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  اإلهـــداء 

  
  ، وإخوانه األنبياء عليهم السالم، � حممد ملهإىل خري البشرية واملريب املُ

  
  إىل دعاة اخلري واملربني على الفضيلة يف كل زمان، 

  
  ر له، وتقبل منه، وغف يرمحه اهللا،،إىل روح والدي

  
   ، أمد اهللا يف عمرها وأحسن عاقبتها،  الغاليةإىل والديت

  
  ، حفظهم اهللا،يئبناأوبنايت والعزيزة إىل الزوجة 

  
  حممد عمران، زاده اهللا من فضله،. إىل ابن اخلال العزيز د

  
  إىل كل من علّمين ورباين، جزاهم اهللا خرياً،

  
  إىل كل من أحبين ودعا يل، وفقهم اهللا لكل خري،

  
  .إىل حفظة القرآن الكرمي والعاملني له

  
  هدي هذا العمل املتواضعأُ

  
  الباحث
   حممود مهنا

         



  
  
  
  
  
  
  

  : إقــــرار
  

 وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة ،أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير
أي جزء منها لم يقدم لنيل أية درجة باستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو 

  .عليا ألي جامعة أو معهد
  
  
  

  :التوقيع 
  

  محمود عبد الكريم مهنا: االسـم 
   

   م9/1/2008 ،هـ 1429/محرم/ 1 :التاريخ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أ



  شكر وعرفان
  

   واآلخرة،ى المنزل كتبه إلصالح شؤونهم، فله الحمد والشكر في األول،رب العالمينالحمد هللا 
  
  ،�الشكر للنبي العظيم، خاتم المرسلين لإلصالح، والقدوة في كل خير، ثم 
  

  محمد عابدين، رفع اهللا درجاته،. والشكر موصول إلى المشرف على هذه الرسالة، د
  

  . محمد شاهين، حفظهم اهللا تعالى. محمود أبو سمرة، د.حاتم جالل، د. وإلى لجنة المناقشة د
  

 الدراسات العليا في جامعة ة في قسم التربية وعلم النفس،عمادكما وأشكر كل األساتذة األفاضل
  القدس،

  
  والشكر والتقدير للمحكمين والباحثين وحفظة القرآن الذين أسهموا في إنجاح هذه الرسالة، 

  
  . وأخص بالشكر الدكتور محمد عمران، الذي كان له فضل كبير في المساندة والتشجيع

  
  .  زيل والمثوبة العظيمة لكل من ساند وشجع وأسهم في هذا العملوأدعو اهللا عز وجل بالخير الج

  
  
  

                                                                                   الباحث
    محمود مهنا

  
  
  
  
  

  ب



  :مصطلحات الدراسة
  
فيما بينها سواء في داخل هي مجموعة من العمليات المتشابكة التي تتكامل  ":اإلدارة التربوية. 1

حسان، والعجمي، " ( أو بينها وبين نفسها لتحقيق األغراض المنشودة من التربيةةالتنظيمات التعليمي
  . )90، ص2007

  
وهي مجموعة اإلجراءات التي يتبناها المجتمع لتنظيم العملية التربوية والمؤسسات واألفراد المتصلين "

ية التي تعكس فلسفة المجتمع وتطلعاته، إلحداث التطوير النوعي بها، بقصد تحقيق األهداف التربو
  ).    18 ص2002العمايرة، " (والكمي في العملية والمؤسسات واألفراد

                                                                    
،  �سالم على محمد كالم اهللا تعالى، المنزل بواسطة الملك جبريل عليه ال ":القرآن الكريم .2

" المتعبد بتالوته، المنقول بالتواتر، المعجز بلفظه ومعناه، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس
 ).16 ص2004القطان، (

  
الصالح، ."(من قول أو فعل أو تقرير أو صفة �ما جاء منقوالً عن النبي  ":السنّة النّبوية .3

 .)3، ص1978

 ).1988الزركشي، ( كةوإن كان بغير م ،بل الهجرةما نزل ق :السور المكية .4

 

 ).1988الزركشي، (  ما نزل بعد الهجرة، ولو كان بمكة :السورالمدنية .5

 

حل المشكالت و أسس علمية ومفاهيم منظمة في دراسة المواقف :مبادئ اإلدارة التربوية  .6
 ).2007حسان، والعجمي، (  التربوية اإلدارية

 

 :الواردة في الدراسةمبادئ اإلدارة التربوية  .7

نحو سلوك التوجيه إشباع حاجات األفراد ل الباعث المادي أو المعنوي الذي يعمل على :الترغيب -
  ).1999الطويل، (إنجاز، أو تحقيق هدف معين 

 وهو أيضاً الباعث المادي أو المعنوي الذي يعمل على توجيه سلوك الفرد لالمتناع عن :الترهيب -
  .أداء الواجب التقصير في ند عالتهديد عمل غير محمود، أو

  .تنفيذ ما تم التعاقد عليه، أو االلتزام بما اتفق عليه طرفان أو أكثر: تنفيذ المواثيق -
  األصلح فاألصلح، ال لقرابة أو مكانة اجتماعية وال ألي عنصر آخر،اختيار :  اختيار األصلح واألكفأ-

  ت



الرماني،  (ة، أي وضع الرجل المناسب في المكان المناسبلتولي منصب من المناصب أو المهام اإلداري
2004.(  

قاً لكل الممارسات االيجابية، مبتعدا عن كل الممارسات  أن يكون المسئول مبادراً ومطب:القدوة -
  .السلبية

  . أن تُفتح الفرص أمام الجميع للمشاركة، كما يطبق القانون على الجميع دون استثناء ألحد:العدل -
 توزيع السلطة على أساس المبدأ المتبع في تقسيم العمل، أو عملية دفع السلطة إلى أسفل :تفويضال -

  .)1998العالق، ( الرئيس إلى المرؤوس من 
 االستعداد لمراعاة الظروف الخاصة والمتغيرات رفعاً للحرج والمشقة عن المرؤوسين، :المرونة -

  . من مجموعة بدائلر األيسبديلال واختيار واالهتمام بروح النص،
).                                                                                                                                                          1989زويلف، ( صدر واحد، وال تتعدد مصادر األمر أن يتلقى المرؤوسون من م:وحدة األمر -
 أن يشعر المرؤوسون باالهتمام والرعاية، وهذا بدوره يعمل على إقامة العالقة على :رعاية األفراد -

  .نويةأساس الحب، كما يرفع الروح المع
 استخدام المنطق في التعامل مع اآلخرين وهذا يعني اعتماد اإلقناع والحوار في التعامل مع :الحوار -

  .المشاركة في اتخاذ القرارو  التشاورالمرؤوسين، كما يعني
   .دون تعليق األخطاء على اآلخرين  أن يتحمل كل فرد المسؤولية عن عمله،:المسؤولية الفردية -
 عند التنفيذ واالختالف، أو تشكل مرجعية وجود تعليمات مفصلة وواضحة، :يماتتفصيل التعل -

  ).1999الطويل،  (مجموعة من اللوائح والقوانين الواضحة التي تحدد الواجبات والحقوق
وهذا ما يسمى ،  وأخذ العبر من األخطاء، االستفادة من األحداث في التوجيه:التعقيب على األحداث -

وهي عملية تتم من خاللها تزويد الفرد المتعلم بمعلومات تبين له صحة أو خطأ اجعة، بالتغذية الر
   ).1992المفتوحة، ( استجابته وكيفية تصحيحها 

  ).1999الطويل، (ي واجبه، أو لم يتم المطلوب منه ر فوم لمن ارتكب خطًأ، أو قص اللّ:العتاب -
ن الخيانة، ويدفعه لبذل طاقته في سبيل القيام بما الضمير المتوثب الذي يزجر الشخص ع :األمانة -

  ).2003اني، مالر( أوكل إليه من المهام على أحسن وجه 
 قيام العالقة على أساس التعاون ومساندة الضعفاء، والخروج من دائرة الذات :العالقات االجتماعية -

 وتقدير، وتفهم للعالقات العاطفية             ، ومعاملة األفراد باحترامواألنانية إلى دائرة الجماعية واإليثار
  ).1996المفتوحة، ( 
  .تباع منهج علمي في الحكم على األشياء واألفكارإ اعتماد الدليل في قبول األمور، و:البينة -
  .إشاعة روح المنافسة في العمل، وإعطاء الدرجات حسب اإلتقان للعمل: التنافس والدرجات -
  .عمل الحسن بأمور إيجابية دنيوية مقابلة ال:المكافأة -

  ث



  لملخصا
  

 المبادئ اإلدارية التربوية الواردة في القرآن الكريم، مجموعة منهدفت الدراسة إلى التعرف على 
لهذه المبادئ، وذلك من أجل المساهمة في  � لبعض واقع تطبيق الرسول مثيل، وتهاكشف تكراراتو

  :عن األسئلة اآلتية، من خالل اإلجابة رآن والسنةتأصيل المبادئ اإلدارية التربوية من الق
  المبادئ اإلدارية التربوية في سور القرآن الكريم كلّه؟  ورود ما واقع . 1 
  ما أبرز المبادئ اإلدارية التربوية الواردة في القرآن الكريم؟. 2
  هذه المبادئ المختارة في كل سورة من سور القرآن الكريم؟تكرار ما واقع . 3
   ما واقع ورود هذه المبادئ المختارة في السور المكية والمدنية؟. 4
  لهذه المبادئ المختارة؟ � التطبيقية من سنة النبي األمثلةما أبرز . 5
   

أحد أشكال المنهج الوصفي، حيث وهو  تحليل المضمون،  أسلوبولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث
وبعد إعداد القائمة  الواردة في القرآن الكريم،  التربويةيةلمبادئ اإلدارأولي ل تحليلتم العمل على 

 التحليل ومن ثم كان محكّمين في اإلدارة التربوية وباحثين في الدراسات القرآنية، األولية عرضت على
بمساعدة مجموعة بؤرية من حفظة القرآن الكريم لقياس نسبة التوافق بين المحللين باستخدام معامل 

التمثيل ، وبيان واقع تكرارها في السور القرآنية،  ثم تكراراًتم اختيار المبادئ األكثر كابا، وبعد ذلك 
  .والسيرةمن كتب السنة  � من الرسول  لهذه المبادئ تطبيقعلى
  

ورود عشرين مبدءاً إدارياً تربوياً في القرآن الكريم، حيث بلغ :  وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة منها
 الترهيب، الحوار، رعاية األفراد، الترغيب،  التعقيب :الترتيب، وكانت على مرة )6374(عدد تكرارها 

على األحداث، وحدة األمر، تفصيل التعليمات، العالقات االجتماعية، العتاب، المسؤولية الفردية، تنفيذ 
 القدوة، األمانة، المواثيق، العدل، المرونة، اختيار األكفأ، المكافأة، البينة، الدرجات والتنافس، التفويض،

مرة، كما تبين ورود كل ثمانين  عشر األولى بمعيار زيادة عدد تكرارها عن ربعةوتم اختيار المبادئ األ
 بلغ مجموع  كانت النسب متفاوتة، وقدمبدأ في كل سورة، ومعرفة نسبة تكراره لعدد اآليات، حيث

  .مرة )6293(تكراراتها 
مرة، وكان أكثر المبادئ وروداً الترهيب ) 4323( السور المكية عشر في ربعةوكان تكرار المبادئ األ

مرة، وكان مبدأ الترهيب ومبدأ رعاية  )2115(والحوار، كما كان تكرار هذه المبادئ في السور المدنية 
  .األفراد هما األكثر تكراراً

  ج
  



د على األقل على كل لكافة المبادئ المختارة من خالل مثل واح�كما أشارت النتائج إلى تطبيق النبي 
 .مبدأ

 

القيادة الحوارية (وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بتبني المنظومة اإلدارية التربوية اإلسالمية 
 وال بد من اختيار األكفأ، واعتماد اً رئيساعتماد وحدة التخطيط في القيادة التربوية مبدًأو، )الراعية

رغيب والترهيب بالتوازي مع الحوار مبادئ رئيسة في سياسات تربوية واضحة مفصلة، واعتماد الت
تسيير المؤسسة التربوية، وإقامة المؤسسة التربوية على أخالقيات المهنة وعلى النظم القيمية التي من 

تنفيذ المواثيق والمسؤولية الفردية، والحرص على بناء في شأنها أن تنشئ مؤسسة صحية وذلك يتمثل 
تميزة، ورعاية األفراد والتعقيب على األحداث، وإقامة المؤسسة على العالقة سلسلة عالقات اجتماعية م

  . غير الرسمية بتطبيق مبدأ المرونة
  

الفلسطينية واعتبارها المؤسسات التربوية كما أوصت الدراسة بتطبيق هذه المبادئ اإلدارية التربوية في 
، كما أوصت بتوجيه الباحثين لمزيد من واجباً دينياً، مع االستفادة من تجارب اآلخرين ودراساتهم

ه نحو التعمق  بالتوج الباحثاألبحاث في استنباط مبادئ إدارية تربوية من القرآن الكريم، كما يوصي
 . في بعض المبادئ ودراسة دالالتها وتطبيقاتها التربوية

  
  
 

  
  
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ح



Principles of educational administration in the Holy Quran  

  
Prepared by: Mahmoud Abd-Alkareem Mhanna  

 

Supervised by: Dr. Mohammad Abd-Alqader Abdeen  
 

Abstract 
 

The study aimed at deducing the set of educational administration concepts in 

the Holy Quran along with their frequency in all chapters. It also aimed at 

delineating the reality of  implementing of  these principles by our prophet 

Mohammad (PBUH) for the sake of authenticating these principles in the 

light of the Holy Quran and ALsunna ALmusharaffa. 

 

The study answered the following questions: 

1- How are education administration principles distributed in the Holy Quran? 
2- What are the most prominent principles in the Holy Quran? 

3- How are these selected principles distributed in each chapter of the Holy 

Quran? 

4- How are these principles distributed according to place of revelation 

(Mecca/ Madina)? 

5- What are the most prominent examples of implementation by our prophet   

(PBUH)? 

 

 

To achieve the objectives of the study, the researcher used the descriptive 

methodology procedure namely "content analysis methodology" where 

principles have been included. Inclusion has been submitted to validity and 

reliability parameters.  Juries'  validity has been adopted along with ICAPA 

parameters into the consistency of harmony among the focus group that 

allotted frequency. Principles of the high labeling ratio have been considered 

for detailed study. Examples of implementation from the principles of our 

prophet Mohammad (PBUH) have been delineated to see into the scope of 

compliance as frequency of principles have been commented on. 

 

The study concluded that: Twenty principles of education Administration 

have been induced and deciphered in the Quran, with a degree of frequency 

amounted (6374) sequenced in priority (fear-provoking, dialogue, child 

welfare, encouraging and reassuring, unity of responsibility, event discussing, 

instruction of detailing social relation, blaming and reprimand selection of 

competent leaders, individual responsibility, adherent to contracts, resilience,  

 خ



justice, rewards, evidence, competition, delegation of authority, role models, 

honesty. 
 

The first fourteen principles, the highest in frequency, have been selected as 

their frequency exceeded the frequency of 80 principles in each chapter and 

have been allotted in terms of frequency amounted to 6293 times. 

 

`frequency of principles have also been allotted as pertains to place of 

revelation (Mecca/Madina) as the frequency of principles revealed in Mecca 

amounted to 4323 where as  fear-provoking and dialogue have been the 

highest in frequency where as the principles revealed in Madina amounted to 

2115 as  fear-provoking and child welfare scored the highest frequency. 

 

Results have also showed that our prophet Mohammad had implemented the 

major principles explicated in the Holy Quran. 

 

In the light of the conclusions reached at, the researcher recommends  

adopting the scope of values, principles indicated in the Holy Quran as clearly 

indicated the new theory constructed by the researcher called" leadership by 

dialogue and caring". The theory starts by unit of planning, election of 

competent leaders, approbation of detailed educational policies, rewards and   

fear-provoking that in parallel to dialogue as basic principles in leading 

institutions.  

 

Professional ethics and the value system are considered as main parameters 

for having institutions as credited to enable them having contracts and 

individual responsibilities as building excellent sense of social relations, 

individual caring, to comment on the events, and considering informal 

relations and resilience as part of the basic principles of professional behavior 

in academic institutions. 

 

The study recommends having these principles in our Palestinian Educational 

Institutions, and recommends further investigation by other researchers in 

order to investigate and induce more principles as explicated in the Holy 

Quran. 

 

   
د
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  الفصل األول 

                مشكلة الدراسة وأهميتها
  
  : المقدمة1.1
  

القرآن الكريم هو كالم اهللا تعالى، وهو المعجزة الخالدة، وال تحتاج البشرية إلى وحي بعده إلى يوم 
سان، وهو كتاب تربية القيامة، وفيه كل ما يصلح شأن اإلنسان في عالقته مع اهللا والكون واإلن

uΖ$ ¥ :قال تعالىوتوجيه يصلح نفس اإلنسان وعقله وسلوكه،  ø9 ¨“ tΡuρ š�ø‹ n= tã |=≈tG Å3ø9 $# $YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ ä3Ïj9 & ó x« 

“ Y‰ èδuρ Zπyϑ ômu‘ uρ 3“ u�ô³ ç0uρ tÏϑ Î= ó¡ßϑ ù= Ï9 ∩∇∪ ¤) ومن مقتضيات ذلك كله أنه يحتوي على  )89:النحل ،

  .إلدارةقواعد هامة في التوجيه وا
  

=Ÿωr& ãΝn ¥واهللا عليم بال حدود، حكيم في تعليماته، ويعلم ما يصلح اإلنسان ÷ètƒ ôtΒ t,n= y{ uθèδ uρ ß#‹ÏÜ‾=9 $# 

ç��Î7 sƒ ø:  واهللا رءوف بعباده، رحيم ودود، وقد اختار اإلنسان لخالفته في األرض، ،)14:الملك( ∪⊇⊆∩¤ #$

ن ما أنزله اهللا عز وجل هو في غاية األهمية وكرمه على باقي المخلوقات، وبناء على ذلك، فإ
  .بالنسبة لإلنسان في جميع مجاالت حياته

  
ولقد أنشأ القرآن للبشرية تصورا جديدا عن الوجود والحياة، والقيم والنظم، كما حقق لها واقعاً 

ياتها، في اجتماعياً فريداً، بحيث ال يخطر للبشرية على بال، لوال أن اهللا أراده لها، وحقّقه في ح
  ).1971قطب، (ظالل القرآن ومنهجه وشريعته 

  
ولقد اقتضت حاجة اإلنسان المشاركة مع أخيه اإلنسان في العمل سويةً لسد حاجاتهم المختلفة، كما 
 اقتضت ضرورة التنسيق بين جهودهم للوصول إلى األهداف التي يرومون تحقيقها، فاإلدارة أمر

  .أنواع التنظيمات والجماعات مهما اختلفت أشكالهاحتمي في أي مجتمع إنساني، ولكل 
  

وتقوم اإلدارة في اإلسالم بمختلف صورها، وتعدد أشكالها على ما تضمنه القرآن الكريم وبينته السنة 
النبوية، وما درج عليه السلف الصالح، وما أجمع عليه فقهاء المسلمين وأئمتهم، وقد جاء اإلسالم 

ة المسلمين، وتوجيهها لصالح أنفسهم ومجتمعاتهم، وهو لهذا يضع بتعاليمه من أجل تنظيم حيا
  ).1998سليمان وضحاوي، ( التشريعات الكفيلة بنجاحهم في الحياة 



 3

صحيح أن المفكرين اإلسالميين القدامى لم يتخصصوا في اإلدارة على أنها علم بمفهومنا المعاصر، 
وفقههم في الكتاب والسنة، وإن االتجاهات ولكنهم يدركون حقائق كثيرة عنها، من خالل دراستهم 

الحديثة والنظريات التي قامت في عصرنا الحاضر لتفسير عملية اإلدارة أو وضعت معايير لتقييمها، 
قد سبقها اإلسالم بمئات السنين، وبالتالي فإن هذه المستحدثات تعتبر ترديداً لما سبق، أو بعبارة 

، وإننا نلمس في )1998سليمان وضحاوي، ( ن سابقة أخرى هي قوالب جديدة لمحتويات ومضامي
التوجيهات االجتماعية اإلنسانية للقرآن الكريم السند الطبيعي للفكر اإلداري اإلسالمي، الذي ساد 
تطبيقه في صدر اإلسالم منذ قيام الدولة اإلسالمية، بل إنها كانت وراء نجاح اإلدارة العامة في تلك 

  ). 1984جاهين،  ( الدول التي ترامت أطرافها
  

وال ينكر أحد أن اإلدارة الناجحة سر ازدهار الشعوب والدول ونجاحها، في كل زمان ومكان، 
واإلدارة شأنها شأن مجاالت المعرفة، ال يمكن أن تكون ناجحة، ما لم تستند إلى مبادئ وفلسفة 

بد من ترسيخ األصول راسخة، وليس أقوى من تلك المبادئ التي أرسى دعائمها اإلسالم، لذلك ال 
  ).2002أبو العينين، (واألسس العلمية لإلدارة، بالعقيدة اإلسالمية، لضمان فاعلية تطبيقها 

  
 والمصدران األساسيان للعقيدة اإلسالمية هما القرآن الكريم والسنّة المشرفة، وهذا ما دعا الباحث 

  . لة من السنة النبويةالستعراض المبادئ اإلدارية في القرآن الكريم، وربطها مع أمث
  

وبناء على ذلك ومن خالل خلفية الباحث الدراسية، وعالقته الطويلة بالقرآن، والرغبة في تقديم جهد 
متواضع في خدمة القرآن واإلنسان، فقد آثر الباحث أن يسلك هذا المنحى مع تقديره لصعوبة 

بكالم رب العالمين الحكيم الذي يسبق كّل الطريق نظراً لقلة الدراسات السابقة، وعلمه أن بحثه يتعلّق 
العلماء، وال يستطيع أحد إدراك كل ما ترمي إليه اآليات العظيمة، فالمتعمق في اآليات الكريمة قد 
يستنبط منها أموراً كثيرة في مجاالت الحياة جميعها، ومع ذلك يأمل الباحث أن يحقق نتائج مهمة 

اإلدارة التربوية، وتفتح أبوابا للبحث والدراسة، فعلى الرغم تشكل إسهاماً في خدمة القرآن الكريم و
من كل ما بذل من جهد فإن هذا الموضوع ال يمكن استيعابه من جميع جوانبه، نظراً ألنه تحليل 

öθs9 :للقرآن الكريم الذي ال تفنى عجائبه، كما قال اهللا تعالى uρ¥ $yϑ ‾Ρ r& ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# ÏΒ >οt� yfx© ÒΟ≈n= ø% r& 

ã� óst7 ø9$# uρ …çν ‘‰ ßϑ tƒ .ÏΒ Íν Ï‰ ÷èt/ èπyèö7 y™ 9�çt ø2r& $̈Β ôNy‰ Ï" tΡ àM≈yϑ Î= x. «! $# 3 ¨βÎ) ©! $# î“ƒÌ“ tã ÒΟŠ Å3ym ∩⊄∠∪ ¤ ) 27: لقمان( ،

�Ÿξsùr& tβρã ¥: ولكنها محاولة واجتهاد ال بد منه، تطبيقاً ألمر اهللا تعالى −/ y‰tG tƒ šχ#uö� à)ø9$# ôΘr& 4’ n? tã A>θè= è% 

!$ yγä9$ x"ø% r& ∩⊄⊆∪ ¤) 14: محمد.(    
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  : مشكلة الدراسة2.1
  

 قدم القرآن الكريم حاضنة مبادئ وتعميمات وأسساً وقيماً حددها للتعامل البشري، فبين لإلنسان 
zΝ ¥وعلّمه سمات األشياء كلّها ‾= tæuρ tΠyŠ# u u !$oÿôœF{ $# $yγ‾= ä. ¤) فأعطاه منظومة القيم، ،)31:البقرة 

       . التعامل مع اهللا واإلنسانومنظومة المبادئ في
  

وبما أن السلوك البشري يلزمه مبادئ وسياسات إدارية منظمة، فقد جاء القرآن الكريم أيضاً حاضنة 
لهذه السياسات والمبادئ اإلدارية، لضمان نجاح السلوك البشري، ليصبح اإلنسان مؤهالً لخالفة اهللا 

øŒ ¥في األرض  Î) uρ tΑ$s% š�•/ u‘ Ïπs3Í× ‾≈ n= yϑ ù=Ï9 ’ÎoΤ Î) ×≅ Ïã% ỳ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# Zπx"‹Î= yz ¤) ويحتوي القرآن ، )30:البقرة

الكريم على منهج متكامل في كل مجاالت الحياة، ومع ذلك فإن قسماً من الباحثين لم يطّلع على هذا 
   .المنهج المتميز، والقسم اآلخر يقتصر على النظريات الغربية

  
دئ اإلدارية التربوية، والتعرف على أبرزها في القرآن الكريم، وعليه، رغب الباحث في تأصيل المبا

ولذلك تحددت مشكلة الدراسة بالتعرف إلى المبادئ اإلدارية التربوية في القرآن الكريم، والتمثيل 
  .على تطبيقاتها من السنة النبوية

  
  : أسئلة الدراسة3.1
  

  :دراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتيةانطالقاً من مشكلة الدراسة السالف تبيانها، تسعى هذه ال
   ما واقع ورود المبادئ اإلدارية التربوية في سور القرآن الكريم كلّه؟  -1
   ما أبرز المبادئ اإلدارية التربوية الواردة في القرآن الكريم؟-2
   ما واقع تكرار هذه المبادئ المختارة في كل سورة من سور القرآن الكريم؟-3
   ه المبادئ المختارة في السور المكية والمدنية؟ ما واقع ورود هذ-4
   لهذه المبادئ المختارة؟� ما أبرز األمثلة التطبيقية من سنة النبي -5
  
  :أهمية الدراسة 4.1
  

ارتباطها باإلدارة التربوية التي ، ورتباطها بالقرآن الكريم وعلومه التكتسب هذه الدراسة أهمية نظراً
  : أهمية خاصة لألسباب اآلتية كما أن لها، تعتبر أهم مجاالت اإلدارة
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تُعتبر الدراسة على حد علم الباحث من أشمل الدراسات في هذا المجال التي تستعرض المبادئ . 1
 . اإلدارية التربوية في جميع سور القرآن الكريم

 .قد تُسهم هذه الدراسة في التأسيس لدراسات الحقة. 2

 .عياً للمبادئ اإلدارية التربوية في القرآن الكريمقد تصلح هذه الدراسة معجماً موضو. 3

 .أساسها القرآن الحكيم يؤمل أن تُسهم هذه الدراسة في إيجاد شبكة مفاهيم إدارية تربوية. 4

 

 : أهداف الدراسة5.1

  

  : تهدف هذه الدراسة إلى ما يأتي
  . استعراض مبادئ إدارية تربوية واردة في جميع سور القرآن الكريم. 1
  .كشف واقع تكرارات هذه المبادئ، بحيث تصلح الدراسة معجماً للباحثين في المواضيع المذكورة. 2
  . لهذه المبادئ�تمثيل لبعض واقع تطبيق الرسول . 3
   .اإلسهام في تأصيل المبادئ اإلدارية التربوية من القرآن والسنة.4
  
  :محددات الدراسة. 6.1
  

  : تمت الدراسة في نطاق الحدود اآلتية
   مبادئ إدارية تربوية في القرآن الكريم، ودرجة تكرارها-1
 . محددات خاصة بالتحليل في األمور المتعلقة باآليات والسور القرآنية-2

  . للمبادئ اإلدارية التربويةةتتحدد الدراسة بالتعريفات المفاهيمية الوارد -3
 .مثال تطبيقي من السنة النبوية على كل مبدأ من هذه المبادئ -4

تقتصر الدراسة على أسلوب تحليل المحتوى للمبادئ اإلدارية التربوية في : ات إجرائيةمحدد -5
 .القرآن الكريم
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  اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني
  
  . اإلطار النظري1.2
  

  . اإلدارة في الفكر اإلنساني1.1.2
  

  . اإلدارة التربوية2.1.2
  

 .والسنة اإلدارة في القرآن 3.1.2

  
  .  الدراسات السابقة2.2
  
  .التعقيب على اإلطار النظري والدراسات السابقة 3.2
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  الفصل الثاني 

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  

تناول الباحث في هذا الفصل موضوع الدراسة من جانبين، اهتم األول منها باإلطار النظري، بينما 
لدراسات السابقة، التي ركزت على مبادئ اإلدارة التربوية في القرآن الكريم اهتم الجانب الثاني با

 .والسنة النبوية

  
   اإلطار النظري1.2
  

اإلنسان كائن اجتماعي ال يستطيع العيش منفرداً، كما ال يستطيع االستغناء عن جهود اآلخرين، 
مجتمعات البشرية مهما كان واإلدارة وسيلة هامة لتنظيم الجهود الجماعية، وال تستغني عنها ال

وضعها، وهي ال تقتصر على جانب في حياتها بل يمتد إلى جميع مجاالت الحياة االقتصادية، 
  .والسياسية، واالجتماعية، والتربوية وغيرها

  
واإلدارة لفظة شائعة ومن الكلمات المتداولة ، ولكن كان من الصعب التوصل إلى تعريف معين 

اء اإلدارة، وتختلف التعريفات باختالف تخصصات القائمين على التعريف، يحظى باتفاق غالبية علم
، ولكن يمكن اعتبار )1998العالق،(وفترات كتاباتهم، والظروف السائدة وقت تحديد مفهوم اإلدارة 

التي يقوم ) من تخطيط، وتنظيم، ومتابعة وتوجيه، ورقابة( اإلدارة هي جملة الوظائف أو العمليات 
  ).2007حسان وضحاوي، (بغرض تحقيق أهداف المؤسسة بأفضل نتيجة ممكنة بها المدير 

  
ويتركز دور اإلدارة في تحقيق االستخدام األمثل للموارد المتاحة، وال سيما الموارد البشرية، وبما 
يضمن تحقيق أعلى مستوى الجودة بالنسبة لحاجات ومتطلبات المجتمع المختلفة، من أجل تحقيق 

  ).2006حريم،( دة األهداف المنشو
  

وتسهم اإلدارة في إحداث تغييرات جوهرية في الجهد اإلنساني ، من حيث زيادة كفاءته، وهذا 
بدوره يؤدي إلى زيادة اإلنتاج، وتقليص التكاليف، وتمنية روح اإلبداع، عالوة على دور اإلدارة في 

  ).1998العالق( وحيوية أهمية حل المشكالت، وتعتبر اإلدارة من أكثر األنشطة اإلنسانية شموالً و
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  : اإلدارة في الفكر اإلنساني. 1.1.2 
  

تمتد جذور الممارسات اإلدارية إلى الحضارات القديمة، فقد أقامت األمم والدول القديمة حضارات 
، ولكن تلك اإلدارة لم تكن تحمل مسميات المبادئ )2006حريم، (ال تزال هناك شواهد كثيرة عليها 

مفاهيم المعروفة في وقتنا الحاضر، أما اإلدارة بوصفها علماً فلم يكتب عنها إال في واألسس وال
  : مطلع القرن الماضي، وتطورت عبر نظريات ومبادئ وممارسات إدارية وفقاً لمدارس عديدة، منها

  
  :  المدرسة التقليدية أو الكالسيكية1.1.1.2

  
بالطرق واألدوات العلمية لتحديد أساليب ) 1890(اهتمت هذه المدرسة التي ترجع بداياتها إلى عام 

إدارة العمل، كما ركزت على تحديد المفاهيم وتخطيط المكان والرقابة على العمل، مما جعل البعض 
حريم، (يطلق عليها مدرسة الهندسة البشرية ألنها اهتمت أساساً بالعمل على حساب العامل البشري 

  :،  وتندرج تحت هذه المدرسة)2006
  
رائد اإلدارة العلمية، ) 1915 -1856(ويعتبر المهندس األمريكي فريدريك تايلر :  اإلدارة العلمية*

بإصدار كتابه مبادئ اإلدارة العلمية الذي تضمن أبحاثه وتجاربه والمبادئ ) 1911(وقد قام في عام 
تبار إلنسانيته، العلمية التي توصل إليها، وقد ركزت على زيادة إنتاجية العامل وحفزه، دونما اع

  ).1995الشيخ سالم وزمالؤه، (واستغالل طاقته إلى أقصى درجة ممكنة 
 

على تطبيق الطريقة العلمية في حل مشكالت اإلدارة، ساهم مساهمة رئيسية في ) تايلر(وبتركيز 
وضع عدد من المبادئ النظرية في ميدان اإلدارة، وركز على التخطيط وتنظيم العمل والتدريب 

 ). 2006حريم، ( بة واإلشراف، مما فتح مجاالً أمام الباحثين في وظائف اإلدارة والرقا

 

تقسيم العمل، :  ومن مبادئها اإلدارية التي يمكن تطبيقها بدرجات متفاوتة في المواقف اإلدارية
االعتماد على الحوافز المادية، السلطة والمسؤولية، االنضباط، وحدة القيادة، المكافأة العادلة، 

  ).1984الحاج الياس، (المركزية، تدرج السلطة، المساواة، استقرار العاملين، روح الفريق 
  
هنري (وتنسب هذه النظرية إلى المهندس الفرنسي : نظرية المبادئ/ نظرية التنظيم اإلداري* 

، الذي يعتبر المبتكر األصلي لمفهوم العملية اإلدارية كإطار فكري لفهم )1925 -1841فايول، 
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الشيخ سالم وزمالؤه، ( بيعة اإلدارة ووظائفها، كما ركز على اإلدارة كنظرية يمكن تعلمها ط
1995 .(  

 

مهتماً باإلدارة العليا، وكتب العديد من المقاالت عن اإلدارة، وتوجه بكتابه المشهور ) فايول(كان 
ل المشكالت، وهذه المبادئ مبدًأ عالمياً لتوجيه المدير في ح) 14(اإلدارة العامة والصناعية، واقترح 

تقسيم العمل والتخصص، تكافؤ السلطة والمسؤولية، االنضباط، وحدة األمر، وحدة التوجيه، : هي
خضوع المصلحة الشخصية للمصلحة العامة، تعويض العاملين، المركزية، التسلسل الهرمي، 

  ).2006م، حري(النظام، المساواة، االستقرار الوظيفي، المبادرة، الروح المعنوية 
  

كما حدد القدرات الالزم توفرها للقيام باألنشطة وصنفها إلى قدرات إدارية وفنية وتجارية، وقدرات 
وقائية ومحاسبية، وبين أن أهمية هذه القدرات تتفاوت بتفاوت العمل الذي يقوم به الفرد، وحسب 

  ). 1995الشيخ سالم وزمالؤه، (منصبه اإلداري 
  
ماكس فيبر، (وتستند هذه النظرية إلى عالم االجتماع األلماني ): مكاتبحكم ال( البيروقراطية*

، وبرزت هذه النظرية بعد الثورة الصناعية، حيث كان ال بد من وجود نظام إداري )1864-1920
يستطيع التعامل مع التوسع الهائل في اإلنتاج الصناعي، وما رافق ذلك من تعقد في الحياة البشرية، 

إلى ) فيبر(ى ضبط األمور من قبل شخص واحد في نفس الوقت، وهذا ما دعا وعدم القدرة عل
البحث عن تنظيم إداري قادر على ضبط ومراقبة المهمات الصناعية المختلفة، فقام بتحديد 

،  )2002العمايرة، (الصالحيات واألدوار لكل شخص ضمن نظام هرمي، ضمن لوائح مكتوبة 
 .لتنظيم الذي يقوم على أساس التقسيم اإلداري والعمل المكتبيوكان يقصد بها النموذج المثالي ل

  
عدم التحيز، تقسيم األعمال وتنميطها، تدرج الوظائف :ويقوم النظام البيروقراطي على األسس اآلتية

في مستويات السلطة، استخدام الخبراء، القواعد والتعليمات، التّدوين الكتابي، التفريق بين دور 
  ).2006يماني، (عالقته الشخصية، السرية الموظف الرسمي و

  
ومن سلبيات هذه النظرية أن الوسائل أصبحت غايات، إضافة إلى التستر بالقواعد واألنظمة، وعدم 

الشيخ ( التمييز بين الوظيفة واإلنسان، وخط سير االتصال من أعلى إلى أسفل، واالنفراد بالسلطة 
  ).1995سالم وزمالؤه، 
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  : السلوكية المدرسة2.1.1.2
  

جاءت هذه المدرسة كرد فعل على المدرسة التقليدية التي تعتبر العامل آلة يمكن التحكم بها عن 
طريق اإلغراء المادي، وأهملت الجوانب اإلنسانية، وقد وجد المدراء الذين طبقوا مبادئ وأفكار 

سجام في بيئة العمل،  ولقد المدرسة التقليدية أن تلك المبادئ عجزت عن تحقيق الكفاءة العالية واالن
اهتمت المدرسة السلوكية بدراسة وتحليل سلوك األفراد والجماعات باستخدام المنهج العلمي في 
البحث، بهدف مساعدة المدراء على فهم السلوك لتعديله بما يحقق أهداف المنظمة وزيادة 

  ).2006حريم، (اإلنتاجية
  

  :اويندرج تحت هذه المدرسة اتجاهان فكريان هم
وقد ركز هذا االتجاه على كيفية تعامل المدير مع المرؤوسين، وأكدت على :  العالقات اإلنسانية*

-1880ألتون مايو، ( أهمية حاجات الفرد وأهدافه وتوقعاته، ويقترن هذا االتجاه بالكاتب االسترالي 
سترن و(في شركة ) مصنع هوثورن(، الذي أشرف هو وزمالؤه على إجراء دراسات في )1949

في الثالثينيات من القرن الماضي، هدفت إلى كشف العالقة بين ظروف العمل واإلنتاج، ) اليكتريك
أهمية المتغيرات االجتماعية على اإلنتاج، وحقّقت ) 1984الحاج الياس، (حيث كشفت كما يقول 

ج تلك الدراسات بذلك إضافة بعد جديد للعمل اإلداري لم يركّز عليه فايول أو تايلر،  ومن أبرز نتائ
 ): 2006حريم، ( كما يذكر 

  .هناك عالقة إيجابية بين أسلوب اإلشراف الديموقراطي وإنتاجية العامل -1
ال تتم إثارة دوافع الفرد بفعل حوافز اقتصادية فحسب، فالحوافز المعنوية لها تأثيرها أيضاً في  -2

  .زيادة دافعية األفراد للعمل واإلنتاج
 . باإلضافة إلى كونها نظاماً فنياًأن المنظمة نظام اجتماعي -3

 .تلعب العالقات غير الرسمية في العمل دوراً هاماً في تحديد اتجاهات الفرد وأدائه -4

 .يحتاج المدير إلى مهارات اجتماعية بقدر ما يحتاج إلى مهارات فنية -5

 ضرورة تطوير االتصاالت الصاعدة من المرؤوسين للرئيس إلتاحة الفرصة للعاملين  -6
 .كةللمشار

  
وتعمل هذه المدرسة على التأثير في السلوك اإلداري، وتعتبر أن حوافز وحاجات اإلنسان تحدد 
سلوكه ومن ثم تؤكد على أهمية هذه الحاجات، وتركز على اتباع األسلوب الديمقراطي والمشاركة 

، كما أنها كأداة للعمل اإلداري، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين أهداف العاملين وأهداف المنظمة
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تتميز بنظرتها الشمولية، وتهتم بالجماعات وتفاعلها، كما اهتمت بتنمية المهارات اإلنسانية 
  ).1995الشيخ سالم وزمالؤه، (والعالقات بين األفراد وبين األفراد والمجموعات 

  
لعلماء لقد شجعت نتائج حركة العالقات اإلنسانية مزيداً من المفكرين وا: مدخل العلوم السلوكية* 

في العلوم السلوكية، مثل علم النفس واالجتماع وغيرهما على دراسة األفراد والجماعات باستخدام 
منهجية البحث العلمي، وأصبح هؤالء يعرفون بالعلماء السلوكيين، ويختلف المدخل الذي تبنّوه عن 

فسه الذي يقوم به مدخل العالقات اإلنسانية، فالمدرسة السلوكية تركز على دراسة طبيعة العمل ن
 وقدراته، ويعتقد العلماء السلوكيون أن هالفرد وإلى أي مدى يلبي حاجة الفرد إلى استغالل إمكانيات

هناك عوامل تدفع الفرد للعمل، باإلضافة إلى كسب المال وإنشاء عالقات اجتماعية، ومن أبرز رواد 
ت تحدياً للعلماء والباحثين التي مثل) X+Y(صاحب نظرية ) دوجالس ماكريجور( هذه المدرسة 

، كما جاءت المدرسة السلوكية )2006حريم، (والممارسين لكي يتبنوا مدخالً تنموياً نحو األفراد 
بتفرعاتها لتعوض عن نقص في صحة افتراضات سابقتها المدرسة الكالسيكية، فركزت على 

 اإلنسان كموظف أو عامل اإلنسان وحاجاته المختلفة، ولكن أنصار هذه المدرسة يخلطون بين دور
  ).1989القريوتي وزويلف، ( وبين دوره اآلخر كإنسان له محيطه الشخصي 

  
  : المدارس الحديثة3.1.1.2

  

برزت عدة مدارس ونظريات حديثة في اإلدارة استفادت من التجارب السابقة في تطبيق نظريات 
  :اإلدارة، وعملت على تطويرها، ومن هذه المدارس والنظريات

، وجوهر هذه المدرسة )بحوث العمليات(، أو )المدرسة الكمية(ويطلق عليها : درسة علم اإلدارةم* 
هو استخدام صنع القرارات باعتباره أداة مساعدة في حل مشكالت اإلنتاج، وتركز هذه المدرسة 

 عالم) هيربرت سايمون( على حل المشكالت الفنية وليس مشكالت السلوك اإلنساني، وكان للعالم 
السياسة واالجتماع األمريكي دور كبير في نشوء نظرية القرارات، وركز على كيفية قيام المدير 
بصنع القرارات وكيف يمكن أن تكون قراراته أكثر فاعلية ونجاحاً، كما ركز على ضرورة استخدام 

  ).2006حريم، (النماذج الرياضية واإلحصائية من أجل التوصل إلى قرارات صائبة 
  

التي تم تطويرها في علم األحياء، ثم قام ) نظرية النظم(وتعتمد على نتائج وأبحاث :  النظممدرسة* 
علماء اإلدارة بتطبيق هذه النظرية في مجال اإلدارة، والفكرة األساسية لهذه المدرسة تعتمد على 

ة هي مفهوم النظام، والنظام هو وحدة تتكون من أجزاء ذات عالقات متبادلة، ولهذا فإن المؤسس
عبارة عن نظام اجتماعي مفتوح مصمم لتحقيق أهداف معينة، وهذا النظام له مدخالت متعددة يقوم 
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بتحويلها أو معالجتها وتقديمها للمجتمع على شكل مخرجات، وتعتمد على دراسة النظام من خالل 
ة النظم تحليل العالقات المتبادلة بين المدخالت والمخرجات بهدف الوصول إلى معرفة مدى كفاء

وإنتاجيتها، وتشمل المدخالت أداء األفراد وتفاعلهم وتوقعاتهم، كما تشمل المخرجات الناتج والروح 
المعنوية، والتكامل بين المدخالت والمخرجات والعوامل الوسيطة، وتشمل البناء الرسمي للمؤسسة، 

  ).1995؛ الشيخ سالم وزمالؤه، 2002العمايرة، (وتوزيع األدوار 
  
تقر هذه المدرسة بأهمية كل المدارس السابقة وما جاءت :  االحتمال أو الموقفية أو الظرفيةنظرية* 

به من أفكار ومبادئ ومفاهيم، ولكنها ترفض وجود مبادئ عامة وشاملة لإلدارة، أو حلول مثلى 
، محددة للمواقف والمشكالت، كما ال توجد طريقة واحدة قابلة للتطبيق في كل المجاالت والظروف

وتتوقف إدارة النظام بناء على ذلك على مدى انسجام النظام الداخلي وعملياته بما يتناسب وحاجات 
  ).2002العمايرة، (األعضاء ومتطلبات البيئة والظروف الخارجية 

  
هي : بضرورة أن يكون السلوك القيادي مستنداً إلى الموقففي العصر الحديث وأول من نادى 

، 1948عام ) ستوجدل( في الثالثينيات، ولكن بداية النظرية كان على يد )ماري فولييت(الباحثة 
الذي صرح أن التحليل المنطقي للقيادة ال يقتصر على القادة، وإنما ال بد من التطرق للموقف 

  ).2002النوافلة، (
  
 نشأت هذه النظرية في الثمانينات من القرن العشرين، وجاءت نتيجة): Z(النظرية اليابانية * 

للتطور والتقدم الهائل الذي حققته اليابان في مجال الصناعة والتجارة، ومن الباحثين الذين اهتموا 
، وقد ركزت على )Z(الذي طور نموذجاً إدارياً أطلق عليه نظرية ) وليم اوتشي(بالتجربة اليابانية 

  ):1996عقيلي، (المفاهيم اإلدارية واالجتماعية والسلوكية اآلتية، كما يستعرضها 
  . المنظمة خلية اجتماعية متماسكة متآلفة، فجميع العاملين فيها عليهم واجب العمل على إنجاحها-
  . أسلوب العمل الجماعي التعاوني القائم على أساس الثقة والتآلف في أوساط العاملين-
  . ضرورة توفير أكبر قدر ممكن من العدالة والموضوعية في تعامل اإلدارة مع المرؤوسين-
  . عملية اتخاذ القرار قائمة على أساس المشاركة الجماعية-
  .  زرع حب الوالء واالنتماء للمنظمة والخوف على مصالحها-
  

) بيتر دراكر(ينسب هذا المدخل أو األسلوب في اإلدارة للعالمين : نظرية اإلدارة باألهداف* 
 المحددة التي ينبغي العمل ، حيث أكدا على ضرورة قيام المدير بوضع األهداف)جورج أوديون(و
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على تحقيقها، ثم توضع خطة عمل لكل مرؤوس باالتفاق، ويقوم الرئيس بتوفير ما يلزم للمرؤوس، 
  ).2006حريم، (مع التوجيه واإلرشاد والمتابعة حتى نهاية الخطة وتحقيق األهداف المحددة 

  

  :قاط اآلتيةخطوات اإلدارة باألهداف بالن) 1989القريوتي وزويلف، ( وقد لخص 
  . زيادة تفويض الصالحيات، واالبتعاد ما أمكن عن المركزية-
  . زيادة نطاق العمل وإغنائه، والتشجيع عل اإلبداع واالبتكار-
  . تشاور ومشاركة في اإلدارة لشد العاملين ألهداف المنظمة-
  . اتباع طرق جديدة في تقييم العاملين، والقرب من فلسفة النقد الذاتي-
  

بدأ مفهوم إدارة الجودة الشاملة بالظهور في الثمانينات من القرن : ية الجودة الشاملةنظر* 
العشرين، حيث يتضمن هذا المفهوم جودة العمليات، باإلضافة إلى جودة المنتج، ويركز على العمل 
الجماعي، وتشجيع مشاركة العاملين واندماجهم، ويتضمن إجراء تغييرات كثيرة في مجاالت عديدة، 
مثل ثقافة المنظمة والهيكل التنظيمي والنمط القيادي ومناخ اإلبداع وتصميم العمليات، وهناك العديد 

، )ادوارد ديمنج(من العلماء الذين كان لهم دور في تطور مفهوم إدارة الجودة الشاملة، منهم 
  ).2004جودة، ) (كاورو اويشيكاوا(، و)فيليب كروسبي(، )جوزيف جوران(
   

رة الجودة الشاملة منهجاً شامالً للتغيير أبعد من كونه يتبع أساليب مدونة بشكل إجراءات وتعتبر إدا
وقرارات، وال تنعكس أهميتها على تحسين العالقات بين المجهزين والمنتجين فحسب، وإنما على 

وي، العزا( تحسين الروح المعنوية بين العاملين، وتنمية روح الفريق، واإلحساس بالفخر واالعتزاز 
2005(.  

  
  : اإلدارة التربوية2.1.2

  
، الرتباطه ببناء اإلنسان وتوجيه سلوكهاإلدارية التعليم أهم المجاالت  والتربيةمجال يعتبر 

فالمؤسسات التعليمية والتربوية هي المصدر األساس إلمداد المجتمع باإلنسان الصالح واأليادي 
والنجاح على درجة كفاءة إدارة التعليم في تحقيق العاملة المؤهلة، ويتوقف حظ المجتمع من التقدم 

إن قوة التعليم : "، وهذا ما دعا الباحثين في مجال اإلدارة إلى القول)2001عبيدات،(أهداف المجتمع 
  ).29، ص1977سليمان، " (تكمن في إدارته وليس في مادة التعليم ذاتها

  
طيط وتوجيه ورقابة واتخاذ قرارات؛  من تخفاإلدارة التربوية هي كل ما يتعلق بشؤون التعليم 

وتهتم بشكل خاص بتنظيم الموارد البشرية والمادية واألفكار والبنى المعرفية في المؤسسات 
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وقد .   مع بداية الحياة اإلنسانية، ونمت بنمو اإلنسان وتطورت بتطور حياتهبدأت  وقد.التربوية
إلدارة، وبدأ االهتمام المتزايد باإلدارة التربوية تأثرت إلى حد بعيد بالنظريات التي مر بها مفهوم ا

في الثالثينيات من القرن الماضي، خاصة في الواليات المتحدة األمريكية، وطُبقت نظريات اإلدارة 
التي ارتبطت بالجانب الصناعي والتجاري في المجال التربوي، ثم بدأت تظهر علماً مستقالً عن علم 

  ).2007حسان والعجمي، ) (1946(اإلدارة العامة بعد عام 
  

، 1983(فقد عرفها بستان . وقد تناول الباحثون والمتخصصون اإلدارة التربوية بتعريفات متعددة
علم وفن تسيير العناصر البشرية في إطار المؤسسات التعليمية ذات األنظمة واللوائح "بأنها ) 39ص

، "كانات مادية في زمان ومكان محددينالتي تهدف إلى تحقيق أهداف معينة بوجود تسهيالت وإم
مجموعة من العمليات المتشابكة التي تتكامل فيما بينها سواء في داخل التنظيمات التعليمية أو " وهي 

، كما )90، ص2007حسان، والعجمي، " (بينها وبين نفسها لتحقيق األغراض المنشودة من التربية
ءات التي يتبناها المجتمع لتنظيم العملية التربوية مجموعة اإلجرا) "18 ص2002العمايرة، (عرفها 

والمؤسسات واألفراد المتصلين بها، بقصد تحقيق األهداف التربوية التي تعكس فلسفة المجتمع 
  ". وتطلعاته، إلحداث التطوير النوعي والكمي في العملية والمؤسسات واألفراد

  
نية واإلدارية داخل المؤسسات التربوية، بل واإلدارة التربوية ال تقتصر وظيفتها على الشؤون الف

تعمل على ربط هذه المؤسسات بالمجتمع، وتساعد على كشف نواحي القصور واألخطاء، لكي يتم 
معالجتها وتالفي حدوثها، كما يتم التعرف على احتياجات المؤسسات التربوية والعمل على تلبيتها   

  ).2001عبيدات، ( 
  

ربوية بمراحل متعددة بدءاً من التسلط وحصر السلطة، مروراً بالتأكيد على وقد مر تطبيق اإلدارة الت
الديموقراطية في اتخاذ القرار وتنفيذه واالهتمام بالعالقات اإلنسانية وبروز دور القائد التربوي 
وانتهاء بالتأكيد على ضرورة خضوع العملية التربوية للمبادئ واألسس العلمية التي تحقق الترابط 

  ). 1984الحاج إلياس، ( مقومات العملية التربوية بين 
  

ورغم تشابه المسميات في اإلدارة التربوية مع غيرها من أنواع اإلدارة األخرى كالمدخالت 
  ):2001عريفج،(والمخرجات والوسائل واألهداف إال أنها تتميز بخصائص فريدة استعرض أبرزها 

  . وبحاضر األمة ومستقبلها ارتباطها الوثيق بحياة األفراد والمجتمع-1
  . امتداد تأثيرها وعالقاتها إلى أغلب مقومات المجتمع-2
  . تعدد وتشابك وظائفها ألنها عملية متكاملة تؤثر مقوماتها في بعضها اآلخر-3
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  . حاجتها للتأهيل التربوي والمهني-4
  .  صعوبة التحكم في مدخالتها ومخرجاتها ومؤسساتها-5
  .  اإلنسانية بشكل واضحبروز بعد العالقات. 6
  .صعوبة تقييم المخرجات. 7
  

وتتأثر اإلدارة التربوية أكثر من غيرها بالعوامل الدينية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية 
حسان والعجمي، ( والسكانية والجغرافية، مع اختالف حجم تأثير كل عامل حسب تفاعله معها 

2007.(  
  

 كل منهما، أما يدارة العامة في الخطوات الرئيسة ألسلوب العمل فوتتفق اإلدارة التربوية مع اإل
فيما يتعلق بالتفاصيل فإن اإلدارة التربوية  تشتقها من طبيعة التربية والتعليم التي تعمل اإلدارة على 
تحقيق أهدافها، فالعمل داخل المؤسسات التربوية يختلف دون شك عن طبيعة العمل في المؤسسات 

، كما أن إدارة )2001عبيدات، (لتجارية وفقاً الختالف أهداف العمل في كل منها الصناعية وا
النظام التربوي تستلزم أكثر من غيرها مهارات إضافية فنية وإنسانية وتصورية بما يتناسب مع 
دورها وأهميتها، ويمكن تحقيق هذه المهارات عبر برامج خاصة تدريبية مناسبة للموقع اإلداري 

، كما يتسم النظام التربوي بأنه في حالة تجديد وتحديث بناء على )1999الطويل،( مل وطبيعة الع
التطور الفكري والمفاهيم العلمية المتجددة، وهذا يستدعي إدخال تقنيات ووسائط تربوية جديدة لرفع 

  ).2004نشوان،( فعالية وكفاءة العملية التعليمية 
  
  :  اإلدارة التربوية في القرآن3.1.2 
  

الحظ الدارس أن العلماء والمفكرين الذين تنبهوا إلى أهمية اإلدارة ووضعوا لها أسساً ومبادئ ي
ونظريات، اختلف كٌل منهم عن غيره، وتعددت آراؤهم وانتقد بعضهم اآلخر، كما يالحظ أن هذه 
النظريات ليست نابعةً من عقائد راسخة في النفس اإلنسانية، وسوف يستمر هذا التعارض 

  .ختالف طالما ال يتم االعتماد على مصدر إلهيواال
  

 وتستند اإلدارة في اإلسالم إلى تعاليم القرآن والسنة اللذين يعدان المصدرين األساسيين في اإلسالم 
في مجال الشريعة والفكر واالقتصاد وجميع نواحي الحياة، حيث إن القرآن الكريم هو الوحي 

لنبوية هي وحي من اهللا تعالى أيضاً، تفسر القرآن وتفصله بل ، والسنة ا�المنزل على سيدنا محمد 
  .وتشرع أحكاماً لم ترد فيه، إضافة ألنها تشكل التطبيق العملي له
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وقد عرض القرآن كّل ما يحتاجه البشر إلى يوم القيامة في عالقتهم مع اهللا والكون واإلنسان، وكان 

من النظم، السياسية واالقتصادية واإلدارية ذلك من خالل قواعد كلية ومبادئ أساسية للعديد 
واالجتماعية وغيرها من مجاالت الحياة، وقد وعى األنبياء تعليمات الخالق وبلّغوها بما يتناسب مع 
إدراك أقوامهم، وأداروا حياة الناس بطريقة راشدة فعالة، أرسوا من خاللها نموذجاً رائعاً يصلح 

  .لإلقتداء
  

مه من أجل تنظيم حياة المسلمين، وتوجيهها لصالح أنفسهم ومجتمعاتهم، وهو وقد جاء اإلسالم بتعالي
، كما يؤكد )1998سليمان وضحاوي، (لهذا يضع لهم التشريعات الكفيلة بنجاحهم في الحياة 

أن التوجيهات االجتماعية واإلنسانية للقرآن الكريم كانت السند الطبيعي للفكر ) 1984جاهين، (
الذي ساد تطبيقه في الدولة اإلسالمية، وحينما بعدت اإلدارة اإلسالمية عن هذه اإلداري اإلسالمي، 

  .التوجيهات تفككت الدولة وانهارت
  

 وقد نزل القرآن الكريم منجماً على مدار ثالث وعشرين سنة، كان منها قبل الهجرة في مكة 
بناء الدولة والنظام المكرمة وهي مرحلة الدعوة، وكان منها في المدينة المنورة، وهي مرحلة 

   ).2004القطان، (
  

 وقد جاء القرآن مقسماً إلى سور بلغت مائة وأربع عشرة سورة، والسورة قطعة من القرآن الكريم 
معينة ببداية ونهاية ال يتغيران، مسماة باسم مخصوص، تشتمل على ثالث آيات فأكثر في غرض 

السور جعلت لها من عهد نزول الوحي، وترتيبها تام ترتكز عليه معاني آيات تلك السورة، وأسماء 
  ).2004القطان، (توقيفي 

 

أن أسلوب التسوير والتقسيم إلى آيات، يساعد كثيراً في إدراك الجزء، ) 2003جرار، (ويعتبر 
فيؤدي ذلك إلى إدراك الكل بشكل أوضح وفهم أعمق، وإن عدم التبويب يعطي فكرة كلية مع شئ 

 والتفاصيل، كما أن تقسيم السور إلى آيات وهي المقدار من القرآن، فهي من الغموض في األجزاء
دليل على أنها موحى بها من عند اهللا، وألنها تشتمل على ما هو الحد األعلى في بالغة نظم الكالم، 
وألنها مع غيرها من اآليات جعلت دليالً على أن هذا القرآن منزل من عند اهللا تعالى، وقد أجمع 

أما عدد اآليات فقد أجمع العلماء على ستة آالف آية،  اء على أن ترتيب اآليات توقيفي،العلم
واختلفوا فيما زاد على ذلك على أقوال، منها مائتان وأربع، ومائتان وتسع عشرة، ومائتان وست 

   ).1988الزركشي، ( وثالثون
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ريم في المرتبة، من حيث إن فيها فإنها تلي القرآن الك) 1998(أما السنة النبوية كما يقول الزرقا 
بيان مجمله، وإيضاح مشكله، وتقييد مطلقه، وتدارك ما لم يذكر فيه، وهي بصورة عامة ضرورية 

  . لفهم القرآن وال يمكن أن يستغنى عنها في فهمه وتطبيقه
tΒ$ ¥ :وهي المصدر الثاني للتشريع اإلسالمي، وصفها القرآن بقوله  uρ ß,ÏÜΖtƒ Çtã #“ uθoλù; $# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθèδ 

āωÎ) Öóruρ 4 yrθãƒ ∩⊆∪ ¤ )ق لتعاليم القرآن الكريم، وهو من �، وقد كان النبي )4-3: النجمطبخير م 

  .اختاره اهللا ليكون خاتم الرسل وإمامهم، شهد له العدو والصديق بحسن سيرته وجميل أفعاله
  

ريم، واجتهدوا في ربطها مع العلوم وقد عني علماء المسلمين ببيان العلوم المتعلقة بالقرآن الك
األخرى، واتضح من خالل الجهود أن القرآن الكريم سبق كل العلوم في شتى المجاالت والميادين، 
وهناك تجديد دائم في العطاء والعجائب فالقرآن ال تفنى عجائبه، ومن المجاالت التي برزت في 

  .القرآن الكريم اإلدارة التربوية
  

أن ) 2005(دارة التربوية في اإلسالم عن النظريات الغربية كما يقول اغبارية ومما تتميز به اإل
الوصول إلى اإلدارة التربوية في الغرب كان عبر إدارة المصانع والشركات، حتى وصلت إلى 
االهتمام باإلنسان في أواسط القرن العشرين فصاعداً، أما اإلسالم فقد اعتنى باإلنسان ابتداء، حيث 

 النموذج األعلى في اإلدارة والتربية، ومرت من خالل المساجد والكتاتيب �رسول مثّل ال
  .والمكتبات، وصوالً إلى المدارس النظامية والمعاهد العليا والجامعات

  
الفارابي، : ومن المفكرين في التراث اإلسالمي الذين ضمنوا كتبهم ومؤلفاتهم آراء تتعلق باإلدارة

  ).2007المعايطة، ( وردي، ابن تيمية، والقلقشندي الغزالي، ابن خلدون، الما
  

  : أهم خصائص اإلدارة المستندة إلى منهجية القرآن الكريم)2001الفهداوي، ( ويذكر 
  . أنها إدارة متميزة حيث تجمع بين أصولها المرجعية وأساليبها التطبيقية اإلنسانية-1
  . أنها إدارة مؤمنة ملتزمة بأوامر الخالق ونواهيه-2
  . أنها إدارة شورية، ، وتختار القرارات اليسيرة-3
  .أنها إدارة متعاونة وغير متعالية على الرعية-4
  . أنها تعطي المسؤولية حقها في األداء والمراقبة واإلشراف ومحاسبة الذات-5
  . أنها تعكس التوجهات األصولية في تفاعلها مع الحاضر واالنطالق نحو المستقبل-6
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 اإلدارة من وجهة نظر اإلسالم، نجدها ترسم األسلوب الصحيح لإلدارة السليمة، وإذا نظرنا إلى
والذي تنتهجه االتجاهات الحديثة بعد أن سبقها اإليالم بمئات السنين، ووضع لإلدارة نظاماً قويماً 

  ).2007المعايطة، ( دون إفراط وال تفريط، ودون انحراف وال تطرف 
 

 التربوية التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، إما بذكرها صراحةً أو وفيما يأتي بعض مبادئ اإلدارة
باإلشارة إليها من خالل تطبيقها العملي من اهللا المربي مع البشر، أو تطبيق األنبياء والمرسلين 
عليهم السالم مع أقوامهم بصفتهم المبلغين عن اهللا تعالى والمنفذين لمنهجه، وقد وردت هذه المبادئ 

،وفي الكتب )2002(، أبو العينين )2006، يماني )2005(لدراسات السابقة مثل اغبارية في بعض ا
  .التي تحدثت عن اإلدارة في اإلسالم

 

  :الترغيب 1.3.1.2
  

يعتبر الترغيب من أهم أركان الحفز اإليجابي للسلوك الحسن، ويحتل مكاناً هاماً في نظريات اإلدارة 
ئ القرآن تركيزه على الترغيب والترهيب في سور كثيرة، وقد مع اختالف في التسمية، ويتضح لقار

برز التركيز على الترغيب بشكل متواز مع الترهيب في معظم األحيان، وجاء الترغيب في عدة 
  :صور منها

þθãã#) ¥ :الترغيب في الجنة -1 Í‘$y™uρ 4’ n< Î) ;οt�Ï" øótΒ ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ >π̈Ψ y_uρ $yγàÊó� tã ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚö‘ F{ $# uρ 

ôN £‰Ïã é& tÉ) −G ßϑ ù=Ï9 ∩⊇⊂⊂∪ tÏ% ©!$# tβθà) Ï"Ζãƒ ’Îû Ï !#§� œ£9 $# Ï !#§� œØ9$# uρ tÏϑ Ïà≈ x6 ø9$# uρ xá ø‹ tóø9 $# tÏù$yèø9 $# uρ Çtã Ä¨$̈Ψ9 $# 3 ª!$# uρ 

�= Ït ä† šÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $# ∩⊇⊂⊆∪ šÏ% ©!$# uρ # sŒ Î) (#θè= yèsù ºπt±Ås≈ sù ÷ρr& (#þθßϑ n= sß öΝ æη |¡à"Ρr& (#ρã� x. sŒ ©! $# (#ρã� x"øótG ó™$$sù öΝÎγÎ/θçΡ ä‹ Ï9 

tΒ uρ ã� Ï" øótƒ šUθçΡ —%!$# āωÎ) ª!$# öΝ s9uρ (#ρ•�ÅÇ ãƒ 4’ n?tã $tΒ (#θè= yèsù öΝ èδ uρ šχθßϑ n= ôètƒ ∩⊇⊂∈∪ y7 Í× ‾≈ s9'ρé& Ν èδäτ !# t“ y_ ×οt� Ï"øó̈Β ÏiΒ 
öΝ ÎγÎn/ §‘ ×M≈ ¨Ψ y_uρ “ Ì� øgrB ÏΒ $yγÏFøtrB ã�≈ pκ ÷Ξ F{ $# šÏ$ Î#≈ yz $pκ� Ïù 4 zΝ÷èÏΡ uρ ã� ô_r& t, Î# Ïϑ≈ yèø9 -133:آل عمران (¤ ∪∌⊃⊆∩ #$

≅ã ¥ : وقوله تعالى،)136 sW ¨Β Ïπ̈Ψ pgø: $#  ÉL©9 $# y‰ Ïã ãρ tβθà) −G ßϑ ø9 $# ( !$pκ� Ïù Ö�≈ pκ÷Ξr& ÏiΒ >!$̈Β Î�ö� xî 9Å™# u Ö�≈ pκ÷Ξr&uρ ÏiΒ & t©9 óΟ ©9 
÷� ¨�tótG tƒ …çµßϑ ÷èsÛ Ö�≈ pκ÷Ξr&uρ ôÏiΒ 9� ÷Η s~ ;ο ©% ©! tÎ/ Ì�≈¤±= Ïj9 Ö�≈ pκ ÷Ξr&uρ ôÏiΒ 9≅ |¡tã ’ y∀ |Á•Β ( öΝ çλm; uρ $pκ� Ïù ÏΒ Èe≅ ä. ÏN≡t� yϑ ¨V9$# ×οt� Ï"øótΒ uρ ÏiΒ 

öΝ ÍκÍh5§‘  ¤) 15:محمد.(  

Ÿω tβθãèyϑ ¥ :ومن ذلك قوله تعالى:  الترغيب المعنوي-2  ó¡o„ $pκ� Ïù # Yθøós9 Ÿωuρ $̧ϑ‹ ÏOù' s? ∩⊄∈∪ āωÎ) WξŠ Ï% $Vϑ≈ n= y™ 

$Vϑ≈ n= y™ ∩⊄∉∪ ¤) وقوله تعالى)26-25:الواقعة ،:¥ ×νθã_ãρ 7‹ Í×tΒ öθtƒ îοu� ÅÑ$‾Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n< Î) $pκ Íh5u‘ ×οt� Ïß$tΡ ¤)22:القيامة-

23.( 
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M ¥:ومن ذلك قوله تعالى: الترغيب الدنيوي-3 ù= à) sù (#ρã� Ï"øótFó™$# öΝä3−/ u‘ …çµ‾Ρ Î) šχ% x. #Y‘$¤" xî ∩⊇⊃∪ È≅ Å™ö� ãƒ 

u !$yϑ ¡¡9 $# / ä3ø‹ n= tæ # Y‘#u‘ ô‰ÏiΒ ∩⊇⊇∪ /ä. ÷Š Ï‰ôϑ ãƒuρ 5Α≡uθøΒ r' Î/ tÏΖ t/ uρ ≅ yèøgs† uρ ö/ ä3©9 ;M≈̈Ζ y_ ≅ yèøgs† uρ ö/ ä3©9 #\�≈ pκ÷Ξr& ∩⊇⊄∪ ¤) 10:نوح-

≅ôtΒ Ÿ ¥ :، وقوله تعالى)12 Ïϑ tã $[sÎ=≈ |¹ ÏiΒ @� Ÿ2sŒ ÷ρr& 4 s\Ρ é& uθèδ uρ ÖÏΒ ÷σ ãΒ …çµ̈Ζ t� Í‹ ósãΖ n= sù Zο 4θu‹ ym Zπt6ÍhŠsÛ ( 
óΟ ßγ̈Ψ tƒÌ“ ôfuΖ s9 uρ Νèδ t� ô_r& Ç|¡ômr' Î/ $tΒ (#θçΡ$Ÿ2 tβθè= yϑ ÷ètƒ ¤) 97:النحل(. 

� ¥:  تعدد وصف األجر، ومن ذلك قوله تعالى-4 ô_r&uρ ×�� Î7Ÿ2 )¤11:هود(، ¥ í� ô_r& îΛÏà tã  ¤) آل

�Ö ¥ ،)172:عمران ô_r& ÒΟƒÌ� x. ) ¤11:الحديد(، ¥ í� ô_r& ç� ö� xî 5βθãΨ øÿxΕ ¤) 6:التين(، ¥ # ��ô_r& $YΖ |¡ym ¤ 

  .)16:الفتح(
  

  :الترهيب 2.3.1.2  
  

الترهيب عامل مهم في ردع وزجر اإلنسان عن السلوك السلبي، كما يعتبر هاماً في عدم التقصير  
من مخالفة أمر اهللا ومعصيته، وقد كان  تتناول آيات كثيرة الترهيب للبشر في السلوك اإليجابي، ولذا

  :ذلك بعدة طرق منها
uθèδ ¥:ى تارة يخوفهم بقدرته عليهم كما قال اهللا تعال- uρ ã� Ïδ$s) ø9$# s−öθsù Íν ÏŠ$t6Ïã 4 uθèδ uρ ãΛÅ3pt ø: $# ç�� Î7sƒ ø: $#  ¤ 

≅ö ¥ ،)18 :األنعام( è% uθèδ â‘ ÏŠ$s) ø9 $# #’ n?tã βr& y]yèö7 tƒ öΝ ä3ø‹n= tæ $\/# x‹tã ¤)65 :األنعام( ،¥ ö‘ É‹Ρr&uρ ÏµÎ/ tÏ% ©!$# 

tβθèù$sƒs† βr& (#ÿρã� t±øt ä† 4’ n< Î) óΟ ÎγÎn/ u‘ ¤)51:األنعام.(  

7  ¥ : وتارة يخوفهم بالعقاب األخروي والخلود في النار كما قال تعالى- Ï9≡sŒ ß∃Èhθsƒ ä† ª!$# ÏµÎ/ 

… çνyŠ$t7 Ïã 4 ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ È¤βθà) ¨? $$sù)وقد تنوع هذا الوعيد وتعددت أشكاله ومن ذلك العذاب ،)16:الزمر 

yϑ$ ¥الحسي ‾= ä. ôMpg¾Ö mΩ Νèδ ßŠθè= ã_ öΝ ßγ≈ uΖ ø9£‰ t/ # �Šθè= ã_ $yδ u� ö� xî (#θè%ρä‹ u‹ Ï9 z># x‹yèø9 $# 3 āχ Î) ©!$# tβ% x. # ¹“ƒÍ• tã $VϑŠ Å3ym 

≈›Èβ#x ¥، ويمزج العذاب الحسي والمعنوي معاً )  56:النساء(¤ ∪∌∋∩ yδ Èβ$yϑ óÁyz (#θßϑ |ÁtG ÷z $# ’ Îû öΝÍκ Íh5u‘ ( 
tÏ% ©!$$sù (#ρã� x"Ÿ2 ôM yèÏeÜ è% öΝçλm; Ò>$uŠ ÏO ÏiΒ 9‘$‾Ρ �= |Áãƒ ÏΒ É−öθsù ãΝÍκ ÅQρâ â‘ ãΝ‹Ïϑ pt ø: $# ∩⊇∪ ã� yγóÁãƒ ÏµÎ/ $tΒ ’ Îû öΝÍκ ÍΞθäÜ ç/ 

ßŠθè= ègø: $# uρ ∩⊄⊃∪ Ν çλm; uρ ßìÏϑ≈ s)̈Β ôÏΒ 7‰ƒÏ‰ tn ∩⊄⊇∪ !$yϑ ‾= à2 (# ÿρßŠ# u‘ r& βr& (#θã_ã� øƒs† $pκ ÷] ÏΒ ôÏΒ AdΟ xî (#ρß‰‹ Ïãé& $pκ� Ïù (#θè%ρèŒuρ 

z>#x‹ tã È,ƒÍ� pt ø: !» â‘$tΡ ¥عذاب المعنوي، وأحياناً يغلّب ال)22-19: الحج( ¤ ∪⊅⊅∩ #$ $# äοy‰ s%θßϑ ø9 $# ∩∉∪  ÉL©9 $# 

ßìÎ= ©Ü s? ’ n?tã Íοy‰ Ï↔ øùF{ tΠ ¥ وتارة عذاب معنوي بحت،)7-6: الهمزة(¤ ∪∠∩ #$ öθtƒ Ÿω à7 Î= ôϑ s? Ó§ø"tΡ <§ø" uΖ Ïj9 
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$\↔ ø‹ x© ( ã� øΒ F{ $#uρ 7‹ Í× tΒ öθtƒ °! ∩⊇∪ ¤ )ويرتفع العذاب في بعض المواضع إلى قمة ،)19:االنفطار 

Ÿωuρ ÞΟßγßϑ ¥وياتالمعن Ïk= x6 ãƒ ª! $# tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# Ÿωuρ ÷ΛÏι‹Åe2t“ ãƒ óΟ ßγs9 uρ ë>#x‹ tã íΟŠÏ9 r& ∩⊇∠⊆∪ ¤)174: البقرة(.     

yϑ$ ¥ : وتارة يخوفهم بالعذاب في الدنيا كما قال تعالى - sù â !#t“ y_ tΒ ã≅ yèø" tƒ š�Ï9≡sŒ öΝ à6ΨÏΒ āωÎ) Ó“ ÷“ Åz 

’ Îû Íο 4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ä−Í‘$¡¡9 ¥  ،)85:لبقرةا (¤ ‰9$#‘ $# uρ èπs% Í‘$¡¡9 $# uρ (# þθãèsÜ ø% $$sù $yϑ ßγtƒÏ‰ ÷ƒr& L !#t“ y_ $yϑ Î/ $t7 |¡x. Wξ≈ s3tΡ zÏiΒ 
«! $# 3 ª! $# uρ î“ƒÍ• tã ÒΟŠ Å3ym ∩⊂∇∪ ¤ )38:المائدة.( 

  
 ،)2005المعايطة، (هذا التنوع والتدرج مقصود، يراعي طبائع الناس، كما يراعي تعدد المواقف و

  : على األمور اآلتية )1981 البقري،( العقاب في القرآن كما يقول ةففلس وتقوم
ãΝ ¥ : ال يكون العقاب إال بذنب، قال تعالى-1 èδ x‹s{r' sù ª!$# óΟÎγÎ/θçΡ ä‹ Î/ 3 ¨βÎ) ©! $# A“ Èθs% ß‰ƒÏ‰ x© É>$s) Ïèø9 $#  

  ).52: األنفال (¤

/−βÎ) y7¨ ¥ إيجاد األلم بالعقاب وإال فقد أثره، قال تعالى-2 u‘ ρä% s! ;οt�Ï" øótΒ ρèŒuρ A>$s) Ïã 5ΟŠ Ï9r&  ¤)فصلت :

43.( 

öΝ ¥ : ال يوقع العقاب على غفلة، قال تعالى-3 èδ uρ tβθäz Ì� sÜ óÁtƒ $pκ� Ïù !$uΖ −/ u‘ $oΨ ô_Ì� ÷z r& ö≅ yϑ ÷ètΡ $�sÎ=≈ |¹ u� ö� xî 
“ Ï% ©!$# $̈Ζ à2 ã≅yϑ ÷ètΡ 4 óΟ s9 uρr& Ν ä. ö�Ïdϑ yèçΡ $̈Β ã� ā2x‹ tG tƒ ÏµŠ Ïù tΒ t�©. x‹s? ãΝ ä.u !% ỳ uρ ã�ƒÉ‹ ¨Ψ9$# ( (#θè%ρä‹ sù $yϑ sù tÏϑ Î=≈ ©à= Ï9 ÏΒ 

A��ÅÁ‾Ρ ¤) 37:فاطر(، ¥ öΝ s9 r& öΝ ä3Ï? ù'tƒ ×≅ ß™â‘ ö/ ä3ΖÏiΒ tβθè= ÷G tƒ öΝä3ø‹ n= tæ ÏM≈tƒ# u öΝä3În/ u‘ öΝ ä3tΡρâ‘ É‹Ζãƒuρ u!$s) Ï9 öΝä3ÏΒ öθtƒ 

# x‹≈yδ 4 (#θä9$s% 4’ n?t/ ôÅ3≈ s9uρ ôM ¤)ym èπyϑ Î= x. É>#x‹ yèø9 $# ’ n?tã tÍ� Ï"≈ s3ø9   ).71:  الزمر (¤ ∪⊆∠∩ #$

 العقاب يقع على الفاعل، ولكن يقع أيضاً على الذين ال يقومون بواجب النصح واألمر بالمعروف -4
(θà#) ¥: والنهي عن المنكر، قال تعالى ¨?$# uρ ZπuΖ ÷FÏù āω ¨ t‹ ÅÁè? tÏ% ©!$# (#θßϑ n= sß öΝ ä3ΨÏΒ Zπ¢¹ !% s{ ( (# þθßϑ n= ÷æ$# uρ āχ r& 

©! $# ß‰ƒÏ‰ x© É>$s) Ïèø9   ).25:األنفال (¤ ∪∋⊅∩ #$

                                                                   
  : الحوار 3.3.1.2

 

الحوار أمر أساس في العالقة بين الناس في كل الميادين، كما يسهم في بناء عالقات إيجابية، 
ة بدأت بسرد حوار اهللا مع مالئكته، ثم تذكر والمالحظ آليات القرآن الكريم  يجد أن سورة البقر

سورة المائدة الحوار بين ابني آدم عليه السالم، وكان الحوار هو أسلوب األنبياء ورسالتهم اإللهية 
  .إلى اإلنسان، وأثاروا أمامه القضايا التي تتحدى جهله ليثيروا فيه طبيعة المواجهة للسؤال والمناقشة
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ى الطريقة السلمية في كل أساليب الحوار والجدال حتى مع المخالفين ولقد ركز القرآن الكريم عل
äí÷Š ¥ :، قال تعالى)التي هي أحسن( والكفار، وأطلق عليها  $# 4’ n< Î) È≅‹ Î6y™ y7 În/ u‘ Ïπyϑ õ3Ït ø: $$Î/ Ïπsà Ïã öθyϑ ø9 $# uρ 

ÏπuΖ |¡pt ø: $# ( Οßγø9 Ï‰≈ y_uρ  ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr& 4 ¨βÎ) y7 −/ u‘ uθèδ ÞΟn= ôã r& yϑ Î/ ¨≅ |Ê tã Ï&Î#‹ Î6y™ ( uθèδ uρ ÞΟ n= ôã r& tÏ‰ tG ôγßϑ ø9 $$Î/ 

Ÿωuρ (#þθä9 ¥ :، وقوله)125:النحل (¤ ∪∋⊅⊆∩ Ï‰≈ pgéB Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# āωÎ)  ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr& āωÎ) tÏ% ©!$# (#θßϑ n= sß 

óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ ( (#þθä9θè% uρ $̈Ζ tΒ# u ü“ Ï% ©!$$Î/ tΑ Ì“Ρé& $uΖ øŠs9 Î) tΑ Ì“Ρé&uρ öΝà6 ö‹ s9 Î) $oΨ ßγ≈ s9 Î) uρ öΝä3ßγ≈ s9 Î) uρ Ó‰ Ïn≡uρ ßøtwΥuρ …çµs9 tβθßϑ Î= ó¡ãΒ ¤ 

 ).1985فضل اهللا،  ()46:العنكبوت(

 

    :أشكال الحوار في القرآن الكريم
        

%šχ  ¥ :لم ترد كلمة الحوار بشكل مباشر في القرآن الكريم إال في ثالث آيات وهي x.uρ … çµs9 Ö� yϑ rO 

tΑ$s) sù ÏµÎ7 Ås≈ |ÁÏ9 uθèδ uρ ÿ… çν â‘ Íρ$pt ä† O$tΡ r& ç� sYø.r& y7ΖÏΒ Zω$tΒ –“ tã r&uρ #\� x" tΡ ∩⊂⊆∪ ¤ ) 34:ا����  (¥  tΑ$s% …çµs9 …çµç7 Ïm$|¹ 

uθèδ uρ ÿ… çν â‘ Íρ$pt ä† |N ö� x"x. r& “ Ï%©!$$Î/ y7 s) n= yz ÏΒ 5>#t� è? §ΝèO ÏΒ 7πx" õÜ œΡ §ΝèO y71§θy™ Wξã_u‘ ∩⊂∠∪  ¤  )37:الكهف( ¥ 

ª! $#uρ ßìyϑ ó¡tƒ !$yϑ ä. u‘ ãρ$ptrB 4¤ )موضعاً منها 27أما كلمة الجدل المرادفة لها فقد وردت في ) 1:المجادلة 

%tβ ¥ :قوله تعالى x. uρ ß≈ |¡ΡM} $# u� sYò2r& &ó x« Zωy‰ ỳ ∩∈⊆∪ ) وقوله تعالى)54:ا���� ،: ¥ äí÷Š $# 4’ n< Î) È≅‹Î6y™ 

y7 În/u‘ Ïπyϑ õ3Ït ø: $$Î/ Ïπsà Ïã öθyϑ ø9 $#uρ ÏπuΖ |¡pt ø: $# ( Οßγø9 Ï‰≈ y_uρ  ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr& 4 ¨βÎ) y7 −/u‘ uθèδ ÞΟn= ôã r& yϑ Î/ ¨≅ |Ê tã Ï&Î#‹ Î6y™ ( 
uθèδ uρ ÞΟn= ôã r& tÏ‰ tG ôγßϑ ø9 $$Î/ ∩⊇⊄∈∪ ¤)أما المساحة األبرز فهي للحوار الذي استعرضته اآليات )125:النحل ،

    :الكريمة في مواقع ومشاهد وأساليب متعددة ومن ذلك
             

الحديث الذي يجري على شكل سؤال ): 2000(وهو كما يصفه النحالوي:  الحوار القصصي-1
وجواب بين شخصيات القصة الذين يقومون بأهم أحداثها، أو تتمثل فيهم تلك األحداث والمفاجآت، 
واألمثلة على ذلك كثيرة في القرآن الكريم، ومن أبرزها قصة يوسف عليه السالم، وحوار نوح مع 

≈θä9$s%¥ ßyθãΖ#): مه حتى قالوا لهقو tƒ ô‰s% $oΨ tFø9 y‰≈ y_ |N÷� sYò2r' sù $oΨ s9≡y‰ Å_ $oΨ Ï?ù' sù $yϑ Î/ !$tΡ ß‰ Ïès? βÎ) |MΨ à2 zÏΒ 
tÏ% Ï‰≈¢Á9   .)32: هود (¤ ∪⊅⊃∩ #$

       

يقصد به وصف حالة نفسية أو واقعة بين المتحاورين ويهدف إلى االقتداء :  الحوار الوصفي-2
 :      ل واالبتعاد عن سيئها، ومن أمثلة ذلك حوار أهل الجنة والنار في قوله تعالىبصالح األعما
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¥ #“ yŠ$tΡ uρ Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ̈Ψ pgø: $# |=≈ pt õ¾ r& Í‘$̈Ζ9 $# βr& ô‰s% $tΡ ô‰ ỳ uρ $tΒ $tΡ y‰ tã uρ $uΖ š/ u‘ $y) ym ö≅ yγsù Ν›?‰ỳ uρ $̈Β y‰tã uρ öΝ ä3š/u‘ 

$y) ym ( (#θä9$s% óΟ yètΡ 4 tβ©Œr' sù 8βÏiŒxσ ãΒ öΝ æη uΖ÷� t/ χ r& èπuΖ ÷è©9 «! $# ’ n?tã tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊆⊆∪ ) 44:ا���اف(.    
                 

ويقصد به الحوار بين طرفين وتبادل اآلراء للوصول إلى قرار مشترك، وهذا : الحوار التشاوري-3
 أن الشورى هي استخراج الرأي من أهل الرأي) 1999الخياط، (أرقى صور الحوار، ويذكر 

ومراجعة البعض للبعض، وذلك بعرض األمر على من عندهم القدرة على بيان الرأي ويرتجى منهم 
الوصول إلى الصواب، وأن مجاالت الشورى متعددة ومتنوعة وشاملة لجميع نواحي الحياة اإلنسانية 

  .في الحكم والقضاء واإلدارة والبيت والشؤون الخاصة وبين جميع الناس
 

öΝ ¥:  بقوله� رسوله  وقد أمر اهللا بها èδö‘ Íρ$x© uρ ’ Îû Í÷ ö∆F{ ، مع أنه صاحب أرجح )159:آل عمران (¤ #$

عقل وأوضح رؤية، وهو المعصوم بتسديد اهللا له والمتلقي للوحي، وقد جاء هذا األمر في التعقيب 
على غزوة أحد، حيث كانت نتائج الشورى سلبية وخيف أن يستهان بأمر الشورى أو يضعف 

ا، فجاءت األمر الجازم لنبيه عليه السالم الذي كان مياالً إلى عدم الخروج في تلك االلتزام به
  .الغزوة

  
 وقد سمى اهللا سورة في القرآن الشورى تأكيداً على أهميتها، والالفت للنظر أن هذه السورة مكية 

 تعالى    قبل تكوين الدولة، وقد ورد ذكر الشورى في السورة بين ركنين من أركان اإلسالم، قال
¥ tÏ% ©!$# uρ (#θç/$yftG ó™$# öΝÍκ Íh5t� Ï9 (#θãΒ$s% r&uρ nο 4θn= ¢Á9 $# öΝèδ ã� øΒ r&uρ 3“ u‘θä© öΝæη uΖ ÷� t/ $£ϑ ÏΒ uρ öΝßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθà) Ï"Ζãƒ  ¤ 

                                ).28:الشورى(
  

 يطالب به أو يتنازل وأما حرية الرأي والتعبير عنه، فلم يجعلها اإلسالم مجرد حق، لإلنسان أن
عنه، بل هي واجب وفريضة وأمانة، وهي الركن الذي اعتبره كثير من العلماء سادس أركان 

، وهي مدخل مهم للوحدة، وينتهي باألمة إلى الوحدة )األمر بالمعروف والنهي عن المنكر(اإلسالم  
   .)1992، النجار( في األهداف، والوحدة في طرق اإلنجاز الموصلة إلى تلك األهداف

  
  :رعاية األفراد 4.3.1.2

   

تعتبر رعاية األفراد من المبادئ الهامة في اإلدارة، حيث تقوي من العالقة بين عناصر المؤسسة، 
 على القرآن الكريموتسهم في بناء جسور الثقة، كما تدفع إلى اإلخالص في العمل، وقد ركزت آيات 

  :منهاووردت اإلشارة إليه في عدة صور  هذا المبدأ،
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المالك المتصرف، ويطلق : )1400ابن كثير، ( التركيز على اسم الرب، الذي يعني كما يقول -1
 على السيد، وعلى المتصرف لإلصالح، وكل ذلك صحيح في حق اهللا تعالى، ومن ذلك ةفي اللغ

‰ß: قوله تعالى ôϑ ysø9 $#¥ ¬! Å_Uu‘ šÏϑ n=≈ yèø9 pκ$  ¥ :، وقوله تعالى)2:الفاتحة (¤ ∪⊅∩ #$ š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ψ9 $# (#ρß‰ ç6ôã $# 

ãΝ ä3−/u‘ “ Ï% ©!$# öΝä3s) n= s{ tÏ% ©!$# uρ ÏΒ öΝ ä3Î= ö6s% öΝä3ª= yès9 tβθà) −G s? ∩⊄⊇∪ ¤) 21:البقرة(.               

(ô‰s ¥:  تكريم اإلنسان ومن ذلك قوله تعالى-2 s9 uρ $oΨ øΒ §� x. û Í_t/ tΠyŠ# u ¤) 70: اإلسراء(.                  

�t ¥: ماوات واألرض وما فيهما وتسخيرها له ومن ذلك قوله تعالى خلق الس-3 ¤‚y™uρ / ä3s9 $̈Β ’ Îû 
ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# $Yè‹ ÏΗ sd çµ÷Ζ ÏiΒ 4¤ )وقوله تعالى)13: الجاثية ، : ¥  “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yèy_ ãΝ ä3s9 uÚö‘ F{ $# 

$V©≡t� Ïù u !$yϑ ¡¡9 $# uρ [!$oΨ Î/ tΑ t“Ρr&uρ zÏΒ Ï!$yϑ ¡¡9 $# [!$tΒ ylt� ÷z r' sù ÏµÎ/ zÏΒ ÏN≡t� yϑ ¨V9 $# $]% ø— Í‘ öΝä3©9 ( Ÿξsù (#θè= yèøgrB ¬! #YŠ# y‰Ρr& 

öΝ çFΡr&uρ šχθßϑ n= ÷ès? ¤)22:البقرة( .             

(βÎ ¥:  النعم العديدة على اإلنسان ومن ذلك قوله تعالى-4 uρ (#ρ‘‰ãès? |M yϑ÷èÏΡ «! $# Ÿω !$yδθÝÁøt éB ¤ 

x̂ ¥ :الى، وقوله تع)34:إبراهيم( t7 ó™r&uρ öΝä3ø‹ n= tæ … çµyϑ yèÏΡ Zοt� Îγ≈ sß ZπuΖ ÏÛ$t/ uρ ¤) 20:لقمان( .               

tΑ$s% Ÿω !$sù$sƒrB (  ¥ : الرعاية الخاصة في بعض المواقف ومن ذلك قوله تعالى-5 Í_‾Ρ Î) !$yϑ à6 yètΒ ßìyϑ ó™r& 

2”u‘ r&uρ ∩⊆∉∪  ¤)46: طه(وقوله تعالى ، :¥ ô‰s) s9 ãΝà2u� |Ç tΡ ª! $# ’Îû zÏÛ# uθtΒ ;οu�� ÏWŸ2 ¤  ،)25:التوبة( �

(s‰  ¥ :وقوله تعالى s9 uρ ãΝ ä.u� |Ç tΡ ª! $# 9‘ô‰ t7 Î/ öΝ çFΡ r&uρ ×'©!ÏŒr& ¤)123:آل عمران.(     

  
  :   التعقيب على األحداث5.3.1.2

  

إن االستفادة من التجارب واألحداث أمر هام ألي مؤسسة، ويقلل من الوقوع في األخطاء في 
وأسبابه، ويبين مواطن الضعف، وقد تجلى في القرآن الكريم متابعة ا يكشف عن الخلل المستقبل، كم

، أو بعد �األحداث والتعقيب عليها، ونزلت آيات كريمة تجيب عن أسئلة موجهة إلى الرسول 
أحداث حتى لو كانت فردية أحياناً بل قد تسمى سور بالحادثة مثل سورة المجادلة التي افتتحت 

، أما التعقيب على الغزوات فواضح وجلي كسورة آل �مجادلة بين امرأة مع النبي بقصة حوار و
عمران التي تعقب على غزوة أحد وتجعلها المحور الرئيس، والشأن نفسه في سورتي األنفال 

  .واألحزاب، وكانت اآليات تبين النتائج والعبر المستفادة، وتدعو إلى تصويب المسار
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Π: ه تعالىومن األمثلة على ذلك قول öθtƒuρ ¥ t A ÷uΖ ãm � øŒ Î) öΝ à6 ÷G t6yfôã r& öΝ à6 è? u�øYx. öΝ n= sù Çøóè? öΝà6Ζ tã $\↔ ø‹ x© 

ôM s%$|Êuρ ãΝà6 ø‹ n= tæ Ù⇓ö‘ F{ $# $yϑ Î/ ôM t6ãmu‘ §ΝèO Ν çG øŠ ©9uρ šÌ� Î/ ô‰•Β ∩⊄∈∪ §Ν èO tΑ t“Ρr& ª!$# … çµtG t⊥‹ Å3y™ 4’ n?tã Ï&Î!θß™ u‘ 

’ n?tã uρ šÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# tΑ t“Ρr&uρ # YŠθãΖ ã_ óΟ ©9 $yδ ÷ρt� s? z> ¤‹tã uρ šÏ% ©!$# (#ρã�x" x. 4 š�Ï9≡sŒuρ â !# t“ y_ tÍ� Ï"≈ s3ø9 $# ∩⊄∉∪ 

øŒ: ، وقوله تعالى)26-25:التوبة(¤ Î) uρ¥ ãΑθà) s? ü“ Ï% ©#Ï9 zΝ yè÷Ρ r& ª! $# Ïµø‹ n= tã |M ôϑ yè÷Ρ r&uρ Ïµø‹ n= tã ô7 Å¡øΒ r& y7ø‹ n= tã y7 y_÷ρy— 

È,̈? $#uρ ©!$# ’ Å∀øƒ éB uρ ’ Îû š�Å¡ø" tΡ $tΒ ª! $# ÏµƒÏ‰ ö7 ãΒ  ý øƒrB uρ }̈ $̈Ζ9 $# ª! $#uρ ‘,ymr& βr& çµ9 t±øƒrB ( $£ϑ n= sù 4 |Ós% Ó‰ ÷ƒy— $pκ ÷] ÏiΒ #\� sÛuρ 

$yγs3≈ oΨ ô_̈ρy— ö’s5Ï9 Ÿω tβθä3tƒ ’n?tã tÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# Ólt� ym þ’ Îû Æl≡uρø— r& öΝ ÎγÍ←!$u‹ Ïã ÷Šr& # sŒ Î) (# öθŸÒs% £åκ ÷] ÏΒ #\� sÛuρ 4 šχ% x. uρ ã� øΒ r& «!$# 
Zωθãèø" tΒ ∩⊂∠∪ $̈Β tβ% x. ’ n?tã Äc É<̈Ψ9 $# ôÏΒ 8lt� ym $yϑŠ Ïù uÚt� sù ª!$# … çµs9 ( sπ̈Ζ ß™ «!$# ’Îû tÏ% ©!$# (# öθn= yz ÏΒ ã≅ ö6s% 4 tβ% x. uρ ã� øΒ r& 

«! $# # Y‘ y‰s% # �‘ρß‰ ø)̈Β ∩⊂∇∪  ¤) 38-37:األحزاب  .(               

               
   :اعيةمالعالقات االجت 6.3.1.2

يعتبر التعاون بين أفراد المجتمع من أكبر عوامل القوة له، ويسهم في تخقيق األهداف المرجوة، ولذا 
يجاد عالقات اجتماعية بين أفراد المجتمع المسلم، كما وأوصى القائد إركز القرآن الكريم على 

الحرص على العمل على تعميق التكافل االجتماعي، وتجلى هذا األمر في مواضع كثيرة وصور ب
  :شتى منها

، ومن وربطتها بفرضية الصالة في معظم األحيان  فرض الزكاة على األغنياء وإعطائها للفقراء-1
›õ ¥ :ذلك قوله تعالى è{ ôÏΒ öΝ ÏλÎ;≡uθøΒ r& Zπs% y‰ |¹ öΝ èδã� ÎdγsÜ è? Ν Íκ�Ïj. t“ è? uρ $pκ Í5 Èe≅ |¹ uρ öΝÎγø‹ n= tæ ( ¨βÎ) y7 s?4θn= |¹ Ös3y™ öΝ çλ°; 3 

ª! $#uρ ìì‹ Ïϑ y™ íΟŠ Î= tæ ∩⊇⊃⊂∪ ¤ )وقوله تعالى،)103:التوبة : ¥ $yϑ ‾Ρ Î) àM≈ s% y‰ ¢Á9 $# Ï!# t� s)à" ù= Ï9 ÈÅ3≈ |¡yϑ ø9 $#uρ 

t, Î# Ïϑ≈ yèø9$# uρ $pκ ö� n= tæ Ïπx" ©9 xσ ßϑ ø9$# uρ öΝ åκ æ5θè= è% †Îûuρ É>$s% Ìh�9$# tÏΒ Ì�≈ tóø9 $#uρ †Îûuρ È≅‹ Î6y™ «! $# È ø⌠$# uρ È≅‹Î6¡¡9 $# ( ZπŸÒƒÌ� sù š∅ÏiΒ 

«! $# 3 ª! $# uρ íΟŠ Î= tæ ÒΟ‹Å6 ym ∩∉⊃∪ ¤)60: التوبة.(                          

“ Β #sŒ̈∅  ¥ : وبيان عظيم أجره، ومن ذلك قوله تعالى على اآلخرينالحض على اإلنفاق -2 Ï% ©!$# 

ÞÚÌ� ø)ãƒ ©! $# $�Êö� s% $YΖ |¡ym …çµx" Ïè≈ ŸÒã‹ sù …çµs9 ÿ…ã&s!uρ Ö� ô_r& ÒΟƒÌ� x. ∩⊇⊇∪ ¤) وقوله تعالى)11:الحديد ،: ¥ ã≅ sẄΒ tÏ% ©!$# 

tβθà) Ï"Ζ ãƒ óΟ ßγs9≡uθøΒ r& ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# È≅ sVyϑ x. >π¬6ym ôMtFu;/Ρ r& yìö7 y™ Ÿ≅ Î/$uΖ y™ ’Îû Èe≅ ä. 7's# ç7/Ψ ß™ èπsk ($ÏiΒ 7π¬6ym 3 ª!$# uρ ß#Ïè≈ ŸÒãƒ yϑ Ï9 

â !$t±o„ 3 ª! $#uρ ììÅ™≡uρ íΟŠ Î= tæ ∩⊄∉⊇∪ ¤) 261: البقرة.(  
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θçΡ#) ¥ :األمر بالتعاون على الخير، ومن ذلك قوله تعالى -3 uρ$yès? uρ ’n?tã Îh�É9 ø9 $# 3“ uθø) −G9$# uρ ( Ÿωuρ (#θçΡ uρ$yès? 

’ n?tã ÉΟøOM} $# Èβ≡uρô‰ ãèø9 $# uρ 4 ¤) وقوله تعالى،)2:المائدة : ¥ Î� óÇ yèø9 $#uρ ∩⊇∪ ¨βÎ) z≈ |¡Σ M} $# ’ Å∀ s9 A� ô£ äz ∩⊄∪ āωÎ) tÏ% ©!$# 

(#θãΖ tΒ#u (#θè= Ïϑ tãuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# (# öθ|¹# uθs? uρ Èd,ysø9 $$Î/ (#öθ|¹# uθs? uρ Î�ö9 ¢Á9 $$Î/ ∩⊂∪ ¤ )3-1:العصر.(  
  

yϑ$ ¥ :األمر باإلصالح بين المسلمين، ومن ذلك قوله تعالى -4 ‾Ρ Î) tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ×οuθ÷z Î) (#θßsÎ= ô¹ r' sù t ÷t/ 
ö/ ä3÷ƒuθyz r& 4 (#θà) ¨?$# uρ ©! $# ÷/ä3ª= yès9 tβθçΗ xqö� è? ∩⊇⊃∪ ¤) وقوله تعالى،)10:الحجرات : ¥ āω u�ö� yz ’ Îû 9��ÏV Ÿ2 ÏiΒ 

öΝ ßγ1uθôf‾Ρ āωÎ) ôtΒ t� tΒ r& >πs% y‰ |ÁÎ/ ÷ρr& >∃ρã� ÷ètΒ ÷ρr& £x≈ n= ô¹ Î) š÷t/ Ä¨$̈Ψ9 $# 4 tΒ uρ ö≅ yèø" tƒ š�Ï9≡sŒ u !$tóÏFö/ $# ÏN$|Êó÷ s∆ «! $# 
t∃öθ|¡sù ÏµŠ Ï? ÷σ çΡ # ��ô_r& $\Κ‹ Ïà tã ¤) 114:النساء.(       

                                   

 إليهم، ومن ن اهتمت اآليات ببيان الحقوق االجتماعية خاصة بين األقارب، مع األمر باإلحسا-5
‰ρß#): ذلك قوله تعالى ç6ôã $# uρ¥ ©! $# Ÿωuρ (#θä.Î� ô³ è@ ÏµÎ/ $\↔ ø‹ x© ( È øt$ Î!≡uθø9 $$Î/ uρ $YΖ≈ |¡ômÎ) “ É‹ Î/uρ 4’ n1ö� à)ø9 $# 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9$# uρ 

ÈÅ3≈ |¡yϑ ø9 $#uρ Í‘$pgø: $# uρ “ ÏŒ 4’ n1ö� à) ø9 $# Í‘$pgø: $# uρ É= ãΨ àfø9 $# É= Ïm$¢Á9 $# uρ É= /Ζyfø9 $$Î/ È ø⌠ $# uρ È≅‹Î6¡¡9 $# $tΒ uρ ôM s3n= tΒ öΝä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒr& 3 ¨βÎ) 
©! $# Ÿω �= Ït ä† tΒ tβ% Ÿ2 Zω$tFøƒ èΧ # �‘θã‚sù ∩⊂∉∪ ¤) وقوله تعالى ، )36:النساء :¥ ÞΟ ä3ŠÏ¹θãƒ ª! $# þ’Îû öΝà2Ï‰≈ s9 ÷ρr& 

( Ì�x. ©%#Ï9 ã≅ ÷V ÏΒ Åeáym È ÷u‹ sVΡ W{ $# 4 βÎ* sù £ä. [ !$|¡ÎΣ s−öθsù È ÷tG t⊥ øO$# £ßγn= sù $sV è= èO $tΒ x8t� s? ( βÎ) uρ ôM tΡ% x. Zοy‰ Ïm≡uρ $yγn= sù ß#óÁÏiΖ9 $# 4 
Ïµ÷ƒuθt/ L{ uρ Èe≅ ä3Ï9 7‰Ïn≡uρ $yϑ åκ ÷] ÏiΒ â ß̈‰ �¡9 $# $£ϑ ÏΒ x8t� s? βÎ) tβ% x. …çµs9 Ó$ s!uρ 4 βÎ* sù óΟ ©9 ä3tƒ … ã&©! Ó$ s!uρ ÿ… çµrOÍ‘ uρuρ çν# uθt/ r& ÏµÏiΒ T|sù 

ß]è= ›W9$# 4 βÎ* sù tβ% x. ÿ…ã&s! ×οuθ÷z Î) ÏµÏiΒ T|sù â ß̈‰ �¡9 $# 4 .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 7π§‹ Ï¹ uρ  Å»θãƒ !$pκ Í5 ÷ρr& A øyŠ 3 öΝ ä.äτ !$t/# u öΝ ä.äτ !$oΨ ö/ r&uρ Ÿω tβρâ‘ ô‰ s? 

öΝ ßγ•ƒr& Ü>t� ø% r& ö/ ä3s9 $Yèø" tΡ 4 ZπŸÒƒÌ� sù š∅ÏiΒ «! $# 3 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. $̧ϑŠ Î= tã $VϑŠ Å3ym ∩⊇⊇∪ ¤)  11: النساء(. 

M| ¥:ومن ذلك قوله تعالى: ربط اإلحسان إلى اآلخرين باإليمان باهللا تعالى-6 ÷ƒu u‘ r& “ Ï% ©!$# Ü> Éj‹s3ãƒ 

ÉÏe$!$$Î/ ∩⊇∪ š�Ï9≡x‹ sù ”Ï% ©!$# ‘íß‰ tƒ zΟŠ ÏKuŠ ø9 $# ∩⊄∪ Ÿωuρ ÷Ùçts† 4’ n?tã ÏΘ$yèsÛ ÈÅ3ó¡Ïϑ ø9 $# ∩⊂∪ ×≅ ÷ƒuθsù š, Íj# |Áßϑ ù= Ïj9 

∩⊆∪ tÏ% ©!$# öΝ èδ tã öΝÍκ ÍEŸξ|¹ tβθèδ$y™ ∩∈∪ tÏ% ©!$# öΝèδ šχρâ !# t�ãƒ ∩∉∪ tβθãèuΖ ôϑ tƒuρ tβθãã$yϑ ø9 -1الماعون(¤ ∪∠∩ #$

7.(  
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  : اختيار األكفأ7.3.1.2 
  

اختيار األكفأ واألصلح من األسس التي يجمع عليها أهل اإلدارة في كل زمان، األمر الذي يعمل 
لذا كان التركيز واضحاً في ، دة من الطاقات اإليجابية الفاعلةعلى التنافس الشريف، كما يتم االستفا

 هم قادة للتغيير، وقد نالقرآن الكريم على هذا المبدأ الهام، وذلك من خالل اختيار اهللا للرسل الذي
ª!$# ãΝ ¥ :صرحت آيات كريمة بأن عملية االختيار مدروسة، قال تعالى n= ôã r& ß]ø‹ ym ã≅ yèøgs† … çµtG s9$y™Í‘ ¤ 

!ª ¥  :، وقال تعالى)124: ألنعاما( $# ’ Å∀ sÜóÁtƒ š∅ÏΒ Ïπx6 Í× ‾≈ n= yϑø9 $# Wξß™â‘ š∅ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9$# ¤) 75: الحج (، 

!© (βÎ¨  ¥ : وقال تعالى $# #’ s∀ sÜ ô¹ $# tΠyŠ# u %[nθçΡ uρ tΑ# u uρ zΟŠ Ïδ≡t� ö/Î) tΑ#u uρ tβ≡t� ôϑ Ïã ’ n?tã tÏϑ n=≈ yèø9 : آل عمران(      ¤ #$

  .الصفات العظيمة وحسن السيرة السابقة والالحقة لهؤالء الرسلوقد كان واضحاً ، )33
         

ويعني االختيار والتفضيل، ويحتمل أن ) االصطفاء(ومن أبرز المفردات الواردة في هذا السياق 
يكون التصفية من الصفات الذميمة والتزيين بالصفات الحميدة، والمعنى الثاني يشير كما يقول 

أن اهللا يصطفي من خلقه من يعلم استقامته قوالً وفعالً، وكذلك االجتباء كما إلى ) 1998محمود، (
  .اجتباه أي اصطفاه، واصطفاه بمعنى اختاره: في مختار الصحاح) ت.الرازي، د(ذكر 

  

أن من ) 1980مبارك، (وقد اعتبر العلماء السابقون الذين كتبوا في السياسة الشرعية كما يذكر 
ء األمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من أعمال ويكله إليهم من األموال واجبات الخليفة استكفا

لتكون األعمال مضبوطة واألموال محفوظة، ويذكر أن العالم الجليل ابن تيمية لم يقتصر على ذكر 
واجب ولي األمر بتولية األصلح بل وجوب اإلعداد والتأهيل ليتوفر ألعمال الدولة من يتوالها من 

  .رين على القيام بهاالقاد
  

  : العتاب8.3.1.2
   

إن استخدام العتاب في اإلدارة هو جزء من عملية اإلصالح والتقويم، وقد استخدم اهللا عز وجل هذا 
، وكان األمر واضحاً في سورة عبس التي �األسلوب حتى مع أحب الناس إليه وهو المصطفى 
 به النبي عليه السالم، ومن أبرز األمثلة على افتتحت بالعتاب بل وسميت السورة باألمر الذي عوتب

Iωöθ©9 øŒ ¥:عتاب اهللا للمؤمنين في موقفهم من حادثة اإلفك قوله تعالى Î) çνθãΚ çF÷èÏÿxœ £sß tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# 

àM≈ oΨÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# uρ öΝ Íκ Å¦ à"Ρr'Î/ #Z� ö� yz (#θä9$s% uρ !# x‹≈yδ Ô7 øùÎ) ×Î7 •Β ∩⊇⊄∪ Ÿωöθ©9 ρâ !% ỳ Ïµø‹ n= tã Ïπyèt/ ö‘ r' Î/ u !#y‰ pκ à− 4 øŒ Î* sù öΝs9 (#θè?ù' tƒ 

Ï !#y‰ pκ’¶9 $$Î/ š�Í× ‾≈ s9'ρé' sù y‰ΖÏã «! $# ãΝ èδ tβθç/ É‹≈ s3ø9$# ∩⊇⊂∪ Ÿωöθs9 uρ ã≅ôÒsù «! $# ö/ ä3ø‹ n= tæ … çµçG uΗ ÷qu‘ uρ ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Íοt�Åz Fψ $# uρ 
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ö/ ä3¡¡yϑ s9 ’ Îû !$tΒ óΟ çFôÒsùr& ÏµŠ Ïù ë>#x‹ tã îΛÏàtã ∩⊇⊆∪ øŒ Î) … çµtΡ öθ¤) n= s? ö/ä3ÏG oΨ Å¡ø9 r' Î/ tβθä9θà) s? uρ / ä3Ïδ#uθøùr' Î/ $̈Β }§øŠs9 Νä3s9 ÏµÎ/ 

ÒΟ ù= Ïæ …çµtΡθç7 |¡øtrB uρ $YΨ Íh‹ yδ uθèδ uρ y‰Ψ Ïã «!$# ×ΛÏàtã ∩⊇∈∪ Iωöθs9 uρ øŒ Î) çνθßϑ çG ÷èÏϑ y™ Ο çFù= è% $̈Β ãβθä3tƒ !$uΖ s9 βr& zΝ ‾= x6 tG ‾Ρ #x‹≈ pκÍ5 

y7 oΨ≈ ysö6ß™ #x‹≈ yδ í≈ tG öκ æ5 ÒΟŠÏà tã ∩⊇∉∪ ãΝ ä3Ýà Ïètƒ ª! $# βr& (#ρßŠθãès? ÿÏ&Î# ÷W ÏϑÏ9 #́‰ t/r& βÎ) ΛäΖ ä. šÏΖ ÏΒ ÷σ•Β  ¤) 12:النور-

17(.  
  : المسؤولية الفردية9.3.1.2 
  

إن تقسيم العمل ضرورة ألي مجتمع، وال بد أن يتحمل اإلنسان مسؤولية عن عمله، دون تعليق 
الفردية، فكل إنسان وعمله، وكل إنسان وما يقرر القرآن الكريم التبعية  و،األخطاء على اآلخرين

ومن ، )1979قطب،  ( يكسب لنفسه من خير أو شر، ولن يجزى عنه أحد في الدنيا وال في اآلخرة
≅‘ ¥ : تعالىهلوقاألمثلة على ذلك من آيات القرآن الكريم  ä. ¤§ø" tΡ $yϑ Î/ ôMt6|¡x. îπoΨ‹ Ïδ u‘ ∩⊂∇∪ ¤ 

‘āωr& â ¥ً: أيضاهلو، وق)38:المدثر( Ì“ s? ×οu‘ Î—#uρ u‘ ø— Íρ 3“ t� ÷z é& ∩⊂∇∪ βr&uρ }§øŠ ©9 Ç≈ |¡Σ M∼Ï9 āωÎ) $tΒ 4 të y™ ∩⊂∪ ¨βr&uρ 

… çµuŠ ÷èy™ t∃ôθy™ 3“ t� ãƒ ∩⊆⊃∪ §Ν èO çµ1t“ øgä† u !# t“ yfø9 $# 4’ nû ÷ρF{ tΒ ¥:   وقوله،)41-38: النجم (¤ ∪⊆⊇∩ #$ uρ ó= Å¡õ3tƒ $Vϑ øOÎ) 

$yϑ ‾Ρ Î* sù … çµç7 Å¡õ3tƒ 4’ n?tã ÏµÅ¡ø" tΡ 4 tβ% x. uρ ª! $# $̧ϑŠ Î= tã $VϑŠ Å3ym ∩⊇⊇⊇∪ ¤) 111: النساء.(  

  
      : تنفيذ العهود والمواثيق10.3.1.2

    
لذا يحتل تنفيذ العقود والمواثيق مكاناً بارزاً في ، المواثيق والعهود هي أساس العالقة في أية مؤسسة

تي استهلت باألمر القرآن الكريم حتى سميت سورة من الطوال بسورة العقود وهي سورة المائدة ال
yγ•ƒ$ ¥للمؤمنين بالوفاء بالعقود r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθãΨ tΒ# u (#θèù÷ρr& ÏŠθà) ãèø9 $$Î/ 4 ôM‾= Ïmé& Ν ä3s9 èπyϑŠ Íκ u5 ÉΟ≈ yè÷ΡF{ $# āωÎ) $tΒ 4‘n= ÷Fãƒ 

öΝ ä3ø‹n= tæ u� ö�xî ’ Ìj?Ït èΧ Ï‰ øŠ ¢Á9 $# öΝçFΡ r&uρ îΠ ã� ãm 3 ¨βÎ) ©! $# ãΝ ä3øts† $tΒ ß‰ƒÌ� ãƒ ∩⊇∪ ¤)ومن ذلك قوله تعالى )1:دةالمائ: ¥ 

(#θèù÷ρr&uρ Ï‰ ôγyèÎ/ «! $# #sŒ Î) óΟ ›?‰yγ≈ tã Ÿωuρ (#θàÒà)Ζ s? z≈ yϑ ÷ƒF{ $# y‰÷èt/ $yδ Ï‰‹Å2öθs? ô‰s% uρ ÞΟçFù= yèy_ ©!$# öΝ à6 ø‹n= tæ ¸ξŠ Ï" x. 4 ¨βÎ) 
©! $# ÞΟ n= ÷ètƒ $tΒ šχθè= yèø" s? ∩⊇∪ Ÿωuρ (#θçΡθä3s?  ÉL©9 $% x. ôM ŸÒs) tΡ $yγs9 ÷“ xî .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ >ο §θè% $ZW≈ x6Ρ r& šχρä‹ Ï‚−Fs? óΟ ä3uΖ≈ yϑ ÷ƒr& 

Kξyz yŠ öΝ ä3oΨ÷� t/ βr& šχθä3s? îπ̈Β é& }‘Ïδ 4’ n1ö‘ r& ôÏΒ >π̈Β é& 4 $yϑ ‾Ρ Î) ÞΟ à2θè= ö7 tƒ ª! $# ÏµÎ/ 4 ¨ sÍh‹ u;ã‹ s9 uρ ö/ ä3s9 tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9 $# $tΒ 
óΟ çGΨä. ÏµŠ Ïù tβθà" Î= tG øƒrB ∩⊄∪ ¤)92-91:النحل.(  
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  : والتيسيرمرونة ال11.3.1.2 

إن االلتزام باألوامر والتقيد بالتعليمات أمر ضروري لسير أي مؤسسة، ولكن قد تستدعي ظروف 
خاصة اللجوء إلى بديل آخر، فال بد من المرونة، وهذا يعود بالنفع ال بالضرر، وقد عبر عنه كثير 

يم، ومن األمثلة على ذلك من علماء المسلمين باليسر ورفع الحرج، وهذا أمر واضح في القرآن الكر
pκ$ ¥ :قوله تعالى š‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (# þθãΨ tΒ#u #sŒ Î) óΟçFôϑ è% ’ n< Î) Íο 4θn= ¢Á9 $# (#θè= Å¡øî $$sù öΝ ä3yδθã_ãρ öΝä3tƒÏ‰ ÷ƒr&uρ ’ n< Î) È,Ïù# t� yϑø9 $# 

(#θßs|¡øΒ $# uρ öΝ ä3Å™ρâ ã� Î/ öΝ à6 n= ã_ö‘ r&uρ ’ n< Î) È ÷t6÷ès3ø9 $# 4 βÎ) uρ öΝçGΖ ä. $Y6ãΖ ã_ (#ρã�£γ©Û$$sù 4 βÎ) uρ ΝçGΨ ä. # yÌ ó÷£∆ ÷ρr& 4’ n?tã @� x" y™ ÷ρr& 
u !% ỳ Ó‰tnr& Νä3Ψ ÏiΒ zÏiΒ ÅÝÍ←!$tóø9 $# ÷ρr& ãΜçG ó¡yϑ≈ s9 u !$|¡ÏiΨ9 $# öΝn= sù (#ρß‰ÅgrB [ !$tΒ (#θßϑ £ϑ u‹ tFsù #Y‰‹Ïè|¹ $Y6ÍhŠsÛ (#θßs|¡øΒ $$sù 

öΝ à6 Ïδθã_âθÎ/ Νä3ƒÏ‰ ÷ƒr&uρ çµ÷Ψ ÏiΒ 4 $tΒ ß‰ƒÌ� ãƒ ª!$# Ÿ≅yèôfuŠ Ï9 Νà6 ø‹ n= tæ ôÏiΒ 8lt� ym Å3≈ s9 uρ ß‰ƒÌ�ãƒ öΝ ä. t�ÎdγsÜ ãŠ Ï9 §Ν ÏG ãŠ Ï9 uρ …çµtG yϑ ÷èÏΡ 

öΝ ä3ø‹n= tæ öΝ à6 ‾= yès9 šχρã� ä3ô±n@ ∩∉∪ ¤) وقوله تعالى)6:المائدة ،: ¥  $yϑ ‾Ρ Î) tΠ §� ym ãΝ à6 ø‹ n= tæ sπtG øŠyϑ ø9 $# tΠ ¤$!$# uρ 

zΝ óss9 uρ Í�ƒÌ“Ψ Ï‚ø9 $# !$tΒ uρ ¨≅ Ïδé& ÏµÎ/ Î� ö�tóÏ9 «! $# ( Çyϑ sù §�äÜ ôÊ$# u� ö� xî 8ø$t/ Ÿωuρ 7Š$tã Iξsù zΝ øOÎ) Ïµø‹ n= tã 4 ¨βÎ) ©! $# Ö‘θà" xî íΟŠ Ïm§‘ 

   ).173: البقرة (¤ ∪⊃∠⊆∩

على مبادئ كلية وعامة، شأنه شأن النظام اإلسالمي، وهو لذلك تنظيم اإلداري اإلسالمي ويقوم ال
يكتسب منه خاصية المرونة والقابلية التي يتمتع بها النظام اإلسالمي الذي تعكسه شريعة اهللا الخالدة، 

  ).1984جاهين، (وتلك الخاصية تسير جنباً إلى جنب بجوار عنصر الثبات 
  

  : والموضوعية العدل13.3.1.2

القرآن وقد عني  العدل من المبادئ الهامة في كل المجتمعات، ويعمل على تحقيق األمن لكل األفراد،
   : أتباعه على مبدأ العدل والموضوعية بطرق متعددة منها بتربيةالكريم

pκ$ :األمر المباشر بالعدل مع العدو والصديق ومن ذلك قوله تعالى -1 š‰r' ‾≈ tƒ¥ šÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ#u (#θçΡθä. 

šÏΒ≡§θs% ¬! u !# y‰pκ à− ÅÝó¡É) ø9 $$Î/ ( Ÿωuρ öΝ à6 ¨Ζ tΒÌ� ôftƒ ãβ$t↔oΨ x© BΘ öθs% #’ n?tã āωr& (#θä9 Ï‰÷ès? 4 (#θä9 Ï‰ôã $# uθèδ Ü> t� ø% r& 3“ uθø) −G=Ï9 ( 
(#θà)̈? $# uρ ©! $# 4 āχ Î) ©! $# 7�� Î6yz $yϑ Î/ šχθè= yϑ ÷ès?     ¤¤¤¤) 8المائدة.(  

 θÝ¡øŠs9#) ¥ :موضوعية في إخباره وتعامله مع الجماعات، ومن ذلك قوله تعالى تطبيق اهللا تعالى لل-2

[ !#uθy™ 3 ôÏiΒ È≅÷δ r& É=≈ tG Å3ø9$# ×π̈Β é& ×πyϑ Í←!$s% tβθè= ÷G tƒ ÏM≈tƒ# u «!$# u!$tΡ# u È≅ ø‹ ©9$# öΝ èδ uρ tβρß‰ àfó¡o„ ∩⊇⊇⊂∪ šχθãΨ ÏΒ ÷σãƒ «! $$Î/ 
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ÏΘ öθu‹ ø9 $#uρ Ì�Åz Fψ $# šχρã� ãΒ ù' tƒuρ Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ tβöθyγ÷Ψ tƒuρ Çtã Ì� s3Ψ ßϑ ø9$# šχθãã Ì�≈|¡ç„uρ ’ Îû ÏN≡u� ö�y‚ø9 $# š�Í× ‾≈ s9'ρé&uρ zÏΒ 
tÅsÎ=≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊇⊆∪ $tΒ uρ (#θè= yèø" tƒ ôÏΒ 9� ö� yz n= sù çνρã� x"ò6 ãƒ 3 ª!$# uρ 7ΟŠ Î= tæ šÉ) −Fßϑ ø9$$Î/ ∩⊇⊇∈∪ ¤ )115-113:آل عمران( ،

ôÏΒ ¥ :وقوله تعالى uρ È≅÷δ r& É=≈tG Å3ø9 $# ôtΒ βÎ) çµ÷Ζ tΒ ù' s? 9‘$sÜΖ É) Î/ ÿÍν ÏjŠxσ ãƒ y7 ø‹s9 Î) Οßγ÷Ψ ÏΒ uρ ô̈Β βÎ) çµ÷Ζ tΒ ù's? 9‘$oΨƒÏ‰ Î/ āω 
ÿÍν ÏjŠxσ ãƒ y7 ø‹ s9 Î) āωÎ) $tΒ |MøΒ ßŠ Ïµø‹ n= tã $Vϑ Í←!$s% 3 y7Ï9≡sŒ óΟ ßγ‾Ρ r' Î/ (#θä9$s% }§øŠs9 $uΖ øŠn= tã ’ Îû z↵ÍhŠ ÏiΒ W{ $# ×≅‹ Î6y™ šχθä9θà) tƒuρ ’ n?tã 

«! $# z> É‹ s3ø9$# öΝ èδuρ šχθßϑ n= ôètƒ ∩∠∈∪ ¤ )75:آل عمران.(   

  : وحدة األمر14.3.1.2  
  

ال بد ألي مجتمع من وجود نظام يحكمه، وال بد من وجود مرجعية عند االختالف، لذا ركز القرآن 
الكريم على مبدأ وحدة األمر وربطه باهللا وحده بصفته مرتبطاً بوحدانية اهللا تعالى، حيث ال يقبل اهللا 

  :قض اإليمان، وقد تجلى ذلك في صور عدة منهامعه شريكاً، بل ويعتبر الشرك من نوا
pκ$¨ ¥  :األمر بطاعة اهللا ورسوله واالحتكام إلى الشريعة، ومن ذلك قوله تعالى -1 š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# 

(# þθãΨ tΒ#u (#θãè‹ ÏÛr& ©! $# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™§�9 $# ’ Í< 'ρé&uρ Í÷ ö∆F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( βÎ* sù ÷Λ äôã t“≈ uΖ s? ’ Îû & ó x« çνρ–Š ã� sù ’ n< Î) «!$# ÉΑθß™§�9 $#uρ βÎ) 
÷Λ äΨ ä. tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ $# 4 y7 Ï9≡sŒ ×� ö�yz ß|¡ômr&uρ ¸ξƒÍρù' s? ∩∈∪ ¤ )وكان شعار الرسل ،)59:النساء 

(θà# ¥  :وقوله تعالى ألقوامهم في دعوتهم األمر بطاعة اهللا تعالى ومن ذلك ¨?$$sù ©!$# Èβθãè‹ ÏÛr&uρ ¤ 

  .  )108: ءالشعرا(

   

≅ö  ¥ :التشديد على أن التحليل والتحريم حق هللا وحده، ومن ذلك قوله تعالى  -2 è% ôtΒ tΠ §� ym sπoΨƒÎ— «! $# 
û ÉL©9 $# ylt� ÷z r& Íν ÏŠ$t7 ÏèÏ9 ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# uρ zÏΒ É−ø— Ìh�9$# 4 ö≅ è% }‘Ïδ tÏ% ©# Ï9 (#θãΖ tΒ#u ’ Îû Íο 4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Zπ|ÁÏ9% s{ tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# 3 

y7 Ï9≡x‹x. ã≅Å_Áx" çΡ ÏM≈ tƒFψ $# 5Θ öθs) Ï9 tβθçΗ s>ôètƒ ∩⊂⊄∪ ö≅ è% $yϑ ‾Ρ Î) tΠ §� ym }‘În/ u‘ |·Ïm≡uθx" ø9 $# $tΒ t� yγsß $pκ ÷] ÏΒ $tΒ uρ zsÜ t/ zΝøOM} $# uρ 

z øöt7 ø9 $#uρ Î� ö� tóÎ/ Èd,y⇔ø9 $# βr&uρ (#θä.Î� ô³ è@ «!$$Î/ $tΒ óΟ s9 öΑÍi” t∴ãƒ ÏµÎ/ $YΖ≈ sÜ ù=ß™ βr&uρ (#θä9θà) s? ’ n?tã «!$# $tΒ Ÿω tβθçΗ s>÷ès? ∩⊂⊂∪ ¤ 

  .)33-32:األعراف(
  

#ztΒ ¥ :مدح المؤمنين إلعالنهم االستسالم ألمر اهللا تعالى، ومن ذلك قوله تعالى  -3 u ãΑθß™§�9 $# !$yϑ Î/ 

tΑ Ì“Ρé& Ïµø‹ s9 Î) ÏΒ ÏµÎn/ §‘ tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#uρ 4 <≅ ä. ztΒ# u «! $$Î/ ÏµÏFs3Í× ‾≈ n= tΒ uρ ÏµÎ7 çFä. uρ Ï&Î# ß™â‘ uρ Ÿω ä−Ìh� x" çΡ š÷t/ 7‰ymr& ÏiΒ 
Ï&Î# ß™•‘ 4 (#θä9$s% uρ $uΖ ÷èÏϑ y™ $oΨ ÷èsÛr&uρ ( y7 tΡ#t�ø" äî $oΨ −/ u‘ š�ø‹ s9Î) uρ ç��ÅÁyϑ ø9  :وقوله تعالى ،)285:البقرة (¤ ∪∋∇⊅∩ #$



 30

 ¥ $yϑ ‾Ρ Î) tβ% x. tΑöθs% tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# # sŒ Î) (# þθãã ßŠ ’ n< Î) «!$# Ï&Î!θß™ u‘ uρ u/ ä3ósu‹ Ï9 öΝßγoΨ ÷� t/ βr& (#θä9θà)tƒ $uΖ ÷èÏϑ y™ $uΖ ÷èsÛr&uρ 4 y7 Í× ‾≈s9 'ρé&uρ 

ãΝ èδ tβθßsÎ= ø" ßϑ ø9  ).51:النور (¤  #$

(šχθä9θà ¥ :ذم المنافقين لعدم االحتكام إلى أمر اهللا تعالى، ومن ذلك قوله تعالى  -4 tƒuρ $̈Ζ tΒ# u 

«! $$Î/ ÉΑθß™§�9 $$Î/ uρ $uΖ ÷èsÛr&uρ ¢Ο èO 4’ ‾< uθtG tƒ ×,ƒÌ� sù Ν åκ÷] ÏiΒ .ÏiΒ Ï‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ 4 !$tΒ uρ y7 Í× ‾≈ s9'ρé& tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $$Î/ ∩⊆∠∪ # sŒ Î) uρ (#þθãã ßŠ ’ n< Î) «!$# 
Ï&Î!θß™ u‘ uρ zΝ ä3ósuŠ Ï9 öΝæη uΖ ÷� t/ #sŒ Î) ×,ƒÌ� sù Νåκ ÷] ÏiΒ tβθàÊÌ� ÷è•Β ∩⊆∇∪ βÎ) uρ ä3tƒ ãΝçλ°; ‘,ysø9 $# (# þθè? ù'tƒ Ïµø‹ s9 Î) tÏΖ Ïã õ‹ãΒ ¤) النور :

öΝ  ¥ : وقوله تعالى،)47-49 s9r& t� s? ’ n< Î) šÏ% ©!$# tβθßϑ ãã ÷“ tƒ öΝ ßγ‾Ρ r& (#θãΨ tΒ#u !$yϑ Î/ tΑÌ“Ρ é& y7 ø‹ s9Î) !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& ÏΒ y7 Î= ö6s% 

tβρß‰ƒÌ� ãƒ βr& (# þθßϑ x.$y⇔ tFtƒ ’n< Î) ÏNθäó≈ ©Ü9 $# ô‰s% uρ (# ÿρâ÷ É∆é& βr& (#ρã�à" õ3tƒ ÏµÎ/ ß‰ƒÌ� ãƒuρ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9$# βr& öΝ ßγ‾= ÅÒãƒ Kξ≈ n= |Ê # Y‰‹Ïèt/ 

∩∉⊃∪ # sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% öΝ çλm; (#öθs9$yès? 4’ n< Î) !$tΒ tΑt“Ρ r& ª!$# ’n< Î) uρ ÉΑθß™§�9 $# |M ÷ƒr&u‘ tÉ)Ï"≈ uΖßϑ ø9 $# tβρ‘‰ ÝÁtƒ š�Ζ tã # YŠρß‰ ß¹ ∩∉⊇∪  ¤ 

 ).61-60:النساء(

  
  :  تفصيل التعليمات15.3.1.2

  

من األمور الهامة في إدارة اآلخرين الوضوح في التعليمات، حتى ال تكون حجة للمقصر، وقد 
≅ö ¥ :الرسل عليهم السالم، قال اهللا تعالى مهام اعتبر القرآن الكريم أن البالغ المبين من أهم yγsù ’ n?tã 

È≅ ß™”�9 $# āωÎ) à^≈ n= t7ø9 $# ßÎ7 ßϑ ø9$# ∩⊂∈∪ ¤) في القرآن الكريم تفصيالً للتعليمات الموجهة برز، وقد )35: النحل 

، أطول آية في القرآن حيث تحدثت عن تفاصيل عديدة )آية الدين(للبشر، ومن أبرز األمثلة على ذلك
=θè#) ¥ :متعلقة بكتابة الدين وتوثيقه، ومن األمثلة أيضاً قوله تعالى tG ö/ $#uρ 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# # ¨Lym # sŒ Î) (#θäón= t/ yy% s3ÏiΖ9 $# 

÷βÎ* sù Λ äó¡nΣ# u öΝåκ ÷] ÏiΒ #Y‰ ô© â‘ (#þθãèsù÷Š $$sù öΝÍκ ö� s9 Î) öΝ çλm;≡uθøΒ r& ( Ÿωuρ !$yδθè= ä. ù' s? $]ù# u� ó�Î) #�‘# y‰ Î/uρ βr& (#ρç� y9 õ3tƒ 4 tΒ uρ tβ% x. $|‹ ÏΨ xî 

ô# Ï"÷ètG ó¡uŠ ù= sù ( tΒ uρ tβ% x. #Z�� É)sù ö≅ ä.ù' uŠ ù= sù Å∃ρá� ÷èyϑ ø9 $$Î/ 4 #sŒ Î* sù öΝçF÷èsùyŠ öΝÍκ ö� s9 Î) öΝ çλm;≡uθøΒ r& (#ρß‰Íκ ô− r'sù öΝ Íκö� n= tæ 4 4‘x" x.uρ «!$$Î/ 

$Y7Š Å¡ym ∩∉∪ ¤ )وقوله تعالى، )6:النساء :ôM tΒÌh� ãm¥ öΝ à6 ø‹ n= tã öΝä3çG≈ yγ̈Β é& öΝ ä3è?$oΨ t/uρ öΝ à6 è?≡uθyz r&uρ öΝ ä3çG≈ £ϑ tã uρ 

öΝ ä3çG≈n=≈ yz uρ ßN$oΨ t/ uρ Ëˆ F{ $# ßN$oΨ t/uρ ÏM÷z W{ $# ãΝ à6 çF≈ yγ̈Β é&uρ û ÉL≈ ©9 $# öΝ ä3oΨ÷è|Êö‘ r& Νà6 è?≡uθyz r&uρ š∅ÏiΒ Ïπyè≈ |Ê§�9 $# àM≈ yγ̈Β é&uρ 

öΝ ä3Í←!$|¡ÎΣ ãΝà6 ç6Í× ‾≈ t/ u‘ uρ  ÉL≈ ©9 $# ’ Îû Νà2Í‘θàfãm ÏiΒ ãΝä3Í←!$|¡ÎpΣ  ÉL≈ ©9 $# Ο çFù= yz yŠ £ÎγÎ/ βÎ* sù öΝ ©9 (#θçΡθä3s? Ο çFù= yz yŠ �∅ÎγÎ/ 

Ÿξsù yy$oΨ ã_ öΝ à6 ø‹n= tæ ã≅ Í× ‾≈ n= ymuρ ãΝà6 Í←!$oΨ ö/ r& tÉ‹ ©9 $# ôÏΒ öΝà6 Î7≈n= ô¹ r& βr&uρ (#θãèyϑ ôfs? š÷t/ È ÷tG ÷z W{ $# āωÎ) $tΒ ô‰ s% 
y# n= y™ 3 āχ Î) ©! $# tβ% x. # Y‘θà" xî $VϑŠ Ïm§‘ ∩⊄⊂∪ ¤  )23:النساء.(  
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  :  الدراسات السابقة2.2
  

، حيث بحث في بقة في نفس المجالا في الوقوف على دراسات س بالغةًلقد وجد الباحث صعوبةً
المكتبات المحلية والعربية، كما أطال البحث على الصفحات االلكترونية، فلم يجد بحثاً في نفس 

دامى اهتموا بجوانب أخرى متعلقة بالقرآن اإلطار، وقد يعود ذلك إلى أن الباحثين المسلمين الق
الكريم، حيث أن علم اإلدارة بمفاهيمه وقواعده نشأ حديثاً في ظل جمود ثقافي عند المسلمين، وأما 

  .غير المسلمين فلم يطلعوا على الجانب اإلداري في القرآن الكريم
ائه بعداً إسالمياً، ولكن هناك محاوالت لتأصيل علم اإلدارة وإعطمن خالل إطالع الباحث وجد أن و

أحداً منها لم يستكمل الموضوع من جميع جوانبه، أو أنه لم يتم استخراج منظومة إدارية تربوية 
  :إسالمية، وفيما يأتي عرض ألبرز الدراسات التي وقف عليها الباحث مرتبة تنازلياً

  
  ):2006(   دراسة يماني1.2.2

إلى إبراز  الفوائد اإلسالمية، وقد هدفت الدراسة  هذه الدراسة منشورة على موقع مكتبة صيد
 – 1:سورة اإلسراء( النواحي اإلدارية في القسم األول من الجزء الخامس عشر ويشمل  والجوانب
سورة ( و  ) 110 – 75:سورة الكهف( والقسم األول من الجزء السادس عشر ويشمل  ) 96
لتحليلي، وقسمت الدراسة إلى فصول، وهي  واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي ا،) 95 –1:مريم

   :يتاآلعلى النحو 
 ومعاني – إن وجد –ناول األهداف التي قصدتها اآليات وذكر سبب النزول توي: الفصل األول

  . الكلمات وتفسير اآلية مع بيان المدارس الفكرية المعاصرة التي تناولتها اآلية
ات مع بيان المدارس الفكرية المعاصرة الموجودة في بيان الوظائف التي شملتها اآلي: الفصل الثاني

   .اآلية
بيان المبادىء التي تناولتها اآليات مع بيان المدارس الفكرية المعاصرة الموجودة في : الفصل الثالث

بيان الوثائق التي شملتها اآليات مع بيان المدارس الفكرية المعاصرة التي : الفصل الرابع.اآلية
   .تناولتها اآلية 
   .اآلياتبيان مبادىء النظرية اإلسالمية الموجودة في : الفصل الخامس
   .الجزءاستنباط العالقة بين الرئيس والمرؤوس كما ذكرتها آيات : الفصل السادس
  .الجزءاستنباط بعض المتفرقات اإلدارية الموجودة في آيات : الفصل السابع

  
دافها التربوية والتعليمية، قامت بإلقاء الضوء وبعد أن أعطت تصوراً عاماً عن السور الثالث وأه

 ومبادئها اإلدارية، ثم تناولت اآليات بالتفصيل فبينت المعاني للكلمات  المدارس الفكرية اإلداريةعلى
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والتفسير اإلجمالي وسبب النزول إن وجد، قامت باستنباط المبدأ اإلداري من اآليات وربطها مع 
لوظائف اإلدارية في األدب التربوي اإلنساني وذكرت الشواهد المدارس اإلدارية، ثم تعرضت ل

، مبادىء النظرية اإلدارية اإلسالمية وهي المبدأ اإليمانيعليها من اآليات المبحوثة، ثم استعرضت 
  . مبدأ األصالة والمعاصرة التعليم، مبدأ إلزامية ، مبدأ التربية للقوة،مبدأ التربية للدارين

  
الذي يؤثر في الفرد  األساس العقدي لنظرية اإلدارية اإلسالمية وهيسس ا كما استعرضت أ

األساس التشريعي الذي يحكم الممارسات السلوكية للفرد في عالقته ، وممارساته واتجاهاته ومواقفه
   .اإلسالم األساس اإلنساني األخالقي الذي هو هدف األساسين العقدي والتشريعي في ، مع الغير

استخدام ، المرونة في اإلدارةوهي  األخالقية لمهنة اإلدارة التربوية اإلسالمية القواعد ثم ذكرت 
االبتعاد عن سوء الظن وعن ، االبتعاد عن التكبر والغرور، المنطق في التعامل مع المرؤوسين

، ألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ااالبتعاد عن مواطن الشبهات، تعميم الحكم على اآلخرين
   .المسئوليةحمل ، تسنةالقدوة الح

  
وختمت الدراسة بقضايا إدارية متفرقة معرجة على بعض النظريات اإلدارية مثل نظرية الجودة، 
نظرية ماسلو، النظرية اليابانية، نظرية السمات، وذكرت أمثلة من اآليات المبحوثة على اهتمام 

  .القرآن الكريم وسبقه لهذه النظريات في المبادئ األساسية
  

وحدة األمر، مكافأة األفراد، المسؤولية : المبادئ التي استنبطتها الباحثة من اآليات الكريمةومن 
  .الفردية، الحفز، تدرج السلطة، المواثيق اإلدارية، استخدام الخبراء، العدل

  
لوظائف اإلدارية والمبادئ اإلدارية والمدارس الفكرية والنظريات اإلدارية ل الباحثة وقد ساهم إبراز

اقتصرت الدراسة على ثالث ، كما  جعل الدراسة غير مركزةفيالمبادئ والقيم وأمور أخرى، و
،  لم تبرز المبادئ اإلدارية بشكل يتناسب مع أهميتهامن ثَم و،) الكهف، مريم،اإلسراء(  هي  سور
  . م فتركز على المبادئ اإلدارية التربوية، وتشمل جميع سور القرآن الكريالدراسة الحاليةأما 

   ):2005(  دراسة اغبارية2.2.2
وقد هدفت إلى استخراج أهم المبادئ اإلدارية التربوية المتضمنة في كتاب المغازي من صحيح 

  .�البخاري، وإبراز التناسق وااللتقاء بين علم اإلدارة التربوية و نهج الرسول 
  :وقد أجاب الباحث عن سؤالين في دراسته هما

  التربوية التي تضمنها كتاب المغازي في صحيح البخاري؟ ما المبادئ اإلدارية -1
   ما األهمية النسبية لكل مبدأ من هذه المبادئ؟-2
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 في اإلسالم في خلفية الدراسة، حيث أشار إلى المؤسسات ةوتعرض الباحث بتفصيل إلى اإلدار

لمساجد والكتاتيب التربوية في التاريخ اإلسالمي التي بدأت مع انطالقة الدعوة اإلسالمية ومنها ا
  .والقصور ومنازل العلماء، ثم أنشئت المدارس في نهاية القرن الرابع الهجري

  
كما واستعرض الباحث المبادئ اإلدارية التربوية الواردة في دراسته من خالل ما تناوله الباحثون 

  .لتربويةفي أدب اإلدارة التربوية، حيث نقل تعريفاتها ومتطلباتها وتطبيقاتها في اإلدارة ا
  

مين من الخبراء في اإلدارة  وقد اعتمد الباحث أربعة عشر مبدًأ تربوياً بعد الرجوع إلى محكّ
واستنبط منها  ل األحاديث النبوية الواردة في كتاب المغازي في صحيح البخاري،ثم حلّ التربوية،

  .هذه المبادئ، وبين مدى تكرارها، واألحاديث التي ورد فيها أكثر من مبدأ
  

الحفز، الوضوح : وقد بينت نتائج الدراسة ورود المبادئ المختارة بنسب متفاوتة، وهي على الترتيب
في التعليمات، اختيار األصلح، المشاركة في المسؤولية، الحزم، القدوة الحسنة، العالقات اإلنسانية، 

ة، الشورى، سياسة المرونة، تفويض الصالحيات، تقسيم العمل والمهمات، العدل والمساواة، المساءل
  .الباب المفتوح

 خوأوصى الباحث بضرورة تضافر جهود المختصين والباحثين، والجامعات والمؤتمرات، لترسي
األصول العلمية لإلدارة التربوية على ضوء اإلسالم، وإبراز ما يتميز به الفكر اإلداري التربوي في 

  .  اإلدارية المعاصرةاإلسالم من السمات والخصائص على النظريات والمفاهيم 
  فيدراسة الباحثوكانت  ،  الوصفي التحليليمع دراسة الباحث في المنهجالحالية وتتفق الدراسة 

ا هذه الدراسة فهي في القران الكريم جميعه مع استعراض أمثلة من السنة بوية، أمة النّالسنّجزء من 
  .النبوية

  
  ): 2002(  دراسة أبو العينين3.2.2

 إبراز إلى الدراسة كما هدفتنسانية في مسارها الحديث باإلسالم، إلى ربط العلوم اإل سةرادهدفت ال
  .  لها مؤيداتها ومضامينها في القرآن الكريم، ما يتصل بها من عناصرن العملية اإلدارية بكّلأ
  

واجتهد الباحث في استنباط عناصر اإلدارة وأصولها وأساليبها من مصدري التشريع األساسيين 
  .القرآن والسنة النبوية، باإلضافة إلى التحليل الوصفي والوظيفي لعناصر العملية اإلدارية
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 حيث تناول فيها مفاهيم اإلدارة عبر العصور القديمة وقد اشتملت الدراسة على مقدمات حول اإلدارة
دستور صالح لكل والحديثة مبيناً استمرار االختالف بين نظريات اإلدارة وعلمائها ما لم تعتمد على 

زمان ومكان، ثم تطرق إلى ماهية اإلدارة وتعريفها مؤكداً عدم االتفاق عل تعريف موحد لها حيث 
 وأكد في نهاية المقدمة أن اإلدارة في اإلسالم ،عرفها كتاب اإلدارة وعلماؤها وفقاً لوجهات نظرهم

دارة في اإلسالم علم وفن وعقيدة عقيدة ألنها تستند إلى نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، واإل
  .في نفس الوقت

  

اتخاذ القرار، التخطيط، التنظيم، التوجيه، :  الوظائف الخمس لإلدارةأبواب عن خمسة  تحدث في ثم
 حيث استشهد عند الرقابة، حيث عرض الباحث كل ما سبق في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية

في جميع األبواب والفصول، بآيات قرآنية، أو بأحاديث الحديث عن أي من الموضوعات السابقة، 
  .شريفة، أو بكليهما

  
لخص فيها بحثه مؤكداً أن اإلدارة اإلسالمية بكافة عناصرها تُمثل في وختمت الدراسة بخالصة 

  .مجملها نظريةً إدارية علمية كاملة شاملة لكافة وظائف اإلدارة، صالحة لكل زمان ومكان
  :ات كان من أهمهاكما ذكر بعض التوصي

  . ضرورة االهتمام بتطبيق أساليب اإلدارة ومبادئها في كافة مجاالت الحياة-1
 ضرورة االستناد في صياغة المبادئ والنظريات اإلدارية إلى دستور باق صالح لكل زمان -2

  .ومكان يعتمد على توجيهات ربانية
سنة في كافة الجامعات والمعاهد،  ضرورة اعتماد تدريس اإلدارة المستندة إلى القرآن وال-3

  .واعتبار اإلدارة اإلسالمية األساس في تدريس كافة فروع اإلدارة
  

 وقد بين الباحث أن من أكبر الصعوبات التي واجهته في بحثه، عدم توفر المراجع التي تناولت 
 البحث عنها، وما اإلدارة اإلسالمية المستندة إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، رغم االجتهاد في

وتكاد الدراستان تتفقان في المنهج وجده لم يتناول اإلدارة إال بشكل عام ومجمل غير مفصل، 
  الحاليةواألهداف، ولكن غلبت على الدراسة المذكورة التركيز على وظائف اإلدارة، أما الدراسة

ض لشبكة هذه المبادئ في اآليات التي تتحدث عن مبادئ إدارية تربوية، وعر فتتميز باستقراء جميع
  .القرآن الكريم

  ): 2002( دراسة النوافلة4.2.2

ركز الباحث في الدراسة على استخالص اآليات القرآنية التي برز فيها جوانب الضبط الموقفي، مع 
مالءمة الظروف، والتدرج في إصدار األحكام، كما سعت الدراسة إلى استنباط خصائص اإلدارة 
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 من القرآن الكريم وعالقتها بالنظرية الموقفية، وكان من أهداف الدراسة العمل التربوية اإلسالمية
على أسلمة اإلدارة التربوية أهدافاً وأسلوباً وتطبيقاً، والمحافظة على المفاهيم اإلسالمية من التحريف 

  والتبديل
لبحث عن  واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي االستنباطي، كما اقتصرت الدراسة على ا

اآليات ذات العالقة بالمواقف اإلدارية التربوية، مع دراسة كتب الفقه والتفسير والحديث والتاريخ 
واإلدارة للوصول إلى أن القرآن الكريم رسخ إستراتيجيات اإلدارة الموقفية في الدولة اإلسالمية، 

  .قبل ظهور علم اإلدارة الحديث
  

ة التربوية اإلسالمية مرنة ومتكيفة مع مواقف العصر وقد كان من فرضيات الدراسة أن اإلدار
ومستجداته، كما أن اإلدارة الموقفية التربوية في سياق اآليات القرآنية تتفق مع اإلدارة الموقفية 

  .التربوية المعاصرة
  

 وقد تبين من خالل الدراسة أن اإلدارة التربوية اإلسالمية إدارة مرنة، ومتكيفة مع مواقف العصر 
تجداته، وتمتاز باليسر والسهولة والوضوح والمرونة، كما تقدر حاجات الفرد الروحية ومس

واالجتماعية والنفسية والمادية، مع الحرص على التوازن بين الروح والجسد، وهذا ما افتقرت إليه 
  .اإلدارة المعاصرة

  
املة، دون تفصيل وأكد الباحث على أن توجيهات القرآن الكريم في مجال اإلدارة جاءت كلية وش

للجزئيات ودقائق األمور، لتفتح الباب أمام علماء األمة إلعمال الفكر وإيجاد الحلول والبدائل، التي 
تتفق مع المستجدات التي تعيشها األمم والشعوب، وهي كفيلة بأن تستوعب متطلبات العصر 

  .الحاضر وفي كل عصر
  

  :ريم تفردت بمجموعة من الخصائص هيوكان من نتائج دراسته أن اإلدارة في القرآن الك
 حددت اإلدارة اإلسالمية األطر العامة للقائد، التي من خاللها يعمل على تحقيق المصلحة، والتي -1

  .يمكن من خاللها التفضيل بين المصالح عند التعارض
ياً يثاب على  تعتبر اإلدارة اإلسالمية تحقيق األهداف للشريعة اإلسالمية من قبل القائد واجباً دين-2

 .فعله، ويعاقب على تركه

 تنظر اإلدارة اإلسالمية إلى المصلحة من بعدين هما البعد الدنيوي واألخروي في حين أن الفكر -3
  .اإلداري الحديث ينظر إلى تحقيق المصلحة من بعد دنيوي فقط
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 ووظائفها تلتقي مع وقد تبين للباحث أن اإلدارة الموقفية التربوية الحديثة في أهدافها ومفاهيمها
النظرية الموقفية في القرآن الكريم، حيث يعتبر القرآن الكريم مصدراً يحتوي على الكثير من 
المفاهيم التربوية واألهداف والوظائف واألبعاد اإلدارية التي تلتقي مع أحدث نظريات اإلدارة، بل 

  .إن النظرية الحديثة تستند إلى نظرية القرآن الكريم
  

دراستان في المنهج واألهداف، ولكن الدراسة المذكورة اقتصرت على النظرية الموقفية، وتتفق ال
  . مجمل المبادئ اإلدارة التربوية الواردة في القرآن الكريمطبينما تأتي هذه الدراسة محاولة الستنبا

  
  ):2001( دراسة عبيدات 5.2.2

، في األردن في ضوء الفكر اإلسالميربوية لى تحليل وتقويم القيادة اإلدارية التهدفت هذه الدراسة إ
وقد اعتمد الباحث الطريقة االستنباطية فقام بدراسة القرآن الكريم آية آية، الستخالص اآليات التي 

الباحث وتوصل . المعجم المفهرس آليات القرآن الكريم مستعيناً بلها عالقة بمفهوم القيادة التربوية
 وعالقة بالقيادة اإلدارية التربوية، مبدأ تربوياً له ) 102(إلى أنعت هذه المبادئ على ثالثة وز

  :مجاالت هي
 .مهمات القيادة اإلدارية التربوية اإلسالمية  -1

 .عوامل نجاح القيادة اإلدارية التربوية اإلسالمية  -2

 .صفات القائد اإلداري التربوي المسلم  -3

 

  :وأوصى الباحث بعدة توصيات منها
م بفتح مجاالت ازات، ألولئك القادة التربويين الذين يستغنى عن خدماتهوضع نظام حوافز وامتي -1

 أخرى لهم

 .عقد دورات ألعضاء القيادة اإلدارية التربوية الوسطى -2

 .طرح أكثر من مساق في الدراسات العليا بكليات التربية في البالد العربية واإلسالمية -3

 .ن المتخرجين من الدول األجنبيةعمل دورات إنعاش معلومات للقادة اإلداريين التربويي -4

 .وضع دستور إداري تربوي إسالمي يبين المبادئ اإلدارية التربوية اإلسالمية -5

 استنباط مبادئ إدارية تربوية من القرآن والسنة، ولكن في أنهما تعتمدانن نتائج الدراستيوتتفق 
آليات المتعلقة بها، بينما  اءالحالية تقتصر على مجموعة مبادئ إدارية تربوية، واستقصاالدراسة 

  . تام ءكانت الدراسة المذكورة تتناول عدة مواضيع ذات عالقة، من غير استقصا
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   ):1986(  دراسة الزهراني5.2.2

، كما �وهدفت الدراسة إلى استخالص بعض المبادئ اإلدارية التربوية من خالل سيرة النبي 
خصيته، والنواحي اإلدارية والتربوية في حياته حاولت إبراز بعض الصفات والسمات القيادية في ش

ما مبادئ اإلدارة التربوية التي يمكن استنباطها من خالل :  وقد كان سؤال الدراسة الرئيس.  �
  .السيرة النبوية؟، واستخدم الباحث كالً من المنهج التاريخي والمنهج التحليلي الوصفي

  
 إدارة متميزة تقتبس منها نُظم اإلدارة المعاصرة،  كانت�وقد توصل الباحث إلى أن إدارة الرسول 

الحاكمية المطلقة، الشورى، :  ثمانية مبادئ في اإلدارة التربوية، وهي على الترتيبجواستخر
  .التخطيط السليم، تولية األصلح، السمع والطاعة في المعروف، فتح المجال أمام الكفاءات الشابة

  

 ة تضمنته السيرة النبوية من مبادئ قويمة في مجال اإلداربالعمل على تطبيق ماوأوصى الباحث  
التربوية، وفتح أقسام في الجامعات لدراسة السيرة النبوية دراسة تخصصية وربطها بالحياة 

 بمزيد من البحث في السيرة النبوية، والقيام بأسلمة المناهج وخاصة فيالمعاصرة، كما وأوصى 
  .العلوم اإلنسانية

   
 الحالية مع دراسة الزهراني من ناحية استخدام المنهج الوصفي التحليلي، ولكن هذه وتتفق الدراسة

الدراسة سيكون مجال بحثها في القرآن الكريم، واالستشهاد على المبادئ المستنبطة بأمثلة من السنة 
  . النبوية

  
  ): 1980(   دراز 6.2.2

بت  وقد عر)1947( فرنسا  في من جامعة السوربون مطبوعة دكتوراهرسالةوهذه الدراسة هي 
، وهي من المراجع العظيمة في وضع دستور لألخالق بناء على تعاليم القرآن الكريم، وقد )1973(

اإللزام، المسؤولية، الجزاء، النية : استعرض الباحث في خمسة فصول المبادئ العامة لألخالق وهي
لعملية وصنفها إلى أخالق فردية، والدوافع، الجهد، ثم عرض في خمسة فصول أخرى األخالق ا

  .ة، دينية، وأجمل في الختام أمهات الفضائل اإلسالميةيأسرية، اجتماعية، دول
 لم ينهض أحد حتى اآلن أنهباحث لل تبينوبعد استعراضه للدراسات التي كتبت في نفس المجال 

 ا مبادئها وقواعدهباستخالص الشريعة األخالقية من القرآن في مجموعه، ولم يحاول أحد أن يقدم
  .في صورة بناء متماسك مستقل عن كل ما يربطه بالمجاالت القريبة منه

وذكر الباحث أن الباحثين في الموضوع ميزوا بين فرعين مختلفين هما النظرية والتطبيق، ولكن 
من خالل دراسة النص القرآني وجد أن الفرعين معاً موجودان في القرآن بصورة وصلت درجة 
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 اإلنسانية كلها على مر العصور إنوانتهى الباحث إلى القول  ،التي ال يبتغى وراءها شيءالكمال 
سوف تجد دائماً في القرآن الكريم قاعدةً تنظم نشاطها األخالقي ووسيلةً تحفز جهودها ومثاالً أعلى 

  .به تهتدي
 

ج بها عند علماء األخالق وقد ناقش في رسالته المسائل األخالقية بحسب المفاهيم والمعايير التي تعال
يجعل من القرآن دائما نقطة ارتكاز في المقارنة بينه وبين الحلول التي جاء بها  كان المحدثين، و

  .بعض المفكرين في الشرق والغرب، ويعتمد بشكل مباشر على النصوص القرآنية
  

 ، ولكن الدراسةلفت النظر إلى وجود مبادئ قرآنية هامة للحياة والمجتمعوتتفق الدراستان في 
 تتحدد في الجانب اإلداري التربوي، وتقصد إلى إجراء بحث في القرآن جميعه عن مجموعة الحالية

من المبادئ اإلدارية، وعدم االقتصار على ذكر األمثلة عليها، إلدراك حجم ودرجة االهتمام بهذه 
  .المبادئ

  
  :النظري والدراسات السابقة التعقيب على اإلطار 3.2
  

ل ما سبق من عرض لإلطار النظري لإلدارة التربوية، واستعراض المدارس والنظريات من خال
التي عنيت بها، واستعراض بعض مبادئ اإلدارة التربوية في القرآن الكريم، والمحاوالت التي قام 

ومع وجود كتابات  بها الباحثون من أجل تأصيل علم اإلدارة التربوية استناداً إلى القرآن والسنة،
 أهم اإلدارات تعد التي -متعددة في بيان جوانب اإلدارة اإلسالمية، إال أن اإلدارة التربوية 

 بحاجة إلى مزيد من البحث واالستنباط لمبادئها من القرآن الكريم والسنة المشرفة، -وأخطرها
  .المجال الباحث هذه الدراسة مساهمة متواضعة في هذا عدللعمل على بناء أجيال على خير وجه، وي

  
السابقة في منهجية البحث، حيث كان تحليل المحتوى أحد  تتفق الدراسة الحالية مع معظم الدراسات

 على جوانب من تقتصر ا هذه الدراساتمجاالت المنهج الوصفي هو المنهج المتبع، ولكن
 ولم تستكمل البحث، أو كانت في أجزاء من النصوص، وهذا قد ال يعطي النتائج الموضوع،

مطلوبة، وتعمل الدراسة الحالية على البحث عن مبادئ إدارية تربوية في نصوص سور القرآن ال
جميعها، مع عرض مثال تطبيقي من السنة النبوية، والتأسيس لدراسات الحقة معمقة في هذا 

  .الجانب
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  منهج الدراسة وإجراءاتها: الفصل الثالث
    
  .منهجية الدراسة. 1.3
  
  . محددات التحليل. 2.3
  
  .إجراءات تطبيق الدراسة. 3.3
  
  .إجراءات التحليل. 4.3
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  الفصل الثالث   

   الدراسة وإجراءاتها  منهج

  

 لمنهجية الدراسة، ومحددات التحليل ومنهجيته والمحددات المفاهيمية عرضاً يتضمن هذا الفصل
  .بحث في الدراسةللمبادئ التي تم استنباطها، واإلجراءات التي اتبعها ال

  
  :منهجية الدراسة. 1.3
المحتوى تحليل تم  ، حيثالمنهج الوصفيأسلوب تحليل المضمون أحد أشكال  ستخدم الباحث ا

  .  لهذه المبادئ�وعرض مثال من تطبيق النبي , للمبادئ اإلدارية التربوية الواردة في القرآن الكريم
  
  : محددات التحليل. 2.3

  . السور كما هي في القرآن الكريم وليس حسب النزولب ترتيتسلسل داعتم ا-1
  . اعتماد اآلية الواحدة وحدة قياس تكراري-2
، برواية حفص - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- اعتماد مصحف المدينة النبوية-3

  .عن عاصم من حيث أسماء السور، وعدد اآليات، والسور المكية والمدنية
الصحيحة في أسباب نزول اآليات كما وردت في كتاب صحيح أسباب النزول  اعتماد الروايات -4
  ).2003 ،العلي(
  . مجموعة من المبادئ اإلدارية التربوية االقتصار على رصد-4
  .  اعتماد التحليل المفاهيمي المباشر-5
يات وذلك لصعوبة حصره في القرآن الكريم، حيث إن كثيراً من اآل التحليل العالئقي استثناء -6

  . تحتمل مبادئ إدارية بشكل غير مباشر

، )حفظة القرآن الكريم(كنسبة شيوع المبدأ بين المجموعة البؤرية % 90 اعتماد نسبة اتفاق -7
  .إضافة إلى اعتماد نفس التفسير المفاهيمي للمبادئ اإلدارية الواردة

  
  :إجراءات تطبيق الدراسة. 3.3

بمنهجية تحليل المحتوى المفاهيمي للتعرف على المفاهيم  درس الباحث األدب التربوي الخاص -1
  .األساسية والفرعية لهذا النوع من التحليل

 قام الباحث بتحليل أولي للمبادئ اإلدارية في األجزاء العشرة األولى مستفيداً من الدراسات -2
  ).2006(،  ويماني )2005(السابقة وخاصة دراستي اغبارية 
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 بشكل  في اإلدارةالمتخصصين من عشرةالمبادئ على هذه  ي تم عرض ألغراض البحث العلم-3
 مدى ةلمعرف  التربوية،اإلدارة التربوية بشكل خاص من الجامعات والمعاهد الفلسطينية وعام،

، وقد استجاب لطلب الباحث ستة منهم مشكورين، وقد تبين أن ارتباط هذه المبادئ باإلدارة التربوية
  .%95ية إلى المبادئ اإلدارية التربوية وبنسبة موافقة جميع هذه المبادئ منتم

 تم عرض المبادئ على عشرة من المتخصصين في الدراسات القرآنية، وقد كانت نسبة التوافق -4
  %.92على ورود هذه المبادئ في القرآن الكريم

  . قام الباحث بتحليل جميع سور القرآن الكريم ورصد المبادئ في جداول تكرارية-5
  . لرصد الثبات في التحليلةقام الباحث بإعادة التحليل للسور القرآني -6
 تم رصد واقع التجانس والتوافق ما بين نسبة شيوع هذه المبادئ التي قام بها الباحث من وجهة -7

مفاهيمية المؤشرات نظر مجموعة بؤرية من حفظة القرآن الكريم وعددهم ثالثة، بعد االتفاق على ال
  .التربويةرية للمبادئ اإلدا

  ).14( تم رصد المبادئ اإلدارية األكثر تكراراً في القرآن الكريم وعددها -8 
 تم إعادة التحليل لهذه المبادئ األربعة عشر من قبل المجموعة البؤرية، كما وتم رصد معامل -9
  .لقياس مدى التجانس والتوافق ما بين المحللين)* كابا(
  .  مواضع االختالف في التحليل وتم االتفاق على بعضها ناقشت المجموعة مع الباحث -10
  . للمبادئ المختارة� قام الباحث بدراسة بعض كتب السنة والسيرة للتمثيل من تطبيق النبي -11
، آخذاً  في التحليلواردةالالتربوية اعتمد الباحث على مؤشرات مفاهيمية للمبادئ اإلدارية  -12

 : له مدلوالت تربوية واسعة وهادفة، وهذه المؤشرات المفاهيمية هيبعين االعتبار أن النص القرآني

 كل آية ورد فيها حض على فعل أمر إيجابي وورد فيها الوعد الرباني بالثواب سواء :الترغيب .1
 .في الدنيا أم اآلخرة

 .كل آية ورد فيها وعيد بالعقاب الرباني سواء في الدنيا أم اآلخرة: الترهيب .2

ورد فيها حوار بين طرفين بغض النظر عن درجتيهما، أو كان على سبيل كل آية : الحوار .3
 .االستفهام التقريري، أو ذكر للشورى والحض عليها

كل آية ورد فيها األمر بالتعاون، أو الدعوة لإلحسان واإلنفاق والعالقات : العالقات االجتماعية .4
 .اإليجابية مع اآلخرين

 

 

    ى وصالحية معامل االرتباط بشكل خاص، ومدى صالحية التصميماتمؤشر إحصائي لفحص مد: معامل كابا*
  . لقياس نسبة التوافق بين المحللينفي الفروق بين متوسطات في إطار اإلحصاء التحليليالتي تبحث 
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كل آية ورد فيها ذكر للنعم المادية أو المعنوية، أو ذكر معية اهللا تعالى وتأييده : رعاية األفراد .5
 .نينونصره للمؤم

كل آية ورد فيها األمر بالعدل والمساواة بين األفراد، أو الموضوعية في التعامل مع : العدل .6
 . اآلخرين

 .  كل آية فيها إشارة واضحة إلى مسؤولية الفرد عن عمله، وتحمل نتائجه: المسؤولية الفردية .7

 .شهورةكل آية ورد لها سبب نزول صحيح أو تتحدث عن واقعة م: التعقيب على األحداث .8

كل آية فيها بيان للدرجات في األعمال، والدعوة إلى التنافس والسباق أو : الدرجات والتنافس .9
 . لهماحمد

 .كل آية فيها حض على االلتزام بالعهود، أو زجر لنقضها: تنفيذ المواثيق .10

 . لغير المؤمنين غير وديسواء كان هذا العتاب ودياً لألنبياء والمؤمنين، أم: العتاب .11

 .كل آية ورد فيها بيان نتيجة دنيوية فعلية إيجابية على القيام بعمل ما: افأةالمك .12

كل آية ورد فيها حكم شرعي بشكل مفصل وواضح، وهامش االجتهاد فيه    : تفصيل التعليمات .13
 .محدود، أو توصيات مفصلة من أنبياء سابقين ألقوامهم من أجل استقامة المجتمع المدني

 .أمر بأداء األمانة، وااللتزام بحفظهاكل آية فيها : األمانة .14

كل آية فيها استثناء من حكم شرعي أصلي تحت ظرف معين، أو فيها بيان للتيسير : المرونة .15
 .والرخص ورفع الحرج وقبول العذر

 .كل آية فيها االصطفاء أو االجتباء أو االختيار من األنبياء وغيرهم: أاختيار األكف .16

 .لمعنوية على الدليل والبرهانالمؤشرات المادية وا: البينة .17

 .كل آية فيها ذكر األمر بطاعة اهللا ورسله واالنقياد ألحكام الشريعة دون سواها: وحدة األمر .18

 .كل آية فيها إشارة واضحة إلى تفويض للمسؤولية إلى طرف آخر: التفويض .19

 .كل آية فيها ذكر للقدوة: القدوة .20

  
  : إجراءات التحليل. 4.3

  .ة تربوية في سور القرآن الكريم رصد مبادئ إداري-1
  . رصد واقع تكرار هذه المبادئ في كل سورة-2
  . اختيار المبادئ األكثر تكراراً في القرآن الكريم-3
  .  رصد تكرار كل مبدأ من المبادئ المختارة في القرآن كله-4
 .رصد ورود المبادئ المختارة في كل من السور المكية والسور المدنية -5

  .ثال تطبيقي من السنة النبوية لكل مبدأ من هذه المبادئرصد م -6
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  نتائج الدراسة: الفصل الرابع
  
  .  المقدمة1.4
  
  . إجابة السؤال األول2.4
  
  . إجابة السؤال الثاني3.4
  
  . إجابة السؤال الثالث4.4
  
  . إجابة السؤال الرابع5.4
  
  . إجابة السؤال الخامس6.4
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  الفصل الرابع  

  نتائج الدراسة
  
   المقدمة 1.4

اهللا عز وجل هو رب البشر ومربيهم، وهو المثل األعلى في السماوات واألرض، والقرآن الكريم هو 
“ uθèδ(: رسالة اهللا للبشر يقصد به صالح أحوالهم في الدنيا واآلخرة، قال تعالى Ï% ©!$# y]yèt/ ’ Îû z↵Íh‹ ÏiΒ W{ $# 

Zωθß™u‘ öΝåκ ÷]ÏiΒ (#θè= ÷Ftƒ öΝ Íκö� n= tã ÏµÏG≈ tƒ# u öΝÍκ� Ïj.t“ ãƒuρ ãΝßγßϑ Ïk= yèãƒuρ |=≈ tG Å3ø9 $# sπyϑ õ3Ït ø: $# uρ βÎ) uρ (#θçΡ%x. ÏΒ ã≅ ö6s% ’Å∀ s9 9≅≈ n= |Ê &Î7•Β 

 ، جزة الخالدة إلى يوم القيامة، وهو الدستور للبشريةعكما أن القرآن الكريم هو الم ،)2 :الجمعة) (∪⊅∩

 -خاصة التربوية- يحتوي على مبادئ إدارية في كل المجاالت لذا فيعتقد الباحث أن القرآن الكريم
ألن من أهم مقاصده إصالح البشرية وتحقيق سعادتها، فقام الباحث بتحليل سور القرآن الكريم وآياته 
مستعيناً ببعض المعاجم التي اهتمت بألفاظ القرآن وموضوعاته، مثل الفهرس الموضوعي آليات 

، قائمة )1994محمد، (، تجميع آيات الموضوع أللفاظ القرآن الكريم)1981محمد، (القرآن الكريم 
عبد الباقي، (، المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم)ت.، دأبو الفتوح(معجمية بألفاظ القرآن الكريم

1996.(  
  

وقد اعتمد الباحث على أن كل ما ذكر في القرآن مقصود سواء بالتوجيه المباشر، أو من خالل 
التعامل مع اآليات كوحدة   ممارسة عملية من اهللا في إدارته للبشر وتربيتهم، كما اعتمدقصة، أو

قياس، فقد يكون في اآلية أكثر من مبدأ، وقد يستغرق المبدأ الواحد عدة آيات، وذلك العتقاد الباحث 
  .أن تقسيم اهللا تعالى لآليات مقصود

  
  : الخمسةوفيما يأتي عرض نتيجة اإلجابة عن أسئلة الدراسة 

   :، ونصهالسؤال األول عرض نتيجة 2.4

    "ما واقع ورود المبادئ اإلدارية التربوية في سور القرآن الكريم كلّه؟" -1
تم حساب تكرارات ورود مبادئ إدارية تربوية في سور القرآن كله، ويبين  هذا السؤال، نلإلجابة ع

لسور، وللتعرف على عدد التكرار في كل عدد التكرارات للمبادئ في جميع ا) 1.4(الجدول اآلتي 
 على تفصيل أرقام اآليات لكل مبدأ طالعاإل،  كما يمكن )1(سورة، يمكن اإلطالع على الملحق رقم 

  ). 2(في جميع سور القرآن الكريم في ملحق رقم 
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   مبادئ اإلدارة التربوية في سور القرآن الكريمورود واقع ): 1.4( الجدول
  

 عدد  المبدأ  الرقم
  التكرار

النسبة 
  المئوية

  الترتيب
  التنازلي

نسبة 
  االتفاق

  معامل
  كابا

  **م ع/0.77  0.95 4 %12.33  0786  الترغيب 1
  م ع/065  0.88 1  %26.18  1669     الترهيب 2
  م ع/0.62  0.85 2  %18.48 1178  الحوار 3
  م ع/0.68  0.90 8   %2.91  0186  العالقات االجتماعية 4
  م ع/0.71  0.92 3  %14.16  0902  رعاية األفراد 5
  م ع/0.65  0.88 12  %1.38  0088  العدل 6
  م ع/0.68  0.90 11  %1.48  0092  المسؤولية الفردية 7
  م ع/0.73  0.93 5  %6.71  0428  التعقيب على األحداث 8
  م ع/0.68  0.90 16  %0.48  0031  الدرجات والتنافس 9
  م ع/0.77  0.95 10   %1.81  0116  تنفيذ المواثيق 10
  م ع/0.62  0.85 9  %2.79  0178  العتاب  11
  م ع/0.63  0.86 14  %0.92  0059  المكافأة 12
  م ع/0.73  0.93 6  %3.45  0220  تفصيل التعليمات 13
  م ع/0.68  0.90 18  %0.09  0006  األمانة 14
  م ع/0.77  0.95 13  %1.36  0087  المرونة 15
  م ع/0.70  0.91 14  %1.33  0085  اختيار األكفأ 16
  م ع/0.64  0.87 15  %0.51  0033  البينة 17
  م ع/0.73  0.93 7  %3.42  0218  وحدة األمر 18
  م ع/0.65  0.88 19  %0.06  0004  التفويض 19
  م ع/0.71  0.92 17  %0.10  0007  القدوة 20

  م ع/0.69  0.90      6374  المجموع  

  %100 × مجموع التكرارات ÷عدد التكرار = النسبة المئوية* 
  ني معدل مرتفعتع م ع  ** 

، بنسب )6374(يبين الجدول السابق ورود المبادئ وحجم تكرارها، حيث بلغ مجموع التكرارات 
مرة ) 1696(الترهيب وتكرر : متفاوتة، وقد كانت أعلى خمسة مبادئ هي على الترتيب التنازلي

) 902(اية األفراد وتكرر، رع%) 18.48(مرة بنسبة ) 1178( الحوار وتكرر،%)25.44(بنسبة 
، التعقيب على األحداث %)11.98(مرة بنسبة ) 786(، الترغيب وتكرر %)6.53(مرة بنسبة 

البينة : ، كما كانت أقل خمسة مبادئ على الترتيب التنازلي%)7.98(بنسبة ) 428(وتكرر 
) 7(مرة، القدوة تكرر) 16(مرة، التفويض تكرر) 29(مرة، الدرجات والتنافس تكرر ) 33(تكرر
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، كما يبين الجدول نسبة التوافق بين %)1(مرات، حيث تدنت نسبتها عن ) 6(مانة تكرر مرات، األ
على حساب معامل كابا، ويعد ذلك من المستويات %) 69(، بما يعادل %)90(المحللين حيث بلغت 

بما %) 85( المرتفعة، وقد كانت أعلى نسبة لمبدأ الترغيب، وأدنى نسبة لمبدأ الحوار حيث بلغت 
  .على حساب معامل كابا، وكلتا النسبتين من المستويات المرتفعة) 62(ل يعاد
  
  : ، ونصهالسؤال الثاني عرض نتيجة 3.4
  ؟" ما أبرز المبادئ اإلدارية التربوية الواردة في القرآن الكريم"

مرة من المبادئ المستنبطة في الجدول األول، ) 80(اختار الباحث المبادئ التي يزيد تكرارها عن 
العتبار أن التكرار يمكن أن سبب هذا االختيار يعود إلى االختصار لمثل هذا الحجم الهائل، وكذلك و

  ):2.4(يشير إلى حجم األهمية، ثم رتبها تنازلياً كما يتضح في الجدول رقم 
  

   اإلدارية التربوية في سور القرآن الكريم مرتبة تنازلياًئأبرز المباد:)2.4(جدول رقم ال

  
  %100 × مجموع التكرارات ÷عدد التكرار = النسبة المئوية* 
  م ع تعني معدل مرتفع** 

عدد   لمبدأا  الترتيب
  التكرار

النسبة 
  *المئوية

نسبة 
  االتفاق

  معامل كابا

  **م ع/0.71  0.92  %26.52  1669  الترهيب 1
  م ع/0.68  0.90  %18.72 1178  الحوار 2
  م ع/0.73  0.93  %14.35  0902  رعاية األفراد 3
  م ع/0.77  0.95  %12.49  0786  الترغيب 4
  م ع/0.71  0.92  %6.80  0428  التعقيب على األحداث 5
  م ع/0.71  0.92  %3.49  0220  تفصيل التعليمات 6
  م ع/0.77  0.95  %3.46  0218  وحدة األمر 7
  م ع/0.73  0.93  %2.95  0186  العالقات االجتماعية 8
  م ع/0.68  0.90  %2.82  0178  العتاب  9
  م ع/0.75  0.94  %1.84  0116  تنفيذ المواثيق 10
  م ع/073  0.93  %1.46  0092  المسؤولية الفردية 11
  م ع/0.71  0.92  %1.39  0088  العدل 12
  م ع/0.77  0.95  %1.38  0087  المرونة  13
  م ع/0.71  0.92  %1.35  0085  اختيار األكفأ 14

  6293  المجموع  
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) 14(مرة كانت ) 80(لمبادئ التي يزيد تكرارها عن من خالل الجدول السابق تبين للباحث أن ا
مرة، كما تبين الترتيب التنازلي للمبادئ التي تم اختيارها، وكانت أعلى ) 6293(مبدًأ، وبلغ تكرارها 

مرة، رعاية األفراد ) 1178(مرة، الحوار وتكرر) 1669(خمسة مبادئ هي الترهيب وتكرر
مرة، كما ) 428(ة، التعقيب على األحداث وتكرر مر) 786(مرة، الترغيب وتكرر) 902(وتكرر

مرة، العدل وتكرر ) 87(مرة، المرونة وتكرر) 85( وتكررأاختيار األكف :كانت أقل خمسة مبادئ هي
مرة، كما يبين الجدول ) 116(مرة، تنفيذ المواثيق وتكرر) 92(مرة، المسؤولية الفردية وتكرر) 88(

على معامل كابا، ويعتبر ذلك %) 73(، بما يعادل %)93(ت نسبة التوافق بين المحللين، حيث بلغ
بما %) 95(من المستويات المرتفعة، وقد كانت أعلى نسبة لمبدأي الترغيب والمرونة، حيث بلغت 

على حساب معامل كابا، وأدنى نسبة كانت لمبدأي الحوار والعتاب، وكلتا النسبتين من ) 77(يعادل 
  . المستويات المرتفعة

  
  :  نتيجة السؤال الثالث، ونصه عرض4.4

  "ما واقع ورود هذه المبادئ المختارة في كل سورة من سور القرآن الكريم؟ " 
  

 آيات السورة، ألن سور القرآن  هذا السؤال تم استخراج التكرارات والنسب المئوية لعددنلإلجابة ع
 تضمنته فحسب، كما يتضح الكريم منها الطوال والمتوسط والقصار، وذلك لكل مبدأ في السور التي

  ):16.4 (-)3.4(في الجداول اآلتية 
  

  :مبدأ الترهيب .1.4.4
  

 يواقع ورود مبدأ الترهيب ونسبته المئوية لعدد آيات السورة في السور الت) 3.4(يبين الجدول 
  : تضمنته

  
  واقع ورود مبدأ الترهيب في القرآن الكريم حسب ترتيب السور:)3.4(جدول رقم ال

  
  للسورة%  التكرار  عدد اآليات رقمها السورة

 2  البقرة
286 71 %.25 

 3 آل عمران
200 37 %18 

 4 النساء
176 40 %23 

 5 المائدة
120 31 %26 
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 6 األنعام 
165 34 %21 

 7 األعراف
206 40 %19 

 8 األنفال
75 17 %23 

 9 التوبة
129 29 %22 

 10 يونس
109 33 %30 

 11 هود 
123 41 %33 

 13 الرعد 
43 15 %35 

 14 إبراهيم
52 26 %50 

 15 الحجر
99 18 %18 

 16 النحل
128 30 %24 

 17 اإلسراء
111 23 %20 

 18 الكهف
110 20 %17 

 19 مريم
98 21 %21 

 20 طه
135 27 %18 

 21 األنبياء
112 24 %30 

 22 الحج
78 27 %35 

 23 المؤمنون
118 18 %15 

 24 النور
64 17 %27 

 25 الفرقان
77 26 %34 

 26 الشعراء
227 29 %13 

 27 النمل
93 14 %16 

 28 القصص
88 20 %23 

 29 العنكبوت
69 15 %22 

 30 الروم
60 14 %23 

 31 لقمان
34 6 %18 

 32 السجدة
30 6 %20 

 33 األحزاب
73 20 %27 

 34 سبأ
54 17 %31 

 35 فاطر
45 16 %36 

 36 يس
83 12 %14 

 37 الصافات
182 27 %15 

 38 ص
88 14 %16 

 39 الزمر
75 29 %39 

 40 غافر
85 38 %45 
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 41 فصلت
54 20 %37 

 42 الشورى
53 14 %26 

 43 الزخرف 
89 17 %19 

 44 الدخان
59 16 %27 

 45 الجاثية
37 14 %38 

 46 األحقاف
35 15 %46 

 47 محمد
38 19 %50 

 48 الفتح
29 8 %28 

 49 الحجرات
18 4 %22 

 50 ق
45 22 %49 

 51 رياتالذا
60 19 %32 

 52 الطور 
49 14 %29 

 53 النجم
62 12 %19 

 54 القمر
55 26 %47 

 55 الرحمن
78 7 %09 

 56 الواقعة
96 26 %27 

 57 الحديد
29 7 24%  

 58 المجادلة
22 14 %64 

 59 الحشر
24 12 %50 

 60 الممتحنة
13 4 %31 

 61 الصف
14 4 %29 

 62 الجمعة
11 2 %18 

 63 المنافقون
11 7 %64 

 64 التغابن
18 3 %17 

 65 الطالق
12 4 %33 

 66 التحريم
12 4 %33 

 67 الملك
30 13 %43 

 68 القلم
52 6 %12 

 69 الحاقة
52 30 %58 

 70 المعارج
44 20 %45 

 71 نوح
28 3 %11 

 72 الجن
28 4 %14 

 73 المزمل
20 9 %45 

 74 المدثر
56 40 %71 
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 75 القيامة
40 20 %50 

 76 نساناإل
31 6 %19 

 77 المرسالت
50 33 %66 

 78 النبأ
40 19 %48 

 79 النازعات
46 23 %50 

 80 عبس
42 9 %21 

 81 التكوير
29 12 %41 

 82 االنفطار
19 11 %58 

 83 المطففين
36 23 %64 

 84 االنشقاق
25 17 %68 

 85 البروج
22 6 %27 

 86 الطارق
17 7 %41 

 87 األعلى
19 3 %16 

 88 اشيةالغ
26 11 %42 

 89 الفجر
30 19 %63 

 90 البلد
20 2 %10 

 91 الشمس
15 3 %20 

 92 الليل
21 7 %33 

 96 العلق
19 

6 %32 

 98 البينة
8 1 %13 

 99 الزلزلة
8 7 %88 

 100 العاديات
11 3 %27 

 101 القارعة
11 9 %82 

 102 التكاثر
8 8 %100 

 103 العصر
3 1 %33 

 104 الهمزة
9 9 %100 

 107 الماعون
7 7 %100 

 108 الكوثر
3 1 %33 

 111 المسد
5 

5 
%100 

   المجموع
1669 
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  : تبين للباحث من خالل الجدول السابق
من سور القرآن %) 88.6(سورة أي بنسبة ) 101(مرة في ) 1669( أن مبدأ الترهيب ورد -

) 41(مرة، هود ) 71(البقرة :  اآلتيةسورة، وكان تكراره أعلى في السور) 13(الكريم، ولم يرد في 
مرة، وكان تكراره أقل في السور التي ) 40(مرة، األعراف ) 40(مرة، النساء ) 41(مرة، المدثر 

  ).مرة واحدة(، العصر)مرة واحدة(، البينة )مرتان(الجمعة مرتان، البلد : ورد فيها
، نالتكاثر، الماعو: (ربع اآلتية أن نسبة ورود مبدأ الترهيب لعدد آيات السورة في السور األ-

  %.100 أعلى درجة حيث بلغت النسبة) المسد الهمزة،
  

  :الحوارمبدأ . 2.4.4
  

  :واقع ورود هذا المبدأ في جميع سور القرآن الكريم، ونسبته لعدد آيات السورة) 4.4(يبين الجدول 
 

  يب السورواقع ورود مبدأ الحوار في القرآن الكريم حسب ترت): 4.4(الجدول رقم 
  

 للسورة % التكرار عدد اآليات رقمها السورة

 2 البقرة
286 43 %15 

 3 آل عمران
200 27 %13 

 4 النساء
176 4 %02 

 5  المائدة
120 26 %22 

 6 األنعام 
165 25 %15 

 7 األعراف
206 78 %38 

 8 األنفال
75 1 %01 

 9 التوبة
129 4 %03 

 10 يونس
109 33 %30 

 11 هود 
123 55 %45 

 12 يوسف
111 80 %72 

 13 الرعد 
43 3 %07 

 14 إبراهيم
52 10 %19 

 15 الحجر
99 31 %31 

 16 النحل
128 7 %05 

 17 اإلسراء
111 26 %23 

 18 الكهف
110 39 %35 
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 19 مريم
98 20 %20 

 20 طه
135 68 %50 

 21 األنبياء
112 17 %15 

 22 الحج
78 2 %02 

 23 المؤمنون
118 30 %25 

 24 النور
61 2 %03 

 25 الفرقان
77 2 %02 

 26 الشعراء
227 120 %53 

 27 النمل
93 39 %42 

 28 القصص
88 31 %35 

 29 العنكبوت
69 14 %20 

 30 الروم
60 4 %07 

 31 لقمان
34 5 %15 

 32 السجدة
30 8 %27 

 33 األحزاب
73 3 %04 

 34 سبأ
54 19 %35 

 35 فاطر
45 1 %02 

 36 يس
83 19 %23 

 37 الصافات
182 34 %19 

 38 ص
88 20 %23 

 39 الزمر
75 3 %04 

 40 غافر
85 28 %33 

 41 فصلت
54 10 %19 

 42 الشورى
53 2 %04 

 43 الزخرف 
89 13 %15 

 44 الدخان
59 4 %07 

 45 الجاثية
37 4 %11 

 46 األحقاف
35 6 %17 

 47 محمد
38 1 %03 

 48 الفتح
29 4 %14 

 49 الحجرات
18 4 %22 

 50 ق
45 22 %49 

 51 الذاريات
60 9 %15 

 52 الطور 
49 8 %16 
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 53 النجم
62 7 %11 

 56 الواقعة
96 17 %18 

 57 الحديد
29 3 %10 

 58 المجادلة
22 1 %05 

 63 المنافقون
11 2 %18 

 64 التغابن
18 1 %06 

 66 التحريم
12 1 %08 

 67 الملك
30 8 %26 

 68 القلم
52 7 %13 

 71 نوح
28 1 %04 

 74 المدثر
56 9 %16 

 75 القيامة
40 5 %13 

 76 اإلنسان
31 1 %03 

 78 النبأ
40 16 %40 

 80 عبس
42 8 %19 

 95 التين
8 2 %25 

  المجموع
 1178  

  
  :تبين للباحث من خالل الجدول السابق

لكريم، من سور القرآن ا%) 60(سورة أي بنسبة ) 69(مرات في ) 1178( أن مبدأ الحوار ورد -
مرة، يوسف ) 120(الشعراء : سورة،  وكان تكراره أعلى في السور اآلتية) 45(حيث لم يرد في 

مرة، وكان تكراره أقل في السور التي ) 55(مرة،  هود ) 68(مرة، طه ) 78(مرة، األعراف ) 80(
فقط في السور واحدة ) مرة(األنفال، فاطر، محمد، المجادلة، التغابن، التحريم، حيث ورد : ورد فيها
  .المذكورة

  
 أن نسبة ورود هذا المبدأ لعدد آيات السورة أعلى درجة في سورة يوسف عليه السالم حيث بلغت -
  %.53، تليها سورة الشعراء حيث بلغت 72%
  

  : رعاية األفرادمبدأ . 3.4.4

  :سورةواقع ورود هذا المبدأ في جميع سور القرآن، ونسبته لعدد آيات ال) 5.4(يبين الجدول 
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  واقع ورود مبدأ رعاية األفراد في القرآن الكريم حسب ترتيب السور:)5.4(جدول رقمال
  

  للسورة% التكرار عدد اآليات رقمها السورة

 1 الفاتحة
7 1 %14 

 2 البقرة
286 35 %12 

 3 آل عمران
200 25 %13 

 4 النساء
176 14 %10 

 5 المائدة
120 13 %11 

 6 األنعام 
165 19 %12 

 7 األعراف
206 20 %10 

 8 األنفال
75 21 %28 

 9 التوبة
129 13 %10 

 10 يونس
109 17 %16 

 11 هود 
123 18 %15 

 12 يوسف
111 15 %14 

 13 الرعد 
43 5 %12 

 14 إبراهيم
52 5 %10 

 15 الحجر
99 12 %12 

 16 النحل
128 26 %20 

 17 اإلسراء
111 6 %05 

 18 الكهف
110 9 %08 

 19 مريم
98 19 %19 

 20 طه
135 28 %21 

 21 األنبياء
112 27 %24 

 22 الحج
78 14 %18 

 23 المؤمنون
118 20 %17 

 24 النور
64 7 %11 

 25 الفرقان
77 13 %17 

 26 الشعراء
227 17 %08 

 27 النمل
93 21 %23 

 28 القصص
88 17 %19 

 29 العنكبوت
69 9 %13 

 30 الروم
60 15 %25 
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 31 لقمان
34 4 %12 

 32 السجدة
30 4 %13 

 33 األحزاب
73 11 %15 

 34 سبأ
54 6 %11 

 35 فاطر
45 9 %20 

 36 يس
83 15 %18 

 37 الصافات
182 29 %16 

 38 ص
88 12 %14 

 39 الزمر
75 6 %08 

 40 غافر
85 9 %11 

 41 فصلت
54 9 %17 

 42 الشورى
53 14 %26 

 43 الزخرف 
89 7 %08 

 44 الدخان
59 8 %14 

 45 الجاثية
37 5 %14 

 46 األحقاف
35 4 %11 

 47 محمد
38 8 %21 

 48 الفتح
29 13 %45 

 49 الحجرات
18 4 %22 

 50 ق
45 6 %13 

 51 الذاريات
60 12 %20 

 52 الطور 
49 1 %02 

 53 النجم
62 13 %21 

 54 القمر
55 13 %24 

 55 الرحمن
78 14 %18 

 56 الواقعة
96 16 %17 

 57 الحديد
29 4 %14 

 58 المجادلة
22 5 %23 

 59 الحشر
24 3 %13 

 61 الصف
14 3 %21 

 62 الجمعة
11 3 %27 

 63 المنافقون
11 2 %18 

 64 التغابن
18 1 %06 

 65 الطالق
12 3 %25 
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 66 التحريم
12 5 %42 

 67 الملك
30 3 %10 

 68 القلم
52 2 %04 

 69 الحاقة
52 1 %02 

 71 نوح
28 7 %25 

 73 المزمل
20 1 %05 

 75 القيامة
40 4 %10 

 76 اإلنسان
31 2 %07 

 77 المرسالت
50 5 %10 

 78 النبأ
40 11 %28 

 79 النازعات
46 8 %17 

 80 عبس
42 19 %45 

 82 االنفطار
19 3 %16 

 86 الطارق
17 3 %18 

 87 األعلى
19 4 %21 

 88 الغاشية
26 4 %15 

 90 البلد
20 2 %10 

 91 الشمس
15 8 %53 

 92 لليلا
21 4 %19 

 93 الضحى 
11 8 %72 

 94 الشرح
8 4 %50 

 95 التين
8 1 %13 

 96 العلق
19 5 %26 

 97 القدر
5 5 %100 

 105 الفيل
5 5 %100 

 106 قريش
4 4 %100 

 108 الكوثر
3 2 %67 

 110 النصر
3 3 1% 00 

 112 اإلخالص
4 1 %25 

 113 الفلق
5 5 1% 00 

 114 الناس
6 6 1% 00 

   902  

  
       



 57

  : تبين للباحث من خالل الجدول السابق
من سور القرآن %) 83.3(سورة أي بنسبة ) 95(مرة في) 902( أن مبدأ رعاية األفراد ورد -

مرة، ) 35(البقرة :  سورة، وكان تكراره أعلى في السور اآلتية) 19(الكريم، حيث لم يرد في 
مرة، وكان تكراره أقل في ) 25(رة، آل عمران م) 26(مرة،النحل ) 28(مرة، طه ) 29(الصافات 

) مرة( الطور، التغابن، الحاقة، المزمل، التين، اإلخالص حيث ورد الفاتحة،: السور التي ورد فيها
  .واحدة في السور المذكورة

  
القدر، الفيل، قريش، الكوثر، : ( أن نسبة ورود المبدأ إلى عدد آيات السورة أعلى في السور اآلتية- 
  %. 100حيث كانت النسبة ) صر، الفلق، الناسالن
  

  : الترغيب مبدأ 4.4.4
  

  :واقع ورود هذا المبدأ في جميع سور القرآن، ونسبته لعدد آيات السورة) 6.4(يبين الجدول 
  
  واقع مبدأ الترغيب في القرآن الكريم حسب ترتيب السور: )6.4(جدول رقم ال

  
 ورة للس%  التكرار عدد اآليات رقمها السورة

 2 البقرة
286 40 %14 

 3 آل عمران
200 34 %17 

 4 النساء
176 30 %17 

 5 المائدة
120 16 %13 

 6 األنعام 
165 10 %06 

 7 األعراف
206 23 %11 

 8 األنفال
75 6 %08 

 9 التوبة
129 21 %16 

 10 يونس
109 14 %13 

 11 هود 
123 12 %10 

 12 يوسف
111 5 %05 

 13 الرعد 
43 10 %23 

 14 إبراهيم
52 4 %08 

 15 الحجر
99 6 %06 

 16 النحل
128 11 %09 
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 17 اإلسراء
111 6 %05 

 18 الكهف
110 8 %07 

 19 مريم
98 9 %09 

 20 طه
135 7 %05 

 21 األنبياء
112 8 %07 

 22 الحج
78 12 %15 

 23 المؤمنون
118 20 %17 

 24 النور
64 14 %22 

 25 الفرقان
77 9 %12 

 26 الشعراء
227 1 %00 

 27 النمل
93 8 %09 

 28 القصص
88 10 %11 

 29 العنكبوت
69 8 %12 

 30 الروم
60 6 %10 

 31 لقمان
34 7 %21 

 32 السجدة
30 4 %13 

 33 األحزاب
73 13 %18 

 34 سبأ
54 4 %07 

 35 فاطر
45 10 %22 

 36 يس
83 5 %06 

 37 الصافات
182 20 %11 

 38 ص
88 6 %07 

 39 الزمر
75 13 %17 

 40 غافر
85 7 %08 

 41 فصلت
54 10 %19 

 42 الشورى
53 15 %28 

 43 الزخرف 
89 9 %10 

 44 الدخان
59 8 %14 

 45 الجاثية
37 2 %05 

 46 األحقاف
35 5 %14 

 47 محمد
38 13 %34 

 48 الفتح
29 8 %28 

 49 الحجرات
18 6 %33 

 50 ق
45 5 %11 
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 51 الذاريات
60 5 %08 

 52 الطور 
49 10 %24 

 53 النجم
62 2 %03 

 54 القمر
55 3 %05 

 55 الرحمن
78 16 %21 

 56 الواقعة
96 35 %36 

 57 الحديد
29 9 %31 

 58 المجادلة
22 3 %14 

 59 الحشر
24 3 %13 

 60 الممتحنة
13 1 %08 

 61 الصف
14 6 %43 

 62 الجمعة
11 3 %27 

 64 التغابن
18 4 %22 

 65 الطالق
12 5 %42 

 66 حريمالت
12 1 %08 

 67 الملك
30 1 %03 

 68 القلم
52 2 %04 

 69 الحاقة
52 6 %12 

 70 المعارج
44 13 %30 

 71 نوح
28 4 %14 

 72 الجن
28 3 %11 

 73 المزمل
20 2 %10 

 74 المدثر
56 3 %05 

 75 القيامة
40 2 %05 

 76 اإلنسان
31 19 %61 

 77 المرسالت
50 4 %08 

 78 النبأ
40 7 %18 

 79 النازعات
46 2 %04 

 80 عبس
42 2 %05 

 81 التكوير
29 1 %03 

 82 االنفطار
19 1 %05 

 83 المطففين
36 13 %36 

 84 االنشقاق
25 4 %16 

 85 البروج
22 2 %09 
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 86 الطارق
17 2 %12 

 87 األعلى
19 2 %11 

 88 الغاشية
26 9 %35 

 89 الفجر
30 4 %13 

 90 البلد
20 6 %30 

 91 الشمس
15 1 %07 

 92 الليل
21 7 %33 

 93 الضحى 
11 1 %09 

 94 الشرح
8 4 %50 

 95 التين
8 1 %13 

 97 القدر
5 5 %00 

 98 البينة
8 3 %38 

 99 الزلزلة
8 1 %13 

 101 القارعة
11 

2 %18 

 103 العصر
3 

1 %33 

 108 الكوثر
3 

1 %33 

 110 النصر
3 

1 %33 

   المجموع
786 

 

 

  :ل الجدول السابقتبين للباحث من خال
من سور القرآن الكريم، %) 87.7(سورة أي بنسبة ) 100(مرة في) 786( أن مبدأ الترغيب ورد -

 مرة، 35، الواقعة 40البقرة مرة:  سورة، وكان تكراره أعلى في السور اآلتية) 14(حيث لم يرد في 
ل في السور التي ورد  مرة ، وكان تكراره أق23 مرة، األعراف 30 مرة،  النساء 34آل عمران 

الشعراء، الممتحنة، التحريم، الملك، التكوير، االنفطار، الشمس، الضحى، التين، الزلزلة، حيث : فيها
  .ورد مرة واحدة فقط في كل منها

  

 أن نسبة ورود هذا المبدأ لعدد آيات السورة كانت أعلى درجة في سورتي الصف والطالق ، فقد -
  %.42، والنسبة في سورة الطالق %43كانت النسبة في سورة الصف 
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   مبدأ التعقيب على األحداث5.4.4

يبين الجدول اآلتي واقع ورود هذا المبدأ في جميع سور القرآن، ونسبته لعدد آيات السورة، وقد 
اعتمد الباحث فقط على اآليات التي لها سبب نزول صحيح، من خالل كتاب صحيح أسباب النزول 

  : )2003العلي، (
  
  

  واقع ورود مبدأ التعقيب على األحداث في القرآن الكريم حسب ترتيب السور: )7.4(جدول رقم ال
  

  للسورة%  التكرار عدد اآليات رقمها السورة

 2 البقرة
286 42 %15 

 3 آل عمران
200 39 %20 

 4 النساء
176 39 %22 

 5 المائدة
120 20 %17 

 6 األنعام 
165 8 %05 

 8 األنفال
75 16 %21 

 9 التوبة
129 19 %15 

 12 يوسف
111 2 %02 

 13 الرعد 
43 1 %02 

 16 النحل
128 3 %02 

 17 اإلسراء
111 5 %05 

 18 الكهف
110 1 %01 

 19 مريم
98 3 %03 

 21 األنبياء
112 1 %01 

 22 الحج
78 2 %03 

 24 النور
64 17 %27 

 25 الفرقان
77 4 %05 

 28 القصص
88 1 %01 

 29 العنكبوت
69 1 %01 

 30 الروم
60 6 %10 

 31 لقمان
34 1 %03 

 33 األحزاب
73 

25 %34 

 36 يس
83 1 %01 

 38 ص
88 7 %08 

 39 الزمر
75 2 %03 
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 41 فصلت
54 1 %02 

 42 الشورى
53 6 %11 

 44 الدخان
59 7 %12 

 45 الجاثية
37 2 %05 

 46 األحقاف
35 4 %11 

 47 محمد
38 1 %03 

 48 الفتح
29 5 %07 

 49 الحجرات
18 7 %39 

 54 القمر
55 

3 %05 

 58 المجادلة
22 4 %18 

 59 الحشر
24 12 %50 

 60 الممتحنة
13 5 %38 

 61 الصف
14 3 %21 

 62 الجمعة
11 1 %09 

 63 المنافقون
11 6 %55 

 64 التغابن
18 1 %06 

 66 التحريم
12 5 %42 

 68 القلم
52 7 %13 

 72 الجن
28 2 %07 

 73 المزمل
20 2 %10 

 74 المدثر
56 1 %02 

 75 القيامة
40 6 %15 

 78 النبأ
40 

2 %05 

 80 عبس
42 

7 %17 

 92 الليل
21 17 %81 

 93 الضحى 
11 5 %45 

 96 العلق
19 

14 %74 

 107 الماعون
7 4 %57 

 108 الكوثر
3 3 %100 

 109 الكافرون
6 6 %100 

 110 النصر
3 3 %100 

 111 المسد
5 5 %100 

 112 الصاإلخ
4 4 %100 

   المجموع
428 
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  :تبين للباحث من خالل الجدول السابق
من سور %) 50.8(سورة أي بنسبة ) 58(مرة في ) 428( أن مبدأ التعقيب على األحداث ورد -

مرة، ) 42(البقرة : سورة، وكان تكراره أعلى في السور اآلتية) 56(القرآن الكريم حيث لم يرد في 
مرة،  وكان تكراره ) 20(مرة، المائدة ) 25(مرة، األحزاب ) 39(النساء  ة ،مر) 39(آل عمران 

األعراف، الرعد، األنبياء، القصص، العنكبوت، لقمان، يس، فصلت، : أقل في السور التي ورد فيها
  . واحدة فقط في السور المذكورة) مرة(التغابن، المدثر، حيث ورد  الجمعة، محمد،

  

( السور     :في السور اآلتية%) 100(بدأ إلى عدد آيات السورة كان بنسبة  أن نسبة ورود هذا الم-
  ). الكوثر، الكافرون، النصر، المسد، اإلخالص

  

  : تفصيل التعليمات مبدأ6.4.4 

  :واقع ورود هذا المبدأ في جميع سور القرآن، ونسبته لعدد آيات السورة) 8.4( ويبين الجدول 
  

  مبدأ تفصيل التعليمات في القرآن الكريم حسب ترتيب السورواقع ورود :)8.4(جدول رقم ال
  

  للسورة%  التكرار عدد اآليات رقمها السورة

 2 البقرة
286 42 %15 

 3 آل عمران
200 7 %04 

 4 النساء
176 30 %17 

 5 المائدة
120 20 %17 

 6 األنعام 
165 5 %03 

 7 األعراف
206 3 %01 

 8 األنفال
75 2 %03 

 9 التوبة
129 3 %02 

 11 هود 
123 3 %02 

 12 يوسف
111 1 %01 

 16 النحل
128 1 %01 

 17 اإلسراء
111 22 %20 

 22 الحج
78 11 %14 

 24 النور
64 22 %34 

 25 الفرقان
77 2 %03 

 33 األحزاب
73 14 %19 

 49 الحجرات
18 6 %33 
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 55 الرحمن
78 2 %03 

 58 المجادلة
22 8 %36 

 59 الحشر
24 2 %08 

 60 لممتحنةا
13 6 %46 

 62 الجمعة
11 2 %18 

 65 الطالق
12 6 %50 

  220   المجموع

  
  :تبين للباحث من خالل الجدول السابق

من سور القرآن %) 21(سورة أي بنسبة ) 24(مرة، في ) 220( أن مبدأ تفصيل التعليمات ورد-
مرة، ) 42(البقرة : تيةسورة، وكان تكراره أعلى في السور اآل) 90(الكريم حيث لم يرد في 

مرة، وكان تكراره أقل في السور التي ) 20(مرة، المائدة ) 22(والنور  مرة، اإلسراء) 30(النساء
في السور المذكورة، أما ) مرتين( هود، األنفال، الفرقان، الرحمن، الجمعة، حيث ورد :ورد فيها

  . واحدة) مرة(سورتا يوسف و النحل فقد ورد فيهما 
   

ة ورود المبدأ لعدد آيات السورة كان أعلى درجة في سورة الطالق حيث كانت النسبة  أن نسب-
  (%).46، تلتها سورة الممتحنة حيث كانت النسبة %)50(
  

   :وحدة األمر مبدأ 7.4.4
 

  :يبين الجدول اآلتي واقع ورود هذا المبدأ في جميع سور القرآن، ونسبته لعدد آيات السورة
  

  ع مبدأ وحدة األمر في القرآن الكريم حسب ترتيب السورواق:)9.4(جدول رقمال
 

  للسورة%  التكرار عدد اآليات رقمها السورة

 2 البقرة
286 4 %01 

 3 آل عمران
200 6 %03 

 4 النساء
176 9 %05 

 5 المائدة
120 4 %03 

 6 األنعام
165 12 %07 

 7 األعراف
206 5 %02 

 8 األنفال
75 4 %05 

 9 التوبة
129 4 %03 
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 11 هود
123 2 %02 

 12 يوسف
111 1 %01 

 16 النحل
128 

2 %02 

 18 الكهف
110 3 %02 

 19 مريم
98 4 %03 

 20 طه
135 5 %04 

 21 األنبياء
112 2 %04 

 22 الحج
78 13 %02 

 23 المؤمنون
118 0 %17 

 24 النور
64 10 %16 

 25 الفرقان
77 1 %01 

 26 الشعراء
227 6 %03 

 27 النمل
93 4 %04 

 28 القصص
88 2 %02 

 29 العنكبوت
69 5 %07 

 30 الروم
60 4 %07 

 31 لقمان
34 2 %06 

 32 السجدة
30 2 %07 

 33 األحزاب
73 2 %05 

 34 سبأ
54 1 %02 

 36 يس
83 6 %07 

 37 الصافات
182 3 %02 

 39 الزمر
75 10 %13 

 40 غافر
85 13 %15 

 41 فصلت
54 6 %11 

 42 الشورى
53 4 %08 

 43 الزخرف
89 2 %02 

 44 الدخان
59 2 %03 

 45 الجاثية
37 1 %03 

 46 األحقاف
35 2 %06 

 47 محمد
38 2 %05 

 48 الفتح
29 4 %14 

 49 الحجرات
18 3 %17 

 51 الذاريات
60 

1 %02 
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 53 النجم
62 

2 %03 

 58 المجادلة
22 3 %14 

 59 الحشر
24 1 %04 

 60 الممتحنة
13 2 %15 

 64 التغابن
18 2 %11 

 65 الطالق
12 1 %08 

 66 التحريم
12 2 %17 

 68 القلم
52 

2 %04 

 71 نوح
28 2 %07 

 72 الجن
28 2 %07 

 76 اإلنسان
31 

1 %03 

 96 العلق
19 

1 %05 

 98 البينة
8 1 %13 

 99 الزلزلة
8 1 %13 

 106 قريش
4 

1 %25 

 108 الكوثر
3 1 %33 

 109 الكافرون
6 6 %100 

 112 اإلخالص
4 4 %100 

   218  

  

  :تبين للباحث من خالل الجدول السابق
من سور القرآن %) 53.5(سورة أي بنسبة ) 61(مرة في) 218( أن مبدأ وحدة األمر ورد -

مرة، )13(، الحج وغافر : سورة، وكان تكراره أعلى في السور اآلتية) 25(الكريم، حيث لم يرد في 
ص، : مرات، وكان تكراره أقل في السور التي ورد فيها) 10(مرة، النور والزمر ) 12(األنعام 

الجمعة، الطالق، المزمل، التكوير، المطففين، الشرح، القدر، البينة، الزلزلة، قريش، الكوثر، النصر، 
  .واحدة فقط في السور المذكورة) مرة(الفلق، حيث ورد 

  

رتي الكافرون واإلخالص، أن نسبة ورود المبدأ لعدد آيات السورة كان أعلى درجة في سو -
  .للسورتين% 100حيث كانت النسبة 

  
  :جتماعيةاال  العالقات  مبدأ8.4.4

  :واقع ورود هذا المبدأ في جميع سور القرآن، ونسبته لعدد آيات السورة) 10.4(يبين الجدول 
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  :لسور ورود مبدأ العالقات االجتماعية في القرآن الكريم حسب ترتيب اواقع: )10.4(جدول رقم ال
  

  للسورة%  التكرار عدد اآليات رقمها السورة

 2 البقرة
286 40 %14 

 3 آل عمران
200 8 %04 

 4 النساء
176 22 %13 

 5 المائدة
120 7 %06 

 6 األنعام 
165 2 %01 

 8 األنفال
75 6 %08 

 9 التوبة
129 3 %02 

 11 هود 
123 1 %01 

 17 اإلسراء
111 4 %04 

 18 الكهف
110 7 %06 

 19 مريم
98 10 %10 

 20 طه
135 6 %04 

 23 المؤمنون
118 6 %05 

 24 النور
64 4 %06 

 25 الفرقان
77 1 %01 

 26 الشعراء
227 2 %01 

 27 النمل
93 1 %01 

 30 الروم
60 2 %03 

 31 لقمان
34 5 %15 

 33 األحزاب
73 

9 %12 

 35 فاطر
45 2 %04 

 36 يس
83 1 %01 

 42 الشورى
53 

1 %02 

 46 حقافاأل
35 

1 %03 

 49 الحجرات
18 2 %11 

 51 الذاريات
60 1 %02 

 57 الحديد
29 4 %14 

 58 المجادلة
22 5 %23 

 59 الحشر
24 2 %08 

 61 الصف
14 

2 %14 

 63 المنافقون
11 

1 %09 
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 70 المعارج
44 

2 %05 

 87 األعلى
19 

1 %05 

 89 الفجر
30 2 %07 

 90 البلد
20 5 %25 

 92 الليل
21 

2 %10 

 103 العصر
3 1 %33 

 107 الماعون
7 3 %43 

   المجموع
186 

 

    
  

  :تبين للباحث من خالل الجدول السابق
من سور %) 33.3(سورة أي بنسبة ) 38(مرة في ) 186(أن مبدأ العالقات االجتماعية ورد  -

مرة، ) 40(قرة الب: سورة، وكان تكراره أعلى في السور اآلتية) 76(القرآن الكريم حيث لم يرد في 
مرات، وكان تكراره أقل ) 8(مرات، آل عمران) 9(مرات، األحزاب ) 10(مرة، مريم ) 22(النساء 

هود، الفرقان، النمل، يس، الشورى، األحقاف، الذاريات، المنافقون، :في السور التي ورد فيها
  . رةواحدة فقط في السور المذكو) مرة(التحريم، المزمل، األعلى، العصر، حيث ورد 

  
، %43أن نسبة ورود المبدأ لعدد آيات السورة كان أعلى درجة في سورة الماعون، حيث كانت  -

 %.33تليها سورة العصر حيث كانت النسبة 

 

  :العتاب مبدأ 9.4.4

  :واقع ورود هذا المبدأ في جميع سور القرآن، ونسبته لعدد آيات السورة) 11.4(يبين الجدول ا
  
  :ع ورود مبدأ العتاب في القرآن الكريم حسب ترتيب السور واق ):11.4(جدول رقم ال

  
  للسورة% التكرار عدد اآليات رقمها                                                       السورة

 2 البقرة
286 19 %07 

 3 آل عمران
200 16 %08 

 4 النساء
176 21 %12 

 5 المائدة
120 11 %09 

 6 األنعام 
165 5 %03 

 8 األنفال
75 6 %08 
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 9 التوبة
129 10 %08 

 12 يوسف
111 8 %07 

 14 إبراهيم
52 2 %04 

 16 النحل
128 1 %01 

 18 الكهف
110 2 %02 

 20 طه
135 5 %04 

 22 الحج
78 1 %01 

 23 المؤمنون
118 16 %14 

 24 النور
64 10 %16 

 26 الشعراء
227 7 %03 

 28 القصص
88 5 %06 

 30 الروم
60 4 %07 

 32 السجدة
30 1 %03 

 33 األحزاب
73 3 %04 

 34 سبأ
54 2 %04 

 36 يس
83 1 %01 

 40 غافر
85 2 %02 

 48 الفتح
29 2 %07 

 53 النجم
62 3 %05 

 66 التحريم
12 1 %08 

 80 عبس
42 11 %26 

 82  االنفطار
19 3 %16 

  178   المجموع

  
  :تبين للباحث من خالل الجدول السابق

من سور القرآن الكريم، %) 24.6(سورة أي بنسبة ) 28(مرة في ) 178(مبدأ العتاب ورد  أن -
) 19(مرة، البقرة ) 21(النساء:سورة، وكان تكراره أعلى في السور اآلتية) 86(حيث لم يرد في 

مرة، وكان تكراره أقل في السور التي ) 11(وعبس  مرة، المائدة) 16(مرة، آل عمران والمؤمنون
واحدة فقط في السور ) مرة(إبراهيم، الحج، السجدة، يس، غافر، التحريم حيث ورد : هاورد في
  .المذكورة

  

 أن نسبة ورود هذا المبدأ لعدد آيات السورة كان أعلى درجة في سورة عبس،  حيث كانت النسبة -
  %.16، تليها سورتا النور واالنفطار حيث كانت النسبة 26%
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  : والعقودتنفيذ المواثيق مبدأ 10.4.4
  

  :واقع ورود هذا المبدأ في جميع سور القرآن، ونسبته لعدد آيات السورة) 12.4(ويبين الجدول 
  

  واقع ورود مبدأ تنفيذ المواثيق في القرآن الكريم حسب ترتيب السور: )12.4(جدول رقم ال
  

  للسورة% التكرار ياتعدد اآل رقمها                                                       السورة

 2 البقرة
286 5 %02 

 3 آل عمران
200 6 %03 

 4 النساء
176 8 %05 

 5 المائدة
120 11 %09 

 6 األنعام 
165 1 %01 

 7 األعراف
206 4 %02 

 8 األنفال
75 3 %04 

 9 التوبة
129 8 %06 

 10 يونس
109 3 %03 

 12 يوسف
111 2 0.02 

 13 الرعد 
43 3 %07 

 16 النحل
128 4 %03 

 17 اإلسراء
111 1 %01 

 19 مريم
98 3 %03 

 20 طه
135 3 %02 

 21 األنبياء
112 1 %01 

 22 الحج
78 2 %03 

 23 المؤمنون
118 1 %01 

 29 العنكبوت
69 2 %03 

 30 الروم
60 2 %03 

 31 لقمان
34 3 %09 

 33 األحزاب
73 7 %10 

 35 فاطر
45 1 %02 

 36 يس
83 2 %02 

 38 ص
88 1 %01 

 39 الزمر
75 2 %03 

 40 غافر
85 3 %04 
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 43 الزخرف 
89 3 %03 

 46 األحقاف
35 3 %09 

 47 محمد
38 1 %03 

 48 الفتح
29 4 %14 

 50 ق
45 1 %02 

 51 الذاريات
60 1 %02 

 53 النجم
62 1 %02 

 57 الحديد
29 1 %03 

 58 المجادلة
22 1 %05 

 70 المعارج
44 2 %05 

 73 المزمل
20 1 %05 

 74 المدثر
56 1 %02 

 76 اإلنسان
31 1 %03 

 77 المرسالت
50 1 %02 

 93 الضحى 
11 1 %09 

  115   المجموع

  
  :تبين للباحث من خالل الجدول السابق

من سور القرآن %) 36.8(سورة أي بنسبة ) 42(مرة في ) 115( أن مبدأ تنفيذ المواثيق ورد -
مرة، النساء ) 11(المائدة :، وكان تكراره أعلى في السور اآلتيةسورة) 72(الكريم،  حيث لم يرد في 

مرات، وكان تكراره أقل في السور التي ) 6(مرات، آل عمران ) 7(مرات، األحزاب ) 8( والتوبة
، األنبياء، المؤمنون، فاطر، ص، محمد، ق، الذاريات، النجم، الحديد، المجادلة، 1اإلسراء: ورد فيها

  .واحدة فقط في السور المذكورة) مرة(نسان، المرسالت، الضحى، حيث ورد المزمل، المدثر، اإل
  
 أن نسبة ورود هذا المبدأ لعدد آيات السورة كانت أعلى درجة في سورة الفتح، حيث كانت النسبة -
  %.10، تليها سورة األحزاب حيث كانت النسبة 14%
  

  :المسؤولية الفردية مبدأ 11.4.4
  

  :اقع ورود هذا المبدأ في جميع سور القرآن، ونسبته لعدد آيات السورةو) 13.4(ويبين الجدول 
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  واقع مبدأ المسؤولية الفردية في القرآن الكريم حسب ترتيب السور: )13.4(جدول رقم ال
  

 للسورة%   التكرار عدد اآليات رقمها السورة

 2 البقرة
286 7 %02 

 3 آل عمران
200 3 %02 

 4 النساء
176 2 %02 

 5 ئدةالما
120 1 %01 

 6 األنعام 
165 2 %01 

 7 األعراف
206 2 %02 

 10 يونس
109 

2 %02 

 13 الرعد 
43 1 %05 

 14 إبراهيم
52 1 %02 

 16 النحل
128 1 %01 

 17 اإلسراء
111 3 %03 

 19 مريم
98 2 %03 

 20 طه
135 1 %01 

 21 األنبياء
112 1 %01 

 23 المؤمنون
118 1 %01 

 24 النور
64 2 %03 

 28 القصص
88 1 %01 

 29 العنكبوت
69 2 %04 

 30 الروم
60 1 %02 

 31 لقمان
34 2 %06 

 34 سبأ
54 2 %04 

 35 فاطر
45 2 %04 

 36 يس
83 1 %01 

 37 الصافات
182 1 %01 

 39 الزمر
75 3 %04 

 40 غافر
85 3 %04 

 41 فصلت
54 1 %02 

 42 الشورى
53 1 %04 

 44 الدخان
59 1 %02 

 45 اثيةالج
37 3 %08 
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 47 محمد
38 1 %03 

 48 الفتح
29 1 %03 

 49 الحجرات
18 2 %11 

 50 ق
45 1 %02 

 52 الطور 
49 1 %02 

 53 النجم
62 4 %06 

 57 الحديد
29 

2 %07 

 64 التغابن
18 1 %06 

 65 الطالق
12 1 %08 

 73 المزمل
20 1 %05 

 74 المدثر
56 2 %04 

 75 القيامة
40 2 %05 

 76 ساناإلن
31 2 %06 

 79 النازعات
46 1 %02 

 80 عبس
42 1 %02 

 81 التكوير
29 1 %03 

 82 االنفطار
19 2 %11 

 86 الطارق
17 

1 %06 

 88 الغاشية
26 

1 %15 

 91 الشمس
15 2 %13 

 92 الليل
21 1 %05 

 99 الزلزلة
8 3 %38 

 101 القارعة
11 2 %18 

   المجموع
92 

 

  
  :الجدول السابقتبين للباحث من خالل 

من سور القرآن %) 46.5(سورة أي بنسبة ) 53(مرة في ) 92( أن مبدأ المسؤولية الفردية ورد -
مرة، النجم ) 11(البقرة :سورة، وكان تكراره أعلى في السور اآلتية) 63(الكريم حيث لم يرد في 

د، إبراهيم، النحل، طه، المائدة، الرعد، هو: مرات، وكان تكراره أقل في السور التي ورد فيها) 4(
األنبياء، المؤمنون، القصص، الروم، يس، الصافات، فصلت، الشورى، الدخان، محمد، الفتح، 
الطور، التغابن، الطالق، الملك، المزمل، النازعات، عبس، التكوير، الطارق، الغاشية، الليل، حيث 

  .واحدة فقط في السور المذكورة) مرة(ورد 
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مبدأ لعدد آيات السورة كان أعلى درجة في سورتي الزلزلة والقارعة، حيث أن نسبة ورود هذا ال-
  %.18، تليها سورة القارعة بنسبة %38كانت النسبة في سورة الزلزلة 

  

    :مبدأ العدل 12.4.4
  

  :، ونسبته لعدد آيات السورةيبين الجدول اآلتي واقع ورود مبدأ العدل في جميع سور القرآن الكريم
  

  : حسب ترتيب السورمبدأ العدل في القرآن الكريمواقع ورود ) 14.4( الجدول
  

للسورة %  التكرار عدد اآليات رقمها                                                       السورة  

 2 البقرة
286 4 %01 

 3 آل عمران
200 11 %06 

 4 النساء
176 9 %05 

 5 المائدة
120 6 %05 

 6 األنعام 
165 2 %01 

 7 األعراف
206 4 %02 

 9 التوبة
129 4 %03 

 10 يونس
109 5 %05 

 11 هود 
123 2 %02 

 12 يوسف
111 2 %02 

 16 النحل
128 2 %02 

 17 اإلسراء
111 2 %02 

 18 الكهف
110 3 %03 

 19 مريم
98 2 %.02 

 21 األنبياء
112 2 %02 

 22 الحج
78 3 %04 

 23 المؤمنون
118 1 %01 

 26 ءالشعرا
227 2 %.01 

 28 القصص
88 1 %01 

 30 الروم
60 1 %02 

 32 السجدة
30 1 %03 

 33 األحزاب
73 1 %01 

 36 يس
83 1 %01 

 38 ص
88 2 %02 
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 39 الزمر
75 1 %01 

 41 فصلت
54 1 %.02 

 42 الشورى
53 2 %04 

 43 الزخرف 
89 1 %01 

 49 الحجرات
18 1 %.06 

 53 النجم
62 1 %02 

 55 الرحمن
78 3 %04 

 57 الحديد
29 1 %03 

 60 الممتحنة
13 3 %23 

 72 الجن
28 1 %04 

   88   

  
  :تبين للباحث من خالل الجدول السابق

من سور القرآن الكريم حيث %) 29.8(سورة أي بنسبة ) 34(مرة في ) 88( أن مبدأ العدل ورد -
مرات، المائدة ) 9( عمران والنساء آل:سورة، وكان تكراره أعلى في السور اآلتية) 80(لم يرد في 

المؤمنون، القصص، : مرات، وكان تكراره أقل في السور التي ورد فيها) 5(مرات، يونس ) 6(
الروم، السجدة، األحزاب، يس، الزمر، فصلت، الزخرف، الحجرات، النجم، الحديد، الجن،  حيث 

  .واحدة فقط في السور المذكورة) مرة(ورد 
  

 المبدأ لعدد آيات السورة كان أعلى درجة في سورة الممتحنة، حيث كانت النسبة أن نسبة ورود هذا-
23.%  

  :المرونة مبدأ 13.4.4
  

  :واقع ورود هذا المبدأ في جميع سور القرآن، ونسبته لعدد آيات السورة) 15.4(يبين الجدول 
  
  السورواقع ورود مبدأ المرونة في القرآن الكريم حسب ترتيب :  )15.4(جدول رقم ال

  
  للسورة% التكرار عدد اآليات رقمها                                                       السورة

 2 البقرة
286 27 %09 

 3 آل عمران
200 1 %01 

 4 النساء
176 19 %11 

 5 المائدة
120 10 %08 
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 6 األنعام 
165 2 %01 

 8 األنفال
75 2 %03 

 9 التوبة
129 6 %05 

 16 لالنح
128 1 %01 

 17 اإلسراء
111 1 %01 

 23 المؤمنون
118 1 %01 

 24 النور
64 7 %11 

 33 األحزاب
73 8 %11 

 39 الزمر
75 1 %01 

 41 فصلت
54 2 %04 

 42 الشورى
53 2 %04 

 48 الفتح
29 1 %03 

 49 الحجرات
18 1 %06 

 57 الحديد
29 1 %03 

 58 المجادلة
22 3 %14 

 60 الممتحنة
13 1 %08 

 64 التغابن
18 2 %11 

 65 الطالق
12 1 %08 

 66 التحريم
12 1 %08 

 70 المعارج
44 1 %02 

 73 المزمل
20 1 %05 

  103 6236  المجموع

  
  :تبين للباحث من خالل الجدول السابق

من سور القرآن الكريم، %) 21.9(سورة أي بنسبة ) 25(مرات في ) 103( أن مبدأ المرونة ورد -
) 19(مرة، النساء ) 27(البقرة:سورة، وكان تكراره أعلى في السور اآلتية) 89( يرد في حيث لم

مرات، وكان تكراره أقل في السور التي ) 7(مرات، النور) 8(مرات، األحزاب ) 10(مرة، المائدة 
، النحل،  اإلسراء، المؤمنون، الفتح، الحجرات، الحديد، الممتحنة، الطالق، 1آل عمران:ورد فيها

  .واحدة فقط في السور المذكورة) مرة(التحريم، المعارج، المزمل، حيث ورد 
 أن  نسبة ورود هذا المبدأ لعدد آيات السورة كانت أعلى درجة  في سورة المجادلة ، حيث كانت -

  %.11، تليها السور النساء، النور، األحزاب، التغابن حيث كانت النسبة في كل سورة %14النسبة 
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  :اختيار األكفأأ  مبد14.4.4
   

  :واقع ورود هذا المبدأ في جميع سور القرآن، ونسبته لعدد آيات السورة) 16.4(يبين الجدول 
  

  واقع ورود مبدأ اختيار األكفأ في القرآن الكريم حسب ترتيب السور: )16.4(جدول رقم 
  

  للسورة%  التكرار عدد اآليات رقمها السورة

 2 البقرة
286 5 %02 

 3 آل عمران
200 3 %02 

 4 النساء
176 2 %01 

 5 المائدة
120 3 %04 

 6 األنعام 
165 8 %05 

 7 األعراف
206 2 %06 

  12 يوسف
111 7 %07 

  14 إبراهيم
52 1 %02 

 16 النحل
128 1 %02 

 18 الكهف
110 2 %02 

 19 مريم
98 1 %11 

 20 طه
135 7 %05 

 21 األنبياء
112 3 %04 

 22 الحج
78 3 %04 

 23 ؤمنونالم
118 1 %05 

  25 الفرقان
77 1 %01 

 26 الشعراء
227 1 %00 

 27 النمل
93 4 %09 

 28 القصص
88 2 %05 

 29 العنكبوت
69 1 %07 

 32 السجدة
30 2 %07 

 33 األحزاب
73 1 %04 

 36 يس
83 

2 %02 

 38 ص
88 

3 %08 

 40 غافر
85 

1 %04 

 42 الشورى
53 3 %09 

 43 الزخرف 
89 2 %02 
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 44 دخانال
59 3 %08 

 45 الجاثية
37 1 %03 

 61 الصف
14 2 %14 

 62 الجمعة
11 1 %09 

 66 التحريم
12 2 %17 

 68 القلم
52 1 %02 

 72 الجن
28 

1 %04 

 87 األعلى
19 

2 %11 

   المجموع
85 

 

  
  :تبين للباحث من خالل الجدول السابق

) 79(، حيث لم يرد في %)30.7(ي بنسبة سورة أ) 35(مرة في) 85( أن مبدأ اختيار األكفأ ورد -
مرات، البقرة وص ) 7(مرات، يوسف ) 8(، األنعام : سورة، وكان تكراره أعلى في السور اآلتية

إبراهيم، النحل، مريم، الكهف، الفرقان، : مرات، وكان تكراره أقل في السور التي ورد فيها) 5(
واحدة فقط في السور ) مرة(حيث ورد  جن،المؤمنون، الشعراء، الجاثية،  الجمعة، القلم،  ال

  .  المذكورة
أن نسبة ورود هذا المبدأ لعدد آيات السورة كان أعلى درجة في سورتي التحريم والصف، حيث  -

  %.14، والنسبة في سورة الصف %17كانت النسبة في سورة التحريم 
  
  : إجابة السؤال الرابع، ونصه5.4

  "السور المكية والمدنية؟ ما واقع ورود هذه المبادئ في "  
  

الباحث في هذه الدراسة لمزيد من توضيح واقع المبادئ اإلدارية التربوية في القرآن الكريم،  رغب
أن يسلط الضوء على الفروق في واقع ورود المبادئ التي اختارها في دراسته في كّل من السور 

  :اآلتي المكية والمدنية، فكانت على النحو
  

  :في السور المكية التكرار 1.5.4
  

  :واقع ورود المبادئ المختارة في السور المكية) 17.4(يبين الجدول اآلتي 
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  واقع ورود المبادئ في السور المكية: )17.4(الجدول رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   %100 ×  المبادئت مجموع تكرارا÷تكرار المبدأ عدد : النسبة المئوية

  %100  ×  عدد آيات القرآن الكريم÷عدد تكرار المبدأ : النسبة اإلجمالية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

النسبة   التكرار  المبدأ  الرقم
  المئوية

النسبة 
  اإلجمالية

ترتيب 
  تنازلي

  1252  الترهيب  1
%28.95 %20.07 

1 

  1048  الحوار  2
%24.20 %16.80 

2 

  0671  رعاية األفراد  3
%15.52 %10.76 

3 

  0488  الترغيب  4
%11.28 %7.82 

4 

  0155  التعقيب على األحداث  5
%3.58 %2.48 

5 

  0037  تفصيل التعليمات  6
%0.86 %0.86 

13 

  0139  وحدة األمر  7
%3.21 %2.22 

6 

  0070  العالقات االجتماعية  8
%1.62 %1.12 

8 

  0078  العتاب  9
%1.80 %1.25 

7 

  0055  تنفيذ المواثيق  10
%1.27 %0.88 

11 

  0060  المسؤولية الفردية  11
%1.38 %0.96 

10 

 0.70% 1.01%  ..44  العدل  12
12 

  0012  المرونة  13
%0.28 %0.19 

14 

  0063  اختيار األكفأ  14
%1.50 %1.04 

9 

        4323  المجموع  
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مرة، ) 4323(من خالل الجدول السابق تبين للباحث ورود المبادئ األربعة عشر في السور المكية 
 واألعليان نسبة مئوية وإجمالية، حيث كما تبين أن مبدأي الترهيب والحوار هما األكثران تكراراً،

 ،)24.20%( كما كانت النسبة المئوية لمبدأ الحوار ،)28.95%(كانت النسبة المئوية لمبدأ الترهيب 
  ).16.80%(والحوار ، )20.07%(أما النسبة اإلجمالية للترهيب 

  
  

  :  التكرار في السور المدنية2.5.4
  

  :لمختارة في السور المدنيةيبن الجدول اآلتي واقع ورود المبادئ ا
  

  

  واقع ورود المبادئ في السور المدنية): 17.4(الجدول رقم 
  

  ترتيب تنازلى  النسبة اإلجمالية  النسبة المئوية  التكرار  المبدأ  الرقم
 1 %6.68 %19.71  417  الترهيب  1

  144  الحوار  2
%8.60 %2.30  6 

 4 %3.72  %10.96  231  رعاية األفراد  3

  298  الترغيب  4
%14.08 %4.77 

2 

  273  التعقيب على االحداث  5
%12.90  %4.37 

3 

 2.93% %8.65  183  تفصيل التعليمات  6
5 

  079  وحدة األمر  7
%3.73 %1.26 

9 

 1.86% %5.48  116  العالقات االجتماعية  8
7  

 1.60% %4.72  100  العتاب  9
8 

  061  تنفيذ المواثيق  10
%2.94 0.97% 11 

 0.52% %2.88  032  المسؤولية الفردية  11
13 

 0.70%  %2.08  .44  العدل  12
12 

  075  المرونة  13
%3.54 1.20% 10 

  022  اختيار األكفأ  14
%1.04 0.35% 14  

        2115  المجموع  

  
  %100 ×  المبادئ ت مجموع تكرارا÷عدد تكرار المبدأ: النسبة المئوية

  %100  × كريم عدد آيات القرآن ال÷عدد تكرار المبدأ : النسبة اإلجمالية
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مرة، ) 2115(من خالل الجدول السابق تبين أن المبادئ األربعة عشر موجودة في السور المدنية 
كما تبين أن مبدأي الترهيب ورعاية األفراد هما األكثران تكراراً، واألعليان نسبة مئوية وإجمالية، 

، أما النسبة اإلجمالية )10.96%(، ولرعاية األفراد )19.71%(حيث كانت النسبة المئوية للترهيب 
  ).3.72%(، ولرعاية األفراد )6.68%(للترهيب 

  
  : مقارنة التكرار في السور المكية والمدنية3.5.4

  

  :يبين الجدول اآلتي المقارنة بين ورود المبادئ المختارة في كل من السور المكية والمدنية
  
  
  

  سور المكية والمدنيةمقارنة ورود المبادئ في كل من ال): 18.4(الجدول رقم 
  

النسبة   السور المكية  المبدأ  الرقم

  المئوية

السور 

  المدنية

النسبة 

  المئوية
%25  417 %75  1252  الترهيب  1  

%11  144 %89  1048  الحوار  2  

%25.6  232  %74.4  671  رعاية األفراد  3  

%38  298 %62  488  الترغيب  4  

 63.7%  273  %36.3  155  التعقيب على األحداث  5

 83.2%  183 %16.8  37  تفصيل التعليمات  6

 36.3%  79 %63.7  139  وحدة األمر  7

 62.4%  116 %37.6  70  العالقات االجتماعية  8

 56.2%  100 %43.8  78  العتاب  9

 34%  32 %66  60  المسؤولية الفردية  10

 52.5%  61  %47.5  55  تنفيذ المواثيق  11

 50%  44 %50  44  العدل  12

 86.3%  75 %13.7  12  المرونة  13

 25.3%  22 %74.7  63  اختيار األكفأ  14

 

   أ في المكية والمدنية المبدت مجموع تكرارا÷عدد تكرار المبدأ : النسبة المئوية
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 من خالل الجدول السابق تبين من خالل المقارنة بين ورود المبادئ الثالثة عشر في السور المكية 
  : اآلتيةتوالمدنية المالحظا

  ).%25(، بينما في السور المدنية %)75(أ الترهيب في السور المكية نسبة مبد. 1
  %).11(، بينما في السور المدنية %)89( المكية الحوار في السور مبدأ نسبة. 2
   %). 26.6(، بينما في السور المدنية  %)74.4(  نسبة مبدأ رعاية األفراد في السور المكية.3
  %). 38(، بينما في السور المدنية %)62(ية نسبة مبدأ الترغيب في السور المك.4
، بينما في السور المدنية %)36.3 (ة في السور المكيثنسبة مبدأ التعقيب على األحدا .5
)63.7.(%  
  %). 83.2(، بينما في السور المدنية %)16.8(نسبة مبدأ تفصيل التعليمات في السور المكية . 6
   %).26.3(، بينما في السور المدنية %)63.7(ةنسبة مبدأ وحدة األمر في السور المكي. 7
  %).62.4(، بينما في السور المدنية %)37.6(نسبة مبدأ العالقات االجتماعية في السور المكية . 8 
  %).56.2(، بينما في السور المدنية %)43.8(نسبة مبدأ العتاب في السور المكية . 9 
  %).34(، بينما في السور المدنية %)66(كية نسبة مبدأ المسؤولية الفردية في السور الم. 10
  %). 52.5(، بينما في السور المدنية %)47.5(نسبة مبدأ تنفيذ المواثيق في السور المكية . 11
   %). 86.3(، بينما في السور المدنية %)13.7(نسبة مبدأ المرونة في السور المكية  .12
  %).50(نية نسبة مبدأ العدل في كل من السور المكية والمد. 13
  %).25.3(، بينما في السور المدنية %)74.7(نسبة مبدأ اختيار األكفأ في السور المكية . 14
  
   : إجابة السؤال الخامس، ونصه6.4
  "لهذه المبادئ المختارة؟  �  التطبيقية من سنة النبي األمثلةما أبرز " 
  

ضيف إلى تحليله للمبادئ اإلدارية في للتأكيد على اهتمام اإلسالم بهذه المبادئ، أراد الباحث أن ي
 لهذه المبادئ، مع أن األمثلة ال تكاد تنحصر، وتحتاج �القرآن الكريم مثاالً واحداً على تطبيق النبي 

  :إلى دراسات مستقلة ومطولة، وقد استخرج الباحث مثاالً على كل مبدأ، وكانت على النحو اآلتي

ورد فيها ترهيب كثيرة جداً وقد أفرد بعض العلماء كتباً األحاديث النبوية التي :  الترهيب1.6.4
، وهو كتاب ضخم من أربعة مجلدات، )656ت( خاصة به مثل الترغيب والترهيب للحافظ المنذري 

 �كنا عند رسول اهللا : ومن األحاديث البارزة في الترهيب ما رواه أبو بكرة رضي اهللا عنه قال
اإلشراك باهللا، وعقوق الوالدين، : بلى يا رسول اهللا، قال: ثاً؟ قالواأال أنبئكم بأكبر الكبائر ثال: فقال
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 (ليته يسكت     : فما زال يكررها حتى قلنا: أال وقول الزور، قال: وجلس وكان متكئاً فقال
 .)2654، رقم 2003، البخاري

نما أنا إ:  فخرج إليهم فقال�وعن أم سلمة رضي اهللا عنها أنها سمعت خصومة بباب حجرة النبي 
بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك 

  ).2458، رقم 2003، البخاري( .فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو يتركها
  

بـالتي هـي    التوجيهات الربانية المتكررة بالشورى والجـدال      � لقد طبق الرسول     : الحوار 2.6.4
أحسن، وامتألت حياته بالمواقف التي تؤكد ذلك، وقد كان ذلك واضحاً في تعامله مـع المـشركين                 

كان عتبة بن ربيعة سيداً في قومه،        :والمسلمين على حد سواء،  ومن أبرز المواقف مع المشركين         
يه أيها شاء ويكف    أال أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض إليه أموراً هللا يقبل بعضها، فنعط           : فقال لقريش 

بلـى يـا أبـا      :  يزيدون ويكثرون، فقالوا   �عنّا؟ وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول اهللا          
يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت مـن الـشرف فـي    : الوليد، ثم قام إليه حتى جلس أمامه، فقال   

م، وسـفهت بـه   العشيرة، والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جمـاعته          
أحالمهم، وعبت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها، لعلك تقبـل                 

يا ابن أخي إن كنت تريد بما جئت من : قال. قل يا أبا الوليد أسمع   : �فقال رسول اهللا    . منها بعضها 
يد به شرفاً سودناك علينـا  هذا األمر ماالً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا ماالً، وإن كنت تر        

حتى ال نقطع أمراً دونك، وإن كنت تريده ملكاً ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه ال                   
تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على    

أقد فرغت يا أبا الوليد؟ :  يستمع منه، قال�ل اهللا الرجل حتى يداوى منه، حتى إذا فرغ عتبة ورسو
≈Οm ∩⊇∪ ×≅ƒÍ”∴s? zÏiΒ Ç$ ¥ :فقال: أفعل: فاسمع مني، قال: نعم، قال: قال uΗ ÷q§�9 $# ÉΟŠ Ïm§�9 $# ∩⊄∪ Ò=≈ tG Ï. ôM n= Å_Áèù 

… çµçG≈ tƒ# u $ºΡ# u ö� è% $|‹ Î/ t� tã 5Θ öθs) Ïj9 tβθßϑ n= ôètƒ  ¤ )  ����� يقرؤها عليه، فلمـا      فيها �ثم مضى رسول اهللا     ) 1-3:

 �فرغ منه عتبة أنصت لها، وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يسمع منه، ثم انتهى رسول اهللا                  
، 1989هـارون،   ( .فأنـت وذاك  قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت،        : على السجدة منها فسجد، ثم قال     

  ).60ص
  

مر إذا حدث، تطييباً لقلوبهم، ليكـون   يشاور أصحابه في األ �فقد كان رسول اهللا     "أما مع المسلمين    
يـا رسـول اهللا لـو       : أنشط لهم فيما يفعلونه، كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير، فقـالوا             

استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، وال نقول لك                 
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اذهـب فـنحن    :  قاعدون، ولكن نقول   ا هاهن اذهب أنت وربك فقاتال إنا    : كما قال قوم موسى لموسى    
  ).332، ص1، ج1980الصابوني، ( " معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون

 

 لهذا المبدأ كثيرة جداً فهو الرحمة � المواقف التي يبرز فيها تطبيق النبي :رعاية األفراد 3.6.4
  : ونذكر مثاالً واحداً في هذا المقامللعالمين، وهو الذي وضع األسس لحضارة مألت الدنيا بأسرها،

 ما أعطى من العطايا في قريش وفي قبائل �لما أعطى رسول اهللا :  قال�عن أبي سعيد الخدري "
بعد فتح مكة، ولم يكن في األنصار منها شيء، وجد هذا الحي من األنصار في أنفسهم، حتى  العرب

: فدخل عليه سعد بن عبادة فقال!  قومه�ل اهللا لقي واهللا رسو: كثرت فيهم المقالة، حتى قال قائلهم
يا رسول اهللا، إن هذا الحي من األنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي 
أصبت، قسمت في قومك، وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب، ولم يك في هذا الحي من 

: قال. يا رسول اهللا، ما أنا إال من قومي:  قال فأين أنت من ذلك يا سعد؟: قال! األنصار منها شيء
فخرج سعد فجمع األنصار في تلك الحظيرة، فأتاهم رسول اهللا . فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة

وجدة : يا معشر األنصار، ما قالة بلغتني عنكم، قالوا:  فحمد اهللا وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال�
كم ضالّالً فهداكم اهللا،تجيبونني وعالة فأغناكم اهللا، وأعداء فألف وجدتموها علي في أنفسكم، ألم آت

أال تجيبونني يا معشر األنصار؟ قالوا : بلى، واهللا ورسوله أمن وأفضل، ثم قال: قالوا! بين قلوبكم
أما واهللا لو شئتم لقلتم، فلصدقتم : �قال . بماذا نجيبك يا رسول اهللا؟ هللا ورسوله المن والفضل

دأتيناك مكذَّباً فصدقناك، ومخذوالً فنصرناك، وطريداً فآويناك وعائالً فآسيناك، أوجدتم يا : قتمولص
أال ! معشر األنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلموا ووكلتكم إلى إسالمكم

رحالكم؟ فوالذي ترضون يا معشر األنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول اهللا إلى 
نفس محمد بيده لوال الهجرة لكنت امرًأ من األنصار، ولو سلك الناس شعباً وسلكت األنصار شعباً 

فبكى القوم : اللهم ارحم األنصار وأبناء األنصار وأبناء أبناء األنصار، قال! لسلكت شعب األنصار
"  وتفرقوا�صرف رسول اهللا رضينا برسول اهللا قسماً وحظاً، ثم ان: وقالواحتى أخضلوا لحاهم، 

  .)244 ص1989هارون، (
  

 أبي عن: الحض على األعمال الصالحة، ومن أمثلة ذلك � برز كثيراً في أحاديثه : الترغيب 4.6.4
ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى :  فقالوا� قال إن فقراء المسلمين أتوا رسول اهللا �هريرة 

 يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون وال :وما ذاك؟ قالوا: والنعيم المقيم، فقال
أفال أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم وتسبقون به من : �نتصدق وال نعتق، فقال رسول اهللا 

: بلى يا رسول اهللا، قال: بعدكم وال يكون أحد أفضل منكم إال من صنع مثل ما صنعتم؟ فقالوا
 وثالثين مرة، فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صالة ثالثاً
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ذلك فضل اهللا : �رسول اهللا  سمع إخواننا أهل األموال بما فعلنا ففعلوا مثله، فقال: فقالوا �اهللا 
  . )595، رقم2003مسلم ،(يشاء يؤتيه من 

 

  :الىفي تفسير قوله تع) 1980(نقله ابن كثيرما : من أمثلة ذلك: على األحداث التعقيب5.6.4
 ¥ (#ρã�ä. øŒ $#uρ |M yϑ ÷èÏΡ «! $# öΝ ä3ø‹ n= tæ øŒ Î) ÷ΛäΖ ä. [ !#y‰ ôã r& y# ©9 r'sù t ÷t/ öΝä3Î/θè= è% Λäóst7 ô¹ r' sù ÿÏµÏFuΚ ÷èÏΖ Î/ $ZΡ≡uθ÷z Î) ÷Λ äΖ ä.uρ 4’ n?tã 
$x" x© ;οt� ø"ãm zÏiΒ Í‘$̈Ζ9 $# Νä. x‹ s)Ρr' sù $pκ ÷] ÏiΒ 3 y7 Ï9≡x‹ x. ß Îit6ãƒ ª! $# öΝä3s9 ÏµÏG≈ tƒ# u ÷/ ä3ª= yès9 tβρß‰ tG öκ sE ¤ )103: آل عمران(  

أن هذه اآلية نزلت في شأن األوس والخزرج، وذلك أن رجالً من اليهود مر بمأل من األوس 
والخزرج، فساءه ما هم عليه من االتفاق واأللفة، فبعث رجالً معه وأمره أن يجلس بينهم، ويذكرهم 

 وغضب بعضهم على بعض وطلبوا أسلحتهم، ما كان من حروبهم، فلم يزل حتى حميت نفوس القوم
أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ :  فأتاهم فجعل يسكنهم ويقول�وتواعدوا للقتال، فبلغ ذلك النبي 

الصابوني، ( وتال عليهم هذه اآلية فندموا على ما كان منهم واصطلحوا وتعانقوا، وألقوا السالح
  ).1،ج1980

عمر بن أبي سلمة  عن:  مثلة على تفصيله عليه السالم للتعليمات من األ:تفصيل التعليمات  6.6.4
يا :( � وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول اهللا � في حجر النبي  غالماًكنت: قال �

  ).5376، رقم 2003، البخاري.( فما زالت تلك طعمتي بعد). غالم سم اهللا وكل بيمينك وكل مما يليك

  عن،يؤكد ضرورة الطاعة لألمير والقائد في غير معصية �كان النبي لقد : وحدة األمر 7.6.4

 ، اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن �رسول اهللا  قال: قال �أنس بن مالك 
  ).7142، رقم 2003البخاري، ( . رأسه زبيبة
خلوها، فأرادوا أن اد:  بعث جيشاً وأمر عليهم رجالً فأوقد ناراً وقال� أن النبي � وعن علي 

، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلوها �إنما فررنا منها فذكروا للنبي : يدخلوها، وقال آخرون
.  ال طاعة في معصية اهللا، إنما الطاعة في المعروف: لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة وقال لآلخرين

  ).7257، رقم 2003البخاري، ( 
 

عن  : ببناء مجتمع متعاون متحاب، ومن األمثلة على ذلك�اهتم النبي :ةالعالقات االجتماعي 8.6.4
 عليهم الصوف فرأى سوء حالهم، �جاء ناس من األعراب إلى رسول اهللا :  قالجرير بن عبد اهللا

قد أصابتهم حاجة؛ فحث الناس على الصدقة، فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه، ثم إن رجالً 
من ورق ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه فقال رسول من األنصار جاء بصرة 

من سن في اإلسالم سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها وال ينقص من : �اهللا 
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أجورهم شيء، ومن سن في اإلسالم سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها وال 
  ). 1017، رقم2003سلم، م (ينقص من أوزارهم شيء 

 

، إال أن ذلك لم يمنع أن يعاتب في مواقف معينة، هولين �على الرغم من رحمة النبي : العتاب9.6.4
 في الحديث الطويل الذي يذكر فيه قصة تخلفه عن غزوة تبوك  � كعب بن مالك عن: ومن ذلك

، )تعال: ( المغضب، ثم قال فلما سلمت عليه تبسم تبسم�جئت رسول اهللا : وتوبة اهللا عليه يقول
                      ...) ما خلَّفك؟ ألم تكن قد اشتريت ظهرك؟: (فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي

  .)4418، رقم 2003، البخاري(
 

أحرص الناس على تنفيذ المواثيق، فهو الصادق األمين، ومن  �كان  :نفيذ المواثيق ت10.6.4
 خرج معتمراً فحال كفار مكة بينه وبين البيت، فنحر � أن رسول اهللا � عن ابن عمر: األمثلة

هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل وال يحتمل سالحاً عليهم إال سيوفاً 
ن وال يقيم بها إال ما أحبوا، فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم، فلما أقام ثالثاً أمروه أ

  ). 2701، رقم2003 البخاري، (يخرج فخرج 
 في امرأة، � عن عائشة رضي اهللا عنها أن أسامة كلم رسول اهللا :المسؤولية الفردية 11.6.4

إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف، والذي نفسي : فقال
  )6787، رقم 2003ي،  البخار( بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها 

  

 أناساً في القسمة �كان يوم حنين، آثر النبي  لما :الق�   عبداهللا بن مسعود عن:  العدل12.6.4
حابس مائة من اإلبل ، وأعطى عيينة مثل ذلك ، وأعطى أناسا من أشراف  ، فأعطى األقرع بن

بها ا عدل فيها ، وما أريد واهللا إن هذه القسمة م: يومئذ في القسمة ، قال رجل  العرب ، فآثرهم
اهللا  يعدل إذا لم يعدل فمن:  �، فأتيته فأخبرته، فقال �واهللا ألخبرن النبي : فقلت. اهللا  وجه

  ).3150، رقم2003 البخاري،   (، قد أوذي بأكثر من هذا فصبرورسوله، رحم اهللا موسى
  

     : لمقداد بن األسود، قالأنا والزبير وا �رسول اهللا  بعثني : قال�عن علي :  المرونة13.6.4
بنا   فانطلقنا تعادى.)حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة، ومعها كتاب فخذوه منها  انطلقوا( 

ما معي من : فقالت أخرجي الكتاب،: ، فقلنا بالظعينةخيلنا، حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن
: فإذا فيه �عقاصها، فأتينا به رسول اهللا   منرجتهخكتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، فأ

 ،�إلى أناس من المشركين من أهل مكة، يخبرهم ببعض أمر رسول اهللا  من حاطب بن أبي بلتعة
تعجل علي، إني كنت أمرأ ملصقا  يا رسول اهللا ال: قال ). ؟يا حاطب ما هذا: ( �فقال رسول اهللا 

المهاجرين لهم قرابات بمكة، يحمون بها أهليهم  منفي قريش، ولم أكن من أنفسها، وكان من معك 
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النسب فيهم، أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت  وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من
يا : قال عمر). لقد صدقكم: ( �وال رضا بالكفر بعد اإلسالم، فقال رسول اهللا  ،كفرا وال ارتداداً

، وما يدريك لعل اهللا أن يكون بدراً إنه قد شهد: (  المنافق، قالرسول اهللا، دعني أضرب عنق هذا
  .)3007 رقم،2003 ،البخاري ( اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: فقال بدر قد اطلع على أهل

  
 يكلف بعض الصحابة بمهمات متعددة، تدريباً لهم، وتعليماً لمن � كان النبي :اختيار األكفأ 14.6.4

، وكان يختار األكفأ، بعيداً عن العواطف والقرابة، مركزاً على الكفاءة في بعده، ولضرورة التوسع
 �أن رسول اهللا �عن معاذ بن جبل : مجال العمل المطلوب،  ومن األمثلة على حسن االختيار

فإن لم : أقضي بكتاب اهللا، قال: كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: حين بعثه إلى اليمن فقال
 وال في كتاب �فإن لم يكن في سنة رسول اهللا : ، قال�فبسنة رسول اهللا : التجد في كتاب اهللا؟ ق

الحمد هللا الذي وفق :  صدري، ثم قال�فضرب رسول اهللا : أجتهد رأيي وال آلو، قال: اهللا؟ قال
  ).3592  داود، ��� أ�  . (� لما يرضي رسول اهللا�رسول رسول اهللا 
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  الفصل الخامس

  

  مناقشة النتائج والتوصيات
  

   المقدمة1.5

  
 مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة، ثم عدداً من التوصيات المنبثقة عنها، يتضمن هذا الفصل

اإلجابة عن األسئلة السابقة الحجم الهائل لورود المبادئ اإلدارية التربوية في  خالل ويالحظ من
ريم مما يشير إلى أهميتها آيات القرآن الكريم، حيث زاد عدد تكرارها عن عدد آيات القرآن الك

، في حين أن عدد اآليات حسب العد الكوفي مرة )6558(والتركيز عليها، حيث بلغ عدد تكرارها 
  .، وفيما يأتي مناقشة نتائج أسئلة الدراسة على الترتيب آية)6236(الدراسة المعتمد في 

  
  : مناقشة نتيجة السؤال األول الذي نصه2.5

   الكريم كلّه؟نإلدارية التربوية في سور القرآالمبادئ اورود ما واقع 
    

لقد عمل الباحث على استعراض مبادئ إدارية تربوية من جميع سور القرآن الكريم، وقد بلغت 
إلى أن أعلى خمسة ) 1.4(المبادئ عشرين مبدًأ، وتشير نتيجة السؤال األول من خالل الجدول 

مرة، الحوار وكان تكراره ) 1669(ن تكراره الترهيب وكا: مبادئ هي على الترتيب التنازلي
 مرة،) 786(مرة، الترغيب وكان تكراره ) 902(مرة، رعاية األفراد وكان تكراره ) 1178(

مرة، كما كانت أقل خمسة مبادئ تكراراً على الترتيب ) 428(التعقيب على األحداث وكان تكراره 
مرة،  القدوة وكان ) 31(لتنافس وكان تكراره مرة، الدرجات وا) 33(البينة وكان تكراره : التنازلي
  .مرات) 4(مرات، التفويض وكان تكراره ) 6(مرات، األمانة وكان تكراره ) 7(تكراره 

  
وقد يعود ارتفاع تكرار المبادئ الخمسة األولى إلى أنها تشكل الركائز األساسية في اإلدارة، حيث 

سلوك، كما أن الحوار ورعاية األفراد يعززان إن الترغيب والترهيب هما أدوات الحفز وتوجيه ال
المشاركة، ويقويان الروح المعنوية واالنتماء، وال بد ألية مؤسسة من االستفادة من األحداث 

  .والتقييم، فكان مبدأ التعقيب على األحداث في مرتبة متقدمة
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 فعلى الرغم من قلة أما المبادئ التي حصلت على الترتيب األدنى فال يعود ذلك إلى قلة أهميتها،
!© (βÎ¨ ¥: تكرارها إال أنه تم اإلشارة إليها بشكل مباشر مثل األمانة في قوله تعالى $# öΝ ä.ã� ãΒ ù' tƒ βr& (#ρ–Šxσ è? 

ÏM≈ uΖ≈tΒ F{ $# #’ n< Î) $yγÎ= ÷δ r& ¤) وهذا في منزلة التكرار، وبعضها متعلق بمبادئ أخرى مثل )58:النساء ،

  .مم نحو المزيد من العمل واالنضباطالتنافس والدرجات فهي لتحفز اله
  

ما ركزت عليه النظريات اإلدارية من ضرورة تفعيل هذه المبادئ في وتنسجم هذه النتائج مع 
الروح المعنوية، وحدة األمر، ): فايول(المؤسسة لتحقيق أهدافها، فقد كان من المبادئ التي وضعها 

عالقات اإلنسانية تحفيز العاملين عن طريق المساواة، االستقرار الوظيفي، ومن مبادئ نظرية ال
تحقيق حاجاتهم االجتماعية والنفسية، وضرورة وجود مهارات اجتماعية للمدير إلى جانب المهارات 
الفنية، وترتكز النظرية الموقفية على مبدأ المرونة، ونظرية الجودة الشاملة تؤكد على ضرورة 

  ). 2006حريم، (قة العامل بنفسه توضيح األهداف للعاملين، والعمل على بناء ث
  

وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث بروز هذه المبادئ وأهميتها، وإن 
  :اختلفت بعض التسميات في بعضها أو اختلف ترتيبها، ومن ذلك

ن اآليات في أن ثمة مبادئ مستنبطة م) 2006يماني، (  اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة-
وحدة األمر، مكافأة األفراد، المسؤولية الفردية، الحفز، المواثيق اإلدارية، استخدام : الكريمة، وهي

  .الخبراء
الحفز، : ، بوجود عدة مبادئ، وهي)2005اغبارية، (  اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة -

  .سانية، المرونة، المساءلة، الشورىالوضوح في التعليمات، المشاركة في المسؤولية، العالقات اإلن
، في ضرورة الشورى في اتخاذ )2002أبو العينين، ( كما اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة -

  .القرار، وذكرت أن من شروط الخطة الوحدة والمرونة
، في أن اإلدارة التربوية اإلسالمية مرنة ومتكيفة )2002النوافلة، (  واتفقت الدراسة مع دراسة -

  .مع مواقف العصر ومستجداته
 لم تكن عشوائية، �في أن إدارة الرسول ) 1986الزهراني، (دراسة   واتفقت الدراسة الحالية مع-

  .ومن المبادئ اإلدارية المستنبطة المتفق عليها الحاكمية المطلقة، تولية األصلح، الشورى
مبادئ عامة في األخالق في ، في استنباط )1973دراز، ( اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة -

اإللزام، المسؤولية، الجزاء، وعرضت الدراسة ألهم األخالق : العالقة مع اآلخرين، وهي
  .االجتماعية من القرآن الكريم
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وعلى الرغم من كل هذه الدراسات فإن أبواباً للبحث كثيرة في هذا الباب تدعو الباحثين لمزيد من 
آن الكريم والسنة النبوية، خاصة في المجال التربوي، مما العمل على استخراج الكنوز من القر

  .سيسهم في نهضة تربوية وتحقيق أهداف األمة وسعادتها
  

يعود ذلك إلى االتفاق على المحددات المفاهيمية فأما نسبة التوافق بين المحللين التي كانت مرتفعة، 
اً لوضوحه، أما انخفاضها في مبدأ للمبادئ قبل التحليل، وقد كان ارتفاعها في مبدأ الترغيب نظر

  .الحوار فيعود إلى اتساع مجاالت الحوار في القرآن الكريم
  

  : الذي نصهالسؤال الثاني مناقشة نتيجة 3.5

  ما أبرز المبادئ اإلدارية التربوية الواردة في القرآن الكريم؟ 
  

ى اختيار مبادئ أقل عدداً، الحجم الهائل لواقع ورود المبادئ اإلدارية، عمد إل الباحث وجدندما ع
 مرة، وسبب اعتماد هذا المعيار هو االختصار، ثمانينواعتمد على مقياس ورود المبدأ أكثر من 

  .كما أن كثرة التكرار قد تكون من األدلة على االهتمام والتخصيص لهذا المبدأ
  

، )2.4(الجدول رقم مبدًأ وردت في ) 14(وبناء على المعيار السابق كان عدد المبادئ المختارة 
مرة، ) 1669(وكانت أعلى خمسة مبادئ على الترتيب التنازلي هي الترهيب وكان تكراره 

مرة، ) 786(مرة، الترغيب وكان تكراره ) 902(، رعاية األفراد وكان تكراره )1178(الحوار
 المواثيق ، تنفيذ: مرة، كما كانت أقل خمسة مبادئ هي) 428(التعقيب على األحداث وكان تكراره 

) 88(مرة، العدل وكان تكراره ) 92(مرة، المسؤولية الفردية وكان تكراره ) 116(وكان تكراره 
  .مرة) 85(، مرة اختيار األكفأ وكان تكراره )87(مرة، المرونة وكان تكراره 

  

ن وقد تمت مناقشة ارتفاع المبادئ الخمس األولى في السؤال األول، أما المبادئ الخمس األخيرة فإ
قسماً منها مبادئ ثابتة مثل العدل واختيار األكفأ والمسؤولية الفردية وتنفيذ المواثيق، والقسم اآلخر 
له ارتباط وثيق بمبادئ أخرى، فالمرونة ترتبط بتفصيل التعليمات، إذ إن المرونة تعني عدم التقيد 

  . بتفاصيل معينة في ظروف معينة
  

ثق عنها جملة من القواعد والسياسات التي تضبط اإلجراءات وال ريب في أن المؤسسة التربوية ينب
اإلدارية، مثل المسؤولية الفردية وتنفيذ المواثيق مع وجود المرونة، األمر الذي يزيد من معالم 
المساءلة والشفافية في المؤسسة، العتمادها على العالقات اإلنسانية، مع التزامها بالضوابط األخالقية 

  .النتائج المتوقعةواإلدارية لضمان 
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ويعود ارتفاع نسبة التوافق بين المحللين إلى وضوح معايير التحليل، وبالذات مبدأ الترغيب الذي 
تتضح معالمه في اآليات القرآنية، وكذلك مبدأ تنفيذ المواثيق فعباراته واضحة ومباشرة، أما 

فاع نسبة التوافق في الجدول انخفاض مستوى بعض المبادئ فيعود إلى تشعبها مثل الحوار، أما ارت
الثاني عن األول فيعود للنقاش الذي تم بين المحللين حول المحددات المفاهيمية بعد التحليل األول 

  .التالي زيادة وضوح مفهوم المبدأ عند المحللينبو
  

  : مناقشة نتيجة السؤال الثالث الذي نصه4.5

   سور القرآن الكريم؟ ما واقع ورود هذه المبادئ المختارة في كل سورة من
  

 واقع ورود المبادئ المختارة في سور القرآن الكريم، وكانت )15.4 -3.4 (اولدلقد بينت الج
النتائج متفاوتة، وتدعو إلى التأمل والدراسة، فعمد الباحث إلى دراسة هذا الواقع في كل سورة، مبيناً 

  : فكانت على النحو اآلتيدالالت هذا الواقع وإشاراته، وارتباطه باإلدارة التربوية،
  

  :الترهيب 1.4.5
    

أشارت النتائج إلى أن مبدأ الترهيب جاء في المرتبة األولى، أما مبدأ الترغيب فكان في المرتبة 
الرابعة، ولعل هذا يشير إلى أهمية هذين المبدأين، مع التركيز على الترهيب ألن طبيعة اإلنسان 

   .يدفعها الترهيب أكثر لالستقامة واالنضباط
  

 سورة بنسبة )101(مرة في ) 1669(أن هذا المبدأ ورد ) 3.4(من خالل الجدول  وتبين للباحث
من سور القرآن الكريم، وكانت سورة البقرة هي أكثر سورة تكرر فيها هذا المبدأ، وهذا %) 88.6(

ي يشير إلى أهمية هذا المبدأ حيث إنها السورة األولى فعلياً في المصحف، وهي أطول سورة ف
القرآن الكريم، كما أنها من أوائل السور التي نزلت في المدينة بداية إنشاء النظام السياسي، وقد كان 
الترهيب فيها للمنافقين واليهود على سلوكهم العقائدي، وأما الترهيب للمؤمنين فهو في األمور التي 

كرار مبدأ الترهيب عقب تتعلق بالمجتمع المدني مثل الربا، وجاءت سورتا هود والمدثر في عدد ت
سورة البقرة، وتُمثّل السورتان طرفي الفترة المكية حيث كانت سورة المدثر من أوائل السور التي 
نزلت في مكة، أما سورة هود فكان نزولها قبل الهجرة بفترة قصيرة، مما يشير إلى ضرورة 

  . في مختلف الظروف واألحوالباستخدام هذا األسلو
  

هي أعلى درجة نسبة لعدد آيات السورة، حيث ) المسد، الهمزة، التكاثر( لثالث كما كانت السور ا
، وقد يعود ذلك إلى قصر هذه السور، وطبيعة سياقها وتفاعلها مع األحداث %)100(كانت النسبة 

زجراً ألبي لهب على قوله للنبي ): ت.ابن عاشور، د( المرافقة، حيث نزلت سورة المسد كما يقول 
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، ومشاركتها � ألهذا جمعتنا، ووعيد زوجته على انتصارها لزوجها، وبغضها للرسول تباً لك: �
ابن (، وأما سورة الهمزة فإن اسمها واستهاللها يدالن على موضوعها، ويقول �في إيذاء النبي 

إنها وعيد جماعة من المشركين اشتغلوا بهمز المسلمين ولمزهم : في غرض نزولها) ت.عاشور، د
الدين، وأما سورة التكاثر فاشتملت على التوبيخ على التكاثر والتفاخر، والحث على ليصدوهم عن 

  . االنشغال بما ينجي من الجحيم، ويستفاد من ذلك أن يكون الخطاب أحياناً فيه ترهيب محض
  

 تخاف وترجو، والخوف والرجاء يوجهان في الواقع اتجاه الحياة، ويحددان - بطبيعتها–  إن النفس 
ن أهدافه وسلوكه ومشاعره وأفكاره، فعلى قدر ما يخاف، ونوع ما يخاف، وعلى قدر ما لإلنسا

يرجو، ونوع ما يرجو، يتخذ لنفسه منهج حياته، ويوفق بين سلوكه وبين ما يرجو وما يخاف، 
، )1982قطب، (واإلدارة الناجحة توقع على هذين الوترين ما يربي النفس، ويبعد عنها انحرافها 

ي استخدام األسلوبين معاً يتوافق مع فطرة اإلنسان، وهذا ما يميز التربية اإلسالمية التي والتوازن ف
  .ركزت على الترغيب بالخير والعمل به، والترهيب من الشر والوقوع فيه

  

  : الحوار2.4.5

  
 من سور القرآن %)60( سورة بنسبة )69(مرات في ) 1178(أشارت النتائج أن مبدأ الحوار ورد 

سورة  أن) 4.4(تبين للباحث من خالل الجدول و ، وهذا يدل على امتداد التركيز عليه،الكريم
هي أكثر سورة ورد فيها هذا المبدأ، ويعود ذلك إلى استعراضها المطول لحوار األنبياء مع  الشعراء

 استعرضت جوالت التيأقوامهم خاصة حوار موسى عليه السالم مع فرعون، تليها سورة يوسف 
 وإخوته، وبين يوسف عليه السالم مع � وبنيه، وبين يوسف �في الحوار بين يعقوب مطولة 

كل من العزيز وصاحبيه في السجن، وقد كانت السورتان أيضاً أعلى درجة نسبة لعدد آيات 
،  %55، تليها سورة الشعراء حيث بلغت %74حيث بلغت سورة يوسف عليه السالم  السورة،

قصصية للسورتين، واالستغراق في الحديث عن تفاصيل الوقائع ويرجع ذلك إلى الطبيعة ال
  . ومجريات األحداث

  

ومن خالل استعراض اآليات التي ورد فيها الحوار نجد مساحة واسعة من الحوار مع الكافرين 
والمخالفين، ما يؤكد أن الحوار هو السمة البارزة في التعامل مع األفكار األخرى والمعتقدات، وهذا 

  .لقائياً إلى الحوار الداخلي مع المؤمنين واحترام الرأي اآلخر في األمور االجتهاديةيدعو ت
  

وهذا يتطلب من المؤسسة التربوية رصد األهداف ونشرها بين أفراد المؤسسة، واالتفاق على 
النتاجات المتوقعة، شريطة أن يكون االتفاق بلغة حوارية إنسانية لضمان تحقيق األهداف المعلنة، 
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ن حق الفرد أن ينمو من خالل وحدة األهداف المعلنة، ومن حق المؤسسة أن تنمو من خالل فم
الفرد باالتفاق واالنسجام على النتاجات المتوقعة، وهذا ال يتسنى إال باالتفاق والحوار، ما يؤدي إلى 

وهذا ما تعزيز االنتماء الوظيفي، وبالتالي ضمان التطور المهني وازدياد منسوب فرصة المؤسسة، 
يجسده مفهوم الحوار في القرآن الكريم في مواضع متعددة الذي يأخذ شكل المشاركة في اتخاذ 

  . القرار
  

وفي اإلدارة يعتبر الحوار السبيل األمثل لتحقيق التوافق واإليجابية، ويعبر عنه علماء اإلدارة 
ن التشديد على هذا األمر وبيان بالمشاركة في اتخاذ القرار، وال تكاد تخلو نظرية إدارية حديثة م
، وقد برز االهتمام به في المنهج أهميته، بل إنه من العالمات المميزة لإلدارة اإليجابية والفعالة

  .الديموقراطي والمنهج اإلنساني
  

  :رعاية األفراد 3.4.5

  

ورة  س)95(يمرة ف) 902(أن مبدأ رعاية األفراد ورد ) 5.4(أشارت النتائج من خالل الجدول 
من سور القرآن الكريم، وهذا يدل على مدى االهتمام والتركيز عليه،  وتبين %) 83.3(بنسبة 

وقد يعود ذلك إلى أن سورة  للباحث أن تكراره األعلى كان في سورة البقرة تليها سورة الصافات،
ا تذكير البقرة أطول سورة في القرآن الكريم، وهي السورة األولى نزوالً في المدينة، فبرز فيه

 بالنعم السابقة عليهم وإعطائهم الفرص الكثيرة، أما سورة - الذين كانوا يسكنون المدينة-اليهود 
  .الصافات فهي تزخر بذكر تفضل اهللا على أنبيائه ورعايته لهم

  
%) 100(أما سور القدر، الفيل، قريش، الكوثر، النصر، الفلق، الناس فبلغت نسبة ورود هذا المبدأ 

عدد آيات السورة، وذلك قد يعود إلى السياق وطبيعة مدلوالتها، فسورة القدر تتحدث عن نسبة إلى 
نعمة نزول القرآن الكريم، وسورة الفيل تذكر العرب بحماية اهللا تعالى للبيت الحرام من كيد أبرهة 
ير األشرم الذي أراد هدمه، وسورة قريش تظهر نعمة اهللا عز وجل على قريش في التمكين لهم بالس
 �في األرض، وبث االحترام في قلوب القبائل لهم، أما سورة الكوثر فقد اشتملت على بشارة النبي 

بالخير الكثير في الدنيا واآلخرة، والتوعد لمن يعاديه، وسورة النصر تتحدث عن الفتح األعظم لمكة 
بالمعوذتين فهما رمز  تسميان نودخول الناس في دين اهللا أفواجاً، وأما سورتا الفلق والناس اللتا

 .لرعاية اهللا وحمايته للبشر، بل إن اهللا عز وجل يذكر عباده بااللتجاء إليه في كل أحوالهم
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وقد ركزت اآليات الكريمة على تعداد النعم المتفضل بها على البشر لإلشارة إلى أهمية رعاية 
قامة، وفي المؤسسة التربوية األفراد بل وتذكير المرؤوسين بهذه النعم لحثهم على الطاعة واالست

تتجلى أخالق المهنة في الرعاية الفردية والجماعية الحتياجات األفراد واحترام إنسانيتهم، ما يعمل 
  .على تغذية االنتماء واألمن الوظيفي، األمر الذي يعمل على تحقيق األهداف بشكل كبير

  

 أشارت الدراسات التي وردت في األدب وتنسجم هذه النتيجة مع النظرية اإلنسانية في اإلدارة، حيث
إلى أن الرعاية اإلنسانية في المؤسسة قد زادت نسبة اإلنتاج، ) هوثورن(التربوي، ومنها دراسات 

على الرغم من قسوة ظروف العمل، وهذا يؤكد أن رعاية األفراد أحد المفاتيح لتحقيق أهداف 
  ). 2006حريم، (المؤسسة

  

  :الترغيب 4.4.5
  

سورة بنسبة ) 100(مرة في ) 786(ورد مبدأ الترغيب ) 6.4(ائج من خالل الجدول أشارت النت
وقد تبين للباحث أن سورة البقرة هي أكثر السور التي يرد فيها  من سور القرآن الكريم،%) 87.7(

هذا المبدأ، تليها سورتا الواقعة وآل عمران، وقد يعود ذلك إلى كون سورة البقرة أطول سورة في 
 الكريم، إضافة إلى أنها السورة األولى نزوالً في المدينة، وهذا يستدعي ترغيب األفراد من القرآن

أجل عملية البناء في النظام الذي تم تشكيله، ومن الالفت للنظر أن هذه السورة كان الترهيب فيها 
أما سورة آل أكثر تكراراً أيضاً، ما يشير إلى ضرورة التوازن بين األمرين في التربية والتوجيه، 

عمران فقد عايشت أحداث غزوة أحد واستشهاد عدد من الصحابة، وهذا يستدعي العمل على 
التذكير باألجر والثواب، والترغيب على االستمرار والثبات، أما سورة الواقعة فهي إحدى السورتين 

أعلى درجة اللتين فصلتا في وصف الجنة لفريقين من المؤمنين، وقد كانت سورتا الصف والطالق 
، ولعل %)42(، وسورة الطالق بنسبة %)43(نسبة لعدد آيات السورة، فكانت سورة الصف بنسبة

في ذلك إشارة إلى موضوع السورتين، فاألولى تتحدث عن الجهاد وضرورة التوحد صفاً في 
على  المترتبة ةمواجهة العدو، وأما سورة الطالق فأكدت أهمية التقوى وفضلها والنتائج اإليجابي

االلتزام بحدود اهللا، ويأتي هذا في سياق الحديث عن أمر اجتماعي يكثر فيه الظلم والتعدي فناسب 
  .ذلك الترغيب في التقوى

  
 مع أن هناك إشارات واضحة -وقد يعود تأخر الترغيب عن الترهيب في عدد التكرار في الدراسة 

العالئقي، فاآليات التي تتحدث عن صفات  إلى استثناء الدراسة للتحليل -إلى سعة رحمة اهللا تعالى
اهللا تعالى الرحيم الودود الغفور لم تعتبر من مواضع الترغيب، مع أن اإلشارة فيها واضحة، وكذلك 

  .اآليات التي وردت في مبدأ رعاية األفراد والمرونة والحوار وغيرها فيها إشارات للترغيب
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أة في األجر فإن ما توحي به اآليات أن معيار وإذا كانت بعض المجتمعات تفرق بين الرجل والمر
%tÏ ¥ :، قال تعالى)إحسان(التفرقة يكون بما اتصف به العمل من  ©# Ï9 (#θãΖ|¡ômr& öΝåκ ÷]ÏΒ (# öθs) ¨? $#uρ í� ô_r& îΛÏà tã 

*βÎ¨ ¥ : وقال سبحانه،)172: عمران آل (¤ ∪⊅∠⊆∩ sù ©! $# £‰ tã r& ÏM≈ oΨ Å¡ósßϑ ù= Ï9 £ä3Ζ ÏΒ #�� ô_r& $VϑŠ Ïà tã ∩⊄∪   

  ).29: باألحزا(¤
هو الجناح اآلخر للترهيب، حيث يحققان الرجاء والخوف اللذين يعتبران من أهم إن الترغيب 

المؤثرات على سلوك اإلنسان، وقد عني القرآن به في الحض على االستقامة في السلوك، وتحقيق 
  .الدافعية لألعمال اإليجابية

  
ألجر جزاء للعبادة والتعامل الحسن واإليمان، وهي تتحدث ومع أن كثيراً من اآليات تتحدث عن ا

عن األجر في اآلخرة، ولكن إيحاءاتها وإيماءاتها يدركها المتدبر الذي يريد المثل األعلى ليطبقه 
  .على األجر في العمل اإلداري

  

 تقل أهمية عن وقد كان التركيز في اآليات على الحوافز المعنوية والمادية معاً، فالحوافز المعنوية ال
فإذا استتبع الحافز المعنوي حافز مادي فذلك يحقق : )1981البقري، (الحوافز المادية، وكما يقول 

  . إشباعاً للعامل يجب أن تحرص عليه اإلدارة
  

ويمثل الحفز اللبنة األساسية للمدير التربوي في سعيه لتحقيق أهداف المؤسسة، ويتوقف نجاحه على 
فع وحفز األفراد، وتحريك رغبتهم بالعمل واالهتمام بالتعلم، وقد شغل هذا قدرته على فهم الدوا

الموضوع بال الباحثين وعلماء النفس واإلدارة والسلوك المنظمي، وتطورت نظريات عديدة في 
، وهذا األمر تنادي إليه )ماسلو(تفسير أسباب الحفز وآثاره، وكان من أشهرها نظرية سلم الحاجات 

عابدين، . (دارية من أجل ضمان االستمرارية والثبات على السلوك اإليجابيجل النظريات اإل
2001.(  

  

  :التعقيب على األحداث 5.4.5
  

مرة في ) 428(مبدأ التعقيب على األحداث ورد  أن) 7.4(أشارت نتيجة الدراسة من خالل الجدول 
 سورة البقرة، وذلك قد من سور القرآن الكريم، وكان تكراره أعلى في%) 50.8(سورة بنسبة ) 58(

يعود إلى أن هذه السورة أول سورة نزلت في المدينة، حيث األحداث المتالحقة في ترتيب كثير من 
آل عمران التي تناولت  العالقات واألحكام، كما أنها أطول سورة في القرآن الكريم، تالها سورة

اإلسالمي ويحتوي على دروس هامة، بالتفصيل أحداث غزوة أحد، التي كانت حدثاً هاماً في التاريخ 
فقد تناولت مواضيع متعددة كان أبرزها الحديث عن المنافقين في المرحلة المدنية وأما سورة النساء 
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الكوثر، الكافرون، ( وما رافقها من أحداث وممارسات كان البد من التعقيب عليها، كما أن السور 
، ويعود ذلك إلى %)100( إلى آيات السورة كانت درجة المبدأ نسبة) النصر، المسد، اإلخالص

واقع نزول هذه السور القصيرة وتعقيبها على أحداث مختلفة، فسورة الكوثر تعقب على من نعت 
 أن � بأنه أبتر، وسورة الكافرون جاءت لترد على كفار مكة الذين عرضوا على النبي �الرسول 

رة النصر فكانت تعقيباً على الحدث العظيم فتح يعبد آلهتهم يوماً وأن يعبدوا إلهه يوماً، وأما سو
، وسورة اإلخالص �مكة، والمسد كانت تهديداً ألبي لهب وزوجته لممارساتهم السيئة مع النبي 

  .)1967القرطبي، (  أن ينسب لهم ربه�جاءت جواباً لقريش عندما طلبت من النبي 
  

ول في تحديد اآليات التي تذكر هـذا        وقد اقتصرت الدراسة على الروايات الصحيحة في أسباب النز        
  .المبدأ، وهناك آيات أخرى لها سبب نزول قد يكون غير صحيح لم تتطرق إليها الدراسة

  

 التربية الجهد الضخم، والصبر الطويل، والعالج البطيء، ومتابعة األحداث إن من مقتضيات
لنفس بكاملها، وترسل فيها ومزية األحداث أنها تُحدث في النفس حالة خاصة، وتثير ا والعادات،

قدراً من حرارة التفاعل واالنفعال، لذلك كان استغالل الحادثة مهمة كبيرة للقائد، لينطبع على النفس 
في حالة انصهارها ما يريد القائد أن يطبعه من التوجيهات، فال يزول أثرها أبداً، ويستغل اللحظة 

داث تذهب سدى بغير عبرة وبغير توجيه، وإنما المناسبة للتوجيه، والقائد البارع ال يترك األح
  .)1982قطب، (يستغلها لتربية النفوس وصقلها وتهذيبها، فال يكون أثرها موقوتاً 

  
وكما أن القرآن الكريم عزز أهمية االستفادة من األحداث والتعقيب عليها بشكل مواز ألهمية هذه 

 االستفادة من المواقف وإحداث التغيير التربوي األحداث، فإن علم اإلدارة التربوية يركز أيضاً على
، وهذا يقلل منسوب المقاومة للتغيير، ويعمل على )الدخول من المواقف الطبيعية(استناداً إلى مبدأ 

يحتل مكاناً بارزاً ) التغذية الراجعة(تبني األفكار اإليجابية لصالح المؤسسة التربوية، كما أن مفهوم 
  . ة في عمليتي التوجيه والتقييمفي عمليات اإلدارة، خاص

  
  : تفصيل التعليمات 6.4.5

  

) 24(في مرة )220(مبدأ تفصيل التعليمات ورد  إلى أن) 8.4(أشارت النتائج من خالل الجدول 
من سور القرآن الكريم، وكان تكراره أعلى في سورة البقرة، وربما يعود ذلك %) 21(سورة بنسبة 

زلت في المدينة، حيث األحداث المتالحقة في ترتيب كثير من إلى أن هذه السورة أول سورة ن
النساء التي فصلت في  العالقات واألحكام، كما أنها أطول سورة في القرآن الكريم، تالها سورة
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األحكام االجتماعية يشكل كبير، وقد كانت سورة الطالق هي أعلى درجة بالنسبة لعدد آيات السورة، 
ود ذلك إلى طبيعة موضوع السورة، وضرورة التفصيل فيه، وبيان ، وربما يع%)50(حيث كانت 

، ويعود ذلك إلى أن هذه السورة )%46( تلتها سورة الممتحنة حيث كانت النسبة الحقوق والواجبات،
  .رسمت معالم العالقات الخارجية، وهذا يستدعي التفصيل واإليضاح

  
في القضايا االجتماعية مثل أحكام الزواج والالفت للنظر في هذا الموضوع أن التفصيل كان أكثر 

والطالق والنفقات والميراث، ولم تفصل آيات القرآن أحكام العبادات مثل أوقات الصالة وعدد 
ركعاتها، ومقدار الزكاة، وتفاصيل كثيرة للعبادات بشكل عام، حيث تركت التفصيل فيها وفي قضايا 

ى اهتمام الدين بالقضايا االجتماعية وجعلها من أخرى للنبي صلى اهللا عليه وسلم، وهذا يشير إل
  .األولويات

   
 حوكذلك األمر في المؤسسة التربوية ال بد من إعطاء التعليمات بشكل واضح للعاملين، وبناء اللوائ

واألنظمة لألنشطة واإلجراءات الالزمة لتحقيق األهداف، كما أن اإلدارة الحكيمة تركز على تفصيل 
  . والقوانينح الرئيسة وتعطي مجاالً للتفصيل في اإلجراءات ضمن هذه اللوائ والقوانينحاللوائ
  

   : وحدة األمر7.4.5
  

سورة ) 61(مرة في ) 218(إلى أن مبدأ وحدة األمر ورد ) 9.4(أشارت النتائج من خالل الجدول 
د ذلك من سور القرآن الكريم، وكان تكراره أعلى في سورتي الحج وغافر وقد يعو%) 53.5(بنسبة 

إلى طبيعة سياق السورتين حيث تركز سورة الحج على محاربة الشرك بشتى أشكاله، كما اهتمت 
تالهما سورة ، سورة غافر بتوظيف األحداث والمواضيع الواردة في السورة في محور التوحيد

بة األنعام، ويعود ذلك إلى طبيعة هذه السورة المكية التي تركز فيها الحديث عن التوحيد ومحار
آل عمران التي اهتمت بحوار أهل الكتاب والتركيز على االبتعاد  الشرك بشتى صوره، تالها سورة

 وكانت سورتا الكافرون واإلخالص أعلى درجة بالنسبة آليات السورة، ، عن الشرك باهللا عز وجل،
ولى للسورتين، وربما يعود ذلك إلى طبيعة موضوعهما حيث تأمر األ%) 100(وقد كانت النسبة 

النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى نبذ أي شكل من اللقاء مع الكافرين في األمور التعبدية واالنقياد، فيما 
يحمل اسم سورة اإلخالص وكلماتها إعالن التوحيد المطلق هللا عز وجل، وقد سميت بسورة 

  .التوحيد، وسورة األساس
لجانب العقائدي والقضايا الكلية، وترك وقد كان التركيز في القرآن الكريم على وحدة األمر في ا

 بالمشاورة للمسلمين �هامشاً في مجال العالقات البشرية والفرعيات، بل كان التوجيه من اهللا للنبي 
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يعتبر وحدة القياس لكل النظريات اإلدارية، بل إن كيفية اتخاذ التربوي موضوع اتخاذ القرار الذي 
  .القرار تحدد نمط اإلدارة

  
  :العالقات االجتماعية 8.4.5

  

مرة ) 186(إلى أن مبدأ العالقات االجتماعية ورد  )10.4(أشارت نتيجة الدراسة من خالل الجدول 
كراره أعلى في سورة البقرة، من سور القرآن الكريم، وكان ت%) 33.3(سورة بنسبة ) 38(في 

وذلك قد يعود إلى أن هذه السورة أول سورة نزلت في المدينة، وأنها أطول سورة في القرآن الكريم 
حيث المرحلة األولى في بناء النظام، فكان البد من التركيز على إيجاد عالقات مترابطة بين أفراد 

 في بيان األحكام االجتماعية، وقد كانت النساء التي اهتمت بشكل كبير المجموعة، تالها سورة
، وربما يعود ذلك إلى %)43(حيث كانت  سورة الماعون هي أعلى درجة بالنسبة لعدد آيات السورة

طبيعة موضوع السورة، وبيان أهمية العالقات االجتماعية وربطها بالعقيدة بشكل واضح، حيث 
خاطئة، وجعلتها دليالً عليه، أو مؤدية له، ربطت السورة بين التكذيب بالدين وممارسات اجتماعية 

، التي جعلت التواصي )%33( تليها سورة العصر حيث كانت النسبة مثل دع اليتيم ومنع الماعون،
بالحق والتواصي بالصبر ركنين أساسيين للفالح في الدنيا واآلخرة، جنباً إلى جنب مع ركني اإليمان 

  .والعمل الصالح
  

يمة على إيجاد عالقات اجتماعية بمستوى عاٍل بين أفراد المجتمع نظراً كما ركزت اآليات الكر
 وجود هذا األمر في أي مجتمع يريد أن يصل إلى أهدافه المنشودة، وكذلك األمر في ةألهمي

المؤسسة التربوية فإن نسج العالقات االجتماعية على التعاون وحب اآلخرين واالحترام المتبادل من 
  . لمؤسسةأهم األسس لنجاح ا

  
ويحتل هذا المبدأ مكانة بارزة في األدب التربوي خاصة في المدارس اإلنسانية والحديثة، وذلك 

حفز ألهميته في تحقيق التعاون والشعور باالنتماء للمؤسسة، فقد بينت الدراسات في اإلدارة أن 
 الرسمية في العالقات غيرالعاملين عن طريق تحقيق حاجاتهم االجتماعية والنفسية، وإقامة 

  ).2006حريم، (من العوامل المساهمة في تحقيق األهداف المؤسسات 
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 : العتاب 9.4.5

  

سورة ) 28(مرة في ) 178(إلى أن مبدأ العتاب ورد ) 11.4(أشارت النتائج من خالل الجدول 
من سور القرآن الكريم،  وكان تكراره أعلى في سورة النساء، وذلك قد يعود إلى %) 24.6(بنسبة 
ذه السورة مدنية، حيث تناولت بشكل واسع الحديث عن المنافقين، كما أنها من السور الطوال، أن ه

برز فيها العتاب لبني إسرائيل، خاصة أنها كانت من أوائل السور التي تالها سورة البقرة التي 
 آيات نزلت في المدينة التي كان يسكنها اليهود، وقد كانت سورة عبس هي أعلى درجة بالنسبة لعدد

 مع عبد اهللا بن �، وربما يعود ذلك إلى الحديث عن قصة النبي %)26(حيث كانت النسبة  السورة،
تليها سورتا النور واالنفطار حيث كانت النسبة  ، )1967القرطبي، (أم مكتوم، وعتاب اهللا له 

فك بينهم ، فسورة النور تتحدث عن عتاب المؤمنين والمجتمع المسلم بسبب انتشار قصة اإل)16%(
، كما كان فيها عتاب للمنافقين لمواقفهم، أما سورة االنفطار فكان )1967القرطبي، (وعدم تثبتهم 

  .العتاب فيها لإلنسان بشكل عام الذي يتكبر على اهللا عز وجل
  

إن استخدام العتاب في اإلدارة هو جزء من عملية اإلصالح والتقويم، حيث التناسب مع الخطأ، 
الج، ومراعاة الفروق الفردية،  وقد استخدم اهللا عز وجل هذا األسلوب حتى مع والتدرج في الع

، وكان األمر واضحاً في سورة عبس التي افتتحت بالعتاب، كما �أحب الناس إليه وهو المصطفى 
عاتبت آيات أخرى المؤمنين خاصة في حادثة اإلفك في سورة النور، أما الكفار والمنافقون فقد كان 

  .وافر من العتاب، مما يدل على سعة رحمة اهللا تعالىلهم نصيب 
  

وفي المؤسسة التربوية ينبغي التدرج في زجر المخالف، حيث السلسلة من اإلجراءات التي تبدأ 
بالتنبيه وتنتهي بالفصل آخذة وقتاً كافياً في مراحلها، وهذا يعطي مجاالً لتصحيح األخطاء ويعطي 

غوب به من األفراد، كما يعطي مفهوماً إيجابياً لسياسة فرصة للتخلص من السلوك غير المر
  .المؤسسة، كما يعطي مساحة فنية واسعة في المؤسسة التربوية

  

  : تنفيذ المواثيق 10.4.5
 

) 42(مرة في ) 115(إلى أن مبدأ تنفيذ المواثيق ورد ) 12.4( أشارت النتائج من خالل الجدول 
ريم، وكانت سورة المائدة هي أكثر السور التي يرد فيها من سور القرآن الك%) 36.8(سورة بنسبة 

هذا المبدأ، وذلك قد يعود إلى أن هذه السورة تسمى بسورة العقود، واستهلت بأمر المؤمنين بالوفاء 
'yγ•ƒr$ ¥ :بالعقود، قال تعالى ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθãΨ tΒ# u (#θèù÷ρr& ÏŠθà) ãèø9 $$Î/ ¤ ر ، كما أنها من السو)1:المائدة( 4
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 اللتان تركزان على الموضوع بشكل بارز، وقد يعود ذلك إلى تالها سورتا النساء والتوبةالطوال، 
أن السورتين مدنيتان حيث االهتمام بضبط العالقات الداخلية والخارجية، كما كانت سورة الفتح هي 

لى طبيعة ، وربما يعود ذلك إ%)14(أعلى درجة بالنسبة لعدد آيات السورة، حيث كانت النسبة 
سورة األحزاب حيث كانت نسبتها  تليها  موضوع السورة، وحديثها الرئيس عن صلح الحديبية،

التي يختص موضوعها بغزوة الخندق، التي برز فيها نقض العهد من بني قريظة مع ) 10%(
  .المسلمين، كما برز فيها تخلي المنافقين عن مناصرتهم للمسلمين ونقضوا عهدهم معهم

  

 التربوية ينبغي أن تفي بالتزاماتها نحو الفرد داخل المؤسسة ما يؤدي إلى األمن الوظيفي والمؤسسة
والتميز المهني، كما أن الوفاء مع المؤسسات األخرى يزيد نسبة المصداقية في المؤسسات التربوية، 

ان معاً األمر الذي يؤدي إلى وحدة األهداف في هذه المؤسسات، حيث إن نتاجاتها متداخلة، واألمر
  .يضمنان نسيجاً تربوياً على مستوى عال في المجتمع

    

   : الفرديةةالمسؤولي  11.4.5
  

) 53(مرة في ) 92(إلى أن مبدأ المسؤولية الفردية ورد  ) 13.4(أشارت النتائج من خالل الجدول 
د يعود من سور القرآن الكريم، وكان تكراره أعلى في سورة البقرة، وذلك ق%) 46.5(سورة بنسبة 

إلى أن هذه السورة أول سورة نزلت في المدينة، حيث األحداث المتالحقة في ترتيب كثير من 
العالقات واألحكام، كما أنها أطول سورة في القرآن الكريم، تليها سورة النجم التي ركزت على هذا 

الم للتأكيد على يم وموسى عليهما السبدأ، بل اعتبرته عنواناً بارزاً في منهج عدة رسل كإبراهالم
كما كانت سورتا الزلزلة والقارعة هي أعلى درجة بالنسبة لعدد آيات السورة، حيث كانت  األهمية،
على التوالي، وربما يعود ذلك إلى تركيز السورتين على الموضوع كأمر %) 18(و%) 38(نسبتهما 

 .عقائدي يرتبط بموضوع الجزاء يوم القيامة

  
عمله، ال يؤاخذ بكسب غيره، عامل قوي في يقظته، كما هو في نفس إن شعور الفرد بأنه مجزي ب

، وتركيز المؤسسة )1979قطب، (الوقت عامل مطمئن فال يقلق الفرد أن يؤخذ بجريرة غيره 
التربوية على مبدأ المسؤولية الفردية، يعمل على تحقيق األهداف بصورة متسارعة، كما يعزز هذا 

ية، كما يسمح بالنمو الوظيفي واألمن الوظيفي لألفراد، ويتحقق المبدأ مفهوم المساءلة والشفاف
  .التوازن بين تحقيق المؤسسة للنمو من خالل األفراد، وتحقيق الفرد لنفسه من خالل المؤسسة
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  :العدل 12.4.5

سورة بنسبة ) 34(مرة في ) 88(إلى أن مبدأ العدل ورد  ) 14.4(أشارت النتائج من خالل الجدول 
ن سور القرآن الكريم، وكان تكراره أعلى في سورتي آل عمران والنساء،  وذلك قد م%) 29.8(

يعود إلى أن السورتين مدنيتان تهتمان ببناء المجتمع والدولة على القيم والثوابت، وقد تناولتا 
  .مجاالت كثيرة في العالقات االجتماعية، كما  أنهما من السور الطوال

، %)23(على درجة بالنسبة لعدد آيات السورة، حيث كانت نسبتهما كما كانت سورة الممتحنة هي أ
وربما يعود ذلك إلى تركيز السورة على العالقات الخارجية مع غير المسلمين، وهذا يقتضي 

  .التركيز على هذا المبدأ في التعامل مع الجميع

 أفراد المؤسسة ويشكل العدل أساساً رائعاً في المؤسسة التربوية، وهذا يعمل على شعور جميع
  . باألمان، كما يدفع إلى التنافس والتطوير

  

  : المرونة13.4.5

  
سورة بنسبة ) 25(مرات في ) 103(أن مبدأ المرونة ورد ) 15.4(أشارت النتائج من خالل الجدول 

من سور القرآن الكريم، وكانت سورة البقرة هي أكثر السور التي يرد فيها هذا المبدأ، %) 21.9(
 وهي أول سورة نزلت في أطول سورة في القرآن الكريم،يعود إلى أن هذه السورة وذلك قد 

طبيعة هذا الدين الذي يعتمد مما يشير إلى المدينة، حيث الكثير من الحديث عن أحكام وتشريعات، 
  األخطاء بالتدريج مثل شرب الخمر، أكثر الناس ثم معالجة هذهبالتخفيف وإظهار المرونة الستيعا

ورة البقرة في أكثر السور التي يرد فيها هذا المبدأ سورة النساء، وقد يعود ذلك لكثرة حديثها ويلي س
عن األحكام المتعلقة بالعالقات الداخلية والخارجية األمر الذي يقتضي المرونة في بعض المواقف، 

 آيات السورة، تلي سورة البقرة في الطول، وكانت سورة المجادلة أعلى درجة بالنسبة لعددكما أنها 
، تليها سور النساء، النور، األحزاب، التغابن حيث كانت نسبة كل سورة %)14(حيث كانت النسبة 

، وكل السور السابقة مدنية فيها تشريعات وأحكام خاصة في المواضيع االجتماعية، وبروز %)11(
 .المرونة فيها دليل على طبيعة هذا الدين الميسر

  

 اإلسالمي على مبادئ كلية وعامة شأنه شأن النظام اإلسالمي الذي يتفرع ويقوم التنظيم اإلداري
عنه ويدخل فيه، وهو لذلك يكتسب منه خاصية المرونة، التي تسير جنباً إلى جنب بجوار عنصر 

  ).1984جاهين ( الثبات 
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وضاع التي تقر بوجود اختالف أو ظروف متباينة في األ) الموقفية(وهذا المبدأ هو أساس النظرية 
  ).2006حريم، (المتنوعة، وبالتالي اإلقرار بعدم وجود بدائل في بعض األحيان 

وتشكل المرونة أساساً رائعاً في المؤسسة التربوية فيما يسمى األخذ بروح القانون، وهذا يعمل على 
تحقيق األهداف بشكل أفضل، مع الحرص على االلتزام برؤية المؤسسة ورسالتها واألهداف العامة 

العليا، كما يشكل هذا المبدأ قاعدة أخالقية لقدرات الفرد، األمر الذي يؤدي إلى التميز التربوي، كما و
  .يتم استيعاب مجموعة المهارات حتى المتواضعة منها

  
  : اختيار األكفأ14.4.5

 

سورة ) 35(مرة في ) 85(إلى أن مبدأ اختيار األكفأ ورد ) 16.4(أشارت النتائج من خالل الجدول 
من سور القرآن الكريم، وكان تكراره أعلى في سورة األنعام، وذلك قد يعود إلى %) 30.7(بنسبة 

أن هذه السورة ركزت على ذكر اختيار اهللا للرسل عليهم السالم، كما أنها من السور الطوال، تالها 
، � استعرضت بإسهاب قصة عائلة كريمة مع التركيز على اختيار يوسف تييوسف ال سورة
يها بيان معالم الكفاءة المتمثلة بالعلم واألمانة، وكانت سورتا التحريم والصف هما أعلى درجة وف

، وربما يعود ذلك إلى أن سورة %)17(حيث كانت نسبة سورة التحريم  بالنسبة لعدد آيات السورة
منين من  وبيته، كما اختتمت بذكر أعالم وقدوات للمؤ�التحريم هي سورة فيها أحكام خاصة بالنبي 
 واعتبارها �، فهي توحي باصطفاء اهللا ألمة النبي %)14(النساء، وأما سورة الصف فكانت نسبتها 

  .وريثة لقيادة األمم
  

إن اإلدارة في أبسط صورها، هي فن توجيه اآلخرين نحو تحقيق هدف معين، ويتوقف نجاح أية 
 القائد والمدير من أهم عوامل مؤسسة على حسن توظيف طاقات األفراد، ومن ثم كان حسن انتقاء

  .نجاح المؤسسة
  

السمات :  على ثالثة أمور-الذي يجسد مفهوم الريادة في اإلدارة التربوية-ويقوم مبدأ اختيار األكفأ 
، السمات االجتماعية، والتوازن بين هذه )المهارات، القدرات( الشخصية للقائد، السمات العقلية
 يؤدي إلى التميز في المؤسسة التربوية، وذلك ألن مبادئ اإلدارة السمات يصنع القائد التربوي مما

  .ليست قوانين، وإنما هي مبادئ إرشادية، وال تكون فعالة إال إذا امتزجت بالمهارة اإلدارية
  

وهذا هو أهم مبادئ نظرية السمات في القيادة إذ إنها تقوم على أن للقائد مالمح شخصية معينة، مثل 
، ولكن )1998العالق، ( الذكاء، مما يميزه عن الذين ال يمتلكون هذه السمات الجسم والبديهة و
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أصحاب النظريات السلوكية وجدوا من خالل دراساتهم أن هناك عالقة بين أسلوب اإلشراف 
واإلنتاجية، لذا سعى الباحثون والكتاب إلى تحديد أنماط السلوك التي مكنت القادة من التأثير في 

 ولكن نتائج الدراسات لم تعط نفس النتائج في كل المواقف، وهذا ما دعا أصحاب فعالية اآلخرين،
حريم، (النظرية الموقفية للقول إن فعالية القائد تتوقف على تبني سلوك يالئم متطلبات الموقف 

، ومع اختالف النظريات في التفاصيل، إال أنها جميعاً تتفق على أهميته، وتعده من أهم )2006
  .اح أية مؤسسةاألسس لنج

  

 :مناقشة نتيجة السؤال الرابع والذي نصه 5.4

   ما واقع ورود المبادئ المختارة في السور المكية والمدنية؟
  

،  كما المكيةإلى ورود المبادئ الثالثة عشر في السور ) 17.4(أشارت النتائج من خالل الجدول 
ي عدد تكرار المبدأ مقسماً على تبين أن مبدأي الترهيب والحوار هما أعلى نسبة مئوية التي تعن

مجموع تكرارات المبادئ في القرآن الكريم، وأعلى نسبة إجمالية والتي تعني عدد تكرار المبدأ 
، كما %)28.95(مقسماً على عدد آيات القرآن الكريم، حيث كانت النسبة المئوية لمبدأ الترهيب 

، والحوار %)20.7(ة اإلجمالية للترهيب ، أما النسب%)24.20(كانت النسبة المئوية لمبدأ الحوار 
فقد كان القرآن  ،  ويعود ذلك إلى طبيعة السور المكية التي تهتم بالعقيدة بشكل أساسي،%)16.80(

المكي يفسر لإلنسان سر وجوده ووجود هذا الكون من حوله، ويعالج قضايا العقيدة ولم يتجاوزها 
، وهذا الموضوع يقتضي ذكر الترهيب خاصة )1971قطب، ( إلى التفريعات المتعلقة بنظام الحياة

  .في مخاطبة الكفار، كما يقتضي الحوار واإلقناع لتغيير المفاهيم والمعتقدات السائدة
  

 غير إيماني، واإليمان يلعب دوراً هاماً في توجيه السلوك البشري، ع المكي كان مجتمعاًمفالمجت
لتعزيز القيم اإليمانية والسلوكية، لذا قد يتوجب على فكان ال بد من استخدام فكرة الترهيب الحواري 

اإلداري في المؤسسة التربوية التركيز على تغيير األفكار الخاطئة في البداية، من خالل الحوار 
  .والترهيب معاً
             

، المدنيةأن المبادئ الثالثة عشر موجودة في السور إلى  أشارت النتائج )18.4(من خالل الجدول و
كما تبين أن مبدأي الترهيب والترغيب هما أكثر نسبة مئوية وإجمالية، حيث كانت النسبة المئوية 

، وللترغيب %)6.68(، أما النسبة اإلجمالية للترهيب %)14.8(، وللترغيب %)19.71(للترهيب 
ة ،  وقد يكون سبب ذلك الحديث المكثف عن انحرافات أهل الكتاب والمنافقين في المدين%)4.77(
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أي انحرافات األفراد داخل المؤسسة، وهذا يقتضي الترهيب، أما الترغيب فقد يكون سبب تكراره 
  .في السور المدنية دفع الهمة لعملية البناء، واحترام النظام، وإقامة المجتمع على الفضيلة

  

 يوجه تجلى فيه الترهيب بشكل مواز للترغيب، وذلك لبناء المجتمع المدني الذي المدني قرآنفال
سلوكه بقاعدة إيمانية، مع األخذ بعين االعتبار ربط الترهيب والترغيب بمبدأ الحوار في القرآن 

  .المكي
  

) 19.4(وعند التفريق بين ورود المبادئ في كل من السور المكية والمدنية، ومن خالل الجدول 
  : أشارت النتائج إلى أن

، وربما يعود ذلك %)25(ما في السور المدنية بين%) 75( نسبة مبدأ الترهيب في السور المكية -
إلى طبيعة السور المكية وتركيزها على العقيدة ومخاطبتها للكفار، وهذا يقتضي التركيز على 
الترهيب للعمل على زعزعة االعتقادات السابقة، والتخويف من عاقبة االستمرار في االنحراف 

ال من الترهيب كما الحال في المجتمع المكي، والضالل، والمجتمع المدني ال يحتاج إلى منسوب ع
الختالف طبيعة أهل المدينة التي كان يغلب فيها الطيبة وتتوافق مع طبيعة المجتمع المدني المنشود، 
وهذا قد يشير إلى الحرص على بناء الثوابت والمعتقدات، كما قد يشير إلى مراعاة الفروق الفردية، 

  .في المؤسسة التربوية
  
، وربما يعود ذلك إلى %)11(بينما في السور المدنية %) 89( المكية الحوار في السوربدأ  منسبة -

 التي ءأهمية الحوار في قضايا العقيدة مثل إثبات البعث، كما أن السور المكية تزخر بقصص األنبيا
حوار يظهر فيها حوارهم مع أقوامهم بشكل جلي، والمجتمع المدني ال يحتاج إلى منسوب عاٍل من ال

لوجود القاعدة اإليمانية وقاعدة الفهم المشترك بين المسلمين على القواعد والقيم التي تم تأسيسها في 
 البداية، واعتباره من األسس في المؤسسة ذثقافتهم، وهذا قد يشير إلى أهمية تثبيت مبدأ الحوار من

  .التربوية
  
، ويعود %)25.6(نما في السور المدنية بي%) 74.4(  نسبة مبدأ رعاية األفراد في السور المكية-

ذلك إلى تركيز السور المكية على تعداد النعم على البشر، الستحثاثهم على اإليمان واالستقامة، 
والمجتمع المدني أصبحت فكرة رعاية األفراد جزءاً من النظام والممارسة اليومية بين األفراد، وهذا 

 ملحاً في العالقة داخل المؤسسة، لتعميق االنتماء، وزيادة قد يشير إلى اعتبار رعاية األفراد أمراً
  .الروح المعنوية
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، ويعود ذلك إلى %)38(بينما في السور المدنية %) 62( نسبة مبدأ الترغيب في السور المكية -
الحديث عن الجنة في السور المكية في سياق التركيز على العقيدة والترغيب بالجنة للمؤمنين لتثبيت 

اإليمان في قلوبهم، مع مالحظة االرتفاع لنسبة الترغيب في السور المدنية لضرورة ذلك فكرة 
للمزيد من األعمال الصالحة، والتشجيع على الثبات واالستمرارية على ممارسة القيم اإلسالمية 
المستندة إلى العقيدة، وهذا قد يشير إلى ضرورة االستمرار في الحفز نحو الخير في كل مراحل 

  .ؤسسة التربوية، مع زيادة النسبة له في البداياتالم
  
، %)63.7(بينما في السور المدنية  %) 36.3( في السور المكية ث نسبة مبدأ التعقيب على األحدا-

وهذا قد يعود إلى أن األحداث في المرحلة المدنية تتابعت أكثر مثل المعارك والغزوات، وال بد من 
ة واالستفسارات المتعلقة بالنظام واألحكام، وهذا ما يدعو إلى متابعة االستفادة منها، وكذلك األسئل

  . األحداث في المؤسسة واالستفادة من التجارب، خاصة بعد التوسع واالستقرار، وأثناء البناء للنظام
  
، وهذا %)83.2(بينما في السور المدنية %) 16.8( نسبة مبدأ تفصيل التعليمات في السور المكية -

ح حيث إن األحكام العملية والتعليمات كانت في الفترة المدنية، حيث بناء المجتمع المدني، أمر واض
التي هي بحاجة إلى تفاصيل من أجل تسيير أمور المجتمع المسلم، وهذا قد يشير إلى عدم 

  .االستغراق في التفاصيل في بداية العمل في المؤسسة، والتركيز على األمور الرئيسة
   
، وذلك ألن %)36.3(بينما في السور المدنية %) 63.7( وحدة األمر في السور المكية  نسبة مبدأ-

الدين يعتبر أن هذا األمر من مقتضيات العقيدة، مع مالحظة أن النسبة في السور المدنية على درجة 
 ليست متدنية لما لهذا األمر من أهمية في سير النظام وتحقيق األهداف، وهذا قد يشير إلى أهمية

  .التأكيد على وحدانية نظام المؤسسة في كل المراحل، مع الحرص على اإلعالن عنه منذ البداية
  
، %)62.4(بينما في السور المدنية %) 37.6( نسبة مبدأ العالقات االجتماعية في السور المكية -

إلى تحقيق  في الفترة المدنية ببناء مجتمع متكافل متعاون، ما سيؤدي موهذا قد يعود إلى االهتما
األهداف المشتركة، وهذا قد يشير إلى أن العالقات االجتماعية تأتي في المؤسسة بعد االطمئنان إلى 

  .االلتزام والنظام والمهنية في العمل
  
، وقد يعود %)56.2(بينما في السور المدنية %) 43.8( نسبة مبدأ العتاب في السور المكية -

حاجة إليه فيهما، وهذا قد يشير إلى ضرورة متابعة األخطاء التقارب بين المرحلتين إلى وجود ال
  . ومعالجتها في كل المراحل وبتدرج في المؤسسة التربوية



 107

  
، وهذا %)34(بينما في السور المدنية %) 66( نسبة مبدأ المسؤولية الفردية في السور المكية -

ة في السور المدنية على مستوى ليس يعني ارتباط هذا المبدأ أكثر بالناحية العقائدية، مع كون النسب
بالقليل، ألن المسؤولية الفردية انتقلت إلى المسؤولية الجماعية في المجتمع المدني، وهذا يدعو إلى 

  .إشاعة ثقافة المسؤولية الفردية والجماعية في المؤسسة التربوية
  
، %)52.5(لمدنية بينما في السور ا%) 47.5( نسبة مبدأ تنفيذ المواثيق في السور المكية -

والتقارب في النسبة في هذا المبدأ قد يعود إلى أنه قيمة هامة في كل المراحل، كما انه مرتبط 
بالعقيدة والنظام معاً، وارتباطه بالعقيدة في العهد مع اهللا تعالى ومع جماعة المؤمنين، وأما ارتباطه 

ر مسلمين، وهذا ما يدعو إلى االلتزام بما بالنظام فهو بالعقود مع اآلخرين سواء كانوا مسلمين أو غي
  .تم االتفاق عليه في كل المراحل ومع كل األطراف في المؤسسة التربوية

  
، وقد يعود %)86.3(بينما في السور المدنية %) 13.7(نسبة مبدأ المرونة في السور المكية  -

يدة، والمرحلة المدنية هي الفرق الواضح بين المرحلتين إلى أن المرحلة المكية مرحلة بناء العق
مرحلة النظام واألحكام، ، والقضايا العقائدية غير خاضعة لالجتهاد والتغيير، أما فقه الممارسة في 
المجتمع المدني فهو بحاجة إلى مرونة تتناسب مع ظروف المجتمع وحاجات األفراد، وهذا يشير 

المرونة في التطبيق في المؤسسة التربوية، إلى أهمية وحدة النظام واللوائح والقوانين، بالتوازي مع 
  .وهذا ما أكدت عليه النظرية الموقفية

  
وقد يعود هذا التساوي انم بدا العدل %) 50( نسبة مبدأ العدل في كل من السور المكية والمدنية -

قاعدة أخالقية رئيسة في كل األحوال، وهذا قد يشير إلى ضرورة اعتماده الدائم في المؤسسة 
  .ويةالترب
  
، وربما %)25.3(بينما في السور المدنية %) 74.7( نسبة مبدأ اختيار األكفأ في السور المكية -

 واختيار اهللا لهم، فأصحاب الكفاءة هم ءيعود ذلك إلى كثرة الحديث في السور المكية عن األنبيا
هم السالم، وهذا قد الذين يصنعون أحداث التاريخ، فال بد من توضيح درجة الكفاءة لدى األنبياء علي

  .يشير إلى أهمية التركيز على حسن االختيار في بدايات المؤسسة
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  : مناقشة نتيجة السؤال الخامس الذي نصه6.5

  لهذه المبادئ المختارة؟ � ما أبرز المواقف التطبيقية من سنة النبي  
  

ي األجيال بتربيته المتميزة  ليكون خاتم الرسل وإمامهم، وتشهد نتاجاته التربوية ف�اختار اهللا محمداً 
 بهذه المبادئ كثيرة جداً وتحتاج إلى �ألصحابه والمسلمين، والمواقف التي تؤكد التزام النبي 

دراسات مطولة، ولكن هذه الدراسة اقتصرت على ذكر مثال واحد فقط أو أكثر أحياناً، للتأكيد على 
  . ظروف واألحوال لهذه المبادئ وتفاعله معها في مختلف ال �تطبيق النبي 

  
 لهذه المبادئ، وبعض هذه األمثلة يشير �واتضح من خالل الجواب عن السؤال الخامس تطبيقه 

 في تطبيق الحد على � أكثر من مبدأ في حادثة واحدة،  ومن ذلك تشدد الرسول  �إلى تطبيقه 
 وهذا يدل إضافة السارقة ورفضه للشفاعة في تطبيق القانون على مرتكب المخالفة مهما كان نسبه،

  .إلى المسؤولية الفردية على العدل والترهيب
  

للتوجيهات الربانية المتكررة بالشورى والجدال بالتي هي أحسن، فقد  � كما برز تطبيق الرسول 
استخدم الحوار مع عتبة بن ربيعة أحد زعماء المشركين، كما استخدم الشورى مع المسلمين في 

  .أي من األنصار الذين لم يبايعوه على حمايته خارج المدينةغزوة بدر، خاصة أنه طلب الر
  

أبو العينين، (  على هذا المبدأ كما يعقب �أما اختيار األكفأ فيؤكد المثال المذكور حرص النبي 
 على أن يكون اختياره مبنياً �إن هذا الحوار يبين حرص النبي : ، على هذه القصة بقوله)2002

 للقيام بتلك المهمة، ونهاية الحوار تدل على اجتياز معاذ االختبار على أساس األجدر واألصلح
  .بنجاح

  
على تنفيذ العهود والمواثيق حتى مع قريش الذين منعوه من زيارة البيت  �كما تبين حرصه 

  .الحرام، والتزامه بما تم االتفاق عليه من المكوث مدة محددة
  

 بين أمرين إال اختار �النبي  ما خير "عنها روت السيدة عائشة رضي اهللا فقد  أما المرونة 

انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط، حتى  ما لم يأثم، فإذا كان اإلثم كان أبعدهما منه، واهللا ما أيسرهما
بل وكان يأمر أصحابه بالتيسير كما ورد في   ،)2003 البخاري،" (  تنتهك حرمات اهللا، فينتقم هللا

وال تعسرا، وبشرا وال تنفرا،  يسرا : "قالث حيوسى األشعري توصيته لمعاذ بن جبل وأبي م
  .)2003 البخاري،( " تختلفا وتطاوعا وال
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ومع ازدياد الضغوط والتحديات المعاصرة التي تواجه المنظمات والمؤسسات تظهر الحاجة الملحة 
) 233، ص2006حريم، (إلى قيادة جديدة، تعرف في األدب التربوي بالقيادة التحويلية، ويعرف 

القادة القادرون على التأثير الجوهري والكبير على مرؤوسيهم، : " الملتزمين بالقيادة التحويلية أنهم
ويهتمون بالقضايا المتعلقة بحاجات التطوير للمرؤوسين، وقادرون على إلهام واستثارة األفراد 

 بشكل �النبي ، وهذا ما ظهر في شخصية "وحفزهم لبذل جهد مضاعف لتحقيق أهداف الجماعة
 ، أنه يمتاز �ويتضح من خالل نتيجة الدراسات واألبحاث الكثيرة حول شخصية النبي  جلي،

  .بقدرات عالية ومتميزة تصلح أن تكون قدوة لكل قائد ومدير
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 110

 : الخالصة والتوصيات 7.5

  

  :استنادا إلى نتائج الدراسة فإن الباحث يوصي بالتوصيات اآلتية
، حيث تعتمـد    )اإلدارة الحوارية الراعية  ( تبني المنظومة اإلدارية اإلسالمية التي يمكن تسميتها        . 1

  .على الحوار والرعاية يشكل متزامن مع كافة المبادئ اإلدارية
  
اعتماد وحدة التخطيط في القيادة التربوية مبدًأ رئيساً كما هو الحال في وحدة األمر التي تمثـل                 .  1

  . ولهذا ال بد أيضاً من اختيار األكفأ لهذه الريادةالريادة،
  
اعتماد سياسات تربوية واضحة مفصلة، تُنشر ويوزع للقاعدة من أجل سير جميع أفراد المؤسسة . 2

  .لتحقيق األهداف
  
  .اعتماد الترغيب والترهيب بالتوازي مع الحوار مبادئ رئيسة في تسيير المؤسسة التربوية.3
  
 التربوية على أخالقيات المهنة، وعلى النظم القيمية، التي من شـأنها أن تنـشئ               إقامة المؤسسة . 4

  .مؤسسة صحية وذلك يتمثل في العدل وتنفيذ المواثيق والمسؤولية الفردية
  
بناء سلسلة عالقات اجتماعية متميزة، ورعاية األفراد والتعقيب على األحداث، مبادئ ضرورية            . 5

  .توى عاٍللديمومة بقاء المؤسسة على مس
  
العالقـة  (بناء كل ما سبق على الفهم المشترك لمبدأ المرونة، حيث يلزم األخذ بنص القـانون                 . 6

اسـتنادا  ) العالقة غير الرسمية  (بالتوازي مع األخذ بروح القانون حيثما لزم        ) الرسمية في المؤسسة  
  .وأخالقيات المهنةإلى الفهم المتوازن لمبدأ المرونة لتحقيق األهداف المرجوة وبما ينسجم 

  
العمل على تطبيق هذه المبادئ اإلدارية التربوية في مؤسساتنا الفلسطينية واعتبارها واجباً دينياً،             . 7

  .مع االستفادة من تجارب اآلخرين ودراساتهم
  
توجيه الباحثين لمزيد من األبحاث في استنباط مبادئ إدارية تربوية من القرآن الكـريم، كمـا                . 8

 . جيه نحو التعمق في بعض المبادئ ودراسة دالالتها وتطبيقاتها التربويةيوصي بالتو
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  )1(ملحق رقم ال
   المبادئ اإلدارية في سور القرآن الكريمورودواقع 
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                           1      الفاتحة

 2 2     2 6 40 19 7 23 42 5 5 4 4 35 42 71 40 43  البقرة 

  �ل ���ان
27 34 37 39 25 11 6 6 3 7   3 16 8 5 2 1   1   

   3   1 4 3 22 21 2 11 30 2 8 9 9 14 39 40 30 4  النساء

  المائدة

26 16 31 20 13 6 4 

1

1 3 20 8 1 11 7 6       1  

   3         2 5 2 2 5 8 1 12 2 19 8 34 10 25  األنعام

           5     2   3 2 4 5 4 20 1 40 23 78  األعراف

   1   1     6 6   2 2   3 4   21 16 17 6 1  األنفال

   2       1 3 10   5 3   8 4 4 13 19 29 21 4  التوبة

                 2       3 0 5 17   33 14 32  يونس

     2     2 1       3     2 2 18   41 12 55  هود

   1   1   1   8     1 7 2 1 2 15 2   5 80  يوسف

                 1       3     5 1 15 10 3  الرعد

           1   2 1     1   1   5   26 4 10  إبراهيم

                               12   18 6 31  الحجر

               1 1 1 1 1 4 2 2 26 3 30 11 7  النحل

   2         4   3 2 22   1   2 6 5 23 6 26  اإلسراء

           5 7 2       2   3 3 9 1 20 8 39  الكهف

 0         2 10   2     1 3 4 2 19 3 21 9 20  مريم

           2 6 5 1     7 5 5   28   27 7 68  طه

   1       6     1     3 1 2 2 27 1 24 8 17  األنبياء

         2 2   1     11 3 2 13 3 14 2 27 12 2  الحج

   1         6 16 1 1   1 1 0 1 20   18 20 30  المؤمنون

         7 1 4 10 2 7 22     10   7 17 17 14 2  النور

             1       2 1   1   13 4 26 9 2  الفرقان

             2 7       1   6 2 17   29 1 120  الشعراء

 2 2     4   1         4   4   21   14 8 39  النمل 

         1     5 1     2   2 1 17 1 20 10 31  القصص

                 2     1 2 5   9 1 15 8 14  العنكبوت

             2 4 1       2 4 1 15 6 14 6 4  الروم

         1   5   2       3 2   4 1 6 7 5  لقمان

               1       2   2 1 4   6 4 8  السجدة

     1 1     9 3   8 14 1 7 2 1 11 25 20 13 1  األحزاب

               2 2         1   6   17 4 19  سبأ

   1         2   2       1     9   16 10 1  فاطر

             1 1 1     2 2 6 1 15 1 12 5 19  يس

                 1         3   29   27 20 34  الصافات

                       3 1   2 12 7 14 6 20  ص

   1             3 1     2 10 1 6 2 29 13 3  الزمر

               2 3     1 3 13   9   38 7 28  افرغ
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         1       1 2       6 1 9 1 20 10 10  فصلت 

           1 1   1 2   3   4 2 14 6 14 15 2  الشورى

   1     1             2 3 2 1 7   17 9 13  الزخرف

                 1     3   2   8 7 16 8 4  الدخان

         1       3     1   1   5 2 14 2 4  الجاثية

   1     2   1           3 2   4 4 15 5 6  األحقاف

                 1       1 2   8 1 19 13 1  محمد

           3   2 1 1     4 4   13 5 8 8 4  الفتح

   1     1   2   2 1 6     3 1 4 7 4 6 4  الحجرات

                 1       1     6   22 5 22  ق

         1   1           1 1   12   19 5 9  الذاريات

                 1             1   14 10 8  الطور

         1     3 4       1 2 1 13   12 2 7  النجم

           1                   13 3 26 3    القمر

           3         2       3 14   7 16    الرحمن

   1                           16   26 35 17  الواقعة

   2         4   2 1     1   1 4   7 9 3  الحديد

   1         5     3 8   1 3   5 4 14 3 1  المجادلة

             2       2     1   3 12 12 3    الحشر

     2             1 6     2 3   5 4 1    الممتحنة

     2     1 2         2       3 3 4 6    الصف

                     2 1       3 1 2 3    الجمعة

             1                 2 6 7   2  المنافقون

                 1 2       2   1 1 3 4 1  التغابن

                 1 1 6     1   3   4 5    الطالق

             1 1   1   2   2   5 5 4 1 1  التحريم

                               3   13 1 8  الملك

                       1   2   2 7 6 2 7  القلم

                               1   30 6    الحاقة

       1     2           2         20 13    المعارج

                           2   7   3 4 1  نوح

   1                   1   2 1   2 4 3    الجن

             1   1 1     1     1 2 9 2    المزمل

                 2       1       1 40 3 9  المدثر

                 2             4 6 20 2 5  القيامة

                 2       1 1   2   6 19 1  اإلنسان

                         1     5   33 4   المرسالت

                               11 2 19 7 16  النبأ

                 1             8   23 2   النازعات

               11 1             19 7 9 2 8  عبس

                 1                 12 1    التكوير

               3 2             3   11 1    االنفطار

   1                               23 13    المطففين

                                   17 4    االنشقاق

                                   6 2    البروج

                 1             3   7 2    الطارق

             1         2       4   3 2    األعلى

                 1             4   11 9    الغاشية

             2                     19 4    الفجر

             5                 2   2 6   البلد
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                 2             8   3 1    الشمس

           2 2   1             4 17 7 7    الليل

                               8 5   1    الضحى

                               4     4    الشرح

                               1     1 2  التين

                           1   5 14 6      العلق

                               5     5    القدر

         2                 1       1 3    البينة

                 3         1       7 1    الزلزلة

                                   3      العاديات

                 2                 9 2    القارعة

                                   8      التكاثر

             1                     1 1    العصر

                                   9      الهمزة

                               5         الفيل

                           1   4          قريش

             3                   4 7      الماعون

                           1   2 3 1 1    الكوثر

                           6     6        الكافرون

                               3 3   1    النصر

                                 5 5      المسد

  اإلخالص
      4 1   4                           

  الفلق
        5   1                           

                           3   6          الناس
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  )2(ملحق رقمال
  : اإلدارية التربوية في كل سورة من سور القرآن الكريمالمبادئتكرار واقع 

  

أرقام اآليات   ظهر فيها تطبيقات للمبدأأرقام اآليات التي ت  المبدأ  السورة

أمر  التي فيها

  لمبدأبامباشر 

مجموع 
  التكرار

  الفاتحة
1/7  

  مكية

  1    2  رعاية األفراد

/5/38/62/82/103/110/112/152/153  الترغيب
157/158/160/177/184/186/195/
197/202/207/212/215/218/221/
237/245/256/257/261/262/265/
268/271/272/273/274/277/280  

25/155/
223  

40  

/7/10/15/16/19/24/27/39/40/41/48  الترهيب
61/66/79/81/85/86/90/96/104/107

/114/120/121/123/126/130/137/
145/159/161/162/165/166/167/
168/169/174/175/176/178/181/
190/191/196/197/200/205/206/
209/210/211/217/223/229/231/
233/235/254/257/264/266/268/
275/276/278/279/281/282/283/
284  

  71  

/11/13/28/30/31/32/33/61/67/68  الحوار
69/70/71/76/80/91/93/94/106/107

/111/116/124/126/133/135/139/
140/142/170/189/215/217/219/
220/222/233/246/247/248/249/
258/259/260  

  43  

  البقرة
2/286 

  مدنية

  7    134/141/281/286/ 48/119/123  المسؤولية الفردية
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/22/29/35/36/37/47/60/64/87/97  رعاية األفراد
105/122/143/144/150/151/153/
157/178/185/186/187/198/212/
213/222/231/239/249/251/255/
257/267/282/286  

  35  

  4    22/165/193/285  وحدة األمر

  5    124/125/130/247/253  اختيار األكفأ
83/177/178/184/185/187/189/196  تفصيل التعليمات

/197/198/199/200/203/215/217/
219/220/221/222/223/224/225/
226/227/228/229/230/231/232/
233/234/235/236/237/238/239/
240/241/267/280 /282/ 283  

  42  

  4  282  193/194/ 190  العدل
  2    87/119  التفويض

/89/97/98/99/100/102/104/113  التعقيب على األحداث
115/125/135/142/143/144/145/
158/187/189/195/196/197/198/
199/200/201/202/207/217/218/
219/220/222/223/228/229/232/
256/267/272/284/285/286  

  42  

  6    40/152/191/192/194/202  المكافأة

/12/13/16/44/57/78/79/80/83/87  العتاب
88/89/90/91/96/101/140/204/205  

  19  

/173/178/182/184/185/187/196  المرونة
198/203/224/225/226/229/230/
233/234/235/236/240/280/282/
283/286  

  23  

  5    93/ 84/ 27/40/63  تنفيذ المواثيق
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  2  148  253  لتنافس والدرجاتا
/3/27/83/132/177/196/215/220  عالقات اجتماعية

226/227/228/229/230/231/232/
233/234/235/237/240/241/245/
261/262/263/264/265/266/270/
271/272/274/282/283  

180/195/
236/254/
267/280  

40  

  2    111/211  البينة
  

/4/10/11/19/22/28/30/56/77/82/86  الترهيب
87/88/90/91/94/100/105/106/116/
117/130/131/151/161/176/177/
178/180/181/187/188/192/196/
197  

12/21  37  

14/15/30/31/57/76/89/92/104/107  الترغيب

/114/115/132/133/134/136/144/
145/146/148/150/157/159/169/
170/171/172/174/179/185 /
186/195/198/200  

  34  

/20/37/39/40/41/42/43/45/46/47  الحوار
48/49/52/53/61/64/65/66/72/73/
81/93/154/167/168/183  

159  27  

  3    33/42/179  اختيار األكفأ
/13/37/39/42/45/49/54/55/74/103  رعاية األفراد

111/122/123/124/125/126/139/
150/152/154/160/164/174/179  

159  25  

آل 
  عمران

2/200  
  مدنية

12/13/23/28/61/72/77/86/101/102  التعقيب على األحداث

/103/113/114/115/118/122/123/
124/125/126/127/128/140/141/
142/143/144/152/153/154/155/
169/172/173/174/181/186/188/

  39  
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195  
  3    25/30/161  المسؤولية الفردية

  6  32/132  50/64/83/172  وحدة األمر
  7    14/49/50/51/64/96/97  تتفصيل التعليما

/18/21/61/75/113/114/115/130  العدل والموضوعية
182/195/199  

  11  

/23/24/25/29/69/75/77/98/99/101  العتاب
110/144/152/156/167/181  

  16  

      133  الدرجات والتنافس
  6    9/76/77/81/194/187  تنفيذ المواثيق

  8    28/52/103/104/105/119/134/159  العالقات االجتماعية
  2    93/183  البينة

  1    75  األمانة

  5    115/125/157/172/179  المكافأة
  

/1/10/14/18/20/30/37/42/47/50/56  الترهيب
65/84/85/93/97/102/108/111/112/
115/121/123/135/137/140/142/
144/145/150/151/155/160/161/
168/169/172/173  

34/138  40  

/13/17/31/40/57/66/67/68/69/70  الترغيب
74/85/95/96/99/100/104/106/110/
122/124/125/129/130/134/146/
152/162/173/175  

  30  

/58/105  3/19/40/129/171  العدل والموضوعية
127/135  

9  

/22/23/24/25/28/43/92/101/102  المرونة
103/148  

  11  

  النساء
3/176  

  مدنية

/2/3/4/5/6/7/8/11/12/19/20/21/22  تفصيل التعليمات
23/24/25/29/33/34/35/36/43 

  30  
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/92/102/114/127/128/129/130/
176  

26/27/28/35/79/83/92/94/113/125  رعاية األفراد

/141/158/164/176  
  14  

/1/3/4/7/8/9/19/75/92/94/98/127  العالقات االجتماعية
128/129/130  

2/5/6/10
/11/33/
36  

22  

  1  58    األمانة
  2    125/164  اختيار األكفأ

  4    77/78/97/109  الحوار
  2    111/123  المسؤولية الفردية

59/69/80  60/61/64/65/83/125  وحدة األمر
/135  

10  

/38/39/44/46/49/50/51/53/54/60  العتاب
62/72/73/77/78/81/88/89/97/141/
153  

  21  

  8    154/155 /19/20/21/58/90/92  تنفيذ المواثيق

  3    24/85/86  المكافأة
  3    32/95/96  الدرجات والتنافس

  4  94  15/19/157  البينة
التعقيب على 

  األحداث
3/11/19/24/32/37/43/44/48/51/59/
60/65/69/77/83/88/89/90/94/95/
97/100/102/105/106/107/108/109

/110/111/112/113/115/116/123/
127/128/176  

  39  

  
  

/2/5/10/12/13/14/32/33/36/37/38  الترهيب
41/44/45/47/51/53/54/60/64/72/
73/78/80/86/92/94/95/96/98/115  

  المائدة  31  
5/120  
  نيةمد

  16  /9/12/16/27/35/39/42/48/56/65/66  الترغيب
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69/74/85/98/119  
  6  8  2/42/45/77/82  العدل والموضوعية

  7  2/89/95  54/55/56/91  العالقات االجتماعية

/4/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27  وارالح
28/29/40/64/104/110/111/112/
113/114/115/116/117/118/119  

  26  

  8    3/6/34/45/89/93/95/101  المرونة
3/6/7/11/15/16/19/20/27/46/67/88  رعاية األفراد

/110  
  13  

  6    45/56/65/66/85/90  المكافأة

التعقيب على 
  األحداث

6/33/41/42/51/44/45/47/51/56/57/
59/67/87/90/91/93/101/106/107  

  20  

  1    105  المسؤولية الفردية

  4  8/92  3/50  وحدة األمر
  3    12/15/44  اختيار األكفأ

  11  1  7/12/13/14/41/70/89/106/107/108  تنفيذ المواثيق
/12/19/31/32/43/63/64/65/66/71  العتاب

74  
  11  

  1  48    الدرجات والتنافس

/2/3/4/5/6/12/45/54/55/56/89/90  تفصيل التعليمات
91/94/95/96  

  20  

  

/8/9/12/19/22/23/30/37/40/41/46  الحوار
47/63/64/80/81/91/109/124/128/
143/144/148/156/157  

  26  

/12/33/34/54/55/61/64/75/83/84  رعاية األفراد
87/95/96/97/98/99/127/141/142  

  19  

  األنعام
6/165  

  مكية

/5/6/10/11/12/15/27/30/31/40/45  الترهيب
46/47/49/65/70/88/93/94/120/123

/124/125/128/129/134/135/147/

19/51  34  
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157/158/159/165  
/12/16/32/48/54/82/127/147/160  الترغيب

165  
  10  

  3    83/132/165  الدرجات والتنافس

  3    69/158/164  المسؤولية الفردية
  5    1/4/5/128/130  العتاب

  8    83/84/85/86/87/89/90/124  اختيار األكفأ
  2  152  131  العدل والموضوعية

  5    119/145/146/151/152  تفصيل التعليمات

  2    119/145  المرونة
/14/56/57/100/114/121/136/145  وحدة األمر

150/162/163/164  
  12  

التعقيب على 
  األحداث

33/51/52/53/54/108/121/160    8  

  1    152  تنفيذ المواثيق

  2    151/152  العالقات االجتماعية
  1  90    القدوة  
  

12/13/14/15/16/17/18/20/22/23/24  الحوار
/25/28/37/38/39/44/50/51/59/60/
61/62/63/65/66/67/68/69/70/71/73
/74/75/76/77/80/81/82/85/86/87/
88/89/90/104/105/106/109/110/
111/112/113/114/115/121/122/
123/124/125/126/127/128/129/
132/134/138/139/140/143/144/
145/150/164/172/173/187/203  

  األعراف  78  
7/206  

  مكية

10/11/24/32/54/56/57/64/69/72/74  رعاية األفراد
/86/128/137/141/156/157/160/161

/200  

  20  
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/4/5/6/7/9/27/30/36/37/38/39/40  الترهيب
41/44/47/48/50/51/53/59/72/84/86
/96/97/98/99/100/101/145/146/

147/152/162/165/167/178/186/
187  

2  40  

/8/26/32/35/42/43/44/46/49/56/63  الترغيب
72/128/137/153/156/157/161/165/
167/169/170/204  

  23  

  2    172/173  المسؤولية الفردية

  2    144/155  أاختيار األكف
  4    29/85/159/181  دل والموضوعيةالع

  3    19/33/85  تفصيل التعليمات
  5    58/64/161/165/204  المكافأة

  5    3/33/54/140/157  وحدة األمر

  1    31  التعقيب على األحداث
  4    102/172/189/190  تنفيذ المواثيق

  
  

  6    4/24/29/60/70/74  الترغيب
/13/14/16/24/25/35/36/37/38/50  الترهيب

51/52/53/54/58/59/73  
  17  

/7/8/9/10/11/12/17/18/19/26/30  رعاية األفراد
33/34/40/42/43/44/62/63/64/66  

  21  

  6    15/25/46/72/74/75  العالقات االجتماعية

  2    16/41  تفصيل التعليمات
  2    66/68  المرونة

التعقيب على 
  األحداث

1/2/3/4/5/6/9/17/19/33/34/67/68
/69/70/75  

  16  

  4    56/58/71/72  تنفيذ المواثيق

  األنفال
8/75  

  مدنية

  6    7/21/34/35/67/68  العتاب
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  4  1/20/46  39  وحدة األمر
  1  27    األمانة

  1    4  الدرجات والتنافس

  1    1  الحوار
  

  7    4/6/7/75/76/77/111  تنفيذ المواثيق

14/25/26/28/36/40/51/52/61/117  رعاية األفراد

/118/123/ 129  
  13  

/3/17/23/24/35/37/39/49/55/61  الترهيب
63/66/67/68/69/73/74/79/81/85/
90/93/95/98/101/109/125  

9/34/122  30  

3/5/18/21/22/41/27/71/72/88/89  الترغيب
/99/100/102/104/111/117/ 118 
/120/121  

112  21  

  2    19/20  الدرجات والتنافس
/ 47/58/59/61 /38/43  لعتابا

86/87/93/113  
  10  

  5    43/91/92/117/118  المرونة

  4    13/50/52/61  الحوار
  3    29/36/60  تفصيل التعليمات

  4    4/7/98/99  العدل والموضوعية
  4    31/36/37/71  وحدة األمر

العالقات 
  االجتماعية

60/128        103  3  

  1    5  المكافأة

  التوبة
9/129  

  مدنية

ى التعقيب عل
  األحداث

19/39/49/58/65/66/74/79/84/95/
96/102/107/108/113/114/117/
118/119  

  19  
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/15/16/20/28/29/31/34/35/38/48  الحوار
49/50/51/52/53/59/68/76/77/78/
79/80/81/84/85/86/88/89/90/91/
92  

  32  

/5/14/22/31/35/57/60/62/63/64  رعاية األفراد
65/67/73/89/90/93/103  

  17  

/4/7/8/11/12/13/17/21/24/27/28  الترهيب
30/33/39/45/50/51/52/53/54/69/
70/73/74/92/95/96/97/100/101/
102/106  

2/  33  

4/9/10/25/26/57/58/62/63/64/98  الترغيب
/103  

2/87  14  

  3    4/22/23  تنفيذ المواثيق

  2    30/108  المسؤولية الفردية

  يونس
10/109  
  مكية

  5    4/41/44/47/54  عيةالعدل والموضو
  
  

/13/25/26/27/28/29/30/31/32/33  الحوار
34/35/38/39/41/42/43/45/46/47/
48/50/51/52/53/54/55/56/57/61/
62/63/64/65/69/70/71/72/73/74/
76/78/79/80/81/84/85/86/87/88/
89/90/91/92/93  

  55  

/6/37/41/44/48/49/58/61/66/69/71  رعاية األفراد
73/81/88/90/116/117/120  

  18  

/2/3/4/8/12/15/16/17/18/19/20/21  الترهيب
22/25/48/60/64/67/68/81/82/83/
93/94/95/98/99/100/101/102/103/
104/105/106/107/112/113/116/
119/121/122  

  41  

  هود 
11/123  
  مكية

  12  /2/3/11/23/52/58/94/105/108/114  الترغيب
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115/117  
  2    88/112  القدوة

  2    85/117  العدل والموضوعية

  3    61/84/85  تفصيل التعليمات
  1    85  العالقات االجتماعية

  2  112  123  وحدة األمر
  2    3/52  المكافأة

  

/4/5/8/9/10/11/12/13/14/16/17  الحوار
18/23/25/26/27/28/29/30/31/32/
33/36/37/38/39/40/41/42/43/44/
45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/
55/59/60/61/62/63/64/65/66/67/
69/70/71/72/73/74/75/77/78/79/
80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/
90/91/92/93/94/95/96/97/98  

  80  

/3/15/21/22/24/34/38/56/64/68  رعاية األفراد
76/90/100/101/110  

  15  

  5    22/56/57/90/109  الترغيب

  2    66/80  تنفيذ المواثيق
  8    18/29/30/64/77/83/89/96  العتاب

  7    6/21/22/54/55/56/76  أاختيار األكف

  2    75/79  العدل والموضوعية
  1    67  تفصيل التعليمات

  1    76  الدرجات والتنافس
  1    40  وحدة األمر

  1    54  المكافأة
التعقيب على 

  األحداث
110/111    2  

  يوسف
12/111  
  مكية
  

  1    55  األمانة
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  3    7/16/27  الحوار
  5    2/3/4/8/11  رعاية األفراد

/5/6/7/11/12/13/18/25/31/32/33  الترهيب
34/35/37/42  

  15  

  10    6/18/20/21/22/23/24/28/29/35  الترغيب
  3    20/25/31  تنفيذ المواثيق

  1    42  المسؤولية الفردية

  الرعد
13/43  
  مدنية

التعقيب على 
  األحداث

13    1  

  

  10    9/10/11/12/13/14/21/22/44/45  الحوار
  5    6/7/32/33/34  رعاية األفراد

/2/3/7/13/15/16/17/18/21/22/27/28  الترهيب
29/30/31/42/43/45/46/47/48/49/50/
51/52  

44  26  

  4    7/14/23/27  الترغيب

  1    51  المسؤولية الفردية
  1    30  وحدة األمر

  2    6/28  العتاب 

  1    5  أاختيار األكف

  إبراهيم
14/52  
  مكية
  

  1    7  المكافأة
  

/6/7/8/32/33/34/35/36/37/38/39/40  الحوار
41/42/52/53/54/55/56/57/58/59/60/
62/63/64/65/68/69/70/71  

  31  

/9/16/17/18/19/20/21/22/42/53/87  رعاية األفراد
95  

  12  

/2/12/24/25/43/44/50/73/74/75/76  الترهيب
77/79/84/89/92/93/96  

  18  

  الحجر
15/99  
  مكية

  6    24/45/46/47/48/49  الترغيب
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  7  125  /17/24/30/86/101/102  الحوار
/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/18  رعاية األفراد

53/66/67/68/69/72/78/80/81/99/
114/127/128  

  26  

/25/26/27/28/29/34/36/45/46/47/51  الترهيب
61/62/63/84/85/86/87/88/94/104/
106/107/108/109/112/113/116/117  

2  30  

30/31/32/41/42/96/97/110/119/126  الترغيب

/128  
  11  

91/92/94    تنفيذ المواثيق
/95  

4  

  1    111  المسؤولية الفردية

العدل 
  والموضوعية

126  90  2  

  1    2  أاختيار األكف
  1    115  تفصيل التعليمات

  1    115  المرونة
  2    36/116  وحدة األمر

التعقيب على 
  األحداث

76/103/106    3  

  النحل
16/128  
  مكية

  1    54  العتاب
  

/42/47/48/49/50/51/61/62/63/64  الحوار
65/68/69/85/90/91/92/93/94/95/
96/98/99/100/101/102  

  26  

  6    12/20/31/66/70/74  رعاية األفراد

  اإلسراء
17/111  
  مكية

/8/10/14/16/17/18/22/27/29/31/32  الترهيب
39/57/58/59/60/72/75/76/82/86/
97/98  

  23  
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  6    9/19/25/71/82/87  الترغيب
  1  34    تنفيذ المواثيق

  3    13/14/15  المسؤولية الفردية

  4  23/24/26  34  العالقات االجتماعية
  2    21/55  الدرجات والتنافس

  2  35  33  العدل والموضوعية
/4/5/6/7/23/24/25/26/27/28/29/30  تفصيل التعليمات

31/32/33/34/35/36/37/38/78/79  
  22  

  2    25/28  المرونة

التعقيب على 
  األحداث

57/59/80/85/110    5  

  
  

/19/20/21/22/34/35/36/37/38/39  الحوار
40/41/62/63/64/66/67/68/69/70/
71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/
81/82/83/86/87/88/94/95/96  

  39  

  9    13/16/17/18/46/65/82/84/95  رعاية األفراد
/17/29/48/49/50/52/53/55/58/59  الترهيب

87/100/101/102/103/104/105/106  
2/4  20  

  8  2/3  30/31/46/88/107/108  الترغيب

  7    28/79/80/81/82/94/95  العالقات االجتماعية
  2    84/65  أاختيار األكف

  3    86/87/88  موضوعيةالعدل وال
  2    37/50  العتاب

  3  28  14/50  وحدة األمر

  5    30/31/94/107/108  المكافأة

  الكهف
18/110  
  مكية

  1    110  التعقيب على األحداث
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7/8/9/10/18/19/20/21/27/28/29/42  الحوار
/43/44/45/46/47/48/77/78  

  20  

/7/12/13/15/19/21/24/25/26/30/33  رعاية األفراد
47/49/50/52/53/57/58/97  

  19  

/37/38/39/45/59/68/69/70/71/72  الترهيب
74/75/79/80/84/86/93/94/95/97/
98  

  21  

  9    60/61/62/63/72/76/85/96/97  الترغيب
  3    54/78/87  تنفيذ المواثيق

  2    80/95  المسؤولية الفردية

  1    58  أاختيار األكف
  2    95/14  العدل والموضوعية

  4    44/48/64/65  وحدة األمر
  2    76/96  المكافأة

  3    64/77/78  التعقيب على األحداث

  مريم 
19/98  
  مكية

  10    5/6/14/28/32/42/45/47/53/55  العالقات االجتماعية
  
  

/17/18/24/25/26/27/28/29/30/31  الحوار
32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/
42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/
52/53/54/55/57/58/59/61/62/63/
64/65/66/70/71/72/73/83/84/85/
86/87/90/91/92/93/94/95/96/97/
103/104/124/125/126/133/134/
135  

  68  

/2/13/23/36/37/38/39/40/41/46/50  رعاية األفراد
53/54/55/68/77/80/81/99/113/117

/118/119/122/132  

  28  

  طه
20/135  
  مكية

/16/48/61/69/74/81/97/100/101  الترهيب
102/103/104/105/106/107/108/

  27  
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109/110/111/113/124/125/126/
127/128/129/135  

  7    75/76/82/112/123/131/132  الترغيب
  5    58/86/87/97/115  تنفيذ المواثيق

  1    15  المسؤولية الفردية
  5    86/89/92/93/131  العتاب

  7    42/43/122 /29/30/41/ 13  أاختيار األكف

  6    10/29/30/31/32/94  قات االجتماعيةالعال
  5  90  13/14/92/93  وحدة األمر

  2    75/76  المكافأة
  
  

/24/52/53/54/55/56/57/59/60/61  الحوار
62/63/64/65/66/67/68  

  17  

/10/30/31/32/33/69/70/71/72/73  رعاية األفراد
74/75/76/77/78/79/80/81/82/84/
85/86/88/90/91/105/107  

  27  

/1/9/11/12/13/14/15/18/29/35/39  الترهيب
40/41/43/46/77/96/97/98/99/100/
109/111  

45  24  

  8    49/84/88/90/94/101/102/103  الترغيب

  1    104  تنفيذ المواثيق
  1    47  المسؤولية الفردية

  3    73/74/105  أاختيار األكف
  2    47/94  العدل والموضوعية

  1    90  لدرجات والتنافسا

  2    22/25  وحدة األمر
  6    75/77/86/88/90/91  المكافأة

  األنبياء
21/112  
  مكية
  

التعقيب على 
  األحداث

101    1  
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  2    5/68  الحوار
/5/28/34/36/38/39/40/41/52/58/60  رعاية األفراد

61/63/65  
  14  

1/2/3/4/8/9/10/11/18/19/20/21/22  الترهيب
/25/31/38/44/45/47/48/49/51/53/
55/57/71/72  

  27 

 12  34/37  14/23/24/32/35/50/56/58/59/77  الترغيب

 2  29  47  تنفيذ المواثيق

  1    15  العتاب 
  3    26/75/78  أاختيار األكف

  3    10/17/25  العدل والموضوعية

/26/27/28/29/30/33/34/36/37/77  تفصيل التعليمات
78  

  11  

  2    8/71  البينة

/12/13/18/26/30/31/32/40/54/56  وحدة األمر
62/67/73  

  13  

  2    39/40  المكافأة

  الحج
22/78  
 مدنية

التعقيب على 
  األحداث

19/39    2  

  

/23/24/25/26/32/33/34/35/36/37  الحوار
38/39/40/84/85/86/87/88/89/105/
106/107/108/109/110/111/112/
113/114/115  

  30 

/12/13/14/17/18/19/20/21/22/27  فرادرعاية األ
28/40/49/50/73/78/79/80/95/96  

  20  

/100//43/44/54/55/56/64/65/77  الترهيب
101/103/104/105/106/107/108/
115/117  

  18  

  المؤمنون
23/118  
 مكية

  20  /1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/57/58/59  الترغيب
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60/61/  
102/109/110/111  

  1    8  تنفيذ المواثيق
  1    101  ديةالمسؤولية الفر

/64/65/66/67/68/69/70/71/72/75  العتاب
76/77/105/109/110/114  

  16  

  1    50  اختيار األكفأ
  1        62  العدل والموضوعية

  6    4/5/6/7/45/50  العالقات االجتماعية

  1    62  المرونة
  1    61  الدرجات والتنافس

  
  

  2   22/53  الحوار
  7   10/11/14/20/21/43/55  رادرعاية األف

/2/3/4/7/9/11/15/17/19/21/23/24  الترهيب
25/39/40/57/63  

 17  

/5/22/26/30/31/32/33/38/51/52/54  الترغيب
55/56/62  

 14  

  4   12/22/27/31  العالقات االجتماعية

  2   2/11  المسؤولية الفردية
  10   12/15/16/17/22/47/48/49/50/63  العتاب 

  7   3/6/7/8/9/13/15  بينةال
/2/3/4/5/6/7/8/9/22/27/28/29/30  تفصيل التعليمات

31/32/33/58/59/60/61/62/63  
 22  

  7 22  29/31/33/58/60/61  المرونة

  10 54/56  47/48/49/50/51/52/55/63  وحدة األمر
  1   55  المكافأة

  النور
24/64  
 مدنية

/3/4/5/6/11/12/13/14/15/16/17/18  التعقيب على األحداث
22/23/33/55/61  

 17  
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  2    17/18  الحوار
  13    1/33/35/45/46/47/48/49/53/54/59/61/62  رعاية األفراد

  1/11/12/13/14/19/22/23/25/26/27/28/29/34  الترهيب
/36/37/38/39/40/41/42/56/66/68/69/77  

  26  

  9    15/16/24/56/70/75/76  الترغيب

  1    63  اعيةالعالقات االجتم

  1    35  اختيار األكفأ
  2    68/72  تفصيل التعليمات

  1    2  وحدة األمر

  الفرقان
25/77  

  مكية

  4    27/32/68/70  التعقيب على األحداث
  

/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20  الحوار
21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/
34/35/36/37/41/42/47/48/49/50/51/
61/62/69/70/71/72/73/74/75/76/77/
78/79/80/81/82/92/93/94/95/96/97/
98/99/100/101/102/106/107/108/109/
110/111/112/113/114/115/116/124/
125/126/128/129/130/131/132/133/
134/135/136/137/138/142/143/144/
145/146/147/148/149/150/151/152/
153/154/155/156/161/162/163/164/
165/166/167/168/177/178/179/180/
181/182/183/184/185/186/187/188  

  120  

/7/15/52/59/62/63/64/65/78/79/80/81  رعاية األفراد
82/119/133/134/170  

  17  

  الشعراء
26/227  
  مكية

/6/91/92/93/94/100/101/102/115/120  الترهيب
135/139/156/158/171/172/173/189/
200/201/202/204/205/206/207/208/

214  29  
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213/227  

  1    90  الترغيب

  2    214/215  العالقات االجتماعية
  7    5/6/7/204/205/206/207  العتاب

  1    10  اختيار األكفأ
  3    181/182/183  العدل والموضوعية

/108/110    وحدة األمر
126/131/
144/150/
163/179  

8  

/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30  الحوار
31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/42/
44/46/47/48/49/54/55/56/60/62/63/
64/67/68/69/71/72  

  39  

/6/7/8/9/10/11/12/15/16/19/50/53/57  رعاية األفراد
60/61/62/63/64/73/79/86  

  21  

/4/5/14/51/52/57/58/72/82/83/85/87  الترهيب
90/92  

  14  

  8    2/3/11/46/53/77/89/92  الترغيب

  2    28/38  التفويض

  2    15/38  الدرجات والتنافس
  1    18  العالقات االجتماعية

  4    8/9/15/59  اختيار األكفأ
  4     31/44/79/91  وحدة األمر

  النمل
27/93  
  مكية

  4    21/22/27/64  البينة
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  /23/24/25/26/27/28/30/31/32/33/34/35/36/37  الحوار
38/47/48/49/57/61/62/63/65/66/74/75/76/  
77/78/79/80  

  31  

  /3/5/6/7/10/13/14/17/30/31/32/35/57/71  رعاية األفراد
72/73/85  

  17  

  37/40/41/42/46/50/58/59/61/62/63/64/65/66  الترهيب
/75/77/78/81/82/84  

  20  

  10    53/54/60/61/67/80/83/84//14/52  الترغيب

  5    47/48/49/50/51  العتاب 
  1    84  المسؤولية الفردية

  1    84  العدل والموضوعية
  2    26/34  اختيار األكفأ

  2    70/88  وحدة األمر

  القصص
28/88  
  مكية

  1    75  البينة
التعقيب على   

  األحداث
56    1  

  
  14  46  16/17/18/24/25/28/29/31/32/33/50/61/63  الحوار

  9    15/24/27/31/33/60/62/65/67  رعاية األفراد

  4/13/14/22/23/25/34/35/37/38/39/40/52/53  الترهيب
/54/55/68  

  15  

  8    5/6/7/9/56/58/59/69  الترغيب
  2    65/66  تنفيذ المواثيق

  2    6/8  المسؤولية الفردية
  1    27  اختيار األكفأ

  5    8/16/17/41/46  وحدة األمر

  العنكبوت
29/69  
  مكية

  1    8  األحداثالتعقيب على 
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  4    28/40/55/56  الحوار
  5/19/20/21/22/23/24/33/37/40/46/47/48/50  اية األفرادرع

/54  
  15  

  14    9/10/12/13/16/29/34/41/42/43/44/47/55/57  الترهيب

  6    15/38/39/44/45/47  الترغيب

  2    6/60  تنفيذ المواثيق
  1    44  المسؤولية الفردية

  4    33/34/53/36  العتاب 

  1    44  العدل والموضوعية

  4    4/25/30/43  ألمروحدة ا

  2    21/38  العالقات االجتماعية

  الروم
30/60  
  مكية

  6    2/3/4/5/6/7  التعقيب على األحداث

  
  5    20/21/25/29/31  الحوار

  4    10/20/29/31  رعاية األفراد

  6  7  6/12/21/24/33  الترهيب
  7    3/4/5/8/9/12/22  الترغيب

  3    9/32/33  تنفيذ المواثيق

  2    12/33  ية الفرديةالمسؤول

  5    4/14/15/17/18  العالقات االجتماعية

  2    15/21  وحدة األمر
  1    20  البينة

  لقمان
31/34  
  مكية

  1    15  التعقيب على األحداث

  
  8    3/10/11/12/13/14/28/29  الحوار

  4    7/8/9/27  رعاية األفراد

  6    12/13/14/20/21/22  الترهيب

  السجدة
23/30  
  مكية

  4    16/17/18/19  الترغيب
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  1    9  العتاب 
  2    23/24  اختيار األكفأ

  1    18  العدل والموضوعية

  2    5/24  وحدة األمر

  
  1    63  الحوار

  11    9/10/11/12/22/25/26/27/33/43/56  رعاية األفراد

8/16/17/18/19/24/30/36/45/53/57/58/60/61/62  الترهيب
/63/64/65/66/73  

  20  

  13  47  21/23/24/29/31/35/43/44/45/70/71/73  رغيبالت

  7    7/8/12/15/22/23/24  تنفيذ المواثيق
  1    72  األمانة

  1    7  اختيار األكفأ
  1    5  العدل والموضوعية

  14    4/5/6/32/33/34/49/50/51/52/53/54/55/59  تفصيل التعليمات

  8    5/6/37/38/50/51/52/55  المرونة

  2    33/36  وحدة األمر

  9    4/5/6/37/49/50/51/53/55  العالقات االجتماعية

التعقيب على 
  األحداث

*9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/
23/24/25/26*/27/28/35/36/37/51/53  

  25  

  3    36/53/72  العتاب 

  األحزاب
33/73  
  مدنية

  1    21  القدوة

3/7/8/9/23/24/25/29/30/31/32/33/34/35/36/40  الحوار
/41/42/43  

  19  

  6    3/10/11/12/13/18  رعاية األفراد

/5/8/9/12/16/17/19/30/31/33/38/42/45/46/51  الترهيب
52/54  

  17  

  سبأ
34/54  
  مكية

  4    4/11/15/37  الترغيب
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  2    52/53  العتاب
  2    25/50  المسؤولية الفردية

  1    50  وحدة األمر

  1    37  الحوار
  9    3/9/10/11/12/13/27/39/41  رعاية األفراد

/5/6/7/10/16/17/18/23/24/26/36/37/39/43/44  الترهيب
45  

  16  

  10    7/10/18/24/29/30/32/33/34/35  الترغيب

  1    5  تنفيذ المواثيق

  2    18/39  المسؤولية الفردية
  2    18/29  العالقات االجتماعية

  فاطر
35/45  
  مكية

  1    32  الدرجات والتنافس
  

  14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27  ارالحو
/47/52/78/79/81  

  19  

/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/44/71/72/73  رعاية األفراد
80  

  15  

  13    6/29/31/32/49/50/59/63/64/65/66/67/70  الترهيب

  5  11  55/56/57/58  الترغيب

  2    52/63  تنفيذ المواثيق

  1    54  المسؤولية الفردية
  2    3/14  اختيار األكفأ

  1    54  العدل والموضوعية

  1    47  العالقات االجتماعية
  6    20/22/23/61/74/83  وحدة األمر

  1    78  التعقيب على األحداث

  يس
36/83  
  مكية

  1    77  العتاب
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/15/16/17/18/19/20/21/27/28/29/30/31/32/35  الحوار
36/37/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/85/86/
87/95/96/97/102/151  

  34  

/6/7/75/76/77/78/79/80/98/101/107/108/109  رعاية األفراد
110/112/113/115/116/117/118/119/120/121/
130/134/146/171/172/173  

  29  

/18/19/20/21/22/23/24/25/26/33/34/38/55/62  الترهيب
63/64/65/66/67/68/73/82/136/175/176/177/
179  

  27  

/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/60/61/74/80  الترغيب
81/105/110/121/131/160  

  20  

  1    24  المسؤولية الفردية

  الصافات
37/182  
  مكية

  3    102/125/126  وحدة األمر

  
  /21/22/23/24/59/60/61/62/63/75/76/77/78  الحوار

79/80/81/82/83/84/85  
  20  

  12    18/19/20/36/37/38/39/40/42/43/44/46  رعاية األفراد

  14    14/15/26/55/56/57/58/59/60/61/65/70/85/88  الترهيب
  6    49/50/51/52/53/54  الترغيب

  3    45/46/47  اختيار األكفأ

  1    53  تنفيذ المواثيق

  2    22/26  العدل والموضوعية 

  ص
38/88  
  مكية

  7    1/2/3/4/5/6/7  التعقيب على األحداث

  
  3    38/71/72  حوارال

  6    5/6/8/21/22/36  رعاية األفراد
  الزمر
39/75  
  /8/13/15/16/19/22/23/24/25/26/32/39/40  الترهيب  مكية

47/48/49/50/51/54/55/56/57/58/59/60/63  
/68/71/72  

  29  
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  13  17  /9/10/18/20/22/23/33/34/53/61/73/74  الترغيب
  2    20/74  تنفيذ المواثيق

  3    7/41/70  المسؤولية الفردية

  1    69  العدل والموضوعية

  1    53  المرونة
  10    2/3/8/11/12/14/15/17/46/54/55/64/65/66  وحدة األمر

  1    9  الدرجات والتنافس

  2    23/53  التعقيب على األحداث

  
/10/11/12/27/28/29/30/31/32/33/34/36/37/38  الحوار

39/40/41/42/43/44/47/48/49/50/73/74/75/76  
  29  

  9    3/45/51/60/61/64/67/79/80  رعاية األفراد

/3/4/5/6/15/16/17/19/21/22/30/32/33/34/35/40  الترهيب
42/43/45/46/47/48/49/50/52/60/70/71/72/73/
74/75/76/82/83/84/85  

18/  38  

  7    3/7/8/9/40/60/77  الترغيب

  3    8/55/77  تنفيذ المواثيق
  3    17/28/40  فرديةالمسؤولية ال

  2    10/50  العتاب
  1    15  اختيار األكفأ

      17  العدل والموضوعية

  غافر
40/85  
  مكية

  13    3/7/14/15/20/38/55/56/60/61/62/65/66  وحدة األمر
 

  10    5/6/13/14/15/21/22/44/47/52  الحوار

  9    9/10/11/12/18/30/31/32/36  رعاية األفراد
  /4/6/7/16/17/19/20/21/22/23/24/25/27/28  الترهيب

40/43/44/48/50  
13  20  

  فصلت
41/54  
  مكية

  10    4/8/18/30/31/32/33/40/43/44  الترغيب
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  1    46  المسؤولية الفردية

  1    46  العدل والموضوعية

  6    6/11/14/33/37/38  وحدة األمر

  1    53  البينة
  1    22  التعقيب على األحداث

  2    34/35  المرونة
 

  2    44/45  الحوار
  14    11/12/13/19/25/28/30/32/33/34/49/50/51/52  رعاية األفراد

  14    7/8/16/20/21/22/26/31/35/42/44/45/46/47  الترهيب
  15    5/7/8/13/20/22/23/25/26/36/37/38/39/40/43  الترغيب

  1    15  المسؤولية الفردية
العالقات 
  االجتماعية

38    1  

  3    13/51/52  األكفأاختيار 

  2    15/40  العدل والموضوعية 

  2    40/43  المرونة

  1    23  المكافأة
  4    21/ 10/13/15  وحدة األمر

  الشورى
42/53  
  مكية

التعقيب على 
  األحداث

16/23/24/25/26/27    6  

  13    9/20/21/22/23/24/31/32/57/58/59/77/87  الحوار

  7    10/11/12/13/27/44/59  رعاية األفراد

  /8/25/36/41/42/48/55/56/65/66/67/74/75/76  الترهيب
77/83/89  

  17  

  9    32/35/67/68/69/70/71/72/73  الترغيب

  3    49/50/72  تنفيذ المواثيق

  1    63  البينة

  الزخرف
43/89  
  مكية

  2    44/46  اختيار األكفأ
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  1    76  العدل والموضوعية

  5  63  43/61/64/84  وحدة األمر

  1    32  الدرجات والتنافس

  
  4    34/35/36/37  الحوار

  8    6/23/24/28/30/31/32/33  رعاية األفراد

/3/10/11/16/20/24/29/41/43/44/45/46/47/48/49  الترهيب
50  

  16  

  8    42/51/52/53/54/55/56/57  الترغيب

  3    17/18/32  اختيار األكفأ

  1    41  المسؤولية الفردية

  2    4/5  وحدة األمر

  الدخان
44/59  
  مكية

  7    10/11/12/13/14/15/16  التعقيب على األحداث

  
  4    24/25/26/32  الحوار

  5    12/13/16/17/18  رعاية األفراد

  14    7/8/9/10/11/23/27/28/29/31/32/33/34/35  الترهيب

  2    19/30  الترغيب
  3    15/19/22  المسؤولية الفردية

  1    18  وحدة األمر

  2    23/24  تعقيب على األحداثال

  1    17  البينة

  الجاثية
45/37  
  مكية

  1    18  اختيار األكفأ

  
  6    8/17/21/22/23/34  الحوار

  4    13/15/26/29  رعاية األفراد
  15    5/9/10/12/17/18/20/21/24/25/26/27/28/32/35  الترهيب

  األحقاف
46/35  
  مكية

  5    12/13/14/16/31  الترغيب
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  3    16/17/22  تنفيذ المواثيق
  1    15  العالقات االجتماعية

  1    19  الدرجات والتنافس

  2    9/31  وحدة األمر

  2    4/10  البينة

  4    29/30/31/32  التعقيب على األحداث
  

  1    16  الحوار
  8    2/4/5/6/7/11/19/35  رعاية األفراد

  /1/8/9/10/11/12/13/15/16/18/22/23/26/27/28  الترهيب
29/32/34/38  

  19  

  13    2/3/4/5/6/7/11/12/15/17/21/35/36  الترغيب

  1    15  تنفيذ المواثيق
  1    38  المسؤولية الفردية

  1    13  التعقيب على األحداث

  محمد
47/38  
  مدنية

  2  33  26  وحدة األمر
  

  4    11/12/15/16  الحوار

  13    1/2/3/4/18/19/20/21/24/25/26/27/28  رعاية األفراد

  8    6/8/10/13/16/22/23/25  الترهيب

  8    4/5/8/10/16/17/18/29  الترغيب

  4    10/20/27/29  تنفيذ المواثيق
  1    17  المسؤولية الفردية

  1    17  المرونة

  4    10/15/16/17  وحدة األمر
  3    18/19/20  المكافأة

  الفتح
48/29  
  مدنية

  5    1/24/25/26/27  التعقيب على األحداث

  2    12/15  العتاب  
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  4    14/15/16/17  الحوار
  4    3/7/8/13  رعاية األفراد

  4    2/6/11/12  الترهيب

  6    3/7/8/10/14/15  الترغيب
  2    9/10  العالقات االجتماعية

  2    13/14  المسؤولية الفردية

  1    6  البينة

  1    9  العدل والموضوعية

  6    2/3/9/10/11/12  تفصيل التعليمات

  1    5  مرونةال

  3    1/9/14  وحدة األمر
  1    13  الدرجات والتنافس

  حجراتال
49/18  
  مدنية

  7    1/2/3/4/9/11/17  التعقيب على األحداث

  /2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/23/24/25  الحوار
26/27/28/29/30  

  22  

  6    6/7/8/9/10/11  رعاية األفراد

  /16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28  الترهيب
29/30/36/37/41/42/43/44/45  

  22  

  5    31/32/33/34/35  الترغيب

  1    32  تنفيذ المواثيق

  ق
50/49  
  مكية

  1    21  المسؤولية الفردية

  
  9    25/27/28/29/30/31/32/33/34  الحوار

  12    1/2/3/4/22/23/28/35/47/48/49/58  رعاية األفراد
  /10/11/12/13/14/32/33/34/37/40/41/42/44  الترهيب

45/46/50/51/59/60  
  19  

  5    15/16/17/18/19  الترغيب

  الذاريات
51/60  
  مكية

  1    5  تنفيذ المواثيق
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  1    19  العالقات االجتماعية

  1    10  البينة
  1    56  وحدة األمر

  
  8    25/26/27/28/30/31/33/34  الحوار

  1    48  رعاية األفراد
  14    7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/42/45/46/47  الترهيب

  10    17/18/19/20/21/22/23/24/27/28  الترغيب

  الطور
52/49  
  مكية

  1    21  المسؤولية الفردية

  
  7    19/20/21/22/23/24/25  الحوار

  13    5/6/7/8/9/10/18/43/44/45/46/47/48  رعاية األفراد

  12    31/50/51/52/53/54/56/57/58/59/60/61  الترهيب

  2    31/32  يبالترغ

  1    37  تنفيذ المواثيق
  4    31/38/39/40  المسؤولية الفردية

  1    28  البينة

  1    22  العدل والموضوعية

  2    4/10  وحدة األمر

  النجم
53/62  

  3    59/60/61  العتاب

  
  

  13    4/10/11/12/13/14/17/22/32/34/35/40/45  رعاية األفراد
/1/4/5/6/7/8/15/16/18/19/20/21/30/31/34/36/37  الترهيب

38/39/42/45/46/47/48/50/51  
  26  

  3    35/54/55  الترغيب

  1    35  المكافأة

  القمر
54/55  
  مكية

  3    1/48/49  التعقيب على األحداث
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  14    2/3/4/10/11/12/14/15/17/19/20/22/24/29  رعاية األفراد

  7    31/35/37/38/41/43/44  الترهيب

46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70/72/74  الترغيب
/76  

  16  

  3    8/9/60  العدل والموضوعية

  2    7/8/9  تفصيل التعليمات

  الرحمن
55/78  
  مدنية

  3    60  المكافأة
  

  /47/48/49/50/51/52/53/54/55/58/95/63/64  الحوار
68/69/71/72  

  17  

  /58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70  رعاية األفراد
71/72/73  

  16  

  /1/2/3/4/5/6/9/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50  الترهيب
51/52/53/54/55/56/92/93/94  

  26  

  10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23  الترغيب
/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/  
38/39/40/88/89/90/91  

  35  

  الواقعة
56/96  
  مكية

  1    10  الدرجات والتنافس
  

  3    13/14/15  الحوار

  4    9/25/27/29  رعاية األفراد

  7    13/14/15/16/19/20/24  الترهيب

  9    7/10/11/12/18/20/21/27/28  الترغيب

  1    8  تنفيذ المواثيق

  2    10/14  المسؤولية الفردية
  2  21  10   والتنافسالدرجات

  1    25  العدل والموضوعية

  4  7  10/11/18  عيةالعالقات االجتما

  الحديد
57/29  
  مدنية

  1    10  المرونة
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  1    1  الحوار

  5    1/10/11/21/22  رعاية األفراد

  14    4/5/6/7/8/9/14/15/16/17/18/19/20/22  الترهيب

  3    11/12/22  الترغيب
  1    21  تنفيذ المواثيق

  5    2/3/4/12/13  العالقات االجتماعية

  1    11  الدرجات والتنافس

  8    2/3/4/9/10/11/12/13  تفصيل التعليمات
  3    /4/12/13  المرونة

  3  13  4/11  وحدة األمر

  المجادلة
58/22  
  مدنية

  4    1/2/8/12  التعقيب على األحداث

  
  3    8/9/20  الترغيب

  3    2/5/6  رعاية األفراد

  12    2/3/4/5/15/6/7/16/17/18/19/20  الترهيب
  2    6/7  تفصيل التعليمات

  2    /7/9  العالقات االجتماعية
  1    7  وحدة األمر

  الحشر
59/24  
  مدنية

  12    10/11/12*/9/*6/7/8/*5/*1/2/3/4*  التعقيب على األحداث

  4    1/3/9/13  الترهيب

  1    8  الترغيب

  3    8/10/11  العدل والموضوعية

  2    4/6  القدوة

  6    7/8/9/10/11/12  تفصيل التعليمات
  1    8  المرونة

  2    10/12  وحدة األمر

  الممتحنة
60/13  
  مدنية

  5    /11*/1/8/9/10  التعقيب على األحداث
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  3    8/9/14  رعاية األفراد

  4    2/3/5/7  الترهيب

  6  13  4/10/11/12/14  الترغيب
  1    13  المكافأة

  2    2/3  القدوة

  2    4/14  العالقات االجتماعية

  2    5/6  اختيار األكفأ

  الصف
61/14  
  مدنية

  3    1/2/3   األحداثالتعقيب على
  

  3    2/3/4  رعاية األفراد

  2    5/7  الترهيب

  3    9/10/11  الترغيب

  1    2  اختيار األكفأ
  2    9/10  تفصيل التعليمات

  الجمعة
62/14  
  مدنية

  1    11  التعقيب على األحداث
  

  2    7/8  الحوار

  2    7/8  رعاية األفراد
  7    2/3/4/6/9/10/11  الترهيب

  6    1/2/3/4/7/8  التعقيب على األحداث

  المنافقون
63/11  
  مدنية

  1  10    العالقات االجتماعية

  
  

  1    7  الحوار
  1    3  رعاية األفراد

  3    /5/6/10  الترهيب

  4    9/10/16/17  الترغيب

  1    16  المسؤولية الفردية

  التغابن
64/18  
  مدنية

  2    14/16  المرونة
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  2  12/16    وحدة األمر
التعقيب على 

  ألحداثا
14    1  

  
  3    2/3/11  رعاية األفراد

  4    1/8/9/10  الترهيب

  5    2/3/4/5/11  الترغيب

  1    7  المسؤولية الفردية

  6    1/2/3/4/6/7  تفصيل التعليمات

  1    7  المرونة

  الطالق
65/12  
  مدنية

  1    1  وحدة األمر
  

  1    3  الحوار
  5    2/3/4/5/12  رعاية األفراد

  4    6/7/9/10  الترهيب
  1    8  الترغيب

  1    1  العتاب 

  1    4  العالقات االجتماعية
  2    11/12  اختيار األكفأ

  1    2  المرونة
  2    1/6  وحدة األمر

  التحريم
66/12  
  مدنية

  5    1/2/3/4/5  التعقيب على األحداث

  
  8    8/9/10/20/21/22/25/26  الحوار

  3    15/23/30  رعاية األفراد

  13    5/6/7/8/9/10/11/16/17/18/27/28/29  الترهيب

  الملك
67/30  
  مكية

  1    12  الترغيب
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  7    26/27/28/29/30/31/32  الحوار
  2    49/50  رعاية األفراد

  6    16/33/42/43/44/45  الترهيب
  2    3/34  الترغيب

  1    50  اختيار األكفأ

  2    8/10  وحدة األمر

  القلم
68/52  
  مكية

  7    10/11/12/13/14/15/16  التعقيب على األحداث

  1    11  رعاية األفراد
  /4/5/6/7/8/10/13/14/15/16/17/18/25/26  الترهيب

27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/44/  
45/46/47/50  

  30  
  الحاقة
69/52  
  مكية

  6    19/20/21/22/23/24  الترغيب
  

  /1/2/3/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18  الترهيب
28/31/41/42/43/44  

  20  

  /22/23/24/25/26/27/28/29/30/32/33  الترغيب
34/35  

  13  

  2    32/33  تنفيذ المواثيق
  2    24/25  العالقات االجتماعية

  المعارج
60/44  

  1    32  األمانة

  
  

  1    15  الحوار

  7    14/15/16/17/18/19/20  رعاية األفراد

  3    1/2/25  الترهيب
  4    4/10/11/12  الترغيب

  نوح
71/28  
  مكية

  2  3  21  وحدة األمر
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  4    9/15/17/23  الترهيب
  3    13/14/16  الترغيب

  1    11  الدرجات

  1    27  اختيار األكفأ
  1    15  العدل والموضوعية

  2    18/23  وحدة األمر

  الجن
72/28  
  مكية

  2    1/2  التعقيب على األحداث

  
  1    20  رعاية األفراد

  9    11/12/13/14/15/16/17/18/19  الترهيب

  2    6/20  الترغيب

  1    18  تنفيذ المواثيق
  1    19  المسؤولية الفردية

  1    20  العالقات االجتماعية
  1    20  المرونة

  المزمل
73/20  
  مكية

  2    1/20  التعقيب على األحداث

  
  9    39/40/41/42/43/44/45/46/47  الحوار

/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20  الترهيب
21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/
33/34/35/36/37/41/42/43/44/45/46/47/
48/53  

2  40  

  3    39/40/56  الترغيب
  1    47  تنفيذ المواثيق

  المدثر
74/56  
  مكية

  2    38/55  المسؤولية الفردية

  1    11  التعقيب على األحداث  
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  5    36/37/38/39/40  الحوار

  4    16/17/18/19  ألفرادرعاية ا
/1/7/8/9/10/11/12/13/24/25/26/27/28/29  الترهيب

30/31/32/33/34/35  
  20  

  2    22/23  الترغيب

  2    14/15  المسؤولية الفردية

  القيامة
75/40  
  مكية

  6    16/17/18/19/34/35  التعقيب على األحداث

  
  1    1  الحوار

  2    1/2  رعاية األفراد
  6    4/7/10/27/28/31  الترهيب

  /5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18  الترغيب
19/20/21/22/31  

  19  

  1    7  تنفيذ المواثيق

  2    3/29  المسؤولية الفردية

  اإلنسان
76/31  

  مدنية

  1    24  وحدة األمر

  
  5    1/20/21/22/23/25/26/27  رعاية األفراد

  /6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18  الترهيب
19/24/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37  
/38/39/40/45/46/47/48/49  

  33  

  4    41/42/43/44  الترغيب

  المرسالت
77/50  
  مكية

  1    7  تنفيذ المواثيق

  
  16    1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16  الحوار

  11    6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16  رعاية األفراد
  النبأ
78/40  
/2/3/4/5/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26  الترهيب  مكية

27/28/29/30/40  
  19  
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  7    31/32/33/34/35/36/37  الترغيب

  2    1/2  التعقيب على األحداث
  

  النازعات
79/46  
  مكية

  8    16/27/28/29/30/31/32/33  رعاية األفراد

 

  /1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/25  الترهيب
34/35/36/37/38/39/45/46  

  23  

  2    40/41  الترغيب

  

  1    35  المسؤولية الفردية
  

  11    1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/17  العتاب

  11/12/13/14/15/16/19/20/21/22/24/25  رعاية األفراد
/26/27/28/29/30/31/32  

  19  

  9    17/33/34/35/36/37/40/41/42  الترهيب

  2    38/39  الترغيب

  1    37  المسؤولية الفردية
  7    1/2/3/4/5/6/7  ب على األحداثالتعقي

  عبس
80/46  
  مكية

  8    3/4/5/6/7/8/9/10  الحوار
  

  12    1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12  الترهيب

  1    13  الترغيب
  التكوير
81/29  
  1    14  المسؤولية الفردية  مكية

  
  3    7/8/10  رعاية األفراد

  11    1/2/3/4/5/14/15/16/17/18/19  الترهيب
  1    13  غيبالتر

  3    6/7/8  العتاب 

  االنفطار
82/19  
  مكية

  2    5/19  المسؤولية الفردية
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  /1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15  الترهيب
16/17/29/30/31/32/33/36  

  23  

/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/34  الترغيب
35  

  13  

  المطففين
83/36  
  مكية

  1    26  الدرجات والتنافس
  

  االنشقاق  17  24  1/2/3/4/5/6/10/11/12/13/14/15/20/21/22/23  يبالتره
84/25  
  مكية

  4    7/8/9/25  الترغيب

  
  البروج  6    4/10/12/17/18/20  الترهيب

85/22  
  مكية

  2    11/14  الترغيب

  
  3    5/6/7  رعاية األفراد

  7    9/10/13/14/15/16/17  الترهيب

  2    10/17  الترغيب

  الطارق
86/17  
  مكية

  1    4  المسؤولية الفردية

  
  4    2/3/4/8  رعاية األفراد

  3    11/12/13  الترهيب
  2    14/15  الترغيب

  2    18/19  اختيار األكفأ

  األعلى
87/19  
  مكية

  1    14  العالقات االجتماعية
  4    17/18/19/20  رعاية األفراد

  11    1/2/3/4/5/6/7/23/24/25/26  الترهيب
  9    /8/9/10/11/12/13/14/15/16  الترغيب

  الغاشية
88/26  
  مكية

  1    22  المسؤولية الفردية
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  6/7/8/9/10/11/12/13/14/17/18/19  الترهيب
/20/21/22/23/24/25/26  

  19  

  4    27/28/29/30  الترغيب

  الفجر
89/30  
  مكية

  2    17/18  العالقات االجتماعية

  
  2    2/3  رعاية األفراد

  2    19/20  الترهيب
  6    13/14/15/16/17/18  الترغيب

  البلد
90/20  
  مكية

  5    13/14/15/16/17  العالقات االجتماعية
  

1/2/3/4/5/6/7/8 رعاية األفراد   8 
10/14/15 الترهيب   3 

 1  9 الترغيب

 الشمس
91/15  
 مكية

9/10 المسؤولية الفردية   2 

  
1/2/3/12 رعاية األفراد   4 

8/9/10/11/14/15/16 الترهيب   7 

غيبالتر  5/6/7/18/19/20/21   7 
7/21 المكافأة   2 

5/18 العالقات االجتماعية   2 
/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17 التعقيب على األحداث  

18/19/20/21  

 17 

 الليل
92/21  
 مكية

 1  4 المسؤولية الفردية

  
1/2/3/4/5/6/7/8 رعاية األفراد   8 

 1  4 الترغيب
 الضحى
93/11  
حداثالتعقيب على األ مكية  1/2/3/4/5   5 
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1/2/3/4 رعاية األفراد  الشرح 4  
94/8  
 مكية

5/6/7/8 الترغيب   4 

  
 1  4 رعاية األفراد

 1  6 الترغيب
 التين
 95/8  

7/8 الحوار مكية   2 

  
1/2/3/4/5 رعاية األفراد   5 

13/14/15/16/17/18 الترهيب   6 

 1  19 وحدة األمر

 العلق
96/19  
 مكية

6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19  على األحداثالتعقيب   14 
  

1/2/3/4/5 رعاية األفراد  القدر 5  
97/5  
 مكية

1/2/3/4/5 الترغيب   5 

  

 1  6 الترهيب

5/7/8 الترغيب   3 
1/4 البينة   2 

 البينة
98/8  
 مدنية

 1  5 وحدة األمر
  

1/2/3/4/5/6/8 الترهيب   7 

 1  7 الترغيب
 1  5 وحدة األمر

 الزلزلة
99/8  
 مدنية

6/7/8 المسؤولية الفردية   3 

  
 العاديات
  مكية100/11

9/10/11 الترهيب   3 

  



 162

1/2/3/4/5/8/9/10/11 الترهيب   9 
6/7 الترغيب   2 

 القارعة
101/11  
6/8 المسؤولية الفردية مكية   2 

  
 التكاثر
  مكية102/8

1/2/3/4/5/6/7/8 الترهيب   8 

  
 1  2 الترهيب

 1  3 الترغيب
 العصر
103/3  
 1  3 العالقات االجتماعية مكية

  
 الهمزة
  مكية104/9

1/2/3/4/5/6/7/8/9 الترهيب   9 

  
 الفيل
  مكية105/5

1/2/3/4/5 رعاية األفراد   5 

قريش  1  3 وحدة األمر
1/2/3/4 رعاية األفراد  مكية106/4   4 

  
1/2/3/4/5/6/7 الترهيب   7 

2/3/7 العالقات االجتماعية   3 
 الماعون
107/7  
4/5/6/7 التعقيب على األحداث مكية   4 

1/3 رعاية األفراد   2 

 1  3 الترهيب
 1  1 الترغيب

 1  2 وحدة األمر

 الكوثر
108/3  
 مكية

1/2/3 التعقيب على األحداث   3 
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1/2/3/4/5/6 وحدة األمر  الكافرون 6  
األحداثالتعقيب على   مكية109/6  *1/2/3/4/5/6*   6 

  
1/2/3 رعاية األفراد   3 

 1  3 الترغيب
 النصر
110/3  
1/2/3 التعقيب على األحداث مدنية   3 

  
1/2/3/4/5 الترهيب  المسد 5  

1/2/3/4/5 التعقيب على األحداث  مكية111/5   5 
  

1/2/3/4 وحدة األمر   4 

1/2/3/4 التعقيب على األحداث   4 
 اإلخالص
  مكية112/3

 1  2 رعاية األفراد

  
 الفلق
  مكية113/5

1/2/3/4/5 رعاية األفراد   5 

  
 الناس
  مكية114/6

1/2/3/4/5/6 رعاية األفراد   6 
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  ) 3(ملحق رقم 
  ة ي اإلدارللمبادئن حكميمال أسماء

  
  :ن في اإلدارة والتربيةو المتخصص:اوالً

  
  الجامعة  اسم المحكم  الرقم
  القدس/ جامعة القدس  و سمرةمحمود أب. د  1
  رام اهللا/ كلية العلوم التربوية  محمد عمران. د  2
  نابلس/ جامعة النجاح  غسان الحلو. د  3
  رام اهللا/ كلية العلوم التربوية  ناصر السعافين. د  4
  القدس/ جامعة القدس  صالح العودة. أ  5
  رام اهللا/ كلية العلوم التربوية  نبيل منصور. أ  6

  
  :ن في الدراسات القرآنيةو المتخصص:ثانياً

  
  محكماسم ال  الرقم
  إسماعيل نواهضة. د  1
   بسام جراراألستاذ   2
   تمام الشاعراألستاذ   3
   طارق حميدةاألستاذ   4
   عيسى وادياألستاذ   5
   نزار عودةاألستاذ   6
   باسم البسومياألستاذ   7
   عماد القاضياألستاذ   8
  ي بهاء البكراألستاذ   9
   هدى أحمداألستاذة   10
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  )4(ملحق رقم ال
  قائمة المجموعة البؤرية من حفظة القرآن الكريم

  
  
  

  العنوان  االسم  الرقم

  رام اهللا/ البيرة  مفيد عبد الزاق زلوم  1

  القدس/مخيم قلنديا  يوسف خضر عواد  2

  رام اهللا/ البيرة  أشرف محمد زلوم  3
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  لفهرس الجداو

  
  الصفحة  اسم الجدول  رقم الجدول

  46  مبادئ اإلدارة التربوية في سور القرآن الكريمورود واقع   1.4
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