


































الفصل األول 

خلفٌة الدراسة ومشكلتها 

: المقدمة

. الحمد هلل حمداً كثٌراً طٌباً مباركاً فٌه، حمداً ٌوافً نعمه وٌكافا مزٌده

. والصالة والسالم على سٌد المرسلٌن محمد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى ٌوم الدٌن

انَل  لَل َلدْد : " قال تعالى َل  كَل و هللاِهَّللا ٌَلرْد ُك انَل  ن كَل نَل ٌة لِّلمَل سَل ةٌة حَل وَل سْد
ِف  ُك ولِف هللاِهَّللا سُك مْد فِفً رَل مَل  لَلكُك وْد ٌَل الْد ثِفٌراً  وَل َل كَل رَل هللاِهَّللا كَل سورة "  ااْد ِفرَل وَل َل

.                                                                                                     21األحزاب، آٌ  

 ٌمثل ال ابد النمو ج وال دوة الحسن  لكل  بناء  م  اإلسالم، من ه ه ااٌ  الكرٌم  ٌتأكد  ن الرسول 

 من تر م  حٌ  وعملٌ  لإلسالم من  عهد الصحاب  رضوان هللا علٌهم حتى قٌام الساع ، و لك لما ٌمثله 

عموماً ولل رآن العظٌم  صوصاً، وه ا ما  عل السٌدة عابش  رضً هللا عنها ت ول فً وصف  لق الرسول 

 :"(513، ص1983مسلم، رواه ) "كان  ل ه ال رآن .

مظهر نظري : كان لإلسالم مظهران: "ب وله (5، ص1996قلعه  ً، )ول د وّضح ه ا المعنى 

 من  حادٌث، ومظهر عملً ٌت لى فً سٌرة ٌتمثل فً آٌات كتاب هللا تعالى، وما نطق به الرسول 

...".  وهما   ٌفترقان  بداً المصطفى 

ومن طبٌع  البشر البحث عن مظاهر الكمال اإلنسانً فً سٌر العظماء، لٌت  وا منها األسوة 

 تمثل الضال  المنشودة لكل باحث عن وإن سٌرة النبً . العظمى وال دوة الحسن  فً كل  وانب حٌاتهم

ٌَلر ٌّزت به من مزاٌا لم تتوفر فً غٌرها من الس و ولى ه ه المزاٌا  ن هللا تعالى تكّفل بحفظها . الحق لما تم



ا":كما حفظ الكتاب العزٌز لٌحفظ الدٌن بأصلٌه، ال رآن والسن  حٌث قال  ّل  الله ا لَلهُك  إِفنِهَّللا إِفنِهَّللا رَل وَل كْد
ا ال ِّل نَل لْد زِهَّللا نُك نَل نَلحْد

ونَل  افِفظُك  تمثل بعلم فً منتهى الدق  والتوثٌق، وه ا الحفظ لسنته وسٌرته   . 9 سورة الح ر، آٌ  "لَلحَل

صطلح اوالشمول وا ستٌعاب لكل ح ابق الحٌاة وتفصٌالتها فً العادات والعبادات واأل الق والمعامالت، 

ال ي   ٌو د له نظٌر و  مثٌل فً التارٌخ اإلنسانً،   فً تارٌخ  (علم الحدٌث)علٌه لدى العلماء بـ 

(.  1989 وحّوى، ؛1979الندوي، ) األنبٌاء و  فً تارٌخ العظماء

ف عنه  نه  هً البعد الواقعً فً  فعاله وممارساته ومٌزة ثانٌ  من مزاٌا سٌرته العطرة  رِف ، إ  عُك

ما  مر بشًء إ  وكان  ول من ٌحرص على تطبٌ ه وفعله، وٌسعى بأصحابه ك لك إلى ا رت اء العملً 

 ، فكانت سٌرته بحق  قرب إلى الح ٌ   والواقع والتطبٌق والممارس  والتطبٌ ً لكل ما  مر به  و دعا إلٌه 

 ( . 1989وحّوى،  ؛ 1979الندوي،)من  ي سٌرة   رى 

 وهً ما احتوت علٌه من بعد حركً  عل منها صورًة حٌ  وهناك مٌزة ثالث  من مزاٌا سٌرته 

وعملٌ  له ا الدٌن العظٌم،تنُكم عن هم  عالٌ ، وحرك  مت ددة، وروح ٌ ظ  متوثب ،   تعرف الكسل و  

 كل حٌاته لدعوته ورسالته وإن كان  لك على حساب فكره و هده ووقته وراحته على مدار فوهب . الملل

مٌزًة رابع  تتوج كل مزاٌا  (113، ص 1989حّوى، )وٌضٌف . (1997اإلبراهٌم، )ثالث  وعشرٌن عاماً 

قد ٌو د فً تارٌخ البشرٌ  من سٌرتُكهُك تارٌ ٌ  و  ٌعتبر :"  إ  تمٌزها عن سٌرة كل إنسان،فٌ ولسٌرته 

 لك وحده كافٌاً للهداٌ  واإلقتداء، بل قد تكون سٌرة هؤ ء شراً و بثاً، فال بد  ن ٌ تمع مع شرط التارٌ ٌ  

شرط آ ر لتصلح السٌرة لإلقتداء وا هتداء، ه ا شرط هو  ن ٌكون تصّرف صاحب السٌرة فً الصغٌرة 

". والكبٌرة هو الكمال المطلق وه ا ال ي ن ده على الكمال والتمام فً سٌرة النبً 



، للتأكٌد على وبعد كل ه ه المبررات التً ساقها الباحث فً ضرورة اإلقتداء وا هتداء بسٌرته 

على صناع  الحٌاة البشرٌ  بكل -  قادرة بإ ن هللا تعالى-  محفوظ  بٌن  ٌدٌنا، وهً  ن سٌرة الرسول 

 وانبها وفً شتى م ا تها، وتح ق لها ن احاً وتفوقاً ٌتطلع إلٌه كل إنسان عاقل،  ٌاً كان موقعه، و ٌاً كان 

ٌتمّنى على هللا عّز و ّل  ن ٌ عل قادة العرب  (1995 ّطاب،): وهناك من العسكرٌٌن كأمثال.  منصبه

عام ، ٌ علون  والمسلمٌن  اص ، وقادة المؤسسات اإلدارٌ  والعلمٌ  وا  تماعٌ  والسٌاسٌ  وا قتصادٌ 

 قدوتهم الحسن  فً  عمالهم وممارساتهم، لما لها من مردود إٌ ابً على  دابهم، ولما تح  ه من النبً 

 وسٌرة  صحابه الكرام وه ا ما تثبته األدل  ال اطع  من سٌرته . ن احات وإن ازات فً واقع حٌاتهم

رضوان هللا علٌهم، ال ٌن قادوا األم  اإلسالمٌ  فً حٌاته وبعد مماته عسكرٌاً وسٌاسٌاً وإدارٌاً وفكرٌاً 

. وا تماعٌاً واقتصادٌاً إلى العزة والنصر، والى ال ٌر والصالح

 على التربٌ  ، ففً االٌات رّكز (آلٌات وشروط) فً إعداد  ولبك ال ادة األف ا  على وقد اعتمد 

:  بشرطٌن  ساسٌٌن،هماال ٌادٌ  المٌدانٌ  من  الل الغزوات والسراٌا والبعوث، وفً الشروط ف د التزم 

وتم ه ا اإلعداد عبر عملٌات . اإلسالم والكفاٌ ، لٌح ق ب لك مبد  ا تٌار الر ل المناسب للعمل المناسب

حٌث  ( ٌل الصحاب ) و صطلح على تسمٌتهم بـ تربوٌ  وتدرٌبٌ  متتابع  ألولبك النفر ال ٌن عاشوا معه 

 ا رت اء بهم بمدة زمنٌ  قصٌرة من ال اعدة إلى ال م  لٌصبحوا قادة صالحٌن ٌن لون  متهم من استطاع 

(.  2001واألسمر، ؛ 1995 ّطاب، )نصر إلى نصر، ومن ن اح إلى ن اح

 و فعاله وت رٌراته، وعلى ضوء ما ت دم، ف د عنٌت كتب الحدٌث عناٌ  بالغ  ب مع  قوال النبً 

وتناول بعضها طرفاً من سٌرته ومغازٌه وسراٌاه وبعوثه، سواء بإفراد  بواب لها ضمن كتبهم،  و رواٌات 

مبثوث  فً ثناٌا كل  بواب كتبهم، ومن  برز ه ه الكتب ال امع الصحٌح لإلمام الب اري وقد  شار ل لك 

وتتفاوت در   ا هتمام بأبحاث السٌرة بٌن كتاب وآ ر فن د الب اري مثالً :" قابالً (17،ص1992، حمد)



 قبل مبعثه وبعده، ومغازٌه وسراٌاه  فٌفرد كتباً و بواباً من  امعه الصحٌح لسٌرتهٌهتم بسٌرة الرسول 

وبعوثه، ومكاتباته، وفضابل  صحابه، وزو اته، إضاف  إلى ما هو مبثوث من  حداث السٌرة ضمن مروٌات 

 ن الب اري كاد  ن : والمتأمل لل امع الصحٌح ٌ ف على ح ٌ   هام  وهً. كتب و بواب  امعه الصحٌح

. ٌُكغطً  برز  حداث السٌرة ضمن مروٌات كتب و بواب  امعه الصحٌح

كتاب ال امع الصحٌح بأنه  ّ ل كتب اإلسالم و فضلها  (1989وحّوى، ؛ 1978السباعً،)وٌعتبر 

بعد كتاب هللا تعالى، لما ا تمع فٌه من مزاٌا الدق  والتوثٌق، ولما تمتع به من منزل  عالٌ  رفٌع  لدى األم  

. عام ، وعند العلماء  اص 

هـ، 256و ما مصنف كتاب ال امع الصحٌح فهو اإلمام محمد بن إسماعٌل الب اري، المتوفى سن  

، و طلق الناس علٌه ( وسننه و ٌامهال امع المسند الصحٌح الم تصر من حدٌث رسول هللا )سماه 

ََل  ٌ ع الكتاب فً  ربع  . (الصحٌح)، وكان الب اري نفسه ٌطلق علٌه ا تصاراً (صحٌح الب اري)ا تصاراً

  زاء، وٌشتمل على واحٍد وتسعٌن كتاباً، تحتوي على سبع  آ ف ومابتٌن و مس  وسبعٌن حدٌثاً، وبغٌر 

(. 1998والب اري، ؛ 1997عبٌدات،)المكرر  ربع  آ ف حدٌث

ومن هنا ٌمكن لألم  اإلسالمٌ   فراداً ومؤسسات،ومت صصٌن وصانعً قرار الل وء إلى السٌرة 

لإلقتداء بصاحب ه ه السٌرة العطرة ومن   ل " ال امع الصحٌح"النبوٌ  ومصادرها الموثوق  وعلى ر سها 

. استنباط مبادئ إدارٌ  تربوٌ  تعٌنهم على تح ٌٍق  فضل ألهداف اإلدارة التربوٌ  فً شتى  وانبها وم ا تها

: تعرٌف اإلدارة التربوٌة

هناك تعرٌفات عدة لإلدارة التربوٌ  ٌظهر من  اللها  ن كل تعرٌف ٌبرز  انبا  و  كثر من  وانب اإلدارة 

. التربوٌ 



تو ٌه نشاط م موع  من األفراد " فٌعرف اإلدارة التربوٌ  بأنها  (29، ص1998الطّوٌل، ) ما 

وبه ا فإن الطوٌل ٌبرز اإلدارة ". و هودهم نحو تح ٌق هدف مشترك من  الل تنظٌم ه ه ال هود وتنسٌ ها

. التو ٌه والتنظٌم والتنسٌق:  التربوٌ  كعملٌ  ترتكز على ثالث  عناصر هام  هً

رفً ومهدي،)و ما  ال ٌادة المسؤول  عن : " ف د عّرفا اإلدارة التربوٌ  بأنها (27،ص 1996العُك

وضع السٌاس  التربوٌ  لل طر فً ضوء الفلسفتٌن ا  تماعٌ  والتربوٌ  السابدتٌن، وفً ضوء تو هات 

ال ٌادة السٌاسٌ ، والعمل على تنفٌ  تلك السٌاس  لتح ٌق األهداف التربوٌ  وا  تماعٌ  وا قتصادٌ  

وبه ا التعرٌف ترتبط " . والسٌاسٌ  للم تمع من  الل   هزتها اإلدارٌ  فً المناطق التعلٌمٌ  الم تلف 

اإلدارة التربوٌ  ارتباطاً وثٌ اً باألهداف التربوٌ  وا  تماعٌ  وا قتصادٌ  والسٌاسٌ  للم تمع عبر   هزته 

ومؤسساته، بحٌث  ن اإلدارة التربوٌ   زء   ٌت ز  من نسٌج الم تمع المتكامل، بل هً العاكس  لفلسفته 

. ا  تماعٌ  والتربوٌ 

رفً ومهدي إ   نه ٌفّصل فً  (33-32، ص2000األغبري،)و ما  فٌؤكد على ما عّرفه كلٌة من العُك

تحدٌد ال هات والمستوٌات التً ت وم على تنفٌ  تلك السٌاسات واألهداف وتحوٌلها إلى  طط وبرامج، 

هً ال ه  التً تعنى بالمشارك  برسم السٌاس  التربوٌ  المستمدة فً فلسف  الدول  وطموحاتها، : " فٌ ول

وت وم ببلورة ه ه السٌاسات من  الل وضع استراتٌ ٌ ، معٌن  ثم تر متها إلى  طط و هداف وبرامج 

تشمل كاف  مفردات العملٌ  التعلٌمٌ ، وٌشارك فً تنفٌ ها مستوٌات إدارٌ  م تلف  ممثل  بوكالء ورؤساء 

".   قسام وإدارات ول ان وم الس وٌمثل وزٌر التربٌ  والتعلٌم ال ه  المسؤول  وصاحب السلطات العلٌا فٌها

فٌشٌر من  الل تعرٌفه إلى الم صد من تبنً اإلدارة التربوٌ  فً  (17،ص1999العماٌرة،)و ما 

تنظٌم العملٌ  التربوٌ  ومؤسساتها،    وهو إحداث التطوٌر النوعً والكّمً فً العملٌ  للمؤسسات واألفراد، 

م موع  اإل راءات التً ٌتبناها الم تمع لتنظٌم العملٌ  التربوٌ  والمؤسسات واألفراد والمتصلٌن : "فٌ ول



بها، ٌ صد تح ٌق األهداف التربوٌ  التً تعكس فلسف  الم تمع وتطلعاته، ٌ صد إحداث التطوٌر النوعً 

".  والكّمً فً العملٌ  والمؤسسات واألفراد

فٌلمس بعداً آ ر فً تعرٌفه، لم تتطرق له التعرٌفات الساب   ب لك  (12، ص1992ال حطانً،)و ما 

: " الوضوح،    وهو البُكعد الدٌنً والروحً وآثاره فً تح ٌق بناء الم تمع اإلسالمً المنشود، فٌ ول

باإلضاف  إلى  ّن اإلدارة التربوٌ  تعنً الممارسات اإلدارٌ  فً المؤسسات التربوٌ  والتعلٌمٌ  والمدرسٌ ، 

تلك اإلدارة التربوٌ  الشامل  لكل  وانب حٌاة المسلم الروحٌ ، والعلمٌ  :  ٌضاً نعنً باإلدارة التربوٌ 

والعملٌ ، وكاف  متطلبات األم  الدٌنٌ  وا  تماعٌ ،  ي إدارة التربٌ  بمعناها الواسع، ال ي ٌح ق بناء 

".  م تمع األم  المسلم  المنشود

: وعلى ضوء تلك التعرٌفات لإلدارة التربوٌة ٌتضح للباحث ما ٌلً

 ن اإلدارة التربوٌ    بد  ن تكون إدارة كل ما له عالق  بالتربٌ ، و لك من حٌث تربٌ  الفرد 

وتنمٌته وإعداده لصناع  الحٌاة و داء مهمته على  فضل و ه، بما ٌح ق طموحات و هداف الم تمع ال ي 

ٌُككسب اإلدارة التربوٌ   انباً كبٌراً من األهمٌ ، ألنها تُكمّثل إدارة النظام ال ي ٌتعلق . ٌعٌش فٌه وه ا مما 

ثم   بد لإلدارة التربوٌ   ن تكون . بإعداد وصناع  البشر ال ٌن هم عماد الم تمع فً حاضره ومست بله

التعالٌم عاكس  للسٌاسات التً تنته ها الدول  فً الم ا ت السٌاسٌ  وا قتصادٌ  وا  تماعٌ ،  و تعكس 

 الدول ، فمن المفترض  ن اإلدارة التربوٌ  فً الم تمع الر سمالً تعكس فلسف  ه ا ا تدٌن بهالتً الدٌنٌ 

الم تمع وتطلعاته، و ن اإلدارة التربوٌ  فً الم تمع اإلسالمً تعكس فلسف  اإلسالم فً تربٌ  األفراد 

.  واألم 



ه ا باإلضاف  إلى ضرورة و ود إدارات  و مؤسسات إدارٌ   و  هات معٌن  ت وم على متابع  

موضوع اإلدارة التربوٌ  على مستوى مناطق  و مراحل تعلٌمٌ  من  الل مشارٌع و طط مدروس  تنس م 

. مع سٌاسات الدول ، ومع رؤٌ  الدٌن ال ي تدٌن به تلك الدول 

 

: نشأة اإلدارة التربوٌة وتطورها

إن اإلدارة قدٌم  قِفدم اإلنسان وهو ٌحاول إدارة شؤونه وشؤون  سرته، وك لك إدارة شؤون العشٌرة 

وإن المتمعن فً تارٌخ األمم والشعوب والحضارات ٌصل إلى نتٌ   واضح  وهً  نها استطاعت . وال بٌل 

تح ٌق إن ازات ومشروعات عظٌم  ما زالت آثارها شاهدةٌة علٌها، مثل بناء ال سور، وتشٌٌد األهرامات، 

وإن إن از ه ه المشروعات   بد  نه . وشق الترع، وإقام  السدود، حتى اعتبر بعضها من ع ابب الدنٌا

تطلب  نظم  دقٌ   من الت طٌط والتنظٌم وال ٌادة والت ٌٌم، إ  ٌصعب تح ٌق مثل ه ه اإلن ازات دون و ود 

(. 2000واألغبري، ؛ 1998الطوٌل،)إدارة منظم  تنظٌماً دقٌ اً ومحكماً 

التطور اإلداري فً ال رون الوسطى وٌركز بال ات على بروز  (1998الطوٌل،)وٌستعرض 

، وما تمٌزت به (م1200-700)الحضارة اإلسالمٌ  فً قٌادتها للعالم لمدة  مس  قرون على األقل، من عام 

. ه ه الحضارة من قوة وتنظٌم فً الحكم واإلدارة وفً سابر شؤون الحٌاة

إ  اإلسالم بنظرٌته الشامل  ل مٌع نواحً الحٌاة اإلنسانٌ  بما فٌها ال انب اإلداري والتنظٌمً، فإنه ٌسعى 

من  الل  لك إلى بناء حٌاة كرٌم  ترتكز على إنشاء عالقات إنسانٌ  بٌن الناس شعارها ال سد الواحد ال ي 

ٌُكدارون  و ٌعملون معاً . إ ا اشتكى منه عضوٌة تداعى له سابر ال سد بالسهر والحمى سواًء كانوا ٌدٌرون  و 

وترسٌ اً له ه المبادئ ف د  ولى اإلسالم  همٌ  كبرى لل ٌادة واإلدارة . فً  ٌ  تنظٌماٍت  و مؤسسات



إ ا ما فّرط فٌها الرؤساء -  ّل وعال-و عتبرهما مسؤولٌ  ث ٌل  ت تدي المحاسب  والسؤال من هللا 

.  والمسؤولون

وه ا مما  كسب الحضارة اإلسالمٌ  تفوقاً ملحوظاً وواضحاً فً م ال اإلدارة عبر مسٌرتها وتارٌ ها، 

و عطاها السبق الكبٌر فً الممارس  والتطبٌق على كل ما  اء بعدها من نظرٌات ومبادئ فً اإلدارة 

والسلوك اإلنسانً فً الغرب والشرق، بل كانت هً األساس ال ي بُكنٌت علٌه النظرٌات الحدٌث  فً علم 

. اإلدارة والسلوك اإلنسانً

 واستمرت بعد  لك محاو ت الدول والم تمعات فً التوسع والتطور، تُكّو ت بالنهض  العلمٌ  

والثورة الصناعٌ  التً شهدتها  وروبا فً منتصف ال رن التاسع عشر والتً بدورها  دت إلى زٌادة كبٌرة 

بشكل مست ل عبر إدارة  (علم اإلدارة)فً عدد المصانع والشركات وعدد العاملٌن فٌها، مما  دى إلى بروز 

م، 1916فً العام  (هنري فاٌول)الشركات والمنظمات الصناعٌ  الكبرى، حٌث برز المهندس الفرنسً 

و صدر كتابه إدارة المصانع واإلدارة العام ، ضّمنه عناصر اإلدارة األساسٌ  وهً الت طٌط والتنظٌم 

واألمر والتنسٌق والضبط، وقد تم تطبٌق ه ه العناصر فً م ال اإلدارة العام ، ومن ثم انت لت إلى م ال 

(. 1999 والطوٌل، ؛1998ال طٌب وآ رون،)اإلدارة التربوٌ 

وبعد تطور علم اإلدارة توسع من إدارة األعمال إلى اإلدارة التربوٌ ، حٌث ظهرت اإلدارة التربوٌ  

م، إ  نشطت ال امعات األمرٌكٌ  فً  وا ر األربعٌنات وال مسٌنات فً تعزٌز 1946كعلم مست ل عام 

وتنشٌط روح البحث والدراس  فً سبٌل تطوٌر ه ا العلم، فظهرت العدٌد من المؤلفات والكتب والم الت 

العلمٌ  والدورٌات المت صص ، و  رٌت دراسات مٌدانٌ ، و عطً الدارسون والباحثون الفرص  لتطوٌر 

 نفسهم ونشر  بحاثهم ودراساتهم، مما  سهم فً إثراء وإشهار علم اإلدارة التربوٌ  فً الو ٌات المتحدة وفً 

م، ومن ثم انت ل بعد 1967حٌث انت ل علم اإلدارة التربوٌ  إلى  وروبا فوصل إلى برٌطانٌا عام .  ار ها



 لك إلى ما كان ٌسمى با تحاد السوفٌٌتً، وبعدها إلى سابر الدول المت دم  والنامٌ  فً  مٌع  نحاء 

(. 1996العرفً ومهدي،)المعمورة

وبناًء على ه ا ا ستعراض التارٌ ً لتطور علم اإلدارة التربوٌ  ٌالحظ الباحث بأن بروز ه ا العلم 

 اء متأ راً إلى حٍد ما، من   واسط ال رن الماضً فً الو ٌات المتحدة،ووصل إلى  وروبا فً  وا ر 

الستٌنات والسبعٌنات، ولم ٌفرض نفسه كعلم مست ل له حضوره فً ال امعات والمعاهد العلٌا عالمٌاً إ  بعد 

عشرات السنٌن من بعد ظهوره، و لك بعد  هوٍد مضنٌ  ومكثف  من البحث والدراس  فً األدب اإلداري 

. التربوي، وإ راء الكثٌر من البحوث والدراسات المٌدانٌ 

وه ا ٌدل فً نظر الباحث على مدى ض ام  ال هود التً بُك لت فً سبٌل بروز ه ا العلم 

. وا عتراف به كعلم مست ل،     موقعه ب دارة فً معظم ال امعات األ نبٌ  والعربٌ 

ومن ناحٌ    رى فإن تأ ر ظهور ه ا العلم كل ه ه المدة ٌشٌر فً نظر الباحث إلى  ن البعد 

التربوي فً اإلدارة   ٌمثل األولوٌ  األولى فً نظر الغرب، وكأن اا ت والمصانع والشركات ا قتصادٌ  

هً  هم فً نظرهم من اإلنسان، وه ا بالطبع ٌعطً د ل  واضح  إلى ت دم البعد المادي وا قتصادي فً 

المصانع - تارٌ ٌاً -   سٌما و ن المؤسسات التربوٌ  سبق و ودها. نظرهم على البعد التربوي واإلنسانً

والمؤسسات ا قتصادٌ ، فكانت  حرى با هتمام فً إدارتها وا رت اء بها إلى األفضل واألحسن، ألنها تهتم 

. ببناء اإلنسان  و ً و  ٌراً 

 

: اإلدارة فً اإلسالم



ل د  رسى ال رآن الكرٌم الكثٌر من المبادئ اإلدارٌ  الهام  باعتبارها ركابز  ساسٌ  فً الم ال 

. اإلداري فً سبٌل بناء اإلنسان وتنمٌته لتح ٌق  هداف اإلسالم فً صناع  الحٌاة

ك لك مشتمل  على الكثٌر من ه ه المبادئ  ٌضاً - قو ً وعمالً وت رٌراً - و اءت السن  المطهرة 

بإعتبارها المصدر الثانً للحٌاة اإلسالمٌ  بعد ال رآن الكرٌم، مع األ   بعٌن ا عتبار  ن التعامل مع سن  

 فً م ال التشرٌعات والمعامالت والعالقات ال اص   عملٌ    ت بل الت زب ، فكما  ننا نأ   بسنته النبً 

 فً م ال اإلدارة،   سٌما و ن السن  المشرف  وبال ات سٌرته العطرة والعام  فه ا ٌو ب األ   بسنته 

 فً بناء ال ماع  فً مك  المكرم ، وفً بناء الم تمع غنٌ  وثرٌ  بالمبادئ اإلدارٌ  التً مارسها النبً 

. والدول  فً المدٌن  المنورة

ٌكابر من ٌ ول بأّن اإلدارة و سسها ومبادبها  اءت : " ه ا الكالم ب وله (18،ص2000األغبري،)وٌعمق 

فالحق . بها النظرٌات اإلدارٌ  الحدٌث ، ولم تكن معروف  فً صدر اإلسالم وما بعده من الحضارة ا سالمٌ 

 مستوى مت دم من التطور واإلزدهار، و لك من إلى ن ا سالم كدٌن ودول  وكحضارة و م  ساد ووصل 

 الل األسس والمبادئ وال واعد اإلدارٌ  التً تُكمثل إمتداداً ح ٌ ٌاً للمنهج اإلسالمً ال ي  رسى دعابمه 

(.    18،ص2000األغبري،)" اإلداري األول محمد

 و صحابه الكرام رضوان هللا علٌهم تُكمثل اإلدارة على  ن سٌرة النبً  (2003سوٌدان،)وٌؤكد 

ثلى لم تلف  وانب الحٌاة، فهو   ال ي  رسى األسس والمبادئ العام  لعلم اإلدارة بم تلف  شكالها، المُك

 قد مّثل دور المدٌر ال دوة وكأنه . ومستوٌاتها، وعناصرها من ت طٌط وتنظٌم وتو ٌه وإشراف ومراقب 

و ن  صحابه الكرام مّثلوا دور الموظفٌن، فأنعم به من مدٌر، و نعم بهم من موظفٌن،  طاعوا مدٌرهم حتى 

.   وقدوتهم   صبحوا مدٌرٌن نا حٌن،  ثبتوا التزامهم باألنظم  واللوابح التً  رساها لهم قابدهم 



 ن العبرة لٌست بالمسمٌات والمصطلحات، إنما العبرة  (1984 بو سن،)وٌوضح من ناحٌ    رى 

فوظابف اإلدارة بمسمٌاتها الحدٌث  كالت طٌط والتنظٌم والتو ٌه والرقاب  وال ٌادة . بالتطبٌق والممارس 

بِّل َلت بصورة مثالٌ  وتل ابٌ ،  فضت إلى  وا تصال وغٌرها، لم تكن تسمى به ه المسمٌات، ولكنها وُك ِفدت وطُك

. ، وفً عهود ال لفاء الراشدٌن من بعدهإنشاء م تمع الكفاٌ  والعدل فً عهده 

 ن ما ٌمٌز اإلدارة فً اإلسالم على سابر النظرٌات  (1984 و بو سن، ؛2000األغبري،)وٌتفق كل من 

و نها تأ   بعٌن . اإلدارٌ  األ رى  نها ترتكز على الع ٌدة ا سالمٌ ، و ن مر عٌتها هً الكتاب والسن 

ا عتبار  مٌع المتغٌرات التً تؤثر فً العملٌ  اإلدارٌ  دا ل المنظم  و ار ها، وربط سلوك الفرد العامل 

. فٌها بالمؤثرات ا  تماعٌ 

 

: المؤسسات التربوٌة فً التارٌخ اإلسالمً

، وتدعٌماً لفكرة الوحدانٌ  (إقر ) ورددها  لف  برٌل علٌه السالم تلبٌ  ألول كلم  نطق بها النبً 

بٌن البشر، كانت ال راءة والسٌر فً طرٌق العلم والمعرف  هما المحور ال ي دارت حوله فلسف  التربٌ  

اإلسالمٌ  من   ل تحرٌر ع لٌ  اإلنسان من كل ما علق بها من   الط و فكار شتى من ب اٌا الدٌانات 

فأنشبت من   ل تح ٌق  لك المؤسسات التربوٌ  الم تلف  التً نبعت من صمٌم حا ات الم تمع . األولى

(. 1997متولً،)اإلسالمً وتطوره، فكانت تنبض بروح اإلسالم وتهتدي بتعالٌمه و غراضه 

:  وأما هذه المؤسسات فهً

كانت دار األرقم بن  بً األرقم  ول مؤسس  تربوٌ  فً اإلسالم فً مك  : دار األرقم بن أبً األرقم- 1

المكرم  و لك مع انطالق  الدعوة و ول البعث ، حٌث كانت تستوعب  عداداً قلٌل  ممن ٌتسربون الٌها  لس  



  ؛1989مؤسس  آل البٌت  ) ٌتعلمون منه  مور دٌنهم  وفاً من قرٌش لٌلت وا مع رسول هللا 

(. 1997ومتولً،

 المدٌن  المنورة صار المس د النبوي المؤسس  التربوٌ  األولى التً ت وم إلى بعد اله رة :المسجد- 2

، ا  ٌ تمع فٌه الناس  مس   وقات للصالة، بمسؤولٌٍ  كبرى فً الم ال التربوي والتعلٌمً فً عهده 

ٌُكتلى فٌه ال رآن، ه ا عدا  نه كان فً ال انب الشمالً منه  ٌُك طب فٌه كل  مع ، و وتنع د فٌه حل ات العلم، و

ّف )ت وم  التً سكنها ف راء المها رٌن واألنصار والغرباء، وهم من طعون للعلم والعبادة، وتعلم ال راءة (الصُك

(. 1989،مؤسس  آل البٌت)والكتاب 

 وفً عهد ال لفاء الراشدٌن وفً واستمرت مهم  المس د التربوٌ  والتعلٌمٌ  فً عهد رسول هللا 

وتعددت وظابف المس د لت مع بٌن الدٌن . كالعصرٌن األموي والعباسً. العصور اإلسالمٌ  األ رى

والدنٌا، فكانت مكاناً إلقام  الصالة وللتث ف فً العلوم الدٌنٌ  والدنٌوٌ ، ومكان  لل ضاء، وع د  لوٌ  ال ٌش، 

ومكان   ست بال وفود ال بابل وسفراء الدول، ومنبراً للتعرٌف بال ضاٌا ا  تماعٌ  وا قتصادٌ  والسٌاسٌ ، 

ه ا باإلضاف  إلى دوره األساس فً التربٌ  اإلسالمٌ ، وفً التث ٌف العلمً للمسلمٌن، ودفع الحضارة 

(. 1997متولً، )اإلنسانٌ  إلى الرقً والت دم بالعلم والتعلٌم

:-  ومن أشهر المساجد والجوامع التً لعبت دوراً هاماً فً هذا المجال

المس د الحرام بمك  المكرم ، والمس د النبوي الشرٌف فً المدٌن  المنورة، والمس د األقصى المبارك فً 

ال دس الشرٌف،وال امع األموي فً دمشق، و امع ال روٌٌن فً فاس، و امع المنصور فً بغداد، و امع 

قرطب  فً األندلس،و امع ال ٌروان فً تونس،و امع عمرو بن العاص و امع األزهر فً ال اهرة،ومس د 

(. 1997 ومتولً، ؛1989مؤسس  آل البٌت،)البصرة ومس د الكوف 



وهك ا فإن قٌام المس د بدوره كمؤسس  تربوٌ  من حٌث األداء والتنظٌم والتموٌل كعناصر تشكل 

 ال ي  نشأ الفعالٌات األساسٌ  التً تتضمنها اإلدارة التربوٌ  ممثلً  بالنمو ج األعلى، نمو ج الرسول 

مس د المدٌن ، ونّظم العمل فٌه و نفق علٌه مما كان ٌصله من األموال، كما  عل بٌته ب واره لٌكون تحت 

 ٌست بل الوفود من كل باإلضاف  إلى  لك كان الرسول . إشرافه، والمشارك  فٌه بصورة دابم  وفّعال 

 زٌرة العرب فً مس ده  و ٌبعث إلى بعضها المعلمٌن من  صحابه األكفٌاء، ٌ رؤونهم ال رآن، وٌف هونهم 

فً الدٌن، وٌؤدبونهم على األ الق الصالح ، وحث هؤ ء المعلمٌن على إبداء قدر من المرون  والمبادرة 

(. 1989مؤسس  آل البٌت،)الش صٌ  لتح ٌق ه ه األهداف على الو ه األمثل 

 ٌعود ظهور الكتاتٌب إلى عهد  بً بكر الصدٌق رضً هللا عنه عندما قام حفظ  ال رآن :الكتاتٌب- 3

تاب تح ٌق غرضٌن : بإنشابها فً األماكن الربٌس  لتعلٌم الصبٌان، واستهدف التعلٌم فً الكُك

 تحسٌن   القه إلىٌرمً : تزوٌد الصبً بمبادئ العلوم من قراءة وكتاب  ونحو ولغ  وحساب، والثانً: األول

وتربٌته التربٌ  الصحٌح ، من  الل ال رآن الكرٌم، تالوة وحفظاً، ومعرف  العبادات وغٌرها من  مور 

. الدٌن

ن من الكتاتٌب ٌْد ف المسلمون نوع ٌُكطلق علٌه مكاتب األٌتام، حٌث ٌ وم على : ول د عرَل  حدهما 

، "كتاتٌب السبٌل" إنشابها  هل ال ٌر والعلم لتعلٌم األٌتام والف راء من  و د المسلمٌن م اناً،  و طلق علٌها 

مؤسس  آل )وثانٌها كتاتٌب ٌ وم على إنشابها من ٌت   التعلٌم حرف  له، وٌدفع الصبٌان فٌها   ر تعلٌمهم

(. 1997 ومتولً، ؛1989البٌت،

وهو نظام تعلٌم  اص   تص به ر ال الطب   العلٌا فً تلك الفترة من ال لفاء واألمراء : القصور- 4

ن المدنً والعسكري، فكانوا ٌت  ون ألو دهم معلمٌن  ٌْد واألغنٌاء، والش صٌات البارزة فً الم ال



رفوا  لق وإما رواٌ "األدب"، وقد  شتق ه ا اإلسم من "بالمؤدبٌن" صوصٌٌن عُك مؤسس  آل )، واألدب إما  ُك

 (.1997 ومتولً، ؛1989البٌت ،

: وقد اشتمل هذا النظام التربوي

حٌث ٌهدف إلى تأهٌل  بناء ال اّص  وإعدادهم ل دم  ال لفاء وشغل المناصب الربٌس  فً : التأدٌب - أ

ل ٌ  والع لٌ   الدول ، عن طرٌق تنمٌ  ش صٌاتهم تنمٌ  متكامل  تتناول ال وانب ال سمٌ  وال ُك

والعملٌ ، ونظراً ألن التأدٌب كان ٌتم فً ال صور فإن تموٌله كان ٌ ع على عاتق األهل وٌشتمل  لك 

ب (. 1997 ومتولً،  ؛1989مؤسس  آل البٌت )على   ر المؤدِف

وه ه لم تكن تهدف إلى التعلٌم بالمعنى الضٌق للكلم ، بل إلى : م الس السمر  و الصالونات األدبٌ  - ب

توسٌع  فق الحاضرٌن عن طرٌق الن اش وتداول األمور الث افٌ  بصورة عام ،وعادة ما كانت تنع د 

 (.1989مؤسس  آل البٌت ، )لٌالً بعد صالة العشاء، فسمٌت م الس السمر

حٌث غلب علٌها مناظرات الشعراء، ومناقشات الف هاء، " الصالونات األدبٌ "ومنهم من اعتبرها 

وقد ساعدت ه ه الصالونات فً إثراء الت دم .ومسا الت  هل الفن واألدب، ٌحضرها طب   معٌن  من الناس

(. 1997متولً، )العلمً وتش ٌع العلماء على البحث والدراس 

برزت ه ه الحوانٌت مع انتشار الورق فً ربوع الدول  اإلسالمٌ ، فكثرت الكُكتب، : حوانٌت الوّراقٌن- 5

وقد كان ٌ صدها . وتفّنن العرب فً ت لٌدها وت مٌعها من  الل ه ه الحوانٌت مع مطلع الدول  العباسٌ 

 مسرح للث اف  وال دل العلمً، ٌز ر إلىالمث فون من األدباء وطالب العلم والعلماء، فتحولت ه ه الحوانٌت 

 (.1997متولً،)بالمناظرات والندوات والمحاضرات



ولم ٌكن  صحاب ه ه الحوانٌت م رد ت ار ٌنشدون الربح،إنما كانوا فً الغالب  دباء  وي ث اف  

. عالٌ ،ٌبتغون الل ة الع لٌ  من حرفتهم التً  تاحت لهم ال راءة والكتاب  ومتابع  تلك الندوات والمناظرات

 ُكنشأ  ول بٌٍت للحكم  فً بغداد  ٌام ال لٌف  هارون الرشٌد، وإن كان بعض المؤر ٌن : بٌوت الحكمة- 6

 . ٌعٌده إلى  وابل العصر األموي من  عهد معاوٌ  بن  بً سفٌان رضً هللا عنهما

مً به ا  قً الفكري والعلمً فً العصر العباسً، وسُك ٌعد بٌت الحكم  مظهراً لما وصل إلٌه الرُك

ٌُكشبه العلوم، وتشمل الكٌمٌاء والفلك والطبٌع  والهندس   اإلسم على اعتبار  ن المُكراد بالحكم  ما 

 .والرٌاضٌات والموسٌ ى والطب

ول د احتوت بٌوت الحكم   مهات الكتب، والم طوطات فً موضوعات م تلف  وبلغات متباٌن  

فأعتبرت ب لك مراكز علمٌ  للبحث والدراس  ٌفِفدُك . كالٌونانٌ  والفارسٌ  والهندٌ  باإلضاف  إلى اللغ  العربٌ 

إلٌها العلماء ومحّبو العلم لٌ دوا فً مكتباتها بغٌتهم من الكتب والم طوطات النادرة فً العلوم وااداب 

ه ا باإلضاف  إلى  نها كانت تضم حل ات دٌنٌ  و دبٌ  وعلمٌ ،   بت إلٌها ال راء والف هاء . الم تلف 

والمن مٌن واألطباء والفالسف ، وت ّرج منها ك لك األطباء والفالسف  والف هاء . و صحاب النحو واللغ 

(. 1997متولً،)وعلماء اللغ 

على الرغم من  ن منازل العلماء   تُكعد مؤسسات تعلٌمٌ  بالمعنى الدقٌق للكلم ، لحرم  :منازل العلماء- 7

البٌت، ولكون المسا د هً  فضل مراكز للتدرٌس، إ   ن منازل العلماء  سهمت بحظ وافر فً الحرك  

باإلضاف  إلى  لك  .العلمٌ  والتربوٌ  بال ات على المستوٌٌن ا بتدابً والعالً،  اص  قبل انتشار المدارس

لف  فً المال وال هد، وموا ه  بعض الظروف التً تحول دون انت ال المعلم من  ف د ساعدت على ت فٌف الكُك

ت )ومن المنازل التً اشتهرت فً التارٌخ اإلسالمً منزل  م الدرداء فً دمشق  .منزله إلى مكان آ ر



  ؛1989مؤسس  آل البٌت ،)ومنزل ابن سٌنا، ومنزل اإلمام الغزالً، ومنزل  بً سلٌمان المنط ً  (هـ81

 (.1997ومتولً، 

وقد كانت ه ه المنازل مل أً للطالب والدارسٌن من م تلف األقطار واألمصار و سهمت بحرك  

علمٌ  وفكرٌ  رابدة فً م تلف الموضوعات كالنثر والشعر، وعالق  النحو بالمنطق، والفرق بٌن طرٌ   

. و حٌاناً تتطرق إلى مواضٌع نفسٌ  و  القٌ ، والى الفنون، واإلدراك ال مالً. المتكلمٌن وطرٌ   الفالسف 

واحتوت على حل ات علم ضّمت الفالسف  واألطباء والرٌاضٌٌن والفلكٌٌن والمؤر ٌن والشعراء واألدباء من 

(. 1997متولً،) مٌع العالم اإلسالمً 

 ال ان اة كلم  فارسٌ  تعنً الدار التً ٌ تلً فٌها الصوفٌ  للعبادة، وكان ٌ وم على  نشأها :الخنقاوات- 8

طى نف اتها من رٌع األوقاف التً ت صص لها، وات  ت  السالطٌن واألمراء من  وي الت وى والٌسار، وتُكغَل

  انب ما ٌ ومون به من إلىال ان اه تدرٌ ٌاً صورة المعهد العلمً ٌ وم  ماع  من المتصوف  بطلب العلم 

. التصوف وما ٌتبعه من األ كار

و شهر ال ان اوات فً التربٌ  اإلسالمٌ   ان اة سعٌد السعداء التً  صصها صالح الدٌن لف راء 

هـ، و ان اة شٌ ون التً  نشأها األمٌر الكبٌر سٌف الدٌن 569الصوفٌ  الوافدٌن من الشام وال نوب عام 

وكان لها دور فً ترتٌب الدروس والحل ات العلمٌ  فً الف ه على . هـ، و ان اة ال مال756ًالعمري عام 

(. 1997متولً، ) الم اهب األربع ، وفً الحدٌث، وفً التفسٌر، وفً ال راءات

تعود بداٌ  المكتبات من   وابل العهد األموي، حٌث برزت العناٌ  بالكتاب العربً ونشره بٌن : المكتبات- 9

. الناس وإنشاء ال زابن التً تضم الكتب والدفاتر والس الت

 



: وٌمكن ت سٌم المكتبات التً ظهرت فً العالم اإلسالمً إلى ثالث   نواع هً

المكتبات العام ، والمكتبات ال اص ، ومكتبات بٌن العام  وال اص ، والمكتبات العام   نشبت بالمسا د 

 ما المكتبات . والمدارس لتكون فً متناول الدارسٌن، وهً كثٌرة   ٌكاد ٌ لو منها مس د  و مدرس 

ال اص  فهً التً  نشأها العلماء واألدباء  ستعمالهم ال اص وكانت  ٌضاً كثٌرة ومنتشرة، و ما المكاتب 

بٌن العام  وال اص  فهً مكتبات  نشأها ال لفاء والسالطٌن ت رباً للعلم، وحددوا د ولها بإ ن  اص ولطب   

( . 1997 ومتولً، ؛1989مؤسس  آل البٌت،)معٌن  من الناس هم الو هاء 

وكان ٌعمل فً المكتبات طاقم من الموظفٌن والعاملٌن ٌ ف على ر سهم ال ازن وهو ربٌسهم، 

وٌعاونه فٌها م موع  من المتر مٌن، وم موع  من النُّساخ، وم موع  من المُك لِّلدٌن، وم موع  من 

لٌن، وظٌفتهم ارشاد ال ُكراء  ناوِف وكانت تُكزّود ه ه .  ح رات المطالع إلى موقع الكتب  و إحضارها لهم إلىالمُك

رق، عن طرٌق الوقف، وعن طرٌق الهداٌا والهبات، وعن  المكتبات بالكتب والم طوطات من  الل  ربع طُك

طرٌق نسخ الكتب بواسط  بعض الطالب، و  ٌراً عن طرٌق شراء الكتب من حوانٌت الوراّقٌن وت ار 

وبه ا ف د شكلت المكتبات مكاناً هاماً لتث ٌف الشعب، ومكاناً للبحث والتألٌف والتمحٌص، وقامت . الكتب

على حماٌ  الطالب من  شع الت ار والمبالغ  فً  سعار الكتب، كما كانت حافزاً لهم على البحث واإلطالع 

ولم ت تصر رسال  المكتبات على المعلمٌن والطلب  إنما  فادت معظم الباحثٌن والدارسٌن . فً العلوم الم تلف 

فً فروع المعرف  الم تلف ، وساعدت فً الحفاظ على التراث وا حتفاظ بالس الت والوثابق 

(. 1997 ومتولً، ؛1989مؤسس  آل البٌت،)والم طوطات

  ن كلم  مدرس  لم ترد فً المصادر التارٌ ٌ  اإلسالمٌ  حتى إلى  هب بعض الباحثٌن : المدارس- 10

نهاٌ  ال رن الرابع اله ري ت رٌباً، وإن كان المؤر ون المسلمون   معوا ت رٌباً على  ن  ول من بنى 



مدرس  فً ا سالم نظام الملك الطوسً وزٌر ملك شاه السل وقً، فً  واسط ال رن ال امس اله ري 

(. 1997متولً،)

 الم اهب الف هٌ  الم تلف ، فً حٌن إلىوقد  نشبت المدارس كما ٌرى بعض الباحثٌن بهدف الدعوة 

ٌرى البعض اا ر من الباحثٌن  ن السب  فً ظهورها كمؤسسات تربوٌ  مت صص  فً الم تمع اإلسالمً 

هً تطور العلوم والمعارف وما تستدعً فً دراستها من  دل ون اش  ثّرت لكثرتها على   واء المس د 

 إنشاء مؤسس  مت صص  ٌتم فٌها إلىوما ٌحتا ه المصلون فٌه من هدوء و شوع، فظهرت الحا   

وهناك من  ضاف سبباً ثالثاً، هو تلك ". المدرس "التدرٌس واستٌعاب حل ات العلم والن اش  طلق علٌها 

 إظهار ا هتمام الكبٌر بالعلماء إلىالمكان  العالٌ  التً ٌحتلها العلماء فً قلوب األم ، مما دفع الحكام 

 )ورعاٌتهم، وبناء المدارس لهم واحترامهم، ضماناً لرضا الناس والظهور بمظهر المدافع عن الشرٌع 

(. 1997 ومتولً، ؛1989مؤسس  آل البٌت،

و ما تموٌل المدارس كان ٌعتمد على  وقاف كثٌرة م صص  لإلنفاق علٌها وعلى عمارتها، وعلى 

(. 1989مؤسس  آل البٌت،)إنشاء وتنمٌ  دور كتبها، وعلى المدرسٌن والدارسٌن فٌها

ومع ظهور المدارس وتطورها بد  نظام التربٌ  اإلسالمٌ  ٌأ   بعداً  دٌداً وٌد ل فً مرحل   دٌدة، 

ف د  صبحت المدرس  مؤسس  رسمٌ  من مؤسسات الدول  ٌت رج منها عمال الدول  والموظفون، و صبحت 

وكانت وظٌف  التدرٌس . الدراس  فٌها دراس  رسمٌ  تسٌر وفق لوابح وقوانٌن شبٌه  بتلك التً نعرفها الٌوم

فً المدرس   لٌل  ال در وال ٌم ، ٌ لع السلطان  و ال لٌف  على صاحبها الرتب، وكان الطالب إ ا ما  تم 

 ما المستوى التعلٌمً فً . دراسته كتب له شٌ ه إ ازة علمٌ  تأ   قٌمتها من سمع  الشٌخ ومكانته العلمٌ 

ٌّن مدرسون غٌر متبحرٌن فً العلوم تصبح المدرس  فً مستوى  المدرس  ف د ارتبط بالمدرسٌن، فإ ا ما عُك



ٌّن فٌها مدرسون معروفون بالتعمق وسع  اإلطالع وحسن العرض، فان مستوى وإ االتعلٌم الثانوي،   ما ع

(. 1997متولً،) التعلٌم العالًإلىالمدرس  ٌرتفع 

من خالل استعراض الباحث لموضوع اإلدارة فً اإلسالم، ولموضوع المؤسسات التربوٌة فً 

ٌّن ما ٌلً : التارٌخ اإلسالمً، تب

ت بعناصرها وممارساتها وفعالٌاتها من حٌث األداء والت طٌط والتنظٌم والتموٌل   ن اإلدارة التربوٌ  قد وُك دِف

ٌّ  والمتعارف علٌها فً ه ا  فً مسٌرة اإلسالم التعلٌمٌ  والتربوٌ ، وإن لم تبرز بمصطلحاتها ومسمٌاتها ال ل

، فكانت فإنشاء المؤسسات فً التارٌخ اإلسالمً بد  مع إنطالق  الدعوة اإلسالمٌ  من  عهد النبً . العصر

. دار األرقم ابن  بً األرقم، ثم كان المس د وما زال ٌأ   دوره التربوي إلى ٌومنا ه ا

ن هما فً غاٌ  األهمٌ  ٌْد : والملفت للنظر  ن قٌام المؤسسات التربوٌ  فً اإلسالم رّكز من  إنطالقته على بُكعد

ألن من طبٌع  ه ا الدٌن  نه ٌسعى لبناء ش صٌ  اإلنسان كإنسان، بل إن . البعد اإلداري، والبعد التربوي

وه ه العملٌ    تتم إ  بمنهاج تربوي . ش صٌ  اإلنسان والرعاٌ  الدابم  لها هً م صد من م اصد الدٌن

. ٌُكطّبق من  الل مؤسس  ٌ وم على إدارتها وتفعٌلها ربٌس ومرؤوسون

وعلٌه فلٌس غرٌباً  ن ٌتمٌز اإلسالم به ا عن التصور الغربً فً نظرته المادٌ  لإلنسان، فالوصول 

إلى اإلدارة التربوٌ  فً الغرب كان عبر إدارة المصانع والشركات، حتى وصلت إلى ا هتمام باإلنسان فً 

 ، حٌث مّثل  ما اإلسالم ف د اعتنى باإلنسان من  انطالقته فً عهد النبً .   واسط ال رن العشرٌن فصاعداً 

علٌه الصالة والسالم النمو ج األعلى فً اإلدارة والتربٌ ، من  الل دار األرقم والمس د مروراً بالكتاتٌب 

والحوانٌت والمكتبات، ووصو ً إلى المدارس النظامٌ  التً وصلت إلى مستوى الكلٌات والمعاهد العلٌا 

. وال امعات



: نمحت إداريت عن انمببدئ اإلداريت انتربىيت انمتضمنّت في اندراست

ٌستعرض الباحث تحت ه ا العنوان المبادئ اإلدارٌ  التربوٌ  التً تّم تحدٌدها وإ تٌارها من قبل 

و لك بإعطاء  لفٌ  نظرٌ  موث   لكل مبدٍ  على حدة من  الل ما تناوله . الباحث وهن  ربع  عشر مبد ً 

. الباحثون والمت صصون فً  دب اإلدارة التربوٌ  من رسابل وكتب و بحاث

مبد  الحفز والترغٌب، ومبد  الوضوح فً إعطاء التعلٌمات، ومبد  إ تٌار : والمبادئ األربع  عشر هً

األصلح واألكفأ، ومبد  المشارك  فً المسؤولٌ ، ومبد  الحزم، ومبد  ال دوة الحسن ، ومبد  العالقات 

اإلنسانٌ ، ومبد  المرون ، ومبد  تفوٌض الصالحٌات، ومبد  ت سٌم العمل والمهمات، ومبد  العدل والمساواة، 

 .ومبد  المساءل ، ومبد  الشورى، ومبد  سٌاس  الباب المفتوح

 

 

 

 

:-                                                  وفٌما ٌلً توضٌح لكل مبدأ من المبادئ األربعة عشر

: مبدأ الحفز والترغٌب.  1

هو الباعث المادي  و المعنوي ال ي ٌعمل على تو ٌه سلوك الفرد نحو إن از،  و تح ٌق : "الحافز

(. 401،ص 2000األغبري،)" هدف محدد



 ال ماعات بشكل إلىوالحوافز   تنحصر فً األفراد وا ستفادة من تش ٌعهم، إنما تو ه ك لك 

(. 1997كاللدة، ال ) شمل و وسع

. على تعدد وتنوع الحوافز، إما حوافز مادٌ   و معنوٌ ،  و كلٌهما معاً  (1999الطوٌل،)وٌؤكد 

فً  ن است دام الحوافز ٌنبغً  ن ٌ ضع لضوابط ومعاٌٌر محددة من قبل  (2000األغبري، )وٌلت ً مع 

وه ا ٌتطلب فً . المسؤولٌن فً المؤسس ،حتى ٌؤتً ثماره المر وة وحتى   ٌضر بالمؤسس  والعاملٌن فٌها

: نظرهما األمور التالٌ 

اتصاف نظام الحوافز بالعدل والمساواة والوضوح،وعدم است دامه من قبل المسؤولٌن بناًء على  حكام - 1

. مزا ٌ  وعفوٌ 

. مراعاة الفروق بٌن العاملٌن، ومدى تفاوت دافعٌتهم فً تحدٌد  ي نوع من الحوافز المحرك  لكل منهم- 2

لِفقِف وال هد- 3 . إدراك التفاوت بٌن العاملٌن من حٌث الهم  فً العمل وا ستعداد واإلنتاج وال درات وال ُك

. توافر قواسم مشترك  بٌن  هداف المؤسس  و هداف العاملٌن فٌها، وربطها بالحوافز- 4

. ضمان استمرارٌ  الحوافز، حتى تستمر حماس  العاملٌن- 5

. وفاء إدارة المؤسس  با لتزامات التً تُك ّصصُك للحوافز- 6

.  المؤسس إلٌهاارتباط الحوافز بال هود المب ول  من قبل العاملٌن، حتى ت دم األهداف التً تطمح - 7

 

 



: الشفافٌة/ مبدأ الوضوح فً إعطاء التعلٌمات.  2

من مواصفات المدٌر الشوري  و الدٌموقراطً إعطاء تعلٌماته للعاملٌن بشكل  لً بعٌداً عن اللبس 

(. 1999 والعماٌرة، ؛1999الطوٌل،) و الغموض  و التع ٌد 

ولتح ٌق ه ا المبد  فً الممارسات اإلدارٌ  لدى المسؤولٌن والمدراء، فإنه فً نظر 

: ٌتطلب ما ٌلً (1999الطوٌل،)

. عدم المبالغ  واإلفراط فً المراقب  للعاملٌن- 1

. ت نب التع ٌدات اإلدارٌ - 2

. اإلكثار من الممارس  الشورٌ  والدٌموقراطٌ  بٌن المسؤولٌن والعاملٌن- 3

ضمان توافر الوضوح والشفافٌ  فً الممارسات اإلدارٌ  والسٌاسات التربوٌ  من قبل المدراء - 4

. والمسؤولٌن

: مبدأ إختٌار األصلح واألكفأ. 3

ًّ منصب من المناصب  و المهام المتعل   بأمٍر من  ٌُك صد به إ تٌار  فضل العناصر البشرٌ  لتول

( . 2000األغبري، )األمور اإلدارٌ ، من باب وضع الر ل المناسب فً المكان المناسب 

 ٌحرص على ا تٌار  كفأ الناس للمهام والمراكز ال ٌادٌ ، ووضع الر ل المناسب ل د كان النبً " 

(. 123،ص2000األغبري،)" فً المكان المناسب



وألهمٌ  ه ا المبد  فً ن اح الممارسات اإلدارٌ  لدى ال ادة والمسؤولٌن، وإن از األعمال المتعل   بشؤون 

المتطلبات المتعٌن  فً كل ش ص ٌتم ا تٌاره (2000 واألغبري، ؛1994الف ً،)إدارة المؤسس ، ٌشترط 

: لشغل وظٌف  قٌادٌ   و إدارٌ  فً المؤسس ، ومن  همها

. المؤهل العلمً- 1

. ال برة فً العمل المؤسسً  و اإلداري،  و فٌما ٌسند إلٌه من مهام و عمال- 2

. الت رب  واألقدمٌ  فً العمل- 3

. الكفاءة وال دارة- 4

. وضع الر ل المناسب فً المكان المناسب- 5

: مبدأ المشاركة فً المسؤولٌة. 4

من طبٌع  ه ا المبد   نه ٌبرز فً الممارسات اإلدارٌ  الشورٌ  والدٌموقراطٌ ، بحٌث   تنحصر 

ٌُكسهم فٌها الرؤساء والمرؤوسون،  المسؤولٌ  فً ال ابد األول  و اإلداري األعلى، بل هً مسؤولٌ  مشترك  

و  ت ف عند حد إسداء المشورة، وإبداء النصٌح ، إ  من الممكن  ن ترت ً حتى تصل إلى در   اإلندماج 

  ؛1994الف ً، )الع لً والعاطفً بٌن الرؤساء والمرؤوسٌن لإلسهام فً تح ٌق  هداف وطموحات المؤسس 

(. 1999 والطوٌل، ؛1996والعرفً ومهدي،

: وٌؤكدون من ناحٌ  ثانٌ  على  هم متطلبات ه ا المبد ، وهً

 األلف  وا حترام إلىبناء عالق  اٌ ابٌ  بٌن الرؤساء والمرؤوسٌن، تنم عن التعاون الفّعال،وتدعو - 1

. المتبادل



إتاح  الفرص من قبل الرؤساء لمرؤوسٌهم فً المشارك  فً حمل  عباء مسؤولٌ  المؤسس ، فالفرد ال ي - 2

. تتاح له فرص  المشارك  ٌهتم  كثر من غٌره فً تنفٌ  ال رارات

 إلىعدم حصر ال ٌادة فً الرؤساء والمسؤولٌن، لما فً  لك من تَلسلُّط وت بُّر بالعاملٌن، والوصول - 3

. در   ا ست فاف بهم وبآرابهم

ا لتزام باألسلوب اإلداري الشوري ال ي ٌسمح بمشاركٍ   شمل و وسع بٌن الرؤساء والمرؤوسٌن، وإن - 4

. ا تلفت و هات النظر وتضاربت ااراء

إعطاء  همٌ  قصوى للممارسات ال ماعٌ  التشاركٌ  فً كاف  ال ضاٌا والمشاكل، وم تلف األمور الهام  - 5

. فً المؤسس ، ومحاول  ات ا  اإل راءات المناسب  حٌالها، عبر ه ا التناول التشاركً

: مبدأ الحزم. 5

 ن ٌكون : " عن كل من لٌونا وتاٌلور بأن من صفات المدٌر النا ح (112،ص2001البدري،)ٌن ل

قادراً على حسم المواقف واألمور وعدم التردد فً موا هتها، بما ٌح ق ن احه فً األمور  ات التأثٌر الكبٌر 

وك لك فإن اإلداري الحازم هو ال ي ٌضع األمور فً مواضعها، فال ٌتساهل ". على سٌر العمل فً المدرس 

(. 1996النحالوي،)فً حال  تستو ب الشدة، و  ٌتشدد فً حال  تستو ب اللٌن والرفق 

على النحو  (2001والبدري، ؛ 1999والطوٌل، ؛ 1997كاللدة،ال)         و ما متطلبات ه ا المبد  فٌل صها 

: التالً

تحلً ال ٌادة بالعزم، والتصمٌم فً قول الحق ل مٌع العاملٌن فً المؤسس ، وامتالك ال ر ة األدبٌ  التً  - 1

. تنُكمُك عن ث   بالنفس وعدم الغرور



 توافرت فٌها إ اا لتزام بات ا  ال رارات، وتنفٌ ها بصورة مسؤول ، دون تردد  و  وف من اا رٌن، - 2

. الشروط المناسب 

عُك  مٌع العاملٌن فً مؤسساتها لنفس ال وانٌن واألنظم ،دون - 3 ضِف ال ٌادة الرشٌدة والحازم ، هً التً تُك ْد

. استثناءات  و ت اوزات فردٌ 

. إرساء نظام المراقب  والمساءل  من قبل ال ادة وفق قواعد وقوانٌن واضح  ل مٌع العاملٌن فً المؤسس - 4

حا   كل مسؤوٍل ل صال  ساسٌ  فً الممارسات اإلدارٌ  قبل تولُّد الحزم، كالتفكٌر، والتدبر - 5

والمشاورة، فالمسؤول  ٌاً كان مطلوب منه التفكٌر قبل  ن ٌعرف، والتدبر قبل  ن ٌ رر، والمشاورة قبل  ن 

م . ٌُك دِف

 

: مبدأ القدوة الحسنة. 6

طبٌع  ه ا المبد  من  الل ممارسات المسؤول ال ي ٌنبغً  ن ٌكون قدوة  (1998الطوٌل،)ٌحدد 

وإ ا ما مثِهَّللال المسؤول ه ا الدور بإت ان، فإنه سٌ لق منا اً صحٌاً من الث   بٌنه وبٌن رعٌته، . للعاملٌن معه

. وٌزٌد من فرص التفاهم والتعاون بٌنهم، وٌزٌد من التفافهم حوله فً كل الظروف واألحوال

:  ن تح ٌق ه ا المبد  ٌتطلب ما ٌلً (1998الطوٌل،)وٌرى 

 ال دوة الحسن  فً الب ل والتضحٌ ،  من قبل ال ادة والمسؤولٌن، حٌث ٌمثل التأسً بالرسول الكرٌم - 1

.  والتواضع والحلم، وفً  دب الحدٌث والحوار، وفً الش اع  والصبر على م الدة األعداء



نُّون من - 2 التزام ال ادة والمسؤولٌن عمالً وممارس  بما ٌ ولون لمرؤوسٌهم من نصابح وتو ٌهات، وبما ٌسُك

. قوانٌن وتعلٌمات

: مبدأ العالقات اإلنسانٌة. 7

ٌتعلق ه ا المبد  بشكل مباشر بال انب اإلنسانً لدى اإلنسان، حتى   ٌتصور الرؤساء واإلدارٌون 

 اٍل من ه ا ال انب بكل  بعاده وتأثٌراته على  (عنصر مادي) ن التعامل مع اإلنسان هو بمثاب  التعامل مع 

اإلنسان كإنسان، لحا   اإلنسان لتلك المعامل  من ناحٌ ، ومن ناحٌ    رى ألن اإلنسان هو المحور األساس 

(. 1999الطوٌل،)فً  ي ممارس  إدارٌ ، وبال ات فً م ال اإلدارة التربوٌ 

فً تحدٌد متطلبات ه ا المبد  على النحو  (1996والعرفً ومهدي، ؛ 1999الطوٌل، )وٌستمر

: التالً

الفهم الصحٌح والمستوعب من قِفبَلل اإلدارٌٌن لسلوك اإلنسان بكل  وانبه و بعاده، بهدف ا ستفادة - 1

ال صوى من طاقاته واستعداداته للعمل والعطاء، ولضمان رضى اإلنسان، وقناعته بما ٌب ل من  هود 

. لٌكون إنتا ه على مستوى من ال ودة واإلبداعٌ 

عدم اعتبار العملٌ  اإلدارٌ  م رد رسم سٌاسات، وصناع  قرارات فحسب، إنما هً إدارة لإلنسان - 2

ولن تح ق  ي عملٌ  إدارٌ   هدافها إ  من  الل المعامل  اإلنسانٌ  . المحور واألساس فً  ي ممارس  إدارٌ 

. الالب   بمكان  اإلنسان وكرامته

 الصالح ٌتضمن المواطن اإلنسان  ن إ العمل على إٌ اد اإلنسان الصالح ولٌس المواطن الصالح ف ط، - 3

كالنظام  (مؤنسن)الصالح، وهو المد ل األساس فً  ي نظام ا تماعً، وبشكل  اص فً نظاٍم ا تماعً

. التربوي



: مبدأ المرونة. 8

اإلدارٌٌن وال ادة بضرورة األ   به ا المبد  فً ممارساتهم اإلدارٌ ،  (1999الطوٌل،)ٌوصً 

وبال ات فً اإلدارة المدرسٌ  لما ٌتمتع به ه ا المبد  بدر   من المرون  تسمح له بالتكٌف مع ظروف 

التغٌٌر،ألن الم اوم  الشدٌدة والمستمرة للتغٌٌر قد تؤدي فً النهاٌ   إلى ت ادم النظام، والت لف والترا ع 

. المهنً للعاملٌن فً المؤسس 

: على متطلبات ه ا المبد  وهً (2000واألغبري، ؛ 1999الطوٌل،)وٌ ف 

ا لتزام من قبل اإلدارٌٌن وال ادة بدر   من المرون  تساعدهم على إ راء التغٌٌر فً النظام التربوي، - 1

. مع المحافظ  على نوٍع من ا ست رار النسبً له ا النظام ألداء مهام ومتطلبات دوره

ضرورة ال مع بٌن مبد  المرون  والتوازن فً بلوغ  هداف  ي مؤسس  عند توزٌع المهام والمسؤولٌات، - 2

.  والنظر فً حا ات المرؤوسٌن النفسٌ  وا  تماعٌ 

: متطلبات   رى له ا المبد  (2005المدٌر،)وٌضٌف موقع 

 إ إتاح  الفرص  للعاملٌبن فً المؤسس  إلبداء الر ي والن د فً م تلف األمور التً ت ص المؤسس ، - 1

. ٌنتج عن  لك توافر المرون  بٌن ال ابد التربوي والعاملٌن فٌها

 ال رارات وتنفٌ ها فً المؤسس  بأقل تكلف  ممكن ، وبأقصر ات ا تسهٌل ال ادة والمسؤولٌن إل راءات - 2

. وقت متاح

: مبدأ تفوٌض السلطات والصالحٌات. 9



التفوٌض ٌعنً التنازل  و منح  و ت وٌل بعض سلطات الربٌس لمرؤوسٌه مع استمرار مسؤولٌ  "

الربٌس عن نتابج ه ه السلط  الم ول ، فالتفوٌض هو الدفع بالسلط  من المستوٌات األعلى إلى العاملٌن فً 

(. 298،ص2000األغبري،)"المستوٌات األدنى

وٌضٌف  ن ت وٌل السلط    ٌعنً التنصل من المسؤولٌ  من قبل ال ادة والمسؤولٌن، بل ت وم على بناء 

وتعزٌز الث   بٌن الربٌس والمرؤوس، وتعطً الربٌس فرص   كبر للتفرغ لألعمال األكثر  همٌ ، وتفسح 

الم ال  مام المرؤوسٌن لكسب  برة فً األعمال ال ٌادٌ ، والممارسات اإلدارٌ ، وكل  لك ٌنعكس على 

(. 2000اإلغبري،)سرع  اإلن از وتح ٌق األهداف 

: على النحو التالً (2000 واألغبري، ؛1997كاللدة،ال)و ما متطلبات ه ا المبد  فٌتناولها 

ٌُك ِفل  لك بمسؤولٌاته وصالحٌاته،ألن تركٌز - 1 توزٌع المسؤولٌات من قبل الربٌس على مرؤوسٌه دون  ن 

. الصالحٌات بٌد الربٌس تعزز روح البٌروقراطٌ  فً العمل اإلداري، وت تل روح اإلن از واإلبداع

 فتح الم ال  مام الكفاءات الناشب  وال دٌدة فً ممارس  األعمال ال ٌادٌ  لكسب ال برة، وتورٌث الت رب ،- 2

. ومد المؤسس  بدم  دٌد

تحّمل النتابج من قبل المسؤولٌن والرؤساء فً حال تفوٌض السلطات للمرؤوسٌن، مع األ   بعٌن - 3

فّوضُك إلٌهم است دام السلط  بطرٌ   تتعارض مع  ض قد ٌسحب تفوٌضه فٌما لو  ساء المُك ا عتبار بأن المفوِّل

. األهداف المُكراد تح ٌ ها

تعزٌز روح الث   والتعاون ال اد بٌن الرؤساء والمرؤوسٌن، ألن الث   هً األساس فً تفوٌض السلطات - 4

. والصالحٌات



مراعاة التفاوت والتنوع فً عملٌ  التفوٌض، ف د ت تلف من ٌوم إلى ٌوم، ومن قابد إلى قابد، ومن - 5

. مؤسس  إلى مؤسس ، ومن وظٌف  إلى   رى

: مبدأ تقسٌم العمل والمهمات.  10

من طبٌع  ه ا المبد   نه ٌ وم على توزٌع األعمال بٌن العاملٌن بصورة سلٌم  وعادل  فً  ي 

وٌعتبر ه ا المبد  هو النواة األولى فً وضع الش ص المناسب فً . مؤسس  من قِفبل الرؤساء والمسؤولٌن

وفً حال  تطبٌق ه ا المبد  فً  ي مؤسس  فإنه سٌح ق  قصى كفاءة و ودة . المكان المناسب

(. 2000األغبري،)وإبداعٌ 

: متطلبات ه ا المبد ، وهً (2000واألغبري، ؛ 1999الطوٌل،)ٌستعرض 

. ا هتمام بالت صصات والكفاءات من قبل الرؤساء وال ادة وا ستفادة منها فً ممارساتهم اإلدارٌ - 1

تحدٌد طبٌع  األعمال و همٌتها، وتوضٌح  لك فً الهٌكل التنظٌمً وف اً لمبد  األهم، فالمهم، فاألقل - 2

.  همٌ 

تح ٌق  قصى در   من التنسٌق بٌن اإلدارات واإلدارٌٌن، وا ستفادة من اإلمكانات البشرٌ  والمادٌ  - 3

. الم تلف ، بما ٌعزز تح ٌق  هداف المؤسس 

الوضوح فً توزٌع المسؤولٌات والمهام بٌن العاملٌن، والت لٌل من تدا ل  دوارهم، لحفظ المؤسس  من - 4

.  ي صراعات محتمل  بٌن العاملٌن

: مبدأ العدل والمساواة. 11



من الطبٌعً  داً  ن تطبٌق مبد  العدل والمساواة من قبل ال ادة التربوٌٌن ٌمثل صعوب  بالغ ، ألنهم 

ثْد ِفل كاهل ر ال اإلدارة  ٌُك ٌتعاملون مع  ماعات م تلف  فً الطباع والحا ات والرغبات، وه ا ا  تالف 

التربوٌ  فً قٌادة ه ه ال ماعات  و العاملٌن المنتمٌن إلٌها، ولكن مع كل ه ا سٌساعد فً حال  تح ٌ ه 

. إن ازات ون احات بصورة  سهل و  ود

: ولتح ٌق ه ا المبد    بد من مراعاة المتطلبات التالٌ 

كما منهم  ومنهم كثٌري المشاكل، مراعاة ا  تالف والتنوع لدى العاملٌن من قبل ال ادة، فمنهم األسوٌاء،- 1

. الم تهد والمثابر، وهناك تفاوت فً السن  و الرغبات  و الموقع الوظٌفً وغٌر  لك من الفروق

إشاع  الطمأنٌن  فً نفوس العاملٌن من قبل المسؤولٌن وال ادة، و لق روح األسرة الواحدة، حتى ت تفً - 2

. ظواهر الحسد والبغض بٌنهم

توزٌع  نشط  العمل والترقٌات والحوافز بٌن العاملٌن بالعدل وعدم اضطهادهم وظلمهم من قبل ال ادة - 3

(. 2005موقع المدٌر،)

: مبدأ المساءلة. 12

وتعنً المساءل  قٌام الربٌس بمساءل  المرؤوس على ما ٌ وم بأدابه من  عمال وإشعاره بمستوى " 

عبرها         فالمساءل  فً اإلدارة هً وسٌل  تتم . ه ا األداء، و لك من  الل الت ٌٌم المناسب له ه األعمال

لَلطات والمسؤولٌات الموكل   متابع  العاملٌن عن كٌفٌ  است دامهم للصالحٌات والسُك

(. 230،ص1999الطوٌل،)"إلٌهم

ٌُكسمى إلى( 1999الطوٌل،)وٌتطرق  ن بأن المساءل  تأتً  (بالمساءل  ا ٌ ابٌ ) ما  ٌُكظَل حتى   

بمعنى ا ست بار و نها تتم وباستمرار فً ضوء اإلحساس والشعور بالت صٌر فً األداء، وتحمل فً طٌاتها 



ولكن ٌمكن للمساءل   ن تتم ضمن  طر مواقف األداء المبدع بهدف التوضٌح واإلفادة . المُكحاكم  والع اب

. وتعزٌز اإلبداع فً األداء

 سبل  محددة تتناول قضاٌا  ساسٌ  عبر عملٌ  المساءل  حتى  (231-230،ص1999الطوٌل،)وٌثٌر 

: تثبِفت ن اعتها، وهً كااتً

د الفرد مساءَل ً عن نتابج عمله؟ إلى- 1 ٌُكعَل   ي مدى ٌمكن  ن 

 مام من سٌكون ه ا الفرد مُكساءَل ً؟ بمعنى من هو ال ي سٌسأله؟ - 2

كٌف ٌ ب  ن تُكحدد وتُكعرف النتابج وتُك اس؟ - 3

ٌِّلم النتابج؟ - 4 ٌُك  من ال ي س

كٌف ٌمكن قٌاس إسهام كل فرد؟ - 5

ما المترتبات على المُكسابلٌن فٌما لو ظهر فشلهم فً تح ٌق التوقعات  و النتابج المر وة؟ - 6

: على متطلبات   رى لمبد  المساءل  (1999الطوٌل،)وٌؤكد

. تطبٌق المساءل  تطبٌ اً سلٌماً وعاد ً لتح ٌق اإلصالح اإلداري، وت لٌص اإلدارة من المحسوبٌات- 1

وترسٌ ها فً النُكظم التربوٌ  وفق قواعد وضوابط واضح ، حتى تؤتً  (مأسس  المساءل ) إلىالسعً - 2

. دورها ا ٌ ابً والفاعل فً عملٌ  اإلصالح له ه النُكظم، وحتى   تكون م رد ردود فعل آنٌ  مؤقت 

: مبدأ الشورى. 13



ٌساعد ه ا المبد  فً ال ضاء على التفرد وا ستبداد بالر ي من قبل الرؤساء، وٌفسح الم ال  مام 

ألن الع ول السوٌ   قدر على . المرؤوسٌن من المشارك  بآرابهم وو ه  نظرهم حول األعمال المنوط  بهم 

ي وِف رفً ومهدي،)ت دٌم األفكار الصابب  من الع ل الواحد السَل (. 2000 واألغبري، ؛1996العُك

ك لك فإن األسالٌب الشورٌ  هً  كثر األسالٌب كفاٌ ، ألنها توفر  فضل مساٍر للعمل وتساعد 

تهم فً التعامل مع ال ضاٌا  و االعاملٌن على تطوٌر قدراتهم اإلبداعٌ ، وتعمل على توظٌف طاقاتهم وإمكان

( . 1999الطوٌل، )األزمات المطروح 

: على متطلبات ه ا المبد ،    وهً (2001 والبدري، ؛2000الحمادي،)وٌؤكد 

الحرص الدابم من قِفبَلل الرؤساء على ا  تماع بالع الء وال براء و هل ا  تصاص والت رب  لالستفادة - 1

. من مشاورتهم ومشاركتهم فً ع ولهم

. عدم ات ا  ال رارات من قبل الرؤساء إ  بعد استشارة مرؤوسٌهم- 2

 منهم بأن عمل المؤسس  ٌ ب  ن ٌكون إٌماناً إٌمان الرؤساء بالعمل ال ماعً والتعاون وممارس   لك، - 3

. متكامالً ومتناس اً 

. استشارة الرؤساء للعاملٌن معهم عند توزٌع المسؤولٌات علٌهم،  و عند تفوٌضهم بعض الصالحٌات- 4

. تكوٌن الرؤساء عالقات ش صٌ  مع مرؤوسٌهم، حتى ٌشعر ال مٌع بأنهم  زء   ٌت ز  من المؤسس - 5

اعتماد الرؤساء ألسلوب الحوار والن اش فً طرح ال ضاٌا والمشكالت، مع ا ستعداد لتحمل الن د، - 6

. وقبول األفكار وا قتراحات ال دٌدة

: مبدأ سٌاسة الباب المفتوح. 14



من طبٌع  ه ا المبد  انه ٌعمل على ت طً معٌ ات ا تصال بٌن ال م  وال اعدة،  و بٌن الربٌس 

والمرؤوس، وبف دانه من المؤسس  فإن  لك ٌؤدي إلى ت ل ل  نظم  التواصل فٌها، والى تحكم  مراض 

(. 1998الطوٌل،)البٌروقراطٌ  فً تسٌٌر  مورها

وإن اهتمام الرؤساء . وٌعتبر الل اء المباشر و هاً لو ه بٌن الرؤساء ومرؤوسٌهم هو قلب عملٌ  ا تصال

ٌُكدّعم عالقات الث   والتفاهم فٌما بٌنهم وعلى العكس من  لك، فإن سٌاس  الباب . بمشاكل وقضاٌا مرؤوسٌهم 

الم فول تعطً انطباعاً للمرؤوسٌن   ٌرٌد  ن ٌراهم  و ٌسمع شكواهم، و ن ال رارات تت   بصورة فردٌ ، 

(. 1994الف ً،)دون األ   بكل الح ابق المتعل   بالموضوع

: كااتً (1994الف ً،) ما متطلبات ه ا المبد  كما بٌّنها 

حرص ال ادة والرؤساء على فتح قنوات ا تصال بٌنهم وبٌن مرؤوسٌهم و لك عن طرٌق ا تٌار  -1

. ال نوات المناسب  التً تُكسهم فً تدعٌم وت وٌ  ه ا ا تصال

ا تٌار الرؤساء ألوقات مناسب  ٌلت ون فٌها مع مرؤوسٌهم وٌتفرغون لسماع شكاوٌهم  و  -2

 .م ترحاتهم

 .العمل على الل اء المباشر بٌن الربٌس ومرؤوسٌه دون  ي واسط  -3

ٌُكتاح  -4 ت نب الرؤساء من تعنٌف  و توبٌخ المتحدث فً الل اءات المفتوح  مع المرؤوسٌن، حتى 

 .لل مٌع التعبٌر الحر عن ر ٌهم دون  ي عابق

نُكب الرؤساء لسٌاس  الباب الم فول مع مرؤوسٌهم، وا نفراد فً ات ا  ال رارات، وفً معال    -5 ت َل

. مشكالت المؤسس 

 



: وأسئهتهبمشكهت اندراست 

ن  النبً  ٌّن دراس  سُك  وسٌرته بوضوح فً  نها تمثل منه اً تربوٌاً وإدارٌاً شامالً، فٌها من تب

 كان ٌحرص على صناع  ال ادة فالنبً . المبادئ والمواقف التربوٌ  واإلدارٌ  الصالح  لكل زمان ومكان

واإلدارٌٌن النا حٌن فً كل شؤون الحٌاة، وٌعدهم عبر عملٌات تربوٌ  وتدرٌبٌ  مضنٌ  ومتتابع ، ومن 

:  الل  سالٌب وآلٌات عملٌ  ترت ً بأدابهم، مركزاً فً تأهٌلهم ل لك على شرطٌن   مساوم  علٌهما هما

 وسنته وا ستفادة من  ضرورة ا طالع على سٌرة النبً إلىوه ا بالطبع ٌدفع بإلحاح . اإلسالم والكفاٌ 

بّ ت فً واقع الحٌاة الٌومٌ  عبر المؤسسات التعلٌمٌ  واإلدارٌ  فإنها إن لك المنهج وتلك الممارسات التً   طُك

 قو ً وعمالً باإلسالم، وتساعد على بناء  ٌل رٌادي ٌدٌن اإلسالمٌ ستعطً ز ماً وقوة لمسٌرة األم  

 وإسهاماً من الباحث فً تح ٌٍق  زبً له ه األهداف ف د  اءت ه ه .وممارس  فً كل  وانب حٌاته ونشاطه

 (كتاب المغازي ) وتحدٌداً من  الل الدراس  لتتناول مبادئ متعل   باإلدارة التربوٌ  المتضمن  فً سٌرته 

 . من صحٌح الب اري

ولكن ولألسف الشدٌد فإن كثٌراً من الناس   ٌ ّدرون  لك النهج ولم ٌطلعوا على تلك الممارسات، ف اءت 

. ه ه الدراس  لتبرز ه ه المشكل  وتحددها من  الل السؤالٌن التالٌٌن الل ٌن ٌمثالن  سبل  الدراس 

 

 

:- أسئهت اندراست



ٕٙب وزبة اٌّغبصٞ فٟ طؾ١ؼ اٌجخبسٞ؟   .1 ّّ ِب اٌّجبدا اإلداس٠خ اٌزشث٠ٛخ اٌزٟ رؼ

ِب األ١ّ٘خ إٌغج١خ ٌىً ِجذأ ِٓ اٌّجبدا اإلداس٠خ اٌزشث٠ٛخ اٌّزؼّٕخ فٟ وزبة اٌّغبصٞ؟  .2

: أهداف اندراست

: ٠ٙذف اٌجبؽش ِٓ دساعزٗ ِب ٠ٍٟ

. است راج  هم المبادئ اإلدارٌ  التربوٌ  المتضمن  فً كتاب المغازي من صحٌح الب اري .1

وفق التصنٌف ال ي حددته " كتاب المغازي"الوصول إلى المبادئ اإلدارٌ  التربوٌ  المتضمن  فً  .2

 .الدراس  

التعرف على مدى شمولٌ  المبادئ اإلدارٌ  التربوٌ  المتضمن  فً كتاب المغازي ل مٌع المبادئ  .3

 .اإلدارٌ  التربوٌ  الواردة فً الدراس 

إبراز  وانب التناسق وا لت اء بٌن علم اإلدارة التربوٌ  وبٌن اإلسالم وبال ات من  الل نهج  .4

. الرسول  

: أهميت اندراست

: ٌٙزٖ اٌذساعخ أ١ّ٘خ خبطخ ٌّب ٠ٍٟ

 فً نه ه لما ٌمكن  ن ت دمه الدراس  من توضٌح للمبادئ اإلدارٌ  التربوٌ  التً است دمها  .1

. اإلداري، و لك من حٌث طبٌعته وتنوع ه ه المبادئ 

إن نتابج ه ه الدراس  قد تكون حافزاً لإلدارٌٌن بشكل عام، واإلدارٌٌن المسلمٌن بشكل  اص  .2

 .بالرسول    على است دام ه ه المبادئ اإلدارٌ  فً العملٌ  اإلدارٌ  تأسٌاً 



تمثل ه ه الدراس  حافزاً لتناول نفس الموضوع بصورة  شمل و عمق من كتاب صحٌح  .3

الب اري ومن  الل كتب السن  األ رى بحٌث ٌتم استنباط واست راج كل المبادئ اإلدارٌ  التً 

 . مع امتداد سٌرته وحٌاتهاست دمها الرسول 

ٌطمح الباحث  ن تُكسهم ه ه الدراس  فً ال هود الرامٌ  إلى تأصٌل علم اإلدارة التربوٌ ،  ي  .4

ربطه بأصول الشرٌع  اإلسالمٌ ، والتً تل ى اهتماماً متزاٌداً فً ااون  األ ٌرة من قبل 

 .الباحثٌن على مستوى بحوث ورسابل علمٌ  وكتب ومؤتمرات

 ودراستها على ضوء علم اإلدارة اإلسهام والرغب  من قبل الباحث فً  دم  سن  النبً  .5

 .التربوٌ  لتح ٌق الفابدة ال اص  والعام  فً  لك

ٌمكن  ن تُكسهم فً فتح الم ال  مام الباحثٌن لل ٌام بأبحاث ودراسات مماثل  تسعى للبحث عن  .6

المبادئ واألسالٌب التربوٌ  اإلدارٌ  الفعال  التً تسهم فً رفع كفاءة العاملٌن فً اإلدارة 

 .التربوٌ  على ضوء الهدي النبوي الكرٌم

:  اندراستمحدداث

اإلدارٌ  التربوٌ  العام  من  الل  تمثل ه ه الدراس  محاول  محدودة تسعى  ستنباط بعض المبادئ

المتوفى سن  )فً ال امع الصحٌح لإلمام الب اري رحمه هللا " كتاب المغازي" وسنته من سٌرة النبً 

. ، و لك بناًء على األداة المست دم  والمتضمن  للمبادئ اإلدارٌ  التربوٌ  األربع  عشر(هـ256

 من  السن  األولى لله رة حٌث بد ت ومن الناحٌ  الزمانٌ  فإن ه ه الدراس  تتناول غزوات النبً 

. فٌها غزوات األبواء ثم بواط ثم العشٌرة، وحتى السن  العاشرة لله رة والتً انتهت فٌها غزوة تبوك

 :محددات مفاهٌمٌة

 .هً عبارة عن المصطلحات والمفاهٌم الواردة فً ه ه الدراس 



 

: مصطهحبث اندراست

: المبادئ اإلدارٌة التربوٌة

هً تلك الضوابط واألسس التً ٌلتزم بها ال ابد  و اإلداري فً سلوكه وقٌادته وإدارته، مت  اً إٌاها منطل اً له 

. فً كاف  معامالته وممارساته اإلدارٌ  على المستوى الفردي  و المستوى ال ماعً

: كتاب المغازي

ٌعتبر واحداً من واحٍد وتسعٌن كتاباً إشتملها ال امع الصحٌح لإلمام الب اري، وٌأتً ترتٌبه الكتاب الرابع 

. حدٌثاً ( 547) وبعوثه وسراٌاه،وٌشتمل على والستون، حٌث ٌتناول موضوع غزوات النبً 

: الجامع الصحٌح

ال امع الصحٌح المسند،  و ال امع المسند ) :هـ كتابه256المتوفى سن  – رحمه هللا  -سمى اإلمام الب اري " 

، "صحٌح الب اري"، و طلق الناس علٌه ا تصاراً ( وسنته و ٌامهالصحٌح الم تصر من حدٌث رسول هللا 

وقد  ُكتُكفق على  ن صحٌح الب اري هو  صح " . الصحٌح"بل وكان الب اري نفسه ٌطلق علٌه ا تصارا 

(. 131، ص1998الب اري،)الكتب بعد ال رآن الكرٌم 

سبع  آ ف " 7275"عن ابن الصالح،   ن عدد  حادٌث صحٌح الب اري بالمكرر  (1997عبٌدات،)وٌن ل 

والم صود بالمكرر هو  ن .  ربع  آ ف حدٌث" 4000"ومابتان و مس  وسبعون حدٌثاً، وبغٌر المكرر

. الحدٌث الواحد قد ٌتكرر وروده فً  كثر من باب وفً  كثر من كتاب من كتب و بواب ال امع الصحٌح



انفصم انثبني 

اندراسبث انسببمت 

 

اندراسبث انسببمت 

تعميب عهى اندراسبث انسببمت تعهيك و

 

 . است الص بعض مبادئ اإلدارة التربوٌ  من  الل سٌرة الرسول - 

 وتطبٌ ها تطبٌ اً عملٌاً فً التعامل والسلوك دعوة العاملٌن فً المؤسسات التربوٌ   تباع سٌرة النبً- 2

 .  من   ل النهوض باألم ، وتربٌ  األ ٌال ال ادم  على ا قتداء  بالرسول

، والنواحً اإلدارٌ  والتربوٌ  فً محاول  إبراز بعض الصفات والسمات ال ٌادٌ  فً ش صٌ  الرسول- 3

.  حٌاته 

: وانطلق الباحث فً دراسته من  الل السؤال التالً

ما مبادئ اإلدارة التربوٌ  التً ٌمكن استنباطها من  الل السٌرة النبوٌ ؟ 

است دم الباحث فً الدراس  كال من المنهج التارٌ ً والمنهج الوصفً التحلٌلً، و لك فً دراس  بعض 

. المواقف من السٌرة النبوٌ  وت صً ح اب ها ون دها وتحلٌلها وتفسٌرها

: وقد توصل الباحث إلى عدة نتابج من  هّمها



 لم تكن إدارة عشوابٌ ، بل كانت إدارة متمٌزة ت تبس منها نُكظم اإلدارة المعاصرة، إ  إن إدارة الرسول . 1

كانت قابم  على الت طٌط والتنظٌم والتنسٌق والرقاب ، ومراعٌ  ل صابص النفس البشرٌ  ومتطلبات 

كما  نها  ٌضاً إدارة عملٌ  إنتا ٌ  ت وم على الممارس  والتطبٌق، ولٌست نظرٌات و فكار . الم تمع

. وتعلٌمات لٌس لها رصٌد فً الواقع العملً

 رّتبها على النحو وعلى ه ا ف د توصل الباحث إلى ثمانٌ  مبادئ فً اإلدارة التربوٌ  من  الل سٌرته 

:- التالً

مبد  الحاكمٌ  المطل   هلل عز و ل، ومبد  الشورى،ومبد  الت طٌط السلٌم، ومبد  العدل واإلنصاف،ومبد  

. المساواة، ومبد  تولٌ  األصلح،ومبد  السمع والطاع  فً المعروف، ومبد  فتح الم ال  مام الكفاءات الشاّب 

: وقد رّتب الباحث على ه ه النتابج بعض التوصٌات من  همها

إ   نه   ٌو د  العمل على تطبٌق ما تضمنته السٌرة النبوٌ  من مبادئ قوٌم  فً م ال اإلدارة التربوٌ ،. 1

.  عدل منها للبشرٌ  الٌوم، وعلى المسلمٌن  ن ٌطب وها فً واقعهم و ن   ٌمٌلوا إلى غٌرها

ٌّ  مع ربط الدراس  بالحٌاة . 2 فتح  قسام فً  امعات العالم اإلسالمً لدراس  السٌرة النبوٌ  دراس  ت صص

. المعاصرة لإلفادة من  لك

تش ٌع الراغبٌن من الطالب على البحث فً م ال السٌرة النبوٌ  و اص  فً رسابل الما ستٌر . 3

والدكتوراه، وك لك  بحاث الترقٌ  فً شّتى ال وانب التربوٌ  واإلدارٌ ، إ   ن السٌرة شامل  لم تلف  وانب 

. الحٌاة لتتم إضاف  مبادئ إدارٌ  تربوٌ   دٌدة مستمرة من السٌرة النبوٌ 

المناهج التً تدرس ألبنابنا و اص  العلوم ا  تماعٌ  واإلنسانٌ  التً تدرس فً  (بأسلم )ال ٌام .  4

.  امعاتنا ألنها تدرس بنفس المفهوم ال ي ٌدرسه الطالب فً  امعات الغرب



 

 

 

( : 1991)دراسة الحارثً 

: وقد حاول الباحث اإل اب  عن سؤالٌن ربٌسٌن وآ رٌن فرعٌٌن

: السؤا ن الربٌسان

ما ال ٌم اإلسالمٌ  التً ٌمكن استنباطها من الكتاب والسن ؟ فً ال انب اإلداري والمتعل   بمفهوم  -1

ات ا  ال رارات التربوٌ ؟ 

 ما مدى إسهام ه ه ال ٌم المستنبط  فً عملٌ  ات ا  ال رارات التربوٌ ؟ -2

: و ما السؤا ن الفرعٌان

ما عالق  ال ٌم بالمفهوم اإلداري الغربً واإلسالمً؟  -1

 ما عالق  ال ٌم بات ا  ال رار اإلسالمً والغربً؟ -2

: وعلى ه ا فإن ه ه الدراس  تهدف إلى

. استنباط بعض ال ٌم اإلدارٌ  من الكتاب والسن - 1

. ومعرف  مدى إسهامها فً ات ا  ال رارات اإلدارٌ - 2

. وتحدٌد عالق  بعض ال ٌم بالمفهوم اإلداري اإلسالمً والغربً- 3

. وتحدٌد عالق  بعض ال ٌم بات ا  ال رار اإلسالمً والغربً- 4



و ما المنهج ال ي اعتمده الباحث فً دراسته فهو المنهج الوصفً التحلٌلً حٌث ٌ وم الباحث بدراس  

. النصوص بهدف است راج مبادئ تربوٌ  مدعم  باألدل  الواضح 

حٌث ٌ ارن الباحث  وانب التشابه وا  تالف فً تأثٌر ال ٌم على كل من المفهوم , وك لك المنهج الم ارن

. والمفهوم اإلداري الغربً, اإلداري اإلسالمً

 

 

: وقد توّصل الباحث فً دراسته إلى نتابج من  همها

الشرٌع  اإلسالمٌ  تحفل بأسمى ال ٌم اإلنسانٌ  التً لها تأثٌر فً ات ا  ال رارات اإلدارٌ   -1

، (والمسؤولٌ , والشورى, واإلحسان, العدل): و همها فً نظر الباحث  ربع قٌم هً, والتربوٌ 

. واقتصر علٌها الباحث باعتبارها  ات ارتباط وثٌق بعملٌ  ات ا  ال رارات اإلدارٌ 

: ومن  هم ما ٌوصً به الباحث فً ه ه الدراس 

واست رار , ف لك من شأنه نشر األمن وا طمبنان, ات ا  العدل  ساسا للتعامل فً  مٌع األحوال -1

. النفسً بٌن فبات الم تمع و فراده

 .ضبط النفس وا بتعاد عن ال رارات التً تت   على  ساس رد الفعل وا نت ام  و الكراهٌ  -2

 .الشعور بالمسؤولٌ  ت اه تنفٌ  ال رارات وا لتزام ب لك مع الرفق واإلحسان فً كل األمور -3

 .اعتماد ات ا  ال رار على مبد  الشورى واشتراك المعنٌٌن فً صنع ال رار -4

: ومن ناحٌ    رى ٌوصً الباحث



بإ راء ودراسات مٌدانٌ  لمعرف  مدى ممارس  المدٌرٌن لل ٌم اإلسالمٌ  فً المدارس  ثناء ممارستهم عملهم 

.وإ راء دراسات تهدف إلى قٌاس واقع ال ٌم اإلدارٌ  اإلسالمٌ  لدى مدٌري المدارس ومدرسٌها, الوظٌفً  

 

( : 1992)دراسة القحطانً 

: هدفت الدراس  إلى

. التعّرف على مآثر عمر بن عبد العزٌز فً إدارته للدول  اإلسالمٌ - 1

. واستنباط المبادئ اإلدارٌ  من  الل  قواله و فعاله وتطبٌ اته ال ٌادٌ  واإلدارٌ - 2

. والعمل على ا ستفادة منها فً م ال اإلدارة، وب اص  اإلدارة التربوٌ - 3

. فً تأصٌل منهج اإلدارة، وإبراز النمو ج اإلسالمً لإلدارة واإلسهام- 4

: وانطلق الباحث فً ه ه الدراس  من  الل تساؤل ربٌس وهو

ما هو النمو ج اإلداري ال ي ٌمكن است الصه من إدارة عمر بن عبد العزٌز فً ضوء المبادئ اإلدارٌ  

. الحدٌث ؟ وكٌفٌ  تطبٌ ه لها فً م ال اإلدارة واإلدارة التربوٌ  على و ه ال صوص؟

اعتمد الباحث فً دراسته على المنهج التارٌ ً التحلٌلً لدراس  وتحلٌل  قوال و فعال عمر بن عبد 

. العزٌز المتعل   بالممارسات والمبادئ اإلدارٌ ، فً ضوء األسس والمفاهٌم اإلدارٌ  الحدٌث 

 

: ٚلذ رٛطً اٌجبؽش إٌٝ ػذح ٔزبئظ ِٓ أّ٘ٙب



إبراز النمو ج اإلداري من  الل ما اتصف به عمر بن عبد العزٌز من صفات نبٌل   -1

ًّ األمر، وه ه الصفات تبرز على  و  الق فاضل ،   غنى ألي مسلم عنها، فضالً عن ول

. صفات اعت ادٌ ، وصفات سلوكٌ ، وصفات ع لٌ : ثالث   نواع

 :إبراز مبادئ النمو ج اإلداري لعمر بن عبد العزٌز، وقد رتّبها الباحث على النحو التالً -2

مبد  الحاكمٌ  هلل وحده، ومبد  الشورى، ومبد  استعمال األصلح، ومبد  المساواة، ومبد  الو ء 

الكامل للحق هلل وحده، ومبد  الشورى، ومبد  استعمال األصلح، ومبد  المساواة، ومبد  الو ء 

الكامل للحق ونصرة المظلومٌن، ومبد  الحرٌ  اإلنسانٌ  العام ، ومبد  الوقاٌ  من الفساد 

اإلداري، ومبد  الموازن  بٌن المركزٌ  والالمركزٌ ، ومبد  المرون ، ومبد  تحري ومراعاة 

.  همٌ  الوقت، ومبد  ت سٌم العمل، و  ٌراً مبد  الحفز والترغٌب

والمبادئ اإلدارٌ  التً طب ها , إن الصفات ال ٌادٌ  التً تحلى بها عمر بن عبد العزٌز -3

هً فً م ملها صفات ومبادئ قامت على  صابص و سس ومبادئ إسالمٌ  , رحمه هللا

 . شامل   امع , ربانٌ 

وملموس  األثر فً إدارة عمر بن , ل د كانت الوظابف اإلدارٌ  الحدٌث  واضح  الممارس  -4

والرقاب   انبا كبٌرا من ا هتمام , والتو ٌه, والتنظٌم, ف د     الت طٌط, عبد العزٌز

 .والتطبٌق فً كل إ راءاته اإلدارٌ 

: وقد بنى الباحث على ه ه النتابج عدة توصٌات من  همها

لترسٌخ األصول العلمٌ  لإلدارة على  سس من اإلٌمان ,  ن تتضافر  هود العلماء والمت صصٌن -1

والعمل على , وربط اإلدارة بالع ٌدة اإلسالمٌ  الصحٌح , واإل الص له قو  وعمال, الصادق باهلل



على النظرٌات والمفاهٌم , إبراز ما ٌتمٌز به الفكر اإلداري فً اإلسالم من السمات وال صابص

. اإلدارٌ  المعاصرة

تلك الصفات التً تعد , ضرورة التحلً بالصفات ال ٌادٌ  التً اتصف بها عمر بن عبد العزٌز -2

 .بل ولكل مسلم,  و  ي مسؤول, قابدا كان  و مدٌرا  و معلما,  زم  لكل ولً  مر

لْد المؤسسات اإلدارٌ  والتربوٌ ، و لك لما لتلك  -3 ضرورة تبنً المبادئ اإلدارٌ  اإلثنً عشر من قِفبَل

.  وب اص  اإلدارة التربوٌ , المبادئ من الحا   الماس  فً اإلدارة المعاصرة

نظٌر ما , ا هتمام بتدرٌس الفكر والتطبٌق اإلداري والتربوي لدى علماء وزعماء وقادة اإلسالم -4

ه مدارسنا و امعاتنا عن الفكر اإلداري فً الشرق والغرب . تهتم به وتُكدرسُّ

والعمل على تبنً ما ٌصلح مما ٌتم بحثه فً م ال الفكر والتطبٌق , تش ٌع البحوث فً ه ا الم ال -5

للحصول إلى الفكر اإلداري والنظرٌ  اإلدارٌ  , وبلورة ما ٌتم التوصل إله, اإلداري فً اإلسالم

. وتأصٌل علم اإلدارة الحدٌث, المتمٌزة فً اإلسالم

 

 

 

(: 1995)دراسة القثامً

: تهدف الدراس  إلى

معرف  كٌف  دٌرت بعض األزمات فً عصر ال لفاء الراشدٌن، وهل ه ه اإلدارة ت تلف عن إدارة - 1

. األزمات فً العصر الحدٌث



. ومعرف  بعض التطبٌ ات اإلدارٌ  التربوٌ  إلدارة األزم  فً عهد ال لفاء الراشدٌن- 2

تضع الدراس  مبادئ علمٌ  دقٌ   لموا ه  األزمات، لتحل محل الممارسات العشوابٌ  وردود الفعل - 3

. المفا ب  فً موا ه  األزمات

 

: وقد حاول الباحث فً دراسته اإل اب  على سؤالٌن

ما  و ه الشبه وا  تالف بٌن إدارة األزمات فً عصر ال لفاء الراشدٌن وإدارة  .1

األزمات فً العصر الحدٌث؟ 

 ما ال صابص التربوٌ  إلدارة األزمات فً عصر ال لفاء الراشدٌن؟ .2

واست دم الباحث فً دراسته المنهج ا ستنباطً لتحلٌل محتوى ااٌات ال رآنٌ ، والنصوص، 

. وال طب واألقوال، فحدد األزمات، وعناصر إدارة األزمات، قٌاساً على ما استنبطه من قراءة علم األزمات

كما است دم الباحث المنهج الم ارن، حٌث قام بم ارن  ما احتواه ال رآن الكرٌم، وما تضمنته السن  المطهرة، 

. وما تدل علٌه سٌر الصحاب  فً إدارة األزمات، بما هو موثق فً علم إدارة األزمات

: ومن  هم ما توصل إلٌه الباحث من نتابج

إن إدارة األزمات عند ال لفاء الراشدٌن تهتم بال وهر واإل راء، فهً تتركز على - 1

. الع ٌدة وا لتزام، و  تغفل اإل راءات الالزم  لموا ه  األزم 

إن إدارة األزمات عند ال لفاء الراشدٌن إدارة موا ه  ووقاٌ ، وتوصل إلى ه ا على - 2

ّدة، وتسٌٌر  ٌش  ضوء موا ه   بً بكر الصدٌق ألزمات ا  تالف على الو ٌ ، والرِف

 سام  بن زٌد رضً هللا عنهما، وفً موا ه  عمر رضً هللا عنه ألزم  الم اع  فً 



عهده، وفً موا ه  عثمان ألزم  ا  تالف فً قراءة ال رآن و معه، وموا ه  علً 

. رضً هللا عنه لألزم  التً  ع بت م تل عثمان

إن األزمات األٌدٌولو ٌ ، كا زدوا ٌ  بٌن الث اف  اإلسالمٌ  والث اف  الغربٌ ، ٌمكن - 3

.  حلها فً ضوء إدارة األزمات عند ال لفاء الراشدٌن

: و ما  هم التوصٌات التً توصل إلٌها الباحث فً دراسته

. إ راء دراسات  كثر عم اً فً مبادئ إدارة األزمات فً ال رآن الكرٌم والسن  النبوٌ  .1

. أْ ٠ىْٛ ػٍُ إداسح األصِبد عضءاً ِٓ اإلداسح ٚاٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ، ٚأْ ٠ؼطٝ ٘زا اٌّجؾش ؽمٗ .2

 

رقً ٌْ (: 1998)دراسة الُطو

: ه ه الدراس  تهدف إلى

. استنباط بعض المبادئ المتعل   بالعالقات اإلنسانٌ  من السٌرة النبوٌ - 1

وتحدٌد الكٌفٌ  التً ٌمكن  ن تطبق بها ه ه العالقات اإلنسانٌ  فً م ال اإلدارة المدرسٌ  مع المعلمٌن - 2

. بصف   اص  واإلشارة إلى ب ٌ   فراد المؤسس  عند الحا  

ٚرٛػ١ؼ أ١ّ٘خ اٌؼاللبد اإلٔغب١ٔخ اٌّغزٕجطخ ِٓ اٌغ١شح إٌج٠ٛخ فٟ رأع١ظ ػاللبد إٔغب١ٔخ ع١ٍّخ فٟ - 3

. اإلداسح اٌّذسع١خ

: ٚلذ ؽبٌٚذ اٌجبؽضخ فٟ دساعزٙب اإلعبثخ ػٍٝ اٌغؤاي اٌشئ١ظ اٌزبٌٟ

ما المبادئ التً ٌمكن استنباطها من السٌرة النبوٌ  لبناء عالقات إنسانٌ  سلٌم  فً م ال اإلدارة المدرسٌ ؟ 

 



: وٌتفرع عن ه ا السؤال عدة  سبل  وهً

 فً حٌاته ال ولٌ  والفعلٌ  واإلقرارٌ ؟ ما العالقات اإلنسانٌ  التً مارسها الرسول  -1

 ما المبادئ التً ٌمكن استنباطها من السٌرة النبوٌ  له ه العالقات اإلنسانٌ ؟ -2

 ما الكٌفٌ  التً ٌمكن  ن تطبق بها ه ه العالقات اإلنسانٌ  بٌن اإلدارة المدرسٌ ؟ والمتعاملٌن بها؟ -3

ول د قامت الباحث  فً دراستها باست دام المنهج التارٌ ً حٌث تتبعت وقابع و حداث من السٌرة النبوٌ  

و لك من   ل بناء , ثم قامت بتحلٌلها من   ل فهم الحاضر واإلستفادة منها فً إمكانٌ  الت طٌط للمست بل

. نمو ج مثالً للعالقات اإلنسانٌ  الممارس  فً اإلدارة المدرسٌ  مع معلمٌها

:  النتابج التالٌ إلىوتوصلت الباحث  

صفات ال ابد : تحدٌد المحاور الربٌس  للمبادئ المستنبط  من السٌرة النبوٌ  بسبع  محاور وهً -1

تصوٌب , اكتشاف المواهب وحسن التو ٌه, الشعور اإلنسانً, تنمٌ  روح الفرٌق الواحد, المثالً

. وصنع ال رار,  سالٌب التحفٌز اإلداري الفّعال, األ طاء

  من  البعث  إلى وفاته تحدٌد المبادئ المرتبط  بالعالقات اإلنسانٌ  والممارس  فً حٌاة الرسول  -2

صفات ال ابد "ومن  هم ما  درج تحت محور . وإدرا ها تحت كل محور من المحاور السبع , 

 :من المبادئ" المثالً

ومبد  , ومبد  العفو والتسامح, ومبد  الوضوح فً التعامل, ومبد  حسن الظن, ومبد  التواضع, مبد  الحلم

. ومبد  إعطاء الحق ألهله, ومبد  العدل, ومبد  الحزم, ومبد  الوفاء بالوعد, الصبر

: ومن  هم ما  درج تحت محور تنمٌ  روح الفرٌق الواحد من المبادئ



ح, مبد  األ وة ومبد  , ومبد  تش ٌع روح المباد ة, ومبد  الطاع , ومبد  المحب , ومبد  المشارك , ومبد  التناصُك

. التعاون

 

: وتحت محور الشعور اإلنسانً  در ت المبادئ التالٌ 

. ومبد  مراعاة اا رٌن, ومبد  اإلحسان, ومبد  التبشٌر بال ٌر, مبد  الرحم 

:  در ت المبادئ التالٌ " اكتشاف المواهب وحسن التو ٌه"وتحت محور 

ومبد  تولٌ  , ومبد  ا تٌار الش ص المناسب, ومبد  ت دٌر اإلمكانٌات وال درات, مبد  اكتشاف ال درات

. األصلح

:  در ت المبادئ التالٌ " تصوٌب األ طاء"وتحت محور 

. ومبد  العفو عند الم طا, ومبد  قبول الع ر, مبد  معاتب  الم طا

:  در ت المبادئ التالٌ "  سالٌب التحفٌز اإلداري الفعال"وتحت محور 

. ومبد  مكافأة المحسن, ومبد  ال ول الحسن, والحوافز المعنوٌ , الحوافز المادٌ 

:  در ت المبادئ التالٌ " صنع ال رار"وتحت محور

ومبد  , ومبد  الحرٌ  فً المواف   على ر ي الربٌس, ومبد  تش ٌع المباد ة فً إبداء الر ي, مبد  الشورى

. تّو ً الحكم  فً التصرف وات ا  ال رار

: ومن  هم توصٌات ه ه الدراس 



توصً الباحثٌن وال امعات بالمزٌد من المتابع  له ا الموضوع فً السٌرة النبوٌ  ألهمٌته الملموس  فً - 1

. الممارسات اإلدارٌ 

وتوصً ك لك العاملٌن فً م ال اإلدارة التربوٌ  بو ه  اص األ   به ه المبادئ فً ممارساتهم - 2

. اإلدارٌ 

 

 

 

( : 2001)دراسة هتار 

: إن ه ه الدراس  تهدف إلى

. استنباط بعض المضامٌن التربوٌ  اإلسالمٌ  من الغزوتٌن- 1

والتعرف على مهم  التربٌ  اإلسالمٌ  المعاصرة ودورها فً تطبٌق ه ه المضامٌن المستنبط  من - 2

. الغزوتٌن، وكٌف ت وم المؤسسات التربوٌ  بتفعٌل ه ه المضامٌن  الل دورها المنوط بها

: ٚلذ ؽبٌٚذ اٌجبؽضخ فٟ دساعزٙب اإلعبثخ ػٍٝ عؤا١ٌٓ

ما المضامٌن التربوٌ  التً ٌمكن استنباطها من غزوتً بدر وتبوك؟  -1

التً ٌمكن - فً إطار  برز المضامٌن التربوٌ  المستنبط  من الغزوتٌن- ما التطبٌ ات التربوٌ  -2

 تطبٌ ها فً الوقت المعاصر فً المؤسسات التربوٌ  المتمّثل  فً البٌت والمدرس  ووسابل اإلعالم؟

.  واعتمدت الباحث  فً دراستها على المنهج التارٌ ً والمنهج الوصفً التحلٌلً

 



:                            و ما  هم النتابج التً توصلت إلٌها الباحث 

امتالء الغزوتٌن بالعدٌد من المضامٌن التربوٌ  التً تحتاج إلٌها التربٌ  المعاصرة وحصرتها  .1

الحب، والدعاء، والصدق،والشورى، والتوب ،والمسؤولٌ ، والصبر، : الباحث  فً  مس  عشر وهً

. والطاع ، والتوكل، والتعاون، وا  تهاد، والفرح، والن د، وال راءة، واستغالل الوقت

 .تؤكد الباحث   نه   تمكٌن فً األرض ونصر إ  بالتربٌ  السلٌم  للنفس، ولل ماع  والم تمع .2

 .إن تطبٌق المضامٌن التربوٌ  المطلوب  فً المؤسسات التعلٌمٌ  ٌؤدي إلى ن اح العملٌ  التربوٌ  .3

عن المضامٌن المستنبط  من المبادئ المطلوب  هً سلسل  مترابط  الحل ات   ٌمكن فصلها عن  .4

ق فً  دُك ّبه أل ٌه، فٌستشٌره وٌصْد بعضها ألنها مكمل  لبعضها، فمن ٌحب مثالً   بدُك  ن ٌصدق فً حُك

 .وهك ا... مشورته، وٌنمً روح التعاون بٌنهما

: ِٚٓ أُ٘ ِب رٛطٟ ثٗ اٌجبؽضخ فٟ ٘زٖ اٌذساعخ

تس ٌل  حداث الغزوات على  شرط  الحاسوب وا سطوانات اإللكترونٌ  بطرٌ   ٌفهمها الصغار ثم  .1

. عرض الفوابد منها

اإلرشاد إلى ال ٌام بدراسات مشابه  لب ٌ  الغزوات النبوٌ  مع ضرورة اإلفادة من كل  انب وقول  .2

 .وحدث وربط ا ستنباطات لٌظهرا المنهج التربوي واضحاً 

تدعو الباحث  إلى إ راء بحث ٌ ٌس مدى توافر المبادئ التربوٌ  المستنبط  من غزوتً بدر وتبوك  .3

فً المؤسسات التربوٌ ، كما ٌ ٌس مدى التزام فرقاء التربٌ  بمواصفات المربً المست لص  منهما 

 .ومدى ال رب  و البعد عن ما  اء فٌهما من مضامٌن

دعوة إلى مؤتمر عام لل امعات اإلسالمٌ  للتباحث حول التربٌ  اإلسالمٌ ،طراب ها و هدافها وسبل  .4

. تفعٌلها تمهٌداً لل روج بالنظرٌ  التربوٌ  اإلسالمٌ 

 



: تعقٌب على الدراسات السابقةتعلٌق و

من ناحٌ  است دام المنهج الوصفً التحلٌلً، وت تلف  (1986)تتفق الدراس  مع دراس  الزهرانً  -1

وتتفق معها ك لك فً ابراز ال انب .   انب المنهج التحلٌلًإلىمعها فً إضافتها المنهج التارٌ ً 

.  التربوي فً حٌاته اإلداري

فتتفق مع الدراس  فً اعتمادها المنهج الوصفً التحلٌل، إ   ن تلك  (1991) ما دراس  الحارثً  -2

  لك على المنهج الم ارن فً الم ارن  بٌن  وانب التشابه وا  تالف إلىالدراس  تعتمد باإلضاف  

وت تلف معها . فً تأثٌر ال ٌم على كل من المفهوم اإلداري ا سالمً والمفهوم اإلداري الغربً

ك لك فً ا تٌار الموضوع حٌث  ن دراس  الحارثً  برزت م موع  من ال ٌم اإلدارٌ  فً الكتاب 

والسن ، بٌنما ه ه الدراس  تناولت م موع  من المبادئ اإلدارٌ  التربوٌ  فً كتاب المغازي من 

 .السن  النبوٌ 

فتتفق مع الدراس  فً ا عتماد على المنهج التحلٌلً، مع  نها  (1992)و ما دراس  ال حطانً  -3

وتتفق الدراستان ك لك فً استنباط المبادئ اإلدارٌ  التربوٌ ، . تضٌف الٌه المنهج التارٌ ً  ٌضاً 

ولكنهما ت تلفان فً ا تٌار الش صٌ  التً تمثل ه ا النمو ج اإلداري، فدراس  ال حطانً  تناولت 

الرسول     ش صٌ  عمر بن عبد العزٌز رضً هللا عنه، بٌنما ه ه الدراس  تناولت  انباً من سٌرة 

. 

فإنها تتفق مع الدراس  فً است دام المنهج التحلٌلً، مع  نها  ضافت  (1995)و ما دراس  ال ثامً  -4

وت تلف مع الدراس  فً كونها ركّزت على بعض التطبٌ ات اإلدارٌ  .  المنهج الم ارن ك لكإلٌه

 .التربوٌ  إلدارة األزمات فً عهد ال لفاء الراشدٌن



فإنها تلت ً ك لك مع الدراس  فً است دام المنهج التحلٌلً، وتتفق  (1998)و ما دراس  الطوٌرقً  -5

، ولكنهما ت تلفان من باب  ن دراس  معها ك لك فً كونهما تركزان على تناول ش صٌ  النبً 

، بٌنما  برزت ه ه الدراس  البُكعد اإلداري التربوي فً الطوٌرقً  برزت البُكعد اإلنسانً فً حٌاته 

  . انب من حٌاته 

فإنها تتفق مع الدراس  فً است دام المنهج الوصفً التحلٌلً، وت تلف  (2001)و ما دراس  هتار  -6

عنها فً ا تٌار الموضوع، حٌث  ن دراس  هتار  برزت المضامٌن التربوٌ  من غزوتً بدر 

وتبوك، بٌنما ه ه الدراس  م موع  من المبادئ اإلدارٌ  التربوٌ  فً كل الغزوات المستنبط  من 

. كتاب المغازي فً صحٌح الب اري

تتفق نتابج ه ه الدراس  مع نتابج الدراسات الساب   فً استنباط المبادئ اإلدارٌ  التربوٌ  وتحدٌدها - 7

فً عدد معٌن، ولكن ما ٌمٌزها عن تلك الدراسات،  نها ترتب المبادئ وفق معٌار واضح، ٌعتمد 

، بٌنما الدراسات الساب   رتبت المبادئ بطرٌ   "المغازي"على مدى شٌوعها وتكرارها فً كتاب 

عَل  ول المبادئ اإلدارٌ  (1986)عشوابٌ ،  ال دراس  الزهرانً  ضِف مبد  الحاكمٌ  المطل   " حٌث وُك

 فً المفهوم اإلسالمً إدارة هام  قامت على ةاإلدارة التربويال ي ٌؤكد على  ّن " هلل عز و ل

 تح ٌق  هداف التربٌ  الصالح  وت وم برعاٌتها وإدارتها إلى صابص ومبادئ ربانٌ  شامل  تسعى 

. لتح ق لإلنسان السعادة فً الدنٌا واا رة وت عله ٌ وم بدوره ال ي  ل ه هللا عز و ل من   له

تتفق الدراس  التً ٌ وم بها الباحث مع الدراسات الساب   من ناحٌ  اعتمادها المنهج التحلٌلً، ولكن - 8

ًْد تحكٌم ت هدفت : ما ٌمٌز ه ه الدراس   نها باإلضاف  إلى  لك اعتمدت فً  دوات الدراس  على قابِفمَل

األولى إلى فحص مدى صالحٌ  المبادئ الم تارة من قبل الباحث، واأل رى هدفت إلى مدى صح  



ٌّنات عشوابٌ ، من قبل اثنً عشر م تص فً اإلدارة التربوٌ  من  طرٌ   التحلٌل من  الل ع

.  ال امع  األردنٌ ، و امع  الٌرموك فً األردن، ومن  امع  ال دس و امع  بٌر زٌت فً فلسطٌن

من ال امع الصحٌح " المغازي"إقتصرت الدراس  على است راج المبادئ اإلدارٌ  من كتاب - 9

 حد ما إلىوفً ه ا تتفق  ()للب اري رحمه هللا ، وه ا بالطبع ٌشكل  زءا محددا من سٌرة النبً 

فً تحدٌدها  ستنباط مضامٌن تربوٌ  من غزوتً بدر وتبوك ، وت تلف  (2001)مع دراس  هتار 

 دراس  هتار ف امت  مامعها من ناحٌ   ن ه ه الدراس  تناولت است راج المبادئ اإلدارٌ  التربوٌ  ، 

 است راج المضامٌن التربوٌ  ، ومن ناحٌ    رى فان ه ه الدراس  ت تلف  من كل من دراس  إلى

، إ  قامت كل منهما على دراس  عام  للسٌرة  (1998)، ودراس  الطوٌرقً  (1986)زهران 

 و ماالنبوٌ  ، فالدراس  األولى ا تارت مبادئ إداري تربوٌ  فً ضوء مواقف من السٌرة النبوٌ  ، 

.  الثانٌ  فتناولت العالقات اإلنسانٌ  فً السٌرة النبوٌ  

، ودراس  ال ثامً (1993)ودراس  ال حطانً  (1986)تتفق ه ه الدراس  مع دراس  الزهرانً - 10

ٍر  اتٌ  (1998)ودراس  الطوٌرقً  (1995) ٌَل ، فً كون ه ه الدراسات اعتمدت فً بحثها على سِف

ثم ال لفاء الراشدون رضً  ()لش صٌات لها ت رب  ثرٌ  فً الممارسات اإلدارٌ ، بداٌ  بالنبً 

.  عنه  هللا عنهم ثم ال لٌف  عمر بن عبد العزٌز رضً هللا 

تلت ً ه ه الدراس  بصورة واضح  مع كل من دراس  الزهرانً ، ودراس  ال حطانً دون سابر - 11

. الدراسات األ رى فً التركٌز على استنباط المبادئ اإلدارٌ  التربوٌ  

فً إحدى نتابج دراسته وهً فً غاٌ  األهمٌ ،  (1986)تلت ً و ه  نظر الباحث مع الزهرانً - 12

 لم تكن إدارة عشوابٌ ، بل كانت إدارة ممٌزة ت تبس منها اإلدارة  ن إدارة الرسول : مفادها



المعاصرة، إ  كانت قابم  على الت طٌط والتنظٌم والتنسٌق والرقاب ، ومراعٌ  ل صابص النفس 

كما  نها  ٌضاً إدارة عملٌ  إنتا ٌ  ت وم على الممارس  والتطبٌ ً،  .البشرٌ  ومتطلبات الم تمع

. ولٌست نظرٌات و فكار وتعلٌمات لٌس لها رصٌد فً الواقع العملً



الفصل الثالث 

منهج الدراسة وإجراءاتها 
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 انفصم انثبنث

 منهج اندراست وإجراءاتهب

٠زؼّٓ ٘زا اٌفظً رؾذ٠ذاً ٌّٕٙظ اٌذساعخ، ٚاألداح اٌّغزخذِخ، ٚاٌخطٛاد اٌزٟ رُ إرجبػٙب ٌٍزؾمك ِٓ 

 .وّب ٠زؼّٓ ؽش٠مخ اٌزؾ١ًٍ اٌّزجؼخ فٟ اٌذساعخ ٚإعشاءارٙب. طذق ٚصجبد ٘زٖ األداح

 

: منهج اندراست

ػ١ٍّبْ )أعٍٛة رؾ١ًٍ اٌّؾزٜٛ، ٚاٌزٞ ٠ُؼشفٗ /اػزّذ اٌجبؽش فٟ دساعزٗ ػٍٝ إٌّٙظ اٌٛطفٟ

ثأٔٗ ٠مَٛ ػٍٝ ٚطف ِٕظُ ٚدل١ك ٌّؾزٜٛ ٔظٛص ِىزٛثخ أٚ ِغّٛػخ ِٓ خالي :" (48،ص2000ٚغ١ُٕ،

"  . رؾذ٠ذ ِٛػٛع اٌذساعخ ٚ٘ذفٙب 

ٌُكعرفه  بأنه ٌتعلق بم موع  من األشٌاء و اص  الوثابق :" (101،ص1987عودة وملكاوي،)و

" . الرسمٌ  المدون   و المكتوب ، والتً تصف بطبٌعتها ظاهرة تربوٌ  معٌن 

 

: أداة اندراست

أِب أداح اٌذساعخ فمذ لبَ اٌجبؽش ثذا٠خ ثبٌشعٛع إٌٝ األدة اإلداسٞ اٌزشثٛٞ اٌّزؼٍك ثّٛػٛع اٌذساعخ ٚرٌه 

: ػٍٝ ػٛء ِظذس٠ٓ

ِغّٛػخ ِٓ اٌىزت اٌزٟ رٕبٌٚذ اإلداسح اٌزشث٠ٛخ فٟ اإلعالَ ٚرُ  اعزخشاط اٌّجبدا اٌزب١ٌخ، : اٌّظذس األٚي

اٌشٛسٜ، ٚاٌؼذي، ٚاخز١بس األطٍؼ ٚاألوفأ، ٚاٌّشبسوخ فٟ اٌّغؤ١ٌٚخ، ٚرف٠ٛغ اٌغٍطبد : ٟٚ٘ رغؼخ 

. ٚاٌظالؽ١بد، ٚاٌمذٚح اٌؾغٕخ، ٚع١بعخ اٌجبة اٌّفزٛػ، ٚاٌؼاللبد اإلٔغب١ٔخ

ِغّٛػخ ِٓ اٌشعبئً اٌغبِؼ١خ ٚاٌذساعبد اٌغبثمخ اٌزٟ ٌٙب طٍخ ثّٛػٛع اٌذساعخ، ٚرُ : اٌّظذس اٌضبٟٔ

ِشاػبح اٌّظٍؾخ اٌؼبِخ، ٚاٌزؼبْٚ، ٚرشغ١غ سٚػ اٌّجبدسح، : اعزخشاط اٌّجبدا اٌزب١ٌخ، ٟٚ٘ ػششْٚ

ٚاٌزٕبطؼ، ٚاٌطبػخ، ِٚخبؽجخ إٌبط ػٍٝ لذس ػمٌُٛٙ، ٚاٌؾش٠خ، ٚاٌشلبثخ اٌزار١خ، ٚاٌزفبٚد فٟ اٌذسعبد 



اٌٛظ١ف١خ، ٚاٌٛلب٠خ ِٓ اٌفغبد اإلداسٞ، ٚاٌّٛاصٔخ ث١ٓ اٌّشوض٠خ ٚاٌال ِشوض٠خ، ٚاالٔزّبء ٌٍّؤعغخ، 

ٚاٌظالؽ١خ ثؾغت األ١ٍ٘خ ٚاٌّالءِخ اٌٛظ١ف١خ، ٚاٌّغبٚاح ث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ، ٚرمذ٠ش اإلِىب١ٔبد، 

ٚاالٔفزبػ،ٚاٌمشاساد اٌّٛلف١خ، ٚاٌؼمال١ٔخ، ٚاٌّشبسوخ فٟ ارخبر اٌمشاس، ٚػذَ اٌزؾ١ض فٟ االخز١بس، 

. ٚاٌزخظض

ٚػٍٝ ػٛء رٌه لبَ اٌجبؽش ثبعزؼشاع ع١ّغ ٘زٖ اٌّجبدا ٟٚ٘ صالصْٛ ِجذأً، فزج١ٓ ٌٗ أْ ٕ٘بن ِجبدا 

:  ِزشبثٙخ ال ثذ ِٓ رشو١ض٘ب ٚاخزضاٌٙب، ٚوبٔذ ٘زٖ ٟ٘ اٌّشؽٍخ األٌٚٝ فٟ ػ١ٍّخ االخزضاي، ِٚٓ أِضٍخ رٌه

ِجبدا اٌزؼبْٚ، ٚاٌزٕبطؼ، ٚاٌّشبسوخ فٟ ارخبر اٌمشاساد أُخزضٌذ فٟ ِجذأ اٌّشبسوخ فٟ  -1

. اٌّغؤ١ٌٚخ

 .ِجذأ رشغ١غ سٚػ اٌّجبدسح عّذ ِغّذٖ ِجذأ اٌؾفض ٚاٌزشغ١ت -2

ِجذأ ِخبؽجخ إٌبط ػٍٝ لذس ػمٌُٛٙ، ٚاٌزفبٚد فٟ اٌذساعبد اٌٛظ١ف١خ، ٚاٌزخظض، رُ  -3

 .اخزضاٌٙب فٟ ِجذأ رمغ١ُ اٌؼًّ ٚاٌّّٙبد

 ِجذأ اٌٛلب٠خ ِٓ اٌفغبد اإلداسٞ عّذ ِغذٖ ِجذأ اٌّغبءٌخ -4

 ِجذأ اٌّغبٚاح ث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ عّذ ِغذٖ ِجذأ اٌؼذي -5

 ِجذأ اإلٔفزبػ عذ ِغذٖ ِجذأ ع١بعخ اٌجبة اٌّفزٛػ -6

 ِجذأ اٌؾش٠خ، ٚاٌمشاساد اٌّٛلف١خ رُ اخزضاٌّٙب فٟ ِجذأ رف٠ٛغ اٌظالؽ١بد -7

ِجذأ ػذَ اٌزؾ١ّض فٟ االخز١بس، ٚرمذ٠ش اإلِىب١ٔبد، ٚاٌظالؽ١خ ثؾغت األ١ٍ٘خ، ٚاٌّالئّخ  -8

 .اٌٛظ١ف١خ، أخزضٌذ فٟ ِجذأ إخز١بس األطٍؼ ٚاألوفأ

 ِجذأ اٌّٛاصٔخ ث١ٓ اٌّشوض٠خ ٚاٌال ِشوض٠خ عذ ِغذٖ ِجذأ اٌّشٚٔخ  -9

.... ِجذأ اٌطبػخ، عّذ ِغذٖ ِجذأ اٌؾضَ، ٚ٘ىزا - 10



ثزشو١ض ٘زٖ اٌّجبدا ٚاعزخالطٙب فٟ أسثؼخ ػشش ٚأِب اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ فٟ ػ١ٍّخ االخزضاي ػٕذِب لبَ اٌجبؽش 

 (.    1)ِجذءأ، رُ رشر١جٙب فٟ اٌمبئّخ األٌٚٝ وّب رظٙش فٟ اٌغذٚي سلُ 

 

 (1)جدول رقم 

 القائمة األولى بأهم المبادئ اإلدارٌة التربوٌة بعد عملٌة اإلختزال

 المرون   مبد .8مبد  الحفز والترغٌب  . 1

 تفوٌض الصالحٌاتمبد  . 9مبد  الوضوح فً إعطاء التعلٌمات  و مبد  الشفافٌ  . 2

 مبد  ت سٌم العمل والمهمات. 10مبد  ا تٌار األصلح واألكفأ . 3

 مبد  العدل والمساواة. 11مبد  المشارك  فً المسؤولٌ  . 4

 مبد  المساءل . 12مبد  الحزم . 5

 مبد  الشورى. 13 مبد  ال دوة الحسن . 6

مبد  سٌاس  الباب المفتوح . 14 مبد  العالقات اإلنسانٌ . 7

 

ِٚٓ ٔبؽ١خ صب١ٔخ لبَ اٌجبؽش ثئػذاد اٌمبئّخ اٌضب١ٔخ، ٚاٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ ؽش٠مخ اٌزؾ١ًٍ ٌضالص١ٓ ؽذ٠ضبً ِٓ أؽبد٠ش 

ػٍٝ  (لبئّخ اٌّجبدا األسثؼخ ػشش، ٚلبئّخ ؽش٠مخ اٌزؾ١ًٍ)ِٚٓ صُ لبَ ثؼشع اٌمبئّز١ٓ وزبة اٌّغبصٞ، 

.     ِغّٛػخ ِٓ اٌّؾّى١ّٓ ِٓ أطؾبة االخزظبص فٟ اإلداسح اٌزشث٠ٛخ، ٚوبٔذ ٘زٖ ٟ٘ اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ

 

 



 

 

: صدق األداة

اٌمبئّخ األٌٚٝ رؼّٕذ اٌّجبدا األسثؼخ : ثؼذ ػ١ٍّزٟ االخزضاي ٚاٌزؾ١ًٍ لبَ اٌجبؽش ثئػذاد لبئّز١ٓ

ػشش، ٚاٌمبئّخ اٌضب١ٔخ رؼّٕذ ؽش٠مخ اٌزؾ١ًٍ ٌؼ١ٕبد ػشٛائ١خ ِٓ أؽبد٠ش وزبة اٌّغبصٞ، ٌؼشػّٙب ػٍٝ 

 وّب رظٙشاْ فٟ .ِغّٛػخ ِٓ اٌّؾّى١ّٓ فٟ ػٍُ اإلداسح اٌزشث٠ٛخ فٟ اٌغبِؼبد اٌفٍغط١ٕ١خ ٌزض٠ٚذُ٘ ثّٙب

 (.  2)ٚسلُ  (1)اٌٍّؾك سلُ 

، ٚثؼذ عٙٛد ؽض١ضخ ِٚزٛاطٍخ ِٓ اٌزشر١جبد ٚاالرظبالد ثشصد أِبَ اٌجبؽش ػذح ِؼٛلبد ِٓ أّ٘ٙب

. طؼٛثخ اٌزٛاطً ِؼُٙ ٔظشاً ٌٍظشٚف األ١ِٕخ اٌغبئذح

ٚ٘زا ِّب دفغ اٌجبؽش إٌٝ فزؼ لٕبح ارظبي عذ٠ذح ثّغّٛػخ ِٓ اٌّخزظ١ٓ فٟ ػٍُ اإلداسح اٌزشث٠ٛخ فٟ 

 .(3ٍِؾك سلُ ) اٌغبِؼبد األسد١ٔخ

 

: ثببث األداة

ثؼذ ػشع اٌجبؽش اٌمبئّز١ٓ ػٍٝ اٌّؾّى١ّٓ فٟ اٌغبِؼبد اٌفٍغط١ٕ١خ ٚاألسد١ٔخ ؽ١ش ٚطً ػذدُ٘ 

إٌٝ أصٕٟ ػشش ِؾّىُ، وبٔذ اٌشدٚد ػٍٝ اٌمبئّز١ٓ ِشغؼخ ِٚؾفضح ػٍٝ اٌؼَّٛ، ٚإْ ٌُ رخٍٛ ِٓ ثؼغ 

اٌّالؽظبد ػٍٝ اٌمبئّخ األٌٚٝ، ٌُ رَْشَق إٌٝ دسعخ إؽذاس أٞ رغ١١ش عٛ٘شٞ ف١ٙب، ٚرُ إلشاس ؽش٠مخ اٌزؾ١ًٍ 

ٚثٙزا فمذ ٚطً . ٌٍمبئّخ اٌضب١ٔخ، ٚاٌزٟ اؽزٛد ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ أؽبد٠ش وزبة اٌّغبصٞ وؼ١ّٕبد ػشٛائ١خ

َْ ِطْذلُٙب ٚرأوذ صجبرٙب ثؼذ ٘زٖ اٌّشاؽً اٌضالساػزّبد إٌٝاٌجبؽش  .  أداح اٌذساعخ ثؼذ أْ ثب

: طريمت انتحهيم



ثؼذ رؾذ٠ذ أداح اٌذساعخ ٌذٜ اٌجبؽش، ٚاٌزأوذ ِٓ طذلٙب ٚصجبرٙب، رؼضصد سٚػ اٌجؾش ٚاٌذساعخ ٌذ٠ٗ 

فمبَ ثذساعبد ِزؼّمخ فٟ وزبة اٌّغبصٞ، ٚوبٔذ صالس ِشاد ِززب١ٌخ ػٍٝ األلً، ث١ٓ اٌذساعخ ٚاألخشٜ لشاثخ 

ٚوبْ ٠ؾشص اٌجبؽش فٟ وً ِشح ػٍٝ ٚػغ ِالؽظبرٗ ػٍٝ أؽبد٠ش اٌىزبة اٌزٟ رظً إٌٝ خّغّبئخ . اٌشٙش

، ِزجؼبً فٟ رٌه إٌّٙظ اٌٛطفٟ أعٍٛة رؾ١ًٍ اٌّؾزٜٛ، ٚاػؼبً أِبِٗ اٌّجبدا (547)ٚعجؼخ ٚأسثؼ١ٓ ؽذ٠ضبً 

. اإلداس٠خ اٌزشث٠ٛخ األسثؼخ ػشش اٌّزفك ػٍٝ طذل١زٙب ِٓ لجً اٌّخزظ١ٓ فٟ ػٍُ اإلداسح اٌزشث٠ٛخ

 

: إجراءاث اندراست

ثٕبًء ػٍٝ أػزّبد اٌجبؽش ػٍٝ إٌّٙظ اٌٛطفٟ أعٍٛة رؾ١ًٍ اٌّؾزٜٛ ٚاالرفبق ِغ وٛوجخ ِٓ 

اٌّخزظ١ٓ فٟ اإلداسح اٌزشث٠ٛخ ػٍٝ رؾذ٠ذ اٌّجبدا األسثؼخ ػشش، ٚػٍٝ ؽش٠مخ اٌزؾ١ًٍ، لبَ اٌجبؽش ثبعزٕجبؽ 

 فٟ وزبة اٌّغبصٞ، ؽ١ش رج١ٓ ٌٗ ثأٔٙب اٌّجبدا اإلداس٠خ اٌزشث٠ٛخ األسثؼخ ػشش ِٓ ألٛاي ٚأفؼبي اٌشعٛي 

وٍٙب ِٛعٛدح فٟ أؽبد٠ش اٌىزبة، ٌٚىٓ ثٕغت ِزفبٚرخ، ِّب دفغ اٌجبؽش إٌٝ إؽظبئٙب ٚرشر١جٙب ٚفك ػذد 

. اٌّشاد اٌزٟ رىشس ف١ٙب وً ِجذأ ِٓ اٌّجبدا األسثؼخ ػشش

 :معبنجبث إحصبئيت

لبَ اٌجبؽش ثئؽظبء أسلبَ ع١ّغ األؽبد٠ش اٌّشرجطخ ثبٌّجبدا األسثؼخ ػشش ٚعذٌٚزٙب ثّب ٠ٕبعت وً ِجذأ وّب 

 (.2)٠ظٙش فٟ عذٚي سلُ 

وزٌه لبَ اٌجبؽش ثئؽظبء ػذد اٌّشاد اٌزٟ رىشس ف١ٙب اٌّجذأ ِٓ ِغّٛػخ ٘زٖ األؽبد٠ش ٚرؾذ٠ذ ٔغجزٗ 

 (.5)اٌّئ٠ٛخ، وّب ٠ظٙش فٟ عذٚي سلُ 

ٚثؼذ رٌه رُ فشص األؽبد٠ش اٌزٟ رزؼّٓ ِجبدا ِشزشوخ، ٚرؾذ٠ذ ػذد٘ب ٚٔغجزٙب اٌّئ٠ٛخ، ِٚب رؼّٕزٗ ِٓ 

ِجبدا، ؽ١ش رجذأ ثبألؽبد٠ش اٌزٟ رؼّٕذ ِجذأ٠ٓ، ٚرٕزٟٙ ثبألؽبد٠ش اٌزٟ رؼّٕذ عجؼخ ِجبدا، وّب ٠ظٙش 

 (.4)، ٚعذٚي سلُ (3)فٟ عذٚي سلُ 
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الفصل الرابع 

النتائج والتوصٌات 

: نتبئج اندراست

ّٟ وً رٍه  اٌؾّذ هلل اٌزٞ ٚفك اٌجبؽش إلخشاط دساعزٗ ػٍٝ ٘زٖ اٌظٛسح، ثؼذ وً رٍه اٌّؼبٔبح ٚرخط

.  اٌّؼٛلبد

ٌُكس ل إنطباعه بعد تلك الدراس   نوقبل الشروع فً استعراض النتابج ومناقشتها، ٌطٌب للباحث   

تمّتع بممارس  إدارٌ   ()، ر ى من  اللها كٌف  ن النبً ()التحلٌلٌ  ل زء محدود من سٌرته وسنته 

ال ي ٌتناول  انب الغزوات " المغازي"عالٌ ، تمثل نمو  ا إدارٌا فرٌدا ومتمٌزا،   سٌما وان كتاب 

، ٌمثل حال  ت تلف عن سابر الحا ت األ رى، لكونها تتطلب عملٌ  إدارٌ  مركزة ()والسراٌا فً مسٌرته 

 ومع دة، ولما كان لها من ثمرات ونتابج، وه ه الثمار تمثلت بتلك ال هود ال بارة التً ب لها النبً 

 منه اً دابماً فً إدارته للدعوة و صحابه رضوان هللا علٌهم، وعلى ر سها ال هد اإلداري ال ي ات  ه النبً 

 إ  اإلدارة السدٌدة، والتنظٌم الدقٌق، والت طٌط وللدول  وفً كل الظروف واألحوال، فما عُكرف عنه 

.                                 السلٌم

 فً سبع سنوات عندما ٌشٌد بثمار  هوده و هاده  (1995 طاب،)وٌؤكد على  لك  حد ال ادة العسكرٌٌن 

فً الغزوات وتسع سنوات فً السراٌا ، دت إلى توحٌد شبه  زٌرة العرب ألول مرة فً التارٌخ تحت لواء 

  .اإلسالم ، ب ٌادة  بنابها من العرب والمسلمٌن 

 

 



 

 

: ائجهالسؤال األول، ونت

؟ "المغازي فً صحٌح الب اري"ما المبادئ اإلدارٌ  التً تضمنها كتاب 

  ن المبادئ األربع  عشر التً حددها الباحث إلىوتشٌر نتٌ   تحلٌل مضمون كتاب المغازي 

مبد  الحفز والترغٌب، ومبد  الوضوح : وهً على الترتٌب التالً" المغازي"مو ودة كلها ومبثوث  فً كتاب 

، ومبد  ا تٌار األصلح واألكفأ، ومبد  المشارك  فً المسؤولٌ ، ومبد  (الشفافٌ )فً إعطاء التعلٌمات  و 

الحزم، ومبد  ال دوة الحسن ، ومبد  العالقات اإلنسانٌ ، ومبد  المرون ، ومبد  تفوٌض الصالحٌات، ومبد  

 .ت سٌم العمل والمهمات، ومبد  العدل والمساواة، ومبد  المساءل ، ومبد  الشورى، ومبد  سٌاس  الباب المفتوح

ٌُكظهر مدى ورود ه ه المبادئ فً  حادٌث الكتاب وفق  رقامها المعتمدة لدى  (2)وفٌما ٌلً فإن ال دول رقم 

 .مؤلف الكتاب

 ( 2 )جدول رقم 

أرقام األحادٌث الواردة فً كتاب المغازي موزعة حسب المبادئ 

أرقام األحادٌث انمبدأ 

مبدأ انحفز وانترغيب 
4066 4123 4297 4386 

3982 4079 4124 4299 4387 

3983 4080 4141 4321 4388 



3992 4085 4154 4323 4389 

3995 4087 
4166 

4328 4390 

4003 4088 4194 4330 4409 

4006 4089 4196 4331 4416 

4008 4093 4205 4332 4418 

4030 4098 4209 4333 4423 

4039 4099 4210 4336 4448 

4041 4100 4228 4356 4462 

4042 4102 4231 4357 4468 

4046 4104 4232 4365 4469 

4055 4110 4248 4366 

4056 4113 4250 4368 

4057 4114 4251 4372 

4058 4115 4262 4382 

4059 4116 4274 4383 

مبدأ الوضوح فً إعطاء 

 (الشفافٌة)التعلٌمات 
4138 4261 4330 4406 

3976 4139 4274 4331 4415 

3983 4173 4280 4341 4418 

 ....ٌتبع



3984 4198 4283 4344 4419 

3985 4199 4284 4347 4420 

4002 4202 4295 4352 4423 

4015 4205 4296 4363 4431 

4042 4215 4302 4368 4441 

4043 4216 4305 4369 4442 

4047 4217 4313 4395 4443 

4082 4218 4322 4401 4448 

4093 4219 4324 4402 4458 

4101 4244 4326 4403 

4102 4256 4329 4405 

مبدأ إختٌار 

األصلح واألكفأ 
4097 4299 4340 4380 

3955 4178 4269 4341 4381 

3956 4210 4270 4344 4448 

3983 4229 4272 4349 4468 

4015 4238 4274 4358 4469 

4039 4244 4289 4360 

4064 4246 4302 4361 
 ....ٌتبع



4067 4250 4323 4362 

4086 4261 4339 4363 

مبدأ المشاركة فً 

المسؤولٌة 
4128 4153 4297 4418 

3949 4132 4168 4299 4422 

3999 4138 4169 4333 4471 

4060 4139 4187 4344 4472 

4071 4150 4270 4349 4473 

4082 4151 4272 4361 

4098 4152 4276 4362 

 4304 4223 4093مبدأ الحزم 

4001 4177 4226 4320 

4007 4180 4238 4325 

4017 4192 4280 4340 

4018 4196 4286 4373 

4019 4200 4287 4415 

4031 4220 4288 4432 

4032 4221 4296 4469 

 4316 4188 4101مبدأ القدوة 



الحسنة 

3949 4102 4195 4317 

3972 4104 4240 4353 

3976 4112 4256 4372 

4007 4157 4277 4461 

4033 4182 4279 

4036 4183 4298 

4062 4184 4315 

مبدأ انعاللبث 

اإلنسبنيت 

4122 4263 4433 

3951 4135 4330 4438 

4023 4136 4339 4442 

4052 4141 4358 

4053 4201 4392 

4080 4211 4399 

4083 4213 4409 

4084 4262 4422 

 4408 4330 4158مبدأ المرونة 

4003 4190 4331 4415 

 ....ٌتبع



4050 4251 4349 4418 

4119 4252 4385 

4141 4318 4386 

مبدأ تفوٌض 

الصالحٌات 
4122 4349 4378 

4023 4194 4350 4408 

4066 4246 4355 

4091 4338 4356 

4121 4339 4357 

مبدأ تقسٌم العمل 

والمهمات 
3989 4040 4129 

3962 4015 4043 4133 

3963 4038 4077 4280 

3983 4039 4086 

 

4418 

 

مبدأ العدل 

والمساواة 
4231 4304 4351 

3983 4233 4018 4409 

4079 4251 4321 4418 

 ....ٌتبع



4141 4274 4333 

 4397 4343 4196مبدأ المساءلة 

3983 4269 4346 4406 

4072 4274 4350 4418 

4141 4331 4372 

 4318 4121 4077مبدأ الشورى 

3962 4093 4122 

3963 4101 4141 

4037 4113 4178 

مبدأ سٌاسة 

الباب المفتوح 
4369 4392 

4351 4380 4415 

4365 4381 4417 

4368 4385 

 

: مناقشة نتائج السؤال األول

ل مٌع المبادئ اإلدارٌ  المطروح  فً الدراس ، بالرغم من محدودٌته فً " كتاب المغازي"استٌعاب - 1

، فما من مبد  إ  وله حضور، لما فً  لك من د ل  على  همٌ  البُكعد ()تناوله ل انب محدود لسٌرته 

والتً تشكل منه ٌ  واضح  ومحددة فً اإلدارة التربوٌ ،  ()اإلداري التربوي فً ممارساته اإلدارٌ  



تصلح للتطبٌق والممارس  لدى كل من ال ادة والرؤساء والمدراء بما ٌتالءم وٌتوافق مع حا تهم ومواقعهم 

. اإلدارٌ 

: ا تماع  كثر من مبد  فً الحدٌث الواحد  و الرواٌ  الواحدة كما ٌظهر فً  حادٌث الكتاب ومثال  لك- 2

 ٌ تمع فٌه 3962وحدٌث رقم .  ، ٌ تمع فٌه كل من مبد  المرون  ومبد  الحفز والترغٌب4003حدٌث رقم 

مبد  الحفز "  ٌ تمع فٌه  ربع  مبادئ 3983وحدٌث رقم . كل من مبد  ت سٌم العمل والمهمات ومبد  الشورى

، وقد قام الباحث والترغٌب، مبد  ت سٌم العمل والمهمات، مبد  الوضوح فً إعطاء التعلٌمات، مبد  العدل

بإحصاء  مٌع  حادٌث الكتاب التً تحتوي على مبادئ مشترك ، على اثنٌن فما فوق، كما ٌظهر فً  دول 

 (.3)رقم 

 ( 3 )جدول رقم 

أرقام األحادٌث التً تتضمن مبادئ مشتركة 

المبادئ المشتركة رقم الحدٌث 

مبد  المشارك  فً المسؤولٌ ،مبد  ال دوة الحسن   3949

مبد  ت سٌم العمل والمهمات،مبد  الشورى  3962

مبد  ت سٌم العمل والمهمات،مبد  الشورى  3963

،مبد  ال دوة الحسن  (الشفافٌ )مبد  الوضوح فً إعطاء التعلٌمات  3976

3983 

،مبد  إ تٌار (الشفافٌ )مبد  الحفز والترغٌب،مبد  الوضوح فً إعطاء التعلٌمات 

 .األصلح واألكفأ،مبد  ت سٌم العمل والمهمات،مبد  العدل والمساواة،مبد  المساءل 



مبد  الحفز والترغٌب، مبد  المرون   4003

مبد  الحزم،مبد  ال دوة الحسن   4007

4015 

،مبد  إ تٌار األصلح واألكفأ،مبد  ت سٌم (الشفافٌ )مبد  الوضوح فً إعطاء التعلٌمات 

 .العمل والمهمات

مبد  الحزم،مبد  العدل والمساواة  4018

مبد  العالقات ا نسانٌ ،مبد  تفوٌض الصالحٌات  4023

مبد  الحفز والترغٌب،مبد  ا تٌار األصلح واألكفأ، مبد  ت سٌم العمل والمهمات  4039

 (الشفافٌ )مبد  الحفز والترغٌب، مبد  الوضوح فً إعطاء التعلٌمات  4042

، مبد  ت سٌم العمل والمهمات، (الشفافٌ )مبد  الوضوح فً إعطاء التعلٌمات  4043

مبد  الحفز والترغٌب، مبد  تفوٌض الصالحٌات،  4066

مبد  ت سٌم العمل والمهمات،مبد  الشورى  4077

مبد  الحفز والترغٌب، مبد  العدل والمساواة  4079

مبد  الحفز والترغٌب، مبد  العالقات اإلنسانٌ   4080

،مبد  المشارك  فً المسؤولٌ  (الشفافٌ )مبد  الوضوح فً إعطاء التعلٌمات  4082

مبد  إ تٌار األصلح واألكفأ، مبد  ت سٌم العمل والمهمات  4086

، مبد  الحزم،مبد  (الشفافٌ )مبد  الحفز والترغٌب، مبد  الوضوح فً إعطاء التعلٌمات  4093

 ....ٌتبع



 .الشورى

مبد  الحفز والترغٌب، مبد  المشارك  فً المسؤولٌ   4098

،مبد  ال دوة الحسن ،مبد  الشورى (الشفافٌ )مبد  الوضوح فً إعطاء التعلٌمات  4101

4102 

، مبد  ال دوة (الشفافٌ )مبد  الحفز والترغٌب، مبد  الوضوح فً إعطاء التعلٌمات 

 .الحسن 

مبد  الحفز والترغٌب، مبد  ال دوة الحسن   4104

مبد  الحفز والترغٌب،مبد  الشورى  4113

مبد  تفوٌض الصالحٌات،مبد  الشورى  4121

مبد  العالقات ا نسانٌ ،مبد  تفوٌض الصالحٌات  4122

،مبد  المشارك  فً المسؤولٌ  (الشفافٌ )مبد  الوضوح فً إعطاء التعلٌمات  4138

،مبد  المشارك  فً المسؤولٌ  (الشفافٌ )مبد  الوضوح فً إعطاء التعلٌمات  4139

4141 

مبد  الحفز والترغٌب، مبد  العالقات اإلنسانٌ ،مبد  المرون ، مبد  العدل والمساواة،مبد  

المساءل ،مبد  الشورى 
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: ومن خالل تحلٌل نتائج هذا الجدول تبٌن للباحث ما ٌلً

، وعلى شموله واستٌعابه إن ه ه النتٌ   تدل فً نظر الباحث على مدى قوة وبالغ  كالم النبً  .1

لتو ٌهات عدة، وعلى دق   لفاظه وعباراته، وعلى حسن ال مع بٌن دق  العبارة و همٌ  التو ٌه، 

  وتً  وامع الكلِفمِف ح اً وه ا ٌشٌر إلى  نه . وكل  لك من  الل نص واحد،  و رواٌ  واحدة

وصدقاً، مما  عله ٌتمتع بدر   عالٌ  من اإلت ان والتعبٌر وإ تٌار األلفاظ والمفردات المناسب  نحواً 

. وصرفاً وبالغ ً 

وٌظهر ال دول ك لك التفاوت الواضح فً مدى تكرار المبادئ المشترك  فً الحدٌث الواحد، فً  .2

، وقد قام الباحث باست راج عدد  حادٌث الكتاب التً تضمنت ، وفً نسبتها المبوٌ ات مرةعد

 (.4)مبد ٌن فأكثر، مع تحدٌد نسبتها المبوٌ ، ونتٌ    لك تظهر فً ال دول رقم 

 (4)جدول رقم 

 عدد األحادٌث التً تضمنت مبادئ مشتركة مع نسبتها المئوٌة 

 (%)النسبة العدد أحادٌث المبادئ المشتركة 

% 76.1 70حدٌث المبدأٌن 



% 14.1 13حدٌث الثالثة مبادئ 

% 5.4 5حدٌث األربعة مبادئ 

% 1.1 1حدٌث الخمسة مبادئ 

% 2.2 2حدٌث الستة مبادئ 

% 1.1 1حدٌث السبعة مبادئ 

 



: ائجهالسؤال الثانً، ونت

؟ "كتاب المغازي"ما األهمٌ  النسبٌ  لكل مبد  من المبادئ اإلدارٌ  التربوٌ  المتضمن  فً 

نتٌ    تشٌر 

مضمون  تحلٌل 

المغازي  كتاب 

تفاوت   إلى

اإلدارٌ   المبادئ 

األربع   التربوٌ  

من حٌث  عشر 

ٌركز الباحث عدد مرات تكرار  (5)، وفً  دول رقم عدد المرات، ومن حٌث النسب  المبوٌ  لكل واحٍد منها

 .المبادئ، ونسبتها المبوٌ 

 

 

 

 

 

( 5) جدول رقم 

  تكرر فٌها المبدأ، ونسبته المئوٌة التًمراتالعدد 

 النسبة المئوٌة عدد المرات التً تكرر فٌها المبدأ 



 

 

 

 

 

نتائج  مناقشة 

: الثانً السؤال 

ٌُكالحظ - 1

الواسع  الفرق 

بٌن  على 

المبادئ،  نسب  فً 

ٌمثلها  حٌث 

الحفز  مبد  

، وهً ما تعادل %2.5، وبٌن  دنى نسب  ٌمثلها مبد  سٌاس  الباب المفتوح بنسب  %20.5والترغٌب بنسب  

وبٌن المبد  الثانً % 20.5وٌالحظ ك لك الفرق بٌن المبد  األول وهو مبد  الحفز والترغٌب %. 18نسب  

%. 4، وهو ما ٌعادل نسب  %16.5وهو مبد  الوضوح فً إعطاء التعلٌمات 

%20.5 83 مبدأ الحفز والترغٌب 1  

2 
مبدأ الوضوح فً إعطاء 

(الشفافٌة  )التعلٌمات   

67 16.5%  

%9.6 39 مبدأ إختٌار األصلح 3  

%7.9 32 مبدأ المشاركة فً المسؤولٌة 4  

%7.6 31 مبدأ الحزم 5  

%7 28 مبدأ القدوة الحسنة 6  

%6.5 26 مبدأ العالقات اإلنسانٌة 7  

%4.2 17 مبدأ المرونة 8  

%4 16 مبدأ تفوٌض الصالحٌات 9  

%3.7 15 مبدأ تقسٌم  العمل 10  

%3.5 14 مبدأ العدل 11  

%3.5 14 مبدأ المساءلة 12  

%3 12 مبدأ الشورى 13  

%2.5 10 مبدأ سٌاسة الباب المفتوح 14  



، ومبد  %20.5مبد  الحفز والترغٌب : ٌتبٌن ك لك  ن المبادئ الثالث  األولى من حٌث نسبتها المبوٌ  هً- 2

: و ن المبادئ الثالث  األ ٌرة هً%. 9.6، ومبد  إ تٌار األصلح %16.5الوضوح فً إعطاء التعلٌمات 

%. 2.5، ومبد  سٌاس  الباب المفتوح %3، ومبد  الشورى %3.5مبد  المساءل  

الفرق فً النسب  بٌن المبادئ الثالث والرابع وال امس والسادس والسابع ضبٌل   داً، ك لك الفرق بٌن - 3

 حد التوافق كما هو الحال فً المبد  الحادي عشر وهو العدل إلىالمبادئ السبع  األ ٌرة، حتى  نها تصل 

%. 3.5والمبد  الثانً عشر وهو المساءل  ونسبته % 3.5ونسبته 

حٌث  كر  ()من  الل ممارساته اإلدارٌ  " المغازي"مبد  الحفز والترغٌب هو األكثر شٌوعا فً كتاب - 4

، وبفارق واضح وواسع بٌنه وبٌن المبادئ األ رى، وفً  لك د ل  واضح  على (% 20.5 مرة بنسب  83)

 همٌ  ممارس  ه ا المبد  عل مستوى اإلسالم عموما، وعلى مستوى اإلدارة التربوٌ   صوصا، لما له ا 

.  المبد  من تأثٌر على النفس اإلنسانٌ  من باب المكافأة والتش ٌع لل هود الم لص  والممٌزة

 مرة بنسب  67)وٌأتً فً المرتب  الثانٌ  مبد  الشفافٌ   و الوضوح فً إعطاء التعلٌمات حٌث  كر - 5

مما ٌؤكد على الن اح واإلن از فً العمل اإلداري ٌح ق ب در ما ٌتسم من شفافٌ  ووضوح فً  (16.5%

. تعلٌماته وممارساته اإلدارٌ ، بعٌداً عن الغموض والتع ٌد

نع هناك بروز واضح وواسع للمشارك  بكل  نواعها فً ممارسته اإلدارٌ  - 6 ، بداٌ  من المشارك  فً صُك

ًّ . ال رارات،  و العمل على ت سٌمها وتنفٌ ها،  و بحمل المسؤولٌ  فً  دابها وتطبٌ ها ٌُكبرز بشكل  ل وه ا 

 مرة،وبنسب  75)فً حال ال مع بٌن نتابج كّل من المبادئ األربع  الم كورة  دناه، حٌث تصل إلى 

: والمبادئ األربع  هً. والتً قاسمها المشترك هو المشارك  من قبل ال ابد لمرؤوسٌه و تباعه (18.6%



،ومبد  %4 مرة بنسب  16، ومبد  تفوٌض الصالحٌات %7.9 مرة بنسب  32مبد  المشارك  فً المسؤولٌ  

%. 3 مرة بنسب 12،ومبد  الشورى %3.7 مرة بنسب  15ت سٌم العمل والمهمات 

وه ا   ٌعنً  ن  (%3 مرة بنسب  12) ما بالنسب  للشورى فإنه ٌأتً فً المرتب  الثالث  عشر إ  ٌتكرر - 7

 " تر م قول هللا  ل وعال  ألصحابه كانت قلٌل  ومحدودة، بل على العكس تماماً فالنبً مشاورته 

مْد  هُك رْد اوِف شَل رِف  وَل مْد
ٌّ  فً حٌاته 159آل عمران، آٌ  سورة " فِفً األَل ل اً دابماً وس  ، قو ً وعمالً، حتى كان له  ُك

إ   نه وكما تبٌن للباحث فإن هناك رواٌات صحٌح  فً ه ا الم ال وفً المغازي تحدٌداً لم . وسٌرته

 غزا ثمان وعشرٌن غزوة وبعث سبعاً   سٌما و ن الرسول "ٌ كرها اإلمام الب اري و كرها غٌره، 

(. 1995 طاب،)"و ربعٌن سرٌ 

صاحب كتاب صحٌح السٌرة النبوٌ  فً رواٌات  (159،ص1996العلً،)وٌؤكد على  لك 

 فً الكتاب، حٌث ٌن له عن  نس رضً هللا 217صحٌح ، ٌ تار الباحث منها على سبٌل المثال حدٌث رقم 

فتكلم  بو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر :  شاور حٌن بلغه إقبال  بً سفٌان،قال ن رسول هللا :" عنه قال

إٌانا ترٌد ٌا رسول هللا؟ وال ي نفسً بٌده لو  مرتنا  ن ن ٌض البحر : فأعرض عنه، ف ام سعد بن عبادة ف ال

...". فندب رسول هللا الناس فأنطل وا :  برك الغماد لفعلنا، قالإلىأل ضناه، ولو  مرتنا  ن نضرب  كبادها 

 10)ك لك فإن مبد  سٌاس  الباب المفتوح ٌأتً فً المرتب  الرابع  عشر،  ي المرتب  األ ٌرة،إ  ٌتكرر - 8

وٌ ّدر الباحث  ن عدم تكرار ه ا المبد  كثٌراً فً كتاب المغازي،   ٌدل على  ن . (%2.5مرات وبنسب  

 قضى حٌاته مع  صحابه  قد مارس سٌاس  الباب المغلق مع  صحابه، بل العكس تماماً، حٌث  نه النبً 

 ٌ ودهم فً الغزوات، وٌنظمهم وٌبعثهم فً الغزوات والسراٌا وفً غٌرها دون حا ٍز و  ح اب، فكان 



فً السراٌا، وٌؤمهم فً الصلوات ال مس، وٌؤاكلهم وٌشاربهم وٌ ٌب على تساؤ تهم وٌعٌش آمالهم 

. وهك ا كانت كل حٌاته باباً مفتوحاً بٌنه وبٌن  صحابه. وآ مهم

 

 :ملخص النتائج

 :توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالٌة

إن المبادئ اإلدارٌ  التربوٌ  األربع  عشر متضمن  كلها فً كتاب المغازي وقد  اء ترتٌبها على النحو - 

مبد  الحفز والترغٌب، ومبد  الوضوح فً إعطاء التعلٌمات، ومبد  إ تٌار األصلح، ومبد  المشارك  : التالً

فً المسؤولٌ ، ومبد  الحزم، ومبد  ال دوة الحسن ، ومبد  العالقات اإلنسانٌ ، ومبد  المرون ، ومبد  تفوٌض 

الصالحٌات، ومبد  ت سٌم العمل والمهمات، ومبد  العدل والمساواة، ومبد  المساءل ، ومبد  الشورى، ومبد  

 .سٌاس  الباب المفتوح

 مرة بنسب  83إن ه ه المبادئ  اءت متفاوت  من حٌث تكرارها، ومن حٌث نسبتها المبوٌ  ما بٌن - 

 % .2.5 مرات بنسب  10إلى % 20.5

من م موع المبادئ % 76.1 حدٌثاً، ما ٌشكل نسب  70إن عدد األحادٌث التً تضمنت مبد ٌن مشتركٌن - 

 13اإلدارٌ  المشترك ، بٌنما األحادٌث التً تضمنت ثالث  مبادئ فما فوق قلٌل  العدد، حٌث تتراوح بٌن 

 % .1.1إلى نسب  % 14.1حدٌث وحدٌث واحد،  ي ما ٌعادل نسب  



: التوصٌات

على ال ادة والمدراء ضرورة التحلً بالصفات ال ٌادٌ  واأل   بالمبادئ اإلدارٌ  التربوٌ  التً استنبطها - 1

من ناحٌ  ، ومن  ()الباحث من  الل دراسته، لكونها قد صدرت عن نمو ج إداري متمٌز وهو النبً 

. ناحٌ    رى لما لتلك المبادئ من حا   ماس  فً اإلدارة التربوٌ  المعاصرة 

" ضرورة تضافر  هود الم تصٌن والباحثٌن، وال امعات والمؤتمرات، لترسٌخ األصول العلمٌ  - 2

على ضوء هدي اإلسالم قو  وعمال ، وإبراز ما ٌتمٌز به الفكر اإلداري التربوي فً " لإلدارة التربوٌ  

. اإلسالم من السمات وال صابص على النظرٌات والمفاهٌم اإلدارٌ  المعاصرة 

فً المؤسسات " إ راء بحث ٌ ٌس مدى توافر المبادئ اإلدارٌ  التربوٌ  المستنبط  من كتاب المغازي - 3

.  المدراء والمسؤولٌن والرؤساء به ه المبادئالتزاماإلدارٌ  التربوٌ ، كما ٌ ٌس مدى 

دراس  كتاب صحٌح الب اري وسابر كتب السن  المشرف ، دراس  واعٌ  تت اوز السرد التارٌ ً الم رد - 4

للوقابع واألحداث، وتعمل على إبراز وبلورة  سس و صول علم اإلدارة التربوٌ  بصورة  كمل و شمل من 

ٌهِف  نته وسٌرته () الل هدْد  .، ولتتم إضاف  مبادئ إدارٌ  تربوٌ   دٌدة مستمدة من سُك

.  كتاب المغازي واستنباط مبادئ إدارٌ  تربوٌ    رى لم ٌ كرها الباحثإلىالر وع - 5
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 الفصل الثانً

الدراسات السابقة 

هناك بعض الدراسات المتعل   بموضوع اإلدارة التربوٌ  فً اإلسالم، ومنها ما له عالق  مباشرة بموضوع 

. الدراس  الحالٌ ، ومنها ما هو  و عالق  غٌر مباشرة، وسٌحاول الباحث استعراض بعض ه ه الدراسات

(:  1986)دراسة الزهرانً 

:  هدفت الدراس  إلى

 


