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:الملخص
هدفت هذه الدراسة القيام بعملية تأصيل لعلم اإلدارة يف ضوء املدرسة اإلدارية اإلسالمية، برؤية معاصرة ااكي الواقع،  

   وتستجيب ملتطلباته وظروفه ومشاكله، كما هدفت توضيت كيفية تطبيق مبادئ اإلدارة يف ضوء املدرسة اإلسالمية يف امليدان الرتبوي
واملنهج االستنبا ي، وذل. من خالل قراءة  ،املنهج الوصفي التحليلي، واملنهج االستقرائي :هداف قام الباحث باستخدامولتحقيق هذه األ

، واستخران اآليات اليت امل بني  يارا مضمونا إداريا، باالستعانة ببعا أمهات التفسري، كما ب الرجوع إىل وتدبر اآليات القرآنية
ملطهرة يف  ال التطبيقات اإلدارية يف املدرسة االسالمية، وقد خلصت الدراسة أن لإلدارة يف ضوء املدرسة اإلدارية تطبيقات السنة النبوة ا

من املبادئ واألسس  ااالسالمية فلسفتها اليت متيزها عن حمريها من النظريات اإلدارية األخرى، كما أشارت الدراسة إىل أن هناك  عديدً 
ول والقواعد واألساليب والتنظيمات اإلدارية، اليت ينظر إليها بعا الدارسني على أهنا من صناعة النظريات اإلدارية احلديثة، علما بأن أص

 ،تمكني اإلداريوال ،وفرذ العمل ،واإلدارة اجلماعية ،: مفهوم العمل املؤسسيمثل هذه النظريات موجود يف املدرسة اإلدارية اإلسالمية
وقدمت الدراسة تفسريات ليمناة القيادية من خالل تعرف املهارات القيادية اليت جيب أن تتوافر يف  ، وحمريها من أصول.واإلدارة الذاتية

وذل. عندما  القائد. وأشارت النتائج أيضا إىل مراعاة اإلدارة يف ضوء املدرسة اإلسالمية لظروف الزمان واملكان يف عملية اختاذ القرار،
ا تنطلق منه. وخلصت الدراسة إىل أن النع صل اهلل عليه وسلم  بق  يع مبادئ جعلت من الشورى القائمة على الرأي واالجتهاد أساسً 

 .الرتبويةأفضل املخرجات اقيق االدارة وعمليارا وأساليبها يف اجملال الرتبوي، واستطاع بذل. 

Administration in the Light of Islamic Administrative School and Its Applications 

in the Educational Field: A contemporary Study 

Abstract 

      The objective of this study is to originate the science of administration and 
its applications in the light of Islamic Administrative School in a 
contemporary vision to respond to all stipulations and conflicts of the current 
time. To achieve the objectives, the researcher uses the analytical , descriptive, 
inductive and deductive approaches to analyze the Ayahs of the Holy Qur'an 
that involve administrative  views with reference to books of Tafseer and the 
prophet's Sunhat. The results of the study indicate that administration in 
Islamic Administrative School has its own philosophy that made it different 
from other theories of administrations. The results also indicate scholars think 
that the administrative principles, parameters, rules, methods and 
organizations are propagated by modern administrative theories; however, the 
origin of such theories are already available at the Islamic Administrative 
School due to : (i) the perception of the organizational labor, (ii) the group 
administration, (iii) Labor- group, (iv) administrative support and (v) the self- 
administration.  The study concludes that time and place are essential factors 
in decisions making due to consultation and discretion. This is visible as 
Prophet Mohammad has applied all principles and parameters of 
administration in the educational field in his prophecy and got the best of 
educational outputs. 
Key-words: Administrative science, Islamic Administration, Islamic 
Administrative School, contemporary Study. 
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خلفية الدراسة
بدأت الرتبية مع اإلنسان منذ وجوده على هذه األرض، وسيبقى يستخدم هذه الرتبية لتحقيق أهدافه ورحمباته وحاجاته وما  يل إليه        

وبذل. تكون الرتبية آلية اإلنسان ووسيلته من أجل هنوضه، وتقدمه على املستوى الفردي واجلماعي، ومن املسلم به يف  ال الرتبية أن 
ان تتباين بتباين األيديولوجية اليت ينطلق منها،  والفكر الذي ينتمي إليه، ومن هنا فإن األهداف اليت تسعى الرتبية لتحقيقها أهداف اإلنس

فثمة مبادئ أساسية تنطلق منها كل مدرسة فكرية من املدار  الرتبوية اليت  متنوعة، وهذا ناتج عن تباين املبادئ اليت تنطلق منها األهداف،
ا من  موعة املبادئ اليت آمنت هبا ودعت إىل اعتناقها، و  لبشرية، وقد سعت  يع هذه املدار  إىل اقيق سعادة االنسان انطالقً عرفتها ا

بقي اجلانب الروحي املتعلق باإل ان باهلل وما يقتضيه  يف حنيتتجاوز تل. املدار  من اقيق سعادة اإلنسان على املستوى املادي فقط، 
اقيق سعادة هذا عن اجلانب املعطل يف حياة هذا اإلنسان يف هذه الفلسفات. ولذل. عجزت تل. الفلسفات الرتبوية  ثل ن هذا اإل ا

 اإلنسان  ألهنا فقدت العمل على التوازن الدقيق، والتعامل احلكيم مع الطبيعة اإلنسانية املازجة بني املكونات الروحية واجلسدية  فقد
مشكلة  :املعضالت اليت تواجه تل. اجملتمعات مثل من ا يذكر توم إىل نقطة األزمة، حيث ظهرت عديدٌ وصلت تل. الثقافات كم

(. ويكشف ذل. عن مستوى األزمة Tome 1997) وحمريها من مشكالتوالعنف، والفقر، والفضائت السياسية، والدينية،  املخدرات،
 قد ظهرت عظمة الرتبية اإلسالمية يف فهمها الدقيق لطبيعة النفس البشرية.والسلوكية اليت أفرزرا تل. الفلسفات. ومن هنا فاخللقية 

ال جلميع مناحي احلياة، ال شامً ا كامً ولذل. فإن اإلسالم جدير بأن يكون النظام اإلهلي الذي ختم اهلل به الشرائع، وجعله نظامً      
ياة، ولتنظيم كل االرتبا ات اليت ىيتان إليها النا . حيث يعد اإلسالم وارتضاه لتنظيم عالقة البشر خبالقهم وباجملتمع والنفس والكون واحل

األرض، ويقتضي العمل به تطوير اإلنسان ورذيبه ح  يصلت حلمل هذه األمانة، واقيق  شريعة اهلل للبشر أنزهلا هلم ليحققوا عبادته يف
 ان باهلل إليق لشريعة االسالم إال برتبية النفس واجليل واجملتمع على ااخلالفة، وهذا التطوير والتهذيب هو الرتبية اإلسالمية، فال اق هذه

 (.17،  1999ومراقبته واخلضوع له وحده )النحالوي،
تشريعات وقواعد وأحكام وضعت لتنظيم حياة اإلنسان لتحقيق وما يشمله من ومن هنا تتضت العالقة الوثيقة بني الدين اإلسالمي       

وسيلة تعمل على جعل هذه التشريعات صورة حية وممارسات يتم  إليها أهناسالمية اليت ينظر إلالرتبية ابني ده و اهلدف األ ى من وجو 
تم ببناء تطبيقها والعمل هبا على أرض الواقع. ويف هذا الصدد يؤكد أبو عراد أن الرتبية اإلسالمية ت علٌم تربوي يتميز يف الغاية واملصدر، ويه

واجملتمع املسلم املثايل وإعداده، ويقوم على نظام تربوي مستقل، وُمستمد من األصول الشرعية اإلسالمية،  ،كاملةالشخصية املسلمة املت
 ويعتمد اعتمادًا كبريًا على معرفة الواقع وظروفه، والبُد له من متخصصني جيمعون بني علوم الشريعة اإلسالمية وعلوم الرتبية، ح  تتم

 ( . 2114،35بوعراد،أن خالله معاجلة إسالمية صحيحًة، ومناسبًة لظروف الزمان واملكانت ) معاجلة القضايا الرتبوية م
فلم يكن من املصادفة إذن أن جتمع الرتبية االسالمية بني األصالة واملعاصرة  ح  تبقى على اتصال مباشر مع التطورات اليت تصيب        

ولذل. فإن  والقضايا املتجددة يف حياته  بأسلوب يتناسب مع الظروف املكانية والزمانية وتتمكن من معاجلة املشكالت ، حياة االنسان
قاضي أبرز ما  يز الرتبية اإلسالمية  عها بني األصالة واملعاصرة، فيما نادت به، و بقته، من مبادئ تربوية صائبة  فهي أصيلة كما يرى ال

ألن أهم ما تنادي به   را بتل. املبادئ. وهي معاصرةاعشر قرنًا من الزمان، يف منادألهنا تضرب جبذورها يف أكثر من أربعة   (2114)
  .بعدة قرونالرتبية املعاصرة اليوم من مبادئ وتطالب بتطبيقها يف  االت الرتبية والتعليم، سبقتها يف املناداة هبا و بقتها الرتبية اإلسالمية 

ي عليها من جوانب تربوية، واإلبداع  واالبتكار يف  ال الفكر الرتبوي سالمية للرتبية، وما بُ احملافظة على األصول اإل :فاألصالة تعي  
مبا يسهم يف احلفا  على هوية األمة اإلسالمية، و يزها عن حمريها. كما يشري   انطالقاً من الكتاب والسنة وفق قواعد االجتهاد الصحيحة

بوي املعاصر، وتقو ه وفق األصول اإلسالمية للرتبية، واالنتقاء الواعي جلوانب الصواب فيه، مفهوم املعاصرة إىل التفاعل مع الفكر الرت 
وإحياء جوانب الفكر الرتبوي اإلسالمي، القادرة على العطاء يف هذا العصر، والبناء عليها  مبا يؤدي إىل حل املشكالت، ومواجهة 

 (.  2119التحديات يف ميدان الفكر الرتبويت)الصويف ،
موضوع التأصيل اإلسالمي للعلوم بشكل عام وللعلوم الرتبوية بشكل خات، من املهام العظيمة امللقاة على كواهل  يعدوعليه       

الباحثني املتخصصني كل يف  اله، وقد ظهرت خالل السنوات األخرية دعوات من املتخصصني لتأصيل العلوم تأصياًل إسالميا، وربطها 
ملبثوثة يف آيات القران الكرمي وأحاديث الرسول صل اهلل عليه وسلم، باإلضافة إىل ما كتبه علماء املسلمني األوائل يف باجلذور اإلسالمية ا

(. 2113)الزامل، موضوعات تبني االستفادة منها يف التخصصات املعاصرة
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واجملتمع والوجود، وذل. ضوء التصور اإلسالمي لإلنسان  إعادة بناء هذه العلوم يف - كما يذكر رجب- ويتطلب ذل.
بوصفه ستخدم ذل. التصور اإلسالمي مصادر للمعرفة، حبيث يُ باعتباريا الصحيت مع الواقع املشاهد  باستخدام منهج يتكامل فيـه الـوحي

) رجب،      علوم بصفة عامةال لتفسري املشاهدات اجلزئية احملققة والتعميمات اإلمبرييقية )الواقعية( ويف بناء النظريـات يف تلـ. انظريً  اإ ارً 
1996  ،31 )

 الظروف اكمها منها واحدة وتعددت، وكل كثرت اإلدارية النظريات ألن التأصيل  إىل أكثر احتياجا الرتبوية وتعد اإلدارة        
حني  يف اآلخر، البعا يناقا بعضها فأصبت النظريات، هذه فيها نشأت اليت يف اجملتمعات املؤثرة والعوامل ،بواضعيها مرت اليت املختلفة
 يف وتطرفت حملت لنظريات فعلٍ  رد   جاءت وهناك نظريات ..  تلفة وزاوية جهة من ينظر وكل أخريات، رملها جزئيات بعضها يناق 
 .(2118) احللواين، .النظريات حمابة :البعا  اها ح  اآلخر، النقيا  رف على متاما األخرى معاكسة فجاءت اجلوانب  من جانبٍ 

.واقرتد  هم ميادين التأصيل يف  ال الرتبيةأساسية، ومن ألوقد ذهب ياجلن اىل اعتبار تأصيل اإلدارة الرتبوية من البحوث التأصيلية ا      
باحلديث مث االستدالل   ،من اخلطوات اليت ينبغي أن متر هبا عملية التأصيل، ومن هذه اخلطوات، البدء باالستدالل بالقرآن الكرمي اعديد

الرجوع إىل قواعد أصول  ، مثيواجلمع بني القرآن والسنة يف االستدالل إن أمكن، والرجوع إىل مصادر املعرفة التشريعية األخر  الشريف،
 اخللقيةواالعتماد على مبادئ العلم و قواعده، مث االعتماد على األصول اإلسالمية وأيها: األصول االعتقادية  والتشريعية  و . الفقه

ة والتارخيية  واالجتماعية  والنفسية والروحية واإلنسانية  واالقتصادية  والثقافية  والعلمية واملعرفية  والفكرية واملنطقية واملنهجية  والرتاثي
عامة إىل  رذ ا االستفادة من توجيهات اإلسالم الوالسياسية واإلدارية، وكذل. الرجوع إىل الرتاث اإلسالمي وآراء العلماء املسلمني. وأخريً 

 .(1996دراسة احلقائق ووجوه االستفادة منها ) ياجلن، 
من املقرتحات والتوصيات اليت  كن أن ُتسهم إسهاماً فاعاًل يف اقيق عملية التوجيه اإلسالمي  ويف هذا اإل ار فقد ب تقدمي عديدٍ        

م  ب تنفيذها والعمل مبوجبها، وكثريون هم القادرون على اإلسهام املباشر يف هذه العملية احليوية يف  تلف اجملاالت  للعلوم، وخباصةٍ 
اليت تتكامل أدوارها معاً  هوامليادين سواًء أكان على مستوى األفراد أم على مستوى اجلماعات يف  تلف مرافق اجملتمع املسلم ومؤسسات

يه املطلوبة  حمري أن أبرز اجلهات اليت ال ُ كن إحمفال دورها يف هذا الشأن هي املؤسسات العلمية والتعليمية وخباصٍة لتحقيق عملية التوج
شرية اجلامعات، واملعاهد، ومراكز البحث العلمي اليت يقع عليها اجلزء األكبـر من هذه املهمة العظيمة  ألهنا تزخر بكثيـٍر من الطاقات الب

الُعلماء، واملفكرين، واألساتذة، والباحثني، و لبة العلم، والدعاة وحمريهم من الغيورين الذين عليهم أن ىيتسبوا هذا  :ة يفالفاعلة  املتمثل
العمل اجلليل عند اهلل تعاىل، وأن ىيرصوا على توظيف  اقارم، وإمكانارم، ومواهبهم بشكٍل فاعٍل ومنظٍم خلدمة هذه العملية بصورٍة 

 (.21، 2111قيق األهداف املقصودة، والغايات املنشودة  إلعادة بناء األمة املسلمة وتصحيت مسارها) ابو عراد، كن من خالهلا ا
ويف ضوء كل ما تقدم تأيت هذه الدراسة حماولة من الباحث يف تقدمي منوذن تطبيقي يتم من خالله توظيف املنهجية العلمية للتأصيل         

 االجتماعية يف أكثر  االت الرتبية حيوية وهو اإلدارة الرتبوية.االسالمي للعلوم الرتبوية و 
 مشكلة الدراسة

 هلذا اإلنسان كل ما من شأنه أن يصلت حياته، وينظم عالقته، ويدير أموره بطريقة تؤدي إىل اقيق الرفاه بالرحمم من أن اإلسالم بنيَّ       
أصحاب مشروع حضاري استطاع أن بوصفهم العا  اإلسالمي نظريارم اإلدارية  الذي يسعى إليه  فقد استطاع الغربيون أن يفرضوا على

وقد ولد يفرض نفسه يف  تلف املؤسسات احلياتية  نتيجة حالة الضعف الديي والثقايف والفرا  العلمي السائدة يف اجملتمعات اإلسالمية، 
يف  ال  وخباصةٍ ف املؤسسات الرتبويـة والتعليميـة يف عاملنـا اإلسـالمي، الذي كانت تُعانيه ُ تل -كما يذكر أبو عراد-هذا الفرا  العلمي
الدعوة إىل استـرياد هـذه العلـوم مبنـاهجها وأفكارها وأمنا ها الغربية كما هي و يف سنـواٍت مضت  خصوًصا والرتبويـة  عموًماالعلوم اإلنسانيـة 

يف العا  اإلسالمي أمرًا تفرضه احلاجة نتيجة  هإىل جامعات البحث العلمي ومراكز دومنا تعديٍل أو تبديل، وقد كان تُسرب هذه املناهج 
) ابو الفرا  العلمي مع شدة احلاجة إىل التجديد  فكان ال بُد من استرياد العلوم الغربية أو استرياد مناهجها اجلاهزة بدون تعديل أو تغيري

 . (9، 2111عراد ،
من احلضارات األخرى ىيل املشكلة  نظرًا الختالف األيديولوجيات  ظنوا أن االنفتاد واستلهام كل شيءٍ أ هؤالء حينما وقد أخط        

اليت تنطلق منها تل. احلضارات مع ما نؤمن به يف العا  اإلسالمي، وباملقابل فإن حل املشكلة ال يكون باستلهام كل شيء من الرتاث أو 
، هننتمي إلي الذيعلينا البحث عن حل ملشكالتنا اإلدارية والسلوكية من واقع شريعتنا ومنهجنا النبوي  اولذا يصبت لزامً  ِه و ين هِ املاضي حمث

ة وفاحصة، ولن يكون ذل. إال عن  ريق العودة إىل املصادر الصافية هلذا الدين املتمثلة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية، وقراءرما قراءة واعي
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البيان اخلتامي ملؤمتر مكة اخلامس عشر الذي دعا اىل ضرورة وهذا ما ب التأكيد عليه يف  ان الذي نعي  فيه.ظروف الزمان واملكلمراعية 
تنقيتها مما علق هبا من تأثري الثقافة الوافدة مع إعادة صياحمة العلوم اإلنسانية واالجتماعية يف األمة اإلسالمية وفق منهجية إسالمية واعية، 

تعارضة مع اإلسالم، ومراجعة البحوث والدراسات املتعلقة بالثقافة اإلسالمية يف اجلامعات، والتجديد فيها مبا يراعي واالجتاهات املادية امل
 (.2114حاضر العا  اإلسالمي والتحديات اليت تواجه األمة)مؤمتر مكة،

ع املصطفي صل اهلل عليه وسلم يف اجملال الرتبوي ما ويعتقد الباحث أن يف ديننا اإلسالمي مبصادره اخلالدة: القرآن الكرمي وسنة الن       
مكانيات اليت جيب إليكفي من االعتماد على الثقافات واحلضارات األخرى، لو بذلت فيها اجلهود اليت جيب أن تبذل، ولو سخرت هلا ا

ا ِمْن َدابٍَّة ِفي اأْلَْرِض َواَل طَائٍِر َيِطيُر َومَ ا من قوله تعاىل }ففي ديننا اإلسالمي املتصف بالكمال كل ما حنتان إليه انطالقً  أن تسخر،
ف كيف نعام. ويعضد هذا االعتقاد تعرُّ ألا (38) }ِبَجَناَحْيِه ِإالَّ أَُمٌم َأْمثَاُلُكْم َما فـَرَّْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء ثُمَّ ِإَلى رَبِِّهْم ُيْحَشُرونَ 

ق قواعد هذا الدين خرجت للنا ، يوم  بَّ أُ  مةٍ أتمع اجلاهلي األول، ح  استحق وصفه خبري استطاعت الرتبية اإلسالمية االرتقاء باجمل
يف  بالشكل الصحيت.  ويربر كل ما سبق القول بأننا أحون ما حنتان إليه هو التأصيل يف  ال العلوم الرتبوية، وإعادة قراءة فكرنا الرتبوي

ا من ومن هنا فقد نشأت مشكلة هذه الدراسة، إحساسً  يع  االته برؤية معاصرة، ختا ب الواقع، وتستجيب لتحدياته ومشكالته، 
ا منه باملسؤولية اليت ىيتمها علينا انتماؤنا هلذا الدين اخلالد، واستجابة هلذه الدعوات الغيورة اليت دعت إىل ضرورة القيام الباحث وشعورً 

ليت ولذل. جاءت هذه الدراسة واحدة من احملاوالت التأصيلية ا  بعملية تأصيل للعلوم الرتبوية يف ضوء مبادئ فكرنا اإلسالمي األصيل
ة اعتمدت على القرآن الكرمي، وتطبيقات السنة النبوية يف تقدمي رؤية معاصرة، وقراءة تأصيلية لإلدارة الرتبوية يف ضوء املدرسة اإلداري
مع اإلسالمية  ولذل. فإن مشكلة هذه الدراسة تتلخص يف حماولة القيام بعملية تأصيل إسالمي معاصر لعلم اإلدارة من منظور إسالمي، 

سئلة التالية: ألكيفية تطبيقارا يف  ال اإلدارة الرتبوية، وملعاجلة هذه املشكلة ال بد من اإلجابة عن ا  بيان
ول: ما مفهوم اإلدارة يف ضوء املدرسة اإلدارية اإلسالمية، وما الفلسفة اليت تنطلق منها هذه املدرسة؟ ألالسؤال ا

ن يتمتع هبا القائد اإلداري يف ضوء املدرسة اإلدارية اإلسالمية ؟السؤال الثاين: ما الشروة واملهارات اليت جيب أ 
األساليب والتنظيمات والعمليات اإلدارية اليت  كن اشتقاقها من القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة؟ ما أبرز السؤال الثالث:

السؤال الرابع: ما  رذ اختاذ القرار يف ضوء املدرسة اإلدارية اإلسالمية؟
قت اإلدارة يف ضوء املدرسة اإلدارية اإلسالمية يف امليدان الرتبوي؟بِّ لسؤال اخلامس: كيف  ُ ا

أهمية الدراسة
 تتجلى أهمية هذه الدراسة في:

من االكتشافات العلمية  البشرية   أرى اهللُ  فقدا بالعلم واملعرفة واحلقائق العلمية، ا زاخرً عد مصدرً أيية البحث يف القرآن الكرمي الذي يٌ  .1
.وتعايل ما يتفق مع سننه الشرعية والكونية الدالة على عظمة خلقه سبحانه

 لعا .ل جت للنا ، وقادةً خرِ ا بالتطبيقات اإلدارية اليت جعلت من األميني خري أمة أُ ا زاخرً أيية البحث يف السنة النبوية املطهرة مصدرً  .2
يف اقيق  رجات تعليمية  فاعلةً  قوةً  بطبيعتهاعد ضوء املدرسة اإلدارية اإلسالمية يف اإلدارة، اليت تُ  أيية البحث يف اإلدارة الرتبوية يف .3

 على درجة من الكفاءة والقوة والقدرة.
مقتضيات عصر العوملة واالنفجار املعريف، والتقدم التقي.  :أيية البحث يف  ال التأصيل اإلسالمي للعلوم الرتبوية، الذي تفرضه .4

من املؤمترات واملؤسسات واملراكز البحثية، اليت ناشدت أبناء األمة  كثريٌ واستجابتها للعديد من التوصيات والدعوات اليت نادت هبا  
مي الغيورين ودعتهم إىل ضرورة القيام بعملية تأصيل للعلوم الرتبوية واإلنسانية، يف ضوء مصادرنا الصافية، وقراءة الفكر الرتبوي اإلسال

 تراعي ظروف الزمان واملكان. قراءة
، وحثهم على القيام بعملية التأصيل اإلسهام يف حركة إحياء الفكر الرتبوي عند املفكرين الرتبويني املسلمنياحلالية ل من الدراسة يؤمَّ  .5

ا من القرآن الكرمي والسنة النبوية اللذين ااكم إليهما األفكار واملمارسات، مع إدراك الواقع املنهجي الشرعي للعلوم الرتبوية، انطالقً 
 وتغريات العصر. 

يف حدود علم الباحث املتواضعة تكاد أن تكون هذه الدراسة من الدراسات النادرة يف  ال اإلدارة الرتبوية يف ضوء املدرسة  .6
اإلسالمية اإلدارية.
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دراسة تقدمي منوذن عملي تطبيقي يراعي املنهجية العلمية املستخدمة يف التأصيل اإلسالمي للعلوم الرتبوية، ومنها ل من هذه اليؤمَّ  .7
اإلدارة الرتبوية يف املدرسة اإلسالمية. 

 : الدراسات السابقة
رية اليت بات فيها يعلو املنصات، يف اآلونة األخ وخباصةٍ لقد تعددت الدراسات املتعلقة بالتأصيل اإلسالمي، وتنوعت أهدافها،       

من املناهج البحثية، ويف هذا اجلزء سنعرض ألهم  امن املراكز البحثية واجلامعات وقد استخدمت يف هذه الدراسات عديدً  وتتبناها عديدٌ 
 :تل. الدراسات ذات العالقة مبوضوع الدراسة احلالية ومشكلتها

ا املعايري األساسية اليت يلزم الباحث املسلم يف العلوم الرتبوية االلتزام هبا  منطلقً  معرفةإىل ( بدراسة هدفت 2112فقد قام آل عمرو )       
 :من املفاهيم اإلسالمية الصحيحة للمصطلحات واملثل الرتبوية، وقد عرضت الدراسة إىل املفهوم اإلسالمي لبعا تل. املصطلحات مثل

 وخلصت   عرفة، كما استعرضت الدراسة اخلطوات األساسية حنو أسلمة العلوم الرتبوية. مصادر املو املنهج، و العلم، و  العلوم الرتبوية،
أيية وضود املفاهيم اإلسالمية للمصطلحات الرتبوية العلمية واملعرفية، وأيية إعداد وتكوين علماء  تصني  :منها عدة الدراسة اىل نتائج

 بأسلمة العلوم الرتبوية.
نسانية يف ضوء القيم اإلسالمية، وقد خلصت الدراسة إىل إلراسة هدفت إىل تعرف مفهوم إدارة العالقات ا( د2117وأجرت أمحد )     

اليت اقق وهي العالقة أن اإلسالم قد أوىل مسألة العالقات اإلنسانية عناية بالغة بش  جوانبها، وجعل األسا  فيها عالقة الفرد خبالقه، 
 جاءت يف عددٍ و يلي ذل. عالقة الفرد بأقرانه يف اجملتمع املسلم، اليت وضع األسس الالزمة هلا،  .ستقرارللفرد أمن النفس، واال مئنان، واال

 شارت النتائج إىل أن اإلسالم صا  أهم األسس واملبادئ اليت تقوم عليها العالقات اإلنسانية يف ظله، وهي: مبدأ التعاون،أمن اآليات، و 
ال استغالل أو انتهازية أو نفعية أو بالتكافل والرعاية واملسؤولية. وأشارت النتائج أيضا إىل أن اإلسالم قد نظم عالقة الفرد بأحداث احلياة و 

 فيها، بل تعاون وتبادل يف املنفعة، وإيثار ملصلحة اجلماعة على املصلحة الفردية.  أنانية
وبيان تفوِذ و وِّ نظرِة الشريعة  تعرف ما امتازت  به الشريعُة اإلسالميُة يف النظرة إىل القائد، ( هبدف2117وجاءت دراسة الدريعي )       

 اإلسالمّي أدى اإلسالمية إليه عن نظرة األنظمِة األخرى، والرّد عملياً على الدعواِت اجلائرِة اليت عال صوُرا، اليت زعمت  أنَّ النظام  اإلداريَّ 
صور، و  يعد  قادرًا على التفاعل مع املستجدات والدراسات اإلدارية احلديثة، وقد خلصت الدارسة إىل أن القيادة  دور ه يف عصٍر من الع

اإلدارية  يف اإلسالم، واليٌة من الواليات، اليت جاء ذكُرها يف النصوت الشرعية، اليت ردُف إىل صالد النا  يف دينهم ودنياهم، كما 
، وأصلحهم هلا، كوجوب استعمال األصلت وأن اجتماع  القوِة هموخصائص   أوىل النا  بالقيادة ت  صفا إلسالمِ ا ءِ علما أشارت إىل بيانِ 

م األنفع للواليِة، واألقدر على القيام هبا خري  قيام، كما أكدت الشريعُة على مبدأ وحدة القيادة وأكدت  ،واألمانِة يف النا  قليٌل، فُيقدَّ
القائد  وأمره بالتحلي حث  ماإلسالأن  بانت الدراسةُ أاإلدارية  واليٌة موضوعٌة خلدمِة الدين، وصيانة العقيدة  كما الشريعُة على أن القيادة  

واحلث  ومن الوسائل اليت اختذها اإلسالم يف سبيل إجياد اجلماعِة املتضامنة، باألخالذ الكر ة، والنصت للرعية، ورمحتهم، واإلحسان إليهم.
والتالقي ، ونبذ أسباب الفرقة واالختالف. ناصر،على التآخي، والت

 اليت ،اإلسالمية ضوء املعايري يف الثانوية املدار  ملدراء الرتبوية املمارسات أهم إىل تعرف ( فقد هدفت 2119وأما دراسة قشطة ) 
 استخالت واستطاعت التحليلي، الوصفي املنهج الباحثة استخدمت املعلمني، وقد نظر وجهة هبا من االلتزام املدار  مدراء على جيب

 .اإلسالم يف اإلنسانية الرتبوي القائد وعالقات، اإلسالم يف الرتبوي القائد وواجبات، اإلسالمية الرتبوية املمارسات
التأصيل أسس اديد ( دراسة هدفت إىل توضيت مفهوم التأصيل اإلسالمي لإلدارة الرتبوية واحلاجة إليه، و 2119وأجرى احللواين)        
وقد  .خطوات للتأصيلاقتراح . وهومعايري  وتوضيت ضوابط التوجيه اإلسالمي لإلدارة ،هاالتوجيه اإلسالمي لإلدارة الرتبوية ومبادئ أو

 . ريعةالش الرتبوية مبا يوافقاإلدارة هيم  صياحمة مفاهو إعادة الرتبوية اإلدارة بتأصيل  المقصودخلصت الدراسة إىل أن 
( فقد جاءت دراسته هبدف توضيت املنهج النبوي يف إدارة األزمات من خالل تتبع سرية النع صل اهلل عليه 2111أما احلداري )      

وسلم، وأقواله املتعلقة بإدارة األزمات، ومقارنتها مبا ب احلديث عنه يف الفكر اإلداري املعاصر، وقد خلصت الدراسة إىل أن املنهج 
هذا العمل من أسباب رضا اخلالق، كما أشارت  يعدو  اإلدارة ىيرت على ممارسة هذا النهج، و رن أفراده على استخدامها،االسالمي يف 

 النتائج إىل أن االدلة على وجود هذا املنهج يف السنة النبوية كثرية جدا.
اليابانية يف اإلدارة الرتبوية من خالل نظرية Z) ( دراسة هدفت إىل تعرف الكيفية املناسبة لتفعيل نظرية ) 2111وأجرت حكيم )        

خلصت الدراسة إىل أن الدين اإلسالمي و سالمية، مع توضيت الدالئل عليها من القرآن والسنة النبوية، وتفعيلها يف اإلدارة الرتبوية، إلالرتبية ا

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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ودعت الدراسة إىل ضرورة احلرت على ما يالئم  امل، ويعتي جبميع جوانب احلياة  كي ىيقق العدالة واالستخالف يف األرض.دين ك
 شرعنا من النظريات الغربية.

يف  أركان القيادة إيلوالتعرف  ( هبدف معرفة مفاهيم القيادة يف اإلسالم ويف اإلدارة احلديثة،2111وجاءت دراسة الشمراين )       
، كما أشارت إىل أن القرآن الكرمي والسنة النبوية خلقيخلصت الدراسة إىل أن القيادة يف اإلسالم هلا أسا  عقدي وأسا  و اإلسالم، 

 قبل نظرية السمات يف الفكر اإلداري احلديث. وحمريهاأثبتت  ات القائد كقوة البدن واألمانة 
وأشارت النتائج  الكرمي، القرآن خالل من األزمات إلدارة عملية مناذن تقدميرز أهدافها ( بدراسة كان من أب2111وقام اليازجي )        

 إهلية، وتربية إهلي دعم بدون األمة اهلل هذه يرتك فلم األزمات، هذه ومواجهة العالن وسبل الوسائل عن كشف الكرمي قد إىل أن القرآن
 جتاه الشرعية، واملسؤولية األمانة ومحل العمل، منا األزمة يقتضي من اخلرون بأن نؤمن أن وعلينا األمم سائر من املسلمني اهلل هخصَّ  ما وهذا

 حياة يف األزمات إلدارة مناذن عملية الباحث منها، وضرب جزء هو بل املسؤولية عن مبنأى أحد أنه منا يستشعر وال اإلهلي، التكليف
 إدارةو  الدعاة، حياة يف االجتماعية األزمة إدارةو  العسكرية، األزمة إدارةو القرآن،  يف االقتصادية األزمة إدارة :منها وذكر ،املسلمة اجلماعة
 .اخللقيةا األزمة إدارةو  السياسية، األزمة إدارةو والفكرية،  الثقافية األزمة
باختيار بعا النماذن للقيادة من سرية  ا( بدراسة هدفت إىل تعرف أسس القيادة اإلبداعية ومهارار2112وقامت الطويرقي )       

وبناء العالقات  ،الرسول صلى اهلل عليه وسلم، والرتكيز على القيادة اإلبداعية يف الوظائف اإلدارية، يف اختاذ القرار، وإعداد تأهيل القيادات
اسة إىل بعا األسس واملهارات اخلاصة الدر  خلصت وقد تطبيق هذه األسس واملهارات يف اإلدارة الرتبوية.لإلنسانية، وتقدمي آليات ا

إنسانية...(. وكان من أهم توصياته و مثالية، و ، وخلقيةبالقيادة اإلبداعية يف حياة الرسول صلى اهلل عليه وسلم حيث كانت القيادة)ربانية، 
ة ترسيخ مفاهيم اإلدارة النبوية ضرورة التأصيل اإلسالمي للعلوم املرتبطة بالسلوك اإلنساين واإلداري، مث إن على املؤسسات الرتبوي

 ا. ا وتطبيقً واإلسالمية فكرً 
ومفهوم التوجيه االسالمي  ،مفهوم التأصيل اإلسالمي :من ( هبدف التوصل إىل صياحمة حمددة لكلٍ 2112وجاءت دراسة محرون)         

لشريعة ومقاصدها السمحة، وقد خلصت لعلم اإلدارة، ووضع تصور مقرتد يتضمن خطوات عملية لتوجيه مقررات اإلدارة وفق أسس ا
ا  كن تطبيقه من قبل أستاذ املادة.الدراسة إىل بناء تصور مقرتد لتوجيه مقررات علم اإلدارة إسالميً 

 يتضت من العرض السابق للدراسات السابقة 
سة هلذا البحث يف هذا املوضوع، ويظهرتأكيد هذه الدراسات أيية البحث يف موضوع التوجيه اإلسالمي للعلوم الرتبوية، واحلاجة املا-1

.اعرض هذه الدراسات حداثة هذا املوضوع، فمعظم الدراسات اليت تطرذ هلا الباحث هي دراسات حديثة جدً 
، واقرتاد  موعةهالتأصيل ومبادئهذا بعا الدراسات جاءت هبدف توضيت مفهوم التأصيل اإلسالمي لإلدارة الرتبوية، واديد أسس -2

وات للقيام بعملية التأصيل.من اخلط
مة دراسات اهتمت بدراسة بعا النظريات واألساليب اإلدارية يف الفكر اإلداري املعاصر، وإمكانية االستفادة منها وتطبيقها يف  ال-3

 اإلدارة من منظور إسالمي.
أيية البحث يف موضوع التأصيل االسالمي للعلوم تأكيد يف ويف ضوء ما تقدم فإن الدراسة احلالية تقا عت مع الدراسات السابقة        

بقي على أصالة الرتبية اإلسالمية ومعاصررا. بيد أهنا انفردت عن الدراسات السابقة يف الرتبوية، وضرورته امللحة يف هذا الوقت  كي نُ 
، والبحث مباشرة من القرآن الكرمي والسنة النبوية إىل التأصيل هلذه العلوم برؤية معاصرة، وبذل اجلهد والوسع ماسةٍ  التأكيد على أننا حباجةٍ 

انفردت املطهرة، ال بالعودة إىل النظريات اإلدارية والرتبوية يف الفكر املعاصر وحماولة توجيهها كي تناسب أصولنا وقواعدنا اإلسالمية، كما 
وم الرتبوية برؤية معاصرة يف  ال اإلدارة، وذل. من هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بوضع منوذن عملي تطبيقي للتأصيل االسالمي للعل

خالل العودة للقرآن الكرمي والسنة النبوية، وقراءة الواقع ومشاكله بكل جتلياته 
 حدود الدراسة: 

فاسري، باإلضافة تتحدد هذه الدراسة بنتائجها املستقاة من آيات القرآن الكرمي اليت استطاع الباحث الوصول هلا، باالستعانة ببعا الت    
من املراجع واملصادر واملؤمترات اليت استطاع الباحث الوصول إليها، وما   عن الرجوع إىل عديدٍ اىل العودة لتطبيقات السنة النبوية، فضاًل 

الدراسة اإلجابة  ا باألسئلة اليت تبنتكما تتحدد أيضً  لع عليه من أدبيات ودراسات تتعلق بعملية التأصيل االسالمي للعلوم الرتبوية،ا َّ 
، وتبلورت يف ضوئها حماور الدراسة.عنها

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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 التعريفات اإلجرائية:
هي مدرسة إدارية تستمد مبادئها وأصوهلا وعمليارا وأساليبها وتطبيقارا اإلدارية من مصادر التشريع المدرسة اإلدارية اإلسالمية: 

 االسالمي.
نباة أهم األسس واملبادئ والقواعد اليت تنطلق منها اإلدارة يف اإلسالم، ومن خالهلا : هي دراسة ااول استالدراسة التأصيلية المعاصرة

حث يتم تعرف األساليب والتطبيقات والعمليات اإلدارية اليت سبق فيها اإلسالم حمريه من النظريات اإلدارية احلديثة، وهي دراسة ىياول البا
صل اهلل عليه وسلم من اقيق أعلى املخرجات التعليمية اليت عرفها العا ، حبيث من خالهلا بيان كيف استطاعت اإلدارة يف عهد النع 

إرجاع القول والفعل إىل أصل  :باحث مهتم بقضايا التأصيل، الذي يعي ليفيد منها كل  تكون هذه الدراسة ورقة مرجعية يف هذا اإل ار
وهي دراسة ااكي الواقع املعاصر وتتفاعل معه وفق مبادئ ديننا اإلسالمي احلنيف.  .وأسا  يقوم ويب  عليه

 منهجية الدراسة
يف ضوء موضوع الدراسة، ولإلجابة عن األسئلة اليت تبلورت هبا مشكلتها، فان الباحث استخدم يف هذه الدراسة املنهج الوصفي     

ا يف ذل. على ما توافر له من حيث حاول اإلجابة عن أسئلة هذه الدراسة معتمدً  ئي ستنبا ي واملنهج االستقراالالتحليلي و املنهج ا
وقراءة كل آية من آياته قراءة فاحصة ومتدبرة، واستخران اآليات اليت امل بني  يارا  ،معلومات من خالل العودة اىل القرآن الكرمي

 الطربي، والقر ع، وابن كثري. ومن املفسرين احملدثني تفسري الطاهر ابن ا، باالستعانة ببعا أمهات التفسري ومنها: تفسريمضمونا إداريً 
سالمية، كما ب إلعاشور، وتفسري السعدي، وقد ب الرجوع إىل تطبيقات السنة النبوة املطهرة يف  ال التطبيقات اإلدارية يف املدرسة ا

 عن عام واإلدارة الرتبوية على وجه اخلصوت، فضاًل  ية، واإلدارة بشكلٍ سالمإلتوظيف القراءات املختلفة للباحث وخربته يف  ال الرتبية ا
من املراجع والدراسات والكتب اليت هلا عالقة مبوضوع الدراسة.  الرجوع إىل عديدٍ 

 :محاور الدراسة
اإلدارية اإلسالمية، وبيان ب تقسيم الدراسة إىل مخسة حماور أساسية، حيث ناق  يف احملور األول مع  القيادة يف ضوء املدرسة      

ا أبرز ما قرره اإلسالم الفلسفة اليت تنطلق منها تل. املدرسة  رابطا ذل. مببدأ التكليف العام للمسلم، والفروذ الفردية بني األفراد  موضحً 
هذه املدرسة، ويف احملور الثالث عرض برز املهارات والشروة اليت جيب أن يتمتع هبا القائد يف أيف هذا اجملال، ويف احملور الثاين متت مناقشة 

احمته الباحث ألبرز العمليات واألساليب والتنظيمات اإلدارية يف هذه املدرسة، ويف احملور الرابع تناول الباحث احلديث عن اختاذ القرار وصي
حملور اخلامس ناق  الباحث كيف  بقت يف ضوء املدرسة اإلدارية اإلسالمية باعتبار أن القرار اإلداري هو جوهر العملية اإلدارية، ويف ا

اإلدارة يف ضوء املدرسة اإلسالمية يف امليدان الرتبوي.
المحور االول: مفهوم القيادة في المدرسة اإلدارية اإلسالمية والفلسفة التي تنطلق منها هذه المدرسة

 .مفهوم القيادة في اإلسالم
ا لدورها الكبري يف اقيق األهداف اليت تسعى إليها اجملتمعات  ولذل. فقد تعددت اآليات ا نظر ا كبريً اهتم اإلسالم بالقيادة اهتمامً        

ُعو ُكلَّ أُن اٍ  بِِإم اِمِهم  ف م ن  أُويت  ِكت اب ُه بِي ِميِنهِ يقول احلق عز وجل:ت   الكر ة اليت تشري إىل مفهوم  القيادة، فأولئ. يقرءون كتاهبم  } يـ و م  ن د 
ع ل ن ا لِل ُمتَِّقني   وقال تعاىل( 71)اإلسراء{  تيالوال يظلمون ف   ِإم اًما { } و الَِّذين  يـ ُقوُلون  ر بّـَن ا ه ب  ل ن ا ِمن  أ ز و اِجن ا و ُذرِّيَّاتِن ا قـُرَّة  أ ع نُيٍ و اج 

ن ا ُموس ى ال ِكت اب  ف ال  ت ُكن  يف ِمر ي ٍة }وقال تعاىل (74)الفرقان  ر ائِيل  )و ل ق د  آ تـ يـ  ( و ج ع ل ن ا ِمنـ ُهم  أ ِئمًَّة 23ِمن  لِق ائِِه و ج ع ل ن اُه ُهًدى لِب ِي ِإس 
انُوا بِآ ي اتِن ا يُوِقُنون  ) ُدون  بِأ م رِن ا ل مَّا ص بـ ُروا و ك   ( السجدة.24يـ ه 

اإلدارية احلديثة، اليت ترى أن القيادة هي فن التأثري يتجلى مفهوم القيادة يف هذه اآليات الكر ة بالشكل الذي أشارت إليه النظريات      
على اآلخرين، والسعي إىل اقيق األهداف املنشودة عن  ريق تشكيل القناعات لدى أفراد املؤسسة وليس عن  ريق إجبارهم ) املغيدي، 

ا، ولديه مؤداها وجود شخص  تل. نفوذً اآليات الكر ة اليت أكدت أن مفهوم القيادة يقوم على فكرة  (. وهذا ما أشارت إليه 2113
أئمة( قادة يف  ( بي إسرائيل منيعي : وجعلنا منهم ت :يقول البغويالقدرة على التأثري يف اآلخرين، وإحداث تغيري يف سلوكهم واجتاهارم، 

،أي: حني صربوا على  ا صربوابأمرنا مل )يهدون( يدعون  أتباع األنبياء : قتادة قتدى هبم ، يعي : األنبياء الذين كانوا فيهم. وقالاخلري يُ 
(1/311دينهم وعلى البالء من عدوهم مبصر) البغوي، بدون تاريخ،
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ويف الوقت الذي أكدت فيه اآليات الكر ة  بيعة اجلانب اإلجيايب للقيادة، فقد أشارت آيات أخرى إىل اجلانب السلع الذي  كن        
ُعون  ِإىل  النَّاِر و يـ و م  ال ِقي ام ِة ال  يـُن ص ُرون  )}، يقول املوىل عز وجل أن متارسه القيادة يف سلوك األفراد واجتاهارم ًة ي د   { (41و ج ع ل ن اُهم  أ ِئمَّ

ِر ِإنّـَُهم  ال  أ   }القصص ، وقال تعاىل:  ِدِهم  و   ع ُنوا يف ِديِنُكم  فـ ق اتُِلوا أ ِئمَّة  ال ُكف  ُثوا أ    انـ ُهم  ِمن  بـ ع ِد ع ه  ُم  ل ع لَُّهم  يـ ن تـ ُهون  و ِإن  ن ك  {   ان  هل 
ه12) ااًلت ) ابن كثري،: أ ِئمَّة ال ُكف ر ك أ يب ج   (التوبة، يقول ابن كثري:ت و ق د  ق ال  قـ ت اد ة و حم ري  ل و ُعت ب ة و ش ي ب ة و أُم يَّة ب ن خ ل ف و ع دَّد  رِج  2112ه 
 ( ومما ال ش. فيه أن هؤالء الطغاة كانوا قادة للمشركني يف  يع حروهبم مع النع صل اهلل عليه وسلم.2-117،
ما هي إال حسن استثمار املوارد املادية والبشرية. الذي  وقد بات من املؤكد وفق النظريات اإلدارية احلديثة أن القيادة يف جوهرها     

ي ا د اُووُد ِإنَّا ج ع ل ن اك   {يتطلب وجود قائد لديه القدرة على التأثري يف اآلخرين، وإدارة شؤوهنم، وإىل هذا املع  يشري قول احلق عز وجل 
ُكم  بـ ني   النَّاِ  بِاحل  قِّ و ال   ِليف ًة يف األ  ر ِض ف اح  اٌب ش ِديٌد خ  ُم  ع ذ  ِبيِل اللَِّه هل  ِبيِل اللَِّه ِإنَّ الَِّذين  ي ِضلُّون  ع ن  س  مب ا ن ُسوا  تـ تَِّبِع اهل  و ى فـ ُيِضلَّ.  ع ن  س 

س اِب ) ُكم  بـ ني   النَّاِ  مب ا أ ر اك  الّلُه } ِإنَّا أ نز ل ن ا إِل ي .  ال ِكت اب  بِاحل   ، وهو املع  ذاته الذى خا ب اهلل به سيدنا حممدص }(26يـ و م  احلِ  قِّ لِت ح 
ا ا وتفويضً ا وتعظيمً ا للنع صل اهلل عليه وسلم، وتكر ً يف هذه اآلية تشريفً  أن :ت( يرى القر ع112)النساء، و ال   ت ُكن لِّل خ آئِِنني  خ ِصيًما{

} ف ال  و ر بِّ.  ال  يـُؤ ِمُنون  ح  َّ  ىُي كُِّموك  ِفيم ا ن سبب نزول قوله عز وجل: أومما يؤكد هذا املع   ا أيضا على اجلادة يف احلكم.له، وتقو ً 
ِليًما {)النساء،  ُدوا  يف أ نُفِسِهم  ح ر ًجا ممَِّّا ق ض ي ت  و ُيس لُِّموا  ت س  نـ ُهم  مُثَّ ال  جيِ  وكانت اخلصومة يف  مع األنصاري، الزبري نزلت يف (65ش ج ر  بـ يـ 

: أراك اايب ابن عمت.  فتلون وجه رسول اسق أرض. مث أرسل املاء إىل أرض جارك، فقال اخلصمُ  :للزبري بستان، فقال عليه السالمسقي 
 ( 5/321) القر ع، ب ت، . فال ورب. ال يؤمنون : اسق مث احبس املاء ح  يبل  اجلدر ونزل :اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقال للزبري

يف االجتاه الصحيت، كي يؤدي  هاالذي  كن أن يقوم به القائد يف ضبط املوارد املادية وتوجيه الكبري   الدور   الكرميُ  وقد ذكر القرآنُ     
اُهم  ُشع ي ًبا ق ال  ي ا قـ و ِم اع ُبُدوا التنظيم دوره بكفاءة وفاعلية، وقد برز ذل. جليً  ي ن  أ خ  ا يف قصة نع اهلل شعيب مع قومه قال تعاىل } و ِإىل  م د 

ي ال  و ال مِ  ي ال  84يز ان  ِإينِّ أ ر اُكم  خِب ري ٍ و ِإينِّ أ خ اُف ع ل ي ُكم  ع ذ اب  يـ و ٍم حمُِيٍط )اللَّه  م ا ل ُكم  ِمن  إِل ٍه حم يـ ُرُه و ال  تـ نـ ُقُصوا ال ِمك  ( و ي ا قـ و ِم أ و ُفوا ال ِمك 
ِسِدين  ) ي اء ُهم  و ال  تـ ع ثـ و ا يف األ  ر ِض ُمف  ِط و ال  تـ ب خ ُسوا النَّا   أ ش  يـ ٌر ل ُكم  ِإن  ُكن ُتم  ُمؤ ِمِنني  و م ا أ ن ا ع ل ي ُكم  حِب ِفيٍع ( ب ِقيَُّة اللَِّه 85و ال ِميز ان  بِال ِقس  خ 

ُت.  ت أ ُمُرك  أ ن  نـ تـ ُرك  م ا يـ ع ُبُد آ ب اُؤن ا أ و  أ ن  نـ ف ع ل  يف أ م و الِن ا م ا ن  86) ِم  ( ق ال  87ش اُء ِإنَّ.  أل  ن ت  احل  ِليُم الرَِّشيُد )( ق اُلوا ي ا ُشع ي ُب أ ص ال  ي ا قـ و 
الِف ُكم  ِإىل   ًنا و م ا أُرِيُد أ ن  ُأخ  ت ط ع ُت و م ا أ ر أ يـ ُتم  ِإن  ُكن ُت ع ل ى بـ يـِّن ٍة ِمن  ر يبِّ و ر ز ق ِي ِمن ُه رِز قًا ح س  د  م ا اس   م ا أ نـ ه اُكم  ع ن ُه ِإن  أُرِيُد ِإالَّ اإل ِص ال 

هود. يقول قطب:ت وهذا دور من أدوار الرسالة الواحدة بالعقيدة اخلالدة، ينها به  }(88و كَّل ُت و إِل ي ِه أُنِيُب )تـ و ِفيِقي ِإالَّ بِاللَِّه ع ل ي ِه تـ  
شعيب يف قومه أهل مدين . . ومع الدعوة إىل عقيدة التوحيد قضية أخرى، هي قضية األمانة والعدالة يف التعامل بني النا ، وهي وثيقة 

، والدينونة له وحده، واتباع شرعه وأمره. وإن كان أهل مدين قد تلقوها بدهشة بالغة، و  يدركوا العالقة بني الصلة بالعقيدة يف اهلل
لعطاء، املعامالت املالية والصالة! ومن مث تبدو عالقة عقيدة التوحيد والدينونة هلل وحده باألمانة والنظافة وعدالة املعاملة وشرف األخذ وا

ة. فهي بذل. ضمانة حلياة إنسانية أفضل، وضمانة للعدل والسالم يف األرض بني النا . وهي الضمانة الوحيدة اليت ومكافحة السرقة اخلفي
تستند إىل اخلوف من اهلل و لب رضاه، فتستند إىل أصل ثابت، ال يتأرجت مع املصاه واألهواء وهم يتساءلون ثانياً. بل ينكرون بشدة 

اد، وأن تتصل املعامالت باالعتقاد، أو ح  باألخالذ من حمري اعتقاد . . . فما للدين واملعامالت وعنف. أن يتدخل الدين يف االقتص
الربوية؟ وما للدين واملهارة يف الغ  والسرقة ما   يقعا ات  ائلة القانون الوضعي؟ ال بل إهنم يتبجحون بأن األخالذ إذا تدخلت يف 

مثاًل ويعدوهنا ختليطًا من أيام زمان! )  اخللقيةب النظريات االقتصادية الغربية النظرية االقتصاد تفسده. وينكرون ح  على بعا أصحا
 (.1971،4/261قطب،
د ويعرض القرآن الكرمي حلسن استثمار املوارد املادية والبشرية وإداررا يف أ ول آية منه، تأكيدا لضرورة التكامل والتنسيق بني املوار        

تُُبوُه و ل  البشرية واملوارد امل ي ٍن ِإىل  أ ج ٍل ُمس م ى ف اك  ايـ ن ُتم  ِبد  ا الَِّذين  آ م ُنوا ِإذ ا ت د  ِل ادية، يقول املوىل عز وجل}ي ا أ يُـّه  اِتٌب بِال ع د  ُتب  بـ يـ ن ُكم  ك  ي ك 
ِلِل الَّذِ  ُتب  و ل ُيم  ُه اللَُّه فـ ل ي ك  ُتب  ك م ا ع لَّم  اِتٌب أ ن  ي ك  ي ع ل ي ِه احل  قُّ و ل ي تَِّق اللَّه  ر بَُّه و ال  يـ ب خ س  ِمن ُه ش ي ًئا ف ِإن  ك ان  الَِّذي ع ل ي ِه احل  قُّ و ال  ي أ ب  ك 

ي ِن  ِهُدوا ش ِهيد  ت ش  ِل و اس  ِلل  و لِيُُّه بِال ع د  ت ِطيُع أ ن   ُِلَّ ُهو  فـ ل ُيم  اِلكُ س ِفيًها أ و  ض ِعيًفا أ و  ال  ي س  ِ فـ ر ُجٌل و ام ر أ ت اِن ممَّن  ِمن  رِج  م  ف ِإن      ي ُكون ا ر ُجل ني 
اُء ِإذ ا م   ر ى و ال  ي أ ب  الشُّه د  ُخ  اُي ا األ  د  اُي ا فـ ُتذ كِّر  ِإح  د  اِء أ ن  ت ِضلَّ ِإح  ِبريً تـ ر ض و ن  ِمن  الشُّه د  تُُبوُه ص ِغريًا أ و  ك  أ ُموا أ ن  ت ك  ِلِه ا ُدُعوا و ال  ت س  ا ِإىل  أ ج 

اد ِة و أ د    أ الَّ تـ ر ت ابُوا ِإالَّ أ ن  ت ُكون  جِت ار ًة ح اِضر ةً  ِهُدوا ذ ِلُكم  أ ق س ُط ِعن د  اللَِّه و أ قـ و ُم لِلشَّه  ُتُبوه ا و أ ش  ا بـ يـ ن ُكم  فـ ل ي س  ع ل ي ُكم  ُجن اٌد أ الَّ ت ك   ُتِديُرونـ ه 
ع ُلوا ف ِإنَُّه ُفُسوٌذ ِبُكم  و اتّـَُقوا اللَّه  و يـُع لُِّمُكُم اللَُّه و اللَّهُ ِإذ ا تـ ب ايـ ع ُتم  و ال   اِتٌب و ال  ش ِهيٌد و ِإن  تـ ف  ٍء ع ِليٌم )ُيض ارَّ ك  ( و ِإن  ُكن ُتم  ع ل ى 282 ِبُكلِّ ش ي 
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اٌن م ق ُبوض ٌة ف ِإن  أ ِمن  بـ ع ُضُكم   اتًِبا ف رِه  ُدوا ك  ه   س ف ٍر و     جتِ  ُتم  ُتُموا الشَّه اد ة  و م ن  ي ك  ا ف ِإنَُّه آ مِثٌ بـ ع ًضا فـ ل يـُؤ دِّ الَِّذي اؤ متُِن  أ م انـ ت ُه و ل ي تَِّق اللَّه  ر بَُّه و ال  ت ك 
 ({ البقرة283قـ ل ُبُه و اللَُّه مب ا تـ ع م ُلون  ع ِليٌم )

السلطان زمام األمور ونظام ضرورة وجود القائد، ودوره الذي ال خيفى  بقولهت   هـ( 328-246) وقد أكد ابن عبد ربه االندلسي       
به  تنع حر هم وينتصر  ،وظله املمدود على عباده ،وهو محى اهلل يف بالده ،احلقوذ وقوام احلدود والقطب الذي عليه مدار الدنيا

(1/62،ب.ت،) ابن عبد ربه االندلسي  . ويأمن خائفهم ،وينقمع ظاملهم ،مظلومهم
 فلسفة اإلدارة في اإلسالم: 

تنطلق فلسفة اإلدارة يف اإلسالم من ضرورة أن ىيقق اإلنسان اهلدف من وجـوده علـى هـذا الكوكـب وهـو عبـادة اهلل بـاملع  الشـمويل         
 2117اعي، واملظهـر الكـوين) الكـيالين ،: املظهـر الشـعائري، واملظهـر االجتمـوهـي للعبادة املتمثل كما يشري الكيالين يف املظاهر الثالثة هلـا

( ، ولـــذا فـــإن اإلدارة مـــن منظـــور إســـالمي جيـــب أن تركـــز علـــى كـــل مـــا مـــن شـــأنه تســـهيل هـــذا اهلـــدف. واالنطـــالذ مـــن مبـــادئ الـــدين 88،
رة، وهـذا هـو اإلسالمي، والسعي دوما لتحقيقها، ح  تتمكن من تنظيم عالقات اإلنسان: اجتماعية، اقتصادية، قضائية... من أجل اآلخـ

لإلنسان مهمة القيام هبا  وملا كان اقيق هذه األمانة ىيتان إىل تنظـيم، كـان ال بـد مـن وجـود هـذه  أُوِكلمركز الرحى يف موضوع األمانة اليت 
ـــ ِب ـــاِل  ف ـــأ بـ ني   أ ن ىي  ِمل نـ ه  ـــم او اِت و األ  ر ِض و اجل  ـــن ا األ  م ان ـــة  ع ل ـــى السَّ ُهـــواًل اإلدارة: } ِإنَّـــا ع ر ض  ـــان  ظ ُلوًمـــا ج  ـــاُن ِإنَّـــُه ك  نس  ـــا اإل ِ ـــا و مح  ل ه  ـــف ق ن  ِمنـ ه  ا و أ ش 

علـى الصـحيت مـن األقـوال، وهـو قـول اجلمهـور. قـال رسـول اهلل صـل  ( يقول القر ع :ت واألمانـة تعـم  يـع وظـائف الـدين72{)األحزاب، 
إين عرضـت األمانـة علـى السـماوات واألرض فلـم تطقهـا فهـل أنـت حاملهـا  آدم يـا آلدم قـال اهلل تعـاىل يف احلديث القدسـي: اهلل عليه وسلم

 (.2112،6/439)ابن كثري،".ألمانة: الدين والفرائا واحلدودا: قتادة وقال (. ت14/232مبا فيها) القر ع،ب ت، 
اِعـٌل يف األ  ر ِض  و ِإذ  } ومن هنا فقد خا ب اهلل عز وجل اإلنسان  البا منه أن يكـون خليفتـه يف أرضـه،           ـِة ِإينِّ ج  ِئك  قـ ال  ر بُـّ.  لِل م ال 

ُ  لـ ـ.   ــِدك  و نـُق ــدِّ ــبُِّت حِب م  م اء  و حن  ــُن ُنس  ــِفُ. الــدِّ ــا و ي س  ِســُد ِفيه  ــن  يـُف  ــا م  ــًة قـ ـاُلوا أ جت  ع ــُل ِفيه  ِليف  ــا ال  تـ ع ل ُمــون  ) خ  ( و ع لَّــم  آ د م  31ق ــال  ِإينِّ أ ع ل ــُم م 
ِء ِإن  ُكن ـُتم  ص ـاِدِقني  )األ       ـُؤال  ـِة فـ ق ـال  أ ن ِبئُـوين بِأ   ـ اِء ه  ِئك  ا مُثَّ ع ر ض ـُهم  ع ل ـى ال م ال  مث يتأكـد هـذا املعـ  يف خطـاب املـوىل البقـرة، { ( 31اء  ُكلَّه 

ِليف ــًة يف األ  ر ِض ف ــ ــِبيِل اللَّــِه ِإنَّ عـز وجــل لــداود يقـول تعــاىل: }ي ــا د اُووُد ِإنَّــا ج ع ل ن ـاك  خ  ُكم بـ ــني   النَّـاِ  بِــاحل  قِّ و ال  تـ تَّبِــِع اهل  ــو ى فـ ُيِضـلَّ.  ع ــن س  اح 
س ـاِب{ )ت، اٌب ش ِديٌد مب ا ن ُسـوا يـ ـو م  احلِ  ُم  ع ذ  ِبيِل اللَِّه هل  لـوالة  -عـز وجـل -(، يقـول ابـن كثـري: تهـذه وصـية مـن اهلل26الَِّذين  ي ِضلُّون  ع ن س 

وقــد توعــد اهلل  تعــاىل مــن ضــل عــن  ،وال يعــدلوا عنــه فيضــلوا عــن ســبيله ،أن ىيكمــوا بــني النــا  بــاحلق املنــزل مــن عنــده تبــارك وتعــاىلاألمــور 
،  الوليــد حــدثنا ،هشــام بــن خالــد ثنا أيب حــدثناحــدَّ  :ابــن أيب حــاب وتناســى يــوم احلســاب، بالوعيــد األكيــد والعــذاب الشــديد، قــال ســبيله
قـال لـه: أىياسـب اخلليفـة فإنـ. قـد  الوليـد بـن عبـد امللـ. أن - وكـان قـد قـرأ الكتـاب - إبـراهيم أبـو زرعـة ، حـدثي دمـروان بـن جنـا  حـدثنا

 مقـل يف أمـان، قلـت يـا أمـري املـؤمنني أنـت أكـرم علـى اهلل أقرأت الكتاب األول، وقرأت القرآن وفقهت؟ فقلت: يا أمري املؤمنني أقـول؟ قـال: 
جعلنـاك خليفـة يف األرض فـاحكم بـني النـا  بـاحلق وال  ا داود إنـايـ :داود؟ إن اهلل  عز وجل   ع له النبوة واخلالفة مث توعده يف كتابه فقـال

 إن اإلدارة  احلكيمة هي اإلدارة اليت تبني ألفرادها أن هذا الكون مسخرٌ  .(63/ 6، 2112)ابن كثري ، ت تتبع اهلوى فيضل. عن سبيل اهلل
ب ـا قـال تعـاىل: }و آيـ  ،هلذا اإلنسان  وبالتايل جيب على اإلنسان أن يستثمره عن  ريق العمل ـا ح  ن ـا ِمنـ ه  ر ج  ـا و أ خ  ن اه  يـ يـ  ي ت ـُة أ ح  ُـُم األ  ر ُض  ال م  ٌة هلَّ

ــا ع  33ف ِمن ــُه ي ــأ ُكُلون  } ــا ِمــن  ال ُعيُــوِن لِي ــأ ُكُلوا ِمــن م  ــرِِه و م  يــٍل و أ ع ن ــاٍب و ف جَّر ن ــا ِفيه  نَّــاٍت ِمــن خنَِّ ــا ج  ــُكُرون  {  ِمل ت ــُه أ ي ــِديِهم  أ ف ــال  { و ج ع ل ن ــا ِفيه  ي ش 
ا و ُكُلوا ِمن رِّز ِقِه و إِل ي هِ 33 -32)يس،  (.12النُُّشوُر{ )املل.،  ( وقال سبحانه : } ُهو  الَِّذي ج ع ل  ل ُكُم األ  ر ض   ذ ُلواًل ف ام ُشوا يف م ن اِكِبه 

ا  حنقق األهداف، ونصل إىل الغايات املشرتكة ألفراد على ذل. تعد منهجية القيادة يف اإلسالم من أبرز الوسائل اليت من خالهل وبناءً      
ى على انتظام ذل. اجملتمع بقِ اجملتمع الواحد، فهي ضرورة اجتماعية لتنظيم عالقات أفراده، وضرورة حتمية يسعى اإلسالم لتفعيلها لتُ 

(111، 2116بو سن،أ) وترابطه 
 المسؤولية في اإلدارة اإلسالمية:     
بيعي أن ينتج عن حرية االختيار عند اإلنسان أن يكون اإلنسان مسئوال مسؤولية مباشرة عن أفعاله، وما ينتج عنها من كان من الط        

ا و ُهو  ر بُّ ُكلِّ آثار، وهذا منطلق أسا  ورئيس ألي فكر إداري يريد أن ينظم العالقات تنظيماً دقيقاً، قال تعاىل: } ُقل  أ حم يـ ر  الّلِه أ ب ِغي ر ب  
ا و ال  ت زُِر و ازِر ٌة ِوز ر   ٍس ِإالَّ  ع ل يـ ه  ِسُب ُكلُّ نـ ف  ٍء و ال  ت ك  فالبد لإلنسان أن يتحمل مسؤولية فعله ونتائجه، قال  (164{)األنعام، أخري ش ي 

ِسِه{)النساء، ِسُبُه ع ل ى نـ ف  ًا ف ِإمنَّ ا ي ك  ِسب  ِإم  التغيري ينبغي أن يكون ذاتيا، مبع  أن اإلنسان (. وبناء على ذل. فإن  112تعاىل: } و م ن ي ك 
غ يـُِّروا  م ا ، فاإلدارة الناجحة هي اليت جتعل األفراد يندفعون حنو التغيري ذاتيا قال تعاىل )ِإنَّ الّله  ال  يـُغ يـُِّر م ا بِق و ٍم ح  َّ يُـ التغيري   ثُ دِ هو الذي ىيُ 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15490
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15490
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1600&idto=1600&bk_no=49&ID=1640#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1600&idto=1600&bk_no=49&ID=1640#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1600&idto=1600&bk_no=49&ID=1640#docu


هاني صالح حسن سعد املقداديد   قراءة تأصيلية معاصرة اإلدارية اإلسالمية وتطبيقاتها يف امليدان الرتبويعلم اإلدارة يف ضوء املدرسة 
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ًة أ نـ ع م ه ا ع ل ى قـ و ٍم ح  َّ يـُغ يـُِّروا  م ا بِأ نُفِسِهم  و أ نَّ اللّ (، وقال تعاىل: } ذ  11بِأ نـ ُفِسِهم ( ) الرعد، يٌع ع ِليٌم {) ِل.  بِأ نَّ الّله      ي ُ. ُمغ يـِّرًا نِـّع م  ه   ِ 
ِر مب ا  فإن التحرك حنو الفساد ذاتيا أيضًا لذل. قال تعاىل: } ظ ه ر  ال ف   ،(، وكما أن التحرك حنو اخلري ذاتيا53االنفال، س اُد يف ال بـ رِّ و ال ب ح 

(.41ك س ب ت  أ ي ِدي النَّاِ  لُِيِذيق ُهم بـ ع ا  الَِّذي ع ِمُلوا ل ع لَُّهم  يـ ر ِجُعون  {)الروم، 
 ارتباط مبدأ التكليف العام للمسلم بالفلسفة العامة لإلدارة، وتقرير هذه الفلسفة لمبدأ االستطاعة والفروق الفردية:  
ولذا جند أن   من التفصيل  إذ إن بقية قضايا التكليف ترتبط هبذا املبدأ ارتبا ًا وثيقاً  تناول اإلسالم موضوع االستطاعة بشيءٍ  

ع ه ا * ا ِإالَّ اإلسالم  يقرر أن التكليف باملهام الشرعية اليت من ضمنها اإلدارية مرتبط باستطاعة اإلنسان وقدراته:} ال  ُيك لُِّف اللَُّه نـ ف سً   ُوس 
{ )البقرة، ت س ب ت  ا م ا اك  ُه و أ و ُفوا  ال ك  286هل  ا م ا ك س ب ت  و ع ل يـ ه  س ُن ح  َّ يـ بـ ُل   أ ُشدَّ ي ل  (. وقال تعاىل: } و ال  تـ ق ر بُوا  م ال  ال ي ِتيِم ِإالَّ بِالَّيِت ِهي  أ ح 

ِط ال  ُنك لُِّف نـ ف ًسا إِ  ع ه ا{ )االنعام،و ال ِميز ان  بِال ِقس  ، إذا فاإلنسان مكلف حسب  اقته وقدرته، وهذا مبدأ من املبادئ 152)الَّ ُوس 
ُدون  م ا العظيمة، اليت جيب توظيفها يف  ال القرارات اإلدارية، قال تعاىل }لَّي س  ع ل ى الضُّع ف اء و ال  ع ل ى ال م ر ض ى و ال  ع ل ى  الَِّذين  ال  جيِ 

ِبيٍل و الّلُه حم ُفوٌر رَِّحيٌم } يُنِفُقون  ح ر   ِسِنني  ِمن س  ِمل ُهم  قـُل ت  ال  91ٌن ِإذ ا ن ص ُحوا  لِّلِه و ر ُسولِِه م ا ع ل ى ال ُمح  { و ال  ع ل ى الَِّذين  ِإذ ا م ا أ تـ و ك  لِت ح 
م عِ  ُلُكم  ع ل ي ِه تـ و لَّوا  وَّأ ع يـُنـُُهم  ت ِفيُا ِمن  الدَّ ُدوا  م ا يُنِفُقون  { )البقرة(.  أ ِجُد م ا أ محِ   ح ز نًا أ الَّ جيِ 

ا أُنث ى و الّلُه أ ع ل ُم مب ا  ،ويرتبط هذا املبدأ مع مبدأ الفروذ الفردية ارتبا ًا وثيقاً           ا ق ال ت  ر بِّ ِإينِّ و ض ع تـُه  قال تعاىل: } فـ ل مَّا و ض ع تـ ه 
هناك تكاليف مطلوب من فيف التكليف،  أثرهعلى ذل. فإن للرتكيب البيولوجي  (. وبناءً 36ى{)آل عمران: و ض ع ت  و ل ي س  الذَّك ُر ك األُنث  

اُل قـ وَّاُمون  ع ل ى النِّس اء مب ا ف ضَّل  الّلُه بـ ع ض ُهم  ع ل   و اهلِِم {) ى بـ ع ٍا و مب ا أ نف ُقوا  ِمن  أ م  الرجل القيام هبا، وال تطلب من املرأة، قال تعاىل } الرِّج 
ل الرجال على النساء بزيادة العقل والدين والوالية، وقيل: بالشهادة ،وقيل: باجلهاد ت) البغوي،ب يعي : فضَّ يقول البغوي:ت (.34النساء،

من هذه األمثلة، من ذل. قوله تعاىل: } و ُهو  الَِّذي ج ع ل ُكم   عام، تشري اآليات القرآنية إىل عديدٍ  ويف  ال الفروذ بشكلٍ . (2/217ت،
متفاوتون يف القدرات والطاقات،  -كما أشرنا سابقاً   -(. إذن فالنا 165خ ال ِئف  األ ر ِض و ر ف ع  بـ ع ض ُكم  فـ و ذ  بـ ع ٍا د ر ج اٍت{)األنعام 

ت وِ  ِبيِل الّلِه بِأ م و اهلِِم  ونشري هنا إىل مثال يوضت  يع ما ذكرنا: } الَّ ي س  اِهُدون  يف س  ي ال ق اِعُدون  ِمن  ال ُمؤ ِمِنني  حم يـ ُر أُو يل الضَّر ِر و ال ُمج 
ًة و ُكـال  و ع د  اللّ  س    و  و أ نُفِسِهم  ف ضَّل  الّلُه ال ُمج اِهِدين  بِأ م و اهلِِم  و أ نُفِسِهم  ع ل ى  ال ق اِعِدين  د ر ج  رًا ُه احلُ  ف ضَّل  الّلُه ال ُمج اِهِدين  ع ل ى ال ق اِعِدين  أ ج 

ُة ظ اِلِمي أ نـ ُفِسِهم  ق الُوا  ِفيم  ُكنُتم  ق اُلوا   96{ د ر ج اٍت مِّن ُه و م غ ِفر ًة و ر مح  ًة و ك ان  الّلُه حم ُفورًا رَِّحيًما }95ع ِظيًما } { ِإنَّ الَِّذين  تـ و فَّاُهُم ال م آلِئك 
لـ ِئ.  م أ و اُهم  ُكنَّ  ا ف ُأو  اِجُروا  ِفيه  ت ض ع ِفني  يف األ ر ِض ق ال و ا  أ     ت ُكن  أ ر ُض الّلِه و اِسع ًة فـ تـُه  نَُّم و س اءت  م ِصريًا }ا ُمس  ت ض ع ِفني  97 ج ه  { ِإالَّ ال ُمس 

ت ِطيُعون  ِحيل ًة  اِن ال  ي س  اِل و النِّس اء و ال وِل د  لـ ِئ.  ع س ى الّلُه أ ن يـ ع ُفو  ع نـ ُهم { النساء، ِمن  الرِّج  ِبياًل  ف ُأو  ت ُدون  س  يعي جل  يقول الطربي :تو ال  يـ ه 
من أهل اإل ان  املتخلفون عن اجلهاد يف سبيل اهلل ال يعتدل " من املؤمنني حمري أويل الضرر واجملاهدون ال يستوي القاعدون": ثناؤه بقوله

والسري يف األرض، ومشقة مالقاة أعداء اهلل جبهادهم  باهلل وبرسوله، املؤثرون الدعة واخلفا والقعود يف منازهلم على مقاساة حزونة األسفار
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  : الرباء اهلل، إال أهل العذر منهم بذهاب أبصارهم، وحمري ذل. من العلل، فعن يف ذات اهلل، وقتاهلم يف  اعة

خلف ظهره، فقال : هل يل  وعمرو بن أم مكتوم وسلم قال: ائتوين بالكتف واللود، فكتب ال يستوي القاعدون من املؤمنني واجملاهدون
.ومن املعلوم أن قرار اجلهاد هو قرار إداري (9/86ت) الطربي، ب ت ،رحمري أويل الضر  : يا رسول اهلل؟ فنزلت من رخصةٍ 

 في ضوء المدرسة اإلدارية اإلسالمية دور األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق الفلسفة العامة لإلدارة 
رِج ت  لِلنَّاِ  ت أ ُمُرون  بِال م ع ُروِف استحقت هذه األمة خريية األمم يوم مارست هذا الشعار و بقته يف حيارا:       يـ ر  أُمٍَّة ُأخ  }ُكنُتم  خ 

سيد قطب: توهذا ما ينبغي أن تدركه األمة املسلمة، لتعرف حقيقتها . يقول (111)آل عمران، و تـ نـ ه و ن  ع ِن ال ُمنك ِر و تـُؤ ِمُنون  بِالّلِه{
خرجت لتكون  ليعة، ولتكون هلا القيادة، مبا أهنا هي خري أمة، واهلل يريد أن تكون القيادة للخري ال للشر يف هذه وقيمتها، وتعرف أهنا أُ 

ا ينبغي دائماً أن تعطي هذه األمم مما لديها، وأن يكون لديها دائماً األرض، ومن مث ال ينبغي هلا أن تتلقى من حمريها من أمم اجلاهلية، إمن
ما تعطيه من االعتقاد الصحيت، والتصور الصحيت، والنظام الصحيت، واخللق الصحيت، واملعرفة الصحيحة، والعلم الصحيت، هذا واجبها 

القرآن الكرمي بني وقوع النا  بالفتنة واالبتعاد عن  إذا فليس من الغريب أن يربط (، 2/32، 1991ت) قطب،االذي ىيتمه عليها مكاهن
ا ُمص ِلُحون  {)هود،  ُله  ِل.  ال ُقر ى ِبظُل ٍم و أ ه  ر القرآن من أن الفتنة إذا وقعت ال ختص الفئة (، مث حذَّ 117هذا الشعار: } و م ا ك ان  ر بُّ.  لِيـُه 

َّ الَِّذين  ظ ل ُموا  ِمنُكم  خ آصًَّة و اع ل ُموا  أ نَّ الّله  ش ِديُد ال ِعق اِب اليت قامت هبذه الفتنة، بل تشمل  يع أفراد اجملتمع: } و   ن ًة الَّ ُتِصيَب  اتّـَُقوا  ِفتـ 
واهلل لتأمرّن باملعروف ولتنهن عن املنكر ولتأخذن على يد الظا  ولتأ رنه على احلق أ رًا ولتقصرنه على احلق ت (. وقال 25{)األنفال،

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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ولذا فإن اهلل يصف فئة املؤمنني بقوله: } الَِّذين  رواه أبو داود ت ]« يضربن اهلل بقلوب بعضكم على بعا مث ليلعنكم كما لعنهمقصراً، أو ل
اة  و أ م ُروا بِال م ع ُروِف و نـ ه و ا ع ِن ال ُمنك رِ  ة  و آتـ ُوا الزَّك  نَّاُهم  يف األ  ر ِض أ ق اُموا الصَّال  ُُموِر { )احلج، و لِلَِّه  ِإن مَّكَّ  (. 41ع اِقب ُة األ 

للنا   ولذا جند اريضا لكل فرد من أفراد اجملتمع املسلم للقيام  ومن معاين التمكني هنا إعطاء هؤالء من القوة حبيث يصبحوا قادةً          
عن املنكر دور يف اقيق هذا الشعار وممارسته، بدوره يف محاية اجملتمع الذي ينتمي إليه، فلكل فرد انطالقاً من شعار األمر باملعروف والنهي 

وهذا من شأنه أن جيعل اإلدارة واألفراد قادرين على اقيق األهداف املرسومة، حبيث يشعر كل إداري أنه مراقب من كل فرد من أفراد 
وع ما عرب به القرآن الكرمي عن ذل.  اجملتمع، ويف هذا تقرير ملبدأ عظيم ينطلق من ضرورة مراقبة الشعب لعمل السلطة التنفيذية، وما أر 

قال:  عت رسول اهلل صل اهلل  أيب سعيد اخلدري حينما ذكر ضرورة أن يضطلع كل فرد بواجبه مبمارسة هذا الشعار جبميع صوره، ت فعن
مسلم،   ) . م منكرا فليغريه بيده، فإن   يستطع فبلسانه، فإن   يستطع فبقلبه، وذل. أضعف اإل انتعليه وسلم يقول: من رأى منك

وبنظرة بسيطة إىل الواقع املعاصر من فساد وترهل إداري وواسطة وحمسوبية و يع هذه الصور واألشكال... فلو  . (49كتاب اإل ان، 
ق مبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر هبذه الصورة اليت أشري اليها هل  كن أن تفرز مثل هذه احلاالت؟ بِّ  ُ 
 دارية: إلالمحور الثاني: شروط القائد اإلداري ومهاراته ا  

واملهارات  ،ارات الفكريةامله :ذكرت النظريات اإلدارية احلديثة وجود ثالث مهارات أساسية ينبغي أن يتمتع هبا القائد وهي        
باإلضافة إيل ذل. قد ذكرت هذه املهارات، يف حني انفردت اآليات القرآنية  جند أهنابتتبع اآليات القرآنية ، و واملهارات الفنية، نسانيةإلا

رز هذه الشروة باحلديث عن صفة أساسية مرتبطة باملنهجية العامة لإلدارة يف اإلسالم، وهي  اعة اهلل عز وجل. وهنا سنعرض ألب
والصفات واملهارات:

طاعة اهلل: -1
ملا كانت اإلدارة تسعى لتسهيل مهمة اإلنسان على هذا الكوكب، كان ال بد أن يكون  يع أفراد اجملتمع ملتزمني باألوامر اإلهلية         

نَّاُهم  يف األ  ر ِض أ ق اُموا حكاماً وحمكومني، وتعاليم اإلسالم هي األسا ، ولذا فقد وصف القرآن الكرمي هؤالء بقوله  تعاىل: } الَِّذين  ِإن مَّكَّ
ُُموِر {  )احلج،  اة  و أ م ُروا بِال م ع ُروِف و نـ ه و ا ع ِن ال ُمنك ِر و لِلَِّه ع اِقب ُة األ  ة  و آتـ ُوا الزَّك  الصباد بن سوادة  ( يقول ابن كثري:ت قال41الصَّال 

هنا ليست على الوايل وحده، ولكنها على إمث قال: إال  الذين إن مكناهم يف األرضخيطب  ز يقول وهوعمر بن عبد العزي  عت : الكندي
الوايل من ذلكم، ومبا للوايل عليكم منه؟ إن لكم على الوايل من ذلكم أن يؤاخذكم حبقوذ اهلل على  الوايل واملوىل عليه، أال أنبئكم مبا لكم

وأن يأخذ لبعضكم من بعا، وأن يهديكم لليت هي أقوم ما استطاع، وإن عليكم من ذل. الطاعة حمري املبزوزة وال املستكرهة، وال  ،عليكم
نَّاٍت جت  رِي ِمن قال تعاىل:  .(5/437، 2112املخالف سرها عالنيتهات )ابن كثري ، ِخل ُه ج  } تِل .  ُحُدوُد الّلِه و م ن يُِطِع الّله  و ر ُسول ُه يُد 

اِلِدين  ِفيه ا و ذ ِل.  ال ف و ُز ال ع ِظيُم } اُر خ  ا األ نـ ه  اِلًدا 13ا  ِته  ِخل ُه ن ارًا خ  اٌب مُِّهنٌي {{ و م ن يـ ع ِص الّله  و ر ُسول ُه و يـ تـ ع دَّ ُحُدود ُه يُد  ا و ل ُه ع ذ  ) ِفيه 
نـ ُهم  أ ن يـ ُقولُ 14النساء،  ُكم  بـ يـ  ِلُحون  ( وقال تعاىل : } ِإمنَّ ا ك ان  قـ و ل  ال ُمؤ ِمِنني  ِإذ ا ُدُعوا ِإىل  اللَِّه و ر ُسولِِه لِي ح  ع ن ا  و أ   ع ن ا و أُو ل ِئ.  ُهُم ال ُمف  وا  ِ 

ِه ف ُأو ل ِئ.  ُهُم ال ف ائُِزون { )النور { و م ن يُِطِع اللَّه  51} ا من  يع أفراد اجملتمع (. وإذا كان هذا مطلوبً 52 -51و ر ُسول ُه و خي     اللَّه  و يـ تـَّق 
 ا من اإلداري. املسلم فإنه من باب أوىل مطلوبً 

ا ملا لتقوى اهلل من دور يف توفيق اإلنسان ، نظرً ايق أهدافهدورا كبريا يف قدرة اإلدارة على اق تؤديومن املؤكد أن  اعة اهلل وتقواه         
ل ُهنَّ ف أ م ِسُكوُهنَّ مب ع ُروٍف أ و  ف ارُِقوُهنَّ مب ع ُروٍف  {وتسديد قراراته، وإعانته على الوصول للقرار الصائب  يقول املوىل عز وجل ف ِإذ ا بـ ل غ ن  أ ج 

ٍل ِمن ُكم  و أ   ِهُدوا ذ و ي  ع د  ( 2) َوَمْن يـَتَِّق اللََّه َيْجَعْل َلُه َمْخَرًجاِقيُموا الشَّه اد ة  لِلَِّه ذ ِلُكم  يُوع ُع ِبِه م ن  ك ان  يـُؤ ِمُن بِاللَِّه و ال يـ و ِم اآل  ِخِر و أ ش 
ي ُث ال  ىي  ت ِسُب  ًرا ) ِإنَّ اللَّه   َوَمْن يـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَِّه فـَُهَو َحْسُبهُ و يـ ر زُق ُه ِمن  ح  ٍء ق د  ِئي ي ِئس ن  ِمن  3ب اِلُ  أ م رِِه ق د  ج ع ل  اللَُّه ِلُكلِّ ش ي  ( و الالَّ

ُت األ  مح    ض ن  و أُوال  ِئي     ىيِ  ُهٍر و الالَّ ث ُة أ ش  تـُُهنَّ ث ال  ُلُهنَّ أ ن  ي ض ع ن  مح  ل ُهنَّ ال م ِحيِا ِمن  ِنس اِئُكم  ِإِن ار تـ ب ُتم  ف ِعدَّ َوَمْن يـَتَِّق اللََّه َيْجَعْل لَهُ  اِل أ ج 
و اتّـَُقوا اللَّه  و يـُع لُِّمُكُم اللَُّه و اللَُّه  {)الطالذ(، كما ربط القرآن بني تقوى اهلل بني حصول العلم، يقول املوىل عز وجل)} 4) ِمْن َأْمرِِه ُيْسًرا

ٍء ع ِليمٌ  ا {(، وقال تعاىل282البقرة، }(ِبُكلِّ ش ي  (29)االنفال،} الَِّذين  آ م ُنوا ِإن  تـ تـَُّقوا اللَّه  جي  ع ل  ل ُكم  فـُر ق انًا ي ا أ يُـّه 
العلم: -2

 بيعة املؤسسة أو  بيعة التكليف اإلداري، مع العلم شرة أسا  ال بد من وجوده يف القائد اإلداري، ويتناسب هذا العلم          
املالئكة عندما شرع اهلل أن يكون آدم خليفته يف األرض،  تساؤل، وهذا الشرة يوضحه وذل. ألنه قمة اهلرم  فاخلليفة ىيتان إىل العلم

ا مُثَّ ع ر ض ُهم  ع ل ى ال م ال ئِ  ـُؤالء حيث قالت املالئكة إهنا أكثر من آدم علماً، فقال سبحانه: } و ع لَّم  آد م  األ    اء ُكلَّه  ِة فـ ق ال  أ نِبُئوين بِأ    اء ه  ك 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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يقول رضا:ت قدم يف بيان مع  اخلليفة أن علم املالئكة وعملهم حمدودان، وأن علم اإلنسان وعمله حمري  (31ُتم  ص اِدِقني  {) البقرة، ِإن ُكن
اليت  حمدودين، وهبذه اخلاصية اليت فطر اهلل النا  عليها كان اإلنسان أجدر باخلالفة من املالئكة، وهذه هي حجة اهلل البالغة على املالئكة

دم علم  يع األشياء من حمري اديد وال تعيني، فاملراد أبينها هلم بعد ما نبههم إىل علمه احمليط مبا ال يعلمون. وقد أودع اهلل يف نفس 
 باملواضعة احلقيقي: إمنا هو إدراك املعلومات نفسها، واأللفا  الدالة عليها ختتلف باختالف اللغات اليت جتري باأل اء املسميات. والعلم

 (.1/219، 1991واملع  ال تغيري فيه وال اختالف) رضا، ،واالصطالد، فهي تتغري وختتلف
ُم  ن ِبيـُُّهم  ِإنَّ الّله  ق د  بـ ع ث  ل ُكم    الُ          وت  م ِلًكا ق اُلو ا  أ  َّ مث تأكد مثل هذا املع  يف قصة  الوت عليه السالم، قال تعاىل: }و ق ال  هل 

ِم{ )البقرة، ي ُكوُن ل ُه ال ُمل ُ. ع ل يـ ن ا و حن  ُن أ ح قُّ بِال ُمل ِ. ِمن ُه و     يـُؤ ت  س ع ًة مِّن  ال م   س  اِل ق ال  ِإنَّ الّله  اص ط ف اُه ع ل ي ُكم  و ز اد ُه ب س ط ًة يف ال ِعل ِم و اجلِ 
(. ولعلنا ال نكون بعيدين عن احلقيقة حني تقرير إشارة القرآن الكرمي اىل واحدة من النظريات اليت حاولت تفسري األسباب اليت تقف 247

جتعلهم مؤهلني   ( أن القادة يولدون بصفات و ات معينة2113،151ية السمات كما يذكر املغيدي)وراء جناد القائد  حيث تؤكد نظر 
ويف الوقت الذي تؤكد فيه نظرية السمات على ما جاء يف القرآن الكرمي، فإنه يؤكد أيضا على املدخل  للقيام باألدوار القيادية دون حمريهم.

فسري املهارات القيادية  حني يشري إىل دور عمليات التعلم واملمارسة يف الوصول إىل السلوك املداخل اليت حاولت تباعتباره أحد السلوكي 
ُلوا  األ ل ب اِب { ) الرعد، القيادي املرحموب. قال تعاىل:}أ ف م ن يـ ع ل ُم أ منَّ ا أُنزِل  إِل ي .  ِمن ر بِّ.  احل  قُّ  ك م ن  ُهو  أ ع م ى ِإمنَّ ا يـ ت   . والقرآن (19ذ كَُّر أُو 

ت ِوي الَِّذين  يـ ع ل ُمون  و الَِّذي ُر الكرمي يف هذا الشأن ينفي استواء املتمتعني بالعلم، مع حمريهم يقول املوىل: } ُقل  ه ل  ي س  ن  ال  يـ ع ل ُمون  ِإمنَّ ا يـ ت ذ كَّ
ُلوا األ  ل ب اِب{ ) الزمر، (.39أُو 

الحكمة: -3
ة العلم وهي احلكمة، فاحلكمة هي وضع األمور يف أماكنها الصحيحة وتقدير األشياء تقديراً ال بد من إضافة صفة أخرى لصف         

تقدير  :حمكماً، وقيل عنها أيضًا معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم، والكالم الذي يقل لفظة وجيل معناه، وعلى ذل.  فاحلكمة هي
ا من اآليات اليت ربطت بني ا ني من أ اء اهلل )العليم واحلكيم( لعلم جند كثريً األشياء تقديرًا صحيحاً، وللتدليل على ارتباة احلكمة با

تـ ن ا ِإنَّ  ان .  ال  ِعل م  ل ن ا ِإالَّ  م ا ع لَّم  .  أ نت  ال ع ِليُم احل  ِكيُم فمرة شاهدنا اآليات تقدم صفة العلم وأخرى تقدم صفة احلكمة: } ق اُلوا  ُسب ح 
اء إِل ٌه و يف األ  ر ِض إِل ٌه و ُهو  احل  ِكيُم ال ع ِليُم {)الزخرف، ( وقال أي32{)البقرة،  (، } و ِإنَّ ر بَّ.  ُهو  ىي  ُشُرُهم  ِإنَُّه 84ضاً: }و ُهو  الَِّذي يف السَّم 

كمة واخلري الكثري فقال تعاىل: } القرآن الكرمي أيضاً بني احل ن  (، إذا ال بد من اقرتان العلم مع احلكمة، وقد قر  25ح ِكيٌم ع ِليٌم {)احلجر، 
ُلوا  األ   ِثرياً و م ا ي ذَّكَُّر ِإالَّ أُو  يـ رًا ك  م ة  فـ ق د  أُويت  خ  ك  م ة  م ن ي ش اء و م ن يـُؤ ت  احلِ  ك   (. 269ل ب اِب {)البقرة، يُؤيت احلِ 

مدخلني بوصفهما ري االسرتاتيجي والتخطيط االسرتاتيجي ومن مرات احلكمة اليت ال ختفى يف اجملال اإلداري القدرة على التفك        
مهمني من مداخل اإلدارة املعاصرة  ألن من مقتضيات احلكمة أن يكون لدي اإلداري القدرة على التصور ووضع األمور يف أماكنها 

رأ قوله تعاىل عن سيدنا داود عليه السالم السليمة، واختاذ القرار احلكيم يف الوقت املناسب، وهذا ما أشارت إليه اآليات القرآنية حيث نق
ط اِب {)ت،  م ة  و ف ص ل  اخلِ  ك  ن اُه احلِ  ُه و آتـ يـ  واحلكمة يف األعم: العلم باألشياء كما هي، والعمل  (.  يقول ابن عاشور:ت21} و ش د د ن ا ُمل ك 

ث ال ىيتان سامعه إىل زيادة تبيان، واملع : أن داود أويت باألمور على ما ينبغي، وفصل اخلطاب: بالحمة الكالم و عه للمع  املقصود حبي
من أصالة الرأي وفصاحة القول ما إذا تكلم جاء بكالم فاصل بني احلق والبا ل شأن كالم األنبياء واحلكماءت ) ابن عاشور ،ب ت، 

ِة     (. ومن هنا فقد جعلت احلكمة من أبرز األساليب اليت تستخدم يف الدعوة، قال تعاىل:4/229 م  ك  ِبيِل ر بِّ.  بِاحلِ  }اد ُع ِإىِل س 
ُم بِالَّيِت ِهي  أ ح س ُن{)النحل،  اِدهل  (.125و ال م و ِعظ ِة احل  س ن ِة و ج 

العدل: -4
حلق يشكل العدل ركيزة أساسية من ركائز النظام اإلداري يف اإلسالم  فاإلدارة يف اإلسالم جيب أن تكون قائمة على العدل، قال ا  

ُتم بـ ني   النَّاِ  أ ن ا  ُكمُ  ا و ِإذ ا ح ك م  ِله  ِل{)النساء، عز وجل: }ِإنَّ الّله   ي أ ُمرُُكم  أ ن ُتؤدُّوا  األ م ان اِت ِإىل  أ ه  (، إذا فالعدل هو أسا  58وا  بِال ع د 
ا الَِّذين  آم ُنوا  ُكونُوا  قـ وَّاِمني  املل.، وال  كن ألي شعب ال  ار  هذا املبدأ أن ىيقق األهداف اليت يطمت إىل اقي قها، يقول تعاىل: }ي ا أ يُـّه 
ي ِن و األ قـ ر ِبني  ِإن ي ُكن  حم ِني ا أ و  فـ ق ريًا ف   اء  لِّلِه و ل و  ع ل ى أ نُفِسُكم  أ ِو ال و اِلد  ِط ُشه د  ا ف ال  تـ تَِّبُعوا  اهل  و ى أ ن تـ ع  بِال ِقس  ِدُلوا {) النساء، الّلُه أ و ىل  هِبِم 

( وقال تعاىل:135
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س اِن و إِيت اء ِذي ال ُقر ىب  و يـ نـ ه ى ع ِن ال ف ح ش اء و ال ُمنك ِر و ال بـ غ يِ   ِل و اإِلح  ( ، وقد 91 ي ِعُظُكم  ل ع لَُّكم  ت ذ كَُّرون  {)النحل، } ِإنَّ الّله  ي أ ُمُر بِال ع د 
، فأدرن هنري فايول كما يشري الفهداوي مبدأ العدل يف عداد مبادئ هذه املدرسة، وقد اهتمت أدركت املدرسة العلمية مؤخرا قيمة العدل

(  188، 2111فيما يتعلق يف  ال مراعاة شعور العاملني) الفهداوي،  اصةٍ خباملدرسة السلوكية أيضا بتطبيق مبدأ العدل و 
الصدق:  -5
ا الَِّذين  آم ُنوا          ( مث قرن القرآن الكرمي بني الرجس وقول الزور  فدعا 119اتّـَُقوا  الّله  و ُكونُوا  م ع  الصَّاِدِقني  { ) التوبة، قال تعاىل:} ي ا أ يُـّه 

ت ِنُبوا قـ و ل  الزُّوِر {) احلج،مإىل جتنبه ث اِن و اج  ت ِنُبوا الرِّج س  ِمن  األ  و  قًا ( وقال تعاىل أيضاً: }و مت َّت  ك  31ا معًا قال تعاىل:} ف اج  ِلم ُت ر بِّ.  ِصد 
ِل ِلك ِلم اتِِه{ )األنعام،  اًل الَّ  ُمب دِّ ( وامتدد املوىل عز وجل إ اعيل عليه السالم بقوله: } و اذ ُكر  يف ال ِكت اِب ِإ   اِعيل  ِإنَُّه ك ان  115و ع د 

الكذب والفجور يف  إنإال  ،ن الصدذ والرب يف اجلنةإوالسالم: ت أال ( وقال عليه الصالة 54ص اِدذ  ال و ع ِد  و ك ان  ر ُسواًل نَِّبي ا {)مرمي، 
النارت. 

اتباع الحق والبعد عن الهوى )المزاجية(: -6
ت ِجيُبوا ل .  ف اع ل م  أ منَّ ا يـ تَِّبُعون  43قال تعاىل: } أ ر أ ي ت  م ِن اختَّ ذ  ِإهل  ُه ه و اُه أ ف أ نت  ت ُكوُن ع ل ي ِه و ِكياًل {)الفرقان،       ( وقال أيضاً: }ف ِإن  َّ  ي س 

و اءُهم  و م ن  أ ض لُّ ممَِّن اتّـَب ع  ه و اُه ِبغ ري ِ ُهًدىمِّن  ال ِدي ال ق و م  الظَّاِلِمني  {)القصص،أ ه  (وأيضًا قوله تعاىل: } و ال  ُتِطع  م ن  51لَِّه ِإنَّ اللَّه  ال  يـ ه 
رِن ا و اتّـَب ع  ه و اُه و ك ان  أ م رُُه فـُُر ًا {)الكهف،  اجملتمع} ( وأخريًا يقول املوىل عز وجل عن خطر املزاجية وأثرها يف بناء 28أ حم ف ل ن ا قـ ل ب ُه ع ن ِذك 

و اءُهم  ل ف س د ِت السَّم او اُت و األ  ر ُض و م ن ِفيِهنَّ{)املؤمنون، و ائِِهم ِبغ ري ِ ِعل ٍم 71و ل ِو اتّـَب ع  احل  قُّ أ ه  ِثريًا لَُّيِضلُّون  بِأ ه  ( وقال أيضاً: } و ِإنَّ ك 
(. 119{)األنعام، 

األمانة:  -7
ُتم بـ ني   النَّاِ  أ ن ا  كُ قرن املوىل بني العدل واألمانة فقا      ا و ِإذ ا ح ك م  ِله  ُموا  ل سبحانه: } ِإنَّ الّله   ي أ ُمرُُكم  أ ن ُتؤدُّوا  األ م ان اِت ِإىل  أ ه 

ِل{)النساء،  ه ا ف ِإنَُّه ( وقال أيضاً }ف ِإن  أ ِمن  بـ ع ُضُكم  بـ ع ًضا فـ ل يـُؤ دِّ الَِّذي اؤ متُِن  أ م انـ ت ُه و ل ي تَِّق 58بِال ع د  ُتم  ُتُموا  الشَّه اد ة  و م ن ي ك  الّله  ر بَُّه و ال  ت ك 
ِدِهم  ر اُعون  {)املعارن، 283آمِثٌ قـ ل ُبُه و الّلُه مب ا تـ ع م ُلون  ع ِليٌم  {)البقرة،  ( وربط القرآن بني 32( وقال أيضاً: } و الَِّذين  ُهم  أِل م ان اِرِم  و ع ه 

ا الَِّذين  آم ُنوا  ال  خت ُونُوا  الّله  و الرَُّسول  و خت ُو خيانة اهلل والر  نُوا  أ م ان اِتُكم  و أ نُتم  سول وخيانة األمانات فقال سبحانه  ا بًا املؤمنني: }ي ا أ يُـّه 
(. 68ن ا  ل ُكم  ن اِصٌت أ ِمنٌي {) األعراف، ( ووصف القرآن سيدنا هود بالناصت األمني:} أُبـ لُِّغُكم  رِس االِت ر يبِّ و أ  27تـ ع ل ُمون {)األنفال، 

ُه لِنـ ف ِسي فـ ل مَّا ك   ِلص  ت خ  يـ ن ا ونتيجة ألمانة يوسف عليه السالم فقد استخلصه املل. لنفسه:} و ق ال  ال م ِلُ. ائـ ُتوين ِبِه أ س  ُه ق ال  ِإنَّ.  ال يـ و م  ل د  لَّم 
سيدنا موسى  استئجار( وعن 21صل اهلل عليه وسلم قال:} ُمط اٍع مث َّ أ ِمنٍي {)التكوير: ( وعن سيدنا حممد 54ِمِكنٌي أ ِمنٌي {)يوسف، 

ت أ ج ر ت  ا يـ ر  م ِن اس  ت أ ِجر ُه ِإنَّ خ  اُي ا ي ا أ ب ِت اس  د  ل ق ِويُّ األ  ِمنُي من قبل شعيب كانت حجة بنت شعيب أنه قوي أمني: } ق ال ت  ِإح 
(. 26{)القصص، 

حمة والتواضع:اللين والر   -8
من الصفات املطلوب من اإلداري التمتع هبا اللني يف حمري مواضع الشدة، وهذه صفة من شأهنا أن جتعل احملبة واإلخالت واالنسجام       

  يف هذا الشأن أسوة حسنة  فقد وصفه اهلل تسود داخل املؤسسة، ومن شأهنا أن تسهل تقبل التعليمات وتنفيذها، ولنا يف رسول اهلل 
ُم  و ل و  ُكنت  ف ظ ا حم ِليع  ال ق ل ِب ال نف ضُّوا  ِمن  ح و ِل.  ف اع ُف ع نـ ُهم  سبحانه هبذه الصفة: ُم  و ش اِور ُهم  يف } ف ِبم ا ر مح  ٍة مِّن  الّلِه لِنت  هل  تـ غ ِفر   هل   و اس 
ن اح .  ِلم ِن ا ( وقال أيضًا :159األ م ِر )آل عمران  ِفا  ج  (. وقد جاء يف البخاري 215)الشعراء،  تّـَبـ ع .  ِمن  ال ُمؤ ِمِنني {} و اخ 

إنه كان النع صلى اهلل عليه وسلم ليخالطنا ح   رضي اهلل عنه يقول أنس بن مال. قال  عت أبو التياد حدثنا شعبة حدثنا آدم حدثنات
 ( 5778ما فعل النغريت) البخاري،  أبا عمري يا ريٌ يل صغ يقول ألخٍ 

الكرمي إىل تفصيالت أكثر يف هذا االجتاه، عندما يصف املؤمنني بأهنم أذلة على بعضهم، أشداء على عدوهم، قال ويذهب القرآن      
ا الَِّذين  آم ُنوا  م ن يـ ر ت دَّ ِمنُكم  ع ن ِديِنِه ف س و ف  ي أ يت الّلُه ِبق و ٍم ىيُِبـُُّهم  و ىيُِ  اِفرِين  جُي اِهُدون  بُّون ُه أ ِذلٍَّة ع ل ى ال  تعاىل: } ي ا أ يُـّه  ُمؤ ِمِنني  أ ِعزٍَّة ع ل ى ال ك 

ِبيِل الّلِه و ال   خي  اُفون  ل و م ة  آلِئٍم{ اء : (، مث يذكر صفات اجلماعة اليت آمنت مبحمد 54)املائدة، يف س  }حمُّ مٌَّد رَُّسوُل اللَِّه و الَِّذين  م ع ُه أ ِشدَّ
نـ هُ   (. 29)الفتت، م {ع ل ى ال ُكفَّاِر ُرمح  اء بـ يـ 

ِب ال  ُ واًل وقد مقت اإلسالم صفة التكرب والغلظة، يقول احلق عز وجل:     } و ال  مت  ِ  يف األ ر ِض م ر ًحا ِإنَّ.  ل ن خت  رِذ  األ ر ض  و ل ن تـ بـ ُل   اجل 
ني التكرب واالبتعاد عن احلق: }س أ ص ِرُف ع ن  (. وللتأكيد يف املقت والنهي عن هذا السلوك، جند أن القرآن الكرمي يربط ب36{)اإلسراء، 
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بـَُّرون   ِد ال  يـ تَّخِ  آي ايت  الَِّذين  يـ ت ك  ( ومن 146) االعراف،ُذوُه س ِبياًل{يف األ ر ِض ِبغ ري ِ احل  قِّ و ِإن يـ ر و ا  ُكلَّ آي ٍة الَّ يـُؤ ِمُنوا  هِب ا و ِإن يـ ر و ا  س ِبيل  الرُّش 
} و ال  ُتص عِّر  خ دَّك  لِلنَّاِ  و ال  مت  ِ  يف األ  ر ِض م ر ًحا ِإنَّ اللَّه  ال  ىيُِبُّ ُكلَّ ُ  ت اٍل هنا جند أن من وصايا لقمان البنه االبتعاد عن هذا اخللق: 

 (18ف ُخوٍر {)لقمان،
القدوة الحسنة  -9

ث املوظفني عن دِّ ح  وحكيماً وذكياً ومفكراً، ولكنه ال يعمل بعلمه، والكالم الذي يقوله خيالف أفعاله  فيُ قد يكون القيادي عاملاً          
، ويف هذا اجملال جند أن اآليات يف سلوكه  نظريًا ويكون هو من املخالفني هلا حديثا وحمريهاضرورة ممارسة قيمة العدل والصدذ واألمانة 

ًتا ِعند  اللَِّه أ  القرآنية قد أسهبت باحلديث عن ه بُـر  م ق  ع ُلون  ك  ا الَِّذين  آ م ُنوا ِ   تـ ُقوُلون  م ا ال  تـ ف  ن تـ ُقوُلوا ذه املشكلة فقال سبحانه: } ي ا أ يُـّه 
ع ُلون  { )الصف،  يب  سريت مررت ليلة أُ عن ذل. بقوله  خرب الرسول أ( وهذا النص مسوذ لتوبيخ مثل هذه الفئة، فقد 3-2م ا ال  تـ ف 

على قوم شفاههم تقرض مبقاريا من نار، قال: قلت: من هؤالء؟ قالوا: خطباء من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون النا  بالرب وينسون 
القائد األعلى للدولة سباقًا دائمًا إىل تطبيق  (، ومن هنا كان الرسول 1993ت )معروف،   أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفال يعقلون؟

ن   و ٌة ح س  ٌة لِّم ن ك ان  يـ ر ُجو التشريعات  فاستحق بذل. أن يكون األسوة احلسنة والقدوة اليت يقتدى هبا } ل ق د  ك ان  ل ُكم  يف ر ُسوِل اللَِّه ُأس 
ِثريًا {)األح ِخر  و ذ ك ر  اللَّه  ك  (، إن هذه اآلية الكر ة تتوسط اآليات اليت تكلمت عن حمزوة األحزاب، اليت وصفت 21زاب، اللَّه  و ال يـ و م  اآل 

بأنه كان مشاركاً فاعاًل يف تل. املعركة، حيث شارك يف حفر اخلندذ، وقاد املعركة، وما ختلف عن أمر كان يأمر به ح  قال عليه  النع
وإذا  ،وترون أنه منكم قريب فأنا أوالكم به ،وتلني له أشعاركم وأبشاركم قلوبكم،فه الصالة والسالم ألصحابهت إذا  عتم احلديث عي تعر 

(. 1993وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منهت )معروف  ،وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم ، عتم احلديث عي تنكره قلوبكم
 ببعض النظريات االدارية.  ومقاربةً  الم مقارنةً المحور الثالث: بعض األساليب والتنظيمات والعمليات اإلدارية في اإلس 

دارية اإلسالمية من الغاية العامة لإلسالم اليت متثلت يف اقيق هدف الوجود اإلنساين يف هذا إلانطلقت اإلدارة يف ضوء املدرسة ا      
م منسجمة مع هذا اهلدف وعاملة على الكون  وملا كان األمر كذل.، كان ال بد أن تكون األساليب والتنظيمات اإلدارية يف اإلسال

اقيقه، من هنا جاءت األساليب والتنظيمات اإلدارية يف اإلسالم وحدة متكاملة،  فأي خلل يف أي أسلوب أو  تنظيم يؤثر بشكل كبري 
على بقية األساليب والتنظيمات األخرى، ومن هذه االساليب والتنظيمات والعمليات نعرض يلي: 

 مؤسسي:أواًل: العمل ال
إن من أبرز املبادئ اليت يستند إليه التنظيم املؤسسي كما أشارت إليه النظريات اإلدارية احلديثة، وحدة األمر ووحدة االجتاه أو         

هور ( . ورمبا يبدو للنظرة األوىل القاصرة أن هذا املفهوم حمريب عن الفكر اإلداري يف اإلسالم، وذل. نتيجة ظ24، 1985الغاية )العلي،
من آيات القرآن الكرمي واألحاديث النبوية  عرب عديدٍ  ثَّ هذا املفهوم يف النظريات اإلدارية احلديثة، وحقيقة األمر أن هذا املفهوم قد بُ 

الشريفة  فعند قراءة آيات القرآن الكرمي يتبني أن اإلسالم يؤكد ما يسمى بالتنظيم اإلداري بوحدة االجتاه والغاية، عندما ىيث على 
التمس. باملبادئ، واألهداف ال باألشخات، فاملؤسسة تقوم على  موعة من املبادئ واخلطط واالسرتاتيجيات واألهداف، وهي مرتبطة 
} خبطة تسعى لتحقيقها بالدرجة االوىل، وال يتوقف تنفيذ هذه اخلطة على شخص بعينه، وهذا ما نصت عليه اآليات القرآنية، قال تعاىل: 

ع ل ى  ع ِقبـ ي ِه فـ ل ن  ي ُضرَّ الّله  ش ي ًئا  ِإالَّ ر ُسوٌل ق د  خ ل ت  ِمن قـ ب ِلِه الرُُّسُل أ ف ِإن مَّات  أ و  قُِتل  انق ل ب ُتم  ع ل ى أ ع ق اِبُكم  و م ن ي نق ِلب   و م ا حُم مَّدٌ 
زِي الّلُه الشَّاِكرِين  {)آل عمران،  جزء من نظام كان قبله، إذ   لكر ة بدأت ببيان أن حممداً (، ومن روعة البيان هنا أن اآلية ا144و س ي ج 

سابقة على رسالة حممد ، أي أنه مكمل ملا قبله، ومع أن من سبقه من األنبياء قد ماتوا إال أن هذا النظام    ت إن رسالة التوحيد
مبوت حممد  ينتهي األنبياء، مث أشارت اآلية الكر ة وتعقيبًا على ما سبق إىل أن هذا النظام ال هؤالء إذ إنه نظام ال يرتبط  مبوت

التنظيمات والقواعد، مستمرة إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها، يقول قطب:ت إن بأشخات بل مرتبط مبجموعة من املبادئ والتعليمات و 
بسيطة، فما بالكم و هذه حقيقة أولية   ،، سبقته الرسل، وقد مات الرسل، وحممد سيموت كما ماتت الرسل قبلهلٌ حممدا ليس إال رسو 

اء ليبل  كلمة اهلل، واهلل باذ ال  وت وكلمته باقية ال متوت . . وما من عند اهلل ج إن حممدا رسولٌ  حمفلتم عنها حينما واجهتكم يف املعركة؟
 ( 1/446، 1991ينبغي أن يرتد املؤمنون على أعقاهبم إذا مات النع الذي جاء ليبلغهم هذه الكلمة أو قتل )  قطب،

ن  آم ُنوا  م ن يـ ر ت دَّ ِمنُكم  ع ن ِديِنِه ف س و ف  ي أ يت الّلُه ِبق و ٍم ي ا أ يُـّه ا الَِّذي }وال يوجد فهم للعمل املؤسسي أعمق من هذا الفهم قال تعاىل ت      
اِفرِين  جُي اِهُدون  يف س ِبيِل الّلِه و ال   ؤ تِيِه م ن ي ش اء و الّلُه خي  اُفون  ل و م ة  آلِئٍم ذ ِل.  ف ض ُل الّلِه يُـ   ىيُِبـُُّهم  و ىيُِبُّون ُه أ ِذلٍَّة ع ل ى ال ُمؤ ِمِنني  أ ِعزٍَّة ع ل ى ال ك 

 أن يف  ال اإلدارة  موعة من املبادئ واألسس، و لب من األمة االلتزام هبا، وبنيَّ  (، فقد أسس الرسول 54و اِسٌع ع ِليٌم { )املائدة، 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



هاني صالح حسن سعد املقداديد   قراءة تأصيلية معاصرة اإلدارية اإلسالمية وتطبيقاتها يف امليدان الرتبويعلم اإلدارة يف ضوء املدرسة 
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ال حمالة، وكل هذا تأكيد ألن النع يدرك أنه ميت   هذه األسس ينبغي أن تستمر معهم، بل جيب أن تبقى موجودة وجد النع أم   يوجد
وبذا  كن   على وجوب استمرارية املبادئ ح  بعد وفاة أصحاهبا، ويكون على األمة أن تتمس. هبا مبقدار موافقتها للحق والصواب

 ن   يكن  الفا للشرع. إاالستفادة من السابقني والتأسيس على ما سبقونا فيه، 
ِيـ  أما يف ما يتعلق بوحدة االمر فنقر         ُُم اخل  ر ُة ِمن  أ قول احلق عز وجل} و م ا ك ان  ِلُمؤ ِمٍن  و ال  ُمؤ ِمن ٍة ِإذ ا ق ض ى اللَُّه و ر ُسولُُه أ م رًا أ ن ي ُكون  هل 

اًل مُِّبيًنا { مر هنا صيغة النكرة كي  يبني أن (، وقد استخدم القرآن الكرمي األ36)األحزاب، أ م رِِهم  و م ن يـ ع ِص اللَّه  و ر ُسول ُه فـ ق د  ض لَّ ض ال 
ا الَِّذين   يف  يع القرارات اليت تصدر عنه بصفته قائداً للمسلمني يف كل مناحي حيارم، على املسلمني  اعة الرسول  قال تعاىل}ي ا أ يُـّه 

ِر ِمن ُكم  ف ِإن  تـ ن از   ِخِر ذ ِل.  آم ُنوا أ ِ يُعوا اللَّه  و أ ِ يُعوا الرَُّسول  و أُو يل األ  م  ٍء فـ ُردُّوُه ِإىل  اللَِّه و الرَُّسوِل ِإن  ُكنُتم  تـُؤ ِمُنون  بِاللَِّه و ال يـ و ِم اآل  ع ُتم  يف ش ي 
س ُن ت أ ِوياًل) يـ ٌر و أ ح  موا وأن ىيك ،( { ) النساء( يقول القر ع :تملا تقدم إىل الوالة يف اآلية املتقدمة وبدأ هبم فأمرهم بأداء األمانات59خ 

فيما  ،ابني النا  بالعدل، تقدم يف هذه اآلية إىل الرعية فأمر بطاعته جل وعز أوال، وهي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، مث بطاعة رسوله ثاني
أن  وي عن علي بن أيب  الب رضي اهلل عنه أنه قال: حق على اإلمامرُ  .أمر به وهنى عنه، مث بطاعة األمراء ثالثا  على قول اجلمهور..

 .ىيكم بالعدل، ويؤدي األمانة  فإذا فعل ذل. وجب على املسلمني أن يطيعوه  ألن اهلل تعاىل أمرنا بأداء األمانة والعدل، مث أمر بطاعته
فأمر تعاىل برد املتنازع  .فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهلل والرسول القرآن والعلم...أولو األمر ت أهل  " :و اهدجابر بن عبد اهلل وقال 

العلماء معرفة كيفية الرد إىل الكتاب والسنة  ويدل هذا على صحة كون سؤال  فيه إىل كتاب اهلل وسنة نبيه صل اهلل عليه وسلم، وليس لغري
أحد مبادئ التنظيم بقوله عز بوصفها (. مث تؤكد اآليات القرآنية على ضرورة االلتزام بوحدة األمر 5/224العلماء واجبا ت)القر ع،ب ت،

ااًل نُّوِحيوجل  ِر ِإن ُكنُتم  ال  تـ ع ل ُمون  {)النحل،  } و م ا أ ر س ل ن ا ِمن قـ ب ِل.  ِإالَّ رِج  ل  الذِّك  أ ُلوا  أ ه  ( ويشمل أهل الذكر كل ما هلم 43إِل ي ِهم   ف اس 
.عالقة مبوضوع االختصات

  .ثانياً: فرق العمل واإلدارة الجماعية
أنه رضي اهلل عنهما عبد اهلل بن عمر فعن  يطلع فيهتتبني من خالل عالقة الفرد باجملتمع أن لكل فرد من أفراد اجملتمع دورا ينبغي أن        

والرجل يف أهله راع وهو مسئول  ،كلكم راع ومسئول عن رعيته فاإلمام راع ومسئول عن رعيته  : صلى اهلل عليه وسلم يقول ع رسول اهلل
قال فسمعت هؤالء من  ،واخلادم يف مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته ،واملرأة يف بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها ،عن رعيته

م وأحسب النع صلى اهلل عليه وسلم قال والرجل يف مال أبيه راع ومسئول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسئول النع صلى اهلل عليه وسل
يف  ه(، ففي  ال اإلدارة يتضت أن الفكر اإلداري يف اإلسالم ينيط بكل فرد من أفراد املؤسسة القيام بدور 2419ت  ) البخاري،عن رعيته

أن يكون املوظف سلبياً  أي حمري مشارك يف إدارة  شؤون املؤسسة، فوضع قاعدة التعاون على الرب توجيه عمل املؤسسة وإداررا، ويرفا 
و اِن  }والتقوى وجعلها قاعدة مفتوحة تستوعب  يع صور املشاركة يف صنع القرار  و تـ ع او نُوا  ع ل ى ال ربِّ و التـَّق و ى و ال  تـ ع او نُوا  ع ل ى اإِلمثِ  و ال ُعد 

وتأكيداً أليية اإلدارة اجلماعية يف إحداث القوة  جند أن القرآن الكرمي هنى عن التنازع، ( 2و اتّـَُقوا  الّله  ِإنَّ الّله  ش ِديُد ال ِعق اِب { ) املائدة، 
ه ب  رىُِيُكم  و اص ربُوا  ِإنَّ الّله  م ع  الصَّابِ ازع يف القرار سبب يف الفشل:وبني أن التن رِين  }و أ ِ يُعوا  الّله  و ر ُسول ُه و ال  تـ ن از ُعوا  فـ تـ ف ش ُلوا  و ت ذ 
ِبيِلِه (، وذهبت اآليات إىل أبعد من ذل. حني حرضت املؤمنني على القتال صفاً واحداً،} ِإنَّ اللَّ 46،{)األنفال ه  ىيُِبُّ الَِّذين  يـُق اتُِلون  يف س 

أ نّـَُهم بُني اٌن مَّر ُصوٌت{)الصف، (. وليست هذه الصورة مقتصرة على  ال احلرب  فقط بل تشمل  يع  االت احلياة: سياسية، 4ص ف ا ك 
سالم، كما ظهر عند حفر اخلندذ يف حمزوة قضائية... وجتلى هذا األسلوب الراقي، يف بناء أول مسجد يف اإلو اجتماعية، و إدارية، و 

 االحزاب. )ابن هشام، ب ت(
اليت من شأهنا القضاء قضاء مربماً على  شار اإلسالم اىل قضية تؤرذ اإلدارة وتعيقها عن اقيق أهدافها أال وهي قضية الشللية،أوقد       

انُوا ِشيـ ًعا ُكلُّ  31يقول سبحانه وتعاىل ذاكرا حال املشركنيت } مبدأ اإلدارة اجلماعية  و ال  ت ُكونُوا ِمن  ال ُمش رِِكني  ِمن  الَِّذين  فـ رَُّقوا ِدينـ ُهم  و ك 
ي ِهم  ف رُِحون {)الروم،  ي ِهم  ف رُِحو 32ِحز ٍب مب ا ل د  نـ ُهم  زُبـُرًا ُكلُّ ِحز ٍب مب ا ل د  ن  { ( ويف موضع آخر يقول احلق سبحانه } فـ تـ ق طَُّعوا أ م ر ُهم  بـ يـ 

( إذا فاإلسالم يرفا هذه الظاهرة وال يقبلها، بل يطلب من كل فرد أن يقدم رأيه بعيداً عنها.53)املؤمنون، 
 ثالثا: تفويض الصالحيات 

ومن تطبيقات اإلدارة اجلماعية يف اإلسالم جند مبدأ آخر  وهو تفويا الصالحيات  فقد يكلف القائد بعا أفراد املؤسسة القيام        
ن هذا مبدأ عظيم النفع  إذ ال  كن أا املهام  حبيث تناة هذه املهام بكل فرد من أفراد املؤسسة حسب  اقاته وقدراته. والواقع ببع

اً تصور قائد أو رئيس يستطيع أن يقوم جبميع املهمات املطلوب منه القيام هبا، فهذا موسى عليه السالم يطلب من ربه أن جيعل اهلل له وزير 
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ِلي }فاستجاب ل ع ل يلِّ و زِيرًا مِّن  أ ه  ُدد  ِبِه أ ز رِي }31{ ه اُرون  أ ِخي }29ه اهلل وجعل له هارون وزيراً ت } و اج  ُه يف أ م رِي 31{ اش  رِك  { و أ ش 
ِثريًا }32} ِثريًا }33{ ك ي  ُنس بِّح .  ك  وتِيت  ُسؤ ل .  ي ا ُموس ى{ وهذا عني ما { ق ال  ق د  أُ 35{ ِإنَّ.  ُكنت  بِن ا  ب ِصريًا }34{ و ن ذ ُكر ك  ك 

يف الكثري من الشواهد واألحوال، فقد بعث أبا بكر أمريا على احلج، وأبقى عليا أمريا على املدينة، وأرسل معاذا قاضيا  فعله الرسول
أن أبا بكر الصديق رضي اهلل عنه بعثه يف احلجة اليت أمره النع صلى اهلل عليه وسلم عليها قبل حجة أيب هريرة ومعلما اىل اليمن. تفعن 

( 4105ذن يف النا  ال ىيج بعد العام مشرك وال يطوف بالبيت عريان ت ) البخاري، الوداع يوم النحر يف رهط يؤ 
 رابعا :االدارة الذاتية والتمكين االداري:  
إتاحة الفرصة للمسئولني وأعضاء هيئة التدريس واخلدمات املعاونة واآلباء والطالب وأعضاء اجملتمع احمللي  :تعرف اإلدارة الذاتية أهنا      

توى للمشاركة يف اختاذ القرارات الرتبوية  وذل. من أجل بذل مزيد من اجلهد والطاقة واستثمارها وتوجيهها خلدمة العملية التعليمية على مس
)   املرونة، والسلطة الذاتية ،واالستثمار األمثل للموارد :برز خصائص اإلدارة الذاتيةأمن أن دارية إىل املدرسة. وتشري األدبيات اإل

 (. 28، 2117العجمي،
يعد هذا املفهوم كما  حيثويرتبط مفهوم اإلدارة الذاتية مع مفهوم آخر من املفاهيم اإلدارية احلديثة، وهو مفهوم التمكني اإلداري      

تل. اليت متس وظيفة الفرد، واستخدام  اصةٍ وخبعملية اكتساب القوة الالزمة الختاذ القرارات، واإلسهام يف وضع اخلطط  يذكر سالمة 
وإعطاء  اخلربة املوجودة لدى األفراد  لتحسني أداء املنظمة وإعطاء الثقة، واحلرية، واملوارد للعاملني، ليتصرفوا  بقًا ألحكامهم الشخصية،

يات واملسؤوليات ومنحهم احلرية ألداء العمل بطريقتهم دون تدخل مباشر من اإلدارة، مع توفري كافة املوارد وبيئة العمل العاملني الصالح
ومنت املوظفني السلطة والقدرة على اختاذ القرارات، واالستجابة  املناسبة  لتأهيلهم مهنياً  وسلوكياً  ألداء العمل مع الثقة املطلقة فيهم،

وإ الذ القوة الكامنة لدى الفرد، وإتاحة الفرصة لتقدمي أفضل ما  بادرة حلل املشكالت بطريقة مباشرة دون الرجوع للمركز،للعمالء، وامل
العوامل اليت تزيد شعوره بالقوة والتأثري واملشاركة باختاذ القرارات إيل عنده  وذل. بتدعيم إحسا  الفرد بفاعليته الذاتية من خالل التعرف 

املستويات التنفيذية، من خالل تدريبهم  اصةٍ وخب(. و كن منحه لكافة املستويات التنظيمية، 2115عن النتائج) سالمة، واملسؤولية
 (27،  2116وتأهيلهم التأهيل املناسب. ومتكينهم من القدرة على امل املسؤولية يف اختاذ القرارات املربرة، والقابلية للمساءلة) ملحم،

هذين املفهومني اإلدارة الذاتية والتمكني اإلداري وعرضهما على املمارسات اإلدارية يف اإلسالم. جند جتلي هذين وبتحليل خصائص       
يف اإلدارة من منظور إسالمي، ونقرأ  يع هذه اخلصائص يف توجيه النع صل اهلل عليه وسلم ملعاذ بن جبل  وصريتٍ  واضتٍ  املفهومني بشكلٍ 

كيف تقضي إذا عرض ل. » ملا أرسله إىل اليمن قال له:  أن رسول اهلل  اليمن، فعن معاذ بن جبل  رضي اهلل عنه ملا بعثه إىل
فإن   جتد يف سنة رسول اهلل » ، قال: ،قال: فبسنة رسول اهلل «فإن   جتد يف كتاب اهلل؟ » ، قال: أقضي بكتاب اهلل، قال: «قضاء؟ 

  آلو، فضرب رسول اهلل  ،قال: أجتهد برأي وال«وال يف كتاب اهلل؟  :احلمد هلل الذي وفق رسول  رسوِل اهلل ملا يرضي » صدره فقال
فبعدما ا مئن النع صل اهلل عليه وسلم إىل قدرة معاذ ابن جبل، ومتكنه من فهم خطاب التكليف،  (،3592 )أبو داود،«. رسول اهلل 

احلركة، ومنحه احلرية ألداء العمل دون تدخل مباشر من اإلدارة، أو العودة للمركز، مع كلة إليه، ترك له حرية و وقدراته على القيام باملهام امل
 منحه الثقة املطلقة يف معاجلة ما يعرتضه من مشكالت يف أثناء تأديته لعمله.

ِعُفوا يف األ  ر ِض من اآليات القرآنية حيث قال تعاىل﴿ و نُرِيُد أ ن  من ُ  ا بالقيادة يف كثريٍ وقد ورد لفع التمكني مقرتنً         ُتض  نَّ ع ل ى الَِّذين  اس 
ُم  يف األ  ر ِض ﴾ ]القصص:  ًة و جن  ع ل ُهُم ال و ارِِثني  * و مُن كِّن  هل  [ وقال تعاىل﴿ و ع د  اللَُّه الَِّذين  آم ُنوا ِمن ُكم  و ع ِمُلوا الصَّاحلِ اِت 6 -5و جن  ع ل ُهم  أ ِئمَّ

ِلف نـَُّهم   ت خ  ُم  و ل يُب دِّ   ل ي س  ُم  ِدينـ ُهُم الَِّذي ار ت ض ى هل  ن نَّ هل  ل ف  الَِّذين  ِمن  قـ ب ِلِهم  و ل ُيم كِّ ت خ  ا اس  ًنا يـ ع ُبُدون ِي ال  يف األ  ر ِض ك م  ل نـَُّهم  ِمن  بـ ع ِد خ و ِفِهم  أ م 
ة  55ال ف اِسُقون  ﴾ ]النور:  ُيش رُِكون  يب ش ي ًئا و م ن  ك ف ر  بـ ع د  ذ ِل.  ف ُأول ِئ.  ُهمُ  نَّاُهم  يف األ  ر ِض أ ق اُموا الصَّال  [.ويقول تعاىل أيضا﴿ الَِّذين  ِإن  م كَّ

ُُموِر ﴾ ]احلج:  اة  و أ م ُروا بِال م ع ُروِف و نـ ه و ا ع ِن ال ُمن ك ِر و لِلَِّه ع اِقب ُة األ  ظور اإلسالمي قد أسست [. وبذل. تكون اإلدارة من املن41و آتـ ُوا الزَّك 
.ملفهومي اإلدارة الذاتية والتمكني اإلداري قبل أن تتحدث عنها النظريات اإلدارية احلديثة

 :خامسا: الشفافية اإلدارية
 تكون حبيث األخرى، واملستويات اإلدارية العليا اإلدارة بني تتم اليت العمل كل  االت يف والتبيان الوضود إىل الشفافية مفهوم يشري       
 ما على (. بناءً 2116،98) عبابنة ،  املنو ة بالعاملني املهام أداء يف منها لإلفادة وذل. اختصاصه، حسب كلٍ  للجميع متاحة املعلومة
 و االت النشا ات،  تلف يف والصراحة واالنفتاد والدقة والعلنية الوضود على يقوم عمل فلسفة ومنهان: بأهنا الشفافية تعرف سبق

مع  يتعارض ال مبا املوا نني، و هور املختلفة واألجهزة احلكومية احلكومي اجلهاز داخل اإلدارية املستويات بني  تلف تتم اليت عملال
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http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7868&idto=7871&bk_no=52&ID=2254#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7868&idto=7871&bk_no=52&ID=2254#docu


هاني صالح حسن سعد املقداديد   قراءة تأصيلية معاصرة اإلدارية اإلسالمية وتطبيقاتها يف امليدان الرتبويعلم اإلدارة يف ضوء املدرسة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

161 

( بأربعة مفاهيم أساسية 15، 2111(. ويرتبط مفهوم الشفافية كما يذكر السبيعي)2111)الطراونة، والعضايلة، العليا  العامة املصلحة
 واملشاركة. ،والوضود،واإلفصاد  ،املصداقية :هي
بكل هذه املبادئ واملفاهيم املرتبطة بالشفافية اإلدارية  كاسرتاتيجية إدارية تعزز العمل، وتسعى إىل  وقد جاءت اإلدارة اإلسالمية        

ضود من أبرز العناوين اليت تسعى إىل اقيق األهداف بأقصر الطرذ، ولذل. فقد جعلت الشريعة اإلسالمية املصارحة واملكاشفة والو 
ُكم ِبِه الّلُه فـ يـ غ ِفُر ا يف قوله تعاىل} لِّلَِّه ما يف السَّم اواِت و م ا يف األ ر ِض و ِإن تـُب ُدوا  م ا يف أ نُفِسُكم  أ و  خُت ُفوُه ىُي اِسب  واضحً هذا اقيقها، ويبدو 

ٍء ق ِديرٌ ِلم ن ي ش اء و يـُع ذُِّب م ن ي ش اء و الّلُه  يقول ابن كثري:ت عن أيب هريرة، قال: ملا نزلت على رسول اهلل صل    284البقرة  }ع ل ى ُكلِّ ش ي 
اشتد ذل. على أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، فأتوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، مث جثوا على الركب ،  اهلل عليه وسلم

ألعمال ما نطيق: الصالة والصيام واجلهاد والصدقة، وقد أنزل علي. هذه اآلية وال نطيقها. فقال رسول وقالوا: يا رسول اهلل، كلفنا من ا
لي. اهلل صلى اهلل عليه وسلمت أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم:  عنا وعصينا؟ بل قولوا :  عنا وأ عنا، حمفران. ربنا وإ

ُه اللَّهُ  {ويعضد هذا املع  قول اهلل عزو جل ( 1/729، 2112املصريت ) ابن كثري، و يـ ع ل ُم م ا يف  ُقل  ِإن  خُت ُفوا م ا يف ُصُدورُِكم  أ و  تـُب ُدوُه يـ ع ل م 
ءٍ   . }29ق ِديٌر{ ]آل عمران :  السَّم او اِت و م ا يف األر ِض و اللَُّه ع ل ى ُكلِّ ش ي 

ى الشفافية يف إدارته للدولة اإلسالمية، من حيث وضود التشريعات، وعدالة تطبيقها على وقد  بق النع صل اهلل عليه وسلم منته      
ا يف قصة  شفاعة أسامة بن زيد رضي اهلل عنه فقد ذكر ا جليً اجلميع، وإخبارهم هبا، وعدم تأخري املعلومة عنهم، وقد بدى ذل. واضحً 

ا عن َعاِئَشَة  البخاري ُزوِميَِّة الَّيِت َأنَّ قـَُرْيًشا ر ِضي  اللَُّه ع نـ ه  فـ ق اُلوا و م ن  ُيك لُِّم ِفيه ا ر ُسول  اللَِّه ص لَّى اللَُّه ع ل ي ِه َسَرَقْت أ ي َُّهم  ش أ ُن ال م ر أ ِة ال م خ 
فـ ق ال  ر ُسوُل اللَِّه ص لَّى اللَُّه ع ل ي ِه و س لَّم  ُأَساَمُة لَّى اللَُّه ع ل ي ِه و س لَّم  ف ك لَّم ُه ِحبُّ ر ُسوِل اللَِّه ص  ُأَساَمُة ْبُن زَْيٍد و س لَّم  فـ ق اُلوا و م ن  جي  رت ُِئ ع ل ي ِه ِإالَّ 

ل .  الَِّذين  قـ بـ ل ُكم  أ نّـَُهم   ت ط ب  مُثَّ ق ال  ِإمنَّ ا أ ه  ف ُع يف ح دٍّ ِمن  ُحُدوِد اللَِّه مُثَّ ق ام  ف اخ  انُوا ِإذ ا س ر  أ ت ش  ذ  ِفيِهم  الشَّرِيُف تـ ر ُكوُه و ِإذ ا س ر ذ  ِفيِهم   ك 
ٍد َسَرَقْت َلَقَطْعُت يََدَها الضَِّعيُف أ ق اُموا ع ل ي ِه احل  دَّ و امي ُ اللَِّه    َلْو َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت ُمَحمَّ

 (. 3288) البخاري، رقم احلديث 
قراراته اإلدارية اليت كان النع صل اهلل عليه وسلم يتخذها، وعدم التغافل عن أي إشاعة تثار ونقرأ ايضا قمة املصارحة واملكاشفة يف         

ا ا، وتفسريً ا منطقيً ا يف حادثة  توزيع حمنائم حنني  فقد قدم لينصار تربيرً هنا أو هناك، ومعاجلتها يف الوقت املناسب، وكان كل هذا واضحً 
أن  أنس بن مال. عن  ملربرات اليت اختذ يف ضوئها قراره يف توزيع الغنائم.فقد ذكر مسلم يف صحيحهتا هلم املعايري وادً ا، حمدِّ ا جليً واضحً 

ما أفاء فطفق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يعطي رجاال من هوازن حني أفاء اهلل على رسوله من أموال حنني قالوا يوم األنصار أناسا من 
فحدث ذل. رسول اهلل أنس بن مال. قال  ،ويرتكنا وسيوفنا تقطر من دمائهمقريشا املائة من اإلبل فقالوا يغفر اهلل لرسول اهلل يعطي قري  

فجمعهم يف قبة من أدم فلما اجتمعوا جاءهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال ما األنصار فأرسل إىل  ،صلى اهلل عليه وسلم من قوهلم
وا يغفر اهلل لرسوله أما ذوو رأينا يا رسول اهلل فلم يقولوا شيئا وأما أنا  منا حديثة أسناهنم قالاألنصار فقال له فقهاء  ،حديث بلغي عنكم

ل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإين أعطي رجاال حديثي عهد بكفر أتألفهم أفال فقا ،ويرتكنا وسيوفنا تقطر من دمائهمقريشا يعطي 
فو اهلل ملا تنقلبون به خري مما ينقلبون به فقالوا بلى يا رسول اهلل قد  ،ترضون أن يذهب النا  باألموال وترجعون إىل رحالكم برسول اهلل

 (.1159) مسلم، كتاب الزكاة، اهلل ورسوله فإين على احلوض قالوا سنصربرضينا قال فإنكم ستجدون أثرة شديدة فاصربوا ح  تلقوا 
وسبقها النظريات اإلدارية يف تقرير هذا املبدأ الذي يعده البعا  ،وهذا  يؤكد عظمة اإلدارة االسالمية يف تقرير مبدأ الشفافية اإلدارية     

من منجزات اإلدارة احلديثة املعاصرة.
 سادسا: التحفيز: 

، ورفعها من اجلهد  لتحسني الكفاءة اإلنتاجية يعرف التحفيز بأنه نظام مستحدث يف اإلدارة من شأنه دفع األفراد إىل بذل مزيدٍ      
(. ويعد 181، 2118)احلريري،             حبيث يؤدي إىل حفز املوظفني، وجعلهم  يبذلون جهدا يف وظائفهم أكثر مما هو مطلوب

لدفع األفراد، واالستثمار األمثل لقدرارم ومهارارم، وتنشيط دوافعهم لإلتيان بسلوكيات إجيابية اقق أهداف  التحفيز عملية أساسية
 (. 2116،29املؤسسة) دياب،

بُوُي        ِ ف ك ذَّ ا فـ ع زَّز ن ا بِث اِلٍث فـ ق اُلوا ِإنَّا إِل ي ُكم وقد ورد لفع التعزيز بالقرآن الكرمي مبع  التقوية والدعم قال تعاىل: } ِإذ  أ ر س ل ن ا إِل ي ِهُم  اثـ نـ ني 
أي قويناهم بثالث لتسهيل املهام، وال يقف القرآن الكرمي يف استخدام أسلوب التعزيز عند هذا احلد، بل يذهب  (،13مُّر س ُلون  {) يس،

ا الَِّذين  آ م ُنوا ه ل  أ ُدلُُّكم  ع ل ى  {قال تعاىلإىل جانب آخر، وهو استخدام املثريات احملفزة للقيام بالعمل بأفضل الصور واألشكال   ي ا أ يُـّه 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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اٍب أ لِيٍم ) يـ ٌر ل ُكم  11جِت ار ٍة تـُن ِجيُكم  ِمن  ع ذ  ِبيِل اللَِّه بِأ م و اِلُكم  و أ نـ ُفِسُكم  ذ ِلُكم  خ  ِمُنون  بِاللَِّه و ر ُسولِِه و جُت اِهُدون  يف س  ُمون  ِإن  ُكن ُتم  تـ ع ل  ( تـُؤ 
نَّاِت 11) اُر و م س اِكن    يِّب ًة يف ج  ا األ  نـ ه  نَّاٍت جت  رِي ِمن  ا  ِته  ِخل ُكم  ج  ٍن ذ ِل.  ال ف و ُز ال ع ِظيُم )( يـ غ ِفر  ل ُكم  ُذنُوب ُكم  و يُد  ر ى 12ع د  ( و ُأخ 

ا ن ص ٌر ِمن  اللَِّه و فـ ت ٌت ق رِيٌب و ب شِِّر ال ُمؤ ِمنِ  ) الصف(، ففي هذا النص استخدم القرآن الكرمي معززات أولية وأخرى ثانوية، } ني  اُِبُّونـ ه 
اجلنة، واملعززات الثانوية أو الفرعية هي النصر والفتت، وتأكيدًا ملبدأ التعزيز فإننا جند أن اهلل يضاعف  :فاملعززات األولية أو الرئيسة هي

اء بِاحل  س ن ِة فـ ل ُه ع ش   اء بِالسَّيِّئ ِة ف ال  جُي ز ى ِإالَّ ِمثـ ل ه ا و ُهم  ال  يُظ ل ُمون  { )األنعام: احلسنات: }  م ن ج  ث اهِل ا و م ن ج   (. 161ُر أ م 
، فهناك بعا األمور الطارئة اليت اتان إىل إمداد املؤسسة همن هنا فإن اإلدارة الناجحة هي اإلدارة اليت تستخدم التعزيز بشقيو         

آخر فإن اإلدارة الناجحة هي اليت تقدم املثريات اليت من شأهنا تسريع تنفيذ القرارات، وتأدية املهام على أكمل وجه،  جانبٍ  باألفراد، ومن
وهذا التعزيز جيب أن يتناسب و بيعة العمل الذي قام فيه، وتقديره مرتوك لطبيعة  ه،وبأفضل الطرذ، فاملوظف الناجت ال بد من تعزيز 

وذل.   ال ال بد من أن نشري إىل قضية مهمة جدًا يف مسألة التعزيز، وهي عدم جواز تعزيز من ال يستحق التعزيزالظروف، ويف هذا اجمل
َّ الَِّذين  يـ ف ر ُحون  مب ا أ ت وا  وَّىيُِبُّون  أ ن ىُي م ُدوا  مب ا     يـ  ألن هذا من شأنه أن جيعل من يعمل كمن ال يعمل قال تعاىل:  ع ُلوا  ف ال  } ال  ا  س َب  ف 

اٌب أ لِيٌم {)آل عمران،  ُم  ع ذ  بـ نـَُّهم  مب ف از ٍة مِّن  ال ع ذ اِب و هل  لذا فقد ميز اهلل بني من يعمل وبني من ال يعمل، وأهنما ال يستويان   (188ا  س 
ت ِوي ال ق اِعُدون  ِمن  ال ُمؤ ِمِنني  حم يـ ُر يف األجر والثواب، فقال سبحانه: ِبيِل الّلِه بِأ م و اهلِِم  و أ نُفِسِهم  ف ضَّل  } الَّ ي س  اِهُدون  يف س  أُو يل الضَّر ِر و ال ُمج 

س    و ف ضَّ  ًة و ُكـال  و ع د  الّلُه احلُ  اِهِدين  ع ل ى ال ق االّلُه ال ُمج اِهِدين  بِأ م و اهلِِم  و أ نُفِسِهم  ع ل ى  ال ق اِعِدين  د ر ج  رًا ع ِظيًما{) ل  الّلُه ال ُمج  ِعِدين  أ ج 
 ( 95النساء،
اإلبداع عند  املوظفني، فيندفع املوظفون  ىيفزإن استخدام أسلوب التعزيز يف اإلدارة مبا ىيمله من مثريات ومعززات من شأنه أن         

للموظفني املبدعني.   يعاً للقيام بأعماهلم بأرقى صورة، وذل. للحصول على االمتيازات واحلوافر اليت تقدمها املؤسسة
 المحور الرابع: القرار اإلداري:  

تتلخص اإلدارة يف  ملها يف قدرة القائد اإلداري على اختاذ القرار الصائب الذي يتعلق باملؤسسة اليت يديرها، وهنا ال بد من احلديث     
عن بعا اجلوانب املتعلقة بالقرار اإلداري وهي: 

أواًل: طرق اتخاذ القرار: 
ح  َّ    كن القول إنه يف حالة وجود النص ال خيار أمامنا إال اكيم النص يف اختاذ القرار، يقول تعاىل: } ف ال  و ر بِّ.  ال  يـُؤ ِمُنون         

ُدوا  يف أ نُفِسِهم  ح ر ًجا ممَِّّا ق ض ي ت  و ُيس لُِّموا   نـ ُهم  مُثَّ ال  جيِ  ِليًما {)النساء، ىُي كُِّموك  ِفيم ا ش ج ر  بـ يـ  ( وقال تعاىل أيضاً: } و م ا ك ان  ِلُمؤ ِمٍن 65ت س 
ِيـ ر ُة ِمن  أ م رِِهم {) ا ُُم اخل  فاختاذ القرار هنا يكون حسب النص ويكون هذا  ا(، إذً 36حزاب،ألو ال  ُمؤ ِمن ٍة ِإذ ا ق ض ى اللَُّه و ر ُسولُُه أ م رًا أ ن ي ُكون  هل 

كيف تقضي إذا عرض ل. قضاء؟ قال   إىل اليمن، فقال له ذا الفهم يف كالم معاذ بن جبل عندما بعثة الرسول القرار ملزماً، وجند ه
لوا...ت فقرار معاذ هنا ينسجم مع الكتاب والسنة آمعاذ أقضي بكتاب اهلل قال فإن   جند قال اهلل قال فإن   جتد قال اجتهد برأي وال 

 فيما ورد يف الكتاب والسنة. 
وقد ادث بعا األمور اليت ال يوجد فيها نص صريت، وتكون هذه األمور من النوازل املعاصرة، وحنتان إىل اختاذ قرار حوهلا  فكيف        

 تعاملت اإلدارة اإلسالمية مع مثل هذه احلاالت؟  
لقد وضع اإلسالم  يف هذا االجتاه  موعة من القواعد الكلية وترك للمسلمني التحرك يف ضوء هذه القواعد للوصول إىل القرار الصائب     

ومن هذه القواعد واآلليات ما يلي: 
الشورى: -1
مسألة اتان إىل مشورة، فقبيل معركة بدر  بشكل كبري جداً، ح  إننا رأيناه يشاور أصحابه بكل إن هذا املبدأ كان يطبقه النع        

 استشار أصحابه يف أمر احلرب، وعندما أظهر الصحابة استعدادهم للحرب توجه مع أصحابه إىل املعركة، فقد ذكر ابن هشام يف سريتهت
، أرأيت هذا املنزل، ل اهللأن احلباب بن املنذر بن اجلمود قال: يا رسو  : فحدثت عن رجال من بي سلمة ، أهنم ذكروا قال ابن إسحاذ:

رسول أمنزال أنزلكه اهلل ليس لنا أن نتقدمه، وال نتأخر عنه، أم هو الرأي واحلرب واملكيدة؟ قال: بل هو الرأي واحلرب واملكيدة؟ فقال: يا 
، ، مث نبي عليه حوضا فنملؤه ماءً اهلل، فإن هذا ليس مبنزل ، فاهنا بالنا  ح  نأيت أد  ماء من القوم، فننزله، مث نغور ما وراءه من القلب

. فنها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لقد أشرت بالرأيمث نقاتل القوم، فنشرب وال يشربون، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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ب الذي نزل عليه، ومن معه من النا ، فسار ح  إذا أتى أد  ماء من القوم نزل عليه، مث أمر بالقلب فغورت، وب  حوضا على القلي
 (1/62، مث قذفوا فيه اآلنية ) ابن هشام، ب ت ،فملئ ماءً 
استخدم الشورى يف اختاذ قراره، واعتمد على رأي اخلرباء باجتاه قراره يف احلرب، وكان  ونقف عند هذا احلادثة لندرك أن الرسول  

 اع الصحابة إهلذا األسلوب يف عزوة أحد  فبالرحمم من  الفة  ا كما الحظنا تقدم به احلباب، وقد تكرر استخدام  الرسول ا فرديً قرارً 
وهو   وإذا كان هذا األمر مطلوبا من الرسول أن يشاور أصحابه، ) املرجع السابق(، وقد  لب املوىل من الرسول  لرأي النع 

يطلب من حمري املعصومني  ولذا امتدد اهلل املؤمنني بأهنم يشاورن بعضهم البعا فقال سبحانه وتعاىل يف سورة املعصوم، فمن باب أوىل أن 
نـ ُهم  و ممَّا ر ز قـ ن اُهم  يُ  ُرُهم  ُشور ى بـ يـ  ة  و أ م  ت ج ابُوا لِر هبِِّم  و أ ق اُموا الصَّال   .38نِفُقون  { الشورى الشورى: }و الَِّذين  اس 

يأخذ برأي احلباب مع أنه رأي فردي، يف حني أنه  اختاذ القرار عن  ريق املشورة ألصحاب االختصات، ولذا رأينا الرسول  ويتم     
خرية، ألذا كان القادة هم الذين يتخذون القرارات يف املرحلة اإأخذ برأي األكثرية مثالً يف مسألة خرون املسلمني من املدينة يف حمزوة أحد. ف

من املختصني واملرؤوسني يف أثناء عملية صنع القرار.كما أن املشاركة يف اختاذ  كبريٍ   نتيجة جهود مشرتكة لعددٍ تعد ارات فإن تل. القر 
(227، 2111من مستلزمات د قرا ية اإلدارة والقيادة.) ادهم ، هيالقرارات 

استخدام أسلوب الحوار واالستماع قبل اتخاذ القرار:  -2
إلداري أن يستمع لبقية أفراد املؤسسة قبل اختاذ القرار. وجند أن القرآن الكرمي ابالشورى ارتبا اً وثيقاً  فالبد للقائد  وهذه آلية مرتبطة      
ُ أ فـ ُتوين يف أ م رِي م ا ُكنُت ق  إأشار  ا املي  ًرا اِ ع ًة ىل ذل. من خالل قصة بلقيس مع قومها قال تعاىل على لسان بلقيس: }ق ال ت  ي ا أ يُـّه  أ م 

ه ُدوِن { )النمل، ( 32ح  َّ ت ش 
وهذا أمر تربزه لنا الشورى واالستماع لآلخرين قبل اختاذ القرار  فال بد هنا أن يكون اختاذ القرار الشوري قائمًا على احلوار       
اسب ونبقي منها الصائب املقبول املناسب، تم مناقشة هذه اآلراء ،فيستبعد منها حمري املنتستماع، مبع  أن يقدم كل واحد رأيه حبرية، و الوا

ت ِكي ِإىل  اللَِّه و اللَّ  وقد ورد مصطلت احلوار يف عديدٍ  ا و ت ش  ع  اللَُّه قـ و ل  الَّيِت جُت اِدُل.  يف ز و ِجه  ُه ي س م ُع من اآليات القرآنية، قال تعاىل: }ق د   ِ 
يٌع ب ِصرٌي {  ) ا ِإنَّ اللَّه   ِ  ثـ ُر ِمن.  1اجملادلة ا  اُور ُكم  (. وقال احلق سبحانه يف سورة الكهف: } و ك ان  ل ُه م  ٌر فـ ق ال  ِلص اِحِبِه و ُهو  ىُي اِورُُه أ ن ا أ ك 
من  صحابه، وقد أشارت عديدٌ أ(. ويف  ال القرارات اإلدارية جند أن النع صل اهلل عليه وسلم حاور 34م ااًل و أ ع زُّ  نـ ف رًا {  )الكهف 
ر ج .  ر بُّ.  ِمن بـ ي ِت.  بِاحل  قِّ و ِإنَّ ف رِيًقا مِّن  ال ُمؤ ِمِنني  ل ك ارُِهون   ت اآليات إىل ذل.، يقول تعاىل: ( جُي اِدُلون .  يِف احل  قِّ بـ ع د م ا تـ بـ نيَّ   5) ك م ا أ خ 

- النا   وأخربهم عن قري ، فقام أبو بكر -صلى اهلل عليه وسلم -فاستشار النع (األنفال6ك أ منَّ ا ُيس اُقون  ِإىل  ال م و ِت و ُهم  ي نظُُرون ت )
فقال، فأحسن، مث قام املقداد بن عمرو فقال: يا رسول اهلل، اما ملا أمرك  -اهلل عنه رضي  - فقال فأحسن مث قام عمر -ضي اهلل عنه ر 

ولكن   24املائدة :  (فاذهب أنت ورب. فقاتال إنا هاهنا قاعدون): اهلل به، فنحن مع.، واهلل ال نقول ل. كما قالت بنو إسرائيل ملوسى
جلالدنا مع.  - يعي مدينة احلبشة - برك الغماد" اذهب أنت ورب. فقاتال إنا معكما مقاتلون، فو الذي بعث. باحلق، لو سرت بنا إىل

:  -صلى اهلل عليه وسلم  -ا له خبري، مث قال رسول اهلل خريا، ودع -صلى اهلل عليه وسلم  -من دونه ح  تبلغه، فقال له رسول اهلل 
وذل. أهنم كانوا عدد النا ، وذل. أهنم حني بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول اهلل، إنا برآء من - وإمنا يريد األنصار -أشريوا علي أيها النا 

 -صلى اهلل عليه وسلم -نه أبناءنا ونساءنا، فكان رسول اهللذمام. ح  تصل إىل دارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت يف ذممنا مننع. مما مننع م
يتخوف أال تكون األنصار ترى عليها نصرته إال ممن ديه باملدينة، من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسري هبم إىل عدو من بالدهم، فلما قال 

 ،فقال: فقد آمنا ب. ،قال،واهلل لكأن. تريدنا يا رسول اهلل؟ قال: أجل: سعد بن معاذذل.، قال له  - صلى اهلل عليه وسلم -رسول اهلل
وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو احلق، وأعطيناك على ذل. عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فاما يا رسول اهلل ملا أردت. 

باحلق، إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته خلضناه مع.، ما يتخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا حمدا، فو الذي بعث. 
صلى اهلل عليه  -إنا لصرب عند احلرب، صدذ عند اللقاء، ولعل اهلل أن  يري. منا ما تقر به عين.  فسر بنا على بركة اهلل. فسر رسول اهلل

(4/18ابن كثير، .)ل.، مث قال: سريوا على بركة اهلل وأبشرواذ بقول سعد، ونشطه  -وسلم
االستفادة من التجارب السابقة في اتخاذ القرار:  -3

تمثل يف االستفادة ي :ويف هذا اجملال  كن للمؤسسة أن تستفيد من التجارب السابقة، و كن أن تكون االستفادة باجتاهني، األول        
، واإلدارة الذكية الواعية هي اإلدارة اليت وأخطائها : االستفادة من جتارب املؤسسة نفسهاواألخر، وجتارهبا من أخطاء املؤسسات األخرى

ا ل ِبس ِبيٍل مُّقيٍم ِإنَّ يف ذ ِل.   ني  و ِإنّـَه  ( 77  -75رة، آلي ًة لِّل ُمؤِمِنني  {)احلجتستفيد من األخطاء، قال تعاىل: } ِإنَّ يف ذ ِل.  آلي اٍت لِّل ُمتـ و  ِِّ

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya5.html
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=593&idto=593&bk_no=49&ID=603#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=593&idto=593&bk_no=49&ID=603#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=307
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ابـ ُهم ا   ائِف ٌة مِّن   ال ُمؤ ِمِنني  {)سورة  أي أن يف هذه األقوام عربة وموعظة لقوم متفهمني متأملني معتربين متعظني، ويقول تعاىل: }و ل ي ش ه د  ع ذ 
فيد من جتارب اآلخرين، فقال ( ليشكل ذل. رادعًا يردع حمريه من اقرتاف اجلر ة، مث يؤكد أن صاحب العقل السليم هو الذي يست2النور،

ع  و ُهو   ش ِهيٌد {)ذ ، ر ى ِلم ن ك ان  ل ُه قـ ل ٌب أ و  أ ل ق ى السَّم  (.هذا يف جانب االستفادة من جتارب اآلخرين، 37سبحانه: }ِإنَّ يف ذ ِل.  ل ذِك 
كني وهو داخل املدينة على عكس ما حصل يف يف حمزوة اخلندذ قاتل املشر   أما يف  ال االستفادة من أخطاء املؤسسة جند أن الرسول 

 (. 242حمزوة أحد)ابن هشام، مرجع سابق ،
التدرج في اتخاذ القرار:  -4

حالة  لقد نزلت آيات القرآن الكرمي منجمة، كما نزلت األحكام مرتبطة هبذه اآليات، فجاءت متدرجة، كما راعى الرسول         
اته عليه الصالة والسالم متدرجة، فهناك بعا األحكام اليت شرعت يف مرحلة متأخرة من حياته ولذل. جاءت قرار   اجملتمع الذي جاء فيه

ُروا انسجاما مع مبدأ التدرن، إذ لو جاءت األحكام  لة واحدة ألصبت أمر تنفيذها صعبًا وهذا مصداذ قوله تعاىل: } و ق ال  الَِّذين   ك ف  
ِل.  لِنُث بِّت  ِبِه فـُؤ اد ك  و ر تّـَل ن اُه تـ ر تِياًل {)الفرقان ل و ال  نـُزِّل  ع ل ي ِه ال ُقر آُن ُ    ًة ك ذ  } و قـُر آناً فـ ر قـ ن اُه لِتـ ق ر أ ُه               ( وقال سبحانه: 32ل ًة و اِحد 

ٍث و نـ زَّل ن اُه ت نزِياًل {) ا القرآن مفرقاً، وهذه العلة هي من أجل تسهيل ( أن هذا النص يبني لنا علة نزول 116سراء،إلع ل ى النَّاِ  ع ل ى  ُمك 
وهذا التدرن يتناسب و بيعة املوقف  ،قبوله على النا ، وتأسيسًا على ما سبق فإن اإلدارة الناجحة مطالبة بالتدرن يف اختاذ القرارات

املطلوب اختاذ القرار فيه. 
العزم في اتخاذ القرار:  -5

ُم  قال تعاىل:} ف ِبم ا ر مح  ٍة مِّ   تـ غ ِفر   هل  ُم  و ل و  ُكنت  ف ظ ا حم ِليع  ال ق ل ِب ال نف ضُّوا  ِمن  ح و ِل.  ف اع ُف ع نـ ُهم  و اس   و ش اِور ُهم  يِف ن  الّلِه لِنت  هل 
ِر ف ِإذ ا ع ز م ت  فـ تـ و كَّل  ع ل ى الّلِه ِإنَّ الّله  ىيُِبُّ ال ُمتـ و كِِّلني  {)آل عمران،   (159األ م 

بصفته القائد إذا  فقد  ع هذا النص بعا صفات القائد وشرو ه، كما ذكر النص نفسه أسلوب الشورى، وأخرياً  لب من النع     
وظهر عزم  ،عقد رأيه على أمر أن  ضي هذا األمر، أي مبع  أن ال يبقى مرتددًا يف اختاذ قراره، إذ إن الرتدد يؤثر يف اختاذ القرار الصائب

 اختاذ القرار يف صلت احلديبية فقد وقع كتاب الصلت مع أن كثريًا من املسلمني   يرذ له توقيع هذا الكتاب.) ابن هشام، يف الرسول 
(351مرجع سابق، 

التزام القيادة بالقرار -6
اذ القرار الصائب من املدير للقرارات اليت تصدر عنه جيعل أمر تنفيذها سهاًل وميسوراً  إذ إن اخت –مدير املؤسسة –ن ممارسة املديرإ       

دون العمل به ال يكفي، وقد أشار القرآن الكرمي إىل هذه احلقيقة وهو يقص علينا قصة شعيب مع قومه، يقول جل وعال على لسان 
ت ط   شعيب: } و م ا أُرِيدُ  الِف ُكم  ِإىل  م ا أ نـ ه اُكم  ع ن ُه ِإن  أُرِيُد ِإالَّ اإِلص ال د  م ا اس  ع ُت و م ا تـ و ِفيِقي ِإالَّ بِالّلِه ع ل ي ِه تـ و كَّل ُت و إِل ي ِه أُنِيُب{ أ ن  ُأخ 

( فهود عليه السالم   يدع قومه إىل شيء مث ذهب من خلفهم ففعل ما هناهم عنه، بل كان قدوة لقومه فلم يأمر قومه بأمر إال  88)هود، 
 و  ينههم عن أمر أال كان هو أول  تنب له.  ،كان هو أول مؤمتر به

و ٌة ح س ن ٌة لِّم ن    وهكذا كانت سرية الرسول       لذا نال وصف اهلل له بالقدوة واألسوة فقال سبحانه:} ل ق د  ك ان  ل ُكم  يف ر ُسوِل اللَِّه ُأس 
ِثري  ِخر  و ذ ك ر  اللَّه  ك   ،( ويف هذا يقول عليه الصالة والسالم: ت إذا  عتم احلديث عي تعرفه قلوبكم21ًا{)األحزاب،ك ان  يـ ر ُجو اللَّه  و ال يـ و م  اآل 

 ،وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم ،فأنا أوالكم به، وإذا  عتم احلديث عي تنكره قلوبكم ،وترون أنه منكم قريب ،وتلني له أشعاركم وأبشاركم
بكل ما  لب من املسلمني القيام به، و  يكن يطلب منهم   محد(، فقد قام الرسولأد أبعدكم منهت) مسن ناوترون أنه منكم بعيد فأ

ب نفسه قائدًا للنا ، فال يكفي أن يأمر اإلنسان باخلري بالقول بل ال  بد من املمارسة  شيئًا ال يفعله، وهذا مطلوب من كل من نصَّ 
صبت هذه القيمة ممارسة  ويف هذا اإل ار يقول املوىل عز وجل:} و الَِّذي ج اء فقولنا أن الصدذ قيمة عظيمة ال ىيقق لنا الفائدة إذا   ت

ِذ و ص دَّذ  ِبِه أُو ل ِئ.  ُهُم ال ُمتـَُّقون { )الزمر،  ا الَِّذين  آ م ُنوا ِ   تـ ُقوُلون  م ا ال  33بِالصِّد  (. وكقاعدة عامة ال جيوز  الفة القول للفعل: } ي ا أ يُـّه 
ع ُلون   ع ُلون  {)الصف،   تـ ف  ًتا ِعند  اللَِّه أ ن تـ ُقوُلوا م ا ال  تـ ف  بُـر  م ق  (. 3 -2ك 

 ثانيا: مسؤولية األفراد عن القرار
دوار واملسؤوليات ما يلي: ألن يضطلع به أفراد املؤسسة يف صنع القرار، وتنفيذه، ومن هذه اأمما ال ش. فيه أن هناك دورا ينبغي      
فقة على قراراته:طاعة القائد والموا -1

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



هاني صالح حسن سعد املقداديد   قراءة تأصيلية معاصرة اإلدارية اإلسالمية وتطبيقاتها يف امليدان الرتبويعلم اإلدارة يف ضوء املدرسة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

165 

قال تعاىل: } ف ال  و ر بِّ.  ال  يـُؤ ِمُنون  ح  َّ   ،وهذه القاعدة هي األصل العام، إذ الواجب على أفراد املؤسسة  اعة قائدهم ومسؤوهلم     
ُدوا  يف أ نُفِسِهم  ح ر ًجا ممَِّّا ق ض ي ت  و   نـ ُهم  مُثَّ ال  جيِ  ِليًما {)سورة النساء،ىُي كُِّموك  ِفيم ا  ش ج ر  بـ يـ  ا الَِّذين  65ُيس لُِّموا  ت س  ( وقال تعاىل: } ي ا أ يُـّه 

ِر ِمنُكم {)  النساء، ( وهذا هو األصل العام أو القاعدة العامة.ت فالطاعة يف التنظيم اإلداري 59آم ُنوا  أ ِ يُعوا  الّله  و أ ِ يُعوا  الرَُّسول  و أُو يل األ م 
صا على انتظام اجلماعة وانضباة أعضائها وحفاظا على كياهنا، ولكنها مقيدة بضوابط الشريعة) املطريي اإلسالمي واجبة حر 

وهذا  ،اخلطأ اعة القائد مشرو ة بعدم املخالفة وجيب عدم اخلوف من معارضة القرار  ( وهنا البد من اإلشارة إىل أن119،ت2114،
الطاعة مشرو ة بعدم املخالفة كان ال بد أن يكون األفراد داخل املؤسسة  فمادامت املبدأ من املبادئ الذي عكسته القاعدة السابقة،

، يقول عليه  الصالة والسالم:ت ال  نعن رجاًل منكم  افة النا  أن يتكلم باحلق إذا رآه اخلطأ تلكون الشجاعة اليت تؤهلهم لرفا القرار 
هم يف عملية تقومي القرارات اإلدارية.وهذا أسا  م (.11187أو علمهت ) مسند أمحد رقم احلديث

موافقة القرار ينبغي أن يكون عن علم:  -2
من اآليات القرآنية اليت بينت أن من صفات املؤمنني أهنم ال يوافقون على مبدأ أو قرار دون علم قال  أشارت إىل هذا املبدأ عديدٌ   

ِبيِلي أ د ُعو ِإىل   الّلِه ع ل ى ب ِصري ٍة أ ن ا  و م ِن اتّـَبـ ع ِي و ُسب ح ان  الّلِه و م ا أ ن ا   ـِذِه س  قال تعاىل } ( و 118ِمن  ال ُمش رِِكني  { ) يوسف، تعاىل: }ُقل  ه 
ٌم ع ل ي ُكم  ال  نـ ب ت   اُلُكم  س ال  الُن ا و ل ُكم  أ ع م  ُعوا اللَّغ و  أ ع ر ُضوا ع ن ُه و ق اُلوا ل ن ا أ ع م  (. وقد ربط القرآن الكرمي 55ِغي اجل  اِهِلني  {)القصص، و ِإذ ا  ِ 

{ ُكِتب  ع ل ي ِه أ نَُّه م ن 3م ن جُي اِدُل يف اللَِّه ِبغ ري ِ ِعل ٍم و يـ تَِّبُع ُكلَّ ش ي ط اٍن مَّرِيٍد } قال تعاىل: }و ِمن  النَّا ِ  اخلطأبني اجلهل واملوافقة على القرار 
اِب السَِّعرِي { ) احلج(، مث يستمر النص يف احلديث عن صفة فاقد العلم، وأث ِديِه ِإىل  ع ذ  ُه ف أ نَُّه ُيِضلُُّه و يـ ه  حلق ره يف القرار يقول اتـ و الَّ

نـ ي ا ِخز ٌي 8سبحانه: } و ِمن  النَّاِ  م ن جُي اِدُل يف اللَِّه ِبغ ري ِ ِعل ٍم و ال  ُهًدى و ال  ِكت اٍب مُِّنرٍي } ِبيِل اللَِّه  ل ُه يف الدُّ { ث اين  ِعط ِفِه لُِيِضلَّ ع ن س 
يسًا على ذل. ينبغي أن تكون عملية املوافقة على القرار اإلداري منسجمة مع { { ) احلج(، وتأس9و نُِذيُقُه يـ و م  ال ِقي ام ِة ع ذ اب  احل  رِيِق }

 القيم اإلسالمية  فهناك قرارات قد تتخذ وهي ختالف قيم اجملتمع، ويف مثل هذه احلالة ترفا مثل هذه القرارات إذ ال جيوز أن نوافق مثل
ُم  تـ ع ال و ا  ِإىل  م ا أ نز ل  الّلُه و ِإىل  الرَُّسوِل ق اُلوا  هذه القرارات، والقرآن الكرمي يف هذا االجتاه يرفا املوافقة ا لعمياء، قال تعاىل: } و ِإذ ا ِقيل  هل 

ت ُدون  {) املائدة، ن ا ع ل ي ِه آب اءن ا أ و ل و  ك ان  آب اُؤُهم  ال  يـ ع ل ُمون  ش ي ًئا و ال  يـ ه  بـُن ا م ا و ج د   هلوات اهلل وسالم( وقد أكد ذل. رسول اهلل ص114ح س 
قال:ت  عت رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم يقول:ت إن اهلل ال يقبا العلم انتزاعا ينتزعه من  عبد اهلل بن عمرو بن العات عليه فعن 

 فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوات ) البخاري، إذا   يبق عا  اختذ النا  رؤساء جهااًل ح   ،ولكن يقبا العلم بقبا العلماء ،العباد
( 111رقم احلديث

عدم السكوت عن األخطاء حتى تتراكم:  -3
و ِإذ ا ج اءُهم  بات من الواضت عدم جواز السكوت عن األخطاء ح  ترتاكم، وضرورة إخبار القائد باألمور أواًل بأول قال تعاىل: }         

ِر ِمنـ ُهم  ل ع لِ  ٌر مِّن  األ م ِن أ ِو اخل  و ِف أ ذ اُعوا  ِبِه و ل و  ر دُّوُه ِإىل  الرَُّسوِل و ِإىل  أُو يل األ م  ت نِبُطون ُه ِمنـ ُهم {)النساء، أ م  ُه الَِّذين  ي س  ( وتعليل هذا أن 83م 
 ن أمر تعديلها يف بدايتها أسهل بكثري من تراكمها.األخطاء إذا تراكمت يصبت أمر تعديلها صعباً، وإ

 المحور الخامس: تطبيق اإلدارة من منظور إسالمي في الميدان التربوي
واتضت سبق اإلسالم النظريات اإلدارية احلديثة يف تقريره جملموعة من املبادئ واألساليب والتطبيقات اليت اكم العمل املؤسسي،        

، وبتطبيقها أصبت الرسول صل اهلل عليه وسلم قائدا كافة  ممارسة وتطبيق الرسول صل اهلل عليه وسلم هلا يف امليادينذل. جليا من خالل 
، 2112جلماعات متناثرة من البشر كانت الصراعات والتناقضات الفكرية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية اكمهم قبل اإلسالم)حرب، 

25 .)
من املبادئ اليت جيب أن تنطلق منها اإلدارة وتلتزم هبا :   اهــــــــــ ) األحكام السلطانية(  عديدً  364املاوردي  وقد تضمن كتاب 

د كمبدأ الكفاية واجلدارة والتخصص يف التوظيف، ومبدأ العدالة فيمن يتوىل القيادة أو الرئاسة، وكذل. الكفاءة يف العمل دون  املة، وق
  (.1995بالتدريج الوظيفي وتسلسل القيادة وفقا لطبيعة العمل ) عبد الغي، اهتم املاوردي أيضا 

ومن هنا  كننا القول إن اإلدارة اإلسالمية هبذه الشمولية، هي عقيدة وعلم وفن، فهي عقيدة ألن تل. املبادئ والقواعد والقوانني        
وية الشريفة، وإن تل. املوهبة والقدرة على استخدام هذه املبادئ والقوانني، تضع اليت تعتمد عليها، مستندة إىل القرآن الكرمي والُسنَّة النب

النتائج اليت ترضي اهلل ورسوله واملؤمنني، وهي  لتحقيقنصب أعينها  افة اهلل تبارك وتعاىل، واحلرت على اتباع أوامره واجتنـاب نواهيه، 
ثل يف مضموهنا حقائق جوهرية وأساسية  كن االعتماد عليها، وهي فن: لكوهنا علم: ألهنا اوي  موعة من املبادئ والنظريات، اليت مت

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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أفضل  لتحقيقتعتمد على موهبة الشخص، وقدرته على استخدام ذكائه يف الطريقة املثلى، اليت يتم فيها إخضاع تل. املبادئ والنظريات 
  (2115النتائج) العامري،

ا وسيلة تستخدم أو نظام يطبق بغية الوصول إىل اقيق هدف أو سلسلة من  وسيلة، وليست حماية تعدلذل. فاإلدارة      يف حد ذارا  إهنَّ
  هااألهداف، وإن  املعرفة اخلاصة هبا تساعد يف اقيق هذه األهداف، وهذه املعرفة  كن اكتساهبا، كما  كن احلصول على املهارة يف تطبيق

ا رآنية تؤكد على أن اإلدارة يف اإلسالم تعد إهلية املصدر بشرية التطبيق، ويبدو هذا جليً (.وهكذا نلحع أن اآليات الق2117)أمحد ،
ِليف ًة يف واضحً  ُكم   ا يف العديد من اآليات القرآنية اليت سبق اإلشارة إليها، حيث يقول املوىل عز وجل ت ي ا د اُووُد ِإنَّا ج ع ل ن اك  خ  األ  ر ِض ف اح 

ابٌ بـ ني   النَّاِ  بِاحل    ُم  ع ذ  ِبيِل اللَِّه هل  ِبيِل اللَِّه ِإنَّ الَِّذين  ي ِضلُّون  ع ن  س  س اِبت )قِّ و ال  تـ تَِّبِع اهل  و ى فـ ُيِضلَّ.  ع ن  س  ( 26 ش ِديٌد مب ا ن ُسوا يـ و م  احلِ 
ُكم  بـ ني   النَّاِ  مب ا أ ر اك  الّلُه و ال   ت ُكن لِّل خ آئِِنني  ت، وهو املع  ذاته الذى خا ب اهلل به سيدنا حممد} إِنَّا أ نز ل ن ا إِل ي .  ال ِكت   اب  بِاحل  قِّ لِت ح 

ا ا للنع صل اهلل عليه وسلم وتكر ً يف هذه اآلية تشريفً  ( يرى القر ع _ كما سبقت اإلشارة إىل ذل. _ أن112)النساء، خ ِصيًما{
ِمُنون  ح  َّ  ىُي كُِّموك  قوله عز وجل:  ومما يؤكد هذا املع    اجلادة يف احلكم،ا على ا أيضً ا إليه، وتقو ً ا وتفويضً وتعظيمً  } ف ال  و ر بِّ.  ال  يـُؤ 

ِليًما {)النساء،  ُدوا  يف أ نُفِسِهم  ح ر ًجا ممَِّّا ق ض ي ت  و ُيس لُِّموا  ت س  نـ ُهم  مُثَّ ال  جيِ  ضرورة االلتزام  (، وكل هذه اآليات تؤكد 65ِفيم ا  ش ج ر  بـ يـ 
 باهلدف العام الذي وجدت من أجله اإلدارة، وهو اقيق اهداف اجملتمع، اليت هي يف ذارا أهداف الرتبية.

ما، وفقًا أليديولوجية ذل. اجملتمع،  حيث تعرف اإلدارة الرتبوية كما يذكر الدوي. بأهنا: تالطريقة اليت يدار هبا التعليم يف  تمع        
 ليصل إىل أهدافه، بتنفيذ السياسة املرسومة له ليحقق هذا التعليم أهدافه من خالل كل  جتاهات الفكرية والرتبوية السائدة فيهوأوضاعه واال

( وجدير بالذكر أن اإلدارة التعليمية تتفق مع 1998،139نشاة منظم مقصود وهادف ىيقق األهداف الرتبوية املنشودة )الدوي. وآخرون،
 ،التخطيط :اخلطوات الرئيسة ألسلوب العمل يف كل منهما، فاإلدارة التعليمية تشرتك مع اإلدارة العامة يف عمليات اإلدارة العامة يف

اختاذ القرارات، ووضع القوانني واللوائت اليت تنظم العمل يف كل منهما، وتسهم اخلطوة الرئيسية و التقومي، و املتابعة، و التوجيه، و التنظيم، و 
(. 2111م التعليمي يف أداء مهمته )نشوان،هذه يف إجناد النظا

 بأمر القائم وعلى ، آخر ند أو دون شري. وحده هلل العبودية فيها تطبق أن ينبغي اليت احلياة  االت من الرتبوية اإلدارة وهكذا تعد 
 وعدم الشرعية باألصول أكيد التزام مع مفيد، كل وإبداع جديد، كل من االستفادة: يف تتمثل جدا، عظيمة مهمة أداء الرتبوية اإلدارة

 (.2118الغراء) احللواين ، اإلسالم شريعة خيالف ما كل من واحلذر اخلرون عنها
ر  ا يف سرية النع صل اهلل عليه وسلم، الذي سخَّ ذل. واضحً  اومن هنا تربز أيية اإلدارة يف اقيق هذه األهداف الرتبوية، وقد بد        

ية واملادية  لتحقيق األهداف اليت تسعى الرتبية اإلسالمية لتحقيقها. وإذا كان ىيكم على كفاءة اإلدارة كوسيلة كل اإلمكانات البشر 
تستخدم لتحقيق األهداف املنشودة، من خالل كفاءة املخرجات التعليمية، فال توجد شخصية قيادية مارست اإلدارة التعليمية ووظفتها يف 

ت عليه اآليات القرآنية بشكل صريت حيث قال اهلل عز وجل }ُكنُتم  ل اهلل عليه وسلم، وهذا ما نصَّ اقيق األهداف كشخصية النع ص
رِج ت  لِلنَّاِ  ت أ ُمُرون  بِال م ع ُروِف و تـ نـ ه و ن  ع ِن ال ُمنك ِر و تـُؤ ِمُنون  بِالّلِه{)آل عمران، يـ ر  أُمٍَّة ُأخ  (. فمن ذا الذي استطاع أن ىيول 111 خ 

ُهو  الَِّذي بـ ع ث  يِف {للنا ؟ إال الذي قال اهلل  فيه اهلل سبحانه وتعاىل  الت اليت وصفها اهلل عز وجل بالضالل إىل خري أمة أخرجت املدخ
م ة  و ِإن   ك  يِهم  و يـُع لُِّمُهُم ال ِكت اب  و احلِ  ُمِّيِّني  ر ُسواًل مِّنـ ُهم  يـ تـ ُلو ع ل ي ِهم  آي اتِِه و يـُز كِّ ٍل مُِّبنياأل  انُوا ِمن قـ ب ُل ل ِفي ض ال   (. 2) اجلمعة،} ك 

إن  بيعة املدخالت التعليمية اليت تعامل معها النع صل اهلل عليه وسلم كما وصفهم املوىل عز وجل اتسمت باألمية واجلاهلية       
 صل اهلل عليه وسلم أن ينقلهم ليكونوا خري أمة والضالل املبني، فبالرحمم من تل. السمات اليت اتسمت هبا تل. املدخالت، استطاع النع

ة خرجت للنا ، من خالل  موعة من املبادئ والعمليات واألساليب اإلدارية، لعل من أبرزها القدوة والعدالة والثقة والصرب واللني والرمحأُ 
 {ملدخالت والعمليات واملخرجات، يقول تعاىل:واملشاركة والصراحة واملكاشفة وإعادة التقومي من خالل إجراء تغذية شاملة على مستوى ا

ُم   نف ضُّوا ِمن  ح و ِل.   ۖف ِبم ا ر مح  ٍة مِّن  اللَِّه لِنت  هل  ِر  ۖو ل و  ُكنت  ف ظ ا حم ِليع  ال ق ل ِب ال  ُم  و ش اِور ُهم  يف األ  م  تـ غ ِفر  هل  ف ِإذ ا ع ز م ت   ۖف اع ُف ع نـ ُهم  و اس 
(. وبتل. العمليات واملضامني اإلدارية ارتقت تل. املخرجات ح  وصفهم 159) آل عمران، }ِإنَّ اللَّه  ىيُِبُّ ال ُمتـ و كِِّلني   ۚاللَِّه  فـ تـ و كَّل  ع ل ى

نـ ُهم   ۚحمُّ مٌَّد رَُّسوُل اللَِّه  {اهلل بقوله تعاىل: اُء ع ل ى ال ُكفَّاِر ُرمح  اُء بـ يـ  ًدا يـ ب تـ ُغون  ف ض اًل مِّن  اللَِّه و رِض و انًا تـ ر   ۖو الَِّذين  م ع ُه أ ِشدَّ ًعا ُسجَّ ۖ اُهم  رُكَّ
اُهم  يف ُوُجوِهِهم مِّن  أ ث ِر السُُّجوِد  ِل.  م ثـ ُلُهم  يف التـَّو ر اِة  ِۚسيم  تـ و ىَٰ ع   ۚذ َٰ تـ غ ل ع  ف اس  ر ن  ش ط أ ُه ف آز ر ُه ف اس  جِنيِل ك ز ر ٍع أ خ  ل ىَٰ ُسوِقِه و م ثـ ُلُهم  يف اإل ِ

رًا ع ِظيًما ۗيـُع ِجُب الزُّرَّاع  لِي ِغيع  هِبُِم ال ُكفَّار   (، وليس هناك من قائد 29) الفتت،} و ع د  اللَُّه الَِّذين  آم ُنوا و ع ِمُلوا الصَّاحلِ اِت ِمنـ ُهم مَّغ ِفر ًة و أ ج 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



هاني صالح حسن سعد املقداديد   قراءة تأصيلية معاصرة اإلدارية اإلسالمية وتطبيقاتها يف امليدان الرتبويعلم اإلدارة يف ضوء املدرسة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

167 

جيه السليم واخلرون هبذه النتائج كما استطاع النع صل اهلل عليه وسلم إداري استطاع أن يستثمر املدخالت املادية والبشرية ويوجهها التو 
  ذل..
اهلل عليه وسلم اشتقت أهدافها ومضامينها من األهداف العامة لإلسالم،  ىأن اإلدارة الرتبوية يف عصر النع صلَّ وهكذا نلحع   

 وأسسه , فلسفته له إداريا اإلسالم تعد مدخالً  يف اإلدارة ولذا فان  را باهلدف األعلى وعملت على اقيقها مباش  حيث ارتبطت ارتبا   
 سواء املنظمات أنواع كافة يف اإلدارية واملمارسة اإلداري التفكري كبري يف تغيري حدوث إىل أدت فكرية حركة منه جعلت اليت العلمية
 على هبا خالل األخذ من تساعد اليت األساسية املبادئ من  موعة على ترتكز حيث ، الرتبوية املنظمات ومنها  خدمية أم إنتاجية أكانت
 الشريفة النبوية واألحاديث القرآنية اآليات خالل ذل. من جتلى وقد ،املنشودة األهداف لتحقيق سعياً  ،املنظمة يف املختلفة العمليات فهم

الناجت  اإلداري القائد و ات ووظائفها اإلدارة مببادئ االهتمام جسدت اليت, الصاه السلف لبعا السلوكية والنماذن
مهارات وقيم كما هي عليه اآلن  اومبادؤه، وفنا ذ له نظرياته، ومفاهيمه، اعلمبوصفها (. و  تصل اإلدارة 11-11، 2112)املذحجي،

 (.21-22  2111إال بعد جهود وخربات بشرية مرتاكمة أسس هلا األنبياء واملرسلون عليهم السالم)عابدين،
وبناء على ما تقدم  كن القول إن اإلسالم وضع  موعة من املبادئ اليت من خالهلا نستطيع تطبيق اإلدارة من منظور إسالمي يف       

ؤسسات: اقتصادية  اجتماعية  سياسية  ثقافية  تعليمية، انطالقا من القاعدة اليت أرساها اإلسالم، اليت تؤكد على أن اإلدارة من  يع امل
بشرية التطبيق والتنفيذ يف واقع تل. املؤسسات، ومنها املؤسسات  ،منظور إسالمي تعد إهلية املصدر مببادئها وأصوهلا وأساليبها وعمليارا

، وهذا ىيتم على املختصني يف  ال العلوم الرتبوية على وجه العموم ، واإلدارة الرتبوية على وجه اخلصوت أن يضعوا من اآلليات الرتبوية
 واألساليب والعمليات اليت نستطيع من خالهلا تطبيق اإلدارة الرتبوية من منظور إسالمي. 

ذلوا اجلهود نفسها اليت بذهلا علماء اإلدارة يف الغرب   وأن جيعلوا مبادئ املدرسة حيث يتوجب على أبناء األمة املسلمة الغيورين أن يب      
 اإلدارية اإلسالمية هي املوجهة هلم، وأن يتخذوا من سرية الرسول صل اهلل عليه وسلم دليال هلم يف هذه التطبيقات. 

اإلدارية لديه هبذه الصورة، وب االستفادة من تطبيقات لقد بذل اإلنسان يف الغرب مزيدا من اجلهد ح  خرجت تل. النظريات        
سسه أا له تل. النظريات اإلدارية يف اجملال الرتبوي عرب العديد من االجتهادات اليت قام هبا هؤالء  فمن املعلوم أن اإلدارة العلمية علمً 

) احلقيل          على يد تايلور( 1911) العلمي عام ا، حيث برز أول مفهوم لإلدارة مبعناهامن العلوم احلديثة نسبيً  وتعدومقوماته، 
( إن اإلدارة بدأت أول األمر يف  ال إدارة األعمال، مث انتقلت إىل اإلدارة العامة وفروعها: إدارة 2111(. ويذكر نشوان )2114،6،

ال العسكري الذي ندين له بكثري من املفاهيم احلكومةـ إدارة املستشفيات وإدارة التعليم،كما بدا علم اإلدارة واضحا أول األمر يف اجمل
منها أساليبه اخلاصة  واملصطلحات واألساليب اإلدارية، ولكل نوع من هذه اإلدارات مشكالته اخلاصة اليت تتفق مع  بيعته، كما أن لكلٍ 

 .وإجياد احللول هلا ،يف معاجلة هذه املشكالت
( يتمثل يف ضرورة تكوين رود التأصيل يف نفسية أولئ. املؤصلني يف 61، 1996جلن)وهلذا فإن أهم شيء يف التأصيل كما يذكر يا       

من األشكال، وتظهر عالمة هذه الرود بقدر  لت هذه الرود انعكست على  يع امليادين املختلفة بشكلٍ ش  امليادين واجملاالت، فإذا تأصَّ 
ولذا وجب ترسيخ هذه الرود لدى الباحثني حبيث يندفعون بدافع   يفتأصيلها ورسوخها وقورا يف أعمال أصحاهبا من حيث الكم والك

ا ال ينتظر منه اقيق األهداف ذايت عن إ ان وإدراك أليية التأصيل يف العاجل واآلجل ح  ال يظل التأصيل حمدودً 
 التوصيات:

يار املوضوعات البحثية اليت هلا عالقة بالتأصيلعلى كليات الرتبية يف اجملتمع املسلم توجيه برامج الدراسات العليا إىل ضرورة اخت -1
عام، واإلدارة الرتبوية على وجه اخلصوت. اإلسالمي يف  ال العلوم الرتبوية بشكلٍ 

تنسيق العمل بني كليات الرتبية يف اجملتمع املسلم بغية إجياد جلنة رتم بعملية التأصيل اإلسالمي للعلوم الرتبوية. -2
بني كلييت الرتبية وكلية الشريعة بقصد اختيار موضوعات حبثية  كن هلما معا االشرتاك يف حبثها واإلشراف ضرورة التنسيق والتكامل -3

عليهما.
 ـــرد مـــادة ضـــمن املـــواد الـــيت تطرحهـــا كليـــات الرتبيـــة تتنـــاول احلـــديث عـــن عمليـــة التأصـــيل اإلســـالمي للعلـــوم الرتبويـــة مـــن حيـــث: األســـس -4

بصورة منوذن عملي تطبيقي. واخلطوات، واملعايري... حبيث تقدم

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم-

 .املكتبة الوقفية، الدار التونسية، تونستفسير التحرير والتنوير  ابن عاشور، حممد الطاهر.) ب  ، ت( .-
 . موقع الوراذالعقد الفريدابن عبد ربه األندلسي.) ب، ت(. -
 دار  يبة، الرياض. تفسير القرآن العظيم )تفسير ابن كثير(. (1999ابن كثري، إ اعيل بن عمر .) -

 . دار علوم القرآن، جدةبن هشامالسيرة النبوية الابن هشام، عبد املل. ابن ايوب.) ب ، ت(. 
 . دار اخلرجيي، الرياضاالدارة في االسالم(. 2116أبو سن، امحد ابراهيم. ) -
  . الدار العصرية ، جدةلتربية اإلسالميةمقدمة في ا(. 2114أبو عرَّاد، صاه بن علي .)-
 . منشورات رابطة العا  اإلسالمي.قراءات فـي التوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية(2111أبو عرَّاد، صاه بن علي.) -
 .دار البحار، بريوت.أصول االدارة من القرآن والسنة (.  2112ابو العينني،  يل جودت.)-
مجلة دراسات دعوية، ع فهوم إدارة العالقات اإلنسانية يف ضوء القيم اإلسالميةت. (. ت م2117أمحد، سعاد حسن . ) -

 .السودان11
 دار النفائس، عماناإلدارة اإلسالمية دراسة مقارنة بين النظم اإلسالمية والنظم الوضعية. (. 2111أدهم، فوزي كمال.) -
ت . اجمللة العلمية جلامعة املل. فيصل، العلوم اإلنسانية تربويةنحو توجيه إسالمي للعلوم ال ( .ت2112آل عمرو ،حممد عبد اهلل.) -

 1( 3واإلدارية،)
 . املكتبة الوقفية، دار ابن كثري، دمشقصحيح البخاريحممد بن إ اعيل بن إبراهيم.) ب ، ت ( .  البخاري،-
الخازن(، ومعه معالم التنزيل )تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل )تفسير البغوي، احلسني بن مسعود الفراء.) ب، ت(. -

 . دار  يبة، الرياض)البغوي
الثقافة اإلسالمية.. األصالة »بعنوان  البيان الختامي لمؤتمر مكة المكرمة الخامس عشر الذي عقدته رابطة العالم اإلسالمي-

 م.2114/ 9/  31-28هـ اليت املوافق 12/1435/ 6 -4، وذل. يف الفرتة من « واملعاصرة
مجلة دراسات عربية ( . تإدارة األزمات يف علم اإلدارة املعاصر و انعكاسارا يف السنة النبويةت. 2111داري، مشعل .)احل -

 .29وإسالمية ،عدد 
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك(. مبادئ األسلوب اإلداري يف اإلسالم. 2112حرب، سامت حسن. ) -
 عمان ،. دار املناهج للنشر والتوزيعيادة التربوية في اتخاذ القرارات اإلداريةمهارات الق(.2118احلريري، رافدة.) -
 رسالة دكتورة غير منشورة جامعة ام القرى(.  منهجية التأصيل اإلسالمي للعلوم الرتبوية . 2119احللواين إحسان حممد .)-
. دار الشبل للنشر ة في المملكة العربية السعودية(. اإلدارة المدرسية وتعبئة قواها البشري1992احلقيل، سليمان عبد الرمحن.)-

 والتوزيع والطباعة، الرياض.
مقدم الى مؤتمر (  اليابانية يف اإلدارة الرتبوية من منظور الرتبية اإلسالميةت. Z(. تتفعيل نظرية )2111حكيم، شرين عبد اجمليد.) -

 28-27العربي ، كلية التربية في بورسعيد في التاريخ من معايير الجودة واالعتماد في التعليم المفتوح في مصر والوطن 
 2010مارس 

(.ت التأصيل والتوجيه اإلسالمي لعلم اإلدارة ونظرياته يف اجلامعات اإلسالمية : تصور مقرتد 2112محرون، ضيف اهلل حمضبان. )-
 (23ود اإلسالمية، العدد )مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعلتوجيهه إسالميا ت ، 

رسالة ماجستير غير منشورة جامعة (. القيادة اإلدارية _ دراسة مقارنة _ . 2117الدريعي ،حسن بن حممد بن حسن بن محد ) -
         اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

  .عمان: دار الفكر ،اإلدارة التربوية والمدرسية(. 1998الدوي.، تيسري .) -
(.واقع التحفيز بني القطاع العام واخلات: دراسة بالتطبيق على مديري اإلدارات الوسطى باململكة العربية 2116دياب، عبد احلميد.) -

 ،مصر41  -28، ص ص 175مجلة المدير العربي العدد السعودي. 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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. الرياض: دار التطبيقات –المداخل  –المنهج  –وم التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية: المفه(. 1996رجب، إبراهيم )-
 عا  الكتب.

 اهليئة املصرية العامة  للكتاب، القاهرة  تفسير المنار تفسير القرآن الحكيم. ( .   1990رضا، حممد رشيد بن علي .) -
 الرتبية، جامعة املل. سعودقسم  . كلية الرتبية،التأصيل اإلسالمي للتغير االجتماعي(.2114الزامل، حممد بن عبداهلل .) -
رسالة دكتورة غير ( .دور الشفافية واملسألة يف احلد من الفساد اإلداري يف القطاعات احلكومية . 2111السبيعي ،فار  علوش.)-

 منشورة . جامعة نايف
 . جامعة دمشق ، كلية االقتصادإدارة تمكين العاملين( 2115.) سالمة، سلمان-
 . دار الشروذ، القاهرة. ل القرآنفي ظال(.  1991سيد قطب . ) -
 . مكتبة عني يس، القاهرة اإلدارة األصول واألسس العلمية(. 1984سيد، حممود اهلواري.) -
 ،مصر3(5) " النفس وعلم التربية في عربية مجلة دراساتاإلداريةت . للقيادة اإلسالمي تالتأصيل .(2111الشمراين، حامد. )-
 . دار احللع، عمان . صحيح مسلمبوريمسلم بن احلجان القشريي النيسا-
رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة أم (. مفهوم األصالة واملعاصرة وتطبيقاته يف الرتبية اإلسالمية. 2119الصويف ، محدان عبداهلل. ) -

 القرى
 القاهرة المعارف،دار  جامع البيان عن تأويل آي القرآن )تفسير الطبري(.الطربي ، حممد بن جرير. ) ب، ت (. -
 الوزارات يف اإلدارية املساءلة مستوى على الشفافية تطبيق (. تأثر (2010عمر . حممد و العضايلة ،علي حامد نايل ،رشا الطراونة -

 ،عمان  1(6) المجلة االردنية في ادارة االعمال ،األردنيةت 
ل اهلل عليه وسلم وتطبيقارا يف اإلدارة الرتبوية. (. مناذن من القيادة اإلبداعية يف حياة الرسول ص2112الطويرقي، نوال سعد.) -

 رسالة دكتورة غير منشورة جامعة ام القرى
 . دار الشروذ للنشر والتوزيع، جدة. اإلدارة المدرسية الحديثة(. 2111عابدين، حممد .) -
)  17مجلة اإلداري، ت.  (. ت مالمت الفكر اإلداري عند املفكرين املسلمني / إضاءات ومالحظات1995عبد الغي، يسرى. ) -

 . مصر102 – 80(، ص ص  62
   http://www.sst5.com/readArticle(. تتطور علم االدارة واملدا  االداريةت   2115العامري، حممد شيبان.)-
 اإلدارة نظر وجهة من األردين القطاع العام يف اإلداري اإلبداع ممارسة يف والشفافية التفويا اإلداري أيية" ، 2006 رائد، عبابنة، -

 اإلداري واالقتصادي، جامعة اليرموك والتحول اإلبداع مؤتمر إلى مقدمة ورقة عمل ،"اإلشرافية
 للنشر والتوزيع.املنصورة .املكتبة العصرية المشاركة المجتمعية واإلدارة الذاتية للمدرسة (. 2117العجمي، حممد حسنني. ) -
 . مكتبة الرشد ، الرياضاالدارة والتخطيط التربوي( .2115عطية، عماد .)  -
 .الدار السعودية، جدةاالدارة في االسالم ( .1985العلي، حممد مهنا.)  -
 . دار املسرية، عماناالدارة في االسالم المنهجية والتطبيق(. 2111الفهداوي،  فهمي خليفة.) -
 املديرات، وجهة نظر من الرياض مبدينة العام التعليم مدار  يف الذاتية اإلدارة تطبيق (.   واقع2113)  دفه بنت الفياض راين -

 اإلسالمية  سعود بن محمد اإلمام رسالة ماجستير غير منشورة،  جامعةواملعلمات . 
 القاهرة . عا  الكتب،التربية اإلسالمية بين األصالة والمعاصرة(. 2114القاضي، سعيد إ اعيل.)-
 دار املعارف، القاهرة. الجامع ألحكام القرآن )تفسير القرطبي(. القر ع ، حممد بن أمحد األنصاري . ) ب، ت(. -
 نظر وجهة من اإلسالمية املعايري يف ضوء الرتبوية القيادة لنمط الثانوية املدار  مديري ممارسة . درجة (2119محد . ) قشطة ، م  -

 رسالة ماجستير غير منشورة،  الجامعة اإلسالمية .غزةتقو ية.   دراسةتفعيلها  وسبل املعلمني
 . دار الفتت فلسفة التربية اإلسالمية دراسة مقارنة بالفلسفات التربوية المعاصرة ( .2117الكيالين ماجد عرسان .)-
 . دار االفكار الدولية، االردن    مسند أحمد بن حنبل -
 . مكتبة الرشد الرياضاالدارة اإلسالمية المنهج والتطبيقات (. 2114املطريي ،حزام ما ر.) -
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هاني صالح حسن سعد املقداديد   قراءة تأصيلية معاصرة اإلدارية اإلسالمية وتطبيقاتها يف امليدان الرتبويعلم اإلدارة يف ضوء املدرسة 
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المسند الجامع ألحاديث الكتب الستة ومؤلفات أصحابها األخرى وموطأ مالك  (.1993معروف بشار عواد واخرون .) -
    خز ة. دار اجليل، بريوتومسانيد: الحميدي وأحمد وعبد بن حميد ، وسنن الدارمي ، وصحيح ابن 

 . دار اخلالدية، جدةاالشراف التربوي الفعال( . 2113احلسن حممد .) املغيدي، -
 . املنظمة العربية للتنمية االدارية، القاهرة. التمكين كمفهوم اداري معاصر(. 2116ملحم، ىيي.)-
 روت دار الفكر بي، أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع(. 1999النحالوي، عبدالرمحن.) -
 عمان.  ،، مطبعة دار املنارةواإلشراف التربوي السلوك التنظيمي في اإلدارة(. 2111نشوان، يعقوب حسني .) -
 سلسلة اإلسالمية، الجامعة مجلةموضوعيةت.  دراسة – الكرمي القرآن وحي األزمات من (.ت إدارة2111رشيد.) صبحي .اليازجي-

 . 2(19اإلسالمية ،) الدراسات
 عا  الكتب، السعودية أساسيات التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم والمعارف والفنون.(. 2114ياجلن، مقداد.) -

- Tom, Dara .( 1996)." Course for civilization crisis: Ethics of Hudson Valley Business"
Journal;5/27/96, Vol. 7 Issue 2, p32Personal Behavior 
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