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 اإلهداء
ريهما...كما أهدي هذا أهدي هذا اجلهد املتواضع لوالدي حفظهما هللا وأمد يف عم

اجلهد إىل كل داعية صادق خملص يف سبيل هللا لقي األذى واالضطهاد يف  سبيل الدعوة 

أهدي هذا اجلهد لكل مدير وإداري انجح ساهم يف بناء وتنمية  كما.. .إىل هللا عز وجل

 ..وهللا املوفق.وطنه وجمتمعه
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 وعرفان شكر كلمة
ا يشكر لنفسه " الشكر اجلزيل والثناء اجلميل، للمتفرد احلمد هلل القائل " ومن يشكر فإمن

ابلعظمة واجلالل، صاحب األمساء احلسىن، والصفات العلى املسدل علينا ثوب سرته، وملبسنا 
رداء العافية، ومكرمنا بلطفه العظيم، ورزقه الوافر العميم ، و  أثين ابلشكر والعرفان لوالدّي 

لدعاء، و أرسل عبارات  الشكر والعرفان  لنإسسان القدير، العزيزين اللذين مل يبخال علّي اب
الذي محل مشاعل النور، ليضيء لطالبه ولوطنه  دروب النجاح، ومينعهم  سلوك سبل 
الشتات، وطرق الفشل، وأيخذ أبيديهم إىل قمم التفوق، وروايب الشموخ، إىل األستاذ  الدكتور 

، فأظهر احلزم عند وجوبه، والرمحة والعطف عند املكرم من جبل على املكارم، وختلق ابلعزائم
سضوهبما، إىل الدكتور العزيز/ منري العابدين املشرف الرئيس من كان له الفضل الكبري بعد هللا 
سبحاسه  يف متابعيت وعوين، وقدم يل املراجع مبختلف السبل فله مين الشكر والعرفان والدعاء 

رضوان بعد عمٍر مديد وصحٍة وعافيٍة ورزٍق يزيد،  له أبن جياور سيد ولد عدانن يف جنات ال
وأتقدم ابلشكر والعرفان جلميع أساتذيت يف قسم اإلدارة، وأتقدم ابلشكر اجلزيل والعرفان اجلميل 

 لساديت الفضالء النبالء، أصحاب املعايل هيئة املناقشة واحلكم وهم:

 منري العابدين : فضيلة الدكتور .1
 غادينااتولداان ور  : فضيلة الدكتور .2
 تريو سوفرايتنو: فضيلة الدكتور .3
 : عبد امللك كرمي عمر هللا فضيلة الدكتور .4

 وأقول هلم: 

 إن قلت شكرا فشكري لن يوفيكم   *******  حقًا سعيتم فكان السعي مشكوراً 
 إن جف حربي عن التعبري يكتبكم     *******  قلب به صفاء احلب تعبرياً 

 والشكر هلل أواًل وأخراً                     والشكر جلميع األخوة والزمالء 
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 2018أغسطس  20ماالسج، 

 : الباحث                         
 ز احلارثيمبارك بن علي بن عزي
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 : مبارك بن علي بن عزيز احلارثي   االسم
 S-2/  14711039:   رقم التسجيل

)دراسة  املعايري اإلدارية املستوحاة من سورة يوسف عليه السالم:   موضوع البحث
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 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
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 السالم )دراسة حتليلية(املعايري اإلدارية املستوحاة من سورة يوسف عليه 
 14711039رقم التسجيل :  إعداد الطالب : مبارك بن علي بن عزيز احلارثي

 حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري قسم إدارة الرتبية اإلسالمية
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 الدراسات العليا، عميد كلية
 
 

 األستاذ الدكتور احلاج موليادي، املاجستري
 1955071719820310005رقم التوظيف : 
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 الطالب إقرار

 أان املوقع أدانه، وبياانيت كاآليت:
 : مبارك بن علي بن عزيز احلارثي  االسم

 S-2/  14711039:  رقم التسجيل
 : اململكة العربية السعودية العنوان

إدارة الرتبية ذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري شروط للحصول على درجة املاجستري يف أقر أبن ه
كلية الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالسج حتت   اإلسالمية

 عنوان:

 املعايري اإلدارية املستوحاة من سورة يوسف عليه السالم )دراسة حتليلية(
استقباال  ا بنفسي وما زورهتا من إبداع غريي أو أتليف اآلخر. وإذا ادعى أحدحضرهتا وكتبته

أهنا من أتليف وتبني أهنا فعال ليست من حبثي فأان أحتمل املسؤولية على ذلك، ولن تكون 
املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 

 .احلكومية مباالسق
 هذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك.

 م2018أغسطس  4ماالسج،       
 : الطالب املقر      
 
 مبارك بن علي بن عزيز احلارثي      
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 مستخلص البحث

 املعايري اإلدارية املستوحاة من سورة يوسف عليه، 2018احلارثي، مبارك بن علي بن عزيز، 
كلية الدراسات العليا   ،اإلسالميةإدارة الرتبية ، رسالة املاجستري، قسم السالم )دراسة حتليلية(

جبامعة موالان ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالسق. املشرف األول: د. منري العابدين، 
 املاجستري. املشرف الثاين: د. ولداان ورغاديناات، املاجستري.

 عايري اإلدارية، سورة يوسف. املالكلمات الرئيسية: 

هدف البحث إىل استنباط املعايري اإلدارية املتضمنة يف سورة يوسف، وجييب على 
ما املعايري اإلدارية اليت تضمنتها السورة املتعلقة ابإلدارة ( 1جمموعة من األسئلة هي: 

( ما املعايري 3الناجح؟،  ( ما املعايري اإلدارية اليت تضمنتها السورة املتعلقة ابملدير2الناجحة؟، 
( ما املعايري 4اإلدارية اليت تضمنتها السورة املتعلقة إبدارة االزمات احلاضرة واملستقبلية ؟، 

( 5اإلدارية اليت تضمنتها السورة املتعلقة ابلتعامل اإلداري مع املخالف ومواجهة الشائعات؟، 
( ما أهم املشكالت 6ملستوحاة من السورة؟، ما االسرتاتيجيات املناسبة لتطبيق املعايري اإلدارية ا

 اليت واجهت يوسف يف تطبيق تلك املعايري اإلدارية؟ 

ويكتسب البحث أمهية كبرية كوسه سيوظف القصص القرآين يف تطوير األداء اإلداري 
ووضع لبنة أساسية يف املعايري اإلدارية من منظور إسالمي، وقد سار البحث وفق خطوات 

متقنة؛ مبا حيقق اخلروج بفائدة كبرية، وإضافة جديدة إىل حقل اإلدارة يف  وإجراءات علمية
املعايري اإلدارية من منظور إسالمي، واستخدم البحث  املنهج الوصفي التحليلي يف تكوين 
مباحثه وفصوله وحدد جمتمع البحث ابإلدارة ومعايريها، وكاست عينة البحث جمموعة من 

املخالف(،  –األزمات  –املدير  –ببعض عناصر اإلدارة )اإلدارة املعايري احملددة املتعلقة 
واحلديث عن االسرتاتيجيات واملشكالت، واستخدم الباحث يف مجع معلومات وبياانت 
البحث جمموعة من األدوات أبرزها قائمة ابملعايري اإلدارية، بعد التأكد من صدق وثبات 

ة من ثالثة أعمدة العمود األول للمعيار والعمود القائمة، مت حتويلها إىل استمارة حتليل مكوس
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الثاين لآلايت والعمود الثالث لوجه املطابقة بني املعيار واآلايت، ومت التحليل حبسب شروط 
( 95وقواعد التحليل للسورة )سورة يوسف( فوصل عدد املعايري املستوحاة من السورة إىل )

 عر  ستائج التحليل على جمموعة من (، وبعد التحليل مت5أسظر امللحق رقم ) اً معيار 
املتخصصني يف جمال التفسري واإلدارة وأقرت املعايري ووزعت على عناصر اإلدارة احملددة يف 

مدى حتقق ستائج   كاآليت :  منهاو  ( معياراً 40البحث كاآليت: املعايري املتعلقة ابإلدارة بلغت: )
، املسؤولية اجملتمعية  سطاق الفئة املستهدفة،يوجد أتثريات جاسبية للخطة خارج  ،غري خمطط هلا 

ومنها اآليت :التكوين والتطوير، احلرص على الدمج بني  ( معياراً،39واملتعلقة ابملدير بلغت: )
 ( معياراً،11واملتعلقة إبدارة األزمات بلغت: ) التنظري والتطبيق، التخطيط املالئم لكل عمل،

ت هبدوء وثبات، تبين التخطيط املسبق إلدارة األزمات، ومنها اآليت: مواجهة املواقف واألزما
ومنها  ( معايري،5واملتعلقة ابملخالف بلغت: )املعلومات والبياانت عن الطوارئ واألزمات، 

اآليت : العمل على حتقيق املصلحة العامة، مدى امتالك الشركاء ألهداف وإجنازات اخلطة، 
سرتاتيجيات اليت استخدمها يوسف عليه السالم فقد أما اال تقرير اجلزاء مقابل العمل اجليد، 

( 7( اسرتاتيجيات، وكاست أهم املشكالت اليت واجهها يوسف عليه السالم: )10بلغت: )
مشكالت، ولقد عرضت هذه على شكل ستائج وإجاابت على أسئلة البحث، وختم البحث 

 خبامتة وملخص للبحث وتوصيات ومقرتحات.  
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ABSTRAK 

Al Harethi, Mobarak Ali Aziz, 2018, Standart Administrasi 

dalam Surat Yusuf (Studi Analisis), Tesis, Program Studi 

Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (1) Dr. Munirul Abidin, 

M.Ag, (2) Dr. H. Wildana Wargadinata, Lc, M.Ag. 

Kata Kunci: Standart Administrasi, Surat Yusuf. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui standart 

administrasi dalam surat yusuf, dan menjawab serangkaian 

pertanyaan:? 1) Apa standart administrasi dalam surat yusuf yang 

berkaitan dengan manajemen yang unggul?, 2) Apa standart 

administrasi dalam surat yusuf yang berkaitan dengan manajer 

yang sukses?, 3) Apa standar administrasi dalam surat yusuf yang 

berkaitan dengan manajemen krisis masa kini dan dan masa 

mendatang?, 4) apa standart administrasi dalam surat yusuf yang 

berkaitan dengan interaksi administratif pada pelanggar dan guna 

mengahdapi tantangan?, 5) Apa strategi yang tepat untuk 

menerapkan standart administrasi dalam surat yusuf?, 6) Apa 

masalah utama yang dihadapi nabi Yusuf dalam menerapkan 

standart administrasi tersebut? 

Penelitian ini mempunyai urgensi yang besar, dimana 

penelitian ini menggunakan cerita-cerita Alqur’an untuk 

mengembangkan kinerja administrasi dan meletakkan pondasi 

dalam hal standart administrasi dari perspektif Islam. Penelitian 

ini dilakukan sesuai dengan langkah-langkah  dan prosedur ilmiah 

sehingga dapat memberikan manfaat yang besar, menambah hal 

baru dalam bidang manajemen, yaitu pada standart administrasi 

dari perspektif Islam. Peneliti menggunakan metode penelitian 

deskriptif analisis dalam menyusun bab dan sub bab, dan juga 

menentukan populasi melalui kriteria manajemen dan 

standartnya. Sampel dari penelitian ini adalah beberapa standart 
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tertentu yang berkaitan dengan beberapa elemen manajemen 

(manajemen - manajer - krisis - pelanggar), serta membahas 

tentang strategi dan masalah yang dihadapi. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan beberapa alat penelitian; 

diantaranya, daftar standart administrasi. Kemudian dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas dari daftar tersebut, setelah itu data 

disalin ke daftar analisis yang terdiri dari tiga kolom; kolom 

pertama untuk standart administrasi, kolom kedua untuk ayat-ayat 

sedangkan kolom ketiga untuk bentuk kesesuaian antara standart 

administrasi dengan ayat-ayat. Adapun analisis data dilakukan 

sesuai dengan ketentuan dan aturan analisis pada surat Al-Qur'an 

(QS Yusuf) yang menghasilkan 95 standart. Hasil analisis 

diberikan kepada para ahli di bidang tafsir dan manajemen. 106 

Standart tersebut disetujui dan didistribusikan ke beberapa elemen 

manajemen yang telah diidentifikasi dalam penelitian sebagai 

berikut: 40 standart berkaitan dengan manajmen, 39 standart 

berkaitan dengan manajer, 11 standart berkaitan dengan 

manajemen krisis, 5 standart berkaitan dengan pelanggar. Adapun 

strategi yang digunakan oleh nabi Yusuf berjumlah 10 strategi. 

Ada 7 masalah yang di hadapi nabi Yusuf.  
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 الفصل األول

 اإلطار العام 
 مقدمة - أ

إن احلمد هلل حنمده وسستعينه وسستغفره وسعوذ ابهلل من شرور أسفسنا ومن سيئات أعمالنا 
من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له 

ُوُتن  ِإال  ايا أايـُّهاا ال  ﴿  ( 1)  وأشهد أن حممدا عبده ورسوله" ِذينا آماُنوا اتـ ُقوا اَّلل ا حاق  تُـقااتِِه واالا متا
ُتْم ُمْسِلُمونا  ايا أايـُّهاا الن اُس اتـ ُقوْا راب ُكُم ال ِذي خالاقاُكم مِّن نـ ْفٍس وااِحداٍة واخالاقا ﴿  ( 2 ) ﴾ واأانـْ

ُهماا ِرجاااًل كاِثريًا وانِ  سااء وااتـ ُقوْا اَّلّلا ال ِذي تاسااءُلونا بِِه وااألاْرحااما ِإن  اَّلّلا  ِمنـْهاا زاْوجاهاا واباث  ِمنـْ
ايا أايـُّهاا ال ِذينا آاماُنوا اتـ ُقوا اَّلل ا واُقوُلوا قـاْواًل ساِديًدا ُيْصِلْح لاُكْم ﴿  ( 3) ﴾كاانا عالاْيُكْم راِقيباً 

  :( 4) ﴾ِع اَّلل ا واراُسولاُه فـاقاْد فاازا فـاْوزًا عاِظيًما أاْعماالاُكْم وايـاْغِفْر لاُكْم ُذُنوباُكْم واماْن ُيطِ 

واُقِل اْعماُلوا فاسايـاراى اَّلل ُ عامالاُكْم ﴿يقول املوىل سبحاسه وتعاىل حااًث عن العمل وإتقاسه 
ٰ عااِلِِ اْلغاْيِب واالش هااداِة فـايُـنـابِّئُ    ( 5) ﴾ُكم مباا ُكنُتْم تـاْعماُلونا واراُسولُُه وااْلُمْؤِمُنونا ۖ واساتُـرادُّونا ِإىلا

لاقاْد كاانا يِف  ﴿ويقول سبحاسه داعيًا إىل العظة والعربة والتعلم من سري األمم السابقة وقصصها 

                                                                 

ة ،(1105)رقم( 2/404) ابب ما جاء يف خطبة النكاح،كتاب النكاح،  ،الرتمذي( سنن (1 وصححه األلباين يف مشكا
 3149املصابيح برقم/

 ( 102( سورة آل عمران اآلية ) 2)

 (  1ة النساء اآلية ) ( سور 3)

 (  71( سورة االحزاب اآلية ) 4)

 (  105اآلية )  لتوبة ( سورة ا5)
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ُوِل اأْلاْلبااِب ۗ ماا كاانا حاِديثًا يُـْفتـاراٰى والٰاِكن تاْصِديقا ال ِذي بـانْيا ياداْيِه واتـاْفصِ  يلا  قاصاِصِهْم ِعبـْراٌة ألِّ
 .(1) ﴾ُكلِّ شاْيٍء واُهًدى واراْْحاًة لِّقاْوٍم يُـْؤِمُنونا 

اإلدارة هي توجيه الطاقات البشرية توجيهًا صحيحًا حنو خدمة بعضها، للوصول إىل 
اهلدف الذي حيقق اخلري والسعادة جلميع أفراد اجملتمع، عن طريق استخدام املوارد جبميع أسواعها 

علمي مبين على املعلومات واحلقائق واإلحصائيات الدقيقة، حبيث البشرية واملادية، أبسلوب 
 .(2)سصل إىل ستائج أفضل 

حظيت اإلدارة ابهتمام كبري مع أهنا حديثة النشأة كعلم مستقل، ويعزى هذا ولقد 
االهتمام إىل طبيعتها، ووظائفها، وغاايهتا، فمن حيث طبيعتها تُعد اإلدارة فرعًا من فروع العلوم 

ال يتأتى إال هبا، أو املؤسسات  ية، وتتسم ابحلتمية مبعىن أن إجناز األعمال يف املنظماتاإلسساس
اخليار يف أن أتخذ هبا أو ترفضها، ومن حيث وظائفها  أو املؤسسة وبذلك فليس للمنظمة

تنطوي اإلدارة على جمموعة من الوظائف هي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، وتتسم هذه 
ابلتشابك والتداخل، فمع أن لكل وظيفة خصوصية معينة، وتستهدف حتقيق أغرا  الوظائف 

 .أو املؤسسة حمددة، إال أن هذه األغرا  جتتمع معًا لتحقيق أهداف املنظمة

إن جناح اإلدارة املعاصرة متوقف على الكفاءات الفاعلة وفعالية إدارهتا للمؤسسة أو 
بصرف النظر عن اجلهود املبذولة؛ املسألة  النتائجاملنظمة، والنجاح مسألة حمكومة بتحقيق 

كما أن الفعالية ليست جمرد صفات   ،ليست سشاطات أو جمهودات ولكنها مسألة ستائج
تتصف هبا اإلدارة إمنا هي ستائج متوقعة حبكم الرؤية املستقبلية لنإدارة والتفاعل الوجداين من 

ت وحتديد األولوايت والشخصيات الدقيقة وال املدير واملوظفني واحلرص على االستفادة من الوق
يتم هذا كله إال من خالل معايري حمددة، وهذه املعايري هي اليت حتدد مقياس القدرة اإلدارية 

                                                                 

 (  111اآلية ) يوسف ( سورة 1)

ه، 1407ينظر: اإلدارة واحلكم يف اإلسالم الفكر والتطبيق، عبدالرمحن الضحيان، الطبعة األوىل، جامعة أهبا،  (2)
  13ص
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اليت للمدير والعاملني، كم أهنا تقيس الفعالية اإلدارية وكفاءة األداء، وكفاية الوظائف واألدوار 
ويطلق عليها معايري النضج الشخصي،  ،حتقيق االجناز يؤديها املدير واملوظفني، وقدرهتم يف

واليت هي مجاع ملعايري فعالية األداء االداري، واليت حتقق ومعايري النضج اإلداري واالجتماعي 
للمدير االستقاللية الرائسية، والنظر إىل املدى البعيد واإلجيابية واملهارات القيادية، ومتنح 

ابة والتوجيه الذايت، وتعمل على وضع احملددات االدارية لقياس املوظف تنوع االهتمامات والرق
    .   (1)األداء والقدرات 

بناًء على ما سبق يتبني أن اإلدارة وسيلة تنشد حتقيق غاايت معينة وأغرا  حمددة 
لتحقيق أهداف املنظمة، فهي تعمل على استثمار القوى البشرية واإلمكاانت املادية املتاحة من 

، أجل الو  فاء بتطلعات الفرد واجلماعة، فاإلدارة هي املرتكز الرئيس يف تطوير األفراد واجلماعات
 والعامل احلاسم يف حتقيق التنمية يف اجملاالت كافة.

أبرزها الرتبية  ،لقد تدرج التطور اإلداري فباألمس كان مقصورًا على جماالت حمدودة
سعت إىل تطوير اإلدارة التعليمية، ت اليت والتعليم، حيث ظهرت الكثري من املدارس والنظراي

وحتدثت عن سبل تطويرها، مث ما لبث أن أضحى التطور اإلداري منهجًا عامًا تسعى إليه كافة 
اإلدارات يف كافة اجملاالت، وستيجة هلذا التسابق يف تطوير اجملال اإلداري يف كافة اجلواسب 

املؤسسة، وكاست السبب الرئيس  ظهرت مشكالت عديدة أدت بعضها للعصف ابملنظمة أو
يف فشل الكثري من املنظمات واملؤسسات بل واملشاريع، وستيجة هلذه املشكالت اإلدارية 
ظهرت دعوات ملعاجلة هذه املشكالت، وكان أشهر هذه الدعوات، الدعوة إىل املعيارية 

واملقاييس اليت  معايري إدارية تتضمن جمموعة من املؤشراتاإلدارية، وهي اليت تدعو إىل وضع 
يستطيع من خالهلا املقيمون تشخيص اخللل اإلداري واملشكلة اإلدارية، والسعي حلل ذلك 
اخللل وتلك املشكلة، كما أن املعيارية تساعد على تطوير العناصر اإلدارية وكفاايهتا ومجيع 

 وظائفها. 

                                                                 

 64ير املعاصر واملهارات اإلدارية، حممد عبد املنعم شعيب، ط بدون، د بدون، صينظر: اإلدارة املعاصرة واملد (1)
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مات، ولكنها ختتلف املعايري اإلدارية هي احملكات اليت من خالهلا تقيم املؤسسات واملنظ
من مؤسسة إىل أخرى ومن منظمة إىل أخرى، ألن هذه املعايري قد حيكمها جمموعة من القيم 
واملعتقدات واالجتاهات والثقافات، وسظرًا هلذا التباين وجب على كل جمتمع وضع املعايري 

من اجملتمعات  يرياملناسبة اليت تتناسب مع قيمه ومعتقداته وثقافته، وهذا ال مينع أخذ بعض املعا
األخر مبا يتناسب وثقافة اجملتمع، لكن لألسف جند اجملتمعات اإلسالمية تعاين الكثري من 
اخللل اإلداري، كما أهنا أبسط اجملتمعات يف معاجلة املشكالت اإلدارية، والسبب يف ذلك أهنا 

، ويف الوقت سفسه مل غري قادرة على األخذ مبعايري اجملتمعات األخرى ألهنا قد تتعار  وثقافتها
 تضع معايري خاصة هبا تنطلق منها يف معاجلة مشكالهتا اإلدارية.

لقد ظهرت كثري من األدلة املعيارية كدليل االحتاد األورويب ودليل املنظمة الياابسية والدليل 
من  الربيطاين وغريها من األدلة العاملية، واليت تسعى هذه القوى لفرضها على اجملتمعات العاملية

خالل تنفيذ بعض املشروعات، ولكن بشرط تنفيذ تلك املعايري اخلاصة هبا، واحلقيقة أن سسبة  
من معايري تلك الدول ميكن استخدامها لعدم تعارضها مع ثقافتنا ولكن تظل فجوة كبرية كبرية 

 ؛أعظم الكتب السماويةيف التقييم اإلداري، ومن هذا املنطلق وجب االلتفات للقران الكرمي 
ألسه تضمن منهاج احلياة ملن تدبره وسار على هنجه، ويؤكد ذلك كل ما يتوصل العلم احلديث 
إىل اكتشاف أو جتربة إال ويكون القرآن الكرمي قد تناول هذه التجربة أو أشار إىل ذلك 

والذي أعدت فيه  ،االكتشاف والشواهد على ذلك كثرية، ومن تلك الشواهد علم اإلدارة
ولقد وردت يف القرآن الكرمي أبوصاف خمتلفة، ومسميات  ت بفنوسه األحباث،الدراسات، وفاض

عديدة، ذكرت على شكل قصص قرآين، محلت يف طياهتا األسس واملبادئ واملعايري اإلدارية 
ومعيار تقدمها، ففاضت  ،املختلفة، اليت كاست طريق جناح وازدهار تلك األمم، ومقياس رقيها

، سواًء  كمة وجناح وخربة يف جمال اإلدارةلقصص اليت تنبأان عن حسور القرآن الكرمي بتلك ا
قتها ابألمم أو اجملتمعات كاست إدارة الدولة بكافة شؤوهنا، أو إدارة أزماهتا، أو إدارة عال

، كقصة طالوت وإدارته للجيش املسلم وجميء داوود عليه السالم على أثره، وذكر القرآن آسذاك
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رته، مث كان احلديث عن سليمان عليه السالم وقصته يف إدارة الكون الكرمي أمور دقيقة يف إدا
بكل خملوقاته، وقصته مع ملكة اليمن آسذاك، اليت أظهرت قدرة وخربة على إدارة األزمة اليت  

كل تلك القصص وغريها اليت ال يتسع املقام حلصرها، حتتم علينا  كادت تقضي على بالدها،
سيها وتوظيف ما ورد يف طياهتا من احلكمة واخلربة يف إدارة سرب أغوار تلك القصص وفهم معا

لقد كان يف األمور يف شئون حياتنا ومعاجلة مشاكلنا وقضاايان وهذه هي العربة املرادة يف قوله ) 
  .( قصصهم عربة

قصة سيب هللا يوسف عليه السالم من هذا املنطلق جاءت فكرة البحث ابحلديث عن و 
الباحث أن رغبة  جاءتيف هذا البحث،  ستكون حمطة اسطالق واليتاليت حنن بصددها، 

 ،إال أن الباحث أدرك أسه سيلج حبرًا متالطم األمواج ،يتناول املعايري اإلدارية يف القرآن الكرمي
فآثر أن يقتصر البحث على قصة واحدة من قصص القرآن الكرمي قصة سيب  ،واباًب ال هناية له

والذي قال الرسول صلى هللا مي ابن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي هللا يوسف عليه السالم الكر 
َعْبِد اَّللِه ْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللهُ َعنْ ُهَما، َعِن النهيِبِّ عن صحيح الديث احلعليه وسلم فيه كما يف 

يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب ْبِن الَكِرمِي  الَكِرمُي اْبُن الَكِرمِي اْبِن الَكِرمِي اْبنِ »َصلهى هللُا َعلَْيِه َوَسلهَم قَاَل: 
وإن البحث جاء ليكون مسامهة بسيطة يف معاجلة الكثري من  ( 1 )« ِإْسَحاَق ْبِن إِبْ رَاِهيمَ 

املشكالت اإلدارية اليت تعصف مبجتمع اإلدارة يف بالد املسلمني فتجدهم بني مشرٍق ومغرب 
 .للبحث عن حلول لتلك املشكالت

 ،اإلدارة كافة واملتعلقة بعناصرالسورة املستوحاة من عايري اإلدارية سيتناول البحث املو 
واليت ستكون تلك املعايري متوافقة لقيم ومعتقدات وثقافة اجملتمع االسالمي فتساهم يف حل  

كثري من اإلشكاالت واملشكالت اإلدارية إبذن هللا، وحبسب خربة الباحث يف جمال اإلدارة فإن 

                                                                 

ابب قوله: }ويتم سعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أمتها على أبويك من كتاب تفسري القرآن،   :صحيح البخاري  (1)
  (   4688رقم )  ( 76/ 6)، قبل إبراهيم وإسحاق{
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ة بعدم وجود ضوابط وحمكات إدارية حيتكم إليها عناصر اإلدارة معظم املشكالت متعلق
 ويسريون عليها.

، ولكن طرقت من د إىل طرق السورة من هذه الزاويةوحبسب علم البحث مل يتطرق أح
(  1) عدا دراسة واحدة  ،زوااي أخرى متعلقة بتفسريها سواًء كان تفسريًا عامًا أو موضوعياً 

من حصر للمعايري  شري إىل ماحنن بصددهومل ت ،االدارة فقطأدوات  تناول على اقتصرتو 
، وهلذا رأى الباحث أن يتناول السورة بسربها وحتليلها وفق قائمة خاصة املتضمنة يف السورة

، مث املعياربتحديد وصياغة ويستنبط ما تضمنته السورة من معايري  ،ابملعايري اإلدارية املختلفة
يخرج البحث فومدى التطابق بني املعايري واآلية الدالة عليه،  ،ما يدل عليه من السورةذكر 

ابملعايري اإلدارية املتضمنة أو املستوحاة من سورة يوسف وتطبيقها يف اجملاالت اإلدارية املختلفة 
         :وقد جاء البحث ليجيب عن التساؤالت اآلتية

 :أسئلة البحث - ب
  ؟ما املعايري اإلدارية اليت تضمنتها سورة يوسف

  :ويتفرع منه األسئلة اآلتية

  ؟ما املعايري اإلدارية اليت تضمنتها السورة املتعلقة ابإلدارة الناجحة :1س

  ؟الناجح ملديرما املعايري اإلدارية اليت تضمنتها السورة املتعلقة اب :2س

 ستقبليةوامل ما املعايري اإلدارية اليت تضمنتها السورة املتعلقة إبدارة االزمات احلاضرة :3س
  ؟

املخالف ما املعايري اإلدارية اليت تضمنتها السورة املتعلقة ابلتعامل اإلداري مع  :4س 
  ؟ومواجهة الشائعات

 ؟: ما االسرتاتيجيات املناسبة لتطبيق املعايري اإلدارية املستوحاة من السورة5س
                                                                 

  .غزة ،اجلامعة االسالمية ،كلية أصول الدين  ،ورة يوسف عليه السالماإلدارة يف س :انيف قرموطدراسة (  1)
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   ؟: ما أهم املشكالت اليت واجهت يوسف يف تطبيق تلك املعايري اإلدارية6س

 : ما املصطلحات اإلدارية اليت تضمنتها السورة ؟7س

 :أهداف البحث - ت
 .يوسف سورة تضمنتها اليت اإلدارية املعايري حتديد -1
 .اليت تضمنتها السورة الناجحة ابإلدارة املتعلقة اإلدارية معرفة املعايري -2
 .السورة تضمنتها اليت الناجح ديرابمل املتعلقة اإلدارية املعايري حتديد -3
 تضمنتها اليت واملستقبلية احلاضرة االزمات إبدارة املتعلقة اإلدارية املعايري ة معرف -4

 .السورة

 ومواجهة الشائعات املخالف مع اإلداري ابلتعامل املتعلقة اإلدارية معرفة املعايري  -5
 .السورة تضمنتها اليت

 .ورةحتديد االسرتاتيجيات املناسبة لتطبيق املعايري اإلدارية املستوحاة من الس -6
  .معرفة املشكالت اليت واجهت يوسف عليه السالم يف تطبيق تلك املعايري -7

 :فوائد البحث - ث

مما الشك فيه أن أي حبث أو دراسة ال يكون هلا القبول إال يف حالة معرفة أمهيتها 
وفوائدها وسنقف عند بعض فوائد البحث احلايل بعد إجنازه إن شاء هللا وذلك يف النقاط 

  :اآلتية

يد على ربط األمة االسالمية بكتاب رهبا والرجوع إليه يف مواجهة مشاكل التأك -1
 ومعضالت احلياة  

والقضااي توظيف قصص وأمثال القرآن الكرمي يف وضع احللول للمشاكل    -2
 .مجيعاً 
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بفهم ومعرفة وإدارهتا مواكبة السباق املعريف الذي خيوضه العامل يف تطوير احلياة  -3
 .رمي وتوظيفهامعاين وأحكام القرآن الك

جماالت حتريك العقول املسلمة يف البحث العلمي فيما يتعلق بقصص القرآن يف  -4
 .األخرىاجملاالت  اإلدارة و

  .فتح الباب أمام الباحثني لدراسة قصص القرآن الكرمي من زوااي خمتلفة -5

 :مسلمات البحث - ج

  .احلياةالقصص القرآين مل أيت اعتباطًا وإمنا ليعاجل قضااي ومشاكل  -1
 .العظة والعربة يف القصص القرآين توظيفه يف شىت مناحي احلياة -2
اإلدارة النبوية املوحى إليها من السماء أعظم سفعًا من اإلدارة البشرية املستفادة من  -3

 .التجارب
  .االستفادة من جتارب األمم طريق النجاح اآلمن -4

 :حدود البحث - ح

  :ميكننا حتديد حدود البحث يف اآليت

 .املعايري اإلدارية املتضمنة يف سورة يوسف :عيةاحلدود املوضو  -

 .من بداية السورة إىل هنايتها :احلدود املكاسية -
 .قصة يوسف يف زمنة :احلدود الزماسية -

 :الدراسات السابقة - خ

بعد االطالع والبحث وقف الباحث على عدد من الدراسات اليت تناولت سورة يوسف 
  :وهي كاآليت
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" فوائد مستنبطة من  بعنوان :ه1370ن سعدي دراسة العالمة عبد الرْحن ب -1
 (1)قصة يوسف عليه السالم " 

تناول العالمة السعدي رمحه هللا يف هذا الكتاب الفوائد املستنبطة من سورة يوسف حيث 
 .صفحة 84جعل الكتاب يف صورة فوائد وقد جاء الكتاب يف 

وة والعلم يف " الوحي والنب :بعنوان :م1990دراسة عبد احلميد حممود طهماز  -2
  (2)سورة يوسف " 

هدف البحث إىل بيان أن الوحي مصدر من مصادر احلقيقة والعلم وجاء الكتاب يف 
تضمن احلديث عن احملن املتوالية اليت مره هبا يوسف عليه السالم وجاء فصلني الفصل األول 

  .لطانيتحدث عن حياته عليه السالم واستقاله إىل ٌسدة احلكم والس :الفصل الثاين
" املنهج االقتصادي يف التخطيط لنيب  بعنوان :م1994دراسة نواف احلليسي  -3

 (3)هللا يوسف عليه السالم " 
إىل بيان املنهج االقتصادي لنيب هللا يوسف عليه السالم يف جاسب هدف البحث 

حتدث عن أمهية دراسة علم التاريخ  :وقد مشل البحث سبعة مباحث رئيسية األول ،التخطيط
قتصادي ملنهج قصص القرآن الكرمي واملغزى احلق لعلوم التخطيط، أما املبحث الثاين فقد اال

تضمن شرحًا مفصاًل لعلم التخطيط الفردي واخلطوات التخطيطية العلمية للتخطيط واحملظورات 
 ،واملنهيات االسالمية للتخطيط والسمات واالخالقيات االسالمية يف التخطيط الفردي

ث اقتصر على تعليم هللا عز وجل يوسف عليه السالم علم أتويل االحاديث واملبحث الثال
بحث الرابع حتدث فيه وعلمه العلم واحلكمة مث علمه عز وجل علم الرؤاي وعلم أسباء الغيب، وامل

                                                                 

فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السالم: العالمة عبدالرمحن بن انصر السعدي، الطبعة األوىل، مكتبة أضواء  (1)
 ه1420السلف، الراي ، 

 م1990الدار الشامية، بريوت، الوحي والنبوة يف العلم: عبد احلميد حممود طهماز، الطبعة األوىل،  (2)

، سواف بن صاحل احلليسي، الطبعة الرابعة، د بدون، السالم عليه يوسف هللا لنيب التخطيط يف االقتصادي املنهج (3)
 م1994الراي ، 
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ل ما يتعلق بعلوم التخطيط للدولة واخلطة السبعية وكذلك حتدث يف املبحث عن الباحث عن ك
االسالم حلياتنا االقتصادية العملية وعلوم التخطيط واملسؤولية املتنوعة السمات التخطيطية يف 

وجاء املبحث اخلامس ليوضح فيه منهج يوسف عليه  ،مث حتليل علوم الدولة يف القرآن الكرمي
السالم يف التخطيط احلكومي واإلداري الذي تضمن خطة الدولة املستقبلية بعيدة املدي 

ة وحتدث أيضًا عن السمات اال سالمية للخطة املستقبلية للدولة كما ذكر املبحث املراحل العلمي
األوىل للخطة العامة للدولة، واقتصر املبحث السادس على السمات التخطيطية يف العالقات 
اإلسساسية مع الشعوب والقبائل اجملاورة، أما املبحث السابع فقد شرح فيه الباحث التخطيط 

  .العام حلماية الدولة
" بعض املبادئ الرتبوية املستنبطة من بعنوان  :ه1421حممد الرحيلي  دراسة  -4

القصة القرآسية ذات هدفت الدراسة إىل بيان أمهية  (1) قصة يوسف عليه الصالة والسالم"
الرتبوية،  دراستها على جاسب كبري من األمهية وخصوًصا من الناحيةو رفيع، الرتبوي الغزى امل

مي تنفذ من خالله الدعوة إىل القلوب فتهزها وإىل النفوس فهي قالب تربوي ومنرب إعال
سفًضا. فيها تربية شاملة متكاملة تريب الفرد واجليل املسلم على األخالق اإلسالمية  فتنفضها

 .والتعاليم الرابسية

ومن هذا املنطلق تناول الباحث دراسته "بعض املبادئ الرتبوية املستنبطة من قصة يوسف 
سالم" ولقد اعتمد الباحث على املصدرين األساسني القرآن والسنة وجتنب وال عليه الصالة

 .األخبار على قدر اإلمكان اإلسرائيليات وما مل يصح من

عر  الباحث يف الفصل األول: إىل مقدمة الدراسة، وموضوعها، وأمهيتها، وأهدافها، 
  .واملنهج املستخدم فيها، والدراسات السابقةهتا وتساؤال

                                                                 

، ، حممد الرحيلي، رسالة ماجستري، كلية الرتبيةوالسالم الصالة عليه يوسف قصة من املستنبطة الرتبوية املبادئ بعض(1)
 ه1421جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 
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الفصل الثاين:  مفهوم القصة القرآسية، والفرق بينها وبني غريها من القصص، وعر  يف 
 .الرتبوية للقصة القرآسية واملميزات

 .وعر  الفصل الثالث:  مكاسة قصة يوسف عليه الصالة والسالم ومزاايها وملخصها

 وعر  يف الفصل الرابع: إىل بعض املبادئ يف قصة يوسف عليه الصالة والسالم وهي 
  .العفة ،الصدق ،الثقة ابهلل تعاىل ،الشكر ،الصرب ،االبتالء ،سالمة الفطرة ن،ميااإل

وعر  الفصل اخلامس: إىل التطبيقات الرتبوية للمبادئ املستنبطة من قصة يوسف عليه 
واستخدم الباحث يف الدراسة املنهج االستنباطي  ،تمعجملوالسالم يف البيت، واملدرسة، وا الصالة

 .املبادئ الرتبوية من القصةيف استخراج 

رغم وجود كثري من   :اآليتاخلامتة، والنتائج، والتوصيات وكان من أبرز النتائج  اً وأخري 
وامللحمة إال أسه ال  األلفاظ اليت تشبه القصة يف اللغة العربية مثل احلكاية، والرواية، األسطورة،

وملا بينها وبني تلك  هلا بذلك، ،يةجيوز أن يطلق أحد هذه األلفاظ على القصة القرآسية لتسم
 .األلفاظ من اختالف يف احملتوى

متزج لنا قصة يوسف عليه الصالة والسالم بني الواقعية واملثال فهي ترسم لنا صورة 
الصالة والسالم النيب والبشر يف آن واحد؛ النيب يف إمياسه، وتقواه، وعصمته، وما  يوسف عليه

، يف حدود علمه، وطاقته، وما يدفع به عن سفسه من بالءالسماء، والبشر  أيتيه من وحي
إن ، و يعد قدوة للشباب احلائر يف شهواته يف هذا العصر ،يوسف عليه الصالة والسالمو 

 تمعات؛ فهي تكفلجملللتمسك ابملبادئ اإلسالمية مثارًا عظيمة تعود ابلنفع على األفراد، وا
  .ت أمنًا، وسكينة، وتقدًما، ورقيًاوللمجتمعا ،لألفراد سعادة يف الدسيا واآلخرة

كما أوصى الباحث ابلعناية ابلقصة القرآسية واالستفادة مما فيها من مبادئ تربوية، وعرب 
 مفيدة.
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" الداللة اإلعجازية يف رحاب سورة بعنوان  :م1997دراسة عمر ابحاذق  -5
يف سورة يوسف، هدفت الدراسة إىل إظهار اجلواسب الفنية يف القصة القرآسية  (1) يوسف "

والكشف عن شيء من مجال القصة اآلسر وبيان عجز البشر اإلتيان مبثل قصص القرآن وإن 
) عنصر التشويقن  :حاولوا حماكاته، وقد قسم الباحث الدراسة إىل ثالثة مباحث رئيسية هي

رسم الشخصية القرآسية وحيويتها، قوة اإلحكام والربط ( مث سرد الباحث ما يستفاد من 
ايت، وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي، وحدد البحث يف إطار القصة القرآسية يف سورة اآل

  .يوسف، ومل يفرد الباحث أي ستائج للبحث لكنه حتدث يف إطار املباحث السابقة فقط
 " عرب ودالالت من سورة يوسف "  بعنوان :م2005دراسة عبدهللا بصفر  -6

صفحة  65جاء البحث يف ورة يوسف، حيث تناول هذا البحث العرب والدالالت يف س
مل يضع فيه الباحث أبواب وال مباحث فقط وضع عرب ودالالت وسرد مايدل عليها من 

   .السورة
" الصورة الفنية يف القصة القرآنية بعنوان  :م1427دراسة بلحسيين نصرية  -7

اسة إىل  الدر  تهدف (2) منوذجًا " دراسة مجالية " –عليه السالم  –قصة سيدان يوسف 
 تعر  فصول، أربعة على البحث هذا توزع قد بيان الصورة الفنية يف القصة القرآسية، و

 حتدث األول: مبحثني إىل وقسمها ووظيفتها الفنية مفهوم الصورة إىل األول الفصل يف الباحث
 و احملدثني العرب البالغيني و النقاد عند عليها اصطلح ما و اللغة يف الصورة مفهوم عن

 و التشويه أو التزيني يف وذلك الفنية الصورة وظيفة فيتناول :الثاين املبحث أما ،ملعاصرينا
 الصورة دراسة :الثاين الفصل تناول و ،االسفعالية االستجابة و العجب و ،التوضيح أو الشرح

 يف الصورة خصائص درس مبحث: مباحث ثالثة إىل تفرع قد و مي الكر القرآن يف الفنية
                                                                 

، عمر حممد عمر ابحاذق، الطبعة األوىل، دار املأمون للرتاث، بريوت، يوسف سورة رحاب يف اإلعجازية الداللة(1)
 م 1997

"، بلحسيين سصرية، مجالية دراسة"  منوذجاً  – السالم عليه – يوسف سيدان قصة القرآسية القصة يف الفنية الصورة(2)
 ه 1427تلمسان، اجلزائر،  –لة ماجستري، جامعة أبو بكر بلقايد رسا
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 الوجه رصد مبحثان و ،أيضاً  الفين تناسقها و الفين جتسيمها و احلسي ختييلها يف لكرميا القرآن
 و تشبيه من البيان أساليب أضفته ما إىل تعر  الباحث  وفيه الكرمي القرآن يف للصورة النفسي

 إىل فيه فتوجه :الثالث أما املبحث ،الكامنة الصورة كذا و ،سفسية أوجه من ،استعارة و كناية
 من القيامة مشاهد و الطبيعة مظاهر و متباينة إسساسية مناذج من القرآسية الصورة وضوعاتم

 .جحيم و سعيم

 القصة يف التصوير فن إىل فتطرق القصة عاملإىل  الثالث الفصل يفوجل الباحث  وقد
 :مباحث أربع فيه وتناول القرآسية

 على بيان فيه ركز مبحثو  العريب واألدب اللغة يف الفنية القصة مفهوم حول مبحث
 القرآسية النفسي، القصة منهج تتبع إىل فيه تعر  مبحث و ،القرآسية القصة يف الفن مفهوم

 ما و القصة القرآسية يف التصوير أوجه الرابع املبحث لنا ويعر  ،والديين التجريدي احلسي،
 وبني ياتللشخص ورسم واالسفعاالت للعواطف وتصوير اإلحياء و العر  قوة من أضفاه

 عليه يوسف سيدان قصة يف واجلمال التصوير مالمح البحث من الرابع الفصل يف الباحث 
 .ستائج من إليه توصل ما و ،مالحظات من هاستخلص ما جتمل خبامتة البحث أهنى و ،السالم

 " اإلدارة يف سورة يوسف عليه السالم "بعنوانم 2009دراسة انيف قرموط  -8
(1) : 

إبراز األدوات اإلدارية فقط يف سورة يوسف وكاست الدراسة يف ثالثة  هدفت الدراسة إىل
تناول فيه معلومات عامة عن السورة وتعريف االدارة وموقعها  :الفصل األول :فصول فقط هي

 :وجاء الفصل الثاين ،يف القرآن والسنة وعقد مقارسة بني اإلدارة االسالمية واالدارة املعاصرة
وتناول أداتني من أدوات االدارة بشيء  :وجاء الفصل الثالث ،ارة فقطوتناول فيه أدوات االد

 .من الشرح والتفصيل
                                                                 

اإلدارة يف سورة يوسف عليه السالم دراسة موضوعية: انيف شعبان عبدهللا قرموط، رسالة ماجستري، كلية أصول  (1)
 م  2009الدين، اجلامعة االسالمية بغزة، 
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بالغة مقام القص القرآن سورة "  بعنوان :م2010دراسة عزوز سطوف  -9
         :(1)"  يوسف أمنوذجاً 

هدف البحث إىل التدليل البالغي على مقام القصص القرآين سورة يوسف منوذجًا، وقد 
كان مبثابة الدراسة النظرية للبحث   :الفصل األول :ث يف ثالثة فصول هي كاآليتجاء البح

حيث عرف فيه القصة القرآسية وطبيعتها وأهم خصائصها وغاايهتا وحتديد إطارها الزمين 
واملكاين ومقوماهتا وحتدث يف املبحث الثاين عن تعريف البالغة ومفاهيم أجزائها، أما الفصل 

عن الدراسة التطبيقية للبحث، حيث كان املبحث األول عبارة عن  فكان عبارة :الثاين
استقصاء ملقامات القصة يف سورة يوسف، واملبحث الثاين التدليل من خالل حبكة القصة 

للتدليل بعلوم البالغة وفنوهنا على إعجاز  :على بالغة القرآن الكرمي، وجاء الفصل الثالث
  .القصة القرآسية

" بناء السرد القصصي يف سورة بعنوان م:2011م دراسة كما أْحد غني-10
    :(2)"يوسف

 الفنية فالقصة الفنية، القصص عن ختتلف اليت القرآسية، يوسف قَصة البحث يتناول
 الواقع من مادهتا تستمد القرآسية والقصة واخليال، احلقيقة بني املزج أو اخليال على تعتمد

 مها اجلماعية إخوته وشخصية املفردة يوسف شخصية أن البحث وبني ،التارخيية واحلقائق
 الشخصيتان

 املادي البعد على واعتمدت. متطورة يوسف قصة شخصيات معظم وجاءت ،الرئيستان
 أحداث دفع يف فاعال حمركا السالم عليه يوسف مجال صفة كاست حيث الشخصية، رسم يف

                                                                 

الة ماجستري، كلية اآلداب واللغات، جامعة منتوري بالغة القص القرآين سورة يوسف منوذجاً، عزوز سطوف، رس (1)
 م  2010قسنطينة، 

بالغة القص القرآين سورة يوسف منوذجاً، عزوز سطوف، رسالة ماجستري، كلية اآلداب واللغات، جامعة منتوري  (2)
 م  2010قسنطينة، 
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 السالم عليه يوسف بني القةالع طبيعة يف االجتماعي البعد إىل ابإلضافة التأزم، حنو القصة
 فاحلسد يوسف، إخوة شخصية رسم يف قوي بشكل النفسي البعد برز كما أبيه، من وإخوته

 الدافع مها والغرية

 متأججة، درامية بداية على القصة أحداث واعتمدت، القصة أحداث لتفجري الرئيس
 استقاء على واعتمدت ،والبعيد القريب املستقبل على الدال احلدث يف مباشرة املتلقي تقحم

 الصراع واستمر األوىل، اللحظة من يوسف قصة يف الصراع وبدأ ،وتقسيطها األحداث،
 ما يعرف املتلقي وكان األخرية، اللحظات حىت أبيه، من وإخوته يوسف بني وتداعياته اخلارجي

 السرد، على احلوار بغلبة يوسف قصة لغة ومتيزت، يعلمون ال إخوته لكن ليوسف، هللا مّكنه
 فيه ما بكل املسرح، وحوارية الرواية، وسردية السرية، ودقة القصرية، القصة تكثيف وامتلكت

 .غريه إىل مشهد ومن آخر إىل موقف من االستقال سالسة من

 النيب قصة يف اقتصادية " أبعاد بعنوان :م2013دراسة فيان صاحل علي -11
  :الكرمي" القران ضوء السالم( يف عليه يوسف)

البحث شتمل وا يف قصة يوسف عليه السالم البحث إىل بيان األبعاد االقتصادية  هدف
النيب يوسف عليه السالم كما جاءت يف  وتضمن التمهيد قصة ،على متهيد. ومبحثني وخامتة

التعريف ابالقتصاد اإلسالمي ويشتمل على املطلب  املبحث األول بعنوان،جاء ن الكرمي و آالقر 
 قتصاد لغة واصطالحا واملطلب الثاين: املبادئ والقيم األخالقية ذات املردودابال التعريف :األول

 بع: سظرةااالقتصادي واملطلب الثالث: اإلدارة والتخطيط يف اإلسالم و املطلب الر 
يوسف عليه السالم  واملبحث الثاين بعنوان، البعد االقتصادي يف قصة النيب ،اإلسالم إىل املال

 :واملطلب الثاين ،يوسف عليه السالم اخلطة االقتصادية يف سورة :ألولويشتمل على املطلب ا
بع اواملطلب الر  ،واملطلب الثالث األمن الغذائي واالقتصادي، االستهالك ابملفهوم الشرعي

 تفسري قوله تعاىل
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أهم دروس وعرب مستفادة من قصة  الباحث  ذكرمث  ،)أجعلين على خزائن األر  (
جع الواردة اواملر ، وقائمة أبهم املصادر،واخلامتة يف أهم ستائج البحث، ،ميوسف عليه السال النيب

 يف البحث.

 سورة من املستنبطة الرتبوية " املضامنيبعنوان  :م2013دراسة ماجد حممود -12
 سورة يف الرتبوية املضامني استنباط إىل الدراسة هذه هدفت (1)الرتبوية " وتطبيقاهتا-يوسف
االستنباطي،  املنهج أتبع العلم، وعمليات الرتبوية واألساليب فاألهدا يف جماالت يوسف
 16)  عددها اآلايت بلغ من جمموعة حتديد مث كاملة الكرمية السورة بدراسة اإلجراءات ومتثلت

 أهداف مع متاشيا ثالثة أبواب إىل اآلايت من اجملموعة هذه وتبويب استقائية، بطريقة آية( 
 الرتبوية املضامني الستنباط الرتبوي وكتب األدب املعتمدة، التفسري كتب إىل والرجوع الدراسة،

 سورة إن: أمهها بنتائج الدراسة فخرجت واملتعلم، جمال املعلم يف تطبيقها صيغ واقرتاح منها،
أن  كما احلركية، والنفسية واملعرفية الوجداسية املعروفة جماالهتا يف ابألهداف الرتبوية تزخر يوسف

 زاخرة وهي والتعلم ابللعب، والقدوة واحلوار كالقصة الرتبوية ابألساليب زاخرة ميةالكر  السورة
 والتنبؤ، والتصنيف وفر  الفرو  األرقام واستخدام كاملالحظة  :العلم بعمليات كذلك

 الكرمي القرآن سور ويف السورة، يف هذه البحث إلكمال أخرى دراسات إبجراء وأوصت
 .واملتعلم املعلم منها ينهل أن ينبغي تربوية مضامني من فيها ملا األخرى

 عليه يوسف قصة يف البالغي " االعجازبعنوان  :م2015علي طاهر دراسة -13
االعجاز البالغي يف قصة يوسف وتبويب ما تناثر من  مجعهدفت الدراسة إىل   (2) السالم"

  .الكتاب يف ثالثة فصول الباحث  جعلو  ،من بطون الكتب

                                                                 

وب حممود، رسالة دكتوراه، كلية العلوم ، ماجد أيالرتبوية وتطبيقاهتا-يوسف سورة من املستنبطة الرتبوية املضامني (1)
 م 2013الصرفة، جامعة داييل، العراق، 

 م2015، ط بدون، د بدون، مصر، السالم عبد الطاهر علي، السالم عليه يوسف قصة يف البالغي االعجاز (2)
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تناولت فيه اإلعجاز من  الناحية   ،اإلعجاز القرآين :كان بعنوانف األولأما الفصل 
واختالف العلماء يف االستدالل على وجوه  ،ومن مث حقيقة اإلعجاز القرآين  ،اللغوية

وللعلماء األفاضل آراء متفرقة  ،إىل وجوه اإلعجاز القرآين الباحث  بعد ذلك تطرق ،اإلعجاز
وصواًل إىل اإلعجاز  ،عر  صورًا من اإلعجاز القرآين و  ،الباحث يف وجوه اإلعجاز  ذكرها

 .خاصة بعد ظهور االكتشافات العلمية احلديثة،العلمي يف القرآن الذي شغل ابل الباحثني

على املعىن اللغوي  ى الباحث فأت ،القصص القرآين :ى بعنوانفأت الثاينأما الفصل 
،  ومن  مث   مقاصد وأغرا  رآينعلى  مجاليات  وحقيقة  القصص  الق للقصص،  وعرج

القرآن من الكتب  ومبا أن  قصة يوسف عليه السالم قد وردت فيما سبق ،القصص القرآين
مقارسة يف   ى؛ فأجر كما يقول الباحثلذلك جاسبًا يف الكتاب   جعل الباحث السماوية  فإن

إىل  بعض   ومتت اإلشارة  ،السرد القصصي بني القرآن الكرمي والعهد القدمي " التوراة "
أثر قصة يوسف يف الباحث  بعد ذلك تتبع ،يوسف عليه السالمالدالالت النفسية يف قصة 

ومن مَثه احلكمة يف عدم تكرار  قصة يوسف  ،عارضًا مناذج من ذلك التأثر ،األدب والشعر
بعد ذلك الشخصيات املكوسة لقصة يوسف عليه  ،مث مستوايت قصة يوسف ،عليه السالم

 .السالم

يف جله  تناول ،صور اإلعجاز يف قصة يوسف  :بعنوان كانف  الثالثالفصل  أما
اإلعجاز البالغي من استعارات وتشبيهات وجماز وحذف وما إىل ذلك من ضروب البالغة اليت 

ومن غريب سظمه ودقته مل أيت القرآن موافقًا  ،أعجزت أمراء البيان وبلغاء العرب وفصحاءهم
أما من حيث ربط  ،عٌض منه على  ما يوافق األوزان العروضيةبل أتى ب ،لسان العرب فقط

ووضعه موضع الشعر،   ،أن ذلك تنزياًل من قدر القرآن فريى الباحث القرآن  أبوزان الشعر 
والقرآن  ،ولكن العرو  يعد علمًا من علوم العربية ،فالقرآن الكرمي أرفع من  أن يكون كذلك

يف هذا ما مل ميس القرآن  أبس فريى أن ال ، لغتهم  وعلومهاوإمنا حتدى القرآُن العرَب يف ،عريب
ما وقعت عليه العني من اآلايت  اليت  الباحث  فذكر ؛تنزيها له وملكاسته ؛بشيء مما ال يليق به
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إىل التكرار،  وبعد ذلك تطرق ،وافقت يف حروفها   الساكنات واملتحركات    أوزان الشعر العريب
فرمبا وردت اللفظة أو اآلية مرات  ،وليس معىن التكرار أسه زائد ،لقصةوهو ما تكرر من ألفاظ اب

 .عدة ابلسورة  ولكن لكٍل منها موضعها  وسببها  وفائدهتا اليت جاءت ألجلها

  .هذا ما استطاع الباحث الوصول إليه من الدراسات املتعلقة بسورة يوسف

  :الفرق بني الدراسات السابقة والبحث احلاِل -

جبواسب  استعرا  الدراسات السابقة جند أن معظم الدراسات السابقة أهتمتمن خالل 
خمتلفة فبعضها ذكرت الفوائد املستنبطة من السورة وبعضها حتدثت عن اجلواسب البالغية 
وأخرى ذكرت املضامني الرتبوية فقط وأقرب تلك الدراسات هلذا البحث هي دراسة قرموط 

عايري اإلدارية املستوحاة من والبحث احلايل تناول امل فقط حيث طرقت أدوات اإلدارة فقط،
يتميز البحث احلايل عن الدراسات ورة والفرق بينه وبني الدراسات السابقة واضحة، و الس

ي املعايري واليت أضحت طرق جزئية مهمة يف علم اإلدارة وه هشاء هللا أس السابقة بعد إجنازه إن
كما أن البحث سيخرج بقائمة متميزة يف املعايري   ،ي إدارةاليوم املقياس الرئيس لنجاح أو فشل أ

ستفيد الكثري من اإلدارات اليت تعاين من واليت املستوحاة من سورة يوسف اإلدارية القرآسية 
كون من دون شك سقلة سوعية يف علم اإلدارة مشكالت وإشكاليات كبرية، كم ان البحث سي

   .لدراسة السورة يف جواسب أخرى متعلقة  ابإلدارة ، وسيفتح الباب أمام الباحثني إبذن هللا
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 :حتديد املصطلحات - د

 مفهوم اإلدارة: -1

 :املعىن اللغوي - أ

(: دور) مادة يف" العرب لسان" يف تعريفها جاء إذ اللُّغة، معاجم يف تعريفات عدة وردت
 إايه إلزامه حاولت إذا األمر عن فالانً  أدرت: ويقال الوصه،: وداوره وعليه، األمر عن وأداره"

 (  1)  .منه طلب إذا األمر عن وأدرته
". عليه أشرف: العمل الوزير أدار(: "أدار) مادة يف" الطالب معجم" ب  تعريف جاء كما

 .( 2) "األعمال إدارة بكيفية يتعلق علم: اإلدارة وعلم

 :املعىن االصطالحي -ب

 العام معناها يف تتفق ح،االصطال يف العامة لنإدارة تعريفات عدة اإلدارة علماء أورد
 بعض سورد وسوف خمتلفة، بتعريفات املسلمني علماء عرهفها كما اجلزيئات، بعض يف وتتفاوت

 ملفهوم ومشوهلا التعريفات أمثل إىل للوصول سعياً  ومقارستها، عليها الوقوف بغر  التعريفات
 .املسلمني غري عند ارةاإلد مفهوم عن اإلسالمية اإلدارة معىن مييِّز وما العامة اإلدارة

 :املعاصرين اإلدارة علماء عند اإلدارة تعريف *
ا العامة اإلدارة املصري سعيد الدكتور عرهف  املرتبطة والنظم األساليب جمموعة: "أبهنه

 إىل وقاطعة أساسية بصفة هتدف واليت الدولة وأجهزة منظمات تؤدِّيها اليت اإلدارية ابملناشط
 أفراد مصاحل على ومباشراً  وعاماً  شامالً  أتثرياً  قراراهتا تؤثر واليت. اجملتمع يف العام الصاحل حتقيق

 حركتها تتأثر واليت ابلتفاعل، كبرية بدرجة وتصرُّفاهتا حركتها تتأثر واليت ومجاعاته، اجملتمع
                                                                 

لتاريخ العريب، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، مؤسسة ا  ،األوىل طبعةال ،ابن منظور ،( لسان العرب مادة )دور( 1 )
 .(4/448 )م، 1995ه  1416لبنان، 

، مكتبة لبنان، بريوت، ، ط بدونحيمور حسن يوسفو حممد إمساعيل الصيين،  ،( معجم الطالب مادة )أدار( 2)
 .50م، ص 1991
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 واالجتماعية، السياسية، أبعادها جبميع والعاملية القومية البيئة وعوامل مقومات مع املستمرة
 .( 1)  "واالقتصادية

ا الفتاح عبد سعيد حممد عرهفها كما  اليت والعالقات واللوائح القواسني من مزج: "أبهنه
 على والرقابة والتنسيق التوجيه يف اإلدارة عمل وينحصر. العامة السياسة وتنفيذ بتحقيق تسمح

 ..( 2) "حمددة أهداف حتقيق بقصد األفراد من جمموعة
ا الساعايت أمني/ تورالدك عرهفها كما  حبيث العام احمليط يف اجلميع جهود تعاون: "أبهنه

 واملادي البشري تعاملها يف والقضائية، والتنفيذية، التشريعية،: الثالث السلطات عالقات تنظم
 .( 3) "العامة األهداف حتقيق أجل من

   :اإلسالم يف العامة اإلدارة تعريف *
ا اإلسالم يف عامةال اإلدارة تعريف جاء وقد      به يقوم مشروط مجاعي سشاط: "أهنه

 سلعة أو خدمة تقدمي خالل من احلكومية األجهزة مجيع يف العاملني موظفيه مع الراعي
 وفقاً  اإلدارية ممارستهم أثناء اإلدارة أبماسة منهم شعوراً  متييز بال اجلمهور أي الرعية إىل مشروعة

. املتاحة اإلمكاانت كافة ذلك يف مستغلني إلسالميةا الشريعة مصدرها وتعليمات ألسظمة
 .( 4) "والعباد للبالد والنماء والرخاء األمن توفري أجل من مباحة عامة أهداف لتحقيق سعياً 

                                                                 

ه ، 1403 ، ، دار املريخ للنشر، الراي، الطبعة الثالثةسعيد حممد املصري ،أساسيات يف دراسة اإلدارة العامة (1)
  .25م، ص 1983

املكتب العريب احلديث للطباعة والنشر، اإلسكندرية،  ،، الطبعة اخلامسة حممد سعيد عبد الفتاح ،اإلدارة العامة (2)
 .20م، ص 1986

 .21ص  ه ،1405، ، دار الشروق، جدة، الطبعة الثاسيةأمني الساعايت ،اإلدارة العامة يف اململكة العربية السعودية( 3)

الشركة اخلليجية للطباعة  ،، الطبعة األوىلأمحد بن داود املزجاجي األشعري ،مقدمة يف اإلدارة العامة اإلسالمية (4)
 .50-49م،ص 2000ه  1421والتأليف، جدة، اململكة العربية السعودية، 
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 :مفهوم املعايري -2

   ( 1) .ويسوهى غريه به يقاس الذي العِيَار واملِْعيَار  ِمْعيَار مجع املعايري  :املعىن اللغوي - أ

 أو مسؤولة هيئة وضعته املتوقع ابملستوى بيان" :املعايري هي  :طالحياملعىن االص - ب
 أو اجلودة من منشودا قدرا وحيقق إليه الوصول يراد معني هدف أو درجة بشأن هبا معرتف

 أساسا تعترب اليت واألحكام الشروط من جمموعة: أبهنا املعايري كارتر ويعرفها  ( 2)  ."التميز
 القوة جواسب إىل وصوالً  قائم هو مبا الشروط هذه مقارسة خالل من الكيفي أو الكمي للحكم

     ( 3)  .والضعف

 تستخدم اليت علمياً  املضبوطة واألحكام الشروط من جمموعة:" أبهنا حلس ويعرفها
، لتعزيزها القوة مواطن تعزيز هبدف الكمية أو النوعية على واحلكم للمقارسة أساس أو كقاعدة

      ( 4)  ."لعالجها فالضع مواطن وتشخيص

 الصورة حتدد ،أو شروط مواصفات يف تصاغ "أبهنا مقاييس :سارة الدغيثر وتعرفها
 بوضعها ويقوم املعايري له توضع الذي( املؤسسة أو) العامل لدى تتوفر أن سبغي اليت املثلى

) منشودة فأهدا لتحقيق( وعامليا حمليا)  عليها متفق وجهدا، وهي وقتا وأتخذ متكاملة منظمة

هي جمموعة من املقاييس واألحكام املقننة واملضبوطة تستخدم لتقييم   :التعريف اإلجرائي .(  5
، واليت استخدمها يوسف عليه السالم يف إدارة مصر العمل يف املؤسسات واملنظمات املختلفة

 .وأزمتها 
                                                                 

 647(، ص م 1977) .بريوت ،، مكتبة لبنان، ط بدوناملعلم بطرس البستاين ،(  حميط احمليط 1)

جملة   ،عماد الدين شعبان حسن ،(  اجلودة الشاملة وسظم االعتماد األكادميي يف اجلامعات يف ضوء املعايري الدولية 2)
 م2009اكتوبر  ،جامعة طيبة، العدد الرابع-كلية الرتبية والعلوم اإلسساسية

 )3    ( Carter: "dictionary of education Hill co  p153:1973  

 11ص م،2004د بدون،  اهات للمناهج، سامل عبدهللا حلس، الطبعة االوىل،(  حتليل االجت 4)

كلية العلوم االجتماعية، منشورات  ، سارة الدغيثر ،(  مدخل املعايري جزء من متطلب مادة االجتاهات احلديثة للمناهج 5)
 م، ص2016، جامعة اإلمام حممد بن سعود
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 :مفهوم املعايري اإلدارية -3

اإلستاجية وتوقي املخاطر  يف زايدة املساعدة ميكنها فعالة املعرفة واالبتكار ألدوات هي
 .وراحة أماانً  وأكثر أسهل اليومية الناس حياة وجعل جناحاً  أكثر اإلدارة جعل ميكنها حيث

هي جمموعة من احملكات واملقاييس اليت يضعها جمموعة من  :التعريف اإلجرائي -
ستاج وتوقي املخاطر املتخصصني لقياس مستوى سري العمل اإلداري وتساعد على زايدة اإل

  .ومعاجلة املشكالت

   :سورة يوسف -4

تقع يف اجلزئني الثاين عشر  املكية اليت سزلت قبل اهلجرة، و هي أحدى سور القرآن الكرمي
 .( آية111والثالث عشر وعدد آايهتا )
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  :تقسيمات البحث  - ذ

و من مخسة فصول يضم كل فصل جمموعة من املباحث، وذلك على النح يتكون البحث
 :اآليت

 املدخل العام للبحث :الفصل األول
  :ويتكون من املباحث اآلتية

 حدود البحث  -                   مقدمة                                    -
 الدراسات السابقة  -أسئلة البحث                                             -
حتديد مصطلحات  -            أهداف البحث                              -
 البحث 

 منهجية البحث وخطواته  -     فوائد البحث                                       -
 تقسيمات البحث  -     مسلمات البحث                                    -
 قائمة املراجع -

 اإلطار النظري للبحث :الفصل الثاين
 نظرايهتا ( -اإلدارةمعايري -مبادئها-اوظائفه –اإلدارة ) تعريفها 

  :تعريف اإلدارة -1
a.  املعىن االصطالحي  -ب                 املعىن اللغوي 
  :االدارة ومبادئها وظائف -2

 الرقابة (  –التنظيم  -التوجيه–التنسيق  -) التخطيطاإلدارة   وظائف - أ
 مبادئ اإلدارة :                  -3
  :املعايري اإلدارية -4

 عايري اإلدارية                ب أقسام املعايري اإلدارية مفهوم امل - أ
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 املعايري اإلدارية الرتبوية : -ج
  :نظرايت اإلدارة -5
 سظرايت اإلدارة  -ب                  تعريف النظرايت  - أ

 منهجية البحث وخطواته وأدواته :الفصل الثالث

 نة البحث عي -             منهج البحث                            -
 أدوات البحث  -           خطوات البحث                           -
 معاجلة البياانت  -             البياانت واملعلومات                مجع  -

 وتفسريها النتائج ومناقشتها :الرابعالفصل 

 مناقشة النتائج وتفسريها -ستائج البحث                               -

 اخلامتة :ل اخلامسالفص

 التوصيات واملقرتحات  -ملخص البحث                           -
 املالحق  -      قائمة املراجع                       -
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري 
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري 
  :توطئة 

املعايري الدين االسالمي دين اإلدارة، دين النظام، دين االتقان، يستمد كل هذه املفاهيم و 
من القرآن الكرمي دستور هذه األمة، ومن السنة النبوية املطهرة على صاحبها أفضل الصالة 
والسالم، ولقد جاءت سرية اخللفاء الراشدين املهديني من بعد سيد اخللق عليه الصالة 

مسو الفكر اإلداري والسالم، منطًا حيًا وينبوعًا متدفقًا ترتشف منه األجيال واحلضارات 
 سالمي، وحتدد لنا ماهية اإلدارة يف االسالم. اال

 ،املوارد البشرية استغاللسالم األمة إىل حسن وجه اإلحيث تطبيق إسالمي اإلدارة  
احلميدة، ال سيما أثناء ممارسة والقدرات االسساسية، ودعاان إىل التخلق ابلصفات احلسنة، والقيم 

والبعد عن الغضب،  وى، وضبط النفسالعمل اإلداري فقد حثنا على الصرب ومغالبة اهل
والعمل والتحلي ابلتواضع واللني، ودعاان إىل االجتهاد والتنظيم والتخطيط والتوجيه والرقابة، 

ع على الفرد واجملتمع، قال سبحاسه على التنسيق بني أدوات اإلدارة وتفعيلها مبا يعود ابلنف

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی )وتعاىل 

 .(1)(ی ی

وسوف  ،ةاإلدارة سظام إسالمي ورد يف صور خمتلفة، وتطبيقات متعددة يف القرآن والسن
  :اآلتية العناصروذلك يف  وظائفها ومبادئها ومعايريهاو ن اإلدارة يتم احلديث يف هذا الفصل ع

  .ومن منظور إسالمي ،العامة مفهوم اإلدارة -

                                                                 

 .2اآلية: املائدةسورة  (1)
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 .ومبادؤها وظائفها -

 : مفهوم اإلدارة -1

 :دارة من منظور عامتعريف اإل - أ
جاءت اإلدارة من األمور اليت ليس هناك إمجاع على حتديد تعريف جممع عليه، ولكن 

د هلا، وسيتم عر  تعريفات كثرية لنإدارة، مل يتفق علماء اإلدارة على تعريف شامل وموح
    :اآليت اتريفدارة ليتضح مفهومها ومن هذه التعاليت عرفت هبا اإل اتريفجمموعة من التع

اسسياب النشاط من مستوى إىل مستوى آخر، ومن  " :يعرفها دميوك وزمالؤه أبهنا
مرحلة إىل املرحلة التالية مع اسدماج مجيع العناصر بصفة مستمرة يف جمرى واحد، وعمل اإلدارة 

  (1)يف املستوى األعلى هو التأكد من حدوث اإلسدماج واستمراره " 

أو الوفاء هبدف حمدد، وكلمة إدارة اشتقت من الكلمة حتقيق غر  معني،  :اإلدارة تعين
والثاين ) منسرتي  ،الالتينية ) أدمنسرتي ( واليت تتكون من جزئيني: األول ) أد ( ومعناه خدمة

من هذين اجلزئيني جاءت اإلدارة وابلتايل يكون معىن اإلدارة خدمة  ،( ومعناه اآلخرين
ذا املعىن يكون من يعمل ابإلدارة يقوم على خدمة هب ،اآلخرين، وتعىن تقدمي العون لآلخرين

الناس، أو يصل عن طريق اإلدارة  إىل أداء اخلدمة، وهبذا تصبح اإلدارة سشاطًا حيوايً مستمراً 
فيه، فهي تنظيم خلدمة اجملتمع وإشباع حاجات أفراده ابعتبارها جزء من اجملتمع الذي تعيش 

                                                                 

، اإلدارة العا (1) مة، أدوار دميوك، و ج دميوك ل، وكوينج، ط بدون، ترمجة إبراهيم على الربلسي، مؤسسة احلليب وشركاؤه
، سقاًل عن اإلدارة يف االسالم الفكر والتطبيق، عبدالرمحن الضحيان، الطبعة األوىل، دار 418م، ص1967القاهرة، 

  21م، ص1986ه، 1407الشروق جدة، 
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)  املرسومة واحملددة هم لسبل الوصول إىل األهداف وإرشاد ،عالقات األفراد، وتوجيه جهودهم

1 )..     

تعين النشاط املوجه حنو توفري التعاون املثمر والتنسيق الفعال بني "  أبهنا:اإلدارة وعرفت 
وقد  ،(2)"اجلهود البشرية املختلفة العاملة من أجل حتقيق هدف معني بدرجة عالية من الكفاءة

وكيف ميكنه أن حيقق  ،حمور العملية اإلدارية صر البشري إذ جعلهالعن على التعريف ركز هذا 
التعاون بني األفراد وجهودهم املختلفة، وهذا يضفي على اإلدارة طابعًا خاصًا ابعتبارها عملية 

أسه يتوجب يف اإلدارة ذلك  ؛اجتماعية وإسساسية من جهة، واقتصادية وسياسية من جهة أخرى
 ،حتقق أهدافها ابالستخدام األمثل، الفعال واملنتج لنإمكاسيات احلسنة، أن تكون رشيدة لكي

حبيث حتقق كفاية  ،املوارد املتاحة مع توفري أفضل مناخ ممكن لعمل العنصر البشريحسب 
 .(  3) واستخراج أفضل الطاقات  ،إسساين مالئم الستثمار اجلهوداإلستاج يف ظل أفضل مناخ 

اجتماعية تتضمن املسؤولية عن التخطيط  " عملية :وعرف بريخ اإلدارة أبهنا
  .(4)االقتصادي والتنظيم الفعال لعمليات املنظمة من أجل حتقيق هدف أو عمل حمدد "

 واإلمكاانت البشرية القوى استثمار إىل تسعى مستمرة اجتماعية عملية" :وتعرف أبهنا
 (5)"الكفاءة من عالية بدرجة مرسومة أهداف حتقيق أجل من املادية

                                                                 

، وأساسيات 2رة، أغادير سامل العيدروس، جامعة أم القرى، حبث منشور، ت بدون، صينظر: مقدمة يف اإلدا(   1)
اإلدارة واإلشراف الرتبوي من منظورها العام واإلسالمي، حممد البعداين، جامعة االميان، حبث منشور، صنعاء، 

 7ه، ص1434

 .5 ص ،1422،الراي  ،اخلامسة الطبعة ،وآخرون النمر سعود والوظائف، األسس ،العامة اإلدارة (2)

 2ينظر: مقدمة يف اإلدارة، أغادير سامل العيدروس، مرجع سابق، ص(   3)

ينظر: االدارة عملية وسظام، كامل بربر، الطبعة األوىل، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، (   4)
اندية عبداجلواد اجلرواين، وهويدا حممد عبد ، واالجتاهات احلديثة يف إدارة املنظمات االجتماعية، 14ه    ص1416

 21م، ص2014املنعم، ومنال عبدالستار فهمي، الطبعة األوىل، مكتبة الرشد، الراي ، 

 .18 ص،ه 1427 ،األوىل الطبعة ،اجلضعي سعد خالد ،والوظائف النظرايت :اإلدارة (5)
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معرفة ماذا تريد مث تتأكد أن األفراد يؤدوسه أبحسن وأرخص طريقة  :عرفها اتيلور أبهناوي
   ( 1)ممكنة"

"ذلك العضو يف املؤسسة املسئول عن حتقيق  :أما تعريف اهلواري لإلدارة فيعرفها أبهنا
النتائج اليت وجدت من أجلها تلك املؤسسة سواء أكاست املؤسسة شركة أم مستشفى أم 

سشاط يتعلق إبمتام االعمال بواسطة أشخاص  :.. اخل، وقال أبهنا.أو مصلحة أو وزارةجامعة 
 (2)آخرين"

العملية اليت ميكن بواسطتها تنفيذ  ":تعريف موسوعة العلوم االجتماعية اإلدارة أبهنا
الناتج املشرتك ألسواع ودرجات خمتلفة من  :وتعرفها أيضًا أبهنا غر  معني واإلشراف عليه،

 (3) اإلسساين الذي يبذل يف هذه العملية " اجلهد

 (4)" اإلدارة هي عمل القيادة التنفيذية "  :ويقول رالف دافيز

" العملية اخلاصة بتنسيق وتوحيد جهود العناصر املادية والبشرية يف :ويعرفها عالقي أبهنا
مراقبة هذه املنظمة من مواد وعدد ومعدات، وأفراد وأموال عن طريق ختطيط وتنظيم وتوجيه و 

 (5)اجلهود من أجل حتقيق األهداف النهائية للمنظمة " 
                                                                 

مرجع  االجتماعية، املنظمات إدارة يف احلديثة واالجتاهات ،14ص مرجع سابق، وسظام، عملية االدارة :ينظر(   1)
 21ص ،سابق

 اإلدارة م، و1982ينظر: اإلدارة: األصول واألسس العلمية، السيد اهلواري، ط بدون، مكتبة عني مشس، القاهرة، (   2)
 واالجتاهات ،14مرجع سابق،  صوسظام  عملية االدارة، و 21مرجع سابق، ص والتطبيق، الفكر االسالم يف

 21، مرجع سابق صاالجتماعية املنظمات إدارة يف ديثةاحل

اإلدارة العامة والسلطة السياسية يف اجلزائر، شاريب حممد، رسالة ماجستري، جامع اجلزائر، كلية العلوم  ينظر: (  3)
 15م، ص2007السياسية واالعالم، 

مرجع  االجتماعية، املنظمات إدارة يف احلديثة واالجتاهات ،14ص مرجع سابق، وسظام، عملية االدارة :ينظر(   4)
 21ص سابق،

، 1401اإلدارة: دراسة حتليلية للوظائف والقرارات اإلدارية، مدين عبدالقادر عالقي، ط بدون، دار هتامة، جدة، (5) ه
 100ص
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" فن احلصول على أقصى النتائج أبقل جهد حىت ميكن  ويعرف جون مي اإلدارة أبهنا
تقدمي أفضل خدمة ممكنة حتقيق أقصى رواج وسعادة لكل من صاحب العمل والعاملني مع 

  .(1)للمجتمع " 

من األسشطة املتميزة املوجهة حنو االستخدام الكفء  جمموعة" :وتعرف اإلدارة أبهنا
 .(2)"والفعال للموارد، وذلك لغر  حتقيق هدف ما، أو جمموعة من األهداف

 اإلدارة عند علماء اإلدارة املعاصرين: وتعرف

ا : "جمموعة األساليب والنظم املرتبطة عر ف الدكتور سعيد املصري اإلدارة العامة أبهن 
رية اليت تؤدِّيها منظمات وأجهزة الدولة واليت هتدف بصفة أساسية وقاطعة إىل ابملناشط اإلدا

حتقيق الصاحل العام يف اجملتمع. واليت تؤثر قراراهتا أتثريًا شاماًل وعامًا ومباشرًا على مصاحل أفراد 
كتها اجملتمع ومجاعاته، واليت تتأثر حركتها وتصرُّفاهتا بدرجة كبرية ابلتفاعل، واليت تتأثر حر 

املستمرة مع مقومات وعوامل البيئة القومية والعاملية جبميع أبعادها السياسية، واالجتماعية، 
 . (3)واالقتصادية"

" اهليمنة على آخرين جلعلهم يعملون بكفاءة حتقيقًا هلدف  :ويعرفها عساف أبهنا
 (4)موقوت منشود" 

                                                                 

مرجع  االجتماعية، املنظمات إدارة يف احلديثة واالجتاهات ،14ص مرجع سابق، وسظام، عملية االدارة :ينظر(   1)
 21ص سابق،

 مرجع سابق، االجتماعية، املنظمات إدارة يف احلديثة واالجتاهات ،14ص مرجع سابق، وسظام، عملية االدارة :ينظر(2)
 21ص

ه ، 1403دار املريخ للنشر، الراي ،  ،، الطبعة الثالثة سعيد حممد املصري ،أساسيات يف دراسة اإلدارة العامة(3) 
 . 25م، ص 1983

 13م، ص1976دارة، حممود عساف، ط بدون، دار الناشر العريب، القاهرة، أصول اإل (4)
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ا اسني واللوائح والعالقات اليت : "مزج من القو كما عر فها حممد سعيد عبد الفتاح أبهن 
تسمح بتحقيق وتنفيذ السياسة العامة. وينحصر عمل اإلدارة يف التوجيه والتنسيق والرقابة على 

 .(1)جمموعة من األفراد بقصد حتقيق أهداف حمددة"

ا : "تعاون جهود اجلميع يف احمليط العام حبيث تنظم كما عر فها أمني الساعايت أبهن 
الثالث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، يف تعاملها البشري واملادي من  عالقات السلطات

 . (2)أجل حتقيق األهداف العامة"

 (3)تنسيق اجلهود املتعددة بقصد حتقيق السياسة العامة  وتعرف اإلدارة أبهنا:

" جمموع العمليات واإلجراءات واخلطوات اليت هدفها تنفيذ أو حتقيق  :وتعرف أبهنا
 (4)اسة العامة اليت تعتنقها حكومة ما أو تصل للحكم معتنقة الرغبة يف تنفيذها"السي

" جمموعة العمليات واملبادئ والقواعد واالساليب العلمية والفنية  :وتعرف اإلدارة أبهنا
والقاسوسية، اليت تقودها وتتوالها سلطات ومنظمات عامة جلمع شتات اجلهود، والطاقات 

لبشرية والتنظيمية وحتركها، وتوجهها بواسطة عمليات التخطيط والتنفيذ والوسائل املادية وا
والتنظيم واملتابعة والرقابة؛ لتحقيق األهداف العامة الرمسية احملددة يف السياسات العامة للدولة 

   (5)مبا تتوافق مع متطلبات اجلهود املختلفة " واملطلوب إجنازها 

                                                                 

، املكتب العريب احلديث للطباعة والنشر، اإلسكندرية، ، الطبعة اخلامسةحممد سعيد عبد الفتاح ،اإلدارة العامة  (1)
 .20م، ص 1986

م، 1985ه    1405دار الشروق، جدة، ة الثاسية، الطبع ،أمني الساعايت ،اإلدارة العامة يف اململكة العربية السعودية  (2)
 .21ص 

 43م، ص1993أصول اإلدارة، ابراهيم عبدالعزيز شيحا، ط بدون، سشأة املعارف، اإلسكندرية،  (3)

 . 17م، ص1963اإلدارة العامة والسياسة، عبد امللك عودة، ط بدون مكتبة االجنلو املصرية، القاهرة  (4)

 29م، ص1975القباين، الطبعة الثاسية، دار النهضة العربية، القاهرة،  اإلدارة العامة، بكر (5)
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  :تعريف اإلدارة من منظور إسالمي - ب

اك عالقة وطيدة بني اإلدارة والشريعة اإلسالمية، فقد أشار القران الكرمي بلفظة اإلدارة هن
ناُكْم{  ًة ُتِديرُ   ًة حااِضرا   }ِإال  أان تاُكونا ِِتاارا يف قوله تعاىل:  ويف السنة النبوية إشارة  ،(1)ونـاهاا بـايـْ

ال تقوم "وسلم قال:  أخرى يف حديث كعب بن عجرة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه
 .(2)"الساعة حىت يدير الرجل أمر مخسني امرأة

هو  أن  مفهوم اإلدارة املعاصرة:إليه؛ يظهر هتدف وما السابقة التعريفات  خالل ومن
 األجهزة العامة يف الدولةيف  والقواسني واألساليب اليت متارسجمموعة النظم والتشريعات 

تفاعلها مع و والتوجيه والرقابة والتنسيق لتخطيط والتنظيم اب من خالل القيام، واألجهزة اخلاصة
حمددة هبدف الوصول إىل أقصى قدر البيئة احمليطة وفق ما يتوفر فيها من موارد خالل فرتة زمنية 

 خدمة اجملتمع.لغر  حتقيق األهداف املنشودة يف كن مم

 : اإلدارة وظائف -2

 : التخطيط - أ

 تنفيذ أجل من والوسائل الطرق أفضل لتحديد بلابملستق التنبؤ عملية عن عبارة وهو
 سنوات مخس مدهتا تكون قد واضحة خطط وضع خالل من املرجّوة، واألهداف العمل وإجناز

 .األجل قصري وختطيط األجل، طويل ختطيط: لقسمني ويقسم أكثر، أو

 ،املاضي استقراء خالل من التنفيذ عملية يسبق الذي املنظم التفكري : به ويقصد 
 .الفعالة ابلوسائل اهلدف لتحقيق ؛املطلوبة القرارات إلعداد ؛ابملستقبل والتنبؤ احلاضر ودراسة

                                                                 

 282:اآلية البقرةسورة (   1)

رََة، َعْن َكْعِب بِْن ُعْجرَةَ 1يف املعجم الكبري،  الطرباين أخرجه(   2) ي ْ  346(، ح 156/ 9، )َأبُو حَيََْي َمْوىَل َجْعَدَة بِْن ُهب َ
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عن  .(1)هو العنصر اإلدارّي الذي يسعى إىل حتقيق الرؤى واملهام واألهداف :التخطيط
يتميز التخطيط مبجموعة من اخلصائص و  (2) طريق تنفيذ األفعال الصحيحة لوضع خطة مناسبة

. اإلدارّية األهداف بتحقيق يهتمّ  ،لنإدارة األساسّية والوظيفة العنصريعد  التخطيط أن وهي:
 عمليةً  يُعترب ،عمل أيّ  بتنفيذ البدء قبل التفكري يف أساسيّ  بشكلٍ  هتتمّ  عقلّيةً  وظيفةً  يُعدّ 

 يف مستمرة تغيريات وجود على يعتمد إذ الديناميكّية؛ الوظائف من وظيفة التخطيطو ، مستمرةً 
خطط العمل

ُ
 األعمال توقع على التخطيط يعتمدو  ،العمل بيئة يف تغريات لظهور ستيجةً  له؛ امل

 (3) .املستقبل يف العمل توّجه لتوقع علمّية تقنيات استخدام على االعتماد طريق َعن

 : التنظيم - ب

 املناطة واملهام الصالحيات يتضمن تنظيمي هيكل تشكيل أو تصميم عن عبارة وهو
 املوارد حتكم اليت والسياسات والتعليمات واللوائح ومسؤولياته لواجباته ابإلضافة موظف، بكل

   :، وقد عرف التنظيم كوظيفة إدارية بعدد من التعريفات منهاالبشرية

 هدف أي لتحقيق الالزمة النشاط أوجه حتديد هو التنظيم أن"  :ايرويك ليندال تعريف
  (4) " أشخاص إىل إسنادها ميكن حبيث جمموعات يف وترتيبها

 أو بشخص ووعي قصد عن املتعاوسة النشاطات من سظام التنظيم"  برانرد شيسرت ويقول
 يف الفعلية املسامهة يف الفرد دور ويربز النشاطات هذه بني االتصال سظام يتطلب وهو ،أكثر

 (1)" العمل
                                                                 

(1) Jack E. Fincham, Basic Management Principles, Page 12 ،13 ،16 ،17. 
Edited.    

(2) planning", Learners Dictionary, Retrieved 2-7-2017. Edited 

(3)Smriti Chand, "10 Nature or Characteristics of Planning – Discussed!" ،
Your Article Library, Retrieved 2-7-2017. Edited.    

وأخرون، الطبعة األوىل، قسم إدارة األعمال، كلية التجارة، اجلامعة   ماجد حممد الفرا فاهيم واملمارسات،( اإلدارة امل4)
 111م، ص2002اإلسالمية، غزة، فلسطني، 
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 هناية ويف سسايناإل التعقل لتحقيق وسياسية سلوكية أمناط" :أبسه التنظيم  ساميون وعرف
 يف هبا القيام املراد واألسشطة املهام بتجميع هتتم إدارية عملية هو التنظيم أن القول سستطيع األمر

 أجل من واألقسام األسشطة بني والتنسيق والصالحيات السلطات وحتديد أقسام أو وظائف
 .(2)" ممكنة كفاءة أبفضل األهداف حتقيق

 إىل وتقسيمها هبا القيام املراد والنشاطات باتالواج حصر عملية"  :ويعرف أبسه
 بغر  ،األفراد بني العالقات وإسشاء ،واملسؤولية السلطة وتوزيع وحتديد ،األفراد اختصاصات

 .(3) "اهلدف لتحقيق وتناسق ابسسجام العمل من األفراد من جمموعة متكني
  :وله خطوات كثرية أمهها

  .األهداف األساسية حتديد -1
 واخلطط والسياسات األهداف لتحقيق الضرورية األسشطةب عمله من ما جي حتديد -2

  .املوضوعة
  .ختصيص وتوزيع األعمال -3
 .إدارية وحدة يف املتشاهبة الوظيفية الوحدات جتميع -4
 "عليا إدارية وحدة" رائسية وحدة يف بعضها مع املرتبطة اإلدارية الوحدات جتميع -5
 هذه ألداء الضرورية السلطة موعةجم كل رئيس تفويضتقرير السلطة الالزمة، و  -6
 األسشطة
 خالل من وراسيا أفقيا بعضها مع واإلدارات والوظائف األسشطة هذه ربط -7
 .أفقيا املرتبطة للوحدات التعاون وعالقات ،راسيا املرتبطة للوحدات واملسؤولية السلطة عالقات

                                                                                                                                                                                              

 111املرجع السابق، ص(1)

 111املرجع السابق، ص (2)

 مطبعةط بدون،  حممود عساف، اإلدارة، أصول، و 111املرجع السابق، ص ينظر: اإلدارة املفاهيم واملمارسات،(3)
 115،صم1982 ،القاهرة ،لطفى
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 الوظائف حيوض الذي التنظيمي اهليكل رسمإعداد اخلريطة التنظيمية للمنشأة، و  -8
 .والعالقات والسلطات

 .وظيفية وحدة لكل الوظيفي والتوصيف الوصف إعداد -9
 (1).وظيفة بكل القيام إجراءات حتديد -10

  :التنسيق  - ت

 املستوايت مجيع بني املباشرة غري أو املباشرة االتصاالت أتمني عملّية عن عبارة وهو
  .املرجّوة األهداف حتقيق منيض مبا وأفقي، عمودي بشكل التنظيمي اهليكل داخل اإلدارية

ويعرف أبسه الرتتيب املنظم جلهود اجلماعة لكي توحد هذه اجلهود يف التصرف والتنفيذ 
لتحقيق اهلدف احملدد، وهبذا يعين التنسيق من وجهة سظر اإلدارة توحيد وتكامل جهود األفراد، 

  :تلك اجلهود ابلنواحي اآلتيةوتتعلق 

  .انحية الكم والنوعمقدار اجلهود اليت تبذل من  -1
 توقيت هذه اجلهود  -2
   .توجيه وحتديد اإلجتاه الذي تسلكه -3

وتنطلق احلاجة للتنسيق اإلداري ستيجة الختالف األفراد يف فهمهم وتفسريهم للقرارات 
ح واألسظمة وسظم العمل، وكذلك يف تقديرهم لألهداف املطلوبة، اإلدارية أو السياسات واللوائ

وقرارات وسياسات املنظمة لكل العاملني بشكل دير توضيح أهداف وهنا تصبح مهمة امل

 .(2)موحد ال حيمل اللبس أو الغمو  

                                                                 

 116-115ص  ص السابق، املرجع واملمارسات، املفاهيم اإلدارةينظر:  (1)

مبادئ إدارة األعمال األساسيات واالجتاهات احلديثة، أمحد الشميمري، وعبدالرمحن هيجان، وبشرى غنام، الطبعة  (2)
 199م، ص2008-ه1429، اخلامسة، مكتبة العبيكان، الراي 
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 (1) :له هي اآليت والتنسيق سوعان تنسيق أفقي وتنسيق رأسي وله وسائل تستخدم

  :تسلسل األوامر -1

وهذا ميكن الرئيس من التنسيق  ،وتعين أن كل مرؤوس مسؤول فقط أمام رئيسه املباشر
بني مرؤوسيه؛ ألن االتصال بني العاملني يف الوحدات االستاجية ابألقسام املختلفة ال يتم إال من 

، إال يف حالة االحتياج العاجل املتعلق ابلعمل  ألحد خالل الرئيس املباشر أو الرئيس املشرتك
إىل ألن الرجوع  وهنا يكون االتصال مباشرة بني هؤالء العاملنيالعاملني من وحدة أخرى 

  .الرئيس املشرتك حيتاج وقت وجمهود ال طائل منه

 التنسيق ابلقواعد واإلجراءات:  -2

 ،ميكن التنبؤ بههذا التنسيق يكون يف حالة أن يكون العمل املطلوب القيام به 
 يتم التحديد املسبق لألعمال اليت جيب على التابعني أو املرؤوسني وهلذا ،والتخطيط له مسبقاً 

 .ا تكون القواعد واإلجراءات مفيدة لتنسيق األسشطة الروتينية املتكررةالقيام هبا، وهن

  :التنسيق ابألهداف -3

يف هذا النوع من التنسيق يقوم املديرون بتحديد املقاصد والغاايت لتابعيهم ليسهل 
 .التنسيق يف اجلهود لتحقيق األهداف

  :استخدام املساعدين يف التنسيق -4
عد للقيام بوظيفة املدير يف تنسيق اتبعية بشكل أيسر يقوم بعض املديرين بتعيني مسا

وحني يقوم بعض املرؤوسني بنقل مشكلة إىل املدير فإن املساعد يقوم بتجميع املعلومات عن 
املشكلة، ويبحث املشكلة ويقدم النصيحة عن البدائل املتاحة وهذا يزيد بفاعلية من قدرة املدير 

  سيه.  على تناول املشكالت وتنسيق عمل مرؤو 

  :وهناك وسائل أخرى للتنسيق منها اآليت
                                                                 

 212-209املرجع السابق، ص (1)
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 استخدام وسائل االتصال -1
 اللجان -2
 املشروعات ) تنظيم املصفوفات(  -3
 .املناقشات غري الرمسية -4
   املنسق اخلاص  -5

 : التوجيه  - ث

 من العمل سري ضمان أجل من إجيايب، بشكل للموظفني واإلرشاد التحفيز عملية وهو
 . لتحقيقها ظمةاملن أهداف على اطالعهم خالل

 العمل لبدء املرؤوسني إىل الرؤساء من والتوجيهات التعليمات إصدار  :والتوجيه يعىن
 الرئيس على فإن املرؤوسني، مع الرئيس بتفاعل تتعلق التوجيه عملية إن وحيث، إجنازه ولكيفية

 ذلك وأييت. املناسبة ابلطريقة يعاملهم كيف ويعرف معه، العاملني شخصية على يتعرف أن
 حيققون األفراد جعل يستطيعوا حىت املدراء عند تنميتها جيب اليت االتصال عملية طريق عن

 .املؤسسة أهداف
وتعد القيادة مسمى القيادة على هذه الوظيفة من وظائف اإلدارة  ض الباحثونويطلق بع

دارية وقلبها من أهم الوظائف اإلدارية اليت ميارسها املدير؛ ألن القيادة هي جوهر العملية اإل
 .(1)النابض، وهي مفتاح اإلدارة؛ ألهنا تقوم بدور أساسي يشمل كل جواسب العملية اإلدارية

 مسات به تتوفر رمسي بقرار شخص به يقوم إجيايب سشاط وتعرف القيادة أبهنا: "
 التأثري بوسيلة واضحة أهداف لتحقيق العاملني من جمموعة على يشرف قيادية وخصائص

" فن التأثري  :وتعرف أبهنا (2)" الضرورة وعند املناسب ابلقدر السلطة استخدام أو واالستحالة

                                                                 

 153، صسابق رجعم واملمارسات، املفاهيم اإلدارةينظر:  (1)

 جدة، ،والنشر، للطباعة العلوم دار ،الثالثة الطبعة املنيف،  هللا عبد إبراهيم، املهام األسس، املفاهيم، :اإلدارة (2)
 .186 -151ص  ص ،م1983
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" حمصلة التفاعل بني القائد ومرؤوسيه يف املواقف  :والقيادة الفعالة هي (1)على الرجال"
  :وللقيادة كوظيفة إدارية أمهية كبرية تتمثل يف اآليت (2)التنظيمية املختلفة" 

 .املطلوبة إىل ستائج تقوم بتحويل األهداف -6
 .توجه العناصر االستاجية حنو حتقيق األهداف -7
 .تنسق بني بقية الوظائف، وبدوهنا تفقد تلك الوظائف أتثريها يف حتقيق األهداف -8
 .تساعد يف التعامل املثمر مع املتغريات البيئية واليت قد تؤثر يف حتقيق األهداف -9

 . (3)حتفز األفراد وتدفعهم إىل حتقيق األهداف  -10

 (4) :وللتوجيه أدوات أمهها اآليت

احلوافز وهي املؤثرات اليت يستخدمها الرئيس مع املرؤوسني لنتائج أفضل وهي   -11
  :سوعان

العالوة واملكافأة يف حالة الثواب والتقدير للموظف، أو احلسم يف  :حوافز مادية مثل
  .حالة العقاب

ا اإلسسان معنواًي مثل كلمة الشكر وهي األشياء اليت يسعد هب :حوافز معنوية ) سفسية (
أو خطاب التهنئة وهذا يف حالة الثواب، أما يف حالة العقاب فيكون خطاب أو كالم أتسيب 

 وحتذير.

                                                                 

 33 ص األردن، الزرقاء، املنار، مكتبة ط بدون، فبصوص،  ربه عبد أمحد ،إلسالما يف القيادة فن (1)

 .563 ص م،1980 ،اإلسكندرية – املصرية اجلامعة دارط بدون،  سليمان،  حممود حنفي، شامل منهج: اإلدارة (2)

 والتغيري اإلدارية قيادةال ، و582 ص ،، مرجع سابقاإلدارية والقرارات للوظائف حتليلية دراسة :اإلدارةينظر:  (3)
 واإلدارة الدعوة حول الدويل للمؤمتر عمل ورقة خالد، يوسف حممدو  غلبون، بوبكرأ عقيل األعمال، مبنظمات

 3-2ص املاليزية، اإلسالمية العلوم جامعة م، 24/11/2010-23 بني ما الفرتة يف اإلسالمية،

ضحيان، الطبعة األوىل، دار الشروق للنشر والتوزيع، جدة، اإلدارة يف االسالم الفكر والتطبيق، عبدالرمحن ال (4)
   123 -122م، ص1986-ه1407
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وهو ما تقدمه االدارة من فرص إلتقان العمل علميًا وعمليًا عن طريق  :التدريب -12
ادية والسمعية واالجتماعية الدراسة أو الدورات؛ مما يعود على املوظف ابملكاسب املعنوية وامل

 الطيبة. 
وللعالقات اإلسساسية يف  ،وهي األداة الثالثة من أدوات التوجيه :العالقات اإلسساسية -13

   .الفكر اإلداري  االسالمي سصيب عظيم

 :والتقومي الرقابة - ج

 حسب العمل وسري األهداف، حتقيق مدى ومعرفة املوظفني أداء مراقبة عملّية وهي 
 مبا املخالف، وحماسبة املخالفات وتصحيح املنظمة، داخل هبا املعمول تعليماتوال األسظمة

  .للمنظمة الرئيسي اهلدف خيدم

ن التأكد تعين: والرقابة،  اإلدارية العملية مراحل من األخرية املرحلة والتقومي الرقابة تعترب  م
ل للتأكد من مدى اتفاقها ، وبعبارة أخرى أهنا مراجعة األعماله خطط ملا طبقاً  مت التنفيذ أن

مع اخلطة املوضوعة، أو هي وظيفة مهمتها التثبت من صحة االجتاه حنو اهلدف وتقومي هذا 
 (1)االجتاه إذا أحنرف عن اهلدف 

ل العملية اإلدارية لتنفيذ وللرقابة أمهية كبرية إذ تعترب مرحلة ووظيفة أساسية من مراح
أن يوضع سظام إداري كامل للمراقبة اإلدارية، أي اخلطة، ولكي تكون الرقابة انفعة ينبغي 

يشتمل على كافة االهداف واملؤشرات الواردة يف اخلطة، والرقابة اإلدارية هي الضمان األكيد 
ألهنا ستحدد مواضع الصحة واخلطأ ومواضع القوة والضعف يف اجلهاز  ،لنجاح الربامج التنفيذية

عملية الرقابية هي اخلطوة الصحيحة ابجتاه عملية اإلداري املكلف إبدارة اخلطة، كما أن ال
التقومي ومرتبطة هبا؛ ألن العملية الرقابية حتقق التقديرات والتنبؤات وتعدل االحنرافات على ضوء 

                                                                 

م، اململكة العربية 1990-ه1410أصول اإلدارة احلديثة، أمحد عبدهللا الصّباب، الطبعة الثاسية، مكتبة مصباح، (1)
 225ص السعودية،
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ما يتم كشفه خالل العملية الرقابية، فيتم حتسني الربامج والنظم واألداء ومستوايت التنفيذ 
      .ومعدالته

 مبا وتصحيحها لالحنراف احلقيقية األسباب اكتشاف عملية عن عبارة -:والتقومي
 االحنرافات تتكرر ال حبيث التصحيحية، اإلجراءات ومتابعة األهداف هذه مع يتناسب

 .(1)واألخطاء

 :والتقومي الرقابة عناصر أما

 وحسب املوضوعة اخلطة تكون ما غالباً  والذي عليه سقيس الذي عيارامل حتديد -1
 . قيقهحت املراد اهلدف

 .عليها احلصول مت اليت النتائج قياس  -2
 .ابملعايري النتائج مقارسة -3
 . واالحنرافات األخطاء عن الكشف -4
 يف املعيار، يف اخلطة، يف هو هل، اكتشافها أو اخلطأ أسباب عن البحث -5

  .اخل… الظروف املنفذ، الشخص
 .املناسبة التصحيحية اإلجراءات اختاذ -6
  .(3) (2).طأاخل يتكرر ال حبيث املتابعة -7

  :مبادئ اإلدارة  -3

اإلدارة العامة على مجلة من املبادئ مصدرها يف االسالم الكتاب والسنة، ويف غري تقوم 
  :االسالم، مصدرها التجربة واخلربة يف احلياة، ولنإدارة مجلة من املبادئ أمهها

                                                                 

 225ص مرجع سابق، احلديثة، اإلدارة أصولبتصرف: (1)

 ه18/8/1438اتريخ الولوج:  ttp://mawdoo3.comموقع  (2)

 ه 8/1438 /18اتريخ الولوج  https://hrdiscussion.com/hr59843.htmlموقع:  (3)

https://hrdiscussion.com/hr59843.html%20تاريخ%20الولوج%2018/
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 جعلت اإلدارة مبدأ العدل من أهم املبادئ، ولقد أعطت اإلدارة :مبدأ العدل -1
االسالمية هذا املبدأ أمهية ابلغة، واعتربته من املبادئ األساسية والضرورية ألي تنظيم بشري،  

وألي سياسية عادلة، فهو ليس مبدأ أخالقي، أو فضيلة من الفضائل، بل اعتربته جزء ال يتجزأ 
إن  " :-رمحه هللا  -، يقول ابن القيم (1)يكون الشرع من الشرع والدين، فحيث يكون العدل 

هللا سبحاسه وتعاىل أرسل رسالة، وأسزل كتبه ليقوم الناس ابلقسط، وهو العدل الذي قامت به 
السموات واألر ،  فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر بوجهه أبي طريق كان فثم شرع هللا 

، ولقد (2)ودينه، بل قد بني سبحاسه مبا شرعة من طرق؛ أن مقصوده إقامة العدل بني عباده" 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ )لقرآن الكرمي على هذا املبدأ بقوله سبحاسهأكد ا

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

ويدخل يف هذا اخلطاب  ،هذا اخلطاب للوالة واألمراء واحلكام :يقول اإلمام القرطيب( 3)(ۈئ

ستوايت فالقاضي خماطب والرئيس والوزير والوايل وسائر احلكام على شىت امل (4)مجيع اخللق 
جزاء  –صلى هللا عليه وسلم  –وبني الرسول  (5)احلكم واإلدارة إن حيكموا بني الناس ابلعدل

: " إن املقسطني عند هللا على منابر من سور -عليه الصالة والسالم –من حيكم ابلعدل فقال 
 فالعدل مبدأ عظيم .(6)على ميني الرمحن، الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا " 

 ومطلوب يف كل التعامالت. 
                                                                 

  155م، ص1986لدار اجلامعية، بريوت، ينظر: سظرية الدولة يف  االسالم، عبدالغين بسيوين، ط بدون، ا (1)

الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، مشس الدين حممد بن القيم اجلوزية، الطبعة األوىل، دار اجلبل، بريوت،  (2)
 21م، ص1998

 .58اآلية: النساءسورة  (3)

م، 1996العلمية، بريوت، اجلامع ألحكام القرآن، أبوعبدهللا بن أمحد القرطيب، الطبعة اخلامسة، دار الكتب  (4)
 166ص

 110م، ص 2003اإلدارة العامة، مصطفى أبو زيد وزميله، ط بدون، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  (5)

  4677صحيح مسلم، كتاب اإلمامة، ابب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر،)  /   (، ح  (6)
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ودعت من أعظم املبادئ اإلدارية اليت حث عليها اإلسالم،  :مبدأ املساواة -2

ڃ ڃ چ چ )إليها الفطرة األوىل لنإسسان يقول هللا سبحاسه وتعاىل  ڄ ڃ ڃ 

 ( 1)(چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

واحد، وإن دينكم واحد،   " اي أيها الناس إن ربكم –صلى هللا عليه وسلم  -ويقول النيب 
كلكم آلدم وآدم من تراب، أكرمكم عند هللا أتقاكم، وليس لعريب على عجمي فضل إال 

إن من عظمة اإلسالم أن جعل املساواة شاملة، فهي تشمل املساواة أمام  (2)ابلتقوى " 
تويل الوظائف  التشريع، واملساواة أمام القضاء، وكذا املساواة يف االستفاع ابملرافق العامة، ويف

  .(3)العامة، وأمام األعباء والتكاليف العامة
يعترب مبدأ الشورى من أهم املبادئ األساسية اليت قررها  :مبدأ الشورى -3

أن القرآن الكرمي قد قرر هذا املبدأ وحث عليه؛ االسالم إلدارة الدولة، ومما يبني هذه املكاسة 

ڳ ڱ ڱ )سبحاسه وتعاىل:  ابعتباره منهج بناء وقاعدة سظام اجتماعي قال

   (4)(ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

" أي ال يربموا أمراً حىت يتشاوروا فيه؛ ليتساعدوا آبرائهم يف  –رمحه هللا  –يقول ابن كثري 
 .(5)مثل احلروب وما جرى جمراها " 

                                                                 

 .13اآلية: احُلُجراتسورة  (1)

 2963ة برقم السلسلة الصحيح (2)

أصول التنظيم اإلداري يف النظم الوضعية واإلسالمية، رمضان حممد بطيخ، ط بدون، دار النهضة العربية، القاهرة،  (3)
 103م، ص1996

 .38اآلية: الشورىسورة (4)

   105صم، 1998تفسري القرآن العظيم، أبو الفداء إمساعيل بن كثري، الطبعة األوىل، املكتبة العصرية، بريوت،  (5)
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هذه اآلية أن الشورى يف الشؤون العامة كاملة، وأن هذا املبدأ يبعث على  يستفاد من 
وحتقيق حتقيق ما اتفق عليه اجلميع، وهذا من أهم ما حتتاجه اإلدارة يف تسيري شؤوهنا التعاون و 

  .أهدافها والوصول إىل التميز والنجاح
الفساد اإلداري هو استخدام للسلطة العامة  :مبدأ الوقاية من الفساد اإلداري -4

 اإلدارية على وللوقاية من هذه املفاسد حرص االسالم والقواسني (1)لتحقيق مكاسب شخصية 
اليت يلجها الكثري من العاملني يف جمال اإلدارة؛ فتجعلهم يقعون يف  ؛سد مثل هذه املنافذ

، وإسراف وتبذير املال العام، اخلياسة، وعدم الصدق يف املعاملة، والرشوة واهلدااي للمسؤولني
إجياد ما يسمى  وغري ذلك، من خاللعن الناس واحتجاب املسؤولني وممارسة املوظفني للتجارة 

العالج الشايف ملا تعاسيه اإلدارة املعاصرة من ، حيث يشكل هذا املبدأ (2)مببدأ الوقاية اإلدارية
مفاسد، ولتحقيق هذا املبدأ هناك جمموعة من اإلجراءات ينبغي اختاذها لتحقيق ذلك املبدأ أهم 

متابعة  –يف األجر ضمان حد الكفاية  -حسن اختيار املوظفني     :هذه اإلجراءات اآليت
 .(3)وتقييم أداء املوظف 

اإلسراف من السلوكيات  :مبدأ االقتصاد يف النفقات وتبسيط االجراءات -5

ۆ ۆ   )اليت وقف ضدها االسالم بكافة الوسائل، وحارهبا بشىت السبل يقول هللا تعاىل: 

ىئ ىئ ىئ ی ) :ويقول سبحاسه (4)(ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

                                                                 

ينظر: أخالق العمل وسلوك العاملني يف اخلدمة العامة والرقابة عليها من منظور إسالمي، فؤاد عبدهللا العمر، الطبعة  (1)
 103 -88م، ص ص 1999األوىل، املعهد االسالمي للبحوث والتدريب، جدة، 

دارة وخباصة اإلدارة الرتبوية، حممد بن النموذج اإلداري املستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز وتطبيقاته يف اإل (2)
 314ه، ص1418مشيب القحطاين، ط بدون، مطابع أم القرى، السعودية، 

عملية الرقابة على أعمال اإلدارة العامة يف النظام اإلسالمي، الشاذيل بوطبة، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر، اجلزائر،  (3)
 37م، ص2009

 .141اآلية: األسعام(سورة 4)
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حيارب التبذير، وخصوصًا ما إن االسالم  (1)(ی ی ی جئ حئ مئ ىئ
يتعلق ابلنفقات العامة يف اإلدارة؛ ألن التبذير يف النفقات العامة جير إىل مفاسد كبرية أقلها 

وال عالج له  ،تعقيد العمل اإلداري، والتبذير من أسوأ األمرا  اليت بليت به اإلدارة املعاصرة
 . (2) إال تفعيل مبدأ االقتصاد يف النفقات وتبسيط اإلجراءات

 (3) :وقسم فايول مبادئ اإلدارة إىل أربعة عشر مبدءًا هي -6
 .بني األفراد واجلماعات :تقسيم العمل -7
 .وهي احلق يف إصدار األوامر وإلزام اآلخرين :السلطة واملسؤولية -8
 .وهو احرتام االتفاقات والنظم وعدم االخالل ابألوامر :النظام  -9

 مدير أو مشرف واحد  وهو أن يصدر األمر من :وحدة اصدار األمر -10
  .أي أن يكون لكل وحدة من وحدات األسشطة رئيس واحد :وحدة التوجيه -11
وذلك عند تعار  املصاحل تقدم  :خضوع املصلحة الشخصية للمصلحة العامة -12

 .املصلحة العامة
أي أن تكون مكافأة األفراد وأجورهم عادلة، وحتقق  :املكافأة والتعويض -13

 رضاهم.
 املركزية ألهنا كلما زادت قل دور املرؤوس  أي أن تقل :املركزية -14
 .أي تسلسل اهلرم من أعلى إىل أسفل :تدرج السلطة -15
وذلك بوضع األشخاص واملعدات يف املكان املخصص للقيام ابلعمل  :الرتتيب -16

 وعدم تشتيتهم.
 أي ال يكون هناك حتيز :املساواة يف املعاملة -17

                                                                 

 .27اآلية: اإلسراءسورة (1)

 37عملية الرقابة على أعمال اإلدارة العامة يف النظام اإلسالمي، مرجع سابق، ص (2)

، املوسوي سنان، والتطبيقات األصول: املعاصرة اإلدارة(3) ، الطبعة األوىل، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان، األردن
  56-53م، ص ص 2004ه،1425
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 .املنتج فرتة أطول وذلك إببقاء املوظف النشط :االستقرار يف العمل -18
 .أي التفكري يف اخلطة وتنفيذها وإشراك املرؤوسني يف ذلك :املبادأة -19
 وهو العمل بروح الفريق الواحد. :التعاون -20
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 املعايري اإلدارية
  :توطئة - أ

املعايري أصبحت ثورة جديدة يف جمال التقومي واالعتماد، حيث أصبحت املعايري مقياس   
 املعايري وتكتسباجملاالت اليت يراد هلا حتقيق أعلى مستوايت النجاح واإلبداع،  عاملي لكافة

 اهلدف كان فإذا ،يمالتقي هبدف املعايري وترتبط ،القرارات تتخذ ضوئها على إذ خاصة، أمهية
 دون التعليمات، من املؤسسة متكن مدى مثالً  املعيار يكون ،املؤسسة فشل أو جناح تقرير هو

 هفوات تدارك تقرير هو اهلدف كان إذا أما ؟يتم مل ملاذا أو النجاح مت يفبك االهتمام
 .دوسه حتول اليت والصعوابت لنجاحا بكيفية يرتبط املعيار فإن ،املؤسسة

 ،ابلشمولية يتصف منوذج وضع  خالهلا من ميكن اليت املعايري تباينت لذلك وستيجة    
 ،أخر جمتمع إىل جمتمع ومن أخر إىل شخص من املعايري اختالف ورغم الثبات، و الصدق و

 فتعترب، معايري من له يوضع ما حسب التقومي يوجه سوف خالهلا من ألسه أمهية ذات تعد فإهنا
 . املختلفة التقومي عملية ضوئها على تسري الذي الدليل هي

 - القت وقد األمريكية  املتحدة الوالايت يف بدايتها يف املعايري أجندة ظهرتولقد 
 ذلك يف املخلص وعّدهتا أمريكا يف الوالايت مجيع فتبنتها شديدين، وإقباالً  استحساانً  -حينها

  :، وملعرفة ماهية املعايري سنتعرف على مفهومها أو تعريفها وأقسامها يف العناصر اآلتيةالوقت

 تعريف املعايري ومفهومها:  - ب

تقنية الناسو، من إدارة الطاقة إىل تغطي املعايري جمموعة كبرية من املواضيع من البناء إىل 
الصحة والسالمة، من مواصفات املالعب من كرات حىت عوار  حراسة املرمى، و ميكنها أن 

 .تكون أكثر ختصيصًا مثل سوٍع معني من املنتجات، أو بشكل عام مثل ممارسات اإلدارة
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  :تعريف املعايري -1

فهو املعدل أو  (1)ن عليه الشيءاملعيار هو منوذج متحقق أو متصور ملا ينبغي أن يكو 
 (2)العدد املتوسط أو املقياس

عبارات وصفية حتدد الصورة املثلى اليت سبغي أن تتوفر يف الشيء " :تعرف املعايري أبهنا
 .(3)أو اليت سسعى إىل حتقيقها " ،الذي توضع له املعايري

هبا بشأن درجة أو بيان ابملستوى املتوقع وضعته هيئة مسؤولة أو معرتف ":أبهناف وتعر 
 .(4)من اجلودة أو التميز."  منشوداً  هدف معني يراد الوصول إليه وحيقق قدراً 

جمموعة من الشروط واألحكام اليت تعترب أساسا للحكم " ويعرف كارتر املعايري أبهنا:
الكمي أو الكيفي من خالل مقارسة هذه الشروط مبا هو قائم وصواًل إىل جواسب القوة 

  .(5)"والضعف

جمموعة من الشروط واألحكام املضبوطة علميًا اليت تستخدم   حلس أبهنا:" اويعرفه
كقاعدة أو أساس للمقارسة واحلكم على النوعية أو الكمية هبدف تعزيز مواطن القوة لتعزيزها، 

 .(6) "وتشخيص مواطن الضعف لعالجها

                                                                 

  443جممع اللغة العربية، طبعة خاصة لوزارة الرتبية والتعليم املصرية، ص املعجم الوجيز، (1)

 189م، ص1983قاموس اإلدارة، سبيل غطاس وآخرين ، ط بدون، مكتبة لبنان، بريوت ،  (2)

 .25م ص2006، مكتبة االجنلو املصرية، القاهرة، 1( املناهج التعليمية: صناعتها وتقوميها، حممود الضبع،  ط3)

جلودة الشاملة وسظم االعتماد األكادميي يف اجلامعات يف ضوء املعايري الدولية،  عماد الدين شعبان حسن،كلية ( ا4)
 11م، ص2009الرتبية البدسية، الراي ، 

(5) Hill co1973 Carter: "dictionary of education" New york mc Graaw -.  
p153 

  11م، ص2004لس، الطبعة االوىل، د بدون، ( حتليل االجتاهات للمناهج، سامل عبدهللا ح6)
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ات املطلوب توافرها عبارة تصف احلد األدىن من املعارف واألداء ويعرف املعيار أبسه :
 لدى الفرد أو املؤسسة لغر  معني.

املعايري ضرورية لتقدير الكميات واملساحات، واملعدودات... وتستخدم فيها املالحظة 
املباشرة، ويستعان يف تقديرها ابألجهزة واألدوات اليت تعني على ضبط املقادير وتقنينها، 

مل مصطلح "املعيار" يف كل ما سبق استعمااًل استهدافًا للدقة و للوقاية والسالمة... ويستع
 لغواًي حقيقيًا.

"النماذج اليت يتم االتفاق عليها و حيتذى هبا لقياس درجة   :أبهناوعرفت املعايري 
 (1)" اكتمال أو كفاءة شيء ما

 تتوفر أن سبغي اليت املثلى الصورة حتدد وصفية عبارات :حسب حممود الضبع ،إن املعايري 
"سقطة  :ويعرف املعيار أبنه ،(2)حتقيقها إىل سسعى اليت أو ،املعايري له توضع لذيا الشيء يف

مقارسة تستخدم لتحديد املقاييس من أجل تقييم األداء، وقد تشري إىل مستوايت األداء احلالية 
 (3)للمؤسسة "

" حكم أو قاعدة أو مستوى معني سسعى للوصول إليه على أسه غاية جيب  :وعرف أبنه
ها هبدف الواقع يف ضوئه للتعرف على مدى اقرتاب هذا الواقع من املستوى املطلوب " حتقيق

(4) 

                                                                 

 ه 23/8/1438موقع مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، اتريخ الولوج  (1)

 ه 23/8/1438املرجع السابق ، اتريخ الولوج  (2)

تقدير درجة تطبيق معايري االعتماد االكادميي لكليات الرتبية يف سلطنة عمان كما يتصورها القادة االداريون  (3)
  12م، ص2005واألكادمييون، حليس حممد العرميي، رسالة دكتوراه، جامعة الريموك، قسم اإلدارة وأصول الرتبية، 

، صالح السيد عبده رمضان، الشاملة اجلودة معايري ضوء يف عمان سلطنة يف الرتبية بكليات املعلم إعداد سظم تطوير(4)
  189، ص 2005، رسالة دكتوراه، منشورات جملة كلية الرتبية ببنها
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: ترمجة للخطط واألهداف والسياسات واإلجراءات والربامج اخلاصة بكل وتعرف املعايري أبهنا
منشأة وهذا يعىن أن كل برانمج وكل هدف وكل سياسة وكل إجراء قد تصبح كلها معايري 

 (1)ألداء الفعلي أو املتوقع تستخدم لقياس ا

 :املعايري مكوانت -2

 مجلة يف صياغتها ميكن مهارات منتصل إليه اجلهة  أن ينبغي ما وهو :اجملال .1
 جمال األمن والسالمة (-جمال الصحة –، ومن أمثلة اجملال ) جمال التعليم قصرية أدائية خربية

 أدائية جبمل وتصاغ إجنازه مت قد املعيار أن من التحقق خالله من ميكن :املؤشر .2
مؤشر على معيار ) تقدمي منتج صحي وآمن ( مؤشرة ) عدم وجود ، ومن أمثلته: قياسها ميكن

وتعرف املؤشرات أيضًا أبهنا:  خملفاته غري ملوثه ...اخل(–سهل االستخدام  –مواد حافظة 
 فراد .مقاييس صحيحة ومعتمدة تستخدم لفحص وتقييم أداء املؤسسة واملشاريع واأل

، مؤشر لكل األداء لقياس قواعد عبارة عن  تقوميية أداة هي :التقدير مقاييس .3
 مثل مقياس السرعة، مقدار اإلستاج.

 وهي معينة بشروط مير وسريع سهل رشاديإ عمل هي: املرجعية العالمات .4
 .املقارسة مستوايت

 :إعداد املعايري وتصنيفها  -3

 بشكل استخدامها ويتم ،ألدائها حتتاج اليت لوظيفةل وفقاً  املعايري أغلب تصنيف ميكن
 من عالية درجة يتطلب حيث األخرى التطبيقات لغر  أو املنتجات سالمة ألغرا  عام

املواصفات  وهي ،شيوعاً  األكثر، أو هبا اخلاص املستخدم جمتمع خالل من والضمان التأكد
، وهلذه املعايري خطوات التفصيلية عيةالقط املتطلبات حيدد للغاية دماً متق معياراً  تعترب اليت

   :إلعدادها أمهها وتصنيفها  اآليت
                                                                 

  155م، ص2012مبادئ إدارة األعمال، رائد حممد عبد ربه، ط بدون، اجلنادرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  (1)
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 أداء مراقب ملساعدة صّممت سوعّية، أو كّمّية قياس، أداة املعيار :األداء معايري إعداد
 طبيعة، و األهداف عن التأخر أو التقّدم، لتحديد تستخدم املعايريو  ،العمليّات أو والّسلع الناس

 إىل مجيعاً  تصنيفهم ميكن املعايري، كاست أايّ  متابعته املراد األمر على يعتمد خدماملست املعيار
  :سوع لكلّ  وصف يلي فيماو  ،التّقنّية املعايري أو اإلدارّية املعايري :اجملموعتني هاتني إحدى

 أن ينبغيو  ،األداء وتقييمات واللوائح كالتقارير أشياء عدة تتضّمن :اإلداريّة املعايري - أ
 تعرّب و  ،احملددة األهداف لبلوغ املطلوب األداء وسوع ،األساسّية املساحات على مجيعها ترّكز

وهذه املعايري  .؟العمل وملاذا ؟مىت؟ و من :اإلجابة عن التساؤالت اآليت  عن اإلدارّية املقاييس
 هي حمل حيثنا احلايل 

 اإلستاج، طرق على تطبق وهي ،العمل وكيفية ماهية حيّدد :التّقنيّة املعايري - ب
 من التّقنّية املعايري أتيت أن ميكن، و واملوردين السالمة، ومعّدات واآلالت، واملواّد، والعمليّات،

 .وخارجّية داخلّية مصادر

  :أقسام املعايري -4

 والسياسات األهداف و للخطط ترمجة عن عبارة :كما مت تعريفها أبهنا املعايري
 سياسة وكل هدف وكل برانمج كل أن يعين وهذا ،منشأة بكل اخلاصة والربامج واإلجراءات

هي  واملعايري ،املتوقع أو الفعلي األداء لقياس تستخدم معايري كلها تصبح قد جراءإ وكل
 وميكن أن أتخذ أشكال عدة منها اآليتوحدات لقياس النتائج وجهود النشاطات والعمليات 

(1):  

 معايري كمية أو سوعية  - أ

                                                                 

ر املعتز دار، الطبعة األوىل،  زيد عبوي ، وهاين حممد حممدو  ،القدومي حممد، احلديثة االدارية املفاهيمينظر:  (1)  للنش
، تطبيق معايري اإلعتماد األكادميي يف مدراس التعليم الثاموي العام من وجهة سظر ه1436، األردن، والتوزيع

القيادات الرتبوية مبحافظة جدة، محدة بنت حممد املالكي، رسالة ماجستري، جامعة أم القرى، كلية الرتبية قسم 
  41ه، ص1431اإلدارة الرتبوية،  
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 ظهرية أدائية معايري شكلية أو م - ب
 معايري تكلفة سقدية  - ت
 معايري زمنية - ث

  :اآلتية  لألسواع العملية احلياة يف املعايري تقسيم وميكن - ج
 مقاييس مع تتعامل اليت املعايري تلك وهي (1)  :"الطبيعية" املادية املعايري  -1

 لكل املسجلة والوحدات ،البشري العمل ساعات مثل الكمي األداء وتعكس ،(مالية) سقدية
 النوعية اجلودة أيضا تعكس وقد احلديد، من طن لكل السلك أمتار وعدد لآللة، عمل ساعة

 . واملتاسة املقاومة وقوة اللون وثبات ،التحمل شدة مثل للمخرجات
 واليت ،املالية أو النقدية املقاييس مع تتعاملهي املعايري اليت و   :التكلفة معايري -2

 ومن ،العمليات لتكاليف سقدية قيم تصنع فهي ،لتشغيليةا املستوايت يف وتنتشر تسود غالباً 
 . املبيعات تكلفة ،املولد تكلفة ،العمل ساعة تكلفة ،العامل تكلفة مقدار أمثلتها

 سبرأ مرتبطة ولكنها ،التكلفة معايري أسواع من سوع وهي  :املال رأس معايري -3
 ،املادية البنود على النقدية املقاييس لتطبيق ستيجة وتظهر ،العمليات بتكلفة وليس ،املال

 دوران معدل، و االستثمار على العائد معدل أمثلتها ومن العمومية ابمليزاسية مرتبطة فهي ولذلك
  .امللكية حلق اإلقرا  سسبة املال سرأ

 عددية مبقاييس عنها التعبري يتعذر اليت املعايري تلك وهي  :ملموسة غري معايري -4
 جناح مديو  املدير، كفاءة حتديد معايري أمثلتها ومن ،قديةس أو مادية كاست سواء كمية أو

 ،واالستماء الوالء قياس معايريو  األقسام، رؤساء هبا يتمتع اليت األماسةو  ،العامة العالقات برانمج
   :وتركز املعايري غري امللموسة على اآليت ،العمل داخل اإلسساسية العالقات حجم وقياس

 

 
                                                                 

  156مبادئ إدارة األعمال ، مرجع سابق ، ص (1)



68 
 

  :األداء قياس - أ

 قابليتها ومدى ،املوضوعة املعايري وصحة صدق مدى على األداء قياس ليةعم وتعتمد
 وكشف ،األداء تقييم من متكن ال وحدها الرقابية واملعايري ،فحصه املنوي النشاط لقياس

 إجناز يف الكفاءة درجة قياس هو هنا واملطلوب ،الفعلي األداء مقاييس غياب يف االحنرافات
  .قياسه املراد الشيء مع تتناسب تنوعةم معايري ابستخدام األعمال

 :ابملعايري األداء مقارنة - ب

 اخلطوة هذه تعتمد حيث ،املوضوعة ابملعايري الفعلي األداء مبقارسة اخلطوة هذه وتتمثل
 تقييم من متكنه واليت املقيم، قبل من جتميعها مت اليت املعلومات طبيعة على كبرية وبدرجة

 التقييم هذا خالل ومن والضعف، القوة سقاط عن لكشفوا ،االحنرافات وحساب ،األداء
 إىل حتتاج أهنا أم هبا املسموح احلدود ضمن االحنرافات كاست إذا ما تقدير من قيمامل يتمكن

 فهذا ،هبا املسموح احلدود داخل بقائه مع املعيار عن األداء خروج حالة ففي ؟التصحيح بعض
 ال قد ضعف سقطة هناك أن يعين هذا ألن تقييم،اجلهة القائمة على ال تدخل أيضاً  يستوجب

 جتهيز اجلهة املقيمة من وتتطلب دراسة إىل حتتاج ظاهرة تعترب ولكنها ،االحنراف ملستوى ترقى
  (1) .، لغر  تالفيها ومعاجلتهااحلالة هبذه خاصة تقارير

وهناك تقسيمات أخرى للمعايري كثرية وتكون حبسب املؤسسة املستخدمة للمعيار 
 :ذلك على النحو اآليتو 

 أعطال وخفض كفاءة أكثر بشكل العمل يف ملساعدهتم اجلودة إدارة معيار -1
 املنتجات

 النفاايت وخفض البيئية، التأثريات خفض يف للمساعدة البيئية اإلدارة معيار -2
 استدامة أكثر تكون وأن

                                                                 

 ه23/8/1438، اتريخ الولوج https://hrdiscussion.com/hr58574.html( موقع 1)
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 العمل مكان يف احلوادث خفض يف للمساعدة والسالمة الصحة معيار -3
 املعلومات أمن على احلفاظ يف للمساعدة املعلومات تكنولوجيا أمن معيار -4

 احلساسة
 منزل بناء يف للمساعدة البناء معيار -5
 الطاقة استهالك خفض يف للمساعدة الطاقة إدارة معيار -6
 الطعام تلوث منع يف للمساعدة الطعام سالمة معيار -7
 لمباينل الوصول إمكاسية تسهيل يف للمساعدة الوصول على القدرة معيار -8

 املعاقني للمستخدمني ابلنسبة
 وبطاقات البنكية البطاقات مالئمة لضمان البيين التشغيل على القدرة معيار -9
 .العامل بقاع كل يف استخدامها ميكن واليت اآليل الصراف ماكينات يف االئتمان

 ثالث أنواع رئيسة:وأخريًا ميكن تقسيم املعايري إىل 

 .معايري خاصة ابلبنية واملوارد - أ
 معايري خاصة ابإلجراءات .  - ب
 معايري خاصة ابملردود أو املخرجات. - ت

 حمتوى املعايري :  -5

 متطلبات املستهدفني ابخلدمة .  - أ
 القيم األخالقية ، العدالة االجتماعية واملساواة . - ب
 احملددة .اإلدارة أهداف  - ت
 املعايري املتخصصة . - ث

 املتطلبات الرمسية . - ج
 . ةاألداء السابق واملعلومات التارخيي - ح
 اإلدارةاألهداف احملددة من قبل مديري  - خ
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 . آراء اخلرباء- د
 .الوصول للهدف األحوال املتوقعة يف حالة عدم - ذ
 التكاليف النسبية . - ر

 املعايري اإلدارية الرتبوية :  - ت

   تعريفها : -1

املعايري اإلدارية الرتبوية ال ختتلف كثريًا عن املعايري اإلدارية بشكل عام إال يف أن املعايري 
نهج دارية الرتبوية تتعلق بعناصر العملية التعليمية والرتبوية املتمثلة يف : املعلم واملتعلم واملاإل

عبارٌة عن جمموعٍة من  املدرسي والبيئة املدرسية، وميكن تعريف املعايري اإلدارية الرتبوية أبهنا : 
ّفة أحناء العامل، وهتدف إىل النصوص، واألحكام املطبّقة يف املؤّسسات التعليمّية، والرتبوّية يف كا

توجيه العمل الرتبوّي توجيهًا صحيحًا، ومعتمدًا على دور اإلدارة الرتبوّية يف تعزيز دور املعايري 
 .للقيام ابلوظائف املرتبطة هبا

الرتبوّية أبهّنا: األهداف اليت تتّم صياغتها، ووضعها اإلدارية املعايري  كما ميكن تعريف 
بية، والتعليم هبدف العمل على حتقيقها داخل املنشأة التعليمّية من أجل من قبِل خرباِء الرت 

الوصول إىل حتقيق املستوى املطلوب، يف البيئة التعليمّية ابالعتماد على تطبيقها من قبل 
 .  اإلدارة، واملعلمني، والطالب

 خصائص املعايري اإلدارية الرتبوية : -2

 موعٍة من اخلصائص، هي: الرتبوّية مبجاإلدارية تتميز املعايري 

أي إّن املعايري الرتبوّية هتتّم بدراسة كاّفة املكوانت املرتبطة ابلعملّية  الشموليّة: - أ
 التعليمّية، والرتبوّية. 

أي إّن املعايري الرتبوّية هتتّم ابلبيئة التعليمّية كاملًة، وال تتحّيز  املوضوعية: - ب
 لقسٍم، أو جزٍء من أجزائها. 
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ي إّن املعايري الرتبوّية تتميز بتأثريها املستمّر يف كاّفة املراحل أ االستمراريّة: - ت
 الدراسّية، واملؤّسسات األكادميّية. 

أي إّن املعايري الرتبوّية قابلٌة للتحديِث، والتغيرِي، والتعديِل مبا  القابليّة للتطور: - ث
  .يتناسب مع التطورات احمليطة هبا، كالتطورات التكنولوجّية

أي إّسه من املمكن وضع مقارانت ما بني املعايري الرتبوّية،  لقياس:القابليّة ل - ج
 والنتائج اليت مّت الوصول هلا بعد تطبيق هذه املعايري يف املؤّسسات التعليمّية.

 : الرتبويّةاإلدارية أنواع املعايري  -3

 الرتبوّية إىل العديد من األسواع، من أمهها: اإلدارية تُقسم املعايري  

الرتبوّية اليت ترتبط بطبيعة األداء اإلدارية هي كاّفة املعايري و  :داء معايرُي األ - أ
املستخدم يف املؤّسسة الرتبوّية، واليت ترتبط بتقييم أداِء املعّلمني داخل املؤّسسة الرتبوّية، ومتابعة 

د أسلوهبم يف تقدمي املواد الدراسّية للطالب، مّث دراسة أداء الطالب، وقياس مدى فهمهم للموا
، وكذلك األداء اإلداري للعاملني اإلداريني والفنيني الدراسّية عن طريق متابعة األداء اخلاّص هبم

 داخل املدرسة أو املؤسسة التعليمية .
الرتبوّية اليت حتّدد مدى توفري الربامج اإلدارية هي كاّفة املعايري : و  معايري التعّلم  - ب

على املواد الدراسّية املناسبة ملرحلتهم الدراسّية،  التعليمّية، اليت ُتساعد الطالب يف احلصول
، وكتٍب مدرسّيٍة تساعد يف كفؤة وفاعلة  وتشمل أيضًا االهتمام بتوفري أعضاء هيئة تدريسّية

 الرتبوّية يف التأثري هبا.اإلدارية حتقيق أهداف التعلم ابالعتماد على دور املعايري 

 مناذج من املعايري اإلدراية الرتبوية :  -4

 .التنمية املهنية للمعلمني   - أ
 .مستوى االختبارات والتحصيل الطاليب للمواد النظرية  - ب
 .برامج معاجلة الضعف الدراسي لدى الطالب  - ت
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 .رعاية املتفوقني  - ث
 .تنفيذ األسشطة املصاحبة للمجاالت الدراسية املختلفة - ج
 .القيادة الرتبوية  - ح
 .تطوير عمل اإلدارة املدرسية  - خ

 .جالت الطالبية املتابعة الدورية للس - د
 .سري االمتحاانت وستائجها  - ذ
 فعالية إدارة اخلدمة  اخلدمة النفسية واإلجتماعية . - ر
 .االرتقاء ابلسلوك الطاليب  - ز

 .توفري متطلبات املواد الدراسية  - س
 تطوير متطلبات مصادر التعلم يف املدرسة وحتديثنها. - ش

 (1). حسن استغالل املوارد املدرسة املادية وتوفري مستلزماهتا - ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

 44-28(معايري جودة اإلداء املهين واإلداري يف اإلدارة املدرسية احلديثة، فريدة الفريح، ط بدون، د بدون، ص ص1)
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 نظرايت اإلدارة 
  :توطئة

هو االجتاه التقليدي، أو  :إن تطور اإلدارة ينصب يف إطار ثالثة اجتاهات رئيسية، األول
ما يسمى ابملدرسة الكالسيكية، أما االجتاه الثاين فيرتكز حول مدرسة العالقات اإلسساسية وما 

 الرمسي، واحلاجات واحلوافز يتضمنه من أفكار جديدة حول مجاعات العمل والتنظيم غري
املعنوية، مث االجتاه الثالث وهو املدرسة السلوكية واليت تقوم على دراسة اإلدارة العامة مستخدمة 

، ويضاف (1)يف ذلك علم النفس االجتماعي والرتكيز على اجلواسب السلوكية يف سشاط االدارة 
 ومدرسة االجتاهات احلديثة.  –الكمية مدرسة اإلدارة  :إىل تلك املدارس مدرستني حديثتني مها

ضروري  ؛دارية ابلتفصيل التقليدية منها واحلديثةدراسة املدارس والنظرايت اإلإن 
دارة اليت تطورت عربها، حيث أن علم اإلواملداخل  ،ملساعدتنا على فهم الوضع احلايل لنإدارة

شخاص الذين أسسوا هذه بىن على خليط من النظرايت القدمية واحلديثة، كما أن دراسة اال
املدارس من املهم أيضًا معرفة البيئة اليت عاشوا فيها؛ ألهنا أثرت على أفكارهم وسظرايهتم، وىف 

حيث ميكن أن  ،هذا العر  البسيط مسح سريع و خمتصر عن املراحل اليت مرت هبا االدارة
ية اليت أوجدت البحث سقسمها إىل مرحلتني ما قبل الثورة الصناعية، وما بعد الثورة الصناع

واالهتمام، ابإلضافة إىل االدارة يف االسالم اليت مل جتد احلظ الوافر من البحث والتطوير إذ أن 
تطلب لعمل الكبري يف ذلك الوقت هذا ا ،املسلمون فتحوا و حكموا العامل من أقصاه إىل أقصاه

ابهنا عملية  :يف تعريفهاة االدار و  ،يد، واال ملا كاست تلك االجنازاتالتخطيط والتنفيذ اجل
اجتماعية مستمرة تسعى اىل استثمار القوى البشرية من أجل حتقيق أهداف مرسومة بدرجة 

ومن خالل  تؤكد أن مفهوم اإلدارة قدمي جدًا وجد بوجود اإلسسان،، (2)عالية من الكفاءة
ومات االطالع على كثري من الدراسات والبحوث للوقوف على تصنيف حيمل يف طياته مق

                                                                 

 41مة، مرجع سابق، صمبادئ يف اإلدارة العا (1)

 18ص ،ه 1427 د بدون،  ،الطبعة األوىل ،خالد سعد اجلضعي ،النظرايت والوظائف :اإلدارةينظر: (2)
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، تبنيه أن التصنيف الذي أورده كل من بيندور وروجرز لنإدارة واترخيها التصنيف اجليد
(Pindur & Rogers) يف دراسة هلما بعنوان اتريخ اإلدارة (The History of 

Management ) هو التصنيف األمثل بعد إجراء بعض التعديالت عليه واإلضافات حبيث
ارس هي: املدرسة التقليدية، ومدرسة العالقات اإلسساسية، دجمموعة من امليشمل التصنيف 

وفيما يلي ، وجمموعة من النظرايت، واملدرسة السلوكية، واملدرسة الكمية، واملدرسة احلديثة
 : (1)عر  موجز لكل مدرسة من هذه املدارس

 أواًل: املدرسة التقليدية:

متأثرة إىل حد كبري بنتائج  وجاءت ،القرن التاسع عشر أواخرظهرت املدرسة التقليدية 
إضافة إىل مسامهات بعض  ،بعض الدراسات اليت متت يف جمال إدارة األعمال ابلدرجة األوىل

 ،سظرية االدارة العلمية)  :هىوتشتمل على ثالثة سظرايت  ،علماء االجتماع وعلم اإلدارة العامة
هذا  دية ) الكالسيكية ( ال يعودواملدرسة التقلي(، سظرية االدارة العامة ،سظرية البريوقراطية

كوهنا ظهرت يف حقبة اترخيية مضت، بل املقصود بوصفها تقليدية يرجع   هلذه املدرسةالوصف 
إىل التفكري الذي تقوم عليه سظرايهتا وأفكارها يف جو تسوده عوامل وظروف سامهت يف 

على املشروع احلر االقتصاد الرأس مايل القائم  :تشكيلها وتطويرها، أهم تلك العوامل هي
تفسري السلوك اإلسساين والسلوك التنظيمي  واملنافسة، واالجتاه إىل الرتشيد والتفكري املنطقي و

م الطبيعية النامية يف ذلك الوقت، وعلى هذا االساس فقد كاست استنادًا إىل مفاهيم العلو 
 (2)بة والتوجيه والسلطة األمر والرقا :املدرسة الكالسيكية تقوم على مفاهيم غري دميقراطية مثل

عدد من الرواد ينتمون إىل بلدان خمتلفة أبرزهم األمريكي )فريدريك وينتمي إىل هذه املدرسة 
اتيلور( رائد سظرية اإلدارة العلمية، والفرسسي )هنري فايول( رائد سظرية اإلدارة العامة، واألملاين 

                                                                 

  22ص ، مرجع سابق، النظرايت والوظائف :اإلدارة(1)

م، ص ص 1978ينظر: مبادئ اإلدارة العامة، حسني الدوري، وعاصم األعرجي، ط بدون، مطبعة عصام، بغداد،  (2)
  42، و أصول اإلدارة احلديثة، مرجع سابق، ص73-74
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غرايف بني الرواد الثالثة، واختالف السياق ومع التباعد اجل، س فيرب( رائد سظرية البريوقراطية)ماك
الثقايف، إال أن أطروحاهتم اتسمت بوجود قدر كبري من القواسم املشرتكة، لذا اتفق الباحثون يف 
علم اإلدارة على إطالق اسم املدرسة التقليدية تعبرياً عن تلك اجلهود، ومظلة إلسهامات الرواد 

الرغم من وجود قواسم مشرتكة بني رواد كل سظرية إال لى عوجتدر اإلشارة هنا إىل أسه  ،الثالثة
وهلذه املدرسة جمموعة  (1)أن هذا ال يعين عدم وجود االختالف والتباين يف بعض النقاط الثاسوية

  :من النظرايت هي

 نظرية اإلدارة العلمية: - أ

موعة إن سظرية اإلدارة العلمية سشأت وتطورت يف الوالايت املتحدة األمريكية على يد جم
املهندس األمريكي فريدريك اتيلور رائد سظرية اإلدارة العلمية من املفكرين أييت يف مقدمتهم 

إىل تبين الطريقة العلمية يف اإلدارة عوضًا عن الطريقة  ا(، حيث دعا فيهم 1915-م 1856)
سمية، لذا العشوائية أو احلدسية، كما أشار إىل أن جهد العاملني يف املنظمة مرهون بقدراهتم اجل

أبن ( اتيلور  )وتدريبهم، وكان يؤمن  ،ينبغي أن تويل اإلدارة اهتمامًا حبسن اختيار العاملني
احملفز احلقيقي لألفراد هو العامل االقتصادي هذا ابإلضافة إىل قناعته أبن العاملني حباجة 

لعلمي يف مستمرة إىل اإلشراف والرقابة الصارمة لضمان عدم تقاعسهم يف تطبيق األسلوب ا
 .(2)العمل

                                                                 

دار النوابغ  ،الطبعة األوىل  ،وآخرون ،طلق عو  هللا السواط ، املفاهيم والوظائف واألسشطة :اإلدارة العامةينظر:  (1)
مكتبة جامعة عني مشس، ، ط بدون، حممود عساف، صول اإلدارة والتنظيم، وأ33، صه1416 للنشر والتوزيع،

 42ص، م1978

 67أصول اإلدارة احلديثة، مرجع سابق، ص (2)
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مما سبق يتبني أن حركة اإلدارة العلمية اسطلقت من افرتاضات تشاؤمية فيما يتعلق بنظرهتا 
وأسه غري قادر على  ،وأن حافزه للعمل مادي ،لنإسسان حيث تنظر لنإسسان أبسه كسول بطبعه

 .(1) حتمل املسؤولية 

 نظرية البريوقراطية:ال  - ب

 أملاسيا بفضل اجلهود اليت قام هبا عامل االجتماع األملاين البريوقراطية يفالنظرية سشأت 
م(، وكلمة 1920-1864الذي عاش يف الفرتة ما بني عامي ) (Max Weber)ماكس فيرب 

وتعين املكتب، والثاسية  ،(Bureau)البريوقراطية مشتقة من كلمتني التينية وإغريقية األوىل 
(cracy)، حكم املكتب  :، ومن مث فاملقصود ابلبريوقراطية هووتعين القوة أو السلطة أو احلكم

أبهنا "بناء تنظيمي هرمي يتصف ابلتحديد  (Garston)أو سلطة املكتب، وقد عرفها قارستون 
وقد استخدم "فيرب" يف كتابه ، عد، واإلجراءات اليت حتكم العمل"الدقيق خلطوط السلطة، والقوا

م( مصطلح البريوقراطية لوصف املنظمات 1922الذي صدرت أوىل طباعته بعد وفاته بعامني )
 (2) .الكبرية جداً. كما حدد خصائصها

 نظرية اإلدارة العامة: - ت

 (Henri Fayol) ظهرت هذه النظرية يف فرسسا على يد املهندس الفرسسي هنري فايول 
م(، وقد مت اشتقاق اسم النظرية من املؤلف الشهري 1925-1841الذي عاش يف الفرتة من )

 General and Industrial)قدمه فايول بعنوان اإلدارة العامة والصناعية الذي 

Management  ) سصب اهتمام اتيلور على اإلدارة الصناعية يف مستوايهتا التنفيذية اوبينما
وخطوط اإلستاج(، فقد اسصب اهتمام فايول على اإلدارة يف مستوايهتا العليا. وقد  ،)العاملني

أسشطة ،يت تقوم هبا املنظمة إىل ستة أقسام هي: )أسشطة فنيةصنف فايول األسشطة ال

                                                                 

 28-23ص ،مرجع سابق  ،النظرايت والوظائف :اإلدارة (1)

 28-23ص ،املرجع السابق  (2)
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أسشطة إدارية  ( وقد ركز فايول على النشاط ،أسشطة حماسبية،أسشطة أمنية،أسشطة مالية،جتارية
  .(1) التوجيه، الرقابة، التنسيق(،التنظيم ،التخطيط)اإلداري وقسمه إىل مخس وظائف إدارية هي 

 :(Human Relations School) إلنسانيةاثنيًا: مدرسة العالقات ا 

ظهرت هذه املدرسة يف هناية العشرينيات امليالدية من القرن العشرين كرد فعل للمدرسة  
الرقي  التقليدية، خصوصًا بعد فشل األخرية يف حتقيق التطلعات املنشودة اليت تستهدف

ظهرت كرد فعل لسابقتها من منطلق أن مدرسة العالقات اإلسساسية مبستوى األداء واإلستاج، 
فقد تبنت اسرتاتيجيات تتصف أبهنا على النقيض من اسرتاتيجيات املدرسة التقليدية، فإذا  

، فإن مدرسة العالقات (Machine)كاست املدرسة التقليدية تنظر لنإسسان على أسه آلة 
قيمًا ومعتقدات من منطلق أن للفرد  ،اإلسساسية تويل أمهية ابلغة للجواسب النفسية واالجتماعية

 (2)أثر كبري يف الكفاية اإلستاجيةوعواطف واجتاهات هلا 

 اثلثًا: املدرسة السلوكية: 

يف حني أن املدرسة التقليدية اسطلقت من افرتاضات متشائمة حول طبيعة اإلسسان،  
ة ، بينما متدان املدرسة السلوكية بنظر من افرتاضات متفائلةاسطلقت مدرسة العالقات اإلسساسية 

، وترفض مبدأ تعميم األحكام ،رديةفهي تؤمن ابلفروق الفلطبيعة اإلسسان،  واقعية وعقالسية 
ومن خالهلا ظهر مصطلح  ،وأن السلوك اإلسساين حمصلة لتفاعل الفرد مع البيئة احمليطة به

  .(3)عىن بسلوك األفراد واجلماعات واملنظماتالسلوك التنظيمي الذي يُ 

                                                                 

،  الطبعة الصباب، أمحد عبد هللا أصول اإلدارة احلديثة، 28-23ص ،مرجع سابق  ،النظرايت والوظائف :اإلدارة (1)
 59صه  1413 د بدون،  ،الرابعة

 31ص مرجع سابق، (اجلضعي، 2)

 40ص مرجع سابق، (اجلضعي، 3)
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 ة الكمية:رابعًا: مدرسة اإلدار  

فقد حاولت الشركات  ،تطور املدخل الكمي لنإدارة خالل وبعد احلرب العاملية الثاسية 
الكبرية االستفادة من األساليب اليت استعملت يف إدارة اجليوش، وذلك يف جمال حل 

واختاذ القرار. ويؤكد هذا املدخل على استعمال النماذج  ،(Problem-Solving)املشكالت 
لربجمة اخلطية وسظرية املبارايت والسالسل الزمنية والكفاءة االقتصادية واستخدام الرايضية كا

 . (1)احلاسوب

 درسة )االِتاهات( احلديثة:مخامسًا: 

ظهرت هذه املدرسة يف النصف الثاين من القرن العشرين وحتديدًا يف الستينيات  
ومدخل اإلدارة  ،نظموتنطوي هذه املدرسة على مداخل عدة أبرزها مدخل ال ،امليالدية

ويندرج حتت املدرسة احلديثة العديد من املدارس  ،واهلندرة ،وإدارة اجلودة الشاملة ،االسرتاتيجية
 .(2)واإلدارة املوقفية، أو الظرفية  ،مدرسة اإلدارة الياابسيةك اليت ظهرت حديثًا، 

 :) أو النظرية الياابنية يف اإلدارة احلديثة (  :يف اإلدارة Zنظرية   - أ

واليت أثبتت  ،هي أفضل وأحدث النظرايت املطبقة حاليًا يف كربى الشركات العاملية 
، وأساس النظرية هو  أن العالقة بني اإلدارة نشئات واإلدارات احلكومية وغريهامدى فائدهتا للم

 :والعاملني يسودها

 األلفة. -1

 .املودة -2

 .الثقة الكاملة -3

                                                                 

 44-43ص ص مرجع سابق، (اجلضعي، 1)

 30مرجع سابق، صوسظرايهتا،  –(، اإلدارة مفاهيمها 2)
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فبداًل من تنميطهم قامت النظرية على   ،فردية بني العاملنيومل هتمل النظرية الفروق ال    
فهي تقوم على بناء فرق عمل ذات  ،متكاملة بني اإلدارة والعاملني خلق بيئة اسدماجية

ورمبا يكون أقل من حيث املرتبة واملنصب من  ،اختصاص واحد وحتت إشراف مدير اجملموعة
،  وهناك فرق كبري بني القائد ابلقائدهذا ما يسمى ، و شخص آخر يعمل ضمن سفس الفريق

الذي يضع : ، واملدير هوبقيادة فريق حنو حتقيق هدف حمدد الذي يقوم :فالقائد هو .واملدير
 االسرتاتيجيات ويبحث األهداف ويديرها ويوزع املهام بني موظفيه.

كان   ، ففي الياابناج فكري ثقايف مرتاكم يف الياابنموافقة لنت  Zوقد جاءت سظرية    
، وكان اإلمرباطور هو اآلمر الناهي يف رباطوراملعبود األول لديهم وإهلهم األوحد هو اإلم

، قامت أمريكا هبدم صرح عظيم سشبت احلرب بني الياابن وأمريكا وحني ،اإلمرباطورية الياابسية
 حول يف طريقة اإلدارة يفم بدأ الت1953مع مطلع و   . اإلمرباطور !.لدى الياابسيني وهو

فأصبحت العقوبة لدى  ،وزايدة اإلستاج ،عبادة العمل :وركيزة النظرية عند الياابسيني هي، الياابن
يف  ،تكوين فرق عملإىل اإلدارة الياابسية يف بداايهتا  اجتهتلقد  ،الياابسيني، منعهم من العمل

د جناح ففي الياابن ال يوجد جناح فردي لشخص واحد إمنا يوج ،الفصول األوىل يف الدراسة
وا على كيفية اختيار قائد ويدرب ،يف فصل واحد يتم تكوين فريق عملو  ، جمموعة متكاملة

النجاح يسجل ف ،تعطى ورقة امتحان واحدة للفريق ابلكامل ويتم حلها بينهم مجيعاً و ، الفريق
 .. والرسوب كذلك.للجميع

أو اخلطأ  ،( ZeroError  ) هذه البيئة العملية خلقت إستاج يصل إىل ما يسمى
هي صفر  وهو يعين أسه وعلى خط اإلستاج فإن املخرجات ذات العيب الصناعي  .الصفري

كما   ،TQM، خرجت ما يسمى إبدارة اجلودة الكاملة أو ويف هذه البيئة الصحية للعمل ،ابملائة
عمل ، يوجد عمل و أي ال يوجد اعتصامات، ال يوجد أعياد رمسية JITظهر مفهوم 

، ليكون املخزون التوريد اللحظي، حىت توصلوا إىل ما يسمى ب د مع الوقتوإستاج يتزاي،فقط
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فال حيتاجون لوجود خمازن كبرية أتخذ أماكن واسعة من بلد يكتظ ابلناس  .يساوي صفراً 
 .العاملني

يسمى   أو ما ،إن أسلوب اإلدارة الياابين يعتمد على سظرية اإلدارة ابجلودة الشاملة
، وهي منظومة من للياابسينياألمريكي الذي وضعها  االقتصاديداري ، وهو اإل"دمينغ"مبادئ 

وتساعد اإلدارة ابجلودة   ،املبادئ واألدوات واملمارسات اليت هتدف إىل حتقيق الرضا عند الزبون
الشاملة على حتقيق اهلدف من خالل إلغاء العيوب واألخطاء اليت قد ينطوي عليها املنتج أو 

ختفيض و القوة على التصميم الذي خيرج به املنتج، وتسريع اخلدمة، اخلدمة، وإضفاء طابع 
 .(1)التكلفة وتطوير جودة العمل كل ذلك من خالل تغيري ثقافة التنظيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

مرجع  ،املفاهيم والوظائف واألسشطة :اإلدارة العامة ،مرجع سابق، ص ،األسس والوظائف .اإلدارة العامة  :ينظر (1)
مرجع سابق، ص، اإلدارة ،النظرايت والوظائف، مرجع سابق، ص، أصول اإلدارة احلديثة :دارةاإل ،سابق، ص
 19-14وسظرايهتا، مرجع سابق، ص  ص –مفاهيمها 
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 الثالث الفصل

 منهجية البحث وخطواته وإجراءاته  
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 الفصل الثالث

  وإجراءته  همنهجية البحث وخطوات
  :منهج البحث - أ

املنهج وصفي فإن البحث طبيعة البحث هي من حتدد منهج البحث، وسظرًا ألن 
  :مها املنهجان املنسبان هلذا البحثالتحليلي و الوصفي 

الذي يتيح الفرصة لالطالع على جزء من الرتاث الذي كتب يف  هو  : الوصفي املنهج
ث يف يستخدمه الباحوهذا املنهج  ،واإلدارة اإلسالمية واإلدارة املعاصرة ،جمال اإلدارة العامة

 املنهج، و ه يف عمل القوائم اخلاصة ابلبحثكما أسه يستخدم  ت البحث،مجع معلومات وبياان
 بوصفها ويهتم الواقع، يف توجد كما الظاهرة دراسة على يعتمد الذى املنهج هو: الوصفي

 من رقمياً  وصفاً  إبعطائها وكمياً  خصائصها، وبيان بوصفها ،كيفياً  عنها ويعرّب  دقيقاً  وصفاً 
 الظواهر مع ارتباطها درجة أو حجمها أو الظاهرة هذه ارمقد توضح وجداول أرقام خالل

 .األخرى

م عملية واملنهج الوصفي  هناية يف يكون فإسه ولذلك ،هي كما العلمية املادة هبا تُقده
 أو ما إشكاالً  ختدم اليت العلمية املواد استقراء على يقوم إذن ، علمي دليل عن عبارة املطاف

 أو ،"العر " فيسمى تعبريايً  الوصف يكون وقد ،منهجياً  ترتيباً  مرتباً  عرضاً  وعرضها ما قضية
 صفاً او  االجتماعية أو الطبيعية الظواهر على يقوم أيضاً  وهو، "التكشيف" فيسمى رمزايً  يكون

 التارخيي االسرتداد ملنهج مكمل الوصفي واملنهج ،العلمية احلقائق إثبات إىل بذلك للوصول هلا،
 املنهج يكاد وهلذا ،احلاضر الوقت إىل هبا يصل حىت املاضي طورهات يف الظواهر يصف الذي

 عملية ألن ذلك والتجرييب، التارخيي املنهجني ابستثناء األخرى املناهج كافة يشمل الوصفي
 ،العلمية البحوث أسواع كافة يف وموجودة مشرتكة مسألة تكون تكاد للظواهر والتحليل الوصف

 يقوم وإمنا مجيعها، ووصفها الظواهر حبصر يقوم ال الوصفي، املنهج يستخدم حينما والباحث
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 احلقيقة إثبات إىل بذلك ليتوصل يصفها مث الدراسة من غرضه ختدم اليت الظواهر ابستقاء
 .(1)العلمية

أو  وهو منهج يقوم على دراسة اإلشكاالت العلمية املختلفة: تفكيكاً  املنهج التحليلي:
ن اإلشكال تركيبة منغلقة قام املنهج التحليلي بتفكيكها وإرجاع ،  فإن كاأو تقومياً  تركيباً 

أما إذا كان اإلشكال عناصر مشتتة؛ فإن املنهج يقوم بدراسة طبيعتها  ،العناصر إىل أصوهلا
كما ميكن أن يقوم املنهج  ،أو قواعد معينة ما ووظائفها لريكب منها سظرية ما، أو أصوالً 

 أي سقده.التحليلي على تقومي إشكال ما، 

ويتلخص املنهج التحليلي يف عمليات ثالث قد جتتمع كلها أو بعضها يف العمل الواحد، 
وهذه احلالة ، ، أي الرتكيباالستنباطمث  أي التقومي؛ والنقد: أي التفكيك؛ التفسري: وهي:

 هي اليت يستخدمها الباحث يف هذا البحث 

 أما تفصيل ذلك فهو كمــا يلي:

  األعمال العلمية على سبيل التأويل والتعليل، وهو عمل علمي وهو عر  التفسري: -أ
قاصده من جليل؛ ذلك أن الرتاث اإلسالمي اليوم حمتاج فيما هو حمتاج إليه، إىل فهم صحيح مل

 وعليه فإسه من املمكن أن ستصور العملية التفسريية على مستويني: ،خالل مصطلحاته وسظرايته

فهو شرح القضااي العلمية بتحليل   :ا املستوى البسيطأموالثاين مركب.  ،األول بسيط
 وتعميماً  ، أو ختصيصاً وإطالقاً  سصوصها وأتويل مشتبهاهتا حبمل بعضها على بعض تقييداً 

 وهذا التفسري هو املستخدم يف هذا البحث  

فهو حماولة تعليل الظواهر إبرجاع القضااي إىل أصوهلا، وربط اآلراء  :أما املستوى املركب
                                                                 

، الدار،اجلديدة النجاح مطبعة األوىل، الطبعة األسصاري، فريد الشرعية، العلوم يف البحث أجبدايت -ينظر:  (1)  البيضاء
 التحليلي 100-96 – الوصفي 73-66ص ه،1417 املغرب،

 ص ه،1416املغرب، ،اجلديدة النجاح مطبعة األوىل، الطبعة محادة، فاروق اإلسالمية، الدراسات يف البحث منهج -
25 
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 سباهبا وعللها.أب

واعد إن النقد هو عملية تقومي وتصحيح وترشيد، وهو كذلك حماكمة إىل ق النقد: -ب
، وهذه العملية من املنهج التحليلي يستخدمها الباحث حيث متفق عليها أو  إىل سسق كلي

 .مجع املعايري اإلدارية املتفق عليها بني املنظمات وحتديد ما تتضمنه سورة يوسف منها

والتجديد العلمي، أو التأمل يف  االجتهادي االستنساخواملراد به هنا  الستنباط:ا -ت
وعليه فإسه ابإلمكان أن سصنف صور االستنباط إىل  ،اأمور جزئية اثبتة الستنتاج أحكام منه

 سوعني:

املتعلق بقضااي جزئية يف أحد اجملاالت  االجتهادوهو  :اجلزئي االستنباط النوع األول:
 على أساس االبتكار والتجديد.العلمية، 

املتكامل األجزاء، الشمويل النظرة، الذي  االجتهادالكلي: وهو  االستنباط النوع الثاين:
 يهدف إىل "تركيب" أو "وضع" سظرية علمي  ة.

فهو سبك املادة العلمية الرتاثية  يف سسق جيعل منها وحدة متكاملة،  :أمــا "الرتكيب"
 د عرفت عند أحد القدماء.بشرط أال تكون النظرية ق

لنظرية علمية يف جمال ما، أي ابتكارها كليا على  االبتدائيفهو اإلسشاء  : وأما "الوضع"
 (1) أساس إشكال جديد.

  :جمتمع البحث - ب
جمموعة من املكاتب التعاوسية للدعوة واإلرشاد ابململكة العربية  البحث جمتمع يتكون

اسب اإلداري فيها وذلك من خالل ربط اإلدارة ابلكتاب السعودية،  واليت سسعى إىل تطوير اجل

                                                                 

 اإلسالمية، الدراسات يف البحث منهج ، و100-96 ص مرجع سابق، الشرعية، العلوم يف البحث أجبدايت ينظر: (1)
 25 ص ،مرجع سابق 
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والسنة من خالل البحث والتطوير املستمر للمعايري اإلدارية واملصطلحات واستنباطها من 
   .كما أن املعايري اإلدارية بشكل عام متثل جمتمع البحث الواثئقي  ،القرآن الكرمي والسنة النبوية

  :عينة البحث - ت
يف األحباث التجريبية أكثر دقة ألهنا تعتمد على جمموعتني جتريبية قد تكون عينة البحث 

فمثاًل يف هذا البحث ميكن  ،وضابطة، ولكن يف األحباث الوصفية ميكن وصف عينة البحث
فقط من سور القرآن  املكون من مائة وأحدى عشر آية  حتديد عينة البحث بسورة يوسف

كما أن عينة البحث تقتصر   ،قرآسية أخرى يف سورالكرمي؛ ألن هناك معايري موجودة لنإدارة 
 املخالف (  –األزمات -املدير –على بعض عناصر اإلدارة وهي ) اإلدارة 

  :خطوات البحث - ث
ت اليت تناولت سورة دأ الباحث ابالطالع والقراءة جملموعة من األحباث والدراساب
عن املعايري اإلدارية املتفق  وبعد قراءة أكثر من تفسري للسورة شرع الباحث يف البحث ،يوسف

متثل املعايري اإلدارية  (1)ات( فقر  206عليها، فتوصل الباحث إىل إعداد قائمة مكوسة من ) 
املتفق عليها، بعد أن مت جتهيز القائمة مت عمل ورشة عمل جملموعة من املتخصصني يف جمال 

وبعضها ال  ،ة كاست مكررة( فقر 65فحذفت من القائمة )اإلدارة لفحص ومراجعة هذه املعايري 
( فقرة عرضت على 141) فاصبح عدد فقرات واآلخر يتضمنه معيار آخر، ،ميثل معيار

 (2)ة( فقر 95القائمة ) ( فقرة فأصبح عدد فقرات  35جمموعة من احملكمني فحذفت منها ) 
( 39) ( فقرة، املدير 40: اإلدارة ) وذلك على النحو اآليت عناصر إدارية،موزعة بني أربعة 

إعداد القائمة على شكل استباسة مبقياس  مت( فقرات 5( فقرة، املخالف ) 11األزمات ) ،فقرة
عرضها على جمموعة من احملكمني من الدكاترة ومن مث مت  مقبولة (  ،) جيدة، متوسطةثالثي

القائمة وفق يف صياغة بعض الفقرات تعديل الاجلامعات السعودية فتم  واملتخصصني يف
                                                                 

 168( ص1ظر ملحق رقم )اس (1)

 176( ص3اسظر ملحق رقم ) (2)
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 ماقمت حتويل القائمة إىل بطاقة حتليل حمتوى، مث  ذف منها ومل حيوأراء احملكمني  توجيهات
التحليل مع  اجرى ، و اإلداريةابملعايري  املعدة تحليلالبتحليل السورة وفق استمارة  الباحث 

مت الشروع أحد زمالئه لغر  اختبار صدق األداة ومعرفة الفروق الداللية بني التحليلني ومن مث 
وسرد الشواهد على تلك تفسريها وحتليلها  ستائج التحليل اليت متثل ستائج البحث، و عر يف 

وضع التوصيات النتائج من كتب التفسري السابقة، ومن خالل تلك النتائج كان اخللوص إىل 
  .واملقرتحات يف ضوئها

 مضي على اخلطوات اآلتية: كما أن  الباحث 

 بحث إىل سورها وبيان اسم السورة ورقم اآلية.عزو كل اآلايت اليت وردت يف ال  -

 اعتماد الباحث على بعض أمهات كتب التفسري.  -

 .استدالَل الباحث ابألحاديث النبوية الشريفة ويعمل على خترجيها  -

االعتماد على بعض املراجع األصلية واحلديثة، وأثبات الكتب اليت أخذ منها   -
سصًا بني قوسني، أما ما يستفيد منه الباحث صياغة فال  املعلومات يف احلاشية ووضع ما سقل

 يضعه بني قوسني.

 الرجوع إىل معاجم اللغة لشرح معاين بعض املفردات. -

 .التعريف والرتمجة لألعالم واألماكن التارخيية الواردة يف البحث -

ورة يري املتضمنة يف آايت ساستخدام طريقيت االستنتاج واالستقراء الستخراج املعا -
 .يوسف

 الختبار مجيعاً  وخيضعها واالستباانت كالقوائم البياانت مجع يف حبثية أدوات ويستخدم
 .والثبات الصدق

 وميكن تلخيص خطوات البحث وإجراءاته يف الشكل اآليت : 
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 :وخطوات إعدادها أدوات البحث - ج
 اختبار أو البحث لةأسئعلى  نإجابةل الالزمة املعلومات هبا جتمع اليت األداة هي الوسيلة

 وحقائق وبياانت معلومات على و ينبغي أن تكون مالئمة ملوضوع البحث؛ للحصول ،فروضه
 من عدد قبل من عنها اإلجابة تتم األسئلة من عدد علي شكل ويقدم،  معني بواقع مرتبطة
يق هدف لتحق اتنيأدإعداد مت  ، وقدلتحقيق أهداف البحث االستبيان، مبوضوع املعنيني األفراد

 -:البحث وذلك على النحو اآليت

     :ابملعايري اإلدارية العاملية قائمة  -1
من خالل االطالع على الدراسات السابقة والبحوث  ابملعايري اإلدارية مت إعداد قائمة 

تخصصني والدارسني يف مع بعض املوورشة عمل املتعلقة ابملشكلة، ومن خالل إجراء مقابالت 
األقسام حيتوي من هذه  قسم كل   ،املعايري اإلدارية إىل أربعة أقساممت وقس ،جمال اإلدارة 

 ت القائمة على املشرف،عرض ،اليت هي عبارة عن معايريالفقرات  متثل املعايريعلى عدد من 
جمموعة  على ( 1) ت القائمة بعد تعديلها حسب تعديل املشرف عرضمث  املشرف فيهاوعدل 

 ،مقسومني بني اإلدارة والتفسريمتخصصًا  ( حمكماً 20) عددهم بلغ ( 2) السادة احملكمني من
وفق عدد  املعايري  اإلدارية وقد مت إعداد قائمة   ( 3) ومت تعديلها وفق تعديالت السادة احملكمني

  :من اخلطوات أمهها ما أييت

، املعايري اإلدارية العامليةهدفت القائمة إىل  حتديد  :اهلدف من القائمةحتديد  - أ
جمموعة من  ، لغر  عرضها علىابملعايري اإلدارية العامليةمث حتويلها إىل استباسة  منو 

 .املعايري الصحيحة واملناسبةلتحديد  ،املتخصصني يف جمال اإلدارة

                                                                 

 168األولية، ص  صورهتا يف ابملعايري اإلدارية  قائمة ،(1أسظر ملحق رقم ) (1) 

  175ص،املعايري اإلدارية  لقائمة احملكمني أبمساء قائمة ،(2أسظر ملحق رقم ) (2)

 176ص  ،تعديالت احملكمني على القائمة ،(3أسظر ملحق رقم ) (3)
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من  ابملعايري اإلدارية مت وضع قائمة أولية :القائمة اشتقاقمصادر حتديد  - ب
  :خالل االطالع على

   .املعايري اإلداريةختصة مبوضوعات الكتب والدراسات والبحوث امل   -
املعايري اإلدارية واملراجع واألدبيات اليت تناولت موضوعات  ،األساسيةاملصادر  -
 .واملنظمات واملؤسسات العاملية   ،اجملاالت اإلداريةيف كافة 
ض اهليئات واملؤسسات يف اململكة بعاملعدة من قبل  إلدارية ااخلطط والربامج  -

  .و يف دول عربية أخرى  ،ية العربية السعود
 املعايري اإلدارية اخلاصة إبدارة اجلودة والتطوير يف اململكة  -
 األدلة العاملية للمعايري ) دليل االحتاد األوريب ( ) دليل الشركة الياابسية (   -

تكوست القائمة يف صورهتا  :يف صورهتا األولية القائمةإجراءات اشتقاق  - ت
( فقرات موزعة على أربعة عناصر مت اشتقاقها من  206ت بلغت ) عدد من الفقرااألولية من 

عدد من األدلة املعيارية العاملية كدليل االحتاد األورويب،  ودليل الشركة الياابسية وبعض الدراسة 
عرضت  .واألحباث اليت طرقت املعايري وقد سبق اإلشارة إليها يف ذكر الدراسات السابقة

ة على جمموعة من املتخصصني يف اإلدارية يف ورشة عمل وحذف منها القائمة يف صورهتا األولي
عرضت على جمموعة من احملكمني  ،( فقرة141عدد من الفقرات حىت صار عدد الفقرات )

( فقرة فأصبح عددها يف صورهتا 35( حمكمًا، حذف من القائمة ) 20والذين بلغ عددهم )
ستهدفة ومن مث مت حتويل القائمة إىل ارية املوزعت على العناصر اإلد( فقرات، 106النهائية )

 ،(42املدير ) ،( فقرة44اإلدارة ) :موزعة على العناصر اإلدارية كاآليت،استمارة استبيان
( فقرات، عرضت على جمموعة من احملكمني فأقرت كما هي 6املخالف ) ،( فقرة14األزمات )

 .إبمجاع احملكمني
واليت بلغت )  املعايري اإلداريةائمة بعد أن مت مجع فقرات ق :ضبط القائمة - ث

  :قام الباحث بضبط القائمة من خالل اآليت ،( فقرات 106
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مدى قدرهتا على قياس ما أعدت لقياسه وللتأكد من يعين و   :صدق األداة - ج
سوعني من ابختيار الباحث قام  ،القائمة ومشوهلا وصالحياهتا لتحقيق هدف البحث صدق

 مها:   الصدق

 تنضوي يتالالعناصر  القائمة إىلفقرات و يقصد به مدى استماء  :هريالصدق الظا 
( فقرة 141قام الباحث بعر  القائمة يف صورهتا األولية واليت كاست حتتوي على)، و هلذا حتتها

 ،لغر  حتقيق الصدق الظاهري لألداة من ختصصات متنوعة ( 1) على جمموعة من احملكمني 
 :ذلك على النحو اآليت وقد تنوعت ختصصات احملكمني و 

 .اإلدارةختصني يف املساتذة و جمموعة من األ - أ
 .تفسري القرآن الكرمي ختصني يف علماملساتذة و جمموعة من األ  - ب
   .املدراء والعاملني يف جمال اإلدارةبعض من  - ت

رسالة توضيحية للسادة احملكمني تتضمن عنوان البحث واهلدف من مع القائمة  وقدمت
 -:ما أييت ن  أصحاب اخلربة والتخصصالقائمة راجيًا م

 .معايري إدارية مناسبة لكل عنصرحتديد ما إذا كاست الفقرات متثل  - أ

 لعناصرهاالتصنيف  ومناسبة ،وسالمة الصياغة،التأكد من  صحة العبارات  - ب
  .املقرتحة

 .ابملعايري اإلدارية املتعلقة به  العنصر ارتباطحتديد مدى   - ت
 .رتحات أخرى ميكن االستفادة منهامالحظات أو مقأية إبداء  -

وبعد عر  القائمة على السادة احملكمني يف صورهتا األولية، وإجراء التعديالت واحلذف 
  :وفق معيار قياسي مت إعداده مسبقًا وذلك على النحو اآليتواإلضافة 

  .% تثبت40الفقرة اليت بلغت سسبة تكرار قبوهلا  - ث
                                                                 

 175ص ،قائمة أبمساء احملكمني لقائمة املعايري اإلدارية  ،(2أسظر امللحق رقم ) (1) 
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 ذف.% حت80الفقرة اليت بلغت سسبة رفضها  - ج
  .% تضاف30الفقرة اليت بلغت سسبة إضافتها أو سقلها - ح
 % تعدل     30الفقرة اليت بلغت سسبة تعديلها  - خ

 :اآلتية مالحظات السادة احملكمني يف األمور وقد تلخصت 
  .مرادفة هلا اتحذف الكثري من الفقرات سظراً لتكررها بعبار  - د
  .تعديل بعض الفقرات من حيث الصياغة - ذ
 آخر  عنصرإىل  عنصررات  من سقل بعض الفق  - ر
 العناصر إضافة بعض الفقرات يف بعض  - ز

 يف احملكمني قبل واملنقولة واملضافة من  واحملذوفة املعدلة الفقرات واجلدول احلايل يوضح
  .املعايري اإلدارية قائمة

   :القائمةثبات  - ح

 سباخ وطريقة معامل ألفا كر ابستخدام وذلك  القائمةلتأكد من ثبات ابالباحث  قام
، حيث حصل الباحث على قيمة معامل ألفا  القائمةوذلك ملعرفة ثبات  ،حلساب ثبات األداة

ككل  كما   قائمة، وكذا قيمة معامل ألفا كرو سباخ للعنصر من عناصر القائمةكرو سباخ لكل 
 (  1 :1)  رقم  اجلدولهو  موضح يف 
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 ( 1 :1جدول رقم ) 

 نباخ ألفا كرو بطريقة  ةالقائمثبات  معامالتقيم يوضح 

 مالحظات نباخ معامل ألفا كرو عدد الفقرات العنصر

  0.637 40 اإلدارة 

  0.763 39 املدير 

  0.857 11 األزمات

  0.895 5 املخالف 

  0.957 95 اإلمجاِل 

عند  ( 0.957أن معامل الثبات الكلي )  ( 1: 1)  يتضح من اجلدول السابق
، يف القائمة( مما جيعل الباحث يطمئن للوثوق ابلبياانت اليت مت مجعها  0,01مستوى      )  
، كما أن األداة تتسم بدرجة عالية من الصدق والثبات حيث املعايري اإلداريةيف التعرف على 

وأصبحت القائمة جاهزة لتحويلها  (  0,01)   مستوى عند(  0.957) بلغت سسبة الثبات 
، والذي يعد إشارة جيدة إىل أن النتائج ستكون صادقة يوسف سورةإىل بطاقة حتليل حمتوى 

، ويتضح يف الرسم البياين اآليت مقدار ثبات إبذن هللا عز وجل وعلى درجة عالية من الوثوق
    ( :2( والشكل رقم )1األداة يف الشكل رقم )
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 (1الشكل رقم )

 
 (2الشكل رقم )

                  :مجع البياانت واملعلومات - ح
  :مت مجع البياانت واملعلومات وفق أدوات البحث احملددة وأهم أداة لذلك هي

[ الخاليا نطاق ;  [نطاق الخاليا] [
 [القيمة]

[ الخاليا نطاق ]; 
القيمة] ] 

;  [نطاق الخاليا]
 [القيمة]
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  : بطاقة حتليل احملتوى - خ
سورة  حمتوى حتليل هامن الغر  ،(1)حتليل بطاقة يف صورهتا النهائية إىل  حتويل القائمة مت
  :اآلتية اخلطوات وفق للسورة  التحليل ومتيوسف 

، قام والتأكد من صدقها وثباهتايف صورهتا النهاية دارية املعايري اإلبعد إخراج قائمة   
وذلك ابتباع  لسورة يوسف من القرآن الكرمي،الباحث بتحويلها إىل بطاقة حتليل حمتوى 

  :اإلجراءات اآلتية

  :التأكد من ثبات أداة التحليل ) بطاقة التحليل ( -1

والثبات،  صدقوهي ال ،البحث ألدوات مرتية السيكو اخلصائصمن  قسبق التحق 
قام الباحث  ،إىل بطاقة حتليل املعايري اإلداريةمت حتويلها  من قائمة التحليل  بطاقةألن ولكن 

 سفس أتباع معسفسها   النتائج إىل الوصول به هنا  يقصدابلتأكد من ثباهتا مرة أخرى، والذي 
رية خنتار منها ثك  طرق هناك الثبات ولقياس، األخرى عن املتغريات النظر بصرف اإلجراءات

 طريقة واحدة هي:

 يف  (2)الباحث مع زميٍل له  يلتقي حيث :التحليل مع زميل إعادة طريقة  -2
 موضوع املادة بتحليل للقيام منهما كل ينفرد مث وإجراءاته، أسسه على لالتفاق التحليل بداية

 إليها، منهما كل توصل اليت النتائج بني العالقة لبيان التحليل هناية يلتقيان يف مث ،البحث
 املوسع التحليل يف البدء قبل موضوع البحث السورة من  صغرية على عينة الطريقة هذه وُتطبق

جمموعة  حتليل على زميٍل له مع الباحث اتفق هذا وعلى يدرسها الباحث، اليت الكبرية للعينة
اإلجراءات  عإتبا  ومت موسع، بشكل عملية التحليل يف الشروع قبلمن سورة يوسف  اآلايتمن 

  :اآلتية

                                                                 

 182( ص4( اسظر امللحق رقم)1)
 .آية من سورة يوسف ومقارسة النتائج 50املدينة املنورة، حتليل  ،ماجستري :( حممد صاحل العميسي2)



95 
 

، مع دقيق وبشكل متأسيةً  قراءةً  اوقراءهت ،مخسني آية من سورة يوسفى عل االطالع – 1
  .(1)لتلك اآلايت االطالع على كتابني من كتب التفسري 

 .فيها ورد ما على لالتفاق ومناقشتها دقيق بشكلبطاقة التحليل  قراءة – 2

 .التحليل موضع الفقرات يف وتكراره ،نصرع كل يفاملعايري  توافر عن البحث – 3

 .حدة على قائمة لكل الثبات وحساب التحليل ستائج تفريغ – 4

   ( 2)  هولسيت معادلة ابستخدام الثبات حساب ومت

 ( 1.2س)2       

      :وجاءت ستيجة التحليلني على النحو اآليت ق =                     

 2+ س 1س      

  :وفقًا لنتائج اجلدول اآليت هملية التحليل اليت أجراها الباحث وزميلمعامل الثبات لع

 لبطاقة التحليل بني التحليلني حساب معامل الثباتيوضح (   2 :1جدول رقم ) 
 فئات التحليلإمجاِل  نقاط االتفاق احمللل الثاين األول احمللل عدد الفقرات العنصر

 40 18 18 20 40 اإلدارة

 38 29 32 30 39 املدير

 33 10 10 10 11 األزمات

 10 4 5 4 5 املخالف

 50 65 65 64 95 اإلمجاِل 

 0.96 معامل الثبات 

                                                                 

 فتح القدير للشوكاين. .يب( تفسري القرآن العظيم البن كثري، أحكام القرآن للقرط1)

  226ص  ،مرجع سابق :رشدي طعيمة  (2) 
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 96أن معامل االتفاق بني التحليلني كان بنسبة) ( 2 :1يتضح من اجلدول السابق) 
 .% ( وهي سسبة عالية جداً تدل على ثبات البطاقة وأهنا أصبحت جاهزة لالستخدام

 من العديد أشارت فقد ،ابلتحليل اخلاصة النتائج لتحقق تربوايً  املقبول املدى ولتحديد  
بعض  أشارت فقد ،النتائج حتقق مدى على للحكم احملددة املستوايت من عدد إىل الدراسات

 من أقل إىل%  33.3 من قليلة، درجة متثل%  33.3 من األقل النسب اعتبار إىلالدراسات 
 يف الوارد التقسيم ويف كبرية، درجة متثل%  66.6 من واألعلى ة،متوسط درجة متثل%  66.6
 بني ترتاوح اليت والنسب منخفضة، درجة متثل%  59 من األقل النسب أن أعتربأخرى  دراسة

 وأشارت عالية، درجة متثل%  75 من األعلى وتلك متوسطة، درجة متثل%  74 إىل%  60
االحتياجات  حتقق مبدى خاص مؤشر حتديد ىلإ املراجع من عدد عن سقالً عديدة،  دراسات

 متثل% 69 إىل%  60 ومن مقبول، غري حداً  متثل%  60 من األقل النسب اعتبار يف متمثالً 
%  80 ومن ،االحتياجات لتحقق جيدة درجة تعترب%  79 إىل%  70 ومن متوسطة، درجة

العديد  تشري مماثل حنو وعلى ممتازة، سسبة متثل فأعلى%  90 ومن جداً، جيدة%  89 إىل
   ( 1) من الدراسات 

وليتضح حساب الثبات بني التحليلني وضع الشكل التايل ليبني مقدار الثبات بني 
 ( : 3التحليلني بطريقة بياسية وذكل كما هو يف الشكل رقم ) 

                                                                 

 غري ماجستري رسالة ء ، الوفا زايد أبو  ،بفلسطني األساسيني والتاسع الثامن للصفني الرايضيات كتايب جودة تقومي(1) 
 .( 2008)   فلسطني غزة، ،األقصى جامعة،الرتبية كلية منشورة،
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 (3الشكل رقم )

ملعايري ا حتقق مدى على احلكم يف األخرية الدراسات يف ورد ما الباحث يتبىن هذا وعلى
  -:وذلك على النحو اآليت ،موضوع البحث يف تغيري بسيط يتناسب مع طبيعة البحثاإلدارية 

 تنازِل لنسب بطاقة التحليلالقياس يوضح امل (3 :1جدول رقم ) 

 مالحظات  التقدير  إىل  -النسبة من  م

  ممت           از 100% -% 95 1

  جيد جداً  94% -% 89 2

                دجي  88% -% 80 3

  مت     وسط 79% -% 70 4

  ضعي       ف %69 -صفر%  5

 :احملتوى إجراءات حتليل  - د
سورة  حمتوىشرع الباحث يف عملية حتليل  بعد التحقق من ثبات وصدق بطاقة التحليل

   :اإلجراءات اآلتية متبعاً يوسف 



98 
 

 :حتديد اهلدف من التحليل -1

املعايري اإلدارية  توافرمدى وحتديد  ملعرفة فسورة يوسهتدف عملية حتليل حمتوى 
  .السورة احملددة يف حمتوى للعناصر املذكورة  

  :عينة التحليل -2
السورة والذي  يف الواردة  اآلايت القرآسيةاملتمثلة يف  العناصر مجيعيف  التحليل عينة متثلت

 آية 111جاءت مكوسة من 
 :حتديد فئات التحليل -3

العناصر الرئيسة والثاسوية اليت يتم وضع (   Categories)  واملقصود بفئات التحليل
وضع كل صفة من صفات وهي اليت تُ  ،وحدات التحليل فيها من كلمة أو فكرة أو موضوع

ويعد التصنيف من االفرتاضات املبدئية اليت يضعها  ،وتصنف على أساسها ،احملتوى فيها
 التحليل فئات حتديد مت   ( 1)  ملراد حتليلهويتطلع إىل أن تكون متضمنة يف احملتوى ا ،الباحث
  :كاآليت الرئيسية

ابملقاطع اليت مت تقسيم السورة عليها وهي  متثلت :الرئيسة التحليل فئات -4
 . أحدى عشر مقطع كل مقطع يضم عشر آايت 

 اآلايت القرآسية يف السورةواليت متثل املعايري متثلت يف  :اجلزئية التحليل فئات -5
املعاين والدالالت الواردة يف اآلايت اليت متثل معيار من معايري جمموعة من  وهي عبارة عن

 .آية (  111)  السورة وكان عددها يف  ، العناصر املستهدف

 

 

                                                                 

 ،مركز البحوث الرتبوية النفسية ،مقدمة يف منهجية حتليل احملتوى ،،وخلف سصار اهلييت ،ان( عبد اهلادي حممد السلم1) 
 11ص  ،1987  ،العراق ،بغداد
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 :حتديد وحدات التحليل -6

    ( 1)  :اآليتت التحليل اخلمس على الوجه صنف خرباء حتليل احملتوى وحدا

التحليل، وقد تكون الكلمة رمزًا أو  وهي أصغر وحدات :(  Word)الكلمة   -1
 .مصطلحًا  وتستخدم الكلمة كوحدة لتحليل احملتوى

وهو  ،ويقصد به مجلة بسيطة أو فكرة حول قضية حمددة :( Theme) املوضوع  -2
 .من أهم عناصر التحليل

وتستخدم عند دراسة القصص والرواايت والكتب  :(  Character)الشخصية  -3
 .السرية الذاتيةالتارخيية  وكتب 

 ،وختتلف ابختالف الدراسة ،وتسمى أحيااًن ابلوحدة الطبيعية :( Item) املفردة  -4
فمنها ما يكون كتااًب أو جملة أو مقالة أو قصة أو برانجمًا إذاعيًا أو تلفزيوسيًا أو عمودًا يف 

 .صحيفة وما شابه ذلك

وهنا يكون احليز  :( Space and Time measurement)  مقاييس املساحة والزمن -5
كأن يكون عدد الصفحات املخصصة له أو األعمدة   ،الذي تشغله مادة التحليل هو األساس

 أو السطور وما شابه ذلك أو قد يكون الزمن الذي تستغرقه مادة التحليل.

لتكون وحدة التحليل  املعيار اإلداري واليت متثل  اآلية الباحث  دحد يف البحث احلايل و 
يتطلب احلكم على ورودها  معايري إدارية ألن فئات التحليل يف هذا البحث عبارة عن  ،بةاملناس

 .  الدالالت واملعاين الواردة يف السورة أن تقدم يف عدد من و يف احملتوى 

 
                                                                 

  :ينظر كاًل من (1) 

 11ص  ،مرجع سابق ،عبد اهلادي حممد السلمان( )أ

  321ص  ،مرجع سابق :طعيمة رشدي( )ب
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  :ضوابط التحليل -7
  .املعايري اإلداريةبطاقة حتليل احملتوى اخلاصة بتحديد  ضوء يف التحليل مت -
املعاين والدالالت و  اآلايت القرآسيةاملتمثلة يف  املعايري مجيع لتحليلا عملية مشلت -

 .لآلايت
 :يتاآلكسارت خطوات التحليل   :التحليل عملية

 الصدق إجراءات من االستهاء بعد النهائية بصورهتا بطاقة حتليل احملتوى قراءة – 1
 .والثبات

 واليت متثل عينة  لشريف املصحف ا يف ورد كماسورة يوسف   حمتوى على االطالع – 2
 .آية قرآسية يف السورة  بكل جاء ما وحتديد دقيق، بشكلاآلايت وتفسريها  وقراءة ،بحثال

 .تسجيلها مت اليت اآلايتمن آية يف كل  املعايري اإلدارية  توافر عن البحث – 3
 اخلاانت يف ظهورها حسب موضوع بكل اخلاص املكان يف) / (  عالمة وضع – 4

 .التحليل بطاقة يف لذلك احملددة
  هلذاأعد  خاص جدول يف السورةجزء من أجزاء  بكل اخلاصة التحليل ستائج تفريغ – 6

  :معاجلة البياانت - ذ
ومت استخدام  (SPSS)من خالل برانمج اإلحصائيبطاقة التحليل تفريغ مت  - ر

 :اآلتيةاألساليب اإلحصائية 
 .القائمةملعرفة ستائج  التكرارات واملتوسطات احلسابية والنسب املئوية- - ز

 مت استخدام معامل ارتباط بريسون. للقائمة الظاهريإلجياد صدق - - س
 مت استخدام معامل ارتباط ألفا كرو سباخ. القائمةإلجياد معامل ثبات - - ش

استخدم الباحث معامل االتفاق  السورةإلجياد معامل االتفاق لتحليل حمتوى - - ص
 .هلولسيت

توافر  مدى ملعرفة املئوية والنسب التكرارات ابملعرفة ستائج التحليل مت حس - -  
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 .البحث موضعسورة يوسف  حمتوى يفاملعايري اإلدارية 
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها
جاءت  واليت املتمثلة يف اإلجابة عن أسئلة البحث ستائج البحث تناول الفصل احلايل

  :على النحو اآليت

 :إجابة السؤال األول الذي نصه
  ؟ما املعايري اإلدارية اليت تضمنتها السورة املتعلقة ابإلدارة الناجحة: 1س

  :مدى  حتقيق نتائج غري خمطط هلا -1

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ) :اآلية الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڈ ژ ژ ڑ 

رفض يوسف وهروبه  واليت هي اآلية إىل أن زوجة العزيز مل ختطط هلذه النتيجةتشري  (ڱ

ورد  ويؤيد هذا القول ما ولكنها حتققت فوجدوا العزيز عند الباب ظهور العزيز املفاجئ،منها، و 
 اْلبَاِب، ِإىَل  َيْستَبَِقانِ  َخرََجا ِحنيَ  َحاهلَِِما َعنْ  تَ َعاىَل  خُيْرِبُ  :يف تفسري ابن كثري رمحه هللا حيث قال

 ِمنْ  بَِقِميِصهِ  فَأَْمَسَكتْ  َذِلَك، أَثْ نَاءِ  يِف  فَ َلِحَقْتهُ  اْلبَ ْيِت، ِإىَل  لِيَ ْرِجعَ  َتْطلُُبهُ  َواْلَمْرأَةُ  َهاِرٌب، يُوُسفُ 
ا َورَاِئِه فَ َقدهته  فَأَْلَفيَا إِْثرِِه، يِف  َوِهيَ  بًا،َذاهِ  َهارابً  يُوُسفُ  َواْسَتَمره  َعْنُه، َسَقطَ  إِسههُ : يُ َقالُ  َفِظيًعا، َقدًّ

، يقول (1) وََكْيِدَها مبَْكرَِها فِيهِ  ِهيَ  ممها َخرََجتْ  َذِلكَ  فَعِْندَ  اْلبَاِب، ِعْندَ  - َزْوُجَها َوُهوَ - َسيَِّدَها
 ُيرِيدُ  اخْلَارِِجيِّ  بَابِ الْ  ِعْندَ  اْلَعزِيُز، َوُهوَ  َزْوَجَها، َأيْ  َسيَِّدَها، أَْلَفيَا َأنْ  َوَصاَدفَ  :ابن عاشور

ُخولَ   ِبهِ  َحَكى اْلُقْرآنَ  ِإنه : قِيلَ  الزهْوجِ  َعَلى السهيِّدِ  َوِإْطاَلقُ . اخْلَارِِجيِّ  اْلبَابِ  ِمنَ  اْلبَ ْيتِ  ِإىَل  الدُّ
 َعاَدةِ  يِف  ُمْستَ ْعَماًل  َذِلكَ  نْ َيكُ  ملَْ  أَسههُ  َوالظهاِهرُ . َسيًِّدا الزهْوجَ  َيْدُعونَ  َكاسُوا ِحينَِئٍذ، اْلِقْبطِ  َعاَدةَ 

                                                                 

/ 4) ،م 1999 - ه 1420، املدينة، والتوزيع للنشر طيبة دار ،اسيةالث: الطبعة، كثري ابنالقرآن العظيم ،  تفسري(1)
383) 
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 اْلَمِلكِ  ِدينِ  يِف  َأخاهُ  لِيَْأُخذَ  كانَ  َما اآْليت  قَ ْوِلهِ  ِمْثلَ  التهارِيخِ  َدقَاِئقِ  ِمنْ  ُهنَا ِبهِ  فَالت هْعِبريُ  اْلَعَرِب،
 َأنه  اْلَكاَلمِ  ِمنَ  ُعِلمَ  َوَقدْ . اَغالِبً  اْلِمْلكِ  ِبَطرِيقِ  َكانَ  اْلَعْهدِ  َذِلكَ  يِف  ِمْصرَ  يِف  الزهَواجَ  َولََعله 

، بَ َلغَ  َحىته  اَبابً  اَبابً  زَلِيَخا َغلهَقتْ َها الهيِت  اأْلَبْ َوابَ  فَ َتحَ  -السهاَلمُ  َعلَْيهِ  -يُوُسفَ   َذِلكَ  ُكلُّ  اخْلَارِِجيه
 .ِإجيَازٌ  َوُهوَ  اْستِبَاقِِهَما، َحالِ  يِف 

ْلَفاءُ  ةٍ  َحاَلةٍ  ىَعلَ  َشْيءٍ  وِْجَدانُ : َواإْلِ  َيُكونَ  َأنْ  فَاأْلَْكثَ رُ  لِوِْجَداِسِه، َسْعيٍ  َغرْيِ  ِمنْ  َخاصه

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ): تَ َعاىَل  َكَقْوِلهِ  ُحُصوٍل، أِبَوهلِ  َجْهلٍ  َعنْ  َحاِصاًل  أَوْ  ُمَفاِجئًا،

اِمعَ  أِلَنه  بَ يَاسِيًّا، ُمْستَْأسَ َفةٌ  ِإخلَْ  َجزاءُ  َما قاَلتْ  َومُجَْلةُ   ،( 1)(...ٺ  َحَدثَ  َماَذا: َيْسَألُ  السه
 تَ تَ لَْعَثْم، ملَْ  حِبَْيثُ  اْلبُ ْهتَانِ  يِف  إِْمَعاانً  اِبْلَكاَلمِ  احْلَاَلِة، َوابْ َتَدرَْتهُ  تِْلكَ  يِف  َومُهَا َسيِِّدَها ُمَفاَجأَةِ  ِعْندَ 

، َعَلى أَس هَها َلهُ  خُتَيِّلُ   اَل  قَاِعَدةً  َولَِيُكونَ  اْلَقاسُوِن، ِصيَغةَ  لِيَْأُخذَ  ُكلِّيٍّ  قَاَلبٍ  يِف  اْلَكاَلمَ  َوأَفْ َرَغتِ  احْلَقِّ
قْ رَارَ  ِإاله  اْلُمَخاَطبُ  َيْسعُ  َفاَل  ِمنْ َها اْلَمْقُصودُ  يُ ْعَرفُ   حَمَبهةُ  َتُكونَ  َأنْ  خَتَْشى َكاَستْ  َولََعلهَها. هَلَا اإْلِ

 وََكاَستْ . ُكلِّيٍّ  قَاَلبٍ  يِف  َكاَلَمَها فَأَفْ َرَغتْ  ِعَقاِبِه، ِمنْ  َلهُ  َماسَِعةً  -السهاَلمُ  َعلَْيهِ  -لِيُوُسفَ  اْلَعزِيزِ 
 ِمنْ  -السهاَلمُ  َعلَْيهِ  -يُوُسفَ  ختُِيفَ  َوَأنْ  َسيِِّدَها، َغيْ رَ  تَ ْهَوى أِبَس هَها َزْوُجَها َيْشُعرَ  اَل  َأنْ  ِبَذِلكَ  ُترِيدُ 

 .(2)ُأْخَرى َمرهةً  ِمنْ َها مَيْتَِنعَ  لَِئاله  َكْيِدَها

  :يوجد أتثريات جانبية للخطة خارج نطاق الفئة املستهدفة -2

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ) :اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل

ۋ ۋ  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

تشري اآلايت  (ى ى ائ ې ې ې ېۅ ۅ ۉ ۉ 

جاسبية خارج سطاق  إىل أن اخلطة اليت وضعها أخوة يوسف للتخلص منه قد ظهرت هلا أتثريات

                                                                 

َقرَة اآلية : (1)  .170ُسورَة اْلب َ
 (.256/ 12ه ، ) 1984الدار التوسسية للنشر، توسس،  (التحرير والتنوير، ابن عاشور، ط بدون، 2)



105 
 

أصيب والدهم بذهاب البصر من بكائه على يوسف وحزسه فقد الفئة املستهدفة )يوسف( 
تْ  :، ويؤيد هذا ما قاله االمام الشوكاين يف الفتحعليه  َسَوادُ  اسْ َقَلبَ  َأيِ  احْلُْزنِ  ِمنَ  َعْيناهُ  َوابْ َيضه

ةِ  ِإْدرَاُكهُ  زَالَ  إِسههُ : قِيلَ . اْلُبَكاءِ  َكثْ رَةِ  ِمنْ  بَ يَاًضا َعيْ نَ ْيهِ   ُيْدِركُ  َكانَ : َوقِيلَ  اِبْلَمرهِة، اْلَبَصرِ  حِبَاسه
 اْلَعِظيمِ  احْلُْزنِ  َهَذا ِمنْ  السهاَلمُ  َعلَْيهِ  يَ ْعُقوبَ  ِمنْ  َوَقعَ  َما تَ ْوِجيهِ  يِف  قِيلَ  َوَقدْ . َضعِيًفا ِإْدرَاًكا

َا أِبَسههُ  بَ ْعًضا أَوْ  ُكالًّ  َبَصرِهِ  َذَهابِ  ِإىَل  اْلُمْفِضي ، يُوُسفَ  َأنه  َعِلمَ  أِلَسههُ  َذِلكَ  ِمْنهُ  َوَقعَ  ِإمنه  َحيٌّ
اٌر  ِحينَِئذٍ  َوَأْهلَُها ِمْصرَ  أِبَْر ِ  َكْوِسهِ  َمعَ  ِديِنهِ  َعَلى َفَخافَ   (1)َكفه

  :اختصار وتبسيط االجراءات حبيث توفر الوقت وتسرع يف تقدمي اخلدمة -3

ھ ے ے ۓ  ہ ھ ھ ھ) :هذا املعيار قوله تعاىلاآلايت الدالة على 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ې ې  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې()ۉ

تشري اآلايت إىل أن يوسف أختصر اإلجراءات لتكون هناك سرعة يف  (ى ى

حضور والديه حصول تربئته من التهم اليت دخل هبا السجن وذلك بشهادة النسوة، وكذلك 
يف تفسريه  -رمحه هللا -قول البغوي، ويؤيد هذا د بصر والده فيعجل ابجمليءفأرسل قميصه لريت

  :حيث قال يف تفسريها 

اِقيَ  َأنه  َوَذِلكَ  ِبِه، ائْ تُوين  اْلَمِلكُ  َوقالَ  ا السه  يُوُسفُ  به أَفْ تَاهُ  مبَا َوَأْخبَ رَهُ  اْلَمِلكِ  ِإىَل  رََجعَ  َلمه
ا ِبِه، ائْ تُوين : قَالَ  َكاِئٌن، قَاَلهُ  الهِذي َأنه  اْلَمِلكُ  َوَعَرفَ  ُرْؤاَيُه، أَتْوِيلِ  ِمنْ   َوقَالَ  الرهُسوُل، جاءَهُ  فَ َلمه

 رَبَِّك، ِإىل اْرِجعْ : لِلرهُسولِ  قالَ  مُثه، بَ رَاءَُتهُ  َتْظَهرَ  َحىته  الرهُسولِ  َمعَ  خَيْرُجَ  َأنْ  َأَب  اْلَمِلكَ  َأِجبِ : َلهُ 
يت  النِّْسَوةِ  ابلُ  َما ْسئَ ْلهُ فَ  امللك، سيدك: يَ ْعيِن  ، َقطهْعنَ  الاله  العزيز اْمرَأَةِ  ِبذِْكرِ  ُيَصرِّحْ  َوملَْ  أَْيِديَ ُهنه

ْجنِ  يِف  لَبِْثتُ  لَوْ : »َوَسلهمَ  َعلَْيهِ  اَّللهُ  َصلهى النهيِبُّ  قَالَ  واحرتاماً  أداب  يُوُسفُ  لَِبثَ  َما طُولَ  السِّ

                                                                 

 .(57/ 3 )، ه 1414م الطيب، دمشق، بريوت، لشوكاين، الطبعة األوىل، دار ابن كثري، دار الكلحممد ا، (فتح القدير1)
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اِعيَ  أَلََجْبتُ  َا َعاملٌ، ِبَصنِيعِِهنه  اَّللهَ  ِإنه : َأيْ  َعلِيٌم، ِبَكْيِدِهنه  َريبِّ  نه ، إِ «الده  ِبذِْكرِِهنه  يُوُسفُ  َأرَادَ  َوِإمنه
ةِ  طُولِ  بَ ْعدَ   َعنْ  الشهكِّ  َزَوالِ  بَ ْعدَ  إِلَْيهِ  َوَيِصريَ  واخلياسة، التّهمة بعني امللك إليه يَ ْنُظرَ  اَل  َحىته  اْلُمده

 .اْلَعزِيزِ  َواْمرَأَةَ  النِّْسَوةَ  اْلَمِلكُ  َفَدَعا ِبِرَسالَِتِه، يُوُسفَ  ِعْندِ  ِمنْ  اْلَمِلكِ  ِإىَل  الرهُسولُ  رََجعَ ف َ  أَْمرِِه،

، َما: هَلُنه  قالَ  ، َشْأُسُكنه  َما َخْطُبُكنه  َخاطَبَ ُهنه  سَ ْفِسِه، َعنْ  يُوُسفَ  راَوْدُتنه  ِإذْ  َوأَْمرُُكنه
 فلذلك بطاعتها  أمرسه النِّْسَوةِ  َوَساِئرُ  سَ ْفِسهِ  َعنْ  رَاَوَدْتهُ  اْلَعزِيزِ  اْمرَأَةَ  ِإنه : َوقِيلَ  اْلَعزِيِز، أَةُ اْمرَ  َواْلُمرَادُ 

، حاشَ  َوقُ ْلنَ  مجيعًا، خاطبهن ، َمَعاذَ  َّللِِه  اْلَعزِيزِ  اْمرَأَةُ  قاَلتِ  ِخيَاَسٍة، ُسوٍء، ِمنْ  َعلَْيهِ  َعِلْمنا َما اَّللِه
َ  ظََهرَ  احْلَقُّ  َحْصَحصَ  اآْلنَ   فَأَقَ رهْت، فَ َقرهْرسَ َها اْلَعزِيزِ  اْمرَأَةِ  َعَلى أَقْ بَ ْلنَ  النِّْسَوةَ  ِإنه : َوقِيلَ . َوتَ بَ نيه
اِدِقنَي، َلِمنَ  َوإِسههُ  سَ ْفِسهِ  َعنْ  راَوْدُتهُ  َأانَ : وقالت فأقّرت عليها يشهدن َأنْ  َخاَفتْ : َوقِيلَ   يِف  الصه

ا سَ ْفِسي، َعنْ  رَاَوَدْتيِن  ِهيَ : قَ ْوِلهِ  عَ  فَ َلمه  ِمنْ  فَ َعْلتُ  الهِذي َذِلكَ : َأيْ  ذِلَك، :قَالَ  يُوُسفُ  َذِلكَ  مسَِ
ي  َغيْ بَِتِه، َحالِ  يِف : َأيْ  اِبْلغَْيِب، َزْوَجِتِه، يِف  َأُخْنُه، ملَْ  َأيّنِ  اْلَعزِيُز، لِيَ ْعَلمَ  إِلَْيِه، اْلَمِلكِ  َرُسولَ  َردِّ

(1)اخْلائِِننيَ  َكْيدَ  يَ ْهِدي اَل  اَّللهَ  َوَأنه 
 

 :اختيار التوقيت للمدخالت بشكل مناسب -4

ٻ ٻ پ ٱ ٻ ٻ )  :اآلية الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل

 اآلية إىل أن يوسف تشري (ٺ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

عل فج ،خوته الذين غدروا بهإواحلفاظ عليه من مكر  ،املناسب ألخذ أخيه اختار الوقت
حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا عمرو،  -رمحه هللا-يقول اإلمام الطربي : السقاية يف رحل أخيه

)فلما جهزهم جبهازهم جعل السقاية يف قال يف تفسري قوله تعاىل : عن أسباط، عن السدي: 
، ومحل ألخيه بعرياً  جهزهم جبهازهم، وأكرمهم وأعطاهم وأوفاهم، ومحل هلم بعرياً رحل أخيه( ، 

 -وهو"الصواع"، وزعموا أهنا كاست من فضة -مث أمر بسقاية امللك، ابمسه كما محل هلم عرياً ب

                                                                 

ث إحياء دار األوىل، :الطبعة البغوي، مسعود بن احلسني حممد أبو ،السنة حميي  القرآن، تفسري يف التنزيل معامل(1)  الرتا
 .(496 -495/ 2)،  ه  1420 بريوت، العريب،
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مث أمهلهم حىت إذا اسطلقوا وأمعنوا من  ،واألخ ال يشعرقال فجعلت يف رحل أخيه بنيامني. 
ى واسته ،القرية، أمر هبم فأدركوا، فاحتبسوا، مث اندى مناد: )أيتها العري إسكم لسارقون( ، قفوا

إليهم رسوله فقال هلم فيما يذكرون: أمل سكرم ضيافتكم، وسوفكم كيلكم، وحنسن منزلتكم، 
وسفعل بكم ما مل سفعل بغريكم، وأدخلناكم علينا يف بيوتنا ومنازلنا؟ قالوا: بلى، وما ذاك؟ قال: 

األر   سقاية امللك فقدانها، وال ستهم عليها غريكم. )قالوا اتهلل لقد علمتم ما جئنا لنفسد يف
وقت الوقت املناسب، واختار الزمن  -عليه السالم -، فهذه فطنة يوسف(1) وما كنا سارقني(

 الذي ال يلفت استباههم وأخذ أخيه جبواره.

 :مدى  العالقة بني اهلدف العام من اخلطة واألمور التنموية -5

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )  :اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڤ ڤ ڤ 

ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ) وقوله تعاىل (ڇ ڇ ڇ ڍ چ چ چ ڇ

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ  ڑڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

تشري اآلايت إىل أن أخوة يوسف وضعوا خطة ليزدادوا كيل بعري فذهبوا لرياودوا  (ہ

وكذلك اخلطة اليت وضعها يعقوب يف إرسال أخوهم معهم كما طلب منهم ذلك يوسف، 
يقول ، يوسف للخروج من األزمة كان اهلدف متوافق مع اخلطة ومناسب مع األمور التنموية

 : -رمحه هللا  –اإلمام القرطيب 

قيل: ليستعينوا بذلك على الرجوع لشراء الطعام. وقيل: استقبح أن أيخذ من أبيه وإخوته 

                                                                 

 (174/ 16)، مرجع سابق،لطربيل :جامع البيان(1)
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، وهذا كان هدف يوسف وهللا أعلم، (1)الرجوع إليهمثن الطعام. وقيل: لريوا فضله، ويرغبوا يف 
}وملا فتحوا  ويقوال صاحبا اجلاللني :  حيث ربط بني اهلدف من رجوعهم واألمور التنموية،

أي شيء  ، متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا اي أابان ما سبغي{ ما استفهامية أي
 . (2)سطلب من إكرام امللك أعظم من هذا

  :اونالتعمعيار  -6

ٿ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)  :اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل

ٻ ٻ پ پ پ ٱ ٻ ٻ   )وقوله تعاىل  ٹٿ ٿ ٿ 

تشري اآلايت إىل تعاون  ( ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿپ ڀ 

الناجي من السجن يف احلصول على التفسري السليم لرؤاي امللك وكذلك تعاون أخوة يوسف 
وقال الذي جنا، من القتل، : -رمحه هللا -ول اإلمام البغويبق، يوامجاعهم يف التخلص منه

منهما، من الفتيني وهو الساقي، وادكر، أي: تذكر قول يوسف اذكرين عند ربك، بعد أمة، 
أي: بعد حني وهو سبع سنني، أان أسبئكم بتأويله، وذلك أن الغالم الساقي جثا بني يدي 

يعرب الرؤاي، فأرسلون، وفيه اختصار تقديره:  امللك، وقال: أيها امللك إن يف السجن رجال
، ففي هذه اآلية ظهر معيار التعاون يف إدارة (3) فأرسلين أيها امللك إليه، فأرسله فأتى السجن

األمور على الرغم أبن تعاون إخوة يوسف سليب إال أهنم يف سظرهم تعاون للتخلص من املنافس 
 هلم، وهناك صور للتعاون يف السورة كثرية 

 

                                                                 

 (223/ 9رجع سابق، )(تفسري القرطيب، م1)
دار (تفسري اجلاللني، جالل الدين حممد بن أمحد احمللي، وجالل الدين عبد الرمحن السيوطي، الطبعة: األوىل ، 2)

 (313القاهرة، ت بدون، )ص:  ،احلديث
 (494/ 2)، مرجع سابق، تفسري البغوي(3)
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 :حتديد الفئات املستهدفة  والشركاء -7

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)  :اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ) قوله تعاىل (ڤ ڤ

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

زيز كان تشري اآلايت إىل الفئات املستهدف فزوجة الع (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ
املستهدف هو يوسف فجهزت كل شيء للحصول على ما تريده من يوسف وكذلك 

، وليكون يف ذلك مربر هلا فيما استهداف النسوة ابإلغراء حيث استهدفتهن لتغريهن بيوسف
معىن املراودة: طلب اْلِفْعل، َواْلمرَاد يقول املفسرون : وراودته من عشقها ليوسف اهتمت به 

َعاء ِإىَل َهاُهنَا: ُهَو  املالطفة يف السوق إىل غر ، وأكثر استعمال  :  املراودة، و (1)اْلَفاِحَشةالدُّ
هذه اللفظة إمنا هو يف هذا املعىن الذي هو بني الرجال والنساء ويشبه أن يكون من راد يرود 

من  أبقواله وتلطفه حال املراود إذا تقدم الختبار األر  واملراعي، فكان املراود خيترب أبداً 
، وهذا كان حال زوجة العزيز مع يوسف وحال النسوة كذلك، ولذلك (2)االمتناعاإلجابة أو 

ذلك ذمًا هلا وطعنًا فيها و }امرأة العزيز تراود فتاها عن سفسه{ سخرن من امرأة العزيز وقلن  
 .(3)وإسكاراً لذسبهوحتقيقًا لرباءة يوسف 

 

                                                                 

 (20/ 3) ، مرجع سابق،(تفسري السمعاين1)

ري الكتاب العزيز، أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية، حتقيق: عبد احملرر الوجيز يف تفس (2)
 (232/ 3ه  ) 1422بريوت،   –السالم عبد الشايف حممد، الطبعة: األوىل، دار الكتب العلمية 

ادي، الشهري ابملاوردي (تفسري املاوردي = النكت والعيون، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغد3)
 (30/ 3بريوت. ) –، حتقيق: السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم، ط بدون، دار الكتب العلمية 
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 : االندماجمعيار  -8

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)  :يار قوله تعاىلاآلية الدالة على هذا املع

تشري اآلايت إىل أن يوسف عليه السالم اسدمج مع صاحيب  (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

ذكر أن يوسف صلوات هللا عليه قال هذا القول للفتيني ، فالسجن وبدأ بدعوهتم إىل التوحيد
دة ، فدعاه هبذا القول إىل اإلسالم وترك عبااللذين دخال معه السجن، ألن أحدمها كان مشركاً 

َفَدَعاهم إىل توحيد اَّلله بعد أْن علمهما أسه خيربمها ابلغيب، مث إن يوسف، عليه  اآلهلة واألواثن،
السالم، أقبل على الفتيني ابملخاطبة، والدعاء هلما إىل عبادة هللا وحده ال شريك له وخلع ما 

  (1)سواه من األواثن اليت يعبدها قومهما

 : احليويةمعيار  -9

ٻ ٻ ٻ پ  ٱ ٻ)  :لى هذا املعيار قوله تعاىلاآلية الدالة ع

تشري اآلية إىل  (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹپ پ پ ڀ ڀ 

، ولذلك قال هلم فتحسسوا من أن يعقوب يبث احليوية يف أبنائه ليستمروا ابلبحث عن أخويهم
طلب يوسف، وكان اإلخوة خيرجون بطلب املسرية  يفكان عليه السالم يبعث بنيه يوسف، ف

يوسف  واطلبهلم أبن يمر ، ولكنه يكرر األتقادهم هالك يوسف.. وكّل إسسان ومّههوىف اع
جبميع حواّسهم ابلبصر لعلّهم تقع عليه أعينهم، وابلّسمع لعلّهم يسمعون ذكره، وابلشّم لعلّهم 

، فلما رأى تكاسل منهم إرادة الوقوف على شأسه يفجيدون رحيه وقد توّهم يعقوب أهنم مثله 
 . (2)  فضل هللا حيث قال: ال يَ ْيَأُس ِمْن َرْوِح اَّللِه ِإاله اْلَقْوُم اْلكاِفُرونَ  أحاهلم على

                                                                 

/ 3) ، مرجع سابق،للزجاج ،معاين القرآن وإعرابه، و (104/ 16) ، مرجع سابق،الطربي ، جامع البيان ينظر : (1)
 (389/ 4)، مرجع سابق، تفسري ابن كثري  ، و(111

لطائف اإلشارات، عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك القشريي، حتقيق: إبراهيم البسيوين، الطبعة: الثالثة، اهليئة (2)
 (201/ 2املصرية العامة للكتاب، مصر )
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 :اإلجناز ضمن الوقت املتاح -10

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )  :اآلية الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ڈ ڈ ژ ژ ڑڌ ڎ ڎ 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ تشري  (ڱ ں 

والسبع  ،الدأب سنوات الوهو السبع  ،إىل أن اخلطة أجنزت يف الوقت املتاح هلااآلايت 
، فكاست اخلطة منجزة يف والعام الذي يغاث فيه الناس أي خالل مخسة عشر عام لعجاف،ا

تزرعون سبع سنني دأاب،  هلم وأمرهم :  قالسفس هذه املدة لذلك يقول البغوي : إن يوسف 
: هذا خرب مبعىن األمر، يعين : ازرعوا سبع سنني على عادتكم يف الزراعة، والدأب: العادة. وقيل

، وهذا فيه بيان من يوسف أبن اخلطة متضي ضمن الوقت املتاح، ويكون (1)جبد واجتهاد
 اإلجناز ضمن هذا الوقت .

 : املشاركة يف تدريب اجملتمع وتعليمه -11

ڦ ڦ ڦ ڦ )  :اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ڃڄ ڄ ڃ  ڄ ڄ

ک گ گ گ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

سجن قام تشري اآلايت إىل مشاركة يوسف يف تدريب اجملتمع وتعليمه فهذين صاحيب ال (ۓ

لصحيح هو بعبادة هللا وحده ال والبيان هلم أن التوحيد ا التوحيد وتدريبهم ميوسف بتعليمه

                                                                 

 (495/ 2) ، مرجع سابق،تفسري البغوي(1)
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 شريك له، كما أسه بتفسريه الرؤاي هلم يدرهبم على التعاون واملبادرة يف خدمة الناس . 

 :مدى انتشار األثر االقتصادي للخطة على املوظفني ومقدمي اخلدمات -12

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )   :اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڑ ک ک ک  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڌ ڎ ڎ

 (ہ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

اآلايت فيها داللة إىل أن يوسف عليه السالم خبطته احملكمة استطاع أن يؤثر على اجلاسب 
، كما أن اخلطة أثرت يف  االقتصادي ولذلك جاءت الدول اجملاورة للتجارة يف بالد مصر

ا البلدان األخرى تلتمس التجارة والقوت استقرار حالة البالد االقتصادية، لذلك جاءت إليه
ملا قال: املفسرون: وهذا من مدى استشار األثر االقتصادي للخطة، ولبيان مدى أتثري اخلطة  

فقال يوسف للساقي: قل للملك: هذه سبع سنني خُمِصبات، ومن بعدهن أرسل إىل يوسف 
ك فأخربه، فقال له امللك: ارجع سبع سنني شداد، ِإال أن حُيتال هلن، فاسطلق الرسول ِإىل املل

 إِليه فقل له: كيف ُيصنع؟

فقال: تَ ْزَرُعوَن َسْبَع ِسِننَي َدَأاًب أي: زراعة متوالية على عادتكم، واملعىن: تزرعون دائبني. 
املعىن: تدأبون دأابً، ودل على تدأبون   وقال الزجاج:« . دائبني»عن « دأب»فناب 

، وهنا جند أن اخلطة جاءت على لسان يوسف (1) ء والعادةوالدأب: املالزمة للشي« تزرعون»
 عليه السالم فظهر أتثريها.

 : قياس وتعزيز رضاء املستفيدين الداخليني واخلارجيني -13

ہ ہ ہ ھ  ۀ ۀ ہ)   :اآلية الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل

تشري اآلية إىل أن يوسف يعزز  (ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇھ ھ 
                                                                 

 (443/ 2) ، ابن اجلوزي، مرجع سابق،(زاد املسري يف علم التفسري1)
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، ألن يوسف عليه هو يويف هلم الكيل ويتصدق عليهم ليكسب رضاهمرضا املستفيدين ف
السالم يهدف ألمر مهم وراء هذا التعزيز، فلكي يقيس رضا املستفيدين طلب منهم احضار 

 أخ هلم من أبيهم، وذكر هلم ما يقدمه هلم من زايدة يف الكيل . 

 :املعرفة ابملستفيدين وحتديد متطلباهتم -14

ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ں)  :املعيار قوله تعاىلاآلية الدالة على هذا 

ھ ھ ے ے ۓ  ہ ہ ہ ھ ھ) وقوله تعاىل (ڻڻ ڻ ڻ 

تشري اآلايت إىل أن  (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

، وهذه املعرفة سوف تسهل على يوسف معرفة يوسف يعرف أخوته حق املعرفة وهم ال يعرفوسه
ة جيدة ويعلم أهنم حييكون وكذلك يعقوب عليه السالم يعرف أبنائه معرف متطلبات إخوته، 

، فهذه املعرفة جعلت يعقوب عليه السالم حيدد مطالب أبناءه املعادين املؤامرات ضد اخويهم
 ليوسف  .

   :التنظيممعيار  -15

ٻ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ )  :اآلية الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ة إىل اإلعداد والتنظيم الذي تشري اآلي (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

أعدته زوجة العزيز من أجل إغراء النسوة بيوسف فقد أعدت املكان وجهزت ما يظهر 
، كل هذا التنظيم لتصل إىل هدف وتبني أن يوسف من شدة مجاله أيخذ العقل ،إعجاهبن به

 معني هو إقناع النساء أبن مجال يوسف مل حتتمله .
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  :ارهاختطيط املوارد البشرية واختي -16

ڤ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)  :اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ) :وقوله تعاىل( ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

ٿ ٿ ٿ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ڄ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

تشري هذه اآلايت إىل ختطيط املوارد البشرية  ( ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ
ف تفسري يوسف وخطته اليت أرشدهم إليها يف مواجهة اجملاعة، ، فامللك عندما عر واختيارها

عرف أن هذا من الكوادر البشرية اليت ينبغي احلفاظ عليها واختيارها، كما أن يعقوب عليه 
السالم ملا عرف الرؤاي أحس أن ليوسف شأن عظيم وأن هللا اختاره ألمر عظيم، لذلك أرشده 

 من اخلصوصية واالجتباء.  يعقوب إىل عدم البوح مبا أعطاه هللا 

 : توجهات ودعم اإلدارة العليا -17

ڤ ڤ  ٹ ٹٿ ٿ ٹ ٹ )اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ) :وقوله تعاىل( ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ڄ ٹ ڤ ڤ ٿ ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

امللك وجه يوسف  تشري هذه اآلايت إىل أن ( ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

، واختار له منصب مرموق حبيث يكون قادر على تنفيذ اخلطة حبسب الرؤية اليت ودعمه
عليه السالم فهو األب الذي ميثل اإلدارة العليا ألبنائه وقف  وكذلك يعقوب وضعها بنفسه، 

 عند هللا . ايلمع يوسف ودعمه وشجعه وبني له أن له مقام ع
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 : حقيق خمرجاهتا وأهدافهامدى كفاية موازنة اخلطة لت -18

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل: 

 ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

 (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

اآلايت تشري إىل أن املوازسة اليت وضعت للخطة من ترشيد يف اإلسفاق وحرص على التخزين 
، حبيث أن السبع ك املوازسة قادرة على حتقيق أهداف اخلطة وخمرجاهتاجعلت من تل ،واالدخار

الشداد ختطاها الناس حبسن ما صنعوا يف سنني الدأب واليت أمرهم فيها يوسف ابالدخار يف 
 السنابل واألكل القليل فجاءت اخلطة حمققة ألهدافها وخمرجاهتا .

 :مدى حتقق اهلدف العام من اخلطة -19

ڍ ڌ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ) هذا املعيار قوله تعاىل: اآلايت الدالة على 

 ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڈ ڈ ژ ژ ڑ ڌ ڎ ڎ 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ تشري  (ڱ ں 

اآلايت إىل أن اهلدف العام من اخلطة هو اخلروج مبصر من أزمة خاسقة وجدب واهنيار يستمر 
قوله  ، د من تلك األزمةومت إخراج البال ،فجاءت اخلطة حمققة للهدف منها ،سبع سنوات

؛ من سيب هللا يوسف عليه السالم  { هذا خرب مبعىن األمرتعاىل: }قال تزرعون سبع سنني دأابً 
ومعناه: ازرعوا سبع سنني، يعين: على عادتكم؛ والدأب: العادة. وقوله }فما حصدمت{ احلصاد 

كوا احلنطة يف السنابل }فذروه يف سنبله{ أمرهم أن يرت وقوله:فحدد هلم كيف يدخروا،  معلوم
مما أتكلون{ يعين: مما تدرسون وأتكلون؛ فكأسه  وقوله: }إال قليالً  ،ليكون أبقى على الزمان

 .(1)احلاجةأمرهم أن حيفظوا األكثر وأيكلوا بقدر 
                                                                 

 (36/ 3) ، مرجع سابق،لسمعاينتفسري ا(1)
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 :مدى مناسبة األهداف للمخرجات ومالئمتها -20

ہ ہ ھ ھ ھ  ۀ ہ ہ) اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل: 

گ گ ) وقوله تعاىل (ڭ ڭ ڭ ڭے ے ۓ ۓ ھ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ڱ ڱ ڱ ڱگ ڳ ڳ ڳ ڳ 

پ ڀ ڀ  ٻ ٻ پ پ پٱ ٻ ٻ ) وقوله تعاىل ہ 

اآلايت مجيعها املذكورة تشري إىل معيار مناسبة األهداف  (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
للمخرجات فمثاًل أخوة يوسف اهلدف التخلص من يوسف دون قتله  فكاست املخرجات 

وكذلك اهلدف أن أيخذ يوسف أخاه إىل جواره فوضع الصاع  ،روه بضاعةجاءت سيارة فأس
ه األهداف املناسبة وهذ فكاست املخرجات أخذه ألخيه وهناك آايت أخرى كثرية ،يف رحله

هم شفقة الّنسب وحرمة القرابة نعمت ، وملإخوة يوسف وقابلوه ابجلفاءللمخرجات حيث أقدم  
ويقال إمنا ، فقال ال تقتلوه وغيّبوا شخصه أشار عليهم  إال أن أحدهم من اإلقدام على قتله

تغييبه مل يبالغوا  يفمحلهم على إلقائه مرادهم أن خيلو هلم وجه أبيهم، فلّما أرادوا حصول مرادهم 
 ، وهذا كان مناسب ملرادهم .(1)تعذيبه يف

 :املؤشرات املستخدمة لقياس املخرجات تعرب عن معناها بدقة -21

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )  ى هذا املعيار قوله تعاىل: اآلايت الدالة عل

ۓ ڭ  ھ ھ ے ے ۓ ہ ہ ہ ہ ھ ھڻ ۀ ۀ 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ۈ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

يف اآلايت إشارة إىل أن املؤشرات اليت استخدمها  (ې ى ى ائ ائ ې ې

                                                                 

 (171/ 2) ، مرجع سابق،تفسري القشريي ،(لطائف اإلشارات1)



117 
 

وهو  ،الشاهد يف قصر العزيز كاست تعرب عنها بدقة فقال إن كان قميصه قد من دبر فكذبت
، من راودت يوسف عليه السالم زوجة العزيز هيفجاءت املؤشرات تؤكد أن  ،ادقنيمن الص

 ويف هذه اآلايت بيان أن املؤشرات اليت قاهلا الشاهد تعرب عن املخرجات بدقة وعن الفاعل .

 :مدى حتقق التغيري والتنمية والفوائد املخطط هلا -22

ڳ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ )   اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل: 

ہ ھ ھ ھ ھ ے )وقوله تعاىل  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀڱ ں 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈے ۓ 

يف اآلايت إشارة إىل أن الفوائد والتغيري والتنمية اليت خطط هلا كاًل من إخوة  (ۅ ۉ
ت، حيث أراد أخوة يوسف التخلص من ة العزيز ويوسف يف اخلطة قد حتققيوسف وزوج

 وجاءت الفوائد املخطط هلا، كما أن يوسف عليه السالم حتقق له يوسف فتحقق هلم التغيري
تغيري فكرة امللك عنه وإبراز براءته فجاءت الفوائد املخطط هلا بقبول امللك لذلك ودعوته إليه، 
وإعطائه مكاسه املرموق الذي يستحقه عليه السالم وذلك أبن كلفه خبزاسة امللك وتصريف 

 شؤوهنا.

  :اخلطة يربر التكلفة اهلدف واملخرجات من -23

ڍ ڌ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )  اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل: 

 گ گ ڳ ڳڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ڌ ڎ ڎ 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ كما   (ڱ ں 

تشري اآلايت إىل أن اهلدف من اخلطة وخمرجاهتا يربر التكلفة فقيام يوسف برتشيد اإلسفاق 
، ابلرغم أن الكلفة السبع السنوات العجاف جتاوز يربر املخرجات واليت هيوتكييف التخزين 
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اليت حلقت املزارعني كاست قاسية إال أن املخرجات جاءت لتربر تلك التكلفة وذلك حبكمة 
 يوسف ودقة خطته جتاوزت البالد السنني العجاف. 

 : هدفمدى سري اخلطة  وفق احتياجات الدولة أو املنطقة أو اجملتمع املست -24

ڍ ڍ ڌ ڇ ڇ ڇ ڇ )  اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل: 

 ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڑ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

يف  (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

اآلايت إشارة إىل أن اخلطة سارت وفق االحتياجات لذلك كاست النتيجة النجاح واخلروج 
، فعندما اتبع املواطنون اخلطة حبسب االحتياج مع وقوعابلبالد من األزمة اليت كاست حمققة ال

مراعاة املستقبل جند أن الدولة جنت من سنوات اجلدب واهلالك وحققت للمجتمع وللدولة 
 السري يف اخلطة وفق احتياجاهتم .  

اخلطة متثل اسرتاتيجية خللق أتثري مناسب يف النواحي التنموية للمجاالت  -25
 : املستهدف والقطاعات

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )  ايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل: اآل

 ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڈ ڈ ژ ژ ڑ ڌ ڎ ڎ 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ كما   (ہ ڱ ں 

تشري اآلايت إىل أن اخلطة متثل اسرتاتيجية خللق أتثري مناسب يف النواحي التنموية للمجاالت 
بينت اخلطة اليت وضعها يوسف أهنا متثل اسرتاتيجية ، ففي هذه اآلايت املستهدفة والقطاعات

مناسبة خللق أتثري مناسب يف كافة النواحي التنموية فقد أثرت يف جاسب االدخار واإلسفاق 
بشكل مرشد ودقيق، وعملت هذه االسرتاتيجية على محاية مجيع القطاعات يف الدولة لذلك 

 اف . استمرت التجارة رغم اجلدب يف السبع السنوات العج
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مدى حتقيق املخرجات املخطط هلا ابستعمال مؤشرات القياس املوجودة يف  -26
  :االطار املنطقي للخطة

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی )  اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل: 

ٻ ٱ ٻ  جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت

ٿ ٿ ٺ  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ڄ ڄ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ٿ ٿ ٹ

ڌ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڄ

اآلايت تشري إىل إن امرأة العزيز خططت إلغراء النسوة فجاءت  (ڎ ڎ ڈ

، حيث جاءت املؤشرات املخرجات حسب اخلطة اليت وضعتها هي واملؤشرات على ذلك كثرية
له بتأثر النسوة واملؤشر على ذلك تقطيعهن أليديهن، وعرفن أن زوجة العزيز كان شغفها يف حم

أمام مجال يوسف لذلك استغلت هذا املوقف وأكدت مضيها يف مراودهتا حىت يقضي هنمتها 
 إال أن يوسف اختار السجن فهذه املؤشرات املستخدمة لقياس املخرجات . 

 : توافر الكفاءات والفنيني واخلرباء -27

ٺ ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )   اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل: 

ڤ ڤ ڤ ڦ ٹ ڤ ٹ ٹ  ٿ ٹ ٿ ٿ

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

يف اآلايت إشارة إىل توافر الكفاءات ففي الوقت الذي عجز فيه املفسرون عن  (چ چ

تفسري الرؤاي قال الذي جنا من السجن صاحب يوسف أان آتيكم بتأويله فأرسلون، يوسف أيها 
اءة هلذا التفسري هو ، ففي هذه اآلايت إشارة إىل أن الساقي الناجي عرف أن الكفالصديق
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يوسف وأن الكفاءة واخلربة متوفرة يف السجن لذلك قال العزيز أان أسبئكم بتأويله وعر  عليه 
 استفتاء يوسف يف األمر فأذن له امللك .

 :وحتديث أساليبها إجراءات العمل ومدى سهولتها -28

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )   اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل: 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

 ..اآلية .ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ)وقوله تعاىل

، يف اآلايت إشارة إىل إجراءات العمل اليت وضعها يوسف عليه السالم يف اخلطة (ٴۇ

ن السليمة، ومدى سهولتها يف تنفيذها فطلب هبم الرتشيد يف االسفاق وبني هلم طرق التخزي
واليت تساعدهم على جتاوز اجملاعة، كما أن يعقوب عليه السالم يعلم أبناءه إجراءات العمل اليت 

 قد جيدوا هبا يوسف فيأمرهم ابلدخول من أبواب متفرقة وهذا من حتديث العمل وسهولته .

  :االتصالمعيار  -29

پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)  اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل: 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  پ پ

ڦ ڦ ) وقوله تعاىل( ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

ٹ ٹ ٹ )وقوله تعاىل: ( ڄ ڃ ڃ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڤ ڤ ڤ 

يف اآلايت إشارة إىل االتصال بني النسوة وزوجة  (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ
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تواصل امللك مع  الذي جنا وكذلكالساقي العزيز وبني يوسف وصاحيب السجن وبني يوسف و 
فاالتصال بني ، كل هذه اآلايت تؤكد أمهية معيار االتصال بني العناصر املختلفة املفسرين

النسوة وزوجة العزيز أمثر إعذارهن لزوجة العزيز، واالتصال بني يوسف والسجناء أمثر إميان 
دقيق وهو الساقي، واالتصال بني امللك واملفسرين أمثر احلصول على من يقوم ابلتفسري ال

 يوسف عليه السالم .  

  :اإلبداعمعيار  -30

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ )   اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل: 

( ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۓ 

ژ  ڌ ڎ ڎڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )وقوله تعاىل  ڈ ڈ ژ 

ں ڻ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

رة إىل اإلبداع الذي متيز به يف اآلايت إشا (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

يوسف فهو يريد إظهار براءته بطريقة إبداعية وكذلك احللول اليت وضعها يوسف من طريقة 
، التخزين إىل االدخار إىل غريها من احللول هي حلول إبداعية تدل على االبداع بشكل واضح

م حيتاج أن ينتظر حىت ميثل فعندما طلبه امللك وجد وقتًا مناسبًا وطريقًة ذكية إلظهار براءته فل
قطعن  بني يدي امللك ويقول وهللا أان بريء وإمنا قال اذهب للملك وأخربه ما ابل النسوة الاليت

أيديهن فلما رجعوا إليهن شهد برباءة يوسف وحصل على براءته بطرية إبداعية مجيلة، كما أسه 
  سنابله حىت حيفظه من الفساد . علم الناس طريقة إبداعية مجيلة للتخزين وهي إبقاء احلصاد يف

  :إدارة املوارد املالية -31

ڈ ڈ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)   اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل: 

 ڱ ڳ ڳ ڱ ڱژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
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ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  " :وقوله تعاىل

 يف اآلايت إشارة إىل إدارة املوارد فما حصدمت (ڇ ڇ ڇ ڍچ چ چ ڇ 

 ،إال قلياًل مما حتصنون، مث أييت عام فيه يغاث الناس ختطيط للموارد املالية ،فذروه يف سنبله
هذا كله إدارة للموارد املالية بشكل  ،وكذلك قول أخوة يوسف ومنري أهلنا وسزداد كيل بعري

لبلدان ، ولقد أدار يوسف املوارد املالية للبلد حىت أسقذها من اجملاعة، بل وكان عواًن لواضح
 اجملاورة.

  :ومستمر  بشكل نظاميوحتسينها إدارة العمليات  -32

 ٻ ٻ ٻ پ پٱ ٻ )  اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل: 

ٱ ٻ ) وقوله تعاىل: (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٻ ٻ پ پ پ پٻ 
وكذلك إدارة يف اآلايت إشارة إىل إدارة يعقوب للعمليات بشكل سظامي ال تقصص رؤايك، 

، مجيع اآلايت تشري يوسف لألزمة االقتصادية، وإدارته ألخذ أخيه إىل جنبه بطريقه سظامية
على إدارة العمليات من يعقوب عليه السالم بشكل دقيق ومجيل، وكذلك إدارة يوسف 

 لعمليات املري وكيف استطاع من خالهلا جلب أخيه للحفاظ عليه من مكر وكيد إخوته.

إشارة إىل حتسني عمليات البحث عن يوسف والتحسس منه ومن أخيه  ايتيف هذه اآلو 
وربطها بعدم اليأس وهذا من أهم األمور يف حتسني العمليات أبن تعطي املوظف جرعة من 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ) الرقابة الذاتية 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ وقوله  (ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )تعاىل" 
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  (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

  :التصميم والتطوير للخدمات بناء على احتياجات املستفيدين وتوقعاهتم -33

 ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)  اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل: 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

يف  (ہڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

خلطة كان حبسب االحتياجات والتوقعات اليت حيتاجها اآلايت إشارة إىل أن تصميم ا
، فبني هلم يوسف عليه السالم أسه ينبغي تصميم وتطوير عملية االدخار واالسفاق املستفيدون

وفق املدخالت واالحتياجات مع مراعاة التوقعات من السنني الشداد والعام الذي فيه يغاث 
 الناس.

  :العالقات االجتماعيةمعيار  -34

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )  الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل: اآلايت 

ائ ەئ ەئ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

 ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ۈئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت 

يف اآلايت إشارة إىل العالقات االجتماعية اليت كان يتمتع هبا يوسف يف   (يت جث
، فمخاطبة السجناء له أبان سراك من خروجه من السجنوقبله يف القصر وبعد  ،السجن

احملسنني دليل على عالقات اجتماعية قوية كان يتمتع هبا يوسف عليه السالم ويظهر ذلك يف 
 حواره معهما .
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 : العمل على تقدير احلاجات املستقبلية -35

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )  اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل: 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڑ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

يف اآلايت إشارة إىل تقدير احلاجات املستقبلية من خالل ذكر  ( ڱ ڳ ڳ ڱ ڱ

، فبني هلم أن سنوات اجلدب سوف أيكلن ما أدخرمت هلن من سنوات يوسف هلا يف اخلطة
 النعمة والرخاء فينبغي مراعاة احلاجات املستقبلية .

  :  تطوير نظم العمل اإلداري بشكل مستمر -36

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )   اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل: 

يف اآلية إشارة  (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۇ ۇ 

، فاآلية تبني أمهية تطوير سظم إىل التطوير املستمر عرب برامج خمتلفة منها استخدام القصص
 العمل اإلداري بشكل مستمر وهذا هو أسلوب القرآن يف تربية األسبياء والدعاة.

 تنظيم جهد العمل للعمالة: -37

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ )   اآلية الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل: 

تشري اآلية إىل تنظيم العمل ال تدخلوا من ابب واحد  (ٴۇ اآلية ...ۀ ہ ہ ہ

، فعند تنظيم العمل يقل التعب يعلم أبناءه طريقة البحث عن يوسف من يعقوب عليه السالم
 ب يدل أبناءه توزعوا يف العمل وتنظموا حبيث يكون على الكل. واجلهد املبذول فيعقو 

  :األخذ ابألسباب، بتطوير الوسائل العلمية، مبا خيدم االرتقاء جبودة العمل -38

ڍ ڌ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )   اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل: 
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ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ڌ ڎ ڎ

 ٿ ٿ ٹ ٹٿ ٿ ) وقوله تعاىل( ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

يف اآلايت إشارة إىل األخذ ابألسباب من وسائل االدخار والتخزين  ( ڃ چ چ چ

املختلفة مبا حيقق االرتقاء واخلروج من األزمة كذلك يف اآلايت إجتباء وتعليم ليوسف عليه 
البوح به حىت ال حيسده وهي كتمان األمر وعدم  ، فعلمه يعقوب العمل ابألسباب السالم 

 اآلخرون .

 : التدريب والتنمية املستمرة للكوادر للتواؤم مع التطورات املستقبلية -39

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )   اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل: 

ٿ ٿ ٿ ٿ  )وقوله تعاىل (ٴۇ ..اآلية .ۀ ۀ ہ ہ ہ

ڄ ڄ ڄ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

فيعقوب يدرب ويعلم  ايت إىل التدريب املستمر اآل تشري (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

وهللا  ، وبني هلم كيف يتفرقون ليغطوا أكرب مساحة يف البحث،أبناءه طرق البحث عن أخويهم
، فما حدث ليوسف من اإلبتالء هو من سبحاسه وتعاىل يعد وينمي أسبياءه ورسوله ويدرهبم

 ابب التدريب والتنمية ليوسف واإلعداد للكوادر .

 :سؤولية اجملتمعيةامل -40

 ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)     اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل: 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
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پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻٱ ) وقوله تعاىل ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

اآلايت تشري إىل  (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

 ،وإسقاذ البالد من اجملاعة ،ألزمةلخروج من ال أي اجلميع مطالب ابلعمل املسؤولية اجملتمعية
، والدليل على ذلك اخلطاب يف اآلايت جاء بصيغة اجلمع وكذلك  ابلبحث عن يوسف وأخيه

 تزرعون، حتصنون، فتحسسوا، كلها تدل على املسؤولية اجملتمعية.

 :إجابة السؤال الثاين  الذي نصه
  ؟ملدير الناجحما املعايري اإلدارية اليت تضمنتها السورة املتعلقة اب: 2س

 : التكوين والتطوير -1

ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ)     اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل:  

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

 ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ) وقوله سبحانه:( ڃ چ چ چ

حيث اجتباه وعلمه من أتويل  يف اآلايت إشارة إىل تكوين وتطوير يوسف من ربه، (ۅ

كما أن اآلية الثاسية فيها إشارة إىل أن هللا و  سعمته عليه وعلى آل يعقوب،األحاديث وأمت 
سبحاسه مينت على سبيه حممد صلى هللا عليه وسلم أبسه هيأه وكوسه ليكون خامت النيب وذلك 

 إبسزال القرآن والذي أذهب عنه به الغفلة وهيأه حلمل الرسالة .

 : احلرص على الدمج بني التنظري والتطبيق -2

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )     ايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل: اآل

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ)وقوله تعاىل ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
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يف اآلايت إشارة إىل اجلمع بني التنظري والتطبيق ففي الوقت الذي وضع يوسف اخلطة  (چ
، فقال له اجعلين على خزائن األر  إين لى التطبيقتنظريًا طلب من العزيز أن جيعله مشرفًا ع

 حفيظ عليم أي كي أطبق اخلطة وأحفظ أموال الدولة فعندي القدرة على ذلك. 

 :استغالل كافة االمكاانت واستخدامها بشكل صحيح -3

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )     اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل: 

 (ڈ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎچ چ چ چ ڇ 

ژ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ) وله تعاىلوق ڈ ڈ ژ 

يف اآلايت ( ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
، حىت إشارة إىل أن زوجة العزيز استخدمت كل اإلمكاسيات لتنجح خطتها يف إغواء يوسف

وهي أمام سسوة املدينة مل تستح منهن وهددت يوسف فهي تستخدم كل اإلمكاانت إلخضاع 
كافة االمكاانت م  استخدعليه السالم  يوسف ه رفض واستعصم، كما أن يوسف لطلبها، ولكن

 ، واحلفاظ عليها من اجملاعة .من السنني العجافابلبالد إلجناح اخلطة االقتصادية للخروج 

 :التخطيط املالئم لكل عمل -4

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  )     اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل: 

ہ ہ ھ ھ ھ ۀ ہ ہ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

إشارة إىل أن فيه اآلايت معىن  (ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

، على الرغم من كوهنا اخلطة اليت وضعت من قبل أخوة يوسف للتخلص منه كاست مالئمة هلم
خطة يوسف عليه السالم  كما أن شر حمض لكن يؤخذ منها التخطيط املالئم ملا يصبون إليه،

 جتاوز مصريف استغالل سنوات النعمة  افضت إىل  يف الرتشيد االستهالكي وكذلك بذل اجلهد
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 أزمة جماعة كبرية كاست ستقضي على كل شيء.

  :توافر القدراتمعيار  -5

ىئ ىئ ىئ ۈئ ېئ ېئ ېئ )     اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل: 

حب خب مب ىب يب جت حت خت  ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب

 ڃ چ چ چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )  قوله تعاىلو ( مت ىت يت جث

ت إشارة إىل قدرات يوسف عليه السالم يف تفسري الرؤى ويف التخطيط يف اآلاي (چ
، وهذا ، وقدرته على قيادة البالد للخروج من األزمةالسبعي للخروج من أزمة السنوات العجاف

: إين حافظ ملا  بل املقصود من ذلك إرادة الصالح فقال ليس فيه طلب للرائسة أو املنصب 
، ألن ذلك عقيب قوله: }اجعلين على خزائن األر {  ومسألته استودعتين، عامل مبا أوليتين

امللك استكفاءه خزائن األر ، فكان إعالمه أبن عنده خربة يف ذلك، وكفايته إايه، أشبه من 
أي أْحفظها وأعلُم ُوُجوَه ُمتَصرفَاهتا، وإمناسأله ، وقيل (1)إعالمه حفظه احلساب ومعرفته ابأللسن

ر  ألن األسبياء بُعِثُوا يف قامة احلق والعْدِل ووضع األشياء األ وإمناسأله أن جيعله على خزائن
 ، منه، وال أوَضُع له يف مواضعهامواضَعها، فعلم يوسف عليه السالم أسه ال أحد أقَوُم بذلك 

 .(2)فسأل ذلك إرادة للصالح

 : القدوة يف املظهر والتصرفات -6

ۇ ۆ ۆ  ڭ ڭ ۇ)      اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل: 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

ۀ ہ )  قوله تعاىلو ( ۈئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ائ ەئ ەئ وئ ۀ 

                                                                 

 (219/ 13)، مرجع سابق،لطربي ، ل(جامع البيان1)

 (116/ 3) ، مرجع سابق،للزجاج ،(معاين القرآن وإعرابه2)
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  قوله تعاىلو ( ۇ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

يف  (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ)

اآلايت إشارة إىل مكارم األخالق اليت حتلى هبا يوسف من اإلحسان لذلك قاال له إان سراك من 
يفاء الكيل والتصدق على إخوته على الرغم ما صنعوا مث التسامح الذي توج به احملسنني وإ

  ، كل هذه األعمال تدل على القدوة احلسنة يف املظهر والتصرفات .إخوته

  :الطموحمعيار  -7

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )      اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل: 

لب من العزيز أن جيعله على يف اآلية إشارة إىل الطموح فيوسف ط (چ چ چ

اختلفوا أن يوسف عليه السالم مل طلب هذا؟ قال )بعضهم( : إمنا ، ولذلك خزائن األر 
طلب ذلك ألسه عرف أن ذلك؛ وصله إىل وصول أهله إليه من أبيه وإخوته وغريهم، ومنهم من 

 الشداد، فطلب قال: إمنا طلب ذلك ألسه عرف أسه أقوم الناس ابلقيام مبصاحل الناس يف السنني
 ، وهذا هو طموح يوسف إرادة الصالح للناس ليس حب املنصب .(1)هلذا املعىن

اختاذ القرارات وإصدار األوامر وضمان تنفيذها والقدرة على التنبؤ  -8
  : ابملشكالت قبل وقوعها

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل: 

ٺ ٺ ٺ پ پ ڀ ڀ ەئ ەئ وئ ) عاىل:وقوله ت( ڀ ڀ ٺ 

 وقوله تعاىل ( ېئ ېئ ېئ ىئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئوئ ۇئ ۇئ 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ)

                                                                 

 (40/ 3) ، مرجع سابق،تفسري السمعاين(1)
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يف اآلايت  (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ
إشارة إىل التنبؤ ابملشكالت واختاذ القرار على ضوئها فقول يعقوب ال تقصص رؤايك ألسه تنبأ 

كله الذئب تنبؤ ابملشكالت وكذلك أن أخوته سيكيدون له وكذلك قول يعقوب أخاف أن أي
اخلطة السبعية يف اآلايت تنبؤ ابملشكالت وكذلك قول يعقوب ألبنائه أدخلوا من أبواب 

 ، هذه كلها من القرارات اليت اصدرت بعدها األوامر وجاءت ستيجة تنبؤ ابملشكالت .متفرقة

إلدارة املوازنة واملوظفني واملعلومات  مدى نوعية اإلدارة اليومية الشاملة -9
 :واملخاطر

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )    اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل: 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ڌ ڎ ڎ

 (ہ ہ ہڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ڱڱ ڱ  ڳ ڳ
ر اآلايت تشري إىل سوعية اإلدارة اليت قادها يوسف فهي شاملة إلدارة املوازسة وامل علومات واملخاط

، يف اآلايت يظهر أن إدارة يوسف للخطة كاست سوعية وموافقة لقدرة الدولة وكذلك العاملني
 من خالل املزارعني .

 : تكاليف خمرجات اخلطة مقارنة مبدخالهتا -10

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )    اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل: 

ڳ گ گ ڳ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گڌ ڎ ڎ 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ كما   (ڱ ں 

تشري اآلايت إىل أن تكاليف اخلطة من حيث املخرجات واملدخالت كاست مناسبة فالزراعة 
، فالزراعة واالدخار يف السبع السمان واليت متثل واالدخار مدخالت واالسفاق خمرجات

 جاف .املدخالت جاءت متوافقة مع املخرجات وهي ما أكلته السنوات الع
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  :مدى ظهور مشاكل نظرًا لعدم األخذ بعني االعتبار قضااي متقاطعة -11

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  )  اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل: 

ٱ ٻ ٻ )وقوله تعاىل  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ٿ   ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

ڑ ک ک ڈ ژ ژ ڑ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ) وقوله تعاىل

 إشارة وداللة اآلايت يف معاين  (ڳ ڱ ڱ ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

إىل أن املشاكل اليت ظهرت كاست بسبب عدم أخذ القضااي املتقاطعة يف االعتبار فمثاًل مساح 
، مل أيخذ يعقوب بذهاب يوسف على الرغم من معرفته بتفسري الرؤاي واليت تظهر كيد أخوته له

زيز مل أتخذ يف االعتبار رفض يوسف كما أن زوجة الع  يعقوب هذه القضااي بعني اإلعتبار، 
 ، هذه قضااي متقاطعة. وظهور العزيز عليهم فحدث وألفيا سيدها لدى الباب

 : السعي إىل تبادل اخلربات ابلتعاون مع شركاء ومتخصصني -12

 ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ) اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل: 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ائ ائ ەئ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

تشري اآلايت إىل معيار تبادل اخلربات حيث قام يوسف  (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ
، فعندما أخرب يوسف والده ابلرؤاي بتبادل اخلربات مع والده واستفاد يوسف من خربت والده

يشارك ذلك مع يوسف فهذه  اخلربة اليت ميتلكها يعقوب وما أاته هللا من تفسري للرؤى جعلته
 تبادل للخربات .
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 : التفاعل والتشجيع وحتقيق التميز املؤسسي -13

ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ) اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل: 

ہ ) وقوله تعاىل ( ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ۀ ۀ ہ 

وقوله  (ۇ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭھ  ہ ہ ھ ھ ھ

تشري  (ڦ ڦ ڄ ڄ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦٹ ٹ ٹ ڤ )تعاىل

ذه اآلايت إىل التفاعل والتشجيع بني يوسف وامللك ويوسف وإخوته وتشجيع امللك ليوسف ه
، هذه كلها املعاين تشري إىل  ملعرفة من يف جهازه الصواع ت يوسفإلخوا الكيالةوتشجيع 

 التفاعل والتشجيع من أجل التميز .

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ) :األداء والتقدير ومكافأة العاملني -14

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ٴۇ ۋ ۋ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ) :وقوله تعاىل( ۈئ

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

ۈ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

حني اشرتاه فقال لزوجته أكرمي مثواه  تشري اآلايت إىل تقدير امللك ومكافأته ليوسف (ٴۇ

عليه السالم   يوسفتخذه ولدًا هذه كله تقدير ومكافأة العاملني، كما أن  عسى أن ينفعنا أو س
 والديه ورفعهم على العرش وحياهم وشكر ربه على حتقق رؤايه واليت جعلها ريب حقًا. كافأ 
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 : مشاركة العاملني والصالحيات املمنوحة -15

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ) اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ) وقوله تعاىل (ڄ ڦ ڦ ڦ ڄ ڦڤ ڤ 

 ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

، فامللك اعطى يوسف تشري هذه اآلايت إىل مشاركة العاملني ومنحهم صالحيات (ٹ

الصالحية وقال له إسك اليوم لدينا مكني وأمني أي ممكن لك ومؤمتن على خزائن الدولة، 
 .وسف وكأسه يشاركهم البحث وكذلك حث يعقوب أبناءه على التحسس من ي

 : التفويضمعيار  -16

ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹٿ ٿ ) اآلايت الدالة على هذا املعيار قوله تعاىل: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ) وقوله تعاىل (ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڤ ڤ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٻ پ پ پ

كما أهنا تشري إىل تفويض امللك ليوسف وتفويض يعقوب ألبنائه يف البحث عن   (ٹ

 اآليتني فيهما تفويض امللك فو  يوسف واستخلصه لنفسه، ويعقوب فو  ، كالإخوهتم
 . أبناءه يف البحث عن أخيهم

  :حاختيار االصلمعيار  -17

ٹ ٹ ٿ ٿ ٹ ) اآلايت اليت استنبط منها هذا املعيار قوله تعاىل: 

ٱ ٻ ) وقوله تعاىل (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄٹ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  پ پ پ ڀ ڀٻ ٻ ٻ پ 
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، شري اآلايت الىب اختيار االصلح وهو اختيار امللك ليوسف عليه السالموت (ٿ ٹ
حيث وجد أسه األصلح ملهمة تنفيذ اخلطة والقيام عليها، كما أن يعقوب رأى أن األصلح 

 للبحث عن يوسف هم أخوته لذلك أمرهم ابلتحسس والبحث.

  :املسامهة يف التنمية الوطنية -18

ٺ ) يار قوله تعاىل: اآلية اليت استنبط منها هذا املع ٺ ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

الذي جنا من الساقي تشري اآلية إىل مسامهة الرجل  (ٿ ٹٿ ٿ 

، وهذه مسامهة منه يف تنمية صاحيب السجن فقد قام مبهمة الداللة على من يفسر رؤاي امللك
 الوطن .

 : التوازن العاطفيمعيار  -19

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )  اآلايت اليت استنبط منها هذا املعيار قوله تعاىل: 

 وقوله تعاىل (ک ک ک ک گ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ) وقوله تعاىل (ۓ ھ ھ ے ے

ٴۇ )وقوله تعاىل (ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱک  ۈ 

وئ وئ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ

إىل موقف يعقوب من اآلايت شري ت ( ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ
ما رجعوا بقميص أخيهم فكان التوازن العاطفي عند يعقوب حيث قال هلم فصرب دبنائه عنأ

 فوازن يعقوب بني عاطفته وحكمه على أبنائه، كم ظهر ،مجيل وهللا املستعان على ما تصفون
حيث وازن بني قبوله ابلسجن ولو  ،التوازن العاطفي عند يوسف يف رده التهمة وقبوله ابلسجن



135 
 

ر همتهم على أن ال يظل مهدد من النسوة وامرأة العزيز ابرتكاب اإلمث، وظ بدون أن يكون
التوازن العاطفي عند يوسف وهو حيث أصدر حكما عاداًل ، كما ظهر  عند الشاهد،التوازن 

  .يسمع إخواسه يتهموسه ابلسرقة

 :التعاون، مع إيالء العالقات اإلنسانية أمهية كبرية -20

ڦ ڦ ڦ )   املعيار قوله تعاىل:  اآلايت اليت استنبط منها هذا

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڃ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

ک گ گ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ں ڻ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ں  ڱ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

تعاون يوسف مع صاحيب السجن وأوىل العالقات اإلسساسية أمهية إىل اآلايت تشري  (ۓ

، فأعطى العالقات االسساسية أمهية كبري وهذه من دعاهم إىل التوحيدحيث فسر هلم أحالمهم و 
 مميزات اإلداري الناجح.

 : اإلحساس دائمًا ابملسؤولية امللقاة على عاتقه -21

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )   اآلية اليت استنبط منها هذا املعيار قوله تعاىل: 

اتقه لذلك طلب تشري اآلية إىل أن يوسف يشعر ابملسئولية امللقاة على ع (چ چ چ

، وطلبه هذا كما قال أهل التفسري كان املقصد منه إرادة من العزيز أن جيعله على خزائن األر 
 الصالح للبالد .

  :العلم بسياسات املنظمة -22

ڃ چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )  اآلية اليت استنبط منها هذا املعيار قوله تعاىل: 



136 
 

ل تفسري الرؤاي تشري اآلية إىل معرفة يوسف بوضع الدولة من خال (چ چ چ
سأل هذا ملا علم أسه ليس ، ويقول املفسرون : ولذلك طلب أن يكون على رأس تنفيذ اخلطة

يف وسعهم القيام إبصالح ذلك الطعام، وعلم أسه لو ويل غريه اخلزائن مل يعرف إسزال الناس 
رجع، ويقع منازهلم؛ يف تقدمي من جيب تقدميه، والقيام حباجة األحق من غريه. وعلم أسه إليه ي

 ليقوم بذلك كله، وعلى يديه جيري. حوائج أكثر الناس، وبه قوام أبداهنم؛ فسأله

وقيل:  ، ُهْم: حفيظ ملا وليت عليم أبمرهقَاَل بَ ْعضُ ، و ك قال: )ِإيّنِ َحِفيٌظ َعلِيٌم(ولذل
حفيظ أي: حاسب، عليم: أي ابأللسن كلها. وقيل: حفيظ ملا يف األر  من غلة؛ عامل هبا. 

وقيل: حفيظ بصري  ، : حفيظ ملا حتت يدي، عليم ابلناسابن َعبهاٍس َرِضَي اَّللهُ َعْنهُ  وعن
بتقديره عامل بساعات اجلوع حني يقع، إين حفيظ ملا استحفظت عليم حبوائج الناس، أو عليم 

 .(1)بتقدمي األحق

 : إجادة العمل وإتقانه -23

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ڄ)اآلية اليت استنبط منها هذا املعيار قوله تعاىل: 

تشري اآلية إىل قدرة يوسف عليه السالم على إجادة العمل ولذلك   (چ چ چ

}إين حفيظ عليم{ فيه وهذا ما أكده أكثر املفسرين حيث قالوا ، كاست النتيجة جناح اخلطة
أربعة أتويالت: أحدها: حفيظ ملا استودعتين عليم مبا وليتين ، قاله ابن زيد. الثاين: حفيظ 

عليم ابحلساب ، حكاه ابن سراقة ، وأسه أول من كتب يف القراطيس. الثالث:  ابلكتاب ،
حفيظ ابحلساب ، عليم ابأللسن ، قاله األشجع عن سفيان. الرابع: حفيظ ملا وليتين ، قاله 

ويف هذا دليل على أسه جيوز لنإسسان أن يصف  ، بسين اجملاعة ، قاله شيبة الضيب قتادة ، عليم
علم وفضل ، وليس هذا على اإلطالق يف عموم الصفات ولكن خمصوص سفسه مبا فيه من 

فيما اقرتن بوصلة أو تعلق بظاهر من مكسب وممنوع منه فيما سواه ملا فيه من تزكية ومراءاة ، 

                                                                 

 (255/ 6) مرجع سابق، ،أتويالت أهل السنة ،(تفسري املاتريدي1)
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ولو تنزه الفاضل عنه لكان أليق بفضله ، فإن يوسف دعته الضرورة إليه ملا سبق من حاله وملا 
 .(1)يرجوه من الظفر أبهله

  :مدى فهم هدف وافرتاضات اخلطة بشكل صحيح -24

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )  اآلايت اليت استنبط منها هذا املعيار قوله تعاىل: 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ٹ ڤ ڤ

ڍ ڌ ڌ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ڈ ژ ژ ڑڎ ڎ ڈ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ڳ ڳ ڱ ڱ

تشري اآلايت إىل أن زوجة العزيز وضعت  (ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

فرفض  خطة التحرش بيوسف ولكنها مل تفهم االفرتاضات حىت أتيت خطتها بشكل صحيح
يوسف واستعصامه ابهلل مل تفرتضه زوجة العزيز، كما أن حفظ هللا ليوسف مل تكن تتوقعه، 

 .حتسبه زوجة العزيز لذلك كاست اخلطة فاشلةظهور العزيز عند الباب افرتا  مل  وكذلك

 :حتقيق العدل يف التعامل -25

ىئ ىئ ىئ ی ی ی )   اآلايت اليت استنبط منها هذا املعيار قوله تعاىل: 

ٱ ٻ ٻ ٻ  ىب ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب

تشري اآلايت إىل أن يوسف  (ڀ ڀ ڀ ٺ ٻ پ پ پ پ ڀ

البديل ألخوه كون األخوة يريدون ، حيث رفض أن أيخذ يعلم إخواسه حتقيق العدل يف التعامل
                                                                 

 (52-51/ 3) ، مرجع سابق، لماوردي ، لالنكت والعيون(1)
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 رجوعه معهم للميثاق الذي أعطوه والدهم

 :اإلخالص واألمانة يف العمل -26

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )   اآلية اليت استنبط منها هذا املعيار قوله تعاىل: 

ٹ ٹ ٹ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

يز له خشية تشري اآلية إىل أن يوسف عليه السالم رفض مراودة زوجة العز  (ڤ ڤ

 ، فهذا من أقوى الرقابة اإلخالص واألماسة من هللا وإخالصًا للملك العزيز

  :االنضباطمعيار  -27

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )  اآلية اليت استنبط منها هذا املعيار قوله تعاىل: 

ٹ ٹ ٹ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

وىل سعمته تشري اآلايت إىل اسضباط يوسف عليه السالم وعدم خياسته مل (ڤ ڤ

 .، كما تشري عدم خياسته لربه بسقوطه يف براثن الشهوةعزيز مصر

  :مراقبة الذاتمعيار  -28

ڄ ڄ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )  اآلية اليت استنبط منها هذا املعيار قوله تعاىل: 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڄ ڄ ڃ ڃ 

زيز مصر يف تشري اآلية إىل مراقبة يوسف لذاته خبشيته من ربه لذلك أمتنع من خياسة ع (ڍ

 .أهله واسدفع يهرب ابجتاه الباب

  :الوالءمعيار  -29

ک ک  ژ ژ ڑ ڑ)  اآلية اليت استنبط منها هذا املعيار قوله تعاىل: 
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ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ۈ ٴۇ لك تشري اآلية إىل أن والء يوسف وحبه كان لوالده لذ (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

 ، وهذا حتقق الرؤاي.حييوسه وجيلوسه يوسفزلوا مصر رفعه على العرش وخروا لملا س

 :استخدام أية اعتبارات للتخفيف من اآلاثر السلبية -30

 ەئ ەئ وئ وئ ۇئ)   اآلايت اليت استنبط منها هذا املعيار قوله تعاىل: 

ہ ہ ھ ھ ھ ) وقوله تعاىل (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

 أن العزيز سعى للتخفيف من أاثر تشري اآلية إىل (ڭۓ ۓ ڭ  ھ ے ے

ن  اجلرمية اليت قامت هبا زوجته فأمر يوسف أن يعر  عن هذه اجلرمية وأن يدخل السجن فبعد أ
 .رأوا أن األدلة تشري للمرأة قالوا أدخل السجن للتخفيف من اآلاثر السلبية

  :البحث عن آراء اآلخرين وأفكارهم -31

ۉ ۉ ې ې ې ې )    قوله تعاىل: اآلايت اليت استنبط منها هذا املعيار 

ەئ وئ وئ ۇئ ې ې )وقوله تعاىل  ۇئ ى ى ائ ائ ەئ 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ی ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یۈئ ۈئ 

تشري اآلايت إىل أن يوسف حبث عن رأي والده وكذلك  (پ پ پ پ ڀ

اآلخرين ، ويف هذا حبث عن أراء امللك حبث عن أراء اآلخرين يف تفسري الرؤاي اليت رأها 
 وأفكارهم .
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  :التواصل مع منهم أكثر خربة -32

ې ې  ۉ ۉ ې ې)   اآلايت اليت استنبط منها هذا املعيار قوله تعاىل: 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ې ې )وقوله تعاىل  ى ى ائ ائ ەئ 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ی ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یۈئ ۈئ 

الرؤاي ملن هو  يوسف عليه السالم سقل تشري اآلايت إىل أن (پ پ پ پ ڀ

امللك تواصل مع من هم أكثر منهم خربة فاستشارهم يف تفسري الرؤاي  أكثر منه خربة، وكذلك 
 السالم  ولكنهم فشلوا وسقل التفسري لصاحب اخلربة يوسف عليه

 : الثقة ابلنفسمعيار  -33

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ) اآلية اليت استنبط منها هذا املعيار قوله تعاىل:

إىل ثقة يوسف بنفسه حيث طلب من امللك أن يكون على  تشري اآلية (چ چ چ
 وقد أكد هذا املعىن أهل التفسري كما سبق ذكره يف معيار سابق. رأس تنفيذ اخلطة

 : التحفيزمعيار  -34

ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ڤ )اآلية اليت استنبط منها هذا املعيار قوله تعاىل: 

يوسف   تشري اآلية إىل التحفيز الذي استخدمه فتيان (ڄ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

 .، وقد أويت أكله ووجدوا الصواع عليه السالم ملعرفة من أخذ الصواع

 : احملافظة على املمتلكات العامة -35

ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ ڤ) اآلية اليت استنبط منها هذا املعيار قوله تعاىل:
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تشري اآلية إىل حرص الفتيان على املمتلكات العامة  (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ
 .اإلدارة الناجحة   عليها من معايري حىت وإن كاست بسيطة ولكن احلفاظ

 : الدقة يف املواعيدمعيار  -36

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )    اآلية اليت استنبط منها هذا املعيار قوله تعاىل: 

تشري اآلية  (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ پ پ پ

 يف إىل أن البشري كان دقيق يف مواعيده فبمجرد وصوله ألقى الثوب على وجه أبيه فارتد بصرياً 
الوقت الذي حاول فيه البعض تضليل يعقوب عليه السالم يف مشه رائحة إبنه يوسف عليه 

 .السالم 

  :االلتزام والطاعة ملصلحة العمل  -37

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )   اآلية اليت استنبط منها هذا املعيار قوله تعاىل: 

تشري اآلية إىل أن  (ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱک ک 

اءته وذلك من أجل مصلحة عمل العزيز وحىت ال تفضح يوسف رضي بدخول السجن رغم بر 
 .، وهذا يظهر معيار الطاعة ملصلحة العمل زوجته

 :حماسبة النفس والتقومي الذايت املستمر -38

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ٱ )  اآلية اليت استنبط منها هذا املعيار قوله تعاىل:  

مي تشري اآلية إىل احملاسبة للنفس والتقو  (ٿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

 .، فهو يقوم سفسه وأيسبها الذايت املستمر من قبل يوسف عليه السالم

 :التعرف على األخطاء وتفادي تكرارها -39

ۉ ې ې ې ې ى )  اآلايت اليت استنبط منها هذا املعيار قوله تعاىل: 
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ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ )وقوله تعاىل  (ی جئ حئ مئی ی ی 

آلايت إىل أن زوجة العزيز وإخوة يوسف عرفوا اخلطأ فهم تشري ا (ڦ ڤ ڤ ڦ

  .يتفادون عدم تكراره لذلك اعرتفت زوجة العزيز وطلب اخوة يوسف من أبيهم أن يستغفر هلم

 :الذي نصه  لثإجابة السؤال الثا
ما املعايري اإلدارية اليت تضمنتها السورة املتعلقة إبدارة االزمات احلاضرة واملستقبلية : 3س

  ؟

 :مواجهة املواقف واألزمات هبدوء وثبات -1

ڍ ڍ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ)  اآلايت اليت استنبط منها هذا املعيار قوله تعاىل:  

ڱ ڱ ) ڑ ک ک ک ک گ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

گ گ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک) وقوله تعاىل (ے ے ۓ

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ )وقوله تعاىل (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

وئ وئ ۇئ ۇئ  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئۉ ې ې ې  ۅ ۉ

تشري هذه اآلايت إىل أن يعقوب واجه فقدان  ( ( ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

أبنه بثبات ومعرفة ما خيطط له أبناءه من تغييب يوسف عنه وكذلك موقف يوسف ومواجهته 
، هذه املواقف تؤكد الهتام امرأة العزيز له وكذلك مواجهة يوسف لتهمة إخواسه له  وبكل هدوء

 .ى معيار مواجهة املواقف واألزمات بثبات عل
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 :القناعة الكاملة لدى اإلدارة العليا بعلم إدارة األزمات -2

ڇ ڍ ڍ چ ڇ ڇ ڇ  )   اآلايت اليت استنبط منها هذا املعيار قوله تعاىل:  

وقوله  ڑ ڑ ک ک ک ک گ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

ۇئ ۇئ)تعاىل  ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

تشري  (یۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 

أسه سيدخل يف أزمة الفراق ليوسف ىل أن القناعة كاست لدى يعقوب عليه السالم إاآلايت 
وكذلك امللك كان لديه قناعة أسه إدارة األزمات ينبغي أن تدار من قبل عليه السالم،  

 .املتخصصني ومنهم يوسف عليه السالم

 : تبين مفهوم التخطيط املسبق إلدارة األزمات -3

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )   استنبط منها هذا املعيار قوله تعاىل:  اآلايت اليت

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ  ڑ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

تشري اآلايت إىل أن يوسف عليه السالم خطط لألزمة بشكل دقيق ولذلك جاءت  (ہ
 .يةومنقذة للمجتمع املصري من األزمة االقتصاد ،ستائج التخطيط جيدة

 :التواصل  مع اجلهات املختصة للمساعدة يف مواجهة األزمة -4

ھ ے ے ہ ھ ھ ھ )    اآلايت اليت استنبط منها هذا املعيار قوله تعاىل: 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ ې ې ې  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ) :وقوله تعاىل(ۉ
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تشري اآلية إىل أن امللك ملا عرف قدرة يوسف على التفسري  (ې ى ى
وكذلك يوسف أرسل قميصه مع إخواسه ليلقى على وجه أبيه  ،للرؤاي طلبه حيضر بني يديه

 .لريجع إليه بصره

 :مدى كفاءة األنشطة املخطط هلا بتحقق املخرجات -5

ٻ ٻ ٻ پ پ ٱ ٻ )  اآلايت اليت استنبط منها هذا املعيار قوله تعاىل: 

وقوله  ٿ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

ې ې  ې ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې)تعاىل

 ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ) وقوله تعاىل (ى ى

ڳ ڳ ڱ  گ گ ڳ ڳڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

يف اآلايت إشارة  (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڱ ڱ

إىل أن األسشطة اليت قام هبا أخوة يوسف للتخلص منه حققت املخرجات املطلوبة وهي 
بصر والده كاست النتيجة وكذلك قيام يوسف إبرسال القميص لريتد  ،التخلص من يوسف

 .دل على املعياري هذا كله ، كما أن االدخار أمثر مواجهة السنوات الشدادرجوع البصر لوالده

املدخالت من حيث الكم والكيف واجلودة مناسبة لتنفيذ األنشطة  -6
 : والفعاليات

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )  اآلايت اليت استنبط منها هذا املعيار قوله تعاىل:

وقوله  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٺپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

 ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې)تعاىل

 ڌ ڌ ڎ ڎڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ) وقوله تعاىل (ى ى
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ڳ ڳ ڱ  گ گ ڳ ڳڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڱ ڱ اآلايت تشري إىل   (ڱ ں 

كاست مناسبة من حيث الكم   من قبل يوسف وتوجيهه للناس  أن املدخالت اليت وضعت
ألسشطة ويشري إىل هذا املعيار أيضًا املدخالت اليت وضعها يوسف يف اخلطة والكيف لتنفيذ ا

 .فهي مناسبة كمًا وكيفاً 

 : مدى االستدامة و مستوى التزام الشركاء ابخلطة ضمن اهليكلة -7

ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ)  اآلايت اليت استنبط منها هذا املعيار قوله تعاىل:

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

 ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

تشري اآلايت إىل أن اخلطة تسري وفق معيار االستدامة والتزام الشركاء بتنفيذ اخلطة  (ہ

 .ضمن اهليكلة املوضحة فيها من ترشيد وادخار وختزين مناسب

 : تصميم اخلطة حبيث حيل مشاكل الفئات املستهدفة ويليب احتياجاهتا -8

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )  املعيار قوله تعاىل: اآلايت اليت استنبط منها هذا

گ گ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  ڌ ڌ ڎ ڎ

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

وتشري اآلايت أيضًا إىل أن يوسف عليه السالم صمم اخلطة حبيث استوعب كل  (ہ
، كما أن يوسف صمم اخلطة حبيث حيل مشكالت مجيع املشكالت ويليب كل االحتياجات

 .ت لذلك استمرت التجارة يف مصر رغم اجلدبالفئا
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  :حتليل املخاطر اخلارجية اليت حيتمل مواجهتها أثناء تنفيذ اخلطة -9

وئ وئ ۇئ ۇئ ەئ ەئ )  اآلايت اليت استنبط منها هذا املعيار قوله تعاىل:

ٱ ٻ ٻ ٻ ) :وقوله تعاىل ېئ ېئ ېئ ىئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٻ پ پ 

ايت إشارة إىل أن يعقوب حلل املخاطر وقال وأخاف يف اآل (ڤ ٹ ٹ ٹ ڤ

  .وقالت هيت لك أن أيكله الذئب وزوجة العزيز أيضًا حللت املخاطر وغلقت األبواب

 : املعلومات والبياانت عن الطوارئ واألزمات -10

ڍ ڍ  ڇ ڇڇ ڇ )   اآلايت اليت استنبط منها هذا املعيار قوله تعاىل:

گ گ  گ گڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ڻ ڻڱ ں ں ڻ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

يف اآلايت إشارة إىل املعلومات والبياانت اليت بنيت عليها اخلطة السبعية وكذلك  (ہ

 .الطوارئ واألزمات ذكرت يف اآلايت

 : توافر بدائل لتعويض املخاطر -11

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڇ ڇڇ ڇ ) 

ں ڻ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ گ گڑ ک ک ک ک  ڻ  ڱ ں 

كما هو مذكور يف سفس اخلطة يف هذه اآلايت   (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڻ

، مث من أعظم البدائل عام فيه يغاث الناس وفيه البدائل فذروه يف سنبله، قلياًل مما حتصنون
  . يعصرون
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 :إجابة السؤال الرابع  الذي نصه
مع املخالف ما املعايري اإلدارية اليت تضمنتها السورة املتعلقة ابلتعامل اإلداري : 4س

  ؟ومواجهة الشائعات

 : العمل على حتقيق املصلحة العامة -1

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )   اآلايت اليت استنبط منها هذا املعيار قوله تعاىل:

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ  ڌ ڌ ڎ ڎ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ۇ ۆ ۆ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ)وقوله تعاىل( ہ

ة إىل أن يوسف سعى بكل جهد من أجل حتقيق يف اآلايت إشار  (ۈ ۈ

، كما أسه البالد من أزمة دامت سبع سنوات وهذا من أعظم املصاحلج و املصلحة العامة وخر 
 قدم التصاحل والعفو على االستقام من إخواسه وهذا من تقدمي املصاحل .

 :مدى تناغم أنشطة اخلطة مع العوامل االجتماعية والثقافية -2

ڍ ڍ ڌ ڇ ڇ ڇ ڇ )   بط منها هذا املعيار قوله تعاىل:اآلية اليت استن

يف اآلية إشارة إىل املعيار فالنشاط الذي وضع  ( ڑ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 .ضمن اخلطة يتناغم مع العوامل االجتماعية للمجتمع املصري حيث أسه جمتمع زراعي

 : مدى امتالك الشركاء ألهداف واجنازات اخلطة -3

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )   املعيار قوله تعاىل:اآلية اليت استنبط منها هذا 

اآلية تشري إىل أن أهل مصر ميتلكون سفس  (ڑڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

اهلدف من اخلطة وهي اخلروج من األزمة لذلك جاءت اخلطة متوافقة مع قدرهتم وإمكاسيتهم 
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 .وهي الزراعة

 : تقرير اجلزاء احلسن مقابل العمل اجليد -4

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )   عيار قوله تعاىل:اآلية اليت استنبط منها هذا امل 

تشري اآلية إىل أن امللك كافأ يوسف على  (ڄڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڤ ڤ 

 .ما قدمه من خطة أن قال له إسك اليوم لدينا مكني أمني

 : إظهار املرونة يف التعامل اإلداري -5

 ے ۓ ۓ ڭ ڭے )    اآلايت اليت استنبط منها هذا املعيار قوله تعاىل:

ڦ ڦ ڄ )وقوله تعاىل ( ۈڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

تشري اآلايت إىل أن يوسف تعامل مع أخوته  (چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

وكذلك يعقوب عليه السالم أظهر مروسة كبرية يف االستغفار  ،بطريقة مرسة رغم ما صنعوا به
     .ألبنائه رغم ما أصابه من جراء أفعاهلم

 :إجابة السؤال اخلامس الذي نصه
 ؟ناسبة لتطبيق املعايري اإلدارية املستوحاة من السورةما االسرتاتيجيات امل: 5س

استخدم يوسف عليه السالم عدد من االسرتاتيجيات اليت ساعدته يف النجاح وجتاوز 
  :األزمة االقتصادية يف مصر وأهم هذه االسرتاتيجيات

  :اسرتاتيجية املبادرة -1

تعترب بينما  ،أن يتبناها آخر االسرتاتيجيات اليت جيبالبعض يعتربها هذه االسرتاتيجية 
كما  ،أبسلوب أكثر كفاءة وأسرع متيزاً  و تتلخص يف املبادرة بعمل معني ،أول االسرتاتيجيات

، ، فهي أول ما يراقبه احمليطون بكاملبادرة حتتل املركز األول من االسرتاتيجياتاسرتاتيجية أن 
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 حيث تكون حمط أسظار اجلميع لريوا طموحاتك.

بيئة العمل وحيدث ذلك ببطء وإمنا يف  ،ملبادة ال يتم تعلمها ابملدارسااسرتاتيجية إن 
 ابآليت: ةاملبادر اسرتاتيجية وتتميز ، ومشقة

 .جاوز املتوقع يف التوصيف الوظيفيالبحث عن مسؤوليات إضافية تت .1

 مباشرة أعمال إضافية لصاحل الزمالء أو اجملموعة.  .2

 يف ذلك حىت يتحقق النجاح. التمسك إبصرار بفكرة أو مشروع واالستمرار  .3

 قبول بعض املخاطر الشخصية بتويل مسؤوليات جديدة. .4

اليت سار عليها  تويوسف عليه السالم جعل هذه االسرتاتيجية من أهم االسرتاتيجيا
  :يقول هللا سبحاسه وتعاىل خمرباً عن هذه االسرتاتيجية اليت جعلها يوسف طريق من طرق جناحه 

رغم براءته ليحمل هتمة التحرش عن زوجة العزيز ومتوت   :مبادرته بدخول السجن - أ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )  :قال تعاىلويبتعد عن املعصية هذه القضية 

 -رمحه هللا  –يقول البغوي  (گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

ْجنَ  السهاَلمُ  َعلَْيهِ  يُوُسفُ  فَاْختَارَ  ، قالَ املرأة،  تَ َوعهَدْتهُ  ِحنيَ  اْلَمْعِصَيةِ  َعَلى السِّ ، ايَ : َأيْ  َربِّ  َربِّ
ْجنُ  ْجِن، ُدُخولُ  َأيْ  :، ويقول القرطيب رمحه هللا(1)إِلَْيهِ  َيْدُعوَسيِن  ممها ِإيَله  َأَحبُّ  السِّ  َفَحَذفَ  السِّ

اجُ  قَاَلهُ  اْلُمَضاَف، اسُ  الزهجه (2)اْلَمْعِصَيةِ  يِف  وعِ اْلُوقُ  ِمنَ  َوَأْهَونُ  َعَليه  َأْسَهلُ  َأيْ " ِإيَله  َأَحبُّ ." َوالنهحه
 

وتفسري رؤاهم لكسب قلوهبم ودعوهتم  :مبادرته عليه السالم يف دعوة أهل السجن - ب

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ) :إىل التوحيد قال هللا تعاىل 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

                                                                 

 (490/ 2) ، مرجع سابق، البغوي تفسري(1)

 (184/ 9) ، مرجع سابق،القرطيب تفسري(2)
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ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی   ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٱ ٻ ٻ  يت جث

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڃ ڃ چ چ چ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

ژ ژ ڑ ڑ ک  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ڱ  ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ڱ ں 

)سبئنا بتأويله إان سراك من : يقول اإلمام الطربي رمحه هللا  (ھ ے ے ۓ ۓ

قال: قيل له: ما كان إحسان يوسف؟ قال: كان إذا مر  إسسان قام عليه، وإذا  ،احملسنني(
َعلَْيِه  -ُرِوَي َأن يُوُسف ويقول السمعاين يف تفسريه أسه (1)  احتاج مجع له، وإذا ضاق أْوَسع له

ا ملا دخل السْجن جعل َيْدُعو ِإىَل هللا وينشر علمه، فَ رَأى هَذْين الرجَلنْي ومه -السهاَلم 
مهمومان َفَسأهََلَُما َعن َشْأهنَما فذكرا أَس هُهَما صاحبا اْلملك، َوَأن اْلملك حبسهما، َوقد رَأاي ُرْؤاي 
َوقد غمهما َذِلك، فَ َقاَل هَلما: قصا َعلّي َما رَأَيْ ُتَما، فقصا َعلَْيِه رؤايمها؛ َوَهَذا معىن قَ ْوله: }قَاَل 

ة: أَسه قَاَل: رَأَْيت حبلة َعلَيْ َها َثاَلَثة عناقيد فجنيتهن  .َأحدمهَا ِإيّنِ َأرَاين أعصر مخرًا{ َويِف اْلِقصه
 .(2)   وعصرهتن مخرًا وسقيت ِمْنُه اْلملك

من الدخول يف صراع مع اآلخرين، ألسك  : املبادرات سالح ذو حدين أوهلما القلق
                                                                 

 .(98/ 16)، م 2000 -ه   1420 ،مؤسسة الرسالة ،األوىل الطبعة، الطربي  لنإمام ،جامع البيانتفسري (1)

/ 3)، م1997 -ه 1418، السعودية –دار الوطن، الراي   ،األوىل الطبعة، السمعاينقرآن، أبو مظفر التفسري (2)
29). 
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أحيااًن تتضمن املبادرة ف ،غالبًا ما ستهدد الوضع الراهن بتغيريه عندما تبادر بفعل شيء جديد
والذين أيخذون زمام املبادرات  ،البحث عن إصالح ما أفسده بعض الزمالء، مما يسبب العداء

 يعرفون كيف يعربون مراحل الصراع رغم ما ختلفه من سفوس جرحية وغاضبة.

مرة يف سالمة اختيار  ،يف املخاطرة هو أسك ستعر  مسعتك للمخاطرة مرتني :واثسيهما 
 رات، وأخرى يف احتمال جناحك أو فشلك يف تنفيذها.املباد

 : اسرتاتيجية شبكات العالقات -2

أن شبكة  العالقات من أهم اسرتاتيجيات اإلدارة الناجحة، لذا يعتقد بعض اإلداريني 
العالقات تضم أولئك الذين يبقوسه على علم آبخر النكات أو الشائعات أو األخبار التافهة 

 أما املتميز فيسأل سفسه اآليت: ،املنتشرة يف املؤسسة

وفهمتها، فهل أعرف حجم ما  إذا كنت أعرف حجم املعلومات اليت تعلمتها  - أ
ما النسبة املئوية للوقت الذي أقضيه يف البحث عن شخص أو مصدر أي مبعىن آخر   أجهل؟

  للحصول منه على معرفة الزمة إلمتام العمل؟

أجاب معظم من مت سؤاهلم بتوفر ال فعن هذا السؤ م 1986يف عام أجريت احصائية 
 ،% األخرية25% من املعلومات أبذهاهنم، مع اعتمادهم على اآلخرين يف حتصيل سسبة ال  75

سسبة املعلومات اليت يعرفها  ، يف طو هب فوجديف السنني األخرية  وأجريت اإلحصائية سفسها
املديرين بشأن موظفيهم، د إىل أن هناك قلق عن ؤكدتنتيجة ال هذهو ، %20املوظف إىل حوايل 

 .(1)أبن حيكموا عليهم ابلنقص أو القصور أو قلة التدريب

فهناك  ،واحلقيقة هي أن املوظفني واملؤسسات يعاسون من مشكلة قصور أو سقص املعرفة
ويف هذه احلاالت ال بديل عن شبكات  ،الكثري مما حيتاجون ملعرفته ليتموا أعماهلم بشكل جيد

 سيلة اليت يلجأ إليها املتميزون للتغلب على سقص معارفهم.وهي الو  ،املعارف
                                                                 

إعادة تعريف اإلسرتاتيجية العاملية، ابسكاج غيماوات، ترمجة معني اإلمام، الطبعة األوىل، العبيكان للنشر، الراي ،  (1)
 149ه، ص1431
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ولقد بدأ يوسف حياته هبذه العالقة فعر  رؤايه على والده يعقوب رغم معرفته بتأويل 

ۉ ۉ ې ې ) قال تعاىل:  الرؤى إال أسه أراد تطبيق اسرتاتيجية شبكة العالقات

ٱ ٻ ٻ  ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

ٿ  ٺ ٺ ٺٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

  -رمحه هللا –يقول ابن اجلوزي  (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

قال املفسرون: كاست الكواكب يف التأويل ِإخوته، والشمس أمه، والقمر أابه، فلما قصهها على 
د وقال السدي: الشمس أبوه، والقمر خالته، ألن أمه كاست ق ،يعقوب أشفق من حسد ِإخوته

والثاين: أسه رأى أبويه وِإخوته ساجدين له، فكىن عن ذكرهم، وهذا مروي عن ابن  ،ماتت
فأما تكرار قوله تعاىل: رَأَيْ تُ ُهْم فقال الزجاج: ِإمنا كرره ملها طال الكالم توكيداً.  ،عباس، وقتادة

ا عشرة سنة. ويف سن يوسف ملا رأى هذا املنام ثالثة أقوال: أحدها: سبع سنني. والثاين: اثنت
قال املفسرون: علم يعقوب أن ِإخوة يوسف يعلمون أتويل رؤايه،  ،سبع عشرة سنة والثالث:

عالقة يوسف بوالده علمه عدم  (1) فقال: ال تَ ْقُصْص ُرْؤايَك َعلى ِإْخَوِتَك فَ َيِكيُدوا َلَك َكْيداً 
عالقة يوسف بصاحيب إفشاء الرؤاي ألخوته، وتعلم من والده الشيء الكثري عليهم السالم، و 

ڀ ڀ ڀ ٺ ) السجن كان هلا كذلك أثر وسبب يف إخراجه من السجن قال تعاىل 

قال أبو جعفر: يقول اإلمام الطربي  (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

 ،يقول تعاىل ذكره: وقال الذي جنا من القتل من صاحيب السجن اللذين استعربا يوسف الرؤاي
ر يوسف، وِذْكَر حاجته للملك اليت كان سأله عند )وادّكر(، يقول: وتذكر ما كان سسي من أم

                                                                 

 .(413/ 2 )،ه 1422 ،بريوت ،دار الكتاب العريب ،الطبعة األوىلوزي، ، ألبن اجلزاد املسري يف علم التفسري(1)
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 (1)تعبريه رؤايه أن يذكرها

  :اسرتاتيجية إدارة الذات -3

على   كبتقسيم املهام املطلوبة من كسمح لي ذيإدارة الوقت ال ال تعين إدارة الذات 
م الوقت الكايف ألداء مزيد من املهاك، إمنا تعين أسه ما يزال لديك كمية الوقت املتاحة ل

 واملبادرات.

ستيجة للتغريات اليت طرأت على التنظيم اإلداري اهلرمي، وستيجة للطفرات التقنية اليت 
 ،ولتغيريات أساليب احلياة بشكل تطلب مروسة جداول العمل ،مسحت للعاملني حبرية أكثر

على   ولتغري طبيعة العمل سفسه، ضعفت خطوط اإلدارة والرقابة التقليدية على اجلماعة، مما حتم
وضع يوسف عليه السالم لنفسه برانمج إلدارة كل املوظفني تطوير قدراهتم على إدارة ذواهتم، 

  :الذات هي

 جيداً. هعرف سفس هأس - 1

 رغب يف تنفيذه.يتقنه و يسوع العمل الذي عرف  هأس - 2

 خطط للمشروع ابلكامل. هأس - 3

 .طةبوضع خطة زمنية لتنفيذ اخل هوقت تجدولعمل على  هأس - 4

 يف التنفيذ. هتابع مدى تقدمه ظل يأس – 5

 سرتجع املعلومات اهلامة لنإفادة منها.يتزن و خي هأس - 6

 املشكالت قبل حدوثها.توقع ع ا ستطا هأس - 7

 ذها عند فشل اخلطة املبدئية.يتنفلضع خطة بديلة و  هأس - 8

ومبا  هيف عمل هيهمهم األمر )العمالء، الرؤساء، الزمالء( مبدى تقدم ه حدد منأس – 9

                                                                 

 .(119/ 16)مرجع سابق،  ،الطربي اإلمام ،جامع البيان(1)



154 
 

 ققه من ستائج.حي

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ) :يقول هللا تعاىل

ڇ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

ژ ڑ ڑ ک ک ک  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

 أَي َُّها يُوُسفُ }" :يف تفسريه –رمحه هللا  –يقول اإلمام النسفي  (ۀ ہ ہ ہ

 ورؤاي رؤايه أتويل يف صدقه وتعرف ذاق ألسه ذلك له قال وإمنا الصدق يف البليغ اأيه{ الصديق
 وأتباعه امللك إىل" حيث بدأت من السجن مث فهنا تتجلى اسرتاتيجية إدارة الذات (1)صاحبه"

 قَالَ } ،حمنتك تفسري من وخيلصوك فيطلبوك العلم من ومكاسك فضلك{ يَ ْعَلُمونَ  لََعلهُهمْ }
 دليله وجتاهدون األخر واليوم ابهلل تُ ْؤِمنُونَ  :كقوله األمر معىن يف خرب هو{ ِسِننيَ  َسْبعُ  تَ ْزَرُعونَ 

 كأسه فيجعل به املأمور وجود يف للمبالغة اخلرب صورة يف األمر خيرج وإمنا سنبله يف فذروه قوله
 هوو  العمل يف دأب مصدر وهي احيركه وحفص اهلمزة سكونب{ دأاب} عنه خيرب فهو موجود

 قَلِيالً  ِإاله } السوس أيكله ال كي{ ُسنبُِلهِ  يف َفَذُروهُ  َحَصدمتُّْ  َفَما} دائبني أي املأمورين من حال
هنا اتضحت معامل اسرتاتيجية إدارة الذات من خالل توجيه  (2)" السنني  تلك يف{ أَتُْكلُونَ  مّمها

عن يوسف وخروجه  ه بداية اسفراجةالتوجيه سيكون في اجملتمع مبا يصنعوسه ملواجهة األزمة وهذا
 كلأ جعل اجملاز إسناد من هو{ أيكلن ِشَدادٌ  َسْبعٌ  ذلك بَ ْعدِ  ِمن أَيْيت  مُثه }من السجن  "

ْمُتمْ  َما} إليهن مسنداً  أهلهن  حيرزون{ حُتِْصنُونَ  مّمها قَلِيالً  ِإاله } املخصبة السنني يف أي{ هَلُنه  َقده
 من{ الناس يُ غَاثُ  فِيهِ } عام سنة عشرة أربع بعد من أي{ َعامٌ  ذلك ْعدِ ب َ  ِمن أييت مُثه }،وختبئون

                                                                 

 بريوت، الطيب، الكلم دار األوىل، الطبعة النسفي، أمحد بن هللا عبد الربكات أبو ،التأويل وحقائق التنزيل مدارك(1)
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 وفيه} مطرت إذا البالد تغيث يقال ميطرون أي الغيث من أو ،مستغيثهم جياب أي الغوث
 فأول تعصرونمحزة ويف قراءة  ،واألدهان األشربة فيتخذون ،والسمسم الزيتون العنب{ يعصرون

 بشرهم مث جمدبة بسنني واليابسات والعجاف ،خمصبة بسنني اخلضر السمان والسنبالت البقرات
 جهة من وذلك ،النعم غزير خلري كثرياً  مباركاً  جييء الثامن العام أبن الرؤاي أتويل من الفراغ بعد

 (1)الوحي

  :اسرتاتيجية رؤية الصورة الكاملة -4

ارها أمام اإلدارة العليا وتكر  ،التشدق أبحد الشعارات الرانسةرؤية الصورة الكاملة ال تعين 
صويت على قرارات والت ،للحصول على التأييد واملصداقية الالزمني إلبداء الرأي واملشورة

 ،املمارسات العملية داخل أطر وصور ذهنية واضحة، إمنا الرؤية الكاملة تعين اجملالس العليا
هدف كبري  له من أجل ذا كوه ،غريلل التعرف على الرؤى اهلامة ليف سبيالتضحية بكل غايل و 

 وبني اجلهد األكرب للفريق. عملالفهم العالقة بني هو 

على فهم ما حتدثه  ة على رؤية الصورة الكاملة قادرقدر ذو فيوسف عليه السالم كان 
إىل  هدف عليه السالم وهكذا  ،التغريات الطفيفة يف املشروعات اليت تتطلب مشاركة اآلخرين

هذه و  ،العاديني املفسرين أكثر من عمله ةمارسمب قام و ، ل عملهتكوين فهم عميق وشامل جملا
، يقول ابن كثري يف حاسة االبتكار والبحث عن احللول يوسف عليه السالم  يف أاثرة نتيجة ال

 أَي َُّها يُوُسفُ }الرؤية الكاملة عند يوسف: عندما جاءه الرسول فقال له:  تفسريه موضحاً 
دِّيقُ   تَ ْعِبريََها السهاَلُم، َعلَْيهِ  يُوُسُف، َلهُ  ذََكرَ  َذِلكَ  فَعِْندَ  اْلَمِلُك، َرآهُ  الهِذي اْلَمنَامَ  رَ َوذَكَ { أَْفتِنَا الصِّ

اهُ  َما ِسْسيَاِسهِ  يِف  اْلَفىَت  ِلَذِلكَ  تَ ْعنِيفٍ  َغرْيِ  ِمنْ   َبلْ  َذِلَك، قَ ْبلَ  لِْلُخُروجِ  اْشرِتَاطٍ  َغرْيِ  َوِمنْ  ِبِه، َوصه
رَ  ُمتَ َوالِيَاٍت، ِسِننيَ  َسْبعَ  َواْلَمَطرُ  اخلِْْصبُ  أَيْتِيُكمُ   َأيْ { َدَأابً  ِسِننيَ  َسْبعَ  ُعونَ تَ ْزرَ }:قَالَ   اْلبَ َقرَ  فَ َفسه

ِننَي؛  مُثه  اخْلُْضُر، السنبالت وهن والزروع، الثمرات منها ُتْستغل الهيِت  اأْلَْر َ  تُِثريُ  أِلَس هَها اِبلسِّ
ِننيَ  تِْلكَ  يِف  ْعَتِمُدوَسهُ ي َ  َما ِإىَل  َأْرَشَدُهمْ   ممها قَلِيال ِإال ُسنْ بُِلهِ  يِف  َفَذُروهُ  َحَصْدمتُْ  َفَما: }فَ َقالَ  السِّ
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ِننيَ  السهْبعِ  َهِذهِ  يِف   اْستَ ْغلَْلُتمْ  َمْهَما: َأيْ { أَتُْكلُونَ   أَبْ َقى لَِيُكونَ  ُسنْ بُِلِه، يِف  فَاْخزُسُوهُ  اخلِْْصبَ  السِّ
 فِيِه، ُتْسرِفُوا اَل  قَلِياًل  قَلِياًل  َوْلَيُكنْ  أَتُْكلُوَسُه، الهِذي اْلِمْقَدارَ  ِإاله  إِلَْيِه، اْلَفَسادِ  ِإْسرَاعِ  َعنْ  َوأَبْ َعدَ  َلهُ 

َداِد، السهْبعِ  يِف  لِتَ نْ تَِفُعوا ِننيَ  السهْبعُ  َوُهنه  الشِّ ْحل السِّ
ُ

 َوُهنه  ٍت،ُمتَ َوالِيَا السهْبعَ  َهِذهِ  تَ ْعُقبُ  الهيِت  امل
يت  اْلِعَجافُ  اْلبَ َقرَاتُ  مان؛ أَيُْكْلنَ  الاله  ِسيِنِّ  يِف  مَجََعوه َما فِيَها يُ ؤَْكلُ  اجلَْدب  ِسيِنه  أِلَنه  السِّ

 ِمْنهُ  ْرِجُعونَ ي َ  َفاَل  َبَذُروهُ  َوَما َشيْ ئًا، يُ ْنِبنْتَ  اَل  أَس هُهنه  َوَأْخبَ َرُهمْ ، اْليَاِبَساتُ  السُّنْ ُباَلتُ  َوُهنه  اخلِْْصِب،
ْمُتمْ  َما أَيُْكْلنَ : }قَالَ  َوهِلََذا َشْيٍء؛ ِإىَل  َرُهمْ  مُثه ، {حُتِْصنُونَ  ممها قَلِيال ِإال هَلُنه  َقده  اجلَْدب بَ ْعدَ  َبشه

طُر، َوُهوَ  اْلغَْيُث، مُ أَيْتِيهِ : َأيْ { النهاسُ  يُ غَاثُ  فِيهِ  َعامٌ } َذِلكَ  بَ ْعدَ  يَ ْعُقبُ ُهمْ  أِبَسههُ  اْلُمتَ َوايِل  اْلَعامِ 
َ

 امل
رٍ  َوحَنْوُِه، زَْيتٍ  ِمنْ  َعاَدهتِِْم، َعَلى يَ ْعِصُرونَ  َكاسُوا َما النهاسُ  ويَعصرُ  اْلِباَلُد، وتُغل  َحىته  َوحَنْوِهُ  َوُسكه

 َوفِيهِ } َعبهاسٍ  اْبنِ  َعنِ  طَْلَحَة، َأيب  ْبنُ  َعِليُّ  قَالَ ، أَْيًضا اللهَبِ  َحْلبُ  فِيهِ   َيْدُخلُ : بَ ْعُضُهمْ  قَالَ 
هذه الرؤية الكاملة مل يكتف يوسف عليه السالم ابلتفسري فقط بل  (1).حَيْلِبُونَ { يَ ْعِصُرونَ 

 .أعطاهم رؤية كاملة ملا سيكون وماهي احللول لتجنب اجملاعة إهنا الرؤية الكاملة

 :اسرتاتيجية معرفة العالقات اإلنسانية -5

، العالقات اإلسساسية، و سديد يف أمور تتعلق أبهداف اجملموعة املعرفة: خربة حمرتمة ورأي
االهتمام بزمالئك وأبهدافهم مثلما هتتم بنفسك وأبهدافك، وكنتيجة  ويكون ذلك من خالل 

ممارسة  ، واليت هي الدافعيةألن ، و للعمل معك إبرادهتم لتحقيق اهلدفلذلك، يتحرك زمالؤك 
فإهنا جزء من  ،عاوسة حقيقية إلمتام تنفيذ اهلدفم أسشطة القيادة اليت تعاون اجملموعة

هذه االسرتاتيجية استخدمها يوسف يف مواطن كثرية فأوهلا عرضه الرؤاي على االسرتاتيجية، و 
معرفة وعالقات إسساسية، كما استخدمها يف السجن مع صاحبية حيث حرص وهذه والده 

 أمر من كان ما السياق وخيتصر :يقول سيد قطب رمحه هللا على دعوهتم وتكوين عالقة معهم،
 ثقة موضع وجعله األسظار، إليه فوجه وإحساسه، صالحه من ظهر وما السجن، يف يوسف

وكذلك  احلاشية، أو القصر يف للعمل مثله الطالع سوء ساقهم ممن الكثريون وفيهم املساجني،
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طلبه امللك جاءه مع العزيز وزوجته ففي الوقت الذي هو يف السجن مظلوم  إال أسه عندما 
يوسف دون تعنت أو عتاب، وكذلك مع إخوته الذين مكروا به ورموه يف اجلب إال أسه راعاهم 

 يف هبم قيفيل عارضة، سزوة يف عليهم غضبلم يفوغفر هلم ذلك الذسب العظيم الذي اقرتفوه، 
 أسسا فتيان جواره وإىل السجن يف يوسف مشهد ليعر  كله هذا السياق خيتصر، السجن

 والصالح الطيبة من فيه يتومسان ملا تعبريها، إليه ويطلبان ،رأايها رؤاي عليه يقصان فهما إليه،
 (1).. اخل.والسلوك والذكر العبادة وإحسان

 : روح الفريقاسرتاتيجية  -6

 ،يكتفي الشخص العادي من هذه االسرتاتيجية أبن ينضوي حتت لواء أحد فرق العمل
ملتميز فيعلم أن أول مبادئ روح الفريق ضروري إلجناز املهام أما ا ،ويفعل ما يطلب منه فقط

وذلك  ،أن ينفذه فرد واحد، حىت لو كان جد متميز يصعباملركبة واملعقدة، وأن حجم العمل 
 لسببني:

عدم تطابق أفعال املديرين مع أقواهلم. فثقافة كثري من اإلدارات العليا ترتبط  - 1
وقد أدى افتقار روح الفريق على مستوى املديرين إىل حرية ومتجيد الذات،  ،ابألسلوب الفردي

 .املرؤوسني

كل هذه املصاعب جتعل العمل داخل :  مكافأة القادة وعدم مكافأة أفراد الفريق - 2
عدا الذين يستطيعون خلق املناخ املناسب للعمل  ،الفرق مهمة شاقة على كل أعضاء الفريق

، حيث جعل من الشعب املصري فريق ف عليه السالم، وهذا ما حققه يوسوزايدة اإلستاجية
واحد يف مواجهة األزمة، وحدد مهام كل عضو يف الفريق فالزراع يزرعون، واخلزان خيزسون 
ويقتصدون يف اإلسفاق، وعلمهم الرتشيد يف اإلسفاق لكي يتجاوزوا السنوات العجاف، جعل 

    ابن كثري كما سبق ذكره.وقد أكد ذلك  ،يع فريق واحد يعملون بروح واحدةمن اجلم
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  :اسرتاتيجية املعرفة التنظيمية -7

وأسه من املمكن  اإلدارة،تتضمن املعرفة التنظيمية مراعاة املصاحل املختلفة لكل مكوانت 
تطعيم البيئة مبفهوم ربح لكل األطراف دون أن يضطر أحدهم للكسب على حساب خسارة 

املتنافسة داخل بيئة العمل  القدرة على إدارة املصاحل فاملعرفة التنظيمية ابلنسبة هلم تعين، اآلخر
والذين ال يتقنون املبادرة أو ال تتوافر لديهم القدرة  ،فكرة أو فض سزاع أو حتقيق هدف جلرتوي

، وللمعرفة التنظيمية على التصور مثاًل سيجدون أسفسهم عاجزين يف جمال املعرفة التنظيمية
  :جمموعة من املهارات أمهها اآليت

هيكالن تنظيميان،  إدارةلكل  :مهارة التعرف على اهليكل التنظيم لنإدارة -1
والتنظيم غري الرمسي أكثر أمهية ابلطبع لكوسه يعرب عن شخصية  ،أحدمها رمسي واآلخر غري رمسي

بعيداً عن األلقاب اإلدارة وثقافتها بشكل أدق، حيث تتحدد مراكز القوى احلقيقية يف  اإلدارة
عليك التعرف على التنظيم غري الرمسي وعلى  إلدارتكوحىت تصبح جنمًا رمسية، الوظيفية ال

 العالقات املسترتة خلفه.
أيضًا شخصيتها أو  مهارة التعرف على شخصية اإلدارة وثقافتها:  لنإدارة  -2

بدءًا من مالبس العاملني، واستهاء ابألماكن اليت يتبادل فيها  ،ثقافتها التنظيمية اخلاصة هبا
فق بني سلوكك ، وأن تو اإلدارةوعليك أن تدرس شخصية  ،ملون أسرار وشائعات العملالعا

 وشخصيتها، كما جيب عليك اكتساب ثقة اآلخرين.

وقد استخدم سيب هللا يوسف عليه السالم هذه االسرتاتيجية يف مواطن كثرية أوهلا يف بيت 
 :البيضاوي يف تفسريهل وحافظ عليه يقو  يالعزيز كيف تعرف على بروتكوالت القصر امللك

ا هُ  بَ َلغَ  َوَلمه  وقيل واألربعني، الثالثني بني ما الوقوف سن وهو وقوته جسمه اشتداد منتهى َأُشده
 بني حكماً  أو ابلعمل، املؤيد العلم وهو حكمة ُحْكماً  آتَ ْيناهُ . احللم بلوغ ومبدؤه الشباب سن

 آاته إمنا تعاىل أسه على تنبيه اْلُمْحِسِننيَ  جَنِْزي كَ وََكذلِ  األحاديث، أتويل علم يعين الناس، َوِعْلماً 
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: -رمحه هللا -، ويقول سيد قطب(1).أمره عنفوان يف وإتقاسه عمله يف إحساسه جزاء على ذلك
 يف يتوسم واخلري -اخلري فيه توسم اشرتاه الذي ولكن الرقيق بيع وبيع مصر، إىل يوسف وصل

 وهنا خرياً، امرأته به يوصي هو فإذا -املالح السجااي تصاحبها حني وخباصة الصباح، الوجوه
 يبلغ حني يوسف تنتظر كاست آخر سوع من أخرى حمنة ولكن، الرؤاي حتقيق يف خيط أول يبدأ

 ،هللا رحم من إال هلا يقف ال اليت اجلارفة احملنة هذه هبما يستقبل وعلماً  حكماً  أويت وقد أشده،
 من يغشاها وما «الراقية الطبقة» يسموسه ما جو ويف القصور، جو يف للغواية التعر  حمنة إهنا

 احملنة خيالط أن بعد ولكن دينه، ويف خلقه يف معاىف سليماً  منها يوسف وخيرج ،وفجور استهتار
يف هذا داللة على أن يوسف استخدم اسرتاتيجية املعرفة التنظيمية فتعرف على   (2) ويصالها

  .علم هللا صدق سيته حفظه كل ما يتعلق ابلقصر ولذلك عندما

  :اسرتاتيجية العرض واالستمالة -8

واألوىل يف  ،متثل هذه املهارة ابلنسبة للشخص العادي أهم املهارات على اإلطالق
الرتتيب، وهو بذلك يعتقد أهنا تعين القدرة على جذب استباه اإلدارة والشخصيات املهمة يف 

 تستعر  املهارة أكثر مما حتمل فائدة من خالل بعض العرو  والتصميمات اليت اإلدارة
 حقيقية للمؤسسة.

ملتميز فيشكل العر  واالستمالة آخر املهارات األساسية، إال أن دورها حيوي يف اأما 
إذ أن إتقان مهارة العر  واالستمالة تسمح لك إبقناع من حولك  ،دعم شهرته يف بيئة العمل

إليضاح ول على التأييد الالزم ملبادراتك أو ابلثقة يف خربتك ويف رسالتك وذلك بغر  احلص
لكن هذه املهارة وحدها ال ميكنها تعويض النقص يف أي مهارة ، و تصوراتك، أو قبول قيادتك

إهنا اللمسة اجلمالية أو النغمة األخرية يف سيمفوسية  ،أساسية من مهارات العمل األخرى
ستوى احمللي، إال أهنا حتد فعاليتك ملن التميز، ورغم أهنا لن تصنع أو تدمر إستاجيتك على امل

                                                                 

 (. 160-159/ 3)مرجع سابق،  ،التأويل وأسرار التنزيل أسوار(1)

 . (1978/ 4)،مرجع سابق  ،القرآن ظالل يف(2)
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وتساعد على كسب سفوذ أكرب أو  ،إهنا تزيد من صالبتك ،هم ابملستوى األعلى يف مؤسستك
، وهذا ما أستطاع يوسف عليه السالم تقدميه يف كثري من املواقف فهو ترقيتك إىل طبقة املديرين

بل جعل منها وسيلة لنإقناع ولذلك  مل جيعل من اسرتاتيجية العر  واالستمالة ركيزة أساسية
ظهر متيزه بني إخواسه، فكاست النتيجة أن أصبح أكثر منهم قابلية وحمبة عند أبيه، كما أسه جعل 
منها وسيلة يف تفسري رؤاي امللك وذلك مبا قدمه لصاحبيه يف السجن ولذلك وقع االختيار عليه 

  .يف تفسري رؤاي امللك

   :التخطيطاسرتاتيجية  -9

 من املستمر خوفه بسبب وذلك لنإسسان، احلياة ضرورات من ضرورةً  التخطيط دُّ يُ عَ 
 واحلذر احليطة توخي الظروف عليه حتهمت لذا به؛ حتدق اليت والكوارث واألخطار، اجملهول،

 به يتعلق وما اجملهول ذلك على للتغلُّب املختلفة؛ لنشاطاته خُيطط فبدأ اجملهول، ذلك ملواجهة
 والنههار، الليل تعاقب من فيها؛ يعيش اليت الطبيعية البيئة ظروف يف تقلباتو  متغريات من

 تنظيم إىل ابلتخطيط يَهدف فاإلسسانُ  لذا وخريًفا؛ وربيًعا وشتاًء، صيًفا األربعة الفصول وتتابع
 .وأغراضه ألهدافه اجملهول املستقبل ولتطويع حياته، شؤون

ت ولقد  املستقبل؛ ظروف يف للتحكم كوسيلة تخطيطابل واملنظهمات احلكومات اهتمه
 الربامج، وتصميم السياسات، ووضع األهداف، حَتديد طريق عن وأهدافها ملشروعاهِتا لتسخريها

 ترك عدم على ُيساعد فالتخطيط حمدد، زمين إطار يف والقواعد واإلجراءات اخلطوات وحتديد
دفة لعامل واألحداث األمور اسرتاتيجية  مفهومَ  حُندد أن بلوق واخلطأ، الصواب أو الصُّ

 على الغربيني اإلدارة مؤلفي تعريفات بعضَ  هنا سنعر  اإلسالمية، اإلدارة يف التخطيط
 وحتديد عمله، سيتم ملا سابق حتديد: "أبسه( هاميان) يعرفه حيث ومدارسهم؛ أفكارهم اختالف
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 حَتقيق بغر ِ  يات؛العمل من ومتتابعة منسجمة جمموعة يضم املستقبل، يف العمل سري خلط
 .(1) "معينة أهداف

 الوسائل الختيار منظمة ذهنية عملية: "أبسه (Albert Waterston) وترستون ألربت ويعرفه
، مادايًّ  املرتابطة العمليات من جمموعة" إًذا التخطيط ،(2)"حمددة أهداف لتحقيق املمكنة  وبشرايًّ

 موضوع جمال يف ومستجداته أبحداثه والتنبُّؤ للمستقبل، واملتعمقة الفاحصة النظرة بدايته يكون
ة من تصدر اليت والسياسات التوجيهات خالل من وذلك حمدد،  وحساب اإلداري، اهلرم ِقمه

 .(3)" القائمة الواقعية واحلقائق التقديرات

ا : أبسه عبدالباسط فرانس الدكتور فيعرفه اإلسالمية، اإلدارة يف التخطيط مفهوم أمه
 منهج على يعتمد أو مستقبلية، توقعات ملواجهة ابألسبابِ  أيخذ اعي،مج عمل أسلوب"

 هللا عبادة هو شرعي، هدفٍ  لتحقيق ويسعى هللا، على ويتوكل ابلقدر يؤمن عقدي فكري
 يف الفردي الدورَ  يُلغي التعريف هذا أنه  املطريي حزام الدكتور ويرى .(4)"الكون وتعمري

 التفكري" هو اإلسالمي التخطيط إنه : فيقول مشولية، أكثر آخر تعريًفا يورد هلذا التخطيط؛
 تعاىل - هللا مبشيئة ذلك ربط مع مشروع، مستقبلي عمل أداء يف ومجاعي فردي بشكل والتدبر

 وقدره هللا قضى فيما ابلغيب واإلميان التوكل كامل مع حَتقيقه، يف املشروعة األسباب بذل مث -
 .(5)"النتائج على

                                                                 

 .79ص  ط بدون، د بدون،  ، حممد عبدالفتاح ابغي،مبادئ اإلدارة العامة (1)

 . 19ص ط بدون، د بدون،  فوزي حبيش، ،مبادئ اإلدارة العامة (2)

 .133ص ط بدون، د بدون، ارة العامة، مصطفى حممود عفيفي، (مبادئ وأصول علم اإلد3)

ص ط بدون، د بدون، ، التخطيط: دراسة يف جمال اإلدارة اإلسالمية وعلم اإلدارة العامة، فرانس عبدالباسط و البناء(4)
85. 

 .76م، ص 2010مكتبة الرشد،  ،اإلدارة اإلسالمية املنهج واملمارسة، حزام بن ماطر املطريي، الطبعة الرابعة(5)



162 
 

 التخطيط، من كثرية أسواًعا شهد قد وعصوره مراحله خُمتلف يف اإلسالمي العاملَ  إنه 
 سشاطات مجيعَ  شامالً  والتنفيذ، اإلعداد حيث من احلديثة التخطيط عناصر مجيع على اشتمل

: مثل قليلة؛ سواحي يف إاله  املعاصر التخطيط عن كثريًا خَيتلف ال خَتطيط وهو اإلسالمية، الدولة
 .واألدوات ائلوالوس اخلطة، حجم

ة للسياسات اإلسالمي التخطيط مُييز وما  الدولة إليها تستند اليت واملبادئ العامه
 وسلهم عليه هللا صلهى - هللا ورسول وواضعه، مبدُعه - وتعاىل سبحاسه - هللا أنه  هو اإلسالمية،

طيط حيث صور كثرية من التخ الكرمي القرآنولقد عر   بتنفيذه، يقوم َمن هم وخلفاءه -
 هنا، حصرها مُيكن ال واليت التخطيَط، مُتثل اليت اآلايت من ابلعديد الكرمي القرآنُ  يزخر

 سزلت اليت اآلايت أمهها ومن اإلسالمية، اإلدارة كتهاب عليها اتهفق اليت اآلايت، بعضَ  وسنذكر
ين؛ االقتصادي التخطيطَ  مُتثل واليت - السهالم عليه - يوسف سورة يف  - يقول حيث الرابه

 ُسنْ ُباَلتٍ  َوَسْبعَ  ِعَجافٌ  َسْبعٌ  أَيُْكلُُهنه  مِسَانٍ  بَ َقرَاتٍ  َسْبعَ  َأَرى ِإيّنِ  اْلَمِلكُ  َوقَالَ : ﴿ - تعاىل
 غَاثُ َأضْ  قَالُوا*  تَ ْعبُ ُرونَ  لِلرُّْؤايَ  ُكنْ ُتمْ  ِإنْ  ُرْؤاَييَ  يِف  أَفْ تُوين  اْلَمأَلُ  أَي َُّها ايَ  اَيِبَساتٍ  َوُأَخرَ  ُخْضرٍ 
ةٍ  بَ ْعدَ  َوادهَكرَ  ِمنْ ُهَما جَنَا الهِذي َوقَالَ *  بَِعاِلِمنيَ  اأْلَْحاَلمِ  بِتَْأوِيلِ  حَنْنُ  َوَما َأْحاَلمٍ   أُسَ بُِّئُكمْ  َأانَ  أُمه
دِّيقُ  أَي َُّها يُوُسفُ *  فََأْرِسلُونِ  بِتَْأوِيِلهِ   َوَسْبعِ  ِعَجافٌ  َسْبعٌ  أَيُْكلُُهنه  مِسَانٍ  بَ َقرَاتٍ  َسْبعِ  يِف  أَْفتِنَا الصِّ

 ِسِننيَ  َسْبعَ  تَ ْزَرُعونَ  قَالَ *  يَ ْعَلُمونَ  لََعلهُهمْ  النهاسِ  ِإىَل  َأْرِجعُ  لََعلِّي اَيِبَساتٍ  َوُأَخرَ  ُخْضرٍ  ُسنْ ُباَلتٍ 
 ِشَدادٌ  َسْبعٌ  َذِلكَ  بَ ْعدِ  ِمنْ  أَيْيت  مُثه *  أَتُْكلُونَ  ممها قَلِياًل  ِإاله  ُسنْ بُِلهِ  يِف  َفَذُروهُ  َحَصْدمتُْ  َفَما َدَأابً 

ْمُتمْ  َما أَيُْكْلنَ   َوفِيهِ  النهاسُ  يُ غَاثُ  فِيهِ  َعامٌ  َذِلكَ  بَ ْعدِ  ِمنْ  أَيْيت  مُثه *  حُتِْصنُونَ  ممها قَلِياًل  ِإاله  هَلُنه  َقده
  (1)﴾ يَ ْعِصُرونَ 

 سنوات سبع ملدةِ  سيأيت واخلصب املطر أنه  اآلايت هلذه التفاسري كتب يف جاء وقد
ا وذلك السنني؛ هي البقرَ  وأنه  متواليات،  والثمرات، الزروع فيها تستغلُّ  اليت األر َ  تثري أَلهنه

 ابدخار وذلك السنني، تلك يف يفعلوسه ما إىل بتوجيههم يوسف قام مُثه  اخلضر، السنبالت وهن

                                                                 

 .49 - 43 اآلايت: يوسفسورة  (1)
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 إاله  إليه، الفساد إسراع من دوأبع له، أبقى ليكونَ  سنبله؛ يف السبع السنوات يف استغلوه ما
 لكي اإلسراف؛ عن وهَناهم قلياًل، يكون حبيث لألكل؛ حَيتاجوسه الذي املقدار أو القدر

رهم وقد املتواليات، السبع السنوات تعقب اليت احملل السبع وهن الشداد، السبع يف يستفيدوا  بشه
 وغريه، الزيت الناس يعصرو  البالد تغل حيث اجلدب؛ عام بعد غيث عام سيأيت أبسه يوسف

 ختطيطية موازسة أبهنا الُكتهاب بعضِ  قَِبلِ  من اعُتربت كما السابق، يف عادهتم عليه كاست كما
خار إستاج بني املوازسة بعملية - السهالم عليه - يوسف قام حيث عامة؛  يف القمح واستهالك ادِّ

 أموال إدارة يف الَفعهال املايل اإلداري بَدوره يوسف اضطالع القرآن لنا وضح كما ،(1)مصر
وهذه من أعظم  ،(2)﴾ َعلِيمٌ  َحِفيظٌ  ِإيّنِ  اأْلَْر ِ  َخزَاِئنِ  َعَلى اْجَعْليِن  قَالَ ﴿  الدولة؛

  .االسرتاتيجيات اليت استخدمها يوسف عليه السالم

  :اسرتاتيجية معاجلة األزمات -10
 أي ءالشي عن زموأ والقحط، الشدة: العربية اللغة يف تعين :مفهوم األزمة - أ

 تغري اإلسكليزية اللغة يف هبا يقصد فيما ،(3)املضيق هو واملأزم احلمية، واألزمة عنه، أمسك
 .(4) األسوأ أو األفضل حنو مفاجئ

 واملوت احلياة بني مصريية حتول حلظة لكوهنا ابلطب اترخيياً  األزمة مصطلح يرتبط     
 عنصر ويكون األحداث، جمرى يف يؤثر حامساً  راً قرا وتستدعي ومفاجئاً  جوهرايً  تغيرياً  حتمل

 ال حني يف قلبية، أزمة القلب يف تؤثر اليت األمرا  تسبب لذا ،القرار فاعلية يف أساسياً  الوقت
 .منها خطورة شدأ أمرا  على أزمة مصطلح يطلق

                                                                 

 - 153د بدون،  ص  ،ط بدون وازانت التخطيطية يف القرآن الكرمي: االقتصاد اإلسالمي، سامي عبدالرمحن،امل (1)
156. 

 .55 اآلية: يوسفسورة  (2)

  15م، ص1979 لبنان، ،بريوت العريب، الكتاب دار ط بدون، القادر، عبد بن بكر أيب بن حممد الصحاح، خمتار(3)

 105 ، صم1980، لبنان،دار العلم للماليني ،ط بدون ،يمنري البعلبك ،(املورد القريب4)



164 
 

 أتزم عند واحلرب السلم بني واحلرجة الفاصلة اللحظة هي وعسكرايً  سياسياً  واألزمة    
 ،االستقرار وعدم الثقة وضعف التوتر من حالة ظل يف األزمة تنشأ إذ ،الدول بني العالقات

 لبذور وزرعاً  احلاضر يف سزاعات إىل تنسحب اليت املاضي صراعات من أسباهبا وتستمد وترتاكم
 أبخرى القدمية التحالفات األزمة استهاء بعد وتستبدل ،تنحل أن بعد املستقبل يف االستقام

 .األزمة وإثناء قبل التعامل كيفية على قائمة دةجدي

 على السيطرة على القدرة افيه يفقد القرار متخذ واجهت قفامو " :هي إدارايً  واألزمة    
 بعضها وتغذي ،(1)" ابلنتائج األسباب وتتشابك األحداث فيه تتالحق املستقبلية، اجتاهاته

 ،املؤسسة اإلدارية وعالقات وصورة ومسعة أعمال هددي جداً  اعتيادايً  غري موقف أهنا األخر
 والسرعة اخلطورة شديد متوقعاً  وغري اعتيادايً  غري موقفاً  األزمة متثل وهكذا ،(2) جبمهورها ضروي

 أواملؤسسة  أو الفرد قدرة يهدد أسباهبا، وختتلط ،النتائج فيه تتداعى متالحقة، أحداث ذو
 من حالة ظل يف مألوف غري قرار اختاذ لصعوبة باً عصي ووقتاً  حمنة ومتثل ،البقاء على اجملتمع

 (Threat) التهديد تشمل ال األزمة أن إال ،الغامض واملستقبل ،التأكد وعدم ،املعلومات غياب
 ذو وجدلياً  وغنياً  معقداً  مفهوماً  جيعلها مما ،كذلك للتغيري (Opportunity) الفرصة أمنا فقط

 يف ،(Morin) إليه ذهب ما وهذا ،بينهما لتوفيقا ينبغي متضادين وطرفني لفظية متالزمة
 يف األزمة توصف إذ ،والتهديد الفرصة جيمع الذي اجلديل املفهوم على اعتماداً  لألزمة وصفه

 املفرط واإلجهاد ،واإلرابك والصراع، التنظيم، وعدم التشويش،) سلبية بتأثريات  الوقت سفس
 مع وتكيف وتعاون، ومتاسك، تعبئة) ابيةاجي وأتثريات ،( طائشة تصرفات إىل يقود الذي

 تصفها اليت التقليدية النظر وجهة من األزمة مفهوم حتول وهكذا (ابلتجربة والتعلم البيئة،

                                                                 

 أمحد حمسن ،االقتصادية والوحدة القومي االقتصاد مستوى على األزمات حلل اداري اقتصادي منهج :األزمات دارةإ(1)
 53م، ص1993 ،القاهرة مدبويل، مكتبةط بدون،  اخلضريي،

)2) Falkheimer&Heide,2006:181). 
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 حامسة حلظة بكوهنا ؛االسرتاتيجية النظر وجهة إىل ككل،املؤسسة   يف يؤثر أو يدمر كحدث
 . (1)  األسوأ أو األفضل حنو حتول وسقطة

 وفرصة رابسية منحة إايها عاداً  لألزمة االجيايب البعد حنو بقوة اإلسالمي املنظور يتوجه
 الكرمي القرآن يف خالدة آايت عرب -وتعاىل سبحاسه- هللا أخربان وقد، النفس قيةنوت لنإصالح
 :منها وسلم صلى هللا عليه الرسول وأحاديث

 َشرٌّ  َوُهوَ  َشيْ ئًا حتُِبُّوا َأنْ  َوَعَسى َلُكمْ  رٌ َخي ْ  َوُهوَ  َشيْ ئًا َتْكَرُهوا َأنْ  َوَعَسى"   :تعاىل قوله -
 لألزمة النهائية النتائج اإلسالمية الرؤية تربط وهكذا ،(2)" تَ ْعَلُمونَ  اَل  َوأَسْ ُتمْ  يَ ْعَلمُ  َواَّللهُ  َلُكمْ 

  .معروفة وشروط ضوابط وفق اإلسسان على يعود الذي ابلنفع

 ابملصائب االختبار أي ،(3)" ترجعون وإلينا تنةف واخلري ابلشر وسبلوكم"  :قال تعاىل -
     .يقنط ومن يصرب ومن يكفر، ومن يشكر من فننظر وابلنعم

                        :األزمة دارةإاسرتاتيجية   -

 أحداث خالل من األخرين على السيطرة وفن علم تعين :األزمة دارةإاسرتاتيجية  مفهوم
 فوضى خلق بعد واالبتزاز  اإلخضاع هبدف األزمة صناع افأهد خيدم مبا وتوجيهه املوقف
 مناخ وجود ذلك على يساعد املؤامرات، صناعة بفن أحياانً  تدعى لذا فيها، متحكم منظمة

 مبا وتوجيهه املوقف على السيطرة وفن علم :هي األزمة دارةإ نفإ ،والشك والتوتر القلق من
 ومسارها ضغطها يف التحكم أجل من اهتاذ األزمة دارةإ خالل من مشروعة أهداف خيدم

                                                                 

)1) A decisive moment, a turning point for better or worse-(Diermeier 
2004:2).    

 216 اآلية: البقرةسورة  (2)

 53اآلية: األسبياءسورة  (3)
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 ضوء يف وإدارهتا ،األزمة صناعة مراحلاألزمة من خالل  مع التعاملميكن و   ،(1) واجتاهاهتا
  (2) :اآليت هي الناجحة األزمة دارةإ عليها ترتكزاإلدارتني، وهناك عناصر   هاتني بني الصراع

 .األزمة ىلإ والسريعة الفورية االستجابة .1
 .املعلومات من وصريح واصلمت دفق  .2
  .احملتوى متسقة تكون اليت تلك صادقة رسائل  .3
  .الضحااي مع اإلسساين التعامل أي ،الشفقة عر   .4
 .وظيفته وحتديد واحد بشخص املتدرب الرمسي املتحدث تركيز  .5

 ما هي األزمة دارةإ يف أساسية عناصر مخسة (Lukaszewski) يضع فيما       
 (3) :أييت

 اسرتاتيجية بتطوير قرار أختاذ يف كبرية أمهية ذو املعنيني للمديرين املسبق فويضالت يعد - أ
  .التنفيذ سرعة مث ومن ،الوقت على تتقدموينبغي أن  األزمة إدارة

 مما عدة مشاكل وختلف متوقعة غري بسرعة األزمات حتدث ذإ ،احلاسم الفعل - ب
 أو األزمة حجم يقلص مبا واجيابية حامسة تراكمات وذات فاعلة االستجابة تكون أن يستدعي

 .املصاحبة أتثرياهتا خيفف
 وبسرعة االعتبار إلعادة األزمات وبعد وأثناء قبل لنإدارة املناسب السلوك - ت
 أن يستحق والذي واملهم املختصر والقول ،واحلذر الفوري ابلعمل وذلك ،املؤسسة لسمعة

 .األزمات مواقف يف أسرار توجد ال ذإ ويكرر، يسمع

                                                                 

 25 -17م، ص ص 1993مرجع سابق،  ،اخلضرييينظر (1)

(2 ) Tritz ,Trina Wolosek (2001). Crisis Management Strategy Utilized By The United 
States Department Of Defense Following The Terrorist Attack On America:A case Study 
". Department Of Communication Studies(2001:83-94). سقاًل عن إدارة األزمات، للرويلي 
(3 ) Lukaszewski , James E. (1999). "Seven Dimensions of Crisis   Communication 
Management: A strategic Analysis And Planning Model". Ragan's Communications 
Journal, Jan. /Feb. ( ,1999:19) ،سقالً عن املرجع السابق 
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 ابلربود املديرين بعض سلوك يتسم ذإ واألفعال، األقوال يف اإلسساين اسباجل - ث
  واإلحباط للغضب مصدراً  يشكل مما ضحااي، ختلفاليت  زماتاأل حدوث بعد والتعجرف
 وساعد مستمر، بشكل وأعتذر أسف قل" الرديئة، اإلعالمية وللتغطية القاسوسية وللمقاضاة

 ."الضحااي
 مباشر بشكل يتأثرون الذين وأولئك الضحااي مع يوالشخص املباشر التعامل - ج

 التهرب عدم يقدم ذإ ،عالماإل وضغط ،اخلصوم قوة يقلل الذي األمر والزابئن العاملني ومنهم
 .اليها االستماء ويعزز ،املنظمة لسمعة االعتبار عادةإل والفرصة احلل مسؤولية من

 األزمة دارةإ أو زمةلأل االستجابة اسرتاتيجية عناصر ( Coombs)أختصر وقد
  (1) :اآليت مها بعنصرين

  .املنتفعني ىلإ ابألزمة الوثيقة الصلة ذات املعلومات تقدمي -1
  .الضحاايعلى  الشفقة -2

    :استخدم يوسف عليه السالم اسرتاتيجية إدارة األزمة وذلك على النحو اآليت لقد

هللا سبحاسه  على األخذ ابألسباب اليت شرعها ابلعمل وذلك :األزمة ِتنب -
وتعاىل، وهذا ما عمله يوسف فقد أعد خطة متكاملة حىت يتم جتنب األزمة، وكل ذلك بعد 

  .التوكل على هللا والثقة به

 االستعاسةو  اجليد واإلعداد احمليطة لألمور الدقيقة املراقبة :األزمة إلدارة األعداد -
 :يوسف عليه السالم قال هللا تعاىل، ولقد رأينا هذا ماثاًل يف خطة الصف وحدةو  ،ابملؤمنني

ژ ڑ) ڑ ک  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

حاسه كيف أعد يوسف يف هذه اآلايت يبني هللا سب (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ
                                                                 

(1 ) Coombs(,1998) 
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 املخصبة السبع السنوات وهي. متتابعة متوالية.. أي :-رمحه هللا  –إلدارة األزمة، يقول سيد 
 هذا ألن سنابله يف فاتركوه أي «ُسنْ بُِلهِ  يِف  َفَذُروهُ  َحَصْدمتُْ  َفما»، السمان ابلبقرات هلا موزاملر 

 واحتفظوا سنابله، من فجردوه، «أَتُْكلُونَ  ممها قَلِياًل  ِإاله »، اجلوية واملؤثرات السوس من حيفظه
 َسْبعٌ  ذِلكَ  بَ ْعدِ  ِمنْ  أَيْيت  مُثه »، العجاف ابلبقرات هلا املرموز اجملدبة األخرى للسنوات ابلبقية
ْمُتمْ  ما أَيُْكْلنَ »، فيهن زرع ال، «ِشدادٌ   كل بذاهتا أتكل اليت هي السنوات هذه كأن،  «هَلُنه  َقده

 وتصوسوسه حتفظوسه مما قليالً  إال أي، «حُتِْصنُونَ  ممها قَلِياًل  ِإاله ! »وجوعها هنمها لشدة هلا يقدم ما
 هذه تنقضي مث أي، «يَ ْعِصُرونَ  َوفِيهِ  النهاسُ  يُغاثُ  فِيهِ  عامٌ  ذِلكَ  بَ ْعدِ  ِمنْ  أَيْيت  مُثه ! »التهامها من

، اخلصب سنوات من وادخرمت خزستم ما على أتيت اليت اجملدبة، العجاف الشداد السنوات
 ،مخراً  فيعصروهنا كرومهم وتنمو واملاء، ابلزرع فيه الناس يغاث رخاء، عام ويعقبها تنقضي

 يف رمز يقابله ال الرخاء العام هذا أن سلحظ وهنا، زيتاً  فيعصروسه وزيتوهنم وخسهم ومسسمهم
 والناس، امللك ليبشر الساقي به فبشر ،يوسف هللا علمه الذي العلم من إذن فهو امللك رؤاي

 (1).رغيد رخيّ  بعام واجلوع اجلدب من ابخلالص

كرمي رؤاي امللك واليت تنبأ عن وجود يسوق لنا القرآن ال :أزمة بوجود االعرتاف -

ې ې ى ى ائ ) :قال تعاىلأزمة ولذلك امللك استنفر كل املفسرين لتفسري الرؤاي،

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ائ ەئ ەئ وئ وئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

ٹ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ پ ڀ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

وكاين رمحه هللا: يقول االمام الش  (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

نُ  َوُهوَ  اأْلَْكبَ ُر، اْلَمِلكُ  ُهوَ : ُهنَا اِبْلَمِلكِ  اْلُمرَادُ   يِف  رََأى َلُه، َوزِيرًا اْلَعزِيزُ  َكانَ  الهِذي اْلَولِيدِ  ْبنُ  الرهايه
                                                                 

 (1994-1993/ 4) ، مرجع سابق،القرآن ظالل يف(1)
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ا سَ ْوِمهِ  نيٍ  مَجْعُ  مِسانٍ  بَ َقراتٍ  عَ َسبْ  اَيِبسٍ  سَ ْهرٍ  ِمنْ  َخرَجَ  أَسههُ  السهاَلمُ  َعلَْيهِ  يُوُسفَ  فَ رَجُ  َدانَ  َلمه  مسَِ
َمانِ  َعَلى اْلِعَجافُ  أَقْ بَ َلتِ  َوَقدْ  َمَهازِيُل،: َأيْ  ِعَجاٌف، َسْبعٌ  إِْثرِِهنه  يِف  َومسَِيَنٍة، . فََأَكلَتْ ُهنه  السِّ

 َعب هرَ  أَيُْكلُُهنه : ْوُلهُ ق َ  وََكَذِلكَ  الصُّورَِة، اِلْسِتْحَضارِ  اِبْلُمَضارِعِ  َعب هرَ  وَ  رَأَْيُت، ِإيّنِ : َواْلَمْعىَن 
 بَ َقراتٍ  َسْبعَ  َعَلى َمْعطُوفٌ  ُسنْ ُبالتٍ  َوَسْبعَ  َعْجَفاَء، مَجْعُ  َواْلِعَجافُ  ِلاِلْسِتْحَضاِر، اِبْلُمَضارِعِ 

 َوَأَرى: ىَن َواْلَمعْ . احْلََصادَ  حدّ  بلغت قد اليت واليابسات حبها، اسْ َعَقدَ  َقدِ  أَسههُ  ُخْضرٍ : بَِقْوِلهِ  َواْلُمرَادُ 
 َواْلتَ َوتْ  اخْلُْضرَ  َأْدرََكتِ  َقدْ  اْليَاِبَساتِ  السُّنْ ُباَلتِ  السهْبعَ  َأنه  رََأى َقدْ  وََكانَ  اَيِبَساٍت، ُأَخرَ  َسبْ ًعا

 َأْخبَ ُروين : يْ أَ  رُْءاييَ  يِف  أَفْ تُوين  قَ ْوِمهِ  ِمنْ  ِلأْلَْشرَافِ  ِخطَابٌ  اْلَمأَلُ  أَي َُّها اي َغلَبَ تْ َها، َحىته  َعلَيْ َها
ةٌ  اْلعِبَارَةِ  َوَأْصلُ  الرُّْؤاَي، ِعبَارَةَ  تَ ْعَلُمونَ : َأيْ  تَ ْعبُ ُرونَ  لِلرُّْءاي ُكنْ ُتمْ  ِإنْ  الرُّْؤايَ  َهِذهِ  حِبُْكمِ   ِمنْ  ُمْشتَ قه

 قَالَ . أَْمُرَها إِلَْيهِ  يؤول مبا خيرب الرؤاي فعابر شاطئه، بلغت: الن هْهرَ  َعبَ ْرتُ  َفَمْعىَن  الن هْهِر، ُعبُورِ 
اجُ  مُ : الزهجه  ُمْستَْأسَ َفةٌ  َأْحالمٍ  َأْضغاثُ  قالُوا َومُجَْلةُ   تَ ْعبُ ُروَن، ُكنْ ُتمْ  ِإنْ  َأيْ  لِلت هْبِينيِ  لِلرُّْؤايَ  يِف  الاله
ٍر، ُسَؤالٍ  َجَوابُ   غريمها أو شحشي أَوْ  بَ ْقلٍ  ِمنْ  خُمْتَِلطٍ  ُكلُّ  َوُهوَ  ِضْغٍث، مَجْعُ : َواأْلَْضغَاثُ  ُمَقده
 َيُكونُ  َكَما هَلَا َحِقيَقةَ  اَل  الهيِت  اْلَكاِذَبةُ  الرُّْؤايَ  َوِهيَ  ُحْلمٍ  مَجْعُ : واألحالم أحالم، أخاليط: واملعىن

َضاَفةُ  الشهْيطَاِن، َوَوْسَواسِ  الن هْفسِ  َحِديثِ  ِمنْ   ْلَمِلكِ ا ِمنَ  َيُكنْ  َوملَْ  اأْلَْحاَلمَ  َومَجَُعوا ِمْن، مبَْعىَن  َواإْلِ
 ممها َغيْ َرَها الرُّْؤايَ  َهِذهِ  َمعَ  رََأى َيُكونَ  َأنْ  َوجَيُوزُ  اِبْلُبْطاَلِن، َوْصِفَها يِف  ِمنْ ُهمْ  ُمبَالََغةً  َواِحَدةٌ  ُرْؤايَ  ِإاله 

هُ  ملَْ  اجُ  قَالَ  بِعاِلِمنيَ  اأْلَْحالمِ  بِتَْأوِيلِ  حَنْنُ  َوما َعلَيْ نَا اَّللهُ  يَ ُقصه  اأْلَْحاَلمِ  بِتَْأوِيلِ  َمْعىَن الْ : الزهجه
 َعنْ  سَ َفْوا إهنم: َوقِيلَ  اِبلتهْأوِيلِ  اْلعِْلمِ  ُمْطَلقَ  اَل  َلُه، أَتْوِيلَ  اَل  َما ِعْلمَ  أَسْ ُفِسِهمْ  َعنْ  سَ َفْوا اْلُمْختَِلَطِة،

ُعوا َوملَْ  ُمْطلًَقا، الت هْعِبريِ  ِعْلمَ  أَسْ ُفِسِهمْ   َمنْ  حَمَْوَها َقَصُدوا إِس هُهمْ : َوقِيلَ  الرُّْؤايَ  هِلَِذهِ  أَتْوِيلَ  اَل  أَسههُ  َيده
، فهنا رغم حماولة (1)َحِقيَقةً  اْلعِْلمِ  سَ ْفيِ  َمنْ  ذََكُروهُ  َما َيُكنْ  َوملَْ  هِبَا، َيْشتَِغلَ  اَل  َحىته  اْلَمِلكِ  َصْدرِ 

مة حقيقية، لذلك ظل املفسرين حمو الرؤاي من صدر امللك إال أسه ظل يشعر هبا وأهنا ستكون أز 
  .يبحث عن مفسرين آخرين حىت فسرها يوسف عليه السالم

                                                                 

 1414دمشق، بريوت،  -لم الطيب (فتح القدير،  حممد بن علي الشوكاين، الطبعة: األوىل، دار ابن كثري، دار الك1)
 .(37/ 3ه، )
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 أسباهبا وتشخيص ،معاملها وحتديد األزمة ماهية على التعرف ينبغي  :األزمة احتواء -
 األزمة عن ومتكامل عميق فهم حتيد أجل من ،الستمرارها واملغذية هبا احمليطة والعوامل  بدقة

 :قال تعاىل  وجتنيد املؤهل هلا د إحساسه ابألزمة سارع يف احتوائهاوهذا ما صنعه امللك بع

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )  :وقوله تعاىل  (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ( )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 .(چ چ چ

 ،منياأل القوي ابلقائد( وجل عز هللا) بعد ابالستعاسة وتبدأ :األزمة تسوية -
 قوله يف احلق وسصرة .(26 :القصص" )  األمني القوي استأجرت من خري إن"   تعاىل يقول
 سبحاسه هللا) على والتوكل ،(40 :احلج" ) عزيز لقوي هللا إن ينصره من هللا ولينصرن" تعاىل

 تالثبا مث ،( 159:عمران آل" ) املتوكلني حيب هللا إن هللا على فتوكل عزمت فإذا"  ،(وتعاىل

ڇ ). ( 6-5:الشرح" ) يسرا العسر مع إن( 5) يسرا العسر مع فإن" ."كثريا هللا وذكر

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

 (ک ک

 .اهلمم استنها  مع والعمل ابلعزم" مقروان األمل من البد عليه

 يف الوقوع لعدم غنية" دروسا املرتاكمة التجارب متثل  :األزمة من االستفادة  -
 من املؤمن يلدغ ال)  أن أمهية على صلى هللا عليه وسلم  الكرمي النيب ويشدد األخطاء، سفس
 األساسي األمان حصن االستغفار ويبقى ،مرة من أكثر األزمة بذات مير ال وأن ،( مرتني جرح

هبم هللا كان وما"  تعاىل بقوله" مستقبال األزمات لتجنب  هللا كان وما( 32) فيهم وأست ليُعذِّ
 االستغفار من أكثر من"  صلى هللا عليه وسلم  هللا رسول وقول ،" يستغفرون وهم عّذهبملي
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 املستمرة واملراقبة احلذر أمهية مع".  خمرجا  ضيقاً  كل ومن خمرجا هم كل من له هللا جعل
 . للخصوم

 :منها أمور عدة اإلسالمية الشريعة سظر وجهه من األزمة أدارة يف يشرتط كما

  صلى هللا عليه وسلم  رسوله وسنة هللا كتاب من انبع األزمة أدارة عمرج يكون أن - أ

 .النفس والثقة به والثقة وتعاىل سبحاسه هللا على والتوكل االستعاسة -

 . والدافعية احلماس يثري مبا واألبداع االبتكار- 

  .والفريق البلد مصلحة حيقق مبا األزمة حل بديل اختيار- 

 .اؤلوالتف والثبات الصرب -

صلى  الرسول عنها يبتعد مل اليت احلسنه والسلوكيات واألخالق واملثل ابلقيم التمسك -
 .األزمات وقت هللا عليه وسلم 

 .األزمة أدارة فريق وقائد ألعضاء الشجاعة -

 . األزمة فريق داخل األفراد بني والتعاون التجاسس -

   :األزمة يف القيادة. 9

 (1) :األتية ابلصفات يتحلى قائداً  األزمات أدارة قفري مدير يكون أن ينبغي    

 . واألمنية والعسكرية السياسية الثقافة - أ
 .اإلدارة يف اخلربة - ب
 . البديهية وسرعة الذكاء - ت
 .األفراد يف التأثري يف القدرة - ث

                                                                 

-http://www.wpvschool.com/forums/showthread.php،2 البلداوي، اإلله عبد ،األزمات ادارة كيفية(1)
1:2006 ) 
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 .األزمة حلل وفرضيات سيناريوهات بوضع اإلبداعي التفكري - ج
 .عليها والسيطرة ألزمةا من الناجتة الطارئة املشكالت حل على القدرة - ح
 .املهمة النقاط من واالستفادة األخرين وخربات مشاورة أخذ - خ

 .اخلصم يف للتأثري إجيابية عالقات وتكوين ابألخرين االتصال قدرة - د
 .األزمة صاسعي مع والسيما األقناع على القدرة وامتالك احلوار فن أجادة - ذ
 .العمل يف واحلماس الرغبة - ر

 :نصه إجابة السؤال السادس الذي
   ؟ما أهم املشكالت اليت واجهت يوسف يف تطبيق تلك املعايري اإلدارية :6س

  :توطئة

هللا  سيبومشكالت عديدة، و لضغوط وابتالءات شديدة  يوسف عليه السالم  تعر 
النهو  ابلوطن عندما  يفوساهم ، وشرع يف حل املشكالت حتدى الصعاب إلمياسه بقوة العمل

األزمة اليت سبههم هللا عليها برؤاي امللك، وسعر  جمموعة من املشكالت يف معاجلة  جلأوا إليه
والضغوط اليت تعر  هلا سيب هللا يوسف عليه السالم ومعظم هذه املشكالت تدخل يف اجلاسب 

  :اإلداري وهي كاآليت

  :اليُـْتممشكلة  -1

بيته س سنوات، وتولت عمته تر مخا أن والدة يوسف توفت وهو ابن من الثابت اترخييً 
بعد وفاه والدته "راحيل" حىت مت تدبري املكيدة له بواسطة إخوته غري األشقاء، حيث أسه مل 

غري أشّقاء، فهذا هو  اكاسو إخوته العشرة   وابقييكن له سوى أخ واحد شقيق وهو "بنيامني" 
شخصيته وجيعله انقًما على  يفأول حتدى ليوسف وهو "اليتم" والذى كان من املمكن أن يغري 

مع  اإلجيايباحلياة وعلى مجيع من حوله، ويهبط من عزميته، وجيعله غري قادر على التفاعل 
 يفمل حيدث ذلك هنائيًا، بل َحوهَل يوسف مسار األمل وجعله حمفزًا له على زرع األمل  ، جمتمعه
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كل جعلته عواًن لكل يتيم، ومعينًا ل اليتسفوس اجلميع، وأصبح إحساسه البشرى مرهًفا للدرجة 
 حمتاج كما تروى لنا الرواايت.

  :صراعات اإلخوة والغرية منهالتآمر و مشكلة  -2

عاش هذه املشكلة عطلت كثري من املعايري اإلدارية اليت كان يطمح هلا يوسف، حيث 
يوسف مع إخوته األكرب منه وهو مستضعف بينهم، حيث أن إخوته الحظوا حب يعقوب 

وافتها املنية ويوسف  واليتأمهم )راحيل( لفقدان  معوضًا هلمليوسف وأخيه بنيامني، َوالهِذى كان 
التخلص  يفأاثر غرية إخوته وجعلهم يفكرون  وأخيه ، هذا احلب ليوسفيف اخلامسة من عمره

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک منه لتعلق قلب يعقوب الشديد به )

گ  لصراعات بني بيت به كل هذه ا يفعاش يوسف عليه السالم  كيفتخيل  وهنا س (1)(گ 
  ؟النفسية هبينهم، كيف ستكون حالت هبقاء يفمستهدف منهم وال يرغبون  صبحاإلخوة، وأ

هذا العمر املبكر جتعل اإلسسان عنيًفا  يفأثبت أن هذه الضغوط النفسية  النفسيالطب 
 ويولد عنده إحساًسا ابلقهر وجيعله ساخطًا على اجملتمع، ويقلل من قدرته على العطاء، وجيعله

مشاعره وعطاءه، ولكن يوسف تعامل مع هذا النوع من الضغوط مبنتهى اإلجيابية،  يفشحيًحا 
 يفإىل طاقة بناء واحتواء، وأصبحت هذه التجربة أكرب حمرك له  النفسيوَحوهَل مسار هذا األمل 

نه ، وأن غريهتم ماألبويحياته، وحتدى سفسه ليثبت إلخوته فيما بعد أسه كان أهاًل لذلك احلب 
 أيظرف، وحتت  أيحملها، وأن اإلسسان الناجح ُيْكَتب له النجاح حتت  يف مل تكن أبداً 

ة والعزمية واإلرادة ط اضغوط، بشر   تؤهله لنيل ذلك النجاح. اليتمتالك اهِلمه

 :البئر يف به والرمي خوته له،مشكلة اختطاف إ -3

دبر لك إخوتك مكيدة منا تعر  هلذه التجربة املريرة من أن ي ختيلوا لو أن أحداً 
للتخلص منك )اقْ تُ لُوا يُوُسَف أَِو اْطرَُحوُه َأْرًضا خَيُْل َلُكْم َوْجُه أَبِيُكْم َوَتُكوسُوا ِمْن بَ ْعِدِه قَ ْوًما 

                                                                 

 8يوسف اآلية رقم: سورة  (1)
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بئر مياه ال تعرف ماذا سيكون مصريك فيه؟  يفويتم االستقرار على أن يلقون بك  ،َصاحلِِنَي(
وهل ستتحمل هذا  هذا؟ إخويت معيو؟ وملَ يفعل وقتها تسأل سفسك "هل سأموت أم سأجن

الذى سيحل بك ستيجة التعر  لتجربة مريرة مثل  النفسيالنوع من الضغوط؟ وما هو التغري 
؟ ماذا لو تعر  شباب اليوم االسفعايلواتزاسك  النفسيهذه التجربة؟ هل ستحتفظ بثباتك 

سفسه مثلما فعل يوسف ليثبت  لتجربة مثل هذه؟ وكيف سيكون شعوره؟ وهل بعدها سيتحدى
حياته فإسه مع الرغبة القوية واإلرادة  يفللجميع أن اإلسسان مهما واجه من مشكالت وعقبات 

 واحللم فال يوجد مستحيل؟.

  :بيت غريب وىف بلد غريب يفالرتبية مشكلة  -4

استقبلت مصر يوسف وهو ابن الثالثة عشر، وعاش وترب ىف بيت "بوتيفار" عزيُز مصر 
ْو َمثْ َواُه َعَسى َأْن يَ نْ َفَعنَا أَ  أكرميزوجته "زليخا" )َوقَاَل الهِذى اْشتَ رَاُه ِمْن ِمْصَر اِلْمرَأَِتِه  مع

 اأْلَْرِ  َولِنُ َعلَِّمُه ِمْن أَتْوِيِل اأْلََحاِديِث  َواَّللهُ َغاِلٌب َعَلى يفِلَك َمكهنها لِيُوُسَف سَ تهِخَذُه َوَلًدا  وََكذَ 
من ربه مث وختربان الرواايت أن يوسف تلقى تعليمه وتدريبه  ثَ َر النهاِس اَل يَ ْعَلُموَن( َوَلِكنه َأكْ  أَْمرِهِ 

 يف قصر امللك. 

بيت  يفماذا لو تعر  أحد شبابنا اليوم لتجربة مثل هذه؟ وهى أن ترتب وهنا ستساءل 
دينك؟ هل ستظل  غري بيتك، ووطن غري وطنك؟ وبني أانس لغتهم غري لغتك؟ ودينهم غري

؟ وهل ستظل قادرًا على العطاء؟ وهل ستظل على محاسك لتحقيق حلمك النفسيعلى ثباتك 
بعد رعاية هللا عز وجل رجل املهمات هذه املشكلة صنعت من يوسف  مع اختالف األوطان؟"

 .الصعبة 

  :ومراودة يوسف عن نفسه والتحرش اجلنسياإلغواء مشكلة  -5

شهر جتربة حترش على مر التاريخ، حينما حاولت "زليخا" تعر  يوسف عليه السالم أل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )امرأة العزيز إغواءه بكل الطرق 
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( 1)(ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ابن الثالثة  معظم الرواايت يفريعان الشباب )كان  يفولكن يوسف ابلرغم من أسه كان 
 سنة( وىف غرفة مغلقة. 40ب )ريعان الشبا يف يضاً أوالثالثني( وامرأة 

ولكن يوسف مل ينساق ومل يربر لنفسه اخلطأ ومل يقل "أان مضطر لذلك" بل قاوم سفسه 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ )اخلطيئة، وقد كان  يفواستعان بربه ليحميه من الوقوع 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

لى سفسك؟ اليوم احلفاظ ع يفلو تعرضت لتجربة مماثلة؟ هل ستنجح ماذا ، ( 2)(ڍ

وسيلة سهلة ملمارسة كل ما هو ممنوع وغري مباح، هل  االجتماعيأصبحت وسائل التواصل 
عندكم قوة وعزمية يوسف أيها الشباب لرتفضوا ما ال تقبلوسه على أخواتكم؟.. فكلما ازددمت 

 يفهذه النقطة ابلذات، كلما أصبحتم أكثر قدرة على إدارة أى أزمة قد تواجهكم  يفقوة 
 ، هذه املشكلة غرست يف يوسف الثبات يف املواقف اإلدارية املستقبلية وكل املواقف.احلياة

  :الذي تعرض له يوسف الظلم والتشهريمشكلة  -6

تعر  يوسف لنوع آخر من الضغوط، وهو تلفيق هتمة ابلزور، والنيل منه ومن مسعته، 
جترأ وحاول النيل من زوجة لتتحدث مصر ابلكامل عنه كمجرم وكناكر للجميل، فزعموا أسه 

 بيته وتوىل تعليمه وإعداده وكأسه ابن له. يفعزيز مصر، ذلك الرجل الذى رابه 

ختيل أيها الشاب إحساس يوسف وهو يرى كل هذا الظلم الواقع عليه؟ كيف سيكون 
إال أن يوسف عليه السالم جتاوز شعور يوسف جتاه مصر واملصريني بعد تلفيق هذه التهمة له؟ 

املشكلة ووأدها يف مهدها وفضل السجن رغم براءته وظهور براءته، ولكن دخل السجن  هذه
 ليخفي سفسه عن زوجة العزيز وختتفي معه املشكلة اليت أاثرهتا ضده عليه السالم . 

                                                                 

 .23سورة يوسف اآلية رقم : (1)
 .24سورة يوسف اآلية رقم:(2)



176 
 

وطنك؟ وماذا سيكون رد فعلك حينما  يفماذا لو تعرضت أست لتجربة مريرة مثل هذه 
حلها بعد كل ذلك مثلما طلبوا من يوسف  يفن منك املسامهة ويطلبو  ،يتعر  هذا الوطن حملنة

 تفسري احللم؟ هل ستكون وفيًا للوطن؟ أم ستلعنه وتتمىن اهلجرة لغريه؟.

  :السجن يفالزج  مشكلة  -7

السجن وهو  يفتعر  هلا يوسف، أن يتم إيداعه  اليتهذه كاست أقسى اسواع الضغوط 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ہ ہ ھ )مظلوم ومجيع من حوله يعلمون ذلك 

خري  هيومل يعرت  بل صرب وكاست فرتة السجن  ،ذلك ارتضى يوسفومع  (1)(ڭ ڭ

 إعداد له ملا هو قادم من أايم وسنوات.

سأل الشباب، ماذا لو تعر  أحدكم لتجربة مثل هذه؟ ظلم وتشهري وسجن وهنا س
 أيجيب دون الدفاع عنه هل ستست يفلسنوات؟ وتعر  الوطن خلطر وطُِلَب منك املسامهة 

 شروط أم ستساوم؟ اإلجابة كاست عند يوسف.

 يفتعر  هلا لسنوات، فإن حبه هلذا الوطن مل يتبدل ورغبته  اليتبعد كل هذه الضغوط 
بناء هنضته مل تتغري، فحينما رأى امللك الرؤية الشهرية وطلب من يوسف تفسريها مل  يفاملسامهة 

سرها هلم ووضع هلم احلل الذى جيعلهم يتغلبون يساومهم، ومل يطلب منهم مقابل، حىت أسه ف
على املشكلة دون أن يطلبوا منه ذلك، ولكنه فعل ذلك من تلقاء سفسه ألسه عشق هذا 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )الوطن، وأصبح وفيًا له وألهله 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

 ( 2)...اخل(چ

                                                                 

 .35:اآلية رقم  يوسفسورة (1)

 .46:اآلية رقم  يوسفسورة (2)
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 :  الذي نصه إجابة السؤال السابع
 ا املصطلحات اإلدارية املتضمنة يف سورة يوسف ؟ : م7س

العديد من املصطلحات واملفاهيم اليت دارة  اإلعلم  وضعتعريف املصطلحات اإلدارية : 
بطريقة أو أبخرى يف الكثري من املواقف، وهي مصطلحات قد تكون غامضة  يتم تداوهلا كثرياً 

ملصطلحات اإلدارية أبهنا : جمموعة من وميكن تعريف اعلى البعض وحتتاج ملزيد من التوضيح، 
التعابري اليت تدل داللة لفظية على مفاهيم معينة يصطلح عليها الناس لتمثل لفظ يعرب عن 

 مفهوم متعلق ابألعمال اإلدارية . 

وقد ورد يف سورة يوسف العديد من املصطلحات اإلدارية اليت أشارت إليها اآلية، واليت 
 يت لتمثل إجابة السؤال السابع من أسئلة البحث وهي: سيتم سردها يف اجلدول اآل

 املصطلحات اإلدارية املتضمنة يف سورة يوسف

( مصطلحاً ، واختصرها 766املصطلحات اإلدارية كثرية ومتشعبة، حيث أوصلها البعض إىل )
ومجعت يف اجلدول اآليت املصطلحات اإلدارية اليت أشارت  (1) البعض إىل أربعة عشر مصطلحاً 

 وهى اآليت:واليت بلغت ثالثة وسبعون مصطلحًا ليها سورة يوسف يف مضامني اآلايت إ

                                                                 

مصطلحًا إدارايً، إيضاح وبيان، حممد فتحي، ط بدون، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، القاهرة، مصر،  766 (1)
 5م، ص2003ه،1423

 

 اللفظ من اآلية الدال عليه رقم
املصطلح 

 اإلداري
 وجه املطابقة

1 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )

چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ڇ ڇ ڇ  ڄ ڄ ڄ 

ک ک گ  ک  ڑ ک  ژ ژ ڑ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ڇ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ڱ ں ں  گ گ گ  ڻ 

التخطيط 
الشامل 

 للموارد

يف اآلايت إشارة إىل التخطيط 
السبعي وكيف يدخرون للسبع 

العجاف ختطيط مستقبلي 
 للموارد من عناصر اإلدارة
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 (ہ ہ ہ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ) 2

چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ   (ڄ ڄ ڄ 
 الكفاءة

يف اآلية إشارة إىل اختيار 
الكفء يف تفسري رؤاي امللك 

عدم قدرة البقية على عند 
 التفسري وهذا من مبادئ اإلدارة 

ڀ ڀ ٺ 3 پ ڀ ڀ  پ  ٻ پ پ  ٻ  ٻ  ٻ   القواعد (ٱ 
يف اآلية إشارة  إىل األسظمة 

فكل يؤخذ جبريرته من قواعد 
 اإلدارة 

ېئ ىئ 4  املخاطر ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
يف اآلية إشارة إىل سيب هللا 

يعقوب وهو حيدد املخاطر اليت 
بيوسف عند ذهابه  قد حتدق

 من مهام اإلدارة

5 
ک گ گ گ گ ڑ ک ک ک  ڑ  ژ ژ  ڄ ) ڎ ڎ ڈ ڈ 

چ چ چ ڃ چ  ڃ ڃ  ڃ   (ڄ 
 

 القيادة

يف اآلايت إشارة إىل أخوة 
يوسف يريدون أن تكون زمام 
األمور أبيديهم وحيضون مبكاسة 

عند والدهم وهذه من عناصر 
 اإلدارة

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ) 6 ٹ  ڄ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ڃ ڃ ڃ  چ چ چ ڄ   (ڃ چ 
 التمكني

يف اآلية إشارة إىل التمكني 
فامللك ميكن يوسف بعد متكني 

 هللا له كما أسه طلب ذلك 

ک گ گ گ گ 7 ڑ ک ک ک  ڑ  ژ ژ   التنافسية ڎ ڎ ڈ ڈ 
يف اآلية إشارة إىل التنافس بني 

يوسف وأخوة على املكاسة عند 
 والدهم 

خب مب ىب يب جت حت خت  8 جب حب  حئ مئ ىئ يئ  ی جئ  ی 

 (مت ىت
 قالتنسي

يف اآلية إشارة إىل التنسيق بني 
يوسف وأخيه من أجل أن 

 أيخذه إىل جواره

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  9 پ  پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

 ٺ ٿ ٿ
يف اآلية إشارة إىل قاموا بتنفيذ  التنفيذ

 ما  مت التخطيط  له من قبلهم

10 

ۈئ ) ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ائ  ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

ی ی ی ی جئ حئ مئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ېئ   (ۈئ ېئ 

ۋ ) ې ې ې ې ى ى ائ ائ ۈ ٴۇ  ۉ ۉ  ۋ ۅ ۅ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ۆئ  وئ وئ ۇئ ۇئ   (ەئ ەئ 

 التقييم
يف اآلايت إشارة إىل النسوة 

يقيمن يوسف ويصفنه ابلعفة  
كما أن تقييم أخوته جاء مغاير 

 وفيه إفرتاء
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11 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ) ٹ ٹ ڤ ڤ  ٹ  ٿ ٹ 

ڇ ڇ  ڇ ڇ  ڃ چ چ چ چ  ڃ ڃ  ڃ  ڄ ڄ  ڄ 

 (ڍ

 التكامل
يف اآلية إشارة إىل طلب يوسف 
منهم تنفيذ مطالبه حىت تستمر 

التجارة وتكتمل وهي اإلتيان 
 أبخيهم فطلبوا ذلك من أبيهم

12 
ۅ ) ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ەئ  ائ ائ ەئ  ې ى ى  ې ې  ۉ ې  ۉ  ۅ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  (وئ وئ ۇئ 

 التوظيف
يف اآلية إشارة إىل توظيف 

امللك ليوسف مبجرد الشراء 
 عسى أن ينفعنا أو ستخذه ولداً 

13 
ڑ ڑ  چ ڇ ڇ چ ژ ژ  ڈ  ڎ ڈ  ڍ ڌ ڌ ڎ  ڇ ڇ ڍ 

ک گ ک  ۇئ ۇئ )  ک ک  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  (ۆئ 

 الغش

يف اآلايت إشارة إىل غش 
أخوته بوضع دم حيوان ذحبوه 

على القميص ليغشوا أابهم 
بدعواهم أسه دم يوسف، كذلك 
إخفاءهم يف بداية األمر لقميص 

 يوسف

ۆ ) 14 ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ھ ھ  ہ ھ 

ٴۇ ۋ ۋ  (ۅ ۅ ۉ ۈ ۈ 
 التوثيق

يف اآلية إشارة إىل توثيق يوسف 
لكذب زوجة العزيز من خالل 

النسوة حىت ال يتهم به مرة 
 أخرى

15 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ) ٹ   (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ېئ ) ۈئ  ۆئ ۈئ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ائ 

 (ېئ ېئ

 التفويض
يف اآلايت إشارة إىل تفويض 

امللك ليوسف وتفويض يوسف 
ة لفتياسه وهذا يف علم اإلدار 

 تفويض

16 
ٺ ) ڀ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

ڦ  ڦ ڦ ڦ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٺ  ٺ ٺ 

 (ڄ

 التنظيم

يف اآلية إشارة إىل تنظيم امرأة 
العزيز للجلسة حىت يكن يف  

كامل الراحة وال ينشغلن بشيء 
غري النظر إىل يوسف وهذا 

 التنظيم من عناصر اإلدارة

يب جت حت خت مت ىت) 17 مب ىب  جب حب خب   لرقابةا (ىئ يئ 
يف اآلية إشارة إىل خشية هللا 

ورقابته منعت يوسف من خياسة 
 امللك مع أهله وهذا عنصر مهم

ٺ ٺ ٺ  18 ڀ  ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

 ٺ
 التوجيه

يف اآلية إشارة إىل توجيه 
يعقوب ابنه يوسف أن ال يقص 

رؤايه وهذا من عناصر اإلدارة 
 التوجيه
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ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  19 پ  پ  ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

 ٺ ٿ ٿ
 اإلمجاع

يف اآلية إشارة إىل إمجاع أخوة 
يوسف وضعه يف البئر واالمجاع 

 من عناصر اإلدارة 

ۋ ۅ ۅ ۉ) 20 ۈ ٴۇ ۋ  يف اآلية إشارة إىل طلب يوسف  االحتكار ۇ ۆ ۆ ۈ 
 منهم اخوهم ليكمل معهم

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ) 21 ۇئ ۇئ ۆئ  ەئ وئ وئ  ڇ ) ( ەئ 

ژ ژ ڑ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   (ڇ ڇ ڇ 

احتواء 
 تزاماتاالل

يف اآلايت إشارة إىل احتواء أزمة 
 اخالقية واحتواء أزمة اقتصادية

ۈئ ) 22 ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ائ  ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

ی ی ی ی جئ حئ مئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ېئ   (ۈئ ېئ 
حماسبة العزيز للنسوة ولزوجته  احملاسبة

 واحملاسبة من عناصر اإلدارة

23 

ھ ) ھ ھ  ہ ہ ھ  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ڱ ں 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ۈ ۈ ٴۇ ے ے  ۆ  ۆ  ۇ  ٱ )  (ڭ ۇ 

ٺ ٿ ٿ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ٿ ٹ  (ٿ 

 ختطيط السري
يف اآلايت إشارة إىل يعقوب 

يضع خطوط السري ألبنائه لكي 
جيدوا يوسف كذلك طلب 

 منهم البحث بطريق التحسس 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ) 24 ٻ پ پ پ پ ڀ  ٻ ٻ   التجريد (ٱ ٻ 
يف اآلية إشارة إىل هنا جترد 

وسف وقال وما أبرئ سفسي ي
وهذه من عناصر النجاح يف 

 اإلدارة 

25 
ڑ ک ) ژ ژ ڑ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ  ک ک گ گ گ گ  ڻ ڻ  ک  ڱ ں ں ڻ 

ہ ہ ہ  (ڻ ۀ ۀ 
 

ختطيط 
 التنمية

هذا يف اآلايت إشارة إىل 
ختطيط تنمو متكامل من 

يوسف علمهم كيف خيزسون 
القوت وكيف يدخرون وكيف 

لون العام الذي حيصل فيه يستغ
 اخلري

26 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ) ٹ ٹ ڤ ڤ  ٹ  ٿ ٹ 

ڇ ڇ  ڇ ڇ  ڃ چ چ چ چ  ڃ ڃ  ڃ  ڄ ڄ  ڄ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ) (ڍ ٹ ٹ ٹ 

چ چ چ چ  ڃ ڃ  ڃ   (ڄ ڄ ڄ ڃ 

 التعاون

يف اآلايت إشارة إىل طلبوا 
التعاون من أبيهم ابملوافقة على 

ذهاب أخيهم معهم ليستمروا 
كما  ،يف التجارة مع العزيز

طلبوا من العزيز التصدق عليهم 
 والتعاون معهم

گ گ گ ) 27 ک  ک ک  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  (گ 
 التزامات

يف اآلية إشارة إىل أخذ يعقوب 
لاللتزام من أبنائه أن حيافظوا 

 على أخيهم
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ھ ھ ے ے ۓ 28  التسعري (ہ ہ ہ ھ ھ 
يف اآلية إشارة إىل جعلوا الثمن 

الذي ابعوا به يوسف أو السعر 
 زهيداً 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ) 29 ے  ھ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ۀ ۀ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ڭ ۇ ۈ ٴۇ ۋ   (ۇ ۆ ۆ ۈ 
 التشبيك

يف اآلية إشارة إىل شبك يوسف 
بني التجارة وبني تنفيذ شرطه 

 فإذا مل يتم ال جتارة بينهم

30 
ھ ھ ) ہ ہ  ہ ہ  ڻ ۀ ۀ  ڻ ڻ  ڻ  ڱ ڱ ں ں 

ۆ ۆ ۈ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ے ے ۓ ھ ھ 

 (ۈ

 ريعاتالتش
يف اآلايت إشارة إىل وضع 

التشريعات يف احلكم يف قضية 
 يوسف

ٿ ٿ ٿ ٹ) 31 ٺ ٺ ٿ  ٺ  ڀ ڀ ٺ   تطوير احلل (ڀ 
يف اآلية إشارة إىل البحث عن 

من يفسر الرؤاي وهذا تطوير يف 
 احلل

ک گ گ گ گ 32 ڑ ک ک ک  ڑ  ژ ژ   املنافسة ڎ ڎ ڈ ڈ 
يف اآلية إشارة إىل املنافسة بني 

ى املكاسة عند يوسف وأخوته عل
 أبيهم

ڦ  33 ڤ ڤ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ٿ ٿ ٿ 

چ چ چ ڃ ڃ ڃ   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
 النظم املوروثة

يف اآلية إشارة إىل جعل النبوة 
واحلكم يف يوسف كما كاست 

يف أابئه إبراهيم وإسحاق 
 ويعقوب

ٺ ) 34 پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ  ٻ  ٱ ٻ ٻ ٻ 

ڎ ڈ)   (ٺ ٺ ڌ ڌ ڎ  ڇ ڍ ڍ   (ڇ ڇ ڇ 
 املساءلة

ايت إشارة إىل مساءلة يف اآل
الفتية لألسباط أهنم سارقون 

وكذلك مساءلة يوسف هلم مبا 
 صنعوه به

35 
ۈئ ) ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ائ  ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

ی ی ی ی جئ حئ مئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ېئ   (ۈئ ېئ 

ڦ ڦ ڄ ڄ)وقوله تعاىل   (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

 تعزيز
يف اآلية إشارة إىل تعزيز امرأة 

ا العزيز لصدق يوسف واعرتافه
 ابخلطأ

36 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ) گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ۓ ڭ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ہ ہ  ۀ ۀ 

گ گ )وقوله تعاىل  (ڭ ڭ ک گ  ڑ ڑ ک ک ک  ژ ژ 

ہ ہ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  گ ڳ 

ۇ ۆ ۆ ۈ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۓ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

 (ۈ ٴۇ

التغريات 
 العاملية

يف اآلية إشارة إىل النظر فيما 
 ت ابألمم املاضيةحل من تغريا
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جب ) 37 جئ حئ مئ ىئ يئ  ی  ی  ىئ ىئ ىئ ی ی  ۈئ ېئ ېئ ېئ 

يت جث مت ىت  حت خت   (حب خب مب ىب يب جت 

االحرتاف 
 املهنية الرفيعة

يف اآلية إشارة إىل احرتاف 
يوسف يف تفسري الرؤى بتوفيق 

 من هللا وعن مهارة عالية

38 

ٺ ٺ ٺ  ڀ  ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ژ ژ ڑ ) ( ٺ ڎ ڈ ڈ  ڑ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ک گ ک  ک )وقوله تعاىل  (ک ک  ڑ ڑ ک ک  ڈ ژ ژ  ڈ 

گ گ  (ک گ 

األحكام 
 الرمسية

يف اآلايت إشارة إىل حكم 
يعقوب أبن أبناءه لن يرتكوا 

أخوهم إذا علموا برؤايه وحكمه 
علي أبنائه بعد فقده يوسف أن 

 عملهم مما تسول به النفس
وحكم غالمان يوسف على من 

 وجد الصاع يف متاعه

ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ) 39 پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ  ٻ 

 (ٺ ٺ

إدارة 
 السياسات

يف اآلية إشارة إىل سياسة 
يؤسف يف أخذ أخيه بطريقة 

غري مباشرة وواضحة وهذه من 
 السياسات 

40 

چ چ چ) ڃ چ  ڃ ڃ  ڃ  ڇ ڇ ڇ ڍ  ڄ ڄ  ڇ 

ڑ ڑ ک ک ک ک ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڎ   (ڍ ڌ ڌ 

ں ڻ )وقوله تعاىل  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ۀ ہ  ڻ ۀ  ے ۓ ۓ ڭ  ڻ ڻ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  (ڭ ڭ ڭ 

إدارة الشؤون 
االقتصادية 
 واالجتماعية

ن متكيف اآلايت إشارة إىل 
البالد من إدارة يوسف 

بطريقة  اجتماعيًا واقتصادايُ 
قادرة ومتمكنة، وكذلك قدرته 
على إدارة إخواسه وإيصاهلم إىل 

 االعرتاف خبطئهم 

41 
ڑ ک ) ژ ژ ڑ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ڇ ڇ ڇ ڇ 

ک ک گ  ڻ ڻ ک  ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ  ڳ  ڳ ڳ  گ گ گ 

ہ ہ ہ  (ڻ ۀ ۀ 

 إدارة املوارد
يف اآلايت إشارة إىل إدارة املوارد 
االقتصادية وكيفية احلفاظ عليها 

 وختزينها

42 

ۅ ) ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ەئ  ائ ائ ەئ  ې ى ى  ې ې  ۉ ې  ۉ  ۅ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ گ ڳ ڳ )وقوله تعاىل  ( وئ وئ ۇئ 

ۀ  ڻ ۀ  ڻ ڻ  ں ڻ  ہ ہ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ہ 

ۇ ۇ ۆ ۆ  ڭ ڭ ڭ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

 (ۈ

اإلدماج 
 االجتماعي

 يف اآلية إشارة إىل دمج يوسف
 يف بيت امللك وكذلك دجمه
ألخيه يف حياة اجتماعية 

جديدة وهي املقصود بدين 
 امللك يف اآلايت

43 
ژ ژ ڑ) ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   (ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڦ )وقوله تعاىل  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ٹ ٹ ڤ ڤ  ٹ  ٿ ٹ 

ڄ  ڇ ڄ ڄ  ڇ ڇ  ڃ چ چ چ چ  ڃ ڃ  ڃ  ڄ 

 االستثمار
يف اآلية إشارة إىل طريقة 

استثمار احلصاد يف السنوات 
كما أن يف   اليت يكون فيها خري
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اآلايت استثمار أخوة يوسف ملا  (ڇ ڍ
  طلبه منهم العزيز ليزدادوا به

ڳ ڳ ) 44 ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ڑ ک ک ک  ڈ ژ ژ ڑ 

 (ڱ ڱ

استجاابت 
 مرسة

ستجابة يف اآلية إشارة إىل ا
يوسف املرسة بقبوله دخول 

ورغبته فيه عن  ،السجن
 ارتكاب املعصية 

ہ ہ ہ) 45 ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ   (ڱ ں ں ڻ 
اسرتداد 

 الكلفة

يف اآلية إشارة إىل أن هللا سوف 
يعيد للناس ما أسفقوه يف  

السنوات العجاف بعام يكون 
 فيه اخلري 

ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ 46  األمان ىئ ىئ 
ن أخوة يف اآلية إشارة إىل أ

يوسف أعطوا أبوهم األمان على 
يوسف بذكرهم كثرهتم وكيف 

 أيكله الذئب من بينهم وهم كثر 

ڦ  47 ڤ ڤ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ٿ ٿ ٿ 

چ چ چ ڃ ڃ ڃ    (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
 االمتيازات

ص هللا يف اآلية إشارة إىل ما اخت
به يوسف من االمتيازات من 

االجتباء وتعليمه أتويل 
الرؤى، وتفسري األحاديث 

 وغريها   

ڀ ڀ ٺ) 48 پ ڀ ڀ  پ  ٻ پ پ  ٻ  ٻ  ٻ   (ٱ 
أسظمة الضبط 

 الداخلي

يف اآلية إشارة إىل أسظمة الدولة 
اليت كان يوسف على خزائنها 
من تلك األسظمة أخذ السارق 

 مبا سرق 

ڳ ڱ ڱ ڱ) 49 ڳ  ڳ ڳ  ک ک گ گ گ گ  ک   اإلهتالك (ڑ ک 
يف اآلية إشارة إىل السنوات اليت 

الك كبري للموارد يكون فيها إهت
 مع فقدان االستاجية 

ڃ ڃ) 50  أولوية رئيسية (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
يف اآلية إشارة إىل أن األولوية 

يف كل شيء توحيد هللا سبحاسه 
وقد وضع يوسف هذه األولوية 

 على رأس أولوايته

51 
ڦ  ڤ ڤ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ٿ ٿ ٿ 

چ چ چ ڃ ڃ ڃ  ېئ ) ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ېئ  ېئ  ۈئ 

ىئ ی ی   (ی یىئ ىئ 

بناء املهارات 
 والقدرات

يف اآلايت إشارة إىل بناء 
يوسف وتعليمه املهارات 

املختلفة يف الدعوة وتفسري 
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الرؤى وغريها من املهارات 
والقدرات اليت كان يتقنها عليه 

 السالم

52 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )ڄ ڄ ڄ  ڇ ڇ ڇ ( 

ژ ژ ڑ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  )ڇ  ک (  ک  ک ڑ ک 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ  ڻ ڻ ڻ ۀ ( )گ گ گ گ  ڱ ں ں ڻ 

ہ ہ ہ  (ۀ 

حتليل سقاط 
القوة 

والضعف 
والفرص 

 واملخاطر

يف اآلايت إشارة إىل حتديد 
سقاط القوة والضعف وحتديد 

الفرص وحتديد املخاطر فنقاط 
القوة والفرص تكمن يف 

استغالل سنوات النعمة وختزينها 
 لسنوات الضعف واملخاطر  

53 
ڻ ڻ ۀڳ ڳ ڳ ڳ  ۀ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ڭ ڭ ڭ  ۓ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ہ ہ ہ  ہ 

ى ى)( ڭ ې   (ۉ ې ې ې 

التفاعل 
 املتبادل

يف اآلية إشارة إىل التفاعل 
املتبادل بني أخوة يوسف يف 

آتمرهم علي يوسف وأخوته فهنا 
طلب منهم إحضار إخيهم 

 لتستمر التجارة 

ہ ہ ہ ) 54 ۀ ۀ  ڻ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڱ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ھ   (ہ ھ 

التفاعل مع 
 املواطنني

يف اآلية إشارة إىل تفاعل 
 يوسف مع املواطنني يف السجن  

55 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  ڌ ڎ  ڌ  ڍ 

ڳ ڳ ڱ ڱ گ گ ڳ ڳ  ڻ ڻ ڻ ( )گ  ڻ  ڱ ڱ ں ں 

ے ے ۓ ھ ھ ھ ھ  ہ ہ  ہ ہ  )ۀ ۀ  ۓ ڭ ( 

ۆ ۆ ۈ ۈ ې ى )( ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۉ ې ې ې 

 (ى

التفاو  حلل 
 اخلالفات

التفاو   يف اآلايت إشارة إىل
يف حل اخلالف بني يوسف 

وزوجة العزيز الذي اهتمته 
مبراودهتا ويف اآلية األخرى إشارة 

إىل التفاو  بني يوسف 
 وإخوته يف إحضار أخيهم 

56 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ) ٹ   (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )وقوله تعاىل 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  (ڀ ڀ ڀ ٺ 

تفويض 
 السلطة

إىل تفويض امللك  يف اآلية إشارة
ليوسف وتوليته على خزائن 

، وتفويض يعقوب ألبنائه امللك 
 يف البحث عن يوسف وأخيه

ېئ ) 57 ۈئ  ۆئ ۈئ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ائ 

 (ېئ ېئ

تفويض 
 املسؤولني

يف اآلية إشارة إىل تفويض 
يوسف لفتياسه يف مسؤولية 

 التجارة 

58 
ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب ) ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ  ىئ  ىئ 

خت مت ەئ )وله تعاىل وق  (جت حت  ائ  ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی  ېئ  ۈئ ۈئ ېئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

التقييم 
 االجتماعي

يف اآلايت إشارة إىل تقييم 
النسوة وتقييم زوجة العزيز 

ليوسف وكذلك طلب أبناء 
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ڻ ) وقوله تعاىل  (ی جئ حئ مئ ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ڻ ۀ ۀ ہ   (ڻ ڻ 

يعقوب يف تقييمهم عن طريق 
 أهل القرية 

59 
ڳ ڳ ڳ ڱ ژ ژ ) گ گ گ ڳ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

ہ ہ ھ ھ ھ  ہ ہ  ۀ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ڱ  ڱ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۓ ڭ  ۓ   (ھ ے ے 

 تقييم النتائج
يف اآلية إشارة إىل حتقق الرؤاي 
وتقييم النتائج وما حدث من 

 أحداث يف القصة  

ژ ژ ڑ) 60 ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   (ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڳ ڱ ڱ ڱ) ڳ  ڳ ڳ  ک ک گ گ گ گ  ک   (ڑ ک 

تكييف 
 املخزون

يف اآلايت إشارة إىل كيفية 
التخزين واحلفاظ على املخزون 

 ببقائه يف سنبله وكذلك إدخاره

ٺ ٺ ٺ  61 ڀ  ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

 ٺ

توجيه اختاذ 
 القرارات

يف اآلية إشارة إىل توجيه 
يعقوب ليوسف بعدم إفشاء 

 الرؤاي حىت ال يقع يف كيد إخوته 

ۆ ۆ ۈ ) 62 ۅ ۉ ۉ ې ڭ ڭ ۇ ۇ  ۅ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ وئ ۇئ  ەئ ەئ وئ  ى ائ ائ   (ې ې ې ى 

اجلماعات 
 املهمشة

يف اآلية إشارة إىل اهتمام 
يوسف ابلسجناء وكوهنم من 

 طبقة املوايل ولكن اهتم هبم  

ڦ ڦ ڄ ڄ) 63  حافز (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
يف اآلية إشارة إىل احلافز الذي 
أعطاه الفتيان ملن أييت بصواع 

 امللك 

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ) 64 ۉ ۉ  ۋ ۋ ۅ ۅ  ۈ ٴۇ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ۆئ  وئ وئ ۇئ ۇئ   (ەئ ەئ 

احلكم 
 التقييمي

يف اآلية إشارة إىل حكم إخوة 
يوسف على أخيهم مباشرة 

وقياسهم يف احلكم على فرية 
 سابقة على يوسف 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ) 65 چ چ چ چ ڇ  ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڎ ڎ ڈ  (ڌ ڌ 

احلوار بني 
 العام واخلاص

ىل احلوار الذي يف اآلية إشارة إ
دار بني اخلاص زوجة العزيز 

 والعام النسوة

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ) 66 ڭ  ڭ 

 (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

اخلدمات 
 املساسدة

يف اآلية إشارة إىل استخدام 
يوسف للخدمات املساسدة 

 لذكره عند امللك

ڎ ڈ) 67 ڌ ڌ ڎ  ڇ ڍ ڍ   الدين (ڇ ڇ ڇ 
يف اآلية إشارة إىل تذكري يوسف 

الذي يف عنقهم  أخوته للدين
 ليوسف وأخيه وما صنعوا هبم

ڳ ڱ ) 68 ڳ  گ ڳ ڳ  گ گ گ  ڑ ک ک ک ک  ژ ڑ  ڈ ژ 

 (ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ
 الشفافية

يف اآلية إشارة إىل التعامل 
بشفافية بني يوسف وأخوته 

 فاعرتف هلم أبسه يوسف 
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ۓ ۓ ڭ ڭ) 69 ڄ ڄ ) وقوله تعاىل (ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

چ چ چ ڃ چ  ڃ ڃ   (ڃ 
 عامالصاحل ال

يف اآلية إشارة إىل أن امللك رأى 
أن الصاحل العام يف سجن 

يوسف حىت يدفن فضيحة 
، كما أسه رأى أن من زوجته

الصاحل العام وضع يوسف على 
إدارة بيت املال للخروج ابلبالد 

 من األزمة 

70 
ڭ ڭ  ۓ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ہ ہ ہ  ہ  ۀ 

پ پ پ پ ڀ ڀ )( ڭ ڭ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

ٹ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ڤ ڤڀ  ٹ   ( ٹ 

 الفساد

يف اآلايت إشارة إىل فساد أخوة 
يوسف ابإلمجاع على إبعاده 

وكذلك فساد زوجة العزيز 
اهتامه أبسه مبراودهتا ليوسف و 

 حاول التحرش هبا

ائ ائ ) 71 ى  ى  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ۋ ۋ ۅ 

ۈئ ېئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ   (ەئ ەئ 
يف اآلية إشارة إىل النجاح الذي  قصص جناح

 إليهحققه يوسف وما وصل 

ژ ژ ڑ) 72 ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   املدخالت (ڇ ڇ ڇ ڇ 
يف اآلية إشارة إىل جتهيز 

مدخالت ملواجهة سنوات 
 قاسية  

پ ڀ) 73 پ  ٻ ٻ پ پ  ٻ   معايري قياسية (ٱ ٻ 
يف اآلية إشارة إىل معايري 

الباطلة عند عدم  املعربين 
 قدرهتم على تفسري رؤاي امللك
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 الفصل اخلامس 

 اخلامتة والتوصيات واملقرتحات
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 لفصل اخلامس ا

 اخلامتة والتوصيات واملقرتحات
 ملخص البحث

تعصف ابلعمل اإلداري يف كثري من املؤسسات واملنظمات املشكالت اإلدارية اليت 
اإلدارية كان أهم سبب الختيار هذا  الحظ يف األعمالوكذلك القصور الواضح وامل ،كاتبوامل

وحدد  ،لعملية اإلدارية، واألعمال اإلداريةالبحث للوصول إىل معايري دقيقة ينضبط هبا عناصر ا
للبحث هدف رئيس هو معرفة املعايري اإلدارية املتضمنة يف سورة يوسف املتعلقة ببعض العناصر 

وضع للبحث حدود متثلت يف حد واثئقي  ،املخالف ( –األزمة  –املدير  –اإلدارية ) اإلدارة 
االطالع على جمموعة من الدراسات السابقة فقط هو املعايري اإلدارية، وسورة يوسف، كما مت 

 عرضها مت ،( دراسة13املتعلقة ابملوضوع واليت مت سردها يف الفصل األول حيث بلغ عددها )
 ، وكذلك عرضت النتائج اليت توصلت إليهااومنهجه اوعينته من حيث اهلدف وجمتمع الدراسة

ي للبحث ويف اشتقاق أدواته، الدراسة، ساعدت الدراسات السابقة يف إثراء اجلاسب النظر 
  :تكون البحث من مخسة فصول وذلك على النحو اآليت

ميثل الفصل األول املدخل العام للبحث حيث تناول مقدمة شاملة  :الفصل األول
وواضحة تساعد القارئ على معرفة حمتوى البحث بطريقة موجزة وشافية حيث بدأت ابحلديث 

ضح يف اإلدارة اإلسالمية، مث تناول الباحث أمهية ربط اإلدارة عن املشاكل اإلدارية والقصور الوا
وعلومها ابلكتاب والسنة ألن اإلدارات العاملية اليت مل حتكم ابلقيم واملثل والعالقات اإلسساسية 
فشلت، وختمت املقدمة بذكر أمهية طرق مثل هذه املوضوعات والبحث يف تراثنا اإلسالمي 

وذكر الباحث بعض الدراسات اليت  ،من املشكالت املختلفة عما سقدر به  معاجلة الكثري
تناولت السورة يف جزئية اإلدارة، وبعد االستهاء من املقدمة وضعت جمموعة من التساؤالت اليت 
سيكون البحث عبارة عن إجاابت على تلك التساؤالت، وحدد هدف رئيس للبحث مث 
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البحث وكذلك حدود البحث كما تناول  أهداف اثسوية، وتناول الفصل أيضًا فوائد ومسلمات
الدراسات السابقة، وحدد البحث يف هذا الفصل مصطلحات البحث وتعريفها، وختم الفصل 

  .بذكر تقسيمات البحث

ميثل الفصل الثاين اإلطار النظري للبحث، فقد تناول الفصل تعريف  :الفصل الثاين
الفصل تعريف مفهوم املعايري اإلدارية، اإلدارة ومعرفة مبادئها وحتديد عناصرها، كما تناول 

  .ومصادرها وأقسامها، مث تناول النظرايت اإلدارية املتمثلة يف املدارس املختلفة لنإدارة

ميثل الفصل الثالث اخلطوات اإلجرائية للبحث حيث تناول منهج  :الفصل الثالث
ملعايري اإلدارية، بطاقة البحث وجمتمعه وعينته، كما تناول أدوات البحث املتمثلة يف قائمة اب

واشتقاقها، وطرق التأكد من صدقها وثباهتا بعرضها على  اوطريقة إعداده ،حتليل احملتوى
املعاجلات اإلحصائية املختلفة  طريقة مجع املعلومات والبياانت، و احملكمني، كما تناول الفصل

      .للمعلومات والبياانت

رة اليت يقطفها الباحث من حبثه حيث يتم عر  ميثل الفصل الرابع الثم :الفصل الرابع
ستائج البحث ومناقشتها وتفسريها، ومتثل ستائج البحث اإلجابة على أسئلة البحث واليت 

  :جاءت على النحو اآليت

من سورة  ابلغ عدد املعايري املتعلقة ابإلدارة واليت مت استيحاؤه :السؤال األول -3
 ( معياراً إدارايً 44يوسف ) 

بلغ عدد املعايري املتعلقة ابملدير واليت مت استيحاؤها من سورة  :الثاينالسؤال  -4
 ( معياراً إدارايً 42يوسف )

بلغ عدد املعايري املتعلقة ابألزمات واليت مت استيحاؤها من  :السؤال الثالث    -5
 ( معياراً إدارايً 14سورة يوسف )

يت مت استيحاؤها من سورة بلغ عدد املعايري املتعلقة ابملخالف وال :السؤال الرابع -6
 ( معايري إدارية 6يوسف )
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احصيت عشر اسرتاتيجيات استخدمها يوسف عليه السالم  :السؤال اخلامس -7
 .يف تنفيذ خططه اإلدارية

تعر  يوسف عليه السالم ألكثر من مثان مشكالت إسساسية  :السؤال السادس -8
 .وإدارية

  .ات ومقرتحاتهو قفل البحث فقد ختم مبلخص وتوصي :الفصل اخلامس

وأخري قائمة ابملراجع اليت اقتبس منها الباحث وكذلك املالحق اليت متثل أدوات 
البحث ووسائل مجع املعلومات والبياانت وغريها من املالحق اليت استخدمها الباحث يف 

 .البحث

 التوصيات
  :من خالل النتائج السابقة خلص الباحث إيل التوصيات اآلتية

 .اإلداريةمتكاملة لكافة عناصر العملية معايري العمل على بناء   -1
التدريبية واملناهج الدراسية يف ضمن الربامج املعايري اإلدارية إدراج   -2

 .اجلامعات والكليات واملعاهد
 .للمعايري اإلدارية للعناصر اإلدارية وضع دليل علمي   -3
  .راملعايري اإلدارية والتطويإسشاء معاهد تدريبية متخصصة يف جماالت   -1
 .املعايري اإلدارية العمل على أتهيل كوادر متخصصة يف تصميم  -2
على املعايري ضرورة تدريب وأتهيل كوادر مؤهلة ومتمكنة لعملية التدريب   -3
 .وفق معايري حمددةاإلدارية 
املعايري اإلدارية يف حتديد  اإلدارية ضرورة إشراك عناصر العملية   -4

  .داري العامليالتطوير اإلوفق  املعايريوتصميم تلك 
سظري و عملي ) تطبيقي (  أينمن جز املعايري تكون تيوصي الباحث أبن  -5
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  .واملالئم لكل جزء من أجزاء التدريب ،وحتديد الطريقة أو األسلوب التدرييب املناسب
 ،ادفة يف جمال املعارف واملهارات والقيماهل املعايري اإلداريةضرورة ختطيط وتنفيذ  -6

  .للعناصر اإلدارية املختلفةالفعلية  التطويريةت مبنية على االحتياجا
إضافة حوافز مشجعة لكل من يشارك يف تقدمي أحباث وورق عمل تتناول  -7

 املعايري اإلدارية.
يتضمن مهام وأدوار وكفاايت  معيارييوصي الباحث بضرورة وضع دليل  -8

عملية لكل ما يتعلق ابوذكر   ر هبا،ميواملراحل اليت  املعايري اإلداريةتعريف  مع العناصر اإلدارية
 .من أهداف وأمهية وخصائص ومعوقات وأساليب وطرق غريها اإلدارية

 .مجيع املعايري اإلدارية وإدراج  لعناصر العملية اإلداريةتطوير الربامج التدريبية  -9

 املقرتحات
  :يت استكمااًل لنتائج البحث وتوصياته يقرتح الباحث ما أي 

لعناصر أخرى يف من القرآن الكرمي  ستنباط معايري إداريةال إجراء دراسات مماثلة -1
 .اإلدارية العملية 

    .السنة النبويةيف املعايري اإلدارية  الستنباطإجراء دراسات  -2
 .سور قرآسية أخرىاملختلفة يف  للمعايري اإلداريةإجراء دراسات حتليلية  -3
 اإلدارية عملية لعناصر ال للمعايري اإلدارية إجراء دراسات مستمرة ودورية  -4
املؤسسات اليت تواجه اإلدارية إجراء دراسات وحبوث عن املعوقات واملشكالت  -5

 .واملنظمات يف تطبيق املعايري اإلدارية 
 اتاملنظمعلى أداء  تطبيق املعايري اإلدارية أثر  تقيسإجراء دراسات وحبوث  -6

 .واملؤسسات والعناصر اإلدارية بشكل عام
 يف ضوء املعارف واملهارات والقيم  العناصر اإلدارية اء إجراء دراسة لتقومي أد  -7

 .ية عن املعايري تدريباملعيارية اليت تلقوها يف برامج 
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 (1امللحق رقم )
 عايري اإلداريةالصورة األولية لقائمة امل

 املعايري واملؤشرات م
 داري بشكل مستمرتطوير سظم العمل اإل 1
 للعمالةتنظيم جهد العمل  2
 األخذ ابألسباب، بتطوير الوسائل العلمية، مبا خيدم االرتقاء جبودة العمل. 3
 مع التطورات املستقبلية للتواؤمالتدريب والتنمية املستمرة للكوادر  4
 والتعليم وتطوير العاملني التدريب 5
 املسؤولية اجملتمعية 6
 التكوين والتطوير 7
 احلرص على الدمج بني التنظري والتطبيق 8
 استغالل كافة االمكاانت واستخدامها بشكل صحيح 9

 ةيالعمل على تقدير احلاجات املستقبل 10
 البحث عن حلول إبداعية لسد احلاجات املستقبلية 11
  املالئم لكل عمل.التخطيط  12
 وضع اخلطط املنسجمة مع خطة املنظمة 13
 العالقات االجتماعية 14
 توافر القدرات 15
 السياسات واالسرتاتيجيات املبنية على احتياجات احلاضر واملستقبل 16
 التخطيط االسرتاتيجي والتشغيلي وإدارته وتطويره 17
 إدارة املوارد املالية 18
 ق والتجهيزات واملباين.إدارة املراف 19
 إدارة العمليات بشكل سظامي 20
 التحسني املستمر للعمليات 21
 التصميم والتطوير للخدمات بناء على احتياجات املستفيدين وتوقعاهتم 22
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 القدوة يف املظهر والتصرفات. 23
 العمل على حتقيق املصلحة العامة. 24
 االتصال 25
 اإلبداع 26
 الطموح 27
 املعلومات والبياانت عن الطوارئ واألزمات 28
 فر بدائل لتعويض املخاطر.اتو  29
 الكفاءات املالية والفنيني واخلرباء.توافر  30
 التحديث املستمر ألسلوب العمل. 31
 إجراءات العمل ومدى سهولتها. 32

33 
اختاذ القرارات وإصدار األوامر وضمان تنفيذها والقدرة على التنبؤ 

 شكالت قبل وقوعهاابمل

34 
التعرف على املشاكل احلقيقية للفئات املستهدفة وحتديد احتياجاهتا 

 ابملشاركة

 تصميم اخلطة حبيث حيل مشاكل الفئات املستهدفة ويليب احتياجاهتا 35

 حتليل املخاطر اخلارجية اليت حيتمل مواجهتها أثناء تنفيذ اخلطة 36

 الدولة أو املنطقة أو اجملتمع املستهدفمدى سري اخلطة  وفق احتياجات  37

 اخلطة تسري وفق احتياجات الفئة املستهدفة. 38

 اخلطة تتوافق مع السياسة التنموية للدولة 39

40 
اخلطة متثل اسرتاتيجية خللق أتثري مناسب يف النواحي التنموية للمجاالت 

 املستهدف والقطاعات

 إجراءات العمل ومدى سهولتها. 41

42 
ى حتقيق املخرجات املخطط هلا ابستعمال مؤشرات القياس املوجودة يف مد

 االطار املنطقي للخطة

مدى سوعية اإلدارة اليومية الشاملة  إلدارة املوازسة واملوظفني واملعلومات  43
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 واملخاطر.

 تكاليف خمرجات اخلطة مقارسة مبدخالهتا 44

 اهلدف واملخرجات من اخلطة يربر التكلفة 45

 مدى حتقق التغيري والتنمية والفوائد املخطط هلا 46

 مدى ظهور مشاكل سظراً لعدم األخذ بعني االعتبار قضااي متقاطعة. 47

 املؤشرات املستخدمة لقياس املخرجات تعرب عن معناها بدقة. 48

 مدى مناسبة األهداف للمخرجات ومالئمتها. 49

 خرجاتمدى كفاءة األسشطة املخطط هلا بتحقق امل 50

51 
املدخالت من حيث الكم والكيف واجلودة مناسبة لتنفيذ األسشطة 

 والفعاليات.

 مدى حتقيق اهلدف العام للخطة ومدى مسامهتها يف حتقيق اهلدف. 52
 قصص النجاح والدروس املستفادة والوسائل واحللول اإلبداعية. 53

 افية.مدى تناغم أسشطة اخلطة مع العوامل االجتماعية والثق 54

 مدى امتالك الشركاء ألهداف واجنازات اخلطة 55

 مدى كفاية موازسة اخلطة لتحقيق خمرجاهتا وأهدافها 56

 مدى االستدامة املؤسساتية و مستوى التزام الشركاء ابخلطة ضمن اهليكلة 57

 السعي إىل تبادل اخلربات ابلتعاون مع شركاء ومتخصصني 58
 التميز املؤسسي حتقيقو تشجيع الالتفاعل و  59
 رسم األهداف للحياة املهنية 60
 توجهات ودعم اإلدارة العليا 61
 ختطيط املوارد البشرية واختيارها 62
 األداء والتقدير ومكافأة العاملني 63
 مشاركة العاملني والصالحيات املمنوحة 64
 التفويض 65
 اختيار االصلح 66
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 اجليد.تقرير اجلزاء احلسن مقابل العمل  67
 إظهار املروسة يف التعامل اإلداري. 68
 التيسري ومراعاة الظروف. 69
 التنظيم 70
 رضا العاملني وبيئة العملحتقيق  71
 املسامهة يف التنمية الوطنية 72
 املروسة يف تسيري أعمال اإلدارة. 73
 العاملنياالختيار والتقييم جلودة خدمات  74
 حتديد متطلباهتماملعرفة ابملستفيدين و  75
 قياس وتعزيز رضاء املستفيدين الداخليني واخلارجيني 76
 مواجهة املواقف واألزمات هبدوء وثبات. 77
 التوازن العاطفي 78
 التعاون، مع إيالء العالقات اإلسساسية أمهية كبرية. 79
 مدى استشار األثر االقتصادي للخطة على املوظفني ومقدمي اخلدمات. 80
 ارة الشراكات واالتفاقيات اخلارجية.إد 81
 إدارة وحتسني العالقات مع املستفيدين الداخليني واخلارجيني 82
 املشاركة يف تدريب اجملتمع وتعليمه 83
 القدرة على تكوين عالقات إسساسية قائمة على روح األخوة. 84
 اإلحساس دائمًا ابملسؤولية امللقاة على عاتقه. 85
 ات املنظمةالعلم بسياس 86
 وطبيعة العمل مهامهوصفه الوظيفي و معرفة  87
 إجادة العمل وإتقاسه. 88
 السلطات املمنوحة للعاملني والتوصيف الوظيفي املالئم.مدى حتديد  89

90 
 الوظيفية واالوصاف التنظيمية اهلياكل مثل وحتديثها االدارية النظم تطبيق

 .املنيالع اداء وتقييم الرواتب وسظم واللوائح
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 توافر القيادات املؤهلة املدربة. 91
 ابستهاء اخلطة سيتحقق اهلدف العام من اخلطة. 92

 مدى فهم هدف وافرتاضات اخلطة بشكل صحيح. 93

 العدالة يف التصرفات واألحكام بني زمالئه ورؤسائه 94
 حتقيق العدل يف التعامل. 95
 .وسائل احلصول على مؤشرات املخرجات مناسبة 96
 مؤشرات قياس األهداف تعرب بدقة عن األهداف. 97
 اإلخالص واألماسة يف العمل. 98
 االسضباط 99

 مراقبة الذات 100
 الوالء 101
 استخدام أية اعتبارات للتخفيف من اآلاثر السلبية. 102
 البحث عن آراء اآلخرين وأفكارهم. 103
 التواصل مع منهم أكثر خربة . 104
 عن التغذية العكسيةالبحث  105
 لدى اإلدارة العليا بعلم إدارة األزمات. ةكاملالقناعة ال 106
 تبين مفهوم التخطيط املسبق إلدارة األزمات 107
 الثقة ابلنفس 108
 التحفيز 109
 اإلجناز ضمن الوقت املتاح 110
 احملافظة على املمتلكات العامة  111
 الدقة يف املواعيد  112
 مع اجلهات املختصة للمساعدة يف مواجهة األزمة. صل التوا 113

114 
التعامل مع اجلماعة بعالقات ودية محيمية ورفع روحها املعنوية ومحايتها من 

 التطرف
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115 
 أو اخلدمة تقدمي يف وتسرع الوقت توفر حبيث االجراءات وتبسيط اختصار

 .للعمالء املنتج
 .باختيار التوقيت للمدخالت بشكل مناس 116
 مدى  العالقة بني اهلدف العام من اخلطة واألمور التنموية. 117
 التعاون 118
 حتديد الفئات املستهدفة  والشركاء. 119
 عملية اختيار الفئة املستهدفة كان مناسباً  120

 االسدماج 121
 احليوية 122
 التجديد يف العمل، وحتديد املسؤوليات 123
  ثقافة اجملتمع احمليط والثقافات الواردة من اخلارج.خلق التوافق القيمي بني 124
 التخطيط للبحث وتطوير إدارته 125
 االلتزام والطاعة ملصلحة العمل 126
 تدريب العاملني على املواقف الطارئة 127
 حماسبة النفس والتقومي الذايت املستمر. 128

 التعرف على األخطاء وتفادي تكرارها. 129
 م لرصد املتغريات املؤثرة يف إحدى األزمات.وجود سظا 130

131 
تفهم املرؤوسني ودوافعهم يف تنفيذ األوامر لتحقيق أهدافهم وأهداف املؤسسة 

 يف احلال واالستقبال
 مدى  حتقيق ستائج غري خمطط هلا  132

 يوجد أتثريات جاسبية للخطة خارج سطاق الفئة املستهدفة 133

 زمة وجود فريق إلدارة األ 134
 فهم االفرتاضات اهلامة من األسشطة وحىت املخرجات بدقة. 135

 اهلدف من اخلطة مذكور بوضوح. 136
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 مالئمة طرق احلصول على مؤشرات قياس األهداف  137

138 
مدى مسامهة اخلطة يف تطوير القطاع املستهدف فيما يتعلق بتطوير املوارد 

 البشرية.

 ةمراجعة وتطوير أداء اإلدار  139
 اعتماد الشورى يف اختاذ القرار، والعمل بروح الفريق الواحد. 140
 بذل جهود وأوقات إضافية ومثالية إلجناز العمل دون مقابل  141
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 (2امللحق رقم )

 كشف أبمساء احملكمني للقائمة 
 العمل التخصص الصفة العلمية االسم م

 رس جبامعة إقرأمد إدارة  أستاذ مشارك شرف إبراهيم اهلادي  1

 جامعة صنعاء تربية علم نفس أستاذ مساعد مىن حممد املريي  2

 جامعة صنعاء قياس وتقومي أستاذ مشارك قايد املنتصر 3

 جامعة حجة إدارة  أستاذ مشارك على حسني راجع 4

 جامعة صنعاء إدارة  أستاذ مشارك عبدالكرمي البكري 5

 جامعة حجة ب تفسريآدا أستاذ مساعد عبدالعزيز الورقي 

الدعوةو أصول  ماجستري وليد صاحل العميسي 6
 الدين

 اجلامعة االسالمية

الدعوةو أصول  ماجستري عبدهللا الوائلي 7 
 الدين

 اجلامعة االسالمية

 جامعة صنعاء تربية مناهج ماجستري حممد صاحل حممد 8

الدعوة وأصول  دكتوراه عبدهللا اجلماعي  9
 الدين

 سالميةاجلامعة اال

 جامعة صنعاء  الرتبية  أستاذ مشارك سعاد ساِل السبع  10
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 (3امللحق رقم )
 الرسالة املشفوعة ابلقائمة للمحكمني 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 األخ األستاذ الدكتور /............................     حفظه هللا
 السالم عليكم ورْحة هللا وبركاته

دد إجناز حبث املاجستري يف املعايري اإلدارية وهذه قائمة ابملعايري سود إشعاركم أسنا بص
اإلدارية املستوحاة من سورة يوسف واملكوسة من ثالثة أعمدة العمود األول كتب فيه املعيار 
والعمود الثاين كتبت فيه اآلايت اليت تشري إليه والعمود الثالث وضع فيه وجه املطابقة بني اآلية 

 واملعيار 
تكرمكم بقراءة القائمة والتفضل بوضع مقرتحاتكم وتعديالتكم وآراءكم واليت  أرجو

 ستضيف للقائمة درجة من الدقة والثبات ودمتم خبري وهللا يرعاكم 
                                                                                                               

 الباحث 
 بن علي بن عزيز احلارثي   مبارك

...... .....  األسم:..............................
 الدرجة العلمية:..................................

..... .....  مكان العمل:.............................
 knz.s.1435@gmail.comكنوز السرية للتواصل:  
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 (4امللحق رقم )
 ئمة املعايري اإلدارية الصورة النهائية لقا

 املعايري اإلدارية رقم

 داري بشكل مستمرتطوير سظم العمل اإل 1
 للعمالةتنظيم جهد العمل  2
 األخذ ابألسباب، بتطوير الوسائل العلمية، مبا خيدم االرتقاء جبودة العمل. 3
 مع التطورات املستقبلية للتواؤمالتدريب والتنمية املستمرة للكوادر  4
 املسؤولية اجملتمعية 5
 التكوين والتطوير 6
 احلرص على الدمج بني التنظري والتطبيق 7
 استغالل كافة االمكاانت واستخدامها بشكل صحيح 8
 ةيالعمل على تقدير احلاجات املستقبل 9

 البحث عن حلول إبداعية لسد احلاجات املستقبلية 10
 التخطيط املالئم لكل عمل. 11
 طط املنسجمة مع خطة الدولةوضع اخل 12
 العالقات االجتماعية 13
 توافر القدرات 14
 السياسات واالسرتاتيجيات املبنية على احتياجات احلاضر واملستقبل 15
 إدارة املوارد املالية 16
 إدارة العمليات بشكل سظامي 17
 التحسني املستمر للعمليات 18
 احتياجات املستفيدين وتوقعاهتم التصميم والتطوير للخدمات بناء على 19
 القدوة يف املظهر والتصرفات. 20
 العمل على حتقيق املصلحة العامة. 21
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 االتصال 22
 اإلبداع 23
 الطموح 24
 املعلومات والبياانت عن الطوارئ واألزمات 25
 فر بدائل لتعويض املخاطر.اتو  26
 الكفاءات والفنيني واخلرباء.توافر  27
 ديث املستمر ألسلوب العمل.التح 28
 إجراءات العمل ومدى سهولتها. 29

30 
اختاذ القرارات وإصدار األوامر وضمان تنفيذها والقدرة على التنبؤ 

 ابملشكالت قبل وقوعها

التعرف على املشاكل احلقيقية للفئات املستهدفة وحتديد احتياجاهتا  31
 ابملشاركة

 فئات املستهدفة ويليب احتياجاهتاتصميم اخلطة حبيث حيل مشاكل ال 32

 حتليل املخاطر اخلارجية اليت حيتمل مواجهتها أثناء تنفيذ اخلطة 33

 مدى سري اخلطة  وفق احتياجات الدولة أو املنطقة أو اجملتمع املستهدف 34

اخلطة متثل اسرتاتيجية خللق أتثري مناسب يف النواحي التنموية للمجاالت  35
 تاملستهدف والقطاعا

مدى حتقيق املخرجات املخطط هلا ابستعمال مؤشرات القياس املوجودة يف  36
 االطار املنطقي للخطة

مدى سوعية اإلدارة اليومية الشاملة  إلدارة املوازسة واملوظفني واملعلومات  37
 واملخاطر.

 تكاليف خمرجات اخلطة مقارسة مبدخالهتا 38
 كلفةاهلدف واملخرجات من اخلطة يربر الت 39
 مدى حتقق التغيري والتنمية والفوائد املخطط هلا 40
 مدى ظهور مشاكل سظرًا لعدم األخذ بعني االعتبار قضااي متقاطعة  41
 املؤشرات املستخدمة لقياس املخرجات تعرب عن معناها بدقة. 42
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 مدى مناسبة األهداف للمخرجات ومالئمتها. 43
 تحقق املخرجاتمدى كفاءة األسشطة املخطط هلا ب 44

املدخالت من حيث الكم والكيف واجلودة مناسبة لتنفيذ األسشطة  45
 والفعاليات.

 خلطة.من امدى حتقق اهلدف العام  46
 قصص النجاح والدروس املستفادة والوسائل واحللول اإلبداعية  47
 مدى تناغم أسشطة اخلطة مع العوامل االجتماعية والثقافية. 48
 ك الشركاء ألهداف واجنازات اخلطةمدى امتال 49
 مدى كفاية موازسة اخلطة لتحقيق خمرجاهتا وأهدافها 50
 مدى االستدامة و مستوى التزام الشركاء ابخلطة ضمن اهليكلة 51
 السعي إىل تبادل اخلربات ابلتعاون مع شركاء ومتخصصني 52
 التفاعل والتشجيع وحتقيق التميز املؤسسي 53
 م اإلدارة العلياتوجهات ودع 54
 ختطيط املوارد البشرية واختيارها 55
 األداء والتقدير ومكافأة العاملني 56
 مشاركة العاملني والصالحيات املمنوحة 57
 التفويض 58
 اختيار االصلح 59
 تقرير اجلزاء احلسن مقابل العمل اجليد. 60
 إظهار املروسة يف التعامل اإلداري. 61
 عاة الظروف.التيسري ومرا 62
 التنظيم 63
 املسامهة يف التنمية الوطنية 64
 املعرفة ابملستفيدين وحتديد متطلباهتم 65
 قياس وتعزيز رضاء املستفيدين الداخليني واخلارجيني 66
 مواجهة املواقف واألزمات هبدوء وثبات. 67
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 التوازن العاطفي 68
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 (5)امللحق رقم 
 الصورة النهائية الستمارة التحليل 

 وجه التطابق الشاهد من اآلايت املعايري اإلدارية رقم
درجة التطابق بني املعيار 

 والشاهد
 ضعيفة متوسطة جيدة

      داري بشكل مستمرتطوير سظم العمل اإل 1
      للعمالةتنظيم جهد العمل  2

األخذ ابألسباب، بتطوير الوسائل  3
 العلمية، مبا خيدم االرتقاء جبودة العمل.

     

 للتواؤمالتدريب والتنمية املستمرة للكوادر  4
 مع التطورات املستقبلية

  
   

      املسؤولية اجملتمعية 5
      التكوين والتطوير 6
      لدمج بني التنظري والتطبيقاحلرص على ا 7

استغالل كافة االمكاانت واستخدامها  8
 بشكل صحيح

     

      ةيالعمل على تقدير احلاجات املستقبل 9

البحث عن حلول إبداعية لسد احلاجات  10
 املستقبلية

     

      التخطيط املالئم لكل عمل. 11

وضع اخلطط املنسجمة مع خطة  12
      الدولة

      العالقات االجتماعية 13
      توافر القدرات 14

السياسات واالسرتاتيجيات املبنية على  15
 احتياجات احلاضر واملستقبل

     

      إدارة املوارد املالية 16
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      إدارة العمليات بشكل سظامي 17
      التحسني املستمر للعمليات 18

على  التصميم والتطوير للخدمات بناء 19
 احتياجات املستفيدين وتوقعاهتم

     

      القدوة يف املظهر والتصرفات. 20
      العمل على حتقيق املصلحة العامة. 21
      االتصال 22
      اإلبداع 23
      الطموح 24

املعلومات والبياانت عن الطوارئ  25
 واألزمات

 
 

   

     فر بدائل لتعويض املخاطر.اتو  26
      الكفاءات والفنيني واخلرباء.توافر  27
      التحديث املستمر ألسلوب العمل. 28
     إجراءات العمل ومدى سهولتها. 29

30 
اختاذ القرارات وإصدار األوامر وضمان 
تنفيذها والقدرة على التنبؤ ابملشكالت 

 قبل وقوعها

 
 

   

التعرف على املشاكل احلقيقية للفئات  31
 فة وحتديد احتياجاهتا ابملشاركةاملستهد

     

تصميم اخلطة حبيث حيل مشاكل الفئات  32
 املستهدفة ويليب احتياجاهتا

    

حتليل املخاطر اخلارجية اليت حيتمل  33
 مواجهتها أثناء تنفيذ اخلطة

     

مدى سري اخلطة  وفق احتياجات الدولة  34
 أو املنطقة أو اجملتمع املستهدف

     

    خلطة متثل اسرتاتيجية خللق أتثري مناسب ا 35
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يف النواحي التنموية للمجاالت املستهدف 
 والقطاعات

36 
مدى حتقيق املخرجات املخطط هلا 

ابستعمال مؤشرات القياس املوجودة يف 
 االطار املنطقي للخطة

 
 

   

مدى سوعية اإلدارة اليومية الشاملة  إلدارة  37
 لومات واملخاطر.املوازسة واملوظفني واملع

 
 

   

     تكاليف خمرجات اخلطة مقارسة مبدخالهتا 38
     اهلدف واملخرجات من اخلطة يربر التكلفة 39

مدى حتقق التغيري والتنمية والفوائد  40
      املخطط هلا

مدى ظهور مشاكل سظرًا لعدم األخذ  41
 بعني االعتبار قضااي متقاطعة 

 
 

   

تخدمة لقياس املخرجات املؤشرات املس 42
 تعرب عن معناها بدقة.

 
 

   

مدى مناسبة األهداف للمخرجات  43
 ومالئمتها.

 
 

   

مدى كفاءة األسشطة املخطط هلا بتحقق  44
 املخرجات

 

 
   

45 
املدخالت من حيث الكم والكيف 

واجلودة مناسبة لتنفيذ األسشطة 
 والفعاليات.

 
   

      خلطة.من امدى حتقق اهلدف العام  46

قصص النجاح والدروس املستفادة  47
      والوسائل واحللول اإلبداعية 

مدى تناغم أسشطة اخلطة مع العوامل  48
 االجتماعية والثقافية.

     

     مدى امتالك الشركاء ألهداف واجنازات  49
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 اخلطة

مدى كفاية موازسة اخلطة لتحقيق خمرجاهتا  50
  وأهدافها

    

االستدامة و مستوى التزام الشركاء مدى  51
 ابخلطة ضمن اهليكلة

    

السعي إىل تبادل اخلربات ابلتعاون مع  52
 شركاء ومتخصصني

 
 

   

      التفاعل والتشجيع وحتقيق التميز املؤسسي 53
      توجهات ودعم اإلدارة العليا 54
     ختطيط املوارد البشرية واختيارها 55
      تقدير ومكافأة العاملنياألداء وال 56
      مشاركة العاملني والصالحيات املمنوحة 57
     التفويض 58
     اختيار االصلح 59
      تقرير اجلزاء احلسن مقابل العمل اجليد. 60
      إظهار املروسة يف التعامل اإلداري. 61
      التيسري ومراعاة الظروف. 62
      التنظيم 63
      املسامهة يف التنمية الوطنية 64
      املعرفة ابملستفيدين وحتديد متطلباهتم 65

قياس وتعزيز رضاء املستفيدين الداخليني  66
 واخلارجيني

     

مواجهة املواقف واألزمات هبدوء  67
 وثبات.

     

     التوازن العاطفي 68

التعاون، مع إيالء العالقات اإلسساسية  69
 كبرية.أمهية  
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مدى استشار األثر االقتصادي للخطة  70
 على املوظفني ومقدمي اخلدمات.

 
    

      املشاركة يف تدريب اجملتمع وتعليمه 71

القدرة على تكوين عالقات إسساسية قائمة  72
 على روح األخوة.

    

اإلحساس دائماً ابملسؤولية امللقاة  73
 على عاتقه.

 
    

     اسات املنظمةالعلم بسي 74
     إجادة العمل وإتقاسه. 75
      توافر القيادات املؤهلة املدربة. 76

مدى فهم هدف وافرتاضات اخلطة بشكل  77
 صحيح.

 
    

      حتقيق العدل يف التعامل. 78
      اإلخالص واألماسة يف العمل. 79
     االسضباط 80
      مراقبة الذات 81
      الوالء 82

استخدام أية اعتبارات للتخفيف من  83
 اآلاثر السلبية.

     

 البحث عن آراء اآلخرين وأفكارهم. 84
 

    
     التواصل مع منهم أكثر خربة . 85
     البحث عن التغذية العكسية 86

القناعة الكاملة لدى اإلدارة العليا بعلم  87
 إدارة األزمات.

 
    

تخطيط املسبق إلدارة تبين مفهوم ال 88
 األزمات

     

      الثقة ابلنفس 89
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      التحفيز 90
      اإلجناز ضمن الوقت املتاح 91
      احملافظة على املمتلكات العامة 92
      الدقة يف املواعيد 93

التواصل  مع اجلهات املختصة للمساعدة  94
 يف مواجهة األزمة.

 
    

95 
جراءات حبيث توفر اختصار وتبسيط اال

 الوقت وتسرع يف تقدمي اخلدمة.
 

   

96 
اختيار التوقيت للمدخالت بشكل 

 .مناسب

 

 
   

97 
مدى  العالقة بني اهلدف العام من اخلطة 

 واألمور التنموية.

 

 
   

      التعاون 98
      حتديد الفئات املستهدفة  والشركاء. 99

      االسدماج 100
      احليوية 101
      االلتزام والطاعة ملصلحة العمل 102
      حماسبة النفس والتقومي الذايت املستمر. 103

التعرف على األخطاء وتفادي  104
 تكرارها.

     

      مدى  حتقيق ستائج غري خمطط هلا 105

يوجد أتثريات جاسبية للخطة خارج سطاق  106
 الفئة املستهدفة
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 (6امللحق رقم )
 بطاقة حتليل اآلايت

 املعايري واملؤشرات م
اآلايت اليت 

 وجه الداللة تشري إىل املعيار
درجة تطابق املعيار مع داللة 

 اآلايت 
 ضعيفة متوسطة  كبرية 

1 
داري بشكل تطوير سظم العمل اإل

 مستمر

ڭ ) ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۈ ٴۇ  ۆ ۈ 

 (ۋ ۋ ۅ ۅ

ں ) وقوله تعاىل: ڱ ں 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ہ ہ ھ  ۀ ہ ہ 

ۓ ۓ  ھ ے ے  ھ ھ 

ۆ  ۇ  ڭ ۇ  ڭ ڭ ڭ 

ۈ ۈ  ۆ 

 (ٴۇ

إىل  يف اآلايت إشارة
التطوير املستمر عرب 

برامج خمتلفة منها 
استخدام القصص 

كما تشري إىل تنظيم 
العمل ال تدخلوا من 

ابب واحد وتشري 
إىل التدريب املستمر 

أيضا فيعقوب 
يدرب ويعلم أبناءه 

طرق البحث عن 
أخويهم ويف اآلايت 

املسؤولية إشارة إىل 
اجملتمعية أي اجلميع 

مطالب ابلبحث 
عن يوسف وأخيه ، 

ويف اآلايت إشارة 
إىل تكوين وتطوير 

يوسف من ربه 
وكذلك إعداد النيب 

حممد صلى هللا عليه 
وسلم وإن كنت من 

 قبله ملن الغافلني  

   

    للعمالةتنظيم جهد العمل  2

3 
األخذ ابألسباب، بتطوير 

مبا خيدم االرتقاء الوسائل العلمية، 
 جبودة العمل.

   

4 
التدريب والتنمية املستمرة للكوادر 

 مع التطورات املستقبلية للتواؤم
   

    التدريب والتعليم وتطوير العاملني 5
    املسؤولية اجملتمعية 6
    التكوين والتطوير 7

8 
احلرص على الدمج بني التنظري 

 والتطبيق

   

9 
ل كافة االمكاانت استغال

 واستخدامها بشكل صحيح
ڄ ڄ ڄ ڃ )

چ چ چ  ڃ ڃ  ڃ 

ڇ ڇ ڇ ڍ  چ ڇ 

إىل أن  يف اآلايت إشارة
زوجة العزيز استخدمت  

كل اإلمكاسيات لتنجح 
خطتها يف إغواء يوسف 

   

    ةيت املستقبلالعمل على تقدير احلاجا 10
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11 
البحث عن حلول إبداعية لسد 

 احلاجات املستقبلية
ڎ  ڍ ڌ ڌ 

وقوله (ڎ ڈ

ڇ ڇ ڇ ڇ )تعاىل

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ژ ژ  ڎ ڈ ڈ 

ک ک گ  ک  ڑ ک  ڑ 

ڳ  ڳ ڳ  گ گ گ 

ڱ ں  ڳ ڱ ڱ ڱ

ڻ ڻ ڻ ۀ  ں ڻ 

ہ ہ ہ  (ۀ 
ٱ ٻ ٻ )وقوله تعاىل: 

ٻ ٻ پ پ 

ڀ  ڀ  پ پ ڀ ڀ 

 (ٺ ٺ ٺ ٺ

گ گ )وقوله تعاىل:

ڱ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڻ  ں ں ڻ  ڱ ڱ ڱ 

ڻ ڻ ۀ ۀ 

وقوله تعاىل:  (ہ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ )

ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڄ  ڦ ڦ ڄ 

ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ 

چ چ  (ڃ چ چ 

ہ  ) وقوله تعاىل: ہ  ۀ 

ھ ھ ھ  ہ ہ 

ھ ے ے ۓ 

ڭ ڭ ڭ  ۓ 

ەئ ەئ )وقوله تعاىل: (ڭ

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

وكذك استخدام يوسف 
لكافة االمكاانت 
إلجناح اخلطة 
صادية للخروج من  قت اال
السنني العجاف ويف 
اآلايت إشارة للحلول 
اليت طرحت لتجاوز 
األزمة وكذلك ختطيط 

 املالئم لكل عمل 

   

 التخطيط املالئم لكل عمل. 12

   

13 
وضع اخلطط املنسجمة مع 

 خطة املنظمة

يف اآلايت إشارة إىل أن 
اخلطة اليت وضعها 
يوسف مالئمة لوضع 

 مصر وأهلها

   

 العالقات االجتماعية 14

إىل  يف اآلايت إشارة
العالقات االجتماعية 
اليت كان يتمتع هبا 
يوسف ودخل معه 
السجن فتيان، اي 

 صاحيب السجن ..اخل 

   

 توافر القدرات 15

يف اآلايت إشارة إىل 
قدرات يوسف عليه 
السالم يف التخطيط 
السبعي للخروج من 

 أزمة السنوات العجاف

   

16 
السياسات واالسرتاتيجيات املبنية 

ت احلاضر على احتياجا
 واملستقبل

يف اآلايت إشارة إىل أن 
اخلطة اليت وضعها 
يوسف كاست مبنية 
على سياسات احلاضر 
صدمت  واملستقبل فما ح
فذروه يف سنبله مث أييت 
فيه يغاث الناس  عام 
ختطيط للموارد املالية 
صنون،  قلياًل مما حت إال 
وكذلك إدارة أصحاب 

 السيارة ملواردهم فلقد
عبد  حولوا يوسف إىل 

ضاعة    يبيعوسه وأسروه ب

   

17 
التخطيط االسرتاتيجي والتشغيلي 

 وإدارته وتطويره
   

    إدارة املوارد املالية 18

 إدارة املرافق والتجهيزات واملباين. 19
   

   يف اآلايت إشارة إىل  إدارة العمليات بشكل سظامي 20
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ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  التحسني املستمر للعمليات 21

وقوله تعاىل:  (ېئ ىئ

چ چ چ  ) ڃ ڃ 

چ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ  ڇ  ڇ 

ڑ ڑ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڌ ڎ 

گ  گ  گ  ک ک ک ک 

ڳ ڳ ڳ  گ ڳ 

وقوله  (ڱ ڱ

ڭ ڭ ۇ ) تعاىل: 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۇ 

ۅ ۉ ۉ  ۅ  ۋ ۋ 

ې ې ې ې ى 

وئ  ەئ ەئ وئ  ى ائ ائ 

ۇئ ۆئ ۆئ  ۇئ 

ٱ ) وقوله تعاىل: (ۈئ

ٻ ٻ ٻ 

پ پ پ ڀ  پ  ٻ 

ٺ  ڀ ڀ ڀ 

  وقوله تعاىل: (ٺ ٺ
ہ ہ ) ۀ ۀ ہ 

ے ۓ ۓ  ھ ے  ھ ھ  ہ ھ 

 (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ
ے ے )   وقوله تعاىل:

ڭ ڭ  ۓ ڭ  ۓ 

ۇ ۆ ۆ  ڭ ۇ 

 (ۈ ۈ

إدارة يعقوب للعمليات 
بشكل سظامي ال 

صص رؤاي ك، وكذلك تق
إدارة يوسف لألزمة 
صادية، وإدارته  قت اال
ألخذ أخيه إىل جنبه 
بطريقه سظامية، 
والتحسني املستمر 
لعمليات حبث يعقوب 
عن ولديه حتسسوا من 
يوسف وأخيه ال 
تدخلوا من ابب واحد، 
صميم اخلطة كاست  وت
حبسب االحتياجات 

 والتوقعات

   

22 
تصميم والتطوير للخدمات بناء ال

على احتياجات املستفيدين 
 وتوقعاهتم

   

23 
القدوة يف املظهر 

 والتصرفات.
    يف اآلايت إشارة 

24 
العمل على حتقيق املصلحة 

 العامة .
 

   

 االتصال 25
ڄ ڄ ڄ ڃ )

چ چ چ  ڃ ڃ  ڃ 

    
     اإلبداع 26
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ڇ ڇ ڇ ڍ  الطموح 27 چ ڇ 

ڎ  ڍ ڌ ڌ 

وقوله (ڎ ڈ
ڇ ڇ ڇ ڇ )تعاىل

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ژ ژ  ڎ ڈ ڈ 

ک ک گ  ک  ڑ ک  ڑ 

ڳ  ڳ ڳ  گ گ گ 

ڱ ں  ڳ ڱ ڱ ڱ

ڻ ڻ ڻ ۀ  ں ڻ 

ہ ہ ہ  (ۀ 
ٱ ٻ ٻ )وقوله تعاىل: 

ٻ ٻ پ پ 

ڀ  ڀ  پ پ ڀ ڀ 

 (ٺ ٺ ٺ ٺ

گ گ )وقوله تعاىل:

ڱ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڻ  ں ں ڻ  ڱ ڱ ڱ 

ڻ ڻ ۀ ۀ 

وقوله تعاىل:  (ہ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ )

ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڄ  ڦ ڦ ڄ 

ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ 

چ چ  (ڃ چ چ 

ہ  ) وقوله تعاىل: ہ  ۀ 

ھ ھ ھ  ہ ہ 

ھ ے ے ۓ 

ڭ ڭ ڭ  ۓ 

    

28 
املعلومات والبياانت عن الطوارئ 

 واألزمات
    

     فر بدائل لتعويض املخاطر.اتو  29

30 
فاءات املالية والفنيني الكتوافر 

 واخلرباء.
    

31 
التحديث املستمر ألسلوب 

 العمل.
    

     إجراءات العمل ومدى سهولتها. 32

33 

اختاذ القرارات وإصدار األوامر 
وضمان تنفيذها والقدرة على 

 التنبؤ ابملشكالت قبل وقوعها
 

   

34 

التعرف على املشاكل 
احلقيقية للفئات املستهدفة 

وحتديد احتياجاهتا 
 ابملشاركة

 

   

35 
تصميم اخلطة حبيث حيل مشاكل 

الفئات املستهدفة ويليب 
 احتياجاهتا

 
   

36 
حتليل املخاطر اخلارجية اليت 
حيتمل مواجهتها أثناء تنفيذ 

 اخلطة

 
   

37 
مدى سري اخلطة  وفق 

احتياجات الدولة أو املنطقة أو 
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ەئ ەئ )وقوله تعاىل: (ڭ اجملتمع املستهدف

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

وقوله تعاىل:  (ېئ ىئ

چ چ چ  ) ڃ ڃ 

چ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ  ڇ  ڇ 

ڑ ڑ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڌ ڎ 

گ  گ  گ  ک ک ک ک 

ڳ ڳ ڳ  گ ڳ 

وقوله  (ڱ ڱ

ڭ ڭ ۇ ) تعاىل: 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۇ 

ۅ ۉ ۉ  ۅ  ۋ ۋ 

ې ې ې ې ى 

وئ  ەئ ەئ وئ  ى ائ ائ 

ۇئ ۆئ ۆئ  ۇئ 

ٱ ) وقوله تعاىل: (ۈئ

ٻ ٻ ٻ 

پ  پ پ پ ڀ ٻ 

ٺ  ڀ ڀ ڀ 

  وقوله تعاىل: (ٺ ٺ
ہ ہ ) ۀ ۀ ہ 

ے ۓ ۓ  ھ ے  ھ ھ  ہ ھ 

 (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ
ے ے )   وقوله تعاىل:

ڭ ڭ  ۓ ڭ  ۓ 

ۇ ۆ ۆ  ڭ ۇ 

 (ۈ ۈ

38 
ة تسري وفق احتياجات اخلط

 الفئة املستهدفة .

 
 

 

   

39 
اخلطة تتوافق مع السياسة 

 التنموية للدولة
    

40 

اخلطة متثل اسرتاتيجية خللق أتثري 
مناسب يف النواحي التنموية 

للمجاالت املستهدف 
 والقطاعات

 

   

  إجراءات العمل ومدى سهولتها. 41

   

    ڄ ڄ ڄ ڃ ) مدى حتقيق املخرجات املخطط 42
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هلا ابستعمال مؤشرات القياس 
املوجودة يف االطار املنطقي 

 للخطة

چ چ چ  ڃ ڃ  ڃ 

ڇ ڇ ڇ ڍ  چ ڇ 

ڎ  ڍ ڌ ڌ 

وقوله (ڎ ڈ

ڇ ڇ ڇ ڇ )تعاىل

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ژ ژ  ڎ ڈ ڈ 

ک ک گ  ک  ڑ ک  ڑ 

ڳ  ڳ ڳ  گ گ گ 

ڱ ں  ڳ ڱ ڱ ڱ

ڻ ڻ ڻ ۀ  ں ڻ 

ہ ہ ہ  (ۀ 
ٱ ٻ ٻ )وقوله تعاىل: 

ٻ ٻ پ پ 

ڀ  ڀ  پ پ ڀ ڀ 

 (ٺ ٺ ٺ ٺ
گ گ )وله تعاىل:وق

ڱ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڻ  ں ں ڻ  ڱ ڱ ڱ 

ڻ ڻ ۀ ۀ 

وقوله تعاىل:  (ہ
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ )

ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڄ  ڦ ڦ ڄ 

ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ 

چ چ  (ڃ چ چ 
ہ  ) وقوله تعاىل: ہ  ۀ 

ھ ھ ھ  ہ ہ 

ھ ے ے ۓ 

43 
مدى سوعية اإلدارة اليومية 

الشاملة  إلدارة املوازسة واملوظفني 
 واملعلومات واملخاطر .

 
   

44 
تكاليف خمرجات اخلطة مقارسة 

 مبدخالهتا
    

45 
اهلدف واملخرجات من اخلطة 

 يربر التكلفة
    

46 
مدى حتقق التغيري والتنمية 

 والفوائد املخطط هلا
    

47 
دى ظهور مشاكل سظراً لعدم م

األخذ بعني االعتبار قضااي 
 متقاطعة .

 
 

   

48 
املؤشرات املستخدمة لقياس 

املخرجات تعرب عن معناها بدقة 
. 

 
   

49 
مدى مناسبة األهداف 
 للمخرجات ومالئمتها .

    

50 
مدى كفاءة األسشطة املخطط هلا 

 بتحقق املخرجات
    

51 
كم املدخالت من حيث ال

والكيف واجلودة مناسبة لتنفيذ 
 األسشطة والفعاليات.
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52 
مدى حتقيق اهلدف العام للخطة 

ومدى مسامهتها يف حتقيق اهلدف 
. 

ڭ ڭ ڭ  ۓ 

ەئ ەئ )وقوله تعاىل: (ڭ

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

وقوله تعاىل:  (ېئ ىئ
چ چ چ  ) ڃ ڃ 

چ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ  ڇ  ڇ 

ڎ ڈ ڈ  ڑ ڑ ڌ ڎ  ژ ژ 

گ  گ  گ  ک ک ک ک 

ڳ ڳ ڳ  گ ڳ 

وقوله  (ڱ ڱ

ڭ ڭ ۇ ) تعاىل: 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۇ 

ۅ ۉ ۉ  ۅ  ۋ ۋ 

ې ې ې ې ى 

وئ  ەئ ەئ وئ  ى ائ ائ 

ۇئ ۆئ ۆئ  ۇئ 

ٱ ) وقوله تعاىل: (ۈئ

ٻ ٻ ٻ 

پ پ پ ڀ  پ  ٻ 

ٺ  ڀ ڀ ڀ 

  وقوله تعاىل: (ٺ ٺ
ہ ہ ) ۀ ۀ ہ 

ے ۓ ۓ  ھ ے  ھ ھ  ہ ھ 

 (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ
ے ے )   وقوله تعاىل:

ڭ ڭ  ۓ ڭ  ۓ 

ۇ ۆ  ۆ ڭ ۇ 

 (ۈ ۈ

 
   

53 
قصص النجاح والدروس 

املستفادة والوسائل واحللول 
 اإلبداعية .

 
   

54 
مدى تناغم أسشطة اخلطة مع 

 العوامل االجتماعية والثقافية.
    

55 
مدى امتالك الشركاء ألهداف 

 واجنازات اخلطة
    

56 
مدى كفاية موازسة اخلطة لتحقيق 

 خمرجاهتا وأهدافها
    

57 
مدى االستدامة املؤسساتية و 
مستوى التزام الشركاء ابخلطة 

 ضمن اهليكلة
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58 
السعي إىل تبادل اخلربات ابلتعاون مع 

 شركاء ومتخصصني
ژ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ک  ک ک گ ڑ ڑ  ک 

ڳ  گ گ گ ڳ  ڳ 

ڱ ں  ڱ ڱ ڱ  ڳ 

ڻ ۀ  ں ڻ ڻ ڻ 

ہ ہ ہ ھ ھ  ۀ ہ 

ے ۓ  ھ ھ ے 

 (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ
 وقوله تعاىل:

ٿ ٹ  ٿ ٿ  ٿ 

ٹ ڤ ڤ  ٹ  ٹ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڃ ڃ ڃ چ  ڄ ڃ  ڄ ڄ 

 چ چ

    

59 
حتقيق التميز و تشجيع الالتفاعل و 

 املؤسسي
    

  رسم األهداف للحياة املهنية 60

   

ڭ ڭ ڭ ڭ ) ة العلياتوجهات ودعم اإلدار  61 ۓ 

ۈ  ۆ  ۇ ۆ  ۇ 

ۅ ۅ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

ې ې  ې  ۉ ۉ ې 

ەئ  ائ ائ ەئ  ى ى 

ۆئ  ۇئ  وئ وئ ۇئ 

 وقوله تعاىل:  (ۆئ ۈئ

ٹ ٹ ٹ ) ٿ  ٿ 

ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ  ڤ ڤ  ٹ 

ڄ ڄ  وقوله تعاىل:  (ڦ 

ڤ ڤ ) ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ٿ ) وقوله تعاىل:  (ڄ

ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ 

ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ 

ے ے )  وقوله تعاىل:  (ڄ

ڭ ڭ  ڭ  ۓ ڭ  ۓ 

ۇ ۆ ۆ ۈ  ۇ 

 (ۈ
ٻ ) ٻ ٻ  ٱ 

ڀ  پ پ پ  ٻ پ 

ٺ  ڀ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ 

    
     ختطيط املوارد البشرية واختيارها 62
     األداء والتقدير ومكافأة العاملني 63

64 
مشاركة العاملني والصالحيات 

 املمنوحة
    

     التفويض 65
     اختيار االصلح 66

67 
رير اجلزاء احلسن مقابل العمل تق

 اجليد.
    

     إظهار املروسة يف التعامل اإلداري. 68
     التيسري ومراعاة الظروف. 69

  التنظيم 70
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ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ  ٹ 

 (ڦ ڄ
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ) رضا العاملني وبيئة العملحتقيق  71

ڈ  ڎ  ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڑ ڑ ک ک  ژ ژ  ڈ 

 (ک ک
ٺ ) ڀ ڀ ٺ  ڀ 

ٿ  ٺ ٺ ٿ ٿ 

 (ٿ ٹ

    
     التنمية الوطنية املسامهة يف 72

  املروسة يف تسيري أعمال اإلدارة. 73
   

74 
االختيار والتقييم جلودة خدمات 

 العاملني
ڍ ڍ ڌ  ڇ ڇ ڇ ڇ  چ 

ڈ ژ  ڌ ڎ ڎ ڈ 

ک  ڑ ڑ ک ک ک  ژ 

 گ
ڱ ں ) ڱ ڱ ڱ 

 (ں ڻ ڻ ڻ ڻ
ىئ ىئ )  وقوله تعاىل

ىئ ی ی ی ی جئ حئ 

حب خب  يئ جب  ىئ  مئ 

وقوله (مب ىب
ٿ ٹ ٹ )تعاىل 

ڤ  ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڄ  ڤ ڦ 

ڃ ڃ  ڃ  ڄ ڄ ڄ 

ڇ ڇ  چ چ  چ  ڃ چ 

وقوله  (ڇ ڇ ڍ
ۈ ٴۇ ۋ ۋ )  تعاىل

ې  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ائ  ې ى ى ائ 

وئ وئ ۇئ ۇئ  ەئ ەئ 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ۆئ  ۆئ 

ڈ )وقوله تعاىل  (ېئ

ڑ ک  ژ ژ ڑ 

ک گ گ گ  ک ک 

    

75 
املعرفة ابملستفيدين وحتديد 

 متطلباهتم
    

76 
قياس وتعزيز رضاء املستفيدين 

 الداخليني واخلارجيني
    

77 
مواجهة املواقف واألزمات 

 هبدوء وثبات .
    

     التوازن العاطفي 78

79 
التعاون، مع إيالء العالقات 

 اإلسساسية أمهية كبرية.
    

80 
مدى استشار األثر االقتصادي 
للخطة على املوظفني ومقدمي 

 اخلدمات.
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ڳ ڳ  گ ڳ ڳ 

  وقوله تعاىل (ڱ ڱ
ھ ) ہ ہ ھ ھ ھ  ہ 

ۓ ڭ ڭ ڭ  ۓ  ے ے 

ۇ ۆ ۆ ۈ  ڭ ۇ 

)ۈ ٴۇ ٹ (  ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڄ  ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڃ ڃ چ  ڄ ڄ ڃ ڃ

چ چ  (چ 
81 

إدارة الشراكات واالتفاقيات 
 اخلارجية.

ہ ہ ) ۀ ۀ ہ 

ے ۓ ۓ  ھ ے  ھ ھ  ہ ھ 

 (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ
ىئ )  وقوله تعاىل ىئ ىئ 

جئ حئ  ی ی ی ی 

مئ ىئ يئ جب حب 

 (خب مب ىب

    

82 
إدارة وحتسني العالقات مع 

 ارجينياملستفيدين الداخليني واخل
 

   

83 
املشاركة يف تدريب اجملتمع 

 وتعليمه

ڦ ڦ ) ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ   وقوله تعاىل (ڃ 
چ ) ڃ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

چ چ  (چ 

    

84 
القدرة على تكوين عالقات 

 إسساسية قائمة على روح األخوة .
    

85 
اإلحساس دائمًا ابملسؤولية 

 امللقاة على عاتقه .
    

 العلم بسياسات املنظمة 86
 
 
 
 

   

87 
وصفه الوظيفي معرفة 

 وطبيعة العمل مهامهو 
ڦ ڦ ) ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ   وقوله تعاىل (ڃ 
چ ) ڃ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

چ چ  (چ 

    

     إجادة العمل وإتقاسه. 88
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89 
السلطات املمنوحة مدى حتديد 

للعاملني والتوصيف الوظيفي 
 املالئم.

ڦ ڦ ) ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ   وقوله تعاىل (ڃ 
ڃ ) چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

چ چ  (چ 

 
   

90 

 وحتديثها االدارية النظم تطبيق
 واالوصاف التنظيمية اهلياكل مثل

 الرواتب وسظم واللوائح الوظيفية
 . العاملني اداء وتقييم

 

   

     توافر القيادات املؤهلة املدربة. 91

92 
ابستهاء اخلطة سيتحقق اهلدف 

 العام من اخلطة .
    

93 
 مدى فهم هدف وافرتاضات

 اخلطة بشكل صحيح .
    

94 
العدالة يف التصرفات واألحكام 

 بني زمالئه ورؤسائه
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے 

)ے ۓ ۓ ڭ ڭ ( 

ۆ ۈ  ۇ ۆ  ۇ  ڭ ڭ 

)ۈ ۅ (  ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ې ى  ې  ۉ ۉ ې ې 

 وقوله تعاىل(ى ائ ائ
ٻ ٻ ٻ ) ٱ ٻ 

پ پ پ پ 

ڀ ڀ ڀ ڀ 

 (ٺ

    

     حتقيق العدل يف التعامل. 95

96 
وسائل احلصول على مؤشرات 

 املخرجات مناسبة.
    

97 
مؤشرات قياس األهداف تعرب 

 بدقة عن األهداف .
 

   

98 
اإلخالص واألماسة يف العمل 

. 
ٻ ٻ پ ) ٻ ٻ  ٱ 

ڀ  پ پ پ 

ٿ  ٺ ٿ  ڀ ٺ ٺ ٺ  ڀ  ڀ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

    

     االسضباط 99
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ڍ ) (ڤ ڤ مراقبة الذات 100

ڈ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ک ک ک  ک  ڑ  ژ ژ ڑ 

ڳ ڳ ڳ ڳ  گ گ گ  گ 

 (ڱ ڱ

    
     الوالء 101

102 
استخدام أية اعتبارات 

 للتخفيف من اآلاثر السلبية .
    

103 
البحث عن آراء اآلخرين 

 وأفكارهم .
ې  ې  ۉ ۉ ې ې 

ى ى ائ ائ ەئ 

ەئ وئ وئ ۇئ 

ې )  وقوله تعاىل ۇئ

ائ ائ  ې ى ى 

ەئ وئ وئ  ەئ 

ۇئ ۇئ ۆئ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

ی  ىئ ىئ ىئ ی  ېئ 

 (ی ی
 

    

104 
اصل مع منهم أكثر خربة  التو 

. 
    

     البحث عن التغذية العكسية 105

106 
لدى اإلدارة العليا  ةكاملالقناعة ال

 بعلم إدارة األزمات .
    

107 
تبين مفهوم التخطيط املسبق 

 إلدارة األزمات
 

   

ۈئ ېئ ېئ ېئ ) الثقة ابلنفس 108

ىئ ىئ ىئ ی 

جئ حئ مئ  ی  ی  ی 

جب حب خب مب ىب  ىئ يئ 

مت  حت خت  يب جت 

يت  (جث ىت 

ٹ ٹ ٹ ڤ )

ڦ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

وقوله  (ڦ ڄ ڄ
ٱ ٻ ٻ ٻ )  تعاىل:

پ  ٻ پ پ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  پ 

ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٿ 

    
     التحفيز 109
     اإلجناز ضمن الوقت املتاح 110

111 
احملافظة على املمتلكات 

 العامة
    

     الدقة يف املواعيد 112

113 
مع اجلهات املختصة  التواصل 

 للمساعدة يف مواجهة األزمة.
    

114 
التعامل مع اجلماعة بعالقات 

ودية محيمية ورفع روحها املعنوية 
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  وقوله تعاىل: (ٹ ومحايتها من التطرف
ھ ے ) ھ ھ  ہ ھ 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ٴۇ ۋ ۋ  ۆ ۈ ۈ 

 (ۅ ۅ ۉ

115 

 االجراءات وتبسيط اختصار
 يف وتسرع الوقت توفر حبيث

 . للعمالء املنتج أو اخلدمة تقدمي
 

   

116 
اختيار التوقيت للمدخالت 

 . بشكل مناسب
 

   

117 
مدى  العالقة بني اهلدف العام 

 من اخلطة واألمور التنموية .
 

   

ژ  التعاون 118 ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ک ک گ  ک ک  ڑ ڑ 

ڳ  گ گ گ ڳ  ڳ 

ڱ ں  ڱ ڱ ڱ  ڳ 

ڻ ۀ  ں ڻ ڻ ڻ 
ہ ہ ) ۀ ۀ ہ 

ے ۓ ۓ  ھ ے  ھ ھ  ہ ھ 

 (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ
ڎ ڎ ڈ   وقوله تعاىل:

ک ک  ژ ڑ ڑ  ڈ ژ 

ڳ  ک ک گ گ گ گ

ڱ  ڱ ڱ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ڻ   ں ں ڻ ڻ ڻ 

ٱ )وقوله سبحانه ( 

پ  ٻ ٻ پ  ٻ ٻ 

ڀ  ڀ  ڀ  پ پ 

ٿ ٿ ٿ ٹ  ٺ ٿ  ڀ ٺ ٺ ٺ 

 (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

    

119 
حتديد الفئات املستهدفة  

 والشركاء .
    

120 
عملية اختيار الفئة املستهدفة كان 

 مناسباً 
 

   

ی جئ حئ) االسدماج 121 مئ  ی 

يب  جب حب خب مب ىب  ىئ يئ 

مت  جت حت خت 

ٱ )  وقوله تعاىل: (ىت

ٻ ٻ ٻ پ  ٻ 

    
     احليوية 122
    التجديد يف العمل، وحتديد  123
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ڀ ڀ ٺ  املسؤوليات پ پ ڀ ڀ  پ 

ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٿ 

 (ٹ
 124 

خلق التوافق القيمي بني ثقافة 
اجملتمع احمليط والثقافات الواردة 

 من اخلارج .
 

   

     للبحث وتطوير إدارتهالتخطيط  125
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ) االلتزام والطاعة ملصلحة العمل 126

ى ى ائ  ې ې ې ې 

ۇئ  وئ  ەئ وئ  ائ ەئ 

ېئ ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ ۆئ  ۇئ 

ی  ېئ ىئ ىئ ىئ 

 (ی

    

127 
تدريب العاملني على املواقف 

 الطارئة
 

   

128 
حماسبة النفس والتقومي الذايت 

 املستمر.

ۉ ) ۅ ۉ  ۋ ۋ ۅ 

ى ى  ې ې ې ې 

وئ  ەئ  ائ ائ ەئ 

ۆئ ۆئ  وئ ۇئ ۇئ 

 (ۈئ ۈئ ېئ
 

   

129 
التعرف على األخطاء 

ى ) وتفادي تكرارها . ې ې  ۉ ې ې 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ائ  ى 

ۈئ ېئ ېئ  ۈئ  ۇئ ۆئ ۆئ 

ی  ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

حئ مئ جئ   (ی ی 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )

ڎ ڎ ڈ ( ڌ ڌ 

ڑ ک ) ژ ژ ڑ  ڈ 

ک ک گ گ گ گ ڳ  ک 

ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڱ  ڳ 

ڻ ڻ ڻ  ں ں 

 (ڻ

    

130 
وجود سظام لرصد املتغريات املؤثرة 

 ألزمات .يف إحدى ا
    

131 

تفهم املرؤوسني ودوافعهم يف 
تنفيذ األوامر لتحقيق أهدافهم 

وأهداف املؤسسة يف احلال 
 واالستقبال

 

   

     مدى  حتقيق ستائج غري خمطط هلا 132

133 
يوجد أتثريات جاسبية للخطة 

 خارج سطاق الفئة املستهدفة

ژ ڑ ) ڈ ڈ ژ 

ڑ ک ک ک ک گ 

گ ڳ ڳ  گ گ 

ڳ )ڳ  ڱ ڱ ( 
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ڻ  ڱ ڻ  ڻ ڻ  ڱ ں ں 

)ۀ ۀ ہ ہ (  ہ 

ے  ھ  ہ ھ ھ ھ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ  ے 

ۈ  ۇ ۆ ۆ ۈ  ۇ 

 (ٴۇ
 وجود فريق إلدارة األزمة 134

ەئ ەئ وئ ) ائ  ائ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  وئ ۇئ 

 (ۈئ ېئ ېئ ېئ
 وقوله تعاىل:

ہ ہ ہ ھ ھ  ۀ ہ 

ے ۓ  ھ ھ ے 

 (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

    

135 
فهم االفرتاضات اهلامة من 

 األسشطة وحىت املخرجات بدقة .
    

136 
دف من اخلطة مذكور بوضوح اهل

. 
    

137 
مالئمة طرق احلصول على 

 مؤشرات قياس األهداف
    

138 
مدى مسامهة اخلطة يف تطوير 
القطاع املستهدف فيما يتعلق 

 بتطوير املوارد البشرية.

ۀ ۀ ہ ہ ہ )

ھ ھ  ھ  ہ 

 (ھ
 

   

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ) مراجعة وتطوير أداء اإلدارة 139

ڎ ڎ ڈ      (ڌ ڌ 

140 
اعتماد الشورى يف اختاذ القرار، 

ې ې ) والعمل بروح الفريق الواحد. ۉ ې ې 

 (ى ى

    

141 
بذل جهود وأوقات إضافية 

 ومثالية إلجناز العمل دون مقابل
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 (C.Vالسرية اذلاتية )

 :المعلومات الشخصية 

 مبارك علي عزيز آل عيسان احلارثي االسم
 سعودي اجلنسية

 1029811179 يةاهلو رقم 
 009665 03733717 رقم اجلوال

 Knz.s.1435@gmail.com اإلمييل

 حي اإلسكان -املدينة املنورة  -اململكة العربية السعودية العنوان احلاِل

 :المؤهالت العلمية  

 اتريخ احلصول عليها الشهادة
 هـ1416 بكالوريوس أصول دين من جامعة اإلمام حممد بن سعود

 اصب والعضويات:اهم المن 

 التاريخ اجلهة العضوية/ املنصب
 هـ1421 مؤسسة احلرمني عضو جلنة الداخل

املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد ابملدينة  مدير إدارة اجلاليات
 املنورة

 هـ1430 -هـ 1428
 هـ1437 -هـ 1435

 هـ1438-هـ 1428 معرض السرية النبوية ابملدينة املنورة مشرف معرض السرية النبوية املتنقل

املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد ابملدينة  مدير عام املكتب
 املنورة

 هـ إىل حينه1438

 :الشهادات والدورات 

 اتريخ احلصول اجلهة املضمون الشهادة
 هــ1409 جامعة اإلمام عرفاء الطالئع الكشفية دورة عرفاء الطالئع

 هـ1411 الدفاع املدين ببيشة التطوع حضور دورة

 شهادة
الدراسات اإلسالمية 

 والتطبيق الرتبوي امليداين
قسم علم النفس جبامعة االمام حممد بن 

 هــ1416 سعود

 



237 
 

 وصلى هللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم؛؛؛

9/9/2ررت بتاريخ ح 0 1 2-م 8 9  /1 2/1 4 3  ه  9

 

التوعية ضد أضرار  حضور دورة
 املخدرات

 هــ1422 اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات ابملدينة

 هــ1424 مؤسسة احلرمني اإلقليمي حل املشاكل اإلدارية حضور دورة
حضور برانمج 

 تدرييب
اللقاء التنشيطي ملرشدي 

 4الطالب 
الشؤون التعليمية إبدارة التعليم ابملدينة 

 املنورة
 هــ1425

 هــ1425 معهد طيبة للتدريب الصفات املهارية للمربني دورة تطويرية
حضور برانمج 

 تدرييب
تنمية مهارات املرشدين 

 2الطالبيني 
م ابملدينة الشؤون التعليمية إبدارة التعلي

 املنورة
 هــ1426

تفجر الطاقات بلغة  حضور دورة
 هــ1426 معهد االحرتاف الفين ابملدينة املنورة اإلميانيات وأحدث التقنيات

 هــ1426 معهد االحرتاف الفين ابملدينة املنورة كيف تكون مبدعاً  شهادة
حضور برانمج 

 تدرييب
اسرتاتيجيات تنفيذ برامج 

 التوجيه واإلرشاد
الشؤون التعليمية إبدارة التعليم ابملدينة 

 هــ1427 املنورة

حضور برانمج 
 تدرييب

تنمية مهارات املرشدين 
 الطالبيني

الشؤون التعليمية إبدارة التعليم ابملدينة 
 املنورة

 هــ1427

حضور برانمج 
 تدرييب

املشكالت السلوكية 
 )تشخيص وعالج(

نة الشؤون التعليمية إبدارة التعليم ابملدي
 هــ1427 املنورة

 شهادة تدريب
اللقاء التنشيطي ملرشدي 

 هـ1428 إدارة التعليم ابملدينة الطالب

البوصلة النبوية يف احلياة  حضور دورة
 هــ1431 املركز الرايدي للتدريب والتطوير أبهبا األسرية

 شكر وتقدير
املشاركة اإلجيابية والفاعلة 
يف ْحلة استبدهلا لإلقالع 

 نيعن التدخ

إدارة التوجيه واإلرشاد إبدارة التعليم 
 هــ1431 ابملدينة

 شكر وتقدير
إجناح ملتقى صيف النماص 

 هــ1431 املكتب التعاوين ابلنماص الرابع

إجناح أنشطة معرض األدب  شكر وتقدير
 النبوي الثاين

 هـ1432 إدارة التعليم ابملدينة

 هـ1435 ملدينةإدارة التعليم اب التميز يف األداء شكر وتقدير


