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 الشكر والتقدير
 

ببالغ  أتقدـ، اٟتمد هلل رب العا١تُت كالصبلة كالسبلـ على خاًب األنبياء كا١ترسلُت كبعد
و رشدين بعلمو كنصائحفاف أب أساتذٌب الكراـ كأب كل من أكالتقدير كالعر  االحًتاـ

 رئيس جامعة موالنا مالك إبراىيم بد اٟتارسفضيلة األستاذ الدكتور : ع خص بالذكركأ
 .ماالنج

ّتامعة فضيلة األستاذ الدكتور : ْتر الدين ،عميد كلية الدراسات العليا شكر أككما     
 يضان كأ اإلدارةرئيس قسم  مرين كاحد: الدكتورموالنا مالك إبراىيم ماالنج ،كأشكر أيضان 

الذم ك مر اهلل أعبد ا١تالك كرًن :الدكتور  األكؿ ا١تشرؼالشكر موصوؿ ككبَت التقدير إٔب 
ف كصل إٔب ىذه أٔب ات كالنصائح إاإلرشاد تقدٯتوعلى على رساليت ىذه ك  شرؼأ

  .ا١ترحلة

ا١تشرؼ الثاين توتك ٛتيدة : ٔب الدكتورة إكجزيل الشكر  االمتنافتقدـ بوافر كما أ   
امعة موالنا ٞتالشكر كذلك ٔب الطريق الصحيح ك  أرشدتٍت إكاليت اإلشراؼٔتوافقتها على 
 كأساتذة ككل العاملُت هبا.إدارة  مالك ابراىيم

بظاىر الغيب  دعاءن ان أك أىدل ٕب ٔب كل من علمٍت كلو حرفكما أكجو فائق احًتامي إ   
 كالعمليةمسَتٌب العلمية  ُبف يوفقٍت أ سبحانو كتعأب ٘تٌت من اهللنابع من القلب كأ

 .كجزاكم اهلل عنا كل خَت

 

 لباحثا
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 ستخلص البحثم

دراسة ٖتليلية ُب ) إدارة التغيَت ُب اإلسبلـ ـ، ْتث بعنواف :2017 ٤تسن صويلح سعيد احنُت
رسالة ماجستَت مقدمة لكلية ( البناء اإلدارم للمدينة ا١تنورة ُب عهد الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم

اىيم اإلسبلمية اٟتكومية ماالنج. جامعة موالنا مالك إبر  الدراسات العليا قسم اإلدارة الًتبوية،
 .ٛتيدة توتك: ا١تشرؼ األكؿ الدكتور : عبد ا١تالك كرًن ا١تشرؼ الثاين الدكتورة

 لقد سعت الدراسة إٔب اإلجابة عن األسئلة البحثية التالية :       

 ا١تنورة؟ ا١تدينة عهد ُب اإلسبلـ ُب اإلدارم التغيَت أسباب ىي ما -1

 ا١تنورة؟ ا١تدينة عهد ُب اإلسبلـ ُب اإلدارم التغيَت اسًتاتيجية ماىي -2

   ا١تنورة؟ ا١تدينة عهد ُب اإلسبلـ ُب اإلدارم التغيَت أماـ الصعوبات ماىي -3

ككاف منهج البحث ىو الوصفي ا١تكتيب، كقاـ الباحث بتحليل البيانات باستخداـ ا١تنهج     
 .التارٮتي كا١تنهج االستقرائي

البحث إٔب أف التغيَت اإلدارم ُب ا١تدينة ا١تنورة قد دفعت إليو كساعدت على  كتشَت نتائج       
ظهور رؤية  (2 ظهور ثقافة تنظيمية جديدة كىي كليدة من ثقافة اإلسبلـ (1: كجوده أسباب كىي

ظهور كسائل اتصاؿ كتواصل جديدة بُت  (3 كأىداؼ تسيَتية جديدة مستمدة من رؤية اإلسبلـ،
التغيَت لتحقيق األفضل كٕتميل ( 5 ظهور قوانُت كتشريعات جديدة، (4 نهم،ا١تسلمُت فيما بي

( 1 اٟتياة ،كتبُت أف أنواع اسًتاتيجية التغيَت اإلدارم ُب اإلسبلـ ُب عهد ا١تدينة ا١تنورة ىي:

حيث كاف يعتمد صلى اهلل عليو كسلم على استشارة أصحابو كمشاركتهم ُب  اسًتاتيجية ا١تشاكرة
فلم يعرؼ عنو صلى اهلل عليو كسلم أنو كاف يقـو بعمل  ( اسًتاتيجية التفويض2يذ ،الرأم كالتنف

كىي  االسًتاتيجية التخاطبية االقناعية (3 ٔتفرده، كإ٪تا كاف يكثر من التفويض كتوزيع األعماؿ،
ٯتانية اسًتاتيجية التنمية البشرية كتشمل تنمية إ (4 اسًتاتيجية توجيهية معتمدة على اٟتوار كالتوجيو،

قلة ( 1: كتنمية القدرات كا١تواىب، كتبُت أف الصعوبات أماـ التغيَت اإلدارم ُب اإلسبلـ تتمثل ُب
( كجود مقاكمة للتغيَت اإلدارم بوجود ظاىرة النفاؽ 2العلم كانتشار األمية ُب ٣تتمع ا١تدينة ا١تنورة ،

لديٍت كالثقاُب بالذات جوىر اختبلؼ الثقافات ككجود النزاع حيث شكل الصراع ا (3 ُب ا١تدينة،
تلك الصعوبات مثل ما حدث مع اليهود كقد قاـ النيب صلى اهلل عليو كسلم ٔتعاٞتة كتذليل تلك 

 الصعوبات.
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 : األوللفصل ا

 ةـــــــــــــــالمقدم

 :خلفية البحث -أ 

كالصبلة كالسبلـ على  ،اٟتمد لو الذم ىدانا ٢تذا كما كنا لنهتدم لوال أف ىدانا اهلل    
ل كدين اٟتق كعلى آلو كصحبو كسلم كمن تبعهم سيدنا ٤تمد الذم أرسلو اهلل با٢تد

 : كبعد، بإحساف إٔب يـو الدين

باىتماـ كبَت مع أهنا حديثة النشأة كعلم مستقل، كيعزل ىذا  اإلدارةحظيت         
فرعان من فركع  اإلدارةاالىتماـ إٔب طبيعتها، ككظائفها، كغاياهتا، فمن حيث طبيعتها تيعد 

ُب ا١تنظمات ال يتأتى إال هبا،  األعماؿباٟتتمية ٔتعٌت أف إ٧تاز  ية، كتتسماإلنسانالعلـو 
كبذلك فليس للمنظمة ا٠تيار ُب أف تأخذ هبا أك ترفضها، كمن حيث كظائفها تنطوم 

على ٣تموعة من الوظائف ىي التخطيط كالتنظيم كالتوجيو كالرقابة، كتتسم ىذه  اإلدارة
كتستهدؼ ٖتقيق ، يفة خصوصية معينةالوظائف بالتشابك كالتداخل، فمع أف لكل كظ

 .1ىذه األغراض ٕتتمع معان لتحقيق أىداؼ ا١تنظمةإال أف أغراض ٤تددة، 

إ٢تية تستمد منهجها من كحي السماء إدارة ا بأهن يةاإلسبلم اإلدارة كتتميز         
ية على ٥تتلف األزمنة كاألمكنة اإلنسانكلذلك فهي تتسم بالشمولية كمبلءمة الفطرة 

٪توذجان حيان جدير أف ٭تتذل بو لتلك صلى اهلل عليو كسٌلم كلقد كانت حياة الرسوؿ 
صلى  قتداء كالتأسي بالرسوؿفكران ك٦تارسة كقوالن كعمبلن كإننا كمسلمُت أيمرنا باال اإلدارة

حيث يقوؿ تعأب: )لىقىٍد كىافى لىكيٍم ُب رىسيوًؿ اللًَّو أيٍسوىةه حىسىنىةه لِّمىن كىافى اهلل عليو كسٌلم 

                                                           

 .2ت ،ص -فايز بن عبد العزيز الفايز، اإلدارة ،مفاىيمها كنظرياهتا، مقرر ّتامعة ا١تلك سعود، ا١تملكة العربية السعودية ،د - 1
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ًثَتان( يػىٍرجيو اللَّوى كىاٍليػىٍوـى اآٍلًخرى كىذىكىرى اللَّوى كى
مي الرَّسيوؿي فىخيذيكهي . كقاؿ تعأب أيضان: )كىمىا آتىاكي 2

كىمىا نػىهىاكيٍم عىٍنوي فىانتػىهيوا(
3. 

مليئة بكنوز العلم كا١تعرفػة، كغزيػرة كسَتتو العطرة عليو كسٌلم  اهللة الٌنيب صلى فسنٌ        
جػاء  ،اهللعليو كسٌلم كحي من عنػد  اهللما يصدر عنو صلى  بينػابيع اٟتكمة، كذلك ألف

 .لتنظػيم اٟتياة، ككضع اٟتلوؿ ١تشاكلها، كإسعاد البشرية ُب دنياىا كآخرهتا

عليو الكرًن كاألمر نفسو ال ٗتلو سنة النيب ٤تمد  القرآف كال تكاد ٗتلو نصوص    
، كالتوجيو اإلدارة اهلل عنهم من تطبيقات كال سَتتو كسَتة أصحابو رضي الصبلة كالسبلـ

البشرية، إضافة إٔب التحلي بالصفات اٟتسنة   كالقدرات كالقول ْتسن استغبلؿ ا١توارد
النفس كاٟتث على العمل كالتخطيط كالتنظيم  كالصرب كاالجتهاد كمغالبة ا٢تول كضبط

كالتوجيو كالرقابة كلكن األمر يتوقف على الصياد )الباحث( الذم يستخرج تلك الدرر 
 ( من أصدافها كىو أمر ليس بالسهل.ا١تضامُت)
كلذا يسعى الباحث ُب ىذه الدراسة إٔب التنقيب كالفحص الدقيق ُب النصوص        

فإذا كاف  اإلدارما١تتوفرة لديو من أجل تشكيل تصور عاـ ١تفهـو إدارم مهم كىو التغَت 
كالدين نفسو نقلة نوعية لئلنساف من أكالن على مستول الفرد  اإلسبلـالتغَت مطلوب ُب 

تعأب ُب ٤تكم آياتو : )اللَّوي كىٕبُّ الًَّذينى آمىنيوا ٮتيٍرًجيهيم مِّنى الظلمات إٔب النور قاؿ 
التغَت  كمن ذلك أف النيب صلى اهلل عليو كسلم مشل اٞتماعة ُب 4(الظُّليمىاًت ًإٔبى النُّورً 

ى أف يغَتكا ما من رجل يكوف ُب قـو يعمل فيهم با١تعاصي يقدركف عل) :أيضان فقاؿ
فاألمر نفسو مهم كضركرم  5(عليو فبل يغَتكا إال أصاهبم اهلل بعذاب من قبل أف ٯتوتوا

                                                           

 .21:  سورة األحزاب، اآلية - 2

 . 7سورة اٟتشر، اآلية :  - 3

 .257سورة  البقرة، اآلية : - 4

 .382ـ، ص٤1995تمد مشس اٟتق العظيم آبادم، عوف ا١تعبود، دار الفكر، بَتكت ، - 5
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العمل كالوظيفة  كال ٮتفى ارتباط أخبلقيات على مستول ا١تنظمات ُب اجملتمع ا١تسلم
  ٯتانو باهلل.لم كإبعقيدة ا١تس

كعليو يعتقد الباحث مشولية ذلك التغَت الذم حدث من الشرؾ إٔب التوحيد كمن        
ية لئلنساف ا١تسلم الذم صاغو اهلل اإلنسانالبداكة إٔب اٟتضارة كمن القبلية إٔب النظرة 

ث الباحكىو ما ٭تاكؿ كيسعى  اإلدارة صياغة جديدة كيشمل أيضان اٞتوانب ُب اإلسبلـب
ُب اٟتقيقة إٔب اثباتو ككشفو ُب دراستو ىذه، كما يعتقد الباحث بأف النكسات اٟتضارية 

اٟتركة  ةاليت تتابعت على األمة عرب تارٮتها ُب القركف األخَتة كاف سببها  انطفاء جذك 
 ا١تسلم عليها. اإلنساف اإلسبلـالتغَتية ا١تستمرة اليت رىب 

َت كتطور ىائلة كسريعة ُب كافة ٣تاالت اٟتياة ٦تا كيشهد العآب ا١تعاصر حركة تغ      
٭تتم على ا١تنظمات العمل على استيعاهبا كمواكبتها كُب ىذا الصدد يؤكد كثَت من 

أصبحت من أىم متطلبات تقدـ كتطور  اإلدارمأف عملية التغيَت  اإلدارةعلماء 
ألزمات فقط بل ا١تنظمات كعليو ٬تب أف ال تكوف عملية التغيَت ىذه أداة ١تواجهة ا

٬تب أف تكوف بشكل دائم كمستمر لكي تستطيع ا١تنظمات مواجهة التحديات اٟتالية 
توفر التغيَت كا١تستقبلية بكفاءة كفعالية عالية ك٦تا ال شك فيو أف من أىم متطلبات ذلك 

الذم يستطيع أف يواجو ىذه ا١تتغَتات كييكيفها لصاّب منظمتو ٨تو  اإلدارمالقائد 
 .6كالنمواالستقرار 

أف كاقع العآب اليـو كُب ظل االضطراب الذم ٧تد  من جهة أخرل كأكثر إيبلمان        
 اإلسبلـن ا١تعآب اٟتقيقة الصادقة عن َت متعيشو البشرية قد أدل إٔب طمس كتشويو كث

كإلباسها بثوب ليس من نسجو كال يليق ْتقيقتو الناصعة البياض فرمي باإلرىاب كاٞتمود 
                                                           

ت، ص -سامي عبد اهلل الباحسُت، القيادة اإلدارية العربية كمتطلبات التغيَت، كلية التقنية بالدماـ، ا١تملكة العربية السعودية، د - 6
33. 
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بيد ،كربط لؤلسف بأكصاؼ صادمة ال يليق ذكرىا كتعأب اهلل عن ما يقولوف عولوان كبَتان 
ن الباحثُت كالدارسُت ُب توضيح من ا١تسؤكلية يقع علينا ٨تن ا١تسلموف م ان كبَت   ان أف جزء

يؤمن  كال األفضلحقيقة الدين كبياف أصولو كمن ذلك أنو دين يؤسس للتغَت ٨تو 
كالسنة خَت دليل على  القرآفكلنا ُب سَتة ا١تصطفى كنصوص باٞتمود كالتقوقع كما يقاؿ 

 ىذا االعتقاد. 

ُب مكة ا١تكرمة من  ثبلثة عشر عامان قضى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كلقد        
ا١ترتكزة  األخبلؽللقيم ك  أجل الدعوة باذالن أقصى الطاقات كأٝتى التضحيات تأسيسان 

ل أنواع التخلف الفكرم كالعقدم ٤تاربة الوثنية ّتميع أشكا٢تا كمقاكمة الشرؾ كك على
 الذؿ كا٠توؼ كالعبودية كالظلم إٔب ذركةالبؤس ك االرتفاع من حضيض اٞتهل ك  ك اإلنساينك 

جل بأمر من اهلل عز ك  ظل ُب دكره ىذاالعدؿ، ك  امة كاألمن كاٟتريةالعلم كالسعادة الكر 
ا١تعاناة الشديدة اليت ٖتملها كالضيم الكبَت الذم  دكف ٘تلل أك تقهقر أك يأس بالرغم من

التحدم العظيم الذم كاجو بو كبار زعماء ا١تشركُت حىت كتب اهلل تعأب لو الفرج القاه ك 
 اإلدارة) األكٔب يةاإلسبلما٢تجرة إٔب ا١تدينة ا١تنورة اليت فيها تكونت اٟتكومة كأذف لو ب

 العامة(. 
كبناء  إلقامةهبجرتو أب ا١تدينة ا١تنورة الطريق صلى اهلل عليو كسلم  لقد مٌهد النيب      
ال ٠تطوات الرئيسية إلقامتها ،كٔتا أف الدكؿ بشكل فعلي كالبدء بتنفيذ ا يةاإلسبلمالدكلة 

ف إقامتها ُب صلى اهلل عليو كسلم إفقد أدرؾ ، ال بشركط كاضحة ك٤تددةتقـو كال تبٌت إ
 سبحانو ر لو اهللامن فاختآمكة أمر مستحيل لذا كاف البد من البحث عن مكاف 

 .الثابتكأقامو كيانو  اإلسبلـالطيبة لتكوف نقط البدء ُب انتشار  كتعأب ا٢تجرة إٔب طيبة
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كمركز ، كموئل ا٢تدايةمهبط الوحي ، رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلممدينة فتلك       
كمكاف ، ل التشريعيتنز اكتماؿ ك  ،٢تي كدار ا٢تجرةكمنار النور اإل اشعاع الصبلح كالتقى،

ٍب صارت عاصمة ا٠تلفاء الراشدين السياسية ،كمقر الصحب ،النيب  سنة كإ٘تاـكالدة 
كمنبع اٟتديث كقد ، األكلياءكمهد  مع العلماءت مأكل الفقهاء ك٣تضحالربرة الكراـ ،فأ

 7(إف اإلٯتاف ليأرز إٔب ا١تدينة كما تأرز اٟتية إٔب جحرىا) :الرسوؿ عليو السبلـ قاؿ عنها
. 8(إهنا طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة،)ا١تنورة ا١تدينة  كىيإهنا طيبة 

 كال ىي حـر كمكة ال ٮتتلى خبلىا، كال ينفر صيدىا،ك كىدد النيب من يريدىا بسوء 
كال أف ، لقتاؿ فيها السبلح كال يصلح لرجل أف ٭تمل، ال من أشاد هباإ، يلتقط لقطتها

من ما ركتو عائشة كىي بنت سعد قالت ك  بعَته يعلف رجلإال أف يقلع منها شجرة 
ٝتعت سعدان رضي اهلل عنو قاؿ ٝتعت النيب صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ :)ال يكيد أىل 

كعاش فيها قاؿ  ١تن مات فيها فهنيئان  9(ا١تاءنماع ا١تلح ُب ا١تدينة أحد إال ا٪تاع كما ي
فاين أشفع ، ت هباأف ٯتوت با١تدينة فليم )من استطاع : رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

 .١10تن ٯتوت هبا(

ثر من حقبة تارٮتية ٓب ينقطع ب أكثر كأكية نقًت اإلٯتانتلك ا١تعاين كعلى تراتيل       
الناس ُب اٟتقيقة عن الوفود إليها جسدان كركحان منذ أف اختصها اهلل با١تكرمة كجعلها 

كما ُب -الًتاب   اٟترمُت كحاضنة جسده الذم ال تأكلومدينة رسولو الكرًن كثاين

                                                           

. كأرزت اٟتية 112ـ، ص1986أٛتد بن علي بن حجر العسقبلين، فتح البارم شرح صحيح البخارم، دار الرياف للًتاث،  - 7
 اليو كالتجأت. إٔب ثقبها: إذا انضمت

 .412أٛتد بن علي بن حجر العسقبلين، فتح البارم شرح صحيح البخارم، ا١ترجع السابق، ص - 8

  . كينماع أم يذكب.112أٛتد بن علي بن حجر العسقبلين، فتح البارم شرح صحيح البخارم، ا١ترجع السابق، ص - 9

 .126ت، ص-٤تمد بن إٝتاعيل بن صبلح الصنعاين، سبل السبلـ، دار اٟتديث د - 10
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التغيَت  كبفهم اإلدارةكلكننا ندرس كنطالع تلك اٟتقبة بعيوف  -11اٟتديث الشريف
ماضينا التليد مشرؽ نا ٧تد منها ما يفيدنا ُب حاضرنا كنؤصل لو من للع اإلدارم

 .الصفحات

لقد أصبح التغيَت ىو األساس كالقاعدة ُب ىذه اٟتياة، كأصبح االستقرار عملية        
لعملية تغيَت أخرل، كىكذا أصبح معٌت اٟتياة ىو التغيَت،  ٤تدكدة بفًتة زمنية انتظاران 

صبح ا١تنطق ىو إحداث التغيَت ليحدث التوافق مع األكضاع اٞتديدة، كمن ٍب قبولو كأ
 .12كالرضا بو كاعتباره قاعدة طبيعية ُب اٟتياة كليس استثناءن 

فالتغيَت أضحى أداة فعالة كمطلبان حضاريان يستخدـ لغة ا١تعرفة كالعلم، كلو القدرة         
بطريقة سلسة بعيدة عن الصراعات كاألزمات، كىو  األفضلعلى  توجيو اجملتمعات إٔب 

نو ىو ا١تؤسس اٟتقيقي لو فهو يعمل على إعادة تشكيل الواقع الراىن صانع لبلستقرار أل
كؼ كٗتليصو من حالة االضطراب أك اٞتمود كٮترجو أب فضاء رحب تنسجم فيو الظر 

ارسة ك  العبلقات كما أٌف التغيَت ليس لفظان متعاليان يعيش ُب عآب ا١تثل بقدر ما ىو ٦تي
، ألٌف االستجابة للتغيَت  كتعبَت عن ثقافة الشعوب كاختبار لتقبلها كاستيعاهبا ٢تذا ا١تفهـو

 .13يسبقها كعي كاستعداد ٮتتلفاف باختبلؼ الشعوب كأنظمتها

ح ما زاؿ إذف فا١تتأمل ُب موضوع التغيَت من ناحية علمية سيبلحظ إف ىذا ا١تصطل      
كبذؿ مزيدان من اٞتهود من أجل الوقوؼ على حدكده كتبٍت  ُب حاجة للبحث كالدراسة

ل مفهومان شامبلن لو خاصة كأنو يرتبط بواقع عملي نعيشو كٔتواضيع التنمية كمستقب
                                                           

جاء ُب اٟتديث الذم ركاه ا٠تمسة عدا الًتمذم أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ : )إف اهلل عز كجل حـر على  - 11
 األرض أف تأكل أجساد األنبياء(.

مبارؾ بن بطيحاف السهلي، ا١تشاركة ُب اٗتاذ القرار كأثرىا على اٟتد من مقاكمة العاملُت للتغيَت دراسة ميدانية مطبقة على  - 12
 .43ص ـ ،2007هزة اٟتكومية، رسالة ماجستَت مقدمة ٞتامعة ا١تلك سعود، الرياض، األج

التجربة ا١تاليزية ٪توذجان، رسالة  ا١تاجستَت ُب العلـو اإلدارية  هباء الدين ا١تنجي العسكرم، إدارة التغيَت ُب منظمات األعماؿ، - 13
 .7ـ، ص2010كوبنهاغن،   ؾ،باألكادٯتية العربية بالد٪تار 
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كعليو ٯتكن للباحث تقسيم  ،،،، يةاإلسبلم ا١تنظمات كعلى مستول الدكؿ كمنها دكلنا
من  اإلسبلـالتغَت ُب إدارة مشكلة ىذا البحث إٔب شقُت أك٢تما استخبلص تأصيل 
الكرًن بتطبيق الرسوؿ  القرآفخبلؿ النصوص الثابتة ُب السنة كالسَتة كا١تستخلصة من 

 اإلدارة كىذا أمر ضركرم لرفع من خبلؿ سَتتو كسنتو الكـر صلى اهلل عليو كسلم

كتطويرىا أما الشق الثاين فهو استخبلص أدكار كأنواع التغَت كاسًتاتيجياهتا اليت  يةاإلسبلم
عد مهمة كذلك كقلما توجد دراسات تركز عليها كىذا ما ٭تاكؿ الباحث مستعينان باهلل تي 

على ىذين الشقُت ألهنما أساس ٧تاح عز كجل ُب خوض ىذا ا١تسلك كقد ركز بالتإب 
 أم تغَت إدارم ُب أم منظمة.

 حيث أف أغلب ا١تصادر هتتم بالنواحي السياسية كالعسكرية من ٣تتمع ا١تدينة كُب      
عليو كسلم كغزكاتو ا١تختلفة دكف تذكر أخباران عن حياة النيب صلى اهلل بكليتو ك  اإلسبلـ

عرضان أضف إٔب ذلك تنوع ا١تصادر اليت تتناكؿ ىذه ة إال اإلداريف تشَت إٔب النواحي أ
ُب اٟتديث كالسَت كالتاريخ كالتفسَت كالفقو كاٞتغرافيا كاألدب ٦تا  مؤلفاتالفًتة بُت 

يضطر الباحث إٔب تقليب صفحات كثَتة كذلك لقلة ا١تعلومات كتبعثرىا األمر الذم 
  .14يتطلب دراسة فاحصة للمصادر بأنواعها

كٗتدـ  يةاإلسبلم اإلدارةك٭تاكؿ التوصل لنتائج ٗتدـ كىذا ما يدرسو الباحث        
كلذا اختار لدراستو عنوانان با٠تصوص  اإلدارمُب جوانب التغيَت  يةاإلسبلمالنظريات 

للمدينة ا١تنورة ُب عهد  اإلدارم)دراسة ٖتليلية ُب البناء  اإلسبلـالتغيَت ُب إدارة : كىو
 الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم(.

 

                                                           

مي، اإلدارة ُب عصر الرسوؿ ،دراسة تارٮتية للنظم االدارية ُب الدكلة اإلسبلمية األكٔب، دار السبلـ للطباعة حافظ أٛتد الكر  - 14
 . 7ـ، ص2007كالنشر، القاىرة ،



8 

 

 :أسئلة البحث -ب

 أسئلة البحثٯتكن ٖتديد  البحث اليت عرضت ٢تذا خلفية البحثمن على ما تقدـ    
 -تالية:ُب التساؤالت ال

 ؟ُب عهد ا١تدينة ا١تنورة اإلسبلـُب  اإلدارمأسباب التغيَت  ىيما  -1

 ُب عهد ا١تدينة ا١تنورة؟ اإلسبلـُب  اإلدارمماىي اسًتاتيجية التغيَت  -2

 ُب عهد ا١تدينة ا١تنورة؟ اإلسبلـُب  اإلدارمماىي الصعوبات أماـ التغيَت  -3

 :ىداف البحثأ -ج

 -:التالية  ٖتقيق األىداؼالوصوؿ إٔب ٕب الدراسة اىذه هتدؼ      

 .ُب عهد ا١تدينة ا١تنورة اإلسبلـُب  اإلدارممعرفة كٖتليل أسباب التغيَت  -1

 ُب عهد ا١تدينة ا١تنورة. اإلسبلـُب  اإلدارممعرفة كٖتليل اسًتاتيجية التغيَت  -2

 دينة ا١تنورة.ُب عهد ا١ت اإلسبلـُب  اإلدارممعرفة كٖتليل الصعوبات أماـ التغيَت  -3

   :البحث أىمية -ىـ 

 تنقسم أ٫تية البحث إٔب أ٫تية نظرية كأخرل تطبيقية كما يلي:   

  النظرية ىميةاأل -أوالً 

موضوع التغيَت كىو من القضايا ف ىذه الدراسة تتعلق بالبحث كالدراسة ُب إ -1
ُب نظريتو نيفية اٟت ندي اإلسبلـك٦تارساتو ألف  ياإلسبلمكا١تفاىيم احملبذة ُب الفكر 

ُب اللغة ا١تيل للحق دائمان كالتحنف التحنف  كيعٍت َتالواقعية يؤمن بالتحنف كالتغي
ساتو الواقية ة ك٦تار اإلداريىنا ىو مواكبة التغَتات فكل عصر لو متطباتو كمفاىيمو 



9 

 

اهلل  ىكلذا قاؿ رسوؿ اهلل صل يةاإلسبلمٓب ٘تس العقائد كالقيم ا١تفيدة لئلنساف ما
إين ٓب أبعث باليهودية كال بالنصرانية كلكٍت بعثت باٟتنيفية ): كسلمعليو 

 .15(السمحةو 

كدعم نظريتها  يةاإلسبلم اإلدارةإف ىذه الدراسة تعترب مهمة ألهنا تبحث عن قضايا  -2
كالقيم  اال٬تايب كالتحفيز يةاإلسبلمُب القيادة  اسخة كذات تأصيلٔتفاىيم ر كا١تؤمنة 

كما ىو اٟتاؿ ُب مسعى ىذه كإدارتو   ُب التغَت يضان أك  اإلدارةُب  يةاإلسبلم األخبلؽك 
 الدراسة.

 التطبيقية ىميةاأل -ثانياً 

توضيح رؤية تطبيقية ُب  أ٫تيةذات ك  دراسة تعد ٤تاكلة جادة من الباحثإف ىذه ال -1
من خبلؿ كصف كنقل التطبيق العملي للنيب صلى اهلل عليو كسلم  اإلسبلـوقف كم

 .١تا كاف سائدان كالبناء عليو مستقببلن  اإلدارمُب تغيَته ُب ٣تتمع ا١تدنية ا١تنورة 

 كأف الدين َتُب موضوع التغيككل  اإلسبلـتقدـ نظرة  ألهناف ىذه الدراسة مهمة إ -2
قوؿ أعداه باٞتمود أك أنو دين كهنوٌب بل ىو جاء دينان ال يوصف كما ي ياإلسبلم
جاء برسالة سامية كليس ٣ترد طقوس  إنو ك كنفعو ُب الدنيا كاألخرة اإلنسافلصاّب 

 كعبادات تؤدل كإ٪تا ىو دين كدنيا عكس ما يثار حولو من أىل الكيد كالزيغ.

 :حدود البحث -و

ُب زمن النيب  اإلدارمالتغيَت و إف اٟتد ا١توضوعي ٢تذه الدراسة ى :الحد الموضوعي -1
 ا١تدينة ا١تنورة .٣تتمع صلى اهلل عليو كسلم ُب 

                                                           

 .266ـ، ص1993أٛتد بن ٤تمد بن حنبل ،مسند اإلماـ أٛتد، دار إحياء الًتاث العريب،  - 15
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 اإلدارةقيادتو اٟتكم ك  مقاليدالنيب صلى اهلل عليو كسلم إدارة فًتة  الحد الزمني: -2

زمن كفاتو صلى اهلل  ـ حىت622عاـ  النبوية بنفسو ُب ا١تدينة ا١تنورة كىي منذ ا٢تجرة
 .ـ632لهجرة ا١توافق لسنة ل 11 عليو كسلم عاـ

 ا١تدينة ا١تنورة بشبو اٞتزيرة العربية. :المكاني الحد -3

كسلم  عليو اهلل : حد اٟتالة اليت تدرسها الدراسة ىي توٕب الرسوؿ صلىحد الحالة -4
إدارة األمور ُب فًتة ا١تدينة ا١تنور ٦تا تطلب منو القياـ بالتغيَت ليواكب اٟتالة كالظركؼ 

 ية.اإلسبلمستقبلية ُب تأسيس الدكلة كاإلدارة اٞتديدة كا١ت

 :تحديد مصطلحات البحث -ز

 اإلدارميعرؼ الباحث ا١تصطلحات ا١تتعلقة بالبحث كىي التغَت فيما يلي       
كا١تدينة ا١تنورة كالعهد الذم تواله النيب ٤تمد صلى اهلل  اإلدارمكدين كالبناء   اإلسبلـك 

 ينة ا١تنورة.عليو كسلم ُب إدارتو لشؤكف ا١تد

 : اإلداري التغيير -1

ٌولىوي كبىٌدلىوي، كىأىنىوي جىعىلىوي  من الناحية اللغوية       ، كغىيٌػرىهي: حى التغيَت مشتق من الفعل غىيٌػرى
ذىًلكى بًأىفى اهلل ٓبٍى يىكي ميغىَتنا نًٍعمىةن أىنٍػعىمىهىا عىلىى قػىٍوـو حىىتى )كُب التنزيل العزيز:غىيػىرى ما كىافى 

كيقاؿ  معٌت يغَتكا ما بأنفسهم ىو حىت يػيبىًدليوا ما أمرىم اهللك  16(َتيكا مىا بًأىنٍػفيًسًهمٍ يػيغى 
ؼ التغيَت بأنو: ٖترؾ كعرٌ  17تغايرت األشياء يعٍت: اختلفت، كغىػىَتى عليو األمر: حىوىلىوي 

ناٚتة عن االبتكارات ا١تادية كالفكرية، ، أساليب مستحدثةباتباع طرؽ ك  ديناميكي،

                                                           

 .53األنفاؿ، اآلية: سورة  - 16

 .3325ـ، ص1992أبو الفضل ٚتاؿ ابن منظور: لساف العرب، دار صادر، بَتكت، لبناف،  - 17
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إحباطان للبعض اآلخر، كُب ٚتيع األحواؿ ىو ظاىرة للبعض ك  ليحمل بُت ثتاياه آماالن 
 .18يصعب ٕتنبها

العملية اليت من خبل٢تا تتبٌت قيادة ا١تنظمة : بأهنا  التغييرإدارة ويمكن تعريف       
٣تموعة معينة من القيم، ا١تعارؼ كالتقنيات، مقابل التخلي عن قيم، معارؼ أك تقنيات 

قتصاديان كفعالية التغيَت لتعرب عن كيفية استخداـ أفضل الطرؽ اإدارة كتأٌب  ،أخرل
فها كىناؾ من عرٌ  .19إلحداث التغيَت، كعلى مراحل حدكثو، بقصد بلوغ أىداؼ ا١تنظمة

ة اإلداريبأهنا: ىي االستعداد ا١تسبق من خبلؿ توفَت ا١تهارات الفنية كالسلوكية ك 
كاالدراكية الستخداـ ا١توارد ا١تتاحة )بشرية، قانونية، مادية ك زمنية(، بكفاءة ك فعالية 

ٕب إٔب الواقع ا١تستقبلٌي ا١تنشود خبلؿ فًتة ٤تٌددة بأقٌل سلبيات للتحٌوؿ من الواقع اٟتا
 .20فراد كا١تؤسسات بأقصر كقت كأقل جهد كتكلفة كبناءكنة على األ٦تي 

 : اإلسالم -2

ٔتقابل اإلٯتاف كمعو  اإلسبلـكدين كليس   اإلسبلـصطلح هبذا ا١تالباحث كيقصد      
كالػػدين مصػػدر  دين، اإلسبلـف 21(اإلسبلـًإفَّ الدِّينى ًعٍندى اللًَّو : )قاؿ تعأباإلحساف 

كبعػػث بػػو رسػػلو ىػػو الػػذم ارتضػػاه اهلل،  اإلسبلـداف يػػدين دينػػان: إذا خضػػع كذؿ، كديػػن 

                                                           

 .51-52ـ، ص 1991سرفس، القاىرة  سعيد يس عامر ، مفاىيم إدارة التغيَت كأ٫تيتو، مركز كايد - 18

، ا١تلتقى الدكٕب حوؿ "األداء -كماؿ قاٝتي، إدارة التغيَت ا١تنطلقات كاألسس مع عرض ألىم االسًتاتيجيات اٟتديثة للتغيَت -19
مارس  09ك 08، جامعة كرقلة، اٞتزائر، أياـ ا١تتميز للمنظمات كاٟتكومات"، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت

 .65ـ، ص2005

 .95ـ، ص٤2006تمد طاىر نصَت ،إدارة التغيَت ك التحديات العصرية للمدير ،دار اٟتامد للنشر ،الطبعة األكٔب،  - 20

 .3سورة ا١تائدة، اآلية : - 21
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كىػو ا٠تضػوع لػو، كالعبوديػة لػو، ىكػذا قػاؿ أىػل اللغػة: أسػلم  كحػده.. االستسػػبلـ اهلل
 .22العمل، عمل القلب كاٞتوارح ُب األصػل مػن بػاب اإلسبلـالرجػل إذا استسػلم، ف

 :  اإلداريالبناء  -3

من األساس كذلك بعد ىجرة النيب  اإلدارةكيقصد بو الباحث تكوين كبناء ىيكل      
مة لو للمدينة كقيامو بتبليغ الدعوة كنشرىا باٗتاذ ا١تدينة عاصعليو كسلم صلى اهلل 

كعلى  كغَت ذلك اإلدارةباإلضافة إٔب إشرافو ا١تباشر على تكوين الدكلة كاٟتكم كالقضاء ك 
توضيح االسًتاتيجية ا١تطبقة ُب عهد إدارة النيب عليو الصبلة  اإلدارمسبيل ا١تثاؿ للبناء 

 .اإلدارمكالسبلـ للتغيَت 

 :المدينة المنورة  -4

إٔب حوإب  يرجع تاريخ تأسيسها  صلى اهلل عليو كسلم،رسوؿ اهلل ١تنٌورة دارا١تدينة ا       
 اإلسبلـكاليت ىاجر إليها من مٌكة ا١تكٌرمة ليؤٌسس دكلةى  سنة قبل ا٢تجرة النبوية 1600

انطبلقان منها، بعد أف أذاه ا١تشركوف ُب مٌكةى إيذاءن عظيمان، فخرج منها إٔب ا١تدينة اليت 
كبٌت فيها مسجده الذم تعدؿ الصبلة فيو أضعافان   استقبلو أىليها بأشٌد اٟتٌب كاللهفة،

عاش عليو الصبلة كالسبلـ ُب  كثَتة عن الصبلة ُب ا١تساجد األخرل عدا ا١تسجد اٟتراـ
 .ا١تدينة بقٌية حياتو كمات كديًفن فيها

كتقع ا١تدينة ا١تنورة مشاؿ مكة ا١تكرمة كترتبط هبا بطريق مزفت ا١تار بوادم الصفراء      
كم كتقد 418كم تقريبان كما توجد طريق سريعة تربط ا١تدينة ٔتكة طو٢تا 460كطولو 

                                                           

لتكفَت عند السلف، رسالة ماجستَت منشورة الرياض ٤تمد بن عبد اهلل بن علي الوىييب، كاقض اإلٯتاف االعتقادية كضوابط ا - 22
 .44ق، ص1414ا١تملكة العربية السعودية ،
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درجة كترتفع عن سطح  24/28كخط العرض  36/39ا١تدينة ا١تنورة على خط الطوؿ 
 .23مًتان  625البحر ْتوإب 

 : بالمدينة عهد الرسول صلى اهلل عليو وسلم -5

 ا١تدينة ا١تنورة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم إٔب ىجرةكىي ا١تدة الزمنية اليت بدأت منذ     

٦تن  قريش كىو ُب الثالثة كا٠تمسُت من عمره بعد أف تآمر عليو سادات ـ622 عاـ 
اٟتضارة  عارضوا دعوتو كسعوا إٔب قتلو، فعاش فيها عشر سنُت أيخر كأسس هبا نواة

كاستمرت حىت  كالقبائل العربية ككل ا١تدف مكة كمشلت ان ، اليت توسعت الحقيةاإلسبلم
 ـ.632نتقالو للرفيق األعلى عاـ ا

 :الدراسات السابقة -ح

 األولى الدراسة -1

  : منهج النبي في مواجهة التحديات الدعويةاسم الدراسة 

  24عمار دٛتاينالباحث : الكاتباسم   

 جامعة اٟتاج ٠تضر يةاإلسبلمماجستَت كلية العلـو االجتماعية ك  طالب: الصفة 

 :اٞتزائر، ـ2009 السنة والمكان. 

 عليو اهلل صلىإٔب معرفة طبيعة التحديات اليت كاجهت النيب الدراسة  ىدفت       

من خبلؿ اعتماده ٢تذا ا١تنهج  اليت راعاىا النيب االسًتاتيجية ُب دعوتو كطبيعة كسلم
استفادة  كمعرفة كجوه توضيح ا١تكاسػب اليت حققتها الدعوة من كراء ذلكمعرفة ك ك 

                                                           

قافية، ا١تملكة العربية السعودية، ٤تمد صاّب البليهشي، ىذه ببلدنا : ا١تدينة ا١تنورة، الطبعة الثانية، اإلدارة العامة للنشاطات الث -23
 .15ـ، ص 1988

مية جامعة اٟتاج عمار دٛتاين، منهج النيب ُب مواجهة التحديات الدعوية، رسالة ماجستَت كلية العلـو االجتماعية كاإلسبل - 24
 ـ.٠2009تضر، اٞتمهورية اٞتزائرية، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/622
https://ar.wikipedia.org/wiki/622
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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ُب مواجهة التحديات ا١تعاصرة كمعرفة اآلثار  صلى اهلل عليو كسلم الدعوة من منهج النيب
وم ُب الدعوة إٔب اهلل، كتلك الدراسة السابقة السلبية اليت ترتبت عن ٥تالفة ا١تنهج النب

كرغم كوهنا ركزت على دراسة جوانب دينية باتباع منهج كصفي كآخر تارٮتي مكمل لو 
ما أف ،كتوصل الباحث لعدة نتائج لعل من أبرزىا ا١تنهج ا١تقارف  استخدـ الباحثكأخَت 

 يكشف بأف طبيعة تعػرض لو الرسوؿ  الكرًن من حرب نفسية من طرؼ خصـو الدعػوة،

، أينما كانوا كمىت كجدكا يهودية كانت أـ صليبية اإلسبلـالشر كاحدة، لدل أعداء 
معاصرة كأف ما لقيو يعد سنة إ٢تية ُب طريق الدعوة، تقتضيها صفة التكليف ا١تتفرعة عن 

العبودية اهلل تعأب كأنو صلى اهلل عليو كسلم قد سجل أعظم مثاؿ ُب الرٛتة كاٟتلم  صػفة
و ٓب يكن يطلب اٟترب ألجل اٟترب لكن إذا لزمتو كدعتو إليها نكالعفو مع أعدائو كأ

كبالنظر للدراسة السابقة كمدل االستفادة منها  ،الصليبية كالشيوعية ا١تعاصرة الضركرة،
منهج النيب ُب فإف الباحث يرل التشابو معها كمع ىذه الدراسة اٟتالية ُب أهنما تناكلتا 

ألمور ُب عهده صلى اهلل عليو كسلم بينما ٮتتلفاف ُب كوف كبلن منها يركز تسيَت كتنظيم ا
على جانب معُت من رعايتو صلى اهلل عليو كسلم فالدراسة السابقة ركزت على الدعوة 

 .اإلدارةبينما اٟتالية ستبحث ُب 

 الدراسة الثانية  -2

 في سورة يوسف عليو السالم اإلدارة:  اسم الدراسة 
 25الباحث نايف شعباف عبد اهلل قرموطتب: اسم الكا 

 غزة يةاإلسبلم: طالب ماجستَت باٞتامعة  الصفة 

 ـ، غزة فلسطُت.2009: والمكان السنة 

                                                           

نايف شعباف عبد اهلل قرموط، اإلدارة ُب سورة يوسف عليو السبلـ، رسالة ماجستَت باٞتامعة اإلسبلمية غزة، فلسطُت،  - 25
 ـ.2009
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حديد ُب سورة تُب سور القرآف الكرًن كبال ةاإلدارئب إبراز اٞتوانب ىدؼ البحث إ       
ٔتا ٭تويو من معافو كمغازمو ىي مبثوثة ُب كتاب اهلل تعأب القرآف  اإلدارةيوسف كأف علم 

الكرًن كمنها االستفادة من سَتة النيب يوسف عليو السبلـ ككذلك ىدفت الدراسة إٔب 
فسَت القرآف الكرًن ٓب يتوقف على مرحلة تارٮتية معينة التأكيد على حقيقة كاقعية بأف ت

إٔب يـو القيامة كأف النصوص القرآنية نصوص مفتوحة للدراسة كالبحث  سيظلبل 
لعدة نتائج من أ٫تها أف الفنت  الباحث كباتباع الباحث للمنهج االستنباطي توصل

ا١تثاؿ من النيب كاالبتبلءات ىي طريق التمكُت ألصحاب الدعوات الصادقة كمن ذلك 
احملن كالشدائد كأف الدارس لسَتة النيب يوسف  هوفيوسف كأف الدعاة ىم من يواج

كسَتة النيب ٤تمد عليهم الصبلة كالسبلـ يدرؾ مدل التشابو بينهما ُب عدة جوانب كأف 
ة ُب العصر اٟتديث ٘تثل الصحوة اٟتضارية العا١تية كلؤلسف يبدك أف اإلداريالعلـو 
م كجود الًتاث الفخم كالضخم منها، كبالتإب قد استفاد ف عنها رغك يد بعُتا١تسلم

كما ذكر أنفان توجد نقاط تشابو بُت سَتة النيب   حيث الباحث من الدراسة السابقة
يوسف عليو السبلـ كالنيب ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم كما أف ٣تاؿ الدراسة ىو البحث 

 حديد تأصيلو ُب القرآف الكرًن ُب سورة يوسف.كتراثو كبالت اإلسبلـمن منطلق  اإلدارةُب 

 الدراسة الثالثة -3

 : التنمية البشرية في السنة النبوية، دراسة موضوعية  اسم الدراسة 

 :26الباحثة ٝتاح طو أٛتد الغندكر اسم الكاتب 
 

 بغزة يةاإلسبلمماجستَت باٞتامعة : طالبة  الصفة 

                                                           

َت ُب اٟتديث الشريف، كلية أصوؿ ٝتاح طو أٛتد الغندكر، التنمية البشرية ُب السنة النبوية، دراسة موضوعية، رسالة ماجست - 26
 ـ.2011الدين ُب اٞتامعة اإلسبلمية بغزة ،
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 ـ، غزة فلسطُت. 2011: والمكان السنة 

ىدفت الباحثة ُب ىذه الدراسة إٔب إبراز العناية باٟتديث ا١توضوعي كدكره ُب        
للتنمية البشرية من خبلؿ السنة النبوية كإبراز  ياإلسبلمظهار النموذج القضايا ا١تعاصرة كإ

جانب اإلبداع كالتكامل عند الصحابة رضي اهلل عنهم كنموذج للجيل الرائد كمساعدة 
القائمُت على تنمية اٞتيل تنمية صحيحة على ا٢تدم النبوم ُب ىػذا ا١توضوع ا٢تاـ كإبراز 

ثة ُب ٚتع ، كاعتمدت الباحاإلنساينك  ياإلسبلمنمية اجملتمع ثراء السنة النبوية كدكرىا ُب ت
كتب السنة كاليت منها أخذت األحاديث ا١تتعلقة بالتنمية البيانات من مصادر ىي  

كتصنيفها موضوعيان كفق مباحث الرسالة كاستخدمت ، البشرية، كإيراد الشواىد البلزمة
١تباحػث، كصياغتو بأسلوب منهج الدراسة ا١توضوعية لؤلحاديث ُب كل مبحث مػن ا

 .ية ما أمكػنالقرآنالباحثة، مع االستشهاد باآليات 

كتوصلت الدراسة لنتائج ملخصها : عناية النيب صلى اهلل عليو كسلم بتفجَت      
ىو ٤تور العملية التنموية، فهو خليفة  اإلنسافطاقات الصحابة كخاصة الشباب منهم ،ك 

اهلل عليو كسلم ُب عملية التنمية البشرية، للتنمية ُب أرضو، كسبق الرسوؿ  صلى  اهلل
 ُب ٥تتلف مراحل اٟتيػاة لتنمية اإلنساينالبشرية بعدين: األكؿ: االىتماـ ٔتستول النمو 

، الركحية كالعقلية كاالجتماعية كالقيادية كا١تهارية، كالبعد األخر :أهنا اإلنسافقدرات 
ألنشطة كاالقتصادية اليت تولد الثركة كاإلنتاج، عملية تتصل باستثمار ا١توارد كا١تدخبلت كا

لتنمية القدرات البشرية عن طريق االىتماـ بتطوير ا٢تياكػل، كالبنيػة ا١تؤسسية اليت تتيح 
ور اٟتياة ا١تدنية ُب عهد النيب ا١تشاركة كاالنتفاع ٔتختلف القدرات لدل ٚتيع األفراد، كتط

من مواىب كقدرات فذة، كقد استنفاذ  ٔتا كاف ٯتتلك أصحابو مصلى اهلل عليو كسل
الباحث من الدراسة السابقة كوف الدراستُت متشاهبتُت ُب تناكؿ جزء مشًتؾ كىو 
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موضوع السنة النبوية ُب ٣تاؿ العناية باألفراد غَت أف الدراسة اٟتالية ٥تتلفة عن سابقتها 
ا١تنورة بالتحديد ككذلك فراد ُب ٣تتمع ا١تدينة لدل األ اإلدارمُب كوهنا تركز على التغيَت 

 الدراسة ٥تتلف عن الدراسة السابقة.ىذه منهج 

  الرابعةالدراسة  -4

 : التنظيمي التغييردارة المنظور السوسيولوجي إل اسم الدراسة 

  27ستاذ شوٯتات كرًنخريبش عبد القادر كاألالدكتور  الكاتب:اسم 

 البليدةالتدريس ّتامعة سعد دحلب  هبيئةعضوين :  الصفة 

 السعودية.  العربية ، ا١تملكةـ2007: أغسطس والمكان السنة 

غاية ك  ىدؼيمي باعتباره مفهـو التغَت التنظ ُب البحث إٔب الدراسة ىذه ىدفت       
التغَت  دعائما١تنظمات اٟتديثة حىت تضمن البقاء كاالستمرار كعرض الباحثاف ألىم 

 كركزت الدراسة علىالتنظيمي كىو القيادة باعتبار أف التغَت ٭تتاج لوجود قائد للتغَت 
أكيد على التغيَت التنظيمي كتسيَته، من خبلؿ التإدارة أ٫تية إسهاـ القيادة التحويلية ُب 

ماىية كمفهـو القيادة التحويلية الذم ييعدي من أكثر ا١تفاىيم مبلئمة لقيادة التغيَت كخلص 
من خبلؿ ما ًب تقدٯتو كْتثو أف التغيَت التنظيمي فعل إدارم لو قابلية التعديل الباحثاف 

و دكر الفاعل، باعتبار أف الفعل الثقاُب لإليو  كالتسيَت كفق ثقافة اجملتمع الذم ينتمي
التغيَت التنظيمي ُب ا١تؤسسة كالذم يتوقف إٔب حد كبَت على قدرات إدارة حاسم ُب 

كشخصية الفاعل القائد، كقد استفاد الباحث من الدراسة السابقة حيث تشًتؾ 
الدراستاف ُب مقاربة كتوضيح مفاىيم مرتبطة بالتغَت كبالقيادة كىو ليس ببعيد عن 

                                                           

لوجي إلدارة التغيَت التنظيمي، ْتث ُب ّتامعة سعد دحلب البليدة ، ا١تنظور السوسيو خريبش عبد القادر، شوٯتات كرًن - 27
 ـ.2007اٞتمهورية اٞتزائرية، 
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ُب عهد النبوة با١تدينة  اإلدارمدة احملمدية مفتاح التغَت الدراسة اٟتالية حيث تعد القيا
 ا١تنورة.

  الخامسةالدراسة  -5

 : التخاطبية في السنة النبوية االستراتيجيات اسم الدراسة 

  28إدريس مقبوؿستاذ الدكتور األ الكاتب:اسم
 

 أستاذ مساعد ُب ا١تركز اٞتهوم ١تهن الًتبية كالتكوين ٔتكناس ا١تغرب:  الصفة 

 ا١تغربية، ا١تملكة ـ2014: والمكان السنة . 

ليت ميزت ىدؼ الباحث ُب ىذه الدراسة إٔب التعرؼ على القواعد التخاطبية ا       
حوارات النيب صلى اهلل عليو كسلم كالتمييز بُت اسًتاتيجيات التخاطب ُب حوارات النيب 
صلى اهلل عليو كسلم كا١تسا٫تة ُب بناء فقو التواصل النبوم كقواعده كقراءة السَتة النبوية 
قراءة لسانية تداكلية على ضوء أحدث الدراسات التواصلية ا١تعاصرة، كدرس الباحث 

من االسًتاتيجيات ا١تنتهجة ُب السنة النبوية فيما تعد ٣تاالن لبلتصاؿ بُت الرسوؿ  أصناؼ
األكـر كمن حولو ككاف الًتكيز فيها على التخاطب أك ما ٯتكن تسميتو باالتصاؿ 
الشفوم كخلص الباحث إٔب التنبيو على ا١تقدار الكبَت كالًتاث ا٢تائل الذم خلفو لنا 

ا١تمتثل ُب الرصيد من خلق التسامح كالرٛتة كغَتىا من  الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم
لئلنساف الكامل  كونيان   العالية اليت جعلت منو صلى اهلل عليو كسلم ٪توذجان  األخبلؽ

كبالتإب قد استفاد الباحث  كاليت عدت معآب كأسس السًتاتيجيات نبوية ُب التخاطب
اهلل عليو  ىمة اليت اعتمدىا النيب صلُب فهم أحد االسًتاتيجيات ا١تهمن الدراسة السابقة 

                                                           

اٞتهوم ١تهن الًتبية كالتكوين ٔتكناس ا١تغرب،  إدريس مقبوؿ، االسًتاتيجيات التخاطبية ُب السنة النبوية، ْتث ُب ا١تركز - 28
 ـ.2014ا١تملكة ا١تغربية، 
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كسلم كما ىي موثقة ُب السَتة النبوية كىو ما يعتقد الباحث أف لو تعلق بالتغيَت 
 .اإلدارم

  السادسةالدراسة  -6

 : األزمات االجتماعية العامة ،دراسة إدارة الهدى النبوي في  اسم الدراسة
 حديثة موضوعية

 :29مد اٞتملصديقة ٤ت الباحثة اسم الكاتب
 

 ماجستَت باٞتامعة األردنية عماف طالبة:  الصفة 

 ا٢تامشية ردنيةاأل، ا١تملكة ـ2008: والمكان السنة . 

األزمات االجتماعية العامة إدارة إبراز موضوع  ُب ىذه الدراسة إٔب ةالباحث تىدف       
عليو كسلم لؤلزمات االجتماعية  اهللالنيب صلى إدارة ياف ٘تيز كب من خبلؿ السنة النبوية

عهد األزمات االجتماعية منذ إدارة ُب  إسبلمي توجيو النظر إٔب كجود منهجك  العامة
األزمػات لػم إدارة عليو كسلم، ال كما يدعي الغربيوف ُب كتابػاهتم أف  اهللالرسوؿ صلى 

توجػد إال منػذ الستينيات على يد الرئيس األمريكي )جوف كنيدم( الػذم يعدكنىػو أكؿ 
تقدًن ماده علمية جديدة ككذلك  األزمات كذلك ُب حربو على كوباإدارة مػن اسػتخدـ 
كقاـ الباحث باتباع ا١تنهج  ُب حل أزماتو االجتماعية العامة ياإلسبلمتفيد اجملتمع 
األزمات االجتماعية من كتب اٟتديث، إدارة ٚتع األحاديث ا١تتصلة ُب ا١توضوعي ك 

حيث يسهم ىػذا العمل ُب تصنيف األحاديث النبوية ُب ٣تاالت متعددة، تسهل على 
  عليو كسلم اهلللنيب صلى ها ىو أف اكتوصل لنتائج ملخص الباحػث الوصػوؿ إلػى ىدفو

ا١تبنػي على مراحل مدركسة ُب معاٞتة  السبق ُب اتباع األسلوب العلمي الػصحيح كاف لو
                                                           

صديقة ٤تمد اٞتمل، ا٢تدل النبوم ُب إدارة األزمات االجتماعية العامة ،دراسة حديثة موضوعية، رسالة ماجستَت باٞتامعة  - 29
 ـ.2008األردنية عماف، ا١تملكة األردنية ا٢تامشية، 
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األزمات، ال كما يدعي الغرب أهنم ىم أكؿ من أسس الطرؽ اٟتديثة ُب معاٞتة 
عاصرة، ألف عليو كسلم ُب حػل أزماتنػا ا١ت اهللاألزمات، فبل بد لنا من االقتداء بو صلى 

كىذا ، األياـ عليو كسلم، ٘تٌثل قواعد ثابتة على طوؿ الزماف كمر اهللعبلجات النيب صلى 
، كأنو دين ربػاين جػاء إلصبلح اٟتياة البشرية من ٚتيع اإلسبلـمشولية  منسجمان مع

إدارة ا٢تدم النبوم ُب "ذلك من خبلؿ تسليط الضوء على موضوع  جوانبها، كقد ًب
إدارة ، كرغم تركيز الباحثة على جتماعية العامة" الذم يعد من العلـو اٟتديثةاألزمات اال

البحثُت قريبُت كمتشاهبُت حيث إال أف األزمات ُب سَتة ا١تصطفى صلى اهلل عليو كسلم 
يبحثاف ُب تأصيل ١تبادم كفركع إدارية من سَتة النيب صلى اهلل عليو كسلم كىذا االشًتاؾ 

يفيد الباحث ُب ىذه الدراسة غَت أف االختبلؼ بينهما ُب كالتقارب من شأنو أف 
كما ىو ُب   ةاإلداريجوانب أخرل ُب تناكؿ ا١توضوع من سَتة النيب الكرًن ُب النواحي 

 .اإلدارمموضوع التغيَت 

 الدراسة السابعة  -7

 الدولة في  إدارة دراسة تأصيلية لمفهوم  اإلسالمالدولة في إدارة : اسم الدراسة
 ياإلسالمالسياسي  رالفك

  :٤30تمد علي ٤تمود صبح الباحثاسم الكاتب 

 ّتامعة النجاح الوطنية: طالب ماجستَت  فةالص 

 فلسطُت. نابلس،، 2011: والمكان السنة 

                                                           

٤تمد علي ٤تمود صبح ، إدارة الدكلة ُب اإلسبلـ دراسة تأصيلية ١تفهـو إدارة الدكلة ُب  الفكر السياسي اإلسبلمي، رسالة  - 30
 ـ.2011ماجستَت ُب التخطيط كالتمية السياسية بالنجاح الوطنية نابلس، فلسطُت، 
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الدكلة ُب الفكر السياسي إدارة ٤تاكلة تأصيل مفهـو إٔب ىدفت الدراسة        
لئلسبلـ، ككذلك ىدفت إٔب البحث ُب مسائل تتصل األكؿ  الصدر خبلؿ ياإلسبلم

الكرًن كالسنة  القرآفالعادلة، كما أشار إليها  يةماإلسبلببناء اجملتمع العادؿ كالدكلة 
كأفعاؿ  على أقػواؿ مبٍت كاليت يكوف أساسهاالنبوية كعمل كاجتهاد ا٠تلفاء الراشدين، 

 كمكاف النيب القائد مقاربات أيديولوجية كسياسية كاجتماعية، ٯتكن أف تصلح لكػل زمػاف

 ١تغالطات اليت علقت ُب الكثيػر مػنالدراسة إٔب إزالة الٌلبس كالغموض كا ىدفتكذلك ،

ا١تفاىيم اليت يتناك٢تا ا١تسلموف ُب حياهتم، مثل فصل الدين عن الدكلة، كأنٌو ال سياسة 
، اإلسبلـكقد أشارت الدراسة إٔب أ٫تية الدكلة ُب  الدين، كالعديد من تلك ا١تغالطات فػي

 ة أركاف كمقومات الدكلةكاليت اكتملت فيها كاف ،األكٔب يةاإلسبلمككيف نشأت الدكلة 

بعد العهد النبوم كالعهد الراشدم، كقد  كاليت ٯتكن اعتبارىا مرجعية لقياـ الدكلػة مػا
عليو كسلم، كمن بعده  اهللصلى  الذم مارسو الرسػوؿ اإلدارمبينت الدراسة، ا١تستول 

 .ا٠تلفاء الراشدين

 إٔب ٚتلة خلص ارٮتي ا١تقارفكا١تنهج الت ا١تنهج الوصفي التحليليكباتباع الباحث       

قد كقف عند النهج كا١تقاصد كالغايات  اإلسبلـ أف: االستنتاجات من أ٫تهاك  النتائجمن 
اليت ىي ٤تل التغيَت كالتطور، كمن ىذه األمور إقامة  كالفلسفات ُب كل ما يتصل بػاألمور

كاجب مدين  كاجبة كضركرية، كىي اإلسبلـ الدكلة كقيادة األمة كسياستها فالدكلة ُب
ذلك خلصت ك، ك اإلسبلـا١تؤمنُت برسالة  علػى اهللالواجب الديٍت الػذم فرضػو  افتضاه

، ألنٌو اإلسبلـ العبلقة بُت مفهـو الدكلة كإدارهتا ٓب تربز كمعضلة ُب أف الدراسة إٔب
 ٕتسيدان  كانػت  اإلدارمببعديها السياسػي ك  اإلسبلـالدكلة ُب إدارة  اتضح من الدراسة أفَّ 

ن يطلع على الدراسة أف ٭تكم على كوهنا تتناكؿ ، كيبدك ١تيةاإلسبلمكتعبَتان للشريعة 
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من حيث  من الدراسة السابقة  الباحث استفاد كقد اإلدارمموضوعان يبعد عن التغيَت 
كثرة ا١تسائل كالنقاط ا١تشًتكة بُت دراستو كتلك الدراسة السابقة كمنها نقاط ُب البناء 

با١تدينة ا١تنورة خصوصان كُب التغيَت أيضان كإف كانت  اإلسبلـ ا ُب صدرللدكلة كإلداراهت
 ا١توضوع السياسي أكثر من تركيزىا عل أم موضوع آخر.  ىالدراسة السابقة تركز عل

 :عن الدراسات السابقة اختالف الدراسة الحالية

 النيب صلى ُب زمن إدارة كتوٕب اإلدارمإف ىذه الدراسة هتتم بدراسة مفهـو التغيَت  -1
كا١تسلمُت  اإلسبلـاهلل عليو كسلم اآلمور كمقاليد تسيَت الدكلة ا١تدنية بعد استقرار 

 ُب ا١تدينة ا١تنورة.

أف ىذه الدراسة ٗتتلف عن الدراسات السابقة من حيث أهنا تسعى لدراسة اإلدارة  -2
ب سلم من خبلؿ ربطها بأسبا زمن النيب صلى اهلل عليو كآلو ك ُب اإلسبلـُب 

 كمعرفة الصعوبات اليت كاجهت التغيَت. اإلدارمكاسًتاتيجيات سا٫تت ُب التغيَت 

ية كالتغيَت اإلسبلمأف ىذه الدراسة ٕتمع بُت مفاىيم مًتابطة ذات أ٫تية ُب اإلدارة  -3
كاالسًتاتيجية بقصد االستفادة من ا١تنهج التارٮتي كا١تنهج الوصفي ا١تكتيب ُب خدمة 

 .إلسبلـاكتطوير اإلدارة ُب 
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 :  لفصل الثانيا

 النظري اإلطار

    اإلسالمفي  اإلدارة ةىي: مااألول  المبحث

ة ُب تاريخ اإلدارينفسو، كقد ظهرت العمليات  اإلنسافقدٯتة قدـ  اإلدارةإف        
كأف األىداؼ  ،ه ضركرة حيويةبأف التعاكف مع غَت  اإلنساف عندما أحس اإلنسايناجملتمع 

 اإلدارةظهرت  عندئذو ، اليت يسعى إٔب ٖتقيقها ال تتحقق باٞتهد الفردم كالطاقة الفردية

كاليت طبقت النظم ، لتجمع البشر كىي األسرة األكٔب نشاطان بشريان عندما ظهرت اللبنة
ب لًتبية األبناء برزت ة ُب ٤تيطها بطريقة بدائية ٤تاكلة لتوزيع األدكار بُت األـ كاألاإلداري
للتجمع البشرم  األكٔب كنشاط بشرم باعتبارىا ضركرة اجتماعية بظهور ا٠تلية اإلدارة

كمبدأ تقسيم العمل  اإلدارةاليت ظهر ُب ٤تيطها التطبيق البدائي ١تبادئ ، كىي األسرة
ؤلسرة كما يتطلبو من تنسيق بُت الزكجُت إذا انصرؼ الزكج إٔب تدبَت الشئوف ا١تعيشية ل

 .31من خبلؿ ٦تارسة الصيد أك الرعي أك الزراعة، كتفرغت الزكجة لتدبَت شؤكف ا١تنزؿ

ئل كالعشائر اليت بدأ منها تلقائيان إٔب أف ظهرت القبا اإلدارمكاستمر التطور         
تعقيدىا ك٘تيزت اجملتمعات القدٯتة  كازداداالىتماـ بالسلطة كذلك عندما تشعبت اٟتياة 

كإمرباطورية الصُت كا١تدف االغريقية ، بصور ٥تتلفة مثل مصر الفرعونية اإلدارةٔتمارسة 
ُب  دارةاإلة كتدرجت اإلداري٦تارستو  حيث كاف لكل عصر، كاالمرباطورية الركمانية

الذم أرسى القواعد كنظٌم  اإلسبلـإٔب أف جاء عصر  ،العصور الوسطى، كأركبا ا١تسيحية

                                                           

 .62ـ.ص1991عبد الغٍت النورم، إتاىات جديدة ُب اإلدارة التعليمية ُب الببلد العربية، دار الثقافة، الدكحة، دكلة قطر،  -31
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منظمان لشؤكف اٟتياة موجهان إياىا ٨تو أىداؼ كغايات سامية  القرآف اجملتمع، حيث نزؿ
من عبادة العباد إٔب عبادة رب العباد كال يود الباحث دراسة تفاصيل  اإلنسافنقلت 
 اإلسبلـُب  اإلدارةُب العصور الوسطى كا٪تا غرضو ىو البحث كٕتلية مفهـو  ةاإلدار تطور 

كفيما يلي يعرض  اإلسبلـُب  اإلدارمف ٔتا يعكس مسَتة الفكر منذ ظهوره حىت اآل
 .اإلسبلـُب  اإلدارةمفهـو 

  اإلسالمفي  اإلدارة: تعريف األول  المطلب

بشكل عاـ كبعدىا يدخل ُب  دارةلئل أف يذكر الباحث تعريفان  األفضلبداية من       
 صلفأ يةاإلسبلمُب الفكر كالثقافة  اإلدارةأك ١تفهـو  يةاإلسبلمدارة تعريف أدؽ لئل

صدر أدار الشيء، إذا جعلو يدكر، كدار الشيء يدكر دكران يرجع ١تُب اللغة  اإلدارة
. ففي 32بالشيء كدكرانان، كتدكير الشيء جعلو مدكران، كالدائرة كالدارة كبل٫تا ما أحاط

أىل النار ٭تًتقوف إال دارات كجوىهم،  اٟتديث النبوم، يقوؿ صلى اهلل عليو كسلم:
كدارات ىي ٚتع دارة، كىو ما ٭تيط بالوجو من جوانبو، كا١تقصود من ذلك أهنا ال 

       .33ا النار ألهنا ٤تل السجودتأكله

تػذكر " إدارة"، بػل كقد ذكرت معاجم اللغة كلمة " دكر" كمشتقاهتا، كلكن ٓب       
كقد تضمن معجم اللساف اشتقاقات 34منها، كٓب يذكركىا بلفظها. ذكػرت كلمات قريبة

كتعريفاهتا  اإلدارةعديدة لكلمة " إدارة" حيث جاءت معانيها متماثلة مع مدلوالت 

                                                           

 .324، ص 5ـ ج2003أبو الفضل ٚتاؿ الدين ٤تمد بن مكـر ،ابن منظور، لساف العرب دار صادر ، -32

 . 12مركاف القدكمي، حملات ُب اإلدارة اإلسبلمية، جامعة النجاح الوطنية، د.ت، ص  -33

ـ 1977،بيػركت، دار الفكػر،  1،ط 1شرم، الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف االقاكيػل، ج٤تمود بن عمر الز٥ت - 34
 .404،ص
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عن األمر: أم طلبت منو أم معاٞتتها، كأدرتو  الشئوف، اٟتديثة: التدكرة: اجمللس كمػداكرة
ىػي جهة أك ٣تلس يعٌت ٔتعاٞتة األمور كالقضايا اٟتاصلة  اإلدارةكيفهم من ىذا أٌف ، تركو

 .35أك إلزامهم على تركو من خبلؿ إلزامهم على أمػر ما بُت الناس

ية، فقد اإلسبلملغوم آخر لئلدارة مع الشريعة  كىناؾ عبلقة كطيدة بُت مقصد       
ُب قولو تعأب: )إال أف تىكيوفى ًٕتىارىةن حىاًضرىةى تيًديريكنػىهىا  اإلدارةأشار القرآف الكرًن بلفظة 

نىكيٍم(  بػىيػٍ
ارة أخرل ُب حديث كعب بن عجرة رضي اهلل عنو أف كُب السنة النبوية إش 36

 .37النيب صلي اهلل عليو كسلم قاؿ: )ال تقـو الساعة حىت يدير الرجل أمر ٜتسُت امرأة( 

كلكنها تتميز ، عامة اإلدارما عن الفكر ال ٗتتلف ُب عناصرى اإلسبلـُب  اإلدارةك      
قاؿ ، كالٌسنة القرآف ُب أصو٢تا كأسسها ألهنا تقـو على مصدر الوحي الذم مصادره

كالسنة الشريفة، كيقـو  القرآفيستند إٔب نصوص  ياإلسبلم اإلدارمككاف الفكر : أبوسن
 .38لك الوقتُب ذ ياإلسبلمية اليت كانت تسود اجملتمع اإلنسانعلى أساس من القيم 

هي االستفادة من ٚتيع ف : يةاإلسبلمدارة لئلكٯتكن للباحث ايراد التعريفات التالية       
قل كقت أل من اإلتقاف ُب ية لتوفًَت أكرب قدر من اإلنتاج على أعلى مستو اإلٯتانالقواعد 
تحلَّى اليت ي اإلدارةىي تلك هنا أكعرفت ب .39عز كجل العمل كلو عبادة هلل ليكوف٦تكن 

ا٢ًتم عند أدائهم ألعم اإلٯتاف، رجاالن كنساءن بالعلم ك اتو كٚتاع ، أفرادان ان أفرادىا قيادةن كأىٍتباع
، أك ٔتعٌت آخر: يةاإلسبلمم ُب الدكلة ا١توكلة إليهم، على اختبلؼ مستوياهتم كمسؤكلياهت

                                                           

 .55ـ، ص2004ة، ،عماف، دار ا١تسَت  2فهمي خليفة الفهداكم، اإلدارة ُب اإلسبلـ، ا١تنهجية كالتطبيق كالقواعد، ط - 35

 .282سورة البقرة، اآلية،  - 36

 .157أبو القاسم سليماف بن أٛتد الطرباين، ا١تعجم الكبَت، بدكف مكاف كال سنة النشر، ص  - 37

 .23ـ ،ص 1999، 6أٛتد إبراىيم أبو سن، اإلدارة ُب اإلسبلـ، مطبعة التمدف احملدكدة، ا٠ترطـو السوداف ،ط -38

 36ـ، ص 1999عدناف علي النحوم، فقو اإلدارة اإلٯتانية ُب الدعوة اإلسبلمية، دار النحوم للنشر كالتوزيع، الرياض،  - 39
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 ة على ٚتيعاإلدارياليت يقـو أفراديىا بتنفيذ اٞتوانب ا١تختلفة للعملية  اإلدارةىي 
 .40للسياسة الشرعية ان ا١تستويات، كفق

 اإلسالموعالقتها بة اإلداريالمطلب الثاني : الوظائف 

 ية كما يلي:اإلسبلمة الرئيسية لئلدارة اإلدارييصنف الباحث الوظائف   

 :التخطيط  -1

 تعريف التخطيط في علم اإلدارة - أ

غالبان ما يعٌد التخطيط الوظيفة األكٔب من كظائف اإلدارة، فهي القاعدة اليت تقـو     
ة األخرل كالتخطيط عملية مستمرة تتضمن ٖتديد طريقة سَت اإلداريعليها الوظائف 

األمور لئلجابة عن األسئلة مثل ماذا ٬تب أف نفعل، كمن يقـو بو، كأين، كمىت، ككيف. 
إٔب حد كبَت كمدير من ٖتديد األنشطة التنظيمية البلزمة  بواسطة التخطيط سيمكنك

 لتحقيق األىداؼ.

، يكوف بدايتو النظرة ان كبشريٌ  ان وعة من العمليات ا١تًتابطة ماديٌ ٣تم كيعرؼ بأنو      
الفاحصة كا١تتعمقة للمستقبل، كالتنبُّؤ بأحداثو كمستجداتو ُب ٣تاؿ موضوع ٤تدد، كذلك 

، كحساب التقديرات اإلدارمياسات اليت تصدر من ًقمَّة ا٢تـر من خبلؿ التوجيهات كالس
 .41كاٟتقائق الواقعية القائمة

 

 

                                                           

 .22ـ، ص1997حزاـ ماطر ا١تطَتم، اإلدارة اإلسبلمية: ا١تنهج كا١تمارسة، مكتبة الرشد،  الرياض،  - 40

ـ، ص 1991مصطفى ٤تمود عفيفي، مبادئ كأصوؿ علم اإلدارة العامة، نشر كلية شرطة ديب، اإلمارات العربية ا١تتحدة ، - 41
133. 
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 يةاإلسالمالتخطيط في اإلدارة  - ب

، فيعرفو الدكتور فرناس عبدالباسط بأنو: يةاإلسبلم اإلدارةُب  ما مفهـو التخطيطأ     
١تواجهة توقعات مستقبلية، أك يعتمد على منهج أخذ باألسباب أسلوب عمل ٚتاعي، ي

فكرم عقدم يؤمن بالقدر كيتوكل على اهلل، كيسعى لتحقيق ىدؼو شرعي، ىو عبادة 
، ياإلسبلمللتخطيط  جيدان  ان يورد الدكتور حزاـ ا١تطَتم تعريف. ك 42اهلل كتعمَت الكوف

ىو "التفكَت كالتدبر بشكل فردم كٚتاعي ُب أداء عمل  ياإلسبلمفيقوؿ: إفَّ التخطيط 
قيقو، مستقبلي مشركع، مع ربط ذلك ٔتشيئة ا هلل تعأب ٍب بذؿ األسباب ا١تشركعة ُب ٖتى

 .43بالغيب فيما قضى اهلل كقدره على النتائج" اإلٯتافمع كامل التوكل ك 

ُب شأف التخطيط  سبحانو كتعأب ُب القرآف للتخطيط كثَتة منها قولو شاراتكاإل
كىأىًعدُّكٍا ٢تىيم مَّا اٍستىطىٍعتيم مِّن قػيوَّةو كىًمن رِّبىاًط ا٠ٍتىٍيًل تػيٍرًىبيوفى ًبًو عىٍدكَّ الٌلًو كىعىديكَّكيٍم )للحرب :

اؿى تػىٍزرىعيوفى سىٍبعى ًسًنُتى قى ) :كقاؿ تعأب 44(كىآخىرًينى ًمن ديكهًنًٍم الى تػىٍعلىميونػىهيمي الٌلوي يػىٍعلىميهيمٍ 
اده  دىأىبان فىمىا حىصىدًبٍُّ فىذىريكهي ُب سينبيًلًو ًإالَّ قىًليبلن ٦تَِّّا تىٍأكيليوفى * ٍبيَّ يىٍأٌب ًمن بػىٍعًد ذىًلكى سىٍبعه  ًشدى

ٍمتيٍم ٢تىينَّ ًإالَّ قىًليبلن ٦تَِّّا ٖتيًٍصنيوفى  ، ككذلك قولو تعأب ُب شأف التخطيط: 45(يىٍأكيٍلنى مىا قىدَّ
نٍػيىا) كمن السنة النبوية ٧تد  .46(كىابٍػتىًغ ًفيمىا آتىاؾى اللَّوي الدَّارى اآٍلًخرىةى كىالى تىنسى نىًصيبىكى ًمنى الدُّ

يث الذم ُب اٟتد صلى اهلل عليو كسلمعدة أحاديث تشَت للتخطيط كمنها عن الرسوؿ 
أيب كقٌاص عن أبيو  ركاه عامر بن سعد بن أيب كقٌاص ما نصو : عن عامر بن سعد بن

                                                           

 .85ـ، ص 1985خطيط دراسة ُب ٣تاؿ اإلدارة اإلسبلمية كعلم اإلدارة العامة القاىرة، مصر فرناس عبدالباسط البناء،  الت - 42

 .76حزاـ بن ماطر بن عويض ا١تطَتم، اإلدارة اإلسبلمية ا١تنهج كا١تمارسة، مرجع سابق، ص  - 43

 .60سورة األنفاؿ ،اآلية :  -44

 .48 – 47:  سورة يوسف ،اآلية -45

 .77سورة القصص ،اآلية :  -46
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)إنك أف تذر كىرثتك أغنياء خَت من  :صلى اهلل عليو كسلمقاؿ رسوؿ اهلل رضي اهلل عنو 
 .47أف تذرىم عالة يتكففوف النٌاس(

 التنظيم : -2

 تعريف التنظيم في علم اإلدارة - أ

 ا١تستويات كل هبا تقـو اليت العملية كىي ة،اإلداري العملية كظائف ثاين ىو التنظيم    

 العمل كأكجو األنشطة كٖتديد للمؤسسة، التنظيمي ا٢تيكل ٖتديد كيشمل ة،اإلداري

 كتعويض ٣تموعة لكل مدير كٗتصص األنشطة كٕتميع ا١تؤسسة، ىدؼ لتحقيق البلزمة

التنظيم ىو الذم يقسم أىداؼ كأعماؿ ا١تنظمة إٔب نشاطات ٍب  .هبا للقياـ لو السلطة
اءات ال ٯتكن تقسيمها النشاطات إٔب مهاـ كىكذا حىت تنتج جزئيات )عمليات أك إجر 

يق، فإف كاف كمن اٞتانب اآلخر فهو التنس اقتصاديان  ( ألف ذلك غَت ٣تدو أك ٕتزئتها
تقسيم العمل ىو أساس التنظيم فإف التنسيق ىو الذم يقوم الفكر التنظيمي بُت 

 .48كحداتو ا١تختلفة

 يةاإلسالمالتنظيم في اإلدارة  - ب

أىىيٍم يػىٍقًسميوفى رىٍٛتىةى رىبِّكى ٨تىٍني قىسىٍمنىا ) :ُب التنظيم قولو تعأب القرآف إشاراتمن      
نٍػيىا كىرىفػىٍعنىا بػىٍعضىهيٍم فػىٍوؽى بػىٍعضو دىرىجىاتو  تػىهيٍم ُب اٟتٍىيىاًة الدُّ نػىهيٍم مىًعيشى كُب السنة النبوية  49(بػىيػٍ

قوات كاأل األعماؿكقات ك لى أ٫تية التنظيم كمنها تنظيم األنصوص تدؿ عكردت عدة 

                                                           

 .428مرجع سابق، صأٛتد بن علي بن حجر العسقبلين، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  - 47

ـ، 2001أمُت عبد العزيز، إدارة األعماؿ كٖتديات القرف اٟتادم كالعشرين، دار قباء للطباعة كالنشر كالتوزيع، مصر،  - 48
 .96ص

  .23:  سورة الزخرؼ، اآلية - 49
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)ال تزكؿي قىدىمىا عبدو يوـى القيامًة حىتَّ ييسأؿى عن أربعو  :صلى اهلل عليو كسلمقولو من ذلك 
عىن عيميرًه فيما أفناهي كعن جسًدًه فيما أببلهي كعن ًعلًمًو ماذا عىًملى فيًو كعن ماًلًو ًمٍن أىٍينى 

 .50ٍكتىسىبىوي كفيما أنفقىوي(ا 

 التوجيو  -3

 تعريف التوجيو في علم اإلدارة - أ

التوجيو ىو الوظيفة الثالثة من كالوظائف الرئيسية للمدير كبباسطة ٯتكن تعريف       
أثَت على سلوؾ األفراد لضماف تركيز جهودىم كتعبئة طاقاهتم حوؿ التوجيو بأنو عملية الت

ا٢تدؼ ا١تقصود فهو يتضمن استخداـ السلطة كا١تسؤكلية اٟتائز عليها ا١تسَت ألف حقو ُب 
السلطة كمكانتو ُب السلك الوظيفي ٬تعل اآلخرين ٭تًتموف ما يصدر عنو من توجيهات 

غ األفراد ٔتا ٬تب عملو كمعرفة أك التأكد ، أك ىو عملية يتم من خبل٢تا إببلإشاراتك 
 .51من أف كل فرد يبذؿ قصارل جهده ُب إ٧تاز العمل ا١تناط بو

، حيث يواجو ا١تشكبلت، أثناء التنفيذ اإلدارةالتوجيو ىو العمل الدائب لرجل ف     
، كيدعم ركح الفريق الواحد بينهم، ك٭تقق التعاكف بُت العاملُت، كيقـو ا١تعوج من األمور
ة ُب ك٭تقق الكفاية ا١تستمر   عن عملهم كالظركؼ احمليطة هبمك٬تعل اٞتميع راضُت

  .52(ألداءا مستول

 

                                                           

 .422أٛتد بن علي بن حجر العسقبلين، فتح البارم شرح صحيح البخارم، مرجع سابق، ص  - 50

مقدـ كىيبة ،تقييم مدل استجابة منظمات األعماؿ ُب اٞتزائر للمسؤكلية االجتماعية ،دراسة تطبيقية على عينة من  - 51
 .50ـ، ص2014ف ،اٞتزائر، مؤسسات الغرب اٞتزائرم، رسالة دكتوراة مقدمة ٞتامعة كىرا

 .45ـ، ص ٤1988تمود عساؼ، أصوؿ اإلدارة، مكتبة عُت مشس، القاىرة مصر،  -52
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  ية اإلسالمالتوجيو في اإلدارة  -ب

كالسنة ا١تطهرة الكرًن  القرآفة ُب اإلداريكثَتة تدؿ على ىذه الوظيفة   ىناؾ إشارات     
اًد٢ٍتيم )ادٍعي ًإًٔب سىبً  :منها قولو تعأب موجهان نبيو ٍوًعظىًة اٟتٍىسىنىًة كىجى ًة كىاٍلمى يًل رىبِّكى بًاٟتًٍٍكمى

نفىضُّوا. قولو تعأب: 53بًالَّيًت ًىيى أىٍحسىني( ( )كىلىٍو كينتى فىظًّا غىًليظى اٍلقىٍلًب الى  54ًمٍنحىٍوًلكى

كىالى  ۚ  )كىأىف تػىٍعفيوا أىقػٍرىبي لًلتػٍَّقوىلاٟتاكم، ككذلك قولو تعأب: ،كىذا توجيو أعلى للقائد ك 
نىكيٍم(  .للراعي كالرعيةكىذا توجيو عاـ  55تىنسىويا اٍلفىٍضلى بػىيػٍ

 التوظيف -4

 تعريف التوظيف في علم اإلدارة - أ

لة كا١تًتابطة اليت يتم القياـ هبا عرؼ التوظيف بأنو: ٣تموعة من األنشطة ا١تتسلس       
من أجل استقطاب موارد بشرية تتوافق ُب خصائصها مع خصائص ا١تناصب الشاغرة 

 كما عرؼ بأنو  .56نسبها ليتم قبو٢تا كتعيينها ُب ا١تنصب الشاغرأكا١تعلن عنها كاختيار 

 العاملة القول من احتياجاهتا ٖتديد ا١تؤسسة من تقتضي اليت ا١تستمرة العملية" تلك

 ا١تؤسسة، ُب العمل على ترغيبها ك العناصر عن كالبحث للعمل، كا١تتاحة كالراغبة القادرة

 .57فيها العمل ُب ترغيبهم ك ٢تا أعضاء ليكونوا تقدمُتا١ت العناصر أفضل اختيار ٍب

 

                                                           

 .125سورة النحل، اآلية:   -53

 .159سورة آؿ عمراف، اآلية:  -54

 .237سورة البقرة، اآلية:  - 55

سالة ماجستَت ،جامعة ا٤تمد بوقرة تيشات سلول ،أثر التوظيف العمومي على كفاءة ا١توظفُت باإلدارات العمومية اٞتزائرية ،ر  - 56
 .14ـ ،ص2010باٞتزائر ،

 .95ـ، ص1975منصور أٛتد منصور، ا١تبادئ العامة ُب إدارة كٗتطيط القول العاملة، ككالة ا١تطبوعات، الكويت ، - 57
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  ية اإلسالمالتوظيف في اإلدارة  - ب

د لو تطبيقان كىو ما ٧تكضع الشخص ا١تناسب ُب ا١تكاف ا١تناسب التوظيف يعٍت       
من ذلك قولو تعأب ُب حق يوسف عليو السبلـ كموقفو مع ملك ية اإلسبلمُب اإلدارة 
. كقوؿ الرسوؿ صلى اهلل 58(ًإينِّ حىًفيظه عىًليمه  األرضقىاؿى اٍجعىٍلًٍت عىلىى خىزىاًئًن مصر : )
  .59أخذ بعد ذلك فهو غلوؿ( )من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما :عليو كسلم

 الرقابة : -5

 تعريف الرقابة في علم اإلدارة -أ

تعترب الرقابة إحدل كظائف ا١تدير اليت يستطيع عن طريق ٦تارستها التحقق من أف       
)كظيفة التخطيط( كعلى  للخطة ا١توضوعة مسبقان  قد ٍب كفقان  فعبلن ازه إ٧تعمل الذم ًب ال

أساس التوجيهات كالتعليمات ا١تنظمة للعمل داخل ا١تنظمة )كظيفة التوجيو( كعلى ىذا 
ة للرقابة ىي التعرؼ على مدل كفاءة ا١ترؤكسُت ُب أدائهم ألعما٢تم اإلداريفإف الوظيفة 

 .60األعماؿ عن طريق قياس ىذه

ا١تبلحظة ا١تستمرة  جهود منظمة تقـو بو اٞتهة ا١تسئولة يشملكاليت تعرؼ بأهنا      
ات عن قدمان لتحديد اال٨تراف لؤلداء كقياس النتائج الفعلية كمقارنتها با١تعايَت ا١توضػوعة

أسباهبا ٍب ٖتديد أنسب التصرفات  ىذه ا١تعايَت أك توقع حدكث ىذه اال٨ترافات كمعرفة

                                                           

 55سورة يوسف، اآلية  - 58

 .26، ص 2ـ، ج1998أبو عبد اهلل ٤تمد بن عبد اهلل اٟتاكم النيسابورم ا١تستدرؾ على الصحيحُت دار ا١تعرفة،  -59

 .193ـ، ص2003مناؿ طلعت ٤تمود، أساسيات ُب علم اإلدارة، ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث، مصر،  - 60
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األمثل للموارد ا١تتاحة للتنظيم لتحقيق  العبلجية أك التصحيحية اليت ٖتقق االسػتخداـ
 .61األىداؼ

  ية اإلسالمالرقابة في اإلدارة  -ب

: كظيفة إدارية فردية كٚتاعية، ىيكما عرَّفها ا١تزجاجي   يةاإلسبلم اإلدارةالرقابة ُب       
كفحصو داخل ا١تنظمة ٔتوضوعية هبدؼ التقوًن أك  اإلدارمكمهمتها متابعة النشاط 

ة أداء ككسيلة اإلداريأكد من سبلمة كمشركعية العملية التغيَت عند اللزـك كذلك للت
  .62ةكغاي

)كىقيًل اٍعمىليوا فىسىيػىرىل اللَّوي وؿ اهلل تعأب: الكرًن ق القرآفكمن شواىد الرقابة ُب        
تػيرىدُّكفى ًإٔبى عىآبًً اٍلغىٍيًب كىالشَّهىادىًة فػىيػينىبِّئيكيٍم ٔتىا كيٍنتيٍم  عىمىلىكيٍم كىرىسيوليوي كىاٍلميٍؤًمنيوفى كىسى

ٍيًو رىًقيبه عىًتيده()مَّا يػىٍلًفظي ًمن قػىوٍ كقولو عز كجل:  63تػىٍعمىليوفى( كمن السنة  64ؿو ًإالَّ لىدى
النبوية حديث جربيل عليو السبلـ: )... فأخربين عن اإلحساف؟ فقاؿ صلى اهلل عليو 

 .65كسلم: أف تعبد اهلل كأنك تراه فإف ٓب تكن تراه فإنو يراؾ... اٟتديث(

 

 

 

                                                           

 .ـ16ـ، ص1979لعريب ، القاىرة ، السيد عبدة  ناجي، الرقابة على األداء من الناحية لعملية كالعمليػة ، دار الفكر ا - 61

أٛتد بن داكد ا١تزجاجي األشعرم،  مقدمة ُب اإلدارة العامة اإلسبلمية، الشركة ا٠تليجية للطباعة كالتأليف، جدة، ا١تملكة  -62
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 .18سورة ؽ، اآلية :  - 64
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  اإلسالمفي  اإلدارةالمطلب الثالث : مبادئ 

كألسنو ا١تطهرة قد  الكرًن القرآفكخاصة  اإلسبلـف مصادر التشريع العظيم ُب إ    
كالقيادية ،ففيو من  ةاإلدارياحتوت على كل تفاصيل نظم اٟتياة كمن ضمنها النظم 

 ةما يناسب كل زماف كمكاف ،بل فيو تفاصيل ١تستويات أداريو متقدم ةاإلداريالتنظيمات 
 ةربانيإدارة ىي  يةاإلسبلم اإلدارةف ية ا١تعاصرة الوصوؿ إليها كذلك ألتطمح البشر 

 اإلدارةخالصة ليس فيها عيب كال شائبة كفيها اٟتلوؿ من كل العقبات اليت تواجهها 

 .اإلسبلـُب  اإلدارة ادم األساسية ُبكفيما يلي يعرض الباحث ألبرز ا١تب اٟتديثة

 : مبدأ الشورى -1

كجوانبها من أمور اقتصادية  اإلنسافاىتم بكل حياة  اإلسبلـ٦تا ال شك فيو أف       
مبدأ  اإلسبلـكاجتماعيو كصحية كسياسية كخبلفو ،كمن أىم ا١تبادئ السياسية اليت أقرىا 

نػىهيٍم كى٦تَّا رىزىقػٍنىاىيٍم يينًفقيوفى  كىأىٍمريىيٍم شيورىل): الشورل فقد قاؿ تعأب كالوصف يعود  66(بػىيػٍ
ُب  أب: )كىشىاًكٍرىيمٍ تععلى ا١تسلمُت كقد أمر اهلل عز كجل رسولو الكرًن بالشورل فقد قاؿ 

غم أف النيب صلي اهلل عليو كسلم كاف أكمل كر 67عىلىى( فػىتػىوىكَّلٍ  فىًإذىا عىزىٍمتى  ۚ   اأٍلىٍمرً 
أال أنو كاف يكثر من  68()كىمىا يػىٍنًطقي عىًن ا٢ٍتىوىل: الناس عقبلن كرأيو من السماء لقولو تعأب

استشارة صحابتو ليعلم من يأٌب بعده ا١تشورة كيكوف قدكة ُب تنفيذ أكامر اهلل كاليت 
الشورل مبدأ تكويٍت ُب النظاـ التشريعي كالسياسي كفعبلن ك  أكدىا الرسوؿ قوالن 

، كىي خصيصة من ا٠تصائص اليت ينبغي أف تتميز هبا األمة ا١تسلمة، كقد  ياإلسبلم

                                                           

 .38سورة الشورم، اآلية:  - 66

 .159سورة آؿ عمراف اآلية :  - 67

 .3سورة النجم ،اآلية:  - 68
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 : الكقاؿكانت الشورل منهج النيب صلى اهلل عليو كسلم كأصحابو ُب السياسة كاٟتكم، 
 .٬69تب أف نيب يلبس ألمتو فيضعها حىت ٭تكم اهلل

 : المسؤوليةمبدأ  -2

ٯتارس كل فرد مٌنا من ذكر كأنثى ُب ٣تتمعو ٣تموعة من ا١تسؤكليات اليت يفرضها       
ٍب ًحرصو على ، ٢تاعليو مكاف كجوده كقدراتو ،كمقدار معرفة الفرد ١تسؤكلياتو كفهمو 

٬تعل اجملتمع متعاكنان فعاالن تسوده مشاعر ، الفائدة ا١ترجوة منهاٖتقيق ا١تصلحة ك 
عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أف رسوؿ اهلل صلى عن ، ك االنسجاـ كا١تودة بُت أفراده

اهلل عليو كسلم قاؿ :)أال كلكم راع ككلكم مسئوؿ عن رعيتو فاإلماـ الذم على الناس 
اع كىو مسئوؿ عن رعيتو كالرجل راع على أىل بيتو كىو مسئوؿ عن رعيتو كا١ترأة راعية ر 

على أىل بيت زكجها ككلده كىي مسئولة عنهم كعبد الرجل راع على ماؿ سيده كىو 
 .70(مسئوؿ عنو أال فكلكم راع ككلكم مسئوؿ عن رعيتو

  : مبدأ التفويض -3

ة ُب التنظيم، كأف الرئيس ُب التنظيم اإلداريمفهـو التفويض بأهنا من أىم العمليات       
قدرتو إال أف تكوف لو السلطة بعمل ما يهدؼ إٔب ا١تصػلحة أك ٖتقيق أىداؼ ا١تؤسسة 

 الرئيس كمستويات إدارية ُب األداء ٤تدكدة، ك٢تذا السبب ٬تب أف يتػوفر آخركف غَت
نو ٬تب إعطاء أشػخاص آخركف سلطة اٗتاذ بعض القرارات كأداء عٍت إمتسلسلة، كىذا ي

 .71بعض الوظائف

                                                           

 .69ـ، ص2007زار أٛتد علي عتيق، مبدأ الشورل قواعده كضماناتو، دار الوفاء للطباعة كالنشر، عماف، ن - 69

 .121رم، مرجع سابق، صأٛتد بن علي بن حجر العسقبلين، فتح البارم شرح صحيح البخا - 70

 .52ـ، ص1999على ٤تمد منصور، مبادئ اإلدارة أسس كمفاىيم، ٣تموعة النيل العربية للنشر، القاىرة،  - 71
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 : يةاإلنسانمبدأ العالقات  -4

أب  ا١ترؤكستساعد ُب ٤تاكلة تفهم األسباب اليت دعت  اإلنسانيةت ف العبلقاإ      
ترفع من  يةاإلنسان احملاكالتىذه  ك عدـ ا٧تاز العمل ا١تنوط بوأبواجبو  القياـُب  تأخره
ا النَّاسي  قاؿ تعأب: معو يتعامل الذل اإلنساف أخيوماـ أ كاحًتامو اإلنساف قيمة )يىا أىيػُّهى

شيعيوبنا كىقػىبىاًئلى لًتػىعىارىفيوا( ًمٍن ذىكىرو كىأينٍػثىى كىجىعىٍلنىاكيمٍ  خىلىٍقنىاكيمٍ  ًإنَّا
 حيث ،نفسيان كتر٭تو  72

كمن ىنا  ،ك٭تاكؿ معاكنتو ُب حلها يواجهها اليتف ىناؾ من يشعر بالصعوبات يشعر أ
 اإلنسانيةكعرفت العبلقات  .73كتزداد مع العمل ا١تشًتؾ االثنُت بنب النموتبدأ الثقة ُب 

 األخبلؽ كمكاـر الفضائلبأهنا التعامل اٟتسن الذم يشمل ا١تعاملة الطيبة القائمة على 
حم كتنشر احملبة كالتعاطف كالتآلف ُب جو يسوده الوئاـ كالقيم اليت تعكس الًتابط كالتبل

 .74كالود كيبعث على الطمأنينة كالراحة كيشجع على اإلنتاجية كحسن األداء ُب العمل

 الكفاءة :مبدأ  -5

ا١تعاصرة أب البحث  ةاإلدارياٟتديثة حيث تسعى النظم  اإلدارةكىو من أىم مبادئ     
كصفات  ا١تناسب من خبلؿ توافر شركط معينةعن الرجل ا١تناسب ليوضع ُب ا١تكاف 

ارتو على النجاح ُب العمل كٖتقيق أفضل معدالت التفوؽ كتساعد إد هخاصة فيو تساعد
 ةاٟتديث ةاإلداري ةنظمنو سبق األإٓب يغفل عن مبدأ الكفاءة بل  اإلسبلـك  اإلدارمكالتطور 

يستخدـ كيستعمل القوم األمُت الشجاع الذم ٮتاؼ  صلى اهلل عليو كسلمحيث كاف 
                                                           

 .13سورة اٟتجرات، اآلية :  - 72

ـ، 2014-4-6ْتسُت ٤تمد، العبلقات اإلنسانية ُب اإلدارات كا١تؤسسات الًتبوية، موسوعة التدريب كالتعليم، ا١تغرب،  - 73
 .4ص 

منصور بن عبد اهلل السواح، مدل ٦تارسة ا١تشرفُت الًتبويُت للعبلقات اإلنسانية كالقيم األخبلقية ُب تعاملهم مع ا١تعلمُت،  - 74
 .10ق، ص1430ستَت جامعة أـ القرل، ا١تملكة العربية السعودية، رسالة ماج
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تع با٠تلق القوًن كسعو العلم ا١تتم ،اهلل كيتقو ،العادؿ ،الصادؽ صاحب االستقامة
 .75الصفات كتوفر فيو ىذه اتصافوإال بعد  كٓب يكن يوٕب أحدان ، كاٞتدارة كالنزاىة

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر :مبدأ  -6

يػػات السػػيئة األخبلق اجملتمػػع كانتفػػاء ف سػػيادة السػػلوكيات ا١تسػػتقيمة كالصػػحيحة ُبإ     
،ألنػػو يػػدفع  اإلدارةىػػو أسػػاس قيػػاـ الدكلػػة بواجبهػػا خػػَت قيػػاـ كىػػو مػػن أىػػم أسػػس ٧تػػاح 

كالواجبػات بأمانػو  األعمػاؿكػذلك إ٧تػاز ،  الذاتيػة أكال كا٠تػوؼ مػن اهللباٞتميع إٔب ا١تراقبػة 
ذكرة ،كقػػد أمػػر اهلل كإخػػبلص كتكػػوف نتيجتػػو الوقايػػة مػػن اال٨تػػراؼ ال بػػل اجتثاثػػو مػػن جػػ

ػٍت لًلنَّػػاًس  :حيػث قػػاؿ، سػبحانو بتطبيػق ىػػذا ا١تبػدأ ُب كتابػو العزيػػز ػرى أيمَّػػةو أيٍخرًجى يػٍ )كينػتيٍم خى
تىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىتػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر كىتػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو(

كلهػا   لؤلمػة،كىو خطػاب موجػو  76
 و.قـو بواجبها ُب النصح كالتناصح كمنع قياـ ا١تنكر كترسيخ ا١تعركؼ كبنائلت

 المساواة :مبدأ  -7

ك اٞتػنس أىذا ا١تبدأ كمنػع التمييػز بػُت النػاس علػى أسػاس العػرؽ  اإلسبلـقر لقد أ  
لَّػًو )ًإفَّ أىٍكػرىمىكيٍم ًعٍنػدى ال :٪تا جعل مقياس ا١تفاضلة بينهم ىو التقول ،قاؿ تعأبإك اللوف ،أ

بًػػَته( ف رسػػوؿ اهلل قػػد قػػاؿ ُب حػػق سػػلماف أف نعلػػم كيكفػػي أ، 77أىتٍػقىػػاكيٍم ًإفَّ اللَّػػوى عىلًػػيمه خى
بػػيض كال أٛتػػر كال ألػػيس فيػػو  اإلسػػبلـف لنػػدلل علػػى أؿ البيػػت سػػلماف منػػا آ :الفارسػػي 

بػدأ ٬تعػل األفػراد ُب الدكلػة كىػذا ا١ت، عريب كال أعجمي فالناس فيو سواسية كأسناف ا١تشػط
ف اٞتزاء كالعطػاء ٔتقػدار البػذؿ كالعمػل ف حقوقهم ٤تفوظة كإأمطمئنُت على  الباؿ مرتاحو

                                                           

، الرياض،  -75  .30ـ، ص 1980نواؼ كنعاف، القيادة اإلدارية ،دار العلـو

 .110سورة آؿ عمراف، اآلية:  - 76

 .13سورة اٟتجرات، اآلية : - 77



38 

 

كفػػػػق منهجيػػػػو سػػػػليمة يثػػػػاب فيهػػػػا احملسػػػػن كيعاقػػػػب فيهػػػػا  ةاإلداريػػػػ،عنػػػػدىا تسػػػػَت األمػػػػور 
 ا١تسيء.

 العدل :مبدأ  -8

من العدالة كاإلنصاؼ كقد ًب  قامت على أساس اإلسبلـُب  ةاإلداريف ا١تدرسة إ     
ألمر  كذلك تطبيقان ، كالشواىد على ذلك ال تعد كال ٖتصى، كعمليان  تطبيق ذلك نظريان 

ٍمتيٍم بػىٍُتى النَّاًس أىٍف ٖتىٍكيميوا بًاٍلعىٍدًؿ(اهلل كرسولو كأكرد ابن  78، حيث قاؿ تعأب :)كىًإذىا حىكى
عبد اهلل بن عمرك رفعو بأف رسوؿ اهلل  شهادان بركاية اإلماـ مسلم عنحجر العسقبلين است

، صلى اهلل عليو كسلم قاؿ : )أف ا١تقسطُت عند اهلل على منابر من نور عن ٯتُت الرٛتن
 .79 الذين يعدلوف ُب حكمهم كأىليهم كما كلوا كأحسن(

يًتتب عليها اٞتزاء كالعذاب من اهلل حيث يقوؿ  اإلسبلـف ٥تالفو ىذا ا١تبدأ ُب بل إ     
يػىٍعلىمي الًَّذينى ظىلىميوا أىمَّ مينػٍقىلىبو يػىنػٍقىًلبيوفى(:تعأب  )كىسى

، ىذا كقد أدركت ا١تدارس اٟتديثة 80
 ةمن مبادئها كما ىو اٟتاؿ ُب مدرس ان جزء تعتربهالعدؿ كبدأت  بدأة مأ٫تي اإلدارةُب 

على  هككذلك السلوكيوف الذين اىتموا بو كطبقو ، اإلدارةالعلمية ُب فاكيل( ىنرم )
 .81أل٫تيتو اإلدارةالعاملُت ُب 

 

 

 

                                                           

 .58سورة النساء، اآلية :  - 78

 ..170رجع سابق، ص أٛتد بن علي بن حجر العسقبلين، فتح البارم شرح صحيح البخارم، م - 79

 .227سورة الشعراء، اآلية:  - 80

إربد، األردف،  ة، دار الكندم،أساسيات ُب القيادة كاإلدارة النموذج اإلسبلمي ُب القيادة كاإلدار ىايل عبد ا١تؤب طشطوش،  - 81
 .281ص ـ ،2008
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 ية من إعداد الباحثاإلسالم اإلدارة ( مبادئ1شكل رقم )
 

      

ا١تهم ُب ىذا البحث كىو مبادئ  كالذم يلخص اجملاؿ حسب الشكل أعبله      
ي حيث استعرض الباحث مبدأ الشورل ُب اإلدارة ككجد اإلسبلماإلدارة ُب ا١تنظور 

بادئ ُب الباحث الكثَت من النصوص ٖتث على التشاكر ُب إدارة األمور كىو من أىم ا١ت
ية ٍب مبدأ ا١تسؤكلية فاإلنساف سواء كاف مديران أك موظفان ىو مسؤكؿ عما اإلسبلماإلدارة 

يقـو بو ُب إدارتو ٍب مبدأ التفويض أم ال بد من أف يقـو ا١تدير بتفويض غَته بإدارة جزء 
من ا١تؤسسة كإال الستحاؿ أف يشرؼ عليها بنفسو ٍب مبدأ العبلقات اإلنسانية حيث 

مبدأ مهمان ُب اإلدارة ٍب مبدأ الكفاءة فيتم  اإلسبلـالقيم اإلنسانية اليت دعمها  ٘تثل
اختيار الشخص ا١تناسب كا١تؤىل لئلدارة كللقيادة كذلك، كىو ما طبقو النيب صلى اهلل 

 

 مبادئ

 اإلدارة

 اإلسالمية

 التفويض

 المسؤولية

 إلنسانيةا العالقات

 الكفاءة

  بالمعروف األمر

 المساواة

 العدل

 الشورى



40 

 

عليو كسلم ،ٍب مبدأ األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر حيث لنجاح اإلدارة ٬تب أف يتم 
ؾ معُت كالتوجيو لسلوؾ مناسب كىو من النصيحة لؤلخرين ،ٍب مبدأ التنبيو عن عدـ سلو 

ا١تواساة أم عدـ التمييز بُت الناس ُب الوظائف أك التكليفات كإ٪تا يكوف منح الفرص 
متساكيان ٍب مبدأ العدؿ كىو عماد االزدىار كالتفوؽ فبدكف العدؿ لن تستقيم ا١تؤسسات 

 كال حىت الدكؿ. 

 صر الرئيسي ُب ىذا البحث كىو مبادئ اإلدارة ُب ا١تنظورٍب استعراض العن      

ي حيث استعرض الباحث مبدأ الشورل ُب اإلدارة ككجد الباحث الكثَت من اإلسبلم
ية ٍب اإلسبلمصوص ٖتث على التشاكر ُب إدارة األمور كىو من أىم ا١تبادئ ُب اإلدارة نال

ىو مسؤكالن عما يقـو بو ُب إدارتو ٍب  مبدأ ا١تسؤكلية فاإلنساف سواء كاف مديران اك موظفان 
مبدأ التفويض أم ال بد من أف يقـو ا١تدير بتفويض غَته بإدارة جزء من ا١تؤسسة كإال 
الستحاؿ أف يشرؼ عليها بنفسو ٍب مبدأ العبلقات اإلنسانية حيث ٘تثل القيم اإلنسانية 

م اختيار ا١تناسب كا١تؤىل مبدأ مهمان ُب اإلدارة ٍب مبدأ الكفاءة فيت اإلسبلـاليت دعمها 
لئلدارة كللقيادة كذلك كىو ما طبقو النيب صلى اهلل عليو كسلم ،ٍب مبدأ األمر با١تعركؼ 
كالنهي عن ا١تنكر حيث لنجاح اإلدارة ٬تب أف يتم التنبيو عن عدـ سلوؾ معُت كالتوجيو 

ُت الناس ُب لسلوؾ مناسب كىو من النصيحة لؤلخرين ٍب مبدأ ا١تواساة أم عدـ التمييز ب
اكيان ٍب مبدأ العدؿ كىو عماد الوظائف أك التكليفات كإ٪تا يكوف منح الفرص متس

 كالتفوؽ فبدكف العدؿ لن تستقيم ا١تؤسسات كال حىت الدكؿ. االزدىار
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  الوضعية اإلدارةو  يةاإلسالم اإلدارةالرابع : الفرق بين  المطلب

مفهومها ا٠تاص هبا  يةاإلسبلم اإلدارةف يعطي أيرل الكثَت الباحثُت كالدارسُت      
كذلك ألهنا اتسمت ٔتميزات ليست ُب غَتىا كقامت  اإلدارةليميزىا عن غَتىا من أنواع 
بياف اختبلؼ فيما يلي ٭تدد الباحث أخرل ُب العآب ك إدارة على أسس ما قامت عليها 

  :يكما يل  عن ا١تفهـو الوضعيدارة لئل ياإلسبلما١تفهـو 

  : الفكر أو المنهجمن حيث  .أ 

ببل استثناء تركز على ا١تفهـو ا١تادم الدنيوم البحت  اإلدارة٧تد أف ٚتيع مدارس     
دكف أم ربط بالدين أك اٟتياة األخرل، ٦تا جعل نتائجها كآثارىا تدكر ُب حلقة مفرغة 

رم ألهنا أفكار جزئية قاصرة مصدرىا اجتهاد العقل البش ،منذ ظهورىا كإٔب كقتنا اٟتاضر
أك  اإلدارةي ُب اإلسبلم عن ىدم الوحي الذم ىو ا١تصدر الرئيسي للمنهج كحده بعيدان 

  .82مع عدـ إغفاؿ دكر العقل ُب االجتهاد ا١تشركع ياإلسبلم اإلدارمالفكر 

  : الغاية وأث الهدف من حي .ة 

هتدؼ إٔب ٖتقيق معٌت العبودية هلل عز كجل، كعمارة الكوف  يةاإلسبلم اإلدارة٧تد أف     
ٌب كىنيسيًكي كى٤تىٍيىامى كى٦تىىاٌب لًلًَّو رىبِّ اٍلعىالىًمُتى : كفق منهج اهلل لقولو تعأب )قيٍل ًإفَّ صىبلى

( كىًبذىًلكى أيًمٍرتي  ۚ  الى شىرًيكى لىوي  (162) كىأىنىا أىكَّؿي اٍلميٍسًلًمُتى
ٓتبلؼ الغاية كا٢تدؼ ُب  83

الدنيوم فهو يهدؼ إٔب إشباع  اإلطاركالذم ال يتجاكز دارة ا١تفهـو الوضعي لئل

                                                           

 .113ـ، ص 2017أٛتد بن عيسى، ا١تدخل إٔب اإلدارة اإلسبلمية اٟتديثة، دار اليازكرم، األردف، عماف، - 82

 .163-162سورة األنعاـ، اآلية:  -83
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الشهوات كالغرائز ببل ضوابط مع التأثر بالشبهات اليت ٗتلخل العقيدة كتضعفها ُب نفس 
 .لغَت ا١تسلمُت كتابعان  فينعكس ذلك على سلوكو فيصبح مقلدان  ،الفرد ا١تسلم

 : من حيث الوسيلة .ج 

الوضعية أف الفكر ا١تكيافيللي ىو السائد، فالغاية تربٌر الوسيلة،  اإلدارة٧تد ُب       
كحيث إف الغايات فيها ٖتكمها الشهوات فإف الوسائل ا١تتبعة ال ٖتكمها ضوابط الٌدين 

 يةاإلسبلم اإلدارةالعلماين بينما ٧تد األمر على النقيض من ذلك ُب  إلدارةاكقيمو ١تنهج 
 ،يةاإلسبلم حيث ٗتضع للضوابط الشرعية، فالوسائل ٢تا أحكاـ ا١تقاصد ُب الشريعة

كعليو فإف الوسائل ا١تتبعة ٬تب أف تكوف مشركعة للوصوؿ إٔب الغايات ا١تشركعة ُب ىذه 
أكرب ُب اٟتياة األخرل كىو رضا اهلل سبحانو كتعأب اٟتياة الدنيا، كىي جزء من ىدؼ 

 .84لفوز باٞتنة كالنجاة من الناركا

85الوضعية اإلدارةية و اإلسالم اإلدارةالفرق بين  (1رقم )الجدول 
 

 يةاإلسالم اإلدارة التقليدية اإلدارة مصدر الفرق ت

 الفكر أك ا١تنهج 1
تركز على ا١تفهـو ا١تادم 

 الدنيوم
 ىدل الوحي من قرآف كسنة

 الغاية ا٢تدؼ أك 2
 إشباع الشهوات كالغرائز

 كٖتقيق الفوائد ا١تادية
ٖتقيق معٌت العبودية هلل عز 

 عمارة الكوفكجل، ك 

 الوسيلة 3
الغاية تربٌر ف ىي مطلقة

 الوسيلة

الوسائل ٢تا ضوابط كىي 
 مقيدة

                                                           

 .114أٛتد بن عيسى، ا١تدخل إٔب اإلدارة اإلسبلمية اٟتديثة، مرجع سابق، ص  - 84

 .115سبلمية اٟتديثة، مرجع سابق، ص أٛتد بن عيسى، ا١تدخل إٔب اإلدارة اإل - 85
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ي ال ٗتتلف ُب مبادئها عن اإلسبلمكىكذا يرل الباحث أف اإلدارة كفق ا١تنظور      
تلك ُب ا١تفهـو التقليدم إال من حيث ما ٘تيزت بو من كجود سلم كمنظومة من القيم 

ية إدارة تستمد مبادئها اإلسبلميت تسَت عليها حيث إف اإلدارة كالقواعد كالعقائد ال
ي عمومان كذلك ٘تييزان ٢تا اإلسبلمككسائلها من ىدم القرآف الكرًن كالسنة النبوية كالفكر 

عن غَتىا من اإلدارات الوضعية اليت تستمد مبادئها كأسسها من ٕتارب العقوؿ البشرية 
الذم يقصي اٞتانب العقائدم كاإلٯتاين عن التأثَت ُب كاليت يغلب عليها الطابع العلماين 

 .اٟتياة

  اإلداريمفاىيم التغيير المبحث الثاني : 

عملية  االستقرارلقد أصبح التغيَت ىو األساس كالقاعدة ُب ىذه اٟتياة كأصبح     
لعملية تغيَت أخرل كىكذا أصبح معٌت اٟتياة ىو التغيَت  ان ٤تدكدة بفًتة زمنية انتظار 

صبح ا١تنطق ىو إحداث التغيَت ليحدث التوافق مع األكضاع اٞتديدة كمن ٍب قبولو كأ
كُب ىذا ا١تبحث ٭تدد الباحث 86ان ة طبيعية ُب اٟتياة كليس استثناءكالرضا بو كاعتباره قاعد

 . اإلدارمأىم النقاط اٞتوىرية ُب تقريب كتوضيح ١تفهـو التغيَت 

 وأسبابو اإلداري: تعريف التغيير األول  المطلب

 اإلداري التغيير تعريف .أ 

، كغىيٌػرىهي: حى من       ٌولىوي كبىٌدلىوي، كىأىنىوي جىعىلىوي الناحية اللغوية التغيَت مشتق من الفعل غىيٌػرى
ذىًلكى بًأىفى اهلل ٓبٍى يىكي ميغىَتنا نًٍعمىةن أىنٍػعىمىهىا عىلىى ) قولو تعأب: غىيػىرى ما كىافى. كُب التنزيل العزيز

                                                           

مبارؾ بن بطيحاف السهلي، ا١تشاركة ُب اٗتاذ القرار كأثرىا على اٟتد من مقاكمة العاملُت للتغيَت دراسة ميدانية مطبقة على  - 86
 .325زة اٟتكومية، مرجع سابق ، صاألجه
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 .يػيبىًدليوا ما أمرىم اهلل ، كمعٌت يغَتكا ما بأنفسهم ىو حىت87(قػىٍوـو حىىتى يػيغىَتيكا مىا بًأىنٍػفيًسًهم
 .88كيقاؿ تغايرت األشياء يعٍت: اختلفت، كغىػىَتى عليو األمر: حىوىلىوي 

 ، كذلك التساع ٣تاالتواإلدارةكمن الصعوبة إعطاء تعريف دقيق ك٤تدد للتغيَت ُب        
سًتاتيجية، ا٢تيكلة، األنظمة، الثقافة، أساليب التسيَت، فقد يشمل التغيَت اال

ظاىرة طبيعية تقـو على عمليات إدارية  فو على أنولكن ىناؾ من عرٌ  ،التكنولوجيا
متعمدة، ينتج عنها إدخاؿ تطوير بدرجة ما على عنصر أك أكثر، كٯتكن رؤيتو كسلسلة 

كما   ،89إب إٔب الوضع اٞتديدمن ا١تراحل اليت من خبل٢تا يتم االنتقاؿ من الوضع اٟت
( بأنو عملية مدركسة ك٥تططة لفًتة زمنية طويلة عادة، كينصب على D. Holtعرفو )

ا٠تطط كالسياسات أك ا٢تيكل التنظيمي، أك السلوؾ التنظيمي، أك الثقافة التنظيمية 
كتكنولوجيا األداء أك إجراءات كطرؽ كظركؼ العمل، كغَتىا لغرض ٖتقيق ا١توائمة 

ُب البيئة الداخلية كا٠تارجية للبقاء كاالستمرار كالتميز، لذلك كالتكيف مع التغَتات 
فالتغيَت ىو حالة طبيعية ُب حياة األفراد ككذلك ا١تنظمات، حيث تعترب ٤تاكالت 

 .90ا١تنظمات إلحداث التغيَت ٤تاكلة إل٬تاد التوازف

                                                           

 .53سورة األنفاؿ، اآلية:  - 87

 .3325أبو الفضل ٚتاؿ ابن منظور،  لساف العرب، مرجع سابق، ص - 88

عادؿ عياض، إدارة التغَت كا١توارد البشرية ٔتؤسسات االتصاالت، ا١تلتقى الدكٕب حوؿ التنمية البشرية كفرص االندماج ُب  -89
، مارس 10 -09اقتصاد ا١تعرفة كالكفاءات البشرية، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، جامعة كرقلة اٞتزائر، أياـ 

 .41 ، صـ2004

 .262ـ، ص2003مصر،  ثابت عبد الرٛتن إدريس، ا١تدخل اٟتديث ُب اإلدارة العامة، الدار اٞتامعية، - 90
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عملية التحوؿ من الواقع اٟتإب للفرد أك ا١تؤسسة إٔب : ا١تعطيات التغيَت بأنو  كعرؼ     
، خبلؿ فًتة زمنية ٤تددة بأساليب كطرؽ معركفة إليو كاقع آخر منشود يرغب ُب الوصوؿ

 .91اأك كليهما معن  لتحقيق أىداؼ طويلة كقصَتة ا١تدل كي تعود على الفرد كا١تؤسسة

أك ُب أم  دارةاإلإحداث تعديبلت ُب أىداؼ كسياسات ىو  اإلدارةكالتغيَت ُب        
مبلئمة أكضاع التنظيم كأساليب عمل  عنصر آخر من عناصر العمل التنظيمي هبدؼ

كأنشطتها مع تغيَتات كأكضاع جديدة ُب ا١تناخ احمليط بو، أك استحداث أكضػاع  اإلدارة
تنظيمية كأساليب إدارية كأكجو نشاط جديدة ٖتقق للتنظيم السبق على التنظيمات 

 .92األخرل

التغيَت كىي ٣تموعة مهاـ ا٢تدؼ منها ا١تعاٞتة إدارة بتسمى إدارة كيتم التغيَت عرب        
التطور، ُب يتعرض ٢تا الشخص نتيجة للتقدـ ك  الفعالة للضغوط اليومية ا١تتغَتة، اليت

 األعماؿفكار، كالتفاعل معها داخل مؤٌسسات كاأل غَت ا١تاديةاٟتياة ا١تادية ك  جوانب
ة بكفاءة كفعالية، للوصوؿ إٔب الوٍضع اإلداريكخارجها، من خبلؿ ٦تارسة العمليات 

العملية اليت من خبل٢تا تتبٌت قيادة ا١تنظمة بأهنا التغيَت  إدارةتعرؼ كما   .93ا١تٍنشود
٣تموعة معينة من القيم، ا١تعارؼ كالتقنيات، مقابل التخلي عن قيم، معارؼ أك تقنيات 

التغيَت لتعرب عن كيفية استخداـ أفضل الطرؽ اقتصاديان كفعالية إدارة أخرل، كتأٌب 
 .94وغ أىداؼ ا١تنظمةإلحداث التغيَت، كعلى مراحل حدكثو، بقصد بل

                                                           

٤تمد يوسف النمراف العطيات، إدارة التغيَت كالتحديات العصرية للمدير رؤية معاصرة ١تدير القرف اٟتادم كالعشرين، دراسة  - 91
 .54ـ ،ص2006، دار اٟتامد، 1تطبيقية على ا٠تطوط اٞتوية العربية السعودية، ط

 .432ـ، ص2000، الدار اٞتامعية، القاىرة، مصر، السلوؾ التنظيمي، مدخل بناء ا١تهارات ىر،أٛتد ما -92

 .21سعيد يس عامر ، مفاىيم إدارة التغيَت كأ٫تيتو، مركز كايد سرفس، مرجع سابق، ص - 93

 .65كماؿ قاٝتي، إدارة التغيَت ا١تنطلقات كاألسس مع عرض ألىم االسًتاتيجيات اٟتديثة للتغيَت، مرجع سابق، ص  - 94
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ة التقليدية: التخطيط، التنظيم، اإلداريالتغيَت تقتضي القياـ بالوظائف إدارة ف      
قدرهتا على التكيف السريع مع األحداث التوجيو، ا١تتابعة كالرقابة، كاليت ٘تكنها من زيادة 

التغيَت ىي ٤تاكلة ربط األنشطة البشرية كا١تادية ضمن خطة إدارة كمن ىذا ا١تنطق فإف 
ة النموذجية اليت هتيمن على التغيَت كتقرر اإلداري اإلجراءاتعمل مدركسة ٖتتوم على 

 . 95إتاىو كمداه

       اإلداريأسباب التغيير  -ب

 :كىي للتغيَت ا١تنظمات إدارة تدفع اليت األسباب من ٣تموعة القريوٌب ذكر       

 .العمل ُب ا١تستخدمة األساليب على ٭تصل الذم طورلتا .1

 .كاألنظمة كالقوانُت السياسات ُب التغيَتات .2

 .كحاجاهتم طموحاهتم كزيادة العاملُت كعي تطور .3

 .ا٠تاصة أك العاـ ا١تؤسسات من كتوقعاتو اٞتمهور نظرة تغَت .4

 .السلوكية العلـو ٣تاؿ ُب اإلنسانية ا١تعرفة تطور .5

 .كالسياسية االقتصادية الظركؼ ُب َتاتالتغ .6

 قدراتو كافة تسخَت ُب العامل رغبة كبُت ةاإلداري البيئة بُت العبلقة إدراؾ زيادة .7

 .للعمل الكامنة

                                                           

با١تؤسسات االقتصادية، ا١تنتدل الوطٍت الثاين للمؤسسات حوؿ تسيَت التغيَت  ٤تمد براؽ كعمر حوتية ؛ القيادة كإدارة التغيَت -95
 .84ـ، ص2004ديسمرب  01نوفمرب إٔب  30ُب ا١تؤسسات ،عنابة، اٞتزائر، من 
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 اٗتاذ ُب للمشاركة لو اجملاؿ كإفساح العامل مع التعامل أسلوب بُت الصلة إدراؾ .8

 .96إنتاجيتو كبُت القرارات

 وعوامل نجاحو اإلداريأىداف التغيير : المطلب الثاني 

 اإلداريأىداف التغيير  -أ

الًتكيز إف ا٢تدؼ الرئيسي تغيَت أساليب تفكَت العاملُت كا١تديرين ا١ترتبطة بالعمل ك        
 : كمن ذلك ما يلياإلنساينعلى اٞتانب 

 .تطوير أساليب ا١تنظمة ُب عبلجها ١تشكبلهتا .1

 .زيادة الثقة كاالحًتاـ كالتفاعل بُت األفراد .2

 .زيادة ٛتاس كمقدرة أفراد ا١تنظمة .3

 .ةاإلداريتطوير القيادات  .4

 .١97تتغَتة من حو٢تازيادة قدرة ا١تنظمة كإجراءاهتا ا٠تاصة ١تواجهة البيئة ا .5

 .إ٬تاد ثقافة إ٬تابية تساعد على خلق مناخ تنظيمي مبلئم لتحقيق األىداؼ .6

إحداث تغيَت ُب ا١تعارؼ كا١تهارات كاالٕتاىات كالعمليات كاأل٪تاط السلوكية  .7
 .١تنظمةكتصميم الوظائف كىيكل ا

                                                           

ـ، 1993 عماف، ، اإلدارية ا١تنظمات ُب كاٞتماعي الفردم اإلنساين السلوؾ دراسة التنظيمي، ،السلوؾ قاسم القريوٌب ٤تمد - 96
 .234ص

 .160 -159مصطفى ٤تمود أبو بكر، دليل ا١تدير ا١تعاصر ،مرجع سابق، ص  - 97
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االرتقاء ٔتستول الفعالية التنظيمية كاألداء الفردم بالقدر الذم يتيح ٖتقيق التكامل  .8
 .التنظيمية األمثل بُت األىداؼ الفردية كاألىداؼ

 .98جعل ا١تنظمة أكثر قابلية للتكيف مع البيئة اٟتالية أك ا١تتوقعة .9

 من إعداد الباحث اإلداري( أىداف التغيير 2شكل رقم )

 

 نجاح التغيير  وأسسعوامل  -ب

مراعاة أف يتم التغيَت على ىيئة مراحل، كأال يتم بصورة كاملة دفعة كاحدة، كبشرط  .1
 أف يتم التخطيط للتغيَت كليان، بينما التنفيذ يكوف على مراحل.

لدعم كا١تعاكنة ليتمكنوا من تسيَت تدريب القائمُت على التغيَت كمدىم بكافة كسائل ا .2
 أعماؿ التغيَت كالتطوير ا١تطلوبة بكفاءة كفاعلية.

                                                           

 مستول األداء دراسة تطبيقية ،رسالة ماجستَت ،دارة األعماؿ، أٛتد عبد العاؿ ٤تمد، التطوير التنظيمي كمدخل لتحسُت - 98
 .28ـ، ص 2001جامعة كلية التجارة حلواف، مصر، 

 هدافأ

 التغيير

 اإلدارية القيادات تطوير

 المنظمة أساليب تطوير

 إيجابية ثقافة إيجاد

 والمقدرة حماسال زيادة

 البيئة مع الكيف زيادة
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٬تب أف تكوف أىداؼ التغيَت كاضحة ك٤تددة، كقابلة للقياس، ك٢تا آثار كنتائج  .3
ك٬تب تناسب األىداؼ مع اإلمكانيات  ،ملموسة، كتكوف ضمن إطار زمٍت ٤تدد

 .99ا١تتاحة

استمرار القياس كالتقييم خبلؿ مراحل التغيَت للتأكد من ٖتركو كتنفيذه بصورة  .4
 .ناجحة

 عدـ االعتماد على ا٠تبَت االستشارم ا٠تاص بالتغيَت التنظيمي بصورة كاملة. .5

بالنواحي التكنولوجية عند تنفيذ  االىتماـ بتحفيز األفراد كاٞتماعات كاالىتماـ أيضان  .6
عملية التغيَت كالتطوير التنظيمي ُب ا١تنظمة، مع ضركرة اشراكهم ُب ىذا التغيَت 

 ُت ُب ا١تنظمة،اإلداريكالتطوير باستمرار كأف يكوف ىناؾ ٣تهود تعاكين بُت األفراد ك 
 .الوظيفي ٔتعٌت آخر ٬تب الًتكيز على العاملُت ُب ا١تنظمة لتحقيق رضاىم كالتزامهم

األخذ بعُت االعتبار العوامل البيئية ا١تتغَتة سواء ُب البيئة الداخلية أك ُب البيئة  .7
ا٠تارجية للمنظمة. مع ضركرة ٖتليل كل من العناصر االسًتاتيجية باستمرار ُب البيئة 
الداخلية ١تعرفة نقاط القوة كالعمل على تعظيمها ك١تعرفة نقاط الضعف كالعمل على 

ها ككذلك ٖتليل العناصر االسًتاتيجية ُب البيئة ا٠تارجية لغرض اقتناص الفرص معاٞتت
 ُب ىذه البيئة كلغرض التأقلم كالتكييف مع التهديدات كا١تخاطر ُب ىذه البيئة.

الًتكيز على العمبلء الذين يتعاملوف مع ا١تنظمة، كٖتقيق رضاىم بل كاسعادىم  .8
رضاىم سيؤثر ا٬تابان على ٧تاح ا١تنظمة كبقائها  كٖتقيق أكثر ٦تا يتوقعوف. ألف ٖتقيق

 .100ك٪توىا

                                                           

 .45ة التغيَت كالتطوير التنظيمي، كتاب كرد، ص أٛتد يوسف دكدين ،إدار  - 99
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 استراتيجيات التغيير :  المطلب الثالث

لعديد من الباحثُت تطوير مداخل حاكؿ ا اإلدارةمع تزايد االىتماـ بالتغيَت ُب      
ات متنوعة لتحقيق التغيَت ا١تخطط الواعي ُب ا١تنظمات، كيدخل ىذا العمل اسًتاتيجيك 

١تشركع التغيَت ا١تراد ٖتقيقو، كضمن ىذا سب الدعم كالتأييد كُب إطار حشد اٞتهود ك 
إٔب أسس   عدد من الباحثُت إٔب تصنيف اسًتاتيجيات التغيَت استنادان  التوجو يلجأ

هنا عبارة عن ٣تموعة من الطرؽ أك جيات التغيَت بأكن تعريف اسًتاتيكمعايَت عديدة  كٯت
إلحداث التغيَت ُب ا١تنظمات اليت تتؤب قيادهتا  اإلدارةتستخدمها  االسًتاتيجيات اليت

 .101مثل أسلوب التوجيو، كأسلوب اإلكراه، كأسلوب التعاكف كا١تشاركة ُب قيادة التغيَت

 Education and Communication):  استراتيجية التعليم واالتصال .1

Strategy) 

ين بعمل اتصاالت مع األفراد العاملُت حوؿ قياـ ا١تدير  االسًتاتيجيةكتدكر ىذه      
هبدؼ تعليمهم كارشادم مزايا عملية التغيَت كفوائدىا كإيضاح ا٢تدؼ الرئيسي من التغَت 

كاألمن ىو خدمة مصاّب ا١تنظمة كالعاملُت على حد سواء ٦تا يؤدم إٔب بث الطمأنينة 
أك تسلبهم مزايا ف عملية التغيَت لن هتدر أمنهم الوظيفي بُت ا١توظفُت كإشعارىم بأ

 .102معينة

 

 

                                                                                                                                                               

 .45أٛتد يوسف دكدين، إدارة التغيَت كالتطوير التنظيمي، ا١ترجع السابق، ص   -100

ُب قيادة التغيَت دراسة تطبيقية على منظمات ا١تراء العاملة ُب األردف، إربد رقية البدارين كفريد ٤تمد القواٝتة، دكر ا١تراءة  -101
 .23ـ، ص 2013، 1، العدد16األردف، البلقاء للبحوث كالدراسات، اجمللد 

 .63ـ، ص2000منَت شاكر ٤تمد، كآخركف، التحليل ا١تإب مدخل صناعة القرارات، دار اليازكرم للنشر ،عماف األردف،  -102
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 (Rational strategy) : االستراتيجية العقالنية .2

ل، كأف اليت تقـو على افًتاض أف العدك الرئيس للتغيَت ىو اٞته االسًتاتيجيةىي       
العلم كا١تعرفة ٫تا العامبلف الرئيساف اللذاف يسهبلف عملية التغيَت، كبالتإب قياـ ا١تنظمة 

 .بتصميم برامج تدريبية تركز على تزكيد ا١تتدربُت با١تعلومات البلزمة لتسهيل عملية التغيَت

 (participation strategy) : المشاركة استراتيجية .3

كة أبعاد ٥تتلفة تًتاكح بُت ا١تشاركة ا١تتمثلة ُب تشجيع األفراد كتتم باال٩تراط للمشار    
العاملُت على ا١تنافسة كطرح األفكار إٔب ا١تسا٫تة الفعالة اليت تتجسد بلعب دكر مهم ُب 
عملية صنع القرار ا٠تاص بأعداد كتنفيذ خطط التغيَت كىذا يساعد على تقليل ا١تقاكمة 

 .103للتغيَت

  (coercion strategy)  : استراتيجية اإلكراه .4

ة األساليب كالوسائل ُب إحداث التغيَت، كيتم كىي االسًتاتيجية اليت تستخدـ كاف     
، كرغم أف ىذه  التغلب على كافة أشكاؿ ا١تقاكمة باستخداـ العقوبات لكل من يقاـك

مفيدة ُب بعض الظركؼ إال أهنا غَت فٌعالة على ا١تدل البعيد، ألهنا ال  االسًتاتيجية
 .104تضمن استمرارية كالء األفراد، كدعمهم للتغيَت

 Strategy of Negotiation and) : التفاوض واالتفاق استراتيجية .5

Agreement) 

                                                           

كر اإلبراىيمي ،اسًتاتيجيات كأسباب مقاكمة التغيَت ُب الشركات الصناعية: حالة تطبيقية على ٤تمد شا  و٭تِت ملحم ، - 103
 .221ـ، ص2008، 2، العدد 4الشركات األردنية، اجمللة األردنية ُب إدارة األعماؿ، اجمللد 

 .31ـ، ص 2007م، إدارة التغيَت كالتطوير، إدارة التغيَت كالتطوير، دار كنوز ا١تعرفة، عماف األردف، زيد زيد عبو  -104
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ف تعود عليو طرؼ ا١تعارض با١تزايا اليت ٯتكن أتقـو عملية التفاكض على إقناع ال     
١تنظمة من التغيَت كيتوقف النجاح ُب ىذه الصدد على التخطيط اٞتديد للتفاكض كعلى ا

ية التفاكض ك٤تاكالت من حيث اختيار التوقيت كأعضاء فريق التفاكض كتتطلب عمل
جل االتفاؽ قدرات خاصة ُب أساليب اإلقناع كالتفاكض الصحيح الذم قد اإلقناع من أ

 .105رؽ الكفيلة لتسهيل ا٧تاز تلك العملياتيتخللو تنازالت من طرؼ آخر ابتكار الط

هنا تتمحور ُب بأ كىناؾ من صنف اسًتاتيجيات التغيَت حسب حجم التغيَت فقالوا
 النوعُت التاليُت :

 (gradual change strategy)  : جاستراتيجّية التغيير المتدرّ  .1

تعترب اسًتاتيجية التغيَت ا١تتدرج من الطرؽ الفعالة للتعامل مع التغيَت سواء كاف ذلك     
ىذه االسًتاتيجية إال أف ، أك فرىضتو ظركؼ طارئة، لو مسبقان  التغيَت ا١تراد إٍحداثو ٥تٌططان 
ة العاملُت با١تشاركة كثقافة مهارة كقدرات العاملُت، كرغب تتأثر بعوامل عديدة منها

 .ا١تستمرٌ  التشجيعا١تؤٌسسة ك 

 (Structural change strategy):  استراتيجية التغيير البنيوي .2

للنتائج الٌسلبية اليٌت ٭تىٍتاج تطبيق ىذه االسًتاتيجية أب كثَت من اٟتذر كالًتٌكم نظرا      
صبهم، فالتغيَت البنيوم يسعى إٔب إعادة تًتٌتبى عٍنها كًفقداف بعض ا١توظفُت ١تنا ٯتيكن أف

 .106تشكيل ا١تنظمة بطريقة جديدة

 

                                                           

 .355ـ، ص2003 ماجدة العطية، سلوؾ ا١تنظمة كسلوؾ الفرد كاٞتماعة، دار الشركؽ، راـ اهلل، فلسطُت، - 105

 .42-41هباء الدين ا١تنجي العسكرم، إدارة التغيَت ُب منظمات األعماؿ مرجع سابق، ص - 106
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 اإلداري : مقاومة التغيير المطلب الرابع

 تعريف مقاومة التغيير -أ

دكد الفعل السلبية لؤلفراد ٕتاه التغَتات اليت يعرؼ مفهـو مقاكمة التغيَت بأنو كافة ر       
 ان ادىم بأف ىذا التغيَت يشكل هتديدقد ٖتصل أك اليت حصلت بالفعل ُب ا١تنظمة العتق

 .107الذاتية أك اٞتماعية أك ١تصاٟتهمألىدافهم 

ٍت مقاكمة التغيَت امتناع األفراد عن التغيَت أك عدـ االمتثاؿ لو بالدرجة ا١تناسبة  كتع       
كقوؼ األفراد  كما أف مقاكمة التغيَت تعٍت .108ف إٔب احملافظة على الوضع القائمكالركو 
 يدؿ على عدـ رضا  أك تقبل أم تعديبلت أك تبديل ترلوعات موقفان سلبيان كاجملم

  .109أنو ضركرم لتحسُت األداء كزيادة فاعلية ا١تنظمة اإلدارة

  أسباب مقاومة التغيير -ب

 ٔب النقاط التالية :ُب ا١تنظمات إ اإلدارممقاكمة التغيَت  بابسأترجع     

االرتياح للمألوؼ كا٠توؼ من اجملهوؿ: حيث ٯتيل الناس عادة إٔب حب احملافظة  .1
على األمور ا١تألوفة، ألهنم يشعركف بالرضا كاالرتياح كٮتشوف التغيَت ١تا ٬تلبو من 

 أكضاع جديدة غَت مألوفة.

ظريات التعلم ا١تختلفة على أف الفرد يكوف ذا عادات كأ٪تاط سلوؾ العادات : تدؿ ن .2
ٖتدد طريقة تصرفو ككيفية استجابتو للمواقف، كيشعر الفرد باالرتياح ٢تا، ألنو ال 

                                                           

 .74ـ، ص 2002ٛتود، خضَت كاظم ،السلوؾ التنظيمي، عماف، دار صفا للنشر كالتوزيع،  -107

 .350ـ، ص ٤2002تمود سلماف العمياف، السلوؾ التنظيمي ُب منظمات األعماؿ، عماف، دار كائل،  -108

 .431ـ، ص2008صاّب مهدم العامرم, طاىر ٤تسن الغاليب، اإلدارة كاألعماؿ، عماف ،دار كائل للنشر،  - 109
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إٔب حدو  ان كمرب٣ت ان وقف جديد جذرية، بل يصبح ركتينيٌ للتفكَت ُب كل م ان يكوف مضطر 
 ما.

نواحي الضعف كالقصور ُب الوضع اٟتإب،  سوء اإلدراؾ: عدـ القدرة على إدراؾ .3
 كبَتان   ان ل عائقككذلك عدـ القدرة على إدراؾ جوانب القوة كمزايا الوضع اٞتديد يشك

 ُب كجو التغيَت.

بالوضع القائم، ٦تا  ان ارتباطان كثيق -ان أحيان-كتسبة: ترتبط مصاّب الفرد ا١تصاّب ا١ت .4
ذلك يعٍت خسارة شخصية لو كضياع ٬تعلو يقاـك أم تغيَت أك تعديل عليو، ألف 

 نفوذه، أك مركزه، أك إٟتاؽ خسارة مالية، أك معنوية بو.

عندما يشعر الفرد أك اٞتماعة أف  - ان أحيان –تنشأ مقاكمة التغيَت  االنتمائية ا٠تارجية: .5
 .110تقاليد كمعايَت ٚتاعة صديقة مهددة بسبب التغيَت اٞتديد ا١تفاجئ

 شكال المقاومة أ -ج

كلكن ا١تشكلة اليت تواجهها منظمات  ،للتعامل معهاإدارة مقاكمة التغيَت ْتاجة إٔب       
كبالتإب غياب أم  ،ُب كثَت من اٟتاالت تتمثل ُب ٕتاىل أم كجود للمقاكمة األعماؿ

تعامل مع ا١تقاكمة بأشكاؿ من التعامل ا١توضوعية اليت ينظر من يتم بواسطتها الإدارة 
خبل٢تا لعمليات ا١تقاكمة نظرة موضوعية ال نظرة رفض كاقصاء. كمن ىنا فإف ظاىرة 
مقاكمة األفراد العاملُت لعملية التغيَت تتطلب من ا١تديرين اٟتذر كمعاٞتة األمر بشيء من 

كيرل  ،يات التغيَت كالتطوير بنجاح كفاعليةليتسٌت ٢تم تطبيق عمل التخطيط كالتنظيم
Folger and Skarlicki  أف التغيَت ُب ا١تنظمات فها ٮتلق نوعان من الشكوؾ

                                                           

 .356السلوؾ التنظيمي ُب منظمات األعماؿ، مرجع سابق، ص ٤تمود سلماف العمياف،  - 110
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كىذا ٬تعل عملية التغيَت تواجو صعوبات ُب ٖتقيقها ألىدا  ،كا١تقاكمة عند العاملُت
هود ا١تناسبة للتعامل كتقـو بتقدًن اٞت ،عملية ا١تقاكمة اإلدارةكعليو إذا ٓب تتفهم  ،ا١ترجوة

 متعددةن  للمقاكمة أشكاالن تٌقوض جهود عملية التغيَت  فإهنا بذلك ،مع ىذه الظاىرة

 .111يصعب حصرىا

كا١تناىضة  ،األعماؿلربامج التغيَت ُب منظمات  االمتثاؿتتمثل مقاكمة التغيَت بعدـ ك      
حيث  ،كتأخذ ا١تقاكمة عدة أشكاؿ ات اليت تنوم ا١تنظمة القياـ هبالبعض أك كل التغيَت 

مة إف ا١تقاك  ،كما أهنا ٯتكن أف تكوف سرية أك علنية  ،أهنا إما أف تكوف إ٬تابية أك سلبية
كاليت تتمثل ُب عدـ االمتثاؿ لتلك  ،السلبية ىي ا١تقاكمة اليت ٖتدث ضد التغيَت اإل٬تايب

التغيَتات اليت من شأهنا أف تزيد من احتماالت ٧تاح ا١تنظمة ُب ٖتقيق أىدافها كالوصوؿ 
أما ا١تقاكمة اإل٬تابية فتربز عندما يكوف التغيَت  ،أفضل من اٟتالة السائدة هبا إٔب كضع

ٔتعٌت أف الفوائد ا١تتحققة منو أقل من التكاليف ا١تدفوعة كعدـ االمتثاؿ لو  ،قًتح سلبيان ا١ت
 لذلك ستتم ٤تاكلة إيضاحها كما يلي : 112اإلدارةيصب ُب مصلحة 

 :  علنية أو سرية .1

ترؾ العمل كخبلفو( أسهل  ،رة العلنية، )االحتجاجيعترب التعامل مع ا١تقاكمة الظاى    
بكثَت من التعامل مع ا١تقاكمة السرية )التغيب، البطء ُب ا٧تاز العمل، زيادة ُب حجم 

 العمل ا٠تاطئ كغَتىا( كذلك لصعوبة التعرؼ على أطراؼ كأبعاد ا١تقاكمة السرية.

                                                           

111  - Foler، R. and Skarlicki، D. Unfairness and Resistance to Change: Hardship 

As 

Mistreatment، Journal of Organizational Change Management، 9، 1999، 35-

50. 

 .355العمياف، السلوؾ التنظيمي، مرجع سابق، ص  ٤تمد سلماف - 112
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 : فردية أو جماعية .2

تغيَت أك االمتناع عنو يتم على مستول ٤تدد من فردية ا١تقاكمة تعٍت أف رفض ال      
، كمن ا١تؤكد ان ٚتاعيٌ األفراد، أما ٚتاعية ا١تقاكمة فتعٍت أف عدـ قبوؿ التغيَت يأخذ طابعنا 

لتعدد األفراد  ا١تنظمة نظران إدارة أف اٟتد من ا١تقاكمة اٞتماعية يشكل صعوبة على 
 كاحتياجاهتم كرغباهتم ا١تتعددة.ا١تقاكمُت كاختبلؼ مستوياهتم الفكرية كالوظيفية 

 : مؤقتة أو مستمرة .3

قد تكوف مقاكمة التغيَت مرتبطة ٔتدل إدراؾ األفراد كفهمهم ألىداؼ التغيَت      
القتناعهم كتفهمهم ٟتقيقة التغيَت كأىدافو، ُب  ان ١تقاكمة تبعكإ٬تابياتو، كبالتإب تزكؿ ىذه ا

دـ فهمهم للتغيَت ا١تقًتح، بل لرفضهم التاـ حُت قد تكوف ىذه ا١تقاكمة مستمرة ليس لع
 لو أك عدـ قبو٢تم لتغيَت الوضع القائم ُب ا١تنظمة على اإلطبلؽ.

 : إيجابية أو سلبية .4

مقاكمة التغيَت إما أف تكوف سلبية أك إ٬تابية، فتعترب ا١تقاكمة إ٬تابية من كجهة نظر      
لفوائد ا١تتحققة من التغيَت أقل من التكاليف ٔتعٌت أف ا ان ١تنظمة عندما يكوف التغيَت سلبيٌ ا

ا١تدفوعة، أم أف ا١تقاكمة ُب ىذه اٟتالة تساىم ُب منع استمرار ىذه ا٠تسائر، ُب حُت 
 أف ا١تقاكمة السلبية تتم عندما تكوف نتائج التغيَت إ٬تابية مقارنة بتكاليفها.

 : مسالمة أو عدائية .5

ٔتعٌت ، ا عدائية، بل من ا١تمكن أف تكوف مسا١تةال تقتصر مقاكمة التغيَت على كوهن    
أف أضرارىا ال تتسبب ُب توقف العمل أك تعطلو التاـ، بل تقتصر على ا١تشادات 
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الكبلمية مثبلن، ُب حُت عدائية ا١تقاكمة قد تصل إٔب ٗتريب ا١تعدات كتعطيلها، كىذا ىو 
 .113على ا١تنظمة ان أخطر أشكاؿ ا١تقاكمة كأكثرىا ضرر 

 التغلب على مقاومة التغيير  -د

إ٪تا تتوقف على قبوؿ  إف عملية  إحداث التغيَت سواء كانت ٤تددة أك كاسعة      
كُب ىذا ا١تقاـ فاف أكثر شيء  اٞتماعات ٢تا كمدل تعاكهنم إل٧تاح ىذه العمليةاألفراد  ك 

٬تب أف ينتبو لو من يقـو هبذه العملية ىو أثر ىذا التغيَت على توجهات األفراد كاٟتد 
ما يتصرؼ األفراد بوحي الدكافع كاالٕتاىات كا٠تربات اليت  من مقاكمتهم لو، إذ غالبان 

طة تقـو من كٍضع خ دبٌ التعكس خصائصهم النفسية ٕتاه أم عملية تغيَت كبالتإب 
 ٯتيكن ترتيبها على الٌشكل التإب:ك عليها فكرة التغٌلب على ميقاكمة التغيَت، 

 :  إعالم الُموظفين بَعمِلية التغيير .1

وظفُت بًنٌية ما س      
ي
فاجآت ٬تب إشعار ا١ت

ي
تقـو بو ا١تؤٌسسة من توٌجهات لًتجٌنب ا١ت

فُت فيها على حٌد وظسة ك ا١تلو يصٌب ُب مصلحة ا١تؤسٌ عأف ما تعتـز القيادة فجديدة، ك 
كإقناع الطاقات  االستعداد النفسي، لتقبػٌل ىذا التغيَت فَتسواء كىنا ٖتاكؿ قيادة التغيَت تو 

اكلة التقلػيل من تأثَت طريق االجتماعات كا١تناقشات، ك٤ت ذلك عنك  بإ٬تابياتوالفاعلة 
التغيَت على  قياـ بعمليةبهم للتدريهٌنا تٍعمل على تثقيف ا١توظفُت ك التيػػٌار الٌسليب كما أ

 الوجو األكمل.

 

 

                                                           

 .53ن بطيحاف السهلي، ا١تشاركة ُب اٗتاذ القرار كأثرىا على اٟتد من مقاكمة العاملُت، مرجع سابق، ص مبارؾ ب - 113
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 : تقديم الحوافز لتقبل التغيير .2

يوىظفُت بأف من كراء التغيَت مكاسب ال ٯتكن أف تتحقق قيادة تقـو     
 التغيَت بإقناع ا١ت

كال تلحق  ة التغيَت ٭تقق فوائد للمؤسسة كللعاملُت فيها، إال من خبللو، فتطبيق عمليٌ 
 ر.قاكمة تصبح شرعية ُب حاؿ جاء التغيَت با٠تسائا١تالٌضرر ف

 : االشتراك قادة و موظفين في عملية التغيير .3

وظف    
ي
إشعارىم بأ٫تية أدكارىم اٞتديدة ُت ُب عملية التغيَت منذ البداية ك إف إشراؾ ا١ت
 فاإلنسا ألف من طبع من أجل ٖتقيق برنامج التغيَت كبذالن  ك التزامان  ٬تعلهم اكثر كفاءن 

 نو يرفض ما فرض عليو.قبوؿ ما استشَت فيو كما أ

 : استمع أكثر مما تتكّلم .4

فٌن االستماع للموظفُت كتفٌهم مطالبهم ٯتنحهم يعوا أٌف  إٌف على قادة التغيَت أف    
نو يعطي فرصة للموظف التكاليف كاٞتهود، كما أ قلالتغيَت بأكثر على إحداث القدرة أ

تبادلة ك على دكره إلبراز كجوده ك 
ي
النفسية الراحة ساحة العمل ٦تا يشعره بنوع من الثقة ا١ت

 أنو شريك فعلي ُب عملية التغيَت.ك 

 :إليو  ل الوصولوضع ىدف محوري من أج .5

قادة التغيَت،  ورٌم أك رؤيػة مستقبلية يلتػف حو٢تا الػموظفوف معكضع ىػدؼ مػح     
 ط القول العاملة ٔتىشركع التغيَت.جل ٖتقيقها، ٦تٌا يسهم ُب ربكالتعريف هبا من أ
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  : استمالة قوى الرفض .6

ىا ف داخل إطار عملٌية التغيَت فنجدمان ىي نقطة الٌضعدك إٌف قول الرفض تبقى     
نتاج بسبب ظركؼ العمل اٞتديدة أك ن الشكول، أك تًتاخى ُب عملية اإلتكثر م

ارسة التدريب ُب ىذا الوضع الصعب تربز مهارة كحكمتو ُب استيعاب  اإلدارم تتجنب ٦تي
 .114جلٌيةاستمالتها بأساليب ميرغبة ك ىذه القول ك 
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 : الفصل الثالث

 منهجية البحث

كطريقة ٚتع البيانات ا١تنهج ا١تستخدـ ُب البحث التعريف بىذا الفصل يتضمن     
 يلي: ماىو كك ٖتليلها كمصدرىا كطريقة 

 : الدراسةمنهج نوع  -أ

ف ىذه الدراسة تعتمد على ا١تنهج الوصفي ا١تكتيب كىو أحد فركع ا١تناىج إ      
 كعلى رأسها كتب السَتةالبحث ُب الكتب ٣تاؿ ىذا  كوفيان حيث الوصفية عمومن 

سواء أمهات كتب السَتة أك تلك الدراسات من الكتب كالسنة أم اٟتديث ك النبوية 
ُب العهد النبوم بطريقة  اإلدارةكالبحوث ا١تختلفة اليت أجريت عليها كاليت تتناكؿ موضوع 

 مباشرة أك غَت مباشرة.
 الوثائقي ا١تنهج يى ُب ىذه الدراسة  يستخدمو الباحثا١تنهج اليتكعليو فإف       

يق الوثائق ا١توجودة ُب ٞتمع اٟتقائق كا١تعلومات عن طر  منهج عملي ( كىيكتيب)ا١ت
ٖتديد مشكلة البحث كٕتميع اٟتقائق كا١تعلومات ا١تتعلقة من الباحث يتطلب الكتب، ك 

 .115بالبحث

 باحث أخذ النقاط التالية بعُت االعتباركباتباع ا١تنهج ا١تكتيب الوثائقي يكوف على ال     
فا١تبلحظ من خبلؿ التعريف أف ا١تنهج التوثيقي م ُب ْتث لو ،األنصار فريد اليت ذكرىا 

 كتفصيلها كما يلي: ، بعضها ٮتدـ بعضان ٬تمع بُت ثبلثة معافو 
أك أجزاء جسم علمي ما، متناثرة ُب أحشاء الًتاث، أم ٚتع أطراؼ  :الجمع  -1

 :،كأىم خطوات طريقة اٞتمع ىي كالتإب متناسقان  علميان  كإعادة تركيبها تركيبان 

                                                           

 .273ص ـ، 1982أٛتد بدر، أصوؿ البحث العلمي كمناىجو، الطبعة السادسة، الناشر ككالة ا١تطبوعات، الكويت، 115- 



62 

 

 ع ٚتيع ا١تصادر اليت ذكرت الكتابكذلك بتتب ،ُب مظاهنا ةالتاـ للماد االستقراء . أ
إٔب بعض   تا١تفقود أك الكتاب أك صنفت ُب نفس اجملاؿ العلمي، أك تطرق

 .قضاياه، بدأ بعصر ا١تؤلف حىت عصر الباحث

اٞتمع   التوثيق: ال بد قبل توثيق ا١تادة من تصنيفها أك تكميل تصنيفها، ذلك أف  . ة
عادة ما يكوف عمبل مصنفا للمادة، كا١تقصود بالتصنيف ىنا توزيع ا١تادة  االستقرائي

من منهج  االستفادةالتوثيق من العلمية كٕتزيئها حسب مقاصدىا اٞتزئية كال بد ُب 
 .احملدثُت ُب النقد كمنهج األصوليُت ُب التعديل كالًتجيح

كىو الصورة الثانية للمنهج التوثيقي، كيقصد بو: بذؿ غاية الوسع كاٞتهد  :التحقيق -2
إلخراج النص الًتاثي مطابقا ٟتقيقة أصلو نسبة كمتنا مع حل مشكلتو ككشف 

 .مبهماتو

سًتدادية ٌت التأريخ، فيقصد بو الوظيفة االاستعماؿ ا١تنهج التوثيقي ٔتع أما :التأريخ -3
، ألف مهمة ا١تنهج التارٮتي أف يقـو بوظيفة مضادة لفعل التاريخ ُب ٤تاكلتو أساسان 

ابتداء ٦تا  بنوع من الًتكيب السًتداد ما كاف ُب الزماف، كٯتكن أف يستعاد نظريان 
ى اآلثار ا١تتخلفة عن األحداث التارٮتية عل خلفو من كقائع، كذلك باالعتماد

 .116كبَتان "الوثائق" اليت يعتمد عليها ىذا ا١تنهج اعتمادا ن 

 : مصادر جمع البيانات -ب

 -سية كمصادر ثانوية:تنقسم إٔب مصادر رئيإف مصادر ٚتع البيانات      

 

 

 

                                                           

 .75 -74ـ، ص 1997فريد األنصارم، أّتديات البحث ُب العلـو الشرعية، الدار البيضاء ا١تغرب،  - 116
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 المصادر الرئيسية  -1
كالدراسات ا١تتعلقة هبا كاٟتديث كما ذكر الباحث كتب السَتة النبوية كىي تشمل        

من ك كاليت من خبل٢تا يستنبط الباحث كيستخلص ما يعتقد أنو يوصلو لنتائج الدراسة 
 : على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر ما يليتلك ا١تصادر 

  مؤسسة زاد ا١تعاد ُب ىدم خَت العباد، أيب بكر بن أيوب ابن قيم اٞتوزية، ٤تمد بن
 .ـ1986، لبناف ، بَتكتيةاإلسبلممكتبة ا١تنار ك الرسالة، 

 سعد طو: ٖتقيق النبوية، ،السَتة ىشاـ ابن ا١تعافرم ىشاـ بن ا١تلك عبد ٤تمد أبو، 
 .ـ1991 ،لبناف بَتكت اٞتيل، دار

 عهد ُب األكٔب اإلسبلـ دكلة تاريخ عزب، أبو مصلح مافكسلي عاشور، ٛتاد فايد  
الدكحة  الفجاءة، بن قطرم دار الراشدين، كا٠تلفاء كسلم عليو اهلل صلى لرسوؿا

 .ـ1989 قطر،

 المصادر الثانوية  -2
ُب كثَت من فصوؿ كتعينو  بد منها كتسهل على الباحثكىي تلك ا١تصادر اليت ال    

كأمهات مراجع من مصادر  هاليٖتصكيتم النظرم كغَته  طاراإلكما ُب كأجزاء البحث  
 اإلدارةُب  يةاإلسبلمالفلسفة كمن كتب كدراسات كْتوث كمؤلفات  اإلدارة١تؤلفات ُب 

التغيَت ؤلفات ُب ٣تاؿ غَتىا من ا١ت، ك اإلدارةُب  يةاإلسبلمكالنظرية  اإلدارمكالتغيَت 
امعة )جامعة موالنا مالك إبراىيم سواء كانت با١تكتبات كمكتبة ىذه اٞتك  ،اإلدارم
 تب القيمة( أك على شبكة االنًتنتاٟتكومية اليت يتوفر هبا العديد من الك يةاإلسبلم

 .كمن تلك ا١تصادر
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  مطبعة التمدف احملدكدة، ا٠ترطـو السوداف اإلسبلـأٛتد إبراىيم أبو سن، اإلدارة ُب ،
 ـ.1999، 6،ط

 ،ية، الشركة اإلسبلممقدمة ُب اإلدارة العامة  أٛتد بن داكد ا١تزجاجي األشعرم
 ـ.2000، 1ا٠تليجية للطباعة كالتأليف، جدة ا١تملكة العربية السعودية، ط

  الرياض ا١تنهج كا١تمارسة، مكتبة الرشد، ية:اإلسبلمحزاـ ماطر ا١تطَتم، اإلدارة 

 .ـ1997، ا١تملكة العربية السعودية 

 ي، رسالة اإلسبلم اإلدارمتغيَت ُب الفكر عبَت مرًن ٤تمد عرقسوسي، إدارة ال
ـ القرل ،ا١تملكة العربية السعودية أماجستَت ُب اإلدارة الًتبوية كالتخطيط، جامعة 

 ـ.2008،

 : البياناتطريقة جمع  -ج

وضوع ممن خطوات منهجية ىذا البحث ىي ٚتع البيانات عن  الثالثةا٠تطوة إف       
قـو باالطبلع ا١تبدئي أكالن على البيانات من يف أ يُب ذلك ى البحث كطريقة الباحث

ائل قـو بتحديد النقاط كا١تسيٍب  السابقةاٟتديث عنها ُب الفقرة  أتىمصادرىا اليت 
مع مالو عبلقة ٔتوضوع ٬تقـو بالتحديد الدقيق كا١تنظم بأف ا١تهمة اليت تقـو ّتمعها ٍب ي

على  لنبوية كغَتىا من ا١تصادرالسَتة ا األدلة منقـو بالبحث فيو كىو ي البحث الذم
ٍب االقتباس  كذلك كلو يتم بوسيلة القراءة ا١تمنهجة، ُب العهد ا١تدين اإلدارمالتغَت 
كاالستشهاد ا١تصادر  كغَت ا١تباشر بصياغة األفكار كالرؤل ٓتصوص البحث من ا١تباشر

قاؿ ْتيث باألدلة الصر٭تة كا١تقبولة كبدكف تكلف من الباحث للي أعناؽ النصوص كما ي
كفق كٖتليلها يبعد اٟتقيقة أك يزيفها فا١توضوعية كا١تنطقية كالوضوح كتوضيح الغامض منها 

 طريقة التحليل ىو ىدؼ كغاية الباحث.
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 : طريقة تحليل البيانات -د

ُب ىذه الدراسة اعتمد الباحث على استخداـ منهجُت ُب ٖتليل البيانات ك٫تا      
 كالتإب:

   : المنهج التاريخي -1

استخدـ الباحث ا١تنهج التارٮتي الذم ىو يعتمد على التوثيق كالتفسَت للحقائق      
يقـو ىذا ا١تنهج على تتبع ظاىرة تارٮتية من خبلؿ أحداث أثبتها  التارٮتية، حيث

ضع الباحث ما حصل عليو من بيانات كأدلة تارٮتية  ا١تؤرخوف أك ذكرىا أفراد على أف ٮتي
كىي ليست فقط من أجل فهم ا١تاضي  عرؼ على أصالتها كصدقهاللتحليل النقدم للت

 .117كللتخطيط ا١تستقبلي أيضان  بل

٠تربات سجل ا حيث يعترب التاريخ بصورة عامة ىو ْتث كاستقصػاء ا١تاضػي أك     
معرفة علمية  ا١تاضية، كالبحث التارٮتي ىو البحث الذم يوظف التاريخ، إما مػن أجػل

فحاضر أم ظاىرة  ا١تاضي، أك ١تصلحة البحث العلمي لواقػع الظػواىر ا١تعاصػرة ألحداث
أفَّ اجملتمعات  ال ينفصل عن ماضيها، بل ىو امتداد ٢تا، كاإلقرار ٔتبدأ التطور معنػاه

من خبلؿ الباحث بالتإب من ا١تنهج التارٮتي  كاستفاد. 118 عرب الزمافتنمو كتتغَت
نباط ا١تعلومػات ذات كاٟتديثية، كالعمل على ٖتليلها، كاست اسػتعراض الركايػات  التارٮتيػة
الدراسة، كمناقشتها كٓب يعتمد الباحث على ٣ترد السرد  العبلقػة ٔتختلػف موضػوعات

كخاصة  اإلسبلـا١توضوعي من خبلؿ تناكؿ تاريخ اإلدارة ُب  التارٮتي كإ٪تا على التػاريخ

                                                           

:  24ـ، الساعة 2014مارس  08من موقع أبو اليسر رشيد كهوس، مناىج البحث ُب الدراسات الشرعية، أضيف ُب  - 117
13. 

٤تمد علي ٤تمود صبح، إدارة الدكلة ُب اإلسبلـ دراسة تأصيلية ١تفهـو إدارة الدكلة ُب  الفكر السياسي اإلسبلمي، مرجع  - 118
 .7سابق، ص
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عناكين إدارة التغيَت ُب عهد النيب صلى اهلل علية كسلم ُب ا١تدينة ا١تنورة عرب مواضيع ك 
 ٤تددة تغطي ىذا ا١توضوع.

 : المنهج االستقرائي -2

كما ذكر الباحث أف ا١تنهج الوثائقي يعتمد على شقُت ُب مثل ىذه الدراسات     
 كذلكك٫تا االستقراء كالتأريخ كىذا يتحقق بأف يعتمد الباحث على ا١تنهج االستقرائي  

ا١تنهج الباحث  استخدـإب كبالتمن أجل التوصل للنتائج ُب ٖتليل البيانات كذلك 
االستقرائي ُب ٖتليل البيانات ُب ىذه الدراسة كىو ا١تنهج الذم يهتم باستقراء األجزاء 
ليستدؿ منها على حقائق تعم على الكل، باعتبار أف ما يسرم على اٞتزء يسرم على 
ة الكل. فاٞتزء ىنا ىو دراسة تصوير لوضع إدارم من خبلؿ حقائق تارٮتية متعلقة بفًت 

من صميم  اإلسبلـالتغيَت ُب إدارة تارٮتية ٤تددة ليعمم من خبل٢تا الباحث على أصوؿ 
، فجوىر ا١تنهج االستقرائي ىو االنتقاؿ إدارة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كتطبيقاتو ٢تا

من اٞتزئيات إٔب الكليات أك من ا٠تاص إٔب العاـ كاالستقراء ىو الطريق ٨تو تكوين 
وؿ إٔب التعميمات، عن طرؽ ا١تبلحظة كدراسة الفركض كالرباىُت كإ٬تاد ا١تفاىيم كالوص

 .119األدلة

 : ىيكل البحث -ه

 -:ىو حسب التقسيم التإب إف ا٢تيكل البحثي ا١تناسب ٢تذه الدراسة       

 : ك٭تتوم على خلفية البحث ،كأسئلة البحث ،كأىداؼ  الفصل األول: المقدمة
 البحث ،كأ٫تية البحث كحدكد البحث كالدراسات السابقة، كٖتديد ا١تصطلحات. 

 

                                                           

ـ 1999أٛتد عبد الكرًن سبلمة، األصوؿ ا١تنهجية إلعداد البحوث العلمية، القاىرة، الطبعة األكٔب، دار النهضة العربية،  - 119
 .35،ص
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  :كىو ٭تتوم على مباحث نظرية تتضمن النظري : اإلطارالفصل الثاني  : 

تعريف  كيتضمن مطالب كىي::  اإلسالمفي  اإلدارة: ماىية المبحث األول -1
ُب  اإلدارةمبادئ  – ة من منظور إسبلمياإلداريالوظائف  - اإلسبلـُب  اإلدارة

 .الوضعية اإلدارةك  يةاإلسبلم اإلدارةالفرؽ بُت  - اإلسبلـ

تعريف التغَت :  كيتضمن مطالب كىي : اإلداريالمبحث الثاني: مفاىيم التغيير  -2
 -اسًتاتيجيات التغيَت  -كعوامل ٧تاحو  اإلدارمأىداؼ التغيَت  -كأسبابو اإلدارم

 .اإلدارممقاكمة التغيَت 

 كىو ٭تتوم على نوع البحث ا١تستخدـ كىو  : منهجية البحثالفصل الثالث :
منهج البحث الوصفي ا١تكتيب )الوثائقي( كمصادر البيانات كطريقة ٚتع البيانات 

 .تقرائيا١تنهج االسا١تنهج التارٮتي ك باستخداـ كطريقة ٖتليل البيانات 

 بيانات الدراسة عرض: ك٭تتوم على  عرض البيانات وتحليلها: الفصل الرابع 

 ٔب ا١تباحث التالية :إتقسيمو  كٍب كٖتليلها

 .إليها اإلسبلـمقدمة عن ا١تدينة ا١تنورة تارٮتها كدخوؿ : ا١تبحث األكؿ

 ُب عهد ا١تدينة ا١تنورة. اإلسبلـُب  دارماإل: أسباب التغيَت الثاين ا١تبحث

 ُب عهد ا١تدينة ا١تنورة. اإلسبلـُب  اإلدارماسًتاتيجية التغيَت  :الثالثا١تبحث 

 ُب عهد ا١تدينة ا١تنورة. اإلسبلـُب  اإلدارمالصعوبات أماـ التغيَت  :الرابع ا١تبحث

 نتائج بيانات  : ك٭تتوم على مناقشة نتائج البيانات مناقشة: الفصل الخامس
 الدراسة كٍب تقسيمو إٔب ا١تباحث التالية :

 .إليها اإلسبلـا١تبحث األكؿ: مناقشة نتائج عامة عن ا١تدينة ا١تنورة تارٮتها كدخوؿ 

 ُب عهد ا١تدينة ا١تنورة. اإلسبلـُب  اإلدارمالثاين: مناقشة نتائج أسباب التغيَت  ا١تبحث
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ُب عهد ا١تدينة  اإلسبلـُب  اإلدارمة التغيَت نتائج اسًتاتيجي مناقشة ا١تبحث الثالث:
 ا١تنورة.

ُب عهد ا١تدينة  اإلسبلـُب  اإلدارمنتائج الصعوبات أماـ التغيَت  مناقشة :ا١تبحث الرابع
 ا١تنورة.

  كتوصيات ىو ٭تتوم على ملخض نتائج البحث ،ك  : الخاتمة:السادسالفصل
 .كا١تقًتحات البحث
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 الفصل الرابع

 ض البيانات وتحليلهاعر  
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 : الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

 إليها اإلسالمعن المدينة المنورة تاريخها ودخول  مقدمةالمبحث األول : 

ة، كثاين أقدس األماكن لدل ا١تسلمُت بعد مكة إسبلميا١تدينة ا١تنورة أكؿ عاصمة      
ى أرض اٟتجاز التارٮتية غرب ا١تكرمة، ىي عاصمة منطقة ا١تدينة ا١تنورة الواقعة عل

كم عن مكة ا١تكرمة ُب االٕتاه الشمإب   400ا١تملكة العربية السعودية، تبعد حوإب 
كم شرؽ البحر األٛتر، كأقرب ا١توانئ ٢تا ىو ميناء ينبع   150الشرقي كعلى بعد حوإب 

ا١تنورة  تأسست ا١تدينة كم  220كالذم يقع ُب اٞتهة الغربية اٞتنوبية منها كيبعد عنها 
 .120قبل ا٢تجرة النبوية بأكثر من ألف كٜتسمائة عاـ

كنيب فيها خَت كأشرؼ خلق اهلل سيدنا ٤تمد عليو الصبلة كالسبلـ خاًب ا١ترسلُت       
باسم  اإلسبلـعرفت قبل ظهور كىي ا١تهبط الثاين للوحي بعد مكة ا١تكرمة قد  عا١تُتال

كىًإٍذ قىالىت طَّائًفىةه مِّنػٍهيٍم يىا أىٍىلى يػىٍثًربى ): قاؿ تعأب ،القرآفيثرب كقد كرد ىذا االسم ُب 
ـى لىكيٍم فىاٍرًجعيوا  قيوليوفى ًإفَّ بػيييوتػىنىا عىٍورىةه كىمىا ًىيى ًبعىٍورىةو كىيىٍستىٍأًذفي فىرًيقه مِّنػٍهيمي النَّيبَّ يػى  ۚ  الى ميقىا

صلى اهلل عليو ككرد ُب اٟتديث الصحيح أف النيب ٤تمد  121(ًإف ييرًيديكفى ًإالَّ ًفرىارنا ۚ  
من قاؿ  : اٝتها من يثرب إٔب ا١تدينة كهنى عن استخداـ اٝتها القدًن فقاؿغٌَت كسلم 
يثرب فليستغفر اهلل كا١تدينة ا١تنورة ٤تـر دخو٢تا على غَت ا١تسلمُت فقد قاؿ النيب  للمدينة

                                                           

ـ، الساعة 2013-5-26منتديات ستار تاٯتز أرشيف: السياحة العربية، ا١تدينة ا١تنورة ،على االنًتنت، كتب ُب تاريخ  -120
12:39pm. 

.13سورة األحزاب، اآلية : - 121 
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اللهم إين أحـر ما بُت )ُب اٟتديث ا١تتفق على صحتو : صلى اهلل عليو كسلم ٤تمد
 .122(البتيها مثل ما حـر إبراىيم مكة اللهم بارؾ ُب مدىم كصاعهم

ما يدؿ على أف اسم يثرب جاء  123(الى تػىٍثرًيبى عىلىٍيكيمي اٍليػىٍوـى : )ُب اآلية القرآنية ك       
كيعود السبب ُب تغيَت اسم ا١تدينة من يثرب إٔب الدينة  من التثريب الذم ىو التوبيخ

ابن حجر  الذم نقل كبلمومن علماء ا١تالكية كما قاؿ عيسى بن دينار كىو ا١تنورة  
كسبب ىذه كراىية تسميتها بيثرب ألف يثرب إما من  :العسقبلين ُب فتح البارئ قاؿ

التثريب الذم ىو التوبيخ كا١تبلمة، أك من الثرب كىو الفساد، ككبل٫تا مستقبح، ككاف 
  .124صلى اهلل عليو كسلم ٭تب االسم اٟتسن كيكره االسم القبيح

سنة قبل ا٢تجرة النبوية،  1500إٔب حوإب  ا١تدينة ا١تنورةيرجع تاريخ تأسيس ك       
ب السكاف اعتمادان على أف قبيلة عربية تسمى "عبيل" قد تكلمت بالعربية، كقد تعاق

ككانوا أكؿ سكاهنا ككاف يثرب جدىم  على يثرب منذ إنشائها، فقد سكنها العماليق
حىت سكنتها قبيلتا األكس كا٠تزرج  ٍب ا١تعينيوف )اليهود( كىو يثرب أبو عبيل بن عوض

ُب زمن  اإلسبلـكانت حاضنة ُب القرف السابع ا١تيبلدم  ك عربيتاف  ك٫تا قبيلتاف قحطانيتاف
 . 125بن عبد اهلل صلى اهلل عليو كسلمالنيب ٤تمد 

كاختلفت الركايات ُب سبب سكٌت اليهود ا١تدينة ا١تنورة فيذكر ا١تؤرخُت أف سبب      
كمهم للدينة أف موسى عليو السبلـ بعث جنوده إٔب العماليق الذين كانوا يغَتكف قد

                                                           

 .38، ص5ـ، ج1993ٟتديث، ٤تمد بن علي الشوكاين، نيل األكطار، دار ا - 122

 .92: سورة يوسف، اآلية - 123

، 4ت ،ج -د بن علي بن ٤تمد بن أٛتد بن حجر العسقبلين، فتح البارم، دار الفكر، ا١تملكة العربية السعودية، دأٛت - 124
 .87ص

٤تمد صاّب البليهشي، ىذه ببلدنا: ا١تدينة ا١تنورة، الطبعة الثانية، اإلدارة العامة للنشاطات الثقافية، ا١تملكة العربية السعودية،  -125
 .25ـ، ص 1988
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عليهم فانتصركا عليهم كقتلوىم كمنها استقركا فيها كىناؾ من يذكر بأف سبب قدكمهم 
 .  126ىو بعد أف ىدـ ٓتتنصر بيت ا١تقدس ىاجركا للمدينة فأقاموا مع سكاهنا

تتميز ا١تدينة ا١تنورة ٔتناخ جاؼ، إذ يسود هبا ا١تناخ الصحراكم، كالذم جغرافيان ك      
° 30األمطار، كدرجات حرارة عالية تًتاكح بُت  يتميز باٞتفاؼ كعدـ سقوط

 .٦127تطران أحيانان مئوية ُب فصل الصيف، أما ُب فصل الشتاء فيكوف اٞتو °45ك

 مدونة الشرق األوسط للصورالمصدر ، دينة المنورةالمصورة ( 1صورة رقم )

 

كتضم ا١تدينة بُت أحضاهنا  نسمة 1.300.000يبلغ عدد سكاف ا١تدينة حوإب      
ثار، كلعل أبرزىا ا١تسجد النبوم كالذم يعد ثاين أقدس ا١تساجد الكثَت من ا١تعآب كاآل

بالنسبة للمسلمُت بعد ا١تسجد اٟتراـ ُب مكة ا١تكرمة، باإلضافة إٔب مقربة البقيع كاليت 
، كمسجد قباء أكؿ الكراـ ينة كدفن فيها الكثَت من الصحابةتعد ا١تقربة الرئيسية ألىل ا١تد

                                                           

ية كاالقتصادية ُب ا١تدينة ا١تنورة ُب صدر اإلسبلـ، دار هتامة ، جدة ا١تملكة العربية نورة بنت عبد ا١تلك ، اٟتياة االجتماع - 126
 .28ت، ص-السعودية، د

 ـ.2011-08-05، ا١تدينة ا١تنورة ،على االنًتنت، كتب ُب تاريخ أرشيف: السياحة العربيةمنتديات ستار تاٯتز  - 127

http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&fa=42
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لقبلتُت، كجبل أحد، كالكثَت من الودياف كاآلبار ، كمسجد ااإلسبلـمسجد بٍت ُب 
للمدينة أثرية كأخرل  جغرافية كفيما يلي خريطة .128كالشوارع كاٟتارات كاألزقة القدٯتة

 .ا١تنورة

(alwatan) موقع المصدر مدينة المنورةخارطة جغرافية لل( 2رقم )صورة 
129 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           

 ـ.2014نوفمرب، -27كتاب ا١تملكة العربية السعودية االرض، اإلنساف، اٟتضارة، على االنًتنت،    - 128

129  - http://www.alwatan.com.kw/Default.as...icle_id. 
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(البدري) المصدر خارطة أثرية للمدينة المنورة( 3صورة رقم )
130
  

 
                                                           

سامي البدرم، السَتة النبوية ، تدكين ٥تتصر مع ٖتقيقات كاثارات جديدة، دار طور سينُت للطباعة كالنشر، بغداد العراؽ،  - 130
 ق.1423
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ىاجر النيب صلى اهلل عليو فقد  إليها كانت أعظم ىجرة لنيب على كجو األرض      
استقبلو أىلها يقولوف اهلل أكرب جاء رسوؿ اهلل اهلل أكرب جاء ٤تمد اهلل كرب إليها ك كسلم 

اهلل، كتركم كتب السَتة كاٟتديث أف الرباء بن عازب جاء ٤تمد اهلل أكرب جاء رسوؿ 
رضي اهلل عنو قاؿ ككاف حينها حديث سن قاؿ :)أكؿ من قدـ علينا من أصحاب النيب 
صلى اهلل عليو كسلم مصعب بن عمَت كابن أـ مكتـو فجعبل يقرئاننا القرآف ٍب جاء 

صلى اهلل عليو  عمار كببلؿ كسعد ٍب جاء عمر بن ا٠تطاب ُب عشرين ٍب جاء النيب
كسلم فما رأيت أىل ا١تدينة فرحوا بشيء فرحهم بو حىت رأيت الوالئد كالصبياف يقولوف 
ىذا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قد جاء فما جاء حىت قرأت سبح اسم ربك األعلى 

 .131ُب سور مثلها(

 األنصارحلل الفرح كالفخر ككانت بنات ككانت ا١تدينة باٝتة الثغر ترفل ُب        
 :ينشدف ُب سركر كنشوة 

نىا ًمنى ثىًنيَّاًت الوىدىاع    نىا مىا دىعىى لًلًَّو دىاع  *  طىلىعى البىٍدري عىلىيػٍ  كىجىبى الشٍُّكري عىلىيػٍ

ىبػٍعيوثي ًفينىا ًجٍئتى بً    
ا ا١ت  األىٍمًر أىيػُّهى

ي
ىًدينىة مىٍرحبىان  ًجٍئتى    *    طىاعا١ت

يػٍرى دىاعشىرٍَّفتى ا١ت  يىا خى

 النيب دخل اٞتمعة كبعد ُب كتابو الرحيق ا١تختـو : ا١تباركفورم الرٛتن صفيقاؿ         

 اهلل صلى الرسوؿ ٔتدينة يثرب بلدة ٝتيت اليـو ذلك كمن ا١تدينة كسلم عليو اهلل صلى

 البيوت كانت فقد أغر، تارٮتيان  يومان  ككاف ٥تتصران  با١تدينة عنها ربكيع كسلم، عليو

 األبيات هبذه تتغٌت األنصار بنات ككانت كالتقديس، التحميد بأصوات ترتج كالسكك

      .132كسركران  فرحا

                                                           

 .568، صأٛتد بن علي بن حجر العسقبلين، فتح البارم شرح صحيح البخارم، مرجع سابق  -131

  تذكر جل ا١تصادر التارٮتية بأف نساء األنصار ىن من أنشدف ىذه األبيات كمن نظمنها. - 132

، الطبعة األكٔب ، دار ا٢تبلؿ، بَتكت ، دصفي الرٛتن بن عبد   .156ت، ص  -اهلل ا١تباركفورم ، الرحيق ا١تختـو
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ما رأيت يومان قط كاف أحسن :)م كىو غبلـ حينها األنصار أنس بن مالك  كيركم    
من يـو دخل علينا بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كما رأيت يومان كاف أقبح  أكال أضو 

لقد مثٌلت ىجرة الٌنيب  .133(من يـو مات فيو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمكال أظلم 
من األحداث ا١تهٌمة ُب تاريخ  عليو الٌصبلة كالٌسبلـ إٔب ا١تدينة ا١تنٌورة منعطفنا كبَتان لكثَتو 

كبدأت مهٌمة ترسيخ أركاف  يةاإلسبلم، حيث بدأت فيها ا١تعارؾ كالفتوحات إلسبلـا
ك٘تكينها، كقد ظٌل الٌنيب الكرًن ُب ا١تدينة ا١تنٌورة عشر سنواتو حىٌت  يةاإلسبلمالٌدكلة 

الثٌاين عشر من ربيع األكؿ، فلم ير ا١تسلموف أشد ظلمةن من  االثنُتكافتو ا١تنٌية ُب يـو 
لفقدىم أقرب الٌناس إٔب قلوهبم كأحٌبو إٔب نفوسهم كبسبب انقطاع الوحي  ،ذلك اليـو

 .من السماء

د ُب ا١تكاف شرع النيب صلى اهلل عليو كسلم منذ كصولو ا١تدينة ببناء ا١تسجكقد       
ٌغب ا١تسلمُت ُب  الذم بركت فيو ناقتو كعىًملى النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب بنائو لَتي

)لئن قعدنا كالنيب يعمل لذاؾ منا :حيث قاؿ قائلهم  األنصارهاجرين ك العمل فيو من ا١ت
العمل ا١تضلل( كىكذا أك ٔتثل ىذه البساطة ًب بناء ا١تسجد النبوم كبركح التعاكف 
األخوم كالعمل اٞتماعي رفع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أركاف ىذا ا١تسجد الذم 

كالذم خرٌج أرحم القادة كأشجعهم كأعظم ية اإلنسان صار موئبلن ألعظم رجاؿ عرفتهم
لنبوم حينها بالقياـ بأدكار . ك٘تيز ا١تسجد ا134األبطاؿ كأفضلهم كأعظم ا٠تلفاء كأرأفهم

 مهمة كىي: كمهاـ

                                                           

 . .3848ـ، ص 2002علي بن سلطاف ٤تمد القارم، مرقاة ا١تفاتيح شرح مشكاة ا١تصابيح، دار الفكر،  - 133

فايد ٛتاد عاشور، كسليماف مصلح أبو عزب، تاريخ دكلة اإلسبلـ األكٔب ُب عهد الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ،كا٠تلفاء  -134
 . 10ـ، ص 1989، دار قطرم بن الفجاءة، قطر، 1الراشدين، ط
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فقد جعل النيب صلى اهلل عليو كسلم ا١تسجد مركزان للعبادة كالتعليم كالتوجيو  -1
كالتفقو ُب الدين كذلك بتبليغ الوحي كتوضيحو للمسلمُت ُب خطب  اإلرشادك 

بع ك٢تذا أصبح ا١تسجد النبوم الن ،اٞتمعة ك٣تالس العلم كُب كل فرصة تسنح لو
الدافق الذم يغذم القلوب كاألركاح بعبادة اهلل عز كجل من صبلة كذكر كقراءة 
قرآف كيغذم العقوؿ ا١تؤمنة بالعلم كا١تعرفة الشاملة اليت تزيدىم من اهلل قربان كٕتعلهم 

ُب ا١تكاف الذم ٭تلوف  اإلسبلـأقدر الناس كأحرصهم على ٛتل األمانة كنشر تعاليم 
 .135فيو

شؤكف الدكلة الداخلية دارة عل النيب صلى اهلل عليو كسلم ا١تسجد مركزان إلج -2
كا٠تارجية كىو أشبو ما يكوف بدار اٟتكومة إذ ُب ا١تسجد كاف النيب صلى هلل عليو 

ُت أثناء صبلهتم كذكرىم هلل تعأب للتشاكر كالتفاىم كالدراسة كسلم ٬تتمع با١تسلم
كالتخطيط للدعوة كتدبَت شؤكف ا١تسلمُت كُب ا١تسجد كاف يستقبل الوفود اليت ٕتيء 

أك عقد معاىدة أك طلب معونة لذلك كاف  اإلسبلـألغراض ٥تتلفة كإعبلف 
كقات كاألحواؿ ا١تسجد أشبو بقاعة استقباؿ رٝتية مفتوحة كمهيأة ُب ٚتيع األ

 . ٞتميع الوافدين

كاف ا١تسجد النبوم مركزان للقيادة العسكرية حيث كانت تنطلق منو ألوية اٞتهاد    -3
بقيادة النيب صلى اهلل عليو كسلم أك ٔتن ينيبو عنو كبو كانت تستقبل قوافل النصر 

 كاالستشهاد ُب سبيل اهلل.

يث كاف ٬تمع النيب صلى اهلل كذلك كاف ا١تسجد النبوم بيت ماؿ ا١تسلمُت ح -4
 .136عليو كسلم الصدقات كاألمواؿ فيو كيوزعها على مستحقيها

                                                           

 .55-53ـ، ص1970( صفر، 6ا٠تالق ا١تشد، كظيفة ا١تسجد ا١تعاصر، ٣تلة الفكر اإلسبلمي العدد )عبد اهلل عبد  - 135

 .57عبد اهلل ا١تشد، كظيفة ا١تسجد ا١تعاصر ،مرجع سابق، ص - 136
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جعل النيب صلى اهلل عليو كسلم ا١تسجد مركزان للقضاء إذ كاف يفصل فيو بُت  -5
 137ا١تتخاصمُت ٔتا أنزلو اهلل عليو

كذلك جعل النيب صلى اهلل عليو كسلم ا١تسجد مركزان لتعليم ا١تسلمُت أمور دينهم  -6
الكرًن كما نزلت على النيب صلى  القرآفكتدارسها معهم كم كانوا يسمعوف آيات 

 يو كسلم.اهلل عل

كذلك اٗتذ النيب صلى اهلل عليو كسلم ا١تسجد مكانان لعبلج ا١ترضى كاٞترحى ُب  -7
 .أياـ اٟترب ٓتاصة

كذلك جعل النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب ا١تسجد مكانان ٥تصصان إليواء الضعفاء  -8
كا١تساكُت الذين ال سكن ٢تم من أىل الصفة كأصبح كل من ٭تتاج ماالن أك طعامان 

 .138مساعدة ما يلتقي بأىل ا٠تَت ُب باحة ا١تسجد لسد حاجاتو اٟتياتيةأك 

ٍب تلت بناء ا١تسجد النبوم خطوة مهمة لتعزيز الوحدة بُت ا١تسلمُت كىي ا١تؤاخاة        
ا١تهمة ُب تاريخ السَتة  األعماؿتعترب ا١تؤاخاة إحدل أىم  حيث األنصارك بُت ا١تهاجرين 

النبوية كُب اٟتديث قاؿ صلى اهلل عليو كسلم : )تآخوا ُب اهلل أخوين أخوين ٍب أخذ بيد 
فقد ًب إعبلف الرابطة األخوية  .139علي بن أيب طالب كـر اهلل كجهو فقاؿ ىذا أخي(

بالنسب، كما كاف معركفان بُت  ، فاألخوة ىنا ليست بالرحم أكاألنصاربُت ا١تهاجرين ك 
القبائل، بل كانت أخوة العقيدة كالدين، كلقد كاف ا١تهاجركف بأشػد اٟتاجة ٢تذا الفعل، 

 .140أىلهػم كأكالدىم لكي يتعزز االنتماء كخاصة بعد أف ىجركا ديارىم كأموا٢تم كفارقوا

                                                           

ـ، 1988، ا٢تيئة ا١تصرية للكتاب، مصر، 1ح العريب، دكلة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ُب ا١تدينة، ط٤تمد ٦تدك  - 137
 .164ص

 .٤176تمد ٦تدكح العريب، دكلة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ُب ا١تدينة، مرجع سابق، ص - 138

 .505ت، ص-عبد ا١تلك بن ىشاـ، السَتة النبوية ابن ىشاـ، مؤسسة علـو القرآف، د -139

 .140ـ، ص 1986حسن خالد ،٣تتمع ا١تدينة قبل ا٢تجرة كبعدىا، دار النهضة ، بَتكت، - 140



79 

 

  النبوي بالمدينة المنورة المسجد( صورة 4صورة رقم )

 العربية على االنترنتالموسوعة  :المصدر

       

إذ  األكٔب اإلسبلـىذه ا١تؤاخاة تعد من أعظم األسس اليت قامت عليها دكلة ك        
على اٟتق كا١تواساة كعلى أف  األنصارآخى النيب صلى اهلل عليو كسلم بُت ا١تهاجرين ك 

ُب ذلك أقول من أثر  يةاإلسبلمْتيث يكوف أثر األخوة يتوارثوا فيما بينهم بعد ا١تمات 
ُب جانب اجتماعي آخر قاـ النيب عليو الصبلة كالسبلـ بالصلح بُت  ،141قرابة الرحم

 يةاإلسبلم األخبلؽلذلك شكلت قاعدة التآخي أساسان مهمان ُب قيم األكس كا٠تزرج ،
تعأب عبلقة ا١تؤمنُت ُب اآلية سبحانو ك  اٟتق كهبا حدد على  اليت توحدىم كٕتمعهم

كشرعت مؤاخاة ا١تدينة بُت .142فىأىٍصًلحيوا بػىٍُتى أىخىوىٍيكيٍم( اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوىةه  )ًإ٪تَّىا :الكرٯتة
 -ىي:لعدة عوامل ك  األنصارا١تهاجرين ك 

                                                           

 .199ـ، ص1980، دار الفكر، دمشق، ٤8تمد سعيد رمضاف البوطي، فقو السَتة، ط -141

 .10سورة اٟتجرات: اآلية  -142
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جديد يقـو على ركابط جديدة ٗتتلف عن الركابط ا١تعركفة لدل  إسبلميبناء ٣تتمع  -1
 اليت أصبحت الرابطة يةاإلسبلمكىي رابطة العقيدة كاألخوة  اإلسبلـالعرب قبل 

اليت تربط أفراد اجملتمع ا١تسلم كتكوين ٣تتمع مسلم بعيد عن عصبيات  األكٔب
 .اإلسبلـإال لئلسبلـ كال رابطة إال ك اٞتاىلية مثل القبلية فبل ٛتية 

معاٞتة األزمة ا١تالية النإتة عن ا٢تجرة إٔب ا١تدينة ا١تنورة، فا١تهاجركف تركوا أموا٢تم  -2
معيشتهم كسكناىم تواجو  كديارىم كخرجوا فارين بدينهم إٔب اهلل، ككانت مشكلة

مؤقت الناشئة، فكاف كضع ا١تهاجرين ْتاجة إٔب عبلج سريع كحل الدكلة 
 كاستثنائي.

بأف الذين قدموا إليهم ىم حلفاء لؤلكس  األنصارإبعاد أم توجو أك فكرة لدل  -3
 اإلسبلـ، كلكنو جار ُب اإلسبلـكا٠تزرج فمعٌت اٟتلف ُب اٞتاىلية معٌت اٟتلف ُب 

على أحكاـ الدين كحدكده، كحلف اٞتاىلية جرل على ما كاف يتواضعونو بينهم 
 ت قائمة على الدين كأحكامو كعلى ا١تساكاة بُت ا١تسلمُت.بآرائهم فا١تؤاخاة كان

 فهذه ا١تؤاخاة لفراقهم مكةٗتفيف حدة الغربة كما كقع على ا١تهاجرين من آثار  -4
أخوة يعتنوف هبم،  تؤدم إٔب مواساة ا١تهاجرين كٕتعل ٢تم مفارقة الوطن عامبلن 

 .143كيقوموف بشؤكهنم حىت ال تؤثر عليهم مفارقة األىل كالوطن

 

 

 

 

 

                                                           

، ٤8تمد علي صاّب، الرسوؿ كتنمية اإلبداع من خبلؿ ا١تؤاخاة بُت ا١تهاجرين كاألنصار، ٣تلة كلية العلـو اإلسبلمية، ٣تلد  - 143
 .7-5ـ، ص 2014، 2-15عدد 



81 

 

 عهد المدينة المنورة في  اإلسالمفي  اإلداريأسباب التغيير  :الثانيالمبحث 

  اإلسالميير بالتغأواًل: اإلدارة في المدينة قبل 

نظمات        
ي
فز ميدراء ا١ت ال شك أٌف دكاعي كأسباب التغيَت متعددة كمتشابكة كٖتي

ٚتلة من واجهة ٔتمن التغيَتات ٦تا يسمح للمنظمة  ٣تموعةكا١توظفُت إٔب إقحاـ 
كإثبات كجودىا عن طريق التكٌيف ا١تستمٌر كالتحالف الدائم بُت كالصعوبات التحديات 

ُت اإلداريراد كإدخاؿ التحديثات البلزمة لضماف البقاء، كلقد اختلفت آراء كاألف اإلدارة
ككانت لكل بيئة إدارية فضبلن عن أم حقبة تارٮتية أسباهبا كتنٌوعت حوؿ أٍسباب التغيَت، 

 ىي أىٌم األٍسباب الٌداعية إلحداث التغيَت اإلدارماليت دعت ا١تسؤكلُت فيها ٨تو التغيَت 
 اإلدارم١تدينة ا١تنورة كاليت كانت عوامل مسا٫تة ُب دفع عجلة التغيَت ُب ٣تتمع الرسوؿ با

 ؟إٔب األماـ
قليلة  هاا١تعلومات عن بإدارة كانتكانت ا١تدينة ا١تنورة تدار   اإلسبلـكقبل       

كمضطربة، كىي عبارة عن إشارات قليلة بعكس ا١تعلومات عن إدارة مكة، كمن ىنا، 
أكلية عن إدارة النزر القليل كلعلنا من خبللو نعطي صورة فإننا ال نعرؼ عن يثرب إال 

كانت بيد اليهود ابتداء؛ إذ كاف اليهود قد نزلوا  فإدارة يثرب ا١تدنية اإلسبلـيثرب قبل 
 لؤلحبار حكمهم ُب ٮتضعوف اليهود ككاف فأقاموا فيها ا١تزارع كالبساتُت ُب شعاب ا١تدينة

 .144ة كالقضائيةاإلداريىم السياسية ك الذين يرجع إليهم اليهود ُب كل قضايا

أما اإلدارة ا١تدنية عند العرب الذين  :الرسوؿ عصر ُب اإلدارة كيضيف مؤلف كتاب      
، كل دائرة  أف انقسمت يثرب إٔب دكائر زراعيةنت قد نظمت بنزلوا ّتانب اليهود، فكا

تابعة لبطن من البطوف، ككل بطن من البطوف الكبَتة يضم طائفة من البطوف الصغَتة، 
                                                           

حافظ أٛتد الكرمي، اإلدارة ُب عصر الرسوؿ ،دراسة تارٮتية للنظم االدارية ُب الدكلة اإلسبلمية األكٔب، مرجع سابق،  - 144
 .50ص
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يشرؼ عليها شيخ كل بطن من البطوف كيبدك أف اٟتركب اليت قامت بُت األكس كا٠تزرج  
 .145بلؿ مركز الصدارةكانت نتيجة ٢تذا التنافس القبلي على الرياسة، كاحت

 اإلسالماألسباب الداعية للتغيير في اإلدارة بالمدينة بعد : ثانياً 

اتصف بالبساطة كقلة حينها  الوليدة ا١تدنيةللدكلة  اإلدارماٟتقيقة أف اٞتهػاز       
الوظائف، كبرزت اٟتاجة إٔب كظائف ٤تدكدة لضماف سَت أعماؿ الدكلة كوظيفة 

عليو كسلم بعدد من الكٌتاب ككػاف لكػل كاحدو  اهللالكيٌتاب، حيث استعاف الرسوؿ صلى 
على اٟتاجػات  االختصاصاتمنهم ٗتصص ُب نوع معُت من الكتابة كقد اقتصرت ىذه 

ٓب تربز إلقامة الدكاكين ا١تتخصصة مثبلن للدكلة ُب العهد النبوم، كأٌف اٟتاجة األساسية 
 .146كىكذا الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم فػي عهػد

ث إٔب استقراء أىم األسباب اليت أدت إٔب التغيَت ُب  ىذه الدراسة يقف الباحكُب       
كقبل ذلك يوضح الباحث بعض ا١تصطلحات كتطبيقاهتا ُب ٣تتمع ا١تدينة ا١تنورة  اإلدارة

اليت يقصد هبا معافو معينة ُب ىذا التحليل ككذلك ُب ا١تناقشة كىي أف ا١تنظمة يقصد هبا 
إجراءات التسيَت كافة ك  ورة كشؤكهنا ا١تختلفةا١تدينة ا١تنإدارة ا١تمثلة ُب العامة  اإلدارة

٣تموعة األسباب لرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كيقصد ببا١تدينة ا١تنورة ُب عهد ا اإلدارم
العوامل اليت سا٫تت ُب تسريع أك تفعيل التغيَت كىي عوامل اتصفت بصفتُت أكال٫تا أهنا 

ا كثانيهما أف القيم الركحية لرسالتو بشرية كنإتة عن الظركؼ احمليطة با١تدينة ا١تنورة حينه
ي كاف لو تأثَت ُب صقلها األخبلقصلى اهلل عليو كسلم كإشعاعها الفكرم كالعقائدم ك 

يعترب جزءان ىامان من ٥تلوقات اهلل، كٮتضع ٢تذه السمة، حيث يتحرؾ  اإلنسافف كتكوينها

                                                           

حافظ أٛتد الكرمي، اإلدارة ُب عصر الرسوؿ ،دراسة تارٮتية للنظم االدارية ُب الدكلة اإلسبلمية األكٔب، مرجع سابق،  - 145
 .50ص

 .٣63تموعة خرباء، موسوعة اإلدارة العربية اإلسبلمية، اإلدارة العامة العربية اإلسبلمية، ا١ترجع السابق، ص - 146
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عرب أقرانو ينػشأ  إلنسافاغَته، كفق ا١تنهج الرباين كمن خبلؿ حركة ذاتو، كبإتاه  بإتػاه
على اعتبار أف التغيَت، ٝتة مبلزمة للحركة كبالتإب يكوف اجملتمع نتاج حركة  التغييػر

لو منطقو  اإلسبلـكفعلو ك  اإلنساف، ٦تا يستوجب أف التغيَت يتم ُب اجملتمػع بإرادة اإلنساف
اهلل ٓبٍى يىكي ميغىَتنا نًٍعمىةن  ذىًلكى بًأىفى ) :ا٠تاص، كنظرتو ا١تميزة ُب عملية التغيَت قاؿ تعأب

 ىي :تلك العوامل  كبالتإب 147148(أىنٍػعىمىهىا عىلىى قػىٍوـو حىىتى يػيغىَتيكا مىا بًأىنٍػفيًسًهمٍ 

 قيم تنظيمية جديدة تحمل  ثقافة ظهور -1

ٔتثابة التغيَت لؤلكضاع السائدة ُب اجملتمع اٞتاىلي فقد  ياإلسبلميعترب نزكؿ الدين       
كُب  ُب العصر اٞتاىلي من سلوكيات خاطئة استلـز الوضع نزكؿ دين يغَت ما كاف ٦تارسان 

إدارة دينة ا١تنورة كانت الثقافة التنظيمية ُب أكاصر اٟتياة العامة بُت الناس ك ٣تتمع ا١ت
من قيم كعادات كطقوس جديدة أستلـز  اإلسبلـشؤكهنم ٥تتلفة ٘تامان عن ما أكجده 

كالتعامبلت ا١تختلفة بُت الناس كىذا كاف  اإلدارةاألمر ا٬تاد نقلة كتغيَت جدرم ١تنظومة 
كتعترب القيم أىم عناصر الثقافة التنظيمية  ُب ا١تدينة ا١تنورة. دارماإلأكؿ أسباب التغيَت 

كالتشريعات  كا١تعتقدات كالغايات العليا ا١تثل من كقد عرفت بأهنا: ٣تموعة اإلسبلـُب 
 كىذه القيم عز كجل اهلل مصدرىا الفرد كاٞتماعة لسلوؾ كا١تعايَت كالضوابط كالوسائل

 نفسو اهلل سبحانو تعأب كمع مع كتفصيبلن  إٚتاالن  جهوكتو  اإلنساف عبلقة ٖتدد اليت ىي

 .149ككسائل غايات القيم ىذه كتتضمن الكوف كمع البشر كمع

                                                           

عصاـ العبد زىد، معآب التغيَت االجتماعي ُب تفسَت سيد قطب، قسم التفسَت كعلـو القرآف، كلية أصوؿ الدين، اٞتامعة  - 147
 .41ت، ص-غزة ،فلسطُت ،د اإلسبلمية

 .53نفاؿ، اآلية: األسورة  - 148

 دراسات جمللة الشريفة ْتت مقدـ كالسنة الكرًن القرآف ُب ٖتددت كما اإلسبلمية القيمية ا١تنظومة مركاف إبراىيم القيسي، - 149

 .23 ص ـ،1995الَتموؾ ،ا١تملكة العربية السعودية ، جامعة الشريعة، ةكلي 6 ،العدد 22 ٣تلد اإلنسانية، العلـو
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ٯتكن للباحث أف يشَت أل٫تها كما  اإلدارةقيمان تنظيمية ُب  اإلسبلـقد استحدث كل   
 يلي :

إليو   يدفىع الناسكاف من قيمو أف : فقد حفِّز على العمل، ك  الحث على العمل . أ
كيًتؾ اٟتريَّة ٢تم ُب اخًتيار أمِّ عملو بدين أك ذىٍت  لكي يعيشوا ُب كرامةو كعزَّة،

ٮتدـ اجملتمع، كيدفع باألمَّة إٔب طريق التقدُّـ كالرُّقي ُب كافَّة اجملاالت، فقد جعىل 
كمن  العمل ا١تشركعى من أبرز ا١تبادئ اليت ينبغي أٍف يقـو عليها طلب الرزؽ اإلسبلـ

كُب ا١تدينة ا١تنورة بالتحديد نشؤ مهن م صلى اهلل عليو كسلذلك ٧تد ُب عصر النيب 
مهمة مثل الزراعة كصناعة األسلحة كالتجارة كالًتٚتة كالكتابة كاٟتسبة كاجملمبلت 

باغة، كا٠تًرازة كمن قيم العمل مبدأىا كاف بناء ا١تسجد النبوم كالذم  من النساء كالدِّ
  .شارؾ النيب بنفسو ُب بناءه

يىم ا٠تلقيَّة ا١تهمَّة ُب ٣تاؿ العمل كاإلنتاج إحسافي العمل : من القً  االتقان في العمل . ب
٭تىيضُّ على إتقاف العمل كزًيادة اإلنتاج، كيعدُّ ذلك أمانة  اإلسبلـكإتقانيو، ذلك أفَّ 

٣ترَّد القياـ بالعمل، بل ال بيدَّ من اإلحساف  اإلسبلـكمسؤكليَّة، فليس ا١تطلوب ُب 
ككاف من ا١تركم عنو صلى اهلل عليو كسلم قولو  اـكاإلجادة فيو كأدائو ٔتهارة كإحك

 .150أحدكم عمبل أف يتقنو()إف اهلل ٭تب إذا عمل 

 اإلسبلـلتنظيمية اليت جاءت ُب ٣تتمع : من القيم ا بالمستطاع واألداء العمل . ج
الى ييكىلِّفي ) :ك ا١تستأجر فوؽ طاقتو قاؿ عز كجلأىو عدـ تكليف العامل األكؿ 

 .151(اللَّوي نػىٍفسنا ًإالَّ كيٍسعىهىا

                                                           

ق، 1407علي بن أيب بكر ا٢تيثمي ،٣تمع الزكائد كمنبع الفوائد، دار الرياف للًتاث ،القاىرة، دار الكتاب العريب ،بَتكت ، - 150
 .98، ص2ج

 .286سورة البقرة، اآلية:  - 151
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على من يعمل أف يلتـز بأخبلقيات  اإلسبلـ أكجبالعمل:  بأخالقياتااللتزام  . د
، ككذلك تقيده بأخبلؽ سرار الوظيفةعدـ الرشوة أك السرقة أك افشاء أ مثلمعينة 

األمانة كاإلخبلص كالصدؽ كاحًتاـ الوقت كىي قيم تنظيمية جديدة أكجدىا 
 .فيها اإلدارم ُب ا١تدينة ا١تنورة ككانت من أسباب التغيَت اإلسبلـ

 ظهور رؤية وأىداف تسييرية جديدة  -2

احملمدية أىدافان دنيوية كأخركية دعمتها رؤية كٗتطيط لتسيَت كاكبت الرسالة         
ة ا١تتنوعة ُب ا١تدينة ا١تنورة كىذا أحد أسباب التغيَت اإلدارياليومية كا٠تدمات  األعماؿ
حيث إف التغيَت ُب أىداؼ فيها ُب زمن الرسوؿ بعد ا٢تجرة للمدينة ا١تنورة.  اإلدارم

من بعد على كافة مراحل التخطيط كالتنفيذ كالتنظيم ا١تنظمة ٯتثل سببان جوىريان ١تا لو 
كيعترب التغيَت ُب األىداؼ تغيَتان ملموسا ألنشطة ا١تؤسسات كما ٬تب أف يكوف ا٢تدؼ 

 .152مفهوما لدل ٚتيع األفراد

ىي كظيفة التكافل كالتعاكف ُب سبيل كاآلخركية  فمن بُت األىداؼ الدنيوية     
مكافحة الفقر كلذا أكجد النيب صلى اهلل عليو كسلم ٢تذه الغاية ك٢تذا ا٢تدؼ السامي 

اة ىي البداية كاليت ككانت الزكا١تناسبة ٦تا استدعى تغيَتان مهمان التسيَتية ة اإلداريأدكاتو 
فرضها اهلل تعأب على ا١تسلمُت ُب السنة الثانية للهجرة، كبُت مصارفها الشرعية كأستلـز 
األمر كجود ترتيبات إدارية ٢تا ليتم ٚتها كتوزيعها على مستحقيها ،فالزكاة فرضت ُب 

                                                           

معة اإلسبلمية ٛتاد ٤تمود الرقب، كاقع إدارة التغيَت لدل كزارت السلطة الفلسطينية، رسالة ماجستَت ُب ادارة االعماؿ باٞتا -152
 .29ـ، ص2008غزة، 
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نزلت  أصح أقواؿ أىل العلم ٔتكة، كلكن تقدير األنصبة كاألمواؿ الزكوية كأىل الزكاة
 .153با١تدينة

حرصو صلى اهلل عليو كسلم على ٖتسُت حاؿ من عينو ُب بعض كمن ذلك       
عكس أنو تغَتان ُب بنية ه ُب ذلك العهد ٦تا يَت الوظائف كىو أمر جديد قلما ٧تد نظ

ركم االماـ أٛتد ُب مسنده أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ : )من كٕب فقد  اإلدارة
فلم يكن لو زكجة فليتزكج، أك خادمان فليتخذ خادمان، أك مسكنان فليتخذ  لنا عمبلن 

 .154مسكنان، أك دابةن فليتخذ دابةن، فمن أصاب شيئان سول ذلك فهو غاؿ أك سارؽ(

٦تا يوقظ لك صلى اهلل عليو كسلم رؤية مستقبلية ألبعد من ذ للنيبلقد كانت        
فقد ركل عنو الصحايب الرباء بن عازب لدل أصحابو كيبث التحفيز ا١تعنوم اٟتماسة 

قاؿ : )١تا كاف حُت أمرنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ْتفر ا٠تندؽ عرضت لنا ُب 
بعض ا٠تندؽ صخرة ال تأخذ فيها ا١تعاكؿ فاشتكينا ذلك إٔب النيب صلى اهلل عليو ك 

١تعوؿ فقاؿ بسم اهلل فضرب ضربة فكسر ثلثها كقاؿ اهلل أكرب سلم فجاء فأخذ ا
أعطيت مفاتيح الشاـ كاهلل إين ألبصر قصورىا اٟتمر الساعة ٍب ضرب الثانية فقطع 
الثلث اآلخر فقاؿ اهلل أكرب أعطيت مفاتيح فارس كاهلل إين ألبصر قصر ا١تدائن أبيض ٍب 

اؿ اهلل أكرب أعطيت مفاتيح اليمن كاهلل ضرب الثالثة كقاؿ بسم اهلل فقطع بقية اٟتجر فق
 .155إين ألبصر أبواب صنعاء من مكاين ىذا الساعة(

                                                           

، كمنزلة، كًحكىمه، كأحكاـ، كفوائد، كشركط، كمسائل،  -153 ىػ 1425سعيد بن علي القحطاين، منزلة الزكاة ُب اإلسبلـ :مفهـو
 .19،ص

عبد اهلل أٛتد بن حنبل، ا١تسند اٞتامع ،ٖتقيق كترتيب ٤تمود ٤تمد خليل، دار اٞتيل للطباعة كالنشر كالتوزيع ،بَتكت  أبو -154
 .8455ـ، ص1993،الشركة ا١تتحدة لتوزيع الصحف كا١تطبوعات، الكويت، الطبعة: األكٔب، 

ق، ص 1379أٛتد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبلين، فتح البارم شرح صحيح البخارم، دار ا١تعرفة ،بَتكت،  - 155
397. 
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تطوير ر ك نشٍ التغيَت يتوقف على مدل إ٬تاد الٌسبل الكفيلة بمشركع  بأفكذلك        
كوتر: "إٌف الٌرؤية العظيمة العآب الغريب  الرؤية ُب كاٌفة مفاصل ا١تؤٌسسة كلذلك يقوؿ 

ٯتكن أف تؤدم إٔب ىدؼو مفيد حىٌت كلو ٓب يفهمها إال عدد قليل من األفراد، كلكن 
 القوة اٟتقيقية ألٌم ريؤية تبلغ ذركهتا عندما يصل غالبية األفراد ا١تشاركُت ُب مشركوع أك
شًتؾ الٌرغبة ُب 

ي
، إٔب فهم مشًتؾ ألىدافو كتوٌجهو حيث ييساعد ىذا الشعور ا١ت نشاطو

ػقق التٌحوؿ ا١تنشود  .156مستقبل ييعُت على دفع  كتنًسيق العمل الذم ٭تي

    صال وتواصل جديدةظهور وسائل ات -3

لقد ظهرت كسائل كأليات جديدة ارتبطت بوجود النيب صلى اهلل عليو كسلم      
با١تدينة كاستقراره هبا ىي ٘تثل صورة ٥تالفة على عكس ما كانت عليو قبل ذلك كمن 
ذلك ٬تد الباحث أف التواصل أصبح بُت النيب كأصحابو يتم عرب الصلوات ا٠تمس 

ا١تسجد ليس من أىدافو الباحث سابقان ُب مقدمة ىذا الفصل أف ، ككما ذكر با١تسجد
الصبلة فقط بل أيضان كسيلة للتواصل كاالتصاؿ بُت أفراد اجملتمع ا١تسلم ُب ا١تدينة قامة 
 .شؤكنوإدارة ك  ا١تنورة

كدكرىا  يةاإلسبلمكسائل االتصاؿ ُب الدكلة  ُب كتابو ٤تمد موسى ٤تمد الربيقوؿ        
لقد كاف :  ان عن ا١تسجد كدكره ُب االتصاؿ منذ عهد مبكردثمتح ي الديٍتُب نشر الوع

معاىد الدراسة كالتوصل ُب تلك العصور كٓب تكن ا١تساجد للعبادة فقط ا١تسجد أكرب 
كالذم  كمفيدن  عديدةن  كقد كانت للعبادة كللخطابة كاالتصاؿ ككانت تؤدم فيها أعماالن 

تصاؿ كلنقل ا١تعلومات كالًتاث كربط اجملتمع بعضو يهمنا ىنا أف ا١تسجد كاف مكانان لبل

                                                           

 ـ.2014أغسطس  09مصطفى كرًن، إدارة التغيَت... أىم ٪تاذج التغيَت، موقع مفكرة اإلسبلـ، السبت  - 156
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ببعض كربط الوعي بالرعية ككاف كسيلة عظيمة لبلتصاؿ بُت ا١تسلمُت بل كاف أحد أىم 
  .157كسائل االتصاؿ ُب ذلك العهد ا١تبكر

لقد كاف ا١تسجد خطوة ىامة من خطوات بناء اجملتمع اٞتديد ينصهر فيها ٚتيع       
ال فرؽ بينهم إال بالتقول ،كلذا لعب ا١تسجد دكران سياسيان  اإلسبلـ ا١تؤمنُت ُب بوتقة

كلقد كاف لآلذاف أحد .158مةألو كدكرىا ُب بناء اكإداريان كدينيان كبَتان يدؿ على أ٫تيو رسالت
تنظيم بو با١تدينة ا١تنورة حيث يتم  يةاإلسبلم اإلدارةتطبيقات االتصاؿ السمعي ُب 

كجد الباحث أف األذاف شرع ُب  ايا مهمة كقدكرٔتا شرع أيضان ٞتمع الناس ُب قضالوقت 
بغايات منها الدعوة للجهاد ك٨تو  عهد الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ُب ا١تدينة ا١تنورة

  .ذلك

ىي كسيلة  اإلدارمكمن كسائل التواصل اٞتديدة اليت استدعت كجود التغَت        
ـ عليكم كىو أمر غَت ٓب تعرؼ قبل ا٢تجرة ُب ٣تتمع ا١تدينة لفظ السبلسبلـ حيث ال

كحىت ا١تراسبلت النبوية إٔب ا١تلوؾ من طريقة التواصل بُت ا١تسلمُت فيما بينهم كجدد 
بلفظ  كلكن كانت مبدكءة بلفظ السبلـكغَتىم  حينها من رـك كفرس كأباطرة العآب 

، كما أف تعدد اللغات ا١تستعملة ُب ا١تدينة مناسب ٢تم كىو: سبلـ على من اتبع ا٢تدل
نورة أستدعى تغيَتان إداريان من النيب صلى اهلل عليو كسلم حيث أمر بعض صحابتو بتعلم ا١ت

كاف لغات أخرل لغرض خدمة كظيفة الًتٚتة ُب إدارتو كتذكر ا١تصادر أف زيدان بن ثابت  
يقـو بالًتٚتة من اللغات الفارسية كالركمية كالقبطية كالعربية حيث تعلمها زيد من أىلها 

عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيو زيد ١تدينة فقد جاء ُب اٟتديث ا١تركم القاطنُت با

                                                           

اٟتديثة للكتاب ٤تمد موسى ٤تمد الرب، كسائل االتصاؿ ُب الدكلة اإلسبلمية كدكرىا ُب نشر الوعي الديٍت، االكادٯتية  - 157
 .41ـ، ص 2017،القاىر مصر، 1اٞتامعي، ط

 .40ـ، ص 1988توفيق سلطاف اليوزبكي، دراسات ُب النظم العربية كاإلسبلمية ،جامعو ا١توصل، العراؽ ، -158
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بن ثابت قاؿ أمرين رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف أتعلم لو كلمات من كتاب يهود 
قاؿ إين كاهلل ما آمن يهود على كتايب قاؿ فما مر يب نصف شهر حىت تعلمتو لو قاؿ 

 .159 قرأت لو كتاهبمإليو   تبت إليهم كإذا كتبوافلما تعلمتو كاف إذا كتب إٔب يهود ك

                                                           

 .413ت ، ص -٤تمد بن عبد الرٛتن بن عبد الرحيم ا١تباركفورم ،ٖتفة األحوذم ،دار الكتب العلمية، بَتكت، د - 159
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  الموسوعة الحرة( نموذج من رسائل النبي إلى ملوك الدول المصدر: موقع 5صورة رقم )
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لقد زاد ُب عهد الرسوؿ صلى اهلل عليو كالسبلـ حجم االتصاؿ باألمم األخرل،       
يدعو ملوؾ األمم األخرل  ،فأرسل الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم الوفود ٖتمل رسائل منو

، ككانت الرسائل باللغة العربية، فتنقل إٔب اللغات ا١ترسلة ألىلها اإلسبلـ إٔب الدخوؿ ُب
اىتماـ الرسوؿ بالًتٚتة كاضحان كما بينو الباحث آنفان كمن  عن طريق ا١تًتٚتُت فكاف

تقتضي ىذا األمر فاهلل عز كجل أرسل رسولو للعا١تُت  اإلسبلـذلك أيضان إف عا١تية 
فلم يرسل عليو الصبلة  160كلكل البشر قاؿ عز كجل: )كىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى ًإالَّ كىافَّةن لًلنَّاًس(

سبلـ للعرب فقط كُب الصورتُت السابقتُت ٪تاذج كعينة من الرسائل اليت أرسلها النيب كال
 إٔب ا١تلوؾ ُب زمنو.

كأخَتان ٬تد الباحث من ذلك بناءه ١تا ٯتكن تسميتو بشبكات االتصاؿ بإشراؼ      
النيب صلى اهلل عليو كسلم  كىي كانت مبلحظة كمن أمثلتها حظو كأمره بالتبليغ عنو كلو 

ية كما جاء ُب اٟتديث كهبذا كٌوف أكرب شبة لبلتصاؿ حينها كقد نتج عنها تكوين أ
اٟتديث الشريف كعلومو كال زالت آثارىا ليومنا ىذا كمن الصحابة من قاـ بالتدكين ككل 

 .اإلدارمكمنها االتصاؿ  اإلدارةىذه العوامل اٞتديدة احتاجت لتغيَت ُب كسائل 

 ةظهور قوانين وتشريعات جديد -4

إٌف إٍصدار القوانُت كالتشريعات اٞتديدة من شػأنو أف يدفع با١تنظمات إٔب تغيَت     
إدارة وزيع األدكار كا١تٍسؤكليات داخلها كتشَت ا١تصادر التارٮتية بأف اسًتاتيجيتها كإعادة ت

بقوانُت يهودية ُب غالبها كأخرل بقوانُت العرب تدار ا١تدينة ا١تنورة قبل ا٢تجرة كانت 

                                                           

 .28سورة سبأ ، اآلية : - 160
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كاف لليهود سلطة ٮتضعوف ٢تا كىي سلطة   ون كانوا فيها كجاء ُب ا١تصادر بأنالذي
 .161ةاإلدارياألحبار كالرىباف يرجعوف إليهم ُب كل تعامبلهتم كقضاياىم السياسية ك 

أما العرب فكانوا منقسمُت بُت أكس كخزرج كبالتإب السلطة القانونية عندىم      
الصراع على  إليها ككاف اإلسبلـمنقسمة كقبل ٣تيء الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ك 

كبعد ا٢تجرة  ُب ا١تدينة كا١تنورة،على القوانُت السائدة  أشده بينهم كىذا ما انعكس
ىو السائد بُت  ياإلسبلمة تغَتت معآب تلك الصورة ٘تامان فأصبح القانوف النبوي

ا١تسلمُت فيما بقي اليهود على دينهم كلكن ٖتت سلطة ا١تسلمُت كىذا أحد األسباب 
 .ُب ا١تدينة ا١تنورة ُب عهده صلى اهلل عليو كسلم اإلدارمالوجيهة كا١تلحة للتغَت 

ما قاـ بو الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم من اٗتاذه  ماإلدار كمن أمثلة ىذا التغيَت       
فبعد أف للقرار اٟتاسم ُب تغيَت سوؽ ا١تدينة بعد أف كجد أف اليهود ىم يسيطركف عليو 

توطدت دعائم ا١تدنية فيو دعت اٟتاجة إٔب سوؽ مستقرة تواكب استقرار اجملتمع 
ضوابطها كتعامبلهتا  ُب كاف البد من البحث عن سوؽ تتوافقكتساير متطلباتو عندئذ  

مع أسس كمبادئ الدين اٞتديد كحضارة التعاليم النبوية اليت ال غش فيها كال 
فَتكل أنو ذىب إٔب أكرب سوؽ ُب ا١تدينة لليهود فألقى نظرة فاحصة عليو ٍب  خداع،

أف  فقد ركم .162 ك يفوتو مساحة كنظامان أْتث ُب مكاف آخر ٔتا يعدؿ ىذا السوؽ 
للسوؽ، أفبل تنظر  رجبلن جاء إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ: إين رأيت موضعان 

إليو؟ قاؿ: بلى، فقاـ معو حىت جاء موضع السوؽ، فلما رآه أعجبو، كضرب برجلو 
إٔب مكاف  ن ماجو: أنو ذيًىبى بو أكالن كقاؿ: نًٍعمى سوقيكم ىذا...كُب ركاية الب األرض

                                                           

رب، إسرائيل كلفنسوف، تاريخ اليهود ُب ببلد العرب ُب اٞتاىلية كصدر اإلسبلـ، القاىرة، مطبعة االعتماد بشارع حسن األك - 161
 .22-21ـ، ص1973

 .69ق، ص 1402ُب حياة الرسوؿ، دار القلم ،الكويت، أٛتد ٤تمد، اٞتانب السياسي  - 162
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فقاؿ: ليس ىذا لكم بسوؽ، إليو   يقاؿ لو: النىبىط ككانت أرضو رطبة ترشح با١تاء فنظر
 .163ٍب مشى حىت موضع السوؽ اآلنف الذكر فطاؼ فيو ٍب قاؿ: ىذا سوقكم

ة ُب ا١تدينة بعد ا٢تجرة ىي كتابة الدستور اإلداريكلعل من أعظم أسباب التغيَتات       
للمدينة ككاف يطلق عليو الصحيفة أك الكتاب أك الدستور، كدكف الدخوؿ ُب  اٞتديد

نصها أك ٤تتواىا كلكن الباحث يشَت إٔب أهنا أحد معآب التغيَت كمقتضياتو حيث أكجد 
صلى اهلل عليو كسلم تشريعات جديدة با١تدينة ا١تنورة ٦تا استلـز ىذا اإلجراء. النيب 

ة كالقضائية اإلداريكيفهم من مواد الدستور أك الصحيفة أهنا تشَت إٔب أف السلة 
كالعسكرية كانت بيد حاكم ا١تدينة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم فهو ا١ترجع األعلى ُب  

 أنفسهم أك بينهم كبُت جَتاهنم فهو من يشرؼ كل خبلؼ سواء كاف بُت ا١تسلمُت
 .     164على كل ا١تيادين العملية ٞتميع من تسرم عليو الصحيفة

ك٦تا جاء ُب ان كإداريان متكامبلن ا الدستور ا١تتمثل ُب الصحيفة ٯتثل نظامان سياسيذكى     
 ما يلي بتصرؼ على سبيل ا١تثاؿ: الباحث يوردنقاطان عدة ىذه الوثيقة 

إف ا١تسلمُت من قريش كأىل يثرب كمن تبعهم فلحق هبم كجاىد معهم أمة كاحدة   -1
 من دكف الناس.

ة ( إف ا١تؤمنُت ا١تتقُت أيديهم على كل من بغى كابتغى منهم دسيعة ) أم عطي -2
ظلمان، أك إٙتان أك عدكانان أك فسادان بُت ا١تؤمنُت، كأف أيديهم عليو ٚتيعان كلو كاف 

 أحد أبنائهم.

 إف ا١تؤمنُت بعضهم موإب بعض من دكف الناس. -3

                                                           

 . 451ت، ص -، ٖتقيق ٤تمد فؤاد عبد الباقي، د2أبو عبد اهلل بن يزيد القزكيٍت ابن ماجو، ج - 163

 .61ـ، ص ٤1987تمد ٛتيد اهلل، ٣تموعة الوثائق السياسية للعهد النبوم كا٠تبلفة الراشدة، دار النفائس،  - 164
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كأنو من تبع ا١تسلمُت من يهود فإف لو النصر كاألسوة غَت مظلومُت كال متناصرين  -4
 .عليهم

أم أمر فإف مرده إٔب اهلل عز كجل كإٔب ٤تمد رسوؿ اهلل  ُب االختبلؼكأنو ُب حالة  -5
 .165صلى اهلل عليو كسلم

 عليو كسلم كمن ذلك ُب أمر توٕب الوظائف ٬تد الباحث أنو بقدـك النيب صلى اهلل     
كسٌنو لتنظيم التوظيف اٞتديد ُب ا١تدينة تغَتت الصورة القدٯتة كا١تتوارثة كاليت تعكس 
طبقية ك٘تيز مقيت ،كقد نقل لنا مؤلف كتاب تاريخ اليهود ُب ببلد العرب ُب اٞتاىلية 

أف الوظائف ا١تختلفة من دينية كسياسية كغَتىا تنتقل بالوراثة من  اإلسبلـكصدر 
ككانت البطوف  األعماؿ ا٠تلف ُب األسرة الواحدة اليت تنفرد بعمل من السلف إٔب

  .166الكبَتة أصحاب اٟتكم ُب يثرب ككاف كل بطن ٬تتهد ُب أف ينفرد بالنفوذ

 ل الحياة وتجمي األفضللتحقيق التغيير  -5

 كاألٚتل كاألكمل األفضلأف التغيَت دليله على الطموح كالتطلع كالرغبة ُب ٖتقيق       
كلقد سعى النيب صلى اهلل عليو كسلم إٔب تغيَت كثَت من األمور ُب حياة الناس رغم أف 

كلكن ٢تا تأثَت كدكر كبَت ُب حياة الناس كسعادهتم تبدك لنا أهنا بسيطة  األكٔب للوىلة
ن األمور اليت تغَتت بداعي مراعاتو صلى اهلل عليو كسلم للكماؿ كلغايات ىي أف كم

ة أفضل ٦تا كانت اإلداريية كاالجتماعية ككذلك اإلنسانتكوف حياة ا١تسلم ُب ا١تعامبلت 
 عليو سابقان ما يلي:

 

                                                           

ـ، 2007صبحي اليازجي، التخطيط اإلسبلمي من حياة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم القائد بُت الفكر كالتطبيق، ديسمرب  -165
 .11ص 

 .117إسرائيل كلفنسوف، تاريخ اليهود ُب ببلد العرب ُب اٞتاىلية كصدر اإلسبلـ، مرجع سابق، ص - 166
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 : سماء لألشخاصلبعض األتغييره  - أ

عليو كسلم أمر بتغيَت األٝتاء  فقد ثبت ُب أحاديث كثَتة أف النيب صلى اهلل     
ككأهنا حركة إدارية تصحيحية ُب السجبلت ا١تدنية با١تدينة  ١تصلحة اقتضت ذلك،

عن ابن عمر أف ابنة لعمر كانت يقاؿ ٢تا عاصية فمن ذلك ما ثبت  ا١تنورة حينها
كعن ابن ا١تسيب عن أبيو: أف أباه  167فسماىا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ٚتيلة

قاؿ:  أنت سهل: قاؿ: حزف، قاؿ ؟ما اٝتك :فقاؿ لى اهلل عليو كسلمصجاء إٔب النيب 
  .168ال أغَت اٝتا ٝتانيو أيب، قاؿ ابن ا١تسيب: فما زالت اٟتزكنة فينا بعد

ألف البشر ىم أىم  اإلدارة عبلقة ٔتجاؿٝتاء أمر لو كيرل الباحث أف تغيَت األ       
ككما ىو ُب ىذا العصر من مقتضيات التوظيف ىو اثبات االسم ُب  اإلدارةالعناصر ُب 

ْتكمتو ىذا األمر كالسبلـ  عليو الصبلةكلذا أدرؾ النيب كغَت ذلك من ا١تسائل  اإلدارة
األٝتاء  ظغله بأُب ٣تتمع من عادتو أف يسمي أبناككاف فيها التغيَت فكاف مبكران 
كاف ك  ألهنم يسموهنا ألعدائهم رٔتاكجحش كحنظلة...أْب  كظآب كرعد ككليب كاقبحها

رباح كسهل ك حسنها كأرقها  عبيده بألطف األٝتاء كأ ذلك اجملتمع ُب ا١تقابل يسمي
من مقتضيات ، فكاف معهمأمورىم اٟتياتية إدارة كا٠تدمة ك ألهنم كثقي التعامل ىا كغَت 

كالعادات التغيَت الذم أسسو الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ٥تالفة تلك ا١تمارسات 
ة اإلداريكمن األدلة على ذلك ما ركم عنو صلى اهلل عليو كسلم ُب التعامبلت اٞتاىلية 

 .169فابعثوه حسن الوجو حسن االسم( ٕب رجبلن كٖتسينها قولو :)إذا بعثتم إ

                                                           

 .300ـ، ص1996النوكم على مسلم، دار ا٠تَت، ٭تيي بن شرؼ أبو زكريا النوكم، شرح  - 167

 .590لبارم شرح صحيح البخارم، مرجع سابق ،صأٛتد بن علي بن حجر العسقبلين، فتح ا - 168

 .2901علي بن سلطاف ٤تمد القارم، مرقاة ا١تفاتيح شرح مشكاة ا١تصابيح، مرجع سابق، ص - 169
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 أٝتاءىم الرسوؿ كقد ذكر أيب يعلى البيضاكم ُب حصوؿ ا١تأموؿ بذكر من غٌَت        
على كاحد إال ٓب أطلع ك كىي كثَتة ألف عدد من العلماء مؤلفات ُب ىذا األمر قد أنو 

كقفت ْتمد اهلل على كتاب )نػىٍقعىة الصٍَّديىاف( تصنيف العبلمة فقد  من الكتب ا١تهمة
ىػ 650إماـ اللغة الشيخ )رضي الدين اٟتسن بن ٤تمد الصاغاين( رٛتو اهلل ا١تتوَب سنة 

( 62) كعدهتم ،أٝتاؤىمصلى اهلل عليو كسلم ذكر فيو فصبلن ُب الذين غىيػٌَّر النيب 
 .170شخصان 

 : سماء األماكن والمدنبعض أتغييره ل - ب

كما كاف صلى اهلل عليو كسلم يكره األمًكنةى ا١تنكرةى األٝتاء، كيكره العيبيورى فيها،      
زو، فعدؿى مىرَّ ُب بعًض غزكاتو بُت جبلُت، فسأؿ عن اٝتي فقد هما فقالوا: فاًضحه ك٥تي

ـى  صلى اهلل عليو كسلم ا١تدينة، كاٝتها يػىٍثًربي ال تيعرؼ  النيبعنهما، كٓبى ٬تىيٍز بينهما ك١تا قىًد
ه ب لفظ يثًرب من التثريب ٔتا ُب معٌت  ُبزاؿ عنها ما ١تا )طيبة(  ػبغَت ىذا االسم، غَتَّ

دت بو طيبان آخر، فأثَّر ًطيبيها ُب ، استحقت ىذا االسم، كازداطىيبة من الطِّيب
  .171استحقاؽ االسم، كزادىا ًطيباى إٔب طيبها

كما ُب مسند و كسلم عن تسميتها بيثرب  هنيو صلى اهلل عليبل جاء ُب اٟتديث       
قاؿ :)من ٝتى  صلى اهلل عليو كسلماإلماـ أٛتد بسنده عن الرباء قاؿ :أف رسوؿ اهلل 

أكرد ابن حجر ُب شرحو  ك 172ا١تدينة يثرب فليستغفر اهلل عز كجل ىي طابة ىي طابة(
الذم  م تعليقان على ىذا األمر : كسبب ىذه الكراىة ألف يثرب إما من التثريبللبخار 

                                                           

 .3أبو يعلى البيضاكم ،حصوؿ ا١تأموؿ بذكر من غَت أٝتاءىم الرسوؿ، ص - 170

٤تمد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اٞتوزية ،زاد ا١تعاد ُب ىدم خَت العباد، مؤسسة الرسالة، مكتبة ا١تنار اإلسبلمية،  - 171
 .307، ص2ق، ج1407بَتكت،  

 .285أٛتد بن ٤تمد بن حنبل، مسند اإلماـ أٛتد، مرجع سابق، ص - 172
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ككاف صلى اهلل عليو ، ككبل٫تا مستقبح، أك من الثرب كىو الفساد، ىو التوبيخ كا١تبلمة
  .173كسلم ٭تب االسم اٟتسن كيكره االسم القبيح

 اإلماـ كالنصوص السابقة تتضمن هنيان كاضحان عن استعماؿ اسم يثرب، كقػد نقػل     
كغَته عن العديد من العلماء كراىة استعماؿ اسم يثرب، كمن ذلك رٛتو اهلل النػوكم 

 .174من ٝتى ا١تدينة يثرب كتبت عليو خطيئة قاؿ:أنو قوؿ عيسى بن دينار 

)ابن سعد( ُب طبقاتو قاؿ: أخربنا ىشاـ بن ٤تمد بن  وأخرجمن ذلك ما ك        
صلى اهلل عليو كسلم،  : ١تا قدـ النيبأخربنا أبو عبد الرٛتن ا١تدين قاؿ  ،السائب الكليب

عبد العزل ابن بدر بن زيد بن معاكية اٞتهٍت من بٍت الربعة بن رشداف إليو   كفد ا١تدينة
بن قيس بن جهينة، كمعو أخوه ألمو أبو ركعة، كىو ابن عم لو، فقاؿ رسوؿ اهلل، صلى 
اهلل عليو كسلم، لعبد العزل: أنت عبد اهلل، كأليب ركعة: أنت رعت العدك إف شاء اهلل، 

بنو غياف، قاؿ: أنتم بنو رشداف، ككاف أسم كاديهم غول فسماه كقاؿ: من أنتم؟ قالوا: 
رسوؿ اهلل، صلى اهلل عليو كسلم، رشدا، كقاؿ ٞتبلي جهينة األشعر كاألجرد: ٫تا من 
جباؿ اٞتنة ال تطؤ٫تا فتنة، كأعطى اللواء يـو الفتح عبد اهلل بن بدر، كخط ٢تم 

 .175مسجدىم، كىو أكؿ مسجد خط با١تدينة

 

 

                                                           

 .105رجع سابق، ص أٛتد بن علي بن حجر العسقبلين، فتح البارم شرح صحيح البخارم، م - 173

، 9ق، ج1392و زكريا النوكم ، صحيح مسلم بشرح النوكم، دار إحياء الًتاث العربػي، بيػركت، ٭تيي بن شرؼ أب - 174
 .154ص

ـ، 1968بن منيع أبو عبداهلل البصرم الزىرم، الطبقات الكربل، ٖتقيق إحساف عباس، دار صادر، بَتكت،  ٤تمد بن سعد -175
 .333ص
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في عهد المدينة  اإلسالمفي  اإلداري: استراتيجية التغيير الثالثلمبحث ا
 المنورة

يجي كتكتيكو االسًتاتاٟتكيمة ة اإلداريعلية الصبلة كالسبلـ حققت سياسة النيب       
الغاية منها كلذلك عد كحقق ة اليت أشرؼ عليها اإلداريُب ا١تعامبلت كا١تسائل احملكم 

القادة االسًتاتيجيوف كا١تغَتكف ا١تصلحوف ُب تاريخ  أكائلصلى اهلل عليو كسلم من 
، كُب حالة استقراء الباحث ُب كرقات كثَتة من السَتة النبوية ٧تد تفكَت البشرية بكاملو
ف ٧تاحاتو ا١تتتالية حىت كفاتو لو صفة التميز أذ أ ان اسًتاتيجيكاف  ـ كسلوكوالرسوؿ األكر 

علية الصبلة كالسبلـ تدؿ داللة كاضحة أف ىناؾ خطة كاضحة ا١تعآب بعناصرىا 
أك بداعي الصدفة كأف ىذا النجاح ليس عفويان  ٤تكمة كخطواهتا ككذلك تنظيم كرقابة

دكف كجود ا٠تيار االسًتاتيجي  ها الظركؼكأف تصرفاتو ليست ردكد أفعاؿ تتحكم في
 .ا١تتُت

بُت اسًتاتيجية التغيَت كالتغيَت االسًتاتيجي  ٯتيز الباحث٬تب ُب البداية أٍف كما       
 visionفا١تقصود باسًتاتيجية التغيَت ىو تبٌٍت تصٌور ذك أبعاد عميقة كاختيار ذك رؤية 

من  عرب مدةستقبل ا١ترجو ٖتقيقو فاؽ ا١تآ كاسعة النطاؽ ٦تتدة عرب الزمن لتستشرؼ
 خيارات كمسارات متعددة إلعادة صياغة الواقع الٌزماف كمٍن ىنا فإهٌنا اختيار من بُت

 َت االسًتاتيجي ما ىو اال تٌصرؼه ُب حُت أٌف التغي اٟتاًضر لتحقيق آماؿ ا١تستقبل

Action  عملها ك لتغيَت ا٢تيكل ا٠تاص با١تنظمة  سع نطاؽكفعله تنفيذم يتم على أك
كما يهم .176كجذريان  األساسي كإتاىها النشاطي ُب ا١تستقبل، كبشكل يكاد يكوف كليان 

                                                           

 .139ـ، ص٤2003تسن أٛتد ا٠تضَتم، إدارة التغيَت دار الرضا للنشر، دمشق،  -176
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اسًتاتيجية التغيَت  البحث اٟتإب ىو الوصوؿ للهدؼ الثاين منو كىو التعرؼ على
 دينة ا١تنورة ُب زمن الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم.كأنواعها ا١تطبقة ُب عهد ا١ت

ما ىي إال خطة للوصوؿ أب الغرض ا١تنشود كٔتا األكؿ  االسًتاتيجية ُب ا١تقاـ إف       
أهنا كذلك أم خطة فهي ذات بعدين أك٢تما البعد التخطيطي كىذا البعد يتحقق ُب 

سًتاتيجية لتتبلور فيو فعبلن ادم كىو ٬تسد االا١تبعد ىو النيهما اا١تستول الذىٍت كث
لو فهو الذم ٭تلل السياؽ كٮتطط لفع الرئيسكيرتكز العمل ُب كبل البعدين على الفاعل 

 . 177ٔتا يريد فعلو حقان كيضمن لو ٖتقيق أىدافوالكافية مكانيات ليختار من اإل

كُب ىذا ا١تبحث الثاين من مباحث ٖتليل كمناقشة البيانات ٭تدد الباحث فيما يلي      
أىم االسًتاتيجيات اليت استخدمها الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ُب مسعاه للتغيَت 

ا١تباشر على بناءه ٢تا على شرافو إُب ٣تتمع ا١تدينة ا١تنورة بعد ىجرتو إليها ك  اإلدارم
كتلك االسًتاتيجيات  اإلدارمكالتنظيم  اإلدارة٥تتلف األصعدة كاجملاالت كمنها ٣تاؿ 

 ىي:
 اإلداريمن أجل التغيير  المشاورةاستراتيجية  -1

أك االسًتاتيجي  اإلدارمكقبل اٗتاذ القرار من أجل التغيَت ا١تشاكرة ُب الرأم         
 كبشكل اسًتاتيجي اإلدارميت كجد الباحث انطباعها ُب السلوؾ اٟتاسم من الصفات ال

النظرم  اإلطاركىي كما مر ذكره ُب ُب زمن النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب ا١تدينة ا١تنورة 
كذلك من حيث كىي تشمل ٔتعٌت آخر معٌت ا١تشاركة  يةاإلسبلم اإلدارةأحد أىم مبادئ 

القرار انطبلقان من قيادتو ا١تبنية على مبدأ  أنو كاف يشارؾ أصحابو الرأم قبل أف يتخذ
 ُب  الشورم مع أصحابو كىو استجابة ألمر إ٢تي سابق لو قاؿ تعأب: )كىشىاًكٍرىيمٍ 

                                                           

، بنغازم ليبيا، 1ب الوطنية، طعبد ا٢تادم بن ظافر الشهرم، اسًتاتيجيات ا٠تطاب مقاربة لغوية تداكلية ،دار الكت -177
 .53ـ، ص2003
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بُّ اٍلميتػىوىكًِّلُتى( ۚ   عىلىى اللَّوً  فػىتػىوىكَّلٍ  فىًإذىا عىزىٍمتى  ۚ   اأٍلىٍمرً  ُب حق  ككاف 178ًإفَّ اللَّوى ٭تًي
نػىهيٍم( ۚ  )كىأىٍمريىيٍم شيورىل :ا١تسلمُت قولو تعأب كاصفان ىذا األمر بػىيػٍ

179 . 

كتعٍت إشراؾ العاملُت ُب اإلعداد لعملية التغيَت كإعطائهم الفرصة إلبداء آرائهم     
ركة العاملُت ُب كطرح انشغاالهتم كمناقشتها كتقدًن التحفظات كشرحها، كما تعترب مشا

التخطيط للتغَت أحسن طريقة إلزالة الغموض كااللتباس ُب نوايا ا١تسؤكلُت كىذا ما 
يشعرىم ٔتسؤكليتهم ُب التنظيم، كىذا ما يؤدم إٔب تسهيل إحداث التغيَت كاٟتد من 

 .180ا١تقاكمة

كىذا ،التغيَت على ا١تشاركة الفعالة من ًقبل أعضاء الفريق إدارة حيث يعتمد ٧تاح       
فقد كاف عليو الصبلة كالسبلـ  ،األمر مارسو النيب صلى اهلل عليو كسلم مع أصحابو

مشاكرتو ا١تنورة كمن أمثلة ا١تشاكرة اليت ٘تت ُب ا١تدينة  ،يشارؾ أعضاء فريقو كيأخذ برأيهم
رجح من ادت ا١تشاكرة إٔب أخذه بالرأم األأمر ٛتاية ا١تدينة حيث ق ألصحابو ُب

الصحابة فبعد أف عرضوا عليو آرائهم ككاف من بُت اآلراء رأم سلماف الفارسي رضي اهلل 
برأيو ألنو األقرب النيب صلى اهلل عليو كسلم عنو الذم أشار إٔب حفر ا٠تندؽ فأخذ 

 للصواب.

صادر التارٮتية بأف سلماف الفارسي قد أشار ْتفر خندؽ حوؿ حيث تذكر ا١ت       
ا١تدينة ٟتمايتها، ككاف قد تعلم ىذه اٟتيلة اٟتربية ُب ببلده، فوافق النيب على ذلك، 
كقاؿ: سلماف مٌنا أىل البيت، كحينما رأل ا١تشركوف ا٠تندؽ قالوا: )ىذه مكيدة ما  

                                                           

 .159سورة آؿ عمراف، اآلية :  - 178

 . 38سورة الشورل، اآلية :  - 179

 . 123ص ـ، 1996بوفلجة غيات، علم النفس التنظيمي، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، اٞتزائر،  180-
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و(، كقد حفر الصحابة الذم مع كانت العرب تعرفها، فقيل ٢تم: ىذا من الفارسي
 .181ا١تدينة ا١تنورة ١تنع األحزاب من دخو٢تا ا٠تندؽ مشاؿ

فهذا القرار ا٠تطَت كا١تصَتم ُب ٛتاية ا١تدينة ا١تنورة تطلب من النيب صلى اهلل عليو        
من ربو أف يرشدنا كيدلنا على أ٫تية أف يتطلع إليو   كىو أعلم البشر كىو ا١توحىكسلم 

با١تشاركة كاسًتاتيجية ١تواجهة أمور مهمة تتطلب  يةاإلسبلم اإلدارةا١تدير أك القائد ُب 
تغيَتان ُب التكتيك كإ٬تاد خططان سريعة كناجعة كىذا األمر من أحد االسًتاتيجيات اليت 

 ٔتنظمتو الكبَتة كىي ا١تدنية ا١تنورة. اإلدارميب ُب إدارتو للتغَت اعتمد عليها الن
كإدارتو كقيادتو كثَتة ُب مواقف اٟترب األكـر كا١تواقف التشاكرية ُب زمن الرسوؿ        

كما يهمنا من كاٟتديبية كغَتىا كثَت كالسلم مثل مشاكرتو أصحابو ُب غزكة بدر الكربل 
الداخلية  لؤلمورث ُب ا١تشاكرة اليت ٢تا عبلقة ّتوانب إدارتو ا١تواقف اليت يستقرأىا الباح

كـر حيث اغتنم الرسوؿ األ -إف صح التوصيف -التعليم إدارة كمنها ما لو عبلقة ب
صحابو ورة بعد غزكة بدر فقاـ باستشارة أالفرصة بوجود عدد من األسرل با١تدينة ا١تن

بناء ا١تسلمُت القراءة كالكتابة ك٬تد تعليم عشرة من أبشأهنم فكاف رأيو الفدية مقابل 
 .ياإلسبلم ُب الفكر التغيَتإدارة الباحث أف ركح ىذه ا٠تطوة تنسجم ٘تامان مع 

النيب صلى اهلل عليو كسلم أصحابو ُب األسرل فأشار عمر بن كقد شاكر        
نيب ا٠تطاب، كسعد بن معاذ بقتلهم، كأشار أبو بكر كغَته، بأخذ الفداء منهم، فماؿ ال

 ٢تذا األمر موافقان  القرآفكأطلق سراحهم، كنػزؿ ، صلى اهلل عليو كسلم إٔب رأم أيب بكر
 األرضلىوي أىٍسرىل حىىتَّ يػيٍثًخنى ُب  مىا كىافى لًنىيبٍّ أىٍف يىكيوفى ) سبحانو كتعأب:حيث قاؿ 

                                                           

 ـ.2014يونيو  11تقرير عن سلماف الفارسي، من موقع موضوع أكرب موقع عريب بالعآب،  - 181
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نٍػيىا كىاللَّوي ييرًيدي اآٍلًخرىةى كىاللَّوي عىزًيزه  حىًكيمه لىٍوال ًكتىابه ًمنى اللًَّو سىبىقى لىمىسَّكيٍم  تيرًيديكفى عىرىضى الدُّ
 .182ًفيمىا أىخىٍذًبيٍ عىذىابه عىًظيمه(

 عن طريق إشراكهم تتمأف  ٯتكن للتغيَتمقاكمة األفراد  ٗتفيضمن جهة أخرل إف        

ال  اإلدارة،كإف  وم جزء منأهنب ٭تسوف ٬تعلهم فبوم ه، فاشًتاكالتغيَتُب ذلك  بفاعلية
من أفراد قد  اٞتيدةاألفكار  ر بعضهأف تظ ٯتكنهام كما أف ا١تشاركة هعن شيئان ٗتفي 
ي ُب ىأنسب طرؽ ا١تشاركة  يكوفكقد  ،التغيَت ذا ىمن مشاكل ٖتتاج إٔب مثل  يعانوف
فإف كاف من  الوخيمةا ها كعواقبهأمراض العمل كأعراض ص ا١تشاكل كمناقشةيتشخ

 اقًتاح أك تقبل عليهمل همن الس فسيكوف بالتشخيص يقوموااألفراد أف  ل علىهلسا

 رجل كاحد كاف الكل على قلب  حيثاألكؿ  اإلسبلـذا جلي ُب صدر ىالعبلج ك 

أحد أكثر مشاكرة  يكنكٓب  حياهتمي مدار هم ف٢ت٧تاح الدعوة ٧تاحان  يعتربكفككانوا 
فىًإذىا  اأٍلىٍمرً  ُب  . قاؿ تعأب: )كىشىاًكٍرىيمٍ 183كسلم عليو اهللمن الرسوؿ صلى  وألصحاب
بُّ اٍلميتػىوىكًِّلُتى  عىلىى اللَّوً  فػىتػىوىكَّلٍ  عىزىٍمتى   .184(ًإفَّ اللَّوى ٭تًي

كتوالت األدلة  ،كقد استمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُب مشورتو ألصحابو        
 بلغت حدان  -كىي األىم ىنا- القولية كالعملية اليت تؤكد ذلك، مع أف األدلة العملية

 عنو يقوؿ: ما رأيت أحدا أكثر مشورة ألصحابو من رسوؿ اهلل جعل أبا ىريرة رضي اهلل
 .185صلى اهلل عليو كسلم ألصحابو

 

                                                           

 . 68-67سورة األنفاؿ، آية:  - 182

عبَت مرًن ٤تمد عرقسوسي ، إدارة التغيَت ُب الفكر اإلدارم اإلسبلمي، رسالة ماجستَت ُب اإلدارة الًتبوية كالتخطيط،  - 183
 .98ـ، ص 2008جامعة أـ القرل ،ا١تملكة العربية السعودية ،

 .159 سورة آؿ عمراف اآلية : - 184

 .186ت، ص -٤تمد بن عيسى الًتمذم ،سنن الًتمذم، دار الكتب العلمية لبناف، د - 185
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 اإلدارياستراتيجية التفويض من أجل التغيير -2

ٗتفيف األعباء ا١تلقاة عليو، كذلك التفويض ىو إجراء كقيت يقـو بو ا١تدير من أجل      
بإعطاء غَته صبلحيات التصرؼ كاٗتاذ القرارات ا١تناسبة ُب شأف ٤تدد كمعُت كلو فوائد  

يكوف مشفوعان بضوابط أ٫تها ٖتديد جهة  اإلدارةكثَتة كعندما يتم تبنيو كاسًتاتيجية ُب 
ما مر ذكره ُب كىي كالتفويض كٖتديد الوقت ا١تستغرؽ كٖتديد الصبلحيات ا١تمنوحة 

كىذا ما كجده الباحث بقراءة األدبيات  يةاإلسبلم اإلدارةالنظرم أحد مبادئ  اإلطار
من اسًتاتيجيات الرسوؿ األكـر ُب إحداث التغيَت  األكٔب ة ُب ىذه االسًتاتيجيةاإلداري

 ُب ا١تدينة ا١تنورة. اإلدارم
حياتو النظامية إٔب أحد من صبل يتحقق التفويض عندما ٭توؿ مدير ما جزءان حيث       

من قبل النظاـ إليو   ة ا١تطلقة اليت عهدتاإلداريمرؤكسيو دكف أف يتخلى عن مسؤكلياتو 
 منإليو   كُب ىذه اٟتاؿ يصبح ا١ترؤكس ا١تفوض مسؤكالن عن ما أسند، أك من قبل رئيسو

فالتفويض إذا ىو نقل مؤقت للصبلحيات من  عمل، كعن نتائجو أماـ من فوض لو،
 . 186ص ُب مستول تنظيمي معُت إٔب شخص آخر ُب مستول تنظيمي أدىنشخ

ية الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم أ٫تية ىذا ساناإلنكليس غريبان أف يدرؾ معلم        
األمر، كمن ٍب أكجد لكل طاقة ما يناسبها من عمل، ككزع ا١تسؤكليات، كفرض ا١تهاـ 

ففي عهده صلى  ،كمنح أجزاء متساكية من ا١تسؤكلية كالسلطة ألصحابو رضي اهلل عنهم
، كما كاف يقـو اهلل عليو كسلم تؤب على بن أيب طالب كعثماف بن عفاف كتابة الوحي

بذلك أيضان أثناء غياهبما أييب بن كعب كزيد بن ثابت ككاف الزبَت بن العواـ كجهيم بن 
الصلت يقوماف بكتابة أمواؿ الصدقات ،ككاف حذيفة بن اليماف يعد تقديرات الدخل 

                                                           

ماجستَت ُب إدارة حسن ىشاـ اٞتندٕب، أثر تفويض السلطة على كفاءة األداء ُب ا١تنظمات اٟتكومية السورية، رسالة  - 186
 .7ت، ص-األعماؿ، جامعة دمشق، كلية االقتصاد، سوريا ،د



104 

 

من النخيل، ككاف ا١تغَتة بن شعبة كاٟتسن بن ٪تر يكتباف ا١تيزانيات كا١تعامبلت بُت الناس 
ُب ىذا إشارة إٔب أصحاب ا١تسؤكليات ُب تفويض ا١تهاـ، كأف يعهد ببعض مهامو إٔب ك 

أحد معاكنيو، كيعطيو سلطة اٗتاذ القرارات البلزمة للنهوض هبذه ا١تهمة على كجو 
ميرضو 

187. 

اليت قاـ هبا النيب صلى اهلل األمور با١تدينة ُب زمنو ك إدارة ُب كمن أمثلة التفويض       
كىو سلوؾ إدارم فيو يتم كيصحبو التفويض على أصحابو  األعماؿ تقسيمعليو كسلم 

ستطيع توزع األدكار على األفراد كفق ما ٯتتلك كل كاحد منهم من ٗتصص كمهارات ي
َـّ ا١توكلة إليو على الوجو ا١تطلوب كعمر رضي اهلل  فأبوبكر، أف ينجز من خبل٢تا ا١تها

مستشاريو لكثرة خرباهتم كرجاحة عقلهما، أما خالد بن الوليد فهو سيف اهلل عنهما كانا 
ا١تسلوؿ رضي اهلل عنو فهو قائد ُب اٞتيش لقوتو كحسن قيادتو ككاف حساف بن ثابت 

فقاؿ فيو صلى  ٔتثابة كزارة اإلعبلـ فهو شاعر الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلمرضي اهلل عنو 
  .188(معك جربيل اىج ا١تشركُت فإف) :اهلل عليو كسلم

صلى اهلل عليو كسلم  كمن أمثلة التفويض باستقراء السَتة كاٟتديث قاـ النيب        
، كإحالػة اٟتكم لو، لتعزيز الثقة بتفويض أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو بكثَتو من األمػور

ٖتت باب :قوؿ النيب صلى اهلل عليو  ُب صحيحو بو أكثر فأكثر، فقد ركل البخارم
)٤تمد بن جبَت بن  :كسلم لو كنت متخذان خليبلن عن جبَت بن مطعم رضي اهلل عنو قاؿ

قالت إليو   طعم عن أبيو قاؿ أتت امرأة النيب صلى اهلل عليو كسلم فأمرىا أف ترجعم

                                                           

ا١توافق  ق،1424رجب  24إسبلـ عبد اهلل، التميز اإلدارم ُب حياة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم، موقع نوافذ ،األحد  -187
 ـ. 2003سبتمرب  21

 .481أٛتد بن علي بن حجر العسقبلين، فتح البارم شرح صحيح البخارم، مرجع سابق، ص - 188
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أرأيت إف جئت كٓب أجدؾ كأهنا تقوؿ ا١توت قاؿ صلى اهلل عليو كسلم إف ٓب ٕتديٍت فأٌب 
 . 189أبا بكر(

ما فوض صحايب آخر بوظيفة ال تقل أ٫تية عن غَتىا من الوظائف كىي كظيفة ك        
العليا للدكلة ٦تثلة برسوؿ اهلل صٌلى اهلل  اإلدارةإدارية بامتياز كقد كارتبطت بشكل كبَت ب

عليو كسلم، كتشَت ركايات ا١تصادر أف ىذه الوظيفة كانت طيلة فًتة الرسالة ٟتذيفة بن 
: أف حذيفة بن اليماف كاف صاحب سر رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو  اليماف فَتكم الًتمذم

كسلم لقربو منو كثقتو بو كعلو منزلتو عنده، كمن ىنا فقد انفرد حذيفة ُب معرفة كثَت من 
األسرار اليت ٓب يعلمها غَته خاصة معرفة أٝتاء ا١تنافقُت كأخبارىم، كمعرفة أخبار الفنت 

 .190بُت ا١تسلمُتاليت تقع 

حيث تنقل لنا كتب السَتة أف النيب صلى اهلل عليو كسلم يوصي بالرياسة ١تن ىو        
إذا خرج ثبلثة ُب سفر فليؤمركا ) :أجدر هبا كيوصي بالعمل اٞتماعي فقاؿ ُب اٟتديث

ُب كفركض بعض الصبلحيات  اإلدارةشرؼ على كُب ا١تدينة ٧تده أ ،191(يهم أحدىمعل
كشارؾ الرسوؿ األكـر ة التابعة لو اإلداريُب ا١تناطق  اف يعُت نائبان لوكا١تناطق األخرل ف

للدكلة صحابة أفذاذ كقادة معتربكف من خَتة أصحابو  صلى اهلل عليو كسلم ُب إدارتو
الذين يشهد ٢تم بالعقل كالفضل كالبصَتة كىذا يقودنا إٔب أنو ال يفوض العمل ١تن ال 

فالوظيفة العامة أك ا١تنصب أك ا١تهمة  اإلدارةٔتتطلبات  ٬تد فيو القدرة كالكفاءة للقياـ
فحُت سأؿ أبا ذر الغفارم النيب مانة ُب عنق شاغلها كأ٪تا ىي كديعة إة كغَت ذلك اإلداري

تستعملٍت ؟ فقاؿ :فضرب بيده على  إٕبرسوؿ اهلل  قائبلن: ياصلى اهلل عليو كسلم 

                                                           

 .29أٛتد بن علي بن حجر العسقبلين، فتح البارم شرح صحيح البخارم، مرجع سابق، ص - 189

 .96ىػ، ص 1427عجاج كرمى ،اإلدارة ُب عصر الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم، دار السبلـ ، القاىرة،  أٛتد - 190

 .294، نيل األكطار، مرجع سابق، ص٤تمد بن علي الشوكاين - 191

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=47&ID=2683


106 

 

مة خزم كندامة إال من )يا أبا ذر إنك ضعيف كإهنا أمانة كإهنا يـو القيا :منكيب، ٍب قاؿ
 .192أخذىا ْتقها كأدم الذم عليو فيها(

صلى اهلل عليو كسلم أصحابو إٔب عدـ التسرع ُب طلب التفويض  كلقد كجو النيب      
يا عبدالرٛتن ابن ٝترة ال تسأؿ : )ُب اٟتديث قاؿدكف ا١تقدرة عليو كاالستعداد لو كما 

فإنك أف أكتيتها عن مسألة ككلت اليها كإف أكتيتها من غَت مسألة اعنت  اإلمارة
 .193عليها(

ث راقب من يفوضو كاستعمل النيب ُب ىذه االسًتاتيجية أيضان كاجب ا١تراقبة حي       
فالوظيفة العامة كما يقاؿ تكليف كليست مغنمان فحُت عرض عليو بعض أحواؿ من  

ة كاف بكل صراحة اإلداريبعض اٞتهات  ككالىمكلفهم كفوض ٢تم بعض الصبلحيات 
كقائد لو منتقدان سلوكهم كفعلهم ا١تخالف ١تا نص  األفضل ٨تو كمسؤكلية كمدير للتغَت
استعمل رسوؿ ) قاؿ: د الساعدمأيب ٛتي عن أبيو عن ىشاـ فعنعليو أمره كتعليماتو 

فلما جاء  ابن اللتبية يدعى بٍت سليم اهلل صلى اهلل عليو كسلم رجبلن على صدقات
فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: فهبل جلست حاسبو قاؿ ىذا مالكم كىذا ىدية 

ٍب خطبنا فحمد اهلل كأثٌت عليو  ُب بيت أبيك كأمك حىت تأتيك ىديتك إف كنت صادقنا
ٍب قاؿ أما بعد فإين أستعمل الرجل منكم على العمل ٦تا كالين اهلل فيأٌب فيقوؿ ىذا 

تأتيو ىديتو كاهلل ال مالكم كىذا ىدية أىديت ٕب أفبل جلس ُب بيت أبيو كأمو حىت 
يأخذ أحد منكم شيئان بغَت حقو إال لقي اهلل ٭تملو يـو القيامة فؤلعرفن أحدان منكم لقي 

                                                           

 .526٭تيي بن شرؼ أبو زكريا النوكم، شرح النوكم على مسلم، مرجع سابق، ص - 192
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اهلل ٭تمل بعَتان لو رغاء أك بقرة ٢تا خوار أك شاة تيعر ٍب رفع يده حىت رئي بياض إبطو 
 .194(يقوؿ اللهم ىل بلغت بصر عيٍت كٝتع أذين

 من أجل التغيير االستراتيجية التخاطبية االقناعية -3

كىي اسًتاتيجية استطاع من خبل٢تا النيب صلى اهلل عليو كسلم أف يقدـ ٪توذجان       
دؼ من فريدان ُب اٟتوار مع األخرين مقنعان لفئة كمرشدان ألخرين حسب السياؽ كا٢ت

ا٠تطاب، كىي اسًتاتيجية جاز أف تكوف اسًتاتيجية اتصاؿ ناجح فالكبلـ عن حديث 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كبلـ عن اٟتوار كثقافة اٟتوار بامتياز، فإف اٟتديث ال 

)مرسل إليو(، كاٟتديث ١تا كاف من إليو   )مرسل( كمتحدث يكوف إال بوجود متحدث
ور إال بوجود اثنُت فأكثر ،ك٢تذا كاف كل كبلـ حديث جنس الكبلـ، فإنو ال يتص

 ، كالعكس صحيح.حواران 
عبارة :  بأهنااسًتاتيجيات ا٠تطاب  كتابوعبد ا٢تادم بن ظافر الشهرم ُب  كعرفها       

عن ا١تسلك ا١تناسب الذم يتخذه ا١ترسل للتلفظ ٓتطابو من أجل تنفيذ إرادتو كالتعبَت 
أىدافو من خبلؿ استعماؿ العبلمات اللغوية كغَت  عن مقاصده اليت تؤدم لتحقيق

 .195اللغوية كفقان ١تا يقتضيو سياؽ التلفظ بعناصره ا١تتنوعة كيستحسنو ا١ترسل

سَتة ككجد الباحث من خبلؿ استقراء األدلة كالشواىد من النصوص من        
كيف كاف يدير األمور بكل اقتناع كتركم  اإلدارم عليو كسلم صطفى صلى اهللا١ت

كحكمة ككاف خطابو ىادفان ككاف رفيقان حليمان ككاف من غاياتو االسًتاتيجية ُب ذلك 
تغيَت سلوكيات بعض األفراد كمن ذلك موقفو من الذم باؿ ُب ا١تسجد كتركو حىت فرغ 

ال يقطعوا عليو بولو، فلما فرغ دعاه النيب صلى اهلل من بولو كأمر أصحابو بالكف عنو كأ
                                                           

 .365قبلين، فتح البارم شرح صحيح البخارم، مرجع سابق، ص أٛتد بن علي بن حجر العس - 194
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ٓب تنبى ٢تذا كإ٪تا ىي لذكر اهلل كالصبلة، فهذا ا١تسجد  عليو كسلم كأخربه أف ا١تساجد
كالتسيَت يتم فيو ىذا األمر كلكن كيف كانت معاٞتة النيب الكرًن ٢تذا  اإلدارةمقر 

 ا١توقف.

 قناع كاٟتوار فقد كانت ىذه ا١ترة مع أعرايبكُب موقف آخر يعلمنا النيب طريقة اال     
صلى اهلل عليو كسلم جذبة شديدة ككاف عليو برد ٧تراين  رداء النيبجلفه قاـ ّتذب  آخر

كٗتريج القصة كما عند صلى اهلل عليو كسلم  اٟتاشية فأثر ُب صفحة عنق النيب غليظ
مع رسوؿ اهلل صلى اهلل البداية كالنهاية البن كثَت عن أنس بن مالك قاؿ : كنت أمشي 

شديدان،  عليو كسلم كعليو برد ٧تراين غليظ اٟتاشية، فأدركو أعرايب فجبذ بردائو جبذان 
فإذا قد أثرت هبا حاشية ، حىت نظرت إٔب صفحة عاتق رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

 الربد من شدة جبذتو ،ٍب قاؿ : يا ٤تمد مر ٕب من ماؿ اهلل الذم عندؾ قاؿ : فالتفت
 . 196رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فضحك، ٍب أمر  لو بعطاءإليو  

 االسًتاتيجيةالتوجيهية كعرفها بأهنا بالسًتاتيجية ٝتى ىذه اكىناؾ من الكتاب من       
تقدًن توجيهات كنصائح كأكامر كنواه يفًتض أهنا لصاّب ا١تخاطب  اليت يرغب ا١ترسل هبا

٪تا يعد كظيفة من كظائف فحسب، كإ أك ا١ترسل إليو، كال يعد التوجيو ىنا فعبلن لغويان 
، إذ إف اللغة تعمل (ىالدام) العآب حسب تصنيفاللغة اليت تعٌت بالعبلقات الشخصية 

  .197كسلوكوإليو   تأثَته ُب توجهات ا١ترسلتعبَت عن سلوؾ ا١ترسل ك كظيفية ىي العلى 

 أف فيها اقناعان  ٝتي كرغم الشعور بالتميز إالبالطابع الر ىذه االسًتاتيجية كتتميز        
كمن أمثلتها ا١تخاطبات كالرسائل اليت أرسلها النيب  صراران على القصد كٖتقيق ا٢تدؼكإ

                                                           

 .466ـ، ص 2003إٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي الدمشقي، البداية كالنهاية، دار عآب الكتب،  - 196
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للمرسل النيب على الطابع الرٝتي  ٤تافظةصلى اهلل عليو كسلم للملوؾ ُب زمنو حيث ٧تد 
        إليو.

يرمي  اسًتاتيجية ىيك  اٟتجاجية باالسًتاتيجيةأيضان كاالسًتاتيجية االقناعية تسمى       
إحداث تغيَت ُب ا١توقف الفكرم أك العاطفي للمرسل إليو، كىذه  من كرائها ا١ترسل

ٔتختلف الوسائل بوجاىة موقفو إليو   من خبل٢تا ا١ترسل إقناع ا١ترسل يبتغى االسًتاتيجية
أك رجاحة فكرتو، أك أفضلية سلعتو ْتسب السياؽ كموضوع اٟتوار الدائر بُت ا١ترسل 

ككذا ْتسب مستوا٫تا كطبيعة العبلقة الرابطة بينهم بواسطة ما يسمى إليو   رسلكا١ت
 .198باٟتوار اٟتجاجي

كعودة للسَتة النبوية ٬تد الباحث رسائل النيب صلى اهلل عليو كسلم مع ا١تلوؾ       
ة كالقياصرة ما يؤكد ىذا األمر حيث كانت رسائلو إليهم ك٥تاطباتو اقناعية كفيها كاألباطر 

اٟتجة ككانت تدكر على مبدأ اٟتوار كاٞتنوح للسلم قبل اٟترب، كما ٬تد الباحث ُب 
قصة النيب صلى اهلل عليو كسلم مع أيب ذر الغفارم الذم طلب أف يوليو منصبان فقاـ 

حو دكف أف ٮتفي عنو شيء كىو ما جعلو يقتنع برأم ٔتحاكرتو فأقنعو باٟتجة كصار 
 الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم.

فلقد بناء الرسوؿ صلى اهلل عليو دعائم دكلتو كغَت األكضاع السالفة لو باٟتوار        
كليس بالعنف كبا١تنطق كا٠تلق اٟتسن كليس باستخداـ القوة رغم أهنا مطلوبة ُب حاالهتا 

إهنا اسًتاتيجية ٗتاطبية تتأسس على لكنها ليست األساس أك الغاية ا١تشركطة كالضركرية ك 
غاية ىي ٣تاهبة العقوؿ كاقناعها بالطرح ا١تقدـ كاٟتجاج ُب النهاية ليس سول دراسة 

 ال تتعلقصغاء اليها كأف النظرية اٟتجاجية ؿ ٍب اختيار السبل حملاكرهتا كاإللطبيعة العقو 
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اٞتانب النفسي كاالجتماعي كالثقاُب كغَتىا من باللغة فحسب كإ٪تا ترتبط أيضان ب
 .199ا١تستلزمات اليت تؤطر ا٠تطاب اللغوم اٟتجاجي كتسهم ُب انتاجو

 ل التغييرمن أج استراتيجية التنمية البشرية -4

رابع االسًتاتيجيات ا١تهمة اليت كقف عليها الباحث بعد استقراءه للسَتة احملمدية      
ُب ا١تدينة ا١تنورة ىي اسًتاتيجية التنمية البشرية حيث إف التنمية التغيَت إدارة بتعلقها ب

ه من كٖترير  اإلنسافاٟتقيقة ىي التنمية البشرية ا١تستدامة اليت هتدؼ إٔب تطوير قدرات 
دخلو السنوم كتوفَت  ٖتسُتربقة التخلف كاٞتهل كاألمراض كاألكبئة كالفقر عن طريق 

ُب  ٬تاهبهاا١تعقدة اليت  الوضعياتمع  للتكيف يؤىلومتطور  كتعليم جيدة صحية رعاية
كموضوعان،  كسيلة اإلنسافىي اليت تستهدؼ  اٟتقيقة فالتنمية كمن ٍباجملتمع ا٠تارجي 
 .200ان كٕتعلو أداةن كىدف

 تقسيم ىذه االسًتاتيجية إٔب ما يلي:للباحث أف يقـو بكٯتكن 

 : يمانيةتنمية إ - أ

كاالرتقاء هبا إٔب ما ٭تبو اهلل تعأب كيرضاه، كا١تشاركة  اإلٯتافإف تنمية النفس ب       
ا١تسلم اإل٬تايب أف ييقًدـ كّتديَّة على التغيَت،  اإلنسافإلصبلح، ٭تتاج من اإل٬تابية ُب ا

كأف يبدأ من داخل نفسو، كأف ٬تاىد نفسو كيأخذ باألسباب اليت تعينو على ذلك بعد 
  يتم التغيَت بإذف اهلل تعأب.االستعانة باهلل كيصرب عليها حىت

 رؤية كاضحة ،كإ٢تاـو بػصَت، عليو كسلم يقـو ُب اهللصلى  اهللكاف رسوؿ ك       
ُب نفوس أصحابو  اإلٯتافباسػتغبلؿ األحداث، كاستخدامها ْتكمة بالغة ُب تنمية 
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الكراـ، رضػواف اهلل تعػأب عليهم، قاصدان بذلك تربيتهم تربيةن إٯتانيةن عميقةى التأثَت، ليوجو 
تعأب بعباده، األفئدة من خبلؿ ذلك إٔب األمر العظيم الذم أناطو اهلل سبحانو ك 

لتحقيق منهجو الذم ارتضاه ٢تػم مػن اسػتخبلؼ لػؤلرض، كإعمارىا، ليستقر فيها نظاـ 
 .201كاضح ا١تعآب، ٤تدد األىداؼ

و كىدفو ٯتاف صحابتإالتغيَت ُب زيادة  صرار النيب علىإكيضرب الباحث مثبلن ُب         
ية عندىم كلشدة حرصو صلى اهلل عليو كسلم على حسن اإلٯتانمن ذلك تنمية النواحي 

استقامة الصحابة، كتنميػة اٞتانػب التعبػدم عندىم، ك١تا أكاله من اىتماـ شديد ُب عبادة 
د ركل البخارم حديثان فقنفس صاحبها قياـ الليل، ٧تده ينوه على أثر ىذه العبػادة فػي 

سآب عن أبيو رضي فعن عن النيب صلى اهلل عليو كسلم يدؿ على ىذا ا١تسعى النبوم ،
اهلل عنو قاؿ كاف الرجل ُب حياة النيب صلى اهلل عليو كسلم إذا رأل رؤيا قصها على 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فتمنيت أف أرل رؤيا فأقصها على رسوؿ اهلل صلى اهلل 

ككنت أناـ ُب ا١تسجد على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  شابان  و كسلم ككنت غبلمان علي
كسلم فرأيت ُب النـو كأف ملكُت أخذاين فذىبا يب إٔب النار فإذا ىي مطوية كطي البئر 
كإذا ٢تا قرناف كإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقوؿ أعوذ باهلل من النار قاؿ فلقينا 

 ترع فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسوؿ اهلل صلى ملك آخر فقاؿ ٕب ٓب
عم الرجل عبد اهلل لو كاف يصلي من الليل فكاف بعد ال يناـ من اهلل عليو كسلم فقاؿ نً 

 .202الليل إال قليبلن 

لسابق متعلق بتنمية عبادة الصبلة ٬تد الباحث حديثان آخران ُب اٟتديث اكإذا كاف        
علي أف فاطمة عليهما السبلـ أتت النيب  عن) : الصحيحُت ففيتنمية عبادة الذكر 
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ما تلقى ُب يدىا من الرحى كبلغها أنو جاءه رقيق فلم إليو  صلى اهلل عليو كسلم تشكو
ة قاؿ فجاءنا كقد أخذنا مضاجعنا تصادفو فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخربتو عائش

فذىبنا نقـو فقاؿ على مكانكما فجاء فقعد بيٍت كبينها حىت كجدت برد قدميو على 
بطٍت فقاؿ أال أدلكما على خَت ٦تا سألتما إذا أخذ٘تا مضاجعكما أك أكيتما إٔب 

فهو خَت لكما من  كثبلثُتن  أربعان  ككربان  كثبلثُتن  ثبلثان  كاٛتدان  كثبلثُتن  فراشكما فسبحا ثبلثان 
 .203(خادـ

 : القدرات والمواىب نميةت - ب

 األفضلكمهاراتو ٨تو  اإلنسافإمكانات للتغيَت تنمية ا١توارد البشرية تسعى إف        

فهي هتيئ لو فرصة التدريب اعد ُب ٖتقيق التغيَت كتنمية الثقة ُب النفس كبالتإب تس
فمن ذلك عنايتو ما أمكنو ذلك  ،حياتوُب  جديدكالسعي ٨تو اكتساب كل  كالتوجيو

 اإلدارةك١تا كانت  هبذا اٞتانب، ا١تدينة دارة ُب بداية تأسيسو لئلصلى اهلل عليو كسلم 

كسلم قد أكالىا اىتمامان ىا الفقرم ٧تد النيب صلى اهلل عليو دعصب حياة الناس كعمو 
ة ا١تطلوبة لتسَتىا اإلداريفراد قدراهتم ا ْتكمة كحنكة باىرة ك٪تى لدل األبالغان فأدارى

سعى إٔب  حيث٩تبة من الكتبة ا١تهرة لديو  بإ٬تادكمن تلك االىتمامات النبوية قيامو 
فة اشراكهم ُب دكرات تدريبية مكثتنمية القدرات اللغوية لدل صحابتو من خبلؿ 
٢تا كانت ضعيفة ُب الكتابة  اإلسبلـحيث تذكر ا١تصادر التارٮتية أف ا١تدينة قبل ٣تيء 

مقارنة ٔتكة كحيث أف الكتابة أمر ضركرم استفاد النيب من أسرل بدر ُب تعليم 
عن ابن عباس رضي اهلل عنو ماـ أٛتد ُب مسنده فقد ركل اإلا١تسلمُت كأبناءىم الكتابة 
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سرل يـو بدر ٓب يكن ٢تم فداء فجعل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو : )كاف ناس من األقاؿ
 .204الكتابة( األنصاركسلم فداءىم أف يعلموا أكالد 

كُب شأف الكتابة كردت أحاديث على فضلها فقد أمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو       
جنبية كالسريانية كغَتىا لغرض الًتٚتة كمن عنو كأمر بتعلم اللغات األلتدكين كسلم با

م األنصار العناية بتعلم اللغات ما ثبت أف النيب صلى اهلل عليو كسلم أمر زيد بن ثابت 
أف يتعلم السريانية كالعربانية فتعلمها رضي اهلل عنو حىت استطاع أف يكتب إٔب اليهود، 

 بعض الركايات أنو تعلم الفارسية، كالركمية، كاٟتبشية، كجاء ُب  كأف يًتجم إذا كتبوا
خارجة بن زيد ابن ركل  ، كُب صحيح البخارم205با١تدينة من أصحاب ىذه األلسن

، 206ف النيب صلى اهلل عليو كسلم أمره أف يتعلم كتاب اليهودثابت عن زيد بن ثابت أ
ككل ىذا من معٌت اٟتديث ا١تتداكؿ على األلسنة: من تعلم لساف قـو آمن من مكرىم، 

 .ن تكلم بالفارسية كالرطانةباب م كاف كاف ال يعرؼ هبذا اللفظ، كفيو أيضان 

كىكذا يتضح أف اسًتاتيجية الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم التعليمية جعلت من      
كنستطيع التوسع ُب ىذا اجملاؿ فنقوؿ : إف كل ما ، تعلم اللغات فرعان من فركع العلم

و كأن، يساعد على تعلم اللغات نطقان ككتابة كٖتليبلن كمقارنة يدخل ُب ىذا ا١تضموف
أف يقـو على  اإلنسافيساعد على احملافظة على العلم األعلى كفهمو ،كبفضلو يستطيع 

كما ٧تد من عناصر التنمية ككسائلها قيامو صلى اهلل   أحسن كجو ٔتا كلفو اهلل تعأب.
عليو كسلم ٔتدح إصحابو باستمرار كىو نوع من تنميتهم كٖتفيزىم ٨تو النجاح ُب 

ُب استمرارىم على ما ىم فيو من  كبَت ا ال شك فيو لو أثرالتغيَت ا١تنشود، كىػذا ٦ت
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: )أرحم أميت بأميت أىب بكر ك قولو صلى اهلل عليو كسلمالعلم كا٠تَت، كيشهد لذلك 
لكتاب اهلل أيب بن كعب  كأقراؤىم أشدىم ُب أمر اهلل عمر كأصدقهم حياء عثماف

 بل أال كإف لكل أمة أمينان كأفرضهم زيد بن ثابت كأعلمهم باٟتبلؿ كاٟتراـ معاذ بن ج
يتضح من اٟتديث تنوع الصحابة الكراـ  .207كإف أمُت ىذه األمة أبو عبيدة بن اٞتراح(

الفهػم ُب العلـو كالفهـو كا١تدارؾ كا١تسالك، كأهنم ٓب يكونوا على درجة كاحدة من 
كاإلدراؾ، كال على مستول كاحد ُب إتقاهنم للعلم، بل كانوا على درجات متفاكتة، ك  
كاف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم يدرؾ ذلك، كينزؿ كل كاحد منزلتو، كيثٍت عليو، 

 كيقدر دكره كجهده.
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نة في عهد المدي اإلسالمفي  اإلداري: الصعوبات أمام التغيير الرابعالمبحث 
 المنورة

لكل تغيَت صعوبات كإال ال يكوف تغيَتان أصبلن كىذه الصعوبات ٗتتلف أسباهبا         
كتوصيفها كأكصافها من حالة إٔب حالة فضبلن عن االختبلؼ من ناحية الفًتة الزمنية 
اليت حدث فيها التغيَت كبذلك كل حالة كظركفها ا٠تاصة كصعوباهتا اليت ٗتتلف عن 

اؾ قاسم مشًتؾ ُب أف صعوبات التغيَت كلها مصدرىا إما األفراد داخل غَتىا كلكن ىن
 اإلدارمالتغيَت إدارة التنظيم أنفسهم أك عوامل ٤تيطة با١تنظمة أك قصور ُب خطط ك 

نفسو كُب ىذه اٟتالة اليت يدرسها الباحث استطاع أف يستقرأ أىم الصعوبات اليت 
كتبدك أهنا تدكر  ُب زمن الرسوؿ األكـر نورةُب ٣تتمع ا١تدينة ا١ت اإلدارمكاجهت التغيَت 

على العاملُت اكلُت أم من األفراد ا١تكونُت للمنظمة كُب كجود عوامل ٤تيطة كليس 
 ىي :التغيَت كتلك التحديات كالصعوبات إدارة بسبب قصور كعجز ُب 

 قلة العلم وانتشار األمية -1

إليها  اإلسبلـا١تنورة كقبل دخوؿ تقوؿ ا١تصادر التارٮتية أف ٣تتمع ا١تدينة         
 ساحقة بإشراؼ النيب صلى اهلل عليو كسلم كاف يعاين من أمية اإلسبلـإدارة كتأسيس 

ُب زمنو صلى اهلل عليو  يةاإلسبلم اإلدارةكىذا ما أرخى بظبللو على فًتة كعهد  كاضحة
شتهرت اليت اأىل مكة الذين اشتهركا بالكتابة دكف أىل ا١تدينة  سكسلم، على عك

كسبب اشتهار أىل مكة بالكتابة دكف أىل ا١تدينة، ىو أف األكس كا٠تزرج مع . بالزراعة
أهنػم مػن نازحة القحطانيُت قد تناسوا الكتابة إذ كانوا أىل زرع كفركسية كحركب خػبلؼ 

 .208ُب جوارىم دينالذين تعلموا الكتابة من أىل م أىػل مكػة
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لقد كاف عليو الصبلة كالسبلـ على علم بالصعوبات اليت تعًتض الكتابة       
،فالعارفوف هبا قليل عددىم، ككسائلها صعبة ،كتقنياهتا ال توفر للنص ا١تنزؿ كعلى ما 

فمن الضركرم أف يتعلمها بعض الصحابة ،كأف يهتموا هبا ، من نصوص اإلنسافينتجو 
 كفعبلن توصل بعض الصحابة إٔب ذلك.، ،كأف يسعوا إٔب نشرىا

نكاره إاستدعى من النيب ٖتركان كمواجهة كلذا كرد  اإلدارةالتحدم األىم ُب كىذا        
عن ، لرٛتن بن أبزلعلقمة بن سعد بن عبد ا ١تن ٬تحد العلم كال يعلمو فقد ركل عن

خطب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ذات يـو فأثٌت على ) :عن جده قاؿ، أبيو
ما باؿ أقواـ ال يفقهوف جَتاهنم كال يعلموهنم كال  :طوائف من ا١تسلمُت خَتا ٍب قاؿ

يعظوهنم كال يأمركهنم كال ينهوهنم كما باؿ أقواـ ال يتعلموف من جَتاهنم كال يتفقهوف كال 
كيعظوهنم كيأمركهنم كينهوهنم كليتعلمن قـو  وف كاهلل ليعلمن قـو جَتاهنم كيفقهوهنميتعظ

ٍب نزؿ فقاؿ قـو : من تركنو عٌت ، من جَتاهنم كيتفقهوف كيتفطنوف أك ألعاجلنهم العقوبة
، ك٢تم جَتاف جفاة من أىل ا١تياه كاألعراب، ىم قـو فقهاء، هبؤالء ؟ قاؿ : األشعريُت

فأتوا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقالوا : يا رسوؿ اهلل ،ذكرت ، يُتاألشعر  فبلغ ذلك
فما بالنا ؟ فقاؿ : ليعلمن قـو جَتاهنم كليفقهنهم كليفطننهم ، كذكرتنا بشر، قوما ٓتَت
كيتفطنوف كيتفقهوف أك ألعاجلنهم العقوبة كلينهوهنم كليتعلمن قـو من جَتاهنم  كليأمرهنم

سوؿ اهلل أنفطن غَتنا ؟ فأعاد قولو عليهم كأعادكا قو٢تم : أنفطن ُب الدنيا فقالوا : يا ر 
فأمهلهم سنة ليفقهوهنم كيعلموهنم ، فقالوا : أمهلنا سنة، غَتنا ؟ فقاؿ ذلك أيضان 

ليًعنى الًَّذينى كىفىريكا ًمن بىًٍت ) كيفطنوهنم ٍب قرأ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ىذه اآلية
انيوا يػىٍعتىديكفى ًلسىاًف دىاكيكدى كىًعيسىى اٍبًن مىٍرًنىى  ًإٍسرىائًيلى عىلىى  .210-209(ذىًلكى ٔتىا عىصىوا كَّكى
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ككما مر بنا قياـ النيب صلى اهلل عليو كسلم ٔتواجهة ىذا التحدم خبلؿ كقت        
مبكر ُب ا١تدينة كاستفادتو من كضع كنتيجة اٟترب مع ا١تشركُت ُب غزكة بدر الكربل 

كُت أف فداء حريتهم كاف بالعلم فمكن ككما انتهت نتيجة النقاش بشأف أسرل ا١تشر 
ذلك أف يتعلم ا١تسلمُت الكتابة منهم ألهنم من مكة كمكة كما ذكر الباحث أكثر حظان 

  بالكتابة كالقراءة من ا١تدينة. 

 وجود مقاومة للتغيير  -2

أشبو بلويب يبذؿ كل طاقتو  بأنو اإلدارمالتغيَت  أك معارضة يعرؼ مصطلح مقاكمة      
ارسات تيؤٌدم إٔب عملٌية التغيَت بكافة أشكالو، ألٌف اٗتاذ من أجل  صٌد أٌم أفكارو أٍك ٦تي

 فهي ٘تثل أكرب عائق ُب بالتإبمصاٟتها، ك قول التغيَت أٌم قرار جديد سيتعارض مع 
٦تٌا ٬تعلها قادرة  اإلدارمول الطا٤تة للتغيَت ْتكم سيطرهتا على مواقع النشاط كجو الق

كيعٍت مقاكمة التغيَت امتناع األفراد عن التغيَت أك عدـ .211غيَتعلى توجيو مسار الت
كقد تأخذ ا١تقاكمة  ،االمتثاؿ لو بالدرجة ا١تناسبة كالركوف إٔب احملافظة على الوضع القائم

 .212د بإجراءات مناقضة أك مناىضة لعمليات التغيَتابلن آخر بأف يقـو األفر شك

كرغم اتفاؽ كل الكتاب كالباحثُت على أف مشكلة مقاكمة التغيَت ىي من أكرب         
إال أنو ال يوجد تعريف موحد ١تقاكمة  ،العقبات اليت تواجو عملية التغيَت كا١تخططُت ٢تا

 ٥تتلفة كعرفها منمن زاكية فكل باحث أك كاتب ُب ا١توضوع يرل ا١تقاكمة  ،التغيَت
بأهنا:  عرفتأك تكنولوجيان كعليو فقد  ،أك سلوكيان  ،إما أف يكوف تنظيميان  ،منظور ٥تتلف

أك متوقع يهدد أسلوب العمل اٟتإب ،كما  ،استجابة عاطفية سلوكية ٕتاه خطر حقيقي
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عرفت بأهنا: صدكر ردكد أفعاؿ سلبية من قبل الفرد لئلبقاء على األكضاع الراىنة اليت 
 كلكونو يتصور أف التغيَت سيسلبو بعض ا١تزايا ا١تكتسبة ،كارتاح ٢تا ،تعود عليها

 .213كا١تتوقعة

بقيادة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كاف  اإلدارمكا١تقاكمة اليت كاجهت التغيَت      
الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم حيث ككاجو مصدرىا حركة النفاؽ ُب ا١تدينة ا١تنورة 

ا ٓب يكن للمسلمُت عهد بو ُب  كا١تسلموف ُب ا١تدينة إٔب جانب عداء اليهود موقفان  جديدن
، يةاإلسبلماحملاربة العلنية للقيادة  منحىمكة، كىو النفاؽ كقد أخذت حركة النفاؽ 

 يةاإلسبلمعة كإحياء النعرات القبلية كاٞتهوية لتفتيت اٞتما، كتثبيط ا١تسلمُت من حو٢تا
 يةاإلسبلمٚتلة ،كتوسيع دائرة السلبية ،كتشجيع اٞتيوب العدائية ضد اجملتمع كالدكلة 

  ،كلكن ذىب ٗتطيطهم أدراج الرياح.

ة اإلداري اإلجراءاتىذا التحدم كمن ٚتلة عليو الصبلة كالسبلـ  كقد أدرؾ النيب      
لسر ُب أمرىم كزكده ل ان بأف يكوف أمين  حذيفةى بنى اليماف رضي اهلل عنواليت فعلها أنو عٌُت 

لىةو من ا١تنافقُت، كُب ذلك ًحكىمه كثَتة، منها: أف كظيفةى حذيفةى رضي اهلل عنو  بأٝتاء ٚتي
أف يفضح ىؤالء ا١تنافقُت إذا ما حاكلوا إثارة الفتنة أك التصدم ١تواقع قيادية، أك ٦تارسة 

ا١تنافقُت ليس ٢تا صلة بتبليغ  التحريف ُب أم شكل من أشكالو، ٍب إف أٝتاء ىؤالء
الرسالة، كال ُب إذاعتها لكافة الناس مصلحة، كإال ألخرب هبا النيب صلى اهلل عليو كآلو 

لى أف ا١تصلحة ُب  فدؿ ىذا ع، كسلم أصحابو ٚتلة كٓب يػيٍؤثر هبا حذيفة رضي اهلل عنو
 كتمها. 

                                                           

مؤيد سعيد السآب، تنظيم ا١تؤسسات دراسة ُب الفكر التنظيمي خبلؿ مئة عاـ، دار عآب الكتاب اٟتديث، إربد ،األردف،  -213
 .  66ـ، ص 2002

 إتاىات العاملُت ٨تو التغَت التنظيمي: دراسة تطبيقية على ا١تصارؼ التجارية كخليفة موسى علي الزيادات، العوامل ا١تؤثرة ُب
 .34ـ، ص 1999األردنية، جامعة آؿ البيت، عماف، األردف،
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كالطعن  ُب اجملتمعوا للفتنة كثَتان ما سعفلقد كاف ا١تنافقُت شوكة ُب ظهر ا١تسلمُت      
، كذىاب أىلو اإلسبلـكبذؿ اٞتهد ُب إطفاء نور ، كإظهار العداكة كالشماتة، ُب الدين

ككانوا معارضُت لكل إجراء من شأنو التغيَت لؤلحسن حىت ١تا غَت كغَت ذلك ٦تا يطوؿ 
الكرًن ُب  رآفالقكرد ذكر يثرب ُب النيب اسم يثرب طيبة أك ا١تدينة ظل استعما٢تم ٢تا فقد 

: )كىًإٍذ قىالىت طَّائًفىةه مِّنػٍهيٍم يىا غزكة األحزاب قولو تعأب على لساف بعض ا١تنافقُت خبلؿ
ـى لىكيٍم فىاٍرًجعيوا( يػىٍثًربى  أىٍىلى   .214الى ميقىا

ها كقد عرب كاليهود فكانت ُب أكضحها صورة حينكبالنسبة للموافقة بُت ا١تنافقُت      
كىًإذىا لىقيوا الًَّذينى آمىنيوا قىاليوا آمىنَّا كىًإذىا خىلىٍوا ًإٔبى شىيىاًطيًنًهٍم ) :الكرًن بقولو تعأب القرآفعنها 

 كما ركل ابن عباس إشارة إلػى  اآلية كىذه 215(قىاليوا ًإنَّا مىعىكيٍم ًإ٪تَّىا ٨تىٍني ميٍستػىٍهزًئيوفى 

يهود الذين يأمركهنم بالتكذيب الا١تنافقُت الذين كانوا إذا خلوا إٔب شياطينهم من 
 .216جاء بو الرسوؿ، قالوا: إنا على مثل ما أنتم عليو إ٪تا ٨تن مستهزؤكف كخػبلؼ مػا

فلقد عمد اليهود إٔب بعض حلفائهم من عرب ا١تدينة ٦تن ٓب يدخلوا بعد ُب        
ُب قلوهبم كجعلوا يوسوسوف  اإلسبلـكإٔب آخرين دخلوا فيو دكف اف يتمكن  اإلسبلـ

ونوا حزبان مستوران من ا١تنافقُت من عرب ا١تدينة ٢تؤالء كىؤالء كبذلك استطاع اليهود أف يك
كصاركا يغذكهنم بعوامل النفاؽ اليت ٢تم فيها باع طويل مارسوه منذ اآلؼ السنُت ُب 

 .٥217تتلف األمم كيؤكد ذلك ٜتود صوت ا١تنافقُت ُب ا١تدينة بعد إجبلء اليهود منها

                                                           

 .13سورة األحزاب، اآلية :  - 214

 .14سورة البقرة، اآلية :  - 215

 .  66، ص3ابن ىشاـ، سَتة ابن ىشاـ، مرجع سابق، ج -216
، 1ق، ج1405القرآف ا١تعركؼ بتفسَت الطربم، دار الفكر، بَتكت، كأبو جعفر ٤تمد بن جرير الطربم، جامع البياف ُب تفسَت 
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 النزاعووجود اختالف الثقافات  -3

إدارة بعد أف انتقل النيب صلى اهلل عليو كسلم إٕب ا١تدينة ٓب تكن عملية بناء        
فقد كاجو العديد من ا١تشكبلت كالعقبات اليت لو صادفها  ،الدكلة أمران سهبلن أك ميسوران 

، كاختبلفات الثقافات معٌتو مغاير ٘تامان عن تنوع الثقافات ت عزٯتتوغَته ألحبط كلقل
ا يبدك فأصل االختبلؼ ٤تمود كليس مذمـو كما ُب الثقافة كغَتىا كلكن االختبلؼ ىن

ساسو عقائدم كقيمي كأخبلقي فمجتمع ا١تدينة ا١تنورة  شاسعان كىو اختبلؼ ثقاُب أ
كالثقافة  يةاإلسبلمية اإلٯتان٢تما الثقافة كانت تسود فيو مسارين من مسارات الثقافة أك 

ككاف ٢تما التأثر ا١تباشر ُب كثر من فصوؿ بناء  كيضاؼ ٢تا ثقافة ا١تنافقُتاليهودية 
 ُب ا١تدينة ُب زمن الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم. اإلدارة

أما اختبلؼ الثقافة بُت ا١تسلمُت أنفسهم فلم يكن عائقان بالنظر ألصل أعراقهم       
 يةاإلسبلمالتغيَت ُب العهد النبوم كذلك ألف الثقافة  دارةل كاف عنصر دعم كمؤازرة إلب

دؿ خرل ُب بوثقتها كمن ذلك ٧تد االحاديث اليت تعملت على صهر الثقافات األ
أيب ىريرة قاؿ: كنا جلوسان عند النيب صلى  ركم ُب الصحيحُت عن مر فقدعلى ىذا األ

كىىيوى  ۚ  كىآخىرًينى ًمنػٍهيٍم لىمَّا يػىٍلحىقيوا هًبًٍم ) فلما نزلتاٞتمعة اهلل عليو كسلم إذ نزلت سورة 
؟ قاؿ : كفينا سلماف الفارسي قاؿ :  ( قالوا : من ىؤالء يا رسوؿ اهللاٍلعىزًيزي اٟتٍىًكيمي 

عند الثريا لنالو  اإلٯتاففوضع النيب صلى اهلل عليو كسلم يده على سلماف ٍب قاؿ لو كاف 
ُب ، كقد عُت النيب صلى اهلل عليو كسلم ببلؿ اٟتبشي مؤذنان 218رجاؿ من ىؤالء(

 .ا١تدينة رغم أنو ليس من العرب

                                                           

 .4005علي بن سلطاف ٤تمد القارم، مرقاة ا١تفاتيح شرح مشكاة ا١تصابيح، مرجع سابق، ص  - 218
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 كٮتتلف ا١تؤرخوف كالباحثوف حوؿ أصل يهود ا١تدينة، حيث ذىب ٚتهور ا١تػؤرخُت     

 ُت إٔب أهنم من بٍت إسرائيل نزحوا إٔب ا١تدينة من أقاليم أخرل بينما ذىب فريػقكالباحث

 القرآفىو االقول كيعززه أدلة من األكؿ  آخر إٔب أهنم عرب متهودكف، كلكن الرأم
الكرًن كاٟتديث كا١تنطق كمن االدلة ىو تبادؿ الزيارات بػُت يهػود فلػسطُت كيهػود 

األصل بينهما ككذلك استعما٢تم نفس اللغة العربية  اداٖتاٟتجاز، كىو ما يشَت إٔب 
 .219كغَتىا

لى اختبلؼ الثقافة السليب بُت ا١تسلمُت كاليهود أهنم كانوا اليهود من األمثلة ع      
يسيئوف األدب مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُب حضرتو كأثناء خطابو فكانوا 
٭تيونو بتحية ُب باطنها األذل كاٟتقد عليو صلى اهلل عليو كسلم ٦تا يدؿ على خبثهم 

أنس بن مالك  فعن ى اهلل عليو كسلمكسوء أخبلقهم كبغضهم الشديد لرسوؿ اهلل صل
، أف نيب اهلل صلى اهلل عليو كسلم بينما ىو جالس مع أصحابو، إذ أتى عليهم يهودم)

كسلم : ىل تدركف ما قاؿ ؟  نيب اهلل صلى اهلل عليو فقاؿ، فردكا عليو، فسلم عليهم
فقاؿ النيب ، أم تسأموف دينكم، : سلم يا رسوؿ اهلل قاؿ: بل قاؿ: سأـ عليكمقالوا

: سأـ عليكم ؟ قاؿ: نعم فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: أقلت صلى اهلل عليو كسلم:
 .220(ليك ما قلتأم ع :إذا سلم عليكم أحد من أىل الكتاب فقولوا كعليك

 كاستجبلبكلتفتيت كحدة الصف شرارة الفتنة  إلذكاءكمن ذلك سعيهم اٟتثيث        
سوؿ القصص كا١تورثات اليت هتدؼ للتفرقة بُت ثقافة اجملتمع ا١تسلم الذم كحده الر 

م ُب تفسَته : أف شاس بن قيس اليهودم كاف عظيم الكفر كآخى بينو فقد ركم الطرب 

                                                           

سامػي ٛتػداف أبػو زىػرم ،يهود ا١تدينة ُب العهد النبوم أكضاعهم االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية رسالة ماجستَت ُب  -219
 .25-23ـ، ص 2004التاريخ اٟتديث كا١تعاصر ُب اٞتامعة اإلسبلـ، غزة 

 .240، ص23ت، ج-٤تمد بن جرير الطربم، تفسَت الطربم، دار ا١تعارؼ، د - 220

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4767&idto=4767&bk_no=50&ID=4826#docu
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من األكس كا٠تزرج ُب ٣تلس  األنصارشديد العداكة للمسلمُت مر يومان على نفر من 
من اليهود أف  فأمر شابان ، فغاظو ذلك حيث تآلفوا كاجتمعوا بعد العداكة، يتحدثوف

ككاف يوما اقتتلت ، شعاركينشدىم ما قيل فيو من األ، ٬تلس إليهم كيذكرىم يـو بعاث
كقالوا ، فتشاجر القـو كتنازعوا، ككاف الظفر فيو لؤلكس، ففعل، فيو األكس كا٠تزرج

فبلغ النيب صلى اهلل عليو كسلم فخرج إليهم فيمن معو من ا١تهاجرين ، السبلحالسبلح 
، اإلسبلـفقاؿ : أتدعوف اٞتاىلية كأنا بُت أظهركم بعد إذ أكرمكم اهلل ب، األنصارك 

فعرؼ القـو أنو نزعة من الشيطاف ككيد من  ،كألف بينكم، كقطع بو عنكم أمر اٞتاىلية
فألقوا السبلح كبكوا كعانق بعضهم بعضا ٍب انصرفوا مع رسوؿ اهلل صلى اهلل ، عدكىم

 شاس بن من ذلك اليـو ،كأنزؿ اهلل ُب كأحسن آخران  عليو كسلم، فما كاف يـو أقبح أكالن 
ًبيًل اللًَّو مىٍن آمىنى ٔبقيس كما صنع قولو تعا : )قيٍل يىا أىٍىلى اٍلًكتىاًب ًٓبى تىصيدُّكفى عىٍن سى

اءي كىمىا اللَّوي ًبغىاًفلو عىمَّا تػىٍعمىليوفى( تػىبػٍغيونػىهىا ًعوىجان كىأىنٍػتيٍم شيهىدى
221،222. 

إال أف كرغم أف دستور ا١تدينة قد نظم العبلقة بُت الفريقُت )ا١تسلمُت كاليهود(       
كا عليو كىو ليس ك٥تالفة ما تعاىد للغدرٛتاقاهتم استمرت كخياناهتم ٪تت حىت كصلت 

الكرًن إٔب ظاىرة الغدر كنقض العهود بُت اليهود،  القرآف كأشار ،بغريب عن طباعهم
ا نػىٍقًضًهم مِّيثىاقػىهيٍم كىكيٍفرًًىم  :هبا عرب التاريخ قاؿ تعأبكعدىا ظاىرة أصيلة ٘تيزكا  )فىًبمى

اللَّوي عىلىيػٍهىا ًبكيٍفرًًىٍم فىبلى بىٍل طىبىعى بًآيىاًت اللًَّو كىقػىٍتًلًهمي اأٍلىنًبيىاءى ًبغىٍَتً حىقٍّ كىقػىٍو٢تًًٍم قػيليوبػينىا غيٍلفه 
) يػيٍؤًمنيوفى ًإالَّ قىًليبلن

فىًبمىا نػىٍقًضًهم مِّيثىاقػىهيٍم لىعىنَّاىيٍم كىجىعىٍلنىا قػيليوبػىهيٍم ) :كقولو تعأب، 223
خىائًنىةو  كىالى تػىزىاؿي تىطًَّلعي عىلىى ا ذيكِّريكا بًوً كىنىسيوا حىظًّا ٦تَِّّ ٭تيىرِّفيوفى اٍلكىًلمى عىن مَّوىاًضًعًو قىاًسيىةن 

                                                           

 .99سورة آؿ عمراف، اآلية : - 221

اٟتديثية ،كتاب ا١تغازم كالسَت ،اجمللد الرابع، لندف بريطانيا، كليد بن أٛتد الزبَتم، موسوعة اٟتافظ ابن حجر العسقبلين  - 222
 .394ت، ص -د

 .155سورة النساء، اآلية . - 223
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بُّ اٍلميٍحًسًنُتى فىاٍعفي عىنػٍهيٍم كىاٍصفىٍح مِّنػٍهيٍم ًإالَّ قىًليبلن مِّنػٍهيٍم  كقد أكرد ، 224(ًإفَّ اللَّوى ٭تًي
 ساسيةن التفصل النقاط األم ءالباحث نقاطان من تلك الصحيفة كفيما يلي يورد بشي
 ُب تلك الصحيفة ا١تنظمة للعبلقة بُت اليهود كا١تسلمُت:

 فلليهود دينهم كللمسلمُت دينهم.إقرار مبدأ اٟترية الدينية ، -1
 .ا١تساكاة بُت ا١تسلمُت كاليهود ُب اٟتقوؽ كالواجبات -2

 .على أنفػسهماالستقبلؿ االقتصادم حيث تنفق كل طائفة من ا١تسلمُت أك اليهود  -3

التزاـ اليهود بالدفاع عن ا١تدينة إٔب جانػب ا١تػسلمُت مػن أم اعتػداء خػارجي  -4
 .ُب ٖتمل نفقات اٟترب كا١تشاركة

التعايش السلمي بُت اليهود كا١تسلمُت القائم على أساس النصح كالتناصح كالتعػاكف  -5
 .225فيما بينهم

 اهللكانت نتيجة عدكاف يهود بٍت قينقاع كنقضهم العهد أف سار إليهم رسػوؿ ك      
عليو كسلم، كحاصرىم ُب حصوهنم ٜتسة عشر يومان، حىت اضطركا إلػى  اهلل صػلى

عليو كسلم بطردىم من ا١تدينة، بعد أف أّب عبد  اهللكاكتفي الرسوؿ صلى  االستػسبلـ،
 .226عليو كسلم باالكتفاء بذلك اهللسلوؿ على الرسوؿ صلى  بػن أبػي بػن اهلل
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  : الفصل الخامس

 مناقشة نتائج البيانات

المبحث األول: مناقشة نتائج عامة عن المدينة المنورة تاريخها ودخول 
 إليها    اإلسالم

ُب أكؿ بدايتها للمجتمع ا١تسلم ُب ا١تدينة ا١تنورة ُب  اإلسبلـتأسست اإلدارة ُب       
عهد الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كجعل النيب بعد ىجرتو إٔب ا١تدينة الدعائم األكٔب 

ة فيها فبعد ا٢تجرة الشريفة كجد النيب صلى اهلل عليو اإلداريكاألساسية لتلك ا١تنظومة 
قبلية عنيفة فقاـ أكالن بإصبلح ذات  كسلم ٣تتمعان مكونان من تناقضات ك٘تؤله صرعات

البُت بُت أبناء العرؽ كالنسب كاألصل الواحد كىم األكس كا٠تزرج كأكرب قبلتُت ُب 
ا١تدينة ا١تنورة ككاف بذلك قد أسس لقيم التعاكف كاالٖتاد من أجل التغيَت كالبناء كاألمر 

ىدفها زيادة الركابط ك  األنصارنفسو اتبعو ٓتطوة أخرل كىي ا١تؤاخاة بُت ا١تهاجرين ك 
بينهما كنبذ أم صوت يدعوا للفرقة أك الصراع أك الكراىية بينهما ،كجعل النيب صلى اهلل 

مسافة  -كاليت يقصد الباحث -عليو كسلم ُب عبلقتو مع األدياف األخرل السماكية 
ى احًتاـ كتعايش قل نظريها ُب أم إدارة دينية ُب ىذا العصر أك ما سبقو فبقي اليهود عل

أف تطاؿ إدارتو غَته بسوء كىو من ديانتهم كشعائرىم كٓب ٯتسهم بسوء ككيف حاشاه 
كال طاعة إال بعدؿ كال عبادة  أنزلت عليو لكم دينكم كٕب دين ككذلك ال إكراه ُب الدين

. 227(فىمىٍن شىاءى فػىٍليػيٍؤًمٍن كىمىٍن شىاءى فػىٍليىٍكفيرٍ ) :قاؿ عز كجل، لطاغوت من بشر أك حجر

ينً  ُب  ًإٍكرىاهى  الى : )كقاؿ عز كجل  ى  قىد الدِّ  بًالطَّاغيوتً  يىٍكفيرٍ  فىمىن اٍلغىيِّ  ًمنى  الرٍُّشدي  تػَّبػىُتَّ
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ـى  الى  اٍلويثٍػقىى بًاٍلعيٍركىةً  اٍستىٍمسىكى  فػىقىدً  بًاللَّوً  كىيػيٍؤًمن يعه  كىاللَّوي   ٢تىىا انًفصىا ككانت  228(عىًليمه  ٝتًى
 أك من قيم ا١تواطنة كاٟترية ُب اجملتمع ا١تدين حاضرة ككاقعية كٓب تكن من نسج ا٠تياؿ

ُب  ياإلسبلملقد كانت حقيقة قائمة كمسٌلمة من ا١تسٌلمات ُب الواقع ا١تاضي أساطَت 
 .، باعتبارىا إحدل القيم الرئيسة ُب القرآف كالسنةا١تدينة ا١تنورة

كما يقاؿ أك مقر تسيَت   اإلدارمككانت ا٠تطة الثانية ىي تأسيسو ١تقر الديواف       
اإلدارة كاٟتكم كالقضاء كغَتىا من الشؤكف ككاف ا١تسجد النبوم قد ٚتع تلك ا١تهاـ 
فكاف مكانان ٢تذه ا١تهمة، كُب ىذا ا١تناخ اىتدم الرسوؿ صلي اهلل عليو كسلم إٕب عناصر 

من عمر اإلنسانية، حيث أٌب العاـ األكؿ من ا٢تجرة كقد ىداه بناء الدكلة ُب كقت مبكر 
اهلل إٕب ضركرة ٖتديد إقليم الدكلة اليت ٯتارس فيو اختصاصو، كإقامة سلطة ٖتكم ىذا 
اإلقليم كإف ركزىا فيو ُب بداية األمر ألف الدكلة اٞتديدة ٖتتاج إٕب تركيز السلطة كإقامة  

تلك ا٠تطوات كاألعماؿ القاعدة األساسية كياف مركزم ٭تكمو ك٭تدد أسسو. كتعد 
أحد أىم ا١تسائل اليت شغلت النيب صلى  اإلدارمإلدارة ا١تدينة ا١تنورة ككانت إدارة التغيَت 

ة اليت اإلدارياهلل عليو كسلم منذ الوىلة األكٔب ُب ا١تدينة كٕتلى ذلك من خبلؿ األعماؿ 
 ظيمو للحياة العامة هبا.قاـ هبا ُب ا١تدينة ا١تنورة من تأسيسو للمسجد كتن

ية قد ارتبط ْتاجات اإلسبلمة ُب الدكلة اإلداريكىكذا كاف ظهور ا١تؤسسات        
ية مع الدكؿ اإلسبلماجملتمع األساسػية مػن تنظيم لؤلمور الداخلية، كعبلقات الدكلة 

األخرل اليت ٕتاكرىا كلذلك ٯتكن اعتبار نشوء ىذه ا١تؤسسات كما طرأ عليها من 
ففي صدر  اإلدارمات مؤشران مناسبان على التقدـ الذم حققتػو الدكلة ُب التنظيم تطور 

ية ُب ا١تدينة، ٍب اتسعت ىذه اإلسبلمأنشأ الرسوؿ صػلى اهلل عليػو كسػلم الدكلػة  اإلسبلـ
                                                           

 .256 اآلية:  البقرة سورة - 228
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بالبساطة كقلة  ا١تدنيةللدكلة  اإلدارمالدكلة لتشمل ٚتيع ببلد اٟتجاز ك٘تيز اٞتهػاز 
 .229 األعماؿ اليومية ُب ا١تدينةالوظائف ٔتا يسَت

في عهد  اإلسالمفي  اإلداريالمبحث الثاني: مناقشة نتائج أسباب التغيير 
   المدينة المنورة

علماء اإلدارة  صنفهاكقد َت ُب اإلدارة االشارة إٔب أسباب التغي بداية من ا١تهم     
 تخصصُت ُب إدارة التغَت إٔب أسباب داخلية كأخرل خارجية كما يلي :كا١ت

األسباب الداخلية ىي األسباب الناشئة من داخل األسباب الداخلية للتغيير:  -أ
 :أ٫تها ا١تنظمة، كمن

 تغيَت ُب أىداؼ ا١تنظمة، كرسالتها، كأغراضها. .1
 كل كصراعات داخل ا١تنظمة.حدكث مشا  .2
 الدمج مع منظمات أخرل أك شراء منظمات أخرل. .3
 إدخاؿ كاستعماؿ معدات تقنية متطورة. .4

 ا٩تفاض أداء العاملُت كتدين ركحهم ا١تعنوية. .5
 تطور كعي العاملُت كزيادة طموحاهتم كحاجاهتم. .6
ؿ لو للمشاركة ُب اٗتاذ إدراؾ الصلة بُت أسلوب التعامل مع العامل كإفساح اجملا .7

  .230القرارات كبُت إنتاجيتو

انضماـ أفراد جدد ذكم أفكار كخربات كمهارات ٥تتلفة، خاصة إذا عهينوا قادة ُب  .8
  .231ةاإلدارة ينتج عنو حدكث تغَتات كظهور أكضاع جديد
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 يرل ا١تهتموف بدراسة التغيَت أف أسباب التغيَت األسباب الخارجية للتغيير: -ب
للتغَتات ا٢تائلة كالسريعة اليت  ا٠تارجية أكثر أ٫تية من أسبابو الداخلية، كذلك نظران 

 كٯتكن تلخيص أىم ىذه األسباب فيما يلي: ،تشهدىا البيئة ا٠تارجية للمنظمات
  ارتفاع حدة التنافس بُت ا١تنظمات. .1

 العو١تة كٖترير التجارة العا١تية. .2
 .232كل األعماؿ كالوظائفغزك تكنولوجيا ا١تعلومات ل .3

إصدار قوانُت كتشريعات حكومية جديدة مثل قوانُت العمل كقوانُت الضماف  .4
  .233االجتماعي

 االٖتادات كالنقابات ا١تهنية العمالية. .5
  زيادة الضغوط اليت ٘تارسها اٞتماعات ا١تنظمة، مثل ٚتعيات ٛتاية ا١تستهلك. .6

التغَتات ُب النشاط االقتصادم من ركاج كركود، كما يتضمنو ذلك من تغَتات ُب  .7
  .234دخل األفراد كمعدالت النمو االقتصادم

أسباب التغيَت  كبعد التحليل ُب الفصل السابق توصل الباحث ككقف على        
كاليت يلخصها  ٣تتمع ا١تدينة ا١تنورة كُب عهد النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب اإلدارم

اب أستطاع الباحث بفمن خبلؿ التحليل كانت ىناؾ عدة أس :(3لشكل التإب رقم )ا
أف يلخصها بأهنا أسباب تستمد اشعاعها كمصدرىا من القرآف كالسنة أم من الوحي 

                                                                                                                                                               

سامية موزاكم، مكانة تسيَت ا١توارد البشرية ضمن معايَت اإليزك ،كإدارة اٞتودة الشاملة، رسالة ماجستَت ُب العلـو  - 231
 .5 ـ، ص2004االقتصادية، فرع إدارة األعماؿ، جامعة اٞتزائر، اٞتزائر، 

 .157ص قيس ا١تؤمن كآخركف، التنمية اإلدارية، مرجع سابق، - 232

 .6، صسامية موزاكم، مكانة تسيَت ا١توارد البشرية ضمن معايَت اإليزك كإدارة اٞتودة الشاملة، مرجع سابق - 233
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كالتشريع بيد أهنا ُب الوقت نفسو أسبابان اتصفت بتطبيقها على البشر كبواقعتيها كأهنا 
سواء كانت ثقافية أك اجتماعية أك سياسية أك دينية ُب ٣تتمع  مرتبطة أيضان بالبيئة احمليطة

 ا١تدينة ا١تنورة ُب ذلك الوقت.

 في عهد المدينة المنورة من إعداد الباحث اإلسالم في التغيير ( أسباب3شكل رقم )

 

 ككاف كما يلي: اإلدارمكىذه األسباب سا٫تت أك دفعت ٨تو التغيَت       

كقيميو كطقوسو ك٢تا  اإلسبلـنإتة من ثقافة جوىر  ظهور ثقافة تنظيمية جديدة -1
تعاليمو كشرائعو ا١تختلفة فمن البديهي أف عادات جديدة مقتبسة من أداء أركانو ك 

فبل بد من  اإلدارمتكوف الثقافة ُب ا١تنظمة اٞتديدة كىي ا١تدينة ا١تنورة ٤تركة للتغيَت 
استبداؿ الثقافة القدٯتة كأكؿ عناصر الثقافة ا١تراد استبدا٢تا ىي عنصر القيم التنظيمية 

ة ٥تتلفة عن تلك ا١توجودة حيث جاءت رسالة السماء بقيم أخبلقية كتنظيمية جديد
ُب السابق كمنها اٟتث على العمل كاعتباره عبادة ٬تزل اإلنساف هبا كضركرة اتقاف 

 أسباب
 التغيير

 في

 اإلسالم

 جديدة تسييرية وأهداف رؤية ظهور

 جديدة تنظيمية قيم تحمل ثقافة ظهور

 

 جديدة وتواصل اتصال وسائل ظهور

 جديدة وتشريعات قوانين ظهور

  الحياة وتجميل األفضل نحو التغيير
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  اإلسبلـالعمل ا١تؤدل كعدـ تكليف اإلنساف ما يستطيع كااللتزاـ بقيم العمل ُب 
 كاألمانة كالصدؽ كاحًتاـ ا١تواعيد كاألكقات كغَتىا.

حيث جاءت الرسالة احملمدية كبقيادة الرسوؿ  دةظهور رؤية وأىداف تسييرية جدي -2
األكـر كإدارتو برؤية جديدة ٥تتلفة ٘تامان عن من سبقو كبالتإب استلـز األمر كدعي 

ُب ا١تدينة كىذه الرؤية كاألىداؼ ا١تتعلقة هبا نابعة من أىداؼ  اإلدارمإٔب التغيَت 
ىا أنو ٬تب أف ال ننس سامية كرؤية إٯتانية ٕتمع بُت خَتم الدنيا كاألخرة عماد

الدنيا كنصيبها كما ٬تب العمل لؤلخرة أيضان ،كأساسها أف نعمل لدنيانا كأننا نعيش 
أبدان كنعمل آلخرتنا كأنا ٪توت غدان ،كىذه الرؤية اٞتديدة اقتضت من الرسوؿ صلى 
اهلل عليو كسلم أف يغَت الوسائل ُب تطبيقها كأكجد أنظمة جديدة مثبلن الزكاة ىدؼ 

إٔب التكافل االجتماعي كٖتقيق ىدؼ ا١تساكاة االقتصادية  اإلسبلـبل٢تا من خ
كاقتضت ظركؼ تطبيقو اٗتاذ عدة إجراءات تغيَتية ُب اإلدارة كترتيبات مهمة ٢تذا 

ارتبط برؤية جديدة كىي االىتماـ باإلنساف  اإلدارماألمر كىكذا كما أف التغيَت 
ٔتن صلى اهلل عليو كسلم لتإب اىتم النيب ا١تسلم من يقود كيعمل التغيَت كينجحو كبا

 اإلسبلـيوليهم الوظائف كما اىتم بتحفيزىم ماديان كمعنويان كىو نابع من رؤية 
 .اإلدارماٞتديدة كأىدافو النبيلة ُب العمل كالتغيَت 

حيث اقتضت التغيَتات ُب كسائل االتصاؿ  ظهور وسائل اتصال وتواصل جديدة -3
كالعمل ُب صلبو كاالتصاؿ ىو من أىم عوامل التغيَت  إلدارماأف يتم تبٍت التغيَت 

كجوىره فكل يـو تعمل كسائل التواصل كاالتصاؿ على دفع اإلدارة ٨تو التغيَت 
حيث ظهرت كسائل  اإلدارمكارتبطت كسائل االتصاؿ ُب ا١تدينة ا١تنورة بدكرة التغيَت 

االلتقاء ُب ا١تسجد اتصالية جديدة ٓب تكن معهودة ُب ا١تاضي منها التواصل ب
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كاالذاف كالتواصل بالتحية كالسبلـ كحىت ا١تراسبلت اٞتديدة اليت قاـ هبا النيب صلى 
اهلل عليو كسلم تطبعت بالتغيَتات اٞتديدة ككل تلك الوسائل اٞتديدة كانت ٤تركان 

كما اقتضت كسائل االتصاؿ الربيدم بُت إدارة ا١تدينة كغَتىا من   اإلدارمللتغيَت 
العآب أف يتعلم بعض ا١تسلمُت من الصحابة الكراـ الًتٚتة كمقتضى ال بد منو إدارة 

 كحاجة ملحة لتحقيق التواصل الفعاؿ كىو ما شجعو النيب الكرًن كعمل ٔتقتضاه.

حيث كاكب كجود النيب صلى اهلل عليو كسلم  ظهور قوانين وتشريعات جديدة -4
كقيامو بإجراءات عدة ٔتثابة قوانُت كتأسيسو لئلدارة ُب ا١تدينة إصداره لتنظيمات 

كتشريعات منها ٝتاكية أم مصدرىا الوحي السماكم كمنها تنظيمية ١تصاّب الناس ُب 
ذلك الوقت ٖتديان، كيضرب الباحث ُب ذلك مثبلن حيث اقتضت عبلقة اجملاكرة مع 
اليهود اصدار تنظيم معهم ينظم العبلقة ك٭تدد اٟتقوؽ كالواجبات كاٟتدكد لكل 

فيما عرؼ بدستور ا١تدينة ،كما اقتضت التغيَتات اٞتديدة أف قاـ النيب  طرؼ
بإصدار تعليماتو كقراراتو الشفوية بتأسيس سوؽ للمسلمُت كغَتىا من التشريعات 

 .اإلدارمكالقرارات اليت سا٫تت ٨تو التغيَت 

رات ال يقتصر التغيَت على ا١تباين كالقرا التغيير لتحقيق األفضل وتجميل الحياة -5
ينطلق ألبعد من ذلك كىو ما  اإلسبلـكالثقافة كاألىداؼ فحسب كإ٪تا ُب مشركع 
ككقوفو على أىم األسباب اليت  اإلدارماستقرأ الباحث بدراستو ُب مسَتة التغيَت 

دعت إليو كمن ذلك ما يعود لسعي النيب صلى اهلل عليو كسلم إٔب تنمية اٟتياة 
لبطاقة الشخصية كما يقاؿ لو من األسوأ الشخصية للمسلم كتغيَت حىت مضموف ا

إٔب األفضل ليس ذلك فحسب بل مشل التغيَت ٨تو األفضل كلتجميل اٟتياة اإلنساف 
كا١تكاف أيضان من مدف كغَتىا كىذا يدؿ على عمق الرسالة احملمدية كمدل ٚتاليتها 
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 اإلداري في عهد المدينة المنورة من إعداد الباحث التغيير ( استراتيجيات4شكل رقم )

سم من كعلو شأهنا فقد غَت النيب األٝتاء ا١تستقبحة لدل أصحابو ألنو يدرؾ ما لبل
ك تعبديان كأعظم تلك أأثر ُب شخصية اإلنساف كأداءه للعمل سواء كاف دنيويان 

التغيَتات كاف تغيَت اسم منظمتو بالكامل من يثرب إٔب ا١تدينة أك طيبة كما ٝتاىا 
 صلى اهلل عليو كسلم.

في  اإلسالمفي  اإلداريالمبحث الثالث: مناقشة نتائج استراتيجية التغيير 
 المنورةعهد المدينة 

 اإلدارميوضح ملخص ألىم اسًتاتيجيات التغيَت ( 4رقم )بداية الشكل التإب      

 ىي مستقرأة من ٣تتمع ا١تدينة كُب عهد النيب صلى اهلل عليو كسلم: حسب ما
 

 

           
       

 اإلداري التغيير أجل من التفويض

 اإلداري التغيير أجل من المشاورة

 ييرالتغ أجل من االقناعية التخاطبية

 

 التغيير جلأ من البشرية التنمية

 

 واعأن

 استراتيجية

 في التغيير

 اإلسالم
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لقد كاف ا٠تيار االسًتاتيجي حاضران ُب إدارة النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب ا١تدينة       
ة فوضوية أك عشوائية بل كانت تتم كفق اإلداري اإلجراءاتا١تنورة فلم تكن ا١تسائل ك 

كفق  اإلدارمدىا كأساسها ىو التغيَت خطة ٤تكمة كمنسقة ا١تعآب كالتنفيذ عما
 اسًتاتيجية للتغَت كتلك االسًتاتيجيات تعددت كفق ما استقرأه الباحث فيما يلي:

كىي تعٍت أف النيب صلى اهلل عليو  اإلدارياستراتيجية المشاورة من أجل التغيير  -1
صحابو ة ُب ا١تدينة يعتمد على استشارة أاإلداريكسلم ُب سبيل إ٘تامو للتغَتات 

الكراـ كإشراكهم ُب الرأم كُب التنفيذ أم ٓب يكن عليو الصبلة كالسبلـ دكتاتوريان ُب 
كاليت عادة ما يتخذىا ا١تغَتكف ذريعة من أجل تسريع عملية  اإلجراءاتالقرارات ك 

ية كما اإلسبلمالتغيَت كالسبب يرجع ُب ذلك بأف الشورل أساس من أسس اإلدارة 
لنظرم كىنا كاف التطبيق كىنا ٧تد ٙترة ذلك ا١تبدأ، ككثَتة ا اإلطارمر ذكر ذلك ُب 

ىي األدلة اليت تشَت ٢تذا التطبيق االسًتاتيجي منها على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر 
استشارتو سلماف الفارسي ُب ٛتاية ا١تدينة كاستشارتو أصحابو ُب األسرل كما 

 ١تسلمُت القراءة كالكتابة.أفضت إليو من نتائج طيبة ُب التغيَت إٔب األحسن كتعليم ا
كىذه ثاين االسًتاتيجيات ا١تهمة  اإلدارياستراتيجية التفويض من أجل التغيير  -2

اليت كاف النيب يعتمدىا ُب التغيَت ٨تو األفضل ُب اإلدارة كُب كل شؤكف اٟتكم 
 با١تدينة ا١تنورة فلم يعرؼ عنو صلى اهلل عليو كسلم أنو كاف يقـو بعمل ٔتفرده، كإ٪تا

كاف يكثر من التفويض كتوزيع األعماؿ كمنح الصبلحيات على الصحابة الكراـ، 
حصل على أكرب اإل٧تازات، كأحرز تقدمها ُب فًتة كجيزة،  حىت كاف ٙترة ذلك أىف

عجزت عنو أمم ٘تتلك من مقومات مادية تػساعدىا فػي التقدـ أف تنجزه ُب مئات 
بٍت النيب صلى اهلل عليو كسلم ىذا ا٠تيار السنُت، ككثَتة ىي ا١تواقف اليت تدؿ على ت
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االسًتاتيجي منها توزيعو عدة مهاـ إدارية على صحابتو من كتابة كخدمة كحراسة 
كقيادة جيوش كإعبلـ كحىت حفظ األسرار ٔتا يعرؼ اليـو ٔتدير ا١تخابرات كما ُب 

صلى  تكليف أيب حذيفة بن اليماف بذلك كغَتىا من ا١تهاـ ،ُب ا١تقابل حدد النيب
اهلل عليو كسلم ضوابط للتفويض كنبو لعدـ التسرع ُب ذلك خاصة ١تن ليس لو قدرة 

ك٨توه كما قاـ با١تراقبة كا١تتابعة ١تن قاـ بتفويضهم األعماؿ  اإلدارمعلى العمل 
 كا١تهاـ.

فمن االسًتاتيجيات ا١تهمة  االستراتيجية التخاطبية االقناعية من أجل التغيير -3
القادة ا١تغَتكف كقلما ٧تدىا إال لعظمائهم ٧تد مثا٢تا األٝتى كالباىر   كاليت يتميز هبا

لدل النيب صلى اهلل عليو كسلم ،حيث تعتمد رسالة  اإلدارمكاسًتاتيجية ُب التغيَت 
األنبياء على اٟتوار كاالقناع كوسيلة لبلتصاؿ كىو ما ٧تده ُب عدة مواقف ُب التغيَت 

يو كسلم حيث كاف يدير األمور بكل اقتناع ُب زمن كسَتة الرسوؿ صلى اهلل عل
كتركم كحكمة ككاف خطابو ىادفان ككاف رفيقان حليمان بأصحابو ككاف الغرض منو 
اإلقناع باٟتجة لدل تسمى باالسًتاتيجية اٟتجاجية كليس ا٢تدؼ من اٟتوار 

ية كاالتصاؿ بُت ا١ترسل كا١ترسل إليو ىو الغلبة بل بياف اٟتجة كىي اسًتاتيجية توجيه
 فيها يقـو ا١تدير بالتوجيو كاإلرشاد من أجل التغيَت.

كىي االسًتاتيجيات ا١تهمة اليت تبُت  استراتيجية التنمية البشرية من أجل التغيير -4
ُب زمن النيب صلى اهلل عليو كسلم كىي  اإلدارمكجودىا كتطبيقيها ُب التغيَت 

اٟتقيقة ىي تنمية اإلنساف  اسًتاتيجية التنمية البشرية للمسلمُت حيث إف التنمية
كىي تتفرع لشقُت األكؿ تنمية اٯتانية للمسلم حيث حرص النيب عليو الصبلة 
كالسبلـ دائمان على زيادة اإلٯتاف لدل أصحابو كتنميتو كُب تنميػة اٞتانػب التعبػدم 
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عندىم كالذكر كالصبلة ١تا ُب ذلك من أثر على التغيَت كإ٧تاحو لديهم كالشق الثاين 
تنمية القدرات كا١تواىب لدل أصحابو ،حيث كاف دائم التشجيع كيشهد لذلك  ىو 

كثرة األلقاب اليت أضفاىا على صحابتو كأمُت األمة كصٌديقها ككاف يدعم ا١توىبة 
سواء كانت قيادية أك مهنية أك حرفية كغَت ذلك ككاف يستعمل التدريب ٢تذا 

 لكتابة. ا٢تدؼ ككذلك التعليم مثل تعليم اللغات كتعليم ا

في  اإلسالمفي  اإلداريالمبحث الرابع: مناقشة نتائج الصعوبات أمام التغيير 
 عهد المدينة المنورة

حسب  اإلدارميوضح ملخص ألىم ٖتديات التغيَت ( 5رقم )بداية الشكل التإب      
٣تتمع ا١تدينة ا١تنورة كُب عهد النيب صلى اهلل عليو  منىي مستقرأة من قبل الباحث  ما

 كسلم:
 التغيير في عهد المدينة المنورة من إعداد الباحث ( تحديات5شكل رقم )

 
 

 العلم قلة

 واألمية

 الثقافات اختالف

 النزاع ووجود

 ورفض مقاومة

 للتغيير

 التغيير

 اإلداري
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تواجو التنفيذ صعوبات  اإلدارميرل الباحث كأم حركة تغيَت أك مسعى للتغيَت       
ُب ا١تدينة  اإلدارمعديدة كباستقراء الباحث للصعوبات كالتحديات اليت كاجهت التغيَت 

ف مصدرىا إما األفراد ُب زمن النيب صلى اهلل عليو كسلم كانت ٦تثلة ُب عدة صعوبات كا
 داخل التنظيم أنفسهم أك عوامل ٤تيطة با١تنظمة كفيما يلي بياهنا:

حيث تذكر ا١تصادر التارٮتية أف ا١تدينة حُت دخلها النيب  قلة العلم وانتشار األمية -1
صلى اهلل عليو كسلم كانت ٣تتمع زراعة يعتمد أفرادىا على ىذا األمر كبذلك 

كالكتابة على عكس ٣تتمع مكة ا١تكرمة الذين تعلموا الكتابة  أ٫تلوا ٟتد كبَت العلم
من أىل مدين ُب جوارىم كما تذكر ا١تصادر، كسعى بالتإب النيب األكـر صلى اهلل 
عليو كسلم ١تعاٞتة ىذه التحديات كمن ذلك حثو على ضركرة أف يقـو ا١تتعلموف 

ذلك ككذلك قاـ بتعليم األخرين كشدد على ىذا األمر بل كىدد من يبخل عن 
باالستفادة من األسرل الذين كقعوا ُب قبضة ا١تسلمُت كُب يده بعد غزة بدر بأف 

 اعتقهم مقابل أف يعلموا ا١تسلمُت الكتابة.
ة اإلداريحيث تعٍت مقاكمة التغيَت أف يعمل جزء من ا١تنظمة  وجود مقاومة للتغيير -2

دة كىنا أخذت صورة الرفض كىي ُب صور متعد اإلدارمعلى اٟتيلولة دكف التغيَت 
كليس ٣ترد النقد حيث شكل ا١تنافقوف كىم جزء من ا١تنظمة مثل اللويب الصاد 
كالرافض لكل تغيَت ادارم ك٨توه من خبلؿ دسائسهم كاعما٢تم الظاىرة أحيانان 
كالباطنة ُب أغلب األحياف كقد كاف لتحالفهم كاتفاقهم ُب ا٢تدؼ مع اليهود ما 

ُب ا١تدينة  اإلدارمسعي كبالتإب شكل ىذا األمر ٖتديان للتغَت أعاهنم على ىذا ا١ت
ا١تنورة كقاـ النيب صلى اهلل عليو بعدة إجراءات ١تواجهة ىذا التحدم حىت أنو حصر 
أٝتاء ا١تنافقُت من خبلؿ تكليف حذيفة بن اليماف بذلك، ككما مر ذكره ُب 
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د األمر يكاد ينطبق النظرم عند اٟتديث عن أسباب معارضة التغيَت ٧ت اإلطار
 عليهم منها ٛتاية ا١تصاّب ا١تكتسبة كاحملافظة على ا١تألوؼ كسوء االدراؾ للتغَت.

حيث شكل ىذا التحدم من أخطر التحديات  اختالف الثقافات ووجود النزاع -3
ية جاءت بثقافة كقيم اإلسبلمُب ا١تدينة ا١تنورة فاإلدارة  اإلدارماليت كاجهت التغيَت 

َتت الكثَت من ا١تبادئ ا١تخالفة كأبقت بعضها كلكن ما قامت بتغيَته تنظيمية كغ
كىي مسائل عديدة كالظلم بُت العامل كصاحب العمل كرسخت قيم كاألمانة 
كالصدؽ كعدـ الغش كالرشوة كغَتىا أثارت نزاع معها كمع قول أخرل ككاف ُب 

د تكوف بأيديهم مقدمتها اليهود الذين كانت العجلة االقتصادية ُب ا١تدينة تكا
ليزيل تلك الثقافة كا١تمارسة ا١تخالفة  اإلسبلـالذين امتهنوا ٦تارسات مثل الربا كجاء 

لو ،كلكن ا١تقصود باختبلؼ الثقافة ليس االختبلؼ بُت األمم كالشعوب كلكن 
اختبلفها من ناحية اإلٯتاف باهلل أم كجود ثقافة إسبلمية كأخرل غَت إسبلمية 

من  اإلدارمية ُب التغيَت اإلسبلمكمن معهم ١تعارضة الثقافة ،ك٢تذا سعى اليهود 
خبلؿ عدة ٦تارسات قد استشهد هبا الباحث منها اإلساءة لشخص النيب الكرًن 
صلى اهلل عليو كسلم كمنها سعيهم اٟتثيث إلذكاء شرارة الفتنة كالطعن ُب كحدة 

بُت ا١تسلمُت كلقد  اجملتمع ا١تدين كاستجبلب القصص كا١تورثات اليت هتدؼ للتفرقة
قاـ النيب صلى اهلل عليو كسلم بالتصدم ٢تذا التحدم ككاجو ٥تططاهتم ا٠تبيثة ككاف 
من أىم أعمالو ُب ىذا التصدم أف حدد العبلقة معهم ُب دستور ا١تدينة كقاـ أيضان 

 بعقد معاىدات معهم كما سجل القرآف كالسنة النبوية ذلك. 
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  السادسالفصل 

 مــــــــــــــــــــــــــــــــةالخات
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 : لفصل السادسا

 الخاتمـــــــــــــــــــــة
 أواًل : ملخص نتائج الدراسة :

ُب ا١تدينة ا١تنورة قد دفعت إليو أسباب معينة كقد استقرأ منها  اإلدارمأف التغيَت  -1
ة بيد أهنا ُب كالسن القرآفالباحث أسبابان ُب اٟتقيقة تستمد اشعاعها كمصدرىا من 

مع الوقت نفسو أسبابان اتصفت بواقعتيها كأهنا مرتبطة أيضان بالبيئة احمليطة ُب ٣تت
ىو ظهور ثقافة تنظيمية جديدة كىي كليدة من ثقافة أك٢تا ،ك حينها ا١تدينة ا١تنورة 

الثقافة ُب ا١تنظمة  الدين اٞتديدة الوافد على ا١تدينة فمن البديهي أف تكوف اإلسبلـ
القيم  كمشل ذلكاستبداؿ الثقافة القدٯتة  كذلكفيها  اإلدارم٤تركة للتغيَت ة اٞتديد

تلك ثاين ، ك م أخبلقية كتنظيمية جديدةالتنظيمية حيث جاءت رسالة السماء بقي
األسباب ىو ظهور رؤية كأىداؼ تسيَتية جديدة حيث جاءت الرسالة احملمدية 

ُب  اإلدارمالتإب استلـز األمر التغيَت كبقيادة الرسوؿ األكـر كإدارتو برؤية جديدة كب
ا١تدينة كىذه الرؤية اٞتديدة اقتضت من الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم أف يغَت 

 اإلدارةأصبح االىتماـ باألفراد ُب منها أف الوسائل ُب تطبيقها كأكجد أنظمة جديدة 

ينة ا١تنورة ىو ُب ا١تد اإلدارمثالث األسباب اليت دفعت للتغيَت ، ك ٥تتلفان عن السابق 
ظهور كسائل اتصاؿ كتواصل جديدة حيث اقتضت التغيَتات ُب كسائل االتصاؿ 

االلتقاء يوميان  حيث ظهرت كسائل اتصاؿ جديدة مثل اإلدارمأف يتم تبٍت التغيَت 
لتحقيق التواصل  يةاإلسبلملة كاٟتاجة للًتٚتة نظران لعا١تية الرسا كاآلذافالصبلة  عند

ىو ظهور  اإلدارمرابع األسباب اليت دفعت للتغيَت ، ك األخرل ممكاالتصاؿ مع األ
قوانُت كتشريعات جديدة حيث كاكب كجود النيب صلى اهلل عليو كسلم كتأسيسو 
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ُب ا١تدينة إصداره لتنظيمات كقيامو بإجراءات عدة ٔتثابة قوانُت كتشريعات دارة لئل
كخامس  ضبطها ٔتنع الرباك صداره للدستور فيها كتغيَته لسوؽ ا١تدينة إمنظمة مثل 

كٕتميل اٟتياة كىو  األفضلىو التغيَت لتحقيق  اإلدارماألسباب اليت دفعت للتغيَت 
ما يعود لسعي النيب صلى اهلل عليو كسلم إٔب تنمية اٟتياة الشخصية للمسلم كتغيَت 

فقد غَت النيب األٝتاء  األفضلحىت مضموف البطاقة الشخصية من األسوأ إٔب 
 .لدل أصحابو ككثَت من أٝتاء األماكنا١تستقبحة 

النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب ا١تدينة إدارة لقد كاف ا٠تيار االسًتاتيجي حاضران ُب  -2
فوضوية أك عشوائية بل كانت  اإلدارم ُب التغيَت اإلجراءاتا١تنورة فلم تكن ا١تسائل ك 

اتيجيات للتغيَت السًت اكؿ أنواع ة ٤تكمة كمنسقة ا١تعآب كالتنفيذ، كأتتم كفق خط
 ىىي اسًتاتيجية ا١تشاكرة حيث كاف يعتمد صلى اهلل عليو كسلم عل اإلدارم

أك  اإلدارةاستشارة أصحابو كمشاركتهم ُب الرأم كالتنفيذ قبل أف يقرر أم تغيَت ُب 
ثاين أنواع ، ك كىو الشورل يةاإلسبلم اإلدارةاٟتكم انطبلقان من مبدأ أصيل ُب 

ىي اسًتاتيجية التفويض كتستند ١تبدأ التفويض ُب  اإلدارم السًتاتيجيات للتغيَتا
فلم يعرؼ عنو صلى اهلل عليو كسلم أنو كاف يقـو بعمل ٔتفرده،  يةاإلسبلم اإلدارة

كمنح الصبلحيات على الصحابة  األعماؿكإ٪تا كاف يكثر من التفويض كتوزيع 
ًتاتيجية التخاطبية ىي االس اإلدارمالسًتاتيجيات للتغيَت اثالث أنواع ك الكراـ 

 اإلدارةاالقناعية من أجل التغيَت كقد تسمى باٟتجاجية كتستند ١تبدأ اٟتوار ُب 

حيث تعتمد رسالة األنبياء على اٟتوار كاالقناع كوسيلة لبلتصاؿ كىي  يةاإلسبلم
طبقان  اإلدارممن أجل التغيَت  اإلرشاداسًتاتيجية توجيهية فيها يقـو ا١تدير بالتوجيو ك 

رابع أنواع ك  ،يةاإلسبلم اإلدارةبا١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر ُب  األمر ١تبدأ
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ىي اسًتاتيجية التنمية البشرية من أجل التغيَت كىي  اإلدارمالسًتاتيجيات للتغيَت ا
تنطلق من مبدأ العبلقات اإلنسانية كالتحفيز كأل٫تية دكر أف ينمي ا١تسلم نفسو كىي 

للمسلم لزيادة االٯتاف كالشق الثاين ىو تنمية تنمية إٯتانية األكؿ  تتفرع لشقُت
 .القدرات كا١تواىب طبقان ١تبدأ زيادة الكفاءة لدل أصحابو

كاف ُب عهد ا١تدينة ا١تنورة   اإلسبلـُب  اإلدارمأماـ التغيَت  إف الصعوبات كالتحديات -3
إما األفراد داخل التنظيم أنفسهم أك عوامل ٤تيطة با١تنظمة كليس بسبب  مصدرىا

ىي قلة العلم  اإلدارمأكؿ تلك الصعوبات اليت كاجهت التغيَت ، ك التغيَتإدارة 
كانتشار األمية حيث تذكر ا١تصادر التارٮتية أف ا١تدينة ا١تنورة حُت دخلها النيب صلى 
اهلل عليو كسلم كانت ٣تتمع غَت متعلم تنشر بينو األمية كيعتمد على الزراعة بعكس 

التحدم بالتحريض على نشر ىذا  كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿمكة ا١تكرمة كعاِب 
ىي كجود مقاكمة للتغيَت  اإلدارمثاين تلك الصعوبات اليت كاجهت التغيَت ، ك التعليم

كقد أخذت صورة الرفض كليس ٣ترد النقد حيث شكل ا١تنافقوف كىم جزء  اإلدارم
 اهلل صلىالرسوؿ قاـ ك  ماإلدار كلو بطريقة غَت مباشرة للتغيَت  ان رافض ان من ا١تنظمة تيار 

تلك ثالث رادعة للحد من سوكهم ضد التغيَت، ك  بعدة إجراءات كسلم عليو
ىي اختبلؼ الثقافات ككجود النزاع حيث  اإلدارمالصعوبات اليت كاجهت التغيَت 

شكل الصراع الديٍت كالثقاُب بالذات جوىر تلك الصعوبات مثل ما حدث مع 
يهودية كمن ىنا نشأت ىذه  ١تمارساتحان شكل كب اإلدارماليهود فالتغيَت 

الصعوبات كقاموا ْترب كصراع مع شخص النيب كمع الصحابة إلذكاء شرارة الفتنة 
كالطعن ُب كحدة اجملتمع ا١تدين كقد قاـ النيب صلى اهلل عليو كسلم بالتصدم ٢تذا 

 التحدم ككاجو ٥تططاهتم ا٠تبيثة.
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 ثانياً : توصيات الدراسة :
 ء ما توصل إليو الباحث من نتائج فإنو يوصي ٔتا يلي:على ضو        

داخل منظماتنا   اإلدارماالىتماـ بشكل جدم ككخيار اسًتاتيجي ٔتوضوع التغيَت  -1
كجانب أساسي ُب ٖتقيق أم ارتقاء باألداء كاالستمرار فيو بشكل ٭تقق األىداؼ 

 اليت تقـو عليها ىذه ا١تنظمات. 

الًتبوية مثبلن با١تؤسسات التعليمية كاعتبار أف اٞتمود  دارةاإلترسيخ مفهـو التغيَت ُب  -2
كعدـ التجديد ىو أقصر طريق للفشل كأف التغَت ٨تو األفضل كبشكل مستمر 

 كمدركس كبشكل علمي ىو أفضل الطرؽ ٨تو ٖتقيق اآلماؿ كاألىداؼ.

كالعرب  بوية الشريفة كاستخبلص الفوائد كالدراسنزيادة االىتماـ بدراسة السَتة ال -3
 .من خبلؿ دراستها اإلدارةتطوير علـو كنظريات أخذ ك النافعة منها ُب حياتا ك 

كبالذات ُب جانب القيم كا١تثل الداعمة للتغيَت  يةاإلسبلمزيادة االىتماـ بالثقافة  -4
ُب ا١تنظمات ألهنا أساس من أسس التغيَت كقبل ذلك أحد أسبابو  اإلدارم

 األساسية.

االسًتاتيجيات اليت طبقها النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب منظماتنا  االىتماـ بتطبيق -5
كمؤسساتنا ا١تختلفة ألف فيها الفائدة مثل اسًتاتيجية ا١تشاركة كالتفويض كالتمية 

 البشرية كغَتىا.

 اإلدارةاالىتماـ بالتعليم الًتبوم كالقضاء على اٞتهل قبل القياـ بأم تغيَت ُب بنية  -6

 تنا فهو العائق األبرز كاألخطر ٨تو التغيَت ا١تنشود.العامة ُب ٣تتمعا
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التحديات كالصعوبات اليت كاجهت النيب صلى اهلل عليو كسلم  دراسة االستفادة من -7
ُب  اإلدارمكالعمل على تذليل كمواجهة صعوبات التغيَت قدٯتان ككيفية مواجهاهتا 
 إداراتنا الطا٤تة للتغيَت.

أجل إ٧تاح خطط كأىداؼ التغيَت كتطوير كسائلو من زيادة االىتماـ باالتصاؿ  -8
 .اإلدارم

 :ثالثاً : مقترحات الدراسة 

ُب ا٠تتاـ بعد ٛتد اهلل تعأب أف كفق الباحث ُب ىذه الدراسة فإنو يقًتح على إخوانو     
ُب ٣تاؿ  كيطاكؿ صركح التحليل ك٬توب ميادينوكمن سيخوض غمار البحث كأخواتو 

 ما يلي : يقًتح عليو ونأ يةإلسبلماالًتبوية ك  اإلدارة
التغيَت ُب إدارة مثل أف يبحث ُب  اإلسبلـالتغيَت ُب إدارة استكماؿ ما بدأه ُب  -1

 ىم مثل الفاركؽ عمر رضي اهلل عنو.حدعند ا٠تلفاء الراشدين أك عند أ اإلسبلـ

 .٣تتمع ا١تدينة ٪توذجان  اإلسبلـالصراع ُب إدارة تناكؿ موضوع  -2
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 صادر والمراجعلما

 الكريم القرآن

 ـ.2003أبو الفضل ٚتاؿ الدين ٤تمد بن مكـر ،ابن منظور، لساف العرب دار صادر ،

 أبو القاسم سليماف بن أٛتد الطرباين، ا١تعجم الكبَت، بدكف مكاف كال سنة النشر.

م، دار أبو جعفر ٤تمد بن جرير الطربم، جامع البياف ُب تفسَت القرآف ا١تعركؼ بتفسَت الطرب 
 ق.1405الفكر، بَتكت، 

أبو عبد اهلل أٛتد بن حنبل، ا١تسند اٞتامع ،ٖتقيق كترتيب ٤تمود ٤تمد خليل، دار اٞتيل 
للطباعة كالنشر كالتوزيع ،بَتكت ،الشركة ا١تتحدة لتوزيع الصحف كا١تطبوعات، 

 ـ.1993الكويت، الطبعة: األكٔب، 

 ت.-ٖتقيق ٤تمد فؤاد عبد الباقي، د ،2أبو عبد اهلل بن يزيد القزكيٍت ابن ماجو، ج

أبو عبد اهلل ٤تمد بن عبد اهلل اٟتاكم النيسابورم ،ا١تستدرؾ على الصحيحُت دار ا١تعرفة، 
 ـ.1998

 أبو عبد اهلل ٤تمد سعد بن منيع ابن سعد، الطبقات الكربل، دار صادر بَتكت لبناف.

لنبوية، ٖتقيق: طو سعد، دار اٞتيل أبو ٤تمد عبد ا١تلك بن ىشاـ ا١تعافرم ابن ىشاـ ،السَتة ا
 ـ.1991،بَتكت، 

 أبو يعلى البيضاكم ،حصوؿ ا١تأموؿ بذكر من غَت أٝتاءىم الرسوؿ.

، 6، مطبعة التمدف احملدكدة، ا٠ترطـو السوداف ،طاإلسبلـأٛتد إبراىيم أبو سن، اإلدارة ُب 
 ـ.1999
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دراسة ميدانية على العاملُت ُب أٛتد اليوسفي، أثر مقاكمة التغيَت على كفاءة أداء ا١تنظمة 
٣تلس مدينة البلذقية، ٣تلة جامعة تشرين للبحوث كالدراسات العلمية، سلسلة العلـو 

 ـ.2014، 5العدد  63  االقتصادية كالقانونية اجمللد

أٛتد بدر، أصوؿ البحث العلمي كمناىجو، الطبعة السادسة، الناشر ككالة ا١تطبوعات، 
 ـ.1982الكويت، 

ية، الشركة ا٠تليجية اإلسبلمداكد ا١تزجاجي األشعرم، مقدمة ُب اإلدارة العامة أٛتد بن 
 .ـ2000، 1للطباعة كالتأليف، جدة، ا١تملكة العربية السعودية، ط

الفكر، ا١تملكة العربية  دار العسقبلين، فتح البارم، حجر بن ٤تمد بن علي بن أٛتد
 .ت -السعودية، د

ية اٟتديثة، دار اليازكرم، األردف عماف  اإلسبلمارة أٛتد بن عيسى، ا١تدخل إٔب اإلد
 ـ.2017،

 ـ.1993أٛتد بن ٤تمد بن حنبل ،مسند اإلماـ أٛتد، دار إحياء الًتاث العريب، 

أٛتد عبد العاؿ ٤تمد، التطوير التنظيمي كمدخل لتحسُت مستول األداء دراسة تطبيقية 
 ـ.2001حلواف، مصر،  ،رسالة ماجستَت ،دارة األعماؿ، جامعة كلية التجارة

أٛتد عبد الكرًن سبلمة، األصوؿ ا١تنهجية إلعداد البحوث العلمية، القاىرة: الطبعة األكٔب، 
 ـ.1999دار النهضة العربية، 

أٛتد عجاج كرمى ،اإلدارة ُب عصر الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم، دار السبلـ، القاىرة، 
 ىػ. 1427

، الدار اٞتامعية، القاىرة، مصر، خل بناء ا١تهاراتالسلوؾ التنظيمي، مد أٛتد ماىر،
 ـ.2000
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 ق.1402أٛتد ٤تمد، اٞتانب السياسي ُب حياة الرسوؿ، دار القلم ،الكويت، 

 أٛتد يوسف دكدين ،إدارة التغيَت كالتطوير التنظيمي، كتاب كرد.

ية ،اجمللد إلسبلماإدريس مقبوؿ، االسًتاتيجيات التخاطبية ُب السنة النبوية، ٣تلة كلية العلـو 
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أمُت عبد العزيز، إدارة األعماؿ كٖتديات القرف اٟتادم كالعشرين، دار قباء للطباعة كالنشر 
 .ـ2001كالتوزيع، مصر، 

 ـ.2013-07-20، اتيجيات التنمية البشرية، موقع دنيا الوطنأٯتن نسماف، اسًت 

ْتسُت ٤تمد، العبلقات اإلنسانية ُب اإلدارات كا١تؤسسات الًتبوية، موسوعة التدريب 
 ـ.2014-4-6كالتعليم، ا١تغرب، 

هباء الدين ا١تنجي العسكرم، إدارة التغيَت ُب منظمات األعماؿ، التجربة ا١تاليزية ٪توذجان، 
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 ـ.2014يونيو  11تقرير عن سلماف الفارسي، من موقع موضوع أكرب موقع عريب بالعآب، 
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ية ،جامعو ا١توصل، العراؽ اإلسبلمات ُب النظم العربية ك توفيق سلطاف اليوزبكي، دراس
 .ـ1988،

تيشات سلول ،أثر التوظيف العمومي على كفاءة ا١توظفُت باإلدارات العمومية اٞتزائرية 
 ـ.2010،رسالة ماجستَت ،جامعة إ٤تمد بوقرة باٞتزائر ،

 مصر، امعية،اٞت الدار العامة، اإلدارة ُب اٟتديث ا١تدخل إدريس، الرٛتن عبد ثابت

 .ـ2003

ة ُب الدكلة اإلداريحافظ أٛتد الكرمي، اإلدارة ُب عصر الرسوؿ ،دراسة تارٮتية للنظم 
 ـ.2007ية األكٔب، دار السبلـ للطباعة كالنشر، القاىرة ،اإلسبلم

 ـ.1997ية: ا١تنهج كا١تمارسة، مكتبة الرشد،  الرياض، اإلسبلمحزاـ ماطر ا١تطَتم، اإلدارة 

 ـ،.٣1986تتمع ا١تدينة قبل ا٢تجرة كبعدىا، دار النهضة، بَتكت،حسن خالد ،

حسن ىشاـ اٞتندٕب، أثر تفويض السلطة على كفاءة األداء ُب ا١تنظمات اٟتكومية السورية، 
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رت السلطة الفلسطينية، رسالة ماجستَت ُب ٛتاد ٤تمود الرقب، كاقع إدارة التغيَت لدل كزا
 ـ.2008ية غزة، اإلسبلمإدارة األعماؿ باٞتامعة 

 ـ.2002ٛتود، خضَت كاظم ،السلوؾ التنظيمي، عماف، دار صفا للنشر كالتوزيع، 

خريبش عبد القادر، شوٯتات كرًن، ا١تنظور السوسيولوجي إلدارة التغيَت التنظيمي، ْتث ُب 
 ـ.2007بليدة اٞتمهورية اٞتزائرية، ّتامعة سعد دحلب ال

خليفة موسى علي الزيادات، العوامل ا١تؤثرة ُب إتاىات العاملُت ٨تو التغَت التنظيمي: دراسة 
 ـ.1999 تطبيقية على ا١تصارؼ التجارية األردنية، جامعة آؿ البيت، عماف، األردف،
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تغيَت دراسة تطبيقية على منظمات رقية البدارين كفريد ٤تمد القواٝتة، دكر ا١تراءة ُب قيادة ال
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 سينُت طور دار جديدة، كاثارات ٖتقيقات مع ٥تتصر تدكين النبوية، السَتة البدرم، سامي

 .ق1423 العراؽ، بغداد كالنشر، للطباعة
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 ـ.1991، مفاىيم إدارة التغيَت كأ٫تيتو، مركز كايد سرفس، القاىرة،  عامر يس سعيد
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صاّب مهدم العامرم، طاىر ٤تسن الغاليب، اإلدارة كاألعماؿ، عماف ،دار كائل للنشر، 
 ـ.2008

ي من حياة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم القائد بُت الفكر اإلسبلمصبحي اليازجي، التخطيط 
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صديقة ٤تمد اٞتمل، ا٢تدل النبوم ُب إدارة األزمات االجتماعية العامة ،دراسة حديثة 
موضوعية، رسالة ماجستَت باٞتامعة األردنية عماف، ا١تملكة األردنية ا٢تامشية، 
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األكٔب ُب عهد الرسوؿ  اإلسبلـفايد ٛتاد عاشور، كسليماف مصلح أبو عزب، تاريخ دكلة 
، دار قطرم بن الفجاءة، قطر، 1لفاء الراشدين، طصلى اهلل عليو كسلم ،كا٠ت
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 ت.-٤تمد بن إٝتاعيل بن صبلح الصنعاين، سبل السبلـ، دار اٟتديث د

 ت.-٤تمد بن جرير الطربم، تفسَت الطربم، دار ا١تعارؼ، د
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٤تمد بن عبد الرٛتن بن عبد الرحيم ا١تباركفورم ،ٖتفة األحوذم ،دار الكتب العلمية، بَتكت، 
 ت.-د

٤تمد بن عبد اهلل بن علي الوىييب، كاقض اإلٯتاف االعتقادية كضوابط التكفَت عند السلف، 
 ق.1414ياض ا١تملكة العربية السعودية ،رسالة ماجستَت منشورة الر 

 ـ.٤1993تمد بن علي الشوكاين، نيل األكطار، دار اٟتديث، 

 ت.-٤تمد بن عيسى الًتمذم ،سنن الًتمذم، دار الكتب العلمية لبناف، د
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 ـ.2014، 2-15، عدد 8ية، ٣تلد اإلسبلمكلية العلـو 

دراسة تأصيلية ١تفهـو إدارة الدكلة ُب  الفكر  اإلسبلـة الدكلة ُب ٤تمد علي ٤تمود صبح، إدار 
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