا١تتبعة، كمستول التبلميذ، كمدل  ،أف تسفر الزيارة الصفية عن نتائج إ٬تابية -ٕ
 خذ ذلك بعُت االعتبار عند كضع خطتو السنوية.أ؛ حىت يكاستغبلؿ أفكارىم كتعزيزىا ،تقبل ا١تعلم لطبلبو

قادران على فهم ما ٬ترم ُب غرفة كا١تشرؼ الًتبوم الذم يستخدـ ىذا األسلوب البد أف يكوف 
العناصر ا١تختلفة؛ ألف ا٢تدؼ  بُت ةفيييع من خبل٢تا إدراؾ العبلقات الوظيستط ،بنظرة مشوليةالصف 

ٚتيع عناصر ا١توقف  تقوَل ا١تعلم فقط، بل التبلميذ كا١تنهاج كاألدكات كا١تواد التعليمية، أمتقييم ك  سلي
 التعليمي، لذا البد من قياس ما ٬ترم داخل غرفة الصف بدقة.

مدل ما يتحكم هبا أمراف: األكؿ: ا٢تدؼ الذم من أجلو كانت الزيارة، كالثاٍل:  كمدة الزيارة الصفرة
اد إذ أر  توصل إليو ُب الزيارة من ٖتقيق ا٢تدؼ، فقد ال يكتفي ا١تشرؼ الًتبوم بزيارة صفية كاحدة
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كالزيارة الصفية لدقائق ال يتمكن من خبل٢تا  ،االطمئناف على سَت التعلم ُب إحدل الوحدات مثبلن 
فا١تقياس ىو بقاء ا١تشرؼ ُب الصف معرفة الكثَت من طاقات ا١تعلم كحاجاتو، ا١تشرؼ الًتبوم من 

 مغادرتو. اد قبلر أكد من حصوؿ ا١تكأف يتالوقت الذم يكفي لتحقيق ا٢تدؼ الذم جاء من أجلو، 
كينقسم السلوؾ الصفي إىل قسمُت: أحد٫تا: سلوؾ لفظي، كيتفرع إىل سلوؾ مباشر، كسلوؾ غَت 

 مباشر، كالثاٍل: سلوؾ غَت لفظي.
ا١تعلم كالتبلميذ، كبُت  أ٫تية دراسة السلوؾ الصفي كٖتليلو إىل ٖتليل نوع التواصل اٞتيد بُت زكترب 

 كالتخلي عن التواصل السليب. ،التواصل اإل٬تايبمن أجل تعزيز  ؛ا١تعلم كا١تشرؼ الًتبوم
 كرغم أ٫تية ىذا األسلوب إال أف لو بعض ا١تعيقات، كىي:

كالتقارير التقوٯتية اليت قد تؤثر على ترفيعهم  القلق كا٠توؼ من الزيارات الصفيةشعور ا١تعلمُت ب -أ
 كزيادهتم السنوية.

 قائدان تربويان يعمل على مساعدتو كٖتسُت أدائو.عدـ فهم ا١تعلم لدكر ا١تشرؼ الًتبوم بوصفو  -ب
 ما يرسخ ُب أذىاف ا١تعلمُت من ا٠تربات ا١توركثة لدكر التفتيش للمشرؼ الًتبوم. -ج
 .نتائج التفاعل أثناء الزيارة الصفية عدـ كجود تقنية أك أداة ٤تددة يتقنها ا١تشرؼ الًتبوم لقياس -د
أعمالو، كالتداخل بُت مهامو الفنية كاإلدارية يشتت أفكاره ضيق كقت ا١تشرؼ الًتبوم ككثرة  -ق

يبعده عن ٖتقيق أىدافو اإلشرافية، باإلضافة إىل أف الزيارة الصفية تستغرؽ كقتان طويبلن إذا ٘تت على ك 
 توجيو كإرشاد.كيلحقها  ،الوجو الصحيح؛ إذ يسبقها ٗتطيط كإعداد

رس كظيفتو ٔتلل كتثاقل متناسيان أف عملو ٭تتاج قصور ا١تشرؼ الًتبوم عن فهم دكره؛ حيث ٯتا -ك
 إىل قائد تربوم ٣تدد كمبدع.

اٞتو االجتماعي النفسي غَت ا١تريح كالذم ٯتارس ا١تشرؼ الًتبوم دكره من خبللو، كىذا مرتبط  -ز
 بالفكر القدَل اٞتامد للسلطة.

 .(ُ)ضعف ا١تقدرة العلمية أك ا١تعرفية أك األدائية لدل ا١تشرؼ الًتبوم -ح
كالذم يدكر فيو نقاشات بُت ا١تشرؼ الًتبوم  اللقا  الفادم برن المشاؼ التابوم كالمعلم: -ِ

كعلى ا١تشرؼ الًتبوم العمل على هتيئة ا١توقف  ف ذلك قبل أـ بعد الزيارة الصفية،اكا١تعلم، سواء أك
ت ال ا١تعلم منتبهان ٢تذه القرار ا١تعلم القرار ْترية كاستقبللية؛ ألف االختيار اٟتر ٬تعالتعليمي ْتيث ٮتتار 
يفي ْتاجاتو كشعوره  لك االختيار؛ ألف ذلكذعملو كفق  كبالتايل يوجو ا١تعلم كمسؤكالن عن نتائجها،

با١تسؤكلية، كألنو بدكف القناعة ُب التعامل يتخذ كل من ا١تشرؼ الًتبوم كا١تعلم طابع اللعبة ْتيث يدافع  
كل طرؼ على ما يراه، كال ٮتسر بذلك سوء الطالب، فالعبلقة اإل٬تابية بُت ا١تشرؼ الًتبوم كا١تعلم 

                                                           

، كاإلدارة الًتبوية ُِٕ، كاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم صِٓٓ-ُِٓص لشواف السلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم -1
 .ِِّ، كاإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم )إتاىات حديثة( صُُِ، كاإلدارة الًتبوية ا١تعاصرة ِّّٟتسن ٤تمد كالعجمي ص
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كإكساهبم ا١تهارات اإلشرافية  ،الصفي للمعلمُت عامل رئيس ُب إحداث التغيَت ُب السلوؾ التعليمي
كتكوين االٕتاىات اإل٬تابية منهم ٕتاه اإلشراؼ الًتبوم، كبالتايل البد أف تكوف العبلقة بُت  ،الذاتية

ا١تشرؼ الًتبوم كا١تعلم خبلؿ الزيارة الصفية كاللقاءات الفردية مبنية على الثقة كالصدؽ كاالنسجاـ 
رات ا١تعلم كمواىبو، كللقاءات دكبق ،مع القناعة الذاتية بفعالية ىذا السلوؾ ،لوضوحكاالحًتاـ كالتفهم كا

 الفوائد التالية: كا١تعلم الفردية بُت ا١تشرؼ الًتبوم
أهنا تركز على تقوية العبلقة بُت ا١تشرؼ الًتبوم كا١تعلم كزيادة ٪توىا، كتعرؼ بعضهما على بعض  -أ

 كالشكوؾ كالقلق كا٠توؼ لدل ا١تعلم ٨تو ا١تشرؼ الًتبوم.بدرجة أكرب، ٦تا يزيل التوتر 
 أهنا تعترب تغذية راجعة لكل منهما ُب ٖتسُت ٦تارستو كسلوكو. -ب
 أهنا ٖتقق التعاكف كا١تشاركة ُب ٖتسُت عملية التعليم كالتعلم بُت ا١تشرؼ كا١تعلم. -ج
؛ ألف ا١تعلم لو دك  -د  ر كبَت ُب اٗتاذ القرارات بكل حرية.التقوَل الذاٌب نتيجة حتمية ٢تذا ا١تفهـو
تساعد ا١تعلمُت ُب التطلع إىل النقد كإبداء الرغبة فيو، حرصان منهم على تطوير أنفسهم، كعبلج  -ق

 أكجو القصور بينهم.
ألنفسهم كقدراهتم أماـ ا١تشرؼ  همشخصية لدل ا١تعلمُت من خبلؿ كشفك تولد ٥تاكؼ مهنية  -ك

 كٖتمل ا١تسؤكلية، كقوة اإلدراؾ كالتعاكف، كإزالة الشكول لدل ا١تعلمُت.مثل الثقة بالنفس،  ،الًتبوم
كاللقاءات الفردية ْتاجة إىل دراسة كٖتليل كقياس ١تا يدكر فيها بُت ا١تشرؼ الًتبوم كا١تعلم؛ لتحديد 

 .(ُ)أ٪تاط السلوؾ ا١ترغوب كتدعيمها، كأ٪تاط السلوؾ غَت ا١ترغوب كالتخلص منها
كىو أسلوب ٯتارسو ٣تموعة من ا١تعلمُت كا١تشرؼ الًتبوم؛ لدراسة مشكلة رة: اللقا ات الجماع -ّ

تربوية كٖتليلها، أك لتحقيق كاجب مطلوب يستطيع من خبللو ا١تشرؼ الًتبوم أف ٭تقق ٚتلة من 
فهو جهد تعاكٍل مشًتؾ الذم يتبادلو مع ا١تعلمُت، الذكي من خبلؿ النقاش ا١تطركح ك  ،األىداؼ الًتبوية

أك تطبيق ٦تارسة معينة، كىذه اللقاءات عادة تكوف بناء على حاجات  ،بعدة طرؽ، كاحملاضرةينفذ 
أك ُب  ،١تناقشة ما يواجهونو من صعوبات ُب تنفيذ خططهم كطرؽ تدريسهمأساسية من ا١تعلمُت 

مشاكل استخداـ كسائل كأدكات التدريس، أك تكوف بناء على رغبة من ا١تشرؼ الًتبوم للتعرؼ على 
كا٠تركج بنتائج  ،علمُت كالصعوبات اليت كاجهتهم خبلؿ العاـ الدراسي؛ لوضع اٟتلوؿ التعاكنية ٢تاا١ت

تساعد ا١تعلمُت على ٖتسُت ٦تارستهم، أك من أجل طرح اٞتديد كا١تتطور ُب العلـو كاألساليب اإلشرافية، 
 كلتحقق ىذه اللقاءات أىدافها البد من مراعاة ما يلي فيها:

ا١تتوقعة من اللقاءات اٞتماعية، كٖتديد ا٠تطوات كالوسائل كالطرؽ ا١تناسبة  ىداؼاأل ٖتديد -أ
 األىداؼ.ىذه لتحقيق 

                                                           

كاإلدارة الًتبوية ، َِٗالتعليمية كاإلشراؼ الًتبوم صكاإلدارة ، ِٔٓ، ِٓٓص لشواف السلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم -1
 .ّّٓ، ّّّٟتسن ٤تمد كالعجمي ص
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 اإلعداد اٞتيد للقاء اٞتماعي، كتوفَت كل ما يلـز لنجاحو من حيث ا١تكاف كالزماف. -ب
 اختيار موضوعات مثَتة للنقاش، كدافعة للتعلم، كملبية ٟتاجات ا١تعلمُت. -ج
 اللقاء اٞتماعي عند االنتهاء منو، لكي يكوف تغذية راجعة للقاءات األخرل.تقوَل  -د
 من خبلؿ النشرات الًتبوية ا١توزعة على ا١تدارس. تعميم نتائج اللقاءات على ا١تعلمُت غَت ا١تشاركُت -ق

 .(ُ)كغالبان ما تكوف اللقاءات اٞتماعية أثناء ا٠تدمة على مدار يـو أك يومُت
يدرس نفس ا١تبحث أك ا١تادة أسلوب إشراُب ْتيث يقـو معلم بزيارة زميل لو  الزيارات:تبادؿ  -ْ

يتعاكف من كضمن خطة ٤تددة  ،معينة٣تاكرة؛ لتحقيق أىداؼ تعليمية  ك مدارس أخرلأُب ا١تدرسة 
كىذا يؤكد على أف عملية اإلشراؼ ال تقتصر على  ،خبل٢تا ا١تشرؼ الًتبوم كمدراء ا١تدراس كا١تعلموف

كزيارة   يقـو بإعداد مشكبلتوحُتكأف ا١تعلم عامل أساسي ُب عملية اإلشراؼ الًتبوم، زيارة ا١تعلم، 
 سلوب إشراُب مرغوب فيو كفعاؿ يزيد من ثقة ا١تعلم بنفسوأ١تناقشة ىذه ا١تشكبلت، كىو زميل لو 

بوم أف يلعب دكران ىامان ُب نقل ا٠تربات بُت ا١تعلمُت الذين يشرؼ كٯتكن للمشرؼ الًت  ،كيطلق إبداعو
جل للمعلمُت ا١تتميزين الذين ٯتكن االعتماد عليهم للمساعدة سحيث ٭تتفظ ا١تشرؼ الًتبوم بعليهم، 

لنقص ُب معرفتهم أك الحظ ا١تشرؼ الًتبوم قصوران ُب إداء بعض ا١تعلمُت  افإذُب تنمية زمبلئهم، 
تكوف الزيارة ٥تطط ٢تا مسبقان شريطة أف  ،فيمكن ترتيب زيارة ٢تم إىل أحد ا١تعلمُت ا١تتميزينمهاراهتم، 

كىذا األسلوب كاألساليب اليت يرغب ُب بياهنا كعرضها للزائرين،  كبياف أىدافهاكبتنسيق مع ا١تعلم ا١تزار، 
علموف، كعلى اٟتلوؿ اليت بات اليت يعيشها زمبلؤه ا١تمن االطبلع على ا١تشكبلت كالصعو  ٯتكن ا١تعلم

يتمكن ا١تعلم من خبلؿ ىذا األسلوب من التعرؼ على أساليب يواجهوف هبا ىذه الصعوبات، ك 
كيتطلب ىذا ٦تا يعطيو أبعادان جديدة ُب العمل كالتخطيط، ، التدريس ُب ٥تتلف ا١تدارس أك ا١تراحل التعليمية

 ومان كامبلن ُب تبادؿ الزيارات.يكجود مركنة ُب األنظمة ا١تدرسية؛ ْتيث يسمح للمعلم بًتؾ مدرستو  الربنامج
كالبد ُب ىذا األسلوب من إقناع ا١تعلمُت بقبولو؛ لتكوف إتاىاهتم إ٬تابية، مع توضيح األىداؼ 

بُت معلم زائر كمعلم كاٟتاجات كا١تشكبلت اليت تصلح لتكوف ٤تور اتصاالت مع زميلو، كأف اللقاء يتم 
إجراء االتصاالت البلزمة بُت ٥تتلف ا١تدراس ا١تعنية مزار كليس بُت معلم أكثر خربة كزميل أقل خربة، ك 

كيؤخذ على ىذا االسلوب على اطبلع على الربنامج، رس اُب برنامج تبادؿ الزيارات؛ ليكوف مديرم ا١تد
كٯتكن القضاء على ىذه اٟتساسية من خبلؿ ، ا١تعلمُتخاصة عند بعض  بأنو ٯتكن أف تثار حساسية

ك٦تا يؤخذ عليو أك من خبلؿ رد الزيارة ليكوف ا١تعلم ا١تزار زائران ُب مرحلة أخرل،  ،توضيح أىداؼ الزيارة
، كتتميز بأهنا أقل اختبلؼ ظركفهم كطبلهبم كطبيعة مدارسهمأيضان تقليد بعض ا١تعلمُت لزمبلئهم مع 

  .(ِ)ت االرتباؾ اليت يعانيها بعض ا١تعلمُت ْتضور ا١تشرؼإثارة للقلق، كال تسبب حاال
                                                           

 .َِٗالًتبوم ص ، اإلدارة التعليمية كاإلشراؼّّٔ صكاإلدارة الًتبوية ، ِٕٓص السلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم -1
  .ُِٔ، كاإلدارة الًتبوية ا١تعاصرة ِٖٖ، ِٕٖاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم ص -2
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أك طريقة أك  كتوضيح فكرة يهدؼ لبياف ،عمليىو أسلوب إشراُب ك  :الدركس التطبرقرة -ٓ
فيقـو ا١تشرؼ بتطبيق الفكرة  ،تعليمي، يرغب ا١تشرؼ بإقناع ا١تعلمُت بفاعليتو كأ٫تية استخدامو أسلوب

تعطي ك أحد ا١تعلمُت بتطبيق ىذه الفكرة أماـ زمبلئو، يكلف ا١تشرؼ أك قد  ،ا١تعلمُت من أماـ عدد
تتيح ، كا١تشرؼإمكاف تطبيق األفكار كاألساليب اليت يتحدث عنها الدركس التطبيقية الدليل على 

دافعية  تثَت، ككإمكانيتو ُب ٥تتلف الظركؼتعًتض عملية التطبيق اليت الفرصة ١تناقشة األفكار كالصعوبات 
على إكساب ا١تعلمُت  ُتطرؽ جديدة، كتزيد من ثقة ا١تعلم بنفسو، كتعا١تعلمُت لتجريب كاستخداـ 

مهارة استخداـ أساليب مبتكرة ٦تا يساعد بالتايل على ٖتسُت كتطوير أدائهم، كتتيح الفرصة للمشرؼ 
توثق الصلة بُت ا١تعلمُت الختبار فعالية أفكاره كإمكانية تطبيقها ُب الظركؼ ا١توضوعية ا١تتاحة، ك 

٦تا يتيح الفرصة للتواصل  التقوَل كا١تشرفُت من خبلؿ التعاكف ا١تشًتؾ ُب التخطيط كالتنفيذ كتقوَل نتائج
شى ُب ىذا األسلوب من تقليد ا١تعلم ا١تشاىد للمشرؼ أك  اإل٬تايب ا١تقًتح بُت ا١تشرفُت كا١تعلمُت، كٮتي

مى ال يراعي فيو اختبلؼ الظركؼ كالبيئة كالتبلميذ، لذا يلـز ُب ىذا ا١تعلم الذم يقـو بالتطبيق تقليدان أع
 األسلوب مراعاة ما يلي:

كال  كقناعة ا١تعلمُت بأ٫تية الدرس ،التخطيط اٞتيد للدرس التطبيقي من حيث األىداؼ كالوسائل -أ
 .يفرض عليهم فرضان 

       م الدرس لبياف فكرة كاضحة ك٤تددة.أف ينظ -ب
 ا١تباشرة للمشرؼ ُب مراحل اإلعداد كالتنفيذ كالتخطيط.ا١تشاركة  -ج
 أك قياـ ا١تشرؼ نفسو بالتطبيق. ،اختيار معلم صاحب كفاءة للتطبيق -د
 غَت متميز. اعاديالدرس ُب بيئة تعليمية غَت مصطنعة، ْتيث يكوف مستول الطبلب إعطاء  -ق
بل يشجع معلمُت آخرين للمشاركة  ،يركز ا١تشرؼ على معلم كاحد للقياـ بتطبيق األفكارأف ال  -ك

 ُب ىذا الربنامج.
 أف يعد ا١تعلم ا١تشاىد نفسو للزيارة؛ ليستطيع مناقشة الفكرة بفعالية.   -ز
 ان تعاكنيان يشارؾ فيو ا١تشرؼ كا١تعلموف.الدرس تقييم ييمتق -ح
الدركس على األداء القياـ بعملية متابعة لنتائج الدركس التطبيقية؛ للوقوؼ على مدل تأثَت ىذه  -ط

 .(ُ)الفعلي للمدرسُت ُب صفوفهم
يستطيع بُت ا١تشرؼ كا١تعلمُت، لبلتصاؿ كىي أسلوب إشراُب مكتوب : النشاات كالقاا ات -ٔ   

مقًتحاتو كمشاىداتو للمعلمُت بقدر معقوؿ من اٞتهد ك خبلصة قراءاتو ا١تشرؼ الًتبوم من خبل٢تا نقل 
 كالوقت، كمن أىدافها:

                                                           

  .ُِٓ، كاإلدارة الًتبوية ا١تعاصرة صِٖٗ، ِٖٖاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم ص -1
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 ا١تساعدة على توثيق الصلة بُت ا١تشرؼ الًتبوم كا١تعلمُت.  -أ
 خدمة أعداد كبَتة من ا١تعلمُت ُب أماكن ٥تتلفة. -ب
 توفر للمعلمُت مصدران مكتوبان ك٪توذجان ٯتكن الرجوع إليو كقت اٟتاجة. -ج
 ل احمللي كالعا١تي.اٟتديثة على ا١تستو تعرؼ ا١تعلمُت ببعض األفكار كا١تمارسات كاالٕتاىات الًتبوية  -د
 لتحفيز ا١تعلمُت على التفكَت كاقًتاح اٟتلوؿ ا١تبلئمة ٢تا. ؛تثَت بعض ا١تشكبلت التعليمية -ق
 تساعد ُب تعميم ا٠تربات ا١تتميزة اليت يشاىدىا ا١تشرؼ الًتبوم. -ك
 أىداؼ خطة ا١تشرؼ الًتبوم، كٖتدد بعض أدكارىم فيها. توضح -ز
 كمعلومات ككسائل تعليمية حديثة.تزكدىم بإحصاءات  -ح

الكتب كا١تراجع العلمية اٟتديثة، كالبحوث كالرسائل كيرجع ا١تشرؼ الًتبوم إلعداد مادة النشرات إىل 
قراءة اجملبلت الدكرية ا١تتخصصة اليت الدكرات كاللقاءات، ك ك مستخلصات نتائج ا١تؤ٘ترات العلمية، ك 

كمن ا١تواضيع اليت ٯتكن أف  كٖتسُت أساليب إرشاده، تساعد ا١تشرؼ الًتبوم على ٖتديث معلوماتو
 .(ُ) كالتخطيط للتدريس، كالعصف الذىٍت، كأساليب التقوَل... ،تشملها ىذه النشرات: طرؽ التدريس

 ،كىو أسلوب إشراُب يهدؼ إىل ٕتربة األفكار كالربامج كاألساليب اٞتديدةالبحث كالتجايب:  -ٕ
كالتأكد من صحة الفركض ا١توضوعة ٟتل ا١تشكبلت ا١تستجدة، كمن  ،حتها كنفعهاكالتأكد من مدل ص

فعالية الطرؽ كاألساليب اليت ثبتت فعاليتها ُب ا١تاضي ُب مواقف جديدة، ك٭تسم ا٠تبلؼ ُب كثَت من 
ا١تشكبلت خصوصان عندما ال يبدك اقتناع أحد األطراؼ باٟتل أك اٟتلوؿ ا١تطركحة ٦تكنان، كيلتـز ٔتوجبو 

بتطبيق النتائج إذا ثبت أهنا تؤدم إىل الفرضية ا١تختلف فيها، كيسهم ُب ٪تو ا١تعلم فرديان كمهنيان ا١تعلموف 
كاجتماعيان، كيسهم ُب تكامل شخصيتو ككصولو إىل مستول التوازف االنفعايل ا١تطلوب، كيقدـ للمعلم 

تو كأساليبو ٨تو فرصان إلدراؾ قدراتو كإمكاناتو كنقاط القوة كالضعف عنده ْتيث يعدؿ من شخصي
لو فرصان إلدراؾ إمكانات مدرستو كزمبلئو كبيئتو، كىو أسلوب ٭تفز ا١تعلم كيرفع من  ـاألفضل، كيقد

ركحو ا١تعنوية ك٬تعلو أكثر تشوقان كمتعة، كيتبلَب التوترات كا١تخاكؼ اليت تنشأ من فرض حلوؿ جديدة 
دة خطوات ابتداء من الشعور با١تشكلة عن طريق التعليمات اإلدارية أك اإلشرافية، كٯتر البحث بع

كٖتديد ٣تا٢تا، كصياغتها كٖتديد أبعادىا بشكل ٤تدد، ككضع فرضيات العمل البلزمة ٟتل ا١تشكلة، 
كتصميم خطة تنفيذ العمل كاختبار الفرضيات، كتسجيل النتائج كتفسَتىا، ككضع التوصيات 

لفة كظركؼ كإمكانات ا١تدرسة؛ ليستطيع كا١تقًتحات، كىنا البد من مراعاة قدرات ا١تعلمُت ا١تخت
ا١تعلموف أف يقوموا مع ا١تشرؼ الًتبوم بتجارهبم كفق ىذه اإلمكانات، كأف ينصب التجريب على 
مشكبلت قائمة فعبلن أك فرضيات ٤تتملة معقولة، كضركرة توفر التسهيبلت ا١تادية، كوسائل االتصاؿ، 

                                                           

 .ُِْ، كاإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم )إتاىات حديثة( صِّٗ، ِِٗاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم ص -1
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الستشارات الفنية، كا١تعلومات االحصائية، كمراكز كالبشرية، كا ليةككسائط النقل، كا١تصادر ا١تا
ا١تعلومات، كالتجهيزات التقنية، كأف تكرس التجارب كالدراسات لتحسُت عملية التعليم كلتحسُت البيئة 
كالنمو لدل ٚتيع األطراؼ ا١تعنية بالدراسة أك التجربة أك البحث، كٕتدر اإلشارة ىنا إىل أف تبٍت النتائج 

، كعدـ تناسب البحث مع قدرات ا١تعلم كإمكانات البيئة، كعدـ توافر ا١تعرفة بسرعة دكف ٘تحيص
الكافية باألساليب اإلحصائية، كا١تيل إىل التعميم بغض النظر عن الظركؼ احمليطة، كعدـ تناسب 
موضوع التجريب مع رغبات ا١تعلم أك ا١تعلمُت، كعدـ ٛتاسهم لذلك، كاقًتاح ا١تشرؼ للموضع دكف أف 

 .(ُ)معلم حرية االختيار كا١تناقشة لو، كل ذلك يعترب من معيقات ك٥تاطرة ىذا األسلوبيًتؾ لل
٣تموعة من ا١تعلمُت؛ لدراسة مشكلة ٯتارسو  ،كىو أسلوب إشراُب مكثف المشغل التابوم: -ٖ

  :كسائلكينفذ بعدة هتيئة الفرص ا١تختلفة لنمو ا١تعلمُت ُب ٣تاؿ ا١تهنة أك ُب ٣تاؿ التخصص،  كأتربوية، 
كيتميز بالكثَت من ا١تركنة كامتزاج النظرية بالتطبيق كاحملاضرة، كاٟتوار، كالتطبيق حسب ما يتطلبو ا١توقف، 

كا١تمارسة، كاستخداـ األجهزة كاألدكات أحيانان، كتشجيع الفرد ا١تشارؾ فيو على العمل كٖتسُت كفايتو، 
 :اآلٌب كالبد فيو من مراعاةتبادؿ ا٠تربة كالعوف مع زمبلئو، ك 

بأنواعها  اتمثل كضع أسئلة اختبار  ،الًتبوم ٖتقيق األىداؼ ا١تنوم ٖتقيقها من خبلؿ ا١تشغل -أ
التدريب على ا١تهارات الدراسية كاستعماؿ القواميس كا١تراجع، كُب ا١توضوعات ا١تختلفة، ك ا١تختلفة، 

 ، كككتابة األْتاث كتوثيقها، ككضع خطط التدريس اليومية كالسنوية
كمناقشتهم  ،الذم يقاـ فيو ا١تشغل الًتبوم إعبلـ ا١تدرسُت ا١تشاركُت باألىداؼ كا١توعد كا١تكاف -ب

 ُب األىداؼ كالوسائل؛ لتحصل ٢تم القناعة هبا مسبقان، كيشعركا بتلبيتها ٟتاجاهتم.
 ن.١تا ُب ذلك من حفز للمبدعُت كفائدة لآلخري ؛خصوصان ا١تبدعُت االستفادة من خربات ا١تعلمُت -ج
    .ُب ا١تواضيع ا١تطركحة للبحث االستعانة بنخبة من ذكم الكفاءات العالية كا٠تربة الكافية -د
 ٖتديد الطرؽ كاألساليب ا١تناسبة لتحقيق األىداؼ. -ق
 كضع كل ما ٭تتاج إليو ا١تشًتكوف ُب ا١تشغل من كتب كمراجع كنشرات ك٣تبلت ٖتت تصرفهم. -ك
 كا١تواد األكلية البلزمة.ٕتهيز العدد كاألدكات  -ز
 ،أف يعد ا١تشرؼ الًتبوم نفسو بشكل جيد للمشاركة ُب ا١تشغل؛ ليشعر ا١تعلموف بالفائدة -ح

 لًتغيبهم ُب مواصلة حضوره.
 ؛ ليكوف ٔتثابة التغذية الراجعة ١تشاغل الحقة.إعداد كسيلة تقوَل للمشغل الًتبوم عند االنتهاء منو -ط
 .(ِ)للتأكد من ٖتقيق أىداؼ ا١تشغل الًتبومركُت ُب ا١تيداف متابعة ا١تعلمُت ا١تشا -م

                                                           

 .ِّٗ، كاإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم )إتاىات حديثة( صِٔٗ -ِْٗاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم ص -1
، ُّْكاإلدارة الًتبوية ٟتسن كالعجمي ص، ُِّ، كاإلدارة الًتبوية ا١تعاصرة صِِٗ، ُِٗاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم ص -2

  .ِّٕكاإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم )إتاىات حديثة( ص
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: أسلوب إشراُب يستخدـ لتطوير كفايات ا١تعلمُت التعليمية، كتتضمن التدريب أثنا  الخدمة -ٗ
 ىذه الكفايات جانبُت رئيسيُت ٫تا: 

 اٞتانب األكؿ: اٞتانب النظرم، كتتطلب ىذه الكفايات معرفة ا١تعلم ١تا يلي:
 متطلبات ا١تادة الدراسية اليت يقـو بتدريسها. -أ

 خصائص تبلميذ ا١ترحلة اليت يدرس فيها )اٞتسمية، كاالنفعالية، كالعقلية(. -ب
 طرؽ التدريس العامة كا٠تاصة، كاألساليب التعليمية ا١تناسبة لتدريس ا١تادة اليت يقـو بتعليمها. -ج
  يقـو بتدريسها.األىداؼ الًتبوية العامة كا٠تاصة للمادة اليت -د
 األسس النفسية كاالجتماعية للمناىج الدراسية كا١تنهج الذم يدرسو. -ق
 اإلمكانات ا١تادية ا١تتوفرة ُب البيئة احمليطة با١تدرسة، ككيفية توظيفها. -ك
 ا١تكتشفات العلمية اٞتديدة ُب ٣تاؿ الًتبية كعلم النفس، كأثرىا على التعليم كالتعلم الصفيُت. -ز
 ا١تعارؼ كا١تعلومات اٟتديثة كتطوراهتا ا١تتصلة ٔتوضوع ا١تادة الدراسية اليت يقـو بتدريسها. -ح

 اٞتانب الثاٍل: اٞتاٍل العملي، كالكفايات التعليمية ُب اٞتانب العملي تشمل قدرة ا١تعلم على:
 استخداـ الوسائل التعليمية. -ج إدارة غرفة الصف. -ب التخطيط للدرس. -أ
 كتاب ا١تدرسي، كاألجهزة التعليمية، ككسائل االتصاؿ.توظيف ال -د
 طرح أسئلة جديدة تثَت التفكَت لدل التبلميذ. -ق

 كيهدؼ التدريب أثناء ا٠تدمة إىل ما يلي:
اٟتاجة ا١تاسة إلكساب ا١تعلمُت القدرة على مواجهة التغَتات ُب ا١تناىج من أجل ٖتسينها أك  -أ

 ًتبوية ا١تختلفة.تطويرىا باالشًتاؾ مع القيادات ال
 تعديل طرائق كأساليب التعليم تبعان للتطوير ا١تستمر ُب الًتبية كعلم النفس. -ب
إثارة دافعية ا١تعلم ٨تو العمل كحفزه باستمرار من خبلؿ التفاعل مع اآلخرين، كإنعاش معلومات  -ج

ؼ الًتبوم يستخدـ الدكرات ا١تعلمُت الًتبوية األكادٯتية، كبناء عبلقات إ٬تابية معهم، لذلك فإف اإلشرا
اإلنعاشية؛ من أجل تنشيط معلومات ا١تعلمُت كخرباهتم كنشاطاهتم التعليمية من خبلؿ التفاعل ا١تثمر 

 .(ُ)كالبناء بُت ا١تعلمُت كا١تشرفُت الًتبويُت
كُب ضوء ما سبق فإف اإلشراؼ الًتبوم يعقد الدكرات التدريبية القصَتة )كرش العمل( كالطويلة بصورة 
مستمرة للمعلمُت ذكم اٟتاجات، كلنجاح ىذه الدركات البد من تلبيتها ٟتاجات ا١تعلمُت، كأف تكوف 

٢تا عبلقة با١تادة الدراسية، كأف يسود الدكرات العبلقات اإل٬تابية بُت ا١تشاركُت، كأف تعمم  ةا١تادة ا١تعطا
 .(ِ)نهانتائجها على ٚتيع العاملُت من خبلؿ النشرات الًتبوية؛ لبلستفادة م

                                                           

  .ُِٖص، كاإلدارة الًتبوية ا١تعاصرة َِٔ-ِٖٓص لشواف السلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم -1
 .َِٔص السلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم -2
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 َفايات المشاؼ التابوم كأعمالو كسلطاتو
كمسؤكؿ عن أداء ا١توظفُت التنفيذيُت، كىذا يصف  ،مدير على ا١تستول األكؿ ُب اإلدارة ا١تشرؼ

 ايتعرض ٢ت عن تلك اليت١تشكبلت ٗتتلف  يتعرض ا١تشرفوف هاسببباليت ك  ا١تميزات ا٠تاصة للدكر اإلشراُب
 :التالية ا١تشرؼ من ٖتقيق أىداؼ اإلشراؼ الًتبوم ينبغي أف تتوفر فيو الكفاياتكليتمكن ، (ُ)اإلداريُتباقي 

 المشاؼ التابوم:كمهارات َفايات  -أ
كفايات شخصية )ذاتية(: كىي ٝتات تساعده على تنفيذ أىدافو بسهولة، كتشمل: النشاط،   -ُ

كاٟتيوية، كالقدرة على التحمل، كاالتزاف النفسي كالعاطفي، كاالنضباط كٖتمل ا١تسؤكلية، كالقدكة اٟتسنة 
بة، كسرعة البديهة، كتقبل أماـ ا١تعلمُت ُب ا١تواقف، كالقدرات العقلية العالية، كالتمتع بركح ا١ترح كالدعا

األفكار اٞتديدة الغَت معارضة لؤلىداؼ، كالقدرة على ا١تبادأة كاالبتكار كاليت تساعد على اٗتاذ القرارات 
 السلمية من دكف تردد، كالقدرة على التنفيذ، كسرعة التصرؼ ُب ا١توقف. 

 استخداـ ىذه ا١تعرفة بشكل كفايات فنية: كتعٍت ا١تعرفة ا١تتخصصة ُب فركع العلم، كالكفاية ُب  -ِ
٭تقق األىداؼ بفعالية، كىذه ا١تهارة تكتسب با٠تربة كالتدريب، كمنها: القدرة على التخطيط كالتحليل، 
كإ٧تاز األعماؿ، كاٗتاذ القرارات، كاستخداـ األساليب كالطرؽ، كالقدرة على تشخيص ا٠تلل كطريقة 

وعية، كتنفيذ ا١تهاـ بطريقة صحيحة بناء على اختيار عبلجو، كالقدرة على تقوَل ا١تعلمُت بطريقة موض
أفضل البدائل، كىناؾ أيضان مهارات أك كفايات عديدة تساعد على زيادة النمو ا١تهٍت للمعلمُت، 

 كبالتايل ٖتسُت ٦تارساهتم ُب ا١تواقف التعليمية الصفية كالبلصفية.  
ل مع أطراؼ العملية الًتبوية بصورة كفايات إنسانية: كىي قدرة ا١تشرؼ الًتبوم على التعام  -ّ

إنسانية، فيكوف قادران على التعامل مع ا١تعلمُت كتنسيق جهودىم، كإ٬تاد ركح العمل اٞتماعي بينهم، 
كىذا يتطلب كجود الفهم ا١تتبادؿ بينو كبينهم، كمعرفة آرائهم كميوالهتم كإتاىاهتم، كىذا يتطلب منو 

لى إقامة عبلقات طيبة كاحًتاـ ا١تعلمُت، كإعطاء الفرصة للمعلمُت التمتع بالكفايات التالية: القدرة ع
لبلبتكار كإ٬تاد الطمأنينة لديهم، كإتاحة الفرصة ٢تم لتحقيق حاجاهتم كرغباهتم، كتوفَت اٟترية كاألماف 
 ٢تم إلبداء آرائهم كمقًتحاهتم، كىذه العبلقة الطيبة مع ا١تعلمُت تساعد على إ٬تاد التعاكف كالثقة بُت

 ا١تشرفُت كا١تعلمُت، كتوفر للمعلمُت ركح العمل كاالنتماء كأداء الواجب بأمانة كركح عالية.
كفايات إدراكية: كىي قدرة ا١تشرؼ الًتبوم على رؤية عناصر العملية التعليمية كفهمها، كإ٬تاد   -ْ

كقدرتو على تصور  الًتابط بُت أجرائها، كأثر التغَتات اليت ٖتدث ُب أم جزء منها على باقي األجزاء،
كفهم العبلقات بُت ا١تعلمُت أنفسهم من جهة، كبُت ا١تعلمُت كالبيئة من جهة أخرل، ْتيث يرل أنظمة 
اإلدارة الًتبوية كأهنا كبلن متكامبلن كمتفاعبلن يسعى إىل ٖتقيق أىداؼ النظاـ الًتبوم، كىذه الكفايات 

                                                           

 .ٖٓاإلشراؼ مدخل علم السلوؾ التطبيقي إلدارة الناس ص -ُ
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١تعلمُت ٣تموعة متعاكنة كمتفاعلة، بداع كتوجد من اٖتتاج إىل مستويات عليا من التفكَت كاليت تتميز باإل
الًتبوم أف يقـو بالعديد من العمليات كا٠تطوات اليت  ٬تب على ا١تشرؼكبنا  على ىذه الكفايات 

 تساعده على القياـ بعملو على أكمل كجو، كىي:
 أال يقف عند نقاط الضعف بالنسبة للمعلم، كأال ٭تاكؿ تصيد أخطائو. -أ

 ا١تبلحظة غَت ا١تباشرة، كاتباع أسلوب ا١تشاركة اٞتماعية. استعماؿ -ب
 استعماؿ الكلمات اإل٬تابية كا١تدح للمعلم أثناء نقاشو معو ُب اللقاءات الفردية. -ج
 إتاحة الفرصة للتبلميذ للمشاركة ُب تدريس ا١تادة العلمية على أساس أهنم ٤تور العملية التعليمية. -د
 كالطمأنينة ُب العمل، كإشباع حاجاتو.إشعار ا١تعلم باألمن  -ق
 تنمية العبلقات الشخصية كغَت الشخصية مع ا١تعلمُت. -ك
ٖتسُت أدكات التعلم داخل غرفة الصف؛ من أجل تعديل سلوؾ ا١تعلم على النحو األفضل  -ز

 كا١ترغوب فيو.
دىا، كقد تبٍت طرؽ تقوَل موضوعية شاملة من خبلؿ خطة ال تبحث عن أخطاء ا١تعلمُت كتصي -ح

تتناسب  أظهر عدد من الباحثُت أف اختبلؼ ا١تواقف اليت يواجهها ا١تشرؼ الًتبوم يتطلب ٪تاذج قيادية ٥تتلفة
 .(ُ)ا١توقف مع ا١توقف، كأنو ال يوجد ٪توج فعاؿ كاحد يصلح ٞتميع ا١تواقف، فالسلوؾ العاـ للقائد يعتمد على

 أعماؿ المشاؼ التابوم: -ب
كحل ا١تشكبلت  ،النمو ا١تهٍت  علىٍت، كظيفتو الرئيسية مساعدة ا١تعلمُتا١تشرؼ الًتبوم خبَت ف

كتوجيو العملية  ،تقدَل ا٠تدمات الفنية لتحسُت أساليب التدريس ، باإلضافة إىلالتعليمية اليت تواجههم
 يقـو ا١تشرؼ الًتبوم بعملو ُب ثبلثة ٣تاالت رئيسية:ك ، (ِ)الًتبوية الوجهة الصحيحة

اجملاؿ الفٍت: كيهتم بتحسُت أداء ا١تعلمُت، كرفع كفاياهتم اإلنتاجية، من خبلؿ اتباعو ألساليب  -ُ
كنقل األفكار كاألساليب كنتائج التجارب كاألْتاث الًتبوية إليهم، كتدريبهم على أداء إشرافية متعددة،  

هتم، كمساعدهتم على تقوَل بعض ا١تهارات التعليمية، كزيارهتم إىل صفوفهم ١تساعدهتم على حل مشكبل
فهم االٕتاىات كالتطورات اٟتديث ُب ك كمساعدة ا١تعلم على فهم كظيفتو كاإلٯتاف هبا، نشاطاهتم ذاتيان، 

، كغرس )دينيان كعلميان كعمليان كاجتماعيا(العناية بالنمو ا١تتكامل للطالب ك  ،كتطوير ا١تنهج ،الًتبية كالتعليم
 ...تنمية االٕتاىات اإل٬تابية كطرؽ التفكَت الفعاؿ، ك لطبلبلقيم العمل التطوعي، كتنمية الثقافة العامة 

٣تاؿ اإلشراؼ اإلدارم على ا١تدراس: حيث يقـو ا١تشرؼ الًتبوم بعدة أعماؿ، كمتابعة جدكؿ  -ِ
توزيع كترتيب الدركس، كمتابعة تدريس ا١تبحث الذم يشرؼ عليو حسب التعليمات كاإلرشادات، 

                                                           

 .ِِْ-َِْ، كاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم صِّْ -ُِْ، ُُٖالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص -ُ
، http://www.edu.gov.sa/portal/blog.php?u=319&cmd=article&id=698بوابة ا١تعرفة على الرابط:  -ِ

 .http://www.riyadhedu.gov.sa/moshref/page4.htmكموقع: 

http://www.edu.gov.sa/portal/blog.php?u=319&cmd=article&id=698
http://www.riyadhedu.gov.sa/moshref/page4.htm
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علمُت كالتأكد من انتظاـ الطلبة كا١تعلمُت ُب ا١تدارس، كمتابعة توفَت الكتب كاألدلة ا١تدرسية للم
كالطبلب، كمتابعة النشاطات ا١تدرسية كا١تشاركة ُب التخطيط ٢تا، كمتابعة أعماؿ صيانة كنظافة ا١تدرسة 
كمرافقها األخرل، كدراسة النتائج الفصلية كالسنوية كتقدَل التوصيات البلزمة لتحسُت أداء الطبلب، 

هيزات التعليمية، كضماف االستخداـ األكلية كالعدد كاألدكات كالتجكاإلشراؼ على سَت استخداـ ا١تواد 
األمثل ٢تا كصيانتها كضماف جاىزيتها لبلستعماؿ، كمتابعة صرؼ ا١تخصصات ا١تالية ا٠تاصة بشراء ا١تواد األكلية 

 كصيانة ا١تدرسة، كا١تشاركة ُب تدقيق جداكؿ العبلمات الفصلية كالسنوية كنتائج اإلكماؿ حسب التعليمات.
حيث يقـو ا١تشرؼ الًتبوم بعدة أعماؿ: كتقدَل ا٠تطة السنوية كالتقارير ٣تاؿ العمل ا١تكتيب:  -ّ

البلزمة ُب موعدىا، كا١تسا٫تة ُب كتابة الردكد كا١تراسبلت بُت ا١تديرية كا١تدارس األخرل من جهة كبُت 
ى ا١تديرية كالوزارة من جهة أخرل، كا١تسا٫تة ُب دراسة كاستبلـ العطاءات كتوزيع األثاث كاألجهزة عل

مشاغل ا١تدرسة، كإعداد إحصائيات تبُت مدل توفر األجهزة كالعدد كاألدكات ُب ا١تشاغل ا١تختلفة، 
كإعداد إحصائيات بأعداد ا١تعلمُت كٗتصصاهتم كتاريخ تعيينهم كمؤىبلهتم العلمية كبياف احتياجاهتم 

كاللقاءات الًتبوية هبم،  -تقارير الزيارات الصفية–التدريبية، ككتابة كإعداد تقارير األداء للمعلمُت 
كإعداد النشرات كالبحوث الًتبوية، كا١تسا٫تة ُب ٖتديد مراكز ا١تعلمُت كنقلهم بُت ا١تدارس حسب 
، كا١تسا٫تة ُب إعداد خطة  ٗتصصاهتم، ككضع خطط تدريب ا١تعلمُت كتأمُت ما يلـز التدريب من لواـز

 .(ُ)التشكيبلت ا١تدرسية للطلبة كا١تعلمُت
 يستمد ا١تشرؼ الًتبوم سلطتو ٦تا يلي: مشاؼ التابوم:سلطات ال -ج
السلطة ا١تستمدة من ا٠تربة الفنية كالتفوؽ العلمي: كتقـو على حسن األداء كاإلقناع العلمي  -ُ

 باعتبار ا١تشرؼ الًتبوم خبَت تعليم.
كتستمد من السلطة ا١تستمدة من ا١تركز الوظيفي: كىذه غالبان ما تقـو على الثواب كالعقاب،  -ِ

 ا١تسؤكلية كالشرعية كالقوانُت كاألنظمة كالتعليمات.
 السلطة ا١تستمدة من اجملموعة غَت الرٝتية: كىذه يستمدىا من الشلل أك النقابات أك األحزاب. -ّ

 .(ِ)كيفضل أف يعتمد ا١تشرؼ على السلطة ا١تستمدة من ا٠تربة أثناء قيامو بدكره اإلشراُب
 :حلقتاف متكاملتاف ؼ المتفاغالمشاؼ المقرم كالمشا  -د

ظل اإلشراؼ الًتبوم مقصوران على ا١تشرفُت الًتبويُت إىل زمن قريب، ٦تا جعل دكر مدير ا١تدرسة 
ىامشيان أك ثانويان، كقد بدأ دكر مدير ا١تدرسة اإلشراُب يتعزز تدر٬تيان مع بركز فكرة ا١تشرؼ ا١تقيم كشركع 

ا١تتفرغ، كيعد ىذا التكامل تطبيقها، كمن ىنا برزت أ٫تية تكامل دكر كل من مدير ا١تدرسة كا١تشرؼ 
عامبلن حاٝتان ُب بلوغ كل من الدكرين على حدة، كُب بلوغ أىدافهما ا١تشًتكة، فمدير ا١تدرسة أقدر على 

                                                           

 ، كاإلشراؼ الًتبوم مهاـ كمعوقات للحريب كغَته.ْٖكاإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم لعدس كغَته ، ِّٓلتعليمية كاإلشراؼ الًتبوم اإلدارة ا -ُ

 . ِّْصاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم  -ِ
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ٖتسس اٟتاجات كٖتديد األكلويات ا١تباشرة كا١تلحة لطبلبو كبيئتو احمللية، كىو أعرؼ با٠تصائص ا١تشًتكة 
ا أنو أكثر التصاقان بالبيئة التعليمية داخل مدرستو، يكوف ُب ٢تذه األطراؼ كا٠تصائص ا١تميزة ٢تا، كٔت

كمن ناحية أخرل فإف ا١تشرؼ بلحظة التغَتات كالتغذية الراجعة، األعم األغلب أقدر على ا١تتابعة كم
الًتبوم ا١تتفرغ يتميز بتفرغو التاـ للعمل اإلشراُب، كتعمقو ُب كثَت من جوانب ىذا العمل، كال سيما فيما 

ق ٔتادة ٗتصصو، كنظرتو الشمولية للعملية الًتبوية ْتكم زيارتو للعديد من ا١تدارس، كتعاملو مع أعداد  يتعل
التكامل بُت ا١تشرؼ الًتبوم كمدير ا١تدرسة  ىذاكا١تعلمُت كالطلبة، ك  كبَته كأ٪تاط متنوعو من ا١تديرين

اجملاالت الًتبوية ا١تختلفة،  ٯتكنا من االستفادة من مزايا الطرفُت، فيكمل أحد٫تا دكر اآلخر ُب 
فًتة ٤تددة  فهما كأكلوياهتما اإلشرافية خبلؿكالتخطيط ا١تشًتؾ بينهما، كاشًتاكهما ُب ٖتديد أىدا

)شهر، فصل، سنة(، فإف تعذر أمكن ٖتقيق بعض التنسيق كالتكامل من خبلال اطبلع كل كاحد منهما 
ت ا١تناسبة، ككذلك ا١تشاركة ُب تنفيذ ا٠تطة على خطة اآلخر ُب كقت مبكر يسمح لو بإجراء التعديبل

اإلشرافية كفق األدكار ا١تنوطة بكل منهما، ليجتمع بذلك خصائص كل من ا١تشرؼ كا١تدير، كيتهيأ 
 لللمشرؼ العمل مع أكرب عدد من ا١تعلمُت ُب كقت كاحد من خبلؿ ا١تديرين، كهتيء للمدير فرصة عم

اإلشرافية، كما يتوقع أف تكوف استجابة ا١تعلمُت كتقبلهم إشراُب مربمج يساعد ُب استكماؿ مهارتو 
لنشاط إشراُب مشًتؾ أفضل من نشاط إشراُب يستقل بو أحد٫تا، كما أف ا١تدير يكوف أكثر تقببلن 
كٛتاسان إل٧تاح نشاط إشراُب يساىم ُب تنفيذه، ككذلك ا١تشاركة ُب تقوَل العمل اإلشراُب كمتابعة نتائجو 

من النظاـ اإلشراُب،  تومدل استفاد ُبكالقياـ بزياره مشًتكة للمعلم ُب صفو للنظر كتقوَل ا١تعلمُت،  
 أك صف ما، كيقـو ا١تدير بتطبيق ىذهالطلبة ُب مرحلة ما  لككأف يقـو بإعداد أداه تقوٯتية لقياس ٖتصي

األداة ُب مدرستو، كاستخراج كٖتليل نتائجها ٔتساعدة ا١تشرؼ، كبأف يقـو ا١تدير ٔتتابعة تطبيق ا١تدرسُت 
لتوجيهات ا١تشرؼ اليت يعيطهم إياىا أثناء الزيارة الصفية، كعلى ا١تشرفُت الًتبويُت عند القياـ بالزيارات 

ٯتية( أف يأخذكا بعُت االعتبار آراء الصفية للمعلمُت )سواء كانت استطبلعية، أك تشخيصية، أك تقو 
كمقًتحات كتقارير مدير ا١تدرسة عن ا١تعملُت؛ بصفتو مشرفا تربويا مقيما يتفاعل مباشرة مع ا١تعلمُت، 

 .(ُ)كىو قائد ميداٍل يتعرؼ على مواطن القوة كالضعف لدل ا١تعلمُت
كتطويرىا بشىت الوسائل  مدرستوسُت العملية التعليمية ُب أف دكر ا١تدير اإلشراُب يهدؼ إىل ٖتكٔتا 

ا١تتاحة، فإف ٣تاؿ عملو ىذا يتناكؿ ٚتيع مدخبلت ىذه العملية كعملياهتا كنتائجها، كٯتكن أف يشمل 
 ذلك ٣تاالت متعددة كمنها:

ساعد معلميو ُب أف يُت كاألطراؼ األخرل، ك سالتخطيط الفعاؿ: بأف ٮتطط لعملو ٔتساعدة ا١تدر  -ُ
 على حاجاهتم.إعداد خططهم، كالتعرؼ 

                                                           

 .ِْٔ، ِْْ، كالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ِْٓ-ِِٓانظر: اإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم ص -1
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، كيقًتح إغناء ا١تناىج كتقوٯتها: بأف يصمم نشاطات مناسبة تساعد ُب تعزيز ا١تنهاج كتبسيطو -ِ
اسًتاتيجيات ككسائل عملية لتطبيق ا١تنهج، كأف يكيف بعض ٤تتويات ا١تنهاج ليناسب طبلب مدرستو كبيئتهم، 

 ءمة ا١تنهاج.كٚتع معلومات من الطلبة كا١تعلمُت بطريقة عملية حوؿ مدل مبل
حوؿ ا١توضوعات الًتبوية بأف يوفر مصادر للمعلومات التنمية ا١تهنية لنفسو كللمعلمُت:  -ّ

، كيوصل ا١تعلومات اٟتديثة كا١تدرسية، كاالطبلع على ما يستجد ُب ٣تاؿ اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم
 .رين اآلخرين ا٠تربات ا١تهنيةللمعلمُت بأساليب اإلشراؼ ا١تختلفة، كأف يتبادؿ مع مدرسي مدرستو كا١تدي

إدارة الصفوؼ: بأف يساعد ا١تعلمُت على التخطيط الفعاؿ إلدارة صفوفهم، كحل مشكبلت  -ْ
االنضباط كالنظاـ اليت تواجههم داخل الصف، كتدريب ا١تعلمُت على أ٪تاط ٥تتلفة لتجليس الطلبة داخل 

 التعليم كاسًتاتيجياتو. إىل فرؽ ك٣تموعات؛ لتنويع أساليبالصف، كتوزيعهم 
ىم يساعداالمتحانات كاالختبارات: يساعد ا١تعلمُت ُب كضع امتحانات تشخيصية كٖتصيلية، ك  -ٓ

كاستثمار ىذه النتائج ُب ٖتسُت أدائهم كأداء الطلبة، كإعداد امتحانات  ،ُب تفسَت نتائج اختباراهتم
 لمُت على استخداـ أ٪تاط جديدة من االختبارات.ٕتريبية كاستخدامها لقياس مدل تقدـ الطلبة، كتدريب ا١تع

العبلقة مع الزمبلء كاجملتمع احمللي: بأف يقيم عبلقات إنسانية مع ا١تعلمُت كيتعامل معهم بركح  -ٔ
أخوية، كيشارؾ ُب توثيق الصلة بُت ا١تدرسة كاجملتمع من خبلؿ نشاطات كمجالس اآلباء، كأف ٮتطط 

 لزيادة فاعلية كدكر ا١تدرسة. ؛كا١تادية ا١تتاحة ُب اجملتمع احملليلبلستفادة من الطاقات البشرية 
تقوَل العملية الًتبوية ُب مدرستو: بتقوَل أداء ا١تعلمُت كفق معايَت ٤تددة، كتقوَل أداء الطلبة من  -ٕ

حيث التحصيل الدراسي كالنمو االنفعايل كاالجتماعي كاٞتسمي كالعقلي، كإجراء البحوث اإلجرائية 
 .(ُ)بذلك، كالقياـ بعملية تقييم ذاٌب لعملو كفق معايَت خاصة، كتشجيع ا١تعلمُت للقياـ ١تشكبلت ا١تعينةٟتل ا

فايات أساسرة في مديا المدرسة  تساعده على تنفيذ مهماتو اإلشرافية، كمنها: كالبد من توفاَ 
عبلقة باإلشراؼ الًتبوم، الفنية: كإتقاف مهارات االتصاؿ كالتواصل مع ا١تعلمُت ككل من لو  الكفايات

كاستخداـ األساليب اإلشرافية ا١تتنوعة بشكل متقن، كمبلحظة ا١تواقف الصفية كٖتسينها كٖتليلها 
م بناء على دراسات يباستخداـ أنظمة التحليل، كإثراء ا١تنهج الًتبوم، كٖتسُت كسائل كطرؽ التعل

١تعلم ُب عملو، كزيادة ٪تو ا١تعلمُت ا١تهٍت من كٕتارب، كتوفَت الوسائل كاألدكات التعليمية اليت تساعد ا
خبلؿ ٖتسُت ٦تارساهتم التعليمية ُب ا١تواقف الصفية، كتوفَت ا١تناخ ا١تناسب للعملية التعليمية، كإكساب 

 ا١تعلمُت إتاىات إ٬تابية ٕتاه اإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم، كمتابعة اٞتديد كإطبلع ا١تعلمُت عليو.
ن من التعليم، كالقدرة على التخطيط سً إلدارية: كىي كفايات متعلقة بأمور ا١تدرسة كٖتيى الكفايات ا

اٞتدم الفعاؿ، كإدارة االجتماعات الفردية كاٞتماعية للمعلمُت، كإدارة األمور الداخلية ُب ا١تدرسة  
                                                           

، كاإلدارة كاإلشراؼ ٗٔ، كاإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم لعدس كآخرين صِٔٓ-ِْٓانظر: اإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم ص -1
 .ُٔٓالًتبوم لرداح ا٠تطيب كآخرين ص
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ت بكافة كإعداد اٞتداكؿ كا١تلفات كحفظ النظاـ، كالقدرة على تنظيم ا١تواقف التعليمية كالسجبل
 أنواعها، كالقدرة على جعل ا١تدرسة ذات دكر قيادم ُب ا١تنطقة ا١توجودة فيها.

كفايات إنسانية: تشَت إىل ا١تهارات الشخصية اليت ٭تتاجها ا١تدير ا١تدرسي للعمل بنجاح مع الناس 
 ٢تم حاجاهتم ا١تشركعة.كأشخاص مهما اختلفت ا١تواقف االجتماعية، كالعمل مع ا١تدرسُت  

 .(ُ)ات إدراكية: ٭تتاجها لرؤية الصورة الكلية كالعبلقات بُت أجزاء النظاـكفاي
إف مدير ا١تدرسة كنظاـ فرعي من النظاـ اإلشراُب ال ٯتكن أف ينفصل عملو عن عمل ا١تشرؼ 
الًتبوم؛ فهناؾ الكثَت من ا١تهاـ ا١تشًتكة بينهما كاليت تتداخل كٖتتاج إىل تنسيق مستمر، كىنا يأٌب دكر 

كا١تساعدة من أجل إطبلع ا١تشرفُت الًتبويُت كمديرم ا١تدارس على  فارة الًتبوية ُب تقدَل العو اإلد
كزيادة كفاياهتم اإلدارية كالفنية كاليت ٖتدد مهامهم كأدكارىم اإلشرافية كاليت تساعد  ،التجديدات الًتبوية

ُب ٖتسُت عملية التعليم كالتعلم، كمن أجل ذلك ينبغي توفر مراكز تطويرية ُب كل منظمة تعليمية، تقـو 
ناصر اإلدارة الًتبوية ٔتهاـ ككظائف ٗتدـ اإلدارة التعليمية كتسهل عملها، كتوفر العوف كا١تساعدة ٞتميع ع

ُب ٣تاالت التحسُت كالتطوير اإلدارم كا١تهٍت، كىو اٞتهاز ا١تسؤكؿ عن سَت العمليات التعليمية بكافة 
 ٣تاالهتا، كيهدؼ إىل توجيو مدخبلت العملية الًتبوية كإمكاناهتا إىل ٖتقيق نتائج تعليمية ٤تددة للطبلب

 .(ِ)سية من مواد ا١تنهاج ا١تقرركُب كل مادة درا ُب ٚتيع ا١تراحل التعليمية
احملددة للخطة، فصلية  يم ختامي )ُب هناية ا١تدة الزمنيةيك٬تدر ٔتدير ا١تدرسة كمشرؼ تربوم القياـ بتق

، كمدل فعالية التغَتات كانعكاساهتا على العملية التعليمية ،من تغَتات ًب إ٧تازه اأك سنوية(؛ للنظر فيم
من حيث أ٫تيتها، كمدل ٖتققها كمبلءمتها للفئات ا١توجهة ٢تا  األىداؼ ا٠تتامي: يميتناكؿ ىذا التقيك 

كيتناكؿ أسالرب من حيث فعاليتها كمبلءمتها لؤلىداؼ،  كيتناكؿ األسالربكاليت استخدمت معها، 
من حيث فعاليتها ُب الكشف عن مدل ٖتقق األىداؼ اليت استخدمت من أجلها،  رم األىداؼرتق

ة في ركيتناكؿ التقكسهولة استخدامها ُب الواقع ا١تدرسي،  رم األدكار المختلفة لألطااؼ المشاَر
ل فئة ، ا١تدير، كا١تعلم، كالطالب، كأكلياء األمور، كا١تشرؼ الًتبوم، كاإلدارة الًتبوية، كينظر إىل كالعملرة

منها من حيث مدل قيامها بالدكر ا١تسند إليها، كأثرىا ُب تسهيل تطبيق ا٠تطة، كمدل رضاىا عن 
من خبل عدة أساليب: كا١تبلحظة يم يقت١تدير ا١تدرسة كمشرؼ أف يقـو بالا٠تطة كأدكارىا فيها، كٯتكن 

 ،طط، اختبارات، كسائل إنتاجا١تباشرة، كاالستبيانات الكتابية، كالنتاجات ا١تادية للمعلمُت كالطلبة )خ
 .(ّ)التحصيل الدراسي، التقارير،...(

   
                                                           

 .ِٔٓ، كاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم صِْٔ-ِْْانظر: السلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص -1
 .ِْٔالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص -2
 .َِٔ، ِٗٓاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم ص -3
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 المعلم مدخل مهم من مدخَلت اإلشااؼ التابوم: -ق
ا١تعلموف عنصر أساسي كمهم ُب ٧تاح العملية الًتبوية، كبالتايل فهم ْتاجة إىل عناية كرعاية مستمرة، 

كالبحث عن النقاط اإل٬تابية كتدعيمها بالتأىيل كالبحث عن األسباب ا١تعيقة لنشاطهم للتخلص منها، 
طورة اليت يعدىا اٞتهاز اإلدارم الًتبوم؛ تاٞتيد قبل أك أثناء ا٠تدمة، من خبلؿ الدكرات التدريبية ا١ت

للتعرؼ على ا١تشكبلت، كتطوير كسائل كأدكات كطرؽ تدريس ٟتلها كتطويرىا، كا١تعلم الفعاؿ لو أدكار 
 ، كىذه األدكار ىي:ٖتدد مهماتو كمسؤكلياتو

ا١تعلم الفعاؿ قائد تربوم: أم أنو يفهم مبادئ االستعداد للتعلم كيطبقها ُب تنظيم التعلم، كيتيح  -ُ
فرص النجاح لكل تلميذ ُب الصف، كٮتطط للموقف التعليمي، كيستثَت الدافعية لدل التبلميذ ٨تو 

ية بكفاية كفاعلية، ك٭تسن تفسَت نتائج اإل٧تاز العلمي، كيتقن مهارة ٖتديد كتقوَل األىداؼ السلوك
 اختبارات التبلميذ، كيستخدـ التغذية الراجعة، كيسَت تطور ا١تهارات النفس حركية للتبلميذ.

ا١تعلم قائد اجتماعي: أم أنو يوجد مناخان صفيان شوركيان، كيضبط نشاطات التفاعل االجتماعي  -ِ
ٔتا يناسب ٚتيع مستويات الطبلب، كييسر تطور ضمن ا١تعايَت السائدة، كيكيف النشاطات الصفية 

 ا٠تلق كالسلوؾ األخبلقي.
ا١تعلم مسرع كمنشط للنمو االنفعايل السوم: من خبلؿ ٗتفيضو من مستول القلق ا١تثبط للعزٯتة،  -ّ

كتقويتو ٞتوانب الضعف لدل ا١تتعلم كمعُت لو على التوافق، كٖتسينو الستخداـ أسلوب دراسة اٟتالة 
 إلعالة االجتماعية.كأساليب ا

 ا١تعلم كسيط تواصل فعاؿ مع الوالدين كالزمبلء. -ْ
كاإلشراؼ الًتبوم اٟتديث يراعي ىذه األدكار، كيعمل على التفاعل مع ا١تعلم من منطلق أنو ْتاجة 
إىل إرشاد تربوم من أجل ٖتديد اجملاالت اليت ٭تتاجها، كمن ٍب توفَتىا لو ُب أثناء التدريب ُب الدكرات 

ليت ٭تضرىا ا١تعلم، كليقـو ا١تعلم بدكره على أكمل كجو كاف ال بد من توافر العديد من الكفايات ا
 األساسية ا١تساعدة لو على أداء عملو ٔتساعدة كل من ا١تشرؼ الًتبوم كمدير ا١تدرسة، كىي:

كأىداؼ القدرة على ٗتطيط مذكرات الدركس كاٟتصص اليومية ُب ضوء أىداؼ الًتبية كالتعليم،  -ُ
 كحاجات التبلميذ، كفق أسلوب جيد يراعي الظركؼ كاإلمكانات ا١تتوفرة. ،ا١تقررات

بوظيفتها بفعالية ُب قياس تعلم التبلميذ، لتقـو ٮتتار كيعد طرائق القياس كالتقوَل ا١تناسبة كأدكاهتا  -ِ
كينظم ُب ضوء  ٍب يصحح كيعلل كيفسر النتائج، كيشخص الصعوبات التعليمية اليت تواجو التبلميذ،

 ذلك اإلجراءات العبلجية ا١تناسبة اليت تساعد على إتقاف التعلم.
 قيادة ا١تواقف التعليمية الصفية كالبلصفية. -ّ
م بعض ا١تهارات اإلدارية الضركرية لتنظيم التعلم كتنفيذىا، مثل: حفظ السجبلت، كإعداد ينظت -ْ

 كتوظيفها. الوسائل السمعية كالبصرية البلزمة لتعلم التبلميذ
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 إتقاف مهارات التواصل كالتفاعل الصفي كالبلصفي كتوظيفها بفعالية. -ٓ
تطوير مهارات التبلميذ كإتاىاهتم ٨تو أنفسهم كاآلخرين، كمساعدهتم على تقبل ذكاهتم كتطوير  -ٔ

 قدراهتم على التواصل كالتفاعل االجتماعي، كتطوير مهارات التعلم الذاٌب.
علم كتساعده على القياـ ٔتهماتو التعليمية كاإلشرافية بسهولة، كٕتعل ا١تشرفُت فهذه كفايات تؤىل ا١ت

الًتبويُت يتعاملوف معو ّتدية كاحًتاـ، كبالتايل يتوفر مناخ تعليمي جيد يتيح لكل مدخل من مدخبلت 
ًتكة اليت النظاـ اإلشراُب القياـ بدكره على أكمل كجو ُب إطار التعاكف كالتكامل ٔتا ٭تقق األىداؼ ا١تش

 .(ُ)يسعى اٞتميع لتحقيقها داخل النظاـ الًتبوم
 طبرعة العَلقة التفاعلرة برن المشاؼ التابوم كالمعلم: -ك

إف طبيعة العبلقة بُت ا١تشرؼ الًتبوم كا١تعلم يتوقف عليها مستول اإل٧تاز، فهي تًتاكح بُت التفتيش 
القدَل الذم يتطلب إ٧تازان عاليان دكف النظر إىل مشاعر ا١تعلمُت كانفعاالهتم، كبُت اإلشراؼ اٟتديث 

درجو مشاركتهم ُب اٗتاذ الذم يهتم بالركح ا١تعنوية للمعلمُت كرضاىم عن العمل كانتماؤىم إليو ك 
الصدؽ كاالنسجاـ كاالنفتاح ك القرارات، كما أف العبلقة فيو بُت ا١تشرؼ كا١تعلم تكوف مبنية على الثقة 

كالتفهم، كالوضوح كا١تودة، كاالىتماـ كاحملبة، كاالحًتاـ بُت الطرفُت، باعتبارىا متطلبات ضركرية لرفع 
ُب النشاط التعليمي للمعلم، كُب النظاـ الصفي، هبدؼ  مستول اإل٧تاز، فعمل ا١تشرؼ يتطلب التدخل

ٖتسُت العملية التعليمية، كٖتقيق ٪تو ا١تشرؼ كا١تعلم شخصيان كمهنيان، لذا فإف نوعية االتصاؿ بينهما )بُت 
السلبية كاإل٬تابية( يتوقف عليها مدل ما ٭تققو اإلشراؼ من تأثَت ُب العملية التعليمية، كما ٖتدد 

 .قو اإلشراؼ الًتبوم من إ٧تاز بشكل عاـمستول ما حق
كاإلشراؼ بصفتو قيادة تربوية ينبغي أف يتمثل ُب السلوؾ اإلشراُب الذم يقـو بو ا١تشرؼ كيتأثر بو 
ا١تعلم، كتعتمد قدرة ا١تشرؼ الًتبوم على القيادة على مدل مساعدتو للمعلمُت كالتنسيق بينهم، كدعم 

اكاهتم، فاإلشراؼ اٟتديث عمليو تعاكنية تتطلب توفر الثقة كتبٍت قيمهم، كٖتسسو ١تشاعرىم كإدر 
كالتقدير ا١تتبادؿ بُت ا١تشرؼ كا١تعلم ٔتا ٯتكنهما من الوصوؿ إىل مفاىيم مشًتكة حوؿ القضايا اليت 
هتمهما للعمل بوصفهما زميلُت متعاكنُت ُب الوصوؿ إىل قرار، على أف يكوف القرار األخَت للمعلم إذا 

يكوف مسؤكالن عن نتائج عملو، مدعمُت بذلك استقبللية اإلشراؼ الذاٌب كمكرسُت أ٫تيتو، أردنا منو أف 
 كتنعكس العبلقة التفاعلية بُت ا١تشرؼ كا١تعلم على عملية اإلشراؼ الًتبوم ُب ٚتلو من الفوائد منها:

على تقوَل  اعتباره ٪توذجان لتعلم الكبار، ال يركز على مشاكل التعليم كالتعلم فحسب، بل يركز -ُ
 عبلقة ا١تشرؼ با١تعلم اليت إما أف تؤدم إىل ٪تو طرُب ىذه العبلقة كإما أف ٘تنع ذلك النمو.

 االشًتاؾ بُت ا١تشرؼ كا١تعلم ُب ٖتسُت العملية التعليمية. -ِ

                                                           

 .ِْٗ-ِْٕالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص -1
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تبادؿ التغذية الراجعة عندما يفصح كل منهما عما ُب داخلو لآلخر، فا١تعلم يعرب عن مشاعره  -ّ
 ؼ عن سلوكو ا١تعُت، كا١تشرؼ ْتاجة إىل شرح خطتو أك نواياه أك ٫تومو للمعلم.بأماف للمشر 

تنمي عملية التقوَل بالنتائج كُب ضوء درجو ٖتقيق ا١تشرؼ كا١تعلم لؤلىداؼ ا١ترجوة مبتعدين عن  -ْ
 التقوَل السطحي.

، فا١تعلم الذم يساىم ُب صنع القرار بكل شاإل -ٓ حرية سيتبٌت موقف راؼ الذاٌب نتيجة ٢تذا ا١تفهـو
 ا١تدافع عنو.

 تكوف إتاه إ٬تايب لدل ا١تعلمُت عن اإلشراؼ الًتبوم. -ٔ
 كىناؾ متطلبات لئلشراؼ الًتبوم كعملية تفاعلية بُت ا١تشرؼ كا١تعلم، كىي:

ٖتقيق النظرة الشمولية للعملية اإلشرافية ّتانبيها اإلدارم كالفٍت، إذ يركز ا١تشرؼ الًتبوم ُب عملو  -ُ
 ٖتسُت أداء ا١تدرس بالدرجة األكىل، كلكن يقـو ببعض األعماؿ اإلدارية اليت تسهل لو العمل الفٍت. على
 أف يستوعب ا١تشرؼ الًتبوم دكره كيعي أىدافو؛ ليسَت ُب عملو على بصَته. -ِ
 أف يكوف ا١تشرؼ الًتبوم كاثقان من نفسو، كأف ٪تنحو مسؤكلية كضع برنا٣تو اإلشراُب كتطبيقو دكف -ّ

 مراجعة كمتابعة، فهو األجدر ٔتتابعة نفسو.
أف يلم ا١تشرؼ الًتبوم باألساليب اإلشرافية اٟتديثة كيستوعبها، كيفهم طبيعة التفاعل الصفي  -ْ

 بُت ا١تعلم كالطالب كبُت ا١تعلم كا١تشرؼ.
األجواء  أف يكوف ا١تشرؼ الًتبوم قادران على التعامل بلباقة كدماثة مع ا١تعلم، ك٭ترص على بناء -ٓ

الودية بينو كبُت ا١تعلمُت، كأف يشجعهم كيعزز سلوكهم، كيستثمر أفكارىم، كيقبل أفكارىم كمقًتحاهتم 
 بعد مناقشتها كاالىتماـ هبا.

 ىي:ك كلئلشراؼ الًتبوم كعملية تفاعلية بُت ا١تشرؼ كا١تعلم خطوات، 
عن طريق استبياف خاص يعده أف ٬تمع ا١تشرؼ الًتبوم ا١تعلومات عن ا١تعلمُت التابعُت لو،  -ُ

 بنفسو ٢تذا الغرض، كعن طريق الزيارات الصفية كا١تيدانية.
أف ٭تدد ا١تعلم ُب خطتو السنوية مواعيد الزيارات الصفية للمشرؼ الًتبوم، كيفرغها ا١تشرؼ  -ِ

 كا١تدير ُب خطتيهما.
ل حسب حاجتو اإلشرافية، أف يصنف ا١تشرؼ الًتبوم ا١تعلمُت التابعُت لو ُب برنا٣تو اإلشراُب ك -ّ

 ْتيث يدرج إزاء كل منهم األسلوب اإلشراُب ا١تناسب لعبلج حاجتو، كأف يػيٍعًلم ا١تعلم بذلك.
أف يسلك ا١تشرؼ الًتبوم سلوكان إنسانيان حقيقيان يشعر معو ا١تعلم بتساكم السلطة، كتبادؿ الثقة  -ْ

 عملية اٗتاذ القرار.كاالحًتاـ، كتقبل أفكاره كاالىتماـ هبا، كأنو مشارؾ ُب 
أف ٭ترص ا١تشرؼ الًتبوم على أف تكوف سلطتو مستمدة فقط من السلطة العلمية كالتفوؽ ُب  -ٓ

 فن التدريس.
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كم على اإلشراؼ الًتبوم بالنتائج اليت ًب التوصل إليها. -ٔ  أف ٭تي
 ُت.أف ٭ترص ا١تشرؼ الًتبوم على حفظ أسرار ا١تعلم كنقاط ضعفو، كيكوف كالطبيب األم -ٕ
ُب إحدل ا١تدارس يكوف معركفان لدل ا١تعلمُت، كيلتقي فيو  أف يكوف لكل مشرؼ تربوم مكتب -ٖ

 .(ُ)مع ا١تعلمُت الذين ٭تتاجوف إليو
 اإلمكانات كالتسهرَلت اإلدارية كطاؽ االتصاؿ -ز

ا١تدارس كىناؾ العديد من مدخبلت النظاـ اإلشراُب ال تقل أ٫تية عن ا١تشرفُت الًتبويُت كمديرم 
كا١تعلمُت، كمنها اإلمكانات كالتسهيبلت اإلدارية كطرؽ االتصاؿ، كىذه ا١تدخبلت الفرعية ٢تا دكر 
مساند كداعم ١تدخبلت النظاـ اإلشراُب الرئيسية، كاليت يأخذىا ا١تخططوف الًتبويوف ُب االعتبار عند 

يط اٞتيد ُب اإلشراؼ الًتبوم لو القياـ بالتخطيط جملاالت التعليم، كٕتدر اإلشارة ىنا إىل أف التخط
 ٝتات ك٦تيزاتو، كمنها:

أف يكوف شامبلن ْتيث ٭تيط ّتميع جوانب النشاط الًتبوم، كيشرؾ ٚتيع اٞتهود كاإلمكانيات  -ُ
 اليت استخدمها ُب ٖتقيق األىداؼ الًتبوية.

لب ا١تتغَتة لؤلفراد، أف يكوف مستمران ما دامت الًتبية دائمة التغَت، كذلك ١تواجهة اٟتاجات كا١تطا -ِ
 كمنها تغيَت برنامج  اإلشراؼ لكي يتبلءـ كاٟتاجات ا١تتغَتة.

أف تتضح األىداؼ الًتبوية األساسية أماـ ا١تشرؼ الًتبوم؛ ليتم ٖتديد أىداؼ اإلشراؼ  -ّ
 الًتبوم؛ من أجل توحيد اٞتهود ا١تبذكلة لتحسُت العملية التعليمية.

حة لتنفيذ خطة اإلشراؼ كتقدَل الربامج الًتبوية حىت ٯتكن العمل ُب معرفة ا١تصادر ا١تادية ا١تتا -ْ
حدكدىا؛ ألف أم برنامج إشراُب مهما بلغت درجة إحكامو كدقة أكصافو ال ٯتكن أف ينجح إال إذا 

 توفرت كركعيت اإلمكانيات ا١تادية ا١تتاحة لتنفيذه.
اليت اتبعت، ككل األفراد الذين أف تتضمن خطة اإلشراؼ الًتبوم إجراء تقوَل لكل الوسائل  -ٓ

يسهموف ُب العمل، كلكل جهد قاـ بو كل منهم، كمقدار ما أسهمت بو اإلمكانات ا١تختلفة سواء  
 .(ِ)كانت مادية أك بشرية
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 فاعلرة منظومة اإلشااؼ التابوم
الفعالية ، كترتبط ا١ترسومة الفاعلية مفهـو يتعلق بقدرة التنظيمات ا١تختلفة على ٖتقيق أىدافها

ليت تساعد ُب القدرة على اإل٧تاز، كىي ترتبط بالكفاية اإلدارية لؤلفراد كقدرهتم بالنشاطات ا١تمارسة كا
كتقاس فعالية أم منظمة بقدرهتا على إ٧تاز األىداؼ بأقل تكلفة  على االستخداـ األمثل ١توارد البيئة،

نظمة، كمدل التعاكف ا١تثمر كالفعاؿ بُت كجهد، كتدؿ الفعالية على مقدار التفاعل كالنشاط داخل ا١ت
ُب ٖتقيق األىداؼ كإ٧تازىا، كتزداد األجزاء اإلدارية، كفعالية ا١تنظمة يعترب معياران على مدل ٧تاحها 

كُب اجملاؿ  بتحقيق أىداؼ ا١تنظمة،مباشرة فعالية ا١تنظمة إذا شعر األفراد أف ٖتقيق أىدافهم يرتبط 
ٖتقيق أىداؼ ا١تنظمة التعليمية من خبلؿ الفعاؿ ىو الذم يستطيع الًتبوم الًتبوم فإف ا١تدير 

كيتمتع اإلدارم الكفؤ بكفاية إدارية كاليت تعٍت االستخداـ اٞتيد للموارد ا١تتاحة سواء بشرية أـ مادية، 
القدرة على استخداـ موارد كإمكانات ا١تنظمة اليت يعمل فيها، كال يعٍت ىذا أف اإلدارم الكفؤ إدام 

كلكنو ال  ،؛ ألنو من ا١تمكن أف يكوف إداريان نشيطان كيستخدـ كافة ا١توارد كاإلمكانات ا١تتاحةفعاؿ
يستطيع ٖتقيق أك إ٧تاز األىداؼ؛ لوجود عوامل أخرل مل تؤخذ ُب اٟتسباف أعاقت ٖتقيق األىداؼ، 

الكفؤ كا١تدير الًتبوم كىذا ال يعٍت إ٫تاؿ دكر الكفاية اإلدارية ُب التسهيل كاإلسراع ُب ٖتقيق األىداؼ، 
 .(ُ)ىو القادر على االستخداـ األمثل للموارد البشرية كا١توارد ا١تتاحة ُب ا١تنظمات التعليمية

 :نظاـ مفتوح  النظاـ اإلشاافيَ 
و أك حجمو يتكوف من تعتمد نظرية مدخل النظم اإلدارية على أف النظاـ ا١تفتوح مهما كاف نوع

كاليت ٔتجموعها ٖتقق األىداؼ العامة للمنظمة األكرب،  ،ا١ترتبطة كا١تتصلةنظمة الفرعية ٣تموعة من األ
 كتتأثر هبا، كيتكوف النظاـ ا١تفتوح من:كمع البيئة بكافة أنواعها كىذه األنظمة مفتوحة مع بعضها البعض 

 كتتكوف من ٚتيع األجزاء كالعناصر ذات العبلقة كاليت ٢تا تأثَت كاضح ُب النظاـ،: المدخَلت -ُ
كىنا يظهر مفهـو نظم ا١تعلومات كاالتصاؿ ا١تتوفرة، مثل: األفراد، كاإلمكانات ا١تادية، كا١توارد ا٠تاـ، ك 

إل٧تاز األىداؼ، كذلك باستخداـ الكفاية كالفعالية ُب االستخداـ األمثل ٢تذه ا١توارد كاإلمكانات 
 للوصوؿ إىل ٥ترجات مناسبة تراعي ا١تدخبلت ا١تتوفرة. ؛العمليات اإلدارية ا١تناسبة

كمديركف تتوفر فيهم مهارات عالية ُب القيادة  مشافوف تابويوفكمدخبلت النظاـ اإلشراُب ىي:  
 ٬تيدكف طريقة التعاملك  ،كاالتصاؿ كطرؽ التقوَل كالتخطيط كالتنظيم كالعمليات اإلدارية ا١ترافقة للعمل

مهنيان ُب العمل كالتحليل ك مدربوف فنيان كعلميان  كمدرسوفالدراسية كاجملتمع كالبيئة، ا١تدرسُت كا١تناىج مع 
 كتَلمرذللمناىج كطرؽ التعامل مع التبلميذ بأساليب تربوية تراعي الفركؽ الفردية كإمكانات ا١تدارس، 

دـ كتساعد ُب ٖتقيق كاليت ٗت كموارد البرئة المتوفاةتتوفر فيهم السبلمة العقلية كاٞتسمية كاالنفعالية، 
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من كتب كمناىج كأثاث ككسائل  باإلضافة إلى إمكانات المدرس الماديةأىداؼ النظاـ اإلشراُب، 
 تعليمية.

كيقصد هبا استخداـ الوسائل كالطرؽ ا١تناسبة لتحويل ا١تدخبلت ا١تتوفرة إىل ٥ترجات  العملرات: -ِ
مناسبة، كىذا يعٍت توفر مهارات القيادة كاالتصاؿ كالتقوَل كالتخطيط كالتنظيم كغَتىا من العمليات لدل 

مل البيئية ا١تتوفرة، األفراد كاليت تساىم ُب اٗتاذ قرارات مبلئمة، مع األخذ بعُت االعتبار الظركؼ كالعوا
كىنا تظهر أ٫تية استخداـ العمليات ا١تناسبة اليت تراعي التطور كاالٕتاىات العا١تية ُب ٣تاؿ العمليات 

، كالقدرة على اٗتاذ القرارات ا١تبلئمة، كاستخداـ -كاليت ال تتعارض مع الشريعة اإلسبلمية-اإلدارية 
ككذلك استخداـ أدكات القياس اؿ كالتقنيات الًتبوية، التكنولوجيا اإلدارية ُب ٣تاؿ القيادة كاالتص

ة اليت كتوفَت جو من العبلقات اإلنساني ،كالتقوَل العلمية اٟتديثة اليت ٖتقق نتائج أفضل بعيدان عن ا١تزاجية
 ج.نتا يكوف ذلك على حساب اإل ٢تا نتائج إ٬تابية بشرط أال

يقها كا١تتوقعة نتيجة استخداـ ا١تدخبلت ىي النتائج اليت تسعى ا١تنظمة إىل ٖتق: المخاجات -ّ
 اليت تراعي ظركؼ كأحواؿ ا١تنظمة.ك للعمليات ا١تناسبة 

ا١تتفق عليها سابقان كاليت  ٖتقيق األىداؼ اإلشرافية كالتعليمية كاإلداريةرجات النظاـ اإلشراُب ىي: ٥تك 
فا ة نيا يكمدكأصحاء جسميان كانفعاليان،  طَلب ذك تحصرل علمي ماتفعتتمثل ُب:  ُب  ذك خباة َك

كبرئة مدرسرة خالرة من العقبات التحليل كالتقوَل كدافعية عالية ُب العمل كركح معنوية مرتفعة، 
ل اليت  مع استخداـ أفضل األسالرب اإلشاافرة ،اليت ستنعكس باإل٬تاب على عملية التعلم كالمشَا

٬تيدكف طرؽ التعاكف  متعاكنرن كمدياينكمشافرن تابويرن ، تناسب إمكانات كظركؼ كل مدرسة
كمعلم تتوفا لديو مهارات فنرة ، كمشاركتهم ُب العمليات كالتنظيم كالتعامل مع ا١تدرسُتكالتنسيق 

رة كإدارية كإنسانرة  زيادة النمو المهني للمشافرن التابويرنك تساعده على أداء عملو بسهولو،  كإدرَا
لدل  تولد اتجاىات إيجابرةك ، كا١تعلمُت بدرجة تؤىلهم لتحسُت سلوكهم كأدائهم كدكرىم اإلشراُب

بُت ا١تشرفُت كا١تعلمُت تعود بالفائدة  كقراـ عَلقات إنسانرة إيجابرةا١تعلمُت ٨تو اإلشراؼ الًتبوم، 
لو ىو تحسرن عملرة على العملية التعليمية،  َ الذم ىو ا٢تدؼ  التعلرم كالتعلم كاألىم من ذلك

  .الرئيسي لعملية اإلشراؼ الًتبوم
كاليت تدؿ على مدل التوافق كالتنسيق بُت األنظمة الفرعية، كبينها كبُت البيئة؛ التغذية الااجعة:  -ْ

للحصوؿ على نتائج تتفق كا١تعايَت كا١تواصفات ا١تطلوبة، كُب نظاـ اإلشراؼ الًتبوم يظهر دكر التغذية 
عملية تقوَل ا١تخرجات الًتبوية اإلشرافية، كمدل ٖتقيقها لؤلىداؼ التعليمية العامة للنظاـ الراجعة ُب 

كُب ضوئها تتم عملية التطوير الًتبوم كالتعليمي للنظاـ، أك الًتبوم كىي ٖتسُت عملية التعليم كالتعلم، 
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نا تظهر أكثر كمن ىك مراجعة للمدخبلت ا١تتوفرة، ُب العمليات كاألساليب كاألنشطة، أٖتسُت 
 .(ُ)ُت كالتطويرسكاليت ُب ضوئها ٖتدث عمليات التح أ٫تية كىي عملية اٗتاذ القراراتالعمليات اإلدارية 

كيظهر من مفهـو ٖتليل النظم أنو قدـ العوف كا١تساعدة ُب تطوير علم اإلدارة من حيث توحيده        
ا١تختلفة ُب إطار كاحد مًتابط كمتكامل كشامل، فأصبح اجملتمع كأنو نظاـ كاحد يتكوف كمشولو للعلـو 

كاليت يوجد بينها ترابط كعبلقات تعاكف، كىناؾ تأثَت متبادؿ  ،من العديد من النظم الفرعية األصغر
 .كبالتايل ٖتقيق ا٢تدؼ األكرب للمجتمع ،من أجل ا١تساعدة ُب ٖتقيق األىداؼ الفرعية ؛بينها
 ، كمنها:ىذا االتجاه اإلدارم التابوم العديد من الحقائق يقدـك 
توجد فيو، كمثل ىذا  مالظاىرة اليت تتخذ شكل النظاـ ترتبط ارتباطان كثيقان با١تناخ الذأف  -ُ

 االرتباط يفسر لنا كثَتان من سلوؾ تلك الظاىرة.
 كاألنشطة.ا١تخرجات ماىي إال نتيجة حتمية لنوعية ككفاءة ا١تدخبلت  -ِ
  .ا١تدخبلتّتودة ككفرة كفاءة األنشطة كمستول العمليات اليت ٯتارسها النظاـ تتأثر إىل حد بعيد -ّ
 ا١تدخبلت ٯتكن أف ينتج عنها ٥ترجات متباينة ُب ا١تستول كاٞتودة تبعان لكفاءة كفعالية األنشطة. -ْ
ُب قدرتو على استقطاب مدخبلت جديدة، كما  النظاـ من ٥ترجات يعود ليؤثر ما يتحقق عن -ٓ

 .(ِ)يؤثر ُب أنواع األنشطة اليت يقـو هبا كمستواىا
؛ هبدؼ معرفة  كا٢تدؼ الرئيسي لتحليل النظم ىو ٖتليل العبلقات ا١تتبادلة بُت ا١تدخبلت كا١تخرجات

للحصوؿ على أفضل أداء لو  كفاءة ىذه األنظمة كإنتاجيتها، كيزيد القدرة على فهم مكونات النظاـ
بأقل تكلفة كجهد، كيقلل من الفاقد أك اإلىدار الناتج عن الفوضى كاالىتماـ بالشكليات كالنشاطات 
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كتربز أ٫تية إتاه ٖتليل النظم ُب كونو من ا١تمكن ٖتديد مواطن ا٠تلل كالتقصَت ُب ، الركتينية التافهة
باستخداـ عملية التغذية الراجعة اليت تعترب معياران  ا١تدخبلت كالعمليات عند عملية تقوَل ا١تخرجات

لسبلمة االستخداـ األمثل للمدخبلت كالعمليات، كتربز ُب ذلك أيضان عملية اٗتاذ القرارات اليت تعد 
العديد ، لكن ىذا األسلوب الزاؿ يواجو جوىر العمليات اإلدارية كاليت تؤكد على ٧تاح أك فشل العمل

، فمدخبلت النظاـ التعليمي كا١تتغَت باستمرار ا١تكوف لوبيعة العنصر اإلنساٍل لطكذلك  ؛من الصعوبات
كسائل ثابتة توفر كثَتة متغَتة تصعب دراستها، كعدـ كتغَت ٦تا يؤدم إىل كجود عوامل  ُب حالة تطور 

بصورة  كصعوبة االتفاؽ على ٖتديد األىداؼ التعليمية كىادفة كصادقة لقياس ٥ترجات العملية التعليمية،
كقد نظر إىل أسلوب ٖتليل النظم على أنو  إجرائية، كتعقد العملية الًتبوية من حيث تعريفها كتصنيفها،

باإلضافة إىل عدـ التجانس بُت ا١تدخبلت كا١تخرجات ٬ترد العملية التعليمية من طابعها اإلنساٍل، 
ُب اٗتاذ القرارات كحل  استخداموكظيفي كمنطقي ٯتكن ٖتليلي التعليمية، غَت أنو أسلوب علمي 

كمن ٍب نستطيع  ،ُب أبعادىا ا١تختلفة ، كيزيد من قدرتنا على فهم مكونات النظاـ التعليميا١تشكبلت
 .(ُ)من خبلؿ دراسة العبلقة بُت مكونات ىذا النظاـ أف نرفع من كفاءة أنظمتنا التعليمية

 :العوامل المؤثاة على فعالرة النظاـ اإلشاافي 
 النظاـ اإلشراُب بعوامل عدة تزيد أك تقلل من قدرتو على ٖتقيق ا٢تدؼ، كمنها:تتأثر فعالية 

فالسلوؾ التنظيمي ُب ا١تنظمة ٖتدده ٣تموعة من العوامل ا٠تارجية كالداخلية للبيئة، البرئة:  -ُ
 رم كىذه العوامل البيئية.ك٭تاكؿ الفرد أك اإلدارم داخل التنظيم ٖتقيق التوازف بُت سلوكو اإلدا

يعمل فيو،  ٣تموعة من العوامل اليت ٖتيط بالفرد أك اإلدارم داخل التنظيم الذم :البيئة الداخلية -أ
كتشمل ظركؼ العمل ا١تادية من طرؽ كأدكات العمل، كالظركؼ الطبيعية كالنفسية للفرد، باإلضافة إىل 

 ،كالدافعية ،نفسيكالصراع ال ،كاإلحباط ،كاإلدراؾ  :احملددات الشخصية الناشئة من خارج التنظيم
 ،كالقيادة ،كالتفاعل االجتماعي  :كالركح ا١تعنوية، ككذلك ٤تددات شخصية داخل التنظيم ،كاالٕتاىات ،كالتعلم

 كمقاكمة التغيَت كالتجديد. ،كاالتصاؿ
إف ظركؼ العمل ا١تادية اليت يفرزىا العمل كمن ضمنها الطرؽ الصحيحة للعمل، كمراعاة القوانُت 

ركة عضبلت اٞتسم كما يبذلو من طاقة أثناء قيامو باألعماؿ تؤثر على قدرة كفعالية الفسيولوجية ٟت
اإلدارم على اإلنتاج، كما أف تصميم اآلالت كاألدكات ٔتا يتبلءـ مع حاجات اإلنساف يؤثر على سلوؾ 

ة كالتهوية ءالظركؼ الفيزيائية للعمل كاإلضاالعاملُت داخل منظومة اإلشراؼ الًتبوم، كما أف ٖتسُت 
 كرضا العاملُت عن أعما٢تم، كأثبتت التجاربتؤدم إىل رفع مستول اإلنتاج كالركح ا١تعنوية كتزيد سعادة 

أف الركح ا١تعنوية ٢تا تأثَت كاضح على االنتاجية، كأف داللة أم تغَتات ُب أحواؿ العمل ا١تادية ال تستمد من 
 ، إ٪تا تستمد من أثر ىذا التغيَت ُب معنوية العاملُت.       ىذا التغيَت ُب حد ذاتو مهما كاف التغيَت جوىريان 

                                                           

 .ّٔ، ٓٓ، كاإلدارة التعليمية كاإلشراؼ الًتبوم صَِْ ،ِّٗ، ُِٗانظر: السلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص -1
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: ٣تموعة العوامل احمليطة بالفرد ُب اجملتمع الذم يعيش فيو، كتشمل العوامل البيئة ا٠تارجية -ب
 االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية للمجتمع، باإلضافة إىل العادات كالتقاليد كالقيم اليت تسود اجملتمع. 

ة السياسية تعلب دكران ىامان ُب تشكيل السلوؾ التنظيمي؛ حيث يوفر ا١تناخ السياسي أ٪تاطان فالبيئ
سلوكية إ٬تابية كحرية التعبَت، كاحًتاـ قيمة الفرد، كالثقة كاإلبداع كاالبتكار الذم ينعكس على تصرفات 

اإلشراؼ الًتبوم اليت ٖتتاج  األفراد، ٦تا يوفر األمن كاالستقرار لؤلفراد داخل ا١تنظمات ٔتا فيها منظومة
 ُت عملية التعلم.سإىل سياسة شوركية توفر مناخان تعليميان مناسبان يراعي قيمة العمل اإلشراُب كأ٫تيتو ُب ٖت

كالبيئة االقتصادية )النظاـ االقتصادم السائد ُب اجملتمع( تلعب دكران قويان يؤثر على سلوؾ األفراد 
ذه البيئة ٔتجموعة الثركات الطبيعية اليت يتمتع هبا ٣تتمع التنظيمات،  اإلداريُت كا١ترؤكسُت، كترتبط ى

كا١توارد البشرية كا١تصادر الطبيعية اليت تؤثر ُب ٖتديد أنواع ا١تهن اليت سيتجو إليها األفراد، كمن ٍب ٖتديد 
داخل  سلوكهم كأ٪تاط ذلك السلوؾ، كىذا التأثَت االقتصادم ا١تليب ٟتاجات إدارة السلوؾ التنظيمي

منظومة اإلشراؼ الًتبوم يوفر الدافعية كالرغبة ٨تو العمل ّتدية لتحقيق األىداؼ ا١تطلوبة كتطوير 
 كٖتسُت فعالية منظومة اإلشراؼ الًتبوم.

كالبيئة التعليمية: أم النظاـ التعليمي الذم يصمم ا١تدارس كا١تعاىد كاٞتامعات اليت تسعى إىل تطوير 
كساب األفراد ا١تهارات ا١تختلفة اليت تساعدىم على اختيار ا١تهن اليت يتوجهوف اجملتمع، كاليت ترمي إىل إ

 إليها برغباهتم، كٖتسُت كفاءهتم ُب أعما٢تم.
ب البيئة الثقافية دكران أساسيان ُب ٖتديد السلوؾ اإلنساٍل من حيث ضبط السلوؾ الفردم ُب علكت

اجملتمع، فهي ٖتد معٌت ا١تواقف االجتماعية، فالفرد الغريب عن اجملتمع ٭تتاج لدراسة ثقافتو لفهم معٌت 
 كالقيم ا١توجودة داخل اجملتمع.ا١تواقف 
م مع ىذه العوامل؛ لئبل يواجو بيئة غريبة عنو داخل منظومة ك٭تتاج ا١تشرؼ الًتبوم إىل التأقل    

اإلشراؼ الًتبوم، كذلك فإف ا١تشرؼ الًتبوم لو حاجات نفسية كاجتماعية كشخصية ترتبط بالبيئة 
الداخلية كا٠تارجية، لذا يستوجب السلوؾ اإل٬تايب منو كقائد أف يكوف فعاالن متواصبلن مع تابعيو، يوفر 

مادية كمعنوية تشجع األفراد على العمل، باإلضافة إىل أف  ااإلنسانية السليمة، كظركف جوان من العبلقات
ن الدكافع اٟتقيقية لسلوؾ ا١تشرؼ تغاضي إدارة السلوؾ التنظيمي داخل منظومة اإلشراؼ الًتبوم ع

كدكافعهم الًتبوم أدل إىل تكوين بيئة مادية كبيئة نفسية يعيشها األفراد ك٭تسوف هبا ُب إطار ميو٢تم 
كإتاىاهتم كمعتقداهتم؛ ألف الفرد يرل البيئة كيتعامل معها من خبلؿ ميولو كدكافعو كإتاىاتو النفسية 
كمعتقداتو ككجهة نظره، لذا كجدت اٟتاجة للبحث ُب أعماؽ السلوؾ اإلنساٍل؛ لتحسس ما يشعر بو 

يتحدد على أساس العبلقات  سلوؾ غَت ا١تتوقع، كإف أم سلوؾ إدارمالاألفراد ٦تا ٬تعلهم يسلكوف 
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ا١تتبادلة بُت األفراد كالبيئة قد يعكس ىذا السلوؾ القدرة على األداء كٖتريك عوامل االنتاج كاستقبلؿ 
    .(ُ)ا١توارد
العبلقات الفردية ٢تا تأثَت ُب ٪تو الفرد كتغَت سلوكو، ككل نظاـ توجد فيو المناخ التنظرمي:  -ِ

النظاـ ا١تؤثر على ٣تموعة من األفراد با١تناخ، كيشَت مفهـو ا١تناخ  ٣تموع كيعرب عنعبلقات فردية مؤثرة، 
إىل العبلقات بُت األفراد ُب أم موقف، كمدل تأثَت األفراد فيها، كا١تناخ السليم ىو الذم يساعد الفرد 

ي كتأدية كاجبات العمل بإخبلص، كا١تناخ التنظيم ،كٯتكنو من العمل بدافعية ،الشعور باألمافعلى 
كنظران ألف الذات تتحكم ُب مفاىيم الفرد كالعمل ُب أم موقف ال ينفصبلف بل يكمل أحد٫تا اآلخر، 

؛ ألف ذات الفرد كعبلقاتو مع اآلخرين أمراف ال ينفصبلف؛ ألف فإهنا تؤثر ُب العبلقات مع اآلخرين
فإذا اندمج فرد ُب نظاـ جديد  اٞتانبُت متبلزماف، فالتغيَت الذم ٭تصل ُب الذات يتم ُب العبلقات أيضان،

للعبلقات مع اآلخرين فإف ذاتو البد أف تتغَت، كبقدر ما يكوف النظاـ ذا قوة انفعالية فإف العبلقات 
أما إذا كاف النظاـ غَت أساسيان من شخصية الفرد كقيمو كتعبَتان لسلوكو كالتزامو هبا، الشخصية تكوف جزء 

كتؤثر ُب سلوؾ  ،بالتايل فالعبلقات الشخصية ُب النظاـ تقوم القيمك قوم انفعاليان فيكوف سهل التغيَت، 
كل العناصر كالعوامل كالعبلقات ذات التأثَت على إمكانية ٖتقيق   ىوالذم ا١تناخ التنظيمي ، ك األفراد
فتؤثر على  ،بيئة ا١تشركع الداخلية اليت يعمل الفرد ضمنها أك ىو ٣تموعة ا٠تصائص اليت ٘تيز ،األفراد
 تتمتع بدرجة عالية من االستقرار كالثبات النسيب.   -ا٠تصائص–كإتاىاهتم كإدراكاهتم؛ ألهنا  قيمهم

 كالسياسات، ،اإلجراءاتك  ،كالنظم ،األىداؼ :كيتكوف ا١تناخ التنظيمي من مكونات معنوية تشمل
كالتقنيات،  ،كاألساليب ،كالعبلقات اإلنسانية ،كاالنفعاالت ،كالعادات ،كالقيم ،كا٢تياكل التنظيمية

كاإلمكانات ا١تادية كا١تؤثرات الطبيعية )حرارة  ،كالتجهيزات ،كا١تعدات ،ا١تباٍل :كمكونات مادية تشمل
  .كضوء كرطوبة(

إىل مناخ تنظيمي مفتوح يتصف ْترية األفراد ُب سلوكهم، كيكوف سلوكهم  ا١تناخ التنظيمي كينقسم
حقيقيان، كيقلل ىذا ا١تناخ من سلوؾ اإلدارم ا١تكتيب كالعبء الناتج عن ذلك، كتتصف القيادة اإلشرافية 

ُت، بالتأكيد على اإلنتاج كالسهولة ُب مواجهة ا١تواقف، كترتفع العبلقات كالركابط بُت ا١تشرفُت كا١تعلم
 كيلتـز األفراد العاملوف ُب منظومة اإلشراؼ الًتبوم با١تهاـ الفعلية لعملهم.

كىناؾ ا١تناخ التنظيمي ا١تغلق الذم يعاكس ا١تفتوح، كيتسم بقلة الًتابط بُت األفراد، كقلة ا١تسؤكلية، 
عترب عوائق لعمل كتكثر فيو ا١تشاحنات بُت األفراد، حيث يقـو القائد بفرض الركتُت كأعباء غَت ضركرية ت

 من األداء. األفراد، كتؤدم إىل مستول منخفض

                                                           

، ُٗٓ، ُّْ، كانظر: ا١تنظمة كنظرية التنظيم لعقيلي كا١تؤمن صِِّ-ُِٗالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص -1
 . ِّٖ، كسلوؾ تنظيمي للجواد صِِٗكالسلوؾ التنظيمي للمغريب ص
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القائد كيعترب ا١تناخ التنظيمي مساندان للقيادة الفعالة اليت ال تتم ُب فراغ بل ُب مناخ تنظيمي مناسب، ك 
 اإلدارم لو دكر بالنسبة للمناخ التنظيمي؛ ألف القائد عنصر ُب عملية القيادة الفعالة، يتفاعل مع ا١تناخ

 كؿ الوصوؿ إليو كىو التأثَت ُب سلوؾ األفراد.االتنظيمي هبدؼ التأثَت فيو كتطويعو ٔتا يناسب ا٢تدؼ الذم ٭ت
كمن أجل توفَت مناخ تنظيمي مناسب ١تنظومة اإلشراؼ الًتبوم ينبغي أف تراعي إدارة السلوؾ 

 لي:التنظيمي العوامل كالظركؼ اليت ٖتسن ا١تناخ التنظيمي، كذلك من خبلؿ ما ي
 زيادة التقارب كتقليل التباعد بُت عناصر منظومة اإلشراؼ الًتبوم. -أ

 تيسَت العمل كعدـ إعاقتو للمعلمُت من قبل ا١تشرؼ الًتبوم أك مدير ا١تدرسة. -ب
زيادة األلفة كالعبلقات الطيبة ا١تبنية على السماحة، كجو الزمالة كالصداقة ا١تبنية على ٖتمل  -ج

 ُب العمل.ا١تسؤكلية ا١تشًتكة 
 االبتعاد عن الشكلية ُب العمل، كذلك من خبلؿ تطبيق القوانُت كاللوائح ١تصلحة العمل. -د
 االىتماـ كالًتكيز على النتائج اإل٬تابية لئلشراؼ الًتبوم. -ق
 القدرة ُب العمل الذم تسلكو إدارة السلوؾ التنظيمي داخل منظومة اإلشراؼ الًتبوم. -ك
ماء للمنظومة برفع الركح ا١تعنوية لدل ا١تعلمُت كإدارة السلوؾ التنظيمي بتوفَت ٤تاكلة زيادة االنت -ح

 الظركؼ كاإلمكانات ا١تادية كغَت ا١تادية ٢تم.
إف ا١تشرؼ الًتبوم الكفؤ ىو الذم ٮتتار الطريقة أك األسلوب األمثل ُب التعامل مع ا١تعلمُت، كيهيئ 

 .(ُ)لتعلم بكفاية كالتعامل بفاعليةا١تناخ الذم يساعد اآلخرين ُب ا١تنظمة على ا
كالثقافة ىي ٣تموعة من األ٪تاط السلوكية اليت تنتشر ُب أم ٣تتمع كيلتـز هبا  ثقافة التنظرم: -ّ

كتشمل ما يوجد ُب اجملتمع من أشياء ٤تسوسة كنإتة من عمل  (،ثقافة مادية) :أفراده، كتنقسم إىل
تتكوف من األفكار كالقيم كا١تعتقدات اليت ك  (،غَت ماديةثقافة )اإلنساف كتعرب عن أساليبو كنشاطو، ك

يؤمن هبا الناس، كذلك العادات كالتقاليد كاالٕتاىات، كتتطور ثقافة اجملتمع بناء على تعلم كتطور 
اإلنساف، كقدرتو على التغيَت كاالبتكار كالتجديد ١تا ىو موجود، كاستغبللو اإلمكانات ا١تتوفرة؛ من أجل 

رجات متطورة تسهل لو أمور حياتو، كيتمز اإلنساف بأف لو قدرة عالية ُب نقل أفكاره اٟتصوؿ على ٥ت
كمعلوماتو كثقافتو إىل اجملتمعات األخرل، ليمتد أثرىا عرب األجياؿ، ليربز ىنا دكر اللغة ا١تكتوبة ُب 

ت كالتجارب عرب احملافظة على الثقافة كنقلها كالتعبَت عنها كمشاركة غَته من اجملتمعات ُب نقل ا٠تربا
 كتًتاكم الثقافة كتتطور بسرعة حىت أصبحت من احملددات األساسية للسلوؾ اإلنساٍل. األجياؿ كانتشارىا،

بالتايل منظم  ىوكٯتثل القانوف القوة ا١توجهة للسلوؾ اإلنساٍل كاليت ٖتدد عمل الفرد داخل اجملتمع، ك 
ك٤تدد للسلوؾ اإلنساٍل، فاجملتمع ٭تتوم على عدد كبَت من العادات كاأل٪تاط السلوكية اليت يشًتؾ فيها 

                                                           

 .َّّ)مفاىيم كأسس سلوؾ الفرد كاٞتماعة ُب التنظيم( ، كالسلوؾ التنظيمي ِِٗ-ِِْشراؼ الًتبوم السلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإل -1
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األفراد كال ٣تاؿ للحرية كاالختيار فيها كا١تصافحة باليد اليمٌت، كىناؾ عادات كأ٪تاط سلوكية يكوف 
بة كالسكن ا١تناسب، كىي عادات تقتصر على اإلنساف فيها حران ُب اختياره، كاختيار ا١تبلبس ا١تناس

 فئات معينة مرتبطة بالعمر أك اٞتنس أك ا١تهنة.
تنشأ كتًتاكم ُب اجملتمع،  ،بناء على ما سبق تصبح الثقافة عبارة عن طرؽ كأساليب كأ٪تاط سلوكية

يها، كيتلوف بلوهنا، كيلتـز هبا أعضاؤه، كتعترب الثقافة اإلطار العاـ الذم يتحرؾ فيو الفرد، كيسلك بناء عل
 كيصبح دكر الثقافة ُب ٖتديد السلوؾ اإلنساٍل كضبطو داخل منظومة اإلشراؼ الًتبوم كما يلي:

 ٖتدد معاٍل ا١تواقف االجتماعية ا١تختلفة ا١ترتبطة بالنظاـ الًتبوم. -أ
 يها.توجو ا١تشرؼ الًتبوم أك مدير ا١تدرسة الكتساب إتاىاتو كقيمو كأىدافو اليت يسعى إل -ب
ٖتديد ا٠ترافات كاألساطَت ا١تنشرة بُت عناصر منظومة اإلشراؼ الًتبوم؛ للسيطرة عليها  -ج

 كالتخلص منها.
 توفَت أ٪تاط سلوكية للمشرؼ الًتبوم يستطيع اتباعها ُب ا١تواقف االجتماعية ا١تختلفة. -د

كاليت  ،ا١توجهة للسلوؾ اإلنساٍلكُب ٣تتمعاتنا اإلسبلمية كديننا اإلسبلمي ٘تثل الشريعة اإلسبلمية القوة 
ٖتدد عمل الفرد داخل اجملتمع، كتعترب بالتايل منظمة ك٤تددة للسلوؾ اإلنساٍل، بل منظمة لكل شؤكف 
اإلنساف، فاإلسبلـ عقيدة كشريعة كمنهج حياة، كعليو فإف أم عادات أك أ٪تاط سلوكية البد أف تكوف 

ارية ال بد أف تكوف كفق الشريعة كإال أصبحت ُب عداد نابعة من الشريعة اإلسبلمية، حىت تلك االختي
األ٪تاط كالعادات ا١تمنوعة، كاألكل مثبلن فالفرد حر ُب اختاره ْتيث يأكل ما يشاء لكن ىذه اٟترية 

 .(ُ) ليس لو تناكؿ ا٠تنزير أك ا٠تمور، كىكذا... مقيدة ٔتا أباحو اإلسبلـ، كبالتايل
ات ٔتناخ معُت يتسم بالتقارب أك الوحدة ُب أىداؼ كسلوؾ ٘تتاز بعض اٞتماع إدارة الصااع: -ْ

كإتاىات أفرادىا، كىذا التقارب يسمى ٘تاسك اٞتماعة، كىذا التماسك داخل اٞتماعة تؤثر فيو عوامل 
عديدة تزيد من حدتو، كمنها: االتفاؽ على كحدة ا٢تدؼ، كتناسب أىداؼ اٞتماعة مع  أىداؼ الفرد، 

ألفراد، كقلة التنافس بُت اٞتماعات أك األفراد، كصغر حجم اٞتماعة، كقلة كزيادة التفاعبلت بُت ا
الضغوط ا٠تارجية، كمدل االستقرار داخل اٞتماعة، كأ٫تية اٞتماعة، كالفرد داخل منظومة اإلشراؼ 
الًتبوم يقـو بوظائف كمهاـ، كلديو أدكار ٤تددة يقـو هبا، كىذه األدكار تسهم ُب معرفة العبلقة بُت 

راد كمهامهم ُب التنظيم، كالدكر ىو ا١تركز اإلدارم أك الوظيفة ُب ا١تنظمة الذم يقـو بو الفرد ك٭تمل األف
معو توقعات معينة لسلوكو كما يراىا اآلخركف، كيقصد بتوقعات الدكر ما يتوقع أف يقـو بو ا١تشرؼ 

الًتبوم مدركان لدكره، الًتبوم من سلوؾ، كإذ تطابقت توقعات دكره مع توقعات اآلخرين يصبح ا١تشرؼ 
كرٔتا ٭تدث تناقض بُت ىذه األدكار األمر الذم يؤدم إىل كجود صراع الدكر، كىو ٥تالف لظاىرة 
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التماسك، كىذا الصراع يؤدم إىل عدـ قدرة ا١تشرفُت الًتبويُت كمديرم ا١تدارس على القياـ بأدكارىم كما 
 ينبغي أف تكوف.

اٞتماعات، أما األكؿ فهو ناتج من عدـ فهم الفرد لوظيفتو، أك قد يكوف داخل الفرد أك بُت كالصراع 
عدـ كجود توصيف سليم للوظيفة، أك األكامر ا١تتعارضة من الرؤساء، أك أعباء العمل العالية، أك تعارض 
األدكار، أك عدـ إشباع حاجات األفراد، فعندما يشعر ا١تشرؼ الًتبوم بنقص ُب إحدل حاجاتو ينتج 

و ىدؼ معُت، كعندما يعًتض ٖتقيق ا٢تدؼ عائق قد يؤدم لئلحباط لدل الفرد، ٨ت امدفوع اسلوك
كتعارض األىداؼ قد ينشأ عند تعارض أىداؼ ا١تشرؼ الًتبوم مع أىداؼ اٞتماعة داخل منظومة 
اإلشراؼ الًتبوم، كما تؤدم مشاكل العمل إىل كجود صراعات بُت أعضاء التنظيم، كتنشأ مشاكل 

١تشرؼ الًتبوم على ٖتديد ا١تشكلة أك فهمها، أك عدـ القدرة على ٖتديد بدائل العمل من عدـ قدر ا
اٟتل، أك عدـ القدرة على ٖتسُت ا١تشرؼ الًتبوم لسلوكو كأدائو، أك تعارض إجراءات كأساليب العمل 

 مع معتقدات ا١تشرؼ، األمر الذم ينعكس سلبان على سلوؾ ا١تشرفُت على القياـ بأدكارىم الفعلية.
الصراعات اٞتماعية فتظهر بُت األقساـ اإلدارية للتنظيم؛ نتيجة لوجود كجهات نظر ٥تتلفة عن  كأما

أعماؿ اٞتماعات األخرل، كيرجع سبب ىذا النزاع إىل الصراع على ا١توارد، كالتنافس ُب أداء األعماؿ، 
يظهر صراع بُت  كذلك للحصوؿ على ٘تايز أدائها، كاالختبلؼ بُت ا١تستويات التنظيمية، كذلك حينما

اإلدارة كالعاملُت مثبلن، كالصراع بُت اإلدارات من ناحية كظيفية كاليت تتنازع فيما بينها على أداء نفس 
األعماؿ الوظيفية، ككذلك الصراع بُت أعضاء التنظيم التنفيذيُت كاالستشاريُت، كذلك حينما ٭تاكؿ 

 ف ُب ذلك.االستشاريوف تقدَل أكثر من مشورة للتنفيذين أك يبالغو 
إف كثرة الصراعات بُت األفراد أك بُت اٞتماعات داخل منظومة اإلشراؼ الًتبوم يؤثر على تصرفات 
كسلوؾ ا١تشرفُت الًتبويُت كا١تديرين، األمر الذم ٬تعل ىذه الصراعات من أىم احملددات لسلوؾ الفرد أك 

ًتبوم، أك تطوير إدارة السلوؾ اٞتماعة، كالذم يعيق ُب ٖتديد أىداؼ أك إ٧تاز منظومة اإلشراؼ ال
التنظيمي كفق االٕتاىات اٟتديثة، كىذا األمر ٭تتم إ٬تاد صور لعبلج أك حل ىذا النزاع كىذا التعارض؛ 
بالبحث عن أسباب ىذا الصرع من أجل تفاديها كالسيطرة عليها، كاقًتحت )فوليت( حبلن ٢تذا الصراع 

من خبلؿ تدخل السلطة على أطراؼ النزاع، كثانيها: يتم ُب ثبلث مراحل: األكىل: باستخداـ القوة 
باستخداـ الوساطة بتدخل طرؼ ثالث يقـو بدكر الوسيط أك اٟتكم بُت األطراؼ ا١تتنازعة، كثالثها: 
التنسيق كالتكامل: حيث يقـو أطراؼ النزاع بالتعاكف معان ُب التعرؼ على أبعاد النزاع، كالتوصل إىل 

كبالتايل فإف باإلضافة إىل ٤تاكلة إقناع أطراؼ الصراع باٟتلوؿ السلمية، حلوؿ مبتكرة ترضي اٞتميع، 
 اإلدارم يستطيع أف يستخدـ عدة طرؽ إدارية للتنسيق كالتعاكف للسيطرة على أنواع التعارض كما يلي:

 تنظيم كتنسيق طرؽ االتصاؿ بُت األطراؼ اليت تتعامل مع بعضها اآلخر. -أ
 اليت ٖتتاج إليها؛ إلزالة الشك كالتوتر كالنزاعات.توفَت ا١تعلومات لؤلطراؼ  -ب
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نقل الفنيُت بُت األقساـ أك بُت اإلدارات يساعد على احتواء كثَت من ا١تشاكل كالصراعات قبل  -ج
 أف تتطور.

 التخطيط كالرقابة ا١تشًتكة. -د
 إعادة تصميم العمل؛ للتخلص من الغموض ُب ا١تهاـ كاألدكار. -ق
 كل التنظيم؛ لتغيَت االختصاصات، كللفصل بُت األجزاء.إعادة تصميم ىيا  -ك
 إعادة توزيع ا١توارد بالشكل الذم يقلل من احتماؿ الصراعات.  -ز

داخل منظومة اإلشراؼ  كمن ىنا يأٌب دكر اإلدارة كالقيادة ُب السيطرة على أنواع الصراعات ا١توجودة
للتخفيف من أعبائها، ٦تا  ؛رىا أك قبل ظهورىاالًتبوم بكافة أنواعها، كالسيطرة عليها كىي ُب أكؿ أم

٬تعل على القيادم ا١تتميز أف ٮتتار أ٪تاطا قيادية مناسبة للموقف كالتنظيم الذم يعمل فيو، كاختيار 
، كىنا يكمن دكر األساليب كالسلوؾ القيادم ا١تناسب للسَت بالتنظيم اإلدارم ٨تو ٖتقيق ا٢تدؼ ا١ت رسـو

بوم كقياديُت ُب تقليل الصراعات كالسيطرة عليها من أجل توحيد اٞتهود إدارم منظومة اإلشراؼ الًت 
كالطاقات ٨تو العمل اٟتقيقي الذم ٭تقق األىداؼ اإلشرافية الًتبوية، كٖتسُت السلوؾ اإلدارم اإلشراُب 

 ٔتا يتوافق كالتطور اإلدارم اٟتديث الذم ال يتعارض مع الشريعة اإلسبلمية ا١تباركة.
ىذه العوامل من قبل إدارة السلوؾ التنظيمي ُب منظومة اإلشراؼ الًتبوم تساعد  إف التعرؼ على

على التحكم فيها؛ لتحسُت الظركؼ كاإلمكانات ا١تادية كا١تعنوية ٢تذه العوامل، كتوجيهها ١تصلحة 
منظومة اإلشراؼ الًتبوم، باإلضافة إىل معرفة أثر الدافعية كاالٕتاىات كالتعلم كالشخصية كالقيم 

العادات كالتقاليد على إدارة السلوؾ التنظيمي للقياـ بأداء دكرىا كفق االٕتاىات اإلدارية اٟتديثة، األمر ك 
 .(ُ)الذم ينعكس إ٬تابيان على ٖتسُت كتطوير كزيادة فعالية منظومة اإلشراؼ الًتبوم
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 لسلوؾ التنظرمي كاإلشااؼ التابوما
الًتبوم كالسلوؾ التنظيمي ارتبط بالتغَت اٟتادث ُب الفكر إف التغَت كالتطور ُب مفاىيم اإلشراؼ 

اإلدارم للتنظيمات ا١تختلفة، ابتداء من حدكث الثورة الصناعية كظهور فكرة تقسيم العمل حىت اآلف، 
 كٯتكن إيضاح شيء من ذلك من خبلؿ الوقوؼ على االٕتاىات التالية:

اعتمد على أسس علمية، كاشتمل على )ا١تدرسة التقليدية(: كالذم  االتجاه الكَلسركي -ُ
مدخلُت متزامنُت ٫تا: مدخل اإلدارة العلمية، كمدخل العملية اإلدارية، كركز ىذا االٕتاه على كفاءة 
العمل كاإلنتاج، كأ٫تل العبلقات اإلنسانية، حىت نظر إىل اإلنساف على أنو آلة كليس من ا١تتغَتات ا١تؤثرة 

االٕتاه ركاجان ُب ا١تنظمات التعليمية اليت اعتمدت على التقسيم ُب السلوؾ التنظيمي، كالقى ىذا 
اإلدارم كا١تركزية ا١تفرطة ُب اٗتاذ القرارات، ليصبح دكر ا١تستويات الدنيا ُب التنظيم الًتبوم تنفيذ األكامر 

عليها  كالتعليمات، ٦تا جعل دكر ا١تعلم سلبيان غَت قادر على التغيَت، ليتضح بذلك أف األسس اليت اعتمد
السلوؾ التنظيمي ُب منظومة اإلشراؼ الًتبوم ُب تلك الفًتة ىي إ٫تاؿ العبلقات اإلنسانية بُت ا١تشرؼ 
كا١تعلمُت، كمل يكن لئلشراؼ الًتبوم دكر كاضح ُب فًتة اإلعداد كالتأىيل للمعلم، ٦تا جعل سلوؾ ا١تعلم 

تقرير ا١تشرؼ الًتبوم، فحصر ا١تعلم يتصف با٠توؼ كالقلق على مستقبلو الوظيفي الذم بات مرىونان ب
أسلوبو ُب تلقُت كٖتفيظ الطالب ا١تعلومات معتمدان على التخويف كالتهديد، كبناء على ذلك مل يتحسن 
السلوؾ التنظيمي للمشرفُت، كمل ٭تقق اإلشراؼ الًتبوم أىدافو، بل كاف تأثَته سلبيان على ا١تعلمُت؛ فقتل 

 .(ُ)ركح ا١تعنوية كثقتهم بأنفسهمإبداعهم ك٪توىم ا١تهٍت، كقلل ال
ي -ِ : ظهرت حركة العبلقات اإلنسانية كاليت هتدؼ إىل التوفيق بُت إشباع حاجات االتجاه السلَو

الفرد اإلنسانية كبُت ٖتقيق أىداؼ ا١تنظمة، فأثرت العبلقات اإلنسانية على الفكر اإلدارم ٔتفاىيم 
إال أهنا مل تسلم من النقد؛ إلفراطها ُب استخداـ العبلقات  جديدة: كالدكافع، كالقيادة، كالركح ا١تعنوية،

اإلنسانية على حساب اإلنتاج كٖتقيق أىداؼ ا١تنظمة، كظهر بعد ذلك ا١تدخل السلوكي ا١تتكامل الذم 
اىتم بالنواحي ا١تادية كاإلنسانية ُب العمل كاعترب٫تا ٤تددات اإلنتاج، كنتيجة لذلك ظهرت مفاىيم 

ا١تشاركة، كاإلدارة باألىداؼ، كىذه ا١تفاىيم اٞتديد انتقلت إىل ا١تنظمات التعليمية، جديدة كاإلدارة ب
كىي تؤكد على عملية ا١تشاركة ُب العمل كٖتقيق ا٢تدؼ، كأصبح ا١تعلم أكثر مشاركة ُب التغيَت؛ حيث 

نظيمي كىي: تراعى حاجاتو كقدراتو، كلقد حدد ا١تدخل السلوكي أىم ا١تتغَتات اليت تؤثر ُب السلوؾ الت
ة، كالقرادة، كاالتصاؿ ، فالقيادة اإلدارية تعمل على ٖتقيق درجة أكرب من التقارب بُت التنظيم المشاَر

الرٝتي كغَت الرٝتي؛ كذلك باالندماج، كمشاركة العماؿ ُب عملية اإلدارة كٖتملهم مسؤكلية العمل على 
االتصاالت الرٝتية بل ىناؾ شبكة غَت  ٖتقيق أىداؼ التنظيم، كما أف االتصاالت ال تقتصر على شبكة

                                                           

السلوؾ التنظيمي )مفاىيم كأسس سلوؾ الفرد كاٞتماعة ُب التنظيم( كانظر:  ،ُٔٗالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص -1
 .ُِٖ-ُّٗلعقيلي كا١تؤمن ص، كا١تنظمة كنظرية التنظيم َٓ-ْْص
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رٝتية قد تكوف أكثر فاعلية ُب التأثَت على سلوؾ العاملُت، لتصبح عملية االتصاالت كتوفَت ا١تعلومات 
 من ا١تتغَتات ا١تؤثرة ُب السلوؾ التنظيمي.

ة، ليصبح كقد أبرز ا١تدخل السلوكي مفهـو اإلشراؼ التعاكٍل بدالن من الًتكيز على النتائج التعليمي
مفهـو اإلشراؼ الًتبوم عبارة عن عملية إنسانية شوركية تعاكنية تشخيصية هتدؼ إىل تطوير العملية 
التعليمية كٖتسُت عمل ا١تعلم كتنميتو، كىو مفهـو يركز على تقدَل ا١تساعدة الفاعلة إىل ا١تعلم ذاتو 

ائج التعليمية النهائية، كأكد ىذا االٕتاه كإشراكو ُب عملية تقوَل أدائو كسلوكو بدالن من الًتكيز على النت
على ضركرة كسر اٟتاجز بُت ا١تشرفُت كا١تعلمُت كاعتبار الثقة كا١تودة كاالحًتاـ ىي اٞتسر الواصل بينهما، 
كلكن ٮتشى من ا١تغاالة ُب ىذا االٕتاه ْتيث يطغى على ٖتقيق أىداؼ ا١تؤسسة التعليمية، كتصبح 

 كسيلة ُب ٖتسُت ا١تمارسات اإلشرافية العلمية التعليمية. العبلقات اإلنسانية ىدفان ال
إف العبلقات اإلنسانية تركز على اإلنساف باعتباره مصدران للسلوؾ يتأثر كيؤثر ُب فعاليات التنظيم، 
كعليو ٬تب توفَت مناخ تنظيمي مناسب لو؛ للقياـ بأداء أعمالو، ليظهر بذلك أ٫تية سلوؾ األفراد 

وم، كأثر ذلك ُب زيادة فعالية عملية اإلشراؼ ا١تبنية على ىذا االٕتاه، كبالتايل كخاصة ا١تشرؼ الًتب
فأىم ما ٯتيز نوع العبلقات بُت إدارة السلوؾ التنظيمي كا١تعلمُت ُب ظل مفهـو اإلشراؼ الًتبوم 

معهم  اٟتديث أهنا عمليات إنسانية يستمد فيها ا١تشرؼ تأثَته على ا١تعلمُت من طريقة تعاملو اإلنساٍل
ال من قوة مركزه أك الصبلحيات ا١تخولة لو، كبذلك تتميز إدارة السلوؾ التنظيمي بالقدرة كا١تهارة ُب بناء 
عبلقات إنسانية سليمة مع ا١تعلمُت، تقـو على أساس احًتامهم كالثقة هبم كالتعاطف معهم كتقدير 

 لتعليمي، ٦تا ٭تسن العملية الًتبوية.جهودىم، األمر الذم يرفع مستول ا١تعلم الشخصي كا١تهٍت كإنتاجو ا
كقد كشفت الدراسات أ٫تية العبلقات اإلنسانية ُب إشباع حاجات الفرد السيكولوجية كاليت بإشباعها 
يشعر الفرد بالرضا كيصبح أكثر تعاكنان كإقباالن على العمل كأقل ضجران كنفوران، كىذه اٟتاجات تركز عليها 

؛ ألف الوفاء هبذه اٟتاجات األساسية للفرد ضماف لبقاء ركحو ا١تعنوية ُب عملية اإلشراؼ الًتبوم اٟتديثة
حالة ٪تو كازدىار، كىنا يتضح أف مفتاح العبلقات اإلنسانية ُب اإلشراؼ الًتبوم يبقى بيد إدارة السلوؾ 

راؼ التنظيمي اليت ٢تا دكر كاضح ُب تطوير العبلقات اإلنسانية مع ا١تعلمُت كٚتيع عناصر منظومة اإلش
الًتبوم، كىذه األدكار تقـو على الوعي الكامل ١تفهـو القيادة الشوركية اٟتديثة، كعمليات االتصاؿ من 
قبل إدارة السلوؾ التنظيمي، كىذا يتطلب توفَت مناخ تنظيمي مناسب إلدارة السلوؾ التنظيمي للقياـ 

علمُت، كىذه األدكار تتطلب منهم باألدكار ا١تطلوبة منهم ُب تطوير العبلقات اإلنسانية بينهم كبُت ا١ت
 القياـ با١تهمات التالية:

 إظهار مشاعر األلفة كالصداقة كاالحًتاـ لكل معلم، كاإلٯتاف بقدرتو كقيمتو العلمية الًتبوية. -أ
 تفهم رغبات كحاجات كمشاعر كآراء كمشكبلت ا١تعلمُت كاالىتماـ باقًتاحاهتم. -ب
 فردية كاٞتماعية للمعلمُت.اإلسهاـ ُب ٖتسُت ظركؼ العمل ال -ج
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تسهيل طرؽ االتصاؿ مع منظومة اإلشراؼ الًتبوم ْتيث تكوف لغة االتصاؿ مبنية على االحًتاـ  -د
 كعدـ التسلط.

 إ٬تاد اٞتو ا١تبلئم للمعلمُت للقياـ بدكرىم التعليمي ْترية. -ق
قبل مشاعرىم السلبية؛ االىتماـ ٔتشكبلت ا١تعلمُت الفردية كاٞتماعية داخل العمل كخارجة، كت -ك

 على اعتبار أف النقد ظاىرة إ٬تابية.
 .(ُ)اعتماد أسلوب اإلرشاد كالتوجيو كاإلقناع بعيدان عن أسلوب السلطة أك السيطرة على ا١تعلمُت -ز
كيعتمد على الكفاءة اإلنتاجية، كىو يشبو إتاه اإلدارة العلمية، لكنو ٮتتلف االتجاه الكمي:  -ّ

دـ الطريقة العلمية ٟتل ا١تشكبلت اإلدارية، كالتحليل العلمي، كاألساليب الرياضية؛ عنها ُب أنو يستخ
هبدؼ الوصوؿ إىل ٖتقيق أعلى كفاءة ُب ٖتقيق األىداؼ، كنظران لظهور إتاه النظم تطورت أساليب 
االٕتاه الكمي كأصبحت تنظر للمشكلة اإلدارية كنظاـ لو مدخبلت كعمليات ك٥ترجات، كما 

أساليب جديدة أخرل )كتحليل النظم، كٖتليل الكلفة كالعائد، كٖتليل شبكات األعماؿ، استخدمت 
كنظم ا١تعلومات(، كقد أثر ىذا التجاه على النظاـ الًتبوم، فالعديد من اإلدارات التعليمية تستخدـ ىذه 

لى األفراد، كينظر األساليب ُب التخطيط لسياساهتا كإ٧تاز قراراهتا ككضع ميزانياهتا كتوزيع ا١تسؤكليات ع
االٕتاه الكمي للظاىرة نظرة كلية ٢تا أجزاء كبينها عبلقات، كضمن ىذا االٕتاه الكمي أصبح عمل الفرد 
ٮتضع لكمية اإلنتاج مع التفكَت العلمي من خبلؿ استخداـ الطريقة العلمية اٟتديثة، كأصبح اإلشراؼ 

 الًتبويُت اإلدارية كالفنية، كُب قدرهتم على الًتبوم ضمن ىذا ا١تفهـو يرتبط مباشرة بكفاءة ا١تشرفُت
استخداـ الوسائل كالتقنيات الًتبوية اٟتديثة اليت تساعد ُب ٖتسُت سلوكهم كفعالية منظومة اإلشراؼ 

 .(ِ)الًتبوم
 كلي اجتماعي نظاـ عن عبارة ا١تنظمةف كالذم ينظر إىل اإلدارة كوحدة كاحدة، اتجاه النظم: -ْ

 كتعمل، فرعي نظاـ عن عبارة جزء ككل أجزاء، من يتكوف النظاـ كىذا، معُت ىدؼ ٖتقيق إىل يسعى
 نظاـال يسعى الذم الكلي ا٢تدؼ ٖتقيق جلأ من متكامل بشكل بعضها على معتمدة األنظمة ىذه

كما أصبحت عملية اٗتاذ القرارات تتسم با١تشاركة اٞتماعية من قبل األفراد العاملُت   ،ٖتقيقو إىل الًتبوم
ُب إدارة ا١تنظمات التعليمية، كىذا ٭تتم كجود أ٪تاط إدارية ٥تتلفة تناسب أحواؿ كظركؼ كل نظاـ، 

وامل كتراعي مدخبلت ك٥ترجات النظاـ، ككذلك تراعي دكافعو كشخصيات األفراد، كطبيعة ا١تهمات كالع
البيئية، كطبيعة كأىداؼ النظاـ، كطبقان ٢تذا االٕتاه أصبح السلوؾ التنظيمي ضمن ىذا ا١تفهـو يتكوف من 

تتفاعل مع  -طالب كمعلم كمشرؼ كمدير...–مدخبلت كعمليات ك٥ترجات، كا١تدخبلت كلها 
                                                           

، كا١تنظمة ُّ، َّ، كانظر: السلوؾ التنظيمي لعلي السلمي صَُِ-ُٕٗالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص -1
 .ُِِكنظرية التنظيم لعقيلي كا١تؤمن ص

 . َُِالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص -2
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التعليمية أفضل، بعضها البعض بطريقة متوازنة؛ للحصوؿ على ٥ترجات تربوية مناسبة كمعلمُت كفاياهتم 
كتبلميذ إ٧تازىم أعلى، ككذلك استخداـ اإلمكانات ا١تادية بطريقة مثلى، كاستعماؿ أساليب مناسبة 
تؤدم إىل ٖتقيق العملية اإلشرافية ألىدافها ُب ٖتسُت العملية التعليمية، كٖتسُت سلوؾ ا١تشرفُت الًتبويُت 

ؿ القيادة كاالتصاؿ كالتقوَل ال تسبب صراعات كا١تعلمُت، كإ٬تاد معايَت علمية صحيحة للعمل ُب ٣تا
داخلية بُت عناصر منظومة اإلشراؼ الًتبوم، كلكنها ٖتاكؿ ٖتسُت كتطوير السلوؾ التنظيمي كفق 

اليت تتفق أفكارىا مع مبادئ ىذه النظرية اإلشراؼ ، كمن االٕتاىات اٟتديثة (ُ)االٕتاىات اٟتديثة
 ائطباستخداـ ا١تنحى التكاملي متعدد الوس

يقـو على توظيف  كالذم باستخداـ المنحى التكاملي متعدد الوسائط، ياإلشاافالسلوؾ  -ٓ
عدد من الوسائل كاألساليب اإلشرافية من أجل بلوغ ىدؼ أك أىداؼ معينة، كمن ىذه الوسائل: 

كالدركس النشرات الًتبوية ُب اٟتلقات الدراسية، كاللقاءات الفردية، كاٞتماعية، كالزيارات الصفية، 
التوضيحية، ككرش العمل، كالدكرات التدريبية، كٯتكن استخداـ ىذه الوسائل أك بعضها على ٨تو 
متكامل يتمم بعضها بعضان؛ من أجل ٖتقيق أىداؼ ٤تددة تتعلق بتحسُت سلوؾ كمهارات ا١تعلمُت 

طها معان كاليت التدريبية، كجوىر ىذا األسلوب يكمن ُب تكامل األساليب اإلشرافية ا١تستخدمة كتراب
تتبلءـ كحاجات ا١تعلمُت، كقد يأخذ أسلوب اإلشراؼ شكل حلقة دراسية تتلوىا كرشة عمل تربوية ٍب 
زيارة صفية، أك درس توضيحي يتبعو زيارة صفية يتبعها ْتث إجرائي يقـو بو ا١تعلم ٔتساعدة ا١تشرؼ 

 ملي متعدد الوسائط ٔتا يلي:الًتبوم كتتخلل ذلك لقاءات إرشادية كفردية، كيتميز ا١تنحى التكا
ٖتديد اٟتاجات اٟتقيقة للمعلمُت، كاالنطبلؽ منها لتحديد أىداؼ الربنامج اإلشراُب، ٍب ترٚتتها  -أ

 إىل كسائط إشرافية مبلئمة.
 تكامل الوسائط اإلشرافية ا١تستخدمة كترابطها، كتوجيهها معان إىل ٖتقيق أىداؼ ٤تددة. -ب
لنشاط اإلشراُب بصورة فاعلة؛ لتأكيد إسهامو كدكره اإل٬تايب ُب ٧تاح مشاركة ا١تعلم ُب أكجو ا -ج

 الربنامج اإلشراُب.
 اإلشراؼ كالتدريب موجو ٨تو العمل كٖتسُت ا١تمارسات كالكفايات التعليمية ا١تختلفة. -د
علم النظر إىل ا١توقف التعليمي التعلمي باعتباره متكامبلن، كاالىتماـ ّتميع عناصره من معلم كمت -ق

 كمنهج ككتاب كأساليب ككسائل تعليمية كبيئة مدرسية كغَتىا على ٨تو متكامل.
ا١تركنة؛ ْتيث يتسع ألساليب متنوعة ٕتعلو قادران على التجدد كالتكيف مع الظركؼ كاألكضاع  -ك

 القائمة، كتعطيو اإلمكانية ١تعاٞتة مشكبلت الفركؽ الفردية كالرمزية بُت العاملُت.

                                                           

، كا١تنظمة كنظرية التنظيم لعقيلي كا١تؤمن ٓٔ، كالسلوؾ التنظيمي للمغريب صَِِالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص -1
 .َِٔص
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يث ٯتكن توظيف ما يتوفر من ا١توارد البشرية كا١تادية كالتقنيات الًتبوية ُب أكجو االنفتاح؛ ْت -ز
 النشاط اإلشراُب، كقابليتو لدمج كسائط إشرافية متعددة كتوظيفها بشكل سليم.

اعتماده على أسلوب التقوَل التكويٍت كا٠تتامي ١تعرفة آثار األساليب اإلشرافية كانعكاساهتا على  -ح
ثرىا على ٖتقيق كبلوغ األىداؼ ا١توضوعة، كما يستخدـ لذلك التغذية الراجعة من أجل ا١تعلمُت كأ

 بلوغ أىداؼ الربنامج اإلشراُب إىل أقصى غاية ٦تكنة.  ، كتكرار التخطيط كتعديلو من أجلالتعديل كالتطوير
ياهتم فقط، كيتضح من ذلك أف األسلوب التكاملي ُب اإلشراؼ ال يتناكؿ تطوير ا١تعلمُت كٖتسُت كفا

بل يتناكؿ ٚتيع العناصر ُب ا١توقف التعليمي، باإلضافة إىل اىتمامو با١تنهج كعناصره ا١تكونة لو من 
األىداؼ كاحملتول كا٠تربات التعليمية كالتقوَل، كما يهتم ٔتعاٞتة مشكبلت التبلميذ، كىذه النظرة 

٦تا جعل البعض يطلق على ىذا الشمولية تساعد ا١تشرؼ الًتبوم على إحداث تغيَت تربوم حقيقي، 
 . (ُ)األسلوب من اإلشراؼ باإلشراؼ الشامل

 الظركؼ اختبلؼ أ٫تية االعتبار بعُت أخذيك٘تثل إتاىان حديثان ُب اإلدارة  المدرسة الموقفرة: -ٔ
 كتقـو أسسها كأصو٢تا على ،العاملُت األفراد ٕتاه األمثل السلوؾ ٖتديد ُب كالتكنولوجيا البيئية كا١تتغَتات

 :ما يلي
 ىناؾ اختبلؼ بُت الناس كالظركؼ كاألكقات ٬تب أخذىا بعُت االعتبار. -أ

عدـ ثبات الشخصية اإلنسانية، كالسلوؾ اإلنساٍل، كالسلوؾ اٞتماعي، كالعوامل البيئية احمليطة  -ب
يوضح أف لكل موقف أك حالة با١تنظمة، كعدـ ثبات تفاعل األنظمة الفرعية ضمن النظاـ الكلي، ٦تا 

 ظركفها ا٠تاصة كٝتاهتا الشخصية.
 ليس ىناؾ طريقة كاحدة مثلى ٯتكن اتباعها ُب اإلدارة ُب ٥تتلف ا١تواقف كالظركؼ. -ب
ا١تدراء ليسوا أحراران ُب إدارة مؤسساهتم بأسلوب يعكس مزاجهم كٖتيزىم، بل عليهم أف يراعوا  -ج

 ركج بأساليب ك٦تارسات قد تصلح لظرؼ كال تصلح آلخر.٣تموعة الظركؼ اليت تواجههم، كا٠ت
أف فعالية األساليب كالطرؽ كا١تداخل اإلدارية ا١تختلفة تتوقف على الظركؼ، كال تستطيع نظرية  -د

 اإلدارة ا١توقفية أف تقدـ صفات جاىزة لتكوف الطريقة ا١تثلى إلدارة موقف معُت.
اإلدارية ٬تب أف تتماشى بشكل عاـ مع ا١تهاـ ا١تختلفة  جوىر اإلدارة ا١توقفية ُب أف ا١تمارسات -ق

اليت يقـو هبا االفراد، كمع الوظائف اليت ينبغي القياـ هبا، كمع حاجات األفراد الشخصية، كا١تتغَتات 
األساسية اليت ٬تب أف تؤخذ ُب اٟتسباف عند تصميم أم تنظيم للبيئة ا٠تارجية كا١تهمات كالقول البشرية 

 كنولوجية.كالوسائل الت

                                                           

 .َِٓ-َِّالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص -1
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ٖترص نظرية اإلدارة ا١توقفية للمنظمة على أهنا نظاـ مفتوح يتكوف من أنظمة فرعية ٥تتلفة تتفاعل  -ك
 .(ُ)مع بعضها البعض، كترتبط مع البيئة ا٠تارجية بعبلقات متشابكة

 كيتضح من خبلؿ ىذه النظرية أف على ٚتيع ا١تشرفُت الًتبويُت كا١تدراء االطبلع على كافة األ٪تاط
اإلدارية، كأنواع التنظيمات ا١تناسبة؛ ١تعرفة ٦تيزاهتا كعيوهبا، كتنبٍت نظرية اٗتاذ القرارات ُب اختيار النظرية 

 اإلدارية ا١تناسبة لعملهم كمشرفُت تربويُت، كاليت تتبلءـ مع البيئة اليت توجد فيها منظومتهم اإلشرافية.
النظرية يتوقف على ا١توقف التعليمي كما ٭تيط بو  كسلوؾ ا١تشرفُت الًتبويُت كمديرم ا١تدارس كفق ىذه

من مؤثرات كعوامل، األمر الذم ٭تتاج إىل ٖتليل ىذا ا١توقف التعليمي من كافة جوانبو اإلدارية كالفنية، 
كا١تشاركة اٞتماعية من قبل ا١تشرؼ الًتبوم أك ا١تدير أك ا١تعلم ُب إ٬تاد تصاميم كأفكار تساعد ُب اٗتاذ 

ناسب يوازف بُت ا١تدخبلت كالعمليات اإلدارية، مع احملافظة على إ٬تاد عبلقات قوية بُت قرار ٚتاعي م
 .(ِ)عناصر منظومة اإلشراؼ الًتبوم؛ تساعد ُب زيادة كٖتسُت فعالية ا١تنظومة اإلشرافية

                
  

                                                           

، كا١تنظمة كنظرية َٖة ٟتسن ٤تمد كالعجمي صكاإلدارة الًتبوي، َِٕ-َِٓالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص -1
 .َِٕ، ِٗٔالتنظيم لعقيلي كا١تؤمن ص

 .َِٕالسلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ص -2
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  النبوماإلشااؼ التابوم 
ة ا١تنظمة لتوفَت ا٠تدمة التعليمية الشاملة ُب اٟتقل عبارة عن اٞتهود الفنياإلشراؼ الًتبوم ١تا كاف 

 الًتبوية ّتميع عناصرىا، من معلم، كطالب، كمنهج، كأساليبالًتبوم، ُب ٣تاؿ ٖتسُت العملية التعليمية 
لو إف ا١تتأمل فيو ٬تد ، ك ، فهو عملية قيادية هتدؼ إىل ٖتقيق أىداؼ الًتبية، ككسائل تدريستقوَل

٪تاذج مبكرة  عتربتو الكراـ، ٯتكن أف كصحابت ة ُب سَتة النيب صلى اهلل عليو كسلمعديد تطبيقية وانبج
اإلسبلمية اليت كانت دعوة منذ ظهور الدعوة  ان كعملي ان س كمبادئ اإلشراؼ الًتبوم نظريسُب إرساء أ

عاصرة اٟتضارات ا١تادية ا١ت مل تقتصر على الشعائر التعبدية كما يفهمها أىلكعمل كمنهج حياة، ك  علم
صلى اهلل عليو كسلم ُب ٣تاؿ  ز بُت كظيفتُت رئيستُت للنيبالتميي ، كىنا البد مناليـو من شرقيُت كغربيُت

هو حُت يتعامل بنفسو مع شخص جاىل، أك مبتدئ دخل حديثا إىل اإلسبلـ، العمل التعليمي، ف
ُب  ان يتعامل مع شخص قطع شوطإلسبلـ، إ٪تا يقـو بوظيفة ا١تعلم، أما حُت ا كيعلمو القرآف أك أحكاـ

اإلشراؼ  مستقببلن، فهو بذلك ٯتارس كظيفة أ للتدريسأ ُب مرحلة العطاء، أك كاف ييهيالتعليم، كبد
ُب تأصيل كتطبيق عمليات اإلشراؼ الًتبوم، كريادتو ُب ىذا  ةسبق معلم البشريليظهر بذلك بوم، الًت 

 .(ُ)ة ُب سبيل ٖتسُت العملية التعليمية كاالرتقاء هباالًتبي بصورة ينبغي أف يهتدمى هبا علماءاجملاؿ، 
 :كإعداد المعلمرن في العهد النبوم التابوم مااحل اإلشااؼ -أ

 :ا١تعلمُت ُب عهد النيب صلى اهلل عليو كسلم ٔترحلتُت أساسيتُت مرت مسَتة اإلشراؼ الًتبوم كإعداد
 : صلى اهلل عليو كسلم يد النيب١تعلمُت قبل ا٠تدمة على مرحلة إعداد ا الماحلة األكلى:

، خاصة ُب الفًتة األكىل من الدعوة ١تتطلبات ىذه ا١ترحلة ان تكاد تكوف ا١ترحلة ا١تكية كلها تطبيقك 
لئلعداد  ان لدعوة، كُب الوقت نفسو تكوف مركز ل ان ذ دار األرقم بن أيب األرقم مقر باٗتا اإلسبلمية اليت ٘تيزت

الًتبوم كالتعليمي ُب نشر العلم كا١تعرفة ُب شىت أرجاء ا١تعمورة، بعد  كتأىيل ا١تعلمُت؛ ليمارسوا دكرىم
م ف النيب صلى اهلل عليو كسلم يؤدكقد كا، ماؿ تعليمهم ُب ىذه ا١تدرسة اإلسبلمية األكىلإكجهم ك ٗتر 

 ا١ترحلة دكر ا١تعلم، بينما يؤدم أصحابو رضواف اهلل عليهم أدكار التبلميذ، حيث كانوا يتعلموفُب ىذه 
 بعض، كقد برزت بةمنو القرآف الكرَل، كأصوؿ الدين كمبادئو، كيتشربوف ما يؤىلهم ألداء رسالتهم ا١ترتق

ٯتارسوف  دأكاببل  ،ي ُب ىذه ا١ترحلةعلى التلق اميذ ىذه ا١تدرسة الذين مل يقتصرك النماذج ا١تتميزة من تبل
رسة عملية التعليم؛ كذلك ر ١تماد ا١تبكتعليمية خارج الدار كنوع من الًتبية العملية، كاالستعداا مهام

ه ُب رسالة القرآف إىل كل بيت دخل أفراد إببلغٟتاجة الدعوة كمتطلبات ا١ترحلة اليت تقتضي  استجابة
كمل تسمح ٢تم ظركفهم بالًتدد إىل ىذه الدار، فكاف الصحابة ٦تن رسخت أقدامهم ُب اإلسبلـ  اإلسبلـ

لقرآف، تعليم ا ، كيعقدكف مع أىلها حلقاتان كف مثل ىذه البيوت سر ن التعليم يزكر م أكفر ان كتلقوا نصيب
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اب ُب بيت أختو فاطمة كزكجها بن ا٠تط على ٨تو ما كاف يفعل خباب بن األرت الذم ضبطو عمر
 إىل ا١تدينة بعد أف بايع األنصار البيعة رسوؿ اهللمصعب بن عمَت  الذم بعثو ك  ،كىو يقرئهما القرآف
مة كجود ىذه النماذج، فإف الس  من رغم ، كعلى الىل توحيد اهلل كدينوعوىم إقرآف، كيداألكىل؛ ليعلمهم ال

ذ من يل، كأف دكر الصحابة فيها تركز على جانب التلقي كاألخكتأى إعداد مرحلةالعامة ٢تذه ا١ترحلة أهنا 
فهو ُب ٣تاؿ الدعوة إىل اإلسبلـ كالدخوؿ فيو،  كإذا كاف ٢تم نشاطه آخر ،صلى اهلل عليو كسلمرسوؿ اهلل 

 .ىذه ا١ترحلة ٘تثل مرحلة التأىيل ما قبل ا٠تدمة كانتأما دكرىم ُب التعليم كاإلقراء، فهو دكر ٤تدكد؛ كلذلك  
 :مرحلة اإلشراؼ على ا١تعلمُت كتأىيلهم أثناء ا٠تدمة الماحلة الِانرة:

إلسبلمية ُب طور جديد؛ فقد أسفرت ا ا١تدينة دخلت الدعوةإىل صلى اهلل عليو كسلم بوصوؿ النيب 
صلى اهلل عليو كسلم مية األكىل، كظهرت ظركؼ جديدة، كمهاـ عديدة للنيب عن قياـ الدكلة اإلسبل ا٢تجرة

فقد أصبحت الدعوة اإلسبلمية معنية ، الدكلة اٞتديدة كصحبو الكراـ، اقتضتها ىذه النقلة كمتطلبات
ُب  مع ا١تواطنُت غَت ا١تسلمُت بلح اجملتمع ا١تسلم، كٖتقيق االكتفاء الذاٌب، كالتعاملبشؤكف اٞتهاد، كإص

دة، كتبلغيها رسالة اإلسبلـ؛ كل ىذه مع الدكؿ كاإلمارات اجملاكرة كالبعي الدكلة اإلسبلمية، كالعبلقات
حينما   صلى اهلل عليو كسلم بوية كالتعليمية اليت كاف يتحملها النيبعوية كالًت األعباء أضيفت إىل األعباء الد

بأف مهمة التعليم فيها مل تقتصر  كمن ىنا فقد ٘تيزت ىذه ا١ترحلة ،هم ُب مكةكاف يريب أصحابو كيهيئ
أصحابو من خر٬تي دار  ؾ معو أك ناب عنو ُب أدائها كباربل اشًت  كحده؛ صلى اهلل عليو كسلمعلى النيب 

لفعلية لوظيفة ا١تمارسة ا ىذه ا١ترحلة مرحلة لا١تدينة؛ كلذلك ٘تثبلـ من أىل األرقم، أك السابقُت إىل اإلس
ٯتارسوف التعليم للداخلُت  بدأكاعلى الصحابة الذين صلى اهلل عليو كسلم النيب  اإلشراؼ الًتبوم من قبل

للرعيل األكؿ من ا١تعلمُت  ان من خبلؿ الدكر الذم أداه ٯتثل ٪توذج ان كلعل مصعب، د ُب اإلسبلـاٞتد
فوا ٔتمارسة التعليم كالتدريس ٖتت إشرافو كتوجيهو كتشر صلى اهلل عليو كسلم يب ىم النئل الذين أعداألكا

ُب ىذه ا١ترحلة، كتعددت مهامهم، كتنوعت مواقعهم، ا١تعلمُت  كقد تزايدت أعداد ،صلى اهلل عليو كسلم
كىناؾ معلموف داخل ا، كالبوادم كغَتى وف إىل األقاليم النائية، كاليمن كالشاـموف مبتعثفهناؾ معل

، ك٨تو ذلك، ككلهم ٮتضعوف لئلشراؼ كالتوجيو من قبل النيب موف داخل البيوت، كىناؾ معلا١تسجد النبوم
 .(ُ)كيتلقوف منو اإلرشاد كالتصويب، ُب متابعة متكاملة للعملية التعليمية ّتميع عناصرىا ،صلى اهلل عليو كسلم

 :المعلمرناإلشااؼ النبوم الهادؼ لتحسرن سلوؾ  -ب
الذين كانوا  مُت من أصحابو، سواءي لدل ا١تعلالنيب صلى اهلل عليو كسلم باٞتانب السلوك اىتم

م لتعليم إىل اإلسبلـ، أك الذين كاف ينتدهبد وا الوافدين إىل ا١تدينة كا١تهتدين اٞتدممقيمُت عنده؛ ليعل
  .الناس ُب األقاليم كا١تناطق
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ُب  ؿارايب الذم بو مع األعقصة تعاملفك للمعلمُت ا١تقيمُت عنده وإشرافو الًتبوم كتوجيهات أما -أ
 ، فقاـ يبوؿ ُبإذ جاء أعرايب صلى اهلل عليو كسلم نما ٨تن ُب ا١تسجد مع رسوؿ اهللبي: أنس قاؿا١تسجد؛ 

 :صلى اهلل عليو كسلم : مىٍو مٍو! قاؿ: قاؿ رسوؿ اهللصلى اهلل عليو كسلما١تسجد، فقاؿ أصحاب رسوؿ اهلل 
، حىتَّى فػىتػىاىَيوهي  دىعيوهي، تػيٍزرًميوهي  "الى   ىىًذهً  ًإفَّ  لىوي: فػىقىاؿى  دىعىاهي  كسلم علرو اهلل صلى اللَّوً  رىسيوؿى  ًإفَّ  ثيمَّ  بىاؿى

ا ًمنٍ  ًلشىٍي و  تىٍصليحي  الى  اٍلمىسىاًجدى  ًر، كىالى  اٍلبػىٍوؿً  ىىذى ا اٍلقىذى اً  ًىيى  ًإنَّمى ٍَ  كىًقاىا ىةً  كىالصََّلىةً  كىجىلَّ  عىزَّ  اللَّوً  ًلًذ
ا أىكٍ  اٍلقيٍاآًف، مى ٍلوو  فىجىا ى  اٍلقىٍوـً  ًمنى  رىجيَلن  فىأىمىاى  "، قىاؿى كسلم علرو اهلل صلى اللَّوً  رىسيوؿي  قىاؿى  َى  مىا و  ًمنٍ  ًبدى

ٍِتيمٍ  فىًإنَّمىا مىا و؛ ًمنٍ  ذىنيوبنا أىكٍ  مىا و، ًمنٍ  سىٍجَلن  بػىٍوًلوً  عىلىى كىىىاًيقيوا "دىعيوهي  :ُب ركاية، ك (ُ)عىلىٍرًو" فىشىنَّوي   بيًع
ِيوا كىلىمٍ  ميرىسّْاًينى  عى " تػيبػٍ ميعىسّْاًينى

فية، هتدؼ إىل ٧تد مظاىر متعددة من ا١تمارسات اإلشرا اُب ىذ، ك (ِ)
صلى اهلل عليو حيث نبو النيب ؛ مليمية بعنصريها: ا١تعلم كا١تتعلالعملية التع تعديل سلوؾ ا١تعلمُت، كٖتسُت

 فهم مع ىذا األعرايب اٞتاىل، الذم ىو ْتاجة إىل التعليم ال إىلأصحابو إىل كجو ا٠تطأ ُب تصر كسلم 
 يأت مل إذا ،ايذاء كال تعنيف غَت من يلزمو ما كتعليمو باٞتاىل الرفق كفيو»قاؿ النوكم:  التعنيف؛
 :كسلم عليو اهلل صلى لقولو ؛أخفهما باحتماؿ الضررين أعظم دفع كفيو ،عنادان  أك استخفافان  با١تخالفة

 بولو عليو قطع لو أنو :حدا٫تاأ :١تصلحتُت دعوه كسلم عليو اهلل صلى قولو كاف :العلماء قاؿ، ""دىعيوهي 
 التنجيس أف :كالثانية ،بو الضرر يقاعإ من أكىل زيادتو احتماؿ فكاف ،حصل قد التنجيس كأصل ،تضرر

 من كثَتة كمواضع كبدنو ثيابو لتنجست بولو أثناء ُب أقاموه فلو ،ا١تسجد من يسَت جزء ُب حصل قد
األمثل لتعامل ا١تعلمُت مع ىذه اٟتاالت، من قواعد األسلوب صلى اهلل عليو كسلم ٍب أرسى ، (ّ)«ا١تسجد

ابقولو: " خبلؿ بيانو النظرم ٍِتيمٍ  فىًإنَّمى ِيوا كىلىمٍ  ميرىسّْاًينى  بيًع عى عىلّْميوا، كىيىسّْايكا، ""، كمثلو قولو: ميعىسّْاًينى  تػيبػٍ
مو آداب  يكتف هبذا البياف النظرم؛ بل أتبعو بتطبيق عملي حُت دعا األعرايب كعلكمل ،(ْ)"كىال تػيعىسّْايكا

 .للصحابة ا١تعلمُت ، كتدريبان -التلميذ–لؤلعرايب  حديثو تعليمان  ك٨تو ذلك، فكاف ارةالطه كأحكاـ ا١تساجد
 :ثُت إىل األماكن البعيدة، فيتمثل فيما يليعلى ا١تعلمُت ا١تبتعو صلى اهلل عليو كسلم أما إشراف -ب
 صلى اهلل عليو كسلم إىل النيب أنس رضي اهلل عنو قاؿ: جاء ناس : فعناءاختيار ا١تعلمُت األٍكف -ُ

ٍبًعرنى  ًإلىٍرًهمٍ  "فػىبػىعىثى  معنا رجاالن ييعل ميونا القرآفى كالسُّنة، فقالوا: أف ابعث  لىهيمي  يػيقىاؿي  األىٍنصىارً  ًمنى  رىجيَلن  سى
اًلي ًفرًهمٍ  اٍلقياَّا ي، ـه، خى ارىسيوفى  اٍلقيٍاآفى  يػىٍقاى يكفى  حىاىا انيوا ،-يػىتػىعىلَّميوفى – بًاللٍَّرلً  كىيػىتىدى  يىًجرئيوفى  بًالنػَّهىارً  كىَى
ـى  بًوً  كىيىٍشتػىايكفى  فػىرىًبرعيونىوي  كىيىٍحتىًطبيوفى  اٍلمىٍسًجًد، ًفي فػىرىضىعيونىوي  بًاٍلمىا ً  كىلًٍلفيقىاىاً " الصُّفَّةً  ألىٍىلً  الطَّعىا

(ٓ)، 

                                                           

 .ِٖٓبرقم:  ِّٔ/ُأخرج مسلم  -ُ
 .ُِٕبرقم:  ٖٗ/ُ البخارم وجأخر  -ِ
 .ُُٗ/ّ لنوكمل مسلمصحيح  شرح -ّ
 ، كصححو األلباٍل ُب الصحيحة.ُِّٔبرقم:  ّٗ/ْ سندا١ت ُب أٛتد وأخرج -ْ
 .ٕٕٔبرقم:  ُُُٓ/ّمسلم  وأخرج -ٓ
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ا، مع ، مل تفطن لو ا١تدارس الًتبوية إال ُب كقت متأخر جدامهم اتربوي اىذا اٟتديث يكشف لنا جانبك 
 ةكوف لو مسا٫تتبأف كذلك االجتماعية للمعلم،  الوظيفة ىوأنو عنصر متجذر ُب الًتبية اإلسبلمية، ك 

عية احمللية، كىذا ما ٧تده إ٬تابية ُب تقدَل ا٠تدمات االجتماعية، كربط األسرة ا١تدرسة بالبيئة االجتما
٬تيئوف با١تاء فيضعونو ُب ا١تسجد موف، كبالنهار بالليل يتعل ُب كصف ىؤالء ا١تعلمُت بأهنم بوضوح

 قق ىذا التفاعل االجتماعي الرائع إال، كال يتحصُّفة كللفقراءألىل ال ك٭تتطبوف فيبيعونو كيشًتكف بو الطعاـ
 .كسلمعليو  صلى اهللهم األكؿ يحظي هبا ىؤالء ا١تعلموف على يد مشرفهم كمربكما ٔتمارسة إشرافية متكاملة،  

ا جاء عن أيب موسى األشعرم رضي كمن ذلك م :تزكيد ا١تعلمُت بالنصائح كالتعليمات النافعة -ِ
 كىالى  كىبىشّْاىا تػيعىسّْاىا، كىالى  "يىسّْاىا كسلم بعثو كمعاذا إىل اليمن، فقاؿ ٢تما:ى اهلل عليو صل عنو أف النيباهلل 

ىذين ا١تعلمُت بنصائح مفيدة، بعضها  صلى اهلل عليو كسلم ، إذ زكد(ُ)تىٍختىًلفىا" كىالى  كىتىطىاكىعىا تػينػىفّْاىا،
، كنصائح (كعدـ التنفَت -كالتيسَت -كالتبشَت–م التعلي)ل مع التبلميذ ا١تتعلمُت يتعلق بأسلوب التعام

ـ ا١تتبادؿ ، كذلك بتحقيق االحًتا-ييطيع كل منهما اآلخر-لهما فيما بينهما بأف يتطاكعا تتعلق بتعام
تلك الظركؼ اليت كاف فيها ارتباط كثيق كبَت ُب ٧تاح العملية التعليمية، خاصة ُب   بينهما، كىذا لو أثر

 .العملية التعليمية إلسبلـ ك٧تاحا بُت انتشار
 وف ا١تشرفُت الًتبويُت بضركرةإذا كاف علماء الًتبية يوص: فشجيع ا١تعلمُت كرفع ركحهم ا١تعنويةت -ّ

هم إىل تشجيع ا١تعلم، كرفع ركحو ا١تعنوية، كتعزيز ثقتو بنفسو، فإف نبينا صلى اهلل عليو كسلم كاف أسبق
وؿ رس أف أىل اليمن قًدميوا علىأنس رضي اهلل عنو:  نفعمراعاة ىذا اٞتانب كتطبيقو على أرض الواقع، 

ـى، السُّنَّةى  يػيعىلٍّْمنىا رىجيَلن  مىعىنىا "ابٍػعىثٍ وا: اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقال : كىاإًلٍسَلى ةى  أىًبى بًرىدً  فىأىخىذى  قىاؿى  عيبػىٍردى
: ا فػىقىاؿى ًذهً  أىًمرني  ىىذى  هلل عليو كسلم مبعوثو أبا عبيدةصلى ا النيبفهذه العبارة اليت كصف هبا ، (ِ)األيمًَّة" ىى

، كتعزيز ثقتو -أيب عبيدة-الركح ا١تعنوية للمعلم  دفُت تربويُت مهمُت: أك٢تما: رفعكانت لتحقيق ى
، سن الظنافظة على ىذه الثقة، كيكوف عند حه بثقة القيادة فيو؛ حىت يسعى للمحبنفسو، كإشعار 
هلل عليو صلى ا اإلسبلـ مكانة ىذا ا١تعلم كمنزلتو عند نيب مبعظ -أىل اليمن-التبلميذ  كالثاٍل: إعبلـ

 .و من تقدير كاحًتاـو ٔتا يستحقنعاملو يحرصوا على االستفادة منو، كيل؛ كسلم
عليو كسلم صلى اهلل  لقاء النيب توكمن أمثل: ؼ على إ٧تازاهتمقد اللقاءات مع ا١تعلمُت كالتعر ع -ْ

الثانية بعد عاـ من بعثتو إىل ا١تدينة، حيث كاف برفقتو اثناف كسبعوف عة العقبة يمع مصعب بن عمَت ُب ب
رفعو ىذا ا١تعلم ا١تتميز إىل  ان عملي موا على يديو، فكاف ذلك تقريران كامرأتاف من الذين أسلموا كتعل رجبلن 
ُب  )ا١تعلم( ٧تاحان  كقد ٭تدث بعد ىذه اللقاءات إذا حقق الصحايب، رفو العظيم صلى اهلل عليو كسلمش

ألىلو ما ٭تتاجوف إليو من  ـاهلل عليو كسلم ابتعاثو إىل مكاف آخر؛ ليقدمهمتو، أف يعيد النيب صلى 
                                                           

 .ُّّٕبرقم:  ُّٗٓ/ّ مسلم، ك ِّٕٖبرقم: َُُْ/ ّ البخارم أخرجو -ُ
 .ُِْٗبرقم:  ُُٖٖ/ْمسلم  وأخرج -ِ
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كإرشاد كتثقيف، كما ُب حالة معاذ بن جبل رضي اهلل عنو الذم استخلفو النيب صلى اهلل عليو  تعليم
بعد أداء مهمتو  اء معاذعليها؛ ليعلم أىلها، فجيد الوايل كسلم على مكة عاـ فتحها مع عتاب بن أس

 .إىل النيب صلى اهلل عليو كسلم فكاف معو ُب غزكة تبوؾ، ٍب بعثو النيب عليو الصبلة كالسبلـ إىل اليمن بعد ذلك
صلى اهلل يب بن كعب قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل عن أ: فاختبار ا١تعلمُت كالتعرؼ على قدراهتم العلمية -ٓ

: قىاؿى  أىٍعظىمي؟ مىعىكى  اللَّوً  ًَتىابً  ًمنٍ  آيىةو  أىمُّ  أىتىٍدًرل اٍلميٍنًذًر، أىبىا "يىا: عليو كسلم  أىٍعلىمي، كىرىسيوليوي  اللَّوي  قػيٍلتي
: : قىاؿى  أىٍعظىمي، مىعىكى  اللَّوً  ًَتىابً  ًمنٍ  آيىةو  أىمُّ  أىتىٍدًرم اٍلميٍنًذًر، أىبىا يىا قىاؿى  ىيوى  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  اللَّوي ﴿ قػيٍلتي
: صىٍدًرم ًفي فىضىاىبى  قىاؿى  ،[ِٓٓ]البقاة:﴾اٍلقىرُّوـي  اٍلحىىُّ   ،(ُ)اٍلميٍنًذًر" أىبىا اٍلًعٍلمي  لًرػىٍهًنكى  كىاللَّوً  كىقىاؿى
 ان ليس سؤاالن من أستاذ لتلميذ فحسب، كإ٪تا ىو سؤاؿ مشرؼ ١تعلم؛ نظر  لو صلى اهلل عليو كسلم وفسؤال

لذين ٚتعوا القرآف على للمكانة العلمية اليت كاف يتمتع هبا ىذا الصحايب باعتباره أحد القراء ا١تعدكدين ا
 .كتاب الوحي، كتوىل مهمة اإلفتاء كالتعليم ُب حياتو عليو الصبلة كالسبلـ ككونو أحد ،رسوؿ اهللعهد 
ة اإلشرافية اليت كاف النيب صلى اهلل العمليمن مظاىر : فكإٯتانيان  متابعة ا١تعلمُت كتربيتهم ركحيان  -ٔ

هم اإلٯتاٍل، كتعميق جانب اإلخبلص هلل عنايتو بًتقية حس -ا١تعلمُت–عليو كسلم يؤديها ٕتاه أصحابو 
التعليم كالتدريس؛ كلذلك فقد كاف صلى اهلل عليو كسلم  رضوانو فيما يقوموف بو من مهاـ تعاىل كابتغاء

ُب نفوس أصحابو، كعدـ ترؾ عنصر اإلخبلص كمراقبة اهلل تعاىل  اٟترص على ترسيخ أشد حريصان 
كسلم يىنهى  كلذلك ٧تده صلى اهلل عليو، ل إىل نفوسهم كتسيطر عليهما١تادية كاألىواء تتسل عاتالنز 

 ان تعليم للقرآف الكرَل؛ ليبقى عملهم خالصمادم ُب مقابل ما يقوموف بو من  أصحابو عن أخذ أجر
 : علمتؿعبادة بن الصامت رضي اهلل عنو قا فعنيـو القيامة، دكا ثوابو عنده كامبلن تعاىل ك٬ت لوجو اهلل

آف، فأٍىدىل إيل  رجله منهم قوسا، فقلت: ليست ٔتاؿ كأرمي عنها ُب ناسنا من أىل الصُّف ًة الكتابى كالقر 
لت: يا رسوؿ اهلل، رجل آلتُت  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فؤلسألن و، فأتيتو فق ،سبيل اهلل عز كجل

ًإٍف  "، كأرمي عنها ُب سبيل اهلل، قاؿ: قرآف، كليست ٔتاؿكال أىدل إيل قوسا ٦تن كنت أعلمو الكتاب
ا كاسع بُت  مثار جدؿ كإف كاف كىذا اٟتديث، (ِ)"َيٍنتى تيًحبُّ أىٍف تيطىوَّؽى طىٍوقنا ًمٍن نىارو فىاقٍػبػىٍلهى

اٟترص ، إال أنو يريب ُب ا١تعلم (ّ)اهلًل" ًَتىابي  أىٍجانا عىلىٍروً  أىخىٍذتيمٍ  مىا أىحىقَّ  "ًإفَّ فقهاء؛ ١تعارضتو ٟتديث: ال
ُب اإلسبلمي  امة اليت كاف يسَت عليها اجملتمعمن الفلسفة الع ينبع مع كوف ىذا ا١تنع ،على اإلخبلص

كالسكنات،  اتى ا٢تدؼ الدنيوم ُب ٚتيع اٟتركلة ُب تقدَل ا٢تدؼ األخركم علذلك الوقت، كا١تتمث
و من فلسفة وم ُب مفهومو اٟتديث، حيث يستمد اإلشراؼ فلسفتسق مع طبيعة اإلشراؼ الًتبكىذا يت

 .السائدة فيو تعبَت عن حياة اجملتمع كا١تثل كأىداؼ اجملتمع الذم ٯتارسو؛ فهو
                                                           

 .َُٖ برقم: ٔٓٓ/ُمسلم  وأخرج -ُ
 .«حديث صحيح اإلسناد كمل ٮترجاه»، كقاؿ: ِِٕٕبرقم:  ْٖ/ِ ا١تستدرؾ، كاٟتاكم ُب ُّْٔبرقم:  ِٖٓ/ِ داكد أبو وأخرج -ِ
 .َْٓٓبرقم:  ُِٔٔ/ٓ البخارم وأخرج -ّ
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 : اإلشااؼ على المنهج كتعديلو -ج
ا التعليم فكرة جديدة ٘تاما، أفرزهت على مناىج ثوف أف فكرة اإلشراؼ الًتبوميرل علماء الًتبية احملد

ىج كاألساليب ا١تنا ١تفهـو اإلشراؼ عندما أصبح تطويرجديدة  التطورات اٟتضارية، حيث بدأت مرحلة
ُب ا١تواد الدراسية، كمهمة  ُب العملية الًتبوية، فقد أصبح اإلشراؼ حقبلن ٗتصصيان  الًتبوية ىو السائد

ا١تشرؼ ىنا ىي مزيج من متابعة تنفيذ ا١تناىج ا١تستحدثة، كالعمل كمصدر معلومات للمعلم ُب حقل 
ُب اٟتقل الًتبوم  العملي الذم كاف سائدان  ا١تقولة برغم أهنا صحيحة من حيث الواقع كىذه، ٗتصصو

نموذج ا١تبكر الذم قدمو النيب صلى ال تشَت إىل الٟتديثة، إال أهنا عند ظهور نظريات اإلشراؼ الًتبوم ا
ُب ٣تاؿ تطوير ا١تنهج كتعديلو، كتدريب ا١تعلمُت على اتباع األساليب  يان تربو  اهلل عليو كسلم بوصفو مشرفان 

إىل بعض النماذج اليت تصب ُب ىذا االٕتاه ٕتدر اإلشارة كمن ىنا ، السليمة ُب ٦تارسة العملية التعليمية
 صحبو الكراـ، كتتمثل مظاىر اإلشراؼ ا١تسَتة التعليمية للنيب عليو الصبلة كالسبلـ مع الًتبوم ُب

 :النبوم على ا١تنهج التعليمي ُب عهده صلى اهلل عليو كسلم فيما يلي الًتبوم
 اء الًتبية للمنهاج، بصيغمها علمىناؾ تعريفات عديدة قد: ٖتديد ا١تنهج التعليمي كتطويره -ُ

متعددة، فَتل بعضهم أف ا١تنهاج ىو: اإلجابة على السؤاؿ التايل: ماذا تيعل م ا١تدارس؟،  ٥تتلفة، كأساليب
 يدرسوك  فًتض ُب التلميذ أف يواجهوذلك الذم يي بأنو ١تنهاج ا فيعرفافأما )سَتجيوفاٍل كستارات( 

أسئلة رئيسة تتعلق با١تنهاج  أربعة (تايلر)ق بتطويره كتعديلو، فقد "اقًتح تعلأما ما ي، ك ٭تىًٍذقوك  ٯتارسوك 
ات الًتبوية اليت ٯتكن ما ا٠ترب ؟ ك ما األغراض الًتبوية اليت ٬تب أف تسعى ا١تدارسي لتحقيقها: كالتدريس

كيف ؟ ك كيف ٯتكن تنظيمي ىذه ا٠تربات الًتبوية بفعالية؟ ك كاليت تؤد م إىل ٖتقُّق ىذه األغراض توفَتيىا
 ُب عهده كبالنظا إلى كاقع العملرة التعلرمرة، ألىداؼ أـ مل تتحققا نستطيع أف نقر ر ما إذا ٖتق قت

١تعلموف إىل ٖتقيقو من كراء الذم يسعى ا صلى اهلل عليو كسلم ٧تد أف الغرض الًتبوم األكؿ كاألساس
، كالعمل على ان صحيح ان نشاطهم التعليمي ىو اٞتانب اإلٯتاٍل ا١تتمثل ُب فهم تعاليم اإلسبلـ فهم

٢تذا فإف دراسة القرآف الكرَل كالسنة النبوية ، ك ُب حياهتم العملية ٔتجاالهتا ا١تختلفة كامبلن   ان يقتطبيقها تطب
ىي الوسيلة األكىل لتحقيق ىذا ا٢تدؼ، كبالتايل فإهنا ىي اإلجابة ا١تنطقية للسؤاؿ الذم يدكر حولو 

التعليمي ُب عهد النيب صلى اهلل كمن ىنا ٧تد أف ٤تتول ا١تنهج ، التعليمي: ماذا تعل م ا١تدارس؟ جا١تنه
 رىسيوؿى  "أفَّ  :أيب موسى رضي اهلل عنو فعن كالسنة؛ ،القرآفكاف يقـو على ىذين العنصرين:    عليو كسلم

ا اٍلرىمىًن، ًإلىى ميوسىى كىأىبىا ميعىاذنا، بػىعىثى  كىسىلَّمى  عىلىٍروً  اهللي  صىلَّى اهللً   .(ُ)اٍلقيٍاآفى" النَّاسى  يػيعىلّْمىا أىفٍ  فىأىمىاىىيمى
تول ا١تنهج التعليمي مهمة خاصة لم يكن ٖتديد ٤تف :مشاركة ا١تتعلمُت ُب اختيار ا١تنهج -ِ

ُب ٖتديد ىذا احملتول،  با١تشرؼ الًتبوم صلى اهلل عليو كسلم فحسب؛ بل كاف للتبلميذ ا١تتعلمُت دكر

                                                           

 .«إسناده حسن» ، قاؿ األرنؤكط:ُْْٓٗبرقم:  ُّٓ/ِّ سندا١ت ُب أٛتد وأخرج -ُ
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أف  حديث أنس رضي اهلل عنوذلك ل بات اٟتياة كمستجداهتا، كما يدؿعلى ضوء ما فهموه من متطل
 السُّنَّةى  يػيعىلٍّْمنىا رىجيَلن  مىعىنىا "ابٍػعىثٍ وا: وؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقالرس وا علىأىل اليمن قدم

ـى، : كىاإًلٍسَلى ةى  أىًبى بًرىدً  فىأىخىذى  قىاؿى : عيبػىٍردى ا فػىقىاؿى تعلمُت أك فهنا ٧تد أف ا١ت ،(ُ)األيمًَّة" ىىًذهً  أىًمرني  ىىذى
دكا ٤تتول ا١تنهج التعليمي الذم يريدكف دراستو، كىو اإلسبلـ كالسنة، كطلبوا من التبلميذ ىم الذين حد

ؼ الًتبوم أف ٮتتار أك اٞتهة العليا ا١تسؤكلة عن مهمة اإلشرا عليو كسلم بوصفو كيل األمر النيب صلى اهلل
 .رضي اهلل عنو احملتول، فاختار ٢تم أبا عبيدة ا١تناسب الذم يقـو بتدريس ىذا ٢تم ا١تعلم

، ركائع اإلشراؼ الًتبوم لدل النيب صلى اهلل عليو كسلم: كىو من مراعاة التدرج ُب تطبيق ا١تنهج -ّ
ا١تعلمُت إىل ضركرة التدرج مع ا١تتعلمُت ُب تطبيق ا١تنهج التعليمي، بأف يكوف االىتماـ أكالن  إذ نبو

التبلميذ، أك اختبلط ُب ، أك األىم ٍب ا١تهم؛ حىت ال يكوف ىناؾ نفور من باألساسيات ٍب الفرعيات
ا إىل اليمن يب صلى اهلل عليو كسلم معاذالن فعندما بعث، تقدَل ا١تعلومات دفعة كاحدة ا١تفاىيم إذا ًب

 اللًَّو، رىسيوؿي  كىأىنّْي اللَّوي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  أىفٍ  شىهىادىةً  ًإلىى فىاٍدعيهيمٍ  اٍلًكتىاًب، أىٍىلً  ًمنٍ  قػىٍومنا تىٍأًتى "ًإنَّكى فقاؿ: 
لىةو، يػىٍوـو  َيلّْ  ًفي صىلىوىاتو  خىٍمسى  عىلىٍرًهمٍ  افٍػتػىاىضى  اللَّوى  أىفَّ  فىأىٍعًلٍمهيمٍ  ًلذىًلكى  أىطىاعيوا ىيمٍ  فىًإفٍ   ىيمٍ  فىًإفٍ  كىلىرػٍ

قىةن  عىلىٍرًهمٍ  افٍػتػىاىضى  اللَّوى  أىفَّ  فىأىٍعًلٍمهيمٍ  ًلذىًلكى  أىطىاعيوا  فىًإفٍ  فػيقىاىائًًهٍم، ًفي فػىتػياىدُّ  أىٍغًنرىائًًهمٍ  ًمنٍ  تػيٍؤخىذي  صىدى
، أىطىاعيوا ىيمٍ  اىائًمى  فىًإيَّاؾى  ًلذىًلكى نػىهىا لىٍرسى  فىًإنَّوي  اٍلمىٍظليوـً  دىٍعوىةى  كىاتَّقً  ،أىٍموىاًلًهمٍ  كىَى " اللَّوً  كىبػىٍرنى  بػىرػٍ  .(ِ)ًحجىابه

موف ُب سبيل إ٧تاح عمليتهم التعليمية على كوف نرباسا يسَت عليو ا١تعل: ليكتابة ا١تنهج كتوثيقو -ْ
هلل عليو كسلم ُب مرحلة متأخرة من حياتو صلى ا ك أف كتابة ا١تنهج التعليمي جاءتكيبد، الوجو األكمل

الشفهية تكفي لتلبية متطلبات العملية  اقتضتها ظركؼ ا١ترحلة كتطورات اٟتياة، حيث مل تىعد التعليمات
ؿ بعثاهتم و ا١تعلموف ا١تبتعثوف إىل األماكن النائية، كلعلهم من خبلتعليمية اليت كاف يقـو هبا أصحابلا

مكتوب؛ ليسَت عليو  ات اليت تستدعي إعداد منهجبعض الظواىر كا١تستجد السابقة اكتشفوا كجود
يو كسلم ُب كل ما يطرأ ا١تعلموف ُب عملهم الًتبوم، دكف أف ٭تتاجوا إىل الرجوع إىل النيب صلى اهلل عل

كخَت ، ا١تسافات، كصعوبة ا١تواصبلت ُب ذلك الوقت ألمور كا١تستجدات، خاصة مع بػيٍعدلديهم من ا
اهلل  و كسلم ىو ىذا الكتاب الذم كتبو رسوؿُب عهده صلى اهلل علي كتوبللمنهج التعليمي ا١ت مثاؿ

ة، نقو أىلها، كيعلمهم السف اليمن يرضي اهلل عنو حُت بعثو إىل صلى اهلل عليو كسلم لعمرك بن حـز
كما أمره اهلل، كأف   أف يأخذ اٟتقك ره؛ بتقول اهلل ُب أم كأمره فيو ،ان كعهد ان كيأخذ صدقاهتم، فكتب لو كتاب

إال  م فيو، كينهى الناس، كال ٯتس أحد القرآفم الناس القرآف كيفقههيبشر الناس با٠تَت كيأمرىم بو، كيعل
م ُب اٟتق، كيشد عليهم ُب الظلم، كيبش ر كىو طاىر، كٮترب الناس بالذم ٢تم كالذم عليهم، كيلُت ٢ت

                                                           

 .ُِْٗبرقم:  ُُٖٖ/ْمسلم  وأخرج -ُ
 .ُٗبرقم:  َٓ/ُ مسلم، ك ُّٖٗبرقم:  ِٗٓ/ ِ البخارم أخرجو -ِ
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يستألف الناس حىت يفقهوا ُب الدين، كيعلم الناس كعملها، ك  النار ىم منر الناس باٞتنة كبعملها، كينذ
 .(ُ)الطويل كتاب... إىل آخر ىذا المعامل اٟتج كسننو كفرائضو، كما أمر اهلل بو

رب البرئة التعلرمرة -د  :إعادة تشكرل أك تَا
 ا١تنهاج كُب سلوؾ ا١تعلم: طريقة ُب سُت التدريس اليت تتضمن تغيَتاترؽ ٖتيرل الًتبويوف أف من ط

٣تموعة كبَتة، أك ٣تموعة صغَتة، أك  أف يوفر تعليم تعليمي التعليمية، كيستطيع فريقئة إعادة تشكيل البي
كقد ، يزداد فيو انتباه التلميذ مثَتان  من التعليم، كموجدا جوان  بذلك أساليب متنوعة فرد كاحد، مضيفان 

د التعليم؛ تكوف ىناؾ حاجة إىل إعادة تنظيم أعضاء ىيئة التدريس ُب ا١تدرسة؛ ألجل تنشيطهم لتجوي
ها ُب تطوير منحى اـ، كاألزكاج، كاألسر التعليمية تشًتؾ ٚتيعفرفقاء التعليم، كمعاكنو ا١تعلمُت، كاألقس

كقد ال ٮتطر ُب ، إشرافية لب تسهيل عمل مثل ىذه اجملموعات مساعدةتعاكٍل لتعليم التبلميذ، كقد يتط
طبقها بل قد سبقهم إىل ىذه النظريات،  صلى اهلل عليو كسلمرين أف رسولنا الكرَل باؿ ىؤالء ا١تنظ

من النماذج اليت ٧تدىا ُب ىذا ، ك عمليا، أدل إىل أركع النتائج ُب ٣تاؿ ٖتسُت العملية التعليمية تطبيقان 
 :اإلطار: قصة عيمَت بن كىب اٞتمحي، الذم ىداه اهلل لئلسبلـ، كشهد شهادة اٟتق، فقاؿ رسوؿ اهلل

َيٍم ًفي " ا ىل اإلسبلـ، فأسلم أقاـ هبا يدعو إ ، فلما قدـ عمَت مكة(ِ)"ًديًنًو، كىأىٍقاًئيوهي اٍلقيٍاآفى فػىقّْهيوا أىخى
 بذلك أساليب أف يوفر تعليم فرد كاحد، مضيفان  طاع فيها فريقحالة است، كىذه كثَت  على يديو أناس

ازداد فيو انتباه التلميذ؛ فأدل إىل ٖتقيق أفضل النتائج ُب أقل  مثَتان  جوان  متنوعة من التعليم، كموجدان 
أكمل كأكضح، كذلك ُب  ٪توذج آخر تتجلى فيو فكرة تعديل البيئة التعليمية بصورة ، كىناؾكقت ٦تكن

م؟ أك ًاَي مٍ تى  نٍ مً  ي ه م شى كي عى أبىًقيى مى ": فقاؿ :النيب صلى اهلل عليو كسلم حُت جاؤكاالقيس  قصة كفد عبد
، فػى مى أى م، فى عى م؟، قالوا: نػى اًدَي ؿ: ًمن زى قا م، فجىمىع النبيُّ صلى هي عى مى  افى ة تماو َى رى قً بوا بى ، ثم صى طى سً بي ا بًنطىعو

-اً مٍ التى  افً وى لٍ أًلى -ا؟ ذى ه َى ذً ىى ا، كى ذى ه َى ذً ىى اى البانيَّ، كى مٍ ه التى ذً تيسمُّوف ىى "ابىو كقاؿ: حى صٍ اهلل علرو كسلم أى 
و لّْمي عى آف، كيػي اٍ ئو القي اً قٍ ه، كيػي دى نٍ عً  وي لى زً نٍ ن، يػى رى مً لً سٍ المي  نٍ َلن مً جي م رى هى نػٍ مى  لً جي لّْ رى كى بً  اى مى أى  مى م، ثي عى وا: نػى الي ، قى 
راه، لى غى م إً هي وَّلى حى وا، فى هي قى فٍ ف يػى علَّموا، كأى تى يػى  فى كا أى ادي د َى م قى ىي دى وجى م، فى اىي عى م دى ةن، ثي معى وا جي ِي كى مى ، فى ةى َلى الصى 

ا ٍقنى اشتػى  دى ا قى نى ، إً اهللً  وؿى سي ا رى وا: يى الي قى وا، فػى هي قً فى ؤكا كى اى د قػى م قى ىي دى جى وى م، فػى اىي عى دى  مَّ ل، ثى اى خٍ ة أي معى م جي هي َى اى م تػى ثي 
ٯتكن من ىذا اٟتديث ، ك (ّ)"مَي دً َلى ى بً لى وا إً عي ارجً "لم اهلل خرانا، كفقهنا، فقاؿ: د عى قى ا، كى نى دً َلى ى بً لى إً 
  ، كىي:صلى اهلل عليو كسلمج عدد من ا١تبادئ الًتبوية ا٢تامة اليت تضمنتها ا١تمارسة اإلشرافية للنيب ا ستنتا

النيب صلى  من خبلؿ سؤاؿ، كذلك أليف قلوب ا١تتعلمُت، ككسر اٟتواجز بينهم كبُت معلميهمت -ُ
خذ ما تبقى لديهم الوفد عما بقي معهم من الزاد، كمل يكن ذلك عن احتياج أل اهلل عليو كسلم أعضاء

                                                           

 .ُّْ/ٓ للبيهقى النبوة دالئل -ُ
 .ِّٗ/ٖ الزكائد ٣تمع «جيد كإسناده ،مرسبلن  الطرباٍل ركاه»، قاؿ ا٢تيثمي: ُّٕٖٓرقم:  ْٕٓ/ُُ الكبَت ُب لطرباٍلا أخرجو -ِ
 .َُّٗٔبرقم:  َُِ/ٗ صنفُب ا١ت الرزاؽ عبد أخرجو -ّ
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ُب من التمور؛ كإ٪تا لتحقيق جوٍّ من التآلف كالتواصل بُت أعضاء الوفد، كبُت أصحابو ا١تقيمُت معو 
بذكر أٝتاء التمور ْتسب  ا١تدينة؛ بدليل أنو ٚتع أصحابو ٟتضور ىذه ا١تناسبة، كأكد ىذا االٕتاه

حىت يطمئنوا إىل توفر األرضية التواصلية ا١تصطلحات ا١تتعارؼ عليها عند أعضاء ىذا الوفد القادمُت؛ 
 .ا١تشًتكة بينهم، خاصة كأف اللغة أداة للتواصل كالتفاىم

 فد القادمُت على الصحابة، كإسناد٘تثل ُب توزيع أعضاء الو كالذم  ،تطبيق مفهـو األسر التعليمية -ِ
تربيتو على مبادئ اإلسبلـ مهمة تعليم كل كاحد منهم إىل معلم بعينو يقيم معو، كيتوىل مهمة تعليمو، ك 

 .كأحكامو كشعائره
ا١تتعلم ىو أساس العملية : ذلك أف اختبار ٧تاح العملية التعليمية من خبلؿ أثرىا على ا١تتعلمُت -ّ

التعليمية؛ كلذلك فإف قياس ٧تاحها أك فشلها يتوقف على معرفة أثرىا على ىذا ا١تتعلم، كمدل استفادتو 
أقيم من أجلو، كلذلك حينما أراد النيب صلى اهلل عليو كسلم أف يتأكد من من النشاط التعليمي الذم 

إىل ا١تتعلمُت للتحقق ٦تا لديهم من  ٧تاح العملية التعليمية مل يسأؿ ا١تعلمُت عن أدائهم؛ بل إتو رأسان 
 دعن بعض كفد عب جاء ُب ركاية، فقد معلومات، كما استفادكه ُب ىذه الفًتة من خربات عملية كعلمية

نىا أىقٍػبىلى  ثيمَّ "القيس:  ، رىجيَلن  عىلىرػٍ  كىأيَـّ  التًَّحرَّاًت، عىًلمى  مىنٍ  فىًمنَّا كىعىًلٍمنىا، تػىعىلٍَّمنىا مىا عىلىٍروً  فػىعىاىٍضنىا رىجيَلن
كىالسُّنىنى" كىالسُّورىتػىٍرًن، كىالسُّورىةى، اٍلًكتىاًب،

(ُ). 
تشكيلها من أىم ا١تبلمح  تغيَت البيئة التعليمية كإعادةة كتعترب عملي: إعادة تشكيل البيئة التعليمية -ْ

الظركؼ ا١تناسبة لنجاح  ١تنهج النبوم؛ لضماف ٕتديد حيوية ا١تتعلمُت، كإثارة انتباىهم، كهتيئةالًتبوية ُب ا
 .العملية التعليمية

ى اهلل عليو كيبدك لنا ىذا اٞتانب ُب ٝتاحو صل: مراعاة مشاعر ا١تتعلمُت كتقدير ظركفهم اٟتياتية -ٓ
حوا باشتياقهم إىل ببلدىم، فلم عن رغبتهم ُب السفر، كصر  كسلم للوفد بالسفر إىل ببلدىم حُت أعلنوا

أف يستبقيهم عنده بعد تصر٭تهم ىذا، ال سيما أهنم قد ٖتصلوا على قسطو كافر  يعد من ا١تنطقي تربويان 
لكن تقدير ، ك نيب صلى اهلل عليو كسلممن العلم كالفقو على يد الصحابة، كبإشراؼ تربوم مباشر من ال

ـ؛ كلذلك بعدـ مصادمتها ألصلو من األصوؿ الشرعية ا١تعتربة ُب اإلسبل ان ة يظلُّ مشركطالظركؼ اٟتياتي
٢تم ُب شراب بعض أنواع النبيذ   عليو الصبلة كالسبلـ أف يأذفمن رسوؿ اهلل عندما طلب ىؤالء الوفد

غ حد ، كأعلن ٢تم أف كل ما بل(ِ)لبيئة، مل يسمح ٢تم بذلكا١تنتشرة ُب ببلدىم، بدعول ضركرات ا
 .(ّ)فهو حراـ اإلسكار

                                                           

 .َُٔ/ٖ الزكائد ٣تمع ،«ثقات كرجالو أٛتد ركاه» ، قاؿ ا٢تيثمي:ُٗٓٓٓبرقم:  ِّٕ/ِْ سندا١ت ُب أٛتد وأخرج -ُ
 .َُّٗٔبرقم:  َُِ/ٗ صنفُب ا١ت الرزاؽ عبد أخرجو -ِ
(، http://www.alukah.netالرابط التايل: ) ، نقبلن عنسب اهلل مهدم فضلوٟت اإلشراؼ الًتبوم كإعداد ا١تعلمُت ُب السنة النبوية -ّ

 (.http://www.qk.org.sa/vb/showthread.phpكالرابط)
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 لإلشااؼ التابوم كإعداد المعلمرن رضي اهلل عنهم ممارسة الصحابة
، رضواف اهلل عليهم جهودىم التعليمية اليت بدؤكىا على يد النيب صلى اهلل عليو كسلم كاصل الصحابة

فكانوا ينشركف التعليم حيثما حلوا ُب الببلد اليت فتحوىا، أك تلك اليت أنشؤكىا، خاصة أكلئك الصحابة 
 قد أدل اتساع، ك اٟتفاظ الذين اشتهركا بتعليم القرآف كغَته منذ حياة النيب عليو الصبلة كالسبلـ

بضركرة أف  نهماهلل ع يرض الفتوحات اإلسبلمية كتزايد أعداد الداخلُت ُب اإلسبلـ إىل إحساس الصحابة
من التحديث ُب مسار العملية التعليمية، ٔتا يليب متطلبات ىذه ا١ترحلة، كيفي ْتاجات  يكوف ىناؾ نوع

ا١تتعلمُت الراغبُت ُب التعرؼ على أحكاـ اإلسبلـ، كإتقاف تبلكة القرآف الكرَل، كالوقوؼ على أسراره 
 -وه هبذا االسمكإف مل يسم-نب اإلشراؼ الًتبوم كأحكامو كمعانيو، فاستدعى ذلك أف يهتموا ّتا

كانت اٞتهة األكىل ا١تهتمة ، ك كٯتارسوه بصور ٥تتلفة، ٘تثل بعض مظاىر العملية اإلشرافية ٔتعناىا اٟتديث
حيث كانوا ٯتارسوف  رضي اهلل عنهم؛ٔتمارسة اإلشراؼ الًتبوم ُب ىذه ا١ترحلة ىم ا٠تلفاء الراشدين 

ما ، ك ب ٥تتلفة، كأشكاؿ متنوعةلعملية الًتبوية كالتعليمية بنسم على مسار اعمليات اإلشراؼ الًتبو 
ٍب ُب عهد عثماف بن عفاف رضي اهلل   كتدكينو ُب عهد أيب بكر الصديقاىتمامهم ّتمع القرآف الكرَل

 أساس التعليم كمرجعيتو-عنهما إال نوع من ٦تارسة ىذا اإلشراؼ الًتبوم، كحرصهم على ٛتاية القرآف 
 أف أبرز ا٠تلفاء الراشدين اىتمامان  ، غَتمن أف يطرأ عليو تغيَت، أك يتعرض للضياع -األكىل ُب اإلسبلـ

لئلشراؼ الًتبوم ُب ٣تاالتو ا١تختلفة ىو أمَت ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو الذم مل  ك٦تارسة
عددا  ه يبعثلذلك ٧تد، ك ش اٞتهاديةمن عنايتو بإرساؿ اٞتيو  ثات التعليمية أقلتكن عنايتو بإرساؿ البع

عبداهلل بن مغفل ، ك بعثو ليعلم الناس القرآف الذم عبادة بن الصامتكمن الصحابة ١تهمات تعليمية،  
كاف عمر رضي اهلل عنو يبعث مع ، ك موف أىل البصرةأحد العشرة الذين بعثهم عمر يعلكاف   الذما١تزٍل 

ة، يشرح ٢تم فيها ا٢تدؼ من إرساؿ ىؤالء ا١تعلمُت، كا١تكانة ىؤالء ا١تعلمُت رسائل إىل اٞتهات ا١تستهدف
،  ميضىر بو اليت يتمتعوف هبا، كالتنبيو على ضركرة االستفادة من خرباهتم كمعارفهم، كما جاء عن حارثة بن 

إٍل قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أمَتا، كعبداهلل بن »قاؿ: كتب إلينا عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو: 
صلى اهلل عليو كسلم من أىل بدر، فاٝتعوا،  ككزيرا، ك٫تا من النجباء من أصحاب ٤تمد معلمان  مسعود

كقد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم، فاٝتعوا، فتعلموا منهما، كاقتدكا هبما، كقد آثرتكم بعبداهلل 
بتعزيز مكانة  كذلك، أف ٭ترص عليو ا١تشرفوف الًتبويوف فهذا إتاه تربوم مهم، ينبغي، (ُ)«على نفسي

ا١تعلم، كبياف فضلو كمنزلتو؛ حىت يتشوؽ ا١تتعلموف أك التبلميذ إىل االستفادة منو، كمد جسور التواصل 
لغ اىتماـ عمر بن ا٠تطاب هبذه البعثات التعليمية إىل درجة خركجو مع ا١تعلمُت كتشييعو ٢تم ، كبمعو

،  يؤدكا رسالتهم على الوجو ا١تطلوبلتوجيهات؛ إىل خارج ا١تدينة، كتزكيدىم بكل ما لديو من خربات ك 
                                                           

 الطرباٍل ركاه»، قاؿ ا٢تيثمي: ْٖٕٖبرقم:  ٖٔ/ٗ الكبَت ا١تعجمُب  لطرباٍل، كأّٔٓبرقم:  ّْٖ/ّ ا١تستدرؾاٟتاكم ُب  وأخرج -ُ
 .ِّٓ/ٗ الزكائد ٣تمع ،«ثقة كىو حارثة غَت الصحيح رجاؿ كرجالو
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من األنصار إىل  رىطان  رضي اهلل عنو بعث عمر بن ا٠تطاب»بن كعب قاؿ:  قػىرىظىةى ما جاء عن ك
فجعل يىنفيض  -طريق ا١تدينة كصراري ماءه ُب-فجعل ٯتشى معنا حىت أتى ًصرارى فبعثٍت معهم،  ،الكوفة
فيأتونكم فيقولوف: قدـ  ،٢تم أزيزه بالقرآف ان الكوفة، فتأتوف قوم : إنكم تأتوفعن رجليو، ٍب قاؿ الغبار

الوضوء  أىٍسبىغى ، فيأتونكم فيسألونكم عن اٟتديث، فاعلموا أف أصحاب ٤تمد، قدـ أصحاب ٤تمد
، كثنتاف ٕتزياف  .(ُ)«ثبلثه

شد؛ بل  على ا٠تلفاء كحدىم ُب العهد الرا لمُت مقصورةكمل تكن ٦تارسة اإلشراؼ الًتبوم على ا١تع
، كاف كبار الصحابة رضواف اهلل عليهم يقوموف بأداء ىذه ا١تهمة، ْتسب مواقعهم كالظركؼ احمليطة هبم

خَت مثاؿ على ذلك منهج أيب الدرداء رضي اهلل عنو الذم كاف يتبعو ُب تعليم القرآف الكرَل ُب مسجد ك 
دمشق، حيث كاف يقسم تبلميذه إىل ٣تموعات، كيعُت ٢تم مقرئُت، فكانوا يقرؤكف كيتسابقوف عشرة 

فإذا  -عٍت ا١تقرئُتي-يستفتونو ُب حركؼ القرآف  عشرة، لكل عشرة منهم مقرئ، ككاف أبو الدرداء قائمان 
أحكم الرجل من العشرة القراءة، ٖتوؿ إىل أيب الدرداء، ككاف أبو الدرداء يبتدئ ُب كل غداة إذا انفتل 
من الصبلة، فيقرأ جزءا من القرآف، كأصحابو ٤تدقوف بو يسمعوف ألفاظو، فإذا فرغ من قراءتو، جلس كل 

اتبعو أبو الدرداء ىذا األسلوب الذم ، ك إليورجل منهم ُب موضعو، كأخذ على العشرة الذين أضيفوا 
 للتعليم ا١تصغر للمعلمُت أثناء ا٠تدمة، الذم بدأت تدعو إليو حديثان  ان مبكر  ٪توذجان ٯتكن اعتباره 

التعليم ، ك على تأىيل ا١تعلمُت قبل ا٠تدمة ا١تؤسسات التعليمية ُب أمريكا كغَتىا، بعد أف كاف مقصوران 
توفر خربات للتطوير ا١تهٍت قبل كأثناء ا٠تدمة، كيركز التعليم ا١تصغر على ا١تصغر أداة إشراؼ مفيدة، 

سلوؾ الطالب، كتوقيت الدركس، كا٠تطط ا١تتماسكة اليت تبٍت نشاطاهتا كتقوٯتها على األىداؼ 
للتدريب على مهارات التحليل الذاٌب، كتطوير مفهـو  السلوكية للدرس، كذلك يوفر التعليم ا١تصغر فرصان 

 .(ِ)ايب، ُب الوقت الذم يعمل على تطوير مستول متقن من أداء ا١تهمةذات إ٬ت
  

                                                           

 .َِٖبرقم:  ٕٗ/ُ وسننُب  الدارمي وأخرج -ُ
(، http://www.alukah.net، نقبلن عن الرابط التايل: )سب اهلل مهدم فضلوٟت اإلشراؼ الًتبوم كإعداد ا١تعلمُت ُب السنة النبوية -ِ

 (.http://www.qk.org.sa/vb/showthread.phpكالرابط)
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 (ُ)المهارات النبوية
كالكفايات كالكفاءات اليت  فرت ُب النيب األكـر ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم كل ا١تهاراتالقد تو 

كل ٖتقيق  صلى اهلل عليو كسلم من ٘تكن الذم  ،القائد األعظم صلى اهلل عليو كسلمجعلت منو 
تيكيمٍ "إذ يقوؿ صلى اهلل عليو كسلم: ، وأىداف ا اٍلبػىٍرضىا ً  عىلىى تػىاىٍَ ليهى ا لىرػٍ نػىهىارًىى ا يىزًيغي  الى  َى هى  ًإالَّ  بػىٍعًدم عىنػٍ
 آية ا١تؤمنُت، أمَت اي رضي اهلل عنو فقاؿ: عمر إىل جاء اليهود من رجبلن  ُب الصحيحُت أفك ، (ِ)"ىىاًلكه 

 اٍلرػىٍوـى ﴿ :اؿق آية؟ مكأ قاؿ: ،اعيد اليـو ذلك االٗتذن اليهود معشر نزلت اعلين لو ،اتقرءكهن كتابكم ُب
مىٍلتي  ٍَ ـى  لىكيمي  كىرىًضرتي  نًٍعمىًتى عىلىٍركيمٍ  كىأىٍتمىٍمتي  ًدينىكيمٍ  لىكيمٍ  أى  عمر: فقاؿ [،ّا١تائدة:]﴾ًديننا اإًلٍسَلى

 .(ّ)ٚتعة يـو ُب بعرفات اهلل رسوؿ ىعل فيو نزلت نزلت الذم كا١تكاف فيو، نزلت الذم اليـو ألعلم إٍل
 على التحمل، تو كقدرتوحيويو ك نشاط٘تثلت ُب شخصية هارات ٔت كسلم صلى اهلل عليوالنيب فقد ٘تتع 

ْتسن ا٠تلق،  ، كالقدرات العقلية العالية، كالتمتعكٖتمل ا١تسؤكليةالنفسي كالعاطفي، كاالنضباط  واتزانك 
على اٗتاذ القرارات  توساعداليت كتقبل األفكار اٞتديدة، كالقدرة على ا١تبادأة كاالبتكار  كسرعة البديهة،

 كسرعة التصرؼ ُب ا١توقف، كالقدكة اٟتسنة.السلمية من دكف تردد، كالقدرة على التنفيذ، 
كإ٧تاز األعماؿ،  ،كالتنظيم كالتحليل، ،التخطيط براعتو ُب ثلت ُب٘ت فنية هاراتٔت ك٘تتع رسوؿ اهلل

، كالقدرة على تشخيص كالوسائل ٔتا يتناسب مع كل موقف كاٗتاذ القرارات، كاستخداـ األساليب كالطرؽ
 .حة بناء على اختيار أفضل البدائلصحي ة على تقوَل كتنفيذ ا١تهاـ بطرؽا٠تلل كطريقة عبلجو، كالقدر 

، كالفهم ٢تم ،ُت بوكل احمليطمع  بصورة إنسانية التعامل  براعتو ُب٘تثلت ُب  إنسانيةك٘تتع ٔتهارات 
كإ٬تاد الطمأنينة لديهم،  ،البتكاركتشجيعهم على ا بينهم، التعاكفكإ٬تاد ركح  كإقامة العبلقات الطيبة،

 .كميوالهتم إلبداء آرائهم كمقًتحاهتمكتوفَت اٟترية كاألماف ، رغباهتمكإتاحة الفرصة ٢تم لتحقيق حاجاهتم ك 
لنظاـ  ا رؤية ُبصلى اهلل عليو كسلم ٘تثلت ُب براعتو  صلى اهلل عليو كسلم ٔتهارات إدراكيةك٘تتع النيب 

كفهمها، كإ٬تاد الًتابط  داريةعناصر العملية اإلكرؤية  ،ىداؼاألكبلن متكامبلن كمتفاعبلن يسعى إىل ٖتقيق 
 .ائها، كأثر التغَتات اليت ٖتدث ُب أم جزء منها على باقي األجزاءز بُت أج

 على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر:أذكر من ا١تهارات اإلدارية النبوية ك 
عامل ا١تمن الجتماعاتو يلمح  صلى اهلل عليو كسلم ُب إدارتوا١تتأمل ف: مهارة إدارة االجتماعات -أ

العدالة ، ك اإلنصات الفعاؿ، ك توزيع االىتماـ على ا١تشاركُت صلى اهلل عليو كسلم: اإلدارية ُب اجتماعاتو

                                                           

، كىناؾ مهارات مصاحبة معقوالن  صحيحان  مرتبة ترتيبان كوف من ٣تموعة خطوات كتتتعُت اإلنساف على إتقاف العمل،  ا١تهارة: ملكة -ُ
  ،كمهارة التحفيز جزء من كظيفة التوجيو، كقد تكوف الوظيفة ُب ذاهتا ىي مهارة  ،كقد تكوف جزء من كظيفة إدارية ،لسَت العملية اإلدارية

 .ِٕ، التميز القيادم للرسوؿ ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم حملمد الكبسي صكوظيفة التخطيط فاإلتقاف فيها ٬تعلها مهارة

 .ٗٓبرقم:  ُّ/ُكالًتىيب لؤللباٍل  الًتغيب ، كانظر: صحيحُُِْٕبرقم:  ّٕٔ/ِٖ ، كأٛتدّْبرقم:  ُٔ/ُأخرجو ماجو  -ِ

 .َُّٕبرقم:  ُِِّ/ْ ، كمسلمْٓبرقم:  ِٓ/ُأخرجو البخارم  -ّ
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الصرب على ا١تتكلم حىت ، ك التجاكز عن ا٢تفوات، ك احًتاـ كقت االجتماع فيما يفيد، ك ا١تشاركُتبُت 
 ،األصوات فيو ترفع ال ،كأمانة كصرب كحياء حلم ٣تلس) صلى اهلل عليو كسلم ٣تلسو فقد كاف، يفرغ
 ،الكبَت فيو يوقركف ،متواضعُت ،بالتقول فيو متفاضلُت متعادلُت ،فلتاتوتػيٍنثىى  كال ،اٟتـر فيوتػيٍؤبىني كال

 اهلل صلى اهلل رسوؿ كافك ... الغريب فيو ٭تفظوف أك ك٭توطوف ،اٟتاجة ذا كيؤثركف ،الصغَت فيو كيرٛتوف
 كال ،فحاش كال سخاب كال ،غليظ كال بفظ ليس ،اٞتانب لُت ،ا٠تلق سهل ،البشر دائم سلم ك عليو

 كال ،يعَته ال ك أحدان  يذمر ال كاف: ثبلث من نفسو ترؾ ...يشتهي ال اعم يتغافل ،مداح كال عياب
 كإذا ،الطَت رؤكسهم على كأ٪تا جلساؤه أطرؽ تكلم إذا ،ثوابو رجا ٔتا إال يتكلم كال ،عورتو يطلب
 ،أك٢تم حديث حديثهم ،يفرغ حىت لو أنصتوا تكلم من ،بشيء عنده يتنازعوا كال ،تكلموا سكت

 كمسألتو منطقو ُب اٞتفوة على للغريب كيصرب ،منو يتعجبوف ٦تا كيتعجب ،منو يضحكوف ٦تا يضحك
، كما ذلك كلو (ُ)(أرشدكهف يطلبها اٟتاجة طالب رأيتم إذا: كيقوؿ ،ليستجلبوهنم أصحابو كاف إذا حىت

، ن كجهة نظره ُب القضايا ا١تطركحةيعرب كل فرد فيها ع هدؼ إىل أفيد االجتماعات اعقانإال ألف 
 .هاٞتوانب اإلنسانية فيالبد من الًتكيز على ا كافللمجتمعُت  ذلك  كإلتاحة

كسلم أ٫تية ىذا األمر، كمن ٍب أكجد  صلى اهلل عليو ؿأدرؾ الرسو  : إذاؿعمؤللمهارة التفويض  -ب
كمنح أجزاء متساكية من ا١تسؤكلية  ،لكل طاقة ما يناسبها من عمل، ككزع ا١تسؤكليات، كفرض ا١تهاـ

مواؿ الصدقات، ككاف حذيفة بن أل عُت كتابان للوحي، كآخركفكالسلطة ألصحابو رضي اهلل عنهم؛ ف
اليماف يعد تقديرات الدخل من النخيل، ككاف ا١تغَتة بن شعبة كاٟتسن بن ٪تر يكتباف ا١تيزانيات 

ببعض  كا١تسؤكليات ُب تفويض ا١تهاـ، كأف يعهدكُب ىذا إشارة إىل أصحاب ا، كا١تعامبلت بُت الناس
، سلطة اٗتاذ القرارات البلزمة للنهوض هبذه ا١تهمة على كجو ميرضو  م، كيعطوهإىل أحد معاكنيه ممهامه

ك٦تا الشك فيو أف النيب إذا أدل ىذه األدكار؛ فإنو سيكوف أسرع كأفضل، كلكن على ا١تدل القصَت، 
كمن ٍب كتصبح ا١تسؤكلية عبئان ثقيبلن،  ،يةُب كثَت من التفاصيل الركتينكسيتحمل أكثر من طاقتو، كيغرؽ 

 .بأداء أصحابو بط ارتباطنا كثيقان أف قدرتو على ٖتقيق النتائج ترت صلى اهلل عليو كسلم أدرؾ الرسوؿ
أركاف  يقـو على كافة صلى اهلل عليو كسلم منهج الرسوؿ فقد كافمهارة إدارة االبتكار:  -ج

 ،القيادة االبتكارية النمط القيادم االبتكارم الذم يدعم كيشجع االبتكار ُب أعلى درجاتكمقومات 
القيادية العبقرية  وكلعل من بُت أعظم جوانب شخصيتصلى اهلل عليو كسلم، كذلك ُب كل مظاىر إدارتو 

بلؼ قدراهتم ابتو على اختحكاالبتكارية لص تفجَت الطاقات اإلبداعية نالفذة أنو ٘تكن ببساطة كيسر م
كذلك بأعلى درجات  ،٠تدمة الفكرة اليت آمن هبا يان كفكر  ان منهم يعمل عقلي كجعل كبلن  ،كمستوياهتم

ستشعر أعلى درجات يُب ٣تالو،  منهم قائدان متميزان  قد جعل كبلن ، فالكفاءة كالفعالية الفردية كالتنظيمية
                                                           

( أم:  تػيٍؤبىني )كال، كِْ/ّ اإلٯتاف للبيهقي ، كشعبِٔ/ُٔ للطرباٍل الكبَت ا١تعجم -ُ ( أم: فلتاتوتػيٍنثىى ) كال ، ال يذكركف بقبيحفيو حـر
 .ّٕٕ/ِ اٟتديث غريب جامع، َِٔ/ُّ البارم فتح، انظر: ذاعال تشاع كال ت
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 كيشارؾ كيبدع كيبادر بتقدَل أفكاره كرأيو دكفُب العمل لفكرتو بكل كيانو ككجدانو،  ا١تسئولية، كينغمس
االبتكارم كالذم  كلعل ىذه كاحدة من أعلى درجات النمط القيادم، انتظار أف يطلب ذلك منو

ا١تنذر باقًتاح موضع لنزكؿ اٞتيش  باب بنأشهرىا يـو بدر كمبادرة ا٠ت ،ظهرت أمارتو ُب مواقف عدة
ؿ على مدل إحساسو دكالذم  صلى اهلل عليو كسلمرسوؿ اإلسبلمي غَت ذلك ا١توضع الذم أمر بو ال

فكره كعقلو ُب جغرافية ا١تكاف ككأنو القائد األعلى للجيش، كليس  با١تسئولية كا١تشاركة كا١تبادرة كإعماؿ
 سارعاألحزاب ٨تو ا١تدينة زحف  أخباروؿ صلى اهلل عليو كسلم سبلغ الر ١تا ، ك (1)٣ترد جندم عادم

 عن الدفاع خطة موضوع فيو تناكؿ ،ىأعل استشارم ٣تلس عقد إىل كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 يللاٞت الصحايب قدمو قرار على اتفقوا الشورم كأىل القادة بُت جرت مناقشات كبعد ا١تدينة، كياف

قٍػنىا حوصرنا إذا فارس بأرض كنا إنا» اهلل، رسوؿ يا، حُت قاؿ: عنو اهلل ضي الفارسي سلماف ٍندى  خى
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كأسرع، ذلك قبل العرب تعرفها تكن مل حكيمة خطة ككانت، «علينا

 .(ِ)اٟتظة ىذه تنفيذ إىل
٭تقق هبؤالء األفراد العاديُت ُب عاداهتم كطباعهم  أفصلى اهلل عليو كسلم الرسوؿ  استطاعكىكذا 

حمليطة هبم عدة كعتادان أكثر الدكؿ اغَت عادية تفوقوا هبا على  أعماالن  ،كمستول حضارهتم كإمكاناهتم
 .(ّ)تربوم قائد نجاح أماٟتقيقي لعيار ا١تكحضارةن، كىذا ىو  كتنظيمان 

  

                                                           

 .َِٖٓبرقم:  ِْٕ/ّ ا١تستدرؾ على الصحيحُت -ُ
 .َّّالرحيق ا١تختـو ص -ِ
 .َّ-ِٕالتميز القيادم للرسوؿ ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم ُب اٞتوانب اإلدارية حملمد ٭تِت الكبسي ص -ّ
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 تطويا المنظمات التابوية
تعترب ا١تنظمة أك النظاـ الوعاء ا١تتكامل الذم ٖتدث فيو كافة العمليات اإلدارية الفنية، كتطبق بو 
السياسات اليت هتدؼ إىل ٖتسينو كتطويره، كاستخبلص النتائج بناء على عمليات التقوَل ا١ترحلية 

ة ُب ٖتقيق أىدافها أك كا٠تتامية، كفق معايَت علمية حديثة ٖتقق أىداؼ ا١تنظمة، كيتوقف ٧تاح أم منظم
تطورىا على قدرة إدارييها ُب تطبيق سياسات معينة، توفر الوقت كاٞتهد، كتستخدـ اإلمكانات كا١توارد 

 ا١تتوفرة بكفاءة عالية.
بناء كىيكل متكامل من العبلقات الدائمة، بينها تفاعل كتنسيق مستمر،  كقد عافت المنظمة بأنها:

 اؼ، كيديرىا أفراد ذك كفاءة عالية.من أجل ٖتقيق السياسات كاألىد
كىناؾ عوامل مشًتكة ُب ا١تنظمة، كىي: )ٚتاعة من البشر(، ك)عبلقات دائمة(، ك)تنسيق كتفاعل 
مستمر بُت أجزائو كبُت البيئة(، ك)أىداؼ مشًتكة(، ك)إدارة تنسيق األعماؿ كالنشاطات(، ك)حاجة 

 يمي(.ا١تنظمة إىل نوع من التكنولوجيا(، ك)ا٢تيكل التنظ
كتتكوف ا١تنظمات أيان كاف نوعها أك حجمها أك مستواىا أك ٪تط أدائها من عناصر أساسية مًتابطة 
كمتصلة، ال ٯتكن ٕتزئتها أك التعامل معها كوحدة مستقلة ال عبلقة ٢تا با١تنظمات األخرل أك البيئة، 

صر ا٢تيكل التنظيمي فقد كأ٫تها يتمثل ُب عنصرين: عنصر األفراد، كعنصر ا٢تيكل التنظيمي، أما عن
مضى اٟتديث عنو ُب التنظيم اإلدارم، كأما عنصر األفراد فإهنم يعتربكف العنصر األساسي ُب أم منظمة 
إدارية؛ ألهنم القادركف على إحداث التغيَت كالتطوير ا١ترغوب ُب ا١تنظمة، كمن ىنا تظهر أ٫تية ىذا 

من خبلؿ ٖتسُت العوامل الداخلية )اٞتسمية كالنفسية العنصر كقدرتو على ٖتسُت كزيادة فعالية ا١تنظمة 
كاالنفعالية( اليت تؤثر ُب نشاطو، ككذلك العوامل ا٠تارجية ا١ترتبطة بنشاطو كسلوكو اٞتماعي، كىذا 
يوضح حاجة األفراد العاملُت ُب ا١تنظمة اإلدارية إىل االىتماـ بالعوامل كالظركؼ ا١تبلئمة لنشاطهم 

لدافعية كالركح ا١تعنوية لديهم، ككذلك توفَت اٟتاجات األساسية ٢تم، كالتعامل معهم كعملهم، كاليت تزيد ا
بعبلقات إنسانية تراعي مشاعرىم كتوجهاهتم، كأف ٖتقيق أىدافهم ا٠تاصة ال يقل أ٫تية كال يتعارض مع 

عماؿ ٖتقيق أىداؼ ا١تنظمة اليت يعملوف هبا، األمر الذم يؤدم إىل عدـ كجود تناقضات ُب أداء األ
كتنفيذ ا١تهاـ ا١تنوطة هبم، كبالتايل ينبع سلوكهم التنظيمي من قناعة ذاتية بأ٫تية كضركرة ٧تاح ا١تنظمة 
اليت يعملوف فيها؛ ألف ٧تاح ا١تنظمة يرتبط بنجاىم كأفراد كٚتاعات فيها، لذا برز علم السلوؾ التنظيمي 

، كعلم االجتماع الذم يركز على الذم ٬تمع بُت علم النفس االجتماعي الذم يدرس سلوؾ الفرد
السلوؾ اٞتماعي داخل ا١تنظمة، كعلم مستقل جديد يركز على السلوؾ الفردم كاٞتماعي، ك٭تاكؿ 

 .(ُ)ٖتسُت ىذا السلوؾ من خبلؿ تطوير نظريات إدارية جديدة تسهم ُب ٖتسُت ىذا السلوؾ

                                                           

  .ُّٓ-ُُّانظر: السلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ليعقوب حسُت شواف، كٚتيل عمر نشواف ص -ُ
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ة فإهنا هتدؼ إىل: ٖتقيق التطور كبغض النظر عن األنشطة كالوظائف اليت تقـو هبا ا١تنظمات اإلداري
العلمي كالتكنولوجي ُب كافة اجملاالت اليت ٗتدـ اجملتمع كالبيئة، كٖتسُت السلوؾ التنظيمي لؤلفراد 
كاٞتماعات، كٖتسُت كتطوير العمليات اإلدارية ا١ترتبطة با١تنظمة، كزيادة اإلنتاج، كزيادة كفاءة كفعالية 

األىداؼ ا٠تاصة كالعامة، كزيادة النمو ا١تهٍت كاإلدارم ٞتميع األفراد ٚتيع األفراد كاٞتماعات ُب ٖتقيق 
العاملُت با١تنظمة، كالتطوير اٟتضارم، كنقل الًتاث االجتماعي كالفٍت كاألديب بُت األجياؿ ٔتا يتوافق مع 

 أىداؼ كمبادئ الشريعة اإلسبلمية، كرفع القيم ا١تادية كا١تعنوية لؤلفراد كاجملتمع.
يات ال تتطور إال ُب كجود دراسات علمية ٖتدد ٣تاالت التطوير ُب عمليات القيادة، كىذه العمل

كاٗتاذا القرارات، كاالتصاؿ، كالتنظيم، كالتخطيط، كالتقوَل، كالعمليات اإلدارية األخرل ا١ترتبطة بالنظاـ، 
األمر الذم ما يدؿ على أ٫تية كجود تقنيات إدارية حديثة تساعد على تطوير العمليات اإلدارية، 
 سينعكس ُب النهاية على تطوير السلوؾ التنظيمي الفردم كاٞتماعي كالتنظيم اإلدارم نفسو.

كقد عرفت عملية التطوير التنظيمي بأهنا: العملية الشاملة كا١تتكاملة اليت تستهدؼ ٖتسُت كتطوير 
ة اإلدارية، مع مراعاة ٚتيع ٚتيع األجزاء الفرعية للمنظمة، باستخداـ كافة الوسائل العلمية كالتكنولوجي

الظركؼ كالعوامل احمليطة، كاإلمكانات ا١تتوفرة، من أجل زيادة الكفاية كالفعالية التنظيمية ١تكونات 
 التنظيم، ٔتا سينعكس على تطوير كٖتسُت التنظيم ككل.

اعلة، كيينظر إىل التطوير التنظيمي من مفهـو النظم على أنو عملية متكاملة لعناصر مًتابطة كمتف
 تسهم ُب اٟتصوؿ على ٥ترجات مناسبة، ىي ٖتسُت فعالية ا١تنظمة.

 كالتطوير التنظيمي للمنظمة ُب ضوء مفهـو النظم يبينو الشكل التايل:

  
كيتضح من الشكل السابق أف مدخبلت ا١تنظمة تتمثل ُب ثبلثة عناصر: ا١توارد ا١تادية، كا١توارد 

 -البشرية، كا١تناخ التنظيمي، كتشتمل عمليات التطوير التنظيمي على ٣تاالت: )األىداؼ كالسياسات 

 العمليات

 التطوير في األهداف والسياسات

  

 المنظمة

 بوضعها

 الحالي

فعالية 

 تنظيمية

 عالية

 وارتفاع

 معدالت

 األداء

 موارد

 مادية

 المدخالت المخرجات

هيكل العمالةالتطوير في   

   القوانين واللوائحالتطوير في 

   اإلدارية السياسات التطوير في

طرق العمل التطوير في  

 التغذية الراجعة

 موارد

 بشرية

 المناخ

 التنظيمي

 التنظيمي كمنظومة متكاملةالتطوير 
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طرؽ كأساليب العمل(، ك٥ترجات ا١تنظمة  -ة السياسات اإلداري -القوانُت كاللوائح  -ىيكل العمالة 
، كىنا يظهر دكر التغذية الراجعة عدالت األداءٔترتفاع أعلى ُب االفعالية تنظيمية تتمثل ُب ٖتقيق 

 ا١تستمرة كمعيار على مدل ٖتقيق النتائج ا١تطلوبة.
التعليمية تطلب كمن الشكل السابق كا١تعلومات السابقة يتضح أف عملية التطوير التنظيمي لئلدارة 

ٖتديد ا١تدخبلت، كالعمليات ا١تبلئمة كاليت ٖتقق اٟتصوؿ على ٥ترجات علمية مناسبة، كالشكل التايل 
 يوضح عملية التطوير التنظيمي إلدارة ا١تنظمة التعليمية:

 
 كيتضح من الشكل تقسيم مدخبلت اإلدارة التعليمية إىل عناصر تتضمن:  

عناصر فكرية: كتشمل األىداؼ التعليمية، كالسياسات ا١تدرسية أك سياسات ا١تنظمة، كبرنامج  -ُ
 العمل اإلدارم، كمفاىيم ك٪تاذج إدارية للهياكل التنظيمية.

لذين ٢تم عبلقة با١تؤسسة التعليمية، كا١تعلمُت، عناصر بشرية: تشتمل على أفراد اجملتمع احمللي ا -ِ
 كالطبلب، كمدراء ا١تدارس، كأكلياء األمور، كا١تشرفُت.

عناصر مادية، كتشمل: اإلمكانات ا١تادية ا١تتاحة ُب ا١تؤسسة التعليمية، كاليت تضم األبنية،  -ّ
 ليب العمل.كالتجهيزات، كالوسائل، كالعبلقات التنظيمية، كالقوانُت، كاللوائح، كأسا

عوامل خارجية مؤثرة ُب التطوير التنظيمي، كتشمل: ا١تناخ التنظيمي، كثقافة البيئة، كالتكوين  -ْ
 نظاـ ا١تعلومات ا١تتوفرة. -ٓ  النفسي كاالجتماعي لؤلفراد.

أما العمليات ا١تناسبة لتحقيق ٥ترجات مناسبة فهي: التخطيط، كالتنظيم، كالتوجيو، كاإلشراؼ 
 التقوَل، كالتدريب، كاالتصاؿ، كالرقابة، باإلضافة إىل التغذية الراجعة.كا١تتابعة، ك 

أما ا١تخرجات فهي اٟتصوؿ على فعالية تنظيمية تعليمية عالية، كٖتسُت أداء كل من ا١تدراء كا١تعلمُت 
 على العمل، كبالتايل زيادة ٪توىم اإلدارم ٔتا ينعكس على ٖتسُت العملية التعليمية ككل.

 العمليات

  التخطيط

 العناصر الفكرية

 العناصر البشرية

العناصر المؤسسية 

 والمادية

المؤثرةالعوامل   

 المعلومات

فعالية 

 تنظيمية

 عالية

 وارتفاع

 معدالت

 األداء

 المدخالت المخرجات

 التنظيم

 التدريب

 اإلشراف

 التقويم

 التغذية الراجعة

 التعليميةمة إلدارة المنظ التطوير التنظيميمنظومة 
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سبق أف عملية تطوير اإلدارة التعليمية ُب ضوء مفهـو التطوير التنظيمي كالذم يعتمد على فيتضح ٦تا 
مفهـو ٖتليل النظم ينظر إىل عملية التطوير نظرة مشولية متكاملة تعترب أف النظاـ كحدة متكاملة كأجزاؤه 

ؤثر على باقي مرتبطة كمتصلة ببعضها كال انفصاؿ بينها، كتطوير أم جزء فرعي من النظاـ الكلي ي
األنظمة الفرعية األخرل، كٯتكن باإلضافة إىل ا١تدخبلت السابقة كجود متغَتات عديدة تؤثر ُب فعالية 

، كاٞتانب الثقاُب للمجتمع، كاٞتانب السياسي، منظومة اإلدارة التعليمية، مثل تأثَت اٞتانب االقتصاد القوم
 .(ُ)ىا ا١تختلفة على ٖتسُت كتطوير فعالية اإلدارة التعليميةكمدل استخداـ التكنولوجيا اإلدارية اٟتديثة بأبعاد

كلكي يكوف التطويا التنظرمي ناجحان فإنو ينبغي أف يحتوم على عدد من المبادئ كالخصائص 
 ، كأ٫تها:االستااترجرة الَلزمة للنهوض بالمنظمات التابوية نحو األفضل

االستمرار ُب تطوير األجهزة اإلدارية الًتبوية، ٦تا يتطلب نوعان من ا١تركنة؛ لتكوف قادرة على  -ُ
 .كما يتبعها من تغيَت ُب سلوؾ كدكافع كإمكانات األجهزة ا١تسؤكلة ،على العمليات ا١تتتابعة من التغيَتالسيطرة 

٥تططان، يقـو على البحث كالدراسة،  أف يكوف التطوير التنظيمي للمؤسسات الًتبوية عمبلن إداريان  -ِ
كالتخطيط ا١تسبق، كالبحوث ا١تستمرة، كاالستعداد الكامل ١تواجهة الظركؼ الطارئة، لذا ٭تتاج مثل ذلك 
إىل ٗتصيص مبالغ مالية كافية، كتشكيل جهاز إدارم متخصص يتوىل متابعة التغيَتات البلزمة، كىذا 

 ا١تتبعة ُب كافة ا١تؤسسات الًتبوية.ْتاجة إىل تعديل سياسات كنظم األفراد 
أف يشمل التطوير كافة اٞتوانب التنظيمية داخل ا١تؤسسات الًتبوية، كأال يقتصر على األفراد  -ّ

العاملُت، أك على ا٢تيكل التنظيمي، أك على الوسائل كإجراءات العمل، بل يشمل الفرد كالنواحي 
 لوسطى كالتنفيذية.اإلدارية كالفنية ُب كافة األجهزة اإلدارية كا

لؤلجهزة اإلدارية العليا ُب ا١تؤسسات الًتبوية الدكر األساسي ُب إحداث التطوير؛ ألهنا كحدىا  -ْ
 ٘تتلك القرار، كلتحقيق ذلك تراعى ا١تبادئ التالية أثناء التطوير:

ادىا، دراسة ا١تشاكل اإلدارية اٟتالية من حيث نشوئها كاستمرار كجودىا، مع ضركرة ٖتليل أبع -أ
 ك٤تاكلة الكشف عن نتائجها.

 دراسة األسباب الظاىرة أك الكامنة لدل األفراد كاليت تدعم التطوير أك تقاكمو. -ب
 لدل القيادات اإلدارية الًتبوية كاليت ٘تكنهم من دعم التطوير ا١تطلوب. دراسة مدل توفر اإلمكانيات -ج
 ُب ا١تؤسسات الًتبوية .توضيح ىدؼ التطوير للجهات ا١تسؤكلة عن التنظيم  -د
 إفساح اجملاؿ لؤلجهزة اإلدارية الًتبوية للتعبَت عن آرائها حوؿ التغيَت بكل حرية. -ق
معرفة القيادات اإلدارية باٞتامعة كا١تؤسسات الًتبوية ١تا ينبغي عملو من إجراءات؛ لتكوف ضمانان  -ك

 لثبات كاستقرار كاستمرار عملية التطوير.
                                                           

، ُٗٔ-ُْٔ، ُُْ، َُْاألشكاؿ ا١ترسومة: السلوؾ التنظيمي ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم صانظر لكل ما سبق باإلضافة إىل  -ُ
 .ِِّ، كالسلوؾ التنظيمي للمغريب صِّٖ، كالسلوؾ التنظيمي للسلمي صَُٓ، ُّْكانظر: أساسيات اإلدارة الًتبوية للهادم ص
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 .ا١تتحمسُت إلجراء التغيَت بإشراكهم ُب عملية التخطيط كالسيما ذكم ا٠تربة كا١تؤىبلتاالستفادة من  -ز
ٖتسُت فعالية ككفاءة ا١تؤسسات الًتبوية االنتاجية، كتنمية أف يهدؼ التطوير التنظيمي الًتبوم إىل  -ح

 .(ُ)دافها ا١تنشودةقواىا البشرية، كتطوير مستول أدائها الوظيفي، ٦تا يساعد تلك ا١تؤسسات على ٖتقيق أى
 ٯتكن إ٬تازىا كما يلي:كيأخذ التطويا التنظرمي عدة أنواع كتصنرفات، 

النشاط تصنيف التطوير التنظيمي كفقان للمجاؿ أك النشاط ا١تستهدؼ للتغيَت إىل: تغيَت ُب  -ُ
 االقتصادم، كُب النشاط االجتماعي، كالنشاط السياسي، كتغيَت تكنولوجي ُب أساليب العمل.

تصنيف التطوير التنظيمي كفقان للنطاؽ أك ا١تدل إىل: التطوير الشامل كالتطوير اٞتزئي، كالتطوير  -ِ
 كا١تعنوم، كالتطوير السريع كالتدر٬تي. -غالبان ما يكوف تطويرا تكنولوجيا-ا١تادم
 ىل: تطوير قصَت األجل، كمتوسط األجل، كطويل األجل.إ للزمن الذم يستغرقوكفقان تصنيفو  -ّ
تصنيف التطوير التنظيمي كفقان للمرحلة اليت يتم تنفيذه فيها إىل: تغيَتات أكلية ابتدائية ٘تهيدية،  -ْ

 كتغيَتات ثانوية تكميلية بنائية، كتغيَت هنائي كعبلجي.
 تغيَت حتمي عاجل، كتغيَت ٯتكن تأجيلو. :إىل التطوير التنظيمي كفقان لدرجة اإلٟتاح تصنيف -ٓ
التنظيمي كفقان للمضموف كالعمق الذم يستهدؼ ٖتقيقو إىل: تغيَت ىيكلي تصنيف التطوير  -ٔ

 أساسي رئيسي عميق ا١تضموف، كتغيَت شكلي سطحي غَت عميق. 
 تصنيفو كفقان لدرجة التعقيد كالتشابك إىل: تغيَت معقد كمتداخل كمتشابك، كبسيط غَت معقد. -ٕ
 كدكافعو ذاتية، كتغيَت أصولو ك٤تفزاتو خارجية. تصنيفو كفقان لؤلصوؿ ا١ترجعية إىل: تغيَت أصولو -ٖ
تصنيف التطوير التنظيمي كفقان للفلسفة اليت ٭تملها إىل: تغيَت ٭تمل رؤية فلسفية كإتاىان فكريان،  -ٗ

 .(ِ)كتغيَت ال ٭تمل رؤية فلسفية كإتاىان فكريان 
الًتبوية يستقبل التطوير كال ك٭تتاج التطوير التنظيمي ليحقق ٧تاحة إىل كجود مناخ عاـ با١تؤسسات 

يعارضو، كإىل كجود ا١توارد ا١تادية كالبشرية كالفنية اليت هتيئ للتغيَت كتساعد على تنفيذه، كدعم كتأييد 
اإلدارة العليا الًتبوية كذلك ضمانان الستمراريتو ك٧تاحو، كاشًتاؾ ا١تتخصصُت من االساتذة كالقيادات 

ىداؼ التطوير كالتخطيط لو كتنفيذه، ككجود قادة تطوير كتغيَت من اإلدارية العليا كالوسطى ُب رسم أ
االساتذة ا١تختصُت ُب اإلدارة كالتنظيم الًتبوم الذين ٯتتلكوف مهارات كقدرات عقلية كفنية ترتبط بالتغيَت 
كتساعدىم على تكوين إطار فكرم كاضح عن دكافع التغيَت كعملياتو كنتائجو، كالتعرؼ على مصادر 

التغيَت  عدـ الرضا من االساتذة كا١توظفُت السائد ُب ا١تؤسسات الًتبوية، كتشخيص مصادر مقاكمةكمستول 
 .ىذا كإف أم تطويا خارج نطاؽ الشايعة اإلسَلمرة إنما ىو سقوط كضراع كتضررع، (ّ)كأسبابو

                                                           

  .ُْٓ، ُْْأساسيات اإلدارة الًتبوية لشرؼ ا٢تادم ص -ُ

  .ُْٗ-ُْٓفسو صا١تصدر ن -ِ

 .ُُٓ، َُٓا١تصدر نفسو ص -ّ
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  قاارات مجمعرة ذات صلة
 اإلسَلمي العالم في البشاية الموارد تنمرة

 الثامنة دكرتو ُب ا١تنعقد اإلسبلمي ا١تؤ٘تر منظمة عن ا١تنبثق الدكيل اإلسبلمي الفقو ٣تمع ٣تلس إف
( يوليو) ٘توز ُّ ا١توافق ىػ،ُِْٖ اآلخرة ٚتادل ِٗ إىل ِْ من( ماليزيا) بوتراجايا ُب عشرة

 العامل ُب البشرية ا١توارد تنمية) :موضوع ٓتصوص اجملمع إىل الواردة البحوث على اطبلعو بعد، ـََِٕ
 :يأٌب ما قرر، حولو دارت اليت ا١تناقشات إىل استماعو كبعد ،(اإلسبلمي

 ،ٔتهامها كالقائم ،التنمية عملية ٤تور باعتباره ،كخرباتو اإلنساف طاقات :البشرية با١توارد يقصد :أكالن 
َيمٍ  ﴿ىيوى  :سبحانو لقولو ؛-األرض ُب لئلنساف اإل٢تي االستخبلؼ- ٔتسؤكلية كا١تكلف  ًمنى  أىٍنشىأى
ًإذٍ  :كجل عز كقولو ،[ْٔ:ىود]ًفرهىا﴾ كىاٍستػىٍعمىاىَيمٍ  اأٍلىٍرضً  ًئكىةً  رىبُّكى  قىاؿى  ﴿كى  ًفي جىاًعله  ًإنّْي ًلٍلمىَلى
 [.َّ:لبقرة]اخىًلرفىةن﴾ اأٍلىٍرضً 
 األرض عمارة أف: مفادىا مسلمة قضية من البشرية ا١توارد لتنمية اإلسبلمي ا١تفهـو ينطلق :ثانران 
 بكفاية الواجبات ىذه أداء على القادر اإلنساف (ُ)بإعادة إال يتم ال فيها االستخبلؼ ٔتهاـ كالقياـ

 كالعقلية اٞتسمية اٞتوانب ٥تتلف من كإمكاناتو طاقاتو كإطبلؽ بقدراتو كالنهوض كبتأىيلو كاقتدار،
 .كالركحية كالنفسية
 تتم ال اإلسبلمي ا١تفهـو ُب الشاملة التنمية أىداؼ ٖتقيق أجل من البشرم العنصر تنمية إف :ثالِا

 بشأف( ُٓ/ْ) ُّٖ رقم قراره تأكيد اجملمع يرل ىذا كُب كالتأىيل، كالتعليم الًتبية طريق عن إال
 :أ٫تها من بأمور التوصية فيو جاء كالذم التعليم، مناىج إسبلمية

 الرؤية إبراز على العمل مع اإلسبلمي، التصور من إطار ُب التعليمية كا١تقررات ا١توضوعات صياغة -أ
 (.حياة كمنهاج ،كشريعة ،عقيدة) اإلسبلمية

 األصالة بُت ٬تمع ٔتا كتطويرىا اإلسبلمي العامل ُب السائدة كالًتبوية التعليمية ا١تناىج تنقيح -ب
 .خارجي تدخل دكف ذاتية بصورة كذلك كا١تعاصرة، اإلسبلمية

 .اإلسبلمية ا١تبادئ على الدخيلة ا١تفاىيم من اجملاالت ٥تتلف ُب العلـو تنقية -ج
 ٔتبادئ النشء كتزكيد ،األمية ١تكافحة اإلسبلمية الدكؿ ٚتيع ُب األساسي التعليم ك٣تانية إلزامية -د

 .ا١تعاصرة كالثقافة اإلسبلـ
 ا١تعطيات من كالًتبية التعليم انطبلقة ٬تعل ٔتا اٟتالية التعليمية النظم ُب االزدكاج إزالة على العمل -ىػ

 التحديات ٣تاهبة من ا١تتعلمُت ك٘تكُت التخصص، كحاجات العصر ٔتتطلبات إخبلؿ دكف اإلسبلمية
 .كا١تستقبلية اٟتالية

                                                           

 ىو ىكذا ُب ا١تصدر ا١تنقوؿ منو )بإعادة(، ك٭تتمل أف يكوف اللفظ على ما ىو عليو، ك٭تتمل أف يكوف )بإعداد(. -ُ
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 كالثقافة كالعلـو للًتبية اإلسبلمية ا١تنظمة مع بالتنسيق- الفقو جملمع العامة األمانة من الطلب -ك
 الدكؿ ُب كالًتبية التعليم ٔتناىج للنهوض خاصة ندكة عقد- الصلة ذات األخرل كاٞتهات( إيسيسكو)

 مناىج لتطوير( اسًتاتيجية) شامل تصور لوضع اجملاؿ؛ ىذا ُب السابقة اٞتهود من اإلفادة مع اإلسبلمية،
 الًتبية كزراء أنظار ٖتت لوضعها ؛اإلسبلمي ٘ترؤ ا١ت منظمة إىل نتائجها كرفع اإلسبلمي، العامل ُب التعليم

 .اإلسبلمية الببلد ُب كالتعليم
، الدينية العلـو يشمل كإ٪تا كحسب، الدينية العلـو على النافعة العلـو مفهـو اقتصار عدـ :رابعان 

 النفع من ٖتقق ما بقدر الكفاية فرض سبيل على كاجبة كأهنا كلئلنساف، لؤلمة النافعة الدنيوية كالعلـو
 .لؤلمة

 النابعة اٟتضارية كا١تنطلقات القيم البشرية الطاقات لتأىيل ا١توجهة التعليم مناىج تتضمن أف :خامسان 
 كعلى األمل، فيو كتبعث الصاّب، للعمل اٟترص ا١تسلم اإلنساف ُب تنمي اليت كثوابتها، األمة عقيدة من

 بالعمل، كا١تبادرة با١تسؤكلية، كاإلحساس ا٢تمة، علو :منها اليت اإلسبلمية القيم ا١تنطلقات ىذه رأس
 الرأم كاحًتاـ البناء، كاٟتوار بالنفس، كالثقة الوقت، كاحًتاـ اٞتماعي، كالعمل الشورل، على كالًتبية
 الطاقات كإطبلؽ االجتهاد، كتشجيع ا١تعرفة، كتقدير التخصص، كاحًتاـ ا٢تادؼ، كالنقد اآلخر،

 .العمل قيم اـكاحًت  ا١تستقبل، كاستشراؼ العصر، كمواكبة كاألمانة، كالعدؿ، ا١تسؤكلة، كاٟترية اإلبداعية،
 ْتاجات ا١تناىج كربط التعليمية، للعملية بالتخطيط التعليم على القائمة ا١تؤسسات تعٌت أف :سادسان 
 متكاملة متوازنة تنمية إىل الوصوؿ خبل٢تا من يتم للمستقبل، استشرافية رؤية كفق ،اإلسبلمية اجملتمعات

 .اإلسبلمي ا١تنظور كفق الشاملة التنمية ىداؼأ لتحقيق ؛البشرم للعنصر
 ٥تتلف ُب كالتدريب التعليم ٔتؤسسات النهوض على قادرة فاعلة قيادات بتأىيل العناية ضركرة :سابعان 
اى  ﴿ًإفَّ  ،(كاألمانة ،القوة): ك٫تا الوالية، ركٍت على ذلك مؤسسُت لؤلمة، ا١تطلوبة اجملاالت رػٍ  مىنً  خى

 حىًفرظه  ًإنّْي اأٍلىٍرضً  خىزىاًئنً  عىلىى ﴿اٍجعىٍلًني :تعاىل كقولو ،[ِٔ:القصص]األىًمرني﴾ اٍلقىًولُّ  اٍستىٍئجىٍاتى 
، ًإنَّكى  ذىر   أىبىا "يىا: ذر أليب كسلم عليو اهلل صلى كقولو ،[ٓٓ:يوسف]عىًلرمه﴾ ًإنػَّهىا ضىًعرفه ا أىمىانىةه، كى ًإنػَّهى  كى

امىةه، ًخٍزمه  اٍلًقرىامىةً  يػىٍوـى   ُب مسلم اإلماـ أخرجو]ًفرهىا" عىلىٍروً  الًَّذل كىأىدَّل ًبحىقّْهىا، أىخىذىىىا مىنٍ  ًإالَّ  كىنىدى
 .[صحيحو
 بالعنصر للنهوض ؛الضركرم اجملاؿ ىذا لدعم اإلنفاؽ كتشجيع العلمي، بالبحث العناية :ثامنان 
 .فيها العمل كآفاؽ األمة حاجات ٚتيع كلتلبية لؤلمة، النافع الفاعل البشرم

 خاص بوجو اجملمع يؤكد ،اإلسبلمي العامل من مناطق ُب ا١ترأة جانب ُب األمية لتفشي نظران  :تاسعان 
 ىذا كُب ا١تسلم، اجملتمع تنمية ُب دكرىا ألداء ؛كتأىيلها ،كتثقيفها ،ا١ترأة بتعليم العناية كجوب على
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 تنمية ُب ا١ترأة لدكر اإلسبلمي اإلعبلف بشأف( ُِ/ٖ) ُُْ رقم قراره على اجملمع يؤكد الصدد،
 .ا١توضوع هبذا ا١تتعلقة القرارات كسائر اجملتمع،

 كالوصوؿ التعليم، برامج أىداؼ ٖتقيق لتيسَت البشرم بالعنصر النهوض كسائل أ٧تح من إف :عاشاان 
 كمن األساسية، العناصر من غَته مع العنصر هبذا النهوض تكامل على اٟترص الشاملة، التنمية إىل

 :أ٫تها
( ٓ/َُ) ْٖ رقم قراره على اجملمع يؤكد ىذا كُب اجملاالت، ٥تتلف ُب اإلسبلمية الشريعة تطبيق -أ

 .اإلسبلمية الشريعة أحكاـ تطبيق بشأف
 حقوؽ مبادئ كتطبيق االستبداد، كنبذ الشامل، ٔتفهومو كاألمن كالعدؿ، ا١تسؤكلة، اٟترية إشاعة -ب

 ٟتقوؽ اإلسبلمية البلئحة عنها انبثقت اليت ككلياهتا اإلسبلمية الشريعة مقاصد من انطبلقان  اإلنساف،
 .اجملمع أقرىا اليت اإلنساف

 ا١توارد تنمية مستويات ُب النجاح ٖتقيق كحاالت اٟتضارم، النهوض ٤تاكالت تشجيع :عشا حادم
 .اإلسبلمية الدكؿ كبعض ماليزيا ُب اٟتاؿ ىو كما اإلسبلمية، الدكؿ من العديد ُب كتثمينها ،البشرية

 :التوصرات
 من كانتقا٢تا ا١تسلمة، الكفاءات ىجرة ظاىرة لبحث ؛ندكات كعقد متخصصة، دراسات إجراء -ُ
 كالتدابَت كعبلجها، مواجهتها سبل كاقًتاح الظاىرة، ىذه أسباب حيث من ،غَتىا إىل اإلسبلمية الببلد

 .آثارىا من ٗتفف اليت
 كالثقافة كالتعليم الًتبية ٣تاالت ُب اإلسبلمية الدكؿ بُت كالتكامل كالتعاكف التنسيق كجوب -ِ

 اٍلًباّْ  عىلىى ﴿كىتػىعىاكىنيوا: تعاىل قولو من انطبلقا النافعة، كالتجارب ا١تفيدة ا٠تربات باكاكتس كالتدريب،
( ُُ/ُ) ُٖٗ رقم اجملمع لقرار تأكيدا كذلك ،[ِ:ا١تائدة]كىاٍلعيٍدكىاًف﴾ اإًلٍثمً  عىلىى تػىعىاكىنيوا كىال كىالتػٍَّقوىل

 .اإلسبلمية الوحدة بشأف
 كالعناية كتنميتو، البشرية، بالعنصر تعٌت علمية أْتاث كمراكز متخصصة، معاىد إ٬تاد تشجيع -ّ

 .كا١تبدعُت با١توىوبُت
 الببلد ُب كاستنباهتا ،كتوطينها ،(التكنولوجيا) التقنية نقل موضوع حوؿ متخصصة ندكة عقد -ْ

 .اإللكًتكٍل بالتعليم كالعناية اإلسبلمية،
 ا١تهٍت كالتعليم األمية مكافحة ٣تاؿ ُب كغَتىا اإلسبلمية الدكؿ بعض خربات من اإلفادة -ٓ

 .كالتقٍت
 .ا١تهجر ُب ا١تسلمُت كعلماء اإلسبلمي العامل بُت كالتواصل التعاكف جسور بناء -ٔ

 أعلم كاهلل
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 التعلرم مناىج إسَلمرة
 ا٠تامسة دكرتو ُب ا١تنعقد اإلسبلمي ا١تؤ٘تر منظمة عن ا١تنبثق الدكيل اإلسبلمي الفقو ٣تمع ٣تلس إف
، ـََِْ( مارس) آذار ُُ-ٔ ا١توافق ىػ،ُِْٓ احملـر ُٗ إىل ُْ من( عيماف سلطنة) ٔتسقط عشرة

 استماعو كبعد ،(التعليم مناىج إسبلمية) :موضوع ٓتصوص اجملمع إىل الواردة البحوث على اطبلعو بعد
 :يأٌب ٔتا يوصي، حولو دارت اليت ا١تناقشات إىل

 كطرائق كأساليبها ك٤تتواىا بأىدافها كالًتبية التعليم مناىج صياغة على ا١تناىج عملية تركز أف( ُ)
 إنساف إعداد هبدؼ كذلك كاٟتياة؛ كالكوف لئلنساف الشامل الكلي اإلسبلمي التصور إطار ُب التقوَل
 .اإلسبلمي ا١تنهج كفق على كعمارهتا ،األرض ُب ا٠تبلفة ٔتهمة القياـ على كقادر دينو، بقيم ملتـز صاّب
 الناشئة، نفوس ُب اإلسبلمية القيم كتعميق غرس إىل كالًتبوية التعليمية العملية هتدؼ أف( ِ)

 .العملية حياهتم ُب هبا كالعمل ٘تثُّلها من ك٘تكينهم
 الرؤية إبراز على العمل مع اإلسبلمي، التصور إطار ُب التعليمية كا١تقررات ا١توضوعات صياغة( ّ)

 .احملتول مشموالت ُب( حياة كمنهاج كشريعة عقيدة) اإلسبلمية
 مستجدات من االستفادة مع كالًتبية، التعليم كأساليب طرائق ُب اإلسبلمية ا١تنهجية استشراؼ( ْ)

 مطلوب، إطار ُب اإلسبلمي الغرض ٖتقق برامج كتنفيذ ا١تعاصرة، يمالتعل كتقنيات التعليمية الوسائل
 .كا١تبتكرين للمبدعُت اٞتوائز كتخصيص

 طرائق من االستفادة مع ،كالًتبوية التعليمية العملية ُب األداء تقوَل عند اإلسبلمية بالقيم االلتزاـ( ٓ)
 .اإلسبلمية األقطار بُت ا١تعلومات كتبادؿ ،ا١تطلوب التنسيق كٖتقيق اٟتديثة، التقوَل
 األصالة بُت ٬تمع ٔتا كتطويرىا اإلسبلمي العامل ُب السائدة كالًتبوية التعليمية ا١تناىج تنقيح( ٔ)

 .بالعربية ا١تدكف العلمي با١تَتاث كللربط ،اإلسبلمية الشخصية على للحفاظ كذلك كا١تعاصرة، اإلسبلمية
 .اإلسبلمية ا١تبادئ على الدخيلة ا١تفاىيم من اجملاالت ٥تتلف ُب العلـو تنقية( ٕ)
 .كالًتبوية التعليمية العملية ُب كالوسطية ،كاٟتوار ،البناء كالنقد ،كاالبتكار ،اإلبداع ركح تقوية( ٖ)
 األصوؿ مع ةما١تنسج الكتب إعداد ككذا كتربويان، ،كمعرفيان  ،سلوكيان  إعدادان  ا١تعلم بإعداد العناية( ٗ)

 .اإلسبلمية كالقيم
 النشء كتزكيد ،األمية ١تكافحة ؛اإلسبلمية الدكؿ ٚتيع ُب األساسي التعليم ك٣تانية إلزامية( َُ)

 .ا١تعاصرة كالثقافة اإلسبلـ ٔتبادئ
 من كالًتبية التعليم انطبلقة ٬تعل ٔتا اٟتالية التعليمية النظم ُب االزدكاج إزالة على العمل( ُُ)

 ٣تاهبة من ا١تتعلمُت ك٘تكُت التخصص، كحاجات العصر ٔتتطلبات إخبلؿ دكف اإلسبلمية ا١تعطيات
 .كا١تستقبلية اٟتالية التحديات
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 كإيبلء التعليمية، للعملية الرئيسي ا١توجو لتكوف ؛كأيسسها اإلسبلمية الًتبية ٔتبادئ العناية( ُِ)
 .اإلسبلمية كالقيم بالسلوكيات مزكدان  ا١تتعلم يكوف ْتيث البلزمة العناية األخبلقية الًتبية
 شعوب مع اإل٬تايب التعايش كثقافة ية،اإلسبلم الوحدة يعز ز ما التعليمية ا١تناىج تضمُت( ُّ)
 .العامل
 كالثقافة كالعلـو للًتبية اإلسبلمية ا١تنظمة مع بالتنسيق- الفقو جملمع العامة األمانة من الطلب( ُْ)

 مع ،(التعليم مناىج أسلمة) :ٔتوضوع خاصة ندكة عقد -الصلة ذات األخرل كاٞتهات( إيسيسكو)
 التعليم مناىج كأسلمة لتطوير( اسًتاتيجية) شامل تصور لوضع اجملاؿ؛ ىذا ُب السابقة اٞتهود من اإلفادة

 كالتعليم الًتبية كزراء أنظار ٖتت لوضعها ؛اإلسبلمي ا١تؤ٘تر منظمة إىل نتائجها كرفع اإلسبلمي، العامل ُب
 .اإلسبلمية الببلد ُب

 ا١توفق كاهلل
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 الفكام الغزك
 من السعودية العربية ا١تملكة ُب ّتدة السابع مؤ٘تره دكرة ُب ا١تنعقد اإلسبلمي الفقو ٣تمع ٣تلس إف

 الواردة البحوث على اطبلعو بعد ـ،ُِٗٗ( مايو) أيار ُْ-ٗ ا١توافق ىػُُِْ القعدة ذم ُِ-ٕ
 حققو كما كأبعاده كخطورتو الغزك ىذا بداية بينت كاليت ،(الفكرم الغزك) :موضوع ٓتصوص اجملمع إىل
 خطط من كنفذ كمطاعن، شبو من أثار ٦تا صوران  كاستعرضت كا١تسلمُت، العرب ببلد ُب نتائج من

 البحوث ىذه بينت كما اإلسبلمية، الدعوة انتشار ككقف ا١تسلم اجملتمع زعزعة استهدفت ك٦تارسات،
 خططو من كثَتان  أحبط ككيف ،الغزك ىذه كجو ُب كثباهتا األمة حفظ ُب اإلسبلـ بو قاـ الذم الدكر

 ٚتيع ُب آثاره كل من األمة كٛتاية الغزك ىذا مواجهة سبل ببياف البحوث ىذه اىتمت كقد كمؤامراتو،
 ٔتا يوصي البحوث، ىذه حوؿ دارت اليت ا١تناقشات إىل استماعو كبعد األصعدة، كل كعلى اجملاالت

 :يلي
 منها احمللية السياسية عبلقاتنا رسم ُب منهجان  كاٗتاذىا ،اإلسبلمية الشريعة تطبيق على العمل :أكالن 
 .كالعا١تية
 تربوية أسس على ياؿجاأل بناء هبدؼ ؛هبا كالنهوض ،كالتعليم الًتبية مناىج تنقية على اٟترص :ثانران 
 مظاىر كل من ك٭تصنهم بدينهم يبصرىم الذم ا١تناسب اإلعداد يعٌدىم كبشكل ،معاصرة إسبلمية

 .الثقاُب الغزك
 ،اإلنسانية اٟتياة بناء ُب كمنهجو اإلسبلـ لركح إدراكهم أجل من الدعاة إعداد مناىج تطوير :ثالِان 

 .كبصَتة كعي عن ا١تعاصرة اجملتمعات مع تعاملهم ليكوف ؛العصر ثقافة على اطبلعهم إىل باإلضافة
 الثقاُب الغزك مظاىر كل ١تواجهة ؛ا١تسلمُت حياة ُب ا١تتكامل الًتبوم دكره ا١تسجد إعطاء :رابعان 

 .الكامل السليم التعريف بدينهم ا١تسلمُت كتعريف ،كآثاره
 ،الدين ىذا بكماؿ ا١تؤمن بثقة سليمة علمية بطرؽ اإلسبلـ أعداء أثارىا اليت الشبهات رد :خامسان 

 .الضعيف التربيرم الدفاع أساليب إىل اللجوء دكف
 كنقصها قصورىا ٔتظاىر كالتعريف ،ا١تستوردة كا١تبادئ الوافدة األفكار بدراسة االىتماـ :سادسان 

 .كموضوعية بأمانة
 اإلسبلمي كالعمل الدعوة ٣تاالت ُب العاملة ا١تؤسسات كدعم ،اإلسبلمية بالصحوة االىتماـ :سابعان 

 على اإلسبلمي للتطبيق مشرقة صورة اإلنساٍل للمجتمع تقدـ اليت السوية اإلسبلمية الشخصية لبناء
 .كاالقتصادية كالثقافية كاالجتماعية السياسية اٟتياة ٣تاالت كل كُب ،كاٞتماعي الفردم ا١تستول
 لغة باعتبارىا ؛العامل أ٨تاء ٚتيع ُب تعليمها كدعم نشرىا على كالعمل ،العربية باللغة االىتماـ :ثامنان 

 .كاإلسبلمية العربية الببلد ُب كاٞتامعات كا١تعاىد ا١تدارس ُب التعليم لغة كاٗتاذىا ،الكرَل القرآف
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 كْتيث، كاآلخرة الدنيا ُب كسعادتو اإلنساف ٠تَت جاء كأنو ،اإلسبلـ ٝتاحة بياف على اٟترص :تاسعان 
 .ٚتيعها اٟتية كباللغات العا١تي ا١تستول على ذلك يكوف

 كلمة إيصاؿ من نٯتك ٦تا اإلعبلـ ُب ا١تعاصرة األساليب من كا١تدركسة الفاعلة االستفادة :عاشاان 
 .متاحة كسيلة لكل إ٫تاؿ كدكف ،الدنيا أ٨تاء ٚتيع إىل كا٠تَت اٟتق

 اإلسبلـ حلوؿ نقل على كالعمل ،إسبلمية ْتلوؿ ا١تعاصرة القضايا ٔتواجهة االىتماـ :عشا حادم
 .كالبياف الدعوة طرؽ أفعل ىو الناجح التطبيق ألف ؛كا١تمارسة التنفيذ إىل ا١تشكبلت ٢تذه

 خبلفاهتم كحل ،األصعدة كل على كتكاملهم ا١تسلمُت كحدة مظاىر تأكيد على العمل :عشا ثاني
 ُب الفكرم الغزك ١تخططات إفسادان  ا١تعركفة؛ الشريعة أحكاـ كفق السلمية بالطرؽ نهميب فيما كمنازعاهتم

 .بينهم كا١تنازعات ا٠تبلفات كزرع ،ا١تسلمُت كحدة تفتيت
 .كعسكريان  اقتصاديان  الذاٌب كاكتفائهم ا١تسلمُت قوة بناء على العمل :عشا ثالث
 شىت ُب لبلضطهاد يتعرضوف الذين ا١تسلمُت مناصرة كاإلسبلمية العربية الدكؿ مناشدة :عشا رابع

 .ا١تتاحة الوسائل بشىت عنهم العدكاف كدرء ،قضاياىم كدعم ،األرض بقاع
 :يلي ٔتا أيضان  كيوصي
 كندكاتو اجملمع لقاءات ُب ا١توضوع ىذا قضايا أىم بطرح باالىتماـ للمجمع العامة األمانة استمرار

 مظاىره جملاهبة متكاملة اسًتاتيجية كضع كضركرة ،الفكرم الغزك موضوع أل٫تية نظران  ؛القادمة
 .القادمة الدكرة ُب كاالستشراؽ التنصَت بقضييت البدء كٯتكن ،كمستجداتو

 ا١توفق كاهلل
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 اإلسَلمي الفقو مجمع الاابعة لمجلس الدكرة توصرات
 من السعودية العربية ا١تملكة ُب ّتدة الرابع مؤ٘تره دكرة ُب ا١تنعقد اإلسبلمي الفقو ٣تمع ٣تلس إف

 ـ.ُٖٖٗ(فرباير) شباط ُُ-ٔا١توافق ىػَُْٖ اآلخر ٚتادل ِّ-ُٖ
(، األخبلقية ا١تفاسد مكافحة كيفية) :موضوع ُب للمجمع الواردة البحوث على االطبلع بعد :أكالن 

 بصورة اإلسبلمي عا١تنا ُب تنتشر أخذت اليت األخبلقية ا١تفاسد من بأسره العامل يعانيو ما أكضحت كاليت
 العقدم الطهر ٨تو البشرية قيادة ُب األمة هبذه ا١تنوط القيادم الدكر مع تتوافق كال ،تعاىل اهلل ترضي ال

 أىم من األخبلقي اٞتانب ككوف ا١تتكاملة، اإلسبلـ خصائص مع كانسجامان  كالسلوكي، كاألخبلقي
 ّتميع اإلسبلمية الشريعة بتطبيق إال اإلسبلـ إىل لبلنتماء الكاملة الثمار تتحقق كال الدين، جوانب
 :يلي ٔتا يوصي اٟتياة، مرافق شىت كُب ،كأحكامها مبادئها

 العقيدة بآثار كالتحسيس شاملة، بتوعية القياـ عرب العقدم، الوازع كتقوية تصحيح على لعملا -أ
 .النفوس ُب الصحيحة

 اإلسبلمي عا١تنا ُب التجارية كاإلعبلنات ،كا١تسموع ،كا١ترئي ،ا١تقركء اإلعبلـ، تطهَت إىل السعي -ب
 كيوقع اال٨تراؼ، يسبب أك الشهوة، يثَت ما كل من ٘تامان  كتنقيتو ،تعاىل هلل معصية يشكل ما كل من

 .األخبلقية ا١تفاسد
 كل على كالقضاء اإلسبلمي، كالًتاث اإلسبلمية األصالة على للمحافظة العلمية ا٠تطط كضع -ج

 الفكرم الغزك أشكاؿ كل أماـ كالوقوؼ اإلسبلمية، الشخصية كاستبلب كالتشبو التغريب ٤تاكالت
 األنشطة على صارمة إسبلمية رقابة توجد كأف، اإلسبلمية كاألخبلؽ ا١تبادئ مع يتعارض الذم كالثقاُب

 .كأخبلقها اإلسبلمية الشخصية مقومات ىدـ ُب تتسبب ال حىت ؛ا٠تارج إىل كاالبتعاث ،السياحية
 مواد الدينية ا١تواد كجعل إسبلمي، منطلق من العلـو كل كتدريس ،إسبلمية كجهة التعليم توجيو -د

 ُب اإلسبلمية األخبلؽ كيؤصل ،اإلسبلمية العقيدة يقوم ٦تا كالتخصصات، ا١تراحل كل ُب أساسية
 .ا١تتعددة العلم ٣تاالت ُب رائدة تكوف أف األمة ٖترص أف ٬تب كما النفوس،

 على كاألمهات اآلباء كحث ،عليو كاٟتث الزكاج كتيسَت صحيحان، بناء اإلسبلمية األسرة بناء -ىػ
 الدائمة ا١تهمة كيتوىل حق، على اهلل يعبد قويان  جيبلن  يكونوا حىت ؛صحيحة تنشئة كالبنات البنُت تنشئة
 الشريعة بو تقضي ما حسب بيت، كربة أمان  بدكرىا لتقـو ا١ترأة هتيأ كأف إليو، كالدعوة اإلسبلـ لنشر

 .ا١تسلمات غَت خاصة األجنبيات، ا١تربيات استخداـ انتشار ظاىرة على كالقضاء اإلسبلمية،
 كسلوكياتو، اإلسبلـ بأركاف يلتـز ْتيث إسبلمية، تربية النشء، تربية ٖتقق اليت الوسائل ٚتيع هتيئة -ك

 ا١تخدرات تعاطي ُب يتسبب الذم الركحي ا٠تواء من كيتخلص ،كأمتو ربو ٕتاه كاجباتو كيدرؾ
 كإعطاؤه األمور، ٔتهمات الشباب كاشغاؿ ا١تتعددة، بأشكالو األخبلقي كالتفسخ كا١تسكرات،
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 الًتفيو كسائل كإ٬تاد مفيد، ىو ٔتا لديهم الفراغ أكقات كإشغاؿ ككفاءتو، قدرتو حسب كل ،ا١تسؤكليات
 .كاملة إسبلمية كجهة توجو كأف الطاىرة، الربيئة كا١تسابقات كالرياضات

 كسبل اإلسبلمية الوحدة ٣تاالت) :موضوع ُب للمجمع الواردة البحوث على االطبلع بعد :ثانران 
 انفصاـ ال رابطة كىي اإلسبلمية، األمة شعوب بُت اإلسبلـ رابطة أكلوية من كانطبلقان  ،(منها االستفادة

 كإىل ،صفوفها توحيد إىل يرمي حضارم بناء لكل ثابتة كقاعدة ا١تنشود، للتضامن متُت كأساس ٢تا،
 اإلسبلـ رابطة ُب أف كٔتا كالتقدـ، العزة كٖتقيق ،ا١تعاصرة التحديات ٣تاهبة ُب ا١تبذكلة اٞتهود بُت التأليف

 التنمية ميادين ٥تتلف ُب اإلسبلمية الدكؿ سياسات كلتنسيق ،التوجو ألحكاـ باقيان  كعامبلن  قويان  حافزان 
 يعوؽ ما رفع ُب األمة شعوب بُت كا١ترٛتة كالتعاكف التناصر عبلقات كلتوثيق كاالجتماعية، االقتصادية

 كمنعة رقي من لتحقيقو تسعى ما بلوغ كُب ،ا١تعاصرة التحديات من ك٬تاهبها التبعية ألواف من سَتىا
 :يلي ٔتا أيضان  يوصي كازدىار،

 يؤدم ما كل من كالتحذير الشوائب، من النقية بصورهتا ك٘تكينها اإلسبلمية، العقيدة عن الذكد -أ
 .متنابذين ٥تتلفُت ك٬تعلهم ا١تسلمُت كحدة كيقسم أصو٢تا ُب التشكيك أك ىدمها إىل

 التحديات ٣تاهبة إىل ترمي اليت الفقهية كالدراسات باألْتاث اإلسبلمي الفقو ٣تمع عناية تأكيد -ب
 كعنصر كاعتماده اجملتمع، ٔتشكبلت اإلسبلمي الفقو كاىتماـ ا١تعاصرة، مقتضيات عن الناشئة الفكرية
 تشريعات من اإلسبلمية الدكؿ تسٌنو فيما اعتماده دائرة كتوسيع لؤلمة، الفكرية النهضة ُب أساسي
 .اجملتمع شؤكف عامة ُب كقوانُت
 القوٯتة السبل على كمنهاجان، مضمونان  كالتعليم، الًتبية ميداف ُب الوثيق، التناسق كجوب -ج

 التعبدم، ا١ترجع ُب متوحدين ا١تسلمُت من أجياؿ تكوين بغية اإلسبلـ، بناىا اليت الفكرية للحضارة
 .اٟتضارم باالنتساب االعتزاز ُب متشاركُت الفكرم، التوجو ُب متقاربُت

% ُ نسبة كٗتصيص ا١تعرفة، ميادين ٥تتلف ُب العلمي للبحث األكلوية من عالية درجة إعطاء -د
 التكامل من كثيق أساس على العلمية ا١تخابر كإنشاء ،البحثية الربامج لتمويل ؛اإلٚتايل الناتج من

 .اإلسبلمية اٞتامعات بُت كالتعاكف
 الكربل، احملاكر من عدد من يتألف دراسي برنامج ضبط على اإلسبلمية اٞتامعات مع العمل -ىػ
 كإجازهتا، األْتاث ىذه ١تتابعة ا١تسلمُت ا١تفكرين من عليا ٞتنة كإنشاء الفقهي، للبحث غرضان  تكوف

 .أحسنها ١تكافأة تفوؽ جائزة كٗتصيص
 إىل ىادفان  إعبلمان  كا١ترئية، ،كا١تقركءة ،ا١تسموعة :أنواعو بكل ا١تسلمُت ببلد ُب اإلعبلـ يكوف أف -ك
 كا٠تلق، للفكر ا٢تدامة ا١تبادئ من كالتحرر الفضيلة كنشر ا٠تَت كبث أرضو، ُب هلل العبودية ٖتقيق

 .توحيده جهود كدعم ،ا١تستقيم الصراط عن كا١تنحرفة اهلل، دين ُب كا١تلحدة
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 إسبلمية سوؽ إقامة مع خالص، إسبلمي اقتصاد بل غريب، كال شرقي ال إسبلمي، اقتصاد إقامة -ز
 مهم ركن االقتصاد ألف ؛غَتىم إىل اٟتاجة دكف كتسويقو، اإلنتاج على ا١تسلموف فيها يتعاكف مشًتكة،

 .اإلسبلمية األمة شعوب بُت للوحدة سبيل كتكاملو اجملتمعات، قياـ أركاف من
 األجياؿ لبناء ؛منها مناص ال ضركرة اليـو اإلسبلمية الديار ُب التعليم إسبلمية أف من انطبلقان  :ثالِان 

 :يلي ٔتا أيضان  يوصي كالعمل، كالسلوؾ كالتصور الفكر ُب متكامبلن  سويان  بناء اإلسبلمية
 كضوابطو، بنظمو اإلسبلـ يكوف كأف كاألىداؼ، ا١تنطلقات ُب باإلسبلـ ٤تكومة العلـو ٚتيع جعل

، ٢تذه إطاران   كتتلخص ،كالتعليمي الًتبوم ا١تنهج بناء ُب كأصبل قاعدة اإلسبلمية العقيدة تكوف كأف العلـو
 :يلي فيما التعليم إسبلمية ُب ا١تنشود ا١تنهج معامل أىم
 للكوف شاملة كلية نظرة يعطي الذم الكبَت اإلسبلمي التصور قاعدة اإلسبلمية العقيدة جعل -أ

 .كٔتجتمعو ٓتالقو اإلنساف كعبلقة بالكوف، كعبلقتو ،اٟتياة ٓتالق اإلنساف تيعٌرؼ كما كاٟتياة، كاإلنساف
 نظرياتو كإبراز كالسياسية، كاالقتصادية كاإلنسانية االجتماعية للعلـو ٤تورا اإلسبلـ اٗتاذ -ب

 اجملاؿ، ىذا ُب العاملة اإلسبلمية ا١تنظمات مع بالتنسيق كاٟتياة، كاإلنساف الكوف ٓتالق كتعلقها اإلنسانية
 .كالثقافة كالعلـو للًتبية اإلسبلمية كا١تنظمة الطبية، للعلـو اإلسبلمية كا١تنظمة

 مضللة، كأخرل كملحدة مادية علـو من اإلسبلمية، العقيدة ٮتالف ما فساد إظهار على العمل -ج
 تقـو اليت العلـو ككذلك اإلسبلـ، مهاكحر  هاذم اليت العلـو من كالتحذير كالتنجيم، كالسحر كالكهانة

 .كالفجور الفسق على
 ٦تا كتنقيتها منها، كل ُب ا١تسلمُت كإسهامات تطورىا كبياف كا١تعارؼ، العلـو تاريخ كتابة إعادة -د
رؼٌ  كتغريبية استشراقية نظريات من فيها ديس  العلـو تصنيف ُب النظر كإعادة اٟتق، التارٮتي ا١تسار ٖتي

 كمراكز ،العلمي البحث كمعاىد مراكز أنشطة خبلؿ من اإلسبلمية، النظرة كفق البحث كمناىج
 .اإلسبلمية الببلد شىت ُب اإلسبلمي االقتصاد

 العامل فإف ؛خالقها كبُت كاٟتياة كاإلنساف الكوف ُب تبحث اليت العلـو بُت الوشائج إعادة -ىػ
 .احملكمة الربانية كالصنعة اإل٢تي، اإلبداع ٘تثل أهنا على فيها ينظر أف ٬تب اجملاالت ىذه ُب الباحث

 لتكوف ؛كغاياتو أىدافو مع ا١تتسقة أك اإلسبلمي الدين من ا١تستخلصة كالقواعد الضوابط كضع -ك
 بُت موىومان  فصامان  أقامت اليت الغربية ا١تناىج عيوب كإبراز منها، كاحد لعلمو  أك العلـو ٞتميع مبادئ
 .كاالجتماع كاالقتصاد التاريخ كعلم خاطئان  بناءن  العلـو بنت أك كالعلم، الدين

 من كاف رٔتا بل التعليم، إلسبلمية ظهَتان  يشكل مشركعان  ىناؾ أف االعتبار ُب يؤخذ أف كينبغي
 من ٔتتطلباتو، اإلسبلمي للفكر العا١تي ا١تعهد كينهض ا١تعرفة، إسبلمية مشركع كىو لو، الضركرية الوسائل

 .ا١توفق كاهلل، كندكات كمؤلفات مقاالت خبلؿ من التنفيذ سبل كرسم التخطيط حيث
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 اإلسَلمرة داريةاإل اعتااؼ بالايادة
 لوثر٫تا ) ،عا١تُت بارزين من أمريكا من أبرز علماء اإلدارة الكبلسيكية ُب القرف العشرين شهادةىذه 

إلعادة ىيكلة اٞتوانب اإلدارية  ـُِٔٗ عاـاستجلبتهم اٟتكومة ا١تصرية  (،)ٚتيس بولكجولك( ك
بلقة اإلسبلـ جزء متعلق بعكفيو  ،كمرحلة من مراحل اإلصبلح اإلدارم ُب مصر للدكلة، فقدما تقريران 

كمن ا١تهم أف » :كفيو يقوالف -اإلسبلـ كاٟتكم–اه يُب بداية تقرير٫تا أٝت حيث أفردا فصبلن  ،بنظاـ اإلدارة
يًتكز عليها تفوقو  فا١تعتقدات كالقيم اليت ؛اٟتكم ليس بأىم االمور نعًتؼ منذ البداية بأف أمر جهاز

 يصوغها كيشكلها ُب يبتعث ىذه ا١تعتقدات كالقيم كأف ستطاع اٞتهاز اٞتديد أفافإذا  ،أ٫تية كخطورة
، بل فيما تقـو عليو من النظم اٟتكومية يكمن ُب ال ، فإف التقدـ الذل ٭ترزه الشعب حقان صورة نظم

على ٨تو  اٟتكومي٢تذا كاف على ا١تسئولُت عن إعادة تنظيم اٞتهاز ، قول أخبلقية كفلسفية كركحية
 «.ُب حياهتاتسَت عليها األمة  ، كفهم ا١تعتقدات كالقيم اليتاألمة ذاهتا يستهدكا هبدل ثقافة أف جذرم

سية الوثيقة الصلة بتلك ىتدينا إىل عدد من ا١تعتقدات األسااكقد راعنا خبلؿ البحث أف »ٍب يقوالف: 
 ة ٦تا تستحقو من إفاضة كتفصيلخالي ،صورة بالغة اإل٬تاز ُبات ننا لنورد تلك ا١تعتقدإك ا١تشكبلت، 

 :فيما يلي
أخبلقي كاقتصادم كسياسي، كلئلنساف أف يشكل ىذا النظاـ  شرع اهلل إقامة الدكلة كنظاـ -ُ

 . ا١تعرفة كا٠تربة كالتفكَت، كذلك على أساس ا١تبادئ األخبلقية ا١تقررة بفضل ما يتاح لو من اتساع ُب
 الناس سواسية أماـ اهلل، كمن ٍب أماـ القانوف. -ِ
ٖتوؿ بُت ا١ترء كحقوقو ككاجباتو، أك  أف ،فئةطبقة أك كال ألية  ،كال لرجل الدين ،ليس للحاكم -ِ

 .تفصل بينو كبُت اهلل
 .[كُب بعض ا١تراجع )للنفوذ(]*يأباه ا٠تلق الكرَل* للفرد الشخصياالستغبلؿ  -ّ
 كبذا كل راع مسئوؿ أماـ اهلل عن رعيتو،  كلكن ،نظاـ مستحب من حيث ا١تبدأ نظاـ القيادة -ْ

... كيربر قيامها ما تلتـز بو بل باالختياركال تكوف القيادة بالوراثة  عن رعاية شئوف الناس، يكوف مسئوالن 
 .كما تقدمو من خدمات ،من مستويات خلقية

 .ٗتاذ القراراتا ل أمر البد منو ُباألخذ بالشور  -ٓ
مع  ،ا١تمتلكات بنحو مثمر استخداـعلى ضركرة  ينطوم ،نظاـ ا١تلكية الفردية حق مقدس -ٔ

 ، كاالنفاؽ(.الزكاة) كخدمة اجملتمع كالضرائب ،عوف ا١تعوزين ُبٗتصيص قدر من الدخل 
 .على عملو عادالن  تو ا٠تاصة، كيستحق العامل أجران لانبالعمل لو  -ٕ
حصلها على ىذا النحو  اليت، كاستخداـ ا١تعرفة العقلعماؿ إ، ك اإلنساف مكلف بكسب العلم -ٗ

 .«نفع الناس كمرضاة اهللمن 
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، فاف الثقافة ُب تلك العجالة القصَتةإذا صح ما ذىبنا إليو »كٮتتماف ىذا االعًتاؼ بقو٢تما: 
ما تكوف أبعد األشياء ، كالنظم اإلدارية ء عن إعاقة سَت التقدـ كالتطور ُباإلسبلمية تكوف أبعد األشيا

الثقافة اإلسبلمية تشجع اإلنساف على ك ، بالتقاليد العتيقةياء أك التشبث ىل الطاعة العمعن الدعوة إ
  القيادة ا١تسئولة، كتبادؿ الرأم، مع االطمئناف إىلاستخداـ عقلو ُب تقدير مقتضيات العامل اٟتديث

ابن القيم رٛتو  كيا لركعة ما قالو، كىذا على التحديد ىو ا١تنهج الذل صارت اٟتاجة ماسة إليو، (ُ)«كا١تشورة
فالشريعة عدؿ اهلل بُت عباده، كرٛتتو بُت خلقو، كظلو ُب أرضو، كحكمتو الدالة عليو كعلى صدؽ رسولو »اهلل: 

أًب داللة كأصدقها، كىي نوره الذم بو أبصر ا١تبصركف، كىداه الذم بو اىتدل ا١تهتدكف، صلى اهلل عليو كسلم 
قو ا١تستقيم الذم من استقاـ عليو فقد استقاـ على سواء السبيل، كشفاؤه التاـ الذم بو دكاء كل عليل، كطري

فهي قرة العيوف، كحياة القلوب، كلذة األركاح، فهي هبا اٟتياة كالغذاء كالدكاء، كالنور كالشفاء كالعصمة، ككل 
قد  خَت ُب الوجود فإ٪تا ىو مستفاد منها كحاصل هبا، ككل نقص ُب الوجود فسببو من إضاعتها، كلوال رسـو

بقيت ٠تربت الدنيا كطوم العامل، كىي العصمة للناس، كقواـ العامل، كهبا ٯتسك اهلل السماكات كاألرض أف 
خراب الدنيا كطي العامل، رفع إليو ما بقى من رسومها، فالشريعة اليت بعث سبحانو كتعاىل تزكال، فإذا أراد اهلل 

  .   (ِ)«ة ُب الدنيا كاآلخرةاهلل هبا رسولو ىي عمود العامل، كقطب الفبلح كالسعاد
نىا﴾كصدؽ اهلل تعاىل القائل:   ،منهما دةستفابلٌب هبما ل[، إذ أي ٓٔيوسف:]﴿ىىًذًه ًبضىاعىتػينىا ريدٍَّت ًإلىرػٍ

ٖتت أم ستار أك شعار، فهؤالء ركاد الفكر  ا١تباركة أدعياء اإلقصاء ٢تذه الشريعة فمىت يفيق منا، افاستفادا ٫ت
 ...منها بأدٌل ذريعة اإلدارم اٟتديث من غَت أىل اإلسبلـ يعلنوف اٟتل ُب الشريعة، كأكلئك يتملصوف

خالصان ك  صاٟتان  عمبلن  ٬تعلو كأف مٍت، يتقبلو كأف ،العمل ىذا يبارؾ أف كجل عز كُب ا٠تتاـ أساؿ ا١توىل
كأف يعلمنا ما ينفعنا، كأف ينفعنا ٔتا علمنا، كيرزقنا العمل بو، كأف ينفع بو أمة اإلسبلـ، كيبلغو ما  ،الكرَل لوجهو

كال ينسى القارئ الكرَل أف ىذا جهد بشرم، ال ، بلغ الليل كالنهار، إنو كيل ذلك كالقادر عليو سبحانو كتعاىل
كاف فيو من خلل فقد أكٌب الباحث من   تنفك عنو صفات البشر من نقص، كعدـ كماؿ، كىو جهد ميًقل فما

 جهة قصوره، أك تقصَته، كاهلل تعاىل كرسولو منو بريئاف، فاهلل ا١تستعاف، كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم.
 (ّ)فجل من ال عيب فيو كعبل  كإف ٕتد عيبان فسد ا٠تبلال

 م 11/3/2013هـ املوافق 1434/زبٍع ثاًً/22صبٍحة االثٌني 
 البعداًً احلجسي حمود ًعواى حمود علً أمحد حيٍى/ د

  (، عزلة احلسخ، قسٌة بٍث احلجسيىادة بعٌسٌده)

                                                           

التالية: ، كانظر الركابط ْا١تعاصرة حملمد عبداهلل آؿ ناجي ص  كالنظريات اإلسبلـ منهج اإلدارية بُت القيادةانظر:  -ُ
(http://www.almohamady.com( ،)http://www.almohamady.com.) 

 .ّ/ّإعبلـ ا١توقعُت البن القيم  -ِ
عن كبلـ  ىل العماد األصفهاٍل معتذران إكقد كتب أستاذ البلغاء القاضي الفاضل عبد الرحيم البياٍل ، قالو اٟتريرم ُب ختاـ ملحتو -ّ

نساف كتابو ُب إنو ال يكتب أٍل رأيت أكذلك  ،نا أخربؾ بوأكىا  ؟كقع لك أـ الأكما أدرم  ،قد كقع يل شيءنو إ» قائبلن: استدركو عليو
كىذا من  ،كلو ترؾ ىذا لكاف أٚتل ،كلو قدـ ىذا لكاف أفضل ،كلو زيد لكاف يستحسن ،لو غَت ىذا لكاف أحسن :ال قاؿ ُب غدهإيومو 

 .بداهلل القسطنطيٍت الركمي اٟتنفيصطفى بن ع١تكشف الظنوف   ،«كىو دليل على استيبلء النقص على جلة البشر ،أعظم العرب
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 89 العَلقة برن التخطرط كالتنظرم كالتوجرو في اإلدارة التابوية:

 89 أدكات كعناصا التوجرو اإلدارم
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 91 اإلدارمالتنسرق 

 90 قواعد كأصوؿ التنسرق

 92 التوجرو كالتنسرق في اإلدارة اإلسَلمرة

 92 تعايف التوجرو في اإلدارة اإلسَلمرة 

 92 اإلدارة اإلسَلمرة مَلمح التوجرو في

 93 اإلدارة اإلسَلمرة شاكط التوجرو في

 95 أغااض التوجرو في اإلدارة اإلسَلمرة

 95 التوجرو اإلدارم النبوم

 99 التنسرق في اإلدارة اإلسَلمرة

 99 في اإلسَلـ اإلدارم التنسرق مَلمح

 99 الناجح التنسرق عوامل

 011 التنسرق اإلدارم النبوم

 010 الاقابة اإلدارية التابوية

 010 تعايف الاقابة

 012 مكونات العملرة الاقابرة باألجهزة اإلدارية التابوية

 012 أىمرة الاقابة

 013 أىداؼ الاقابة

 013 أنواع الاقابة 

 014 قواعد العملرة الاقابرة

 015 الاقابة اإلدارية من منظور اإلسَلـ

 015 تعايف الاقابة في اإلدارة اإلسَلمرة

 015 أىداؼ الاقابة في اإلدارة اإلسَلمرة

 016 شاكط الاقابة اإلسَلمرة

 017 أنواع الاقابة في اإلدارة اإلسَلمرة

 001 خصائص الاقابة اإلدارية اإلسَلمرة

 000 الاقاربة اإلدارية النبوية 

 002 الاقابة اإلسَلمرة الااشدة

 003 القرادة اإلدارية التابوية

 003 مفهـو القرادة

 004 عناصا القرادة

 004 نظايات القرادة

 006 أنواع القرادة

 008 القائد الناجح

 009 كظائف القائد التابوم

 021 القرادة كاإلدارة
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 022 القرادة في اإلدارة اإلسَلمرة

 022 مفهـو القرادة في اإلدارة اإلسَلمرة

 023 كاجبات القرادة في اإلسَلـ

 025 خصائص القرادة اإلسَلمرة

 026 القائد المسلم الناجح

 028 أسس كمعايرا كمقومات اخترار القرادة في اإلسَلـ

 029 اهلل صلى اهلل علرو كسلم القائد القدكة محمد رسوؿ

 030 االتصاؿ اإلدارم التابوم

 030 تعايف االتصاؿ

 030 مكونات أك عناصا االتصاؿ

 032 أىداؼ االتصاؿ اإلدارم التابوم

 033 أىمرة االتصاؿ في النظاـ التابوم

 033 كسائل كطاؽ االتصاالت اإلدارية

 034 أنواع االتصاالت اإلدارية

 035 االتصاؿ كنماذجوشبكات 

 037 معوقات االتصاؿ

 038 المبادئ األساسرة للتواصل اإلنساني الجرد في نطاؽ اإلدارة كاإلشااؼ التابوم

 039 االتصاؿ من منظور اإلسَلـ

 039 تعايف االتصاؿ في اإلدارة اإلسَلمرة 

 041 طبرعة االتصاؿ في اإلدارة اإلسَلمرة

 041 التابوم اإلسَلميالسمات العامة لَلتصاؿ 

 043 الحراة اإلنسانرة أىم المقومات التي يحتاج إلرها االتصاؿ اإلسَلمي لرأخذ مكانو في

 043 االتصاؿ التابوم النبوم

 046 أىم مقاصد االتصاؿ التابوم في السنة النبوية

 049 السلوؾ التنظرمي

 049 تعايف السلوؾ التنظرمي

 049 التنظرميأسباب دراسة السلوؾ 

 051 أىداؼ دراسة السلوؾ التنظرمي

 051 أىمرة السلوؾ التنظرمي

 050 عناصا كمكونات السلوؾ اإلنساني

 055 أبعاد تطويا السلوؾ التنظرمي

 057 السلوؾ التنظرمي في اإلسَلـ

 058 مبادئ السلوؾ اإلنساني في اإلسَلـ

ِاتها  062 تعدد المبادئ اإلنسانرة في اإلسَلـ َك

 062 أثا ىذه المبادئ في حراة الفاد كالمجتمع
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 062 مبادئ السلوؾ الجماعي في اإلسَلـ

 066 النترجة الحتمرة

 067 المبادئ( -األىداؼ -السمات -التعايف-)التطور اإلشااؼ التابوم

 067 تطور اإلشااؼ التابوم

 068 تعايف اإلشااؼ التابوم

 069 سمات اإلشااؼ التابوم

 071 اإلشااؼ التابومأىداؼ 

 071 مبادئ اإلشااؼ التابوم

 072 أنواع اإلشااؼ التابوم

 073 االتجاىات الحديِة في اإلشااؼ التابوم

 077 معوقات اإلشااؼ التابوم

 079 تقررم عملرة اإلشااؼ التابوم

 081 كسائل تقررم عملرة اإلشااؼ التابوم

 080 أسالرب اإلشااؼ التابوم

 080 الصفرةالزيارات 

 083 اللقا  الفادم برن المشاؼ التابوم كالمعلم

 084 للقا ات الجماعرةا

 085 تبادؿ الزيارات

 086 الدركس التطبرقرة

 086 النشاات كالقاا ات

 087 البحث كالتجايب

 088 لمشغل التابوما

 089 التدريب أثنا  الخدمة

 091 َفايات كمهارات المشاؼ التابوم

 090 المشاؼ التابومأعماؿ 

 092 سلطات المشاؼ التابوم

 092 المشاؼ المقرم كالمشاؼ المتفاغ حلقتاف متكاملتاف

 093 تحسرن العملرة التعلرمرة في مدرستو  فيدكر المديا اإلشاافي 

 094 َفايات أساسرة في مديا المدرسة

 096 المعلم مدخل مهم من مدخَلت اإلشااؼ التابوم

 097 التفاعلرة برن المشاؼ التابوم كالمعلم طبرعة العَلقة

 099 اإلمكانات كالتسهرَلت اإلدارية كطاؽ االتصاؿ

 211 فاعلرة منظومة اإلشااؼ التابوم

نظاـ مفتوح  211 النظاـ اإلشاافيَ 

 211 المدخَلت
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 210 العملرات

 210 المخاجات

 210 التغذية الااجعة

 213 اإلشاافيلعوامل المؤثاة على فعالرة النظاـ ا

 213 البرئة

 215 المناخ التنظرمي

 216 ثقافة التنظرم

 217 إدارة الصااع

 201 السلوؾ التنظرمي كاإلشااؼ التابوم

 201 االتجاه الكَلسركي

ي  201 االتجاه السلَو

 202 االتجاه الكمي

 202 اتجاه النظم

 203 السلوؾ اإلشاافي باستخداـ المنحى التكاملي متعدد الوسائط

 204 المدرسة الموقفرة

 206 اإلشااؼ التابوم النبوم 

 206 مااحل اإلشااؼ التابوم كإعداد المعلمرن في العهد النبوم

 207 اإلشااؼ النبوم الهادؼ لتحسرن سلوؾ المعلمرن

 220 اإلشااؼ على المنهج كتعديلو

رب البرئة التعلرمرة  223 إعادة تشكرل أك تَا

 225 رضي اهلل عنهم لإلشااؼ التابوم كإعداد المعلمرنممارسة الصحابة 

 227 المهارات النبوية

 231 تطويا المنظمات التابوية

 233  نجاح التطويا التنظرمي مبادئ كخصائص

 234 أنواع كتصنرفات التطويا التنظرمي 

 235 قاارات مجمعرة ذات صلة 

 235 تنمرة الموارد البشاية في العالم اإلسَلمي

 238 إسَلمرة مناىج التعلرم

 241 الغزك الفكام

 242 توصرات الدكرة الاابعة لمجلس مجمع الفقو اإلسَلمي

 245 اعتااؼ بالايادة اإلدارية اإلسَلمرة

 247 فهاس الموضوعات

  ًا أى احلودهلل زب العاملنياوآخس دعو
  وصلى اهلل وسلن على ًبٌٍا حمودٍ وعلى آله وصحبه وسلن                

 واحلود هلل الري بٌعوحه جحن الصاحلات


